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ساختمان یک باب 
مکتب دخترانه در فاریاب 

آتش گرفت
وقوع  از  محلی  منابع  فاریاب:  ۸صبح، 
در  دخترانه  مکتب  باب  یک  در  آتش سوزی 

والیت فاریاب خبر می دهند.
این آتش سوزی حوالی ساعت ۸:۰۰ شنبه شب، 
۱۱ حمل، در ساختمان لیسه دخترانه  روستای 

»کالل خانه« ولسوالی اندخوی رخ داده است.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
در پی این آتش سوزی هشت صنف درسی این 

مکتب به صورت کامل سوخته است.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

روشن  آتش سوزی  این  دلیل  کنون  تا  هرچند 
نیست، اما پیش از این افراد وابسته به طالبان 
مکتب  باب  یک  ساختمان  تخریب  به  متهم 
والیت  »فیروزنخچیر«  ولسوالی  در  دخترانه 

سمنگان شده بودند.
گذشته  هفته  دیگر،  مشکوک  رویداد  یک  در 
یک حلقه نارنجک از سوی افراد مسلح ناشناس، 
در داخل صنف درسی یک مکتب دخترانه در 

ولسوالی قوش تپه جوزجان منفجر شد.
در پی آن انفجار، دست کم ۱۳ دانش  آموز دختر 

کشته و زخمی شدند.
۴۰ هزار کیلوگرام امونیم کلوراید در نیمروز کشف و ضبط شد

۸صبح، نیمروز: مسووالن محلی طالبان در والیت نیمروز از کشف و ضبط ۴۰ هزار کیلوگرام امونیم 
کلوراید در این والیت خبر می دهند.

مسووالن محلی طالبان در نیمروز روز شنبه، ۱۲ حمل، می گویند که این مقدار امونیم کلوراید در دو موتر 
باربری جابه جا شده بود.

به گفته آنان، این مواد از گمرک والیت نیمروز کشف و ضبط شده و همچنان دو تن در ارتباط با این 
محموله بازداشت شده اند.

طالبان جزییات نداده اند که آیا این مواد وارداتی بوده یا به ایران قاچاق می شده است.
این در حالی است که واردات امونیم کلوراید در زمان جمهوریت به  دلیل استفاده از آن در انفجار ها، منع 

شده شده بود.
در گذشته این  مواد از ایران و پاکستان  به صورت رسمی وارد کشور و به عنوان کود کیمیاوی در زراعت 

استفاده می شد، اما حکومت کرزی واردات آن را منع کرد.

�ب مهری مضاعف و 
دوسویه افغانستان با 

شهروندانش

خیام 
و راز پیدا�ی هس�ت
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اهل  دختر  دانشجوی  یک  کابل:  ۸صبح، 
امریکا  به  عالی  تحصیالت  برای  که  افغانستان 
سفر کرده است، موفق به دریافت چهار بورسیه  
شده  امریکایی  دانشگاه های  از  تحصیلی  معتبر 

است.
فریده رزاقی که مدرک ماستری  اولش را از طریق 
برنامه   فولبرایت در رشته حقوق  محیط زیست و  
منابع طبیعی از دانشگاه دولتی نیویورک در  بافلو 
همزمان  که  شده  موفق  است،  آورده  دست  به 
از دانشگاه های هاروارد، کلمبیا، دانشگاه دولتی 
و  قبولی  کورنل  دانشگاه  و  بافلو  در  نیویورک 

بورسیه تحصیلی دریافت کند.
حقوق،  ماستری  بخش های  در  بورسیه ها  این 
و  حقوق  دکترای  جامعه،  و  اقلیم  ماستری 
ماستری پالیسی عامه در بخش توسعه بین الملل 
بورسیه،  چهار  این  میان  از  می تواند  او  و  است 

یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کند.
علوم  و  حقوق  رشته  دانشجوی  رزاقی،  فریده 

۸صبح، کابل: ریاست هواشناسی تحت مدیریت 
و  سنگین  نسبتاً  برف باری  احتمال  از  طالبان 
بارنده گی شدید با رعد و برق و سیالب های آنی 

در ۲۷ والیت کشور هشدار داده است.
روز  طالبان  مدیریت  تحت  هواشناسی  ریاست 
شنبه، ۱۲ حمل، با نشر خبرنامه ای گفته است 
بارنده گی شدید در  احتمال  فردا و پس فردا  که 
والیت های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، هرات، 

سیاسی دانشگاه هرات بود و در سال ۱۴۰۰ برای 
ادامه تحصیل راهی امریکا شد. او در کنار ادامه 
تحصیل فعالیت هایی در بخش حمایت از حقوق 

زنان و حمایت از آموزش دختران داشته است.
این دانشجوی اهل افغانستان در حالی همزمان 
موفق به دریافت چهار بورسیه معتبر شده که 
طالبان دروازه مکتب ها و دانشگاه ها را به روی 
از  افغانستان  در  دختران  و  بسته اند  دختران 

فراگیری تحصیالت محروم اند.

بلخ،  سرپل،  جوزجان،  فاریاب،  غور،  بادغیس، 
سمنگان، بغالن، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، 
خوست،  پکتیا،  لوگر،  ننگرهار،  لغمان،  کنر، 
غزنی، میدان  وردک، بامیان و دایکندی به شمول 

سالنگ ها وجود دارد.
تا   ۱۰ بین  مختلف  نقاط  در  باران  بارش  مقدار 
 ۳۰ تا   ۱۰ بین  برف باری  مقدار  و  ملی متر   ۵۰

سانتی متر پیش بینی شده است.

خرما در هلمند 
نتیجه مثبت داده است

نمایش مبارزه با مواد مخدر؛

3۰۰ هکتار زمین در بدخشان 
زیر کاشت چرس است
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یک دانشجوی دختر اهل افغانستان در امریکا چهار 
بورسیه  تحصیلی گرفت

پیش بینی برف باری و بارنده گی شدید در ۲۷ والیت کشور

هلمند از والیت هایی است که آب بیشتر دارد و حدود بیش از ۸۰ درصد 
باشنده گان آن مشغول کشاورزی اند. شماری از باغ داران در ولسوالی نادعلی 

این والیت از چند سال به این  سو به پرورش درخت های خرما روی آورده اند. 
این باغ داران می گویند که درخت های خرما در هلمند نتیجه مثبت داده است 

و آنان می توانند از باغ های خود حاصالت خوبی به دست بیاورند. به گفته 
کشاورزان باتجربه، در صورتی که احداث  باغ های خرما در این والیت ترویج 

شود و کشاورزان مورد حمایت قرار بگیرند...

انسان پیش از آن که یک موجود اجتماعی باشد، 
یک موجود طبیعی است. زنده گی طبیعی انسان 

نسبت به زنده گی اجتماعی او پیشینه و...

مواضع »تروریست ها« 
در افغانستان تقویت شده است
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روابط و روند سیاسی 
بین حکومتی در نظام 

فدرالی )8(

جای گزین تازه برای کوکنار؛

تهدیدات امنیتی منطقه ای؛ 

سازمان امنیت جمیع:
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پدیده انتقاد از خویشتن در فرهنگ ما وجود ندارد و به 
این دلیل، اصطالح رسا و دقیقی برای آن در فرهنگ و 
این  به  فرهنگ ها  از  پاره ای  در  نداریم.  ادبی خود  سنت 
»النقد  اصطالح  و  نگریسته می شود  ارج  دیده  به  پدیده 
Self- الذاتی« در زبان عربی، مانند معادل انگلیسی آن

Criticism از اصطالحات فاخر و شکوهمند در آن زبان ها 
به شمار می رود. در زبان فارسی معادل جا افتاده ای برای 
آن نداریم. از این رو، شماری به آن خودنکوهی، شماری 
دیگر انتقاد از خود و شماری نیز خودانتقادگری گفته  اند. 
باورند که تعبیر  این  اندیشمندان مسلمان بر  از  شماری 
قرآنی »نفس لوامه« یعنی خوِد سرزنشگر، اشاره به همین 
مفهوم دارد، اما این مفهوم در متون دینی منحصر مانده و 
وارد بدنه فرهنگ ما نشده است تا شاهد پدیده ای فرهنگی 
زیر این عنوان باشیم. نقطه مقابل آن، ستایش از خویشتن 
پدیده ای است که  انتقاد،  برابر هر  در  و دفاع کورکورانه 
در میان ما به گسترده گی وجود دارد و موجبات خواری 
جای  اگر  عبارتی،  به  است.  آورده  فراهم  را  ما  تباهی  و 
خودستایی و دفاع از مفاخر موهوم باشد، به زبان عامیانه، 
به  نوبت  در جایی که  اما  است،  گز  ما چهل و چهار  زبان 
انتقاد از خویشتن برسد، گنگ و الل می شویم. البته موارد 
محدود فردی در حد استثناهایی وجود دارد، اما از قدیم 

گفته اند که استثنا قاعده را نقض نمی کند.
نوشته اخیر عبدالباری جهانی خطاب به طالبان با اشاره به 
خطاهای فاحش این گروه، گامی در جهت خودانتقادگری 
و از این منظر گامی ارزنده بود و از همین رو، مورد توجه 
نسبتاً گسترده ای قرار گرفت. شماری از صاحب نظران بر 
بابت که لحن آن  این  از  آن نوشته خرده گرفتند؛ یکی 
حاکی از گفت وگو با حاکمیتی مشروع بود نه با گروهی 
انداخته  بر سرنوشت یک کشور چنگ  زور  با  مسلح که 
عواقب  از  نگرانی  انتقادش  گرانی گاه  این که  دیگر  است؛ 
را  این ذهنیت  و  بود  قوم  از یک  بخشی  برای  روند  این 
تداعی می کرد که گویا درد نویسنده درد شهروندان این 
جامعه نیست، بلکه درد یک منطقه خاص است که پس 
از فروپاشی طالبان با چه دشمنی هایی رو به رو خواهد شد. 
بسیاری این را گفتند که اگر کسی در مقام روشنفکری 
یکایک  درد  باید دردش  قلم می زند،  اجتماعی  اصالح  و 

شهروندان آن سرزمین باشد، بی هیچ تفکیک و تفاوتی.
نوشته  آن  بر  که  ایرادهای درستی  علی رغم  و  این هم  با 
به  زیرا  است؛  این گام در حد خود ستودنی  است،  وارد 
و  همشهریان  از  بخشی  کارکرد  از  بی جا  دفاع  جای 
همزبانان نویسنده، باب انتقاد صریح از آنان را می گشاید 
و نشانه هایی از شروع روند خودانتقادگری را نوید می دهد 
که اگر در میان اهالی فکر و فرهنگ این کشور، از هر قوم 
و متعلق به هر گروه زبانی، به راه بیفتد، تحولی بسیار مهم 
در راستای ترمیم شکسته گی ها، پر کردن شکاف ها و غلبه 

بر نا به سامانی ها خواهد بود.
هرچند در این شرایط هر نقد جدی باید متوجه سلطه 
طالبان باشد، به دلیل پیامدهای سنگین و ویران گری که 
باید  خودانتقادگری  دامنه  اما  دارد،  کشور  و  مردم  برای 
گسترده شود تا قلم به دستان هر قوم و گروه سیاسی ای، 
سیاست مداران خود را به پرسش بگیرند و به پاسخ دهی 
وادارند. باید از آنان بپرسند که فراتر از خود و خانواده شان 
چه کاری کرده اند تا سودش به مردم رسیده باشد؟ از آن 
مهم تر، چه کار درخور قبولی برای فرهنگ، دانش، زبان، 
ادبیات و تاریخ خود کرده اند. باید صریح و بی پرده از آنان 
بپرسند که آیا کارنامه آنان برای مردم شان مایه مباهات و 
افتخار است یا موجب سرافکنده گی و شرمساری تاریخی؟ 
تا روزی که ما تنها هنر انتقاد از دیگران را بلدیم نه انتقاد 

از خود را، روز و روزگار ما بهتر از این نخواهد شد.

باری جهانی و گامی 
به سوی خودانتقادگری

بشر  حقوق   مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
مدنی،  فعاالن  بی درنگ  رهایی  خواهان  افغانستان 

فرهنگی و آموزشی از چنگ طالبان شده است.
حمل،   ۱۲ شنبه،  روز  پیامی  در  کمیسیون  این 
آن  در  که  بین الملل  عفو  سازمان  ساالنه  گزارش  از 
تخطی های حقوق  بشری یک سال اخیر در افغانستان 

بازتاب یافته، استقبال کرده است.
عفو   گزارش  که  است  گفته  بشر  حقوق   کمیسیون 
اصولی،  ذکریا  که  شده  نشر  اوضاعی  در  بین الملل 
رسول پارسی، نرگس سادات، موسا شاهین، مرتضا 
و  ویسا  مطیع اهلل  حسینی،  محمد  سید  بهبودی، 
شمار دیگری از فعاالن مدنی، فرهنگی و آموزشی در 
بند طالبان به سر می برند و از سرنوشت آنان خبری 

نیست.

۸صبح، کابل: مسووالن پروژه »نان و کار« در 
کارمندان  کار  مانع  طالبان  که  می گویند  کابل 
افراد  این پروژه در بخش توزیع کمک ها به  زن 

بی بضاعت شده اند.
به  حمل،   ۱۱ شنبه،  روز  پروژه  این  مسووالن 
کار  مانع  »طالبان  می گویند:  ۸صبح  روزنامه 
پروژه نان و کار شدند. چندین بار دفتر را بسته 
کردند، به بهانه این که کار برای خانم ها بند است، 

مسوولیت خانم ها را کی می گیرد.«
با محرم های شان  را  آنان می گویند: »ما خانم ها 
کار  مانع  دوباره طالبان  استخدام کرده ایم؛ حاال 
شده اند و حتا خانم ها را با محرم های شان اجازه 

کار ندادند.«
مسووالن می افزایند که هدف از ایجاد این پروژه 
سهولت و ارزانی، مساعد کردن زمینه کاری برای 
نسل جوان و همچنان توزیع نان رایگان به افراد 

بی بضاعت بوده است.
آنان، دست کم ۳۰۰ زن در بخش های  به گفته 
و حجاب  بودند  کار  پروژه مصروف  این  مختلف 
اسالمی را نیز مراعت می کردند، اما اکنون توسط 

طالبان خانه نشین شده اند.
برگه  در  کار«  و  »نان  رییس  برهانی،  نجی اهلل 
فیس بوکش نوشته است که با معین وزارت کار 
اما  داشته،  دیدار  کابل  در  طالبان  اجتماعی  و 
سهم گیری  برای  را  گروه  این  موافقت  نتوانسته 

زنان در این پروژه کسب کند.
این در حالی است که طالبان از چندین ماه به 
این  سو کار کردن زنان در موسسه های داخلی و 

خارجی را منع کرده اند.
آنان  افغانستان،  بر  گروه  این  تسلط  از  پس 
اجتماعی  زنده گی  بر  را  زیادی  محدودیت های 

زنان وضع کرده اند.

