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وزیلر املور خارجله پاکسلتان اعلام کرد، 
تبدیلل  نیابتلی  دوللت  یلک  پاکسلتان  نله 
می شلود و نله در یلک جنلگ نیابتلی دیگر 

حضلور خواهلد داشلت.
خواجله محمد آصلف، وزیر املور خارجه 
پاکسلتان در واکنلش بله ناآرامی هلای اخیر 
می خواهلد  امریلکا  گفلت:  خاورمیانله  در 
پاکسلتان هماننلد یلک دوللت نیابتلی رفتار 
افغانسلتان  در  امریلکا  منافلع  از  و  کلرده 
محافظلت کنلد؛ املا اسلام آباد ایلن کار را 
انجلام نمی دهلد. پاکسلتان از منافلع هیلچ 
کشلور و قدرتلی محافظلت نخواهلد کرد. 

تنهلا بله دنبلال تامیلن منافلع خود اسلت.
وی ادامله داد: صلح در افغانسلتان خواسلته 
نله  اسلت  افغانسلتان  و  پاکسلتان  ملردم 

جهلان. قدرت هلای 
محملد آصلف در ادامه اظهاراتلش از اینکه 
امریلکا، پاکسلتان را...       ادامـه صفحه 6

انتخابللات  در  نماینللده گان  مجلللس 
اعضللای هیللات اداری در اولیللن روز 

کاری اش نللاکام مانللد.
نماینللده گان مجلللس روز شللنبه )19 
حللوت( بلله پللای صندوق هللای رای 
رفتنللد تللا اعضللای هیللات اداری ایللن 
مجلللس را برگزیننللد؛ امللا از میللان 
نامللزدان در پسللت هللای معاونیللت 
اول، معاونیللت دوم و منشللی مجلللس، 
هیچکللدام آرای الزم را بلله دسللت 

نیاوردنللد.
در انتخابللات روز  گذشللته مجلللس 
خللود  رای  حللق  از  نماینللده   221
نامللزدان  و  بودنللد  کللرده  اسللتفاده 
بللرای عضویللت در هیللات اداری بلله 

111 رای نیللاز داشللتند.
همایللون همایللون بللا بلله دسللت آوردن 
108 رای تایللد، عبدالرحیللم ایوبللی بللا 
بدسللت آوردن یللک رای تاییللد و نذیر 
احمللد احمللدزی بللا بدسللت آوردن 
79 رای تاییللد هیللچ کللدام نتوانسللتند، 
پسللت معاونیللت اول مجلللس را از آن 

خللود کنللد.
براسللاس اصللول وظایللف داخلللی 

مجلللس، دور دوم انتخابللات مجلللس 
میللان  اول  معللاون  انتخللاب  بللرای 
احمللد  نذیللر  و  همایللون  آقللای 

احمللدزی برگللزار خواهللد شللد.
سللید علللی کاظمللی و غللام فللاروق 
دوم  معاونیللت  در  نیللز  مجللروح 

مجلللس کاندیللد بودنللد.
آقللای کاظمللی بللا بلله دسللت آوردن 
فللاروق  غللام  و  تاییللد  رای   76
مجللروح بللا بدسللت آوردن 77 رای 

تاییللد نتوانسللت رای الزم را بللرای 
احللراز معاونیللت دوم کسللب کننللد و 
هللردو از دور رقابللت حللذف شللدند.

نیللز  مجلللس  منشللی  پسللت  در 
عبدالرئللوف انعامللی و عبدالقللادر زازی 
نامللزد بودنللد کلله آقللای انعامللی بللا 
کسللب 81 رای تاییللد و آقللای زازی 
هللم بللا اخللذ 99 رای تاییللد نتوانسللتند 
بلله ایللن پسللت برسللند و آنللان نیللز از 

ــه 6 ــه صفح ادام
دور رقابللت...      

اداری در    گزینش  هیأت  ناکامی مجلس   

صفحه 3

کنفرانس  طالبان 
بایکوت کرد را  اندونزیا  صلح 

طالبللان روز شللنبه بلله نخبللگان اسللامی 
تاکیللد کللرد تللا در کنفرانللس صلحللی 
کلله قللرار اسللت در اندونزیللا و بللا 
هللدف دسللتیابی بلله توافللق و حمایت از 
مذاکللرات احتمالللی صلللح در افغانسللتان 

برگللزار شللود، شللرکت نکننللد.
رویتللرز،  خبرگللزاری  گللزارش  بلله 
ایللن درخواسللت در پللی پیشللنهاد مللاه 
گذشللته اشللرف غنللی، رییس جمهللوری 
مذاکللرات  برگللزاری  در  افغانسللتان 
صلللح بللا طالبللان و در پللی آن مطللرح 
شللد کلله قدرت هللای بین المللللی بلله 
دنبللال اعمللال فشللار بللر ایللن جنبللش 
بللا  بلله منظللور پذیللرش مذاکللرات 
هللدف پایللان دادن بلله جنللگ 16 سللاله 

در افغانسللتان هسللتند.
پیشللنهاد  ایللن  بلله  تاکنللون  طالبللان 
پاسللخی نللداده اسللت و امللروز اعللام 
کللرد کلله کنفرانللس پیشللنهادی نخبللگان 
و  پاکسللتان  افغانسللتان،  از  مذهبللی 
اندونللزی بللا هللدف مشللروع سللاختن 
حضللور مهاجمللان خارجللی در کشللور 

اسللامی افغانسللتان اسللت.
طالبللان در بیانیلله ای اعللام کللرد: ایللن 
کنفرانللس کلله بلله پیشللنهاد جوکللو 
اندونزیللا  رییس جمهللوری  ویللدودو، 
در جنللوری قللرار اسللت در اواخللر مللاه 
جللاری میللادی برگللزار شللود تاشللی 
بللرای نشللان دادن »جهللادی ترسللناک« 
در افغانسللتان بلله عنللوان یللک »اقللدام 

غیرقانونللی« اسللت.
در اداملله ایللن بیانیلله همچنیللن آمللده 
ایللن  در  بللا حضللور خللود  اسللت: 
کنفرانللس بلله مهاجمللان در افغانسللتان 
اجللازه ندهیللد تللا از نامتللان و حضورتان 
در ایللن کنفرانللس بلله عنللوان ابللزاری 
بللرای حضللور در ایللن رویللداد اسللتفاده 

کننللد.
طالبللان پیشللنهاد مذاکللره بللا آمریللکا را 
دربللاره توافللق احتمالللی صلللح مطللرح 
کللرده امللا تاکنللون مذاکللرات مسللتقیم 
بللا دولللت حامللی غللرب در کابللل را 
کلله بلله گفتلله آنهللا »رژیللم غیرمشللروع 
وضللع شللده خارجللی« اسللت، رد کللرده 

اسللت.

صفحه 6

له کابل نه د پاکستان غوښتنې 

مشخصې او د بحث وړ دي

لـرزه بـه  را  دشـمن 
انداختـه  اید  

تلفات سنگین نیروهای 

کامندو در فراه

صفحه 6

صفحه 3

پاکستان:
طالبان نیازی به ما ندارند

زۀ  تصویر مقتول در دروا

قاتل



گزارش هلا  برخلی  براسلاس  کله  حاللی  در 
توافق هایلی میلان عطلا محملد نلور رییلس 
اجرایلی جمعیلت اسلامی و تیلم ارگ بله 
ایلن  جزییلات  هنلوز  تلا  املا  آملده،  جلود 
توافق هلا بله صلورت روشلن معلوم نیسلت 
نلور  آقلای  اینکله شلخص  ملورد  در  وللی 
ارگ  طلبلی  انحصلار  اسلت،  شلده  موفلق 
مواجله  بله چاللش  بله صلورت واضلح  را 
کنلد، هیلچ کسلی انلکار کلرده نملی توانلد. 
نمی توانلد  کله  متوجله شلد  ارگ  سلرانجام 
بله هلر توافقلی پشلت پلا زنلد و قلدرت را 
بله صلورت انحصارگرایانۀ که حقلوق دیگر 
شلهروندان این کشلور را ساقط سلازد، از آن 
خلود کنلد. ایلن حرکلت بلا هلر انگیلزۀ کله 
شلروع شلده باشلد وللی پیامدهلای آن برای 
دموکراسلی نوپای افغانسلتان و عدالت طلبی 
بلدون شلک می توانلد نقطلۀ عطف تلازۀ به 

شلمار رود. 
آقلای نلور واقعلا در ایلن میلدان توانسلت 
کله یلک بلار دیگلر قلدرت مردملی را بله 
نمایلش بگذارنلد. ارگ تاشل  های پیگیرانه و 
بسلیار خطرناکلی را بله هدف انحصلار کامل 
قلدرت آغلاز کلرده بلود. ایلن تاش هلا حتا 
ملی توانسلت تلا لشکرکشلی و حلذف افراد 
وللی  بینجاملد  نیلز  مهلم  شلخصیت های  و 
حمایت هلای مردملی از ایلن جریلان در کل 
هدف هلای تمامیلت خواهلان را بلی نتیجله 
داشلت  تلاش  همین طلور  ارگ  گذاشلت. 
کله اگلر از راه های کله انتخاب کلرده نتواند 
بله هدف هلای خلود در بللخ و دیگلر مناطق 
افغانسلتان دسلت پیلدا کنلد، برنامله جنجال 
نیلز  را  الکترونیکلی  شناسلنامه های  برانگیلز 
هلم زملان بله راه انداخلت تلا بتوانلد از این 
طریلق میلان مخالفلان سیاسلی خلود کله بلا 
یلک دیگلر نزدیلک شلده بودنلد، اختلاف 

کند. ایجلاد 
بله توافق هلای  نبایلد  از سلوی دیگلر  املا   
فعللی دل خلوش کلرد و نسلبت بله اقلدام 
ورزیلد.  غفللت  خواهلان  تمامیلت  هلای 
نمی خواهلد  گلی  و سلاده  آسلانی  بله  ارگ 
را  ایلن کشلور  دیگلر سلاکنان  کله حقلوق 
بله رسلمیت بشناسلد و بله همیلن دلیلل از 
هلر خلا و غفلتلی می توانلد اسلتفاده ببلرد. 

وضعیلت جنرال دوسلتم معاون اول ریاسلت 
جمهلوری کله از ملاه بله ایلن سلو در تبعید 
بله سلر می بلرد، می توانلد از حربه هلای تازه 
ارگ در حفلظ تمامیت خواهی اش به شلمار 
رود. ارگ ملاه هاسلت کله توانسلته جنلرال 
دوسلتم را در تبعیلد ناخواسلته نگله دارد و 
خلاف تملام موازیلن حقلوق بشلری مانلع 
برگشلت او به کشلورش شلود. بحث برسلر 
گذشلته و یلا عملکردهلای جنلرال دوسلتم 
نیسلت؛ بلل بلر سلر حقلی اسلت کله از او 
ظالمانله گرفتله شلده اسلت. او هرکسلی که 
بله عنلوان  بلا هلر گذشلته و حاللی  باشلد 
خلارج  بله  دارد  حلق  افغانسلتان  شلهروند 
کشلور سلفر کند و هر وقت خواست دوباره 
بله کشلورش برگلردد. ایلن حق فقلط زمانی 
سللب شلدنی اسلت کله دادگاه غیرجانبلدار 
در ایلن  رابطله حکلم صلادر کرده باشلد. اما 
آقلای دوسلتم از مدت های مدیلدی در تبعید 
بله سلر می بلرد و حلاال حتلا نزدیلک تریلن 
افلراد حزبلش نیز نسلبت بله او حرفلی نمی 
زننلد. ایلن خاموشلی و سلکوت خطرنلاک 
اسلت و ملی توانلد نشلان دهنده سله مسلاله 
باشلد. یلک این که هوادران و شلخصیت های 
برجسلته حلزب او بله جنلاح ارگ پیوسلته 
انلد و در برابلر چوکلی و پول رهبلر خود را 
معاملله کرده اند. دوم، ایلن که ارگ در پی آن 
اسلت که از جنرال دوسلتم یک بلار دیگر به 
عنلوان ابلزار سیاسلت های اختاف انگیلزاش 
اسلتفاده کنلد و بله همیلن دلیلل او را وادار 
بله خاموشلی کلرده اسلت و سلوم، ایلن کله 
واقعلا جنلرال دوسلتم دیگلر نمی خواهلد که 
بله عنلوان معاون اول ریاسلت جمهوری و یا 
سیاسلت ملدار وارد افغانسلتان شلود. برخی 
گزارش هلا ملی رسلاند کله ارگ ملاه هلا بلا 
اسلتفاده از مسلاله مکتلب های افغلان- ترک 
توانسلت آقای دوسلتم را در تبعیلد نگه دارد 
و حلاال نیلز برخلی گزارش ها می رسلاند که 
سلپردن مدیریلت مکتب هلای افغلان- تلرک 
بلا  معاملله  یلک  پلی  در  ترکیله  بله کشلور 
سلران این کشلور صلورت گرفته تلا از آمدن 
جنلرال دوسلتم بله کشلور جلو گیری شلود. 
هرچله کله باشلد چله معاملله و چله توافلق 
ازبیلک  سیاسلی  آینلده  بلرای  می توانلد 

تبلاران و شلخص جنلرال دوسلتم پیامدهای 
باشلد. برخلی  نداشلته  پلی  خوشلایندی در 
رهبلران جمعیلت اسلامی و از جمله صاح 
الدیلن ربانلی و عطلا محملد نور ضملن این 
کله موقعیت هلای حقوقلی تعریلف شلدۀ در 
جمعیلت اسلامی و دوللت افغانسلتان دارند 
املا در عیلن حلال در ایتلاف عاللی نجلات 
از  نیلز  نیلز کله جنلرال دوسلتم  افغانسلتان 
اساسلگذاران و رهبلران آن اسلت، عضویلت 
دارنلد و بایلد در ملورد سرنوشلت و آینلده 
او بیندیشلند. حتلا جمعیلت می تواند بخشلی 
از توافق هلای خلود بلا ارگ را به سرنوشلت 
جنلرال دوسلتم گلره بزنلد؛ چلون رسلیدن 
توافلق بله صلورت انفلرادی می توانلد بلرای 
ارگ فرصت هایلی را بلرای سلبوتاژ توافق ها 
فراهلم سلازد. به ایلن معنا کله حاال بلا آقای 
نلور و جمعیلت بله تنهایلی بله توافق هایلی 
برسلد و بعلد بلا جنلرال دوسلتم بله تنهایی. 
در حاللی کله خلود عملا در میلان ایلن دو 
جنلاح آسلیب دیلده از سیاسلت هایش ایجاد 
اختلاف و شلکاف کلرده اسلت. فراملوش 
نکنیلم کله سیاسلت کهنلۀ بله جلان انداختن 
احلزاب و جریان هلای سیاسلی از ابرازهلای 
مطمیلن ارگ و تمامیلت خواهلان در طلول 
ابلزار  ایلن  بلا  سلال هلای گذشلته بلوده و 
توانسلته کله موفقیت های زیلادی را نیز از آن 
خود سلازد. چله در زمان آقای کلرزی و چه 
حاال این سیاسلت بخشی از اسلتراتژی کان 
ارگ در مقابلل اصلاح طلبلان و جریان های 
مخاللف اش بلوده اسلت. املا آقای نلور باید 
درک کنلد کله آقلای غنلی در بحلث مذاکره 
و گفلت و گلو بدون هیلچ ضمانلت اجرایی 
ملی توانلد بللخ را بلا مشلکل مواجه سلازد. 
زیرا تجربه نشلان داده اسلت که ایلن توانایی 
را دارد کله طلرف های مخالف سیاسلی اش 
را بله تعهداتلی بکشلاند و تعهداتلی را برای 
تیلم سیاسلی  و  یافتلن یلک سلامان  شلکل 
شلکل بدهلد املا وقتلی بله هلدف رسلید از 
عمللی شلدن آن سلر باز زنلد. بنابریلن حاال 
واللی بللخ در یلک آزملون بسلیار مهلم قرار 

