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هیئـت رهبـری و کارمنـدان اداۀ عالی مبارزه با فسـاد 
اداری افغانسـتان اقـدام حکومـت در خصوص مدغم 
سـاختن ایـن اداره را بـا لوی سـارنوالی یا دادسـتانی 

کل، غیـر قانونی خوانـده اند.
قـرار اسـت کـه بـه اسـاس اسـتراتژی جدیـد مبارزه 
بـا فسـاد اداری، ادارۀ عالـی مبـارزه با فسـاد اداری با 

لـوی سارنوالی/دادسـتانی کل مدغـم گردد.
 شـمس اهلل جاوید رییس زون شـمال شـرق این اداره 
بـه روزنامـه مانـدگار گفـت که ایـن اقدام یـک اقدام 
بـه هـدف جلوگیـری از روند مبارزه با فسـاد اسـت. 
او گفـت کـه به اسـاس قانـون وظیفۀ لوی سـارنوالی 
تحقیـق و اقامه دعـوا بوده و مدغم سـاختن این اداره 
در چـوکات لـوی سـارنوالی عمـل مشـکل زا و غیـر 

عادالنه اسـت.
هیئـت رهبـری و کارمندان اداره عالی مبارزه با فسـاد 
اداری دیـروز در یـک کانفرانـس خبـری گفتنـد کـه 
شـماری از حلقـات مافیایـی و مفسـد در حکومـت 
تـاش می کننـد ایـن اداره را ضعیـف سـاخته و در 
ایـن خصـوص مشـوره های نادرسـت را بـه رهبـری 

حکومـت می دهنـد.
آقـای جاویـد در یـک نشسـت اعتراضیـه در کابل با 
خوانـش اعامیـه ایـن نهـاد گفـت که حکومـت باید 
در ایـن خصـوص، اسـتراتژی جدیـد مبارزه با فسـاد 

اداری را مـورد بازنگـری قـرار بدهد.
او افزود: این اداره تشـکیل دارد، پرسـونل و کارمندان 
مسـلکی دارد پـس چـه دلیلـی وجـود دارد کـه ایـن 
اداره ادغـام شـود در حالـی که دیگر نهادهـای مبارزه 
بـا فسـاد اداری کـه پراگنـده هسـتند در داخـل ایـن 
نهـاد ادغـام می شـدند ایـن کار یک عمل غیـر قانونی 

است.
در اعامیـه آمـده اسـت کـه ایـن اداره در چند سـال 
گذشـته دسـت آوردهـای خوبـی به شـمول بررسـی 
قضایـای بحـران کابـل بانـک، اختـاس در پشـتنی 
میلیـون  فوایـد عامـه،  قراردادهـا در وزارت  بانـک، 
هـا دالـر در قراردادهـای شـاروالی کابـل و پیگیـری 
شـده،  غصـب  زمیـن  جریـب  هزارهـای  قضایـای 
داشته اسـت. آنان همچنـان تأکید کردند که خواسـتیم 
تـا نظـر ریاسـت جمهـوری را در این داشـته باشـیم، 
امـا سرپرسـت دفتر سـخنگوی ریاسـت جمهوری از 
ابـراز نظر در این خصـوص خـودداری کرد.اما ادغام 
اداره عالـی مبـارزه بـا فسـاد اداری با لوی سـارنوالی 
بـا واکنـش هایـی هـم مواجـه اسـت. منتقـدان بـاور 
دارنـد در حالـی که دادسـتانی کل خود با مشـکاتی 
مواجـه اسـت، ادغام یـک اداره مبارزه با فسـاد با این 
اداره یـک مشـکل جدیـد را نیـز در لـوی سـارنوالی 

خلـق می کنـد. 
افغانسـتان دارای چندیـن ادراه مبـارزه با فسـاد اداری 
اسـت که بـه نظر منتقدان هیـچ کدام آن نتوانسـته اند 
گرهی از فسـاد اداری افغانسـتان بردارنـد. اما مداخلۀ 
حکومتـی در امـور نهادهای مبارزه با فسـاد قوت کار 

ایـن داره هـا را کاما کاهـش می دهد.

بـه  عالـی صلـح  شـورای  یـک عضـو 
کـه  اسـت  گفتـه  مانـدگار  روزنامـۀ 
امیـدی  نـا  بـه  صلـح  بـرای  تاش هـا 
رسـیده اسـت و این پروسـه اعتبارش را 
اسـت.  داده  دسـت  از  افغانسـتان  در 

ایـن منبـع می گویـد کـه نتیجـه نهایـی 
تـاش های چنیدن سـاله یک شکسـت 
کان در ایـن...         ادامـه صفحـه 6

شمس اهلل جاوید:
ادغام ادارۀ عالی مبارزه با فساد 

با دادستانی کل غیر قانونی است

صفحه 6

صفحه 4

افسـری که مـدعی است 
»فیـلد مارشـال« است

ثبت نـام رای دهنـده گـان 
مشـکالت و چـالش هـا

رد نظـریۀ جــدایی دیـــن 

از سیـــاست

صفحه 3

یـک منبـع آگاه خبـر داده اسـت کـه 
جمعیـت  میـان  خاصـی  توافقـات 
اسلامی و حـزب اسـامی حکمتیـار به 

وجـود آمـده اسـت.
یـک عضـو شـورای رهبـری جمعیت 
بـه  نامـش  نشـدن  افشـا  شـرط  بـه 
روزنامـۀ مانـدگار گفـت کـه توافقات 
تاش هایـی  اثـر  بـه  صورت گرفتـه 
اسـت کـه از طرف شـماری از اعضای 
نزدیـک بـه حکمتیـار طـی چنـد مـاه 
گذشـته ادامـه داشـته و سـرانجام هفته 

گذشـته بـه نتیجـه رسـیده اسـت. 
بـه گفتـه منبـع، ایـن دو حـزب اکنون 
جملـه  از  مشـخصی  مـوادری  روی 
بـه  شـان  حزبـی  مشـترک  کارهـای 

انـد. توافـق رسـیده 
حـزب  کـه  هایـی  شـرط  از  یکـی   
جمعیت گذاشـته اسـت این اسـت که 

نبایـد هر نـوع توافقـی میـان جمعیت 
و حـزب اسـامی گلبدیـن حکمتیـار، 
بـا  جمعیـت  رابطـه  قطـع  بـه  منجـر 
موافـق اسـتراتیژیکش حزب اسـامی 

هـادی ارغندیـوال شـود.
حکمتیـار  اسـامی  حـزب  پیشـنهاد 
ایـن بـوده اسـت کـه باید میـان حزب 

اسـامی حکمتیار و جمعیت اسـامی 
دو  هـر  کـه  بگیـرد  صـورت  توافـق 
حـزب بایـد تاکیـد بـه حزبـی شـدن 
روی  نیـز  و  کننـد  انتخابـت  قانـون 
چگونه گـی ارایـه یـک نامزد مشـترک 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـم 
بـه نتیجـه برسـند. ...   ادامه صفحه 6

توافق میان جمعیت و حزب اسالمی حکمتیار یک عضو شورای عالی صلح:
تـالش ها برای صـلح 

به شـکست منجر شـده است

صفحه 3

رهبران حکومت وحدت ملی :

مداخـله  عـدم  به  متـعهد 
هستیـم انتخـابات  در 
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حادثـۀ ولسـوالی خواجه عمـری والیـت غزنی، 
متأسـفانه بـه احتمال زیـاد آخرین فاجعۀ سـال 
روان از ایـن دسـت نخواهـد بـود. آن گونـه که 
گروه هـای دهشـت افکن سـال جدیـد را آغـاز 
کـرده انـد، احتمـال تشـدید حماتـی از ایـن 
نـوع بازهـم وجـود دارد. افغانســتان در سـال 
جدیـد منتظـر رویدادهـای مهمـی اسـت و بـه 
و  هراس افکـن  گروه هـای  نیـز  دلیـل  همیـن 
بـه راه  را  تاش هایـی  منطقه یی شـان  حامیـان 
انداختـه انـد تـا مشـکاتی در برگـزاری ایـن 

برنامه هـا بـه وجـود آورنـد. 
مهم ترین برنامۀ سـال روان افغانسـتان، موضوع 
برگـزاری انتخابـات شـورای ملی و شـوراهای 
ولسوالی هاسـت کـه از اهمیـِت بسـیار زیـادی 
در حیـات سیاسـی و اجتماعـِی مـا برخـوردار 
اسـت. دولـت وحدت ملـی پـس از وعده های 
موفـق  انتخابـات  ایـن  برگـزاری  بـا  بسـیار، 
می شـود بـه یکـی از مهم تریـن تعهـداِت خود 
در برابـر مردم عمل کنــد. هرچنـد این رویداد 
در زمـاِن معیـِن آن انجـام نمی شـود ولـی بـا 
وجـود تأخیـر در تاریـخ برگـزاری انتخابـات، 
افغانسـتان  سیاســی  آینـدۀ  بـرای  می توانـد 
مهـم تلقـی شـود. دولـت افغانسـتان و متحدان 
بین المللـی آن، تاش هایـی را آغـاز کـرده انـد 
بـه گونـۀ دقیـق و همه جانبـه  ایـن رونـد  تـا 
عملـی شـود و نگرانـی جامعـه از ایـن ناحیـه 

گـردد.  برطرف 
موضوع دیگر البته بحث مهِم شـتاب بخشـیدن 
بـه رونـد صلـح بـا گروه هـای مخالـف اسـت. 
حکومـت وحدت ملـی در این مـورد نیز تعهد 
سـپرده کـه گام هـای اثربخـش بـردارد. هرچند 
در کشـاندن  کارنامـۀ حکومـت  بـه حـال  تـا 
گروه هـای مسـلِح مخالف بـه پای میـز مذاکره 
چنـدان موفقیت آمیـز نبـوده، ولـی هـم رییـس 
اجرایـِی آن مصمـم  حکومـت و هـم رییـس 
انـد کـه در تفاهـم با جریان هـای سیاسـِی مهِم 
کشـور بتواننـد بن بسـت گفت وگوهـای صلـح 
را در سـال روان بشـکانند و فصـل تازه یـی را 

در ایـن عرصـه آغـاز کنند. 
در همیـن حـال، حکومـت وحـدت ملـی باید 
آماده گی هـای خـود را بـرای برگزاری سـالم و 
شـفاِف انتخابـاِت بعدی ریاسـت جمهوری نیز 
از همیـن حـاال به منصۀ اجـرا بگـذارد. نباید با 

گفتـِن این کـه هنـوز زمـان برگـزاری انتخابات 
ریاسـت جمهـوری فـرا نرسـیده، فرصتـی را 
بـه وجـود آورد کـه ایـن انتخابـات نیـز چـون 
انتخابـات شــورای ملی با تأخیر برگزار شـود. 
بـرای مـردم افغانسـتان دیگـر قابـل پذیـرش 
نخواهـد بـود کـه در تاریـخ قانونـی برگـزاری 
انتخابـات بـه بهانه هـای مختلف تغییـری وارد 

 . د شو
برخـی  بـا  پیونـد  در  هراس افکـن  گروه هـای 
کشــورهای منطقـه تـاش دارنـد کـه فضـای 
امنیتـی را بـه شـکلی مختل سـازند کـه اجرای 
هریـک از برنامه هـای گفته شـده را یـا ناممکن 
و یـا هـم بـا دشـواری های بسـیار زیـاد مواجه 
سـازند. بـرای همیـن منظـور، ایـن گروه هـا از 
نیمه هـای زمسـتاِن سـال گذشـته، برنامه هـای 
جنگی شـان را در بخش هـای زیـادی از کشـور 
شـدت بخشـیده اند. مسـلمًا مدیریِت سیاسـی 
و نظامـِی کشـور نیـز چنـدان رضایت بخـش و 
قابـل قبـول نمی باشـد. نبایـد این مســأله را از 
نظـر دور داشـت کـه گروه هـای هراس افکـن 
تغییـر بنیـادی در نحـوۀ تاکتیک هـای جنگـی 
خـود بـه میـان آورده انـد تـا نهادهـای امنیتـی 
و دفاعـی را بـا چالش هـای تازه تـری مواجـه 

سازند.
در  همـه روزه  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
دفـاع و پاسـداری از ارزش هـای ملـی کشـور 
دیـد  از  قربانی هـا  ایـن  می دهنـد.  قربانـی 
هیـچ فـرد منصفـی قابـل چشم پوشـی نیسـت. 
خونـی کـه از سـربازان و مدافعـاِن مـا ریختـه 
می شـود، درخـِت آزادی و امنیـت را در ایـن 
سـرزمین آبیـاری می کنـد. جای تأسـف بسـیار 
این جاسـت کـه بـا وجـود ایـن روحیـۀ بـاالی 
دفاعـی، مـا هنـوز نتوانسـته ایـم در مدیریـت 
را  بنیــادی  و  الزم  تغییـراِت  کشـور  امنیتـی 
رونمـا سـازیم. اگـر وضعیـت بـه گونـۀ فعلـی 
پیـش بـرود، بدون شـک تبعات آن بـرای آیندۀ 

کشـور خطرنـاک خواهـد بـود. 
حکومـت وحـدت ملـی بـا توجـه بـه تشـدید 
بایـد  هراس افکـن،  گروه هـای  حمـاِت 
تغییـرات و اصاحاِت اساسـی را در برنامه های 
مدیریتـی جنگ به میــان آورند. مـا نمی توانیم 
نیروهـای  دادن هـای  قربانـی  همچنـان شـاهد 
امنیتی و غیرنظــامیاِن خود باشـیم. بدون تردید 

کـه  دارد  وجـود  زیـادی  امنیتـِی  شـکاف های 
هنـوز شناسـایی نشـده اند و بـه همیـن دلیـل 
والیـت  حادثـۀ  چـون  فاجعه بـاری  حـوادث 

اتفـاق می افتـد.  غزنـی 
دولـت وحـدت ملـی، سـاِل روان را باید سـال 
توجـه بـه نیروهای امنیتـی و دفاعِی کشـور نام 
گـذاری می کـرد تـا اکثـر برنامه هـا در محـور 
نیروهـای  ظرفیت هـای  ارتقـای  بـردن  بلنـد 
ارتـش، پولیـس و امنیـت ملی قـرار می گرفت. 
برنامـۀ دفــاعی کشـور از لحـاظ سـاختاری و 
نیسـت  فعلـی  شـرایط  پاسـخ گوی  محتوایـی 
و بـا وجـود آن کـه رییـس حکومـت همـواره 
مفیـد  ایجـاد اصاحـات  بـه  متعهـد  را  خـود 
در پالیسـی های امنیتـی نشـان داده ولـی ایـن 
تغییـرات و اصاحـات، وضعیت امنیتی کشـور 
را بهبـود نبخشـیده انـد. ضـرورت اسـت کـه 
افـزون بـر تدویـن دکتوریـن نظامـی جدیـد و 
عملـی برای کشـور، رابطۀ نزدیک با نهــادهای 
دیگـر و از جملـه کمیسـیون دفاعـی و تمامیت 
ارضـی مجلـس نماینـده گان بـه وجـود آیـد. 
شـاید رابطـۀ گسـترده تر و توجـه بـه نظرات و 
دیدگاه هـای دیگـر جناح هـا و بـه ویـژه آنانـی 
کـه تجربـۀ جهـاد و مقاومـت را دارنـد، بهتـر 
بتوانـد به گسـترش فضای امنیتی کشـور کمک 

