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ترامپ و مودی تأکید کردند:

به تأمین امنیت در افغانستان متعهدیم

میـان  تلفنـی  گفت وگـوی  از  سـفید  کاخ 
رییـس   بـا  هندوسـتان  وزیـر  نخسـت 
جمهـوری امریکا خبـر داد و اعالم کرد: دو 
طـرف دربـاره بحـران سیاسـی در مالدیف، 
آوارگان  بحـران  و  افغانسـتان  در  جنـگ 

کردنـد. صحبـت  میانمـار  در  روهینجـا 
دولـت  رویتـرز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
امریـکا  رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد 
اقداماتـی را بـرای تعمیـق روابـط اقتصادی 
و نظامـی بـا هندوسـتان و بـه عنـوان راهی 
در جهـت ایجـاد تـوازن در مقابـل جایـگاه 
نظامی گـری چیـن در سراسـر آسـیا انجـام 

داده اسـت.
مالدیـف یکـی از مباحث مورد مناقشـه بین 
چیـن و هندوسـتان...         ادامـه صفحه 6

سیستم الـهام بخـش امـریکـا
در پیـوند به سخنـراني هشت ساعتـه نانسي پلـوسي

صفحه 6

حامیت ده هاتن 

از اعرتاض پشتون ها در پاکستان

بـــهار ســال آینـــده  
برای  افغــانستان  خونیــــن  است

 یو پالوی پر یو لړ مسائلو د بحث 

لپاره اسالم اباد ته والړ

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 3

سید حسن اخالق- پژوهشگر دانشگاه بوستون

در دیدار هیأت اجندای ملی با مردم جنوب مطرح شد:

انتـخابات بدیـل نـدارد

نانســي پلوســي هــم قــدرت بدنــي خــود 
ــدرت  ــم ق ــت و ه ــان گذاش ــه نش را ب
ذهنــي اش را. وي بيــش از هشــت ســاعت 
پيوســته و بــدون وقفــه ســخنراني نمــود. 
ايــن يــك ســنت سياســي و كهــن 
ــا در  ــان مخصوص ــان رومي ــي از زم غرب
ــراي  ــه ب ــت ك ــي اس ــاي پارلمان بيانيه ه
تلــف كــردن زمــان بــه منظــور جلوگيــري 
ــا  ــر ي ــه تاخي ــراي ب ــا ب ــري، ي از رأي گي
انقضــاء كشــانيدن يــك طــرح، مخالفــان 
ــد.  ــي مي كنن ــخنراني طوالن ــرح س آن ط
ركــورد  يــك  اينجــا  پلوســي  خانــم 
جديــد در تاريــخ آمريــكا ثبــت كــرد كــه 
شــخصي بــراي هشــت ســاعت پيوســته، 
ــم  ــن خان ــد. اي ــخنراني كن ــتاده س ايس
ــا  مســن در  هنــگام ســخنراني كفشــي ب
ــه  ــا داشــت ك ــر پ ــوري ب ده ســانتيمتر ك
ــازد.  ــده مي س ــا را مان ــر پاه ــا زودت طبع
وي در ايــن مــدت تنهــا مقــداري آب 
نوشــيد. امــا مهمتــر قــدرت ذهنــي 

ــت اوس
صفحه 6



دفتـر  سـوی  از  تصویرهایـی  اخیـر،  روزهـای  در 
رسـیده  نشـر  بـه  ریاسـت جمهوری  مطبوعاتـی 
بـرای  حکومـت،  رییـس  اشـرف غنی  گویـا  کـه 
جهــادی  سـراِن  از  شـماری  بـا  مشـوره خواهی، 
دیـدار کـرده اسـت. در اعالمیۀ ارگ گفته شـده که 
ایـن دیدارهـا بـه هدِف رای زنـی روی مسـایِل مهِم 

کشـور صـورت گرفتـه اسـت.
 البتـه دیـدار بـا سـراِن جهـادی و متنفذیـن قومی، 
رسـِم تازه یـی در ارگ نیسـت. ایـن رسـم از زمـاِن 
آقـای کـرزی رییس جمهـوری پیشـین آغـاز یافـت 
و تـا بـه حـال ادامـه دارد. امـا تفـاوِت ایـن دیـدارِ 
آقـای غنـی بـا دیدارهای گذشـته اش در این اسـت 
جداگانـه  و  انفـرادی  به صـورِت  این بـار  او  کـه 
خواسـته اسـت که با ســران جهـادی دیدار داشـته 
باشـد. در بسـیاری مـوارد، وقتـی او می خواسـت با 
سـران جهـادی و یـا متنفذیـن قومـی دیـدار کنـد، 
آن هـا را بـه صـورِت دسـته جمعی به ارگ ریاسـت 
یـک  ارایـۀ  و ضمـن  می کـرد  دعـوت  جمهـوری 
غـذای مفصـل، در مـورد برخی مسـایل نیز بـا آنان 
صبحـت می کـرد. ایـن صحبت ها مسـلمًا مشـکلی 
از مشـکالِت کشـور را حـل نمی کردنـد و نـه هـم 
پـس از ایـن می کننــد؛ زیـرا آقای غنـی هیچ وقت 
مشـورۀ ایـن افـراد را نـه جـدی گرفتـه و نـه هـم 
بـه آن هـا عمـل کـرده اسـت. هـدف اصلـِی آقـای 

غنـی از چنین دیدارهایی، این اسـت که مشـکالِت 
شـخصِی خـود را بـه گونه یـی حل کنـد و هر زمان 
کـه بـه دلیـل ندانم کاری هـاِی خود برایش مشـکلی 
بـه وجـود  آمـد، بـا اسـتفاده از برخـی چهره هـای 

جــهادی و قومـی، راه گریـزی بـرای آن بیابد. 
ماهیـِت  از  تلویحـی  صـورِت  بـه  منابـع  برخـی 
دیدارهـای تـازه و انفـرادیِ ِ آقـای غنـی بـا سـران 
جهــادی و متنفذیـن قومـی پـرده برداشـته اند ولی 
هنـوز هـم بـه صـورِت دقیـق مشـخص نیسـت که 
آقـای غنـی در دیدار با هریـک از آن ها در ارگ چه 
مسـایلی را مطـرح کـرده اسـت. اما می تـوان از نوع 
گزینـش افـراد و شـیوۀ تک دیـداری آن، بـه این امر 
متیقـن شـد کـه صحبت بـا هریـک از این افـراد با 
آجنــدای مشـخصی همراه بوده و آقای غنی قصداً 
بـا هرکـدام جداگانه دیده اسـت. چـون حرف هایی 
را کـه می خواسـته با حکمتیـار بگوید، بدون شـک 
نمی توانسـته بـا اسـتاد سـیاف در میـان بگـذارد و 
همین طـور صحبت هایـی را کـه با خلیــلی در میان 

گذاشـته، نمی خواسـته کـه بـه محقـق بگوید.
 آقـای غنـی ایـن بـار تـالش کـرده کـه هریـک را 
بـه شـکلی که خـود می دانـد، بفریبد و در راسـتای 
منابـع  برخـی  کنـد.  اســتفاده  خـود  هدف هـاِی 

می گوینـد بحـث اصلـی در ارگ این بـوده که آقای 
غنـی می خواهـد شــورای تازه یـی زیر نامِ شـورای 
بـزرگان ایجـاد کنـد و بـرای همیـن منظـور بـا این 
افـراد دیـدار کـرده اسـت. اگـر ایـن گفتـه درسـت 
باشـد کـه زیـاد دور از تصـور هـم نمی نمایـد، بـه 
هیـچ صورت هـدف در خورِ تأمل و قانع کننــده یی 
صـورِت  بـه  شـاید  نیسـت.  دیدارهـا  ایـن  بـرای 
ضمنـی، آقـای غنـی از این افراد خواسـته باشـد که 
بـرای کاهش تنش ها در کشـور شـورایی از بزرگان 
ایجـاد شـود تا بـه صورِت جمعـی و توحید شـده، 
پیشـنهادها و خواسـته ها در اختیـار او قـرار بگیرند. 

در همیـن حـال، برخـی منابـع از بحـث و مشـوره 
در مـورد انتخابـات آینــده نیـز در ایـن دیدارهـا 
سـخن گفته انـد. گویـا بخشـی از آجنـدای ارگ در 
ایـن دیدارهـا این بـوده که نظر ســران جهـادی را 
در مـورد انتخابـاِت آینـده بدانـد و یـا دیدگاه هـای 
خـود را بـا آن هـا در این مورد شـریک بسـازد و از 
آن هـا بخواهـد کـه از این دیـدگاه و احتمـاالً طرح 
حمایـت کننـد. برخـی منابـع می گوینـد کـه ارگ 

متوجـه شـده کـه برگـزاری انتخابات در افغانسـتان 
بـا چالش هایـی مواجـه اسـت و بـه همیـن دلیـل 
تالش هایـی را آغـاز کـرده کـه هم بـرای بـه تأخیر 
انداختـِن انتخابـات پارلمانـی و حتا بـرای به تأخیر 
سـال  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  انداختـن 
2019 نیـز رای  زنـی کنـد و از حـاال ذهنیت ها را در 
ایـن مسـیر بـا خـود همسـو بسـازد تا اگـر بـا مانِع 
جــدی یی مواجـه شـد، از آن هـا برای حل مشـکل 

کند. اسـتفاده 
ادامـۀ  و  مشـروعیت  بحـث  دیگـر،  سـوی  از   
از نگرانی هـای اصلـی ارگ  حکومـِت فعلـی هـم 
سیاسـی،  توافق نامـۀ  اسـاس  بـر  می توانـد.  بـوده 
عمـر حکومـت وحـدت ملـی بـه پایـان رسـیده و 
ایـن حکومـت، دیگـر مشـروعیت قانونـی نـدارد. 
ولـی آقـای غنـی نگـراِن ایـن مسـأله نیسـت، چون 
او می توانـد بـا علـم کردن قانـون اساسـی و گرفتن 
فتـوا از دادگاه عالـی، بـرای ایـن معضـل راه حلـی 
بیابـد. مشــکل آقـای غنـی در جای دیگری اسـت 
و او گویـا بـه همیـن دلیل با سـران جهــادی دیدار 
کـرده اسـت. دغدغۀ او این اسـت که اگـر انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در کشـور بـه هـر دلیـِل ممکن 

برگـزار نشـود، ادامـۀ کار او چـه می شـود.

دلیـل  بـه  کـه  کـرده  درک  غنـی  آقـای  ظاهـراً 
حـاال  حذف گرایانـه اش  و  متکبرانـه  سیاسـت هاِی 
نزدیک تریـن کسـاِن او هـم بـه وی بـاور و اعتمـاد 
ندارنـد و خواهان ادامـۀ قدرِت او نیسـتند. برخورد 
آقـای غنی بـا متحدانـش بـه گونه یی بـوده که همه 
را نسـبت بـه خـود بدبیـن و بی اعتماد کرده اسـت. 
برخـی آوازه هـا وجـود دارد کـه حتـا میانـۀ او بـا 
مشـاور شـورای امنیتـش نیز چنــدان بر وفـِق مراد 
نیسـت و ایـن دو در هفته هـای اخیر بـه یکدیگر به 

دیـدۀ شـک می نگرنـد. 
کـه  دارد  نیـاز  غنـی  آقـای  وضعیتـی،  چنیـن  در 
حمایت هـای بیرونـی و بـه ویژه سـران جهـادی را 
متوجـِه خود سـازد. البته در کنار این مسـایل، بحث 
بلـخ نیـز همچنان بـه قوِت خـود باقی اسـت. آقای 
غنــی کـه فکـر می کرد به آسـانی و سـازش با یکی 
ـ دو تـن می توانـد بـه کارِ عطــا محمد نـور در بلخ 
پایـان دهـد، ولـی حـاال متوجـه وخامـِت اوضاع و 
پیامدهـای تصمیـِم خود شـده اسـت. آقـای غنی نه 
تنهـا نتوانسـت که آقای نـور را از بلخ بیــرون کند، 
بـل بـه پشـتیبانی مردمی و شـکل گیری یـک اجماع 
ملـی در مـورد حمایـت از آقـای نور کمـک کرد و 
حـاال آقای نـور به قطـب اصلـِی مقاومـت در برابر 

تمامیت خواهـی تبدیل شـده اسـت. 
ایـن مسـایل در مجمـوع می تواننـد از نگرانی هـای 
آقـای  دیدارهـای  در  کـه  رونـد  شـمار  بـه  ارگ 
غنـی بـا سـران جهـادی احتمـاالً بازتـاب یافته انـد. 
امـا از همیـن حـاال دیـده می شـود کـه حمایـت از 
طرح هـای آقـای غنـی بـه میـزان قابـل مالحظه یـی 

بـه شکســت انجامیده اسـت.  
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احمــد عمران

شکست ها 
و فریبکاری هاِی پی درپِی ارگ

 

ایـن روزهـا شـایعات و زمزمه هایـی مبنی بـر تعویـِق انتخابات 
ریاسـت جمهورِی 1398/2019 بـه گوش می رسـد. فارغ از این 
زمزمه هـا و شـایعات نیـز، وضعیِت روحی و فیزیکـِی حکومِت 
اختالفـاِت سیاسـِی  ـ کـه شـامل تشـدیِد روزافـزوِن  کنونـی 
بحـران زا و نابسـامانی های فنـی و مدیریتـی در کمیسـیون های 
انتخاباتـی می شـودـ  می رسـاند کـه اصـاًل اراده یی بـه برگزارِی 
یـک انتخابـاِت سـالم و شـفاف وجـود نـدارد. امـا با همـۀ این 
حرف هـا و مشـکالت، عقِل سـلیم حکـم می کند کـه انتخابات 
بهتریـن وسـیله برای عبـور از بحران هـای جاری در افغانسـتان 
اسـت؛ به نحـوی که طفـره روی از برگـزاری و یا هـم برگزارِی 
ناسـالم و آلـودۀ آن، می توانـد بـه بهـاِی زواِل برگشـت ناپذیِر 

کشـور تمام شـود.
پیـش از ایـن، مـا شـاهد بـه تعویـق افتـادِن مکـررِ انتخابـات 
پارلمانـی بوده ایـم؛ چنان کـه تـا هنوز نیـز برگزاری آن در سـال 
نـِو خورشـیدی در هاله یی از ابهام قرار دارد. امـا یقینًا انتخابات 
ریاسـت جمهوری، از حساسـیت و سرنوشت سـازِی عظیم تری 
برخـوردار اسـت و عـدم برگـزاری آن ـ به ویـژه در شـرایطی 
کـه نفاق قومـی به واسـطۀ ندانم کاری هاِی حکومـت، اجتماع و 
سیاسـِت افغانسـتان را اشـباع نمـوده ـ، درهم ریخته گـی و نزاع 
سیاسـی و اجتماعی را به ایسـتگاهِ سـقوط هدایت خواهد کرد.
طـی چنـد سـال سـاِل اخیـر، به دلیـِل سیاسـت های بیمـار و 
انحصارگرایانـۀ ارگ و تنش هـای نشـأت گرفتـه از آن، مـا بـا 
بحرانـی مهم تـر و خطرناک تـر از سـایر بحران هـا به نـامِ بحران 
مواجـه  اجتماعـی  و  سیاسـی  چندپارچه گـِی  و  قومـی  نفـاق 
شـده ایم. حکومـِت فعلـی متأسـفانه زیـر نـامِ دولـت وحـدت 
ملـی، طـی سـه ونیم سـاِل اخیـر چنـان بدبینی هـای قومـی را 
ظاهـراً  رویارویی هـاِی  همـۀ  کـه  بخشـیده  وسـعت  و  عمـق 
قومـِی 250سـالۀ تاریـخ معاصـر افغانسـتان در برابـِر آن رنـگ 
باختـه اسـت. در دو و نیم سـدۀ گذشـته، اصوالً مفهومـی به نامِ 
رویارویـی اقـوام و یـا نفاق قومی در افغانسـتان وجود نداشـته؛ 
آن چـه کـه وجـود داشـته، تبعیضـات و تعصبـاِت معطـوف بـه 
قـدرِت یـک یـا چنـد قبیلـه و خانـدان بـر سـایر قبایـل و همۀ 
اقـوامِ افغانسـتان بـوده اسـت کـه توسـط عده یی از خـواص بر 
عـامِ مـردم افغانسـتان تحمیـل می شـده و وضعیت بـه گونه یی 
بـوده کـه اقـوام افغانسـتان بـه  جـای رویارویـی، صبورانـه بـا 

می کرده انـد. همـدردی  یکدیگـر 
امـا اکنـون ـ شـاید به دلیـل این کـه در زمینـه و زمانـۀ متفاوتـی 
به سـر می بریـم و نوعـی انفجـار در آگاهـی و متعاقبـًا مطالباتِ ِ 
قومـی و مردمـی به میـان آمـده ـ کارکردهـای حکومـِت آقـای 
بی اعتمادی هـاِی  و  شـقاق ها  تکثیـِر  و  تزریـق  موجـب  غنـی 
قومـی از رأِس حکومـت به تمـام الیه های سیاسـی و اجتماعی 
شـده و آثـار انکارناپذیـِر آن را در اخبـار سیاسـی، میزگردهای 
تلویزیونـی و موضع گیری هـاِی فیسـبوکی مشـاهده می کنیـم؛ 
وضعیتـی کـه می تـوان آن را »نفـاق قومـی«  نامیـد، ادامـۀ آن را 
»خطرنـاک« توصیـف کـرد و در برابـر آن، »وفـاق ملـی« را بـه 

