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شما ممکن است بتوانید ُگلی را زیِر پا لگدمال کنید، اما 
محال است بتوانید عطـِر آن را در فضا محو سازید.
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پشت صحنۀ نامزدِی »جاهد« در وزارت داخله

من به مساعی جناب سپنتا از مسند وزارت خارجه در 
و  دالیل  به  می بایست  ایشان  اما  دارم؛  باور  مورد  این 
عوامل ناکامِی این مساعی که موجب تغییر در نگرش 
اشاره  نشد،  انگلوساکسون ها  و  امریکایی ها  و سیاست 
نشان  مورد  این  در  را  موفقانه  و  عملی  راه  و  می کرد 
ملی  امنیت  مشاور  عنوان  به  سپنتا  دکتور  چرا  می داد. 
و وزیر خاجۀ حکومت حامد کرزی و رفیق شفیق و 
با او نشست  نزدیکش که تا آخر بر سر سفرۀ قدرت 
و هنوز با آن رییس متقاعدش هم کاسه و همراز است، 
سیاسِت  که  هم تباری«  و عشق  »شور  آن  از  را  کرزی 
تقویت تروریسـم طالبان را در پیش گرفت، باز نداشت؟

صفحه 6 

                                                       

چرا انگلوساکسون ها
پیروزی نظامی در جنگ 
افغانستان را نمی پذیرند؟

صفحه2 

فراهم سازی فرصت های کاری برای هموطنان ما
 » برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح » نویدیست برای مردم بی بضاعت ما چه در شهرها وچه در دهات ، زیرا برنامۀ متذکره به طور یکسان خدما ت انکشافی واقتصادی را در ۳۴ والیت افغانستان به تدریج ،  تطبیق وعملی مینامید. 

این برنامۀ ملی چنانچه از نام آن هویداست ، زمینۀ کار و اشتغال را برای  صدها هزار  هموطن ما اعم از تحصیلکرده ها ، دهقانان و روستاییان  ، مهیا میسازد . با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا 
وانکشاف دهات که درزیر چرت این برنامۀ ملی ، عملی میگردد، آنعده از پروژه ها یی که  بصورت نسبی ویران شده اند ، دوباره ترمیم وبازسازی میشوند. پروژه هاییکه فعالیت ندارند دوباره به فعالیت آغاز میکنند و پروژه های نیمه 

فعال به فعالیت کامل میرسند . همۀ این کارها در مؤثریت و ازدیاد تولیدات زراعتی و اقتصادی روستاییان نقش ارزنده داشته و عالوه برآن سبب ایجاد کار برای هموطنان ما میگردد .

جال لتآمب محمد ارشف غنی  رییس جمهوری اسالمی افغانستان  در روز اعالم این برنامۀ ملی فرمودند : 
» ... ما میخواهیم به خاطر ازدیاد حاصالت زراعتی و باغ ها و جهت بهرت ساخنت سیستم آبرسانی و زراعت ، برای زارعان کشورکمک مالی مناییم . مقصد  برنامۀ ایجاد کار برای صلح  اینست که برای دهقانان پول داده شود تا 

توسط آن برای بهرت شدن زراعت ، باغداری و آبرسانی  کار کنند و به این ترتیب  حاصالت شان زیاد  شود  و هم در قریه ها فرصت های کاری مهیا گردد ....«

برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح  در سه مرحله تطبیق و عملی میگردد ، چنانچه محرتم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در زمینه  ، اظهار منودند :
»... وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اشتغال زایی را روی دست گرفته است . با تطبیق آن در کنار حفاظت از پروژه های عام املنفعه، ایجاد کار و تقویت اقتصاد روستایی ، یکی از اهداف اساسی 
این پروژه به شامر می رود. در مرحلۀ اول این برنامۀ ملی ، والیات ننگرهار ، کرن ، لغامن ، بغالن ، کندز ، بلخ ، فاریاب ، جوزجان ، خوست،  کندهار ، هرات و فراه  ، تحت پوشش قرار میگیرند که با تطبیق این مرحله  )۵.۲۵(  

میلیون روز کاری برای مردم ما ایجاد خواهد شد.... » 

کار تطبیق  برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح اکنون عماًل آغاز شده است وروزتاروز با عملی شدن آن ، مردم روستا های ما به آیندۀ روشن خود متیقن شده و با شوروشعف درآن سهم میگیرند.

قابل یادآوریست که برنامۀ همبستگی ملی  وزارت احیا و انکشاف دهات  تا ایندم  در حدود ۸۴۷۲۸ پروژۀ عام املنفغۀ زیربنایی را درعمل تطبیق و به بهره برداری سپرده است .واضح است که با گذشت بیشرت از ده سال ، این 
پروژه ها قساًم استهالک شده اند و به بازسازی وحفظ و مراقبت ، نیاز مربم دارند . بخش حفظ و مراقبت این پروژه های بنیادی  را وزارت احیا و انکشاف دهات توسط برنامۀ همبستگی ملی  به پیش میربد . به همین جهت محرتم 
انجینیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات ، در این اواخر آغاز کار پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت )MCG( برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  را در چندین والیت مربوط به مرحلۀ نخست 

این برنامه ، رسآم افتتاح منودند که ادامۀ این روند درآینده نیز ادامه خواهد داشت.

بدین ترتیب حکومت وحدت ملی با به میان آوردن » برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح » وتطبیق آن درساحۀ عمل ، دراواقع به طبقات محروم جامعه  توجه جدی منوده وازاین رهگذر،  در تغییر مثبت زنده گی مردم بی بضاعت  کشور 
و تقویت بنیۀ اقتصادی آنها ،  قدم های استوار و متین برداشته است . دورمنای برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، نشان از افقهای  روشن  رشد اقتصادی زنده گی مردم ما وبه ویژه مردمان روستایی ما میدهد وبه یاری خدا )ج( دیر 
نخواهد بود که  فقر و بیکاری تا حدود زیادی درکشورما کاهش یافته و زمینۀ انکشاف و ترقی کشور  روز تا روز گسرتش یابد . با تطبیق این برنامۀ ملی ،عده یی از مردم بی بضاعت وآسیب پذیر روستا های ما که بنا برعدم دسرتسی 
شان به اشتغال وکارمناسب ، درصدد فرار از وطن وترک دیار شان بودند ، منیعد بیشرت ازپیش به دوام زنده گی درقریه های خویش امیدوار خواهند شد وبا رصف انرژی برشی شان درراستای امور انکشافی قریه های خویش، هم 
بنیۀ اقتصادی خود را تقویت خواهند کرد وهم سهم ملی ومردمی شانرا درزمینۀ حفظ ومراقبت پروژه ها وتداوم آنان ایفا خواهند کرد. یقینًا که کسب روزی حالل و دسرتسی به اشتغال  ، موجب میشود تا مردم به آیندۀ خود اطمینان 

پیدا کنند و نیروی جسمی ومعنوی شان را در راه رسیدن به زنده گی مرفه و از طریق خدمت به وطن ، رصف منایند.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات
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ACKU تغییراِت اخیر در وزارت امور داخله زمانی
دروِن  و  بیرون  در  ناامنی ها  که  شد  انجام 
شهرها به گونۀ کم سابقه تشدید یافته است. 
مدیریِت  به  را  مشکالت  این  بسیاری ها 
امنیتِی کشور نسبت داده و از تغییراِت وارد 
استقبال  امنیتی  نهادهای  از  یکی  در  شده 
می کنند؛ اما در عین حال تأکید می ورزند که 
وزارت  به ویژه  و  امنیتی  نهادهای  دیگر  در 
باید صورت  تغییراِت الزم  نیز  دفاع کشور 

گیرد. 
وزارت  پست  از  علومی  نورالحق  رفتن 
به صورت  و  یک شبه  هرچند  داخله 
غیرمترقبه صورت نگرفت، ولی برکنارِی او 
وجود  به  را  زیادی  سوال های  شک  بدون 
آورد. آقای علومی پیش از آن که از سمِت 
خود برکنار شود، دچار یک رشته جنجال ها 
داخله  وزارت  در  درونی  کشکمش های  و 
ریاست جمهوری  ارگ  در  آن  از  بیرون  و 
حمایت  او  از  که  منبعی  ـ  سپیدار  کاخ  و 
که رییس  بود. گفته می شد  ـ شده  می کرد 
او  از  بارها  اجرایی  رییس  و  جمهوری 
کناره گیری  سمتش  از  که  بودند  خواسته 
کند، اما به گفتۀ برخی منابع، آقای علومی 
از  را  مشروعیِت خود  که  بود  داشته  تأکید 
شورای ملی به دست آورده و تنها در برابر 

قانون، خود را مسوول می داند. 
آرام  هم  سمتش  از  رفتن  کنار  از  پس  او 
به  سرگشاده  نامۀ  نوشتن  با  و  ننشست 
رییس  شخص  و  ملی  امنیت  شورای 
که  گفت  سخن  مشکالتی  از  جمهوری، 
داخله  وزیر  عنوان  به  مأموریتش  زمان  در 
علومی  آقای  است.  بوده  روبه رو  آن ها  با 
نامه اش گفته است که تحت فشارهای  در 
به  این که  به جای  و  داشته  قرار  شدید 
در  بوده  مجبور  کند،  رسیده گی  وظایفش 
نشست ها و جلسات کابینه و شورای ملی 

شرکت ورزد. 
نارضایتی  بر  دال  نشانه هایی  همه  این ها 
آقای علومی از وضعیت است. حاال این که 
آقای علومی چه قدر حق به جانب می باشد، 
نمی توان قضاوِت صددرصدی کرد؛ زیرا در 
وزارت  پست  متصدی  او  که  زمانی  مدت 
مسایل  در  مثبتی  تغییر  هیچ  بود؛  داخله 

امنیتی کشور رونما نشد و حتا او نتوانست 
تغییرات و اصالحاتی را که وعده کرده بود، 
در وزارت داخله و مجموع ساختار پولیس 
در  علومی  آقای  حضور  کند.  وارد  کشور 
موفقیت  با  توام  حضوری  داخله،  وزارت 
نبود و نمی توان حاال که از این سمت کنار 
یقینًا  ولی  خورد.  تأسف  برایش  شده،  زده 
که  دیگر  مسایِل  برخی  به  نسبت  نمی توان 
احتمال می رود با سرنوشِت افغانستان گره 

خورده  باشند،  بی تفاوت بود. 
فرمانده  جاهد  تاج محمد  جنرال  انتصاب   
پیشین قول اردوی 207 ظفر به این سمت، 
شک  ملی،  وحدت  دولت  سران  سوی  از 
کشور  سیاسی  محافل  در  را  گمان هایی  و 
در  این که  برای  نه  آن هم  است،  برانگیخته 
مدیریت و کارایی جنرال جاهد جای تردید 
وجود داشته باشد، بل به این دلیل که رفتن 
کشور  برای  می تواند  غرب  حوزۀ  از  او 

چالش برانگیز تمام شود. 
اردوی  قول  فرماندهی  در  جاهد  آقای 
207 ظفر در غرب کشور، از دید بسیاری 
قرین  مأموریتی  نظامی،  مسایل  آگاهاِن  از 
منطقۀ  این  در  او  است.  داشته  موفقیت  به 
بود  توانسته  کشور  پُرچالِش  و  گسترده 
کند.  برقرار  را  قبولی  قابل  نسبِی  امنیت 
مناطقی  در  پیش  سال ها  مخالف،  نیروهای 
و  کردند  النه  نیمروز  و  هرات  فراه،  از 
تالش های زیادی به خرچ دادند که شرایط 
به  کشور  شمال  به ساِن  نیز  را  والیات  این 
والیاتی  بر  اگر  کنند.  دگرگون  خود  نفع 
از  بیشتر  فشارهایی  بادغیس  و  فراه  چون 
والیاتی چون بغالن و کندز وجود نداشته، 
نبوده  فشارها  این  هم  آن ها  از  کمتر  ولی 
است. طالبان بارها تالش کرده اند که فراه و 
بادغیس را به تصرِف خود درآورند و امنیت 
کنند.  تهدید  شنیدند  ولسوالی  از  را  هرات 
نایل  خود  اهداِف  این  از  یک  هیچ  به  اما 
نشدند. بسیاری ها این ناکامی های گروه های 
مخالف را به مدیریت نظامِی جنرال جاهد 
او در زمان  دارند که  باور  ربط می دهند و 
مأموریت خود، توانست امنیت شاهراه های 
هرات-  شاهراه  چون  استراتژیکی  و  مهم 
والیات  که  را  بادغیس  هرات-  و  قندهار 

غربی کشور را به والیات شمالی و مرکزی 
دیگر،  از سوی  کند.  تأمین  پیوند می دهند، 
یکی از مسیرهای اصلی خط لولۀ گاز تاپی، 
از مرز ترکمنستان در هرات به سوی قندهار 
در جنوب کشور می رسد. اهمیِت این خط 
لوله برای اقتصاد منطقه و افغانستان، وظایف 
بیشتر می ساخت.  جنرال جاهد را به شدت 
که  آن جایی  از  دارند  باور  آگاهان  برخی 
به  نسبت  منطقه یی شان  حامیان  و  طالبان 
می توانند  که  امتیازهایی  و  این خط  امنیت 
بودند،  حساس  بسیار  کنند،  حاصل  آن  از 
وزارت  پست  به  جاهد  جنرال  انتصاب 
داخله را در دستور کارِ گروهی قرار دادند 
در  برنامه ها  این گونه  مدیریت  در  عماًل  تا 

