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اسمایلز

طالبــان برگــزاری نشســتی میــان نماینــده گان  خــود و 
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای مصالحــه در افغانســتان 

طــی ســفرش بــه قطــر را رد نکــرده انــد.
ــی تایمــز گــزارش داده اســت، وزارت  ــۀ دیل روزنام
ــی  ــه زلم ــت ک ــرده اس ــام ک ــکا اع ــۀ امری خارج
ــا ۱۴ اکتبــر  ــکا از ۴ ت ــژۀ امری خلیــل زاد، نماینــدۀ وی
سرپرســتی هیأتــی را در امــور افغانســتان، پاکســتان، 

ــده دارد. ــر عه ــتان ب ــر و عربس ــارات، قط ام
ــه  ــد ک ــزارش داده ان ــز گ ــی تایم ــه دیل ــع آگاه ب مناب
ایــن نماینــده ویــژه امریــکا احتمــاالً روز دوشــنبه یــا 
ــن  ــن دومی ــد. ای ــدار می کن سه شــنبه از اســام آباد دی
ــر خواهــد  ــۀ اخی ــج هفت ــدار او از پاکســتان در پن دی
ــر  ــو، وزی ــود. خلیــل زاد پیــش از ایــن مایــک پامپئ ب
ــام آباد در ۵  ــه اس ــفرش ب ــکا را در س ــۀ امری خارج

ــود. ســپتامبر همراهــی کــرده ب
ــکا  ــۀ امری ــوی وزارت خارج ــه از س ــی ک در بیانیه ی

دیدارطالبانباخلیلزاد

آگهـی
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انتخابــاِت  پُرزرق وبــرِق  کمپاین هــای 
ــات،  ــیون انتخاب ــوِی کمیس ــی و هیاه پارلمان
هرگــز نمی توانــد ایــن نکتــه را از اذهــان 
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــازد ک ــاک س پ
ــاِت  ــر اصاح ــی ب ــه مبن ــه ک ــاِف آن چ خ
انتخاباتــی وعــده داده بــود، عمــل کــرده 
ــۀ  ــواد توافق نام ــه یکــی از م اســت؛ درحالی ک
را  ملــی  وحــدت  حکومــت  تشــکیل 
مــی داد.  تشــکیل  انتخاباتــی«  »اصاحــات 
بــا توجــه بــه ایــن،  آیــا سرنوشــت انتخابــاِت 
ــات ریاســت جمهورِی ســال  پیــش رو و انتخاب
ــات  ــه انتخاب ــود ک ــد ب ــی خواه ــده همان آین
ــه  ــا آن مواج ــال 93 ب ــوری س ــت جمه ریاس
ــت های  ــا و بن بس ــرانجام بحران ه ــد؟ س گردی
ــه کجــا   ــی، سرنوشــِت افغانســتان را ب انتخابات
خواهــد کشــانید؟ آیــا روزی انتخابــات، پایــاِن 
کشــوری بــه نــام افغانســتان را رقــم نخواهــد 

زد؟ 
نظــر بــه تجــارب سیاســِی گذشــته و دخالــِت 
ــاالت  ــژه ای ــان به وی ــه و جه کشــورهای منطق
چشــم اندازِ  می تــوان  امریــکا،  متحــدۀ 
آن چــه  داد.  ارایــه  از وضعیــت  فشــرده یی 
ــه آن ســردچاریم،  ــا در حــاِل حاضــر ب ــه م ک
بحــراِن  اســت؛  مســتمر«  »بحــراِن  یــک 
یک ونیم دهه یی یــی کــه فقــط در شــکلیات 
ثابــت  آن  درون مایــۀ  و  می پذیــرد  تغییــر 

ــت.  اس
در ایــن میــان، آن چــه بــه کمیســیون انتخابــات 
برمی گــردد، ایــن کمیســیون تاهنــوز کارهــای 
ــداده  ــام ن ــتی انج ــود را به درس ــِی خ خانه گ
اســت. از اســتخدام کارمنــدان گرفتــه تــا 
چنددســته گی میــان کمیشــنران و در ایــن 
سیســتم  به کارگیــری  چگونه گــی  اواخــر 
ــد  ــه رون ــه مســایلی اند ک ــک، از جمل بایومتری
انتخابــات را بــه چالــش مواجــه ســاخته 
ــر  ــی ب ــی مبن ــزاب سیاس ــات اح اســت. اتهام
ــناس نامه ها  ــادی از ش ــمار زی ــودِن ش جعلی ب
ــات  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــای نهاده ــز ادع و نی
امــور  در  حکومــت  مداخلــۀ  بــر  مبنــی 
ــزاری  ــدم برگ ــه ع ــد ک ــات، ادعاهایی ان انتخاب
ــد.  ــد می دهن ــِق آن را نوی ــا تعوی ــات ی انتخاب
سیاســِی  نماینده گــی  یــا  یونامــا  هرچنــد 
ــِی  ــد کنون ســازمان ملــل در افغانســتان از رون
شــورای  جلســۀ  در  انتخابــات  کمیســیون 
ــی از  ــود نگران ــا وج ــل ب ــازمان مل ــت س امنی
عمل کــردِ احــزاب سیاســی، حمایــت کــرده و 
افــزون بــر آن، اتحادیۀ اروپا از همــکاری برای 
تأمیــن امنیــت برگــزاری انتخابــات خبــر داده؛ 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــدۀ ب ــاالت متح ــا ای ام
حمایت گــِر افغانســتان، تــا کنــون موقــِف 
ــش رو  ــاِت پی ــوِن انتخاب ــی پیرام اطمینان بخش
ــت جمهورِی  ــات ریاس ــر انتخاب و از آن مهم ت

ــراز نکــرده اســت. ــده اب ــاِل آین س

ــه  ــود ک ــف ب ــی موظ ــدِت مل ــت وح حکوم
نظــام  در  را  بنیادینــی  اصاحــاِت  چنــان 
ــر  ــه دیگ ــازد ک ــا س ــور رونم ــِی کش انتخابات
هیــچ تقلبــی نتوانــد افغانســتان را بــه بن بســِت 
ــد.  ــوق ده ــر س ــراِن نفس گی ــی و بح انتخابات
امــا در مرحلــۀ عمــل و طــی ایــن چنــد ســال 
ــت  ــرِی حکوم ــه از رهب ــم ک ــوح دیدی به وض
بــه غیــر از چنــد شــعار پوشــالی و چنــد کنایــۀ 
گنــگ، چیــز دیگــری ســاخته نیســت و مثــاِل 
روشــِن ایــن ادعــا نیــز درمانده گــی حکومــت 

ــات ســالم اســت.  ــک انتخاب ــزاری ی در برگ
در مــورد انتخابــات پارلمانــی کــه گفتــه 
میــزان  بیست وهشــتِم  در  کــه  می شــود 
تاش هــاِی  تنهــا  نیــز  می گــردد  برگــزار 
ــد،  ــت دی ــوان از حکوم ــه می ت ــی ک جدی ی
مهندســی نتایــِج آن انتخابــات بــر اســاس 
عایــق و ســایِق ارگ اســت. ایــن نکتــه 
دریافــت  و  درک  می تــوان  به وضــوح  را 
ــل  ــوذ کام ــاش نف ــت در ت ــه حکوم ــرد ک ک
بــر کمیســیون های انتخاباتــی و کارمنــداِن 
ــرای ارگ  ــت. ب ــۀ آن اس ــه و میان رتب عالی رتب
ــی پیــش  ــات پارلمان ریاســت جمهوری، انتخاب
رو، آزمونــگاهِ مناســبی بــرای مهندســی و 
مدیریــِت انتخابــات ریاســت جمهوری اســت؛ 
ــات،  ــن انتخاب ــه در ای ــد ک ــن رو می کوش از ای
ــود را کار  ــوذِ خ ــاِل نف ــای اعم ــۀ ابزاره هم
ــده  ــکار ش ــِی آش ــای احتمال ــذارد و خاه بگ
ــات  ــز در انتخاب ــج را نی ــام نتای ــس از اع پ

ــازد. ــر س ــده پُ ــاِل آین س
قضیــۀ  بــه  ریاســت جمهوری  ارگ  نــگاه 
انتخابــات، نگاهــی معطــوف بــه »خــود« 
و دغدغــۀ مانــدن در قــدرت اســت و بــه 
ــد و  ــه می اندیش ــن ن ــر از ای ــی فرات موضوع
آقــای  این کــه  بیندیشـــد.  نــه می خواهــد 
غنــی پیشــنهادهای برحــق و ســازندۀ احــزاب 
در مــورد اســتفاده از سیســتم بایومتریــک را بــا 
ــه  ــا را ب ــرد و آن ه ــی رد می ک ــونِت لفظ خش
ــی  ــگاه مردم ــداِن جای ــروعیت و فق ــدم مش ع
ــن  ــت از همی ــًا حکای ــود، دقیق ــد می نم تهدی
ارگ  ســرانجام  این کــه  و  داشــت.  نکتــه 
ــاِش  ــون در ت ــت و اکن ــرط را پذیرف ــن ش ای
دریافــت ســورس کــود نرم افــزار بایومتریــک 
اســت نیــز همچنــان از تــاش بــرای مهندســی 
انتخابــات و تکــرار رســوایی های گذشــته 

خبــر می دهــد. 
بــرای آن کــه بیشــتر بــه ایدیولــوژِی ارگ 
پیرامــون انتخابــات نزدیــک شــویم، ایــن 
ــای  ــه آق ــد ک ــت می کن ــی کفای ــه به تنهای نکت
غنــی ضیاءالحــِق امرخیــل نمــاد و نشــانۀ 
ــت  جمهوری  ــات ریاس ــات انتخاب ــزرِگ تقلب ب
۱393 را بــه جــای طــرد و تبعیــد، بــه ســمِت 
ــد.  ــاب می کن ــود انتخ ــِی خ ــاوریِت مردم مش
ــه اصطــاِح  ــه ب ــم کســی ک حــاال تصــور کنی

خــودش تمــام هنــر انتخاباتــی او، چــاق 
کــردِن گوســفندها بــوده اســت، در پایــان عمِر 
ــه  ــوره یی ب ــه مش ــی چ ــای غن ــت آق حکوم
ــفندهاِی  ــه گوس ــز این ک ــد ُج او داده می توان
ــِش رو چــاق  ــای پی دیگــری را در انتخابات ه

ــرد؟ ــی بگی ــدال قهرمان ــد و م کن
انتخابــات ســاِل روان بــه گفتــۀ بســیاری 
بــا  انتخاباتــی،  مســایل  کارشناســان  از 
از  اســت.  همــراه  زیــادی  چالش هــای 
گروه هــای  و  طالبــان  تهدیــد  ســو،  یــک 
ــن  ــی ای ــِف دموکراس ــونت طلب و مخال خش
رونــد را بــه چالــش کشــیده و از ســوی 
دیگــر، ارگ بــا برنامه ریــزی و نفــوذ در میــان 
ــود  ــه وج ــی را ب ــد پارلمان ــزدان می خواه نام
آورد کــه بیشــتر ممثــِل دیــدگاه و نظــِر آن هــا 
باشــد. بــرای ارگ تشــکیل پارلمــان قدرتمنــد 
و  صاحیــت  بــا  نماینــده گان  آن  در  کــه 
ــر  ــک خط ــند، ی ــته باش ــور داش ــی حض مردم
ــل  ــن دلی ــه همی ــی رود. ب ــه شــمار م ــزرگ ب ب
نیــز ایــن نهــاد نتوانســت خــاف آن چــه کــه 
ــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی  ــای غن آق
می کنــد، خــود  تظاهــر  در صحبت هایــش 
را در رونــد انتخابــات غیرجانــب دار نگــه 
ــاد ارگ در  ــه نه ــت ک ــب این جاس دارد. جال
برخــی والیت هــا حتــا دســت بــه ایجــاد 
ــان برخــی نامــزداِن مــورد  ایتاف هایــی در می
حمایــِت خــود زده و مراکــزی را بــرای آن هــا 
ــه نفــِع  در نظــر گرفتــه اســت کــه در آن هــا ب

ــرد.  ــورت گی ــب ص ــراد تقل ــن اف ای
بــرای مردم افغانســتان، ارگ ریاســت جمهوری 
ــِش رو  ــِی پی ــات پارلمان ــظ انتخاب ــا حاف نه تنه
بــدون هیــچ  بلکــه  محســوب نمی شــود، 
شــکی آن هــا را ســارِق آراِی خــود در گذشــته 
تحلیل گــراِن  و  مــردم  می داننــد.  آینــده  و 
ــا  ــه ب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب مردم
ــۀ ارگ  ــز حلق ــک نی ــتم بایومتری ــود سیس وج
ــت  ــات دس ــی انتخاب ــرای مهندس ــاش ب از ت
ابتــکار و خاقیــِت  برنمــی دارد و نهایــت 
ایــن  بــر  غلبــه  بــرای  را  گوسفندی شــان 
انتخابــات  می بندنــد.  کار  بــه  تکنالــوژی 
پارلمانــی بــرای حلقــۀ ارگ، حکــِم یــک 
آزمــون و کارگاهِ عملــی را دارد کــه در آن 
می خواهنــد قابلیت هــای تقلباتــِی خــود را 
بــه ظهــور و آزمایــش بگیرنــد. نقطــۀ تمرکــز 
بنیادیــِن ارگ امــا انتخابــات ریاســت جمهوری 
اســت؛ انتخاباتــی کــه در آن ُحکــِم بــودن یــا 

ــورد. ــد خ ــم خواه ــم رق ــِم حاک ــودِن تی نب
اگــر از همیــن اکنــون مــردم، احــزاب سیاســی، 
نهادهــای مدنــی و رســانه ها بــه مصــاِف ایــن 
ــات  ــه انتخاب ــد، اگرن ــوم نرون ــه های ش نقش
ــاِل  ــات ریاســت جمهورِی س ــی، انتخاب پارلمان
آینــده به طــور حتــم افغانســتان را ســمِت 

ــد داد!   ــوق خواه ــی س ــقوط و ازهم  پاش س
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انتخاباتدرگودالیازهراسوابهام  

