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صفحه 3

هیـچ  کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
بـا  قیـادی،  شـورای  ایجـاد  بـرای  تصمیمـی 
رییس جمهـور،  کار  قانونـی  زمـان  پایان یافتـن 
بـرای  ادامـه کار آقـای غنـی وجـود نـدارد و 
بیشـتر  روز  یـک  حتـی  غنـی  رییس جمهـور 
از زمانی  کـه در قانـون اساسـی ذکـر شـده ، بـه 

نمی دهـد.  ادامـه  کارش 
رییـس  مسـعود  احمدولـی  ایـن  از  پیـش 
جریـان آجنـدای ملـی گفتـه بـود که زمـان کار 
رییس جمهـور، به اسـاس قانون اساسـی کشـور 
چهـار سـال اسـت و  بـه تاریـخ اول جـوزای 
سـال پنجـم، بایـد رییـس جمهـور جدیـد باید 

کرسـی اش را اشـغال کنـد. 
 ایـن  مـورد اکنـون مـورد توجـه بسـیاری از 
جریـان هـای سیاسـی و حقوقـی قـرار گرفتـه 

اسـت.
پیـش از ایـن اظهـار نظـر، مـردم و جریان هـای 
سیاسـی و نهادهـای حقوقـی بـه اشـتباه فکـر 
بـرای  رییس جمهـور  انتخـاب  کـه  می کردنـد 
پنج سـال اسـت. حتا چنین اشـتباهی در سـخنان 
نماینده هـای خارجی نیز مشـاهده شـده اسـت.
دفتـر  سرپرسـت  مرتضـوی،  شاه حسـین  امـا   
سـخنگوی رییـس جمهـوری، روز شـنبه )۲۱ 
آزادی، شـایعات  رادیـو  بـا  در صحبـت  دلـو( 
در بـاره تـاش بـرای ایجاد شـورای رهبـری را 
تکذیـب کـرد و گفت کـه رییس جمهـور متعهد 

بـه تطبیـق مـواد قانـون اساسـی اسـت.
آقـای مرتضـوی گفـت کـه برگـزاری انتخابات 
آینـده ریاسـت جمهـوری در زمـان معیـن آن 
حتمـی اسـت و بـه گفتـه وی هیچ بدیلـی برای 

آن وجـود نـدارد.
او گفت:»بـه هیـچ وجه جـزء آجندا نبـوده و ما 

شـدیداً این موضـوع را رد می کنیـم که از طریق 
شـورای قیـادی )رهبـری( دورۀ کار حکومـت 
تمدیـد شـود. رییس جمهـور بارهـا تأکیـد کرده 
کـه حتـی یـک روز بیشـتر از وقتی کـه قانـون 
اساسـی تعییـن کـرده، نمی خواهـد بـه کار ادامه 
دهـد و انتخابـات ریاسـت جمهـوری بایـد بـه 
زمـان معیـن آن بـه گونـه شـفاف برگزار شـود. 
شـایعاتی کـه مطـرح می شـود در ایـن زمینـه از 

اسـاس نادرسـت است.«
ایـن درحالـی اسـت کـه بـر بنیـاد گزارش هـا، 
رییـس جمهـور غنـی در روز های اخیر سلسـله 
مشـورت  هایی را بـا برخـی از رهبـران پیشـین 
جهـادی و چهره هـای سیاسـی ماننـد عبـد رب 
محمـد  حکمتیـار،  گلبدیـن  سـیاف،  الرسـول 

محقـق، فضل هـادی مسـلم یار، کریـم خلیلـی و 
برخـی دیگـر آغـاز کرده  اسـت.

هـم زمـان بـا ایـن برخـی منابع مـی گوینـد که 
ایجـاد  طریـق  از  تـا  دارد  تاش هایـی جریـان 
پیشـین  رهبـران  از  متشـکل  رهبـری  شـورای 
از  سیاسـی،  برجسـته  چهره هـای  و  جهـادی 
انتخابـات آینـده ریاسـت جمهـوری جلوگیری 

. د شو
دفتـر  سرپرسـت  مرتضـوی،  شاه حسـین  امـا 
می گویـد  امـا  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی 
بـا  جمهـور  رییـس  دیدارهـای  از  هـدف  کـه 
ایـن چهره هـا مشـورت در مـورد مسـایل ملـی 
و بین المللـی اسـت؛ نـه بحـث در بـارۀ ایجـاد 

رهبـری.  شـورای 

ارگ در پاسخ به زمان کار رییس جمهور و دور زدن انتخابات: 

نمـیمانیـم قانونی موعـد ز ا  بیشتـر  روز یـک
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...و گرسنه گی ادامه دارد

تقاعد 164 جرنال 

خالف قانون است

کابل ښار په دې وروستیو کې پوځي 

بڼه خپله کړې
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دفـاع حکمتیـار
 از حمـالت انتـحاری

گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حزب اسـامی، شـاخه غیر 
رسـمی حکمتیـار، کشته شـدن انسـان های بی گنـاه را 
در هر گونـه عملیـات از طـرف هـر گروهـی حـرام 
خوانـد؛ امـا عملیات انتحاری را استشـهادی دانسـته، 

آن را یـک وظیفـه مقـدس بیـان کرد.
آقـای حکمتیـار در مصاحبـه با تلویزیـون آریانا مورد 
بی گنـاه  افـراد  کشته شـدن  بـه  منجـر  کـه  حماتـی 
می شـود چنیـن گفتـه اسـت: »هـر عملیاتـی کـه از 
هـر راهـی زیر هـر پوششـی کـه فعالیت می کنـد، در 
نتیجـه آن انسـان های بیگناه کشـته میشـه غیرمحارب 
کسـیکه سـاح نداشـته بـر او صدمـه می رسـد حرام 
اسـت، اسـام رد می کنـد و مـا بـا شـدیدترین الفاظ 

محکـوم می کنیـم.«
امـا او حمات انتحاری را شـبیه عملیات استشـهادی 
دانسـت و افـزود کـه این گونـه عملیات یـک وظیفه 

مقدس در اسـام می باشـد.
رهبـر حـزب اسـامی هم چنـان اظهار داشـت که در 
پشـت پـروژه داعش در افغانسـتان ایران قـرار دارد و 

داعـش توسـط ایران به افغانسـتان آورده می شـود.
تصریـح  مـورد  ایـن  در  اسـامی  حـزب  رهبـر 
کـرد: » شـما می گوییـد انتحـاری ولـی مـا میگوییـم 
استشـهادی؛ عملیـات انتحـاری عملیاتـی اسـت کـه 
آمـده و خودکشـی  بیـزار  از زنده گـی خـود  کسـی 
می کنـد؛ انتحـاری یعنـی خودکشـی . او امـا گفت که 
عملیـات استشـهادی یعنـی عملیاتی که کشـته شـدن 
آن دریـن عملیـات صـد در صـد یقینـی اسـت؛ ولی 
بـر اهـداف مقدسـی اسـت، قطعـا مـا ازیـن حمایت 

» می کنیـم.
پیـش از پیوسـتن حکمتیـار به پروسـه صلـح چندین 
گـروه  ایـن  هـواداران  سـوی  از  انتحـاری  حملـۀ 

صـورت انجـام شـده بـود.
بـه  اختصاصـی  مصاحبـه  ایـن  در  حکمتیـار  آقـای 
حکومـت وحـدت ملـی نیـز تاخـت و ادعـا کـرد که 

حکومـت و سیاسـت هایـش “نـاکام” اسـت.
در  نیرومنـدی  حلقـات  حکمتیـار،  آقـای  گفتـه  بـه 
داخـل نظـام وجـود دارنـد کـه در سـازمان دهـی و 
انجـام “حمـات انتحـاری” به مهاجمـان و گروه های 

مخالـف دولـت مسـتقیمًا کمـک می کننـد.
رهبـر حـزب اسـامی در ایـن مـورد افـزود: »حلقـه 
هـای نیرومنـدی در داخل نظام وجـود دارد در داخل 
حکومـت، اداره و نظـام کـه موترهـای شیشـه سـیاه 
شـان با وسـایل و افراد شـان انتقال میدهـد همکاری 
می کنـد حمایـه می کنـد و بـا مخالفین دسـت دارند.«
بـه بـاور آقـای حکمتیـار، مهاجمـان انتحـاری ذریعه 
موترهـای نیروهـای امنیتـی انتقـال و اهداف شـان نیز 
از سـوی شـماری از اشـخاص نفوذی در درون قوای 

مسـلح، مشـخص می شوند.
گلبدیـن حکمتیـار پـس از مذاکرات طوالنـی باالخره 
در مـاه میـزان سـال ۱۳۹۵ بـا حکومت وحـدت ملی 

بـه توافق سیاسـی دسـت یافت.
مصونیـت  اسـامی،  حـزب  زندانیـان  آزادسـازی 
قضایـی فرماندهـان ایـن حـزب و تامیـن امنیت آقای 
حکمتیـار از مـوارد کلیـدی در ایـن موافقت نامه گفته 

است. شـده 

معترضانپشتونپاکستانیدرواکنشبهحمایتغنیازاعتراضاتپشتونها:

نیاز به کمک بیرونی نداریم  متوجه کابل باشید
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اخیــراً محمــد اشــرف غنی، رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی، از تظاهراتــی کــه در پاکســتان راه انــدازی شــده اســت، 
حمایــت کــرده و آن را گامــی در مســیر اهــداِف بلندپروازانــۀ 
ــتانی ـ  ــتون پاکس ــت مدار پش ــان، سیاس ــار خ ــان عبدالغف خ
کــه از احتــرام خاصــی در میــان برخــی از مــردم افغانســتان 

نیــز برخــوردار اســت ـ خوانــده اســت. 
حمایــت ارگ بــا اعامیه یــی از ایــن تظاهــرات، بــا واکنــش 
تنــِد مقامــات و سیاســیوِن پاکســتانی مواجه شــده اســت. آنان 
از آقــای غنــی خواســته اند کــه در امــور سیاســِی کشورشــان 
ــای  ــرِی آق ــن موضع گی ــر، ای ــوی دیگ ــد. از س ــه نکن مداخل
غنــی در افغانســتان نیــز از از رویکردهــاِی مختلفــی قابل نقد 
ــی  ــی درحال ــای غن ــه: آق ــه این ک ــی اســت، از جمل و ارزیاب
ــد  از تظاهــرات پشــتون/افغان های پاکســتانی حمایــت می کن
کــه خــود در افغانســتان مخالــِف هــر نــوع تظاهــرات بــوده 
ــرکوب  ــتان را س ــردم افغانس ــای م ــن تظاهرات ه و مدنی تری
ــداِن  ــن فرزن ــز بهتری ــت از او نی ــای محافظ ــرده و نیروه ک
ــان اعتراضــاِت مســالمت آمیز کشــته  ــن کشــور را در جری ای
ــی،  ــای غن ــت دارِی آق ــد. در دورۀ حکوم ــی کرده ان و زخم
ــک  ــه ی ــق ب ــراً متعل ــه ظاه ــنایی ک ــش روش ــرات جنب تظاه
قــوم در افغانســتان بــود، بــا حمله هــای انتحــاری پاســخ داده 
شــد امــا هیــچ مســؤولی در پیونــد بــا عــدم تأمیــن امنیــِت آن 
تظاهــرات توبیــخ نشــد. آقــای غنــی در حالــی از تظاهــراِت 
مــردم پاکســتان حمایــت می کنــد کــه در جریــان تظاهــرات 
ــِم  ــه دســتورِ او همــۀ جاده هــا و کوچه هــای مه ــل، ب در کاب
ــری  ــای تیل ــری و موتره ــمنتی، کانتین ــع س ــا موان ــهر ب ش
مســدود می شــوند و مشــکاِت شــدیدی بــرای مــردم 
به میــان می آیــد. آقــای غنــی در حالــی از تظاهــرات در 
و  کــه خــود ســخت ترین  می کنــد  پاکســتان حمایــت 
بســته ترین قوانیــن را بــرای تظاهــرات بــه تســوید رســانده ـ 
ــب  ــه تصوی ــن ب ــن قوانی ــده گان ای اگرچــه در مجلــس نماین
ــه در  ــی درحالی ک ــای غن ــف، آق ــن وص ــا ای ــیده اند. ب نرس
عمــل، تمایــاِت صریحــش بــه اســتبداد و اختنــاق را ثابــت 
کــرده، از تظاهــرات در یــک کشــورِ دیگــر حمایــت می کنــد. 
اگــر از ایــن تناقــض در رفتــارِ آقــای غنــی بگذریــم، حمایِت 
ــه  ــی مداخله جویان ــتان، اقدام ــردم پاکس ــراِت م وی از تظاه
ــِت مســتقل شــمرده می شــود.  ــک کشــور و دول ــورِ ی در ام
ــِز  ــراِت اعتراض آمی ــتان از تظاه ــت پاکس ــر دول ــه اگ چنان ک
مــردم افغانســتان اعــام حمایــت می کــرد، آن تظاهــرات بــه 
پاکســتان و آی.اس.آی نســبت داده می شــد و در ســاده ترین 
ــتان  ــِت افغانس ــط حکوم ــتان توس ــت پاکس ــورد، دول برخ
متهــم بــه یــک اقــدامِ تجاوزکارانــه و براندازانــه می گشــت. 
همچنیــن حمایــِت آقــای غنــی از تظاهــرات مــردم پاکســتان 
ــرِی  ــبیه موضع گی ــوی ش ــور، به نح ــت آن کش ــر دول در براب
آقــای ترامــپ در مــورد تظاهرات هــای اخیــر در ایــران 
ــن تفــاوت کــه ترامــپ صاحــِب کشــور  ــا ای ــی ب اســت ول
ــان،  ــام جه ــت در تم ــدر و صاحب صاحی ــی مقت و حکومت
و آقــای غنــی، رییــِس حکومتــی مواجــه بــا بحــراِن 
بی پایــان  داخلــِی  اختافــات  در  درگیــر  و  مشــروعیت 
ــِی  ــک کاپ ــی ی ــای غن ــدام آق ــاب، اق ــن حس ــا ای ــت. ب اس
مضحــک از موضع گیــرِی ترامــپ اســت کــه ابــداً بــا قــد و 
قــوارۀ حکومــِت کنونــی ســازگاری نــدارد. از جانــب دیگــر، 
ــتان،  ــی در پاکس ــرات مردم ــی از تظاه ــای غن ــت آق حمای
مداخــاِت پاکســتان در امــور افغانســتان را توجیــه می کنــد 
و بیــش از پیــش، ایــن کشــور را بــه دســت اندازی در 

ــد.  ــوق می ده ــتان س افغانس
در دنیــای سیاســت و عرصــۀ روابــط بین الملــل، اوالً به دلیــِل 
وجــود مفهومــی بــه نــام »حاکمیــت ملــی«، هیــچ حکومــت 
و دولــِت ولــو مقتــدر و پُرنفــودی به طــور واضــح و عریــان 
ــًا  در امــور داخلــِی کشــوری دیگــر دخالــت نمی کنــد و ثانی
ــع  ــی از مناف ــه پاره ی ــتیابی ب ــدِف دس ــوری به ه ــر کش اگ
ــد، پیشــاپیش  ــۀ آشــکار بزن ــه مداخل ــی دســت ب ــِی حیات مل
ــان  ــه جه ــم و محکمه پســندی ب ــاِت ُمحک ــر و توجیه معاذی
ــتوانۀ  ــه پش ــی ب ــای غن ــت آق ــوم نیس ــد. معل ــه می کن ارای
کــدام اقتــدار و نفــوذ، و بــه هــدِف دســتیابی بــه کــدام منافــع 
ــه پاکســتان  ــه ایــن اقــدامِ ناشــیانه نســبت ب ملــِی حیاتــی، ب

دســت یازیــده اســت!؟! 

