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صفحه 6

اخیـــر  بررســـی های  نتیجـــه 
ســـازمان ملـــل متحـــد از تشـــدید 
وخامـــت وضعیـــت کـــودکان در 
کشـــورهای درگیـــر جنـــگ خبـــر 
ــورت  ــه صـ ــودکان بـ ــد. کـ می دهـ
منازعـــات  قربانـــی  فزاینـــده 
در  تنهـــا  می شـــوند.  مســـلحانه 
ـــودک  ـــش از ۸۰۰۰ ک ـــال ۲۰۱۶ بی س
در سرتاســـر جهـــان کشـــته یـــا 

شـــده اند. معیـــوب 
انتونیـــو گوتیریـــش دبیـــرکل ســـازمان 
ـــه گـــزارش ســـازمان  ملـــل حیـــن ارائ
در  نیویـــارک،  در  متحـــد  ملـــل 
ـــودکان در  ـــت ک ـــه وضعی ـــاط ب ارتب
کشـــورهای درگیـــر جنـــگ مســـلحانه 
بـــه صراحـــت تأکیـــد نمـــود کـــه 
ایـــن وضعیـــت » قابـــل پذیـــرش« 
ایـــن  براســـاس  نمی باشـــد. 
گـــزارش، کـــودکان افغانســـتان بـــا 
ــه  ــت مواجـ ــن وضعیـ خطرناک تریـ

گـــزارش  ایـــن  در  می باشـــند. 
ــتر از ۴۰  ــه بیشـ ــت کـ ــده اسـ آمـ
ــش از ۸۰۰۰  ــع بیـ ــد از جمـ درصـ
ـــلحانه ای  ـــای مس ـــگ ه ـــات جن تلف
ـــتان  ـــودکان افغانس ـــال ۲۰۱۶ را ک س

می دهنـــد. تشـــکیل 
ــات  ــم تلفـ ــزارش رقـ ــن گـ بنابرایـ

اطفـــال در جریـــان ســـال ۲۰۱۶ 
در افغانســـتان بـــه حـــدود ۱۳۴۰ 
کـــودک می رســـید. افـــزون برایـــن 
ـــار  ـــه اجب ـــر ب ـــودک دیگ ـــا ک صده
ــا هـــم  ســـربازگیری شـــده اند و یـ
مـــورد تجـــاوز و خشـــونت هـــای 

جنســـی قـــرار گرفتـــه انـــد.

نگرانی ملل متحد
افغانستان از وضعیت خطرناک کودکان   

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 6

مردم ما نسبت به هر زمان 
دیگر به وفاق ملی نیاز دارند

رسیده گی به جرایم انتخاباتی از صالحیت 
دادستانی کل است که در گذشته از آن شانه 

خالی می کرد

۴میاشتې وروسته په کابل کې 

د سولې په اړه غونډه جوړېږي

غنـی پاکستـان را 
از »انـزوا« بیـرون می کنـد!
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سومین نشست ساالنه مقامات عالی رتبه زیر عنوان »پیشرفت ها 
اصالحات«  آجندای  و  افغانستان  انکشاف  دست آوردهای  و 
روز پنجشنبه در کابل برگزار شد. حکومت در این کنفرانس از 

کارکردهایش به جهانیان گزارش داد.
و  کشور  چهل  از  بیش  نمایندگان  و  حکومتی  ارشد  مقامات 
سازمان کمک کننده به افغانستان در این نشست حضور داشتند. 
محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در سخنرانی 
افتتاحیه خود گفت که سه سال پیش زمانی مسوولیت ریاست 
جمهوری را به دست گرفت که افغانستان با سه بحران عمده 
دست و پنجه نرم می کرد. آقای غنی خاطر نشان کرد که خروج 
نیروهای خارجی، بحران اقتصادی و بحران سیاسی افغانستان 
هزاران  که  نکنیم  »فراموش  بود:  برده  پیش  سقوط  مرز  تا  را 
افغان به شمول کودکان و زنان در نتیجه حمله بر مکان های 
ملکی )جانشان را( از دست دادند.« او افزود که در اولین سال 

ماموریتش همیشه مصروف مدیریت جنگ بود.
طالبان،  با وجود شدت جنگ و حمالت  که  تاکید کرد  غنی 
گروه  این  نگذارند  که  دارند  را  توانایی  این  امنیتی  نیروهای 
والیات را سقوط دهد. او افزود که تالش های صلح با طالبان 
تا صلح  است  تالش  در  افغانستان  و حاال  است  نداده  نتیجه 
غنی گفت  آقای  ببرد.  پیش  به  پاکستان  با  را  دولت  با  دولت 
توقع از پیشرفت و انکشاف در افغانستان باید با بحران هایی که 

این کشور با آن روبرو است، مطابقت داشته باشد. 
یاماموتو تادامیچی، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد 
برای افغانستان گفت که هدف اصلی این نشست نشان دادن 
تداوم حمایت و مشارکت جهان با افغانستان است. یاماموتو 
افزود: »هیچ گزینه بهتری برای تایید تاثیرگذاری و اهمیت این 
با حضور نمایندگان برجسته  مشارکت در همچو نشست که 
نمایندگی های  و  مدنی  جامعه  خصوصی،  سکتور  حکومت، 

دیپلوماتیک وجود ندارد.«
غنی افزود که در سه سال گذشته تالش کرده است تا افغانستان 
را به مرکز به مسیر تجارت و ترانزیت در منطقه تبدیل کند و 
بخش مهمی از این پالن تطبیق شده است. او گفت در حال 
حاضر افغانستان مسیرهای تجارتی اش را با کشورهای آسیای 

میانه تقویت کرده و از محاصره اقتصادی بیرون شده است.
حکومت افغانستان در جلسه کمک کنندگان بین المللی گفت 
که با تاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، جلو 
فساد را گرفته است. غنی گفت که در این مرکز بیش از ۳۰۰ 
قضیه فساد بزرگ بررسی و رسیدگی شده است. او تاکید کرد 
در  که  زورمندانی  و  نظامی  رتبه  عالی  مقامات  از  برخی  که 
بخش اقتصادی دست به فساد می زدند، حاال در زندان هستند 
را  این( حتا کسی تصورش  از  )پیش  که  در حالیست  این  و 

هم نمی کرد.
تدوین استراتژي مبارزه با فساد اداری اقدام دیگری است که 
رییس جمهور غنی  کرد.  یاد  این نشست  در  آن  از  حکومت 
حال  در  و  می رود  جوان گرایی  سوی  به  حکومت  که  گفت 
حاضر در راس برخی از ادارات جوانانی فعالیت می کنند که از 
فساد نفرت دارند و سخت با آن مبارزه می کنند. غنی به کمک 
کنندگان بین المللی اطمینان داد که »با اقداماتش روزی فساد را 

محو« خواهد کرد.
آقای شریف می گوید مبارزه با فساد در مراحل اولیه قرار دارد 
غنی  اشرف  نیست: »حکومت  معلوم  آن  مثبت  نتایج  هنوز  و 
باید موثر کار کند تا اعتماد ازدست رفته بین المللی را به دست 

آورد.«
حکومت افغانستان امیدوار است که با برگزاری این نشست، 
به  مالی شان  کمک های  به  که  دهد  قناعت  را  کننده ها  کمک 
توقع  نیز  کنندگان  کمک  که  حالی  در  دهند.  ادامه  افغانستان 

دارند تا این کمک ها در نتیجه فساد حیف و میل نشود.

غنی: 
جوانان پاک را 

جای گزین عناصر فاسد می کنیم
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نصــب تصاویــر جدیــد رئیــس جمهــور غنــی بــر 
ــارات  ــته یی از اظه ــا نوش ــل ب ــهر کاب ــی از ش نقاط
بــرای  آماده گــی  اقــوام،  از  نماینده گــی  در  او 
ــوری در  ــارم ریاســت جمه ــات چه ــارزۀ انتخاب مب

ــود. ــی می ش ــال ۱۳9۸ تلق س
آیــا اشــرف غنی بــرای یــک دورۀ پنــج ســالۀ 
ــا  ــی ه ــت امریکای ــا حمای ــد از ۱۳9۸ ب ــر بع دیگ
و متحــدان غربــی شــان، هــم چنــان در ارگ کابــل 

ــد؟  ــی مان ــی م باق
رهبــران  و  هــا  چهــره  پرســش  ایــن  پاســخ 
ــن دوره  ــه در ای ــی ک ــف سیاس ــای مختل گروه ه
خــود را از مشــارکت مــورد نظــر در ســفرۀ قــدرت 
ــا رئیــس جمهــور غنــی دور مــی داننــد، نگــران  ب
می کنــد. حامــد کــرزی، رهبــران و چهره هــای 
فعــال سیاســی در شــورای حراســت و ثبــات 
ــت  ــدان دول ــان و منتق افغانســتان و برخــی ناراضی
وحــدت ملــی و حکومــت مشــترک ارگ و قصــر 
ــر،  ــراد دیگ ــا اف ــدی ت ــق اح ــپیدار از انورالح س
بیشــتر از همــه نگــران پاســخ این پرســش هســتند.
ــات ۲۰۱9 از  اگــر رئیــس جمهــور غنــی در انتخاب
ــج ســاله  ــک دورۀ دیگــر پن ــکا در ی ــت امری حمای
ــور برخــوردار باشــد،  بــه عنــوان رئیــس جمه
برگــزاری انتخابــات از ســوی دولــت و حکومتــی 
کمیســیون  و  دارد  دوش  بــه  را  ریاســتش  کــه 
ــودش  ــش خ ــورد گزین ــه م ــات ک ــتقل انتخاب مس
اســت، بقــای او را بــرای پنــج ســال دیگــر در ارگ 
ــا  ــد. از همین ج ــن می کن ــق و تضمی ــل، محق کاب
ــان و منتقــدان سیاســی متذکــره  اســت کــه ناراضی
ریاســت  انتخابــات  تــا  هســتند  آن  در صــدد 
ــس  ــنران و رئی ــا کمیش ــال ۱۳9۸ ب ــوری س جمه
ــت  ــات و حکوم ــد کمیســیون مســتقل انتخاب جدی

ــود.  ــزار ش ــت، برگ موق
حامــد کــرزی اخیــراً تــالش خــود را بگونــۀ غیــر 
علنــی و دور از انظــار رســانه هــا بــه تدویــر لویــه 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــش داده اس ــه افزای جرگ
برگــزاری  بــرای  موقــت  حکومــت  تشــکیل 
انتخابــات ریاســت جمهــوری مــورد توافــق و 
اجــرا قــرار بگیــرد. اعضــای ائتــالف شــورای 
عالــی حراســت و ثبــات، انورالحــق احــدی و 
ــتند.  ــراه هس ــر و هم ــا او همفک ــر ب ــی دیگ برخ
ــه  ــد ب ــای منتق ــروه ه ــالف و گ ــن ائت ــران ای رهب
تشــکیل کمیســیون جدیــد مســتقل انتخابــات تاکید 
کــرده انــد و حتــی از امضــای ســندی میــان آن هــا 
ــی رود.  ــخن م ــترک س ــف مش ــن موق ــر ای ــر س ب
رفــت و آمــد و مذاکــرات اخیــر حامــد کــرزی بــا 
احمدولــی مســعود در واقــع بــر ســر تدویــر لویــه 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــر انتخاب ــه و تدوی جرگ
بــدون نقــش و حضــور حکومــت فعلــی بریاســت 

ــت.  ــی اس ــور غن ــس جمه رئی
هنــوز نشــانه های روشــنی وجــود نــدارد کــه 
ــت و تعویــض  ــا طــرح تشــکیل حکومــت موق آی

ــات  ــس و کمیشــنران کمســیون مســتقل انتخاب رئی
ــی  ــوری عمل ــت جمه ــن دورۀ ریاس ــان ای در پای
مــی شــود و آیــا رئیــس جمهــور غنــی بــه پذیــرش 

ــد شــد؟  ــن طــرح وادار خواه ای
ــت  ــن دول ــدگاه منتقدی ــن دی ــی هــا ای ــا امریکای آی
ــات ریاســت جمهــوری  ــا انتخاب ــد ت را مــی پذیرن
ــس  ــت رئی ــدون حکوم ــد و ب ــزم جدی در میکانی

ــود؟  ــزار ش ــی برگ جمهورغن
از قرایــن و شــواهد بــر می آیــد کــه اشــرف 
غنــی بــا محاســبۀ خــود در حمایــت از امریکایــی 
ــران  ــی س ــوی برخ ــی از س ــت داخل ــا و حمای ه
گــروه هــای سیاســی و چهــره هــای فعــال عرصــۀ 
سیاســت، مانــدن در ارگ کابــل را بــرای یــک 
ــات ۱۳9۸  ــس از انتخاب ــر پ ــالۀ دیگ ــج س دورۀ پن
قطعــی میدانــد. او در مالقــات و گفتگــو بــا برخــی 
ــه و  ــم از کابین ــی اع ــای دولت ــئولین نهاده از مس
شــورای ملــی از تحقــق برنامــه هــای خــود بــرای 

ــد. ــخن می گوی ــده س ــال آین ــج س ــار و پن چه
ــا  ــی ب ــور غن ــس جمه ــه رئی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
داکتــر عبــداهلل رقیــب انتخاباتــی دورۀ پیشــین خود 
کــه بــر مبنــای توافقنامــۀ سیاســی بــا او حکومــت 
ــه توافــق  ــات آینــده ب مشــترک ســاخت، در انتخاب
دســت یافتــه باشــد تــا هــم چنــان بصــورت 
ــی  ــت باق ــر در حکوم ــد نابراب ــر چن مشــترک و ه
ــد  ــده باش ــام ش ــی انج ــن توافق ــر چنی ــد. اگ بمانن
ــل و  ــورد آن، تمای ــد در م ــود، بای ــام ش ــا انج و ی

ــرار داد. ــر ق ــد نظ ــا را م ــۀ امریکایی ه توصی
ــر و  ــورد نظ ــرد م ــکا ف ــرای امری ــی ب ــرف غن  اش
ــم  ــم از ک ــت، ک ــا در رأس دول ــت ت ــوب اس مطل
در یــک دورۀ دیگــر قــرار داشــته باشــد. و داکتــر 
ــد  ــین ض ــت پیش ــۀ مقاوم ــان جبه ــداهلل از می عب
ــتمدار دور  ــت سیاس ــن مقاوم ــوزۀ ای ــان و ح طالب
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــش تلق ــت اندی ــر و مصلح نگ
زبــان و سیاســت امریکایــی هــا را بــه خوبــی مــی 
فهمــد و حتــی بــا اشــرف غنــی و شــیوۀ ریاســت 
او کنــار مــی آیــد و بحــران داخــل دولــت را کــه 
ــود،  ــی ش ــاز م ــر س ــا درد س ــی ه ــرای امریکای ب

ــد.  ــی کن ــت م ــار و مدیری مه
ــی  ــا اشــرف غن ــداهلل در دور بعــدی ب ــا داکترعب آی
هــم چــون دور فعلــی شــریک قــدرت و حکومــت 
او خواهــد بــود؟ ایــن مشــارکت در ادامــۀ میکانیزم 
ــا ادامــۀ ریاســت اجرایــی  فعلــی تقســیم قــدرت ب
ــا آنکــه او شــامل تکــت  محقــق خواهــد شــد و ی
ــت  ــود و ریاس ــی ش ــی م ــرف غن ــی اش انتخابات
ــا  ــت اســالمی ب ــد؟ جمعی ــی یاب ــان م ــی پای اجرای
ــن  ــای ای ــوی آن در کج ــف و ناهمس ــران مختل س
ــت و در  ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــق و زدو بنده تواف
انتخابــات ۱۳9۸ بــا چــه موقــف و موقعیتــی ظاهــر 

خواهــد شــد؟ 
هــر چنــد رئیــس جمهــور غنــی از عبــداهلل عبــداهلل 
ــریک  ــان ش ــم چن ــدی ه ــا در دور بع ــته ت خواس

حکومــت او باقــی بمانــد و در کنــار او قــرار 
بگیــرد، امــا رئیــس اجرایــی هنــوز پاســخ روشــنی 
نــداده اســت. نکتــۀ مهــم بــرای داکترعبداهلل کســب 
ــا  حمایــت حــوزۀ جهــاد و مقاومتــی اســت کــه ت
اکنــون از همــان آدرس وارد میــدان سیاســت شــده 
و بــه قصــر ســپیدار رســیده اســت. بــا توجــه بــه 
ــن  ــش از ای ــان و هوادارن ــای حامی ــی ه نارضایت
ــا  ــترک ب ــت مش ــوزه در حکوم ــن ح آدرس و ای
اشــرف غنــی ممکــن اســت آن حمایــت قبلــی را 
ــات  ــود در انتخاب ــدۀ خ ــف آین ــم و موق در تصمی
امــا بصــورت قطــع او  ۱۳9۸ نداشــته باشــد، 
ــا  ــان ب ــن آدرس را هــم چن حمایــت بخشــی از ای
خــود خواهــد داشــت. در حالــی کــه داکترعبــداهلل  
هنــوز موقــف روشــنی در انتخابــات آینــده نــدارد 
و گاهــی از ورود مجــدد خــود بــه عنــوان کاندیــد 
ــا اگــر  ــد، ام ــی گوی ریاســت جمهــوری ســخن م
ــا او  ــرد و ب ــرار بگی ــی ق ــرف غن ــار اش وی در کن
ــرای مشــروعیت  وارد حکومــت مشــترک شــود، ب
ــور  ــس جمه ــوری رئی ــدی ریاســت جمه دورۀ بع
غنــی حمایــت آن بخــش از او در مهــار و مدیریــت 
ــی  ــی امریکای ــود و نگران ــد ب ــی خواه بحــران کاف