روز گذشــته رســانه ها از بازگشــایی کنســولگرِی پاکســتان در 
والیــت ننگرهــار خبــر دادنــد؛ کنســولگری یی کــه حــدودِ یک مــاه 
ــر وجــود  ــی ب ــت مبن ــن والی ــِی ای ــِی اعتراض هــای وال ــل در پ قب
ــرای اتبــاع افغانســتان،  رشــوه و فســاد در پروســۀ صــدور ویــزا ب

بســته شــده بــود.  
آقــای خوگیانــی ســخنگوی والــی ننگرهــار گفتــه اســت کــه بــر 
اســاِس توافــق وزارت خارجــۀ افغانســتان و مقام هــای کنســولگری 
ــدور  ــرده و ص ــاز ک ــدد آغ ــِت مج ــه فعالی ــن اداره ب ــتان، ای پاکس
ویــزا را از ســر گرفتــه شــده اســت. پیــش از ایــن، آقــای حیــات 
ــِل وجــود فســاد در  ــه به دلی ــود ک ــار مدعــی شــده ب ــی ننگره وال
ــت  ــوه« باب ــی رش ــزار افغان ــا ه ــه »صده ــولگری، روزان ادارۀ کنس
ــود؛  ــت می ش ــاع افغانســتان دریاف ــتان از اتب ــزای پاکس صــدور وی
ادعایــی کــه ســفارِت پاکســتان در کابــل آن را »دخالــت در امــور 
اجرایــی کنســولگری« و دلیلــی بــرای بسته شــدِن آن خوانــده بــود.
اکنــون کــه ایــن کنســولگری بــر اســاس توافــق بــا مقامــاِت کابــل 
ــن اســت کــه:  مجــدداً فعالیت هایــش را آغــاز نمــوده، پرســش ای
معضــل فســاد و رشوه ســتانی در پروســۀ صــدور ویــزا در والیــت 
ننگرهــار تــا چــه انــدازه حــل شــده اســت؟ آیــا آن ادعــای والــی 
ــچ فســادی در پروســۀ صــدور  ــوده و هی ننگرهــار »ســوءتفاهم« ب
ــه آن  ــم این ک ــا ه ــود و ی ــولگری نمی ش ــه ادارۀ کنس ــزا متوج وی
ادعــا درســت بــوده و وزارت خارجــۀ افغانســتان در همــکاری بــا 
ــزا  ــِع فســاد در صــدور وی ــه رف مســووالِن کنســولگری نســبت ب

اقــدام کــرده  اســت؟
ــد کــه پــس  اگرچــه برخــی مقام هــای محلــی در ننگرهــار گفته ان
از ایــن بــا 300 نفــر افزایــش، روزانــه بــرای ۱800 متقاضــِی ســفر 
ــی،  ــش کّم ــن افزای ــا ای ــود؛ ام ــادر می ش ــزا ص ــتان وی ــه پاکس ب
لزومــًا نمی توانــد از رفــِع فســاد و ایجــاد تســهیاِت قانونــِی 

ــد. ــی کن ــزا نماینده گ ــدور وی ــتر در ص بیش
ــتان در  ــای کنســولگری پاکس ــۀ فعالیت ه ــِف یک ماه ــلمًا توق  مس
والیــت ننگرهــار مشــکاِت زیــادی را بــرای ســاکنان والیت هــای 
شــرقِی افغانســتان ایجــاد کــرد و جمعیــِت زیــادی از هموطنان مــان 
ــن کشــور  ــه ای ــازرگان ـ از ســفر ب ــا ب ــار ی ــوان بیم ــه عن ــز ـ ب نی
بازماندنــد. امــا رفــِع ایــن مشــکل و نیازمنــدی، ابــداً نبایــد وزارت 
ــی  ــطه های غیرقانون ــِع واس ــت را از رف ــور و حکوم ــۀ کش خارج
در صــدور ویــزا و اخاذی هــاِی بلندباالیــی کــه از مــردم صــورت 

ــازد. ــل س ــرد، غاف می گی
اگــر بــه پرســش نخســِت ایــن نوشــته برگردیــم، به جــرأت 
می تــوان گفــت کــه ادعــای والــی ننگرهــار نــه یــک ســوءتفاهم، 
ــا  ــابِه آن را ب ــه مش ــوده ک ــت ب ــًا درس ــای کام ــک ادع ــه ی بلک
صورتــی پیراســته تر در کابــل نیــز شــاهدیم. پیــش از توضیــِح ایــن 
ــه کشــور خارجــی  ــه پاکســتان یگان ــرد ک ــه ک ــد اضاف تشــابه، بای
ــهرونداِن  ــرای ش ــردد در آن ب ــمار، ت ــل بی ش ــه دالی ــه ب ــت ک اس
ــاِن  ــا بازرگان ــه ت ــادی گرفت ــراِن ع ــتان ـ از کارگ ــر افغانس سرتاس
ــت؛ از  ــده اس ــل ش ــرم تبدی ــرورِت مب ــک ض ــه ی ــام ـ ب صاحب ن
ــور  ــن کش ــزاِی ای ــدور وی ــۀ ص ــاد در پروس ــه فس ــن رو هرگون ای
می توانــد پول هــای گــزاِف زیــادی را به ناحــق از افغانســتان 

ــرون سازد.  بیـ
ــه  ــر ب ــا نف ــه هزاره ــتان، روزان ــز افغانس ــل مرک ــن کاب در همی
دالیــل و انگیزه هــای گونــان ـ از بیمــاری گرفتــه تــا ســوداگری ـ 
ــان درشــت اســت  ــه پاکســتان اند؛ ایــن رقــم چن خواهــاِن ســفر ب
کــه دکان هــا و نماینده گی هــاِی رســمی و غیررســمِی زیــادی 
ــت  ــهرونداِن پایتخ ــه ش ــورد ب ــن م ــات در ای ــۀ خدم ــرای ارای ب
ایجــاد شــده اســت. اگــر نماینده گی هــاِی رســمی را فعــاالِن 
ــِی ایــن عرصــه بشــماریم، افــراد و دکان هــای غیررســمی یی  قانون
ــاِل  ــراد، در قب ــپورت اف ــذ پاس ــا اخ ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج نی
ــت در  ــِغ قابل پرداخ ــد. مبل ــه می کنن ــزا تهی ــا وی ــرای آن ه ــول ب پ
این گونــه مــوارد را ســرعِت کار و عجلــۀ مشــتری تعییــن می کنــد؛ 
ــر از  ــی کمت ــود، قیمت ــذ می ش ــه در دو روز اخ ــی ک ــی ویزای یعن
ــر  ــه در عــرِض یک ســاعت ب ــی ک ــزاِی یــک روزه دارد و ویزای وی
ــنگین تر  ــب س ــه مرات ــی ب ــود، قیمت ــتری زده می ش ــپورت مش پاس

ــک روزه دارد.  ــزاِی ی از وی
ــزا در  ــدور وی ــواِل ص ــاع و اح ــوان اوض ــاف، می ت ــن اوص ــا ای ب
ــه در  ــژه این ک ــت؛ به وی ــاس گرف ــش را قی ــاهِ پی ــارِ یک م ننگره
والیت هــای شــرقی تقاضــا بــرای ســفر بــه پاکســتان بســیار بیشــتر 
اســت و نظــارِت قانونــی بــر پروســۀ صــدور ویــزا بســیار کمتــر. به 
حکومــت افغانســتان بــه گونۀ عــام و بــه وزارت خارجۀ افغانســتان 
ــهروندان در  ــه مشــکاِت ش ــود ک ــنهاد می ش ــور خــاص پیش به ط
ــراوان  ــِی ف ــزای پاکســتان و وجــود واســطه های غیرقانون ــۀ وی تهی
ــِع  ــا رف ــوند و ب ــا ش ــردم جوی ــل از م ــه را به تفصی ــن عرص در ای
همــۀ واســطه های فراقانونــی، کرامــِت شــهرونداِن کشــور و اعتبــار 

ــاده ســازند.  ــت را اع نماینده گــِی خــود از مل

بازگشاییکنسولگریپاکستان
وادامۀداستاِنرشوهوفسـاد
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جریــان سیاســی آجنــدای ملــی، از روز جهانــی 
معلــم بــا برگــزاری مراســم ویژه یــی گرامــی داشــت 
ــتایش  ــا س ــی، ب ــال سیاس ــان فع ــن جری ــرد. ای ک
از تاش هــای آمــوزگاران بــه شــماری از آنــان 

ــرد.  ــدا ک ــپاس اه ــس س تندی
ســخنرانان ایــن محفــل ضمــن بیــان مقــام معلمــان و 
آمــوزش و پــرورش در جوامــع بشــری، بــه بررســی 
وضعیــت معــارِف کشــور نیــز پرداختــه و گفتنــد کــه 
وضعیــت آمــوزش و پــرورش در افغانســتان نگــران 

کننــده اســت.
ــزان در  ــروز یکشــنبه، ۱۵ می ــه دی ــل ک ــن محف در ای
کابــل برگــزار شــده بــود، سیداشــراق حســینی عضــو 
ارشــد آجنــدای ملــی،  ضمــن تبریــک روز معلــم و 
بنیان گــذار  مســعود  احمدولــی  از  ســپاس گزاری 
ــزاری  ــر برگ ــی به خاط ــدای مل ــان سیاســی اجن جری
فــداکاری،  نمــاد  معلــم  گفــت:  محفــل،  ایــن 

ــت. ــار اس ــذری و ایث خودگ
ــون  ــخنانش پیرام ــۀ س ــه در ادام ــینی ک ــای حس آق
جایــگاه معلمــان در بــه میــان آمــدن تمــدن و 
ســاختن اجتماعــات انســانی صحبــت می کــرد، 
ــت و  ــغل اس ــن ش ــم مقدس تری ــغل معل ــت: ش گف
ــتقیم و  ــش مس ــا نق ــن تمدن ه ــاختن و پرداخت در س

دارد. غیرمســقیم 
ــام  ــتادان صاحب ن ــود از اس ــه خ ــینی ک ــای حس آق
ــای  ــه آرزوه ــاره ب ــا اش ــتان ب ــگاه های افغانس دانش
معلمــان راجــع بــه دیگــران، گفــت: آدمیــان در 
ــبت  ــه نس ــد ک ــاش می کنن ــب و کاری ت ــر کس ه
ــه  ــت ک ــم اس ــا معل ــد، ام ــو برون ــری جل ــه دیگ ب
ــا  ــرد ت ــران دارد و آرزو می ب ــرفت دیگ ــان پیش آرم

ــند. ــدان باش ــروز می ــاگردانش پی ش
ــزود:  ــدای ملــی اف ــان سیاســی اجن ــن عضــو جری ای
ــود جامعــه  ــرای بهب ــم تنهــا عنصــر تاثیرگــذار ب معل
نیســت، بــل در رفتارهــای اخاقــی نیــز نقــش دارنــد 

و در فرهنــگ اجتماعــی اثرگــذار انــد.
ــی  ــه معلم ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــت: »ب او گف
ــن  ــبت بی ــت و نس ــف اس ــغل های ظری ــی از ش یک
ــن  ــه همی ــد، ب ــرار می کن ــر ق ــاق را ب ــش و اخ دان
دلیــل اســت کــه پیامبــر بــزرگ اســام مــی فرمایــد: 
مــن فقــط بــرای آمــوزش و یــاد دادن معبــوث شــدم؛ 

ــت.  ــی انسانی س ــوزۀ دانای ــا در ح ــت م ــفه بعث فلس
بنابرایــن، کار پیامبــران بــه نحــوۀ راهنمــود اخاقــی 

ــوده اســت«. ب
ــای حســینی در ایــن محفــل گفــت: هــر جامعــه  آق
ــگاه  ــش و جای ــتان نق ــد افغانس ــه مانن و کشــوری ک
معلــم را دســت کــم بگیــرد، امنیــت، ثبــات اجتماعی 

و توســعه انســانی نــدارد.
او تاکیــد کــرد: »کشــورهایی کــه بــه جایــی رســیده 
ــه یــک ضریــب قابــل  ــد کــه مــا ب ــد و ادعــا دارن ان

قبــول توســعه رســیده ایم، شــاخص توســعۀ  شــان را 
ــه و  ــم و تربی ــودن تعلی افزایــش ســواد و اســتندرد ب
منزلــت و معیشــت معلمــان تعییــن می کننــد. امــروز 
ــعه  ــت، توس ــعه اس ــی توس ــه مدع ــوری ک ــر کش ه
ــه  ــار گرفت ــرورش آم ــوزش و پ ــت آم ــان از کیفی آن

شــده اســت«.
ــوزش،  ــت آم ــا کیفی ــت ت ــاز اس ــۀ او: »نی ــه گفت ب
ــارت،  ــد: مه ــه می توان ــدت ک ــد م ــای بلن برنامه ه
دانــش و خاقیــت شــاگردان را باهــم ترکیــب و بــه 
ــون و نصــاب و  ــد. هــم مت ــل کن ــک پروســه تبدی ی
ــات  ــتن تحصی ــیوه های کاری و داش ــی و ش پالیس
ــی و  ــام تعلیم ــک نظ ــتیبان ی ــوان پش ــه عن ــی ب عال
ــی  ــرمایه گذاری مبتن ــد. س ــال باش ــد فع ــی بای تربیت
بــر ســامت اداری و یــک رهبــری تخصصــی  
داشــته باشــد کــه تحــول در یــک جامعــه را نشــان 
ــا  ــتان ب ــوارد درافغانس ــن م ــفانه ای ــا متاس ــد، ام بده

ــت«. ــه اس ــش مواج چال
او تاکیــد کــرد: از یــک طــرف دولت هــا مخصوصــًا 
ــت  ــت، نی ــدار اس ــر اقت ــر س ــاال ب ــه ح ــی ک دولت
ســرمایه گذاری بلندمــدت را نــدارد و از ســوی هــم، 
ایــن گونــه دولت هــا از کفایــت الزم برخــوردار 
ــی افغانســتان  ــای توســعه مل ــر جنبه ه ــا ب نیســتند ت

ــند. ــذار باش اثرگ
ــت  ــه وضعی ــد ناحی ــت: از چن ــینی گف ــای حس آق
تعلیــم و تربیــه در کشــور مــا بســیار نگــران کننــده 
و  آمــوزش  برحــوزه  زده گــی  سیاســت  اســت، 
پــرورش، ســهمیه بنــدی نظــام آموزشــی و آمــوزش 
ــازی شــده اســت، متاســفانه  ــا وارد باندب ــرورش م پ
ــه  فســاد بیــداد می کنــد، اســتفاده نکــردن هدف مندان
از ایــن ظرفیــت، خــود یکــی از چالش هــای بــزرگ 

اســت.
افغانستان یک دانشگاه است

ایــن عضــو رهبــری جریــان سیاســی آجنــدای ملــی 
ضمــن بیــان تاش هــای ایــن جریــان در بخش هــای 
ــه  ــد ک ــی مطــرح می کن ــاق مل ــف، گفــت: »وف مختل
ــگ  ــدان جن ــک می ــوان ی ــه عن ــه ب ــتان را ن افغانس
ــگاه در  ــک دانش ــوان ی ــه عن ــل ب ــه، ب ــا هم ــه ب هم
نظــر بگیریــد و اگــر الگــو یــک دانشــگاه را مطــرح 
کنیــد تــا همــه اقــوام در مســیر ســرمایه اجتماعــی بــه 

ســر ببرنــد. بهتریــن عامــان پیام رســان وفــاق ملــی، 
معلمــان مــا هســتند«.

