
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1933  سه    شنبه      12جد  ی /  د  ی        y    1395   2 ربیع الثانی    y 1438   1 جنو ر ی   2017

پیامدهاِی 
نگران کنندۀ 
نشسِت مسکو

2

4

7

5

 امام ابوحنیفه 
در هالۀ 

دشمنان و 
هواداراِن 
متعصب 

مسیر صلح 
و توسعه از 
راه ورزش 

می گذرد

در برگ ها

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان 
و آجندای ملی

اولين تكليف بشر، حمايت از افراد ضعيف و جريحه دار نكردِن يك وجدان بشري است.
گاندي 

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

ــه اقتصــادي ،  ــدل پ ــق رسه  وتوانی ــه تطبی ــوال د مــي پیوســتون پروګــرام پ ــږ کلی ــه بهیرکــې زمون ــو پ ــرو )۱۳( کلون د تی

ټولنیزوبرخــو او د ژونــد ښــه وايل د پراختیــا پــه الره کــې ښــکاره او ارزښــتناکې عمــي تجــريب الســته راوړي . دغــه لويــې 

او اســتثنايي تجربــې چــې پــه هیــواد کــې یــې تــر ټولــو ســرپراختیايي خوځښــت رامنځتــه کــړ، پــه خاصــه توګــه د خلکــو 

او د یــوه منســجم میکانیــزم پــه وســیله ، عمــي شــو .

د هیــواد د کلیــو اوبانــډود پراختیــا پــه تــګ لــوري کــې د خلکــو جوړونکــې ونــډه چــې د دوی پــه وســیله تصمیــم نیونــه ، 

ټاکڼــې او عمــل احتــوا کاوه، پــه هیــواد کــې د کلیــو او بانــډو د ودې او رغونــې لــه پــاره الره پرانســتله . د هیــواد خلــک د 

مــي پیوســتون پروګــرام پــه تطبیــق رسه وټوانیــدل چــې د بیارغونــې ، بیاجوړنــې اود اقتصــادي او ټولنیــزو ټولګټــو پــروژو پــه 

رامنځتــه کولــورسه د خپــل کي لــه پــاره لويــې او د لیــدو وړ ســرې الســته راوړنــې ډالــۍ کــړي . پــدې خوځښــت رسه د 

بیوزلــۍ د کمــوايل ، د ښــې ســیمه ایــزې واکمنــۍ د تأمینولــو اود کلیوالــو د ژونــد د ښــه وايل الرې او نــور ارزښــتونه منځتــه 

راغلــل چــې پــه پایلــه کــې يــې هــم زمونــږ د کلیــو او بانــډو بڼــي اوهــم مــو د کلیوالــو ژونــد ارزښــتمند بدلــون ومونــد.

اوس چــې د مــي پیوســتون پروګــرام پــای تــه رســیديل، د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت چارواکــو پــه هیــواد کــې 

د پراختیــا د دوام او د خلکــو د هوســاینې لــه پــاره، د ولــي تــړوڼ مــي پروګــرام پــه یــوې لويــې او جامــع طرحــې رسه اعــام 

کــړ څــو د مــي پیوســتون پروګــرام لــه تجربــو او د کليــو د پراختیايــي شــوراګانو د کاري واک  نــه پــه ګټــې اخســتنې رسه پــه 

هیــواد کــې د بیارجوړنــې او پرمختــګ نــوې څپــه پیــل کــړي . 

ــې . د دې  ــق ش ــه تطبی ــې ب ــو ک ــو پړاوون ــه دری ــوی او پ ــن ش ــاره دیزای ــه پ ــو ل ــو کلون ــرام د لس ــي پروګ ــړون م ــي ت د ول

ــوه  ــواد ی ــړاو د هی ــړی پ ــرام لوم پروګ

پــه دریمــه برخــه یعنــې دهیــواد د 

)۳۴( والیتونــو د )۱۱۷( ولســواليو 

یــو  شــاوخوا  د  بــه  کي  زره   )۱۲(

ــې  ــرو د بودج ــي ډال ــارد امریکای میلی

پــه لرلوترخپــل پوښــښ النــدې راويل 

ډیــرو  د  ولســوالۍ  او  کي  دغــه   .

ــو رسه د  ــه لرل ــو پ ــدو معیارون څرګن

ــو  ــت د چارواک ــووايل حکوم ــي ی م

او والیانــو پــه تفاهــم رسه تثبیــت 

شــوي دي. 

د یادونــې وړ ده چــې د ولــي تــړون 

ــتناک  ــه الرې ارزښ ــرام ل ــي پروګ م

روغتیــا،  د   ، خدمتونــه  اســايس 

ښــوونې او روزنــې ، د ښــې کرنیــزې 

تکنالــوژۍ د رواجولــو ، د اوبولګولــو 

د وړو زیربنــاوو د رغونــې ، د څښــاک 

د پاکــو اوبــو د برابرولــو، د تجدیــد وړانــرژي اود کلیــوايل ســړکونو جوړولــو پــه برخــه کــې  چــې د خلکــو لــه خوایــې 

ــیږي .  ــه رس ــوی ، رست ــز ش وړاندی

 د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزیــر انجنیــر نصیــر احمــد دراين د وینــا لــه مخــې چــې د ولــي تــړون مــي پروګــرام پــه 

پرانســته غونــډه کــې یــې کــړې وه د روغتیايــي، ښــوونې اوروزنــې،او د څښــاک د پاکــو اوبــو د خدمتونــو وړانــدې کــول 

حتمــي دي او نــور پورتنــي خدمتونــه بــه د خلکــو د لومړیتوبونــو رسه ســم اود هغــود اقتصادیتــوب پربنســټ وړانــډې يش .  

د ولــي تــړون مــي پروګــرام د خلکــو د تولنیــزې او اقتصــادي هوســاینې لپــاره د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت د 

ښــه نیــت پــه اتــکا رسه  ، هــم د هیــواد پــه کلیــو او هــم پــه ښــارونو کــې عملــې کیــږي او لویــه هڅــه یــې د اوســني عــر 

د ژونــد د ایجاباتــو لــه مخــې د افغانســتان د خلکــو د ژونــد دښــه وايل پرمحورڅرخــي . پــدې پروګــرام کــې بــه د خلکــو 

او دولــت ترمنــځ واټــن لڼــد يش ، د خلکــو اقتصــادي بنســټ بــه پیــاوړی يش ، لویــې او بنســټیزې ټولګټــې پــروژې بــه د 

هیــواد پــه کلیــو او ښــارونو کــې تطبیــق يش او پــه ټولــه کــې بــه د خلکــو اســايس اړټیــاوې پــه پراخــه توګــه تــر رسه يش .

د ولــي تــړون مــي پروګــرام پــه تطبیــق رسه بــه بیاهــم خلــک ټاکڼــه کــوي ، تصمیــم بــه ونیــي او پــدې برخــه کــې بــه 

عمــل وکــړي . البتــه پــدې جریــان کــې بــه دولــت د خلکــو تــر څنــګ ګام پورتــه کــړي او ولــي تــړون مــي پروګــرام تــه 

پــه بــه عمــل کــې تحقــق ورکــړي . پــدې بهیرکــې د حکومــت او خلکــو تــر منــځ واټــن لــه پخــوا نــه زیــات لنډیــږي او دغــه 

دوه اړخیــزه ژمنــه ، رښــتنینې بڼــه نیــي . 

ــته  ــه پرانس ــرام پ ــوی پروګ ــد دراين د دې ل ــر احم ــر نصی ــا وزیرانجنی ــې او پراختی ــو د بیارغون ــدې اړه د کلی ــې پ ــه چ څرنګ

پراختیایــي  دې  د  کــې  غونــډه 

پروګــرام بیابیلــو ځانګړټیــاوو تــه 

ــل :  ــارې رسه ووی ــه اش پ

» د انډولیــزې پراختیــا لــه پــاره 

د کلیــو د پراختیايــي شــوراګانو 

ترڅنــګ ، د ښــارونو پراختیايــي 

ــه هــم ځــای ورکــړل  شــوراګانو ت

ــارونو  ــو او ښ ــې د کلی ــوی چ ش

ولــي  د   . لڼــدوي  واټنونــه  

ــه  تــړون مــي پروګــرام د تطبیــق پ

ــو، ولســواالنو،  ــه کــې والیان عملی

او ښــارواالنو تــه هــم اســايس 

اوجوړونکــې ونــډه ورکــول شــوې 

خلکواودولــت  د  کار  دا  چــې 

واکمنــي  ښــه  او  والــی  نــږدې 

.» راوړي  منځتــه 

هوساینه او پراختیا د وليس تړون ميل پروګرام رسه

آیا روسیه به جای هند 
پاکستان را انتخاب می کند؟

عملی شدن آجندای ملی 
بن بست کنونی را می شکند
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طالبـان از نتایج نشسـِت سـه جانبه در مسـکو 
راضـی بـه نظـر می رسـند. در ایـن نشسـت 
کـه نماینـده گان کشـورهای چیـن، پاکسـتان 
و روسـیه حضـور داشـتند، از سـازمان ملـل 
خواهـاِن حـذف نامِ سـران طالبان از فهرسـت 
سـیاهِ ایـن سـازمان شـدند. ایـن خواسـت بـا 
اسـتقبال طالبان روبه رو شـد و یکی از اعضای 
ایـن گـروه در قطـر، ضمـن اسـتقبال از چنین 
درخواسـتی گفته اسـت که کشـورهای منطقه 
طالبـان را بـه عنـوان یـک نیـروی سیاسـی به 

رسـمیت شـناخته اند. 
نشسـت مسـکو هرچند اسـتقبال گروه طالبان 
را  آن  افغانسـتان  ولـی  داشـته،  دنبـال  بـه  را 
تهدیـدی علیـه حاکمیـت ملـِی ایـن کشــور 
خوانـده اسـت. وزارت خارجـۀ کشـور گفتـه 
اسـت کـه عدم دعـوت از افغانسـتان در چنین 
کنفرانسـی، می توانـد نشـانۀ روشـن دخالـِت 
کشـورهای منطقـه و به ویژه پاکسـتان در امور 
داخلـی ایـن کشـور باشـد. مقام هـای ارشـد 
نظامـی ناتـو نیـز کـه هم اکنــون در رویارویی 
مسـتقیم بـا گـروه طالبـان در افغانسـتان قـرار 
دارنـد، اقـدام مسـکو بـرای برگزاری نشسـت 
سـه جانبه را، رسـمیت بخشـیدِن غیرموجـه به 
ایـن گـروه توصیـف کـرده انـد. آن هـا گفتـه 
انـد روس هـا بـه طالبـان بیشـتر از چیـزی که 

هسـتند، رسـمیت می بخشـند.

 بـه نظـر می رسـد کـه نشسـت مسـکو بیـش 
از آجنــدای اصلـی خـود که یافتـن راهکاری 
بـرای حـِل منازعات منطقه یی باشـد، توانسـته 
بـه نگرانی هـا در منطقـه دامن بزنـد. در این که 
کشــورهای منطقـه می تواننـد در همیـاری و 
تفاهـم بـه نقطه نظـراِت مشـترک برسـند جای 
کشـورها  ایـن  ولـی  نـدارد؛  وجـود  تردیـد 
حـق ندارنـد بـه صـورِت یک جانبـه در مـورد 
سرنوشـِت کشـوری دیگـر بـدون حضـور آن 

تصامیـِم مهـم اتخـاذ کنند. 
شـاید زمانـی بیـرون کـردن نـام سـراِن طالبان 
از هدف هـای اصلـِی دولت مردان کشـور بوده 
باشـد؛ ولـی ایـن هرگـز بـه معنـای رسـمیت 
در  گـروه  ایـن  فعالیت هـای  بـه  بخشـیدن 
افغانسـتان و منطقـه بـوده نمی توانـد. دولـت 
آقـای کـرزی کـه بیـش از هـر دولـِت دیگری 
بـه طالب پـروری متهـم اسـت، در زمـاِن خود 
قطـر  در  طالبـان  دفتـر  گشـایش  بـه  نسـبت 
واکنـش نشـان داد و آن را خـاف تعهـداِت 

بین المللـی نسـبت بـه افغانسـتان خوانـد. 
در آن زمـان بحـث بر سـِر این نبـود که طالبان 
حـق ندارنـد دفتری بـرای گفت وگوهای صلح 
در قطـر بـاز کننـد، بل بحـث و اختاف نظر بر 
سـر چگونه گی گشـایش این دفتر بـود. در آن 
زمـان، طالبـان دفتر قطـر را با بلند کـردن بیرِق 
خـود افتتـاح کردنـد و ایـن موضـوع واکنـش 

تنـد دولت مرداِن کشـور را برانگیخت. 
گفت وگوهـای  حـال،  بـه  تـا  زمـان  آن  از 
دنبـال شـده،  نشـیب هایی  و  فـراز  بـا  صلـح 
ولـی هرگـز دفتـر قطـر به عنـوان محـِل چنین 
افغانسـتان  دولـت  سـوی  از  گفت وگوهایـی 
بـه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت. حـاال هم 
وقتی کشـورهای روسـیه، چین و پاکسـتان در 
مسـکو دورِ هـم می نشـینند و خواهـان حذف 
نـام سـراِن طالبـان از فهرسـت سـیاهِ سـازمان 
ملـل متحـد می شـوند؛ چیـزی را کـه می تواند 
بـه ذهـن متبـادر کنـد، حمایـت آشـکارِ ایـن 

کشـورها از گـروه طالبـان می توانـد باشـد. 
کـه  کـرده  اعـام  اخیـر  ماه هـای  در  روسـیه 
گسـترش  از  خـود  نگرانی هـای  دلیـل  بـه 
فعالیت هـای داعـش در افغانسـتان و منطقه، با 
گـروه طالبان وارد گفت وگو شـده اسـت. این 
خبـر در آغـاز از سـوی سـران مســکو تاییـد 
نشــد، ولی وقتی شـواهد و اسـناد انکارناپذیر 
بـرای آن به دسـت آمد، روس هـا اعام کردند 
کـه گفت وگوهـا و روابط شـان بـا طالبـان در 
حـدی نیسـت کـه منافع افغانسـتان را آسـیب 
برسـاند، بـل ایـن روابط بـرای پیش گیـری از 

فعالیت هـای داعـش در منطقه صـورت گرفته 
ست.  ا

در  داعـش  فعالیت هـای  از  روس هـا  این کـه 
منطقـه نگـران انـد، قابـل درک اسـت؛ ولـی 
راه حـِل آن بـدون شـک نزدیکی با یـک گروهِ 
کـه  وقتـی  به ویـژه  باشـد،  نمی توانـد  مشـابه 
پـای افغانسـتان و منافـع آن در منطقـه مطـرح 
اسـت. پاکســتان بـه هیـچ صـورت خواهـان 
بـه  و  منطقـه  در  امنیـت  و  صلـح  برقـراری 
خصـوص افغانسـتان نیسـت. ایـن کشـور بـه 
صـورت لجام گسـخته تـاش مـی ورزد کـه با 
گل آلـود کـردن آب، ماهی صید کند. نشسـت 
قابـل  ادامـۀ چنیـن سیاسـتی  نیـز در  مسـکو 

بررسـی اسـت. 
از سـوی کشـورهای  کـه حـاال  پاکسـتانی ها 
غربـی متهم بـه تروریسـم پروری شـده اند، با 
اسـتفاده از اختاف هـای مسـکو و واشـنگتن 
می خواهنـد بـه هدف هـای اسـتراتژیِک خـود 
نزدیـک شـوند. در همیـن حـال،  در منطقـه 
روس هـا نیز از زمین گیرشـدن و حتا شکسـِت 
نه تنهـا  افغانسـتان  و  منطقـه  در  امریکایی هـا 
شـدت  بـه  آن  از  بـل  نمی شـوند،  ناخشـنود 

می کننـد.  اسـتقبال 
ابرقدرت هـا جنـگ هـا و شکسـت های خـود 
را دارنـد و در هـر زمینـی کـه فرصـت بیابند، 
بـه  را  رقیـب  پشـِت  کـه  می ورزنـد  تـاش 
سـال های  برخـاف  این بـار  بمالنـد.  خـاک 
جنـگ سـرد، بـرای روس هـا ایـن فرصـت به 
وجـود آمده که شکسـت خـود در افغانسـتان 
را تافـی کننـد. ایـن مسـایل نیـز بدون شـک 
مسـکو  گفت وگوهـای  آجنـدای  عقـب  در 
می توانـد  دلیـل،  همیـن  بـه  و  اسـت  پنهـان 