سازمان ملل متحد اعالم کرده که آلمان ۳۲ 
که  ایتالیا  در  شده  غرق  کشتی  از  بازمانده 
را  هستند  افغانستان  شهروندان  آنان  تن   ۲۸

پذیرفته  است.
و  ایتالیا  در  مقام ها  که  داده  گزارش  رویترز 
سازمان ملل متحد روز جمعه، ۳۱ مارچ، خبر 
پذیرفته شدن بازمانده گان کشتی غرق شده در 

سواحل ایتالیا را تأیید کرده اند.
یک دفتر محلی در کاالبریای ایتالیا در بیانیه ای 
مهاجرت  بین المللی  سازمان  که  کرده  اعالم 
)IOM( در انتقال ۳۲ بازمانده به شهر هامبورگ 

آلمان کمک کرده است.
برپایه  گزارش ها، افراد انتقال یافته شامل ۲۸ 
سومالیایی   ۱ و  عراقی   ۱ سوری،   ۲ افغان، 
هستند. بیش از ۹۰ تن در ۲۶ فبروری سال  
جاری در نزدیکی کوترو در منطقه کاالبریای 
سانحه  های  مرگبارترین  از  یکی  در  ایتالیا 
سانحه،  وقوع  از  پس  باختند.  جان  دریایی 
ماتئو پیانتدوسی، وزیر داخله ایتالیا، به پارلمان 
این کشور  گفت که در مجموع ۸۰ تن زنده 
مانده اند. گفتنی  است که از میان قربانیان این 
رویداد دریایی نزدیک به ۴۰ تن آنان شهروندان 

افغانستان بودند.

در پیام این کمیسیون آمده است که جامعه جهانی 
باید با توجه به وضعیت دردناک زنان، محدودیت ها 
ناگوار  وضعیت  ملکی،  افراد  کشتار  آموزش،  حق  بر 
دادگاه های  راه اندازی  پیشین،  حکومت  نظامیان 
بد  بیان و وضعیت  آزادی  بر  صحرایی، محدودیت ها 
اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان، به سفارشات 
مطرح شده در گزارش عفو بین الملل توجه جدی کند.

از جامعه  بار دیگر  افغانستان  کمیسیون حقوق  بشر 
جهانی خواسته است که فشارها بر طالبان را بیشتر 
تا آنان به خواست های جهانی مبنی بر رعایت  کند 

حقوق  بشر تمکین کنند.
گفتنی  است که گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین الملل در 
خصوص وضعیت حقوق  بشر در ۱۵۶ کشور از جمله 

افغانستان و ایران هفته گذشته نشر شد.

طالبان مانع کار زنان در پروژه 
»نان و کار« شدند

آلمان ۲۸ افغان بازمانده از 
کشتی غرق شده در ایتالیا 

را پذیرفت

۸صبح، هرات: منابع محلی در هرات می گویند 
که ریاست امر به معروف طالبان در این والیت 
اعالم کرده   نیز ممنوع  را  انترنت کلب ها  فعالیت 

است.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
ریاست امر به معروف طالبان در هرات روز شنبه، 
این  را در  انترنت کلب ها  ۱۲ حمل، دروازه تمام 

والیت بسته اند.
ریاست امر به  معروف طالبان فعالیت انترنت کلب ها 
را وقت ضایع کردن جوانان و گم راهی آنان عنوان 

۸صبح، غزنی: باشنده گان والیت غزنی از افتادن 
یک جوان ۲۳ ساله در یک کاریز آب خبر داده و 
تا کنون  او  می گویند که طالبان در عملیات جان 

ناکام بوده اند.
باشنده گان روستای شینکی ولسوالی گیالن غزنی 
می گویند که این پسر مصروف چراندن مواشی بود 
و پس از چاشت شنبه، ۱۲ حمل، در اثر ریزش ژاله 
سنگین و سرازیر شدن سیالب، به داخل یک کاریز 

آب سقوط کرده است.
به گفته آنان، پس از آن که تالش های باشنده  گان 
محل در پیدا کردن این جوان ناموفق بود، آنان از 
طالبان کمک خواستند؛ اما طالبان نیز تا نزدیکی های 
شام به عملیات نجات ادامه دادند و با نزدیک شدن 
زمان افطار ساحه را ترک کرده و عملیات نجات این 

جوان ناکام مانده است.
عمیق  کاریز  این  که  می افزایند  محل  باشنده گان 

کرده اند.
در  انترنت کلب  از یک هزار  بیش  آمارها،  بربنیاد 
این طریق  از  فعالیت داشت و صدها تن  هرات 

هزینه زنده گی شان را تأمین می کردند.
گفتنی  است که طالبان در هرات هفته گذشته 
فعالیت گیم زون ها و کست فروشی ها را نیز ممنوع 

اعالم کردند.
وضع محدودیت های اخیر طالبان در هرات سبب 
شده است که نزدیک به هزار تن شغل های شان 

را از دست بدهند.

است و آنان با امکانات اولیه، قادر به یافتن این جوان 
از میان ِگل و الی نیستند.

از جانبی، در یک رویداد مشابه یک کودک سه ساله 
ولسوالی  در  عمیقی  چاه  به  سقوط  نتیجه  در 

خاش رود والیت نیمروز جان باخته است.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که این 
کودک محمد نام داشت و در منطقه قندهاری های 
ولسوالی خاش رود والیت نیمروز در یک چاه با عمق 

۶۰ متر سقوط کرده و جان باخته است.
این رویداد روز شنبه، ۱۲ حمل، رخ داده و جسد آن 
کودک نیز توسط بسته گانش از چاه بیرون کشیده 

شده است.
این در حالی است که در پی سرازیر شدن سیالب 
در ولسوالی گیالن والیت غزنی، چندین عراده موتر 
آن ها  اما سرنشینان  است،  برده  با خود  را سیالب 

توانسته اند خود را بیرون بکشند.

طالبان در هرات دروازه بیش از یک هزار انترنت کلب 
را مسدود کردند

یک جوان ۲3 ساله در غزنی در کاریز افتاده است

کمیسیون حقوق  بشر خواستار رهایی فوری فعاالن 
مدنی، فرهنگی و آموزشی از بند طالبان شد
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امین کاوه

دبیرکل سازمان پیمان امنیت 
جمعی عالوه بر نگرانی از 

افزایش حضور و نفوذ گروه های 
تروریستی در افغانستان، 

از تولید و قاچاق مواد مخدر 
نیز هشدار داده است. 

تاسماگامبتوف افزوده است: 
»جدا از گروه های تروریستی 

مختلف، نیروهای تولید و قاچاق 
مواد مخدر نیز در حال تقویت 

مواضع شان در افغانستان 
هستند.«

تهدیدات امنیتی منطقه ای؛

سازمان امنیت جمیع:

وریست ها« در افغانستان  مواضع »تر
تقویت شده است

افغانستان  سقوط  از  پس 
نگرانی   طالبان،  به  دست 
به ویژه  منطقه  کشورهای 
نفوذ  از  میانه  آسیای 
گروه های شورشی باال گرفته 
جریان  در  تاجیکستان  است. 
گذشته  سال  دو  دست کم 
بارها نسبت به افزایش تهدیدات از خاک افغانستان 
ایجاد  خواستار  کشور  این  است.  کرده  نگرانی  ابراز 
است.  افغانستان شده  با  مرز  امنیتی« در  »کمربند 
از  بار  چندین  نیز  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان 
حضور گروه های تروریستی در افغانستان خبر داده 
و از تقویت همچو گروه ها در خاک افغانستان هشدار 
تازه ترین مورد، دبیرکل این سازمان  داده است. در 
امنیت  افغانستان  از  »تروریست ها«  که  است  گفته 
آسیای میانه را تهدید می کنند. جبهه مقاومت ملی 
و شماری از کارشناسان نیز می گویند که افغانستان 
بر  بدل شده است. عالوه  تروریست ها«  به »بهشت  
این، ایاالت متحده امریکا از حمله بیرون مرزی شاخه 
خراسان گروه داعش از افغانستان در جریان شش ماه 
آینده هشدار داده است. رییس ستاد ارتش روسیه 
در  بین المللی  تروریستی  شبکه های  شدن  فعال  از 
افغانستان نگرانی خود را ابراز کرده است. مقام های 
کرده  ادعا  نیز  پیش  ماه  روسیه حدود شش  ارتش 
بودند که بیش از  ۴۰۰ جنگ جوی داعش در شمال 
تاجیکستان  داخله  وزیر  جابه جا شده اند.  افغانستان 
جلد  سه  هزار  طالبان  که  است  گفته  این  از  پیش 
توزیع  تروریستی«  گروه های  »اعضای  به  پاسپورت 

کرده اند.
روز  روسیه،  تاس  خبرگزاری  این همه،  کنار  در 
ایمان قلی  جمعه، ۱۱ حمل، گزارش داده است که 
امنیت  پیمان  سازمان  کل  دبیر  تاسماگامبتوف، 
جمعی، از افزایش گروه های تروریستی در افغانستان 
ابراز نگرانی کرده است. طبق گزارش این خبرگزاری، 
ارشد  مقام های  با  نشستی  در  تاسماگامبتوف  آقای 
امنیت  پیمان  سازمان  مشترک  ستاد  و  دبیرخانه 
خاک  در  تروریستی  گروه های  که  گفته  جمعی 

افغانستان در حال تقویت مواضع خود هستند. 
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی عالوه بر نگرانی 
در  تروریستی  گروه های  نفوذ  و  حضور  افزایش  از 
افغانستان، از تولید و قاچاق مواد مخدر نیز هشدار 
از  »جدا  است:  افزوده  تاسماگامبتوف  است.  داده 

گروه های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای 
عضو این سازمان وجود دارد.

رییس جمهور روسیه روز چهارشنبه، ۲ قوس ۱۴۰۱، 
در نشست رهبران این سازمان وضعیت افغانستان را 
»دشوار« خوانده و افزوده بود: »من نگرانی همکارانی 
به  گفته اند،  افغانستان سخن  وضعیت  درباره  که  را 
است.  دشوار  همچنان  وضعیت  می گذارم؛  اشتراک 
تروریستی  سازمان های  شبه نظامیان  نفوذ  خطر 
سازمان  کشورهای  قلمرو  به  گوناگون  بین المللی 
پیمان امنیت جمعی همچنان زیاد است و گسترش 
ایدیولوژی افراطی در میان آن ها وجود دارد.« پوتین، 
در این نشست خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای 
عضو این سازمان درباره افغانستان شده بود. او گفته 
ویژه  عملیات  کمک   با  تهدیدها  این  »البته  بود: 
مشترک و اقدامات عملیاتی که کارایی آن ها را ثابت 

کرده است، خنثا شود.«
نیکوالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، 
در  باقی مانده  تسلیحات  که  است  داده  هشدار  نیز 
افغانستان پس از خروج امریکا و کشورهای عضو ناتو 
از این کشور می تواند جنگ بین گروه های مختلف 
افغانستان را تشدید کند و »راه خود را به بازار سیاه 
از  روسیه  برسد.«  تروریست ها  به  دست  و  باز کرده 
جمله  کشورهایی است که با فروپاشی دولت پیشین 
سفارتش را در افغانستان فعال نگه داشته است. اما 
در این مدت، دیده شده که روابط این کشور با طالبان 
به سردی گراییده است. مسکو در چهارمین نشست 
عقرب  در ۲۵  مسکو«  »فارمت  به  موسوم  مشورتی 
سال ۱۴۰۱ از طالبان دعوت نکرد . این کشور گفت 
که طالبان به دلیل عدم ایجاد »حکومت همه شمول 

قومی- سیاسی« در این نشست دعوت نشده اند.

