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جان ماكسول

جریــان آجنــدای ملــی بــه روز یکشــنبه، ۱۵ 
میــزان از روز جهانــی معلــم بــا برگــزاری 
از  و  کــرد  گرامی داشــت  ویــژۀ  مراســم 
تالش هــای آمــوزگاران بــا اهــدای تندیــس 

ســپاس، قدردانــی نمــود.
ــو  ــینی عض ــراق حس ــین اش ــید حس ــای س  آق
ــم  ــای ابراهی ــی، آق ــدای مل ــان آجن ــد جری ارش
حکمتــی سرپرســت ریاســت اجرایــی ایــن 

جریــان، داکتــر اکــرم عظیمی...ادامــه صفحــه 3

سیاست بدون پشتوانۀ فرهنگی 
به تجارت سیاسی رسیده است

آگهـی

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح در افغانستان:
امریکاست جدی  مأموریت  افغانستان  در  صلح 

سفیر امریکا در کابل:
نیست امریکایی  انتخابات  افغانستان  انتخابات 

ACKU



ــه  ــور چ ــت غ ــرجنگِل والی ــل و س ــًا در لع واقع
می گــذرد؟ آیــا آن گونــه کــه ســران حــزب 
وحــدت مدعــی انــد، حکومــت می خواهــد 
همــان ســناریوِی میمنــه را کــه بــر ســِر قیصــاری 
ــرال  ــه جن ــوط ب ــِی مرب ــای مردم ــده نیروه فرمان
ــت جمهوری آورد، در  ــاون اوِل ریاس ــتم مع دوس

ــد؟  ــرار کن ــور تک ــرجنگل غ ــل و س لع
ــای  ــه در فض ــن رابط ــادی در ای ــای زی بحث ه
مجــازی و رســانه ها جریــان دارد. نوشــته های 
ــت  ــدت داغ اس ــه ش ــأله ب ــن مس ــِه ای ــه و علی ل
و یافتــن حقایــق از درون این گونــه نوشــته ها 
نیســت. حکومــت می گویــد  آســانی  کارِ  گاه 
ــای  ــری نیروه ــه رهب ــور ک ــده علی پ ــه فرمان ک
ــه  ــت ب ــده دارد، دس ــه عه ــی را ب ــزش مردم خی
اختطــاف،  جملــه  از  و  ضدبشــری  جنایــاِت 
تجــاوز بــه زنــان و دختــران و دزدی زده و هنــوز 

هــم می زنــد. 
شــاید شــمه یی از واقعیــت در هــر دو ادعــا 
وجــود داشــته باشــد ولــی موضــوِع اصلــی 
ــاری  ــل قیص ــرادی مث ــرا اف ــه چ ــت ک این جاس
و علی پــور برمی خیزنــد و در دفــاع از منطقــه 
آغــاز  در  آیــا  می گیرنــد؟  قــرار  محـــل  و 
ــن  ــود از ای ــت خ ــی، حکوم ــای مردم خیزش ه
ــت  ــلح حمای ــاِن مس ــر مخالف ــا در براب واکنش ه
ــت  ــل، حکوم ــی و زاب ــر در غزن ــرد؟ مگ نمی ک
بــه ایــن نیروهــا تجهیــزات جنگــی و پــول 
ترغیــب  و  تشــویق  را  آن هــا  و  نمی فرســتاد 
نمی کــرد؟ امــروز چــه شــده کــه نیروهایــی کــه 
بــه کمــِک حکومــت ســاخته شــده، بایــد مــورد 

ــد؟  ــرار گیرن ــی ق ــای حکومت ــۀ نیروه حمل
ــان،  ــر مخالف ــی در براب ــزش مردم ــای خی نیروه
تنهــا در میمنــه و غــور بــه وجــود نیامــده 
ــور  ــای کش ــیاری از والیت ه ــل در بس ــت، ب اس
ــز  ــرقی نی ــی و ش ــای جنوب ــژه والیت ه و به وی
تعــداد زیــاد از گروه هــای خیزیــش مردمــی 
وجــود دارنــد که ظاهــراً از مناطق شــان پاســداری 
ــف  ــای مخال ــه نیروه ــد ک ــد و نمی گذارن می کنن
ــاد  ــد از ی ــن را نبای ــوند. ای ــق ش ــن مناط وارد ای
ــن نیروهــا، نیروهــای منظــم نیســتند  ــرد کــه ای ب
کــه بتــوان آن هــا را واقعــًا بــه گونه یــی کــه الزم 
ــرول  ــام و کنت ــت نظ ــوزش داد و تح ــت، آم اس
ــت  ــی دس ــن نیروهای ــه چنی ــال این ک آورد. احتم
بــه خــالف ورزی بزننــد، بســیار زیــاد اســت. ایــن 
موضــوع از همــان نخســتین روزهــای بــه وجــود 
ــوان  ــه عن ــی ب ــزش مردم ــای خی ــدِن گروه ه آم
ــم  ــانه  ها و ه ــوی رس ــم از س ــی ه ــک نگران ی
از ســوی مــردم مطــرح شــد؛ امــا حکومــت کــه 
ــی  ــی آن چنان ــن امنیــت شــهروندان توانای در تأمی
نــدارد، ایــن نگرانی هــا را جــدی نگرفــت و 
ــا  ــن گروه ه ــم از ای ــه ه ــورت بی روحی ــه ص ب
ــان  ــات در اختیارش ــم امکان ــرد و ه ــت ک حمای

گذاشــت. در حالــی کــه ایــن مشــکل از راه هــای 
ــود. ــری و حــل ب ــل پیگی ــر قاب دیگ

امنیت شــان دخیــل  این کــه مــردم در تأمیــن 
ســاخته شــوند، بــا توجــه بــه ناتوانی هــای 
حکومــت، امــِر بــه جایــی اســت. وقتــی حکومت 
نتوانــد بــه وظایــِف خــود در چهارچــوِپ پولیــس 
و ارتــش عمــل کنــد، مــردم چگونــه بایــد از جان 
و مال شــان پاســداری کننـــد؟ اگــر دولــت واقعــًا 
ــر آن اســت  ــردم را دارد، بهت ــاع از م ــی دف توانای
کــه تمــام گروه هــای خیــزش مردمــی خلــع 
برونــد؛  بــه خانه های شــان  و  ســالح شــوند 
امــا اگــر حکومــت ناتــوان از تأمیــن امنیــت 
ــا ســوال در ایــن  ــدون حت مــردم اســت، مــردم ب
ــد. ــت می زنن ــه مقاوم خصــوص خــود دســت ب
ــای  ــک پیامده ــدون ش ــا ب ــه مقاومت ه  این گون

ــن  ــوان مطمی ــود را دارد. نمی ت ــِد خ ــوب و ب خ
ــه  ــه ب ــی ک ــزش مردم ــروه خی ــک گ ــه ی ــود ک ب
ســالح و تجهیــزات نظامــی مجهــز اســت، هیــچ 
نیــز  انجــام ندهــد. در گذشــته  کارِ خالفــی 
تجربــه نشــان داده کــه ایــن گروه هــا اگــر 
ــی  ــده اند، ول ــام ش ــد تم ــان مفی ــرای مناطق ش ب
بــرای مناطــق دیگــر زیان بــار بوده انــد. نخســـتین 
تجربــه در ایــن مــورد در زمــان حکومــت داکتــر 
ــم  ــان ه ــت. در آن زم ــورت گرف ــب اهلل ص نجی
ــری را  ــت سراس ــن امنی ــی تأمی ــت توانای حکوم
ــرادی  ــا و اف ــل گروه ه ــن دلی ــه همی نداشــت و ب
را در مناطــق مختلــِف کشــور تشــویق کــرد کــه 
در ازای پــول و امکانــات نظامــی، از مناطــق خــود 
ــه ایــن گروه هــا،  پاســداری کننــد. در آن زمــان ب
ــا  ــام ملیشــه داده می شــد و برخــی از آن هــا حت ن
ــز  ــل مجه ــیار ثقی ــای بسـ ــوپ و تانک ه ــه ت ب

ــد.  ــده بودن ش
ــب  اهلل  ــر نجی ــت داکت ــۀ ملیشــه های حکوم کارنام
ــه  ــا ن ــن گروه ه ــد. ای ــت ش ــرم آور ثاب ــیار ش بس
تنهــا هیــچ قانونــی را بــه رســمیت نمی شــناختند 

کــه حتــا بــه خــود نیــز گاهــی رحــم نمی کردنــد. 
ــت از  ــب اهلل می خواس ــر نجی ــه داکت ــی را ک جنگ
ــر  ــی دیگ ــه جنگ ــد، ب ــار کن ــازی مه راه ملیشه س
ــت داد.  ــر جه ــتاها تغیی ــهرها و روس در دروِن ش
از آن زمــان مــردم افغانســتان حتــا از شــنیدن نــام 

»ملیشــه« نفــرت دارنــد. 
گروه هــای خیــزش مردمــی نیــز همــان ملیشــه ها 
ــا  ــه اســت. این ه ــر یافت ــه نام شــان تغیی ــتند ک اس
و  می شــوند  کنتــرول  غیرقابــل  گاهــی  نیــز 
ــه  ــد ب ــکالتی را می توانن ــل مش ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــت ک ــب این جاس ــا جال ــد. ام ــود بیاورن وج
چــرا دیگــر فرماندهــان خیزش هــای مردمــی 
آیــا در جنــوب  ندارنــد؟  چنیــن مشــکالتی 
و شــرق، فرماندهــاِن مردمــی هیــچ خطــا و 
ــد  ــرا بای ــد؟ چ ــام نداده ان ــی انج ــِل فراقانون عم
قیصــاری بــه آن شــکِل مفتضــح و رقت بــار 
ــد  ــور بای ــی شــود و چــرا علی پ دســتگیر و زندان
چنیــن بی رحمانــه مــورد شــبیخون قــرار بگیـــرد؟

برخی هــا  ســوال برانگیزند.  همــه  این هــا   

می گوینــد کــه ارگ عمــاًل تــالش دارد کــه ایــن 
مناطــق را از وجــود پاســداراِن خــودی خالــی کند 
و آن گاه طــرح تصــرِف آن هــا را در همــکاری بــا 
ــر  ــه اجــرا درآورد. اگ ــب ب ــل طال ــی مث گروه های
ایــن گفته هــا صحــت داشــته باشــند، واقعــًا بایــد 
گفــت کــه زنــِگ خطــر بــه صـــدا در آمده اســت. 
ــم  ــه کری ــوط ب ــدت مرب ــزب وح ــووالن ح مس
ــبت  ــور نس ــه علی پ ــه ب ــی را ک ــی اتهام های خلیل
داده می شــود، رد می کننــد. در همیــن حــال بایــد 
ایــن نکتــه را فرامــوش نکــرد کــه والیــت غــور 
از ســالیان متمــادی دســتخوِش نزاع هــای قومــی 
ــان  ــه طالب ــت بیشــتر از آن ک ــن والی اســت. در ای
ــاِن  ــه ج ــودی ب ــای خ ــد، گروه ه ــر بیافرن دردس
هــم می افتنــد و در برخــی از ایــن رویداد هــا 
ــور،  ــد. غ ــته باش ــت می داش ــز دس ــت نی حکوم
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــروم و فقی ــیار مح ــی بس والیت
ــردمِ  ــا م ــد ب ــاز دارد. نبای ــه نی ــازی و توج بازس
ــن  ــت چنی ــن والی ــِت ای ــار و فرهنگ دوس باوق

ــود. ــورد ش ــه برخ بی رحمان
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احمـد عمران

آیـا علـی پور
 قیـصاری دیگـری است؟

 

اگــر بــرای تماشــای فضــای انتخاباتــی و شــعارهای رنگیــِن آن، از 
کابــل پــا فراتــر بگذاریــم، یــک نکتــه بســیار زود بــه ذهــن خطــور 
می کنــد و آن این کــه: »هویــت« و دغدغه هــای پیرامــوِن آن، 
درونمایــۀ اصلــِی شــعارهای انتخاباتــِی نامزدنماینــده گان در همــۀ 
ــا  ــه »ب ــد این ک ــعارهایی مانن ــای کشــور شــده اســت. ش والیت ه
ــم  ــردم خواه ــتِ  م ــدار هوی ــم«، »پاس ــه نمی کن ــان معامل هویت ت
ــن  ــه از ای ــت« هم ــن اس ــرِخ م ــط س ــما خ ــت ش ــود« و »هوی ب