نگـران کننـده باشـد. 
وارد  کـه  نیسـت  به صرفـه  روس هـا  بـرای 
پاکســتان  بـا  تبانـی  در  سیاسـی  بازی هـای 
شـوند. ایـن کشـور بـه هیـچ صورت دوسـِت 
شـد.  نخواهـد  روس هـا  بـرای  اسـتراتژیک 
نگرانـی چیـن قابـل درک اسـت و می شـود 
بـا آن کشـور بـه توافق رسـید، ولـی موقف و 
وضعیِت پاکسـتان کامًا فرق می کند. پاکسـتان 
چنـان در باتاِق بنیادگرایـی و تمامیت خواهی 
فـرو رفتـه که به مشـکل می تـوان از آن انتظار 
از  داشـت.  منطقه یـی  همـکارِی  و  دوسـتی 
جانـب دیگـر، طالبـان شـاید در حـاِل حاضـر 
دشـمن داعـش بـه شـمار رونـد، ولـی انـکار 
همـان  بـه  گـروه  ایـن  کـه  کـرد  نمی تـوان 
میـزاِن داعـش بـرای کشـورهای آسـیای میانه 

باشـد.    خطرآفریـن  می توانـد 
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ایـن روزهـای رسـانه ها و فضـای سیاسـِی کشـور  اگـر غوغـاِی 
خالـی اش  جـای  آن چـه  کنیـم،  برانـداز  ُکلـی  نـگاهِ  یـک  در  را 
پایتخـت  هـواِی  آلوده گـی  بحـث  می شـود،  احسـاس  به شـدت 
بـه  اسـت.  بی برف وبـرق  ایـن زمسـتاِن  و نفس گیرترشـدِن آن در 
نظـر می رسـد کـه سیاسـت و بندوبسـت های پیرامـون آن، چنـان 
مصـروف  خـود  بـه  را  مـا  عـادِی  مردمـاِن  حتـا  و  دولت مـداران 
سـاخته کـه کمترفرصتـی بـرای اندیشـیدن به هـواِی دودآلـودی که 
هـر روز بـه ریـه می کشـند، می یابنـد. امـا فـارغ از ایـن هیاهوهـا و 
جوزده گی هـای روزمـرۀ سیاسـی، عقـِل سـلیم حکـم می کنـد کـه 
در هـوای سـیاه و دودزدۀ کابـل، هیـچ کارِ حساب شـده و درسـتی، 
حتـا سیاسـت نیـز، نمی شـود کـرد. چنیـن عقـل و بصیرتـی، گاهی 
اوقـات با مشـاهدۀ غروب هـای غبارآلـودِ کابل و سـرگرمِی ارگ به 
رقابت هـای جناحـی، ایـن شـعار را در فضـای ذهـن امـا خطاب به 

سیاسـت مردان می پراکنـد کـه: سیاسـِت سـالم در هـوای سـالم!
پایتختـی  غیررسـمی،  و  حدسـی  آمارهـای  روایـت  بـه  کابـل 
کمتریـن  رعایـِت  بـدون  متراکـم  به شـدت  و  شـش میلیونی 
اسـتندردهای بین المللـی شـهری اسـت. ایـن شـهِر کوهسـتانی و 
کم مسـاحت کـه متأسـفانه به جزیره هـای قومی ـ سیاسـی ـ اقتصادی 
نیـز تقسـیم شـده، هر سـال میزبـان جمعیـِت بیشـتری از مهاجریِن 
متقاضـی کار، نـان و امنیـت اسـت و از همیـن رو هـر سـال بیشـتر 
از سـاِل پـار، درگیر مشـکاِت شـهری، زیسـت محیطی و اقتصادی 
بی برنامه گـِی  و  شـهر  ایـن  در  زمیـن  بی رویـۀ  گرانـِی  می شـود. 
دولـت در ایـن بـاره، باعـث شـده کـه بـازار زمیـن و مسـکن نیـز 
در اختیـارِ مافیـای اقتصـادی قـرار گیـرد و مـردمِ بی بضاعـت بـه 
سـاخِت خانه هـای غیرمعیـاری در کـوه و تپـه و افـزودن بـه چرخۀ 
بی نظمـی و آلوده گـی در ایـن شـهر رو بیاورنـد. اکنون پانزده سـال 
اسـت کـه حریـم زیسـت محیطی کابل، از زمیـن و هـوا قربانِی ظلم 
و ندانـم کارِی دولـت و فقـر و مجبـورِی سـاکنانش قـرار گرفتـه و 

مـی رود فاجعه یـی فراتـر از تصـور را رقـم زنـد!
 بـه هـر رو، شـاید پرداخِت ریشـه یی به مشـکاِت زیسـت محیطی 
در کابـل، ناممکـن و دیر از وقـت بنماید و یا ایجاب اعمار شـهری 
کامـًا نـو بـا اسـتندردهای جهانـی را کنـد؛ امـا  در ایـن فرصـت 
می تـوان رهنمودهـای نسـبی و حداقلـی را پیرامـون پاالیـِش هوای 

پایتخـت ذکـر کـرد و امید بـه بهبود را داشـت.
یقینـًا کابـل شـهری صنعتـی و کارخانـه دار نیسـت کـه دود حاصل 
از آن هـا هـواِی شـهر را آلـوده کـرده باشـد؛ امـا مسـلمًا شـهری بـا 
کوخ هـای فـراوان، موترهـای فرسـوده و سـوخِت بی کیفیت اسـت. 
هـواِی ایـن شـهر را دود کارخانۀ ذوب آهـن و فوالد نیــالوده، بلکه 
نبـود سـواحِی سـبز، تیـِل بی کیفیت و موترهـای دودزا، زغال سـنِگ 
تصفیه نشـدۀ خانه هـا و نیـز سـوخِت زباله یـِی محدودکارگاه هـا و 
کارخانه هـای تولیـدی  آلـوده اسـت؛ کوره هـای خشـت پزی یی کـه 
تایـر کهنـۀ موتـر می سـوزانند و کارگاه هایـی کـه از موبایـِل کهنـه 
به جـای نفـت اسـتفاده می کننـد. یعنـی همیـن دولـت و حکومـِت 
مسـتأصل و درگیر فسـاد و بازی های ناسـالِم سیاسـی نیـز اگر اراده 
کنـد، می توانـد هوای سـیاه و غبارآلودِ کابل را آبِی آسـمانی بسـازد. 
یقینـًا حکومـت نمی توانـد کابـِل جدیـد یـا کابلـی از نو را بسـازد، 
ولـی می توانـد ایـن چنـد اقـدامِ فـوری، کم هزینـه و زودبـازده را 

روی دسـت گیـرد:
1ـ ایجـاد نواحـی بـزرِگ سـبز در زمین هـای دولتی و نیز سـاحاِت 
سـبِز محدود در سـاحاِت رهایشـِی خصوصی از طریق درخت کاری 
و ایجـاد فرهنگ زیسـت محیطی بـا قوانین و سیاسـت های تنبیهی و 
تشـویقی؛ 2ـ نظارِت دقیق و سـالم بر وارداِت سـوخت از خارج و 
رعایـِت اسـتندردها در این بـاره؛ 3ـ معاینـۀ فنی و قانونـی موترهای 
معیـوب، دودزا و روغن سـوز؛ 4ـ تصفیـه و پاالیـش سـنگ زغـال 
داخلـی؛ 5ـ سـخت گیری و نظـارِت قاطـع بـر واحدهـای صنعتی و 
تولیـدی در مرکـز و حومۀ شـهر و مکلف سـاختِن همه به اسـتفاده 
از سـوخت های پـاک، ماننـد بـرق و گاز و یا تیِل سـالم و با کیفیت؛ 
6( افزایـش سـطح تولید بـرق، وارداِت آن، ارزان تر سـاختِن آن و از 

رده خارج کـردِن جنراتورها.
در پهلـوی این هـا یـک نکتـۀ دیگـر نیـز نهفته اسـت که جمـِع قابل 
توجهـی از جمعیـِت کابـل، بـه دلیـِل فقـر و فاقـۀ فراوان، سـوخِت 
زمستان شـان را پاسـتیک های کهنـه و زباله هـا تشـکیل می دهـد. 
اخاقـًا نمی تـوان بـر این هـا سـخت گرفـت و تعزیرشـان نمـود؛ 
امـا خـوب اسـت حکومـت بـا همـۀ بی تفاوتی هایـش، نسـبت بـه 
سرنوشـِت چنیـن خانواده هایـی در زمسـتان بی  اعتنـا نباشـد. بـه هر 
رو، اگـر حکومـت ایـن  را نکـرد و یـا نتوانسـت انجام دهـد، همان 
شـش مـوردِ فوق الذکـر نیـز می توانـد چـارۀ راحت تـر به صرفه تـِر 
آلوده گـی هـوای کابـل باشـد. در غیر این صـورت، دیـری نخواهد 
پاییـد کـه هـوای کابـل چنـان سـیاه و نفس گیـر خواهد شـد که در 
آن نـه سیاسـت توان کـرد و نه کیاسـت، و همه گی مجبـور خواهیم 
شـد ایـن شـهِر دودزده را به مقصد روسـتای آبایی مان ترک کنیــم!

سیـاسِت سـالم 
در هـوای سـالـم!
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بــرای روس هــا به صرفــه نیســت كــه وارد بازی هــای سیاســی در تبانــی بــا پاكســـتان 
شــوند. ایــن كشــور بــه هیــچ صــورت دوســِت اســتراتژیک بــرای روس هــا نخواهــد 

ــید؛  ــق رس ــه تواف ــور ب ــا آن كش ــود ب ــت و می ش ــل درک اس ــن قاب ــی چی ــد. نگران ش
ــاِق  ــان در بات ــتان چن ــد. پاكس ــرق می كن ــاً ف ــتان كام ــِت پاكس ــف و وضعی ــی موق ول

بنیادگرایــی و تمامیت خواهــی فــرو رفتــه كــه به مشــکل می تــوان از آن انتظــار 
دوســتی و همــکارِی منطقه یــی داشــت. از جانــب دیگــر، طالبــان شــاید در حــاِل حاضــر 

دشــمن داعــش بــه شــمار رونــد، ولــی انــکار نمی تــوان كــرد كــه ایــن گــروه بــه همــان 
ــن باشــد  ــد خطرآفری ــه می توان ــرای كشــورهای آســیای میان ــزاِن داعــش ب می
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چـالـش هـا 
و فرصت های افغانستان در 2۰۱7

سـال 2۰16، سـال دیگـری تـوأم بـا فـزار و 
نشـیب بـرای افغانسـتان بـود کـه حکومت و 
مـردم افغانسـتان و عـزم و ارادۀ جامعه جهانی 
در کمـک بـه ایـن کشـور را آزمایـش کـرد. 
ناکامی هـای حکومـت وحدت ملی افغانسـتان 
شـامل تصـرف موقتـِی دوبـارۀ مرکـز والیـت 
قنـدوز بـرای دومین بار توسـط طالبـان، ظهور 
دوبـارۀ دولـت اسـامی در شـرق افغانسـتان 
فرصت هـای  خلـق  در  حکومـت  ناتوانـی  و 
مهاجـرت  سـاختن  متوقـف  بـرای  شـغلی 
در  بـود.  اروپـا  بـه  افغان هـا  دسـته جمعی 
همین حـال پیشـرفت های حکومـت وحـدت 
ملـی در سـال 2۰16، توافـق صلـح بـا حزب 
اسـامی گلبدیـن، اتصـال فزاینـده بـا چین و 
تاش هـای موفقانـه در زمینۀ منزوی سـاختن 
بین المللـی  و  منطقه یـی  سـطح  در  پاکسـتان 

اسـت. بوده 
ناکامی ها در 2۰16

افزایش ناامنی در سرتاسر افغانستان
ناامنـی در ایـن سـال در سرتاسـر افغانسـتان، 
به خصـوص در بخش هـای شـمالی و جنوبـی 
کشـور، افزایـش یافـت. طالبـان، ماننـد آنچـه 
کـه در سـال 2۰15 اتفـاق افتـاد، طالبـان مرکز 
اسـتراتژیِک حیاتی والیت قندوز در شـمال را 
تصـرف کردند کـه نیروهـای حکومتی صرف 
پـس از تشـدید جنـگ آن را بازپـس گرفتنـد. 
بلکـه  نماندنـد،  محـدود  قنـدوز  بـه  طالبـان 
فعالیت هـای ستیزه جویانه شـان را در سرتاسـر 
والیـات فاریاب، جوزجان و بغان در شـمال 
نیـز گسـترش دادنـد. عـاوه بـرآن، والیـت 
باقـی  مناطقـی  از  تاکنـون یکـی  هلمنـد کـه 
مانـده اسـت که حکومـت و طالبان بر سـر آن 
شـدیدترین رقابـت را دارنـد، در سـال 2۰16 
شـاهد جنگ هـای خونینی بـود. عـاوه بر آن 
طالبـان تهاجمـات گروهـی را بـر لشـکرگاه، 
مرکـز والیـت هلمنـد، راه انـدازی کردنـد، اما 
]ایـن تهاجمـات[ توسـط نیروهـای حکومت 
افغانسـتان موفقانـه دفـع شـدند. عـاوه بر آن 
طالبـان نبردهـای سـنگینی را بـرای تصـرف 
آغـاز  ارزگان،  والیـت  مرکـز  ترینکـوت، 
از درگیری هـای  پـس  بـاز هـم  امـا  کردنـد؛ 
شـدید توسـط نیروهـای حکومت افغانسـتان 

کنـار زده شـدند.
ایـن دسـتاوردهای قابـل توجـه طالبان نشـان 
می دهـد که آن هـا بهتر از قبل سـازمان یافته و 
مجهزتـر هسـتند، آن هـا هم چنین ایـن توانایی 
را دارنـد تـا حاکمیـت حکومت را بـه چالش 
مدیریـت  ناکارآمـدی  و  خاهـا  و  بکشـند 
امنیـت توسـط حکومت افغانسـتان را آشـکار 
گـزارش  یـک  در  مثـال،  به طـور  سـاخته اند. 
جنرال هـای  تعـداد  کـه  اسـت  آمـده  تـازه 
ارتـش افغانسـتان بیشـتر از تعـداد جنرال های 
ارتـش امریـکا اسـت. تمایل به انتصـاب افراد 
بی تجربـه در سـکتور امنیـت ایـن خاهـا را 

عمیق تـر سـاخته اسـت.
تهدید داعش

در سـال 2۰15، فعالیت هـای دولـت اسـامی 
در شـرق کشـور در اوجـش بـود کـه پـس از 
یـک تهاجم جمعـی نیروهای افغـان و ائتاف 
نتیجـۀ  کـه  یافـت  فعالیت هـا[ کاهـش  ]ایـن 
این حـال،  بـا  بـود،  ایـن گـروه  تضعیـف  آن 

ایـن گـروه کامـا شکسـت نخـورد. دولـت 
اسـامی در سـال جـاری بـا هدف قـرار دادن 
در  را  خونینـی  بسـیار  غیرنظامیـان حمـات 
کابـل انجـام داد و بـار دیگـر دارد بـه عنـوان 
می کنـد.  ظهـور  کان  امنیتـِی  تهدیـد  یـک 
طالبـان، دولـت اسـامی را یک رقیـب و یک 
اگـر  کـه  می شـود  تصـور  می دانـد.  تهدیـد 
دولت اسـامی در سـال 2۰1۷ توسـط طالبان 
نیروهـای  کک  بـا  حکومتـی  نیروهـای  یـا 
بین المللی شکسـت داده نشـود، ایـن گروه به 

پیشـروی اش ادامـه بدهـد.
فرار مغزها

کشـور  از  کـه  افغان هایـی  اکثریـت  هرچنـد 
را  امنیتـی  اوضـاع  بدترشـدن  می کننـد  فـرار 
یکـی از عوامـل محـرک می داننـد، ایـن تنهـا 
نیسـت.  آن هـا  مهاجـرت دسـته جمعی  دلیـل 
اقتصـاد فلـج و وابسـته بـه کمـک و فقـدان 
به شـدت  افغانسـتان  در  شـغلی  فرصت هـای 
بـه فـرار مغـزِی فزاینـده کمـک کـرده اسـت. 
کـه  پروژه هایـی  بایـد  افغانسـتان  حکومـت 
می تواننـد فرصت هـای شـغلی ایجـاد کنند را 
آغـاز کند و در همین راسـتا بسـت های خالی 
در حکومـت را پـر سـازد. حکومـت باید یک 
رویکرد اسـتراتژی متوازن نسـبت بـه امنیت و 
توسـعه را دنبـال کنـد، یـک اسـتراتژِی امنیت 

