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پـس از انفجار یـک موتر بمب گذاری شـده 
در ناحیـۀ نخسـت شـهر لشـکرگاه، بانـوان 
هلمنـدی دیـروز طـی حرکتـی مدنـی، در 

کنـار مـردان، چـادر صلـح برپـا کردند.
آن هـا از طالبـان می خواهنـد کـه دسـت از 
کشـتار غیرنظامیـان بردارنـد و راه صلـح با 

دولـت افغانسـتان را در پیـش گیرنـد.
در میـان ایـن بانـوان اعضـای خانواده هایی 
در  را  وابستگان شـان  کـه  شـامل اند  نیـز 
انفجـار اخیـر آن والیـت از دسـت داده اند.
بـا  گفت وگـو  در  بانـوان  ایـن  از  یکـی 
سـام وطندار، طالبـان را مخاطب قـرار داده 
و می گویـد: جنـگ را رهـا کنیـد و بـا روند 
صلـح یکجـا شـوید. شـما از همین کشـور 
نبایـد بـه ریشـه ی خـود تیشـه  هسـتید و 

. نید بز
جوانـان  از  شـماری  پیـش  روز  چنـد 
هلمنـدی نیـز بـا برپاکـردن چـادر صلح در 
خانه هـای  بـه  بودنـد،  گفتـه  والیـت  ایـن 
بـا  سـپس  و  می رونـد  هلمنـد  باشـندگان 
طالبـان  از  جنـگ،  میدان هـای  بـه  رفتـن 

بپیوندنـد. صلـح  رونـد  بـه  می خواهنـد 
ایـن جوانـان دیـروز بـا رفتـن بـه شـهر و 
شـماری از ولسـوالی های هلمند، شعارشان 

را عملـی کردنـد.
تحریـک جوانـان هلمنـد که سـه روز پیش 
آغـاز بـه کار کرده بود، قرار اسـت پنج شـنبه 
هفتـه ی آینـده بـه مناطـق تحـت تصـرف 
دربـاره ی صلـح  آنـان  بـا  و  رفتـه  طالبـان 

کنـد. گفت وگـو 
مجلـس سـنا ضمـن حمایـت از تظاهـرات 
صلـح خواهـی مـردم هلمنـد می گویـد کـه 
ایـن حرکـت مدنـی بـرای تامین صلـح در 
کشـور بایـد در سراسـر کشـور راه انـدازی 

. د شو
محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس 
سـنا در نشسـت امـروز سه شـنبه )7 حمل( 
ایـن مجلـس گفـت: »تظاهـرات مدنـی کـه 
و  جنـگ  بـا  مخالفـت  در  هلمنـد  مـردم 
موافقـت بـا صلـح بـه راه انداختـه انـد یک 
حرکـت زیباسـت و بایـد از آن در تمامـی 

والیت هـای کشـور الگـو گرفتـه شـود«.
بـا  مـردم  اگـر  افـزود،  ایزدیـار  آقـای 
تروریسـتان همـکاری نکننـد بـدون شـک 
گروه هـای  دیگـر  و  داعـش  و  طالبـان 
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نهـاد نظارتی وزارت دفـاع ایاالت متحده 
سرنوشـت  از  پنتاگـون  کـه  می گویـد 
۹۵۰۰۰ عـراده وسـایطی کـه به دسـترس 
گونـۀ  بـه  داده  قـرار  افغـان  نیرو هـای 
مناسـب آگاهـی نـدارد و هـم نمی دانـد 
کـه بـه ارزش میلیون هـا دالر تیل و سـایر 
اکمـاالت، بـه مقاصد...  ادامـه صفحه 3

امـن  سـاحات  ایجـاد  سـنا  مجلـس 
بـرای طالبـان را بـه مثابه طـرح تجزیه 
ایـن  بـا  دانسـته و شـدیداً  افغانسـتان 

طـرح مخالفـت کـرد.
فضل هـادی مسـلم یار ربیـس مجلـس 
 7( سه شـنبه  روز  نشسـت  در  سـنا 
حمـل( ایـن مجلـس تاکیـد کـرد کـه 
ایـن مجلـس با ایجـاد سـاحات امن به 
طالبـان مخالـف اسـت و آن را به مثابۀ 

افغانسـتان می دانـد. تجزیـه 
هیـچ  »مـا  گفـت:  مسـلم یار  آقـای 
بـا  صلـح  زمینـه  در  مخالفـت  نـوع 
طالبـان نداریـم و صلـح بـا عـزت را 
بـا  ولـی  می دانیـم؛  ضـرورت  یـک 
مراکـز  آن  براسـاس  میکانیزم هایی کـه 
یـا  گـردد  ایجـاد  طالبـان  بـرای  امـن 
چنـد والیـت به واگذار شـود، شـدیداً 
مخالفیـم؛ امـا با بازگشـایی دفتـر برای 

موافقیـم«. کابـل  در  طالبـان 

بـه گفتـۀ او، اگـر طالبـان می خواهنـد 
صلـح کننـد بیایند به مذاکـرات حاضر 
بـه  شـوند و هـر زمانیکـه مذاکـرات 
نتیجـه رسـید، دولـت مکلـف اسـت، 
را  گـروه  ایـن  اعضـای  خانواده هـای 
جابجـا کـرده و امنیـت شـان را تامین 

. کند

آقای مسـلم یار همچنین از سـناتورها 
نیـز خواسـت کـه بـه نشـانی مخالفت 
بـا ایـن طـرح حکمتیـار دسـت بلنـد 
بـا  سـناتورها  از  بسـیاری  و  کننـد 
بلند کـردن دستان شـان بـا ایـن طـرح 

کردنـد. مخالفـت 
گیانـوال دیگـر عضـو  الدیـن  جمعـه 
ایجـاد  کـه  گفـت  نیـز  سـنا  مجلـس 
واقـع  در  طالبـان  بـرای  امـن  منطقـه 
طـرح تجزیـه...     ادامـه صفحـه 3

پنتاگون در حساب دهی ۳ میلیارد دالر 
کمک به افغانستان مشکل دارد

مجلس سنا:
طرح حکمتیار منجر به تجزیه می شود

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

شد برگزار  تاشکند  نشست 
به صلح دست نمی آبیم« توافق داخلی،  »بدون 



برخـی از سـران و کارمنـدان دولـِت قبلـی کـه 
دیگـر موقعیتـی در حکومـت فعلی بـه صورِت 
رسـمی ندارنـد، در حالـی کـه کشـور را تـرک 
کـرده و در کشـورهای غربـی بـر غونـدۀ خیـر 
نشسـته اند، هـر روز از طریـق فضـای مجـازی 
در مـورد صداقـت و برنامه هـای سازندۀشـان 
ایـن  می گوینـد.  سـخن  افغانسـتان  بـرای 
عـده بـدون آن کـه دزه یـی شـرم و حیـا داشـته 
باشـند، مدعی انـد کـه در زمـان حاکمیت شـان 
بازسـازی  صلـح،  دموکراسـی،  بـه  افغانسـتان 
و ارزش هـای جهـاِن مـدرن دسـت پیـدا کـرد 
کـه حـاال دولـت وحـدت ملـی آن هـا را بـه 
معاملـه گذشـته اسـت. از دیـِد ایـن آقایـان و 
مشـکلی  هیـچ  قبلـی  دولـِت  خانم هـا،  بعضـًا 
در کارکـرد خـود نداشـت، مگـر این کـه رفـاه 
و سـعادِت مـردم را می خواسـت تأمیـن کند و 
از آن جایـی کـه ریشـه های جنـگ و مصیبـِت 
افغانسـتان را دریافته بود، از سـوی کشـورهای 
غربـی و به ویـژه امریـکا مـورد کم لطفـی قـرار 
گرفـت، در حالـی کـه دولـِت پیشـین بـه باورِ 
در کشـور  را  امنیـت  می توانسـت  افـراد  ایـن 
تأمیـن کنـد و فسـاد را ریشـه کن سـازد. ایـن 
افـراد بـاور دارنـد معضـاِت فعلـِی جامعـه از 
به ویـژه  نظـام سیاسـِی کشـور  بـودن  دوسـره 
یـک سـِر قـدرِت آن ناشـی می شـود کـه بـه 
بـه  منسـوب  شـخصیت های  از  یکـی  دسـِت 
خانـوادۀ جهـاد و مقاومـت قـرار گرفته اسـت. 
ایـن افـراد بـدون این کـه مصیبت هـای زمـاِن 
حکومت شـان را بداننـد، همـۀ کاسـه کوزه ها را 
بر سـر دولـت داراِن  فعلـی می شـکنانند و آن ها 
را مسـبِب اصلـِی وضعیـت بحرانـی به وجـود 
یـک  بـا  درحالی کـه  می کننـد؛  معرفـی  آمـده 
دیگـری  نتایـج  بـه  می تـوان  واقع بینانـه  نـگاه 

پیـدا کرد.  دسـت 
دولـت فعلـی بـدون شـک دولتـی غیرمؤثـر و 
ناکارآمـد اسـت. ایـن دولـت بـه انـدازۀ کافـی 
بـه سـمِت قوم گرایـی و تنش های زبانی سـوق 
یافتـه اسـت. ایـن دولـت، دولتـی نیسـت کـه 
مـردم افغانسـتان انتظار آن را پـس از انتخابات 
سـال 13۹3 داشـتند؛ امـا این گونـه هم نیسـت 
کـه ُکِل مشـکاِت آن خلق السـاعه باشـد و بـر 
اثـر ندانم کاری هـاِی سیاسـت مداراِن فعلـِی بـر 

سـِر قـدرت بـه وجـود آمده باشـد. 
دولـت فعلـی دو مشـکِل کان دارد: مشـکل 
و  بـد  میـراث  بـه  برمی گـردد  آن  نخسـِت 

زیان بـاری کـه از دولـِت پیشـین در اختیـارش 
قـرار گرفت. دولت پیشـین میراثـی را به دولت 
وحـدت ملـی به جـا گذاشـت کـه با یـک عمر 
اصاحـات هـم نمی شـود آن  را بهبود بخشـید. 
مشـکات  اصلـِی  اسـاس گذار  قبلـی  دولـت 
امـروزِ جامعـۀ ماسـت. آن چـه را کـه مـا امروز 
به عنوان فســاد و حکومـت داری بد در اختیار 
داریـم، میـراث دولـت گذشـته اسـت. دولـت 
گذشـته نتوانسـت دولتـی پـاک و قدرتمنـد را 
بـه سیاسـت مداراِن تـازه بـه میـراث بگـذارد و 
بـه همیـن دلیـل، دولـت فعلـی مجبور بـود که 
برخـی مسـایل را از بیـخ و بنیــاد تغییر دهد و 
از نـو بنیـاد گـذارد. انتخابـاِت شـرم آوری هـم 
کـه در سـال 13۹3 برگزار شـد، میـراث دولِت 
قبلـی بـود. کمیسـیون انتخابـات را دولت قبلی 
بـه وجود آورده بود و می دانسـت کـه عملکرد 
آن چگونـه خواهـد بـود. گفتـه می شـود کـه 
حکومـِت پیشـین بـرای این که بتواند بـه اندازۀ 
داشـته  نفـوذ  انتخابـات  کمیسـیون  در  کافـی 
باشـد، همـه چیـز را بـه گونه یی طراحـی کرده 
بـود کـه کمیسـیون هیـچ کاری خـاِف میـِل 
آن انجـام داده نتوانـد. بـه همیـن دلیـل، رأس 
حکومـت بـه افـراد مختلفـی وعـده سـپرد که 
از آن هـا در انتخابـات حمایـت می کنـد. با این 
عملکـرد، حداقـل چنـد تـن از جملـه: زلمـی 
رسـول وزیـر پیشــین وزارت خارجـه، قیـوم 
کـرزی، عبدالرحیم وردک وزیر پیشـیِن دفاع و 
شـماری دیگـر قربانـی سیاسـت های حکومت 
شـدند. ایـن افـراد هیـچ کـدام نمی خواسـتند 
کـه وارد انتخابـات شـوند ولـی بـا وعده هـای 
چـرب و نـرمِ حکومـت وارد انتخابات شـدند 
بـه این امیــد کـه از سـوی حکومـت حمایت 
در  می گردنـد.  انتخابـات  برنـدۀ  و  می شـوند 
حالـی کـه حکومـت بـا شـخِص دیگـری از 
قبـل معاملـه کـرده بـود کـه حـاال بـه عنـوان 
شـناخته  کشـور  نامشـروع  رییس جمهـورِی 
می شـود. همیـن مداخله هـا در امـور انتخابات 
بـود کـه نگذاشـت مـردم افغانسـتان بـه دولِت 
دلخواه شـان دسـت پیـدا کنند و یک بـار دیگر 

زیـر بـار اسـتبداد سـازمان یافته رفتنـد. 
فعلـی  دولـِت  اعضـای  اکثـر  این کـه  دوم 
همان هایـی هسـتند کـه دیـروز نیز بر سـکوی 
در  شـما  چقـدر  بودنـد.  نشسـته  قـدرت 
حکومـت فعلـی چهره هـای تـازه را می بینیـد؟ 
مگـر رییـس جمهـوری فعلـی در کنـار کرزی 

از اسـاس گذاراِن نظـام فعلـی نبـود؟ مگر آقای 
اتمـر در بخش هـای مختلـف بـه عنـوان وزیـر 
کار نکـرده بـود؟ مگـر رییـس اجرایـی وزیـر 
خارجـه پیشـین نبـود؟ نـود درصـد کابینـه و 
اعضـای بلندپایـۀ دولـِت فعلـی را همان هایـی 
نیـز حضـور  قبلـی  می سـازند کـه در دولـت 
داشـتند. چگونـه بـود کـه در آن زمـان هیـچ 
انتقـادی از سـوی ایـن آقایـان بـه آدرِس ایـن 
افـراد مطـرح نمی شـد ولـی حـاال این افـراد را 
افـراد ناکارآمـد و مضـر بـه حال سیاسـت های 

می خواننـد.  افغانسـتان 
در این کـه اکثـر ایـن افـراد، افـراد کم مایـه و 
نـاکاره انـد جـای شـک نیسـت، ولـی همین ها 
هـم از دولـت قبلـی بـرای دولـت فعلـی بـه 
میـراث مانـده اسـت. اگـر مـردم واقعـًا دخـل 
و تصرفـی در امـور کشـورِ خـود می داشـتند، 
بـدون شـک اکثر ایـن افـراد بایـد به زبالـه داِن 
تاریـخ می رفتنـد، همـان گونـه کـه برخـی از 
قبلـی،  دولـت  دسـترخوان  رجزخوانـاِن  ایـن 
بـه زباله دانـی تاریـخ پیوسـته اند. این هـا بایـد 
بداننـد کـه دولـت فعلی متأسـفانه ادامـۀ دولِت 
قبلی سـت و هیـچ تغییـری نکرده، مگـر این که 
دسـت خودشـان از امتیازها و حاتم بخشی های 
رییـس دفتـر قبلـی ریاسـت جمهـوری کوتـاه 
شـده اسـت. ایـن افـراد در حالـی از پاکـی و 
صداقـِت خود حـرف می زنند که بـا جیب های 
خالـی وارد سـاختارهای نظـام شـدند و حـاال 
تبدیـل  غیررسـمی  و  رسـمی  بازرگانـان  بـه 

گشـته اند.
کـور خـود و بینـاِی دیگـران شـدن و مصـادرۀ 
همـۀ خوبی هـای بـرای خـود و حوالـه کـردِن 
همـۀ مشـکات بـه گـردِن دیگـری، ویژه گـی 
غالـِب ایـن عـده از سیاسـت مداراِن دور مانـده 
از سـفرۀ قـدرِت آقـای غنـی اسـت. متأسـفانه 
وضعیـِت افغانسـتان بـه همـان ترتیبـی کـه در 
دورۀ کنونـی اسـف بار اسـت، در دورۀ آقـای 
خرابـِی  حتـا  و  بـود  اسـف بار  نیـز  کـرزی 
و  خراب کاری هـا  از  بیشـتر  کنونـی،  اوضـاِع 
خام اندیشـی هاِی سیاسـت گراِن بـر سـِر اقتـدارِ 
دورۀ گذشـته آب می خـورد. آن هایی که در آن 
دوره شکم های شـان از خزانـۀ دولـت چـرب 
شـد، نبایـد گمـان کننـد کـه خرابـِی وضعیـِت 
کنونـی، دریچه یـی بـرای محبوبیـت یافتـن و 
دوبـاره بـه قـدرت رسـیدِن آنـان خواهد شـد، 
بلکـه مـردم هـر بـار بـا مشـاهدۀ بحران هـای 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی، بـر آن ها نفرین 
و  بی راهی هـا  ایـن  مقدمـاِت  کـه  می فرسـتند 