ــاق ملــی برنامــۀ بزرگــی اســت  ــد کــرد: »وف او تاکی
کــه بــه توســعه انســانی و انکشــاف متــوازن مبتنــی 
ــت  ــم دوخته اس ــت و چش ــد اس ــت عاقه من برعدال
ــم و  ــوزۀ تعلی ــد ح ــه بای ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای و ب
ــن  ــود، معلمی ــه ش ــر گرفت ــتر در نظ ــه را بیش تربی
گرامــی داشــته شــوند و بــه همیــن دلیــل از ایــن روز 
گرامــی داشــت کــردده و معلمــان عزیــز را قدردانــی 

کــرده اســت«.
ابراهیــم حکمتــی، سرپرســت ریاســت اجرایــی 
آجنــدای ملــی در ایــن محفــل روی اهمیــت و مقــام 
ــر احادیــث نبــوی،  ــا تکیــه ب معلــم تأکیــد کــرد و ب
معلمــان کشــور را چــراغ راه جامعــه و بشــریت 

ــت. دانس
ــاق  ــرح وف ــا ط ــی ب ــدای مل ــان آجن ــت: جری او گف
ملــی در شــرایط طرح هــای ســودمندی را بــرای 
کشــور مطــرح کــرده اســت کــه کشــور در بی ثباتــی 
ــت در  ــرد و دول ــر می ب ــه س ــی ب ــتت سیاس و تش
همــۀ عرصه هــا از جملــه در زمینــۀ معــارف ضعیــف 
ــه  ــازات معلمــان ب ــوق و امتی ــا حق ــرده و ب عمــل ک

درســتی برخــورد نکــرده اســت.
آقــای حکمتــی میگویــد کــه دولــت بایــد در زمینــۀ 
رفــع نیازمندی هــای معلمــان و بلنــد رفتــن کیفیــت 
آمــوزش و پــرورش توجــه جــدی بــه خــرچ دهــد.

ــار  ــی اظه ــدای مل ــی آجن سرپرســت ریاســت اجرای
داشــت کــه نــگاه آجنــدای ملــی در بســتر وفــاق ملی 
بــه معــارف و آمــوزگاران نــگاه ابــزاری نیســت، بلکه 
ــت  ــۀ درس ــا جامع ــت ت ــی اس ــادی و کیف ــگاه بنی ن

ــا شــود. روی آن بن
در همیــن حــال، داکتــر اکــرم عظیمــی، عضــو ارشــد 
جریــان سیاســی آجنــدای ملــی ضمــن تبریــک روز 
ــم در  ــات در قرآن کری ــترین آی ــت: »بیش ــم گف معل
ــا متاســفانه شــمار  ــده اســت؛ ام ــم آم ــه عل رابطــه ب
باســوادان مســلمان ۴0 در صــد، امــا باســوادان یهــود 

۱00 در صــد اســت«.
اســتاد عظیمــی می گویــد: »مشــکل اصلــی ایــن 
ــت.  ــاف آمده اس ــم اخت ــه عل ــه در ترجم ــت ک اس
ــی  ــوم دین ــم عل ــور عل ــه منظ ــد ک ــده گفتن ــک ع ی
ــه منظــور  ــد ک ــده دیگــر گفته ان ــک ع ــا ی اســت، ام
از علــم فقــه اســت و یــک عــدۀ دیگــر هــم هــدف 
پیامبــر را علمــی دانســته انــد کــه مــورد نیــاز جامعــه 
باشــد، ماننــد طــب و ســایرعلم پــس مــا از معلمــان 
ــر نجــات  ــه خاط ــه ب ــم ک ــی خواهی ــود م ــز خ عزی

ــد«. ــا ســخت بگیرن کشــور م
ــک  ــن کم ــخت گرفت ــق س ــرد: از طری ــد ک او تاکی
کننــد کــه فرزنــدان مــا علــم را در مغــز خــود 
ــواره  ــتم و هم ــم اس ــودم معل ــن خ ــد، م ــره کن ذخی

ــه  ــم ک ــرا می دانی ــم، زی ــخت گرفت ــاگردان س ــا ش ب
ــاز  ــم نی ــش و عل ــه دان ــخت ب ــروز س ــتان ام افغانس

دارد.
ــد:  ــان می کن ــر نش ــی خاط ــدای مل ــو آجن ــن عض ای
بایــد تبعیــص قایــل نشــویم یکــی از وظایــف 
اساســی معلمــان ترویــج انســانیت و اخــاق اســت 
ــا زیــور اخــاق تزییــن  و بایــد بچه هــای خــود را ب
کنیــم و ایــن ترویــج اخــاق یکــی از وظایــف 

ــت. ــان ماس ــی معلم اصل
ــر از اعضــای  ــماری دیگ ــن نشســت ش ــۀ ای در ادام
جریــان سیاســی آجنــدای ملــی و معلمــان صحبــت 
کــرده و از جایــگاه واالی آمــوزگاران ســخن زدنــد.
مولــوی محمــد طاهــر، معلــم مکتــب ابوعلــی 
ــل گفــت: شــغل معلمــی شــغل  ــن محف ســینا در ای
ــنگینی  ــس س ــۀ ب ــان وظیف ــت و معلم ــران اس پیامب
ــد،  ــه تنهــا وظیفــه آمــوزش دارن ــد و معلمــان ن دارن
ــن وطــن  ــدان ای ــرای فرزن ــد کــه ب ــل وظیفــه دارن ب
ــس  ــن کار ب ــد و ای ــانیت بدهن ــاق و انس درس اخ

ــت.  ــکل اس ــوار و مش دش
شــماری از معلمــان نیــز بــا ابــراز تشــکر و قدردانــی 
از جریــان سیاســی آجنــدای ملــی از بهــر برگــزاری 
ایــن برنامــه، اعــام کردنــد کــه آمــادۀ همــکاری بــا 
ــدا  ــتای پی ــی در راس ــدای مل ــی اجن ــان سیاس جری
کــردن راه هــای حــل بــرای بیــرون شــدن افغانســتان 

از مشــکات، هســتند.
در همیــن حــال، شــماری از دانــش آمــوزان مکاتــب 
ــد  ــق دادن ــه را رون ــه و شــعر برنام ــدن تران ــا خوان ب
به خاطــر  ملــی  آجنــدای  سیاســی  جریــان  از  و 

ــد. ــپاس گزاری کردن ــل س ــن محف ــزاری ای برگ
در ایــن محفــل شــماری از معلمــان مکتب هــای 
ــت روز  ــون اهمی ــز پیرام ــل نی ــهر کاب ــف ش مختل
افغانســتان صحبــت  معلــم کیفیــت معــارف در 

ــد. کردن
شــورای وفــاق ملــی ضمــن قدردانــی از روز جهانــی 
معلــم، بــرای شــماری از معلمــان تندیــس ســپاس و 

تحفــه اهــدا کردنــد. 

در مراسم گرامی داشت از روز معلم مطرح شد:

وضعیت آمـوزش و پـرورش 
در افغـانستان نگـران کننـده است

ناجیه نوری 
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بحــث قضــا و قــدر از گذشــته ها تــا اکنــون یکــی از 
جملــه عناویــِن برجســته و پُرمناقشــۀ متکلمیــن اســت 
کــه فرقه هــا را تــا آن جــا از هــم متفــرق ســاخته کــه 
ــا  ــته اند و نه تنه ــط گام برداش ــراط و تفری ــِد اف در ح
ــه  ــد، ک ــده پرداخته ان ــکل و پیچی ــای مش ــه بحث ه ب
برخــی از آن هــا از دایــرۀ اعتــدال و حق پســندی 
انحــراف  مســتقیم  صــراط  از  و  نمــوده  مکابــره 
ورزیده انــد. قضــا و قــدر کــه ارتبــاط بــه عالــِم غیــب 
اسراری ســت  و  غیرمکشــوف  علمی ســت  دارد، 
پیچیــده و مهــم کــه به ســختی تــوان در عویصــاِت آن 
ــان امواجــی دارد پُرتاطــم  ســرنخی را یافــت. همچن
ــه  و ســرکش، هرکســی کــه در آن شــنا کــرد جــان ب
ــه  ــه ب ــم ابوحنیف ــام اعظ ــی ام ــرد. گاه ــامت نب س
ســراِن قدریــه می گفــت کــه ناظــر در قــدر بــه گونــۀ 
چشــم دوختــن بــه قــرص آفتــاب اســت کــه از زیــاد 
ــم  ــه چش ــی ب ــرت و تیره گ ــه آن، حی ــردن ب ــر ک نظ
ــن  ــه در ای ــام ابوحنیف ــزرگ ام ــام ب ــد. ام رخ می ده
ــه  ــر دارد، ب ــاط را در نظ ــب احتی ــده جان ــم پیچی عل
جــز خــدا کــس دیگــری بــه اکتنــاه، کیــف و کــِم آن 
ــه ارادۀ  ــلیم ب ــز تس ــا ج ــد و بنده ه ــه نمی توان پرداخت
خــدا و بــه غیــب ایمــان آوردن، راه دیگــری ندارنــد. 
قــدر رکــن ششــم ایمــان و مــا بــه آن اعتقــاد جــازم 
ــدون  ــم هســتی ب ــچ موجــودی در عال ــه هی ــم ک داری
ــر  ــودش امکان پذی ــدر وج ــا و ق ــدون قض ــتی، ب هس
ــق  ــِی آن تعل ــاِت کمــی و کیف ــام صف ــه تم نیســت ک
بــه قضــا و قــدر و مشــیِت خــدا دارد بــه  ایــن دلیــل 
ــد، چــه  ــکان ظهــور می کن ــم ام ــه هرآن چــه در عال ک
نیــک باشــد چــه زشــت، بــه نــزد پــروردگار وجــود 
علمی دارد و در ازل نقشــه اش  مهندســی شــده اســت. 
ــه  ــی ک ــب و رأی صایب ــر ثاق ــا فک ــه ب ــام ابوحنیف ام
داشــتند، از اغــراق در ایــن بحــث ُمجدانــه خــودداری 
کــرده و بــه یکــی از شــاگردان خــود بــه نــام یوســف 
بــن خالــد الســمتی گفتــه اســت: بحــث قضــا و قــدر 
ــد؛  ــی ببرن ــه آن پ ــردم ب دشــوارتر از آن اســت کــه م
ــد   ــد و اگــر کلی ــه درِب اســرارش قفــل زده ان ــرا ب زی
مفقــودش پیــدا شــود، بــاز دانســته می شــود کــه چــه 
اســرار و گنجینه یــی در مســایل آن نهفتــه اســت. 
گشــودن درب ایــن علــم بــه جــز بــه افــرادی کــه از 
طــرِف خــدا بــا برهــان و دالیــل آمده انــد، بــه افــراد 
ــای  ــن در حوزه ه ــت. متکلمی ــن اس ــری ناممک دیگ
مختلــِف ایــن بحــث ســعی کرده انــد کــه عصاره یــی 
ــد و  ــت آرن ــِی آن به دس ــی و نقل ــای عقل از بحث ه
ــا  ــپارند ت ــش بس ــِب خوی ــدِی مذاه ــروان بع ــه ره ب
ــش  ــوی خشــِک خوی ــه آن گل ــه ب ــی باشــد ک قطره ی
ــاری  ــرده باشــند. لکــن بخــت اکثرشــان ی ــازه ک را ت
ــراط  ــگاه اف ــات در پرت ــی از مغالط ــا انبوه ــرده ب نک
ــر  ــه در ه ــام ابوحنیف ــد. ام ــقوط کرده ان ــط س و تفری
حالــت میانــه رو اســت. ایشــان معنــی و مفهــوم 
وســطیت دیــن را بیشــتر در مذهــب فقهــی و کامــی 
خویــش رعایــت کــرده و بــا در نظرداشــِت احتیــاط، 
وســطیت را در دیــن جــزِو الزمــی و الینفــِک حــوزۀ 
ــرض  ــی غ ــت. گروه ــده اس ــود گردانی ــی خ کام
بحــث پیرامــون قضــا و قــدر بــه نــزد امــام ابوحنیفــه 
حضــور یافتنــد و بحــث را بــا ایشــان آغــاز کردنــد و 
گفتنــد: آیــا هیــچ مخلوقــی تــواِن آن را دارد کــه بدون 
قضــای خــدا در ملــک خــدا بــه وقــوع بپیونــدد. امــام 
ــه اســت:  ــه دوگون ــن قضــا ب ــه، لک ــز ن ــت: هرگ گف
ــدرت. در  ــای ق ــری قض ــر و دیگ ــای ام ــی قض یک
قضــای قــدرت حکــم بــه کفــر کافــر نمی شــود و نــه 
ــم خــدا  ــرش در عل ــا کف ــردد، ام ــور می گ ــه آن مأم ب
مقــدر اســت بــا آن هــم توســط انبیــا و کتــب آســمانی 
از آن ترســانده می شــود و منــع قــرار می گیــرد و 
ــا  ــده ام ــر نش ــه کف ــوم ب ــا محک ــردی در دنی ــچ ف هی
ــر  ــی ام ــه معن ــه آن شــده اســت. قضــا ب موصــوف ب
ــرد، در  ــورت می گی ــم ص ــی حک ــی اله ــه وح ــه ب ک
این جــا امــام میــان قضــا و قــدر فــرق گذاشــته اســت 
ــتی  ــم هس ــه در عال ــی ک ــتن پدیده ی ــوع پیوس به وق
مطابــق بــه همــان قــدر ازلــی شــکل می گیــرد کــه در 
روز ازل در علــم خــدا سرنوشــِت آن مقــدر شــده بود 
و ایــن تغییرناپذیــر اســت و اعمــال بنده هــا نیــز یــک 
ــت اســت،  ــد ثاب ــی خداون ــم ازل ذره از آن چــه در عل
ــر  ــر نیســت و در حقیقــت دو قســم ام ــه تغی ــل ب قاب
ــن  ــر تکوی ــی ام ــه یک ــود ک ــده می ش ــا دی در این ج
ــم  ــه آن در عال ــق ب ــا مطاب ــاِل م و ایجــاد اســت. اعم
هســتی نقــش می بنــدد و دوم امــر تکلیــف و ایجــاب 
ــرت را  ــم آخ ــازاِت عال ــات و مج ــاس مکاف ــه اس ک
دارد. بلــی مــا بــه قضــا و قــدر ایمــان راســخ داریــم، 
چنان چــه قــرآن عظیم الشــأن بیــان مــی دارد: »إنــا 
ــا  ــق م ــه تحقی ــاه بقــدر« القمــر ۴9: ب کل شــی ء خلقن
ــدراً  ــراهلل ق ــم. »وکان أم ــدازه آفریدی ــه ان ــه را ب هرچ
مقــدوراً« احــزاب 38: حکــم خداونــد تقدیــری 

