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وزیـر امور خارجـه امریکا بار دیگر از کشـورهای 
عضـو ناتـو خواسـت کـه بـرای اعـزام نظامیـان 

بیشـتر بـه افغانسـتان آماده باشـند.

رکـس تیلرسـون وزیـر خارجـه امریـکا بـار دیگر 
از اعضـای ناتـو خواسـت تـا به تعهـدات خود در 

باشـند. پای بند  افغانسـتان 

او از کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو خواسـت تا 
بـرای اعـزام نظامیـان بیشـتر بـه افغانسـتان آمـاده 
باشـند زیـرا واشـنگتن و دیگر اعضـای ناتو هدف 

مشـترکی در افغانسـتان دارند.
نیـز  افغانسـتان  امریـکا از دولـت  وزیـر خارجـه 
امنیتـی  نیروهـای  تقویـت  بـرای  تـا  خواسـت 
افغانسـتان تـاش و شـرایط گفت وگـو و پیش برد 
رونـد سیاسـی صلح بـا طالبـان را نیز فراهـم کند.

درخواسـت اعـزام نظامیان بیشـتر به افغانسـتان در 
حالـی مطرح می شـود که پنتاگـون در جدیدترین 
آمـار ارایـه شـده  خـود اعام کـرد که ۱۵ هـزار و 
۲۹۸ نظامـی امریکایی در افغانسـتان حضور دارند.

گفتنـی اسـت کـه پـس از اعـام اسـتراتژی جدید 
آسـیای  کشـورهای  و  افغانسـتان  بـرای  امریـکا 
جنوبـی، دونالـد ترامـپ رییس جمهور این کشـور 
از اعـزام بیـش از ۴ هـزار نظامـی امریکایـی بـه 

افغانسـتان خبـر داد.
امریکایـی  نیروهـای  کـه خـروج  کـرد  تاکیـد  او 
تقویـت  و  رشـد  بـرای  را  زمینـه  افغانسـتان  در 
گروه هـای تروریسـتی و ریشـه دوانیـدن آنـان در 

می کنـد. فراهـم  افغانسـتان 

احمدولی مسعود:

تحت اشراف این حکومت
 انتخابات ناممکن است

بخــش بــزرگ بحــران روزافــزون در کشــور، 
ــت در  ــری حکوم ــای رهب نتیجــۀ فریبکاری ه
َدور زدن توافق نامــۀ دولــت وحــدت ملــی 
ــهروند  ــا ش ــل رأی میلیون ه ــه حاص ــود ک ب

ــرد. ــال ک ــات ۲0۱۴ پایم ــا را در انتخاب م
ــال اول،  ــی دو س ــد ط ــه بای ــی ک توافق نامه  ی
دولــت وحــدت ملــی را شــکل مــی داد و 
ــی  ــن می نمــود، قربان مشــروعیت اش را تضمی
آجنداهــای شــخصی ســران حکومــت گردید. 
بــا ایــن هـــمه حق تلفی هــا، پتانشــیل بحــران 
ــون و هــر  ــد کــه اکن ــاال بردن ــی ب ــه میزان را ب
ــی و  ــم اجتماع ــک انفجــار عظی ــار ی آن، انتظ

ــی رود. سیاســی م
توقــع انتخابــات بــه  موقــع، شــفاف و عادالنــه 
ــر نیروهــای مطــرح در کشــور،  به روایــت اکث
حلقــات  داخلــی،  انتخاباتــی  نهادهــای 
خارجــی و برداشــت عمومــی مــردم در ایــن 
ــط  ــده توس ــال باقیمان ــاه و یک س ــدت 6 م م
ــی  ــد و ال ــد می نمای ــر بعی ــک ام ــت ی حکوم
ــاده شــدۀ مهندســی  ــل آم اینکــه نســخۀ از قب
اجــراء  منصــۀ  بــه  حکومتــی  انتخابــات 

ــود. ــته ش گذاش
ــرون  ــرای بی ــد ب ــوع راهــکار جدی حــاال، هرن
رفــت از وضعیــت موجــود و گــذار از بحران، 
قطعــًا بایــد دو بُعــد اساســی را در درون خــود 
ــات  ــازی انتخاب ــی زمینه س ــد؛ یک ــته باش داش
شــفاف و عادالنــه، و دوم تغییــر ســاختار 
ــای رأی میلیون هــا شــهروندمان  ــر مبن نظــام ب
ــراه اســت و  ــی هم ــن بین الملل ــا تضمی ــه ب ک

ــز می باشــد. ــی نی ــر مل ــاب ناپذی ــاز اجتن نی
جمعــی، گذشــته از رفتــن بــه انتخابــات 
را  جدیــد  راهــکار  هرنــوع  حکومتــی، 
ــا اینســت  ــد، واقعیــت ام ــی می انگارن فراقانون
کــه هــر ســه پایــۀ دولــت؛ حکومــت، مجلــس 
و قضــاء کامــًا بــه گونــۀ غیرقانونــی و 
غیرمشــروع درآمــده انــد. رهبــری نظــام 
اختنــاق،  و  قهقــرا  ســمت  بــه  موجــود 
فروپاشــی  و  بحران آفرینــی  تنش زایــی، 

می شــود. نزدیک تــر 
تحــت اشــراف ایــن حکومــت از هــر حیــث 
ــی کــه حــق  ــم، انتخابات ــه بنگری ــتی ک و جهـ
تعییــن سرنوشــت مــردم تضمیــن شــود، 
ــه  ــور ب ــردد و کش ــاده گ ــی اع ــت مل حاکمی
ــر  ــخ غی ــت تل ــک حقیق ــه ی ــد، ب ــات برس ثب

ــت. ــده اس ــدل گردی ــن مب ممک
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سـخنان محمـد محقق معـاون دومِ ریاسـت اجریی 
دولـت وحـدت ملـی در کنفرانس بیداری اسـامی 
ارگ  کـه  شـد  جنجال برانگیـز  چنـان  ایـران،  در 
پیگیـری  خواهـان  بیانیه یـی  در  ریاسـت جمهوری 
آقـای  کـه  این جاسـت  آن هـا شـد. سـوال  جـدِی 
محقـق چـه سـخنانی را بـر زبـان آورد کـه چنیـن 
بـا واکنش هـای گسـترده مواجـه شـد؟ و آیـا بایـد 
در برابـر چنیـن سـخنانی این گونـه واکنـش نشـان 

داده شـود؟ 
ارگ  واکنـش  بـا  تنهـا  محقـق  آقـای  سـخنان 
پیـش  بـل  نشـدند،  روبـه رو  ریاسـت جمهوری 
از آن رییـس اجرایـی و مجلـس سـنا نیـز بـه ایـن 
سـخنان واکنش نشـان داده انـد. آقای محقـق ظاهراً 

در کنفرانـس بیــداری اسـامی در ایـران، 
از حمـاِت ایـن کشـور بـه گـروه داعـش 
از  یکـی  از  و  کـرده  در سـوریه حمایـت 
فرماندهـان سـپاه ایـران در ایـن جنـگ بـه 

نیکـی یـاد کـرده اسـت. 
واکنش برانگیـز  می توانسـت  سـخنان  ایـن 
بـه  محقـق  آقـای  چـون  چـرا؟...  باشـد، 
عنـوان یکـی از مقام  هـای دولتـی در ایـن 
نشسـت شـرکت کـرده بـود و هـر حـرف 
و سـخِن او در ایـن نشسـت می توانسـت 
بـه معنـای موضع گیری و سیاسـت رسـمِی 
آقـای  شـود.  محاسـبه  افغانسـتان  دولـت 
محقـق از نشـانی شـخصِی خـود بـه ایـن 
نشسـت نرفتـه بود کـه بتواند هـر حرف و 
سـخنی که دلـش می خواهد، مطرح کنــد. 
گاهـی سیاسـت مداراِن مـا خواسـته و یـا 
ناخواسـته در چنـان فضایی قـرار می گیرند 
کـه می توانـد برای شـان مشکل سـاز تمـام 
شـود. ایـن بـار نخسـت هـم نیسـت کـه 
نیـز  گذشـته  در  می افتـد،  اتفاقـی  چنیـن 
مـا شـاهد چنیـن رویدادهایـی بوده ایـم که 
سـخنان مقام هـای دولتـی یا درسـت تعبیر 
نشـده و یـا هم سـخنانی بـر زبـان رانده اند 
کـه بـا سیاسـت رسـمِی دولـت در منافات 

قرار داشـته اسـت. 
موضع گیـری رسـمی دولـت افغانسـتان در 
قبـال جنگ سـوریه، همـان چیـزی بود که 
رییـس اجرایـی دولـت وحـدت ملـی بـر 
زبـان آورد و گفـت کـه مـا نمی خواهیم در 
هیـچ جنگـی شـرکت داشـته باشـیم؛ زیـرا 
خـود مـا بـه انـدازۀ کافـی از جنگ هـا و 
مداخاتـی کـه در امور کشـور مـا صورت 

شـهروندان  شـرکت  دیده ایـم.  آسـیب  می گیـرد، 
افغانسـتان در یک جنـگ دیگر، می توانـد پیامدهای 
خطرناکـی بـرای کشـور رقـم زنـد، که خـود دچار 
بحـران و آسـیب های ناشـی از مداخـاِت بیرونـی 

ست.  ا
آقـای محقـق در آغـاز پـس از واکنش هـای مطـرح 
ایـن  از  شـده بـه سـخنانش در کنفرانـس تهـران، 
سـخنان دفـاع کـرد؛ امـا بعداً وقتـی دوباره بـه کابل 
قبـال  در  افغانسـتان  کـه موضـع  برگشـت، گفـت 
جنـگ سـوریه و شـرکت شـهروندان افغانسـتان در 

ایـن جنـگ، همـان چیزی اسـت که رییـس اجرایی 
نشـان  ایـن  اسـت.  گفتـه  ملـی  وحـدت  دولـت 
ابعـاد و  متوجـه  بعـداً  آقـای محقـق  می دهـد کـه 
حساسـیت های سـخناِن خـود شـده و بـه گونه یـی 

تـاش کـرده اسـت کـه آن هـا را ترمیـم کنـد. 
امـا آیـا گفتـن این کـه »سیاسـت رسـمی دولـت در 
مـورد جنگ سـوریه همان چیزی اسـت کـه رییس 
اجرایـی کشـور گفتـه اسـت«، می توانـد اظهـارات 
آقـای محقـق را در مـورد لشـکر فاطمیـون ایـران 
ترمیـم  داعـش جنگیده انـد،  علیـه  در سـوریه  کـه 
بسـازد؟ اگـر بـه اتفاق هـای مشـابه از ایـن دسـت 
توجـه کنیـم و آن هـا را مـاک قـرار دهیـم، بایـد 
گفتـه شـود کـه بلـی می شـود آن هـا را بـه نوعـی 

ترمیـم سـخناِن تهران شـمرد و دیگر قضیـه را دنبال 
نکـرد، چنان چـه در گذشـته نیـز مقام هـای کشـور 
چنیـن برخوردهایـی با مسـایل کرده اند. امـا اگر از 
منظـر حقوقـی به مسـأله نـگاه کنیـم، به هیـچ وجه 
نمی تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـخنانی را کـه آقـای 
محقـق در کابل پس از شـرکت در نشسـت بیداری 
اسـامی بـر زبـان رانـد، بتواننـد او را از مخمصـۀ 
اظهـاراِت تهرانـش نجـات دهنـد؛ همـان گونـه که 
ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کرده کـه این قضیه 

را بـا جدیـت پیگیـری می کنـد. 

آن  و  دارد  هـم  دیگـری  روی  سـکه  ایـن  ولـی 
این کـه: چـرا ارگ می خواهـد سـخناِن مطرح شـده 
از سـوی معـاون  بیــداری اسـامی  در کنفرانـس 
دوم ریاسـت اجرایـی را بـا جدیـت پیگیـری کنـد؟ 
اگـر قـرار بـود کـه چنیـن سـخنانی تبعاتـی در پـی 
داشـته باشـد، چـرا بـا افـراد دیگری کـه حرف های 
مشـابِه سـخنان آقای محقـق در گذشـته زده اند و یا 
رفتارهایـی داشـته اند کـه بـا مواضـع رسـمی دولت 
اسـت؟ چـرا  نشـده  برخـورد  نداشـته،  همخوانـی 
وقتـی کـه حامـد کـرزی رییس جمهـوری پیشـیِن 
کشـور در یکـی از سـخنرانی هایش در زمانـی کـه 
رسـمًا زمـام امور کشـور را بـه عهده داشـت، گفت 
کـه اگـر امریـکا با پاکسـتان درگیـر جنگ شـود، او 
کـرد، کسـی  پاکسـتان حمایـت خواهـد  از 
خواهـان پیگیـری ایـن سـخنان نشـد؟ چـرا 
وقتـی فـاروق وردک وزیر در امـور پارلمانی 
در  افغانسـتان  زاخیلـوال سـفیر  یـا عمـر  و 
چهره هـای  برخـی  دیـدار  بـه  پاکسـتان 
جنجال برانگیـز پاکسـتانی و از جملـه موالنـا 
سـمیع الحق پـدر معنـوی طالبان رفتـه بودند، 
کسـی نگفـت کـه دیـدار آن ها بـا ایـن افراد 
افغانسـتان  دولـت  مواضـع رسـمی  خـاف 
بـوده اسـت و بایـد مـورد پیگرد جـدی قرار 

؟  ند گیر
اگـر در گذشـته بـا یکـی از چنیـن مـوارد 
صـورت  قانونـی  و  جـدی  برخـورد 
می گرفـت، بـدون شـک امـروز آقـای محقق 
اگـر  نمی کـرد.  بـرای خـود جنجـال خلـق 
دولـت افغانسـتان دولتـی متکی بـر اصول و 
عدالـت می بـود، بـدون شـک سـران آن در 
را  احتیـاط  جانـب  سخنان شـان  و  رفتارهـا 

نمی کردنـد. فروگـذار 
 آن چـه کـه اتفـاق افتـاده و می افتــد، ناشـی 
در  کـه  اسـت  نابسـامانی یی  و  ضعـف  از 
مدیریـت کاِن کشـور وجـود دارد و همیـن 
ضعـف و نابسـامانی سـبب شـده اسـت کـه 
آن هـا  کـه در  بیایـد  پیـش  گاهـی مسـایلی 
ببینـد. سـخنان  منافـع کان کشـور صدمـه 
آقـای محقق قابـل توجیه نیسـت، همان گونه 
دیدارهـای  و  کـرزی  آقـای  سـخنان  کـه 
مقام هـای دیگِر کشـور بـا برخـی چهره های 
جنجالـی پاکسـتان نیـز قابل توجیـه نبوده اند. 
بـه ویژه این کـه چنیـن سـخنان و رفتارهایی 
می تواننـد آشـوبی را کـه در کشـور وجـود 

دارد، بیشـتر از گذشـته حـاد سـازند. 
متأسـفانه دولـت افغانسـتان یـک دولـِت خودسـر 
اسـت و همان گونـه کـه رییـس جمهـوری آن بـه 
نـدارد،  اعتنایـی  کشـور  علیـای  مصالـح  و  قانـون 
دیگـران نیـز بـه تبعیـت از او عمل می کننـد و برای 
متصـور  را  پیــامدی  رفتارهای شـان  و  حرف هـا 
نیسـتند. حـاال هـم کـه آقـای محقـق بـرای درمـان 
بـه کشـور ترکیه سـفر کـرده اسـت و بسـیاری ها از 
حـاال سرنوشـِت او را بـا سرنوشـت جنرال دوسـتم 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری مقایسـه می کننـد! 
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احمد عمران

سخنان جنجال برانگیِز محقق 
و پیـامدهای آن

 

و  انتقـادات  اگرچـه  نیـز  کـرزی  آقـای  زمـام دارِی  دورۀ  در 
اعتراض هـاِی زیـادی نسـبت به حکومـت در زمینـۀ نقض اصول 
دموکراسـی و آزادی هـای منـدرج در قانـون اساسـی و تعقیـِب 
تمامیت خواهـی و انحصـار صـورت می گرفـت، امـا بـه هـر رو 
حکومـت تـاش می کرد بـا رعایِت برخـی نزاکت ها و نشکسـتِن 
برخـی خطوط سـرخ، خـود را از پوشـِش دموکراسـی کامًا تهی 
و ُعریـان نسـازد. شـاید ایـن تـاش به دموکـرات بـودِن کرزی و 
یـا پابنـدِی او بـه اصول دموکراسـی مرتبـط نبوده باشـد، اما به هر 
صـورت می تـوان آن را ناشـی از هـراِس کـرزی از بهـم ریختـِن 
اوضـاع و در نتیجـه حزم و حیا و دوراندیشـِی نسـبِی او دانسـت. 
امـا اگـر اکنـون وضعیِت سیاسـی و آزادی های مدنـِی موجود را با 
اوضـاِع موجـود در حکومِت گذشـته مقایسـه کنیم، بـه این نتیجۀ 
تلـخ دسـت می یابیم کـه آقای غنـی به رغـم این کـه از تحصیاِت 
عالیـۀ بیشـتری آن هـم در غـرِب متمدن برخـوردار اسـت و لقِب 
سـنگیِن »مغـز متفکـر جهـان« را نیـز بـا خـود حمـل می نمایـد، 
نه تنهـا بـا اصـول دموکراسـی ماننـد آزادی فـردی و حـق انتخاب 
تائـم و سـازگاری نـدارد، بلکـه در تعقیـِب راه تمامیت خواهی و 
انحصـار، حـزم و حیـا و دوراندیشـِی آقـای کرزی را هـم ندارد.

