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در تازه تریـن تحـوالت در حـوزه انـرژی بـرق 
تـا  می خواهـد  ایـران  یک سـو  از  افغانسـتان، 
صـادرات بـرق خـود بـه افغانسـتان و پاکسـتان 
دولـت  دیگـر،  سـوی  از  و  دهـد  افزایـش  را 
بـه  خـود  صادراتـی  بـرق  قیمـت  ازبکسـتان 

اسـت. داده  کاهـش  را  افغانسـتان 
یک شـنبه  روز  چیـن  جهانـی  تلویزیـون 
)۱۹حمـل( گـزارش داده کـه ایـران می خواهـد 
افغانسـتان و  بـه  را  بـرق  میـزان صـادارت  تـا 

دهـد. افزایـش  پاکسـتان 
داوود منظـور، معـاون مدیـر اجرایـی شـرکت 
ایـن  در  ایـران  بـرق  انتقـال  و  توزیـع  تولیـد، 
مـورد گفتـه اسـت: »بـا توجـه بـه ایـن واقعیت 
افغانسـتان  به ویـژه  همسـایه  کشـورهای  کـه 
اسـت  دارنـد، الزم  بـرق  بـه  نیـاز  پاکسـتان  و 
اقدامـات الزم بـرای اتصال شـبکۀ بـرق ایران به 

آن هـا صـورت گیـرد«.
بـه  گفتـه ایـن مقام هـا، هم اکنـون ایـران در هـر 
سـاعت، ۱۹۰ میـگاوات بـرق بـه والیت هـای 

هـرات و فـراه افغانسـتان صـادر می کنـد.
ایرگاشـیف«  »عصمـت اهلل  دیگـر،  خبـری  در 
نماینـده خـاص ازبکسـتان بـرای افغانسـتان که 
بـه کابل سـفر کـرده، در دیدار بـا رییس جمهور 
غنـی گفتـه اسـت که قیمـت بـرق صادراتی این 
کشـور به افغانسـتان، از ۸٫۵ سـنت به ۵ سـنت 

کاهـش می یابـد.
قـرار اسـت کاهـش این قیمت تا سـه مـاه دیگر 

عملی شـود.
در ایـن میـان قـرار اسـت ۱۰۰۰ میـگاوات برق 
از منطقـه سـرخان ازبکسـتان بـه والیـت بغالن 
وصـل شـود و در چنـد ماه آینـده، هفت والیت 
دیگـر افغانسـتان از نعمت برق مسـتفید خواهند 

. شد
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قـرار اسـت وزارت امـور داخلـۀ افغانسـتان به 
زودی در سـطح فرماندهان امنیه و رییسـان این 

وزارت تغییـرات گسـترده ایجـاد کند.
ویـس احمـد برمـک، وزیـر امـور داخلـه روز 
دوشـنبه ۲۰ حمـل، بـه تلویزیـون ۱ گفـت کـه 
دسـت کم ۳۰ تـن از فرماندهان امنیه و رییسـان 

ایـن وزارت تغییـر و تبدیـل خواهند شـد.
آقـای برمـک بـا اشـاره بـه بررسـی های شـش 
مـاه اخیـر ایـن وزارت گفـت که »تغییـر حتمی 
اسـت« و ایـن کار بـه هـدف اصالحـات انجام 

شـد. خواهد 
می کنـد  »ایجـاب  گفـت:  داخلـه  امـور  وزیـر 
در  شـود.  ایجـاد  تغییرهـا  سلسـله  یـک  کـه 
عملیاتـی  مشـکل های  بـا  والیت هایی کـه 
مواجـه هسـتیم، فرماندهـان با قـدرت راهبردی 
و تجربه هـای جنگـی بیشـتر گماشـته خواهنـد 

. » شد
آقـای برمـک تاکید کـرد کـه بیشـتر چهره های 
ایـن سـمت های  جـوان و تحصیـل کـرده در 

شـد. گماشـته خواهند 

تـا  او گفـت کـه ده هـا افسـر جـوان پولیـس 
امـور  وزارت  مختلـف  در سـمت های  اکنـون 

شـده اند. گماشـته  داخلـه 
ایـن در حالیسـت کـه پیـش از این تمـام آمران 
از طریـق  حوزههـای پولیـس در شـهر کابـل 

رقابـت آزاد برگزیـده شـدند.

حامـد کـرزی، رییس جمهور سـابق 
بـا یـک  افغانسـتان در مصاحبه یـی 
شـبکه خبری روسـی گفت: روسـیه 
می توانـد  کـه  اسـت  نیرویـی  تنهـا 
کشـور مـا را در جنـگ با تروریسـم 

کند. کمـک 
حامـد  ایندیپندنـت،  گـزارش  بـه 
سـابق  رییـس  جمهـور  کـرزی، 
شـبکه  بـا  مصاحبـه  در  افغانسـتان 
تصریـح  روسـیه  ان تـی وی  خبـری 
کـرد: مـن کامـاًل و بـه خوبـی درک 

می کنـم که اگر شـما )روسـیه( روابـط جدیدی 
شـما  کنیـد  ایجـاد  افغانسـتان  و  پاکسـتان  بـا 

کنیـد. کمـک  را  مـا  می توانیـد 
بریتانیـا  نـه  و  امریـکا  نـه  کـرد:  تاکیـد  او 
کننـد. کمـک  افغانسـتان  بـه  نمی تواننـد 

وی تصریـح کـرد: نـه بریتانیایی هـا که مـا آنها 
را چنـد بـار از کشـورمان بیـرون انداخته ایـم و 
نـه امریکایی هـا کـه ۱۷ سـال اسـت کـه مـا را 

می کشـند نمی توانـد بـه افغانسـتان کمـک کند 
بلکـه فقـط روسـیه می توانـد. مـا آخریـن مانع 
در مقابـل تروریسـت ها هسـتیم. مـا بالـغ بـر 
یـک قـرن و نیـم اسـت کـه بـا آنهـا بـه طـور 

مـداوم درگیر هسـتیم.
کـرزی تاکیـد کرد: مسـکو همواره بـه ما کمک 
کـرده اسـت. حتـی هنگامـی کـه نیروهایش به 
دعـوت ببـرک کارمـل، رییس جمهور اسـبق به 

افغانسـتان حملـه کردنـد مـا مطمئنًا 
در آن زمـان بـا یکدیگر می جنگیدیم 
امـا شـما )روسـیه( اقدام به سـاخت 
مدارس و شـفاخانه ها در افغانسـتان 

کردید.
انتقاد از امریکا

افغانسـتان  سـابق  رییس جمهـور 
کـرد:  نشـان  خاطـر  همچنیـن 
امریکایی هـا هنگامـی کـه می گویند 
تهاجـم  نتیجـه  در  القاعـده  گـروه 
آمـد  وجـود  بـه  )روسـیه(  شـما 
تنهـا  تنهـا می خواهنـد  آنهـا  دروغ می گوینـد. 
ابرقـدرت موجـود باشـند و ایـن کار را کردند. 
اتحـاد جماهیر شـوروری سـابق سـقوط کرد و 

بـود. افغانسـتان  جنـگ  دالیلـش  از  یکـی 
کـرزی همچنین از حضور امریکا در افغانسـتان 
انتقـاد کـرده و گفـت: هیـچ چیـز بـدون اجازه 
آنهـا نمی توانـد پرواز کنـد. آنها در کنـار ارتش 
خودشـان و...                      ادامه صفحه 3

وزیر داخله:
30 رییس و فرمانده امنیه تغییر می کنند

کرزی دست به دامن روسیه:

تنها شما می توانید کمک مان کنید
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آغاز مبارزات انتخاباتی غنی

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 
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دبیـرکل پیمـان اتالنتیـِک شـمالی یـا ناتـو بـه 
تازه گـی اعالم کـرده که در صـورت ضرورت، 
عـراق  و  افغانسـتان  نبـرد  میدان هـای  بـه 
برخواهنـد گشـت. او هرچنـد تأکیـد کـرده که 
آمـوزش نیروهـای ایـن کشـورها مؤثرترین راه 
بـرای مبـارزه بـا دهشـت افکنی می باشـد، ولی 
ناتـو را ملـزم دانسـته کـه تـا پایـاِن جنـگ این 

کشـورها را رهـا نکنـد. 
سـخناِن کم پیشـینۀ دبیـرکل ناتـو دو پیــامِ مهم 
را می توانـد برسـاند: نخسـت این کـه ناتـو بـه 
عنـوان مهم تریـن ماشـین جنگـی کشـورهای 
و  کشـورها  ایـن  بـه  نسـبت  هنـوز  غربـی، 
رفـِع  و  دارد  نگرانی هـا  افغانسـتان  به ویـژه 
دخالت هـای  از  عمدتـًا  کـه  نگرانی هـا  ایـن 
کشـورهای حامـی تروریسـم و یـا کشـورهای 
همـکار بـا آن هـا نشـأت می گیـرد، بـرای ناتـو 
دغدغه برانگیـز اسـت و این سـازمان نمی تواند 
در قبـال چنیـن وضعیتـی منفعـل و بی تفـاوت 
باشـد. افغانسـتان بـا ناتـو پیمـان اســتراتژیک 
ایـن  نظامـی  کمک هـای  اگـر  و  کـرده  امضـا 
سـازمان بـه نیروهـای امنیتـی کشـور دوبـاره 
آغـاز شـود، بـه هیـچ صـورت تخطـی قوانین 

نمی شـود. پنداشـته  بین المللـی 
امریـکا و جرمنـی  ناتـو و کشـورهایی مثـل   
سـال  از  پـس  کـه  بودنـد  کـرده  پیش بینـی 
۲۰۱4 میـالدی، وضعیـت جنگی در افغانسـتان 
و  می یابـد  بهبـود  کم سـابقه  صـورت  بـه 
خارجـی  نظامیـان  حضـور  بـه  نیـازی  دیگـر 
بحـث  اگـر  نمی مانـد.  باقـی  کشـور  ایـن  در 
همکاری هـای ناتـو با افغانسـتان مطرح باشـد، 
ایـن موضـوع از طریـق آمـوزش بـه سـربازان 
کشـور و ارایـۀ جنگ افزارهـا می توانـد تأمیـن 
شـود. امـا گذشـت زمـان از سـال ۲۰۱4 بـه 
تروریسـت ها  داد کـه حامیـان  نشـان  این سـو 
نپذیرفته انـد،  تنهـا کاهـش  نـه  افغانســتان  در 
بـل بـر تعـداد و کمک هـای آن هـا نیـز افـزوده 
شـده اسـت. اطالعاتـی در دسـت هسـت کـه 
روسـیه بـه دلیـل نگرانی هایـی که از پیشـروی 
بـه کشـورهای  داعـش در افغانسـتان و بعـداً 
آسـیای میانـه بـه عنـوان حیـاط خلـوِت خـود 
دارد، بـا طالبـان رابطـه برقـرار کـرده و هرچند 
ادعـا می کنـد کـه ایـن روابـط فقـط در سـطح 
دیدارهـای کوتـاه و تبادلۀ معلومات و تشـویق 
ایـن گـروه به پیوسـتن بـه روند صلح هسـت، 
امـا نشـانه های در شـمال کشـور و بـه ویـژه 

والیـات فاریـاب و سـرپل موجـود اسـت کـه 
تسـلیحات نظامـی روسـیه در اختیـار طالبـان 

قـرار گرفتـه اسـت. 
اگـر به راسـتی روسـیه دچـار چنیـن محاسـبۀ 
خـود  دیرینـۀ  رقیـب  به خاطـر  اشـتباه آمیز 
امریـکا در افغانسـتان شـده باشـد، واقعـًا جای 
بـه  نه تنهـا  چـون  دارد،  افسـوس  و  تأسـف 
طوالنی شـدِن جنگ افغانسـتان کمک مسـتقیم 
می کنـد، بـل باعـث کشـته شـدِن هـزاران فـرد 
بی گنـاه غیرنظامـی نیـز می گـردد که از سـال ها 
را  ویرانـی  و  جنـگ  تلـخ  طعـِم  این سـو  بـه 

 . می چشـند
روسـیه بـه عنوان یکـی از قدرت هـای مهم در 
منطقـه باید بـه روند صلح در افغانسـتان کمک 
کنـد؛ زیـرا ایـن کمتریـن راه و کم هزینه تریـن 
زمینـه بـرای رسـیدن بـه هدف هایـش می تواند 
باشـد. پایـان جنگ افغانسـتان، به معنـای پایان 
می توانـد  منطقـه  در  امریـکا  و  ناتـو  حضـور 
باشـد کـه ایـن موضـوع هـم بـه نفِع روسـیه و 
هـم بـه نفـِع کشـورهایی چـون چیـن و ایـران 

بود. خواهـد 
از  افغانســتان  شـهروندان  عنـوان  بـه  مـا   
خـود  کشـورِ  در  خارجـی  نظامیـان  حضـور 
راضـی نیسـتیم ولـی بـر اسـاِس یک محاسـبۀ 
سرانگشـتی، بـد را بـر بدتـر ترجیـح داده ایـم. 
مـا روزهـای سـختی در ایـن کشـور داشـته ایم 
کـه بخـش بـزرِگ آن را دولت اتحاد شـوروی 
سـابق رقـم زده اسـت. مـا پـس از شکسـت 
دولـت تحـت حمایـت شـوروی سـابق، دچار 
خانه جنگـی شـدیم که هسـتی مـادی و معنوِی 
مـا را بـه یغما بـرد و هـزاران انسـاِن بی گناه را 
قربانـی گرفت. بـرای ما در شـرایط فعلی، نبود 
ناتـو به معنای برگشـت بـه آن سال هاسـت که 

بـه هیـچ صـورت آن را نمی خواهیـم. 
مسـایل  در  ذیدخـل  و  همسـایه  کشـورهای 
افغانسـتان بایـد درک کننـد که حضـور امریکا 
و ناتـو بـه دلیل عشـِق بی پایـاِن ما بـه نیروهای 
غربی نیسـت، بل از سـِر ناچاری و درمانده گی 
اسـت. اگـر همسـایۀ شـروری چـون پاکسـتان 
در پـی برانـدازی مـا نمی بـود، هیچ نیــازی به 
نیروهـای خارجی در افغانسـتان پیدا نمی شـد. 
اگـر کشـورهای منطقـه دسـت بـه دسـِت هـم 
جمـع  منطقـه  از  را  تروریسـم  و  می دادنـد 
می کردنـد، هیـچ نیـازی نبـود کـه وابسـته گی 
مـا بـه ناتـو و یـا کشـورهای غربـی همچنـان 