حکومـت و مـردم افغانسـتان پیشـنهاد نمود.
بی تردیـد، مقصـر اصلـی ایـن وضع، حکومـِت کنونی اسـت و 
چنیـن حکومتـی در نهایـِت تلخـی، بـا انفجـار وضـِع موجود، 
تمـام کاشـته هاِی خـود را درو خواهـد کـرد. در ایـن میـان امـا 
برگـزاری انتخابـات ـ بـه شـرط آن که سـالم و شـفاف باشـد ـ 
می توانـد ایـن سرنوشـِت نحـس را بـه بهترین شـکل دگرگون 
کنـد. زیـرا انتخاباتـی کـه عـاری از فسـاد و تقلـب و مداخلـه 
باشـد و مـردم بتواننـد نقِش سرنوشت سـازِ خـود را در آیینۀ آن 
بـه ظهـور برسـانند، نفسـی تـازه به هـوای سیاسـِت افغانسـتان 
می دهـد و فصـِل جدیـدی از اعتمـاد را در زنده گـی سیاسـی و 

می گشـاید.  مـردم  مدنِی 
آن چـه امـروز، ما به نـام نفاق قومی و ازهم پاشـیده گِی سیاسـی 
و اجتماعـی در افغانسـتان بـا آن مواجهیم، نتیجۀ بـارزِ انتخاباِت 
اوالً  انتخابـات،  آن  اسـت.   1393 ریاسـت جمهورِی  تقلب بـارِ 
می بایسـت بـا درایـِت زعامِت پیشـین، سـالم و شـفاف برگزار 
می شـد و ثانیـًا اگر زمینـه و توانایـی برگزاری چنیـن انتخاباتی 
وجـود نداشـت، می بایسـت یک اجمـاع و آجنــدای ملی برای 
آینـدۀ زعامـِت سیاسـی در کشـور تصمیـم می گرفـت. امـا آن 

اتفـاِق تلخ در گذشـته، پنــدی بزرگ برای آینـده دارد:
انتخابـات ریاسـت جمهوری 1398 بایـد در بسـتِر وفـاق ملـی، 
در نهایـِت سـالمت و شـفافیت برگـزار شـود؛ ولـی اگـر به هر 
دلیلـی برگـزاری به موقـع و سـالِم آن ممکن نیسـت، باید بازهم 
بـا اجمـاِع نخبـه گاِن سیاسـِی برخـوردار از روحیـۀ وفـاق ملی 
در افغانسـتان، بـرای آینـدۀ سیاسـی کشـور تصمیـم گرفـت و 

طرحـی نـو درانداخت.

انتـخابات 
و سرنوشت مبهِم افغانستان
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صدها تـن از باشـنده گان والیت هـای کندهار، 
ارزگان، نیمـروز و هلمنـد از طـرح »وفاق ملی« 

حمایـت کردند. 
کـه  می گوینـد  والیت هـا  ایـن  باشـنده گان 
عده یـی از بلندپایـه گان حکومـت وحـدت ملی 
»سـازماندهی« شـده در پـی حذف و به حاشـیه 

کشـانیدن شـخصیت های بانفـوذ هسـتند.
بـه گفتـۀ باشـنده گان والیت هـای جنوبـی، این 
عـده می خواهنـد بـا ابـزار قـرار دادن قـوم و 
زبـان، مـردم را در برابـر هـم قـرار داده و »ماهی 

مرادشـان« را صیـد کننـد.
وفاق ملی؛ آیینۀ تمام نمای اقوام

رییـس  مسـعود،  احمدولـی  هـم،  سـویی  از 
عمومـی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود و طراح 
»طـرح وفـاق ملـی« در نشسـتی که با بـزرگان، 
سیاسـت مداران، فعاالن مدنی و باشـنده گان این 
والیت هـا داشـت، گفت که نیاز اسـت تـا اقوام 
در چارچـوب طـرح وفاق ملی مشـترکات خود 

را بـه هـم پیونـد بزنند.
آقـای مسـعود می افزایـد کـه بربنیاد ایـن طرح، 
اقـوام بـاالی کارشـیوۀ انتخابـات توافـق کـرده، 
تفاوت هـا را مدیریـت نمـوده و بـا همدیگـر 
می گویـد،  هم چنـان  او  می شـوند.  بسـیج 
افغانسـتان در صورتـی صاحـب یـک حکومت 
مشـروع می شـود کـه آن حکومـت، قانون منـد 
و »آیینـۀ تمام نمـای« اقوام باشـد. به گفتـۀ آقای 
مسـعود: »کسـی در این گونه حکومـت خود را 

بیگانـه احسـاس نکند«.
رییـس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود، 
مهم تریـن نکتـه در طـرح وفـاق ملـی را ایجـاد 
و  می دانـد  مشـروعیت بخش«  »نهـاد  یـک 
تأکیـد دارد: »پیـش از این کـه بـه سـوی یـک 
مسـألۀ ملـی برویـم، بایـد مسـووالن ایـن نهـادِ 
مشـروعیت بخش در پیونـد بـه آن رأی زنی کنند 

تـا در آینـده بـا مشـکل روبـه رو نشـویم«.
افغانسـتان را تنهـا نسـخۀ  بیـان این کـه  بـا  او 
»وحـدت« می تواند از منجـالب بدبختی نجات 
دهـد، افـزود: »مـردم شـاهد بودنـد و تاریخ هم 
گـواه اسـت که نسـخۀ چپـی، نسـخۀ حکومت 
نسـخۀ  و  قومـی  حکومـت  نسـخۀ  طالبانـی، 
کشـورهای  توسـط  شـده  پیشـنهاد  حکومـت 
خارجـی ایـن کشـور را آبـاد نسـاخت؛ بنـاً نیاز 
اسـت تا یک نسـخۀ وحدت سـاز از سوی خود 
مـردم افغانسـتان ایجـاد و تجویـز شـود تـا بـه 

سـوی توسـعه و پیشـرفت گـذار کنیـم«.
انتخابات و طرح وفاق ملی

بـاور اسـت کـه  ایـن  بـه  احمدولـی مسـعود 

انتخابـات پیـش رو بـدون تفاهـم قبلـی و بدون 
حـل بحـران سیاسـی، بی اعتمـادی و بی ثباتـی 

سیاسـی را ده برابـر افزایـش می دهـد.
برگـزاری  بـرای  کـه  آقـای مسـعود می گویـد 
انتخابـات نیـاز اسـت تـا »مشـترکات سـنجیده« 
شـود و یـک »نسـخۀ واحـد« به میـان آیـد تا به 

گفتـۀ او، مـردم برآینـد انتخابـات را بپذیرنـد.
بـه  بایـد  انتخابـات  نتیجـۀ  کـه  می گویـد  او 
گونه یی باشـد کـه مورد قبـول مردم قـرار گیرد. 
رییـس عمومـی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود 
تصریـح کـرد کـه هیـچ گزینـۀ دیگـری بـه جز 
برگـزاری انتخابات شـفاف و عادالنه و در نتیجۀ 
آن، یـک نظام متعادل و کثیرالمحـور، برای مردم 
افغانسـتان قابـل قبول نخواهد بـود؛ زیرا به گفتۀ 
آقـای مسـعود: »در نتیجـۀ انتخابات پُـر از تقلِب 
سـال 1393 بـود کـه کشـور درگیـر بحران های 
ایـن  و  شـد  اقتصـادی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
وضعیـت، هـر روز از مـردم قربانـی می گیـرد«.

مشکل اصلی ارگ و بلخ
احمدولی مسـعود در بخش دیگری از سخنانش 
بـه تنش هـای پیش آمـده میـان ارگ و والـی بلخ 
اشـاره کـرد و گفـت کـه عده یـی تـالش دارنـد 

این تنـش را قومی بسـازند.
آقـای مسـعود می افزایـد: »مشـکل اصلـی ایـن 

اسـت کـه »هیچ یـک« از مـواد توافق نامـۀ ایجاد 
حکومـت وحـدت ملـی عملی نشـد تا بـه این 
حکومـت مشـروعیت قانونی می داد و سـران آن 
صالحیـت عزل و نصب آن هم از برجسـته ترین 
شـخصیت های تیـم رقیـب سیاسـی اش را بـه 
دسـت مـی آورد. تکلیـف سـران حکومـت بـا 
قانـون تـا هنوز هم روشـن نسیسـت و به همین 
نسـبت، میـان ارگ و والـی بلـح تنـش بـه میان 

اسـت«. آمده 
او بـا ابـراز امیـدواری از این کـه ایـن تنش هـا 
بربنیـاد قانون حل شـود، تأکید دارد کـه اگر این 
تنش هـا برمبنـای قانـون حـل نشـود و هم چنان 
ادامـه پیـدا کنـد، دامنـۀ بحـران بی اعتمـادی را 
گسـترده تر و بی ثباتی سیاسـی را بیشـتر می کند.

رییـس عمومی بنیاد شـهید مسـعود می گوید که 
بحـران بی اعتمادی و بی ثباتی سیاسـی حکومت 
تنهـا میـان ارگ و بلـخ نسـیت و ایـن بی ثباتـی 
سراسـر افغانسـتان را فـرا گفتـه اسـت. بـه باور 
او: »چتـری به نـام حکومـت ملـی وجود نـدارد؛ 
می زنـد،  حـرف  یـک  رییس جمهـور  معـاون 

رییـس حکومت حـرف دیگری می زنـد، رییس 
اجرایـی یـک چیز فکـر می کند، رییس شـورای 
امنیـت چیـز دیگـری؛ همۀ ایـن موارد نشـان از 

یـک بی ثباتی سیاسـی اسـت«.
اعتراف به ناتوانی

او بـا اشـاره به اعتـراف سـران حکومت وحدت 
ملـی مبنـی بـر ناتوانی شـان در تأمیـن امنیـت 
کشـور، می گویـد کـه وقتـی سـران حکومـت 
بـه ناتوانی شـان در امـر حکومـت داری اعتـراف 
می کننـد، در چنیـن وضعیتی، بلند شـدن صدای 

اعتـراض مـردم یـک امـر »طبیعی« اسـت.
کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  مسـعود  احمدولـی 
حکومـت وحـدت ملی هـم از نظر مشـروعیت 
و هـم از نظـر سیاسـی، در خالی قانونی به سـر 
می بـرد و بـه همیـن دلیـل کشـور در حالـت 

بحرانـی قـرار گرفتـه اسـت.
او بـا اشـاره بـه این کـه عـدم تـوازن و تعـادل 
در سیاسـت خارجـی حکومـت وحـدت ملـی 
و حکومـت پیشـین سـبب شـده که افغانسـتان 
و  منطقـه  کشـورهای  جنگ هـای  آتـش  در 

ارگ  در  »مجموعه یـی  بسـوزد، گفـت:  جهـان 
ریاسـت جمهوری گـرد آمـده و بـرای حـذِف 
جریان هـای سیاسـی و چهره های با نفوذ کشـور 
برنامـه می ریزنـد؛ وقتـی سـران یـک حکومـت 
درگیـر چنیـن مسـایلی باشـند، رشـتۀ مسـایل 

اصلـی از دست شـان رهـا خواهـد شـد«.
همزمـان باایـن، سـیداجان خاکریـزوال، رییـس 
شـورای والیتـی کندهـار ضمن اعالم پشـتیبانی 
از طـرح وفـاق ملی، می گوید کـه حکومت طی 
سـال های گذشـته از در گفت وگـو بـا طالبـان 
پیـش رفته و ناکام بوده اسـت و حاال نیاز اسـت 

تـا این شـیوه تغییـر کند.
آقـای خاکریـزوال هم چنـان گزینـش اعضـای 
کمیسـیون انتخابـات را »سـلیقه یی« می دانـد و 
می گویـد کـه این گزینـش »ناعادالنـه« و به دور 
از »شایسته سـاالری« بـوده اسـت و در واقـع این 
کمیسـیون میان ارگ و ریاسـت اجرایی »تقسیم« 

شـده است.
او می افزایـد کـه در میـان اعضـای کمیسـیون 
انتخابـات و نیـز در هنـگام گزینـش آنان کسـی 
از میـان اعضـای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسـی 
حضور نداشـته و به همین لحـاظ، گزینش برای 

مـردم افغانسـتان قابل قبول نیسـت.
عضـو  اوریـا،  فضل الرحمـان  حـال،  عیـن  در 
کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  ملـی  آجنـدای 
سـران حکومـت وحدت ملـی بـا برانگیختاندن 
احساسـات قومـی و زبانـی اقـوام، در تـالِش 
بیشـتر کردن عمر »حکومت ناکام«شـان هستند.
آقـای اوریـا می افزایـد که بـا طرح ریـزی »طرح 
وفـاق ملـی«، در تالش انـد تا اقـوام را در محور 
یـک گفتمـان ملـی بسـیج کـرده و بـرای آینـدۀ 

افغانسـتان برنامـۀ همه شـمول بریزند.
گفتنی اسـت کـه اعضـای دفتر آجنـدای ملی از 
چنـد ماه به این سـو بـه پیریزی طـرح وفاق ملی 
کـه در برگیرنـدۀ راهـکاری برای برون شـدن از 
وضعیـت نابه سـامان جاری در کشـور اسـت، با 
اقشـار مختلف سیاسـی، مدنی و ملی مشـورت 
کـرده و از بهـر پیش کـش کـردن ایـن طـرح، به 
شـماری از والیت نیز سـفرهایی داشـته اند. آنان 
پیـش از ایـن به والیات سـمنگان، بلـخ و هرات 

کرده اند.

نیروهای امریکایی در افغانستان می گویند که حمالت هوایی را 
بر مواضع گروه  طالبان در والیت بدخشان در شمال افغانستان 
که با چین و تاجیکستان همرز است راه اندازی کرده اند تا از 

فعالیت  و حمالت این گروه جلوگیری شود. 
بخش انگلیسی صدای امریکا نوشته که حمالت هوایی در ماه 
نوامبر به اساس استراتژی جدید دونالد ترمپ آغاز شد، این 
حمالت روی از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ساحۀ 

طالبان به و یژه والیت جنوبی هلمند تمرکز کرده است. 
این رسانه از قول خبرنامه نیروهای امریکایی در افغانستان گفته 
که پس از آغاز حمالت هوایی به مواضع تولید و پروسس مواد 
مخدر تحت قلمروی گروه طالبان، این گروه 30 میلیون دالر 
خساره دیده اند. هلمند که یکی از ساحاتی در جهان با تولید 
بیشترین کوکنار تحت کنترول طالبان است، 1۴ مرتبه مورد 

حمالت هوایی قرار گرفته است.
نیروهای نظامی امریکا در افغانستان اعالم کرده اند که در 9۶ 
ساعت گذشته حمالت هوای باالی مرکز آموزشی و پناه گاه 
از  تا  است  گرفته  بدخشان صورت  والیت  در  طالبان  گروه 
برنامه ریزی و فعالیت های تروریستی این گروه در والیت همرز 
با تاجیکستان و چین جلوگیری شود.  اعالمیه افزود که در این 
حمالت موترهای برده شدۀ نظامیان توسط طالبان نیز از بین 

رفته است. 
این رسانه  افزوده که نظامیان افغانستان با حمایت هوایی نیروهای 
حمایت قاطع توانسته اند که در والیت های شمال طالبان را در 
سرما زمستان به عقب بزنند تا از تشکیل  دوبارۀ آنان در ماه بهار 

پیش رو جلوگیری شود. 
در این هفته های نیروهای نظامی امریکا تصاویر پخش شده از 

طرف طالبان را تعقب می کنند که مرکز آموزشی این گروه را 
در ساحۀ برفی والیت  شمالی نشان می دهد، هر چند این گروه 
نگفته اند که در کدام والیت هستند، اما والیت های شمال به ویژه 

بدخشان در ماه زمستان بیشتر برف نشین  است.
در جریان این حمالت  هوایی نظامیان امریکا توسط هواپیماهای 
قرار  مورد هدف  را  طالبان  موقیعت  از 2۴  بیش   )52 -B )

داده اند که از طرف نظامیان کم سابقه اعالم شده است. 
در یک خبرنامه یی که از طرف نظامیان امریکایی پخش شده 

افغانستان را در  نیروهای هوایی نظامیان ویژۀ  گفته شده که 
عملیات حمایت هوایی می کنند. 

