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مسـووالن در وزارت زراعـت و آبیـاری می گوینـد 
کـه حاصـات انـار والیـت قندهـار در سـال جاری 

افزایش داشـته اسـت.
اکبـر رسـتمی، سـخنگوی ایـن وزارت بـه رسـانه ها 
گفتـه اسـت کـه حاصـات انـارِ قندهـار امسـال بـه 

۱۵۰ هـزار تُـن رسـیده اسـت.
آقـای رسـتمی می گویـد که حاصـات باغ هـای انار 
قندهـار در سـال جاری نسـبت به سـال های گذشـته 
از لحـاظ کمیـت ۲۵ هـزار تُـن افزایـش یافتـه و از 

لحـاظ کیفیـت نیز بهتر شـده اسـت.
ایـن مقـام وزارت زراعـت از صـادرات انـار قندهار 
سـخن می گویـد و می افزایـد کـه تـا کنـون ۲۶ هزار 
و ۵۶۴ تُـن انـار قندهـار بـه بیـرون از کشـور صـادر 

است. شـده 
بـه گفته ی او: »در سـال جاری بیش از هشـت هکتار 
زمیـن در ایـن والیـت بـرای بـاغ انـار اختصـاص 
داده شـده اسـت کـه بیشـترین آن در ولسـوالی های 
حـال  در  و  می شـود  تولیـد  ارغنـداب  و  ارغسـتان 
حاضـر، بیـش از ده هزار باغـدار در قندهار مصروف 

پـرورش باغ هـای انـار انـد.«
گفتنـی اسـت کـه در حـال حاضـر، یک سـیر انار در 
بازارهـای داخلـی قندهـار تـا ۳۰۰ افغانی بـه فروش 

می رسـد.
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و   ۲8 انتخابــات  از  ماندگار-پــس 
۲9 میــزان، شــماری از شــهروندان و 
در صفحه هــای  نماینــده گان،  نامــزد 
ــش  ــر و پخ ــه نش ــت ب ــی دس اجتماع
ــی  ــد. برخ ــات می زدن ــای انتخاب آماره
ــدۀ  ــود را برن ــم، خ ــک رق ــۀ ی ــا ارای ب
انتخابــات معرفــی می کردنــد و برخــی 
ــده را  هــم جدول هایــی از نامــزدان برن

ترتیــب می نمودنــد.
داشــتند  ادعــا  هــم  شــماری 
ــی کــه بیــش از هــزار رأی  نامزدوکیان
ــزار  ــا ۳۰۰ ه ــد، ت ــت نیاورن ــه دس ب
ــا  ــده و حت ــدی ش ــۀ نق ــی جریم افغان
می شــوند. معرفــی  دادســتانی  بــه 
در ایــن میــان، امــا مشــخص نبــود 
و  فهرست ســازی ها  واقعیــِت  کــه 
خودســر  و  مجــازی  رأی دهی هــای 

ــهروندان  ــوارد ش ــا م ــت؟ در بس چیس
بــه خانه هــای نامــزد نماینــده گان از 

ــد. ــی رفتن ــر تبریک به
امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات 
ــه  ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــه روزنام ب
اگــر نامــزد نماینــده گان نتواننــد بیســت 
درصــد رأی از هــزار شــناس نامه یی 

کــه بــه کمیســیون ســپرده انــد را 
بــه دســت آورنــد، پــول تضمیــن 
ــه  ــان پرداخت ــرای ش ــاره ب ــان دوب ش

نمی شــود.
معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی 

صفحــه 6 ادامــه  می گویــد...    

ایجــاد  از  فرهنــگ  و  اطاعــات  وزارت 
ــه اطاعــات خبــر  کمیســیون حــق دسترســی ب
ــه  ــد ک ــه ان ــن وزارت گفت ــووالن در ای داد. مس
از میــان ۱۱۷ متقاضــی، ۱۵ تــن را انتخــاب 
کــرده و اسنادشــان را بــرای معرفــی بــه رییــس 

حکومــت وحــدت ملــی فرســتاده اند.
قــرار اســت رییــس حکومــت از میــان ایــن ۱۵ 
تــن، ۵ تــن شــان را بــه عنــوان کمیشــنر بــرای 
ایجــاد کمیســیون حــق دسترســی بــه اطاعــات 

انتخــاب کنــد.

افــراد  ایــن  گزینــش  کمیتــۀ 
قانــون  احــکام  براســاس 
بــه  اطاعــات  بــه  دسترســی 
وزارت  سرپرســت  ریاســت 
ــگ و متشــکل  اطاعــات و فرهن
عالــی،  دادگاه  نماینــده گان  از 
مجلــس نماینــده گان، فدراســیون 
ژورنالیســتان، کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر، انجمــن وکای 
جامعــۀ  نهاد هــای  و  مدافــع 
می باشــند. افغانســتان  مدنــی 
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، 
از  بارهــا  رســانه یی  نهادهــای  مســووالِن 
ــه  ــد ک ــته بودن ــی خواس ــت وحــدت مل حکوم
قانــون حــق دسترســی بــه اطاعــات را هرچــه 

ــد. ــرا کن ــر اج زودت
گفتنــی اســت کــه محمداشــرف غنــی در 
حــق  قانــون  کاری اش،  نخســت  روزهــای 
ــا  ــرد، ام ــات را توشــیح ک ــه اطاع دسترســی ب
ــت. ــده اس ــرا نش ــون اج ــن قان ــوز ای ــا هن ت

نامـزدانبازنـدهجـریمـهمـیشـوند

وزارت زراعت:
یافته است افزایش  انار قندهار   حاصالت 
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هميشه بايد مراقب سه چيز باشيم: وقتي تنها هستيم، مراقب افكار خود؛ وقتي با خانواده هستيم، 
مراقب اخالق خود؛ و زماني كه در جامعه هستيم، مراقب زبان خود.
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ــرۀ  ــن چه ــد، دومی ــرادر آخون ــا ب ــی م رهای
شناخته شــدۀ طالبــان و معــاون مــا عمــر 
رهبــر پیشــیِن ایــن گــروه و مــا صمــد 
ثانــی یکــی از اعضــای ارشــد طالبــان، دیگــر 
ــت  ــه واقعی ــده و ب ــرون ش ــایعه بی ــۀ ش از هال
ــان  ــِد طالب ــرد ارش ــن دو ف ــت. ای ــته اس پیوس
ــی در  ــو در زندان ــه این س ــال ب ــت س از هش
ــت  ــد. هش ــر می بردن ــتان به س ــی پاکس کراچ
ــرادر  ســال پیــش، نیروهــای پاکســتانی مــا ب
را دســتگیر و بــه زنــدان انداختنــد. دلیــل 
از  هاله یــی  در  او همــواره  زندانــی شــدِن 
ــت؛  ــده اس ــرح ش ــخ مط ــش هاِی بی پاس پرس
ــان  ــر طالب ــراِن دیگ ــت رهب ــرا در موجودی زی
ــت،  ــم نیس ــی ه ــز پنهان ــه چی ــتان ک در پاکس
ــد ســوال برانگیز  ــرد می توان دســتگیری یــک ف

ــد.  باش
چــرا پاکســتان اعضــای شــورای کویتــه و 
پشــاور و مهم تــر از همــه مــا هیبــت اهلل 
آخونــد رهبــر فعلــِی ایــن گــروه را کــه عمــًا 
ــای  ــتان و نیروه ــت افغانس ــا دول ــگ ب در جن
ــد؟  ــتگیر نمی کن ــد، دس ــرار دارن ــی ق بین الملل
ــه  ــان بخشــیدن ب ــۀ پای چــرا پاکســتان در زمین
جنــگ افغانســتان کمــک نمی کنــد؟ چــرا 
پایگاه هــای طالبــان و حتــا داعــش در آن 
ــان پابرجــای  ــا پاکســتان همچن ــرز ب ســوی م
ــی  ــورِت ناگهان ــه ص ــرد ب ــک ف ــی ی ــد ول ان
زندانــی  ســال  هشــت  بــرای  و  دســتگیر 

می شــود؟ 
پاکســتانی ها دلیــل دســتگیرِی مــا بــرادر 
کــه  همان گونــه  نکرده انــد،  روشــن  را 
هیچ وقــت دلیــل حضــور هــزاران تروریســِت 
مخالــِف افغانســتان را در خــاِک خــود روشــن 
ــا  ــه م ــود ک ــه می ش ــی گفت ــد. گاه نمی کنن
ــت افغانســتان  ــا دول ــرادر خواهــان تفاهــم ب ب
ــه  ــم گفت ــی ه ــت و گاه ــوده اس ــره ب و مذاک
را  او  عمــًا  پاکســتانی ها  کــه  می شــود 
ــد.  ــرده بودن ــی ک ــکا زندان ــتور امری ــه دس ب
انــد  گمان هایــی  و  فقــط حــدس  این هــا 
ــرح  ــایل مط ــاِن مس ــران و آگاه ــه تحلیل گ ک
عقــِب  در  واقعــًا  این کــه  ولــی  می کننــد 
نهفتــه  رازی  چــه  کاری  پنهــان  این همــه 

ــت.  ــخص نیس ــت، مش اس
دولــت افغانســتان هنــوز بــه صــورت رســمی 
ــه  ــزی نگفت ــرادر چی ــا ب ــی م ــورد رهای در م
ــورد  ــن م ــه در ای ــد ک ــا گفته ان ــت. آن ه اس
افغانســتان از جانــب  چیــزی بــه دولــت 
ــی  ــا برخ ــت. ام ــده اس ــه نش ــتان گفت پاکس
سیاســت مداراِن پیشــیِن افغانســتان در ایــن 
مــورد ابــراز نظــر کــرده انــد. جاویــد لودیــن 

ــوری در  ــر ریاســت جمه ــیِن دفت ــس پیش ریی
زمــان حامــد کــرزی در تازه تریــن مــورد 
ــپنتا  ــر س ــن دادف ــه او و رنگی ــت ک ــه اس گفت
ســال ها قبــل بــرای رهایــی مــا بــرادر 
آغــاز  را  تاش هایــی  پاکســتان  زنــدان  از 
ــان  ــا پای ــا ت ــن تاش ه ــی ای ــد ول ــرده بودن ک
ــید.  ــه نرس ــه نتیج ــرزی ب ــد ک ــت حام حکوم
بــه گفتــۀ او امــا زلمــی خلیل زاد ســفیر پیشــیِن 
ــت  ــاال مأموری ــه ح ــتان ک ــکا در افغانس امری
ــه،  ــده گرفت ــه عه ــح را ب ــای صل گفت وگوه
ــتانی ها را  ــه پاکس ــد ک ــق ش ــه موف در دو هفت
ــد  ــا صم ــرادر و م ــا ب ــه م ــد ک ــت ده قناع

ــازند.  ــا س ــدان ره ــی را از زن ثان
ــۀ  ــچ برنام ــدۀ هی ــارات توضیح کنن ــن اظه ای
تنهــا  و  نیســت  صلــح  بــرای  موثــری 
و  سیاســت مداران  کــه  می دهــد  نشــان 
کشــور  امــروزِ  و  دیــروز  حکومت گــراِن 
چقــدر توهــم زده و از همه جــا بی خبرنــد. 
ــی را  ــان چهره های ــی چن ــا بزرگ بین ــا ب آن ه
ــد،  ــش بگذارن ــه نمای ــود ب ــد از خ می خواهن
رقــم  را  دنیــا  سرنوشــِت  این کــه  مثــل 
ــر  ــه اگ ــد ک ــوز نمی دانن ــان هن ــد. ایش می زنن
ــول مصارف شــان را ســفارت های  ــک روز پ ی
ــد،  ــی نپردازن ــورهای خارج ــی و کش خارج
حتــا نــان بــرای خــوردن و لبــاس بــرای 

پوشــیدن نخواهنــد داشــت. 
ــه  ــی ک ــه آنان ــا، چ ــی م ــت مداران فعل سیاس
ــد  ــده ان ــورت درس خوان ــب فرانکف در مکت
و بــرای یافتــن نشــانی طالبــان ســرگردان 
ــی  ــا برنامه هــای قوم ــه ب ــی ک ــد و چــه آنان ان
می خواهنــد از خــود فیگورهــای سیاســی 
ــد  ــته ان ــدر توانس ــازند، چق ــاده بس خارق الع
ــون  ــک همچ ــاِن خش ــه ن ــک لقم ــا ی ــه ب ک
قهرمــان ملــی کشــور بســازند امــا بــرای 
ــود در  ــورِ خ ــود و کش ــتقاِل خ آزادی و اس
ــد؟  ــرق بریزن ــرزمین ع ــن س ــای ای کوهپایه ه
چقــدر ایــن افــراد موفــق بوده انــد کــه واقعــًا 
ــد؟  ــرای آرمان هــای کاِن ملــی مایــه بگذارن ب
سیاســت مدارانی کــه نمی تواننــد غــرورِ خــود 
ــد،  ــه نمایــش بگذارن ــه گان ب ــر بیگان را در براب
ــای  ــدم موفقیت ه ــت مایه یی از ع ــه دس ــا چ ب
تاش هــاِی خــود بــرای رهایــی یــک زندانــی 
ــه ســر می دهنــد؟  ــان از بنــد پاکســتان نال طالب
 اگــر سیاســت مداراِن مــا واقعــًا سیاســت مدار 
می بودنــد، امــروز الزم نبــود کــه دســت 
ــی  ــح گدای ــو دراز و صل ــر س ــه ه ــرع ب تض
مــا  سیاســت مداراِن  توهــِم  ایــن  کننـــد. 
حداقــل در هفــده ســال گذشــته، غیــر از 
ــز  ــا چی ــور م ــرای کش ــی ب ــت و بدبخت مصیب

دیگــری در پــی نداشــته اســت. وقتــی جاویــد 
ــای  ــار آق ــش در کن ــان مأموریت ــن در زم لودی
ــول از کشــورهای  کــرزی بــا بکس هــای پ
ــرای  ــی ب ــه توجهی ــت، چ ــی برمی گش خارج
ــود  ــاِل خ ــود و امث ــروزِ خ ــِی ام فاکت زده گ

می توانــد ارایــه کنــد؟ 
ــت  ــی هش ــد ناکام ــل زاد می توان ــی خلی وقت
ــد،  ــران کن ــه جب ــا را در دو هفت ــالۀ آن ه س
بــدون شــک از آن چنــان پایگاهــی برخــوردار 
ــی  ــن ماموریت های ــدۀ چنی ــه از عه ــت ک اس
او  می توانــد.  شــده  بیــرون  به ســاده گی 
عمــًا  او  نمی کنــد،  التمــاس  و  تضــرع 
ــد  ــم می کن ــل تفهی ــرِف مقاب ــه ط ــزی را ب چی
ــرِش خواســِت او  ــر از پذی ــه غی ــی ب ــه راه ک
باقــی نمی مانــد. از ســوی دیگــر، رهایــی مــا 
بــرادر و افــرادی مثــِل او چقــدر می توانــد بــه 

ــد؟  ــک کن ــح کم ــد صل رون
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــًا بای ــوال واقع ــن س ای
داشــته باشــد. آیــا رهایــی مــا بــرادر و 
ــح  ــد صل ــه رون ــد ب ــِل او می توان ــرادی مث اف
کنــد. در ســخنانی کــه منصــوب  کمــک 
ــان  ــده، او از طالب ــش ش ــرادر پخ ــا ب ــه م ب
ــرار  ــود ق ــنگرهاِی خ ــه در س ــد ک می خواه
داشــته باشــند و منتظــر دیــدارش باشــند. امــا 
ــال از  ــس از هشــت س ــاال پ ــخنان ح ــن س ای
ــوف  ــان صف ــدر در می ــدن او، چق ــی ش زندان
گــروه طالبــان کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر 
و جابه جایــی اســت، تأثیرگــذار می توانــد 
باشــد؟ آیــا طالبــاِن فعلــی همــان طالبــاِن 

ــد؟  ــش ان ــال پی ــت س هش
این جاســت کــه بایــد بــه چنیــن رهایی هایــی 
ــای دیگــری از  ــال اثره ــه دنب ــرد و ب شــک ک
آن گشــت. هیــچ دلیــل قانــع کننده یــی وجــود 
ــا  ــان از جنــگ فعلــِی خــود ب ــدارد کــه طالب ن
ــان  ــر او خواه ــا اگ ــرادر، حت ــا ب ــی م رهای
صلــح و مذاکــره باشــد، دســت بردارنــد. 
ــل  ــد فص ــط می توان ــرادر فق ــا ب ــی م رهای
ــش  ــه نمای ــازه را ب ــازی ت ــک ب ــدی از ی جدی
بگــذارد. شــاید امریکایی هــا بــه گونه یــی 
ــرادر  ــا ب ــل م ــی مث ــه چهره های ــد ک بخواهن
را کــه دیگــر خطــری بــرای تاریــخ بــه شــمار 
ــد و از  ــت کنن ــدان سیاس ــد، وارد میـ نمی رون
آن هــا بــرای برنامه هــای سیاســِی خــود ســود 
ببرنــد. در کشــوری کــه افتضــاح انتخاباتــی و 
ــرده،  ــبوع ک ــا را مش ــه ج ــت داری هم حکوم
ــی  ــچ نتیجه ی ــه هی ــرادر ب ــا ب ــی م ــا رهای ب