بدروزی هـا را فراهـم نمودنـد.  
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احمــد عمران فعلی  حکومِت 
قبلی حکومِت  لۀ  دنبا

 

افغانسـتان روی میزهـای کشـورها و  پرونـدۀ صلـِح  اخیـراً 
قدرت هـای مختلـف در چندیـن بخـِش جهـان قـرار گرفتـه 
امریـکا،  دولت هـای  ملـِی  امنیـت  مشـاوران  جلسـۀ  اسـت. 
عربسـتان سـعودی و امـارات متحـدۀ عربی و افغانسـتان روز 
جمعۀ گذشـته در واشـنگتن برگزار شـد و در آن، موضوعات 
راهبـردِی مهـم بـرای سـه کشـور از جملـه افغانسـتان مـورد 
گفت وگـو و تبـادل نظر قـرار گرفت. یک نشسـت بین المللی 
در تاشـکند بـرای افغانسـتان بـه اشـتراک رؤسـای جمهوری 
امریـکا،  کشـورهای  نماینـده گان  ازبکسـتان،  و  افغانسـتان 
روسـیه، مسـؤول سیاسـت خارجـی اتحادیـۀ اروپا، سـازمان 
ملـل، بریتانیـا، آلمـان، فرانسـه، ایتالیا، هنـد، پاکسـتان، ایران، 
تاجیکسـتان، قزاقسـتان و قرقیزسـتان نیز برگزار شـده اسـت. 
همچنـان تاش هایـی برای صلِح افغانسـتان در کشـور مالیزیا 

و کشـورهای حـوزۀ خلیـج فـارس هـم جریـان دارد.
در  افغانسـتان،  صلـح  مـورد  در  بین المللـی  تاش هـای   
گذشـته امـا بـه ایـن پیمانـه گسـترده نبوده اسـت. این نشـان 
می دهـد کـه روابـط بین الملـل وارد یـک عرصـۀ متفاوت تـر 
در قبـال صلـِح افغانسـتان شـده و رقابـت بر سـِر این مسـأله 
پـای بسـیاری از کشـورهای جهـان را بـه میـدان افغانسـتان 
کشـانده اسـت. طبیعـی اسـت کـه کشـورهای مختلفـی بـا 
محاسـبه های متفـاوت می خواهنـد کـه در ایـن میـدان نقـش 
خودشـان را بـازی کننـد. ایـن رقابت هـا بـه همـان پیمانه که 
می توانـد بـه نفع صلـح در افغانسـتان امیـد خلق کنـد، بحث 
صلـح افغانسـتان را نیـز می توانـد بـه یکـی از پیچیده تریـن 
راهکارهـای نتیجه دهنـده تبدیـل کنـد؛ امـا امـِر مسـلم ایـن 
اسـت کـه حـاال دروازه هـای زیـادی بـه روی افغانسـتان بـه 
هـدف ایجـاد صلـح در این کشـور بـاز شـده و این بـه مردم 
افغانسـتان چنـان امیـدی را حوالـه می کنـد کـه روزی ایـن 
کشـور بـه صلـح می رسـد؛ امـا ایـن در صورتـی عملی سـت 
کـه افـراد بر سـِر اقتـدار در کشـور که بـه عنوان یـک جریان 
در  ابـزاری  را  داخـل،  بحـث جنـگ و صلـح  در  سیاسـی 
تحـوالت سیاسـی کشـور سـاخته اند، به یـک بینـِش صادقانه 
برای ایجاد صلح رسـیده باشـند، زیرا اقتدار موجود نتوانسـته 
اسـت اعتمـاد الزم را بـه مـردم افغانسـتان ببخشـد و با توجه 
بـه سیاسـت های بسـیار تنگ نظرانـۀ قومی ریاسـت جمهوری، 
مـردم بـه برنامه هـای صلح به شـدت بدگمـان اند و تشـویش 
دارنـد. امـا  اکنـون تاش هایی کـه از چند جهت بـرای صلح 
افغانسـتان جریان دارد، با یک سـواِل کان مواجه اسـت و آن 
این کـه: چـرا مـردم افغانسـتان در هیچ یـک از ایـن برنامه های 
صلـح حضـور ندارنـد. زیـرا فقـط حضـور سـه یا چهـار نفر 
از یـک تیـم خاص در رونـد صلح افغانسـتان، آن هـم افرادی 
کـه هرگـز پیشـینۀ مخالفـت بـا طالبـان را نداشـته اند، بیشـتر 
بـه بدگمانـی مـردم افغانسـتان بـه این رونـد دامـن می زند و 
بحـث صلـح افغانسـتان را در حـد بازی هـای منفعت طلبانـۀ 
چنـد نفـر در داخـل افغانسـتان کـه بـه اتهام هـای خطرناکـی 
مواجه انـد، تقلیـل می دهـد. بحـث شـورای عالـی صلـح نیـز 
کـه از مدت هـا بـه ایـن طرف اصـًا محلـی از اعـراب ندارد. 
کـه تاش هـای  پیمانه یـی  بـه همـان  اسـت  بنابرایـن الزم   
مـردم  یافتـه،  افزایـش  کشـور  در  صلـح  بـرای  بین المللـی 
به خصـوص  گردنـد،  وارد  رونـد  ایـن  در  هـم  افغانسـتان 
جریان هایـی کـه پیشـینۀ مبـارزه بـا طالبـان را دارنـد و نیـز 
بـه  یافتـن  دسـت  هـدِف  بـه  برنامه هایـی  کـه  جریان هایـی 
وضعیـِت بهتـر و تحقـِق وفـاق ملـی در کشـور روی دسـت 
بین المللـی  تاش هـای  اگـر  دیگـر،  جانـب  از  گرفته انـد. 
بـرای صلـح افغانسـتان فقـط در حـِد کشـاندِن طالبـان بـه 
میـز مذاکـره باشـد و حتـا پیوسـتن طالبـان به دولـت موجود 
یـا یـک وضعیـت دیگـر، بازهـم آتـِش جنـگ در افغانسـتان 
خامـوش نمی شـود؛ زیـرا پیوسـتن طالبـان بـه رونـد صلح به 
معنـای ختـم جنـگ نیسـت و ایـن جنـگ بـا نـام و آدرِس 
دیگـر می توانـد همچنـان ادامه یابـد. بنابراین در کنار شـریک 
سـاختن مـردم افغانسـتان در این رونـد مهم، باید به مسـایلی 
در رونـد صلـح افغانسـتان توجه شـود کـه به ختـِم جنگ در 
همـۀ اشـکال و عنوان هـا منجـر می  گـردد. عوامـل جنـگ در 
افغانسـتان بایـد در طـی ایـن تاش هـای بین المللـی از بنیـاد 
مرفـوع شـوند و آن در قـدم نخسـت، تشـکیل یـک دولـِت 
همه پذیـر در افغانسـتان و سـپس وادار کـردن پاکسـتان بـه 
تغییـر راهبـرد خارجی اش در قبال افغانسـتان و منطقه اسـت. 
تـا زمانـی کـه این دو مـورد عملی نگـردد، هیچ تاشـی برای 

صلـح نتیجه بخـش نخواهـد بـود.  

تالش های بین المللی صـلح
و غیابت مردم افغانستان



براسـاس گـزارش جدیـد سـازمان ملـل متحـد، بیـش از 1۰۰ هـزار نفـر از بیجا 
شـدگان داخلی افغانسـتان و کسـانی که از پاکسـتان عـودت کرده انـد، اکنون در 
وضعیـت بسـیار ناگـوار در هـوای آزاد، زیـر خیمه هـا یـا مسـاکن موقتی به سـر 

می برنـد.
ایـن موضوع را روز دوشـنبه دفتر سـازمان ملل متحد بـرای هماهنگی کمک های 
بشـری )OCHA( در گـزارش خبـری ماهانـه اش نشـر کـرده اسـت. براسـاس 
ایـن گـزارش، افزون بر آن دسـت کـم 7۰۰ هزار نفر در این کشـور دسترسـی به 

آمـوزش ندارند.
تقریبـاً دو میلیـون جمعیـت افغانسـتان نمی توانند برای مداوای شـان بـه داکتران 
مراجعـه کننـد و بیـش از یـک و نیـم میلیون نفـر هیچ بـازاری در نزدیکی شـان 
ندارنـد تـا امـوال مـورد نیـاز یا مـواد غذایـی را خریـداری کنند. دفتـر هماهنگی 
کمـک های بشـری سـازمان ملل متحد، این ارقـام را  از 1۵ والیـت از 3۴ والیت 

تهیه کرده اسـت.
سـازمان ملـل در مجمـوع از آغـاز سـال ۲۰1۶ بـه این سـو، بیش از یـک میلیون 
نفـر از بیجاشـدگان داخلـی را کـه در اثر منازعه ها آواره شـده انـد و بیش از یک 

میلیـون عـودت کننده از پاکسـتان را ثبت کرده اسـت.
افـزون بـر آن پاکسـتان بـه دلیـل بدتـر شـدن رو بـه افزایـش مناسـبات اش بـا 
افغانسـتان، فشـار بر جمعیت بزرگ مهاجران افغان را که قسـماً از ده ها سـال در 

پاکسـتان زندگـی می کننـد، افزایش داده اسـت.
اینجـا در 1۰ کیلومتـری شـهر هـرات، ده هـا خانـواده بیجـا شـده از والیت های 

بادغیـس، غـور و فـراه در خیمـه ها مسـکن گزین شـده اند.
این فشـارها بسـیاری از مهاجران را مجبور می کند که به کشـور جنگ زده شـان 
برگردنـد. آنهـا غالبـاً نمـی تواننـد در والیـت های شـان کـه جنگ جریـان دارد، 
برگشـته و بـه زندگـی جدید شـروع کننـد. به این ترتیـب آنها مجبور می شـوند 

کـه به عنـوان آوارگان داخلـی در مناطق دیگـر زندگی کنند.
فلیـپ کروپف، سـخنگوی دفتر سـازمان ملـل متحد برای هماهنگـی کمک های 
بشـری مـی گویـد کـه روشـن نیسـت آیا همه کسـانی کـه به عنـوان بیجا شـده 

داخلـی ثبـت شـده انـد هنـوز هـم در آوارگی به سـر مـی برند یـا بـه خانه های 
خـود برگشـته انـد، چونکه دسترسـی بـه بسـیاری مناطق در افغانسـتان سـخت 

است.
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سفیر چین:

بیشتر همکاری  عالقه مند 
هستیم نستان  فغا ا با   

بامیـان  والیـت  در  محلـی  مقام هـای 
عاقه منـد  چیـن،  دولـت  کـه  می گوینـد 
گسـترش همکاری در بخش های حفاظت 
از آثار باسـتانی، انکشـاف زراعـت و بهبود 

تعلیـم وتربیـه در ایـن والیـت اسـت.
لیوجینـگ سـانگ، سـفیر چیـن در کابـل 
دیـروز در سـفری بـه والیـت بامیـان بـه 
عاقه منـد  چیـن  کـه  گفـت  خبرنـگاران 
همکاری های بیشـتر در افغانسـتان اسـت.
کـه  می گویـد  درافغانسـتان  چیـن  سـفیر 
کشـورش عاقه منـد همکاری های بیشـتر 
در عرصه های مختلف انکشـافی، فرهنگی 

واقتصـادی بـا دولت افغانسـتان اسـت.
لیوجینـگ سـانگ، سـفیر چیـن در کابـل 
در سـفری بـه والیـت بامیـان گفـت کـه 
کشـورش از طریق بانک انکشافی آسیایی، 
سـهم بزرگـی را در انکشـاف افغانسـتان 
داشـته و پـس از ایـن نیز، ایـن همکاری ها 

گسـترش خواهـد یافـت.
در  چیـن  کشـور  سـفیر  سـانگ،  آقـای 
بامیـان  والیـت  در  خبـری  کنفرانـس 
گفت«بانـک انکشـافی آسـیایی کـه یکـی 
بزرگتریـن حمایـت کننـده آن دولت چین 
اسـت، اکثـر پـروژه هـای انکشـافی ملـی 
را در افغانسـتان اجـرا کـرده و امیـد واریم 
کـه همـکاری مـا در آینـده در این کشـور 

بیشترشـود«.
لیوجینـگ سـانگ می گویـد که کشـورش 
هیچ گاه در سیاسـت های داخلی افغانسـتان 
مداخلـه نکـرده و بـا هیـچ گـروه و حزب 
سیاسـی در افغانسـتان دشـمنی و مشـکل 

ندارد.
والیـت بامیان در مرکز افغاننسـتان و شـهر 
گنسـوی چیـن، حـدود یک سـال قبـل از 

سـوی مقام های دو کشـور خواهر خوانده، 
اعـام شـده بود.

مقام هـای افغـان و جمهـوری خلـق چین، 
ارتبـاط فرهنگـی و تاریخی بین افغانسـتان 
و چیـن و مشـترکات آثـار باسـتانی دوران 
بودیـزم در والیت بامیان و والیت گنسـوی 
چیـن و همچنـان محـوری بـودن نقـش 
افغانسـتان در راه تجـاری ابریشـم را دلیـل 
ایـن قـرار داد؛ خواهـر خواندگـی ایـن دو 

شـهر تاریخـی یـاد کـرده اند.
می گوینـد  بامیـان  محلـی  مقام هـای 
عاقه منـد  چیـن  کشـور  اکنـون  کـه 
بخش هـای  در  بیشـتر  همکاری هـای 
حفاظـت از آثـار باسـتانی بامیان، انکشـاف 

اسـت. عالـی  تحصیـات  و  زراعـت 
محمدطاهـر زهیـر، والـی بامیـان می گوید 
»یکـی ازحوزه هـای مـورد عاقـه این هـا، 
حفاظـت از آثـار باسـتانی اسـت کـه ایـن 
بسـیار یک کار کان اسـت امـا اینکه یکی 
از پیکره هـای بـودا دربامیان سـاخته شـود 
ایـن کار بایـد بین دو رئیـس جمهور و بین 
دو کشـور توافق شـود و در این ارتباط هم 
رایزنـی هـا وجـود دارد، امیـدوارم کـه بـه 

یـک نتیجه خـوب منتج شـود«.
هم اکنون دو شـرکت بزرگ سـرک سـازی 
بامیـان،  دولتـی کشـور چیـن در والیـت 
دره   - بامیـان  سـرک  احـداث  مصـروف 
صـوف و سـرک دوشـی - بامیـان اسـت.
مقام هـای محلـی بامیـان می گوینـد که هم 
اکنـون یکـی از متخصصیـن مطرح رشـتۀ 
بـاره  در  چیـن،  کشـور  شناسـی  باسـتان 
چگونگی حفاظـت از میراث های فرهنگی 
و بقایـای مجسـمه های تخریب شـدۀ بودا 

در بامیـان کار می کنـد.