همیـن چنـد روز پیـش بـود که بـه دسـتور آقـای غنـی، از پرواز 
هواپیمـای حامـِل اسـتاد عطـا محمـد نور و باتـور دوسـتم فرزند 
جنـرال دوسـتم جهـت شـرکت در شـورای تفاهـِم لوی قندهـار 
جلوگیـری به عمـل آمـد. آقـای نـور بـه رسـانه ها اعـام کـرد که 
رهبـرِی حکومـت مانـع شـرکِت آن هـا در این نشسـت و مرتکِب 
یـک اقـدامِ خـاِف قانـون اساسـی و مغایـر وحـدت ملـی شـده 

ست. ا
البتـه کـه بـه ایـن یـک حرکـت، نمی تـوان حکـم بـه اسـتبداد و 
انحصارگـرِی ویرانگـِر آقـای غنی داد؛ زیرا ممکن اسـت مشـکِل 
فنی یـی صـورت گرفتـه باشـد و ذهن هـا خطـا رفتـه باشـند. امـا 
آن چـه ایـن حکـم را کامل می کنـد، رفتارهـای کامـًا تک روانه و 
حذف گرایانـۀ رییس حکومِت وحدت ملی در سـه سـال گذشـته 

و از آواِن تکیـه زدن بـر قدرت سیاسـی اسـت. 
حـِق  در  را  زیـادی  بازی هـای  سـال،  سـه  ایـن  در  اشـرف غنی 
دموکراسـی و قواعـد متعـارِف آن به جا آورده اسـت. شـاید هنوز 
جوهـِر امضـای او بر سـند توافق نامۀ تشـکیل دولـت وحدِت ملی 
خشـک نشـده بـود، کـه او ذهنـًا و روحـًا خـود را مهیـاِی جداِل 
تمام قـد بـا دموکراسـی و حـذف رقبـا از دایـرۀ بـازی، خـارج از 

اصـول پذیرفته شـده در نظـام دموکراتیـک کـرده بـود.
روی گردانـی از تقسـیم مسـاویانۀ قدرت با شـریِک قدرتش داکتر 
عبـداهلل، نـدادن صاحیت هـای معاون اولـی بـه جنـرال دوسـتم و 
بعدتـر حـذف سیاسـِی وی طـی یـک ماجـرای مشـکوک، طـرح 
دسیسـه های متعـدد بـرای بدنام سـازِی اسـتاد عطـا در اتـاق فکـر 
ارگ و همین طـور اسـتخدام ها و انفکاک هـا و تعلیق هـای دولتـِی 
معطـوف بـه قـدرت، همه و همـه تکه هـای پـازِل تمامیت خواهی 
و دیکتاتـوری غنـی و بـه عبارِت درسـت تر، اسـناد مدلـِل خیانِت 

وی در حـِق مردم و دموکراسـی اسـت.
نکتـۀ جالـِب ایـن ماجراهـا این اسـت کـه مغـِز متفکِر آقـای غنی 
کـه می تـوان آن را »شـاه مغِز حاکمیـِت موجـود« نـام گذاشـت، 
بـرای همـۀ بازی ها دالیلی می تراشـد و آن را توسـط سـخنگویاِن 
بیچـاره بـه خـورد رسـانه ها می دهـد. مثـًا در مـورد اسـتاد عطـا 
می گوینـد کـه او مأمـور حکومـت اسـت و باید برای سـفرهایش 
اجـازۀ حکومـت را داشـته باشـد. در مـورد آقـای دوسـتم نیـز 

می گفتنـد کـه او بایـد نسـبت بـه پرونـده اش پاسـخگو باشـد. 
زمینه یـی  و  فضـا  در  امـا  باشـند  قشـنگی  دالیـِل  شـاید  این هـا 
کـه قانـون از رأس تـا قاعـده جـاری و حاکـم باشـد و نخسـت 
از همـه، رفتـار و سـکناِت مقـامِ اوِل کشـور آیینـۀ قانون مـداری 
باشـد. افغانسـتان و سـنت های غالـب در مناسـباِت آن را همـه 
از جملـه آقـای غنـی می شناسـند، در ایـن کشـور خیلی هـا فراتر 
نه تنهـا  امـا  می کننـد،  و  کرده انـد  لیاقت شـان عمـل  و  قانـون  از 
به دلیـِل سـازگاری منافع شـان بـا آقـای غنـی، مـورد پیگـرد قـرار 
نمی گیرنـد، بلکـه از احتـرام و عـزِت وافـر در نـزد وی برخوردار 

می شـوند. 
یقینـًا آن چـه آقـای غنـی را در مقابـِل شـخصیت هایی ماننـد آقای 
عطـا قـرار می دهد، قبـل از آن کـه بحث قانون و دسـیپلین باشـد، 
قافله سـاالراِن  و  غنـی  آقـای  امـا  ایده هاسـت.  و  عایـق  تضـاد 
حکومـِت موجـود باید کمی درنـگ و تأمل به خرج دهنــد؛ زیرا 
راه و مقصـدی کـه آن هـا انتخـاب کرده اند، اسـتبداد مطلق اسـت 
و اسـتبداد مطلـق نیـز در نهایـت، تمـامِ نظام و دسـتگاه موجود را 

برمی انـدازد!

غنـی افغـانستان را 
بـه »کجـا« می بـرد؟

این سکه روی دیگری هم دارد و آن این که: چرا ارگ 
بیـداری  می خواهد سخناِن مطرح شده در کنفرانس 
با  را  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  سوی  از  اسالمی 
جدیت پیگیری کند؟ اگر قرار بود که چنین سخنانی 
که  دیگری  افراد  با  چرا  باشد،  داشته  پی  در  تبعاتی 
گذشته  در  محقق  آقای  سخنان  مشابِه  حرف های 
با مواضع رسمی  یا رفتارهایی داشته اند که  زده اند و 
چرا  است؟  نشده  برخورد  نداشته،  همخوانی  دولت 
کشور  پیشیِن  رییس جمهوری  کرزی  حامد  که  وقتی 
زمام  که رسماً  زمانی  در  از سخنرانی هایش  یکی  در 
امریکا  اگر  که  گفت  داشت،  عهده  به  را  کشور  امور 
او از پاکستان حمایت  با پاکستان درگیر جنگ شود، 
خواهد کرد، کسی خواهان پیگیری این سخنان نشد؟ 
چرا وقتی فاروق وردک وزیر در امور پارلمانی و یا عمر 
زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان به دیدار برخی 
موالنا  جمله  از  و  پاکستانی  جنجال برانگیز  چهره های 
کسی  بودند،  رفته  طالبان  معنوی  پدر  سمیع الحق 
نگفت که دیدار آن ها با این افراد خالف مواضع رسمی 
دولت افغانستان بوده است و باید مورد پیگرد جدی 

قرار گیرند؟

ACKU
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پنـج  نامـزد وزیـر حکومـت وحـدت ملـی، دیروز شـنبه۱۱ 
مجلـس  بـه  حالـی  در  شـان را  کاری  برنامه هـای   ، قـوس 
نماینـده گان ارایـه کردنـد که بیـش از ۸0 نماینـده در مجلس 

حضـور نداشـتند.
بیـش از۸0 تـن از اعضـای مجلـس نمایندگان برای اشـتراک 
در نشسـت شـورای تفاهـم قندهـار بـه ایـن والیـت سـفر 
کردنـد و روز گذشـته در هنـگام ارایـه برنامه هـای نامـزد 

وزیـران در جلسـه حضـور نداشـتند.
در جلسـه عمومـی دیـروز مجلـس نماینـدگان، دگرجنـرال 
طـارق شـاه بهرامـی - نامزد وزیـر وزارت دفـاع ملی، ویس 
برمـک - نامـزد وزیـر وزارت امور داخله، فیـض اهلل ذکی - 
نامـزد وزیـر وزارت کار و امور اجتماعی، شـهدا و معلولین، 
نرگـس نهـان - نامـزد وزیـر وزارت معـادن و پترولیـم و 
حمیـد طهماسـی - نامـزد وزیـر وزارت ترانسـپورت برنامه 

هـای خـود را ارایـه کردند.
وزیـران،  نامـزد  ایـن  سـوی  از  برنامه هـا  ارایـه  از  پیـش 
ارایـه  از  نماینـدگان مجلـس،  از  رمضان بشردوسـت، یکـی 

کـرد. انتقـاد  نامزدوزیـران  تابعیـت  اسـناد   نشـدن 
بشردوسـت گفـت: هیچ یـک از وزیرانی کـه امـروز )دیروز( 
یافته انـد،  حضـور  به مجلـس  برنامه های شـان  ارایـه  بـرای 
اسـناد تابعیـت شـان را برای بررسـی بـه نماینـدگان مجلس 
ارایـه نکـرده و تجربـۀ کاری و اسـناد تحصیلـی شـان مطابق 

پسـتی کـه در آن نامـزد شـده اند نیـز نمی باشـد.
امـا نامـزد وزارت دفاع بر تحقق برنامۀ انکشـافی چهارسـالۀ 
و  اسـتخبارات  بخـش  و  خـاص  قوت هـای  ملـی،  ارتـش 
و  میان مـدت  در  قوت هـا  تربیـۀ  و  تعلیـم  فرمان دهـی، 
درازمـدت و اجـرای مسـوولیت اصلـی ارتش بـرای دفاع از 

تمامیـت ارضـی و منافـع ملـی تاکیـد کـرد.
تحقـق شـعار اردو یعنـی خـدا، وطـن و وظیفـه و دوری از 
تمایـات سیاسـی، گروهی، سـمتی، مذهبـی و زبانی ارتش، 
تنظیـم و تدویـن دوکتوریـن نظامـی و عیار نمـودن ارتش با 
تکتیک هـای جنگـی متناسـب بـا تغییـرات داخلـی، منطقه و 
بین المللـی، جلوگیـری از تلفـات ملکـی، اکمـاالت ارتش و 
شـفافیت و حسـاب دهی، پان گـذاری و عملیات هـای موثر 
بـه هـدف انکشـاف امنیت و ثبات در سـاحاتی بـا تهدیدات 
باالفعـل، بـه میـان آوردن اصاحـات و ایجاد تـوازن در میان 
تشـکیات قرارگاهـی و حمایـوی، ادامۀ اصاحـات و بهبود 
در رونـد تـدارکات وزارت دفـاع ملـی، پی گیـری روند ثبت 
دارایی هـای جنـراالن و افـرادی در بسـت های تدارکاتـی و 

لوژیسـتیکی وزارت دفـاع، بهبـود وضـع معیشـتی نیروهـای 
ارتـش، ارزیابـی از عمل کـرد افسـران و تطبیق رونـد تقاعد، 

کلیدی تریـن برنامه هـای طـارق شـاه بهرامـی بودند.
ویـس احمـد برمـک، نامـزد وزارت امـور داخلـه نیـز نبـود 
ادارۀ پولیـس و فسـاد در  تعلیمـات و تجهیـزات سـوق و 
وزارت داخلـه را جدی تریـن مشـکات عنوان کـرده گفت: 
اجـراآت پولیـس و وزارت داخلـه در مجمـوع متناسـب بـه 

نیازمندی هـا و شـرایط عینـی جامعـۀ مـا نیسـت.
برمـک تصفیـۀ وسـایل و تجهیـزات مصرفـی و جـذب ۴00 
هامـوی جدیـد بـرای نیروهـای پولیـس، دجیتل سـازی یـا 
ایجـاد سیسـتم های حکومـت داری برقـی در وزارت داخلـه، 
تطبیق اسـتراتیژی چهارسـاله در سـه محور انکشاف پولیس، 

اصاحـات و بهبـود وضعیـت امنیتی در شـهرها و شـاه راه ها 
تـا سـطح ولسـوالی ها، بازنگری سـاختار تشـکیاتی وزارت 
داخلـه، ایجـاد سیسـتم شـفاف و سـریع بـه رسـیده گی بـه 
حقـوق شـهدا و معلولین پولیس، انکشـاف اسـتراتیژی برای 
جلوگیـری از کشـت و قاچـاق مـواد مخـدر و تدابیـر امنیتی 

انتخابـات آینـده را از برنامه هـای کلیـدی  خـود خواند.
فیـض اهلل ذکـی، نامـزد وزیـر وزارت کار و امـور اجتماعـی، 
شـهدا و معلولیـن گفـت کـه در چهـار مـاه حضـورش بـه 
عنـوان سرپرسـت ایـن وزارت، مصـرف بودجـه را از ۵٫۸ 

درصـد بـه 6۴ درصـد رسانیده اسـت.
آقـای ذکـی تاکید کرد: بـرای بحران بـی کاری راه حل وجود 
دارد و در صـورت تخصیصـات بودجۀ ملی در سـکتورهای 

زیربنـا، زراعـت، سـاختمان و معادن اگر کامل مصرف شـود 
و میـزان سـکتور خصوصـی ارتقا یابـد، ظرفیت یـک ملیون 

شـغل جدید را در سـال دارد.
فیـض اهلل ذکـی، از راه انـدازی یـک برنامۀ بـزرگ کارآموزی 
بـرای فارغـان از نهادهـای تحصیلـی یـادآوری کـرد، تاکیـد 
کـرد:  بایـد ۳0هـزار دختـر و پسـر در سـال بـا دریافـت 
جیب خرجـی برنامـۀ کارآمـوزی را فراگیرنـد و تجربۀ کاری 

یـک سـاله برای شـان داده شـود.
ذکـی بـه راه انـدازی اصول تقاعد بـرای کارکنـان خصوصی، 
سـاخت پالیسـی ملی مصؤونیـت اجتماعی و تطبیـق ریفورم 
بایومتریـک بـرای حل مشـکات دریافت تقاعد اشـاره کرد.