ــید.    ــم رس نخواهی
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ــار دیگــر بحــِث  ــات ریاســت جمهوری، ب  در آســتانۀ انتخاب
پروژه هــای مهــِم زیربنایــی روی دســت گرفتــه شــده 
 اســت. رییــس حکومــت وحــدت ملــی در واپســین دیــدار 
ــه  ــه اســت ک ــد، گفت ــی هلمن ــده گان شــورای والیت ــا نماین ب
ــر  ــون دال ــۀ ۱۷۵ میلی ــا هزین ــی ب ــد کجک ــاخِت بن کار س
ــد  ــتفید خواهن ــروژه مس ــن پ ــردم از ای ــود و م ــاز می ش آغ
ــاِی  ــا و پروژه ه ــدازِی برنامه ه ــال، راه ان ــن ح ــد. در همی ش
ــت.  ــده داده اس ــز وع ــد نی ــت هلمن ــر در والی ــِم دیگ مه
ایــن وعده  ســپاری ها در حالــی اســت کــه آقــای غنــی 
در انتخابــات ریاســت جمهورِی گذشــته هــم وعده هــاِی 
ــی  ــان وعده های ــج ســال پیــش، او چن ــود. پن ــی داده ب فراوان
بــه مــردم افغانســتان داده بــود کــه اگــر نیمــی از آن هــا عملی 

ــد.  ــل می ش ــزار تبدی ــه ُگل وگل ــتان ب ــت، افغانس می گش
رییــس حکومــت همچنیــن روی ســاختن بلنــد ســلما، بنــد 
ــز  ــر نی ــروژۀ کاِن دیگ ــد و پ ــن بن ــروس و چندی ــاه و ع ش
تأکیداتــی داشــته و در افتتــاح برخــی از ایــن پروژه هــا فریــادِ 
ــت.  ــوده اس ــری نب ــردای آن، از کار خب ــا ف ــر داده ام کار س
ــص  ــای ناق ــرِف کاره ــه ص ــنگینی ک ــای س ــه هزینه ه چ
ــه  ــچ« ب ــرای »هی ــادی ب ــای زی ــده و زمان ه ــی ش و نمایش
هــدر رفتــه اســت. ایــن رفتــارِ آقــای غنــی در واقــع نماینــدۀ 
ــه مــردم دروغ  ــار ُکِل سیاســیوِن افغانســتان اســت کــه ب رفت
فقــط  و  می زننــد  خــاک  چشم شــان  بــه  و  می گوینــد 
ــا  ــه ب ــد. چنان ک ــا راه می رون ــاِت آن ه ــوِج احساس روی م
ــار دیگــر  ــه انتخابــات ریاســت جمهوری، ب نزدیــک شــدن ب
ایــن موج ســواری آغــاز شــده تــا بــه نــامِ ایــن پــروژه و آن 
ــه زعــم خودشــان،  ــردم رای بســتانند و بعــد ب ــروژه، از م پ

ــد.  ــردم بخندن ــاورِی م ــه خوش ب ب
ــم  ــاِن قدی ــر آن مردم ــتان دیگ ــاِن افغانس ــبختانه مردم خوش
ــه  ــه چ ــت مداران ب ــه سیاس ــد ک ــه کرده ان ــتند و تجرب نیس
پیمانه یــی از عنصــر »دروغ« در انتخابــات اســتفاده می کننـــد 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــی ب ــای مل ــی از پروژه ه ــه چــه پیمانه ی و ب
ــن،  ــر از ای ــا باالت ــد. ام ــره می جوین ــت به ــدان سیاس در می
ای کاش مــردم افغانســتان بــه حــدی تغییــر می یافتنــد 
ــوولین در  ــای مس ــا و دروغ ه ــاِب کارنکرده  گی ه ــه حس ک
ــتوانۀ  ــعارهای بی پش ــد، ش ــا می گرفتن ــا را از آن ه انتخابات ه
آن هــا را بــه ســخره می کشــیدند و حکومــِت بعــدی را ملــزم 
ــد  ــاب بخواه ــین حس ــووالِن پیش ــه از مس ــاختند ک می س
ــل  ــان عم ــعارها و وعده های  ش ــه ش ــزان ب ــه می ــه چ ــه ب ک

کرده انــد. 
بــه هــر رو، همیــن کــه مــردم بــه عنصــر دروغ و تبلیغــاِت 
از  بخشــی  شــده اند،  واقــف  انتخابات هــا  در  پوشــالی 
خواهــد  مرفــوع  را  رو  پیــِش  انتخابــات  در  نگرانی هــا 
ــداِن سیاســت  ــد کســانی در می ســاخت. این کــه مــردم  بدانن
ــای  ــط از نشــان دادن ِ باغ ه ــه فق ــد ک ــدرت وجــود دارن و ق
و  موج ســواری  و  موج ســازی  قصــد  سرخ وســبز، 
ــود  ــث می ش ــد، باع ــود دارن ــودِ خ ــه س ــتفاده جویی ب اس
ــرای شــناخِت شــخصیت  ــت ب ــه نوعــی حساســیت و دق ک
ــن  ــا ای ــد. ب ــان بیای ــه می ــزدان ب ــِی نام ــاِی حقیق و برنامه ه
حســاب، مســووالن حکومــت وحــدت ملــی بایــد درک کنند 
کــه مــردم حســاِب حرف هــا و کلمــات و جمله هــاِی آنــان 
ــان  ــِت درونی ش ــا را از واقعی ــزاِف آن ه ــد و الف وگ را دارن

ــد. ــرده می توانن ــک ک تفکی
پیشــنهاد مــا بــه ســران حکومــت به ویــژه آقــای غنــی ایــن 
ــِی  ــی و زیربنای ــای مل ــس، از پروژه ه ــن پ ــه از ای ــت ک اس
ــد و از  ــتفاده نکنن ــی اس ــزار انتخابات ــوان اب ــه عن ــور ب کش
ــه  ــت افغانســتان، ب ــِی دول ــدرت و داشــته های مل ــگاه ق جای
مصــاف انتخابــات نرونــد. مــردمِ افغانســتان بــه حــِد کافــی 
دروغ، وعــدۀ کــذب، مانــور انتخاباتــی و قهرمان نمایــی 
ــتاد  ــت از دروغ اس ــخیِص راس ــنیده اند و در تش ــده و ش دی
ــگ و  ــته رن ــاهاِی گذش ــرایطی، حنـ ــن ش ــده اند. در چنی ش
ــری  ــای بهت ــد روی گزینه ه ــت و بای ــد داش ــری نخواهن اث

ــرد. کار ک
ــه می شــود  ــی توصی ــای انتخابات ــه نهاده ــن، ب ــوی ای در پهل
ایــن  بــه  و  داریــد  اســتقال  ادعــاِی  صورتی کــه  در 
اســتقالیت باورمندنــد، متوجــه کمپاین هــاِی پیــش از وقــت 
ــای  ــوص رؤس ــی به خص ــزداِن احتمال ــتفاده جویانۀ نام و اس

ــند.  ــی باش ــدت مل ــت وح حکوم

انتخاباتریاستجمهوری
وکمپاینهایپیشازوقِتحکومت
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ــزد  ــه نام ــات ب ــه در روز انتخاب ــهروندان ک ــماری از ش ش
مــورد نظرشــان رأی داده انــد، شــکایت دارنــد کــه رأی های 

شــان دزدی شــده اســت.
آنــان در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار، کارمنــدان 
مرکزهــای انتخاباتــی را بــه تقلــب و تبانــی بــا نامــزدان متهم 
ــب هنگام از  ــان ش ــای ش ــه رأی ه ــد ک ــد و می گوین می کنن
ــرده  ــرقت ب ــه س ــی ب ــای رأی ده ــووالن مرکزه ــوی مس س

شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــماری از حقوق دان ــم، ش ــویی ه از س
انتخابــات می گوینــد، رهبــری  چالش هــا در روزهــای 
کمیســیون انتخابــات، رونــد ملــی انتخابــات را بــه مســخره 

ــد.  ــده ان ــی« ش ــت مل ــب »خیان ــه و مرتک گرفت
بــه گفتــۀ شــهروندان، آنــان بــه نامــزد مــورد نظــر شــان رای 
ــج شــمارش  ــس در جــدول نتای ــک روز پ ــا ی ــد، ام داده ان

آرا، هیــچ رای یــی بــه نفــع نامزدشــان ندیــده انــد.
دولتــی  ادارات  از  یکــی  کارمنــد  امیــری،  احمدضیــا 
می گویــد کــه رأی دادن را وجیبــۀ خــود می دانســت و 
ــده، نســل  ــرای پارلمــان آین ــا ب ــود ت ــه ب ــا همســرش رفت ب
جــوان و تحصیل کــرده را انتخابــات کنــد، امــا بــه گفتــۀ او: 
ــب نســوان  ــا ســاعت 9، پشــت َدرِ مکت ــح ت »از هفــت صب
ــد.  ــاده نش ــز آم ــا مرک ــیدیم، ام ــار کش ــیدالناصری انتظ س
ــم و رأی  ــر آمدی ــد از ظه ــه بع ــاعت س ــه س ــم خان رفتی

ــم«. دادی
ــی  ــردای آن روز وقت ــه ف ــد ک ــا می گوی ــری ام ــای امی آق
بــه لیســۀ نســوان ســیدالناصری آمــد، دیــد کــه در جــدوِل 
ــر او  ــورد نظ ــزد م ــع نام ــه نف ــچ رأی ب ــمارش آرا، هی ش
شــمارش نشــده  اســت؛ در حالــی کــه خــود و همســرش 

ــد. ــزد رأی داده بودن ــان نام ــه هم ب
او می گویــد کــه در کنــار خــودش، پــدر و یکــی از 
دوســتانش نیــز بــه همــان نامــزد رأی داده انــد، امــا در برگــۀ 
شــمارش آرا، هیــچ رأیــی بــه نفــع آن درج نشــده بــود. آقای 
ــد  ــد، دی ــکایت کن ــت ش ــی رف ــه وقت ــد ک ــری می افزای امی
هیــچ نشــانی از کارمنــدان مرکــز رأی دهــی در آنجــا نیســت 

ــه اســت. ــات انتقــال بافت ــه کمیســیون انتخاب و تمــام آرا ب
امیــری می گویــد کــه تنهــا راهــی کــه برایــش مانــده بــود، 
مراجعــه بــه روزنامــۀ مانــدگار بــود تــا شــکایتش بــه گــوش 

ــووالن برسد. مس
ــه  ــندۀ خیرخان ــری، باش ــال وزی ــر، محمداقب در ســوی دیگ
ــی  ــز رأی ده ــس دروازۀ مرک ــاعت ها در پ ــه س ــد ک می گوی
ــر  ــس خب ــک روز پ ــا ی ــد، ام ــا رأی ده ــده ت ــار کش انتظ

ــت. ــده اس ــه رأی اش »دزدی« ش ــود ک می ش
ــردای روز رأی دهــی آمــده  ــد کــه ف ــری می گوی ــای وزی آق
ــت،  ــرده اس ــد رأی ب ــرش چن ــورد نظ ــزد م ــد نام ــا ببین ت
ــا همــان یــک رأی  ــا کمــال تعجــب می بینــد کــه حت امــا ب

خــودش هــم شــمار نشــده اســت.
ــاور رســیده اســت کــه  ــه ایــن ب وزیــری پــس از آن روز ب

ــۀ او:  ــه گفت ــت. ب ــردم« اس ــب م ــۀ »فری ــات پروس انتخاب
ــان را  ــدۀ ش ــه نماین ــد ک ــا نشــان می دهن ــردم تنه ــرای م »ب
خــود شــان انتخابــات می کننــد، امــا ایــن یــک دروغ اســت. 
ــه  رأی مــردم اصــًا ضــرورت نیســت. تمــام صندوق هــا ب
نفــع کاندیــدا در کمیســیون پـُـر می شــود. نامزد را کمیســیون 

ــد«. ــن می کن ــت تعی و حکوم
محمداقبــال می گویــد کــه از ایــن پــس قصــد نــدارد 
ــب  ــد فری ــرا »نمی خواه ــد، زی ــتراک کنن ــات اش در انتخاب

بخــورد. را  سیاســت مداران« 
همزمــان باایــن، لیــا حســینی، باشــندۀ غــرب کابــل 
ــور  ــک کش ــت جمهوری ی ــاون ریاس ــی مع ــد، وقت می گوی
دادن می مانــد، مــردم  منتظــر رای  دقیقــه  از ۴۵  بیــش 
ــند؟ ــته باش ــاور داش ــات ب ــیون انتخاب ــه کمیس ــه ب چگون
بانــو حســینی می افزایــد کــه کمیســیون انتخابــات از 
ــات نداشــته  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــچ برنامه ی ــش هی پی
اســت. بــه گفتــۀ او: »در مرکــزی کــه مــن رای دادم، رونــد 
ــت نگاری  ــتم انگش ــد، سیس ــروع ش ــت ش ــی ناوق رأی ده
درســت فعــال نبــود، نــام ده هــا تــن در فهرســت رأی دهــی 
ــه  ــت ک ــود داش ــر وج ــکل دیگ ــن مش ــود و چندی درج نب
ــری  ــی در رهب ــی و پراکنده گ ــر بی برنامه گ ــواه ب ــه گ هم

ــود«. کمیســیون ب
انتخابــات  تــا  اگــر  کــه  می گویــد  حســینی  بانــو 
ریاســت جمهوری، رأی هــا بــه درســتی شــمار نگــردد و بــه 
ــدارد  ــم ن ــود، تصمی ــیده گی نش ــا رس ــکایت ها و تقلب ه ش

کنــد. اشــتراک  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 

ــد، اســتاد دانشــگاه در  ــن حــال، محمدعثمــان نیازمن در عی
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــت ب صحب
ــون اساســی و  ــق قان ــد مطاب ــی اســت و بای ــد مل یــک رون

ــزار شــود. ــادی برگ ــن ع قوانی
آقــای عثمــان می گویــد کــه رهبــری کمیســیون انتخابــات، 
ایــن رونــد ملــی را بــه مســخره گرفتنــد و مرتکــب »خیانت 
ــد  ــوول بای ــای مس ــه نهاده ــد ک ــدند. او می افزای ــی« ش مل
رهبــری کمیســیون انتخابــات را مــورد پیگــرد قانونــی قــرار 

دهنــد.
ــت  ــم افغانســتان صاحی ــوق دان، محاک ــن حق ــۀ ای ــه گفت ب
ــه آن رســیده گی  ــد و ب ــده بپردازن ــن پرون ــه ای ــا ب ــد ت دارن
بــاز شــدِن  ناوقــت  قانونــی کننــد. او می گویــد کــه 
دروازه هــای مرکزهــا، نرســیده ورق هــای رای دهــی، دســت 
کار نکــردن سیســتم انگشــت نگاری، نوارهــای تصویــری و 
ــد  ــده می توان ــن پرون ــۀ ای ــل اثباتی ــه دلی ــا و... هم عکس ه

باشــد.
ــه  ــا هرچ ــد ت ــی می خواه ــی و قضای ــای عدل او از نهاده
ــا اعتمــاد از  ــد ت ــده را روی دســت گیرن ــن پرون عاجــل ای
ــب  ــات جل ــه پروســۀ انتخاب ــاره ب ــردم دوب ــۀ م دســت رفت
شــده و اعــام نتایــج انتخابــات، بــار دیگــر افغانســتان را بــا 

ــد. ــه رو نکن بحــران روب
پاسداری از شفافیت و سالمت

در ایــن حــال، هیــأت معاونــت ملــل متحــد در افغانســتان 
ــا  ــد ت ــی می خواه ــای انتخابات ــای نهاده ــا( از مقام ه )یونام
ــه  ــداری و ب ــات را پاس ــد انتخاب ــامت رون ــفافیت و س ش

ــات  ــدی اقدام ــمارش آرا، زمان بن ــه ش ــوط ب ــایل مرب مس
بعــدی و اعــام نتایــج انتخابــات توجــه الزم مبــذول دارنــد.
ــا  ــا( ب ــتان )یونام ــد در افغانس ــل متح ــت مل ــأت معاون هی
ــس  ــی پ ــات پارلمان ــد انتخاب ــدۀ رون ــش عم ــل بخ تکمی
ــر  ــا تأخی ــه ب ــار ک ــی در قنده ــۀ رأی ده ــان پروس از پای
ــی  ــای انتخابات ــای نهاده ــان مقام ه ــد، همچن ــزار گردی برگ
را تشــویق می کنــد تــا در اعــام جــدول زمانــی انتخابــات 
ــل  ــخ ۲۰ اپری ــه تاری ــت ب ــرار اس ــه ق ــت جمهوری ک ریاس

ــد. ــرج دهن ــه خ ــرعت ب ــردد، س ــزار گ ــال ۲۰۱9 برگ س
بــا توجــه بــه چالش هــای امنیتــی در زمــان تدویــر انتخابات، 
ــهروندان در  ــتراک ش ــی از اش ــن قدردان ــد ضم ــل متح مل
ــووالن  ــهروندان از مس ــار ش ــت: انتظ ــی گف ــد رأی ده رون
نهادهــای انتخاباتــی در خصــوص حصــول اطمینــان از 
شــمارش رأی هــای شــان و ابطــال اوراق رأی دهــی جعلــی، 