گرفتله اسلت. دیلده شلود چه می شلود.
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احمدعمران

بلـخ         و           ارگ 
بـه       کـجا       رسیـدنـد؟

 

محملد اشلرف غنلی، رییلس دولت وحلدت ملی گفته اسلت 
ریاسلت  اسلتخباراتی  مقام هلا گزارش هلای  از  کله شلماری 
امنیلت مللی این کشلور را جلدی نمی گیرنلد. او گفته اسلت 
کله امنیلت مللی بلار بلار وظیفه مللی خلود را اجرا کلرده اما 
بعضلی دفعلات دوسلتان بله اندازه یلی مصلروف بودنلد کله 
اهمیت کشلف را درک نکردند. آقای غنی در ادامه سلخنانش 
بلر تغییلر یافتن شلیوه جنگ تاکیلد کرده و بلر اهمیت فعالیت 
بخلش کشلفی تاکیلد کرده اسلت. او گفته اسلت کله باید این 
بخلش ریاسلت امنیت مللی باید بیشلتر از پیش تقویت شلود 
»املا الزم اسلت کله مقام هلا نیلز گزارش هلای آنهلا را جلدی 

بگیرنلد و بلر اسلاس آن اقلدام کنند«. 
آقلای غنلی در حاللی بله تقویلت نهادهلای کشلفی در ادارۀ 
امنیلت مللی کشلور تاکید می کند کله بارها انتقادهلا از ضعف 
و ناتوانلی ادارات کشلفی کشلور صلورت گرفته اسلت. یکی 
از دالیلل موفقیلت دشلمن در انجلام حملله هلای انتحاری و 
نیلز رسلیدن بله آدرس هلای هدفمنلد و شلکل دادن نبردهای 
چندیلن سلاعته در مکان هلای مهم در این اسلت که نهادهای 
را  دشلمن  حمله هلای  قبلل  از  نمی تواننلد  کشلور  کشلفی 
شناسلایی کشلف و خنثی کنند یا از آن اطاع داشلته باشلند. 
املا حلاال که آقای غنلی قطعات خاصی را در چلوکات امنیت 
مللی کشلور ایجلاد کلرده اسلت، می توانلد گامی در راسلتای 
تقویلت نیلروی امنیلت مللی کشلور باشلد؛ اما مهم اسلت که 
براسلتی ایلن قوت هلا نله به عنلوان ابزارهلای سیاسلی به نفع 
شلخص و گلروه خلاص کله بایلد به عنلوان یک قلوت برای 
افغانسلتان و امنیلت مللی آن بله کار گرفتله شلود. همچنلان 
توجله بلرای تقویلت نهادهلای کشلفی در امنیت ملی کشلور 
نیلز از نیازهلای اساسلی اسلت کله اگلر این بخش هلا تقویت 
شلوند و فعلال گردنلد، ممکلن اسلت کله تعلداد حملات 

دشلمن قبلل از اجلرای آن بله کلی خنثلا گردد. 
نکتلۀ مهملی که در سلخنان دیلروز آقای غنی وجود داشلته و 
ملورد توجله برخلی رسلانه ها قرارگرفته اسلت این اسلت که 
آقلای غنلی می گوید متأسلفانه برخلی از مقام هلا گزارش های 
اسلتخباراتی امنیلت مللی را جلدی نمی گیرنلد. ایلن سلخن 
آقلای عنلی بله معنلای آن اسلت کله برخلی از حمله هایی که 
بلر جلان مقام هلا صلورت می گیلرد و یلا بله برخلی آدرس ها 
شلکل می گیلرد، از قبلل نشلانی شلده و نهادهلای کشلفی در 
ملورد آن بله مقام هلا اطلاع داده انلد املا ایلن مقام ها هسلتند 

کله چنیلن اخبلار و اطاعاتلی را جلدی نگرفته اند. 
در اینجلا دونکته قابل بحث اسلت: اول اینکله نهادهای امنیتی 
همانگونله کله ملکلف به ارایلۀ اطاعلات و برخلی جزئیات 
جلوگیلری  بله  مکللف  هسلتند،  نظلر  ملورد  مقام هلای  بله 
از حملات و حفلظ جلان افلراد نیلز می باشلند. حلاال اگلر 
نهادهلای امنیلت مللی فقلط بله اطلاع دادن بسلنده کننلد و 
مانلع حملات نگردنلد در واقع وظایف شلان را انجلام نداده 
انلد. از جانلب دیگلر یکلی از دالیللی کله مقام هلا و گروه ها 
و افلراد بله اطاعلت امنیلت ملی توجله نمی کنند، این اسلت 
کله ابلزاری سلاختن همله داشلته ها و امکانلات مللی بله یک 
املر عادی تبدیل شلده اسلت و همین مسلأله اعتملاد مردم را 
از نهادهلا بله خصلوص از اطاعلات آن گرفته اسلت. امروزه 
اتفاقاتلی در کشلور شلکل می گرد که به شلدت شلک برانگیز 
اسلت و متاسلفانه فهلم غاللب این اسلت که سلتون پنجم در 

انلدام دوللت ایلن همله فعالیت هلا را سلامان دهی می کنلد. 
نفلس این مسلاله و وجلود چنین حقیقلت درکنلار آنکه گفته 
سیاسلی  مطالبلات  در جهلت  امنیتلی  نهادهلای  از  می شلود 
اسلتفاده می شلود، سلبب شده اسلت کله اعتملاد بله اطاعات 
نهادهلای معتبلر هلم کاهلش یابلد. اکنلون تنها راه این اسلت 
کله بلرای اعتملاد بخشلی بله نهادهلای مللی بله خصلوص 
امنیتی کشلور بایسلتی از سیاسلی شلدن این نهادها به شلدت 
جلوگیلری کنیم. هرچه این نهادها سیاسلی تر سلاخته شلوند، 
بله هملان پیمانله به عنوان یک ابلزار سیاسلی در برابر دیگران 

تقلیلل میابلد و اعتملاد از آن زایلل می گلردد. 
بنابرایلن چله خلوب اسلت کله بلرای برگشلتاندن اعتملاد به 
اطاعلات نهادامنیلت مللی کشلور، بایلد نهادهلای امنیتلی به 
خصلوص امنیلت مللی کشلور سیاسلی، گروهلی و شلخصی 
سلاخته نشلوند و آقلای غنلی بایلد در ایلن قسلمت تجدیلد 

کند. نظلر 

از ابزاری ساختن 
نهادهای امنیتی خودداری شود
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محمللد اشللرف غنللی، رییللس حکومللت 
وحللدت ملللی، خطللاب بلله نیروهللای 
دفاعللی – امنیتللی کشللور گفللت: دشللمن از 

دیللدن شللما بلله لللرزه می افتللد.  
محمللد اشللرف رییللس حکومللت وحللدت 
ملللی هنللگام گشللایش قطعلله ویژۀ مشللترک 
نیروهللای واکنللش امنیللت ملللی، دیللروز 
شللنبه )19 حللوت( گفللت: دشللمن بللا دیدن 
نیروهللای قطعللۀ  خللاص کشللور بلله لللرزه 
می افتللد. در حالی کلله بللا کمبللود تجهیللزات 
و منابللع دچار هسللتند، امللا عملکللرد  آنان در 
برابللر دشللمن چشللم گیر به نظللر می رسللد.  
در ایللن مراسللم کلله برخللی از مسللووالن 
ارشللد نیروهللای امنیتللی – دفاعللی کشللور 
اشللتراک کللرده  بودنللد، محمللد اشللرف غنللی 
رییللس حکومللت وحللدت ملللی بلله شللش 
تللن از منسللوبان نیروهللای امنیللت ملللی 
مللدال افتخللار و بللرای دو تللن از معاون هللای 
ریاسللت امنیللت ملللی رتبللۀ دگللر جنرالللی 

اهللدا کللرد.
عملکللرد  از  سللتایش  بللا  غنللی  آقللای 
نیروهللای امنیتللی کشللور، به ویللژۀ در بخللش 
کشللف و اسللتخبارات، افللزود کلله نیروهللای 

ویللژه امنیتللی افغانسللتان باورمنللد بلله قللرآن   
انللد بلله قِللران بللاور ندارنللد.  

آقللای غنللی خطللاب بلله نیروهللای امنیتللی 
گفللت: شللما فرزنللدان صدیللق ایللن خللاک 
هسللتید و نامللوس وطللن بلله شللما سللپرده 

شللده تللا از آن محافظللت کنیللد. 
او گفللت: فعالیت هللای شللما کمتللر، منابللع 
کمتللر و امللا دسللت آورد شللما بللرای مللردم 

افغانسللتان قابللل قللدر اسللت.  
آقللای غنللی بللا بیللان این کلله منسللوبان 
کشللفی در کنللار سللایر نیروهللای امنیتللی – 
دفاعللی کشللور بللرای مهللار دشللمن تللاش 
می کننللد، گفللت: نیروهللای امنیتللی بلله 
اسللاس قانللون بللا دشللمن مبللارزه می کننللد. 
رییللس حکومللت وحللدت ملللی در قسللمت 

از سللخنانش بلله شللهدا و زخمی هللای 
کشللور  دفاعللی   – امنیتللی  نیروهللای 
اشللاره کللرده افللزود: »در اوایللل صبللح 
می بینللم،  را  امنیتللی  گزارش هللای  کلله 
گزارش هللا  ایللن  قسللمت  دشللوار ترین 
همللان قسللمت تلفللات نیروهللای امنیتللی 
اسللت و پللس از آن »10 – 1۵« دقیقلله کسللی 
بلله دلیللل پریشللانی ام بللا مللن صحبللت کرده 
نمی توانللد. امللا او افللزود کلله پللس از آن 
»دوبللاره لُنگللی« خللود بسللته کللرده بللا عللزم 

متیللن بلله کار آغللاز می کنللم. 
د  آن کلله  بللا  کلله  افللزود  غنللی  آقللای 
شللواری های زیللادی فللرا راه  پیشللرفت 
وجللود دارد، امللا عایللم بهتللر شللدن اوضللاع 

نیللز بلله نظللر می رسللد. 

آقللای غنللی اضافلله کللرد کلله نیروهللای 
امنیتللی مللا امللروز بلله اسللاس قانللون و 
شللریعت در برابللر دشللمن قللرار دارنللد و 
می شللود  بازداشللت  دشللمن  زمانی کلله 
بلله اسللاس قانللون بللااو رفتللار صللورت 

 . می گیللرد
او بللا ا شللاره بلله این کلله در جبهه هللای 
نیروهللای امنیتللی کشللور همللواره نعللره اهلل 
اکبللر بلنللد اسللت، گفللت: نیروهللای امنتیللی 
مللا بلله اسللاس شللریعت بللا دشللمن مبللارزه 
می کننللد و وزیللر دفللاع کشللور بیللش از 
16۵0 علمیللات را در یللک سللال راه انللدازی 

کللرده  اسللت.
آقللای غنللی بلله ایللن  نکتللۀ نیللز اشللاره کللرد 
کلله از کوه هللای بدخشللان تللا دشللت های 
پکتیللکا،  و  پکتیللا  هلمنللد، جنگل هللای 
پللروان، کاپیسللا پنجشللیر و ...، هملله یللک 
افغانسللتان اسللت. تصریللح کللرد کلله ایللن 
وطللن ۵هللزار سللال قدمللت تاریخللی دارد 
و ۵ هللزار سللال دیگللر دوام خواهللد کللرد. 
او گفللت کلله مللا امللروز در برابللر یللک 
جنللگ وحشللیانه قللرار گرفته ایللم، نیروهللای 
امنیتللی مللا بایللد منابللع اطاعاتللی خللود را 
جللدی بگیرنللد. در حالللی کلله برخللی  از 
مسللووالن ارشللد امنیتللی ایللن اطاعللات را 

چللدی نمی گیرنللد. 
آقللای غنللی گفللت کلله هماهنگللی میللان 
نیروهللای امنیتللی ایجللاد شللده و قطعه هللای 
خللاص نیروهللای  امنیتللی – دفاعللی کشللور 
در عملیللات خللود  موثللر عمللل کرده انللد. 
آقللای غنللی گفللت کلله او بلله عنللوان 
رییللس حکومللت وحللدت ملللی خللود را 
در میللان نیروهللای امنیتللی – دفاعللی کشللور 

می کنللد.  احسللاس  مصوون تللر 

آقللای غنللی در حللال ایللن اظهللارات را بیللان 
می کنللد کلله پیللش از ایللن گزارش هللای 
مبنللی بللر این کلله رییللس حکومللت وحللدت 
ملللی بلله نیروهللای امنیتللی اعتمللاد نللدارد نیز 
نشللر شللده  اسللت.  منابللع در ایللن مللورد 
گفتلله انللد کلله وقتللی آقللای غنللی بلله یکللی 
از نهادهللای نظامللی بللرای بازدیللد مللی رود، 
تمللام اتاق هللای سللربازان و افسللران بللا 
»سللگ ها« مللورد جسللتجو قللرار می گیرنللد. 
هم چنللان، محمللد معصللوم اسللتانکزی، 
رییللس عمومللی امنیللت ملللی در ایللن 
مراسللم گفللت: نیروهللای امنیتللی با انسللجام 
و هماهنگللی بهتللر، بقللا نظللام را تأمیللن 

می کننللد. 
آقللای اسللتانکزی افللزود کلله نیروهللای 
امنیتللی در جهللاد مقللدس در برابللر دشللمن 
قللرار دارنللد و ایللن جنللگ بللرای عدالللت، 
تامیللن امنیللت اراضللی و آبللادی کشللور 

اسللت. 
بلله گفتللۀ او، خدمللت بلله مللردم افغانسللتان 
از  یکللی  شللده اند  واقللع  مظلللوم  کلله 
اولویت هللای نیروهللای امنیتللی – دفاعللی 

کشللور اسللت. 
او گفللت: میللان نیروهللای امنیتللی انسللجام و 
اعتمللاد ایجللاد شللده اسللت و شللمار زیللاد 
از انتحاری هللا و افللراد دشللمن توسللط 
نیروهللای امنیتللی کشللور بازداشللت شللده و 

بلله پنجللۀ قانللون سللپرده شللده اند. 
رییللس امنیللت ملللی گفللت: تجهیللزات بلله 
دسللترس نیروهللای امنیتللی قللرار می گیللرد 
و تاش هللای هملله جانبلله بلله انجللام 
عملیللات سللریع در میللان نیروهللای امنیتللی 

وجللود دارد. 