گروه های  حضور  از  تاجیکستان  نگرانی 
تروریستی در افغانستان

در  تاجیکستان،  جمهور  رییس  رحمان،  امام علی 
و  امنیت  منطقه ای  و  بین المللی  »همکاری  نشست 
مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری 
از تحرک تروریستان« از حضور گروه های تروریستی 
در آسیای میانه ابراز نگرانی کرد . او گفت که اعزام 
در  آنان  صفوف  تقویت  و  میانه  شرق  از  تندروان 
و  منطقه   کشورهای  برای  جدی  تهدید  افغانستان، 

آسیای مرکزی است.
رییس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه، ۲۷ میزان 

»کمربند  ایجاد  خواستار  نشست  این  در   ،۱۴۰۱
امنیتی« در اطراف افغانستان شد . او گفت که با توجه 
به افزایش تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان، 
کشورهای آسیای میانه باید »کمربند امنیتی« را در 
مرز با افغانستان ایجاد کنند. عالوه بر این ، به تازه گی 
مورد  در  نیز  لندن  در  تاجیکستان  نماینده گان 
جلوگیری از تهدیدات امنیتی، تروریسم و افراط گرایی 

گفت وگو کرده اند.
داخله  وزیر  رحیم زاده،  رمضان  پیش،  این  از 
تاجیکستان، گفته است که طالبان به سه  هزار تن 
توزیع   پاسپورت  تروریستی«  گروه های  »اعضای  از 
کرده  اند. او افزوده که گروه های تروریستی در شمال 
مستقر  تاجیکستان  با  مرز  نزدیکی  در  افغانستان 
شده اند. او همچنان ادعا کرده که بیش از ۲۰ گروه 
حکومت  دارند.  فعالیت  افغانستان  در  تروریستی 
از ۲۰  بیشتر  از حضور  بارها  نیز  افغانستان  پیشین 

گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بود. 
با این حال داعش در ماه ثور سال گذشته خورشیدی 
با انتشار یک نوار تصویری از حمله موشکی بر خاک 
با  گروه  این  داد .  خبر  تخار  والیت  از  تاجیکستان 
انتشار نوار تصویری، مدعی شد که اهداف نظامی در 

تاجیکستان را مورد حمله قرار داده است. 
اوزبیکستان، همسایه شمالی دیگر افغانستان که ظاهراً 
گروه های  حضور  از  دارد،  نیز  طالبان  با  گرم  روابط 
مخالف خود در خاک افغانستان نگران است. عالوه 
این کشور، داعش  نیروهای مخالف مسلح دولت  بر 
خاک  از  موشکی  حمله  سه  مسوولیت  تاکنون 
افغانستان بر این کشور را برعهده گرفته است. پیش 
زمانی  اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی،  ماه  در  این،  از 
که نیروهای خارجی افغانستان را به گونه کامل ترک 
کردند، روسیه رزمایش مشترکی را با اوزبیکستان و 
راه اندازی  افغانستان  با  مرز  نزدیکی  در  تاجیکستان 
کرد . آن رزمایش با مشارکت دو هزار و ۵۰۰  سرباز 

در حدود ۲۰ کیلومتری مرز افغانستان برگزار شد . 
این همه در حالی است که حدود یک ونیم ماه پیش 
از امروز، جنرال مایکل کوریال، رییس ستاد فرماندهی 
مجلس  دفاعی  کمیته  در  )سنتکام(  امریکا  مرکزی 
سنای این کشور گفت که داعش در افغانستان تنها 
دارد.  فاصله  قابلیت حمله های خارجی  از  ماه  شش 
فاکس نیوز، خبرگزاری امریکایی، به نقل از این مقام 
در  داعش شاخه خراسان  داد که  امریکایی گزارش 
افغانستان در مدت شش ماه قادر به انجام حمالت 
با این حال،  اروپا و آسیا خواهد بود.  تروریستی در 
از  یکی  به عنوان  که  ملی  مقاومت  سخنگوی جبهه 
به  نیز  می شود،  شمرده  طالبان  مخالف  گروه های 
گروه های  تمام  »عماًل  است:  گفته  ۸صبح  روزنامه 
از  بیرون مرزی  عملیات های  قدرت  به  تروریستی 
تجهیزات  و  تسلیحات  به  یافته اند.  افغانستان دست 

پیش رفته نظامی دست پیدا کرده اند.«
نگرانی کشورهای منطقه و جهان در حالی از حضور 
گرفته  شدت  افغانستان  در  تروریستی  گروه های 
است که داعش در جریان کمتر از دو سال گذشته 
را  افغانستان  در  مرگ بار  حمله  چندین  مسوولیت 
به تازه گی مسوولیت  گروه  این  است.  گرفته  برعهده 
گرفته  دوش  بر  را  طالبان  خارجه  وزارت  بر  حمله 
که در نتیجه آن چهار دیپلمات این وزارت کشته و 
۱۰ تن دیگر زخمی شده اند. این حمله روز دوشنبه، 
در  کابل،  شهر  ملک اصغر  چهارراهی  در  حمل،   ۷
است.  پیوسته  وقوع  به  خارجه،  وزارت  مجاورت 
سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان ادعا کرده که در 
این حمله شش غیرنظامی جان باخته و ۱۲ تن دیگر 
به شمول سه جنگ جوی این گروه، زخمی شده اند. 

روی کار آمدن  با  که  کرده اند  ادعا  بارها  اما  طالبان 
این گروه، امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده 
بارها در رسانه ها گفته اند  است. سخنگویان طالبان 
استفاده  دیگر  کشورهای  ضد  بر  افغانستان  از  که 
مسوولیت  داعش  گروه  که  حالی  در  شد،  نخواهد 
در  افغانستان  خاک  از  بیرون مرزی  حمله  چندین 
کشورهای آسیای میانه را برعهده گرفته است. افزون 
سلطه  جریان  در  داعش  بیرون مرزی،  حمله های  بر 
طالبان بر افغانستان مسوولیت حمله های خونینی را 
بر دوش گرفته که در نتیجه آن ده ها شهروند کشور 
داعش  گروه  جنگ جویان  شده اند.  زخمی  و  کشته 
اخیرا والی طالبان برای بلخ را که یکی از چهره های 
قدرت مند طالبان در حوزه جنوب غرب کشور نیز به 
شمار می رفت، در یک حمله انتحاری به قتل رساندند.

و  تولید  نیروهای  مختلف،  تروریستی  گروه های 
قاچاق مواد مخدر نیز در حال تقویت مواضع شان در 
افغانستان هستند.« او هشدار داده است: »خطر نفوذ 
گروه های تروریستی و افکار افراطی به سرزمین های 
امنیت جمعی وجود  پیمان  ما در سازمان  متحدان 
در  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  مقام  این  دارد.« 
حالی از قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی 
کرده است که پیش از این روزنامه ۸صبح به اسنادی 
دست یافته بود که نشان می داد دادگاه طالبان مواد 
مخدر ضبظ شده شماری از قاچاق بران مواد مخدر را 
به صاحبان آن برگردانده است. عالوه بر این، روزنامه 
۸صبح سال گذشته به اسنادی دست یافته بود که 
تریاک  شیره  از  بدخشان  در  طالبان  می داد  نشان 
»عشر و زکات« جمع آوری کرده اند؛ امری که نشان 
می دهد طالبان کشاورزان و قاچاق بران را در عرصه 
غیرمستقیم  به گونه  مخدر   مواد  تجارت  و  تولید 

تشویق می کنند.
با این حال، یک منبع امنیتی که نخواست نامش در 
روزنامه ۸صبح می گوید:  به  این گزارش درج شود، 
رکاب  در  سال  بیست  که  تروریستی  »گروه های 
طالبان قدم زده اند، دوشادوش این گروه علیه دولت 
هستند.  طالبان  مهمان  حاال  جنگیده اند،  پیشین 
آسیای  کشورهای  با  مرزی  مناطق  در  اکثریت شان 
میانه جابه جا شده اند و به سالح های پیش رفته نیز 
دست یافته اند.  خواه مخواه تهدیدی برای کشورهای 
همسایه هستند و هر گروه اهداف خاص خود را در 

منطقه دنبال می کند.«
از  »طالبان  می افزاید:  همچنان  امنیتی  منبع  این 
این گروه های شورشی منطقه ای در بده وبستان های 
و  کار می گیرند  میانه  آسیای  با کشورهای  سیاسی 
عماًل این نیروها منبع تعامل آسیای میانه با طالبان 
هستند. طالبان بارها در مجالس سری به این کشورها 
و مراوده  تعامل  این گروه  با  اگر  داده اند که  هشدار 
نداشته باشند، جلو گروه های شورشی را در افغانستان 
باز خواهند گذاشت. سفر نماینده گان وزارت خارجه 
طالبان به تاجیکستان، یک باج گیری امنیتی است.«

نگرانی روسیه از حضور گروه های تروریستی در 
افغانستان

نشست  در  روسیه،  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
ایروان،  در  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  سران 
نفوذ  احتمال  که  بود  گفته  ارمنستان،  پایتخت 
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وند سیاسی بین حکومتی در نظام فدرالی ) 8( وابط و ر ر

می کنند.
و  هماهنگی  مشوره،  میزان  نگاه  از  فدراسیون ها 
همکاری میان سطوح حکومت داری باهم تفاوت دارند. 
این تفاوت نه تنها در عرصه رابطه میان فدراسیون ها و 
شهروندان آن ها به مالحظه می رسد، بلکه در رابطه با 
سیاست های بحث برانگیز و امور روزمره اداری نیز جلب 
فدراسیون ها،  همه  که  است  مبرهن  می کند.  توجه 
روبه رو  تضاد  و  همکاری  از  میزانی  با  ضرورت  طبق 
پالیسی  بحث برانگیز  مسایل  که  جایی  تا  می باشند. 
از  استفاده  با  مطرح است، حکومت مرکزی می تواند 
صالحیت ها و اهرم قدرت مالی خود بر رفتار واحدهای 
فدرالی اثر وارد کند و واحدهای فدرالی می توانند در 
صورتی که قانون اجازه دهد، از حق ویتو استفاده کنند 
و یا از موافقت با سیاست حکومت مرکزی سر باز زنند. 
برای  حکومت داری  سطح  دو  هر  حاالت،  چنین  در 
جلب رای و حمایت اذهان عامه به اقدامات سیاسی 

و تبلیغاتی دست خواهند یازید.

ب( نقش قوه های اجراییه و مقننه
نظام های  در  بین حکومتی  روابط  جریان  و  میزان 
حکومات  و  مرکزی  حکومت  بین  )روابط  فدرالی 
ایالتی( عواملی اند که سالمت روند سیاسی این نظام 
را به طور قابل مالحظه ای متاثر می سازند. این روابط 
به توانایی قوه اجراییه فدراسیون ارتباط دارد. وجود 
قوه اجراییه توانا و قوی، عموماً به نوع روابطی منجر 
می شود که می توان آن را فدرالیسم اجرایی نامید. در 
این حالت، قوه اجراییه فدرالی )مرکزی( نقش مهمی 
را در تنظیم روابط بین حکومتی برعهده خواهد داشت. 
برعکس، در صورت ضعف شعبات اجرایی، نوع روابطی 
تنظیم  در  مقننه  قوه  نقش  که  کرد  خواهند  ظهور 
نظام های  که  حالی  در  بود.  خواهد  برجسته تر  آن ها 
پارلمانی در مقایسه با نظام های ریاستی - کانگرسی 
معموالً دارای قوه اجراییه قوی تر به نظر می رسند، در 
و  نداشته  راستا وجود  این  در  قاعده مشخصی  عمل 
قوه اجراییه می تواند در هر دو نظام قوی و یا ضعیف 
باشد. عالوه بر آن، باید یادآور شد که با گذشت زمان، 
این امکان وجود دارد که نقش و قوت نسبی قوه های 
اجراییه و مقننه در زمینه تنظیم روابط بین حکومتی، 
عواملی  اثر  در  نهاد ها،  در  رسمی  تعدیل  ورود  بدون 

نظیر تغییر در سیستم حزبی، تغییر کند.
اجراییه  قوه  معموالً  حاضر،  عصر  فدراسیون های  در 
برخوردار  بیشتر  قدرت  از  مقننه،  قوه  با  مقایسه  در 
است. این مطلب به ویژه در نظام های فدرالی پارلمانی 
برای  احزاب  نظام ها  چنین  در  زیرا  دارد؛  صداقت 
تشکیل حکوت به دسپلین و حمایت حزبی در پارلمان 
قوه  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  ولی  دارند.  نیاز 
اجراییه در نظام پارلمانی، بنا بر نداشتن اکثریت در 
ضعیف  شکننده،  ایتالف های  علت  به  یا  و  پارلمان 
باشد. روشن است که نظام های ریاستی - کانگرسی 
بر بنای تقسیم قدرت/صالحیت بین قوه اجراییه و قوه 

دسپلین حزبی قوی بوده و در نتیجه، قوه اجراییه در 
این کشور، ضعیف و متکی بر کانگرس است. در نتیجه، 
تعداد ساختار های فدرالیسم اجرایی در ایاالت متحده 
بسیار کم بوده و روابط بین حکومتی در این کشور از 
طریق البی گری توسط حکومت های ایالتی و البی گری 
افراد و گروه های انفرادی شکل و محتوا اختیار می کند.