حمایت ارگ از تظاهرات در پاکستان
و سرکوب تظاهرات در افغانستان

نیروهـای امریکایـی پـس از گذشـِت بیشـتر از یک 
دهـه، یک بـار دیگـر حمـاِت مرگبارشـان را علیه 
مواضـع طالبـان در افغانسـتان از سـر گرفته انـد. بـه 
گفتـۀ مقام هـای نظامـی، ایـن حمـات بـه هـدِف 
صـورت  طالبـان  نظامـِی  تـوان  شکسـتن  درهـم 
می گیـرد. بـر اسـاس گزارش هـا، تـا بـه حـال در 
چندیـن حملـۀ جنگنده هـای بـی ۵۲، مراکـز طالبان 
در بدخشـان، هلمنـد و بخش هایـی از تخـار مـورد 

هـدف قـرار گرفته  اسـت. 
امریـکا پـس از حمـاِت یازدهـم سـپتمبر بـه ایـن 
القاعـده و  انتقـام گرفتـن از گـروه  کشـور، بـرای 
حامیانـش کـه متهـم بـه حملـه بـه امریـکا بودنـد، 
بـه افغانسـتان حملـه کـرد. در این حمـات، امریکا 
بـرای نخسـتین بار از جنگنده هـای بـی ۵۲ مجهـز 
بـه موشـک های هوشـمند اسـتفاده کـرد، کـه موفق 
بـه درهـم کوبیـدِن مواضـع طالبـان شـد و رژیـم 
ایـن گـروه را در افغانسـتان بـا شکسـت روبـه رو 
سـاخت. امــا پـس از سـقوط رژیم طالبـان و روی 
کارآمـدن نظام سیاسـی جدیـد در افغانسـتان، بر اثر 
اجمـاع جوانـب مختلـف در کنفرانـس بـن، کمتـر 
نیروهـای امریکایـی در مبـارزه بـا طالبـان مسـلح 
و دیگـر گروه هـای شورشـی از جنگنده هـای بـی 
۵۲ اسـتفاده کـرد. در آن زمـان، ضـرورت اسـتفاده 
از چنیـن جنگنده هایـی در جنـگ افغانسـتان کـه به 
دلیـل متـواری شـدن طالبـان چنـدان تهدیـد زیادی 
از ایـن گـروه به مشـاهده نمی رسـید، تقریبـًا منتفی 
بـه نظـر می رسـید. ولـی اکنون بـه نظر می رسـد که 
بـا شـدت گرفتن ناامنی هـا در افغانسـتان و حمایت 
روشـن پاکسـتان از بی ثباتـی در این کشـور، امریکا 
بـر اسـاس راهبـرد جدیـد دونالـد ترامپ، یـک بار 
دیگـر اسـتفاده از جنگنده هـای بـی ۵۲ و شـرکت 
مســتقیم در جنگ افغانسـتان را از سر گرفته است. 
اگـر نیروهـای امریکایـی و ناتـو از آغـاز گروه های 
مغـرور  و  نمی گرفتنـد  دسـت کم  را  دهشـت افکن 
امـروز  شـک  بـدون  نمی شـدند،  پیـروزی  بـادۀ 
وضعیـت افغانسـتان چیـز دیگـری می بـود و طـی 
ایـن همـه سـال، ایـن همـه قربانـی از شـهروندان 
بی گنـاه افغانسـتان گرفته نمی شـد. امریـکا حاال چه 
از سـِر تعمـد و چـه از سـر بی غـوری، اشـتباهی را 
مرتکب شـده که تاواِن آن را شـهروندان افغانسـتان 

می پردازنـد. در آن زمـان ظاهـراً گفتـه می شـد کـه 
جنـگ افغانسـتان پایـان یافته اسـت و دیگـر طالبان 
ماشـین جنگِی خـود را برای از سـر گیری حمات 
از دسـت داده انـد. امـا دیـری نگذشـت کـه ابطـال 
ایـن پیش بینـی در حمـات لجام گسـیخته طالبان به 

نیــروهای خارجـی خود را نشـان داد. 
در آن زمـان کـه تـازه نیروهـای کمـک بـه امنیـت 
یـا آیسـاف بـرای تأمیـن امنیـِت شـهرها و مناطـق 
دورافتـادۀ افغانسـتان و تـا موعـِد ایجـاد ارتـش و 
پولیـِس نویـن بـه ایـن کشـور آمـده بودنـد، تقریبًا 
هـر هفتـه با حمـاِت مرگبـار طالبان مواجـه بودند. 
ایـن  در  کـه  مجبـور شـدند  بین المللـی  نیروهـای 
جنـگ تـازه، حتـا نوعیـِت موترهای زرهـِی خود را 
تغییـر دهنـد و زره پوش هـای تازه یـی را وارد جنگ 
افغانسـتان سـازند تـا در برابـر حمـاِت انتحـاری 
زمـان  مـرور  بـه  باشـند.  داشـته  بیشـتری  امنیـِت 
و بـه دلیـل بی تفاوتـی جامعـۀ جهانـی و بـه ویـژه 
امریـکا نسـبت بـه پایگاه های اصلـی طالبـان که در 
آن سـوی مرزهـای افغانسـتان قـرار داشـت، جنگ 
گرفـت  بـه خـود  دامنـۀ گســترده تری  افغانسـتان 
و منجـر بـه اعـزام سـربازان بیشـتر بـه ایـن کشـور 
شـد. ایـن تصمیـم را بـارک اوباما رییـس جمهوری 
پیشـیِن امریـکا گرفت و اعام کرد کـه کار طالبان و 
القاعـده را تمـام می کنـد و به زودی تمـام نیروهای 

ایـن کشـور را بـه خانـه فـرا می خوانـد. 
نتیجـۀ  نیـز  امریکایـی  افزایـش سـربازان  سیاسـت 
مثبـت در پـی نیـاورد و بـا انتقادهـای تنـد رهبـران 
افغانسـتان و بـه ویـژه حامـد کرزی کـه در آن زمان 
رییـس جمهـوری کشـور بـود، مواجـه شـد. آقـای 
کـرزی کـه مشـکاِت دیگـری نیز بـا رهبـری تازۀ 
امریـکا داشـت، بحـث جنـگ را بهانـه قـرار داد و 
بـه انتقـاد از متحـدان بین المللـی افغانسـتان آغـاز 
حاکمیتـش  دورۀ  در  هرچنـد  اوبامـا  بـارک  کـرد. 
موفـق شـد کـه بـن الدن رهبـر شـبکۀ القاعـده را 
در خـاک پاکسـتان در پـی یـک عملیـات برق آسـا 
و  جنـگ  بـه  ولـی  سـازد،  نابـود  و  بازداشـت 
ناامنی هـای افغانسـتان پایـان داده نتوانسـت؛ جنگی 
جنـگ  از  طوالنی تـر  تحلیل گـران،  گفتـۀ  بـه  کـه 
ویتنـام و پُرخرچ تـر از جنـگ دوم جهانـی بـرای 
امریـکا ثابـت شـده اسـت.  اشـتباه اوبامـا هـم این 

بـود کـه نمی خواسـت و یـا نمی توانسـت کـه بـه 
کشـورهای  از  برخـی  و  پاکسـتان  مخـرِب  نقـش 
کنـد  اعتـراف  افغانسـتان  منطقـه در جنـگ  دیگـر 
و ریشــه های ناامنی هـا را در مراکـز اصلـی آن هـا 

بخشـکاند. 
امـا اکنــون بـه نظـر می رسـد کـه دونالـد ترامـپ 
بـا تغییـر رویکـرد می خواهـد در جنـگ افغانسـتان 
چهره نمایـی کنـد. راهبـرد جدیـد امریکا، پاکسـتان 
را بـه عنوان حامـی اصلی تروریسـم معرفی می کند 
و ایـن کشـور ظاهـراً در حـال اتخـاذ تصمیم هـای 
اسـت.  پاکسـتان  حکومـت  برابـر  در  شـدیدتر 
مقام هـای امریکایـی در روزهـای اخیـر حرف هـای 
امیدوارکننده یـی مطـرح کـرده انـد و فعًا بـا وجود 
آن کـه تغییـر خاصـی در جنگ های مخالفان مسـلح 
تبعـات حمـاِت  بـه مشـاهده نمی رسـد و هنـوز 
تازه مشـخص نیسـت، این امیــدواری بیشـتر شده 
اسـت که قاطعیـِت ترامپ سـرانجام بتوانـد آرامش 
و امنیـت را بـه افغانسـتان برگردانـد. امـا ایـن آرزو 
زمانـی می توانـد صـورِت عملـی بیابـد کـه واقعـًا 
آقـای ترامـپ بـه ریشـه ها و حامیـاِن تروریسـم و 
طالبـان توجه و حساسـیت نشـان دهـد. در غیر این 
صـورت، بازهـم امریـکا در برنامه هـا و مأموریـِت 
خـود در افغانسـتان مواجه با شکسـت خواهد شـد؛ 
چیـزی کـه حـاال بیشـتر کشـورهای منطقـه بـه آن 
اشـاره دارنـد و از آن بـه عنـوان مستمسـکی بـرای 

انتقـاد از سیاسـت های امریـکا بهـره می برنـد.
پاکسـتان  و  طالبـان  کـه  می گویـد  ترامـپ  آقـای   
فرصـت بی پایـان در اختیـار ندارنـد تـا موضع شـان 
ایـن  افغانسـتان روشـن کننـد.  را در قبـال جنـگ 
سـخن را شـهرونداِن افغانسـتان نیـز می تواننـد بـه 
آدرس آقـای ترامـپ بگوینـد که امریـکا نیز فرصت 
بی پایـان در اختیـار نـدارد کـه موفقیـِت خـود در 

جنـگ بـا تروریسـم و حامیـاِن آن را ثابـت کنـد!
نشــان  بعـدی،  حـوادِث  سـیر  و  زمـان  گذشـِت 
خواهـد داد کـه چقـدر رییس جمهـورِ تـازۀ امریـکا 
دونالـد ترامـپ، در مواضـع و اظهـاراِت تندوتیزش 

صداقـت و قاطعیـت دارد. 
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ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  اشـرف غنی احمدزی 
درحالـی ۱64 جنـرال ارتـش ملـی را کـه گفتـه می شـود 
اکثریـت آنـان از یـک قـوم خـاص انـد، به تقاعد سـوق 
داد کـه در قانـون فعلـی زمـان تقاعد بـرای درجـه داران 
سـن ۵۰ الی ۵۲ سـال ذکر شـده، برای افسـران نیز سـن 
6۰ سـال در نظـر گرفتـه شـده و بـرای جنراالن بـا توجه 
به درجهی آنان سـنین 6۵ الی ۷۰ سـال قید شـده اسـت.
و امـا غنـی در مـاه قـوس سـال روان خورشـیدی، فرمان 
تقنینـی تعدیـل قانـون امـور ذاتـی افسـران، بریدمـان و 
سـاتنمنان را صـادر کـرد و مجلـس نماینـدگان هـم این 

فرمـان را بـا اکثریـت آرا رد کـرد.
مجلـس به ایـن  دلیل فرمـان تقنینی را رد کـرد که صدور 
فرمـان تقنینـی رییس جمهـور را در مغایـرت بـا قانـون 

نحـوه صـدور فرامیـن خواند.
مجلس نماینـدگان طرح قانون صـدور فرمان های تقنینی 
را با دوثلث آرای خود توشـیح و نافذ کرد، براسـاس این 
طـرح، رییـس جمهور نبایـد در مواردی کـه قانون وجود 

داشـته باشـد، فرمان تقنینی صادر کند.
باایـن حـال برخـی از حقوق دانـان با انتقـاد از ایـن اقدام 
ارگ می گوینـد: غنـی و همـکاران اش بـرای عملی کردن 

اهداف شـان همـواره از فرامین تقنینی اسـتفاده می کنند و 
شـاید بـرای رسـیدن به اهـداف اش تاکنـون ده هـا فرمان 
تقنینـی را صـادر کـرده اند که بدون شـک خـاف قانون 

است.
بـه گفتـه ایـن حقوق دانـان: در موجودیت قانـون، فرمان 
تقنینـی کامـًا خـاف قانون اسـت و نشـان گر یک تازی 
ارگ بـرای رسـیدن بـه اهداف شـان اسـت و نشـان گر 
این کـه حکومـت و ارگ بـه قوانیـن احتـرام نمی گذارند.
و امـا ارگ ادعا دارد که برای آوردن اصاحات در وزارت 
دفـاع ملـی، تعدیل قانون امـور ذاتی افسـران، بریدمان و 

سـاتنمنان، یـک ضرورت اسـت و باعث 
میشـود کـه زمینـه بـرای رشـد و ارتقای 
جوانـان و فراهم سـازی زمینـه کار بـرای 

جوانان شـود.
ولـی شـماری از سـناتوران و نماینـدگان 
مجلس از باز نشسـته شـدن شمار زیادی 
از جنراالن در کشـور هشـدار داده و گفته 
انـد که ایـن تصمیم بـرای امنیت کشـور 

بسـیار خطرناک است.  
بـه گفتـه آنـان: بـه جـای تقاعـد ایـن جنـراالن بایـد از 
تجـارب آنـان برای آمـوزش جوانـان تـازه وارد به ارتش 
اسـتفاده می شـد، زیـرا ایـن جنـراالن از تجـارب خوبـی 
برخـوردار انـد، در سـایر کشـورها از چنین افـرادی برای 
آمـوزش جـوان اسـتفاده می شـود؛ امـا در حکومت فعلی 
افغانسـتان کـه یک حکومت به شـدت قومـی و گروهی 
اسـت، بـا دانش تریـن و بـا تجربـه تریـن افـراد بـه دلیل 

قومـی و زبانـی خانه نشـینی می شـوند.
آنـان تاکیـد دارنـد کـه از آغـاز حکومـت فعلـی تاکنون 
بهتریـن و شایسـته ترین افـراد بـه دلیـل این که بـه قوم یا 

گروه ارگ نیشـینان وابسـته گی نداشـتند، از وظایف شـان 
سـبک دوش شـده و خانه نشـین شـده اند.