باقـی بمانـد. ایـن نیـاز تـا زمانـی پا برجاسـت 
کـه حمایت از تررویسـم وجود داشـته باشـد. 
از سـوی دیگـر، روسـیه در محاسـباِت خـود 
گاه دچـار اشـتباه های بزرگی می شـود. بهترین 
همـکاری در مبـارزه بـا داعـش، ایجـاد رابطـۀ 
اسـت.  افغانسـتان  بـا  اسـتراتژیک  و  خـوب 
نیروهـای داعش باید از طریـق نهادهای امنیتی 
کشـور سـرکوب و تـار و مـار شـوند و نـه از 
طریـق کمـک بـه گروه هـای خطرنـاِک افراطِی 
دیگـری مثـل طالبـان. طالبان و داعـش در نگاه 
اسـتراتژیک هیـچ تفاوتـی نسـبت بـه یک دیگر 
ندارنـد. ایدیولـوژی طالبانی، همـان ایدیولوژی 
و طـرز فکـر داعـش بـا پوششـی دیگر اسـت.
 پیــام دومِ دبیرکل ناتو به مردم افغانسـتان این 
بود که نسـبت بـه وضعیِت کشـور دچار تزلزل 
نشـوید؛ هرچنـد گرفتارِ یـک حکومـِت ناکاره 
و تنبـل هسـتید، ولـی آن هـا نمی گذارنـد کـه 
صلـِح غیرعادالنـه در افغانسـتان برقـرار شـود. 
همیـن لحظه مـردم افغانسـتان نگـران عملکرد 
دولـت در عرصـۀ تأمیـن صلح و پیشـنهادهایی 
انـد که بـه طالبـان و دیگر گروه های شورشـی 
آبرومندانـه و  بایـد  داده شـده اسـت. صــلح 
و  ارزش هـا  منافـِی  نـه  باشـد  ترقی خواهانـه 
دسـتاوردهایی که طی شـانزده سـاِل گذشـته به 
قیمـِت گـزاف به دسـت آمـده اسـت. ناتـو بـه 
ایـن صـورت خواسـت ایـن پیــام را بـه مردم 
افغانسـتان بدهـد که هیـچ صــلحی در معامله 
بـا چنیـن ارزش هایـی به وجـود نخواهـد آمد.
حکومـت کنونـِی افغانسـتان و حکومتـی کـه 
بـه زودی در نتیجـۀ انتخاباِت ریاسـت جمهوری 
بـه میـان خواهـد آمـد، بایـد بداننـد کـه مردم 
افغانسـتان از برنامۀ صلحی حمایت و اسـتقبال 
می کننـد کـه اوالً در آن هـا ریشـه های جنـگ 
مـورد مطالعـه قـرار گرفته باشـد، ثانیـًا اراده و 
خواسـِت مردم شـامل تمام گروه ها و اقشار در 
آن لحـاظ شـده باشـد و ثالثًا برقـراری آن هیچ 
برخـورد و منافاتـی با ارزش ها و دسـتاوردهای 
هفـده سـاِل اخیـر پیـدا نکنـد. از نظـر مـردم 
افغانسـتان، صلحـی کـه در آن بـه دموکراسـی 
نه تنهـا صلـح  تعـرض شـود،  بیــان  آزادی  و 
نیسـت، بلکه بازگشـتی وحشـتناک به گذشـتۀ 
پُـر از خشـم و خشـونت به حسـاب می آید. در 
چنیـن حالتی، مـردم از حضـور نیروهـای ناتو 
و جامعـۀ جهانـی، نـه از روی هـوس، بلکـه از 

سـِر ناچـاری حمایت می کننــد. 

احمــد عمران

حضـورِ ناگـزیرانۀ ناتـو 

در افغانستان

 

روز یکشـنبه، رییسـان و نماینـده گاِن احـزاب و جریان هـای 
سیاسـی کشـور، بـه دعـوت دفتـر یونامـا در کابل نشسـتی با 
انتخاباتـی داشـتند  رییـس و اعضـای ارشـِد کمیسـیون های 
تـا در مـورد انتخابـاِت پیـِش رو بحـث و تبـادل نظـر کننـد. 
نکته یـی کـه در ایـن مجلـس قابـل دریافـت بود این کـه: همۀ 
جریان های سیاسـی بـر وقوِع تقلـِب وحشـتناک در انتخابات 
گذشـته اتفـاق نظـر دارنـدـ حتا آن هایـی که از متحـداِن آقای 
غنـی بودنـد نیـز از آن تجربـۀ تلـخ می نالند. نکته و برداشـِت 
دوم هـم ایـن بـود کـه همـۀ جریان هـای سیاسـی در کشـور 
بـه انتخابـاِت پیـِش رو کمتـر بـاور دارنـد و دشـواری های آن 
را بیشـتر از گذشـته پیش بینـی می کننـد. ایـن بی اعتمـادی اما 
نـه از بـاِب ایـن  اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات نمی توانـد 
انتخابـات را به درســتی برگـزار کند، بـل بیشـتر از این ناحیه 
 اسـت کـه حکومـت اراده یـی بـه برگـزاری یـک انتخابـاِت 

شـفاف و سـالم ندارد!
مسـلمًا کیفیـِت ارادۀ سیاسـی بـرای برگـزاری انتخابـات در 
افغانسـتان بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز اسـت؛ چـرا کـه از 
گذشـته تـا کنـون تقلبـات انتخاباتـی فقط توسـط حکومت و 
بـه ارادۀ تیـِم حاکم انجام یافته اسـت. چنا ن که اگـر ارادۀ آقای 
غنـی و حلقـۀ ارگ به برگزاری یک انتخاباِت سـالم و شـفاف 
باشـد، می تـوان امیـدوار به انتخابـاِت آینده و بهبـود وضعیِت 
سیاسـی و اجتماعی در کشـور بـود. اما در صورتـی که چنین 
اراده یـی نباشـد، هـر نوع سیسـتم و سـاختار انتخاباتـی که در 

افغانسـتان روی کار بیایـد، شـکار تقلب می شـود. 
مسـلمًا تـرس جریان هـای سیاسـی و مـردم افغانسـتان ایـن 
نیسـت کـه در روز انتخابـات، کسـی در روسـتایی با داشـتِن 
چنـد برگـۀ شناسـایی و رای دهـی بیایـد و چنـد مرتبـه رای 
 دهـد. ایـن نـوع برخـورد اگرچـه تقلـب شـمرده می شـود، 
امـا دغدغـۀ اصلـِی جریان هـای سیاسـی و مـردم افغانسـتان، 
تقلبـاِت  اصلـی،  نگرانـی  حرف هاسـت.  ایـن  از  بزرگ تـر 
گسـترده و سـازمان یافته یی اسـت کـه از دروِن حکومـت آب 
می خـورد؛ چیـزی کـه در انتخابات هـای قبلـی تجربـه شـد. 
چنان کـه رییس پیشـیِن امنیت ملی افشـا کرد کـه در انتخابات 
در  تقلبـی  رای دهـِی  کارت هـای  ریاسـت جمهوری،  اخیـر 
وزیراکبرخـان )منطقه یـی نزدیـک بـه ارگ ریاسـت جمهوری 
و تحـت تدابیـر ویـژۀ امنیتـی( چـاپ و بـه نفـِع آقـای غنـی 

اسـتفاده می شـد. 
افزون بر این ها، نگرانی مردم در انتخابات پیش رو، از بسـترها 
و مقدماتی سـت کـه وقـوِع تقلب هـای بزرگ تـر و موجه تر از 
گذشـته را مسـاعد می سـازد؛ از جملـه نفوس شـماری هوایی 
کـه گویـا از طریق ماهواره صـورت گرفته و نفوذ باشـنده گاِن 
را  افغانسـتان  در  جنوبـی  و  شـرقی  قسـمت های  از  برخـی 
بیشـتر و برخـی مناطـِق شـمالی را کمتـر نشـان داده اسـت. 
اتـکا بـه ایـن سرشـماری  و همچنیـن رای گیـری بـر اسـاِس 
بـه  سیاسـی  حرکـِت  یـک  خـود  کاغـذی،  شـناس نامه های 

هـدف غلبـه بـرای آرای مـردم در انتخابات اسـت.
حکومـت آقـای غنی بر اسـاس قانون اساسـی، 4۳ روز دیگر 
از  کامـل  به صـورِت  را  مشـروعیتش  و  می رسـد  پایـان  بـه 
دسـت می دهـد؛ امـا چنیـن حکومتی بـرای بقای خـود به دو 
نکتـه دل بسـته اسـت: یکـی این کـه بـا حسـاس و اضطراری 
سـاختن وضعیـت، میعـاد کاری اش تمدیـد گـرددـ چیزی که 
بـه نظـر زیـاد هـم غیرجـدی نمی نمایـد. دوم این کـه بـا اتکا 
بـه نفوس شـماری هوایـی و توزیـع شـناس نامه های کاغـذی 
در افغانسـتان و پاکسـتان، یـک انتخابـاِت آلـوده و پُرتقلب را 

کند. برگـزار 
بـرای  باقی مانـده  راه  تنهـا  مسـأله،  دو  ایـن  بـه  توجـه  بـا   
جریان هـا و احـزاِب سیاسـی و آنانـی که خواهاِن شـفافیت و 
سـالمِت انتخاباِت پیش رو هسـتند، این اسـت که از سـازمان 
ملـل و جامعـۀ جهانـی بخواهند کـه برگزاری انتخاباِت سـالم 
و مبتنـی بـر آرای مردم را در افغانسـتان خـود برعهده بگیرند. 
بـه عبـارت دیگـر، مطمین ترین نسـخه برای نجـاِت انتخاباِت 
افغانسـتان از تقلـب و افتضاِح دوباره این اسـت که: انتخابات 
تحـت نظـارت و مدیریـِت یـک نهـاد و سـازمان بین المللـی  
برگـزار  شـود کـه می تواند سـالمت و صالبـِت آن را تضمین 

و اجرایی سـازد. 

انتخابات پیِش رو؛
 نگــرانی ها و راهــکارها
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اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل 
کـه  گفـت  افغانسـتان  حکومـت 
گـزارش کمیسـیون مسـتقل حقـوق 
کـودکان  وضعیـت  دربـاره ی  بشـر 
کشـور »نکته هـای تکان دهنـده« دارد.
حـدود یـک هفتـه  پیـش کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشر افغانسـتان نتیجۀ 
و  »عوامـل  نـام  تحـت  پژوهـش اش 
پیامدهـای ناگوار کار شـاقه کودکان« 
روز  عبـداهلل  آقـای  کـرد.  اعـالم  را 
نشسـت  در  حمـل،   ۲۰ دوشـنبه 
شـورای وزیران در کابـل از نهادهای 
مسـوول خواسـت کـه در ایـن مورد 

بررسـی و اقـدام  کننـد.
حضـور  کـه  گفـت  عبـداهلل  آقـای 

نیروهـای  صف هـای  در  کـودکان 
نظامی کشـور )پولیـس، اردو، پولیس 
مـردم(  نیروهـای خیـزش  و  محلـی 

نیسـت. پذیـر«  »تحمـل 
رییـس اجرایـی افـزود کـه سیاسـت 
حکومـت در ایـن خصـوص واضـح 
در  بایـد  امنیتـی  نهادهـای  و  اسـت 
گونـۀ  »بـه  سیاسـت  ایـن  تطبیـق 

کننـد. تـالش  جـدی« 
در پژوهش کمیسـیون مستقل حقوق 
بشـر آمـده اسـت کـه کـه ۹۰ درصد 
کـودکان کارگـر بیـش از ۳۵ سـاعت 
در هفتـه کار می کننـد و ۱۰ درصـد 

آنـان شـبانه نیـز مصـروف کاراند.
بـر بنیـاد ایـن گـزارش: » ۱۶ درصـد 
کـودکان گفته انـد که آنان مـورد آزار 
و اذیـت جنسـی قـرار گرفته اند و 4۳ 
تماس هـای  اذیـت،  و  آزار  درصـد 

جسـمی بوده اسـت«.
در ایـن پژوهـش بـا ۶۵۷ کـودک در 
۲۵ والیـت کشـور گفتگـو صـورت 

اسـت. گرفته 
امـور  و  کار  وزارت  آمـار  بربنیـاد 
اجتماعی کشـور، شـش و نیم میلیون 
کـودک افغانسـتان در معـرض خطـر 
 ۱.۱ میـان  ایـن  از  کـه  دارنـد  قـرار 
کارهـای  مصـروف  کـودک  میلیـون 

شـاقه انـد.
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روز یکشـنبه، ۱۹ حمل، سـران احزاب و جریان های سیاسـی 
بـا کمیسـیون انتخابـات در دفتر یوناما نشسـتی برگـزار کرده 
و  احـزاب  سـران  نشسـت،  آن  در  کـه  شـد  گفتـه  بودنـد. 
جریان هـای سیاسـی دیدگاه هـای شـان را پیرامـون انتخابات 

و مشـکالن آن بـا  کمیسـیون انتخابـات در میـان گذاشـتند.

یـک روز پـس از ایـن نشسـت، امـراهلل صالـح، رییـس روند 
سـبز )رسـا( و رییـس پیشـین عمومـی امنیـت ملی کـه یکی 
از اشـتراک کننـده گان آن نشسـت بـود، در صفحـۀ رسـمی 
فیسـبوکش از »پاسـخ نداشـتن« بـه پرسـش هایش از سـوی 
اعضـای کمیسـیون انتخابـات سـخن گفـت و تأکیـد کرد که 
آنـان بـه بخشـی از نگرانی هـا در پیونـد بـه انتخابـات پاسـخ 

ندارند.
آقـای صالـح می گویـد کـه ایـن نشسـت نزدیـک بـه پنـج 
سـاعت دوام کـرد، امـا اعضـای کمسـیون انتخابـات بنابـر 
»دالیـل مختلـف«، بـرای بخشـی از نگرانی ها و پرسـش های 

آنـان پاسـخ »تخنیکـی و قناعت بخـش« نداشـتند.
آقـای صالـح بـا بیـان این که صرفـًا به بخشـی ایـن نگرانی ها 
می پـردازد، در ادامۀ یادداشـتش آورده اسـت: »قرار اسـت که 
این بـار بـه رویـت تذکـره رأی داده شـود، ولـی تذکره هـای 
کهنـه و نـو بایـد در مراکـز رأی دهـی جایـی کـه رأی دهنـده 
می خواهـد در آن رأی بدهـد، ثبـت گـردد. مـا سـوال کردیم 
کـه آیـا وزارت داخلـه و یـا ادارات مربوطـه چـرا معلومـات 
نمی دهنـد کـه تـا حال چـه تعداد شـهروندان کشـور صاحب 
تذکـره انـد؟ پاسـخ ها منسـجم نبـود. گفته شـده اسـت که از 
بـدو تأسـیس افغانسـتان تـا امروز، حدود سـی ملیـون تذکره 
توزیـع گردیـده اسـت، ولـی دولـت ارقـام مـرگ و میـر و 
تفکیـک ایـن تذکره هـا را به اسـاس سـن در اختیار نـدارد و 

کوشـش می کنـد کـه آن را انجـام بدهد«.
کـه  بـود  ایـن  مـن  بحـث  می افزایـد:  سـبز  رونـد  رییـس 
کـه  می داننـد  مربـوط  ادارات  آیـا  بگذاریـم،  را  گذشـته ها 
حداقـل در دورۀ آقـای کـرزی و یـا دورۀ آقـای غنـی چـه 
تعـداد تذکـره در کـدام والیـت توزیـع شـده اسـت؟ پاسـخ 
بازهـم وجـود نداشـت و مسـأله ارجـاع گردیـد بـه دیگران؛ 
در حالـی کـه کمسـیون باید خود چتـر هم آهنگ کننـدۀ تمام 

مسـایل انتخاباتـی باشـد.
او می گویـد کـه دولـت در نظـر دارد تذکره توزیـع کند، ولی 
از دادن ارقـام انسـان های تذکـره دار بنابـر دالیـِل مبهـم، ابـا 

می ورزد.
امـراهلل صالـح بـا بیـان این کـه »شـاید رأی بـه نماینده گـی 
مـی دارد:  اظهـار  شـود«،  حسـاب  مرحومیـن  و  مرده هـا  از 

پرسـش دیگـر ایـن بـود کـه بـه جـای اسـتخدام صدهـا نفر 
کمپیوتـرکار و افـراد تخنیکـی، شـما چـرا شـمارۀ تذکره های 
قبلـی و شـمارۀ تذکره هایـی کـه جدیـد توزیـع می شـود را 
درج یـک دیتابیـس نمی کنیـد و وقتـی که رأی گیـری تکمیل 
شـد، اوراق را بـه صورت خـودکار و برقی با شـماره های که 
در دیتابیـس داریـد وفـق نمی دهیـد؟ پاسـخ وجود نداشـت.