محمد اشرف غنی خطاب به نیروهای امنیتی - دفاعی کشور:

انداختـه اید لـرزه  بـه  را  دشـمن 

گروهللی از نقاشللان کشللور بلله مناسللبت 
هشللتم مللارچ کلله دو روز پیللش برگللزار 
شللد، در جللادۀ داراالمللان کلله بلله اقامت گاه 
گلبدیللن حکمتیللار رییللس شللاخۀ غیللر 
رسللمی حللزب اسللامی منتهللی می شللود، 
تصاویللری از حمیللده برمکللی را نقاشللی 

کرده انللد. 
بللا  حمیللده برمکللی، اسللتاد دانشللگاه 
شللوهرش داکتللر مسللعود یمللا و چهللار 
در  تروریسللتی  حملللۀ  در  فرزنللدش 
سللال 2007 کلله از طللرف حللزب اسللام 
صللورت گرفتلله بللود، در جللادۀ پانزده هللم 
وزیللر محمللد اکبر خللان در یللک فروشللگاه 
)فاینسللت( شللهید شللدند. مسللوولیت ایللن 
حمللله را حللزب اسللامی شللاخۀ گلبدیللن 

حکمتیللار بلله عهللده گرفتلله  بللود. 
در همیللن حللال، شللماری از کاربللران 
رسللانه های اجتماعللی تصاویللر نقاشللی 
شللدۀ  ایللن بانللو در جللادۀ دارالمللان را 
تحللت عنللوان )حمیللده برمکللي قربانللي 
حمللله انتحللاری حللزب اسللامي( هشللتک 

کرده انللد. گللذاری 
شللاخه غیللر رسللمی حللزب اسللامی بلله 

رهبللری گلبدیللن حکمتیللار یللک سللال 
پیللش بلله رونللد صلللح بللا حکومللت 
افغانسللتان پیوسللت. پیللش از ایللن نیللز  
شللمار زیللادی از جنگجویللان ایللن جریللان 
بللا دولللت افغانسللتان در جنللگ مصللروف 
بودنللد. امللا پللس از توافللق صلللح بللا 
دولللت افغانسللتان، گلبدیللن حکمتیللار 
هللر از گاهللی از حمللات انتحللاری بلله 
اصطللاح خللودش »استشللهادی« حمایللت 
کللرده اسللت. او در آخریللن گفت وگویللی 
کلله بللا یللک رسللانۀ خصوصللی داشللت، 
وقتللی بللا پرسشللی مبنللی بللر این کلله در 
حمله یللی کلله از طللرف حللزب شللما 
در فاینسللت جللادۀ 1۵ وزیللر اکبرخللان 
در سللال 2007 صللورت گرفتلله بللود و 
شللش تللن از اعضللای خانللواده برمکللی 
کشللته شللده، بلله ایللن خانللواده چلله 
پاسللخ داریللد؟ هیللچ پاسللخی نداشللت و 
گفللت کلله بایللد ابعللاد ایللن حمله سللنجیده 
شللود. او هم چنللان از حمللات انتحللاری 
) استشللهادی( حمایللت کللرد. امللا شللمار 
زیللاد آگاهللان ایللن گفته هللای حکمتیللار 
تروریسللت  اندیشلله های  از  ناشللی  را 

سللال های  کلله  می داننللد  او  پرورانللۀ 
متمللادی بللا گرو هللای تروریسللتی چللون 
طالبللان تحللت حمایللت مسللتقیم سللازمان 
اطاعللات پاکسللتان همللکاری و نزدیکللی 

داشللته  اسللت. 
کلله  اسللت  معمللول  امللر  یللک  ایللن 
به سللان خانللوادۀ برمکللی بیللش از صدهللا 
خانللوادۀ دیگللر نیللز توسللط زیللر دسللت  
بلله  حکمتیللار  آقللای  هم اندیشللان  و 
گلیللم غللم نشسللته اند، امللا بللرای کسللی 
را  استشللهادی  و  انتحللاری  هنللوز  کلله 
عمللل اسللامی  می دانللد و آن را توجیلله 
دینللی می کنللد، چلله تأثیللر دارد؟ آقللای 
حکمتیللار کمتللر از 1۴ سللال ها در تبانللی 
بللا سللازمان های اطاعاتللی کشللورهای 

منطقلله به ویللژۀ پاکسللتان در برابللر نظللام 
جدیللد افغانسللتان و نیروهللای دفاعللی - 
امنیتللی جنگیللد. امللا امللروز بللا یللک معاملۀ 
به نللام صلللح از نزدیک ترین هللای ارگ و 
آقللای غنللی قللرار گرفتلله  اسللت. امتیللازات 
خوبللی از ارگ برایللش می رسللد، موتللر، 
خانلله، اسلللحه و ...، امتیللازات در حالللی 
کلله  می رسللد  گلبدیللن حکمتیللار  بلله 
شللهید های  بسللته گان  و  زخمی هللا 
نیروهللای امنیتللی - دفاعللی کشللور در 

بدتریللن حالللت قللرار دارنللد.
 کسللانی کلله بللرای حفللظ اراضللی و 
حاکمیللت ملللی حتللا در برابللر ملیشلله های 
گلبدیللن حکمتیللار در سللال  های طوالنللی 
مبللارزه کردنللد و شللهید و زخمللی شللدند، 

امللروز فرزندانشللان در جاده هللا تگللدی 
می کننللد، امللا آقللای حکمتیللار از سللفرۀ 
انعللام شللدۀ ارگ چنللان تغذیلله می کنللد 
کلله گویللا هیللچ اشللتباهی را مرتکللب 
نشللده اسللت، خمللی بلله ابللرو نمللی آورد 
و منللت اش گویللا بللاالی مللردم زیللاد 
اسللت. در پهلللوی آن از حمللات بلله قللول 
خللودش استشللهاد نیللز حمایللت می کنللد. 
بلله همیللن دلیللل بللود که هنللگام بازگشللت 
آقللای حکمتیللار بلله کابللل  شللمار زیللادی 
عنللوان  در  بین المللللی  رسللانۀ های  از 
نخسللت خللود او را قصللاب کابللل، جللاد 
و تشللنۀ قللدرت و ...، قلللم داد کرده بودنللد.

زۀ  تصویر مقتول در دروا
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محمد محسن شاهکویی 
چللرا هایدگللر کلله بللوی اقتللدار کلیسللای تومللاس اکویناسللی و قللرون وسللطایی 
می دهللد، بللر اهمیللت »وجللود« تأکیللد می گذاشللت؟ ولللی آیللا بللاور او بلله »وجللود« 
به عنللوان وجللود حاضللر در جهللان، او را زمینللی نمی کللرد؟ و بدین سللان، آیللا سللوژۀ 
یللا دازایللن )یللا آن موجللود نمونلله کلله بنللا بلله گفتللۀ خللود هایدگللر، در قیللاس بللا دیگر 
موجللودات، مشللخص و ممتللاز اسللت(، شللرایط پیدایللش فکللر برتری طلبللی در آلمللان 
و ظهللور رهبللر مقتللدر را زمینه سللازی نمی کللرد. چنان کلله نیچلله بللا ابرمللرد خللود 

می کللرد و هایدگللر دور تاریخللی دازایللن را در زمللان، بللا نیچلله بلله پایللان بللرد؟ 
هایدگللر در نقللد فلسللفه، از سللوژۀ گوهریللِن اندیشللۀ دکارتللی شللروع می کنللد. او 
از ناپی گیللری دکارت و نگسسللتِن او از مفهللوم قللرون وسللطایی خالللق و مخلللوق و 
هم چنیللن اندیشللۀ موجللود انتقللاد می کنللد: دکارت نبایسللتی سللوژۀ اندیشللنده را بلله 
 عنللوان سللنگ بنللای فلسللفۀ مللدرن، بللرای خاطللر اثبللات  نفللس، جهللان و خللدا رهللا 
کللرده باشللد. چنیللن تصللوری از هسللتی، منجللر می شللود بلله عللدم حللذف کامللل 
شللیء در نللزد او. در انتقللاد از مفهللوم زمللان در نللزد کانللت نیللز هایدگللر می گویللد، 
او هرچنللد پدیللدار زمللان را بلله سللوژه برگردانللد، ولللی چللون از تعییللن اسللتعایی 
زمللان از لحللاظ سللاختار و کارکللرد خاصللش بللاز مانللد، بلله ورطللۀ دکارت افتللاد 
و از مفهللوم شللیء و جهللان بیرونللی به عنللوان واقعیللت نتوانسللت خاصللی یابللد. 
موضللوع ایللن اسللت کلله سللوژۀ گوهریللن اندیشللندۀ دکارتللی، به  عنللوان یللک جهللان، 
زمانللی مسللتقل از ابللژه، فی نفسلله، وجللود داشللته اسللت، به گونه یللی کلله نسللبت 
بلله سللوژه در نللزد دکارت و کانللت پیشللینی تر اسللت و بلله همیللن دلیللل، ایللن روش 
ناپسللندی اسللت کلله فلسللفه از چیللزی آغللاز کنللد کلله از لحللاظ هستی شللناختی، 
وجللود خللودش هنللوز اثبللات شللده نیسللت. بنابرایللن، به زعللم هایدگللر، وجللود بایللد 
اول خللودش بلله  عنللوان چیللزی مسللتقل و بیللرون از هسللتی موجللودات )یللا وجللود 
حاضللر در جهللان یللا وجللود حاضللر غایللب1( اثبللات شللود. 
زیللرا وجللود یللک مفهللوم کلللی اسللت کلله نمی تللوان آن 
را در هیللأت موجللودات محللدود کللرد. بلله  زعللم او، خلللط 
کللردن موجللودات بللا هسللتی )یللا وجللود و موجللود(، اشللتباه 
همللۀ فلسللفه هایی اسللت کلله بنیادشللان بللر سللوژۀ گوهریللن 
اندیشللندۀ دکارتللی اسللتوار بللوده اسللت. زیللرا ایللن سللوژه 
هرچنللد به عنللوان »امتللداد« باقللی می مانللد و در جایللگاه 
تعییللن بنیادیللن »جهللان«، از توجیلله پدیللدار خللاص خللودش 
قاصللر نیسللت و مللکان گاه ایللن امتدادهللا را نشللان می دهللد، 
را  نلله مللکان گاه جهللان  از لحللاظ هستی شللناختی  امللا 
می تللوان از آن دریافللت و نلله حتللی مللکان گاه دازایللن را. 
بنابرایللن، در نللزد هایدگللر طللرح دازایللن )وجللود حاضللر در 
جهللان(، در واقللع، ایجللاد زمینه یللی اسللت بللرای گشللودن 
مشللکلی کلله دکارت آن را حل ناشللده باقللی گذاشللته اسللت: 
چه گونه گللی گللذار سللوژۀ خودبنیللاد و خودآییللن از شللکاف 

میللان »مللن« و »نامللن« )یللا ذهللن و عیللن یللا روح و مللاده(. 
در ایللن رابطلله بایللد بلله یللاد داشللت کلله نللزد هایدگللر، 
»فهللم« نسللبت بلله اندیشلله یللا آگاهللی دکارتللی پیشللینی تر 
اسللت. همللان فهللم دازاینللی )بلله نحللوی هللم سللرآغاز و هللم 
سرچشللمه و بلله منزلللۀ حالللت بنیادیللن هسللتی )دازایللن(، آن 
وجللود یللا هسللتی امکانللی اسللت کلله در گللذار از مللن بلله 
نامللن، عمللل را بلله صللورت ذهنیتللی کلله سللابق بلله صللورت 
شللیء اسللت، حمللل و اعمللال می کنللد و بلله ایللن معنللی، 
فلسللفۀ هایدگللر عمیقللًا پوزیتیویسللتی و آزمونللی هللم هسللت 
)کلله اگزیستانسیالیسللم سللارتر نیللز از آن تأثیللر گرفتلله اسللت و 
مللن آن را پایین تللر توضیللح خواهللم داد.( ولللی چللون همیللن 
هسللتی امکانللی بلله محللض این کلله پدیللدار شللد دیگللر پیللدا 
نیسللت، یعنللی صللورت شللیء پیداسللت نلله خللود هسللتی )یللا 
وجللود حاضللر غایللب( کلله مضمللون آن اسللت، بلله همیللن 
دلیللل، آیللا شللناخت وجللود یللا هسللتی،  بلله زعللم هایدگللر، 
دسللت نمی دهللد مگللر بللا مکاشللفه یللا شللناخت حضللوری، 
بللا توجلله بلله این کلله ایده آلیسللم فلسللفی بلله ویللژه فلسللفۀ 
امثللال هایدگللر، سرشللتۀ عرفان بافللی اسللت؟ آیللا بدیللن علللت 
اسللت کلله شناسللایی هسللتی هایدگللری منطقللًا و عمللًا تعلیللق 
بلله محللال می شللود و بدین سللان، سللوژه )یللا دازایللن( حتللا 

نللزد خللودش المللکان می شللود؟
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عدم سـازش و تفاهـم ملی بیـن جریان های 
و  دولتـی  نهادهـای  احـزاب،  سیاسـی، 

دوآلیسـم جامعـۀ مدنـی
می کنیلم،  زنده گلی  آن  در  کله  جامعه یلی 
اجتماعلی  سیاسلی،  خودبرتربینی هلای  دچلار 
و اقتصلادی می باشلد و نگلرش علدم سلازش 
به ویلژه  مختللف  اقشلار  بیلن  تفاهلم  و 
اقتدارطلبلاِن  و  قوم ملدار  قدرت خواهلاِن 
خویشلتن خواه در حلِد  نهایلت رشلد نملوده و 
آثلار نامحلدود و مخرِب این نگلرش به نحوی 
جلان گرفته اسلت کله منافع ملی و تسلهیات 
عموملی را در ایلن والیت به مخاطلره انداخته 
و ایلن نگلرش دوآلیسلتی موجلب عقب مانلی 
و افلت اسلتندردها در تملام جوانلب و ابعلاد 