پایدار.
دستاوردها در سال ۲۰۱۶

چالش هـای  سراسـر  سـاِل   ،2۰16 سـال 
مـداوم نبـود؛ حکومـت در چنـد زمینـۀ مهـم 
مثـال،  به طـور  یافـت.  دسـت  موفقیـت  بـه 
اسـامِی  حـزب  بـا  شـد  موفـق  حکومـت 
گروه هـای  از  یکـی  حکمت یـار،  گلبدیـن 
مخالـف مسـلح در کشـور، موافقت نامۀ صلح 
امضـا کنـد. ایـن گـروه، هرچند در مقایسـه با 
طالبـان نسـبتا ضعیـف اسـت، بـا ایـن وجود، 
یـک حزب سیاسـی قدرتمنـد و فراگیـر برای 
بیـش از چهـار دهـه در صحنـۀ ]سیاسـی و 
امنیتـی[ ایـن کشـور باقـی مانـده بـود و در 
سراسـر کشـور حامی دارد. دسـتیابی به توافق 
صلـح با حـزب اسـامی یک موفقیـت بزرگ 
بـرای حکومـت افغانسـتان در راسـتای تامین 
ثبـات بـرای ایـن کشـور جنـگ زده بـود. این 
تاثیـر مفیـدی بـر  توافـق به خوبـی می توانـد 

سـتیزه جویی طالبـان نیـز داشـته باشـد.
عـاوه بـرآن، حکومت افغانسـتان، بـا تعقیب 
بـه  را  تاشـش  بیشـترین  منطقه یـی،  اتصـال 
اسـتراتژیک  موقعیـت  از  تـا  می دهـد  خـرج 
این کشـور بـرای تشـویق اتصـال فراآسـیایی 
اسـتفاده کنـد. بنابرایـن، افتتـاح اخیـِر اتصـال 
قطـار بـاری بـا چیـن و هم چنیـن یـک خـط 
راه آهـن با ترکمنسـتان چانس افغانسـتان برای 
تبدیـل شـدن به یک مرکـز تجارتـی منطقه یی 
را کـه بتوانـد بـه تقویـت رشـد اقتصـادی در 
افزایـش می دهـد.  کنـد،  منطقـه کمـک  ایـن 
چیـن بایـد درک کنـد کـه ایـن کشـور بـرای 
تحقـق رویاهـای »یـک کمربنـد، یـک جـاده« 
اش، ایـن کشـور بـه یک افغانسـتان امـن و با 

ثبـات نیـاز دارد.
در داخل کشـور، حکومت افغانسـتان، باوجود 
ناکامـی در رسـیدگی ]بـه مشـکل[ بـی کاری، 
در تولیـد درآمـد، بیشـتر از هدف تعیین شـده 

بـرای سـال 2۰16، موفـق بـود؛ چیـزی کـه 
بـرای توسـعۀ اقتصادی این کشـور و مصارف 
عمومـی عمیقـا مهم اسـت. در زمینۀ سیاسـت 
خارجـی، حکومـت در تـداوم برجسته سـازِی 
کانال هـای  از  اسـتفاده  بـا  افغانسـتان  جنـگ 
مختلـف منطقـۀی و بین المللـی موفـق بـود. 
مهم تـر از همـه، حکومـت افغانسـتان موفقانه 
بهتـر از پاکسـتان بـازی کـرد و این کشـور را 
به عنـوان حامـی اصلـی گروه هـای سـتیزه جو 
دارنـد،  فعالیـت  افغانسـتان  سرتاسـر  در  کـه 
به شـمول طالبان، نمایـش داد. اظهـارات اخیر 
کنفرانـس  در  غنـی  اشـرف  رییس جمهـور 
قلـب آسـیا در هنـد، در افغانسـتان حمایـت 

گسـتردۀی داشـت.
چالش های پیش رو

سـال 2۰1۷، یک سـال آسـان بـرای حکومت 
افغانسـتان نخواهـد بـود، چـون حکومـت بـا 
چالش هـا در سـطوح متعـدد مواجـه خواهـد 
بـرای  اسـتراتژی یی  هنـوز  حکومـت  شـد. 
اصاحـات کلیدی در سـطح اجرایـی ندارد و 
در عیـن زمـان نتوانسـته اسـت حکومت داری 
خـوب بـه ارمغـان بیـاورد و فسـاد را کاهـش 
بدهـد. یـک سـروی اخیـراً نشـان می دهد که 
افغان هـا بـرای انجـام کار روزانـه 3 میلیـون 
دالـر رشـوه می پردازنـد. فسـاد یـک به عنـوان 
مانـع اصلـی رشـد و شـگوفایی باقـی مانـده 
اسـت. گذشـته از ایجـاد فرصت های شـغلی، 
افـراد حرفـۀی و  بایـد  افغانسـتان  حکومـت 
باتجربـه را در سـکتور امنیتی اسـتخدام کند تا 
بـر خاهـا غلبه کنـد. فقـدان رهبری مناسـب 
امنیتـی،  سـطوح  در  فسـاد  رشـد  بـا  همـراه 
پیامدهـای شـدیدی داشـته اسـت. حکومـت 
بایـد تمـام اختافات داخلـی را کنـار بگذارد 
و در دسـتگاه امنیتـی اصاحات قاطـع بیاورد.
حکومـت  خارجـی،  سیاسـت  زمینـۀ  در 
افغانسـتان بایـد ماشـین دیپلماتیـک خـود را 
فعـال سـازد تـا بازیگـران منطقۀی، به شـمول 
ایـران  و  پاکسـتان  چیـن،  هنـد،  روسـیه، 
بـه  منطقـه  در  صلـح  کـه  سـازد  متقاعـد  را 
صلـح در افغانسـتان مرتبـط اسـت. کنفرانـس 
سـه جانبۀ اخیـر روسـیه، چیـن و پاکسـتان در 
مـورد افغانسـتان بـدون شـرکت کابل، نشـانۀ 
دیگـری اسـت که نشـان می دهد رهبـری این 
کشـور باید ایـن بازیگران را متقاعد سـازد که 
چنیـن اقداماتـی مزایایـی نـدارد و در عوض، 
باتـاق افغانسـتان را پیچیـده خواهد سـاخت 
کـه نه تنهـا اوضـاع را در منطقـه بدتـر خواهد 
سـاخت، بلکـه روی روابـط دولت-با-دولت 
اثـر منفـی خواهـد گذاشـت. اگـر ایـن  نیـز 
کشـور نتوانـد کارگـزاران منطقه قـدرت مانند 
روسـیه و چیـن را متقاعـد سـازد، افغانسـتان 
یکبـار دیگر به طـرف رقابت کشـانده خواهد 
شـد و بـه یـک دولـِت سـپر میـان روسـیه و 
ایـاالت متحـده تبدیـل خواهـد شـد. افغان ها 
قبـا در جریـان جنـگ سـرد، بهـای سـنگینی 
را بـرای رقابـت ابرقدرت هـا پرداختـه اسـت. 
به دنبـال آن، حکومـت افغانسـتان بایـد یـک 
سیاسـت خارجـی متعـادل و متوازنـی را در 
پیـش بگیـرد کـه تضمیـن کنـد قدرت هـای 
سـال  در  کشـور  ایـن  در  خطـرات  بزرگتـر 

2۰1۷ را درک خواهنـد کـرد.

کنفرانــس اجنــدای ملــی دیــروز بــا 
حضــور فعــاالن مدنــی و رســانه یی، 
ــز  ــوه مرک ــان در فیروزک ــوان و جوان بان

ــد.  ــزار ش ــور برگ ــت غ والی
و  مدنــی  فعــاالن  نشســت  ایــن  در 
ــرح  ــدن ط ــر اجرایی ش ــور ب ــی غ سیاس
آجنــدای ملــی تأکیــد ورزیدنــد و گفتنــد 
ــدای ملــی گامــی اســت  کــه طــرح آجن
بســت  بــن  از  بیــرون شــدن  بــرای 

کنونــی در افغانســتان.
آنــان طــرح آجنــدای ملــی را موثــر 
ــن  ــه خــروج از ب ــد ک ــده و گفته ان خوان
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــی نیازمن بســت کنون
سیاســیون روی ایــن طــرح بــه موافقــت 

ــند.  برس
ــودی و  ــد محم ــت، احم ــن نشس در ای
قدیــر غفــوری دو تــن از اعضــای فعــال 
آجنــدای ملــی افغانســتان بــا بــر شــماری 
ــن طــرح  ــی ای ــدای مل ــواد طــرح آجن م
را موثرتریــن برنامــه بــرای بیــرون شــدن 
تنیــده  بحران هــای درهــم  از  کشــور 

دانســته اند.
آجنــدای  عضــو  محمــودی  احمــد 
ملــی بــا بیــان اهــداف و برنامه هــای 

آجنــدای ملــی بــرای اشــتراک کننــده گان 
ــا  ــد تنه ــدا می توان ــن آجن ــه ای ــت ک گف
بــرای  کارا  و  موثــر  وبرنامــۀ  طــرح 
ــرون کشــاندن کشــور از مشــکات و  بی

باشــد. کنونــی  نابســامانی های 
عبدالقدیــر غفــوری عضــو دیگــر طــرح 
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــی ب ــدای مل آجن
دوام  بــر  ملــی  آجنــدای  نظریه هــای 
این گونــه نشســت ها در آینــده تأکیــد 

ــود. نم
ــی  ــدای مل ــرح آجن ــوری ط ــای غف آق
ــمول  ــت ش ــه و مل ــه جانب ــرح هم را ط
ــن  ــا ای ــت ت ــردم خواس ــته واز م دانس

ــد. ــت نماین ــرح را حمای ط
و  روزنامه نــگار  محمدیــاور  یــار   
ــی  ــور سیاس ــنجر آگاه ام ــتار س عبدالس
کــه در ایــن نشســت بــه عنــوان مهمانــان 
اشــتراک ورزیــده بودنــد، بــا ســتایش از 
طــرح آجنــدای ملــی بــه رهبــری احمــد 
ــن طــرح را زمینه ســاز  ــی مســعود، ای ول
بــرای افغانســتان بــا ثبــات، مرفــه وعاری 
ــر  ــده و ب ــتماتیک خوان ــض سیس از تبعی
توجــه حکومــت جهــت عملی شــدن 

ــد. ــد کرده ان ــرح تاکی ــن ط ای

رییس بانک مرکزی:

ذخایر ارزی کشور

 4۰۰ میلیون دالر افزایش یافته است

عملی شدن آجندای ملی 
بن بست کنونی را می شکند

مســؤوالن بانــک مرکــزی افغانســتان 
می گوینــد، توانســته اند در ســال 1395 
ارزش پــول افغانــی را در برابــر ارزهــای 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــه دارن ــت نگ ــی ثاب خارج
ایــن مســؤوالن، پــول افغانــی ســال 
گذشــته 1۷ درصــد ارزش خــود را در 
برابــر ارزهــای دیگــر از دســت داده بــود، 
امــا امســال ارزش ارز افغانــی 2.5 درصــد 
ــش  ــی افزای ــای خارج ــه ارزه ــبت ب نس

ــه اســت. یافت
ــزی  ــک مرک ــس بان ــق، ریی ــل صدی خلی
خبــری  نشســت  یــک  در  دیــروز 
بــرای  فعالیت های شــان  می گویــد، 
برابــر  در  افغانــی  ارز  ثابت نگه داشــتن 
ــت.  ــوده اس ــز ب ــی موفقیت آمی ارز خارج
آقــای صدیــق می افزایــد کــه امســال 

ــر  ــته ذخای ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ارزی کشــور 4۰۰ میلیــون دالــر افزایــش 
یافتــه و همچنــان ایــن بانــک توانســته 43 
ــق فــروش اوراق  ــی از طری ــارد افغان میلی

ــاورد. ــت بی ــه دس ــادار ب به
پــول  تــورم  مرکــزی  بانــک  رییــس 
و  می خوانــد  درصــد   4.6 را  کشــور 
ســال  زیــاد  احتمــال  بــه  می گویــد، 
آینــده، ســالی پردســتاورد در بخش هــای 
بــرای  اقتصــادی  و  ســرمایه گذاری 

افغانســتان خواهــد بــود.
بــه گفتــۀ مســؤوالن بانــک مرکــزی، 
ذخایــر ارزی خالــص کشــور 6.9 میلیــارد 
ــر غیرخالــص  ــر اســت و ارزش ذخای دال

ــد ــر می رس ــارد دال ــه ۷.4 میلی ب
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علی صارمی
ـــت و  ـــط زیس ـــد محی ـــروز در بُع ـــان هاِی ام ـــا انس ـــاِق م ـــاب اخ ـــخن در ب س
ـــامدهای  ـــان و بس ـــم، از انس ـــده داری ـــان های آین ـــه انس ـــبت ب ـــه نس ـــی ک الزامات
ـــا،  ـــگاه م ـــید. ن ـــش رس ـــاِت وح ـــت و حی ـــه طبیع ـــت و ب ـــی او برگذش اخاق
ـــر  ـــم، ب ـــت می دانی ـــط زیس ـــات و محی ـــدار حیوان ـــود را طرف ـــه خ ـــانی ک کس

ـــت؟  ـــح اس ـــد صحی ـــه ح ـــا چ ـــتوار و ت ـــی اس ـــه پایه های چ
اخـــاق زیســـت محیطی را بـــر اســـاس نظریـــات پیش طـــرح ـ اگـــر نـــوع 
ــای اخاقـــی اســـت ـ  ــدۀ پایگاه هـ ــه دارنـ ــا گونه یـــی اســـت کـ ــر تنهـ بشـ
ـــادر  ـــرون از چ ـــن بی ـــر م ـــًا اگ ـــه مث ـــم ک ـــط دهی ـــا بس ـــا بدان ج ـــم ت می توانی
خـــود در گذرگاهـــی در طبیعـــت، بـــه حیوانـــی مثـــًا خرســـی برخـــوردم، 
ـــردم(  ـــوس ک ـــر ه ـــر، اگ ـــارت بهت ـــه عب ـــا ب ـــت )ی ـــم خواس ـــر دل ـــم اگ می توان
ـــِش  ـــچ کن ـــن، هی ـــِن م ـــم، شـــلیک از ســـر تفنّ ـــن کار را بکن ـــر ای او را بکشـــم. اگ

ـــود.  ـــد ب ـــرس نخواه ـــه خ ـــبت ب ـــی نس ناروای
ـــت  ـــل را نادرس ـــن عم ـــت ای ـــن اس ـــان مدار، ممک ـــاق انس ـــر اخ ـــی ب ـــگاه مبتن ن
بدانـــد؛ امـــا بـــا چـــه اســـتداللی؟ اســـتدالل اخـــاِق انســـان مدار در مـــورد 
ـــتن  ـــا کش ـــن ب ـــه م ـــد ک ـــن باش ـــت ای ـــن اس ـــرس ممک ـــتِن خ ـــتی کش نادرس
خـــرس، یـــک منبـــع زیبایـــی و جذابیـــت در طبیعـــت را از میـــان بـــرده ام 
ــًا  ــاخته ام. اصـ ــروم سـ ــدارِ آن محـ ــّذت دیـ ــادی را از لـ ــان های زیـ و انسـ
ـــی  ـــرس، صحنه های ـــان خ ـــش از هم ـــات وح ـــاز حی ـــک فلم س ـــود ی ـــن ب ممک
ـــا از  ـــر دنی ـــیاری در سراس ـــان بس ـــه مردم ـــد ک ـــه کن ـــی تهیّ ـــا و دیدن ـــس زیب ب
ـــًا  ـــه نهایت ـــر ک ـــتدالل دیگ ـــوع اس ـــا ن ـــا ده ه ـــد؛ ی ـــّذت ببرن ـــا ل ـــه ه آن صحن
عمـــِل مـــن را بـــه واســـطۀ صدمـــه یـــا محرومیتـــی کـــه بـــر انســـان های 
دیگـــر روا داشـــته ام، نـــاروا می دانـــد. امـــا در هـــر حـــال، از آن جـــا کـــه 
فرهنـــگ انســـان مداری )Anthropocentrism( بـــر آن اســـت کـــه تنهـــا 
ـــاس آن،  ـــر اس ـــس ب ـــت، پ ـــی اس ـــت اخاق ـــگاه و منزل ـــب پای ـــر صاح ـــوع بش ن

