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احمدولی مسـعود، رییس بنیاد شـهید احمدشـاه 
مسـعود و طـراح طـرح وفـاق ملـی، بـه اقـدام 
غیرقانونـی ریاسـت جمهـوری مبنـی بـر آغـاز 
رونـد توزیـع تذکـرۀ برقـی واکنش نشـان داد و 

هـدف آن را »کمپایـن انتخاباتـی« خوانـد. 
اگـر  کـه  گفـت  اعالمیه یـی  در  مسـعود  آقـای 
معیـارات  بـا  را  افغانسـتان  موجـود  دولـت 
حداقـل ملی بسـنجیم، به شـدت مأیـوس کننده 
شـاهد  افغانسـتان  مـردم  همـۀ  امـروز  اسـت. 
موضع گیری هـای رهبـران حکومـت در مـورد 
تذکـرۀ الکترونیکـی بودنـد و این یعنـی آخرین 

میـخ بـر تابـوت حکومـت موجـود. 
ملـی  پروسـۀ  یـک  وقتـی  کـرد:  تصریـح  او 
ـ هویتـی و بـه ایـن مهمـی طـی مـدت چهـار 
سـال مسـکوت باقـی می مانـد، فقـط در دقیقـۀ 
۹۰ آن هـم در آسـتانۀ انتخابـات و فصـل آخـر 
عمـر سیاسـی حکومـت در قالـب یـک پـروژۀ 
کمپاینـی بـاز می گردد و بـا این کار اقـوام را در 
مقابـل یکدیگر قـرار می دهند و به سـربازگیری 
و بهـره بـرداری می پردازنـد، این یعنـی افتضاح 
ملـی. بـا ایـن تقسـیم بندی های قومـی چگونـه 
توقـع دارنـد کـه در انتخابـات پیشـرو رأی ملی 

بگیرنـد و رهبـر ملـی شـوند؟! 
ابـراز  مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  رییـس 
داشـت: چـرا رهبـری دولـت طـی مـدت چهار 
سـال اخیـر بـر اسـاس توافقنامـۀ سیاسـی کـه 
حاصـل رأی میلیون هـا شـهروند ایـن سـرزمین 
بـود به ایـن پروسـه نپرداختند. این پروسـۀ ملی 
ماننـد انتخابات نیسـت که برنده و بازنده داشـته 
باشـد. ایـن پروسـه بـه گفتمـان ملـی، توافـق و 
سـرانجام بـه تفاهـم همگانـی ضـرورت دارد تا 
باورهـا، نمادها، خواسـت های واقعـی، مطالبات 
و ارزش هـای همـۀ مردم در آن گنجانیده شـود 
و فـرد فـرد ایـن سـرزمین احسـاس خوشـی و 
ناخوشـی و مالکیـت یکسـان بـر خانۀ مشـترک 

افغانسـتان داشـته باشند. 
هرگوشـه  از  وضیعتی کـه  در  کـرد:  اضافـه  او 
مـوج  آتـش  و  خـون  سـرزمین  ایـن  کنـار  و 
رسـیده  آسـمان ها  بـه  مـردم  فریـاد  می زنـد، 
اسـت، ۹ میلیـون انسـان زیـر خـط فقـر زندگی 
می کننـد، %۱۱ نیروهـای امنیتـی طـی یک سـال 
کاهـش یافتـه اسـت، چندیـن میلیـون بیکاراند، 
رهبـری  سیاسـت  اعـالم  شـرایطی،  چنیـن  در 
سـاختن  سیاسـی  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
دشـمنی ها، خصومت هـا،  الکترونیکـی،  تذکـرۀ 
کینه هـا و عقده هـا را در بیـن مـردم گسـترش 
و عمیق تـر سـاخت و ایـن خود به گونـۀ طبیعی 
باعـث تباهـی و ویرانی بیشـتر کشـور می گردد.

یـک نهاد حامـی رسـانه ها و خبرنـگاران یا 
 )The Press Emblem Campaign (
کـرد،  اعـالم  سـویس  ژنـو  در  مسـتقر 
افغانسـتان یکـی از خطرناک ترین کشـورها 

می باشـد. خبرنـگاران  بـرای 
ایـن نهـاد با انتشـار تـازه ترین گـزارش اش 
نوشـت، در چهـار ماه نخسـت سـال 2۰۱8 
در جهـان  خبرنـگاران  کشـته شـدن  آمـار 
بـه 44 نفـر رسـیده اسـت، در صورتـی کـه 
پارسـال ایـن آمـار بـه 28 تـن رسـیده بود.

 ۱۱ اسـت،  آمـده  نهـاد  ایـن  گـزارش  در 
خبرنـگار...             ادامـه صفحـه 6
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رابـرت نلـر، فرمانـده نیروهـای 
امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  بحـری 
طالبـان  عملکـرد  از  انتقـاد  بـا 
و داعـش گفتـه اسـت کـه ایـن 
بلکـه  نبـوده،  مجاهـد  گروه هـا 
و  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
اصلـی  »مجاهدیـن«  امریکایـی 

. هسـتند
»دهشـت  گفـت:  نلـر  آقـای 
مجاهدیـن  را  خـود  افگنـان 
مجاهـد  آنـان  امـا  می خواننـد، 
جنایتـکاران  آنـان  نیسـتند. 
پـردۀ  پشـت  کـه  انـد  تکفیـری 
می شـوند،  پنهـان  اسـالم 
مـردم  و  می فروشـند  مخـدرات 
بیگنـاه را می کشـند. ایـن چهـرۀ 

نیسـت«. اسـالم  واقعـی 
امـا طالبان و داعش کـه بر قوای 
امنیتـی کشـور برچسـپ ارتـداد 
و الحـاد زده و قـوای امریکایـی 
را اشـغالگر می خواننـد، همـواره 
خشـونت و شورشـگری خود را 
خوانـده  »جهـاد«  افغانسـتان  در 

ند. ا
کنفرانـس  یـک  در  نلـر  جنـرال 
دفـاع  وزارت  مقـر  در  خبـری 
امریـکا گفـت که رهبـران طالبان 
انتحـار  بـه  را  جوانـان  همـواره 
خـود  امـا  می کننـد،  ترغیـب 
شـان در امـن و امـان در بیـرون 
او  می کننـد.  زندگـی  افغانسـتان 
گفـت که رهبـران طالبان شـایان 
لقـب اصیـل »مجاهـد« نیسـتند.
بـا آنهـم، ایـن جنـرال امریکایی 
بر راه حل سیاسـی در افغانسـتان 
از طریـق مذاکـرات صلـح میـان 
مسـلح  مخالفـان  و  حکومـت 
تاکیـد کـرد. او ابـراز امیـدواری 
کـرد تـا طالبـان بـا شـرکت در 
از  انتخابـات  و  سیاسـی  رونـد 
و  بردارنـد  دسـت  شورشـگری 
بـه گفتـۀ وی »روش بهتـری« را 

بـر گزیننـد.
پیـش از ایـن جیم متیـس، وزیر 
کـه  بـود  گفتـه  امریـکا،  دفـاع 
انتخابـات  طالبـان جنـگ را بـر 

آن  از  پیشـتر  انـد.  داده  ترجیـح 
وزارت خارجـۀ ایـاالت متحـده 
عملیـات  آغـاز  بـه  واکنـش  در 
بهـاری طالبـان گفتـه بـود که آن 
گـروه بـه جـای گلولـه و تفنگ، 
برگـه هـای رایدهـی را بردارند.

سـال های  در  متحـده  ایـاالت 

۱۹8۰ و در زمـان جهـاد بـر ضد 
اشـغال افغانسـتان توسـط قشون 
سـرخ اتحـاد جماهیـر شـوروی 
پیشـین از داعیۀ جهـاد و احزاب 
حمایـت  افغانسـتان  جهـادی 

می کـرد.

فرمانده ارشد امریکایی:
طالبان و داعش مجاهد نه، گروه های 

جنایت کاِر تکفیری هستند

افغانستان بدترین کشور 
برای خبرنگاران 
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

واکنش ها به آغاز توزیع شناسنامه های برقی:

ACKUاقدام ارگ به سود دشمن  است



اشـاره
روزهاِی روز است که روند ثبت نامِ رای دهنده گاِن 
گزارش  قرار  اما  شده،  آغاز  رو  پیش  انتخاباِت 
رسانه ها، شور و اشتیاِق عمومی برای شرکت در 
این پروسه و رفتن به سمت انتخابات پارلمانی و 
انتخابات های  با  مقایسه  در  ولسوالی ها  شوراهای 
در  مردم  اظهارنظر  است.  ناچیز  بسیار  گذشته 
دارد  این  از  حکایت  بیشتر  اجتماعی،  شبکه های 
که تقلباِت بزرگ و مکرر در انتخابات های پیشین 
و به طور ُکلی اتالف آرای پاک مردم، سبِب این 
دل سردی و به نوعی »تحریم اعالم نشدۀ انتخابات« 
اواًل  اظهارنظر،  این  سوی  دو  در  است.  شده 
کسانی قرار دارند که علی رغِم همۀ مشکالت و 
زیر  را  مردم  تلخ گذشته،  نارسایی ها و خاطرات 
پُرشور  به حضور  شهروندی«،  »مسوولیت  عنوان 
و دوباره در انتخابات دعوت می کنند. ثانیًا افراد 
این  مقابِل  نقطۀ  در  که  هستند  هم  اشخاصی  و 
فراخوان قرار می گیرند و عدمِ حضور در انتخاباتی 
به  فاسد  و  معیوب  سیستِم  یک  ادارۀ  تحِت  که 
اجرا می آید را »مسوولیت شهروندی«ِ شهرونداِن 
آن  در  شرکت  به  نسبت  و  می خوانند  افغانستان 
انتخاباِت  در  ذهنی  تقابِل  این  می دهند.  هشدار 
میان  دوراهی  و  بزرخ  نوعی  می توان  را  پیش رو 

رفتن و نرفتن به سمِت صندوق های رای نامید.
این  بیشترِ  واکاوی  ضمن  است:  آن  بر  قلم  این 
را  انتخابات  سمِت  به  رفتن  دودلی،  و  تردید 
گزینه  ناگزیرترین  حال  عین  در  و  مطلوب ترین 
ادای  و  سرنوشت شان  در  مردم  سهم گیرِی  برای 
و  اصالح  فرهنِگ  مسیرِ  در  شهروندی  مسوولیِت 

پیشرفِت تدریجی معرفی کنـد.