پنتاگون در حساب دهی...
در نظرگرفتـۀ آنها به کار رفته اسـت 

خیر. یا 
تـازۀ  گـزارش  یـک  اسـاس  بـر 
دفـاع  وزارت  تفتیـش  ریاسـت 
ایـاالت متحـده، ایـن نهـاد نظارتـی 
مشـترک  فرماندهـی  کـه  دریافتـه 
افغانسـتان  در  امنیـت  انتقـال 
)CSTS-A( در حسـابدهی کامـل 
آن سـه اعشـاریه یـک میلیـارد دالـر 
از سـال ۲۰1۴  کـه  دارنـد  مشـکل 
بـه اردو و  بـرای کمـک  تـا ۲۰17 
پولیـس افغـان در اختیـار حکومـت 
افغانسـتان گذاشـته اسـت. گـزارش 
سـرمفتش پنتاگـون میافزایـد که این 
نبـود حسـابدهی، پـول کمک شـده 
به افغانسـتان را در معـرض »تزویر، 
ضیـاع، و سؤاسـتفاده« قـرار میدهد.
سـرمفتش  گـزارش  از  بخشـی  در 
اسـت  آمـده  امریـکا  دفـاع  وزارت 
مشـترک  فرماندهـی  »مقامـات 
انتقـال امنیـت در افغانسـتان، کمک 
مسـتقیم ایـاالت متحـده را کـه در 
اختیـار وزارت هـای دفـاع و داخله 
رهبـری  هـای  نهـاد   - افغانسـتان 
 – ملـی  پولیـس  و  اردو  کننـدۀ 
گذاشـته شـده، به گونۀ مؤثـر تنظیم 

انـد.« نکـرده  نظـارت  و 
نظـارت  و  تنظیـم  از  هـدف 
کمک هـای مسـتقیم ایـاالت متحـده 
داخلـۀ  و  دفـاع  هـای  وزارت  بـه 
و  مؤثریـت  افزیـش  افغانسـتان، 
ظرفیـت هـای ایـن وزارت خانه ها 
خوانـده شـده، تـا نیـرو هـای ملـی 
افغـان بتوانند مسـلکی تـر و برخود 

متکـی تـر عمـل کننـد.
مقامـات فرماندهـی مشـترک انتقال 
افغانسـتان، کـه مسـئول  امنیـت در 

تمویـل و آموزشـدهی بـه نیرو های 
افغـان انـد، می گوینـد که اگـر کدام 
کاسـتی ای در کار شـان وجود داشته 
»کمبـود  آن  عمـدۀ  دالیـل  باشـد، 
منسـوبین و نگرانـی هـای امنیتـی« 
اسـت. امـا سـرمفتش وزارت دفـاع 
امریـکا میگویـد کـه در سیسـتم نیز 
نارسـایی  هایی وجود داشـته اسـت.
کـه  می افزایـد  سـرمفتش  گـزارش 
مقامـات نظامـی فرماندهی مشـترک 
در  افغانسـتان،  در  امنیـت  انتقـال 
زمینـۀ رشـد ظرفیـت هـای افغانهـا 
نقطـه ای کـه  بـه  و رسـیدن شـان 
دیگـر متکی به خود باشـند، اهداف 
»غیرواقعبینانـه و غیرقابـل دسـترس 
را بـرای آنـان تعییـن کـرده اسـت. 
حکومـت افغانسـتان هنـوز هـم در 
فراهـم آوری اکماالت بـه نیرو های 
ملـی افغـان، به ایـاالت متحـده اتکأ 
بـه  امریکایـی  مقامـات  زیـرا  دارد، 
را  آموزشـدهی  زمینـۀ  کافـی  طـور 

فراهـم نسـاخته انـد.
نظارتـی  تحقیقـات  سلسـلۀ  در 
پیرامون عملکرد فرماندهی مشـترک 
انتقال امنیت در افغانسـتان، از سـال 
و  هشـتمین،  ایـن  بدینسـو،   ۲۰1۵
آخریـن گـزارش سـرمفتش وزارت 
در  بـود.  متحـده  ایـاالت  دفـاع 
گـزارش هـای قبلـی نیز سـرمفتش 
پنتاگـون از مسـایل گسـتردۀ داخـل 
فرماندهـی مشـترک پـرده برداشـته 
بـود، از جملـه ایـن کـه فرماندهـی 
مشـترک انتقال امنیت در افغانسـتان 
نتوانسـته بـود حسـاب مهمـات بـه 
ارزش 7۰۰ میلیـون دالـر را کـه بین 
سـالهای ۲۰1۵ - ۲۰17 به دسـترس 
نیـرو های امنیتـی افغان قـرار گرفته 

بدهد. بـود، پـس 

طرح حکمتیار منجر...
افغانسـتان اسـت و صلـح بـا طالبـان ایـن گونـه تامیـن 

. د نمی گـرد
آقـای گیانـوال افـزود، در صورتیکـه بـرای طالبـان منطقـه 
امـن ایجـاد گردد، این گـروه امارت اسـامی اش را دوباره 
احیـا کـرده و حکومـت مـوازی بـا حکومـت افغانسـتان 

می سـازد.
داود غفـاری دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفت کـه اگر یک 
یـا چنـد والیت بـه طالبان داده شـود تا این گـروه به صلح 
حاضـر شـوند در واقـع به گـروگان دادن مـردم آن والیت 

نیز اسـت.
آقـای غفـاری تاکیـد کـرد کـه این گونـه طرح بـرای مردم 

افغانسـتان نیـز قابل قبول نیسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن گلبدیـن حکمتیار 
رهبـر حـزب اسـامی گفتـه اسـت کـه طـرح صلـح را به 
حکومـت افغانسـتان پیشـنهاد کرده اسـت که براسـاس آن 
بایـد بـرای حضـور طالبان در افغانسـتان مناطـق امن ایجاد 

گردد.
آقـای حکمتیـار گفتـه اسـت، تا زمانیکـه مناطق امـن برای 
طالبـان ایجـاد نگـردد و خانواده هـای اعضای ایـن گروه به 
ایـن مناطـق جابجـا نگـردد، آنـان نمی توانند بـه مذاکرات 

صلح حاضر شـوند.
امـا؛ ایـن طـرح بـا مخالفت هـای زیـادی در داخل کشـور 
مواجـه شـده و بسـیاری از شـخصیت هـای سیاسـی ایـن 

طـرح را بـه مثابـه تجزیـه افغانسـتان یـاد کرده انـد.

ستایش از دادخواهی...
 فعالیـت شـان محـدود می شـود و آنـان مجبـور خواهند 

شـد دسـت از دهشـت افگنی بردارند.
معاون اول مجلس سـنا از حکومت افغانسـتان خواسـت 
کـه امنیـت تظاهـرات کننـدگان هلمنـد را جـدی تامیـن 
کنـد تـا ایـن حرکت مدنـی در سراسـر کشـور عمومیت 

پیـدا کنـد و طالبـان مجبـور بـه صلح شـوند.
محمـود خاکریـزوال سـناتور والیـت هلمنـد در مجلس 
سـنا نیـز بـر حمایـت از تظاهـرات مدنـی مـردم هلمنـد 
در راسـتای تامیـن صلـح در کشـور تامیـن کـرد و ایـن 
حرکـت را یگانـه راه زیر فشـار قـرار دادن طالبـان برای 

اشـتراک در مذاکـرات صلـح خوانـد.
آقـای خاکریـزوال گفـت کـه مـردم هلمنـد از جنگـی 
کـه در ایـن والیـت جریـان دارد بـه سـطوح آمـده انـد 
و مجبـور شـده انـد در یک اقـدام جمعـی حرکت صلح 

خواهـی را بـه راه اندازنـد.
در همیـن حـال، فضل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلس 
سـنا نیـز ضمـن حمایـت از ایـن حرکـت صلـح خواهی 
مـردم هلمنـد گفـت که همـه مردم افغانسـتان بایـد برای 
تروریسـتی  فعالیـت  علیـه  بـر  ختـم جنـگ در کشـور 

طالبـان بـه پـا خیزند.
آقـای مسـلم یـار بیـان داشـت در صـورت کـه طالبـان، 
مـردم را در مقابـل خـود ببیننـد مجبـور خواهند شـد به 

مذاکـرات صلـح تـن دهند.
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جهانـی شـدن بـه بـاور بسـیاری ها، بـه فرآینـد سـرمایه دارِی صنعتـی و جسـت وجوی 
جهانـی بـرای یافتـن بازارهـای جدیـد بـرای تولید و مصـرف و توسـعۀ شـتاب آلود گره 
خـورده اسـت. ایـن روند، سـودهای سـطحی و زیان هـای عمیقی را بـه میـان آورده و از 
ایـن رهگـذر در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا موضوِع محیط زیسـت قـرار گرفته اسـت. منتقدین 
جهانـی شـدن ادعـا می کننـد کـه شـالوده های ایـن رونـد، بـر رشـد و »توسـعۀ ناپایـدار« 
و عقانیـتِ کوتاه مـدت و رقابـِت افسارگسـیخته بنـا شـده و از فعالیت هـا و صنایـع و 
تکنالوژی هایـی اسـتقبال کـرده کـه بـا طبیعـت و چرخـۀ طبیعـی زیسـت ناسـازگارند و 
آلوده گی هـای زیسـت محیطِی غیرقابـل جبرانـی بـه میـان آورده اند. اسـتفادۀ سـیری ناپذیر 
از منابـع معدنـی و سـوخت های فسـیلی و دخالـِت بی حدوحصـر در طبیعـِت جهـان در 
مسـیر توسـعۀ ناپایـدار اقتصـادی، بارزتریـن جلوه و چالـِش جهانی شـدن در برابر محیط 
زیسـت اسـت. همچنیـن جهانـی شـدن بـه شـکاف میـان کشـورهای غنی و فقیر شـدت 
بخشـیده و تعامـاِت ناعادالنه یـی را میـان کشـورهای صنعتـی و غیرصنعتـی در ارتبـاط 
بـا آثـار زیسـت محیطِی جهانـی شـدن برقـرار کـرده اسـت. ایـن بی عدالتـی را می تـوان 
در سـهِم بـزرِگ کشـورهای صنعتـی و توسـعه یافتـه در ایجـاد آلوده گـی در سرتاسـر 
جهـان و برداشـت منافـِع اقتصـادِی سرشـار از آن و سـهم ناچیـز کشـورهای فقیـر در 
ایجـاد آلوده گی  هـا و بی بهره گـی از رشـد اقتصـادِی جهان اول مشـاهده کرد. کشـورهای 
صنعتـی در عصـر جهانـی شـدن، ایـن امـکان و زمینـه را یافته انـد کـه تولیـدات صنعتـِی 
آلوده سازشـان ماننـد مـواد شـیمیایی و آفت کش هـا را در کشـورهای توسـعه نیافته و فقیر 
دنبـال  کننــد و حتـا شـرکت ها و کشـورهای صنعتـی و سـرمایه دار، زباله هـای صنعتی  و 

آلودۀشـان را در کشـورهای فقیـر مدفون سـازند.
امـا در پهلـوی این موارد، کسـانی هم هسـتند که جهانی شـدن را نه تنهـا در عرصۀ اقتصاد 
و سیاسـت و صنعـت حـاوی پیامدهای مثبـت می دانند، بلکه در عرصۀ محیط زیسـت نیز 
بـه ایـن باورنـد کـه جهانی شـدن، هوشـیاری جهانـی و آگاهی هـای عمیق تِر اقتصـادی را 
بـه میـان  آورده اسـت؛ این هوشـیاری و آگاهی عمیـق، همکاری های بین المللـی در زمینۀ 
مدیریـِت محیـط زیسـت را تسـریع و بهبـود می بخشـد و تکنالوژی هـای جهانی شـدن را 

با محیط زیسـت سـازگار می سـازد.
بـه بـاور نگارنـده، از دو رویکـرد موافـق و مخالـف نسـبت بـه آثـار جهانـی شـدن بـر 
عرصـۀ محیـط زیسـت، می تـوان راهِ سـوم و میانه یـی بـه ایـن ترتیب گشـود کـه: تبعات 
جهانی شـدن بـر محیـط زیسـت تا کنـون منفـی و مخرب بـوده، امـا نمی توان و نبایسـت 
در مقابـل جهانی شـدن ایسـتاد؛ زیـرا اوالً بسـیاری از وجـوهِ جهانی شـدن اجتناب ناپذیر و 
خـارج از کنتـرل اسـت و ثانیًا جهانی شـدن در دِل خود اسـتعدادهایی مثبـت و نهفته برای 
پیشـرفت در همـۀ زمینه هـا از جملـه عرصـۀ محیـط زیسـت و رسـیدن به توسـعۀ پایدار 
دارد. بـرای کشـف ایـن اسـتعدادهای خفتـه، می بایـد تدابیـر و اصاحاتـی را در مسـیر 
جهانی شـدن و ادارۀ امـورِ جهـان وارد کـرد. بـرای توضیـح ایـن امـکان، چاره یی نیسـت 
جـز این کـه جهانـی شـدن و محیـط زیسـت و ارتباطـاِت این دو مقولـه با یکدیگـر را در 

ادامـۀ بحـث بیشـتر و بهتر بشـکافیم. 

1ـ  توسعه و جهانی شدن
جهانـی شـدن و توسـعه، از جهـاِت بسـیاری بـا یکدیگـر پیونـد دارنـد؛ به نحـوی کـه 
بسـیاری ها جهانـی شـدن را نتیجـۀ توسـعۀ روزافـزون در جهـان و عامـِل تسـریِع فرآیند 
توسـعه در همـۀ عرصه هـا می داننـد. »جهانـی شـدن« از منظـر توسـعه، به عنوان شـعاری 
جهانـی طـی سـال های اخیـر در بسـیاری از کشـورهای در حـاِل توسـعه و پیشـرفته، 
تعابیـر و برداشـت های مختلفـی را بـه خـود اختصاص داده اسـت. این واژه بـرای برخی 
اندیشـمنداِن توسـعه، بـه معنـای دهکـدۀ جهانـی بـا جاذبه هـای فراگیـر و بـرای بعضـی 
دیگـر، عامـل شـیوع فقـر، بیمـاری و جنگ هـای خونیـن اسـت. در حالی که بسـیاری از 
دولت هـا و ملت هـای در حـاِل توسـعه از ایـن پدیـده )جهانی شـدن( اسـتقبال می کننـد، 
گروهـی دیگـر از ایجـاد یک حکومـِت خودکامۀ جهانی تـرس و بیم دارند. آن چه مسـلم 
اسـت این  که: جهانی شـدن از رشـد مداوم نظام اقتصادِی سـرمایه داری مایه گرفته اسـت؛ 
بـا ایـن حسـاب می تـوان مهم تریـن بنیان های فراگیـِر جهانی شـدن را در مـواردی از این 
قبیـل جسـت وجو کـرد: ادغـام اقتصـادی، تحـرک بـازار سـرمایه، تجـارت الکترونیکـی، 
مرکـزی،  دولت هـای  نفـوذ  کاهـش  هم زمـان،  اطاع رسـانی  اطاعـات،  اهمیت یابـی 
تخصصـی شـدن فعالیت های تولیـدی، مصرف گرایی و کمرنگ شـدن ارزش های سـنتی. 
ایـن بنیان هـا کـه ویژه گی هـای کارکـردِی جهانـی شـدن را نشـان می دهند، از سـه نظریۀ 

اقتصـاد جهانـی، سیاسـت جهانـی و فرهنـگ جهانـی نشـأت گرفته اند. 

بخش دوم

هـ: مذاهب فقهی مشهور تمدن اسالمی 
میـان  رأی  گوناگونـِی  انگیـزۀ  عمده تریـن 
مسـلمانان، مسـأله خافـت و این که چه کسـی 
از آن جـا کـه  شایسـتۀ خافـت اسـت، بـود؛ 
»اجتهـاد« در اسـام مشـروع بـوده و صحابـۀ 
رسـول اهلل و همـۀ نسـل های مسـلمانان اجتهاد 
کرده انـد و دلیـل آن هـم انـدک بـودِن نـص و 
فراوانـی حـوادث بـوده اسـت. بدین گونـه از 
روش »اجتهـاد«، گوناگونـی »رأی« پیـدا شـد. 
پیدایـش  موجـب  اسـتنباط  روش  گوناگونـی 
اختـاف  ایـن  اسـت.  شـده  فقهـی  مذاهـب 
»رأی« و گوناگونـی روش اسـتنباط و اجتهـاد، 
پـس از فتنه یـی کـه باعـث شـهادت حضـرت 
عمثـان و حضـرت علی گردیـد، افزونی یافت. 
مذاهـب فقهـی بسـیار و پُرشـماراند. برخـی از 
آن هـا شـهرت یافتنـد و باقی ماندنـد. برخی از 
ایـن مذاهـب برای شـان مراجع خـاص تدوین 
نشـد. ماننـد: مذهـب امام لیـث بن سـعد، امام 
ابـن جریر طبـری، امام اوزاعی. امـا مذاهبی که 
انتشـار و گسـترش یافتنـد، هشـت مذهب انـد. 
بـر اسـاس رویکـرد کامـی مذاهـب موجود و 
مطـرِح جهـان امـروزی اسـام عبارت انـد از:  

خوارجی: مذهب إباضی   )1
شیعی: مذهب إمامی و زیدی   )۲

مالکـی؛  حنفـی،  مذهـب  سـنی:   )3
ظاهـری.   و  حنبلـی  شـافعی،  مذهـب 
حنفیـون،  احنـاف،  )الحنفـی(؛  حنفـی  دو. 

