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افغانسـتان  خارجـٔه  امـور  وزارت 
آغـاز  از  خبرنامه یـی  پخـش  بـا 
گفت وگوهـای میـان رهبـران کوریای 
شـمالی و جنوبی اسـتقبال کـرد و این 
اقـدام را در رفـع کـردن تهدیـد جنگ 
در شـرق دور یـک »گام مهـم« خواند.
در خبرنامـٔه روز یکشـنبه وزارت امور 
خارجـه جمهوری اسـامی افغانسـتان 
ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه این 
میـان  را  باورمنـدی  فضـای  اقـدام 
سـایر  بـر  و  کنـد  ایجـاد  کشـور  دو 
کشـورهای جهـان بـه ویژه افغانسـتان 
جنـگ  در  دخیـل  کشـورهای  و 

باشـد. تاثیرگـذار 
»حکومـت  اسـت:  افـزوده  خبرنامـه 
راه  یگانـه  کـه  دارد  بـاور  افغانسـتان 
اسـت  گفت وگـو  صلـح  بـه  رسـیدن 
و قسـمی کـه کوریـای جنوبـی ایـن 
ابتـکار را کـرده اسـت، به همـان گونه 
و  بی قیـد  صلـح  پیشـنهاد  افغانسـتان 
گفت وگـوی  و  طالبـان  بـه  را  شـرط 
دولـت بـا دولـت را بـه پاکسـتان ارایه 

کـرده اسـت«.
حکومـت  پیـش  مـاه  یـک  از  بیشـتر 
افغانسـتان در دومیـن نشسـت رونـد 

را  صلـح  بی سـابقۀ  پیشـنهاد  کابـل 
و  کـرد  ارایـه  طالبـان  حکومـت  بـه 
بـا  دولـت  گفت وگـوی  خواسـتار 

شـد. پاکسـتان  بـا  دولـت 
رسـمی  گونـۀ  بـه  هرچنـد  طالبـان 
افغانسـتان  حکومـت  صلـح  پیشـنهاد 
پیـش  روز  چنـد  ولـی  نکـرد،  رد  را 
ضـد  بـر  خـود  بهـاری  عملیـات 

کـرد. اعـام  را  افغانسـتان 
کوریـای  رهبـر  اون،  جونـگ  کیـم 
شـمالی دو روز پیـش بـا پـای پیـاده 

کوریـای شـمالی گذشـت و  مـرز  از 
بـا مـون جایه- ایـن، رییـس جمهوری 

کوریـای جنوبـی دیـدار کـرد.
غیراتمـی کـردن شـبه  جزیـره ی کوریا 
و پایـان رسـمی جنـگ دو کوریـا پس 
دسـتور  در  سـاله   ۶۵ بـس  آتـش  از 
طـرف  دو  امـا  اسـت،  مذاکره هـا  کار 
حقـوق  ماننـد  موضوعاتـی  دربـاره ی 
بشـر در کوریـای شـمالی گفت وگـو 

نکرده انـد.

ســنا  مجلــس  در  ســناتوران 
ــم  ــداد هفت ــش رخ ــن نکوه ضم
ثــور ســال 13۵7 از حکومــت 
ایــن روز را در  خواســتند کــه 
تقویــم کشــور بــه عنــوان روز 

ــد. ــت کن ــی ثب ــم مل مات

اعضــای مجلــس ســنا در نشســت 
ایــن  ثــور(   9( یکشــنبه  روز 
مجلــس تاکیــد کردنــد کــه هفتــم 
ثــور ســر آغــاز بدبختی هــا و 
ــور  ــاری در کش ــونت های ج خش
اســت و ایــن روز بایــد ماتــم ملی 

ــود. ــام ش اع
منشــی  نایــب  فیصــل  ســمیع 
کــه  گفــت  ســنا  مجلــس 
حکومــت بایــد هفتــم ثــور را 
بــه عنــوان روز ماتــم ملــی اعــام 
ــس  ــردم افغانســتان پ ــا م ــرده ت ک
ــن روز  ــاله از ای ــه س ــن هم از ای
ــخ  ــیاه در تاری ــوان روز س ــه عن ب
ــد. کشــور یادبــود بــه عمــل آورن
ــردم  ــه م ــزود ک ــل اف ــای فیص آق
افغانســتان پــس از کودتــای هفت 
ــی  ــهید و زخم ــا ش ــور میلیون ه ث
دادنــد و در نتیجــه حــوادث بعــد 
دیگــر  تــن  میلیون هــا  آن،  از 

ــرار شــدند. ــه ف ــور ب مجب
بســیاری از ســناتوران دیگــر نیــز 
هفتــم ثــور را روز نکبــت بــار 
بــرای مــردم...    ادامــه صفحــه 6

افغانستان با استقبال از نزدیکی دو کوریا:

خواستار گفت وگو با پاکستان هستیم

سناتوران: 

هفت ثـور به عنـوان 
روز ماتـم ملی در تقـویم درج شـود

آیا غنـی راست می گـویـد؟
اگـر آقـای غنـی راسـت می گوید و 
بـر قانـون اساسـی تمسـک می کند، 
بایـد بدانـد کـه تـا 23 روز دیگـر 
وظیفۀ او در ریاسـت جمهوری ختم 
اسـت؛ زیرا براسـاس قانون اساسی 
رییس جمهـور  وظیفـۀ  افغانسـتان، 

در اول جـوزای سـال پنجـم بعـد 
ایـن  می یابـد.  پایـان  انتخابـات  از 
جـوزای  اول  کـه  معناسـت  بدیـن 
سـال پنجـم، نخسـتین روز از سـال 
پنجم اسـت که بـه عنـوان ختم کار 
پیشـین  رییس جمهـور  چهارسـالۀ 

رییس جمهـور جدیـد  کار  آغـاز  و 
اسـت که باید وظیفه اش را اشـغال 
همـه  اکنـون  را  نکتـه  ایـن  کنـد. 
حقوق دانـان آگاه و بـا خبـر اذعـان 

داشـته اند

گرامیداشت مسخ شده از هشت ثـور

چهـل سالگی جنـگ 
افغـانستان

میـراث های خـوب 
8 ثـور
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از هشـت ثـور، بـه عنـوان روز پیـروزی 
از  افغانسـتان  آزادی  روز  و  مجاهدیـن 
سـلطه شـوروی سـابق، به صورت رسـمی 
در دو محـل مختلـف گرامی داشـت شـد. 
ارگ ریاسـت جمهـوری  نخسـتین محـل 
بـود کـه از ایـن روز بـا حضـور شـماری 
چهره هـای  برخـی  دولتـی،  سـران  از 
نظامیـان کشـور گرامی داشـت  جهـادی و 
کـه  بـود  پنجشـیر  محـل  دومیـن  و  شـد 
اجرایـی  رییـس  داکترعبـداهلل  بـا حضـور 
ایـن  مجاهدیـن  از  شـمارکثری  و  کشـور 
روز را گرامی داشـتند. شـاید در محل های 
دیگـری از کشـور غیـراز ایـن دو محل نیز 
ایـن رویداد گرامی داشـته شـده باشـد؛ اما 
بـه دلیـل بازتـاب و توجه به ایـن دو محل 
سـخن عمـده در مـورد همیـن دو همایش 
مدت هـای  از  غنـی  آقـای  بـود.  خواهـد 
از  بزرگداشـت  سـو  ایـن  بـه  طوالنـی 
روزهـای ملـی کشـور را ارگ برده اسـت. 
از  بزرگداشـت  خوبی هـای  از  یکـی 
روزهـای ملـی در ارگ ریاسـت جمهوری 
می توانـد ایـن باشـد کـه مـردم عـادی بـه 
دلیـل تدابیـر امنیتی کـه عمدتا بـرای آقای 
غنـی در نظـر گرفتـه می شـود، کمتـر آزار 
و اذیـت می شـوند. شـاید آقـای غنـی بـه 
راه بندان هـای  از  کـه  انتقادهایـی  دلیـل 
ایجـاد  کابـل  شـهر  در  ضـروری  غیـر 
می شده اسـت، بـه چنیـن تصمیمی رسـیده 
برگـزاری  دیگـر  سـوی  از  ولـی  باشـد 
روزهـای ملـی در ارگ ریاسـت جمهوری 
ایـن امتیـاز را در اختیـار ارگ نشـینان قرار 
انحصارگرایـی  و  اشـراف  کـه  می دهـد 
بیشـتری برفضـا داشـته باشـند و بتواننـد 
از  می خواهنـد  خودشـان  کـه  آنگونـه 
سیاسـت های  نفـع  بـه  فضاهایـی  چنیـن 
شـان اسـتفاده ببرنـد. آقـای غنـی در چنـد 
مورد نشـان داد که ارگ ریاسـت جمهوری 
ترویـج  بـرای  مناسـبی  بسـیار  منبـر 
سیاسـت هایش می توانـد باشـد و برگزاری 

از روز پیـروزی مجاهدیـن نیـز ایـن هدف 
را بـه صورت آشـکار به رخ کشـید. شـاید 
برنامـۀ ارگ چیـز خاصـی کـه بشـود  در 
علیـه مجاهدیـن و سیاسـت های شـان در 
زمانـی کـه کشـور را از اشـغال نیروهـای 
بیگانـه خـارج کرده انـد، دیـده نشـود؛ ولی 
از سـوی دیگـر آنگونـه پاسداشـت قابـل 
توجهـی نیز بـرای شـان صـورت نگرفت. 
وقتـی آقـای غنـی می گوید که ایـن روز به 
تمـام مـردم افغانسـتان کـه جهـاد کرده اند 
بـر می گـردد، در ظاهـر امر حرف درسـتی 
اسـت؛ امـا همانگونـه که در علم سیاسـت 
می گوینـد وقتـی گفته می شـود کـه قدرت 
بـه مـردم تعلـق دارد به چه معناسـت اینجا 
نیـز همین سـوال مطرح می شـود. بسـیاری 
از اندیشـمندان سیاسـت می گوینـد وقتـی 
در  مـردم  اصطـاح  از  سیاسـت مداران 
می کننـد،  اسـتفاده  شـان  سـخنرانی های 
مصداق روشـنی بـرای مردم وجـود ندارد. 
وقتـی گفتـه می شـود کـه قـدرت سیاسـی 
مردمـی  چنیـن  می شـود،  داده  مـردم  بـه 
تنهـا  و  ندارنـد  وجـود  عینـی  شـکل  بـه 
نمـادی از یـک اغـوای سیاسـی می توانـد 
نتیجـه  در  سیاسـی  قـدرت  وقتـی  باشـد. 
انتخابـات و یـا بـه هـر شـکل دیگـری در 
اختیـار یـک گـروه و یا تشـکیات خاص 
نیـز  قـدرت  ایـن  منافـع  می گیـرد،  قـرار 
بـه همـان گـروه بـر می گـردد. بـه همیـن 
جهـان  قدرت منـد  کشـورهای  در  دلیـل 
حکومـت  دیموکراتیـک  نظام  هـای  کـه 
می کنـد تاش هـای آغاز شـده کـه نقش و 
مشـارکت مـردم در امـور سیاسـی افزایش 
پیـدا کنـد و اگـر نـه تمـام قدرت سیاسـی 
بـل بخـش قابـل توجهـی چنـان در اختیار 
مـردم قرار داده شـود کـه آن هـا بتوانند در 
مسـایل کشـوری ابـراز وجـود کننـد. یکی 
از تعریف هـای نظـام دموکراسـی کـه ایـن 
روزها بسـیار بر سرزبان هاسـت این اسـت 
کـه« دموکراسـی بـه نظامـی گفته می شـود 

کـه مـردم می تواننـد اراذل و اوبـاش را از 
قـدرت کنـار بزننـد.« متفکرین دموکراسـی 
در جهـان حـاال بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـه اگـر در کشـوری اراذل و اوبـاش بـر 
اثـر انتخابـات به قدرت برسـند، مـردم این 
قـدرت را داشـته باشـند کـه بـا شـناخت 
آن هـا بـه قـدرت شـان پایـان دهنـد. آقای 
غنـی نیز وقتـی از اصطـاح مردم اسـتفاده 
می کنـد تـاش دارد کـه مسـایل را بـا هـم 
در آمیـزد و بـدون آنکـه گروهـی، افـرادی 
و یـا جریان هایـی از آن متاثـر شـوند، دم 
زده نیـز نتواننـد. مگر کسـی گفتـه می تواند 
کـه مـردم افغانسـتان در پیـروزی هشـت 
ثـور، نقشـی نداشـته انـد و یـا نقـش شـان 
برازنـده نبـوده اسـت. امـا ایـن سـخن در 
و  الپوشـانی  نوعـی  حـاوی  حـال  عیـن 
هم سـطح کـردن کل مسـایل هـم می توانـد 
باشـد. بـه این صـورت، آقـای غنـی و هم 
تیمی هـای او مجبـور نیسـتند کـه از فـرد 
و یـا جنـاح خاصـی نـام ببرنـد. آن هـا بـه 
سـاده گی می تواننـد کـه از ذکـر نام هایـی 
در سـخنرانی های شـان خـود داری ورزند 
کـه به نمادهای مبارزه و آزادی مبدل شـده 
انـد. آیـا کسـی می تواند نقـش قهرمان ملی 
کشـور را در مبارزات آزادی خواهانه مردم 
افغانسـتان نادیـده بگیـرد؟ آیـا می شـود از 
کـرد  یـاد  افغانسـتان  مـردم  پیـروزی  روز 
و از قهرمـان ملـی کشـور سـخن نگفـت. 
و  کشـور اند  ملـی  افتخارهـای  جـز  این     هـا 
نمی تـوان نتیجـۀ کار آن هـا را که بـه آزادی 
و اسـتقال کشـور انجامیـد، از یاد بـرد. اما 
ارگ بـه صورت تعمدی چنین سیاسـتی را 
دنبـال می کنـد. آقـای غنی و هـم تیمی های 
او بـه دلیـل نگاه قـوم گرایانـه نمی خواهند 
یـادآوری  افغانسـتان  مـردم  افتخـارات  از 
کننـد. آنهـا تـاش دارنـد کـه برخـی نام ها 
در کشـور بـه فراموشـی سـپرده شـود تـا 
روزی مـردم افغانسـتان یـک بـار دیگر در 
بی سرنوشـتی قـرار گیرنـد. در واقـع ایـن 
کار مسـخ هویـت جهـاد افغانسـتان اسـت 
مـردان  دلیری هـای  تحریـف  و  مسـخ  و 
از  اسـت کـه  ایـن همـان کاری  راسـتین. 
تاریـخ رسـمی  بـا  ایـن سـو،  بـه  دهه هـا 
کشـور انجـام داده انـد؛ مسـخ و تحریـف 

ریخ. تا
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شده مسخ  میداشت  ا گر
هشت ز  ا ر                                 ثـو                               

 

ــات  ــه انتخاب ــت ک ــرده اس ــام ک ــی، اع ــرف غن ــد اش محم
ــر اســاس مفــاد قانــون اساســی برگــزار  ریاســت جمهوری ب
ــدارم کــه در  ــن را ن می شــود و مــن یــک روز، خواهــش ای

ــدون ارادۀ ملــت.« ایــن مقــام مســوولیت باشــم، ب
 آیا به راستی غنی راست می گوید؟