ــز برطــرف خواهــد شــد.  هــا نی
وجــود گلبدیــن حکمتیــار در کابــل کــه از ریاســت 
جمهــوری اشــرف غنــی در دورۀ بعــدی حمایــت 
مــی کنــد، بخشــی از فشــار هــای رهبــران نــاراض 
و منتقــد گــروه هــای جهــادی از ســر آقــای غنــی 
را بــر مــی دارد. البتــه رهبــران و ســران گــروه های 
جهــادی نــاراض و مخالــف رئیــس جمهــور غنــی 
ــت  ــورد حمای ــی م ــم سیاس ــام حاک ــل نظ در داخ
ــا در  ــی ه ــم امریکای ــز تصمی ــکا از خــط قرم امری
حمایــت از ریاســت جمهــوری مجــدد آقــای 
ــا  ــی ه ــت، سیاســت امریکای ــن حمای ــر ای غنی)اگ
باشــد(عبور نمــی کننــد. رویهمرفتــه ایــن هــا همــه 
در داخــل نظــام حاکــم سیاســی کــه هزینــۀ حیــات 
ایــن نظــام را امریکایــی هــا تامیــن مــی دارنــد، بــه 
توصیــه و تاکیــد آن هــا بــه عنــوان فصــل الخطــاب 

گــوش مــی کننــد و گــردن مــی نهنــد. 
ــور  ــس جمه ــکان رئی ــواداران و نزدی ــی از ه برخ
ــدی  ــه در دورۀ بع ــاور هســتند ک ــن ب ــه ای ــی ب غن
پنــج ســالۀ ریاســت جمهــوری او برنامــه هــای نیمه 
تمــام دورۀ فعلــی بــه اتمــام خواهــد رســید. رانــدن 
نســل جهــادی هــای دهــۀ هشــتاد از بدنــۀ نهادهای 
ملکــی و نظامــی دولــت و شــکل گیــری حکومــت 
از نســل جــوان و جدیــد بــه خصــوص در ارتــش 
و نهــادی هــای امنیتــی و نظامــی، تامیــن حاکمیــت 
ــود  ــد ب ــای خواه ــه ه ــی از برنام ــی و بخش دولت
ــه  ــتان ب ــکاری پاکس ــود. هم ــی ش ــق م ــه محق ک
صلــح در افغانســتان تحــت فشــار جــدی و شــدید 

ــاور امریــکا بخــش دیگــر از ایــن ب
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ــای  ــان »نشســت مقام ه ــروز در پای ــه کشــور، دی ــر مالی وزی
ــور و  ــاه کش ــش از پنج ــده گان بی ــور نماین ــا حض ــد« ب ارش
ــزار  ــتان برگ ــازی افغانس ــی بازس ــی حام ــازمان بین الملل س
ــرکت کننده گان  ــه ش ــت ک ــحالی گف ــا خوش ــود، ب ــده ب ش
کارهــای دولــت افغانســتان را ســتودند امــا جامعــه جهانــی 
را متهــم کــرد کــه برخــی از توافقــات شــان را عملــی 

نکرده انــد. 
ایــن نشســت کــه بــه »ســام« معــروف شــده اســت، هــر ســه 
ــی  ــده و حام ــک کنن ــورهای کم ــرف کش ــد از ط ــال بع س
ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــود ت ــزار می ش ــتان برگ افغانس

ــد. ــزارش بده ــک مراســم تشــریفاتی گ ــان در ی آن
اجــرای  بررســی  نشســت،  ایــن  برگــزاری  از   هــدف 
تعهداتــی اســت کــه دولــت افغانســتان پارســال در نشســت 
ــت  ــده پرداخ ــت وع ــر دریاف ــل در براب ــی بروکس بین الملل
۱۵میلیــارد دالر تــا ســال ۲۰۲۰ بــه جامعــه جهانــی داده بــود. 
امــا حــاال بــه نظــر می رســد کــه ارگ خوشــحال اســت کــه 
ــت  ــا داده اس ــرکت کننده ه ــه ش ــری را ب ــای پرثم گزارش ه
تــا بتوانــد تعهــدات بیشــتری را از جامعــه جهانــی دریابــد. 
امــا وزیــر مالیــه ایــن نکتــه را فرامــوش کــرده اســت کــه در 
ــت  ــده اس ــت نش ــوردی ثاب ــچ م ــته، در هی ــال گذش هفده س
ــه دلیــل عملــی نکــردن برخــی  کــه دولــت آقــای کــرزی ب
ــت داده  ــی را از دس ــۀ جهان ــای جامع ــدات، کمک ه از تعه
ــی،  ــر و زمینه ی ــا در ام ــل ناکامی ه ــه دلی ــم ب ــد و یاه باش
فــالن کشــورکمک هایش را بــه افغانســتان کاهــش داده 
باشــد. تاکنــون ثابــت نشــده اســت اعتراض هایــی کــه 
جامعــه جهانــی بــه خصــوص کشــورهای کمــک کننــده، در 
برابــر افغانســتان داشــته انــد، ســبب شــده باشــد کــه کشــور 
کمــک کننــده از ناتوانــی دولــت آقــای کــرزی یــا غنــی در 

ــد.  ــرده باش ــاد ک ــابهی انتق ــت های مش نشس
ایــن خــود می رســاند موضــع کمک هــا و هــدف کمک هــای 
ــه  ــال خــالف تصــوری اســت ک ــه افغانســتان، کام ــان ب جه
ــد.  ــردم بده ــورد م ــه خ ــد ب ــته و می خواه ــت خواس دول
ــکا در  ــای امری ــاس برنامه ه ــه اس ــش را ب ــان کمک های جه
افغانســتان تنظیــم کــرده اســت و قــرار اســت کــه تــا ســال 
۲۰۲۴ بــه افغانســتان ادامــه یابــد و قــرار نیســت کــه بــه هیــچ 
دلیلــی تــا آن زمــان قطــع گــردد. اگــر حکومــت آقــای غنــی، 
کامــال بیــکاره و ناتوان تــر هــم شــود، بازهــم ایــن کمک هــا 
بعــد از یــک کنفرانــس مشــابه دیگــر، فقــط بــه محــض اعالم 
خوشــبینی از کارهــای دولــت ادامــه می یابــد. زیــرا جهانــی 
ــا و  ــق برنامه ه ــال تحق ــور دارد دنب ــتان حض ــه در افغانس ک
اهدافــی اســت کــه تــا پایــان آن ایــن کمک هــا بایــد ادامــه 
پیــدا کننــد. بنابرایــن وقتــی کــه دولــت بــه خصــوص وزارت 
مالیــه آســتین بــر بزنــد و بگویــد کــه چــون مــا خــوب کار 
کردیــم جهــان بــه کمک هایــش ادامــه می دهــد شــاید 
ــه  ــد ب ــه رس ــد؛ چ ــپی نباش ــۀ دلچس ــاس نقط ــرای عوام الن ب

خــواص.
ترســیم  و  واقعــی  غیــر  ارقــام  دادن  دیگــر،  از طــرف 
ــتقبال  ــورد اس ــت م ــن اس ــی، ممک ــر عمل ــای غی پروژه ه
شــرکت کننده گان قــرار بگیــرد؛ امــا در کشــور، مــردم 
ــی، چــه کاری را از پیــش  ــای غن ــد کــه حکومــت آق میدانن
ــده در  ــک کنن ــه کشــورهای کم ــی ک ــرده اســت. از آنجای ب
ــی  ــای غن ــود آق ــه در وج ــود، چ ــت موج ــت از دول حمای
ــرار میداشــته  ــر شــخص دیگــر ق ــم در وجــود ه و چــه ه
ــان  ــای آن ــد کمک ه ــه بدانن ــت ک ــم نیس ــچ مه ــند، هی باش
ــت  ــن حکوم ــتی ای ــه راس ــود و ب ــرف می ش ــا مص ــه کج ب
چــه کاری را در زمینــه فســاد اداری انجــام داده اســت یانــه. 
چنانچــه فــردا فســاد ده  برابــر بــاال تــر بــرود و بیــکاری ده 
ــت  ــه دول ــا ب ــم کمک ه ــد، بازه ــاف یاب ــر انکش ــر دیگ براب
ــم  ــد ه ــد و بع ــه میاب ــال ۲۰۲۴ ادام ــان س ــتان تاپای افغانس
تمدیــد می شــود؛ زیــرا افغانســتان اکنــون در موقعیــت 
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــرای بازیگ ــروژه ب ــک پ ی
ــاد و بــدون حســاب  موقعیــت ســبب افزایــش پول هــای زی
و بازپرداخــت شــده اســت و هیــچ وقــت کاغذهایــی کــه در 
ادارۀ آقــای غنــی بــا ارقــام و اعــداد عجیــب و غریــب تهیــه 
ــز  ــا و نی ــش کمک ه ــش و افزای ــی در کاه ــوند نقش می ش
ــدی  ــا ب ــدارد. ام ــده گان ن ــی کمــک کنن خوشــحالی و بدحال
ایــن اســت کــه دولــت آقــای غنــی ایــن همــه امکانــات را 
بــه مقاصــد نادرســت بــه مصــرف میرســاند و یاهــم حیــف و 
ــده  ــرار ش ــال تک ــه در هفده س ــی ک ــردد؛ تجربه ی ــل می گ می
اســت؛ امــا هیــچ تغییــری در تصمیــم کمــک کننــده گان وارد 

نکــرد. 

کمک هایی که 
در هیچ حالتی قطع نمی شوند
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ارج گـذاری عاشـورا از آن جهـت اهمیـت دارد کـه به خاطـر 
مبـارزه بـه آزاده گی و عزت ماندگار شـده و در جامعۀ بشـری 
به عنـوان الگـو مطـرح شـده اسـت. چیزی که در حـال حاضر 
بـرای ما نیاز اسـت وحـدت و وفاق ملی اسـت و عالمان دین 
کـه مظهر ارادۀ مردم هسـتند می توانند در بسـیج کـردن و یک 

پارچه گـی مـردم الگو قـرار گیرند. 
در زمـان جهاد و مقاومت مردم افغانسـتان بـا تمام تفاوت های 
زبانـی، قومـی و سـمتی در برابـر دشـمن بسـیج شـدند و از 
کشـور دفـاع کردنـد. در حـال حاضر نیز مـردم مـا نیازمند به 
وفـاق ملـی انـد کـه در محـور آن بتواننـد مشـکالت فعلی را 

حـل کنند.  
عاشـورا برای ما پیام وحدت و همدلی را به جاگذاشـه اسـت. 
حضـرت حسـین در آن زمـان در برابـر دشـمنان مظلومانه به 
شـهادت رسـید و در تاریخ بشـریت ماندگار شـد؛ اما دشمنان 
حسـین بـا تمام قدرتی کـه او و یارانش را شـهید کردند، ذلیل 

شدند.  
در حـال حاضـر کـه کشـور از ابعـاد مختلـف مـورد تهدیـد 
قـرار گرفتـه اسـت، ما نیز بـه وفاق ملـی نیاز داریـم. به همین 
منظـور برنامـۀ وفـاق ملی را در سـالروز شـهادت قهرمان ملی 
کشـور مطـرح کردیـم کـه مورد اسـتقبال همـۀ اقشـار جامعه 
قـرار گرفتـه اسـت.  به خاطـر مـردم مـان هیـچ گاه معاملـه را 
قبـول نکـرده  و همیشـه برای داشـتن یـک برنامۀ ملـی محور 
کـه همـۀ اقشـار جامعـه در تصمیم گیری آن شـریک باشـند 
را در دوره هـای مختلـف برای سـران کشـور پیشـنهاد کرده ام. 
مـردم افغانسـتان در حـال حاضر بـه آگاهی رسـیده اند، دیگر 
فریـب افـراد سـود جـو را  نمی خورند.  پیام وفـاق ملی هم از 
نگاه سیاسـی و دینی بـرای  جامعۀ امروزی ما ضروری اسـت. 
جلـوه همدلـی و وفـاق می توانـد نقـش برازنـدۀ را در اذهـان 
جامعـه داشـته باشـد و در بیـداری و سـوق دادن اجتمـاع بـه 
طـرف وفـاق عالمـان نقـش حیاتـی دارنـد.  در حالـی کـه 
حلقاتـی تـالش می کنند تـا به نام قـوم، تبار، مذهب و سـمت 
در میـان مـردم مـا اختـالف ایجـاد کننـد، در چنیـن حالـت 
عالمـان دیـن می توانـد برای برقـراری وفـاق و همدلـی میان 

مردم پیشـتاز باشـند.  
آموزه هـای دینـی بـه مـا می رسـاند که حضـرت امام حسـین 
) سـید الشـهدأ( بـدون هیـچ آماده گـی رزمـی و تنهـا با حمل 
یـک پیـام معنوی به طرف افـراد یزید آمد که پیـام  او آزاده گی 
سـربلندی و ایسـتاده گی در برابـر همـۀ نابرابری هـای جامعـه 
بـود. او و یارانـش در ایـن جنـگ نابرابـر شـهید می شـوند و 

افـراد یزید اعـالم پیـروزی می کنند. 
امـا، امـروز حافظـۀ بشـری و تاریخ نشـان می دهد کـه قیام و 
شـهادت امام حسـین عدالت خواهی، سـر سـپرده گی، ایثار و 
فـدا کاری بـود که ماندگار شـد و اعمال یزدیان  کـه حقارت و 

بی عدالتـی بـود ننگ تاریخ شـد و نفرت به  بار  آورد. شـهادت 
امـام حسـین که حامی پیـام آزاده گـی بود برای همۀ بشـریت 
سـرلوحۀ شـعار قـرار گرفـت. امـروز بشـر از حادثۀ عاشـورا 
درس آزاده گـی، سـر سـپرده گی و وفا به عهـد می آموزند و آن 

را سرمشـتق زنده گـی خویـش قـرار می دهند. 
عـزت و ذلـت به دسـت خداوند اسـت، امام حسـین با حمل 
پیـام معنـوی در برابـر لشـکریان یزیـد در جنگ نابرابر کشـته 
می شـود بـا عـزت الگوی بشـریت می شـود و لشـکر یزید با 
همـۀ تـوان بـه ذلـت کشـانیده می شـوند و امـروز مـا از روز 
شـهادت داعیـه دار پیام حق تجلیل می کنیم کـه راز ماندگاری 

عاشـورا از آن سرچشـمه گرفته است. 
در جریـان هفته هـای گذشـته کـه مصـروف گرامی داشـت 
از سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی و هفتـۀ شـهید بودیـم، در 
سـفرهایی کـه بـه همین مناسـبت بـه والیت هـا داشـتم مورد 
اسـتقبال بی پیشـنه قـرار گرفتیـم، ایـن نشـان می دهـد کـه بـا 
گذشـت هـر روز بیـداری و آگاهـی از هـدف اصلـی جهـاد 
چالش هـای  تمـام  وجـود  بـا  می شـود.  بیشـتر  مقاومـت  و 
وپـرو پاگند هـای کـه در برابـر ارزش هـای جهـاد و مقاومـت 
در شـانزده سـال گذشـته صـورت گرفتـه اسـت بآنهـم مردم 
در نقـاط مختلـف کشـور و هم چنـان شـهروندانی کـه در 
بیرون از افغانسـتان هسـتند و قشـر جوان از سـالروز شهادت 

قهرمان ملی کشـور و هفتۀ شـهید به   با شـور و شـعف بیشـتر 
کردنـد.  گرامی داشـت 

چنانچـه مـردم پـس از بیش هـزار سـال از روز شـهادت امام 
حسـین گرامی داشـت می کننـد و بـا گذشـت هـر سـال ایـن 
برگزاری هـا رونـق بیشـتر می گیرنـد. هم چنـان، بـا گذشـت 
شـانزده سـال عالقـۀ مـردم بـرای برگـزاری از روز شـهادت 
قهرمـان ملـی و هفتـۀ شـهید بیشـتر شـده اسـت، این نشـان 
می دهـد کـه مشـابهت های میـان قیام امـام حسـین و جهاد و 

مقاومـت مجاهـدان وجـود دارد.
امـروز درسـی که مـا از عاشـورا و جهاد و مقامـت می گیریم 
بـرای مـا ایسـتاده کی، آزاده گی و سرسـپرده گی اسـت و برای 
مـا می آمـوزد کـه چگونـه در برابـر این همـه نابسـامانی های 

یـک صف واحـد را تشـکیل دهیم. 
در حـال حاضـر کشـور در حالت مطلـوب قرار نـدارد، قطب 
 بندهـای قومـی، بحران هـای ناشـی از قوم گرایـی، سـمتی و 
زبانـی در حال گسـترش اسـت و حلقاتی بـه نام های مختلف 
می خواهنـد ایـن نابسـامانی ها را گسـترش دهنـد. هم چنـان 
شـمار انـدک از جوانـان ناخـود آگاه گرویـدۀ ایـن اندیشـه ها 
شـده و از طریـق رسـانه های اجتماعی بـه این ناسـازگاری ها 
دامـن  می زننـد. بـه همین مناسـبت بود کـه ما بـه والیت های 
مختلف افغانسـتان سـفر کردیـم و گفتیم: » در پهلـوی این که 

مـا بـه جهاد و مقامـت ارج می گذاریـم، باید به یـک وفاق نیز 
برسـیم و راه  را ترسـیم کنیم تا در برابر دشـمنانی که کشور و 

فرزنـدان مـا را تهدید می کند ایسـتاده شـویم«.
به خاطـر حـل مشـکالت جـاری ما وفـاق ملی را شـعار خود 
قـرار دادیـم، اما ایـن برنامه نیازمند کارهای بیشـتر اسـت، اگر 
مـا بتوانیـم وفـاق ملـی را ذهن نشـین جامعـه کنیم، به  نسـل 
جـوان بیـداری ایجاد شـود و بیداری ملـی را به میـان بیاوریم، 
مـا توانسـته ایم مقدمه یـی را بـرای تمثیـل وفـاق ملـی فراهـم 

 . کنیم
در قـدم دوم همـۀ بـزرگان باید بـا زبان تخنیکی مسـألۀ وفاق 
را روشـن سـازند و بـا تمـام اقشـار جامعـه از هـر قـوم تبـار 
بـه اسـاس یـک قـرارداد اجتماعی به وفـاق ملی دسـت یابیم 
و بـا منشـور وفـاق ملـی بـه یـک صـدا از یـک تربیـون بـه 
مـردم افغانسـتان وفـاق ملـی را مژده دهیـم. »تنها نمی تـوان با 
نشسـت ها و جرگه هـا ادعـا کنیـم که ما بـه وفاق رسـیده ایم«. 
در حـال حاضـر نگرانـی در نقـاط مختلـف کشـور وجـود 
دارد، مـردم نگـران سرنوشـت خـود در انتخابات هسـتند ، اما 
برخی هـا فکـر می کننـد کـه بـا رفتن بـه انتخابات مشـکالت 
حـل می شـود، امـا افغانسـتان هنـوز در حالت ابتدایـی تمثیل 
پروسـه های دموکراسـی به  ویـژه انتخابات قـرار دارد، با رفتن 
بـه انتخابـات اوضـاع بدتـر از انتخابات گذشـته خواهد شـد. 
بزرگان کشـور در محـور وفاق ملی باید چارچـوب انتخابات 
آینـده را ترسـیم کننـد تـا ایـن پروسـه در آینـده بـرای مـردم 
مشـروعیت بخـش باشـد. در حالی کـه دموکراسـی »۵۰+ ۱« 
تـا هنـوز در افغانسـتان نهادینه نشـده اسـت. آیندۀ مـردم باید 
تضمیـن شـود و نگرانـی مـردم از ایـن بابـت کـه بـا آمـدن 
انتخابـات بحران ایجاد می شـود باید رفع شـود. برای رسـیدن 
بـه وفـاق ملـی بایـد به شـکل بنیـادی کار صـورت بگیـرد تا 
هـم مشـکالت کـه در حـال حاضـر وجـود دارد حل شـود و 
هـم  مـردم از برگزاری یک انتخابات شـفاف بی طرف آسـوده 

خاطر شـوند. 
 امـروز مـردم بـه پروسـۀ انتخابـات بـاور ندارنـد. امـا مـا 
می توانیـم در چارچـوب وفـاق ملـی بـه مـردم پیـام دهیم که 
برگـزاری انتخابـات به صورت شـفاف صورت گرفته اسـت. 
در حـال حاضر کشـور در روابط داخلـی و خارجی در حالت 
عـدم تعـادل قـرار دارد. تـالش مـا بـا همـه طرف ها و سـران 

کشـور ایـن اسـت باید بـا برنامـه به پیـش برویم.
از ایـن رو از عالمـان دینـی کـه صدای شـان بـرای رسـانیدن 
پیـان وفـاق ملـی بـه مـردم اهمیـت خـاص دارد می خواهیـم 
کـه در هم رسـانی پیـام وفاق ملی مـا را همـکاری کنند، چون 
نقش عالمان دینی در روشـنگری اجتماع و اذهان عامه بسـیار 

ارزنده اسـت.  