ج( نقش مجلس سنا در روابط بین حکومتی
مجلس سنای فدرالی اکثراً به حیث مجلس )عمومی( 
این  ترکیب  زیرا  می شود؛  شناخته  فدراسیون 
فدراسیون  منطقه  ای  مولفه های  نحوی  به  مجلس 
عده  در  مجلس  این  عمل،  در  می بخشد.  بازتاب  را 
روابط  تعمیل  و  تنظیم  برای  فدراسیون ها  از  کمی 
بین حکومتی حایز اهمیت پنداشته می شود. معهذا، 
مجلس سنا می تواند بر وزن نسبی واحدهای فدرالی 
در نهادهای مرکزی اثرگذار باشد، به خصوص زمانی 
که این مجلس صالحیت های مهم را در اختیار داشته 
فدراسیونی  کوچک  واحدهای  نفع  به  آن  ترکیب  و 

شکل گرفته باشد. 
آلمان  )Bundesrat( در  بوندیسرات  یا  مجلس سنا 
است.  شده  تشکیل  ایاالت  حکومات  نماینده گان  از 
در این مجلس نماینده گان حکومات ایاالت در مورد 
اتخاذ  تصمیم  می گذارند،  اثر  ایاالت  بر  که  مسایلی 
می کنند. بدین ترتیب، وجود سنا در آلمان، فدرالیسم 
اجرایی را به طور رسمی داخل پروسه تقنینی می سازد. 
بر اساس  زیادی  حدود  تا  جنوبی  افریقای  فدراسیون 
اعضای  کشور،  این  در  است.  یافته  بنا  مدل  همین 
شورای ملی والیات از حکومت های والیات آن کشور 
نماینده گی می کنند. ولی با وجود این، نقش سنا در 
عمل، بنا بر حاکمیت حزب کانگرس ملی افریقایی بر 

همه والیات، محدود شده است.
به طور  آن  اعضای  که  کشورهایی  در  سنا  مجلس 
واحدهای مشموله،  مقننه  قوای  )توسط  غیرمستقیم 
نه توسط مردم این واحدها( انتخاب می شوند، عموماً 
نقش نسبتاً ناچیزی را در پروسه روابط بین حکومتی 
ایالتی  حکومات  کشورها  این  در  زیرا  می کند؛  بازی 
مجبورند اعضای حزب مربوطه خود و احزاب مخالف 
سنا  به  همزمان  متفاوت اند،  نظریات  دارای  که  را 
ارسال کنند )در این حاالت، طبیعی است که اعضای 
حزب حکومتی نظریات حکومت مربوطه خود را در 
اعضای  و  ساخت  خواهند  منعکس  مرکزی  سنای 
احزاب مخالف نظریات این احزاب را بازتاب خواهند 
سنا  در  توانست  نخواهند  ایاالت  بنابراین،  بخشید. 
با  با موقف واحد  با موضع گیری واحد ظهور کرده و 
در  بپردازند(.  معامله  و  مذاکره  به  مرکزی  حکومت 
ایاالت )نه  اگر اعضای سنا توسط مردم  سوی دیگر، 
حکومت های ایالتی( انتخاب شوند، رای آن ها بیشتر 
استوار شده و  )نه منطقه ای(  تعلقات حزبی  بنای  بر 
در برابر حکومت ایالت مربوطه خود از استقالل بیشتر 
برخوردار خواهد بود. البته بعضاً رهبران حزبی قادرند 
در سطح  نظر خود  مورد  کاندیداهای  انتخاب  بر  که 
دیگر حکومت داری اثر وارد کرده و با استفاده از آن ها 
اهداف بین حکومتی مطلوب نظر خود را تعقیب کنند. 
همچنان، ممکن است بعضی از رهبران حکومتی، با 
استفاده از قدرت حمایوی که مقام حکومتی در اختیار 
آن ها قرار می دهد، برای اثرگذاری بر اعضای قوه مقننه 
سطح دیگر حکومت داری استفاده کنند. با وجود این 
حاالت،  اکثر  در  سنا  مجالس  احتماالت،  و  امکانات 
نقش محدودی را در امر تعمیل روابط بین حکومتی 
و  فدرال  در سطح  سنا  نفوذ  و  نقش  می کنند.  بازی 
و  قوی  فدراسیونی هایی  در  بین حکومتی  روابط  در 
قابل مالحظه است که واحدهای فدرالی کوچک در 
فدرالی  واحدهای  از  بیشتر  یا  و  مساوی  وزنی  آن ها 
بزرگ تر داشته باشند و مجلس سنا از صالحیت های 
مهم و وسیع برخوردار باشد )مثل برازیل(. این حالت 
سبب می شود تا واحدهای فدرالی کوچک در تصامیم 

فدراسیونی مرکزی اهمیت بیشتر کسب کنند.

الف( اتکا و روابط متقابل در نظام فدرالی
چنان که قباًل گفتیم، نظام های فدرالی صالحیت ها و 
وظایف دولت را در بین سطوح مختلف حکومت داری 
و  صالحیت ها  تقسیم  معذالک،  می کنند.  تقسیم 
وظایف به معنای خودمختاری و استقالل کامل سطوح 
حکومت داری از یک دیگر نیست، بلکه سطوح مختلف 
حکومت داری فدرالی متکی به یک دیگر بوده و با هم 
روابط متقابل نزدیک و وسیع دارند. به عبارت دیگر، 
فدرالی،  نظام  در  حکومت داری  مختلف  سطوح  بین 
دارد.  وجود  مالحظه ای  قابل  متقابل  اتکای  و  روابط 
با  توام  همواره  فدراسیونی  سیاسی  حیات  این  رو  از 
مساعی گسترده ای است که سیاست مداران، ماموران، 
به  مربوط  و سایر شرکای حیات سیاسی  شهروندان 
راه  به  حوزه ها  سایر  بر  تاثیرگذاری  برای  حوزه  یک 
فدراسیونی،  نظام های  در  دیگر،  بیان  به  می اندازند. 
یک سطح حکومت داری  اقتصادی   - حیات سیاسی 
و  تصامیم  تاثیر  تحت  آن  مربوطه  حوزه های  و 
حوزه های  و  حکومت داری  دیگر  سطح  سیاست های 
مربوطه آن قرار دارد. دینامیسم و مدیریت این روابط 
متقابل و تاثیرات برخاسته از آن ها در محراق حیات 

سیاسی فدرالی قرار دارد.
اتکا و روابط متقابل )میان سطوح مختلف حکومت داری( 
در نظام فدرالی، امری اجتناب ناپذیر است و در صورت 
استفاده سالم، موجبات بهبود/هماهنگی امور و تفاهم 
فدرالی را فراهم می آورد. وابسته گی و روابط متقابل، 
در حقیقت یکی از رکن های بس مهم نظام فدرالی به 
شمار می رود. روابط و وابسته گی متقابل بین حکومتی 
در  فدرالی(  واحدهای  و  مرکزی  حکومت  )بین 
فدرال  واحدهای   )۱ که:  می شود  تمام  موثر  صورتی 
مسوولیت تطبیق برنامه ها و قوانینی را عهده دار باشند 
زیاد  تعداد  و تصویب شده اند؛ ۲(  که در مرکز طرح 
اساسی،  قانون  مندرج  حکومت داری  صالحیت های 
مسوولیت های  یا  و  مشترک  مسوولیت های  خصلت 
متقارب را اختیار کرده باشند؛ و ۳( واحدهای فدرالی 
برای تمویل خود و برنامه های خود به کمک حکومت 
مرکزی اتکای قابل مالحظه داشته باشند. در چنین 
حاالت، الزم می افتد که حکومت مرکزی و حکومات 
ایالتی روابط کاری همیشه گی، نزدیک و منظم داشته 

باشند.
اتکای  و  بین حکومتی  روابط  مساله  با  فدراسیون ها 
متقابل به دو شیوه متفاوت برخورد می کنند: ۱( بعضی 
از فدراسیون ها برای تنظیم این روابط، مکانیسم های 
به کار می برند؛ و ۲(  را  رسمی و قباًل تعیین شده ای 
ایالتی   - مرکزی  متقابل  روابط  آن ها  از  دیگری  عده 
را با استفاده از مکانیسم های غیررسمی و غیردایمی 
و  رییس حکومت  موارد،  بعضی  در  تنظیم می کنند. 
نقش  متقابل  روابط  با  برخورد  و  تنظیم  امر  در  وزرا 
این  بازی می کنند و در موارد دیگر تنظیم  عمده را 
روابط در صالحیت قوای مقننه قرار دارد. در بعضی 
موارد، احزاب سیاسی در این زمینه نقش مهم را بازی 

مقننه استوارند. این انقسام قدرت/صالحیت در نظام 
ریاستی - کانگرسی می تواند منجر به روابط مستقیم 
بین قوه مقننه و واحدهای فدرال گردیده و امکانات 
البی گری واحدهای فدرال را در کانگرس فراهم آورد. 
در این صورت، نقش قوه مقننه در امر تنظیم روابط 
بین حکومتی قابل مالحظه خواهد بود. ولی باید گفت 
اجراییه  قوای  دارای  ریاستی  نظام های  از  برخی  که 
قوی بوده و بر امر تنظیم روابط بین حکومتی حاکمیت 
دارند. این مطلب مخصوصاً در حاالتی صادق است که 
حزب رییس جمهور از دسپلین حزبی برخوردار بوده 
و اکثریت کرسی های قوه مقننه را در اختیار داشته 
فدرالی،  نظام های  از  بعضی  در  آن،  بر  عالوه  باشد. 
نظیر ارجنتاین، رییس جمهور از صالحیت های قابل 
مالحظه شبه تقنینی برخوردار بوده و می تواند از طریق 
صدور فرامین تقنینی به تنظیم، تضعیف و یا تحکیم 

روابط بین حکومتی بپردازد.
با توجه به نکات باال، می توان مدعی شد که ترتیبات 
یا سیستم حزبی در نظام فدراسیونی از اهمیت ویژه و 
به سزایی برخوردار است. در فدراسیون هایی که احزاب 
مدغم اند  باهم  حکومت داری  سطح  دو  در  سیاسی 
)یعنی احزاب سیاسی صبغه ملی داشته و در هر دو 
سطح حکومت داری حضور و نقش دارند( ممکن است 
واحدهای  رهبران  و  کاندیداها  باالی  حزبی  رهبران 
فدرالی نفوذ قوی داشته باشند. برعکس، در حاالتی 
سیاست  بر  قومی/منطقه ای  روسای  یا  متنفذان  که 
باشند،  داشته  حاکمیت  فدرالی  واحدهای  اجتماع  و 
مرکزی  حکومت  در  فدرالی  واحدهای  نماینده گی 
توسط این اشخاص تعیین شده و نقش رهبران حزبی 
به اطاعت از احکام ایشان محدود خواهد شد. هند و 
مکسیکو در گذشته هر یک دارای یک حزب قوی و 
حاکم بود که هم کنترل حکومت مرکزی و هم اداره 
حکومات ایالتی را در اختیار داشت. با گذشت زمان، 
این دو فدراسیون، به سیستم چندحزبی غیرمرکزی 
تکامل کرده و از حاکمیت تک روانه قوه اجراییه مرکزی 
نظام  این در حالی است که هند  امور کاسته اند.  در 
پارلمانی و مکسیکو نظام ریاستی دارد. بدین اساس، 
)ریاستی  فدرالی  نظام  نوع  دو  هر  که  گفت  می توان 
حالت  از  که  برخوردارند  قابلیت  این  از  پارلمانی(  و 
تک حزبی خارج شده و سنت چندحزبی غیرمرکزی را 
رشد داده و پاالیش بخشند. افریقای جنوبی و حبشه 
هر کدام دارای یک حزب واحد است که بر روند سیاسی 
کلیه واحدهای فدرالی آن ها حاکمیت دارد. در آلمان، 
دارند،  مرکزی  حکومت  در  ایاالت  که  نقشی  بر  بنا 
احزاب سیاسی در هر دو سطح حکومت داری )فدرال و 
ایالتی( حاضر و باهم مرتبط بوده و مسایل مهم مربوط 
به روابط بین حکومتی در داخل احزاب و بین حکومات 
نیست  شکی  می شوند.  حل وفصل  ایاالت(  )در  آن ها 
در  سیاسی  احزاب  که  فدراسیون هایی  در  حتا  که 
دو سطح حکومت داری باهم مدغم اند )نظیر آلمان(، 
سیاست مداران یک سطح حکومت داری دارای عالیق 
و منافعی اند که با عالیق و منافع سیاست مداران سطح 
دیگر حکومت داری تفاوت دارد. بعضی از اختالفاتی که 
تفاوت های سیاسی/سلیقه ای ظهور  نتیجه چنین  در 
می کنند، در سطح مذاکرات و مشوره های داخل حزبی 
روابط  مجراهای  از  آن ها  دیگر  عده   و  می شوند  حل 

بین حکومتی به نتیجه می رسند.
سطوح  متحده،  ایاالت  و  کانادا  فدرالی  نظام های  در 
دوگانه حکومت داری باهم روابط ضعیف حزبی دارند؛ 
دو  هر  در  کانادا  سیاسی  احزاب  حال،  عین  در  ولی 
سطح حکومت داری از دسپلین قوی برخوردار بوده و 
در نتیجه، قوه اجراییه هر دو سطح حکومت داری از 
قدرت اجرایی قوی برخوردار است. این امر به کانادا 
را  بین حکومتی  اجرایی  فدرالیسم  کالسیک  صبغه 
بخشیده است. به عبارت دیگر، روابط بین حکومتی در 
قوای  و  مرکزی  اجراییه  قوه  بین  روابط  کانادا شکل 
اجراییه والیات را اختیار کرده است. در سوی دیگر، 
احزاب سیاسی در ایاالت متحده تا حدود زیادی فاقد 

ترجمه و تدوین:

فدراسیون ها از نگاه میزان مشوره، هماهنگی و همکاری میان سطوح حکومت داری باهم تفاوت دارند. این تفاوت نه تنها در عرصه رابطه میان فدراسیون ها و شهروندان 
آن ها به مالحظه می رسد، بلکه در رابطه با سیاست های بحث برانگیز و امور روزمره اداری نیز جلب توجه می کند. مبرهن است که همه فدراسیون ها، طبق ضرورت با 

میزانی از همکاری و تضاد روبه رو می باشند. تا جایی که مسایل بحث برانگیز پالیسی مطرح است، حکومت مرکزی می تواند با استفاده از صالحیت ها و اهرم قدرت مالی خود 
بر رفتار واحدهای فدرالی اثر وارد کند و واحدهای فدرالی می توانند در صورتی که قانون اجازه دهد.