. کند
 مـا تجربـۀ خوِب دفـاع از کشـور در برهه های 
مختلـف را داریـم و اگر این تجربـه با امکانات 
و ظرفیت هـای جدیـد هماهنـگ شـود، بعیـد 
اسـت کـه گروه هـای هراس افکـن بتواننـد در 
عملـی کـردِن برنامه های شـان کامیابـی حاصل 
کننـد. پیــروزی در میـدان جنـگ و نبـرد در 
قـدمِ نخسـت بـه ارادۀ راسـخ، در قـدم دوم به 
رهبـری و مدیریـِت سـالم، و در قـدمِ آخـر به 
جان فشـانی و ایثـار شـهروندان منـوط اسـت. 
فرزندان و سـربازاِن دلیِر افغانستان در فداکاری 
و جانبـازی، با سـپر سـاختِن سینه های شـان در 
میدان هـان نبـرد، چیـزی کم نگذاشـته اند و این 
امـر بـر همـه گان معلـوم اسـت. ایـن حکومِت 
افغانسـتان اسـت که بایـد ارادۀ راسـِخ خود در 
مبـارزه بـا تروریسـم و لیاقـت و کاردانِی خود 

در مدیریـِت جنـگ را بـه اثبات برسـاند.
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امنیت؛
 اولویت سـاِل روان در افغـانستان

 

ثبت نـامِ  مراکـز  بـه  ملـی،  وحـدت  دولـت  رهبـران  دیـروز 
رای دهنـده گان رفتـه و این رونـد را افتتاح کردنـد. آن ها از مردم 
خواسـتند که در پروسـۀ ثبت نام شـرکت کنند و به نامزداِن مورد 
نظرشـان رای بدهنـد. ثبت نـامِ رای دهنـده گان در انتخابات هـاِی 
قبلـی وجـود نداشـته اسـت و این کـه چنیـن رونـدی می توانـد 
بـه شـفافیت در انتخابـاِت پیـِش رو کمـک کند، هنوز مشـخص 
نیسـت؛ امـا ایـن نخسـتین گام بـرای برگـزاری انتخابات اسـت 
کـه می توانـد در سـه مرحلـه به ترتیـب والیت ها، ولسـوالی ها و 

روسـتاها بـه اتمام برسـد.
اولیـن قـدم برای برگـزاری انتخابـات پارلمانی درحالی برداشـته 
شـده اسـت که رهبـران دولت وحدت ملی از همیـن حاال و قبل 
از کمپاین هـای نامـزدان انتخابـات پارلمانـی، کمپایـن انتخابـات 
ریاست جمهوری شـان را بـه راه انداخته انـد. آقـای غنـی، اخیـراً 
مبحـِث  بـه  را  کشـور  در  مهـم  پروژه هـای  از  برخـی  افتتـاح 
انتخابـات گـره زده و همین گونـه رییـس اجرایـی تاش هایـی 
را بـه هـدف تبلیغـاِت انتخاباتـی رونما سـاخته  اسـت. در همین 
حـال، احـزاب و سـازمان ها و جریان هـای سیاسـی نیـز سـعی 
دارنـد کـه در انتخابات پیش رو، روی سـهم و جایگاهِ خودشـان 

بحـث و تبـادل نظـر کنند.
این همـه درحالی سـت کـه مـردم افغانسـتان بـه دلیـِل تجـارِب 
تلخـی کـه از انتخابـات گذشـتۀ ریاسـت جمهوری و پارلمانـی 
دارنـد، هنـوز عاقه یـی بـه رفتن به پروسـۀ ثبت نـام و در نهایت 
حضـور در پـای صندوق هـای رای نیافته انـد. تقلباتـی کـه در 
اسـت،  گرفتـه  صـورت  گذشـته  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
چنـان بـر ذهـن و رواِن مـردم سـایه افکنـده  کـه دیگـر آن هـا به 
برگـزاری یـک انتخابـاِت سـالم و متفـاوت از گذشـته امیـدوار 
نیسـتند. مـردم فکـر می کننـد کـه آراِی آن هـا بـارِ دیگـر قربانـِی 
تقلـِب متقلبـان ـ به ویـژه متقلبـاِن انتخابـات ریاسـت جمهوری 
ـ می گـردد. از همیـن رو احتمـال مـی رود کـه حضـور مـردم در 
رونـد ثبت نـامِ رای دهنده گان و سـپس در انتخابـات پیش رو، به 
مراتـب کمتـر از حضـور آنـان در انتخابات های قبلی باشـد. تنها 
راه بـرای عاقه مند سـازِی مردم بـه انتخابات و پذیـرِش زحمِت 
ثبت نـام در آن ایـن اسـت کـه ضمانت هـاِی موثق و مسـتحکمی 
بـرای رعایـِت عدالـت و شـفافیت در انتخابـات فراهـم گـردد. 
مسـلمًا چنیـن ضمانتـی را نـه حکومـت می توانـد فراهـم آورد 
و نـه نامـزدان انتخاباتـی، فقـط مراجع معتبـِر بین المللـی به ویژه 
دوبـاره  را  ساقط شـده  اعتمـادِ  ایـن  می تواننـد  ملـل  سـازمان 

بازگردانند.
شـاید برخی هـا چنیـن اسـتدالل کننـد کـه نامـزدان انتخابـاِت 
پارلمانـی و ریاسـت جمهوری بـا تبلیغـات و مصـارِف انبـوه در 
ایـن راه می تواننـد مـردم را بـه پـای صندوق های رای بکشـانند، 
وقتـی  کـه  می نمایـد  خـام  آن جـا  از  امیدواری یـی  چنیـن  امـا 
مـردم از همیـن حـاال و قبـل از پایـاِن مهلـت ثبت نـام بـه مراکز 
ثبت نـام نرونـد، چگونـه می  تواننـد در روز انتخابـات ـ بر فرض 
اثرگـذاری تبلیغاِت نامزدان ـ آرای شـان را بـه صندوق ها بریزند. 
ثبت نـامِ  پروسـۀ  کـه  گفتنی سـت  عوامـل،  ایـن  کنـار  در 
تقلبـاِت جدیـد  و  سیاسی شـدن  بـا خطـِر  نیـز  رای دهنـده گان 
مواجـه اسـت. نفوس شـماری هوایـی و ارایـۀ آمـار و ارقام های 
تـازه و مغشـوش از جمعیـِت والیـات، از نظـر اکثریـِت مـردمِ 
افغانسـتان مقدماتـی جـدی بـرای اجـراِی تقلبـاِت تـازه اسـت. 
در ایـن نفوس شـماری، جمعیـِت شـماری از والیات در شـماِل 
کشـور کاهش و جمعیت شـماری از والیات در جنوب و شـرق 
افزایـش یافتـه اسـت. ایـن افزایـش و کاهـش، مسـلمًا افزایـش 
و کاهـش در شـمار واجدیـن شـرایط بـرای رای دهـی در ایـن 
مناطـق نیـز شـمرده می شـود. توزیـع شـناس نامه های کاغـذی 
بـرای واجدیـِن جدیـِد شـرایط رای دهـی و همچنیـن ثبت نـامِ 
رای دهنـده گان می توانـد بر همیـن مبنا صورت بگیـرد و حلقاِت 
سیاسـِی خاصـی را در داخـل و بیـرون از حکومـت بـه تقلـب 

دهد.  سـوق 
ایـن دغدغه هـا و احتماالت، همـه از تجارِب تلـِخ انتخابات هاِی 
گذشـته و تقلبـاِت وسـیِع صورت گرفتـه در آن هـا آب می خورد. 
حکومـت از ایـن نگرانی هـا کامًا آگاه اسـت و مسـوولیت دارد 
بـرای رفـِع آن هـا اقـدام نماید. امـا از آن جا که حکومـت همواره 
خـود در تقلبـات دسـت داشـته و حتـا آن  را سـازمان دهی کرده، 
بهتریـن وسـیله بـرای اعـادۀ اعتمادِ مـردم بـه انتخابـات، به ویژه 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، درخواسـِت یـاری از سـازمان ملل 
در ایـن زمینـه اسـت. حکومت )البته اگر صداقت و خیراندیشـی 
از  رسـمًا  می تواننـد  سیاسـی  جریان هـاِی  و  احـزاب  و  دارد( 
سـازمان ملل و جامعۀ جهانی برای تضمیِن سـامت و شـفافیت 

در انتخابـات، درخواسـِت یـاری و مشـارکت کنند.  

ثبت نـام رای دهنده گان 
با کـدام اعتـماد؟

ACKU
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عبـداهلل،  داکترعبـداهلل  و  اشـرف غنی  محمـد 
رهبـران حکومـت وحدت ملی، رونـد ثبت نام 

رای دهنـده گان را افتتـاح کردنـد.
روز گذشـته شـنبه 25 حمل/ فروردین، محمد 
اشـرف غنی، در لیسـه امانـی و داکتـر عبـداهلل 
عبـداهلل در لیسـه نادریـه ثبـت نـام کردنـد و از 
همه ی شـهروندان افغانسـتان خواسـتند که در 

انتخابـات پیـش رو شـرکت کنند.
 رییـس حکومـت وحـدت ملی در سـخنانش 
در ایـن مراسـم از طالبـان خواسـت کـه بـرای 
سـهم گیری در پروسـه انتخابات شـرکت کنند.
انتخابـات وسـیله یی اسـت کـه  بـه گفتـۀ او 
اصاحـات فکری و سیاسـی را بر اسـاس رای 
شـفاف مـردم تأمین می نمایـد و سیاسـِت کارا 
بایـد جـای سیاسـت های جبـر را بگیـرد؛ زیرا 

مـردم از جنـگ خسـته شـده اند.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفـت: حـق 
رای دهـی و حـق انتخاب شـدن از خصوصیات 
بـارز یـک نظـام مردم سـاالر اسـت و حکومت 
بـرای برگـزاری انتخابـات، نیـت، اراده و تعهد 

واضـح دارد.
اکنـون  تـا  ایـن مراسـم گفـت کـه  غنـی در 
مسـتقل  کمیسـیون  اعضـای  از  هیچ یـک  بـا 
انتخابـات بـه تنهایـی ندیـده ام؛ بـل بـا حضور 
شـرکای بین المللـی کـه داکتـر عبـداهلل عبداهلل 
رییـس اجرائیـه نیـز حضـور داشته اسـت، در 
مـورد موضوعـات مهم بحث داشـتیم؛ زیرا من 

دارم. احتـرام  کمیسـیون  به اسـتقالیت 
غنـی بار دیگـر تأکید ورزید که باید مسـوولین 
ملکـی و نظامـی نیز به اسـتقالیت کمیسـیون 
هیچ نـوع  و  ارج گزارنـد  انتخابـات  مسـتقل 
مداخلـه در امور کمیسـیون مسـتقل انتخابات، 

قابـل قبـول نمی باشـد.
او از کمیسـیون مسـتقل انتخابات خواست تا با 
بی طرفـی و حفـظ ایمـان داری وظیفـۀ خویش 

را انجام دهـد؛ زیـرا بـه گفتۀ او، این کمیسـیون 
ملی اسـت و به همه مردم کشـور تعلق داشـته 

و نیز مسـوول کارش می باشـد.
در  رسـانه ها  نقـش  از  قدردانـی  بـا  غنـی 
پروسـه های ملـی، از نهادهـای مدنـی، احزاب 
کـه  خواسـت  جهانـی  جامعـۀ  و  سیاسـی 
انتخابـات آینـده را نظـارت همه جانبـه نمایند. 
از شـورای   ملـی  رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی خواسـت تـا در آسـتانۀ ورود به فصـل 
جدیـد هماننـد حکومـت، کارآمـدی شـان را 
کسـانی که  از  نیـز  و  ملـت شریک سـازند  بـا 
نامـزد انتخابـات آینده انـد خواسـت کـه قانون 

انتخابـات را مراعـات نماینـد.
وی بـا تأکیـد گفـت کـه هیـچ  کاندیـدی حق 
مداخله در پروسـه های انتخاباتـی را ندارد و از 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات و نهادهای همکار 
با کمیسـیون انتخابات خواسـت که با متخلفین 

و متقلبیـن برخـورد قاطـع و قانونی نمایند.

غنـی باخطـاب به مـردم گفـت: زنان و مـردان، 
همـه به  یک صدا پروسـۀ ثبت نـام رای دهندگان 
را جـدی بگیرنـد، همان طـور که مـن و بانوی 
اول امـروز درایـن پروسـۀ ملی ثبت نـام کردیم. 

ثبت نام کردند.
عبداهلل در مکتب نادریه

داکترعبـداهلل رییـس اجرایـی در مراسـم افتتاح 
ثبـت نامه رای دهنده گان در لیسـه نادریه گفت: 
کار  در  مداخلـه  عـدم  بـه  متعهـد  حکومـت 

اسـت. انتخابات 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی، از 
مـردم افغانسـتان خواسـت تا برای شـرکت در 
انتخابـات پارلمانـی و شـورای ولسـوالی ها بـا 
گرفتـن تذکره هـای تابعیـت، ثبـت نـام کننـد.