نرگـس نهان هم بـه اصاحات در وزارت معـادن و پترولیم، 
مبـارزه بـا فسـاد اداری، ایجـاد کمیسـیون عالـی حفاظـت 
معـادن در چارچـوب شـورای امنیت ملـی، افزایـش عواید، 
ایجـاد دیدگاه اسـتراتیژیک در وزارت معادن برای اسـتخراج 
معـادن و معرفـی معـادن بـه مارکـت منطقـه و جهـان در 

برنامه هایـش تاکیـد کـرد.
حمیـد طهماسـی، نامـزد وزارت ترانسـپورت و هوانـوردی، 
خدمـات  ارایـۀ  آن،  از  جلوگیـری  و  فسـاد  بـا  مبـارزه 
حقوقـی  خدمـات  دوبـارۀ  بررسـی  شـهری،  ترانسـپورت 
ترانسـپورتی، اصاحـات در سـکتور ترانسـپورتی، امضـای 
توافق نامه هـای ترانسـپورتی بـا کشـورهای هم سـایه و جهان 
و جلـب هم کاری هـای تخنیکی بـه بخش ترانسـپورت را از 

برنامه هـای کلیـدی اش عنـوان کـرد.
نامزدوزیـر  دوازده  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
دفاع ملـی،  وزارت  شـمول  بـه  حکومت وحدت ملـی 
امورداخلـه،  اقتصاد،  زراعـت،  معادن و پطرولیم،  سـرحدات، 
اقـوام و قبایـل، فوایدعامـه،  تحصیات عالی،  مخابـرات، کار، 
امـور اجتماعـی، شـهدا، و معلولیـن، ترانسـپورت و وزارت 
احیـا و انکشـاف دهات به تاریخ ۴قوس/آذر، توسـط سـرور 
وزیـر  فـاروق وردک  و  رییس جمهـور  دوم  معـاون  دانـش 
معرفـی  مجلس نماینـدگان  بـه  پارلمانـی  امـور  در  دولـت 

شـدند.
درایـن میـان امـا حکومت وحـدت ملی بـرای سـه وزارت، 
معـارف، خارجـه و طاعـات و فرهنـگ هنـوز افـرادی را 
بـرای گرفتـن رای اعتمـاد بـه مجلـس نماینـده گان معرفـی 

اسـت. نکرده 

وزارت دفـاع می گویـد کـه افغانسـتان بـه »امیـد وفای 
پاکسـتان« در رابطـه به توقف موشـک پرانی این کشـور 

بـه والیت های مرزی افغانسـتان اسـت.
هفتـۀ پیـش یـک هیـأت نظامـی بـه سرپرسـتی رییـس 
ارکان سـتاد مشـترک ارتـش، از افغانسـتان بـه منظـور 
گفت وگـو بـا مسـووالن نظامـی پاکسـتان به آن کشـور 

سـفر کـرده بود. 
هیـأت مذکـور در رابطـه بـه تأمیـن امنیـت دو طـرف 
مـرز دیورنـد و توقـف موشـک پرانی های پاکسـتان بـه 

والیت هـای مـرزی افغانسـتان بحـث کرده انـد.
در  ملـی،  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  وزیـری  دولـت 
گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: هیـأت نظامی 
کـه بـرای گفت وگـو در رابطـه بـه راکـت پرانی هـای 
پاکسـتان بـه والیـت مـرزی کنـر بـه آن کشـور رفتـه 

برگشـته اند. دوبـاره  بودنـد 
آقـای وزیـری بـا اشـاره بـه هـدف ایـن سـفر گفـت: 

هیـأت نظامـی افغانسـتان با مسـووالن نظامی پاکسـتان 
بـه  کشـور  آن  راکت پرانـی  توقـف  بـه  رابطـه  در 

کرده انـد. بحـث  افغانسـتان  مـرزی  والیت هـای 
آقـای وزیـری بـا اشـاره بـه سـفرهای پیشـین کـه در 
ارتبـاط بـه ایـن موضـوع بـه کشـور پاکسـتان صورت 
گرفتـه اسـت، می گویـد: هرچنـد تأمین ارتباطـات میان 
افغانسـتان و کشـور همسـایه پاکسـتان بـرای امنیت دو 
طـرف مهـم اسـت، امـا او اضافـه کـرد کـه پاکسـتان 

هیـچ گاه در ایـن رابطـه صـادق نبـوده اسـت. 
آقـای وزیـری می گویـد: افغانسـتان در انتظـار وفـای 
پاکسـتان نسـبت بـه تعهداتـش در رابطـه بـه توقـف 
مـرزی  والیت  هـای  بـه  کشـور  ایـن  موشـک پرانی 

اسـت.  افغانسـتان 
افغانسـتان  دولـت  گفـت:  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
متحـد،  ملـل  سـازمان  بـه  پاکسـتان  موشـک پرانی  از 
نیروهـای حمایت قاطع و شـورای امنیت سـازمان ملل 

متحـد شـکایت کـرده  اسـت.
موشـک پرانی های  کـه  می کنـد  تأکیـد  وزیـری  آقـای 
پاکسـتان بـه نفـع هیچ کشـوری نیسـت و ایـن کشـور 
روی  را  جـدی  اقدامـات  آن  جلوگیـری  بـرای  بایـد 

دسـت گیرد. 
او گفت: ریاسـت اوپراسـون وزارت دفاع افغانسـتان – 
پاکسـتان چنـد مرتبـه در رابطـه بـه ایـن موضـوع باهم 

کرده انـد. گفت وگـو 
سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی خاطر نشـان کـرد که به 
نیروهـای نظامـی مسـتقر در والیت های مـرزی به ویژه 
نظامیـان والیـت کنر هدایت داده شـده کـه در صورت 
شـلیک موشـک از طرف پاکسـتان آنان اقدامـات بلمثل 

را انجـام دهند. 
 ایـن در حالـی اسـت کـه هفتـۀ پیـش حبیـب حصـار 
یـک  رأس  در  ارتـش  مشـترک  سـتاد  ارکان  رییـس 
هیـأت نظامـی بـه پاکسـتان رفتـه بـود تـا در رابطـه به 
تأمیـن امنیـت دو طـرف مـرز با همتـای پاکسـتانی اش 

کنـد.  گفت وگـو 
هم چنـان، صالـح محمـد صالـح، نماینـدۀ مـردم کنر در 
مجلـس نماینـده گان می گویـد: پاکسـتان از چنـد سـال 
به ایـن طـرف بـه والیـت کنـر موشـک پرانی  می کند که 

سـه ولسـوالی کنر از آن آسـیب پذیر اسـت. 
آقـای صالـح می گویـد: بیـش از ۴00 خانـواده از ایـن 
ولسـوالی ها بیجـا  شـده اند کـه با مشـکات جـدی بی 

سـرپناهی و خدمـات بهداشـتی روبروی هسـتند. 
آقـای صالـح با اشـاره بـه چالش هـای که بیجا شـده ها 
در والیـت کنـر بـه آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، 
راه هـای  از  بایـد  افغانسـتان  حکومـت  کـه  می گویـد 
دیپلوماتیـک بـه این چالش هـا رسـیده گی الزم کند، در 
غیـر صـورت در زمسـتان پیـش رو مردم بـا چالش های 

جدی تـر روبـرو می شـوند. 
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان بـاور دارد که تـا هنوز 
سـفرهای کـه صورت گرفتـه هیچ نتیجـۀ ملموس برای 
مـردم کنـر نداشـته اسـت و هـر از گاهـی پاکسـتان به 

موشـک پرانی خـود ادامه داده اسـت. 
مسـوول  نهادهـای  کـه  می کنـد  تأکیـد  صالـح  آقـای 
نتوانسـته اند  تـا هنـوز  بیجـا شـده ها در والیـت کنـر 
بـه چالش هـای موجـود بیجـا شـده ها در ایـن والیـت 

کننـد.   الزم  رسـیده گی 
آقـای صالـح از دولـت می خواهـد بـرای تأمیـن امنیت 
ولسـوالی های ناامـن و آسـیب پذیر والیـت کنـر تاش 
جـدی کننـد تا مـردم بتواند دوبـاره خانه و کاشانۀ شـان 

برگشـت کنند.  
گفتنی اسـت کـه نظامیان پاکسـتان از چند سـال به این 
سـو بـه والیت هـای مرزی در شـمال شـرق افغانسـتان 
موشـک  شـلیک می کننـد کـه تلفـات جانـی و مالـی را 

در پی داشـته اسـت. 

کاری  برنامه های  نامزد وزیر  پنج  
کردند ارایه  را   خود 

وزارت دفاع ملی:

پاکستان  وفای  به راه  چشم 
هستیم

گزارش

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق

نخسـتین خلبانـان سـازمان هواپیمایـی کشـوری افغانسـتان در مرکـز 
آموزشـی تمرینـی شـرکت ملـی هواپیمایی »ازبکسـتان هـوا یوالری« 

در تاشـکند آمـوزش دیدند.
»کام ایـر«  هواپیمایـی  شـرکت  اجرایـی  رییـس  آکسـیان اف  راویـل 
می گویـد: چنـد نفـر از خلبـان ایـن شـرکت هواپیمایـی هفتـۀ پیـش 
در مرکـز شـرکت هواپیمایـی ملـی ازبکسـتان یـک دورۀ آموزشـی را 
سـپری کردنـد و در آینـدۀ نزدیک چنـد نفر دیگر برای آمـوزش وارد 

تاشـکند می شـوند.
بـا مرکـز  قـراردادی  افـزود: آمـوزش خلبـان مـا در چارچـوب  او 
آموزشـی شـرکت هواپیمایی ازبکسـتان انجـام می گیرد و در دسـتگاه 

می شـود. برگـزار   767 هواپیمایـی  شبیه سـازی 
بـرای  آکسـیان اف همچنیـن اظهـار داشـت: دربـارۀ خدمـات فنـی 
هواپیماهـای کام ایـر، خدمات زمینـی، هوانوردی و امنیـت هواپیمایی 

چندیـن قـرارداد امضا شـده اسـت.
مرکـز آموزشـی ازبکسـتان هـوا یـوالری دارای دارای تمـام امکانات 

مـورد نیـاز بـرای پـرواز و اسـتادان حرفه یی اسـت.

ایـن مرکـز به جدیدترین دسـتگاه شـبیه سـازی اتاق پـرواز هواپیمای 
»ایربـاس-۳۲0« و »بوینـگ- 7۵7« و بـه روزترین سیسـتم کامپیوتری 

و سیسـتم متحرک مجهز اسـت.
پـرواز  اتـاق  دقیقـا  هواپیمـا  پـرواز  شبیه سـازی  دسـتگاه های  ایـن 
هواپیمایـی »ایربـاس« و »بوینـگ« بـوده، محورهـای متحـرک، صدای 
موتورهـا در داخـل جایـگاه خلبان مشـابه هواپیما اسـت و شبیه سـاز 
می توانـد در شـرایط مختلـف جـوی تکان هـای کـم و زیـاد رعـد و 

بـرق پـرواز کند.
چنـدی پیـش پروازهـای مسـتقیم بیـن تاشـکند و »کابـل« راه اندازی 
فـرودگاه  در  نوامبـر   ۲۹ روز  افغانسـتان  هواپیمـا  نخسـتین  و  شـد 

ازبکسـتان فـرود آمـد.

ازبکستـان آمـوزش خلبـانان 
افغـانستان را آغـاز کرد
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بخش نخست

پایان یک عشق را 
چه گونه باور کنیم؟
مورد عاقه اش  به صورت دختر  که پسری  در روزنامه ها می خوانیم  یا  گاهی می شنویم 
اسید پاشیده و یا او را به قتل رسانده؛ زیرا از او جواب رد شنیده است. گاهی هم افرادی 
به بهانۀ دوست داشتِن کسی تا مدت ها برایش مزاحمت ایجاد می کنند. اما به راستی چرا 
فردی که ادعا می کند عاشق یک نفر است و تا پای جان او را دوست دارد، حاضر می شود 
به او صدمه وارد کند، مزاحمش شود یا حتا جان او را بگیرد؟ نوشتۀ زیر به همین موضوع 

پرداخته است.
تجربه های دوران کودکی و دوست داشتن

تصور ما از عشق و انتخاب همسر آینده، تصوری است که از خانه در ذهِن ما شکل گرفته 
است؛ برای مثال اگر در خانه »طردشدن و عدم پذیرش« حاکم بوده، عشق را این گونه 

می فهمیم.
را  خود  خانوادۀ  افراد  برخی  می گریزیم.  کودکی مان  آشنای  فضای  از  عشق،  در  گاهی 
نپذیرفته اند و همواره مایل به فرار از خانه بوده اند. آن ها در تجربۀ عشق دقیقًا افرادی را 
متضاد با ویژه گی های اعضای خانواده انتخاب می کنند. چنان چه فردی در دوران کودکِی 
باشد، شکست  نداشته  ناکامی  تجربه  مطلقًا  یا  باشد  کرده  تحمل  را  زیادی  ناکامی  خود 
عشقی موجب افت اعتماد به نفس در او شده و احساس خشم می کند که ممکن است با 

انتقام همراه شود.
سبک های دوست داشتن

۱ـ عشق کودکانه: هر معشوقی که شخصیت روانی سالمی داشته باشد، از این نوع عشق 
گریزان است که دارای ویژه گی های زیر است:

مرز ندارد: عاشق فکر می کند معشوق باید تمامًا در اختیار او قرار گیرد و مرزهای روانی 
طرف مقابل را نیز درهم می شکند.

ایده آلیزه می کند: معشوق به شدت ایده آلیزه شده و واجد قدرت و حمایت کننده گی بسیار 
فرض می شود.

استفاده از مکانیسم دفاعی »جداسازی«: معشوق در نظر عاشق تمامًا خوب جلوه می کند، 
اما با تجربۀ کوچک ترین ناکامی، معشوق تمامًا بد شده و عشق پُرشور تبدیل به نفرت 

می شود.
انتظار توجه و مراقبت و محبت بی پایان  افراد در حالی که  این  انتظار محبت یک طرفه: 
برای طرف مقابِل خود  نیستند چنین توقعاتی را  اما حاضر  از طرف همسر خود دارند، 

برآورده کنند.
حس مالکیت دارد: در هر عشق سالمی، مقداری حس تملک وجود دارد، اما این پدیده در 
عشق کودکانه، اساس ارتباط است؛ معشوق حوزۀ خصوصی عاشق فرض می شود؛ بنابراین 

کلیۀ ارتباطات دیگر باید محدود یا حذف شود.
 

تحمل ناکامی را ندارد: عاشق همانند کودکی رفتار می کند که تاب تحمل »نه شنیدن« به 
خواسته هایش را ندارد.

۲ـ عشق بالغانه: فرد عاشق ضمن تمایل به بودن با دیگری، به مرزهای روانی طرف مقابل 
را تحت شرایط خاصی  تو  پیام که »من  این  این عشق، شرطی است؛  احترام می گذارد. 
دوست دارم«، اساس رابطه است، ایده آلیزه نمی کند، واقع بین است و تاش می کند تمام 

خصایص منفی یا مثبت طرِف مقابل را ببیند.
دل بسته گی اولیه و عشق بالغانه

دل بسته گی اولیه که معادل پیوند عاطفی نسبتًا پایداری ست که میان کودک و مادر ایجاد 
می شود، سه سبک دارد:

مادر گرم، مادری است که به نیازهای اساسی کودک پاسخ مفید می دهد و این پیام را به او 
می رساند که دنیای بیرون امن است و نیازهایت پاسخ داده خواهند شد.

سبک دوم ارتباط نوزاد بامادر، ارتباط توام با دوگانه گی است؛ یعنی مادر گاهی گرم است 
و گاهی سرد. کودک گاهی احساس ایمنی می کند و گاهی احساس تنهایی.

نوع سوم ارتباط فاقد هر نوع گرمی، پاسخ دهی و رفع نیاز است. در این حالت، کودک 
امنیت را تجربه نمی کند.

افرادی که در کودکی سبک اول رابطه را تجربه کرده اند، در رابطه با همسر خود، بالغانه 
رفتار می کنند، محبت می کنند و محبت می گیرند بی آن که نگران از دست دادن باشند. اما 
افرادی که دل بسته گی اولیۀشان، ناایمن بوده، نگران از دست دادن رابطه اند؛ بنابراین دچار 

چسبنده گی یا احساس مالکیت می شوند.
ردپای اختالل های روان پزشکی در عشق کودکانه

افراد مبتا به بعضی اختال های شخصیتی، عشقی کودکانه خواهند داشت و واکنش های 
ناگهانی خشمگینانه از آن ها دور از انتظار نیست؛ ازجمله:

اختال شخصیت مرزی: افراد مبتا، از مکانیسم جداسازی استفاده می کنند.
و  به خود، خودبزرگ بینی  »اهمیت  اختال  این  نشانه های  اختال شخصیت خودشیفته: 
احساس بی نظیر بودن« است. برای فرد خودشیفته، تحمل شکست در عشق، دیوانه کننده 

است؛ زیرا تصویر تمام و کمالی که از خود دارد، فرو می ریزد.
یا  احساسی  عایم  از  است  عبارت  سازگاری  اختال  سازگاری:  اختال  به  مبتا  افراد 
رفتاری بیش از اندازه در پاسخ به یک موقعیت استرس زا که فرد نمی تواند آن طور که انتظار 

می رود با اتفاق پیش آمده، سازگاری کند.

عبدالحفیظ منصور
چکیـده

در دو سـدۀ پسـین، حیات سیاسـی استاد ربانی 
نسـبت بـه هر رهبـر سیاسـی جهـان، رنگین تر 
بـوده اسـت. ایـن رنگینی از یک سـو بـه غنای 
فکـرِی او افـزوده، و از جانبـی هـم افـکارِ او 
را واقع بینانه تـر سـاخته اسـت. فـراز و نشـیب 
گوناگونـی  موقعیت هـای  در  را  او  زنده گـی، 
قـرار داده کـه گاهـی به صـورِت ظاهـری در 
تضـاد بـا گذشـتۀ وی واقـع شـده اسـت. ایـن 
منحصـر  شـخصیِت  ربانـی  اسـتاد  از  وضـع، 
مـورد  در  را  داوری  کار  و  سـاخته  به فـردی 
اندیشـه هاِی او بسـی دشـوار گردانیـده اسـت. 