کشور فعال گردند.
جاهد  آقای  رفتن  آگاهان،  این  گفتۀ  به   
هنوز  این که  به  توجه  با  داخله،  وزارت  به 
او در شورای ملی کاماًل روشن  سرنوشِت 
نیست، با خط لولۀ گاز تاپی پیوند می خورد. 
درون  در  به شدت  که  تمامیت خواه  گروه 
دولت نفوذ دارد، با برکناری جنرال جاهد، 
شرایط را در غرب کشور برای امتیازگیری 
فراهم  تاپی  گاز  لولۀ  خط  از  طالبان  گروه 
گروه  آگاهان،  این  باور  به  است.  کرده 
در  پنجم،  ستون  همان  یا  و  تمامیت خواه 
تاپی  گاز  لولۀ  خط  مسیر  که  است  تالش 
امنیِت الزم را نداشته باشد؛ برخالف آن چه 
این  مردمِ  به  را  آن  وعدۀ  جاهد  آقای  که 

مناطق داده بود.
برای  برنامه یی  چنین  اگر  دیگر،  سوی  از   
کشور  غرب  از  جاهد  جنرال  کردِن  دور 
وجود نداشته، چرا او را به نامزدی وزارت 
این که  دلیل  به  نکرده اند؟...  معرفی  دفاع 
آقای جاهد یکی از منصوبان وزارت دفاع 
برایش  اگر سمتی  که  بود  این  منطقی   بود، 
داده می شد، در همین وزارت داده می شد و 

نه نهادی دیگر. 
پشِت  عنوان  به  مسایل  این  حال،  هر  به 
داخله  وزارت  در  تغییرات  صحنه های 
مطرح اند و زمان، درستی و نادرستِی آن ها 

را ثابت خواهد کرد. 
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در روی  رو  را  طالبان  پاکستانی ها  باید  دیگر،  تا چند روز 
هیأِت دولت افغانستان در یک میز بنشانند تا در مورد پایاِن 
این  با  طالبان  از  شاخه هایی  اگرچه  کنند.  گفت وگو  جنگ 
اقدام مخالفت کرده اند، اما پاکستان وعده سپرده که نمایندۀ 
همۀ گروه هایی معارِض دولت افغانستان ـ از جمله طالبان و 
حزب اسالمی ـ را دورِ یک میز می کشاند. این در حالی ست 
جانِب  از  خون ریزی،  و  قتل  شاهد  روز  هر  افغانستان  که 
طالبان و داعش و گاهی هم حزب اسالمی حکمتیار است 
و همۀ این اتفاق ها و برنامه ها هم از زیر سِر پاکستان آب 

می خورد. 
با  تروریسم  با  مبارزه  در  الزم  همکاری  کنون  تا  پاکستان 
افغانستان ندشته است، در حالی که آن کشور هم از لحاظ 
قربانِی  خود  نظامی،  و  سیاسی  لحاض  از  هم  و  حیثیتی 
تروریسم شده است. ولی در عین حال، پاکستانی ها می گویند 
که افغانستان موجب بی ثباتی های داخلی در پاکستان شده و 
حتا در مناطق مرزی اش، به طالباِن پاکستانی پناه داده است. 
مشکالِت  درگیِر  اندازه یی  به  افغانستان  دولت  آن که  حال 
برابِر  را در  اقدام هایی  نمی تواند  ابداً  داخلِی خود است که 
ادعاهای  رو،  هر  به  دهد.  انجام  پاکستان  امنیِت  و  ثبات 
پاکستان حتا اگر در برخی مواردِ جزیی و اتفاقی با واقعیت 
نزدیکی داشته باشند؛ اما به هیچ عنوان دلیل اصلِی مداخالِت 

پاکستان در امور افغانستان نیستند. 
برای  بهانه هایی اند  پاکستان،  ادعاهای  و  استدالل ها  مسلمًا 
ترسیِم موانِع کالن پیش روی صلح خواهِی مردم افغانستان. 
زیرا پاکستان از رهگذر حمایت های پیدا و پنهان از تروریسم  
و صدور ترویست به جهان، منافِع مادی و سیاسِی بزرگی را 
نصیب می شود؛ منافعی که این روزها شرکای قدرتمندی در 
سطح منطقه و جهان پیدا کرده است. چنان که حاال روسیه 
نیز منافِع خود در افغانستان را در هیأِت حمایت از شاخه یی 
از طالبان که در برابر داعش قرار دارد، جست وجو می کند. 

اما پاکستان در این میان، به عنوان اصلی ترین حامی طالبان، 
تالش می کند که جنگ و ناامنی را چه در پوشِش نام طالب و 
چه در قالِب داعش، برای مدت های مدید در افغانستان حفظ 
کند. متأسفانه تا کنون هیچ تغییری در سیاسِت جنگ افروزانۀ 
پاکستان به میان نیامده و این کشور هر روز بیشتر از گذشته 
ثابت می کند که در موضوع صلِح افغانستان صادق نیست و از 
همین رو اصاًل نمی توان به اظهارات اخیِر مقام های پاکستانی 
مبنی بر دعوِت طالبان به شرکت در مذاکرۀ مستقیِم صلح با 
دولت افغانستان دل خوش کرد. پاکستان شاید نماینده های 
طالبان را به میز مذاکره و گفت وگوی رو در رو با مقامات 
افغانستان بکشاند؛ اما یقینًا این نشست ها به صلح نمی رسند 
و پاکستان همچنان به مهندسی وضعیت در افغانستان ادامه 

می دهد و بی ثباتی را حمایت می کند. 
از سوی دیگر، در یکی ـ دو سال اخیر، حوادث و معادالِت 
و  برآمده  بیرون  پاکستان  بازیگرِی  حیطۀ  از  افغانستان 
میدان  این  وارد  را  فراوانی خود  نزدیِک  و  دور  کشورهای 
کرده اند و در موازات با پاکستان، منافع شان در این کشور را 

سبک و سنگین می کنند. 
نزدیک  طالبان  با  رو  در  رو  نشسِت  به  حالی  در  اکنون  ما 
می شویم که هیچ اعتمادی در جامعۀ افغانستان و همچنین 
همکاری  به  نسبت  چهارجانبه  نشسِت  ضلِع  سه  میان  در 
صادقانۀ پاکستان وجود ندارد. ارگ ریاست جمهوری نیز در 
به سر می برد  برای صلح  برنامۀ الزم و سالم  اراده و  فقدان 
و خودفریبانه آب در هاون می کوبد. مسلمًا کش وگیرهای 
وعیدهای  و  وعده  و  چهارجانبه  نشست های  زیکزاکِی 
پاکستان، هیچ کدام دردِ مردم افغانستان و نیازشان به صلح را 
دوا نمی کنند. مردم از سران دولت وحدت ملی می خواهند 
که به قضیۀ صلح، نگاهِ ملی و مردمی داشته باشند و ابزارهای 
تحقِق صلح را در داخل جست وجو کنند. مردم دلیِل اصلِی 
این همه ناامنی و کلید دست یابی به صلح را می دانند و هر 
روز به هزار زبان آن را شرح می دهند. دولت وحدت ملی 
باید به مردم مراجعه کند. در غیر این صورت، هرقدر مذاکره 

کنـد، صلح نمی آید!

مذاکره می شود اما 
صلح نمی آید!
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هدف جنگ افغانستان چه بود؟

نیک پاتون والش
  برگردان: مختار یاسا

منبع: سی ان ان
اوضاع فعلی افغانستان به حدی خراب است که حتی تصور آن را 

نمی کردم؛ چون نسبت به آینده آن خوشبین بودم.
غربی ها  است.  بوده  کار  نتیجه  و  تصمیم گیرنده  همیشه  خسته گی 
مواجه  آن ها  با  افغانستان  در  نیروهای شان  که  از خشونت هایی  نیز 
شدند و خشونت هایی را که خودشان روزانه در حق افغان ها مرتکب 
از مصارف پرهزینه، جایی که یک  شدند، خسته شده اند. خستگی 
میلیون ها دالر کاکا سام )دولت  نیروگاه برق به سختی فعال شد و 

امریکا( به مصرف رسید.
و خستگی دیگر   خستگی طالبان  که بیشتر در غیابت دامن گیرشان 

شد؛ اما آن ها تنها خستگی مورد خودشان را احساس کردند.
گه گاهی تکان های موردی به جهان یادآوری می کند که جنگ هنوز 
به  دادن  پناه  به خاطر  براندازی طالبان  برای  دارد. جنگی که  جریان 
اسامه بن الدن رهبر القاعده پس از حمالت یازدهم سپتامبر در سال 
200۱ آغاز شد، به قیمت زندگی بیش از ۳۵00 عضو خدمتی ائتالف 

و ده ها هزار غیرنظامی افغان تاکنون تمام شده است.
نیروهای افغان در این هفته، پس از ماه ها تحمل کم تجهیزی و روحیه 
ضعیف، باآلخره از دو موضع حیاتی در والیت پرخشونت هلمند، 
خارج شدند. تنها لشکرگاه و سنگین بزرگترین سنگرهایی هستند که 
هنوز تحت کنترل حکومت باقی مانده اند و حس شومی که باآلخره 
منطقه غنی از تریاک جنوب به گونه کامل در دست طالبان خواهد 

افتاد.
چند هفته پیش در ادامه این جنگ واصل احمد نیز جان داد. واصل 
را  ضدطالبان  مبارزان  از  گروهی  و  داشت  بلدیت  جنگ افزارها  با 
فرماندهی می کرد. مردان مسلح موترسایکل سوار طالبان او را زمانی 
به قتل رساندند که برای مادر، خواهر و برادران اش غذا می خرید. 

واصل ۱۱ سال سن داشت.
قبل از بازی ائتالف

است،  شده  شناخته  امپراتوری ها«  »گورستان  به نام  که  افغانستان 
بدون  دارد.  شهرت  استعمارگران  و  کشور گشایان  ذلیل سازی  در 
اما هم  پیروزی آسان خوانده شدند،  این که در کاغذ  در نظرداشت 
با  افغانستان  از   ۱۹ قرن  در  بریتانیا  هم  و   ۱۹۸0 دهه  در  شوروی 

شکست خونین مجبور به عقب نشینی شدند.
زمان تعریف چیزی را که امروز مردم به آن »امپراتوری« می گویند 
تغییر داده است، اما این درک را نه. نیروهای امریکایی با احساس 
بود و زمان دست  عاقالنگی، ضرب المثلی که »ساعت دست آن ها 
طالبان « را تکرار کردند. در واقع باتری ساعت دستی امریکایی ها تمام 

شد و طالبان هم صاحب ساعت شد و هم زمان.
ظهور طالبان قبل از ۱۱ سپتامبر بیشتر مرهون اختالفات قومی بود. در 
این جنگ داخلی که بعد از خروج نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹ 
آغاز شد، نیروهای پشتون از جنوب به سوی کابل هجوم آوردند و 

تاجک ها را دوباره به طرف شمال مجبور به عقب نشینی کردند.
نیروهای ویژه امریکایی در آن جنگ داخلی، جانب شکست خورده 
بیرون  کابل  از  را  با دیگر جنگ ساالران، طالبان  را گرفت و همراه 
راندند. در کابل آنها حامد کرزی را که یک شخصیت کاریزماتیک 
و نرم خو بود، به عنوان رئیس دولت برگزیدند. کرزی برای گردهم 
آوردن افغان ها، پیچیده گی های فراوانی را طی کرده بود. بن الدن و 
در  کوتاهی  برای مدت  تعدادی شان  و  بودند  رفتن  در حال  طالبان 

پاکستان مخفی شدند.

چند وقتی گذشت. امریکا در سال 200۳ به عراق حمله کرد. طالبان 

گیر  عراق  در  امریکا  یافتند.  را  پای شان  جای  دوباره 
شدن  خارج  کرد.  ظهور  دوباره  شورش گری  ماند. 
مناطق از کنترل دولت افغانستان آغاز شد. تا سال 200۸ 
وضعیت فوق العاده خراب شد و امریکا فهمید که این 
تنها »جنگی« است که مجبور است بجنگد  حتی یک 

لیبرال ضد جنگ مثل رئیس جمهور اوباما.
شدت یافتن جنگ

داشت.  وجود  شدیدی  تمرکز  سال  سه  برای  تقریبا 
وارد  امریکایی  نیروهای  از  بزرگی  موج  اول،  قدم  در 
در  امریکایی  نیروی   ۱00000 تقریبا  شدند.  افغانستان 
قالب نیروهای ناتو در یک نقطه و تاریک ترین دره های 
طالبان هجوم بردند. با پیاده شدن در افغانستان و مصرف 
میلیون ها دالر در ماه، کوشش کردند تا حضورشان را 
در روستاهای باریک و دور افتاده مناطقی مثل کندهار 
حفظ نمایند. با این حضور می خواستند نشان بدهند که 

امریکا دیگر شورش گری را رفع کرده است.
اما هرگز به پایان نرسید. در حقیقت آن مانور، بخش 
تبلیغاتی از یک طرح بود: امریکا و ناتو فقط برای چند سال حضور 
دارند ـ تا این که نیروهای افغان آماده شوند ـ و آن وقت آنها بیرون 
خواهند شد. طالبان امیدوار بودند که نیروهای افغان آماده نمی شوند 

و صبر کردند. به نظر می رسد که طالبان کارشان را کردند.
پس از آن، موضوع بودجه پیش می آید: ایاالت متحده در افغانستان 
که بزرگترین برنامه بازسازی در طول تاریخ امریکا بوده، ۱۱0 میلیارد 
شدند  ساخته  جدیدی  سرک های  بعضی  است.  کرده  مصرف  دالر 
از  اما  بخشیدند،  دوباره  جان  شهرها  از  تعدادی  در  زندگی  به  که 
این پول ها ساختمان هایی نیز بلند شدند که همیشه خالی و بی کاره 
در  بی پروایی  باعث  بی پیشینه  به گونه ی  پول  ماندند. سرازیر شدن 