ـــته ام.  ـــتی روا نداش ـــل نادرس ـــچ عم ـــرس هی ـــود خ ـــه خ ـــبت ب ـــن نس م
ـــاس  ـــوق احس ـــب ف ـــدن مطال ـــا خوان ـــت، ب ـــۀ نخس ـــم در وهل ـــما ه ـــاالً ش احتم
ـــّدت  ـــه ش ـــتی ب ـــانی هس ـــو انس ـــد: ت ـــن می گویی ـــه م ـــد و ب ـــرده ای ـــی ک ناراحت
خودخـــواه کـــه وجـــودت بـــرای کـــرۀ زمیـــن مضـــّر اســـت! امـــا اگـــر بـــه 
اســـتدالل هایي کـــه آوردم، کمـــی فکـــر کنیـــد، می بینیـــد کـــه نـــگاه شـــما 
ـــاي  ـــًا از منش ـــًاَ و صرف ـــام داده ام، صرف ـــن انج ـــه م ـــی ک ـــودن عمل ـــّر ب ـــر ش ب
ـــا  ـــیاری از م ـــال، بس ـــر ح ـــه ه ـــزد. ب ـــان مدار برمی خی انس
فکـــر می کنیـــم یـــا حداقـــل ایـــن احســـاس غریـــزی را 
ـــت.  ـــط اس ـــن غل ـــتداللی م ـــتاویزهای اس ـــه دس ـــم ک داری

بســـیاری از مـــا حـــس می کنیـــم کـــه رفتـــار غلـــط بـــا 
ــردن  ــلیک کـ ــق شـ ــت؛ از طریـ ــن اسـ ــات ممکـ حیوانـ
دادن  شـــکنجه  بـــا  یـــا  بی گنـــاه  خرس هـــای  بـــه 
پشـــک ها. بـــا ایـــن وجـــود طبیعـــی اســـت کـــه داشـــتن 
ـــا  ـــهود، ی ـــا ش ـــام، ی ـــا اله ـــزه، ی ـــا انگی ـــاس، ی ـــک احس ی
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــبت ب ـــد، نس ـــمش را بگذاری ـــه اس هرچ
ـــات دارای  ـــه حیوان ـــن ک ـــر ای ـــی ب ـــل محکم ـــد دلی نمی توان
ـــی از  ـــی، گروه ـــد. از طرف ـــتند، باش ـــی هس ـــت اخاق منزل
مـــردم )مثـــًا حیوان کش هـــا و پشـــک آزاران( درکـــی 
ـــی  ـــه نتایج ـــه ب ـــد ک ـــه دارن ـــن قضی ـــاوت از ای ـــًا متف کام
کامـــًا متفـــاوت منتهـــی می شـــوند. هســـتند فیلســـوفانی 
ـــا  ـــی را ت ـــت اخاق ـــد منزل ـــه بای ـــدگاه ک ـــن دی ـــه از ای ک
ـــترش  ـــود گس ـــامل ش ـــز ش ـــات را نی ـــه حیوان ـــه ک ـــدان پای ب
ــم  ــم کـ ــان هـ ــد؛ و تعدادشـ ــتیبانی می کننـ ــم، پشـ دهیـ

نیســـت. 
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یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
دریافــِت  و  افغانســتان  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
ــده،  حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزن
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

ــانه یی  ــاور رس ــر، مش ــمت رادف حش
ــه  ــن از دو زاوی ــی: ...م ــت اجرای ریاس
نســل  آدرس  از  یکــی  دارم؛  نگرانــی 
ســرگرداِن امروزی و دوم، از آدرس کســی 
کــه در گوشــه یی از قــدرت حضــور دارم. 
نگرانــِی مــن ایــن اســت کــه اگــر وضعیِت 
کنونــی ادامــه یابــد و اگــر تــا پایــان دورۀ 
فعلــِی حکومــت وحــدت ملــی بــه ســوی 
تغییــر نظــام نرویــم، بــرای تجزیــۀ کشــور 
تنهــا یــک انتخابــاِت دیگــر نیــاز باشــد و 

ــل دیگــر!  ــک ضیاءالحــق امرخی ی
 حــرِف مــا ایــن اســت کــه قانــون 
ــا هویــت و  ــا ب ــر کنـــد و م اساســی تغیی
ــویم؛  ــناخته ش ــش ش ــانِ  خوی ــوم و زب ق
امــا طــرف می گویــد کــه تــو بایــد 
تــو  از  مــن  کــه  رســمی یی  آدرِس  از 
و هویــِت تــو می کشــم، بــا مــن وارد 

شــوی.  گفت وگــو 
حــل مســألۀ ملــی بــا اعتــراف چنــد 
آغــاز  شــود.  می توانــد  کان  مســألۀ 
واقعــًا  این کــه  بــه  کنیــم  اعتــراف 
شــهروندانی بــا حقــوق مســاوی هســتیم. 
ــا  ــه م ــازوکاری ک ــه س ــم ک ــراف کنی اعت
ــام سیاســی و  ــدرت، نظ ــه ق ــاط ب در ارتب
نــوع نگاهــی کــه بــه قــدرت تــا بــه حــال 
ــا از  ــوده، ی ــی ب ــا ارباب رعیت ــته ایم، ی داش
بــاال بــه پاییــن بــوده و یــا یــک مجموعــه 
همــه  بــاالی  را  خــود  می خواســته 
تحمیــل کنـــد. بایــد اعتــراف کنیــم کــه با 

ایــن وضعیــت حکومــت نمی شــود. 

ــه  ــه دو گزین ــان ب ــرای بقای ش ــان ب طالب
نیــاز دارنــد؛ یکــی این کــه از بیــرون 
ــم  ــزات فراه ــول و تجهی ــش پ ــی برای ک
می کنــد کــه یــک بحــث جداگانــه اســت، 
دوم این کــه در داخــل یــا بــه  نــامِ مذهــب 
ــا  ــام قــوم. چــرا م ــه ن ــا ب ــدار دارد ی خری

ــم؟!   ــراف نداری ــن مســأله اعت ــه ای ب
حــرِف آخرمــان ایــن اســت کــه در 
و  عبــداهلل  داکتــر  اگــر  کوتاه مــدت 
اشــرف غنی توافق نامــۀ سیاســِی ایجــاد 
ــن  ــی را نصب العی ــدت مل ــت وح حکوم
قــرار ندهنــد و آن را یگانــه دســتاوردِ 
نســـازند،  بعــدی  دورۀ  بــرای  خــود 
بی هیــچ تردیــدی بــه طــرِف بحــران 

یــم.  می رو
ــدای  ــث آجن ــه بح ــاد دارم ک ــه ی ــن ب م
برنامه هــای  در  قبــل  ســال ها  را  ملــی 
مســعود  احمدولــی  آقــای  متعــددی 
مطــرح کردنــد، امــا آن  زمــان ایــن طــرح 
ــا  ــود، ام ــپ نب ــی دل چس ــرای هیچ کس ب
ــکا آن را  ــر خارجــۀ امری ــه وزی ــی ک زمان
مطــرح کــرد، همــه بــه آن توجــه کردنــد. 
ــش،  ــدان  دان ــروز در می ــواِن ام ــل ج نسـ
مبــارزۀ  و  فنــاوری  ورزش،  میــدان  در 
شایســته گی های  خــود  از  سیاســی، 
ــاز اســت  ــن نی ــراوان نشــان داده؛ بنابری ف
کــه ایــن نســل از ســوی سیاســیوِن مــا بــه 

ــود.  ــناخته ش ــمیت ش رس

بــه  عنــوان  مســعود:  احمدولــی 
امروزمــان  نشســِت  از  نتیجه گیــری 
خدمت تــان عــرض کنــم کــه ســیزده 
ــی  ــا پیش بین ــه م ــزی ک ــل چی ــال قب س
کــرده بودیــم ایــن بــود کــه رهبــران 
ــا هــم تفاهــم  ــد ب سیاســِی افغانســتان بای
کننــد، در غیــر آن مــا در میـــدان می مانیم. 
ــد  ــه نش ــرف  توج ــن ح ــه ای ــفانه ب متأس
و مــا امــروز شــاهد چنیــن وضعیتــی 
ــی«  ــدت مل ــت وح ــم »دول ــتیم. گفتی هس
یگانــه نســخه یی اســت کــه می توانــد 
افغانســـتاِن بــا تنــوع قومــی و زبانــی را از 
بحــران بیـــرون کنــد، امــا ایــن دولــت را 
ــد.  ــام کردن ــان بدن ــا ناتوانی های ش ــز ب نی
راهِ  یــک  داریــم؛  راه  دو  اکنـــون  مــا 
کوتاه مــدت و یــک راهِ درازمــدت. راه 
ــد،  ــه یاب ــان ادام ــه گفتم ــدت این ک درازم
آگاهی دهــی  شــود،  فرهنگ ســازی 
صــورت بگیــرد، نظــام آموزشــی درســت 

ــت  ــی اس ــک راهِ طوالن ــه ی ــود و...، ک ش
مــا  می طلبــد.  بیشــتری  مدت زمــاِن  و 
ــن کار را  ــی همی ــدای مل ــۀ آجنـ در برنام
کردیــم: در مرحلــۀ نخســت گفتمــان 
ــۀ  ــم؛ در مرحل ــی راه انداختی ــی و مدن مل
دوم، بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی واحــد 
روی  ســوم،  مرحلــۀ  در  کردیــم؛  کار 
اعتمادســازی میــاِن کســانی کــه در مــورد 
ــد  ــترک دارن ــای مش ــتان دیدگاه ه افغانس
کار کردیــم؛ در مرحلــۀ چهــارم ایجــاد 
دولــت ملــی را ســرلوحۀ مبارزات مــان 
ــح  ــۀ پنجــم صل ــم؛ و در مرحل ــرار دادی ق
ــم.  ــدار در کشــور را روی دســت داری پای
مــوارد ذکــر شــده پایه هــای بنیادیــِن 
آجنـــدای ملــی در ســیزده ســال گذشــته 

ــت.  ــز اس ــاال نی ــوده و ح ب
ــل  ــرِح بدی ــردِن ط ــی ک ــا عمل راه دوم ام
بــرای نظــام کنونــی اســت. مــا هــر دو راه 
ــا  ــاِن م ــم گفتم ــم؛ ه ــنهاد می کنیـ را پیش
ادامــه پیـــدا کنــد و هــم ســاختار جدیــد 
ــه  ــی ک ــردد. زمان ــاال ایجــاد گ ــام در ب نظ
ــد،  ــر نمی کنن ــاح تغیی ــرای اص ــکار ب اف
مجبوریــم ســاختار و یــا سیســتم را تغییــر 
ــاح و  ــه اص ــراد را وادار ب ــا اف ــم ت دهی
ــا،  ــاور م ــه ب پذیــرِش دیگــران بســازیم. ب
گفتمــان بایــد ادامــه یابــد و ذهنیــِت مــردم 
آمــادۀ قبــوِل تغییــر ســاختار نظــامِ سیاســی 

باشــد. 
ــه  ــز ب ــده نی ــم در آین ــه بتوانی ــرای این ک ب
ــا توجــه  ــم ـ ب ــت حرکــت کنی ــۀ مثب گون
ــه  ــی ک ــه نظــراِت شــما و دیگــر جوانان ب
ــته ایم  ــت داش ــان نشس ــا آن ــته ب در گذش
ــِس  ــا مجل ــه م ــن اســت ک ـ پیشــنهادم ای
ــما  ــم و در آن، ش ــزار کنی ــی را برگ بزرگ
نخبــه گان  و  سیاســیون  از  بســیاری  و 
ــا در آن  ــانید. م ــم رس ــور به ه ــز حض نی
مجلــس، فراخــواِن تغییــر نظــام را اعــام 
از آن، در ســایر  بعــد  خواهیــم کــرد. 
ــۀ  ــا هم ــا و ب ــۀ نهاده ــات و در هم والی
جریان هــا در ایــن مــورد می نشـــینیم، 
ــان را وارد  ــم و نظرات ش ــت می کنی صحب
طرح مــان می ســازیم. وقتــی ذهنیت هــا 
ــک  ــوی ی ــه س ــر ب ــد، راه تغیی ــاده ش آم
عدالــت  بــر  مبتنــی  و  معتــدل  نظــامِ 
بــرای همــۀ اقــوام ســاکن در کشــور، 

خودبه خــود فراهــم خواهــد شــد.  

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: روح اهلل بهزاد
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بخش سوم

پاره یـی از علمـای متأخریـن احنـاف هـم تـا می توانسـتند 
کوشـیدند نشـان دهنـد کـه ابوحنیفه طـرف دار قیـاس نبود 
کامـِل  تکیـۀ  نمایان گـر  کـه  کردنـد  ذکـر  را  مثال هایـی  و 
ابوحنیفـه بـه حدیـث و بی اعتنایـی اش بـه قیـاس اسـت. 
قیـاس  بـا  نمایان گـر دشـمنی  اگـر موضع گیری هایـی کـه 
اسـت را در چارچـوب زمانـِی آن مـد نظـر قـرار دهیـم، 
موضع گیری هـای طبیعـی بـه نظـر می رسـند. دوره یـی کـه 
فقیـه مزبـور در آن می زیسـت، اکثریـت عالمـان دیـن بـه 
ایـن نظـر بودنـد کـه نیازی بـه قیاس نیسـت و بایـد تنها به 
حدیـث و اثـر تمسـک کـرد. اگرچـه ایـن را هـم می دانیـم 
کـه پـس از وفـات ابوحنیفـه، قیـاس بـه یکـی از بنیادهـای 

فقـه تبدیل شـد. 
- صاحب نظـران معاصـر کـه نسـبت بـه ابوحنیفه سـمپاتی 
داشـته اند، ایـن موضـوع را کـه ابوحنیفـه قایـل بـه »قیاس« 
آن  و  می داننـد  وی  زود هنـگامِ  نبـوغ  از  نشـانه یی  بـوده، 
تلقـی  فکـری اش  بـازِ  اجتهـاد  جنبه هـای  از  جنبه یـی  را 
می کننـد. بـه نظـر می رسـد کـه ایـن برداشـت، ناشـی از 
سطحی اندیشـی و یک جانبه نگـری اسـت چـرا کـه دالیـِل 
فراوانـی وجـود دارد کـه مـا را وامـی دارد در مـورد تعریف 
»رأی« و پیونـد دادن آن بـه »قیـاس« بـه عنـوان شـیوه یی 

بـرای اسـتنباط احـکام دینـی، تجدیـد نظـر کنیـم. 
قلهاتـی نقـل می کند کـه »مردی از اهالی شـرق )خراسـان( 
مجموعه یـی از اوراق را در مّکـه بـه ابوحنیفـه نشـان داد 
و پرسـش هایی را کـه در گذشـته از او مطـرح کـرده بـود 
ابوحنیفـه  او طـرح کـرد. متوجـه شـد کـه  بـا  را دوبـاره 
پاسـخ هایی متفـاوت از گذشـته نسـبت بـه ایـن پرسـش ها 
می دهـد. مـرد مزبور مشـتی از خاک را بر فرقش گذاشـت، 
جماعـت  ای  گفـت:  و  کـرد  بلنـد  را  صدایـش  سـپس 
مسـلمانان! در سـال گذشـته مـن بـه نـزد ایـن مـرد آمدم و 
او فتواهایـی بـه مـن داد کـه بـر اسـاِس آن هـا خون هایی را 
ریختـم و کسـانی را بـه حبالـۀ نـکاِح خـود درآوردم، ولـی 
حـاال آن فتواهـا را پـس گرفتـه اسـت. ایـن کار چه گونـه 
توجیهـی می توانـد داشـته باشـد. بـه ابوحنیفـه گفتنـد کـه 
ایـن کار چـه توجیهـی دارد. او گفـت: در سـال گذشـته 
نظـری داشـتم و حاال نظرم عوض شـده اسـت. مـرد مزبور 
خطـاب بـه ابوحنیفـه گفـت: آیـا ایـن اطمینـان را می دهـی 
کـه در سـال آینـده بازهـم نظرت عـوض نشـود؟ ابوحنیفه 
گفـت: نمی دانـم. مـرد گفت: من ایـن را خـوب می دانم که 

نفریـن خـدا بر توسـت.«   
انگیزه هـای  از  عـاری  روایـت  ایـن  کـه  اسـت  روشـن 
ایـن  و  نیسـت  کتـاب  مؤلـِف  نکوهش گرانـۀ  و  دشـمنانه 
طبعـًا خواننـده را وامـی دارد کـه ایـن روایـت را برنتابـد و 
نیـز باعـث می شـود کـه پژوهش گر اصالـِت ایـن روایت را 
مـورد تشـکیک قـرار دهـد و محتـوای آن را نادیـده بگیرد. 
 )Brockelman( دقیقـًا عیـن همـان کاری کـه بروکلمـان
دربـارۀ نظـر ابوحنیفـه راجع بـه رأی انجام داده و دشـمنان 
متأخـر مذهـب حنفـی در سـرزمین حجـاز را متهـم به این 
کـرده کـه بـرای ضربـه زدن بـه ابوحنیفـه، قـول بـه رأی 
را بـه او نسـبت داده انـد. تردیـدی نیسـت کـه ایـن داوری 
بروکلمـان، بـر مبنـای نگاهـی دقیـق و موشـکافانه ابـراز 
نشـده، چـرا کـه بـر پایۀ دالیلـی محکـم  و متقن بنـا نیافته، 
عـاوه بـر آن کـه در منابـع مـا روایت هایی سـت کـه عکس 
آن را بـه اثبـات می رسـاند. بـرای نمونـه، خطیـب بغـدادی 
در تاریخـش خبرهـای پُرشـماری را نقـل می کند که نشـان 
می دهـد ابوحنیفـه در مـورد یـک حادثـه فتواهـای متعددی 
صـادر می کـرد و اعتـراف می کـرد کـه چـه بسـا بـه رأیـی 
امـروز می رسـد ولـی فـردا آن را تـرک می کند و بـه دیدگاهِ 
دیگـری متوسـل می شـود. این رویکـرد فقیهانـه را چه گونه 
می تـوان بـا شـیوۀ اسـتنباط سـفت و سـختی کـه مبتنـی بر 