همچنـان بعضـی از کاربران شـبکه های اجتماعی نوشـته 
انـد کـه ایـن جنـراالن در حالی بازنشسـته می شـوند که 
افغانسـتان در بدتریـن وضعیـت امنیتـی قـرار دارد، گفته 
می شـود کـه جنراالنـی کـه بـه بازنشسـته گی سـوق داده 
شـده انـد، یـا از اعضای مجاهدیـن اند یا هم کسـانی اند 

کـه بـه این کشـور متعهـد بودند.
 مکتوب هـای کـه در شـبکه های اجتماعی بازتـاب یافته، 
نشـان می دهـد کـه اکثریـت کسـانی کـه به تقاعد سـوق 
داده شـده انـد، مربـوط یـک قـوم یـا یـک گـروه خاض 

. هستند
گفتـه می شـود کـه حکومـت وحـدت ملـی کـه از دیـر 
زمـان بـه ایـن سـو متهم بـه تصفیـه قومی اسـت این هم 

شـاید یک بخـش از کار ارگ نشـینان باشـد.
مثال هـا از تصفیـه قومـی را می شـود از تبعیـد جنـرال 
دوسـتم، برکنـاری احمـد ضیا مسـعود و برکناری اسـتاد 

عطـا محمـد نـور در سـطح بـزرگ مشـاهد کرد.
باایـن حـال بحث هـای هم وجـود دارد کـه این اقـدام به 
دسـتور گلبدیـن حکمتیـار رهبر حزب  اسـامی صورت 
گرفتـه و بـه ایـن منظـور کـه افـراد حزب اسـامی در 
بخش هـای نظامـی جـا بـه جـا شـوند، تعـداد زیـادی از 
جنـراالن کـه از یـک قـوم خـاص انـد، بـه تقاعد سـوق 

داده شـده انـد.
ایـن درحالی  سـت کـه گفته می شـود تا شـش مـاه دیگر 
رونـد تقاعـد جنـراالن وزارت داخلـه نیز آغاز می شـود.
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اکثریــت آنــان از یــک قــوم خــاص انــد، بــه تقاعــد ســوق داد کــه در قانــون فعلــی زمــان تقاعــد بــرای 
درجــه داران ســن ۵۰ الــی ۵۲ ســال ذکــر شــده، بــرای افســران نیــز ســن ۶۰ ســال در نظــر گرفتــه 

شــده و بــرای جنــراالن بــا توجــه بــه درجهــی آنــان ســنین ۶۵ الــی ۷۰ ســال قیــد شــده اســت.
و امــا غنــی در مــاه قــوس ســال روان خورشــیدی، فرمــان تقنینــی تعدیــل قانــون امــور ذاتــی افســران، 
بریدمــان و ســاتنمنان را صــادر کــرد و مجلــس نماینــدگان هــم ایــن فرمــان را بــا اکثریــت آرا رد کــرد.
ــور را در  ــی رییس جمه ــان تقنین ــدور فرم ــه ص ــرد ک ــی را رد ک ــان تقنین ــل فرم ــن  دلی ــه ای ــس ب مجل

ــد ــن خوان ــون نحــوه صــدور فرامی ــا قان ــرت ب مغای

گزارش
پـس از پشـتیبانی همـه جانبـۀ محمـد اشـرف 
از  افغانسـتان  سیاسـیون  از  برخـی  و  غنـی 
را ه   پیمایـی پشـتون های پاکسـتان، حسـن خـان 
روزنامه نـگار و آگاه سیاسـی پشـتون  پاکسـتانی 
کـه  اسـت  نوشـته  خـود  تویتـر  صفحـۀ  در 
راه پیمـای پشـتون های پاکسـتان بـرای قانـون، 

عدالـت و حـق شـهروندی اسـت. 
آقـای حسـن خـان افـزوده کـه ایـن راه پیمایی 
بـه حمایـت بیرونـی نیـاز نـدارد و در واکنـش 
بـه آقـای غنـی تلویحـَا نوشـته کـه بهتر اسـت 
پاکسـتان  در  راه پیمایـی  از  پشـتبانی  به جـای 

بـاالی افغانسـتان تمرکـز داشـته باشـید.
بـه  روز  هفـت  از  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
پشـتون   شـهروندان  از  شـماری  این طـرف 
پاکسـتان در واکنـش بـه کشته شـدن یـک مـرد 
جـوان توسـط پولیس شـهر کراچـی تجمعی را 
در اعتـراض بـه حکومـت پاکسـتان در اسـام 

کرده انـد. راه انـدازی  آبـاد 
نقیـب اهلل  کـه  گفته انـد  پاکسـتان  رسـانه های 
مسـید در شـهر کراچـی پاکسـتان کار می کرد و 
بعـد از ربـوده شـدن بـه صـورت مرموز کشـته 
شـد. مقام های قضایی پاکسـتان تحقیـق در این 
زمینـه را آغـاز کـرده و گفتـه شـده کـه حکـم 
بازداشـت فرمانـده پولیـس در ارتباط با کشـتن 

ایـن شـهروند صادر شـده اسـت.
پـس از آن محمد اشـرف غنـی رییس حکومت 
وحـدت ملـی از حرکـت مردمـی و تظاهـرات 
جانبـۀ  همـه  حمایـت  پاکسـتان  در  پشـتون ها 

خویـش را اعام داشـت.
آقـای غنی در صفحه رسـمی تویترش نگاشـته 
اسـت کـه تظاهـرات پشـتون ها شـروع مثبتـی 
علیـه بنیادگرایـی اسـت و ایجاب می کنـد تا از 

آن هـا حمایـت کنیم.
آقـای غنـی ایـن حرکـت مردمـی پشـتون ها را 

برابـر هراس افگنـی می دانـد. پاسـخی در 
امـا، این سـخنان رییس حکومـت وحدت ملی، 
بـا واکنش هایـی در رسـانه های اجتماعی مواجه 
شـده اسـت. هـارون امیـرزاده آگاه سیاسـی در 
از  ارگ  حمایـت  کـه  نوشـته  فیسـبوک اش 

اعتـراض  پاکسـتانی ها مداخله مسـتقیم در امور 
است. پاکسـتان 

بسـیاری ها  بـرای  افـزوده کـه  امیـرزاده  آقـای 
همـه مـردم پاکسـتان صـرف نظـر از تعلقـات 
را  پاکسـتان  هسـتند،  پاکسـتانی  قومی شـان 
دوسـت دارنـد و برای سـر فـرازی و سـعادت 

پاکسـتان حاضـر بـه قربانـی انـد.
اعتـراض  پنجابی هـا  روز  یـک  کـه  گفتـه  او 
می کننـد و روز دیگـر سـندی ها و یـا بلوچ هـا 
و یـا پشـتون ها و یـا کدام قـوم دیگر پاکسـتان، 
از ایـن اعتراض ها بـه افغانسـتان چیزی نصیب 
نمی شـود. آن هـا بـرای حقوق شـهروندی خود 
اعتـراض مـی کننـد بـه مـا چـه؟ مـا از حقوق 

شـهروندی خـود چه بدسـت آوردیم کـه برای 
حقـوق دیگـران اشـک بریزیم؟

از  کـه  اسـت  داده  ادامـه  میـرزاده  آقـای 
اعتراض هـای اقـوام مختلـف ایـران بـرای مـا 
چـه نصیب شـد؟ در همین سلسـله اعتراض ها 
شـهروندان افغانسـتان متعلق به اقـوام گوناگون 
دیگـر  کشـور های  بـرای  بی عدالتی هـا  علیـه 
سـود و ضـرری نـدارد. نـه کسـی در اعتـراض  
هزاره هـا سـود دارد و نـه در تاجیک هـا و نه در 
پشـتون ها. باخـره همـه محصـول یک کشـور 

و جغرافیـای سیاسـی هسـتند.
ایـن آگاه سیاسـی افـزوده کـه سیاسـت پالیدن« 
مـوی در خمیـر« ناشـی از تفکـر قـوم پرسـتی 

افغانسـتان اسـت کـه هـر حرکتـی  حاکـم در 
یـک  پشـتونیزم  می شـود.  نـگاه  زاویـه  ازیـن 
مکتـب و تفکر نژاد پرسـت اسـت کـه هر چیز 
را از زاویـه برتـری طلبـی نـژادی نـگاه می کند. 
ایـن تفکـر پـوچ بحـدی خیـال پـرداز و مبتذل 
اسـت که رییـس جمهور توافقـی ارگ کابل در 
اعتـراض یک تعداد پاکسـتانی ها خـواب« لوی 

پشتونسـتان« را می بیننـد.
امـا محمـد اکرام اندیشـمند تاریخ نـگار در این 
مورد نوشـته کـه اگر تظاهـرات جامعۀ پشـتون 
پاکسـتان کـه وارد هفتمین روز خود می شـود و 
به اسـام آباد پایتخت پاکسـتان رسـیده اسـت، 
بـه تضعیـف و طـرد افـراط گرایی و تروریسـم 

از ایـن جامعـه شـود، گام بزرگی بـرای صلح و 
ثبـات در افغانسـتان و پاکسـتان و حتـا منطقـه 

می شود.  برداشـته 
او گفتـه کـه نظامیـان حاکـم پاکسـتان افراطیت 
و سـتیزه جویی را چـه از منظـر دینـی و چـه از 
زاویـۀ قومـی در میـان جامعۀ پشـتون پاکسـتان 
پیوسـته تبلیـغ و ترویج کـرده و از این افراطیت 
بـه عنوان ابـزار در جهت اهـداف و منافع خود 
و  پاکسـتان  در  پشـتون ها  انـد.  گرفتـه  بهـره 
حتـا در افغانسـتان قربانیـان اصلـی افراطیـت و 

هستند.  تروریسـم 
در همیـن حـال، امـراهلل صالـح رییـس پیشـین 
کـه  گفتـه  نیـز  افغانسـتان  اسـتخبارات  ادارۀ 
خیـزش پشـتون ها بر علیه پاکسـتان بې پیشـینه 
اسـت و پشـتون ها نبایـد خواست های شـان را 
در موضوعـات کوچـک مانند خواسـتن حق و 
عدالـت محدود سـازند. زمان آن رسـیده اسـت 
کـه پشـتون های آن طـرف ادعـای خـود ارادت 

 . کنند
حکومـت  این کـه  از  جـدا  کـه  گفتـه  او 
افغانسـتان امکانـات مـادی دارد یـا نـه، امـا در 
همچـو شـرایط دولـت افغانسـتان مکلـف بـه 
حمایـت ملـی و معنـوی از خیـزش پشـتون ها 
در پاکسـتان اسـت و ایـن کار را بایـد بکنـد. 
از  آن طـرف  پشـتون های  صـدای  از  حمایـت 

جملـه منافـع ملـی ماسـت.
هم چنـان، شـماری از سـاکنان کابـل تظاهـرات 
برپـا  پاکسـتان  دولـت  برابـر  در  را  اعتراضـی 
کردنـد. ایـن معترضـان شـعارهای علیـه دولت 
از  را  خـود  حمایـت  و  داده  سـر  پاکسـتان 
پاکسـتان  خـواه  پشـتون  ایالـت  در  پشـتون ها 
اعـام کردنـد. ایـن معترضـان کـه شـمار آن ها 
بـه صدهـا نفر می رسـید، خواسـتار رسـیده گی 
مـردم پشـتون پاکسـتان به حقوق شـان شـدند.

تجمـع کنندگان معتـرض هم چنین از رسـانه ها 
خواسـته کـه »در مقابـل آن چه که در پاکسـتان 
رخ می دهـد سـکوت نکننـد« و دفاتـر خود در 

مناطق پشتون نشـین پاکسـتان بـاز کنند.

معترضانپشتونپاکستانیدرواکنشبهحمایتغنیازاعتراضاتپشتونها:

نیاز به کمک بیرونی نداریم  متوجه کابل باشید

حقوقدانانوتحلیلگران:

خالف ل جنرا 164 تقاعد
است نون قا

ابوبكر صديق

ناجیه نوری 



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2203  يک    شنبه      22 د  لو  /   بهمن      y    1396   24 جما د ی اال و ل    y 1439  11 فبر و ر ی    42018 www.mandegardaily.com

بخش نخست

سـیزده، امام ابوحنیفه سـخناِن شخص صحابی 
را در امـور عبـادی نمایان گـر حکـم ظاهـری 
دیـدگاه  اجتماعـی  امـور  در  ولـی  می دانسـته 
آن هـا را مـورد ارزیابی مسـتقانه قـرار می داده 
اسـت. امـا فتـاوای تابعین را حجت بـرای خود 
از آن بهـره می بـرده  بلکـه صرفـًا  نمی دانسـته 

ست. ا
چهـارده، آن چه بسـیار مهم اسـت، جایگاه ادلۀ 
عقلـی نـزد امـام ابوحنیفـه می باشـد. بـه لحاظ 
دقیـل بـودن شـخص او در معامـات تجـاری،  
شـهری بـودن جامعـۀ او و دالیـل دیگـر، توجه 
ویژه یـی بـه “رأی” نشـان داده اسـت تـا آن جـا 
کـه بـه نام مؤسـس جریان اهـل الرأی شـناخته 
می شـود. رأی یـک فقیـه مبتنـی بـر قرائـت یـا 
و  می باشـد  شـریعت  احـکام  از  او  برداشـِت 
فقـه اسـامی در عصـر او بـه صـورِت “فقه 
تقدیـری” یـا دکتریـن فرضـی حقوقـی در 
حـال رونـق بـود کـه بدیـن لحـاظ وی 
فقـه  اسـتقرایی  ـ  عقانـی  هـای  پایـه 
محکـم  “رأی”  سـاختار  در  را  خـود 
می نمـود. نـزد امـام ابوحنیفـه تـاش 
مجتهـد بـرای نزدیـک شـدن هرچـه 
و  اسـت  )حکـم(  واقـع  بـه  بیشـتر 
حکـم واقعـی نـزد خداونـد متعـال 
اسـت. بنابرآن، هر مجتهـد به لحاظ 
ظاهـری حامـل بخشـی از حقیقـت 
چنیـن  البتـه  می شـود.  شـناخته 
مخصـوص  پلورالیسـتی  دیـدگاه 
مسـایلی بوده کـه قابلیـت اجتهاد را 
داشـته اند نه مـواردی کـه منصوص 
قطعـی شـناخته می شـده اند و فهـِم 
آن در گـروه فهـم ظاهـری نصـوص 

. شد با
نـگاه  ابوحنیفـه  امـام  پانـزده، 
بـه احـکام داشـته اسـت  عقل گرایانـه 
تأمیـن  بـرای  را  شـریعت  احـکام  کـه 
مصالـح جامعـه می دانسـته و بایـد مبتنـی 
گـردد.  پـردازش  مصالـح  ایـن  تأمیـن  بـر 
روی ایـن ملحـوظ، احـکام تعبـدی بـا هـدف 
پیـرو نصـوص حرکـت  بایـد  تقـرِب محـض 
نمایـد، ولـی قسـمت عمـدۀ احکام شـرعی که 
مربـوط بـه امـور روزمـرۀ زنده گـی می باشـد، 
بایـد پاسـخ گوی مصالـح جامعـه باشـد؛ چـون 
حکمـت آن تقـرب محـض نیسـت و بایـد بـر 
محـور مصالـح جامعه تفسـیر و تعریـف گردد، 
نـه این که تفسـیر گـردد و مصالـح جامعه در آن 
فـرض گرفته شـود. یوزف شـاخت پژوهش گر 
امـام  رأی   )۱۹۰۲/۱۹6۹( اسـامی  مطالعـات 
ابوحنیفـه را یـک رأی نظام یافتـه و هماهنگ با 

انسـانی می دانـد. عقـل سـلیم و کرامـت 
شـانزده، قیـاس کـه نـوع مشـخصی از کاربرد 
رأی در اسـتخراج احکام پنداشـته می شـود، نزد 
امـام ابوحنیفـه میزان باالیـی از کاربـرد را دارد. 
بـه همیـن لحـاظ، وی مـورد سـرزنش برخـی 
اندیشـمنداِن دیگـر اسـامی نیـز قـرار گرفتـه 
اسـت. امـام ابوحنیفـه در بـه کارگیـری قیـاس 
نیـز میـان امـور تعبـدی و اجتماعـی تفکیـک 
قایـل گردیـده اسـت و بـر همیـن منـوال، وی 

برخـی قوعـد فقهـیـ  حقوقـی را تأسـیس کرد 
کـه نمایان گـر توجیـه امـور اجتماعی بـود. وی 
در مسـایل اجتماعـی ایـن قواعد را بـر احادیث 
آحـاد ترجیـح نیـز داد )گرچـه این امر به دسـت 

شـاطبی انسـجام بیشـتر یافت(. 
معرفـی  ابوحنیفـه  امـام  ابتـکارات  از  هفـده، 
کـردن استحسـان بـه عنـوان یکـی از منابـع یـا 
ادلـۀ احـکام فقـی در ذیـل دلیـل قیاس دانسـته 
می شـود. استحسـان در حقیقـت همـان دکترین 
خـاِص حقوقی توسـط یـک فقیه )حقـوق دان( 
خاق اسـت کـه در برابـر دکترین عـام حقوقی 
)قیـاس( قـرار می گیـرد. استحسـان کـه خـاص 
اصـول فقـه حنفـی اسـت، بـا توجه بـه عواملی 
چـون ناسـازگاری قیاس بـا روابـط اجتماعی و 
یـا با جریـان مرسـوم معامات اتخـاذ می گردد. 
بـه این صـورت، در کل در فقـه حنفی از قیاس 