  Hanafists حنفیـان،  
الـف. مفهوم واژه گانـی؛ به موارد زیـر پرداخته 

: می شود
1. ریشه شناسـی: َحنیـف ]مفـرد[: ج ُحنَفـاُء: از 
ریشـه )ح ن ف(، صفـت مشـبَّهه کـه داللـت 
بـر ثبوت کسـی دارد کـه از چیـزی روگردانده 

. شد با
۲. معناشناسـی: الُحنفـاء: گروهـی از عرب قبل 
از اسـام کـه دوگانه پرسـتی »الوثنیّـۀ« را انـکار 
می کردنـد، نماینـدۀ مشـهور آن ها أمیّـه بن أبي 

لت. لصَّ ا
ظهـور  از  پـس  دانش واژه یـی:  مفهـوم  ب. 
تمـدن  در  آن  گسـترش  و  حنفـی  مذهـب 
اسـامی، دانـش واژۀ »حنفـی« مفهـوم زیـر را 

اسـت. کـرده  حمـل 
َحنَفـّي ]مفـرد[: ج أَحنـاف وَحنَفِیّـۀ: بـه کسـی 
أبـی  امـام  مذهـب  پیـرو  کـه  می شـود  گفتـه 

»مذهـب  نمونـه:  باشـد.  او  پیـرواِن  و  حنیفـه 
أبـي حنیفـۀ وأتباعـه؛ مذهـب امـام ابـی حنیفه 
و پیـروان او.« )عبـد الحمید عمـر، 1۴۲۹: ج1، 

 )۵7۲
سـه. المذهب الحنفـي، مذهب أهـل الرأي، 
 Hanafi خـردورز،  فقه شناسـان  مذهـب 

 School of Thought
برابـر بـا دانشـنامۀ جهانـی عـرب »الموسـوعۀ 
چنیـن  حنفـی  مذهـب  العالمیـۀ«  العربیـۀ 

اسـت: شـده  شـناختانده 
الف. تعریف 

کـه  مذهبی سـت  از  عبـارت  حنفـی  مذهـب 
بـه بنیادگـذار آن امـام أبی حینفـه نعمـان بـن 
ثابت فقه شـناس کوفی منسـوب اسـت، کسـی 
تأثیرپذیـر  رأی  أهـل  پیشـین  علمـای  از  کـه 
بـود. امـام ابوحنیفـه دروازۀ عمـل بـه قیـاس 
او  گشـود.  را  آن(  خـاص  معنـای  بـه  )رأی 
سـنت را پذیرفتـه بـود، امـا به خاطـر پذیـرش 
ایـن رو بـه  از  آن شـرط های سـخت داشـت. 
اصحـاب و پیـروان ایـن مذهـب نـام »مذهـب 
خـردورز«  فقه شناسـان  مذهـب  الـرأي؛  أهـل 
را دادنـد؛ زیـرا آنـان بـه عقـل و خـرد آزادی 
ایـن را توسـط کاربـرد بسـیار  بودنـد و  داده 
قیـاس و رأی در عمـل بـه نمایـش گذاشـته 
بودنـد. بنابرایـن، آنـان در گسـترۀ فقه شناسـی 
خردورزانـه و درایت شناسـی بسـیار نیرومنـد 

بودنـد.
برتـر  دانشـجوی  چنـد  از  ابوحنیفـه  امـام 
سـاختن،  ثروتمنـد  در  کـه  بـود  برخـوردار 
گسـترش دادِن مسـایل مذهب و کاربردی شدن 
گسـتره های مذهـِب او نقـش برجسـته بـازی 
کردنـد. ایـن بـزرگان عبارت انـد از: امـام أبی 
یوسـف، امـام محمـد الشـیبانی، امـام زفـر بن 

هذیـل و امـام حسـن بـن زیـاد لؤلـؤي.  
حنفیـان  مذهـب  فقهـی  روش شناسـی  ب. 
یـا ادلـۀ احـکام نزدحنفیـان؛ ادلـۀ فقهـی نـزد 
احنـاف یـا اصولـی کـه در اسـتنباط احـکام بر 
آن اعتمـاد دارنـد، هفت اند: الف. قـرآن کریم؛ 
ب.  سـنت؛ جــ.. إجمـاع؛ د. قـول الصحابـي؛ 

هــ.. قیـاس؛ و. استحسـان؛ ز. عـرف.
مذهـب حنفـی:  ویژه گی هـای  و  ج. سرشـت 
مذهـب حنفـی ویژه گی هایـی دارد کـه آن را 
و  سـاخته  جـدا  مذاهـب  دیگـر  از  به تنهایـی 
برجسـته می سـازد. برخـی از این هـا عبـارت 

انـد از:
 )۲ کـردن؛  اسـتفاده  تفریـح  از  بیشـترینه   )1
فـرض کـردن مسـایلی کـه تاهنوز واقع نشـده 
اسـت )فقـه افتراضـی(؛ 3( اجتهـاد جمعی: در 
مذهـب ابـی حنیفـه اجتهاد فـردی نبـود، بلکه 
اجتهـاد جماعـی یا جمعـی بود؛ ۴( همزیسـتی 
روایـت و رأی در ایـن مذهـب؛ ۵( گریـز از 
تنگناهـای شـرعی به وسـیلۀ حیله های شـرعی؛ 
 )7 قیـاس؛  اخـذ  در  مهـارت  و  گشـایش   )۶
آسـان گیری در عبـادات؛ 8( تصحیـح تصرفات 
پیـدا  امـکان عملـی  انسـان، در صورتـی کـه 
کـرد؛ ۹( احترام بـه حریت و آزاده گی انسـانی 

نسان. ا
د. انتشـار و گسـترۀ جغرافیـای مذهـب حنفی: 
بـه  منجـر  کـه  عواملـی  مهم تریـن  از  شـاید 
انتشـار و گسـترش مذهـب حنفـی در گذشـته 
گردیـد، عهـده داری منصب قضـاوت از جانب 
حنفیـان در دولـت عباسـی باشـد. هنگامـی که 
امـام أبویوسـف دانشـجوی امـام أبـی حنیفـه، 

17۰هــ  سـال  در  را  قاضی القضـات  منصـب 
در دولـت عباسـی عهـده دار شـد، تاش هـای 
گسـترش  و  انتشـار  در  را  گسـترده  بسـیار 
مذهـب حنفـی در همـۀ سـرزمین های دولـت 
عباسـی انجـام داد. سـامانیان، سـلجوقیان، آل 
مذهـب  و...  هنـد  مغولیـان  عثمانیـان،  بویـه، 
حنفـی داشـتند. سـرزمین های افریقای شـمالی 
ماننـد: لیبیـا، تونـس، الجزایـر و مغـرب، مصر، 
و  هنـد  آذربایجـان،  ارمنسـتان،  عـراق،  شـام، 
جزیـرۀ  دولت هـای  و  یمـن  حجـاز،  چیـن، 
عربـی )انـدک پیروانـی( دارد. مذهب حنفی در 
ترکیـه، البانیـا، سـرزمین های بالـکان )بوسـنی، 
هرزوگوین و کوسـوگو(، افغانسـتان، ترکستان، 
هنـد، پاکسـتان، سـرزمین های قفقـاز و برازیـل 
انتشـار گسـترده و غلبه دارد )الموسوعۀ العربیۀ 

العالمیـۀ: 1۴1۹هــ، الحنفـی، المذهـب(.
 77 تـا   7۵ حداقـل  امـروزه  کلمـه،  یـک  در 
درصـد مسـلماناِن جهان بر اسـاِس فقـه حنفی 
و  می بندنـد  نـکاح  عقـد  می کننـد،  عبـادت 

دفـن می-کننـد. را  جنـازۀ خویـش 
چهار. مکتب، School ، المدرسة  

به موارد زیرین پرداخته می شود:
الـف. مفهـوم واژگانـی؛ از نظـر ریشه شناسـی: 
الَمْکتَـُب  ]مفـرد[: ج  مکاتب: از ریشـه )ک تـ 

ب(، بـه معنای نوشـتن.
نظـر  از  »مکتـب«  واژۀ  معنا شناسـی:  ب: 
واژه گانـی بـه معنـای آموزشـگاه بـه کار رفتـه 

 .)87 ج1۰،  ۲۰۰1م:   )األزهـري،   اسـت 
ج: گستره های کاربردی  

یک. گسترۀ کاربردی قدیم 
آمـد،  معناشناسـی  بخـش  در  چنان کـه 
معنـای  بـه  »مکتـب«  واژۀ  از  عرب زبانـان 
آموزشـگاه بهـره می بردنـد. تمدن خراسـانی – 
اسـامی که در آن زمان زبان رسـمی و کانونی 
اسـتفاده  واژه  ایـن  از  بـود،  فارسـی دری  آن، 
بردنـد. شـعر و نثـر زبان فارسـی پُـر از کاربرد 
این واژه به معنای کاسـیک آن اسـت. به دو ـ 

سـه نمونـۀ برجسـتۀ آن بسـنده می شـود:
اسـتاد   / نهـاد  ادب ز ورای خـرد  در مکتـب 

غیـب تختـه تهدیـد در بـرم 
انوری

کـودکان مکتبـی از اوسـتاد / رنـج دیدنـد از 
مـال و اجتهـاد  

مولوی 
پادشـاهی پسـر بـه مکتـب داد / لوح سـیمینش 

در کنـار نهاد
گلستان سعدی 

نـگار مـن کـه به مکتـب نرفت و خط ننوشـت 
/ بـه غمـزه مسـأله آموز صد مدرس شـد

 حافظ
درس ادیـب اگـر بـود زمزمـۀ محبتـی / جمعه 

بـه مکتـب آورد طفـل گریزپای را
نظیری نیشابوری  

نتیجـه آن که واژۀ مکتب در زبـان کانونی تمدن 
خراسـانی - اسـامی یعنی زبان فارسـی دری، 
بیشـترینه از همـان کاربـرد اصلـی آن در زبـان 
عربـی فراتـر نرفتـه، بـا ایـن نکتـه کـه هـم به 
عنـوان دانـش واژۀ حـوزۀ »آمـوزش و پرورش« 
بـه معنـای آموزشـگاه و هم به شـکل مجاز در 
حـوزۀ عرفانـی بـه کار رفتـه و در البـه الی آن 
ارزش هـا و هنجار هـای آموزشـگاه را در تمدن 

خراسـانی - اسـامی بیان داشـته اسـت.

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش سومدكتر هجرت اهلل جبرییلی
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خوش گذرانـی و لـذت بـردن از زنده گـی دنیـا، پـارۀ 
اساسـی از جهـان اسـام بـود و کار بـه جایی کشـید 
که اهـل اسـام در خوش گذرانـی زیـاده روی کردند، 
می پوشـیدند  ابریشـمی  لباس هـای  کـه  گونه یـی  بـه 
و حتـا گردن بندهـای طایـی بـر گـردن اسـپاِن خـود 
نقره یـی  و  طایـی  ظرف هـای  در  و  می آویختنـد 
تـن  بـر  جامه هایـی  و  می آشـامیدند  و  می خوردنـد 
می کردنـد که بهـای آن ها بـه پنجصد دینار می رسـید. 
تنهـا مـردان به اسـراف و خوش گذرانـی روی نیاورده 
بودنـد، بلکـه زنان هـم در پوشـیدِن لباس هـای نرم و 
نازک و اسـتفاده از زیـورات و جواهر و خوش بویی ها 
به خاطـر  درتابسـتان  طوری کـه  می ورزیدنـد،  تفنـن 
خوش گذرانـی بـه طائـف می رفتنـد. شـهر مکـه پُـر 
از کنیـزکان و بـرده گان بـود و لهـو و لعـب در ایـن 
شـهر گسـترش چشـم گیری یافتـه بـود و در پهلـوی 
آن، نشـاط و فـرح هم بسـیار شـد و برای بـی کاران و 
خوش گذرانـان دلقکـی به نـام »دارمی« وجود داشـت 
کـه کارش خندانـدن والیـان و بـزرگان قـوم بـود، و 
زنـان هـم دوسـت داشـتند کـه با دارمـی بـه تفریح و 

برونـد!  خوش گذرانـی 
جامعـۀ مکـه بـه تعبیـر مـا امروزی هـا، جامعـۀ لیبرال 
بـود بـه گونه یـی کـه مـردان و زنـان بـا هـم اختاط 
می کردنـد همان گونـه کـه سـکینه دختـر حسـین بـن 
علـی کـه از زنـان مشـهور عصـر خویـش بـود و از 
ظریف تریـن و نیکوتریـن آن هـا از نـگاه اخـاق بـه 
و  جمیـل  کثیـر،  فـرزدق،  روزی  می آمـد،  حسـاب 
نصیـب را نـزد خـود فراخواند و بـه نقد اشـعار آن ها 
پرداخـت، سـپس هرکـدام را هـزار دینـار جایـزه داد!
عائشـه دختـر طلحـه بـن عبیـداهلل از جملـه زنانـی 
بـود کـه در ادب و تاریـخ عـرب و علـم نجـوم نبوغ 
داشـت. وی در شب نشـینی های هشـام بن عبدالملک 
بـا مـردان شـرکت می کـرد و از شـعر عـرب، تاریـخ 
و نجـوم سـخن می گفـت و از طـرف خلیفـه جایـزه 

می گرفـت. 
بـر عـاوۀ این هـا، زنـان زیـادی دیگـری هـم وجـود 
ادب شـهرت  و  فقـه  علـم،  در عرصـۀ  کـه  داشـتند 
یافتـه و مجالـس مشـترکی را بـا مـردان تشـکیل داده 
و بـه بحـث و بررسـی پیرامـون موضوعـات مختلف 
می پرداختنـدـ کـه کتب تاریـخ زبان و ادبیـات عرب، 

نـام و اشـعار آن هـا را جمـع آوری کـرده اسـت.
بـدون تردیـد کـه در مکـه و مدینـه مـردان علـم و 
امـا هیـچ گاه  داشـتند  عبـادت و زهـد هـم حضـور 
ماننـد گروه هـای دینـی امـروز مـردم را بـه نمـاز و 
بـازی و  بـه  نمی کردنـد و جوانـان  عبـادت مجبـور 
تفریـح مشـغول بودنـد و حکومت هـای آن روز ماننـد 
برخـی حکومت هـای اسـامِی امـروز جوانـان را در 
خانه هـا زندانـی نمی کردنـد، و بـا تمام معنـا زنده گی 
طبیعـی جریان داشـت؛ زیـرا آن ها با حقایـق زنده گی 

سـروکار داشـتند.
کارهـای  امیـران  و  خلفـا  نیـز  سیاسـت  دنیـای  در 
غیرشـرعی انجـام می دادنـد، درحالی کـه فقهای بزرگ 
هـم وجـود داشـتند امـا هیچ  یـک از آنـان خواهـان 
برکنـاری خلیفـه و یـا امیـر نبودنـد و حتـا زمانی کـه 
بـرق شمشـیر را دیدنـد، دیگر جرأت نصیحـت را نیز 

از دسـت دادنـد. 
نمی خواهـم از حادثـۀ المنـاک جمـل و صفیـن یـاد 
کنـم کـه میـان صحابـه به وقـوع پیوسـت و مصیبت ها 
بـه  نگاهـی  داشـت.  پـی  در  ناگـواری  پیامدهـای  و 
بـن  عبدالملـک  میـان  خافـت  سـِر  بـر  کشـمکش 
مـروان و عبـداهلل ابـن زبیـر می انـدازم. ابـن زبیـر در 
برابـر خلیفـۀ وقـت، یزیـد بـن معاویـه قیـام کـرد؛ 
یزیـدی کـه در زمـان او رویـداد غم انگیز«حـره« در 
مدینـۀ منـوره به وقوع پیوسـت و سـپس لشـکر یزید 
مکـه را محاصـره کرد و بـا منجنیق های آتشـین، خانۀ 
کعبـه را حریـق سـاخت. ایـن رویـداد در سـال ۶3هـ 
بـه وقـوع پیوسـت و ابـن زبیـر پـس از مـرگ یزیـد 
بـدون بیعت، خـود را خلیفۀ مسـلمانان اعـان کرد و 
در همـان زمـان مـروان بـن حکم هـم خـود را خلیفۀ 

مسـلمین اعـان نمـود.
زمانی کـه مـروان وفـات کـرد، فرزنـدش عبدالملـک 
بیعـت  اهـل اسـام  از  بـا وی برخـی  خلیفـه شـد، 
کردنـد. او بـا ابن زبیـر جنگ کـرده و وی را محاصره 
نمـوده و خانـۀ کعبـه را بـر سـرش خراب کـرد و در 
نهایـت، ابـن زبیـر را بـه قتـل رسـانید. مـورخ فقیـه 
ابـن کثیـر یـاد می کنـد کـه عبدالملـک بـن مـروان با 
رومی هـای )کافـر( صلـح کـرد و بـه آن هـا هرهفتـه 
1۰۰۰ دینـار مـی داد تا سـرزمین شـام از تاخـت و تاز 
آن هـا در امـان باشـد و وی بتوانـد در ایـن فرصت با 