واقعیــت حکایــت دارنــد.
ــهروند آگاه و  ــر ش ــرای ه ــعارها ب ــن ش ــه در وراِی ای ــا آن چ ام
نکته ســنجی قابــل رؤیــت و تحلیــل اســت؛ خاســتگاهِ ایــن 
ــی  ــِی احتمال ــت و منف ــای مثب ــا پهلوه ــا ب ــا و دغدغه ه گزاره ه
ــۀ  ــه وظیف ــید درحالی ک ــد پرس ــر، بای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می باش
اصلــِی یــک نماینــدۀ مجلــس، قانون گــذاری و نظــارت بــر 
ــای  ــده گان به ج ــۀ نامزدنماین ــرا هم ــت، چ ــن اس ــرای قوانی اج
ــت«  ــِم »هوی ــگ و مبه ــِث گن ــه بح ــم، ب ــح و مه ــر واض ــن ام ای

می پردازنــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش می تــوان مقدمه یــی بســیار 
ــِخ  ــای تاری ــه دهلیزه ــه ب ــه را ن ــن مقدم ــت و ای ــی نوش طوالن
ــه  ــخی همه جانب ــا راه داد و از دِل آن پاس ــه هزاره ه ــده ها، بلک س
بیــرون کشــید؛ امــا در ایــن ظــرِف کوچــک فقــط می تــوان تاریــِخ 
ــۀ او،  ــای داد و از کارنام ــی را ج ــای غن ــِت آق ــالۀ حکوم چندس
ــده گان را ره گیــری کــرد. ــِی نامزدنماین خاســتگاهِ شــعارهای هویت
حکومــِت آقــای غنــی زیــر نــام »دولــت وحــدت ملــی« بــر اثــر 
بُن بســت انتخابــات ریاســت جمهوری ۱393 شــکل گرفــت. 
ــک  ــز ی ــداهلل نی ــی و عب ــای غن ــان آق ــکا می ــری امری میانجی گ
ــاب  ــتان ایج ــح افغانس ــرد: مصال ــب می ک ــاص را تعقی ــِق خ منط
ــه  ــد، چ ــتون« باش ــک پش ــخِص اول مملکــت »ی ــه ش ــد ک می کن
ــی  ــات آفتاب ــی در انتخاب ــاِت میلیون ــه تقلب خــوب اســت حــاال ک
شــده، از ترکیــب تیم هــای شــما دو نفــر »دولــت وحــدت ملــی« 
ــری  ــران جلوگی ــم از بح ــد ه ــه بتوان ــی ک ــود؛ دولت ــکیل ش تش
ــه  ــِی کلم ــای واقع ــه معن ــدن ب ــت ش ــای مل ــم زمینه ه ــد و ه کن

ــتراند. را بگس
ــی را  ــا و نیرنگ های ــه صداقت ه ــه چ ــدا از این ک ــق ج ــن منط ای
بــا خــود حمــل می کــرد، بــا ُگل واژۀ »وحــدت ملــی« بــه دِل مــردم 
چنــگ انداخــت و قــرار بــر ایــن شــد کــه حکومــِت آقــای غنــی 
ــد و  ــرار ده ــهروندی ق ــازی و ش ــیر ملت س ــتان را در مس افغانس
اگــر جاهایــی جنــاب غنــی بــه خطــا رفــت، آقــای عبــداهلل او را 

تذکــر داده و راهنمایــی کنـــد!
ــه  ــد ک ــده ش ــت دی ــل به وضاح ــۀ عم ــفانه در مرحل ــا متأس ام
ایــن حرف هــا فقــط یــک چاشــنی و بهانــه بــرای امضــای 
ســند دولــت وحــدت ملــی بــوده و کارنامــۀ آقــای غنــی و تمــام 
ملــت  نــه در مســیر  او،  تصمیم گیری هــای کالن و حســاِس 
شــدن، بلکــه در جــادۀ تنــِگ قومیــت و عصبیــت ســیاه می شــود. 
آقــای غنــی کارِ خــود را بــا فلســفۀ تمامیت خواهــی در قــدرت و 
سیاســت، آن هــم بــا صبغــۀ قومــی، آغــاز کــرد. از تقســیم قــدرت 
ــی و  ــدت مل ــِت وح ــۀ دول ــاِس توافق نام ــر اس ــت ب و صالحی
روحیــۀ ملت ســازی ســر بــاز زد و فرهنــِگ انحصــار را بــا تمــامِ 
قــوت تعقیــب نمــود. از ایــن فراتــر، او از توزیــع شــناس نامه های 
برقــی براســاِس قانــون توشیح شــدۀ ثبــت احــوال نفــوس 
خــودداری ورزیــد و بــا لجاجــت تمــام، بــا بیمــاراِن قومــِی یونــی 
و کم طاقتــی هم داســتان شــد کــه شعارشــاِن »اســالمیت مســاوی 
ــت،  ــان نیس ــه افغ ــس ک ــه »هرک ــد ک ــود و می گفتن ــت« ب افغانی

حرامــی اســت و بایــد از ایــن وطــن بیــرون شــود!«
داکتــر عبــداهلل بــه عنــوان رییــس اجرایــِی حکومــت نیــز 
نتوانســت جلــو کژروی هــاِی غنــی را بگیــرد؛ از ایــن رو در ادامــۀ 
ــه  ــردم ب ــِر م ــی در نظ ــدت مل ــِت وح ــتانی، حکوم ــن هم داس ای
»حکومــِت غنــی و یــون و طاقــت« تنزل یافــت و مردمِ ســرخورده 
از بــازی قــدرت و تحمیــل هویــت، پذیــراِی کســانی شــدند کــه 
ــۀ  ــادۀ یک طرف ــارغ از ج ــی و ف ــرس و مصلحت اندیش ــدون ت ب
ــاد  ــردم را فری ــد آرزوهــای سرکوب شــدۀ م ــی، بتوانن وحــدت مل
بکشــند؛ کســانی کــه شــاید بی نام ونان ونشــان باشــند امــا از 
ــه  ــام و تُنک تجرب ــاید کله خ ــد؛ ش ــی برخوردارن ــارِت قوم جس
باشــند ولــی بــر فاشیســِم قومــی و حکومتــی نفریــن می فرســتند!

ــز  ــی نی ــِی فراوان ــاِی احتمال ــی، زیان ه ــن معادله ی ــک چنی در ی
متصــور اســت و فضــاِی گرگ ومیشــی از کنــش و واکنــش بــرای 
ــۀ  ــط دغدغ ــه فق ــردد ک ــاعد می گ ــیاری ها مس ــوارِی بس موج س
ــی،  ــعارهای هویت ــا ش ــد ب ــد و می خواهن ــدرت دارن ــهرت و ق ش

ماهــِی مــرادِ خویــش را صیــد کننــد.
خــوِش غنــی بیایــد یــا نیایــد، بــر اثــر بدکرداری هــای او، 
»هویــت« بــه مصــدرِ اشــتقاقِی هــزاران واژه و متــاِع پیـــدا و پنهــان 
در میــداِن سیاســِت کشــور تبدیــل شــده؛ مصــدری کــه وقتــی در 
ــد  ــازد، می توان ــد بیاغ ــه جوشــش و تولی ــات ب فضــای داِغ انتخاب

ــا هــم بســوزاند!  ــر و خشــک را ب ت

کـارزارهای انتخـاباتی
 با کلیــدواژۀ »هویت«

کارنامۀ ملیشه های حکومت داکتر نجیب  اهلل بسیار شرم آور ثابت شد. این گروه ها 
نه تنها هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناختند که حتا به خود نیز گاهی رحم 
نمی کردند. جنگی را که داکتر نجیب اهلل می خواست از راه ملیشه سازی مهار کند، 
به جنگی دیگر در دروِن شهرها و روستاها تغییر جهت داد. از آن زمان مردم 
افغانستان حتا از شنیدن نام »ملیشه« نفرت دارند. گروه های خیزش مردمی نیز 
همان ملیشه ها استند که نام شان تغییر یافته است. این ها نیز گاهی غیرقابل 
کنترول می شوند و به همین دلیل مشکالتی را می توانند به وجود بیاورند. اما 
جالب این جاست که چرا دیگر فرماندهاِن خیزش های مردمی چنین مشکالتی 
ندارند؟ آیا در جنوب و شرق، فرماندهاِن مردمی هیچ خطا و عمِل فراقانونی انجام 
نداده اند؟

ACKU
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ـــی  ـــاد »دموکراس ـــر نه ـــار دیگ ـــس ب ـــده گان مجل نماین
بـــرای افغانســـتان« را بـــه دخالـــت در امـــور 
ــرار داد و  ــاد قـ ــورد انتقـ ــی مـ ــات پارلمانـ انتخابـ

توقـــف فعالیـــت ایـــن موسســـه شـــدند.
نماینـــدگان منتقـــد در نشســـت دیـــروز مجلـــس 
ــاد  ــتند کـــه حکومـــت از طریـــق نهـ تاکیـــد داشـ
ـــی  ـــات پارلمان ـــتان انتخاب ـــرای افغانس ـــی ب دموکراس

را میکانیـــزه کـــرده اســـت.
ـــو مجلـــس می گویـــد:  هاشـــم مهـــدوی یـــک عض
»موسســـه دموکراســـی بـــه نامـــزدان جـــوان اعـــم 
ــر داده  ــزار دالـ ــا ۵0 هـ ــردان 30 تـ ــان و مـ از زنـ
اســـت تـــا مصـــارف انتخاباتـــی شـــان را تأمیـــن 
کننـــد؛ حکومـــت اینگونـــه انتخابـــات را میکانیـــزه 
ـــود را در  ـــرف داران خ ـــی ط ـــۀ راهیاب ـــا زمین ـــرده ت ک

مجلـــس آینـــده فراهـــم کنـــد.«
آقـــای مهـــدوی، بخش هـــای اســـتخباراتی کشـــور 
را نیـــز مـــورد انتقـــاد قـــرار داد کـــه از دخالـــت 
ــری  ــات جلوگیـ ــور انتخابـ ــه در امـ ــن موسسـ ایـ

. نمی کننـــد
ــر  ــو دیگـ ــمی عضـ ــر قاسـ ــی اکبـ ــان، علـ همچنـ
ــواز  ــاد جـ ــه وزارت اقتصـ ــد کـ ــس می گویـ مجلـ
ـــیون  ـــرده و کمیس ـــد نک ـــی را تایی ـــه دموکراس موسس
هـــم از فعالیـــت ایـــن موسســـه اظهـــار بی خبـــری 
ـــد  ـــک رون ـــی در ی ـــای بی تفاوت ـــه معن ـــه ب ـــرده ک ک

ملـــی اســـت.
ـــور  ـــت در ام ـــه دخال ـــزود: »هرگون ـــمی اف ـــای قاس آق
ـــه  ـــو آن گرفت ـــر جل ـــت و اگ ـــت اس ـــات خیان انتخاب

ـــد.« ـــد ش ـــاد خواه ـــی ایج ـــکالت بزرگ ـــود، مش نش
در ایـــن حـــال، عبدالرحمـــان رحمانـــی نیـــز 
می گویـــد: »موسســـه دموکراســـی بـــرای ۱۵0 
ــر و  ــا موتـ ــه تـ ــی گرفتـ ــت پولـ ــزد از امکانـ نامـ
وعـــده برنـــده شـــدن را داده اســـت. بـــرای ایـــن 
نامـــزدان گفتـــه کـــه سیســـتم بایومتریـــک ناقـــص 
ـــرار آرا  ـــتفاده از تک ـــا اس ـــم ب ـــا می توانی ـــت و م اس

بـــه نفـــع شـــما رای دهیـــم.«
ـــی  ـــه دموکراس ـــده گان، موسس ـــن نماین ـــۀ ای ـــه گفت ب

ـــل  ـــورزی و اجم ـــرای افغانســـتان از ســـوی داوود ن ب
ـــی اداره  ـــرف غن ـــه محمداش ـــک ب ـــراد نزدی ـــی اف غن

ــد. ــت کار می کنـ ــع حکومـ ــه نفـ ــود و بـ می شـ
نماینـــده گان مجلـــس خواســـتار لغـــو جـــواز 
ـــنا  ـــس س ـــای مجل ـــدند. اعض ـــاد ش ـــن نه ـــت ای فعالی
نیـــز در آخریـــن نشســـت خـــود خواســـتار لغـــو 
ـــۀ  ـــه گفت ـــود. ب ـــده ب ـــاده ش ـــن نه ـــت ای ـــواز فعالی ج
ســـناتوران، ایـــن کار صدمـــۀ بزرگـــی بـــه رونـــد 

انتخابـــات وارد می کنـــد.
ـــارف  ـــده گان از مص ـــی نماین ـــر، برخ ـــوی دیگ از س
ـــز  ـــزدان نی ـــی نام ـــوی برخ ـــی از س ـــزاف انتخابات گ
ـــتند  ـــات خواس ـــیون انتخاب ـــرده و از کمیس ـــاد ک انتق

ـــد. ـــری کن ـــارف جلوگی ـــن مص از ای
ـــی  ـــه یک ـــت ک ـــی گف ـــان رحمان ـــوی عبدالرحم مول
ـــات  ـــه تبلیغ ـــده گان 20 ثانی ـــس نماین ـــزدان مجل از نام
خـــود را در برابـــر 3۵ هـــزار دالـــر امریکایـــی بـــا 
ـــه  ـــرده اســـت ک ـــرارداد ک ـــی ق ـــبکۀ تلویزیون ـــک ش ی