بـه بـاور رییس پیشـین عمومـی امنیت ملـی، ایـن کار نه تنها 
را  آرا  بلکـه سـرعت شـمارش  پایایـن مـی آورد،  را  هزینـه 

چندیـن مرتبـه سـریع می سـازد.
کمیسـیون  سیسـتم  از  یادداشـتش  ادامـۀ  در  صالـح  آقـای 
انتخابـات انتقـاد کـرده و گفته اسـت که این سیسـتم تفکیک 
تقلـِب صنعتـی و سـازمان یافته را بـا وقـت بسـیار زیـاد و بـا 

»دردسـر« نشـان خواهـد داد.
بـه گفتـۀ او: »فرضـًا در یـک دهکده مـردم تصمیـم می گیرند 
بـرای آدم هـای خیالـی تذکره هـای خیالـی بگیرنـد تـا بتوانند 
نفـوس خویـش را نه تنهـا به خاطـر انتخابات، بلکـه به خاطر 
مسـایل انکشـافی و غیـره بلنـد نشـان دهند و در عیـن حال، 
در انتخابـات از ده هـا هـزار و شـاید صدهـا هـزار تذکـرۀ 
جعلـی و یـا صرفًا شـمارۀ مسلسـل که در هیچ تذکره یی سـر 
نمی خـورد در رأی گیـری اسـتفاده کننـد. از این کـه سیسـتم 
شـما دسـتی اسـت و اتوماتیک و کمپیوتری نیسـت تفکلیک 
تقلـب صنعتـی و سـازمان یافتـه بازهـم مـاه هـا وقـت نیـاز 

خواهـد داشـت و بـا درد سـر. پاسـخ وجود نداشـت«.
امـراهلل صالـح هم چنـان می گویـد، در حالـی کـه او در آن 
نشسـت راه ِحـل تخنیکـی را به اعضـای کمیسـیون انتخابات 
پیشـنهاد کـرده اسـت، امـا یکـی می گویـد: »یکی از بـزرگان 
مهـم و رهبـر یکـی از احـزاب برایـم گفـت کـه خـودت 
می خواهـی کـه هیـچ راه گنجشـکک بـرای تقلب نباشـد، در 
حالـی کـه تمـام فکـر حلقـۀ قـدرت ایـن اسـت که بـا ایجاد 
را  تقلـب سـازمان یافته  بهانه هـای مختلـف، حـق خـود در 

محفـوظ نگـه دارد.
ایـن گفته هـای در حالـی مطـرح می شـود کـه بـه تازه گـی 
کمیسـیون انتخابـات زمـان برگـزاری انتخابـات پارلمانـی و 

شـوراهای ولسـوالی ها را ۲۸ میـزان نشـانی کـرده اسـت.

اشـرف غنی احمدزی رییـس حکومـت وحدت 
ملـی در سـفری به والیت خوسـت خط رنوی 
) بانـد( میـدان هوایـی این والیـت افتتاح کرد. 
حمـل/  ۲۰ دوشـنبه  دیـروز  صبـح   غنـی، 
فروردیـن بـه والیت ناآرام خوسـت در جنوب 
شـرق کشور سـفر کرد و آغاز سـاخت سیستم 
آتش نشـانی و جـاده داخـل  رادار، سـاختمان 

میـدان هوایـی خوسـت را  نیـز افتتـاح کـرد.
خـط رنوی)بانـد( میـدان هوایـی خوسـت که 
۲۶۶4 متـر طـول و 4۵ متـر عـرض دارد، کار 
سـاخت آن بیـش از ۷۲۹ میلیـون افغانی هزینه 

است. برداشـته 
غنـی در مراسـم افتتـاح ایـن بانـد یـا رنـوی 
میـدان هوایـی گفـت: »جلغوزه خوسـت، پکتیا 
و پکتیـکا کـه در جهان اول اسـت، مـردم از آن 
هیـچ بهـره نمی برنـد، هدایت من این سـت که 
دهلیـز هوایـی، مثلـی کـه از کابـل و قندهار به 
هند ایجاد شـده، از خوسـت به آلمان تاسـیس 

شود.«
 اشـرف غنی احمـدزی در ایـن سـفر، سـنگ 
والیـت  بـرق  توزیـع  شـبکه  پـروژه  تهـداب 

نیـز گذاشـت. را  خوسـت 
ایـن پـروژه کـه در مـدت دو سـال بـا هزینـۀ 
تکمیـل خواهـد گردیـد،  دالـر  میلیـون   ۱۲٬۷
بـرای ۱۳ هـزار مشـترک انـرژی بـرق تامیـن 

خواهـد کـرد.
سـاخت شـبکه توزیـع بـرق بـرای ۱۳ هـزار 
خانـوده نیـز در ایـن سـفر آقـای غنـی کلیـد 
طـول  سـال  دو  شـبکه  ایـن  خورد.تکمیـل 
خواهـد کشـیده و هزینـه آن ۱۲٬۷ میلیون دالر 

بـر آورد شـده اسـت.
گفتـه می شـود کـه  قـرار اسـت در ایـن سـفر 
آقـای غنـی با علمـا، بـزرگان و متنفذین قومی، 
وکالی شـورای والیتی، ولسـواالن، اسـتادان و 
معلمیـن، زنـان، جوانـان، بازرگانـان، صنعـت 

کاران و فعـاالن جامعـه مدنـی دیـدار کند.
غنـی در سـفر خـود به والیـت خوسـت و در 
جلسـه ی بـا مسـئولین امنیتـی ایـن والیـت به 
تدابیـر جـدی  تـا  داده  هدایـت  مقام هـا  ایـن 
بـرای تامیـن امنیـت انتخابات گرفته شـود و از 
هـر نوع دخالـت نیروهای امنیتـی در این روند 

انتخابـات جلوگیری شـود.
پیـش،  هفتـه  یـک  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرد کـه انتخابات 
پارلمانـی و شـورای ولسـوالی پـس از حـدود 
سـه سـال تاخیـر قـرار اسـت بـه تاریـخ ۲۸ 

برگـزار شـود. امسـال  میزان/مهـر 
بیشـتر روسـای جمهـوری افغانسـتان تاکنـون 
والیت هـای  در  مـدت  کوتـاه  اقامت هـای 
داشـتند؛ ولـی غنـی چنـدی قبـل بـا سـفر بـه 
والیـت هـرات چهـار روز در این شـهر اقامت 

کـرد کـه بـی پیشـینه بـود.
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  همچنیـن 
چنـد روز قبـل بـا سـفر بـه والیـت پکتیـا در 
همسـایگی والیـت خوسـت نیـز دو روز را در 

ایـن والیـت سـپری کـرد.
سـفرهای  ایـن  سیاسـی،  آگاهـان  از  شـماری 
تقریبـًا طوالنـی مـدت غنـی را آغـاز مبـارزات 
زودهنـگام انتخاباتـی و بـرای نزدیکـی بیشـتر 
او بـا مـردم تلقـی می کننـد و بـه این بـاور اند 
کـه غنـی بـا سـفر و چنـد روز سـپری کـردن 
در ایـن والیـات و دیدارهـا بـا مـردم، کمپاین 
انتخاباتـی خـود را آغـاز کـرده و ایـن اقـدام 

او نشـان می دهـد کـه او در انتخابـات آینـده 
کاندید اسـت و بـرای انتخابـات آماده گی الزم 

دارد را 
قرار اسـت کـه انتخابات ریاسـت جمهوری در 
سـال آینده خورشـیدی برگـزار شـود، هرچند 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری با چون 
و چراهـای زیادی همراه سـت و گفته می شـود 
ملـی  وحـدت  حکومـت  اسـت  ممکـن  کـه 

شـود. تمدید 
و امـا در پـی سـفر غنـی بـه والیـت خوسـت 

خیمـه  برپایـی  بـا  او  مخالفـان  از  نفـر  ده هـا 
گفته انـد تـا زمانـی کـه غنـی خوسـت را ترک 

ادامـه می دهنـد. بـه تحصـن خـود  می کنـد، 
دیـروز،  خوسـت  شـهروندان  از  تـن  صدهـا 
هم زمـان بـا سـفر اشـرف غنی بـه ایـن والیـت 
سیاسـت های  ضـد  بـر  گردهمایـی  یـک  در 

دادنـد. شـعار  او  قوم گرایانـه 
ایـن در حالی سـت کـه گفتـه می شـود هفتـه 
پیـش در سـفر غنـی بـه والیـت پکتیـا، اکـرم 
خپلـواک از مشـاوران ارگ، مـورد لت و کوب 

بـرزگان قومـی قـرار گرفتـه بود.

امراهلل صالح:

اعضای کمیسیون انتخابات به نگرانی ها 
پاسخ »تخنیکی و قناعت بخش« ندارند

آغـاز مبـارزات انتخـاباتی غنـی

رییس اجرایی:
حضور کودکان در نهادهای امنیتی تحمل ناپذیر است

بهـــــزاد

ناجیه نوری  

تنها شما می توانید...
نیروهـای امنیتی و هواپیماهایشـان مزدورانی در افغانسـتان دارنـد. من تالش کردم 

آنهـا را از کشـورمان بیرون بیندازم اما شکسـت خوردم.
کـرزی ادامـه داد: هنگامـی کـه امریکا به اعـالم جنگ علیـه طالبان پرداخـت او به 
والدیمیـر پوتیـن، رییس جمهـور روسـیه گفت: یک مسـاله اشـتباه شـروع به ظاهر 

شـدن کرده است.
وی افـزود: امریکایی هـا در آن زمـان همـه را فریـب دادنـد. ایـن چـه نـوع جنگی 
بـا تروریسـم اسـت. طالبان سـالح هایش را هرچـه بیشـتر می کند و مـا نمی توانیم 
بـدون کمـک روسـیه بـا آنهـا مقابلـه کنیـم زیـرا مـا متوجه هسـتیم کـه طالبـان از 
جانـب پاکسـتان تقویـت می شـود و بخشـی از ایـن گـروه از خارجی هـا تشـکیل 

شـده است.
کـرزی ادامـه داد: امریـکا اول از همـه میلیاردهـا دالـر بـه پاکسـتان تزریـق کرده و 

بعـد از آن اعـالم کـرد کـه هیـچ روابـط ویـژه ای با این کشـور نـدارد.
او گفـت: امریـکا تنها در پاسـخ به درخواسـت ها برای توضیـح اقداماتش جمالت 

خنثـی مثل »بـه منظور دفـاع از ثبات در منطقـه« ارایه کرد.
او گفـت کـه بعـد از آن تصمیـم بـه اسـتعفا گرفـت کـه بـه ایـن نتیجـه رسـید 

می گیـرد. قـرار  سوءاسـتفاده  مـورد  ACKUافغانسـتان 
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دیـدگاه مـا این اسـت کـه با نوسـازی 
تعریـف حنفـی فقـه، بـه توانایی هـای 
در  کـه  همان گونـه  می رسـیم.  کالن 
غـرب »Science« بـه علـوم انسـانی 
یـا  این جهانـی  دیـدگاه  بـا  طبیعـی  و 
سـکوالر و دین گریـز اطـالق می گردد؛ 
تمـام  بـه  »فقـه«  اسـالمی،  تمـدن  در 
علـومِ برآمـده از خـرد اسـالمی، علوم 
دیـدگاه  بـا  طبیعـی  علـوم  و  انسـانی 
و  دنیامـدار  آن جهانـی،  و  این جهانـی 

توانایـی  و  می گـردد  اطـالق  آخرت مـدار 
مثبـِت  تجربیـات  از  بهره گیـری  و همچنـان  گفت وگـو 
تمدن هـای دیگـر را می-یابـد. صد هـا مفهـومِ دیگـر را 

نمـود. نوسـازی  و  بازسـازی  می تـوان  این گونـه 
دو. نوسـازی در رو ش شناسـی: روش شناسـی مدرسی 
بـه عنـوان نمونـه: روش اجتهـادی کالسـیِک فقه اسـت 
نوسـازی  در  می گـردد.  اسـتنباط  اصلـی  منابـع  از  کـه 
روش شناسـی،  در فقـه اإلجتمـاع می شـود از روش هـای 
تفکـر جامعه شناسـی برای نوسـازی فقـه اسـتفاده نمود. 
در فقه سیاسـی  از روش شناسـی فلسـفۀ سیاسـی و علوم 
سیاسـی بهـره بایـد بـرد. بـه عنـوان نمونه، پرسـش های 
اساسـی فلسـفۀ سیاسـی را طرح کـرده و پاسـخ آن را از 

قـرآن و سـنت و خـرد و رأی حنفـی بجوییـم.
سـه. نوسـازی در قالـب: در گذشـته فقـط در قالـب 
بـود.  تدویـن شـده  فقـه حنفـی  معامـالت  و  عبـادات 
تمدنـی  فقـه  جدیـد،  کالمـی  تمدنـی  فقـه  از  امـروزه 
سیاسـی، فقـه تمدنـی اجتماعـی، فقـه تمدنـی اقتصادی، 
فقـه تمدنـی محیـط زیسـت، فقـه تمدنـی حقوقـی، فقه 
تمدنـی اخالقـی می تـوان سـخن زد کـه کامـاًل فـورم و 

قالـب جدیـد ایجـاد می شـود.
چهار. نوسـازی در محتوا: پاسـخ گویی به پرسـش های 
جدیـد سیاسـی، جامعه شناسـی و حقوقـی و پزشـکی و 
هنـری و اخالقـی و... خـود بـه خـود محتـوای جدیـد 

ایجـاد می کنـد.
پنـج. نوسـازی در نظام مند سـازی: زمانی کـه بخواهیم 
پرسـش های انسـاِن قدیـم و انسـان جدیـِد حنفـی را در 
قالـب نظام هـا ارایـه کنیـم و پاسـخ آن  را از فقـه حنفـی 
بجوییـم، نوسـازی در نظام مند سـازی به وجـود می آیـد. 
نظـام  زن،  نظـام  فـرد،  نظـام  دیـن ورزی،  نظـام  ماننـد: 
خانـواده، نظـام اجتمـاع، نظام اقتصـاد، نظام قضـاء، نظام 

سیاسـت و... 