می کنــد. درک  را 
ــی  ــای مل ــای نیروه ــترده و تاش ه ــی گس ــا آماده گ یونام
دفاعــی و امنیتــی افغانســتان را در امــر تأمیــن امنیــت 
انتخابــات می ســتاید و بــا توجــه بــه بــروز مســایل و 
ــی،   ــز رأی ده ــات در مراک ــت انتخاب ــایی ها در مدیری نارس
ــای  ــب مقام ه ــح از جان ــات واض ــت معلوم ــر دریاف منتظ
ایــن  بــه  رســیده گی  مــورد  در  انتخاباتــی  نهادهــای 
ــن  ــتردۀ ای ــی گس ــان از بررس ــول اطمین ــکات و حص مش

مســایل توســط نهادهــای ناظــر می باشــد.
در همیــن راســتا مجمــوع مقام هــا و دســت اندرکاران، 
بــه شــمول احــزاب سیاســی، دولــت، نامــزدان و نهادهــای 
امنیتــی بایــد در برابــر هرگونــه تهدیــد و یــا اخــال رونــد 

ــد. ــات مخالفــت کنن انتخاب
ــب  ــورد تقل ــه در م ــهروندی ک ــر ش ــه داد: ه ــا ادام یونام
ظــن دارد و یــا شــاهد تقلــب اســت، بایــد شــکایت خــود 
ــط،  ــای ذیرب ــه نهاده ــی ب ــک مســوولیت مدن ــث ی را منحی

ــیل دارد. ــی گس ــکایات انتخابات ــیون ش ــژه کمیس به وی
ــی در  ــد رأی ده ــت: رون ــراز داش ــی اب ــاد بین الملل ــن نه ای
ــت  ــت در ۳۳ والی ــۀ ۳۴ والی ــی از جمل ــات پارلمان انتخاب
ــی  ــای انتخابات ــات نهاده ــده و مقام ــل گردی ــور تکمی کش
تصمیــم در مــورد زمــان برگــزاری انتخابــات در غزنــی را، 
ــن  ــات در ای ــر انتخاب ــرای تدوی ــرایط الزم ب ــاد ش ــا ایج ت

ــد. ــق درآوده ان ــت تعلی ــه حال ــت، ب والی
یونامــا  تأکیــد کــرد: از مــردم افغانســتان و مقام هــای 
نهادهــای انتخاباتــی ایــن کشــور و تاش هــای شــان بــرای 
ــه صــورت دوام دار  ــدار، ب ــک پای ــای دموکراتی رشــد نهاده

حمایــت می کنــد.
ــخ  ــه تاری ــتان ب ــم افغانس ــس هفده ــرای مجل ــات ب انتخاب
ــه  ــک هفت ــد، ی ــزار ش ــت برگ ــزان در ۳۲ والی ۲8 و ۲9 می
ــود،  ــات ب ــزاری انتخاب ــواه برگ ــز گ ــار نی ــس از آن قنده پ
ــاج  ــراوان آم ــکات ف ــبت مش ــه نس ــا ب ــن انتخابات ه ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــای ق انتقاده

مسـووالن در ادارۀ ملـی محیط زیسـت می گوینـد که برای 
جلوگیـری و کاهـش اسـتفاده از خریطه  هـای پاسـتیکی، 
شـهروندان از خریطه هـای تکه یی و کاغذی اسـتفاده کنند.
از  اسـتفاده  تأکیـد می کننـد کـه  نهـاد  ایـن  مسـووالن در 
شـیمیایی یی  مـواد  افـراز  سـبب  پاسـتیکی  خریطه هـای 
کـه در ترکیـب آن وجـود دارد، می شـود و موجـب بـروز 

می گـردد.  سـرطانی  بیماری هـای 
بهـزاد غیاثـی، رییس ادارۀ ملی محیط زیسـت در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ ماندگار با اشـاره بـه این مطلـب می گوید: این 
نهـاد در هماهنگـی بـا نهادهـای رسـانه یی و ملـی راهبـرد 
آغـاز  را  پاسـتیکی  خریطه هـای  از  اسـتفاده  جلوگیـری 
کـرده اسـت و در رابطـه بـه اضـرار آن بـرای شـهروندان 

می کنـد.  آگاهی دهـی 
بـه گفتـۀ او، آگاهی دهـی در رابطـه بـه اضـرار اسـتفاده از 
خریطه هـای پاسـتیکی بـرای شـهروندان از اولویت هـای 

ایـن نهـاد می باشـد. 
آقـای غیاثـی افزود که ادارۀ ملی محیط زیسـت اسـتفاده از 
خریطه هـای پاسـتیکی را در خبازی هـا ممنـوع قـرار داده 
اسـت و ایـن برنامه به  شـکل تدریجی در تمـام بخش های 

بـازار پیاده خواهد شـد.  
ادارۀ  گشـت زنی  گروه هـای  می گویـد:  غیاثـی  آقـای 
ملـی محیـط زیسـت بـا خبازی هایـی کـه از خریطه هـای 
قانونـی می شـود. اسـتفاده می کننـد، برخـورد  پاسـتیکی 

رییـس ادارۀ ملـی محیـط زیسـت می گویـد که شـهروندان 
خریطه هـای  از  پاسـتیکی  خریطه هـای  به جـای  بایـد 
تکه یـی و کاغـذی اسـتفاده کنند بـا بازرگانـان نیز صحبت 
خریطه هـای  پاسـتیکی،  خریطه هـای  به جـای  تـا  شـده 

تکه یـی و کاغـذی تولیـد و وارد کننـد.  
کاغـذی   و  تکه یـی  خریطه هـای  از  اسـتفاده  گفـت:  او 
به جـای خریطه های پاسـتیکی بـه عاوه اینکـه در کاهش 
آلوده گـی کمـک می کنـد، بـرای شـهروندان نیـز اقتصـادی 

تمـام می گـردد.  
آقـای غیاثی با اشـاره به این مطلب می گوید که در گذشـته 
اسـتفاده از خریطه هـای تکه یـی در میـان  شـهروندان کابل 
رواج داشـته اسـت و اسـتفاده از خریطه های پاسـتیکی در 

میـان مـردم کمرنگ بود. 

او گفـت: تاش هـا بـرای کاهـش اسـتفاده از خریطه هـای 
پاسـتیکی از طریـق راهبردهای مختلف جریـان دارد و اما 
بـه دلیـل گسـترده گی اسـتفاده از پاسـتیک در داد و سـتد 
روزنـۀ میان  شـهروندان ایـن روند به ُکنـدی پیش می رود. 
آقـای غیاثی نقش  شـهروندان را در امر جلوگیری اسـتفاده 
از خریطه هـای پاسـتیکی را تعیین کننده دانسـته افزود که 
آالینده هـای افـراز شـده از پاسـتیک سـبب بیماری هـای 

می گردد.   مختلـف 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ۱۳9۰ کابینـه حکومـت 
حامـد کـرزی، تولید و وارد کـردن خریطه های پاسـتیکی 

را ممنـوع اعـام کرد. 
بیماری هـای  کـه  می گوینـد  پزشـکان  هـم،  سـویی  از 
سـرطانی، سـوء هاضمـه، تغییـرات ژنیتیکـی، بیماری هـای 
تناسـلی،  مشـکات  جگـر،  وظایـف  اختـال  جلـدی، 
بـدن  معافیتـی  سیسـتم  در  اختـال  هورمونـی،  تغییـرات 
و ده هـا مـورد دیگـر از جملـه بیماری هایـی اسـت کـه از 
مـوادی به نـام پاسـتیک به وجـود آمـده و حیات انسـان ها 

را بـا خطـر مواجـه می سـازد.
در همیـن حـال، محمدکاظـم همایون، آگاه محیط زیسـت، 
می گویـد: بیـش از ۷۰ درصـد مصـرف جهان را پاسـتیک 
سـطح  در  را  جـدی  نگرانی هـای  کـه  می کنـد  تأمیـن 

بین الملـل ایجـاد کـرده اسـت.
آقـای همایـون می افزایـد کـه باتوجه بـه این کـه در ترکیب 
دارد؛  وجـود   ،... و  مکنیزیـم  شـمیایی  مـواد  پاسـتیک 
می توانـد بـرای انسـان ها خطرنـاک تمـام شـود و سـبب 
بـاردار  مـادران  در  اختـاالت  و  سـرطانی  بیماری هـای 

می گـردد.  
او بـا اشـاره بـه این که پاسـتیک طوالنی ترین عمـر را دارد 
و زود در خـاک تجزیـه نمی گـردد، گفـت: »آالینده هـای 
خریطـۀ پاسـتیکی در منفـی و مثبـت درجـۀ سـانتی گراد 
خریطـۀ  داخـل  گـرم  نـان  زمانی کـه  می گـردد،  افـراز 
هـوا،  گرمـی  علـت  بـه  می شـود  گذاشـته  پاسـتیک 
آالینده هـای پاسـتک افراز شـده و  بـه نان انتقـال می یابد 
و از آن طریـق بـه انسـان انتقـال کـرده سـبب بیماری هـای 

می گـردد«.      ،... و  سـرطانی 
ایـن آگاه محیـط زیسـت می گویـد کـه روزانـه بیـش از 

چهـار و نیـم میلیـون تُن پاسـتیک در شـهر کابل اسـتفاده 
می شـود کـه بیشـتر آن در داد و سـتدهای روزانـه اسـت.
شـهروندان  آگاهی دهـی  کـه  می گویـد  همایـون  آقـای 
و  جهانـی  راه کارهـای  از  یکـی  پاسـتیک،  از ضررهـای 
منطقه یـی بـرای جلوگیـری و کاهـش آن اسـت. هم چنـان، 
اجـرا مالیات تشـویقی بـرای تولیـد کننده گان پاسـتیک تا 
به جـای آن خریطه هـای کاغـذی و تکه یـی تولیـد کنند نیز 

می توانـد موثـر تمـام گـردد.
و  کننـده گان  وارد  بـر  بلنـد  مالیـات  وضـع  گفـت:  او 
سـکتورهای تولیـدی پاسـتیک نیـز می توانـد موثـر تمـام  
شـود. اسـتفاده از »بایو پاسـتیک« که ریشـه یی گیاهی دارد 

و عـاری از مـواد شـیمیایی اسـت هم چنـان، بـه زودتریـن 
وقـت تجزیـه می گـردد نیـز کارایـی موثـر دارد. 

او گفـت: برخـی کشـورهای جهـان بـا پروسـس  زباله هـا 
»بایـو پاسـتیک« تولیـد می کننـد و کاربرد آن موثـر و مفید 

است.
ایـن در حالی اسـت که اسـتفاده از خریطه های پاسـتیکی 
میـان شـهروندان بـه یکـی از دغدغه هـای چالـش زا تبدیل 
گردیـده اسـت و تاش هـای کـه از طرف هـای نهادهـای 
مسـوول دولتـی و غیـر دولتـی روی دسـت گرفته شـده تا 

هنـوز هیـچ نتیجـۀ مملوس در پی نداشـته اسـت. 

حقوق دانان:
رهبری کمیسیون انتخابات مرتکب خیانت ملی شده است

ادارة ملی محیط زیست:

استفادۀ سرسام آور  از  پالستیک 
نگران کننده است

ACKUابوبکر صدیق
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دانش محمـد عبده
ــر  ــی در مص ــوالت بنیادین ــادی تح ــم می ــرن نوزده در ق
ــا و  ــی از علم ــه گروه ــه این ک ــد، از جمل ــا گردی رونم
ــش  ــش خوی ــه در دان ــد ک ــدان آمدن ــه می ــمندانی ب دانش
تنهــا بــه مــدارس و دانشســراها و دانشــگاه های کاســیک 
ــی  ــق خصوص ــه و تحقی ــا مطالع ــه ب ــرده، بلک ــا نک اکتف
در  حضــور  و  دانشــمندان  و  علمــا  بــا  ماقــات  و 
ــورهای  ــه کش ــژه ب ــی به وی ــفرهای علم ــا و س کنفرانس ه
اروپایــی بــه دانــش خویــش افزودنــد. محمــد عبــده یکــی 
ــای  ــه اندوخته ه ــا ب ــه تنه ــود ک ــخصیت ها ب ــن ش از ای
مدرســه یی اش اکتفــا نکــرده، بلکــه دامنــۀ مطالعــه و 
ــر از  ــی فرات ــترش داده و خیل ــش را گس ــاِت خوی تحقیق
ــس  ــراها تدری ــگاه ها و دانشس ــه در دانش ــی ک دانش های
مطالعــۀ  بــه  طوری کــه  گذاشــت،  قــدم  می گردیــد، 
اخــاق  تاریــخ،  زمینه هــای  در  مهمــی  کتاب هــای 
و فلســفه غربــی پرداخــت و بــا علمــا و دانشــمندان 
ــه  ــت ک ــی داش ــا و مناظرات ــی گفت وگوه ــتۀ غرب برجس
ــی  ــرمایۀ علم ــن س ــروز از گرانبهاتری ــای وی ام مناظره ه
بــه حســاب می آیــد. )العقــل فــی حریــم الشــریعه، عقیــل 

ــف عیــدان، ص ۳۲(  یوس
محمــد عبــده عاقــۀ وافــری بــه مطالعــه داشــت و 
بدین وســیله بــر اندوخته هــای علمــی خــود افــزود، 
ــی داد  ــرار م ــه ق ــورد مطالع ــه وی م ــی را ک ــاب های و کت
ــه  ــد ک ــث ش ــوع باع ــن تن ــود، و ای ــوع ب ــف و متن مختل
ــه و  ــد علمــی و فرهنگــِی وی توســعه یافت ــای دی کرانه ه

بعدهــا در اعمــال و کارنامه هایــش تجلــی یابــد.
ــر مطالعــه و تحقیــق در علــوم عقلــی  محمــد عبــده در اث
ــیاری از  ــت و بس ــه داش ــه آن عاق ــی ب ــه از دیرزمان ک
جمال الدیــن  ســید  اســتادش  نــزد  را  آن  کتاب هــای 
افغانــی فــرا گرفتــه بــود، از مکاتــب و مذاهــِب عقل گــرا 
ــگاه کامــی وی را  ــن لحــاظ از ن ــه همی ــد، ب ــر گردی متأث
ــرو  ــگاه فقهــی پی ــد و از ن ــرو مکتــب ماتریــدی می دانن پی
ــب  ــه مکات ــبت ب ــا نس ــرا ماتریدی ه ــی؛ زی ــب حنف مذه
ــا  ــد و حنفی ه ــر ان ــلفی عقانی ت ــعری و س ــی اش کام
نســبت بــه مذاهــب فقهــی دیگــر بیشــتر بــه عقــل تمســک 
می جوینــد، گرچــه بعدهــا وی پابنــد مذهــب معینــی 
ــاد  ــه اجته ــف ب ــای مختل ــود در زمینه ه ــه خ ــود، بلک نب

ــود. ــش نم ــخت نکوه ــد را س ــت و تقلی پرداخ
ــِی وی خواســتم  ــن روش عقان ــرای تبیی ــن هــم ب ــذا م ل
بــه ایــن موضــوع بپــردازم و امیــدوارم کــه چیــز جدیــدی 

خدمــت خواننــده گان گرامــی تقدیــم کنــم.