بـه استحسـان عدول شـده اسـت.
هـژده، در کنار استحسـان، اسـتفاده از عرف نیز 
بـه عنـوان یـک منبع نـزد احنـاف اهمیـِت ویژه 
یافتـه اسـت و تـا آن جا کـه برخی اندیشـمندان 
حنفـی حکـم ثابـت بـه عـرف را همپایـۀ حکم 
ثابـت بـه نـص دانسـته اند و تخصیـص عمـوم 

نـص را بـا عرف عـام مجـاز می دانسـته اند.
دارنـد  قواعـد عملـی دیگـر و جـود  نـوزده، 
کـه امـام ابوحنیفـه در اجتهـاد خـود از احـکام 
شـرعی، ایـن قواعـد را اسـتنباط کرده اسـت و 
از آن هـا کار گرفتـه اسـت، ولـی بنـا بر توسـعۀ 
ایـن قواعد در اعصـار بعدی و پیوسـتن علمای 
مذاهـب دیگـر بـه رعایـت آن ها، ردیف سـازی 
تمـام ایـن قواعـد بـه عنـوان یک اختصـاص به 
فقـه حنفی دشـوار اسـت، امـا می توان بـه گونۀ 

مختصـر از برخـی آن هـا یـاد کرد:
بیسـت، اسـتصحاب یکی از این قواعد شناخته 
می شـود. اسـتصحاب کـه حکـم به وجـود یک 
امـر در حـال یـا در آینده مبتنی بـر وجود یقینی 
آن در گذشـته می باشـد، منبـع برخـی قواعـد 
دیگـری فقهی نیز دانسـته می شـود ماننـد قاعدۀ 
“الیقیـن الیـزول بالشـک”: یقیـن با تردیـد زایل 
نمی گـردد. در فقـه حنفـی ایـن امـر در مـوارد 

زیـادی به کار برده شـده اسـت.
عقانـی  قواعـد  از  دیگـر  یکـی  بیسـتویک، 
ـ اجتماعـی فقـه حنفـی “تسـهیل در عبـادت” 
به صـورِت  گرایـش  ایـن  گرچـه  می  باشـد. 
یک سـان مراعات نگردیده اسـت، ولـی با توجه 
بـه ایـن قاعـده، وی احکام عبـادی بسـیاری را 
تفسـیر تسـهیل آمیز کـرده اسـت و در رو بـه رو 
قـرار گرفتـن احتیاط و تسـهیل، جانب تسـهیل 
را گرفتـه اسـت. بـا وجـود تعمیـِم ایـن فرضیه 
کـه بایـد جانـب احتیـاط رعایـت گـردد، مانند 
عـدم اشـتراط نیت در وضـو، اسـقاط قرائت از 
مقتـدی )مأمـوم(، اسـقاط توزیع الزامـی زکات 

بـه تمـام اصنـاف مسـتحقین و امثـال آن هـا. 
بیسـتودو، از مـوارد دیگـر می تـوان گرایـش 
فـردی  آزادی هـای  جـدِی  رعایـت  بـه  را  او 
ابوحنیفـه  شـاخت،  گفتـۀ  بـه  بنـا  کـرد.  یـاد 
برجسـته ترین فقیـه حامِی آزادی هـای فردی در 
تاریخ اسـام شـناخته می شـود. از ایـن نمونه ها 
می تـوان از: آزادی زن ماننـد مـرد در انتخاب یا 

رد شـریک زنده گـی اش در امـر ازدواج، عـدم 
محجـور بـودن مفلـس، مدیون، سـفیه و فاسـق 
بـودن  غیرمجـاز  ملکیت شـان،  در  تصـرف  از 
پـدر در تصـرف غیرضروری بر امـوال فرزندان 
کـه در صـورت وارد کـردن خسـاره بایـد بـه 
جبران خسـاره بپـردازد، رعایت صلـح و توافِق 
جانبیـن در دعـاوی مـال، عدم جمع میان عشـر 
و خـراج بـر یـک زمیـن زراعتـی، برابـری دیۀ 
مـرد و زن، برابـری قصـاص میـان مـرد و زن 

و مسـلمان و غیرمسـلمان، مشـروع نبودِن دو 
مجـازات شـرعی بـرای یـک مجرم نسـبت 

ارتـکاب یـک جـرم و امثـال آن نـام برد.
بیسـتوسـه، یکـی دیگـر از قواعـد 
برجسـتۀ مخصـوص اصـول فقهـی امام 
از  اسـتفاده  بـه  تجویـز وی  ابوحنیفـه، 
قانونـی  چاره جویی هـای  یـا  “حیـل” 
می باشـد. حیل شـرعی اگـر به صورِت 
امـر  یـک  شـود،  دیـده  جزم گرایانـه 
مذمـوم اسـت؛ چـون نوعـی نیرنـگ 
سیسـتم  یـک  از  بیرون رفـت  بـرای 
امـام  و  می باشـد.  حقوقـی  حاکـم 
ایـن  به کارگیـری  بـرای  را  ابوحنیفـه 
روش مذمـت کرده انـد و به خصوص 
اهـل حدیـث با اسـتفاده از ایـن بهانه 
به شـدت بـر وی تاخته انـد. ولـی باید 
دانسـت کـه فلسـفۀ وکالـت حقوقـی 
یـا کار وکای مدافـع مبتـی بـر همین 
قانونـی(  )چاره جویی هـای  فرضیـه 

معنـی پیـدا می کنـد و تـاش صـورت 
می گیـرد کـه موکلین شـان بـا اسـتفاده از 

همیـن چاره جویی هـا )حیل( نجـات یابند 
و از طـرف دیگـر، قسـمت اعظـم مطالبات 

چاره جویی هـای  اسـاس  بـر  نیـز  بین الـدول 
قانونـی صـورت می گیـرد. شـاخت به کارگیری 
از  را  حقوقـی  حیله هـای  از  ابوحنیفـه  امـام 
افتخـارات منحصـر بـه فـردِ او می دانـد. بنـا به 
گفتـۀ سرخسـی، حیله هـای حقوقی بـرای رفع 
یـک بن بسـت و نجـات دادن حقـوق در حـاِل 
ضیـاع یـک فـرد می باشـد نـه بـرای دور زدن 

یـک قانـون عـام و یـا تضییـع حقـوق عامـه.
در پایـان می تـوان گفـت کـه اصول فقـه حنفی 
یا اصول فقهـی امام ابوحنیفـه، واقعیت گراترین 
اصـول یـک مکتـب فقهـی شـناخته می شـود و 
ویژه گی هـای اعتـدال، عقانیـت، عـدم تکفـی، 
جریـان  بـر  ناظـر  قانون گـذاری،  در  تسـهیل 
کرامـت،  بـه  ویـژه  توجـه  زنده گـی،  مرسـوم 
حقـوق و آزادی هـای فـردی و قابـل تعامـل با 
دیگـران، ایـن مکتـب حقوقـی ـ فقهـی را در 

تمـدن اسـامی برجسـته نمـوده اسـت.

كمال الدين حامد
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گاه گفتـه می شـود کـه الُمتـری یـا هابـز یـا حتـا ارسـطو نخسـتین رفتارگرایـان بوده اند؛ 

امـا چنیـن ادعاهایـی موجـب می شـود کـه نکتـۀ اصلـی نادیـده گرفتـه شـود و آن این که 

رفتارگرایـی در اصـل، حرکتـی روش منـد در روان شناسـی بـود کـه تنهـا بایـد در بسـتر 

تاریخـِی خـود در اوایـل قـرن بیسـتم مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن بـاور کـه جـان. 

بـی. واتسـون بنیان گـذار ایـن اندیشـه آن را چنیـن نامیـد، بـر ایـن مبنـا اسـتوار بـود کـه 

ی تنهـا زمانـی می توانـد علـم شـمرده شـود کـه اسـاِس خـود را بـر گونه یـی 
روان شناسـ

از مقایسـه ها و مشـاهدات عینـی کـه دانشـمندان علـوم طبیعـی و زیست شناسـان بنـا 

کرده انـد، اسـتوار کنـد. ایـن ادعـا پذیرفتنـی بـود، زیـرا هنگامـی که عنوان شـده بـود که 

ربـارۀ معانـی و مفاهیم 
روان شناسـی درون گرایانـه)۱( بـا زمینه یـی از مباحثـات بی پایـان د

مواجـه بـود، هنگامـی کـه بـه عکـِس آن مطالعـۀ رفتـار حیوانات که بـا نظریـات داروین 

جهـش عظیمـی یافتـه بـود، بـا شـتاب بـه پیـش می رفـت. در نتیجه زمـان برای پیشـنهاد 

 تنهـا راه پیشـرفت مطالعۀ علمی انسـان 
بحث انگیـز واتسـون مناسـب بـود: پیشـنهادی که

را در اتخـاذ روشـی مشـابه روش هـای مشـاهده یی می دانسـت کـه بـا مطالعـه دربـارۀ 

حیوانـات موفقیـت و قابلیـت بسـیار بـاالی خـود را بـه اثبـات رسـانده بود. آن چـه گفته 

دربارۀ تنها اصلـی بود که در بین همۀ کسـانی 
شـد، جوهـرۀ رفتارگرایـی بـود و همچنیـن 

ود را رفتارگـرا می نامنـد، مشـترک اسـت.
کـه خـ

مرتبـط بـا ایـن ادعا که شـواهد قابـل اتکا فقـط در حوزۀ علـم یافت می شـوند، دیدگاهی 

بـه میـان می آیـد کـه مبتنـی بـر کارکـرد حقیقـی علـم اسـت. واتسـون معتقـد بـود کـه 

کارکـرد علـم بـه آن میـزان نیسـت کـه همـۀ رویدادهـا را تبییـن کند، امـا می توانـد آن ها 

را پیش بینـی و هدایـت کنـد. در نتیجـه رفتارگرایـی شـباهت نزدیکـی بـا اشـکال خاصی 

دیویـی،  جـان  سـوی  از  کـه  داشـت  امریکایـی  )پراگماتیسـم()۲(  مصلحت گرایـی  از 

س و ویلیـام جیمـز ارایـه می شـد و به خوبـی بـا گرایـش فراگیـر موجـود در 
چارلـز پیـر

امریـکا سـازگاری داشـت. گرایشـی کـه باور داشـت شـیوۀ بدیهی بـرای بهبود بخشـیدن 

بـه وضعیـِت انسـان در بهره بـرداری صحیـح از محیـط بیرونـی اسـت کـه تأثیـر مهـم و 

مشـخصی بـر رفتـار او دارد.

پـس چـه چیـزی مـردم را بـه ایـن ادعـا سـوق می دهـد کـه اشـکال پیشـین در تاریـخ 

روان شناسـی همچـون هابـز و ارسـطو ممکـن اسـت رفتارگـرا نامیـده شـوند؟ شـاید تـا 

حـدی ایـن حقیقـت که بسـیاری از دانشـمندان پیش از واتسـون به مطالعۀ انسـان به طور 

عینـی تمایـل نشـان می دادند. در عیـن حال بـر مشـاهداِت درون گرایانه اتکایی نداشـت، 

علـت ایـن امـر هم این بـود که این افـراد فاقـد نظریه یـی روش مند در بررسـی های خود 

بودنـد. گرچـه مهم تـر از این هـا، وجـود دیگـر اصـول و نظریه یـی بـود کـه واتسـون از 

آن هـا حمایـت می کـرد و به خوبی با رهنمودهای روش شـناختی او سـازگار بود و توسـط 

اندیشـمندان پیـش از او ارایـه شـده بود.

واتسـون هماننـد بسـیاری دیگـر از رفتارگرایـان به اصولـی ناگفته و بی قیدوشـرط دربارۀ 

گونه یـی از موجـودات حاضـر درجهـان بـاور داشـت. او یـک ماده بـاور بـود کـه تفکـر 

و دربـارۀ گونه یـی از مفاهیـم که 
حاصـل فرآیندهایـی در مغـز و حنجـره اسـت. دیـدگاه ا

برای گسـترش علم روان شناسـی مناسـب بـود، با ماده گرایـی ارتباط تنگاتنگی داشـت. او 

هماننـد هابـز کـه پیـش از او زنده گـی می کـرد و هال که پـس از او به عرصه آمـد، اعتقاد 

داشـت کـه مفاهیـم بایـد ویژه گـی ماشـینی و مکانیکـی داشـته باشـند. این باور از سـوی 

بسـیاری از رفتارگرایـان تعلقـی و ذهنـی متأخـر هـم طرح شـده بود، کسـانی کـه حاضر 

 دربـارۀ هیـچ ایـدۀ مرتبط بـا مسـایل متافیزیکی بحث کننـد، چرا کـه مدعی بودند 
نبودنـد

ایـن مسـایل خـارج از محـدودۀ صاحیت علمـی قرار دارند. سـرانجام آن که واتسـون در 

و اعتقـاد داشـت چرخه هـای واکنـش 
نظریـۀ خـود یـک تداعی گـرا محسـوب می شـود. ا

 رفتـار بـا یکدیگـر بـه وسـیلۀ تداعی به هـم مرتبـط می شـوند، در این خصوص 
سـاده در

نظریـه به راسـتی غیرخـاق بـود، چـرا کـه او قلمرِو تحـرکات کامًا سـاده یی به سـاخت 

نظریه یـی منتقـل کـرد کـه پیـش از آن برای پاسـخ گویی بـه ارتبـاط میان شـیوه های تفکر 

ابتدایـی و سـاده طـرح شـده بـود. او بـر اهمیـت ارتبـاط پیرامـون میـان محرک هـا تأکید 

داشـت و نقـش فرآیندهـای مرکـزی را کمتـر می دانسـت. به ایـن ترتیب، او آن چـه را که 

بعدهـا نظریـۀ یادگیـری محـرک پاسـخ )Stimulus response(  نامیـده می شـد، بنیان 

گذاشت.