مردم ما نسبت به هر زمان دیگر به وفاق ملی نیاز دارند
)متن سخنرانی احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در مراسم 
گرامی داشت از دهم محرم در بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور(

شورای عالی پزشکی افغانستان دیروز سه شنبه، ۱۱ میزان با 
حضور رییس حکومت وحدت ملی، شماری از اعضای کابینۀ 

و مقام های دولتی افتتاح شد.
این  ایجاد  از  هدف  عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
شورا را بهبود عرضۀ خدمات پزشکی و نظام مندسازی بخش 
پزشکی عنوان کرد و گفت که کاستی های بخش ارایۀ خدمات 

پزشکی در افغانستان بعد از این رفع خواهد شد.
در عین حال، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت 
ملی در این نشست با انتقاد از روند فعالیت های بهداشتی در 
کشور گفت که در هر بخشی از این سکتور مشکالت جدی 

وجود دارد.
ایجاد شورای  این شورا گفت که  اوریاخیل، رییس  نسرین 
پزشکی افغانستان یکی از آرزوهای دیرین داکتران افغانستان 

بود و امروز توانستند که صاحب خانه، دیدگاه و هدف مشترک 
در راستای بهبود و معیاری ساختن عرضۀ خدمات صحی 

شوند.
مطلق  اکثر  در  پزشکی  شوراهای  اوریاخیل،  بانو  گفتۀ  به 
کشورهای جهان وجود دارد که هدف اساسی آن، مصوونیت 
بیماران است. او می گوید: »در طرح ایجاد شورای پزشکی 
کشورهای  ویژه  به  متعددی  کشورهای  تجارب  افغانستان، 
منطقه و توصیه های سازمان پزشکی جهان، با درنظرداشت 

نیازهای کشور به کار گرفته شده است«.
در سویی دیگر، محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت 
گواهی نامه های شان،  اساس  بر  باید  پزشکان  می گوید:  ملی 
پزشک خوانده شوند و تمرکز شورای عالی پزشکی افغانستان 

نیز باالی تثبیت سویۀ پزشکان باشد.

او گفت که واژۀ پزشک پس از این تنها به اساس گواهی نامه 
بگوید.  داکتر  را  خود  هرکس  این که  نه  شود،  استفاده  باید 
ضرورت است تا لقب پزشک باید جدا شود و عزت و اعتبار 
آن نزدم مردم واضح شود. مهم ترین وظیفۀ شورای پزشکی 
افغانستان این است که به صورت واضح تثبیت کند که کی ها 

حق پزشکی و حق داشتن سند را دارند.
رییس حکومت با انتقاد از شماری پزشکان و بیمارستان ها در 
کشور افزود که بعضی مراکز بهداشتی و پزشکان با مشکل های 
جدی روبه رو  اند و نمی توانند که به نیازمندی های شهروندان 

رسیده گی کنند.
براساس  پزشکان  به  »باید  می گوید:  غنی  آقای 
گواهی نامه های شان پزشک گفته شود، نه  این که هر کس خود 
را داکتر خطاب کند و باید تفکیک شوند و اعتبار آنان نزد 

مردم روشن شود«.
او در بخشی از سخنانش از موجودیت دارو های بی کیفیت در 
کشور سخن گفت و تأکید کرد: برخی داروخانه ها و پزشکان 
به قراردادهای داروهای بی کیفیت شریک هستند که این روند 
دیگر قابل تحمل نیست و باید ختم شود. باید در قانون تغییر 
وارد شود تا در مشارکت و سرمایه گذاری سکتور خصوصی، 
 داروخانه های شبکه یی به وجود آید و در صورت نقض قانون، 

سند فعالیت از نزد متخلف گرفته شود.
این که شهروندان حق دارند  به  اشاره  با  محمد اشرف غنی 
داشت:  اظهار  باشند،  داشته  دسترسی  کیفیت  با  داروی  به 
بیمارستان ها و کلینیک های فعلی که به فعالیت می پردازند، 
صحت  وزارت  نیستند.  ما  مردم  نیازمندی های  پاسخ گوی 
تعیین حقوق  بیمارستان و  تا در بخش اصالح  وظیفه دارد 
مناسب به پزشکان و نرس های مسلکی تالش های بیشتر کند.

محمد اشرف غنی اظهار داشت که ایجاد شورای عالی پزشکی 
سویۀ  تثبیب  باالی  باید  شورا  این  و  است  نیک  اقدام  یک 

پزشکان و اخالق پزشکی داکتران تمرکز داشته باشد.
همزمان بااین، داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در 
این نشست گفت: ایجاد این شورای سبب مصونیت بیماران 

شده و در ضمن از حقوق پزشکان نیز دفاع می شود.
آقای فیروز می گوید که بسیار اوقات عدم ارایۀ خدمات معیاری 
سبب شده است بیماران دچارِ مصدومیت گردند که ایجاد این 

شورای می تواند ما را در رفع این نقیصه کمک شایانی کند.

به گفتۀ وزیر صحت، در حال حاضر ۳۵۸ بیمارستاِن دولتی و 
بیش از ۲۰۰۰ مرکز بهداشتی در سراسر کشور وجود دارد و 
هم چنان حدودِ چهار هزار پزشک در وزارت صحت عامه ثبت 
اند که تمام شان پزشکان دولتی هستند، اما هنوزهم مسووالن 
در وزارت صحت نمی دانند که به چه تعداد پزشک در سراسر 

کشور فعالیت دارند.
با  در هم آهنگی  تا  عالی خواست  از وزارت تحصیالت  او 
وزارت صحت نیاز به تولید پزشک را در نظر داشته باشند، 
زیرا پزشکان در افغانستان تنها در وزارت صحت کار نمی کنند، 
بلکه در سایر وزارت خانه ها و نهادهای دولتی نیز کار می کنند.

بانو در بخش نسایی والدی را  پزشکان  آقای فیروز کم بودِ 
یکی دیگر از مشکالت وزارت صحت عنوان کرد و گفت که 
بیشتر از ۴۰ درصد مرکزهای پزشکی افغانستان فاقِد پرسونل 

مسلکی بانو است.
وزیر صحت عامه هم چنان گفت که بسیار از فارغاِن علوم 
پزشک نمی خواهند بیرون از کابل و در والیت های دوردست 
ایفای وظیفه کنند و هم چنان بسیاری از عالقه مندان این رشته 
دوست دارند داکتر شوند که با این وضعیت، بیمارستان های ما 
با کمبود نرس مواجه شده است. او از وزات تحصیالت عالی 
خواست تا در این زمینه با وزارت صحت عامه هم کاری کند.

بودجۀ  بیشتر  که  می گیرد  صورت  حالی  در  انتقادها  این 
افغانستان در سال های گذشته به سکتور دفاعی و امنیتی به 
مصرف رسیده است و هنوز هم این روند ادامه دارد، اما آقای 
غنی تعهد کرد که پس از این حکومت تعادل را در نظر خواهد 

گرفت.
شورای عالی پزشکان افغانستان در حالی ایجاد شد که که پیش 
از این شماری زیاد از شهروندان از وجود پزشکاِن کم تجربه در 
بیمارستان ها شکایت کردند. این شورا وظیفه دارد تا مصونیت 
پزشکی  خدمات  کیفیت  ارتقای  و  بهبود  طریق  از  بیماران 

داکتران و برنامه های آموزشی پزشکی، یقینی سازد.
صدور جواز به داکتران، ترویج اخالق طبابت، رسیده گی به 
شکایات و تخلفات پزشکی پیش از سپردن آن به نهادهای 
بلندبردن سطح دانش مسلکی پزشکان از  عدلی و قضایی، 
طریق تقویت و نظارت معیارهای آموزشی پزشکی و اطمینان 
از تداوم تعلیمات پزشکی از دیگر صالحیت ها و وظایف این 

شورا گفته شده است.

اشرف غنی:
وارد کردن داروهای بی کیفیت قابل تحمل نیست

ACKUروح اهلل بهزاد
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همــان  از  زن  نقــش  و  تأثیــر  از  هیچ کــس 
روز نخســِت قیــام علیــه ظلــم و گسســتِن 
زنجیرهــای اســتبداد در زمــان حیــات حضــرت 
رســول -صلــی اهلل علیــه وســلم- آن  زمــان کــه 
ــت را  ــالق و سیاس ــا و اخ ــن و دنی ــان دی ایش
ــاخت،  ــام س ــش و نظ ــت و ارت ــم آمیخ دره
منکــر نیســت و داســتان رشــادت هاِی آنــان در 
ــت اســت. زن  ــِخ حماســه آفرینی ثب ــر تاری دفت
اولیــن حامــی پیامبــر -صلــی اهلل علیــه وســلم- 
و اولیــن شــهید راه خداســت،  و زنــی بــود کــه 
کمبربنــد همــت و شــهامت بــر کمــر می بســت 
بــرای  خــدا  عشــق  بــه  برکــف  جــان  و 
رســولش در غــار حــرا نــان و آب می رســانید، 
ــش زن در  ــر نق ــد منک ــی می توان ــه کس و چ
ــخ  ــای تاری ــای آزادی بخــش در درازن جنبش ه
ــالب  ــروزی انق ــران در پی ــان ای ــد؟...  زن باش
اســالمی حماســه ها آفریدنــد. قهرمانــی ســعاد 
ــیر  ــی در مس ــب غزال ــودانی و زین ــح س الفات
در  زنــان  ناشدنی ســت.  فرامــوش  دعــوت 
ــر از  ــتان کمت ــردم افغانس ــِت م ــاد و مقاوم جه
ام هانــی -رضــی اهلل عنهــا- در تقدیــم فرزنــدان 
ــظ  ــن و حف ــای دی ــرای بق ــش ب ــید خوی رش
نامــوس عمــل نکرده انــد. در تمــام مــدِت 
ــان  ــتان، زن ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم جه
بودنــد.   نمــوده  ایســتاده گی  صالبــت  بــا 
ــردان  ــان و م ــوِن زن ــا خ ــرات ب ــای ه جاده ه
ــن شــده  ــام بیســت وچهارم حــوت رنگی در قی
بــود،  تیــر دشــمن بیگانــه و عمــال مزدورشــان 
یکســان ســینۀ  زنــان و مــرداِن کابــل را در 
ســوم حــوت هدف قــرار مــی داد. سلحشــوری 
ــگاه  ــوزان دانش ــجو و دانش آم ــران دانش دخت
کابــل و لیســه های عالــی چــون: ســوریا، 
عایشــه درانــی،  آریانــا،  ماللــی ، رابعــه بلخــی ، 
ــی  ــدوی در تظاهرات ــه  ف ــه ، آمن ــۀ زرغون لیس
کــه برضــد هیــوالی ســرخ در ســال ۱۳۵9 در 
کابــل بــه راه انداختنــد، پایه هــای کاخ کرملیــن 
را بــه لــرزه درآورد . دختــران دانشــجو یک جــا 
بــا بــرادران خویــش در تظاهــرات دانشــجویان 
دکتــر  داشــتند.   حضــور  کابــل  دانشــگاه 
کتــاب  در  حق شــناس  نصــری  شــیراحمد 
تحــوالت سیاســی جهــاد افغانســتان کــه خــود 
قهرمانی هــای  بــوده،  صحنه هــا  آن  شــاهد 
روایــت  این گونــه  را  افغانســتان  دختــران 
صفــوف  پیشــاپیش  “دختــران  می کنــد: 
ــی  ــیدند  و کاروان ــر دوش می کش ــا را ب بیرق ه

از نــور و روشــنایی و ایمــان بــا 
ــت  ــکوهش حرک ــت و ش ــام ابه تم
و  مــزدور  بی خدایــان  می کــرد،  
بــاداران وحشــی  و بزدل  شــان کــه 
از دیــدن قافله هــای آزادی  خــواه و 
ــود در  ــار در خ ــون م ــی چ ضدروس
ــرش  ــه غ ــا را ب ــد، تانک ه می پیچیدن
درآوردنــد و در نخســتین مرحلــه،  
آن عــده از دخترانــی را کــه شــعارها 
ــه  ــدف گلول ــد ، ه ــل می کردن را حم
فرشــته خصال  هــر  دادنــد.  قــرار 
ــهادت  ــۀ ش ــه حّل ــتی ک و حورسرش
در بــر می کــرد و آخریــن قطــرۀ 
خــوِن خــود را در مقــدم بــرادران 
آزادی خواهــش می ریخــت، دختــر 
پاک گوهــر دیگــری بیــرق را بــر 
ــه ایــن ترتیــب،  دوش می گرفــت و ب
گلوله هــای  بــا  آنــان  از  بســیاری 
ــود را از  ــاِن خ ــمن ج ــیانۀ دش وحش
دســت دادنــد و بــه  رحمــت ایــزدی 

ــتند “. ــی پیوس و جاودان
ــه اســتاد شــهید  ــری نگذشــت ک  دی
ــه داســتان رشــادت ها  رحمــۀ اهلل علی
دختــران  بیگانه ســتیزی  روحیــۀ  و 
در  را  کابــل  دانشــگاه  دانشــجوی 
ــکا  ــح مداخــالت امری ــس تقبی کنفران
در ایــران در ســال ۱۳۵9،  بــه گــوش 
عمــل  ایــن  و  رســانید  جهانیــان 
دختــران افغانســتان را نشــأت گرفتــه 
از روحیــۀ اشغال ســتیزی و تســلیم 
ــل  ــتان در مقاب ــت افغانس ــدن مل نش

ــد.  ــی نمودن ــه گان تلق بیگان
ــۀ اهلل  ــهید رحم ــتاد ش ــر اس ــه تعبی ب
علیــه، ارتــش ســرخ روســی کــه 
آنــروز  انســان های  او  نــام  روزی 
را می لرزانیــد، در برابــر پیرمــردان 
ــد  ــان مجاه ــر جوان ــی،  در براب افغان
ــن  ــیرزنان موم ــر ش ــان و در براب افغ
افغــان و در برابــر اراد ۀ ملــت بپــا 
در  افغانســتان،  مســلمان  خاســتۀ 
ــود.  ــاک ب ــس و خاش ــاب خ حس

ــان افغانســتان در معرکــۀ  ــا ایــن حســاب، زن ب
امتحــان الهــی و در میدان ایثــار و ازخودگذری 

و جهــاد مقــدس مردمــان ایــن ســرزمین نقــش 
ــای  ــم جان ه ــۀ تقدی ــه در حص ــی چ برازنده  ی
ــش  ــدان خوی ــم فرزن ــش و تقدی شــیرین خوی
در راه خــدا و بدرقــۀ همســران و بــرادران 
ــاد و  ــات جه ــه ســوی جبه ــدران خــود ب و پ
ــب و  ــر مصائ ــت،  و چــه در حصــۀ صب مقاوم
ــرت  ــت و هج ــر و محرومی ــواری ها و فق دش
ــه  ــود مردان ــرادراِن خ ــای ب ــهادت هم پ و ش
ــخ  ــه تاری ــد ک ایســتاده گی نمودن

خــود گــواه آن اســت.
آری!