ــی  ــون اساس ــر قان ــد و ب ــت می گوی ــی راس ــای غن ــر آق اگ
تمســک می کنــد، بایــد بدانــد کــه تــا 23 روز دیگــر وظیفــۀ 
او در ریاســت جمهوری ختــم اســت؛ زیــرا براســاس قانــون 
ــور در اول جــوزای  ــۀ رییس جمه اساســی افغانســتان، وظیف
ــن  ــن بدی ــد. ای ــان می یاب ــات پای ســال پنجــم بعــد از انتخاب
ــتین روز از  ــم، نخس ــال پنج ــوزای س ــه اول ج ــت ک معناس
ــالۀ  ــم کار چهارس ــوان خت ــه عن ــه ب ــت ک ــم اس ــال پنج س
ــد  ــور جدی ــاز کار رییس جمه ــین و آغ ــور پیش رییس جمه
ــه را  ــن نکت ــد. ای ــد وظیفــه اش را اشــغال کن اســت کــه بای
ــا خبــر اذعــان داشــته اند.  اکنــون همــه حقوق دانــان آگاه و ب
بــه گونه یــی کــه انتخابــات در حمــل ســال چهــارم برگــزار 
ــیدن  ــا رس ــد از آن، ت ــریفاتی بع ــوارد تش ــایر م ــود و س ش
ــد  ــا تاکی ــردد. ام ــل گ ــم تکمی ــال پنج ــوزای س ــه اول ج ب
آقــای غنــی بــر اینکــه نتخابــات ریاســت جمهــوری آینــدۀ  
ــد  ــزار خواه ــش از جــوزای ســال 139۸خورشــیدی برگ پی
شــد؛ نشــان می دهــد کــه او در حالــی کــه می دانــد، قانــون 
اساســی وظیفــۀ رییس جمهــور را چهــار ســال گفتــه اســت، 
ــن حســاب او  ــا ای ــد، ب ــد می کن ــودن تاکی ــال ب ــج س ــر پن ب
خــاف قانــون اساســی عمــل می کنــد؛ زیــرا شــمار زیــادی 
قاضــی، رییــس  از جملــه گلرحمــن  از حقوق دانــان و 
ــی،  ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــین کمیس پیش
ــی  ــون اساس ــور در قان ــان کار رییس جمه ــه زم ــد ک می گوی
ــر  ــی روز دیگ ــر از س ــت و کمت ــده اس ــال ذکرش ــار س چه

ــت. ــور نیس ــی رییس جمه غن
ــی  ــای غن ــی آق ــان کار قانون ــه پای ــه 2۵ روز، ب ــا حــاال ک ام
بــه اســاس قانــون اساســی باقــی مانــده اســت، آقــای غنــی 
ــه  ــا توج ــم ب ــد و بعده ــاله می کوب ــل پنج س ــم طب ــوز ه هن
ــاد  ــات ایج ــت در انتخاب ــن اس ــه ممک ــی ک ــه جنجال های ب
ــش  ــش را ش ــر حکومت ــه او عم ــی رود ک ــال م ــود، احتم ش
ــر  ــی حاض ــه غن ــود ک ــح می ش ــس واض ــازد. پ ــاله س س
نیســت بــه آســانی بــا قــدرت وداع بگویــد و ممکــن اســت 
کــه بــه هــر روشــی، بــه قدرتــش ادامــه دهــد تــا از طریــق 
یــک انتخابــات دیگــر بــه رنــگ و روش تقلبــی دوبــاره بــر 

ــد. ــه زن کرســی تکی
 امــا معلــوم نیســت کــه بــا کامــل شــدن ایــن مــدت باقــی 
ــور،  ــس جمه ــی ریی ــاه از کار قانون ــک م ــر از ی ــدۀ کمت مان
ــرد.  ــورت بگی ــور ص ــت در کش ــن اس ــی ممک ــه کارهای چ
آیــا رفتــن بــه پــای صندوق هــای رأی، زیــر نظــر حکومتــی 
ــی اش را از دســت داده  اســت،  ــه خــود مشــروعیت قانون ک
ــد  ــی می توان ــان انتخابات ــد و چن ــت باش ــد کار درس می توان

قابــل اعتمــاد باشــد؟ 
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــی و نهاده ــای سیاس ــن جریان ه بنابری
و کشــورهایی کــه حامــی دولــت افغانســتان انــد، بایــد ایــن 
مهــم را جــدی بگیرنــد و اجــازه ندهنــد کــه بــا هــر روشــی 
ــه  ــون ب ــاف قان ــش را خ ــر حکومت ــرزی عم ــای ک ــه آق ک
ــد و  ــه ده ــه پنج ســال ادام ــم ب ــی ه ــود، غن درازا کشــانده ب

ــد خاتمــه داده شــود.  ــه ایــن میــراث ب بایــد ب
بــرای آقــای غنــی ایــن بهتــر بــود کــه می گفــت: بلــی. عمــر 
ــس  ــون ریی ــا چ ــت؛ ام ــاله اس ــار س ــت جمهوری چه ریاس
جمهــور پیشــین، ایــن ســمت را در دو دوره پنــج ســال بــه 
ــه پیــش  ــزان ب ــر همــان می ــا هــم ب عهــده داشــته اســت، م
ــف  ــاس دری ــان اس ــه هم ــا را ب ــه برنامه ه ــم و هم میروی

کــرده ایــم. 
امــا وقتــی کــه بــه جــای اعتــراف بــه قانــون اساســی، چشــم 
ــه خــودی  ــد ب ــون اساســی بســته شــود او می توان ــر قان او ب
خــود ده ســال بــدون انتخابــات هــم ســپری کنــد؛ امــا دیگــر 
ــرا در  ــد؛ زی ــداری نزن ــی و قانون م ــون اساس ــی از قان حرف
ــه  ــود و ن ــه اصــل ب ــون اساســی هــر گــز ن حکومــت او قان

هــم عملــی شــد. 

      آیا   غنـی
 راست می گـویـد؟

احمدعمران

ACKU
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انفجـار در نزدیکـی یکـی از مراکـز ثبت نـام 
رأی دهندگان در شـهر جال آبـاد مرکز والیت 

ننگرهـار چند زخمـی برجای گذاشـت.
در ایـن انفجـار کـه ناشـی از مـواد منفجـره 
سـه  موترسـایکل  یـک  در  شـده  جاسـازی 
چرخ)ریکشـا(  در نزدیکـی یکـی از مراکـز 
جال آبـاد  شـهر  در  رأی دهنـدگان  ثبت نـام 
پولیـس  یـک  و  غیرنظامـی   ۶ اسـت،  بـوده 
درمیـان  می شـود  گفتـه  شـده اند.  زخمـی 

شـامل اند. نیـز  کـودکان  زخمی هـا 
انعـام اهلل میاخیـل سـخن گوی ریاسـت صحت 
عامـۀ ننگرهـار می گوید، زخمیان ایـن رویداد 
کـه شـامل ۶ کـودک و یـک پولیس می شـود، 
بـه شـفاخانۀ حوزه یـی شـهر جال آبـاد انتقال 

داده شـده اند.
یـک  در  ننگرهـار  والـی  سـخن گوی  دفتـر 
خبرنامـه گفتـه که ایـن انفجار سـاعت 12:20 
دقیقـه ظهـر امـروز/ دیـروز  یک شـنبه 9 ثور/ 
اردبیهشـت در ناحیـه چهار صـورت گرفته که 

از اثـر آن ۶ تـن زخمـی شـدند.
خبرنامـه وقـوع ایـن انفجـار در یـک مرکـز 
و  کـرده  رد  را  رأی دهنـدگان  ثبت نـام 
یادآورشـده کـه ایـن انفجـار در نزدیکـی یک 

اسـت. گرفتـه  صـورت  مسـجد 

اما شـاهدان عینـی رویداد گفته انـد که از این 
مسـجد به عنوان مرکـز ثبت نـام رأی دهندگان 
نزدیکـی  در  انفجـار  و  می شـود  اسـتفاده 
ایـن مسـجد و مرکـز ثبت نـام رأی دهنـدگان 

اسـت. گرفته  صـورت 
شـاهدان عینـی بـه رسـانه ها گفتـه انـد که در 
ایـن رویداد بیشـتر از 10 تن زخمی شـده اند.
ایـن درحالی سـت کـه چنـد روز پیـش یـک 
فـرد انتحـار کننده مواد همراه خـود را در یک 
مرکـز ثبـت احـوال نفـوس در غـرب کابل که 
گفتـه می شـود مرکـز ثبت نـام رای دهنـده گان 

نیـز بوده اسـت، منفحـر کرد.
در ایـن حملـه انتحاری بیش از ۵0 نفر کشـته 

و بیـش از 112 نفر زخمی شـدند.
ایـن درحالی سـت که  پنجشـنبه هفته گذشـته 
سـفیر امریـکا در دیـدار بـا روزنامـه نـگاران 
افغانسـتان با اشـاره بـه نگرانی هـا از برگزاری 
و تأمیـن امنیـت انتخابـات گفتـه کـه مـن در 
گروه هـای  بـا  کـه  صحبت هایـی  جریـان 
مختلـف داشـتم، از نگرانی هـا در رابطـه بـه 

امنیـت برگـزاری انتخابـات سـخن زدنـد.
او امـا تاکیـد کـرد: در نشسـتی کـه بـا برخـی 
از مسـووالن ارشـد دولت افغانسـتان داشـتم، 
آنـان حمایـت و آمادگـی الزم را در رابطـه به 

برگـزاری انتخابـات اعام داشـتند.

به باور سـفیر امریـکا در افغانسـتان: انتخابات 
و روند صلح مربوط به شـهروندان افغانسـتان 
می شـود و مسـوولیت آنان اسـت تا رسـیدگی 

الزم را دررابطـه به موارد داشـته باشـند.
صـورت  حالـی  در  حمـات  ایـن  امـا  و 
می گیـرد کـه طالبـان پـس از اعام زمـان ثبت 
نـام رای دهنـده گان به مـردم هشـدار دادند که 
از  رفتـن بـه مراکـز ثبت نام خـود داری کنند.

طالبـان  از  افغانسـتان  حکومـت  با آن کـه 
شـرکت  نـام  ثبـت  رونـد  در  تـا  خواسـتند 

کـرده و از آنـان خواسـته بـود تـا در انتخابات 
خـود را نامـزد کـرده و در ایـن روند شـرکت 
کننـد؛ امـا طالبـان با رد این پیشـنهاد بـه مردم 
هشـدار دادنـد کـه از رفتـن به مراکـز ثبت نام 

خـودداری کننـد.
امـا ایـن رویدادهـا چقـدر می توانـد بـر روند 
ثبـت نـام رای دهنـده گان کـه با گنـدی مواجه 
اسـت و مـردم عاقـه چندانـی برای ثبـت نام 

ندارنـد، تاثیـر خواهـد بگذارد؟
نماینـده گان  و  سیاسـی  آگاهـان  از  شـماری 
رویدادهـا  ایـن  بـه  واکنـش  در  مجلـس 
اسـت،  حکومـت  اصلـی  مقصـر  می گوینـد: 
برگـزار شـود؛  انتخابـات  نمی خواهـد  چـون 
بنابرایـن نسـبت بـه تامیـن امنیت مراکـز ثبت 

اسـت. بی توجـه  نـام 
بـه گفتـه آنـان: اگـر حکومـت اراده ی بـرای 
برگـزاری انتخابـات داشـته باشـد، پـس بایـد 
امنیـت مراکز ثبت نام رای دهنـده گان را جدی 
گرفتـه و بـه نیروهـای امنیتی دسـتور دهد که 

امنیـت ایـن مراکز را در دسـتور کار خود قرار 
دهنـد کـه متاسـفانه چنیـن نشـد و مـا شـاهد 

رویدادهـای خونین هسـتیم.
آنـان تاکیـد دارنـد که اگـر امنیـت مراکز ثبت 
نـام تامیـن نشـود، بـدون شـک حضـور مردم 
در رونـد ثبـت نـام از چیـزی که اسـت کم تر 
خواهـد شـد و در نهایـت زمینـه بـرای تقلب 
و تخلـف فراهـم خواهـد شـد، مـوردی کـه 
حکومـت و ارگ نشـینان خواهـان آن اسـت و 
بـه همین دلیل نسـبت بـه تامین امنیـت مراکز 

ثبـت نـام بی توجـه اند.
ایـن تحلیل گـران می گوینـد: حکومـت عمـداً 
امنیـت مراکـز ثبـت نـام را تامیـن نمی کننـد 
تـا مـردم در رونـد ثبـت نـام شـرکت نکننـد 
تااین کـه زمینـه تقلـب و تخلف بـرای اعضای 
کمیسـیون انتخابـات فراهم شـود و در نهایت 

افـراد وابسـته بـه ارگ وارد پارلمـان شـود.

خاکســپاری  مراســم  دیــروز 
ــرد ۵4  ــود، م جمعه خــان کریمــی ب
ــۀ  ــش در منطق ــه روز پی ــاله یی ک س
قعلۀ پخشــِک چهارقعلــۀ چهاردهی 
ــل  ــه قت ــوزی ب ــۀ مرم ــل به گون کاب
ــماری از  ــال ش ــت. ح ــیده اس رس
ــی  ــا نگران ــش ب بســتگان و نزدیکان
از افزایــش جرایــم جنایــی، قتــل و 
دزدی هــای مســلحانه می گوینــد، 
بی توجهــی مقام هــای امنیتــی در 
ــت ســبب شــده اســت  ــن امنی تأمی
کــه آنــان در چنــد مــاه اخیــر 
شــاهد از دســت دادن چهــار تــن از 

بستگان شــان باشــند.
ــان  ــرادرزادۀ جمعه خ ــد ب جان محم
بامــدادِ  کاکایــش  می گویــد، 
خریــد  به خاطــر  پیــش  روز 
نیازمندی هــای دکانــش روانــۀ شــهر 
شــد، امــا ســاعتی نگذشــته بــود کــه 
ــان  ــه آن ــدنش را ب ــر زخمی ش خب

ــه گفتــۀ او، جمعه خــان  می دهنــد. ب
ــرد و گروهــی دشــمنی  ــچ ف ــا هی ب

ــت. ــته اس نداش
مــردم  وکیــل  بــازل،  حبیــب اهلل 
می گویــد،  بهادرخــان  ســاحۀ 
یافتــه  افزایــش  جرایــم جنایــی 
ــز  ــارزه نی ــای مب ــا راه ه ــت، ام اس
ــر  ــت و اگ ــاز اس ــردم ب ــه روی م ب
ــش  ــای آدم ک ــا گروه ه ــت ی حکوم
ــد از  ــه می توانن ــد ک ــور می کنن تص
ایــن طریــق مــردم را ســاکت کننــد، 

کرده انــد. اشــتباه 
ســخنگوی  مجاهــد،  بصیــر 
بــه  کابــل  پولیــس  فرماندهــی 
ســام وطندار می گویــد، پولیــس در 
زمینــه بررســی هایش را آغــاز کــرده 
اســت. آقــای مجاهــد می پذیــرد کــه 
ــی در  ــم مشــکل های امنیت ــوز ه هن
ســطح شــهر وجــود دارد، امــا آنــان 
ــت  ــایی و بازداش ــاش شناس در ت