زنده گـی سیاسـِی اسـتاد ربانـی را می تـوان بـه 
پنـج مرحلـه تقسـیم کرد:

 ۱. اصـاح طلبی
 ۲. انقـاب

 ۳. زمـامداری
 ۴( اپـوزیسیـون

 ۵. رهبری جریان صلح.
ربانـی میـان دیانـت و سیاسـت تفاوتـی قایـل 
نبـود. سیاسـت ورزی را عیِن عبـادت می خواند 
و از مبارزۀ سیاسـی به “دعوت اسـامی” تعبیر 
و  واقعیت هـای سیاسـی  او،  نظـر  از  می کـرد. 
معیـن  را  مبـارزه  شـکل  موجـود  اجتماعـِی 
می کـرد؛ گاهـی به صـورِت حکمـت و موعظه، 
و زمانـی هـم کـه ایجـاب می کـرد، با خشـم و 
توسـل بـه سـاح ایـن دعـوت بـه پیـش برده 
مبـارزۀ  ربانـی،  اسـتاد  ترجیـِح  امـا  می شـود. 
مسـالمت آمیز بـود و رفتـن بـه میـداِن رزم را 
از روی ناگزیـری می پذیرفـت. مبـارزه برای او 
معنـی خاِص سیاسـی نداشـت، بلکه مبـارزه را 
یـک فریضـۀ دینی می دانسـت که هر مسـلمان 
بایـد تـا پایـان عمـر بـدان پابنـد باشـد و خود 

مصـداق عملـِی ایـن نظریـه بود. 
از دیـد اسـتاد ربانـی، جنگ و صلـح از “عدل” 
و “قانـون” کسـب مشـروعیت می کنـد. او در 
برابـر تجـاوز شـوروی سرسـختانه ایسـتاد، از 
دولـت اسـامی افغانسـتان مسـلحانه دفاع کرد 
و بـاری هـم بـرای تأمیـن صلـح کمـر همـت 
بسـت. او در حالـی کـه جهـان اسـام را یـک 

پیکـر واحـد می دانسـت و مسـلمان ها را برادر 
از  می شـمرد، در عیـن حـال وطن دوسـتی را 
ایـن رو  از  می دانسـت؛  خـود  دینـِی  وجایـب 
هیـچ گاه از منافـع ملـی افغانسـتان چشـم فـرو 
امـت  منافـع  میـان  ترتیـب،  بدیـن  نبسـت. 
 اسـامی و ملت افغانسـتان جمع به میـان آورد. 
اسـتاد ربانـی بـرای پیشـبرد دعـوت اسـامی، 
ایجـاد یـک تشـکیاِت مـدرن را کـه بتوانـد با 
چالش هـای عصـر دسـت وپنجه نرم کنـد، مهم 
می خوانـد؛ لـذا جمعیت اسـامی افغانسـتان را 
تأسـیس کـرد و ایـن در حالـی بود کـه پاره یی 
از علمـای زمـان، بـه تأسـیس احزاب سیاسـی 
نظـر مسـاعد نداشـتند. ربانـی در امـر مبـارزه 

شـعارهای  هیـچ گاه  بـود،  واقع بیـن  به شـدت 
میان تهـی سـر نـداد و مخاطباِن خویـش را نیز 
از آن برحـذر می داشـت. مبـارزه بـرای مبارزه 
را نمی پذیرفـت، از دیـد او، یک مبـارز هنرمند 
تماشـاچیان  توجـه  بـرای جلـب  کـه  نیسـت 
وارد عمـل شـود، بلکـه هـر گامِ یـک مبـارز، 
بایـد منتـج بـه نتیجۀ مفیــدی گردد. بـه قدری 
اسـتاد ربانی بـر واقع بینـی تأکیـد می ورزید که 
مبـارزان را از برخـورد قاطـع بـا دیدگاه هـای 
و  مـی داد  عـوام هشـدار  بیـن  در  افتـاده  جـا 
ایشـان را بـه مبـارزۀ گام به گام فـرا می خواند. 
اسـتاد  انسـانِی  و  اسـامی  بلنـد  آرمان هـای 
ربانـی، وی را وا نداشـت کـه واقع بینـی را از 
دسـت دهـد و دسـتاوردهای جامعـۀ جهانی را 
در افغانسـتان نادیـده بگیـرد و از همـکاری بـا 
دولـت تحـت حاکمیـِت جامعۀ جهانی سـرباز 
زنـد، بلکه دسـتاوردهای موجود را دسـت مایۀ 
مناسـبی می شـمرد کـه بایسـت تکمیـل گردد.

گرچـه اسـتاد ربانـی هـم در دوران جهاد و هم 
پـس از آن بـه عنـوان رهبـر جمعیت اسـامی 
رهبـری  در  ولـی  بـود،  معـروف  افغانسـتان 
خویـش همۀ اقشـار جامعـه را در نظر داشـت 
و همیشـه بـه عنـوان یـک رهبـر ملـی، عمـل 
می کـرد و هیـچ گاه در چهارچـوب تشـکیات 
جمعیـت اسـامی محـدود نمانـد. هرچند آرام 
بـا غوغاسـاالری  برمی داشـت و  متیـن گام  و 
میانـۀ خوبی نداشـت، امـا در تصمیم گیری های 
سیاسـی خـود جرأت مندانـه عمل می کـرد. در 

دوران جهـاد در تأمیـن مناسـباِت خویـش بـه 
هیـچ کشـور متحـِد مجاهدیـن اجـازۀ مداخله 
در امـور جهادگـران را نـداد و در تأمین روابط 
جهـان  و  همسـایه  کشـورهای  بـا  دوسـتانه 
به صـورِت مسـتقانه عمـل کـرد و بـه کسـی 
مجـال نـداد کـه در پیونـد بـه مناسـباِت او بـا 

سـایر کشـورها خـط و نشـان تعییـن کنـد.
رعایـت موازیـِن حقوق بشـر به شـمول حقوق 
زنـان، از باورهـای ثابِت اسـتاد ربانـی بود؛ چه 
او هـم در درون جمعیـت اسـامی آزادی بیـان 
عهـد  در  هـم  و  می شـناخت  رسـمیت  بـه  را 
زمـام داری اش هیچ کـس را بـه جـرم انتقـاد بـه 
زندان نیفگند؛ اما پیوسـته شـرط رعایِت ارزش 
اخاقـی و منافـع ملـی را گـوش زد می کـرد. 
درخواسـت مکـررِ طالبـان را در مـورد طـرد 
زنـان از دفاتـر دولتی نپذیرفـت و آن را خاف 
عدالـِت انسـانی و احـکام اسـامی شـمرد. از 
از  را گونه یـی  آن جایـی کـه جهـاد مسـلحانه 
دعـوت اسـامی می دانسـت کـه بـرای رهایی 
انسـان های در بنـد صـورت می گیـرد، پـس از 
پیـروزی جهـاد، عفـو عمومـی اعـان کـرد و 
نه تنهـا  او  نکشـید.  بـه مجـازات  را  هیچ کـس 
انتخابـات و دموکراسـی را قبول داشـت، فراتر 
از آن در انتخابـات سـهم گرفـت، بـه عضویت 
شـورای ملی درآمد. به الزامی بودن رأی شـورا 
باور داشـت. تفکیـک قوا را ضرور می دانسـت 
و بـرای افغانسـتان یـک نظام پارلمانـی را مفید 
می خوانـد. از نظر اسـتاد ربانـی، ورود نیروهای 
امریکایـی بـه افغانسـتان مجوز جهانی داشـت؛ 
لیکـن در مـورد “ادامـۀ حضور آن هـا تدابیری” 

بایـد اتخـاذ گردد.
را  افراط گرایـی  پدیـدۀ  ربانـی  اسـتاد 
اسـام  تاریـخ  در  پدیـده  مصیبت بارتریـن 
نشـان دهی  را  آن  خطـراِت  و  می دانسـت 
در  دینـی  افراط گرایـی  او،  نظـر  از  می کـرد. 
اسـام پایـه و اساسـی نـدارد. لـذا وی طالبـان 
و القاعـده را یـک پـروژۀ خارجـی می شـمرد 
مسـلمان ها  و  اسـام  بدنام سـازی  بـرای  کـه 

اسـت. شـده  طرح ریـزی 
زمانـی کـه اسـتاد ربانـی از ریاسـت جمهوری 
برکنـار شـد، جبهـۀ اپوزیسـیون را بنـا نهـاد و 
منافـع  و  منافـع حکومـت  میـان  کار  ایـن  در 
وجـود  بـا  کـه  بدین گونـه  نهـاد؛  فـرق  ملـی 
اختاف نظـر بـا جانـب حکومـت، در مسـایل 
کاِن ملـی مشـوره بـا سـراِن دولـت را ادامـه 
ادا  را  خویـش  سـهم  طریـق،  ایـن  از  و  داد 
 کـرد. بارزتریـن نمونـۀ آن از این دسـت، قبول 
ریاسـت شـورای عالـی صلـح بـود کـه از نظر 
اسـتاد ربانـی، تأمیـن صلح و امنیت در کشـور، 

یـک وظیفـۀ فراحکومتـی اسـت.

زنده گی نامه )1319-1391(
در  محمدیوسـف  فرزنـد  ربانـی  برهان الدیـن 
شمال شـرق  در  واقـع   - بدخشـان  والیـت 
افغانسـتان - متولـد گردیـد. دروس ابتدایـی را 
در مدرسـۀ علـوم شـرعی کابـل کـه بعدهـا به 
مدرسـۀ امام ابوحنیفه مسـما شـد و تحصیات 
در  دیـن  اصـول  رشـتۀ  در  را  عالـی خویـش 

دانشـگاه ازهـر مصـر بـه پایـان رسـانید.
هنـوز در دورۀ ثانـوی مکتب بـود که با نهضت 
اسـامی افغانسـتان آشـنا گردیـد و بـا سـفر به 
مصـر و آشـنایی بـا کارنامـۀ اخوان المسـلمین، 
در  شـد.  افزون تـر  وی  دعوت گـرِی  عایـِق 
سـال ۱۳۵۲ اساِس جمعیت اسـامی افغانستان 
نهاده شـد و اسـتاد ربانی ریاسِت آن را به دوش 
گرفـت. وی در دانشـکدۀ شـرعیاِت دانشـگاه 
کابـل سـمت اسـتادی را بـه عهـده داشـت که 
مـورد پیگـرد حکومـت داوود خان واقع شـد، 
خـودش  و  دسـتگیر  همفکرانـش  از  شـماری 
در ۱۳۵۴ از افغانسـتان متـواری گردیـد و در 
پاکسـتان رحـل اقامـت افگنـد. تاش هـای او 
بـرای رفـع خصومت بـا حکومـت داوود خان 
بـه جایـی نرسـید، تـا این کـه کودتـای 7 ثـور 
۱۳۵7 توسـط مارکسیسـت ها صـورت گرفـت 
و رژیـم وابسـته به اتحاد شـوروی روی صحنه 
آمـد. بـه زودی قیام هـای مردمـی در برابـر آن 
رژیـم شـکل گرفـت و راهـی جـز حمایـت از 
قیام هـای مردمـی در برابر سـران آوارۀ جمعیت 
اسـامی باقـی نماند. بـا تجاوز قوای شـوروی 
بـه افغانسـتان در زمسـتان ۱۳۵۸، دامنـۀ جنگ 
و مقاومـت در برابـر تجاوزگران در افغانسـتان 
سراسـری گردیـد و جمعیت اسـامی به عنوان 
بزرگ تریـن سـازمان جهادی در طول ۱۴ سـال 

در ایـن راسـتا نقـش ایفـا کرد. 

اندیشۀ سیـاسِی
استـاد ربانـی

بخش نخست
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۲( دلیـل دیگـری کـه مستمسـِک طرفـداران حجیـت 
فهـم سـلف قـرار گرفته، آیۀ ۱۱۵ سـورۀ نسـاء اسـت 
کـه خداونـد در آن چنیـن می فرمایـد: َوَمـْن یَُشـاقِِق 
َن لَـُه الُْهـَدی َویَتَّبِـْع َغیْـَر  ُسـوَل مِـْن بَْعـِد َمـا تَبَیَـّ الرَّ
ی َونُْصلِِه َجَهنََّم َوَسـاَءْت  َـّ ِه َما تََول ِـّ َسـبِیِل الُْمْؤمِنِیـَن نَُول

 . ا َمِصیًر
نکتـۀ قابـل توجـه در آیـۀ فـوق، جملـۀ »َویَتَّبِـْع َغیْـَر 
َسـبِیِل الُْمْؤمِنِیـَن« اسـت کـه تخلف از سـیره و طریقۀ 
مؤمنـان را جایـز نمی شـمارد. هـواداران حجیـِت فهم 
سـلف در تفسـیر این عبـارت می گویند کـه منظور از 
»َسـبِیل المؤمنین«، راه و روِش سـلِف صالـح اسـت و 
از ایـن روی، مـا گریـز و گزیـری نداریـم جـز این کـه 
قـرآن و سـنت را بـه سـبک و روشـی بفهمیـم کـه با 
اقـوال و اعمال و آثار و افکار سـلف همخوانی داشـته 
باشـد،   در غیر این صورت سـزاوار و رهسـپار جهنم 
می گردیـم و بـه عذابـی سـخت و هولنـاک گرفتـار 

می شـویم. 
نقـد و بررسـی: واقعیـت ایـن اسـت کـه آیـۀ فـوق 
هیـچ ارتباطـی بـه مسـألۀ حجیت فهم سـلف نـدارد. 
ایـن آیـت در سـیاق آیاتی که قبـل از آن قـرار دارند، 
آن  ِسـباق  و  سـیاق  از  اسـت.  چنان کـه  فهـم  قابـل 
برمی آیـد، آیـِت مذکـور دربـارۀ یکـی از مسـلمانان 
کـه مرتکب سـرقت شـده بـود، نازل شـده اسـت. او 
کـه زره )لباس جنـِگ( مسـلمانی دیگـر را دزدی کرده 
بـود، از تـرس لـو رفتن و افشاشـدِن موضـوع، زره را 
در خانـۀ یکـی از همسـایه گاِن یهـودی اش پنهـان کرد 
و بـا صحنه سـازی و دغل بـازی، آن یهـودی بی گنـاه 
را در محضـر پیامبـر متهـم نمـود. پیامبـر )ص( تحت 
تأثیر صحنه سـازی های سـارق، می خواسـت کـه علیه 
یهـودِی مذکـور حکم صـادر کنـد، اما با نـزول وحی 
چهـرۀ سـارِق واقعـی افشـا و خیانـِت او برمـا شـد. 
سـارق بـه دنبال ایـن رسـوایی، به جـای این کـه توبه 
کنـد و بـه راه صـاح و فـاح بـاز گـردد، راه کفـر 
در پیـش گرفـت و ضمـن فـرار بـه مکـه، رسـمًا از 
جرگـۀ مؤمنـان خـارج گردیـد و راه و روش مخالفت 
و سرکشـی در برابـر پیامبـر را برگزیـد. در نتیجه، آیۀ 
فـوق نـازل شـد و ضمـن اشـاره بـه ایـن خیانـت و 
رسـوایی، خاطرنشـان کـرد کـه: »کسـی کـه بعـد 
مخالفـت و دشـمنی در  از درِ  از آشکارشـدِن حـق، 
برابـر پیامبـر )ص( درآیـد و راهـی جـز راه مؤمنـان 
را انتخـاب نمایـد، مـا او را بـه همـان راه کـه می رود، 
می کشـانیم و در قیامـت بـه دوزخ می فرسـتیم و چـه 

جایـگاه بـدی در انتظـار او اسـت«. 
۳( دلیـل دیگـری کـه بـرای اثبـات حجیـت و برترِی 
بقـره  آیـۀ ۱۳7 سـورۀ  می شـود،  ارائـه  فهـم سـلف 
می باشـد کـه خداونـد در آن چنیـن می فرمایـد: َفـإِْن 
ََّما  ْوا َفإِن َـّ آَمنُـوا بِِمثْـِل َمـا آَمنْتُْم بِـِه َفَقِد اْهتَـَدْوا َوإِْن تََول
ـِمیُع الَْعلِیُم. ُ َوُهـَو السَّ ُهـْم فِي ِشـَقاٍق َفَسـیَْکفِیَکُهُم اهللَّ

سـلفیان بـر بنیـاد ایـن آیـت، مدعـی می شـوند کـه 
ایمـاِن صحابـه ایده آل تریـن ایمـان اسـت کـه از فهـم 
رسـا و علـم درسـِت آنان نسـبت بـه وحی الهـی مایه 
گرفتـه اسـت،  و در نتیجـه هیـچ فهمـی بـه پایـۀ فهِم 
آنـان از دیـن نمی رسـد و مسـلمان گریـز و گزیـری 
نـدارد جـز این کـه در فهـِم دیـن، صحابه و سـلف را 