داکترعبـداهلل، تهیۀ فهرسـت رای دهنـده گان را 
یکـی از گزینه هـای برگزاری انتخابات شـفاف 
دانسـته گفـت:« شـما همـه می دانیـد کـه کار 
اصاحـات انتخاباتـی متاسـفانه ناوقـت آغـاز 

شـد و بـه همـان نسـبت کار کمیسـیون هم به 
تاخیـر آغاز شـد. این یـک چالش بـوده و باور 
مـا ایـن اسـت که بـه یـاری خـدا و بـه کمک 

مـردم انتخابـات بـه موقـع صـورت بگیرد«.
رییـس اجرایـی گفـت: امنیـت یـک چالـش 
عمـده اسـت؛ امـا برگـزاری انتخابـات یگانـه 
وسـیله تعیین سرنوشـت اسـت؛ بنابراین تامین 
امنیـت مراکز رای دهی یکی  از مسـوولیت های 
اساسـی حکومـت اسـت و از نیروهـای امنیتی 
کمیسـیون  بـا  زمینـه  ایـن  در  تـا  خواسـت 

انتخابـات همـکاری کننـد.
رییـس اجرایـی افـزود: »تاکیـد مـن این اسـت 
کـه حکومـت وحـدت ملـی متعهـد اسـت تا 
مداخله در کار انتخابات نداشـته باشـد و آن چه 
کـه مسـوولیت ماسـت بـرای زمینـه سـازی 
انتخابات فعال باشـیم و در ایـن زمینه نهادهای 
دولتـی بـه خصوص نهـادی امنیتی مسـوولیت 

گرفتـه و کار می کننـد«.
اداری  معـاون  دولتـی  معـاذهلل  ایـن حـال  بـا 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات در نخسـیتن روز 
ثبـت نـام رای دهنـدگان گفـت: آغـاز ثبـت 
حکومـت  راسـخ  عـزم  دهنـدگان  رای  نـام 
انتخابـات را در زمینـه  و کمیسـیون مسـتقل 
شـورای  و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری 
ولسـوالی ها بـه تاریـخ 28 میـزان سـال روان، 

می دهـد. نشـان 
وی تاکیـد کـرد کـه ثبت نـام و تهیه فهرسـت 
رای دهنـدگان بـرای نخسـتین بـار تعـداد رای 
دهنـدگان افغانسـتان را مشـخص نمـوده و بـا 
ایـن روند، کمیسـیون مسـتقل انتخابـات دیگر 

بـا آمارهـای خیالـی در زمینـه رای دهنـدگان 
روبـرو نخواهـد بود.

آقـای دولتـی همچنـان گفت کـه آنـان پس از 
ختـم ثبـت نـام رای دهنـده گان، تعـداد واجـد 
شـرایط رای دهـی را بـا مردم شـریک خواهند 

کرد.
بـا ایـن حـال مسـووالن در فیفا ضمـن تبریک 
آغـاز ثبت نامه گفته اند که اشـتراک در پروسـه 
ثبـت نـام متضمن آینده روشـن شـهروندان در 
انتخابات اسـت و از مردم خواسـتند که در این 
رونـد ملـی نقش اساسـی خود را ایفـا نمایند. 

مسـتقل  کمیسـیون  در  مسـووالن  همچنـان 
انتخابـات گفته اند کـه نزدیک بـه ۱5۰۰ مرکز 
نـام رأی  ثبـت  بـرای  در ۳۴ والیـت کشـور 
دهندگان باز شـده اسـت. بیـش از ۱۰ هزار تن 
بـرای انجام این روند به کار گماشـته شـده اند.
بـه گفتـه آنـان: قرار اسـت ایـن روند بـه مدت 
یـک مـاه و تـا 25 ثـور ادامـه یابـد و پـس از 
مراکـز  در  رأی دهنـدگان  ثبت نـام  رونـد  آن، 

شهرسـتان ها آغـاز خواهـد شـد.
آنـان می گویند: »مرحلـه اول در تاریخ 25 آغاز 
می شـود تـا 22 ثـور و دور دیگـر از 2۳ ثـور 

آغـاز تـا 2۳ جـوزا ادامـه می یابد«.
بـه گفتـه مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات: 
رونـد ثبـت نـام رأی دهنـده گان نخسـت در 
مراکـز والیـات و پـس از آن در ولسـوالی ها 

می گیـرد. صـورت 

رونــد ثبــت نــام رأی دهنــده گان بــرای انتخابــات پارلمانی و 
شــوراهای ولســوالی بــا عالمــی از انتقادهــای جریان هــای 
ــی، شــهروندان، رســانه ها و نهادهــای ناظــر  سیاســی، مدن

بــر انتخابــات افغانســتان، آغــاز شــد.
بیشــتر ایــن نارضایتی هــا در برگیرنــدۀ مداخلــۀ حکومــت 
ــه  ــردم ب ــاوری م ــات، بی ب ــیون انتخاب ــد کار کمیس در رون
ــان در  ــتردۀ آن ــتراک گس ــدم اش ــال ع ــات و احتم انتخاب
ــیون و  ــن کمیس ــنران ای ــای کمیش ــد، ناتوانی ه ــن رون ای

می شــود. امنیتــی  چالش هــای 
ایــن نارضایتی هــا مســووالن حکومــت و کمیســیون 
انتخابــات را بــر آن داشــت تــا در نخســتین روز آغــاز روند 
ــت در  ــۀ حکوم ــدم مدخل ــده گان از ع ــام رأی  دهن ــت ن ثب

ــد. ــات صحبــت کنن پروســۀ انتخاب
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی بــا ثبــت نــام در دو مرکز 
ــتند  ــتان خواس ــردم افغانس ــل از م ــهر کاب ــی در ش رأی ده
تــا بــرای شــرکت در انتخابــات پارلمانــی و شــورای 
ــام  ــت ن ــذی، ثب ــناس نامۀ کاغ ــن ش ــا گرفت ــوالی ها ب ولس

کننــد.

تهیــه فهرســت رأی دهنــده گان یکــی از گزینه هــای 
برگــزاری انتخابــات شــفاف دانســته می شــود. 

ــد: اشــتراک  یوســف رشــید رییــس اجرایــی فیفــا می گوی
در پروســۀ ثبــت نــام متضمــن آینده روشــن شــهروندان در 
انتخابــات اســت.  ایــن عضــو یکــی از نهادهــای ناظــر بــر 
انتخابــات افغانســتان از همــه شــهروندان خواســته اســت تا 
بــا اشــتراک در انتخابــات نقــش اساســی خــود را ایفــا کنند. 

فهرست رای دهنده گان
فهرســت رای دهنــده گان، تعــداد رای دهنده گان افغانســتان 
ــیون  ــد کمیس ــد بای ــن رون ــا ای ــرده و ب ــخص ک را مش
انتخابــات دیگــر بــا آمارهــای خیالــی در زمینــه رای 
ــات پــس از  ــه رو نباشــد. کمیســیون انتخاب ــده گان روب دهن
ــده گان، شــمار واجــد الشــرایط  ــام رأی دهن ــان ثبــت ن پای
ــا مــردم شــریک خواهنــد کــرد.  رأی دهــی افغانســتان را ب
تهیــه فهرســت رای دهنــده گان از خواســت هــای اساســی 
جریان هــا و شــخصیت های سیاســی بــود. زیــرا انتخابــات 
گذشــته رقــم دقیــق رای دهنــده گان را از قبــل ثبــت نکرده 
ــه  ــه ب ــن پروس ــه ای ــن نیســت ک ــم ممک ــاال ه ــود و ح ب

گونــه کامــل عملــی شــود تــا رقــم کامــل رای دهنــده گان 
مشــخص گــردد.

نگرانی ها
پــس از چنــد ســال انتظــار، ســرانجام مســووالِن کمیســیون 
انتخابــات تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی را دو هفته 
ــی،  ــون اساس ــاس قان ــد. براس ــام کردن ــن اع ــش از ای پی
ــال  ــوزا س ــا ج ــور ی ــاه ث ــد در م ــی بای ــات پارلمان انتخاب
۱۳9۴ خورشــیدی برگــزار می شــد، ولــی ســران حکومــت 
وحــدت ملــی در زمــان تعییــن شــده قــادر بــه برگــزاری 
انتخابــات نشــد. مســووالن در ایــن کمیســیون حــاال اعــام 
ــان را در 28  ــات پارلم ــرار اســت انتخاب ــه ق ــد ک ــرده ان ک
میــزان ســال روان برگــزار کننــد. تاریخــی کــه قبــًا بــرای 
ــود، ۱6  ــده ب ــخص ش ــی مش ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ

ســرطان ســال جــاری بــود.
اعضــای کمیســیون انتخابــات در حالــی تاریــخ برگــزاری 
انتخابــات پارلمانــی را مشــخص و اعــام کردنــد کــه بــه 
ــد.   ــه ور ان ــی روب ــکات فراوان ــا مش ــان، ب ــۀ خودش گفت
آنــان اعــام کــرده بودنــد کــه در بســیاری از شهرســتان ها 
ــاز کننــد. مشــخص  ــه دلیــل ناامنــی نمی تواننــد مرکــز ب ب
ــت  ــن امنی ــوان تأمی ــی ت ــای امنیت ــا نهاده ــه آی ــت ک نیس
ــد  ــت نتوان ــر حکوم ــه؟ اگ ــا ن مناطــق رأی دهــی را دارد ی
امنیــت مناطقــی کــه قــرار اســت کمیســیون انتخابــات در 
ــردم  ــان م ــد، بی گم ــن کن ــد را تأمی ــاز کن ــز ب ــا مرک آنج
زیــادی از حــق رأی محــروم و نتیجــۀ انتخابــات بــا 

ــد. ــد ش ــه خواه ــکل مواج ــت و مش بن بس
بســیاری از نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات نظــر مســاعدی 
ــد.  ــور ندارن ــات در کش ــدن انتخاب ــزار ش ــه برگ ــبت ب نس

از موضع گیری هــای مســووالن کمیســیون و حکومــت 
ــر  ــات - اگ ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ک ــر می آی ــن ب ــز چنی نی
ــای  ــکات و چالش ه ــا مش ــود- ب ــزار ش ــی برگ انتخابات

ــود.  ــد ب ــی مواجــه خواه فراوان
همزمــان باایــن، یکــی از نگرانی هــای نهادهــای ناظــر بــر 
انتخابــات افغانســتان ایــن اســت کــه پاییــن بــودن ســطح 
ــه اهمیــت و جایــگاه انتخابــات  آگاهــی جامعــه نســبت ب
بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــدۀ جهانــی، نامناســب 
بــودن نظــام انتخاباتــی بــرای بــارز ســاختن نقــش احــزاب 
ــات و رشــد احــزاب سیاســی و مشــهود نبــودن  در انتخاب
ــی  ــات پارلمان ــت در انتخاب ــرای رقاب ــی ب ــزدان احتمال نام
ســال آینــده بنابــر ناباوری هــای مــردم نســبت بــه شــفافیت 
پروســه و برگــزاری انتخابــات، مــردم افغانســتان را نگــران 

ســاخته اســت.
بــر اســاس برنامــۀ کمیســیون انتخابــات افغانســتان بــرای 
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی ها در 
ــام رأی   ــت ن ــد ثب ــل رون ــخ 25 حم ــن کشــور، از  تاری ای
ــمًا  ــتان رس ــات افغانس ــز والی ــی مراک ــد ه گان در تمام دهن

آغــاز شــد.
اعضــای کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه نزدیــک بــه 
ــام رأی  ــت ن ــرای ثب ــت کشــور ب ۱5۰۰ مرکــز در ۳۴ والی
دهنــدگان بــاز شــده اســت. بیــش از ۱۰ هــزار تــن بــرای 

ــه کار گماشــته شــده اند. ــد ب ــن رون انجــام ای
قــرار اســت ایــن رونــد بــه مــدت یــک مــاه و تــا 25 ثــور 
ــده گان  ــام رأی  دهن ــد ثبت ن ــس از آن، رون ــد و پ ــه یاب ادام
ــپس در  ــد و س ــد ش ــاز خواه ــوالی ها آغ ــز ولس در مراک

ــود. ــاز می ش ــتاها آغ روس

رهبران حکومت وحدت ملی :
مداخـله  عـدم  به  متـعهد 

هستیـم انتخـابات  در 

ثبت نـام رای دهنـده گـان 
مشـکالت و چـالش هـا

ناجیه نوری 
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بخش نخست

همـۀ مـا حالت هـای منفـی داریـم، نکته این اسـت کـه چه طور آن هـا را تغییـر دهیم. 
همـۀ مـا در جـادۀ موفقیـت بـا حالت هـای منفـی، انگل هـای انـرژی و موانـع متعدد 
روبـه رو می شـویم؛ بـه همیـن دلیـل یکـی از مهم تریـن کارهایـی کـه می توانیـم در 
زنده گی مـان انجـام دهیـم، ایـن اسـت که بـا اسـتفاده از روش هایـی که انـرژی منفی 

را بـه راه حل هـای مثبـت تبدیـل می کننـد، مثبـت بمانیم.
 آیـا تـا کنـون بـا یـک انسـاِن غرغرپیشـه ]بهانه جـو و منفی نگـر[ کار کرده ایـد؟ آیـا 
انتقـادی  بـا جریانـی بی پایـان از گفت وگوهـای  شـخص غرغـری را کـه همیشـه 
همـراه اسـت، می شناسـید؟ آیـا متوجه شـده اید ایـن افـراد زنده گی را از وجود شـما 

می مکنـد و لـذت کار کـردن و خوشـِی همراهـی را از شـما می گیرنـد؟
هـدف مـا، حـذف همۀ غـر زدن ها نیسـت؛ بلکـه حذف شـکایت های بی مورد اسـت 
و هـدف بزرگ تـر ایـن اسـت کـه شـکایت های قانع کننـده را بـه راه حل هـای مثبـت 
تبدیـل کنیـم؛ بـا این همـه هـر شـکایت، فرصتی اسـت بـرای تغییـر نکته یـی منفی به 

. مثبت
آدم هـای نـادان را می تـوان بـا نوعـی سـرطان پوسـت موضعـی مقایسـه کـرد؛ آن هـا 
پنهـان نیسـتند، درسـت جلـِو تـو می ایسـتند و می گوینـد: »مـن این جـا هسـتم« در 
نتیجـه شـما می توانیـد به آسـانی و به سـرعت آن ها را محـو کنید. نـوع خطرناک تری 
از سـرطان وجـود دارد کـه پیچیـده و درونـی اسـت و پنهانـی رشـد می کنـد، گاهـی 
آرام و گاهـی سـریع؛ ولـی در هـر صـورت قابـل درمـان نیسـت، سـرانجام تـا جایی 
کـه بتوانـد پخـش می شـود و بـدن را نابـود می کنـد. بـرای یک شـرکت، غـر زدن و 

منفی بافـی کـردن هماننـد ایـن نـوع سـرطان عمـل می کند.
سه ابزار برای این که غر نزنید:

1- »ولی«
»و  »راه حل هـا  »افـکار«،  بـه  »شـکایت ها«را  می کنـد  کمـک  سـاده  راهـکار  ایـن   
»عملکردهـای مثبـت« تغییـر دهـی و این طـور عمـل می کنـد: هنگامـی که تشـخیص 
می دهـی در حـال غـر زدن هسـتی، بـه سـادگی کلمـۀ »ولـی »را بگـو و سـپس فکـر 
یـا عملکـردی مثبـت بـه آن اضافـه کـن. مثـال: »میـل نـدارم برای رسـیدن بـه محل 
کارم یـک سـاعت راننده گـی کنـم، ولـی سـپاس گزارم کـه می توانـم راننده گـی کنـم 

و شـغلی دارم.«
»از این کـه چـاق شـده ام بیـزارم، ولی احسـاس خوبـی دارم، چون قصـد دارم ورزش 

کنم و درسـت غـذا بخورم.«

2- باید به جای مجبور بودن، بر توانایی داشتن تمرکز کنید
اغلـب اوقـات شـکایت می کنیـم و بـر آن چـه مجبـور بـه انجامـش هسـتیم، تمرکـز 
می کنیـم. مـا چیزهایی شـبیه ایـن می گوییـم: »مجبـورم راننده گی کنم«، »مـن مجبورم 
ایـن یـا آن کار را انجـام دهـم«. بـه جای ایـن کار، دیدتـان را تغییر داده و تشـخیص 
دهیـد کـه مجبـور بـه انجـام کار نیسـتید. شـما توانایـی انجـام کار هـا را دارید، شـما 

توانایـی زیسـتن را دارید.
در حالـی کـه بسـیاری از مـردم بـی کار هسـتند، شـما توانایـی رفتـن بـه سـر کار را 
داریـد. شـما توانایـی راننده گـی در ترافیک را داریـد، در حالی که بسـیاری حتا موتر 
ندارنـد یـا آن قـدر بیمـار انـد کـه نمی تواننـد راننده گـی کننـد. بـر آن چه کـه توانایی 
انجامـش را داریـد، تمرکـز کنیـد. به جای اسـترس بـر نعمت هایی که داریـد، تمرکز 

کنیـد. بر شـکرگزاری تمرکـز کنید.