اســت کــه مقــدر شــده اســت. »الــذی خلــق فســوی 
ــد و  ــه آفری ــی 3-2: آن ک ــدی« االعل ــدر فه ــذی ق وال
آن گاه برابــر ســاخت و آن کــه انــدازه کــرد و آن گاه راه 
نمــود. »ثــم جئــت علــی قــدر یــا موســی« طــه ۴: بــه 
ــن  ــدی. ای ــود، آم ــرر شــده ب ــه مق این جــا طــوری ک
ــاند  ــن می رس ــا چنی ــه م ــر ب ــای دیگ ــا و آیه ه آیت ه
کــه هــر موجــودی کــه از نعمــِت وجــود برخــوردار 
اســت و اطــاق وجــود بــر او کــرده می شــود، همــه 
ــرد.  ــرار می گی ــدر ق ــر پوشــش قضــا و ق ــز آن زی چی
هیــچ اعیــان، اوصــاف، جوهــر و عــرض بــدون 
مشــیت، اراده و قضــا و قــدر خــدا تحقــق نمی یابــد. 
برخــی متکلمیــن ســخن پُرمحتوایــی پیرامــون قضــا و 
ــد: قــدر ســر اســت و قضــا ظهــور ســر  قــدر گفته ان
در لــوح محفــوظ و حکــم نــزول آن بــه بنــده اســت 
ــی  ــای اله ــه قض ــا ب ــه رض ــت ک ــده را الزم اس و بن
داده و در برابــر او منقــاد و تســلیم شــود و هــر خیــر 
و شــر را از آِن خــدا بدانــد. موضــوع پیچیده گــی 
ــه آن  ــا ب ــه ت ــدی دارد ک ــام و دشــواری های مزی ناتم
ــود،  ــوی نش ــی و معن ــه روح ــرار توج ــف و اس لطای
ــه  ــد. طــوری ک ــد آم ــری به دســت نخواه نتیجــۀ بهت
ــوی  ــا منط ــه تمامه ــدرات ب ــد، مق ــاره ش ــتر اش پیش
ــم  ــه فه ــی را ب ــت، کس ــم اس ــد کری ــم خداون در عل
ــدرات  ــه مق ــت. آن گاه ک ــی نیس و کاوِش آن دسترس
ــده  ــا خوان ــد، قض ــزول می کن ــوظ ن ــوح محف ــه ل ب
ــون  ــد و چ ــی می یاب ــه آن آگاه ــک ب ــود و مل می ش
ــد.  ــم می گوین ــه آن حک ــرد، ب ــت ک ــده مواصل ــه بن ب
قــدر صفــت قدیمــه ذات واجب الوجــود و مقــدورات 

همــه ملــک اوینــد، قــدر المتناهــی و مقــدور متناهی و 
محــدود می باشــد. قــدر صفــت ربوبیــت خــدا از ازل 
بــرای موجــودات تصویــب شــده اســت، قضــا الــزام 
همــان تصویــب اســت. در بخــاری شــریف از عبــداهلل 
بــن عبــاس )رض( روایــت اســت: »کل شــی ء بقــدر 
حتــی وضعــک یــدک علــی خــدک والتســقط ورقــۀ 
مــن شــجرۀ إال بقــدر«: تــا آن کــه دســت بــه رخســار 
ــی از  ــچ برگ ــت و هی ــدر اس ــه ق ــق ب ــتن مطاب گذاش

ــدر.   ــای ق ــه مقتض ــر ب ــزد مگ ــت نمی ری درخ
مراتب چهارگانۀ قدر 

ــد.  ــم خداون ــه عل ــتن ب ــان داش اول: ایم  
ــد همــه  ــم خداون ــکل شــی ء علمــًا: عل ــه أحــاط ب أن
چیــز را فــرا گرفتــه اســت و هــر موجــودی در علــم 
ــده  ــدازه ش ــاد آن ان ــل از ایج ــد قب ــی خداون قدیم
ــج  ــم مایل ــم: »یعل ــبا می خوانی ــورۀ س ــت. در س اس
فــی األرض و مایخــرج منهــا ومــا ینــزل مــن الســماء 
ــور«: آن چــه در  ــم الغف ــو الرحی ــا وه ــرج فیه ــا یع وم
ــه  ــد، آن چ ــه از آن برمی آی ــد و آن چ ــن درمی آی زمی
از آســمان فــرود می آیــد و از آنچــه در آن بــاال 
ــده  ــان و آمرزن ــد و او مهرب ــه را می دان ــی رود، هم م
ــم  ــه عل ــم  ک ــل داری ــاورِ کام ــاد و ب ــا اعتق اســت. م
ــد اســت. جزییــات و کلیــات  صفــت قدیمــی خداون
ــه نــزد ذات مکشــوف اســت  ــه علمــی حضــوری ب ب
و از ذات مقــدس هیــچ چیــزی پنهــان نیســت و ایــن 

ــت.  ــدر اس ــۀ ق ــم مرتب ــت فه ــه نخس مرتب
ــه  ــم ک ــک نداری ــت: ش ــه کتاب ــان ب ایم  
همــه چیــز بــزرگ و کوچــک در لــوح محفــظ نوشــته 
ــاک  ــه اهلل پ ــت؛ چنان چ ــه اس ــن یافت ــده و تدوی ش
می فرمایــد: »وکل شــی ء فعلــوه فــی الزبــر و کل 
صغیــر و کبیــر مســتطر« القمــر ۵3-۵2: هر آن چــه کــه 
ــت،  ــان درج اس ــۀ اعمال ش ــده اند، در نام ــب ش مرتک
هــرکار کوچــک و بــزرگ نوشــته شــده اســت. و یــا 
می خوانیــم: »ألــم تعلــم أن اهلل یعلــم مــا فــی الســماء 
ــی اهلل  ــک عل ــاب إن ذال ــي کت ــک ف و األرض إن ذال
ــه در  ــه خــدا هرچــه را ک ــا ندانســته ای ک یســیر«: آی
آســمان ها و زمیــن اســت، می دانــد و ایــن در کتابــی 
نوشــته اســت و کاری اســت بــر خــدا آســان. عبــداهلل 
ــت  ــزرگ روای ــر ب ــاص از پیامب ــن ع ــرو ب ــن عم ب
ــل از  ــزار ســال قب ــود: پنج ه ــه ایشــان فرم ــد ک می کن
خلقــت آســمان و زمیــن، خداونــد مقادیــر خایــق را 

ــود.  ــرش در آب ب ــه ع ــت و آن گاه ک نوش
ســوم: ایمــان داشــتن بــه مشــیت خداونــد   
ــدون  ــه ب ــم ک ــل داری ــاور کام ــاد و ب ــا اعتق اســت: م
نمی جنبــد.  شــاخی  بــر  برگــی  خــدا  مشــیِت 
ــائون  ــا تش ــت: »و م ــوده اس ــاک فرم ــه اهلل پ چنان چ
ــما  ــر 29: و ش ــن« تکوی ــاء اهلل رب العلمی إال أن یش
نمی خواهیــد مگــر آن چــه را کــه خــدا خواســته 
باشــد. نبــی کریــم )صلــی اهلل علیــه وســلم( بــه عبــد 
ــۀ  ــد: »أن األم ــفارش می کن ــاس )رض( س ــن عب اهلل ب
لــو اجتمعــت علــی أن ینفعــوک بشــیئ لــم ینعفــوک 
إال بشــیئ کتــب اهلل ولــو اجتمعــوا علــی أن یضــروک 

بشــیئ لــم یضــروک بشــیئ إال کتــب اهلل علیــک 
رفعــت األقــام وجفــت الصحــف«: اگــر امــت دســت 
بــه دســِت هــم بدهنــد کــه تــو را بــا چیــزی کمــک 
کننــد، همــان کاری را خواهــد انجــام دادنــد کــه خــدا 
او را در سرنوشــِت تــو نوشــته اســت و همچنــان همه 
اگــر متفــق شــوند کــه تــو را زیانــی برســانند، بــه جــز 
آن کــه خــدا نوشــته بــه تــو کاری کــرده نمی تواننــد و 
ایــن فیصلــۀ وی اســت کــه انجــام گردیــده اســت. مــا 
ایمــاِن کامــل داریــم کــه بــدون اراده و مشــیت الهــی، 
ــد و تأثیــر آن  ــر کــرده نمی توان ــم طبیعــت هــم اث عال

ــی اســت.  ــان اراده و مشــیت ازل ــه هم ــط ب مرتب
چهــارم: چهــارم چیــزی کــه مــا بــه فهــم   
ــاد و  ــه ایج ــان ب ــیم، ایم ــد بشناس ــدر بای ــی ق اجمال
ــت و  ــد اس ــۀ خداون ــدرت کامل ــه ق ــتی ب ــق هس خل
هــر هســتی کــه دیــده می شــود، در تصــرف مالکیــت 
و قیمومیــت پــروردگار عالــم اســت. چنان چــه قــرآن 
ــو  ــی ء و ه ــق کل ش ــی دارد: »اهلل خال ــان م ــم بی کری
علــی کل شــی وکیــل« الــزم 62: خداونــد خالــق همــه 
چیــز و سرپرســت همــه چیزهاســت. »واهلل خلقکــم و 
ــه  ــدا هم ــه خ ــات 96: درحالی ک ــون« الصاف ــا تعلم م

ــت.  ــده اس ــازید آفری ــه می س ــزی را ک چی
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عبدالقهــار عاصــی از برجســته ترین شــاعران معاصــر 
افغانســتان بــه شــمار مــی رود کــه زنده گــی و کار او، 

از ابعــاد گوناگــون قابــل توجــه اســت.
ــه  ــاعران ب ــک از ش ــه هیچ ی ــر، ب ــای اخی  در دهه ه
ــترین  ــت. بیش ــده اس ــه نش ــی پرداخت ــدازۀ عاص ان
ــعرهایش،  ــد ش ــی، نق ــه عاص ــد ب ــته ها در پیون نوش
روایــت خاطــرات، شــعرها و حرف هــای تعزیــزی و 
یــا هــم در مــورد تراژیــدی مرگــش بــوده اســت. امــا 
ــه عاصــی از نگاهــی  ــا ب ــر آنیــم ت در ایــن نوشــته، ب
دیگــر بپردازیــم: قهــار عاصــی چگونــه عاصــی شــد، 

ــر؟ ــدگار اســت و عزیزت چطــور مان
به این مسأله، با موارد زیر پرداخته می شود:

جوهر شاعرانه داشت
ــوان از  ــی را می ت ــاعرانه در عاص ــوغ ش ــر و نب جوه
ــزی  ــمرد: چی ــدنش ش ــی ش ــِل عاص ــن دالی بزرگتری
کــه شــاعراِن بــزرگ شــبیه موالنــا و حافــظ و فــروغ 
ــود  ــی وج ــتی عاص ــتند، در هس ــقری و... داش و عش
ــته شــده و  داشــت و خشت خشــِت وجــودش سرش

خمیــرۀ ایــن ودیعــۀ الهــی بــود.
او بــه هرچیــزی، بــه هرموجــودی بــا دیــد شــاعرانه 
می نگریســت و بــه آن هــا جــان می بخشــید: بــه 
ــبِ   ــردابۀ  ده«، »ل ــام«، »س ــال ب ــاغ«، »پرچ ــپیدار ب »س
ــدم دروی«  ــه کــن« و »چوپان بچــه« و »گن خــار« و »بت
و »خوشــه« و »خرمــن« و... . ایــن برخــورد شــاعرانه 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــاعران کمت ــر ش در دیگ
ــی  ــچ بی عدالتی ی ــر هی روح ســرکش داشــت، در براب
آرام نمی گرفــت، در طغیــان و عصیــان بــود: زمانــی از 
ــا جــرأت  ــی ب ــت و آن را در برنامه ی »یل کچکــن« گف
و فصاحــِت تمــام در حضــور ســران حکومــت وقــت 
ــت، از درد  ــردم گف ــت، از درد م ــش گرف ــه خوان ب
ــدار  ــت، هش ــل« نوش ــل کاب ــه »قات ــت، ب ــل گف کاب
ــاد  داد، از درد خــودش گفــت، عاشــقانه هایش را فری
ــی  ــت و »الالی ــاغ« را نوش ــقانۀ ب ــوان  عاش ــرد، »دی ک