تفسیری نو از انتخابات های گذشته
شـمار زیادی از شـهروندان، خاطـرات و تجارِب 
تلـِخ انتخابات هـای گذشـته و به ویـژه انتخابـات 
اصلـِی  دلیـِل  را،   ۱3۹3 ریاسـت جمهوری 
در  بـرای حضـور  ثبت نـام  از  مـردم  روگردانـِی 
انتخابـاِت پارلمانـِی پیـش رو می خواننـد. آن هـا 
از انتخابـات ریاسـت جمهورِی ۱388 و تقلبـاِت 
کـه  می کننـد  حکایـت  آن  در  رسانه یی شـده 
از  برخـوردار  حکومـِت  یـک  ابـداً  آن،  برآینـد 
مشـروعیت و پایه هـای مردمـِی مسـتحکم نبـود. 
آن هـا از انتخابـات پارلمانـِی ۱38۹ یـاد می کننـد 
کـه منجـر به تشـکیل »محکمۀ خـاص«ِ انتخاباتی 
بـرای تصفیۀ دعاوِی شـکل گرفتـه در پیراموِن آن 
شـد. امـا از همـه مهم تـر، ایـن عـده از انتخابات 
و  میلیونـی  تقلبـات  و   ۱3۹3 ریاسـت جمهورِی 
سرسـام آورِ رخ داده در آن یـاد می کننـد کـه در 
نهایـت، تشـکیل حکومـت وحـدت ملـِی کنونی 

بـا پادرمیانـی جامعـۀ جهانـی را رقـم زد.
در همـۀ ایـن یادآوری هـا امـا ایـن فـرِض کامـاًل 
منفـی و بدبینانـه نهفتـه اسـت کـه مـا در ایـن 

کـه  خورده ایـم  شکسـت  چنـان  انتخابات هـا 
دیگـر نه تنهـا هیـچ روزنه یـی بـرای امیـدواری و 
کسـب انگیزه بـرای ادامـۀ راه باقی نمانـده، بلکه 
بایـد انتخابـات در افغانسـتان را بایکـوت کـرد و 
بـه عبارتـی دیگـر، انصـراف از آن را بـه عنـوان 

مسـوولیت شـهروندی »انتخـاب« کـرد.
نقطـۀ کـور یـا خطـای باصـره در ایـن تحلیـل 
این اسـت کـه مـا یک سـره چشـم مان را متوجـه 
پیشـرفت های بـزرِگ آرمانـی در آینـده کرده  ایـم 
پیشـرفت هایی  از  کامـل  به طـور  را  نگاه مـان  و 
کـه نسـبت بـه گذشـته های دور حاصـل شـده و 
پیشـرفت هاِی جزیـی  و تدریجی یـی کـه در ۱7 
سـاِل گذشـته بـه میـان آمـده، بُریده ایـم. بـه این 
معنـا کـه افغانسـتان در دورۀ جدیـد، به رغم همۀ 
انتخابات هایـی کـه از آن بـوی مشـمئِز تقلـب به 
مشـام رسـیده، نسـبت به افغانسـتاِن دورۀ امارت 
اسـتقرار  دورۀ  اسـالمی،  دولـت  دورۀ  طالبانـی، 
رژیـم  خلـق و پرچـم و حتـا دورۀ »جمهوریـت 
شـاهانه«ی داوودخان پیشـرفت های بسـیار بسیار 
چشـمگیری در عرصـۀ دموکراسـی کسـب کرده 
اسـت. ایـن یـادآوری تاریخـی برای آن اسـت که 
مـا فقـط نیمـۀ خالـِی پیالـه را نبینیـم و در غِم آن 

نشـکنانیم!  سبو 
افـزون بـر ایـن، در چنـد دوره انتخاباتـی کـه در 
افغانسـتاِن پسـاطالبان برگـزار شـده، مـا عماًل در 
ایـن  بُرده ایـم.  به سـر  حالـِت مشـق دموکراسـی 
مشـق و تمریـن هنـوز ادامه دارد و عقـاًل و منطقًا 
نیز باید ادامه داشـته باشـد. بـرای درِک این گزاره 
بایـد گفت کـه دموکراسـی، یک »شـی ء«ِ مادی و 
فیزیکـی نیسـت کـه اگـر فی الفور مشـکالت مان 
و  داریـم  نگـه  دسـت  در  را  آن  کـرد،  حـل  را 
اگـر نتوانسـت، آن را دور بیــندازیم. دموکراسـی 
یـک »فرهنـگ« اسـت کـه جانشین شـدِن آن بـا 
اسـتبداد  فرهنـِگ  از جملـه  ـ  فرهنگ هـا  سـایر 
و خشـونت ـ نیـاز بـه زمـاِن بسـیار طوالنـی و 

مداومـت و اسـتقامت در تمریـن دارد. 
بـه  ریز بینانـه  نگاهـی  در  بگذریـم،  این کـه  از 
و  نـرم  پیشـرفتی  می تـوان  گذشـته،  سـال   ۱7
بـه  افغانسـتان  حرکـِت  مسـیِر  در  را  ظریـف 
سـمِت دموکراسـی کشـف و ردیابـی کـرد. ایـن 
پیشـرفت آهنگـی ُکنـد و ریتمـی نامنظـم داشـته، 
امـا آن چـه جـای تأمـل اسـت این کـه: باالخـره 
نبِض مردم سـاالری از تپش نایسـتاده و دسـت کم 
توانسـته معنـای راسـتیِن مردم سـاالری و تفاوِت 
آن بـا دموکراسـِی آلـوده بـه تقلـب و نیرنـگ را 
بـه مـردم و حکومت شـرح دهـد. این کـه امروزه 
همـۀ مردم از تقلـب در انتخابات شـکوه می کنند 
و بی هیـچ هراسـی، حکومـت را بـه تـالش برای 
مداخلـه در انتخابـات متهـم می کننـد و حکومت 
نیـز بی هیـچ خشـونتی، ملتمسـانه به مـردم وعدۀ 
برگـزاری انتخابـاِت سـالم و شـفاف را می دهـد 
و رسـانه های آزاد در میانـۀ هـر دو طـرف، بـه 

نشـر و پخـِش گزارش هـا و ادعاهـا می پـردازد ، 
همـه در بسـتِر مردم سـاالری و دیالکتیِک موجود 
در آن محقـق شـده اسـت. اگـر چنیـن بسـتری 
وجـود نداشـت، نـه صنـدوقِ  رایـی برپا می شـد، 
نـه اتهامـی از سـوی مـردم بـه سـمِت حکومـت 
نشـانه می رفـت و نـه حکومـت بـرای شـرکت 
شـهروندان در انتخابـات، تبلیـغ و تضـرع بـه راه 
می انداخـت. یقینـًا اگـر یک مردم سـاالرِی نسـبی 
و حتـا نیم  بنـد وجود نداشـت، حکومت بـا خیاِل 
راحـت بسـاط انتخابـات را برمی چیـد و به جـای 

تضـرع و تبلیـغ، اعـالم پادشـاهی می کـرد.
مـردم  جسـتِن  دوری  امـا  حالتـی  چنیـن  در 
فرهنـِگ  بـه  رسـاندن  یـاری  آیـا  انتخابـات،  از 
دموکراسـی تلقـی می گـردد یـا برخـورد انقالبـی 
بـا اصالحـات و منقطع سـاختِن آهنـِگ تدریجـِی 

افغانسـتان؟ در  پیشـرفت  و  مردم سـاالری 

نتیجه گیـری
تعصـب،  و  تبعیـض  قوم گرایـی،  فسـاد، 
واقعیت هـای غیرقابـِل انـکارِ عرصۀ سیاسـت در 
افغانسـتان هسـتند. امـا در کنار ایـن واقعیت های 
تلـخ، وقایـع و حقایـِق امیدوارکننده یـی نیـز در 
جامعـۀ مـا وجـود دارنـد و یکـی از آن هـا، اقباِل 
ذهنـی و اندیشـه یِی روزافـزوِن مـردم ـ به ویـژه 
ُمـدرِن  شـیوه های  بـه  ـ  دانشـجویان  و  جوانـان 
قالب هایـی  در  اجتماعـی  ـ  سیاسـی  زنده گـی 
ماننـد دموکراسـی و پارلمانتاریسـم و همچنیـن 
حمایت هـای مـادی و معنـوِی جامعـۀ جهانـی از 
رونـد دموکراسـی و اسـتقرارِ حکومـِت مشـروع 
و پاسـخگو در قبـاِل مـردم اسـت. بـا این همـه 
سیاسـِی  نخبـه گاِن  از  اعـم  افغانسـتانی ها،  امـا 
درون حکومتی و شـهروندان عـادِی غیرحکومتی، 
در حـاِل مشـق دموکراسـی تا نهادینه شـدِن آن در 
تمـامِ تاروپـودِ زیسـت اجتماعـی ـ سیاسی شـان 
هسـتند. زیـرا دموکراسـی یـک فرهنِگ تازه آشـنا 
هـم برای مـا و هم بـرای حکومت اسـت؛ این که 
کسـانی در داخـِل حکومـت در تـالش نفـوذ و 
مـا  این کـه  و  می برآینـد  انتخابـات  در  مداخلـه 
زود از مشـِق دموکراسـی خسـته می شـویم، هـر 
دو نشـانۀ چالـِش فرهنـِگ جمعـِی مـا در برابـر 
آن  در  موفقیـت  و  بـازی  قواعـد  و  دموکراسـی 