هســتند. مجرم هــا 
جرایــم  افزایــش  از  نگرانی هــا 
جنایــی در پایتخــت درســت زمانــی 
فرماندهــی  کــه  می گیــرد  بــاال 
پولیــس کابــل حــدود 2 هفتــه پیش 
از کاهــش ۵0 درصــدی ایــن جرایم 

ــود. ــر داده ب خب
بــا ایــن حــال، باشــندگان روســتای 
چهارقعلــۀ  پخشــِک  قعلــۀ 
چهاردهــی شــهر کابــل هشــدار 
داده می گوینــد، در صورتــی کــه 
ــان  ــت های آن ــه خواس ــت ب حکوم
توجــه جــدی نکنــد، از حقــوق 
اســتفاده  مدنی شــان  و  قانونــی 

. می کننــد
ــای  ــی، دزدی ه ــم جنای ــل، جرای قت
تنهــا  پیامدهــای آن  مســلحانه و 
ــل خاصــه  ــۀ پخشــِک کاب ــه قلع ب
ــهروندان  ــۀ ش ــه هم ــود بلک نمی ش

ــد. ــه نگران ان ــن ناحی ــل از ای کاب

او  مرکـــز  والیـــت  غـــزين  د 

ولســـواليو یو شـــمېر او سېدونکي 

لـــه تېـــرو څلـــور ورځـــو راهیســـې 

ـــو د  ـــه دغـــه والیـــت کـــې د ټاکن پ

ـــه  ـــې ت ـــیون مخ ـــواک کمېس خپل

ـــاد  ـــې او د ی ـــه وهل ـــت خېم د پرل

ـــی دی. ـــې تړل ـــر ي کمېســـیون دف

دوی وايـــي، پـــه دغـــه والیـــت 

کـــې دي ټاکنـــې حوضـــوي 

ـــه  ـــټیکر ن ـــرو دې س ـــر تذک يش، پ

ــون  ــو د کمېسـ ــږي، د ټاکنـ لګېـ

ــو  ــو کـــې دې ټولـ ــه مامورینـ پـ

قومونـــو تـــه یـــو شـــان ونـــډه 

ناامنـــه  پـــه  او  يش  ورکـــول 

ولســـواليو کـــې دې د ټاکنـــو 

ــر يش. ــه برابـ ــاره زمینـ لپـ

ـــري  ـــه چې ـــوي ک ـــواښ ک دوی ګ

ـــه  ـــې غوښـــتنې ون ـــزي اداره ی مرک

ـــار  ـــل ـــــ کنده ـــو د کاب ـــي ن من

ــم د  ــه هـ ــه الره بـ ــځ لویـ ترمنـ

ټرافیکـــو پرمـــخ وتـــړي.

ـــه د  ـــا پ ـــې بی ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــو د خپلـــواک  غـــه والیـــت د ټاکن

کمېســـیون مســـؤل او د

والیتـــي ادارې مســـؤلین وايـــي 

چـــې د دغـــه پرلـــت کوونکـــو 

ـــه  ـــه پورت ـــر وس ـــې ت ـــتنې ی غوښ

خـــره ده.

ــراض  ــې د اعـ ــي چـ دوی وايـ

کوونکـــو غوښـــتنې تـــر مرکـــز 

ــولې دي. ــورې رسـ پـ

ــه  ــې پـ ــړه چـ ــو وکـ ــه مـ هڅـ

دې اړه پـــه مرکـــز کـــې د ټاکنـــو 

لـــه  کمېســـیون  خپلـــواک  د 

مســـؤلینو رسه هـــم خـــرې 

وکـــړو خـــو پـــه کراتـــو کراتـــو 

ـــې  ـــه ی ـــون ت ـــوږ ټلیف ـــم زم ـــا ه بی

ــړ. ــه کـ ــواب رانـ ځـ

دومین انفجار در یکی
از مراکز ثبت نام رای دهنده گان

است یافته  فزایش  ا کابل  در  یم جنایی  جرا
اعرتاض کوونکو په غزين کې د ټاکنو 

د خپلواک کمېسیون دفرت تړلی

ناجیه نوری
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پیـروان ادیـان و ملت هـا در زنده گانـی دینـی و 
ملـی  خـود روزهـای کان تاریخـی دارنـد. در 
قرآن کریـم از ایـن روزهـا به نـام »ایـام اهلل« یـاد 
ملت هـا  تاریخـی  روزهـای کان  اسـت.  شـده 
احسـاس تعلـق و هویت آنـان را شـکل می دهد. 
ایـن روزهـا، هم چنـان  کـه در زندگه انـی آنـان 
افتخـارات را پدیـد آورده،  پیامد های خوب و بد 
نیـز دارد. ۸ ثـور یکـی از روزهـای کان تاریخی 
ملـت مسـلمان افغانسـتان اسـت کـه متفق القول 
آن را بـه عنـوان روز پیـروزی بـر طاغوت جهانی 

شـوروی پذیرفتـه اند. 
از روزهـای ملی دو گونه تحلیل می توان داشـت. 
مبنـای تحلیـل  نخسـت آن کـه پیش از وقـوع آن 
روز، ملـت چـه خـط  فکـری و کارنامه هـای را 
داشـته کـه منجـر به وقـوع آن روز شـده اسـت؟ 
مبنـای تحلیل دیگر آنکه پس از وقـوع آن روز بر 
سـر ملـت چه آمـده و نتایج پـس از روز پیروزی 

چـه بوده اسـت؟
بـه عنـوان نمونـه، انقاب کبیـر فرانسـه )17۸9( 
میـادی یـک از این روزهـای ملی ملت فرانسـه 
اسـت کـه بـا شـعار »بـرادری و برابـری« آغـاز 
گشـت و بـه پیـروزی رسـید. پـس از انقـاب 
بـا دوران تـرور و وحشـت پایـان یافـت. امروزه 
دانشـمندان انقاب کبیر فرانسـه را به خاطر دوران 
پـس از انقـاب تجلیـل نمی کنند، بلکـه به خاطر 
مبـارزات  و  کارنامه هـا  و  شـعار ها  اندیشـه ها، 
آزادی خواهانـۀ پیـش از انقـاب تحلیل و تجلیل 

می کننـد.
۸ ثـور بـه عنـون روز پیـروزی انقـاب اسـامی 
افغانسـتان، تشابه بسـیار از نظر وقوع و پیامد های 
پیـش و بعـد از آن دارد. ۸ ثـور بـا خـط  فکـری 
اسـام خواهی، آزادی خواهی و بـرادری و برابری 
جنگ هـای  بـا  متأسـفانه  امـا  می گـردد،  آغـاز 
تنظیمی و آشـوب بـه پایان می رسـد. پیش فرض 
اصلـی تحلیـل مـا را همیـن بیـان فوق می سـازد.

****
اکنـون مـا در کشـور خود گواه سـه نسـل مرتبط 
بـا نهضـت اسـامی هسـتیم کـه حیـات به سـر 
و  نسـل ها خاطـرات  ایـن  کـدام  هـر  می برنـد. 
برداشـت های منحصـر بـه فـرد خـود را از ایـن 
نهضـت و جهـاد داشـته و احسـاس تعلـق و این 
هویـت را چـه بـه عنوان افتخـار و چه بـه عنوان 
تأسـف و مامت گری هـا با خود حمـل می کنند. 
نسـل سـوم ایـن نهضـت گـواه دو گـروه سـنی 
اسـت،  یکی متولدین دهـه ۶0 و دیگری متولدین 
دهـه 70 خورشـیدی، هر دو نسـل جوانی اند که 
در حـدودی بیسـت تـا سـی و اندی سـال دارند. 
این نسـل جمعیت فعال کشـور را تشـکیل داده و 
در شـکل دادن جنبش هـای اجتماعـی و سیاسـی 
آیندۀ افغانسـتان نقش بـارزی را به عهده خواهند 
داشـت. ایـن نسـل پیرامـون نهضـت اسـامی و 
جهـاد افغانسـتان و انقـاب اسـامی در خـای 

اطاعاتـی و انفورماتیـک بـه سـر می برنـد. عامل 
ایـن خـای اطاعاتی و فکـری، به احتمـال زیاد 

سـه متغیـر زیرین می باشـد.
کمبـود نهاد های فرهنگی، پژوهشـی   .1
و رسـانه یی بهینـه که ُکل جریـان نهضت و جهاد 
را در نظر داشـته و اطاع رسـانی الزم را برای این 

نسـل انجـام دهند.
در  تنظیمـی  جنگ هـای  رخ دادن   .2
کشـور که گـرد و خاک آن ارایـه اطاعات اصلی 
و دقیـق پیرامـون نهضـت اسـامی و جهـاد را 
تحـت تأثیـر قـرار داده و مانـع شـکل گیری درک 
اندیشـه یی و تأریخـی از اصاحـات و خدمـات 

اسـت. گردیـده  آن  سـازندۀ 
پُـر شـمار بـودن نهاد هـای فرهنگی،   .3
پژوهشـی و رسـانه یی کـه بـا راهبـرد و برنامـه و 
راهـکار منظـم آغـاز و انجـام نهضت اسـامی و 
جهـاد افغانسـتان را وارونـه سـاخته و میـراث و 
دسـت آورد آن را منحصر به هرج و مرج، کشـت 
و کشـتار، چـور و چپـاول و تخریـب شـهرها 

معرفـی کننـد.
در یـک تحلیـل دانشـگاهی می تـوان کارنامه های 
مثبـت، دسـت آوردهای گرانسـنگ و میراث های 
خـوب آن را تحـت عناوین ذیل دسـته بندی کرد.  

یکم: عرصۀ دین و دین مداری؛
بـه عنـوان مقدمـه بایـد عرض کـرد که پیـش از 
این که نهضت اسـامی شـکل بگیرد، افغانسـتان 
به عنوان سـرزمینی که سـابقۀ 1400 سـالۀ تجربه 
زنده گـی بـا عقایـد، فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت 
اسـامی داشـته، گـواه خیزش هـا و جنبش هـای 
فراوانـی مبتنی بـر دین در برابر تجاوز، اسـتعمار، 
نمونـۀ  دو  می باشـد.  سکوالریسـم   و  اسـتبداد 

بـزرگ آن جنبـش سـه گانۀ غازیان این سـرزمین 
در برابـر اسـتعمار کهـن انگلیـس و قیـام امیـر 
حبیـب اهلل خـادم، دیـن رسـول اهلل در برابـر نظام 
سکوالریسـتی و دین گریـز شـاهی، شـاه امـان اهلل 
خـان می باشـد. امـا تا زمـان شـکل گیری نهضت 
اسـامی، کشـور فاقـد تنظیمـات دارای اندیشـۀ 

منظـم و سیسـتماتیک اسـامی بوده اسـت.
بدین ترتیـب، دسـت آورد های نهضت اسـامی و 
جهـاد، در عرصـۀ دیـن و دین مـداری را می توان 

چنیـن دسـته بندی کرد:
الف: ورود اندیشۀ معاصر اسالمی به کشور؛

پیـش از شـکل گیری نهضـت اسـامی اندیشـۀ 
اسـامی موجـود در کشـور مبتنی بـر آموزه های 
خانقاهـی )صوفیانه(، مدرسـه یی )علمایـی( بود، 

ایـن اندیشـه ها چند بـار باعـث خیـزش و قیـام 
اسـامی شـده بودنـد، امـا اندیشـۀ منظـم بـرای 
اسـامی  اسـامی و حکومـت  برپایـی جامعـه 
نداشـتند. پس از پیـروزی قیام ها دوبـاره فروکش 
کرده و نظام به سـوی امارت و شـاهی اسـتبدادی 
فـرو می رفـت. از همیـن جهـت بـود که اندیشـۀ 
موجـود توانایـی مبـارزه با اسـتبداد کبیـر آن روز 
را نداشـت. حتـا گاه گاهی برخـی از خانواده های 
راسـتای  در  مولوی هـا  از  برخـی  و  پیـران 
فتـوا  سـلطتنی  نظـام  و  اسـتبداد  مشروع سـازی 

می کردنـد. صـادر 
هم چنیـن ایـن اندیشـه توانایـی معارضه و سـتیز 
بـا اندیشـه های نـو آن روزگار ماننـد مارکسیسـم 
و لیننیسـم را نداشـت. چنانچه برخی کمونیسـت 
شـده ها کسـانی بودند کـه از از مـدارس دینی آن 
روز برخاسـته بودنـد. چـون اندیشـۀ خانقاهی و 
مدرسـه یی نتوانسـته بـود، در برابـر پاسـخ های 
اسـام  به ویـژه  دیـن  برابـر  در  آنـان  اعتراضـی 
پاسـخ داشـته باشـد، به ناچار اندیشـۀ کمونیستی 
به عنـوان مکتب رهایی بخش از اسـتبداد و سـتم 

رواج پذیرفـت.
ورود اندیشـۀ معاصـر اسـامی از مصـر، ایران و 
پاکسـتان، که افتخار نخسـتین انتقال دهنـدۀ آن را 
پوهانـد غام محمد نیـازی در کارنامۀ خـود دارد، 
خـود بسـتر نوینـی را بـرای تفکـر و معارضه در 
برابـر کمونیسـم فراهـم آورد و اندیشـۀ نظام منـد 
بـرای بنـای نویـن جامعه و نظام سیاسـی اسـام 
ارایه کرد که در تاریخ و اندیشـه و فلسـفۀ کشـور 
ُرخ داد و جریانـی بـس بـزرگ و پُرکارنامه اسـت 
کـه دیـن اسـام را از انـزوای خانقـاه و مدرسـه 
بـرون  آورده و وارد دانشـگاه، جامعـه، اقتصـاد، 

سیاسـت و دولـت کرد.
ب: بازگشت به قرآن و سنت؛ 

در روز گار پیـش از نهضـت اسـامی قرآن کریـم 
از نظـر تفکـر و تدبـر در معانـی آن و اسـتخراج 
بـه  جماعت سـاز  و  جنبش سـاز  پیام هـای 
فراموشـی سـپرده شـده بود و فقط به تـاوت آن 
اندکـی توجـه می گردیـد. ایـن اعضای نخسـتین 
نهضـت اسـامی اعـم از اسـتادان و دانشـجویان 
بودنـد کـه جرأت مندانه به قرآن و سـنت مراجعه 
کردنـد و پیام هـای انسان سـاز و جامعه سـاز آن را 
بـه گوش مردم رسـانیدند. به عنوان نمونه شـهید 
اسـتاد ربانی جلد اول تفسـیر فی ظـال را ترجمه 
کـرد و شـهید اسـتاد نیـازی کتابی گرانسـنگ در 

حجیـت سـنت پیامبر نوشـت.
ایـن فکـر در جریـان جهـاد چنان گسـترده شـد 
کـه ما در محیط هجرت و سـنگر، شـاهد هزاران 
حلقـات تدریسـی و تربیتـی آمـوزش تـاوت و 
تفسـیر قرآن کریـم بودیـم و صد هـا جلـد کتـاب 
در زمینـۀ تفسـیر و به ویژه آموزه هـای جهادی آن 
یـا از زبـان عربی ترجمه گردید و یا آنکه توسـط 
نویسـنده گان فارسـی و پشـتو زبان نوشـته شد. 