۲ـ ۵ـ ۱. نمونه هایـی از نظراتـی کـه بـا فهم 
عرفـی مخالفـت می ورزنـد و چیـزی بـر آن 
نمی افزاینـد، بلکـه در واقـع، چیـزی از آن 
عبارت انـد  شـّکاکانه(،  )نظـرات  می کاهنـد 

از: 
۱ـ ۲ـ ۵ـ ۱. ایـن نظـر کـه مـا نمی دانیـم که 
آیـا در عالـم اصـًا شـیء ماّدی یـی وجـود 
دارد یـا نـه. ممکـن اسـت شـیء ماّدی یـی 
کسـی  هیـچ  امـا  باشـد؛  داشـته  وجـود 
نمی دانـد کـه چنیـن چیـزی وجـود دارد یـا 
نـه. ایـن نظـر منکر این اسـت که مـا بتوانیم 
جـز اذهـان دیگر و افعال آگاهانـۀ آن اذهان، 
بـه وجـود اشـیایی علم پیـدا کنیم کـه وقتی 
کـه از آن هـا آگاهـی نداریـم، هم چنـان بـه 

دهند.  ادامـه  وجودشـان 
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۱. ایـن نظـر که مـا نمی توانیم حتّا 
بـه وجـود اذهان یـا افعـال آگاهانه یـی، غیر 
از ذهـن یـا افعـال آگاهانـۀ شـخص خـود، 
نـوِع جوهری یـی  یگانـه  کنیـم.  پیـدا  علـم 
کـه هـر انسـانی می توانـد بـه وجـود آن در 
عالـم علـم پیـدا کنـد فقـط افعـال آگاهانـۀ 
در  اسـت،  ممکـن  الغیـر.  اوسـت،  خـود 
عالـم، اذهانـی دیگـر و حتّـا اشـیای مـاّدی 
نیـز وجود داشـته باشـند، اما اگـر هم وجود 
داشـته باشـند، مـا نمی توانیم به وجـود آن ها 

علـم پیـدا کنیم. 
ایـن نظـر، بـه صورتـی کـه ذکـر شـد، البتّه 
منطقـی نیسـت؛ زیـرا فیلسـوفی کـه بـه آن 
قایل اسـت، از سـویی، قاطعًا اظهـار می دارد 
کـه هیـچ انسـانی نمی توانـد به وجـود هیچ 
ذهـن دیگـری علـم پیـدا کنـد و از سـوی 
کـه  می کنـد  اظهـار  قاطعانـه  بـاز  دیگـر، 
او،  خـود  بـر  عـاوه  دیگـری،  انسـان های 
وجـود دارنـد کـه مثـل خـود او نمی تواننـد 
بـه وجـود کـس دیگـری علـم پیـدا کننـد. 
بـرای این کـه ایـن نظـر صـورت منطقی یـی 
بیابـد، فیلسـوف قایـل بـه آن بایـد بـه جای 
این کـه بگویـد کـه هیـچ انسـانی بـه وجود 
ذهـن دیگـری علـم نـدارد، بگویـد کـه: من 
شـخصًا به وجود ذهـن دیگری علـم ندارم. 
اشـارت  بدان هـا  کـه  شـّکاکانه یی  نظـر  دو 
رفـت، فقـط حاکی از این  اسـت کـه پاره یی 
از چیزهایـی را کـه فهـم عرفـی می گویـد 

اّمـا  کـه مـا می دانیـم، در واقـع نمی دانیـم؛ 
هیچ یـک ایـن دو منکـر ایـن نیسـت کـه آن 
کـه  می گویـد  عرفـی  فهـم  کـه  چیزهایـی 
یقینـًا در عالـم وجـود دارنـد، وجود داشـته 
باشـند؛ فقـط می گویـد کـه مـا به هیـچ نحو 
نمی دانیـم کـه آن چیزهـا وجـود دارنـد یـا 
قایـل  فهـم عرفـی  ندارنـد، و حـال آن کـه 
اسـت کـه مـا می دانیـم کـه وجـود دارنـد. 

هـم  کـه  نظراتـی  از  نمونه هایـی   .۱ ۵ـ  ۳ـ 
هـم  و  می کننـد  مخالفـت  عرفـی  فهـم  بـا 
چیـزی بـر آن می افزاینـد، یعنـی هـم انـکار 
می کننـد کـه در عالـم پاره یـی از چیزهایـی 
کـه فهـم عرفـی می گویـد کـه یقینـًا وجـود 
دارنـد وجـود داشـته باشـند و هـم قاطعانـه 
انواعـی از چیزهـا  می گوینـد کـه در عالـم 
وجـود دارنـد کـه فهـم عرفـی مّدعـی علـم 
بـه وجـود آن ها نیسـت، عبارت انـد از: الف. 
نمونه هایـی کـه مخالفت شـان با فهـم عرفی 
ِصرفـًا این اسـت کـه قاطعانه وجـود فضا و 
اشـیای مـاّدی را منکر انـد؛ و ب. نمونه هایی 
کـه قاطعانـه وجود بسـیاری چیزهـای دیگر 

را هـم منکـر اند. 
۱ـ ۳ـ ۵ـ ۱. بـرای ایضـاح نظراتـی که ِصرفًا 
بـا انکار وجـود فضا و اشـیای مـاّدی با فهم 
عرفـی مخالفـت می ورزنـد، بایـد بـه چیزی 
کـه می تـوان آن را »نمود های اشـیای ماّدی« 
نامیـد، توّجـه کـرد. همـۀ مـا می دانیـم کـه 
اگـر بـه یک بـرج از فاصلـۀ یـک کیلومتری 
نـگاه کنیـم، آن بـرج نمودی خواهد داشـت 
متفـاوت بـا نمـودی کـه اگـر از فاصلـۀ صد 
دارد. در حالـت  کنیـم  نـگاه  آن  بـه  متـری 
اّول، هـم کوچک تـر بـه نظـر می رسـد و هم 
بسـیاری از جزییّـات و ریزه کاری های آن را، 
کـه در حالـت دوم می بینیـم، نمی بینیـم. این 
نمودهـای مختلفـی کـه شـیء مـاّدی واحـد 
از فاصله هـا و نظرگاه هـای متفـاوت عرضـه 
مـی دارد، یقینـًا در عالم وجود دارنـد. دربارۀ 
ایـن نمودهای اشـیای مـاّدی دو نظـر وجود 
دارنـد کـه فهـم عرفی میـان آن هـا ترجیحی 
قایـل نیسـت و بنابرایـن، می توان بـه هریک 
از آن هـا قایـل بـود و در عیـن حـال، با فهم 
عرفـی نیـز سـازگاری کامـل داشـت: نظـر 
اّول ایـن اسـت کـه الاقـل پاره یـی از ایـن 

نمودهـا واقعـًا از اجزای سـطوح اشـیایی اند 
اشـیای اند، کـه نمودهـای مذکور  آن  نمـود 

یعنـی الاقل پاره یـی از این نمودهـا واقعًا در 
فضـا واقع انـد و حتّـا وقتـی کـه ما انسـان ها 
از آن هـا هیـچ آگاهی یـی نداریـم، بـاز واقعًا 
وجودشـان اسـتمرار خواهـد داشـت. و نظر 
در  نمودهـا  ایـن  از  هیچ یـک  این کـه  دوم 
فضـا واقـع نیسـت و همـۀ ایـن نمودها فقط 
تـا زمانـی وجـود دارنـد کـه بر کسـی جلوه 
می کننـد و آن کـس آن هـا را ادراک می کنـد. 
نظـر  دو  ایـن  از  هیچ یـک  بـا  عرفـی  فهـم 
مخالفـت نـدارد. تنهـا چیزی که فهـم عرفی 
بـر آن تأکیـد بلیـغ دارد ایـن اسـت کـه این 
نمودهـا نمودهـای اشـیای ماّدی انـد، یعنـی 
نمودهـای اشـیایی اند کـه خـود آن اشـیا هم 
وقتـی کـه از آن هـا آگاه نیسـتیم نیـز وجـود 

دارنـد و هـم در فضـا واقع انـد. 
مقـام  در  بنـد،  ایـن  در  کـه،  فیلسـوفانی 
را  دوم  نظـر  ابتدائـًا  آنانیـم،  نظـرات  نقـل 
پذیرفته انـد، یعنـی ایـن نظـر را کـه نمودهـا 
فقـط تـا زمانی وجـود دارند که شـخصی که 
آن هـا بـر او جلـوه می کننـد، آن هـا را ادراک 
نیسـتند، و  واقـع  نمودهـا در فضـا  کنـد و 
سـپس افزوده انـد که ایـن نمودهـا نمودهای 
اشـیای مـاّدی نیسـتند، چـرا که اصًا شـیء 
ماّدی یـی وجود نـدارد که نمودهـا نمودهای 
او باشـند. ایـن نظـرات بـه دو دسـته قابـل 

ند:  تقسـیم ا
۱ـ ۱ـ ۳ـ ۵ـ ۱. نظـر اسـقف جـرج برکلـی 
داّل   )Bishop George Berkeley(
نمودهـای  واقـع،  در  نمودهـا،  این کـه  بـر 
هیـچ چیـز نیسـتند، بلکـه خودشـان اشـیای 
ماّدی انـد یـا بـه تعبیـر دقیق تـر، مـراد مـا از 
»اشـیای ماّدی« چیـزی جز همین ها نیسـت. 
خـود برکلـی می گوید کـه وی منکـر وجود 
مـاّده نیسـت، بلکـه فقـط توضیـح می دهـد 
کـه مـاّده چیسـت. اّمـا حـق ایـن اسـت که 
وی منکـر وجـود مـاّده اسـت؛ زیـرا معتقـد 
اسـت کـه نمودهـا جـز در لحظه یـی کـه ما 
آن هـا را ادراک می کنیـم، وجـود ندارنـد، و 
هـر چیزی کـه چنین باشـد، یقینـًا نمی تواند 
یـک شـیء مـاّدی تلّقـی شـود. مـراد مـا از 
»شـیء مـاّدی«، یقینـًا چیـزی اسـت کـه حتّا 

وقتـی کـه مـا از آن آگاه نیسـتیم وجـودش 
اسـتمرار داشـته باشـد. وانگهـی، او معتقـد 
اسـت کـه همـۀ نمودهـا در فضـای واحدی 
قـرار ندارنـد و مثـًا، نمـودی کـه بـر مـن 
جلـوه می کنـد، نسـبت بـه نمـودی کـه بـر 
شـما جلـوه می کنـد، دارای فاصلـه و جهت 
نیسـت، و حـال آن کـه، چنان کـه )در ۳ـ ۳ـ 
۱( گفتـه شـد، نباید چیـزی را کـه، در فضا، 
نسـبت بـه همـۀ اشـیای مـاّدی دیگـر دارای 
فاصله و جهت نیسـت، شـیء مـاّدی بنامیم. 
پـس، برکلـی منکـر وجـود مـاّده اسـت و 
وجـه مخالفتـش بـا فهـم عرفـی هـم همین 
اسـت. و امـا وجـه افزودنـش بر فهـم عرفی 
ایـن اسـت که به وجـود خدایی قایل اسـت 
کـه مجموعه یـی از نمودهـا بـر او جلوه گـر 
می شـوند، دقیقـًا شـبیه همـۀ  نمودهایـی که 

بـر مـا جلـوه می کنند. 
۲ـ ۱ـ ۳ـ ۵ـ ۱. نظـر بسـیار رایج تـری داّل 
بـر این کـه چیزهایی کـه آن هـا را )در ۱ـ ۱ـ 
۳ـ ۵ـ ۱( »نمودهـای اشـیای مادی« نامیدیم، 
در واقـع، نمودهـای چیـزی هسـتند، امـا به 
خـاف فهم عرفـی، نمودهای اشـیای ماّدی 
نیسـتند، بلکه نمودهای اذهـان یا موجودات 
آگاه انـد. ایـن نظـر، بـا انـکار وجود اشـیای 
مـاّدی، بـا فهـم عرفـی می سـتیزد و  بـا قایل 
شـدن بـه وجـود تعـداد عظیمـی از اذهـان، 
غیـر از اذهـان انسـان ها و حیوانـات، بر فهم 
عرفـی چیـزی می افزایـد. نیـز تأکیـد می کند 
کـه ایـن اذهـان در فضا قـرار ندارنـد، یعنی 
نسـبت به هم دارای فاصله و جهت نیسـتند، 

بلکـه در واقـع، در ناکجـا قـرار دارند. 
۲ـ ۳ـ ۵ـ ۱. و اّمـا نظراتـی که بـا فهم عرفی 
فقـط بـا انـکار وجـود فضـا و اشـیای ماّدی 
مخالفـت نمی ورزنـد، بلکـه قاطعانـه وجود 
نیـز  را  مـا  خـود  آگاهانـۀ  افعـال  و  زمـان 
انـکار می کننـد؛ آن چـه ایـن نظـرات اظهـار 
می دارنـد ایـن اسـت کـه همـۀ ایـن چهـار 
نـوع چیز، یعنی اشـیای مـاّدی، فضـا، افعال 
آگاهانـۀ خـود مـا، و زمـان، نمود انـد، نمودِ 
چیـزی دیگـر، و آن چیـز دیگـر یـک چیـز 
واحـد اسـت یـا مجموعه یـی از چیزها، ولی 
در هـر حـال، نه یک شـیء مادی اسـت، نه 
یکـی از افعـال آگاهانـۀ خـود مـا، و نـه در 

فضـا واقـع اسـت، نـه در زمان. 
بـه  بسـته  و  دارد  ایهـام  اظهاریّـه  ایـن  اّمـا 
این کـه مراد واقعـی و جـّدی اظهارکننده گان 
چـه باشـد، ایـن قبیـل نظـرات را می تـوان 
سـازگار یـا ناسـازگار بـا فهـم عرفـی تلّقـی 

 . د کر
اگـر مـراد از »نمـود« نامیدن اشـیای مـاّدی، 
باشـد  ایـن  زمـان  و  آگاهانـه  افعـال  فضـا، 
کـه ایـن نمودهـا دقیقـًا همان قـدر واقعیّـت 
دارنـد کـه اشـیایی که این هـا نمـود آن هایند 
واقعیـت دارنـد و در عالم، عاوه بـر این ها، 
چیـز دیگـری وجـود دارد کـه این هـا بـا آن 
همـان ربـط و نسـبتی را دارند کـه نُمود یک 
بـرج بـا بـرج واقعـی دارد، در ایـن صورت، 
ایـن نظـرات فقـط چیـزی بـر فهـم عرفـی 
می افزاینـد ولـی بـا آن نمی سـتیزند، چرا که 
ِصرفـًا می گوینـد کـه عـاوه بـر چیزهایـی 
کـه فهـم عرفـی به وجـود آن ها قایل اسـت، 
چیـز دیگـری نیز در کنـار آن ها یـا در َورای 

دارد.  آن ها وجـود 
و اّمـا اگـر مـراد از »نمـود« نامیـدن اشـیای 
مـاّدی، فضـا، افعـال آگاهانـه و زمـان ایـن 
باشـد کـه این هـا، به معنایـی که فهـم عرفی 
واقعـی  اصـًا  می دانـد،  واقعـی  را  آن هـا 
نیسـتند و بـه آن معنـا، فقط چیـز دیگری که 
ورای این هاسـت و اینهـا نمودهـای آن انـد 
واقعـی اسـت، یعنـی این هـا اصـًا در عالـم 
وجـود ندارنـد، در این صـورت، این نظرات 
بـا فهم عرفـی می سـتیزند. با مثالـی می توان 
ایـن مـراد دوم را ایضاح کرد. شـک نیسـت 
کـه سـتارۀ قطبـی، وقتـی بـه آن می نگریـم، 
بسـیار کوچک تـر از مـاه جلـوه می کند. پس 
ـ  می نمایـد  آن چـه  کـه  بگوییـم  می توانیـم 
یعنـی نمود ـ عبارت اسـت از این که: سـتارۀ 
قطبـی کوچک تـر از مـاه اسـت. امـا »این که 
سـتارۀ قطبـی کوچک تـر از مـاه اسـت« در 
عالـم وجـود نـدارد، یعنـی در عالـم سـتارۀ 
قطبـی کوچک تـر از مـاه نیسـت. بنابرایـن، 
آن چـه می نمایـد کـه در عالـم وجـود دارد، 
صرفـًا یـک چیـز موهـوم و خیالی اسـت. به 
عبـارت دیگـر، آن چـه می نمایـد نیسـت، یا 
آنچـه ظهـور دارد واقعیّـت نـدارد. بـه ایـن 
معنـا، کسـانی کـه مـراد واقعی و جّدی شـان 
همیـن امـر دوم اسـت، معتقدنـد کـه مـاّده، 
واقعیّـت  زمـان  و  آگاهانـه  افعـال  فضـا، 
ندارنـد، بلکـه فقـط ظهـور دارنـد، و ایـن 
چیـزی جـز مخالفـت با فهـم عرفی نیسـت. 
و اّمـا چیـزی کـه ایـن کسـان به فهـم عرفی 
می افزاینـد یـا بـه تعبیـر دقیق تـر، چیـزی که 
اینـان بـه جای موجـودات مـورد اعتقاد فهم 
نیسـت:  واحـدی  چیـز  می نشـانند،  عرفـی 
بعضـی بـه مجموعه یـی از اذهـان مختلـف 
قایـل شـده اند؛ بعضـی بـه یک ذهـن واحد؛ 
و بعضـی بـه چیـزی که بـه یک معنـا، ذهنی 
یـا روحانـی اسـت امـا نمی تـوان گفـت که 
دقیقـًا یـک ذهـن واحـد یـا مجموعه یـی از 

اذهـان کثیره اسـت. 
منبع:باشگاهاندیشه
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اوسـني  لـه  ښـار  د  ښـاریان  کابـل 

دې  د  وايـي،  کـوي  وضعیتـه شـکایت 

ښـار ډېـرې الرې د پوځیانـو لخـوا تړل 

شـوي او ملکـي نقلیه وسـایطو ته اجازه 

نـه ورکـول کېـږي چـې ځنـې تېـر يش.