عقالنیت از منظر محمد عبده
مفهــوم عقــل در داللت هــای مــروج امــروز، دارای معانــی 
متعــددی اســت کــه همه گــی مفیــد تفکــر ســالم و داوری 
ــار  ــل معی ــر، عق ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــد. ی ــت می باش درس
ــا  ــود و ی ــته می ش ــوان دانس ــان و حی ــان انس ــاوت می تف
ــه اخــاق  این کــه عقــل وســیله یی اســت کــه انســان را ب
معیــاری توجیــه و راهنمایــی می کنــد تــا از شــهواِت 

ــاب ورزد. ــی اجتن بهیم
ــۀ  ــد در عرص ــای جدی ــه از واژه ه ــت ک ــای عقانی و معن
ــی  ــد، روش علمی ی ــاب می آی ــه حس ــر ب ــه و فک اندیش
ــت و  ــرای درک حقیق ــیله یی ب ــل را وس ــه عق ــت ک اس
ــت  ــگاه معرف ــکام از جای ــد اح ــرای نق ــار ب ــه معی یگان

می دانــد. 
اولویــت  از جملــه:  دارد  متعــددی  معانــی  عقانیــت 
ــۀ علمــی،  ــه در تجرب ــل، و دیگــر این ک ــه عق بخشــیدن ب
وجــود عقــل شــرط اســت و هیــچ تجربــۀ حســی 
این کــه  مگــر  باشــد  علمــی  ارزش  دارای  نمی توانــد 

ــد. ــم بخشـ ــای آن را تنظی ــی، داده ه ــی عقل مبان
ســپس عقانیــت بــر اعتمــاد بــه عقــل و توانایــی آن بــرای 
درک حقیقــت اطــاق می شــود؛ زیــرا عقانیــت از منظــر 

برخــی از علمــای دیــن، همانــا قــول بــه ایــن اســت کــه 
ــرای  ــت، و ب ــل اس ــکام عق ــق اح ــی مطاب ــد ایمان عقای
شــناخت حقیقــت دینــی عقــل شــرط اســت و عقــل همان 
ــی را  ــوان عقیده ی ــیلۀ آن می ت ــه به وس ــت ک ــاری اس معی
قبــول و یــا رد کــرد، کمــا این کــه عقــل، وســیله یی 
ــخ  ــی تاری ــل ال ــز هســت. )مدخ ــن نی ــاع از دی ــرای دف ب

ــی، ص 9۳(  ــی، البعلبک ــر العرب الفک
تاریــخ طوالنی یــی  اســام  به ســاِن خــود  عقانیــت 
ــه  ــی را ب ــای مختلف ــخ رویکرده ــای تاری دارد و در درازن
خــود گرفتــه اســت؛ از جملــه رویکــرد فلســفۀ اســامی 
توفیقــی، رویکــرد متکلمیــن به ویــژه اشــاعره و معتزلــه و 
ــده  ــد عب ــب. محم ــان مذاه ــژه امام ــاء به وی ــرد فقه رویک
ــن گرایش هــا اســت. وی تــاش کــرد  ــِل یکــی از ای ممث
کــه نقــش عقــل را چنان چــه اســام خواهــان آن اســت، 
برجســته ســازد؛ عقلــی کــه بــر اثــر تأثیــرات اندیشــه ها و 
افــکار وارداتــی از صحنــه رانــده شــده اســت و از منظــر 
وی، ایــن باعــث شــده کــه شــریعت اســامی در دامِ تقلید 
ــد و ســرزنده گی و روحــش را از دســت بدهــد. ــر کن گی
عقــل مجــزا از شــریعت نیســت بلکــه عقــل و شــریعت 
به ســاِن دو برادرنــد؛ زیــرا احــکام درســِت عقلــی را 
شــریعت اســامی تأییــد می کنــد و احــکام شــریعت 
ــته  ــارض داش ــل تع ــکام عق ــا اح ــه ب ــدارد ک ــکان ن ام
محمدرشــید  و  عبــده  محمــد  المنــار،  باشد)تفســیر 
رضــا،۱/۲۵۲(. اگــر احیانــًا تعارضــی میــان عقــل و شــرع 
)=نــص( دیــده شــود، در آن صــورت بــه آن چیــزی گرفتــه 
می شــود کــه عقــل بــه آن داللــت می کنــد، و بــرای 
ــه  ــه آن چ ــا این ک ــد، ی ــی نمی مان ــتر باق ــل دو راه بیش نق
ــم  ــراف می کنی ــم و اعت ــح می پنداری ــده صحی ــل ش را نق
ــر آن  ــم و ام ــوان بوده ای ــز و نات ــم آن عاج ــا در فه ــه م ک
ــت  ــا در نظرداش ــه ب ــا این ک ــپاریم و ی ــدا می س ــه خ را ب
ــا معنــای آن  ــه تأویــل نقــل می پردازیــم ت ــان ب قواعــد زب
ــد.  ــت شــده اســت، جــور دربیای ــل ثاب ــا عق ــا آن چــه ب ب
)االســام والنصرانیــه مــع العلــم والمدنیــه، محمــد عبــده، 

 )۴۵-۴۶ ص 
ــن  ــه عقــل داشــت، و چنی ــده ایمــان راســخ ب محمــد عب
به ســان  وی  اســت.  ویژه گی هایــی  دارای  ایمانــی 
ــیس  ــه تأس ــرد و ب ــت نک ــته حرک ــای گذش عقانیت ه
عقانیتــی کــه تاریــخ را تکــرار کنــد نپرداخــت، بلکــه بــا 
ــود،  ــد نم ــخ، آن را تجدی ــای تاری ــد نظــر در داده ه تجدی
ــم  ــید و مفاهی ــه کش ــه محاکم ــه آن را ب ــی ک ــه گونه ی ب
جدیــدی وارد آن ســاخت کــه تاریــخ بــرای ادامــۀ خــود 

ــت. ــاز داش ــه آن نی ب
از بــدو تاش هــای محمــد عبــده در راه اصــاح، اعــان 
ــی  ــد، و عقل ــرا می خوان ــت ف ــه عقانی ــه وی ب داشــت ک
کــه بــه آن دعــوت می کنــد، همــان تفکــر، نظــر و تأمــل در 
هســتی و تحلیــل و ترکیــب اشــیا به خاطــر درک حقیقــت 
ــه آن  ــه وی ب ــی ک ــر، عقل ــارت دیگ ــه عب ــد. ب آن می باش
فــرا می خوانــد عبــارت بــود از »کشــف اســرار وجــود و 
ابــراز خفایــای عالــم شــهود«)محمد رشــید رضــا، تاریــخ 
االســتاذ االمــام الشــیخ محمــد عبــده، ۲/۲۵(. چنیــن عقلــی 
دامنــۀ گســترده یی دارد. محمــد عبــده زمانی کــه بــه قــرآن 
ــِت  ــدد آن، حقیق ــات متع ــه الی آی ــد، از الب ــوع می کن رج
ــه عقانیــت  ــح ب عقــل را کشــف نمــوده و دعــوت صری

را می یابــد.
ــد،  ــرا می خوانن ــت ف ــه عقانی ــه ب ــی را ک ــات قرآنی ی آی

ــرد:  ــه بخــش تقســیم ک ــه س ــوان ب می ت
بخــش اول: آیاتــی انــد کــه عقــل را معرفــی کــرده و بــه 

ــد. ــرا می خوانن ــه آن ف ــۀ واضــح ب گون
ــه  ــف ب ــای مختل ــه نام ه ــه ب ــد ک ــی ان ــش دوم: آیات بخ

تعقــل فــرا می خواننــد.
بخــش ســوم: آیاتــی انــد کــه امــر بــه تعقــل کــرده بــدون 

این کــه بــه گونــۀ مســتقیم از آن نــام ببرنــد.

ــل  ــتی و تأم ــر در هس ــه تفک ــات ب ــن آی ــش اوِل ای بخ
ــه وحدانیــت و عظمــت و  در وجــود و اقــرار و تســلیم ب
قــدرِت خــدا دعــوت می کنــد. این گونــه آیــات در قــرآن 
کریــم زیــاد انــد کــه بــه گونــۀ مثــال دو ـ ســه نمونــه از 
ــرار  ــد: »و در اس ــد می فرمای ــم. خداون ــر می کنی آن را ذک
آفرینــش آســمان ها و زمیــن می اندیشــند«)آل عمــران: 
ــمان ها و  ــش آس ــد: »در آفرین ــان می فرمای ۱9۱(. و همچن
ــه در  ــتی هایی ک ــب و روز، و کش ــد ش ــن، و آمدوش زمی
دریــا بــه ســود مــردم در حرکــت انــد و آبــی کــه خداونــد 
ــا آن زمیــن را پــس از مــرگ  ــازل کــرده، و ب از آســمان ن
ــترده و  ــده گان را در آن گس ــواع جنبن ــوده و ان ــده نم زن
ــه در  ــی ک ــا و ابرهای ــیر باده ــر مس ــن( در تغیی )همچنی
میــان زمیــن و آســمان معلــق انــد، نشــانه هایی اســت )از 
ذات پــاک خــدا و یگانه گــی او( بــرای مردمــی کــه عقــل 
دارنــد و می اندیشــند«. )البقــره:۱۶۵(، )تفســیر المنــار، 

و۲/۵۴(   ۴/۲98
امــا بخــش دوم ایــن آیــات، عقــل را بــا نام هــای مختلفــی 
ــه  ــت. ب ــاد اس ــز زی ــات نی ــه آی ــد و این گون ــاد می کن ی
ــب«  ــه »ل ــم ب ــرآن کری ــل در ق ــده از عق ــۀ محمــد عب گفت
تعبیــر می شــود و آیــت »اولــوا االلبــاب« در آیــات 
متعــددی از قــرآن کریــم ذکر شــده اســت. )همــان، ۳/۷۷( 
محمــد عبــده بیــان مــی دارد کــه در قــرآن کریــم تعبیــر از 
عقــل بــه علــم نیــز شــده اســت، و علــم در حقیقــت عقــل 
ــود، و  ــب می ش ــل کس ــیلۀ عق ــم به وس ــرا عل ــت؛ زی اس
وظیفــۀ هــر دو کشــف و بیــان اســت. )االعمــال الکاملــه، 

 )۳/۱۴۱
 محمــد عبــده بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن کریــم بــه ایــن 
بــاور اســت کــه چنیــن علمــی دارای مرتبــۀ بلنــدی اســت 
ــد  ــوم بع ــۀ س ــم در مرتب ــب عل ــه صاح ــی ک ــه مرحله ی ب
ــه خداونــد  از خــدا و مائکــه قــرار می گیــرد، چنان ک
ــان  ــد جه ــام واح ــاد نظ ــا ایج ــد )ب ــد: »خداون می فرمای
هســتی( گواهــی می دهــد کــه معبــودی جــز او نیســت، و 
فرشــته گان و صاحبــان دانــش )هرکــدام بــه گونه یــی بــر 
ایــن مطلــب( گواهــی می دهنــد، در حالــی کــه )خداونــد 
ــران:۱8(.  ــت دارد«)آل عم ــه عدال ــام ب ــم( قی ــام عال در تم
ــا  ــود از علم ــه مقص ــد ک ــح می ده ــده توضی ــد عب محم
ــی اند)تفســیر  ــم برهان ــا اصحــاب عل ــت همان ــن آی در ای
المنــار، ۳/۲۵۶(. و علــم ایــن طیــف از علمــا علــم یقینــی 
ــه ظنــی، و علــم برهانــی از منظــر محمــد عبــده  اســت ن
ــر از  ــوده و دورت ــل ب ــر عق ــتوار ب ــه اس ــت ک ــی اس علم

ــد باشــد.)همان، ۱/۲۴9(  شــک و تردی
بخــش ســوم آیاتــی اســت کــه از عقــل بــه گونــۀ مســتقیم 
نــام نمی بــرد، بلکــه چیزهایــی را ذکــر می کنــد کــه 
داللــت بــر عقــل می نماینــد، کــه چنیــن آیاتــی در قــرآن 
ــا  ــۀ آن ه ــه از جمل ــت ک ــده اس ــر ش ــیار ذک ــم بس کری
ــرا  ــد؛ زی ــخن می گوی ــت س ــه از حکم ــت ک ــی اس آیات
ــن  ــل ای ــه دلی ــل اســت، ب ــل و تعق ــم و عق ــت، عل حکم
ــان  ــر مؤمن ــد ب ــد: »خداون ــه می فرمای ــد ک ــول خداون ق
منــت گــذارد )نعمــت بزرگــی بخشــید( هنگامــی کــه در 
میــان آن هــا پیامبــری از جنــس خودشــان برانگیخــت کــه 
ــه  ــت ب ــاب و حکم ــد و کت ــا بخوان ــر آن ه ــاِت او را ب آی
ــی آشــکار  ــش از آن در گمراه ــوزد اگرچــه پی ــا بیام آن ه
بودنــد«)آل عمــران:۱۶۴(. از منظــر عبــده، چنیــن حکمتــی 
ــل داده  ــاء و رس ــژه انبی ــاص به وی ــای خ ــه آدم ه ــز ب ج
ــات  ــه اساس ــم ب ــا عل ــت، همان ــرا حکم ــود؛ زی نمی ش
ــه  ــت ک ــت اس ــن آی ــداق آن ای ــه مص ــت ک ــل اس فضای
ــه  ــت ک ــزی اس ــور حکمت آمی ــا از ام ــد: »این ه می فرمای
ــو وحــی فرســتاده است«)االســرا:۳9(.  ــه ت ــروردگارت ب پ
بــه ایــن معنــا کــه حکمــت - چنانچــه محمــد عبــده ذکــر 
می کنــد - معرفتــی اســت خاص تــر از علــم بــه حقیقــت 
ــث  ــه باع ــد ک ــی باش ــت و فایده ی ــه در آن منفع ــیء ک ش
عمــل نافعــی گــردد کــه در آن خیــر باشــد. )همــان، ۳/۷۷( 
محمــد عبــده در قــرآن کریــم داللــِت دیگــر بــرای عقل در 
عبــارت دیگــری می یابــد کــه آن واژۀ »قلــب« اســت. ایــن 
واژه در برخــی آیــات قــران کریــم ذکــر گردیــده اســت. 
در تفســیر آیــت »آن هــا قلب هایــی دارنــد کــه بــا آن درک 
ــان  ــده بی ــد عب ــراف:۱۷9(، محم و اندیشــه نمی کنند«)االع
مــی دارد کــه عرب هــا تعبیــر از عقــل بــه قلــب می کننــد، 
زیــرا در قلــب اثــر وجــدان پدیــدار می گــردد کــه آن اثــر، 
ــای  ــر باوره ــد)...( اگ ــال ســوق می ده ــه اعم انســان را ب
ــی  ــود و در زاویه ی ــه ش ــه گرفت ــۀ مقلدان ــه گون ــی ب دین
از زوایــای دمــاغ گذاشــته شــود، چنیــن باورهایــی 
نمی توانــد بــر قلــب تســلط داشــته و بــر وجــدان تأثیــری 
بگــذارد، و باورهایــی کــه چنیــن باشــند، مــورد پذیــرش 
ــد از آن  ــم نمی توان ــان ه ــه و انس ــرار نگرفت ــد ق خداون

ــان، ۱/۱۵۳-۱۵۴(  ــرد. )هم ــی بب بهره ی
محمــد عبــده بــر عقــل و تعقــل و تأمــل و علــم و 
حکمــت و قلــب مــدرک، توجــه زیــادی کــرده اســت کــه 
ــر  ــد ب ــا بای ــه موضع گیری ه ــت ک ــن اس ــش از آن ای هدف
اســاس حجــت و برهــان اســتوار گــردد، نــه بــر تعســف 

ــه. ــد کورکوران و تقلی

احمد ذكـی خاورنیا

بخش دوم

عقالنیت به ساِن خود اسالم 
تاریخ طوالنی یی دارد و در 
درازنای تاریخ رویکردهای 

مختلفی را به خود گرفته است؛ 
از جمله رویکرد فلسفۀ اسالمی 

توفیقی، رویکرد متکلمین به ویژه 
اشاعره و معتزله و رویکرد فقهاء 

به ویژه امامان مذاهب. محمد 
عبده ممثِل یکی از این گرایش ها 
است. وی تالش کرد که نقش 
عقل را چنان چه اسالم خواهان 

آن است، برجسته سازد؛ عقلی که 
بر اثر تأثیرات اندیشه ها و افکار 

وارداتی از صحنه رانده شده 
است و از منظر وی، این باعث 

شده که شریعت اسالمی در داِم 
تقلید گیر کند و سرزنده گی و 

روحش را از دست بدهد.
عقل مجزا از شریعت نیست 

بلکه عقل و شریعت به ساِن دو 
برادرند؛ زیرا احکام درسِت عقلی 
را شریعت اسالمی تأیید می کند 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد

ACKU
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ــۀ  ــان جمل ــا هم ــت. ب ــلیس اس ــیار س ــک بس ــان چوب زب
ــه دِل داســتان. داســتان  ــد ب ــاب می کن اول مخاطــب را پرت
ــاب  ــود کت ــی نمی ش ــه لحظه ی ــش دارد ک ــدری کش ــه ق ب
ــت.  ــن اس ــا آهنگی ــت. جمله بندی ه ــن گذاش ــر زمی را ب
ــخصیت اول  ــر ش ــه به خاط ــت ن ــان اس ــد قهرم زارمحم
ــام  ــی انج ــِل قهرمان ــه عم ــت این ک ــه عل ــه ب ــودن، بلک ب
ــدود  ــی از مع ــد. او یک ــدش می کنن ــردم تأیی ــد و م می ده
ــالۀ  ــت. مس ــی اس ــای فارس ــِک رمان ه ــای رمانتی قهرمان ه
مهــم در داســتان ایــن اســت کــه هم ســرایان زارمحمــد در 
آخــر نــه بــرای کمــک بــه بازپــس گرفتــن حقــوق کســی 
کــه یکــی از آن هاســت، بلکــه تحــت تأثیــر شــور انقابــی 
بــه میــدان می رونــد، و همیــن اثــر را کامــًا ایرانــی 
ایرانی هــا(.  مخصــوِص  گرفتــن  جــو  می کند)همــان 
چوبــک »حماســه« را پیــروزِی غیرمحتمــل بعــد از ســختی 
ــورده ـ  ــره خ ــی گ ــذاِق ایران ــا م ــته ب ــه از گذش ــیار ک بس
هرچنــد کــه در گــذر ایــام شــاید تنها نامــی و کامــی از آن 
بــه جــای مانــده باشــدـ جایگزیــِن پایــان »تراژیــک« محتوم 

ــد. ــیر می کن تنگس
تکه هایی از کتاب:

ـ بــی اراده بــه پشــت رو زمیــن دراز کشــید و ســرش را بــه 
کنــدۀ ُکنــار تکیــه داد و چشــمانش را بســت.