پ: تولید انبوه عالم اسالمی؛ 
پیـش از آن کـه نهضت اسـامی شـکل بگیـرد و 
جهـاد در برابـر رژیم کمونیسـتی آغاز گـردد، در 
داخـل کشـور مـدارس بـزرگ وجود نداشـت تا 
توانایـی تولیـد علمـاء را بـه انـدازۀ نیـاز کشـور 
داشـته باشـد و فقط عاقه منـدان دانش اسـامی 
به کشـور هنـد از طریق قاچاق سـفر می کردند و 
پـس از سـال ها رنـج و تعب و حتـا وظیفه جمع  
کـردن به کشـور بر می گشـتند. طبیعی اسـت که 
شـمار ایـن چنیـن قهرمانـان خیلـی انـدک بود و 
بـرای همـۀ کشـور بسـنده نبـود تـا آنجـا کـه به 
روایـت ریش سـفیدان آن روز اکثریـت مسـاجد 
فاقـد امام بودنـد، در دوران آغازین جهاد عالمانی 
را  شـهیدان  جنـازه  نمـاز  کـه  نمی شـدند  پیـدا 
بخواننـد. دوران جهـاد بـا ایجـاد هـزاران مدارس 
زمینـۀ تولیـد انبـوه عالـم اسـامی را فراهـم و 
علمـای فراوانـی را تقدیـم جامعـه کـرد که خود 
عامـل بـزرگ اسـت بـرای گسـترش، حفـظ و 

تـداوم فرهنـگ و تمدن اسـامی.
ت: بیداری اسالمی؛

بزرگ تریـن دسـت آورد نهضت اسـامی و جهاد 
بیداری اسـامی اسـت، بیـداری که کمتـر فرزند 
میهـن اسـت کـه از آن بهـره نبـرده باشـد، امواج 
ایـن بیـداری چنـان قـوی اسـت کـه ده سـال و 
انـدی کار فرهنگـی و رسـانه یی جامعـه جهانـی 
نتوانسـته اسـت در آن خلـل عمیـق وارد کنـد و 
آن را بـه ُکنـدی دچـار سـازد. عکـس العمل هـا 
در  افغانسـتان  مـردم  میلیونـی  خیزش هـای  و 
شـهر ها و روسـتاهای کشـور در برابـر حـوادث 
قرآن سـوزی کشـیش امریکایی و هم چنان صد ها 
نهـاد اجتماعـی - مدنی اسـامی نمایان گر ژرفا و 
اصالـت ایـن بیداری اسـت. چـه کسـی می تواند 
ایـن دسـت آورد بـزرگ را نادیـده بگیـرد و چـه 
کسـی می توانـد ایـن بیـداری را به خـواب ببرد؟

ث: ایجاد و گسترش احزاب و رهبری دینی؛ 
پیـش از شـکل گیری نهضـت اسـامی، رهبـری 
کشـور به دسـت خاندان شـاهی، خان هـای قبایل 
و ملک ها قرار داشـت. مرشـدان تصوف و خیلی 
از علمـای آن روزگار در راسـتای فرامیـن آنـان 
کار می کردنـد و مشـروعیت بخش اسـتبداد آنـان 
بودنـد. اگر چـه در دروان پُردامنۀ مبارزات بر ضد 
اسـتعمار انگلیس علماء و مرشـدان تصوف نقش 
رهبـری  کننـده داشـتند؛ ولـی امیـر عبدالرحمـن 
خـان تمامـی آنـان را به زنـدان کشـانیده و آنانی 
را کـه از شمشـیر او رسـته بودنـد یا تبعیـد کرده 
و یـا اینکـه منقـاد خود سـاخته بـود. بنابراین، در 

آن زمـان علمـای دین که دارای اندیشـه مسـتقل 
بـوده و ادعـای رهبـری حداقل بخشـی از جامعه 

را داشـته باشـند، دیده نمی شـد.
گام هـا  پُرمایه تریـن  و  اولیـن  اسـامی  نهضـت 
در  و  گذاشـت  دینـی  رهبـری  ایجـاد  بـرای  را 
دوران جهـاد آن را بـه اوج رسـاند. چنانچـه در 
محیـط سـنی و شـیعه تمامـی رهبـران احـزاب 
دیـن  علمـای  به دسـت  اسـامی  تنظیم هـای  و 
و روشـنفکران مسـلمان بـود،  نیروهـای قومـی و 
دموکـرات نتوانسـتند حتـا کوچکتریـن جبهـۀ را 
بـر ضـد تجاوز اتحـاد شـوروی ایجاد کننـد. این 
دسـت آورد بسـتر کانی بود برای رهبری کشـور 

به سـوی نظـام اسـامی.
دوم: عرصۀ سیاست و روابط بین الملل؛

الف: نام کشور؛
تـا پیـش از پیـروزی انقاب اسـامی افغانسـتان 
در  حاکـم  دولت هـای  خ.  هــ.  سـال 1371  در 
ایـن کشـور نام هـای گوناگـون داشـتند: در زمان 
ظاهـر شـاه »دولـت شـاهی افغانسـتان«، در زمان 
داوودخـان »جمهـوری افغانسـتان« و سـرانجام، 
در دوران رژیـم کمونیسـتی  »دولـت دموکراتیک 

افغانسـتان«. خلق 
و سـزاوار  در خـور  نام هـا  ایـن  از  یـک  هیـچ 
مردمـی نبـود که با عقیـده و فرهنگ اسـامی در 
ایـن کشـور می زیسـتند و بایـد نام کشـور شـان 
اسـامی می بـود. در نتیجۀ زحمـات و تاش های 
نهضـت اسـامی و جهـاد بـود کـه نام کشـور به 
»دولت اسـامی افغانسـتان« تغییر یافـت و امروز 
کـه کشـور »جمهـوری اسـامی افغانسـتان« نـام 
گرفتـه اسـت و در عرصـۀ روابـط بیـن الملـل به 
ایـن نـام یاد می شـود و نام در خور بـرای ملت و 
زنده گـی معاصر اسـامی آنان اسـت خـود نتیجۀ 

نهضـت و جهـاد مردم افغانسـتان اسـت.
ب: قانون اساسی مبتنی بر اسام؛

در دوران شـاهی، قانـون اساسـی کشـور پاس دار 
امتیـازات خانـدان حاکم بود و نه پـاس دار حقوق 
اساسـی ملـت. در آن قانـون شـاه باالتـر از قانون 
دانسـته می شـد، در حالـی کـه مـا می دانیـم فقط 
خـدا باالتـر از قانـون اسـت. شـاه غیـر مسـوول 
شـناخته می شـد، در حالـی  کـه فقـط دیوانه ها از 
قانـون معـاف می باشـند، معلـوم نیسـت که شـاه 
آن روز خـدا بـود یـا دیوانه! در زمان کمونیسـتان 
پـاس دار  و  معـرف  افغانسـتان  اساسـی  قانـون 
امتیـازات حـزب دموکراتیـک خلـق و اندیشـۀ 

بود. کمونیسـتی 
افغانسـتان« و  قانـون اساسـی »دولـت اسـامی 
امروز قانون اساسـی یی کـه در آن عقاید و احکام 
اسـامی اسـاس قرار گرفته اسـت و تمـام قانون 
مدنـی پیرو اسـامیت آن اسـت، کارنامه و میراث 

خـوب جهاد اسـت.
پ: گسترش روابط با جهان اسالم و غرب؛

در زمـان امیـر عبدالرحمـن خـان، کشـور فقط با 
هنـد بریتانـوی روابـط دیپلوماتیـک داشـت. در 
زمان شـاه امـان اهلل ایـن روابط با اکثر کشـور های 
جهـان گسـترش یافـت. در زمـان آل نـادر روابط 
کشـور خیلی محـدود بود و تحـت تأثیر انگلیس 
قـرار داشـت. در دوران اخیـر در بسـت در اختیار 
اتحـاد جماهیـر شـوروی قـرار داشـت. روابط با 
همسـایه گان مسـلمان تیـره و بحرانـی بـود. در 
دروان جهـاد روابـط با همسـایه گان مسـلمان در 
برتریـن سـطح آن قـرار گفـت. مـردم مـا کـه از 
نظر ارتباطات گسـترده با جهان  اسـام گسسـت 
پنج صـد سـاله داشـتند، در این زمان بـود که موج 
مهاجرت و ورود مجاهدین کشـور های اسـامی 
و رفتـن دانشـجویان مجاهدیـن افغانسـتانی بـه 
ارتباطـات  اسـامی،  کشـور های  دانشـگاه های 
بین المللی با جهان اسـامی را مسـاعد سـاخت، 
به ویـژه آن کـه ورود مجاهدیـن جهـان اسـام به 
سـنگرهای جهـاد افغانسـتان ایـن ارتباطـات را 
تسـریع بخشـید. کشـور ما بـه عنوان خیـزش گاه 
معرفـی  جهـان  بـه  آزادی خواهـان  و  قهرمانـان 
گشـت. در ایـن دوران بود که سـیلی از مهاجرین 
به کشـور های غـرب پناهنده شـدند و کمک های 
کشـور های غربـی بـه جهـاد افغانسـتان سـرازیر 
گشـت، طبیعی اسـت کـه ایـن روابـط در تحول 
جامعـۀ بسـته و قبیله یـی و حرکـت آن به سـوی 
مـدرن  شـدن بی اثـر نیسـت و می توانـد تجـارب 

گران بهـای را در اختیـار مـردم مـا قـرار دهد.
ت: شکست کمونیسم جهانی؛

 نهضت اسـامی و جهاد افغانسـتان باعث گشت 
کـه نهضـت جهانی کمونیسـم هم به عنـوان یک 
نهضـت فکـری، هـم بـه عنـوان دولـت جهانـی 
و هـم بـه عنـوان یـک جهان بینـی همـه شـمول 
اصلـی  دولت هـای  حتـا  و  بخـورد  شکسـت 
آنـان روسـیه و چیـن عـزم بـه طـرد و تـرک این 

بگیرند. ایدیولـوژی 
سوم: عرصۀ فرهنگ و اجتماع؛
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نهی
تعریـف نهـی: هرگاه متکلم با داشـتن صاحیت و اسـتعاء 
بـر جانـب مقابـل، از وی نکـردِن کاری را مطالبـه نمایـد، 

نهــی نامیده می شـود.
 نهی به اعتبار ناهی:

هـرگاه ناهـی )بازدارنـده( شـخصی را از انجـام عملـی بـاز 
دارد، از سـه حـال خــــــالی نیسـت: یـا ناهـی مقامـی 
بلندتـر و عالی تـری نســــبت بـه شـخص نهی شـده دارد؛ 
و یـا ناهـی و شـخص نهی شـــــده از صاحیـت و موقف 
یک سـانی برخوردارنـد، ویـا هم نهی کننـده از مقام و موقف 
کمتـری نسـبت به شـخص نهی شـده برخـوردار اسـت، که 
در صـورت اول )بلنـد بـودن موقـف نهی کننـده نسـبت بـه 
شـخص نهی شـده( نهـــی، در صورت دوم )مسـاوی بودن 
موقـف نهی کننـده و شـخص نهی شـده( التمـــــاس و در 
صــورت سـوم )کمتـر بـودن موقـف نهی کننـده نسـبت به 
شـخص نهی شـده( دعـــــا نامیـده می شـود. در ایـن میان، 
دو گزینـه ی اخیـر )التماس و دعا( کاربرد وسـیعی در شـعر 

دارند.
  مثال التماس:

فلک محو نگاه روشــن تو
به هر جا یوسفی در گلشــن تو

مزن پا در حریم دل که چون گرد
از آن ترســم بگیرد دامن تو

          »فکرت«
 این جـا شـاعر در مصرع دوم، دوسـت خـود را از گام نهادن 
در حریـم دلـش باز مـی دارد و دلیلـش را هم هراسـان بودن 
گـرد  ماننـد  وی  دل  مبــــادا  این کـه  از  می دانـد  خـود 
دامن گیـِر او گـردد. در ایـن صورت، شـاعر از طـرف مقابل 
کـه در انسـانیّت بـا وی مساوی سـت، عدم اجـرای کاری را 
مطــالبه کـرده اسـت؛ اّما اجـرا ویا عـدم اجرای آن تـوأم با 
اجبـار نبـوده، بلکـه مربوط و منـوط به ارادۀ خـودِ  مخاطب 
اسـت کـه آن را انجـام می دهـد ویا خیـر؟. چنیـن مطالبه یی 

التمـاس نامیده می-شـود.
 یادداشـت: نهـی معمـوالً در شـعر تـوأم بـا دلیـل آن ذکـر 
می گـردد کـه ایـن خود بـه نحـوی باعـث وضـوح در معنا 

گردیـده و توصیه آمیــز تلقـی می شـود.
  بیت: 

تو بنده گی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روِش بنــده پروری داند

 »حافظ«
 در ایـن بیـت، شـاعر مخاطبـش را از بنده گـی کـردن بـه 
شـرط حصـول مـزد بـاز مـی دارد، سـپس اذعـان مـی دارد 
این کـه خواجـــه خـود به این کـه بنـده گان را چگونـه باید 

پـرورش و نـوازش کنـد، واقـف اسـت.
   یادداشـت: هـرگاه شـاعر خـودش را از اجـرای عملی باز 
دارد و نهی کننـده و نهی شـده هـر دو شـخص خـودِ شـاعر 

باشـد، نهی خودی نامیــــده می شـود. 
   بیت: 

چوشمع از تیغ تسلیم وفا گردن مکش بیدل
اگر سر رفت گو رو، رنگ بر روی تو می آید

  »بیدل«
 در ایـن بیـت، شـاعر خـودش را از عصیان گـری در برابـر 
شمشـیر وفـا نهـی می کند، که  نهـی خودی نامیده می شـود. 