هم چنان، جنرال جانلکسون فرماندۀ عمومی قوت های ناتو در 
افغانستان می گوید: برای تروریستان هیچ  ساحۀ امن  نیست تا 

دشواری و بدامنی را به این کشور ایجاد کنند.
 10-American A(  10 – A اخیراَ امریکا حمالت زمینی
ground attack planes  ( را در افغانستان برنامه  ریزی 
کرده است که پس از سه ساله دوباره اجازۀ حمالت هوایی را 

بر مواضع تروریستان می دهد. 
نظامیان امریکا در افغانستان می گویند که در بهار سال پیش رو 
بیش از ۴ هزار سربازان افغانستانی تازۀ نفس به گروه نظامیان 

ویژه افغانستان ملحق می شوند. 
این در حالی ست که هفتۀ پیش و پس از حمالت خونین کابل، 
کرد.  اعالم  منتفی  را  طالبان  با گروه  ترمپ گفت وگو  دونالد 
هم چنان، محمد اشرف غنی پس از آن گفت وگو با طالبان را رد 

کرد و وعده داد تا آنان را به میز محاکم بکشاند.
از سویی هم گروه طالبان اشرغنی را دست نشانده و غالم امریکا 
اعالم کرده اند و گفته اند که برندۀ جنگ افغانستان در برابر امریکا 

خواهند بود.
»ولسن  مرکز  در  آسیا  برنامه های  معاون  گاگلمن،  میشل  اما 
که  تالش های  با  افغانستان  در  صلح  می گوید:  واشنگتن« 
نیروهای امریکایی انجام دادند برقرار نشد، بلکه شمار زیاد از 

افراد ملکی، نظامیان افغانستان و امریکایی کشته شدند. 
آقای گاگلمن با نگرانی از بهار سال پیش رو گفته که از بهار 
آیندۀ مردم افغانستان نگران است که شاید یکی از سال خونین 

برای مردم افغانستان باشد.
اشتباه  راه  امریکایی ها  که  می کنم  فکر  تأسف  با  که  گفته  او 
می روند، اگر امریکایی ها جنگ  را دوباره  به سال های 2010 و 
2011 می برند آن وقتی  بود که بیش از بیش 100 هزار سرباز در 
افغانستان داشتند، اما حاال نمی توانیم تصور کنم با داشتن کمتر 

از 15 هزار نیرو در برابر طالبان موفق شویم. 
صدا  انگلیسی  بخش  که  می شود  بیان  حالی  در  گفته ها  این 
امریکا نوشته که طالبان بیش ۴۴ درصد خاک افغانستان را در 
کنترول خود دارند و نیروهای هراس افگن بیش ترین تلفات را 
افغانستان وارد کرده اند. بیش از 10 هزار نظامیان  به نظامیان 
اساس یک  به  افغانستان در یک سال گذشته کشته شده اند. 
مقالۀ نیویارک تایمز وزارت دفاع افغانستان گفته که با همکاری 
ایاالت متحدۀ امریکا جزیأت بیشتر در رابطه به تلفات نیروهای 
دفاعی - امنیتی کشور و چالش های فرا راه نظامیان تر سیم 
می کند.  هم چنان، سازمان ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است. 

معاون برنامه های آسیا در مرکز ولسن واشنگتن:

بهار سال آینده  برای  افغانستان  خونین  است
ابوبکر صدیق

در دیدار هیأت اجندای ملی با مردم جنوب مطرح شد:روح اهلل بهزاد

انتـخابات بدیـل نـدارد
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فشرده
روش قاعده مند استخراج مسایل چیست؟

اصـول فقـه می خواهـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ ارایـه 
نمایـد. اصول فقه تنها مسـیری اسـت که نظـام حقوقِی 
اسـالم می توانـد بـا عبـور از آن، قابلیـِت حـِل مسـایل 
را  جامعـه  در  افـراد  زنده گـی  حقـوق  جهت دهـِی  و 
به دسـت آورد. بـه دلیـل این کـه نظام حقوقی اسـالم در 
قـدم نخسـت مبتنی بـر نص زبانـِی قرآن و سـنت قوام 
یافتـه اسـت، ارزش کاربـردی اصـول فقـه چندبرابر در 
مقایسـه بـا دیگـر نظام هـای حقوقـی جهان می باشـد.

 معرفـی، کارکـرد و ویژه گی هـای اصـول فقـه اسـالمی 
ابوحنیفـه یـا فقـه  امـام  و به خصـوص اصـول فقهـِی 
حنفـی را به صـورِت خالصـه می توان در 
پاراگراف هـای ذیـل در چندیـن شـماره 
توضیـح  کـه  کـرد  یـادآوری  این طـور 
بیشـتر و مسـتنداِت بیشـتر آن به صـورِت 

یـک مقالـه تقدیـم خواهد شـد.
یـک، فقـه اسـالمی کـه احـکام برگرفته 
تبـع  بـه  و  سـنت  و  قـرآن  نصـوص  از 
آن دیگـر منابـع می باشـد، ظاهـراً مقـدم 
یـک روش  عنـوان  بـه  فقـه  اصـول  بـر 
ولـی  اسـت  آمـده  به وجـود  قاعده منـد 
اندکـی بعـد، ایـن اصـول فقـه بـوده کـه 
را  فقهـی  احـکام  و  مسـایل  اسـتخراج 

اسـت. سـاخته  قاعده منـد 
دو، اصـول فقه بـه لحاظ نظری به دسـت 
تأسـیس  هــ(   132/189( محمـد  امـام 
یافته اسـت )وایـل ابن حـالق /1955( و 
تدویـن شـامل آن توسـط امـام محمد بن 
ادریس شـافعی )150/20۴هــ ( در کتاب 
او “الرسـالۀ “ صـورت گرفتـه اسـت کـه 
می تـوان وی را تدوین کننـدۀ اولی اصول 
فقـه شـناخت. آن چه مقـدم بر ایـن دوره 
بـوده اسـت، نمی تـوان اسـتفادۀ قاعده مند 

از اصـول اسـتخراج قلمـداد کرد.
سـه، سـاختار اصـول فقه بـه دو صورت 
مجـال ظهـور یافتـه اسـت: یـک، نخسـت پرداختـن به 
تفسـیر حقوقـی حاکمیـت الهـی در جامعـه )مباحـث 
احـکام( و بعـداً بررسـی و ساختارمندسـازی اسـتفاده 
از منابـع احـکام )مباحـث ادلـه(. دو، نخسـت بررسـی 
اسـتخراج احـکام از منابـع )مباحث ادله( و بعداً تفسـیر 
حقوقـی حاکمیـت الهـی یا مباحـث احـکام. روش اول 
از آِن جمهـور مکاتـب فقهی به اسـتثنای احناف اسـت 

و روش دوم، ویـژۀ فقـه حنفـی شـناخته می شـود.
نظـام  می تـوان روش شناسـی  را  فقـه  اصـول  چهـار، 
نظـام حقوقـی  تیـوری  و همین طـور  اسـالم  حقوقـی 
اسـالم شـناخت و بدیـن لحـاظ خود بـا توجه بـه نقل 
و اجتهـاد بـه سـه گونه توسـعه یافته اسـت: یک، روش 
متکلمیـن. ایـن روش در قـدم اول بـه تثبیـت و تقریـر 
قواعـد اصولـی می پـردازد و بـرای آن دالیـل نظـری 
دسـت وپا می کنـد و بعـداً فروعـاِت احـکام را مبتنـی 
بـر آن جهـت می دهـد. گروه هـای کالمی چـون معتزله 
مالکیـه و جعفریـۀ  فقهـی چـون شـافعیه،  مکاتـب  و 
روش  دو،  گرفته انـد.  کار  روش  همیـن  از  نخسـتین، 
احنـاف کـه از فروعـات احـکام به دسـت آمده توسـط 
فقیـه )مجتهـد( به سـوی تثبیـت قواعـد اصولی حرکت 
می نماینـد و فتـاوای روزمـره بـه نوعـی مولـد اصـول 
اسـتخراج شـناخته می شـود. روش سـومی نیـز و جود 

دارد کـه میـان هـر دو جمـع نمـوده اسـت.
پنـج، اصـول فقـه حنفـی در اولی بـودن قرآن و سـنت 
بـه عنـوان منابـع اصلـی با دیگـران اتفـاق نظـر دارد و 
آن چـه آن را تمایـز می دهـد، نـوع قرائـت آن از منابـع 
نقلـی و عـالوه نمـودِن چنـد اصـل دیگـر ذیل لیسـت 
منابـع احـکام و قوانیـن می باشـد. ماننـد استحسـان و 

امثـال آن.
شـناخته  قطعی الصـدور  منبـع  کردیـم  قـرآن  شـش، 
می شـود و در صورتـی کـه قطعی الداللـه باشـد، مقیـد 

حکـم یقینـی خواهـد بود ولـی اگر 
ظنی الداللـه باشـد، در آن صـورت مـورد برخوردهـای 

متفاوتـی قـرار می گیـرد.   
هفت، امـام ابوحنیفه تخصیص کتـاب اهلل )قرآن کریم( 
را به سـاِن دیگـر فقهـا بـه سـنت ثابتـه می پذیـرد ولـی 
از آن جایی کـه معیـار صحـت حدیـث نـزد او متفـاوت 
بـا دیگـران اسـت، چنیـن مـوردی به نـدرت در فقـه او 
دیـده شـده اسـت. امـام ابوحنیفـه تخصیـص قـرآن را 
بـه خبـر واحـد نمی پذیـرد و اگر چنیـن مـوردی دیده 
شـده باشـد، آن حدیث مشـهور پنداشـته شـده است و 
بـه همیـن صـورت، گرایـش امـام ابوحنیفـه بـه تعمیم 
قیـد وارده بـر مطلـق کتـاب اهلل در باب عبادات بیشـتر 
بـوده اسـت و برعکـس تقییـد کتاب اهلل توسـط سـنت 

رد فقـه او نادر اسـت.
هشـت، در بـاب تضییـق و یـا توسـعۀ احـکام ظاهری 
در قـرآن، امـام ابوحنیفـه در مسـایل اجتماعـی و موارد 
ممنوعـه، طـرف دار تضییـق اسـت و مـوارد ممنوعـه 
بـه  مشـرکان  ورود  منـع  ماننـد  نمی دهـد.  توسـعه  را 
مسـجدالحرام کـه نزد او مخصوص مسـجدالحرام و در 
موسـم حج می باشـد. و همچنـان در اعتباردهی قرائات 
مختلـِف متـن قرآن همیشـه حق انتخاِب خـود را حفظ 

اسـت. کرده 
نـه، از دیگـر ویژه گی هـای اجتهـاد او در بـاب احکام، 
ابتـکار تأسـیس اصطـالح “واجـب” در کنـار اصطـالح 
“فریضه” اسـت که متفاوت از فریضه شـناخته می شـود 
و از آن طـرف، تأسـیس اصطالح “مکـروه تحریمی” در 
کنـار اصطـالح “حـرام “ می باشـد. مبتنی بر ایـن ابتکار، 
هـر آیـت قرآنـی کـه ظنی الداللـه و یـا حدیـث کـه 
ناظـر بـر امری باشـد، حکـم آن امـر “واجب” شـناخته 
می شـود نـه فـرض. و ایـن هـر دو اگـر ناظر بـر منعی 
باشـد، حکـم آن منـع “مکـروه تحریمـی” می باشـد نـه 
حـرام. عـالوه بـر آن، انکار واجـب و مکـروه تحریمی 
را  حـرام  و  فریضـه  معرفت شـناختی  و  حقوقـی  بـار 
نـدارد و ایـن تقسـیم بندی در حـوزۀ مسـایل اجتماعی 
معاصـر  دورۀ  در  اسـت.  گردیـده  رعایـت  به شـدت 
نیـز متفکرینـی وجـود دارد کـه اصطـالح “فـرض” و 
“حـرام” را مخصـوص کتـاب اهلل و اصطـالح “واجب” 
و “مکـروه” را ویـژۀ احادیـث می داند و بـه این ترتیب، 
تحلیـل و تحریـم را از آِن پـروردگار و امـر و نهی را از 

آن پیامبـِر او می دانـد.
ده، بـا وجـود این کـه احادیـث در عصر امـام ابوحنیفه 
نـه بـه گسـترده گی دوره هـای بعد وجود داشـته اسـت 
و نـه جایـگاه مسـتند بـودن آن مانند امروز سـاختارمند 
بـوده اسـت، امـام ابوحنیفـه جـز احادیـث متواتـر )که 
به شـدت انگشت شـمار اسـت( دیگـر احادیـث را مفید 
نمی دانسـته  معرفت شـناختی  لحـاظ  بـه  یقینـی  علـم 
اسـت و بـه نظـر او، احادیـث غیرمتواتـر بـه مشـهور 
و آحـاد تقسـیم می گـردد کـه ممکـن برخـی احادیـث 
مشـهور در عصـِر او امـروز از احادیـث مرسـل بنـا بـر 

اصطـالح “اصـول حدیث” شـناخته شـود.
یـازده، امـام ابوحنیفـه احادیِث آحـاد را طریقـی برای 
اجتهـاد می دانسـته نـه نمایانگـر یـک حکـم واقعـی. و 
بـه ایـن صـورت، در بـاب عبـادات در اسـتفاده از این 
ماننـد  اسـت،  بـوده  سـخت گیر  به شـدت  احادیـث 
مـورد نمـاز استسـقا ولـی در حـوزۀ مسـایل اجتماعـی 
از ایـن احادیـث برای ترویـج تسـهیالت اجتماعی کار 

اسـت. می گرفتـه 
و  واحـد  خبـر  تعـارض  در  ابوحنیفـه  امـام  دوازده، 
قیـاس در فـروع عبـادی ترجیـح را بـه احادیـث قایـل 
بـوده اسـت، ولـی در مسـایل اجتماعی قیـاس را مقدم 
می دانسـته اسـت. و از طرف دیگر، پذیرش احادیث را 
بـه لحاظ مجتهد بـودن راوی صحابی آن مورد بررسـی 
قـرار مـی داده که روایـت صحابی هیـا غیرمجتهد را در 
مرتبـۀ ادنـی می دانسـت در مقایسـه با روایـت صحابی 

هیـا مجتهد. 

وقتی مرد دیگر عاشق نیست 
محبـت یک موضـوع دوطرفه اسـت و 

تعـادْل زمانـی به وجـود می آید که شـما 
بـه همـان اندازه یـی کـه محبـت دریافـت 

میـزان هـم محبـت و  بـه همـان  می کنیـد، 
عشـق هدیـه بدهیـد. هدیـه خریـدن، مهمـان 

کـردِن شـریک تان بـه غذای شـب یا سـورپرایز 
کـردِن او اگـر از سـمت یک مرد باشـد، خوب و 

طبیعـی اسـت؛ امـا اگـر ایـن رفتارها از طـرف یک 
زن بـه صـورت پشـت سـر هـم و همیشـه گی انجام 

شـود، هیـچ ارزشـی نـدارد. چـون هدیـه دادن، یـک ویژه گـی مردانـه به حسـاب می آید 
و اگـر یـک خانـم بیـش از اندازه یـی کـه شـریکش بـه او محبـت می کنـد، بـه او عشـق 
بـورزد، دیـر یـا زود مـرد زنده گـی اش را از خـود دور می کنـد و دکمۀ عشـق یک باره در 
مـرد خامـوش می شـود. وقتـی یـک زن بیـش از انـدازه به شـریکش محبت کنـد، مرد او 
را ماننـد مـادرش فـرض می کنـد و یادتان باشـد که هیچ مـردی نمی تواند عاشـق مادرش 
شـود، بلکه فقط می تواند دوسـتش داشـته باشـد. پس یاد بگیر که در عشـق از شـریکت 
جلوتـر قـدم برنـداری. از این کـه مـرد زنده گی تـان برای تـان هدیـه می خرد یـا برای تان 
وقـت می گـذارد، شـرمنده نشـوید و بـه فکـر جبـران نباشـید؛ چون مـردان با انجـام این 

کارهـا احسـاس قـدرت مردانـۀ بیش تـری حـس می کنند. 
قبل از قلب، ذهنش را تسخیر کن 

در شـروع یـک آشـنایی، بهتر اسـت خـوب به رفتـار و واکنش هـای شـریکت دقت کنی 
تـا روحیـات او را بیش تر بشناسـی. از کسـانی که او را می شناسـند، در مورد سـرگرمی ها 
و سـالیقش صحبـت کـن و نقـاط اشـتراک خـودت و او را کشـف کـن. بـه دنبـال ایـن 
بـاش کـه شـریکت از چـه چیـزی خوشـش می آیـد و از چـه کارهـا و رفتارهایـی بیزار 
اسـت. سـعی کـن شـنوندۀ خیلـی خوبـی بـرای شـریکت باشـی، چـون آدم هـا بیش تـر 
جـذب کسـانی می شـوند کـه مطمیـن باشـند حرف های شـان شـنیده و درک می شـود. 
وقتـی بـه حرف هـای شـریکت توجـه کنی، بـه تدریج شـعلۀ یـک عشـق را در او ایجاد 
خواهـی کـرد کـه بـرای همیشـه ماندنی اسـت. به او نشـان بده کـه برایـش اهمیت داری 
و مهم تریـن شـخص زنده گـی ات در او خالصـه می شـود. وقتـی با او به یک رسـتورانت 
مـی روی و او مشـغول صحبـت کـردن می شـود، هرگـز صحبت هایش را قطـع نکن. حتا 
اگـر موبایلـت زنـگ خـورد، مکالمـۀ شـریکت را قطع نکن و بـا این کار مطمیـن باش که 

او را بیش تـر بـه سـمت خـودت جذب کـرده ای. 
عشق زوری نیست! 