قیـاس باشـد، ارزیابـی کرد؟ 
بـا توجـه بـه ایـن نـکات، درمی یابیـم کـه ابوحنیفـه فقیهی 
متفاوت تـر از دیگـران بوده اسـت؛ فقیهی که شـمارِ فراوانی 
از مسـایِل غریـب و تـازه را کـه فضـا و محیـِط جدیِد پس 
پایتخـت  از  دور  سـرزمین های  در  اسـامی  فتوحـات  از 
پاسـخ  بـود  بـود، مجبـور  آورده  پدیـد  اسـامی  خافـت 
بدهـد. طبعـًا این سـرزمین ها دارنـدۀ هنجارها و سـنت های 
کهنـی بودنـد که باعث شـده بـود اهالـِی آن سـرزمین ها به 
آسـانی نتوانند با عقیده و شـریعت اسـامی سـازگاری پیدا 
کننـد. ایـن فضـا و محیـط بـا همـۀ ویژگی هایـش ایجـاب 
می کـرد کـه شـیوۀ اسـتنباط فقهی یـی بـه وجـود بیایـد کـه 
قابلیـت انعطـاف داشـته باشـد و مردمـاِن تازه مسلمان شـده 
را کـه از فرهنگ هـا و محیط هـای غیرعربـی بودنـد، بتوانـد 
بسـازد.  هماهنـگ  اسـامی  سـنت های  و  آموزه هـا  بـا 
گولدزیهـر، خاورشـناس نامـدار، متفطـِن ایـن امـر بـوده و 
بـه ایـن نکته اشـاره کـرده کـه در رسـیدن به هـدف مزبور 
ابوحنیفـه گوی سـبقت از همـه گان ربوده اسـت. گولدزیهر 
می نویسـد: »زبـان عبـادت و نیایش در اسـام، زبـان عربی 
اسـت و همۀ شـیوه های عبـارت با زبـاِن قرآن ادا می شـود. 
پرسـش ایـن  اسـت وقتـی شـخصی نتوانـد بـه زبـان عربی 

سـخن بزنـد، آیـا اجـازت دارد سـورۀ فاتحـه و جـز آن را 
بـه زبـان مـادری اش در نمـاز بخواند. امـام ابوحنیفـه یگانه 
کسـی بـود که نـژاد فارسـی داشـت و برای چنین شـخصی 
اجـازه داد کـه بـه زبـان مـادری اش نمـاز بگـزارد.«   ایـن 
موضـوع وقتی بیشـتر مـورد تأکید قـرار می گیرد کـه به این 
نکتـه توجـه کنیـم که شـمار مهمـی از مسـایلی کـه به وی 
عرضـه می شـد و از او خواسـته می شـد به آن ها پاسـخ های 
درخـور پیـدا کند، از طـرف اهالی مشـرق )اهالی خراسـان 
و مناطـق مجـاور آن( بـه وی عرضـه می گردیـد. خطیـب 
بغـدادی نقـل می کنـد که سـفیان بـن عیینه چنیـن می گفت: 
ابوحنیفـه  از  برابـر خـدا  در  را جسـارت مندتر  »هیچ کـس 
ندیـدم. روزی مـردی از اهالی خراسـان به نـزدش آمد و به 
او گفـت: ای ابوحنیفـه! صدهـزار مسـأله دارم که می خواهم 
پاسـخ آن هـا را از شـما دریافت کنـم. ابوحنیفه گفـت: بیاور 

را.«    مسـأله هایت 
از  عبـارت  ابوحنیفـه  نـزد  در  رأی  حسـاب،  ایـن  روی 
بدیهه گویی یـی اسـت کـه بـا حـوادث بـا انعطاف پذیـری 
تعامـل می کنـد و شـرایط و امکانـاِت هـر حادثـه را مـورد 
توجـه قـرار می دهـد. فتـوا در چنیـن فضایـی، برخاسـته از 
شرایطی سـت کـه بـا موضوعـی ربـط پیـدا می کند و ناشـی 
از نـص نیسـت. ایـن در حالی سـت کـه در میـان اصحـاِب 
حدیـث در مدینـه فتـوا بایـد بـر بنیـاد نـص شـکل بگیرد.
از میـان پژوهش گـراِن معاصـر کـه متوجـه اهمیـت جایگاه 
»رأی« در نـزد ابوحنیفـه شـده اند و آن را از قیـاس متمایـز 
انگاشـته اند، بنسـالم حمیّـش اسـت کـه در مقـام تعریـف 
مفهـومِ رأی در چارچـوب فقـه حنفـی چنیـن می نویسـد: 
»مؤلفـۀ بنیادیـن رأی را کـه عبـارت اسـت از کم توجهی به 
نصـوص، به سـرعت پیشـوای بزرگ دیگـر فقهی، شـافعی، 
ملتفـت شـد و به همیـن جهت، بـرای ابطـال آن فصل هایی 
را در کتـاب »األّم« اختصـاص داد و قیـاس را بـه عنـوان 
چارچـوب راهنمایـی قـرار داد کـه رأی نمی توانـد فراتر از 

آن تحرکـی از خـود نشـان دهد.«   
از اهمیـت  ایـن هـم روشـن اسـت کـه سـخِن مـا  البتـه 
رأی در فقـه ابوحنیفـه بـه معنـای ایـن نیسـت کـه وی در 
اسـتنباط هایش روش قیـاس را به کلـی نادیـده گرفتـه و نیز 
هیـچ اهمیتـی بـه قـرآن و اثـر نـداده اسـت. مقصـود مـا در 
این جـا این اسـت کـه نقـاط تمایـِز او را در مقایسـه با دیگر 
فقیهـاِن معاصـرش برجسـته و برمـا کنیـم؛ نقـاط تمایـزی 
جمـع آوری  و  تدویـن  صـدد  در  شـاگردانش  وقتـی  کـه 
از  را  برجسـته گی اش  و  درخشـش  برمی آینـد،  فتواهایـش 

دسـت می دهـد و کمرنـگ می شـود. بـا این همـه، اصطاح 
»استحسـان« که شـاگردان ابوحنیفه به کار گرفته اند، تفسـیر 
و توجیهـی را کـه مـا سـابقًا از رأی ارایـه کردیـم، مـورد 
تأکیـد قـرار می دهـد. ایـن تفسـیر مـا را کمـک می کنـد که 
پاره یـی از جنبه هـای معما گونـه در مـورد ابوحنیفـه را فهم 
و درک کنیـم، از جملـه موضوع انتسـاب کتـاب »الحیل« را 
بـه ابوحنیفـه. مخالفـان ابوحنیفـه انعطاف پذیـری فقـِه وی 
را وسـیله یی سـاخته اند بـرای »اسـتدالل بـر درسـت بـودن 
انتسـاب کتـاب مزبور بـه ابوحنیفـه و بدین ترتیـب تصریح 
بـر مشـتمل بـودن کتاب مزبـور بر سـخنان کفر آمیـز، هم به 
ایـن جهـت کـه ابوحنیفـه در آن کتـاب بـا حدیـث و اقوال 
صحابـه مخالفـت ورزیـده و هـم بـه ایـن دلیل کـه وی در 
آن کتـاب فتـوای فقهـی را از جـدی و قاطـع بـودن بیـرون 
آورده و بـه چیـزی عجیب وغریـب و شـگفت انگیز و طرفه 
تبدیـل کرده اسـت.« کتـاب »الکشـف و البیان« پر اسـت از 
این گونـه فتواهـای نـادر که بـه ابوحنیفه نسـبت داده شـده 
اسـت. مثـًا در این کتاب آمـده اسـت: »از فتواهای عجیب 
ابوحنیفـه یکی این اسـت کـه اگر نمازگـزار به نماز بایسـتد 
و روی بـه سـوی قبلـه نیـاورد و تکبیـر احـرام را نگویـد و 
آمادۀ نمازگزاری نشـود و سـورۀ فاتحه و بسـم اهلل الرحمن 
"مدهاّمتان")سـورۀ  بگویـد:  صرفـًا  و  نخوانـد  را  الرحیـم 
الرحمـان،64 ( سـپس کمـرش را اندکـی بر زمیـن خم کند 
و تسـبیح و تکبیـری بـر زبان نیـاورد و بینـی اش را بر زمین 
بگـذارد و پیشـانی اش را بـر زمیـن نمالـد و بازهـم تسـبیح 
و تکبیـری بـر زبـان نیـاورد، سـپس سـرش را بـه اندازه یی 
بلنـد کنـد کـه هوا بیـن او و بیـن زمیـن بتواند داخل شـود 
و عیـن همیـن کار را در سـجدۀ دوم انجـام دهد، سـپس به 
رکعـت دوم بایسـتد بـدون این کـه اهلل اکبـر بگویـد و تنهـا 
»مدهاّمتـان« را تلفـظ کنـد و عین همین کارهـا را در رکعت 
دوم بـه جـا آورد، سـپس بنشـیند و خـود را از روی عمد یا 
از روی سـهو بی وضـو بسـازد و التحیّـات را هـم نخوانـد؛ 
بـا همـۀ این اوصـاف، نمـازش درسـت و پذیرفته اسـت و 
چنیـن شـخصی فرضـی را کـه خداونـد بـر وی الزم کرده، 

ادا نموده اسـت.«   
بدین گونـه متوجـه می شـویم کـه »رأی« در فقـه ابوحنیفـه 
راه حلـی فقیهانـه بـرای معضـات و مشـکاِت زنده گی یی 
بـود کـه شـمار بسـیاری از تازه مسـلمانان بـا آن هـا مواجـه 
بودنـد به ویـژه کسـانی کـه بـه عنـوان »موالـی« در تاریـخ 

اسـام شـناخته شـده اند.
حـاال می توانیـم ایـن پرسـش را مطـرح کنیـم کـه راه حـل 

کامـِی ابوحنیفـه در رابطـه بـا مسـایل مربوط بـه عقیده که 
طبیعتـًا »موالـی« بـا آن هـا دسـت وپنجه نـرم می کردنـد، چه 

؟ بود
پاسـخ بـه این پرسـش، ما را الجـرم وامی دارد کـه به مبحِث 

پیونـد ابوحنیفه با إرجـاء بپردازیم. 
ابوحنیفه و مذهب إرجاء

ویژه گی هـای مهـِم یـک مذهـِب فقهـی غالبـًا و به صـورت 
کـه  کامی یی سـت  باورهـای  بازتاب دهنـدۀ  اعام نشـده، 
صاحبـان آن مذهـب بـه آن هـا معتقـد اسـتند. به هـر اندازه 
کـه باورهـای کامـی از جزمیـت و سـخت گیری برخوردار 
باشـند، بـه همـان پیمانه فتواهـای فقهی هم سـخت گیرانه و 

بود. خواهنـد  جزم اندیشـانه 
می دانیـم کـه فقه امـام ابوحنیفـه متفاوت تـر از فقـه دیگران 
اسـت و ویژه گی هـای عمـدۀ آن عبارت انـد از: آسـان گیری 
و نرمـش و انعطاف پذیـری. طبیعتـًا ایـن ویژه گی های فقهی 
ابوحنیفـه برخاسـته از باورهـای کامـی اش اسـت، به ویـژه 
از تعریفـی کـه بـرای مفهـوم ایمـان ارایـه می کنـد و نیـز از 

حکمـی کـه در بـاب مرتکـب گناه کبیـره صـادر می کند.
تقی الدیـن غـزی تعریـف ایمـان در نـزد امـام ابوحنیفـه را 
این گونـه توضیـح می دهـد: »از ابـی مقاتـل نقـل شـده کـه 
ابوحنیفـه گفتـه اسـت: ایمـان عبـارت اسـت از شـناخت و 
تصدیـق و اعتـراف زبانـی بـه اسـام. ابوحنیفه خاطرنشـان 
کـرده کـه مـردم در مـورد "تصدیق" به سـه دسـته تقسـیم 
می شـوند: گروهـی از آن هـا بـه زبـان تصدیـق مـی ورزد اما 
قلبـش منکـر اسـت، دسـته یی دیگـر قلبـًا تصدیـق می کنند 
ولـی زبان شـان تکذیـب مـی ورزد.«   در این جـا از میـان 
مـا  کارِ  بـه  دوم  دسـتۀ  تنهـا  مزبـور،  مختلـف  گروه هـای 
می آینـد کـه بـا آن کـه بـر زبـان اقـرار می کننـد ولـی ایـن 
اقـرار نمایان کننـدۀ معتقدات اصلی  شـان نیسـت. ایـن گروه 
از مـردم در آغـاز سـدۀ دوم هجـری، منشـای اشـکال های 
فـراوان بودنـد و پرسـش های کانـی را در میـاِن مسـلمانان 
پدیـد آورده بودند که در پاسـخ به آن پرسـش ها مسـلمانان 

بـه گروه هـای متعـددی تقسـیم شـده بودنـد.  
ابوحنیفـه دربـارۀ ایـن گـروه می گویـد: »کسـی که بـه زبان 
تصدیـق بـورزد امـا قلـب و عقلـش منکـر باشـد، در نـزد 
خداونـد کافر اسـت اما در پیشـگاه مردم، مسـلمان شـناخته 
می شـود؛ چـه این کـه مـردم نمی داننـد در دِل ایـن شـخص 
چـه می گـذرد و بـر آن هاسـت که بـر ظاهر چنین شـخصی 
حکـم بکننـد و نکوشـند بـه اسـرار درونـِی وی پـی ببرند.«  
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د افغانســتان لويــه څارنــوايل وايــي، د کورنيو چــارو وزارت 

ــیو  ــتیاالنو د دوس ــو مرس ــو پخوانی ــو درېی ــاد د تورن ــه فس پ

څېړنــې ال نــه دي تکمیــل شــوي.

ــه  ــت ت ــوه هیئ ــه دې اړه د دوی ی ــي، پ ــوايل واي ــه څارن لوی

ــرو  ــه تې ــې پ ــړي چ ــه ک ــو معلوم ــوې څ ــپارل ش ــده س دن

ــه  ــارو پ ــو چ ــه د کورنی ــه کچ ــه کوم ــا او پ ــې چ ــو ک کلون

وزارت کــې درغــي کــړې، خــو پــه خــره یــې دغــه څېړنــې 

ــري. ــا ل ــه اړتی وخــت ت

ــه  ــنبې پ ــويل د ش ــید رس ــد جمش ــۍ ویان ــې څارنوال د لوی

ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د ولســمرش د حکــم پــه 

ــًا کار روان دی. ــه عم ــر څېړن ــیو پ ــو دوس ــاس د دغ اس

ــړۍ  ــو ل ــم د څېړن ــه ه ــه څ ــل، ک ــويل ووی ــاغي رس ښ

وخــت تــه اړتیــا لــري، خــو د لویــې څارنوالــۍ یــاد پــاوي 

د منظــم پــان لــه مخــې د کورنیــو چــارو لــه وزارت څخــه 

غوښــتي چــې د تېــرو کلونــو د ټولــو قرادادونــو جزئیــات لــه 

دوی رسه رشیــک کــړي، څــو معلومــه يش چــې چــا او پــه 

کومــه کچــه درغــي کــړې ده.

نوموړي زیاته کړه:

ــړي ګام  ــه لوم ــاوي پ ــوي پ ــاکل ش ــورې ټ ــه پ ــر اوس "ت

ــو د  ــو کلون ــه د هغ ــارو وزارت څخ ــو چ ــه کورنی ــې ل ک

قراردادونــو غوښــتنه کــړې چــې پــه دغــه حکــم کــې تــرې 

ــړي او دا معلومــه  ــه وڅې ــاد قراردادون ــه شــوې څــو ی یادون

ــکېل دي." ــې ښ ــره پک ــوک او څوم ــې څ يش چ

ــد  ــمرش محم ــان ولس ــې افغ ــت مخک ــوه میاش ــااوخوا ی ش

ارشف غنــي د یــو حکــم پــه صادرولــو رسه د کورنیــو چــارو 

ــل  ــګ، جمی ــی پتن ــتیاالن مجتب ــواين مرس وزارت درې پخ

جنبــش او جــال نــارص صدیقــي ممنــوع  الخــروج اعــان 

کــړل او دوی یــې د تحقیقاتــو پــه هــدف لویــې څارنوالــۍ 

تــه معــريف کــړل.