پیـامد
بـه عنـوان نتیجه گیـری مکتـب حنفیـان جدیـد، مدرسـۀ 
 New Hanafism School الجـدد،  الحنفیـون 

چیسـت؟
مکتب حنفیان جدید عبارت است از:

کارگـروه مدرسـی – دانشـگاهی اسـت که با   .۱
هـدف بازسـازی و نوسـازی میـراث گسـتردۀ حنفی کار 

. می کنـد
۲.   مکتـب فکـری اسـت کـه از مجمـوع دانشـمندان 
انسـان حنفـی جدیـد پدیـد آمـده، بـا تکیـه بـر میـراث 

گسـتردۀ حنفـی بـه تولیـد دانـش می پـردازد.
۳.   مکتـب فکـری اسـت کـه بـا توجـه به اصـل کالمی 
خـدا  مفهـوم  از  لمایریـد«  فعـال  واحـد  »اهلل  حنفـی 

می کنـد. تولیـد  جدیـد  جهان بینـی 
4.   مکتـب فکـری اسـت کـه بـا توجـه به اصـل کالمی 
حنفی »انسـان فاعـل مختار« و اصل فقهی حنفی »انسـان 

محـق و مکلـف« از انسـان تفسـیر جدید ارایـه می کند.
۵.   مکتـب فکـری اسـت کـه بـا توجـه به اصـل کالمی 
»تسـخیر عالمیـن برای انسـان« و اصـل »إنـا هلل و إنا ألیه 
راجعـون« تفسـیر جدید از رابطۀ انسـان با جهـان و خدا 

می کند. ارایـه 
۱.  مکتب فکری است که با: 

الـف. تکیـه بـر اصـول و منابع حنفـی مانند قـرآن کریم، 
سـنت نبوی، اجماع و قیـاس )رأی(؛

ب. تکیه بر روش شناسی اجتهادی حنفیت؛
ج. تکیه بر میراث بازسازی میراث گستردۀ حنفیت؛

د. حفـظ ثابتـات و میراث سـنتی حنفی و نوسـازی زبان 
ادبـی و فورم ایـن میراث؛

هــ.. بـه ایجـاد فقه تمدنـی با فـرم و محتـوای جدید در 
گفت وگـو با علـوم انسـانی می پـردازد؛

د. پدیـد آوردن سـبک جدیـد زنده گـی اسـالمی کـه بـا 
دیگـر سـبک های زنده گـی گفت وگـو کنـد، به ویـژه بـا 
سـبک زنده گـی غربی و توانایـی پایـداری و مقاومت در 
برابـر تهاجـم دیگـر سـبک های زنده گی را داشـته باشـد 

و از طریـق فقـه تمدنـی به دسـت آید.
۲.   مکتـب سـنتی اسـت چون بر سـنت و میـراث حنفی 

می کند. تکیـه 
۳.   مکتـب مـدرن اسـت چـون می خواهد بـه تولید فکر 
و فقـه جدیـد زیـر عنوان فقـه تمدنی با فـورم و محتوای 

جدید دسـت بزند.
4.   مکتـب عرفانـی تصوفـی اسـت چـون قصـد دارد 
بـه بازسـازی عرفـان و تصـوف حـوزۀ حنفیـت ماننـد 
نقشـبندیه و مولویـه و... برای پیدا کردن پشـتوانۀ روحی 
بـه انسـان حنفـی در صورت بنـدی عرفان روشـن فکرانه 

ماننـد اقبـال الهـوری دسـت یازد.
بـا  اسـت، چـون  دین مـدار  مکتـب روشـن فکری     .۵
خـرد اسـالمی حنفـی به نقـد »وضعیت موجـود« و طرح 

»وضعیـت مطلـوب« می پـردازد.
کـه  اسـت  تمدنـی  گفتمـان  بـا  فکـری  مکتـب     .۶

: هـد ا می خو
ماننـد  اسـالمی  درون تمدنـی  گفتمان هـای  بـا  الـف: 
سـلفیت،  تشـیع، نواعتـزال و... بـه گفت وگـو می نشـیند 

می پـردازد؛ مقاومـت  بـه  احیانـًا  و 
ب: بـا گفتمان هـای برون تمدنی: مانند غرب )اومانیسـم، 
پلورالیسـم،  کاپیتالیسـم،  لیبرالیسـم،  اندویدوالیسـم، 
برابـر  در  و  می نشـیند  گفت وگـو  بـه  و...(  دموکراسـی 

تهاجـم آن هـا بـه مقاومـت می پـردازد.
۷.   مکتـب علمـی اسـت کـه قصـد تولیـد دانش هـای 
جدیـد زیـر عنـوان فقـه تمدنـی در گفت وگـو بـا علـوم 
انسـانی جدید مانند فلسـفه های جدید، جامعه-شناسـی، 
علوم سیاسـی، علـوم تربیتی، علوم حقوقی، روان شناسـی 

و... دارد.
۸.   مکتـب حنفیـان جدید، مکتبی رسـالت مند اسـت که 
در یـک کلمه سـه رسـالِت زیـر را با خود حمـل می کند:
روش شناسـی  طریـق  از  اسـالم  دیـن  معرفـی  الـف. 

تمدن آفریـن؛ دیـن  یـک  عنـوان  بـه  حنفـی  اجتهـادی 
ب. عبـور جامعـه از وضعیـت قبیله یـی از طریـق سـبک 

جدیـد زنده گـی اسـالمی بـه وضعیـت مدنی؛
برابـر  انسـانی و مقاومـت در  بـا غـرب  ج. گفت وگـو 
غـرب اسـتعماری بـه منظـور جلوگیـری از غربی شـدن 

. معه جا
منابع

۱.   القرآن الکریم
۲.   ابـن زنجویـه، أبـو أحمد حمید بن مخلد الخراسـاني 
)۱4۰۶ هــ - ۱۹۸۶ م(. األمـوال البـن زنجویـه. تحقیـق 
الدکتـور: شـاکر ذیـب فیـاض. السـعودیۀ: مرکـز الملک 
فیصـل للبحوث والدراسـات اإلسـالمیۀ. الطبعـۀ: األولی. 

عدد األجـزاء: ۱.
۳.   األزهـري،  محمـد بـن أحمـد )۲۰۰۱م(. تهذیـب 
دار  بیـروت:  مرعـب.  عـوض  محمـد  المحقـق:  اللغـۀ. 
إحیـاء التـراث العربي. الطبعـۀ: األولی.  عـدد األجزاء: ۸.

4.   األصبهانـي، أبـو نعیم أحمد بن عبـد اهلل )۱۳۹4هـ - 
۱۹۷4م(. حلیـۀ األولیـاء وطبقـات األصفیاء. بیـروت: دار 

الکتـاب العربي - عدد األجـزاء: ۱۰.
۵.   البغوی، أبو محمد الحسـین بن مسـعود )۱4۰۳هـ - 
۱۹۸۳م(. شـرح السـنۀ. تحقیق: شـعیب األرنؤوط-محمد 
زهیـر الشـاویش. بیـروت:  المکتـب اإلسـالمي.  الطبعۀ: 

الثانیـۀ. عـدد األجزاء: ۱۵.
ِجْسـتاني، سـلیمان بـن األشـعث )بیتا(.  ۶.   أبـو داود السِّ
سـنن أبـي داود. المحقـق: محمـد محیـي الدیـن عبـد 

الحمیـد. بیـروت: المکتبـۀ العصریـۀ. عـدد األجـزاء: 4
۷.   أبـو محمـد عبـد اهلل بـن عبـد الرحمـن بـن الفضـل 
بـن بَهـرام بن عبد الصمـد الدارمي، التمیمي السـمرقندي 

۲۵۵هـ( )المتوفی: 
۸.   الدارمـي السـمرقندي، أبـو محمـد عبـد اهلل بـن عبد 
الرحمن )۱4۱۲ هـ - ۲۰۰۰ م(. مسـند الدارمي المعروف 
بـ )سـنن الدارمي(. تحقیق: حسـین سـلیم أسـد الداراني. 
المملکـۀ العربیـۀ السـعودیۀ : دار المغني للنشـر والتوزیع.  

عـدد األجزاء: . 
۹.   الحاکـم النیسـابوري، محمـد بـن عبـد اهلل ) ۱4۱۱ - 
۱۹۹۰(. المسـتدرک علـی الصحیحیـن. تحقیـق: مصطفی 
عبـد القـادر عطـا. الناشـر: بیـروت: دار الکتـب العلمیـۀ . 

الطبعـۀ: األولـی. عدد األجـزاء: 4 .
۱۰.   الزمخشـري جـار اهلل، أبو القاسـم محمود بن عمرو 
بن أحمد )۱4۱۹ هـ - ۱۹۹۸ م(. أسـاس البالغۀ. تحقیق: 
محمـد باسـل عیون السـود. بیـروت - لبنـان : دار الکتب 

 - هــ  األولـی، ۱4۱۹  الطبعـۀ:  العلمیـۀ. 
۱۹۹۸ م. عـدد األجـزاء: ۲. 

المنـاوی  محمـد،  الدیـن  زیـن     .۱۱
علـی  التوقیـف  )۱4۱۰هــ۱۹۹۰-م(. 
مهمـات التعاریف. المحقـق: عبد الخالق 
ثـروت. القاهـرۀ: عالـم الکتـب. الطبعـۀ: 

.۱ األجـزاء:  عـدد  األولـی. 
۱۲.  السـلمي ، عیـاض بـن نامـي بـن 
عـوض )۱4۲۶ هــ - ۲۰۰۵ م(. أُصـوُل 
َجهَلـُه.  الَفقِیـِه  یََسـُع  ال  الـذي  الِفقـِه 
األولـی،  الطبعـۀ:  التدمریـۀ.  دار  الریـاض: 

.۱ األجـزاء:  عـدد  م.   ۲۰۰۵  - هــ   ۱4۲۶
۱۳.   الطبرانـي، سـلیمان بـن أحمـد )۱4۱۵ هــ - ۱۹۹4 
م(. المعجـم الکبیـر. المحقـق: حمـدي بـن عبـد المجید 
السـلفي. القاهـرۀ: مکتبـۀ ابن تیمیـۀ . الطبعـۀ: الثانیۀ. عدد 

األجزاء:۲۵.
۱4.   عبـد الحمیـد عمـر، أحمـد مختـار ) ۱4۲۹ هــ - 
۲۰۰۸ م(. معجـم اللغـۀ العربیـۀ المعاصـرۀ. بیجـا:  عالـم 

الکتـب. الطبعـۀ: األولـی، عـدد األجـزاء: 4.
 .)۱۳۸۶( دیوبنـدی  شـفیع  محمـد  عثمانـی،   .۱۵
تفسـیر معـارف القـرآن. زاهـدان: شـیخ االسـالم احمـد 

 .۱4 مجلـدات:  سـوم.  چـاپ:  جـام. 
۱۶.   القرطبـي، یوسـف بـن عبـد اهلل )۱4۱4 هـ - ۱۹۹4 
العلـم وفضلـه. تحقیـق: أبـي األشـبال  بیـان  م(. جامـع 

لزهیري ا
الجـوزي.  عـدد  ابـن  دار  السـعودیۀ:  العربیـۀ  المملکـۀ 

 .۲ األجـزاء: 
۱۷.   قلعجـي، محمـد رواس؛ قنیبی، حامد صادق )۱4۰۸ 
هــ - ۱۹۸۸ م(.  معجـم لغـۀ الفقهـاء. بیجـا: دارالنفائـس 

للطباعـۀ والنشـر والتوزیع. الطبعـۀ الثانیۀ.
بیـدي، محّمـد بـن محّمـد )۱۹۸4(.  ۱۸.   المرتضـی الزَّ
تـاج العـروس من جواهـر القامـوس. المحقـق: مجموعۀ 

مـن المحققیـن. بیجـا:دار الهدایـۀ. عدد األجـزاء: ۲۱.
۱۹.   مجموعـۀ مـن المحققیـن )بیتـا(. مفاهیم إسـالمیۀ. 
http://www. القاهـرۀ:  موقـع وزارۀ األوقاف المصریـۀ

.islamic-council.com
۲۰.   مصطفـی، إبراهیـم و غیرهم )بیتا(. المعجم الوسـیط 
. تحقیق:مجمـع اللغـۀ العربیـۀ. بیجـا: دار الدعـوۀ. عـدد 

األجزاء:۲.
م(.   ۱۱۹۱۹  - )۱4۱۹هــ  العلمـاء  مـن  مجموعـۀ    .۲۱
الموسـوعۀ العربیـۀ العالمیـۀ. الطبعـۀ: ۲ . بیجـا: بینا.عـد 

.۳۰ المجلـدات: 
۲۲.  النیسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج )بیتـا(. المسـند 
الصحیـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العدل إلی رسـول 
اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم )صحیـح مسـلم(. المحقـق: 
محمـد فـؤاد عبـد الباقـي. بیـروت: دار إحیـاء التـراث 

العربـي.  عـدد األجـزاء: ۵.
۲۳.   محمـد، علـی جمعـۀ )۲۰۰۱(. المدخل إلی دراسـۀ 

المذاهـب الفقهیۀ. القاهرۀ: دارالسـالم.
بـن  إسـحاق  بـن  محمـد  السـلمي،  النیسـابوري     .۲4
خزیمـۀ )۱4۱۲ هــ - ۱۹۹۲م.(.  صحیـح ابـن خزیمـۀ. 
المحقـق: د. محمـد مصطفـی األعظمي. بیـروت: المکتب 

اإلسـالمي .  عـدد األجـزاء: 4.
۲۵.   الهیثمـي، أبـو الحسـن نـور الدین علي بـن أبي بکر 
بـن سـلیمان )بیتا(. مـوارد الظمـآن إلی زوائد ابـن حبان. 
المحقـق: محمـد عبـد الـرزاق حمزۀ.القاهـرۀ: دار الکتب 

العلمیـۀ. عـدد األجزاء: ۱.
قامـوس  )بیتـا(.  العلمـاء  مـن  مجموعـۀ   .۲۶

بینـا.  بیجـا:  انجلیـزی.  عربـی  المحـدث 

سایت های انترنتی
-   http://www.wikifeqh.ir )مکتب فقهی( 

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  (   -
 )ar/%Dالمدرسـۀ

 www.feqhweb.com   -

مکتب
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زبان با گذشِت زمان دگرگونی می پذیرد و 
کنیم  سد  را  آن  جلوی  می توانیم  نه  هم  ما 
بکنیم.  را  کار  این  که  است  درست  نه  و 
تشت  در  را  جامه های مان  ما  زمانی  یک 
داریم  دیگری  ابزار  امروز  اما  می شستیم؛ 
پس  می گوییم.  کاالشویی  ماشیِن  آن  به  که 
از  و  میان می رود  از  کارایی »تشت« کم کم 
و  برمی بندد  رخت  ما  زنده گِی  ابزار  زمرۀ 
فراموش می شود. بر این اساس، واژۀ تشت 
از دست می دهد و  را  نیز کم کم کاربردش 
فراموش  و  می رود  بیرون  زبان  زنجیرۀ  از 
می گردد )هرچند که شاید می شد نام تشت 
را بر روی ماشین کاالشویی نیز بگذاریم و 
این  تا  بگوییم  برقی  تشِت  یا  تشت  آن  به 
واژه از زنجیرۀ زبان مان بیرون نرود(. بسیار 
خوب؛ تشت نام یک ابزار است که اگر آن 
ابزار کاربردش را از دست بدهد، نامش هم 
دیگر کاربردی نخواهد داشت. اما آزادی نام 
یک چیز یا یک ابزار نیست، بلکه نام معنی 
معنی  آن  به  می توانیم  دوره  هر  ما  و  است 
سازگارش  زمان  روح  با  تا  بدهیم  نوتری 
و  نکرده ایم  را  کار  این  ما  اما  باشیم.  کرده 
به جای آن نام معنی دیگری را وارد کرده ایم 
که »دموکراسی« است. خویشکاری »آزادی« 
همانند  درستی  به  معنی  نام  یک  هم چون 
نام  هم چون  »تشت«  خویشکاری  با  است 
یک چیز یا ابزار. تشت اگر کاربردش را از 
دست بدهد، از زنجیرۀ زبان بیرون می رود، 
آزادی نیز اگر کارایی اش را از دست بدهد، 
اما  رفت.  خواهد  بیرون  زبان  زنجیرۀ  از 
اهمیت آزادی در این است که اگر ما معنی 
و مفهومش را از دست بدهیم، واژه اش را از 
دست داده ایم و یا اگر واژه اش را از دست 
دست  از  نیز  را  مفهومش  و  معنی  بدهیم، 
دست  از  را  تشت  شما  اگر  یعنی  داده ایم. 
بدهید، می توانید به جایش ماشین کاالشویی 
را وارد کنید که همان کار را انجام می دهد 
وارد  آزادی  مفهوم  و  معنی  اما  نیز،  بهتر  و 
اندیشیدنی  و  آفریدنی  بلکه  نیست،  کردنی 
در  تشت  به  نسبت  آزادی  اهمیت  است. 
همین است که اگر آزادی را از دست دادید، 
از دست دادید و دیگر نمی توانید جانشین آن 
را وارد نمایید. به همین علت است که اگر 
از بیشتر مردم بپرسید دموکراسی یعنی چه؟ 
تنها پاسخ شان این خواهد بود: یعنی آزادی. 
اما آزادی یعنی چه؟ کسی نمی داند. پس ما 
واژه یی را هم چون نشانه به کار می بریم و از 
آن دستور می گیریم که معنی اش را نمی دانیم 
آن  به  ما  یعنی  داده ایم.  دست  از  را  آن  و 
هستنده یی تبدیل شده ایم که در اختیار زبانی 
معنی  برایش  را  آن  دیگران  که  گرفته  قرار 
معنی اش  هم  برعکس  بسا  چه  )و  می کنند 
امروز  »ملی گرایی«.  اصطالح  مانند  نمایند، 
که  شده  معنی  منفی  چنان  اصطالح  این 
انگار  دهید،  نسبت  کسی  به  را  آن  اگر 
است که به او ناسزا داده اید(. به این روش 
می اندازیم  کارایی  از  را  خودمان  زبان  ما 