روزانـــه 4 بـــار اعـــالم می شـــود.
ــزد  ــک نامـ ــی یـ ــت: »وقتـ ــی گفـ ــای رحمانـ آقـ
ــد  ــرف می کنـ ــر را مصـ ــون دالـ ــس 20 میلیـ مجلـ
ـــان  ـــی پارلم ـــد، چوک ـــان برس ـــی پارلم ـــه چوک ـــا ب ت
ایـــن قـــدر ارزش نـــدارد البتـــه ارزش آن طـــرف 
ــدر،  ــواد مخـ ــاق مـ ــه قاچـ ــه بـ ــر اســـت کـ دیگـ
ـــتش  ـــاک دس ـــای خطرن ـــان و قرارداده ـــاق انس قاچ
ــط  ــش فقـ ــن کارهایـ ــل ایـ ــد و در مقابـ دراز باشـ

ــته باشـــد.« مصونیـــت قضایـــی داشـ
ــتیکر دار را  ــناس نامۀ اسـ ــک شـ ــۀ او، یـ ــه گفتـ بـ
ـــک ناظـــر در روز  ـــرای ی ـــد و ب ـــده ان ـــر خری ۱00 دال
ـــن  ـــا ای ـــد؛ ب ـــرده ان ـــده ک ـــر وع ـــد دال ـــات ص انتخاب
ــد  ــه می مانـ ــده را چـ ــان آینـ ــام پارلمـ ــود نـ وجـ
ــک  ــس از یـ ــی را پـ ــان فعلـ ــام پارلمـ ــی نـ وقتـ
تعـــداد جنجال هـــا »چورلمـــان مانـــدن«، نـــام او را 

»دزلمـــان« می مانـــد؟
عرفـــان اهلل عرفـــان نایـــب منشـــی مجلـــس نیـــز 
ــا  ــزد تنهـ ــک نامـ ــه یـ ــنادی دارم کـ ــت: »اسـ گفـ
ـــی اش 200 هـــزار  ـــه چـــاپ عکس هـــای تبلیغات هزین

ـــد  ـــازه می ده ـــون اج ـــدام قان ـــت؛ ک ـــده اس ـــر ش دال
کمیســـیون های  را  گـــزاف  مصـــارف  چنیـــن 
انتخاباتـــی بایـــد از ایـــن رونـــد نظـــارت کنـــد.«

ــا  ــه تـ ــران گرفتـ ــزود، از وزیـ ــان افـ ــای عرفـ آقـ
معینـــان، روســـای ادارات دولتـــی، ولســـوال ها، 
ــات  ــور انتخابـ ــوران در امـ ــا مامـ ــران و حتـ مدیـ

ــات  ــزدان تبلیغـ ــع نامـ ــه نفـ ــرده و بـ ــت کـ دخالـ
. می کننـــد

ــون  ــاد قانـ ــر بنیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــن  ـــزدان در دورۀ کمپای ـــارف نام ـــی مص ـــد اعظم ح
انتخاباتـــی 2.۵ میلیـــون افغانـــی تعییـــن شـــده 

اســـت.

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح در افغانستان:
امریکاست جدی  مأموریت  افغانستان  در  صلح 

سفیر امریکا در کابل:
نیست امریکایی  انتخابات  افغانستان  انتخابات 

اعضای مجلس:

برای 150 نامزد 
وعدۀ برنده شدن داده شده است

سیاست بدون پشتوانۀ... 
عضو رهبری آجندای ملی سخنان مبسوطی 
مقدس  جایگاه  و  آموزش  اهمیت  پیرامون 
طاهر،  محمد  مولوی  کردند.  بیان  معلم 
خانم آمنه خلیلی، خانم حبیبه قادری، آقای 
صحت اهلل حازم و آقای قسیم حکمتی به  
کردند.  صحبت  آموزگاران  از  نماینده گی 

آقای  گرداننده گی  با  شکوه  با  محفل  این 
صاحب  مولوی  دعائیهۀ  با  و  آغاز  دانش 

نیک محمد به پایان رسید.
جریــان آجنــدای ملــی معتقــد اســت 
ــت  ــی، سیاس ــتوانۀ فرهنگ ــدون پش ــه ب ک
در کشــور مــا ماننــد امــروز بــه آمــار 
افــزوده  سیاســی  تجــاران  بی پیشــینۀ 

تغییــرات  نیازمنــد  افغانســتان  اســت. 
تهدابــی در هــر میــدان متعلــق به خــودش 
ــا،  ــۀ م ــون جامع ــع چ ــد. در جوام می باش
ــد  ــرات ان ــور تغیی ــت و سیاســت موت دول
و سیاســت بــدون پشــتوانۀ فرهنگــی، 
ــه شــمار تجــاران  غیــر انســانی گردیــده ب
ــت  ــه سال هاس ــت ک ــزوده اس ــی اف سیاس

کشــور و مــردم مــا را بــه گــروگان گرفتــه 
ــش  ــه دان ــه ن ــی یی ک ــاران سیاس ــد. تج ان
ــد،  ــه تعه ــش، ن ــه بین ــد، ن ــی دارن سیاس
ــه  ــدگاه و ن ــه دی ــه، ن ــه برنام ــه، ن ــه داعی ن
اندیشــه؛ از سیاســت صــرف منحیــث 
شــخصی  کشــی  نفــع  بــرای  وســیلۀ 

می برنــد. اســتفاده 

وضعیــت  ایــن  از  می خواهیــم  اگــر 
ــه سیاســت انســانی  نابه هنجــار سیاســی ب
و صلــح واقعــی برســیم، راه آن، رفتــن بــه 
مســیر آمــوزش و پــرورش جوانــان، خــود 

می باشــد. فرهنگ ســازی  و  آگاهــی 
از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــدگار- زلم مان
صلــح در افغانســتان می گویــد کــه او یــک مأموریــت جــدی 
در مــورد صلــح را بــه عهــده دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن 

مقصــد تــالش خواهــد کــرد.
زلمــی خلیــل زاد می گویــد کــه انتخــاب او از جانــب امریــکا 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتان، نش ــح در افغانس ــت صل ــرای مأموری ب
ــه  ــدی گرفت ــیار ج ــتان را بس ــِح افغانس ــث صل ــکا بح امری
اســت. او گفــت کــه فرصــت آن فــرا رســیده  کــه دیگــر هیــچ 

»افغانــی« کشــته نشــود.
ــا شــماری از مســووالن رســانه های  ــروز ب ــه دی ــل زاد ک خلی
کشــور در ســفارت امریــکا دیــدار کــرد، گفــت، انتظــار دارد 
ــه و  ــح را جــدی گرفت ــا رســانه های افغانســتان بحــث صل ت

بــه آن توجــه کننــد. 
او گفــت کــه در دیدارهایــش بــا مقامــات دولــت افغانســتان 
و برخــی سیاســت مداران کشــور نقطــۀ اختالفــی کالنــی در 
ــردم  ــۀ م ــت و هم ــده اس ــح را ندی ــای صل ــورد تالش ه م

ــد. ــح می خواهن ــتان صل افغانس
آقــای خلیــل زاد می گویــد کــه امریــکا در قبــال رســیدن بــه 
صلــح افغانســتان جــدی اســت. بــه گفتــۀ او: »مــا یــک تیــم 

را بــه ایــن هــدف تشــکیل داده ایــم«. 
خلیــل زاد در مــورد اینکــه چــه پیشــرفت هایی در خصــوص 
ایــن برنامــه تــا کنــون انجــام شــده اســت، توضیحــی خاصــی 
ــود  ــای خ ــه پیچیده گی ه ــن برنام ــه ای ــت ک ــا گف ــداد، ام ن

را دارد. 
ــتان  ــرای افغانس ــش ب ــت دوم ــون در مأموری ــت، اکن او گف
گــواه اســت کــه ایــن کشــور تغییــر کــرده اســت، امــا هنــوز 
ــد از ۱7 ســال  ــه او انتظــار داشــت بع افغانســتانی نیســت ک

باشــد.
ــه  ــرد ک ــد ک ــش تأکی ــۀ صحبت های ــل زاد در ادام ــای خلی آق
مأموریــت او در ایــن دور، فقــط بــرای صلــح در افغانســتان 
ــور  ــن کش ــرای ای ــه ب ــت ک ــی اس ــدم مهم ــن ق ــت و ای اس

برداشــته می شــود. 
ــه  ــانه ها ب ــووالن رس ــا مس ــل زاد ب ــدار خلی ــش دوم دی بخ

ــد و  ــزاری ش ــول( برگ ــل ق ــدون نق ــکل آف د ریکارد)ب ش
ــود.  ــخ ب ــش پاس ــا و پرس ــامل تبصره ه ــش ش ــن بخ ای

گفتنــی اســت کــه زلمــی خلیــل زاد از دو روز بــه ایــن طــرف 
ــه افغانســتان آمــده اســت. او  از بهــر مأموریــت جدیــدش ب
ــت وحــدت ملــی و برخــی  ــران دول ــا رهب ــن مــدت ب در ای
سیاســت مداران دیــدار کــرده اســت. در افغانســتان امــا 
ــون  ــه عن ــته ب ــه در گذش ــل زاد را ک ــای خلی ــا آق برخی ه
ــور در  ــاص آن کش ــدۀ خ ــل و نماین ــکا در کاب ــفیر امری س
ــرف دار  ــرۀ ط ــک چه ــوان ی ــه عن ــرده، ب ــتان کار ک افغانس
ــال،  ــن ح ــند  و در عی ــی می شناس ــای قوم ــی گروه ه برخ
برخی هــا او را یــک امریکایــی موفــق در افغانســتان قلــم داد 
ــن  ــازی در ای ــر دولت س ــته اســت در ام ــه توانس ــد ک می کنن

ــد. کشــور کار کن
انتخابات و امریکا

در همیــن حــال جــان بــس، ســفیر ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــات  ــک انتخاب ــتان ی ــات افغانس ــه انتخاب ــت ک ــل، گف در کاب
ــده و  ــل کنن ــش تموی ــط نق ــکا فق ــت و امری ــی نیس امریکای

ــده را دارد.  ــت کنن حمای
ــات  ــه انتخاب ــی ک ــل زمان ــال قب ــانزده س ــه ش ــت ک او گف
در افغانســتان برگــزار شــد، امریکایی هــا نقــش کالنــی 
ــا  ــد؛ ام ــادی را اســتخدام کــرده بودن داشــتند و مشــاوران زی
ــال  ــر در بخــش مشــوره در قب ــه بیســت نف ــک ب حــاال نزدی

ــد. ــروف ان ــات مص انتخاب
ــه  ــان ک ــر طالب ــارت اخی ــر اظه ــخنان را در براب ــن س  او ای
گفتــه انــد مــردم افغانســتان بایــد انتخابــات را تحریــم کننــد، 

بیــان کــرده اســت.
طالبــان گفتــه انــد کــه ایــن انتخابــات یــک انتخابــات 
امریکایــی اســت و بایــد مــردم در آن شــرکت نکننــد.
ســفیر امریــکا در کابــل گفــت کــه حملــۀ طالبــان بــه 

انتخابــات حملــه بــه مــردم افغانســتان اســت.
ــت  ــرار اس ــه ق ــود ک ــان می  ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
ــزار  ــزان برگ ــخ 28 می ــه تاری ــور ب ــی کش ــات پارلمان انتخاب

شــود.