بیش تـر زوج هـا یک دیگـر را بـه دلیـل نداشـتن حس هـای رمانتیـک سـرزنش می کننـد. 
جمالتـی مثـل »تـو دیگـر عاشـقم نیسـتی«، »بـه مـن احسـاس داشـته بـاش«، جمـالت 
متداولـی در بیـن زوج هـای جـوان اسـت. اجـازه بدهیـد کـه شـریک تان، خودش باشـد 
و از او نخواهیـد کـه به خاطـر خوشـایندی شـما واکنش هایـی را نشـان بدهـد کـه در 
وجـودش نیسـت. اگـر ایـن فرصـت را بـه شـریک تان بدهید کـه نقش خـودش را بازی 
کنـد، بـه تدریـج می توانیـد بـا ایجاد فضـای آرامی کـه ایجـاد کرده اید، عشـق را هم بین 

خودتـان بـه وجـود بیاورید. 
کنترل نامحسوس یادت نرود 

کیفیـت ارتبـاط بـا شـریکت را بـاال ببـر و طوری رفتـار کن کـه او خیالش راحت باشـد 
کـه در شـرایط سـخت و زمان هایـی کـه بـه شـما نیـاز دارد، در کنـارش هسـتی. اگـر 
می خواهـی شـریکت را تحـت کنتـرل داشـته باشـی و مراقـب رفتارهایـش هسـتی، باید 
طـوری ماهرانـه ایـن کار را انجـام دهـی کـه او حس نکند. این احسـاس را در شـریکت 
بـه وجـود بیـاور کـه بـودن بـا او بـرای شـما همـراه بـا لـذت و آرامـش اسـت و وقتی 
شـریکت مطمیـن شـد که وجـودش موجـب آرامش شماسـت، به تدریج عشـق خودش 
را بـه شـما نشـان خواهـد داد. در ایـن بین تعریـف کردن، خیلـی می تواند به بهتر شـدِن 
ارتباط تـان کمـک کنـد. یادتـان باشـد تعریـف و تمجیـد صرفًا از سـمت مردان نیسـت. 
همان طـور کـه یـک خانـم از تعریف شـریکش راضی می شـود، یـک مرد نیز بـا تعریف 
و تحسـین شـریکش، انـرژی بیش تـری دریافـت می کنـد و بله! درسـت حـدس زدید! با 

تعریـف شـریک تان عاشـق تر می شـود. 

بخش دوم و پایانی

کمال الدین حامد

بخش نخست

اصول فقه می خواهد به این 
پرسش پاسخ ارایه نماید. 

اصول فقه تنها مسیری 
است که نظام حقوقِی 

اسالم می تواند با عبور از 
آن، قابلیِت حِل مسایل و 

جهت دهِی حقوق زنده گی 
افراد در جامعه را به دست 
آورد. به دلیل این که نظام 

حقوقی اسالم در قدم نخست 
مبتنی بر نص زبانِی قرآن و 

سنت قوام یافته است، ارزش 
کاربردی اصول فقه چندبرابر 
در مقایسه با دیگر نظام های 

حقوقی جهان می باشد.
 معرفی، کارکرد و 

ویژه گی های اصول فقه 
اسالمی و به خصوص اصول 

فقهِی امام ابوحنیفه یا فقه 
حنفی را به صورِت خالصه 

می توان در پاراگراف های ذیل 
در چندین شماره این طور 
یادآوری کرد که توضیح 

بیشتر و مستنداِت بیشتر آن 
به صورِت یک مقاله تقدیم 

خواهد شد
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سـه نکتـه را نبایـد انـکار کرد: یکـی این که، 
بـر روی  حتـا وقتـی کـه هیـچ آگاهی یـی 
زمیـن وجـود نداشـته اسـت، ممکن اسـت 
در جـای دیگـری از عالم، بر روی سـیّارات 
دیگـری، موجـوداِت آگاهـی وجـود داشـته 
اسـت  ممکـن  این کـه،  دیگـر  بوده انـد. 
در جـا  آگاهـی  موجـوداِت  نیـز  هم اکنـون 
یـا جاهـای دیگـری از عالـم وجـود داشـته 
باشـند. و سـوم این کـه، وقتی کـه )احتماالً( 
آگاهـی بـر روی زمین یک سـره نابود شـود، 
بـاز ممکن اسـت بـر روی سـیّاراِت دیگری 
آگاهـی وجـود داشـته باشـد. امـا بـه ایـن 
نکتـه هـم بایـد قایـل بود کـه ممکن اسـت 
دوران هـای طوالنی یـی در تاریخ عالـم ماّده 
وجـود داشـته بوده انـد، یـا در آینـده وجود 
یابنـد کـه در آن هـا هیـچ آگاهی یی بـه هیچ 
جسـمی وابسـته و منسـوب نبوده است و یا 
نباشـدـ  یعنـی هیـچ فعـل آگاهانه یـی انجام 
نمی گرفتـه اسـت یـا نخواهـد گرفـت. دو 
رأی و نظـر دیگـر فهـم عرفی در بـاب عالم 

نیـز عبارت انـد از: 
7ـ 3ـ 1. همـۀ اشـیای مـاّدی و همـۀ افعـال 
آگاهانـۀ مـا آدمیـان و سـایر حیوانـات روی 
زمیـن در زمـان واقع اند، و بـه تعبیر دقیق تر، 
یـا در گذشـته در زمـان واقـع بوده انـد یـا 
اکنـون در زمـان واقع انـد یـا در آینـده در 
زمـان واقـع خواهنـد بود یـا هر سـه )یعنی 
هـم در گذشـته در زمـان واقـع بوده انـد و 
هم اکنـون در زمـان واقع انـد و هـم در آینده 
در زمـان واقـع خواهنـد بـود(. هیـچ یک از 
اشـیای مـاّدی موجـود در مـکان و هیچ یک 
اصـالً ً  نمی تـوان  را  مـا  آگاهانـۀ  افعـال  از 
موجـود دانسـت، مگـر این کـه در زمانی که 
در آن زمـان مـا بـه وجـود آن قایلیـم وجود 
داشـته باشـد. سـایر اشـیای مـاّدی و افعـال 
آگاهانـه را فقـط می توانیـم بگوییـم کـه در 
گذشـته وجـود داشـته اند یا در آینـده وجود 
خواهنـد داشـت، امـا نمی توانیـم بگوییم که 

اکنـون وجـود دارند. 
پـس، مـراد از در زمـان واقـع بـودن همـۀ 
اشـیای مـاّدی و همـۀ افعـال آگاهانـه ایـن 
اسـت کـه هـر یـک از این هـا یا در گذشـته 
وجـود داشـته اسـت یـا اکنـون وجـود دارد 
یـا در آینـده وجـود خواهـد داشـت یـا هم 
در گذشـته وجـود داشـته اسـت و هم اکنون 
وجـود دارد و هـم در آینـده وجـود خواهد 
وجـود  چیـزی  کـه  قـول  ایـن  و  داشـت؛ 
داشـت، غیـر از ایـن قول اسـت کـه چیزی 
ایـن  از  غیـر  دو  هـر  ایـن  و  دارد،  وجـود 
قول انـد کـه چیـزی وجـود خواهد داشـت؛ 
و هـر یـک از این سـه قول مختلـف دربارۀ 

پاره یـی از چیزهـا صـادق اسـت. 
8 ـ 3ـ 1. همـۀ  آراء و نظراتـی را کـه زیـر 
عنـوان »آراء و نظـرات فهم عرفـی« آوردیم 
واقعـًا می دانیـم، نـه این کـه ِصرفـًا بـه آن ها 
بـاور داریـم. نیـز تفاصیـل بسـیار عدیده یی 
آگاهانـۀ  افعـال  و  مـاّدی  اشـیای  دربـارۀ 
خـاص، گذشـته،  حـال و آینـده، می دانیـم. 
البتـه  می دانیـم،  کـه  چیزهایـی  بیشـترین 

نیـز  دربـارۀ حـال  امـا  دربـارۀ گذشـته اند؛ 
دانسـته های فـراوان داریـم، و دربـارۀ آینده 
هـم بسـا چیزهـا می دانیـم )هرچنـد احتماالً 
و  احتمالـی  آینـده،  بـه  راجـع  دانسـته های 
ظنّی انـد(. در واقـع بیشـتِر علـوم خـاص را 
تعریـف  بـه عنـوان سـاحت هایی  می تـوان 
تفصیلـی  دانسـته هایی  آن هـا  در  کـه  کـرد 
در بـاب اشـیای ماّدی یـی کـه در جایـی از 
فضـا واقـع بوده انـد یـا واقع انـد و در بـاب 
زمیـن  روی  بـر  انسـان ها  آگاهانـۀ  افعـال 
ارایـه می شـوند؛ و این علـوم در ارایـۀ انبوه 
عظیمـی از دانسـته های واقعـی بسـیار موفّق 
بوده انـد. در مـورد همـۀ ایـن علـوم، انبـوه 
عظیمـی از چیزهایی وجـود دارند که اکنون 
قطعـًا واقعیّـت تلّقـی می شـوند، و چیزهای 
فراوانـی کـه سـابقًا مـورد اعتقـاد بوده انـد 
می شـوند،  تلّقـی  خطـا  قطعـًا  اکنـون  اّمـا 
اکنـون  کـه  دیگـری  فـراوان  چیزهـای  و 
هرگـز  نیـز  آینـده  در  شـاید  و  نمی دانیـم 
متعـارف  گفت وگوهـای  همـۀ  در  ندانیـم. 
و عـادی، در همـۀ مطبوعـات، و در همـۀ 
کتاب هـای غیـر فلسـفی، مـا مـدام فـرض 
آن چـه  میـان  کـه  می گذاریـم  ایـن  بـر  را 
می دانیـم )= علـم(، آن چـه بـه خطـا بـاور 
داریـم )= جهـل مرّکـب(، و آن چـه هنـوز 
در بـاب آن نادانیـم )= جهـل بسـیط( فـرق 
هسـت؛ و بخـش عظیمـی از حقایـق دربارۀ 
اشـیای مـاّدی و افعـال آگاهانـۀ انسـان ها به 
طبقـۀ اّول ـ یعنـی طبقـۀ چیزهـای مطلقـًا 

معلـوم ـ تعّلـق دارنـد. 
۴ـ 1. همـۀ آرا و نظراتـی کـه زیـر عنـوان 
نظـرات فهـم عرفـی« ذکـر شـدند،  »آرا و 
توصیـف  مجموعـی،  صـورت  بـه  حتّـا 
نمی کننـد،  عرضـه  عالـم  کّل  از  کّلی یـی 
فلسـفه  مسـألۀ  نخسـتین  کـه  معنـا  آن  بـه 
ارایـۀ توصیـف کّلی یـی از کّل عالـم اسـت. 
ایـن آرا و نظـرات می گوینـد کـه یقینـًا در 
عالـم دسـته های بزرگـی از چیزهـا وجـود 
انحـای خاّصـی  بـه  ایـن چیزهـا  دارنـد و 
بـا یکدیگـر ارتبـاط دارنـد؛ اّمـا نمی گوینـد 
کـه ایـن دسـته های بـزرِگ چیزهـا، یگانـه 
دسـته هایی اند کـه در عالـم وجـود دارنـد یا 
مـا می دانیم کـه وجود دارنـد؛ نمی گویند که 
هـر چیـزی کـه ما بـه وجـود داشـتنش علم 

داریـم، بـه یکی از این دسـته ها تعّلـق دارد؛ 
نمی کننـد  انـکار  کـه ممکـن اسـت در و 

عالـم دسـته های مهّمـی از چیزهایـی وجود 
داشـته باشـند، یـا حتّا ممکـن اسـت بدانیم 
کـه دسـته های مهّمـی از چیزهایـی در عالم 
وجـود دارنـد کـه به هیچ یـک از دسـته های 

مذکـور تعّلـق ندارنـد. 
مثـاًل، فهـم عرفـی می گویـد: در عالـم دو 
دسـته چیـز وجـود دارند: اشـیای مـاّدی در 
مـکان، و افعال آگاهانۀ انسـان ها و حیوانات 
زنـده بـر روی زمیـن. اّما بـرای این کـه این 
قـول بـه توصیف کّلی یـی از کّل عالم تبدیل 
شـود، یکـی از این دو سـخن را بایـد بر آن 
بیافزاییـم: یـا بایـد بگوییـم کـه هـر چیـزی 
در عالـم بـه یکـی از ایـن دو دسـته تعّلـق 
دارد؛ یـا بایـد بگوییـم کـه هر چیـزی که ما 
می دانیـم که در عالم هسـت به یکـی از این 
دو دسـته تعّلـق دارد، هر چند ممکن اسـت 
در عالـم چیزهـای دیگـری وجـود داشـته 
باشـند کـه مـا بـه وجـود داشتن شـان علـم 
نداریـم. یعنـی یـا بایـد بگوییـم کـه این دو 
دسـته چیـز یگانـه دسـته چیزهـای عالم اند؛ 
یـا بایـد بگوییـم کـه ایـن دو دسـته یگانـه 
دسـته هایی اند کـه بـه وجودشـان در عالـم 
علـم داریـم، اّمـا ممکـن اسـت دسـته های 

دیگـری هـم وجود داشـته باشـند. 
سـخن نخسـت، یعنـی این کـه بگوییـم کـه 
ایـن دو نـوع چیـز، یگانـه انـواع چیزهـای 
عالم انـد، واضح تریـن اشـکالش ایـن اسـت 
کـه ایـن سـخن، بـا منحصـر سـاختن افعال 
و  انسـان ها  آگاهانـۀ  افعـال  بـه  آگاهانـه 
حیوانـات روی زمیـن، ایـن امـکان را منتفی 
می کنـد کـه در سـیّارات دیگـر موجـودات 
یـا  داشـته  وجـود  آگاهـی  صاحـب  زنـدۀ 
وجـود دارنـد، و حـال آن که منتفی دانسـتن 
ایـن امـکان را تقریبـًا هـر کسـی نسـنجیده 
می دانـد. اّمـا بـا جـرح و تعدیل این سـخن 
نخسـت، می تـوان بـه سـخنی بسـیار موّجه 
رسـید، و آن این کـه در عالـم، واقعـًا چیزی 
وجـود ندارد، و هرگز وجود نداشـته اسـت، 
مگـر، از سـویی، اشـیای مـاّدی موجـود در 
فضـا و، از سـوی دیگـر، افعـال آگاهانه یـی 
کمابیـش شـبیه افعـال آگاهانـۀ انسـان ها و 
حیوانـات، که وابسـته به اجسـام زنده یی اند 

کمابیـش مشـابه اجسـام زنـدۀ انسـان ها و 
نات.  حیوا

اّمـا سـخن دوم، یعنـی این کـه بگوییـم کـه 
ایـن دو نـوع چیز یگانـه انـواع چیزهایی اند 
کـه بـه وجودشـان در عالـم علم داریـم، اّما 
وجـود  نیـز  دیگـری  انـواع  اسـت  ممکـن 
داشـته باشـند که برای ما ناشـناخته باشـند، 
سـخن  تعدیل یافتـۀ  و  جـرح  صـورت  از 
نخسـت هـم موّجه تـر اسـت و بسـیاری از 
مـردم، اعـّم از فیلسـوف و غیـر فیلسـوف، 

قایل انـد.  بـدان 
عالـم  در  کـه  شـده اند  قایـل  کـه  کسـانی 
افعـال  و  فضـا  در  موجـود  مـاّدی  اشـیای 
آگاهانـه وجـود دارنـد و وجـود داشـته اند، 
نمی تواننـد انـکار کننـد کـه یقینـًا، در عالم، 
دارنـد:  نیـز وجـود  الاقـل دو چیـز دیگـر 
خـود مـکان و خـود زمان.بـر اسـاس ایـن 
قـول، بایـد پذیرفت کـه خود مـکان و زمان 
واقعـًا وجـود دارنـد، یعنـی چیزی انـد. بـه 
همیـن نحـو، ممکـن اسـت در عالـم انـواع 
چیزهـای دیگری، عـالوه بر مـکان و زمان، 
نیـز بـر مـا شـناخته شـوند کـه نـه شـیء 
مـاّدی باشـند و نه فعـل آگاهانـه، و یکی از 
اهداف فلسـفه، شناسـاندن چنیـن چیزهایی 
اسـت. فیلسـوفانی کـه چنان سـخن گفته اند 
کـه گویـی اشـیای مـاّدی و افعـال آگاهانـه، 
یگانـه انـواع چیزهایی انـد کـه مـا بـه وجود 
واقعـًا  داریـم،  علـم  عالـم  در  داشتن شـان 
نمی خواسـته اند کـه وجـود چیزهـای دیگر 
را انـکار کننـد، بلکـه مرادشـان ایـن بـوده 
اسـت کـه اشـیای مـاّدی و افعـال آگاهانـه، 
یگانـه انـواع چیزهـای شـناخته شـده یی اند 
کـه، بـه معنـای خاّصـی، جوهری انـد؛ بـه 
معنـای خاّصی کـه به آن معنا خـود مکان و 
زمـان جوهری نیسـتند، و این قـول که قول 
صحیحـی نیـز هسـت، نـه وجـود چیزهایی 
را کـه بـرای مـا ناشـناخته  مانده انـد منتفـی 
می کنـد و نـه وجـود انـواع چیزهـای غیـر 