بــرای ملیمــه« را. 
»مِن« عاصی، »مِن« مردمش بود

ــا، آن  ــت« نیم ــورد »َمنِیَ ــی، در م ــا براهن ــاری رض ب
ــِن  ــود: »م ــه ب ــی- گفت ــاالی شعرفارس ــتیغ بلندب س
نیمــا، تنهــا مــِن خــودش نیســت، مــن همــۀ ماســت... 
ــِن  ــن عاصــی، م ــود، م ــن ب ــِن عاصــی هــم چنی .« م
ــه شــعرهایش نگاهــی افکنــده  ــود، اگــر ب مردمــش ب
شــود، درمی یابیــم کــه حالت هــای شــخصی در 
شــعرش خیلــی کــم مطــرح اســت. او در عمــق 
دردهــا می رفــت، ضجه هــای مردمــش را لمــس 
می کــرد، می ســرود، از دل ســنگ حــرف مــی زد، »بــه 
ــه  ــۀ آن ب ــای خفت ــت و از صداه ــنگ می رف درون س
ــود، حــرف دل  ــردم ب ــان م ــت«، زب ــا می گف بیرونی ه
ــان را  ــای ش ــا و ضجه ه ــت و چیغ ه ــردم را می گف م

می گریســت: و  می نوشــت 
شب را گریستیم و سحر را گریستیم 

ما گام گام راه سفر را گریستیم
وقتی که می زدند سپیدار باغ را

ما یک به یک صدای تبر را گریستیم
آمیزه یی از عرفان و فلسفه بود 

 
برجســتۀ  و  بــزرگ  شــخصیت  دو  تاثیرگــذاری 
روزگار، »اســتاد حیــدری وجــودی و اســتاد واصــف 
ــا ایــن دو  باختــری« ســبب شــده بــود کــه عاصــی ب
ــود و  ــنا ش ــفه« آش ــان و فلس ــانی »عرف ــت انس فضیل
در شــعرهایش رگه هایــی از جنــون عشــقری و و 

ــردد. ــدار گ ــدل پدی ــری بی ژرف نگ
ایــن دو )اســتاد حیــدری و اســتاد باختــری( در 
ــت دو  ــی، حیثی ــانیدن عاص ــر رس ــه ثم ــت و ب تربی
ــی را  ــی، گل ــر مهربان ــه از س ــتند ک ــان را داش باغب

ــد. ــرورش دادن پ
ــنا می شــود،  ــه شــعر آش ــازه ب ــه ت ــی ک عاصــی زمان
شــاگرد صنــف یــازده و یــا دوازه می باشــد و در ایــن 
ــش  ــه رهنمای ــردد ک ــتگیری می گ ــال دس ــگام دنب هن
شــود و در ایــن راه پُرخم وپیــچ کمکــش کنــد، او را 
بــه مجلــس اســتاد حیــدری در مرکــز کتابخانــۀ  عامــه 
ــد، اســتاد از عاصــی می شــنود و اســتعدادش  می آورن

ــد.  ــرار می ده ــویق ق ــورد تش ــد و م را درمی یاب
اســتاد حیــدری بــرای عاصــی برنامــه وضــع می کنــد، 
فهرســتی از کتاب هــای گنجینــۀ شــعر کهــن فارســی 
تهیــه می کنــد کــه بایــد آن هــا خوانــده شــوند، پــس 
ــری  ــد. دی ــا را می خوان ــۀ آن کتاب ه ــدی، هم از چن
ــۀ  ــاز حلق ــاگردان ممت ــی از ش ــه عاص ــذرد ک نمی گ
درســی اســتاد حیــدری وجــودی شــناخته می شــود.
ــی  ــود: از عاص ــه ب ــورد گفت ــن م ــتاد در ای ــاری اس ب
می خواســتم کــه در حضــور اهــل شــعر و ادب، 
شــعرهایش را بخوانــد. مرحــوم نیــاب رحیمــی گفته 
بــود: اســتاد حیــدری از عاصــی مــوذن »خــان« جــور 
ــدری(  ــتاد حی ــزد اس ــزدش )ن ــه ن ــی ک کرده،هرکس

ــوان...! ــعر بخ ــد ش ــی می گوی ــه عاص ــی رود، ب م
ــه  ــری ب ــف باخت ــتاد واص ــه روزی اس ــن ک ــا ای ت
ــودی،  ــد ری وج ــتاد حی ــد. اس ــه می آی ــۀ عام کتابخان
عاصــی را بــه اســتاد باختــری معرفــی می کنــد. 
ــو  ــد، در پرت ــه ش ــه گفت ــن دم، چنان ک ــا ای عاصــی ت
رهنمایی هــای اســتاد حیــدری وجــودی تــا جاهایــی 
ــود  ــه ب ــش رفت ــات و شــعر کهــن فارســی پی در ادبی
ــتاد  ــا اس ــش ب ــود. معرفت ــده ب ــلط ش ــدری مس و ق
باختــری، جرقــۀ دیگــری بــر وجــودش وارد می کنــد 

و انقــاب برپــا می شــود. 
ــتاد  ــای اس ــی نظریه ه ــر اجرای ــع مدی ــی در واق عاص
زبــان،  و  شــعریت  و  شــعر  زمینــۀ  در  باختــری 
ــتفاده از  ــا اس ــود. او ب ــر ب ــعری معاص ــای ش مولفه ه
ــه اش را  ــود چنت مجالــس اســتاد باختــری، توانســته ب
از رهنمودهــای معنایــی او بــه قــدر کافــی پـُـر کنــد و 
آن هــا را در شــعرهایش یــک یــک بــه تجربــه بگیــرد. 
اگــر امــروز شــعر عاصــی از رهگــذر شــعریت، زبــان 
ــش  ــورد بحــث اســت، دلیل ــازه م ــای ت و پرداخت ه
ــی  ــری در عاص ــتاد باخت ــادۀ اس ــذاری فوق الع تأثیرگ

هســت.

در ایــن مرحلــه، عاصــی بــه شــعر نــو و مولفه هــای 
شــعر امــروز آشــنا می شــود و تــا آخــر پــای احتــرامِ 
ــم  ــد و ســر تعظی ــتوار می مان ــرد، اس ــن دو بزرگ م ای

فــرود مــی آورد.
عاصی و هویت گرایی

یکــی از مــوارد مهــم و برجســتۀ برخوردهــای عاصی، 
ســخنگویی او از گفتمــان هویتــی، آزادی و آزاده گــی 
بــود کــه در آن زمــان در گوشــه و کنــار افغانســتان و 
بــه ویــژه در پنجشــیر بــه رهبــری اســطورۀ جهــاد و 
مقــاوت افغانســتان، »رســتم ثانــی« احمدشــاه مســعود 
شــکل گرفتــه بــود و »پرچــم ملتــش یــک بــار دگــر 
بــر افراختــه شــده بــود« و ملتــش دســتان خویــش را 

»بــر گــرد آفتــاب کمربنــد کــرده« بــود. 
او در زیــر پرچــم نظــام مســتبد و جنایت پیشــۀ 
حاکــم، دســت بــه ایــراد و انتقــاد مــی زد و شــعرهای 
ــی  ــایۀ حکومت ــر س ــرود. او در زی ــام می س ــد نظ ض
ــیِن آزادی  ــای کوهپایه نش ــه چریک ه ــتخباراتی، ب اس

ــد: ــرود می خوان ــواه، س خ
به خانه خانه رستمی 
به خانه خانه آرشی 

برای روز امتحان 
دالورِ کمان کشی 

عاصــی در اوج جنگ هــا، از هویــت فرهنگــی و 
جغرافیــای معنــوی اش نیــز می گفــت: 

گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی
غوغای کوه ترنم دریاست پارسی...

تصویر را مغازله را و ترانه را 
جغرافیای معنوی ماست پارسی...

را  ســرزمینش  داغ دیــدۀ  مــادراِن  درد  عاصــی 
اشــک  »پیتوجــای«  ویرانــی  بــرای  می نوشــت، 
ــته«  ــتۀ شکس ــای بس ــی دره ــه »بی زبان ــت، ب می ریخ
ــگل می گفــت  می گریســت و از کبوترهــای ســبز جن

از وداع گل ســوری: و 
کبوترهای سبز جنگلی در دوردست از من

سرود سبز می خواهند
من آهنگ سفر دارم

من و غربت
من و دوری

خداحافظ گِل سوری...!
عاصی و شعر پایداری

ــد شــعر مقاومــت و مقاومتــی ســرودن، پیــش  هرچن
از عاصــی شــکل گرفتــه بــود: اســتاد خلیــل اهلل 
خلیلــی در دیــار غربــت، در آغــاز و بعدهــا عده یــی 
ــام  ــِر نظ ــه از ش ــر ک ــورهای دیگ ــاعران در کش از ش
ــِر  ــد و س ــده بودن ــد ش ــم تبعی ــا ه ــم آواره و ی حاک
ــا جریان هــای حاکــم را نداشــتند، شــعر  ســازگاری ب
مقاومــت می ســرودند، امــا در ایــن میــان، عاصــی از 
ــه تعبیــر اســتاد لطیــف  معــدود شــاعرانی بــود کــه ب
ناظمــی، »شــعر مقاومــت را در جبهــۀ مقاومــت 
ــرود آزادی  ــگ، س ــای جن ــان آواره ــرود« و از می س
ــرد:  ــاد ک ــان را فری ــای قربانی ــی داد و ضجه ه ــر م س

قفس خون می شود تا می کشد آواز آزادی 
کهستان می تپد تا می کند پرواز آزادی 

گلوی بغض سنگ از هیبتش خورشید می زاید 
زهی بانگ بلند مشرق اعجاز آزادی...

 ***
بوی گل زمزمۀ باد بهار آزادی

عشق من آیینۀ قامت یار آزادی
کوکوی فاخته ها همهمل ماهی ها

چهچۀ باغ و سرودِ لب خار آزادی
 ***

این ملِت من است که دستان خویش را
بر گرد آفتاب کمربند کرده است...

***
کابل ای کابل

زخم هایت را مکن عریان
مرگ از بیچاره گی هایت نمی شرمد

ــی،  ــی ن ــون و چرای ــس چ ــچ ک ــام هی ــت را مق قاتل
ــت... ــابی نیس حس

 ***
بگو به خاک فروش

که دست از سر این خاک توده بردارد
و پای مرکب بیگانه پرور خود را 

به این قلمرو بسیار کشته نگذارد...
 ***

یکی دره از دره های بهشت
به بر صخره بر سر هوای بهشت

ز هندوکش آغاز می شد همی
به کهدامنان باز می شد همی...

 ***
ملتم پرچمش افراخته یک بار دگر

چرخ پیشش سپر انداخته یک بار دگر...
عاصــی بــا ایــن ســروده ها، جایگاهــش را در دل 
مقاومــت افغانســتان تثبیــت کــرد و از برجســته ترین 

ــد. ــناخته ش ــور ش ــرای کش ــاعران مقاومت س ش
عشق در عاصی 

ــازی هســت،  ــه عنصــر انسان س عشــق جــدای این ک
تــرس  هســت،  نیــز  آزادکننــده  و  وابســته کننده 
دهنــده و پایمــردی دهنــده هــم اســت. ایــن کارکــرد 
عشــق را در عاصــی و برخوردهایــش می تــوان دیــد 

ــد: و خوان
ــه  ــاران گرماب ــارش، از ی ــب ب ــتاد مح ــاد اس زنده ی
و گلســتاِن او می گفــت، عاصــی پــس از عاشــق 
ــد و او  ــاری ش ــتناکی ج ــکل وحش ــه ش ــدنش ب ش
)معشــوق  عاصــی( بــود کــه عاصــی را، عاصــی 
ــاد  ــعرهایی ی ــاخت... او از ش ــاعر س ــاخت و ش س
ــی  ــودش، در عاص ــور خ ــن حض ــه حی ــرد ک می ک
شــکل گرفتــه بــود. اســتاد بــارش عاصــی را شــاعری 
عاشــق، حســاس و همیشــه جــاری می دانســت. 
روایــت دیگــری نیــز از کاکای عاصــی »محمــد 
ــدۀ  ــن رانن ــد: م ــه می گوی ــود دارد ک ــحاق« وج اس

ــودم. ــان ب ــل ـ حیرت ــیر کاب مس

به مناسبت 24مین 
سالروز شهادت 

بلندقامت  ر    »سپیدا
شعر فارسی«،
 قهار عاصی

عـاصی چگـونه عـاصی شـد؟

فرهاد سـجودی

ACKU



ریاســت  دوم  معــاون  محقــق،  محمــد 
ــغول  ــت مش ــه حکوم ــد ک ــی می گوی اجرای
زورآزمایــی بــا رقیبــان احتمالــی آینــدۀ خــود 
در بلــخ، قنــدوز و مناطــق مرکــزی می باشــد 
و همچنــان در صــدد شــعله ور ســاختن 

جنگ هــای داخلــی اســت .
آقــای محقــق بــا اشــاره بــه حملــه گروهــی 
طالبــان بــه ولســوالی ســیدآباد والیــت 
ــت های  ــر از سیاس ــار دیگ ــدان وردک ب می
ــه  ــلح ب ــان مس ــل مخالف ــت در مقاب حکوم

ــت. ــرده اس ــاد ک ــدت انتق ش
بــه گفتــۀ آقــای محقــق: »ایــن فاجعــه 
ولســوالی ســید آبــاد کــه عــاوه بــر شــهادت 
دســته جمعــی پرســونل، تروریســتان تمامــی 
امکانــات دولتــی را بــه آتــش کشــیده و 
جنازه هــای شــهدای نیروهــای امنیتــی در 
ــت  ــه حکوم ــت ک ــده اس ــی مان ــاحه باق س
ــی  ــان احتمال ــا رقیب ــی ب ــغول زور آزمای مش
آینــده خــود در بلــخ ، قنــدوز و مناطــق 
مرکــزی می باشــد و تــازه در صــدد شــعله ور 
ــی در درون نظــام  ســاختن جنگ هــای داخل

ــت«.  اس
شــاه جهان  محمدعــارف  حــال،  ایــن  در 
والــی میــدان وردک تاییــد کــرده اســت 
ــوالی  ــه ولس ــش ب ــب پی ــان دو ش ــه طالب ک
ــد. ــرده ان ــه ک ــت حمل ــن والی ــیدآباد ای س
آقــای شــاه جهــان گفتــه اســت کــه در ایــن 
ــوالی  ــس ولس ــده پولی ــان،  فرمان ــه طالب حمل
ســیدآباد بــا ۵ ســرباز دیگــر کشــته و ۴ 