. ست ا
بـا  افغانسـتان  در  دموکراسـی  بسـتر  اکنـون   
نشـانه های بزرگـی چـون آزادی بیـان و فعالیـِت 
اسـت،  همـوار  و  پهـن  خصوصـی  رسـانه های 
نفـس برگـزارِی انتخابات نیـز یکـی از مهم ترین 
کـه  می باشـد  دموکراسـی  بـر  دال  نشـانه هاِی 
بـه  آن  تمریـِن  و  مشـق  بـر  مداومـت  فقـط 
عنـوان »مسـوولیت شـهروندی« می توانـد همـۀ 
نارسـایی ها و تقلبـات را از پیکـِر آن بزدایـد و ما 
را بـه نسـخه یی پیراسـته و اصیـل از دموکراسـی 

سـازد.   رهنمـون 
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محمدحکیم صابرـ ريیس دانشگاه صـابر

»انتخابِ« انتخـابات 
و عبور موفقانه از »برزخ«

 

توزیـع  رونـد  یک جانبـه  به صـورِت  ریاسـت جمهوری  ارگ 
شـناس نامه های الکترونیکـی را در یـک مراسـِم کوچـک کـه اکثـر 
شـرکت کننده گاِن آن افـراد وابسـته به ایـن تیِم تمامیت خـواه بودند، 
آغـاز کـرد. خبـر آغـاز رسـمِی توزیـع شـناس نامه های الکترونیکی 
پیچیـد، صـدای  این کـه در فضـای رسـانه یی کشـور  بـه محـِض 

مخالفـت بـا آن نیـز از بسـیاری آدرس هـا بلنـد شـد. 
کاخ سـپیدار بـه عنوان بخشـی از قدرت سیاسـی، عمـاًل آغاز روند 
تفرقه افکنانـه  برنامه یـی  را  الکترونیکـی  شـناس نامه های  توزیـع 
خوانـد کـه هیچ کمکی بـه وضعیت بحرانی کشـور نمی کنـد. داکتر 
عبـداهلل اعـالم کـرد کـه هیچ گونـه هماهنگـی در ایـن خصـوص با 
او نشـده و نمی خواهـد کـه بخشـی از ایـن برنامـه باشـد. او گفـت 
و  امنیـت  تأمیـن  جملـه  از  دیگـری  اولویت هـای  افغانسـتان  کـه 
برگـزاری موفقانـۀ انتخابـات دارد کـه بایـد بـه آن ها به جـای توزیع 

الکترونیکـی پرداختـه شـود.  شـناس نامه های 
غنـی  آقـای  مشـخص  به صـورِت  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  امـا 
شـناس نامه های  توزیـع  کـه  می گویـد  و  نیسـت  نظـر  ایـن  بـه 
الکترونیکـی، کشـور را از بسـیاری مشـکالت و از جملـه ناامنی هـا 
می رهانـد. او بـه حادثـۀ چنـد روز پیـِش کابـل اشـاره کـرد و گفت 
معیـاری می داشـتند،  اگـر شـهروندان کشـور شـناس نامه های  کـه 

نمی افتـاد. اتفـاق  حادثه یـی  چنیـن 
 بزرگ نمایـی در مـورد توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی آن هـم 
در ایـن سـطح و سـویه، خـود نشـان می دهـد کـه هدف هـای کالِن 
به صـورت تصادفـی روز  ارگ  دارد.  آن جـود  سیاسـی در عقـِب 
پنجشـنبۀ آخرهفتـه را بـرای چنیـن برنامه یـی انتخـاب نکـرده بود، 
آن هـم در شـرایط و فضایـی کـه هنـوز شـهرونداِن کشـور غـِم از 
فرامـوش  شـهر  ایـن  اخیـِر  حمله هـای  در  را  دست رفته گان شـان 
نکـرده و برنامه هـای عـزاداری در گوشـه وکنارِ کابـل جریـان دارد.
 ارگ همـواره از خـوِن شـهرونداِن کشـور بهره برداری های سیاسـی 
می کنـد. بـه محـض این کـه حادثه یـی فاجعه بـار در گوشـه یی از 
کشـور بـه وقـوع می پیوندنـد، تیم ارگ یکـی از برنامه های سیاسـی 
شـناس نامه های  توزیـع  می کنـد.  آغـاز  آن  حاشـیۀ  در  را  خـود 
الکترونیکـی نیـز دقیقـًا بـا اسـتفاده از چنیـن فضایـی آغـاز شـد و 
مـورد  نیـز  آن  توجیـه  بـرای  فضـا  ایـن  کـه  این جاسـت  جالـب 

سوءاسـتفاده قـرار گرفـت. 
آقـای غنـی آسـمان را بـه ریسـمان گـره می زنـد تـا توجیهـی برای 
برنامه هـای قومـی و فروملـی اش دسـت وپا کنـد، همان گونـه که در 
صـدد بـود جمعیـِت کشـور را از طریق فضـا به ثبت برسـاند. او در 
برنامـۀ رسـمی توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی، پس از سـال ها 
بـه یـاد قهرمان ملی کشـور افتـاد و متوجه شـد این جا همـان جایی 
اسـت کـه می توانـد از او نیـز اسـتفادۀ سیاسـی کنـد. او وقتـی در 
ایـن مراسـم صحبـت می کـرد، بـه قهرمـان ملی کشـور اشـاره کرد 
و گفـت: »مسـعود شـهید بـا افتخـار می گفـت کـه مـن افغانـم و 
مسـلمانم«. امـا اگـر آقـای غنـی بـه قهرمـان ملـی کشـور این همـه 
عالقـه دارد و نمی خواهـد از نامـش اسـتفادۀ ابـزاری کنـد، چـرا در 
مراسـم بزرگداشـت از شهادِت او شـرکت نمی ورزد؟ چرا در برنامۀ 
گرامی داشـت از هشـتم ثـور در ارگ ریاسـت جمهوری نـام قهرمان 
ملـی را نمی گیـرد؟ چـرا از گرفتـن لقب رسـمی قهرمـان ملی برای 

شـهید مسـعود ابـا مـی ورزد و صرفـًا می گوید »شـهید مسـعود«؟ 
شـناس نامه های  موضـوع  سـِر  بـر  جنجـال  دیگـر،  سـوی  از 
الکترونیکـی هنوز حل نشـده اسـت. مجلـس نماینده گان، بسـیاری 
از سیاسـیون و احـزاب سیاسـی کشـور، بخـش مهمـی از جامعـۀ 
مدنـی و رسـانه یی و اکثـر شـهرونداِن کشـور بـا طرح فعلـِی توزیع 
شـناس نامه های الکترونیکـی موافـق نیسـتند؛ ارگ چگونـه بـه خود 
اجـازه می دهـد کـه چنین برنامـۀ کالِن ملی را سـبوتاژ کنـد و آن را 

در خدمـِت برنامه هـای سیاسـی و قومـی اش قـرار دهـد؟ 
 شـناس نامه های الکترونیکـی زمانـی قابلیـت توزیـع را پیـدا می کند 
کـه شـهرونداِن کشـور در مـورد آن بـه اجمـاع رسـیده باشـند. در 
شـناس نامه های  مـورد  در  اختالف نظـر  هرگونـه  موجودیـِت 
الکترونیکـی، توزیـع آن ابـزاری در خدمـت شوونیسـم و اسـتبداد 
قومـی تلقـی می شـود. ولی مـا دیگر در عصـری زنده گـی نمی کنیم 
کـه دیکتاتوری هـا بتواننـد دوام بیاورنـد. دیکتاتـوری همیـن اسـت 
کـه زمـام داری می خواهـد دیدگاه هـا و نظـراِت خـود را به صـورِت 

یک جانبـه بـر دیگـران تحمیـل کنـد. 
آقـای غنـی از آن جایـی کـه دچـار خودبزرگ بینی ا سـت، می پندارد 
کـه هیچ کـس در جهـان بیشـتر از او نمی فهمـد و بـه همیـن دلیـل 
کسـی نبایـد بـر کارهـاِی او اعتـراض کنـد. تصمیم هـای او از زمان 
تصـدی پسـت ریاسـت حکومـت تـا ایـن دم، بـر اسـاِس همیـن 
خودبزرگ بینـی وحشـتناک شـکل گرفتـه و همـواره باعـث نفاق و 
شـقاق در جامعه شـده اسـت. دغدغۀ شهرونداِن کشـور که صدالبته 
همـه مخالـِف جعـل هویـت در شناس نامه های شـان نیـز هسـتند، 
گسسـِت تازه یـی اسـت کـه آقـای غنـی خلـق کـرده و می توانـد 
جامعـۀ دچـار بحـراِن مـا را بـه بحران هـای تازه تـری دچار سـازد. 
مسـلمًا پیامدهـای تصمیِم آقای غنی در روزهای بعد بیشـتر آشـکار 

شد. خواهد 

ارگ جنـجالی دیگـر 
برپـا کـرد

ACKU
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برخـی جریان هـای سیاسـی  و شـهروندان در واکنـش 
بـه آغـاز توزیـع شـناس نامه های برقی از طـرف رییس 
حکومـت وحـدت ملـی، می گویند کـه غنی کشـور را 