دیگران  زبان  از  هستنده،  آن  جایگاه  در  و 
هم چون نشانه هایی که حتا معنی آن ها را هم 
نمی دانیم، بهره می بریم و دستور می گیریم. 
برای نمونه؛ انگلیسی زبانان گل سرخ یا گل 
هم چون  آن  از  اما  گرفتند،  ما  از  را  گالب 
نشانه بهره نبردند و آن را گل سرخ یا گل 
نهادند  آن  بر  »ُرز«  نام  بلکه  نگفتند،  گالب 
)و تازه این مانند »آزادی« یک نام معنی هم 
ما  تازه به دوران رسیده های  آن گاه  نیست(. 
همین نام »رز« را از آن ها گرفتند و امروز به 
آن می گویند »گل رزِ سرخ«. آیا این مضحک 

نیست؟! 
اندیشیدِن خود را از  ابزار  با این روش،  ما 
وصل  جهانی  جامعۀ  به  و  داده ایم  دست 

که  در شده ایم  نیز  را  ما  می رود،  جا  هر 
پِی خویش می کشد و می برد و ما از اساس 
نمی دانیم به کجا می رویم و معنی راه مان هم 
هایدگر  فلسفۀ  معنی  اگر  بنابراین  چیست. 
چندان  نباید  نفهمیدیم،  را  فوکو  ترهات  یا 
ما  فهمیدِن  بر  قرار  که  چرا  باشیم؛  نگران 
نیست، بلکه ما تنها از نشانه ها و دستورات 
باید پیروی نماییم و تنها دربارۀ آن ها بگوییم 
و بنویسیم و ترجمه کنیم. این وظیفۀ ماست! 
در  ما  روشن فکراِن  که  وظیفه یی ست  این 
برنامه ریزی  ما  برای  گذشته  صدسال  این 
این  آغاز  به  گردیم  باز  اگر  اکنون  کرده اند! 
گفتار که زبان اساس اندیشه است، پس ما 
با ناکارآمد کردِن زبان و از دست دادن آن، 
ابزار اندیشیدن خویش را ناکارآمد کرده ایم 
و از دست داده ایم. به زبان ساده؛ هر واژه یی 
واژۀ  یک  به جای  و  می کنیم  وارد  ما  که  را 
ما  که  است  معنی  بدین  می نشانیم،  خودی 
یک واژه را از زباِن خود بیرون انداخته ایم 
با  ما  نشانده ایم.  آن  جای  را  نشانه  یک  و 
زبان می توانیم بیاندیشیم نه با نشانه ها! ما با 
با نشانه ها تنها دستور  اما  زبان می اندیشیم، 
آنانی  می رسد  نظر  به  بنابراین  می گیریم! 
آنان  هویت  اساس  را  مردم  یک  زبان  که 

می دانند، چندان هم به بیراهه نرفته اند!
یک توضیح کوچک این که: نشانه هایی را که 
ما پیش از زبان و به جای آن به کار می بردیم، 
با نشانه هایی را که هدف مند به جای زباِن ما 
می نشانند، چه از نگاه خویشکاری و چه از 

نگاه کاربردی، بسیار با هم متفاوت اند. 
 

زبان هم چون تجربۀ مشترک
از  توجهی(  )قابل  شایسته یی  درصد  معنی 
از  آنان  مشترک  تجربۀ  در  مردم  یک  زبان 
این  ما  است.  نهفته  مشترک شان  زنده گی 
بخش از زبان را »زبان تجربی« می نامیم که 
به طور معمول نمی توان آن را در کتاب های 
درسی یافت. بنابراین ما آن را یا در زنده گِی 
و  می آموزیم  خویش  هم میهنان  با  روزمره 
یا در هنر ملی کشورمان. هنر ملی در واقع 
ویژه گی های  بازتابانندۀ  که  هنری ست  آن 
فرهنگی و اجتماعی و طبیعی یک مردم و 
دارای  مردمی  و  ملی  هنر  باشد.  کشورشان 

آفرینش  مدعی  که  کسانی  و  برابرند  معنی 
هنر مردمی هستند، اما با واژۀ »ملی« مخالفت 
می کنند، در اصل معنی »مردمی« را نمی دانند 
و توانا به آفرینش هنری نیستند. این درست 
در  جامعه شناس  یک  که  می ماند  این  مانند 
دانشگاه به تدریس روان شناسی بپردازد، اما 
همان  نمی داند،  چیزی  دانش  این  از  چون 
قالب  روان شناسی  به جای  را  جامعه شناسی 
نماید. بسیاری کسان نیز در هنر که توانا به 
نیستند،  آفرینش هنری  و در واقع هنرمند 
سیاسی  و  اقتصادی  مسایل  به  پرداختن  با 
می کوشند خود را مردمی وانمایند. از این رو 
هم از واژه و اصطالح »ملی« می گریزند و 

هم از آن هراس دارند!
هنر  در  تنها  تجربی  زبان  روی،  هر  به 
که  مردمی  می کند.  خودنمایی  که  ملی ست 
دارای هنر ملی نیستند، یا دارای زبان تجربی 
بسیار ظعیف اند، مانند ما در شرایط پس از 
برای  ندارند.  را  آن  اساس  از  یا  و  انقالب، 
روشن شدن تعریف و معنی این زبان شاید 
یک مثال گویاتر باشد. فرض کنید که کسی 
را از آغاز زایشش از جامعه جدا نمایند و 
اتاق ساده و بی پنجره نگه دارند و  در یک 
درسی  کتاب های  از  تنها  آموزشش  برای 
سود جویند بی آن که با کسی رابطه یی داشته 
دبیرستان  دورۀ  او  که  از سال ها  باشد. پس 
اتاق  از  را  وی  می برد،  پایان  به  را  ]لیسه[ 
دیگر  میان  در  دانشگاه،  به  و  آورند  بیرون 
دانشجویان، بفرستند. شما تصور می کنید که 
ما تا چه اندازه یی بتوانیم با او رابطه برقرار 
نماییم؟ طبیعی ست که رابطۀ ما با او تنها در 
حوزۀ واژه ها خواهد بود. او نه معنی ابرو باال 
انداختن را می داند و نه معنی چشمک زدن 
چندگونه  ما  که  می دانید  آیا  را.  پوزخند  و 
نگاه داریم؟ چندگونه خنده و لبخند داریم 
و چهرۀ ما به چند شکل درمی آید؟ آیا شما 
سر  و  دست  دادن  تکان  با  ما  که  می دانید 
و شانه و دیگر اندام های مان، چند معنی را 
مکتب  در  را  این ها  ما  برسانیم؟  می توانیم 
با  رابطه  در  بلکه  نمی آموزیم،  دانشگاه  و 
دیگران و در جامعه آن ها را فرا می گیریم که 
این ها  دارند.  بازتاب  ملی  هنر  در  همۀ شان 
حوزۀ  سه  زبان  این  ماست.  تجربِی  زبان 

بسیار مهم از کل زبان ما را دربر می گیرد:
۱ـ زبان رفتاری:

زبانی ست که ما به کمک اندام های مان با آن 
سخن می گوییم. مانند رفتارهای ابرو، چشم، 

گونه های نگاه، دست، انگشتان، لب ها و...
۲ـ زبان آوایی:

      واکنش های ما به وسیلۀ آواهای گوناگون 
در حوزۀ این زبان است. مانند آه، اووه، اّه، 
آوا،  یک  از  گذشته  )»وای«  وای  وه،  واه، 

هم چون یک واژه نیز هست( و...
۳ـ زبان فشرده:

این زبان شامل خوان واژه ها یا اصطالحات 
و ضرب المثل هاست که یک معنی گسترده 

را در یک یا چند واژه خالصه می کنند. 
زبان  حوزۀ  در  نمونه ها  بهترین  از  یکی 
نمونه؛  برای  است.  شاهنامه  تجربی، 
مهراب، شاه  ـ همسر  هنگامی که سیندخت 
کابل،ـ از رابطۀ دخترش، رودابه، با زال آگاه 
به نزد خود فرا می خواند و  او را  می شود، 

سپس:
    بفرمود تا دخترش رفت پیش            همی 

دست برزد به رخسار خویش
تا  می زند  چهره اش  به  دست  با  یعنی 
خشمش را از کار بد رودابه به او بفهماند. و 

رودابه نیز در برابر:
پای               پشت  و  رودابه  دید  زمین           

فرو ماند از شرم مادر به جای
یکی از کارهایی را که کودکان و نوجوانان 
این  می دادند،  انجام  شرم زده گی  هنگام  در 
بود که یکی از پاهای شان را روی پنجه بلند 
آن، شرم  پاشنۀ  بر  نگریستن  با  می کردند و 
و خجالت خویش را می فهماندند. هنگامی 
خشم  با  می شنود،  را  این  مهراب  که  هم 

برمی خیزد تا رودابه را بکشد اما:
جست         برپای  سیندخت  دید  این  چو 

کمر کرد بر گردگاهش دو دست
یعنی سیندخت دستانش را بر کمر مهراب 
حلقه می کند تا از رفتن او به سوی رودابه 
آسیب  به جای  مهراب  بنابراین  جلوگیرد. 
رساندن به رودابه، بر سرش فریاد می کشد 

و رودابه در پاسخ:
سیه مژه بر نرگسان دژم 

فرو خوابنید و نزد هیچ دم
       به این معنی که پلک هایش را از شرم 
فرو می خواباند و به زمین می نگرد. در جای 
دیگر، هنگامی که رستم نامۀ صلح سیاوش 

با افراسیاب را برای کیکاووس می برد:
خشم          ز  پر  شد  بشنید  کاووس  چو 

برآشفت از آن کار و بگشاد چشم
دادن  نشان  برای  کیکاووس  این جا  در 

خشمش، چشم هایش را فراخ می کند.
بود،  رفتاری  زبان  حوزۀ  در  نمونه ها  این   
اما شاهنامه سرشار از زبان آوایی و فشرده 

نیز هست. 
شاهد  ما  گذشته،  دهۀ  دو  یکی  در 
زبان  نوشتار  در  گوناگونی  دستکاری های 
سوی  از  مطلق  به طور  که  بوده ایم  فارسی 
روشن فکران )گروه روشن فکران، هنرمندان 
روشن فکری(  نشریه های  و  روشن فکر 
گذشته،  دهۀ  یک  در  است.  شده  اعمال 
تِب  زبان  به  زبر  و  زیر  نشانه های  افزودن 
به خیر  که  بود  دگراندیشان  و  روشن فکران 
گذشت. اکنون نیز تب جدانویسی گریبان گیر 
بسیاری  که  رفته  پیش  آن جا  تا  و  است 
از  و  »باشم«  »می توانم«،  »هستم«،  »خوبم«، 
»خوب ام«،  می نویسند:  چنین  را  این دست 
در  »باش ام«.  و  »می توان ام«  »هست ام«، 
ترجمۀ »خاطرات دلبرکان غمگین من« ص 
ثروتی   ]...[ طریق  از  که   « می خوانیم:   ۵۳
بهم  یا  »به هم  به ام زد«، که منظورش  عظیم 
به جای  »به ام«  بردن  به کار  آیا  است.  زد« 
»به هم یا بهم« از نظر معنی و مفهومی درست 
تا  این شیوۀ جدانویسی  است؟ می بینید که 
مرز بی معنی کردِن واژه ها پیش رفته است. 
بنابراین نزدیک است که واژه ها را این گونه 
»ب ا ش ا م«  »ه س ت ام«،  »خ و ب ام«،  بنویسیم: 
خیال شان  برخی ها  پس  »م ی ت و ا ن م«.  و 
کم کم آسوده می شود که می توانند واژه ها را 
مانند انگلیسی زبانان جدا از هم نیز بنویسند. 
تقلید تا چه اندازه؟ تا ویرانِی همه چیز؟ اما 
هم  هوس  اگر  گفته اند:  کهن  از  آن چنان که 

بوده است، تا همین جا بس است!
در واقع جدا یا سرهم نویسی بسته گی کامل 
که  دارد  متن  و  جمله  مفهومِ  و  معنی  به 
و  است  نویسنده  عهدۀ  به  نیز  کامل  به طور 
این چند  به  دیگر.  هر کس  یا  ویراستار  نه 

نمونه دقت کنید:
ناامید  را  ما  که  می گویی  چنان  آن  از  تو  ـ 

کنی.
قصد  می گویی،  او  از  که  آن چنان  تو  ـ 

ناامیدی ما داری.
ـــــــــــــــ

ـ از این که آمدی، خوشحالیم.
گفتیم  که  این  از  گفتی  چنان  تو  ـ 

شکست ناپذیراست.
ــــــــــــــــ

از  گستاخی  که  رفت  پیش  آن جا  تا  او  ـ 
اندازه گذشت.

ـ ما به هرچه نیاندیشیم، به پیشرفت کشور 
خویش خواهیم اندیشید.

ـــــــــــــــــ
ـ از آن جا که او با ما بود، بی هراس بودیم.

جا  آن  در  چون  اما  رسیدیم،  کلبه  به  ما  ـ 
اندک بود، تنی چند بیرون ماندیم.

ــــــــــــــــــ
ـ او تا پایان زنده گی دارای اندیشه یی پیشرو 

بود.
رستاخیز  رسیم،  زنده گی  پایان  به  چون  ـ 

پیش رو خواهد بود.
ــــــــــــــــــــ

ـ این گونه که شما می گویید، دریافت من از 
مولوی بسیار اندک است.

تنها  دارم،  باغم  این گونۀ گل که من در  ـ 
نمونه از این گونه در سراسر کشور است.

بسیار  حافظ  دربارۀ  تفسیرها  این گونه  از  ـ 
دیده می شود.

ــــــــــــــــ
- او هم دیگر می داند که ما می شناسیَمش.

- ما و او همدیگر را می شناسیم.
ــــــــــــــــ

-  با آمدِن این یک دیگر کاری از او ساخته 
نیست.

-  آن ها از پس یکدیگر برخواهند آمد.