مصارف و مخارج مردم شد.
بانک جهانی در یک مورد خاطر نشان کرد که بیش از ۹0  بودجه 
آن،  از  پس   ( است.  خارجی  کمک های  به  وابسته  افغانستان  کلی 
من به زودی تماسی از سفارت امریکا دریافت کردم که گفت این 
نشد(.  داده  هم  دیگری  آمار  آن،  از  غیر  اما  ـ  نیست  درست  آمار 
اما در حال  ـ  بیشتر گران شدند  افغان ها  برای  تهیه مسکن و خانه 
حاضر قیمت اجاره خانه و مسکن به نصف کاهش پیدا کرده است. 
در پشت دیوارهای محافظتی که اکثرا خارجی ها زندگی می کردند،  
یک بسته کوچک نوشیدنی هینکن بازار سیاه ۱0 دالر قیمت داشت. 
امریکا هیچ  کم وکسری در واریز پول نداشت اما در قسمت چگونگی 
یا روش مصرف آن کمبوداتی وجود داشت. این کمبودات منتج به 
تعدادی از پروژه های بی فایده و به سرقت رفتن بخشی از کمک ها 

در اقتصاد نامتوازن افغانستان شد.
متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  است.  رهبری  بحث سوم، 
در سال 200۹، دیوید مک کیرنن، فرمانده نظامی نیروهای آیساف به 
رهبری ناتو در افغانستان را برکنار و به جای او استنلی مک کریستال، 

یک سرباز کارکشته نیروهای ویژه امریکایی را تعیین کرد.
ارزیابی تیره و تار مک کریستال از جنگ به اندازه کافی تشویش برانگیر 
بود تا باعث شد که گرین بریت، عمق و دامنه چالش جنگ را درک 
کرد. او یک طرح داشت، این طرح به زودی نفوذش را یافت و کاخ 
از تعهد منابع را دربرداشت،   سفید را به یک کنج که بسته  بزرگی 
بود.  آن ها  تشویق  و  افغان ها  با  گفتگو  شامل،  طرح  این  کشاند. 
نیروهای خارجی باید بیرون می شدند و با مردم می دیدند. برای یک 

زمان کوتاهی به نظر رسید که این طرح کارگر واقع شد.
آیسلند  در  آتشفشانی  پیوست.  به وقوع  نامانوسی  واقعه  بعدا  اما 
از  ناشی  دود  پراکنده شدن  نتیجه  در  و  کرد  فوران  در سال 20۱0 
هواپیمای  پرواز  افتاد.  تعویق  به  هواپیما ها  پرواز  آتش فشان،  این 
از مجله  افتاد که گزارش گری  تعویق  به  نیز  او  تیم  مک کریستال و 
نظرهای شان  و  پالن ها  از  آن ها  بود.  همراه شان  نیز  استون  رولینگ 
رولینگ  مجله  چاپی  نسخه  در  را  سخنان شان  بعدا  و  سخن  گفتند 
استون یافتند، که در نتیجه آن، مک کریستال برکنار شد. پس از آن، 

جنگ برای همیشه تغییر کرد.
دیوید پتریوس، جانشین مک کریستال شد. پتریوس جنرال مسلکی ای 
بود که ساعت اش برای افزایش شدید نیروها در افغانستان تیک تاک 
بعد،  چندی  اما  شد.  متمرکز  ساعت  و  پیام  روی  تالش ها  می کرد. 
پتریوس هم برکنار و به جایش جان آلن یک نظامی کارکشته ی جنگ 
عراق، تعیین گردید. نقش جان آلن پاک سازی بود. حضور سنگین، 
تقریبا کارش را تمام کرده بود و شمار کم کم کاهش می یافت. دیگر 

امریکا در حال خروج از افغانستان بود.

در میان ماه های جنوری و می سال 20۱2، به نظر می رسید که هر 
روز نیروهای نظامی امریکا با مصیبت جدیدی روبرو می شوند. از 

آتش زدن اشتباهی قرآن گرفته تا ادرار تفنگ داران دریایی امریکا باالی 
اجساد طالبان و کشتار دسته جمعی توسط یک سرباز امریکایی در 
روستای کندهار. حتی به نظر می رسید که ثابت قدم ترین سخنگوی 

ناتو ناامید شده است.
پس چه حاصل شد؟

خوب، در یک نقطه که گفته می شد هزاران جنگ جوی القاعده در 
و  سالخی  کشور  این  شرقی  دره های  در  دارند،  فعالیت  افغانستان 
با  افغان ها  از  تعدادی  پاکستان کشته شد.  مخفی شدند. بن الدن در 
حضور ایاالت متحده امریکا به گونه ی بسیار غیرمعقوالنه ثروت مند 
شدند. بیشتر از آن، هزاران شورشی و تروریست )آمار عینی و قابل 

اعتباری وجود ندارد( کشته و یا زخمی شدند.
زنان برای مدت کوتاهی فرصت یافتند تا  به کمک برنامه های امدادی 
غرب در مورد زندگی خارج از چهاردیواری خانه فکر کنند؛ جایی 
که می توانستند رشد کنند. )آن ها هنوز می توانند در این مورد فکر 
کنند. اما در حال حاضر بیشتر از پیش در معرض خطر انتقام جویی 
از جانب محافظه کاران جامعه قرار گرفته اند(. غرب، این کشور را با 
واریز سیل آسای پول و سالح به یک سرزمینی بدل کرده است که در 

حال حاضر پر از جنگ ساالران بزرگ شده است.
نیروهای افغانستان به زودی افزایش یافت اما هرگز همانند نیروهای 
ناتو از قلمروهای شان حفاظت نتوانستند. مشاوران ناتو شاید بگویند 
می گویید،  متزلزل  شما  که  را  نیروهایی  و  نیست  شما  با  حق  که 
توانستند شورشگری خشن و گرسنه را شکست بدهند. اما واضح 
شد که آن ها دچار گمراهی و اشتباه شده بودند. این که یک بیماری 
داخلی )فساد( نیروهای امنیتی افغانستان را تخریب و بی اثر خواهد 
کرد، نیروهایی که مالیه دهنده گان امریکایی به خاطر آن ها بیش از 60 
میلیارد دالر هزینه را متحمل شده اند و شکست های شجاعانه شان در 

حال حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی ادامه دارد.
دو داستان نشان می دهند که افغان ها در جایی قرار ندارند که غرب 
برای شان گفته بودند. داستان اول، داستان گلناز است. این زن اول 
مورد تجاوز قرار گرفته بود و پس از آن به خاطر انجام زنا و به دلیل 
این که متجاوزش متاهل بوده، زندانی شد. بعدا به او گفته شد که باید 
با متجاوزش ازدواج کند. فشار بین المللی باعث شد تا او آزاد شود 
و به خانه امن پناه ببرد. اما سه سال بعد من او را ازدواج شده و در 

زنده گی مشترک با متجاوزش یافتم.
داستان دوم، داستان وحید است. او فرمانده یک بخشی از نیروهای 
افغان بود که در جنگ کندز علیه طالبان شدیدا مقاومت می کرد. اما 
در این هنگام، از آن ها بسیار کم پشتیبانی می شد و به گفته خودش 
حتی مهمات کافی نداشت. اجساد همراهان او که از پا افتاده بودند 
در پایگاه محاصره شده، باقی ماندند. باآلخره او فرار کرد، پس از 
در  و  رساند  یونان  به  قایق  با  را  ایران، خودش  در  رگبار  از  گریز 
افغانی  همان  او  کرد.  تحمل  نیز  را  اشک آور  گاز  هنگری  نزدیکی 
است که غرب برای شان آینده بهتر وعده کرده بود و جایی که باید 
خوردن  درحال  را  او  ما  اما،  کشورش.  از  دفاع  برای  باقی می ماند 

موفین )یک نوع شیرینی( در یک رستورانت مونیخ آلمان یافتیم.
حاال در کجا قرار داریم؟

انشعاب رهبری طالبان باعث شد تا گروه داعش به بدیل رادیکال، 
شود.  تبدیل  افغانستان  محروم  جوانان  برای  جذابی  و  بی رحم 
برای این جوانان دیگر گروه شورشی سابقه از سرعت عمل کافی 

برخوردار نیست.
از هروقتی  بیشتر  بر اساس گزارش سیگار، طالبان در زمان حاضر 
دارند.  کنترول شان  تحت  را  بیشتری  مناطق   ،200۱ سال  از  پس 
هم اکنون تقریبا ده هزار نیروی امریکایی در افغانستان حضور دارند 
که می توانند افراطیون را هدف قرار بدهند اما در حفظ قلمرو ناتوان 
هستند. به نظر می رسد که نیروهای افغانستان نیز در این امر ناتوان 
هستند. مناطقی از والیت هلمند به سرعت در حال خارج شدن از 
کنترول این نیروهاست و در ماه اکتوبر سال گذشته والیت کندز را 
نیز برای مدت کوتاهی از دست دادند. اگر شما دو سال قبل امکان 
هر یکی از این شکست ها را در یک زمان دور پیش بینی می کردید، از 

جانب اکثریت مشاوران ناتو متهم به جنون خفیف می شدید.
جای  همان   در  همه چیز  که  گفت  باید  غرب  اهداف  به  رابطه  در 
آغازین قرار دارد: ضرورت حفظ افغانستان به دور از تند روان و یک 
کشور مناسب برای زندگی مردم اش. گذشته از آن، نتیجه آن سرازیر 
برای  امن  پناه گاه  پیدا شدن  و  اروپا  به  افغانی  مهاجر  هزاران  شدن 
مانده، کشوری  به جا  است. چیزی که  افغانستان  در  اسالمی  دولت 
بی اعتبار  ماموریت اش،  تداوم  در  بی میلی  با  غرب  آن  در  که  است 
شده است و اکثریت جنگ جویان، شرورتر، مسلح تر و نسبت به سال 
200۱ نامنظم تر ند که باعث می شود تا صاحب نظران در غرب برای 

تغییر موضوع }جنگ{ تالش  نمایند.
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ما می توانیم ـ و باید ـ سخنان گذشته گان را بخوانیم و از آن ها 
حکمت فرا گیریم و چیزهای سودمندی را به ارث ببریم؛ اما 
نمی توانیم آن ها را مبرا از عیب و نقص، و کامل و تمام عیار 
بدانیم و خطاها و اشتباهات شان را نادیده بگیریم و خود را 

اسیر افکار آن ها قرار دهیم. آن ها در زمان خود اجتهاد کردند 
و خالقانه کوشیدند مشکالت دوران خود را آسان کنند. ما هم 
باید جسارت مندانه به پیشواز مشکالتی که بشرِ امروز با آن ها 
دست و پنجه نرم می کند، برویم و به آن ها راه حل های معقول 

ارایه کنیم

مردماِن ما معموالً مردمانی ُمرده پرست اند و گذشتۀ خود را 
خیلی دوست می دارند و به آن افتخار می کنند و نقد آن را به 
هیچ صورتی برنمی تابند. به علت این که فرهنِگ پدر ساالر با 

قوِت تمام در فضای فکری و فرهنگِی جامعه های ما حکم روایی 
می کند، اغلب مردمان به این گمان اند که دیدگاه ها و آرای پدران 

و گذشته گان ما همیشه برحق و صواب است و به همین دلیل، 
اگر کسی به خود جرأت دهد که دست به نقد و رد این دیدگاه ها 
بیازد، ممکن است متحمل پرداخت هزینه های سنگینی شود و در 
مواجهه با کسانی قرار بگیرد که ترجیح می دهند گوسفند منشانه 

رفتار کنند و پا جای پای پیشینیان بگذارند)به قول مثنوی: چون ز 

تلی برجهد یک گوسفند/ گله گله گوسفندان  می جهند(. سنت ها و 
فرهنِگ به ارث مانده از نیاکان در بسیاری از موارد تا جایی خود را 
بر ما تحمیل کرده که بخشی از دین شده و حتا در موردهایی، دین 
را به رنِگ خود درآورده و بدین گونه، دین به سود سنت ها و عرف 

و عادت ها میدان را رها کرده است. انسان های معمولی، معموالً 
ترجیح می دهند هم رنِگ جماعت باشند و با آن که قوۀ قهریه یی 
وجود ندارد که آن ها را ناگزیر از پیروی از سنت های ریشه دار 

در جامعه بسازد، اما آن ها از این که در معرض داوری بی رحمانۀ 
جامعه قرار بگیرند می ترسند.