گردیلده اسلت.
نگلرش دوآلیسلتی بیلن جامعلۀ مدنلی، مانلع 
توسلعه و رشد جامعه شلده و همچنین موجب 
کاهلش اهمیت و جایلگاه بین االذهانلی جامعۀ 
مدنلی گردیلده و فلسلفۀ وجلودِی ایلن نهادها 
را زیلر سلوال بلرده اسلت. از سلوی دیگلر، 
زمینه سلاز خودکامه گلی  مختللف  زوایلای  در 
نهادهلای دولتی، اسلتبداد حکومتی، انارشیسلم 
و پاتریمونیالیسلتی بوده اسلت. گرچه نهادهای 
دخاللت  از  دور  بله  می بایلد  مدنلی  جامعلۀ 
حکوملت، وابسلتگی های قوملی، ناسیونالیسلم 
و هلر نگلرش دیگر بر مقتضای سلایق فردی، 
رشلد  منظلور  بله  جامعه محلور  فعالیت هلای 
سیاسلی،  نوسلازی  مشلارکت جویانه،  تفکلر 
انجلام  مللت  یکپارچه سلازی  مللی و  توسلعۀ 
دهلد، املا متأسلفانه جامعلۀ مدنلی راهبردهای 
مؤثلر بلرای کاهلش چالش هلا و پاییلن آملدن 
گلراف مشلکات را نتوانسلت مرعلی نماید و 
در واقلع از عواملل بنیادیلن علدم موفقیلت و 
شکسلت این نهادهلا، همین نگرش دوآلیسلتی 
بله حسلاب می آیلد. تلا زمانی کله منافلع ملی 
بلر منافلع فلردی در تملام جریان هلا و نهادهلا 
خودبرتربینی هلای  و  نشلود  داده  ارجحیلت 
متنلوع سلرکوب نگلردد، دامنلۀ ایلن چالش ها 
و  شلد  خواهلد  گسلترده تر  جامعله  در 
دودسلته گی ها فراوان تر شلکل خواهلد گرفت 
کله در بسلیاری از جوانلب، بله ضلرر اجتماع 
و ملردم خاتمله خواهلد یافلت. بلرای عبلور 
موفقانله از ایلن بحلران، بله یکپارچه گلی تمام 
نهادهلای جامعلۀ مدنلی و پرهیلز از دوگانه گی 
می باشلیم.  نیازمنلد  برتری طلبلی   از  دوری  و 

راه هـای بیرون رفـت از مشـکالت و امید به 
ینده آ

چاره جویلی و راه حل یابلِی منطقلی بلرای حلل 
بحلران و مشلکات والیلت بادغیلس، نیازمند 
وجلود  از  واقع گرایانله  برداشلِت  و  درک 
مسللمًا  و  اسلت  والیلت  ایلن  در  چالش هلا 
راهبردهلای مفیلد و مؤثلری را می طلبلد کله 
به صلورت قطعلی قابلیت تطبیق و اجرا داشلته 

باشلند؛ زیلرا راهکارهلای نسلنجیده  و بلدون 
چتلر حمایتلی ممکن اسلت بر حجلم بحران و 
وخاملِت اوضلاع بیفزاید. باید توجه داشلت که 
مشلکات و چالش هایلی کله جامعله را تهدید 
می کنلد، با چارچوب هلای رایلج و هنجارهای 
مختللف اجتماعلی پیوند خورده اسلت و ارایۀ 
راهبردهلای مبهلم بله اطاللۀ تطبیلق آن منجلر 

می گلردد.
هستی شناسلانۀ  درِک  و  فهلم  بلا  اینلک 
بحران هلای موجلود، راه حل هلا و راهکارهلای 
در  جلاری  بحران هلای  از  موفقانله  عبلور 
والیلت بادغیلس را بله اختصلار طلرح و ارایه 

 . ییلم می نما
در محلور چالش عدم ثبات سیاسلی در والیت 
ثبلات و توسلعۀ  به وجلود آوردن  بادغیلس و 
همه جانبله بلا در نظلر گرفتلن تنلوع و تکثلر 
سلاختاری جامعله، می بایلد تغیلرات بنیادیلن 
و  قلدرت  تقسلیم  حلوزه حکوملت داری،  در 
برخلورداری از مشلاغل اداری شلکل گیلرد و 
بله منظلور رعایلت اصلل مشلارکت سیاسلی، 
افزایلش  قلدرت،  در  ملردم  سلاختن  سلهیم 
رعایلت  تصمیم گیری هلا،  در  ملردم  نقلش 
اصلل شایسته سلاالری در اسلتخدام و تعیینات، 
تقویلت نهادهلای جامعلۀ مدنلی، اسلتفاده از 
نیلروی انسلانی داخللی در بخش هلای ملکلی 
اداری  از اشلاعۀ فسلاد  و نظاملی، جلوگیلری 
و ذهنیلت رشلد سیاسلت قوم گرایانله، توسلعۀ 
سیسلتم آموزشلی، رشلد سلکتور خصوصی و 
طلرح،  مؤثلر  برنامه هلای  جمعلی  رسلانه های 
تعمیلم و تعمیلل گلردد و بلاال بلردن میلزان 
ملردم  سلاختن  سلهیم  سیاسلی،  مشلارکت 
مدنلی  جامعلۀ  رشلد  تصامیلم،  و  قلدرت  در 
و  شلکل  در  اجتماعلی  تحلرکات  افزایلش  و 
پایلدار سیاسلی و توسلعۀ  ثبلات  سلامان دهِی 
همه  جانبلۀ اجتماعلی تأثیلرات حساب شلده و 

دارد. ارزشلی 
بلرای رسلیدن بله امنیلت و آراملش در ایلن 
والیلت الزم اسلت سیسلتم امنیتلی و نظاملی 
بازنگلری شلود و مجلدداً مؤلفه هلای اساسلی 
تأثیرگلذار بلر تامیلن امنیلت اجتماعلی دچلار 
نوسلازی و تحلول گلردد. بله علاوه، سلکتور 
امنیتلی مجهز و تقویت شلود و قلوای امنیتی و 
دفاعلی در ایلن والیلت از منظر کملی و کیفی 
ملورد توجله قلرار گیلرد و حکوملت محلی از 
ذهنیت سلازی  بلرای  جامعله  مختللف  اقشلار 
امنیتلی اسلتفاده نمایلد. در زمینۀ فقلر اقتصادی 
دوللت  اساسلی  نقلش  بله  بایلد  کار  بلازار  و 
ایجلاد  بلا ظرفیت سلازی و  اشلاره نملود کله 
درازملدت  در  می توانلد  کاری  فرصت هلای 
نلرخ بیکاری و فقر اقتصلادی را در این والیت 
کاهلش دهد. حکوملت محلی با بله کار گیری 
نیلروی انسلانِی خودی در این والیت سلهولت 

کسلب و کار را می توانلد افزایلش دهلد.
در خصلوص دوگانگی هلای احلزاب، نهادها و 

جامعلۀ مدنلی بایلد بیشلتر بلر یکدیگرپذیری، 
و  جامعه محلوری  خودبرتربینلی،  از  پرهیلز 
ترجیلح منافلع مللی بلر منافلع شلخصی تأکید 
داشلت؛ زیلرا فقلدان هلر یلک از فکتورهلای 
بله پدیلد آملدن چالش هلا،  یلاد شلده منجلر 
ناهنجاری هلا و نگرانی هلای اجتماعلی موجود 
واضلح  به صلورت  کله  می گلردد  جامعله  در 
روی رشلد و توسلعۀ همگانلی آثلار و تبعلاِت 

منفلی بلر جلای می گلذارد.

دورنمای جامعۀ بادغیس و توجه به آینده
گذشلتۀ  بله  عمیلق  نگاهلی  بلا   
والیلت بادغیلس و بلا آینده نگلری روشلن بله 
نظلر می رسلد اوضلاع پیچیلده و چندوجهلِی 
حاکلم در ایلن والیت در صورِت عدم اسلتفاده 
از فرصت هلای پیلش روی در پروسله های ملی 
و جریان هلای سیاسلی بهبلود نیافتله و ناامیدی 
آینلدۀ  از  منطقله  ایلن  سلاکنان  اضطلراب  و 
مبهلم بیشلتر می شلود و بلر اسلاس تحلیل هلا، 
وضعیلت سیاسلی و اجتماعی والیلت بادغیس 
بله طلور جلدی در آینلدۀ نزدیلک تغییلر کیفِی 
فقلر،  بلا  ملردم  و  نملود  نخواهلد  آن چنانلی 
بلی کاری، ناامنلی و عدم دسترسلی بله نیازهای 

اساسلی بیشلتر مواجله خواهنلد شلد.
ملردم  دیگلر،  فرضیلۀ  طلرح  بلا   
می تواننلد  صورتلی  در  بادغیلس  والیلت 
معادلله را بله نفلِع خلود تغییر دهنلد و موجب 
شلوند  اجتماعلی  ل  سیاسلی  بهبلود وضعیلت 
کله متحدانله در کنلار همدیگلر بلرای رسلیدن 
مؤلفه هلای  تغییلر  امنیلت،  تأمیلن  هلدف  بله 
اسلتبداد  علیله  مبلارزه  قلدرت،  اساسلی 
حکومتلی، تقویلت ادارۀ سلالم، سلهیم شلدن 
در تصمیم گیلری، ظرفیت سلازی و اسلتفاده از 
کادرهلای داخللی، تلاش و فعالیلِت پیگیرانله 
نماینلد و در انتخابلات نله چنلدان دور، زیر بار 
احساسلات و آوازه هلا نرفتله از کسلی حمایت 
نماینلد کله بله نفع شلان برنامله طلرح و تطبیق 

کنلد. 

میکانیزم عملی برای تطبیق راه حل ها
حکوملت به صلورت واضلح توان   
حلل مشلکات و چالش هلای موجلود در این 
والیلت را نلدارد و چنان کله بله نظر می رسلد، 
عاقه یلی هلم برای رسلیدن به جامعلۀ ایده آل 
در ذهلن و عملل کارگلزاران حکوملت محللی 
دیلده نمی شلود و درک و فهلم تصمیم گیلران 
و  سلطحی  چالش هلا  قبلال  در  حکومتلی 
محلدود اسلت. بنابرایلن تنهلا امیلد نجلات از 
فلراروی  چالش هلای  و  موجلود  مشلکات 
توسلعۀ اجتماعلی در بادغیلس، یلاری جسلتن 
از ملردم اسلت. ملردم بلا همبسلتگی، اتحلاد و 
یکدیگرپذیلری می تواننلد زمینلۀ رشلد ملت را 
مسلاعد کننلد و بلا هلر معضل سیاسلی، فسلاد 
اداری، محرومیلت و تبعیلض مقابلله نماینلد.

جمع بندی
جلرح و تعدیلل اوضلاع و احلوال   
سیاسلِی بادغیلس و بررسلی ادراک اجتماعلی 
نسلبت بله جایلگاه و اهمیلِت ایلن منطقله در 
حکوملت وحلدت مللی، ملا را بله سلوی این 
ذهنیلت می کشلاند کله ایلن والیلت همسلوی 
دیگلر هم جلواراِن خلود از جایلگاه، توسلعه و 
انکشلاِف برابلر بهلره ور نگردیلده و تغییلرات 
نیلز تنش هلا و چالش هلای  جدیلد حکومتلی 
زنلده در ایلن والیلت را با کاهلِش ملموس رو 
در رو ننموده اسلت و از سلوی دیگر، رویکرد 
موجلب  قوم گلرا  سیاسلت مداران  نامهربانانلۀ 
ایلن حکوملت  از  بین االجتماعلی  تنفلر  رشلد 
شلده اسلت. از زاویۀ دیگلر، معلادالت مربوط 
بله تلوازن قلدرت در حکوملت وحلدت مللی 
نگرفتله  بلر  در  را  بادغیلس  فی السلابق  کملا 
شلریک  قلدرت  تقسلیم  در  را  بادغیسلیان  و 
نسلاخته اسلت و ایلن سیاسلت خصمانه روی 
تملام مؤلفه هلای تغییلر اثرگذار بلوده و موجب 
بی ثباتلی سیاسلی، دودسلته گی نهادهلا، ناامنی، 
تنش هلای  رشلد  و  اقتصلادی  فقلر  بیلکاری، 

قوملی، هویتلی و نظاملی گردیلده اسلت.

سید محمود انتظارـ استاد دانشگاه

بخش سوم و پایانی

بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی 
بادغیس در حکومت وحدت ملی
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امام ابوحنیفۀ من ائمۀ الجرح و التعدیل
امللام ابوحنیفللۀ رحملله اهلل تعالللی از جمللله ائمللۀ جللرح و تعدیللل نیللز بلله شللمار 
می آینللد کلله ذیللًا اقوال شللان را در ایللن علللم و اقللوال ائملله را راجللع بلله 

ایشللان می نویسللم: 
حافللظ ابوالعبللاس تقی الدیللن احمللد بللن عبدالحلیللم معللروف بلله ابللن تیمیللۀ 
رحملله اهلل تعالللی در تلخیللص کتللاب اسللتغاثۀ معللروف بللر رد بکللری می گویللد:
و کام یحیللی بللن معیللن، بخللاری، مسلللم، ابللی حاتللم، ابللی زرعللۀ  رازی، 
نسللائی، ابللو احمللد بللن عللدی، دارقطنللی و امثال شللان در رجللال و صحللت 
حدیللث و ضعیفللش؛ مثللل کام مالللک، ثللوری، اوزاعللی، شللافعی و امثال شللان 

در احللکام و معرفللۀ  حللال و حللرام می باشللد.
و در بیللن ائملله کسللانی اند در پهلللوی این کلله ماننللد محدثیللن، امللام انللد، 
همللراه فقهللا  مشللارک می باشللند، گرچلله در یکللی از دو صنللف )حدیللث و 

فقلله( سللزاوارترند.
 و اکثللر ائمللۀ حدیللث و فقلله، ماننللد مالللک، شللافعی، احمللد، اسللحاق بللن 
راهویلله، ابللی عبیللد و همیللن قسللم اوزاعللی، ثللوری، لیللث و همچنیللن ابللو 
یوسللف صاحللب ابوحنیفللۀ و همچنیللن شللخص ابوحنیفلله کلله او از ایللن 

جماعللت )حدیللث و فقلله( اسللت. 
و لیکللن بللرای بعض شللان امامللۀ در هللر دو صنللف )حدیللث و فقلله( اسللت 
و بعللض دیگللر در یللک صنللف امللام انللد. )رضللی اهلل عللن جمیللع اهللل العلللم 

واالیمللان( 
امللام جهابللذه: منتقللد، نکته سللنج و آشللنا بلله نیللک و بللد، ناقللد شللمس الدین 
ذهبللی در کتابللش »ذکللر مللن یعتمللد قوللله فی الجللرح و التعدیللل« می گویللد: 
اولیللن اشللخاصی کلله در وقللت انقللراض عصللر صحابلله  جللرح نمودنللد، قللرار 

آتللی انللد:
1-   شعبی

2-   ابللن سللیرین و مانندشللان، کلله از ایشللان توثیللق اشللخاصی و تضعیللِف 
افللرادی حفللظ شللده اسللت.