۵ تمنا
شـدن  بـرآورده  شـاعرآرزوی  کـه  آنسـت  تمنـا:  تعریـف 
کاری را در سـر می پرورانـد کـه گاه تحقـق آن محـــال، و 

گاهی هـم ممـــکن بـه نظـر می-رسـد.
  بیت:

گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا
چشـــم دارم که سامی برسانی ز منش

 » حافظ«
بادصبـــا ســــامش  تـا  اینجـا شـاعر آرزو می بـرد   در 
را بـرای دوسـتش برسـاند، ولـی رســــاندن ایـن پیـام را 
مشـروط بـه رسیــــدن او بـه سـرمنزل وی قـرار می دهـد.   
 محـال بـودن آرزو: آرزو کـردن چیزی که در گذشـته اتفاق 
افتـاده اسـت، معمـوالً محـال دانسـته می شـود. بـه تعبیـر 

دیگـر، هـرگاه آرزو بـه اعـاده ی چیـزی تعّلـق یابـد کـه در 
گذشـته رخ داده اسـت، محـال خواهـد بود. زیرا بازگشـت 

بـه گذشـته و اعـادۀ یـک امـر معـدوم محـال می نماید.
  بیت :

از سـِر مستی دگر با شـــــاهِد عهد شباب
رجعتی می خواستم لیکن طاق افتاده بود

   »حافظ«
 شـاعر در اینجـا بـا مسـتی یی که داشـته اسـت، هم آغوشـی 
بـا شـاهد زمـان جوانـی را در سـر می پروراند)فی الجملـه 
حالی کـه  در  می کنـد(،  آرزو  را  دوبـاره اش  شـدن  جـوان 
بازگشـتن بـه جوانـی عادتـاَ  و طبیعتـَا امـِر محـال اسـت و 

نمی پذیـرد. برگشـت 
محال به یک اعتبار و ممکن به اعتبار دیگر

 بیت: 
در جهــان شاعر شــدم، ای کاش آدم می شدم

زین فضولی های طبع خویش بی غم می شدم
   »صوفی عشقری«

 در اینجـا محـال اسـت اینکـه کسـی شـاعر باشـد، امـا آدم 
نباشـد؛ امـا برعکـِس آن عقـًا ممکـن بـه نظـر می رسـد. 
کمااینکـه کسـی آدم باشـد، اّمـا شـاعر نباشـد. گاهی شـاعر 
چیـزی را در گذشـته آرزو کرده  اسـت که تا هنـوز برآورده 

است. نشـده 
 بیت:

زلف هـندوی تو گفتــم که دگـــــر ره نزند
سال ها رفت و بدان سیرت و شانست که هست

 »حافظ« 
   یادداشـت: بایـد خاطـر نشـان کـرد کـه تمنـا معمـوالً بـا 
جملـه ی اخباری همراه اسـت. امـا گاه گاه در جمات امریه 

نیـز بـه کار می رود. 
تمنا در ضمن جملۀ اخباری:   •
کاش هم دوش غبار از خاک برمی خاستیم

حیف عمر ما که همجون سایه زیر پا گذشت
   »بیدل«

تمنا در ضمن جملۀ امریه:  •
 بیت:

از خیالش در دلم  ارژنگ ها خون می خورد
یکــسر مو کاش ســر در کلک بهزادم دهیــد

  »بیدل«
تفویـض: آنسـت کـه شـاعر انتخـاب میـان دو امـری را که 
خـود بیـان کـرده اسـت بـه مخاطـب واگـذار می کنـد؛ امـا 
نتیجـۀ نهایی یـی را کـه از آن دو بـه بـار می آیـد خـودش 

می دهـد.  توضیـح 
 بیت:

خواه بر گردون قدم زن خواه رو زیر زمین
جز همین ویرانه نتوان یافت جای دیگرت

   »بیدل«
 شـاعر در مصـرع اول ایـن بیـت، انتخاب میـان دو امری را 
کـه خـود ذکر کـرده اسـت، بـه مخاطـب تفویـض می کند؛ 
امـا در مصـرع دوم، نتیجـۀ نهای یی را که از آن دو به  دسـت 
می آیـد خـودش بیـان کـرده اذعـان مـی دارد اینکـه: اگـر به 
گـردون گام بگـذاری ویـا هـم زیر زمیـن هبوط کنـی، فقط 

در همیـن ویرانـه تـرا می تـوان یافت. 
  بیت:

گر خود حریف شاهی و گر هم نشین ماه
زنهار! خاک هم نفس آخرین تست

 

» ت فکـر «
 در ایـن بیـت، شـاعر در مصـرع اول دو حالـت را یادهانی 
می کنـد؛ اّمـا در مصـرع دوم بـه مخاطـب گوشـزد مـی دارد 

کـه در هـر دو حالـت خـاک، هم نشـین آخرین اوسـت.
استفهام

 اسـتفهام: آنسـت کـه شـاعر مقصـود خـود را بـه شـکِل 
پرسـش طـرح می کنـد کـه در مـوارد مختــــلف، مفاهیـم 

افـاده می کنـد. را  مختلفـی 
کاربردهای باغی استفهام  

 اسـتفهام بـه اعتبـار کاربردهـای باغـی آن بـه دسـته های 
ذیـل تقسـیم می شـود:

   1- اسـتفهام سـلبی: اسـتفهام سـلبی آنسـت کـه شـاعر 
موضوعـی را بـه صـورِت سـوالیه ی مثبت مطــرح می کند؛ 
اما مقصود وی نفــی و سـلب چیزی سـت که از آن پرسش 
صـورت گرفته اسـت، نه دریافت پاسـخ مناسـب بـرای آن. 

 بیت:
کجاست جلوه گهی تا قدم نِهم آنجا؟
به جز هنـر که دوگامِ قلم نِهم آنجا

 »فکرت«
 در مصـرع اول ایـن بیـت، شـاعر مقصود خـود را که همانا 
نفـِی موضـوع اسـت بـه شـــــکل جملـه ی پرسشـی بیان 
مـی دارد. شـاعر می-پرسـد که کجـا جلوه گهی سـت تا آنجا 
گام بگـذارم؟ یعنـی، جلـوه گاهی نیسـت تا آنجا پنـاه ببرم، 

بـه جـز هنر کـه در آنجـا می توان بـا گام قلم قـدم زد. 
 بیت: 

کجا رویم که سرمنزلی به دست آریم؟
چو خّط دایره انجام ما هم آغاز است

   »بیدل« 
 شـاعر در مصـرع اول اذعـان می دارد که کجـا محلی وجود 
دارد کـه بـا رفتـن به آنجـا به سـرمنزل مقصـود نهایی خود 
نایـل گردیـم؟. منظـور شـاعر ایـن نیسـت کـه بـرای ایـن 
ایـن  بـا  او  بلکـه  پاسـخی دریابـد؛  از مخاطبـش  پرسـش 
پرسـش بیـان می دارد کـه مکانی نیسـت تا با رفتـن به آنجا 
بـه منـزل نهایـی خود برسـیم؛ چـه ما شـبیه خـط پرکاریم. 
زمانی کـه بـه انجـام رسـیدیم آغـاز و حرکـت دوباره یی در 

داریم.  پیـش 
   2- اسـتفهام ایجابی: آنسـت که شـاعر چیزی را به شـکل 
سـوالیه ی منفـی طـرح می کنـد. به تعبیـر دیگر، بـه صورِت 
منفـی از چیـزی سـوال می کنـد؛ امـا مقصود مـورد نظر وی 

نفـی آن موضـوع  نـه؛ بلکـه اثبات و ایجاب آن اسـت.
   بیت: 

تیمار غریبان سبب ذکـــر جمیل است
جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟

   »حافظ« 
   در اینجا اگر مصرع دوم را سـوالیۀ منفی بپنداریم، شـاعر 
موضـوع را بـه جانب مقــابل این گونه بیان می کند: مـــگر 
ایـن اصـــل )پرسـتاری از غریبـان( در شـهر شـما مـروج 
نیسـت؟ منظـورش، بلکـه هسـت. نتیجـه اینکـه، پـس چرا 
از ایـن قاعـده پیـروی نمی داری؛ یعنـی از چـه بیمارانت را 
تیمـارداری نمی کنـی؟. بنـا ایـن بیـان، منظـور شـاعر اثبات 
آن چیزی سـت کـه از آن بـه صـورت منفـی سـوال کـرده 

ست. ا
   بیت: 

ایدل ترا نگفتم کز عاشقی حذر کن؟!
بگذار نیکوان را وز مهر شان گذر کن

   »قطران تبریزی«
 در این بیـت شـاعر بـه صـورت اسـتفهام ایجابـی و خطاب 
بـه دِل خویـش می پرسـد کـه: آیـا تـرا بـه حذرکـردن از 
بنابرایـن،  عاشـقی انـدرز نـدادم؟ منظـورش؛ انـدرز دادم. 
مقصـود شـاعر اثبـات آن چیزیسـت کـه از آن بـه صـورت 

منفـی سـوال کـرده اسـت.
   3- اسـتفهام ناگزیری: آنسـت که شـاعر یأس و ناگزیری 
خـود، و خـاف عـادت بـودِن جانـب مقابـل را در لبـاس 

پرسـش بیان مـی دارد.
 بیت:

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
دوسـتان از راسـت می رنجد نگارم چون کنـم؟

   »حافظ«
 در ایـن بیـت شـاعر در اخیـر مصـرِع دوم، مقصـود خـود 
را بـه گونـۀ پرسـش اظهـار کـرده اسـت کـه ایـن مقصـود 
همـان ناگــزیری خـودش و غیر طبیعی  بـودن جانب مقابل 
)فـرد  وی  کـه  می دهـد  اخبـار  شـاعر  می کنـد.  بازگـو  را 
مورد نظرش( از بیان سـخن راسـت نیز می رنجــد، سـپس 
بـا ناگزیـری می پرسـد کـه بـا چنیـن کسـی چـه می تـوان 

کردن؟. 
  بیت: 

از که جویم همتی و از که خواهم نصرتی
دست تقدیرم اگر این قامت خم داده است

 »فکرت«
 در ایـن بیـت شـاعر درمصـرع اول، ناگزیـری و ناچـاری 
خـودش را در لبـاس اسـتفهام بیـان مـی دارد کـه اسـتفهام 

می شـود.  نامیـده  ناگزیـری 
4- اسـتفهام تعجبـی: آنسـت کـه شـاعر مقصود خـودش را 
کـه همـــانا اظهـار تعجـب اسـت، در ضمـن پرسـش بیان 
مـی دارد و بعـد از طـرح مقدمه یـی، تعجبـش را از خـاف 

عـادت بـودن طـرف مقابـل اظهار مـی-دارد.
 بیت: 

از من سوخته آن یار نمی پرســد هیچ
خبری زین دِل افگار نمی پرسـد هیچ

اوطبیب من و من کشته ی بیمارِ غمش
چه طبیب است که بیمار نمی پرسد هیچ

  »حافظ«
 در ایـن بیـت شـاعر نخسـت بـا طـرح مقدمه یی  معشـوقۀ 
متعجبانـه  را طبیـب خـود معرفـی می کنـد. سـپس  خـود 
چگونـه  کـه  می-پرسـد  دیگـری(  کـس  ویـا  خـود  )از 
طبیبی سـت که هیـچ از احـوال بیمار خود جویا نمی-شـود 
ونمی پرسـد، و ایـن کامـًا غیرطبیعـی اسـت. زیـرا پرسـان 
کـــــردن و جویا شـدن از حال بیماران، رسـالت و وظیفه 

یـک طبیب اسـت. 
  بیت:

نگارم داشت در تعویض دل ها سودی ولیکن
چه صّرافست کز این رونق بازار می ترسد

   »فکرت«
 در این بیت شـاعر نخسـت با طرح مقدمه یی، دوسـتش را 
صـّراف دل هـا معرفـی می کنـد و نیز اذعـان مـی دارد که در 
این تعویض برای وی سـودی نهفته اسـت. سـپس تعجبش 
را ازخــــاف عـادت بـودِن جانـب مقابل در مصـرع دوم 
بیان کرده متعجبانه می پرســـــد که چـــگونه صرافی ست 
کـه از گرم شـدن بـازار هـراس دارد، درحالی کـه صّراف هـا 
عادتـًا بـه دنبـال گرمی بازارنـد. همین خاف عـادت بودن، 

خود مایۀ شـگفتی و تعجب شـاعر شـده اسـت.
۵- اسـتفهام مضاعـف: آنسـت کـه دو پرسـِش پیهـم از دو 
چیـز متفـاوت در یـک بیـت، ویـا یک مصـرع بـه کار رود. 
مقصـود مورد نظر شـاعر از آن، از یکسـو افـزودن بر زیبایی 

کام و از سـوی دیگـر، افـادۀ معنـای مقصود اسـت.
 

بیـان و    بدیع     در      نـو     یافتـه های 

بخش ششم

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

ACKU



 صبحـگاه جمعـه هشـتم ثور 13۵7 خورشـیدی، آسـمان 
پایتخـت را صـدای ترسـناک هواپیماهـای شـکاری بـم 
افگـن میـک هـای روسـی ارتـش افغانسـتان مربـوط بـه 
کودتاچیـان حـزب دموکراتیـک خلـق، فـرا گرفتـه بـود. 
کودچیـان ایـن حزب که در شـامگاه روز پیـش)7 ثور( از 
غلبـه بر قـوای مدافع حکومـت محمـدداوود در پایتخت 
خبـر دادند، هنـوز بر قوماندانـی قوای مرکـز در داراالمان 
و فرقـۀ ریشـخور دسـت نیافتـه بودنـد. بـم افگـن هـای 
کودتاگـران بـروی هر دو مرکـز نظامی که نیروهای شـان 
در حـال حرکـت بـه سـوی شـهر و ارگ کابـل بودند، بم 
مـی ریختنـد. من بـا جمعـی از محصـان خوابگاه)لیلیه( 
مرکـزی دانشـگاه کابل سـاعت 9 صبـح آن روز)جمعه ۸ 
ثـور( بـه کوه علـي آبـاد مقابل خوابـگاه دانشـگاه رفتم تا 
بمبـاران فرقـه ریشـخور و نواحـي آنـرا نظاره کنـم. آتش 
دافـع هـواي مخالفـان کودتا یک فروند میـک کودتا چیان 
را در آسـمان داراالمـان سـرنگون کـرد. پیلوت)خلبان( با 
چتـر نجـات بـه سـاحۀ تحـت کنتـرول کودچیـان فـرود 
آمـد. تا سـاعت 11 قبـل از ظهر ایـن روز)جمعـه ۸ ثور( 
صـداي بمبـاران و آتـش دافـع هـوا و توپخانـه خامـوش 
شـد و مـن هـم بطـرف خوابـگاه آمـدم. در پـارک جلـو 
خوابـگاه صدهـا محصل به نشـرات رادیو کـه در کنترول 
کودتـا چیـان قـرار داشـت گـوش میدادنـد. رادیـو، خبر 

کشـته شـدن سـردارمحمد داود و بـرادرش سـردارمحمد 
نعیـم را اعـان کـرد و بافاصله »هورا هـورای« محصان 
اعضـای حـزب دموکراتیـک خلـق در فضـای ایـن پارک 

. پیچید
آن روز، جمعـه هشـتم ثـور 13۵7 بـود و آغـاز جنگی که 
تـا امـروز جمعه هشـتم ثـور 1397)زمان نـگارش مقاله( 
ادامـه دارد؛ جنگـی کـه چهـل سـاله شـد. جنـگ چهـل 
سـالۀ افغانسـتان طوالنـی تریـن جنـگ در تاریـخ معاصر 
بشـریت اسـت. ناگـوار تـر اینکـه هنـوز پایانـی بـر ایـن 
جنـگ متصـور نیسـت. تبعات داخلـی جنگ چهل سـاله: 
چهـل سـال جنـگ، تحـوالت و تبعـات بسـیاری را در 
نظام و سـاختار اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و 
عرصه هـای مختلـف زنده گی جامعه و کشـور افغانسـتان 
ایجـاد کـرد. مناسـبات جدید قدرت را در عرصۀ سیاسـی 
حالـت  از  را  قـدرت  سـاختار  داد.  شـکل  اجتماعـی  و 
عمـودی و انحصـاری قومـی و قبیله یـی به صـورت افقی 
در میـان اقـوام هـر چنـد نـه بـه صـورت افقی گسـترش 
داد. امـا ایـن تغییـر در مناسـبات قدرت متدرجـاً در طول 
ایـن چهـل سـال بـه جـای آنکـه ارزش اتـکای سیاسـت 
ورزان و جامعۀ سیاسـی افغانسـتان را برای کسـب قدرت 
بـه جامعـۀ خودشـان و مـردم تقویـت کند، فرهنـگ اتکا 
بـه خارجـی و منابـع خارجـی را در دسترسـی بـه قدرت 
و حفـظ قـدرت افزایـش و گسـترش داد. سـتیزه جویی 