در کتاب های مربوط به اصول فقه اسالمی، در جایی که سخن از 
»اجتهاد و تقلید« به میان آمده، معموالً بحث شیرین و جالبی هم 
دربارۀ این موضوع شده که »آیا تقلید از مجتهِد ُمرده رواست یا 
این که باید کسی که اجتهاد می ورزد و به نام دین فتوا می دهد، 
زنده باشد تا بتوان از او پیروی کرد و فتواهایش را در عرصۀ 

دین ورزی مالک و مبنای عمل قرار داد؟«  در پاسخ به این پرسش، 
دانشمندان اصول فقه، دو پاسخ متفاوت ارایه کرده اند. گروهی 

از آن ها اِشکالی در تقلید از مجتهِد ُمرده ندیده اند و برای توجیه 
سخِن خود، به مستمسک هایی گاه سست و ضعیف چنگ زده 

اند. از جمله به روایتی چنگ زده اند که در آن به نقل از حضرت 

رسول اکرم آمده است: »به کسانی که پس از من می آیند اقتدا کنید 
که آن ها عبارت اند از ابوبکر و عمر.« البته قراین فراوانی دال بر 
این  است که این روایت، همانند روایت های پُرشمار دیگری که 

در کتاب های حدیث آمده، ساخته گی و مجعول است. نیز از امام 
شافعی نقل کرده اند که گفته است: »مذهب ها با مرگ بنیان گذاراِن 
آن ها از میان نمی روند بلکه پایا می شوند.« استدالل دیگِر این طیف 

از علمای اصول فقه این  است که »اگر ما تقلید از ُمرده گان را 
ممنوع قرار دهیم، کار بر مردم دشوار می شود خاصه آن که وجود 
»مجتهد مطلق« )مجتهدی که در همۀ جنبه های فقهی، صاحب نظر 

باشد(، در زمانۀ ما کار دشوار و تقریبًا محالی است.« البته این ها در 
پاسخ به این پرسش چیزی نمی گویند که چرا گذشته گاِن ما قادر 
بوده اند به مرتبت »مجتهد مطلق« برسند، ولی مردمان عصر ما و 
نیز اعصار آینده توانایی رسیدن به مرحلۀ مجتهد مطلق را ندارند. 
آن دسته از علمای اصول فقه که بر ناروا بودن تقلید از ُمرده پای 

می فشارند، دالیل متعددی را در توجیه این موضع گیری خود 
ارایه کرده اند. مهم ترین دلیل آن ها این است که هرگاه مجتهدی 
که اکنون به دیار باقی شتافته است زنده می بود، بر وی الزم بود 
که در حادثه یی که به تازه گی اتفاق می افتد، اجتهاد تازه یی انجام 

دهد. علمای اصول فقه، گفته اند که مجتهِد مفتی باید در مورد هر 
حادثۀ تازه رخ داده از نو اجتهاد کند و فتوای دینی خود را صادر 
نماید. با این حساب، چه گونه ممکن است که ما فتوایی را که در 

مورد حادثه یی کهن صادر شده به حادثه یی که جدیداً 
روی داده، تسری دهیم و حکم هر دو را یکی بدانیم؟ 
این را همه می دانیم که هر رویداد را باید با توجه به 
کانتکسِت زمانی و مکانی آن مورد بحث و واکاوی 
قرار دهیم و بدون شک از حوادث جدید، ُمرده گان 

آگاهی ندارند تا بیایند و نظرشان را در مورد آن ها ابراز 
کنند. همین امام شافعی که طرف داران رأی نخست، به 
درست یا نادرست، از او نقل قولی کرده اند، معروف 

است که دو مذهب داشته است؛ یکی مذهب قدیم 
و دیگری مذهب جدید. امام شافعی اگر بیشتر زنده 
می ماند، چه بسا بسیاری از دیدگاه های گذشته اش را 

اصالح می کرد و مذهب سومی برمی گزید.
روشن  است که استدالل های گروه دوم، شایستۀ توجیه 
و منطقی تر می نُماید. به جای این که زندگان بر ُمردگان 
اقتدا کنند و بار مسؤولیت را از دوش خود بردارند و 

به دوش مُردگان بیندازند، بهتر است که با واقعیت های 
تازه به تازۀ زندگی دست و پنجه نرم کنند و خردهای 

خود را به کار بیندازند و راجع به هر حادثه ای که روی 
می دهد به صورت جداگانه اِعمال نظر کنند و مصالح و 

مفاسد آن را هم سنجی نمایند. 
مسلمًا اگر مسلمانان، نه تنها در عرصۀ فقه و فقاهت 
بلکه در همۀ عرصه ها چنین کاری را بکنند، خردها 

از زنجیرهای اسارت رهایی خواهند یافت و اصحاب 
اندیشه و خرد خواهند توانست گره مشکالِت تازه از راه رسیدۀ 

زنده گی شان را با دستاِن خود بگشایندـ به جای این که افکاری را 
از کتاب های مردمان عصر کهن وام بگیرند و بخواهند با آن ها به 

جنگ مشکالت جهان مدرن بروند.
بی گمان، سخنان عالمان گذشتۀ پیشین را )فعاًل برای این که قصه 

طوالنی نشود، تنها از علمای دین سخن می زنیم( مو به مو بر 
واقعیت های زنده گی معاصر تحمیل کردن، نتیجه یی جز این ندارد 

که آدم هایی که در عصر حاضر می زیند، خود را متعلق به جهان 
کهن بدانند و منطق شان منطق مردمان گذشته باشد. 

ریشۀ مشکل این  است که تاریخ مسلمانان در موارد فراوانی 
با شریعت اسالمی درهم آمیخته است و فرهنگ و سنت های 

مسلمانان در طول اعصار و قرون، به جای گوهر دین نشسته و 
قدسیت یافته است.

هم اکنون در جامعه های ما پُرشمارند متدینانی که دولت های مدرن 
را با منطق »خالفت راشده« به محاکمه می کشانند و انتخابات را 

به منزلۀ بیعت تلقی می کنند و به محض این که کسی در اثر اجرای 
انتخابات، رییس دولت شد، اگر دیگران بخواهند اپوزیسیونی 

تشکیل دهند از نظر شرعی حق ندارند و در ذیل »خوارج« تعریف 
خواهند شد. حزب التحریر که آرمان خالفت خواهی در سر دارد 

نیز در سال های پس از سقوط رژیم طالبان، توانسته در میان جواناِن 
ما جا باز کند و دل هایی را شیفتۀ خود کند. همین حاال کسانی 

هستند در محیط ما که از »داراالسالم« و »دارالحرب« سخن می زنند 
و شهروندان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی را »اهل ذمه« می نامند، 

آن هم در وضعیتی که ده ها سال  است که در کشورهای اسالمی، 
دولت-ملت های مدرن، عرض اندام کرده اند.

یکی از مواردی که به خوبی نشان می دهد که علمای مذهبی ما 
به شدت گرفتار تار عنکبوت کتاب های زردورق قدیمی هستند و 
واقعیت ها و تحوالت کالِن دوران معاصر را به هیچ صورت درک 

نکرده اند، موضوع »مدیریت منصب های کالن حکومتی توسط 
زنان« هست. بسیاری از عالمان دین برجستۀ سرزمین ما، رییس 

جمهور یا نخست وزیر شدن زن را برنمی تابند. عده یی از عالمان 
دین به گونه یی از خطر رییس جمهور شدن زن در افغانستان سخن 
می زنند که گمان می بری که همۀ نابسامانی ها در این کشور، سامان 
یافته و تنها مورد جنجالی یی که باقی مانده، موضوع رییس جمهور 
شدن یا نشدن زنان است. به همین گونه، در مورد رییس جمهور یا 

نخست وزیر شدن فرد غیر مسلمان در کشور اسالمی، بخش بزرگی 
از جریان های اسالمی، دیدگاه مخالف دارند. این در حالی ست که 

در دولت های مدرن، سیستم حکومت می کند نه افراد، و اگر زنی یا 
نامسلمانی رییس جمهور هم شود، چندان تغییری در اوضاع ایجاد 

نمی کند.
در هر حال، اگر بخواهیم تنها فهرسِت موضوعاتی را که عالماِن 

دین در کشورِ ما در مورد آن ها با منطِق دنیای قدیم سخن می زنند 
تهیه کنیم، »مثنوی، هفتاد من کاغذ شود«.  

ریشۀ مشکل در این  است که ُمرده گان بر خردهای ما فرمان روایی 
می کنند و ظاهراً ما ناگزیریم در همه چیز از ُمرده گان مقدس پیروی 

کنیم!
البته این را هم باید بگویم که مقصود ما در این جا به هیچ وجه 
تخفیف و تحقیِر گذشته گان نیست. ما می توانیم و باید سخنان 
گذشته گان را بخوانیم و از آن ها حکمت فرا گیریم و چیزهای 

سودمندی را به ارث ببریم؛ اما نمی توانیم آن ها را مبرا از عیب و 
نقص، و کامل و تمام عیار بدانیم و خطاها و اشتباهات شان را نادیده 

بگیریم و خود را اسیر افکار آن ها قرار دهیم. آن ها در زمان خود 
اجتهاد کردند و خالقانه کوشیدند مشکالت دوران خود را آسان 

کنند. ما هم باید جسارت مندانه به پیشواز مشکالتی که بشِر امروز 
با آن ها دست و پنجه نرم می کند، برویم و به آن ها راه حل های 

معقول ارایه کنیم. این نکتۀ بسیار آشکار را نباید هیچ وقت از یاد 
ببریم که بشر امروز، خیلی بیشتر از گذشته گان، چیز می فهمد و 
خیلی بیشتر از آن ها می تواند از خطاها و اشتباهاِت ریشه برانداز 
دوری کند. دلیلش را هم می توان از زبان اسحاق نیوتن شنید که 

گفته است: »اگر من دوردست ها را دیده ام، علتش آن  است که 
بر شانۀ غول ها ایستاده ام.« دانش، پدیده یی تراکمی  است. از این 
رو، آینده گان، همیشه بیشتر از گذشته گان می فهمند. اگر قرار بر 

این می بود که آینده گان، همیشه سخنان و اندیشه های پیشینیان را 
نشخوار کنند، ما می باید هنوز هم در عصر حجر زیست می کردیم 

و زنده گی قدیمی و ساده می داشتیم.
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عبدالبشیر فکرت بخشیـ  استاد دانشگاه کابل
بخش سـیزدهــم

فلسفۀ آفرینش
هم  گاهی  و  مستقل  به صورِت  گاه  فلسفه  واژۀ 
فلسفه  از  می شود.  برده  کار  به  مضاف  شکِل  به 
تا  زیادی  تعریف های  معنای مطلق کلمه -  - در 
بر  متکی  همه  تقریبًا  که  است  شده  ارایه  اکنون 
وجود  است.  بوده  فیلسوفان  پیشینِی   فرض های 
ارایۀ  تا  است  شده  باعث  پیش فرض هایی  چنین 
تعریف جامع و مانع از فلسفه با دشواری مواجه 
سقراط  و  اخالق گرا  رواقی های  تعریف  گردد. 
طبیعی  فالسفۀ  با  هیچ وجه  به  نمی توان  را  حکیم 
یونان، و نیز تعریف اگزیستانسیالیستی و فیلسوفاِن 
تحلیلی از فلسفه یک سان انگاشت. به همین سان، 
هم  با  اگزیستانسیالیستی  و  پراگماتیستی  تعریف 
تفاوت های بسیاری دارند؛ هرچند در نگاهی عام تر 
می توان وجه مشترکی میان همۀ تعاریف پیدا کرد، 
ولی با این همه، گوناگونی را باید از ویژه گی های 

تعریِف فلسفه به معنای عام کلمه دانست. 
صورِت  به  گاه  ـ  رفت  تذکر  چنان که  ـ  فلسفه 
درجه  علم  جایگاه  در  و  می رود  کار  به  مضاف 
می زند  دست  پرسش هایی  پاسخ گویی  به  دوم، 
که علم درجه اول از آن عاجز است. تقسیم علم 
را به درجه اول و درجه دوم می توان ویژۀ قرون 
معاصر دانست که در آن، علم تجربی صدرنشیِن 
با  چون  و  می گیرد  قرار  دانشمندان  پژوهش های 
فلسفه  داماِن  به  دست  می گردد،  مواجه  بن بست 

می شود.
علم درجه اول را علمی گفته اند که احکام و قوانیِن 
آن ناظر بر واقع است و مستقیمًا با واقعیت ارتباط 
می گیرد. از این منظر، فزیک، زیست شناسی، تاریخ، 
سیاست و جامعه شناسی را می توان علم درجه اول 
نامید که مستقیمًا با واقعیت های طبیعی و اجتماعی 
را  دوم  درجه  علم  میان،  این  در  می گیرد.  رابطه 
علمی گفته اند که علوم درجه اول را موضوع بحث 
قرار می دهد و از قطعیت یا عدم قطعیت، نسبت 
ترابط، توازن یا تکامل میان علوم، ماهیت تجربه، 
ماده و ذهن، اجتماع و ... بحث می کند. علم درجه 
در  که  است  علوم  فلسفۀ  همان  معنا  این  به  دوم 
معنایی محدودتر می توان از فلسفۀ فیزیک، فلسفۀ 
حیات، فلسفۀ سیاست، فلسفۀ تاریخ و ... نام برد. 
که  نامیده اند  فلسفۀ مضاف  معنا  این  به  را  فلسفه 

مضاف الیه آن علوم درجه اول است . 
دوم  درجه  علم  معنای  به  فلسفه  مبحث،  این  در 
فلسفه  از  دیگری  معنای  بلکه  نیست؛  نظر  موردِ 
موردِ نظر است که در میان عامه به کثرت به چشم 
می-خورد، و آن کاربردِ فلسفه به عنوان غایت یا 
فرجامِ چیزهاست. فلسفه در یکی از کاربردها به 
معنای غایت، مقصد و فرجامِ امور به کار می رود. 
و  چیست؟  مطالعه  »فلسفۀ  می شود  گفته  وقتی 
فلسفۀ کارِ شما چیست؟« بدین معناست که هدِف 
مطالعه و فرجام کارِ شما چیست. پرسش از فلسفۀ 
غایِت  از  پرسش  معنای  به  کاری،  یا  و  مطالعه 
آن هاست و فلسفه در این معنا معطوف به نتیجه 
با این توضیح، پرسش هایی چون  و غایت است. 
فلسسفۀ زنده گی، فلسفۀ حیات و فلسفۀ خلقت نیز 

از همین دست اند. 
عمل  به  پرسش  انسان  خلقِت  فلسفۀ  از  وقتی 
می آید، این پرسش، کلیِت هستی را احتوا می کند 
به  و همه چیزی  ذهن، جهان  ماده،  تا  انسان  از  و 
پرسش  میان،  این  در  دارد.  خود  بطِن  در  نحوی 
بوده  انسان، همواره یک مسأله  آفرینش  از غایت 
خویش  زنده گی  موردِ  در  پیوسته  انسان  است. 
اندیشیده است و هدف آفرینِش خودش را همواره 
در نظر داشته است. فلسفۀ خلقِت انسان از همان 
دوردست های تاریخ بدین سو، با دین و آموزه های 
می توان  را  مسأله  این  است.  خورده  گره  قدسی 
حساب  به  بشری  پرسش های  کهن ترین  از  یکی 