به طـرف تجزیـه به پیـش می بـرد.
محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی، 
روز پنج شـنبه )۱3 ثـور( بـا گرفتـن شـناس نامۀ برقـی 
رونـد توزیـع آن را اعـالم کرد، اما داکتـر عبداهلل عبداهلل 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـا ایـن روند 

مخالفـت خویـش را اعـالم کرد.
آقـای عبـداهلل گفتـه کـه رونـد توزیـع شـناس نامه های 

برقـی از طـرف رییـس حکومـت وحـدت ملـی غیر 

مشروع است.
در همیـن حـال، شـهروندان نیـز در واکنـش بـه رونـد 
تحمیـل  کـه  گفته انـد  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  

هویـت یک قـوم بـه دیگـران قابـل پذیـرش نیسـت. 
ایـن  بـودن  چالـش زا  بـه  اشـاره  بـا  هم چنـان،  آنـان 
رونـد، گفته  انـد کـه در حـال حاضـر اولویـت کشـور 
امنیـت اسـت، توزیـع شـناس نامه های برقـی کـه یکـی 
بـه اسـاس  بایـد  بـزرگ ملـی اسـت،  از راهبردهـای 

مشـورت و توافـق تمـام شـهروندان توزیـع شـود.
عطـا محمـد نـور والـی  پیشـین بلـخ می گویـد کـه 

از  یکـی  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  بحـث 
جنجالی تریـن بحث هـای ملـی در افغانسـتان اسـت که 
بارهـا روی حـل آن بـا در نظـر داشـت خواسـت های 

تمامـی مـردم و طبقـات اجتماعـی تاکیـد کرده ایـم.
و کشـور  مـردم  نیـاز  کـه  در شـرایطی  کـه  گفتـه  او 
و  فقـر  از  رفـت  بـرون  و  آرامـش  امنیـت،  وحـدت، 
بیـکاری و رسـیدگی بـه وضـع رقتبار اقتصادی اسـت، 
توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی که یک مسـاله ملی 
و تنـش زا اسـت، نـه تنها به ایـن نیاز ها کمـک نمی کند 
کـه شـکاف های عمیـق اجتماعـی را بـه همـراه دارد.

شـناس نامه های  توزیـع  کـه  کـرده  تاکیـد  نـور  آقـای 
برقـی بایـد بـه اسـاس قانـون تصویـب  شـده سـال 
۱3۹3 شـورای ملـی باشـد و یـا هـم تذکره هـای زمان 
حکمرانـی اعلیحضـرت محمـد ظاهـر شـاه و شـهید 
سـردار محمـد داوود کـه هیـچ یـک از اقوام کشـور، با 

ان مخالفـت نخواهنـد کـرد، توزیـع شـود.
هم چنـان، ظهیـر سـعادت، عضو مجلـس نماینـده گان، 
گفتـه کـه لجـام گسـیختگی و اصـرار مغرضانـه بـرای 
افـرادی  ماهیـت  الکترونیکـی،  شناسـنامه های  توزیـع 
را برمـال می سـازد کـه سـالیان طوالنـی در بیـرون از 
کشـور زندگـی کرده انـد و چنـدان عالیق و دلبسـتگی 

ندارند. اففانسـتان  بـه 
آقـای ظهیـر گفته که ایـن افراد نـه فهم تاریخـی دارند 
و نـه دیدگاهـی کـه حساسـیت های سیاسـی امـروز را 
در نظـر بگیـرد و تنهـا بخاطـر پوشـاندن ناکارایی سـه 
سـال پیشین شـان، زمینه سـاز بحران هـای اجتماعـی و 

سیاسـی امـروز و آینـده خواهند شـد.
بـه بـاور او،آنان می کوشـند با شـعارهای قومـی و عوام 
فریبانـه در میـان تعـدادی انـدک جـای پـا بـاز کنند و 
بیشـتر از پیـش باعـث انشـقاق و نفـاق بیـن سـاکنان 
ایـن سـرزمین شـوند.اگر ارگ نشـینان نـاآگاه از تاریخ 
بـا لجاجـت تمـام، لجـام گسـیخته به ایـن رونـد ادامه 
قومـی،  اختالفـات  جـز  عملکردشـان  پیامـد  دهنـد، 
محـدود شـدن حاکمیـت تـا دروازه های کابـل و ایجاد 

تنش هـای سیاسـی چیـز بیـش نیسـت.
عبدالطیـف پـدرام عضـو دیگـر مجلـس نیـز موضـع 
گیری هـای اخیـر در برابر برنامه ارگ را سـتوده و گفته 

کـه بـا تمـام انتقادهای که از ریاسـت اجرایـی دارد، اما 
از موضـوع گیـری اخیـر انی نهـاد در برابر اقـدام ارگ 

پشـتیبانی می کنـد.
 جمعیـت اسـالمی نیـز در واکنـش بـه رونـد توزیـع 
شـناس نامه هـای برقـی گفتـه کـه نسـبت به  سـه دلیل 
شـناس نامه های  توزیـع  کنونـی  اوضـاع  در  نمی تـوان 

برقـی را الزم دانسـت.
صـالح الدیـن ربانـی وزیر خارجه کشـور گفته اسـت: 
در حالـی که ما در آسـتانه انتخابـات مجلس نمایندگان 
و شـوراهاي ولسـوالي ها، کشـور قـرار داریـم از هـر 
چیـزی بیشـتر بـه وحـدت و امنیـت نیازمنـد هسـتیم. 
توزیـع شناسـنامه های برقـی بـا محتـوای اختـالف بـر 
انگیـز آن، بطـور واضحی رونـِد توجه مردم به پروسـه 
ثبـت نـام را مختـل مـی سـازد و انگیـزه اشـتراک در 

انتخابـات را صدمـه مـی زند.
آقـای ربانـی افـزود کـه هم چنان، نیـاز بـه درج هویت 
قومـی اشـخاص در شناسـنامه ها نیسـت ایـن کار جـز 
اینکـه میـان باشـندگان باهـم بـرادر افغانسـتان تفرقه و 
جدایـی بیفگنـد سـودی بـه تثبیـت هویـت آنـان نمـی 
جمهـوری  تابعیـت  »تذکـره  عنـوان  نفـس  و  بخشـد 
اسـالمی افغانسـتان« بر پایه قانون مصوب  سـال ۱3۹3 
بـرای تثبیـت هویـت شـهروندان افغانسـتان کافـی و با 
بسـیاری از شناسـنامه های کشـور های دیگـر همخـوان 

ست. ا
او اضافـه کـرده کـه اکثریت قاطـع نماینـدگان مردم در 
شـورای ملـی، بـر غیـر قانونـی بـودِن مفـادِ شناسـنامه 
کـه ارگ ریاسـت جمهـوری بـه توزیـع آن مبـادرت 
مـی ورزد، تأکیـد نمـوده انـد. بـا توجـه به ایـن دالیل 
اقـدام اخیـر ارگ غیرقانونی، اختـالف برانگیز و به نفع 
دشـمنان افغانسـتان اسـت و بـرای جمعیـت اسـالمی 

افغانسـتان قابـل پذیرش نیسـت. 
قانـون توزیـع شـناس نامه های برقـی در سـال ۹3 در  
شـورای ملـی به تصویـب رسـید، اما رییـس حکومت 
وحـدت ملـی پـس از آن فرمـان تقنینی صـادر کرد که 

مخالفت هـای زیـاد را در پی داشـت.

رهبــر  حکمتیــار،  گلبدیــن 
حــزب اســالمی امــروز در یــک 
پــروان  والیــت  در  گردهمایــی 
مخالــف  جریان هــای  و  احــزاب 
گماشته شــدگان  را  »افغــان«  واژۀ 
خارجی هــا می دانــد و می گویــد، 
از تصمیــم حکومــت مبنــی بــر 
ــی  ــنامه های الکترونیک ــع شناس توزی

می کنــد. حمایــت 
کــه  می افزایــد  آقــای حکمتیــار 
ــی  ــی خیل ــنامه های الکترونیک شناس
پیــش از ایــن بایــد توزیــع می شــد. 
ــردم  ــۀ م ــه هم ــد ک ــد می کن او تأکی
افغانســتان »افغــان هســتند و بــه 

می کننــد.« افتخــار  افغان بــودن 
حکمتیــار بــا اشــاره بــه اختالف هــا 
می گویــد،  حکومــت  رأس  در 
مشــکالت افغانســتان ناشــی از ایــن 
می افزایــد:  او  اختالف هاســت. 
ــری  ــرد، دیگ ــره می گی ــی تذک »یک
ــت را  ــن حال ــد، ای ــت می کن مخالف
پایــان دهیــد و مــردم را مجبــور 
ــه کار  ــت ب ــما دس ــه ش ــد علی نکنی

ــوند.« ش
می گویــد،  حکمتیــار  گلبدیــن 
ــت و  شــماری در ســاختار حکوم
تــالش  ســفارت ها  از  شــماری 
دارنــد تــا در انتخابــات پیــش رو 
ماننــد انتخابــات گذشــته تقلــب 

ــد. کنن
شناســنامه های   توزیــع  رونــد 
از  گذشــته  روز  الکترونیکــی 
رســمًا  جمهــور  رئیــس  ســوی 
ــد  ــن رون ــاز ای ــا آغ ــد. ام ــاز ش آغ
واکنــش  اختالف هــا  وجــود  بــا 
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی و 
ــور را  ــهروندان کش ــیون و ش سیاس

برانگیخــت.
شناســنامه های الکترونیکــی پــس 
ــد و  ــع ش ــدال توزی ــال ها ج از س
هنــوز ایــن مخالفت هــا جریــان 