زن ومــرد ایــن مــرز و بــوم 
زمانــی  و  آفریدنــد  حماســه 
ــار  ــد و ب ــروز ش ــاد پی ــه جه ک
وطــن جوالنــگاه  ایــن  دگــر 
تروریســم بین المللــی شــد،  و 
ــاد  ــن فری ــادر وط ــاز م ــی ب وقت
ــی داد، شــجاعانه  نصــرت ســر م
در کنــار بــرادران خــود در تمــام 
ــر  ــذری و صب ــِن از خودگ میادی
ــتادند  ــه ایس ــکیبایی قاطعان و ش
آرمان هــای  از  لحظه یــی  و 

خویــش دســت برنداشــتند. 
زن در اندیشۀ استاد شهید 

ــالۀ  ــه مس ــهید ب ــتاد ش ــگاه اس ن
ــه دو بخــش  ــوان ب ــان را می ت زن

مهــم تقســیم نمــود :
1ـ توجــه اســتاد بــه موضــوع 
تربیــت و رشــد فکــری زنــان

 - پیامبــر  حیــات  زمــان  در 
صلــی اهلل علیــه وســلم- نــه تنهــا 
بــرای زن از فــراز عــرش نــدای 
می شــود  فریــاد  دادخواهــی 
ــه  ــت” بلک ــب قتل ــأی ذن ــه “ب ک
دســت مــرد مهربانــی با پشــتوانۀ 
وحیانــی او را از حضیــض ذلــت 
ــرد  ــاال ب ــانی ب ــت انس ــا کرام ت
در  نخســت  روز  از  عمــاًل  و 
مســیر دعــوت بــه او اســتقاللیت 
شــخصیتی اعطــا شــد، و جایــگاه 
مشــارکِت  و  آمــوزش  در  وی 
در  و  ســنت  روایــت  در  وی 
ــادات جمعــی و نشســت های  عب
عمومــی و در راســتای خدمــات 
ــوع  اجتماعــی در حوزه هــای متن
و  حفــظ  در  وی  اشــتراک  و 

پاســداری جامعــه و تعییــن مســیر وی در 
ــان  ــون و همچن ــی گوناگ ــای سیاس فعالیت ه
مســلح  نیروهــای  و  اردو  در  زن  حضــور 
ــت او،  ــا طبیع ــب ب ــاِل مناس ــام اعم ــا انج ب
و همچنــان ســهم وی در دیگــر کارهــا در 
ــر  ــوولیت های وی در تدبی ــا مس ــویی ب همس
ــواده  ــع او در خان ــگاه رفی ــزل و جای ــور من ام
تثبیــت شــد و مــورد تکریــم خداونــد تبــارک 
ــرار  ــر ق ــالم عزی ــولش و اس ــی و رس و تعال
گرفــت.  رهبــر  شــهید رحمــۀ اهلل علیــه 
و  اعتدال گــرا  مســلمان  یــک  عنــوان  بــه 
ــای  ــه ویژه گی ه ــالمی ک ــت اس ــر جمعی رهب
کتــاب  در  تعبیــر غربی هــا  در  حــزب وی 
و  شــوروی  دخالــت  افغانســتان  “جنــگ 
ــه  ــت” در صفحــۀ ۱۴۰ این گون نهضــت مقاوم
بیــان شــده اســت: “موتــور ایدیولوژیکــی 
ــی  ــت،  ول ــالم اس ــز اس ــالمی نی ــت اس جمعی
ــارغ از  ــت و ف ــواه و ریفورمس ــالم تجددخ اس

تحریــکات و پرخاشــگری.” 
از  یکــی  بنیان گــذار  عنــوان  بــه  ایشــان 
از  اســتفاده  بــا  معتــدل،  جنبش هــای 
ــا، از نگرشــی ژرف در  روش شناســی فقــه پوی
ــد  ــل و بع ــخصیت زن قب ــت ش ــتای تثبی راس
ــدی وی در  ــور بع ــاد و حض ــروزی جه از پی
و  بوده انــد  دارا  سیاســی  مختلــف  میادیــن 
ــرازِ  ــای هم ط ــران و علم ــر رهب ــون دیگ همچ
خویــش موضــع مشــخص و تفکــر و دیــدگاه  

خــاص در مــورد زنــان داشــته اند.
آن چــه از مطالعــۀ تفکــر اســتاد شــهید در 
ــی  ــته از تأس ــد، برخاس ــان برمی آی ــورد زن م
ایشــان بــه قــرآن و ســنت پیامبــر اعظــم 
ــان  ــد. آن چن ــلم- می باش ــه وس ــی اهلل علی -صل
کــه حضــرت رســول در همــان ابتدای رســالت 
خویــش بــه مســالۀ تعلیــم زنــان اهمیــت قایــل 
ــدای  ــان ابت ــز در هم ــهید نی ــتاد ش ــدند، اس ش
هجــرت بــا کوله بــاری از مشــکالت کــه 
ــوزش  ــر آم ــه ام ــد، ب ــان بودن ــه گریب دســت ب
ــژه  ــران و پســران توجهــی وی ــرورش دخت و پ

ــتند. ــذول داش مب
کمیتــۀ آمــوزش و پــرورش جمعیــت اســالمی 
و  افتتــاح  بــه   ۱۳۵۸ ســال  در  افغانســتان 
تأســیس مکاتــب و مــدارس همــت گماشــت 
و از همــان ابتــدا تربیــت پســران و دختــران در 
ــا  ــدارس و دارالحفاظ ه ــی و م ــب ابتدای مکات
ــه  ــه رفت ــد و رفت ــه ش ــر گرفت ــان در نظ یکس
ــی  ــا جای ــت ت ــش  یاف ــدارس افزای ــداد م تع

ــاث(  کــه درســال ۱۳۶7 مدرســۀ ام ســلمه )ان
ــه شــکل مســتقل تأســیس یافــت کــه دارای  ب
فروعــات و بخش هــای متعــددی از جملــه 
ــاره  ــۀ س ــلمه و ابتدائی ــۀ ام س ــۀ ابتدائی مدرس
ــود.  ــم ب ــرآن کری ــوزش ق ــای آم و کورس ه
آزاد  آهســته  آهســته  والیــات  همین کــه 
ــاد  ــه ایج ــز ب ــالمی نی ــت اس ــد،  جمعی می ش
اقــدام  مکاتــب بــرای دختــران و پســران 
ــد اداری  ــت واح ــه در هف ــود،  طوری ک می نم
ــوب غــرب ۵۸۱9۳ شــاگرد ذکــور  حــوزۀ جن
ــغول  ــه  مش ــه  و ۵7 ابتدایی ــاث در ده لیس و ان

بوده انــد. آمــوزش 
ــگار در  ــر جلیل الرحمــن کام دکت
کتــاب تاریــخ معــارف افغانســتان 
روایــِت دکتــر عبدالحــی الهــی ـ 
ــوزش  ــی مســوولیت آم ــه زمان ک
و پــرورش جمعیــت اســالمی را 
عهــده دار بــود ـ وارد نمــوده کــه 
وی اذعــان داشــته اســت کــه بــا 
ــب  ــاب مکت ــد ب ــاح پنجص افتت
ــمت  ــتان در قس ــق پاکس در مناط
تعلیــم نســوان نیــز توجــه بیشــتر 

ــم.   را کار گرفتی
دانشــگاه  تأســیس 
پنــج  دارای  امهات المومنیــن 
رشــته های  در  دانشــکده 
ادبیــات،  پزشــکی، شــرعیات، 
تربیــه  و  تعلیــم  و  ســاینس 
بــر  دال  هجــرت،  دوران  در 
ژرف اندیشــی رهبــر شــهید - 
ــمت  ــه-  در قس ــۀ اهلل علی رحم
زنــان  عالــی  تحصیــالت 
این کــه  جالب تــر  می باشــد. 
بعــد از پیــروزی مجاهدیــن ایــن 
ــا دانشــگاه کابــل  دانشــگاه کــه ب
هــرات  دانشــگاه  و  مالیزیــا  و 
ــت  ــه پایتخ ــت، ب ــت داش توأمی
افغانســتان منتقــل شــد و بــا 
ــش  ــهید در بخ ــتاد ش ــان اس فرم
ــت  ــی فعالی ــالت غیردولت تحصی
دانشــگاه  ایــن  در  می نمایــد. 
تمــام تســهیالت تحصیلــی بــرای 
ــت.  ــوده اس ــگان ب ــران رای دخت
ایــن  کــه  گفتنی ســت  البتــه 
ــرت در  ــان هج ــگاه در زم دانش
بخــش تعلیمــات ابتدایــی، ده هــا 

ــران را دارا  ــرای دخت ــی ب ــب ابتدای ــاب مکت ب
بــوده اســت. 

ــت اســالمی  ــری جمعی ــن حســاب، رهب ــا ای ب
افغانســتان دارای اندیشــۀ بســیار بلنــد در مــورد 
ــوان  ــه عن ــت زن ب ــت و تربی ــوده اس ــان ب زن
مربــی نخســت، مهم تریــن و برازنده تریــن 
تبــارز  را  شــهید  اســتاد  تفکــر  ویژه گــی 
می دهــد. ایشــان در مــورد ضــرورِت آمــوزش 
دختــران این گونــه ابــراز داشــته اند: “علــم 
ــن  ــت و دی ــال انسانی س ــوه کم ــی از وج یک
همان گونــه کــه علــم را بــر مــرد فــرض 
گردانیــده،  بــر زن نیــز فــرا گرفتــِن آن را 

ــت.”  ــده  اس ــرض گردانی ف

2ـ نــگاه اســتاد بــه نقــش و حضــور زن در 
ــی و سیاســی ــای اجتماع عرصه ه

اســتاد رحمــۀ اهلل علیــه در اندیشــۀ خــود 
ــوده اســت کــه  ــر ایــن ب همــواره سعی شــان ب
ــدال  ــب اعت ــان جان ــه زن ــوط ب ــل مرب در تحلی
را بگیــرد و ســپس بــا اندیشــۀ اســالمی خــود 
و بهره گیــری از قــرآن و ســنت بــه نتیجــۀ 
درســت دســت یــازد. به جاســت در ایــن 
قســمت برخــی نظریــات و رویــۀ ایشــان را در 

ــویم: ــادآور ش ــان ی ــورد زن م
-1 نقــش زن در خانــواده )بــه عنــوان مــادر 

و همســر(
ــه  ــه- زن را ب ــۀ اهلل علی ــهید - رحم ــتاد ش اس
عنــوان معمــار و ســازندۀ جامعــه قلمــداد 
نمــوده و ســخن مشــهور ایشــان کــه “زن 
معمــار جامعــه اســت، دســتی کــه گهــواره را 
شــور می دهــد، جهانــی را نیــز بــه حرکــت در 
ــر  ــه رهب ــن ادعاســت ک ــر ای ــی آورد”  دال ب م
ــه نقــش مهــم و اساســی  ــت ب ــا عنای شــهید ب
ــوان  ــه عن ــادر را ب ــی، م ــگاه والدین زن در جای
ــه  ــۀاهلل علی ــد. او رحم ــداد می نمای ــت قلم مل
پشــتیبان  و  حامــی  بزرگ تریــن  را  همســر 
مــرد در مســیر دعــوت و مبــارزه می دانــد 
این گونــه  خودشــان  همســر  مــورد  در  و 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــن بای ــت: “م ــته اس ــراز داش اب
ــارزات  ــه مب ــز ب ــود، هرگ ــرم نمی ب ــر همس اگ
ــن دارم  ــادم. یقی ــدم نمی نه ــود ق ــی خ سیاس
ــه  ــوط ب کــه بخــش بزرگــی از زنده گــی ام مرب
ــال  ــر او اطف ــه اگ ــد، چنان ک ــرم می باش همس
ــتم  ــچ گاه نمی توانس ــرد،  هی ــت نمی ک ــرا تربی م
مصــدر خدمــت بــه ایــن ملــت قــرار گیــرم و 
همچنــان در ایــن راســتا مــادر و مــادر کالنــم 
نیــز رهنمــای مــن بــوده انــد” . در واقــع اســتاد 
شــهید رحمــۀاهلل علیــه،  نقــش تأثیرگــذار زن را 
کــه همــان مقولــۀ “در پشــت هــر مــرد موفــق 
دســت زنــی نهفتــه اســت” را 
ــگاه  ــد  و جای ــح می ده توضی
ــرد و  ــته و م ــد دانس زن را بلن
زن را نیمــۀ مســاوی همدیگــر 

محســوب می نمایــد .
اســتاد ربانــی بــا تحلیــل دقیق 
از  عمیــق  جامعه شــناختی  و 
جامعــۀ افغانــی، پامــال نمــودِن 
ــِت وی  ــوق زن و محرومی حق
ــتن،  ــن گذاش ــای دی ــه پ را ب
را  آن  و  شــمرده  مــردود 
آداب  از  نشــأت گرفته 
خرافــی و جهالــت جامعــه 
ــر  ــردم را از خط ــته،  و م  دانس
ــکاح بــدون اجــازۀ دختــران  ن
فرمــوده  و  نمــوده  واقــف 
ــان  ــد زن ــازه مدهی ــت “اج اس
و دختــران، بــدون رضــا و 
خــود  خواهــش  و  رغبــت 
نــکاح  بــه  خانوادۀ شــان  و 

گرفتــه شــوند.” 
در اندیشــۀ اســتاد، شــخصیت 
مــرد بــدون زن ناقــص اســت 
ســخن  مــورد  ایــن  در  و 
زیبایــی ایــراد فرمــوده بودنــد 
که” شــخصیت مــرد بــدون زن 
شــخصیت ناقــص اســت،  دین 
ــود  ــل می ش ــی مکم ــرد وقت م
زنــی  او  زنده گــی  در  کــه 
حضــور داشــته باشــد.”  یعنــی 
ــل  ــی مکم ــرد را زمان ــن م دی
ــی  ــه در زنده گ ــتند ک می دانس
او زنــی حضــور داشــته باشــد، 
ــرآن  ــر اســاس رهنمــون ق و ب
“هــن لبــاس لکــم و انتــم 
لبــاس لهــن” زن و مــرد را 
بــرای یکدیگرشــان پوشــش دانســته و حضــور 
ــد.   ــم می دانن ــزوم ه ــان را الزم و مل فیزیکی ش
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ــۀ  ــا در مجل ــید رض رش
المنــار کــه بــه گونــۀ وســیع 
ســرزمین های  در  گســترده  و 
می گردیــد،  پخــش  اســالمی 
مقــاالت و یادداشــت های مختلفــی 
ــلمانان  ــاختِن مس ــک س ــور نزدی ــه منظ ب
بــه همدیگــر بــه نــگارش درآورد. وی علمــای 
ــالۀ وحــدت  ــا مس ــتر ب ــِل بیش ــه تعام ــالم را ب اس
فــرا خوانــد تــا دیــدگاهِ خــود را در ایــن زمینــه 
ــن فراخــوان، مــورد اســتقباِل مســلمانان  ــد. ای عرضــه کنن
ــِی خــود  ــا مشــکالت و مســایِل فقه ــت و آن ه ــرار گرف ق
ــرب  ــه از مغ ــد؛ چنان ک ــان می کردن ــق بی ــن طری را از ای
ــالت  ــن تعام ــزی، ای ــد و اندونی ــا هن ــه ت ــس گرفت و تون
ــِر  ــد. او خط ــرار ش ــار« برق ــۀ »المن ــا مجل ــات ب و ارتباط
ــه مســلمانان  ــای اســتعمارگران را ب صهیونیســم و توطیه ه
ــال  ــالمی در قب ــدت اس ــتار وح ــی داد و خواس ــدار م هش
صهیونیســم و اســتعمار بــود. در بخــش دیگــر از »المنــار«، 
ــد آن پرداخــت  ــرائیلیات و نق ــرح اس ــه ط ــید رضــا ب رش
ــا در  ــری از گســترش آن ه ــا جلوگی ــه ب ــرد ک ــالش ک و ت
نظــام فکــری جهــان اســالم، تفرقــه و مذهب گرایــی 
در جهــان اســالم کاهــش یابــد. وی تنهــا راه رهایــی 
از عقب مانده گــی را، رســیدن بــه وحــدت در جهــان 
همیــن  بــه  می دانســت.  مذاهــب  تقریــِب  و  اســالم 
ــری از  ــاِت مســلمانان و جلوگی ــع اختالف ــرای رف ــل، ب دلی
فرقه گرایــی در میــان مســلمانان، پیشــنهاد کــرد تــا دربــارۀ 
ــان،  ــر جه ــلمانان سراس ــترک مس ــای مش ــوه و جنبه ه وج
سلســله کتاب هایی تألیــف و منتشــر شــود و در میــان 
تمامــی گروه هــا و مذاهــب اســالمی توزیــع گــردد و 
ــد و  ــرای آن تشــویق گردن ــری و اج ــه یادگی ــلمانان ب مس
ــالم  ــن اس ــغ دی ــه تبلی ــاس آن ب ــر اس ــالمی ب ــای اس علم
بپردازنــد. رشــید رضــا همچنیــن پیشــنهاد کــرد کــه بــرای 
ــی  ــالمی، کتاب های ــه اس ــکام و فق ــه در اح ــدِت روی وح
تألیــف گــردد و علمــای برجســتۀ اســالمی بــا توجــه بــه 
ــر  ــا نظ ــاره و ب ــالمی در آن ب ــب اس ــترِک مذاه ــی مش مبان
ــرای  ــِس آن ب ــم و تدری ــه تعلی ــر، ب ــِت معاص ــه وضعی ب
کلیــۀ علمــای سراســر جهــان بپردازنــد، تــا مســلمانان بــه 
ــدگاهِ وی  ــن دی ــه برســند. ای ــن زمین ــاط مشــترک در ای نق
ــوش  ــری خ ــاِن مص ــرب زده گان و ملی گرای ــذاق غ ــه م ب
ــا  ــتند. ام ــت برخاس ــه مخالف ــا ب ــن برنامه ه ــا ای ــد و ب نیام
هیچ گاهــی، مخالفــِت ایــن گروه هــا وی را از تــالش 
ــاز نداشــت و در پهلــوی  بــرای وحــدت امــت اســالمی ب
ایــن طــرح، همــواره در اجتماعــات و گردهمایی هــا، 
و  می پرداخــت  آتشــین  و خطابه هــای  بــه ســخنرانی 
بــه وحــدت اســالمی دعــوت می کــرد و گاهــی نیــز 
ــز و  ــای پندآمی ــا و خطابه ه ــالمی نامه ه ــران اس ــرای س ب