دکتور محمدداوود یار
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300 هکتار زمین در بدخشان 
زیر کاشت چرس است

این  افغانستان گره خورده است.  نام  با  مواد مخدر 
از  یکی  پسین  در ۱۰ سال  طبیعی دست کم  گیاه 
براساس  است.  بوده  طالبان  عایداتی  عمده  منابع 
بین المللی،  و  ملی  نهادهای  جداگانه  گزارش های 
طالبان در جریان جنگ های مسلحانه با نظام پیشین 
افغانستان بیشترین سود را از رهگذر قاچاق و تولید 
به دست  زیر حاکمیت شان  مناطق  در  مخدر  مواد 
به عنوان  بدخشان در شمال شرق کشور  می  آوردند. 
شناخته  میانه  آسیای  با  مخدر  مواد  قاچاق  دروازه 
مواد  تولید  بیشترین  والیت  این  می شود. همچنان 
شمال شرق  در  خود  نام  به  را  به ویژه چرس  مخدر 
افغانستان ثبت کرده است. منابع معتبر در بدخشان 
طالبان  رژیم  روی کار آمدن  بدو  از  که  می گویند 
افزایش  والیت  این  در  مخدر  مواد  کاشت  تاکنون 
چشم گیری داشته است. منابع خاطرنشان می سازند 
زمین در  که در حال حاضر دست کم ۳۰۰ هکتار 
مرکز و ولسوالی های این والیت زیر کاشت بوته های 
جلو  طالبان  محلی  مسووالن  و  دارد  قرار  چرس 
کاشت و برداشت حاصالت مواد مخدر را نمی گیرند. 
صادرکننده  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  افغانستان 
قاچاق بران  می شود.  در جهان شناخته  مخدر  مواد 
مورفین  تریاک،  چرس،  جمله  از  مخدر  مواد  انواع 
بازارهای  به  نقطه جرافیایی  از همین  را  و هرویین 
بین المللی قاچاق می کنند. بخش زیادی از عایدات 
مواد مخدر به جیب قاچاق بران و یک مقدار اندک آن 

به جیب کشاورزان واریز می شود.
و  روند سهل  که  بدخشان می گویند  در  کشاورزان 
آسان کاشت و تولید چرس )حشیش( و بلند بودن 
بهای آن در بازارهای مواد مخدر سبب شده که آنان 
)نام مستعار(  کنند. صبور  اقدام  کار  این  به  بیشتر 
یکی از کشاورزان بدخشانی است که زمین هایش را 
روزنامه  با  صحبت  در  او  است.  کاشته  چرس  بوته 
بکاریم،  گندم  ما  را  جریب  »یک  می گوید:  ۸صبح 
قیامت کند سه بوجی گندم می شود. چرس کشت 
کرده ام، هیچ که حاصل ندهد، ۱۰ پاو چرس می دهد 
که چهل هزار افغانی می شود. یک بوجی کود هشت 
هزار افغانی است، ما چه قسم کنیم. چرس و تریاک 
نه کود می خورد و نه دیگر چیز. مفت پول به دست 

می آید.« 
کشاورزان بدخشانی که در زمین های شان بوته های 
طالبان  که  صورتی  در  می گویند  کاشته اند،  چرس 
محصول بدیل را در نظر بگیرند، دست از کاشت بوته 
چرس و تریاک می کشند و به جای آن »هنگ« یا 
گیاه های دیگری که درآمد بیشتری داشته باشد را 

خواهند کاشت.
مواد مخدر در کنار این که هویت فرهنگی کشور را 
شهروندان  از  بسیاری  است،  داده  قرار  پرسش  زیر 
کشور را نیز معتاد ساخته و به کام نابودی کشانده 
است. فقیرمحمد، مرد ۳۶ ساله در بدخشان است 
که از سال ها به این  سو رنج فراوانی بابت استفاده 

بیشتر  آب  است که  از والیت هایی  هلمند 
دارد و حدود بیش از ۸۰ درصد باشنده گان 
از  شماری  کشاورزی اند.  مشغول  آن 
باغ داران در ولسوالی نادعلی این والیت از 
چند سال به این  سو به پرورش درخت های 
خرما روی آورده اند. این باغ داران می گویند 
که درخت های خرما در هلمند نتیجه مثبت 
داده است و آنان می توانند از باغ های خود 
حاصالت خوبی به دست بیاورند. به گفته 
احداث   که  صورتی  در  باتجربه،  کشاورزان 
باغ های خرما در این والیت ترویج شود و 
کشاورزان مورد حمایت قرار بگیرند، خرما 
برای خشخاش  خوبی  جای گزین  می تواند 

باشد.
ولسوالی  در  خرما  باغ  یک  مالک  ولی داد، 
مشغول  ایران  در  مدتی  که  است  نادعلی 
باغ داری بوده است. او در صحبت با روزنامه 
 ۱۹ در  خرما  درخت  که  می گوید  ۸صبح 
از  کمتر  آن  مصرف  و  می دهد  میوه  ماه 
ولی داد می افزاید  است.  و غالت  خشخاش 
که در باغ خود ۲۰ اصله درخت خرما دارد 
و امسال از هر درخت حدود ۱۰۰ کیلوگرام 

محصول برداشته است. 

ولی داد درباره غرس نخل و برداشت خرما 
در  سال   ۲۰ مدت  و  دارد  کافی  اطالعات 
او  است.  کرده  کار  ایران  خرمای  باغ های 
برای  هلمند  والیت  »آب و هوای  می گوید: 
این   از  است.  مناسب  خرما  باغ های  ترویج 
رو باغ داران در بسیاری از مناطق این والیت 
خواهان احداث باغ خرما هستند؛ زیرا مزیت 
است.  بیشتر  غالت  سایر  به  نسبت  خرما 
باغ خرما کم است و همچنین  هزینه های 

نیاز به آب کمتر دارد.« 
در  خرما  دیگر  باغ  یک  مالک  احمدجان، 
خرما  نهال های  او  است.  نادعلی  ولسوالی 
را از ایران آورده و در گوشه ای از باغ خود 
است.  داده  پرورش  نخل  اصله  چهارده 
احمدجان می گوید: »اگر دولت به دهقانان 
این والیت در قسمت ایجاد باغ های خرما 
به  نخواهند شد  مجبور  مردم  کند،  کمک 
کشت خشخاش روی بیاورند.« این کشاورز 
بسازند،  خرما  باغ  مردم  »اگر  می افزاید: 

مطمیناً اقتصاد کشاورزان بهبود می یابد.« 
لشکرگاه،  شهر  در  خرما  تاجر  نورعلی، 

می گوید  فقیرمحمد  می کشد.  تریاک  و  چرس  از 
اما  می کرد،  استفاده  مخدر  مواد  شوق  سر  از  که 
اکنون تاوان آن را می پردازد. این باشنده بدخشان 
می افزاید: »نسوار و سگرت که نشئه مان را شکسته 
چرس  که  وقتی  آوردیم.  روی  چرس  به  نتوانست، 
هم نتوانست، یک قدم باالتر آمدیم که تریاک بود. 
تبعات  و  تریاک  از  استفاده  نتیجه  امروز  سرانجام 
تریاک مثل هرویین خانه مان را سوخت، تباه و برباد 
شدیم. چرس را می زدیم که اشتهای مان خوب شود. 
فایده چرس همین بود، ولی تبعات بد آن این است 
که انسان را سبک می سازد که در مقابل اندک ترین 

موضوع حساسیت تند نشان می دهد.«
بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر حدود ۳۵ 
هزار تن در بدخشان  به مواد مخدر معتادند. بیش 
زنان شکل می دهند.  را  معتادان  این  از ۱۵ درصد 
مشکالت  و  بیکاری  فقر،  گسترش  منابع،  گفته  به 
این  در  معتادان  شمار  که  شده  سبب  خانواده گی 

والیت با گذشت هر روز افزایش یابد. 
در  معتاد  افراد  شمار  طالبان  مقام های  هرچند 
کشور را حدود چهار میلیون تن تخمین کرده اند، 
اما یک سال پیش از روی کار آمدن رژیم طالبان در 
که  بود  کرده  اعالم  عامه  وزارت صحت  افغانستان، 
۲.۵ میلیون تن در کشور به مواد مخدر معتادند. در 

این میان ۸۵۰ هزار زن نیز شامل اند.
گیاه  ساقه   و  برگ  گل،  از  که چرس  است  گفتنی  
»شاه دانه« به دست می آ ید و رنگ آن سبز تیره و 
گاه قهوه ای مایل به سبز و تقریباً شبیه گیاه »حنا« 
است. ولسوالی خاش بدخشان به عنوان مرکز تولید 

چرس در این والیت شناخته می شود.
وزارت  و  متحد  ملل  سازمان  تخمین های  بر اساس 
مبارزه با مواد مخدر دولت پیشین افغانستان، تا زمان 
روی کار آمدن دوباره رژیم طالبان در افغانستان ۲۰۰ 
هزار هکتار زمین در کشور زیر کاشت تریاک و چرس 
قرار داشته است. والیت های هلمند، قندهار، زابل و 
بدخشان  و  تخار  کندز،  بغالن،  جنوب،  در  ارزگان 
در شمال شرق، جوزجان و بلخ در شمال و نیمروز 
در غرب کشور از والیت هایی هستند که بیشترین 

کاشت مواد مخدر در آن ها صورت می گیرد. 
هرچند مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، 
تولید،  کاشت،  حکمی  طی  پیش  سال  یک  حدود 
خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان 
ممنوع اعالم کرد، اما منابع در بدخشان می گویند 
که افراد طالبان هیچ کاری با کشاورزان ندارند و هیچ 
به ویژه  مواد مخدر  برای محو کشت زارهای  اقدامی 
بوته چرس در این والیت روی دست نگرفته اند. در 
ضمن رهبران طالبان به تازه گی برای قاچاق بران مواد 
مخدر سهولت ایجاد کرده اند تا مواد مخدر خود را 
به فروش برسانند. رهبر طالبان به قاچاق بران مواد 
مخدر ۱۰ ماه مهلت داده است تا مواد انبارشده خود 

را از کشور بیرون کنند.

مرکز والیت هلمند، می گوید که یک کیلو 
همسایه  کشورهای  از  که  مرغوب  خرمای 
می شود، حدود ۱۰۰  آورده  والیت  این  به 
نیز می گوید،  او  به فروش می رسد.  افغانی 
کشور  داخل  در  کشاورزان  که  در صورتی 
به کاشت و پرورش درخت خرما بپردازند، 
سود خوبی به دست می آورند؛ زیرا به باور 
او، شهروندان کشور عالقه زیادی به مصرف 

خرما دارند. 
کارشناس  ولی،  احمدولی  حال  همین  در 
مسایل کشاورزی در شهر لشکرگاه، می گوید 
که خرما نه تنها یک غذای خوب است، بلکه 
در داروها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
در  خرما  درخت  که  می افزاید  ولی  آقای 
مناطق مرتفع رشد می کند و زمین کمتری 
درخت  کاشت  اگر  او،  گفته  به  دارد.  نیاز 
به صورت  و  یابد  رواج  این والیت  در  خرما 
هرگز  کشاورزان  شود،  کوددهی  حرفه ای 
شد.  نخواهند  مجبور  خشخاش  کاشت  به 
احمد ولی ولی عالوه می کند: »این وظیفه 
باغ های  احداث  زمینه  در  که  است  دولت 
خرما به کشاورزان آموزش تخصصی فراهم 
کشاورزان کمک  به  باغ   احداث  در  و  کند 

کند.« 
با این حال، مسووالن ریاست زراعت، آبیاری 
هلمند  در  طالبان  اداره  زیر  مال داری  و 
خورشیدی   ۱۴۰۲ سال  در  که  می گویند 
والیت  این  در  زمین  جریب   ۵۰۰ حدود 
است.  یافته  اختصاص  خرما  باغ های  به 
مولوی زین اهلل زاهد، رییس زراعت، آبیاری 
در  والیت،  این  برای  طالبان  مال داری  و 
صحبت با رسانه ها گفته است که شماری 
صدور  از  پس  والیت  این  کشاورزان  از 
کاشت  منع  بر  مبنی  طالبان  رهبر  فرمان 
روی  خرما  باغ های  احداث  به  خشخاش، 
آورده اند. زین اهلل زاهد همچنان افزوده است 
که سال آینده بیش از ۵۰۰ جریب زمین 
اختصاص  تجارتی  خرمای  باغ های  برای 
خواهد یافت که طرح آن به وزارت زراعت، 
آبیاری و مال داری زیر کنترل گروه طالبان 

ارایه شده است. 
مناطق  در  معمول  به طور  خرما  درخت  
هلمند،  بر  افزون  می کند.  رشد  گرمسیر 
باغ های خرما در والیت ننگرهار نیز نتیجه 
خوبی داده است. اکنون بیشتر باغ داران در 
درخت های  پرورش  به  جنوبی  والیت های 
این  می گویند  زیرا  می آورند؛  روی  خرما 
بیشتر  محصول  و  کمتر  مصرف  درختان 
دارد. خرما در گرمای تابستان به پخته گی 
می رسد. این نخستین بار است که باغ داران 
هلمند از درخت های خرما حاصل گرفته اند. 
شهروندان کشور عالقه زیادی به خرما دارند. 
عربی  کشورهای  از  حاضر  حال  در  خرما 
خرمای  می شود.  افغانستان  وارد  ایران  و 
والیت های هلمند و ننگرهار به تازه گی وارد 
بازار شده، اما به حدی نیست که نیاز بازار 

را برطرف بسازد. 

8صبح، بدخشان

افغانستان در حال حاضر 
بزرگ ترین صادرکننده مواد 

مخدر در جهان شناخته 
می شود. قاچاق بران انواع 

مواد مخدر از جمله چرس، 
تریاک، مورفین و هرویین را 

از همین نقطه جرافیایی به 
بازارهای بین المللی قاچاق 

می کنند. بخش زیادی از 
عایدات مواد مخدر به جیب 

قاچاق بران و یک مقدار 
اندک آن به جیب کشاورزان 

واریز می شود.

خرما در هلمند 
نتیجه مثبت داده است

نمایش مبارزه با مواد مخدر؛
جای گزین تازه برای کوکنار؛

8صبح، هلمند

درخت خرما در 19 ماه میوه 
می دهد و مصرف آن کمتر 
از خشخاش و غالت است. 