مقتـدا و پیشـوای خویـش قـرار دهند. 
نقـد و بررسـی: تفسـیر فـوق از مصادیق بارزِ تفسـیر 
بـه رأی اسـت کـه سـلفیان همـواره دیگـران را بـدان 
آن  دام  بـه  خودشـان  این جـا  در  و  می کننـد  متهـم 
گرفتـار آمده انـد. ایـن آیـت در پیوند به حجیـت فهِم 
سـلف، نـه صراحـت دارد نـه هـم اشـارت. چنان کـه 
از سـیاق و ِسـباق آن برمی آیـد، آیـت مذکـور چالِش 
عقیدتـی مسـلمانان با اهل کتـاب را مـورد بحث قرار 
می دهـد. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه یهودیـان و 
مسـیحیان معاصر پیامبر اسـام )ص( حضرت ابراهیم 
را از هم کیشـاِن خـود قلمـداد می نمودنـد و مدعـی 
می شـدند کـه دسـت یابی بـه هدایت میسـور و میسـر 
نیسـت جـز از رهگـذرِ یهودیـت یـا مسـیحیت. قرآن 
بـا کشـیدن خـط بطـان بـر ادعـای بنـی اسـراییل، 
ابراهیـم را نمـادِ حنفیـت، پاک کیشـی و یکتاپرسـتی 
می خوانـد و در آیـۀ ۱۳6 سـورۀ بقـره، بـه مسـلمانان 
دسـتور می دهـد که بـه یهودیـان و مسـیحیان بگویند: 
»مـا بـه خدا ایمـان آورده ایم، و بـه آن چـه از ناحیۀ او 
بـر مـا نازل شـده و بـه آن چه بـر ابراهیم و اسـماعیل 
و اسـحاق و یعقـوب و پیامبـران اسـباط )نـواده گان 
یعقـوب( نـازل گردیـد و همچنین به آن چه بر موسـی 
و عیسـی و پیامبـران دیگـر از ناحیـۀ پروردگارشـان 
داده شـده ایمـان داریـم، و هیـچ فرقـی میـان آن هـا 
نمی گذاریـم و در برابـر فرمـان حق تسـلیم هسـتیم«.   
مسـلمانان  بـه  نظـر، خطـاب  مـوردِ  آیـۀ  در  سـپس 
می گویـد کـه اگـر مسـیحیان و یهودیـان نیـز هماننـِد 
شـما بـه تمـام پیامبـران الهـی ایمـان بیاورنـد و بیـن 
آن هـا فـرق نگذارنـد و همه را بـه یک پیمانـه احترام 
کننـد، بـه راه راسـت هدایـت می شـوند. امـا اگـر بـه 
حقیقـت پشـت کننـد و بیـن پیامبـران الهـی فـرق و 
تفکیـک قایل شـوند، از جرگـۀ هدایت یافتـه گان جدا 

می گردنـد.
بـا درنظرداشـت نکتـۀ پیش گفتـه، روشـن و مبرهـن 
اسـت که تمسـک بـه آیِت فوق بـرای اثبـات حجیت 

فهـِم سـلف بـا سـیاق آیـت سـازگاری نـدارد و از 
مصادیـق تفسـیر بـه رأی قلمـداد می شـود. 

 دوم( ادلة روایی
۱( یکـی از روایاتـی کـه قایاِن به حجیت فهم سـلف 
بـرای اثبـات مدعـای خـود بـدان اسـتناد می جوینـد، 
ثَنَـا َعلِـيُّ بْـُن ُحْجـٍر َقـاَل:  حدیـث ذیـل اسـت: »َحدَّ
ُۀ بْـُن الَولِیِد، َعـْن بَِحیِر بِْن َسـْعٍد، َعْن َخالِِد  ثَنَـا بَقِیَـّ َحدَّ
 ، ـَلِميِّ ْحَمـِن بْـِن َعْمـٍرو السُّ بْـِن َمْعـَداَن، َعـْن َعبْـِد الرَّ
 ِ َعـْن العِْربَـاِض بْـِن َسـارِیََۀ، َقـاَل: َوَعَظنَـا َرُسـوُل اهللَّ
ۀِ الَغـَداۀِ َمْوِعَظًۀ  َم یَْوَمًا بَْعَد َصـاَ ُ َعَلیْـِه َوَسـلَّ ی اهللَّ َصلَـّ
بَلِیَغـًۀ َذَرَفـْت مِنَْهـا الُعیُـوُن َوَوِجَلـْت مِنَْهـا الُقُلـوُب، 
َفَقـاَل َرُجـٌل: إِنَّ َهـِذهِ َمْوِعَظـُۀ ُمَودٍِّع َفَمـاَذا تَْعَهـُد إِلَیْنَا 
ـْمِع  ِ َوالسَّ ِ؟ َقـاَل: »أُوِصیُکـْم بِتَْقـَوی اهللَّ یَـا َرُسـوَل اهللَّ
َُّه َمْن یَعِـْش مِنُْکْم یََری  ، َفإِن اَعـِۀ، َوإِْن َعبْـٌد َحبَِشـيٌّ َوالطَّ
ََّها َضَالٌَۀ  اْختَِافًـا َکثِیـًرا، َوإِیَّاُکـْم َوُمْحَدثَاِت اأُلُمـورِ َفإِن
َفَمـْن أَْدَرَک َذلِـَک مِنُْکـْم َفَعَلیِْه بُِسـنَّتِي َوُسـنَِّۀ الُخَلَفاءِ 

ـوا َعَلیَْهـا بِالنََّواِجِذ«.  ، َعضُّ اِشـِدیَن الَمْهِدیِّیـنَ الرَّ
علـی بـن ُحجـر، از بقیـه بن ولیـد، از بحیر بن سـعد، 
از خالـد بـن معـدان، از عبدالرحمن بن عمرو ُسـَلِمی 
روایـت کـرده اسـت که ِعربـاض بن سـاریه می گوید: 
روزی رسـول خـدا )ص( بعـد از نمـاز صبـح، مـا را 
موعظـۀ بلیغـی نمـود؛ چنا ن کـه اشـک از چشـماِن مـا 
سـرازیر و دل هاي مـان هراسـناک شـد. مـردی گفـت: 
ایـن موعظـۀ کسـی اسـت کـه می خواهـد وداع کنـد. 
ای پیامبـِر خـدا! چـه پیمانی بـر عهدۀ مـا می گذاری؟ 
پیامبـر فرمـود: شـما را بـه تقـوای الهـی و تسـلیم و 
فرمانبـرداری از )حکم روایـان( سـفارش می کنـم، حتا 
اگـر برده یـی حبشـی بـر شـما مقـرر گـردد، زیـرا هر 
کـدام از شـما که زنده بمانـد اختافـات فراوانی را به 
چشـم خواهـد دید. شـما را از مسـایل نوپدید برحذر 
مـی دارم؛ چـرا کـه ایـن مسـایل در زمـرۀ گمراهـی 
اسـت. پس هـر کدام از شـما چنیـن دوران اختافات 
و بدعت هـای پـس از مـرا درک کنـد، بایـد به سـنت 
مـن و سـنت خلیفـه گاِن راشـد و هدایت یافتـه چنـگ 
زنـد و در پایبنـدی بـدان، اسـتقامت و پایمـردی کند. 
ایـن حدیـث با اندکی تفاوت در سـنن أبـی داود و ابن 
ماجـه نیـز روایـت شـده اسـت. نکتـۀ درخـورِ توجه 
در روایـت فـوق، جملـۀ »َفَعَلیِْه بُِسـنَّتِي َوُسـنَِّۀ الُخَلَفاءِ 
« اسـت کـه طرفـداران حجیـت  اِشـِدیَن الَمْهِدیِّیـنَ الرَّ
فهـم سـلف بـا تمسـک بـه آن مدعـی می شـوند کـه 
و  مـا مکلـف  و  اسـت  از صحابـه واجـب  متابعـت 
مؤظفیـم کـه در علـم و فهـم و اعتقاد و عمـل از راه و 

روش و سـنت و طریقـِت آنـان پیـروی کنیـم.  
نقـد و بررسـی: ایـن حدیـث هـم از لحـاظ سـند و 
هـم از جهـِت متن دچار اشـکاالت فراوانی اسـت که 
صحـت و وثاقـِت آن را زیر سـوال می بـرد. نِکات زیر 

دربـارۀ ایـن حدیـث درخور توجه اسـت:
نکتـۀ یکـم( ِعربـاض بن سـاریه تنها کسـی اسـت که 
از میـان صحابیـاِن پیامبـر این حدیـث را روایت کرده 
و تمـام اسـناد و ُطـرق روایـِت آن در منابـع حدیثـی 
بـه او منتهـی شـده و هیـچ صحابـی دیگـری آن را 
گـزارش ننمـوده اسـت. چنان کـه در شـأن ورود آن 
تصریح شـده اسـت، محـّل ایـرادِ این حدیث مسـجد 
و بعـد از اقامـۀ نمـاز صبـح بوده اسـت. حال پرسـش 
ایـن اسـت کـه چطـور از میـان تمـام صحابیانـی کـه 
در مسـجد حاضـر بودنـد و سـخنرانی غـّرا و گیـرای 
پیامبـر را شـنیدند، تنهـا ِعربـاض بـن سـاریه آن را 
گـزارش کـرده اسـت و هیـچ صحابـِی دیگـری آن را 

نقـل ننموده اسـت؟
نکتـۀ دوم( در ُکل، سـه نفر این حدیـث را از ِعرباض 
بـن سـاریه نقـل کـرده انـد. ایـن سـه نفـر عبارت اند 
از: عبدالرحمـن بـن عمـرو ُسـلمی، ُحجـر بـن ُحجر 

کِاعـی، و یحیـی بـن ابی ُمطـاع شـامی.
عبدالرحمـن بـن عمـرو سـلمی نخسـتین راوی ایـن 
حدیـث می باشـد که روایـت موجود در سـنِن ترمذی 
راوی  البتـه  او  اسـت.  شـده  گـزارش  او  طریـق  از 
پُـرکاری نیسـت و در تمـام منابـع حدیثـی فقط همین 
یـک حدیـث از زبـان او نقـل گردیـده و در زنجیـرۀ 
اسـناد هیـچ حدیـِث دیگـری از او در ذکـری نرفتـه 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، یحیـی بـن قطـان فاسـی  او 
را رِوایت گـری مجهول الحـال می خوانـد و در نتیجـه، 

ایـن حدیـث را ضعیـف می دانـد.  
ُحجـر بـن ُحجـر کِاعـی راوِی دیگری اسـت که این 
حدیـث را از ِعربـاض گـزارش کـرده اسـت. حدیث 
موجـود در سـنِن أبـی داوود از طریـق ُحجـر گزارش 
شـده اسـت. از وضعیـت حجـر اطاعـات چندانـی 
در دسـت نیسـت و یحیـی بـن قطـان او را نیـز راوی 

می دانـد.  مجهول الهویه یـی  و  ناشـناخته 

راوی دیگـری کـه حدیـث فـوق را از عربـاض بـن 
أبی ُمطـاع  بـن  یحیـی  اسـت  کـرده  روایـت  سـاریه 
شـامی می باشـد. حدیـث موجود در سـنن ابـن ماجه 
از طریـق یحیـی گـزارش شـده اسـت. نکتـۀ درخـور 
توجـه ایـن اسـت کـه یحیـی در حالـی از ِعربـاض 
حدیـث روایـت می کرد که هیـچ گاه او را ندیـده بود. 
ابـن رجـب حنبلـی می  گوید کـه ُحّفاظ شـام ماقات 
یحیـی بـا عرباض را انکار کـرده و گفته انـد که آن دو 
هیـچ گاه همدیگـر را ندیـده اند.  ابوُزرعه دمشـقی نیز 
از روایـت ایـن حدیـث توسـط یحیـی اظهـار تعجب 

کـرده و ماقـات او بـا ِعربـاض را انـکار نمـوده و 
فاصلـۀ زمانـی بیـن آن دو را زیـاد خوانـده اسـت.  
ُدحیـم نیـز ماقات یحیـی و ِعرباض را بعید دانسـته 
سـخن  حدیـث  اِرسـاِل  احتمـال  از  ذهبـی  اسـت. 
می گویـد و یـادآور می شـود کـه محدثـاِن شـام بـه 
صـورت گسـترده از ایـن شـیوه اسـتفاده می کردند و 
از کسـانی که ندیـده بودند، حدیث نقـل می نمودند.  
نکتـۀ سـوم( تـا این جا دیدیم کـه هیچ یـک از راویاِن 
اصلـی حدیـث کـه آن را از عربـاض نقل کـرده  اند، 
از گزنـد نقـد و جـرح ِخبـره گان و متخصصـان فـِنّ 
حدیث شناسـی در امـان نمانـده انـد. دیگـر راویانی 
کـه در زنجیـرۀ اسـناد ایـن حدیـث حضـور دارنـد 
پیش  گفتـه  راوِی  سـه  از  یکـی  طریـق  از  را  آن  و 
سـنگیِن  جـرح  معـرض  در  نیـز  کرده انـد  نقـل 
حدیث شناسـان قـرار گرفته انـد و اکثراً ثِقـه و معتمد 

نبوده انـد. 
نکتـۀ چهـارم( تمـام راویـاِن ایـن حدیـث از اهالـی 
شـام بوده انـد و حدیـث مذکور جز از طریـق راویان 
شـامی، از هیـچ طریـق دیگری نقل و گزارش نشـده 
اسـت. گفتنـی اسـت که شـام مرکـز قـدرت بنی امیه 
امـوی،  سـتم حکمرانـان  و  به خاطـر جـور  و  بـود 
همـواره در معـرض شـورش و آشـوب و بحـران 
قـرار داشـت. از ایـن رو احتمـال مـی رود کـه ایـن 
حدیـث بـه اشـارۀ حاکمان اموی جعل شـده باشـد. 
آن چـه بـر قـوت ایـن احتمـال می افزایـد، توصیـۀ 
مطلـق  فرمانبـردارِی  و  حرف شـنوی  بـه  حدیـث 
و بی قیـد و شـرط از ُحـّکام اسـت. گویـا حاکمـاِن 
امـوی می خواسـتند بـا جعل ایـن حدیـث، پایه های 
مشـروعیِت حکومـِت خویـش را تحکیـم بیشـتری 
ببخشـند و فریادهـای حق طلبانـه، عدالت خواهانـه و 
اصاح گرانـۀ معترضـان را با اسـتفاده از سـاح دین 
خامـوش سـازند. البتـه آنـان توصیه به تقواپیشـه گی 
و پیـروی از سـنت نبـوی و سـنت خلفای راشـدین 
را نیـز چاشـنِی حدیـث سـاختند تـا جعلی بـودِن آن 

به آسـانی قابـل تشـخیص نباشـد.
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تفســیر فــوق از مصادیــق بــارِز تفســیر بــه رأی اســت کــه 
ــد و در  ــم می کنن ــدان مته ــران را ب ــواره دیگ ــلفیان هم س
ــن آیــت  ــد. ای ــار آمده ان ــه دام آن گرفت این جــا خودشــان ب
ــه  ــه صراحــت دارد ن ــت فهــِم ســلف، ن ــه حجی ــد ب در پیون
ــد،  ــباق آن برمی آی ــیاق و ِس ــه از س ــارت. چنان ک ــم اش ه
ــاب  ــا اهــل کت ــِش عقیدتــی مســلمانان ب آیــت مذکــور چال
را مــورد بحــث قــرار می دهــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
ــام )ص(  ــر اس ــر پیامب ــیحیان معاص ــان و مس ــه یهودی ک
حضــرت ابراهیــم را از هم کیشــاِن خــود قلمــداد می نمودنــد 
ــور  ــت میس ــه هدای ــت یابی ب ــه دس ــدند ک ــی می ش و مدع
ــیحیت.  ــا مس ــت ی ــذِر یهودی ــز از رهگ ــت ج ــر نیس و میس
قــرآن بــا کشــیدن خــط بطــان بــر ادعــای بنــی اســراییل، 
یکتاپرســتی  و  پاک کیشــی  نمــاِد حنفیــت،  را  ابراهیــم 
ــلمانان  ــه مس ــره، ب ــورۀ بق ــة 136 س ــد و در آی می خوان
ــد:  ــیحیان بگوین ــان و مس ــه یهودی ــه ب ــد ک ــتور می ده دس
ــة او  ــه از ناحی ــه آن چ ــم، و ب ــان آورده ای ــدا ایم ــه خ ــا ب »م
بــر مــا نــازل شــده و بــه آن چــه بــر ابراهیــم و اســماعیل و 
اســحاق و یعقــوب و پیامبــران اســباط )نــواده گان یعقــوب( 
نــازل گردیــد و همچنیــن بــه آن چــه بــر موســی و عیســی و 
پیامبــران دیگــر از ناحیــة پروردگارشــان داده شــده ایمــان 
داریــم، و هیــچ فرقــی میــان آن هــا نمی گذاریــم و در برابــر 