و نابرده بـاری آیدئولوژیـک در جامعـه شـدید و عمیـق 
گردیـد و جـای عقانیـت و مـدارای مذهـب حنفـی را، 
بنیادگرایی و افراطیت سـلفی گری سـنی و شـیعۀ انقابی 
گرفـت. طبقـۀ جدیـدی بـر مبنـای آیدئولـوژی دینـی به 
نـام مجاهـد و رهبـران و فرماندهـان جهـاد در بخشـی از 
جامعـه کـه در تقابـل و جنـگ بـا حاکمیـت چـپ مورد 
و  قدرتمنـدان  جـای  گرفتنـد،  قـرار  شـوروی  حمایـت 
متنفذان اجتماعی را در سیاسـت، اقتصاد و جامعه اشـغال 
کردنـد. اشـرافیت جدیـد جهـادی در ایـن جنـگ چهـل 
سـاله ایجـاد شـد کـه یکـی از ویژگیهایـش، انتقـال ایـن 
اشـرافیِت صاحب قدرت و ثروت از نسـل اول رهبران و 

فرماندهـان بـه نسـل دوم آن ها اسـت. 
هرچند با رسـیدن پای امریکایی ها در هفده سـال پسـین 
و باالکشـیدن افـراد و چهـره های افغـان - امریکایی و از 
غـرب برگشـته در رهبـری قـدرت و رده هـای مختلـف 
حاکمیـت، اشـرافیت جهادی تضعیف شـد.  در این چهل 
سـال جنـگ، نقل و انتقـال عظیمـی در جابجایی جمعیت 
ایجاد شـد. بزرگترین رقـم مهاجرت در تاریخ افغانسـتان 
شـکل گرفت. شـش ملیون نفر افغانسـتان را تـرک گفتند 
و در داخـل نیـز جابجایی هـای عظیمـی از قشـاق ها به 
پایتخـت و مراکـز برخی والیـات انجام یافـت. مهاجرت 
و پراگندگـی جمعیـت افغانسـتان در دو کشـور همسـایه 
پاکسـتان و ایـران و کشـورهای مختلـف جهان کـه هنوز 
هـر چنـد بـه پیمانـۀ کمتـر ادامـه دارد، تاثیـرات مختلف 
فرهنگـی و اجتماعـی را بـروی نسـل هـای جدیـد ایـن 
اجتماعـی  سـاختارهای  گسسـت  گذاشـت.  مهاجـران 
و گسـترش تفرقه هـای قومـی و زبانـی بخـش دیگـر از 
تبعـات جنگ چهل سـاله در جامعۀ چند قومی افغانسـتان 
اسـت. جنـگ چهل سـاله برخـاف این تصـور و ادعا که 
وحـدت ملـی را در مقابلـه بـا تهاجـم و اشـغال خارجی، 
تقویـت کـرد، بـه درزهـای قومـی و زبانـی در جامعـه و 
بـه خصـوص در جامعـۀ سیاسـی، فاصلـه و عمق بیشـتر 
بخشـید. بخـش دیگـر از تبعـات جنـگ چهـل سـاله در 
قربانی هـای عظیـم بشـری، معلولیـت و معیوبیـت ناشـی 
از جنـگ، ظهـور پدیدۀ زیانبـار مواد مخـدر و آلودگی به 
آن و انـواع ناهنجاری هـای دیگـر اجتماعـی، از تضعیـف 
فرهنـگ قانون پذیری تا گسـترش سـتیزه جویـی و تفنگ 
سـاالری و گرفتـاری به اختـاالت و بیماری هـای روانی 
قابـل مطالعـه و مشـاهده اسـت. ملیون هـا تـن بـه ایـن 
مصایـب دچـار شـدند و امـروز بخـش کان و الینحـل 

معضـات جامعۀ افغانسـتان شـمرده می شـود. 
تاثیـرات خارجـی جنـگ: تبعـات خارجـی جنـگ چهل 
سـالۀ افغانسـتان نیز بسـیار گسـترده و قابل توجه اسـت. 
پـای بسـیاری از کشـورهای جهـان به این جنگ کشـانده 
شـد و هـر کـدام بـر مبنـای اهـداف و منافـع خودشـان 
بگونـۀ مسـتقیم و غیـر مسـتقیم درگیـر جنگ چهل سـالۀ 
افغانسـتان شـدند. افغانسـتان در این جنگ، میدان رقابت، 
بـازی و مخاصمـت کشـورهای مختلـف جهـان ومنطقـه 
شـد. ایـن بـازی و رقابـت در زمیـن افغانسـتان در چهـل 
سـالگی جنـگ بجـای آنکـه کاهـش یابـد و بـه سـوی 
همگرایـی و همسـویی جهانی و منطقه ای در مسـیر صلح 
بـرود، پیچیـده تـر و خصمانـه تر مـی شـود. جنگ چهل 
سـالۀ افغانسـتان دو ابرقدرت بزرگ نظامی دنیـا را به این 
کشـور کشـاند. نخست شـوروی را که در دسـمبر 1979 
بـر افغانسـتان لشـکر کشـید، پس از پشـت کـردن به این 
جنـگ در هـم شکسـت. هر چنـد این جنگ تاثیـر مهم و 
تعیـن کننـده بر فروپاشـی آن نداشـت، اما زوال شـوروی 

در جریـان جنـگ علی رغـم آنکه قوایش را از افغانسـتان 
بیـرون بـرد و بـر دولت مـورد حمایتـش در کابل پشـت 
کـرد، رقـم خـورد. وقتـی آخریـن سـربازان شـوروی در 
پانزدهـم فبـروری 19۸9 افغانسـتان را تـرک کردند، نیمی 
ازقـوای یکصـد و بیسـت هـزار نفری شـوروی کشـته و 
مجروح شـده بودند. کشـته ها به 144۵3 نفـر، مجروحین 
بـه 499۸3 تـن ونـا پدیـد شـدگان بـه 330 نفـر بالـغ 
می گردیدنـد. یـک دهـه بعـد)2001( پای ایـاالت متحده 
امریـکا نیـز بگونـۀ مسـتقیم وارد جنـگ افغانسـتان شـد؛ 
هـر چنـد امریـکا و متحـدان غربـی بـا متحدان مسـلمان 
عـرب و عجـم شـان از همـان آغـاز بگونـۀ غیر مسـتقیم 
وارد ایـن جنـگ شـدند و در حمایـت مالی و تسـلیحاتی 
مجاهدیـن یـک طـرف داخلـی این جنـگ قـرار گرفتند. 
پـای امریکایی هـا بیشـتر از رقیبان روسـی شـان در جنگ 
افغانسـتان گیـر مانـد. روس هـا یک دهـه بعد خـود را از 
جنـگ افغانسـتان بیـرون کشـیدند، امـا امریکایی هـا در 
حـدود دو دهـه اسـت کـه در ایـن جنـگ دسـت و پـا 
می زننـد. علـی رغـم آنکـه تلفـات امریکایـی تا کنـون به 
دو نیـم هـزار کشـته و چندهـزار زخمـی مـی رسـد کـه 
بسـیار کمتر از تلفات شـوروی اسـت، ولیکـن این جنگ 
بـرای آنـان پیچیدگـی های بسـیاری بـار آورده اسـت که 

مانـع بیـرون رفتـن شـان از ایـن میدان می شـود. 
نکات مبهم و تعریف ناشدۀ جنگ چهل ساله:

  در چهـل سـال قبـل کـه مـن و هم نسـانم شـاهد آغاز 
جنـگ بودیـم، امـروز و پـس از 40 سـال جنـگ مـداوم، 
نسـل سـوم در افغانسـتان ایـن جنـگ را نظـاره مـی کنند 
و بـا ایـن جنـگ بـزرگ می شـوند. امـا این جنـگ چهل 
سـاله نـکات پر از ابهـام و معماگونه ای در خـود دارد که 

هنـوز تعریـف ناشـده و ناروشـن باقی مانـده اند؛
1:  عقانیـت در جنـگ:  در تمـام ایـن چهـل سـال کـه 
هنـوز آتـش جنـگ مشـتعل اسـت، طـرف هـای مختلف 
جنـگ، انگیـزه و اهـداف جنـگ را نه بـا عقانیـت بلکه 
بـا احساسـات و عواطـف تبییـن و تحلیـل می کننـد. اگر 
گفتمان ملی در افغانسـتان برای تعریـف جنگ با رویکرد 
معطـوف بـه منافـع ملی بخشـی از نیـاز هـای عقایی در 
جنـگ و صلـح باشـد، ایـن گفتمان طـی این چهل سـال 
شـکل نگرفـت. حتـی طـرف هـای متخاصـم ایـن جنگ 
چهـل سـاله در داخـل خودشـان تعریف روشـن و واحد 

از جنـگ نداشـته اند.
2:  گنهـکاری پاکسـتان: یکـی از شـگفتی هـا و معمـای 
جنـگ افغانسـتان، بـه نقـش مجرمانـۀ پاکسـتان بـر مـی 
گـردد. تمـام حکومت هـا و زمام داران افغانسـتان و حتی 
مخالفـان و منتقـدان سیاسـی آن هـا در این چهل سـال به 
اسـتثنای امارت طالبان، پاکسـتان را مقصـر و مجرم اصلی 
ایـن جنـگ معرفـی می کننـد. از زمـام دار تا سیاسـتمدار 
و نویسـنده و از تحلیـل گـر عضـو جامعۀ مدنـی تا وکیل 
پارلمان، انگشـتان خود را بسـوی پاکسـتان دراز می کنند 
کـه پاکسـتان عامل اصلـی جنگ و بی ثباتی در افغانسـتان 
اسـت. امـا معمـای حـل ناشـده در ایـن جـا بـه دو نکتۀ 
غیرقابـل پاسـخ بـر می گـردد: یک؛ چـرا پاکسـتان عامل 
جنـگ و بـی ثباتـی افغانسـتان اسـت و در این 40 سـال، 
طوالنـی تریـن جنگ را علیه افغانسـتان رهبـری می کند؟ 
دو؛ اگـر پاکسـتان عامـل اصلی جنگ افغانسـتان اسـت و 
بـدون رفـع ایـن عامـل، این جنـگ پایـان نمی یابـد، راه 
حـل چیسـت و با پاکسـتان چه بایـد کرد تا افغانسـتان از 

شـر و کابـوس ایـن جنگ نجـات یابد؟
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مسـووالن در وزارت صحت عامـه می گویند 
خدمـات  پوشـش  افزایـش  وجـود  بـا  کـه 
هنـوز  ولسـوالی ها  و  والیـات  در  صحـی 
هـم 4۵ درصـد از کـودکان در خانـه متولـد 

می شـوند.
صحـی  خدمـات  معیـن  نعیـم  احمدخـان 
وزارت صحـت عامـه در »هفتمیـن کنفرانس 
را  خانگـی  زایمـان  صحـی«  نتایـج  ارائـه 
در  سـنی  باورهـای  از  برخواسـته  مشـکلی 
کشـور خوانـد کـه بـه چالشـی فـرا راه روند 
ارائـه خدمـات صحـی به مـادران و نـوزادان 

شـده اسـت.
آقـای نعیم گفـت، با وجـود گسـترش مراکز 
خدمـات صحـی در  والیـات و ولسـوالی ها 
هنـوز هم شـماری زیـادی از مردم بـه دالیل 
مختلـف از درمـان برخـی از ضرورت هـای 
خـودداری  صحـی  مراکـز  در  صحی شـان 

می کننـد.
آمارهـا؛  تازه تریـن  براسـاس  گفتـه وی،  بـه 
4۵ درصـد از زایمان هـا در کشـور در منـازل 
اسـت کـه ایـن مسـاله بـر صحـت مـادران و 
کـودکان تاثیـر منفی بر جای گذاشـته اسـت.
در همیـن حـال عطـاء اهلل سـید زی، رییـس 
ایـن وزارت در  معلومـات صحـی  عمومـی 
نشسـت امروز  بـا ارائه بریزنتیشـنی در پیوند 
بـه دسـتاوردهای وزارت صحـت عامـه در 
یـک سـال گذشـته از افزایـش ده درصـدی 
میـزان پوشـش خدمـات صحـی در کشـور 

خبـر داد.

وی گفـت کـه درصـدی پوشـش صحـی در 
بـه ۸7 درصـد  اکنـون  سراسـر کشـور هـم 
افزایـش یافتـه کـه ایـن رقـم درسـال 2011 

کمتـر از 77 درصـد بـوده اسـت.
سـید زی بـا اشـاره بـه تعـداد مراکـز صحـی 
بیـان داشـت کـه  در تمـام والیـات کشـور 
بـاب   300 و  هـزار  دو  حـدود  اکنـون  هـم 
کلینیـک، شـفاخانه و مرکز صحی در سراسـر 
افغانسـتان فعالیـت دارد و این مراکز توانسـته 
میـزان دسترسـی مـردم به خدمـات صحی را 

بـه حداکثر برسـاند.
دریافـت  بیشـترین  زی،  سـید  گفتـه  بـه 
کننـدگان خدمـات صحـی درکشـور را زنـان 

می دهنـد. تشـکیل  سـال   ۵0 تـا   ۵ بیـن 
وی در ارتبـاط بـه میـزان کاهش مـرگ و میر 
مـادران و کـودکان از رونمـا شـدن تاثیـرات 
خـوب در ایـن رونـد یـاد آوری کـرده گفت 
کـه مـرگ و میـر کـودکان هـم اکنـون به ۵0 
مـورد در هـر هـزار کـودک رسـیده کـه ایـن 
یـک  پیـش  سـال های  بـا  مقایسـه  در  رقـم 

تحـول عمـده را نشـان می دهـد.
آمـاری کـه در سـال های قبـل از میـزان مرگ 
و میـر کـودکان ارائه شـده بـود 1۵0 مورد در 

هـر هزار کـودک را نشـان می داد.
سـید زی، آمار مـرگ و میر مـادران را نیز در 
سـال های اخیـر رو بـه کاهش خوانـده گفت 
کـه بـه دلیـل پاییـن بـودن سـطح دسترسـی 
بـه خدمـات صحـی، مـرگ و میر مـادران در 
سـال های پیـش از هـر 100 هزار مـادر، یک 

1۶00 مـادر بـود کـه این رقـم هم اکنـون به 
۶00 تـا 700 تن رسـیده اسـت.