ښـاریان وايـي، پـه دې وروسـتیو کـې 

کـړې،  غـوره  پوځـي څېـره  دغـه ښـار 

یـې  سـړکونه  او  الرې  مهمـې  اکـره 

دي. کـړي  بنـدي  پوځیانـو 

ورځ»۱۳۹۶کال  پـه  شـنبې  د  دوی 

وویـل  تـه  راډیـو  ازادي  سـلواغې۲۱« 

چـې د دغو الرو او سـړکونو تـړل کېدو 

اندېښـمن کـړي او حکومت هـم په دې 

اړه خلکـو تـه پـه زغـرده څـه نـه وايـي.

دوه کابـل ښـاریان لـه مکروریانـو څخه 

روان  پـي  تـه  سـیمې  مرکـزي  ښـار  د 

وو، ازادي راډیـو تـه وویـل چـې د الرو 

بندېـدو ورتـه په دغه ښـار کې اوسـېدل 

ګـران کـړي دي.

دوی زیاته کړه:

»۱- دا ټولـې څلـور الرې پوځیانو بندې 

کـړي، مـوږ دې تـه حیـران یـو چـې د 

دوی موټـر ځـې راځـي او نـورو خلکو 

بنـدې دي. ته 

۲- کاروبـار ته زیان رسـېدلی، ناروغانو 

السـه  لـه  ژونـد  الره  پـه  روغتونونـو  د 

ورکـړی.«

ځینو ویل، دغه الرې او سـړکونه یوازې 

لپـاره  د وسـایطو  د دوی  او  د ملکیانـو 

تـړل شـوي حـال دا چـې د حکومـت 

لـوړ پـوړو چارواکـو او زورواکو ته چې 

د تـورو ښیښـو پـه موټـرو کـې ګرځـي، 

خالصـې وي.

د کابـل ښـار محمـود خان ُپل، د شـش 

درک سـړک، مکروریانو تـه تلي الرې، 

د مسـعود څلـور الرې او د رسینا هوټل 

تـه څېرمـه سـړک هغـه سـیمې دي چې 

د خلکـو په خـره حکومت بنـدې کړي 

دي.

د  هوټـل،  انټرکانټیننټـال  پـر  کابـل  د 

د  او  څېرمـه  تـه  څلـورالرې  صـدارت 

کابل ښـار پـه لوېدیځ کـې د ۱۱۱ فرقې 

پـر یـوه کنـډک د وسـله والـو مخالفینو 

له حملو وروسـته چې سـلګونو کسـانو 

ته پـه کې مـرګ ژوبلـه واوښـته، امنیتي 

ځواکونـو د ښـار د امنیـت لپـاره تدابیـر 

کړل. شـدید 

د افغانسـتان د کورنیو چـارو وزارت ډاډ 

ورکـوي چـې کومـه امنیتـي سـتونزه نـه 

شـته او امنیتـي ارګانونـه، د خلکـو د ال 

امنیـت لپـاره په خپلو دنـدو بوخت دي.

د دغـه وزارت د ویانـد مرسـتیال نرصت 

رحیمـي لـه ازادي راډیـو رسه پـه خـرو 

کـې کابـل ښـار تـه د امنیتـي ګواښـونو 

خرونـه، د ټولنیـزو رسـنیو کار وبالـه.

قوماندانـۍ  د  ګارنېزیـون  کابـل  د  خـو 

رسپرسـت جـرال افضـل امـان وايي، د 

تېـرو څو ورځـو امنیتـي ګواښـونو لپاره 

تدابیـر نیـول شـوي وو، خو وايـي، دغه 

وضعیـت بـه ډېـر ژر عادي حالـت ته را 

وګرځي.

نوموړي زیاته کړه:

»زمـوږ د امنیتـي راپورونـو پـه پـام کـې 

نیولـو رسه، پـه تېرو څو ورځـو کې یولړ 

او د دې  امنیتـي ګواښـونه موجـود وو 

لپـاره چـې خدای مـه کړه د تروریسـتانو 

لـه اعاملـو، بـل وضعیت پېـښ نه يش، 

او خلـک پـه کـې تلـف نـه يش، دغـه 

تدابیرمـو ونیـول، خـو ان شـاءالله څـو 

سـاعته وروسـته بـه دغـه سـتونزه هواره 

يش.«

پـه ورتـه وخـت کـې د مرشانـو جرګـې 

د امنیتـي او دفاعـي چـارو کمېسـیون د 

کابـل ښـاریانو اندېښـنې پرځـای ګڼـي 

او لـه حکومتـه غـواړي چـې د الرو او 

سـړکونو د بندولـو پرځـای دې، کشـفي 

او اسـتخبارايت ارګانونـه فعـال کـړي.

د دغـه کمېسـیون رئیـس محمـد هاشـم 

تـه  راډیـو  ازادی  اړه  دې  پـه  الکـوزي 

وویـل:

»دوی بایـد خپـل کشـفي ارګانونه فعال 

کـړی،  ويـښ  خوبـه  لـه  غفلـت  د  او 

خپـل  او  تـړل  الرو  د  پرمـخ  خلکـو  د 

ځانونـه په سـمېټي دېوالونـو او تیږو کې 

خونـدي کـول، د خلکو په زیـان دي او 

ده.« دا درشم خـره 

بندېـدل،  الرو  د  چـې  تائیـدوي  دی 

دولتـي  او  ناروغانـو  د  تـه  روغتونونـو 

ادارو تـه د کارکوونکـو رسـېدل ځنډوي 

سـتونزې  ګڼـې  تـه  خلکـو  عامـو  او 

پیښـېږي.

د  د سـتونزو  وايـي، حکومـت دې  دی 

پېښـولو پرځـای، خلکـو تـه پـه بېالبېلو 

برخـو کـې ښـه خدمتونـه تـررسه کړي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې پـه دې 

کورنیـو  د  افغانسـتان  د  کـې  وروسـتیو 

چـارو او د دفـاع وزارتونـو د مي امنیت 

د  ګـډه،  پـه  ریاسـت رسه  لـه عمومـي 

یـو جامـع  لپـاره  امنیـت  د  کابـل ښـار 

او ولسـمرش هـم  پـالن چمتـو  امنیتـي 

تائیـد کـړی دی او ټـاکل شـوې ده چې 

پـه راتلونکـې اوونـۍ کـې عمـي يش.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2203  يک    شنبه      22 د  لو  /   بهمن      y    1396   24 جما د ی اال و ل    y 1439  11 فبر و ر ی    62018

اتحادیۀصرافان:

بانـک مرکـزی عامـل اعتـراض هـاست
بانک مرکزی:

صـرافان خـواست فراقـانونی دارنـد

...و گرسنه گی ادامه دارد

ښاریان: 

کابل ښار په دې وروستیو کې پوځي بڼه خپله کړې

اعتصـاب کاری صرافـان در اعتراض 
بـه ایجـاد برخی تعدیـات در مقررۀ 
امـور  در  افغانسـتان  مرکـزی  بانـک 
خدمـات پولـی، وارد پنجمیـن روز 

. شد
اتحادیـه  رییـس  سـاپی،  میرافغـان 
صرافـان گفـت کـه اعتصـاب کاری 
افغانسـتان،  سراسـر  در  صرافـان 
صرافـان  بـرای  دالـر  میلیون هـا 
رسـانیده  مالـی  زیـان  تاجـران  و 
اسـت؛ امـا آقـای سـاپی تأکیـد کـرد 
کـه مسـوول ایـن وضعیـت، بانـک 

اسـت. افغانسـتان  مرکـزی 
آقای سـاپی گفت که رییـس اجرایی 
جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  و 
افغانسـتان در دیـدار بـا آنـان وعـده 
کرده انـد کـه کمیتـۀ مختلـط را برای 
ایجـاد خواهنـد  آنـان  حـل مشـکل 

. د کر
آقای سـاپی افـزود که سـرور دانش، 

جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 
افغانسـتان بـه آنـان وعده داده اسـت 
کـه اعضـای کمیتـۀ مختلط متشـکل 
از نماینـدگان معاونیت دوم ریاسـت 
جمهـوری، ریاسـت اجرایـی، بانـک 
مرکـزی، اتاق های تجـارت و صنایع 
افغانسـتان و اتحادیـه صرافـان افغان 
آنـان  مشـکل  بـه  رسـیدگی  بـرای 

تعییـن خواهـد گردیـد.
مـا  »اعتصـاب  آقـای سـاپی گفـت: 
تـا  می کنیـم  اعتصـاب  دارد،  ادامـه 
زمانـی کـه خواسـت های قانونـی و 

شـرعی مـا پذیرفتـه شـود«.
صرافـان به روز چهارشـنبه )۱۸ دلو( 
سـرای شـهزادۀ کابـل را بسـتند و از 
کاری  اعتصـاب  اکنـون  تـا  روز  آن 

آنـان ادامـه دارد.
اتحادیـه صرافـان ، در اعتـراض بـه 
بانـک  مقـررۀ  در  تعدیـات  برخـی 
افغانسـتان اعتصـاب کـرده  مرکـزی 

اند و به گفتۀ خودشـان ۲۲ خواسـت 
از بانـک مرکـزی دارنـد.

در  صرافـی  جـواز  صـدور  آغـاز 
شـهرهای بـزرگ، نبـود گزارش دهی 
گزارش دهـی  اسـعار،  تبادلـه  از 
آن  ارزش  کـه  پولـی  معامـات  از 
بیـش از یـک میلیـون افغانـی باشـد، 
ضمانـت  افغانـی  ۵۰۰هـزار  تعییـن 
خارجـی،  شـهروندان  بـرای  جـواز 
لغـو تضمیـن صـراف بعـد از فسـخ 
جـواز تحـت عوایـد بانـک، انتقـال 
آزادانـۀ پـول در داخـل کشـور، لغـو 
بـه  دسترسـی  و  مشـتری  شـناخت 
عمده تریـن  از  اشـخاص  دیتابـس 
اسـت. اتحادیـه  ایـن  خواسـت های 
امـا بانـک مرکـزی افغانسـتان بـاور 
دارد کـه مقـرره خدمـات پولـی بـر 
مبـارزه  بانکـداری،  قوانیـن  اسـاس 
علیـه تطهیر پـول و تأمیـن تروریزم، 

تعدیـل شـده اسـت.
بانـک  سـخنگوی  هاشـور،  ایمـل 
مرکزی افغانسـتان گفت کـه اتحادیه 
»خواسـت های  افغـان  صرافـان 

دارنـد. فراقانونـی« 
آن  افـزود  هاشـور،  آقـای 
خواسـت های صرافـان کـه بـه قانون 
ارتبـاط نداشـت، بانـک مرکـزی در 
داده  نشـان  انعطـاف  آن،  بـه  رابطـه 
قانـون  امـا مـواردی کـه در  اسـت؛ 
پیش بینی شـده اسـت، بانـک مرکزی 

کنـد. قانون شـکنی  نمی توانـد 

www.mandegardaily.com

دامنـۀ فقر و گرسـنه گی در کشـور هر 
روز بیشـتر می شـود کـه ایـن مـورد، 
نهادهـای  و  شـهروندان  نگرانیهـای 
جهانـی را نیـز بـه همراه شـده اسـت.
در همیـن راسـتا، توبی لینزر، مسـوول 
بشردوسـتانۀ  کمک هـای  هم آهنگـی 
افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان 
می شـود  پیش بینـی  کـه  می گویـد 
شـمار افـراد نیازمنـد بـه مـواد غذایی 

یابـد. افزایـش  افغانسـتان  در 
او گفتـه اسـت که سـازمان ملـل برای 
تأمیـن مـواد غذایـی افـراد نیازمنـد در 
افغانسـتان بـه چهارصـد میلیـون دالـر 
اعتبـار نیـاز دارد کـه بخشـی از ایـن 

اعتبـار فراهم شـده اسـت.
ایـن مقـام سـازمان ملل تصریـح کرد: 
»فکـر می کنـم بـرای مـردم افغانسـتان 
ادامـۀ وضعیـت کنونی بسـیار دشـوار 
اسـت، بـه ویـژه برای کسـانی کـه در 
مناطـق دوردسـت زنده گـی می کنند و 
مـردم این کشـور عاوه بر مشـکات 
اقتصـادی، از خشـونت و افراط گرایی 

نیـز رنـج می برند«.
کـرده  اعـام  متحـد  ملـل  سـازمان 
اسـت کـه در سـال گذشـتۀ میـادی 
بیـش از ۳۰ نفـر از کارکنـان داخلی و 
خارجـی سـازمان های امدادرسـان در 
اثـر حمات تروریسـتی در افغانسـتان 

اند. باختـه  جـان 
بانـک  در  مسـووالن  ایـن،  از  پیـش 
جهانـی نیـز بـا ارایـۀ گزارشـی گفتـه 
بودنـد کـه فقـر در افغانسـتان افزایش 

یافتـه اسـت.
بـر بنیاد آمـار بانک جهانـی، میزان فقر 
در میـان سـال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، بـه 
بیـش از ۳6 درصـد می رسـید، امـا در 
میـان سـال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱4، میـزان 
فقـر میـان شـهروندان افغانسـتان سـه 
درصـد افزایـش یافته و بـه بیش از ۳۹ 

درصد رسـیده اسـت.
ملـل  سـازمان  اعضـای  نگرانـی  از 
و  گرسـنه گی  کـه  می آیـد  بـر  متحـد 
فقـر، چندیـن میلیون تـن از هموطنان 
مـا را در مرکـز و والیـات دیگر تهدید 
می کند که رشـد روزافـزون بیکاری و 
پاییـن بودن سـطح اقتصادِ مردم سـبب 
فقـر و گرسـنه گی در افغانسـتان شـده 
اسـت. همچنـان افزایـش قیمـت مواد 
غذایـی موجب شـده تا میـزان فقر در 
افغانسـتان بـه طـور سرسـام آوری باال 

برود.
کافـی اسـت تـا بـه اطـراف و اکنـاف 
شـهر کابـل و سـایر والیـات نظـری 
انداخته شـود، اکثر شـهروندان در فقر 
کامـل به سـر می برنـد و کودکان شـان 
بنـا به نخـوردن مـواد خوراکـی کافی، 

بـه سـوء تغـذی مبتـا شـده انـد کـه 
ایـن رقـم هـر سـال رو بـه افزایـش 

می باشـد.
دامنـۀ فقـر با سـر کار آمـدن حکومت 
وحـدت ملی بیشـتر شـد. در این دور 
از نهادهـای  بـود کـه بخـش زیـادی 
بیرونـی کارهـای خـود را تعطیل کرده 
و کارمنـدان خـود را جـواب دادنـد. 
حکومـت  مسـووالن  ایـن،  کنـار  در 
کارزارهـای  زمـان  در  ملـی  وحـدت 
انتخاباتـی خود تعهد سـپرده بودند که 
میـزان فقـر را پایین می آورنـد و برای 
شـهروندان شـغل ایجـاد می کننـد، اما 
مسـووالن،  ایـن  زمانـی  فرصـت  در 
نتیجـه بـر عکس شـد و گرسـنه گی با 

ابعـاد تـازۀ آن ادامـه یافت.
پیـش از ایـن، اتحادیـۀ ملـی کارگران 
افغانسـتان نیـز اعـام کـرده بـود کـه 
وحـدت  حکومـت  کار  بـه  آغـاز  از 
ملـی تـا کنـون، پنج صدهـزار تـن در 
کشـور بیکار شـده انـد. اتحادیـۀ ملی 
کارگـران گفته اسـت که چهـل و یک 
بیـکار  افغانسـتان  باشـنده گان  درصـد 