3- شکایت ها را به راه حل ها تغییر دهید
هـدف حـذف شـکایت ها نیسـت، بلکـه حذف شـکایت های بـدون  فکری اسـت که 
در خدمـت هـدف بزرگ تـری نباشـند و اجـازه دادن بـه خودنمایی شـکایت هایی که 
منطقـی و ارزشـمندند. اولـی منفـی و دومـی مثبـت اسـت، تفـاوت در نیت اسـت. با 
شـکایت های بی مـورد، شـما ندانسـته بـر مشـکات تمرکـز می کنید. با شـکایت های 
منطقـی، مشـکل را شناسـایی و آن شـکایت، شـما را بـه یـک راه حـل می رسـاند و 

آن وقـت اسـت کـه هر شـکایتی بـه فرصتی بـرای تغییـر مثبـت تبدیل خواهد شـد.

پیش گفتار مترجم
سیاسـت بـه معنای اصـاِح امور مـردم و ادارۀ 
شـئون مملکت  هیچ گاه در اندیشـۀ مسـلمانان 
از دیـن جـدا نبـوده، بلکـه جزیـی از شـریعت 
این کـه  اسـت.  می رفتـه  شـمار  بـه  اسـامی 
اسـام بـرای اصاح امـور دنیا و آخـرت مردم 
آمـده، از جملـۀ ُمَسـلَّمات محسـوب می شـده 
و تـا امـروز هـم اکثریـت مطلـِق مسـلمانان به 

باورند.  همیـن 
نظریـۀ جدایـی دیـن از سیاسـت، اولین بـار در 
اروپا در دورۀ “رنسـانس” مطرح شـد و آن دو 
علـت داشـت: نخسـت، نفـرت و وحشـتی که 
اروپاییـان از حکومـت دینـِی هزارسـالۀ پدراِن 
کلیسـا در سـده های میانـه، و ظلـم و سـتم و 
خرافـاِت آنـان پیـدا کـرده بودنـد. دوم طبیعت 
آیین مسـیحیت که از آغاز، دین را از سیاسـت 
و  معنویـت  تبلیـغ  جـز  و  می دانسـت  جـدا 
اخـاق، مسـوولیِت دیگـری بـرای خـود قایل 
 2۱ اصحـاح   22 فصـل  در  چنان چـه  نبـود. 
انجیـل متّـی، از حضرت عیسـی – علیه السـام 
- روایـت شـده کـه فرمـود: »کار قیصـر را بـه 
قیصـر واگـذار کنیـد و کار خـدا را بـه خـدا.« 
توسـط  سیاسـت،  از  دیـن  جدایـی  نظریـۀ 
روشـن فکراِن سـکوالر از اروپا به جهان اسـام 
تفاوت هـای  این کـه  بـدون  گردیـد،  منتقـل 
موجـود میـان غـرب و عالـم اسـامی چـه از 
نـگاه دینـی و چـه از لحـاظ تاریخـی مـد نظر 

گرفتـه شـود، اما این دیـدگاه خریـدار چندانی 
پیـدا نکـرد؛ تـا این کـه مصطفی کمـال اتاترک، 
بـرای اولین بـار ایـن نظریـه را در عمـل پیـاده 
نمـود و پـس از الغای خافـت عثمانی، دولتی 
را در ۱92۳م بـر مبنـای نظریـۀ سکوالریسـم 
و جدایـی دیـن از سیاسـت، در ترکیـۀ نویـن 
پی ریـزی کـرد. کار اتاتـرک، الگـوی بسـیاری 
قـرار  اسـامی  کشـورهای  سیاسـت مداران  از 
گرفـت و پس از آن در شـماری از کشـورهای 
تشـکیل  سـکوالر  دولت هـای  نیـز  اسـامی 

ید.  گرد
از نـگاه نظری و علمی، شـیخ علـی عبدالرازق 
)۱966-۱888 م( از علمـا و اسـاتید دانشـگاه 
ازهـر، نخسـتین کسـی بـود کـه در تأییـد ایـن 
نظریه در سـال ۱925 کتاب “اإلسـام و أصوُل 
الُحکـم” را منتشـر کـرد و از جایـگاه یک عالم 
دینـی و بـا اسـتناد بر نصوص قـرآن و حدیث، 
و  جـرأت  بـا  سیاسـت،  از  دیـن  جدایـی  از 

صراحـت دفـاع به عمـل آورد.
کتـاب شـیخ علی عبدالـرازق در عیـن حالی که 
پیـروزی بزرگـی را بـرای سـکوالرها رقم زد، 
را  اسـام  دینـِی  مراکـز  و  مسـلمان  علمـای 
برآشـفته کـرد و جنجـال و غوغـای  سـخت 
فراوانـی را برانگیخـت. گفته شـده کـه از زمان 
ورود صنعـت چـاپ بـه مصـر، در آن کشـور 
هیـچ کتابـی جنجالی تـر از “اإلسـام و أصـول 

الحکـم” بـه چاپ نرسـیده اسـت. 
االزهـر،  اوِل  طـراز  علمـای  نفـرۀ   2۴ هیـأت 
در یـک جلسـۀ محاکمـه بـا حضـور مؤلـف، 
مخالـف  را  کتابـش  و  کـرده  محکـوم  را  او 
بـا دیـن اسـام تشـخیص دادنـد و وی را از 
دانشـگاه ازهـر و از زمـرۀ علما اخـراج کردند. 
همچنـان در رد و ابطـال کتـاِب وی، مقاله هـا 
یکـی  کـه  نوشـته شـد  زیـادی  کتاب هـای  و 
از آن هـا همیـن رساله یی سـت کـه اکنـون در 

اختیـار شـما قـرار دارد.
ایـن رسـاله تحت عنـوان “نقـٌد علمـٌی لِکتاِب 
اإلسـام و أصـول الحکـم” تحریـر و در سـال 
۱۳۴7 هــ ق )۱925( در قاهـره منتشـر گردیده 
کـه بنـده عنـوان “رد نظریـۀ جدایـی دیـن از 

سیاسـت” را بـرای آن برگزیـدم. 
مؤلـف ایـن رسـاله، فقیـه، مفسـر و اندیشـمند 
تونسـی، عامـه سـید محمـد الطاهربن عاشـور 
در  عاشـور  ابـن  اسـت.  )۱97۳-۱879م( 
عرصه هـای تدریـس، قضـا و افتـا، کار کـرده 
مالکـی  مذهـب  شیخ االسـام  عنـوان  بـه  و 
لقـب یافتـه اسـت. وی مـدِت درازی ریاسـت 
داشـته  برعهـده  نیـز  را  “الزیتونـه”  دانشـگاه 
اسـت. در حـدود ۴۰ کتـاب از وی به جا مانده 
اسـت کـه مهم تریـن آن هـا یـک دوره تفسـیر 
قرآن کریـم تحـت عنـوان “التحریـر و التنویـر” 
“مقاصـد  وی  دیگـِر  مهـِم  کتـاب  می باشـد. 
الشـریعه اإلسـامیه” اسـت کـه در نـوع خود، 

می شـود. محسـوب  شـهکار  یـک 
ابن عاشـور )رح( رسـالۀ “نقـٌد علمـٌی لِکتـاِب 
ادبیـاِت  بـا  را  الُحکـم”  أصـوُل  و  اإلسـام 
فقیهانـه و بـه صـورِت بسـیار موجـز نوشـته 
اسـت. مـن هـم سـعی کـردم بـا همان سـبک 
آن را ترجمـه نمایـم. اگـر برخـی از عبـارات 
بـر مـذاِق خواننـده ثقیـل و بدهضـم آمـد، بـر 
مـن ببخشـاید کـه طبیعـت موضـوع در اصـل 

چنیـن اسـت.
ابن عاشـور در اسـتناد بـر آیـات و احادیـث به 
ذکـر مورد اسـتدالل بسـنده کرده، امـا من برای 
مزیـد فایـده، نـص را به طـور کامل نقـل کردم 
و در برخـی از مـوارد کـه ضرورت بـه توضیح 
انداختـم. همچنـان  بـود، در حاشـیه روشـنی 
آیـات و احادیـِث وارده را تخریج نموده، منابع 

آن هـا را ذکـر کردم.
جالـب اسـت که طبق روایـات منابـع معتبر، از 
جملـه شـیخ  راشـد الغنوشـی،   مؤلـف کتـاب 
االسـام و اصول الحکـم، شـیخ علی عبدالرازق 
)رح( از نظریـۀ خویـش در مـورد جدایـی دین 
و سیاسـت توبـه نمـوده، امـا تا هنـوز آن کتاب 
منبـِع مهـِم خوراِک فکرِی سـکوالرها به شـمار 

می رود. 
امیـدوارم در شـرایط کنونـی کـه جدایـی دیـن 
کشـور  در  بعضی هـا  جانـِب  از  سیاسـت،  از 
مـا تبلیـغ می شـود، ترجمـۀ ایـن رسـاله بـرای 
خواننـده گان و عاقه منـدان مفیـد واقـع شـود.

***
مقدمه

سـپاس تنهـا خـدای یگانـه را و درود و سـام 
بـر سـرورِ ما حضـرت محمـد و بر خانـواده و 

ایشـان. یاراِن 
در هنگام اسـتراحت تابسـتانی، یکی از عزیزانم 
کتابـی بـه مـن اهـدا کرد تحـت عنوان “اسـام 
و اصـول حکـم” تألیف شـیخ علـی عبدالرازق 
از علمـای ازهـر و از قاضیـان محاکـم شـرعِی 
مصـر. مـن از این کـه کتابـی در ایـن موضـوع 
مسـرور  شـده،  تألیـف  اختصاصـی  به طـور 
گردیـدم و گفتـم ایـن بلبـِل اقامتگاه تابسـتانِی 
مـن اسـت کـه بـر درخـت اسـتوار و پُربرگ و 
میـوه دار نشسـته اسـت. چون مصـادف با وقِت 
فراغتـم بود، در چند شـِب محدود آن را سـراپا 
مطالعـه کـردم و بـاز نایسـتادم، مگـر بعـد از 
این کـه آن را مـورد امتحـان قـرار دادم و پرواز 
مرغـش را در اوج معـارف بـا دیـدۀ بصیـرت 
نظـاره کـردم و کجی هـا و پریشـان گویی هایش 
را بـه فراسـت دریافتـم، تـا جایـی کـه میـوۀ 
آواز  و  خـاردار،  و  تلـخ  مذاقـم  در  درختـش 
بلبلـش در گوشـم بدآهنگ تـر از صـدای زاغ 

نمود.  جلـوه 
هرچنـد در اثنـای مطالعـه، مـواردی یافتم قابل 
نقـد، امـا آن هـا را بـه آینـده موکـول کـردم و 
بـدون این کـه مکنوناتـش را برما سـازم، آن را 
فـرو گذاشـتم،  تلخی هایـش  و  بـا شـیرینی ها 
ولـی پـس از مدتـی به این باور شـدم کـه باید 
خواننـده گان را بـه آن مـوارد قابـل نقـد آگاه 
سـازم؛ تـا مبـادا دانشـجویان به خاطـر جدیـد 
بودنـش، طبـق عـادت همیشـه گی کـه بـه هـر 
جدیـدی رغبـت می یابنـد، آن را بخواننـد و بر 
اذهان شـان همـان تأثیـری را به جای گـذارد که 

زنـگار در آهـِن خالـص می گـذارد.
البتـه دوسـت داشـتم کـه در مـورد مغالطه هـا، 
بـا  آن  مبحث هـای  خلـط  و  شـبهه انگیزی ها 
تفصیـل سـخن گویـم، امـا چـون وقِت مـن با 
کارهـای مهم تـر اشـغال گردید، بـه ذکر مجمل 

و سـخِن موجـز اکتفـا ورزیدم.
مؤلف
تونس

ربیع االول 1344 هـ ق )1925م(

کتــاب شــیخ علــی عبدالــرازق 
در عیــن حالی کــه پیــروزی 
ــکوالرها  ــرای س ــی را ب بزرگ
رقــم زد، علمــای مســلمان 
را  و مراکــز دینــِی اســالم 
و  کــرد  برآشــفته  ســخت 
جنجــال و غوغــای فراوانــی را 
ــه شــده کــه  برانگیخــت. گفت
ــاپ  ــت چ ــان ورود صنع از زم
کشــور  آن  در  مصــر،  بــه 
هیــچ کتابــی جنجالی تــر از 
ــم”  ــول الحک ــالم و أص “اإلس
ــت.  ــیده اس ــاپ نرس ــه چ ب

علمــای  نفــرۀ   24 هیــأت 
طــراز اوِل االزهــر، در یــک 
ــور  ــا حض ــه ب ــۀ محاکم جلس
ــرده  ــوم ک ــف، او را محک مؤل
و کتابــش را مخالــف بــا دیــن 
ــد و  ــخیص دادن ــالم تش اس
ــر و از  ــگاه ازه وی را از دانش
ــد ــراج کردن ــا اخ ــرۀ علم سیدمحمدطاهر بن عاشورزم ترجمه: سیداحمد اشرفیبخش نخست
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پـدران و پسـراِن نویسـنده در جریـان داستان نویسـِي 
جهـان هیـچ گاه کـم نبوده انـد، انـگار ادیـب بـودن به 
نوعـي موروثـي اسـت. کتاب خانـۀ ملـي لندن لیسـتي 
از موفق تریـن پـدران و پسـران نویسـندۀ مشـهور در 

جهـان را انتخـاب و معرفـي کـرده اسـت

1ـ خانوادۀ وواگ
نقـش  انگلیـس  ادبیـات  تاریـخ  در  وواگ  خانـوادۀ 
خانـوادۀ  ایـن  پـدر  وواگ  آرتـور  دارنـد.  پُررنگـي 
نویسـنده، منتقد و ناشـر مشـهوري بـود. او نقـد ادبي 
هم چـون  روزنامه هایـي  در  را  امـروزي  شـکل  بـه 
»دیلي تلگـراف« آغـاز کـرد. مـرگ او در سـال ۱9۴۳ 
را در انگلیـس فقـدان بزرگـي براي نقد ادبي دانسـتند. 
آرتـور وواگ و پسـرانش از سـوي کتاب خانـۀ ملـي 
لنـدن، عنـوان خانـوادۀ پرافتخـار را به دسـت آوردنـد. 
آلـک وواگ بـا رمـان »جزیـرۀ خورشـید« تبدیـل بـه 

انگلسـتان  رمان نویسـي  محبوب ترین هـاي  از  یکـي 
شـد و بـرادرش »اویلن وواگ« با رمان امتحان دشـوار 
گیلبـرت پینفولـد بـه شـهرت رسـید. نویسـنده گي در 

واقـع شـغل خانواده گـي وواگ هـا شـد.