ــد. ــده ان ــی ش ــر زخم ــرباز دیگ س

ریاســت  دوم  معــاون  حــال،  همیــن  در 
ــه  ــی توجهــی ب ــه ب ــی، حکومــت را ب اجرای
وضعیــت امنیتــی کشــور متهــم کــرده اســت.
ــت  ــس حکوم ــاب ریی ــق خط ــای محق آق
ــود  ــر ب ــت: »بهت ــه اس ــی گفت ــدت مل وح
ــت  ــه والی ــی ب ــکر کش ــه لش ــای اینک به ج
علیپــور  فرمانــده  زدن  بــرای  را  غــور 
ــت از  ــر حفاظ ــه فک ــد، ب ــازماندهی کنن س
ــری  ــو مت ــد کیل ــاد در چن ولســوالی ســید آب
ــد  ــن را می گوین ــود ای ــت می ب ــل پایتخ کاب
ــد،  ــه ان ــن گفت ــزرگان دی ــه ب ــر ک ســوء تدبی
ــور داد  ــزرگان کش ــه ب ــه هم ــت ک ــن اس ای
از  تعریفــی  حکومــت  ایــن  در  می زننــد 
دوســت و دشــمن وجــود نــدارد، بــه عــوض 
ــش  ــد و آت ــت را می کنن ــور دوس ــمن گ دش

در خرمــن خــود می زننــد .«
ــداد  ــور بام ــت غ ــی در والی ــای امنیت نیروه

ــتگیری  ــرای دس ــه، ب ــن هفت ــنبۀ همی روز ش
نیروهــای  فرمانــده  علی پــور  قومانــدان 
ــه  ــدان وردک ک ــت می ــزش مردمــی والی خی
ــل  ــوالی لع ــه ولس ــتانش ب ــوت دوس ــه دع ب
ــود، وارد  ــه ب و ســرجنگل والیــت غــور رفت

ــدند. ــل ش عم
بــه  کــه  توانســت  علی پــور  قومانــدان 
ــردم لعــل و ســرجنگل خــودش  ــت م حمای
را از محاصــره نیروهــای امنیتــی نجــات داده 

ــد. ــرار کن و ف
گفتــه می شــود کــه دســتور دســتگیری 
ــی  ــای غن ــوی آق ــور از س ــدان علی پ قومان
ــز  ــان نی ــت بامی ــود و از والی صــادر شــده ب
ــای  ــتگیری آق ــرای دس ــی ب ــای امنیت نیروه
ــرجنگل  ــل و س ــوالی لع ــه ولس ــور ب علی پ

ــد. ــده بودن ــزام ش اع

کنســولگری پاکســتان کــه از حــدود یــک مــاه پیــش 
در والیــت ننگرهــار در شــرق افغانســتان بســته شــده 

بــود، دیــروز دوبــاره بــه کارش آغــاز کــرد.
ــه  ــار، ب ــی ننگره ــخنگوی وال ــی، س ــاهلل خوگیان عط
میــان  توافــق  براســاس  کــه  گفــت  بی بی ســی 
ــولگری  ــای کنس ــتان و مقام ه ــه افغانس وزارت خارج
ــروز{  ــتان از امروز}دی ــولگری پاکس ــتان، کنس پاکس
صــدور ویــزا بــرای اتبــاع افغانســتان را در ایــن 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــت از س والی
ــل اعــام  ــش ســفارت پاکســتان در کاب ــاه پی ــک م ی
ــن کشــور در شــهر جــال  ــه کنســولگری ای ــرد ک ک
آبــاد را بــه دلیــل »دخالــت« حیــات اهلل حیــات، والــی 

ــدد. ــولگری، می بن ــی کنس ــور اجرای ــار در ام ننگره
ــه  ــود ک ــده ب ــی ش ــان مدع ــات در آن زم ــای حی آق
ــود  ــتان وج ــولگری پاکس ــاد« در کنس ــوه و فس »رش
ــه  ــوه گرفت ــی رش ــا هزارافغان ــه «صده دارد و روزان
را  اظهــارات  ایــن  پاکســتان  می شــود«. ســفارت 

»بی اســاس و مغرضانــه« خوانــده بــود.
از حیــات اهلل حیــات، والــی ننگرهــار نقــل قــول 
ــه  ــی کنســولگری مداخل ــور داخل ــه او در ام شــده ک

نکــرده ولــی تســهیاتی را بــرای مراجعیــن در اطراف 
کنســولگری ایجــاد کــرده کــه »جلــو رشــوه« گرفتــه 

شــده  اســت.
ــد  ــت بع ــرار اس ــه ق ــد ک ــی گفته ان ــای محل مقام ه
ــزا  ــه وی ــر روزان ــک هــزار و 800 نف ــرای ی ــن ب از ای
ــک  ــه ی ــن ب ــًا از ای ــه قب ــی ک ــود، در حال صــادر ش

ــد. ــادر می ش ــزا ص ــه وی ــر روزان ــزار و ۵00 نف ه
کنســولگری پاکســتان در شــهر جال آبــاد نیــز بــرای 
صدهــا شــهروند والیت هــای شــرق افغانســتان ویــزا 
ــدن  ــته ش ــته بس ــاه گذش ــک م ــد، در ی ــادر می کن ص
کنســولگری پاکســتان باعــث مشــکات زیــادی بــرای 

ســاکنان والیت هــای شــرقی افغانســتان شــده بــود.
پاکســتان  کنســولگری  مجــدد  بازگشــایی  بــرای 
وزیــران خارجــه افغانســتان و پاکســتان نیــز قبــًا بــا 

ــد. ــرده بودن ــو ک ــم گفت وگ ه

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2346  د  و   شنبه        16 میزا ن   /   مهر     y    1397    27محرم الحرام   y 1440  8ا كتبر      62018

نامزدانبیشتریازفهرستحذفخواهندشد

وزیر خارجۀ پاکستان به امریکا:

نبایدازدورنمایافغانستانبهمانگریست
محقق:

حکومتمشغولزورآزماییبارقیباناحتمالیآیندۀخوداست

بازگشاییکنسولگریپاکستاندرننگرهار

ــام  ــتان اع ــی افغانس ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ــات  ــای انتخاب ــذف نامزده ــال ح ــه احتم ــرد ک ک
ــی  ــت نهای ــه فهرس ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب پارلمان

ــود دارد. ــوز وج ــده، هن ــام ش اع
ــن  ــو ای ــخنگوی و عض ــی، س ــا روحان ــی رض عل
بــه  شــکایت  انــواع  کــه  می گویــد  کمیســیون 
کمیســیون رســیده و حتــا پرونــده کســانی کــه قبــًا 
ــل  ــا تکمی ــته، ی ــان شــکایت وجــود داش ــارۀ  آن درب

ــدن  ــل ش ــال تکمی ــم در ح ــا ه ــت و ی ــده اس ش
ــت. اس

تصامیــم کمیســیون شــکایت انتخابــات نهایــی 
ــات،  ــون انتخاب ــودم قان ــادۀ ن ــاس م ــه اس ــوده و ب ب
ــی  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیده گی ب ــیون رس کمیس
می توانــد موضوعــات محــدودۀ صاحیتــش را حتــا 
بــدون وجــود شــکایتی مــورد بررســی قــرار دهــد.

ــذف  ــت ح ــاالً از فهرس ــه احتم ــی ک ــمار نامزدان ش

شــوند، نــوع شــکایاتی کــه علیــه آنــان وجــود دارد 
و تاریــخ اعــام تصمیــم کمیســیون در ایــن زمینــه، 

روشــن نیســت.
بــه  کمیســیون رســیده گی  نیــز  ایــن  از  پیــش 
شــکایت های انتخاباتــی افغانســتان 3۵ نامــزد را 
ــذف  ــی ح ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــت نام از فهرس
کــرد کــه دوازده نماینــدۀ برحــال پارلمــان نیــز جــزء 

ــود. ــده گان ب ــذف ش ح
انتخابــات پارلمانــی افغانســتان قــرار اســت در 
ــود.  ــزار ش ــر، برگ ــال تأخی ــه س ــا س ــزان ب 28 می
ــی  ــزد 2۵0 کرس ــر نام ــات 2۵6۵ نف ــن انتخاب در ای
مجلــس نماینــده گان شــده و نزدیــک بــه 9 میلیــون 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــدۀ ثب رأی دهن
پرتــاب دو بمــب دســتی بــه منــزل رییس کمیســیون 

ت یا شکا
گــزارش شــده کــه افــراد مســلح بــه خانــه عبدالغزیز 
ــات دو  ــس کمیســیون شــکایات انتخاب ــی، ریی آریای
بمــب دســتی پرتــاب کرده انــد. زمــان انفجــار آقــای 
ــه او  ــا ب ــوده، ام ــزل ب ــواده اش در من ــی و خان آریای
ــیده  ــه نرس ــزل صدم ــاکن در من ــراد س ــایر و اف س

اســت.
آقــای روحانــی دربــاره عامــان ایــن حملــه گفــت 
کــه موضــوع بــه پولیــس حــوزۀ ســوم امنیتــی کابــل 

راجــع شــده و تحقیــق دربــاره ادامــه دارد.
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ــه در  ــت ک ــتان گف ــه پاکس ــر خارج وزی
واشــنگتن کامــًا ایــن مســأله را شــفاف 
ــای  ــد از دورنم ــه نبای ــرده ک ــازی ک س
افغانســتان بــه پاکســتان نگریســته شــود.
ــۀ  ــر خارج ــی، وزی ــود قریش ــاه محم ش
اســام  دولــت  گفــت،  پاکســتان 
آبــاد بایــد یــک سیاســت خارجــی 
ــیدن  ــت بخش ــا اولوی ــر را ب انعطاف پذی
ــز دیگــری  ــر هــر چی ــی ب ــع مل ــه مناف ب

پیگیــری کنــد.
وزیــر خارجــۀ پاکســتان بــا اشــاره 
ــل  ــازمان مل ــت س ــزاری نشس ــه برگ ب

ــده  ــش راه انــدازی ش ــه چنــدی پی ک
ــاد  ــک نه ــل ی ــازمان مل ــت: س ــود، گف ب
بین المللــی اســت و بایــد بــرای ارایــه راه 
ــد. ــر عمــل کن حل هــای مناســب، موثرت

او در جریــان دیــدارش بــا مایــک پامپئو، 
همتــای امریکایــی خــود گفتــه بــود 
ــط دو  ــال رواب ــه دنب ــاد ب ــام آب ــه اس ک
طرفــه بــر مبنــای احتــرام متقابــل اســت 
ــش از 70  ــور بی ــن دو کش ــط بی و رواب
ــا  ــن راحتی ه ــه ای ــر دارد و ب ــال عم س
تضعیــف شــدنی نیســت و در عیــن 
حــال، بــه تدریــج رو بــه بهبــود اســت.

ــی  ــل زاد، هماهنگ ــت خلی ــت: ماموری ــده اس ــده،  آم ــر ش منتش
ــای  ــان پ ــرای آوردن طالب ــور ب ــات آن کش ــتی اقدام و سرپرس
میــز مذاکــره اســت. او همیــن وظیفــه را در خصــوص دولــت 
ــن  ــا بهتری ــده دارد ت ــر عه ــز ب ــا نی ــایر طرف ه ــتان و س افغانس
ــر  ــه توافقــی بــر ســر درگیری هــا و ب راه را بــرای دســت یابی ب

ــد. ــای مذاکــرات بیای مبن
ــوان  ــه عن ــش ب ــان انتصاب ــفر او از زم ــدار نخســتین س ــن دی ای
ــژه امریــکا اســت و نشــان می دهــد کــه دولــت آن  نماینــدۀ وی
ــد صلــح افغانســتان حمایــت کــرده،  کشــور می خواهــد از رون

ــد و در آن شــرکت داشــته باشــد. آن را تســهیل کن
بــا اینکــه هیــچ اظهــار نظــر رســمی یی دربــارۀ احتمــال دیــدار 
ــورت  ــر ص ــان در قط ــده گان طالب ــکا بــا نماین ــدۀ امری نماین
ــتی  ــن نشس ــزاری چنی ــال برگ ــان از احتم ــع طالب ــه، مناب نگرفت

صحبــت کرده انــد.
ــارۀ احتمــال  ــه ســوالی درب ــان در پاســخ ب ــع طالب یکــی از مناب
ــه  ــان در دوح ــی طالب ــده گان سیاس ــا نماین ــل زاد ب ــدار خلی دی
ــار  ــاره اظه ــن ب ــرایط، در ای ــن ش ــم در ای ــت: »نمی خواه گف

ــم«. نظــر کن
ــه  ــه دیلــی تایمــز گفت ــن ب ــان پیــش از ای ــان طالب منابعــی از می
بودنــد کــه بــرای دور دوم مذاکــرات بــا امریــکا آمــاده هســتند.
ــال  ــوری س ــاه جن ــه در م ــرف ک ــن دو ط ــدار ای ــتین دی نخس
جــاری برگــزار شــد، گامــی بــزرگ در سیاســت امریــکا بــرای 
ــرای  ــا راهــکاری سیاســی ب ــود ت ــا طالبــان ب دیــدار رو در رو ب

ــد. ــری افغانســتان بیاین حــل مســأله درگی
منابــع طالبــان اظهــار کــرده انــد، پیش بینــی  می شــد کــه دیــدار 
دوم میــان دو طــرف در مــاه ســپتامبر برگــزار شــود، امــا از آنجــا 
کــه امریکایی هــا منتظــر انتصــاب خلیــل زاد بــه عنــوان نماینــدۀ 

ویــژه بودنــد، ایــن نشســت در آن زمــان برگــزار نشــد.