ــر درج  ــر س ــی ب ــدال اصل دارد. ج
شناســنامه ها  ایــن  در  قــوم  نــام 
ــه  ــد ک ــد دارن ــماری تأکی ــود. ش ب
ایــن  در  شــهروندان  اقــوام  نــام 
شناســنامه ها ذکــر شــود و شــماری 
هــم می گوینــد کــه بــرای همــه 
شــهروندان تنهــا کلمــه »افغــان« 

ــردد. ــتفاده گ اس
ــت  ــزب جمعی ــال ح ــن ح در همی
توزیــع  افغانســتان  اســالمی 
را  الکترونیکــی  شناســنامه های 
کنونــی  اختالفــی  محتــوای  بــا 
اعالمیــۀ  در  نمی دانــد.  مناســب 
ــه در  ــت ک ــده اس ــزب آم ــن ح ای
ــی  ــنامه های الکترونیک ــع شناس توزی
انتخابــات شــوراهای  آســتانۀ  در 
ــدگان  ــس نماین ــوالی ها و مجل ولس

ــرای اشــتراک در  ــزۀ مــردم را ب انگی
می دهــد. کاهــش  انتخابــات 

اســت  آمــده  اعالمیــه  ایــن  در 
ــی  ــت قوم ــه درج هوی ــاز ب ــه نی ک
نیســت  شناســنامه  در  اشــخاص 
ــان  ــه می ــن ک ــز ای ــن کار ج و »ای
باشــندگان بــا هــم  بــرادر افغانســتان 
تفرقــه و جدایــی بیفگنــد ســودی به 
ــد.« ــان نمی بخش ــت آن ــت هوی تثبی
اســالمی  جمعیــت  حــزب 
ــا توجــه  ــه ب ــد ک خاطرنشــان می کن
ــر ارگ  ــدام اخی ــل، اق ــن دالی ــه ای ب
ــه  ــز و ب ــی، اختالف برانگی »غیرقانون
ــع دشــمنان افغانســتان« اســت و  نف
بــرای جمعیــت اســالمی افغانســتان 

ــت. ــرش نیس ــل پذی قاب

ایالــت  صنایــع  و  تجــارت  اتــاق 
ــه  ــه اســت ک ــتان گفت خیبرپشــتونخواه پاکس
تجــارت افغانســتان و پاکســتان در بنــدر 
تورخــم کاهــش چشــمگیر یافتــه اســت و در 
صــورت دوام ایــن وضعیــت شــاید تجــارت 

ــود. ــم ش ــی خت ــه کل ــور ب ــان دو کش می
زاهــداهلل شــینواری، رئیــس اتــاق تجــارت و 
صنایــع خیبرپشــتونخواه، گفــت کــه رویکــرد 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــی پاکس ــختگیرانۀ تجارت س
افغانســتان و تنــش میــان کابــل و اســالم آبــاد 
کــه گاهــی بــه گونــۀ دوامــدار ســبب انســداد 
ــل عمــدۀ  دروازۀ تورخــم شــده اســت، دالی

بــروز ایــن وضعیــت اســت.
ــی  ــای شــینواری گفــت: »رویکــرد تجارت آق
ــران را  ــا تاج ــه تنه ــتان( ن ــت )پاکس حکوم
خســارتمند ســاخته اســت بلکــه عوایــد ملی 
ــت  ــون حکوم ــت، چ ــه زده اس ــز ضرب را نی

ــی را از دســت داده اســت«. ــات گمرک مالی
روزنامــۀ نشــنل پاکســتان از قــول آقــای 

شــینواری نوشــته اســت کــه اگــر حکومــت 
ــی خــود را  ــی تجارت پاکســتان رویکــرد فعل
بــا افغانســتان بازنگــری نکنــد، بــه گفتــۀ وی 
تجــارت میــان دو کشــور ختــم خواهــد شــد. 
او هشــدار داده اســت کــه تاجــران افغانســتان 
ــورها  ــایر کش ــن و س ــد، چی ــران، هن ــا ای ب

ــد کــرد. تجــارت خواهن
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــۀ مقام هــای 
بــه  ایــران  اکنــون  افغانســتان  تجارتــی 
بزرگتریــن شــریک تجارتــی افغانســتان مبدل 
شــده اســت و در ســال گذشــتۀ خورشــیدی 
ارزش تبــادالت تجارتــی میــان دو کشــور بــه 

ــی رســید. ــر م ــارد دال ــش از دو میلی بی
در اوج تجــارت میــان افغانســتان و پاکســتان 
نــرخ مجموعــی تجــارت میــان دو کشــور بــه 
ــۀ  ــه گفت ــا ب ــید، ام ــر می رس ــارد دال 2.7 میلی
مقــام  هــای افغانســتان در ســال گذشــته 
ــط ۱.3  ــان دو کشــور فق حجــم تجــارت می

ــود. ــر ب ــارد دال میلی

واکنش ها به آغاز توزیع شناسنامه های برقی:

اقدام ارگ به سود دشمن  است

حکمتیار به رهبری حکومت:
 کاری نکنید که علیه تان دست به کار شویم!

نگرانی پاکستان از قطع کامل روابط 
بازرگانی با افغانستان

ابوبکر صديق
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د : عملیات مددرسانی غربی؛
موسسـات غربـی کـه در افغانسـتان کار می کردنـد، بسـیار 
زیـاد بودنـد و تعـداد آن هـا بـه )82( مؤسسـه می رسـید که 
در )2۹( والیـت افغانسـتان کار می کردنـد، از ایـن جملـه 
 )4۱( و  پاکسـتان  در  مهاجریـن  میـان  در  موسسـه   )2۰(
موسسـه در میـان مهاجریـن و داخـل سـرزمین افغانسـتان 
عمـل می-کـرد. )62( ایـن موسسـات در تشـکل واحـدی 
زیـر عنـوان »ACBAR« کار می کردنـد کـه ایـن تشـکل 
وظیفـه هماهنگـی مدد رسـانی بـرای افغانسـتان را بـه عهده 

داشـت ]7۰[.
برخـی از این موسسـات مربـوط ملل متحـد و برخی دیگر 
مربـوط دولت-هـای غربـی بودند، ملـل متحـد برنامٔه خود 
را بـرای پشـتیبانی از مهاجـران افغانسـتان پـس از تجـاوز 
شـوروی در دسـامبر )۱۹7۹م( آغـاز کـرد و فعالیت هایـش 
را پـس از موافقـات ژنیـو در سـال )۱۹88م( افزایـش داد، 
مهم تریـن موسسـاتی کـه در آن زمـان فعالیـت می کردنـد، 

از: عبـارت بودند 
1.کمیسـاریای عالـی در امـور مهاجریـن؛ ایـن مؤسسـه 
بـرای بلنـد بـردن سـطح اعتمـاد بـه نفـس میـان مهاجرین 
ماننـد تعلیـم و ارایـه خدمـات وترنـری بـرای چهارپایان و 
کارهـای دسـتی کار می کـرد. پـس از موافقت نامه هـای ژنیو 
بـه انـدازٔه توانـش بـرای بازگشـت مهاجریـن به وطـن کار 
کـرد، امـا مجاهدیـن ایـن کار را نپذیرفتنـد]7۱[. چنانچـه 
صندوقـی را بـرای سـرک ها اختصـاص داد و در ایـن راه 
تالش هـای زیـادی را بـرای بـه کار انداختـن پروژه هـای به 
راه انداخـت. ایـن موسسـه پـس از موافقت نامـه ژنیـو بـه 
اعمـار مجـدد افغانسـتان نیز سـهم گرفت و فرمانـده احمد 
شـاه مسـعود آن را متهـم بـه پشـتیبانی از نظـام کمونیسـتی 
کابـل بـر ضـد مجاهدیـن کـرد]72[. مسـوول این موسسـه 
امیـر صـدر الدیـن آغاخـان بود کـه اسـماعیلی افغانسـتانی 

می باشـد.
بـه در خواسـت  بنـا  ایـن موسسـه  یونـاکا؛  2. موسسـه 
سرمنشـی سـابق سـازمان ملل متحـد خافیر بیریزیـد کویال 
در می سـال )۱۹88م( تأسـیس شـد. عموم موسسـات غربی 
از کار ایـن موسسـه شـکایت داشـتند و ایـن موسسـه را به 
ارتـکاب اشـتباهات بـزرگ و عـدم انجـام درسـت کار در 
آن  کارهـای  مهم تریـن  می سـاختند.  متهـم  عمـل  سـاحٔه 
تطبیـق پروژه هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـرای بازگشـت 

مهاجریـن بـه وطـن بـود ]73[.  
3. موسسـٔه غذایی و کشـاورزی )FAOZ(؛ این موسسه 
به شـکل فعال آن در سـال )۱۹87م( ابراز وجود کرد، توجه 
آن بـه سـوی رسـاندن مواد غذایـی به مهاجریـن و آموزش 
خیاطـی به زنان و ارایـه مسـاعدت-های خیرخواهانه برای 
اطفـال خانواده  هـای مهاجریـن بـود. ایـن موسسـه متهم به 
توزیـع انجیل هـا میـان مهاجرین افغانسـتان و دعـوت زنان 

بـه کنارگذاشـتن ارزش های اسـالمی گردید]74[.
4. موسسـٔه صحـی جهـان )WHO(؛ این موسسـه پیش 
از هرچیـز به امـور صحی برای مهاجریـن از طریق آموزش 
صحی  شـهرندان افغانسـتان و فرستادن مشـاوران و داکتران 
بـرای عـالج امراض انتانـی مزمن مانند مالریـا، محرقه و...، 