. ستند ا
آمـار  کـه  دارد  تأکیـد  اتحادیـه  ایـن 
بلنـد بیـکاری در کشـور سـبب شـده 
اسـت کـه سـه میلیـون شـهروند کـه 
اکثریت شـان قشـر جـوان را تشـکیل 
می دهنـد، بـه مـواد مخـدر رو آورده 

. ند ا
ایـن  آمـار  بنیـاد  بـر  هـم،  سـویی  از 
نهـاد، چهل ویـک درصـد باشـنده گان 
کشـور زیـر خط فقـر زنده گـی دارند. 
اتحادیـۀ ملـی کارگـران تأکیـد کـرده 
کارگـر  کـودک  میلیـون  دو  کـه  بـود 
بـه دلیـل آمـار بلنـد بیـکاری و فقـِر 
اقتصـادی بـه کارهـای شـاقه مشـغول 
انـد و در وضعیت بد معیشـتی به سـر 

می برنـد.
اعتـراف  سـرحد  تـا  وضعیـت  ایـن 
واضـح مسـووالن حکومـت پیش آمد 
و آنـان را بـر آن داشـت تـا »شـورای 
عالـی کاهـش فقـر« را بسـازند. محمد 
اشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
افتتـاح  در  پیـش  مـاه  چنـد  ملـی 
نمایشـگاهی از تولیـدات داخلی گفت 
کـه یـک سـوم شـهروندان افغانسـتان 
بـه دلیل فقـر اقتصادی شـبانه گرسـنه 

بنـد. می خوا
آقـای غنـی بـرای تغییر ایـن وضعیت 
پیشـنهاد کـرده بود تـا میـزان تجارتی 
افغانسـتان را تغییـر کنـد. بـه بـاور او، 
هـدف،  ایـن  بـه  شـدن  نایـل  بـرای 
سـکتور خصوصـی و دولـت بایـد بـه 
گونـۀ مشـترک کار کننـد و در زمینـۀ 
هـم  بـا  افغانسـتان  اقتصـادی  رشـد 

همـکار باشـند.
و  بـود: سـکتور خصوصـی  گفتـه  او 
بخـش صنایـع افغانسـتان، بـه حیـث 
شـریک و همـکار اسـتند و تـا زمانـی 
باشـیم، محتـاج  کـه صنعـت نداشـته 
ایـن  بـه  همـکاری  اسـتیم.  دیگـران 
اسـت  وظیفـه اش  دولـت  کـه  اسـت 
و مجبـور اسـت کـه بخـش صنایـع و 

کنـد. تقویـت  را  داخلـی  تولیـدات 
ایـن پیشـنهادها در حالی پیش کشـیده 
سراسـر  در  ناامنـی  میـزان  کـه  شـد 
افغانسـتان بیشتر شـده و این وضعیت 
و  کار  ادامـۀ  از  را  سـرمایه گذاران 
تاش هـای بیشـتر بازداشـت و چنـان 
بـه نظـر می رسـد که ایـن پیشـنهاد در 
سـبب  نیفتـاد،  کارسـاز  این کـه  کنـار 
شـد تا بخشـی از سـرمایه گذاری هایی 
کـه پیـش از ایـن صـورت گرفتـه بود 

متوقف شـود. نیـز 
ناامنـی، چالـش  کنـار  در  بـرق  نبـود 
تولیـد  و  بازرگانـان  راه  فـرا  دیگـری 
کـه  اسـت  افغانسـتان  کننـده گان 
درشـت  وعده هـای  علی رغـم 
مسـووالن، همچنـان پا برجا اسـت. با 
این همـه، آقـای غنـی تأکیـد کـرد کـه 
در دو سـال آینـده نیازمندی هـای برق 
افغانسـتان از طریـق واردات بـرق از 
کشـورهای همسـایه بـه صـورت کلی 

حـل خواهـد شـد.
چنـد مـاه پیش شـورای عالـی کاهش 
فقـر و عرضـۀ خدمـات و مشـارکت 
از  نخسـتین بار  بـرای  شـهروندی، 
سـوی حکومـت افغانسـتان ایجـاد و 
هـدف از ایجاد این شـورا، تشـخیص 
عوامـل فقر، مشـخص سـاختن شـمار 
شـهروندانی کـه بـا فقر دسـت و پنجه 
بـرای  برنامه ریـزی  و  می کننـد  نـرم 
کاهـش فقـر اسـت؛ امـا تـا هنـوز کار 
ملموسـی از نشـانی این شورا صورت 
نگرفتـه و اعـام فعالیـت آن نیـز بـه 
کـه  می مانـد  کمیسـیون هایی  ایجـاد 
پـس از هـر اتفاقی تشـکیل می شـوند 
داده  بیـرون  مـوردی  آن  نتایـج  از  و 

نمی شـود.
آگاهـان بـه ایـن بـاور انـد کـه فقـر 
پدیـدۀ چنـد بُعدی اسـت و از سـوی 
کاهـش  بـرای  افغانسـتان  حکومـت 
شـهروندان  اقتصـادی  رشـد  و  فقـر 
اولیـه  بایـد ضروریـات  ایـن کشـور، 
عرضـه  بـازار  در  پاییـن  قیمـت  بـا 
شـود و اشـتغال زایی صـورت گیـرد. 
آنـان می گوینـد که بـرای کاهـش فقر 
بایـد مصوونیـت غذایـی، زمینـۀ ارایه 
خدمـات صحی، مسـکن و ضروریات 

اولیـه بـرای مـردم فراهـم شـود.

هارون مجیدی
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ورزش
داوود عرفان

در تقسـیم بندی دولت هـا در روابـط بین الملـل، دولت هـای 
بـه   )collapse state( سسـت  دولت هـای  یـا  شـکننده 
دولت هایـی گفتـه می شـود کـه در ملت سـازی نـاکام مانـده 
انـد. پاکسـتان در کنـار افغانسـتان و ده هـا کشـور دیگر، از چنیـن وضعیتی 
برخـوردار انـد. کارشناسـان روابـط بین الملـل بـه این بـاور اند کـه اگر در 
ایـن کشـورها اقدامات مقتضای ملت سـازی صـورت نگیرد، پایـان محتوم 
این دولت ها، فروپاشـی اسـت. پاکسـتان از دیرباز در خطر فروپاشـی قرار 
دارد. مباحـث زیـادی در ایـن زمینـه قابـل طرح اسـت که مجـال پرداختن 
بـه آن در ایـن گـزارک نیسـت. بسـیاری از کاربـران فضای اجتماعـی ما با 
مـوج جدیـدی از تظاهـرات در پاکسـتان، فکـر می کننـد کـه ایـن کشـور 
چنـد روزه فـرو خواهـد پاشـید و سـپس دو سـوم خـاک پاکسـتان بـه مـا 
ملحـق خواهـد شـد و برخـی چـون امـراهلل صالـح توصیـه می کننـد که با 
دخالـت و تحریـک در پاکسـتان، منافـع ملـی افغانسـتان را بایـد بـرآورده 

ساخت. 
در مورد چنین واکنش هایی چند نکته الزم به یادآوری است:

نخسـت: افغانسـتان خـود دولتی شـکننده دارد. ملتـی به معنـای واقعی در 
این جـا شـکل نگرفتـه و منافـع ملی یـی تعریـف نشـده اسـت. بنابـر ایـن، 
هرگونـه اقدامـی از جانـب مـا می توانـد با واکنش پاکسـتان مواجه شـده و 

از ضعف هـای بی شـمار مـا بهره بـرداری بیشـتری صـورت گیـرد.
دوم: انفصـال سـرزمینی و تجزیـه در روابـط بین الملـل بـه سـختی قابـل 
پذیـرش اسـت. نمونه های ُکردسـتان عـراق و کاتالونیا، مصـداق عینی این 
مدعـا اسـت. بنابـر ایـن، چشـم دوختـن به تجزیـۀ پاکسـتان، خیـال واهی 

ست.  ا
قـوی و حمایت هـای  ارتـش  دلیـل وجـود  بـه  پاکسـتان  تجزیـۀ  سـوم: 
قدرت هایـی چـون انگلیـس، چیـن و حتـا روسـیه، بـه سـاده گی میسـر 

نخواهـد بـود.
چهـارم: بـا وجود اختـاف نظرهای اخیر امریکا و پاکسـتان، طـرح تجزیۀ 
پاکسـتان از جانـب امریـکا، عاقانـه بـه نظـر نمی رسـد، زیـرا اوالً پـای 
سرنوشـت سـاح های اتمـی در میـان اسـت و ثانیـًا، تجزیـۀ یـک کشـور 
بـه واحدهـای جدیـد، مدیریـت ایـن واحدها را بـرای قدرت هـای بزرگ، 

مشـکل می سـازد.
پنجـم: تجزیـۀ پاکسـتان، تجزیـۀ منطقـه از جمله ایـران و افغانسـتان را در 
پـی خواهـد داشـت و مدیریـت بحـران در حـد فاصـل بیـن خاورمیانـه، 
آسـیای میانـه و جنـوب غـرب آسـیا، می توانـد رویایی قدرت هـای بزرگ 
جهانـی و احتمـال درگیـری قدرت هـای بـزرگ را افزایـش دهـد. بـه نظر 
نمی رسـد قدرت هـای جهانـی چنیـن سـناریویی را طراحـی کرده باشـند.

احمد بهزاد

وقتییکرییسجمهوربیاعتبارمیشود
خبرگزاری هـا و کاربـران فضـای مجازی موضع گیـری اخیر 
آقـای اشـرف غنی احمـدزی، رییس حکومت افغانسـتان در 
حمایـت از دادخواهـی مدنـی شـهروندان پشـتون تبار پاکسـتان را با لحنی 
آمیختـه بـه طعنـه و کنایـه پوشـش داده اند. جنـاب آقای غنی گفته اسـت: 
»از جامعـۀ جهانـی و نیـز از جامعۀ مدنی پاکسـتان انتظار مـی رود که چنین 
حرکت هـا را حمایـت کننـد؛ همان طـوری کـه حرکت هـای حقوق دانـان 
در پاکسـتان بـه نتیجـه رسـید.« آقـای غنـی گویـا در لحظـۀ تجویـِز ایـن 
نسـخه در توییتـر بـرای دولت مـردان جهـان و فعـاالن مدنـی پاکسـتان، 
فرامـوش کـرده اسـت کـه خـودش بـه عنـوان یـک رییـس حکومـت در 
مقابـل دادخواهـی میلیونـی شـهروندانش چـه رفتاری پیشـه کرده اسـت؟ 
رییـس حکومتـی کـه در برابـر باشـکوه ترین و صلح آمیزتریـن تظاهـرات 
مدنـی توسـط شـهرونداِن به سـتوه آمده از تبعیـض اش، دیـواری از کانتینر 
بنـا می کنـد، مدیران ارشـد امنیتی اش برای بسـتن خیابان بـه روی مردمان، 
انفجـار و انتحـار در میـان صفـوف تظاهـرات مدنـی را سـازمان می دهند، 
گاردهـای تـا بـِن دنـدان مسـلحش بر پیشـانی معترضـاِن به ناامنی شـلیک 
می کننـد، نمی توانـد آمـوزگار رفتـار مدنـی و الگـوی تن دهی بـه مطالبات 

عدالت خواهانـه برای همسـایه شـود.
جنـاب آقـای اشـرف غنی در فـرازی دیگـر از افاضـات مدنی گرایانۀ خود 
از رسـانه ها خواسـته اسـت: »تصاویر واقعـی را از جریـان تظاهرات کنونی 
پاکسـتان بـه جهانیـان گزارش دهنـد.« این گوشـه از فرمایـش جناب غنی 
بـه رسـانه ها، بی تأثیـر از دادخواهـی جهانـی شـهروندان تحت سـتم آقای 
غنـی نمی توانـد باشـد؛ زیـرا ایشـان در یک ونیم سـال اخیر با اسـتقبالی که 
از سـوی عدالت خواهـان جنبـش روشـنایی در جریـان سـفرهای خارجی 
خـود شـده اسـت، حـاال می دانـد کـه آگاهـی جهانیـان از اعمـال تبعیض 
و سـتم حکومـت بـر مـردم، فشـار و هزینـۀ بسـیاری بـر حاکمان سـتمگر 
و تبعیض پیشـه تحمیـل خواهـد کـرد. از همیـن روسـت کـه آقـای غنـی 
می کوشـد تـا با تشـویق خبرنگاران بـرای پوشـش اعتراضـات دادخواهانۀ 
منسـوبان یـک قوم در پاکسـتان، سـران همسـایه را متحمل فشـار و هزینه 
سـازد. آقـای غنی بـا وجود توصیه بـه خبرنـگاران برای فعالیت بیشـتر در 
انعـکاس جهانـی اخبـار نارضایتی ها در پاکسـتان، خودش کوشـیده اسـت 
بـا لغـو نشسـت های خبـری، از روبه رو شـدن با خبرنـگاران در سـفرهای 
خارجـی خـودداری کنـد و بعضًا از خیر سـفرهای حاشـیه دار نیـز بگذرد.
فرمایـش تـازۀ آقـای غنـی بـرای رسـاندن صـدای پشـتون های معتـرِض 
پاکسـتان بـه جهانیـان در شـرایط کنونـی، مضحـک بـه نظـر می رسـد؛ 
زیـرا همزمـان بـا ایـن فرمایـش آقـای غنـی، هـزاران تـن از شـهروندان 
و  فبـروری   ۱۷ در  تـا  می کننـد  آمـاده  را  افغانسـتان خـود  عدالت خـواه 
همزمـان بـا نشسـت امنیتـی مونیـخ، در برابـر تبعیـض سیسـتماتیک قومی 
و سیاسـت های ظالمانـۀ حکومـت اشـرف غنـی و شـریکانش، دسـت بـه 
تظاهـرات اعتراضـی بزننـد. آقـای غنـی بایـد بدانـد، تـا زمانـی کـه دروغ 
می گویـد، سـتم می کنـد و تبعیض روا مـی دارد، ادای زمام دار عادل توسـط 
ایشـان، نمایشـی کمـدی تراژیـد خواهـد بـود کـه موجب سرشکسـته گی 

بیشـتر نظـام سیاسـی حاکـم بـر افغانسـتان می شـود.