لویــې څارنوالــۍ د کورنیــو چــارو د ۳ پخوانیــو مرســتیاالنو 

پــر دوســیو کار پیــل کــړی

ــر ۱۳۹۴  ــانو د ۱۳۹۱ ت ــادو کس ــې ی ــه مخ ــو ل د معلومات

ملریــز کلونــو پــورې د کورنیــو چــارو وزارت د عامــه 

ــړی دی. ــه کار ک ــه توګ ــتیاالنو پ ــاتنې د مرس س

د ولســمرش د حکــم پــر بنســټ د عامــه ســاتنې معينيــت د 

ــو کارکوونکــو دنــدې هــم ځنــډول  ــو برخــې د ټول تدارکات

شــوي او د عــديل تعقيــب پــه هــدف لويــې څارنوالــۍ تــه 

ور پېژنــدل شــوي دي.

بلخــوا حقوقــي کارپــوه ســبحان مصبــاح ازداي راډیــو تــه 

وویــل، د افغانســتان د جزايــي اجرأتــو د قانــون پــر بنســټ 

یــوه قضیــه بایــد پــه پنځلســو ورځــو کــې وڅېــړل يش، خــو 

پــه ځینــو مــواردو کــې کېــدای يش د پنځلســو نــورو ورځــو 

لپــاره هــم وغځېــږي.

د ښــاغي مصبــاح پــه خــره د قضیــو پــه څېړلــو کــې ځنــډ 

ــر  ــې اړخ تغی ــره او قضی ــه براب ــه زمین ــاد ت ــوالی يش فس ک

کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د قضیــو ســاتنه خپلــه یــو نــوع فســاد دی او دا هغــه څــه 

ــکایت  ــرې ش ــک ت ــې خل ــواردو ک ــرو م ــه ډې ــې پ دي چ

ــه  ــاره پ ــو لپ ــې هــم شــته چــې د کلون کــوي، داســې قضی

ــې  ــل ذات ک ــه خپ ــې پ ــوي چ ــډول ش ــې ځن ــو ک محاکم

فســاد دی او د دوی پاتــې راتــګ ښــيي، قانــون بــل منطــق 

ــد پلــی يش." ــذ شــو بای ــون چــې ناف ــي، قان ــه من ن

ــون د  ــه افغانســتان کــې د قان ــي، پ حقوقــي کارپوهــان واي

ــون  ــه قان ــې خپل ــوی چ ــل ش ــف د دې الم ــت ضع حاکمی

ــه کــړي. ــون پلــی ن پــي کوونکــي قان

حقوقــي کارپــوه او د کابــل پوهنتــون اســتاد موســی فریــور 

ــه  ــې پ ــودلې چ ــو ښ ــرو تجرب ــل، تې ــه ووی ــو ت ازادي راډی

ــروج  ــوع الخ ــې ممن ــان چ ــمېر کس ــو ش ــورن ی ــاد ت فس

اعــان شــوي د خپلــو دوســیو د څېړنــو پــه مــوده کــې لــه 

هېــواده تښــتېديل دي، خــو لویــه څارنــوايل وايــي چــې د دا 

ــري. ــر ل ــوره تدابی ــاره پ ډول احتــايل پېښــو لپ

مســـووالن محلـــی والیـــت بغـــان تصمیـــم 
ـــش  ـــای ارت ـــارۀ خـــروج نیروه ـــی درب ـــورای نظام ش
ـــان  ـــوالی بغ ـــی در ولس ـــزرگ نظام ـــگاه ب از دو پای

مرکـــزی را باطـــل اعـــام کردنـــد. 
ـــورای  ـــت ش ـــده از نشس ـــدارک افشاش ـــاد م ـــر بنی ب
ـــت  ـــن والی ـــی ای ـــؤوالن امنیت ـــان، مس ـــی بغ نظام
فیصلـــه کـــرده بودنـــد کـــه نیروهـــای ارتـــش از 
دو پایـــگاه بـــزرگ در ولســـوالی بغـــان مرکـــزی 
ـــن  ـــرای تأمی ـــی ب ـــش مهم ـــان نق ـــاور آن ـــه ب ـــه ب ک

ـــوند. ـــرون ش ـــدارد، بی ـــت ن امنی
امـــا عبدالســـتار بـــارز، والـــی ایـــن والیـــت روز 
گذشـــته در نشســـتی خبـــری در بغـــان بـــا پذیرفتـــن 
ایـــن موضـــوع می گویـــد، آنـــان ایـــن مـــدرک را 
باطـــل اعـــام کرده انـــد و اجـــازه نمی دهنـــد کـــه 

ـــد. ـــرک کنن ـــه را ت ـــن منطق ـــش ای ـــای ارت نیروه
آقـــای ســـتار در بـــارۀ ایـــن ســـند می گویـــد:»آن 
ــود  ــه بـ ــورد توجـ ــان مـ ــان زمـ ــرح در همـ طـ
کـــه حـــاال مشـــروعیت خـــود را از دســـت داده 
ــای  ــد، برنامه هـ ــان می گویـ ــی بغـ ــت.« والـ اسـ
ــن  ــت در ایـ ــن امنیـ ــرای تأمیـ ــترده یی را بـ گسـ

ــد.   ــت دارنـ ــت روی دسـ والیـ
برخـــی از اعضـــای شـــورای والیتـــی بغـــان 
نیـــز می گوینـــد، فیصلـــۀ شـــورای نظامـــی ایـــن 
والیـــت را نمی پذیرنـــد و خـــروج نیروهـــای 
ــان حکومـــت و  ــه زیـ ارتـــش از دو پایـــگاه را بـ

می داننـــد. شـــمالی  والیت هـــای 
ـــان  ـــی بغ ـــورای والیت ـــو ش ـــاش، عض ـــم اهلل عط بس
هشـــدار می دهـــد کـــه اگـــر نیروهـــای ارتـــش از 
ایـــن منطقـــه بیـــرون شـــوند، ولســـوالی بغـــان 
ـــان  ـــت طالب ـــه دس ـــان ب ـــز بغ ـــا مرک ـــزی و حت مرک

ـــرد. ـــد ک ـــقوط خواه س
ـــخنگوی وزارت  ـــاون س ـــش، مع ـــد رادمن ـــا محم ام
ـــش  ـــای ارت ـــروج نیروه ـــد، خ ـــی می گوی ـــاع مل دف
ـــگاه در بغـــان مرکـــزی از ســـوی شـــورای  از دو پای
ــون  ــا تاکنـ ــده، امـ ــرح شـ ــان مطـ ــی بغـ نظامـ
مقام هـــای ایـــن وزارت در ایـــن بـــاره هیـــچ 

تصمیمـــی نگرفته انـــد.
ـــرای  ـــا ب ـــم دارد ت ـــن وزارت تصمی ـــۀ او، ای ـــه گفت ب
ـــان  ـــا ت  را در بغ ـــن عملی ـــان چندی ـــرکوب طالب س

ــد. ــزی کنـ برنامه ریـ
ــته گاب  ــال گذشـ ــه سـ ــت کـ ــن در حالی سـ ایـ
ـــل  ـــوام و قبای ـــرحدات، اق ـــین س ـــر پیش ـــگل، وزی من
ــۀ 9  ــان تفاهم نامـ ــت بغـ ــه والیـ ــفرش بـ در سـ
ــورای  ــس شـ ــه رییـ ــرد کـ ــا کـ ــی را امضـ ماده یـ
والیتـــی، والـــی، فرمانـــده پولیـــس و رییـــس 
امنیـــت ملـــی ایـــن والیـــت نیـــز پـــای آن امضـــا 
کـــرده بودنـــد و بـــر بنیـــاد ایـــن تفاهم نامـــه 

منطقـــۀ دندغـــوری بـــه طالبـــان واگـــذار شـــد.

لویه څارنوايل:

 د ۳ پخوانیو چارواکو د اداري 

فساد دوسیې تر څېړنې الندې دي

والی بغالن:

طرح خروج ارتش 
از بغالن مرکزی باطل شد

ابوبکر صدیق
پاکســـتان روی  بـــه  روســـیه  نزدیک شـــدن 
ـــی  ـــر منف ـــیه تأثی ـــا روس ـــد ب ـــٔه هن ـــط دیرین رواب

می گـــذارد.
ـــت  ـــزارش داده اس ـــا گ ـــز آف اندی ـــٔه تایم روزنام
ــن و  ــیه، چیـ ــترک روسـ ــای مشـ ــه تاش هـ کـ
پاکســـتان کـــه می خواهنـــد بـــر ضـــد داعـــش 
در افغانســـتان، از طالبـــان حمایـــت کننـــد، 
ــی  ــر منفـ ــیه تأثیـ ــد و روسـ ــط هنـ روی روابـ

رد. می گـــذا
محـــور گفت وگـــوی تازه یـــی کـــه در مســـکو 
ـــوض  ـــه ع ـــا ب ـــاور هندی ه ـــه ب ـــد ب ـــزار  ش برگ
بیشـــتر  باشـــد،  افغانستان شـــمول  این کـــه 
ــه  ــتان بـ ــا پاکسـ ــت و در اینجـ ــتانی اسـ پاکسـ
نحـــوی بـــرای خـــودش نقـــش یـــک بازیگـــر 

ــد. ــتان می دهـ ــده افغانسـ ــدی را در آینـ کلیـ
نشســـت روز ســـه شـــنبه در مســـکو کـــه بـــا 
و  چیـــن  روســـیه،  نماینده هـــای  شـــرکت 
ـــد، در  ـــزار ش ـــتان برگ ـــورد افغانس ـــتان در م پاکس
ــنهادی  ــیه پیشـ ــن و روسـ ــای چیـ آن نماینده هـ
ــماری از  ــای شـ ــه نام هـ ــد کـ ــرح کردنـ را مطـ
رهبـــران طالبـــان از فهرســـت ســـیاه ســـازمان 

ملـــل متحـــد حـــذف شـــوند.
ــه ایـــن یـــک  ــراً بـــه نظـــر می رســـد کـ ظاهـ
تـــاش بـــر ضـــد درخواســـت مـــاه گذشـــته 
ــدود  ــتان حـ ــت افغانسـ ــد. حکومـ ــل باشـ کابـ
ــازمان  ــرات سـ ــٔه تعزیـ ــش از کمیتـ ــاه پیـ یکمـ
ملـــل متحـــد خواســـت تـــا نـــام مـــا هیبـــت 
ـــت  ـــان را در فهرس ـــروه طالب ـــد گ ـــر جدی اهلل رهب
ســـیاهش شـــامل ســـازد. ولـــی اخیـــراً مســـکو 
در نشســـتی بـــا نماینـــدٔه کشـــورهای پاکســـتان 
ــتار  ــد خواسـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــن از سـ و چیـ
ــان از  ــران طالبـ ــی از رهبـ ــام برخـ ــذف نـ حـ

لســـت ســـیاه ایـــن ســـازمان شـــد.
امـــا، آیـــا واقعـــًا روســـیه در تـــاش عـــوض 
کـــردن دوســـتی هنـــد بـــا پاکســـتان اســـت؟ 
ــتان  ــد از دوسـ ــیه و هنـ ــه روسـ ــی کـ در حالـ
دیرینـــه و اســـتراتیژیک در منطقـــه بـــه شـــمار 
ـــا  ـــیه ب ـــد روس ـــش از ح ـــی بی ـــد، نزدیک می رون
ــده در  ــتر را در آینـ ــای بیشـ ـــتان زیان هـ پاکس

قبـــال خواهـــد داشـــت.
ـــه   ـــیه ب ـــتراتیژیک روس ـــتان اس ـــه از دوس ـــد ک هن
ـــن کشـــور  ـــر ای ـــات اخی ـــی رود، از اقدام ـــمار م ش
در برابـــر طالبـــان نارضایتـــی خـــود  را نشـــان داده 
ـــیه  ـــر روس ـــای اخی ـــه کنش ه ـــه ک ـــت و گفت اس

ـــد  ـــام خواه ـــور تم ـــط دو کش ـــف رواب ـــه تضعی ب
شـــد. هندی هـــا کنش هـــای اخیـــر روســـیه را 
ـــان  ـــتی طالب ـــروه تروریس ـــه گ ـــیدن ب ـــوت بخش ق
ــران  ــی از رهبـ ــام برخـ ــذف نـ ــد. حـ می داننـ
طالبـــان از لســـت ســـیاه شـــورای امنیـــت 
ـــت  ـــراً در نشس ـــه اخی ـــد ک ـــل متح ـــازمان مل س
ـــان  ـــه طالب ـــد، ب ـــنهاد ش ـــکو پیش ـــه مس ـــه جانب س
جســـارت بیشـــتر را می دهـــد تـــا بـــه عنـــوان 
ــم  ــد علـ ــتان قـ ــوازی در افغانسـ ــت مـ حکومـ

ـــد. کنن
ـــان  ـــتان در می ـــه پاکس ـــوذی ک ـــه نف ـــه ب ـــا توج ب
طالبـــان دارد، هنـــد را نگـــران ســـاخته اســـت 
کـــه بـــا حـــذف نـــام رهبـــران ایـــن گـــروه از 
لســـت ســـیاه ســـازمان ملـــل، پاکســـتان در 
ـــان  ـــروه طالب ـــان گ ـــتر در می ـــوذ بیش ـــاش نف ت

در افغانســـتان اســـت.
کـــه  این جاســـت  اصلـــی  ســـوال  امـــا، 
هندی هـــا و روس هـــا مراحـــل اخیـــر دوســـتی 
ــش و  ــن پرسـ ــد؟ ایـ ــپری می کننـ ــود را سـ خـ
ــدی  ــات بعـ ــر در اقدامـ ــس دیگـ ــا پرشـ ده هـ
ــًا  ــه واقعـ ــد کـ ــد شـ ــوم خواهـ ــا معلـ روس هـ
روســـیه جـــای دوســـتی هنـــد را بـــا پاکســـتان 

ــه؟ ــا نـ ــد یـ ــوض می کنـ عـ
ـــیه  ـــتان، روس ـــان پاکس ـــه می ـــه جانب ـــت س نشس
و چیـــن بـــر ســـر افغانســـتان، بـــدون حضـــور 
دولـــت افغانســـتان و امریـــکا، نشـــانۀ دیگـــری 
از ضعـــف امریکایی هـــا در برابـــر جســـارت و 
ـــد.  ـــان می ده ـــا را نش ـــی روس ه ـــع تهاجم موض
تـــداوم و تشـــدید تقابـــل میـــان امریـــکا و 
روســـیه در خـــاور میانـــه و اوکرایـــن و میـــان 
چیـــن و امریکایی هـــا بـــر ســـر آب هـــای 
ـــای  ـــت پ ـــن اس ـــوان، ممک ـــن و تای ـــی چی جنوب
ــه  ــا بـ ــا امریکایی هـ ــه بـ ــا را در مقابلـ روس هـ

میـــدان افغانســـتان بکشـــاند.
ـــکار  ـــا آش ـــورد ب ـــن م ـــه در ای ـــانه های اولی  نش
شـــدن رابطـــۀ روس هـــا بـــا طالبـــان، نمایـــان 
ـــد  ـــوار و ب ـــر ناگ ـــه، خب ـــن هم ـــت. ای ـــده اس ش
بـــرای افغانســـتان اســـت. افغانســـتان در ایـــن 
ـــت  ـــوده اس ـــازی ب ـــن ب ـــر، زمی ـــال اخی ـــل س چه
ـــتان در  ـــورد افغانس ــکو در م ــت مسـ و نشسـ
ــدٔه از  ــه در آن نماینـ ــد کـ ــزار شـ ــی برگـ حالـ
ـــدٔه از  ـــم نماین ـــه ه ـــد و ن ـــوت نش ـــتان دع افغانس
ـــال حاضـــر حـــدود  ـــه در ح ـــکا، کشـــوری ک امری

ده هـــزار نظامـــی در افغانســـتان دارد.