می کــرد. ارســال  نصیحت گونــه 
ــالمی  ــت اس ــان ام ــدت می ــاد وح ــای ایج ــی از راه ه یک
ـ طوری کــه اشــاره کردیــم ـ تقریــب میــان مذاهــب 
ــرای  ــا ب ــید رض ــاظ، رش ــن لح ــه همی ــت. ب ــالمی اس اس
ــان  ــژه می ــای اســالمی به وی ــان گروه ه ایجــاد نزدیکــی می
ــیله  ــا بدین وس ــرد ت ــاد ک ــای زی ــنن، تالش ه ــیع و تس تش
ــان همــۀ علمــای نهضــت  ــه آرم ــه وحــدت اســالمی ک ب
یابــد. او خــود عمــاًل  بــود، دســت  اصــالح دینــی 
رابطــۀ دوســتانه یی بــا برخــی از علمــا و دانشــمنداِن 
ــه اهلل  ــا »هب ــۀ آن ه ــه از جمل ــرد ک ــرار ک ــیعی مذهب برق ش
شهرســتانی« صاحــب مجلــه العرفــان و »عبدالحســین 
ــی  ــن عامل ــن امی ــه محس ــا زمانی ک ــد، ام ــی« بودن عامل
کتابــی زیــر نــام »الــرد علــی الوهابیــه« و »الحصــون 
ــی  ــار ف ــب المن ــا اورده صاح ــی م ــرد عل ــی ال ــه ف المنیع
حــق الشــیعه« را نوشــت، نظــر رشــید رضــا دربــارۀ آن هــا 
ــت  ــه دس ــم ب ــا قل ــد ت ــور ش ــن مجب ــرد؛ بنابرای ــر ک تغیی
ــیع در  ــل تش ــه اه ــی ک ــام حق تلفی های ــه تم ــرد و ب گی
ــن  ــد. همی ــخ ده ــته اند، پاس ــنن روا داش ــل تس ــر اه براب
بــود کــه کتابــی تحــت عنــوان »الســنه والشــیعه« نوشــت و 
باورهــای انحرافــِی آن هــا در مــورد قــرآن، اصحــاب پیامبــر 

و امامان شــان را مــورد انتقــاد قــرار داد.  
ــرآن  ــیر ق ــی در تفس ــردی عقالن ــار، رویک ــیر المن تفس

ــم کری
تفســیرالمنار )تفســیرالقرآن الحکیم( از تفاســیر معــروِف 
قــرن چهــارده اســت. شــهرت واعتبــارِ ایــن تفســیر بیــش 
از آن کــه معلــول غنــا، اتقــان و دســتاوردهای نویــِن 
تفســیری باشــد، مرهــون شــخصیت محمــد عبــده اســت 
کــه از بنیان گــذاران جنبــش اصالحــی و از یــاران و 
ــده  ــود. محمــد عب ــی ب ــن افغان ــاِن ســید جمال الدی همراه
در آغــاز بــه ایــن بــاور بــود »کــه قــرآن بــه تفســیر کامــل 
ــا  ــته های دور ت ــرا از گذش ــدارد؛ زی ــاز ن ــه نی و همه جانب
ــرآن نگاشــته شــده کــه  ــرای ق امــروز تفاســیر متعــددی ب
ــه  ــا آن چ ــد، ام ــتِی دیگــری را می کنن ــران کاس برخــی جب
ــی از  ــیر برخ ــد، تفس ــاز دارن ــه آن نی ــردم ب ــروز م ــه ام ک
ــز مجــال تفســیر تمــام  ــات اســت. شــاید کــه عمــر نی آی

ــار ۱۲/۱( ــیر المن ــد«. )تفس ــرآن را نده ق
ــر پیشــنهاد و اصــرار گروهــی از  ــر اث ــا ب ــا بعده ام
ــد  ــر آن ش ــا، ب ــید رض ــه رش ــان، از جمل مصری
کــه در دانشــگاه االزهــر بــه تدریــس قــرآن 
آغــاز کنــد. کار تدریــس وی، بــه مــدِت 
شــش ســال ادامــه یافــت و از ســورۀ 
حمــد تــا آیــِت ۱۲۶ ســورۀ 
ــا  ــرد. ام ــیر ک ــا را تفس النس

ــد. پــس  محمــد عبــده درگذشــت و تفســیِر او ناتمــام مان
ــده، رشــید رضــا ادامــۀ درس تفســیِر اســتادِ  از محمــد عب
خــود را بــه عهــده گرفــت و تــا آیــت ۱۰۱ ســورۀ یوســف 
ــارِ دیگــر  ــوت رشــید رضــا ب ــا ف ــی ب ــرد، ول را تفســیر ک
ــون  ــن آن چــه هم اکن ــد. بنابرای ــن تفســیر ناتمــام مان کار ای
از تفســیر المنــار در دســترس اســت، همــان تفســیر دوازده 
جــزء قــرآن اســت کــه در دوازده مجلــد بــه چــاپ رســیده 

اســت. 
قابــل تذکــر ایــن اســت کــه رشــید رضــا پــس از 
درگذشــت اســتادش محمــد عبــده، چــه در آن بخــش کــه 
ــود و چــه در آن مقــدار کــه  درس هــای تفســیری عبــده ب
ــود، تغییــراِت ماهــوی و کیفیتــی  خــودش تفســیر کــرده ب
ایجــاد کــرد کــه بــا اصــول آرمانــی محمــد عبــده، تفــاوت 
ــار از آِن  ــیر المن ــاظ تفس ــن لح ــه همی ــت؛ ب ــل داش کام
رشــید رضاســت و این کــه آن را بــه محمــد عبــده نســبت 
ــد  ــِر آن محم ــه آغازگ ــت ک ــن اس ــر ای ــد، به خاط می دهن
ــده و  ــد عب ــام محم ــادی، ن ــای زی ــوده و در جاه ــده ب عب

ــده اســت.  ــر ش آراِی او ذک
ــر  ــا بهت ــید رض ــه های رش ــناخت اندیش ــرای ش ــک ب این
ــالش  ــرآورده و ت ــن ف ــن و بزرگ تری ــه مهم تری ــت ب اس
ــرا  ــم؛ زی ــت، بپردازی ــار اس ــیر المن ــه تفس ــری اش ک فک
ــوده و  ــرد ب ــه ف ــر ب ــود منحص ــیر در روِش خ ــن تفس ای
ــر  ــِر حاض ــی در عص ــالح دین ــان اص ــارِف جری دایرۀالمع
ــن تفســیر توســط  ــد و هســته گذاری ای ــه حســاب می آی ب
ــه  ــورت گرفت ــده ص ــد عب ــر، محم ــت معاص ــام عقالنی ام

اســت. 
ــید  ــردم، رش ــاره ک ــث اش ــن بح ــدای ای ــه در ابت طوری ک
ــیوخ آن  ــا و ش ــد و از علم ــد ش ــس متول ــا در طرابل رض
مــرز و بــوم علــم آموخــت و بعدهــا بــه عنــوان خطیــب و 
دانشــمند دهکــده اش بــه وعــظ و ارشــاد مــردم پرداخــت 
ــه توســط  ــی ک ــدۀ عروه الوثق ــه نســخه یی از جری ــا این ک ت

ــه  ســید جمال الدیــن افغانــی و شــاگردش محمــد عبــده ب
ــن  ــا ای ــید رض ــاد. رش ــت او افت ــه دس ــید، ب ــر می رس نش
نویســنده گانش  شــیفتۀ  ســخت  و  خوانــد  را  جریــده 
گردیــد و تــالش کــرد بــا افغانــی ببینــد امــا موفــق نشــد 
ــه آن  ــه ب ــت ک ــده را داش ــد عب ــا محم ــدار ب و آرزوی دی
رســید و در ســال ۱۳۱۵هـــ بــا او مالقــات کــرد و نخســتین 
ــه  ــود ک ــن ب ــود، ای ــده نم ــد عب ــه محم ــه ب ــنهادی ک پیش
ــی بنویســد،  ــان اســلوب و روش عروه الوثق تفســیری به س
ــه شــد  ــن پیشــنهاد پذیرفت ــی ای کــه پــس از جروبحث های
ــِس تفســیر در دانشــگاه  ــه تدری ــده شــروع ب و محمــد عب
االزهــر کــرد، و کســی که همــواره درس هــای تفســیر 
ــود. او  ــا ب ــید رض ــرد، رش ــب می ک ــده را تعقی ــد عب محم
نوشــته های خــود  را می نوشــت و  اســتاد  درس هــای 
ــی داد و  ــده م ــد عب ــتادش محم ــه اس ــه ب ــرای مراجع را ب
ــه نشــر  ــار ب ــۀ المن ــۀ اســتاد، آن را در مجل ــس از مراجع پ

می ســپرد. 
بــا در نظرداشــت ایــن رونــد، می تــوان گفــت کــه رشــید 
رضــا وارث نخســتین اســتاد خویــش محمــد عبــده بــوده 
اســت؛ زیــرا وی تمــام داشــته های اســتاد خویــش را زیــر 

نظــِر او جمــع آوری کــرد و از راه و روِش او خــارج 
ــارۀ  نشــد و جــای تعجــب نیســت کــه محمــد عبــده درب
ــب  ــه »صاح ــت ک ــه اس ــا می گفت ــید رض ــاگردش رش ش

ــت«. ــن اس ــه های م ــان اندیش ــار ترجم المن
پــس تفســیر المنــار کــه رشــید رضــا آن را پــس از 
اســتادش محمــد عبــده ادامــه داده اســت، تفســیر منحصــر 
ــژه  ــگاهِ عقــل نیــز هســت، به وی ــوده و جوالن ــه فــردی ب ب
ــوط می شــود؛  ــده مرب ــه آرای تفســیری عب ــواردی کــه ب م
ــا و  ــده در احی ــِش عم ــل دو نق ــده، عق ــاور عب ــرا در ب زی

ــد: ــا می کن ــی ایف ــه های دین ــالح اندیش اص
ــش  ــه بخ ــوان ب ــل می ت ــِک عق ــه کم ــه ب ــت: این ک نخس
بزرگــی از معــارِف دینــی دســت یافــت و متــون دیــن را 

ــرد. ــیر ک ــیلۀ آن تفس به وس
دّوم این کــه تفســیر عقالنــی دیــن، زمینــۀ حضــور و 
زنده گــی  متــن  و  جامعــه  در  را  دیــن  جاودانه گــِی 

مســلمانان فراهــم مــی آورد.
المنــار می نویســد: »… قــرآن نــه تنهــا بــه مــا  در 
بایــد  می آمــوزد کــه چــه چیزهایــی را می توانیــم و 
دربــارۀ خــدا بدانیــم، بلکــه در اثبــات آن چــه می آموزانــد، 
ــد  ــا نمی خواه ــچ گاه از م ــی آورد و هی ــان م ــل و بره دلی
کــه گفته هــای آن را بــه صــرف آن کــه فرمــودۀ خداســت، 
ــالم  ــود را اع ــای خ ــا آموزش ه ــه تنه ــرآن ن ــم. ق بپذیری
ــزارش  ــز گ ــاِن خــود نی ــب مخالف ــه از مذاه ــد، بلک می کن
می دهــد و بــا دلیــل و حّجــت آن هــا را رد می کنــد و 
ــالش  ــه ت ــر را ب ــد و فک ــرار می ده ــب ق ــل را مخاط عق
ــه  ــاب مقدســی اســت ک ــرآن نخســتین کت ــزد. ق برمی انگی
ــل و  ــته گی عق ــرادری و همبس ــدا، ب ــر خ ــان پیامب از زب
دیــن را بــه شــیوه یی آشــکار و تأویل ناپذیــر اعــالم 
مــی دارد. بدیــن جهــت در آغــاز اســالم، مســلمانان به جــز 
آنــان کــه نــه عقــل درســت داشــتند و نــه دینــی اســتوار، 
همه گــی پذیرفتنــد کــه پاره یــی از قضایــای دینــی را 

ــار ۲۱/۱ـ۲۲( ــوان دریافت...«)المن ــل می ت ــا از راه عق تنه
شــهید ســید قطــب از جملــه کسانی ســت کــه عبــده را بــه 
زیــاده روی در عقل گرایــی متهــم کــرده اســت و ریشــۀ آن 
را جمــود فکــرِی مســلمانان از یک ســو و عقل گرایــی 
ــا از ســوی دیگــر دانســته و این کــه عبــده در مقابلــه  اروپ
ــه  ــید ک ــی رس ــه جای ــته ب ــت، ناخواس ــن دو وضعی ــا ای ب
ــون  ــاگرداِن او چ ــرار داد و ش ــی ق ــر وح ــل را در براب عق
ــه پیــروی از عبــده  عبدالقــادر مغربــی و رشــیدرضا نیــز ب
در ایــن ورطــه افتادنــد و در تفســیر آن دو، نصــوص 

ــا عقــل تأویــل شــده اســت.  قرآنــی ب
ــده  ــه عب ــت ک ــن جه ــب در ای ــید قط ــهید س ــخنان ش س
اهتمــامِ زیــادی بــه عقــل داشــته، جــای انــکار نــدارد؛ اّمــا 
ــر وحــی شــمرده باشــد، درســت  ــه عقــل را در براب این ک
بــه نظــر نمی آیــد، چــه این کــه در تفســیر المنــار تصریــح 
شــده اســت کــه خداونــد چهــار نــوع هدایــت در اختیــار 
انســان قــرار داده اســت: هدایــت فطــری، حســی، عقلــی و 
دینــی. از ایــن میــان، هدایــت دینــی، اســاس و حاکــم برای 
ســه نــوع هدایــِت دیگــر شــناخته شــده اســت. عقــل در 
ادراک خویــش همچــون حــس، دچــار اشــتباه می شــود و 

بدیــن جهــت انســان نیازمنــد هدایتی ســت کــه بشــر را در 
تاریکــی هــوای نفــس و پیــروزی آن بــر عقــل، راهنمــون 
ــه  ــا را ب ــا و ارزش ه ــف و واقعیت ه ــرو وظای شــود و قلم

ــار ۶۳/۱( ــد. )المن او بنمایان
ــیر و  ــای تفس ــل را مبن ــوزه عق ــار در دو ح ــیر المن تفس

داوری قــرار داده اســت:
1- تفسیر و تأویل برخی از مفاهیم قرآنی

تفســیر  در  بقــره  ســورۀ   ۳۴ آیــت  ذیــل  چنان کــه 
ــاره دارد و  ــت اش ــوای طبیع ــه ق ــس، ب ــته گان و ابلی فرش
ــد کــه فرشــته گان، همــان  ــن ســمت حرکــت می کن ــه ای ب
ــم  ــام عال ــوام نظ ــث ق ــه باع ــتند ک ــی هس ــای طبیع نیروه
انــد و منظــور از ســجدۀ فرشــته گان در برابــر آدم، مســخر 
ــرو  ــک نی ــا ی ــت و تنه ــر ارادۀ اوس ــا در براب ــودِن آن ه ب
ــت.  ــده اس ــده ش ــس نامی ــه ابلی ــت ک ــان نیس ــخر انس مس

۲۶۶/۱ـ۲7۰( )المنــار 
و در ذیــل آیــت 7 از ســورۀ بقــره )ختــم اهلّل علــی 
ــی ابصارهــم غشــاوۀ ولهــم  ــی ســمعهم وعل قلوبهــم وعل
ــوب« و  ــرا واژۀ »قل ــه چ ــه این ک ــم( در توجی ــذاب عظی ع
»ابصــار« جمــع آمــده ولــی »ســمع« مفــرد یاد شــده اســت، 
تالش هــای عقالنــی دارد و می نویســد: »دریافت هــای 
ــد، برخــالف  ــوع ان ــب و مشــاهدات چشــم بســیار متن قل
حــس شــنوایی کــه تنهــا می شــنود و تنوعــی در آن 
ــن از راه  ــه یقی ــیدن ب ــن، راه رس ــر ای ــالوه ب ــت، و ع نیس
ــای  ــی از راه چشــم، راه ه ــر اســت، ول ــا توات شــنیدن، تنه
ــار  ــن وجــود دارد«. )المن ــه یقی ــرای رســیدن ب متعــددی ب

)۱۴۴/۱
2- نقد آرای تفسیری دیگران به وسیلۀ عقل

چنان کــه ذیــل آیــۀ ۱۵9 ســورۀ بقــره )کســانی کــه دالیــل 
ــد  ــم، بع ــازل کرده ای ــه ن ــی را ک ــیلۀ هدایت ــن و وس روش
ــان  ــاختیم، کتم ــان س ــردم بی ــرای م ــاب ب ــه در کت از آن ک
ــق از  ــان ح ــوع کتم ــران در ن ــد: »مفس ــد( می نویس می کنن

ســوی اهــل کتــاب اختــالف نظــر دارنــد، برخــی گفته انــد 
ــب  ــذف بخش هایــی از مطال ــق به وســیلۀ ح کتمــان ح
تــورات و انجیــل صــورت گرفتــه اســت و گروهــی 
معتقدنــد کــه ایــن کتمــان نــه بــا حــذف، بلکــه بــه وســیلۀ 
ــورات و  ــه در ت ــوده اســت ک ــی ب ــه مطالب ــل و توجی تأوی
ــودن رســالت رســول  ــر حــق ب انجیــل وجــود داشــته و ب
ــود و  ــای یه ــی علم ــت، ول ــرده اس ــت می ک ــرم دالل اک
ــه  ــد ک ــیر می کرده ان ــوری تفس ــب را ط ــارا، آن مطال نص

ــرم نشــود«. شــامل رســول اک
المنــار بــرای رد نظریــۀ نخســت و برتــری نظریــه دّوم بــه 
ایــن نکتــۀ عقالنــی اشــاره دارد کــه معمــوالً حذف بخشــی 
ــل در  ــورات و انجی ــرا ت ــد؛ زی ــن نمی نمای ــات، ممک از آی
ــل  ــته و در عم ــددی وجــود داش ــِل متع ــوام و مل ــان اق می
ــی  ــش خاص ــذف بخ ــان در ح ــتی آن ــی و همدس هماهنگ
از مطالــب میســر نبــوده اســت؛ پــس بایــد نظریــۀ دوم را 

پذیــرا باشــد. 