ACKU
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مراتــب چهارگانــۀ ایمــان بــه قــدر اســت و ما قــدر را 
رکــن ششــِم ایمــان دانســته و بــه آن اعتقــاد جــازم و 
کامــل داریــم. از دیــد مکتــب کالمــی امــام ابوحنیفــه، 
ــد  ــده می ش ــدر دی ــی قضــا و ق ــه معرف ــرم ب ــاز مب نی
ــی  ــای کالم ــه در حوزه ه ــه ک ــه آن چ ــی ب ــا اندک ت
متــداول اســت، دســت یافتــه باشــیم و بــا ایــن بحــث 
ــِن  ــا متکلمی ــم ت ــدا کنی ــر پی ــتر و بهت ــنایی بیش آش
ــش  ــطاری های خوی ــا ش ــب ب ــو و فرصت طل بهانه ج
متأثــر نســاخته  اندیشــۀ خــردورزان را  افــکار و 
ــا  ــام در آینده ه ــرواِن ام ــرای ره ــج ب ــند و منه باش
ــی  ــه برخ ــده ک ــده ش ــال دی ــا ح ــد. ت ــوده باش گش
ــه  دانشــمندان کســانی هســتند کــه کارِ خــود را حوال
ــاد و  ــای جم ــش را همت ــد و خوی ــر می کنن ــه تقدی ب
ــرآن  ــی از ق ــد و آیات ــاس می پندارن ــه دور از احس ب
ــد و  ــرار می دهن ــود ق ــت آویِز خ ــأن را دس عظیم الش
ــی  ــم و عل ــی قلوبه ــم اهلل عل ــد: »خت ــالوت می کنن ت
ــد  ــره7: خدان ــم غشــاوۀ« البق ــی ابصاره ســمعم و عل
ــاده  ــر نه ــان مه ــر گوش های ش ــان و ب ــر دل های ش ب
و  پرده یی ســت.  های شــان  چشــم  بــر  و  اســت 
ماننــد ایــن آیــۀ کریمــه ده هــا آیــِت مشــابه دیگــر نیــز 
در قــرآن کریــم موجــود اســت کــه برخــی متکلمیــن 
ــه اســت  ــا پرداخت ــِم آن ه ــه مفاهی ــل و توجی ــه تأوی ب
ــه  ــزم ب ــش را مل ــد و خوی ــذر می آورن ــدر را ع و ق
و  نمی داننــد،  الهــی  برنامه هــای  تحقــق  اجــرای 
ــی  ــا فروتن ــه گاهــی ب ــده اســت ک ــدر مأیوس کنن چق
ــاور  تمــام، گمراهــی خویــش را پیــش می کشــند و ب
بــه آن می داشــته باشــند کــه خــدا در روز ازل ضاللت 
و جهالت شــان را اراده کــرده اســت. ســعی و تالشــی 
کــه مخالــف حکــم خــدا باشــد، ســودی نمی بخشــد 
و همــۀ گرمــی و ســردی روزگار خویــش را ماهرانــه 
حوالــه بــه تقدیــر می کننــد. افــرادی کــه ســطحی نگر 
ــان  ــۀ ایش ــه گفت ــد، ب ــی ندارن ــِق علم ــتند و تعم هس
ــبیه  ــتر ش ــه بیش ــی ک ــه مغالطه ی ــد و ب ــن درمی دهن ت
ــد.  ــلیم می گردن ــت، تس ــی اس ــالم و حقیق ــۀ س قضی
ــون  ــان را دگرگ ــت ایم ــه سرنوش ــی ک خوش باوری ی
آن  از  را  خویــش  و ضاللــِت  گمراهــی  می کنــد، 
ــب  ــد، گاه از قل ــان می بین ــدگارِ دو جه ــق آفری خال
ــورِ  ــود را ک ــد و گاه خ ــکوه می کن ــش ش ــیاهِ خوی س
مــادرزاد می خوانــد و بــه زعــم خــودش، دنیــای فــراخ 
ــد  ــال می کن ــنود، خی ــی را نمی ش ــد و حرف را نمی بین
ــد و  ــرب ریخته ان ــوِش او س ــوراخ های گ ــه در س ک
ــش  ــت، در قلب ــده اس ــره ش ــر او چی ــام ب ــر اوه دیگ
ــود و  ــده نمی ش ــی و دردی دی ــواس درک ــز وس به ج
ــه خــدای عزوجــل  ــاید ک ــراض می گش ــه اعت ــب ب ل
ــر  ــل زده و مه ــن قف ــِب م ــه درب قل در روز اجــل ب
ومــوم شــده اســت تــا لشــکریان رحمــت خــدا در آن 
داخــل نشــوند، حقــا کــه رحمتــی بــه دل و احســاس 
مــا تــا اکنــون نتابیــده اســت و مــا را خــدا بــه تقدیــر 
ازلــی چنیــن و چنــان آفریــده، بدیــن لحــاظ دعــوت 
ــات  ــن مواصف ــه ای ــت ب ــول معنوی ــغ در تح و تبلی
ــا  ــری به ج ــدک تأثی ــت و ان ــد داش ــودی نخواه س
نمی گــذارد. ایــن گــروه نه تنهــا کــه خویــش را 
ــذری  ــچ رهگ ــه از هی ــدارد ک ــادی می پن ــون جم چ
ــم  ــش ظل ــان خوی ــه ج ــتند، ب ــوولیت پذیر نیس مس
ــداران و  ــه جان ــه ب ــی ک ــد، احساس ــراط کرده ان و اف
ــت آن را  ــده اس ــدا داده ش ــمار خ ــات بی ش مخلوق
هــم از هویــت و معنویــِت خویــش منتفــی می داننــد، 
گویــا شــعوری ندارنــد و ایــن طــرز تفکــر خطرنــاک 
علمــی  حوزه هــای  در  اکنــون  تــا  گذشــته ها  از 
کســانی  هســتند  و  دارد  بی شــماری  طــرف داراِن 
کــه ســر از گریبــان متکلمیــن جبریــه و قدریــه 
می کشــند، آگاهانــه دعــوت دیــن را بــه کســانی 
ــد  ــودمند نمی دانن ــد، س ــات دارن ــن مواصف ــه چنی ک
ــه  ــد خــدا کســی را ک ــام می گوین ــا جســارت تم و ب
ــته  ــه روی او بس ــش را ب ــاخته و راه هدایت ــقی س ش
ــدارد،  ــدرز را ن ــوت و ان ــرش دع ــوان پذی ــت، ت اس
گویــا از تکلیــف و عــذاب اخــروی رهیــده اســت و 
نبایــد بیشــتر پنجــه را بــه دربــی کوفــت کــه موجــب 
ــش  ــد ره هدایت ــه خداون ــه ک آزارش شــود. همان گون
را مســدود ســاخته و در علــم ازلــی حکــم بــه چنیــن 
ــدرات  ــا و مق ــه قض ــا ب ــت و رض ــده اس ــی ش حالت
الهــی داده، مجبوریــت خویــش را بــه حضــور او عذر 
می نهیــم. امــا امــام ابوحنیفــه کمــر خــود را بســت و 
آســتین بــاال کشــید، منهــج میانــه رو و حــاوی دالیــل 
ــام  ــب ام ــرد و مکت ــه ک ــا ارای ــه دنی ــی ب ــی و نقل عقل
ــه  ــون عقل گرایان ــا اکن ــورش ت ــدو ظه ــه از ب ابوحنیف
ــا متــن  ــل پیــش رفتــه اســت و در فقه االکبــر ب و مدل
بســیار مختصــر کــه حــاوی مســایل عمــده و محــوری 
ــود  ــدی از خ ــای بع ــه زمانه ه ــود، ب ــم کالم می ش عل
به جــا گذاشــت و بــا متــون مختصــر و کوتــاه جــواب 
ــه  ــرف ارای ــن منح ــه متکلمی ــکن ب ــع و دندان ش قاط

ــی  ــق اهلل تعال ــت: »خل ــته اس ــه نگاش ــرد، چنان چ ک
ــم  ــم خاطبه ــان ث ــر واإلیم ــن الکف ــلیًما م ــق س خل
ــکاره  ــه وإن ــر بفعل ــن کف ــر م ــم فکف ــم  ونهاه وأمره
ــت  ــاه«: خلق ــی إی وجحــوده الحــق بخــذالن اهلل تعال
انســان در حیــن والدت و صغــارت ماننــد تختــۀ 
شیشــه شــفاف و صــاف از هــر نــوع غبار و رســوبات 
اســت و از کوچک تریــن لکــۀ نابــاب مصقــل و پــاک 
می باشــد و ایــن انســان بــه مرحله یــی می رســد 
ــا  ــود ت ــده می ش ــرا خوان ــاد ف ــان و اعتق ــه ایم ــه ب ک
لــوح وجــودش بیشــتر از آســیب های زمــان محفــوظ 
ــور می گــردد  ــور شــرعی مأم ــه اجــرای ام ــد و ب بمان
ــی  ــد. بل ــرده باش ــش را درک ک ــِت آفرین ــا حقیق ت
اشــخاص و افــرادی کــه لبیــک بــه امــر و نهــی خــدا 
گفــت، بــا مســرت خاطــر بــدون جبــر و اکــراه دیــن 
ــدا  ــتدام خ ــرت مس ــت، نص ــالم را پذیرف ــن اس مبی
ــر  ــرد، ام ــان نب ــر فرم ــردد. اگ ــاِل او می گ ــامل ح ش
ــد  ــل ب ــت و عم ــدا نپذیرف ــب خ ــی را از جان و نه
ــت ســقوط  ــد در گــودال مذل ــدون تردی انجــام داد، ب
می کنــد و کافــر می گــردد و بــه قــول امــام ابوحنیفــه 
ــان  ــر و ایم ــه کف ــور ب ــردی را مجب ــچ ف ــد هی خداون
ــای  ــه ارزش ه ــد ب ــدی نتوان ــا اح ــت ت ــاخته اس نس
اعتقــادی پــی ببــرد و یــا چــون جمــادی خویــش را 
احســاس کنــد امــا خداونــد بــزرگ طاعــت و عبــادت 
ــر  ــت و رضــای خــود ب ــه محب ــر خــود و ب ــه ام را ب
بندگانــش واجــب گردانیــده اســت. در عبــادِت بنــده 
ــه در  ــوری ک ــل دارد، همان ط ــای کام ــت و رض محب
ــدارد و  ــه آن ن ــت ب ــت و محب ــی نیس ــاه او راض گن
بــه امــرش صــورت نمی گیــرد. امــام ابوحنیفــه 

ــی  ــه عل ــن صلب ــۀ آدم م ــرج ذری ــد: »وأخ می فرمای
ــم  ــم وأمره ــالء فخاطبه ــم عق ــذر فجعله ــورۀ ال ص
ــۀ  ــه بالربوبی ــروا ل ــر فأق ــن الکف ــم ع ــن ونهاه باإلیم
ــوع آدم را از  ــد ن ــا منهــم«: خداون ً ــک إیمان ــکان ذال ف
ــت  ــرون آورد و از نعم ــا بی ــاِن مورچه ه ــتش به س پش
عقــل و منطــق برخوردارشــان ســاخت و پــس از آن 
ــان  ــر مانع ش ــد و از کف ــرا خوان ــان ف ــه ایم ــه را ب هم
ــد و  ــرار کردن ــدا اق ــت خ ــه ربوبی ــگاه ب ــد و آن ش
ــث،  ــن حدی ــابه ای ــد. مش ــان ش ــۀ ایمان ش ــان مای هم
احادیــث متعــدد و بــه اســناد مختلــف در کتاب هــای 
ــام  ــی کــه ام ــده می شــود، لکــن در حدیث حدیــث دی
ــده می شــود  ــی دی ــرده، ویژگی ی ــت ک ــه روای ابوحنیف
کــه ریشــه های جبریــه و قدریــه را از الی جهــل 
خــارج می ســازد، طوری کــه آفرینــش انســان در 
ــه  ــق ب ــعور مطاب ــل و ش ــه دارای عق ــم مورچ حج
ــر  ــا ه ــد، گوی ــت می کن ــد ربوبی ــه توحی ــرار ب آن اق
تحولــی کــه انســان در زنده گــی خــود انتخــاب 
ــت  ــان اس ــاق و پیم ــان میث ــه از هم ــد، برگرفت می کن
کــه بــه آن تعهــد ســپرده اســت و ایمــان در فطرتــش 
از همــان روز ســنخیت یافــت. حســب همــان فطــرت 
ــود  ــود )کل مول ــد می ش ــان تول ــور ایم ــا ن ــه ب آمیخت
ــده  ــه فطــرت زایی ــوزاد ب ــر ن ــرۀ(. ه ــی فط ــد عل یول
ــار  ــی از دود و غب می شــود. هنــوز آیینــۀ فطــرت خال
اســت و می بایــد کــه صاف تــر و پاک تــر شــود. 