2ـ کینگزلي ایمیس و مارتین ایمیس
ایمیـس پـدر کارنامـۀ درخشـاني دارد. کتـاب »عاقبت 
کار« او بـه عنـوان یکـي از ماندگارتریـن رمان هـاي 
قـرن از سـوي مجلـۀ تایـم انتخاب شـده. نـگاه تلخ و 
طنزآمیـز او در ایـن رمـان تصویري منحصـر به فرد از 
سـال خورده گي ارایـه کـرده اسـت. کینگزلـي ایمیـس 
و مارتیـن ایمیـس روي هـم رفتـه بیـش از 2۰ رمـان 
نوشـته اند. مارتیـن ایمیـس کـه ایـن روزها بـه عنوان 
یکـي از صاحب نظرتریـن منتقـدان انگلیسـي شـهرت 
دارد، معتقـد اسـت دلیل نویسـنده  شـدنش بیش از هر 
چیـز پـدرش بـود. او مي گویـد وقتـي بعدازظهرهـاي 

خانۀ تـان پـر از گـپ و گفت هـاي پدرتـان و آدمـي 
کار  نویسـنده شـدن  باشـد،  ناباُکـف  مثـل والدیمیـر 
دشـواري نیسـت. کتـاب »اسـتالین مخـوف« مارتیـن 
ایمیـس را یکـي از عجیب تریـن تصاویـري مي داننـد 
کـه تـا امـروز از اسـتالین ارایـه شـده اسـت. رمـان 
»کاغذپاره هـاي ریچـل« او بـه عنـوان یکـي از بهترین 
رمان هـاي  دهـۀ 7۰ انگلیس مشـهور شـد و فیلمي هم 

بر اسـاس آن سـاخته شـد.

3ـ استفن کینگ و جو هیل
جـو هیـل نـام مسـتعار »جـوزف کینـگ« پسـر بزرگ 
نویسـندۀ مشـهور امریکایـي »اسـتفن کینـگ« اسـت. 
جـو هیـل از سـال ۱997 مي نویسـد و به عنـوان یکي 
از مشـهورترین روزنامه نـگاران امریکایـي چنـد جایزه 
هـم گرفتـه بـود، امـا همیشـه مي ترسـید که زیر سـایۀ 
پـدرش هیـچ وقـت دیـده نشـود، بـراي همیـن هـم 
کارش را بـا نـام مسـتعار شـروع 
هویـت  حـال،  ایـن  بـا  کـرد. 
او  وقتـي  برمـا شـد؛  او  اصلـِي 
بـه آرزویـش رسـید و تبدیـل بـه 
یک نویسـندۀ مستقل شـد. شبکۀ 
اسـپیلبرگ  و  فاکـس  تلویزیونـي 
مشـغول سـاخت فیلمـي از روي 
رمـان »الک و کلیـد« او هسـتند.

 
و  پـدر  دومـاي  الکسـاندر  4ـ 

پسـر دومـاي  الکسـاندر 
لقـب  پـدر  دومـاي  الکسـاندر 
»سـلطان پاریس« را براي همیشـه 
از آن خـود کـرد. »کنـت مونـت 
و  تفنـگ دار«  »سـه  کریسـتو«، 
»بیسـت سـال بعـد« او هنـوز هم 
پرفروش ترین هـاي  شـمار  در 
جهـان جـاي دارنـد. نمایش نامـۀ 
سـقوط  یـا  مارانیـا  ژوان  »دن 
از  یکـي  عنـوان  او  فرشـته«ی 
جهـان  نمایش هـاي  پراجراتریـن 
داده  اختصـاص  خـود  بـه  را 
اسـت. پـس از مـرگ او نیـز ۱5 
منتشـر  او  از  دیگـر  نمایش نامـۀ 
شـد. الکسـاندر دومـاي پسـر اما 
کار  آغـاز  از  پـدرش  هم چـون 
موفـق نبـود. او بـا نوشـتن رمـان 
یـک  و  زن  چهـار  »ماجراهـاي 
و  رسـید  شـهرت  بـه  طوطـي« 
بعدهـا رمان »مـادام کاملیـا« او را 

کـرد. پـدرش  هم ردیـف 

5ـ اچ   جي  ولز و آنتوني وست
اچ  جـي ولـز را در کنـار ژول ورن پـدر رمان هـاي 
علمـي ـ تخیلـي مي داننـد. او بـا رمان هایـي هم چـون 
»جنـگ  و  خدایـان«  شـبیه  »انسـان  زمـان«،  »ماشـین 
دنیاهـا« شـهرت یافت. آنتوني وسـت حاصل رابطۀ اچ  
جـي ولـز و ربه کا وسـت نویسـنده بود کـه بعدها هم 
بـا فامیل مادر نویسـنده اش بـه نویسـنده گي پرداخت. 
و  مشـهورترین  از  یکـي  عنـوان  بـه  وسـت  آنتونـي 
معتبرتریـن نسخه شناسـاِن شکسـپیر و ادبیـات قدیـم 
شـهرت دارد و در کنـار همـۀ این هـا، یکـي از بهترین 

زنده گي نامه هـا را دربـارۀ پـدرش نوشـته اسـت.

6ـ موردیکاي ریچلر و پنج نویسندۀ دیگر
از  یکـي  کانادایـي  نویسـندۀ  ریچلـر  موردیـکاي 
مشـهورترین نویسـنده گان ادبیـات کـودک اسـت کـه 

باالیـي  تیـراژ  بـه  کتاب هایـش  کـه  نویسـنده یي  بـه 
مي رسـند، شـهرت یافته اسـت. در خانـوادۀ ریچلرها، 
نـوح  اِمـا ریچلـر، جاکـوب ریچلـر،  دانیـل ریچلـر، 
نویسـنده گان  از  همه گـي  ریچلـر  مارتـا  و  ریچلـر 
پرفـروش کانـادا محسـوب مي شـوند. کتـاب خواهـر 
دیوانـۀ اِمـا ریچلـر تا اکنون سـه بار دسـت مایۀ اقتباس 

سـینمایي و تلویزیونـي شـده اسـت.
 

7ـ ویلیام اف باکلي و کریستوفر باکلي
او  درگذشـت.   2۰۰8 سـال  در  باکلـي  ویلیـام  اف  
امریکایـي  از مشـهورترین زنده گي نامه نویسـان  یکـي 
پریسـلي  الویـس  زنده گي نامـۀ  مي شـود.  محسـوب 
بـه قلـِم او یکـي از پرفروش ترین هـا بـود. کریسـتوفر 
باکلـي هـم یکـي از نویسـنده گان محبـوب اسـت کـه 
لیسـت  در  او مدت هـا  »فلورانـس عربسـتان«  کتـاب 

بـود. پرفروش ترین هـا 

8ـ چارلز دیکنزها
چارلـز دیکنـز آن قدر مشـهور اسـت که احتمـاالً نباید 
زیـاد معرفـي اش کرد، امـا چارلز دیکنـز جونیور هرگز 
به جایگاه پدرش دسـت نیافـت. او کارهاي ماندگاري 

در زمینـۀ پژوهـش روي آثار پـدرش انجام داد.

9ـ جان آپدایک و دیوید آپدایک
عنـوان  بـه  پـدر  آپدایـک  جـان  خرگـوش  سـه گانۀ 
پنجمیـن رمـان برتـر نیم قـرن اخیـِر امریـکا انتخـاب 
از  یکـي  عنـوان  بـه  پـدر  آپدایـک  اسـت.  شـده 
اثرگذارتریـن نویسـنده گان امریکایـي چندسـال اخیـر 
انتخـاب شـده بـود و مرگـش را فیلیـپ راث ضایعـۀ 
بـزرگ ادبیـات امریـکا خوانـد. دیوید آپدایـک هم راه 
پـدر را ادامـه داد. او داسـتان هاي کوتاه بسـیاري را در 

کـرد. منتشـر  »نیویورکـر«  مجاتـي هم چـون 

10ـ جان اشتاین بک و جان اشتاین بک چهارم
مشـهورترین  از  یکـي  پـدر  بـک  اشـتاین  جـان 
نویسـنده گان امریکایـي اسـت کـه جایـزۀ نوبـل ادبي 
سـال ۱962 را به دسـت آورد و بارهـا نامـزد جایـزۀ 
پولیتـزر شـد. از مشـهورترین رمان هـاي او مي تـوان 
بـه موش هـا و آدم ها و خوشـه هاي خشـم اشـاره کرد. 
تومـاس و جـان چهـارم هـر دو پسـراِن او هم قـدم در 
راه پـدر گذاشـتند. توماس چندین نمایش نامه نوشـت 
و جـان اشـتاین بـک چهـارم کـه در جنگ ویتنـام هم 
ایـن حضـور  از  را  خاطراتـش  بعدهـا  بـود،  حاضـر 

نوشـت کـه به شـدت تأثیرگـذار بـود.

منبع: گروه فرهنگ و هنر پرشین پرشیا
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سیگر:

باتیلارتشتجارتمیشود

توافق میان جمعیت و...
توافـق  فقـط  جمعیـت  جانـب  امـا 
حزبـی  مـورد  در  کـه  اسـت  کـرده 
شـدن انتخابـات بـا حـزب اسـامی 
توافـق نظـر دارنـد. همچنـان این دو 
حـزب توافـق کرده انـد کـه انتخابات 
تـک کرسـی را در صورتـی که قانون 
انتخابات افغانسـتان حزبی شـود و یا 
حـد اقل پنجـاه درصد سـهم احزاب 

در نظـر گرفتـه شـود، می پسـندند. 
هـر دو حـزب توافق کرده انـد که به 
کرسـی رسـاندن این توافق را تا ارگ 
ریاسـت جمهـوری دنبـال می کنند و 
نیـز از جامعـه جهانـی می  خواهند که 

در ایـن زمینـه توجه کنند.
جمعیـت اسـامی و حـزب اسـامی 
سـنتی  مخالـف  دو  ایـن  از  پیـش 
شـناخته  افغانسـتان  در  سیاسـی 
باوجـود  اکنـون هـم  امـا  می شـوند. 
زیـادی  اختافـات  توافقـی،  چنیـن 
دارد.  جریـان  دوحـزب  ایـن  میـان 
جمعیـت و حـزب اسـامی حکمتیار 
توافـق  یـک  بـه  باهـم  حالـی  در 
میرسـند که آقـای حکمتیـار دیگر به 
عنـوان رهبر حزب اسـامی شـناخته 
نمی شـو و از هـادی ارغندیـوال بـه 
عنـوان رهبـری حـزب اسـامی بـه 

می شـود. بـرده  نـام  رسـمی  گونـه 

تالش ها برای صلح... 
زمینه است. 

به گفتـه منبـع، هیچ برنامـۀ موثری 
بـرای کشـاندن پاکسـتان بـه رونـد 
از  صلـح  پروسـۀ  در  همـکاری 
افغانسـتان وجـود نداشـته  جانـب 
کـه  می گویـد  منبـع  ایـن  اسـت. 
افغانسـتان  صلـح  بـرای  تاش  هـا 
بین المللـی  و  منطقه یـی  در سـطح 

اسـت. بـوده  بی نتیجـه 
ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح 
تاش هـا  شکسـت  از  حالـی  در 
بـرای صلـح سـخن می گویـد کـه 
مقامـات امریکایی تاکید بر پروسـه 
آشـتی ملـی از طریـق همـکاری با 

پاکسـتان دارنـد. 
سـتادارتش  رییـس  میلـی  جنـرال 
امریـکا چنـدی پیـش گفته بـود که 
در نهایـت مسـاله افغانسـتان باید با 
یـک رویکـرد منطقه یـی و از طریق 
رونـد آشـتی حل شـود و پاکسـتان 

بایـد بخشـی از راه حل باشـد.
فشـار بـر پاکسـتان و سـایر حامیان 
از  بخشـی  نیـز  طالبـان  گـروه 
بـرای  امریـکا  جدیـد  اسـتراتژی 
افغانسـتان و جنـوب آسـیا اسـت. 
از  حمایـت  در  آمریـکا  دولـت 

پاکسـتان  از  افغانسـتان  ادعاهـای 
خواسـته است تا دسـت از حمایت 
از گروه هـای افراطی در افغانسـتان 
و منطقـه بـردارد. پاکسـتان همواره 
حمایـت از شورشـیان را تکذیـب 

کـرده اسـت.
کـه  ایـن  بیـان  بـا  میلـی  جنـرال 
گروه هـای طالبـان و داعـش دیگـر 
دولـت  بـرای  وجـودی  تهدیـد 
افغانسـتان نیسـتند، گفـت نیروهای 
افغانسـتان توان دفاع از کشورشـان 
را دارنـد و امریکا بایـد تقویت این 

نیروهـا را ادامـه بدهـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه محمـد 
اشـرف غنی، رییـس دولت وحدت 
ملـی، چند هفتـه پیش در نشسـتی 
بـرای تامیـن صلـح در افغانسـتان 
گفتـه بـود حاضـر اسـت بـا گـروه 
طالبـان، بدون هیچ پیش شـرطی در 
هـر جای جهـان مذاکره کنـد و در 
صورت دسـت برداشـتن این گروه 
از عملیـات مسـلحانه، اعضـای آن 
قـرار  عمومـی  عفـو  مشـمول  را 
ایـن گـروه را بـه عنـوان  دهـد و 
یـک حـزب سیاسـی بـه رسـمیت 
بشناسـد. امـا طالبـان هیچ پاسـخی 

بـه ایـن سـخنان نـداده اند.