احمـدذكی خاورنیا ///////////////////////////////////////////////// بخش دوم

محمد رشید رضا 
و اصـالح گری

 دینـــی
ACKU
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ــه  ــط ب ــم مرتب ــی، جرای کمیســیون شــکایات انتخابات
ــات را بررســی، شناســایی و تشــخیص  ــد انتخاب رون
نمــوده و مرتکبیــن آن را غــرض تعقیــب عدلــی بــه 

ــد. ــی می نمای ــالح معرف ــع ذیص مرج
ایــن مطلــب مربــوط بــه بنــد دوم مــاده نــود 
ــدف آن  ــه ه ــود ک ــات می ش ــون انتخاب ــم قان هفت
رســیده گی بــه تخطــی، تخلــف و شناســایی جرایــم 

ــت. ــی اس انتخابات
کمیســیون  می گوینــد:  حقوق دانــان  از  شــماری 
ــون  ــم قان ــود و هفت ــاده ن ــرای م ــا اج ــکایات ب ش
ــی را از  ــم انتخابات ــی جرای ــات، بررس ــد انتخاب جدی
ــه آن را  ــیده گی ب ــارج و  رس ــس خ ــت پولی صالحی
بــه دادســتانی کل ســپرده کــه ایــن اداره  در گذشــته 

از آن شــانه خالــی می کــرد.
ــور  ــتانی کل کش ــه  دادس ــت ک ــی  اس ــن درحال ای
ــی را  ــی انتخابات ــای جرم ــه پرونده ه ــرده ک اعــالم ک

پــس از ایــن، آنهــا به بررســی می گیرنــد.
فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور، ۲ میــزان/ مهــر 
در هشــتمین نشســت نهادهــای انتخاباتی کشــورهای 
جنــوب آســیا در کابــل، تاکیــد کــرده بــود کــه بعــد 
از ایــن پرونده هــای جرمــی انتخاباتــی از ســوی 

ــود. ــی می ش ــن اداره بررس ای
ــی  ــم انتخابات ــان این کــه جرای ــا بی ــدی، ب ــای حمی آق
بــرای مــردم و دولــت افغانســتان چالش  برانگیــز 
ــن  ــس از ای ــت: پ ــرده اس ــد ک ــت، تأکی ــوده و اس ب
هــرگاه مــورد جرمــی از ســوی کمیســیون های 
انتخاباتــی تشــخیص شــود، از ســوی دادســتانی کل 

ــود. ــور بررســی می ش کش
ــن  ــر ای ــتان کل ب ــد دادس ــان تأکی ــا حقوق دان و ام
مســاله را  عــدم رســیده گی بــه جرایــم انتخاباتــی در 

ــد. ــوان می کنن ــته عن ــای گذش انتخابات ه
انتخابــات  در  و  قبــاًل  حقوق دانــان،  گفتــه  بــه 
گذشــته، دادســتانی کل از رســیده گی بــه مــوارد 
ــی  ــرده و قضایای ــی ک ــانه خال ــات ش ــی انتخاب جرم
جرمــی را بــه دادگاه عالــی راجــع کــرد و در نهایــت 

ــد. ــیده گی نش ــی رس ــم انتخابات ــه جرای ب
در  کــه  بودیــم  شــاهد  همــه  می گوینــد  آنــان 
کــه   ۱۳9۳ ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــان  ــت و حقوق دان ــورت گرف ــترده ص ــات گس تقلب
ــد،  ــته بودن ــی پنداش ــم انتخابات ــه جرای آن را از جمل
امــا دادســتانی کل از بررســی آن شــانه خالــی کــرده 
و آن را بررســی نکــرد و تاکیــد داشــت کــه تقلــب از 

ــت. ــم نیس ــه جرای جمل
ــب  ــی تقل ــد: بررس ــد کردن ــان تاکی ــن حقوق دان ای
و تخلــف انتخاباتــی را دادســتانی کل کشــور از 
صالحیــت ایــن اداره  نمی دانســت؛ بنابرایــن اکنــون 
ــد  ــات جدی ــون انتخاب ــم قان ــود و هفت ــاده ن ــق م طب
ــه  ــتانی کل  ب ــط دادس ــی توس ــم انتخابات ــد جرای بای

ــود. ــه ش ــی گرفت بررس
ــم  ــان: چــون بررســی جرای ــن حقوق دان ــاور ای ــه ب ب
از صالحیت هــای پولیــس اســت و بایــد پولیــس آن 
ــا  ــکایات ب ــیون ش ــن کمیس ــد؛ بنابرای ــی کن را بررس
اجرایــی ایــن مــاده قانــون و تقــرر یــک دادســتان و 
یــک قاضــی بــه عنــوان عضــو کمیســیون شــکایات 
ــی را بررســی، تشــخیص  ــم انتخابات ــی جرای انتخابات
و جهــت رســیده گی  بــه طــور مشــخص بــه 

دادســتانی کل معرفــی می کنــد و آن را از صالحیــت 
پولیــس خــارج کــرده اســت.

قانــون جدیــد  انتخاباتــی در  وامــا جرایــم 
انتخابــات قــرار ذیــل اســت:

ماده نود و نهم:
۱ - ســوی اســتفاده از وســایل و عالمــی نظامــی اعــم 
ــه منظــور  ــی ب ــت مل ــس و امنی ــی، پولی از اردوی مل
ترســانیدن و یــا تحــت تاثیــر قــرار دادن رای دهنــده 
ــا ضــرر  ــه نفــع ی ــا ناظــر و مشــاهد ب و کاندیــد و ی

کاندیــد.
ــه منظــور اعمــال  ــا پرداخــت رشــوه ب ۲- اخــذ و ی

ــات. ــوذ در مراحــل انتخاب نف
۳- تهدیــد، تخویــف، هتــک حرمــت و اعمــال فشــار 
ــانه ها و  ــاهد، رس ــر، مش ــد، ناظ ــده، کاندی رای دهن

کارکنــان انتخابــات.
۴- پنهــان کــردن فــرم نتایــج و یــا اوراق راهی دهــی 

بــه منظــور کتمــان حقایــق.
۵- جــا به جــای، انتقــال یــا تصــرف در اســناد 

انتخاباتــی خــالف حکــم قانــون.
۶ - دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی.

مالــی  مســاعدت های  قبــول  یــا  دریافــت   -  7
ــا  ــی و ی ــاع و دول خارج ــی از اتب ــا جنس ــدی ی نق
ــم  ــی مقی ــورهای خارج ــی کش ــی سیاس نماینده گان

افغانســتان.
۸ - وارد کــردن تغییــر در فرم هــای نتایــج آرای 
اســتعمال شــده در صنــدوق طــوری کــه باهــم 

ــد. ــته باش ــت نداش مطابق
نرم افــزارو  سیســتم های  در  مداخلــه   -  9
ســخت افزار مراکــز جمــع بنــدی نتایــج بــدون 

قانونــی. مجــوز 
ــع  ــم زدن وض ــا بره ــونت وی ــا خش ــدد ی ۱۰- تش
ــات  ــان انتخاب ــالل جری ــه اخ ــر ب ــه منج ــی ک امنیت

ــردد. گ
ــناد و اوراق  ــردن اس ــن ب ــا از بی ــرقت و ی ۱۱ - س

ــی. ــاس انتخابات ــواد احس ــا م ــی وی رای ده
ــا اســناد تزویــر شــده در فهرســت  ــام ب ۱۲- ثبــت ن

ــدان کاندی
۱۳ - استعمال رای با سند تزویر شده.

۱۴ - استعمال رای در غیاب شخص رای دهنده.
۱۵ - خرید و فروش آرا.

۱۶ - تغییــر یــا تبدیــل اســناد انتخاباتــی اعــم 
از کتــاب ثبــت، فرم هــای ثبــت نتایــج و اوراق 

ــد. ــرر کاندی ــا ض ــع ی ــه نف ــی ب رای ده
۱7 - کــم کــردن و یــا زیــاد کــردن آراء، در جریــان 

انتخابــات بــه نفــع یــا ضــرر کاندیــد.
ــه  ــل ب ــی مراح ــدم ط ــا ع ــردن و ی ــان ک ۱۸ - پنه
ــور  ــه منظ ــده ب ــکایت درج ش ــراض و ش ــع اعت موق

ــق. ــان حقای کتم
۱9 - کتمــان یــا عــدم اطــالع  کارکــن کمیســیون از 

مشــاهده تخلــف در محــل رای دهــی.
یــا  مشــاهد  ناظــر،  حضــور  از  ممانعــت   -  ۲۰
ــمارش  ــی و ش ــۀ رای ده ــان پروس ــانه ها در جری رس

ــق. ــان حقای ــور کتم ــه منظ آرا ب

شماری از حقوق دانان :

رسیده گی به جرایم انتخاباتی از صالحیت دادستانی 
کل است که در گذشته از آن شانه خالی می کرد

ناجیه نوری

اشــرف غنی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی، بــه دعــوت 
رییــس ســتاد ارتــش و رییــس آی اس آی بــه اســالم آباد مــی رود. 
ــه  ــاد ب حضــرت عمــر زاخیلــوال ســفیر افغانســتان در اســالم آب
ــش  ــتاد ارت ــس س ــوه ریی ــر باج ــه قم ــت ک ــه اس ــانه ها گفت رس
پاکســتان هفتــۀ گذشــته طــی ســفرش بــه کابــل از اشــرف غنــی 

ــد. ــدن کن ــالم آباد دی ــا از اس ــرد ت ــوت ک دع
ــای  ــی مقام ه ــرف غن ــد اش ــوال، محم ــای زاخیل ــه آق ــه گفت ب

ــت. ــه  اس ــتانی را پذیرفت پاکس
رســانه های پاکســتانی گــزارش داده انــد کــه اشــرف غنی در 

ــود.  ــه ب ــتانی را نپذیرفت ــای پاکس ــوت مقام ه ــته دع گذش
ســفر غنــی بــه پاکســتان درحالــی صــورت می گیــرد کــه 
اســالم آباد بــا »انــزوای« بی پیشــینۀ بین المللــی روبه روســت. 
ــت از  ــه حمای ــم ب ــان پاکســتان را مته ــه و جه کشــورهای منطق
ــه ایــن  ــزاری از تروریســم کــرده و ب هراس افگنــی و اســتفادۀ اب
کشــور هشــدار داده انــد کــه در اســتراتژی خویــش تغییــر بیــاورد. 
ــا  ــکا ب ــوری امری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام ــی دونال ــه تازه گ ب
اعــالم اســتراتژی تــازه اش در قبــال افغانســتان، پاکســتان را 
ــالم آباد  ــه اس ــت ک ــرار داد. او گف ــابقه ق ــالت کم س ــورد حم م
ــردم  ــا اســتفاده از کمک هــای واشــنگتن دشــمنان م ــد ب نمی توان

ــد.  ــت نمای ــت و حمای ــکا را تقوی امری
ــتان را در  ــف افغانس ــع و موق ــکا، موض ــتراتژی امری ــالم اس اع
ــزوای  ــا ان مجامــع بین المللــی برجســته ســاخت و پاکســتان را ب

ــتانی  ــای پاکس ــه مقام ه ــاخت. چنانک ــر س ــی روب گســتردۀ جهان
ــدار  ــان دی ــه و جه ــورهای منطق ــفرهایی از کش ــه در س عجوالن

ــد.  کردن
ــد  ــل بازدی ــتان از کاب ــش پاکس ــتاد ارت ــس س ــی ریی ــه تازه گ ب
کــرد و بــا اشــرف غنی و مســووالن امنیتــی کشــور دیــدار 
کــرد. تحلیلگــران ابــراز نگرانــی   کردنــد کــه مبــادا باجــوه یــک 
ــع  ــه نف ــازی را ب ــد و ب ــار دیگــر مقام هــای افغانســتان را بفریب ب

ــد.  ــوض نمای ــان ع خودش
رهبــران پاکســتان بــه تکــرار در زمینــۀ حمایــت از پروســۀ صلــح 
ــا پیوســته  ــل تعهــد ســپرده اند، ام ــا کاب افغانســتان و همــکاری ب
بــه تعهدات شــان پشــت پــا زده انــد. اکنــون نگرانــی وجــود دارد 
ــه  ــا ســفر ب ــی ب ــت وحــدت مل ــس حکوم ــه اشــرف غنی ریی ک
پاکســتان یکبــار دیگــر اســالم آبــاد را از فشــار و انــزوای جهانــی 
بیــرون ســازد و دســت ایــن کشــور را در منطقــه و جهــان بلنــد 

نمایــد. 
ــد  ــده بای ــت پیش آم ــه فرص ــه ب ــا توج ــتان ب ــران افغانس رهب
ــت حاصــل  ــه اســالم آباد برائ ــد ک ــیار باشــند و کاری نکنن هوش
کنــد و بــه برنامه  هــای براندازانــه اش در افغانســتان ادامــه بدهــد. 
ــح  ــن صل ــتای تأمی ــی در راس ــت کنون ــد از وضعی ــل می توان کاب
ــگاه  ــارۀ جای ــای دوب ــت احی ــه قیم ــه ب ــا ن ــد. ام ــتفاده کن اس

پاکســتان در مناســبات بین  المللــی. 

د افغانســتان د مالیــې وزیــر وايــي، افغــان ولســمرش د »ســام« پــه ناســته 

کــې نړیوالــې ټولنــې تــه ویــي چــې نېــږدې څلــور میاشــتې وروســته بــه 

پــه کابــل کــې د ســولې پــه اړه مهمــه او یــوه لویــه غونــډه جــوړه يش.

اکلیــل حکیمــي وايــي چــې کابــل د ســولې لپــاره جوړېدونکــې غونــډې 

تــه چمتووالــی نیــي.

ښــاغي حکیمــي چــې د ســام نړیوالــې غونــډې مســؤلیت یــې پــه غــاړه 

ــات  ــډې معلوم ــو رسه د غون ــه خربیاالن ــې ل ــه ورځ ی ــې پ ــود د جمع درل

رشیکــول وویــل چــې د ســولې جوړېدونکــې غونــډې تــه هیلــه مــن دی.

نوموړي زیاته کړه:

»افغــان ولســمرش تصمیــم نیولــی چــې نېــږدې څلــور میاشــتې وروســته 

بــه یــوه لویــه ناســته چــې پــه کــې بــه نړیــوال دوســتان، د ســیمې لوبغاړي 

ګــډون ولــري او کابــل یــې رهــربي کــوي جــوړه يش، پــه ځانګــړې توګــه 

زه ورتــه هیلــه مــن یــم، څــو میاشــتو وروســته بــه پــه دې برخــه کــې د ښــو 

پرمختګونو شــاهدان اووســو.«

د ښــاغي حکیمــي پــه خــربه دغــه غونــډه چــې د روان کال د دلــوې پــه 

پنځمــه پــه کابــل کــې جوړېــږي، افغــان چارواکــي، د ســیمې د هېوادونــو 

او نړیوالــې ټولنــې اســتازي بــه پــه کــې ګــډون وکــړي.

ــو  ــه ټول ــې پ ــي چ ــه او واي ــۍ وبلل ــډه بریال ــام غون ــي س ــل حکیم اکلی

ــان  ــې او د افغ ــتنې منل ــتازو غوښ ــې اس ــې ټولن ــې د نړیوال ــې ی ــو ک برخ

ــړې دي. ــازه ک ــې ت ــې ژمن ــاره ی ــې لپ ــولې د پروس س

ښــاغلی حکیمــي زیاتــوي د »ســام« بــل غونــډه چــې پــه راتلونکــې کال 

ــډون  ــه ګ ــو پ ــارو وزیران ــو چ ــو د بهرنی ــو هېوادون ــته کوونک ــې د مرس ک

جوړېــږي، د نړیوالــې ټولنــې اســتازي بــه د خپلــو مرســتو ژمنــې یــو ځــل 

تــازه کــړي.

لــه دې وړانــدې د افغانســتان جمهــوري ریاســت ویــي و د »ســام« 

غونــډه د افغانســتان لپــاره برخلیــک ټاکونکــې ده چــې د اقتصــادي 

ــربې ويش. ــې خ ــه ک ــم پ ــت ه ــي وضعی ــه امنیت ــه پ ــګ ب ــایلو ترڅن مس

وروســته لــه هغــې چــې امریــکا د افغانســتان او جنــويب اســیا لپــاره خپلــه 

ــتانو د  ــې د تروریس ــاوره ک ــه خ ــتان پ ــړه او د پاکس ــان ک ــرتیژۍ اع اس

ځالــو پــر لــه منځــه وړلــو بانــدې ورکــې ټینــګار شــوی، کابــل هیلــه مــن 

ــه د ســولې خــربې پیــل او ښــه  ــه وســله والــو طالبانــو رسه ب دی چــې ل

نتیجــه بــه ورکــړي.

افغــان حکومــت وايــي، د »ســام« پــه غونــډه کــې ورتــه معلومــه شــوې 

چــې پــه راتلونکــې څــو میاشــتو کــې د ســولې لپــاره هیلــې زیاتــې شــوې 

دي.

ــړي  ــو ځانګ ــرو ملتون ــاره د ملګ ــتان لپ ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــډه  ــه ګ ــي رسه پ ــل حکیم ــه اکلی ــې ل ــو چ ــي یاماموت ــتازي تدامیچ اس

خــربې غونــډه کــې خــربې کولــې وویــل لــه وســله والــو طالبانــو رسه د 

ــې دي. ــې مهم ــربې زیات ــولې خ س

نوموړي زیاته کړه:

ــان  ــه د افغ ــې ب ــه ک ــه پروس ــه دغ ــه پ ــه ده ځک ــه مهم ــډه زیات ــه غون »دغ

حکومــت محــور د ســولې لپــاره پــر هڅــو راڅرخــي، لــه شــک پرتــه بــه 

ټــول هېوادونــه لــه دغــې غونــډې ماتــړ وکــړي، هغــه څــه چې مهمــه دي 

هغــه دادي چــې د ســولې لپــاره ټولــې هڅــې بــه تــر یــو چر النــدې رايش 

او رهــربي بــه یــې د افغانانــو پــه الس کــې وي، همداشــان نړیوالــه ټولنــه 

ــه افغــان  ــه هــره الره چــې وي ل ــه زیــات اهمیــت ورکــوي او پ ســولې ت

حکومــت رسه بــه پــه دغــه بهیــر کــې مرســته وکــړي.«

ــاره  ــوايل لپ ــدو د څرنګ ــي کې ــولې د پ ــې د س ــتان ک ــه افغانس ــې پ دا چ

هیلــې زیاتــې شــوې، خــو لــه دې وړانــدې هرځــل وســله والــو طالبانــو 

لــه افغــان حکومــت رسه د ســولې خــربې رد کــړې، اوس بــه ولیــدل يش 

چــې د کابــل تــازه هڅــې څــه نتایــج لــه ځــان رسه لــري کــه څنګــه؟

لــه دې ټولــو رسه د افغانســتان لپــاره د ملګــرو ملتونــو ځانګــړی اســتازی 

ــته د  ــن وروس ــتان او چی ــه پاکس ــې ل ــر ک ــه بهی ــولې پ ــتان د س د افغانس

ــويل. روســې رول مهــم ب

۴میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه غونډه جوړېږي

غنی پاکستان را از »انزوا« بیرون می کند!