گاهــی ایــن فطــرت تأثیرپذیــر از پــدر، مــادر، اســتاد 
و محیــط آشــفته سرنوشــت آن را دگرگــون می ســازد 
ــاِت  ــا کثاف ــدوده ب ــش ان ــوح ایمان ــته ل و آهسته آهس
شــرک و کفــر می شــود و سرنوشــتش را تیــره و تــار 
ــن  ــه ای ــماری ب ــای بی ش ــه آینه ه ــازد؛ چنان چ می س
موضــوع داللــت می کنــد کــه انســان ذاتــًا بهــروزی و 
بــدروزی روز واپســیِن خویــش را خــود رقــم می زند، 
نــه آن کــه از طــرِف کســی مجبــور قــرار گرفتــه باشــد 
ــوم  ــدی الق ــم واهلل الیه ــوا أزاغ اهلل قلوبه ــا زاغ )فلم
الفاســقین( الصــف. چــون از حــق منحــرف شــدند، 
ــد  ــاخت و خداون ــرف س ــان را منح ــدا دل های ش خ
قــوم فاســق را هدایــت نمی کنــد. در ایــن آیــۀ 
کریمــه، انحــراف و کفرپســندی باعــث می شــود کــه 
ــان  ــدا انحراف ش ــذارد و خ ــر بگ ــان تأثی در اندیشۀش
ــه به دســِت خــود  ــد ک ــی می کن ــده معرف ــع پدی را تاب
انجــام دادنــد. »کل بــل ران علــی قلوبهــم بمــا کانــوا 
ــد  ــران می پندارن ــه کاف ــت ک ــان اس ــه چن ــبو«: ن یکس
ــان  ــد در دل های ش ــه کســب کرده ان ــی ک ــه اعمال بلک
زنــگ پدیــد آورده اســت. مکــرراً در ایــن آیــۀ کریمــه 
مــرض قلبــی کفــر را خداونــد بــه عمــِل خــود انســان 
ــم  ــز دیگــری. ث ــه چی ــه ب مضــاف ســاخته اســت و ن
ــد  ــاز می گردن ــوا صــرف اهلل قلوبهــم. ســپس ب انصرف
ــده  ــت. دی ــته اس ــاز داش ــان را ب ــد دل های ش خداون
می شــود کــه خداونــد زمانــی نــور ایمــان را از ســینۀ 
ــر و  ــه کف ــل ب ــه دل هایشــان متمای ــرد ک ــا می گی آن ه
شــرک شــده اســت، پــس انصــراف شــخص موجــب 
ــت  ــوی ضالل ــه س ــش را ب ــود، دل ــت آن می ش عقوب
ــم«:  ــا بکفره ــع اهلل علیه ــل تب ــد. »ب ــراف می ده انص

ــان  ــان در دل های ش ــبب کفرش ــه س ــد ب ــه خداون بلک
آیــت علــت مهــر همانــا  ایــن  نهــاد. در  مهــر 
کافرشدن شــان اســت وجــزای کفرشــان در عالــم 
ــان  ــه دل های ش ــق ب ــه ح ــت ک ــر اس ــان مه ــا هم دنی
ــوم  ــی ی ــم ال ــی قلوبه ــا ف ــم نفاقً ــد. »فأعقبه راه نیاب
ــوا یکذبــون«  ــه بمــا اخلفــه اهلل ماوعــده وبماکان یلقون
التوبــه 77: پــس بــه ســبب خلــف وعــده کــه بــا خــدا 
کــرده بودنــد و دروغــی کــه گفتــه بودنــد، در آخر کار 
ــت  ــح اس ــای داد. پُرواض ــان ج ــاق را در دلهای ش نف
کــه تمامــی آیــات مفهــوم عقوبــت را افــاده می کننــد. 
در ایــن آیــات، خــالف وعــده و دروغ ایشــان وســیله 
ــود  ــک ش ــان ح ــه سینه های ش ــاق ب ــه نف ــود ک می ش
و بــه ایــن آیــۀ کریمــه توجــه شــد »ونقلــب افئدتهــم 
وابصارهــم کمــا لــم یومنــوا بــه اول مــرۀ ونذرهــم فی 
ــان  ــا دل های ش ــام ۱۱0: م ــون« االنع ــم یعمه طغیانه
ایمــان  نخســت  در  کــه  طــوری  می گردانیــم،  را 
نیاوردنــد و ایشــان را در سرکشی شــان ســرگردان 
ــخص  ــل ش ــوق، عم ــاِت ف ــی آی ــم. در تمام می مانی
ــد، راه  موجــب می شــود کــه خــدا او را مجــازات کن
ــت در  ــن حال ــدد. همی ــان را ببن ــاس و تعقل ش احس
ــی خــدا یعنــی در قــدر وجــود داشــته و  علــم اجمال
ــد  ــام می ده ــه انج ــاِل صالح ــه اعم ــت ک اهلل می دانس
یــا بدکارانــه عمــل می کنــد. بــه انــدازۀ یــک ســِر مــو 

ــود. ــام نمی ش ــدر کار انج ــا و ق ــِف قض مخال
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عشق در عاصی 
ــازی هســت،  ــه عنصــر انسان س ــدای این ک عشــق ج
ــده  ــز هســت، ترس دهن ــده نی ــته کننده و آزادکنن وابس
و پایمردی دهنــده هــم اســت. ایــن کارکــرد عشــق را 
در عاصــی و برخوردهایــش می تــوان دیــد و خوانــد:

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
مســیر کابــل ـ حیرتــان بــودم. روزی عاصــی از 
ــت کاکا  ــرم. گف ــخ بب ــه بل ــا او را ب ــت ت ــن خواس م
ــی  ــم خیل ــر، دل ــودت بب ــا خ ــز ب ــن را نی ــار م این ب
تنــگ اســت، می خواهــم تبدیــل هــوا و فضــا داشــته 
ــم. ــم رفتی ــا ه ــدی ب ــد از چن ــم و بع ــم. پذیرفت باش

ــتیم،  ــالنگ می گذش ــای س ــه از پیچ وخم ه ــی ک  زمان
ــِت عاصــی تغییــر کــرد، چشــم هایش را  ناگهــان حال
ــره زد  ــرش گ ــِس س ــه پ ــت هایش ب ــت و انگش بس
ــِس  ــید، تنف ــم آه می کش ــه داد و پیه ــرش را تکی و س
ــن  ــد... م ــزی را می بویی ــی چی ــرد گوی ــق می ک عمی
پرســیدم »قهــار چــه شــده، حالــت خــوب اســت؟«

ــید  ــوزی کش ــاره آه جان س ــاال آورد، دوب ــرش را ب س
ــد  ــود، دوســتش داشــتم، چن و گفــت: یــک کســی ب
ســال پیــش از همیــن راه بــه دورهــا رفــت...، حــاال 
بویــش را حــس می کنــم، هرقــدر از کابــل دور 
می کنــم،  نزدیک تــر  او  بــه  را  خــودم  می شــوم، 
ــم دســت می دهــد و عطــر او  ــده برای حســی آرام کنن

ــم... ــس می کن ــتر ح را بیش

ــای  ــی از برنامه ه ــر در یک ــمس الحق آرایانف ــر ش دکت
یادبــود از شــهادت عاصــی می گفــت: روزی عاصــی 
ــاال  ــود، ب ــجویان ب ــل دانش ــه حام ــس« ک در »ملی ب
می شــود. شــخص مــورد نظــرش »ویــدا« نیــز در آن 
ــوده کــه عاصــی دنبالــش  ــرده ب ــود. او پی ب نشســته ب
اســت، امــا بــه رخ نمی کشــیده کــه عاصــی را دیــده 
باشــد!... در ایســتگاه همــه پیــاده می شــوند، نزدیــک 
و  می زنــد  دور  ویــدا  می رســند،  کــه  دانشــکده 
بعــد از احوال پرســی مختصــر می گویــد »قهــار! 

ــری؟« خیریــت؟ کجــا می
ســرش را تــکان می دهــد و حرفــی گفتــه نمی توانــد. 

بــاز می گویــد »چیــزی کارم داری؟«
ســیمایش  از  رنــگ  می لــرزد،  پایــش  و  دســت 
ــه  ــی ک ــری  و جرأت ــۀ پرخاش گ ــا هم ــد، ب می پری
ــچ  ــه هی ــد و ب ــرده نمی توان ــاز ک ــان ب ــت، زب داش
پاســخ  نمی توانــد  نمی دهــد،  پاســخ  پرسشــی 

بدهــد...

ــۀ  ــا، برنام ــی از هوتل ه ــر، در یک ــای دیگ ــا در ج ام
ــوده  ــیری ب ــای پنجش ــم آغ ــت از سیدقاس گرامی داش
اســت. آن جــا ســران برجســتۀ حکومــت وقــت نیــز 
حضــور داشــته اند )زمانــی کــه فضــای کابــل و 
ــر پوشــش های  ــه شــدت زی ــان، ب ــژه فرهنگی ــه وی ب
اســتخباراتی قــرار داشــت، هیــچ کســی جــرأت 
انــدک تریــن ایــراد و انتقــاد را نداشــت( »یــل کچکن 
ــا جــرأت و  ــه، ب ــن برنام ــم« را در ای و اژدهــای جهن
شــجاعت تمــام و فصاحــِت کالم می خوانــد و مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــویق ق تش
ایــن دســت،  از  ایــن روایت هــا و روایت هایــی 
ــای عشــق  ــودن عاصــی در دری ــرق ب نشــان دهندۀ غ
و تأثیــر »ایــن پدیــدۀ الهوتــی« در ســاختن و جــاری 
بودنــش هســت، کــه بیشــتر منحیــث عنصــر ســازنده 
در عاصــی عمــل کــرده و ســبب می شــود کــه عاصــی 
شــهرۀ شــهر شــود و در همــه مجالــس، ُگِل سرســبد 
باشــد و از این گونــه عاشــقانه ها بســراید: »نــه کاعــذ 
می فرســتد نــه می آایــد«، »دلــم بــا غــم تفاهــم کــرده 
ــرد«،  ــراش می ک ــو را ت ــه ت ــت«، »روزی ک ای دوس
ــر  ــر از س ــدارد«، »دو کفت ــان ن ــب پای ــی امش »دلتنگ
ــای ســرخ  تنگــی جــدا شــد«، کســی از بســتر گل ه
ــه  ــد ب ــخت می خوان ــی س ــد«، »مهربان آواز می خوان
چشــمانت صنــم، »نیــت کــردم ادا ســازم نمــاز شــام 
ــت هــوس نمــاز  ــاد روی ــه ی گیســویت«، »ســحری ب

کــردم«...

سوزِ عاصی و ساز دریا
ــا  ــی رونم ــی عاص ــه در زنده گ ــری ک ــۀ دیگ حادث
گشــت، آشــنایی میــان او و فرهــاد دریــا بــود. دریــا 
و عاصــی »شــبیه دو بــال«ِ پرنــده  در فضــای شــعر و 
ــد.  ــا رفتن ــه اوج ه ــا ب ــد ت ــرواز آمدن ــه پ ــیقی ب موس
ــا واژه هــا تصویــر  عاصــی درد خــود و مردمــش را ب
کــرد و دریــا، آن دردهــا را در »پرده هــای نــازک 
ــورت  ــن ص ــه بهتری ــد و ب ــیقی دمی ــیدایی« موس ش
ــی«،  ــی داره لیل ــا مهربان ــِر ن ــرد: »س ــاد ک ممکــن فری
ــم«،  ــه چشــمانت صن ــد ب ــی ســخت می خوان »مهربان
ــاال  ــرم«، »ب ــو آنجــا بب ــاالت ت ــه خی ــو ک ــی ک »خلوت
ســر ده دختــر پایــان ســر ده دختــر«، »بــه لــب حــرف 
و بــه دل فریــاد دارم لیلــی...«، »بیــا کــه گریــه کنیــم«، 
»خیــال مــن یقیــن مــن«، »بــه کابــل جــان گــذر داری 
نــداری لیلــی«، »ســنگردی غم هــای مــن کابــل وطــن 

کابــل وطــن...«
ــر  ــمان هن ــتاره، در آس ــن دو س ــه ای ــود ک ــا ب اینج
ُکلی گویــی و  مانــدگار شــدند. هیــچ  افغانســتان 
ــد منطقــی  ــن دو، نمی توان قطعی نگــری در اشــتهار ای
ــد  ــه تأیی ــری دیگــر، هیچ گون ــه تعبی ــد. ب ــه نظــر آی ب
بگیــرد.  معنــا  اینجــا نمی توانــد  نفــی دیگــر،  و 
ــوم اســت، عاصــی خــود  ــر همــه گان معل چنان کــه ب
ــز در  ــا نی ــود و دری ــرامداِن روزگار ب در کارش، از س
حــوزۀ موســیقی چنــان حیثیتــی داشــت. ایــن حقایــق 

ــد. ــود دارن ــر دو وج ــار ه در آث

سفر به ایران
ــار  ــاد طــول نکشــید، چه ــش زی ــد ســفر ایران هرچن
مــاه را آنجــا بــا خانــم و تک فرزنــدش ســپری 
ــی کــه متحمــل  ــا وجــود مشــکالت فراوان کــرد...، ب
ــر گفته هــای رحمــت اهلل  ــا ب ــا آن هــم، بن ــا ب شــد، ام
ــی  ــه، عاصــی در ایــن ســفر دســتاوردهای خوب بیگان
نیــز داشــت: بــا شــاعران و نویســنده گان ایــران 
ــی  ــای ادب ــرد، در برنامه ه ــتر حاصــل  ک ــنایی بیش آش
فرهنگــی اشــتراک داشــت و شــعر خوانــد و وزن های 
ــن  ــی از ای ــت. خیل ــرا گرف ــری را ف ــی تازه ت عروض
ــودش  ــی خ ــت و عاص ــر ننشس ــه ثم ــتاوردها، ب دس
ــه  ــت. ب ــش گرف ــت را پی ــد« و راه ابدی ــفری ش »س
ــران  قــول رضــا محمــدی »هنــوز تــب رفتنــش از ای
ــش  ــر مرگ ــه خب ــود ک ــده ب ــخ نش ــتان ی ــه افغانس ب