ـ ســگ، کاســۀ اول را فــوری بلعیــد و کاســۀ دوم را 
ــش  ــش را دور لب های ــورد و زبان ــه خ ــا نیم ــته تر ت آهس
چرخانــد و از پاییــن، چشــمانش را بــه محمــد دوختــه بود 

ــد. ــش می جنبی ــوش و دم ــر و گ ــان و س ــان زب و همچن
ـ شــهرو گفــت: بــوا شــوور نمی شــه. تــو همــه کــس مــن 
بــودی. هــم بــوام بــودی، هــم شــوورم بــودی و هم بــرادرم 
بــودی. مــن دیگــه بــه غیــر از تــو، تــو ایــن دنیــا هیچکی را 

نــدارم. اگــه تــو نباشــی می میــرم.
ــواِب  ــو رختخ ــرش داد ت ــل و ُس ــو بغ ــش ت ــد گرفت محم
ــوهرش  ــواب ش ــو رختخ ــهرو ت ــس ش ــن لم ــودش. ت خ
لغزیــد. محمــد آرنجــش را گذاشــته بــود رو بالــش و بــه 
ــگاه می کــرد.  ــود و تــو صورتــش ن ــه شــده ب طــرف او یَل
شــهرو آهســته می لرزیــد و تنــش یــخ کــرده بــود و 
ــوش  ــود و ت ــده ب ــرخ ش ــود و س ــرده ب ــاد ک ــی اش ب بین
گرفتــه بــود و از راه آن نمی توانســت نفــس بکشــد و 
ــم  ــه ه ــاش ب ــان کوچکه ه ــید. زب ــس می کش ــن نف از ده

ــود...« ــده ب آم

صادق چوبک و تنگسیر

چوبــک در تنگســیر، زبــان زنــدۀ محــات را در متن جاری 
می ســازد. قاعدتــًا چوبــک در داربســِت نــگاهِ خــاص 
ــه  ــه پیشــینۀ آن ب ــی ک ــان می نویســد. نگاه ــه زب نســبت ب
ــم  ــه ناتوریالس ــود این ک ــا وج ــد. ب ــا می رس ــل زوال ه امی
فرانســوی تــا المانــی و چوبــک همــواره متفــاوت و 
ــر  ــاِن دیگ ــن کم ــر رنگی ــک ب ــِط چوب ــوده و خ ــز ب متمای
می چرخــد و چوبــک در تنگســیر اوِج ایــن رنگیــن کمــان 

ــرد. ــه می  گی ــه تجرب را ب

جالل آل احمد و زبان رمان
ــری اســت شــتاب زده،  ــد نث ــر آل احم ــی، نث ــه طــور کل ب
کوتــاه، تأثیرگــذار و در نهایــت کوتاهــی و ایجــاز. آل 
ــی و قواعــد  احمــد در شکســتن برخــی از ســنت های ادب
ــان فارســی، شــجاعتی کم نظیــر داشــت و ایــن  دســتور زب

ویژه گــی در نامه هــای او بــه اوج می رســد.
ــده  ــه خوانن ــت ک ــی اس ــه گونه ی ــته هایش ب ــب نوش اغل
برابــرش  در  هم اکنــون  نویســنده  بپنــدارد  می توانــد 
نشســته و ســخناِن خــود را بیــان می کنــد و خواننــده اگــر 
بــا نثــر او آشــنا نباشــد و نتوانــد بــه کمــک آهنگ عبــارات، 
ــد، ســردرگم خواهــد شــد.  آغــاز و انجــام آن هــا را دریاب
ــز  ــا ســبک آل احمــد، گاهــی ناگری از ایــن رو ناآشــنایان ب

ــد. ــار بخوانن ــد ب ــش از چن ــی را بی ــوند عبارات می ش
آثــار جــال آل احمــد را بــه طــور کلــی می تــوان در پنــج 

مقولــه یــا موضــوع طبقه بنــدی کــرد:
ــفرنامه؛ ج ـ  ــاهدات و س ــتان؛ ب ـ مش ــه و داس ــف ـ قص ال

ــا. ــرات و نامه ه ــه؛ پ ـ خاط ــاالت؛ د ـ ترجم مق

الف ـ قصه و داستان
۱ـ دید و بازدید، ۱۳۲۴: 

ــم  ــود، در چــاپ هفت ــاه ب نخســت شــامل ده داســتاِن کوت
دوازده داســتاِن کوتــاه را در بــردارد. جــال جــوان در ایــن 
مجموعــه بــا دیــدی ســطحی و نثــری طنزآلــود امــا خــام 
ــایل  ــاد از مس ــه انتق ــان ب ــت، زب ــطحی اس ــم س ــه آن ه ک

ــاید. ــی می گش ــای قوم ــی و باوره اجتماع

2ـ از رنجی که می بریم، 1326: 
ــن دو  ــه در ای ــت ک ــاه اس ــتاِن کوت ــت داس ــۀ هف مجموع
ــجام و  ــه انس ــال ب ــتان های ج ــر داس ــان و نث ــال زب س
ــازه  ــبیهاِت ت ــه تش ــن مجموع ــد. در ای ــی می گرای پخته گ

ــت. ــرده اس ــری ک ــد را تصوی ــان آل احم زب

3ـ سه تار، 1327: 
فضــای  اســت.  کوتــاه  داســتان  ســیزده  مجموعــۀ 
ناکامــی  و  شکســت  از  لبریــز  ســه تار  داســتان های 

اســت. جامعــه  فرودســِت  قشــرهای 

4ـ زن زیادی، 1331: 
ــل  ــت. قب ــاه اس ــتان کوت ــه داس ــه و نُ ــک مقدم ــاوی ی ح
ــر  ــه تصوی ــوی ب ــزرگ عل ــک و ب از جــال، صــادق چوب
شــخصیت زنــان در داســتان های خــود پرداخته انــد. زنــان 
ــاد  ــف و متض ــرهای مختل ــادی« را قش ــۀ »زن زی مجموع

ــد. ــکیل می دهن ــده تش ــنت زده و تباه ش ــه، س مرف

5 ـ سرگذشت کندوها، 1337: 
ــا شــروعی  ــد جــال اســت ب نخســتین داســتان نســبتًا بلن
ــی  ــود یک ــی ب ــی؛ »یک ــنتی ایران ــای س ــبک قصه ه ــه س ب
نبــود غیــر از خــدا هیچ کــس نبــود«. ایــن داســتان بــه بیــان 
ــی  ــا ۳۱ حزب ــال های ۲9 ت ــِی س ــارزات سیاس شکســت مب

پرداختــه اســت.

6 ـ مدیر مدرسه، 1337: 
ــرات  ــان خاط ــی بی ــه نوع ــد ب ــبتًا بلن ــتان نس ــن داس ای
فرهنگــی آل احمــد اســت. خــود او در ایــن مــورد گفتــه 
اســت: »حاصــل اندیشــه های خصوصــی و برداشــت های 
ــیار  ــا بس ــک ام ــیار کوچ ــوزۀ بس ــی از ح ــریِع عاطف س
ــه  ــر مدرس ــد در مدی ــه«. آل احم ــگ و مدرس ــر فرهن موث

بــه نثــر خــود اعتمــاد کامــل دارد. قلــم دیگــر در دســتش 
ــز در  ــه هایش نی ــه اندیش ــد ک ــن می نمای ــرزد و چنی نمی ل
ــه اســت.  ــی خــود را یافت ــی خــاص، شــکل نهای چارچوب
بــه رغــم ایــن تکویــن اندیشــه، جــال شکســت را بــاور 
کــرده اســت؛ لــذا بــه دنبــال گوشــه یی خلــوت می گــردد.
ــه  ــد جمل ــر مدرســه« شــاید در چن ــوای »مدی ــام و محت پی
ــر  ــی »مدی ــرای زبان ــت و اج ــن پرداخ ــود. ای ــه ش خاص
مدرســه« اســت کــه ایــن متــن را بــرای مــا جالــب 
می ســازد و حــِس بــار بــار خواندنــش را در ذهــن و رواِن 

مــا برمی انگیــزد.
جــال آل احمــد در »مدیــر مدرســه« در پهلــوی اســتفادۀ 
بســیار گســترده از زبــان و فرهنــگ عامیانه، دســتکاری های 
ــزودن گهواژه هــا و  ــان، اف عمــدی در بافــت و ســاخت زب
ــه  ــا و...، ب ــا حــذف فعل ه ــام گذاشــتن جمــات و ی ناتم
ــت  ــی دس ــان فارس ــت زب ــری از ظرفی ــش دیگ ــق بخ خل

می یــازد و آن را بــه کار می بــرد.

7ـ نون والقلم، 1340: 
ــه  یــک داســتان بلنــد تاریخــی کــه حــوادث آن مربــوط ب
ــه  ــم ب ــون والقل ــان ن ــان اســت. زب ــل حکومــت صفوی اوی

ــه اســت. ــان آن نســبتًا کهن اقتضــای زم

8 ـ نفرین زمین، 1346: 
رمانــی روســتایی اســت کــه بازتابــی از جریان هــای 
مربــوط بــه »اصاحــات ارضــی« در آن بیــان شــده اســت.

9ـ چهل طوطی اصل )با سیمین دانشور(، 1351: 
ــه«  ــی از »طوطی نام ــاه قدیم ــۀ کوت ــش قص ــه ش مجموع
ــو نگاشــته شــده اســت. آل احمــد در  ــری ن ــا تحری کــه ب
ــی  ــر مجلــۀ ادب ــه حبیــب یغمایــی، مدی نامه یــی خطــاب ب
یغمــا می نویســد: »و مــن کــه جــال باشــم، وقتــی خیــال 
دکتــر شــدن و ادبیــات را در ســر داشــتم بــه این هــا 
دسترســی یافتــم. قــرار بــود دربــارۀ »هــزار و یــک شــب« و 
ــزی درســت  ــش چی ــی قصه های ــدی و ایران ریشــه های هن

کنــم بــه رســم رســاله، کــه نشــد...«

10 ـ سنگی بر گوری، 1360: 
ــد  ــتانی آل احم ــر داس ــن اث ــاه و آخری ــت کوت ــی اس رمان
محســوب می شــود. موضــوع آن فرزنــد نداشــتِن اوســت.

رهنورد زریاب و رمان معاصر
ــدرن  ــتانی م ــات داس ــوتاِن ادبی ــی از پیش کس ــاب یک زری
ــدرن  ــینۀ داستان نویســی م ــد پیش افغانســتان اســت. هرچن
ــش  ــا درخش ــردد، ام ــیدی برمی گ ــِل خورش ــۀ چه ــه ده ب
ــری،  ــۀ آن در کار هــای کســانی چــون: روســتا باخت و بارق
اکــرم عثمــان و رهنــورد زریــاب بیش تــر متبــارز می شــود.
زریــاب بــا شــیوه و شــگردی دیگــر، وارد هنــر و فضــای 
داستان نویســی  شــگردهای  می گــردد.  داستان نویســی 
ــی  ــاران پ ــر هم قط ــی از دیگ ــاوت ویژه ی ــا تف ــاب ب زری
ــک  ــم تکنی ــاب در فه ــژۀ زری ــز وی ــده می شــود. تمای افگن
و روش هــای نگارشــی بیشــتر برجســته اســت تــا برخــورد 

ــتان. ــان داس ــای زب ــان و ظرفیت ه ــا زب ب
ــاِن  ــی. زب ــر و ادب ــیار فاخ ــت بس ــاب، زبانی س ــان زری زب
ــاِن  ــاراِن زب ــه از چشمه س ــت ک ــه و زبانی س ــته و رفت ُشس
ــر  ــد نث ــرده اســت. هرچن ــا ب بیهقــی و ناصرخســرو بهره ه
ناصرخســرو و اســتاد بیهقــی بُن مایه هــای فرهنگــی و 
ــت  ــر و زبانی س ــراه دارد و نث ــه هم ــود را ب ــی خ تاریخ

ــه. ــویه و چندالی چندس
پارادوکــِس نقطــۀ قــوت و تاریــِک زبــان داســتانی زریــاب، 

ــه  ــا ب ــتار ی ــان نوش ــر زب ــدازه ب ــش از ان ــه بی ــن تکی همی
ــر  ــاب ب ــز زری ــن تمرک ــت. ای ــم« اس ــظ قل ــاح »لف اصط
زبــان نوشــتار اگــر از یک ســو، نکتــۀ قــوت زریــاب 
را در هنــر داستان نویســی متبــارز می ســازد؛ از ســوی 
دیگــر بــرای زریــاب و هنــر داســتان  نویســی اش، »چشــم 

ــت. ــفندیار« اس اس

اکرم عثمان و داستان معاصر
ــا  ــیِن م ــدۀ پس ــاِن س ــی از داستان نویس ــان یک ــرم عثم اک
ــا  ــی او، همان ــگردهای داستان نویس ــی از ش ــد. یک می باش
از  بســیاری  بــودِن  ایدیولوژیــک  و  بــودن  موضوعــی 
داســتان هاِی وی می باشــد. او در بــر کشــیدِن زبــان و 
لهجــۀ کابــل دســِت بلنــد داشــت و در بســا داســتان هایش 

ــه برجســته اســت. ــن نکت ای
اســتاد واصــف باختــری در مقدمــۀ کتــاب »مــردا ره قــول 
بــود:  داســتان نویِس کهــن گفتــه  اس« می نویســد: آن 
ــاِن آن  ــه بی ــی ب ــه ابله ــت ک ــانۀ پوچی س ــی افس زنده گ
می پــردازد. خوشــا کــه در داســتان های اکــرم عثمــان، 
زنده گــی را بــه مثابــۀ تــداوم جاودانــی نبــرد نــور و 
ظلمــت، اهورامــزدا و اهریمــن می نگریــم و بازهــم خوشــا 
کــه بــدون یــاری جســتن از هوشیدروامشاســپندان جوهــر 
ــازد.  ــره می س ــرگ چی ــی م ــپاله دوزح ــر س ــی را ب زنده گ
ــتان های  ــی از داس ــدن برخ ــس از خوان ــرا پ ــم چ نمی دان
ــم  ــن روالن در پیرامون ــخنان روم ــن س ــان ای ــرم عثم اک

طنیــن می افگنــد.
برادران!

ــۀ  ــز در اندیش ــیم، ج ــز نباش ــچ چی ــم هی ــا در غ ــد ت بیایی
و  تاریکــی ژرف  ایــن  در  یکدیگــر.  بــه  نزدیکی مــان 
همه جاگســتر کــه بدخواهــی و دشــمنی در میان مــان 
ــان  ــاز و پای ــی را در آغ ــه زنده گ ــی، ک ــز تنهای نیســت؛ ج

همچــو تاریکــی دو غرقــاب در بــر می گیــرد.

ــان. او در  ــرم عثم ــت از اک ــتان کوتاهی س ــه« داس ــخ بت »بی
داســتاِن کوتاهــش«از بیــخ بتــه!« بحــران و ابتــذال اشــرافیت 
ــیده  ــتانی کش ــت داس ــه روای ــان را ب ــان زم ــرِی هم قش
ــی  ــران ارزش ــایش بح ــا فرس ــه نه تنه ــی ک ــت. بحران اس
ــذال  ــت و ابت ــل بن بس ــذارد؛ ب ــش می گ ــه نمای ــود را ب خ
ــه  ــزاک ب ــه بال ــد. کاری ک ــه دور نمی مان ــم ها ب آن از چش
ــش  ــه نمای ــان ب ــات جه ــۀ بســیار گســترده آن در ادبی گون

می گــذارد.
ــه  ــی ک ــت؛ کس ــی« اس ــی »نب ــی از زنده گ ــتان، روایت داس
هیــچ کس وکــوی نــدارد. بــه بــاور خــودش، از بیــخ 
ــب ها  ــی، ش ــی کاری و کم بغل ــاداری، ب ــت. از ن ــه هس بت
ــدار و  ــی پول ــام زن ــا در فرج ــد. ام ــماوار ها می خواب در س
ــه  ــا خــود ب ــی را ب ــا او ســر می خــورد و نب اشــراف زاده ب
خانــه اش مــی بــرد، ظاهــراً بــرای کار ولــی در واقــع بــرای 
ــی  ــرا ک ــش. چ ــر هم قطاران ــا دیگ ــمی ب ــیالی و هم چش س
بــه بــاور مــاری، نبــی بــه ماننــد: »عمــر شــریف« هســت. 
ــه یــک  ــد و داســتان ب ــن کار می کن ــاری همی در فرجــام م

ــد. ــدی می انجام ــدی تراژی ــاِن کمی پای
ــرده از اشــرافیت  ــاه، پ ــن داســتان کوت ــرم عثمــان در ای اک
بــه بن بســت رســیده برمــی دارد و ابتــذال ایــن فضــا را بــه 

ــت می کشــد. ــه روای ــی ب بســیار خوب
ــرد و  ــیدِن »م ــر کش ــه تصوی ــا در ب ــان نه تنه ــرم عثم اک
ــل در  ــد دارد؛ ب ــول اس« دســت بلن ــردا ره ق ــرد« و »م نام
ــه  ــه دوران رســیده را ب ــازه ب ــار آن، چهــرۀ اشــرافیِت ت کن

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــی ب ــیار خوب بس

بخش سوم و پایانیساالر عزیزپور
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معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی بـا اشـاره بـه 
تنظیـم حقـوق و تکالیـف داکتـران و مریضـان و نظـارت بـر 
آنـان می  گویـد کـه تاکنـون حـق مریضـان و افـراد متضـرر 
جامعـه بـه کلـی پایمـال شـده و از هیـچ مسـوولی در ایـن 