هللرگاه وقللت انقللراض عامللۀ تابعیللن کلله در حللدود سللنه 1۵0 بللود رسللید، 
طایفه یللی  از جهابللذه و منتقللد در توثیللق و تضعیللف رجللال، سللخن زدنللد:

ابوحنیفۀ گفت : دروغ گوتر از جابر جعفی ندیدم.
اعمللش )تابعللی جلیللل، افغانللی بلخللی، اسللتاد امللام ابوحنیفلله و از رجللال ائمللۀ 

سللته( )رح( جماعتللی را تضعیللف و اشللخاصی را توثیللق نمللود.
و شللعبۀ )رح( تابعللی جلیللل، امیرالمومنیللن در حدیللث، از رجللال ائمللۀ سللته 

انللد و رجللال را نقللد نمودنللد.
امللام مالللک )رح( امللام دارالهجللره تبللع تابعیللن، از رجللال ائمللۀ سللته می باشللند 

و نیللز رجللال را نقللد کردنللد.
عبدالقادر قرشی در الجواهر المضیۀ  می گوید: 

قللول امللام ابوحنیفللۀ  رحملله اهلل در جللرح و تعدیللل مقبللول بللوده و علمللای 
حدیللث از وی گرفتلله و بللدان عمللل کردنللد، ماننللدی کلله از امللام احمللد، 
بخللاری، ابللن معیللن، ابللن مدینللی و سللایر شللیوخ ایللن فللن، اقوال شللان را 

پذیرفتنللد.
اکنللون اندکللی از اقللوال امللام ابوحنیفللۀ  رحملله اهلل را در جللرح و تعدیللل رجللال 

حدیللث کلله از وی محدثیللن کللرام نقللل نموده انللد، می نویسللم:
ترمذی رحمه اهلل تعالی در کتاب العلل من الجامع الکبیر روایت می کند:

 ترمللذی گفللت: برایللم محمللود بللن غیللان از ابللو یحیللی حمانللی روایللت 
نمللود: ابوحنیفلله را  شللنیدم گفللت: از جابللر جعفللی دروغ گوتللری، و از عطللا ء 

پسللر ابوربللاح بهتللری را ندیللدم.
و بیهقللی بلله سللندش از عبدالحمیللد حمانللی روایللت می کنللد کلله گفللت: از 
ابوسللعد صغانللی شللنیدم کلله بلله حضللور ابوحنیفلله  ایسللتاد شللده گفللت: ای 
ابوحنیفلله ! در گرفتللن حدیللث از ثللوری چلله می گویللی؟ ابوحنیفلله گفللت: 
چللون ثللوری )رح( ثقلله اسللت، همللۀ احادیللِث او را بنویللس، غیللر احادیللِث 

ابواسللحاق از حللارث و حدیللث جابللر جعفللی را.
و ابوحنیفلله گفللت : طلللق بللن حبیللب عقیللدۀ قدریلله دارد و نیللز ابوحنیفلله 

گفللت:  زیللد بللن عیللاش ضعیللف اسللت.
 و سللوید بللن سللعید روایللت می کنللد کلله سللفیان بللن عیینلله گفللت: اول 
شللخصی کلله مللرا بلله روایللِت حدیللث نشللاند، ابوحنیفلله  بللود. وقتللی بلله کوفلله 
آمللدم ، ابوحنیفلله گفللت: همانللا ایللن شللخص بلله حدیللث عمللرو بللن دینللار، 
داناتللِر همللۀ مللردم می باشللد، لللذا مللردم نللزدم اجتمللاع نمودنللد و سللپس 

ایشللان را بیللان حدیللث نمللودم.
و ابوسلللیمان جوزجانللی »شللاگرد امللام محمللد شللیبانی، راوی و ناقللل کتللاب 
االصللل کلله از کتللب ظاهرالروایللۀ مذهللب حنفللی اسللت و ایشللان همللۀ 
کتللب ظاهرالروایلله را حسللب امللر امللام محمللد شللیبانی کلله در منطقللۀ شللما 
دریایی سللت، شللاید در انتقللال از دریللا کتللب غللرق شللود، لللذا بنشللین و کتللب 
را حفللظ کللن و حفللظ نمللوده و بعللد از این کلله کتبللش بلله دریللای آمللو غللرق 
شللد، از حفظللش نوشللت و امللروز نسللخۀ اصلللش صحیح تریللن نسللخ موجللود 

در همللۀ ممالللک اسامی سللت« مقدمه االصللل. 
و ابللو سلللیمان جوزجانللی گفللت حمللاد بللن زیللد را شللنیدم کلله می گفللت: 

کنیللۀ  عمللرو بللن دینللار را نشللناختیم مگللر بلله گفتلله ابوحنیفلله.
 در مسللجدالحرام بودیللم و ابوحنیفلله همللراه عمللرو بللن دینللار بللود. بلله 
ابوحنیفلله  گفتیللم: برایللش بگللو مللا را حدیللث کنللد، سللپس گفللت یللا ابللا 

محمللد برای شللان احادیللث بیللان کللن و یللا عمللرو نگفللت.
و ابوحنیفلله  گفللت: خللدای متعللال عمللرو بللن عبیللد را لعنللت کنللد کلله دروازه 

را بللرای مللا بلله سللوی علللم کام بللاز کللرد. 
 و ابوحنیفلله  گفللت: اهلل متعللال جهللم بللن صفللوان و مقاتللل بللن سلللیمان را 

هللاک کنللد. ایللن در نفللی و ایللن در تشللبیه، افللراط نمللوده اسللت.
و در الجواهرالمضیئه آمده است: 

طحللاوی گفللت سلللیمان پسللر شللعیب از پللدرش بللرای مللا حدیللث گفللت 
این کلله: ابویوسللف برایللم امللا نمللوده گفللت:

ابوحنیفلله گفللت: بللرای هیللچ شللخص مناسللب نیسللت کلله روایللت حدیللث کند 
مگللر بلله آن چلله شللنیده و حفللظ دارد و از روزی کلله شللنیده و تللا روزی کلله ادا 

و بیللان حدیللث مللی دارد، حفظللش یک سللان باشللد.

امام بیهقی در کتاب القرائت خلف االمام می گوید: 
در جللرح جعفللی تنهللا قللول ابوحنیفلله  رحملله اهلل، همانللا نسللبت بشللرش 
)جعفللی( کفایللت می نمایللد؛ زیللرا )ابوحنیفلله  رحملله اهلل( جعفللی را دیللده و 
وی را آزمللوده و آن چلله مسللتلزم تکذیبللش بللوده، از وی شللنیده و بعللد خبللر 

داده اسللت کلله حدیثللش شللنیده نشللود.
امام احمد بن سعید بن حزم ظاهری در کتابش المحلی می گوید:

جابللر جعفللی بسللیار دروغ گللو اسللت و ابوحنیفلله اولیللن شخصی سللت کلله بللر 
کذبللش شللهادت داد.

همچنللان می گویللد: مجالللد ضعیللف اسللت و ابوحنیفلله اولیللن شللخصی بللود 
کلله او را ضعیللف گفللت.

بلله هللر حللال، امللام ابوحنیفلله رحملله اهلل از کبللار ائمللۀ جللرح و تعدیللل در 
عصللرش بللوده اسللت.

از شخصیت هایی سللت کلله وقتللی گویللد، قولللش قبللول می شللود، و وقتللی 
جللرح و یللا تعدیللل نمایللد، کامللش شللنیده می شللود.

 وی شللخصیِت ثقلله و ثابللت بللود، بللدون از ثقلله، ماننللد: شللعبۀ و مالللک 
رحمهمللا اهلل تعالللی روایللت  نمی کللرد.

 و او اولیللن شللخصی از ائملله اسللت کلله رجللال را نقللد و از شللنیدن حدیللث از 
کسللی که ثقلله  نبللود، اعللراض می کللرد و روایللت نمی کللرد مگللر آن چلله کلله 

صحیللح بللود، و حدیللث نمی کللرد مگللر آن چلله کلله حفللظ داشللت.

جواب از زبان درازی بر امام ائمۀ الفقهاء 
تعصللب دارقطنللی و جللرح آن و امثال شللان مثللل نسللایی و ابللن سللعد در 
طبقللات و ابللن ابللی حاتللم و البانللی در سلسلللۀ ضعیفللۀ خللود سللخن راندنللد 
کلله جنللاب امللام ابوحنیفلله )رح( فقللط فقیلله بودنللد و در حدیللث نسللبت بلله 

ضعللف حفظ شللان ضعیللف انللد. 
معلللوم اسللت کلله دارقطنللی و امثال شللان جایللگاه تضعیللف امللام ابوحنیفلله را 
ندارنللد؛ زیللرا مذهللب امللام ابوحنیفلله بلله هملله آفللاق رفتلله و تللا جایی کلله 
مسلللمین انللد، مذهللب احنللاف هللم می باشللد و سلللف و خلللف بللر زهللد و ورع 
و تقللوی و قللوِت تمکللِن امللام در دیللن متفللق انللد و کسللانی مثللل سللفیان ثوری، 
عبللداهلل بللن مبللارک، وکیللع، لیللث بللن سللعد، یحیللی القطللان و اشباه شللان کلله 
بلله مراتللب از دارقطنللی و اشللباه آن قوی تللر انللد، از امللام ابوحنیفلله )رح( 

تمجیللد و تقلیللد نمودنللد. 
و کسللانی امللام ابوحنیفلله )رح( را توثیللق نمودنللد کلله بلله مراتللب در رجللال 
و حدیللث بیشللتر شللناخت دارنللد، مثللل: یحیللی القطللان، یحیللی بللن معیللن، 
ابللن عیینلله، شللعبه، عبدالللرزاق، شللافعی، مالللک، احمللد و غیللر ایشللان از ائمللۀ 

جلیللل، ثقلله و ثبللت و معتمد)رحمهللم اهلل تعالللی(.  
اگللر دارقطنللی و هم مسلللکانش ادب را رعایللت می کردنللد، نسللبت بلله امللام 
ابوحنیفلله رحملله اهلل چنیللن سللخنی را نمی گفتنللد؛ زیللرا امللام، امامللی اسللت 
کلله علمللش در مشللرق و مغللرب منتشللر اسللت )بلله تعللداد بیشللترین پیللروان 

محللدث،  فقیلله، اصولللی و... دارد(. سللایر مذاهللب، علمللای مقللری، مفسللر، 
چللون از ابللن معیللن بلله ارتبللاط امللام ابوحنیفلله پرسللیدند، گفللت: امللام ثقلله 
مأمللون و هرگللز نشللنیدم کسللی را، کلله امللام ابوحنیفلله را ضعیللف خوانللده 

باشللد.
شللعبه امیرالمومنیللن فللی الحدیللث و تابعللی معللروف )متولللد 86( بللرای امللام 
می نوشللت: این کلله بللرای وی حدیللث روایللت کنللد و )شللعبه( می گفللت: 
ابوحنیفلله ثقلله و از اهللل دیانللت و صللدق اسللت کلله متهللم بلله کللذب نشللده و 

مأمللون خللدای عزوجللل در دینللش بللوده و در حدیللث صللدوق اسللت.
جمعللی از ائمللۀ بللزرگ مثللل عبللداهلل بللن مبللارک کلله از اصحللاب ابوحنیفلله 
اسللت، سللفیان بللن عیینلله، سللفیان ثللوری، حمللاد بللن زیللد، عبدالللرزاق، وکیللع 
و ائمللۀ ثاثلله: مالللک شللافعی و احمللد )رحمهللم اهلل تعالللی( و جمللع کثیللری 

دیگللر توصیللف امللام ابوحنیفلله را نمللوده انللد.
از جمللله عبدالللرزاق، وکیللع، یحیللی بللن معیللن و عبللداهلل بللن مبللارک، بللر رای 

امللام ابوحنیفلله فتللوا می دادنللد.
تأسللف بللر دارقطنللی اسللت کلله در کتابللش آن قللدر احادیللث: سللقیم، معلللول، 
منکللر، غریللب و... وجللود دارد، بازهللم بللر امللام ائملله )امللام ابوحنیفلله( سللخنی 

دارد. 

را  )رح(  ابوحنیفــه  امــام  كســانی  و 
توثیــق نمودنــد كــه بــه مراتــب در 
شــناخت  بیشــتر  حدیــث  و  رجــال 
دارنــد، مثــل: یحیــی القطــان، یحیــی 
شــعبه،  عیینــه،  ابــن  معیــن،  بــن 
احمــد  مالــک،  شــافعی،  عبدالــرزاق، 
ــه و  ــل، ثق ــۀ جلی ــان از ائم ــر ایش و غی
تعالــی(.   معتمد)رحمهــم اهلل  و  ثبــت 
اگــر دارقطنــی و هم مســلکانش ادب 
را رعایــت می كردنــد، نســبت بــه امــام 
ابوحنیفــه رحمــه اهلل چنیــن ســخنی را 
ــام، امامــی اســت  ــرا ام ــد؛ زی نمی گفتن
كــه علمــش در مشــرق و مغرب منتشــر 
ــروان  ــه تعــداد بیشــترین پی اســت )ب
ســایر مذاهــب، علمــای مقــری، مفســر، 
دارد(.  و...  اصولــی  فقیــه،  محــدث،  
ــام  ــاط ام ــه ارتب ــن ب ــن معی ــون از اب چ
ابوحنیفــه پرســیدند، گفــت: امــام ثقــه 
مأمــون و هرگــز نشــنیدم كســی را، 
كــه امــام ابوحنیفــه را ضعیــف خوانــده 

باشــد.
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کریم خلیلی:

به  دروازه های صلح 
روی داعش بسته است

سنگین  تلفات 
فراه در  نیروهای کماندو 

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت مرســتیال 

حکمــت خلیــل کــرزی وايــي، پاکســتان لــه 

افغانســتان څخــه مشــخصې غوښــتنې لــري چې 

د بحــث وړ دي.

ــتیال  ــارو د وزارت مرس ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

حکمــت خلیــل کــرزي ازادي راډیــو تــه وویــل، 

ــتان  ــه پاکس ــې ل ــو ک ــو کلون ــرو څ ــه تې دوی پ

ــړې او  ــتنه ک ــانه غوښ ــوه روښ ــې ی ــه پرلپس څخ

ــه  ــت څخ ــرۍ او افراطی ــه ترهګ ــې ل ــه دا چ هغ

دې پــه افغانســتان کــې د یــوې وســیلې پــه توګــه 

ــي. ــه اخ کار ن

ښــاغي کــرزي وویــل، لــه پاکســتان څخــه یــې 

غوښــتي چــې د دولتونــو پــه ســطحه وررسه 

کېنــي او پــر ټولــو مســئلو وررسه بحــث وکــړي.