همچنان سـاختن شـفاخانه های الزم  عمـل می کرد. 
موسسـه  ایـن  سـرخ؛  صلیـب  المللـی  بیـن  کمیتـٔه   .5
مددرسـان مسـتقل بـود کـه بـرای قربانیـان جنـگ ماننـد 
مجروحـان و قربانیـان مایـن کار می کـرد، مرکـز آن در ژنیو 
بـود و کار آن میـان خیمه هـای مهاجران در سـال )۱۹8۱م( 
طبـی  مسـاعدت های  بـر  آن  کاری  تمرکـز  شـد.  شـروع 
بـود و مـدارس مربـوط خـود را نیـز داشـت. ایـن م,سسـه 
نیـز بـه توزیـع انجیل هـا و کتاب هـای تبشـیری مسـیحی 
میـان مهاجریـن و کارهـای مسیحی سـازی بـه شـیوه های 
گوناگـون غیـر مسـتقیم از طریـق رفـع نیاز هـای مریضان و 

مجروحیـن متهـم شـد]75[.
ایـن  توسـعه؛  بـرای  امریـکا  مددرسـانی  موسسـٔه    .6
پشـتیبانی  بـرای  کـه  بـود  موسسـٔه  بزرگ تریـن  موسسـه 
و حمایـت شـهروندان افغانسـتان پـس از مؤسسـات ملـل 
متحـد کار می کـرد و حمایت هـای آن در داخـل افغانسـتان 
تمرکـز داشـت و کار آن در سـال )۱۹85م( آغـاز گردیـد.
اگر به تمامی مؤسسـات مددرسـانی غربـی بپردازیم، از بهر 
افزونـی تعـداد آنـان از بحـث خـارج می شـویم. مجاهدین 
افغانسـتان و بـزرگان آنـان بـه ایـن عقیـده بودنـد کـه ایـن 
شـهرندان  میـان  عرب هـا  چهـرٔه  بدسـازی  در  موسسـات 
افغانسـتان بسـیار بـد عمل کرده انـد و آن هـا در تالش برای 
خـارج سـاختن زنـان از ارزش هـای اصیـل اش و تـالش 

بـرای نصرانی سـازی مهاجـران نقـش داشـته اند.
ده. انصار عرب در افغانستان؛

انصـار عـرب کسـانی بودنـد کـه خـود را انصـار بـرادران 
مجاهـد شـان نـام نهـاده بودنـد و روزنامه نـگاران آنـان را 
»عرب هـای افغـان« نـام نهاده بودنـد، آنان خـود را به خوی 
و رسـم شـهروندان افغانسـتان تطابـق داده بودنـد و بیننـده 
زمانـی کـه بـه آنـان نـگاه می کـرد، می انگاشـت کـه آنـان 
به-راسـتی شـهروندان افغانسـتان هسـتند. آنان مسـلمانانی 
بودنـد که در پیشـاور برای مشـارکت برادران افغان شـان در 
برابـر دشـمن کمونیسـتی   آن هـا صـف کشـیده بودنـد. آنان 
در برابـر شـوروی ها می جنگیدنـد. بـه یـاد بایـد داشـت که 
آنـان فرشـتگان نبودند؛ بلکـه خطاهای داشـتند، چنانچه اهلل 
متعـال در مـورد صحابـه در جنـگ احـد می گویـد: مِنُکـم 
نْیا َومِنُکم مَّـن یِریُد اْلِخـَرَۀ ﴿آل عمران: ۱52﴾؛  مَّـن یِریـُد الدُّ
بعضـی از شـما، خواهـان دنیـا بودنـد؛ و بعضـی خواهـان 

آخرت.  

امـا اکثـر آنـان در جهاد، شـجاعت و پرهیـزگاری، مثال های 
بودنـد کـه زندگـی آنـان به نمونـه و الگـو مبدل شـده بود. 
داسـتان انصـار عـرب از آسـتانٔه سـال )۱۹8۰م( یعنـی از 
هنـگام دخـول شـوروی ها شـروع می گـردد، زمانی که یکی 
از بـزرگان جماعـت اخـوان المسـلمین – مصر یعنی شـیخ 
محمـد کمـال الدین سـنانیری بـه پیشـاور آمد تـا از احوال 
مجاهدیـن آگاهـی یابـد و همـراه او در ایـن سـفر یکـی از 
رهبـران اخـوان المسـلمین در اردن کـه او دکتـور عبـداهلل 
یوسـف عـزام بود، نیـز حضور داشـت. همٔه آنان به کشـور 

شـان برگشـتند تا سـال آینـده دوبـاره مراجعـه کنند.
شـیخ کمال الدین سـنانیری در سـال )۱۹۱8م( در مصر بدنیا 
آمـد، از زمـان کودکـی تربیـت دینـی یافـت و در اوایل دهٔه 
چهـل میـالدی بـه جماعت اخـوان المسـلمین پیوسـت. در 
اثـر فشـار های سـال )۱۹54م( کـه جمـال عبدالناصـر باالی 
»اخـوان المسـلمین« وارد کـرد، بـه زنـدان رفـت و تا سـال 
)۱۹73م( زمـان رهایـی اش در زندان ماند. او انسـانی فعالی 
بـود کـه همیشـه تحـرک داشـت، از ُخلـق نـرم برخـوردار 
افطـار  روز  یـک  و  می-گرفـت  روزه  روز،  یـک  بـود، 
می کـرد و همـراه بـا خواهر اسـتاد سـید قطـب، امینه قطب 
شـاعربانوی مسـلمان ازدواج کرده بود. او در سال )۱۹8۱م( 

کـرد]76[. وفات 
شـیخ عبـداهلل عـزام در سـال )۱۹4۱م( در منطقـٔه جنیـن 
فلسـطین بـه دنیـا آمـد، بـه دانشـکدٔه شـرعیات دانشـگاه 
دَِمشـق وارد شـد و از آنجـا بـه سـال )۱۹66م( بـه درجـٔه 
لیسـانس نایل شـد. به سـال )۱۹6۹م( بـه گروه های جهادی 
اخـوان المسـلمین - پـس از سـقوط کرانـٔه غربی و اشـغال 
غـزه بدسـت یهـود در سـال )۱۹77م(  پیوسـت. او برخـی 
خاطره هـای جهـادی اش در فلسـطین را درکتـاب خـود بنام 
ریشـه  والمیثـاق«؛ حمـاس:  التاریخیـۀ  الجـذور  »حمـاس: 
 هـای تاریخـی و پیمـان، ذکـر کرده اسـت و بخـش بزرگی 
از کتابـش را بـه ایـن اختصـاص داده اسـت کـه فلسـطین 
تـا ابـد نابود نمی شـود. او سـپس شـهادتنامٔه ماسـتری خود 
را در اصـول فقـه در سـال )۱۹6۹م( اخـذ کـرد و در عیـن 
زمـان در وقـت بازگشـت از درس هایـش بـه جهـاد ادامـه 
مـی داد، سـپس شـهادت نامٔه دکتـورای خـود را از دانشـگاه 
األزهـر بدسـت آورد. او بـه عنوان اسـتاد در دانشـگاه اردن 
در عمـان از سـال )۱۹73م( الـی  )۱۹8۰م( کار می کـرد تـا 
آنکـه  از سـوی حاکـم نظامـی عمومـی از کار برکنـار شـد. 
او کار را در سـال )۱۹8۱م( در دانشـگاه ملک عبدالعزیز در 
جـده آغـاز کـرد و هنـوز چیـزی نگذشـته بود که به اسـالم 
آبـاد منتقل شـد تـا به جهـاد افغانسـتان نزدیک باشـد. او به 
عنـوان اسـتاد در دانشـگاه اسـالمی بیـن المللـی اسـالم آباد 
کار کـرد و سـپس خود را بـرای نصرت به جهاد افغانسـتان 

از همـه کارهـا فارغ سـاخت.
عبـداهلل عـزام از  علمای سـابق اسـالم از اندیشـه های شـیخ 

اإلسـالم ابـن تیمیـه رحمه اهلل – کسـی که در سـال )728م( 
در حالی کـه در زنـدان بـود، وفـات نمـود-  و از معاصـران 
از سـید قطـب متأثـر بـود. او بـه این عقیـده رسـیده بود که 
بـرای مشـکالت امـت بـه جـز جهـاد فـی سـبیل اهلل راهی 
دیگـری وجـود نـدارد و بـه ایـن منظور بـه حدیـث از ابن 
عمـر رضـی اهلل عنهمـا کـه از پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم 
روایـت می کـرد، اسـتناد می جسـت ]77[: َعـِن ابْـِن ُعَمـَر، 
َم یُقـوُل: »إَِذا  ِ َصلَّـی اهللُ َعَلیِه َوَسـلَّ َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللَّ
ْرِع،  تَبَایْعتُـْم بِالْعِینَـِۀ، َوأََخْذتُـْم أَْذنَـاَب الْبََقـِر، َوَرِضیتُـْم بِالـزَّ
ُ َعَلیُکـْم ُذالًّ اَل ینِْزُعُه َحتَّی تَْرِجُعوا  َوتََرْکتُـُم الِْجَهاَد، َسـلََّط اهللَّ
إِلَـی دِینُِکـْم«؛  هنگامی کـه دنبـال سـرمایه دار شـدن بـا اخذ 
ربـا رفتیـد، دم گاوهـا را محکـم گرفتیـد و بـه کشـتزار ها 
خشـنود شـدید و جهـاد را رهـا کردیـد، اهلل متعـال ذلتی را 
بـر شـما مسـلط می کنـد، از آن ذلـت راه نجـات نخواهیـد 