ACKU
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مشـکلافغـانستانوپـاکستان؛
راهحلـیاست؟

عمـر اختاف و منازعه میان افغانسـتان و پاکسـتان 
مسـاوی بـه عمر تشـکیل کشـور پاکسـتان)۱9۴7( 
هـر  زمـام داران  و  حکومت هـا  چنـد  هـر  اسـت. 
دو کشـور در ایـن هفـت دهـه بـه گونـۀ متفـاوت، 
اختـاف و منازعـات طرفیـن را کـه در واقـع بـه 
اسـت،  شـده  مبـدل  پوشـیده  و  مزمـن  دشـمنی 

بازتـاب داده انـد. 
همسـایۀ  کشـور  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  پاکسـتان 
مرزهـای  سـوی  دو  در  موقعیـت  بـا  کـه  کشـور 
مـرزی)در  فاصلـه  بیشـترین  شـرقی  و  جنوبـی 
حـدود 2600 کیلومتـر( را بـا افغانسـتان دارد، از 
مهمتریـن همسـایه های نقـش آفریـن و تأثیرگـذار 
در تحـوالت و حـوادث دهه هـای اخیر افغانسـتان 
و  تفاهـم  همچنـان  و  دشـمنی  و  منازعـه  اسـت. 
تعامـل بـا پاکسـتان در چگونگی تحـوالت مختلف 
سیاسـی، امنیتـی، اجتماعـی و اقتصـادی افغانسـتان 
اثـر عمیـق، گسـترده و غیـر قابـل انـکار بـه جـا 
می گـذارد. افـزون بر آنکه افغانسـتان با پاکسـتان و 
بـه خصوص با جامعۀ پشـتون آن کشـور، از روابط 
و  مذهبـی  تاریخـی،  نـژادی،  فرهنگـی،  مشـترک 
زبانـی برخـوردار اسـت؛ ایـن روابـط و هم جواری 
دو کشـور بـا طوالنی تریـن مـرز و تنازعات بر سـر 
مسـایل گوناگـون بـه شـکل دهی اهـداف و منافـع 
مشـترک، متفـاوت و متقابل برای طرفیـن انجامیده 
اسـت. دولت هـا و زمـام داران دو کشـور دسترسـی 
بـه آن را بخشـی از اهـداف اسـتراتژیک و منافـع 
ملـی خود تلقی و در سـایۀ این تعریـف و تلقیات، 
مناسـبات طرفیـن در طـول هفتاد سـال مسـیری پُر 
فراز و نشـیب پیموده اسـت. هنوز این مسـیر برای 
طرفیـن پُـر خم و پیچ اسـت و هنوز دو کشـور راه 
ناهمـوار و دشـوار تقابـل و تعـارض را بـه طریـق 
تعامـل و توازن در مناسـبات خویـش تبدیل نکرده 

ند.  ا
پاکستان و مشکل الینحل ایدئولوژیک

در بحـث بـر سـر مشـکل پاکسـتان و افغانسـتان 
از  بـا سـایر کشـورها،  آبـاد  اسـام  نـزاع  و حتـا 
ایدئولـوژی اسـامی سـخن مـی رود کـه ریشـه و 
اسـاس تقابـل اجتنـاب ناپذیر را با همـه و از جمله 
بـا افغانسـتان می سـازد. در این برداشـت و تحلیل، 
پاکسـتان هسـتی و منفعـت خـود را بـر مبنـای این 
تقابـل دایمی تعریف و جسـتجو می کنـد که توقف 
و برگشـت از آن بـه معنـای پایـان حیات پاکسـتان 
تلقـی می شـود. نویسـندۀ امریکایـی کتـاِب »نبـرد 
تـا آخریـن نفـس«، خانم دکتـور کِرول کریستسـن 
فییـر کـه اخیـراً کتـاب او در کابـل بـه فارسـی نیز 

ترجمه شـده اسـت، به همیـن باور می باشـد. خانم 
فییـر قبـًا بـه عنـوان پژوهشـگر ارشـد با موسسـۀ 
تحقیقاتـی رانـد و هم چنـان دفتر معاونت سـازمان 
ملـل متحـد در افغانسـتان کار کرده اسـت. دکترای 
خـود را از دانشـکدۀ تمـدن و زبان هـای جنـوب 
آسـیا از دانشـگاه شـیکاگوی ایاالت متحـده امریکا 
حاصـل کرده و به زبان های هنـدی، اردو و پنجابی 
نیـز تسـلط دارد. حـوزۀ تحقیقاتی خانـم فییر، امور 
سیاسـی و نظامی جنوب آسیا)افغانسـتان، پاکستان، 
هنـد، بنگلـه دیـش و سـریانکا( اسـت. او در این 
حـوزه صاحب چند کتاب اسـت و مقـاالت زیادی 
را در مـورد پاکسـتان و تروریـزم نگاشـته اسـت. 
موضـع  از  اسـتراتژیک  فرهنـگ  کـه  می گویـد  او 
ایدئولوژیـک یعنـی اسـام گرایی و جهاد، سیاسـت 
ارتـش پاکسـتان را تـا ابـد تشـکیل می دهـد. بـر 
مبنـای ایـن بـاور و تلقـی، در واقـع دخالـت و بی 
ثبات سـازی ارتـش هـر دو کشـور بـا حمایـت از 
و  اختافـات  بـه  جهـادی  و  اسـامی  گروه هـای 
منازعـات بـر سـر دیورنـد، رابطـۀ کابـل بـا دهلی 
و مسـایل دیگـر مربـوط نمی شـود. ایـن اختافات 
و ادعاهـای طرفیـن حـل شـود و یـا نشـود، ادامـۀ 
جنـگ تا آخرین نفـس، فرهنگ اسـتراتژیک ارتش 
پاکسـتان را تشـکیل می دهـد؛ جنگی کـه مبنای آن 

را ایدئولـوژی اسـام و جهـاد می سـازد.
دسترسـی پاکسـتان بـه سـاح اتمـی نکتـۀ دیگری 
اسـت کـه از نظر خانـم فییـر، فرهنگ اسـتراتژیک 
ارتـش پاکسـتان را تقویت می کنـد و ارادۀ ارتش را 
در حمایـت از گروه هـای ایدئولوژیک اسـام گرای 
و  هنـد  برابـر  در  آنـان  از  اسـتفاده  و  سـتیزه جو 

افغانسـتان مضاعـف می سـازد.
آن اسـت کـه  معنـای  بـه  تلقیـن  ایـن دیـدگاه و 
بـی  سیاسـت  پایـان  گـواه  هیـچ گاه  افغانسـتان 
سـوی  از  مسـتقیم  غیـر  جنـگ  و  ثبات سـازی 
پاکسـتان نمی باشـد. حـل هیـچ اختـاف مـرزی و 
غیـر مـرزی و هیچ گونـه دیپلوماسـی و تعامـل بـا 
پاکسـتان نمی توانـد افغانسـتان را از شـر دخالـت 
از  حمایـت  بـر  کشـور  آن  سیاسـت  و  پاکسـتان 
گروه هـای اسـامی مخالـف دولـت، نجـات دهد؛ 
حتـا اگـر افغانسـتان منازعـۀ دیورند را با پاکسـتان 
حـل کنـد و حاضـر بـه تعامـل و توافـق بـر مبنای 
منافـع متقابل باشـد، مانـع جنگ و بی ثبات سـازی 
افغانسـتان بـر مبنـای فرهنـگ اسـتراتژیک ارتـش 

نمی توانـد.  شـده  پاکسـتان 
معنـای ایـن تحلیـل و نتیجه گیری برای افغانسـتان، 
اسـارت جاودانی افغانسـتان در آتش جهنِم سـاخته 
رابطـۀ  کـه  کسـانی  اسـت.  پاکسـتان  پرداختـۀ  و 
پاکسـتان و افغانستان را با این نگاه و باور کریستین 
فییـر می بیننـد، در واقـع می خواهند بگوینـد که هر 
گونـه مذاکـره، تفاهـم، تعامـل و توافق با پاکسـتان 
بر سـر هـر اختـاف و منازعه یی به شـمول منازعۀ 
دیورنـد، افغانسـتان را از این آتش جهنم برسـاختۀ 
پاکسـتان نجـات داده نمی توانـد. افغانسـتان باید تا 
ابـد، کـم از کـم تـا آن زمانـی کـه بـه یـک قدرت 
اتمـی مبـدل شـود و بـا ایجـاد ارتـش مسـاوی بـا 
ارتـش پاکسـتان بـه تـوازن قوا برسـد، یا تـا زمانی 
کـه کشـوری به نـام پاکسـتان از صفحـۀ روزگار و 
روی زمیـن حـذف شـود، در آتشـی کـه پاکسـتان 

برایـش شـعله ور می سـازد، بسـوزد و بسـازد.

امـا ایـن نـگاه و ایـن تلقـی از مشـکل دو کشـور، 
یـک نـگاه سـیاه و سـفید و نـا منطبـق بـا واقعیـت 
تغییـر و تحـول در پدیده هـای سیاسـی و اجتماعی 

ست.  ا
مشـکل  بحـث  در  مهـم  و  اساسـی  نکتـۀ  دو 

پاکسـتان و  افغانسـتان 
در بحث بر سـر مناسـبات افغانسـتان و پاکستان دو 
موضـوع از مباحـث اصلـی شـمرده می شـود که با 
بیان شـفاف و پاسـخ روشـن به پرسـش های نهفته 
در آنهـا می تـوان نقشـۀ مناسـب راه را در عبـور 
طرفیـن  روابـط  ناهمواری هـای  و  دشـواری ها  از 

کرد:  ترسـیم 
بیـان درسـِت  و  منازعـات  دقیـق  ۱ - ریشـه یابی 
اهـداف و منافع متعـارض و متقابـل طرفین در این 

اهـداف و منازعـات. 
و  یافتـن  جهـت  در  عملـی  حـل  راه  ارایـه   -  2
شـکل گیری تعامـل و تـوازن در اهـداف و منافـع 

دو کشـور. متقابـل  و  متفـاوت 
منازعـه دیورنـد، اهـداف و منافـع پاکسـتان در 

ن نستا فغا ا
مـرز دیورنـد و توافق نامـۀ دیورنـد که در نخسـتین 
عیسـوی  پاکسـتان)۱9۴7(  کشـور  تشـکیل  سـال 
تبدیـل  پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان  منازعـه  بـه 
شـد، روابـط میـان طرفیـن را از آن زمـان تاکنـون 
داد.  قـرار  خصومـت  و  اعتمـادی  بـی  مسـیر  در 
توافق نامـه یـا معاهـدۀ دیورنـد کـه در ۱893 میـان 
امیـر عبدالرحمـن و حکومت بریتانیایـی هند امضا 
شـد، مرزهای جنوبی و شـرقی افغانسـتان را شکل 
داد. ایـن توافق نامـه و سـایر معاهدات بـا حکومت 
انگلیسـی هنـد را شـورای ملی افغانسـتان در سـال 
۱9۴9 پـس از ایجـاد تنـش رو بـه تزاییـد میـان دو 
کشـور بـی اعتبـار اعان کـرد؛ هر چند کـه معاهده 
از سـوی  امیرعبدالرحمـن خـان  از  دیورنـد پـس 
امیرحبیـب اهلل در معاهـده 2۱ مـارچ ۱90۵، امـان 
اهلل شـاه در دو معاهـدات 8 آگسـت ۱9۱9 و 22 
نومبـر ۱92۱، محمدنادرشـاه در 6 جـوالی ۱930 
و  تأییـد  مـورد  سـال۱9۴9  تـا  محمدظاهرشـاه  و 

قـرار گرفت.  پذیـرش 
علی رغـم آنکـه دولت هـا و دولت مـداران مختلـف 
افغانسـتان در طـول هفـت دهـه اختـاف و منازعه 
بـر سـر دیورنـد، بیـان و سیاسـت شـفاف در ایـن 
مـورد نداشـته انـد، امـا عدم پذیـرش مـرز دیورند 
مدعـی  گروه هـای  و  حلقه هـا  افـراد،  سـوی  از 
آن سـوی دیورنـد چـه در درون حاکمیـت و چـه 
بیـرون از حاکمیـت در جهت بازگردانـدن خاک ها 
افغانسـتان تلقـی  و سـرزمین های از دسـت رفتـۀ 
)خیبـر  ایالـت  سـه  کـه  سـرزمین هایی  می شـود. 
ایالـت  از چهـار  بلوچسـتان(  و  پشـتونخوا، سـند 
پاکسـتان بـه شـمول مناطـق هفت گانـۀ قبایلـی را 
در بـر می گیـرد. بنابرایـن، منازعـۀ دیورنـد بـرای 
محسـوب  زنده گـی  و  مـرگ  منازعـه  پاکسـتان 
تـا  دیورنـد  آن سـوی  پیـروزی مدعیـان  می شـود. 
گـوادر و کراچـی بـرای افغانسـتان در ایـن منازعه 
معهـذا  اسـت.  پاکسـتان  به نـام  کشـوری  نابـودی 
پاکسـتان از همـان آغـاز منازعـه دیورنـد توسـط 
کابـل، ایـن منازعـه را بـه ابـزار منافـع ملـی خـود 

تبدیـل کـرد و از آن در ایـن جهـت سـود بـرد.

محمداكرام اندیشمندبخش نخست

علی رغم آنکه دولت ها و دولت مداران 
مختلف افغانستان در طول هفت دهه 
اختالف و منازعه بر سر دیورند، بیان 

و سیاست شفاف در این مورد نداشته 
اند، اما عدم پذیرش مرز دیورند از 

سوی افراد، حلقه ها و گروه های مدعی 
آن سوی دیورند چه در درون حاكمیت و 

چه بیرون از حاكمیت در جهت بازگرداندن 
خاک ها و سرزمین های از دست رفتۀ 

افغانستان تلقی می شود. سرزمین هایی 
كه سه ایالت )خیبر پشتونخوا، سند و 
بلوچستان( از چهار ایالت پاكستان به 

شمول مناطق هفت گانۀ قبایلی را در بر 
می گیرد. بنابراین، منازعۀ دیورند برای 

پاكستان منازعه مرگ و زنده گی محسوب 
می شود. پیروزی مدعیان آن سوی دیورند 
تا گوادر و كراچی برای افغانستان در این 

منازعه نابودی كشوری به نام پاكستان 
است. معهذا پاكستان از همان آغاز منازعه 
دیورند توسط كابل، این منازعه را به ابزار 
منافع ملی خود تبدیل كرد و از آن در این 

جهت سود برد.

خلـــــک:

 په غزين کې وسله وال طالبان 

د مالیې په نوم پيسې اخيل

ــې  ــار د لوي ــو د کابل-کنده ــله والو طالبان ــي، وس ــي واي ــزين چارواک د غ

ــر پاخــه ســړک  ــوزويل او پ ــه ال ــوی او واړه پلون ــداد، څــو ل ــر امت الرې پ

ــړی دی. ــد ک ــې بن ــګ راتګ ی ت

لــه دې املــه د ســیمې خلــک، مســافر وړونکــي موټــر او د بــار وړونکــو 

موټــرو چلوونکــي مجبــور دي چــې لــه پاخــه ســړکه واوړي او پــه خامــه 

الرو پــه هغــو ســیمو کــې چــې د وســله والو طالبانــو پــه الس کــې دي، 

تــګ راتــګ وکــړي.