زمینـه بازخواسـت نشـده اسـت.
سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی 
دیـروز در مراسـم »راجستریشـن داکتـران و اسـتادان طـب 
و دنـدان« در کابـل سـخن می گفـت، بیـان داشـت کـه طـب 
و رشـته های مرتبـط بـا آن در صورتـی می توانـد خدمـات 
شایسـته و مناسـب را بـرای جامعـه عرضـه کنـد کـه از نگاه 
اخـاق طبـی، تخصـص مسـلکی و از نـگاه حقوقی پیوسـته 

شـود. کنترل 
آقـای دانـش ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت فعالیـت و کارکـرد 
»شـورای طبـی افغانسـتان« و نقـش ایـن نهـاد بـرای معیاری 
شـدن خدمـات صحـی و نظـارت بـر حقـوق و مکلفیت های 
داکتـران و مریضـان گفـت کـه شـورای طبـی یـک وظیفه دو 
سـویه را بـه عهـده دارد و ارایـه خدمـات صحی بـا کیفیت و 
مصـون و تأمیـن حقوق و مسـوولیت های داکتـران و مریضان 

تنهـا از طریـق ایـن شـورا امکان پذیر اسـت.
او بـا اشـاره بـه اهمیت علـم طب و مسـوولیت داکتران، سـه 
اصـل اخـاق طبـی، تخصـص مسـلکی و نظـارت و تنظیـم 
امـور مربـوط بـه حقـوق داکتـران و مریضـان را بـرای ارایـه 
خدمـات باکیفیـت و اساسـی بـرای شـهروندان کشـور مهـم 
و ضـروری خوانـد. او نسـبت بـه ارتقـای ظرفیـت علمـی و 
مسـلکی داکتـران گفـت کـه وزارت هـای تحصیـات عالی و 
صحـت عامـه بایـد تـاش کننـد تـا مشـکات و چالش های 

فراوانـی را کـه بـا آن روبـه رو هسـتیم برطـرف سـازند.
تکالیـف  تنظیـم حقـوق و  معـاون دوم ریاسـت حکومـت، 
داکتـران و مریضـان و نظـارت بـر آنـان را مسـوولیت اصلـی 

شـورای طبـی خوانـد و نسـبت بـه پیگیـری حقـوق مریضان 
تأکیـد کـرد. او افـزود کـه تـا کنـون حـق مریضـان و افـراد 
متضـرر جامعـه مـا بـه کلی پایمال شـده اسـت و مـواردی را 
سـراغ نداریـم کـه یـک داکتـر به خاطـر عملیاتی کـه منجر به 
خسـارۀ جسـمی و روانی مریض و حتا مرگ او شـده باشـد، 

بـه محاکمه کشـانده شـود.
براسـاس مفـاد مادۀ سـوم قانون شـورای طبـی، ترویج اخاق 
طبابـت، رسـیده گی بـه شـکایات و تخلفـات مسـلکی طبی و 
بلنـد بـردن سـطح دانـش مسـلکی داکتـران از طریـق تقویت 
و بهبـود اسـتندردهای آموزشـی طبـی از جملـه اهـداف و 

تکالیـف مهـم شـورای عالـی طبی می باشـد.
آقـای دانـش ضمـن تأکیـد بـر همـکاری داکتـران با شـورای 
طبـی افـزود کـه عملـی شـدن اهـداف شـورای طبـی، بدون 
همـکاری همه جانبـه وزارت هـای صحت عامـه و تحصیات 

عالـی امکان پذیـر نیسـت.
او ضمـن ابـراز قدردانـی از تاش های صورت  گرفته توسـط 
شـورای طبـی، از این شـورا خواسـت که به رونـد اجراآت و 

فعالیت های خود سـرعت بیشـتر ببخشـد.
در همیـن حـال، نسـرین اوریاخیـل رییـس شـورای طبی نیز 
در صحبت هـای خـود وعـده سـپرد کـه بـرای تطبیـق قانـون 
شـورای طبـی و مسـوولیت های اساسـی ایـن شـورا بیـش از 

پیـش تـاش خواهـد کرد.
نجیـب اهلل خواجـه عمـری، وزیـر تحصیـات عالـی نیـز در 
سـخنرانی خود بر همـکاری متقابـل وزارت تحصیات عالی 
و شـورای طبـی بـرای پیشـبرد اهـداف تعیین شـده در قانـون 
شـورای طبـی تأکیـد ورزیـد و گفـت کـه شـورای طبی یک 
گام مهـم بـرای استندرد سـازی خدمـات صحـی در کشـور 

ست. ا

مجلــس نماینــده گان ضمــن ابــراز نگرانــی از تقابل 
ــک  ــدون بایومتری ــر آرای ب ــر س ــیون ب دو کمیس
تأکیــد دارد کــه آرای بــدون بایومتریــک بایــد 

باطــل شــود.
عبدالــروف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــده گان 
ــرد  ــد ک ــس تأکی ــن مجل ــروز ای ــت دی در نشس
ــه منظــور شــفافیت  ــک ب ــه اســتفاده از بایومتری ک
ــود کــه همــه اقشــار  ــی ب ــات یــک اصل در انتخاب
ــیده  ــق رس ــه تواف ــتان روی آن ب ــی افغانس سیاس

ــه آن عمــل شــود. ــد ب ــد و بای بودن
ــیون  ــم کمیس ــت: »امیدواری ــی گف ــای ابراهیم آق
ــد  ــورد رون ــق در م ــه تواف ــق ب ــات مطاب انتخاب
شــمارش آرا اجــراآت داشــته باشــد تــا نتایــج آرا 

ــد.« ــول باش ــل قب ــتان قاب ــردم افغانس ــرای م ب
ــده گان  ــه برخــی از نماین ــی اســت ک ــن در حال ای
ابطــال آرای بــدون  نیــز بــر  دیگــر مجلــس 

بایومتریــک تأکیــد ورزیدنــد.
ــن  ــس در ای ــو مجل ــک عض ــتی ی ــوری بهش فک
ــات تعهــد کــرده  مــورد گفــت: »کمیســیون انتخاب
بــود کــه در تمامــی مراکــز از سیســتم بایومتریــک 
ــدون آرای  ــاال ب ــر ح ــا اگ ــد؛ ام ــتفاده می کن اس
ــرد  ــرار گی ــار ق ــدون بایمتریــک هــم مــورد اعتب ب
ــز  ــیاری مراک ــرا در بس ــت، زی ــض اس ــود تبعی خ
رای دهــی در بســیاری مناطــق کشــور بــدون 
بایومتریــک بــه کســی اجــازه رای دادن داده نشــده 

اســت.«
آقــای فکــوری افــزود کــه اختافات دو کمیســیون 
روی چگونگــی شــمارش آرا نگــران کننــده اســت 
ــمارش  ــات در ش ــیون انتخاب ــتاده گی کمیس و ایس

آرای بــدون بایومتریــک غــرض آلــود اســت.
ســمیع اهلل صمیــم دیگــر عضــو مجلــس نیــز 
ــویش دارد  ــات تش ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک گف
ــاک  ــرا از رای پ ــک چ ــدون بایومتری ــه رای ب ک
مــردم افغانســتان جــدا شــود؛ زیــرا در آن صــورت 
ــاده  ــت را پی ــود و حکوم ــداف خ ــد اه نمی توان

ــد. کن
آقــای صمیــم افــزود، ایســتاده گی کمیســیون 
شــکایت های  کمیســیون  برابــر  در  انتخابــات 

ــدون  ــار آرای ب ــدم اعتب ــر ع ــی ب ــی مبن انتخابات
بایومتریــک بــی موجــوب اســت و ایــن موضــوع 
ــوط  ــی مرب ــکایت های انتخابات ــیون ش ــه کمیس ب

. می شــود
ــو  ــی عض ــن رحمان ــوی عبدالرحم ــان، مول همچن
 ۱۰ بــه  »نزدیــک  می گویــد:  مجلــس  دیگــر 
هــزار شــکایت از تقلبــات انتخاباتــی ثبــت شــده 
و وقتــی کمیســیون انتخابــات در برابــر کمیســیون 
رســیده گی بــه شــکایت های انتخاباتــی قــرار 
کمیســیون  وجــودی  فلســفه  پــس  می گیــرد، 

ــرد.« ــرار می گی ــوال ق ــر س ــکایات زی ش
ــه  ــرد ک ــان ک ــن خاطرنش ــی همچنی ــای رحمان آق
کمیســیون انتخابــات یــک ناظــر نامــزدان را اجــازه 
نمی دهــد تــا از رونــد شــمارش آرا نظــارت 
ــه »مهندســی خطرناک تــری«  داشــته باشــد؛ اینگون
در انتظــار انتخابــات پارلمانــی قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــه ب ــت ک ــس خواس ــده گان از مجل ــن نماین ای
ــزد  ــه نام ــی ک ــأت از نماینده گان ــک هی تشــکیل ی
ــد؛  ــد شــمارش آرا را نظــارت کن ــد، رون ــوده ان نب
امــا عبدالــروف ابراهیمــی بــا ایــن پیشــنهاد 

ــرد. ــت ک مخالف
مدیریــت  »ضعــف  گفــت:  ابراهیمــی  آقــای 
ــکات را در  ــی از مش ــات عالم ــیون انتخاب کمیس
ــکات  ــت؛ مش ــود آورده اس ــه وج ــات ب انتخاب
ــردم  ــای م ــات نگرانی ه ــزاری انتخاب ــس از برگ پ
را چندیــن برابــر ســاخته و اگــر پــای مجلــس در 
ایــن مامتــی دخیــل شــود چگونــه فکــر خواهــد 
شــد؛ امیــدوارم نماینــده گان دقــت داشــته باشــند.«
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً کمیســیون 
آرای  انتخاباتــی  شــکایت های  بــه  رســیده گی 
ــی  ــده ول ــار خوان ــی اعتب ــک را ب ــدون بایومتری ب
ــن آرا  ــار داشــتن ای ــر اعتب ــات ب کمیســیون انتخاب

تأکیــد دارد.
ــر  ــورد تأخی ــا در م ــس نگرانی ه ــل دو مجل تقاب
در اعــام نتایــج انتخابــات و نیــز زیــر ســایه 
ــز  ــوری را نی ــت جمه ــات ریاس ــراردادن انتخاب ق

ــت. ــار آورده اس ــه ب ب

سرور دانش:
پایمال شده است تاکنون حق مریضان   
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دست طالبـان در جیب...
 ندهــد و آنــان هــم راه  را در امنیــت قرار داده و از ســرقت 

امــوال توســط دیگــر گروه هــا جلوگیــری کرده انــد.
ــراه در  ــی ف ــورای والیت ــی، عضــو ش ــود نعیم ــاه محم ش
صحبــت بــا خبرگــزاری آوا می گویــد: بیشــتر راننــده گان 
موترهــای بــاری کــه همــراه بــا کاالهــای خــود در مســیر 
مرزهــای مشــترک ایــن والیــت بــا کشــور همســایه رفــت 
و آمــد دارنــد، وجــود فســاد و سوءاســتفاده های مالــی را 
دلیــل عمــده رفــت و آمــد از قلمــرو طالبــان یــاد کــرده 

انــد.
او می گویــد کــه شــعبۀ گمرکــی کــه در مرکــز فــراه قــرار 
دارد از دیــدگاه راننــده گان، آلــوده بــه فســاد اســت و بــه 
ــوار  ــه همج ــرک ک ــر گم ــعبۀ دیگ ــمت ش ــه س ــار ب ناچ
ــای  ــا موتره ــه و در آنج ــان رفت ــق طالب ــا مناط ــت ب اس

ــد. ــرای بازرســی ببرن خــود را ب
ــزی  ــر مرک ــا دفت ــران ت ــرز ای ــۀ م ــی، فاصل ــای نعیم آق

گمــرک فــراه را ۱۲۰ کیلومتــر می خوانــد.
او خاطــر نشــان می کنــد: بیشــتر مناطــق ایــن مســیر کــه 
راننــده گان از روی مجبوریــت بــه آن ســو موترهــای خــود 
ــود  ــن خ ــوده و ای ــان ب ــرل طالب ــه در کنت ــد ک را می رانن
ــای  ــا و کااله ــن موتره ــم از ای ــان را ه ــودجویی طالب س

همــراه داشــته شــان در پــی دارد.
بنابــر گفته هــای ایــن نماینــدۀ مــردم در شــورای والیتــی 
ــی را از  ــر، مبلغ ــر موت ــور ه ــان در ازای عب ــراه، طالب ف
ــه او حــق گــذر  راننــده آن دریافــت می کننــد و ســپس ب

از آن منطقــه را می دهنــد.
شــمال رود فــراه و قســمت هایی از ولســوالی خاک ســفید 
ــای  ــل کااله ــای حام ــه موتره ــتند ک ــی هس ــزو مناطق ج

ــد. ــد می کنن ــت و آم ــی از آن رف بازرگان

راه گیــری و بــاج گرفتــن طالبــان را راننــده گان موترهــای 
ــل  ــت داخ ــن والی ــه ای ــرز ب ــارج م ــه از خ ــری ک بارب

ــد. ــرده ان ــد ک ــوند تایی می ش
ایــن کار یکــی از راه هــای درآمــد ایــن گــروه در والیــت 

ــود. ــده می ش ــراه خوان ف
آقــای نعیمــی می گویــد، اگــر افــراد طالبــان دســت 
بــه ســرقت و باج گیــری از موترهــای حامــل امــوال 
ــد  ــراه بیــش از عوای ــد، درآمــد گمرکــی ف ــی نزنن بازرگان

ــود. ــد ب ــی خواه کنون
او بیــان داشــت کــه درآمــد کنونــی ادارۀ گمــرک نســبت 
بــه ســال ۱۳9۳، نزدیــک بــه 8۵ درصــد افزایــش داشــته 
ــاه  ــن اداره در یــک م ــد ای ــا او از کاهــش عوای اســت؛ ام

گذشــته چیــزی نگفــت.
ــی فــراه امــا می گویــد: 9۳  ناصــر مهــری، ســخنگوی وال
درصــد از موترهــای باربــری بــه دفتــر مرکــزی کــه واقــع 
در شــهر اســت آمــده و از اینجــا مراحــل گمرکــی را طــی 

ــد. ــر دیگــر می رون ــه دفت ــد و بخــش کمــی ب می کنن
او بیــان کــرد کــه بیــرون از شــعبات گمــرک، دشــت های 
ــت  ــا از ســوی دول ــرل آنه ــه کنت وســیعی وجــود دارد ک
ــان  ــگال مخالف ــه چن ــده گان ب ــت و گاه رانن ــوار اس دش

ــوند. ــار می ش ــت گرفت ــلح دول مس
در ایــن رابطــه موفــق بــه دریافــت دیــدگاه رییــس 

گمــرک والیــت فــراه نشــدیم.
ــت و  ــران اس ــور ای ــا کش ــترک ب ــرز مش ــراه دارای م ف
نزدیک تریــن مســیر واردات و صــادرات کاالهــا از بنــدر 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــن کش ــار ای چابه
ــس  ــوی ریی ــراه از س ــت ف ــرک والی ــن گم ــش از ای پی
ــل مختلــف کــه یکــی  ــه دالی حکومــت وحــدت ملــی ب
ــود  ــوان شــده ب ــد آن عن ــر عوای ــان ب از آن هــا نفــوذ طالب

مســدود شــد.

نامـزدانبازنـدهجـریمـه...
کــه هــر نامــز ۳۰ هــزار افغانــی تضمیــن بــه کمیســیون انتخابــات می پردازنــد و پــس از بــه دســت آوردن 
ــاره  ــول دوب ــه کمیســیون فرســتاده، ایــن مقــدار پ بیــش از ۲۰ درصــد رای از هــزار شــناس نامه یی کــه ب

ــرای شــان برگشــتانده می شــود. ب
ــوی  ــمی از س ــار رس ــه آم ــی ک ــا زمان ــد ت ــان می گوی ــخنانش همچن ــی از س ــی در بخش ــای ابراهیم آق
ــد  ــزدان می خواه ــار نیســت. او از نام ــل اعتب ــار دیگــری قاب ــچ آم ــات نشــر نشــود، هی کمیســیون انتخاب
کــه نبایــد پیــش از پخــش آمــار رســمی از ســوی کمیســیون، دســت بــه نشــر آمــار و ارقــام از پیــروزی 

خــود یــا دیگــران بزننــد.
بــه گفتــۀ معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، پیــش داوری در مــورد بـُـرد نامــزدان، مغشــوش ســاختن 
اذهــان مــردم و یــک کار »غیــر اخاقــی« اســت کــه از ســوی یــک نامــزد وکیــل بعیــد بــه نظــر می رســد.

حمله به کمیسیون انتخابات
ــیون  ــدان کمیس ــل کارمن ــر حام ــاری موت ــدۀ انتح ــه کنن ــک حمل ــرب ی ــنبه، ۷ عق ــروز دوش ــدادِ دی بام

ــدند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــج ت ــته و پن ــن کش ــۀ آن، دو ت ــه در نتیج ــرار داد ک ــدف ق ــات را ه انتخاب
مســووالن در وزارت امــور داخلــه بــا نشــر خبرنامه یــی می گوینــد کــه انتحــار کننــده پیــش از آنکــه بــه 

هــدف برســد، از ســوی نیروهــای امنیتــی شناســایی و کشــته می شــود.
گروه داعش اعام کرده است که حمله بر کارمندان کمیسیون انتخابات کار آنان بوده است. 