هستی، 
اندیشه 
و زبان

سیامک وكیلی

بخش دوم

ACKU



کابـل  مرکـزی  دانشـگاه  رییـس  فاروقـی  حمیـداهلل 
وجـود نصـاب فرسـوده تحصیلـی در ایـن دانشـگاه 
را قابـل قبـول ندانسـته بـر تغییـر بنیادین ایـن نصاب 
مطابـق بـه ضرورت های عینـی جامعه تاکیـد می کند.
آقـای فاروقـی روز دوشـنبه )۲۰ حمـل( در مراسـم 
دومیـن جشـنواره دانشـجوی برتـر دانشـگاه کابـل از 
تغییـرات اساسـی نصـاب تحصیلی این دانشـگاه خبر 

داد.
آقـای فاروقـی گفـت کـه نصـاب فرسـوده و زمـان 
گذشـته تحصیلی در دانشـگاه های افغانسـتان به ویژه 
دانشـگاه کابـل کـه در جریـان چندیـن دهـه جنگ و 
ویرانـی دسـت ناخـورده باقـی مانـده بـود، یکـی از 
مشـکالت جـدی ایـن دانشـگاه بـه حسـاب می آمـد 
و بـرای تغییـر ایـن نصـاب برنامه هـای بزرگـی روی  

دسـت گرفته شـده اسـت.
وی گفـت کـه تغییراتـی در نصـاب تحصیلـی ایـن 
بزرگتـری  برنامه هـای  و  آمـده  میـان  بـه  دانشـگاه 
بـرای ایجـاد تغییـرات بنیادیـن در نصـاب تحصیلـی 
در همـکاری رهبـری حکومـت و ارگان هـای زیربط 
روی دسـت اسـت که براسـاس این برنامه هـا نصاب 
دانشـگاه ها براسـاس معیارهـای روز دنیـا و مطابق به 

نیازمنـدی بـازار کار تغییـر خواهـد کـرد.
وی در ایـن بـاره تاکیـد کـرد کـرد کـه دیگـر لیکچر 

نوت هـای پدرکالن هـا کـه از چنـد دهـه پیـش تهیـه 
شـده بـود و بـه صـورت تحمیلـی بـه دانشـجویان 
تدریـس می شـد، قابـل قبـول نبـوده و نصاب هـای 
جدیـد و بـا کیفیـت معیـاری جایگزیـن ایـن نصاب 

فرسـوده خواهـد شـد.

آقـای فاروقـی، روش مدیریـت صنفی در دانشـگاه ها 
بـه ویـژه دانشـگاه کابـل را یکـی دیگر از مشـکالت 

موجود خوانده، بیان داشـت که در گذشـته اسـاتید از 
طریـق گـروگان گیری شـاگردان تالش داشـته اند که 
بـا خشـم در صنـوف درسـی حکومـت کنند کـه این 
مسـاله هـم اکنـون قابـل قبـول نبـوده و شـیوه جدید 

مدیریتـی جایگزیـن آن خواهد شـد.
ای  برنامـه  کابـل  دانشـگاه  ریاسـت  کـه  وی گفـت 
در  مدیریتـی  و  تحصیلـی  فرهنـگ  تغییـر  بـرای  را 
ایـن دانشـگاه روی دسـت گرفتـه کـه براسـاس آن 
دانشـجویان جایـگاه و عظمت شـان را خواهند یافت 
و از ظرفیـت آنـان در تغییـر هنجارهـای دانشـگاهی، 
مدیریـت دانشـگاه و بهبـود ظرفیـت اکادمیـک ایـن 

مرکـز علمـی کار گرفتـه خواهـد شـد.
در ادامـه ایـن مراسـم از دانشـجویان برتـر دانشـگاه 
کابـل کـه بـا ارائـه طـرح هـای علمـی با پشـت سـر 
گذاشـتن یـک دوره رقابتـی برنده شـده بودنـد تقدیر 

و گرامی داشـت شـد.
در ایـن جشـنواره صالحـه هدایـت و آرزو علـی زی 
بـا  کـه  سـاینس  کمپیوتـر  دانشـکده  دانشـجوی  دو 
مدیریـت  بـه  پیونـد  در  علمـی  برنامه هـای  ارائـه 
دانشـگاه، برنـده رقابت علمی شـده بودند، بـه عنوان 

دانشـجویان برتـر دانشـگاه تقدیـر شـدند.
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وليس جرګه:افزایش حمایت ها از حرکت های صلح خواهانه

 په امنیتي ارګانونو کې د تبعیض له مخې 

ګامرنې د منلو نه دي

رییس دانشگاه کابل:

نصاب فرسوده قابل پذیرش نیست

بـه دنبـال یـک حملـه مرگبـار انتحـاری بر 
تماشـاچیان یک مسـابقه ورزشی در هلمند، 
سـاکنان ایـن والیـت خیمه هـای اعتـراض 
درگیـری  طرف هـای  از  و  کردنـد  برپـا 
خواسـتند کـه بـه جنـگ پایـان دهنـد. ایـن 
اعتـراض بـا حمایـت بی سـابقه ای مواجـه 

است. شـده 
حرکـت صلـح خواهانـه سـاکنان هلمند در 
نـوع خـود بی پیشـینه اسـت. ایـن اعتـراض 
بـه تاریـخ سـوم حمل آغاز شـد و سـاکنان 

خواسـتند  طالبـان  و  دولـت  از  هلمنـد 
بـه جنـگ و خشـونت پایـان دهنـد. ایـن 
اعتـراض »جنبـش مدنـی صلـح« نـام دارد 
و بیشـتر افـرادی کـه در آن شـرکت کـرده 
خانواده هـای قربانیانی اسـت کـه در انفجار 
روز سـوم حمـل جـان شـان را از دسـت 

دادند.
در هلمنـد محـدود  تنهـا  اعتـراض  خیمـه 
نمانـده اسـت. چنانچـه فعـاالن مدنـی در 
روزهـای اخیـر در والیـات هـرات، بلـخ، 
از خواسـت  ننگرهـار  و  بامیـان، خوسـت 
صلـح خواهانـه سـاکنان هلمنـد پشـتیبانی 

کرده انـد.
پـس از آن که خواسـت معترضان از سـوی 
بـه  دسـت  آن هـا  نشـد،  پذیرفتـه  طالبـان 
اعتصـاب غذا زدند و این اعتصاب سـه روز 
ادامه یافـت. هرچند اعتـراض کنندگان پس 
از سـه روز بـه اعتصـاب غـذا پایـان دادند؛ 
ولـی اعتراض هـا در خیمـه جنبـش مدنـی 

بـرای صلح همچنـان ادامـه دارد.

شـهروندان افغانسـتان با حمایـت از حرکت 
سـاکنان هلمنـد می گوینـد در هیـچ مکانـی 
احسـاس امنیـت نمی کنند و مـردم از ناامنی 
خسـته شـده اند. محمـد یونس که در شـهر 
کابـل دکان سـلمانی دارد گفـت: »نظـر مـن 
ایـن اسـت کـه این حرکـت همگانی شـود. 
خیمـه  مختلـف  والیـات  در  مـردم  همـه 
تحصـن برپـا کننـد. ما هـم از ایـن وضعیت 
جنـگ و بدبختـی خسته شـده ایم. حکومت 

بایـد با طالبـان نشسـت کنند.«

یونـس می گویـد پـس از افزایـش حمایـت 
انتحـاری و کشـته شـدن جوانـان، امیـدش 
نسـبت به زندگی در افغانسـتان را از دسـت 
داده اسـت و در این کشـور احساس آرامش 
و امنیـت نـدارد: »اگر شـرایط خراب باشـد 
مـن بـه عنوان یـک جـوان در ایـن مملکت 
زندگـی کـرده نمی توانـم. این جـا انتحاری 
شـد مـا متضرر شـدیم. شیشـه ها شکسـت 
خـودم  شـدند.  شـهید  مـا  همسـایه های  و 
هـم نزدیـک بـود از بیـن بـروم بخاطـری 
کـه انتحـاری صبح وقـت بود مـن در دکان 

نبـودم زنـده ماندم.«
دیگـر  شـهروند  یـک  باشـنده  حمیـد 
صلـح  حرکـت  از  اسـتقبال  بـا  افغانسـتان 
خواهانـه سـاکنان هلمنـد گفـت: »مـا فعـال 
از این شـرایط راضی نیسـتیم. بسـیار ناامنی 
اسـت در کشـور. جوانـان هلمنـد یـک راه 
بسـیار خـوب را در پیش گرفتنـد.« او افزود 
پـس از هر جنگ و انفجـار و انتحار، صدها 
سرنوشـت  و  می شـوند  بدبخـت  خانـواده 

غمبـاری در انتظـار آن هـا اسـت: »زندگـی 
بـرای ایـن خانـواده هـا هیـچ معنـی نـدارد 
دیگـر چیزی بـرای آن هـا نمانده اسـت. در 
کابـل هـم امنیـت نیسـت مـا هیـچ امیـدی 
می شـویم  بیـرون  خانـه  از  وقتـی  نداریـم 

دوبـاره بـه خانـه می رویـم و یـا خیـر.«
می گوینـد  تحلیلگـران  حـال  همیـن  در 
حرکـت و اعتراضـات مردمـی تاثیر مسـتقیم 
بـر عملکـرد دولـت و گروه هـای مخالـف 
دارد و ایـن حرکت هـا سـبب می شـوند تـا 
گروه هـای مخالـف دولـت در برابـر افـکار 

عمومـی قـرار گیرنـد.
سیاسـی  مسـایل  تحلیلگـر  وحیـدی  اسـد 
می گویـد هـر حرکـت صلح خواهانـه بایـد 
مسـتقل باشـد و بر تمـام طرف هـا درگیری 
بـه شـمول دولـت، نیروهـای امریکایـی و 
در  او  بـاور  بـه  کنـد.  وارد  فشـار  طالبـان 
صورتـی که ایـن حرکت ها تنهـا یک طرف 
جنـگ را مخاطب قـرار دهد، در آن صورت 
اسـتقاللیت آن زیر سوال می شـود و تاثیری 
بـر صلـح و پایـان جنـگ نخواهـد داشـت.

آقـای وحیـدی بـه دویچـه وله گفـت: »نیاز 
اسـت کـه این حرکـت باید کامـال بی طرف 
از  روشـنی  و  بسـیار وضاحـت  بـا  باشـد. 
طـرف هـای جنـگ خواهـان صلح شـود و 
بـه همـان انـدازه کـه بر دولـت فشـار وارد 
می کنـد، طالبـان و امریکایی هـا نیز مخاطب 

گیرند.« قـرار 
ایـن آگاه امـور سیاسـی می گوید هـر زمانی 
کـه جنبش مدنی صلـح هلمنـد بتواند ثابت 
کنـد کـه بی طـرف اسـت و جز صلـح هیچ 
هدفـی نـدارد، در چنیـن صورتی اسـت که 
بـه هـدف خـود می رسـد و بـر طرف هـای 

جنـگ فایـق می آید.
اعتـراض کننـدگان در نهمیـن روز اعتراض 
می خواسـتند تـا مسـیر لشـکرگاه تا موسـی 
قلعـه را کـه زیـر کنتـرول طالبـان اسـت، 
بـا پـای پیـاده راهپیمایـی کننـد و از طـرف 
هـای درگیـر بخواهنـد تا به خواسـت صلح 
خواهانـه آن ها پاسـخ مثبت دهـد. اما طالبان 
بـا رد این درخواسـت هشـدار داد که امنیت 
تحـت  مناطـق  در  را  کننـدگان  اعتـراض 

تسـلط ایـن گـروه ضمانـت نمی کند.
مسـایل  تحلیلگـر  سـافی  فیـاض  داکتـر 
سیاسـی بـه ایـن نظـر اسـت که شـماری از 
افـراد بـرای بدسـت آوردن منافع شـخصی 
جنـگ  دیگـران  اهـداف  تحقـق  رای  و 
افغانسـتان را دوام می دهنـد و از وضعیـت 
کنونـی سـود می برنـد. به بـاور آقای سـافی 
جنگ افغانسـتان تـا زمانی ادامـه می یابد که 
طرف هـای جنـگ منافـع شـان را در ادامـه 

می کننـد. خشـونت جسـتجو 
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د افغانســتان ولــي جرګــه وايــي، پــه امنیتــي ارګانونــو او پــه تېــره پــه دفــاع او کورنیــو چــارو 

وزارتونــو کــې چــې هــر ډول ګامرنــې د تبعیــض او ســلیقو لــه مخــې وي، د منلــو نــه دي.

پــه دولتــي بنســټونو کــې د تبعیــض لــه مخــې د خلکــو د ګامرلــو پــر وړانــدې د ولــي جرګــې 

د غــړو د غــږ پورتــه کــول، هغــه موضــوع ده چــې ولــي جرګه یــې مطــرح کــوي.

د افغانســتان ولــي جرګــه ټینــګار کــوي چــې افغــان حکومــت پــه دې کار ټولنیــز عدالــت تــر 

پښــو النــدې کــړی او د ســلیقو او ژبــې پــر اســاس د خلکــو ګــامرل، لــه هغــو ځوانانــو رسه 

جفــا ده چــې د لــوړو زده کــړو ســندونه پــه الس کــې لــري او بې رسنوشــته ګرځــي.

ــه ورځ »۱۳۹۷ کال د وري ۲۰«  ــنبې پ ــي د یکش ــرؤف ابراهیم ــس عبدال ــې رئی ــي جرګ د ول

د جرګــې پــه عمومــي غونــډه کــې ټینــګار وکــړ چــې د دغــې ســتونزې پــه اړه بایــد د کورنیــو 

ــي. ــه ځــواب وواي ــاع وزارتون چــارو او دف

نوموړي وویل:

ــره  ــه تې ــه حــق کــې، پ ــم دی د ملــت پ ــو ظل ــج ی »ګــامرل او د پوځــي او ملکــي کانکــور نتای

ــخ  ــو تری ــه دي، کــوم چــې ی ــو ن ــه حــق کــې، دا د منل ــوم پ ــا د پښــتون ق ــک او ی د هــزاره، ازب

واقعیــت دی، اســايس قانــون رصاحــت لــري چــې پــه یــوه ډموکراتیــک نظــام کــې عدالــت یــو 

ــه حــق کــې  ــام کــې نه نیــي، د ملــت پ ــه پ اصــل دی، خــو دا چــې حکومــت دغــه اصــل پ

ــم ونیســو.« ــد تصمی ــې بای ــدې ی ــر وړان جفــا ده او پ

ــه  ــو د بې رسنوشــتۍ خــرې پ ــه د ځوانان ــه امل ــو ل ــي بنســټونو کــې د ســلیقوي ګامرن ــه دولت پ

ــاره د اداري  ــټونو لپ ــي بنس ــې د ۴۲ دولت ــتیو ک ــه دې وروس ــې پ ــږي چ ــې کې ــال ک ــې ح داس

اصاحاتــو او ملکــي خدمتونــو د کمېســیون له خــوا ۱۷۰۰۰ خــايل بســتونه اعــان شــوي دي.

اوس دغــه کمېســیون وایــي، لــه دغــو مقتضیانــو د ازموینــې پروســه پــه شــفافه توګــه پــر مــخ 

تللــې او وړ کســان د پوهــې او توانایــۍ لــه مخــې پــه دولتــي ارګانونــو کــې ګــامرل کېــږي.

د اداري اصاحاتــو او ملکــي خدمتونــو د ټاکنــو د بــورډ رئيــس نجیــب امیــن ازادي راډیــو تــه 

ــري،  ــه برخــه کــې مســؤلیت نه ل ــو پ ــه پوځــي بنســټونو کــې د کســانو د ګامرل ــل، دوی پ ووی

خــو پــه ملکــي ادارو کــې د کســانو د ګامرلــو پروســه، پــه شــفافه توګــه پــه مــخ بیــول کېــږي.

دی وایي:

»د ســیالیو پروســه د ځوانانــو د پوهــې او وړتیــا لــه مخــې تنظیمېــږي او د ټولــو قومونــو ځوانــان 

په کــې چانــس لــري چــې پــه دې پروســه کــې یــې ګــډون کــړی، د اســتخدام دغــه ټولــه پروســه 

ــه تــرې اخیســتل کېــږي، پــه دې پروســه کــې د انســان د مداخلــې کچــه  ماشــیني ده او ازموین

ډېــره کمــه شــوې ده.«

له دې رسه رسه په دې برخه کې د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو انتقادونه کېږي.