جوهـری، مثـل زمـان و مـکان، را. 
از راه هـای رسـیدن  بنابرایـن، یکـی  5ـ 1. 
بـه توصیفـی کّلـی از کّل جهـان این اسـت 
کـه بـه آرا ء و نظـرات فهم عرفـی چیزهایی 
نسـبتًا سـاده، از همـان نـوع کـه گفته شـد، 
بیافزاییم. اما بسـیاری از فیلسـوفان اساسـًا با 

فهـم عرفی، بـه یکی از سـه روش، مخالفت 
ورزیده انـد و آن را غیـر صحیـح دانسـته اند: 
یـا گفته انـد کـه در عالـم، عـالوه بـر انـواع 
چیزهایـی کـه فهـم عرفـی بـه وجـود آنهـا 
انـواع بسـیار مهـّم جوهـری  قایـل اسـت، 
دیگـری نیـز یقینـًا وجـود دارند؛ یـا گفته اند 
فهـم  کـه  انـواع چیزهایـی  از  پاره یـی  کـه 
عرفـی بـه وجـود آن ها قایـل اسـت، وجود 
ندارنـد یـا اگـر هـم وجـود دارنـد، مـا بـه 
وجودشـان علـم نداریـم؛ و یـا هـر دو گفته 
بـر فهـم عرفـی  را جمـع کرده انـد و هـم 
چیزهایـی افزوده انـد و هـم بـا آن مخالفـت 

کرده انـد. 
1ـ 5ـ 1. نمونه هایـی از نظراتـی کـه چیـزی 
می افزاینـد  عرفـی  فهـم  بـه  مهـّم  بسـیار 
نمی کننـد  مخالفـت  عرفـی  فهـم  بـا  ولـی 

از:  عبارت انـد 
1ـ 1ـ 5ـ 1. ایـن نظـر کـه یقینـًا در عالـم 
خدایـی وجـود دارد؛ افزون بر اشـیای ماّدی 
و افعـال آگاهانـه، یـک ذهـن الهـی و افعال 

آگاهانـۀ ایـن ذهـن نیز وجـود دارد. 
2ـ 1ـ 5ـ 1. ایـن نظـر کـه حیـات آتی یـی 
نیـز وجـود دارد؛ یعنـی عـالوه بـر افعـال 
آگاهانه یـی کـه بـه بدن هـای مـا در طـول 
وابسـته اند،  زمیـن  روی  بـر  حیات شـان 
اذهـان مـا، پـس از مـرگ بدن های مـان نیز، 
بـه انجـام افعـال آگاهانـه ادامـه می دهند، به 
افعـال آگاهانه یـی کـه بـه هیچ بـدن زنده یی 
اگـر  ندارنـد.  وابسـته گی  زمیـن  روی  بـر 
واقعـًا در عالـم، در همیـن لحظه، عـالوه بر 
افعـال آگاهانـۀ وابسـته بـه بدن هـای زنـدۀ 
افعـال  زمیـن،  روی  حیوانـات  و  انسـان ها 
باشـند  جریـان  در  نیـز  دیگـری  آگاهانـۀ 
انجـام  انسـان هایی  اذهـان  توّسـط  بـه  کـه 
می گیرنـد کـه بدن هایشـان دیـری اسـت که 
مرده انـد، در این صـورت، یقینًا عالم بسـیار 
متفـاوت خواهـد بـود بـا عالمـی کـه در آن 
فعـل آگاهانـه اختصاص بـه بدن هـای زندۀ 

دارد.  زمیـن  و حیوانـات روی  انسـان ها 
3ـ 1ـ 5ـ 1. ایـن نظـر کـه یقینـًا در عالـم، 
عـالوه بـر اشـیای مـاّدی و افعـال آگاهانـه، 
چیـزی دیگـر نیز هسـت که جوهری اسـت 
اّمـا مـا از ماهیـت و حقیقـت آن بی خبریـم 
البتـه،  ناشـناختنی.  یـا  ناشـناخته  چیـزی  ـ 
تفـاوت فاحشـی هسـت میـان ایـن سـخن 
کـه ممکـن اسـت،در عالـم، چیـزی از نـوع 
دیگـر وجود داشـته باشـد، اما مـا نمی دانیم 
کـه چنیـن چیـزی وجـود دارد یا نـه، و این 
نظـر کـه یقینـًا در عالـم، یک نـوع چیز مهم 
دیگـری وجـود دارد، اگرچـه مـا ماهیّـت و 
حقیقـت آن را نمی دانیـم. سـخن اّول همان 
اسـت که قبـاًل )در ۴ ـ 1( به عنوان سـخنی 
کـه چنـدان از فهـم عرفـی فراتـر نمـی رود، 
همیـن  دوم  نظـر  و  رفـت؛  اشـارت  بـدان 
نظـری اسـت کـه در ایـن بنـد مورد اشـاره 
اسـت و تا حـّد عظیمی از فهـم عرفی فراتر 
اسـت و قول کسـانی اسـت که بـه الادریان 

معروف انـد.   )Agnostics(

 مصطفی ملکیان 

بخش دوم



ده هـا تن دیـروز در یک اعتـراض در کابل 
حمایت شـان را از حرکت هـای اعتراضـی 
پشـتون های پاکسـتان اعـالم کردنـد. آنـان 
کشـور  عنـوان  بـه  پاکسـتان  می خواهنـد 
بـه  و  شـده  معرفـی  تروریسـم  حامـی 
نسل کشـی پشـتون ها نقطـۀ پایان گذاشـته 

. د شو
لروبـر  معترضـان می گوینـد، پشـتون های 

همـه افغان هسـتند.
پـس از کشته شـدن یـک جـوان در شـهر 
آن  پولیـس  سـوی  از  پاکسـتان  کراچـی 
پیـش ده هـا  بـه ده روز  نزدیـک  کشـور، 
پشـتون دسـت به اعتراض زدند و گسـترۀ 
ایـن اعتراضـات بـه اسـالم آباد، پایتخـت 
کـه  نقیـب اهلل محسـود،  پاکسـتان رسـید. 

از سـوی پولیـس کراچـی کشـته شـد، بـه 
داشـتن رابطـه بـا گروه هـای هراس افگـن 

هیـچ  پژوهش هـا  در  امـا  بـود.  متهـم 
شـواهدی در ایـن بـاره دریافـت نشـد.

معترضـان در کابـل با سـردادن شـعارهای 
لـوی افغانسـتان می گوینـد که خـط مرزی 
دیورنـد را نمی پذیرنـد و در هـر حالتـی 

حامـی پشـتون های پاکسـتان هسـتند.
پنـج  قطع نامـۀ  نشـر  بـا  معترضـان  ایـن 
بـر  تروریسـم  کـه  می گوینـد  ماده یـی 
پشـتون های لروبـر تحمیـل شـده اسـت. 
تـا  اعتراضـات   ایـن  می گوینـد،  آنـان 
رسـیدن مردم خیبرپشـتونخواه به حق شان 

داشـت. خواهـد  ادامـه 
جمهـور  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
از  را  خـود  حمایـت  نیـز  افغانسـتان 
اعتراض هـا علیـه تروریسـم و افراط گرایی 

اسـت. کـرده  اعـالم  پاکسـتان  در 
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مستغني:
 یو پالوی پر یو لړ مسائلو د 

بحث لپاره اسالم اباد ته والړ
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د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت وايـي چـې د دغـه وزارت د 

سـیايس مرسـتیال حکمـت خلیـل کـرزي پـه مـرۍ یو لـوړ رتبه 

افغـان ملکـي او پوځـي پاوی د خـرو لپاره اسـام اباد تـه والړ.

پـه  جمعـې  د  مسـتغني  شـکیب  ویانـد  وزارت  چـارو  بهرنیـو  د 

ورځ»۱۳۹۶کال سـلواغې۲۰« ازادي راډیـو تـه وویـل دغه پاوی 

بـه لـه پاکسـتاين چارواکو رسه »د سـولې او یـوايل د عمل د پان« 

پـه چـوکاټ کې پـر پاتـې مـواردو بحـث او توافـق وکړي.

نوموړي زیاته کړه:

»د دغـه سـفر هـدف داد چـې د واړو هېوادونـو لـوړ رتبـه پـاوي 

بـه د افغانسـتان او پاکسـتان »د سـولې او یـووايل د عمـل پـان« 

پـه مبـارزه کـې همـکاري، سـولې، د کډوالـو  لـه تروریـزم رسه 

راسـتنېدل او د اقتصـادي همکاریـو پـر پراختیـا خرې وکـړي، پر 

دغـه ګـډ پان کار پیل شـوی، یـو لـړ پرمختګونه هم شـوي افغان 

پاوی به له خپل پاکسـتاين سـیال رسه د »سـولې او یوايل د عمل 

د پـان« پـه چـوکاټ کې پـر نورو مهمـو مـواردو بحـث او توافق 

وکړي.«

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت ویانـد محمـد فیصـل پـر خپل 

ټویټـر پاڼـه لیـکيل چـې افغـان پاوی پاکسـتان تـه رسـېدلی دی:

افغـان پـاوی داسـې مهـال پاکسـتان ته سـفر کـوي چـې د تېرې 

شـنبې په ورځ د پاکسـتان د بهرنیو چارو وزارت د مرسـتیالې تهمنه 

جنجوعـه پـه مرۍ یـوه پاکسـتاين پاوی کابـل ته سـفر کړی و.

شـکیب مسـتغني وايي چې کابل ته د پاکسـتاين پاوي د سـفر په 

جریـان کـې د »سـولې او یـوايل د عمـل د پـان« په چـوکاټ کې 

پـر یـو شـمېر برخو توافق شـوی و او پـر پاتې مهمو مـواردو به یې 

پاکسـتان تـه د افغان پاوي د سـفر پـه جریان کـې توافق ويش.

ښـاغلی مسـتغني زیاتـوي چې پاکسـتان ته پـه تليل افغـان پاوي 

کـې د مـيل امنیت شـورا، د دفـاع وزارت او د ميل امنیت ریاسـت 

اسـتازي هم ګـډون لري.

تـر دې وړانـدې د افغانسـتان د مـيل امنیـت عمومـي رئیـس او 

د کورنیـو چـارو وزیـر هـم د پاکسـتان لـه پوځـي او اسـتخبارايت 

چارواکـو رسه پـه پاکسـتان کـې د طالبانـو او حقـاين شـبکې د 

موجودیـت پـه اړه د اسـنادو د رشیکولـو پـه هـدف اسـام اباد تـه 

تلـيل وو.

د مـيل امنیـت عمومـي رئیـس معصوم سـتانکزي لـه پاکسـتانه تر 

راسـنتېدو وروسـته رسـنیو ته وویل، پاکسـتان دا ومنله چې خاوره 

 یـې د افغانسـتان پر ضـد کارول کېږي.

بـل خـوا د ولـي جرګـې د نړیوالـو اړیکو کمېسـیون غـړې ارین 

یـون د سـولې او ثبـات لپـاره د هـر اقـدام هرکلـی کـوي او وايي، 

ځکـه سـفر تـه خوشـبینه نـه ده چـې پاکسـتان پـر کړیـو ژمنـو او 

توافقاتـو عمـل نـه کوي.

نوموړي زیاته کړه:

»زه خوشـبینه نـه یـم، ځکـه پاکسـتان موږ تـه څو ځلـې امتحان را 

کـړی چـې دوی» پاکسـتان«په خپلـو ژمنـو کـې صادق نـه دی، بیا 

هـم افغـان ولس د هـر هغه اقـدام او عمل چـې د سـولې او ثبات 

پـه راوسـتو کـې مرسـته وکـړي هرکلـی یې کـوي، دغه سـفر ځکه 

ګټـور نـه دی چـې پاکسـتان پـه بیـا بیا پـر کړیـو توافقاتـو عمل نه 

دی کـړی او نـه یـې کوي.«

اغلـې یـون زیاتـوي نړیوالـه ټولنـه پـه ځانګـړې توګـه دا امریـکا 

متحـده ایـاالت بایـد پـر پاکسـتان سـیايس، اقتصـادي او پوځـي 

فشـارونه راوړي، څـو لـه افغانسـتان رسه پـر کړیـو ژمنـو عمـل 

وکـړي چـې پـه دې رسه بـه افغانسـتان او سـیمه کـې ترهګـرۍ له 

منځـه والړه يش.

ــون حــق  ــي پیرام ــم دین ــک عال ــا ی ــل ب ــال ها قب 1. س
ــي  ــت سیاس ــري و مدیری ــب رهب ــراي تصاح ــان ب زن
کشــور بحــث مي کــردم؛ مــن مدافــع بــودم و او 
ــراي مخالفــت خــود حــذري نداشــت  مخالــف. وي ب
کــه بــه لطیفــۀ، کنایــه و تمســخر پنــاه بــرد. تــا حــال 
ــچ گاه  کــه حــدود ســه دهــه از آن بحــث گذشــته، هی
ــخندي  ــا نیش ــه وي ب ــه ک ــم نرفت ــي از مذاق آن تلخ
ــه را برجســته کــرد و گفــت  اهانت انگیــز، عــادت زنان
چطــور در چنــان حالتــي، یــک زن مي توانــد بــه 
ــه کشــوري  ــري سیاســي ب ــي و از آدرس رهب نمایندگ
ــي  ــد و چانه زن ــافرت کن ــان مس ــوي جه ــر آن س دیگ
ــي  ــذل وي، منطق ــان مبت ــته از بی ــد. گذش ــي کن سیاس
پشــت ســخنش نهفتــه بــود؛ اینکــه زنــان، دســت کم از 
لحــاظ جســماني، ضعیف تَــر از مرداننــد؛ ایــن ضعــف 
ــل  ــرا عق ــد زی ــتر باش ــر، بیش ــم و تدبی ــاید در فه ش
ســالم در بــدن ســالم اســت. ســخنراني دو روز پیــش 
ــار دیگــر آن ســخن ســخیف  ــم نانســي پلوســي ب خان
را بیــادم آورد و البتــه فهمیــدم کــه یــک علــت چنــان 
اســتداللي ایــن بــود کــه وي مــورد مخالــف اســتداللش 
را ندیــده بــود و اال بــه قــول حکمــاء »ادلُّ الدلیــِل علــي 
ــراي  ــل ب ــن دلی ــن تری ــه«: روش ــيءِ وقُوع ــکاِن الش ام
امــکان تحقــق یــک چیــز، یافت شــدن آن اســت. 
ــرد را  ــان، ف ــم و عالمی ــر عال ــري از دیگ ــي بي خب یعن
ــاب  ــب پرت ــل مرک ــک جه ــاه تأری ــه چ ــي ب ــه راحت ب
ــات  ــود و ذهنی ــا دور خ ــرد تنه ــه ف ــد؛ جایي ک مي کن
ــود محــوري وي  ــرار و خ ــن تک ــد. ای ــود مي چرخ خ
ــاي  ــه خرابي ه ــد ب ــي توان را جســارت مي بخشــد و م
ــارت از  ــت و جس ــد جهال ــود. پیون ــر ش ــراوان منج ف
بالهــاي بــزرگ و حاضــر جامعــه پرتشــتت و پراکنــدۀ 
ماســت. بــراي رفــع ایــن علــت، حضــرت موالنــا بــه 

ــت: درســتي گف

آدمي دیدست و باقي گوشت و پوست
هر چه چشمش دیدست آنچیز اوست

تاکیــد قــرآن بــر ســفر و جهانگــردي یــک نمونــه دیگر 
اســت و جایــگاه اســتثنائي هجــرت در تمــدن اســالمي 
نمونه یــي بیشــتر. بــه هــر حــال، ایــن ندیــدن، بیمــاري 
ــاوي  ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک ــي اس ــزرگ و پیچیده ی ب
ــر دو  ــد؛ ه ــرایت م  کن ــا س ــنفکر م ــال و روش ــه م ب
ــلمات  ــات و مس ــات، ذهنی ــي در دام محفوظ ــه راحت ب
ــم  ــاي قدی ــا را از کتاب ه ــي آن ه ــد؛ اول ــود مي افتن خ
ــو  ــي ن ــد؛ یعن ــاي جدی ــي از کتاب ه ــرد و دوم مي گی
ــت  ــار حقیق ــته(، معی ــده و گذش ــودن )آین ــه ب و کهن
ــه  ــود و آزادي ب ــال موج ــه را از ح ــود و جامع مي ش
ــد. ــت مي کن ــم هدای ــود و توه ــي ناموج ــوي زمان س