خیـال راحـت بـا ابـن زبیـر )مسـلمان( جنـگ کند!
در  داراالسـام  دنیـای  المنـاک  واقعیت هـای  ایـن 
خیرالقـرون بـود، و مـا در جایـی نخواندیـم کـه فقها 
خلیفـه را به خاطـر ایـن کارها به آتش دوزخ بشـارت 
به خاطـر  را  مسـلمانان  این کـه  بـرای  و  باشـند  داده 
طمـع و حـرص بـه قدرت و پادشـاهی کشـته اسـت 
وی را نفریـن کـرده باشـند، و نصـوص دینـی هـم 
نتوانسـت بـر خلیفـۀ خودکامـه تأثیری بگـذارد. آنچه 
کـه مایـۀ تعجـِب آدمـی می شـود و نزدیـک می شـود 
کـه شـاخ درآرد ایـن اسـت کـه: بـا وجـود این همـه 
جنایـت، گروه هـای دینـی بـه مشـروعیت این گونـه 
خلفـا اعتـراف نمـوده و آن ها را نمونه هایـی از قدرت 
و عـزت و افتخـار اسـام می داننـد؛ درحالی کـه آن ها 
خافـت غصبـی خونخـوار و خودکامـه با تمـام معنا 
بودنـد. امیـدوارم کـه حافـظ ابوالفداء ابـن کثیر مورخ 
کتـاب البدایـه والنهایـه را گروه هـای دینـی از جملـه 
مستشـرقین ملحـد معرفـی نکنند!. چه کنیـم که تاریخ 
گـواه بـر بدی های مـا وخلفای ما اسـت، تمـام این ها 
بـرای ایـن اسـت کـه ما بـه حقایـق دنیایی کـه در آن 
زنده گـی می کینـم اعتـراف نمی نماییـم بلکـه همواره 
مـا  گریبـان  از  درحالی کـه  می گردانیـم  روی  آن  از 

گرفتـه اسـت و هرلحظـه بـه مـا نـگاه می کند.
عباسـی  عصـر  در  اسـام  جهـان  بـه  نگاهـی  اگـر 
بیاندازیـم، می بینیـم کـه حاکمیـت فرزنـدان عباس با 
سـفاح )بسـیار خون ریز( شـروع می شـود؛ سفاحی که 
خون هـای مسـلمانان بی شـماری را به خاطـر این کـه 
ریختانـد.  بی باکانـه  بودنـد،  بنی امیـه  طرفـداران  از 
سـفاح و خلفـای دیگـری کـه بعـد از وی آمدنـد، 
هیـچ توجهـی بـه احادیـث نبوی یـی کـه مـردم را به 
اطاعـت از اولواالمـر دعـوت می کنـد، نکردنـد بلکـه 

شمشـیر خـود از نیـام برکشـیده ودر برابـر صاحبـان 
امـر و خافـت امـوی جنگیدنـد تـا این کـه آن هـا را 
نابـود سـاختند و خـود بر تخت خافـت تکیه زدند و 
در ایـن راه از هیـچ جنایتی دریـغ نورزیدند و فقهایی 
کـه همـواره احادیـث اطاعـت از اولواالمـر را به سـان 
گروه هـای دینـی عصـر مـا  شـب و روز می خواندند، 
ماننـد دیگران از آن ها اطاعـت و فرمانبرداری نمودند.
دربـارۀ هـارون رشـید می گوینـد کـه در تمـام زمـان 
خافـتِ خـود یـک سـال بـه جهـاد می رفت و سـال 
دیگـر بـه حج، ای کاش می دانسـتم که ایشـان چگونه 
از فرصـت اسـتفاده کـرده و فرزنـد بـه دنیـا آوردند؟! 
و  زنده گـی  بـا حقایـق  ایشـان  کـه  اسـت  پُرواضـح 

خواسـته های دنیـا تعامـل نمودنـد.
بـه غـزا و  ایشـان هـم  نـدارد کـه  تردیـدی وجـود 
جهـاد می رفتنـد و هـم بـه زیـارت خانۀ خدا مشـرف 
می شـدند، وضعیت شـان به سـاِن هـر انسـان دیگـری 
بـود امـا از زیبایی هـا و خوشـی های دنیـا نیـز لـذت 
می بردند. اسـحاق ابن ابراهیم موصلی از مشـهورترین 
ندیمـان خلفـای عباسـی بـود طوری کـه وی همدم و 
ندیـم رشـید بـود و پـس از آن ندیـم مأمـون و واثق. 
او در سـاخت آهنـگ، یگانـۀ روزگار خویـش بـود. 
زمانی کـه بـه رحمـت ایزدی پیوسـت، متـوکل، خلیفۀ 
عباسـی گفـت: کـه بخـش عظیمـی از ابهـت و زینت 
پادشـاهی رفـت. وی دارای تألیفـات متعـددی اسـت 
از جملـه کتـاب اغانـی خـود وی و اغانـی معبـد و 
اخبـار عزه المیـاد )آوازخـوان مدینه( می باشـد، و 
بـدون شـک که این ندیم همیشـه با پادشـاه بـود و از 
وی در حـج و غـزا جـدا نمی شـد. شـایان ذکر اسـت 
کـه اسـحاق موصلـی دارای مدرسـه یی بود کـه در آن 
بـه مـردان و زنـان، اصـول موسـیقی را می آموخـت. 
مدرسـه،  ایـن  در  کـه  می گوینـد  تاریـخ  کتاب هـای 

زیباتریـن دختـران، هنـر موسـیقی را می آموختنـد.
هـرگاه سـخن از موسـیقی و هنـر در تاریـخ اسـام 
به ویـژه در خیـر القـرون بـه میـان آیـد، جریان هـای 
و  سـاخته ها  از  را  اخبـاری  چنیـن  اسـام گرا 
وارد  کـه  می داننـد  اسـام  دشـمنان  پرداخته هـای 
کتاب هـای تاریـخ شـده اسـت، بـه همیـن لحـاظ من 
ترجیـح می دهـم کـه کتـاب امـام ابـن حـزم فقیـه و 
محـدث اندلس به نام »طوق الحمامـه لالفه واالالف« 
را بـه خواننـده گان معرفـی کنـم. کتابـی که در عشـق 

داسـتان های  و  عاشـقی  و 
توسـط  و  بـوده  رمانتیـک 
و  مـورخ  محـدث،  فقیـه، 
صاحـب مذهـب ظاهـری و 
مؤلـف کتـاب المحلـی امـام 
ابن حزم نوشـته شـده است.
کشـورهای  در  کتـاب  ایـن 
بی مهـری  مـورد  اسـامی 
قـرار گرفته و حتـا در برخی 
از کشـورهای خلیـج فـارس 
وزارت آمـوزش و پـرورش 
انتشـار آن را ممنـوع اعـام 
کـرده اسـت. محتـوای ایـن 
جریان هـای  بـرای  کتـاب 
اسـت،  تکان دهنـده  دینـی 
کتـاب  ایـن  در  طوری کـه 
عشـق  از  حـزم  ابـن  امـام 

و عاشـقی سـخن بـه میـان مـی آورد و در هـر مـورد 
شـعرهای نابـی می سـراید کـه گویـای اسـتاد بـودن 
نویسـنده در ایـن زمینه اسـت، و به روش هـای اظهار 
عشـق و محبـت پرداختـه و راه هـای وصـال را بـرای 
ذکـر  می سـوزند،  معشـوق  فـراق  در  کـه  عاشـقانی 
مـی دارد و رمـز و راز معاشـقه بـا چشـم و فرسـتادن 
نامـه و مواصفـات سـفیر را بیان مـی دارد و در اخیر از 
عفـت و پاکدامنـی سـخن گفته کـه خیلی موثـر، متین 

و عمیـق اسـت.
اندیشـه های  کـه  را  اندوهـی  و  غـم  این کـه  بـرای 
مـا  رواِن  و  روح  بـر  متمـادی  سـال های  افراطـی 
انبـار کـرده انـد، از چهـره خـود بزداییـم، در ذیـل به 
می پردازیـم. کتـاب  ایـن  موضوعـات  از  نمونه یـی 

اشاره به چشم
 امـام ابـن حـزم می گویـد: »پـس از کنایـه بـه سـخن 
گفتـن اگـر مـورد پذیـرش قرار گرفـت، نوبت اشـاره 
جایـگاه  اشـاره  ایـن  می رسـد،  چشـم  گوشـۀ  بـه 
سـتودنی یی داشـته و تأثیـر شـگفتی هـم می گـذارد 
کـه قطعـًا باعـث وصـل می گـردد... اشـاره به گوشـۀ 
یک چشـم، نشـانۀ بازداشـتن از کاری است، و سست 
گردانیـدان آن نشـانۀ قبـول می باشـد و نـگاه دوامـدار 
دلیـل بـر احسـاس درد و تأسـف بـوده و شکسـتن 

نـگاه، نشـانۀ شـادمانی و خوشـحالی اسـت...«.

هرگاه سخن از موسیقی و 
هنر در تاریخ اسالم به ویژه 
در خیر القرون به میان آید، 
جریان های اسالم گرا چنین 
اخباری را از ساخته ها و 
پرداخته های دشمنان اسالم 
می دانند که وارد کتاب های 
تاریخ شده است، به همین 
لحاظ من ترجیح می دهم که 
کتاب امام ابن حزم فقیه و 
محدث اندلس به نام »طوق 
الحمامه لاللفه واالالف« را 
به خواننده گان معرفی کنم. 
کتابی که در عشق و عاشقی 
و داستان های رمانتیک بوده و 
توسط فقیه، محدث، مورخ و 
صاحب مذهب ظاهری و مؤلف 
کتاب المحلی امام ابن حزم 
نوشته شده است

احمد ذكی خاورنیا

بخش سوم



وزارت تحصیـات عالـی کشـور اعـام کـرد کـه 
 ۹ تاریـخ  از  امسـال  سراسـری  کانکـور  امتحـان 
حمـل آغـاز و تـا اول سـرطان سـال جـاری ختم 

شـد. خواهد 
نجیـب اهلل خواجـه عمری، وزیـر تحصیات عالی، 
روز سه شـنبه )7 حمـل( در یـک نشسـت خبـری 
از آغاز برگزاری امتحان کانکور سراسـری امسـال 

تـا دو روز دیگـر خبر داد.
آقـای خواجـه عمری گفـت که امتحانـات کانکور 
عمومـی، اختصاصـی، شـبانه و متفرقـه از ۹ حمل 
شـروع شـده و تـا اول مـاه سـرطان سـال جـاری 

ختـم خواهد شـد.
وی بیـان داشـت کـه در کانکـور امسـال مجموعا 
بیـش از ۲۰۰ هـزار تـن داوطلـب شـده اند کـه از 

ایـن میـان 11۶ هـزار در موسسـات تحصیـات 
مسـلکی  انیسـتیتوت های  و  عالـی  نیمـه  عالـی، 

کشـور جـذب خواهنـد شـد.
بـه گفتـه وی، از طریق کانکور امسـال، ۶۲۶۰۰ تن 
از داوطلبـان کانکـور جذب موسسـات تحصیات 
عالـی دولتی و خصوصـی، ۵37۰۰ تن از داوطلبان 
عالـی، مسـلکی و  نیمـه  انیسـتیتوت های  جـذب 

دارالعلوم هـا در مرکـز و والیـات خواهند شـد.
وزیـر تحصیـات عالی از شـفافیت کامـل کانکور 
سراسـری اطمینـان داد و گفـت کـه ایـن پروسـه 
پـس از بایومتریک/ ثبت الکترونیکـی دواطلبان در 
تمـام والیـت بـه گونـه کاما شـفاف و بـی طرف 

بـه پیش بـرده خواهد شـد.
سـواالت  بـه  اشـاره  بـا  عمـری،  خواجـه  آقـای 
کانکـور امسـال بیـان داشـت کـه مجموعـن 1۲۰ 
هـزار سـوال بـه دو زبان ملـی و مطابق بـه نصاب 
تعلیمـی معـارف بـرای تمـام والیـات تهیـه شـده 
کـه بـرای جلوگیـری از تقلـب و برقـراری کامـل 
نظـم بـرای هـر داوطلـب کتابچـه هـای جداگانـه 
و متفـاوت سـواالت در صحـن کانکـور توزیـع 

شـد. خواهد 
امتحانـات  شـفافیت  از  عالـی  تحصیـات  وزیـر 
کانکـور در والیـات نـا امـن افغانسـتان نیـز بـه 
داوطلبـان اطمینـان داده افـزود که در ایـن والیات 
همرایـی  بـا  کانکـور  امتحانـات  اخـذ  هیـات 
نیروهـای امنیتـی بـه راه انـدازی این پروسـه اقدام 

خواهنـد کـرد.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2232  چها  ر    شنبه       8 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   11 رجب المرجب    y 1439  28 ما ر  چ    62018

200 هزار تن در کانکور 97  بیش از 
می کنند اشتراک 

شد برگزار  تاشکند  نشست 
یافت« به صلح دست نخواهیم  توافق داخلی،  »بدون 

په کونړ او نورستان کې د داعش ډلې د 

فعالیتونو په اړه د ځینو وکیالنو اندېښنې
د افغانســتان د ولــي جرګــې د کورين 

ــړي  ــمېر غ ــو ش ــیون ی ــت کمېس امنی

وايــي چــې داعــش جنګیالیــو پــه 

ــته  ــار وروس ــه ننګره ــې ل ــتیو ک وروس

ــې  ــو ک ــتان والیتون ــړ او نورس ــه کون پ

ــړي دي. ــل ک ــه پی ــل فعالیتون خپ

او  کونــړ  ختیــځ  پــه  افغانســتان  د 

داعــش  د  کــې  نورســتان والیتونــو 

یــا اســامي دولــت نومــې ډلــې د 

ــې  ــي جرګ ــا د ول ــو پراختی فعالیتون

ــو د یــو شــمېر  او د والیتــي شــورا ګان

دي. راپارولــې  اندېښــنې  اســتازو 

د ولــي جرګــې د کــورين امنیــت 

مشــواڼی  ســخي  غــړی  کمېســیون 

وايــي چــې لــه ننګرهــار وروســته اوس 

داعــش ډلــه پــه کونــړ او نورســتان کــې 

پــراخ جلــب او جــذب پیــل کــړی دی.