ــه  ــې ل ــراګ ک ــز پ ــه مرک ــت پ ــک جمهوری د چ

ازادي راډیــو رسه پــه مرکــه کــې دې لــوړ پــوړې 

ــه اړه  ــتنو پ ــتان د غوښ ــاټ د پاکس ــان ډیپلوم افغ

ــو  ــه جزئیات ــې پ ــو ک ــه بحثون ــتان پ ــل، پاکس ووی

ــي،  ــه وای ــه ن ــانه توګ ــه روښ ــتنې پ ــې غوښ خپل

خــو مــوږ ویلــی شــو چــې مشــخصې غوښــتنې 

ــو یــوو  لــري چــې د بحــث وړ دي او مــوږ چمت

ــړو. ــرې وررسه وک ــث پ ــې بح چ

ــیايس  ــارو د وزارت س ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

مرســتیال وویــل، د پاکســتان یــوه اندېښــنه د 

افغانســتان او هنــد ترمنــځ نېــږدې اړیکــې، خــو د 

دې پوښــتنې پــه ځــواب کــې چــې ایــا پاکســتان 

نــه غــواړي چــې افغانســتان او هنــد دې نېــږدې 

ــل: ــل کــرزي ووی ــري، حکمــت خلی اړیکــې ول

»مشــخص نــه وايــي، خــو دا پــه ډېــر وضاحــت 

ــو اســتخبارات  ــي چــې ستاســو دوو هېوادون واي

ــد  ــت دی او د هن ــي امنی ــتان م ــې د افغانس چ

اســتخبارات دي خپلــو کــې نېــږدې اړیکــې 

لــري، پخــوا یــې دا هــم ویــل چــې پــه افغانســتان 

کــې هندوســتان ۱۲ کونســلګرۍ لــري، ډېــر 

داســې مســایل شــته چــې حقیقــت نــه لــري، لــه 

همــدې کبلــه مــو ورتــه ویــي چــې راشــئ، او له 

ــئ.« ــوږ رسه کېن م

ــې  ــل چ ــه وی ــم ون ــه ه ــه څ ــرزي ک ــاغي ک ښ

ګونــدې پاکســتان تــرې د ډیورنــد کرښــې پــه اړه 

ــې د  ــل چ ــې وی ــو وی ــري، خ ــتنه ل ــه غوښ کوم

ډیورنــد بحــث د افغانســتان د حکومــت لــه واکــه 

ــه دی. پورت

ــې  ــل:»دا د افغانســتان د خلکــو او لوی هغــه ووی

ــه  ــو بحــث دی او پ جرګــې بحــث دی، د قومون

ــد دا بحــث ويش.« ــو لــوی چــوکاټ کــې بای ی

ــې  ــتان چ ــې پاکس ــواب ک ــه ځ ــتنې پ د دې پوښ

ــې فکــر کــوئ  ــړه، ول ــه ک مخکــې همــکاري ون

ــتان  ــړي؟ د افغانس ــکاري وک ــه هم ــې اوس ب چ

ــې  ــل چ ــتیال ووی ــارو د وزارت مرس ــو چ د بهرنی

اوس یــو څــه بدلونونــه راغــي دي، پــر پاکســتان 

نړیــوال فشــارونه بیخــي زیــات شــوي، پــه 

ــو او  ــده ایالتون ــکا د متح ــه د امری ــړې توګ ځانګ

ــوا. ــه خ ــازمانونو ل ــو س نړیوال

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت مرســتیال 

ــه  ــو پ ــان چارواک ــرزي د افغ ــل ک ــت خلی حکم

منایندګــۍ پــه ګڼــو نړیوالــو او ســیمه ییــزو 

ــړی. ــتازیتوب ک ــتان اس ــې د افغانس ــډو ک غون

لــه دې څخــه نومــوړی لومړنــی افغــان چارواکــی 

ــه  ــتان پ ــې د پاکس ــې ی ــه مخک ــو کال ــې څ و چ

ــري  ــه م ــږدې پ ــه نې ــاد ت ــام اب ــوب اس منځګړیت

ــخ  ــړاو د مخام ــړی پ ــو رسه لوم ــه طالبان ــې ل ک

ــړه. ــري وک ــرو م ــمي خ رس
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کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان در سفرش 
به هرات، از طالبان خواست که به صلح روی بیاورند و به 

جنگ خانمانسوز پایان دهند.
این گفته ها در مراسمی که در مصای منطقه جبرئیل هرات 
عبدالعلی  شهادت  سالروز  سومین  و  بیست  مناسبت  به  و 

مزاری برگزار شده بود، مطرح شد.
آقای خلیلی در سخنرانی اش گفت: »ما با طالبان می خواهیم 
صلح کنیم تا جنگ در افغانستان پایان بیابد و این گروه هم 
اگر واقعا به فکر منافع کشور و مردم است، باید رویه صلح 

را انتخاب کند.«
به بیان او، چالش های زیادی در افغانستان وجود دارد که 

تنها با صلح و گنار گذاشتن ساح می تواند حل بشود.
تصریح  این  کنار  در  افغانستان  صلح  عالی  شورای  رییس 
این  روی  طالبان  با  یعنی  صلح،  می گوییم  ما  »وقتی  کرد: 
این  که  بداند  باید  داعش  گروه  اما  می زنیم  حرف  مسئله 

دریچه برای او باز نیست.«
آقای خلیلی تاکید کرد کارهای زیادی در این اواخر انجام 
آرامشی  به  صلح  مذاکرات  طریق  از  افغانستان  تا  شده 

سراسری برسد.
وی همچنین به خصوصیات شهید مزاری پرداخت و گفت 
که این رهبر بزرگ جهاد و مقاومت، تمام تاش خود را در 

جهت نهادینه کردن عدالت و حقوق مردم انجام داد.
مزاری  عبدالعلی  شهادت  از  سال   23 اینکه  او،  گفته  به 
می گذرد و هنوز هم یاد و خاطره این شخصیت از ذهن ها 
بوده  او  راستین  اندیشه های  و  افکار  نشانگر  است،  نرفته 

است.
و  به حق و حقوق طرفداران  اینکه  »با  کرد:  اشاره  خلیلی 
پیروان مزاری نسبتا رسیدگی می شود اما هنوز هم راه دوری 

تا عدالت باقی مانده است.«
گفتنی است که هفته پیش هم به مناسبت گرامی داشت از 
سالروز شهادت استاد مزاری، محمد محقق، معاون ریاست 
در  و  بود  کرده  به هرات سفر  افغانستان  اجرایی حکومت 

همین مصای جبرئیل به سخنرانی پرداخت.

نزدیک به 30 نفر از نیروهای امنیتِی فراه در شبانه روز گذشته 
در نبرد با طالبان جان خود را از دست دادند.

شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه به خبرگزاری 
جمهور گفت: شب گذشته طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی 
در منطقه تودنک های ولسوالی باالبلوک حمله کردند که در 

آن بیش از 23 نیروی امنیتی جان باختند.
به بیان وی، هفت تن از نیروهای جان باخته پلیس و دیگران 

را ارتش تشکیل می دهد.
آقای نعیمی ادامه داد که نیروهای حمایتی به کمک سربازان 
این پاسگاه شتافتند اما نتوانستند از سقوط آن جلوگیری کنند.
او اشاره کرد نیروهای حمایتی هم تلفات سنگینی به طالبان 

وارد کردند اما از آمار آن گزارشی در دست نیست.
طالبان تمام تجهیزات این پاسگاه امنیتی را با خود بردند.

منطقه  در  گذشته  شب  افزود:  فراه  والیتی  شورای  معاون 
»دهک« در نزدیکی شهر فراه هم درگیری های مسلحانه جریان 
داشت که در آن یک سرباز ارتش جان باخته و سه تن دیگر 

زخمی شدند.
او همچنین گفت: طالبان به منطقه برنگتوت که در شمال شهر 
فراه موقعیت دارد هم حمله کردند و شش سرباز پلیس را به 

قتل رساندند.
در  ملکی هم شب گذشته  مردم  که  یادآور شد  نعیمی  آقای 

فراه تلفات داشتند.
فرمانده پلیس فراه به تماس خبرنگار خبرگزاری جمهور پاسخ 

نداد.
عبدالرزاق شیرزاد، آمر امنیت پلیس فراه هم از تلفات پلیس 

این والیت ابراز بی خبری کرد.
او گفت: »اطاعی از تلفات پلیس در تودنک ها ندارم و ممکن 

است که بیش از 23 نفر در آن کشته شده باشند.«
گروه طالبان هم در وبسایت رسمی خود گفته هشت سرباز 

پلیس و ۵3 نیروی کماندو را در فراه به قتل رسانده اند.
عملیات  ولسوالی  این  در  پیش  روز  سه  از  که  است  گفتنی 

پاکسازی به راه افتاده است.
مقام های امنیتی و اداره محلی فراه از پیشروی در این ولسوالی 

خبر داده اند.

در    گزینش... ناکامی مجلس   
حذف شدند.

سلرانجام انتخابات سلری املروز نماینده گان 
مجللس بلدون نتیجله به پایلان رسلید و تنها 
عرفلان اهلل عرفلان که بله تنهایی بلرای نیابت 
منشلی ناملزد بلود در ابتلدای نشسلت امروز 
توسلط رای علنلی نماینده گان در این پسلت 

ابقا شلد.
مجللس  رییلس  ابراهیملی  عبدالرئلوف 
نماینلده گان در پایلان انتخابات املروز اعام 
آرای الزم  نتوانسلت  ناملزد  کلرد کله هیلچ 
را بلرای احلراز کرسلی هلای هیلات اداری 
بدسلت آورنلد و دور بعلدی انتخابلات فردا 

می شلود. گرفتله  سلر  از 
گفتنلی اسلت که رییلس مجللس نماینده گان 
بلرای یلک دوره کاری؛ املا، اعضلای هیلات 
اداری مجللس برای یک سلال کاری انتخاب 

می شلوند.
انتخابلات هیلات اداری در حاللی برگزار می 
شلود کله نماینلده گان مجلس وارد هشلتمین 
سلال کاری اش شلده اسلت. دوره قانونلی 
مجللس 3 سلال قبلل بله پایلان رسلید؛ اما به 
دلیلل علدم برگلزاری انتخابلات، نماینده گان 

تلا هنلوز بله کار شلان ادامله داده اند.

طالبـان نیـازی بـه ما...
به پناه دادن به شبکه حقانی متهم می کند به شدت انتقاد کرد.

وی بلا اشلاره حضلور آمریلکا در پاکسلتان افلزود: یک ابرقلدرت در یک کشلور حضلور دارد اما میزان 
تولیلد موادمخلدر از 200 تلن بله 9000 تن می رسلد. بهترین ارتش جهلان ۴3 درصد از سلرزمین را در 
مقابلل طالبلان از دسلت می دهلد. طالبان نیازی به ملا ندارد. این گلروه ۴3 درصد از افغانسلتان را تحت 

کنتلرل دارد. امریکا از پاکسلتان خواسلته اسلت که اقدامات بیشلتری علیه شلبکه حقانلی اتخاذ کند.
روابلط پاکسلتان و آمریلکا پلس از اظهارات دوناللد ترامپ، رییس جمهلور آمریکا مبنی بر تبدیل شلدن 
پاکسلتان بله مأمنلی ایملن بلرای تروریسلت ها و کاهش کمک مالی واشلنگتن بله اسلام آباد دچار تنش 

شلده است.
آصلف با اشلاره بله بحران هلای خاورمیانه گفت: پاکسلتان در امور داخلی کشلورهای مسللمان دخالت 

نمی کند. اسلام آباد امیدوار اسلت که مشلکات ایران-عربسلتان و عربسلتان-قطر حل شلود.
وی ادامله داد: هلزاران نفلر در جنگلی که آمریکا به راه انداخته کشلته شلدند. در حلب چله اتفاقی افتاد 
و غوطله چله اتفاقلی در حلال افتلادن اسلت؟ 1.۴ میلیون عراقلی در علراق و 700 هزار نفر در سلوریه 
کشلته شلدند همله ایلن انسلان های بی گنلاه به دلیلل جنگ هایلی که آمریلکا برای تغییلر رژیم هلا به راه 

انداختله، کشلته شلده اند. پاکسلتان هدف بعلدی قدرت های جهان اسلت.
وی دربلاره حضلور نیروهلای پاکسلتان در عربسلتان سلعودی نیلز گفت: بخشلی از ارتش پاکسلتان در 
عربسلتان سلعودی از دهله 80 میلادی حضلور داشلته املا اکنون ایلن تعداد کاهلش یافته اسلت و این 

نیروهلا در هیلچ یلک از عملیات هلای عربسلتان سلعودی در خلارج از مرزها شلرکت ندارند.
وی در بخلش دیگلری از اظهاراتلش بلا اشلاره به تنش هلا با هند در منطقله خط کنترل گفلت: نیروهای 
هنلد از سلاح های مختللف همچلون خمپلاره  اسلتفاده می کننلد و تاکنلون باعلث فجایلع انسلانی و 
ویرانی هایلی شلده اند. از آغلاز سلال 2018 نیروهلای هنلدی بیلش از ۴00 ملورد نقلض آتش بلس در 
منطقله خلط کنتلرل داشلته اند و باعلث ملرگ 18 پاکسلتانی بی گنلاه و زخملی شلدن 68 نفلر شلده اند.

محاکم صحرایی...
زندگی می کنند«.

رییلس کمیسلیون مسلتقل حقلوق بشلر از بهلر موجودیلت محکمه هلای 
صحلرای نیلز ابلراز نگرانلی کلرده می گویلد کله موجودیلت محکمه های 

صحرایلی علدم حاکمیلت قانلون را نشلان می دهلد.
وی گفت:«مسلاله محاکلم صحرایلی اسلت کله کمیسلیون تشلویش دارد 
کله میلزان محاکلم صحرایلی بله جلای کاهلش یافتن، بلنلد ملی رود. این 
نشلان می دهلد کله قانلون حاکمیلت نلدارد. البته در سلال گذشلته 12 نفر 
زن و ملرد، کشلته شلدند سله نفر مجلروح شلدند. در تملام دوازده قضیه 
ای کله بله قتلل رسلیده انلد، تنهلا در قضیله چابهار کله در ایلن اوخر رخ 
داده و عاملیلن آن بازداشلت شلده اسلت وللی اکثریلت آن هلا بازداشلت 

است«. نشلده 
رییلس کمیسلیون مسلتقل حقلوق بشلر تاکیلد می کنلد کله بیلش از 90 
درصلد خشلونت علیله زنلان، از سلوی اعضلای فامیلل آنلان صلورت 
می گیلرد. خانلم سلمر می گویلد تلا زمانی کله زنلان در خانه هلای شلان 

مصلوون نباشلند، مصوونیلت آنلان در جاهلای دیگلر ممکلن نیسلت.
موجودیلت خشلونت علیله زنلان در روسلتاهای افغانسلتان نیلز از دیگلر 

نگرانی هلای کمیسلیون حقلوق بشلر اسلت.
رییلس کمیسلیون مسلتقل حقلوق بشلر می گویلد کله در سلال گذشلته 
222۵ قضیله خشلونت علیله زنلان در روسلتاهای افغانسلتان بله ثبلت 
رسلیده اسلت. خانم سلمر بلر ختم خشلونت علیه زنلان تاکید کلرده و از 
حکوملت می خواهلد کله زمینه هلای زدودن فقلر، انکشلاف در افغانسلتان 

را فراهلم نمایلد.