انفـجاری   وقـوع
ننـگرهار      درکـرکتبـازی     در

فسکـی   لـوانـدو     مـذاکرۀ
مـادرید  رئـالبه    انتـقال     بـرای

فیـسبـوک نـــامــه

ـــتِ کم  ـــار، دس ـــت در ننگره ـــازی کرک ـــدان ب ـــاری در می انفج
ــن  ــار مایـ ــت. انفجـ ــا گذاشـ ــی برجـ ــته و زخمـ ۱۲ کشـ
ـــار  ـــت در ننگره ـــازی کرک ـــدان ب ـــک می ـــده در ی ـــازی ش جاس
جـــان چهـــار فـــرد ملکـــی را گرفتـــه و ۸ تـــن دیگـــر را 

زخمـــی کـــرده اســـت.
گفتـــه می شـــود ایـــن رویـــداد زمانـــی اتفـــاق افتـــاد کـــه 
ـــی  ـــوالی »بت ـــت در ولس ـــی کرک ـــم محل ـــن دو تی ـــابقه بی مس

ـــت. ـــته اس ـــان داش ـــت جری ـــن والی ـــوت« ای ک
ـــوت  ـــی ک ـــی ولســـوالی بت ـــۀ چهارده ـــدادی در منطق ـــن روی ای
رخ داده اســـت. دو د انشـــجو و یـــک دانش آمـــوز نیـــز در 

ـــد. ـــامل ان ـــداد ش ـــن روی ـــه گان ای ـــان جان باخت می
ـــته  ـــا کش ـــار تنه ـــت ننگره ـــات در والی ـــم، مقام ـــوی ه از س
شـــدن 4 تـــن را در نتیجـــۀ انفجـــار یـــک حلقـــه مایـــن در 
ـــان  ـــورد زخمی ـــد  و در م ـــد کردن ـــوت تائی ـــی ک ـــوالی بت ولس

ـــد. ـــه ان ـــزی نگفت چی

یــک نشــریۀ اســپانیایی مدعــی شــده اســت کــه مهاجــم لهســتانی 
ــارۀ  ــگاه در ب ــن باش ــووالن ای ــا مس ــخ ب ــرن مونی ــال بای ــم فوتب تی
انتقــال احتمالــی اش بــه ســانتیاگو برنابئــو مذاکراتــی داشــته اســت.
اســپانیا مدعــی شــده اســت کــه روبــرت  نشــریۀ مــارکای 
لواندوفســکی بــا مســووالن باشــگاه بایــرن مونیــخ در بــارۀ انتقالــی 

احتمــال بــه رئال مادریــد صحبت هایــی داشــته اســت.
طبــق ادعــای ایــن نشــریه، ســزاری کوچارســکی، مدیــر برنامه هــای 
لواندوفســکی بــا مدیــران باشــگاه بایــرن مونیــخ مذاکره یــی داشــته 
ــان  ــا همچن ــۀ باواری ــم منطق ــه تی ــی اســت ک ــن در حال اســت و ای
احتمــال فــروش یکــی از مــورد اعتمادتریــن مهاجمــان نــوک دنیــا 

را رد می کنــد.
ــرزگاد  ــریۀ پ ــگار نش ــک، خبرن ــاژ ولودارژی ــال، توم ــن ح در همی
ــه  ــت ک ــته اس ــریه نوش ــن نش ــود در ای ــتون خ ــپورتووی در س اس
رئــال مادریــد بــه کوچارســکی شــده اســت کــه احتمــال رخ دادن 
ــا  ــه اســت. ب ــه گذشــته قــوت گرفت انتقــال لواندوفســکی نســبت ب
ــخ وارد  ــرن مونی ــا بای ــدارد ب ــد ن ــکی قص ــود لواندوفس ــن وج ای
ــپانیا  ــت اس ــه پایتخ ــش ب ــیر انتقال ــم مس ــر ه ــود و اگ ــگ ش جن
ــود  ــش خواهــد ب ــات مدیربرنامه های ــه لطــف اقدام همــوار شــود ب

ــه پافشــاری خــودش. ن

وضـِع زنان در قلـمروهای 
»فـئوداالِن مـذهبـی«

همچنــان در ایــن نبشــته »فئــودال« یــک اســتعاره اســت کــه در کنــارِ »مذهــب« 
قــرار داده شــده اســت و مــراد آن، پــول داران نیســت، بلکــه آنانــی اســت کــه 
ــه  ــِت فئودالیت ــک موقعی ــران در ی ــه دیگ ــبت ب ــونت گرایی نس ــۀ خش از ناحی
ــی  ــا فئودال های ــور، این ه ــن منظ ــد. روی ای ــرار دارن ــتغنا« ق ــورم( و »اس )مت
ــرِط  ــد و ش ــدون قی ــود را ب ــِت خ ــب، حاکمی ــتفاده از مذه ــا اس ــه ب ــد ک ان

ــد. جغرافیایــی و فرهنگــی، ســاخته ان
ــتثمار  ــه اس ــا ب ــورژوا«؛ بَرده ه ــای »ب ــِت فئودال ه ــه در حاکمی ــان ک همچن
ــن  ــد. ضم ــه ان ــتثمار گرفت ــه اس ــان را ب ــز زن ــا نی ــوند، این ه ــه می ش گرفت
آنکــه قطعه هــای ویژه یــی از جغرافیــای افغانســتان را در قلمــرو خــود دارنــد 
ــد؛  ــت می کنن ــه حاکمی ــن جامع ــواد( ای ــِت )بی س ــر روح و روان اکثری و ب
ــون  ــمت های گونه گ ــد. از قس ــرده ان ــه ک ــا خف ــان را در گلوگاه ه ــدای زن ص
افغانســتان بــه خــود پناه گاه هــای امــن نیــز درســت کــرده انــد. زنــا می کننــد؛ 
لواطــت انجــام می دهنــد؛ بــه انــواِع فســاد اخاقــی مصــاب انــد، در پــرورش 
افراط گرایــی و تروریســتان نقــِش ویــژه را ایفــای می کننــد، ولــی بــا اســتفاده 
از جایــگاهِ مذهبــی و هراســی کــه دیگــران )از کوچک تریــن عضــو خانــواده 
ــه  ــتان ها ب ــا و شهرس ــل دهکده ه ــه کار در داخ ــای محافظ ــا گروه ه ــه ت گرفت
ــاه محســوب می شــوند. ــزه و بی گن ــد، من ــی( از آن هــا دارن ــق دین ــِل عای دلی

ــد،  ــن کشــور حضــور دارن ــر کجــای از ای ــا در ه ــوری از فئوداله ــن کته گ ای
حاکمیــِت قطعــی و جایــگاهِ خــود را بــا اســتفاده از تفاســیِر تنــد و افراطی دین 
ــن انســانی، کنوانســیون های  ــد. صــدای قوانی ــرده ان ــه محکــم ک و دنیاگریزان
بین المللــی دفــاع از حقــوِق زنــان، حقــوق بشــر و ســایر قوانیــِن نافــذه را در 
جغرافیــای تحــت ســلطۀ خویــش خفــه ســاخته انــد تــا شــهروندان بــه ویــژه 

ــان، فهــم و قــدرِت ایســتاده گی را نداشــته باشــند. زن
ــه شــکِل  ــراد اســتند کــه خشــونت گرایی را ب ــن دســته از اف ــن، همی ــر ای بناب
ــد  ــوان را ب ــای نوج ــند، بچه ه ــان را می ُکش ــد. زن ــال می کنن ــاختاری اعم س
راه می ســازند، بــر روح و جســِم هــزاران دختــر و زن تجــاوز می کننــد 
ــاب را نصــب  ــداِل افتخــار و ارب ــمله یی »لُنگــی« خــود م ــر ش ــرانجام ب و س
ــداد َخشــنی اســتیم  ــِن روی ــر چندی ــم و گــواه ب ــاد داری ــه ی ــد. همــه ب می کنن
ــان در محاکــِم صحرایــی تحــِت امــر  ــه قتــل و ُکشــته شــدِن زن کــه منجــر ب
ــتاِن  ــه در شهرس ــوردی ک ــن م ــه آخری ــت. از جمل ــده اس ــراد، ش ــن اف همی
ــدون  ــه ب ــود ک ــی ب ــوِب زن ــت؛ لت وک ــار ُرخ داده اس ــتان تخ ــاه آب اس چ
محکمــه، در صحــرای ســردِ زمســتان زیــر دســتاِن »مذهبی «هــای گنــاه انــدود 

ــد. ــاک ش ــأب؛ ه و قاضی م
ــن  ــد آن ای ــل دی ــر قاب ــای غی ــت، ژرف ــأله اس ــورت مس ــا ص ــا تنه ــن ام ای
اســت کــه هــزاران زِن دیگــر در خانــه و کاشــانه -از ســوی همســراِن خــود 
ــِل حساســیت های  ــه دلی ــد و ب ــرار می گیرن مــورد تجــاوز )عــدم رضایــت( ق
ــا  ــوند و ی ــانه یی  نمی ش ــراد رس ــاش اف ــن قم ــیاری های از ای ــی، بس فرهنگ
ــد؛  ــی داده ان ــی در اوج بی چاره گ ــه زنده گ ــِن ب ــاری ت ــه صــورِت اجب ــم ب ه
ــن  ــج چنی ــترش و تروی ــا در گس ــن فئودال ه ــه همی ــن اســت ک ــا ای ــم ام مه
رخداد هــای وحشــیانه نقــِش اساســی دارنــد. فتــوا می دهنــد، زن را وقیحانــه 
ــه  ــا... ب ــوب و ی ــنگ، چ ــن س ــاِب اولی ــا پرت ــانند و ب ــرا می کش روی صح

ــه دیگــران الگــو می شــوند. ــان، ب صــورت زن
از ســوی دیگــر، از آنجایــی کــه بــه شــدت از قــدرت مذهبــی برخــودار انــد، 
بــر ذهــن و ضمیــِر مــرداِن هــزاران خانــواده تأثیــِر قابــل درنگــی نیــز دارنــد. 
ــه  ــه در جامع ــرای این ک ــراد. ب ــی« اف ــات »ناموس ــتفاده از احساس ــل اس مث
ــک  ــا را تحری ــرداِن خانواده ه ــگاه داشــته باشــند، شــماری از م ســخن و جای
ــه ارتــکاب روابــط جنســی( خــود  ــا از مــرِگ دختــراِن )مظنــون ب می کننــد ت
ــی  ــن کنش ــا چنی ــه ب ــازند ک ــد می  س ــردان را متقاع ــن م ــد و ای ــتقبال کنن اس
ــد  ــاک کنن ــان پ ــن خانواده های ش ــگ را از جبی ــو نن ــه(، از یک س )عقب گرایان
و از ســوی دیگــر، در زبــاِن عمومــی جامعــه »باغیــرت« معرفــی شــوند. بنابــر 
ــا چنیــن رویکــردی، این هــا ارزش هــای جاافتــاده در متــِن جامعــه را  ایــن، ب

ــد. ــرار داده ان ــتفاده  ق ــتبرد و اس ــورد دس ــا م بار ه
زندهگیزندرچنینقلمروی:

ــه در قلمرو هــای  ــی اســت ک ــت زنان ــدۀ وضعی ــاد شــده نشــان دهن ــوارد ی م
ــد. قلمرو هــای کــه ســاحِت )فــردی،  متفــرِق فئودال هــای مذهبــی قــرار دارن
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــی( دارد. قلمرو های ــتانی و اجتماع ــی، اس ــی، گروه جمع
ــت  ــی حاکمی ــای افراط ــایی مذهبی ه ــخصی و عقده گش ــۀ ش ــن، اتوریت قوانی
می کنــد و ســرانجام، خشــونت دقیقــًا بــا توضیحــی کــه در بــاال داده شــد، از 

ــردد. ــاختاری می گ ــری و س ــیر ها تس ــن مس همی
ــد  ــۀ تن ــا نمایش نام ــون ده ه ــا کن ــان ت ــتِن زن ــتن و بس ــا از ُکش ــن فئودال ه ای
ــی  ــن طــرِف ماجــرا جای ــی در ای ــد، ول ــرده ان و خشــونت گرایانه درســت ک
ــدن  ــه اصطــاح فرهنگی-متم ــک شــهری و ب ــِک ی ــاِن را از عین ــا جه ــه م ک
ــا  ــهِم م ــن، س ــر ای ــته ایم. بناب ــرده نتوانس ــی ک ــدام آن چنان ــز اق ــم نی می نگری
نیــز در تســری ایــن نــوع خشــونت بــه همــان انــدازه اســت کــه فئودال هــای 

ــد.  ــس نمی کنن ــری آن را ح ــِی لذت-زه مذهب
ــی  ــی، زنده گ ــای مذهب ــن فئودال ه ــرِق از ای ــای متف ــن، مجموعه ه ــر ای بناب
ــد، در قطعه قطعــۀ جامعــۀ  ــر از »زهــر« درســت کــرده ان ــاِن تلخ ت ــرای زن را ب
مــا حضــورِ زهراگیــن و ُکشــنده دارنــد، جایــگاه، حیثیــت و وقــار زنــان را بــه 
ــودی  ــای خ ــت و نیاز ه ــه خواس ــان ب ــی زن ــد. از زنده گ ــه ان ــروگان گرفت گ
کــه در ایــن جغرافیــا خبــری نیســت؛ حتــا نحــوۀ پوشــیدن، خــوردن، رفتــار، 
عایــق و... همــۀ آن هــا را نیــز زیــر ساتور/ســاطور خشــم و نظــارِت بی قیــد 
ــاِن خــود و کســانی کــه از دسترســی  و شــرط خــود در آورده انــد. بــرای زن
جنســی آن هــا بــه دور اســت، ده هــا پوشــش و خــط قرمــز تعریــف می کننــد، 
ــازند و از دروِن  ــه« می  س ــود »برهن ــزدِ خ ــترس را ن ــل دس ــاِن قاب ــی زن ول
ــِت  ــا حاکمی ــی آن ه ــی و زنانه گ ــه برهنه گ ــود ب ــی خ ــتِ های جنس خواس
جنســی می کننــد. این هــا مردودترین هــای اســتند کــه می شــود نقــِش 

ــرد.  ــبه ک ــان محاس ــر زن ــی خشــونت ها در براب ــی تمام ــا را در پ آن ه
تنهــا روزنه یــی کــه بــه عنــواِن اُمیــد می شــود بــه آن نــگاه کــرد، موجودیــِت 
یــک تصویــر کلــی از چهــرۀ زشــت و قبیــح ایــن افــراد )فئودال هــای مذهبــی( 
در ذهــن و ضمیــر شــمار محــدود افــراد بــه عنــواِن نُخبــه گان و روشــن فکران 
در جامعــه می باشــد کــه می تــوان از ایــن امــکان اســتفادۀ اعظمــی در جهــت 

تضعیــف و مهــارِ جایــگاه این هــا کــرد.

شكیب انصاری///// بخش دوم و پايانی
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

ــافضــای ــنب ــارراشــهرآرام،مطمی ـقنده
ــرال ــردم،جن ــم.م ــازیافت ــتب ــازوذهنی ب
عبدالــرازقرانــهتنهــابحیــثمســئولدرجــه
یــکامنیتــی،بلکــهدرجایــگاهرهبــرمردمــی
لویكندهـــار)قندهـــار،هـــلمند،نیمروزو

زابــل(برایــشاحتــرامقائــلانــد.
اقــوامهرچهــاروالیــت بــزرگان بــا ـ
صحبــتهـــایبســیاربســیارســازنده
پیرامــونوضعیــتبحرانــیكشــور،وحــدت

ووفــاقملــیداشــتیم.
ـكمربنــدامنیتــیلــویكندهــاربــرایامنیت

وســامتافغانســتانحیاتیمیباشــد.
ــوم ــرانق ــاس ــهصده ــکده ــولی ـدرط
ــل ــهءقت ــاتدربرنام ــنوالی ــهگانای ونخب
ــد. ــیدهان ــهادترس ــهش ــرهایب ــایزنجی ه
ـجنــگهـــایمنطقــهءنیابتــیكشورهـــابه
مناطقكشــورتقســیممیگــردد،هـــرروزجان
دههـــاوصدهـــاهـــموطنمــاراازملکیو

نظامــیمیگیــرد.
ـصــدایوفــاقراازبلخ،هـــرات،ســمنگان،
كابــلوجمعــیازوالیــاتافغانســتانو

اكنــونازكندهـــاربلنــدكردیــم.
ــن ــربای ــرقوغ ــوبوش ــمالوجن ـش
سرزمین،هـــمهباهـــمهـــمسرنوشــتیم،درد
یکســانداریــموبــهدرمــانیکســانو

ــم. ــهنیازمندی متحدان
ـدرقندهـــارنســبتبــهكابــل،ازذهـــنیت
ــد. ــدوران ــیب ــومگرای ــاقوق تعصــبونف
ـوضعیــتموجــودكاربیگانــگانومأموریــن

آنــاناســت،مــابایــدتغیرشبدهـــیم.

درد ما یکسان است و به درمان یکسان نیازمندیم؛
احمدولی مسعود در قندهار؛
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