پــه ســیمه کــې یــو شــمېر خلکــو ازادي راډیــو تــه ویــي چــې وســله وال 

طالبــان لــه هغــو خلکــو چــې د کابل-کندهــار د لویــې الرې د تخریبېــدو 

ــوم پيســې  ــه ن ــې پ ــور دي، د مالی ــه مجب ــر خامــه الرو ســفر ت ــه پ ــه امل ل

هــم اخــي.

وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویي.

ــد کــړی  ــی ســړک هــم بن ــه تلل ــدړو ولســوالۍ ت ــو د ان وســله والو طالبان

دی.

ــله والو  ــې وس ــی چ ــوري وای ــارف ن ــد ع ــد، محم ــزين د وايل ویان د غ

طالبانــو پــه قره بــاغ ولســوالۍ کــې څــو پلونــه تخریــب کــړي او د کابــل-

ــد کــړی دی. کندهــار ســړک یې بن

ــه ســیمه کــې  ــات پ ــه پوځــي عملی ــر ژر ب ــل چــې ډې ــوري ووی عــارف ن

ــل يش. پی

ــو احضــارات  ــي ځواکون ــه کــړه: »زمــوږ امنیت ــوري زیات محمــد عــارف ن

ــر  ــه هــم وراســتول شــوي او ډې ــوي ځواکون ــل کــړي او د مــي اردو ن پی

ژر بــه د دې ســیمو او نــورو ولســوالیو د پاکولــو لپــاره تصفیــوي عملیــات 

پیــل يش.«

د غــزين د وايل ویانــد شــنبه د اکټوبــر ۶مــه، ازادي راډیــو تــه وویــل چــې 

د غــزين او پکتیــکا د ســړک پــر امتــداد هــم لــه څلــورو ورځــو راهیســې 

عملیــات روان دي او امنیتــي پوســتې بــه هــم ځــای پــر ځــای يش.

غــزين د افغانســتان یوازنــی والیــت دی چــې ســږ کال بــه د ولــي جرګې 

انتخابــات نــه په کــې کېــږي.

ــار  ــزين ښ ــر غ ــه، پ ــه ۱۰م ــټ پ ــو د روان کال د اګس ــله والو طالبان وس

ــړه. ــه وک ــه حمل درن

د ملګــرو ملتونــو د ســازمان د اټــکل لــه مخــې، پــه هغــې خونــړۍ حملــه 

ــوی  ــار ل ــول، د ښ ــان ش ــړي ووژل او زخمی ــي وګ ــه ملک ــې ۲۰۰ تن ک

ــاوان هــم ورســېد. ــر مــايل ت ــه ډې ــه وســوځېدل او خلکــو ت بازارون

د افغانســتان د مــي دفــاع وزارت پخوانــی مرســتیال ویانــد، جــرال محمد 

رادمنــش پــرون لــه ازادي راډیــو رسه پــه مرکــه کــې وویــل چــې حکومــت 

بایــد پــه غــزين کــې د خلکــو ســیايس او اقتصــادي وضعیــت تــه زیــات 

پــام کــړی وی او دا والیت یــې لــه داســې کمــزوري حالتــه ژغورلــی وی.

ــاع  ــري، دف ــاوې ل ــې کمزورتی ــه ک ــه دې برخ ــت پ ــي: »دول ــوړی واي نوم

ــا ده، دولــت نــه دی  وزارت، د کورنیــو چــارو وزارت پــه کار کــې نیمګړتی

توانېدلــی چــې خلکــو تــه کارونــه پیــدا کــړي چــې لــه امله یــې پــه غــزين 

ــه چــې لــه غــزين  ــر زیــات کــړی دی. هغــه پروګرامون کــې فقــر دوه براب

رسه یــې ژمنــه شــوې وه، بایــد عمــي يش کــه نــه، شــعاري مســایل هېــڅ 

ــه يش حــل کــوالی او وضعیــت ال خرابېــدالی يش.« ســتونزه ن

د افغانســتان جمهــور ریيــس غــزين تــه پــه وروســتي ســفر کــې لــه خلکــو 

رسه ژمنــه وکــړه چــې غــزين بــه لــه اداري اړخــه د لومــړۍ درجــې والیتونو 

کــې وګڼــل يش او امنیتــي کمربندونــه به یــې ټینــګ يش.

ــله والو  ــار د وس ــر ښ ــزين پ ــه، د غ ــه حوال ــس پ ــري اژان ــرز خ د روېټ

ــې ۲۰  ــړې وه چ ــه ک ــي ژمن ــمرش غن ــته ولس ــې وروس ــر حمل ــو ت طالبان

میلیونــه ډالــر بــه د غــزين د ښــار لــه بیارغونــې او لــه خلکــو رسه د مرســتې 

ــاره مــرف کــړي. لپ

د غــزين لــه ۱۸ ولســوالیو څخــه ټولــې پــه بشــپړ ډول یــا قســًا د 

دي. کــې  الس  پــه  طالبانــو  وســله والو 

غــزين پــه ۲۰۱۳ میــادي کال کــې د اســامي نــړۍ د ثقافــت مرکــز بلــل 

شــوی و.
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ـــدم  ـــتان از ع ـــفافیت افغانس ـــان ش ـــووالن در دیدب مس
ایجـــاد زمینه هـــای ارایـــه اطاعـــات در ادارات 
دولتـــی ســـخت انتقـــاد و برتطبیـــق قانـــون حـــق 

دسترســـی بـــه اطاعـــات تأکیـــد کردنـــد.
ـــی  ـــق دسترس ـــون ح ـــی قان ـــبت روز جهان ـــه مناس ب
ــی  ــک روزۀ دسترسـ ــس یـ ــات کنفرانـ ــه اطاعـ بـ
برنامـــه  ســـوی  از  معلومـــات،  بـــه  جهانـــی 
بین المللـــی بـــرای توســـعه ارتباطـــات، نهـــاد 
ــکو  ــر یونسـ ــتان و دفتـ ــفافیت افغانسـ ــان شـ دیدبـ

ــد. ــر شـ ــل دایـ ــروز در کابـ دیـ
ـــی  ـــق دسترس ـــون ح ـــس قان ـــن کنفران ـــخنرانان ای س
ــون در  ــن قانـ ــتان را بهتریـ ــات افغانسـ ــه اطاعـ بـ
ســـطح جهـــان خوانـــده و برتطبیـــق شـــدن آن در 

تمـــام ادارات دولتـــی تأکیـــد کردنـــد.
ســـید اکـــرام افضلـــی، سرپرســـت کمیســـیون نظـــارت 
ـــت:  ـــت گف ـــن نشس ـــات در ای ـــه اطاع ـــی ب دسترس
ـــود  ـــات وج ـــه اطاع ـــی ب ـــه دسترس ـــی ک ـــا زمان »ت
ـــا  ـــم معن ـــدار ه ـــعه پای ـــه توس ـــد پروس ـــته باش نداش

ـــدارد.« ن
ـــردم  ـــت: »اگرم ـــاور اس ـــن ب ـــه ای ـــی ب ـــای افضل آق
ــته  ــش نداشـ ــدار نقـ ــعه پایـ ــه های توسـ در پروسـ
باشـــند و حکومـــت  بـــا مـــردم مشـــوره های 
ـــه  ـــزی ک ـــید چی ـــن باش ـــد مطمی ـــام نده ـــادار انج معن
ـــردم  ـــت م ـــه خواس ـــازند، ب ـــوولین می س ـــه مس را ک

نخواهـــد بـــود«.
افضلـــی بـــا انتقـــاد تنـــد از عملکـــرد مســـووالن 
ـــاز  ـــد ب ـــم می گیرن ـــا تصمی ـــت: »اینه ـــی گف حکومت
ـــاز  ـــد و ب ـــوره می کنن ـــی مش ـــه مدن ـــا جامع ـــداً ب بع
بـــه نظـــر اعضـــای جامعـــه مدنـــی هـــم احتـــرام  
می کننـــد  کار  خودشـــان  دل  بـــه  نمی کننـــد، 
ــد«. ــد تطبیـــق می کننـ ــاخته انـ ــه سـ چیـــزی را کـ
او خطـــاب بـــه مســـووالن حکومتـــی گفـــت: 
ــدار  ــمول و پایـ ــه شـ ــعۀ همـ ــًا توسـ ــر واقعـ »اگـ
ـــرام  ـــم احت ـــردم ه ـــدای م ـــه ص ـــاز ب ـــد ب می خواهی
ـــات  ـــه اطاع ـــی ب ـــق دسترس ـــون ح ـــته و قان گذاش

ــخ گویی  ــرای پاسـ ــۀ بـ ــا زمنیـ ــد تـ ــق کنیـ را تطبیـ
مســـاعد شـــود.«

ـــت  ـــن نشس ـــاد در ای ـــر اقتص ـــتور وزی ـــی مس مصطف
ــق  ــه تطبیـ ــد بـ ــتان متعهـ ــت افغانسـ ــت، دولـ گفـ
ـــا  ـــت ت ـــات اس ـــه اطاع ـــی ب ـــق دسترس ـــون ح قان
ـــته  ـــدار برداش ـــداف پای ـــن اه ـــتای تأمی ـــی در راس گام

ـــود. ش
ــتان  ــات افغانسـ ــه اطاعـ ــی بـ ــون دسترسـ او قانـ
ــه  ــی بـ ــون دسترسـ ــن قانـ ــوان »بهتریـ ــه عنـ را بـ
اطاعـــات« در ســـطح جهـــان خوانـــده و گفـــت، 
ـــام  ـــی در تم ـــه مدن ـــای جامع ـــی نهاده ـــش نظارت نق
ـــتر  ـــته بیش ـــا گذش ـــه ب ـــی در مقایس ـــطوح حکومت س

شـــده اســـت.

ــر  ــال حاضـ ــتور:  در حـ ــای مسـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
نشســـت های  در  مدنـــی  جامعـــه  نماینـــده گان 
و  قوانیـــن  کمیتـــۀ  ملـــی،  تـــدارکات  کمیتـــۀ 
کمیته هـــای اجرایـــی حضـــور فعـــال دارنـــد.
ـــان داشـــت از ۱7 مـــادۀ اهـــداف توســـعه پایـــدار  او بی
ـــه  ـــی ب ـــق دسترس ـــون ح ـــه قان ـــوط ب ـــادۀ آن مرب 2 م
ـــون  ـــک قان ـــرح ی ـــش از ط ـــه پی ـــت ک ـــات اس اطاع

ـــود. ـــن ش ـــخ گویی آن روش ـــد  پاس ـــافی، بای انکش
ــانه های  ــاد رسـ ــا از دیـ ــتور گفـــت، بـ ــای مسـ آقـ
ـــت  ـــاد اس ـــز زی ـــات نی ـــه اطاع ـــای ب ـــی تقاض جمع
و مســـووالن حکومتـــی هـــم مکلفیـــت دارنـــد تـــا 
ــار  ــه در اختیـ ــورت همه جانبـ ــه صـ ــات بـ معلومـ

ــد. ــرار دهنـ ــانه ها قـ رسـ

ــنچارکی  ــا فاضـــل سـ ــید آقـ ــان باایـــن، سـ همزمـ
معیـــن نشـــراتی وزارت اطاعـــات و فرهنـــگ 
ــت  ــون اسـ ــن قانـ ــا بهتریـ ــون مـ ــد: »قانـ می گویـ
ولـــی درعرصـــه تطبیـــق مـــا بـــا چالش هـــای 

ــتیم.« ــه هسـ ــده مواجـ پیچیـ
ــی  ــت ذاتـ ــانچارکی: خصلـ ــای سـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
ـــی در ادارات  ـــزات کاف ـــدم تجهی ـــی و ع ادارات دولت
باعـــث شـــده انـــد تـــا در تطبیـــق قانـــون حـــق 
دسترســـی بـــه اطاعـــات چالش هـــا زیـــاد باشـــد.

ـــد  ـــه در 80 درص ـــا بیـــان اینک ـــنچارکی ب آقـــای س
ــود  ــات وجـ ــع اطاعـ ــی مرجـ ــای حکومتـ نهادهـ
دارد، گفـــت: »ظرفیـــت مامـــوران دولتـــی خیلـــی 
ــن را  ــی از قوانیـ ــد خیلـ ــت نمی تواننـ ــن اسـ پاییـ

بـــاالی خویـــش تطبیـــق کننـــد.«
ـــگر  ـــوری پژوهش ـــر تیم ـــد ناص ـــال، محم ـــن ح در ای
ـــوز  ـــا هن ـــد، ت ـــتان می گوی ـــفافیت افغانس ـــان ش دیدب
ــه  ــات را بـ ــد اطاعـ ــه بتوانـ ــاخت هایی کـ زیرسـ
ــد  ــرار دهنـ ــردم قـ ــار مـ ــی در اختیـ ــه اساسـ گونـ

بوجـــود نیآمـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه زیـــر ســـاخت های کنونـــی 
نـــه مـــردم محـــور انـــد و نـــه هـــم اداره محـــور، 
گفـــت: »یـــک تغییـــرات اساســـی بایـــد در زیـــر 
ـــات  ـــه اطاع ـــی ب ـــق دسترس ـــون ح ـــاخت های قان س
ـــت  ـــرد حکوم ـــه از کارک ـــا هم ـــد ت ـــود بیآی ـــه وج ب

آگاهـــی داشـــته باشـــند.«
ـــتان  ـــات افغانس ـــه اطاع ـــی ب ـــق دسترس ـــون ح قان
دارای 6 فصـــل و ۴۱ مـــاده می باشـــد کـــه بـــه 
تازه گـــی بـــه عنـــوان بهتریـــن قانـــون حـــق 
دسترســـی بـــه اطاعـــات شـــناخته شـــده اســـت، 
عـــدم تطبیـــق مـــواد ایـــن قانـــون، بـــا انتقادهـــای 
همیشـــه گی خبرنـــگاران و نهادهـــای پشـــتیبان 

ــت. ــوده اسـ ــه رو بـ ــانه ها روبـ رسـ

»حقدسترسیبهاطالعات«

بهترینقانونیکهعملینمیشود

ACKUآگـــــــــــهی