ــه  ــنبې پ ــې ش ــواڼي د س ــاغيل مش ښ

ورځ »۱۳۹۷ کال د وري ۰۷« پــه دې 

ــل: ــه ووی ــو ت اړه ازاډي راډي

او  کونــړ  پــه  شــمېر  زیــات  »پــه 

ــب  ــاره جل ــش لپ ــې د داع ــتان ک نورس

چــا  لــه  دا  او  دی  روان  جــذب  او 

ــه  ــتان هغ ــړ او نورس ــه دي، کون ــټ ن پ

والیتونــه دي چــې بدخشــان، لغــان، 

کاپیســا رسه رسحدونــه  او  پنجشــیر 

لــري، نــو اندېښــنه دا ده چــې کــه 

نــو  ونــه يش،  مخنیــوی  دلته يــې 

شــايل والیتونــو تــه بــه هــم دغــه ډلــه 

ځــان ورســوي.«

ــورا  ــي ش ــتان د والیت ــوا د نورس بل خ

ــده زوی  ــیدالله پاین ــر س ــس انجن رئی

هــم ورتــه اندېښــنه لــري او وايــي 

چــې د نورســتان جغرافیــوي موقعیــت 

تــه پــه کتــو، داعــش ډلــه هڅــه کــوي 

چــې دغلتــه خپــل مرکزونــه جــوړ 

کــړي او لــه دغــه ځایــه خپــل اهــداف 

ــړي. ــب ک ــانۍ تعقی ــه اس پ

نوموړي زیاته کړه:

موقعیــت  جغرافیــوي  نورســتان  »د 

ــې  ــګل لرونک ــې ځن ــو چ ــه کت ــه پ ت

او غرنــۍ ســیمه ده، مخالفیــن هــم 

کوښــښ کــوي چــې دغلتــه خپــل 

ــه  ــه دې ځای ــه جــوړ کــړي او ل مرکزون

خپــل اهــداف پــه اســانۍ تعقیــب 

کــړي.«

دی وايــي، کــه څــه هــم پــه دې والیت 

فعالیتونــه  پوځــي  داعــش  د  کــې 

ــه دي محســوس شــوي، خــو د دوی  ن

د معلوماتــو لــه مخــې، پــه فــردي 

شــکل يې د دې والیــت پــه کامدېــش، 

برګمټــال، وایــګل او د وامــه ولســوالۍ 

ــب او  ــې جل ــیمو ک ــمېر س ــو ش ــه ی پ

ــړی دی. ــل ک ــذب پی ج

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د 

ملګــرو ملتونــو د بــري مرســتو د 

همغــږۍ دفــر د يــوه راپــور لــه مخــې 

چــې څــه مــوده وړانــدې خپور شــوی، 

ــه  ــش پ ــې داع ــوي چ ــل ش ــې وی په  ک

۱۳۹۵ ملریــز کال کــې یــوازې پــه 

ننګرهــار والیــت کــې فعالیــت درلــود، 

ــې  ــې ی ــز کال ک ــه ۱۳۹۶ ملری ــو پ خ

ــتان ۷  ــرکات د افغانس ــه او تح فعالیتون

ــوي دي. ــراخ ش ــه پ ــو ت والیتون

د ملګــرو ملتونــو پــه راپــور کــې همــدا 

شــان راغــيل چــې پــه افغانســتان 

ــو  ــله  والو طالبان ــش او وس ــې د داع ک

ــوې دي. ــده ش ــې دوه چن حمل

ننګرهــار،  اســاس  پــر  راپورونــو  د 

جوزجــان،  نورســتان،  کونــړ، 

بدخشــان، فاریــاب، هلمنــد او رسپــل 

هغــه والیتونــه دي چــې د داعــش 

محسوســېږي. په کــې  فعالیتونــه 

پــه کونــړ والیــت کــې د داعــش د 

ــم اوس  ــه ه ــه څ ــه اړه ک ــو پ فعالیتون

ــو  ــیمه ییزو چارواک ــت د س د دې والی

ــو  ــدو، خ ــتو ونه توانې ــر اخیس ــه نظ پ

ــړي  ــوه غ ــورا ی ــي ش ــړ د والیت د کون

محمــد ســاپي څــه مــوده مخکــې 

ــيل وو چــې د دې  ــه وی ــو ت ازادي راډي

ــې  ــیمو ک ــمېر س ــو ش ــه ی ــت پ والی

داعــش ډلــې خپــل بیرغونــه هــم پورتــه 

کــړي دي.

ــتان د  ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

دفــاع وزارت کــه څــه هــم د افغانســتان 

پــه یــو شــمېر ســیمو کــې د دغــې ډلې 

ــر  ــې پ ــي چ ــو واي ــي، خ ــه من فعالیتون

ضــد يــې پــراخ عملیــات روان دي.

د دې وزارت د ویانــد دفــر رسپرســت 

ازادي  اړه  دې  پــه  رادمنــش  محمــد 

ــل: ــه ووی ــو ت راډي

»پــه هــر ځــای کــې چــې پخــوا 

ــمېر  ــې ش ــوږ ی ــود و، م ــش موج داع

کــم کــړی، مــوږ لــه خپلــو خلکــو رسه 

ــي  ــو فرهنګ ــش د لوی ــډه د داع ــه ګ پ

توپیرونــو تــه پــه کتــو چــې لــري، 

ــن رسه  ــه یقی ــړي دي او پ ــات ک اقدم

ــمېر  ــیانو ش ــې د داعش ــم چ ــی ش ویل

ــدو دی.« ــه کمې ــخ پ م

ــي  ــد ارشف غن ــمر محم ــان ولس افغ

ــه  ــکند پ ــنبه د تاش ــې ش ــن س ــم ن ه

ــل چــې د داعــش  ــس کــې ووی کنفران

ــړ  ــار او کون ــه ننګره ــد پ ــر ض ــې پ ډل

پیــل  پــراخ پوځــي عملیــات  کــې 

شــوي دي.

ــه  ــه څ ــې ک ــل چ ــي ووی ــاغيل غن ښ

هــم افغــان امنیتــي ځواکونــو د دې 

ډلــې شــااوخوا زر وســله وال وژيل، 

خــو ال هــم پــه دې هېــواد کــې تــر دوه 

ــود دي. ــايل موج ــش جنګی زره داع

پــه همــدې حــال کــې د امنیتــي چــارو 

کارپــوه محمــد انــور ســلطاين کــه څــه 

هــم د داعــش ډلــې فعالیتونــه د جــدي 

وايــي  خــو  نه ګڼــي،  وړ  اندېښــنې 

چــې کــه د دغــې وســله والې ډلــې 

ــه  ــره کچ ــه ه ــرکات پ ــه او تح فعالیتون

ــان  ــد افغ ــې بای ــوي لپاره  ی وي، د مخنی

حکومــت جــدي هڅــې وکــړي، څــو 

دغــه فعالیتونــه نــور هــم پــراخ نــه يش.
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تاشـکند پایتخـت ازبکسـتان دیـروز سه شـنبه )7 
حـوت( میزبـان نشسـت صلـح بـا نماینده هـای 
۲3کشـورجهان و نهادهـای بین المللـی در رابطـه 

بـه رونـد صلـح افغانسـتان بود. 
محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی کـه در این نشسـت سـخن مـی زد، خواهان 
مالکیـت  بـه  صلـح  گفت وگو هـای  از  حمایـت 

مـردم افغانسـتان شـد. 
آقـای غنی افـزود که مردم افغانسـتان در نشسـت 
صلـح در کابـل ثابـت کردنـد کـه طـرف دار صلح 
در کشـور هسـتند، امـا او گفـت ایـن نشسـت ها 
و رونـد گفت وگوهای بین شـهروندان افغانسـتانی 

نیـاز بـه حمایـت منطقه یـی و بین المللـی دارد.
در  داعـش  جنگجویـان  تعـداد  غنـی  آقـای   
افغانسـتان را دو هـزار تـن قلـم داد کـرد و گفـت 
کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تاکنـون بیـش از 

کشـته اند. را  آنـان  تـن   1۰۰۰
رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفـت کـه آمـار 
دقیـق حضـور جنگجویـان داعـش در افغانسـتان، 
دو هزار تن اسـت که بیشـتر آن هـا در والیت های 
کنـر و ننگرهـار فعالیـت دارند. این در حالی سـت 
جنگجویـان  تعـداد  روسـیه  ایـن،  از  پیـش  کـه 
داعـش در افغانسـتان را ده هـزار تـن خوانده بود.

نبود طرح جامع
بـاور  بین الملـل  روابـط  آگاهـان  از  برخـی  امـا، 
برنامـۀ  یـک  فاقـد  هنـوز  افغانسـتان  کـه  دارنـد 
ملـی صلـح و اجمـاع داخلـی اسـت تـا بتواند به 

یابـد. دسـت  صلـح  گفت وگوهـای 
روابـط  کمیسـیون  رییـس  سـجادی  عبدالقیـوم 
بین المللـی مجلـس نماینده گان و اسـتاد دانشـگاه 
می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در 
منطقه یـی  و  بین المللـی  نشسـت های  هرچنـد 
می توانـد تأثیـر خوبـی بـاالی افغانسـتان داشـته 
باشـند، امـا او نسـبت پیچیده گی هـای روند صلح 
ارزیابـی  موثـر  را  تاشـکند  نشسـت  افغانسـتان، 

  . نمی کنـد
آقـای سـجادی می افزایـد کـه گروه های مسـلحی 
شـرکای  و  کشـور  نظـام  برابـر  در  امـروز  کـه 
بین المللـی می جنگنـد، هنـوز بـاور بـه مصالحـه 
منطقه یـی  جـدی  فشـارهای  بـه  نیـاز  و  ندارنـد 
و بین المللـی اسـت تـا گروه هـای تروریسـتی و 
حامیـان آنـان بـه گفت وگـو و مصالحـه حاضـر 

  . ند شو
بـه گفتـۀ او، نشسـت های بین المللـی هـر چنـد 
بـرای بازتـاب نقطـه نظرهـای دولـت افغانسـتان 
مسـاعد اسـت، امـا چالـش اصلی نبـود یک طرح 
ملـی که همـه طرف ها مختلـف در داخـل جامعه 
روی آن توافق داشـته باشند اسـت و تا زمانی این 
خـا وجـود داشـته باشـد، نبایـد از نشسـت های 

بیرونـی امیـد بـه آوردن صلح داشـت.   
آقـای سـجادی دولـت افغانسـتان را فاقـد یـک 
طـرح ملـی که تمـام مـردم افغانسـتان آن را قبول 

رهبـری  می افزایـد:  و  می دانـد  باشـند  داشـته 
حکومـت وحـدت ملی تـا هنوز نتوانسـته  طرحی 
را ارایـه دهـد تـا بـه اسـاس آن جامعـه جهانی و 
کشـورهای منطقـه روی مسـأله رونـد صلـح در 

افغانسـتان بـه اجمـاع برسـند. 
چنیـن  افغانسـتان  دولـت  آیـا  کـه  می پرسـد  او 
دولـت،  سـه گانه  نهادهـای  کـه  دارد  را  طرحـی 
مـردم، نهادهـا و کنش گران سیاسـی افغانسـتان از 
آن پشـتیبانی کننـد؟ بـه گفتـۀ او، پاسـخ بـه ایـن 

پرشـس منفـی اسـت، بـا ایـن حـال نمی تـوان از 
توقـع  منطقه یـی  اجماع هـای  و  نشسـت های 

خـاص آوردن صلـح را داشـت. 
آقـای سـجادی بـا اشـاره بـه طـرح صلـح آقـای 
غنـی بـرای طالبـان نیـز می  گویـد کـه محتـوای 
طـرح آقـای غنی فاقد یـک وفاق سیاسـی داخلی 
اسـت و هم چنـان مـورد تأییـد همـۀ طرف هـای 

جامعـۀ سیاسـی افغانسـتان قـرار نـدارد.  
رییـس کمیسـیون بین المللـی مجلـس نماینده گان 
می گویـد کـه افغانسـتان نیازمنـد طـرح صلح ملی 
اسـت کـه مـورد تأییـد همـۀ طرف هـا باشـد، اما 
او می افزایـد کـه طـرح فعلـی غنـی از ایـن متحوا 
فقیـر اسـت و یـک طـرح یک طرفه اسـت که حتا 

شـورای ملـی کشـور از آن آگاهـی ندارد. 
آقـای سـجادی بـا اشـاره بـه تفاوت هـای موجود 
میـان نشسـت هایی کـه پیـش از ایـن در رابطه به 
صلـح افغانسـتان برگزار شـده گفـت: تفاوت های 
منطقه یـی و  راهبرد هـای  در  تغییـر ات  و  مکانـی 
جهانـی از عمده تریـن نگرش هـا در ایـن نشسـت 
اسـت، اما اگـر جامعه جهانی و کشـورهای منطقه 
بـا گرایش هـای اخیـر که میـان کشـورهای منطقه 
و جهـان ایجـاد شـده بـا دقـت برخـورد نکنـد، 
افغانسـتان بیشـتر از پیـش بـه بی ثباتـی  اوضـاع 

رفت. خواهـد 
حمایت از طرح صلح

مسـوول  موگرینـی،  فدریـکا  حـال،  همیـن  در 
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا که در نشسـت 

تاشـکند برای افغانسـتان سـخن می گفـت، ضمن 
همـه  از  افغانسـتان،  صلـح  پروسـه  از  حمایـت 
کشـورها بـه شـمول آسـیای میانـه خواسـت تا از 
ثبـات در افغانسـتان  که سـبب ثبات آسـیای میانه 

می شـود، حمایـت کننـد.
صلـح  طـرح  از  اروپـا  اتحادیـه  کـه  گفـت  وی 
افغانسـتان حمایـت می کنـد و آن را یـک شـانس 
طایـی خوانـد. او در ایـن بخـش خواهـان کمک 

افغانسـتان شـد. به 

از  پـس  اظهارداشـت:  اروپایـی  مقـام  ایـن 
نـام  حـذف  بخـش  در  صلـح،  گفت وگوهـای 
مخالفـان از فهرسـت سـازمان ملـل بـا افغانسـتان 
افغانسـتان  مـردم  کـه  چـرا  می کنیـم،  همـکاری 
صاحـب روند صلح انـد و مخالفان بایـد بپذیرند.
 هم چنان، شـوکت میـر ضیایوف، رییـس جمهور 
کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  آغـاز  در  ازبکسـتان 
کشـورش از سیاسـت دولت افغانسـتان بـه منظور 

می کنـد. حمایـت  صلـح  گفت وگوهـای 
زمینه سـازی  بـرای  کـه  کـرد  تأکیـد  ضیایـوف 
گفت وگـوی مسـتقیم دولـت افغانسـتان و طالبـان 

می کنـد. تـاش 
او هـم چنـان گفـت که ایـن فرصـت می تواند در 

خاک ازبکسـتان نیز مسـاعد شـود.
رییس جمهور ازبکسـتان در این نشسـت از گروه 
طالبـان خواسـت کـه بـه خاطـر گفت وگوهـای 

صلـح، بایـد آتش بـس کنند.
در حالـی که نماینده یی از سـوی گـروه طالبان در 
نشسـت تاشـکند شـرکت ندارد، اما تمرکز بیشـتر 
میان نزدیک سـازی روسـیه و ایـاالت متحده روی 

کشـور جنگ زده افغانسـتان می باشـد.
ازبکسـتان  در  یـک روز  بـرای  تاشـکند  نشسـت 
برگزار شـده اسـت که در کنار رییسـان جمهوری 
افغانسـتان و اوزبیکسـتان، نماینـدگان ۲3 کشـور 
دیگـر نیـز در آن شـرکت کـرده و در تـاش انـد 
تـا راه حلی بـرای پایان جنـگ در افغانسـتان پیدا 

. کنند

ابوبکر صدیق
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ورزش
عبدالمنان دهزاد

عمـِر حکمتیـار بـا جنگ، تـرور، تهدیـد، خشـونت، تعصب 
و جهالـت گـره خـورده اسـت. گـذر زمان هـم این مـرد را 
اهلـی نکـرد، هـر روزی که به عمـِر بی برکـت و نفاق افگنانۀ 
او اضافـه می شـود، تعصـب در تمـام وجود او شـعله ور می شـود. او اینک 
بـا تمـام وجـود بر مرکـب تعصـب و تفرقه سـوار شـده اسـت و بی محابا 
عربـده می کشـد. او در تازه تریـن مصاحبـه اش با صدای امریکا گفته اسـت 
کـه »تهـران اجـازه نمی دهـد پشـتون ها و سـنی ها رهبـری حکومـت را در 
دسـت داشـته باشـند«. من نمی دانم که تهـران چه وقت چنیـن اجازه یی را 
نداده اسـت، شـاید منظور او از سـنی ها و پشـتون ها جاسوسـان انگلیس و 
امریکا باشـد، وگرنه تنها جاسوسـان انگلیس، امریکا و عربسـتان سـعودی 
»سـنی« نیسـتند؛ این جـا دیگـر مـردم هـم دعـوای زعامـت و رهبـری این 
ممکلـت را دارنـد. قـرار هم نیسـت کـه تا قیامـت زعامت ایـن مملکت به 

دسـت جاسوسـان انگلیس و امریکا باشـد.