داشـت، تـا ایـن کـه دوباره بـه دیـن خویـش برگردید.
سـپس از او دو کتابـی مهـم به نشـر رسـید کـه در حوادث 
بعـدی کـه پـس از آن رخ داد، بیشـترین تأثیـر را داشـت 
و آن فتـوای شـرعی بـر وجـوب جهـاد بـا جـان و مـال 
بـر هـر مسـلمان بـود کـه اسـاس آن را نـص زیـر تشـکیل 
مـی داد: »إذا دخـل العـدو بالد اإلسـالم، فال ریـب أنه یجب 
دفعـه علـی األقرب  فاألقـرب، إذ بالد اإلسـالم کلهـا بمنزلۀ 

البلـدۀ الواحـدۀ وأنـه یجـب النفیـر إلیـه بـال إذن والـد وال 
غریـم«]78[؛ هنگامی کـه دشـمن بـه هر یکی از کشـورهای 
اسـالمی داخـل گـردد، بـدون شـک واجـب اسـت تـا بـه 
تناسـب نزدیکـی بـه آن سـرزمین هر کسـی به دفع دشـمن 
بپـردازد؛ زیرا کشـورهای اسـالمی  به منزلٔه سـرزمین واحد 
اسـت و واجـب اسـت کـه بـدون اجازٔه پـدر و بدهـکار به 

سـوی آن بسـیج شد.
 او فتوایـش را در کتابـی زیـر عنـوان »الدفـاع عـن أراضـی 
از سـرزمین های  األعیـان؛ دفـاع  المسـلمین أهـم فـروض 
اسـالمی از مهم تریـن فرض-هـای عیـن اسـت.« بـه نشـر 
رسـاند. کتابـش را نـزد علمـاء معاصـر فرسـتاد تـا از آنـان 
موافقـت بـر فتوایـش را اخـذ کنـد. عبدالعزیـز ابـن بـاز، 
ابـن عثیمیـن، البانـی، محمـد نجیـب المطیعـی، عبدالـرزاق 
عفیفـی، سـعید حـوی، حسـن ایوب، عبـداهلل ناصـح علوان 
و دیگـران بـا فتوایـش موافقت کردند. سـپس کتابی دیگری 
زیـر عنـوان »آیـات الرحمن فـی جهـاد األفغان؛ نشـانه های 
آن  در  و  رسـاند  نشـر  بـه  را  افغـان«  جهـاد  در  رحمـان 
حکایت هـای جالبـی را از قهرمانی هـا و کرامـات مجاهدین 
افغـان ذکـر کـرد که تأثیری بسـیار زیـاد بر انصاری داشـت 

کـه بـه جهـاد آمـده بودند.
سـپس عبـداهلل عـزام سـفرهای را بـه اروپـا و امریـکا انجام 
داد و در آنجـا مسـلمانان را بـه جهـاد تشـویق نمـود و بـه 
آن هـا فهمانـد کـه جهـاد ماننـد نمـاز و روزه اسـت و هیچ 
عـذری در تـرک آن هـا پذیرفتـه نیسـت و همچنـان بـرای 

هیـچ کسـی تـرک آن ها جـواز نـدارد.
در نتیجـٔه ایـن تالش هـا تعـداد پرشـماری از جوانان عرب 
بـه پیشـاور آمدنـد. نخسـتین کسـان از حجـاز، سـوریه و 
فلسـطین بودند. از نخسـتین کسـانی که به شـهادت رسـید 
سـعد الرشـود جوانـی از جزیـرٔه عـرب بـود، او وصیـت 
کـرده  بـود کـه هیـچ کـس در بـارٔه او ننویسـد، تـا عملش 
خـاص بـرای خـدا باقی بمانـد، بـرادران نیـز وصیـت او را 
عملـی سـاختند. دیگـر شـهداء ابـو حمـزه ماهر جـوده ابو 
شـلبک بـود کـه در یوگوسـالویا تحصیـل می کـرد و از بهر 
جهـاد تحصیـالت اش را تـرک کرد. شـهید دیگر ابـو عثمان 
الکویتـی کسـی بـود کـه دکتورایـش را در علـوم شـرعی 
بدسـت آورده بـود و او یکـی از شـاگردان شـیخ محمـد 
حسـن هیتـو بـود و عـازم سـفر بـه هنـد بـود تـا نزد شـیخ 

ابوالحسـن نـدوی دانـش بیامـوزد]7۹[. 
پـس از سـال )۱۹84م( عرب هـا در افغانسـتان زیاد شـدند، 
یکی از تاجران سـعودی مؤسسـه انصار را تأسـیس کرد که 
در آن قریـب هـزار عـرب را از برخی از کشـور های جزیرۀ 
العـرب ماننـد یمـن، مصر سـوریه، فلسـطین، الجزایـر و ... 

بود. کـرده  جمع 
مجاهدیـن افغانسـتان از آمـدن این جوانان عرب خوشـحال 
افغانسـتان  »شـهروندان  می گویـد:  عـزام  عبـداهلل  شـدند، 
می گوینـد: وجـود یـک تـن عـرب میان مـا، از یـک میلیون 

دالـر دوست داشـتنی هسـت]8۰[.« 
شـیخ جـالل الدیـن حقانـی یکتـن از فرماندهـان مربـوط 
بـه شـیخ یونـس خالـص می گویـد: »مـا بـه جوانـان عربی 
کسـانی کـه از کشـور های دور از بهـر فرمان بـرداری امـر 
اهلل متعـال آمده انـد، افتخـار می کنیـم، آنـان از بهـر دنیا طلبی 
نیامده انـد، افغانسـتان جایـی نیسـت کـه بتـوان در آن دنیـا 
را یافـت، در اینجـا بـه جـز سـختی، زد و خورد، گرسـنگی 
و تشـنه گی چیـزی دیگـری یافـت نمی شـود؛ بلکـه آنـان 
را  کشورهای-شـان  در  زنده گـی  کرده انـد،  تـرک  را  دنیـا 
رهاکرده انـد. بـا آمـدن آن ها فوائد بی شـماری تحقـق یافت، 
معنویـات مجاهدیـن بـا حضور آن هـا بلند رفـت، تعارف و 
نزدیکـی میـان مسـلمانان بـه میـان آمـد، آنـان بـر نیازهای 
مجاهدیـن آگاهـی یافتنـد، و سـفیران جهـاد افغانسـتان در 
برخـی  شـدند.  بازگشت شـان  هنـگام  دولت های شـان 
کسـانی که اقامت شـان در اینجا طوالنی شـده اسـت، شـما 
نمی توانیـد در چهـره و شـکل میـان آن هـا و افغان هـا فـرق 
نمائیـد. آنـان شـاهد جنگ و بلندی کوه ها و سـردی شـدید 
بهتریـن  بـا دشـمن  بوده انـد و در وقـت رویارویـی  هـوا 

امتحـان را داده انـد]8۱[.«

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش هشتم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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۱۰
انحراف در معنا

چگونه  گـی  بـا  شـعر  مفهـوم  هـرگاه  معنـا:  در  انحـراف   
خوانـدن، ویـا چگونـه ادای کلمـات و مصرع  هـا تغییر یابد، 
انحـراف در معنـــــــا به وجـود می  آیـد. البتـه انحراف در 

معنـا غالبـًا بـه دالیـل آتـی واقع می  شـود:
 ۱- اشـتباه در حـرکات واژه  هـا: آنسـت کـه یـک کلمـه بـا 
تغییـر حـرکات بتوانـد معناهـای متفاوتـی را افـاده کنـد که 
اشـتباه در ایـن زمینـه منجر بـه تغییـر و انحـراف در معنای 

مـوردِ نظـر شـاعر می  گردد.
 بیت: 

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان  بخش
ای ُدرِج محبت به همان ُمهر و نشــان باش

   »حافظ«
 درایـن بیـت، اگـر حـرف »د« در واژۀ  ُدرج مفتـوح، یعنـی 
َدرج خوانـده شـود، مسـلمًا معنـای شـعر بـه تا حـد زیادی 

تغییـر می  کنـد. همچنـان اگـر »م« در واژۀ ُمهـر مفتـوح یـا 
مکسـورخوانده شـود، یعنـی َمهـر و یـا مِهـر تلقـی گـردد، 
یقینـًا معنـای شـعر از آنچـه کـه شـاعر قصـد کـرده اسـت 

می  کنـد. عـدول 
ترکیبـی  هـرگاه  کلمـات:  بـودن  ترکیبـی  در  اشـتباه   -2
دانسـتن، ویـا ترکیبـی ندانسـتِن چنـد واژه باعث عـدول از 
معنـای مقصود شـاعر گـردد، انحـراف در فهم معنای شـعر 

می  شـود. محسـوب 
   بیت: 

در عهد پادشاه خطـــابخش جرم  پوش
صوفی قرابه  کش شد و مفتی پیاله  نوش

 »حافظ«
 در ایـن بیـت اگـر واژه  هـای خطـا و بخـش، و نیـز جرم و 
پـوش ترکیبـی تلقـی نگردند، معنای شـعر به شـکل مصرع 
پادشـاه،  زمـان  در  می  شـود:  این  گونـه  و  درمی  آیـد  امریـه 
اشـتباه را عفـو کـن و از جـرم درگـذر! در حالی  کـه ایـن 
معنـا بـا مصـرع دوم ایـن بیـت مناسـبت نداشـته و مقصود 
شــاعر را بازگـو نمی  کنـد؛ اّمـا اگر واژه  های خطـا و بخش، 
و نیـز جـرم و پـوش ترکیبـی تلقـی گردنـد، آنـگاه ایـن 
ترکیب  هـا، صفـت برای پادشـاه قــرار گرفته و با آن شـاعر 
می  خواهـد اذعـان کنـد که در زمان سـلطاِن خطابخشـنده و 
جرم  پوشـنده، صوفـی بـه قرابه  کشـی و مفتـی به باده  نوشـی 
دسـت زده  اند. کاربسـِت روش  های جدید نوشـتار و نوشتِن 
ترکیب  هـا بـه صورِت جداپیوسـته تـا حّدی از ایـن انحراف 