بــه هــر صــورت، برگردیم بــه ســخنراني خانم پلوســي 
ــم  ــت. خان ــوان گرف ــه از آن مي ت ــي ک ــد درس و چن
ــا  ــزرگ دموکرات ه ــت ب ــر اقلی ــي رهب ــي پلوس نانس
در کنگــرۀ آمریکاســت. وي چهارشــنبه گذشــته بــراي 
ــه  ــنهاد بودج ــون پیش ــري پیرام ــن رأي گی تاخیرانداخت
ســاالنه دولــت ترامــپ، یــک ســخنراني مسلســل 
هشــت ســاعته ارایــه کــرد. نانســي نماینــده کالیفورنیــا 

اســت و از 2007 تــا 2011 رییــس مجلــس نماینــدگان 
اولیــن زن داراي چنیــن  او  بــوده اســت.  آمریــکا 
ــاله و  ــخ آمریکاســت. نانســي77 س ــي در تاری جایگاه

ــد اســت. ــج فرزن ــادر پن م
ــه  ــود را ب ــي خ ــدرت بدن ــم ق ــي ه ــي پلوس 2. نانس
نشــان گذاشــت و هــم قــدرت ذهنــي اش را. وي بیــش 
ــه ســخنراني  ــدون وقف ــته و ب از هشــت ســاعت پیوس
نمــود. ایــن یک ســنت سیاســي و کهــن غربــي از زمان 
رومیــان مخصوصــا در بیانیه هــاي پارلمانــي اســت کــه 
ــري از  ــور جلوگی ــه منظ ــان ب ــردن زم ــف ک ــراي تل ب
رأي گیــري، یــا بــراي بــه تاخیــر یــا انقضــاء کشــانیدن 
ــي  ــخنراني طوالن ــرح س ــان آن ط ــرح، مخالف ــک ط ی
ــد  ــورد جدی ــک رک ــا ی ــي اینج ــم پلوس ــد. خان مي کنن
ــراي  ــخصي ب ــه ش ــرد ک ــت ک ــکا ثب ــخ آمری در تاری
ــد.  ــخنراني کن ــتاده س ــته، ایس ــاعت پیوس ــت س هش
ایــن خانــم مســن در  هنــگام ســخنراني کفشــي بــا ده 
ســانتیمتر کــوري بــر پــا داشــت کــه طبعــا زودتــر پاهــا 
ــده مي ســازد. وي در ایــن مــدت تنهــا مقــداري  را مان
ــن  ــي اوســت. ای ــر قــدرت ذهن ــا مهمت آب نوشــید. ام
هشــت ســاعت ســخنراني پیوســته اوال در مقابــل 
ــان صــورت  ــد عالمی ــي و دی ــزرگ جهان ــانه هاي ب رس
ــکا و در محضــر  ــره آمری ــا در کنگ ــه اســت؛ ثانی گرفت
ــن  ــراد گرفت ــال ای ــه دنب ــه بي صبرات ــدري ک ــان غ رقیب
حتــي از پرنــدگان رقیــب در هــوا بودنــد؛ ثالثــا وي از 
آدرس رهبــر یــک حــزب سیاســي بســیار مهــم ســخن 
مي گفــت کــه کلمــه بــه کلمــه اش چــون َفَمــن یَْعَمــْل 
ــّراً  ۀٍ َش ــاَل َذَرّ ــْل مِثَْق ــن یَْعَم ــَرُه َو َم ــراً یَ ۀٍ َخیْ ــاَل َذَرّ مِثَْق
ــوت  ــدي کــوري ب ــي کــه مقــدار بلن ــود. ناظران ــَرُه ب یَ
وي را از چشــم نینداختــه بودنــد چطــور مي توانســتند 
بــر کوتاهــي اســتدالل ها یــا کــژي کلمــات یــا کاســتي 
ــت  ــا الزم اس ــتند. تنه ــرو بس ــم ف ــتنادات وي چش اس
فــرض کنیــم نماینــدگان پارلمــان مــا بخواهنــد هشــت 
ســاعت پیوســته در موضوعــي خــاص صحبــت کننــد 
ــا  ــي ب ــت سیاس ــا دق ــود. اینج ــن ش ــب روش ــا مطل ت
فصاحــت بیانــي یکجــا شــده بودنــد تــا ســامان منــدي 
ذهــن و روائــي و رســایي بیــان گوینــده را بــه نمایــش 

ــد. گذارن
ــخنراني  ــن س ــوع ای ــر موض ــه تَ ــل توج ــه قاب 3. نکت
ــا الیحــه  ــه ب تاریخــي اســت. پلوســي عمــال در مقابل
پیشــنهادي رییس جمهــور  کشــور خــود  بودجــه 
ــي  ــا کم بخت ــران ی ــران نگ ــع مهاج ــه نف ــا ب و صریح
را  وجودشــان  جوهــر  کــه  مي گویــد  ســخن 
ــه  ــه ب ــا ک ــان ه ــازد؛ هم ــبختي مي س ــاي خوش رؤی
ــه میــان  »رویاپــردازان« شــهرت یافتــه انــد. ایــن خطاب
ایــن رویاپــردازان و رویاهــا و اهــداف پــدران بنیانگذار 
ــد برقــرار مي کنــد. تکثرگرایــي و احتــرام  آمریــکا پیون
بــه تفاوت هــا، کانــون محــوري آن را تشــکیل مي دهــد. 
خطیــب از مخاطبانــش مي خواهــد کــه »زیبایــي« را در 
»دیگــري« ببیننــد. خانــم نانســي از نــوه خردش ســخن 
مي گویــد کــه عالقــه دارد رنــگ پوســتش برنــزه باشــد 
ــو  ــرا جل ــد چ ــي پرس ــد م ــي و بع ــمش قهوه ی و چش
تنــوع و ذوق را بگیریــم؟ او تعــدادي از نامه هــاي 

ــهادت  ــه ش ــا ب ــد ت ــدرک را مي خوان ــي م ــران ب مهاج
ــد و  ــه کن ــش را موجه ــمان حجت ــتارگان آس آن بي س
تــوان اســتداللش را فزونــي بخشــد و بــر همکارانــش 
ــت  ــاي مثب ــه همــت و رؤی ــد ب ــه بای ــد ک صــدا مي کن
ــي شــود.  ــه عمل ــم ک ــردازان فرصــت بدهی ــن رویاپ ای
بالخــره بــه روشــني نتیجــه مي گیــرد احتــرام بــه ایــن 
مهاجــران آســیب پذیر اســپانیایي را نبایــد چــون منتــي 
ــه  ــتي ب ــون بازگش ــس چ ــه برعک ــد؛ بلک ــا دی ــر آنه ب
ــه وضــع  ــد ب ــد. بای ارزش هــاي بنیادیــن آمریکایــي دی
ــه  ــه خاطــر رحــم و شــفقتي ک ــه ب ــا ن ــا رســید ام آنه
آنهــا مســتحقند، بلکــه بــه خاطــر پایبنــدي بــه أصــول 
ــو  ــت ول ــدان نیازمندس ــران  ب ــه حکم ــود؛ چیزي ک خ
در روزگار ماکیولــي بزیــد؛ زیــرا ایــن أصــول همانگونه 
کــه علــت موجــده آمریــکا بودنــد علــت مبقیــه آن هــم 
ــن  ــده مي شــود بخــش بخــش ای ــه دی هســتند. چنان ک
بیانیــه از ارزش هــاي جمعــي، تاریخــي و نهادینــه شــده 

یــک ملــت ســخن مــي گویــد.
ــي  ــم پلوس ــکاس شــخصیت خان ــدون شــک انع ۴.  ب
در ایــن ســخنراني مهــم اســت؛ امــا اعتبــار و فضیلــت 
ــي  ــتم تربیت ــي و سیس ــنت سیاس ــک س ــه ی ــتر ب بیش
برمي گــردد تــا صرفــا بــه ویژگي هــاي فــردي و 
ــون  ــه افالط ــود ک ــل نب ــخصي. بي دلی ــاي ش توانایي ه
مــي گفــت مئــال تربیــت بــه پــروش شــهریار فرزانــه 
مي انجامــد و گویــد جامعــه غربــي امــروز تعبیــر 
رؤیــاي أفالطــون اســت. ایــن روال ایــن جامعــه اســت 
ــخنراني  ــن س ــر ای ــن خاط ــب. بهمی ــري غری ــه ام ن
انعــکاس عــادي داشــت و موجــب بحــث خــارق العاده 
در رســانه هاي غربــي نشــده اســت. نانســي چنــد بــار 
بــه عنــوان یکــي از صــد زن تاثیرگــذار انتخــاب 
ــي از  ــه یک ــت، ن ــیاري« اس ــي« از »بس ــد؛ او »یک ش
ــي  ــه پلوس ــت ک ــب آن اس ــن مطل ــاي ای ــي.  معن یک
در چنیــن سیســتمي یــک اســتثناء نیســت، بلکــه یــک 
قاعــده اســت.  قاعده یــي کــه از خردســالي و بــا 
ــرف  ــد ح ــه نبای ــت ک ــده اس ــرار آموزان ــن و تک تمری
یــک ســخنگو ولــو خصــم را قطــع کــرد. بــه رهبــران 
سیاســي آموزانــده کــه بــه جــاي متهــم کــردن یکدیگــر 
و نفــرت پراکنــي نســبت بــه دیگــري، حوصلــه خــرج 
دهنــد بــراي منظــم، مشــخص و مســتند ســخن گفتــن 
یــا شــنیدن و ســپس بــر أســأس آن کار کــردن، چیــزي 
ــل  ــن دلی ــه ای ــت ب ــواب آور اس ــا خ ــراي ماه ــه ب ک
ــد مــي ورزم  ــدارد. تاکی ســاده کــه جنجــال و هیاهــو ن
ــت، و  ــا نادرس ــت ی ــر درس ــر س ــه ب ــخن ن ــه س ک
ــم  ــخنان خان ــودن س ــت جویانه ب ــا مصلح ــه ی صادقان
ــودن حرکــت  ــا نب ــودن ب ــد ب ــه مفی نانســي اســت و ن
وي، بلکــه گــپ آن اســت کــه چطــور سیســتمي ایجــاد 
ــارور و الهامبخــش اســت؛ چطــور  شــده کــه چنیــن ب
ایــن سیســتم ماننــد دســت قاهــر غیبــي ایــن جامعــه را 
ــي جامعــه را  ــه آب ــا یق ــه ســفید ت ــد و از یق مي  چرخان
ــد؛  ــش مي ران ــه خوی ــه ســمت قبل ــد و ب ــه مي کن تغذی
چطــور ایــن سیســتم بــه رؤیــاي جوانــان خــود 
ــراي عملــي شــدن آن ســرمایه  حرمــت مي گــذارد و ب
ــي  ــراي إیجــاد سیســتم تربیت ــدر ب ــا چق ــذارد؛ م مي گ
ــم؛  ــته ای ــرمایه گذاش ــیده و س ــد اندیش ــي مفی و سیاس
ایــن حادثــه چقــدر چشــمان مــا را بازتــر مي ســازد و 

تــرازوي ســنجش مان را تغییــر مي دهــد.

به تأمین امنیت در افغانستان...
محسـوب می شـود پـس از آنکـه ابتکارعمـل »کمربنـد و جـاده« را با پکن 

بـه منظـور ایجاد راه هـای ارتباطـی و تجـاری امضا کرد.
کاخ سـفید در بیانیه ای اعالم کرد: نارندرا مودی، نخسـت وزیر هندوسـتان 
و رییس جمهـوری امریـکا نگرانی هـای خـود را دربـاره بحران سیاسـی در 
مالدیـف و اهمیـت احتـرام بـه نهادهـای دموکراتیـک در ایـن کشـور ابراز 

کردند.
در ادامـه ایـن بیانیـه همچنیـن آمـده اسـت: آنهـا بر تعهـدات خـود درباره 

برقـراری امنیـت در افغانسـتان تاکیـد کردند.
واشـنگتن اخیـرا کمک هـای مالی خود بـه پاکسـتان را با این اتهـام که این 
کشـور نتوانسـته ریشـه شـبکه های حقانـی و طالبـان را بخشـکاند متوقف 

کرده اسـت.
هندوسـتان کمک هـای خـود را بـه افغانسـتان در سـال های اخیـر افزایـش 
داده و در 201۶ متعهد شـد تا تسـلیحات بیشـتری را به این کشـور صادر 

. کند
رییس جمهـور امریـکا و نخسـت وزیر هندوسـتان در ایـن گفت وگو تلفنی 
همچنیـن دربـاره سرنوشـت بیش از ۶80 هـزار مسـلمان روهینجایی که از 

اوت سـال گذشـته میـالدی و در پـی عملیـات ارتـش میانمـار در راخیـن 
فـرار کـرده و بـه بنـگالدش رفته انـد،  گفت وگویی داشـتند.

کاخ سـفید همچنیـن اعـالم کـرد: دو طـرف دربـاره بحران کره شـمالی نیز 
کردند. گفت وگـو 

اگرچه هندوسـتان و کره شـمالی همچنان دفاتر دیپلماتیک در پایتخت های 
یکدیگـر دارنـد امـا دهلـی نـو تجـارت اکثـر کاالهـا بـا پیونـگ یانـگ را 
ممنـوع کـرده اسـت مگر مـواد غذایـی و دارویی کـه به کره شـمالی صادر 

می شـود.

حمایت ده ها تن از اعتراض پشتون ها در پاکستان

سیستم الـهام بخـش امـریکـا
در پیـوند به سخنـراني هشت ساعتـه نانسي پلـوسي
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ورزش
ملک ستیز

فاشیزم را بس کنید!
ــیزم  ــور فاش ــش، آبش خ ــدۀ پی ــوم س ــۀ س ــیونالیزم ده ناس
را  فاشــیزم  کــه  جهانــی  گســتردۀ  جنگ هــای  شــد. 
ــون انســان را  ــرد، جــان 50 ملی ــل ک ــک خــود تبدی ــه شــعار ایدیالوژی ب
ــای  ــان گرایی دامنه ه ــزم و انس ــدن، لیبرالی ــی ش ــر جهان ــد. عص درنوردی

ــرد.  ــدود ک ــیزم را مح فاش
لطفــًا بــه خــود بیاییــد و بــه انســانیت بیاندیشــید. شــما بــا عملکردهــای 
ــی  ــدرت سیاس ــد. ق ــیزم می گذاری ــۀ فاش ــه عرص ــا ب ــتی پ ناسیونالیس
ــان  ــن رنگین کم ــت. ای ــون اس ــای گوناگ ــا فرهنگ ه ــا ب ــردم م ــت م امان
ــی  ــدرت سیاس ــرگاه ق ــد: »ه ــخ را بیاموزی ــک درس تاری ــکنید. ی را نش

ــت.« ــرده اس ــت ک ــش را ضمان ــد، زوال ــیزم برگزین ــعارش را فاش ش

امراهلل صالح

هیــچ دولــت و هیــچ ملتــی از جنــِگ بی پایــان در داخــل و 
یــا بــرای دیگــران، ســود نبــرده اســت، امــا دولــت پاکســتان 
خــودش را از ایــن مقولــه مســتثنا و خــارج می دیــد. 
ــت  ــوان دول ــه عن ــتان را ب ــدۀ پاکس ــتون ها، ای ــۀ پش ــزش دادخواهان خی
ــدو تأســیس در ســال 19۴7 بدین ســو،  ــرد. از ب ــر پرســش می ب ملــت زی
ــر  ــت چق ــاره دیگــر، دول ــه عب ــا ب ادارۀ نظامی-اســتخباراتی پاکســتان )ی
و زیرزمینــی( همــواره کوشــیده اســت زیــر نــام مذهــب و دیــن، 
ــم  ــک و زعی ــی، خــودش را مال ــد روان ــه از دی ناســیونالیزم پشــتون را ک
ــار  ــن اولین ب ــاید ای ــد. ش ــذف کن ــا ح ــا و حت ــف، خنث ــد، ضعی می دان
ــر ضــد  ــت ب ــوم و هوی ــر پرچــم ق ــه پشــتون های پاکســتان زی اســت ک
دولــت آن کشــور شــعار می دهنــد، امــا متأســفانه خواسته های شــان 
بســیار کوچــک اســت. آن هــا بایــد شــعار خودارادیــت بدهنــد، نــه طلــب 