کرزی:  خلیل 

له کابل نه د پاکستان غوښتنې مشخصې 

او د بحث وړ دي
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ورزش
احمدذكی خاورنیا

پیامِ سال نو!
جامعللۀ مللا در رکللود فکللری وحشللتناکی فللرو رفتلله اسللت، 
بلله همیللن لحللاظ اندیشلله های متحجللر و عقب مانللده 
بیشللتر از هراندیشللۀ دیگللر می توانللد در آن بللروز و ظهللور یابللد و هللر 
لحظلله خبرهللای عجیللب و غریبللی از پیللروان تحجللر شللنیده می شللود 
کلله سللبب شرم سللاری انسللان های سللاکن ایللن سللرزمین شللده اسللت. 
گرچلله ایللن طیللف از آدم هللای متحجللر در اقلیللت انللد، امللا چنللان هیاهللو 
بلله راه انداختلله انللد کلله فکللر می کنللی تمللام ملت هللای مسلللمان بللا 
این هللا هم کاسلله و هم نللوا انللد! پللس بیاییللد بللرای رهایللی از ایللن 
حماقت هللا کلله موجللب خللواری ملللت مللا گردیللده، فکللری بکنیللم و 
بللرای اصللاح اندیشلله های خللود، سللال نللو بهتریللن فرصللت خواهللد 
بللود؛ زیللرا طبیعللت لبللاس جدیللد و چهللرۀ نللو بلله خللود می گیللرد و 
هسللتی بللا تمللام عظمتللش دگرگللون می شللود و حتللا پرنللده گان هللم 
هم نللوا بللا طبیعللت بلله چهچلله و خوشللحالی می پردازنللد و مللا انسللان ها 
هللم بللا هم آهنگللی بللا طبیعللت و هسللتی، بلله نوسللازی اندیشلله های 
خللود بپردازیللم. اندیشلله های گذشللتۀ خللود را مللرور کنیللم و بللرای سللال 
نللو برنامللۀ نللو طللرح کنیللم تللا بتوانیللم مصللدر خدمللت بلله خلللق اهلل 
گردیللم و اگللر چنیللن توانایی یللی نداشللتیم، حداقللل بنللده گان خللدا را 
مللورد آزار و اذیللت جسللمی و روحللی قللرار ندهیللم. در غیللر آن، ایللن 
سللناریوی وحشللتناک تکللرار تکللرار تکللرار خواهللد شللد و عواقللب آن 

هللم وخیللم وخیللم و وخیم تللر خواهللد بللود.

دستگیر روشنیالی

مثبــت تفکــر لــه کرکــي، تعصــب او کينــي د ژغورولــو 

ښــه الره ده

لــه تعصبونــو، کينــو، عقــدو او دگمونــو خــاص فکــر 

مثبــت فکــر دی او مثبــت فکــر د هــدف د رســيدو پــه لــور د انســان 

فهــم او اراده پيــاوړي کــوي او د هــدف پــه لــور د هغــه حرکــت تــه 

ځــواک او قــوت ورکــوي. انســان د خپلــواک او مثبــت فکــر پوســيله 

پــه ډاډمنــه توگــه کــوالي يش د نــورو پــه منــځ کــي خپــل فرديــت 

ــه  ــه گوښ ــد يش، ل ــه را څرگن ــه توگ ــخصيت پ ــوه ش ــيی، د ي وښ

ــه  ــو غلب ــو اوکين ــاتو، تعصبون ــو احساس ــه خپل ــی را ووزي او پ وال

وکــړي. مثبــت فکــر پــه انســان او د هغــه پــه چلنــد ډيرلــوی تاثــر 

لــري او رښــتيا هــم پــه مثبتــو کلمــو او عبارتونــو کــي څومــره لــوی 

ــره ځورونکــي  ــه څوم ــي کلــات او عبارتون ــوت شــته دی او منف ق

ــدا  ــزه پي ــي او انگي ــر جوړونک ــت فک ــي دي. مثب ــره ړنگونک او څوم

کونکــي فکــر دی. يب انگيــزو ژونــد يــو ټمبــل او يب حرکتــه ژونــد 

دی. مثبــت فکــر پــه ځــان د بــاور درلودلــو ســبب کيــږي او د نويــو 

انديښــنو او نظريــو پــه ايجــاد کــي مرســته کــوي.

ملک ستیز

چرا روشن فکران هزاره خاموش هستند؟
بارهللا گفتلله و نوشللته ام کلله گللروه داعللش بللرای 
جنللگ فرقه یللی آمللده اسللت. طللراح ایللن گللروه در 
منطقللۀ مللا ISI می باشللد. ایللن سللازمان مخللرب بللرای توجیلله 
هم ریشلله بللودِن داعللِش خراسللان بللا داعللِش خاورمیانلله )شللام( 
تللاش دارد تللا هزاره هللای مللا را بلله سلله دلیللل زیللر نشللانی 

گیللرد:
1. هزاره هللا مخالللف ایدیولوژیللک داعللش هسللتند. پاکسللتانی ها 
بللا ایللن کار بللار نفللرت را از خللود کاهللش می دهنللد و آن را بلله 

»شللام« پیونللد می دهنللد.
2. هزاره هللا از شللگوفاترین گللروه قومللی کشللور مللا هسللتند. ایللن 
شللگوفایی را در عرصه هللای فرهنگللی می تللوان بلله وضاحللت 
آزادی هللای  شکسللت  هزاره هللا  سللرکوِب  کللرد.  مشللاهده 
شللهروندی را بلله بللار مللی آورد و مللردم را در برابللر فکللر ارتجاعللی 
پاکسللتان کلله در مناطللق مللرزی مسللتولی اسللت گرایللش می دهللد.
3. هزاره هللا در جللدال و بحللران رهبریللت هسللتند. اگللر ایللن 
بحللران مدیریللت نشللود و ISI بللا ضربللات خونیللن بلله هزاره هللا 
اداملله دهللد، زمیللن و زمینلله بللرای داعشللیزم هموارتللر می شللود. 
امللا چللرا روشللن فکران هللزاره خامللوش هسللتند؟ راسللتش، ایللن 
خموشللی در گللروی مولفللۀ سللوم محصللور شللده اسللت. تابللوی 
رهبریللت در میللان سیاسللیون هللزارۀ مللا بلله سللان موریانلله ای 
اسللت کلله پیکللر نسللل جللوان مللا را می خراشللد. راسللتش مللردم 
از خطابه هللای تکللراری رهبللران دوران جنللگ سللرد هزاره هللا 
خسللته شللده اند. بایللد ایللن پویایللی  بی سللابقه میللان هزاره هللا را 
کلله مایللۀ افتخللار همللۀ مللا اسللت، روشللن فکران و روشللن گران 
هللزاره سمت وسللو دهنللد. بلله بللاور مللن، هزاره هللا بایللد در جمللع 
رهبللران خللود بهترین هللای سللایر گروه هللای قومللی را برگزیننللد 
و ایللن تابللوی فرسللوده را بللرای همیللش نابللود کننللد. بلله بللاور 
مللن، ایللن مسللوولیت روشللن فکران هللزاره در داخللل و خللارج از 
کشللور اسللت تللا بللا هملله سللخن بگوینللد. در میللان روشللن فکران 
هللزاره، مللا رهبللران پویایللی داریللم کلله بایللد ایللن سللکوت مرمللوز 

را بشللکنند و گام بلله جلللو بگذارنللد.

امضای قرارداد همکاری
 IOC و IPC تا سال ۲۰۳۲

کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۱۸:

امنیت همه را تضمین می کنیم

فیـسبـوک نـــامــه

رؤسللای کمیته هللای بین المللللی المپیللک و پارالمپیللک بللا یکدیگللر 
قللرارداد همللکاری امضللا کردنللد.

در حاشللیۀ برگللزاری بازی هللای پارالمپیللک زمسللتانی 2018 پیونللگ 
چانللگ، تومللاس بللاخ رییللس کمیتللۀ بین المللللی المپیللک و اَنللدرو 
پارسللونز، رییللس کمیتللۀ بین المللللی پارالمپیللک یللک توافق ناملله 
درازمللدت امضللا کردنللد کلله تللا سللال 2032 اعتبللار خواهللد داشللت.
البتلله ایللن دو کمیتلله در سللال 2012 نیللز قللراردادی را بللا یک دیگللر 

امضللا کللرده بودنللد و امللروز، توافق نامللۀ آنللان تمدیللد شللد. 
طبللق ایللن توافق ناملله، IOC میزبللان بازی هللای المپیللک را ملللزم 
می کنللد کلله حتمللًا سللازماندهی الزم بللرای میزبانللی پارالمپیللک را نیللز 

انجللام بدهنللد.
همچنیللن دو طللرف بللا تللاش بیشللتر در اجللرای دسللتور کار المپیللک 
2020 و نقشللۀ راه اسللتراتژیک بللرای جنبللش المپیللک را حرکللت 

خواهنللد داد.
تومللاس بللاخ در ایللن بللاره گفللت: تقویللت همللکاری بیللن جنبللش 
المپیللک و پارالمپیللک یکللی از توصیه هللای کلیللدی بللرای برنامللۀ کاری 
المپیللک 2020 اسللت. IOC خوشللحال اسللت کلله حمایللت خللود از 
IPC و کل جنبللش پارالمپیللک را تقویللت می کنللد، زیللرا مللا بسللیاری 

از ارزش هللا و اهللداف مشللابه را بلله اشللتراک می گذاریللم.
اَنللدرو پارسللونز نیللز عنللوان کللرد: تقویللت رابطللۀ IPC و IOC و 
تقویللت جنبللش پارالمپیللک اولویللت شللماره یللک مللن از زمللان 
انتخابللم در سللپتامبر 2017 بللوده اسللت. خوشللحالم کلله یللک قللرارداد 
درازمللدت امضللا کرده ایللم و اکنللون می توانیللم بللرای آینللده ای 

هیجان انگیللز بللا یکدیگللر همللکاری کنیللم.

کمیتللۀ سللازماندهی جام جهانللی 2018 روسللیه تضمیللن داد کلله 
امنیللت تمامللی حاضللران در ایللن رقابت هللا را تأمیللن خواهللد کللرد.
نماینللدۀ کمیتللۀ سللازماندهی جام جهانللی 2018 روسللیه در مصاحبلله 
بللا شللبکۀ تلویزیونللی اسللکای اسللپورت گفللت: تمامللی نهادهللای 
مرتبللط بللا جام جهانللی 2018 فوتبللال در روسللیه مسللألۀ امنیللت را 
اولویللت اصلللی کارهللای خللود قللرار داده انللد. روسللیه امنیللت هملله 
مسللافران جام جهانللی از جمللله هیأت هللای فیفللا، تیم هللای ملللی، 

نماینللده گان رسللانه ها و... را تضمیللن خواهللد کللرد.
ایللن مقللام مسللوول اداملله داد: اسللتانداردهای بللاالی امنیتللی در 
روسللیه انتظللار زیللادی را ایجللاد می کنللد تللا هملله حاضللران در 
جام جهانللی 2018 فوتبللال احسللاس آرامللش و امنیت  داشللته باشللند. 
ایللن اسللتانداردها مطابللق بللا الزام هللای خللاص رقابت هللای بللزرگ 
ورزشللی اسللت کلله پیللش از ایللن در جللام کنفدراسللیون های 2017 
روسللیه شللاهد بودیللم. نماینللده گان سللرویس های امنیتللی دولتللی 
نیللز بللا سللرویس های امنیتللی بخللش خصوصللی در ورزشللگاه ها 

نیللز همللکاری مسللتمر خواهنللد داشللت.
جام جهانللی 2018 در روزهللای 2۴ خللرداد تللا 2۴ تیللر مللاه 1397 
در 12 ورزشللگاه 11 شللهر روسللیه بللا شللرکت 32 تیللم برگللزار 

خواهللد شللد.

برابـری و آزادی 
و جـایگاه زن در تاریـخ

چکیده:
تاریللخ کجاوه یللی از هنجارهللا و ارزش هایللی اسللت کلله توانسللته 
سللبب پیدایللش سللاختارهای اجتماعللی، فرهنگللی، دینللی، سیاسللی 
و... گللردد. در ایللن میللان، امللا آنچلله بشللر در امتللداد تاریللخ بللرای 
دسللت یابی بلله آن بللا -نللوع خللود- سللر سللتیز داشللته اسللت، 

»برابللری« و »آزادی« بللوده اسللت.
بلله عبللارت، بشللر زمانللی کلله بللا -نللوع خللود- رابطلله برقللرار 
می کنللد، بلله معنللای برابللری و آزادی پللی بللرد. در آغللاز، ایجللاد 
روابللط اجتماعللی، نللوع دوسللتانه و نللاب تلقللی می شللود، امللا 
زمانللی کلله پللای نیازهللای مشللترک اجتماعللی بلله میللان می آیللد، 
بشللر در رقابللت بللا نوعللی خللود دچللار کنللش و واکنللش می شللود 

و »تضللاد منافللع« در بسللتر اجتماعللی را صللورت می بخشللد.
کلید واژه گان: برابری، آزادی، فمنیسم، جنس دوم، تاریخ

مقدمه:
در ایللن نوشللته »برابللری و آزادی« بللا سلله رویکللرد فلسللفی 
)طبیعللی، سللاختاری و هنجللاری( مللورد بحللث قللرار گرفته اسللت. 
این کلله مفاهیمللی چللون »برابللری و آزادی« ریشلله در طبیعللت 
بشللر نیللز دارد کلله در مناسللبات اجتماعللی متظاهللر می گللردد و 
نقیللض خللود )نابرابللری و نللاآزادی( را تولیللد می کنللد. چنان چلله 
هابللز معتقللد اسللت: انسللان ذاتللن خودخللواه و زیاده طلللب اسللت. 
هابللز ریشللۀ خودخواهللی بشللر را بلله طبیعللت ارجللاع می دهللد و 
بللا رویکللردی بدبینانلله، بشللر را بلله »گرگللی« تشللبیه می کنللد کلله 
سللخت گرسللنه و در پللی منابللع کمیللاب اسللت و بللرای دسترسللی 