گفتنــی اســت کــه عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه در ایــن 
رویــداد، شــش تــن بــه شــمول چهــار کارمنــد کمیســیون انتخابــات و دو ســرباز پولیــس زخمــی شــده 

انــد.

ACKU
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فزاینـده  خشونت هـای 
آن  از  جلوگیری  راه های  و  افغانستان  زنان  بر 

خشـونت های فزاینده بر زنان افغانستان و طـُـرق جلوگیری 
از آنهـا عنوان نوشـته و پژوهشـی اسـت که تهیـه و از حیث 
اهمیـت کاربردی یـی کـه دارد، مـرا واداشـت تـا پیرامـون 
پدیدۀ خشـونت یا »وایولِنس«، سـطوری چند بنویسـم و آن 
را بـه تحلیـل گیـرم؛ موضوعـی کـه از دیرزمانی سـت توجه 
فعـاالن حقـوق زن و همـه گان را بـه خـود جلـب کـرده و 
امـروزه بـه مشـکل جهانی تبدیل شـده اسـت و در آینده نیز 
غیرقابـل تصـور تلقـی می گـردد و معلوم نیسـت کـه تا کجا 
تعمیـم و گسـترش پیـدا خواهـد کـرد و چـه نتایجـی را به 

دنبـال خواهد داشـت.
بـا گذشـت هـر روز، زنده گی بشـر رو به بهبود و انکشـاف 
اسـت؛ ضمنـًا تکنالـوژی بـه آن سـرعت می بخشـد. عنـوان 
تعییـن شـده مبتنـی بـر مسـایل عمـده و جدی بشـر اسـت 
کـه با آن اقشـار اجتماعی دسـت و گریبان و مقابل هسـتند. 
گـرداب  ایـن  از  جهانیـان  کـه  آن سـت  بـر  و جهـد  جـد 
وحشـت، رهایـی یابنـد کـه تاهنـوز راه حل درسـت و قانع 
نشـده  پدیـدار  فزاینـده  برابـر خشـونت های  در  کننده یـی 
اسـت و این گونـه مشـکل در میهـن مـا نیـز به شـکل جدی 
موجـود اسـت کـه تمـام شـهروندان مـا از خـوف آن هـر 
لحظـه به خـود می لرزند تـا مبادا ایـن کابوِس وحشـت ناک 
بـه سـراغ آنـان بیاید و پیکـر زخمـی جامعـه را طعمه خود 

ند.   گردا
اگـر بخواهیم تعریف فشـرده یی از خشـونت داشـته باشـیم: 
یکـی عبـارت اسـت از تهدیـد بـرای ترسـاندن و یا آسـیب 
رسـاندن بـه سـاکنان یـک جغرافیـا اعـم از زنـان، مـردان، 
کـودکان، پیـر و جـوان و دو دیگـر: اِعمال هرگونـه عملکرد 
منظـور  بـه  فزیکـی  توانایـی  از  اسـتفاده  و  سـرکوبگرانه 
قـراردادن دیگـران در وضعیتـی برخـاف خواسـت شـان. 
گرچـه خشـونت، پدیـدۀ جدیـد نیسـت و در ادوار گذشـته 
نیـز چنیـن چیـزی موجـود بـود، در ایـن راسـتا نمی شـود 
ایـن معنـا کـه در  بـه  حـدود و ثغـوری را ترسـیم کـرد؛ 
روزگاران قدیـم و دنیـای امـروزی نیـز تاریخ بشـریت گواه 

بـر ایـن چنیـن مظالم بـوده و اسـت. 
خشـونت بـر زنـان افغانسـتان در عصـر معاصر مشـکل و یا 
چالشـی اسـت که به هسـتی نیـم پیکـر جامعه، آسـیب های 
زیـاد وارد آورده و بـه تأکیـد می تـوان گفـت کـه جلوه های 
مـرزی  هیچ گونـه  خشـونت،  پدیـدۀ  شـوم  و  زشـت 
نمی شناسـند و همه یـی جامعـۀ بشـری را مـورد تهدید قرار 

می دهنـد.   و  داده 
در نیمـۀ دوم قـرن هجدهـم میـادی و بـا آغاز قـرن نزدهم 
میـادی پیشـرفت های تخنیکـی بـا اکتشـافات و اختراعات 
جدیـد در بخش هـای مختلـف در جهـان به وقوع پیوسـت. 
در نتیجـۀ آن سـطح زنده گـی و دانش بشـری ارتقـا یافت و 
ارزش هـای جدیـد در فرهنگ، مناسـبات اجتماعـی و تغییر 
نگـرش بـه وجـود آمد کـه ایـن همـه تحـوالت و تغییرات 
باعـث بـروز اختافـات میـان پدیده هـای نـو و کهنـه، فقـر 
و غنـا، آزادی و اسـتبداد در داخـل کشـورها و همچنـان در 

سـطح جهانـی گردید.  
فرهنـگ مردسـاالرانه چنـان در روح و روان جامعـه ما قویًا 
جـا گرفتـه کـه همچـو سـد مسـتحکم مانـع نفـوذ ترقـی، 
پیشـرفت و تکامـل شـده و حتـا احقـاق حقوق زنـان را که 
یـک امـر انسـانی و مسـتلزم عصـر معاصـر اسـت، شـدیداً 
تحـت شـعاع خـود قـرار داده و زنـان را زندانـی بیـرون از 

زندان سـاخته اسـت. 
فعـاالن زن و نماینـده گان مـردم در پارلمـان دورۀ دوازدهم، 
آهسـته امـا پیوسـته صـدای زنـان رنـج دیـدۀ وطـن را بـه 
گـوش جهانیـان و مسـووالن امـور رسـانیدند و در تحـت 
رهبـری آنـان، نهضـت زنـان بـه موفقیت هـای چشـم گیری 

آمد.  نایـل 
در اثـر سـعی و تاش هـای پیگیـر سـازمان زنـان در محـو 
و نابـودی بیسـوادی در کشـور، هـزاران زن از نعمت سـواد 
بهره منـد شـدند و بـه پاس این خدمـاِت دلسـوزانه، اعضای 
مـدال  بـه  مفتخـر  افغانسـتان  زنـان  دموکراتیـک  سـازمان 
سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگی ملل متحد )یونسـکو( 
گردیدنـد. ایـن امتیـاز و افتخـار بـه شـهدای گلگـون کفـن 
زن کـه در جنبـش سـوادآموزی جـان داده بودند، اهدا شـد. 
دارای  کـه  میـادی جوانانـی   ۱9۷۰ سـال  در  دیگـر،  بـار 
و  ُمـد  برابـر  در  بودنـد  تندروانـه  و  افراطـی  اندیشـه های 
فیشـن آن مقطـع از تاریخ معاصر افغانسـتان شـوریدند و به 
دختـران و زنانـی کـه مغایـر باورهایـی شـان ملبـس بودند، 
شـلیک کردنـد و همچنـان بـه روی بعضـی از آنـان تیـزاب 

پاشـیدند. 
در ایـن ارتبـاط رهبـری سـازمان زنـان بـا بیـش از پنج هزار 
زن و دختـر در شـهر کابـل به سـرک ها ریختنـد و با مظاهرۀ 
بسـیار گسـترده از حکومـت آن وقـت خواهـان بازرسـی و 
مجـازات عامان این جنایت شـدند کـه در نتیجه حکومت، 
یـک شـمار از عامـان را گرفتـار و زندانی کـرد. دادخواهی 
آن زمـان در حقیقـت بیانگـر بیـداری زنان در زمینـۀ احقاق 

حقـوق شـان در تاریـخ معاصر کشـور بود.
بربنیـاد قانـون جمهوری دموکراتیک در دهۀ ۶۰ خورشـیدی 
)دهـه زن(، علی الرغـم جنگ هـای تحمیلـی ـ آمـوزگاران، 
دانشـگاه ها،  و  مـدارس  دانش آمـوزان  دولـت،  کارمنـدان 
پزشـکان و انجنیـران زن، تهدیـد بـه تـرور شـدند بـا آنهـم 
بـا شـهامِت کشـور، مصـروف کار و  هـزاران / هـزار زن 
ایجادگـری گردیدنـد، امـا بـا دریـغ و افسـوس کـه ایـن 
نعمـت بـزرگ بـه زودی از زنـان در تحـت سـلطۀ رژیـم 
زن سـتیز طالبـان گرفتـه شـد کـه بـار دیگر زنـان افغانسـتان 
در چهاردیـواری خانه هـا زندانـی، از ابتدایی تریـن حقـوق 
محـروم و از حضـور فعـال آنـان در اجتمـاع و سیاسـت 

ممانعـت شـد. 
۵ میـزان سـال ۱۳۷۵ خورشـیدی، شـب ظلمانـی دیگـری 
فـرا رسـید و تحریـک سـیاه طالبـان وارد شـهر کابـل شـد. 
دروازه هـای علـم و دانش را به روی دختران و زنان بسـتند. 
زنـان افغانسـتان بـار دیگـر زندانی منـازل و از تمـام حقوق 
انسـانی و مدنـی محـروم سـاخته شـدند. در سـال ۲۰۰۱ 
میـادی بـا سـقوط شـهر قندهـار، امـارت اسـامِی را کـه 
طالبـان بنـا نهـاده بودنـد بـه صـورت کامـل فـرو ریخت و 

بخشـی از تاریـخ معاصـر افغانسـتان گردیـد. 
بیـش از نصـف نیـروی فعال جامعـه را زنان می سـازد که تا 
امـروز ایـن نیم بدنۀ جامعـه در عزلت قرار داشـته و از امور 
اجتماعـی بـه دور نگه داشـته شـده اند که یکـی از علت های 
عقب مانـی جوامـع پسـاجنگ نیز همیـن موضوع می باشـد، 
امـا در حاالت اسـتثنایی، زنان شـجاع وطن، آرام ننشسـته و 
وظایـف خـود را در قبـال مادر وطـن به درسـتی انجام داده 
انـد. بـه گونه یـی مثـال: اهالی شـهر مزارشـریف والیت بلخ 
بـه دشـمنان ضدترقی و پیشـرفت تسـلیم نشـده و اقشـار و 
طبقـات اجتماعـی ایـن سـرزمین در برابـر جهـل و تاریکی 
بـه مبارزه برخاسـتند و از کشـور خـود، دفـاع و از مقاومت 

نگردیدند.  بردار  دسـت 
بـا زوال رژیـم طالبـان متحجـر، زنـان افغانسـتان توانسـتند 
نفـس تـازه کننـد و ظاهـراً بـا ظلـم و اسـتبداد وداع گویند. 
وزارت امـور زنـان بـه اسـاس توافقـات کنفرانـس بُـن، در 
 ۱۳8۰ سـال  قـوس  در  و  ایحـاد  موقـت  ادارۀ  چارچـوب 
خورشـیدی بـه حیـث عضـو قـوه اجرایـی در ادارۀ موقـت 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان آغـاز بـه کار کـرد. 
کمیتـۀ مشـارکت  نهادهـای چـون:  در  کنونـی  در شـرایط 

سیاسـی زنـان افغانسـتان، شـبکۀ زنـان افغانسـتان، اتحادیـۀ 
سراسـری زنـان افغانسـتان و غیـره... در داخل کشـور برای 
بـه دسـت آوردن حقـوق زنان فعالیـت دارنـد و از روزهای 
ملـی و بین المللـی نیـز تجلیـل بـا شـکوه و شـاندار به عمل 
می آورنـد و اعمـال زشـت، غیرانسـانی و تفکـر طالبانـی را 
در برابـر زنـان بی دفـاع کشـور در گردهمایی های مشـترک، 

محکـوم می کننـد. 
بـا آنهـم مشـکات زنـان مصیبت دیـدۀ وطـن روز تـا روز 
افـزوده شـده و زنده گی شـان در نقـاط مختلـف کشـور بـا 

چالش هـای جـدی و بـا خطـر مـرگ مواجـه اسـت: 
جملـه  از  خانواده هـا  در  زنـان  بـا  خشـونت   •
موضوعـات فراگیـر و پُرشـمار در زنده گـی زنان افغانسـتان 

می آیـد.  به شـمار 
بـه  افغانسـتان  زنـان  درصـد   9/۴۶ اقـل  حـد   •
هسـتند.  روبـه رو  خانواده هـا  در  گوناگـون  خشـونت های 
از ایـن جملـه۵/۱۲ درصـد زنانـی کـه مـورد خشـونت های 

دارنـد. قـرار  فزیکـی  و  روانـی 
 ۲۲/۲ دایمـی،  معلولیـت  دارای  درصـد   ۶/۶  •
درصـد مصـدوم و ۵8/۷ درصـد آثـار زخـم، ضرب و شـتم 

می شـود. مشـاهده  )کبـودی( 
دنیـا  بـه  فرزنـد بچـه  مـادران کـه  •  ۷ درصـد 
نیـاورده اند توسـط همسـران شـان مـورد لت و کـوب قرار 

انـد. گرفتـه 
انـواع  بـا  افغانسـتان  زنـان  فیصـد   ۶۶/۲  •
خانواده هـای  در  تحقیـر  و  توهیـن  لفظـی،  خشـونت های 

می باشـند.  روبـه رو  شـان 
۴/۱۷ درصـد والدیـن بـه ایـن بـاور هسـتند که   •
داشـتن فرزنـد دختـر در زنده گـی مشـترک آنـان اثـر مثبت 

اسـت. شرم سـاری  و  انـدوه  مایـۀ  و  نـدارد 
از مجمـوع زنانـی کـه دارای درآمـد اقتصـادی   •
و مالـی ثابـت می باشـند صرفـًا 9/۵ درصـد شـان قـدرت 
تصمیم گیـری مسـتقانه در مـورد مصـرف عایـد شـان را 

دارنـد.
حداقـل ۵9 درصـد ازدواج های بررسـی شـده،   •
از آن جملـه حداقـل ۳۰  بـوده کـه  اجبـاری  ازدواج هـای 
درصـد ازدواج هـا به شـکل بدل صـورت گرفته اسـت و بر 
عـاوه ۷۰ درصـد زنان از حق داشـتن مهر محـروم گردیده 

 . ند ا
حداقـل ۳8 درصـد دختر خانم ها در سـنین بین   •

انـد. کـرده  ازدواج  سـال   ۱۵ تـا   ۱۱
88 درصـد زنانـی که در شـرایط تعـدد زوجات   •
زمینـۀ  در  شـان  شـوهران  بی عدالتـی  از  می برنـد  به سـر 
پرداخـت نفقـه، کـم توجهی به کودکان و سـایر مـوارد خبر 

هنـد.  می د
در ۴۰/۶ درصـد مـوارد بررسـی شـده، دختران   •
از رفتـن بـه مکتب محـروم می باشـند که از این میـان ۲9/۴ 
درصـد آنـان عامـل نرفتـن شـان را بـه نهادهـای آموزشـی، 
پرورشـی، تحصیلـی و پژوهشـی، اقتصـاد ضعیـف عنـوان 

کـرده انـد.
۷۱/9 درصـد زنـان پـس از عروسـی، از ادامـه   •

انـد. شـده  محـروم  کار  و  تحصیـل 
خـود  درمـان  بـرای  زنـان  از  درصـد   ۳۱/۴  •
به خاطـر فقـر، دور بـودن مراکـز بهداشـتی، دارو، ممانعـت 
فامیل هـا از رفتـن پیـش داکتـر از مـواد مخـدر )دخانیـات( 

می کننـد. اسـتفاده 
شـمار زیـادی از زنـان افغانسـتان، دلیـل سـقط   •
شـان را کارهـای سـنگین همچـون: آب آوردن از چشـمه و 
جمـع آوری هیـزم از کوه، ۲۳/۶ درصد لـت و کوب و ۱۱/۴ 

درصـد عـدم دسترسـی بـه تـداوی برشـمرده انـد.
یافته هـای فـوق کـه نشـان دهنـدۀ نقـض گسـتردۀ حقـوق 
زنـان افغانسـتان می باشـد، آگاهـان امـور را باورمنـد اند که 
آمـار خشـونت بـا زنـان در کشـور اضافـه از آن اسـت کـه 
مراجـع ارایـه داشـته انـد؛ زیـرا عمدتًا خشـونت ها بـا زنان 
در بیـرون از شـهرها در روسـتاها صـورت می گیـرد و بنًا با 
توجـه بـه عــرف و رسـوم منحـط و عقـب مانـده حاکم بر 
جامعـه، شـکایت کـردن قربانیان به مراجع عدلـی و قضایی، 
عیـب پنداشـته می شـود. از ایـن سـبب بسـا فجایـع، کتمان 
و بـر آنهـا چشم پوشـی صـورت می گیـرد. افزون بـر آن در 
مـواردی چون: سنگسـار، آتش سـوزی، کشـتن زنان توسـط 
شـوهران شـان و تجـاوز دسـته جمعی بـاالی دختـران زیـر 
سـن و بعضـًا قتـل عمـدی آنـان توسـط زورمنـدان تعمیـل 
می گـردد و یـک رشـته دریافت هـای دیگـری را که بـه آنها 

اشـاره نرفتـه اسـت، مطـرح می کند: 
منع هرگونه احکام فرعی و سنتی؛  •

جلوگیـری از اعدام هـای صحرایـی و سنگسـار   •
زنـان؛

جلوگیـری از کشـتن خانم هـا بـه حکـم حـکام   •
عـام؛ محضـر  در 

حبـس و مجـازات بـه اشـخاصی کـه در حیـن   •
می رسـانند؛  به هـم  حضـور  سنگسـار  مراسـم 