شبیر كاكر

حکمتیار و انتخابات:
اسـت.  انتخابـات، گـره خـورده  نـام  بـا  تاریـخ حکمتیـار 
حکمتیار حتا در دوران اشـغال افغانسـتان توسـط شوروی ها 
در مناطـق تحـت کنتـرل تنظیم هـای دیگـر، خواسـتار برگـزاری انتخابات 
می شـد. در والیـت کنـر یـا جماعـت سـلفی ها درگیـر شـد و سـخن بـه 
انتخابـات کشـید، ولـی در نهایـت حـزب جماعـت سـلفی پیروز شـد، اما 
حکمتیـار نتیجـۀ انتخابـات را نپذیرفـت و جنـگ داخلـی میـان طرفیـن به 

صدهـا کشـته و زخمـی بـه جا گذاشـت.
در پاکسـتان در پـس هـر انتخابـات حزبـی، یک حـزب جدید تولید شـده 
اسـت، امـا آقـای حکمتیار هیچ شـرم و حیـا از گرفتن نام انتخابـات ندارد. 
هیـچ میکانیـزم عملـی و شـفاف نیز بـرای برگـزاری انتخابـات در کله اش 
نـدارد. تنهـا از یـادآوری نـام انتخابـات خیلی لـذت می برد. سـخنان اخیر 
آقـای حکمتیـار کـه او می گویـد در انتخابـات آینـده همۀ مردم افغانسـتان 
او و یـا نامـزدِ مـورد نظـر او را انتخـاب می کننـد، سـیدجال نابغـه را نیـز 

وسوسـه کـرد و پـای او را بـرای بـار دوم از خارج به افغانسـتان کشـاند.
سـید جال نابغه که بیشـتر عمر خود را در عربسـتان سـعودی گذشـتانده، 
بـه الف و پتاق هـای آقـای حکمتیـار بـاور کـرده اسـت. غافـل از آنکـه از 
زمانـی کـه آقـای حکمتیـار وارد صحنۀ سیاسـی شـده اسـت، حتا اشـرف 
غنـی محبوبیـت قبلی خـود را میان طرفدارانش از دسـت داده و پشـتون ها 
را میـان غلجایـی و درانـی تقسـیم کرده اسـت. ناامنی، افزایش یافته اسـت 
و طرح هـای ایجـاد مناطـق خودمختـار بـرای طالبـان، پیش از آنکه سـبب 
ایجـاد امنیـت بیشـتر شـده باشـد، برعکـس، موجـب ناامنی هـای بیشـتر، 

تلفـات بیشـتر و مغـرور شـدن بیشـتر طالبان گردیده اسـت.
بـا گذشـت هـر روز، حتـا میـان مجاهدیـن سـابق حـزب اسـامی تحـت 
در  کامـی  جنگ هـای  حکمتیـار،  هـواداران  و  ارغندیـوال  رهبـری 
شـبکه های اجتماعـی افزایـش می یابـد و فرمـان آقـای حکمتیـار مبنـی بر 
اخـراج سـه تـن از حزبی هـای مشـهور و سـابقه دارِ بـه هبـری ارغندیوال، 
سـوژۀ مسـخره و طنز شـبکه های اجتماعی شـده اسـت. در چنین وضعیت 
بـد سیاسـی، هیـچ انسـان عافل فکـر نمی کنـد کـه حکمتیـار در انتخابات 

آینـده کوچکتریـن شـانس پیـروزی داشـته باشـد.

دستگیر روشنیالی

دموکراسي.
د فــرد او دولــت تــر منــځ مســتقيمه او يب واســطي رابــط د د 

موکــرايس بنيــادي اصــل دی.

ــځ  ــر من ــت ت ــرد او دول ــادی اصــل د ف ــو مهــم او بني ــر ټول د دموکــرايس ت

رابــط دی. دا يــوه يب واســطي، مســتقيمه او مخامــخ رابــط دی. او پــه دی 

رابطــه کــي د هيــڅ ډول واســطي لــه پــاره ځــای نشــته دي. 

پــه افغانســتان کــي تــر اوســه دا ډول يــوه رابطــه جــوړه شــوي نــه دی. دلتــه 

ــطي  ــته دی او دا واس ــطي ش ــه واس ــي هميش ــځ ک ــه من ــت پ ــرد او دول د ف

ــي  ــه منځــه وړي، د فســاد او رشــوت زمين ــه ل ــوي خــوا د فــرد حقون ــه ي ل

برابــروي، د قانــون د واکمنــي مخــه نيــي او د يــوه مــدرن دولــت د 

ــډ گــرزي. ــو خن جوړول

ــران، ســپني  ــان، پ ــان، حرضت ــان، ماي ــکان، خان ــان، مل دا واســطي وکي

ژيــري او قومــي مــران ... دي. دوي نــه د فــرد پــه مفهــوم پوهيــږي او نــه 

د فــرد حقونــه پيــږين. دوي يــوازي پــه دي پوهيــږي چــي د فــرد او دولــت 

تــر منــځ د واســطي پــه توگــه څومــره امتيــاذ او او څومــره پيــي تــر الســه 

ــتقيمي  ــځ د مس ــر من ــت ت ــرد او دول ــي د ف ــوالي يش. دا دوي دي چ ک

رابطــی د جوړولــو خنــډ جــوړوي او همــدا دوي چــي دفــرد پــه حقونــو او 

ازاديــو معاملــه او ســودا کــوي.

ــپني  ــک، س ــر، مل ــي م ــل، قوم ــځ وکي ــر من ــت ت ــرد او دول ــو د ف ــر څ ت

ژيــري، حــرضت، مــا... عمــل کــوي نــه بــه مــدرن دولــت جــوړ يش او 

نــه بــه قانونيــت واکمــن يش. هــر څومــره ژر بايــد د فــرد او دولــت تــر منــځ 

دا ړنگونکــي، فاســدي او معاملــه کونکــي واســطي قانونــآ يب اعتبــاره يش.

کــه د فــرد او دولــت تــر منــځ يب واســطی او مســتقيمه رابــط جــوړه يش بيــا 

بــه ســپني ژيــری، قومــی مــر، وکيــل، پــر... د فــرد پــه حقونــو معاملــه 

او ســودا نــه کــوي، بيــا بــه پــه فــرد او د فــرد پــه حقونــو د قــوم، مذهــب، 

ژيب، ســيمي، ټولنيــز او اقتصــادی موقــف پــه اســاس قضــاوت نــه کيــږي 

او فــرد بــه لــه هــر ډول جمعــي هویتونــو خــاص د يــوه انســان پــه توگــه له 

دولــت او قانــون رسه مخامــخ کيــږي. د فــرد او دولــت تــر منځ مســتقيمه او 

يب واســطی رابطــه د دولتــي قــدرت پــه اســاس نــه، د فــرد د حــق په اســاس 

جوړيــږي او دا دموکــرايس دی.

اعالم رسمی نامزدهای میزبانی 
جام جهانی 2۰26 میالدی

دشان:
به دنبال احساس جام جهانی 2۰۱۸ 

در بازی با روسیه هستیم

رئـال مادریـد کـماکان
 در صـدر باشگـاه های اروپایـی

فیـسبـوک نـــامــه

فیفــا کتابچه یــی بــا موضــوع نامزدهــای میزبانــی جام جهانــی ۲۰۲۶ 
ــرد. ــر ک ــود منتش ــمی خ ــایت رس ــادی در س می

ــش  ــامل مراک ــادی ش ــی ۲۰۲۶ می ــمی جام جهان ــای رس ــۀ  نامزده کتابچ
ــایت  ــط س ــترک( توس ــورت مش ــه ص ــک )ب ــکا و مکزی ــادا، امری و کان
ــادی  ــی ۲۰۲۶ می ــان جام جهان ــاب میزب ــد. انتخ ــر ش ــا منتش ــمی فیف رس
ــاه ســال  ــه روز ۲3 خــرداد م ــا ک در شصت وششــمین کنگــرۀ ســاالنه فیف
ــورت  ــد، ص ــد ش ــزار خواه ــیه برگ ــت روس ــکو، پایتخ ــاری در مس ج

می گیــرد.
ــی  ــی از جام جهان ــرای میزبان ــمی ب ــت های رس ــار درخواس ــس از انتش پ
از  بازدیــد  پروســۀ  فیفــا  از ســوی  ویژه یــی  گــروه  میــادی   ۲۰۲۶
ــان  ــد. زم ــاز می کن ــا را آغ ــن رقابت ه ــزاری ای ــان برگ ــورهای خواه کش
بازدیــد ایــن گــروه از کشــورهای درخواســت کننــده میزبانــی جام جهانــی 

ــد. ــد ش ــام خواه ــا اع ــوی فیف ــادی از س ۲۰۲۶ می
کشــورهای کانــادا، امریــکا و مکزیــک پــس از چنــد دور مذاکــره تصمیــم 
ــه درخواســت  ــادی و ارای ــی ۲۰۲۶ می ــی مشــترک از جام جهان ــه میزبان ب
رســمی بــه فیفــا گرفتنــد. مراکــش نیــز دو هفتــه قبــل بــه صــورت رســمی 

درخواســت میزبانــی از ایــن رقابت هــا را بــه فیفــا ارائــه کــرد.

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال فرانســه گفــت: می خواهیــم در نبــرد بــا 
روســیه اتمســفر جــام جهانــی ۲۰18 را احســاس کنیــم.

دیدیــه دشــان، در نشســت خبــری پیــش از بــازی دوســتانۀ 
تیم هــای ملــی فوتبــال فرانســه و روســیه در ورزشــگاه ســن 
پترزبــورگ گفــت: دیدارهــای اخیــر تیــم روســیه را تماشــا کــرده ام. 
ــاری  ــان کن ــد. بازیکن ــازی می کنن ــع ب ــا ســه مداف ــان ب آن هــا همچن
ــه از عمــق  ــد و تاکتیــک حمل ــادی در حمــات دارن ــز نقــش زی نی

ــت. ــیه اس ــی روس ــاخصه اصل ــر ش ــز دیگ نی
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال فرانســه ادامــه داد: روســیه تیــم خوبــی 
اســت. هــر چنــد در دیــدار اخیــر برابــر برزیــل با ســه گل شکســت 
خــورد، امــا در ایــن بــازی تــا حــدودی خــود را گــم کــرده بــود. 
ــی ۲۰18 را  ــا روســیه اتمســفر جام جهان ــرد ب ــم در نب ــا می خواهی م
ــن رقابت هــا را  ــم حاضــر در ای ــن یــک تی ــم. همچنی احســاس کنی

بهتــر خواهیــم شــناخت.

ــد  ــم رئال مادری ــا(، تی ــا )یوف ــال اروپ ــۀ فوتب ــام اتحادی ــر اع بناب
کمــاکان در صــدر باشــگاه های اروپایــی قــرار دارد.

براســاس رده بنــدی اعــام شــده کــه بــا توجــه بــه عملکــرد تیم هــا 
در نیــم دهــه گذشــته در نظــر گرفتــه شــده اســت، رئال مادریــد بــا 
3۵ هــزار امتیــاز در ردۀ اول قــرار دارد و اتلتیکــو، رقیــب همشــهری 

بــا 33 هــزار امتیــاز در رده بعــدی ایســتاده اســت.
بایــرن مونیــخ بــا ۲7 و بارســلونا بــا ۲۴ هــزار امتیــاز در حالــی در 
ــه حــال روی  ــا ب رده هــای بعــدی ایســتاده اند کــه از ســال ۲۰۰۹ ت

ــا شــده اند. ــان اروپ ــار قهرم ــج ب هــم پن
یوونتــوس بــا ۲3 هــزار امتیــاز و ســویا بــا ۲۲ هــزار هــم مکان هــای 

بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده اند.

ماجـرای طـرح 

تقسیـم افغـانستان با طالبـان
ــه  ــتند ب ــا نخواس ــتند و ی ــدان آن نتوانس ــکا و متح ــه امری ــس از آنک پ
ــوب در  ــت داری خ ــت و دول ــن امنی ــال تأمی ــود در قب ــای خ وعده ه
ــا  ــن کشــور را ب افغانســتان جامــۀ عمــل بپوشــانند، موضــوع تقســیم ای
طالبــان مطــرح کردنــد. قدمــت طــرح تقســیم افغانســتان بــا طالبــان، از 
ــه نظــر می رســد  ــن کشــور بیشــتر اســت. ب ــح ای ــرات صل طــرح مذاک
ــابق  ــفیر س ــات و س ــل« دیپلم ــرت بلک وی ــار، »راب ــرای اولین ب ــه ب ک
امریــکا در هنــد، ایــن طــرح را پیشــنهاد کــرد و بــه زودی مــورد توجــه 
و اســتقبال ســران کشــورهای غربــی قــرار گرفــت. او در جــوالی ۲۰1۰ 
بیــان داشــت: »امریــکا بــه خاطــر برنــده شــدن جنــگ و حفــظ تمامیــت 
ــه  ــه دو بخــش تقســیم کــرده و جنــوب را ب خــود بایــد افغانســتان را ب
طالبــان واگــذار کنــد تــا آنــان مطابــق خواســت خــود حکومــت کننــد.« 

ــک/۲۰/۴/138۹  ــون ی تلویزی
در آن زمــان اظهــارات ایــن مقــام امریکایــی، بــا واکنــش دولــت وقــت 
افغانســتان روبــه رو شــد و کابــل ایــن پیشــنهاد را غیرقابــل قبــول عنــوان 
ــا  کــرد. اندکــی بعــد یعنــی در ســال ۲۰1۲، طــرح تقســیم افغانســتان ب
طالبــان، توســط »توبیــاس ایلــوود« عضــو محافظــه کار پارلمــان بریتانیــا 
و همکارانــش، علنــًا رســانه یی شــد. ایــن طــرح کــه »برنامــۀ ســی« یــا 
ــدۀ  ــرای آین ــی را ب ــی متفاوت ــود، طرح ــده ب ــذاری ش »plan-C« نام گ
افغانســتان ترســیم می کــرد. براســاس ایــن طــرح، افغانســتان بــه هشــت 
ــد در  ــد زون آن بای ــه چن ــد ک ــیم می ش ــه تقس ــت منطق ــا هش زون ی

ــت. ــرار می گرف ــان ق ــار طالب اختی
ــال ۲۰1۲  ــه در س ــد، بلک ــده نمان ــک ای ــه ی ــدود ب ــی، مح ــۀ س برنام
ــورد آن بحــث  ــز در م ــا و کاخ ســفید نی ــت بریتانی ــات ارشــد دول مقام
ــه  ــرح را ب ــن ط ــت: »ای ــان گف ــان زم ــوود در هم ــاس ایل ــد. توبی کردن
ــی/ ۲  ــت.« بی.بی.س ــرده اس ــه ک ــز ارای ــتان نی ــت پاکس ــات دول مقام

جــوالی ۲۰13
پــس از آنکــه طــرح تقســیم افغانســتان بــا طالبــان علنــی شــد، »ارشــاد 
احمــدی« معــاون ســابق سیاســی وزارت خارجــه افغانســتان در جــون 
ــا خبرگــزاری رویتــرز گفــت کــه »ســرتاج عزیــز«  ۲۰13 در مصاحبــه  ب
مشــاور امنیــت ملــی پاکســتان ایــن برنامــه را بــا »عمــر داوودزی«، ســفیر 

ــرده اســت. ــت افغانســتان در اســام آباد مطــرح ک وق
ــه طالبــان،  در آن زمــان، موضــوع واگــذاری بخش هایــی از افغانســتان ب
بــه یــک دغدغــۀ جــدی بــرای دولــت افغانســتان تبدیــل شــده بــود، تــا 
جایــی کــه حامــد کــرزی رییــس جمهــور وقــت افغانســتان، مســأله را 
ــرطان 13۹۲  ــتم س ــت. او در هش ــان گذاش ــردم در می ــانه ها و م ــا رس ب
در نشســت خبــری مشــترک بــا »دیویــد کامــرون«، نخســت وزیر ســابق 
ــت  ــان اس ــش هایی در جری ــم کوش ــت: »می بین ــل گف ــس در کاب انگلی
ــل  ــردم افغانســتان تحمی ــر م ــان ب ــق طالب ــی را از طری ــه ملوک الطوایف ک

کننــد.«
ــان  ــا طالب ــن کشــور ب ــه تقســیم ای ــت افغانســتان ب ــش شــدید دول واکن
ــردن طــرح  ــاده ک ــرای پی ــی ب ــک مجــری داخل ــود ی از یک طــرف و نب
تقســیم افغانســتان بــا طالبــان از طــرف دیگــر، ســران امریــکا و انگلیــس 
ــد و  ــار بگذارن ــی« را کن ــۀ س ــًا »برنام ــًا و عجالت ــا موقت ــت ت را واداش
برنامــۀ مذاکــرات صلــح را روی دســت بگیرنــد. دقیقــًا پــس از فروکــش 
ــه میــان آمــد و آلمــان  کــردن طــرح ســی، موضــوع مذاکــرات صلــح ب
اولیــن کشــوری بــود کــه موضــوع صلــح افغانســتان در آنجــا طــرح شــد 
ــه  ــان در ســال ۲۰13 در قطــر گشــایش یافــت. البت ــر طالب و ســپس دفت
ــکا از طــرح  ــس و امری ــا انگلی ــود ت ــا نب ــن معن ــه ای ــح ب ــرات صل مذاک
ســی دســت بردارنــد، بلکــه آنــان منتظــر فرصتــی بودنــد تــا بــا فراهــم 
ــه را  ــن برنام ــاره ای ــی، دوب ــردن مجــری داخل ــدا ک شــدن شــرایط و پی