ولی داد می افزاید که در باغ 
خود 20 اصله درخت خرما 

دارد و امسال از هر درخت 
حدود 100 کیلوگرام محصول 

برداشته است.
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انسان پیش از آن که یک موجود اجتماعی باشد، یک 
نسبت  انسان  طبیعی  زنده گی  است.  طبیعی  موجود 
به زنده گی اجتماعی او پیشینه و سرگذشت دورتر و 

درازتری دارد.
خود،  رازناک  اما  ملموس  جلوه های  تمام  با  طبیعت 
برای انسان ابتدایی مجموعه  ای از رازهایی بوده  که او 
را به خیال پردازی و اندشیدن وا می داشت. همه چیز از 
خورشید و ماه تا ستاره گان، اجرام آسمانی، شب و روز، 

پرده پرده راز بود و بسته بسته معما.
 باران، برف و تگرگ، آتش فشان، سیالب، توفان دریاها، 
فصل های سال، شگوفه و بارآوری درختان و جنگل ها، 
زایمان و مرگ در میان انسان ها و جانوران، تخم گذاری 
دیگر  پدیده های  بی شمار  و  پرنده گان  آشیان سازی  و 
بود ،  پرسش برانگیز  ابتدایی  انسان  برای  همه  و  همه 

همان گونه که هنوز سلسله این پرسش ها ادامه دارد.
سرزمین های  به  را  انسان  که  بود  پرسش ها  همین 
سرگردان  ماورایی  باورهای  و  اسطوره ها   افسانه ها، 
پرسش ها  با همین  انسان   دیگر،  گام های  در  ساخت . 
است که راه خود را به سوی فلسفه، آگاهی و دانش 
و  شک  پیدایی  همان  پرسش،  پیدایی  می گشاید. 
شک  برانگیز  انسان  برای  چیز  همه  است.  اندیشیدن 
می کرد،  شک  می دید،  انسان  بود.  پرسش برانگیز  و 
می اندیشد و می پرسید. همین پرسش ها و پاسخ یابی 
سوی  به  را  خود  راه  انسان  که  بود  پرسش ها  برای 

شناخت هستی باز کرد.
به  پیوند  در  خود  پرسش های  نخستین  با  انسان 
و  طبیعت  با  که  است  طبیعت  گوناگون  جلوه های 
رویدادهای طبیعی پیوند ذهنی بیشتری پیدا می کند. 
در گام های بعدی پرسش های انسان بر محور موضوعات 
اجتماعی و زنده گی اجتماعی می چرخند؛ برای آن که 
انسان پیشتر از جامعه، طبیعت را شناخته است و بعد 
او  اجتماعی  هویت  و  شخصیت  که  است  جامعه  در 
هستی می یابد. چنین است که اسطوره های برخاسته 
از  گسترده تر  دنیای  طبیعت  سوی  آن  و  طبیعت  از 
دنیای اسطوره هایی دارد که انسان در پیوند به جامعه 

و زنده گی اجتماعی ساخته است.
این اسطوره ها به مانند ستاره گانی اند که پیش از تاریخ، 
دانش و فلسفه در دل تاریکی  درخشیدند و نخستین 
شناخت  مسیر  در  را  بشر  اندیشه  و  تخیل  روشنایی 

هستی به ما نشان می دهند.
تاریکی پیش  بتوان گفت که اسطوره ها در آن  شاید 
از تاریخ به نخستین ستاره هایی می مانند که چند صد 

هزار سال پس از بیک بنگ شکل گرفته اند.
اسطوره ما را به پیدایی نخستین جرقه های بینش و 
تخیل انسان در پیوند به هستی و طبیعت می رساند. 
چنین  پیدایی  سیر  ما  که  زمانی  دیگر،  زبان  به 
اسطوره می رسیم  به  بررسی می کنیم،  را  بینش هایی 
و از اسطوره آن سو تر گذشته نمی توانیم. همان گونه که 
به نخستین ستاره ها  ما  پیدایی طبیعت  به  پیوند  در 

نخستین که آتش به جنبش دمید
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید
و زان پس ز آرام سردی نمود
ز سردی همان باز تری فزود

چو این چار گوهر به جای آمدند
ز بهر سپنجی سرای آمدند
گهرها یک اندر دگر ساخته
ز هر گونه گردن برافراخته
پدید آمد این گنبد تیزرو
شگفتی نماینده ی نوبه  نو

)شاهنامه فردوسی، کمیته دولتی طبع و نشر، ۱۳۶۱، 
ص ۲۲(

بربنیاد باور فردوسی، خداوند ز ناچیز چیز آفرید. در 
آفرید.  »بود«  »نبود«،  از  خداوند  و  نبود  چیزی  آغاز 
فردوسی جهان را ترکیبی می داند از چهار عنصر باد، 
خاک، آب و آتش که از ترکیب آنان زمین و این گنبد 

گردان به وجود می آید. 
دارد  وجود  نیز  دیگری  فلسفی  دیدگاه  حال،  این  با 
که هستی ازلی بوده؛ یعنی چیزی بوده و خداوند این 

هستی را از همان چیز آفریده است.
تمام بحث های داغ فلسفی و کالمی به همین نقطه 
چون  می شود؛  متوقف  نقطه  همین  در  و  برمی گردد 

انسان آن سوی این نقطه را دیده نمی تواند.
خیام همچنان پرسش چگونه گی آفرینش انسان را به 
میان می آورد. انسان برای چه آفریده شده است؟ چرا 
در آمد و شد خود اختیاری ندارد؟ »این آمدن از کجا و 

رفتن به کجاست؟«
وقتی می گوید: »گر آمدنم به خود بُدی نامدی« یعنی 
انسان در آمدن خود در این کهنه سرای سپنج نقشی و 
اختیاری ندارد. به همین گونه در رفتن خود نیز نقش 

و اختیاری ندارد. 
»این کوزه گر دهر چنین جام لطیف/می سازد و باز بر 

زمین می زندش«
چرا می سازد و چرا بر زمین می زند؟ راز آفرینش انسان 
چیست؟ در پیوند به این پرسش از منظرگاه دین و 
عرفان اسالمی پاسخ روشن است، اما خیام از زاویه ای 
که به هستی نگاه می کند، می خواهد از این زاویه آن 
سوی سکه هستی را بخواند تا همه چیز برایش روشن 
شود. »معلوم نشد که در طرب خانه ی خاک/نقاش ازل 

بهر چه آراست مرا؟«
بر می خیزد. پرسش گری کار  از عقالنیت  پرسش گری 
انسان خردمند است و چگونه گی پرسش ها وابسته به 

میزان معرفت و آگاهی پرسش گر است. 
را  انسان  عقالنیت  استوار  پایه  که  است  پرسش گری 
می سازد. تا کنون انسان به هرچیزی که در دانش و 
فلسفه رسیده، از پرسش گری خود رسیده است. شک 
می کند، می پرسد، تیوری می سازد، تعمیم می دهد و 
پایانی  را  راه  این  برسد.  به حقیقت  تا  تجربه می کند 

نیست.
نظام فکری خیام لبریز از حیرت و پرسش است. زمانی 
نهفت«  ز  بیرون  آمده  وجود  بحر  »این  می گوید:  که 
این »نهفت« چیست که بحر وجود از آن بیرون آمده 
وجود«  بحر  »این  آمدن،  بیرون  از  پیش  پس  است؟ 
چگونه در این »نهفت« پوشیده و پنهان بوده است؟ 
این بحر وجود، خود بیرون آمده یا این که بیرون آورده 

شده است؟
در شعر خیام، این بحر و جود همین هستی یا همین 
جهان است که در هر دو حال جایگاه همیشه گی ما 
نیست. وقتی ما رفتنی هستیم، حال چه فرق می کند 

که حادث باشد یا قدیم؟
***

چون نیست مقام ما در این دهر مقیم
پس بی می و معشوق خطاییست عظیم

تا کی ز قدیم و ُمحدث امیدم و بیم
چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم 

)خیام، حکیم عمر، رباعیات، انتشارات زوار، ۱۳۸۹، ص 
)۱۲۷

وقتی ما رفتنی هستیم، دیگر همه چیز برای ما پایان 
می یابد؛ چون مرگ برای انسان پایان همه چیز است. 
ناپایداری زنده گی و جهان سخن  از  بار که  خیام هر 
می کند؛  غربت  و  دل تنگی  احساس  انسان  می گوید، 
گویی خود را در سرزمین بیگانه  ای احساس می کند؛ 
اما خیام در چنین حالی از خوش بودن سخن می گوید.

فرا  آن  به  را  ما  او  که  است  این چگونه خوش  بودن 

هزار سال  که صدها  می رسیم  کهکشانی  نخستین  و 
پس از بیک بنگ شکل گرفتند. دانش بشر نمی تواند 
از نخستین ستاره ها و کهکشانی که پس از بیک بنگ 
تا  آن که  برای  بگذرد؛  آن سوتر  گرفته اند،  شکل 
شکل گیری نخستین ستاره گان، طبیعت و هستی در 

تاریکی مطلق قرار داشته است.
پرسش های انسان نسبت به هستی، راز  پیدایی هستی 
و  پیچیده  معمای  این  راز  حافظ،  و  خیام  تعبیر  به 
چندین قیمته کماکان ادامه دارد و هرگز هم به پایان 
نیست.  پایانی  را  هستی  آن که  برای  رسید؛  نخواهد 
در  اندیشه ها  و  پرسش ها  ندارد،  پایانی  هستی  وقتی 

پیوند به هستی نیز پایانی ندارد.
چگونه گی  شده،  دگرگون  میان  این  در  که  چیزی 
او  پژوهش  و  تحقیق  شیوه  و  انسان  پرسش های 
ذهن  بر  متکی  انسان  اسطوره سازی  دوران  در  است. 
بود؛  همین ها  ابزارش  بود.  اسطوره پرداز خود  خیال  و 
از  برخاسته  پرسش های  انسان  پرسش های  اکنون  اما 
خرد جست وجوگر او است. دانش و فناوری او را در امر 
شناخت هستی کمک و یاری می رساند. پژوهش تجربی 
و دانش های تجربی جای اسطوره را در شناخت هستی 
گرفته است. دیگر انسان اسطوره ها و باورهای غیر قابل 
تجربه  را چنان حقیقتی نمی پذیرد. حال دیگر بینش و 

حقیقت علمی جای بینش اسطوره  ای را گرفته است.
از یک نقطه نظر  به رباعی های خیام  بحث در پیوند 
بحث پایان ناپذیر است؛ برای آن که موضوعات آمده در 
او مطرح می کند،  را که  او و پرسش هایی  رباعی های 
بحث ها و گفتمان های پایان ناپذیری را به دنبال دارد. 
پرسش های او پرسش های روزمره نیست ؛ چون خرد او 
خرد روزمره نیست. پرسش های  خیام ریشه در چرایی 
پرسش های  دارد.  آن  پیدایی  و  هستی  چگونه گی  و 
گفتمان  یک  از  برخاسته  است،  فلسفه   بنیادین 

پایان ناپذیر فلسفی.
محور اساسی این پرسش ها، به فلسفه آفرینش هستی 
و راز هستی پیوند می خورد. آن چه را هستی می گویم، 

از کجا آمده، چگونه آمده و چرا آمده است؟ 
ابوالقاسم فردوسی در پیوند به آفرینش جهان به این 
باور است که یزدان، این همه چیز را یعنی هستی را از 
نا چیز آفریده است. به زبان دیگر، این هستی از نیستی 
پدید آمده است. جهان حادث است و نیستی خود را 

با خود دارد.
***

از آغاز باید که دانی درست
سر مایه ی گوهران از نخست
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید

بدان تا توانایی آرد پدید
سر مایه ی گوهران این چهار
برآورده بی رنج و بی روزگار
یکی آتشی برشده تابناک

میان آب و باد از بر تیره خاک

می خواند؟ از باده سخن می گوید. این باده خیام چگونه 
باده  ای است. »هنگام گل و باده و یاران سرمست/خوش 

باش دمی که زندگانی این است«
خیام، پیری را می بیند که بر خنگ زمین نشسته است. 
»پیری دیدم نشسته بر خنگ زمین/ نه کفر و نه اسالم 
و نه دنیا و نه دین« پیری که در هر دو جهان کسی 
به شهامت او نیست، او کی  است و نماد چیست؟ این 
او سخن می گوید، می تواند همان  از  پیری که خیام 
کسی باشد که بعدها حافظ به غالمی او در آمد: »غالم 
همت آنم که زیر چرخ کبود/ز هرچه رنگ تعلق پذیرد 

آزاد است«
همان  است؟  »آزاده«  آن  دیگر  نام  »پیر«  این  آیا 
از  را  فلک  این  او  برای  می خواهد  خیام  که  آزاده  ای 
میان بردارد و از نو فلک دیگری بسازد تا او و آزاده گان 
دیگر به آسانی به کام دل برسند! »وزنو فلک دیگر چنا 

ساختمی/کازاده به کام دل رسیدی آسان«
هشدار می دهد که با »اهل خرد باش!« این اهل خرد 
چه  کسانی اند؟ خرد آنان چگونه خردی است؟ »با اهل 
خرد باش که اصل من و تو/گردی و نسیمی و غباری 

دمی ست«
خرد آنان از این خرد هر روزه چه برتری دارد که از 
از دام این خرد هر روزه رها  ما می خواهد تا خود را 
سازیم؟ در سوی دیگر از ما می خواهد که با اهل خرد 
باشیم. »تا چند اسیر عقل هر روزه شویم / در دهر چه 

صد ساله چه یک روزه شویم«
است. آن چه در  تکرار همیشه گی  این  شاید دل تنگ 
یک سال رخ می دهد، در صد سال نیز همان چیز رخ 
می دهد. همه اش تکرار است. شب، روز، هفته، ماه و 
سال به تکرار می آیند و این ماییم که تکرار می شویم.  
این اسرار ازل چیست که آن را نه او می داند و نه ما؟ 
وقتی توضیحی هم در باره این پرده اسرار می دهد، آن 
را به چنان معمایی همانند می کند که نه خود و نه هم 
دیگران می توانند حرفی از آن بخوانند: »اسرار ازل را نه 
تو دانی و نه من/وین حرف معما نه تو خوانی و نه من« 
دانا  زیرکان  این  دانا«،  »زیرکان  می گوید:  وقتی 
دیگران  و  رسیده اند  معما  اسرار  به  که  کی هایند 
نمی توانند برسند؟ »ای دل تو به اسرار معما نرسی/در 

پرده ی زیرکان دانا نرسی«
این چگونه بیم و هراسی است که او را در خود پیچیده 
و از گفتن اسرار زمانه باز می دارد؟ با خرد خود از بحر 
تفکر، ُدری به چنگ آورده است؛ اما از هراس زمانه آن 
را سفته نمی تواند؛ یعنی نمی تواند راز درونی آن را در 
میان گذارد: »از بحر تفکرم بر آورد خرد / دری که ز بیم 