ACKU
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ورزش
آثار حکیمی

جامعۀ مدنی که مدنی نشد!
ــدن  ــان و روی کار آم ــیاه طالب ــم س ــقوط رژی ــس از س پ
ــکل  ــی ش ــۀ مدن ــام جامع ــر ن ــی زی ــد، نهادهای ــام جدی نظ
گرفــت. هــر چنــد در آغــاز بــا توجــه بــه تــازه بــودن مفهــوم و مکلفیــت 
ــای  ــدک، بســیاری از پیشــگامان فعالیت ه ــی، جــز شــمار ان ــۀ مدن جامع
مدنــی یــا بــه رســالت جامعــۀ مدنــی آگاه نبودنــد یــا این کــه بــه صــورت 
ــن   ــت ای ــتند. اکثری ــی نگذاش ــه گام ــدن جامع ــی ش ــدی در راه مدن عم
ــق  ــول آور و تطبی ــای پ ــن پروژه  ه ــر گرفت ــه فک ــا ب ــا و تنه ــا تنه نهاده
ــی  ــای مدن ــالف ارزش ه ــا خ ــن پروژه ه ــیاری از ای ــه بس ــد ک آن بودن
ــرای  ــالش ب ــه کارش ت ــمی ک ــت غیررس ــای عدال ــل پروژه ه ــود؛ مث ب
ــری  ــی دیگ ــور بخش ــت. همین ط ــدوی اس ــای ب ــازی جرگه ه رسمی س
از کار ایــن نهادهــای بــه اصطــالح مدنــی، در دولــت کــرزی و حکومــت 
ــون و  ــالف قان ــای خ ــه کاره ــتای توجی ــود در راس ــی ب ــی تالش فعل

عدالت ســتیزانۀ حکومــت.
در چنــد ســال پســین، متأســفانه اکثــر آنانــی کــه مدعــی نماینده گــی از 
جامعــۀ مدنــی در داخــل و بیــرون انــد، در نقــش ســخنگویان حکومــت 
ــیار  ــای بس ــه در رویداده ــف ک ــا تأس ــه ب ــوند. همین گون ــر می ش ظاه
ناعادالنــه و قانون ســتیزانۀ پســین، از جملــه بــه شــهادت رســاندن 
معترضــان، طــرح قانــون غیــر مدنــی تظاهــرات و بســا مشــکالت 
شــهروندان، ایــن مدعیــان نماینده گــی از جامعــۀ مدنــی ســکوت 
ــه و  ــتگاه توطی ــا دس ــا ب ــک ج ــواردی ی ــرده و در م ــرم گینی پیشــه ک ش
ــتین  ــای راس ــد. نهاده ــرار گرفتن ــردم ق ــه م ــت، علی ــتیز حکوم عدالت س
ــود  ــالت خ ــهروندان را رس ــوق ش ــاع از حق ــه دف ــی ک ــی و آن های مدن
می داننــد، بایــد در ایــن مــورد اندیشــه کننــد. جــای جامعــۀ مدنــی پویــا، 
ــرد. ــد شــکل بگی ــًا خالی ســت و بای ــردم واقع ــع حقــوق م فعــال و مداف

ملک ستیز

ــز  ــوب مرک ــتم. در جن ــه هس ــاال در ترکی ــن ح همی
بــزرگ  جشــن وارۀ  اســتانبول  جهانــی  تجــارت 
ــا جالل الدیــن محمــد بلخــی  ــام موالن ــه ن فرهنگــی ب
ــا شــده اســت. امــروز، در این جــا نشســت بزرگــی پژوهشــی  برپ
ــاده  ــه راه افت ــان ب ــزرگ جه ــارف ب ــن ع ــبت زادروز ای ــه مناس ب
ــا لباس هــای ویــژه مشــغول رقــص ســما  اســت. صدهــا جــوان ب
ــای  ــا در دیواره ــیمای موالن ــر س ــی ب ــای تخیل ــتند. نگاره ه هس
این جــا آویــزان شــده انــد. همــه بــر دیــوار موالنــا دســته های گل 
ــزرگ  ــای ب ــای موالن ــر پ ــم و پ ــته گلی را می بوس ــد. دس می گذارن

ــذارم. ــا می گ م
ــا  ــم. ب ــای می نوش ــته و چ ــی نشس ــت، در کافه ی ــاال در برگش ح
ــا  ــم، حت ــال می کن ــور را دنب ــانه های کش ــت، رس ــتفاده از انترن اس
ــان  ــنوم. عالی جناب ــخ نمی ش ــای بل ــری از موالن ــن خب کوچک تری
ــه  ــی ک ــتند. دولت ــش هس ــی خوی ــای سیاس ــغول ارجحیت ه مش
ــت. ــخ اس ــای تاری ــزاوار زباله ه ــرد، س ــاس داری نک ــگ را پ فرهن

امراهلل صالح

ــًا  ــتان. لطف ــی افغانس ــدت مل ــرم وح ــت محت حکوم
صبــر کنیــد. لطفــًا نگوییــد فصــل تــازۀ همــکاری بــا 
ــبکۀ  ــم ش ــود بازه ــت. نش ــده اس ــاز ش ــتان آغ پاکس
حقانــی و طالبــان مــردم مــا را بــه خــاک و خــون بکشــند کــه مــن 
یقیــن دارم ایــن جنایــت را باربــار و بازهــم مرتکــب خواهنــد شــد 
و شــما بگوییــد ایــن حملــه از آن ســوی مــرز و از آن ســوی خــط 
ــوی  ــود. تشــریف آوری ل ــده ب ــل ش ــزی و تموی ــد برنامه ری دیورن
درســتیز پاکســتان نــه بــه خاطــر کــدام چرخــش و نقطــۀ عطــف در 
سیاســت آنــان و نــه هــم بــه خاطــر قــدرت مــا اســت، بلکــه بــه 
خاطــر تهدیــد و فشــار ترامــپ این جــا آمــده بــود. او آمــده بــود 
کــه بــا یــک ســفر فریبنــده اش از امریــکا مکافــات و بــاج بگیــرد. 
ــه  ــه تجرب ــدن و ب ــدون دی ــا ب ــه م ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل هی

گرفتــن نتایــج ملمــوس، امیــدوار بــه فصــل جدیــد باشــیم.
در ضمــن بــا شــروع هــر زمســتان حمــالت از نــوع کمین گیــری و 
تهاجمــی تروریســتان طالــب کمتــر می شــود. آن را نیــز بــه ســفر 
جنــرال بجــوا ربــط ندهیــد. لطفــًا در پیام رســانی خویــش محتــاط 
ــه  ــه کمــی ب ــش را ک ــت ضــد پاکســتانی خوی ــًا روای باشــید. لطف
حکومــت اعتبــار ایجــاد کــرده اســت، بــا یــک ســفر چنــد ســاعته 
ــت،  ــورت گرف ــراب ص ــی و اضط ــر پیشانی تُرش ــم سراس و آن ه
ــرای  ــزرگ ب ــتاورد ب ــفر دس ــن س ــی ای ــد. بل ــف نکنی کالن توصی
ــا  ــی این ج ــور اتوم ــک کش ــتیز ی ــوی درس ــه ل ــود ک ــتان ب افغانس
آمــد، امــا بیاییــد واقع بیــن باشــیم، دلیــل اش چــه می توانــد 
ــت در آن  ــی صداق ــه هســت، ول ــه هســت ک ــل هرچ ــد؟ دلی باش
نیســت. مگــر این کــه جنــگ را پایــان دهنــد و دســت از حمایــت 

ــد. تروریســم بردارن

قهـرمانانی که یـک هـزار 
افغـانی معـاش دارنـد!

فیـسبـوک نـــامــه

مسرور تابش-ماندگار
ــس از  ــار را پ ــن افتخ ــک بیش تری ــدون ش ــتان ب ورزش کاران افغانس
ســقوط نظــام طالبــان در افغانســتان بــه ارمغــان آورده اند و بیــش از حد 
ســبب شــادی و اتحــاد مــردم شــده انــد. امــا این کــه ایــن افتخــارات 
ــی اســت  ــده؟ موضوع ــه دســت آم ــی ب ــا چــه امکانات ــا ب و قهرمانی ه
ــژه  ــه وی ــت. ورزش کاران، ب ــده اس ــه نش ــه آن پرداخت ــز ب ــه هرگ ک
ملی پوشــان بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو انــد و از نداشــتن امکانــات 

ــد. ــج می برن رن
اکثــر ورزش کاراِن افغانســتانی در فقــر کامــل بــه ســر می برنــد و گاهــی 
ــی در خیابان هــای  ــا جیــب خال ــد، ب ــن می کنن ــا شــکم گرســنه تمری ب
خاکــی چندیــن کیلومتــر را پیــاده روی می کننــد تــا بــه محــل تمریــن 

ــند. ــان برس و باشگاه ش
لبــاس ورزشــی ورزش کاران ســال ها اســت در تن شــان اســت و پولــی 
ندارنــد تــا لبــاس جدیــد بخرنــد و خودشــان را بــا معیارهــای جهانــی 
ــی  ــچ توجه ــت هی ــه مشــکالت، دول ــا وجــود این هم ــند. ب ــاال بکش ب
در خصــوص ورزش کاران نــدارد و حتــا بــه حقــوق ماهانــۀ آنــان هــم 
ــوان  ــه عن ــان ب ــواره از آن ــه هم ــزرگ ک ــر ب ــن قش ــت. ای ــا اس بی اعتن
ــی معــاش  ــه هــزار افغان ــاد می شــود، ماهان ــان افغانســتان ی افتخارآفرین
ــاه  ــه م ــس از س ــوالً پ ــه معم ــه ک ــام عصری ــر ن ــم زی ــد؛ آن ه می گیرن

ــود! ــت می ش پرداخ
ولــی در ســال های اخیــر، بــا همیــن شــرایط ادامــه داده انــد و افتخارات 
بزرگــی بــرای افغانســتان کمایــی کــرده انــد. نایــب قهرمانــی نثاراحمــد 
ــز روح اهلل  ــدال برن ــان، دو م ــدوی جه ــای تکوان ــاوی در رقابت ه به
نیک پــا از دو دورۀ المپیــک جهانــی، مــدال برنــز رومــان عباســی 
ــری از  ــین بخش صف ــالی حس ــدال ط ــیا، م ــک آس ــابقات المپی از مس
ــال و  ــای فوتب ــمار تیم ه ــای بی ش ــتان و قهرمانی ه ــابقات ترکمنس مس
ســایر رشــته های ورزشــی در افغانســتان بــا همیــن شــرایط بــه دســت 

آمــده انــد.
ــد. اگــر مصــدوم شــدند،  ــان هرگــز شــکایت نکردن ــا ایــن حــال، آن ب
پــول تــداوی نداشــتند، ناگزیــر و ناامیــدی از ورزش خداحافظــی 
کردنــد. اگــر حامــی نداشــتند، ورزش را تــرک کردنــد و پرداختنــد بــه 
ــراً  ــا ظاه ــدن. ام ــده مان ــرای زن ــان ب ــردن ن ــره و پیدا ک ــای روزم کاره

ــده اســت. ــری باقــی نمان ــان صب ــرای آن دیگــر ب
گروهــی از ورزش کاران و ملی پوشــان کشــور در شــبکه های مجــازی، 
ــاش از  ــان مع ــه و خواه ــه راه انداخت ــراض، کارزاری ب ــم اعت ــه رس ب

نهادهــای مربوطــه و دولــت شــده انــد.
ــه کار  ــه« ب ــرات ن ــد، خی ــاش بدهی ــتگ »مع ــا هش ــان کارزاری ب آن
ــه  ــان توج ــه خواست های ش ــر ب ــد، اگ ــد و می گوین ــرده ان ــاز ک آغ
نشــود، مجبورانــد همــه ملی پوشــان در سرتاســر افغانســتان دســت بــه 

ــد. ــرات بزنن تظاه
آنــان می گوینــد: پیشــنهادهای کشــورهای همســایه و اروپایــی را 
ــد و  ــرده ان ــان رد ک ــی آن ــای مل ــور در تیم ه ــر حض ــه خاط ــا ب باره
ــرای  ــی افغانســتان و کســب افتخــار ب ــم مل ــاس تی ــرای پوشــیدن لب ب
افغانســتان از همــه امکانــات و ســهولت هــا گذشــته انــد، امــا دولــت و 
نهادهــای ورزشــی ایــن موضــوع و مشــکالت مــا را درک نکردنــد. بــا  
ــا  ــا حــاال دگــر نمی شــود ب ــادآور شــدیم، ام آنکــه بارهــا برای شــان ی

ــه داد. چنیــن شــرایط ادام
ــت  ــا دول ــد ت ــن کارزار زده ان ــدازی ای ــه راه ان ــت ب ورزش کاران دس
ــاش  ــِل مع ــد و حداق ــم کنن ــان فراه ــه آن ــر ب ــر و بیش ت ــات بهت امکان
مشــاوران خارجــی را بــه آن هــا تخصیــص دهنــد تــا بــا خیــال راحــت 

بــه ورزش ادامــه دهنــد 
بیش تــر  افتخــارات  و 

ــد. ــی کنن کمای
ایــن  همین حــاال  در 
اســتقبال  بــا  کارزار 
شــبکه های  در  مــردم 
قــرار  نیــز  مجــازی 
و  اســت  گرفتــه 
بیش تــر شــهروندان از 
ایــن ورزش کاران اعــالم 
انــد. کــرده  حمایــت 

عبـدالقـهار عاصـی
سمیع حامد

از عاصی که سخن می گویم، ناگزیرم اول یک کژفهمی را در بارۀ فصلی از شاعران 
را  چاله  و  عاصی، چکاد  در شعر  منتقدان  از  بسیاری  این که  کنم:  دور  افغانستان 
کنارهم یافته اند و این اوج و افت شاعرانه برای شان شگفتی آور است. یک شعر 
عاصی »سست« است و دیگری »درست« و این سلسله پیوندی هم به »سیر تکامل 
و تطور ادبیت« در کار او ندارد. شاعرانی مثل عاصی بامداد یک »شعر« می گفتند 
که چنان هوای تازه داشت که نفس های شاعرانه گی را دگرگون می کرد و ظهر متنی 

می نوشتند که »نظم« بود یا شعری خام و خشک.
کژفهمی در این است که آنان نمی دانستند در شعر افغانستان )به ویژه در موسم 

مقاومت( شاعران به عمد دوگونه می نوشتند:
شعر شعریت

شعری که برآیند برداشت ویژۀ آنان از »شعریت« بود. شعری که در آن کوشش 
»تولد«  متن  و  می کردند  صلح  و  جنگ  می شدند،  درگیر  باهم  ادبی  جوشش  و 
می شد. این ها جوهرۀ جنون جان بودند. شاعران این شمار از متن های خود را برای 
یک دیگر می خواندند، گه گاه در نشریه های »ادبی« )مثل قلم و...( چاپ می کردند 
و اگر پذیرا بود، در کتاب های خود می گنجاندند. عاصی، شبگیر پوالدیان و من، 
یا باهم  دوستان صمیمی بودیم و همیشه چنین شعرهای خود را برای یک دیگر 
برای استاد واصف باختری و حیدری وجودی گرامی می خواندیم. چنین شعرهایی 
را ما »شعر اصلی« خود می دانستیم و عاصی آن ها را به شوخی »تخم مرغ دو زرده« 
می خواند. برخی از این شعرها سیاسی بودند، اما سیاست زده نه. شعری که »رسانه« 
به زبانی که همه  باید  بود.  افغانستان«  ما »مردم  پیام هایی داشتیم و مخاطب  بود. 
بدانند، سخن می گفتیم و به ویژه »حریف« را که حکومت وقت و حامی آن بود، 
می کوبیدیم. شعرهایی که »شاعرانه« نبودند و با بهره گیری از شگردهای شاعرانه 

ساخته می شدند )بیشتر سروده می شدند(.
شعر شعار

شعر-شعار بودند و نظم. باید چریک می شدند و شبیخون می زدند. عاصی این گونه 
متن ها را »ُمرِچ سرخ« می نامید و من »مرهم زبان سگ«. بسیار کم یادم می آید که 
ما در خلوت چنین شعرهایی را برای یک دیگر خوانده باشیم. در خلوت در بارۀ 
واقعیت ذهن  و... در  اختناق  بسیار گپ می زدیم: تجاوز، شکنجه،  آن  »موضوع« 
ما با چنان موضوعاتی درگیر بود. بیشترین کارهای عاصی که در آغاز درخشید، 
همین قبیل از شعرواره هایش بود. چه در محافل فرهنگی که با صدای سحرآفرین 
خودش در تاالرها می پیچید و چه در عطر ترانه هایی که با نفس موسیقایی دوست 
البته دریا شماری از  نزدیک تر از پوست او فرهاد دریا کوچه به کوچه می رفت. 
شعرهای عاصی را نیز آهنگ ساخته است. از شمار همان شعرهای شورانگیز و 

شعورشکن اولی.
این پیله را بازگشودم تا پس از این پژوهش گران گرامی بر این دوگونه گی درنگ 

کنند و بهتر بتوانند گره های شعریت سرزمین ما را واگشایند.
از قهار امان تا قهار عاصی