د ولــي جرګــې غــړی جعفــر مهــدوي وايــي، پــه دولتــي ادارو کــې ګامرنــې، د قــوم او ژبــې 

پــر اســاس کېــږي.

دا انتقادونــه پــه داســې حــال کــې کېــږي چــې افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي پــه دولتــي 

ادارو کــې د ګامرنــو پــه اړه پــر پوهــې ټینــګار کــړی او ویــي يــې دي چــې هېــڅ دولتــي څوکــۍ 

د یــو قــوم پــه ولکــه کــې نــه ده.

ــاع وزارت د  ــو د دف ــه، خ ــواب ونه وای ــه ځ ــو ت ــوږ اړیک ــارو وزارت زم ــو چ ــه دې اړه د کورنی پ

ــل: ــه دې اړه داســې ووی ــد دفــر رسپرســت محمــد رادمنــش پ ویان

ــه پــاوي او یــوه کمېســیون پــه واســطه  »پــه دفــاع وزارت کــې ټاکنــې د دغــه وزارت د مرشتاب

چــې لــه ټولــو قومونــو جــوړ شــوی، کېــږي. دفــاع وزارت دغــه مســئله پــه جــدي توګــه پــه پــام 

کــې لــري، پــه دغــه وزارت کــې چــې څــه مهــم دي، هغــه دا دي چــې کســان ټــاکل کېــږی چــې 

بایــد لــوړې زده کــړې ولــري، ښــه ســوق او اداره وکــړای يش، مــوږ د مــي مشــارکت پــه مســایلو 

کــې پــه جــدي توګــه ژمــن یــوو.«

ــې د  ــي ادارو ک ــه دولت ــدف، پ ــه ه ــو پ ــو د برابرول ــت د کاري فرصتون ــان دول ــه دې رسه افغ ل

ــوي. ــوب ورک ــه لومړیت ــو ت ــو رسه، ګامرن ــې نیول ــام ک ــه پ ــډول پ ــي ان قوم

خــو ځینــي ځوانــان شــته چــې دغــه خــرې لــه شــعارونو پرتــه نــور څــه نه ګڼــي او وايــي، کــه 

دغــه وضعیــت دوام وکــړي، د خلکــو او حکومــت ترمنــځ بــه واټــن رامنځتــه او ښــې پایلــې بــه 

ونه لــري.

ســجاد نومــی یــو ځــوان چــې پــه انجنیــرۍ کــې یــې تحصیــات کــړي او ســند هــم لــري او 

ــر د  ــې او تغیی ــې ټاکن ــي ادارو ک ــه دولت ــې پ ــي چ ــي، واي ــې اوزګار ګرځ ــږي چ ــه کې درې کال

شــخيص ســلیقو لــه مخــې کېــږي او دولــت حکومتــي څوکیــو تــه د کســانو پــه ګامرلــو کــې، 

د توانايــۍ پــه پرتلــه، روابطــو تــه اهمیــت ورکــوي.
ACKU
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ورزش
امراهلل صالح

ــواه در  ــتون های عدالت خ ــابقۀ پش ــزرگ و بیس ــزش ب خی
ــی  ــدی در پ ــه نوی ــرد و چ ــا می گی ــا منش ــتان از کج پاکس

دارد؟
ــور،  ــردم سلحش ــام م ــر ن ــتان زی ــتون ها در پاکس ــت پش ــال اس ــا س ده ه
ــف،  ــر توصی ــرا در ظاه ــمله بلند و قبیله گ ــتیز، ش ــر، حکومت س نظم ناپذی
ــان  ــان در می ــوند. آن ــد می ش ــن و تجری ــر، توهی ــت تحقی ــی در اصلی ول
ــی  ــروی نیابت ــه نی ــلح ک ــون مس ــتان و افراطی ــلطه گرای پاکس ــش س ارت
پاکســتان اســت، گیــر افتــاده انــد و از مزایــای زنده گــی نــو محــروم انــد. 
ــت  ــن وضعی ــردم از ای ــیع م ــای وس ــه کتله ه ــود ک ــوم می ش ــاال معل ح
خســته انــد و دیگــر حاضــر نیســتند ننــگ شــهروند درجــه ســوم را بــه 
شــانه های خــود حمــل کننــد. آن هــا بــر ضــد تحقیــر، تجریــد و نداشــتن 

حقــوق منصفانــه، مــوج بــزرگ اعتــراض را ســاخته انــد.
پشــتون هایی کــه در هویــت دســتگاه قــدرت پاکســتان ادغــام نشــده انــد، 
ــه  ــی بیشــتر ب ــه ســند دوم ــد ک ــت بگیرن ــا ســند تابعی ــد دو ت ــور ان مجب
خاطــر تحقیــر کــردن آن هــا اســت. آن هــا در ســرزمینی تحقیــر می شــوند 
کــه قبــل از ایجــاد پاکســتان، مالکیــت و زعامــت اش را داشــتند. 
ــتان  ــرای افغانس ــی ب ــد بزرگ ــتان، نوی ــتون ها در پاکس ــی پش عدالت طلب
اســت. ایســتاده گی ایــن قــوم شــریف و بــزرگ در برابــر دســتگاه ظلــم، 
می توانــد افغانســتان را کمــک کنــد. هم اکنــون شــعار عدالت طلبــان 
ــق  ــون مســلح اســت. دقی ــر ضــد افراطی ــتان و ب ــت پاکس ــر ضــد دول ب
همــان دو محــور شــرارت کــه هــر روز در برابــر مــا دسیســه می چیننــد. 
بنابــر همیــن دالیــل مــن از خیــزش مــردم شــریف پشــتون در پاکســتان 
ــان  ــار ش ــاز، در کن ــم و در روز نی ــوی می کن ــی و معن ــت سیاس حمای

ایســتاده خواهــم شــد.

فردوس كاوش

زنده باد منظور  پشتین
مناطـق  امـروز،  تـا  تأسـیس  بـدو  از  پاکسـتان  بـرای 
قبیله نشـیِن آن سـوی دیورند بیشـتر از یـک خط مرزی 
یـا Frontier ارزش نداشـته اسـت. پاکسـتان همیشـه ایـن مناطـق 
را بـرای اعمـال نفـوذ مخـرب در افغانسـتان اسـتفاده کرده/می کند. 
بـه  پاکسـتان هیچـگاه نخواسـت حاکمیـت قانـون اساسـی اش را 
مناطـق قبیله نشـین گسـترش دهد. مـردم ایـن مناطق قربانـی همین 
سیاسـت انـد. جنبـش تحفـظ پشـتون، واکنـش مشـروع مـردم این 
مناطـق بـه ایـن سـتم گری بی ماننـد تاریخـی اسـت. ایـن جنبش از 
میـراث فکری خشـونت پرهیِز پادشـاه خـان تغذیۀ فکری می شـود. 
آنـان تجزیه طلـب نیسـتند. جنبـش تحفـظ پشـتون می خواهـد کـه 
پاکسـتان بـا مناطـق قبیله نشـین مثل الهـور و قصور برخـورد کند و 
بـه اسـتفاده از ایـن مناطـق بـرای اعمال نفـوذ مخرب در افغانسـتان 
پایـان دهـد. ایـن مطالبـات مشـروع، دمکراتیـک و عقالنـی اسـت. 
خشـونت پرهیزی،  از  دفـاع  پشـتون،  تحفـظ  جنبـش  از  حمایـت 

امنیـت و زیسـت مسـالمت آمیز اسـت.

محمد اكرام اندیشمند

بن علـی یلدیریـم، صدراعظـم ترکیـه بـه کابـل آمـد و یکی 
از مسـایل مـورد گفتگویـش بـا مقامـات دولتـی، بازگشـت 
پایتخـت  بـه  غنـی  رییس جمهـور  معـاون  دوسـتم  جنـرال 
بـود. گفتـه می شـود کـه در ایـن مذاکـرات، برگشـت عبدالرشـید دوسـتم 
بـه کابـل قطعـی شـد و ممکـن تـا یک هفتـۀ دیگـر او بـه کابل بـر گردد. 
دولـت افغانسـتان اخیـراً ادارۀ مکاتـب افغان-ترک را که در دسـت جنبش 
خدمـت فتـح اهلل گولـن، از مخالفـان حکومـت اردوغـان بـود، در اختیـار 
حکومـت ترکیـه قـرار داد. ترکیه خواسـتار حضور جنرال دوسـتم در کابل 
و در دفتـر معاونیـت ریاسـت جمهوری اسـت، هـر چنـد کـه او در ایـن 
دفتـر فاقـد قـدرت و صالحیـت اجرایـی باشـد. در ماه هـای اخیـر چنـد 
دور مذاکـرات غیررسـمی و غیرعلنـی بـر سـر بازگشـت دوسـتم بـه کابل 
میـان نماینـده گان دولت افغانسـتان بـا حکومت ترکیه و با شـخص جنرال 
دوسـتم صـورت گرفـت. یکـی از نتایج ایـن مذاکـرات، توافـق ارگ کابل 
بـر سـر بازگشـت معـاون اول ارگ بـود، امـا توافقـات ناگفتـۀ دیگـر ایـن 
مذاکـرات هنـوز ناگفته باقی مانده اسـت. آیـا یکی از این توافقـاِت ناگفته، 
حمایـت دوبـارۀ جنـرال مذکـور از اشـرف غنـی در انتخابـات سـال آیندۀ 

ریاسـت جمهـوری خواهـد بود؟

ناصر تیموری

تصمیم های غلط سکتور انرژی افغانستان:
تصمیـم اول: حکومـت کـرزی سـفارش شـرکت فشـنر را 
قبـول و بـرای ۱۰ سـال بـرق را از منابع داخلـی تولید نکرد.
تصمیـم دوم: این کـه بـرای روشـنایی شـهرها، بـه ویـژه شـهر کابـل از 
جنراتورهـای بـزرگ اسـتفاده شـد. ایـن گزینه سـریع بـود، اما کامـاًل غیر 

پایدار.
تصمیـم سـوم: وقتـی غیـر پایـدار بـودن بـرق جنراتورهـا معلـوم شـد، به 
گزینـۀ غیـر پایـدار دیگر رجوع شـد؛ واردات برق از کشـورهای همسـایه.
تصمیـم چهـارم: حـاال که پـول خارجـی وجود نـدارد، حکومـت وحدت 
ملـی کوشـش می کنـد بندهـای بـزرگ را بسـازد و پروژه هـای کالن را 
راه انـدازی کنـد، امـا ایـن کار اگـر ناممکن نباشـد، بسـیار مشـکل اسـت.

راموس:
تـونل افتخار بـرای بارسلـونا؟ 

هرچـه زیـدان بگـوید

فیـسبـوک نـــامــه

کاپیتــان تیــم فوتبــال رئال مادریــد در مــورد ســوژۀ جدیــد فوتبــال 
ــراً مشــخص  اســپانیا همــان موضعــی را دارد کــه ســرمربی اش اخی

کــرده اســت.
ــد  ــد می گوی ــال رئال مادری ــم فوتب ــان تی ــوس، کاپیت ــرخیو رام س
ــان  ــرای بازیکن ــار زدن ب ــل افتخ ــوع تون ــوص موض ــه در خص ک
بارســلونا در ال کالســیکوی دوم فصــل جــاری اللیــگا مطیــع دســتور 

ــود. ــد ب ــدان خواه ــن زی ــرمربی اش زین الدی س
ــرد  ــالم ک ــد اع ــی مادری ــش از درب ــری پی ــس خب ــدان در کنفران زی
کــه تیمــش در ال کالســیکوی دوم فصــل در نوکمــپ بــرای 
ــه  ــه احتمــال قریــب ب بارســلونایی کــه در آن زمــان قهرمانــی اش ب
ــم  ــن تی ــون ای ــد، چ ــار نمی زن ــل افتخ ــت، تون ــی اس ــن قطع یقی
ــال  ــگاه های س ــی باش ــان جام جهان ــه قهرم ــدی ک ــرای رئال مادری ب
ــزد و  ــار ن ــل افتخ ــت تون ــیکوی رف ــود، در ال  کالس ــده ب ۲۰۱۷ ش

سنت شــکنی کــرد.
ــگا  ــم اللی ــۀ سی  و شش ــیکوی هفت ــه ال  کالس ــاره ب ــا اش ــوس ب رام
ــم  ــا نمی خواه ــه م ــت: این ک ــگاران گف ــه خبرن ــر( ب ــۀ دیگ )۵ هفت
ــت  ــای آن نیس ــه معن ــم ب ــار بزنی ــل افتخ ــلونایی ها تون ــرای بارس ب
ــه  ــه ام ک ــن همیشــه گفت ــتیم. م ــل نیس ــرام قائ ــا احت ــرای آنه ــه ب ک
ــردم روی  ــم. م ــد انجــام می دهی ــه ســرمربی بگوی ــر کاری ک ــا ه م
ایــن موضــوع تونــل افتخــار بیــش از انــدازه تمرکــز کرده انــد. اگــر 
ســرمربی بگویــد نــه، بــه خواســته اش احتــرام می گذاریــم و بــه آن 

ــم. ــل می کنی عم
در دربــی مادریــد کریســتیانو رونالــدو بعــد از یــک ســاعت تعویض 
ــن خصــوص منتشــر  ــی در ای ــدان خــارج شــد. گزارش های و از می
ــن  ــا همی ــه تنه ــود ک ــه ب ــازی پذیرفت ــل از ب ــدو قب ــه رونال ــد ک ش
مقــدار در زمیــن بــازی باشــد امــا رامــوس از ایــن موضــوع ابــراز 

ــرد. ــی ک بی اطالع
ــی  ــا توافق ــه آی ــم ک ــرد: نمی دان ــد ک ــانی  ها تأکی ــان کهکش کاپیت
ــدو االن در  ــه رونال ــت ک ــخص اس ــه. مش ــا ن ــه ی ــورت گرفت ص

وضعیتــی فوق العــاده دارد  و مــا بایــد مراقــب او باشــیم.
ــه  ــد ب ــد از رئال مادری ــو مادری ــرمربی اتلتیک ــیمئونه، س ــو س دیه گ
عنــوان بخــت اول قهرمانــی ایــن فصــل لیــگ قهرمانــان اروپــا یــاد 
ــه مــذاق ســرخیو رامــوس خــوش  کــرده، امــا ایــن اظهارنظــر او ب

نیامــده اســت.
ــاره  ــن ب ــپانیا، در ای ــت اس ــفیدپوش پایتخ ــم س ــی تی ــع میان مداف
ــا  ــدارد. م ــت ن ــی را دوس ــن عنوان ــی چنی ــچ کس ــرد: هی ــد ک تأکی
بــا  و  داده ایــم  نشــان  تورنمنــت  در طــول  را  قابلیت های مــان 

ــم داد. ــه خواهی ــان ادام ــه کارم ــع ب تواض

فیسبـوک زده گی!
ــی اش    را  ــارج  زنده گ ــت و مخ ــا می زیس ــا تنه ــٔه م ــوزۀ در کوچ عج
از پخت و پــِز نــان در نانوایــی زنانــه  محــل تجهیــز می کــرد. نانوایــی 
ــت.  ــیده یی داش ــه و پاش ــای ریخت ــود. دیواره ــوده ب ــه و فرس کهن
ــِش َدر  ــه نق ــی ک ــردۀ ضخیم ــا پ ــی ب دریچــه و دروازه نداشــت، ول
ــروِب  ــس از غ ــتان ، پ ــود. در زمس ــده ب ــتر ش ــرد، َس ــا می ک را ایف
ــازی تعطیــل می شــد، بچه هــای کوچــه  خورشــید، هنگامــی کــه خب
دســت های  گرم کردنــی  جهــت  برف بــازی  ســاعت ها  از  بعــد 
ــی را  ــردۀ نانوای ــه پ ــنگ هایی را ک ــان س ــان، هم ــی ش وَرم کرده ی
قایــم کــرده بــود، بســیار محتاطانــه، پــس  می زدنــد و دزدانــه داخــل 