بلله ایللن منابللع )قللدرت و ثللروت(، نوعللی خللود را مللی درد.
پللس بللا ایللن وجللود، غایللت انسللاِن هابللزی را می تللوان چنیللن 
تفسللیر کللرد کلله: بللرای رسللیدن بلله هدف هللای خللود، از هللر 
طریللق ممکللن و آزاد از هللر قیللدی می توانللد بلله مقصللد خویللش 
برسللد. از نظللر هابللز، برابللری وقتللی تأمیللن می شللود که قللراردادی 
در بیللن باشللد. چنان چلله در اثللر معروفللش لویاتللان و در بحللث از 
قللرار داد اجتماعللی، برابللری را این گونلله می تللوان فهمیللد کلله: 
مللردم رأی خللود را در بللدل تأمیللن امنیللت، بلله حاکمللان بدهنللد. 
یعنللی مللردم صرفللًا در انتخللاب حاکمللان نقللش دارنللد، نلله در 
برکناری شللان. این کلله اسللتفاده از حللق رأی صرفللًا بللرای یکبللار 
منظللور می شللود؛ آن هللم بللرای انتخللاب اسللت، نلله بللرای عللزل. 
در مقابللل، حاکمللان مکلللف بلله تأمیللن امنیللت شللهروندان خویش 
هسللتند و کسللانی را کلله سللبب ناامنللی مللردم می شللوند، بایللد 

چللون اژدهللا ببلعللد.
از نظللر ماده گرایللان هللم »برابللری و آزادی« در مناسللبات اقتصللادی 
کلله از نظللر اجتماعللی مسللألۀ بنیللادی پنداشللته می شللود، اتفللاق 
می افتللد. مارکللس در »دیالکتیللک تاریخللی«، جامعلله را بلله دو 
طبقلله تقسللیم بندی می کنللد کلله در فقللدان برابللری و آزادی بلله 
سللر می بللرد و ایللن دو، صرفللًا از راه سللتیز و نبللرد، میللان دو 

طبقلله )فرودسللتان و فرادسللتان( امللکان دارد.
مارکللس برابللری و آزادی را در جامعللۀ بی طبقلله )زنده گللی 
طبیعللی( یعنللی جایللی کلله مالکیللت هنللوز شللکل نگرفتلله باشللد؛ 
ممکللن می دانللد. بلله عبارتللی، مارکللس، آغللاز شللکل گیری 
نابرابللری و نبللود آزادی را همللزاد بللا آغللاز شللکل گیری مالکیللت 

در جامعلله می پنللدارد.
از طرفللی، احسللاس می شللود )برابرطلبللی و آزادی خواهللی( 
ماننللد روح در جسللم تاریللخ داخللل شللده اسللت و هللر جللا تاریللخ 
بلله انحللراف کشللیده می شللود، ایللن روح را نللاآرام و سللرگردان 
می سللازد. غایللت ایللن سللرگردانی بلله مبللارزات اجتماعللی و 

سیاسللی در جامعلله ختللم می شللود.
کانللت هللم برابللری و آزادی را امللری اخاقللی می دانللد کلله بشللر 
بللرای تأمیللن آن بایللد مطیللع قانللون ذاتللی )اخللاق( خویللش 

باشللد.
مللن در ایللن نوشللته مفهللوم برابللری و آزادی را بللا سلله رویکللرد 
فلسللفی )هابللزی، کانتللی و مارکسللی( بلله بحللث گرفتلله ام. این کلله 
آیللا برابللری و آزادی در طبیعللت بشللر نهفتلله اسللت یللا نلله؟ ریشلله 

در سللاختارهای تاریخللی و هنجارهللای اخاقللی دارد؟
همچنللان در ایللن نوشللته، بلله جللای گاه »زن« در تاریللخ پرداختلله 
شللده اسللت و این کلله چللرا -انسللان زن- در سللاختن -بافللت و 
هنجار- هللای اجتماعللی و فرهنگللی نقشللی نداشللته  اسللت و یللا 
بلله گفتللۀ سللیمین دوبللووار، همللواره »جنللس دوم« بللوده اسللت؟

بلله سللخن دیگللر، تاریللخ همللواره بللا پوششللی مردانلله، ابتللدا 
نقللش زن را انللکار کللرده و سللپس هویللت او را بلله عنللوان 
)دیگللری( بللرای خللود تعریللف کللرده اسللت. دوبللووار در اثللر 
نابللش »جنللس دوم« اسللتدالل می کنللد کلله زن بلله صللورت 
طبیعللی تولللد نمی شللود، بلکلله در فراینللدی اجتماعللی سللاخته 
می شللود. بایللد اذعللان داشللت کلله در بسللتر تاریللخ، مللردان 
هم چنللان کنش گللر و زنللان همللواره کنش پذیللر بللوده انللد و در 

شللکل گیری سللاختارهای اجتماعللی سللهمی نداشللته انللد.
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رییس کمیسلیون مسلتقل حقوق بشلر کشور از 
وضعیلت بلد زنلان در افغانسلتان ابلراز نگرانی 
کلرده می گویلد کله خشلونت علیه زنلان 11.3 

درصلد افزایش یافته اسلت.
داکتلر سلیما سلمر رییلس کمیسلیون مسلتقل 
حقلوق بشلر، روز شلنبه )19 حلوت( در یلک 
نشسلت خبلری دربلاره وضعیلت زنلان افغلان 

داد. معلوملات 
از  بشلر  حقلوق  مسلتقل  کمیسلیون  رییلس 
وضعیلت بلد زنلان در افغانسلتان ابلراز نگرانی 
کلرده می گویلد که زنلان در افغانسلتان به انواع 
خشلونت ها روبلرو بلوده و ایلن ارقام در سلال 

جلاری افزایلش یافته اسلت.
خانم سلمر گفت:« این سلروی در سلال 1396 
انجلام شلده و 1۵30 نفر مصاحبه شلده اسلت. 
از ایلن میلان، 1307 نفلر تاکیلد کلرده و گفتله 
کله به یک شلکلی ملورد اذیلت قرارگرفته اند. 
نحلوی آزار و اذیلت فلرق می کنلد. فکلر کنید 

کله 8۵.۴ فیصلد خانم هلا کله در ایلن سلروی 
سلهم گرفتله اند ملورد آزار و اذیت شلده اند و 

ایلن خود تلکان دهنده اسلت«.
وی تاکیلد کلرد که دادخواهی و ثبت شلکایات 
زنلان دلیل اصلی نشلان دادن افزایش خشلونت 
علیله زنلان اسلت. او بیلان داشلت:« در ایلن 
نلوع خشلونت صلورت گرفتله  سلال، ۴3۴0 
اسلت و ثبلت شلده اسلت. ایلن خشلونت ها 
خشلونت ها  میلزان  کله  نمی توانیلم  گفتله  را 
باالتلر از ایلن اسلت. تعلداد افلرادی کله بله 
کمیسلیون 20۴6 نفلر اسلت کله در کمیسلیون 
مراجعله کلرده و شلاکی آملده اسلت و نلوع 
خشلونت هلا متفاوت اسلت کله مثا یلک نفر 
بلا چندیلن نلوع خشلونت مواجله. کسلانی که 
در کمیسلیون مراجعه کرده اند نسلبت به سلال 
گذشلته، 11.7 فیصلد افزایش را نشلان میدهد. 
این کسلانی هسلتند که دسترسلی به کمیسلیون 
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رییس کمیسیون حقوق بشر:

محاکم صحرایی افزایش می یابد

رویـارویی نهـایی دو قلـدر
رییلس جمهلور امریلکا و رهبر کره شلمالی 
کله در دوره تهدیلد و تمسلخر یکدیگلر را 
تصمیلم  ناگهلان  بودنلد،  گذرانلده  حلد  از 
گرفته انلد بلا هلم دیلدار کنند. تحوللی که به 
عقیلده کارشناسلان بسلیار غیرمنتظره اسلت.
دیلده  اسلتقبال  و  تشلویق  سلو  همله  از 
می شلود، از جملله سلوی چیلن و روسلیه. 
تراملپ،  دوناللد  شلده  برنامه ریلزی  دیلدار 
جونلگ  کیلم  بلا  امریلکا،  جمهلور  رییلس 
اون، رهبلر کلره شلمالی، واقعا نقطله عطفی 

بلود. تاریخلی خواهلد 
ملون جائه ایلن، رییس جمهور کلره جنوبی 
و کسلی کله مقدملات تماملی ایلن ماجراها 
را فراهلم کلرده، از ایلن دیلدار بله عنلوان 
»معجلزه« نلام می بلرد. سیاسلت تنش زدایلی 
و  شلدید  تحریم هلای  از  ترکیبلی  کله  او 
پیشلنهاد بلرای گفت وگلو بلود، ابتلدا ملورد 

مضحکله قلرار گرفلت.
احتملاال دیلدار میلان تراملپ و کیلم جونگ 
اون، بله جنجاللی رسلانه ای تبدیلل خواهلد 
شلد و هلر یلک از رهبلر می توانلد خلود را 
برنلده نشلان دهلد: تراملپ الف خواهلد زد 
کله مشلی سرسلختانه اش باعلث شلده »مرد 
موشلکی« سلر عقلل بیایلد. و کیلم جونلگ 
اون هلم در برابلر مردملی کله آنهلا را بله 
انلزوا کشلانده، مدعی می شلود از کشلمکش 
سلرانجام  و  اسلت  آملده  بیلرون  پیلروز 
»پیرملرد امریکایلی مبتلا بله زوال عقلل« را 
بلا آزمایلش موشلکی و برنامه اتملی مجبور 
بله انجام گفتگوی مسلتقیم در سلطحی برابر 

اسلت. کرده 
دیلدار  در  کله  اسلت  ایلن  اصللی  پرسلش 
گذاشلته  قلراری  چله  سلرانجام  نمادیلن 
خواهلد شلد. رهبلر کلره ممکلن اسلت در 
بلرای  فلراوان  امنیتلی  تضمین هلای  برابلر 

کلره شلمالی بله طلور کللی از آزمایش های 
بلا  حتلی  و  بپوشلد  چشلم  موشلکی 
غیرهسلته ای شلدن شلبه جزیره کره موافقت 

کنلد.
املا کیلم بایلد در ازای واگلذار کلردن ایلن 
در  بپلردازد.  سلنگینی  بهلای  برنلده  بلرگ 
رزمایلش  انجلام  از  بایلد  امریلکا  مقابلل، 
مشلترک بلا نیروهلای نظاملی کلره جنوبلی 
صلرف نظلر کنلد و شلاید حتلی از شلمار 

بکاهلد. منطقله  در  خلود  نیروهلای 
احتملاال ترامپ بله این امر رضایلت خواهد 
داد، چلون می توانلد از ایلن طریق بله عنوان 
کسلی کله از امریلکا در برابلر موشلک های 
کلره شلمالی حفاظلت می کنلد و بلا کاهلش 
پلول  نظاملی در مصلرف  نیروهلای  شلمار 
صرفه جویلی  امریکایلی   مالیات دهنلدگان 
را  کسلانی  سلتایش  و  تجلیلل  می کنلد، 
برانگیلزد کله در انتخابلات بله او رأی دادند.
در ایلن نکتله تردیلد هسلت که کره شلمالی 
بملب  کلرده  ادعلا  کله  گونله  آن  واقعلا 
هیدروژنلی کاربلردی داشلته باشلد و یلا بلا 
موشلک هایش خلاک امریلکا را هلدف قرار 
دهلد املا سلناریوهای تهدیدآمیلز تاثیر خود 
را گذاشلته اند: باالخلره کلره شلمالی جلدی 
گرفتله شلده و بلا اسلتفاده از بملب موفلق 
شلده راهلش را بله پای میلز مذاکلره هموار 

. کند
دور  چنلدان  نله  گذشلته ای  از  کیلم  رژیلم 
درس آموختله و نمی خواهلد بله هیلچ وجه 
سرنوشلتی مشلابه صدام حسلین در عراق یا 
 the« قذافلی در لیبلی پیدا کنلد. از ایلن رو
pretty smart cookie«، پسلرک زبلر و 
زرنلگ، آن گونله کله تراملپ در آغلاز دوره 
بلود،  نامیلده  را  او  جمهلوری اش  ریاسلت 
ریسلک کلرد و تهدیلدی کله می توانسلت 
بله طلور بالقوه از سلوی کره شلمالی وجود 

داشلته باشلد را تلا آخریلن حلد ممکلن بله 
گذاشلت. نمایش 

تشلدید مجلدد تحریم ها طبیعتا برای کشلور 
فقیلر کلره شلمالی بسلیار دشلوار اسلت اما 
رژیلم این کشلور بدنام تلر از ایلن نمی تواند 
بشلود و ملردم سلرکوب شلده ایلن کشلور 
مختللف  کمبودهلای  بله  دهه هاسلت  هلم 

علادت کرده انلد.
از دو قللدر اصللی کله بگذریلم، مهلم ایلن 
تغییلر  ملردم  بلرای  چیلز  چله  کله  اسلت 
خواهلد کلرد؟ آیلا می تواننلد به برقلراری و 
حفلظ صللح و امنیلت امیلدوار باشلند؟ آیلا 
خانواده هایلی کله چنلد دهه پیش بله زور از 
یکدیگلر جلدا شلدند می تواننلد یکدیگلر را 
ببیننلد؟ آیلا دو کشلور برادری که به دشلمن 
بله  گام  بله  گام  می تواننلد  تبدیلل شلده اند 
هلم نزدیلک و شلاید حتلی در زمانلی قابلل 

پیش بینلی متحلد شلوند؟
این چیزی اسلت که می شلود پلس از تحمل 
چنلد دهله پررنلج و مصیبت برای ملردم دو 
کلره آرزو کلرد. املا شلکاف میلان شلمال و 
پیلش  از شلکافی کله سلالها  جنلوب کلره 
میلان شلرق و غلرب آلملان وجلود داشلت 
بسلیار بزرگ تلر اسلت. رژیلم کلره شلمالی 
ملردم ایلن کشلور را بله طلور سیسلتماتیک 
منلزوی کلرده و علذاب داده، اردوگاه هلای 
کار اجبلاری را هلم بایلد به این همله افزود.
از ایلن لحلاظ اگرچله دیلدار آتلی رییلس 
جمهلور دو کلره و مطمئنا رویارویلی نهایی 
تراملپ و کیلم نقطله عطلف مهملی خواهد 
بلود املا وحدت و آشلتی هنلوز مدتها طول 
خواهلد کشلید و تنهلا در صورتلی ممکلن 
هسلتند،  مقصلر  کله  کسلانی  کله  می شلود 
ملورد مواخلذه قلرار گیرنلد و ایلن چیلزی 
اسلت کله تلا آن موقلع تراملپ و کیلم بله 

پیوسلته اند. تاریلخ  صفحلات 

دویچه وله
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