ــرد«. ــه را داغ ک هم

مرِگ مظلومانه
زندگــی و مــرگ دو بــال هســتی انســان ها انــد؛ 
ــم راه  ــه ه ــم ب ــرگ را ه ــود، م ــد می ش ــی تول هرک
ــم می خــورد«.  ــدش رق ــا تول ــرگ هرکســی ب دارد »م
ــتی و  ــا، نیس ــۀ مرگ ه ــی هم ــرود اصل ــد س هرچن
ــروده  ــی« س ــر »رفته ی ــر ه ــه ب ــت ک ــی« اس »هیچ
ــز  ــرگ« نی ــا »م ــده، حت ــک ع ــرای ی ــا ب ــود، ام می ش

هســت. جاودانه ســاز  و  هســتی بخش 
»نامی از خود به یادگار گذار 
زنده گی از برای مردن نیست«

عاصــی از آن انســان هایی بــود کــه نامــی از خویــش 
ــی  ــه جاودانه گ ــرگ ب ــا م ــت، ب ــادگار گذاش ــه ی ب
لحظــات  عاطفی تریــن  در  کــه  مرگــی  رســید، 
ــه از  ــی ک ــرد. مرگ ــودش ب ــا خ ــد و ب ــراغش آم س
ــی  ــود، عاص ــده ب ــتاده ش ــل« فرس ــل کاب ــوی »قات س
را در کوچه هــای شــهر، حیــن فریــاد ســرودهای 
ــه  »جوانمرگــی و هجــرت و کــوچ« شــکار کــرد و ب

ــد. ــش افکن خاک
ــل  ــت و از کاب ــای می گف ــدن پیتوج ــران ش او از وی
بــه خــون خفتــه و از شــلیک »گلولــه هــای مجانــی« 
ــاخت،  ــی س ــهید م ــنه ترینان« را ش ــکم گرس ــه »ش ک
تازه تریــن  از  و  می گفــت  عاشــقانه هایش  از 
ــه  ــت ک ــز می دانس ــد ... و نی ــروده هایش می خوان س

ــازند: ــهید می س ــم ش ــودش را ه خ
ــان  »شــهید هشــتم اردیبهشــت خــودم هســتم« و چن

ــود. شــد و شــهید بعــدی خــودش ب
این هــا و عوامــِل دیگــر عاصــی را ســاختند و دلیــِل 
مانــدگاری و دوســت داشــته شــدنش را فراهــم 

ــد. آوردن

به مناسبت 24مین 
سالروز شهادت 

بلندقامت  ر    »سپیدا
شعر فارسی«،
 قهار عاصی

عـاصی چگـونه عـاصی شـد؟
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ــه رییــس وايــي، د ســولې د خــرو  د حکومــت اجرائی

ــله وال  ــوی او وس ــر ش ــت براب ــه فرص ــاره ښ ــرو لپ ات

ــه  ــه ښــه ګټ ــه شــوي فرصت ــه رامنځت ــد ل ــن بای مخالفی

ــي. واخ

ــولې د  ــتان د س ــس د افغانس ــه ریی ــت اجرائی د حکوم

بهیــر لپــاره د امریــکا لــه هڅــو مالتــړ کــوي او وايــي، 

د ســولې د خــرو اتــرو لپــاره ښــه فرصــت برابــر شــوی 

او مقابــل لــوری بایــد تــرې ګټــه واخــي.

عبداللــه عبداللــه د دوشــنبې پــه ورځ  د وزیرانــو شــورا 

ــر  ــل: »د دې ت ــه ووی ــنیو ت ــدې رس ــډې وړان ــه غون ل

ــده  ــکا متح ــاره د امری ــولې لپ ــوږ د س ــې م ــګ چ څن

ــوو،  ــړ ک ــو مالت ــايس هڅ ــز او اس ــه مترک ــو ل ایاالت

ــې  ــو او نړیوال ــه د افغانان ــې دا پروس ــوو چ ــاوري ی ب

ټولنــې پــه مالتــړ جــدي او پــه متمرکــزه توګــه بــه مــخ 

تــه ځــي او مــوږ هیله مــن یــوو چــې د ســولې د خــرو 

اتــرو لپــاره لــه برابــر شــوي ښــه فرصتــه مقابــل لــوری 

ــه واخــي.« هــم ښــه ګټ

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د افغانســتان د ســولې 

ــو  ــو د بهرنی ــده ایاالت ــکا د متح ــاره د امری ــر لپ د بهی

چــارو وزارت ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل ز اد تېــره 

ــس  ــه ریی ــان ولســمرش او اجرائی ــه افغ ــه ل شــپه ناوخت

رسه د افغانانــو پــه رهــرۍ او مالکیــت پــه افغانســتان 

کــې د ســولې د تأمیــن پــر الرو چــارو خــرې کــړي.

کابــل تــه لــه ســفر دمخــه ښــاغلی خلیــل زاد د شــنبې 

پــه ورځ پــه اســالم اباد کــې لــه پاکســتاين مقاماتــو رسه 

هــم لیــديل، خــو ال معلومــه نــه ده چــې پــه دې لیدنــه 

کــې پــه کومــو مســایلو خــرې اتــرې شــوې دي.

ټــاکل شــوې چــې د افغانســتان د ســولې لپــاره د 

امریــکا د متحــده ایاالتــو د بهرنیــو چــارو وزارت 

ــي  ــل ۱۰ ورځن ــه د خپ ــیمې ت ــتازی س ــړی اس ځانګ

ســفر پــه تــرڅ کــې، عــريب متحــده اماراتــو، ســعودي 

ــړي. ــفر وک ــم س ــه ه ــر ت ــتان او قط عربس

٦٧ کلــن زملــي خلیــل زاد پــه افغانســتان کــې د امریکا 

ــه  ــالدي کال ــه ۲۰۰۳ می ــه ل ــه توګ ــفیر پ ــواين س د پخ

ــدو  ــه پرځې ــو ل ــورې او د طالبان ــالدي پ ــر ۲۰۰۵ می ت

وروســته پــه جریانونــو کــې اســايس رول لوبولــی دی.

د افغانســتان د ســولې د بهیــر لپــاره د امریــکا د بهرنیــو 

چــارو وزارت د ځانګــړي اســتازي پــه توګــه لــه ټاکنــې 

ــی  ــل زاد لومړن ــاغي خلی ــه د ښ ــل ت ــته، دا کاب وروس

ســفر دی.

د افغانســتان جمهــوري ریاســت پــه یــوه اعالمیــه 

ــل زاد  ــي او خلی ــي چــې افغــان ولســمرش غن کــې وی

ــل او د  ــام وکت ــه ماښ ــنبې پ ــۍ د یکش ــې اوون د د روان

ــې د  ــواد ک ــه هې ــوب او پ ــې د بریالیت ــولې د پروس س

رسارسي امنیــت د تأمیــن پــه هــدف د افغــان دولــت د 

ــړې. ــرې وک ــې خ ــه اړه ی ــو پ هڅ

پــه ورتــه وخــت کــې د مرشانــو جرګــې دوهــم 

ــو  ــه ازادي راډي ــي ل ــف صديق ــد اص ــتيال محم مرس

رسه پــه خــرو کــې د ســولې لپــاره روانــې هڅــې هیلــه 

بخښــونکې وګڼلــې، خــو ټينــګار یــې وکــړ چــې بایــد 

ــي کار ويش. ــې عم ــه ک ــه دې برخ پ

دی وایــي: »پــه ټولــه کــې مــوږ د ســولې خــرو اتــرو 

ــوو، خــو عمــي کار غــواړو، ځکــه د  ــه خوشــبین ی ت

ــې دا ډول  ــو راهیس ــو کلون ــرو څ ــه تې ــاره ل ــولې لپ س

ناســتې او خــرې اتــرې شــوي، خــو تــر اوســه کومــه 

ــې.« ــه ده راغل ــه ن ــه الس ت ــه نتیج مثبت

ــمېر  ــو ش ــارو ی ــیايس چ ــې د س ــال ک ــدې ح ــه هم پ

ــو چــارو وزارت  ــه بهرنی ــکا پ ــي، د امری کارپوهــان واي

کــې د افغانســتان لپــاره د ځانګــړي ســالکار پــه توګــه د 

زملــي خلیــل زاد هڅــې بــه د افغانســتان پــر وضعیــت 

مثبــت تأثیــر ولــري.

ــري  ــه ل ــی، دوی مت ــايف وای ــر ص ــې ودی ــې ي ــه ډل ل

ــتان د  ــل زاد د افغانس ــی خلی ــد زمل ــل بای ــې دا ځ چ

ســولې پــه اړه د ســیمې اســتخبارات قانــع کــړي چــې 

ــد  ــه دی، بای ــه ګټ ــو ســوله ییز افغانســتان د ســیمې پ ی

ــړي. ــته وک ــه مرس ــه رشیک ــول پ ــې ټ ــه ک ــه دې برخ پ

سرنوشِت انتخابات غزنی روی میز شورای امنیت ملی 
کمیسیون انتخابات:

تصمیم  نهایی برای برگزاری انتخابات غزنی گرفته نشده است

عبــداهلل: 
د سولې د خربو له برابر شوي فرصته دې وسله وال مخالفین ښه ګټه واخيل

ـــده گان  ـــات و نماین مســـووالن در کمیســـیون انتخاب
ـــۀ  ـــه کمیت ـــد ک ـــس می گوین ـــی در مجل ـــردم غزن م
ــکل  ــل مشـ ــه حـ ــه بـ ــده در رابطـ ــکیل شـ تشـ
ـــوز  ـــا هن ـــی ت ـــت غزن ـــات در والی ـــزاری انتخاب برگ

ـــت. ـــرده اس ـــه نک ـــود را ارای ـــی خ ـــم نهای تصمی
مســـووالن در ایـــن کمیســـیون تاکیـــد می کننـــد 
کـــه در حـــال حاضـــر، امکانـــات تخنیکـــی و مـــادی 
بـــرای برگـــزاری انتخابـــات در والیـــت غزنـــی 
ـــا  ـــات ایـــن والیـــت ب روی دســـت نیســـت و انتخاب
ســـایر والیت هـــا همزمـــان برگـــزار نمی گـــردد.
ـــس  ـــی در مجل ـــده گان غزن ـــن، نماین ـــان باای همزم
ـــات  ـــن انتخاب ـــق انداخت ـــه تعوی ـــه ب ـــد ک می گوین
ـــدارد  ـــی ن ـــه قانون ـــچ توجی ـــی، هی ـــت غزن در والی
ـــرده  ـــل ک ـــی عم ـــه فراقانون ـــن رابط ـــت در ای و دول

ـــت.  اس
ـــی در  ـــردم غزن ـــدۀ  م ـــجادی، نماین ـــوم س عبدالقی
ــی دولـــت در  ــاد از بی توجهـ ــا انتقـ مجلـــس، بـ
رابطـــه بـــه انتخابـــات ایـــن والیـــت، می گویـــد: 
حکومـــت بـــرای برگـــزاری انتخابـــات غزنـــی 

کـــم کاری کـــرده اســـت. 
ــدگار  ــۀ مانـ ــا روزنامـ ــه بـ ــجادی کـ ــای سـ آقـ
ــت  ــا از حکومـ ــت: »مـ ــرد، گفـ ــت می کـ صحبـ
مرکـــزی خواســـتیم تـــا بـــه اعتـــراض »بـــرادران 
ــد؛  ــیده گی کنـ ــت رسـ ــن والیـ ــتون« در ایـ پشـ
اگـــر اعتراض شـــان موجـــه اســـت، رســـیده گی 
ــت،  ــه نیسـ ــان موجـ ــر اعتراض شـ ــود و اگـ شـ
قناعـــت  داده شـــوند، امـــا هیـــأت اعزامـــی بـــه 
ــدی  ــی پـــس از برگشـــت بحـــث حوزه بنـ غزنـ
انتخابـــات را در ایـــن والیـــت مطـــرح کـــرد«. 

ــی  ــون اساسـ ــه قانـ ــه بـ ــۀ او، باتوجـ ــه گفتـ بـ
افغانســـتان و قانـــون انتخابـــات، حوزه بنـــدی 
ـــن  ـــی چالش آفری ـــت غزن ـــا در والی ـــات تنه انتخاب
ــات  ــیون انتخابـ ــه کمیسـ ــی کـ ــت، در حالـ اسـ
ـــت  ـــه خواس ـــا ب ـــِت چالش ه ـــر داش ـــدون در نظ ب
غیرقانونـــی معترضـــان پاســـخ داده و دســـتور 
برگـــزاری انتخابـــات را در ســـه حـــوزه صـــادر 

کرد.  