ایـن مسـوول وزارت صحت آمارهـای فعلی 
از میـزان مـرگ و میـر مـادران و کـودکان را 
نیـز رضایـت بخـش ندانسـته گفـت کـه این 
وزارت پان هـای اساسـی روی دسـت دارد 
تـا آمارهـای یاد شـده را بیـش از این کاهش 

دهد.
سـید زی در بخشـی از سـخنانش به امراض 
بیشـترین  دربردارنـده  و  افزایـش  بـه  رو 
گفـت  کـرده  اشـاره  افغانسـتان  در  قربانـی 

کـه هـم اکنـون شـماری از امـراض همچون 
عارضه های قلبی، امراض سـاری، سـرخکان 
و... روز بـه روز افزایـش یافته که این مسـاله 

جـای نگرانی اسـت.
قربانیـان  میـزان  بیشـترین  همچنـان  وی 
امـراض  همیـن  از  ناشـی  نیـز  را  امـراض 
دانسـته گفـت کـه امـراض قلبـی، امـراض 
سـاری و جنـگ بیشـترین قربانـی را از مردم 
بخش هـا  ایـن  در  کـه  می گیـرد  افغانسـتان 
دسـت  روی  پیشـگیرانه  برنامه هـای  بایـد 

شـود. گرفتـه 

محمداكرام اندیشمند

هفت ثـور به عنـوان... 
 افغانسـتان خوانـده و ثبـت آن را در تقویم کشـور 

دانسـتند. ضروری 
پس از این پیشـنهاد سـناتوران، محمـد علم ایزدیار 
معـاون اول مجلـس سـنا نیز گفت که این پیشـنهاد 
را بـه شـکل رسـمی بـه حکومـت می سـپارد تـا 
هفتـم ثـور بـه عنـوان روز ماتـم ملـی در تقویـم 

کشـور ثبت گـردد.
آقـای ایزدیـار نیز گفت کـه کودتای کمونیسـت ها 
در افغانسـتان بـا خونریـزی آغاز شـد کـه دامنه آن 
تـا هنوز در کشـور ادامـه دارد و از مردم افغانسـتان 

می گیرد. قربانـی 
بـا کودتـای هفتـم ثـور 13۵7 کـه قتـل داوودخان 
اولیـن رییـس جمهور کشـور و 3۶ عضـو خانواده 
در  کمونیسـتی  حکومـت  داشـت،  پـی  در  را  او 

کشـور تشـکیل شـد.
حکومـت کمونیسـتی نیز دسـت به سـرکوب گری 
بـی سـابقه در کشـور زد کـه بـا مقاومـت شـدید 
مـردم مواجـه شـده و آخرین حکومت کمونیسـتی 

سـر انجـام به دسـت مجاهدیـن سـقوط کرد.
ارگ ریاسـت جمهـوری دو روز پیـش از رویـداد 
هفتـم ثـور به عنوان روز سـیاه در تاریخ کشـور یاد 
بـود بـه عمل آورد و یک روز پس از آن، از هشـتم 

ثـور روز پیـروزی مجاهدین نیـز تجلیل کرد.

وزارت صحت عامه:
زایمان خانه گی چالش برانگیز است

ACKU
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در نمایشگاه سه روزۀ کار و تحصیل مطرح شد:

و کارمند است روابط  کارفرما  هدف ما تحکیم 

»برده گی جنسی« داعش در جوزجان و ننگرهار

وزارت کار و امـور اجتماعـی بـه همـکاری 
شـماری از نهادهـای دولتـی و غیـر دولتی، 
بـرای  را  تحصیـل  و  کار  ملـی  نمایشـگاه 

مـدت سـه روز در کابـل برگـزار کـرد.
افغانسـتان از جملـه کشـورهایی اسـت کـه 
گـراف بیـکاری بلنـد و کارآفرینـی پاییـن 
دارد. وضعیتـی کـه تحمل آن بـرای مردم و 
بـه ویـژه جوانان به شـدت دشـوار و نگران 
کننـده بوده اسـت. نگرانی که در چند سـال 
اخیـر، یکـی از دالیـل اصلـی مهاجرت های 
غیرقانونـی انبوهـی از جوانان افغانسـتان به 
کشـورهای خارجـی و بـه ویژه اروپـا گفته 

شـده است.
بـا ایـن حـال، وزارت کار و امـور اجتماعی 
روز یکشـنبه ) 9 ثور ( نمایشـگاه سـه روزه 
شـماری  همـکاری  بـه  را  تحصیـل  و  کار 
از نهادهـای دولتـی و غیردولتـی در کابـل 
برگـزار کـرد. نمایشـگاهی کـه بـه هـدف 
و  کارفرمـا  میـان  مسـتقیم  روابـط  تحکیـم 

کارمنـد برگـزار شـده اسـت.
نهادهـای دولتـی و غیردولتـی کـه در ایـن 
تـاش  یافته انـد؛  ملـی حضـور  نمایشـگاه 
می کننـد تـا بـرای افـرادی  کـه بـه دنبـال 
مـورد  در  مسـتقیم  گونـه  بـه  هسـتند،  کار 

فرصت هـای کاری نهادهای شـان معلومات 
کنند. ارایـه 

مسـووالن برگزاری این نمایشـگاه می گویند 
کـه برگـزاری چنیـن نمایشـگاه های زمینـه 
سـاز فرصت هـای خـوب بـرای هماهنگـی 
عاقـه منـدان و کار و اسـتخدام کننـدگان 

اسـت. کارمند 
دسـت  ایـن  از  نمایشـگاه های  برگـزاری 
در افغانسـتان تازگـی نـدارد. شـاید سـاالنه 
یـک یـا دو بـار نمایشـگاه های بـرای یافتن 
کار و تحصیـل در افغانسـتان برگـزار شـود. 
حالـی  در  تحصیـل  و  کار  نمایشـگاه های 
برگـزار می شـود کـه موجودیـت فسـاد در 
ادارت دولتـی سـد بزرگـی بـرای اسـتخدام 
دولتـی  نهادهـای  در  واسـطه  بـی  جوانـان 

اسـت. بوده 
چنـدی  ملـی  وحـدت  حکومـت  رهبـران 
پیـش گفتـه بودنـد کـه اقدامـات حکومـت 
در زمینـه کار و کار آفرینـی بسـنده نبـوده 
اسـتخدام  و  اصاحـات  رونـد  آغـاز  امـا 
کارمنـدان از کمیسـیون مسـتقل اصاحـات 
اداری و خدمـات ملکـی باورمنـدی جوانان 
نسـبت به حکومت را افزایش داده و سـبب 

دلگرمـی آنـان در افغانسـتان شـده اسـت.

کـه  جوانانـی  از  شـماری  همـه  ایـن  بـا 
کابـل حضـور  در  کار  ملـی  نمایشـگاه  در 
را  نمایشـگاه ها  اینگونـه  نتایـج  یافته انـد، 

نمی داننـد. موثـر 
به بـاور آنـان مسـووالن نمایشـگاه های کار 
و تحصیـل نیـز همانند مسـووالن حکومتی، 
در اسـتخدام کارمنـدان روابـط را بر ظوابط 

می دهند. ترجیـح 
گفـت:«  زمینـه  ایـن  در  احمـدی  فرشـته 
ایـن  در  جـوش  و  جمـع  کـه  آنطـوری 
نمایشـگاه زیـاد هسـت امـا میزان اسـتخدام 
از ایـن طریـق خیلی کم اسـت. مـه چندین 
بـار در ایـن نمایشـگاه های سـی وی خـود 
را تحویـل کـردم امـا هیـچ وقتی بـرای من 
زنـگ نیامـد چـون اینها هم بیشـتر واسـطه 

می کننـد«. بـازی 
هرچنـد بی بـاوری بـرای اسـتخدام کارمند 
از ایـن طریق بلند اسـت اما؛ میزان اشـتراک 
ایـن  نخسـت  روز  در  جوانـان  و  مـردم 
نمایشـگاه گسـترده بود. وضعیتی که سـبب 
شـد تا مسـووالن برگـزاری این نمایشـگاه، 
مـدت برگـزاری آنـرا از یـک روز بـه سـه 

روز تمدیـد کنـد.

گـروه  فرمانـده  یـک  گزارش هـا،  براسـاس 
داعـش بر یـک دختـر 19 سـاله درولسـوالی 
درزاب والیـت جوزجـان تجاوز کرده اسـت.
تـورن اسـماعیل، فرمانـده پولیـس ولسـوالی 
درزاب جوزجـان بـه رسـانه ها گفتـه کـه این 
رویـداد در روسـتای مغـل ولسـوالی درزاب 
اتفـاق افتـاده و دختری که مورد تجـاوز قرار 

گرفتـه اسـت، نامـزد بوده اسـت.
والـی  سـخنگوی  غفـوری،  رضـا  محمـد 
جوزجـان گفـت کـه ایـن موضـوع حقیقـت 
نـدارد و تاکنـون هیچ گونـه اطاعاتی در این 

زمینـه بـه مقـام والیـت نرسـیده اسـت.

بااین حـال، فرمانده پولیس ولسـوالی درزاب 
می گویـد کـه ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه 
مرتکـب  را  عملـی  چنیـن  داعـش  گـروه 
ایـن  از  نیـز  مـردم  می گویـد،  او  می شـود. 
اعمـال اعضـای داعش عصبانـی و نگران اند.
گـروه  می افزایـد،  درزاب  پولیـس  فرمانـده 
داعـش شـماری دیگـر از زنـان را نیـز بـرای 
بردگـی جنسـی با خـود برده انـد. بـه گفتۀ او 
اعضـای داعش حتـی به حیوانـات نیز تجاوز 

می کننـد.
بـا ایـن حـال، یـک منبـع آگاه بـه روزنامـۀ 
مانـدگار گفـت که داعش در والیـت ننگرهار 

نیـز »جهـاد نـکاح« را آغـاز کرده اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه پیشـتر ایـن گـروه 
هـزاران تن را در کشـورهای عراق و سـوریه 
بـه برده گی جنسـی گرفتـه بود. این نخسـتین 
بـار اسـت کـه چنیـن واقعه یـی در میـان این 
گـروه در افغانسـتان گـزارش داده می شـود. 

بـا گذشـت هـر روز نفـوذ گـروه تروریسـتی 
افزایـش  افغانسـتان  جغرافیـای  بـر  داعـش 
در  حاضـر  حـال  در  گـروه  ایـن  می یابـد. 
غـور، جوزجـان،  زابـل،  ننگرهـار،  والیـات 
سـرپل و برخـی مناطـق دیگـر بـه فعالیـت 

اسـت.  کـرده  آغـاز  رسـمی 

میـراث هـای خـوب...
الف: الیه بندی اجتماعی؛

سـاختار اجتماعـی افغانسـتان پیش از شـکل گیری جهاد افغانسـتان، قبیله یی بـود و امور مردم 
توسـط خان هـای قبایـل اداره می شـد. فقـط ایـن فرزنـدان خان هـا بودنـد کـه می توانسـتند 
از امتیـازات ورود بـه مدیریـت دولتـی و امتیـازات تحصیلـی برخـوردار گردنـد. تأثیـر جهـاد 
افغانسـتان در این عرصه سـاختار شـکنانه اسـت و تقریباً ارکان قبیله را بالخصوص در عرصه 
الیه بنـدی اجتماعـی از هم گسسـت و هرم قدرت قومی - قبیله یی را تغییـر داد. در دروان جهاد 
اکثـر رهبـران برخاسـته از الیه های مسـتضعف جامعه بودنـد، فرزندان الیه های مسـتضعف به 
رهبری و فرماندهی رسـیدند و آن قشـربندی سـخت و سنتی در هم شکسـت و در دراز مدت 

مـددگاری خیلـی قـوی برای رفتن کشـور به سـوی نوگرایی اسـامی اسـت.
ب: ارتباطات بین القومی؛

پیـش از دوران جهـاد مـردم کشـور در درون دره هـا و کوه هـای سـر به فلک کشـیده، محصور 
بودنـد و از برقـراری ارتبـاط و تعاون با یکدیگر برخوردار نبودنـد. در محیط جهاد و مهاجرت 
بـود کـه اقـوام گوناگون با هم آشـنا شـدند، ازدواج های گسـترده در میان اقـوام صورت گرفت 
و آشـنایی ها و خویشـاوندی های فـراوان بـه وجـود آمد کـه در بخش تعارف، تفاهـم و تعاون 
ملـت خیلـی کار آمـد اسـت و می توانـد تجربـه و مبنای خـوب بـرای مدیریـت تعارضات و 

تضاد هـای قومی در آینده باشـد.
پ: کاهش فحشاء و بی حجابی؛

در دروان شـاهی، جمهوری داوودخان و کمونیسـتان، فحشـاء به اوج خود رسـیده بود. مراکز 
فحشـاء گسـترده بودنـد و ورود بـه آن ها حتا در شـب های رمضان المبارک مانعی نداشـت. 

رفـع حجـاب کـه بدعت شـاه امان اهلل بـود و دومین بدعت گـر آن داوودخان در زمـان صدارت 
خـود می باشـد. بی حجابـی و برهنه گـی در زمـان شـاهی، جمهـوری داوودخـان و رژیـم 

کمونیسـتی در اوج قرار داشـت. 
نهضـت اسـامی و مجاهدیـن بودنـد که که حجـاب اسـامی را در دروان مهاجرت گسـترش 
دادنـد و یـک از شـعارهای مجاهدیـن بـود کـه: »حجاب اسـامی عفت ماسـت«. ایـن جریان 
بـود کـه حجـاب را در کشـور نهادینه سـاخت. امروز با آنکه ده سـال و انـدی از تهاجم نظامی، 
فرهنـگ و رسـانه یی غـرب می گـذرد و نوعـی از بـی بنـد و بـاری  به وجـود آمده اسـت، اما 
هیـچ گاه قابـل مقایسـه با بی حجابـی رژیم شـاهی،  جمهـوری داوودخـان و رژیم کمونیسـتی 

نیسـت کـه متأثـر از فرهنگ اسـامی و جهاد و سـایه مجاهدین اسـت.
چهارم: معارف و تحصیالت عالی؛

دسـت آورد و میـراث نهضـت اسـامی و جهـاد افغانسـتان در عرصـه معـارف و تحصیـات، 
انقابـی و دوران سـاز اسـت، چنانچه حتـا فارغان مکاتـب و دانشـگاه های آن دوران، به جرأت 

می تـوان گفـت که بیشـتر از دوران شـاهی اسـت.
الف: عرصۀ معارف؛ 

در ایـن جـا مـا به اهـداف معـارف دوران جهاد از سـال 13۵7 - 1371 و ذکر تعـداد مدارس و 
مکاتـب و فارغین آن بسـنده می کنیم.

اهداف تعلیمی: الف: هدف نهایی: احیاء شـأن و شـوکت اسـام برای حصول رضای خداوند 
متعـال؛ ب: هـدف عمومی: تهیۀ نصاب تعلیمی سـالم برای آموزش و پرورش اشـخاص مومن 
کـه خواسـتۀ مکتـب نجات بخـش اسـام اسـت. ج: اهـداف خصوصـی: 1. تهیـۀ نصابـی که 
متضمـن و معـرف عظمـت معبود،  حیثیت عبـد و چگونگی عبودیت باشـد. 2. تهیه نصابی که 
متضمـن رهنمایی افـراد در امور اخاق، سیاسـت، مدنیت، صنعت، تخنیک و معیشـت جامعه 
طبـق بینـش اسـامی باشـد. 3. تهیه ی نصابـی که اتصال دهندۀ مومن با جامعه بشـری و ناشـر 
نـور فکـر اسـام در جهان باشـد.4. تهیۀ نصابـی که مومـن را در برابر طاغـوت و طاغوتیت به 

جهـاد عملی آماده سـازد. 
جدول تعداد مکاتب و مدارس کل جریان جهاد )افغانستان، پاکستان، ایران(

تعداد نوع مدارس  شماره 
193 باب مدارس علوم شرعی و دارالحفاظ ها   1

79 باب مکاتب ثانوی/   2
۵20 باب مکاتب نسوان/   3
۵2 باب مکاتب ابتدائی/   4

472 باب مکاتب صوبه بلوچستان/   ۵
44  باب مکاتب و مدارس داخل افغانستان/   ۶

93 باب مکاتب در ایران/   7
14۵3 باب مجموع مکاتب و مدارس/ 

نکته: در این احصاییه مکاتب جراین های تشیع و حزب اسامی افغانستان شامل نیست.
ب: عرصۀ تحصیات عالی؛ 

اهداف تحصیلی: 
-    تربیه و آموزش نسل جوان و مجاهد کشور.