کهن ترین  جانب  از  پاسخی  با  همواره  که  آورد 
فلسفۀ  توضیح  و  تعیین  است.  بوده  همراه  ادیان 
خلقت در تقریبًا اکثریت مطلق ادیاِن جهان مطرح 
ادیان  تاریِخ  آگاهان  برای  امر،  این  و  است  بوده 
پوشیده نیست. ادیان مختلفی خواسته-اند به این 
پاسخ  چیست،  انسان  زنده گی  غایت  که  پرسش 
در  و حتا  بوده  نایکسان  نیز  پاسخ ها  این  و  دهند 
مواردی رویاروی هم قرار می گیرند. در این میان، 
خلقت  فلسفۀ  از  همواره  نیز  مسلمان  دانشمندان 
این  از  اسالمی  اندیشۀ  و  رانده  اند  سخن  انسان 
است.  نپیموده  را  همواری  و  یکسان  راه  جهت، 
انسان در  با هدِف آفرینش  گفتار حاکم در رابطه 
در  که  آورده اند  نظر  در  عبادت  همان  را  اسالم 
منطق نص قرآنی ]ذاریات: ۵6 [ بدان تصریح شده 
است. اندیشمندان اسالمی با تکیه بر صراحت آیۀ 
قرآن، هدف از آفرینش انسان را عبادت گفته اند؛ 
توجه  عبادت  شمول  دایرۀ  تعیین  و  تفسیر  به  اما 

چشم گیری صورت نگرفته است. 
دایرۀ  و  معناست  چه  به  دقیقًا  عبادت  این که 
شمول آن تا کجاست؟ آیا میان عبادت و شناخت 
رابطه  این  ماهیت  هست،  اگر  هست؟  رابطه یی 
می انجامد،  شناخت  به  عبادت  آیا  است؟  چگونه 
ویا شناخت به عبادت منتهی می شود؟ آیا عبادت 
تنها هدِف آفرینش است، یا از اهداف دیگری نیز 
اگر  گفت؟  سخن  می توان  انسان  آفرینش  برای 
آفرینش انسان چندهدفی باشد، آیا این اهداف را 
اسالم  آیا  کرد؟  تقسیم  می توان  ثانوی  و  اولی  به 
تمامی اهداف آفرینِش انسان را بیان کرده است؟ 
انسان چه توجیه  معقولی  آفرینش  اهداف  تحدید 
دال  اسالم،  در  انسان  آفرینش  اهداف  بیان  دارد؟ 
اهداِف  می توان  آیا  حصر؟  یا  و  است  ثمثیل  بر 
دیگری نیز برای آفرینش انسان در نظر آورد که در 
تعیین  آیا  اشاره یی نشده است؟  آن ها  به  نصوص 
و  توفیقی؟  یا  توقیفی ست  انسان،  آفرینش  هدف 
نوشتار  این  در  دست،  این  از  پرسش های  سایر 
تا  نوشتار سعی خواهد شد  این  در  نظرند.  موردِ 
با  این مسأله،  و  پرداخته شود  باال  به پرسش های 
وضاحِت  بشر  امروز  دستاوردهای  به  نیم نگاهی 

بیشتری یابد.
بودن  توفیقی  یا  بودن  توقیفی  ـ  اخیر  پرسش  از 
هدِف خلقت ـ آغاز می کنیم. مسأله توقیفی بودن 
در  دیگری  ساحِت  هر  از  بیش  بودن،  توفیقی  یا 
تاریخ  که  است  بوده  مطرح  باب صفات خداوند 
توقیفی   می دهد.  گواهی  بدان  اسالمی  فرقه های 
تمامی  که  معناست  این  به  الهی  صفات  بودِن 
ثبوتی،  و  سلبی  صفات  از  اعم  اوتعالی،  صفات 
نیکوی  اسمای  که  یافته اند  صراحت  نصوص  در 
خداوند نامیده شده است. خداوند دارای نام های 
نیکویی ست که در نصوص   به ویژه قرآن کریم - 
نام  نودونه  به  که  اسم ها  این  است.  گردیده  بیان 
از صفات بی چوِن  یکی  کدام حامل  می رسد، هر 
خداوند است. از این میان، تنها اسم »اهلل« داللت بر 
الهی دال  ذات اوتعالی دارد، باقی، سایر اسم های 
بر یکی از صفاِت اوتعالی است که نصوص دینی 

بیان داشته اند. 
پاسخ به این پرسش که آیا می توان اوصاِف دیگری 
تذکر  نصوص  در  که  نام ها یی  بر  افزون   - نیز  را 
رفته است - به خدا نسبت داد؟ یکی از داغ ترین 
است.  می کرده  حمل  خود  با  را  کالمی  مباحث 
و  توقیفی اند  خداوند  صفات  که  معتقدند  اشاعره 
نمی توان به خدا صفتی را که به خود نسبت نداده 
است، نسبت داد. از این دید، ما از صفاِت خداوند 
همان  چیزی را می دانیم که خداوند خود به ما بیان 
داشته و نمی توان صفت یا صفاِت شایستۀ دیگری 

را از خود به او نسبت داد.
که  است  آن  صفات  بودِن  توقیفی  التزامی  معنای 
هم  یا  و  داشته،  بیان  را  صفاتش  تمامی  خداوند 
الزم  بشر  برای  آن  فهِم  که  در حدی  را  صفاتش 
است، ذکر نموده و نیازی به نسبت  دادِن صفت و 
یا صفاِت دیگری به خداوند نیست. در این میان، 
معتزلی ها   برعکس اشاعره - به توفیقی بودن در 
دادن  نسبت  آنان،  دید  از  گراییده اند.  صفات  امر 
صفت و صفات نیکوِی دیگری که مالزم عیب و 
نقصان نباشد، بالاشکال است. رویکرد عقل گرایانۀ 
معتزلی اجازه می دهد که عقل برخی صفات نیکو 
و مستحسن نزد خودش را نیز به خداوند نسبت 

دهد و التزامًا به عنوان معرفتی در عرض معرفِت 
برخاسته از نص قرار گیرد؛ در حالی که اشاعره و 
در  را  عقل  مستقالنۀ  دخالت  اهل سنت،  اکثریت 
امر عقیده ـ به ویژه صفات خداوند ـ نمی پذیرند. 
چون  صفاتی  انتساِب  در  اختالف  این  نتیجۀ 
خدا  به   ،... و  فیلسوف بودن  و  واجب الوجود 
ـ  سنت  اهل  اکثریت  و  اشاعره  می شود.  نمودار 
دادن  نسبت  ـ  دلیل روش نص گرایانۀ خویش  به 
چنین صفاتی را به خداوند نادرست می دانند؛ در 
حالی که معتزله و شماری از گروه های عقل گرای 
دیگر، چنین نسبت دادنی را بدون اشکال می بینند و 
به موجب آن، خداوند را واجب الوجود و فیلسوف 

نیز می خوانند. 
هدف از این گفتار این که: توقیفی بودن و یا توفیقی 
بودن   به لحاظ تاریخی مسالۀ کالمی ست و امکان 
تسّری آن در باب فلسفۀ خلقت نیز وجود دارد. نه 
تنها این، بلکه عماًل واقع شده است. عده یی بر آنند 
که آفرینش انسان دارای اهداِف بسیاری ست که با 
گذر زمان روشن تر خواهد شد. آفرینش انسان را 
نباید دارای هدِف واحد گمان برد، بلکه خلقِت این 
کریم ترین موجود را باید دارای اهداِف بی شماری 
در نظر آورد که شماری از این اهداف در نصوص 
تذکر رفته است و شمار دیگری نیز در روشنایی 
عقل و تحوِل رو به آیندۀ زمان رمزگشایی خواهد 
شد. این دیدگاه التزامًا فراتر از نص می رود و به 
هدف  تعیین  باب  در  مستقالنه یی  سهم  نیز  عقل 
طرفی  هم،  از  است.  قایل  انسان  آفرینِش  برای 
و  پیش رونده  دستاوردهای  بر  ناظر  فوق  دیدگاه 
دگرگونی های جدید  که  است  بشر  همواره جارِی 
در عالم طبیعت، انسان و اجتماع را نیز از نظر به 

دور نمی دارد. 
است  نص  بر  متوقف  بیشتر  که  دوم  رویکرد  در 
نص  از  فراتر  را  انسان  آفرینِش  فلسفۀ  تعیین  و 
عرض  در  مستقالنه یی  سهِم  عقل  به  نمی پذیرد، 
خلقِت  فلسفۀ  تا  دارد  سعی  و  نیست  قایل  نص 
انسان را از خالِل نصوص بیرون آورده و به نص 
این  دهد.  اولویت  دیگر  نصوِص  از  بیش  صریح 
رویکرد، که می-توان از آن به رویکرد توقیفی در 
مستلزم  کرد،  یاد  انسان  آفرینش  فلسفۀ  بیان  باب 
بیان کلی فلسفۀ خلقت، و یا هم بیان هدِف آفرینش 
اندازۀ لزوم و ضرورت، است. توضیح این که،  به 
تام  صورِت  به  را  انسان  آفرینِش  فلسفۀ  خداوند 
در قرآن بیان کرده است و عقل نمی تواند فلسفۀ 
فلسفۀ  خداوند  هم  یا  و  بیـفزاید؛  آن  بر  دیگری 
نکرده  بیان  را  کامل  صورِت  به  انسان  آفرینِش 
است؛ زیرا ممکن است آفرینش انسان فلسفه های 
از ساحت  آن  که درک همۀ  باشد  داشته  بسیاری 
فهِم انسان نیز فراتر رود. بنابراین، خداوند فلسفۀ 
آفرینش انسان را متناسب به نیاز و ضرورت مندی 
انسان، یا به تعبیر دیگر، در حّدی که برای انسان 
از  گفتن  و سخن  است  نموده  بیان  است،  ضرور 
از خود  است  که عقل ممکن  دیگری  فلسفه های 
غیرضروری  سخن پراکنی های  معنای  به  بتراشد، 

است. 

عبادت و شناخت  )۱
 توقیفی بودن فلسفۀ آفرینش را   که سخن از آن 
در باال تذکر رفت - عماًل شمار قابِل مالحظه یی 
از علمای اسالمی پذیرفته اند و معموالً از عبادت 
درست  رانده اند.  سخن  آفرینش  فلسفۀ  عنوان  به 
دیگری  پرسش های  به  که  همین جاست  در 
برمی خوریم و آن این که، آیا اسالم برای آفرینش 
انسان هدف واحدی بیان داشته، یا فلسفه و اهداِف 
برای  ـ  نصوص  بر  متکی  ـ  می توان  نیز  دیگری 
او در نظر آورد؟. اگر تنها عبادت هدف آفرینِش 
دایرۀ  آن روشن گردد و  باید مفهومِ  باشد،  انسان 
مفهوم  شدن  روشن  با  یابد.  توضیح  آن  شمول 
عبادت، آفرینش تک غایتی آدمی نیز وضاحت پیدا 

خواهد کرد. 
بسیار به چشم می خورد که علمای اسالمی در باب 
متوسل  عبادت  به  اسالم  در  انسان  خلقِت  هدِف 
عبادت  از  دقیقی  معنای  آن که  بدون  و  شده اند 
انسان  آفرینِش  هدف  تنها  را  آن  دهند،  دست  به 
خوانده اند. عبادت را می توان به دو معنای وسیع و 
محدود به کار برد. عبادت در معنای اولی، شموِل 
بیشتری دارد و کلیۀ جوانب زنده گی را ـ از اخالق 
را  ـ   ... هنر  و  آبادانی  صنعت،  دین،  سیاست،  تا 

احتوا می کند. 