ـــا  ـــی ب ـــهروندان غزن ـــایر ش ـــا س ـــا ب ـــت: م او گف
ـــات،  ـــون انتخاب ـــی و قان ـــی اساس ـــه قانون ـــتناد ب اس
ـــی  ـــت غزن ـــات در والی ـــاختن انتخاب ـــی س حوزه ی
را خـــالف قانـــون می دانیـــم و در ایـــن مـــورد 

اعتراضـــات خـــود را بلنـــد کرده ایـــم.
ـــه در  ـــن ک ـــد: ای ـــح می کن ـــجادی تصری ـــای س آق
ـــتم  ـــک سیس ـــاس ی ـــه اس ـــات ب ـــت انتخاب 33 والی
برگـــزار شـــود، امـــا در والیـــت غزنـــی بـــرای 
برگـــزاری انتخابـــات قانـــون جداگانـــۀ تعریـــف 

ـــدارد.   ـــی ن ـــق قانون ـــچ منط ـــود، هی ش
ــه  ــد: بـ ــی می گویـ ــردم غزنـ ــدۀ مـ ــن نماینـ ایـ
تأخیـــر انداختـــن انتخابـــات در والیـــت غزنـــی 
ـــد  ـــت بای ـــدارد و حکوم ـــی ن ـــی قانون ـــچ توجه هی
زمینـــۀ مشـــارکت مـــردم را بـــرای انتخابـــات در 

ـــد.  ـــم کن ـــت فراه ـــن والی ای
ایـــن عضـــو مجلـــس نیـــز می گویـــد کـــه 
تاهنـــوز کمیســـیون موظـــف شـــده در شـــورای 
ـــکل  ـــل مش ـــون ح ـــی پیرام ـــزارش نهای ـــت گ امنی
ـــدۀ آن  ـــرده و پرون ـــی نک ـــی را نهای ـــات غزن انتخاب

روی میـــز شـــورای امنیـــت قـــرار دارد.
آقـــای ســـجادی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در 
حکومـــت نظرهـــا بـــر ایـــن اســـت تـــا معـــاون 
اجرایـــی   ریاســـت  و  ریاســـت جمهوری  دوم 
ـــد و  ـــدار کنن ـــی دی ـــده گان غزن ـــردم و نماین ـــا م ب
ـــد  ـــد، تأکی ـــدا کنن ـــوع پی ـــن موض ـــه ای ـــی ب راه حل
می کنـــد: »راه حـــل مشـــکالت غزنـــی در قانـــون 
ـــوان  ـــی می ت ـــه قانون ـــن ب ـــا تمکی ـــود دارد و ب وج

ـــت«.   ـــان گذاش ـــۀ پای ـــل نقط ـــن معض ـــه ای ب
کمیســـیون  در  مســـووالن  حـــال،  ایـــن  در 
اســـاس  بـــه  کـــه  می گوینـــد  انتخابـــات 
ــراراه  ــه فـ ــی کـ ــی و امنیتـ ــای سیاسـ چالش هـ
ــزاری انتخابـــات والیـــت غزنـــی  وجـــود  برگـ
دارد، انتخابـــات در ایـــن والیـــت تاریـــخ 28 

نمی شـــود.  برگـــزار  میـــزان 
ســـخنگوی  معـــاون  ابراهیمـــی،  عبدالعزیـــز 
ـــا  ـــو ب ـــات در گفت وگ ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
روزنامـــۀ مانـــدگار می گویـــد: »پـــس از ایجـــاد 
قانـــون  پیش بینـــی  اســـاس  بـــه  چالش هـــا 
ـــت و  ـــورای امنی ـــترک از ش ـــۀ مش ـــات، کمیت انتخاب
ـــات  ـــزاری انتخاب ـــرای برگ ـــات ب ـــیون انتخاب کمیس
ـــوز  ـــا هن ـــا ت ـــد، ام ـــکیل  ش ـــی تش ـــت غزن در والی
ایـــن کمیتـــه تصمیـــم نهایـــی را در ایـــن مـــورد 

نگرفتـــه اســـت«.
آقـــای ابراهیمـــی بـــا اشـــاره بـــه اعتراضـــات در 
والیـــت غزنـــی گفـــت: دفتـــر کمیســـیون انتخابـــات 
ـــت  ـــده اس ـــیده ش ـــش کش ـــه آت ـــت ب ـــن والی در ای
ــادی و  ــی مـ ــچ آماده  گـ ــر هیـ ــال حاضـ و در حـ
ـــات در  ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــه ب ـــی در رابط تخنیک
ـــت.  ـــده اس ـــه نش ـــت گرفت ـــت روی دس ـــن والی ای
پـــس از نهایـــی شـــدن تصمیـــم برگـــزاری 
ــور،  ــزان در کشـ ــخ 28 میـ ــه تاریـ ــات بـ انتخابـ
برخـــی از باشـــنده گان والیـــت غزنـــی، بـــا 
ـــد و خواهـــان  ـــات مخالفـــت کردن برگـــزاری انتخاب
ــت  ــن والیـ ــات در ایـ ــدن انتخابـ ــی شـ حوزه یـ
ـــن  ـــل ای ـــن راه ح ـــرای یافت ـــت ب ـــا دول ـــدند، ام ش
چالش هـــای بـــه اســـاس پیش بینـــی قانـــون 
از کمیســـیون  انتخابـــات؛ کمیتـــۀ مشـــترکی 
ــکیل داد،  ــت را تشـ ــورای امنیـ ــات و شـ انتخابـ
حـــاال کـــه کمتـــر از دو هفتـــه بـــرای برگـــزاری 
ـــن  ـــۀ کار ای ـــت؛ نتیج ـــده اس ـــی مان ـــات باق انتخاب

کمیتـــه روشـــن نشـــده اســـت. 

ابوبکر صدیق
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مشکل افغانستان و پاکستان؛
راه حلــی است؟

پاکسـتان در سال های نخسـت منازعه دیورند چیزی 
آن سـوی  مـورد  در  افغانسـتان  انصـراف  از  بیشـتر 
دولت هـا  تعهـدات  بـه  کابـل  پابنـدی  و  دیورنـد 
معاهـده  مـورد  در  افغانسـتان  پیشـین  زمـام داران  و 
دیورنـد نمی خواسـت؛ امـا در سـال های بعـد و بـه 
ویـژه پـس از نیمـۀ دوم دهـه هفتاد سـده بیسـتم که 
ارتـش پاکسـتان بـه خصـوص سـازمان اسـتخبارات 
نظامـی آنISI داعیـه دیورنـد را به حالـت معکوس 
در آورد و کابـل را از آن سـوی دیورنـد مـورد تهدید 
قـرارداد و پاکسـتان متدرجـًا بـه قـدرت اتومـی دنیا 

تبدیـل شـد، سـطح مطالبـات خـود را بـاال برد. 
اکنـون پاکسـتان بـه عنـوان کشـوری کـه در تمـام 
اقتصـادی  سیاسـی،  نظامـی،  حیـات  عرصه هـای 
و اجتماعـی از افغانسـتان برتـری دارد و در عقـب 
جنـگ و بـی ثباتی افغانسـتان ایسـتاده اسـت، شـش 
مطلـب را در افغانسـتان بخشـی از اهـداف و منافـع 
ملـی خـود تلقـی می کنـد و دسترسـی بـه آن را در 

صـدر اسـتراتژی خـود قـرار داده اسـت:
۱-  انصراف افغانسـتان از منازعه دیورند و شـناخت 

مـرز دیورنـد به عنوان مرز دو کشـور
2-  کاهـش مناسـبات نزدیـک کابـل با دهلـی نو در 

پرتـو آگاهـی و نظارت پاکسـتان
بالمانـع  دسترسـی  و  ترانزیـت  خـط  ایجـاد    -3
پاکسـتان بـه منابـع انـرژی و بـازار آسـیای میانـه از 

افغانسـتان طریـق 
آبـی  مشـترک  منابـع  بـه  دسترسـی  تضمیـن    -4

نسـتان فغا ا
۵-  مشـارکت بالمانـع در برنامه هـای بازسـازی و 

بـازار افغانسـتان
6-  اقتـدار دولـت دوسـت در کابـل بـه رهبـری و 
و  نزدیـک  روابـط  ایجـاد  و  پشـتون ها  محوریـت 

دوسـتانه میـان کابـل و اسـالم آبـاد
برخی تحلیلگران دسترسـی پاکسـتان به افغانستان را 
عمـق اسـتراتژیک آن کشـور در دشـمنی باهند تلقی 
می کننـد کـه تنهـا شناسـایی مـرز دیورند بـه دخالت 
اسـالم آبـاد نقطـه پایـان نمی گـذارد؛ اما بـا توجه به 
اینکـه هند و پاکسـتان هـر دو صاحب سـالح اتومی 
و سـالح های پیشـرفته متعارف هسـتند کـه در چنین 
حالـت، موضوعـی به نـام عمـق اسـتراتژیک رنگ و 
اهمیـت خـود را از دسـت می دهـد. در ایـن مـورد 
اسـرائیل کشـور کوچـک فاقد عمـق اسـتراتژیک در 
برابـر کشـورهای عرب دارای عمق اسـتراتژیک مثال 

خوبـی می تواند باشـد.

منافع افغانستان در پاکستان
متقابـل  منافـع  و  تعامـل  دنیـای  سیاسـت،  دنیـای 
اسـت. اگر پاکسـتان اهدافـی را به عنـوان منافع ملی 
واهـداف اسـتراتژیک خود در افغانسـتان مدنظر قرار 
نیـز در پاکسـتان دارای منافـع  افغانسـتان  می دهـد، 

ملـی و اسـتراتژیک اسـت.
صـرف نظـر از اینکه دولت ها و زمام داران افغانسـتان 
بـا  منازعـه  بـه  ملـی  منافـع  عنـوان  بـه  را  دیورنـد 
پاکسـتان تبدیـل کردنـد و هنـوز شـماری از حلقه ها 
ایـن  بـه سـوی  و گروه هـای سیاسـی و اجتماعـی 
منازعـه بـا دیـد خاصـی نـگاه می کننـد و دسترسـی 
ملـی  منافـع  از  جـزوی  را  دیورنـد  آن سـوی  بـه 
می پندارنـد، افغانسـتان جـدا از دیورنـد منافـع ملـی 
بسـیاری در پاکستان دارد. افغانسـتان بدون دسترسی 
بـه آن منافـع از ثبـات سیاسـی، عدالـت اجتماعـی، 
پیشـرفت اقتصـادی، اقتـدار نظامی، آرامـش و امنیت 

محـروم می مانـد. ایـن منافـع عبـارت انـد از:
افغانسـتان بـه راه  ۱-  دسترسـی آسـان و بالمانـع 
بحـری از طریـق بنادر کراچـی و گوادر بـا ایجاد راه 

آزاد ترانزیـت از افغانسـتان تـا آن بنـادر.
2-  تخصیـص زمیـن مـورد نیـاز بـه افغانسـتان در 
تسـهیالت  ایجـاد  غـرض  گـوادر  و  کراچـی  بنـدر 
صـادرات و واردات امـوال، امتعـه و تمـام تولیـدات 

زراعتـی و صنعتـی داخلـی و خارجـی.
3-  پرهیـز از هـر گونـه دخالـت در امـور داخلـی 

افغانسـتان.
مخالفـان  فعالیـت خراب کارانـۀ  از  4-  جلوگیـری 

مسـلح دولـت افغانسـتان در خـاک پاکسـتان.
جنایـی،  مجرمیـن  مسـلح،  مخالفـان  تحویـل    -۵
قاچاقچیـان مـواد مخـدر و تمـام افـراد و حلقه هـای 
مافیایـی اتباع کشـور افغانسـتان به دولت افغانسـتان.