شورانگیز،  و  برآشفته  بود:  »عاصی«  کلمه  بومی  مفهوم  به  ذهنی  نظر  از  عاصی 
سیمابی و تیزابی. پیش از »عاصی« اسم خانواده گی او »امان« بود: قهار امان. قصه 
کرد که روزی در راه لوگر گشِت نظامی ماشین آنان را ایست می دهد و مسافران را 
پیاده می کند تا بازرسی بدنی کند. عاصی عصبی می شود و با آنان درگیر می شود. 
یک سرباز برایش می گوید: چرا این قدر عاصی هستی؟ و عاصی حس می کند این 
سرباز دقیق ترین تعریف روح و روحیۀ او را بر زبان آورده است. از همان جای 
جاده، قهار امان می شود »قهار عاصی« و همان گونه که روحیۀ اجتماعی او »عاصی« 
است، روح شاعرانۀ او نیز عصیان گر است. اما »قهار عاصی« چگونه »عبدالقهار« 
پدرش  »عبدل« اش  همین  با  را  نام  این  که  نیست  تردیدی  این  در  شد؟  عاصی 
عاصی  که  رسید  زمانی  می گفت.  عاصی«  »قهار  را  خود  عاصی  اما  بود،  گذاشته 
خراباتی شد و از اتاق کار استاد حیدری وجودی راه به خانقاه باز کرد. یادم هست 
که روزی وجودی در بارۀ »اسم ِ قهار« سخن می گفت و عاصی ناگهان مثل یک 
فواره از جا پرید و فریاد زد: من قهار نیستیم، من بنده و بردۀ آن »قهار« هستم. 
پس از آن همیشه در نامه ها »عبدالقهار« می نوشت و اگر کسی صدا می زد »قهار!« 
نام مایۀ شوخی دوستانش هم شده بود. وقتی  این  بی درنگ می گفت: عبدالقهار! 
می خواستیم از خانه برآییم، به عاصی می گفتیم: چل عبدالقهار چلو! او میری یار 
چلو!)برو عبدالقهار برو! ای دوست من، برو!( عاصی به همان اندازه که در برابر 
نیز  بودند  شعرهایش  اسطورۀ  که  کسانی  برابر  در  بود،  کمونیستی حساس  رژیم 

عاصی شد. پس از یک »خوش آمدید!« گفتن شاعرانه ناگهان سرود:
چنان ُکشتۀ دست مفسد شدیم
که ناچار محتاج ملحد شدیم

شعر مقاومت
پرداختن به آنچه به »شعر مقاومت« در داخل افغانستان مشهور است و زمینه های 
اگر  دارد.  فراگیر  پژوهشی  به  پژوهشی ژرفکاو و  به  نیاز  آن  اجتماعی  سیاسی و 
چنان شعری پذیرفتنی شود، عاصی »شاه فرد« آن است. عاصی از نظر شعری در 
با شیره های  باغ به باغ سفر می کرد و  به سر می برد. زنبور عسلی که  مرحلۀ گذار 
شعریت برمی گشت. سرنامۀ یک شعر گارسیا لورکا دروازۀ یک دنیای نو را برایش 
وا می کرد، نقل قولی از استاد واصف باختری می   شنید و صاعقه یی در ذهنش بیدار 
می شد. خیام می خواند و غرق رباعی می شد و شاملو می خواند و برگ در برگ را 
با شعر سپید سیاه می کرد. مدتی درگیر مشق عروضی می شد تا ظرفیت های تازه  یی 
را کشف کند و سیمین بهبهانی می خواند. به گواهی خودش، یک چهارپارۀ دوست 

خوبش نوذر الیاس، نخستین کلیدی بوده که قفل کالسیک ذهنش را گشوده بود.
غروبی که کتاب »آبی، خاکستری، سیاه« حمید مصدق را از شاعر نونگر، حمیرا 
نکهت دستگیرزاده امانت گرفته بود، طلوع روزنوی در شاعرانه گی او بود. آشنایی 
با استاد واصف باختری سبب شد تا به »گوگل« زندۀ شعر آن زمان دسترسی داشته 
باشد. عشقری همیشه در کوچۀ عشقه پیچاِن شعر عاصی نفس می کشید. بخشی از 
بومی گرایی زبانی عاصی از عشقری می آمد و بخشی از زادگاهش ملیمه. عاصی از 
نخستین شاعرانی بود که شیر شعر افغانستان را دوباره وحشی کرد. شیری که یا در 
قفس عروض لمیده بود و یا در میدان سرکسی که فضای خیز و جست شاعرانه 
را بازتر کرده بود. میدان بازتر شده بود، اما شعر ما به نوعی اسارت خو گرفته بود.
قصیده هایی  نیو کالسیک.  بهترین شکل  در  روح  اما  بود،  نیمایی  تندیسه شعری 
که در قالب نیمایی نوشته می شدند. عاصی در قلمرو قلم ما خوب عصیان کرد، 
آرزوی  یک  عاصی  و  من  کند.  انقالب  نداد  مجال  نامردان  )خونپاره(  راکت  اما 
مشترک داشتیم: هر دو می خواستیم فرزند اول ما »دختر« باشد. یک روز هنداونه 
می خوردیم. به شوخی بر بنیاد یک باور عامیانه گفت: تربوز بخوریم! می گویند اگر 
مردها تربوز بخورند، فرزند اول شان دختر خواهد بود. فرزند اول و آخر عاصی 
عزیز یک دختر نازنین شد. نامش را مهستی گذاشت. این هم نامی عاصیانه به نام 
شاعر بانویی عاصی و شهرآشوب مهستی گنجه یی که سده ها پیش فریاد زده بود:

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در حجره دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجیر بود

در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

ACKU



ــس و  ــای ریی ــورد اختالس ه ــه در م ــه ک آنچ
یکــی از کارمنــدان اداری مجلــس نماینــده گان 
ــا  ــانه ه ــق رس ــاد از طری ــن نه ــات ای از امکان
شــایع شــده، حتــا اگــر حقیقــت نداشــته 
ــری ســخن  ــی گی ــوان از پ ــا نمــی ت باشــد، ام
ــح و  ــد واض ــن ح ــا ای ــای ت ــت. اتهام ه نگف
برپایــه اســناد و مــدارک بــدون شــک نیــاز بــه 
بررســی هــای الزم نهادهــای عدلــی و قضایــی 
ریاســت  ارگ  و  کل  دادســتانی  دارنــد.  را 

جمهــوری کــه همــواره دم از قانونگرایــی 
ــم  ــی دانی ــد، نم ــی زنن ــی م ــت خواه و عدال
ــار کــرده و  ــه حــال خاموشــی اختی ــا ب چــرا ت
ــۀ  ــا انتشــار اعالمی ــه ب ــا حاضــر نیســتند ک حت
ســاده دســتکم بگوینــد کــه واقعیــت چیســت 
ــس  ــس مجل ــه ریی ــا ب ــن اتهام ه ــه ای و چگون

ــت.  ــده اس ــور وارد ش ــده گان کش نماین
عبدالــرووف ابراهیمــی کــه متهــم اصلــی ایــن 
قضیــه اســت نیــز در روز دوشــنبه در نشســت 

ــورد  ــن م ــه در ای ــی مجلــس نخواســت ک علن
ــش او در  ــد و واکن ــام ده ــری انج ــار نظ اظه
برابــر خواســت یکــی از اعضــای مجلــس کــه 
ــای  ــوص اتهام ه ــت در خص ــان وضاح خواه
بســیار  شــد،  مجلــس  رییــس  بــر  وارده 
ــش  ــن واکن ــود. ای ــز ب ــز آمی ــانه و عج ملتمس
خــود بــه انــدازۀ زیــاد نشــان مــی داد کــه آقای 
ــدارد و  ابراهیمــی در وضعیــت خوبــی قــرار ن
ــا  در سراشــیبی چــه خواهــد شــد، دســت و پ
ــی  ــای دولت ــاد در نهاده ــث فس ــد. بح می زن
ــه  ــت ک ــزی نیس ــتان چی ــی افغانس و غیردولت
بتــوان از آن انــکار ورزیــد، هرچنــد همــه 
کســانی کــه در برابــر چنیــن اتهامــی قــرار مــی 
ــد  ــی می کنن ــرا از آن معرف ــود را مب ــد خ گیرن
ــند.  ــر می بخش ــاب دیگ ــگ و لع ــه آن رن و ب
مثــال می گوینــد کــه بــه دالیــل سیاســی 
یــا  و  وارد شــده  برآن هــا  اتهامــی  چنیــن 
ــا  ــن اتهام ه ــه از چنی ــد ک ــانی می خواهن کس
سؤاســتفاده کننــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــه توجیه هــا ب ــن گون ــوارد ای در بســیاری م
پایــه انــد و فقــط افــراد تــالش مــی کننــد کــه 
ــد  ــه دور نگــه دارن ــام ب خــود را از مظــان اته
و زمــان کمایــی کننــد تــا بتواننــد از راه هــای 
ــود را  ــده برخ ــای وارد ش ــام ه ــف اته مختل
رفــع و رجــوع کننــد. اگــر واقعــا پرونده هــای 
ــی  ــتی پ ــه درس ــتان ب ــاد اداری در افغانس فس
گیــری می شــدند و حداقــل پــای چنــد چهــره 
برجســته بــه نهــاد هــای عدلــی و قضایــی بــاز 
ــروز فســاد اداری در  ــدون شــک ام می شــد، ب
کشــور ایــن گونــه بــه معضلــی غیرقابــل حــل 
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــد. یک ــی ش ــل نم تبدی
ــی  ــدم پ ــور ع ــاد اداری در کش ــترش فس گس

گیــری پرونــده هــای متهمــان آن اســت. 
دوســتی برایــم مــی گفــت در افغانســتان اگــر 
هیــچ چیــز عادالنــه توزیــع نشــده باشــد، ولــی 
ــع شــده  ــه توزی ــه عادالن ــه گون فســاد اداری ب
ــه ایــن دوســت، هیــچ نهــاد و  ــه گفت اســت. ب
ســازمانی را در کشــور نمــی تــوان ســراغ کــرد 
ــگاه  ــاید ن ــد. ش ــاد اداری باش ــرا از فس ــه مب ک
ــوه  ــه جل ــدازه بدبینان ــن دوســت بیــش از ان ای
کنــد ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه وقتــی بــه 
ــه  ــم ک ــی بینی ــم م ــاد اداری بگردی ــال فس دنب
ــاد اغــراق آمیــز هــم نبــوده اســت. رییــس  زی
جمهــور غنــی مدعــی اســت کــه پــس از روی 
کار آمــدن دولــت وحــدت ملــی میــزان فســاد 
ــه و  ــش یافت ــاد کاه ــدازه زی ــه ان ــور ب در کش
ــا  ــارزه ب ــتای مب ــت در راس ــای دول ــالش ه ت
ــدرک  ــچ م ــی هی ــوده ول ــر ب ــده موث ــن پدی ای
ــود  ــوص وج ــن خص ــی درای ــه ی ــل توج قاب
نــدارد کــه دال بــر کاهــش میــزان فســاد اداری 
ــا  ــاد ه ــاید در برخــی نه ــد. ش در کشــور باش
ــته  ــری داش ــاد اداری باالت ــته فس ــه در گذش ک
ــد  ــده باش ــا ش ــی رونم ــرات کوچک ــد، تغیی ان
و فســاد از یــک بخــش بــه بخــش هــای 
دیگــر انتقــال یافتــه باشــد ولــی در کل در 
میــزان فســاد اداری در کشــور هیــچ تغییــر دل 
خــوش کننــده یــی بــه وجــود نیامــده اســت. 
ــور  ــس جمه ــه ریی ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ــارزه  ــی مب ــتراتژی مل ــی اس ــازه گ ــه ت ــی ب غن
بــا فســاد اداری را بــا ســروصدای زیــاد اعــالم 
کــرد و مدعــی شــد کــه ایــن اســتراتژی فــرش 
فســاد اداری در افغانســتان را جمــع مــی کنــد 
ــتراتژی  ــالم اس ــض اع ــه مح ــه ب ــی ک در حال
ــای  ــاد ه ــاد اداری نه ــا فس ــارزه ب ــد مب جدی

ناظــر بــر مبــارزه بــا فســاد مدعــی شــدند کــه 
اســتراتژی تــازه مبــارزه بــا فســاد هیــچ نقطــه 
قوتــی نســبت بــه برنامــه هــای گذشــته نــدارد 
و تنهــا روپــوش تــازه یــی اســت بــر کــم کاری 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــتای مب ــت در راس ــای دول ه
ــد  ــی گوین ــا م ــاد ه ــن نه اداری در کشــور. ای
کــه دولــت بــه ایــن دلیــل اســتراتژی مبــارزه با 
فســاد را تدویــن کــرده کــه بــه جامعــه جهانــی 
ــده  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــه در مب ــد ک ــان ده نش
عــزم راســخ دارد. در چنیــن فضــا و وضعیتــی 
ــاد  ــه فس ــود ک ــن ب ــوان مطمی ــی ت ــه م چگون
ــه ملــت راه بازنکــرده باشــد و رییــس  در خان
ــد؟ در  ــرا باش ــی مب ــن اتهام ــس از چنی مجل
حالــی کــه از گذشــته هــا تــا بــه امــروز حــرف 
ــاد در  ــورد فس ــی در م ــای فروان ــث ه و حدی
ــوده و  ــا ب ــرزبان ه ــده گان برس ــس نماین مجل
حتــا در برخــی مــوارد گــزارش هــا و اســنادی 
نیــز در ایــن خصــوص منتشــر شــده انــد. حاال 
امــا اتهــام فســاد بــر اعضــای مجلــس نیســت 
بــل بــر شــخص رییــس مجلــس نماینــده گان 
ــن  ــرا از چنی ــود را مب ــه خ ــی ک ــت. کس اس
اتهامــی مــی دانــد و بــاور دارد کــه عــده 
یــی براییــش پاپــوش دوختــه انــد. امــا واقعــا 
واقعیــت چیســت؟ نهــاد هــای مســوول و بــه 
ویــژه شــخص رییــس جمهــوری در ایــن 
ــی از  ــد ول ــو باش ــخ گ ــد پاس ــوص بای خص
جانــب دیگــر ارگ نبایــد از ایــن قضیــه بــرای 
منافــع خــود بهــره بــرداری کنــد. چــون خطــر 
ایــن نیــز وجــود دارد کــه مســاله اتهــام فســاد 
ــم  ــۀ را فراه ــس زمین ــس مجل ــر ریی اداری ب
ســازد کــه ارگ از آن ســود ببــرد و منافعــش را 

ــد.    ــن کن ــس تامی در مجل
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و  سنـگسـایـه  
مجموعــۀ »ســایه و ســنگ«، رباعیــاِت اســحاق 
ــه در  ــخ اســت ک ــی از شــاعران جــوان بل ثاقب
رثــای قهرمــان ملــی کشــور ســروه شــده انــد. 
ــتان ۱۳9۰  ــه در زمس ــن مجموع چــاپ دوم ای
ــانی  ــرگ از نش ــخه و ۶۵ ب ــزار نس و در دوه
ــیده  ــر رس ــه نش ــخ ب ــنده گان بل ــن نویس انجم

اســت.
ســنگ«  و  »ســایه  مجموعــۀ  حروف نــگار 
ــتی آن را  ــرح پش ــت و ط ــی اس ــف ثابت حنی

حکیــم علی پــور ریختــه اســت.
و  اطالعــات  رییــس  خلیــق  صالح محمــد 
ــمت  ــان س ــه هم زم ــخ ک ــت بل ــگ والی فرهن
ریاســت انجمــن نویســنده گان ایــن والیــت را 
ــایه  ــۀ »س ــر مجموع ــتی ب ــز دارد، در یاددش نی
و ســنگ« نوشــته اســت: مســعود بــزرگ، 
ــت  ــرافرازی مل ــی و س ــۀ آزاده گ ــاد جاودان نم
از  دیگــری  پهلــوان  جهــان  و  اســت  مــا 
ــا،  ــتم ها، زریره ــا، رس ــا، آرش ه ــرۀ کاوه ه تی
و  ابومســلم ها  نیزک هــا،  بســوس ها، 
ــا و  ــا نبرده ــه ب ــا ک ــا در روزگار م یعقوب ه
دشــمنان  برابــر  در  بی ماننــد  پایداری هــای 
میهــن  و  خودبوده گــی  فرهنــگ،  تاریــخ، 

را  آزاده گی مــان  و  آزادی  درفــش  خویــش 
ــش و  ــای هندوک ــمان س ــای آس ــر چکاده ب
ــر افراشــته نگه داشــت و حماســه های  ــر ب پامی
شــورانگیز دیگــری از شکســت ناپذیری ملــت 

ــم زد. ــا را رق م
در ادامــۀ ایــن یادداشــت آمــده اســت: مســعود 
برابــر  در  پایــداری  و  ایســتاده گی  الگــوی 
همــۀ  بــرای  مداخله گــران،  و  متجــاوزان 
آزادی خواهــان جهــان اســت و تندیســۀ یــادش 
ــا  ــا پای ــای زمانه ه ــه در گذرگاه ه ــرای همیش ب

ــود. ــد ب ــا خواه و برپ
ــن  ــادآور شــده اســت: پرداخت ــق ی ــای خلی آق
بــه ســروده های میهنــی و یــادآوری از قهرمــان 
ــردای  ــروز و ف ــل های ام ــو نس ــی از یک س مل
ــان  ــر افتخارش ــای پُ ــا دیروزه ــان را ب ملت م
ــا  ــان ب ــر، آن ــویی دیگ ــد و از س ــد می ده پیون
بخشــیدن خودآگاهــی و روحیــۀ میهن دوســتی 
ــروز و  ــرای ســاختن ام ــه کوشــایِی بیشــتر ب ب
ــی  ــحاق ثاقب ــزد و اس ــر می انگی ــان ب آیندۀش
ــی  ــا دورنمایه ی ــا ب ــن رباعی ه ــرودن ای ــا س ب
ــه  ــی را ک ــی و ملی ی ــالت تاریخ ــن، رس چنی
ــه  ــه دوش دارد ب ــن ب ــروزِ میه ــاعِر ام ــک ش ی

ــی انجــام داده اســت. خوب
ــد  ــل چن ــا نق ــنگ« را ب ــایه و س ــۀ »س شناس
ــرم. ــان می ب ــه پای ــه ب ــن مجموع ــی از ای رباع

این قریه و قشالق پریشان بی تو
این دره شده است زار و زندان بی تو
بی جذبه شده است بی تو دریا حتا-

بی مزه شده است توت و تلخان بی تو
*****

مادر! دل و چهره ها مبدل شده است
کار پسر شما معطل شده است

مسعود به مرگ تن سپرده مادر!
مسعود شما به خاک ها حل شده است

 *****
یک روز به پیش روی ما او بشکست
یک روز به مرگ خانۀ ویران پیوست

ما پیش همه عزیز با نام بلند
نامی که خیرات سِر مسعود است

*****
این قریه و شهر گشته هاموِن شهید

هر خانه پُر از قصه و مضموِن شهید
شامی شامی رد نشوید از این جا

این جا همه آغشته است از خوِن شهید

هارون مجیدی

احمدعمران فسـاد 
نه  در خا ی ر ا د ACKUملتا
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