فلسفه، ص4۱- مبادی  و  تاریخ  دادمحمد؛  نذیر، 
42، چاپ دوم )افغانستان:کابل- انتشارات رسالت

نگاه انتقادی به غرب
از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان



ACKU

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1732   دو    شنبه      10حو ت  /    ا  سفند      y   1394  20 جما د ی  اال و ل  y 1437   29 فبر و ر ی    62016

محمداکرام اندیشمند 

سپنتا،  دادفر  رنگین  دکتر 
وزیر  و  ملی  امنیت  مشاور 
حامد  حکومت  خارجۀ 
کرزی، در مقاله یی زیر عنوان 
رویای  و  جنگ  »حقیقت 
غربی ها  بی باوری  از  صلح«، 
انگلیس ها  به خصوص  و 
پیروزی  به  امریکایی ها  و 
نظامی علیه تروریسم و گروه 
سخن  طالبان  تروریستی 
می گوید. اما نکات اصلِی این 
را  انگلوساکسون ها  بی باورِی 
در این مورد ناگفته می گذارد. 
عدم  دیدگاهِ  سـپنتا  هرچند 
به  را  جنگ  این  در  پیروزی 
و  امریکایی ها  مداراجویِی 
شؤونیست های  تبارگرایِی 
و  پاکستان  سیاسِت  و  افغان 
پیوند می دهد که در  انگلیس 
واقع تمامی آن ها این پیروزی 
ارزیابی  و  تلقی  نامطلوب  را 

می کنند. 
جناب سپنتا می پندارد که شاید 
عدم پیروزی بر طالبان، از این 
که  است  گرفته  ریشه  فکر 
ارتجاعی  ارتش های  پیروزی 
خارجی  اشغالگر  نیروهای  و 
آزادی بخش،  نهضت های  بر 
است.  غیرعملی  و  نامحتمل 
و  پیروزی  »اما  که:  حالی  در 
برخاسته  تروریسم  سرکوب 
شبکه های  استراتژی  از 
منظور  به  که  استخباراتی 
سلطه  به  و  هژمونی  تحقق 
به  دیگر  ملت های  درآوردن 
ممکن  می شود،  انداخته  راه 
تروریسم  ...شکست  است. 
این  اگر  حتا  است،  ممکن 
دلیل موجودیت  به  تروریسم 
حال  در  و  فاسد  دولت های 
بنماید.  نیرومند  شکست، 
تروریسم  این  شکست 
بلکه  است  ممکن  تنها  نه 
واقع بین ترین، اخالقی ترین و 
برای  تالش  هومانیستی ترین 
این  به صلح است و  رسیدن 

آن حقیقت دیگر است...« 
به باور آقای سپنتا، طرف های 

داخلی و خارجی که با طالبان 
جهت  در  اند،  کرده  جنگ 
آن ها  بر  پیروزی  و  غلبه 
نداده اند.  نشان  واقعی  تالش 
و  شور  به  مبتال  »یکی  زیرا: 
عشق هم تباری بود و دیگری 
مشغله یی جز تاراج و غارت 
به  هم  بیرونی  آن  و  نداشت 
مقیاس  در  سلطه اش  نظام 
این  در  و  می اندیشید  جهانی 
و  رهایی بخش  نهضت  میان، 
نتوانست  دموکراسی خواه هم 
ایجاد  را  خود  مستقِل  صف 
کند. اما چنین حالتی نمی تواند 
سرنوشت محتوم تاریخ شود، 
طرح های  که  به خصوص 
جاری برای صلح، آن طور که 
دنبال می شود، فرجام  تاکنون 
رویکرد  و  داشت  نخواهد 
تحمیلی  امر  کماکان  نظامی  

باقی خواهد ماند...« 
سیاست  سپنتا  دکتور 
و  مالیمت  با  را  امریکایی ها 
نرمی مورد انتقاد قرار می دهد 
آشکارا  متحده  »ایاالت  که: 
خواهان تحقق هژمونی مالیم 
است.  افغانستان  در  پاکستان 
مورد  چندین  در  اوباما  آقای 
برای  متحده  ایاالت  که  گفته 
افغانستان  به  دولت سازی 
نیامده است.« اما جناب سپنتا 
پرسش ها  این  مقاله اش  در 
انگلوساکسون ها  چرا  که  را 
پیروزی  نشریات شان  و 
یا  افغانستان  نظامی در جنگ 
طالبانی  تروریسِم  بر  پیروزی 
تلقی  غیرعملی  و  ناممکن  را 
امریکایی ها  چرا  و  می کنند 
مالیم  هژمونیسم  خواستار 
است،  افغانستان  بر  پاکستان 
قرار  پاسخ  و  بحث  مورد 
توضیح  سپنتا  نمی دهد. 
نمی دهد که ریشه های اصلی 
این  و  باور  و  تلقی  این 
به  انگلوساسکون ها  سیاسِت 

کجا برمی گردد؟ 
این که  مهم تر  همه  از   
را  موضوع  این  سپنتا  جناب 
وی  آیا  که  می گذارد  ناگفته 
در  خارجه  وزیر  عنوان  به 

بخشی  که  وزارتش  دوران 
او  ملی  و  رسمی  وجایب  از 
تالش  می داد،  تشکیل  نیز  را 
غلط  ذهنیت  این  که  کرد 
که  دهد  تغییر  را  امریکایی 
مورد  در  واشنگتن  سیاست 
پاکستان  و  افغانستان  رابطۀ 
بر  اسالم آباد  هژمونی  که 
و  نادرست  شود،  کابل حفظ 

غیرعادالنه است؟ 
سپنتا  جناب  مساعی  به  من 
خارجه  وزارت  مسند  از 
اما  دارم؛  باور  مورد  این  در 
و  دالیل  به  می بایست  ایشان 
مساعی  این  ناکامِی  عوامل 
نگرش  در  تغییر  موجب  که 
و  امریکایی ها  سیاست  و 
اشاره  نشد،  انگلوساکسون ها 
می کرد و راه عملی و موفقانه 
را در این مورد نشان می داد. 
عنوان  به  سپنتا  دکتور  چرا 
وزیر  و  ملی  امنیت  مشاور 
کرزی  خاجۀ حکومت حامد 
و رفیق شفیق و نزدیکش که 
قدرت  سفرۀ  سر  بر  آخر  تا 
آن  با  هنوز  و  نشست  او  با 
و  هم کاسه  متقاعدش  رییس 
از آن  همراز است، کرزی را 
که  هم تباری«  عشق  و  »شور 
تروریسـم  تقویت  سیاسِت 
طالبان را در پیش گرفت، باز 

نداشت؟ 
این  سپنتا  دکتور  مگر 
که  نمی داند  را  واقعیت 
دیورند  مرز  انگلوساکسون ها 
بین المللی  و  رسمی  مرز  را 
پاکستان  و  افغانستان  میان 
دعوای  و  می شناسند 
را  دیورند  سر  بر  افغانستان 
غیرموجه و تهدید بر تمامیت 
ارضی پاکستان تلقی می کنند؛ 
همراز  رفیق  کرزی  حامد  اما 
دوران  در  وی  هم کاسۀ  و 
بی کاری اش،  و  بازنشسته گی 
مونژ«  ز  پشتونستان  »دا  ساز 
غلبه  توهِم  در  و  می زند 
به  دسترسی  و  پاکستان  بر 
رفته  دست  از  خاک های 
سر  به  گوادر  و  کراچی  تا 

می برد؟ 

بر  که  می گوید  افغانستان  زیست  محیط  اداره 
اساس آمار بانک جهانی، ساالنه یک میلیون تُن 
آالینده یا ذرات معلق در فضای کابل رها می شود 
و دولت افغانستان برای پاک کاری آن هیچ هزینه 

ای را در نظر نمی گیرد.
ملی  اداره  پالن  رییس  همایون  محمدکاظم 
اساس  »بر  گفت:  افغانستان  زیست  حفاظت 
آماری که بانک جهانی صرف در محدوده شهر 
کابل انجام داده، ساالنه یک میلیون تُن به شمول 
تن  کاربن و ۹7هزار  اکسید  تن دی  )670 هزار 
کابل  شهر  فضای  به  آالینده  کاربن(  مونواکسید 
پرتاب می شود، ولی دولت هیچ هزینه یی را برای 

پاک کاری آن نمی پردازد«.
آقای همایون که در کنفرانس نقش رسانه ها در 
صحبت  کابل  در  زیستی  محیط  آلوده گی  رفع 
می کرد، افزود: در سایر کشورهای جهان به ویژه 
تن  یک  پاک کاری  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
می شود؛  هزینه  دالر   ۵۳00 فضا  در  معلق  ذرات 
و  مستقیم  غیر  صورت  به  افغانستان  مردم  ولی 
پنهانی این هزینه )۵۳00 دالر( را می پردازند ولی 

دولت افغانستان کدام هزینه یی را نمی پردازد.
افتادن  کار  از  لباس،  هنگام  زود  کهنه شدن 
هزینه  کمپیوترها،  و  آالت  ماشین  هنگام  زود 

بیماری های ناشی از آلودگی مواردی اند که مردم 
متحمل  را  هوا  آلودگی  پنهانی  هزینه  افغانستان 

می شوند.
خاطر  کشور  زیست  محیط  اداره  پالن  رییس 
نشان کرد: این اداره پالن ها و پالیسی های مبارزه 
آلودگی هوا را در سطح کشور ساخته است؛  با 
ولی دولت افغانستان هیچ تمایلی برای تمویل این 

برنامه ها ندارد.
نوراحمد آخندزاده رییس دانشکده محیط زیست 
آب،  حاضر  حال  در   « گفت:  نیز  کابل  دانشگاه 
مساله  این  و  است  آلوده  کابل  هوای  و  خاک 
مشکالت زیادی برای شهروندان به بار آورده و 

آنان را متضرر می سازد«.
ارتباط  هوا  آلودگی  می گوید:  آخندزاده  آقای 
و  دارد  ُفسیلی  انرژی های  از  استفاده  به  مستقیم 
مانع بیرون شدن حرارت زمین جهت پاک کاری 

هوا می شود.
از  نکردن  استفاده  یا  و  کمترشدن  وی،  گفته  به 
از راهکارهای  انرژی های ُفسیلی و آگاهی دهی 
کنترل آلودگی است ولی این راهکارها هم اکنون 
کارساز نیست؛ زیرا این راهکارها نیاز به زمان و 

هزینه بیشتر دارد.
موسسه  پاک  انرژی  کارشناس  ایمل  فرهاد 

همکاری آلمان می گوید که باید استفاده از انرژی 
پاک مانند انرژی آفتابی و برق آبی باید در جهت 
مبارزه با آلودگی هوا در میان مردم ترویج شود که 

نیاز بیشتر به هزینه نیز ندارد.
آقای ایمل افزود: موسسه همکاری آلمان تا هنوز 
در راستای استفاده از انرژی پاک، منابع تولیدی 
کوچک را به اندازه 2.2 میگاوات برق در سطح 

کشور ایجاد کرده است.
این کارشناسان، آلودگی محیط زیست را خطری 
یاد  انسان ها  ویژه  به  جان ها  زنده  تمامی  برای 
وسیعی  کمپاین  باید  که  دارند  تاکید  و  می کنند 
برای آگاهی دهی عامه در زمینه از سوی دولت به 

همکاری رسانه ها راه اندازی شود.
به گفته آنان، هر چند رسانه ها بحث محیط زیستی 
را به یک گفتمان جدی تبدیل کرده اند، ولی با 
آن هم پاک کاری محیط زیست و آلودگی هوا نیاز 

به توجه بیشتر در زمینه ی آگاهی دهی دارد.
تجمع نفوس در شهرها، استفاده از ذغال سنگ، 
بودن  خاکی  و  سوخت  چوب  و  بی کیفیت  تیل 
جاده ها از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای 

بزرگ افغانستان به ویژه کابل خوانده می شود.
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برخی منابع گفته اند حکومت افغانستان ۱0 چهره  
معرفی  پاکستانی  مقام های  به  را  طالبان  معروف 
صلح  گفت وگوهای  نشست  اولین  در  تا  کرد 

شرکت کنند. 
مقامات دولت یک لیست ۱0 نفره از برخی رهبران 
طالبان را در اختیار مقامات پاکستان قرار داده اند تا 
بر اساس آن این افراد در روند مذاکرات احتمالی 

در اسالم آباد شرکت کنند.
شبکه  رهبران  افراد  این  جمع  در  می شود  گفته 

حقانی نیز حضور دارند.
چین، پاکستان و امریکا در چهارمین نشست گروه 
سال  فبروری   2۳ در  صلح  مذاکرات  چهارجانبه 
افغانستان را برای شرکت  جاری میالدی، طالبان 
در مذاکرات احتمالی در اوایل ماه مارچ میالدی 

دعوت کردند.
این در حالی است که یکی از اعضای گروه طالبان 
اعالم کرد اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
دارایی ها و محدود کردن سفر  انسداد  به  مربوط 
این  کند،  لغو  را  طالبان  ارشد  مقامات  خارجی 

گروه در مذاکرات صلح شرکت می کند.

ادارۀ محیط زیست ضمن هشدار از وضعیت محیط زیستی کابل:

دولت برای مهار بحران محیط زیستی  هزینه نمی کند

روی  به  را  خود  چشم  گذشته  سال  ترکیه 
۸۵0 هزار نفری بست که به کمک قاچاقبران 
از طریق این کشور خود را به یونان رساندند 
ترکیه  حاال  گرفتند.  پیش  را  اروپا  راه  و 
روی  قاچاقبران  با  مقابله  برای  را  اقداماتی 

دست گرفته است.
به گزارش دویچه وله، از هنگامی که ترکیه 
مسئله  روی  نوامبر  ماه  در  اروپا  اتحادیه  با 
کشور  این  کرد،  توافق  پناهجویان  کاهش 
است.  کرده  تشدید  را  قاچاقبران  با  مبارزه 
ترکیه در این راستا گزمه های دریایی خود 
را افزایش داده، هزاران تن را پیش از عبور 
قاچاقبر  بازداشت کرده، گروه های  دریا  از 
را متالشی نموده و به کارگاه های سازنده 

واسکت نجات هجوم برده است.
از  ترکیه  پناهجویان،  مقابل کاهش موج  در 
می  دریافت  یورو  میلیارد   ۳ اروپا  اتحادیه 
امتیازاتی را بر سر تسهیالت صدور  کند و 
ویزه برای شهروندانش کسب می کند. این 
سر  بر  گفتگو  است  قرار  همچنان  کشور 

عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بگیرد.
تا  دارد  قرار  فشار  زیر  که  ترکیه  حکومت 
اروپا،  اتحادیه  با  مارچ   7 نشست  از  پیش 
به نتایجی برسد، می گوید که پیشاپیش این 
اقدامات »نتایج روشنی« به بار آورده است. 
هفته  هر  همچنان  که  است  حالی  در  این 
هزاران مهاجر به یونان وارد می شوند. این 
اتحادیه  با  ترکیه  توافق  بر  تواند  می  مسئله 
اروپا بر سر بحران پناهجویان تاثیر بگذارد.

وزیر  نخست  معاون  کورتولموس،  نومن 
مهاجرانی  شمار  »در  است:  گفته  ترکیه 
کاهش  گذرند،  می  دریا  از  غیرقانونی  که 
مشخصی به چشم می خورد«. اما او بیدرنگ 
صفر  به  افراد  این  شمار  »کاهش  که  گفت 
چنین  قدرت  کشوری  هیچ  است.  ناممکن 

کاری را ندارد«.
 یک مهاجر بر فراز یک قایق در حال غرق 
ایستاده و درخواست کمک می کند. حداقل 
غرق  ترکیه  غربی  ساحل  این  در  تن   27

شدند.
یک مهاجر بر فراز یک قایق در حال غرق 
ایستاده و درخواست کمک می کند. حداقل 
غرق  ترکیه  غربی  ساحل  این  در  تن   27

شدند.