6-  ایجـاد خـط و یـا دهلیـز ترانزیـت و دسترسـی 
آزاد و بالمانـع تاجـران افغانسـتان در صدور و ورود 
امـوال و محصـوالت زراعتـی و صنعتـی از طریـق 

پاکسـتان بـه کشـور هند.
7-  امضـای توافقـات دو جانبه اقتصـادی، فرهنگی، 
سیاسـی و امنیتـی غـرض گسـترش روابـط در تمـام 

ایـن عرصه هـا بـا حـد اکثر تسـهیالت.
و  افغانسـتان  متقابـل  منافـع  در  تـوازن  ایجـاد 

ن پاکسـتا
یکـی از نکات بسـیار مهم در مناسـبات افغانسـتان و 
پاکسـتان تغییـر از مسـیر خصومـت به سـوی تعامل 
در جهت منافع مشـترک اسـت. اگر نـکات و مطالب 
متذکـره بـرای طرفیـن بـه عنـوان اهـداف حیاتـی و 
تقابـل  آیـا  باشـد،  نظـر  اسـتراتژیک مطمـح  منافـع 
افغانسـتان و پاکسـتان بـر سـر ایـن منافـع و اهداف 
بـه تـوازن و توافـق می انجامـد؟ این در حالی اسـت 
که دسترسـی پاکسـتان و افغانسـتان به این اهداف و 
یـا بیشـتر از آن تـوأم بـا دشـواری و پیچیده گی های 
بسـیاری خواهـد بـود. یکـی از پیچیده گی هـا در این 
جهـت ایـن اسـت کـه مطالبـات دو طرف بـه عنوان 
اهـداف اساسـی و منافع ملـی، زیاده خواهـی بیش از 
حـد، غیرعملـی و غیـر قابـل پذیـرش بـرای طـرف 

باشـد. مقابل 
پیچیده گـی دیگـر در حـل مشـکل میان افغانسـتان و 
پاکسـتان، نقـش و دخالـت قدرت هـای بین المللی و 
منطقه یـی و بـازی ایـن قدرت هـا در هـر دو کشـور 
بـر سـر اهـداف و منافـع خودشـان اسـت. بـازی که 

از همـان آغـاز تـا حـاال ادامـه دارد و بـه خصـوص 
افغانسـتان نمی تواند مانع این بازی شـود و از سـوی 
ثبـات و  بـه سـود  بـازی  ایـن  از  دیگـر نمی توانـد 
توسـعه پایـدار در عرصه هـای مختلف اسـتفاده کند.  
بـدون تردیـد مذاکـره میـان پاکسـتان و افغانسـتان 
یگانـه راه خواهـد بـود؛ امـا وقتـی مذاکـره یگانـه 
گزینـه و تنهـا راه حـل باشـد، ایـن راه را پاکسـتان 
و افغانسـتان بارهـا و سـال ها طـی کـرده انـد. چـرا 
هـر دو طـرف در ایـن مسـیر مؤفقیتـی بـه دسـت 

نیاوردنـد؟ 
عـدم  بـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  مهـم  نکتـۀ 
شـفافیت و صداقـت طرفین در مذاکـره، نبود اجماع 
ملـی بـر سـر مناسـبات بـا پاکسـتان و حـل مشـکل 
کشـورهای  از  اعـم  خارجـی  کشـورهای  بـازی  و 
منطقـه و جهـان  بر می گـردد. دولت های پاکسـتان و 
افغانسـتان بـه خصـوص در این ۱8 سـال اخیر بارها 
بـا هم مذاکره داشـتند. رییس جمهـور کرزی در طول 
سـال های حکومـت خـود بیسـت بـار بـه پاکسـتان 
سـفر کـرد و بارهـا میزبـان زمـام داران پاکسـتانی در 
کابـل بـود؛ امـا آنـان هیـچ گاه در گفت وگوهای خود 
بـه دور از کتمـان و تظاهـر خواسـت های اصلی را با 
شـفافیت مطـرح نکردنـد. در حالـی که دسترسـی به 
تـوازن و تعـادل بر سـر منافع متقابل بـدون مذاکرات 
شـفاف و ارایه تمام آنچه که از سـوی هر دو کشـور 
اهـداف اسـتراتژیک و منافـع ملـی تلقی می شـود به 

روی میـز مذاکـره، غیـر محتمل اسـت.
منازعـۀ دیورنـد عمده تریـن نکتۀ خصومـت و تقابل 
میان افغانسـتان و پاکسـتان اسـت؛ اما هر دو طرف از 
مذاکـره شـفاف بر سـر ایـن منازعـه پرهیـز می کنند. 
پاکسـتان علی رغـم آنکـه در ظاهر معضـل دیورند را 
یـک امـر انجام یافتـه می پنـدارد، ولی تمـام عملکرد 
خصومت آمیـز اسـالم آباد علیه افغانسـتان ریشـه در 
ایـن معضـل دارد. معهـذا نقطۀ آغـاز و ایجـاد توازن 
در تقابـل منافـع طرفیـن از مذاکـره برسـر منازعـه 

دیورنـد بـر می خیزد.
دیورنـد و حتـا مسـایل  بـر سـر  مذاکـره  از  پیـش 
دیگـر بـا پاکسـتان، یـک گفتمان ملـی در افغانسـتان 
بـر سـر این مسـایل بـه خصـوص در مـورد دیورند 
ایجـاد شـود. امتناع دولت هـا و زمام داران افغانسـتان 
از شـکل دادن ایـن گفتمـان ملـی بـه بهانـۀ اینکـه 
آنـان حـق تصمیـم در ایـن مـورد را ندارنـد و مردم 
افغانسـتان ایـن تصمیـم را بگیرنـد، یک فکـر غلط و 

گریـز از مسـولیت پذیری اسـت. 
افغانسـتان بایـد بـر سـر ایـن مسـأله و مسـایل دیگر 
با پاکسـتان به مذاکرات اساسـی، شـفاف، صادقانه و 
بـه تعامـل و توافق دسـت بزنـد. پا در میانـی مجامع 
بین المللـی بـه خصـوص ایـاالت متحـده امریـکا و 
اتحادیـه اروپـا، سـازمان ملـل، کشـورهای تأثیرگزار 
اسـالمی، رونـد مذاکـره میـان افغانسـتان و پاکسـتان 
را بـه سـوی موفقیـت می بـرد. نقـش مثبـت آنـان 
در ایـن گفت وگوهـا بـه ایجـاد تـوازن در اهـداف و 
منافـع متقابل طرفیـن می انجامد و متضمـن توافقات 

مذاکـرات می باشـد.
هیـچ فرصتـی بهتـر از حاال بـرای افغانسـتان در حل 
منازعـه دیورنـد نیسـت کـه دولـت آن از حمایـت 
دنیـای  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت  مالـی  و  نظامـی 
غـرب و حتـا کشـورهای رقیـب و مخالـف امریـکا 

برخـوردار اسـت. 

محمداكرام اندیشمندبخش دوم و پایانی

یکی از نکات بسیار مهم در مناسبات 
افغانستان و پاكستان تغییر از مسیر 

خصومت به سوی تعامل در جهت منافع 
مشترک است. اگر نکات و مطالب 

متذكره برای طرفین به عنوان اهداف 
حیاتی و منافع استراتژیک مطمح نظر 

باشد، آیا تقابل افغانستان و پاكستان 
بر سر این منافع و اهداف به توازن و 

توافق می انجامد؟ این در حالی است كه 
دسترسی پاكستان و افغانستان به این 

اهداف و یا بیشتر از آن توأم با دشواری 
و پیچیده گی های بسیاری خواهد بود. یکی 
از پیچیده گی ها در این جهت این است كه 
مطالبات دو طرف به عنوان اهداف اساسی 

و منافع ملی، زیاده خواهی بیش از حد، 
غیرعملی و غیر قابل پذیرش برای طرف 

مقابل باشد.
پیچیده گی دیگر در حل مشکل میان 

افغانستان و پاكستان، نقش و دخالت 
قدرت های بین المللی و منطقه یی و بازی 

این قدرت ها در هر دو كشور بر سر 
اهداف و منافع خودشان است. بازی كه از 
همان آغاز تا حاال ادامه دارد و به خصوص 

افغانستان نمی تواند مانع این بازی شود 
و از سوی دیگر نمی تواند از این بازی به 
سود ثبات و توسعه پایدار در عرصه های 

مختلف استفاده كند.  

نصاب تحصیلـی دانشگـاه ها 
بازنگـری می شـود

نصــاب تحصیلــی دانشــگاه های کشــور بــر اســاس نیازمندی هــای 
جامعــه و بــازار کار  تدویــن می شــود.

ــالت  ــر تحصی ــری وزی ــه عم ــب اهلل خواج ــور نجی ــب را دکت ــن مطل ای
ــی  ــای تحصیل ــاف نصاب ه ــری و انکش ــی بازنگ ــۀ مل ــی  در برنام عال
ــان داشــت. ــر یافــت، بی ــی تدوی کشــور کــه در وزارت تحصیــالت عال
وزیــر تحصیــالت عالــی می گویــد: در گذشــته نصــاب تحصیلــی واحــد 
وجــود نداشــت و از نصاب هــای درســی دانشــگاه ها و کشــورهای 
مختلــف جهــان در نهادهــای تحصیــالت عالــی کشــور بــدون در 
نظرداشــت نیازمندی هــای جامعــه و بــازار کار، اســتفاده صــورت 

می گرفــت.
ــل  ــن معض ــت ای ــا درنظرداش ــی ب ــالت عال ــت: »وزارت تحصی او گف
تصمیــم گرفــت تــا روی بازنگــری و انکشــاف نصــاب تحصیلــی 
ــتان  ــۀ افغانس ــای جامع ــر نیازمندی ه ــتوار ب ــه اس ــی ک ــات اساس اقدام
ــور  ــگاه کش ــبختانه دانش ــه خوش ــد ک ــدام کن ــد؛ اق ــت کار باش و مارکی
گــزارش نیازســنجی شــان را بــه مرکــز وزارت ارســال داشــتند تــا ایــن 
نیازســنجی ها در کلســترهای مختلــف مــورد مطالعــه و کارشناســی قــرار 

ــرد.« گی
ــی  ــالت عال ــه وزارت تحصی ــرد ک ــالوه ک ــری ع ــه عم ــای خواج آق
به خاطــر بازنگــری و انکشــاف نصــاب تحصیلــی شــماری از اســتادان را 
جهــت فراگیــری تهیــه نصــاب درســی بــه خــارج از کشــور فرســتاد تــا 
روی نصــاب تدرســی مبتنــی بــر تقاضاهــای بــازار کار کشــور، کار کننــد.
وزیــر تحصیــالت همچنــان از اســتادانی کــه در بخــش نصــاب آمــوزش 
ــه  ــی جامع ــای عین ــا درنظرداشــت واقعیت ه ــا ب ــد خواســت ت ــده ان دی
به صــورت مجدانــه و پیگیــر جهــت تهیــه نصاب هــای جدیــد کار 

کننــد تــا نتیجــۀ مطلــوب بــه دســت آیــد.
ــن علمــی وزارت  ــرزی معی ــواب باالک ــه عبدالت ــن برنام ــان، در ای همچن
ــت آوردهای وزارت  ــا و دس ــه فعالیت ه ــه ب ــی در رابط ــالت عال تحصی
ــات  ــن وزارت معلوم ــش گانۀ ای ــای ش ــی و اولویت ه ــالت عال تحصی
داده گفــت: وزارت تحصیــالت عالــی از ســال 2002 تــا 20۱8 در 
ــا و  ــور فعالیت ه ــی کش ــای تحصیل ــی در نهاده ــش کم ــش افزای بخ
ــال حاضــر 38  ــه در ح ــته اســت ک دســت آوردهای قناعت بخشــی داش
نهــاد تحصیلــی دولتــی و ۱3۱ نهــاد خصوصــی در کشــور فعالیــت دارد.
ــق اولویت هــای کاری کــه شــامل بازنگــری و انکشــاف  او گفــت: مطاب
ــردن ظرفیت هــای علمــی اســتادان، کار روی  ــد ب نصــاب تحصیلــی، بلن
ــی و  ــات علم ــه تحقیق ــه ب ــزی، توج ــکیالتی ادارات مرک ــاختار تش س
ــن  ــد تضمی ــود در رون ــه، بهب ــق و ترجم ــف، تحقی ایجــاد ریاســت تألی
کیفیــت و اعتباردهــی و بهبــود خدمــات دانشــجویان، کار هــای جــدی 

ــه اســت. صــورت گرفت
همزمــان باایــن، ســید فرهــاد شــهیدزاده رییــس عمومــی انســجام امــور 
ــر  ــذار ب ــل تاثیرگ ــی و  عوام ــاب تحصیل ــت نص ــک روی اهمی اکادمی
ــی  ــای سیاس ــدن نظام ه ــا روی کارآم ــی ب ــای درس ــوای نصاب ه محت
ــی  ــی از ارکان  اساس ــاب یک ــت: »نص ــرده گف ــت ک ــور، صحب در کش
ــۀ  ــت نصــاب زمین ــه موجودی ــود ک ــی محســوب می ش ــالت عال تحصی

ــازد.« ــاعد می س ــاد را مس ــک نه ــرک ی ــی و تح پویای
او ضمــن اشــاره بــه نصاب هــای تحصیلــی در نظام هــای سیاســی 
ــی  ــد سیاس ــی از دی ــاب تحصیل ــودن نص ــه ب ــته، روی بی طرفان گذش

ــرد. ــد ک تأکی
گفتنــی اســت کــه در ایــن برنامــه کــه دو روز دیگــر نیــز ادامــه می یابــد، 
اســتادام نهــاد هــای تحصیلــی روی نصــاب رشــته های مهندســی، علــوم 
ــی،  ــات انگلیس ــادن، ادبی ــی و مع ــکدۀ جیولوج ــی،  دانش ــم صح متم

ــد. ــادل نظــر می کنن ــر ســاینس و اقتصــاد بحــث و تب زراعــت، کمپیوت
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ACKU