آیا روسیه به جای هند 
پاکستان را انتخاب می کند؟

ACKU
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آن  عملکرد  ویژه  به  و  ملل  سازمان  به ضعف  شدیدی  انتقاد  ناتو  کل  دبیر 
با  گفتگویی  در  ناتو  کل  دبیر  استولنبرگ،  ینز  کرد.  وارد  سوریه  بحران  در 

خبرگزاری آلمان انتقاد شدیدی به ضعف سازمان ملل وارد کرد.
او به ویژه انتقاد شدیدی به عملکرد سازمان ملل در سوریه و این که روسیه 
سوریه  اختافات  در  بین المللی  جامعه  قدرت مندانه تر  دخالت  از  توانسته 
شرایط  این  و  کرده  وارد  انتقاد  کند  جلوگیری  وتو  حق  با  گذشته  سال  در 
سازمان ملل را به عنوان دلیلی ارزیابی کرد که کشورهای عضو ناتو تا به حال 

نتوانسته اند برای دخالت نظامی در سوریه تصمیم بگیرند.
عامل  را  ملل  سازمان  از  روشنی  مجوز  بدون  سوریه  در  نظامی  عملیات  او 
تشدید اختافات در سوریه و ایجاد درگیری های منطقه یی گسترده تر دانست.

پیشنهادات برای اصاح شورای امنیت سازمان ملل سال هاست که از طرف 
بسیاری کشورها مطرح می شود. منتقدان بر این باورند که قدرت های دارنده 

حق وتو در سازمان ملل متحد بیش از اندازه بزرگ شده اند.
کشورهای آلمان، برزیل، جاپان و هند از پیشگامان درخواست کننده اصاحات 
در شورای امنیت سازمان ملل هستند. آن ها خواستار منطبق شدن این معیار با 
مناسبات قدرتی ژئو پلیتیک امروز هستند و امیدوارند که یک کرسی دایم در 

این شورا دریافت کنند.

پس از تصمیم کاخ سفید برای اخراج 35 دیپلمات روس، نخست وزیر روسیه 
در توئیتر به دولت فعلی امریکا گفت: "روحت شاد"!

نوشت:  انگلیسی  زبان  به  توئیتر  در  روسیه  نخست وزیر  مدودف،  دیمیتری 
موجب تاسف است که دولت باراک اوباما، رییس جمهور امریکا که کارش را 
با احیای روابط  با مسکو آغاز کرد، دوره اش را با یک اقدام ضد روسی پایان 

می دهد. روحت شاد.
اوباما روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته اعام کرد، اقدامات اجرایی را برای اعمال 
تحریم بر جامعه اطاعات سایبری روسیه از جمله چند کمپانی و اخراج 35 

دیپلمات روس تصویب کرده است.
توسط  دموکرات  حزب  ایمیل های  هک  ادعای  به  واکنش  در  اقدامات  این 

روسیه اتخاذ شده اند.
این افشاگری که به اعتقاد رهبری امریکا به صورت عمدی و با حمایت دولت 
مسکو صورت گرفته، به نفع دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان تمام شد و 

او توانست در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروز شود.
امریکا  تحریم های  گفت:  روسیه  دوما  مجلس  رییس  معاون  یارووایا،  آیرینا 
علیه روسیه در حقیقت "انتقام اوباما از رأی دهنده گان" بود که دونالد ترامپ 

را انتخاب کردند.
او افزود: امریکایی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان دادند که از 

چنین سیاست های خصمانه و روسیه هراسی دست کشیده اند.
و  کرده  تحسین  را  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  پیشتر  که  ترامپ 
متعهد شد تا روابط بهتری با مسکو داشته باشد می تواند 2۰ جنوری که رسمًا 

وارد کاخ سفید شد، اقدامات اجرایی اوباما را تغییر دهد.
در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ سفید نیز اقدامات اوباما را 
از نقطه نظر قوانین بین المللی غیرقانونی و بی پایه و اساس خواند و گفت: 
روسیه آماده است تا در این خصوص واکنشی نشان دهد و ضربه جدی به 

امریکا وارد کند.

صدراعظــم آلمــان در پیــام ویــژۀ خــود بــه مناســبت فرارســیدن ســال نــوی میــادی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن چالش ــان بزرگ تری ــم افراط گرای ــه تروریس ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
آلمــان بــا آن روبــه رو اســت، متعهــد بــه وضــع قوانینــی بــرای تقویــت امنیــت در 
آلمــان شــده و از آلمانی هــا خواســت تــا بــه ارزش هــای دموکراتیــک پایبنــد باشــند 

ــد. ــا تروریســت ها مقابلــه کنن ــی ب ــا انســجام و مهربان و ب
آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان در ایــن ســخنرانی کــه کمتــر از دو هفتــه بعــد از 
حملــه مرگبــار بــا کامیونــی در برلیــن بــه دســت یــک پناهجــوی تونســی و کشــته 
ــما  ــور ش ــه در کش ــانی ک ــه کس ــت، این ک ــد، گف ــراد ش ــر در آن ای ــدن 12 نف ش
ــخ و  ــد "تل ــی می زنن ــن حمات ــه ای ــت ب ــد، دس ــی کرده ان ــت پناهنده گ درخواس

ــده" اســت. منزجــر کنن
او بــا اشــاره بــه این کــه برخــی عقیــده دارنــد کــه در ســال 2۰16 "جهــان وارونــه 
ــن  ــا  مطمی ــوده، ام ــه ســال 2۰16 ســال "آزمون هــای ســخت" ب شــده"، گفــت ک

اســت، آلمــان بــر مشــکات چیــره خواهــد شــد.
ــه تروریســت ها  ــره خــود ب ــه زنده گــی و کار روزم ــه دادن ب ــا ادام مــرکل گفــت: ب
می گوییــم: شــما قاتانــی مملــو از نفرتیــد، امــا شــما نمی توانیــد تعییــن کنیــد کــه 
ــم و  ــا آزاد و ماحظــه گری ــم. م ــم زنده گــی کنی ــم و می خواهی ــا چطــور می توانی م

ــم. ــه زنده گــی داری ــاز ب نگاهــی ب
ــک  ــا ی ــن ب ــمس برلی ــازار کریس ــه ب ــری ب ــس العام ــش انی ــه پی ــه دو هفت در حمل

ــدند. ــته ش ــر کش ــون 12 نف کامی
پیشــتر در ســال جــاری میــادی نیــز یــک پناهجــوی جــوان افغانســتان پنــج نفــر 
ــا تبــر در قطــاری در وورزبــورگ زخمــی کــرد و یــک ســوری کــه  را در حملــه ب
درخواســت پناهنده گــی او رد شــده بــود دســت بــه حمله یــی انتحــاری در مقابــل 

ــرد. ــی ک ــر را زخم ــی در آنســباخ زده و 15 نف میکده ی

ننگیالی عثمانی
اشــاره: احمــد صمیــم صمیمــی در ســال 1342 در والیــت کابــل در کوچــۀ 
ــال 1363  ــت. در س ــوده اس ــان گش ــه جه ــم ب ــان چش ــقان و عارف عاش
ــوق و  ــه ش ــر ب ــده اســت. او نظ ــارغ  گردی ــی ف ــت بدن ــتیتوت تربی از انس
ــات مشــت زنی را  ــه ورزش داشــت، در ســال 1359 تمرین ــی کــه ب عاقه ی
تحــت نظــر اســتاد عبدالقیــوم لطیــف آغــاز کــرد. آقــای صمیمــی فعــًا در 
ــه را  ــدگار مصاحب ــۀ مان ــگار روزنام ــد. خبرن ــادا زنده گــی می کن کشــور کان

ــردد: ــز می گ ــدان عزی ــم عاقه من ــه تقدی ــت ک ــب داده اس ــا او ترتی ب
ــارۀ دســتاوردهای ورزشــی تان برای مــان معلومــات  لطــف کــرده در ب

ارایــه کنید؟
نخســتین باری کــه در مســابقات المپیــک اشــتراک کــردم، مقــام اول 
ــه  ــه در ادام ــدم ک ــب ش ــی رانصی ــم مل ــت تی ــرده و عضوی ــب ک را کس
ــال 19۸3  ــم.در س ــظ کن ــود را حف ــی خ ــال قهرمان ــدت ده س ــتم م توانس
ــی  ــه نماینده گ ــن ب ــتان م ــت زنی افغانس ــخ مش ــتین بار در تاری ــرای نخس ب
ــه در  ــردم ک ــتراک ک ــوروی اش ــتان ش ــور گرجس ــابقات کش ــوردر مس کش
ــان  ــتان میزب ــه بار افغانس ــد از آن س ــم. بع ــت یافت ــره دس ــدال نق ــه م آن، ب
ورزشــکاران شــوروی در آن زمــان بــود کــه مــن توانســتم ســه ورزشــکار را 
در ایــن مســابقات شکســت بدهمــو بهتریــن مشــت زن ســال شــناخته شــوم. 
ــت زنی  ــی مش ــتۀ ورزش ــپورت در رش ــتر س ــن ماس ــال 1963 اولی در س
ــۀ شــصت  ــدال آور در ده ــر و م ــن ترین ــن بهتری ــون م ــدم، چ ــناخته ش ش
بــودم، مــدال درجــه اول را از کلــوپ عســکری بــرای مــن اعطا شــد.در این 
مــدت ســفرهای ورزشــیی نیــز بــه کشــورهای چونازبکســتان، چکســلواکیا، 

ــته ام. ــز داش ــکا نی ــتان و امری ــا، هندوس تاجکستان،مســکو، منگولی
ــناخته  ــکار ش ــن ورزش ــا بهتری ــور کیوب ــی در کش ــابقات بین الملل در مس
ــت  ــک باخ ــا ی ــه تنه ــام داده ام ک ــابقۀ داخلیانج ــوع ۸1 مس ــدم.در مجم ش
ــت  ــه هف ــته ام ک ــی داش ــابقۀ خارج ــت و15 مس ــت اس ــم ثب در ریکوردهای
ــه دســت  ــه حــال ب ــا ب ــه ت ــی ک ــن مســابقات دارم. مدال های ــروزی از ای پی
آورده ام، شــامل بیســت مــدال طــا و یــک نقــره می شــود. هم چنــان 
ــه عنــوان عضــو فنــی کمیتــۀ ملــی المپیــک ومدیــر فنــی  در ایــن میــان، ب

ــرده ام. ــه ک ــای وظیف ــز ایف ــت نی ــارف وق ــی وزارت مع ــت بدن تربی
نقش ورزش را در سالمتی جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟

ــع  ــا و موان ــام دیواره ــه تم ــود ک ــف می ش ــی توصی ــان جهان ورزش زب
ــعه طلبانه و  ــی توس ــای ورزش ــد. فعالیت ه ــار می زن ــان را کن ــان مردم می
ــن  ــه همی ــرد وب ــی را نمی پذی ــایل قوم ــت، ورزش مس ــه اس صلح جویان

ــد. ــازی می کن ــه ب ــامتی جامع ــت و س ــدی در امنی ــش کلی ــل، نق دلی
از دیدگاه شما رفتار یک ورزشکار چگونه باید باشد؟

ــه  ــد و ب ــل می باش ــرام قای ــود ارزش و احت ــرای خ ــکار ب ــخص ورزش ش
دیگــران هــم عشــقمی ورزد. ورزشــکار خــوب از خوبــی دیگــران قدردانــی 
می کنــد و کمــک و احتــرام بــه دیگــران را سرمشــق زنده گــی خــود قــرار 

ــد. ــز باش ــد تحقیر آمی ــاع نبای ــکار در اجتم ــار ورزش ــد. رفت می ده
چرا خواستید پناهنده شوید؟ 

زمانیکــه جنگ هــای داخلــی در کشــور شــروع شــد، خانۀمانمــورد 
بمباردمــان قــرار گرفــت و تخریــب گردیــد، در کنــار ایــن، امنیــت مــردم 
ــا  ــًا م ــی می کردند،بن ــا آرام ــاس ن ــه احس ــد و هم ــر می ش ــه روز بدت روزب
ــل دیگــری کــه خواســتیم  ــرک کشــور شــدیم. یکــی از دالی ــه ت ــور ب مجب
بــه بیــرون از کشــور پناهنــده شــوم، شــوق و عاقــه ام بــه درس و تحصیــل 

ــود. ــۀ آن در افغانســتان مســاعد نب ــه زمین ــود ک ب
پیام تان برای جوانان کشور چیست؟

جوانــان عزیــز بایــد حــس هم دیگــر پذیــری را در خــود تقویــت کننــد و 
بــه هم دیگــر بــدون در نظرداشــت قــوم و ســمت و ســو احتــرام بگذارنــد. 
بایــد در راهــی کــه گام می گذاریــد، بــا عشــق و عاقــه آن را دنبــال کنیــد.

انتقاد شدید ناتو از ضعف 
سازمان ملل

مدودف خطاب به اوباما:

روحـت شـاد!

مرکل:

تروریسم و افراط گرایان بزرگترین 
چالش آلمان است

نخستین مدال آور مشت زنی کشور:

مسیر صلح و توسعه از راه 
ورزش می گذرد

حشمت رادفر

از هـــوای الـــودۀ کابـــل تـــا فضـــای مســـموم 
روســـتاها...

ــه  ــرادی کـ ــمار افـ ــتند بی شـ ــور هسـ ــن کشـ در ایـ
والیـــت، ولســـوالی، روســـتا و محلۀشـــان را بـــه طالبـــان، تفکـــر 
طالبانـــی و دیگـــر گروه هـــای تنـــدرو واگـــزار کرده انـــد و 
حتـــا هـــوای آلـــودۀ کابـــل بـــه ذهن هـــای بی مارشـــان تلنگـــر 
نمی زنـــد کـــه دلتنـــگ آب و هـــوای پـــاک و فرح بخـــش شـــهر 

و دیارشـــان شـــوند.
از همیـــن دســـته در کابـــل فراواننـــد کـــه بـــه وزارت و ریاســـت 
و وکالـــت و حتـــا ریاســـت جمهـــوری می رســـند. از آســـمان ها 
گـــز می کننـــد، بـــرای نیـــم افغانســـتان طـــرح توطیـــه، تزویـــر 
و  قومـــی  عصبیت هـــای  انگیـــزش  در  می ریزنـــد،  تـــرور  و 
ــه  ــرای بـ ــد، بـ ــی همین هاانـ ــر هرآشـ ــه های داغ تـ ــی کاسـ مذهبـ
ـــش  ـــاش و کار و کوش ـــوع ت ـــچ ن ـــران« از هی ـــیه راندن »دیگ حاش
و رذالـــت و خباثـــت دریـــغ نمی کننـــد، بـــه طالبـــان و تفکـــرات 
ــا  ــد و حتـ ــاج می دهنـ ــه بـ ــردم بی باکانـ ــب مـ ــه از جیـ تندروانـ
ـــاک  ـــه خ ـــد و ب ـــاق می افت ـــان اتف ـــاری در خانۀ ش ـــه انتح ـــگاه ک آن
ــد  ــط دیورنـ ــان از خـ ــت اتهام شـ ــد، انگشـ ــان می کشـ و خون شـ

نمی آیـــد... این طرف تـــر 
ـــورمان  ـــتا های کش ـــیاری از روس ـــه در بس ـــت ک ـــت اس ـــن درس ای
عرصه هـــا  تمامـــی  در  عقل مانده گـــی  و  طاقت فرســـا  فقـــر 
ــربازگیری را  ــترین سـ ــی بیشـ ــت مذهبـ ــد، افراطیـ ــداد می کنـ بیـ
از همیـــن بخش هـــای کشـــور مـــا انجـــام می دهـــد. آیـــا ایـــن 
ــازه بدهیـــم ده و  ــه اجـ ــانی اســـت کـ رویکـــرد درســـت و انسـ
روســـتای مان را افراطیـــت مســـلح بـــه مســـلخ انســـانیت مبـــدل 
ــر کان  ــت و دیگـ ــت در پایتخـ ــال راحـ ــا خیـ ــا بـ ــازد و مـ سـ
شـــهر های کشـــور، بزر هـــای نکبت بـــار نفـــرت و عصبیـــت 
ـــاری کنیـــم  ـــادار کشـــورمان آبی ـــاآگاه و ن ـــان ن کـــور را از خـــون جوان
و و به خاطـــر فهمیـــدن واقعیت هـــای عینـــی جامعـــۀ خودمـــان، 
ــز  ــای مراکـ ــا و تحلیل هـ ــار گزارش هـ ــر انتشـ ــط منتظـ فقط وفقـ
ــیم  ــی باشـ ــور های خارجـ ــک کشـ ــا آکادمیـ ــخن پراکنی و حتـ سـ
کـــه در اغلـــب مـــوارد حتـــا وقایـــع و رویداد هـــا و روند هـــای 
ــورد  ــرده و بخـ ــازی کـ ــود شبیه سـ ــواه خـ ــه دلخـ ــی را بـ سیاسـ