افسـر  میرمعراج الدیـن،  فرزنـد  نصرالدیـن  میـر 
دیپارتمنـت سـپورت و انداخـت وزارت داخلـه، ادعـا 
دارد کـه بایـد برایش امتیـاز و رتبۀ فیلد مارشـالی داده 

 . د  شو
آقـای میـر نصرالدیـن، امـا می گویـد کـه پس از سـال 
۱۳8۴ تـا اکنـون بـه خاطر دسـت یافتـن به رتبـۀ فیلد 
مارشـالی بـا بیـش از 25۰ ورقـۀ عرض و طـی مراحل 
آن، بـه نهادهـای مختلـف دولتـی مراجعه کرده اسـت، 
ولـی هیـچ یک از نهادهـای مذکور به درخواسـت های 
او توجـه نکرده اند. او ادعا دارد که او تنها فیلدمارشـال 

افغانسـتان اسـت اما حقـوق او را نمی پردازند.
مدارکـی کـه از طرف آقـای میرنصرالدین به دسـترس 
روزنامـۀ مانـدگار قـرار گرفتـه اسـت به بیـش از 25۰ 
ورقـۀ در خواسـتی، عریضـه  و طی مراحل آن میرسـد. 
ایـن درخواسـت ها و عرایـض بـه نهادهای دادسـتانی 
ریاسـت  عالـی،  دادگاه  جمهـوری،  ریاسـت  کل، 
بـا  امـور داخلـه، ریاسـت مبـارزه  دادسـتانی وزارت 
جرایم و فسـاد اداری، ریاسـت حقوق وزارت داخله و 
شـورای دبیرخانۀ دادگاه عالی کشـور، ریاسـت تفتیش 

دادگاه عالـی و چنـد نهـاد دیگـر نگاشـته شـده اند. 
آقـای میـر نصـر الدین ادعـا دارد کـه در  سـال ۱۳9۰ 
لبـاس عسـکری بـا رتبـۀ »فیلـد مارشـالی« او از طرف 
مسـووالن اکادمی پولیس از تنش کشـیده شـده اسـت. 
او این عمل مسـووالن اکادمـی پولیس را خاف قواعد 
عسـکری و توهیـن به بلند رتبـه ترین افسرافغانسـتان 
میدانـد. او می گویـد کـه با وجـود چنین توهینـی او را 
بازداشـت کـرده اند. او مدعی اسـت که رتبـه و جمپر 
او توسـط مسـووالن ایـن نهـاد مصادره شـده اسـت و 

مـورد توهیـن و تحقیر قـرار گرفته بوده اسـت. 
امـا، در یـک مکتوبـی کـه از طـرف ادکامـی پولیـس 
بـه تاریـخ ۳۰/6/۱۳9۰بـه ریاسـت دادسـتانی وزارت 

امور داخله فرسـتاده شـده، آمده اسـت: سـمونمل میر 
نصرالدیـن فرزنـد میـر معراج الدیـن افسـر دیپارتمنت 
سـپورت و انداخـت بـا نصـب رتبه یی  کـه در قاموس 
اسـت،  نداشـته  رسـمیت  افغانسـتان  نظامـی  رتـب 
می خواسـت میـز مقـام قومندانـی اکادمـی پولیـس را 
اشـغال کند و خویـش را قومندان معرفـی نماید که در 
موجودیت رهبری و عدۀ از اسـتادان توسـط منسـوبان 
قـرارگاه، یونیفـورم نظامـی غیـر قابـل آشـنا از تن اش 
کشـیده بـه محافـظ قـرارگاه اعـزام و ممنـوع الخروج 

اسـت.« گردیده 
در ایـن مکتـوب آقـای میـر نصرالدیـن بـه مشـکات 

روانـی مواجـه خوانده شـده اسـت.
پـس از آن، افسـر طلبـگار رتبـۀ »فلیـد مارشـالی« طی 
عریضه یـی خواهـان ادعا حیثیت شـده اسـت. در یکی 
از برگ هـای مدارکـی کـه بـه مانـدگار ارایه کـرده، به 
ریاسـت جمهوری، چنین نگاشـته شـده است: »محترم 
الحـاج میـر نصرالدین، فرزند میـر معراج الدین، افسـر 
وزارت داخلـه، طـی عریضـۀ مطبـوع خویش بـه مقام 

محتـرم عالـی ریاسـت جمهـوری ذیـَا تحریر داشـته 
اسـت: “ بـا در نظـر داشـت متضـرر شـدن عـارض از 
نهادهـای دولتـی حقوقی، عدلـی و قضایی جهت اعادۀ 
حقـوق خویـش مطابـق مـادۀ )5۱( قانون اسـاس »ج . 
ا .ا« و قانـون جـزأ و مبـارزه بـا فسـاد اداری خواهـان 

هدایـت بررسـی از مقـام عالی می باشـد.«
 به اسـاس این اسـناد، او خواهان رتبۀ »فیلد مارشـالی« 
و هم  چنـان اعـادۀ حیثیـت از طرف ریاسـت جمهوری 
اسـت. در ورقه هـای عریضۀ این افسـر وزارت داخله، 
دسـت  خط هایـی از اسـداهلل وفا مشـاور ارشـد رییس 
جمهور پیشـین کشـور در امـور اجتماعی، رسـیده گی 
به شـکایات و معین کمیسـیون مسـتقل حـل منازعات 

و ارتباطـات بـه نظر می رسـد.
 هم چنـان امضـا و دسـت  خط   انـور رحمتـی، رییـس 
دفتـر معـاون دوم پیشـین ریاسـت جمهـوری، رییـس 
دارانشـای شـورای عالی دادگاه عالی کشـور و شماری 

دیگـر مسـووالن ارشـد حکومتی وجـود دارند.
ایـن افسـر پولیس بـه تاریخ۳۰/8/95 توسـط ریاسـت 
حقـوق عامـۀ ابتدایـی حـوزۀ چهـارم والیـت کابـل 
بری ذمـه شـناخته شـده اسـت؛ امـا ایـن فیصلـه مورد 
قبـول او قـرار نگرفته اسـت. او دوباره بـه دادگاه عالی 

جهـت اعـادۀ حثیـت خـود مراجعـه کرده اسـت.
ایـن افسـر پولیـس ادعـا دارد کـه بیـش از ده سـال 
در  عریضـه   و  خواسـتی  در  ورقه هـای  بـا  می شـود 
سـرگردان  دفتـر  بـه  دفتـر  دولتـی،  نهادهـای  دهلیـز  
گرفتـن رتبه »فلید مارشـالی« اسـت، اما به درخواسـت 
او رسـیده گی نمی شـود. او همچنـان خواهان محاکمه 
کسـانی اسـت کـه لبـاس فیلدمارشـالی او را از تنـش 

انـد. دراورده 

متحـدۀ  ایـاالت  ویـژۀ  بـازرِس  یـا  سـیگر 
امریـکا برای بازسـازی افغانسـتان در گزارش 
تـازه اش مدعی اسـت کـه تیل هـای نیروهای 
امنتـی افغانسـتان بـه یـک شـغل پُـر درآمـد 
بـرای افـراد فاسـد در نهادهای امنیتـی تبدیل 

است. شـده 
در گـزارش تـازۀ سـیگر آمـده اسـت کـه در 
سـال گذشـته، به ارزِش بیـش از ۱5۴ میلیون 
دالـر تیِل نیروهـای امنیتی افغانسـتان دزدی و 

در بـازار به فروش رسـیده اسـت.
تیـِل«  »دزدی  کـه  اسـت  مدعـی  سـیگر 
نیروهـای نظامـی افغانسـتان بـه یـک کار و 
بـار »پُـر منفعـت« در این کشـور مبدل شـده 

اسـت.
تیـل  دزدی  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 
می توانـد تمویـل کننـدۀ منابـع مالـی مـورد 
ضـرورت مخالفـان مسـلح افغانسـتان باشـد.
بـرای  امریـکا  ویـژۀ  بـازرِس  یافته هـای 
افغانسـتان نشـان می دهـد کـه وزارت دفـاع 
تـا  از سـال 2۰۰8 میـادی  ایـاالت متحـدۀ 
سـال 2۰۱6، حـدود ۱۰.6 میلیـون لیتـر تیـل 
بـرای عملیـات نظامی افغانسـتان کـه مجموع 
قیمـت آن بیـش از ۱۳ میلیارد دالـر امریکایی 

می شـود، فراهـم کـرده اسـت.
در گـزارش گفتـه شـده اسـت کـه پنتاگـون 
افغانسـتان  امنیتـی  قـوای  می کنـد  تخمیـن 
لیتـر تیـل نیـاز  سـاالنه حـدود ۴.9 میلیـون 

دارنـد.
در گـزارش سـیگر آمده اسـت کـه فرماندهی 
کـه  افغانسـتان  امنیـت  انتقـال  مشـترک 
مربـوط وزارت دفـاع ایـاالت متحـده اسـت، 
گزینه هـای تـازه را بـرای توزیع تیل بررسـی 

می کنـد.
بـه نوشـتۀ مقام هـای سـیگر: ایـن اقدامـات 
ممکـن بـه برخـی از مشـکات مرتبـط بـه 
حـال  در  امـا  کنـد،  رسـیده گی  تیـل  دزدی 
حاضـر، سیسـتم نظارتـی وجـود نـدارد کـه 
تحویل دهـی تیـل بـه ذخایـر تانـک و انتقـال 
آن را بـه قـوای امنیتـی افغانسـتان کنترل کند.
همزمـان بـا این، سـیگر گـزارش داده اسـت 
امنیـت  انتقـال  مشـترک  فرماندهـی  کـه 
افغانسـتان از تکنالوژی هـای کـه قـادر اسـت 
انتقـال و تحویل دهـی تیـل را نظـارت کنـد، 

نمی کنـد. اسـتفاده 
امـا وزارت دفـاع ملـی تـا کنـون در پیوند به 

ایـن گـزارش واکنش نشـان نداده اسـت.

ایـن در  از  پیـش  گفتنـی اسـت کـه سـیگر 
گـزارش دیگـرش گفته بـود که از یک سـال 
گذشـته بـه این سـو، روند ثبت گـروپ خون 
سـربازان تـازه جذب شـده به ارتـش متوقف 
شـده اسـت و در ایـن مـدت هـزاران سـرباز 
ارتـش به دلیـل تزریق گروپ خـون مخالف، 
پـس از زخمی شـدن، جـان داده انـد. ادعای 
که از سـوی وزارت دفاع افغانسـتان رد شـد.
سـال  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کانگـرس 
بـرای  ویـژه  بـازرِس  ادارۀ  میـادی   2۰۰8
ایجـاد  را  »سـیگر«  یـا  افغانسـتان  بازسـازی 
کـرد کـه هـدف اساسـی آن، نظارت مسـتقل 
از پروژه هـا و فعالیت هـای بازسـازی ایـاالت 

افغانسـتان خوانـده شـد. متحـده در 
مـورد  در  را  گزارش هایـی  همـواره  سـیگر 
کاسـتی ها و ناکارآیـی شـماری از پروژه هـای 
امریـکا در افغانسـتان نشـر کـرده اسـت کـه 
ضیـاع منابـع، تقلـب و سؤاسـتفادۀ مالـی در 
پروژه هـای انکشـافی امریـکا در افغانسـتان، 
شـامل آن می باشـد، اما بیشـتر این گزارش ها 
از سـوی حکومت افغانسـتان رد شـده است.

روح اهلل بهزاد

افسـری که مـدعی است ابوبکر صدیق
ACKU»فیـلد مارشـال« است
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ورزش

شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت 

سه صدهزار افغانی جریمه شد
د معارف اولویت؛ 
کمیت که کیفیت؟!

واکنش یوفا به ادعای تبانی
CL در قرعه کشی نیمه نهایی 

کابـل )پژواک،25حمـل 97(: شـهزاد محمـدی بازیکـن تیـم ملـی کرکـت 
افغانسـتان، سـه صـد هزار افغانـی جریمه شـد و در صورت خـاف ورزی 

دیگـر بـه منـع از بازی هوشـدار داده شـد.
شـهزاد محمـدی، چندی پیش در شهرپشـاور پاکسـتان، در یـک کلب عادی 
بـازی کـرده بود، کـه عاقه منـدان کرکت در شـبکه های اجتماعـی، بر این 

کار وی شـدیداً انتقاد کردند.
عاطـف مشـعل رییـس عمومی کرکـت بورد افغانسـتان، به تاریـخ 25حمل، 
درجریـان یـک کنفرانـس خبـری گفـت کـه آنها بـه تامیـن دسـپلین خیلی 
پابندانـد و بازیکنـی کـه از آن سـرپیچی مـی کند، بـا برخورد جـدی مواجه 

می شـود.
وی عـاوه کـرد درصورتیکـه کـدام بازیکـن در عرصـه دسـپلین، خـاف 

منافـع ملـی عمـل نمایـد، نامبـرده بازیکـن ملـی نیسـت.
اهلل داد نـوری عضـو کمیتۀ دسـپلین و مشـاور کرکت بورد گفـت هنگامیکه 
درمـورد  تـا  شـد  توظیـف  دسـپلین  کمیتـۀ  برخاسـت،  شـهزاد  موضـوع 

تحقیقـات نمایـد.
بـه گفتـۀ وی، بعـد از بازرسـی و ارزیابـی کمیتـۀ دسـپلین، نامبـرده  مقصـر 

دانسـته شـد و سـه صـد هـزار افغانـی جریمـه گردید.
همچنـان نـوری گفـت اگر شـهزاد، بـار دوم همچـو عمل را مرتکب شـود، 

از اشـتراک در بـازی منع خواهد شـد.
نامبـرده اذعـان کـرد کـه هـر بازیکن کـه در کلب هـا و لیگ هـای خارجی 
بـازی مـی کنـد، بایـد از کرکـت افغانسـتان جواز داشـته باشـد؛ اما شـهزاد 

چنیـن نکـرده بود.
شـایان ذکـر اسـت کـه سـال گذشـته، شـورای جهانی کرکـت نیز به سـبب 

تخطـی هـا، شـهزاد را بـه منـع یکسـاله از بازی مجـازات کـرده بود.
شـایقین کرکـت در شـبکه هـای اجتماعـی، از فیصلـۀ کرکت بـورد در قبال 

شـهزاد اسـتقبال کرده اند.