ــت از پنجــاب. عدال
بــه هــر حــال، حمایــت از صــدای پشــتون در پاکســتان در خــط منافــع 
ــی و  ــه از زورگوی ــی ک ــا نقطه ی ــتان ت ــف پاکس ــت. تضعی ــا اس ــی م مل
ــت. در  ــا اس ــع م ــه نف ــردارد، ب ــت ب ــتان دس ــی در افغانس اضافه خواه
ــوام  ــا اق ــر، درگیرســازی پشــتون ها ب ــل ســاِل اخی بیشــتر از صــد و چه
دیگــر در افغانســتان بــه خاطــر حراســت از جغرافیــه و منافــع پنجــاب، 
ــیر  ــتون ها را از مس ــیر پش ــه رخ شمش ــت ک ــوده اس ــی ب ــز برنامه های ج
ــت از  ــن رو، حمای ــوده، منحــرف ســازند. از ای ــه پنجــاب ب ــی اش ک اصل
ــش  ــمش ارت ــه اس ــه ک ــتگاه دسیس ــا دس ــه ب ــتون ها در مقابل ــدای پش ص
ــا اســت.  ــۀ م ــع هم ــه نف ــر در آن کشــور اســت، ب ــتان و ادارۀ ُچق پاکس
ــات و  ــد داد ثب ــازه نخواه ــتان اج ــه افغانس ــچ گاه ب ــوی هی ــتان ق پاکس
تفاهــم ملــی داشــته باشــد، زیــرا بــه نفــع اش نیســت. این کــه افغانســتان 
امکانــات مــادی در اختیــار دارد یــا نــدارد، بحــث علی حــده اســت، امــا 
ــت  ــتون ها حمای ــزش پش ــخ از خی ــه دار تاری ــوان داعی ــه عن ــد ب می توان

ــد. ــد کن ــد و بای ــوی و سیاســی کن معن

یعقوب یسنا

هــر جامعــه بنابــه ذهنیــت و معرفــت زبانــی خــود، 
ــد.  ــه می کن ــی ارای ــان و زنده گ ــادار از جه ــبت معن مناس
نخســت وزیر کانــادا بــرای اصــالح معرفــت زبانــی 
ــه  ــد« mankind اســتفاده نشــود ک ــن کاین ــه بشــر »م ــه ب ــد ک می گوی
ــان تبیعــض در ایــن واژه وجــود  ــه زن نادرســت اســت، زیــرا نســبت ب
دارد؛ فقــط مــردان بشــر دانســته شــده اســت. بنابرایــن، بایــد بــه جــای 
ــه در آن  ــد« peoplekkind ک ــل کاین ــود »پیوپ ــه ش ــد گفت ــن کاین م
ــی  ــا در پ ــالف، م ــا برخ ــدارد. ام ــود ن ــض وج ــرد و زن تبعی ــن م بی
ــا  ــم ت ــتر کنی ــته و بیش ــز را برجس ــن تمای ــه ای ــه چگون ــتیم ک ــن اس ای
ــا از  ــی م ــدوی و خراف ــر ب ــا فک ــرت و ده ه ــان دهنده غی ــر و نش بیانگ
معنــای زندگــی و جهــان باشــد کــه مــا َمردیــم و...! زبــان مــردم را بــه 
هرصــورت، حتــا سیاســمتدارهای مــا بــا زبانــی صحبــت می کننــد کــه 
جنســیت زده و آگنــده از تبیعــض اســت. رســانه ها و... چقــدر بــا غــرور 
می گوینــد دولت مــرد و... واژه مــردم در فارســی و آدم در عربــی فقــط 
مــرد معنــا می دهــد. ریشــه واژۀ مــردم در زبــان فارســی »مــرد« اســت. 

ــی مشــخص اســت.  ــان عرب ــه در زب بحــث واژۀ آدم ک
انســان نمی توانــد آزاد شــود تــا از ســاختار ذهنــی و فکــر بدویــش آزاد 
نشــود. ذهنیــت و ســاختار ذهنــی خــود را در به کارگیــری زبــان نشــان 
ــل  ــت، مث ــافت اس ــزار و س ــی، نرم اب ــاختار ذهن ــن، س ــد. بنابرای می ده
ــود را  ــزاری خ ــای نزم اب ــدوز امکان ه ــر وین ــر. ه ــای کمپیوت ویندوزه
دارد کــه می توانــد برنامه هــای را بخوانــد، بــاز کنــد و بســازد. ذهنیــت 
نیــز، مدل هــای نرم ابــزاری دارد کــه حقیقــت و معنــای زنده گــی، 
ــر  ــا مــدرن تفــاوت می کنــد. ب جهــان و رویدادهــا از ذهنیــت بــدوی ت
ــا اســت کــه چیزهــا، رویدادهــا، زنده گــی و جهــان  ــی م اســاس ذهنیت
ــا وصفــی  ــدارد. ب ــا و حقیقتــی وجــود ن ــه، معن معنامنــد می شــود، اگرن
ــۀ فرودســت از  ــان در مرتب ــا زن ــت جمعــی م ــه در خــودآگاه و ذهنی ک
مــردان قــرار دارد و حتــا انســان نیســتند، امــا در ناخــودآگاه جمعــی مــا 
ــه دور  ــد و نیــک )خیــر و شــر( جهــان و زندگــی ب ــه نوعــی همــه ب ب
نــاف زنــان ارتبــاط می گیــرد. زلزلــه، خشک ســالی و همــه رویدادهــای 
کــه بــه میتافزیــک ربــط داده می شــود؛ اگــر دقــت کنیــم، ژرف ســاخت 

ــان.  ــش و... زن ــی پوش ــه چگونه گ ــود ب ــاط داده می ش آن ارتب
ــۀ  ــه در مرحل ــیده ایم، بلک ــری نرس ــت فک ــۀ عقالنی ــه درج ــه ب خالص
واکنش هــای شــرطی و غریــزی قــرار داریــم کــه واکنش هــای رفتــاری 
ــی  ــل و علت یاب ــه و تحلی ــوف تجزی ــۀ پاول ــه نظری ــد بناب ــا می توان م

شــود!

آماده گی های فدراسیون کرلینگ 
افغانستان برای مسابقات زمستانی 2۰22

فیـسبـوک نـــامــه

ورزش کرلینگ چیست؟
کرلینـگ یـک ورزش تفریحـی، اجتماعـی و سـرگرمی سـالم بـرای همـه 
)نوجوانـان، جوانـان، بزرگسـاالن و معیوبـان( می باشـد کـه ایـن ورزش 

جهـت رشـد و انکشـاف ذهـن رول به سـزایی را دارد.
کرلینـگ در اواخـر قرن وسـطی به صـورت تیمی که بیشـتر جنبۀ تفریحی 
داشـت، در اسـکاتلند انجـام می شـد. آنـان تـوپ را از جنس سـنگ آماده 
می سـاختند و آن را بـه سـمت دایـره کـه منحیـث هـدف قـرار می دادنـد، 
روی یـخ می لغزاندنـد و تـالش می کردنـد کـه باید توپ سـنگی بـه دایره 

یـا نقطه هدف برسـد.
کرلینـگ امـروز با پیشـرفت علم این ورزش به شـکل علمـی و دقیق میان 
دو  تیـم کـه هر تیم متشـکل از چهار ورزشـکار می باشـد، اجـرا می گردد. 
هـر تیـم بـه نوبه خـود یک تـوپ را به سـمت هـدف روی میـدان یخ که 
5 متـر عـرض و ۴0 متـر طـول دارد می لغزاننـد. یکـی از چهـار نفـر یـک 
تیـم، تـوپ را که از جنس سـنگ گرانیت اسـت، در دسـت گرفتـه و آن را 

بـه سـمت هدفی کـه سـه از دایره تشـکیل شـده، می لغزاند.
2 نفـر دیگـر هـم جـارو )بـرس مخصـوص( بـه دسـت گرفتـه و مسـیر 
سـنگ را هموارتـر می کننـد و نفـر چهـارم در نقطـۀ هـدف قـرار دارد و 
هدف گـذاری می کننـد. هـر تیـم 8 تـوپ می لغزانـد و هـر تیـم تـالش 
مـی ورزد تـا تـوپ تیـم مقابـل را از میـدان منحـرف و تـوپ خـود را 
جایگزیـن آن کنـد و هرچـه تـوپ بـه دایـره نزدیکتـر شـود، امتیاز بیشـتر 
می شـود. ایـن ورزش در سـال 1398 به صورت رسـمی شـامل بازی های 
المپیـک زمسـتانی شـد، طـی ایـن مـدت، تیـم مـردان کانـادا بـر کرلینـگ 
در  مـدال طـال  آوردن  بـه دسـت  بـا  آنـان  کردنـد.  المپیـک حکمرانـی 
سـال های 200۶، 2010، 201۴ و مـدال نقره یـی 1998 و برونـزی 2002 

را از آن خـود کردنـد.
تاریخچۀ ورزش کرلینگ در افغانستان

منورشـاه شـهزاد، مسـوول رسـانه های کمیتۀ ملی المپیک کشـور در سـال 
1395 هجـری شمسـی نظـر بـه شـوق و عالقه یـی کـه بـه ورزش هـای 
رشـته های  تمـام  بررسـی  و  جسـت وجو  از  پـس  داشـت،  اجتماعـی 
اجتماعـی، ورزش کرلینـگ جلـب و توجـه اش را بـه خویـش جلب کرد.

آقـای شـهزاد پـس از این کـه عالقه منـد رشـتۀ ورزش کرلینـگ شـد، در 
تـالش ایجـاد ایـن ورزش دلچسـپ، جالـب و هیجان انگیـز در افغانسـتان 
گردیـد، بـا هـر کس مشـوره کـرد و بـه گفتـۀ او، همـه پاسـخ رد دادند و 
گفتنـد کـه ایـن رشـته در افغانسـتان امکان ناپذیـر اسـت، امـا او دسـت از 
ایجـاد ایـن ورزش نکشـید و شـب و روز بـه تالش های خـود ادامه داد و 
توانسـت از طریـق سـایت های انترنتـی تا حـدی معلومات به دسـت آورد.

پـس از این کـه امیـدواری پیـدا کـرده بـرای ایجـاد ایـن رشـته با دوسـت 
خـود آقـای احمـد عزیـزی مشـوره کـرده و در تـالش ایجـاد فدراسـیون 
ورزش کرلینـگ در افغانسـتان شـدند. خوش بختانـه بـا همـکاری آقـای 
احمـد عزیـزی کارهـای رسـمی آن را در چارچـوپ کمیتـۀ ملـی المپیک 

کشـور و در نـزد سـازمانی جهانـی آغـاز کردنـد.
پـس از ارتبـاط بـا سـازمانی جهانـی و کمیتـۀ ملـی المپیک کشـور، اولین 
جلسـه بـه تاریـخ 15 میـزان 1395 خورشـیدی در مقر کمیتۀ ملـی المپیک 

کشـور دایـر و تشـکیل فدراسـیون قـرار ذیل تشـکیل یافت:
منورشاه شهزاد، بنیان گذار و رییس فدراسیون  .1

اسداهلل باتوری، سکرتر جنرال فدراسیون  .2
احمد اهلل عزیزی، مسوول ارتباط خارجه   .3

بریالی احدیار، معاون مالی و اداری   .۴
سمیع اهلل پام، معاون فنی و مسلکی   .5

بهاره بهار محبوبی، معاون در امور بانوان    .۶
آموزش ورزشکاران کرلینگ افغانستان در مسکو

ورزشکاران کرلینگ هر یک: 
منورشـاه شـهزاد، بنیان گـذار و رییس فدراسـیون کرلینگ، اسـداهلل باتوری 
سـکرتر جنـرال و عضـو تیم ملـی، عزیزاهلل نـوری عضو تیم ملی، مسـعود 
نـوری عضـو تیـم ملـی، علـی سـجاد ولـی زاده، عضـو تیـم ملـی، بریالی 
احدیـار معـاون و عضـو تیم بزرگ سـاالن، انجنیـر محمد اکـرم ذکی عضو 
تیـم بزرگ سـاالن و اسـداهلل سـاحل عضـو تیم بزرگ سـاالن افغانسـتان به 
تاریـخ 10 قـوس 139۶ مصـادف بـه 2017-12-08 کابـل را بـه مقصـد 
مسـکو پایتخـت کشـور روسـیه جهـت آموزش هـای حرفه یـی، تکتیک و 
مهارت هـای مسـابقه تـرک و و در مسـکو نظـر بـه برنامه هـای از پیـش 

تعییـن شـده، تمرین هـای ورزشـی خـود را پیـش بردند.

وضـِع زنان در قلـمروهای 
»فئـوداالِن مذهبـی«

ــی  ــانه های اجتماع ــی در رس ــوار تصویری ــو ن ــد روز بدین س از چن
ــی در  ــی زن ــۀ صحرای ــر محکم ــواه ب ــه گ ــود ک ــت می ش  دستبه دس
ــای  ــر تازیانه ه ــار زی ــاه آِب تخ ــتان چ ــت های شهرس ــی از دش یک
ــه  ــداد از جمل ــن روی ــد. ای ــی می باش ــونت گرایاِن مذهب ــامِ خش ناتم
ــان  ــه اطمین ــتیم و ب ــواه اس ــون گ ــا کن ــه ت ــا ُرخــدادی اســت ک ده ه
ادامــه خواهــد داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه در وضعیــِت کنونــی 
ــه  ــیم، ک ــا می باش ــات و تبهکاری ه ــن جنای ــوِع چنی ــِل تن ــا محتم م
ــن نبشــته  ــب داده شــود، در ای ــات ترتی ــن جنای ــر فهرســتی از ای اگ

ــود. ــم نمی ش هض
ــدت نگــران  ــه ُش ــان ب ــوق زن ــِر حق ــِص متوات ــان، نق ــن می ــا از ای ام
کننــده و وحشــت ناک اســت. روزانــه زنــان بی شــماری مــورد 
ــد و ســرانجام  ــت، تجــاوز )روحــی، جنســی و فیزیکــی(، تهدی اهان
قتــِل قــرار می گیرنــد. عامــالن ایــن خشــونت ها، امــا از درون 
خانه هــا آغــاز می شــود. رویدادهــای زن ســتیرانۀ چندیــن ســال 
ــا از  ــادِ از خانواده  ه ــمارِ زی ــک ش ــه ی ــت ک ــان داده اس ــین نش پس
جملــه نُخســتین کانون هــای ناامــن بــرای بانــوان بــوده اســت؛ هتــک 
حرمــت، شــکنجه، وضــِع قواعــد خــاِص هنجاری-رفتــاری براســاس 
ارزش هــای تحریــف شــده، تهدیــد، تجــاوز )پــدر بــر دختــر( و حتــا 
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــًا از جمل ــرگ؛ دقیق ــه م ــتِن ب ــتن و بس ُکش
اکثــِر بانــوان افغانســتانی در دروِن خانواده هــای خــود بــه آن هــا آشــنا 
می شــوند و بــا چنیــن بیشــن و طبیعــی پنداشــتِن این همــه مــوارد، در 
عرصــۀ مناســبات اجتماعــی، مدنــی، سیاســی و فرهنگــی-در جامعــه 

ــد.  گام می گذارن
اما کدام عوامل »خشونت« را طبیعی ساخته است؟

تربیــت  بســتر های  کــه  خــود  خانواده هــای  در  زنــان  وقتــی 
و جغرافیــای گــرمِ تکویــن آن هــا اســت، جــای امــن ندارنــد. 
ــِر  ــک ام ــونت را ی ــادی، خش ــورِت ع ــه ص ــه ب ــرون از خان در بی
طبیعــی و فرهنگــی می داننــد و در کنــش و واکنش هــای بیــرون 
ــه  ــونت ها را ب ــن خش ــر ای ــت در براب ــوع مقاوم ــر ن ــواده، ه از خان
دالیــل موجودیــِت ارزش هــای فرهنگی-دینــی »شــرم« می پندارنــد و 
ــد شــده در  ــای تولی ــی می شــمارند. از ســوی دیگــر، واکنِش ه طبیع
ــه  ــه از خانواده هــای )خشــونت گرا( اســت ک ــن مجموع داخــل همی
ــل  ــی کالن داخ ــک حلقه ی ــی در ی ــورِت طبیع ــه ص ــونت را ب خش

ــت. ــاخته اس ــاری س ــی و هنج ــه، فرهنگ جامع
ــای  ــاد از خانواده ه ــمار زی ــۀ ش ــِش محافظه کاران ــان واکن ــن می در ای
ــا و  ــا، ارزش ه ــن پنداره ــر چنی ــز در براب ــونت گرا( نی ــر خش )غی
ــه قــدرت و هنجــاری شــدِن خشــونت گرایی  رویداد هــای خشــن؛ ب
ــی  ــن درحال ــزوده اســت. ای ــان اف ــه زن ــد علی ــک فراین ــواِن ی ــه عن ب
اســت کــه در اکثــِر خانواده هــا و گروه هــای اجتماعــی، اِعمــال 
ــِش  ــه نق ــتم، شــنکجه و در ُکل خشــونت ها بیشــر از این ک ــم، س ظل
ــار و  ــد، در رفت ــته باش ــیتی/مردان داش ــرون جنس ــزاران بی در کارگ
برخورد هــای درون جنســیتی )زنــان( علیــه زنــان دارد. )البتــه 