فرمــان حــق تســلیم هســتیم«.   
ســپس در آیــة مــورِد نظــر، خطــاب بــه مســلمانان می گویــد 
ــه  ــما ب ــِد ش ــز همانن ــان نی ــیحیان و یهودی ــر مس ــه اگ ک
تمــام پیامبــران الهــی ایمــان بیاورنــد و بیــن آن هــا فــرق 
نگذارنــد و همــه را بــه یــک پیمانــه احتــرام کننــد، بــه راه 
ــت  ــت پش ــه حقیق ــر ب ــا اگ ــوند. ام ــت می ش ــت هدای راس
کننــد و بیــن پیامبــران الهــی فــرق و تفکیــک قایــل شــوند، 

ــد ــدا می گردن ــه گان ج ــة هدایت یافت از جرگ

بر زیرساخت های  درنگی 
انتقادی  بازخوانِی  تیوریِک 

فهِم سلف از دین
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در کشـورهایی با نظام جمهوری و دارای پارلمان رسـم بر 
ایـن اسـت که مردم، کسـانی را بـه عنوان نماینده گان شـان 
در پارلمـان برمی گزیننـد کـه آنـان بـا توجـه بـه دانـش و 
کننـد.  نماینده گـی  شـهروندان  از  دارنـد،  کـه  تجربه یـی 
وظیفـۀ نماینـده گان مـردم هم توجـه و رسـیده گی به آنچه 
مـردم می خواهند اسـت. نماینـده گان مردم در کشـورهای 
دیگـر تمـام تاش شـان این اسـت که در چارچـوب قانون 
و بـا در نظرداشـت نیازهـای مردم و کشـور بـه امر وکالت 

بپردازند.
رسـم  وضعیـت  ایـن  عکـس  ظاهـراً  افغانسـتان  در  امـا 
اسـت؛ نماینـده گاِن پارلمـان بـه جـای این کـه خودشـان 
را مسـوول و پاسـخ گو در برابـر کسـانی کـه آنـان را بـه 
نماینده گـی از خـود برگزیده انـد، بداننـد، بیشـتر خـود را 
بـادار مـردم می داننـد و هیـچ اعتنایـی بـه خواسـت و نیاز 
آنـان نمی کننـد. از سـال های حکومـت حامـد کـرزی کـه 
بگذریـم، پـس از روی کار آمـدن حکومـت وحـدت ملی 
ایـن وضعیـت آشـکاراتر از هـر وقـت دیگر شـده اسـت.
روز گذشـته، مجلـس نماینـده گان میزبـاِن نامـزد وزیـراِن 
اجتماعـی،  امـور  و  کار  داخلـه،  دفـاع،  وزارت خانه هـای 
وزیـراِن  نامـز  اسـت  قـرار  بـود.  ترانسـپورت  و  معـادن 
پیشـنهادی حکومـت در پیونـد به برنامه های احتمالی شـان 
در صـورت وزیـر شـدن بـه نماینـده گان مـردم وضاحـت 
دهنـد. ایـن رونـد دیـروز بـا آمـدن پنج نامـزد وزیـر آغاز 
شـد. امـا چیـزی کـه بیـش از همه جلسـۀ دیـروز مجلس 
را خسـته کن و نگـران کننده نشـان مـی داد، غیـر حاضری 

ده هـا نماینـدۀ مـردم در آن جلسـه بـود.

توضیـح  را  برنامه های شـان  حالـی  در  وزیـران  نامـز 
حضـور  جلسـه  در  نماینـده گان  اکثریـت  کـه  می دادنـد 
نداشـتند. گفتـه می شـود کـه بیش از هفتـاد وکیـِل پارلمان 
از روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته تاکنـون در برای اشـتراک 
در نشسـت کندهـار، در آن والیـت بـه سـر می برنـد. در 
میـان ایـن وکا، حتا معـاون نخسـت مجلـس نماینده گان 

نیـز حضـور دارد.
از سـویی هـم، بـه گفتـۀ شـماری از اعضـای مجلـس و 
هـم بـر بنیـاد گزارش هایـی کـه بارهـا از سـوی رسـانه ها 
نشـر شـد، شـمارِ چشـم گیری از نماینـده گاِن مجلـس در 
جلسـه های روزمـرۀ ایـن مجلـس نیز حضـور نمی داشـته 
مصـروف  آنـان  از  شـماری  می شـود،  گفتـه  کـه  باشـند 
کارهـای شـخصی و حتـا »کمیشـن کاری« هسـتند. حضور 
اکثریـت قریب بـه اتفاِق نماینـده گان مجلـس در روزهای 
صندوق گـذاری و رأی گیـری بـرای نامـز وزیـران در ایـن 
اتـاق، ادعـای »کمیشـن کار« بودن شـماری از ایـن اعضا را 
بیـش از پیـش تقویـت می کند. دیده می شـود که بسـیاری 
از اعضـای مجلـس نماینـده گان عاقه یـی به شـنیدن و رد 
و تائیـد برنامه هـای نامـزد وزیـران ندارنـد؛ آنچـه بـرای 
آنـان مهـم بـه نظـر می رسـد، رأی آوردن و نیـاوردن نامزد 

وزیـران بنابـر عایـق و سـایق آنان اسـت.
در ایـن میـان، امـا چشم پوشـی از فسـاد و معاملـۀ نامـزد 
وزیـراِن پیشـنهادی حکومـت نیـز کاری بـه دور از انصاف 
خواهـد بـود. نامـزد وزیـران، متهـم بـه معاملـه و خریـد 
از  هسـتند.  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  از  تائیـد  رأی 
مـوارد دیگـر اگـر بگذریـم، وقتی بـه تاریخ ۳ میزاِن سـال 

جـاری معرفـی نامـزد وزیـران بـه مجلس بـه بیـش از دو 
هفتـه بـه تعویـق افتـاد، تصاویـر زیـادی از مهمانـی نامزد 
وزیـران بـرای اعضای مجلس در رسـانه های کشـور نشـر 
و بخـش شـد کـه به گفتـۀ بسـیاری، در ایـن مهمانی ها در 
ازای رأی تائیـد، پـول گرفته شـد؛ در یک مورد مشـخص، 
جلسـۀ  در  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار،  فضل هـادی 
عمومـی ایـن مجلـس از اعضـای ایـن اتـاق خواسـت تـا 
در مهمانـِی کـه او برای نامـزد وزیران حکومـت در هوتل 

انترکانتیننتـال برگـزار کـرده اسـت، شـرکت کنند.
پیـش از ایـن، عبدالبـاری جهانـی، نامـزد وزیـر حکومـت 
مجلـس  اعضـای  فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت  بـرای 
نماینـده گان را بـه گرفتـن پـول از نامزد وزیـران حکومت 
متهم کرده بود. آقای جهانی در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش 
نوشـته بود که ظاهر قدیر، معاون نخسـِت پیشـین و عضو 
کنونـی مجلـس نماینـده گان، در یک مهمانی بـه او و نامزد 
وزیـران دیگـر حکومـت گفتـه بود که بـرای گرفتـن رأی 
اعتمـاد از مجلـس نماینـده گان، آنـان بایـد بـه هـر عضـو 

مجلـس، پنج تـا ده هـزار دالـر بدهند.
دیـروز نیـز پیـش از ارایـۀ برنامه هـا از سـوی ایـن نامـزد 
وزیـران، رمضان بشردوسـت، یکی از نماینـده گان مجلس، 
از ارایـه نشـدن اسـناد تابعیت نامـزد وزیران انتقـاد کرد. به 
گفتـۀ آقـای بشردوسـت، هیـچ  یـک از وزیرانـی کـه برای 
ارایـۀ برنامه های شـان بـه مجلـس حضـور یافته اند، اسـناد 
تابعیت شـان را بـرای بررسـی بـه نماینده گان مجلـس ارایه 
نکرده و تجربۀ کاری و اسـناد تحصیلی شـان مطابق پُسـتی 

کـه در آن نامـزد شـده اند، نمی باشـد.
بـا ایـن وجـود، پرسـش هایی کـه مطـرح می شـود، ایـن 
اسـت کـه نماینـده گان غیـر حاضـر در جلسـه های ارایـۀ 
برنامه هـای نامـز وزیـران، بـه کـدام دلیـل و بر چـه مبنای 
بـه نامـزد وزیـران رأی می دهنـد؟ آنان از کجـا می دانند که 
مثـًا فـان وزیـر چـه کارهایـی را در زمـان احرازِ پسـِت 
تـا کنـون  انجـام خواهـد داد؟ پرسـش هایی کـه  وزارت 
بی پاسـخ مانـده انـد و نیـز معلـوم نیسـت به ایـن فرهنگ 

چـه زمانـی نقطـۀ پایان گذاشـته می شـود؟
معامله گـری اعضـای مجلـس و نامـزد وزیـران زمانـی بـه 
اوج خـود رسـید کـه محمداشـرف غنی بـه نامـزد وزیران 
ُهشـدار داد کـه اگـر بـرای گرفتـن رأی پـول توزیـع کرده 
بودنـد، نام شـان از لیسـت اعضـای کابینـه بیرون می شـود. 
وضعیـت دیـروزی مجلـس حکایـه از آن داشـت که هیچ 
تغییـری در نـوع برخـورد وکا بـا وزرا بـه میـان نیامده و 
در روزهـای بعـد روشـن خواهد کـه نامزد وزیـران با چه 
مبنایـی رأی تائیـد و یـا هم عـدم تائید به دسـت می آورند.

دفتـر نـی بـار دیگـر از حکومت وحـدت ملـی می خواهد 
تـا هـر آنچـه در تـوان دارد بـرای حفاظـت رسـانه ها و 
خبرنـگاران انجـام دهـد و بیشـتر از ایـن بـه تروریسـتان 
فرصـت ندهـد تا با اسـتفاده از موقع به آزادی بیان آسـیب 

نند. برسا
دفتـر نـی حمایـت کننـده رسـانه های آزاد افغانسـتان از 
بـوده  نگـران  کشـور  رسـانه های  بـر  حمـات  تشـدید 
انعـکاس در شـهر  و حملـه اخیـر بـر سـاختمان رادیـو 

اسـت. افـزوده  نگرانی هـا  ایـن  بـه  جال آبـاد 
دفتـر رسـانه  یی رادیـو انعکاس در شـهر جال آبـاد، دیروز 

شـنبه، ۱۱ قوس مـورد حمله  قـرار گرفت.
گفتـه می شـود کـه در این حملـه بـه کارمندان این رسـانه 
آسـیب نرسـیده، امـا در ایـن حملـه دو پولیـس کشـته و 

شـش پولیـس دیگـر زخمـی شـده اند.
انجنیـر زلمی، رییـس رادیو تلویزیون انعـکاس در این باره 
گفت: » نخسـت مهاجمان با شـلیک راکت سـاختمان این 
رسـانه را هـدف قرار دادند و سـپس مـواد انفجاری جابجا 
شـده در یک موتر ریکشـا در مقابل درب سـاختمان رادیو 

انعکاس منفجر داده شـد.«
شـهر  در  انعـکاس  رادیـو  سـاختمان  نیـز  ایـن  از  پیـش 
جال آبـاد هـدف قرار گرفتـه بود که در اثر آن آسـیب های 

مالـی بـه سـاختمان ایـن رسـانه وارد شـده بود.

دفتـر نـی در اعامیه یی گفته اسـت: »اگر دولت افغانسـتان 
اقـًا  اقـدام نمی کنـد،  امنیـت رسـانه ها  تامیـن  در زمینـه 
اعـان کنـد که رسـانه ها بـر اسـاس آن خود شـان تصمیم 

بگیرند.«
در ایـن اعامیـه آمده کـه پیشـنهاد دفتر نی بـرای رفع این 
مشـکل ایـن اسـت کـه یک مجمـع ویژه سـاخته شـود که 
در آن تمـام رسـانه ها در والیـات جابه جـا شـوند و امنیت 
خـود را خـود شـان تأمیـن کننـد و در این زمینه سـهولت 

ایجاد شـود.

اعامیـه افـزوده کـه در این اواخـر حمات بر رسـانه های 
کشـور افزایـش یافتـه و چنانچـه دیـده می شـود دولـت 
 افغانسـتان بـرای رفـع ایـن معضلـه هیـچ اقدامی عملـی را 

در نظـر نگرفته اسـت.
نـی تاکیـد کـرده کـه پیـش از این دفتـر تلویزیون شمشـاد 
کـه در چنـد کیلومتـری ارگ ریاسـت جمهـوری موقعیت 
دارد؛ هـدف حملـه تروریسـتی قـرار گرفت کـه در اثر آن 
یـک محافـظ ایـن رسـانه جـان باخـت و شـمار دیگـر از 

کارمنـدان ایـن تلویزیـون زخمـی  شـده بودند.
در اعامیـه تاکیـد شـده که دفتـر نی بار دیگـر از حکومت 
وحـدت ملـی می خواهـد تا هـر آنچـه در تـوان دارد برای 
حفاظـت رسـانه ها و خبرنـگاران انجـام دهـد و بیشـتر از 
ایـن بـه تروریسـتان فرصـت ندهـد تا بـا اسـتفاده از موقع 

بـه آزادی بیان آسـیب برسـانند.
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ــکا د حکومــت  ــر چــارو د امری ــې پ د افغانســتان د بیارغون

ــي رســنۍ رسه  ــوې امریکاي ــه ی ــش جــان ســوپکو ل رسمفت

پــه خــرو کــې پــه افغانســتان کــې د وســله والو طالبانــو د 

ــړی دی. ــګار ک ــدې ټین ــو بان ــه وړل ــو له منځ ــايل رسچین م

ــر  ــو پ ــله والو طالبان ــې د وس ــي چ ــوپکو وی ــاغي س ښ

ــري چــې  ــه وخــت امــکان ل ــل هغ ــدې د جګــړې ګټ وړان

پــه دې هېــواد کــې د وســله والو طالبانــو ســره مــايل 

ــه الړ يش. ــه منځ ــواد ل ــدره م ــې مخ ــه، يعن رسچین

دی وايــي: »تــر هغــو بــه د طالبانــو پــر وړانــدې جګــړه ونــه 

ګټــل يش چــې مــايل رسچينــه يــې له منځــه والړه نــه يش. 

جــرال نیکلســن پــه ډاګــه وویــل چــې دا »مخــدره مــواد« د 

طالبانــو ۶۰ ســلنه عوایــد تشــکیلوي، نــو زمــوږ نظــر دا دی 

چــې کــه غــواړئ د طالبانــو پــر وړانــدې بریالــی شــئ بایــد 

د »مخــدره مــواد« پــر وړانــدې اقــدام وکــړي.«

ښــاغي ســوپکو پــه داســې حــال کــې دا څرګندونــې کــوي 

ــت  ــد والی ــه هلمن ــې پ ــو راهیس ــږدې دوو اونی ــه نې ــې ل چ

کــې مخــدره مــوادو ســر مرکزونــه چــې د وســله  والو 

طالبانــو د متویــل ســرې رسچینــې بلــل کېــږي د افغــان او 

امریکايــي ځواکونــو تــر هوايــي حملــو النــدې راغــي دي.

د افغــان چارواکــو پــه خــره پــه دې حملــو کــې ســلګونه 

ــد  ــو د تولی ــي او د هیروئین ــه تل ــواد له منځ ــدره م ــه مخ ټن

ــوي دي. ــاړې ش ــم ویج ــې ه ــرې کارخان ــو س څ

عمومــي  ځواکونــو  امریکايــي  د  کــې  افغانســتان  پــه 

ــواد د  ــدره م ــم مخ ــن ه ــان نېکلس ــرال ج ــدان ج قومان

وســله والو طالبانــو د متویــل اصــي رسچینــه بللــې ده، دی 

ــه الرې  ــوادو ل ــدره م ــه د مخ ــه ډل ــې دغ ــوي چ ــګار ک ټین

ــوي. ــه ک ــد ترالس ــر عوای  ډې

ښــاغي نېکلســن ویــي چــې د افغانســتان مخــدره مــواد پــه 

کال کــې۶۰ میلیــارډ امريکايــي ډالــر عوایــد لــري چې۲۰۰ 

میلیونــه ډالــر يــې د وســله  والو طالبانــو د مرشانــو جېبونــو 

تــه ځــي.