مطــرح کننــد.
ــورده  ــت خ ــی شکس ــای واقع ــه معن ــح ب ــرات صل ــه مذاک ــون ک اکن
و دیگــر قابــل اجــرا نیســت، غربی هــا دوبــاره بــه فکــر عملــی 
ــی از  ــر بعض ــد. اگ ــان، افتادن ــا طالب ــتان ب ــیم افغانس ــرح تقس ــردن ط ک
ــش،  ــال پی ــم س ــند، یک ونی ــته باش ــن داش ــور ذه ــده گان حض خوانن
ــزب  ــتان و ح ــت افغانس ــح دول ــۀ صل ــای توافق نام ــا امض ــان ب هم زم
اســامی، بــار دیگــر موضــوع ســهیم کــردن طالبــان در ســاختار سیاســی 
ــان  ــه طالب ــن کشــور ب ــی از ای ــذاری بخش های ــت افغانســتان و واگ دول
ــه  ــار ب ــن حکمتی ــای نخســِت ورود گلبدی ــه در روزه مطــرح شــد. البت
کابــل، طــرح واگــذاری والیت هــای جنوبــی افغانســتان فقــط در 
حلقــات خاصــی بــا حضــور حکمتیــار مطــرح می گردیــد، امــا در ســه 
مــاه اخیــر، ایــن طــرح علنــًا توســط حکمتیــار در ســطح رســانه ها بیــان 

می شــود.
ــار،  ــل حکمتی ــا داشــتن شــخصی مث ــا، ب ــه غربی ه ــه نظــر می رســد ک ب
ــن  ــا ای ــه ب ــد. البت ــدا کرده ان ــی را پی ــۀ س ــرای برنام ــی ب ــری داخل مج
ــوام دیگــر  ــه مناطــق و اق ــوود«، ب ــه »طــرح ســی/توبیاس ایل ــاوت ک تف
ــد« کــه  ــا »طــرح ســی جدی ــاری مــی داد، ام ــا حــدودی خودمخت ــز ت نی
ــان  ــال طالب ــامل ح ــط ش ــاز فق ــن امتی ــت، ای ــار اس ــری آن حکمتی مج
می شــود. حقیقــت ایــن اســت کــه کشــورهای غربــی، از ابتــدا حکمتیــار 
ــه در  ــد. البت ــل آوردن ــه کاب ــود ب ــای خ ــردن برنامه ه ــاده ک ــرای پی را ب
ــا نیســتند، بلکــه پاکســتان و  ــی تنه تقســیم افغانســتان، کشــورهای غرب
عربســتان نیــز در ایــن پــروژه حضــور فعــال داشــته و دیدوبازدیدهــای 
اخیــر ســران حــزب اســامی بــا مقامــات عربســتان در کابــل از جملــه 
ــاه  ــا ســفیر عربســتان از یک طــرف و ســفر چهــار م ــار ب ــدار حکمتی دی
ــی  ــی از همراه ــر، حاک ــرف دیگ ــتان از ط ــه پاکس ــار ب ــش حکمتی پی
ــیم  ــه و تقس ــرای تجزی ــی، ب ــورهای غرب ــا کش ــام آباد ب ــاض و اس ری
افغانســتان اســت. بــه رغــم آنکــه برنامــۀ ســی بــا هــدف حــل بحــران 
افغانســتان پیشــنهاد شــده، امــا عملــی شــدن ایــن طــرح، افغانســتان را در 
یــک بحــران دیگــر فروخواهــد بــرد و ایــن هــم بعیــد نیســت کــه طــرح 

ــد. ــه کن ــد، افغانســتان را کامــًا تجزی ســی جدی
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کشور  چند  همچنین  و  کانادا  و  امریکا 
اروپایی در اقدامی هماهنگ از تصمیمشان 
شهروند  و  دیپلمات  ده ها  اخراج  برای 

روسیه از کشورهایشان خبر دادند.
به گزارش بی.بی.سی، این کشورها ظاهرا 
این اقدام را به تافی حمله با ماده اعصاب 
سابق  اسکریپال، یک جاسوس  به سرگئی 

روسیه در بریتانیا انجام داده اند.
این در حالی است که وزارت خارجه روسیه 
واکنش نشان داده و اخراج دیپلمات هایش 
و  خوانده  تحریک آمیز«  و  »غیردوستانه  را 
گفت که به این اقدامات واکنشی »متناسب« 

نشان خواهد داد.
امریکا،  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
دستوری برای اخراج ۶۰ شهروند روسیه از 
سفارت این کشور در واشنگتن و سازمان 
متحدان  هماهنگی  »با  نیویورک  در  ملل 

ناتو« صادر کرده است.
به ادعای مقام های امریکایی ۴8 نفر از این 
که  هستند  روسیه«  اطاعاتی  »مامور  افراد 

این کشور در واشنگتن اخراج  از سفارت 
دفتر  از  باید  دیگر هم  نفر  می شوند و 1۲ 
روسیه در سازمان ملل متحد در نیویورک 

اخراج شده و خاک امریکا را ترک کنند.
همچنین دستور تعطیلی کنسولگری روسیه 
در شهر سیاتل امریکا هم به دلیلی نزدیکی 
ساختمان  و  زیردریایی  پایگاه  یک  به  آن 

شرکت بوئینگ صادر شده است.
سفیر روسیه در امریکا گفت: امریکا همین 
مقدار اندکی را هم که از روابط روسیه و 
تمام  او  می کند.  نابود  مانده،  باقی  امریکا 
امریکا  عهده  به  را  اقدام  این  مسئولیت 

دانست.
اعام  هم  کانادا  و  لهستان  فرانسه،  آلمان، 
کرده اند که هر کدام چهار دیپلمات روس 

را اخراج می کنند.
آلمان،  خارجه  امور  وزیر  ماس،  هایکو 
که  نداده  توضیح  هنوز  روسیه  کرد،  اظهار 
مربوط  کمیاب  بسیار  اعصاب  سم  چطور 
به دوره شوروی سابق برای حمله به یک 

در خاک  پیشین دوجانبه روسیه  جاسوس 
انگلیس استفاده شده است.

هم  اروپا  شورای  رئیس  تاسک،  دونالد 
در  اروپا  اتحادیه  عضو  چهارده  گفت، 
اقدامی هماهنگ تصمیم به اخراج شماری 

از دیپلمات های روسیه گرفته اند.
که  بودند  کرده  اعام  پیشتر  اروپا  رهبران 
›به  که  دارند  اتفاق نظر  انگلیس  دولت  با 
سرگئی  به  حمله  در  روسیه  زیاد‹  احتمال 
و  سابق  دوجانبه  جاسوس  اسکریپال، 
دخترش یولیا، در شهر سالزبری در جنوب 

بریتانیا دست داشته است.
حمله  این  در  خود  داشتن  دست  روسیه 
را رد می کند و خواهان دریافت اطاعات 

بیشتر از بریتانیا است.
وزارت امور خارجه روسیه کشورهایی را 
که دیپلمات های روس را اخراج کرده اند به 
کرده  متهم  بریتانیا  از  »کورکورانه«  پیروی 

است.
که  بود  کرده  اعام  انگلیس  پیش  چندی 
۲3 دیپلمات روس را که »مامور اطاعاتی« 
بودند، اخراج می کند. روسیه هم در مقابل 
اخراج  را  بریتانیایی  دیپلمات  تعداد  همین 

کرد.
همبستگی  ابراز  برای  کشورها  این  امروز 
از  تعدادی  اخراج  به  تصمیم  بریتانیا  با 
همین  در  که  گرفتند  روسیه  دیپلمات های 
نفر،   13 اوکراین  نفر،   ۶۰ امریکا  راستا 
لهستان ،فرانسه، آلمان، کانادا هر کدام چهار 
نفر، جمهوری چک و لیتوانی هر کدام سه 
هر  دانمارک  و  استرالیا  ایتالیا،  هلند،  نفر، 
کرواسی،  لتونی،  استونی،  و  نفر  دو  کدام 
از  نفر  یک  کدام  هر  نیز  رومانی  و  فناند 
کشورهایشان  از  را  روسیه  دیپلماتهای 

اخراج می کنند.
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بیانیـه ای  صـدور  بـا  تاجیکسـتان  خارجـه  وزارت 
ادعـای یـک جنـرال امریکایـی را مبنـی بـر ایـن که 
روسـیه بـا اسـتفاده از قلمـرو تاجیکسـتان بـه طالبان 
در افغانسـتان سـاح می دهـد، تکذیـب کرده اسـت.
ایـن وزارتخانـه شـب ۶ حمـل )۲۶ مـارچ( در بیانیه 
فرمانـده  بی اسـاس  »اظهـارات  نوشـت:  کوتاهـی 
قوه هـای مسـلح ایاالت متحـده امریکا در افغانسـتان 
ژنـرال جـان نیکلسـون در مصاحبـه اش با بی بی سـی 
سـرحد  طریـق  از  گویـا  کـه   )۲۰18 مـارچ   ۲3(
تاجیکسـتان بـه طالبان سـاح تامین می گـردد، باعث 

است.« تاسـف 
»تاجیکسـتان  اسـت:  آمـده  بیانیـه  ایـن  ادامـه  در 
قبـول  را   ‹ طالبـان  ›جنبـش  مشـروعیت  هیچـگاه 
نکـرده اسـت و بـا جانبـداری از جسـتجوی راههای 
حـل مسـالمت آمیز نـزاع در افغانسـتان هرگـز قلمرو 
خـود را بـرای اجـرای چنیـن عمل هـا کـه خـاف 
روش هـای بنیـادی سیاسـت و موقـع اصولی کشـور 
اختیـار  در  اسـت،  امنیـت  و  مسـئله های صلـح  در 

کشـورهای دیگـر نگذاشـته اسـت.«
اخیـرا جـان نیکولسـون، فرمانده نیروهـای امریکا در 
افغانسـتان، در مصاحبـه ای بـا بی بی سـی گفتـه بـود 
که روسـیه از طالبان حمایت و حتی برایشـان سـاح 
فراهـم می کنـد و ایـن سـاح ها از مـرز تاجیکسـتان 

به افغانسـتان قاچاق شـده اسـت.
بـرای  افغانسـتان  »رهبـران  بـود:  گفتـه  وی 
سـرفرماندهی مـا سـاح هایی را آوردنـد و بـه مـا 
دادنـد و گفتنـد ایـن سـاح ها را روس هـا بـه طالبان 
دارد.  دخالـت  روسـیه  کـه  می دانیـم  مـا  داده انـد. 
روس هـا رزمایش هایـی در مـرز تاجیکسـتان تحـت 
عنـوان تمریـن ضد تروریسـتی انجام داده انـد. اما ما 
ایـن رویـه روس ها را قبا هـم دیده ایم، آنهـا مقادیر 
عظیمـی سـاح با خـود می آورنـد و وقتـی می روند 

باقـی می گذارنـد.« را  آن  از  مقادیـری 
جنـرال نیکولسـون گفـت نمی توانـد دربـاره میـزان 
سـاح هایی کـه به دسـت طالبان رسـیده اظهـار نظر 

کند اما مقامات ارشـد پلیس افغانسـتان به بی بی سـی 
گفته انـد کـه ایـن تجهیزات شـامل دوربین هـای دید 
در شـب، مسلسـل های نیمـه سـنگین و سـنگین و 

سـاح های کوچـک بوده اسـت.
منابـع افغـان می گوینـد طالبـان ممکـن اسـت ایـن 
سـاح ها را علیـه نیروهـای افغـان و مستشـاران ناتو 

بـه کار گرفته باشـند.
اخیـرا جـان بـس، سـفیر آمریـکا در کابل هـم گفت 
بـرای گـروه  پاسـداران  از طریـق سـپاه  ایـران  کـه 
فراهـم  لجسـتیکی  پشـتیبانی  افغانسـتان  در  طالبـان 

می کنـد.
آقـای بـس در گفت وگـوی اختصاصی با بی بی سـی 
در کابـل، گفـت کـه نشـانه های دیـده می شـود کـه 
در  طالبـان  از  مختلـف  سـطوح  در  ایـران  دولـت 
افغانسـتان حمایـت می کنـد و هشـدار داد این جنگ 

می توانـد مرزهـای شـرقی ایـران را ناامـن بسـازد.
تاجیکسـتان بـا افغانسـتان بیـش از 13۰۰ کیلومتـر 
مرز مشـترک دارد. در بخشـهایی از ایـن مرز همواره 
درگیری هایـی میـان مرزبانـان تاجیـک و گروه هـای 
 ۲۰۰۵ سـال  تـا  می افتـد.  اتفـاق  افغـان  قاچاق بـر 
نیروهـای روسـیه از مـرز تاجیکسـتان بـا افغانسـتان 
مرزبانـی  نیروهـای  حـاال  امـا  می کردنـد،  مراقبـت 
تاجیکسـتان مراقبـت کامـل مـرز را بـه عهـده دارند.

روسـیه در تاجیکسـتان یـک پایـگاه نظامـی بـا بیش 
از هفـت هـزار نیـرو دارد. طی سـالهای اخیر فعالیت 
ایـن پایـگاه بـه بهانـه افزایـش حضـور گروه هـای 
شـمالی  مناطـق  در  داعـش  جملـه  از  شورشـی 

افغانسـتان تقویـت شـده اسـت.
روسـیه همچنیـن تجهیـزات زیاد نظامـی، مانند پهپاد 
و جنگنـده هـا، بـه پایـگاه نظامی اش در تاجیکسـتان 
انتقـال داده و رزمایش هایـی، هـم بـه طـور مشـترک 
بـا کشـورهای عضـو سـازمان پیمـان امنیـت دسـته 
جمعـی و هـم بـه طـور جداگانـه در پایـگاه نظامـی 

خـود برگـزار کرده اسـت.

ــپیدار  ــوز در قصــر س ــا توبرکل ــا ســل ی ــارزه ب ــی مب از روز جهان
ــه و شــماری از  ــر صحــت عام ــی، وزی ــس اجرای ــا حضــور ریی ب

ــل شــد. ــی و خارجــی تجلی ــات داخل مقام
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد، ب ــی گوی ــی م ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب عب
بیمــاری ســل گام هــای مهمــی برداشــته شــده اســت؛ امــا کافــی 
ــاری  ــورد بیم ــا در م ــد ت ــانه ها می خواه ــداهلل از رس ــت. عب نیس

ــد. ــی کنن ــردم آگاهی ده ــه م ــل ب س
ــاش  ــی و ت ــای بین الملل ــد، همکاری ه ــی می گوی ــس اجرای ریی
ــز  ــا مراک ــوز ســبب شــده ت ــا توبرکل ــارزه ب ــه ی مب ــردم در زمین م
تشــخیص ایــن بیمــاری از 1۰ درمانــگاه بــه ۲3۰۰ درمانــگاه 

ــد. ــش یاب افزای

ــه گفتــه ی رئیــس اجرایــی، در ســال های قبــل مــردم از مناطــق  ب
دوردســت کشــور بــرای درمــان بیمــاری ســل بــه کابــل می آمدنــد؛ 
امــا اکنــون مراکــز تشــخیص توبرکلــوز در تمامــی نقــاط کشــور 

فعــال اســت.
از روز جهانــی مبــارزه بــا توبرکلــوز در حالــی بزرگداشــت 
می شــود کــه براســاس گفته هــای وزیــر صحت عامــه شــمار 
ــه 17  ــه توبرکلــوز در ســال 13۹۶ از 1۶ هــزار ب بیمــاران مبتــا ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــزار افزای ه
ــا  ــارزه ب ــه ی مب ــکاری اتحادی ــا هم ــان  ب ــی جه ــازمان صح س
ــارزه،  ــی مب ــارچ را روز جهان ــال 1۹۹۶ ، ۲۴ م ــوز در س توبرکل

کــرد. نام گــذاری  توبرکلــوز  از  اطاع دهــی و جلوگیــری 

روسیـه بـرابـر  در  غـرب 
شـدند اخـراج  غربـی  کشـورهای  از  روسـی  دیپلومات  صـد 

تاجیکستان:

هیچ گاهی طالبان را به رسمیت نشناخته ایم

در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در کابل مطرح شد:

ست ا ه  د بو فی  کا نا ز  کلو بر تو با  ه  ز ر مبا ر  د تالش ها 
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