مجـازات شـدید به متجـاوزان دختران زیر سـن   •
اجبـاری؛ ازدواج هـای  و 

عـدم عفـو رییس جمهـور از مرتکبین خشـونت   •
و جنایـت در برابـر زنـان افغانسـتان کـه در قانون خشـونت 
بـا زنـان تصریـح شـده کـه اینگونـه مجـازات قابـل عفو و 

نیسـتند؛  تخفیـف 
معرفـی ناقضـان حقـوق زن به مراجـع عدلی و   •

؛ یـی قضا
بر اسـاس آیۀ ۱۱9 سـوره نسـاء که در قرآنکریم   •
آمـده اسـت: »نبایـد در مخلوقـات خـدا تغییـر ایجـاد کـرد. 
بـه مـردم ایـن امـر بایـد تفهیـم شـود تـا از گـوش بریـدن، 
بینـی بریـدن، انگشـت بریـدن و سـوختاندن زن جلوگیـری 

صـورت گیـرد«.
مجازات شـدید به شـوهر و اعضـای خانواده یی   •

بسـوزاند؛ را  خانمـش  کـه 
اقدامـات موثـر و پیش گیرانـه توسـط رهبـران   •
دولتـی به ویـژه توسـط رییس جمهـور، روحانیـون، منتفـذان 
قومـی، مجالـس قانون گـذاری، شـورای ملـی و نهادهـای 

دولتـی؛   و  مدنـی 
مجامـع  خشـونت،  معـرض  در  افغانسـتان  زنـان  بهـر  از 
بین المللـی نگرانی هایـی دارنـد و دولـت را در تطبیـق قانون 
منـع خشـونت بـا زنـان نـاکام می خواننـد. آمـار و ارقـام 
رسـمی و جامـع در مـورد شـماری از قضایـای خشـونت 
بـا زنـان در افغانسـتان وجـود نـدارد و اکثـراً رویدادهـا حتا 

نمی شـوند.  گـزارش 
بـر اسـاس آن مـوارد خشـونت بـا زنـان به صورت رسـمی 
)جرگه هـا(  دادگاه هـا  در  هـم  بسـیاری  و  نمی شـود  ثبـت 
محلـی بررسـی می شـود کـه بـا هیـچ اسـتاندارد حقوقـی 
برابـری نمی کنـد. همچنـان اشـاره رفتـه تـا زمانی کـه زنان 
و دختـران در معـرض خشـونت های بـدون پیگـرد قـرار 
بگیرنـد و حقـوق شـان نقض گـردد، پیشـرفت هدف مند و 

پایـدار حاصـل نمی شـود. 

بخش نخستپوهاند دوكتور حبیب پنجشیری

بیش از نصف نیروی فعال جامعه 
می باشد، اما در حاالت استثنایی، پساجنگ نیز همین موضوع از علت های عقب مانی جوامع نگه  داشته شده اند که یکی داشته و از امور اجتماعی به دور نیم بدنۀ جامعه در عزلت قرار را زنان می سازد که تا امروز این 

زنان شجاع وطن، آرام ننشسته و 
وظایف خود را در قبال مادر وطن 

والیت بلخ به دشمنان ضدترقی مثال: اهالی شهر مزارشریف به درستی انجام داده اند. به گونۀ 
و پیشرفت تسلیم نشده و اقشار 
و طبقات اجتماعی این سرزمین 

در برابر جهل و تاریکی به مبارزه 
برخاستند و از کشور خود، دفاع و 
از مقاومت دست بردار نگردیدند
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ملګــري ملتونــه وايــي، د نومــر پــه ۲۸مــه د ژینــو کنفرانــس 

ــات  ــولې او ثب ــتان د س ــو د افغانس ــع وي، څ ــوه موق ــه ی ب

ــې هڅــې وارزول يش. ــاره روان لپ

ــتازی  ــړی اس ــو ځانګ ــرو ملتون ــې د ملګ ــتان ک ــه افغانس پ

ــاره د  ــت لپ ــولې د ټینګښ ــي، د س ــو واي ــي یاماموت تدامیچ

ــې  ــرې هڅ ــوا ډې ــې له خ ــې ټولن ــت او نړیوال ــان حکوم افغ

ــوې دي. ش

تدامیچــي یاماموتــو دا خــره پــرون شــپه پــه کابــل کــې پــه 

هغــه غونــډه کــې وکــړه چــې د ژینــو د کنفرانــس د تیاریــو 

لپــاره جــوړه شــوې وه.

هغــه وویــل چــې د نومــر پــه ۲۸مــه بــه د ژینــو کنفرانــس 

ــوې  ــاره ش ــولې لپ ــتان د س ــو د افغانس ــع وي، څ ــوه موق ی

هڅــې وارزول يش.

ــه د ســولې  ــس کــې ب ــه دې کنفران ــه کــړه: »پ ــو زیات یاماموت

پــه اړه یــو ځانګــړی بحــث وي. ډېــر اوږد بحــث بــه نــه وي، 

خــو لومــړی وار بــه وي چــې د ســولې پــه اړه بــه ځانګــړی 

بحــث دایرېــږي. تصادفــًا پــه ژینــو کــې د وزیرانــو پــه کچــه 

دا کنفرانــس دقیقــًا د کابــل پروســې لــه ناســتې نهــه میاشــتې 

ــې  ــرو چ ــع ول ــه موق ــوه بل ــه ی ــوږ ب ــږي. م ــته دایرې وروس

ــر  ــه ت ــه ټولن وهلــې الره مــو وارزوو او وګــورو چــې نړیوال

ــه کومــې خــوا روان  ــږي چــې مــوږ پ ــدازې پوهې کومــې ان

یــو.«

د افغانســتان د ســولې او ثبــات لپــاره د افغانســتان حکومــت 

او نړیوالــې ټولنــې پــام وروســته لــه هغــه زیــات شــو چــې د 

روان میــادي کال د فــرورۍ پــه ۲۸مــه د کابــل پروســې د 

ناســتې پــر مهــال ولســمرش ارشف غنــي طالبانــو تــه لــه قیــد 

او رشط پرتــه د ســولې وړاندیــز وکــړ.

د پــرون شــپې پــه غونــډه کــې د افغانســتان د بهرنیــو چــارو 

ــه  ــاره ل ــل چــې د ســولې لپ ــاين ووی ــن رب ــر صاح الدی وزی

ټاکلــو هدفونــو لیــرې پاتــې یــو.

هغــه چــې پــه بهرنیــو چــارو وزارت کــې د غونــډې کوربــه 

و دا هیلــه هــم وښــوده چــې د ژینــو کنفرانــس بــه د ســولې 

او ثبــات لپــاره د هڅــو پــه انســجام کــې مرســته وکــړي.

ــوا  ــو پخ ــې م ــه چ ــه څنګ ــړه: »لک ــه ک ــاين زیات ــاغيل رب ښ

یــاده کــړې پــه افغانســتان کــې د روانــې جګــړې د ســوله ییز 

حــل لپــاره زمــوږ قاطعیــت غښــتلی پاتــې دی. د ســولې لــه 

هڅــو رسه رسه چــې په کــې لــه طالبانــو رسه موقــت اوربنــد 

ــې  ــرې پات ــو لی ــو هدفون ــه ټاکل ــولې ل ــامل دی د س ــم ش ه

یــو، نــو ځکــه بــه هــم ژینــو کنفرانــس یــوه موقــع وي چــې 

ــیمه ییزه او  ــيل، س ــه م ــه پ ــې څنګ ــړو چ ــث وک ــه دې بح پ

نړیوالــه کچــه د افغــان ســولې او ثبــات لپــاره خپلــې هڅــې 

منســجمولی شــو.«

واشــنګټن د افغانســتان ســولې د خــرو د مختــه وړلــو لپــاره 

افغاين االصلــه امریکايــي سیاســتوال زملــی خلیــل زاد د 

خپــل ځانګــړي اســتازي پــه توګــه ټاکلــی او اخــوا روســیه 

ــتې د  ــې ناس ــوې نړیوال ــاب د ی ــه ب ــولې پ ــان س ــم د افغ ه

ــه هڅــو خــرې کــوي. ــو ل تــررسه کول

د ژینــو غونــډه پــه اصــل کــې د هغــو ۱۵ میلیــارده او ۲۰۰ 

میلیونــه ډالــرو ژمنــه شــویو مرســتو د پایلــو د ارزولــو لپــاره 

دایرېــږي چــې پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې لــه افغانســتان 

ــه اړه  ــات پ ــولې او ثب ــتان د س ــو د افغانس ــوي، خ رسه ش

خــاص بحــث هــم پــه پــام کــې لــري.

دا غونــډه د ســویس پــه ژینــو ښــار کــې د نومــر پــه ۲۸مــه 

تــررسه کېــږي چــې د ګڼــو هېوادونــو د بهرنیــو چــارو وزیران 

او د نړیوالــو ســازمانونو مــرشان په کــې برخــه اخــيل.

پــه کابــل کــې د ملګــرو ملتونــو مرســتندویه دفــر یــا یونامــا 

او د افغــان حکومــت پــه اســتازیتوب د بهرنیــو چــارو وزارت 

د ژینــو د کنفرانــس تیــارۍ مختــه وړي.

یونامــا هیلــه ښــودلې چــې د ژینــو پــه کنفرانــس کــې بــه د 

ــا  ــاره نړیــوال یــو وار بی افغانســتان د ســولې او پرمختــګ لپ

خپلــه ژمنــه تــازه کــړي.

بخشــی از منابــع مالــی طالبــان والیــت فــراه را توقــف موترهــای گمــرک و پــول 
ــام  ــان انج ــوی آن ــه روزه از س ــن کار هم ــد. ای ــکیل می ده ــا تش ــن از آن ه گرفت

می شــود.
راننــده گان موترهــای باربــری در فــراه کــه از خــارج کشــور وارد ایــن والیــت شــده 
ــا هــم از آن خــارج می شــوند، وجــود فســاد در ادارۀ گمــرک ایــن والیــت را  و ی
ســبب عبــور دادن موترهــای شــان از مناطــق زیــر نفــوذ طالبــان عنــوان کرده انــد.
بریالــی غفــاری، یــک تــن از فعــاالن مدنــی والیــت فــراه می گویــد کــه عمده تریــن 

منبــع درآمــد طالبــان توقــف موترهــای باربــری داخلــی و خارجی اســت.
ــر  ــه ه ــته و ب ــهیم دانس ــراه س ــرک ف ــد گم ــود را در درآم ــان خ ــه آن ــت ک او گف

ــد. ــب می زنن ــه جی ــی از آن را ب ــد مبلغ ــه باش ــی ک طریق
ــان  ــلطه طالب ــت س ــۀ تح ــری از منطق ــر موت ــه کمت ــد ک ــاری می گوی ــای غف آق
ــه 6 ــه صفح ــان...                    ادام ــه آن ــود را ب ــات خ ــه مالی ــذرد ک می گ

در ایــن مراســم کــه بــا حضور شــمار زیــادی از مســووالن 
فرهنگــی اســتان، شــاعران، نویســنده گان ایران و افغانســتان 
و دانشــجویان ادبیــات فارســی در دانشــگاه فردوســی 

برگــزار شــده بــود، ضمــن ســتایش از کارنامــۀ فرهنگــی 
نجیــب مایــل هــروی پیرامــون تأثیــر کارهــای او در حــوزۀ 

زبــان و ادبیــات فارســی صحبــت شــد.

ســخنرانان در ایــن محفــل بیــان داشــتند کــه نجیــب مایــل 
هــروی نــه فرزنــد هــرات کــه فرزنــد »خراســان بــزرگ« 

اســت.
 دکتــر محمــد جعفــر یاحقــی یکــی از پژوهشــگران 
ــی  ــت: یک ــل گف ــن محف ــی در ای ــان فارس ــروف زب مع
از حوزه هــای اصلــی فعالیــت اســتاد مایــل هــروی 
نسخه شناســی کتاب هــای خطــی اســت و او ســال ها 
ــی  ــات فارس ــه ادبی ــت ب ــف خدم ــود را وق ــی خ زنده گ
ــرده و  ــان ک ــن زب ــای ای ــران به ــی گ ــخه های خط و نس
اکنــون شــمار زیــادی از فعــاالن حــوزۀ نســخه های 

خطــی، دنبالــه رو ســبک نسخه شناســی او هســتند.
ســخنرانی دکتــر احمدشــاه فرهــت، رییــس بنیــاد حمایــت 
ــم  ــد کاظ ــعرخوانی محم ــتانی و ش ــجویان افغانس از دانش
ــور از  ــروف کش ــاعران مع ــران از ش ــی و کاوه جب کاظم

ــود. ــم ب ــن مراس ــای ای ــر برنامه ه دیگ
در بخــش پایانــی هــم نجیــب مایــل هــروی نیــز اگرچــه 
بــه دلیــل کســالت تــوان ســخن گفتــن طوالنی را نداشــت، 

ــده گان  ــی از برگزارکنن ــا قدردان ــاه ب ــا در ســخنانی کوت ام
ــه و  ــه خاص ــت: تهی ــی گف ــارۀ نسخه شناس ــم، درب مراس
گزیــدۀ متــون ســابقه یی دیرینــه دارد و ایــن کار در زبــان 
ــارم شــروع  ــرن چه ــا اواخــر ق ــرن پنجــم ی فارســی از ق

شــده اســت.
بــه گفتــۀ او، از آن زمــان تــا امــروز آثــار زیــادی در ایــن 
حــوزه بــه چــاپ رســیده امــا گزیــدۀ یــک متــن، زمانــی 
می توانــد موثــر واقــع شــود کــه تســلط کافــی بــر متــن و 
زیــر و بــم آن بــه دســت بیایــد و روحیــات صاحــب اثــر 

نیــز مطالعــه شــده باشــد.
ــق  ــرات(  محق ــد۱۳۲9در ه ــروی )متول ــل  ه ــب  مای نجی
ــکدۀ  ــه دانش ــا ورود ب ــه ب ــی ک ــات  فارس ــان و ادبی عرف
ادبیــات دانشــگاه فردوســِی ایــران در ســال ۱۳۵۰، از 
ــه  ــات علمــی و فرهنگــی خــود را ب همــان ســال ها خدم
ــا امــروز، ده هــا کتــاب و  ادبیــات فارســی آغــاز کــرد و ت

ــت. ــته  اس ــه نوش ــا مقال صده
ــه  ــران ب ــامی در ای ــای اس ــاد پژوهش ه ــال ها در نه او س
ــامی و  ــان اس ــارۀ عرف ــه درب ــش و مطالع ــق، پژوه تحقی
ــس  ــون و تدری ــح مت ــی، کتاب شناســی، تصحی نســخ خط

پرداخــت.

شــمال  در  جوزجــان  والیــت  محلــی  مقام هــای 
افغانســتان تاییــد می کننــد کــه طالبــان در یــک روســتا 

ــد. ــاق زدن دو زن را ش
می گویــد  جوزجــان،  والــی  عزیــزی،  لطــف اهلل 
روســتای »قرایــی« در ولســوالی درزاب تحــت کنتــرل 
طالبــان اســت و ایــن رویــداد در ایــن منطقــه رخ داده 

اســت.
ــام گفت وگــوی  ــه اته ــان دو زن را ب ــد طالب او می گوی
تلفنــی بــا نامحرمــان در مقابــل اهالــی روســتا شــاق 

زدنــد.
بــه گفتــۀ او، ایــن زنــان متاهــل بودنــد و اکنــون نیــز 

در همــان روســتا هســتند.
آقــای عزیــزی گفــت ایــن رویــداد بــه تاریــخ پانزدهم 
ــای  ــه مقام ه ــون ب ــر آن اکن ــا خب ــزان رخ داده، ام می
محلــی رســیده اســت. ویدیــوی ایــن رویــداد نیــز در 

شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده اســت.
ــدن  ــه ســر و ب ــا شــاق ب ــرد ب ــو دو م ــن ویدی در ای
نشســته اند،  مقابل شــان  در  کــه  برقع پــوش  زن  دو 
ــپ  ــی گ ــان ازبک ــه زب ــو ب ــا در ویدی ــد. آنه می کوبن
ــد  ــد کردن ــه »ب ــد ک ــه می گوین ــا نال ــان ب ــد. زن می زنن

و توبــه می کننــد«.
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــد ک ــردان از زن می پرس ــی از م یک
تــو زنــگ زد؟ و زن در پاســخ می گویــد بــرادرم بــود.

ــوش  ــر چادری پ ــن زن دیگ ــر چندی ــو تصوی در ویدی
ــود. ــده می ش ــز دی نی

ذبیح الــه  مجاهــد، یکــی از ســخنگویان طالبــان گفتــه 
در مــورد ایــن ویدئــو تحقیــق می کننــد و حــاال ابــراز 

ــد. ــر نمی توانن نظ
دادگاه هــای صحرایــی از ســوی جنگجویــان طالبــان و 
ــی پیشــینه  ــراد مســلح غیرمســوول در افغانســتان ب اف
نیســت. آنهــا بارهــا زنــان و مردانــی را بــه اتهام هــای 
مختلــف از جملــه رابطــه نامشــروع بــا نامحــرم شــاق 

زده و یــا تیربــاران کردنــد.
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