ــات  ــه حی ــات الل ــد وايل حی ــه وخــت کــې د هلمن ــه ورت پ

ــه  ــو له منځ ــرو کارخان ــوادو د س ــدره م ــې د مخ ــي چ واي

ــي  ــډ نظام ــو ګ ــي ځواکون ــان او امریکاي ــاره د افغ ــو لپ وړل

ــري. ــم دوام ل ــات اوس ه عملی

دی وايــي: »مــوږ د کجکــي، موســی کال، واشــېر او دیشــو 

ــه  ــه پ ــو مرکزون ــوادو او طالبان ولســوالیو کــې د مخــدرو م

نښــه کــړل او لــه منځــه مــو یــوړل چــې پــه تــرڅ کــې یــې 

لســګونه ټنــه مخــدره مــواد لــه منځــه تلــي دي. دوه شــپې 

مخکــې مــو پــه موســی کال کــې ځانګــړي عملیــات لــرل 

چــې ۸،۱۲ ټنــه مخــدره مــواد پــه کــې لــه منځــه الړل.«

ــدره  ــان د مخ ــمېر کارپوه ــو ش ــارو ی ــیايس چ ــوا د س هاخ

ــارزه  ــه مب ــم مهال ــر ه ــدې پ ــر وړان ــزم پ ــوادو او ترورې م

ــوي. ــګار ک ــدې ټین بان

ــی  ــو پخوان ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــوه او پ ــیايس کارپ س

ســالکار شــفیق همــدم وايــي چــې مخــدره مــواد د 

افغانســتان لــه روانــې جګــړې رسه مســتقیمه اړیکــه لــري، 

ــدرو  ــه مخ ــد ل ــاره بای ــدو لپ ــړې د ختمې ــو د جګ ــه ن ځک

ــارزه ويش. ــدي مب ــد ج ــر ض ــوادو پ م

ــد  ــر ض ــوادو پ ــدره م ــم د مخ ــه ه ــه څ ــدم ک ــاغلی هم ښ

روان عملیــات ګټــور بــويل، خــو ټینــګار کــوي چــې افغــان 

حکومــت بایــد هغــو بزګــرو تــه هــم د کوکنــارو د کښــت 

بدیــل ورکــړي چــې لــه مجبوريــه کوکنــار کــري.

ابوبکر صدیق

ACKU
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ورزش
كاوه آهنگر

در پیوند به سنت خاطره نویسی 
آن  از  خوب تـر  امـا  اسـت،  خوبـی  کار  خاطره نویسـی 
خاطره نویسـی  کـه  کسـانی  اسـت.  »اعترافات«نویسـی 
خـود  خطاهـای  و  اشـتباهات  ضعـف،  نـکات  متوجـه  کمتـر  می کننـد، 
می گردنـد، چـون حیـن نـگارش خاطـرات، فضایـی ایجـاد می شـود کـه 
نویسـنده خـود را در مرکـز و محـراق حـوادث می بینـد و حادثه هـا را 
همان گونـه تحلیـل و ارزیابـی می کنـد کـه در حیـن وقوع شـان می کرد. در 
خاطره نویسـی مـا معمـوالً بـا جماتـی ماننـد من چنیـن کردم، مـن چنان 
بـودم، مـن آن را چنـان دیـدم و این را چنین شـنیدم بر می خوریـم؛ و این 

خـود نوعـی حالـت خودشـیفته گی را بـه وجـود مـی آورد.
از جانـب دیگـر، خاطره نویسـی در بررسـی و تحلیـل قضایـا و حـوادث 
تاریخـی بـه عنـوان منبـِع دسـت سـوم قابل اسـتفاده اسـت، آن هم بـا این 
شـرط کـه فوق العـاده محتاطانـه بایـد بـا آن برخـورد کـرد تـا مسـحور 
کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  البتـه  نگردیـد.  نویسـنده  »خودشـیفته گی« 
خاطره نویسـی دو گونـه اسـت، یکـی ایـن که شـخصی هـر روز یـا الاقل 
هفتـۀ یکبـار جریـان حوادثی را کـه در محیـط و اطرافش اتفاق افتـاده اند، 
می نویسـد و بعـد آن را بـا انـدک ویرایـش و پیرایـش به نشـر می رسـاند. 
قسـم دومـش این اسـت که نویسـنده پـس از این که سـال ها از آن حوادث 
و رویدادهـا گذشـتند، تصمیـم به نوشـتن خاطـرات خویش می گیـرد. این 

شـکل دوم خطرنـاک و شـدیداً گمـراه کننده اسـت.
امـا بهتـر از اینان، نوشـتن اعترافات اسـت؛ به ویـژه برای آنانی کـه در کار 
سیاسـت دخیـل انـد. البته هـر کی را َزهـرۀ نوشـتن »اعترافات« نیسـت. ما 
تعـداد معـدودی داریـم کـه جسـارت نوشـتن اعترافـات را داشـته انـد که 
از آن جملـه می تـوان از غزالـی، اگوسـتین قدیس، روسـو و تولسـتوی نام 
بـرد. برای نوشـتن اعترافات و نوشـتن صادقانـۀ اعترافات، باید شـخصیِت 
بـزرگ داشـت و جسـارت علمی و برای همین اسـت که مـا خاطره نویس 

فـراوان داریـم و »اعترافات«نویس اندک.

عبدالبشیر فکرت

از نظر تا عمل
فاصلـه از »نظـر« تـا »عمـل« در زنده گـی ما بسـیار برجسـته 
اسـت. چـه بسـا از مـا کـه خاف آنچـه بـه آن بـاور داریم، 
عمـل می کنیـم و ایـن مسـأله طنـز تلـخ زنده گـی مـا اسـت. کی سـت کـه 
ندانـد دروغ گویـی زشـت اسـت« و »غیبـت، کار شایسـته یی نیسـت«. اّمـا 
واقعـًا چه قـدر بـه ایـن ارزش هـا و فضیلت هـا آراسـته ایم؟ بـا تأسـف کـه 
پای بنـدی بـه این گونـه فضایـل اخاقـی در جامعـۀ مـا نزدیـک بـه صفـر 
اسـت و بـا ایـن وجود، هیـچ کـس در ادعای دیانت و مسـلمان بـودن کم 
نمـی آورد. افـت اخاقـی در جامعـه را می تـوان در کتله هایـی از جوانـاِن 
ایسـتاده بـر سـرکوچه ها کـه کاری جـز هرزه گویـی و اذیّت رسـانی بـه 
دیگـران ندارند، روشـن تر مشـاهده کـرد. رونـد فزایندۀ چنیـن پدیده هایی 
واقعـًا ناامیـد کننـده اسـت و آدمـی گاهـی بـه ایـن نتیجـه می رسـد که به 
جایگزینـی نسـل ها نیـز نمی تـوان امیـد بسـت و برخـاف بایـد خـود را 
بـرای تحّمـل چنـد قرن انحطـاط فکـری و فرهنگـی دیگر آماده سـاخت.

ملک ستیز

دوســتی دارم بــه نــام جوزیــف مــووارون که شــهروند 
زمبیــا اســت. در ســال ۲00۵ بــا هــم یک جــا در مرکــز 
مطالعــات اســتراتژیک کوپن هاگــن کار می کردیــم. 
ــی نظام هــای شــکننده پژوهشــی کــرده کــه خیلــی  او روی بی ثبات
دل پســند اســت. روزی برایــم از عوامــل کودتاهــای زیــاد در افریقــا 
ــر و شــکننده  ــای فقی ــف، دولت ه ــاور جوزی ــه ب ــرد. ب قصــه می ک
ــد،  ــاد دارن ــتقال طلبی زی ــس اس ــی ح ــت مل ــود ظرفی ــا نب ــه ب ک
دســت خوش کودتاهــا می شــوند. در افریقــا هــر قــدری کــه نقــش 
جامعــۀ جهانــی بــه ویــژه در دوران پسااســتعمار محــدود شــد، بــه 
ــت  ــگ داران دست به دس ــی را تفن ــای سیاس ــه رژیم ه ــان پیمان هم
ــت  ــا وضعی ــه ب ــی آورد ک ــادی م ــای زی ــف مثا ل ه ــد. جوزی کردن
ــی  ــاد نصیحت ــت زی ــا ظراف ــا شــباهت هایی داشــت. او ب کشــور م
ــای  ــدر حمایت ه ــود: »ق ــم نمی ش ــی فراموش ــه هیچ گاه ــرد ک ک
ــه  ــی ب ــا کودتاچ ــد، ده ه ــا برون ــر آن ه ــد، اگ ــی را بدانی بین الملل

ــرد«. ــد ک ــد خواهن جای شــان ســر بلن

اسد بودا

دروغ به نصاب خروار
دولـِت افغانسـتان بـه نصـاب خـروار دروغ می گویـد 
و هوایـی رقـم و عـدد فیـر می کنـد. عملیـاِت خیالـی 
دولـت را ببینـد. بـه ادعـای خـود آن هـا در سـال گذشـته ۱۵00 
عملیـاِت مشـترِک زمینـی و ۳00 عملیـاِت هوایـی؛ یعنـی حـدود 
۱۸00 عملیـات در برابـر داعـش انجـام داده اسـت. جالـب این کـه 
در هـر عملیاتـی کمتـر از یـک نفـر داعش کشـته اسـت و نیروهای 
دولتـی در سـه صدتا عملیـات حتـا بینِی داعـش را هم خـون نکرده 
انـد! واقعیـت، امـا این اسـت کـه عملیاتـی در کار نیسـت. باندهای 
مافیایـی بـه نـام عملیـات ضد داعـش پـول و امکانـات می گیرند و 
حیـف و میـل می کننـد. خـوب اسـت کـه بـه تناسـب هزینه هـا و  
دسـت آورد دقـت شـود تـا بدانیـم کـه دولـت چـه می گویـد و بـه 

نصـاب خـروار بـه مـردم دروغ می گویـد!

قـرعه کشی جـام فـوتبال 
2۰۱۸ پایـان یافـت

مورینیو:

بهترین ترکیب ممکن را 
به مصاف آرسنال می فرستم

فیـسبـوک نـــامــه

ــی  ــی جام جهان ــای گروه ــامل در رقابت ه ــای ش ــای تیم ه گروه ه
فوتبــال ۲0۱۸ روســیه مشــخص شــد. در گــروه A، روســیه، 
عربســتان ســعودی، مصــر و یوروگــوای شــامل انــد. در ایــن گــروه، 
ــته  ــوای پنداش ــیه و یوروگ ــدی روس ــه دور بع ــی ب ــم مدع دو تی

می شــوند.
ــی  ــی خوب ــیه فرصت ــا، روس ــن رقابت ه ــی ای ــه میزبان ــه ب ــا توج ب
ــه  ــته و ب ــر گذش ــتان و مص ــد عربس ــاده گی از س ــه س ــه ب دارد ک
ــد.  ــرگ« نامی ــروه م ــوان »گ ــروه B را می ت ــد. گ ــدی راه یاب دور بع
در ایــن گــروه پرتــگال، اســپانیا، مراکــش و ایــران بــه مصــاف هــم 
می رونــد. در رقابت هــای گروهــی، شــاهد رویارویــی و نتایــج 

تنگاتنــگ پرتگالی هــا، اســپانیایی ها و ایرانــی می تــوان بــود.
فرانســه، آســترالیا، پیــرو و دنمــارک در گــروه D رقابت هــای 
ــه  ــرای صعــود ب ــد. ارژنتایــن ب ــه ان جام جهانــی روســیه قــرار گرفت
دور حذفــی ایــن رقابت هــا در گــروه D بایــد بــا آیســلند، کروشــیا 

ــد. ــی کن ــا زور آزمای ــم نایجری و تی
ــار  ــروه E در کن ــتان در گ ــتوریکا و صربس ــویس، کاس ــل، س برازی
ــد کــه تیــم ســویس پــس از برازیــل فرصتــی  ــه ان ــرار گرفت هــم ق
ــان،  ــروه F آلم ــی دارد. در گ ــه دور حذف ــی ب ــرای راهیاب ــی ب خوب
مدافــع لقــب قهرمانــی ایــن جــام بــا مکســیکو، ســویدن و کوریــای 

جنوبــی هــم گــروه اســت.
بلجیــم، پانامــه، تونــس و انگلســتان در گــروه G و پولنــد، ســنیگال، 
کولمبیــا و جاپــان در گــروه H بــه مصــاف هــم می رونــد. نخســین 
ــاز  ــیه آغ ــون ۲0۱۸ در روس ــخ ۱۴ ج ــه تاری ــام ب ــن ج ــت ای رقاب

خواهــد شــد و تــا اواســط مــاه جــوالی ادامــه خواهــد یافــت.
ایتالیــا، قهرمــان چهــار مرتبه یــی جام جهانــی فوتبــال و هالنــد 
ــه  ــتند ب ــت، نتوانس ــروف اس ــان مع ــال جه ــب فوتب ــه مکت ــه ب ک

جام جهانــی فوتبــال ۲0۱۸ روســیه راه یابنــد.

ــت  ــادۀ رقاب ــًا آم ــه تیمــش کام ــرد ک ــد ک ســرمربی شــیاطین ســرخ تأکی
ــازی  ــش از ب ــری پی ــس خب ــو در کنفران ــت. ژوزه مورینی ــنال اس ــا آرس ب
تیمــش مقابــل آرســنال در هفتــۀ چهاردهــم لیــگ برتــر از انتخــاب بهتریــن 

ــرای ایــن جــدال بــزرگ ســخن گفــت.  ترکیــب ممکــن ب
او در ایــن بــاره اظهــار داشــت:  در ایــن بــازی هــم ماننــد همیشــه ســعی 
ــط  ــر وس ــا اگ ــتم، حت ــدان بفرس ــه می ــن را ب ــم ممک ــن تی ــم بهتری می کن
هفتــه مســابقات مهــم لیــگ قهرمانــان در پیــش باشــد و شــما برتــری در 
ــازی  ــا روی ب ــن تنه ــز م ــام تمرک ــون تم ــد! اکن ــم بخواهی ــازی را ه آن ب
ــه موضــوع دیگــر  ــود و ب ــد ب ــازی اســت، خواه ــن ب ــه مهم تری بعــدی ک

نمی اندیشــم.
ــا  ــار م ــوپ در اختی ــی ت ــزود: وقت ــه اف ــتریونایتد در ادام ــرمربی منچس س
ــد  ــان هــم بای ــا دروازه ب ــم چــون حت ــه می کنی ــا ۱۱ بازیکــن حمل اســت ب
بدانــد هنــگام تصاحــب تــوپ چــه وظیفه یــی دارد. در مواقــع در اختیــار 
گرفتــه شــدن تــوپ از ســوی رقیــب هــم بــا ۱۱ بازیکــن دفــاع خواهیــم 
کــرد. ایــن دیــدار را بــازی بزرگــی می دانــم، امــا نبــرد ویژهیــی در خاطــرم 
نیســت. حتــا قبــل از ورود بــه انگلیــس در ســال ۲00۴ بــه یــاد دارم، بــازی 

منچســتر یونایتــد مقابــل آرســنال بــرای فتــح جــام حیاتــی بــود.