)IOM( مهاجرت«  المللی  بین  »سازمان 
از  بیش  امسال،  ماه  دو  طی  که  گوید  می 
۱02۵00 تن به یونان و بیش از 7۵00 تن 
اند. سال گذشته، شمار  ایتالیا وارد شده  به 
این افراد تا پیش از ماه جون در تابستان به 

این پیمانه نبود.
برای ترکیه کنترول مرزهای خشکی و آبی 
به طول بیش از ۱0 هزار کیلومتر یک چالش 
بزرگ است. دریای اژه مناطقی خلیج مانند 
دارد که کار را برای قاچاقبران آسان می کند. 
نامش  نخواست  که  ترکیه  ارشد  مقام  یک 
ساختن  محدود  که  است  گفته  شود،  فاش 
که  است  پیچیده«  »عملیات  مهاجرت  موج 
این  اصلی«  »اقدامات  تا  دارد  زمان  به  نیاز 

کشور به بار بنشیند.
دستور  نیز  ناتو  مهاجرت،  بحران  قبال  در 
داده تا سه کشتی جنگی اش به دریای اژه 
»آژانس حفاظت  ترکیه و  یونان،  به  برود و 
از مرزهای اروپا« موسم به »فرانتکس« یاری 

برساند.
با مسئله  نیز  در همین حال، ترکیه خودش 
نرم می کند. شمار  پنجه  مهاجران دست و 
آوارگانی که در ترکیه حضور دارند حاال به 
۳ میلون نفر می رد که 2.6 میلیون نفر آنها 
از سوریه هستند. عالوه بر این، این کشور 
راه اصلی هزاران مهاجر به سوی اروپا است.
معاون نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش 
از  پیش  را  مهاجر  هزار   ۱۵6 گذشته  سال 
عبور غیرقانونی از دریا متوقف کرد که از آن 
جمله ۹۱ هزار نفر در دریا دستگیر شدند. به 
گفته این مقام ترکیه، در سال گذشته، 4۸00 
آنها  از  نیمی  که  نیز دستگیر شدند  قاچاقبر 

محاکمه شدند یا تحت پیگرد هستند.
تا  است  سپرده  وعده  ترکیه  حکومت 
این  افزایش بدهد.  توانایی گارد ساحلی را 
قانونی  تا  دارد  قصد  که  است  گفته  کشور 
قاچاق  آن  اساس  بر  که  نماید  تصویب  را 
حتا  و  یافته«  سازمان  »جرایم  جزء  انسان 
»اقدام تروریستی« محسوب شود و مجازات 

سنگینی در پی داشته باشد.
سوریه  پناهجویان  به  ترکیه  گذشته،  ماه 
کار  اجازه  دارند،  این کشور حضور  در  که 
داده است. انقره برای تشویق آوارگان برای 
ماندن در ترکیه، همچنان وعده داده که همه 

-20۱6 سال  در  سوریایی  آوارگان  اطفال 
20۱7 شامل مکتب شوند. به گفته یک مقام 
حکومت، در حال حاضر فقط ۳۵0 هزار از 
حدود 6۵0 هزار کودک به مکتب می روند.

ماه گذشته، پولیس به چندین کارگاه ساخت 
واسکت نجات در شهر ساحلی ازمیر یورش 
این  کرد.  مصادره  را  واسکت  و ۱200  برد 
از  عبور  قصد  که  مهاجرانی  به  ها  واسکت 
ماه  اوایل  شد.  می  فروخته  داشتند  را  دریا 
جاری نیز، پولیس به سه کارخانه دیگر که 
یورش  ساخت،  می  کیفیت  بی  های  قایق 

برد.
ترکیه در ادامه کوشش خود برای جلوگیری 
 ۹۱0 طول  به  دیواری  مهاجرت،  موج  از 
کیلومتر در مرز سوریه می سازد. این کشور 
خود،  باز«  »درهای  سیاست  تغییر  پی  در 
اخیرا مرزهایش را به روی آوارگان سوریه 

بسته است.
در همین حال، سیلوی گیلوم معاون رئیس 
پارلمان اروپا گفته است که ترکیه و اتحادیه 
اروپا باید یکجا، از طریق پیگیری منابع مالی 
قاچاقبران انسان، با آنان مقابله کنند. گیلوم 
او  است«.  پرسود  تجارت  یک  »این  گفت: 
توضیح داد »این صنعتی است که در آن مردم 
میلیون ها دالر را از جان کسانی به دست می 
آورند که در دریا می میرند. میکانیزم های 
نظارت مالی و تجسس باید بهبود یابند« تا 

این باندهای قاچاق کشف شوند.
خبرنگاران اسوشیتد پرس شاهد بوده اند که 
اقدامات پولیس در شهر »ایولیک« که از آنجا 
مهاجران به جزیره لیسبوس یونان می روند، 
پولیس  اقدام،  یک  در  است.  شده  تشدید 
ها  درخت  بین  که  را  مهاجران  از  شماری 
پنهان شده بودند تا قاچاقبران آنها را ببرند، 
دستگیر کرد. گارد ساحلی ترکیه نیز چندین 
قایق مملو مهاجران را در دریا کشف و آنها 

را به ساحل ترکیه بازگرداند.
معاون نخست وزیر ترکیه گفت: »ما نقاطی 
می  کنند  می  استفاده  قاچاقبران  که  را 
شناسیم. ما اقدامات موثر شدید را علیه آنان 
روی دست می گیریم. با تمهیدات قوی ما 

شمار آوارگان بیشتر کاهش خواهد یافت«.

ده طالبی که در مذاکرات 
صلح باید شرکت کنند

ترکیه باردیگر چشم هایش را خواهد بست!
چرا انگلوساکسون ها

پیروزی نظامی در جنگ افغانستان را نمی پذیرند؟
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ورزش

دولت امریکا در حالی تمایل خود برای فروش جنگنده های اف 
۱6 به پاکستان را تأیید کرده است که این اقدام با مخالفت شدید 

هند روبه رو شده است.
هالینا وایت، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت: ما از فروش 
کشور  این  به  کمک  برای  پاکستان  به   ۱6 اف  جنگندۀ  فروند   ۸
ناآرامی و شورش  با  با تروریسم و عملیات های مقابله  در مقابله 

حمایت می کنیم.
او در ادامه تأکید کرد: تا امروز جنگنده های اف ۱6 پاکستان ثابت 

کرده اند که نقش مهمی در موفقیت این عملیات ها داشته اند.
کنگرۀ امریکا نیز پیش از این مخالفت شدید خود را با فروش ۸ 
فروند جنگندۀ اف ۱6 به پاکستان برای مقابله با تروریسم اعالم 

کرده بود.
سفیر  جیالنی  عباس  جلیل  نوشت:  نیز  پاکستان  داون  روزنامه 
تحویل  برای  واشنگتن  تالش های  از  نیز  امریکا  در  پاکستان 
جنگنده های اف ۱6 به اسالم آباد علی رغم فشارها و مخالفت های 

نماینده گان کنگره و دولت هند، استقبال کرد.
فروش  که  باورند  این  بر  امریکایی  نماینده گان  و  هند  دولت 
هواپیماهای اف ۱6 به پاکستان تأثیری بر عملیات مقابله با تروریسم 
در این کشور نخواهد داشت و احتماالً اسالم آباد از این تسلیحات 

علیه دهلی نو استفاده خواهد کرد. 

نیم فصل دوم رقابتهای لیگ 
با  آلمان   4 دستۀ  شمالی 
آشافنبورگ  سنگین  شکست 

آغاز شد.
در  آشافنبورگ  ویکتوریا 
رقابت ها،   22 هفتۀ  ادامۀ 
ایلرتیسن  فوتبال  تیم  میزبان 

بود که در نهایت با نتیجۀ پُرُگل ۵ بر ۱ در مقابل مهمان خود تن 
به شکست داد.

در این مسابقه اباسین علی خیل ملی پوش افغانستانی آشافنبورگ 
در ترکیب تیمش حضور داشت، اما ضمیر داوودی در این مسابقه 

مورد استفاده قرار نگرفت.
کرده  صعود   4 بوندسلیگای  رقابت های  به  تازه  که  آشافنبورگ 
است با قبولی این شکست با 2۱ امتیاز به ردۀ ۱۵ جدول صعود 

و در خطر سقوط به لیگ دستۀ ۵ رقابت ها قرار گرفت.

جهانی  فدراسیون  ریاست  به  رسیدن  از  پس  اینفانتینو  جانی 
فوتبال، فیفا، خواهان اتحاد دوباره در این ورزش شد.

آقای اینفانتیو که دبیر ُکل یوفا هم هست، جانشین سپ بالتر، 
رییس پیشین فیفا شد.

دوم کشیده شد  دور  به  که  فیفا  انتخابات  در  اینفانتینو  جانی 
نزدیک ترین  از شیخ سلمان،  بیشتر  رای   27 که  رأی  با ۱۱۵ 

رقیبش بود، به عنوان رییس فیفا انتخاب شد.
آقای بالتر، رییس پیشین فیفا در حال حاضر 6 سال از کلیه 

فعالیت های فوتبالی محروم است.
جانی اینفانتیو 4۵ ساله گفت: »امروز من می گویم که باید پل 
بسازیم نه دیوار. فوتبال بدون شک می تواند این کار را انجام 

دهد. من می خواهم روی فوتبال تمرکز کنم.«
آقای اینفانتینو وکیل است و در منطقۀ وله در سوییس به دنبا 
آمده است. زادگاه او تنها ۱0 کیلومتر با ویسپ، زادگاه سپ 

بالتر فاصله دارد.
آقای اینفانتینو بعد از پیروزی در انتخابات فیفا گفت: »این یک 
انتخابات بود نه جنگ. یک رقابت، نه مبارزه. در یک انتخابات 
شما یا برنده می شوید یا بازنده، زنده گی هم ادامه دارد. ما حاال 
این کتاب را ورق زده ایم و بالفاصله شروع به کار می کنیم. 
همه ما با هم کار می کنیم و من به تمام دنیا نشان می دهم که 
فوتبال  نامزد  من  نیستم.  دیگری  خاص  جای  یا  اروپا  نامزد 

هستم و فوتبال هم ورزشی جهانی است.«
نیز گفت: »کاری که ما در فیفا  برنامۀ آینده فیفا  او در مورد 
انجام خواهیم داد این است که با همه برای گسترش فوتبال 
همکاری کنیم و از کارهای سیاسی و صحبت در مورد جدایی 

و مرزها پرهیز کنیم.«
روز جمعه 26 فبروری در اولین دور رأی گیری در انتخابات 
فیفا نتیجه یی به دست نیامد، هر چند که در آن دور هم اینفانتینو 

پیشتاز بود.
دو  باید  پیروز  نامزد  انتخابات،  اول  دور  در  فیفا  قوانین  طبق 
آوردن  دست  به  دوم  دور  در  اما  آورد.  به دست  را  آرا  سوم 
اکثریت نسبی آرا کافی است و هر نامزدی که بیش از پنجاه 
درصد آرا )یعنی ۱04 رأی از 207 رآی ممکن( را به دست 

می آورد، برنده می شود.

علیرغم محکومیت هند
دولت اوباما با فروش جنگنده های اف ۱6 به 

پاکستان موافقت کرد

شکست سنگین آشافنبورگ با 
حضور اباسین علی خیل

رییس جدید فیفا خواهان 
اتحاد دوبارۀ در فوتبال شد

علی شریعتی 

عوامل بحران مهاجرت و پناهجویی
دوام دار،  جنگ  دستی،  تنگ  و  فقر  امنیت،  نبود 
همدردی  موجودیت  عدم  رفاه،  موجودیت  عدم 
در  قاطع  ارادۀ  موجودیت  عدم  مردم،  و  حکومت  میان  ملی  معنا دارِ 
و  دهشت گری  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  رهبری حکومت  سطوح 
تأمین امنیت و عدالت اجتماعی، از کالن ترین عوامل مهاجرت مردم 

ما و باالخص جوانان است.
پناه جویی،  و  مهاجرت  از  جلوگیری  در  را  نقش  محوری ترین  ولی 
و  بی ثباتی  هم  مهاجرت  بحران  انگیزۀ  اساسی ترین  و  امنیت  تأمین 
ناامنی است. مهاجرت یک اصل تاریخی است و در طی تاریخ ادامه 
نتیجه  در  گذشته  ازمنه  طول  در  کوچک  و  بزرگ  تمدن های  داشته، 

مهاجرت ها پدید آمده اند.
هدف بحث چیست؟

امریکا یک کشور توسعه یافته است و قدرت جذب مهاجر را دارد، 
از همه دنیا حتا اروپا نخبه گان علمی و مغذی های مبتکر آن جا مهاجر 

می شوند، و دولت امریکا استفادۀ اعظمی را از آن ها می کند.
می دهد  دست  از  را  اکادمیسن های خویش  یک تعداد  این که  با  اروپا 
و می روند به امریکا، ولی با توجه به قدرت اقتصادی و سیاسی اش 
صالحیت جذب مهاجر را دارد و از طریق جذب مغذهای آسیایی و 

افریقایی این را تالفی می کند.
توسعه چون  به  رو  یا  که کشورهای جهان سومی  این جاست  سوال 
افغانستان و ایران و عراق و تاجیکستان این را چگونه تالفی کنند؟ 
کشورهای  و  افغانستان  از  مغذها  فرار  ولی  نیست،  ممکن  نا  تالفی 
همطرازش در آیندۀ نزدیک دشوار و ناممکن به نظر می رسد. ما در 
حال از دست دادن بزرگ ترین سرمایه های خود هستیم، طرد و فرار 
روشن فکران و چیز فهمان از یک جامعه به مفهوم مرگ آن ملت است.