سفت می نتوانم«
نه ای«  »بیهوده  می گوید:  انسان  به  خطاب  وقتی 
بیهوده گی  به  زنده گی  ما  که  است  مفهوم  این  به  آیا 
می گذرانیم؟ آیا این همه غم  خوردن انسان به گذشته 
و آینده  ای که هنوز به آن نرسیده ، خود زنده گی در 

بیهوده گی است؟ »بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور«
انسان  برای  که  است  بزرگی  ترانه سرای  خیام، 
اصلی سروده های  او محور  آزادی  و  انسان  می سراید. 
دل  در  را  انسان ها  همه  غم  گویی  می سازد.  را  خیام 
آزادی و  اندیشه های جبری در  از قید  بیرون  تا  دارد 
خوش کامی زنده گی به سر برند و ابدیت زمان را در 

لحظه هایی که در اختیار دارند، در یابند. 
با آن که بارها می پرسد: »که رفت به دوزخ و که آمد ز 
بهشت« اما او این دوزخ و بهشت را در هستی انسان  
ماست/ بیهوده ی  رنج  ز  شرری  »دوزخ  است:  دیده 

فردوس دمی ز وقت آسوده ی ماست«
خیام یک متفکر شکاک و پرسش گر است. ابعاد رنگین 
و گوناگون اندیشه های فلسفی او در پرسش هایی که 
او  بیان می شود. پرسش هایی که  در میان می گذارد، 
او  گر  از خرد جست وجو  برخاسته  می آورد،  میان  به 
هدف  بداند.  را  هستی  پیدایی  راز  می خواهد  است. 
به  نسبت  را  انسان  جایگاه  بداند.  را  هستی  پیدایی 
هستی در یابد. راز مرگ را بشناسد و این که انسان پس 

از مرگ چه می شود و چه سرنوشتی دارد.
 او در این پیوند، نه به بینش های اسطوره  ای باورمند 
به  نسبت  را  ماورالطبیعی  روایت های  هم  نه  و  است 
از  خیام  که  هستی ای  می پذیرد.  زنده گی  و  هستی 
دارد.  قرار  نیستی  دو  میان  در  می گوید،  سخن  آن 
می خواهد بداند و به این حقیقت برسد که این هستی 
است،  آمده  بیرون  این »نهفت« چگونه و چه سان  از 
برای چه هدفی بیرون آمده یا بیرون آورده شده است 
و این که این هستی اگر در ذات خود هستی است، پس 

چرا نابود می شود.

خیام و راز پیدا�ی هس�ت
بخش اولپرتو نادری 
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۸صبح، کابل: علی سالجقه، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران، پی گیری حقابه ایران از هیرمند 
روان  سال  در  سازمان  این  اصلی  برنامه های  را جزو 

دانسته است.
در  ایران  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
گفت وگو با خبرگزاری ایسنا که گزارش آن روز شنبه، 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  شده  نشر  حمل،   ۱۲
پی گیری پرونده حقابه هیرمند در سازمان حفاظت 
محیط زیست در سال ۱۴۰۲، گفته است: »حتا اگر 
برگزاری  برای  که  کند  اعالم  افغانستان  فردا  همین 

نشست به آن جا برویم، حتماً اقدام می کنیم.«
به گفته وی، ایران در حال پی گیری حقابه هیرمند 
است و گفت وگو هایی انجام شده و هیات های دو طرف 

به کشورها سفر کرده اند.
رئیس سازمان محیط زیست ایران با بیان این که با 
وزارت خارجه این کشور در این زمینه هماهنگی هایی 
که  فرصت  اولین  کرد: »در  تاکید  است،  انجام شده 
دارد  هم  شرایط  می روم .  افغانستان  به  شود  فراهم 

مناسب می شود تا این سفر انجام شود.«
این در حالی است که رییس سازمان محیط زیست 
اقدام  تاکنون  که  بود  گفته  نیز  این  از  پیش  ایران 
انجام  طالبان  سوی  از  هیرمند  حقابه  برای  اجرایی 
نشده و او در صدد سفر به افغانستان برای پی گیری 

این موضوع است.
گفتنی است که جدال بر سر حقابه هیرمند، تنش 
ایران است که گاه مساله  و  افغانستان  دیرینه میان 

آن داغ می شود.
با روی   کارآمدن طالبان، این مساله دوباره داغ شده 

است.

۸صبح، کابل: بر بنیاد گزارش ها، سه شهروند بریتانیا 
که توسط طالبان در افغانستان بازداشت شده اند، هنوز 

در زندان های این گروه به  سر می برند.
روزنامه دیلی میل روز شنبه، ۱۲ حمل، گزارش داده 
است که دو تن از این شهروندان مایلز راتلج ۲۳ ساله 
توسط  که  هستند  ساله  کورنول ۵۳  کوین  داکتر  و 

استخبارات طالبان بازداشت شده اند.
در این گزارش آمده است که آقای کورنول به تاریخ 
۱۱ جنوری به اتهام داشتن سالح از هوتل بازداشت 

شده است.
اعضای خانواده او گفته اند که طالبان به او مجوز حمل 

آن سالح را داده بودند.
در این گزارش نوشته شده است که او به مدت ۱۱ ماه 
در افغانستان به سر می برد و به عنوان پزشک خدمات 

صحی رایگان به مردم محلی ارایه می کرد.
یاد  گزارش  این  در  گردشگر  به عنوان  راتلج  مایلز  از 
شده که به خطرناک ترین مکان ها در روی زمین سفر 

کرده است.
نشده  ارایه  مشخصی  معلومات  فرد سومی  مورد  در 

است.
است  گفته  بریتانیا  خارجه  امور  وزارت  حال،  این  با 
اتباع  با  کنسولی  ارتباط  از طریق  تا  دارد  که تالش 

بازداشت شده کشورش ارتباط برقرار کند.
این در حالی است که پیش از این نیز گزارش هایی 
نشر  توسط طالبان  اتباع خارجی  بازداشت  بر  مبنی 

شده بود.

سالجقه: پی گیر حقابه 
ایران از هیرمند هستیم

سه بریتانیایی در افغانستان 
نزد طالبان زندانی اند

نمی گیرند. در بسا موارد هم که از منابع طبیعی 
چیزی  است،  گرفته  صورت  استخراج  افغانستان 
تغییری  آن ها  زنده گی  در  و  نشده  مردم  نصیب 
و  حاکم  گروه های  است.  نیاورده  وجود  به 
سرمایه گذاران در بهره بری از منابع برعکس عرف 
متداول تفاوتی میان شهروندان و تجار کشورهای 

دیگر قایل نشدند.
منابع غیرطبیعی و سرمایه گذاری نیز در افغانستان 
رشد چشم گیر نداشته است و نتوانسته قناعت مردم 
را نسبت به آینده بهتر به دست آورد. جغرافیای 
سرمایه گذاری  است،  خشکه  به  محاط  افغانستان 
بزرگ صورت نمی گیرد، منابع طبیعی در موطنش 
خاک می خورد، قریب به اتفاق کل مردمش فقیر ند 
و دولت های حاکم بر این خاک همه مستضعف و 
به دست  این مسایل دست  سایل حکم می رانند. 
یابند  نتیجه دست  این  به  شهروندان  تا  داده  هم 
که از لحاظ اقتصادی افغانستان سرزمین مطلوبی 
برای زنده گی نیست و چشم انداز بهبود وضعیت نیز 
خاک  این  ترک  گزینه  فلهذا،  نمی شود.  مشاهده 

برای زنده گی بهتر در نظر همه است.

ب( تداوم جنگ و نبود دولت مقتدر و ملی
یکی دیگر از شاخص های اصلی که مردم را وادار به 
ترک سرزمین شان کرده ، تداوم چندین دهه جنگ 
در این سرزمین است. به گمان عده ای، این کشور 
جغرافیای رام ناشده است و سرکشی این خاک قابل 
کتمان نیست. جنگی تمام نشده، جنگ دیگری آغاز 
می شود؛ خونی پاک نشده، خون دیگری می ریزد؛ 
می زند.  در  دیگر  اندوهی  نشده،  فراموش  اندوهی 
تاریخ این خاک با جنگ و خون ریزی نگاشته شده 
است و دورنمایی از صلح و آرامش مشهود نیست. 
حتا عده ای از شهروندان سرزمین شان را نفرین شده 
ادا  را  آن ها  عاطفی  و  مهروزی  حق  که  می دانند 
نکرده است. به راستی اساسی ترین شاخص هایی که 
مردم در خصوص بی مهری به وطن خود را محق 

می دانند، همین پیکار و جدال ها است.

ج( عجز در پیش گیری از فروپاشی خانواده
شهروندان یک کشور، یک خانواده اند که در کنار 
خانواده  این  برای  گاهی  می کنند.  زنده گی  هم 
مهمان  خانواده  این  اعضای  گاه  و  می آید  مهمان 
مهمانان  میزبان  همواره  افغانستان  می شوند. 
ناخواسته بوده و اعضای این خانواده نیز مهمان های 
ناخواسته شده اند. آن چه متداول است، شهروندان 
یک کشور به عنوان یک ملت واحد پدیدار می گردند 
و خود را اعضای یک خانواده می دانند؛ پدیده ای که 
شهروندان افغانستان آن را احساس نکرده اند. انگار 
نفاق و ناسازگاری در سرشت این مرزوبوم است که 
هرگز با خود و خانواده سر سازش ندارند. شهروندان 
آن  با  پیش آمده  از وضعیت  ناامیدی  با  افغانستان 
کنار آمده اند و انگار این پدیده را ماهیت این خطه 

می دادند.

غریزه  یک  زادگاه،  به  نسبت  انس  و  وابسته گی 
طبیعی است که به سرراستی می توان آن را میان 
همه انسان ها مشاهده کرد. این وابسته گی مختص 
به عصر کنونی نیست، وانگه از زمانی که تاریخ در 
دسترس است، مردم برای سرزمین و زادگاه خویش 
جنگیده اند و بی گمان در آینده نیز چنین خواهد 
زادگاه و سرزمین  به چه دلیل  انسان  این که  بود. 
دالیل  قطعاً  می پندارد،  مهم  را  خویش  مادری 
متعددی را احتوا می کند که مهم ترین آن ها، برهان 
عاطفی است. انسان موجودی مهرورز است و این 
مادر  و  حقیقی  مادر  از  تولد  آوان  از  را  مهرورزی 
حکمی )وطن( دریافت می کند. در آغوش مادر و 
میهن بزرگ می شود و سرانجام بهترین، شادترین و 
پرخاطره ترین دوران زنده گی اش را تجربه می کند؛ 
پایداری  و  عمیق  عاطفی  حس  دلیل  همین  به 
دارد،  دل  در  خویش  حقیقی  مادر  به  نسبت  که 
نسبت به میهن و زادگاه خویش نیز افروخته نگه 
می دارد. اما این مهم امروزه در خصوص افغانستان 
و شهروندانش مورد تنقید و اعتراض قرار می گیرد 
و منتقدان تبیین می کنند که شهروندان افغانستان 
موطن  و  سرزمین  به  جهان  ملل  سایر  همانند 
بانی  و  باعث  ادله ای  چه  ندارند.  وفاداری  خویش 
این پدیده است که بی مهری شهروندان افغانستان 
قطعاً  باشد؟   انگشت نما  سرزمین شان  به  نسبت 
پاسخ این پرسش امعان و کاوش علمی و اساسی 
را می طلبد که از ظرفیت این نوشته خارج است. با 
آن هم کوشش شده تا بر اساس مطالعات میدانی و 
این  به  بررسی دیدگاه های متباین، پاسخ اجمالی 

پرسش داشته باشیم.

دو سویه بودن بی مهری
از یک سو خرده گیران ابراز می دارند که این مردم 
افغانستان هستند که نسبت به وطن و زادگاه شان 
بی مهر و بی تفاوت اند و از جانب دیگر هنگامی که 
مردم سر صحبت باز می کنند، خود را حق به جانب 
به  نسبت  خود  از  کوتاهی  و  تقصیر  و  می دانند 
رابطه ای  دوسویه،  بی مهری  نمی پذیرند.  را  وطن 
است میان افغانستان و شهروندانش که به دالیل 
موارد  به  فقط  این جا  در  دارد؛  بسته گی  زیادی 
مهم آن اشاره می شود. در قدم اول به چشم داشت 
به  سپس  و  می پردازیم  وطن شان  از  شهروندان 

چشم داشت افغانستان از شهروندانش.

چشم داشت شهروندان از وطن 
الف( محدود بودن منابع اقتصادی

چون  جهان  و  است  شدن  جهانی  عصر  عصر، 
دهکده ای در چشم خلق. امروزه همه چیز به شدت 
در حال جهانی شدن است و در این میان نه تنها 
دولت ها، بلکه مردم نیز کوشش دارند تا از منابع و 
مزایای جهانی شدن بهره ببرند. یکی از اساسی ترین 
شاخص هایی که مردم در عصر کنونی به دنبال آن 
هستند، بهره مندی از مزایای اقتصادی است. مردم 
به دنبال بهتر شدن اقتصادشان حرکت می کنند، 
بدون در نظرداشت پیشامدهای اجتماعی، فرهنگی 
علت  اصلی ترین  نیز  بشر  تاریخ  در  سیاسی.  یا  و 
مهاجرت، وضعیت معیشتی مردم بوده است که این 

پدیده تا امروز نیز دلیل اول ترک وطن است.
افغانستان را از لحاظ منابع طبیعی غنی می دانند؛ 
این غنی بودن نتواسته دردی از مردم را دوا کند. 
سرمایه گذاری  مستعد  افغانستان  طبیعی  منابع 
قرار  استقبال  مورد  دلیل  همین  به  و  نیستند 

چشم داشت افغانستان از شهروندانش
الف( نبود وطن دوستی

حس  به  افغانستان  شهروندان  آن که  با 
واقعیت  اما در  وطن دوستی شان فخر می فروشند، 
امر چنین نیست. تاریخ معاصر این سرزمین نشان 
داده است که هنگام گرفتاری و نیاز افسران ارتش به 
خاک شان پشت می کنند، دولت مرد و سیاست مدار 
و  تاجر  گم ،  راه  اندیشمندش  و  متفکر  خیانت، 
بازرگانش هجرت، دانشجو و دانش پژوهش بدگویی 
را  خانه  همه  خالی.  خانه  اتباعش  و  شهروندان  و 
خالی می کنند و مادر محتاج و ضعیف را با طبیعت 
بی رحم و موجوداتی در کمین، تنها رها می کنند 
و به دست زمخت روزگار می سپارند. امروزه نبود 
زبان زد  افغانستان  مردم  میان  وطن دوستی  حس 
عام و خاص گشته و بدتر از آن عده ای حتا بر این 
و  است  مادر  وطن  می زنند.  ریشخند  حالت شان 
مادر توقع دارد او را دوست داشته باشیم و دوست 

داشتن او اولویت ما باشد.