ــه  ــی نیم ــه کش ــی در قرع ــه تبان ــر گون ــت ه ــه صراح ــا ب ــئوالن یوف مس
ــد. ــا را رد کردن ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی نهای

بــه گــزارش »ورزش ســه«، عصــر دیــروز، قرعه کشــی مرحلــه نیمه نهایــی 
ــای  ــزار شــد و تیم ه ــون ســوییس برگ ــا در شــهر نی ــان اروپ ــگ قهرمان لی
ــازی  ــن ب ــناختند. در مهم تری ــان را ش ــه حریفان ش ــن مرحل ــر در ای حاض
ــن  ــدار ای ــر دی ــی رود و دیگ ــد م ــال مادری ــاف رئ ــه مص ــخ ب ــرن مونی بای

ــود. ــزار می ش ــول و رم برگ ــن لیورپ ــه بی مرحل
قبــل از قرعــه کشــی لیــگ قهرمانــان ایمیلــی کــه مربــوط بــه بلیــت هــای 
ــازی  ــه ب ــد ک ــان داده ش ــود، نش ــل ب ــن فص ــی رم در ای ــای خانگ بازیه
لیورپــول- رم را بــرای نیمــه نهایــی لیــگ قهرمانــان قبــل از قرعــه کشــی 
ــواداران  ــه ه ــن مرحل ــد از قرعه کشــی ای ــی داد. بع ــه نشــان م ــن مرحل ای
ــان  ــگ قهرمان ــی لی ــه نهای ــی نیم ــدن قرعه کش ــی ش ــاد از طراح ــه انتق ب

ــد. پرداختن
ــه وجــود آمــده بعــد از قرعــه  ــاره ایــن انتقــادات ب ــا درب  ســخنگوی یوف
کشــی نیمــه نهایــی لیــگ قهرمانــان گفــت:» باشــگاه ایتالیایــی بــه مــا اعــام 
کــرد در ســامانه فــروش بلیــت هــای خــود دچــار مشــکل شــده اســت و 
ــن  ــی انجــام داد. ای ــه نهای ــم حاضــر در نیم ــام ۳ تی ــا تم ــازی را ب ــن ب ای
تنهــا یــک تســت از ســوی باشــگاه ایتالیایــی بــود کــه ایــن طــور بازتــاب 

داشــته اســت.«
ــا در فضــای مجــازی وجــود  ــان اروپ ابهــام در قرعــه کشــی لیــگ قهرمان
ــال  ــگاه رئ ــس باش ــرز رئی ــو پ ــن فلورنتین ــتر همچنی ــت. پیش ــته اس داش
ــا بایــرن مونیــخ  ــد ب ــود کــه حــدس مــی زن ــوان کــرده ب ــز عن ــد نی مادری

ــوند. ــرو ش روب

ـــک  ـــه ش ـــو ل ـــو، ن ـــر ش ـــائلو ت ـــي مس ـــا تیوریک ـــو او ی ـــه فرضی ـــه ل  ک

ـــرو  ـــه د ډی ـــه برکت ـــا ل ـــر د چټکیت ـــې بهی ـــوونې او روزن ـــې د ښ ـــه، چ پرت

ـــدی  ـــړ، ژون ـــون وک ـــو بدل ـــونو حالتون ـــو او ولس ـــې هیوادون ـــته پات وروس

ـــه  ـــې ل ـــه دي، چ ـــر ځواکون ـــي زب ـــړۍ پرمختل ـــنۍ ن ـــې د اوس ـــال ی مث

ـــن  ـــه برخم ـــا و څخ ـــي وړتی ـــوي او نظام ـــادي، معن ـــري، م ـــر ډول فک ه

دي.  

 د یـــادو ولســـونو د پرمختـــګ یوازینـــی المـــل دا و، چـــې د خپلـــې 

ټولنـــې د ټولـــو ټولنیـــزو ســـتونزو رسه رسه یـــې تـــر نـــورو ډیـــر پـــه 

ـــڅ ډول  ـــه هی ـــه پ ـــارف برخ ـــې د مع ـــړ، او وررسه ی ـــز وک ـــارف مترک مع

پـــه خپلـــو ســـیايس او ســـلیقوي چلندونـــو کـــې ښـــکیله نـــه کـــړه، 

ـــګ  ـــې  د پرمخت ـــې  ټولن ـــې خپل ـــه تدریجـــې توګـــه ی هامغـــه و، چـــې پ

ـــولې. ـــه ورس ـــو ت ـــوړو مدارج ل

ـــو  ـــې ی ـــار ک ـــه قط ـــو پ ـــړۍ هیوادون ـــې ن ـــا درېیم ـــې او ی ـــته پات  د وروس

ـــې  ـــړو ی ـــیزو جګ ـــور لس ـــم څل ـــه ک ـــې څ ـــتان دې چ ـــې افغانس ـــه ی هغ

ـــم  ـــه ه ـــې برخ ـــوونې او روزن ـــګ د ښ ـــر څن ـــټونو ت ـــو بنس ـــورو ټول د ن

ســـخته زیامننـــه کـــړه، پـــه افغانســـتان کـــې د معـــارف پـــه پخـــواين 

وضعیـــت مترکـــز  نـــه کـــو، یـــوازې پـــه دې خـــرې کـــو، چـــې د 

موقـــت حکومـــت لـــه جوړیـــدو وروســـته تـــر ننـــه پـــورې زمـــوږ 

معـــارف لـــه کومـــو ســـتونزو رسه الس او ګریـــوان دی.

ـــه  ـــو څخ ـــه برخ ـــه هغ ـــو ل ـــارف ی ـــګ مع ـــر څن ـــورو ادارو ت ـــو ن  د ځين

ـــیايس  ـــلیقوي او س ـــوی وای، د س ـــام ش ـــر پ ـــه ډي ـــد ورت ـــې بای دی، چ

کشمکشـــونو څخـــه لـــرې ســـاتل شـــوی وای، تـــر څـــو د معـــارف 

ـــارف  ـــواد دمع ـــوږ د هې ـــې زم ـــه مخ ـــارې ل ـــړې کړن ـــو د ځانګ خاوندان

ــاینې  ــوب او هوسـ ــت د بریالیتـ ــن وضعیـ ــه کړکیچـ ــنی ناکامـ اوسـ

خواتـــه ســـوق کـــړی وی.

ـــم  ـــو د رژي ـــول، د طالبان ـــه ش ـــې ون ـــې داس ـــه چ ـــده مرغ ـــه ب ـــو ل  خ

ـــه  ـــت څخ ـــه حکوم ـــرزي ل ـــاغي ک ـــا د ښ ـــته بی ـــکوریدو وروس ـــه نس ل

ـــې  ـــو ک ـــیايس ناندری ـــه س ـــارف پ ـــوږ مع ـــورې  زم ـــه پ ـــر نن ـــی ت نیول

ـــه  ـــارف ل ـــوږ مع ـــت زم ـــر وخ ـــل ه ـــر ب ـــت ت ـــې دې وضعی ـــر دی، چ ګی

ـــړی دی. ـــخ ک ـــو رسه م ـــختو ننګون س

ــانو، د  ــو رئیسـ ــو، د والیتونـ ــر معینانـ ــی تـ ــه نیولـ ــر څخـ ــه وزیـ  لـ

ـــا د اړیکـــو  ـــورې ی ـــو  پ ـــر مازمین ـــو او آن ت ـــو، معلمین ښـــوونځيو مدیران

ـــه  ـــې ل ـــوي دي، چ ـــارل ش ـــدو ګوم ـــه دن ـــطه پ ـــه واس ـــوت پ ـــا د رش او ی

ـــي  ـــو مدیریت ـــخ بیول ـــارو د پرم ـــې ددې چ ـــرو ی ـــه ډي ـــانو څخ ـــه کس دغ

ـــې  ـــه و، چ ـــري، هامغ ـــې ل ـــه ی ـــود او ن ـــه درل ـــڅ ډول ن ـــه هی ـــت پ ظرفی

ـــه  ـــوونې بهیـــر ورځ تـــر بلـــې د انکشـــاف او پرمختـــګ پ ـــوږ د ښ زم

ـــه زوړ روان دی. ـــخ پ ـــای م ځ

 د تیـــر پـــه څیـــر یـــو ځـــل بیـــا د معـــارف وزارت پـــه یـــوه ســـیايس 

ـــه  ـــي پ ـــس بلخ ـــر میروی ـــې د ډاکټ ـــو، چ ـــه الس ش ـــې الس پ ـــه ک معامل

ـــه توګـــه  معـــريف شـــوی دی. د معـــارف  ـــر پ ـــه د وزی نـــوم یـــو کـــس ورت

ـــوړی د  ـــې نوم ـــې چ ـــه خول ـــرو ل ـــږدې ملګ ـــر د ن ـــوي وزی وزارت د ن

ـــې  ـــې ی ـــر کچ ـــورا ت ـــه دی، دکت ـــو څخ ـــي کدرون ـــو علم ـــواد د ځوان هې

ـــه  ـــې پ ـــګ ی ـــر څن ـــون ت ـــي پوهنت ـــان امریکای ـــړي، د افغ ـــړې ک زده ک

ـــو  ـــه بهرنی ـــړې، پ ـــتادي ک ـــې اس ـــو ک ـــو پوهنتونون ـــا بیل ـــورو بی ـــو ن ځین

چـــارو وزارت کـــې یـــې د منځنـــۍ اســـیا د مطالعاتـــو د مدیـــر پـــه 

ـــور  ـــور ن ـــې او څل ـــې ژباړل ـــاب ی ـــو کت ـــړې، ی ـــر رسه ک ـــده ت ـــه دن توګ

ـــي  ـــو علم ـــې د ی ـــډه دا چ ـــړي دي، لن ـــف ک ـــه تالی ـــه خپل ـــې پ ـــه ی کتابون

ـــوی دی. ـــريف ش ـــه مع ـــارف وزارت ت ـــه د مع ـــه توګ ـــخصیت پ ش

 ښـــاغلی بلخـــي پـــه داســـې وخـــت کـــې دغـــه وزارت تـــه راغلـــی 

چـــې زمـــوږ معـــارف لـــه ډیـــرو ســـتونزو رسه الس او ګریـــوان دی، 

ـــانه کار  ـــه وړل اس ـــه منځ ـــې ل ـــې ی ـــت ک ـــګ وخ ـــډ او تن ـــه لن ـــې پ چ

ـــونل  ـــته، پرس ـــم ش ـــوونځي ه ـــې ښ ـــیمو ک ـــرو س ـــه ډي ـــکاري، پ ـــه ښ ن

ـــڅ ډول  ـــې هی ـــه ک ـــه برخ ـــوادو پ ـــم د دريس م ـــل دی او ه ـــې تکمی ی

ســـتونزه نـــه لـــري، مګـــر کلـــه یـــې چـــې شـــاګردان لـــه دولســـم 

ــتلی،  ــارت نـــي لوسـ ــاده عبـ ــږي تـــش سـ ــه فارغیـ ــي څخـ ټولګـ

پـــه ښـــوونځيو کـــې د ناکامـــۍ هغـــه پخوانـــی سیســـتم پـــه مطلـــق 

ډول لـــه منځـــه تللـــی دی، هـــر کال پـــه والیتونـــو کـــې د معلمینـــو 

د ظرفیـــت لوړونـــې لپـــاره ســـمینارونه جوړیـــږي، خـــو د معلمینـــو 

ـــه  ـــي، پ ـــه راځ ـــون ن ـــڅ بدل ـــې هی ـــویه ک ـــخصیتي س ـــي او ش ـــه علم پ

ـــډون  ـــر ک ـــه خاط ـــتو پ ـــو د اخیس ـــوازې د پیس ـــې ی ـــمینارونو ک ـــه س دغ

کیـــږي، د ښـــوونځيو ځینـــې مدیـــران د مدیریـــت پـــه هغـــه ســـاده 

تعریـــف نـــه پوهیـــږي، همـــدا المـــل دی چـــې د خپلـــو اســـتادانو 

ـــي او  ـــر اخاق ـــق ډول غی ـــه مطل ـــې پ ـــد ک ـــه چلن ـــاګردانو رسه پ او ش

ـــتقیم  ـــه مس ـــې پ ـــې کړن ـــو د غس ـــوي، د مدیران ـــل ک ـــاري عم ـــر معی غی

ـــاد  ـــیندي، فس ـــز ښ ـــي اغی ـــل منف ـــتادانو خپ ـــاګردانو او اس ـــه ش ډول پ

ـــه درز  ـــه پ ـــتامتیک ډول ښ ـــه سیس ـــطحه پ ـــه س ـــو پ ـــز او والیتون د مرک

ـــه  ـــد ورت ـــې بای ـــئله چ ـــه مس ـــوه بل ـــګ ی ـــر څن ـــې روان دی. د دې ت ک

پـــام ويش هغـــه دا چـــې پـــه والیتونـــو کـــې د ځينـــو ښـــوونځيو مدیـــران 

او معلمیـــن او آن د نظـــارت غـــړي پـــه مســـتقیم او ښـــکاره توګـــه د 

ـــې  ـــو ادارو ک ـــه خپل ـــې پ ـــدې دي، چ ـــز الن ـــري اغی ـــر فک ـــو ت مخالفین

د هیـــواد د مـــي ګټـــو او نظـــام  پـــه خـــاف څرګندونـــې او تبلیـــغ 

ـــوي. ک

 د ښـــوونځیو د یـــادو ســـتونزو تـــر څنـــګ یـــوه بلـــه ســـتونزه چـــې 

ــوالیو کـــې د ښـــځینه  ــه ولسـ ــه پـ ــام ورتـــه ويش هغـ ــر پـ ــد ډيـ بایـ

ـــه  ـــدی ل ـــری خوین ـــتونزې دي، ډی ـــي س ـــي او کیف ـــو کم داراملعلمنون

ـــا  ـــه دې رسه رسه بی ـــو ل ـــوي دي، خ ـــی ش ـــه فارغ ـــدې ادارو څخ هم

ـــه  ـــت پ ـــتادۍ ظرفی ـــي د اس ـــړي ټولګ ـــې د لوم ـــوونځيو ک ـــه ښ ـــم پ ه

کـــې نـــه وي.