ــدند. ــوا می ش ــی بی ن ــر زن ــٔه آن پی کارخان
پــس از فتــِح نانوایــی بــه واســطٔه »گــروهِ برف بــازان منطقــه«، 
ــر  ــق دفت ــه در ح ــری ک ــماری دیگ ــای بی ش ــالؤه خراب کاری ه برع
ــد راه  ــه س ــی را ک ــنگ های بزرگ ــان س ــتند، هم کاری او روا می داش
شــان واقــع گردیــده بــود را داخــل تنــور پــرت می کردنــد، تــا فــردا 

ســنگی ســری راه نباشــد.
فــردا پــس از طلــوع خورشــید، پیــر زن زمانــی کــه از عمــق 
ــی راه بســیار  ــد و ب ــر می کشــید و ب ــده س ــد؛ عرب ــه آگاه می ش فاجع
می گفــت؛ در جملــٔه فحش هــا و دشــنام های کــه نثــاری گــروه 
ــرات  ــه ک ــوار ب ــه هم ــود ک ــن ب ــم ای ــی ه ــرد، یک ــکاران می ک تباه
می گفــت: »بــال زدۀ تــان!«، برخــی اوقــات کــه اوقاتــش خیلــی تلــخ  
ــان  ــِت ش ــا تح ــال در م ــه ب ــرد ک ــرار می ک ــان تک ــر زب ــد، زی می ش

ــرده اســت. ــه ک خان
ــر  ــر زن در ه ــر پی ــه ب ــی ک ــا و ظلم ــیطنت بچه ه ــرای ش از ماج
فصــل بــرف می گذشــت همــٔه مــردم محــل آگاه بودنــد و  منــم کــه 
ــن  ــال، ج ــه ب ــی ک ــتم هنگام ــودم، می پنداش ــودک ب ــان ک در آن زم
ــتی ،  ــیلی یی، مش ــا س ــًا ب ــد، حتم ــی را می زن ــری کس ــو و پ ــا دی ی
ــه َور  ــر او حمل ــیله یی ب ــا وس ــوته یی ی ــی، س ــی، چوب پس گردنی ی
ــول  ــی حل ــی یعن ــه جن َزده گ ــدم ک ــا فهمی ــی بعده ــود؛ ول می ش
ــل  ــل فع ــاًل از اص ــول اص ــه مفع ــوری ک ــی، ط ــِم کس ــن در جس ج
ــا همــان  ــه فاعــل -ی ــوری را انجــام می دهــد ک ــدارد و ام آگاهــی ن
جــن- می خواهــد. بــه عبــارٔه دیگــر، جــن )فاعــل( جســمی جــن زده 
ــه واســطه  ــا هــر چــه او بخواهــد، ب ــرد ت )مفعــول( را اجــاره می گی

ــد. او انجــام ده
مفهــوم  بازگشــایی  بــرای  را  کوتاهــی  نســبتًا  مقدمــٔه  ایــن 
فیســبوک زده گی چیــدم و بــا اســتمداد از آن، می کوشــیم تــا در ایــن 
ــوم  ــدٔه ش ــی پدی ــود، کالوه ی ــش می ش ــد بخ ــامل چن ــه ش ــه ک مقال
ــنهاد  ــرای آن پیش ــی ب ــای عمل ــاز و راه حل ه ــبوک زده گی را ب فیس

ــم. کن
اگــر از واقعیــت جامعــۀ کنونــی قــرن بیســت ویکم نگذریــم، 
ــر  ــر اکث ــه دامنگی ــت ک ــای عظیمی س ــی از باله ــبوک زده گی یک فیس
طبقه هــای ســنی بــه ویــژه جوانــی ایــن عصــر شــده اســت. پدیــدٔه 
ــه در  ــی اســت ک ــِن ســطحی و روزمره ی ــا مظامی فیســبوک زده گی الق
ــٔه  ــه هم ــًا ن ــبوک زده ها -عجالت ــک از فیس ــر ی ــری ه ــدگاه و نظ دی

ــذارد. ــر می گ ــده گان- اث خوانن
ــا  ــم ب ــاز کنی ــر آن ب ــاس بزرگ ت ــه مقی ــالح را ب ــن اصط ــر ای اگ
ــا  ــه زده و ی ــوزده، روزنام ــون زده، رادی ــری: تلویزی ــاِت نظی مصطلح
نهایتــًا رســانه زده مواجــه می شــویم کــه اشــخاص بــا گرفتــن 
ــاری  ــالل اخب ــطحی- از خ ــره و س ــی -روزم ــات و اطالعات معلوم
ایــن رســانه ها مدعــا و مدعــا الیــه می چیننــد، صغــرا و کبــرا 
ــات  ــر اطالع ــه اکث ــی ک ــد، در حال ــتناج می کنن ــج اس ــد و نتای می کن
ــی  ــد- اســت و معلومات ــاق می افت ــت -و آنچــه اتف ــه دور از واقعی ب
اســت کــه سیاســیت مداران، مدیــران رســانه ها و آشــپزهای در 
ــد  ــه می کنن آشــپزه خانه های مــدرن شــان غــذای فکــری بشــر را تهی
ــل  ــد تحمی ــا می خواهن ــه آن ه ــی -ک ــم  غذای ــل و رژی ــق می و طب

می خوراننــد. و  می پزنــد  کننــد- 
ــب  ــش کت ــا خوان ــانه زده حت ــبوک زده و رس ــم فیس ــته از مفاهی گذش
ــد-  ــده می خوان ــه خوانن ــورد آنچ ــه در م ــر و اندیش ــدون تفک -ب
خوانش گــر را کتــاب زده می کنــد و مجــال فکــر کــردن را از او 

می گیــرد.
بــه طــور مثــال: فیســلوفی کــه ارســطو خوانــده و ابن ســینا 
می خوانــد، بــه نحــوی حضــوری ارســطور و ابن ســینا را بــه 
نظریــات و نوشــته های شــان می تــوان حــس کــرد و ایــن ارســطو و 
ــکار و اذکار  ــد اف ــا حجــاب دارن ــس از قرن ه ــه پ ــینا اســت ک ابن س
شــان را بــه الفــاظ مختلــف بــه واســطۀ ایــن خواننــدۀ تــازه کار بیــان 
می کننــد، نــه خــودِی خــود او؛ خــودی خــود متفکــر را قیــاس کنیــد 
ــِگ  ــا رن ــا ی ــب موالن ــِب قل ــِب قل ــب  قل ــان، قل ــاِن ج ــاِن ج ــه ج ب

ــی. ــِب ابوالمعان ــزمِ قل ــگ، حــس ِ حــواس و قل رن
در مــورد این کــه فیســبوک زده گی چیســت؟ فیســبوک زده کی ســت؟ 
ــرٔه  ــا در چنب ــم؟ و ی ــر کنی ــبوک زدایی و بک ــکار را فیس ــه اف چگون
ــه  وســیع تر رســانه زده، کتــاب زده، شــعرزده، غــرب زده، فلســفه زده ب
وزِن قــرآن زده، جــن زده، بــالزده، خــدا زده و... چیســتند، در مقــاالت 
بعــدی خواهیــم نوشــت؛ امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه واژه یــی 
ترکیبــی فیســبوک زده و مفهــوم فیســبوک زده گی بــه زودی روی 
زبان هــا خواهــد افتیــد و خلــق بــه ایــن واژه را بــه مقاصــد مختلــف 

بــه کار خواهنــد بســت.
ادامه دارد...

احمد شبیر بخشی-------- بخش نخست
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نخســت وزیــر ترکیــه در دیــدار بــا 
ــه ای مســتقر در افغانســتان  ســربازان ترکی
ــه  ــه ســرباز ترکی ــی شــد: »هرجــا ک مدع
ــت،  ــاد، امنی ــد، اعتم ــته باش ــور داش حض

حقانیــت و صلــح برقــرار می شــود.«

بــه گــزارش خبرگــزاری آناتولــی، بنعالــی 
ــه در  ــه ک ــر ترکی ــم، نخســت وزی ییلدیری
ــه افغانســتان ســفر کــرده  ســفر رســمی ب
بــود، در حاشــیه ایــن ســفر بــا نیروهــای 
ــدار و  ــه ای مســتقر در افغانســتان دی ترکی

ــرد. ــو ک گفت وگ
وی بــا اشــاره بــه عملیــات شــاخه زیتــون 
در شــمال ســوریه مدعــی شــد: »در هــر 
ــور  ــا حض ــان م ــش قهرم ــه ارت ــی ک جای
داشــته باشــد صلــح، آرامــش و رفــاه 
برقــرار می شــود. در بوســنی، کــوزوو، 
ــا  ــتان تنه ــر، افغانس ــراق، قط ــومالی، ع س
یــک هــدف داریــم و آن برقــراری صلــح 
اســت. ســربازانمان در شــهر البــاب و 
عفریــن ســوریه نیــز تنهــا بــرای برقــراری 

صلــح آمده انــد.«
نخســت وزیــر ترکیــه در بخــش دیگــری 
از اظهاراتــش بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور 
در کنــار مــردم افغانســتان یــک مســئولیت 
ــرای  ــت: ب ــا اســت گف ــرای م تاریخــی ب
ــه در  ــربازان ترکی ــئولیتمان س ــرای مس اج
ــال  ــد. در ح ــور دارن ــور حض ــن کش ای
ــئولیت  ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب حاض
ــا  ــد ب ــرا می کنی ــی اج ــه خوب ــود را ب خ
افتخــار ســرمان را بــاال گرفتــه و ســربلند 

هســتیم.

ییلدیریم در کابل:

سـربلنـد هستیـم!

ــه همتــای نپالــی خــود گفــت  نخســت وزیــر هنــد ب
ــیا  ــوب آس ــورهای جن ــن کش ــت »انجم ــه در نشس ک
بــرای همــکاری منطقــه ای« موســوم بــه »ســارک« کــه 
بــه میزبانــی پاکســتان برگــزار می شــود، شــرکت 

نمی کنــد.
بــه نوشــته روزنامــه نیشــن، نارنــدرا مــودی، نخســت 
ــی،  ــرما اول ــا ش ــدارش ب ــان دی ــد در جری ــر هن وزی
ــه در  ــت ک ــخت اس ــت: س ــال گف ــر نپ ــت وزی نخس
شــرایط کنونــی بخواهیــم در نشســت ســارک در 

ــویم. ــر ش ــتان حاض پاکس
ــر پاکســتان در  ــان عباســی، نخســت وزی ــاهد خاق ش
ــان  ــه میزب ــود ک ــرده ب ــفر ک ــال س ــه نپ ــال ۲۰۱4 ب س
هجدهمیــن دوره از ایــن نشســت بــود و در آن زمــان 
ــن  ــدی ای ــی دوره بع ــرای میزبان ــود را ب ــل خ تمای

ــرد. ــالم ک نشســت اع
ــال  ــود در س ــرار ب ــت ق ــن نشس ــن دوره ای نوزدهمی
۲۰۱۶ بــه میزبانــی اســالم آبــاد برگــزار شــود امــا بــه 

ــد  ــمیر هن ــو و کش ــه »اوری« در جام ــه ب ــل حمل دلی
ایــن نشســت بــه تعلیــق درآمــد و دولــت اســالم آبــاد 
ــه زودی تاریــخ دیگــری را اعــالم  اعــالم کــرد کــه ب
مــی کنــد امــا تــا بــه امــروز زمانــی بــرای آن تعییــن 
نشــد. کشــورهایی چــون افغانســتان، ســریالنکا، 
ــان و بنــگالدش نیــز در ســارک حضــور نیافتنــد. بوت
بــا  بایــد  نشســت ها  ســارک،  منشــور  براســاس 
ــود. ــزار ش ــو برگ ــورهای عض ــای کش ــور روس حض
ــت  ــن نشس ــزاری ای ــال برگ ــه دنب ــتان ب ــاال پاکس ح
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک ــد گفت ــا هن ــت ام اس

کنونــی امــکان حضــور در آن را نــدارد.
ــه  ــدارش ب ــان دی ــم در جری ــال ه ــر نپ ــت وزی نخس
نارنــدرا مــودی گفتــه بــود کــه تمایــل دارد تــا میزبــان 
نشســت »ابتــکار عمــل خلیــج بنــگال بــرای همــکاری 
چنــد بخشــی در حــوزه هــای فنــاوری و اقتصــادی« 
باشــد کــه در ســال جــاری میــالدی برگــزار می شــود.

زمســتان ســال گذشــته افغانســتان شــاهد بــارش 
ــود  ــزان ســال های پیــش نب ــه می ــرف ب ــاران و ب ب
ــروز  ــه ب ــا را نســبت ب ــن موضــوع نگرانی ه و ای

ــت. ــش داده اس ــالی افزای خشک س

دیــروز  نشســت  در  مجلــس  نماینــدگان 
باران هــای  و  بــرف  کــم  بــارش  می گوینــد، 
ــا  ــده ت ــبب ش ــته س ــتان گذش ــی در زمس فصل
ــه خاطــر  ــداران ب مواشی شــان تلــف شــوند و مال

کمبــود علوفــه مواشــی خــود را بــه بهــای ارزانــی 
بفروشــند.

عبدالرحیــم رهیــن می گویــد کــه حکومــت هیــچ 
ــی از  ــای ناش ــت زیان ه ــرای مدیری ــی ب برنامه ی
ــان  ــل دهقان ــن دلی ــه ای ــدارد و ب ــالی ن خشک س
و مالــداران در سراســر کشــور زیانمنــد شــده اند.

عبدالــرؤوف ابراهیمــی، رییــس مجلــس می گویــد 
کــه ایــن معضــل را بارهــا بــا مقام هــای مســؤول 
ــل  ــا حــال پاســخ قاب ــا ت ــان گذاشــته اند، ام در می
توجهــی دریافــت نکرده انــد. رییــس مجلــس 
ــؤوالن  ــا مس ــو ب ــرای گفت وگ ــیونی را ب کمیس
ــل  ــن معض ــل ای ــر ح ــه خاط ــت ب وزارت زراع

گماشــت.
پیــش از ایــن افغانســتان در صــورت بــروز 
تــا  می خواســت  ترکمنســتان  از  خشکســالی 
مالــداران  اختیــار  در  را  خــود  چراگاه هــای 

ــار  ــس این ب ــس مجل ــد. ریی ــرار ده ــتان ق افغانس
دامــن  تــا  می خواهــد  مســؤوالن  از  نیــز 
افزایــش  از  جلوگیــری  بــرای  را  ترکمنســتان 

تلفــات مواشــی بگیرنــد.
ــز  ــت نی ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب عب
در نشســت شــورای وزیــران از خشک ســالی 
ــن  ــی را در ای ــات عمل ــدۀ اقدام ــرد و وع ــاد ک ی
زمینــه ســپرد. بــه گفتــۀ او، بــارش بــرف و بــاران 
نســبت بــه ســال گذشــته در افغانســتان ۳۰ درصد 

کاهــش یافتــه اســت.
بــاور کارشناســان حــوزه ی آب کشــور،  بــه 
میانگیــن بارندگــی ســاالنه در جهــان ۹۰۰ میلــی 
متــر اســت و افغانســتان، بــا میانگیــن ۳۰۱ میلــی 
لیتــر در ســال، جــزء کشورهایی ســت کــه در 

ــد. ــرار دارن ــک ق ــد خش کمربن

هند در نشست »سارک«
به میزبانی پاکستان شرکت نمی کند

نگرانی ها از خشکسالی در کشور
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