ــش دارد( ــه نق ــن زمین ــز در ای ــاد دیگــر نی ــِل زی عوام
ــواده  ــادِ خان ــه خشــونت در داخــل نه ــی ک ــور، زمان ــن منظ روی ای
ــِق  ــود؛ از طری ــدار می ش ــِب اتورتیه/اقت ــر صاح ــورِت فراگی ــه ص ب
ــه  ــل جامع ــاد در داخ ــرورش، اقتص ــوزش و پ ــون آم ــای چ نهاد ه
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــت همه گان ــوردِ حمای ــه و م ــد، نهادین قدرت من
ــبات  ــۀ مناس ــواده، و عرص ــل خان ــونت در داخ ــدِن خش ــی ش طبیع
ــر  ــراض در براب ــه محــِض اعت ــان ب ــا زن اجتماعــی منجــر می شــود ت
ــد و  ــت بدهن ــود را از دس ــت خ ــاِس امنی ــونت ها، احس ــن خش ای
ــر  ــد. بناب ــه دهن ــه ســکوِت صبوران ــن ب ــه، ت ــۀ ُمحقان ــه جــای غایل ب
ــام و  ــای ع ــا نهاد ه ــان ت ــان و از خیاب ــا خیاب ــواده، ت ــن، از خان ای
ــان(، در قدرتمنــد ســاختِن عناصــِر  خــاص همه وهمــه )مــردان و زن

ــد.  ــا کرده/می کنن ــی را ایف ــِم تاریخ ــش مه ــونت، نق خش
ساختار های خشونت گرا:

ــوع  ــونت های متن ــدۀ خش ــه دهک ــتان ب ــه افغانس ــم ک ــه می دانی هم
ــی  ــل شــده اســت. جای ــرور تبدی ــون، دهشــت و ت ــای جن و جغرافی
کــه خشــونت از جملــه ارزان تریــن »شــی« اســت. در دروِن هــر روز 
ــق؛ انســان های بی شــمار مــورد خشــونت،  ــاِن ســاعت ها و دقای و می
ــا  ــوند، ام ــه می ش ــرگ مواج ــه م ــرانجام ب ــاری و س ــاوز، بدرفت تج
ــه  ــن خشــونت ها چگون ــی ای ــه مجموعه ی ــا اســت ک پرســش این ج

شــکِل طبیعــی و فراوانــی را بــه خــود گرفتــه اســت؟ 
ــای  ــت از آِن فئودال ه ــا حاکمی ــۀ م ــم، در جامع ــه می دانی ــوری ک ط
مذهبــی )افراطــی( اســت. »فئودال هــای مذهبــی« جغرافیــای خاصــی 
ــد. در  ــا را دی ــر آن ه ــوان س ــای می ت ــا و ناکج ــر کج ــد، در ه ندارن
ــود  ــۀ خ ــِل خان ــد. در داخ ــور دارن ــی حض ــردی و جمع ــطوِح ف س
)فــردی(، در خانــۀ همســایۀ آرام و ســاکت، در ویــالی مجلــِل 
ــهر  ــای ش ــاجد، در پنهانگاه ه ــِل مس ــا، در داخ ــول داراِن فرهنگی نم پ
ــِب  ــی غال ــوند، ول ــت می ش ــا یاف ــی و... در همه ج ــه شــکل گروه ب
ــتان های  ــتان ها و اس ــا، شهرس ــوان در دهکده ه ــراد را می ت ــن اف ای
پیــدا کــرد کــه کمتــر زیــر نظــارت و دیــد قوانیــن مدنــی قــرار دارنــد 

ــوند. ــانه یی می ش ِــدرت رس ــه ن ــا ب و ی

شکیب انصاری



سـلطان بیگـم در هـوای یخ بنـدان در خانـه اش در دهلیـز 
واخان نشسـته و می پرسـد: »طالبان چیسـت؟« دهلیز واخان 
آنقـدر دورافتـاده و منزوی از سـایر مناطق افغانسـتان اسـت 
کـه باشـندگان اش هنـوز از چند دهـه منازعه  در این کشـور 

ندارند. اطـالع 
بـه گـزارش دویچه ولـه، سـلطان بیگـم، مـادر کالن نحیفی 
کـه سـختی های روزگار چین هـای عمیقـی بـر صـورت اش 
نشـانده، عضـو قبیلـه واخـی اسـت. ایـن قبیله با حـدود 12 

هـزار عضـو در ایـن منطقه مسـکون اسـت.
دره واخـان در والیـت بدخشـان افغانسـتان که به »بـام دنیا« 
معـروف اسـت، باریکه ای اسـت که اقلیم شـدیداَ سـرد دارد 
و دسترسـی بـه آن بـه شـدت مشـکل اسـت. ایـن منطقـه با 
کوه هـای تاجیکسـتان و پاکسـتان هم سـرحد اسـت و تا مرز 
چیـن امتـداد دارد. موقعیت جغرافیایی باعث شـده اسـت که 
واخی هـا از نزدیـک بـه ۴0 دهـه جنگ در کشورشـان اطالع 

باشند. نداشـته  چندانی 
بیگـم در حالـی که به آتش کم رمق سـرگین گاو در دیگدان 
دم تـازه می بخشـد، می گویـد: »جنـگ، کـدام جنـگ؟ اینجا 
هیـچ وقتـی جنگ نبوده اسـت.« امـا او به خاطر مـی آورد که 
زمانـی در جانـب دیگـر این دهلیز سـربازان روسـی زبان به 

مردم سـگرت توزیـع می کردند.
چنیـن روایت هـای کهنـه از هجـوم نیروهـای شـوروی بـه 
افغانسـتان و جنـگ مجاهدیـن زیـر حمایت ایـاالت متحده 
امریـکا علیـه آن را تقریبـَا همـه واخی هـا بـه یـاد دارند. آن 
جنـگ خشـن نُه سـاله احتمـااَل یـک میلیون کشـته و صدها 

هـزار بیجـا شـده و آواره بـه جا گذاشـت.
جنگ هـای متعاقـب آن کـه باعـث کشـته شـدن ده هـا هزار 
تـن دیگـر شـد و همچنین بـروز افـراط گرایـی و حاکمیت 
رژیـم طالبـان بـرای مـردم واخـی مثل یـک افسـانه می ماند.
عسکرشـاه، بزرگ تریـن پسـر بیگم کـه از تاجران پاکسـتانی 

در مـورد طالبـان شـنیده اسـت، می گویـد: »طالبـان مـردم 
بسـیار بـد از بعضـی کشـورهای دیگرنـد کـه بـه گوسـفند 

تجـاوز مـی کننـد و انسـان ها را قتـل می کننـد.«
ایـن مـردم معلومـات اندکـی از ماموریـت نظامـی ایـاالت 
متحـده امریـکا و شورشـگری خونبـار طالبـان دارنـد. آن ها 
همچنیـن از ظهـور گـروه »دولـت اسـالمی« یـا داعـش کـه 
اخیراَ هزاران نفر را در سراسـر کشـور کشـته و زخمی کرده 

اسـت، نیـز اطالعـی ندارند.
متحـده  ایـاالت  کـه  می شـود  قصـه  بـه عسکرشـاه  وقتـی 
امریـکا و متحدیـن اش در سـال 2001 علیـه طالبـان حملـه 
نظامـی کردنـد، ناباورانـه می پرسـد: »خارجی هـا بـر کشـور 
مـا هجـوم آورده اند؟« سـپس خـودش جواب می دهـد: »نه، 

آن هـا ایـن کار را نمی کننـد. آن هـا مـردم خوبنـد.«
دهلیـز واخـان در قـرن 19 در »بازی بزرگ« بـه عنوان منطقه 
حائـل میان روسـیه تـزاری و هنـد بریتانیایی ایجاد شـد و تا 

حاال هیچ حکومتی به آن دسترسـی نداشـته اسـت.
از کشـورهای مجـاور می تـوان در سـفری سـخت بـا پـای 
پیـاده یـا توسـط اسـپ و گاومیـش از کوه های پامیـر، جایی 
کـه سـه بلندتریـن سلسـله کوه هـا به هـم نزدیک می شـوند، 

به ایـن منطقـه رفت.
واخی هـا کـه در افغانسـتان زیـر عنـوان »پامیـری هـا« نیـز 
شـناخته می شـوند، بخـش اعظـم جماعـت ایـن محلـه را 
تشـکیل می دهنـد. قبیلـه کوچـی قرغیـز کـه شمارشـان بـه 
1100 نفـر می رسـد، در انتهـای شـمالی ایـن منطقـه زندگی 

می کننـد.
واخی هـا مسـلمان های معتدل شـاخه اسـماعیلیه زیر رهبری 
آغـا خـان هسـتند. این مردم برقـع یا چادری را نمی شناسـند 
که پوشـش معمول زنان در بسـیاری مناطق افغانسـتان اسـت 

و سـمبول ظلم بر زنان دانسـته می شـود.
زندگـی ایـن مردم دورافتـاده که عاری از خشـونت و جرایم 
اسـت، از نظـر مالـی متکـی بـر گله هـای گاو و گوسـفند 
اسـت. آن هـا در بـدل گاو و گوسـفند از محـدود تاجرانـی 
کـه بـه ایـن منطقـه می رونـد، برخـی اقـالم مـواد غذایـی و 

لبـاس می خرنـد.
یک باشنده محل می گوید: »تقریبَا همه تریاک می کشند.«

نیـز  انترنـت  بـه موبایـل و  ندارنـد،  بـرق  واخی هـا چـون 
دسترسـی ندارنـد و غالبـَا در سراسـر منطقـه توسـط مخابره 

»واکـی تاکـی« ارتبـاط برقـرار می کننـد.
آن هـا گاهگاهـی می تواننـد از طریـق رادیـو با دنیـای بیرون 
وصل شـوند کـه به خبرهـای افغانسـتان، برنامه های روسـی 
و موسـیقی ایرانـی گـوش می دهنـد. امـا وقتـی کـه شـارژ 
منتظـر  مجبورنـد  شـود،  تمـام  شـان  رادیـوی  باطری هـای 

بماننـد تـا دسـتفروش دوبـاره بـه منطقه برسـد.
امـا بـا توجـه به ایـن که درجـه هـوا در 300 روز سـال زیر 
صفـر اسـت، زندگـی در این محله بسـیار پرمشـقت اسـت. 
حتـی یـک بیمـاری عادی مثـل زکام می تواند بـه مرگ منجر 
شـود. بـه ایـن دلیـل، تولـد هـر طفـل در واخـان بـه همـان 
انـدازه کـه بـه مفهوم یـک زندگی جدیـد اسـت، می تواند به 

معنـی یـک مـرگ جدید نیز باشـد.
ایـن مشـقت ها و رنج هـا باعث می شـود که مـردم از تریاک، 
تنهـا مـاده مخـدره ای کـه آزادانـه در واخـان قابل دسـترس 

است، بیشـتر اسـتفاده کنند.
نظـر، یـک باشـنده واخـان می گویـد: »تریـاک تنهـا هویـت 

افغانـی اسـت کـه مـا داریـم. همـه مـردم بـه آن معتادند.«
امـا ممکن اسـت تغییراتـی ایجاد شـود. حکومت افغانسـتان 
می گویـد بررسـی های هوایـی را انجـام می دهـد تـا ایجـاد 
مناطـق  دیگـر  و  واخـان  میـان  زمینـی  احتمالـی  راه هـای 
بدخشـان را ارزیابـی کنـد. اگـر راه هـای مواصالتی سـاخته 
امکانـات  از همـه  توریسـت ها و مهم تـر  تاجـران،  شـوند، 
صحـی بـه ایـن منطقـه سـرازیر خواهنـد شـد، امـا در آن 
صـورت، دیگـر این مـردم از جنگ خشـن افغانسـتان نیز در 

ماند. نخواهنـد  امـان 

نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان بـه شـبکه 
حملـه  چیـن  مخالـف  ملیشـه های  هـای 
کـرده انـد. چیـن مدت هـا اسـت کـه خواهان 
همـکاری غـرب علیـه گروهـی اسـت کـه به 
گفتـه خـودش بـه دنبـال جدایـی ناحیه شـین 

جیانـگ از ایـن کشـور اسـت.
در بیانیـه ماموریـت تحـت رهبـری ناتـو کـه 
روز پنجشـنبه نشـر شـد، آمـده اسـت کـه طی 
طالبـان  تمریـن  هـای  کمـپ  ایـن حمـالت، 
تخریـب شـد.  بدخشـان  در والیـت شـمالی 
طالبـان در ایـن منطقـه از عملیـات ملیشـه هـا 
در افغانسـتان و سلسـله عملیاتـی کـه توسـط 
جنبـش اسـالمی ترکسـتان شـرقی در منطقـه 
مـرزی میـان چیـن و تاجیکسـتان انجـام مـی 

شـود، حمایـت مـی کننـد.
در ادامـه ایـن بیانیـه آمـده اسـت: »حمـالت 
از  حمایـت  جهـت  امریـکا  متحـده  ایـاالت 
افغانسـتان انجـام می شـود. تـا بـه این وسـیله 
همسـایگان ایـن کشـور خاطرجمع شـوند که 
افغانسـتان محـل امنـی بـرای تروریسـت هایی 

انجـام  کـه مـی خواهنـد عملیـات فرامـرزی 
دهنـد، بـه شـمار نمـی آیـد«.

ماموریـت تحـت حمایـت ناتـو در افغانسـتان 
در مـورد این حمـالت یا تلفـات احتمالی آن، 
هیـچ جزییاتی ارائـه نکرد. امـا در بیانیه ای که 
نشـر کـرده، آمـده اسـت کـه جنبـش اسـالمی 
تروریسـتی  حمـالت  در  شـرقی  ترکسـتان 
داخـل و خـارج از چیـن نقـش داشـته و دو 
تـن از اعضایـش در توطئه بمبگذاری سـفارت 
ایـاالت متحده امریکا در قرغیزسـتان در سـال 

2002 دخالـت داشـته انـد.
در ادامـه ایـن بیانیه آمده اسـت: »آن ها )جنبش 
بـرای  تهدیـدی  شـرقی(  ترکسـتان  اسـالمی 
چیـن هسـتند و طالبـان از آن هـا در بدخشـان 
و سرتاسـر منطقـه مـرزی حمایـت مـی کنند«.
اعضای گروه جنبش اسـالمی ترکسـتان شرقی 
را اقلیـت عمدتـا مسـلمان اویغور تشـکیل می 
دهنـد کـه بـه زبان ترکـی اویغوری سـخن می 
گوینـد و در ناحیـه خودمختـار شـین جیانگ، 

واقـع در غـرب چیـن زندگی مـی کنند.

در  چیـن  خارجـه  وزارت  سـخنگوی  یـک 
اطالعـی  مسـاله  ایـن  از  کـه  گفـت  پکینـگ 
نـدارد، امـا جنبـش اسـالمی ترکسـتان شـرقی 
یـک »نگرانـی اصلـی تروریسـتی« بـرای چین 
بـه شـمار مـی رود و مبـارزه با آن بـرای چین 

یـک اولویـت بسـیار مهـم اسـت.
ژینـگ شـوآنگ، سـخنگوی وزارت خارجـه 
چیـن در یـک نشسـت خبـری کوتـاه کـه در 
روز جمعـه برگزار شـد، گفـت: »عملیات علیه 
تروریسـم مسـئولیت همـه کشـورهای جهـان 

. است«
یـک گـزارش وزارت خارجـه ایـاالت متحده 
امریکا که در سـال 201۶ نشـر شـد، پکینگ را 
خشـمگین سـاخت. در این گـزارش آمده بود 
کـه در مـورد وقایعـی که چیـن از آن به عنوان 
تروریسـم یـاد مـی کنـد، کمبـود شـفافیت یـا 
اطالعـات وجـود دارد و همـکاری بـا چین در 

مبـارزه تروریسـم محدود اسـت.
ایـاالت متحـده امریـکا از آن زمـان بـر چیـن 
فشـار مـی آورد کـه در مبـارزه بـا تروریسـم 

جهانـی نقـش پررنـگ تـری بـازی کنـد.
در گذشـته، برخی از کشـورهای غربی تمایلی 
بـه ایـن نداشـتند کـه بـه چیـن در رابطـه بـا 
تروریسـم اطالعات اسـتخباراتی بدهند. آن ها 
نگـران نقـض احتمالی موازین حقوق بشـر در 
شـین جیانـگ بـوده انـد. چین مدت ها اسـت 
کـه می ترسـد بی ثباتی در افغانسـتان به شـین 

جیانـگ گسـترش یابد.
صدها تن در سـال های گذشـته در خشـونت 
شـدند.  کشـته  جیانـگ  شـین  والیـت  هـای 

پکینـگ، ملیشـه هـای اسـالم گـرا و جدایـی 
طلـب را عامـل ایـن خونریـزی هـا مـی داند. 
ایـن  بشـر  حقـوق  حامـی  هـای  گـروه  امـا 
هـای  سیاسـت  بـه  واکنشـی  را  هـا  ناآرامـی 
سـرکوب گرایانـه چین در ناحیه شـین جیانگ 

دانند. مـی 
ایـاالت متحـده امریکا، بریتانیا و سـازمان ملل، 
جنبش اسـالمی ترکسـتان شـرقی را بـه عنوان 

گروه تروریسـتی دسـته بندی کـرده اند.

»اینجا هیچ وقتی جنگ نبوده است«

ناتو به همسایه های افغانستان اطمینان داد
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