ــد؟ ــا می دهنـ ــود مـ خـ

برنا صالحی

از بلخ تا کابل !
عطـــا محمـــد نـــور در چنـــد روز اخیـــر، نســـبت اعـــان 
ـــان  موضـــع جدیـــدش ســـر خـــط خبرهـــا گشـــته و جری
اصاحـــات و همگرایـــی را بـــه دو گـــروه موافـــق و مخالـــف خویـــش 
تقســـیم کـــرده اســـت. شـــکی نیســـت کـــه او نســـبت بـــه ســـایر 
ــاذ  ــل اتخـ ــت و دلیـ ــر اسـ ــازه نفس تـ ــم اش تـ ــنگران قدیـ هم سـ
موضـــع تـــازه اش نیـــز بـــی ربـــط بـــه توقعـــات هـــواداران تیـــم 
ــه  ــی کـ ــم کسـ ــی هـ ــت . از جهتـ ــی نیسـ ــات و همگرایـ اصاحـ
ـــر  ـــه منتظ ـــت همیش ـــت روی دس ـــد ، دس ـــته باش ـــد داش ـــای بلن ادع

ـــد . ـــی توان ـــوده نم ـــران ب دیگ
نگرانـــی ایـــن جاســـت کـــه آیـــا هـــر آنچـــه او دلیـــل مـــی آورد 
ـــز  ـــم نی ـــن ه ـــر از مت ـــه ت ـــای فرب ـــیه ه ـــا حاش ـــت و ی ـــت اس درس

وجـــود دارد ؟
ـــرای  ـــط ب ـــان ، او فق ـــین ایش ـــم پس ـــن تصمی ـــت منتقدی ـــه برداش  ب
ـــهء  ـــک حلق ـــه ی ـــر ب ـــک و منحص ـــازات کوچ ـــت آوردن امتی ـــه دس ب
ــام او در برابـــر دیگـــران  ــبه مافیایـــی کـــه از علـــم کـــردن نـ شـ
ـــی  ـــا تاجای ـــن ادع ـــردد و ای ـــی گ ـــد ، م ـــی کنن ـــی م ـــت کمای منفع
بعـــد از بـــروز اختـــاف میـــان عبـــداهلل و عطـــا بـــا تقـــرر چنـــد 
ـــر  ـــای دیگ ـــه و جاه ـــبوکی او در وزارت خارج ـــان فس ـــر از حامی نف

ـــت . ـــرده اس ـــدا ک ـــداق پی مص
ـــه  ـــروز او ) هرگون ـــام ام ـــاح ع ـــه اصط ـــد ب ـــه باش ـــرم هرچ ـــه نظ  ب
ـــد ،  ـــی توان ـــه نم ـــی گرفت ـــش روی اش را کس ـــد ( پی ـــه بدرنگان ک
چـــون از گذشـــته و حـــال از کارکـــرد دیگـــران مـــردم خاطـــرهء 
ـــر  ـــتحق ت ـــه مس ـــه هم ـــبت ب ـــا را نس ـــتاد عط ـــد و اس ـــی ندارن خوش

ـــد . ـــی دانن م
ـــردم  ـــی م ـــات ملیون ـــاندن توقع ـــی نش ـــه کرس ـــد ب ـــی تردی ـــی ب  ول
ـــداهلل کار  ـــر عب ـــی از داکت ـــا جدای ـــعاب ، ی ـــس از انش ـــردای پ در ف
ـــام اش  ـــه انج ـــی ب ـــه تنهای ـــد ب ـــه او بتوان ـــود ک ـــد ب ـــانی نخواه آس

ـــاند . رس
 بگـــذار او هـــم بخـــت خـــودرا بیازمایـــد، اگـــر شـــد بخشـــی از 
ملـــت بـــه آرزوی خـــود مـــی رســـد و اگـــر نـــه شـــد از بـــازار 

سیاســـت افغانســـتان یـــک اســـتاد عطـــا کـــم مـــی شـــود .
ـــش از  ـــد و پی ـــد مان ـــده بای ـــای آین ـــات روز ه ـــر اتفاق ـــس منتظ  پ
ـــد  ـــر او نبای ـــدام اخی ـــت اق ـــدم موفقی ـــت و ع ـــهء موفقی ـــش در زمین پی

ـــت . ـــاوت نشس ـــه قض ب

فیـسبـوک نـــامــه
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هزینه های  افزایش  اقتصاددانان  برآوردهای  به  توجه  با 
میلیاردی پناهجویان و مصارف بخش خصوصی، منجر 
فشار  حال،  این  با  می گردد.  اقتصاد  دوامدار  رشد  به 

باالی ایاالت نیز افزایش می یابد.
به  اقتصادی  تحقیقات  موسسه  رییس  فراچیر،  مارسل 
"ارائه خدمات  که  است  گفته  "راینیشه پس"  روزنامه 
دولتی برای پناهجویان مانند یک بسته محرک اقتصادی 
کوچک عمل کرده و در نهایت شرکت ها و کارگران 
همچنین  برند.  می  بهره  باال  تقاضای  دلیل  به  آلمانی 
موسسه  این  معلوماتی  بخش  رییس  فویست  کلمنس 

انتظار رشد بیشتر در بخش اقتصاد را دارد.
به  اقتصادی  تحقیقات  موسسه  رییس  فراچیر،  مارسل 
این باور است که هزینه های دولتی در سال 2۰16 که 
حدود  به  منجر  اند،  داشته  تخصیص  پناهجویان  برای 
۰،3 درصد افزایش رشد اقتصادی گردیده است. او به 
روزنامه "راینیشه پست" روز جمعه گفت که "اثر مثبت 
آینده  های  سال  در  اقتصادی  عملکرد  بر  پناهجویان 
همچنان تقویت خواهد یافت." با این حال، پناهجویان 

را  کار  نیروی  از  درصد  یک  تقریبا  تا  در حال حاضر 
ادغام  تواند  "می  مدت  دراز  در  سازند.  می  آلمان  در 
بیشتر  یا  درصد   ۰،۷ تقریبا  را  اقتصاد  رشد  پناهجویان 

افزایش بخشد."

این  معلوماتی  بخش  رییس  فویست  کلمنس  همچنین 
باالی  میزان  دلیل  به  دولت  که  گوید  می  موسسه  
بیشتر  توجهی  قابل  به طور  در سال 2۰15  پناهجویان 
که  گوید  می  ادامه  در  او  است.  کرده  مصرف  قبل  از 

"مصرف بخش خصوصی نیز در پهلوی دیگر بخش ها 
به دلیل مهاجرت ها افزایش یافته است." زیرا به دلیل 
مهاجرت ها، شمار بیشتر انسان ها در آلمان اند و در 
این کشور پول بیشتر به مصرف می رسانند" و "هر دو 

منجر به تحریک اقتصاد داخلی می گردد."
مصارف باال حکومت فدرال و ایاالت

مصارف دولتی مربوط به ادغام پناهجویان در سال 2۰16 
بیش از 2۰ میلیارد یورو بوده است. تنها مصارف ایاالت 
میلیارد   19،۸5 امسال  نظرسنجی  یک  اساس  بر  آلمان 
با  ایاالت  آینده،  سال  اساس  این  بر  است.  بوده  یورو 
15،6 میلیارد یورو مصرف در بخش پناهجویان حساب 
نوردراین- ایالت  گزارش  این  اساس  بر  کنند.  می 
وستفالن با 4،2 میلیارد یورو بیشترین مصرف را داشته 
بادن-وورتمبرگ  و  بایرن  هسن،  ایاالت  بعدا  است. 

بیشترین مصرف را داشته اند.
ایاالت در سال 2۰16 با حدود ده میلیارد یورو از جانب 
اساس  بر  اما  اند.  گردیده  حمایت  فدرال  حکومت 
گزارش ها هنوز هم ایاالت حدود دو سوم از مصارف 
پناهجویان را بدوش دارند. بنابراین، بسیاری از ایاالت 
خواستار مشارکت بیشتر حکومت فدرال در این ساحه 

اند.

رشد اقتصاد آلمان به دلیل موج پناهجویان

فرهاد عظیمی:
والی بلخ صد درصد در تعیین 
جانشین اش نقش خواهد داشت

ـــان  ـــره می ـــان مذاک ـــد، در جری ـــخ می گوین ـــی بل ـــکان وال نزدی
رییـــس جمهـــور و عطـــا محمـــد نـــور برخـــی توافقـــات 

ـــت. ـــه  اس ـــورت گرفت ـــرف ص ـــان دو ط می
ـــت  ـــه سرپرس ـــک ب ـــای نزدی ـــی از چهره ه ـــی یک ـــاد عظیم فره
ــرطی  ــد، پیش شـ ــو مجلـــس می گویـ ــخ و عضـ ــت بلـ والیـ
ـــخ در  ـــت بل ـــور از والی ـــد ن ـــا محم ـــن عط ـــار رفت ـــاره کن درب
ـــرات وجـــود نـــدارد؛ امـــا قـــرار اســـت  ـــن مذاک جریـــان ای
ـــور از  ـــای ن ـــور آق ـــس جمه ـــا ریی ـــی ب ـــات کل ـــس از توافق پ

ـــار رود. ـــی اش کن ـــمت کنون س
ــه در تعییـــن والـــی  ــه آزادی گفـــت کـ آقـــای عظیمـــی بـ

آینـــده بلـــخ آقـــای نـــور نقـــش خواهـــد داشـــت.
وی تصریح کرد:

"موقعـــی کـــه نتایـــج نهایـــی مذاکـــرات بـــه دســـت بیایـــد 
در آن وقـــت ایـــن مســـأله )کنـــاره گیـــری عطـــا محمـــد 
ــن  ــد در تعییـ ــد درصـ ــود. صـ ــم می شـ ــم تنظیـ ــور( هـ نـ
ـــت و  ـــد داش ـــش خواه ـــور نق ـــای ن ـــخ آق ـــد بل ـــی جدی وال
ـــود،  ـــخ می ش ـــی بل ـــه وال ـــی ک ـــور کس ـــای ن ـــت آق ـــا موافق ب

مقـــرر خواهـــد شـــد."
ـــاره ریاســـت جمهـــوری و اداره مســـتقل ارگان هـــای  ـــن ب در ای

ـــد. ـــر نکرده ان ـــار نظ ـــوز اظه ـــا هن ـــی ت محل
از دو هفتـــه بـــه ایـــن ســـو بحث هـــا در بـــاره مذاکـــرات 
ـــت. ـــخ داغ شده اس ـــت بل ـــت والی ـــور و سرپرس ـــس جمه ریی

نماینده گان مجلس افغانستان از امریکا 
در  مسکو  جلو  خواسته اند  ناتو  و 

افغانستان را بگیرند. 
نماینده گان با اشاره به برگزاری نشست 
دولت  غیاب  در  مسکو  جانبۀ  سه 
ناتو  و  امریکا  که  می گوید  افغانستان، 
مطابق به توافقنامه امنیتی و استراتیژیک 
مداخله  اجازه  دیگر  به کشورهای  باید 

در امور افغانستان را ندهند.
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
نماینده گان که در نشست عمومی روز 
صحبت  مجلس  این  )11جدی(  شنبه 
پیمان  در  ناتو  و  "امریکا  می کرد گفت: 
امنیتی با افغانستان تعهداتی را دارند که 
بر بنیاد آن نباید به روسیه، ایران و چین 
اجازه مداخله در امور داخلی افغانستان 

را بدهند.
در  را  مسکو  نشست  ابراهیمی،  آقای 
و  خواند  بار  تاسف  افغانستان،  غیاب 
افغانستان  مردم  دشمن  "طالبان  افزود: 
است،  تروریستی  گروه های  جزو  و 
افغانستان  مردم  از  پیوسته  گروه  این 
ایران  قربانی گرفته و می گیرد. روسیه، 
حمایت  گروه  این  از  درحالی  چین  و 
می کنند که افغانستان در طول تاریخ با 
این کشورهای همسایه و منطقه بهترین 
پیمان   در  دارد؛  و  داشته  را  مناسبات 
امنیتی با امریکا و ناتو نیز تعهد گرفته ایم 
اجازه  خود  خاک  از  افغانستان  که 
کشوری  هیچ  داخلی  امور  در  مداخله 

را نمی دهد".
به گفته او، نشست مسکو دور از انصاف 
افغانستان برگزار  است که در پیوند به 
قانونمند  دولت  نماینده  ولی  می شود 

افغانستان در آن حضور ندارد.
افغانستان  حکومت  از  دیگر  بار  او 
با  قوی  دیپلماسی  یک  با  که  خواست 
امریکا، ناتو و روسیه، چین و ایران وارد 
مذاکره شود و در خصوص آینده کشور 

با مسوولیت برخورد کند.
از سویی هم، برخی نماینده گان مجلس، 
امریکا را به بازی دوگانه در افغانستان 
همین  آنان  گفته  به  که  می کنند  متهم 
در  روسیه  که  است  شده  باعث  مساله 

افغانستان دخالت کند.
مجلس  عضو  یک  بارکزی  عبیداهلل 
گفت: "امریکا در افغانستان سیاست دو 
رویه دارد و زمینه برای مداخله روسیه 
در افغانستان فراهم می سازد تا به جنگ 

افغانستان وجهۀ جهانی دهد".
می خواهد  امریکا  افزود،  بارکزی  آقای 
کشورهای  با  را  افغانستان  روابط 
همسایه به بحران بکشد و باید جلو این 

سیاست امریکا گرفته شود.
این  در  هم  ناصری  حسین  غام 
خصوص گفت، نشست مسکو در مورد 
دولت  ولی  می شود  برگزار  افغانستان 
آشکار  مداخله  یک  این  ندارد،  خبر 
است؛ پس کجا شد تعهدات امریکا در 
آن  امضای  برای  همه  که  امنیت  پیمان 

دست می زدند.
آقای ناصری با انتقاد از رهبران سیاسی 
رهبران سیاسی کشور  که  افزود  کشور 
جلوگیری  و  بحران  مدیریت  جای  به 
به  افغانستان  در  خارجی  مداخات  از 
دامن  کشور  داخل  در  قومی  منازعات 

می زنند.

در پی تقاضای مکرر مجلس از حکومت در 
مورد فرستادن طرح خطوط اساسی سیاست 
نماینده گان،  مجلس  به  کشور  خارجی 
وزارت خارجه گفته است که این طرح سال 

گذشته به مجلس فرستاده شده است.
در پی ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه 
سیاست  اساسی  خطوط  ارسال  بر  مبی 
هم  نماینده گان،  مجلس  به  کشور  خارجی 
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف  اکنون 
فرستاده  مجلس  به  سند  این  که  می گوید 

نشده است.
در پی تقاضای مکرر مجلس از حکومت در 
مورد فرستادن طرح خطوط اساسی سیاست 
نماینده گان،  مجلس  به  کشور  خارجی 
وزارت خارجه گفته است که این طرح سال 

گذشته به مجلس فرستاده شده است.
امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب 
خارجه کشور به برخی رسانه ها گفته است 
که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور 
روابط  کمیسیون های  اعضای  با  مشوره  در 
خارجی دو مجلس شورای ملی ترتیب شده 
بود و این طرح در ماه جدی سال گذشته 
)1394( به شورای ملی فرستاده شده است.

عبدالروف ابراهیمی در نشست عمومی روز 
ادعای وزارت خارجه  این  شنبه)11جدی( 

را رد کرد.
اساسی  "خطوط  گفت:  ابراهیمی  آقای 

سیاست خارجی کشور تا هنوز یک بار در 
تاریخ 1391/۸/1۷ به مجلس فرستاده شده 
رد  آرای مجلس  اکثریت  با  دلیل  این  به  و 
شد که هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ 
محتوایی قطعاً به یک طرح سیاست خارجی 
گزارش  یک  به  شباهت  بیشتر  و  نمی ماند 

داشت".
به گفته ابراهیمی، پس از این تاریخ، دیگر 
سیاست  اساسی  خطوط  از  طرحی  هیچ 
نماینده گان  مجلس  به  کشور  خارجی 

فرستاده نشده است.
نماینده گان  مجلس  که  است  درحالی  این 
به دلیل نبود خطوط اساسی سیاست خارج 

کشور از حکومت انتقاد کرده است.
در آخرین مورد، هفته گذشته رییس مجلس 
جانبه  سه  نشست  به  پیوند  در  نماینده گان 
روسیه، چین و پاکستان در غیاب افغانستان، 
تاکید کرد که نبود سیاست خارجی روشن و 
تعریف شده، دولت افغانستان نتوانسته است 

در این نشست شرکت کند.
ربانی  صاح الدین  که  است  حالی  در  این 
سال گذشته در یکی از نشست های مجلس 
سیاست  اساسی  خطوط  طرح  مورد  در 
در  طرح  این  که  بود  گفته  کشور  خارجی 
جهت  بزودی  و  است  شدن  نهایی  حال 
تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.

رییس مجلس به امریکا و ناتو:

جلو روسیه را بگیرید
دعوای مجلس و وزارت خارجه 

بر سر خطوط سیاست خارجی
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