ب( منفت طلبی انفرادی
شهروندان افغانستان نه تنها از منافع ملی برداشت 
درست ندارند، بلکه با هر آن چه پسوند ملی دارد، 
وازده گی  و  رنجوری  باعث  پدیده  این  در ستیز ند. 
سر  خانواده  این  اعضای  زیرا  است؛  شده  میهن 
سازش ندارند. بدیهی و آشکار است که شهروندان 
این خطه همواره منافع شخصی و انفرادی خویش 
را بر منافع ملی و عمومی ترجیح داده  و منفعت 
این خاک را به دلیل منفعت شخصی به بهای ناچیز 
فروخته اند. مبرهن است که نمی توان پدیده غیر ملی 
را با زور و اکراه ملی ساخت. برای ملی سازی یک 
پدیده، باید آن پدیده ملی باشد و عموم اعضا به 
آن، به دیده احترام بنگرند و سپس به دنبال منفت 

رساندن به آن پدیده باشند. 

ج( مالزمت نکردن از میهن
را  زیادی  کشاکش های  افغانستان  شهروندان 
عبور  زیادی  سختی های  از  و  گذاشته  سر  پشت 
می شود،  پنداشته  اساسی  و  مهم  آن چه  کرده اند. 
درس گرفتن از این نزاع ها است؛ کاری که مردم 
افغانستان نکردند و یا نخواستند بکنند. شهروندان 
این خاک با سختی ها، مصیبت ها، مشکالت و اندوه 
وافر دست و پنجه نرم می کنند و انگار این پدیده ها 
را خود، بر خود و میهن خویش روا می دارند. بیوس 
و  گذشته  از  گرفتن  درس  مردمش  از  کشور  این 

خدمت به موطن است.

همه کسانی که در این خاک زاده شده اند، به دور 
از تعلقات قومی، سمتی، زبانی و دینی مسوولیت 
از این خاک در قبال هر عنصر نامشروع  تا  دارند 
بر  نامشروع حاکم  اگر آن عنصر  دفاع کنند؛ حتا 
سرزمین باشد. هر پدیده نا مشروع یا باید مشروع 

گردد یا محذوف.

حمید امینی 

بی مهری مضاعف و دوسویه افغانستان 
با شهروندانش
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چهار سرباز پاکستانی به دست افراد مسلح ناشناس در ایران کشته شدند
ارتش پاکستان روز شنبه اعالم کرد که دست کم چهار سرباز این کشور توسط »تروریست هایی« که از مرز ایران عبور کرده بودند، 

کشته شده اند. رسانه های بین المللی روز شنبه، ۱ اپریل، به نقل از ارتش پاکستان گزارش داده اند که »گروهی از تروریست ها« 
که واحد عملیاتی آن ها در ایران مستقر است، بر یک گشت مرزبانی در مجاورت مرز ایران - پاکستان در ایالت بلوچستان حمله 
کرده اند. در خبرنامه آمده است که تماس های الزم با مقام های ایرانی از جانب پاکستان در این مورد گرفته شده است تا با اقدام 

مناسب علیه »تروریست هایی« که در خاک ایران مستقرند، مانع تکرار چنین حوادثی شوند. در همین حال، سفارت ایران در 
پاکستان، این حمله را به شدت محکوم کرده است.
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پس از تصمیم روسیه مبنی بر استقرار تسلیحات هسته ای 
فوری  کاهش  خواستار  متحد  ملل  سازمان  بالروس،  در 

تنش های هسته ای شده است.
امور  در  ملل  سازمان  ارشد  نماینده  ناکامیتسو،  ایزومی 
خلع سالح، روز جمعه، ۳۱ مارچ، به شورای امنیت این 
سازمان گفته است: »خطر استفاده از سالح هسته ای در 
حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری از زمان جنگ سرد 
به این سو است. جنگ در اوکراین شدیدترین نمونه از این 

خطر است.«
به گفته ناکامیتسو، نبود گفت وگو میان کشورهای دارای 

خانم ناکامیتسو از کشورهای عضو معاهده منع گسترش سالح هسته ای دلیل اصلی این خطر بالقوه است.

سالح های هسته ای )NPT( خواسته است تا به گونه جدی 
به تعهدات خود پابند بمانند.

در همین حال، واسیلی نبنزیا، نماینده دایمی روسیه در 
سازمان ملل، گفته  است که کشورش بدون نقض تعهدات 

بین المللی همکاری با بالروس را دنبال می کند.
اما رابرت وود، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، 
روسیه را متهم به نقض تعهدات بین المللی کرده و افزوده 

که مسکو در تالش پیروزی در جنگ اوکراین است.
افزایش  احتمال درگیری هسته ای در حالی  از  نگرانی ها 
یافته است که روسیه هفته  گذشته اعالم کرد که تسلیحات 

هسته ای تاکتیکی را در بالروس مستقر می کند.

سازمان ملل خواستار کاهش فوری تنش های هسته ای شد

کولبا: ریاست روسیه بر شورای 
امنیت سازمان ملل سیلی به 

صورت جهان است

گوترش: زنان قربانیان اصلی 
خشونت های مبتنی بر 

جنسیت هستند

وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به ریاست دوره ای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه، گفته 

است که این امر »سیلی« به صورت جهان است.
ای اف پی روز شنبه، ۱ اپریل، گزارش داده که دیمیتری 
کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، گفته است: »ریاست 
روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه اپریل سیلی 

به صورت جامعه بین المللی است.«
اوکراین،  با وجود مخالفت های  این در حالی است که 
دوره ای  ریاست  ماه  این  آخر  تا  اپریل  اول  از  روسیه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده گرفته است.

حساب کاربری سازمان ملل متحد در توییتر روز شنبه، 
۱ اپریل، با نشر توییتی ریاست روسیه بر شورای امنیت 

این سازمان را تأیید کرده است.
این نخستین ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان 
ملل متحد پس از تهاجم این کشور بر اوکراین در ماه 

فبروری سال ۲۰۲۲ میالدی است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، می گوید که 
زنان حین بروز بحران ها از قربانیان اصلی خشونت های 

مبتنی بر جنسیت هستند.
دبیر کل سازمان ملل متحد این مطلب را جمعه شب، 

۳۱ مارچ، با نشر توییتی بیان کرده است.
گوترش نوشته است: »در مواقع بحران، زنان و دختران 
افزایش  جمله  از  فرد  به   منحصر  آسیب پذیری های  با 
و  جنسی  بهره کشی  جنسیت،  بر  مبتنی  خشونت 

سوءاستفاده مواجه می شوند.«
دبیر کل سازمان ملل گفته است که برابری جنسیتی 
باید محور تمام  تالش ها برای حمایت و کمک به افرادی 

باشد که تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار گرفته اند.
در  بشر  حقوق   تحقق   برای  مبارزه  خواستار  گوترش 

سراسر جهان شده است.
این در حالی  است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 
در افغانستان، زنان و دختران از حقوق  اولیه زنده گی شان 

از جمله حق آموزش  و کار محروم شده اند.

اندر باب شیخ الخاموش و بیانش که گفتی »څه شی غواری« 

آن شیخ رسیده به فنا، آن مظهر عهد و وفا، آن گرفته طریق خاموشی، آن دارنده ریش چای جوشی، آن نشسته دایم بر چهارپایی، آن دشمن دریشی 
و نیکتایی، آن نرونده در هیچ قالب، آن رهبری کننده سه صد و شصت طالب، الشیخ امرا و رییس الوزرا، از نوادر دوران خود بود و از اکابر یاران خود 
بود و دایماً سرگردان خود بود. گویند چون تازه از شکم مادر زاده شدی، گریه بسیار کردی و نعره دادی و کس ندانستی که او را درد در کجا باشد. 
پس مالیی را بر بالین وی آوردندی و مال بر ناف وی دمیدی و گفتی: »څه شی غواری؟« در ثانیه به کرامات شیخنا ارواح النا فدا مال محمد عمر 
لوی مال گریه نوزاد تمام شدی و دیگر صدا از وی برنخاستی. گویند چون نوجوان شدی، روزی سر در خانه همسایه کردی. ناگهان مرد همسایه او 
را بدیدی و فریاد زدی: »څه شی غواری« و او را گرفتی و اندر گاو خانه افگندی. گویند مدت سه هفته در گاو خانه زندانی بودی، تا جایی که فغان 
گاو ها برخاستی و اعتراض بر صاحب گاو ها بردندی که یا این را از گاو خانه بیرون کن یا ما همه خر می شویم. پس او را از گاو خانه بیرون افگندی. 
روایت است که از سبب آن هم نشینی با گاوان، زبان ایشان را بیاموختی . باری در آوان صباوت، هم سنانش وی را کوفتن گرفتنی و او ناچار نالیدی 
و گفتی: »څه شی غواری؟« و آنان گفتندی از برای ما مرغ بریان آماده کن. پس ناچار برفتی و از خانه همسایه )آن همسایه که وی را در گاو خانه 
کرده بود نه، همسایه دست چپی( مرغی بدزدیدی و بریان کردی و نوباوه گان را دادی تا او را لت بلیغ نزنند. هم سنانش را این کار وی خوش آمد 
و هر روزی او را مجبور کردندی تا مرغی به فراخور حال بدزدد و بریان بدارد و آنان را مهمان کند. چنان شد که مرغ در روستا یافت نگردید. 
مردمان بر پدر حسن شوریدند که پسرت مرغ به مرغانچه ما نگذاشت. پس پدر در احوال پسر نگریست و گفت، دل قوی دارید یاران که چون به 

سن پخته گی رسد، برای خودش رییس الوزرا شود که از همین حاال موجباتش در حال فراهم شدن است. 
از ابو داود المزمل مبعثر االجزا فی االنتحار االعضا روایت است که باری شیخ حسن پدر را گفت: ای پدر رخصت ده تا روم و آدم بزرگی شوم. پدر 
بخندید و بگفت آدم که نه، ولی بزرگ حتما شوی. حاال که خواهی، پس عزم سفر کن. همان بود که شیخ ما به سوی 
بالد چرکستان به عزم سفر شد. چون آن جا برسید، عارفی دید در نهایت صولت و مرادت، دستمالی گرد سر دارد 
و یک چشم با آن دستمال بسته است. سوال کرد یا شیخ چرا یک چشم بر بسته ای؟ شیخ بر وی نگریست و گفت 
تا جهان و جهانیان به یک چشم بینم. گویند اثر این بیان چنان در شیخ حسن عمیق گشت که خشتک درید و 
در سلک مالزمان آن شیخ قرار گرفت. او را شیخ خاموش لقب داده بودند، چون سخن به غایت کم گفتی و چون 
دهان باز کردی، گفتی: »څه شی غواری«. و مریدان غش بنمودی، چنان که تنها با پهن گاو به هوش آمدندی. 
باری چون جهان به کام ایشان گشت و ملک اشرف را مسخر کردند، امیران گفتند که چه کسی را بر خویش 
رییس بسازیم. پس او را بر تخت نشاندند. مریدان گفتند که یا شیخ ما را نصیحتی فرما. فرمود: »چه شی غواری؟« 
گفتند چیزی نخواهیم، ما را سخن بگو. پس بگفت: »چه شی غواری؟«. مریدان که دیدند دست دهش دارد، 

از وی باغ و ملک و همسران بسیار بخواستند. او نیز بفرمود هر که می خواهد برود و برای خود چهار زن گیرد. 
روایت است از ابن مارجه که گفتی شیخ حسن روزی از مطبخیان بخواستی تا برایش مقادیری دنبه آرند تا تناول 
کند، زیرا سال ها است که دنبه ندیده و نچشیده است. پس مطبخیان هرچه گشتندی، دنبه ای در مطبخ نیافتندی. 
الجرم شلغم را پوست بکندند و بپختندی و به وی آوردندی. گویند شلغم بخوردی و سر بجنبانیدی. پرسیدند یا 
شیخ چرا سر همی جنبانی. بفرمود روزگار را ببین، از زمانی که ما رییس الوزرا شده ایم، چربی از دنبه رفته است. 
باری مریدان از وی پرسیدندی یا شیخ چگونه است که دوران ریاستت طوالنی است و هیچ کس متعرض مقامت 
نشود. بگفتی مرا در این کراماتی  است که شما ندانید و آن این که هر کس نزد من آید و شکایت برد، من گویم 

»چه شی غواری« و همه مرا مردی سخاوت مند دانند و طمع در مقام من نکنند. 
از ابن جوزک روایت شده که چون عمر به آخر برد، عزراییل بر بالین وی آمد. پس شیخ حسن بپرسید که »څه 
شی غواری«. عزراییل بفرمود که آن جان ناچیز را . شیخ بنالید و بگفت که من این را به مال هبت اهلل نسپردم، 
چگونه مر ترا دهم. گویند عزراییل چون ابر بهاران بگریست و بگفت که حقیقت را از این مرد باید آموخت و 

متعرض او نشد و او عمر بیشتر در »څه شی غواری« گذراند.