-    احیای مجدد عظمت دین مقدس اسام و بر افراشتن لوای توحید.
جدول دانشگاه های کل جریان جهاد 

تعداد دانشکده تعداد فارغان نام دانشگاه  شماره 
۵ دانشـکده )شـرعیات، اصـول دیـن، طـب، انجینـری،  1   پوهنتون دعوت و جهاد 
شـرعیات و اصـول دیـن ۸ دوره، انجینـری 4 دوره، زراعـت 1 دوره،  تعلیم و تربیه( 

دوره  2 طـب  دوره،   3 تربیـه  و  تعلیـم 
۵00 فارغ 2   جهاد پوهنتون 3 دانشکده )پیاده ، توپچی، انجینری( 

3   مرکـز تعلیمـی مهاجرین افغانسـتان )جبهه نجات ملی، محاذ ملی اسـامی، حرکت انقاب 
7 دانشکده )شرعیات، ادبیات، زراعت، حقوق، ساینس، تعلیم و تربیه، طب(  اسامی( 

فارغ  400
4   حربـی پوهنتـون )جمعیـت اسـامی( ۵ دانشـکده )پیـاده، هوائـی، انجینـری، اطاعاتـی، 

تـن فـارغ 11۶7۸  دوره   9 ترانسپورتی( 
اصـول  )شـرعیات،  دانشـکده  اسـامی( 2  )جمعیـت  مسـعود  بـن  عبـداهلل  پوهنتـون     ۵

الدین( 
۶   اکادمی علوم اسامی )جمعیت اسامی(  

2 دانشـکده )طـب، تعلیـم و تربیـه، انجینـری( 100 تـن  7   جهاد پوهنتون )حزب اسامی( 
فارغ

۸   حربـی پوهنتـون عبداهلل بن مبارک) مولوی خالص( 4 دانشـکده )پیاده، اسـتحکام، توپچی، 
مخابـره( 312 تن فارغ

9   انستیتوت صحت عامه  329۶9 تن فارغ
10   پوهنتـون امهـات المؤمنیـن )تنظیـم خواهـران مسـلمان( ۵ دانشـکده )طـب، شـرعیات، 

200         تـن فـارغ ادبیات، ساینس، تعلیم و تربیه، کمپوتر ساینس( 
40 دانشکده  10 پوهنتون  تعدادکل 

نتیجه گیـری: در مجمـوع احصاییه گیـری نشـان می دهد که تقریبـاً یک و نیم میلیـون کودک و 
جـوان افغانسـتان در دروان جهـاد تحت تعلیم و تحصیل قرار گرفته و سـرانجام فارغ شـده اند. 
ایـن مقالـه شـامل برخـی از دسـت آرودهای فکـری و عملی موجـود نهضت اسـامی و جهاد 

افغانسـتان بـود، به ایـن امید که تحقیقات بیشـتر ُکل دسـت آوردها را به نمایـش بگذارند.
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 نسـل مـن نسلی   سـت کـه در هاله یـی ازامیـد و ناامیدی 
ایـن نسـل  »انتخابـات« در شـریان هایش جریـان دارد. 
بـه  تکثـر می اندیشـد و بـه  جمعیتـی   کـه بتوانـد فـرد 
ناخـودآگاه  نیـز  و  کنـد  حمایـت  را  هـم رأی اش  فـرد 
فـردی اش را بـه اکثریـت غالـب ایـن رونـد گـره بزنـد. 
امـا تجربـۀ ظاهـراً ناکامـی را پشـت سـر دارد و تصـور 
می کنـد، ایـن امـر محقـق شـدنی نیسـت چـون بـه قطع 
می-پنـدارد حکومـت »وحـدت ملی« که برمبنـای آن به 
وجـود آمـده، مشـروعیت آنچنانـی نـدارد. در حالی کـه 
اگـر از سـطح افـراد بگـذرد و بـر نفـس و نظـام تکثـر 
انتخاباتـی فکـر کنـد، خواهـد دیـد ریاسـت جمهوری و 
ریاسـت اجرایـی کـه حاصـل دو دور گذشـتۀ انتخابات 
پنجـاه%   از  بیـش  ارادۀ  حداقـل  و  بـود  افغانسـتان  در 
»اصاحـات« و2۶ % »تحـول« را برقـدرت سـهیم کـرد، 
پیـش روی اوسـت. دیـد ُکلـی و منصفانـه نیـز می تواند 
»اصاحـات - تحـول« باشـد کـه بـه فـرض اگـر بـرای 
یـک لحظـه کرسـی داکتـر عبـداهلل عبـداهلل را بـا دکتـر 
محمداشـرف غنـی تعویـض کنـد، آشـکارا خواهـد دید 
انتخابـات گذشـته بسـیار ناموفـق نبـوده چون عمـًا  بر 
مبنـای 7۸  % رأی مـردم بـه وجود آمده که شـاید در نوع 
خـود حداقـل در کشـورهای چـون افغانسـتان بی نظیـر 

. ست ا
از ایـن کـه بگذریم- چـون بحث منازعه برانگیز اسـت- 
می رسـیم بـه ایـن ایسـتگاه نظـری کـه چـرا مـا نسـبت 
بـه انتخابـات آینـده بی باوریـم در حالـی کـه محوریـت 
چنیـن پروسـۀ بایـد بتوانـد قـدرت عملی ایجـاد کند. به 
عبـارت دیگـر، شـهروند بایـد با امـکان انتخابـات به آن 
قـدرت وعمـل دست رسـی پیـدا کنـد کـه بتوانـد مـوج 
تحـول و انتقـال مسـالمت آمیز آن را بـا دسـت های خود 
بـه صنـدوق بریـزد. بـه باور مـن نگرانـی از این نیسـت 
کـه انتخابـات به تقلب کشـیده می شـود، بـل نگرانی در 
ایـن اسـت که ما نسـبت بـه ارادۀ خـود بی باور شـده ایم 
و آن تکثـری کـه انتخابـات ملـزم بـر ایجـاد آن اسـت 
را آسـیب رس مـی پنداریـم. امـا هیـچ یـک به ایـن مهم 
نمی اندیشـیم کـه راه کار انتخاباتی نداریـم. کاندیدای که 
برسـر قدرت اسـت و بازهم می خواهد در قدرت باشـد 
نگـران مـا کـرده و مهمتـر از ایـن، انسـان های همـراه و 

ماشـین های  مغلـوب  را  خـود  تفکیـک  قابـل  هـم رأی 
شـمارش رأی می پنداریـم.

عملـی  طرح هـای  و  راه  کار  فقـط  وضعـی  چنیـن  در 
می توانـد ایـن تکثـر را تفکیـک کند نـه هیاهـو، چگونه 
ممکـن اسـت هنـوز  وپـس از چهارمیـن دور انتخابـات 
شـورای ملی بـرای تحریـم انتخابات بیانیه صـادر کند و 
مـورد پذیـرش همـه گان قـرار گیـرد، این نهایـت انفعال 
و بن بسـت مـا را نشـان می دهـد، اگـر غیر از این اسـت 
بایـد برایـن امـر نظـری غلبـه کنیـم -کـه گفته می شـود 
انتخابـات غیـر شـفاف خواهـد بـود- غلبـه بـر چنیـن 
نظریـۀ بنیـاد برانـداز کار عملـی می خواهـد و آن ایـن 
اسـت کـه انتخابـات را یک جنبـش و دگرگونـی حتمی 
فـرض کنیـم و در ایـن مسـیر بـا وحـدت کامـل گام 
برداریـم. ایـن یـک تصـور اسـت کـه پنداشـته می شـود 
دیگـران در صـدد حـذف مـا آمـاده شـده اند چـرا باور 
ایـن عمـل در مـا بـه اصطاح-قهرمان پـروران- جـان 
نمی گیـرد کـه در چنیـن روزی بـرای حـذف دشـمنان 

تریم. آمـاده 
بـه صراحـت می گویـم انتخابـات یـک پروسـۀ حتمی و 
ناگزیـز اسـت و عرصـۀ میـزان ادعاهـای موجـود که به 
سـاده گی در فضـای مجـازی گفتـه می شـود: حـق مـا، 
عدالـت، اکثریـت و شـفافیت؛ بیاییـد بـه جـای این آب 
در هـاون کوبیدن هـا، رأی خـود را سـبک و سـنگین یـا 
سـیاه و سـپید کنیـم، بیاییـد بـه صـورت مشـروع و بـه 
هنـگام تـا بیـرون شـدن نتایـج انتخابـات بـه رسـتاخیز 
مـا ایمـان بیاوریـم، چـون دیگـر همـه می دانیـم تحریم 
انتخابـات تخریـب و تجزیـۀ افغانسـتان آینـده خواهـد 
بـود و ایـن تخریـب همـه را زیـر آوار خواهد کـرد. در 
چنیـن وضعـی هیـچ منطقی نمی پذیـرد که نابـودی را بر 

مصـرف اندکـی انـرژی و زحمـت ترجیـح دهد. 
از خـود اسـتحصال وظیفـه و مسـولیت کنیـم،  بیاییـد 
بیاییـد راه  کار تدویـن کنیـم تـا اشـباح توطیه   بـر اکثریت 
قابـِل تفکیـک پیـروز نشـود. در قـدم نخسـت از فضای 
امـِن مجـازی بیرون بیاییـم و از خلوت خانۀ فیسـبوک ها 
بـرای یک یـورش  دارد  را  ابزارخودکشـی  کـه حیثیـت 

مدنـی و دموکراتیـک آمـاده شـویم!

افغانسـتان  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
گفتـه اسـت که از آغـاز روند ثبـت نام رأی 
دهنـدگان )2۵حمـل( تـا ختم روز شـنبه )۸ 
ثـور( نزدیـک بـه ۶۶0 هـزار واجد شـرایط 
انتخابـات  در  شـرکت  بـرای  دهـی  رأی 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی، ثبـت نـام 

اند. کـرده 
رفیـع اهلل بیدار، کمیشـنر کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات بـه صـدای امریـکا گفـت که 24 
درصـد کسـانی را کـه ثبـت نـام کـرده انـد، 

زنـان تشـکیل می دهنـد.
هـرات،  کابـل،  کـه  افـزود  بیـدار  آقـای 
کندهـار، بامیـان، ننگرهـار و بلـخ بیشـترین 
زابـل،  کنـر،  ارزگان،  نورسـتان،  و والیـات 
وردگ، بدخشـان و پنجشـیر کمتریـن ثبـت 

نـام کننـدگان را داشـته انـد.
در همیـن حال، مقام های کمیسـیون مسـتقل 
در  بحث هایـی  کـه  می گوینـد  انتخابـات 
مـورد تمدیـد روند ثبـت نـام رأی دهندگان 
نیـز جریـان دارد، امـا تا کنون ایـن بحث ها 

بـه نتیجه ای نرسـیده اسـت.
حکومـت افغانسـتان و نهادهـای ناظـر بـر 
انتخابـات، بارهـا از بطـی بـودن رونـد ثبت 
نـام رأی دهنـدگان ابـراز نگرانـی کـرده اند.
یـک عضو دیگر کمیسـیون انتخابـات نیز از 

رونـد ضعیف ثبت نام شـاکی اسـت. 
سـیدحفیظ اهلل هاشـمی بـه رسـانه ها گفتـه 
اسـت کـه پروسـۀ ثبـت نـام قناعـت بخش 
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وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، حمایت هند و 
چین از پروژه های بزرگ اقتصادی در این کشور نه تنها به 

نفع افغانستان بلکه به نفع منطقه می باشد.
به خاطر عملی کردن  پیکینگ  از آن که دهلی جدید و  پس 
رسیدند،  توافق  به  افغانستان  در  اقتصادی  بزرگ  پروژه های 
مسووالن دولت افغانستان امیدوار هستند که این پروژه ها بر 

اساس اولویت های افغانستان ترتیب شوند.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان 
روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت، آنان از پروژه های مشترک 
هند و چین در افغانستان حمایت می کنند و این تنها به نفع 

این کشور نه بلکه به نفع منطقه می باشد.
آقای قوقندی گفت:

در  اقتصادی  بزرگ  پروژه های  از  حمایت  یا  »راه اندازی 
بهبود  نفع  به  بلکه  است  افغانستان  نفع  به  تنها  نه  افغانستان 
اولویت  اساس  به  برنامه هایی که  چنین  از  ما  منطقه  است. 
شود،  عملی  مشترکًا  هند  و  پیکینگ  طرف  از  افغانستان 

استقبال می کنیم.«
رسانه های هند و چین روز شنبه پس از ماقات غیر رسمی 
پینگ  جین  شی  و  هند  مودی صدراعظم  نریندرا  روزه  سه 
رییس جمهور چین گزارش دادند که هر دو رهبر روی آغاز 
پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان به موافقه رسیده اند.

به  تا  می نمایند  تاش  کشور  دو  هر  گزارش ها  اساس  به 
بهتر  را  شان  روابط  اقتصادی  بزرگ  پروژه های  همکاری 

سازند.
تا کنون مقامات افغانستان و هم کشورهای هند و چین در 
ارائه  جزئیات  اقتصادی  بزرگ  پروژه های  چگونگی  مورد 

نکرده اند.
اقتصادی  ایجاد دهلیز  به خاطر  این دهلی جدید  از  پیش  اما 
ابراز  می یابد،  گسترش  افغانستان  به  که  پاکستان   - چین 

نگرانی کرده است.
عاوه بر این هندوستان از یک پروژه بسیار بزرگ چین بنام 
»یک راه و یک کمربند« که چند کشور منطقه را با هم وصل 

می کند نیز حمایت نکرده بود.
اما تا کنون روشن نیست که آیا چین و هند در این پروژه ها 
که افغانستان یک بخش آن است به موافقه رسیده اند یا روی 

پروژه های بزرگ در آن کشورها توافق کرده اند.
از سویی هم شماری کاشناسان اقتصادی و بازرگانان بدین 
آن  مشترک  کار  افغانستان،  در  رقابت  عوض  که  اند  باور 
می تواند  مختلف  بخش های  در  اقتصادی  بزرگ  کشورهای 

زمینه پیشرفت را مساعد سازد.

خوش بینی کابل از توافق چین و هند:

حمایت از توسعۀ اقتصادی افغانستان به نفع منطقه است
نارضـایتی اعضای کمیسیون انتـخابات

 از روند ثبـت نام رأی دهنـده گـان

روح اهلل بهـرامیان

ACKU