امام ابوحنیفه و فقه الرأی
مبحث اول

مفهوم »اهل الرأی«
اصطاح »اهل الرأی« برای طرفداران تیوری امام ابوحنیفه در عصر او کمتر مورد 
استفاده بوده است و به معنای امروزی که مورد نظر ما است، استفاده نگردیده و 
کاربرد این اصطاح بیشتر در اعصار بعدی در رابطه با ارزیابی دیدگاه و تیوری 
فقهی امام ابوحنیفه صورت گرفته است و نیز به این صورت می توان گفت که 

این اصطاح یک امر جدید است در رابطه با یک عملیۀ قدیم .
مبحث دوم 

آغاز تعامل میان روایت و رأی 
رأی به مفهوم کاربرد عقل و اجتهادِ شخصی در همان دورۀ نبوی نیز معمول بوده 
پیامبر اسام را در برخی مسایل اجتماعی و یا تجربی، برخواسته از  و دیدگاه 
همین قضیۀ می دانند مانند اظهارنظر ایشان پیرامون یک قضیۀ باغ داری و به همین 
شکل در عصر خلفای راشدین و با گسترش پرسش های جدید تکیه بر رأی نیز 
توسعه یافته است و به صورت یک رفع نیاز توسط آن ها، به ویژه خلیفۀ دوم 
اسام، عمر فاروق مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمِن این بحث می توان 
به قضایایی چون بحث ثبت گفتار، عمل و سکوت پیامبر اسام به عنوان سنت، 
به  اختافات  و  اسام  پیامبر  یاران  سایر  و  راشدین  خلفای  رأی گرایی  ماهیت 

وجود آمده در قضیۀ استفاده از رأی نیز اشاره کرد .
الف؛ سنت میان نقل قول، نقل حال و عدم نقل

در اوایِل عصِر بعد از رحلت پیامبر اسام، نقل و ثبت سخنان پیامبر اسام معمول 
نبوده و حتا منع این عملیه وجود داشته است. همان طوری که ذهبی نقل می کند 
که ابوبکر صدیق برای مردم گفت: »شما سخنانی را از پیامبر اکرم روایت می کنید 
که در روایت تان اختاف وجود دارد و مردم بعد از شما به این اختاف بیشتر 
دچار خواهند شد؛ بنابراین، چیزی را از رسول خدا نقل نکنید و اگر کسی در 
این مورد از شما پرسید، بگویید: میان ما و شما کتاب خدا )قرآن( و جود دارد 
و حال بدانید حال او را و حرام بدانید حرام او را«. به همین صورت از خلیفۀ 
دوم نقل کرده اند که گفته است: »قرآن را مجرد بگذارید و روایت از رسول خدا 
را کمتر کنید«. و گفته شده است که خلیفۀ دوم از این عملیه منع می فرموده است. 
انگیزۀ این کار چند نگرانی می توانسته باشد؛ یک، تصور حاکم در جامعه مبنی 
بر این که تفسیر و فهم لفظی قرآن برای توجیه و رهبری حوادث کفایت می کند. 
مضاف بر آن، این که خود قرآن فرموده است: »قرآن تبیان از برای تمام چیزها 
است.« اعتقاد به کفایت قرآن امروز هم نزد مسلمانان وجود دارد و در آینده نیز 
مختلفی  توجیهات  چیست؟  کفایت  ماهیت  این که  از  منظور  ولی  بود،  خواهد 
نیز  دیگران  قیاس و  و  اجماع  و  از سنت  که  امروز  این که  برای  می تواند شود. 
استفاده می شود، به معنای عدم کفایت قرآن نیست، بلکه به معنای تجویز قرآن 

است، استفاده از آن ها را زیر چتر آن .
دو، نگرانی دوم یک نگرانی معرفت شناختی بوده است به این معنای که با نقل 
روایت از پیامبر اکرم ممکن است، میان قرآن و حدیث، خلط مفهومی صورت 
که  در حالی  تلقی شود،  برابر  مفاد حکم هردو  که  این سبب می گردد  و  گیرد 
بار معرفت شناختی هردو متفاوت است و قرآن کریم کًا قطعی الصدور شناخته 

م یشود، در حالی که سنت این ویژه گی را به صورت مطلق ندارد .
سه، نگرانی دیگر امکان خلِط متنی میان قرآن و سنت بوده است. به این معنی 
که مردم نتوانند میان جمات قرآنی و سخنان شخص پیامبر تفکیک کنند و این 
یا خداناکرده؛ تحریف ناخواستۀ قرآن گردد، در حالی که قرآن  ازدیاد و  سبِب 
خود از این مسأله ُهشدار می دهد. گفته می شود که دستور شخص پیامبر نیز مبنی 

بر منع کتابت سخنان او )حدیث(، با توجه به همین نگرانی صادر شده است.
ب؛ تحدید نقل قول از پیامبر اکرم

پیامبر صورت گرفت،  از  احادیث  ثبت و روایت  منع  باب  آنچه که در  با همۀ 
بازهم نقل قول از او ادامه یافت و دالیل آن نیز واضح بود: نخست این که قرآن 
کریم خود نیز پیامبر را الگو معرفی می کرد و این توجه قرآن به پیامبر، موجب 
می گردید که مردم در باب شنیدن نقل سخنان و عملکرد او عاقه نشان دهند 
و به پرسش های روزمرۀ زنده گی شان پاسخ بیابند. دوم این که جغرافیای بشری 
مسلمانان به سرعت در حال توسعه بود و منع نقل قول از پیامبر نمی توانست 
پیامبر  یاران  از  شخصی،  و  روزمره  صورت  به  مردم  و  گردد  اجرایی  موبه مو 
و  گفته ها  نبود  .ممکن  می گردید  دست به دست  او  سخنان  نقل  و  می پرسیدند 
عملکردهای او را که بسیاری اوقات شاهد بودند، فراموش کنند و در زوایای 

زنده گی شان از آن استفاده نکنند.
با توجه به دالیل گذشته، روایت از رسول خدا ادامه یافت و برای این که توانسته 
باشند از تکثیر بی رویۀ این روند جلوگیری کنند، روش هایی در پیش گرفته شد 
که برای توثیق روایات کمک می کرد و این روش را ما »تحدید نقل قول« نام 
گذاشتیم. گفته می شود که ابوبکر صدیق برای قابل ِپذیرش شدن روایتی از مغیره 
برای او گفت که یک نفر دیگر حاضر کند تا چیزی را که او می گوید، از رسول 
خدا شنیده است، او نیز از رسول خدا شنیده باشد. به این صورت با شهادت یک 
نفر، صحت روایت راوی مورد اعتماد قرار می گرفت و به همین صورت خلیفۀ 
دوم روایتی را از مغیره و ابو موسی نپذیرفت و مطالبۀ کسی را کرد که بر صحت 
روایت ایشان شهادت دهد و او نیز از رسول خدا شنیده باشد. معمول علی ابن 
ابی طالب، خلیفۀ چهارم اسام نیز این بوده است که راوی را بر صحت روایتش 

سوگند می داده است و بعدا آن را می پذیرفته. 
ج؛ نقل قول و نقل حال پیامبر اسالم )ص(

نقِل حاِل پیامبر از وضعیت بهتری در مقایسه با نقل سخنان او قرار داشت و به 
همین ملحوظ، نقل حال او مبین نوع اجرای بسیاری از احکام اسامی شناخته 
توسط  احکام  اجرای  حالت  از  تبعیت  برای  اکرم  پیامبر  که  بود  کافی  می شود. 
خودش، فرموده بود »صلوا کما رأیتمونی أصلی« یعنی مانند من نماز بگذارید. 
سایر  و  روزه، حج  نماز،  مانند  عبادات  کیفیت  تمام  مسلمانان  برای  این سخن 
شعایر فردی را احتوا می کرد و کیفیت شعایر متذکره کمتر مورد اختاف واقع 
گردید. نقل حال، مزیت دیگری نیز داشت و او این بود که در نقل حال، اساس 
توجه به عملیه انجام یافته متمرکز می گردید و محور اصلی همان عملیه پنداشته 

می شد، نه مدلول الفاظ و این مزیت در نقل قول و جود نداشت.
مورد دیگری که باید به آن توجه صورت گیرد، این است که نقل حال مقدم تر 
نویسندۀ روایت  بوده است و نخستین  اولیه  نقل قول مورد توجه مسلمانان  از 
زنده گی پیامبر، یعنی ابن اسحاق درصددِ مستندسازی سیرۀ عملی آن حضرت 
بوده است تا جمع میان سخنان نقل شده از او .این قضیه شباهت های را میان 
نشان  اسام،  پیامبر  و  مسیح  عیسی  رفتار  سنت سازی  در  مسیحیت  و  اسام 
می دهد، اما بعداً آرام آرام نقل قول غلبه یافت و در نهایت، سنت نبوی به صورت 
یک سنت »سخن محور« درآمد و تا آنجا که برعکس، اهمیت برابر سنت فعلی 

)نقل حال( با سنت قولی مورد پرسش و بحث قرار گرفت.
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از  بندرهـای کشـور  تمامـی  دیگـر مسـوولیت  مـاه  دو  تـا 
وزارت تجـارت و صنایـع بـه وزارت مالیه واگذار می شـود.
واگـذاری  بـا  کـه  می گوینـد  مالیـه  وزارت  در  مسـووالن 

مسـوولیت بندرهـا بـه این نهـاد، اصاحات گسـترده در این 
بندرهـا به میـان خواهـد آمـد و درآمد هـای حکومـت نیـز 

می یابنـد.  افزایـش 

ایـن مسـووالن می افزاینـد کـه بندرهـای آقینـه و نیمـروز 
تـا  به گونـۀ اساسـی سـاخته می شـوند  تـا یک سـال دیگـر 
بیرونـی  و  داخلـی  بازرگانـان  نیازمندی هـای  پاسـخ گوی 

 . شد با
مسـووالن وزارت مالیـه می گوینـد، پـس از انتقـال بندرهـای 
کشـور بـه وزارت مالیـه، ایـن نهـاد در بخش معیاری سـازی 
بـرای  گسـترده  اصاحـات  آوردن  بندرهـا،  سیسـتم های 
گـردآوری درآمدهـا و نیز ظرفیت سـازی در ایـن بندرها کار 

 . کنند
نجیـب اهلل وردک، معیـن گمـرکات وزارت مالیـه، می گویـد: 
تجـارت  وزارت  سـوی  از  مـا  بـرای  کـه  انتقـال  »رونـد 
می رسـد، در جریـان اسـت کـه امـکان دارد ایـن رونـد تـا 
دو مـاه تمـام شـود، مگـر مـا ارزیابی مـان را هـم داریـم کـه 
در برخـی جاهـا و بندرهایی کـه داریـم بیشـتر موثـر نیسـتند 
و بایـد ظرفیت شـان را بـاال ببریـم و تجهیزاتـی را نیـز برای 

کنیم«.  فراهـم  آن هـا، 
کـه  می گویـد  صنایـع  و  تجـارت  اتـاق  همین حـال،  در 

بازرگانـان در بندرهـای کشـور در بخـش بررسـی کاالهـا، 
بـا  اضافه سـتانی ها  و  اداری  روندهـای  پیچیده بـودن 
چالش هـای زیـادی روبـه رو اسـتند و بـا انتقـال ایـن بندرها 
مشـکات  حـل  بـرای  جـدی  اقدامـی  مالیـه  وزارت  بـه 

گیـرد.  صـورت  بازرگانـان 
صیام پسـرلی، سـخن گوی اتـاق تجارت و صنایـع می گوید: 
»نبـود گدام هـا در بنـادر مشـکل جـدی دیگـری اسـت کـه 
بایـد گدام هایـی مجهـز بـا تجهیزات عصری سـاخته شـوند 
تـا مـا بتوانیـم اجنـاس و امـوال خـود را نگهـداری کنیـم. 
مشـکل دیگری کـه بسـیار جـدی اسـت ایـن اسـت کـه در 
بخـش تخلیـه مـواد، بدبختانـه از ده تـا پانـزده روز وقت مان 

ضایـع می شـود«. 
پانـزده بنـدر بـزرگ و کوچـک در سراسـر کشـور  فعـال 
هسـتند. بنـدر آقینه، بنـدر حیرتان، بنـدر آی خانم، شـیرخان 
بنـدر، بندر تورغندی، بندر اسـام قلعه، بنـدر ابونصر فراهی، 
بنـدر پل ابرشـیم نمیروز، اسـپین بولـدک، بنـدر غام خان و 
بنـدر تورخـم بندرهای افغانسـتان اسـتند که به گفتـۀ وزارت 
مالیـه بنـدر آقینـه و بنـد نمیـروز بـا معیاری هـای جهانـی 
برابـر خواهد شـد تا ایـن بندرهـا پاسـخ گوی نیازمندی های 

بازرگانـان داخلـی و بیرونی باشـند.

در پــی افزایش حمــات نیروهای 
دولتــی و خارجــی به مراکــز تولید 
و تهیــه مــواد مخدر در افغانســتان،  
طالبــان بــه قاچاق چیــان مــواد 
مخــدر در والیــت هلمنــد دســتور 
داده کارخانه هــای تولیــد مــواد 
مخــدر را در مناطقــی بســازند کــه  
از دیــد نیروهــای امنیتــی بــه  دور 

باشــد.
ــان  ــازه طالب ــر اســاس دســتور ت ب
هلمنــد،  کجکــی  ولســوالی  در 
مخــدر   مــواد  قاچاق چیــان 
کارخانه هــای  پــس  ایــن  از 
در  را  مخــدر  مــواد  تولیــد 
ــد  ــه از دی ــازند ک ــی می س جاهای
جنگنده هــا  و  هلی کوپترهــا 
ــدر  ــواد مخ ــد و   م ــه دور باش ب
ــا  ــدام شــود ت ــاط اق ــا احتی ــز ب نی
ــرار  ــی ق ــای هوای ــورد حمله ه م

نگیریــد.
شــده  پخــش  اعامیــه  ایــن   
امایــی  اشــتباهات  طالبــان 
ــت  ــه حکای ــز دارد ک ــادی نی زی
ــان و  ــودن فرمانده ــواد ب از بی س
اعضــای طالبــان دارد و از ایــن 
ــت  ــوان نتیجــه گرف ــه می ت اعامی
ــکار از  ــور آش ــه ط ــان ب ــه طالب ک
کشــت و تولیــد مــواد مخــدر 
حمایــت می کننــد. طالبــان تــا 
حــال در ایــن مــورد کــدام تبصره 

ــد. ــرده ان نک
در ایــن اواخــر نیروهــای داخلــی 

و خارجــی چندیــن کارخانه هــای 
ــد  ــدر در هلمن ــواد مخ ــد م تولی
هوایــی  حمله هــای  توســط  را 

ــد. ــرار داده ان ــدف ق ه

یکــی از راه هــای در آمــد طالبــان 
مخــدر  مــواد  تولیــد  همیــن 

می شــود. خوانــده 
 

یـک مرکـز مطالعاتی افغانسـتان، پژوهشـی را در 
مـورد صلـح راه انـدازی کرده اسـت.

منطقه یـی  و  اسـتراتیژیک  مطالعـات  مرکـز 
افغانسـتان، دیـروز در نشسـتی زیر نام »بن بسـت 
صلـح در کشـور و راه بیـرون رفـت«، نتایـج این 

پژوهـش را نیـز اعـام کـرد.
در ایـن پژوهـش، بـا دوهـزار تن شـامل اسـتادان 
نهادهـای  اعضـای  و  صاحب نظـران  دانشـگاه، 
فعـال صلح در شـش والیـت افغانسـتان مصاحبه 

است. شـده 
مطالعـات  مرکـز  رییـس  امیـن،  عبدالباقـی 
 76 گفـت  افغانسـتان  منطقه یـی  و  اسـتراتژیک 
درصـد مصاحبه شـونده گان، گفته اند که شـورای 
عالـی صلـح افغانسـتان، نمی توانـد نقـش میانجی 

را بـازی کنـد.
آقـای امیـن می گویـد: »7۸ درصـد می گوینـد که 
بـه یـک میانجی بی طرف ضرورت اسـت تـا آنها 
بتواننـد مذاکـرات صلـح را بـه پیـش ببرنـد و یـا 
هـم در ایـن رابطه کار موثری کننـد، ۹0 درصد از 
کسـانی که در پرسـش شـرکت کردنـد، می گویند 
کـه تفاهـم بین االفغانـی ضـرورت اساسـی صلح 

در افغانسـتان است«.
۸۵ درصـد اشـتراک کننـده گان در ایـن پژوهـش، 

گفتـه انـد که جنـگ در افغانسـتان برنـده ندارد و 
67 درصـد بـاور داشـته اند کـه ارادۀ حقیقی برای 

صلـح در حکومت افغانسـتان وجـود ندارد.
بربنیـاد پژوهـش، 7۳ درصـد پاسـخ دهنـده گان 
گفتـه انـد کـه جنگ در افغانسـتان نیابتی اسـت و 
6۵ درصـد باور داشـته اند که پاکسـتان نمی تواند 

بـرای تأمیـن صلح در افغانسـتان کمـک کند.
امـا شـورای عالی صلح افغانسـتان ایـن پژوهش، 

»ناتمـام« می خواند. را 
عبدالخبیـر اوچقـون، معـاون شـورای عالی صلح 
افغانسـتان در صحبـت بـا رسـانه ها گفتـه اسـت 
کـه ایـن پژوهـش، یـک پژوهـش ناتمـام اسـت. 
مـا اگـر بخواهیـم در افغانسـتان صلـح بیایـد و 
شـهروندان  دسـت  بـه  صلـح  پروسـۀ  مالکیـت 
افغانسـتان باشـد، بهتـر از شـورای عالـی صلـح 
کـه در اینجـا شـخصیت های مهم مختلف کشـور 
می تواننـد  افغانسـتان  مـردم  از  نماینده گـی  بـه 

وسـاطت کنـد.
نتایـج ایـن پژوهش در حالـی همه گانی می شـود 
کـه پیـش از ایـن نیـز از برنامه گـی حکومـت و 
شـورای عالـی صلح برای آوردن صلـح انتقادهای 

فراوانـی وجود داشـت.

مسوولیت  بندرها به وزارت مالیه واگذار می شود

طالبان به قاچاق چیان:

کارخانه های خود را دور از دید 
نیروهای امنیتی بسازید

پژوهش تازه:

شورای صلح نمی تواند نقش میانجی را ایفا کند
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