پی نوشت: معیوبیت و مفلوجیت نظام سیاسی در عرصه های مختلف 
حیات سیاسی و اجتماعی سبب این همه بحران و ناسامان مندی است.

فیـسبـوک نـــامــه

از بس که ما انسان ها به دروغ گویی عادت کرده ایم، 
اگر روزی بخواهیم راست خود را بیان کنیم، بازهم 
همه دروغ فکر می کنند، مثاًل اگر بگویم من در یکی 
از مضمون های دانشگاه نمرۀ مطلوب نگرفتم و یا من 
بعضی اوقات سیگار استفاده می کنم، اکثریت با خنده های شان حرف 
ما را باور ندارند و فکر می کنند که شاید دروغ بگویم؛ در حالی که 
شاید راست ترین حرف باشد و یا انسان بخواهد با بیان صداقت اش 

دیگران را به صادق بودن دعوت کند.
من یکی از عوامل این کار را بیگانه گی با صداقت خود و ترِس از دست 
دادِن شهرت کاذب انسان ها می دانم و تصور می کنم برای این که انسان 
با  کنند،  حفظ  را  دروغین شان  موقف  دروغ  به  توسل  با  می خواهند 
صداقت آشنایی نداشته و همیشه همه چیز را غیر واقعی فکر می کنند .

ظریف صفا بختیاری

سلیقه یی  مداخالت  و  حکومت  رأس  بی برنامه گی 
پارلمانی ها در امور کاری وزارت خانه ها از علت های 
اصلی بی ثباتی و فقدان مصوونیت کاری در وزارت 

 خانه ها در پانزده سال اخیر به شمار می رود.
حاال، دو گانه گی رأس قدرت، مزید بر علت شده و ثبات و مصوونیت 

کاری در وزارت خانه ها را بیشتر آسیب پذیر ساخته است.
در این میان وزارت امور داخله، کانون بی ثباتی بیشتری بوده است.

وزارت امور داخله در پانزده سال اخیر، یکی از بی ثبات ترین وزارت ها 
بوده است.

با نامزد وزیر شدن، جنرال جاهد، وزارت امور داخله، دهمین وزیر را 
در این پانزده سال تجربه می کند.

نظر  در  سال  یک  را  بودن،  وزیر  زمانی  ظرف  داخله،  امور  وزیران 
می گیرند. در این یک سال وزیر تنها کاری که کرده می تواند این است 
که مشکالت را شناسایی کند. آن هم در صورتی که مجدانه کار کند. 
نوشتن  مصروف  وزیر  می رسد،  که  تغییرات  و  اصالحات  به  نوبت 

استعفانامه می شود!

نوراهلل ولی زاده

داشتن یک جامعۀ سالم،  برای  راههای سادۀ  از  یکی 
توصیف  از  که  این ست  اخالق  خوش  و  متعادل 
و  دانش  بدون کسب  را  مقام خود  و  القاب  که  اشخاصی  تقدیر  و 
شایسته گی الزم و پول خویش را بدون کار و تالش صادقانه به دست 

آورده اند، جلوگیری کنیم.
در یک مقولۀ زیبا بدین ارتباط چنین آمده است:
» چاپلوسی شنونده و گوینده را فاسد می سازد »

زرغونه عبیدی

بر  موانعی  ایجاد  برای  اروپایی  کشورهای  برخی  اقدام  پی  در 
پناه جویان،  وضعیت  وخامت  آن،  پی  در  و  مهاجران  ورود  سر 
مردم اروپا با برپایی تظاهراتی بهبود اوضاع آواره گان را خواستار 

شدند.
تن  هزار  پنج  حدود  یونان  و  مقدونیه  مرز  شدن  بسته  پی  در 
از آواره گان در ایستگاه مرزی دیدومنی در شمال یونان گرفتار 

شده اند.
روز جمعه اسلوونی، کرواسی، صربستان و مقدونیه اعالم کردند 
شمار افرادی را که روزانه از مرزهای شان به سوی اروپای شمالی 
راهی می کنند، به پنجصد و هشتاد تن کاهش می دهند. این رقم 
بسیار کم تر از شمار آواره گانی است که روزانه وارد این کشورها 
در  آواره گان  انتقال  کنونی و شرایط  می شوند. سخت گیری های 

اروپا موجب برگزاری تظاهرات در برخی نقاط اروپا شد.
در شهر سویا اسپانیا تظاهر کننده گان شعار »جنگ نه، سالح نه« 

سر دادند و به آواره گان خوش آمد گفتند.
روز شنبه حدود 200 تن از مردم سویا در برابر سفارت اتریش 

تجمع کردند و گشایش مرزها را خواستار شدند.
بروکسل  و  پاریس  آلمان،  شهر  پنج  در  نیز  دیگری  تجمعات 
برگزار شد. حدود سه هزار تن در بروکسل ایجاد راه های امن 

برای آواره گان را خواستار شدند.
آواره گان در مدیترانه  از  تاکنون ۳6۳ تن  ابتدای سال جاری  از 

غرق شده اند.

مردم اروپا با برپایی تظاهرات بهبود 

اوضاع آواره گان را خواستار شدند

نخست وزیر هند با اشاره به وضعیت موجود در 
نخست وزیر هند تصریح کرد: دهلی نو خواستار بهترین روابط با 

کشورهای همسایه از جمله پاکستان است.
نارندرا مودی اذعان داشت: دولت هند در حال انجام اقداماتی 
است تا روابط خود با کشورهای همسایه را بیش از پیش بهتر 

کند.
مودی تأکید کرد: آرزو دارد تا روابط دهلی نو با اسالم آباد بهبود 

یابد، اما چنین کاری نیازمند فضای مناسب و صلح آمیز است.
این مورد احساس  تا در  پاکستان خواست  از  نخست وزیر هند 
مسوولیت کند تا با همکاری یک دیگر بتوانند ریشۀ افراط گری را 

در منطقه از بین ببرند.
نخست وزیر هند در حالی این سخنان را مطرح کرده که پرناب 
که  کرد  اعالم  پیش  چندی  نیز  هند  جمهور  رییس  مکهرجی، 
نخست وزیر این کشور خواستار گسترش روابط مثبت و متقابل 

با پاکستان است.

نخست وزیر هند:
بهبود روابط دهلی نو-اسالم آباد با وجود 

افراط گرایی امکان پذیر نیست
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ریاست امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه مهمات سبک و سنگین در 
والیت بامیان خبر می دهد.

حیات اهلل روستازاده، رییس امنیت ملی این والیت در نشستی خبری 
روز یک شنبه گفت که در این مخفیگاه تعداد زیادی ماین ضد نفر و 

وسایط، گلوله و راکت انداز به دست آمده است.

این در حالی است که اخیراً شایعاتی مبنی بر حضور طالبان و داعش 
بامیان  محلی  مسؤوالن  اما  شده.  پخش  افغانستان  مرکزی  مناطق  در 
روانی  جنگ  راه اندازی  و  تبلیغات  به  را  گمانه زنی ها  و  حدس  این 

گروه های مخالف در بین مردم نسبت می دهند.
این مخفیگاه مربوط  دارد که مهمات  همچنان گمانه زنی هایی وجود 
کشور ایران بوده، اما تاکنون این موضوع به گونۀ رسمی تأیید نشده 

است.
محمدطاهر زهیر، والی بامیان در این باره گفت که با آغاز فصل بهار 
گروه های طالبان و داعش با استفاده از چنین مخفیگاه ها فعالیت های شان 
را از سر خواهند گرفت، اما نیروهای امنیتی نیز برنامه هایی برای دفع 

حمله های آنان دارند.
امنیتی  نیروهای  توانایی  بر  بامیان  باشنده گان  آقای زهیر می گوید که 
باورمند اند و هرگز این نیروها اجازۀ تحرک و فعالیت برای گروه های 

مخالف را نمی دهند.
مقام های  و  می رود  شمار  به  کشور  امن  والیت های  از  یکی  بامیان 
محلی می گویند که هیچ گروه مخالفی در این والیت پایگاه و مخفیگاه 

ندارند.

باشنده گان ولسوالی گرم سیر والیت هلمند می گویند که کشت کوکنار 
در این ولسوالی امسال نسبت به سال  گذشته سه برابر افزایش یافته 

است.
حاجی توریالی، یکی از بزرگان قومی گرم سیر می گوید که در سال 
گذشته حدود پنج هزار جریب زمین در این ولسوالی کوکنار کشت 
شده بود؛ اما امسال این آمار به ۱۵ هزار جریب رسیده است. به گفتۀ 
او، کشت کوکنار شاید از نظر اقتصادی برای کشاورزان خوب باشد؛ 

اما بر امنیت تأثیر منفی دارد.
محمدافضل الالولی جان، باشندۀ منطقۀ درویشان گرم سیر نیز با ابراز 
این مسأله تمام هلمند  افزایش مزارع کوکنار می گوید که  از  نگرانی 
را با ناامنی و سربازان پولیس را با مشکالت و تهدید طالبان روبه رو 
کرده است. او می گوید که اگر جلو این کار گرفته نشود، امکان دارد 

مشکالت دیگری نیز در پی آورد.
خدمات  ارایۀ  عدم  دلیل  به  دولت  سرزنش  ضمن  آن ها  هم چنان 
را  پولیس گرم سیر  این ولسوالی،  مردم  به  ساخت وساز و کشاورزی 
متهم می کنند که سال گذشته در بدل تخریب نکردن هر جریب زمین 
نیز  امسال  دارد  امکان  و  اند  گرفته  افغانی  کوکنار کشت شده، 2۵0 

چنین کنند.
باشنده گان گرم سیر می گویند که اگر حکومت در هر ولسوالی زمینۀ 

کار را فراهم کند، کشاورزان مجبور به کاشتن تریاک نمی شوند.
گفته می شود که ولسوال و فرمانده پولیس این ولسوالی به این دلیل 
که سال گذشته میلیون ها کلدار پاکستانی بابت تخریب نکردن مزارع 
کوکنار از مردم رشوت گرفته بودند، از وظیفه سبکدوش شدند؛ اما 
اند. اما ولسوال و فرمانده  پس از چندی دوباره به کارشان بازگشته 

پولیس گرم سیر این ادعای آن ها رد می کنند.
ایوب عمر عمری، ولسوال گرم سیر می پذیرد که در سال روان نسبت به 
سال گذشته کوکنار بیشتری کاشته شده است؛ اما دلیل آن کندی برنامۀ 

بدیل معیشت جامعۀ جهانی و نبود اشتغال در این ولسوالی می داند.
عمری می گوید که تاکنون دربارۀ کوکنار پیشنهادی با مقام های والیت 

در میان نگذاشته است و از سوی آن ها نیز دستوری دریافت نکرده 
است. او می گوید که هر گونه مقام های والیت به آن ها دستور بدهند، 

به آن عمل می کنند.
تیمورشاه، فرمانده پولیس گرم سیر نیز می گوید که امسال کوکنار در 
این ولسوالی کاشته شده، اما او دربارۀ مقدار زمین آن معلومات دقیق 

ندارد.
تیمورشاه می افزاید که او برای گرفتن شیرۀ کوکنار وقت ندارد، بلکه 

وظیفه اش رسیده گی به وضعیت امنیتی است.
اما سیداحمد ورور، رییس مبارزه با مواد مخدر هلمند می گوید که در 
تمام این والیت تنها تا هشت هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده اند.
ولسوالی گرم سیر که با پاکستان مرز مشترک دارد، حدود ۱20 هزار 

جریب زمین کشاورزی دارد.

یک مخفیگاه مهمات در بامیان کشف شد

افزایش چشمگیر کشت کوکنار در گرم سیر هلمند

حملۀ مشترک نظامیان 
داخلی و امریکایی علیه 
پولیس محلی در هلمند

نیروهای  و  افغانستان  ارتش  نیروهای  مشترک  حمله 
امریکایی علیه پولیس محلی در والیت هلمند، یک کشته 

بر جا گذاشت و ۳0 نفر دیگر بازداشت شدند.
مقامات والیت هلمند اعالم کردند که در عملیات مشترک 
نیروهای افغانستان و امریکایی در این والیت ۱ پولیس 
کشته و ۳0 تن دیگر به دلیل همکاری با طالبان دستگیر 

شدند.
گزارش هایی از درگیری میان پولیس و سربازان افغانستان 
شده  ارسال  نظامی  ارشد  مقامات  به  هلمند  والیت  در 

است.
عبدالرحمان سرجنگ رییس پولیس والیت هلمند گفت: 

این حادثه در منطقه »سنگین«  اتفاق افتاده است.
میان  در  نیز  پولیس محلی سنگین  افزود: سرپرست  وی 

افراد دستگیر شده است.
اما  کرد  امتناع  حمله  این  انجام  دلیل  تایید  از  سرجنگ 
ارتش  افغانستان در والیت هلمند گفتند:  ارتش  مقامات 
و  سالح  کمک  برای  پولیس  به  امریکایی  مشاوران  و 

تجهیزات به طالبان مظنون شدند.
طول  در  داد:  ادامه  افغانستان  ارتش  ارشد  مقام  یک 
تحقیقات دریافتیم که شواهدی وجود دارد که این افراد 
با طالبان همکاری می کردند و هراس آن می رفت که آنها 

این منطقه را به طالبان تحویل دهند.
به  کمک  برای  تازگی  به  امریکایی  نظامی   ۸00 حدود 

نیروهای امنیتی افغانستان وارد والیت هلمند شدند.
دو  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  پیش  چندی  همچنین 

منطقه استراتژیک »موسی قلعه« و »نوزاد« خارج شدند.
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