ـــز  ـــه هـــر اړخی ـــر غـــواړي چـــې دغـــه وزارت پ ـــوی وزی ـــارف ن ـــه د مع  ک

ـــي  ـــویو عین ـــادو ش ـــو ی ـــه  ټول ـــد پ ـــو بای ـــو ودروي ن ـــو پښ ـــه خپل ډول پ

ـــې د  ـــواد ک ـــول هې ـــه ټ ـــړي او پ ـــر وک ـــو فک ـــه ی ـــو پ ـــدی ی ـــتونزو بان س

ـــو  ـــه د مدیران ـــفافه توګ ـــه ش ـــه پ ـــار پرت ـــز فش ـــیايس او ټولنی ـــر ډول س ه

ـــه  ـــې الرې  هغ ـــه دغ ـــو ل ـــر څ ـــي ت ـــه واخ ـــا ازموین ـــل بی ـــو ځ ـــه ی څخ

ـــو  ـــي ګټ ـــواد م ـــل هی ـــعوري ډول د خپ ـــه ش ـــې پ ـــان چ ـــتي ځوان لوس

ـــي. ـــې واخ ـــه الس ک ـــارې پ ـــو ادارو چ ـــه مهم ـــن وي ددغ ـــه ژم ت

 اړینـــه ده، چـــې د معـــارف پـــه نـــوي سیســـتم او کړنـــاره کـــې د کمیـــت 

ـــايس  ـــه اس ـــام ويش او پ ـــر پ ـــه ډي ـــفافیت ت ـــای کیفیـــت او ش ـــه ځ پ

ـــدو  ـــه تیری ـــاره کار ويش چـــې د وخـــت پ ـــو سیســـتم لپ ډول  د داســـې ی

ـــوارې يش. ـــتونزې ه ـــې س ـــې ټول ـــي برخ ـــه علم ـــوږ د دغ رسه زم

  امید اڅک
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اكرام اندیشـمند
گام هـای محمـد بن سـلمان در مسـیر اصاحـات و تغییرات 
و  بلنـد  گام هایـی  عربسـتان،  سـنتی  و  قبیله یـی  جامعـۀ  در 
خیزهایـی جسـورانه اسـت. مهم تریـن عناصـِر ایـن تغییرات 

تـا کنـون این هـا بوده انـد:
۱ـ محـدود سـاختن قـدرت و صاحیِت نهاد امـر به معروف 
و نهـی از منکـر یـا پولیـس مذهبـی کـه عملکـردِ مـردم را 
در جامعـه همچـون پوشـش زنـان، موسـیقی، ادای نمـاز و... 

تحـت نظر داشـت. 
2ـ  نشـر آزادی موسـیقی در هوتل هـا و رسـتورانت ها کـه 
پیـش از ایـن، نهـاد امر بـه معروف و نهـی از منکر با دسـِت 
مکان هـا  ایـن  در  موسـیقی  انتشـار  مانـع  می توانسـت  بـاز 
شـود. آزادی نشـر موسـیقی در شـبکه های تلویزیونی کشـور 
و آزادی در برگـزاری کنسـرت آوازخوانـان. )در نتیجـۀ ایـن 
آزادی هـا بـود کـه کنسـرت ام کلثـوم خواننـدۀ معـروف زن 
عـرب مصـری را تلویزیـون دولتی عربسـتان در سـوم اکتوبر 

2۰۱7 پخـش کـرد.(
۳ـ آزادی بـرای زنـان در انتخـاب رنـگ و نوعیِت پوشـش و 

حجاب شـان.
۴ـ اعطای حِق راننده گی به زنان. 

5ـ اجازۀ ورزش برای زنان در رشته های مختلف ورزشی. 
6ـ آزادی ورود زنـان بـه ورزشـگاه ها کـه در کشـور ایـران 

تماشـای  حـق  و  هسـتند  محـروم  آزادی  چنیـن  از  زنـان 
مسـابقات فوتبـال را در ورزشـگاه های ایـران ندارند.)زنـان 
عربسـتان در 2۴ سـپتمبر 2۰۱7 بـرای اولین بـار بـه اسـتدیوم 

ورزشـی رفتنـد.(
7ـ اجـازۀ صـدور فتـوا بـرای زنان از سـوی مجلس شـورای 
عربسـتان سعودی در 29 سـپتمبر 2۰۱7ـ هرچند این شورای 
۱5۰عضـوِی غیرمنتخـب قـدرت اجرایـی نـدارد و مصوبات 
ایـن مجلـس فقط با تأیید و دسـتور پادشـاه قابل اجرا اسـت. 
8ـ بازنگـری در نظـام تعلیـم و تربیه و نصاب درسـی مکاتب 
و دانشـگاه ها و حـذف مطالبـی که ذهنیت مخالفـت با کافران 
و تمـدن غربـی را در اسـتناد بـه آموزه هـا و احـکام دینـی 
تدریـس و تلقیـن می کرد. شـامل سـاختن برخـی مقوالت و 
مفاهیـم متـداول در غـرب ماننـد حقوق بشـر، جامعـۀ مدنی، 

حقوق زنـان و... .
ولیعهـد  تغییـرات  و  اصاحـات  این کـه  از  نظـر  صـرف 
عربسـتان بـرای جوانـان کشـور و به خصـوص بـرای زنان و 
دختـران جوان دلچسـپ اسـت و بـرای وجاهِت این کشـور 
فاقـد آزادی هـای ابتدایـی بشـری در جهـان و به خصـوص 
جهـان غـرب مـورد توجـه و مقبـول می باشـد؛ تأثیـر ایـن 
اصاحـات از نظـر مالـی و معیشـتی بـرای مـردم عربسـتان 
و میلیون هـا کارگـر خارجـی مقیـم، همـراه بـا ناگـواری و 
عسـرت اسـت. بـا کاهـش درآمـد نفـت در سـال 2۰۱۴ کـه 

عربسـتان بـه کسـر بودجـه روبـه رو شـد و سـپس هزینۀ رو 
بـه افزایـش جنـگ یمـن ایـن کسـر بودجـه را افزایـش داد 
و عمیـق سـاخت، اصاحـات جدیـد اقتصـادی ولیعهـد، هم 
جامعـۀ عربسـتان و هـم خارجی هـای کارگـر در این کشـور 
را نشـانه گرفـت: مالیـات افزایـش یافـت، یارانه هـای دولتی 
بـرای شـهروندان عربسـتان تقلیل پذیرفت، خصوصی سـازی 
در عرصـۀ اقتصـاد فشـار را بـر مـردم گسـترش داد، کاهـش 
شـغل های دولتـی و کاهـش برنامه هـای رفـاه دولتـی بیشـتر 
از همـه جوانـان را کـه در پـی اشـتغال و ورود بـه بـازار کار 

گرفت.  نشـانه  هسـتند، 
تأثیـر منفی اصاحـات اقتصادِی ولیعهد بـر کارگران خارجِی 
مقیـم عربسـتان به خصـوص کارگـران مسـلمان کشـورهای 
آسـیایی بسـیار تلخ تر و شـدیدتر اسـت. در یک سـال اخیر، 
بیـش از نیـم میلیـون کارگـر خارجـی از کارهای شـان برکنار 
شـده اند. علی رغـم این سـختی بـر کارگران خارجـی، دولت 
عربسـتان مالیـات سـرانۀ هـر مـاه صـد ریـال را بـر اعضـای 
خانـوادۀ خارجی هـای مقیـم ایـن کشـور بـه شـمول اطفـال 
نـوزاد وضـع کـرده اسـت تـا بخشـی از کسـر بودجـۀ دولت 
از ایـن طریـق کـه بیشـتر اخـاذی و بیدادگری اسـت، جبران 
شـود و عـاوه بـر آن، میلیون هـا کارگـر خارجـی بـا قـرار 
گرفتـن در شـرایط سـخت و غیرقابـل تحمـل، مجبـور بـه 
تـرک عربسـتان شـوند. جالـب ایـن اسـت هیچ یـک از ایـن 
عربسـتان  متولـد  دوم شـان  و  اول  نسـل  کـه  خارجی هایـی 
هسـتند و چهـل تـا پنجـاه سـال عمـر دارنـد، از هیـچ نـوع 
حقـوق شـهروندی و سـند اقامـِت دایمـی و یـا تابعیـِت این 

نیسـتند. برخوردار  کشـور 
محمدبـن سـلمان در آگسـت 2۰۱7 در مصاحبـه بـا روزنامۀ 
گاردیـن چـاپ انگلسـتان از رهبـران جهـان که مسـلمًا روی 
سـخنش بـا رهبـران کشـورهای غربـی بـود، خواسـت تـا او 
را در بـردن عربسـتان سـعودی بـه سـوی یـک جامعـۀ بـاز 
همـکاری کننـد. امـا پرسـِش قابـل پاسـخ و بحث این اسـت 
کـه آیـا اصاحـات ولیعهـد و تغییراتـی کـه بـا فرمان شـاه و 
دسـتور ولیعهـِد مدعـی اصـاح و تغییـر در کشـور و جامعۀ 
بسـته و سـنتی عربسـتان انجـام یافتـه و انجـام می شـود، این 

کشـور را بـه سـوی جامعـۀ بـاز و مـدرن می برد؟
 در رسـانه ها و میـان تحلیل گـران و بـه خصـوص رسـانه ها 
ولیعهـد  تغییـرات  و  اصاح گری هـا  غربـی،  تحلیل گـران  و 
بـه گونـۀ مختلـف و بیشـتر بـا تأنـی و تردیـد مـورد بحـث 
قـرار می گیـرد. فریـد زکریا اسـتاد مسـایل سیاسـت خارجی 
در امریـکا و از مجریـان معـروف شـبکۀ تلویزیـون سـی اِن 
اِن در نهـم نوامبـر 2۰۱7 طـی مقاله یـی در واشنگتن پسـت، 
اصاحـات محمدبـن سـلمان را شـگفت آور و اساسـی تلقی 
نمی کنـد. او می نویسـد کـه محمدبن سـلمان در حـال حاضر 
رونـد معمـول قدرتمنـدان در جهان را بر عربسـتان سـعودی 

اعمـال می کنـد. زکریـا در ایـن مقالـه می گویـد کـه ویلیـام 
جی دابسـون در کتـاب »منحنی درک دیکتاتـور« توضیح داده 
که نسـل جدیـد قدرتمنـدان در سرتاسـر جهان، بـرای حفظ 
قـدرت، مجموعه یـی از ترفندها دارند که بسـیار هوشـمندانه 
»نویسـنده  هشـلر  »دانیـل  اسـت.  گذشـته  از  پیچیده تـر  و 
یـک  شـبکۀ  خبـری  وب سـایت  در  آلمانـی  تحلیل گـر  و 
تلویزیـون آلمان)تاگـس شـاو( در مقالۀ خـود علی رغم آن که 
می گویـد اعطـای حقـوق و آزادی بـرای زنـان در عربسـتان، 
پایه هـای نظـام مردسـاالر اجتماعـی را می لرزانـد، امـا بـرای 
برابـری حقـوق زن و مـرد و شـکل دهی جامعـۀ بـاز و مدرن 
راه طوالنـی در پیـش اسـت. به بـاور او، »گشـایش محتاطانه 
ایـن جامعـۀ بسـته، اقدامـی تاکتیکی اسـت. خاندان سـلطنتی 
بـدون اصاحـات  و  نـرم می کنـد  بحـران دسـت  وپنجه  بـا 
اصولـی اقتصـادی، باالخـره روزی بـا خطـر ورشکسـته گی 
اقتصـادی مواجه خواهد شـد. بـه همین دلیـل، ولیعهد جوان 
محمـد بن سـلمان یک سلسـله اصاحات اساسـی را در نظر 
گرفتـه و موفقیـت این گونـه اقدامـات بـدون مشـارکت زنان 

امکان  پذیـر نخواهـد بـود«.
 از دیـدگاه هیشـلر ایـن اصاحـات به ویـژه در مـورد نقـش 
زنـان، بـه اعتبـار و وجهـۀ عربسـتان در غرب کمـک می کند 
بیشـتر غـرب، صنعـت  امیـد جـذب سـرمایه گذاری های  و 
را  عربسـتان  از  غربی هـا  بیشـتر  حمایـت  و  گردش گـری 
تقویـت می کنـد. در حالـی کـه از نظر ایـن نویسـندۀ آلمانی، 
اصاحـات ولیعهـد فعـًا بیانگـر تغییـر و تحـوالت اساسـی 
در عربسـتان نیسـت: »هنـوز پیگـرد و فشـار زیاد بـر منتقدان 
رژیم و دسـتگیری های خودسـرانه و شـکنجه در دسـتور کار 
اسـت و هیـچ نشـانه یی مبنـی بر این که پادشـاه حاضر اسـت 
اندکـی از قـدرت مطلقـۀ خود را واگـذار کند وجـود ندارد«.
 جـان گـپ همین جا اسـت کـه ولیعهـد بلندپرواز عربسـتان 
می خواهـد جامعـه و کشـور خـود را در غیـاب ارزش هـای 
مدنـی و متـدواِل امـروزِ جامعـۀ بـاز و مـدرن ـ به خصـوص 
در نبود توسـعۀ سیاسـی با شـکل گیـری دموکراسـی، جامعۀ 
مدنـی، انتخابـات آزاد، احزاب سیاسـی، تفکیک قـوای ثاثه، 
برابـری حقـوق شـهروندی، گـردش مسـالمت آمیز قـدرتـ  
وارد جامعـۀ بـاز و مـدرن کنـد. درحالی کـه توسـعۀ سیاسـی 
بـا تحقـق دموکراسـی و ایجـاد جامعـۀ مدنـی و شـهروندی 
بـه عنـوان بخشـی از فراینـد جامعـۀ بـاز و مـدرن اسـت. آیا 
ولیعهـد کـه در آینـدۀ نزدیـک سـلطنت را قبضـه می کنـد، 
حاضـر خواهـد بـود بسـتر ایـن فراینـد را در کشـور همـوار 
سـازد و از انحصار مطلِق قدرت و سـلطنت مونارشـی دست 

؟  بکشد
هنـوز هیـچ نشـانه یی از ایـن تحـوالت وجـود نـدارد و بـه 
نظـر می رسـد کـه ولیعهد جـوان در صـدد نیم قرن پادشـاهی 

مطلقـه بر عربسـتان سـعودی باشـد. 

عربسـتان
حرکت به سوی جامعۀ باز یا اقدامات نمایشی؟

 :)97 حمــل   25 کندهار)پــژواک، 
آمــر  کــه  گوینــد  مــی  مقامــات 
ــار، در  ــد کنده ــوالی دن ــارف ولس مع

حملــۀ افــراد مســلح ناشــناس بــه 
قتــل رســیده اســت.

فــدا محمــد صمیمــی ســخنگوی 

کندهــار،  معــارف  ریاســت 
امروز)25ثــور( بــه آژانــس خبــری 
پــژواک گفــت کــه ایــن رویــداد، 
امــروز در منطقــۀ کــرز ولســوالی دنــد 

اســت. داده  ُرخ 
موصــوف افــزود کــه عبدالجلیــل آمــر 
معــارف ایــن ولســوالی، هــدف گلولــه 
ــرار  ــناس ق ــلح ناش ــراد مس ــاری اف ب

گرفتــه و کشــته شــده اســت.
او افــزود کــه موصــوف، مســوول 
دفتــر محلــی حــزب اســامی در 

ولســوالی دنــد نیــز بــود.
کابــل  در  اســامی  حــزب  منابــع 
ــام  ــه ن ــه ب ــل ک ــد عبدالجلی ــی گوی م
ــهرت  ــز ش ــزی نی ــا بارک ــی پاچ حاج
داشــت، مســوول کمیســیون زندانیــان 
حــزب اســامی در کندهــار نیــز بــود.
قتــل  مســوولیت  کســی  تاکنــون 
ــه اســت. موصــوف را برعهــده نگرفت

آمر معارف ولسوالی دند کندهار کشته شد
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