می توانـد پیش  گیـری کنـد.
3- مرتبـط دانسـتن ویـا نداسـتن چنـد واژه: هـرگاه معنای 
شـعر بـه دلیـل مرتبـط دانسـتن ویـا ندانسـتن چنـد واژه، 
از معنـای مقصـود شـــاعر عـدول کنـد، انحـراف در معنـا 

می  شـود. دانسـته 
  بیت:

کشتی  نشسته  گانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بینم دیدار آشنـــــا را
   »حافظ«

 در ایـن بیـت، اگر واژه  های کشـتی و نشسـته  گان باهم غیر 
مرتبـط  تلقـی گردنـد، دقیقـًا معنـای مقصود شـاعر را افاده 
کـرده و آن اینسـت کـه، »مـا کسـانی هسـتیم که در کشـتی 
نشسـته  ایم«. ایـن معنـا مـورد نظرشـاعر بـوده و بـا معنـای 
مصـرع دوم نیـز مطابقـت دارد. اّما اگر این دو واژه )کشـتی 
و نشسـته  گان( مرتبط پنداشـته نشـوند و به صورت کشـتیی 
نشسـته  گان خوانـده شـود، معنـا چنیـن می  شـود کـه: »مـا 
کشـتی  یی هسـتیم کـه نشسـته  گان را حمـل می  کنیـم«. ایـن 
معنـا دقیقـًا غیـر از آن معنایی  سـت کـه شـاعر می  خواسـته 
افـاده کنـد. اسـتفاده از روش نـگارش جداپیوسـته امروز تا 

حـّدودی ایـن نقیصـه را مرفوع کرده اسـت.
   4- آهنـگ: هـرگاه قـوی بـودن ویـا ضعیـف بـودن آواز 
در هنـگام تلفـظ کالم منجـر بـه تغییـر در معنـای آن گردد، 

انحـراف در معنـا نامیـده می  شـود.
  بیت: 

بی  تو در هر جا دِل صبرآزما خواهد شکست
شیشه  ی کهسار از گردِ صدا خواهد شکست

   »بیدل«
 در ایـن بیـت، اگر اخیر هـر مصرع با لحِن پرسشـی)آهنگ 
قـوی( خوانـده شـود، مسـلمًا کـه معنـای شـعر از آنچه که 
به گونـه  ی  و  می  کنـد  عـدول  اسـت،  کـرده  قصـد  شـاعر 

پرسـش تلقی می-گردد؛ در حالی  که شـاعر نخواسـته اسـت 
از چیـزی پرسـش بـه عمـل آورد، بلکه می  خواهـد حالتش 

را در نبـودِ او)فـردِ مـوردِ نظـر( بازگو کند.
   5- فشـار)تاکید(: هـرگاه تأکیـد و یـا عـدمِ تأکیـد بـاالی 
یـک واژه در هنـگام خوانـدن معنـای شـعر را تغییـر دهـد، 

انحـراف در معنـا روی داده اسـت. 
 بیت: 

که می  داند کجا رفتند گل  چینـان بازارت
هم از خورشید می  باید سراغ سایه پرسیدن

  »بیدل«
 در این بیت، اگر واژه  ی »که« بدون فشـار و تأکید ادا گردد، 
شـاعر گویـا از یـک فاعِل محـذوف حرف می  زنـد و اخباراً 
اذعـان می  دارد کـه: وی )همـان فاعل محذوف( کسی  سـت 
کـه می  دانـد گل  چینان بـازار تو)فرد مـورد نظـر( کجارفتند؛ 
اّمـا ایـن معنا با آنچه شـاعر قصــــد کرده مطابقت نداشـته 
و مـورد نظـِر شـاعر نیسـت. اگر واژۀ)کـه( با تاکید و فشـار 
خوانـده شـود؛ شـاعر می-خواهـد به صورت پرسـش  گرانه 
اذعـان کنـد کـه چه کسـی می  دانـد کـه گل چینان بـازار تو 
کجـا رفتنـد؟. تأکیـد بـاالی حـرف »کـه« جمله را پرسشـی 
می  سـازد کـه مـوردِ نظر شـاعر اسـت  و بـا معنای مصــرع 

دوم نیز مناسـبت دارد.
   یادداشـت: بایـد یـادآور شـد کـه فشـار بیشـتر متعلـق و 
مربـوط بـه کلمـات اسـت، در حالی  کـه آهنـگ عمومـًا در 

جملـه و کالم کاربـرد دارد.
  بیت: 

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت
ندانی قدر وقت ای  دل مگر وقتی که در مــــانی

    »حافظ«
 در ایـن بیـت، اگـر حـرف اضافـۀ در در واژۀ درمانـی بـا 
تاکیـد خوانـده شـود، شـاعر می  خواهد خطاب بـه خودش 
بگویـد کـه: قدر وقـت را نمی  دانی مگر زمــانی که درمانده 
شـوی. اّمـا اگـر ایـن واژه)درمانی( بـدون تاکید و فشـار ادا 
گـردد، معنـا کامـاًل تغییـر کـرده و شـاعر می  خواهـد اذعان 
کنـد کـه: ای دل! قــــدر وقـت را نمی  دانـی مگر آنـگاه که 
درمـان و معالجـه باشـی. معنـای دوم به هیچ  وجه بـا معنای 
مصـرع اول و مقصـود مـورد نظر شــــاعر مطابقـت ندارد.  
6- اشـتباه در معلـوم ویـا مجهـول بـودن )ی( و )و(: هرگاه 
معلـوم ادا کـردن و یا مجهول اداکــــــردن حـرِف »یا« ویا 
»واو« باعـث انحـراف از معنـای اصلی مقصودِ شـاعرگردد، 

انحـراف در معنا دانسـته می  شـود.
  بیت:

خط ندارم که سویت نامه  یی ارقام کنم
محرمی نی که زبانی به تو پیغـام کنم

 »عشقری«
در ایـن بیـت، اگرحرف)یـی( بعـد از واژه  ی نامـه، و حرف 
)ی( در اخیـر کلمـۀ  محـــرمی بـه صـورِت معلوم)یعنـی 
معنـا  در  انحـراف  باعـث  مسـلمًا  پـوره( خوانـده شـوند، 
می  گـردد؛ و نیـز برعکـس، اگرحـرف )ی( در کلمـۀ زبانـی 
بـه صـورت مجهول)نیمه( خوانده شـود، خالف آنچـــه را 
شـاعر قصـد کرده اسـت، معنا می  دهـد که انحـراف در معنا 

خوانـده می  شـود.  

نـو                               یافتـه های
بیـان و    بدیع    در     

بخش نهم و پايانی

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه
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د نړۍ یوشـمېر مخکښـو ژورنالیسـتانو په نړۍ کې د رسـنیو 

د ونـډې پـه اړه پـه ملګـرو ملتونو کـې د یـوې جوړېدونکې 

غونـډې د ځنډېدو لـه کبله انتقـاد کړی دی.

د مـې پـه دریمـه نېټه د رسـنیو د آزادي پـه نړیوالـه ورځ هغه 

مهـال چـې د ملګـرو ملتونـو رسمنـي انتونیـو ګوتریـش د 

رسـنیو د آزادي د اهمیـت پـه اړه خـرې کولـې پـه ملګـرو 

ملتونو کې د رسـنیو پـر آزادي د بحث لپـاره ځانګړې غونډه 

ناڅاپـه وځنډول شـوه.

ښـاغيل ګوتریـش په یـو ویډیويي پیغـام کې وویـل، خلکو 

تـه د رسـنیو خدمات دومره لوړ ارزښـت لري چـې بیه ني 

ورته ټـاکل کېدای.

د رسـنیو د آزادي او جعـيل خرونـو پـه اړه بحـث د ملګـرو 

ملتونـو د مدنیتونـو د اتحـاد د ټولنـې پـه نوښـت جوړېده او 

یوشـمېر مخکښـو ژورنالیسـتانو او د رسـنیو کارپوهانو ته د 

ګـډون بلنـه پکـې ورکړل شـوې وه.

مرسـتیال   »CPJ« کمیټـې  د  د خوندیتـوب  ژورنالیسـتانو  د 

مـر رابـرت ماهـوين »Robert Mahoney« د غونـډې لـه 

ځنډېـدو مخکـې د دې مناسـبت له تنظیموونکـو څخه مننه 

وکـړه خـو ویـې ویـل چـې دا غونـډه ځکـه وځنـډول شـوه 

چـې یـو ګډونـوال یـې غوښـتل د هغـه هېـواد نـوم واخيل 

چـې ژورنالیسـتان بندیانـوي.

ښـاغيل ماهـوين وویل موږ غوښـتل پـه ملګـرو ملتونو کې 

د سانسـور د مخنیـوي پـه اړه بحث وکړو خـو جالبه ده چې 

خپله له سانسـور رسه مخامخ شـوو.

د »CPJ« مرسـتیال مـر پـر ټولـو غـږ وکـړ چـې د ملګـرو 

ملتونـو د هغـو ادارو د سـیايس کولـو پـه وړانـدې ودرېږي 

چـې دنـده یـې د رسـنیو لـه آزادي څخـه دفـاع ده.

 Alan« میلـر الـن  تنظیـم د چـارو مـر  د  د دې غونـډې 

Miller«پـه یـو بیـان کـې ویـيل، دا غونډه وروسـته لـه هغه 

وځنډېدلـه چـې د ملګرو ملتونـو د مدنیتونو د اتحـاد ټولنې 

لـه یـوه راپـور څخـه د هغـو مـوادو د ایسـتلو غوښـتنه وکړه 

مـر  او  مکسـیکو  ترکیـې،  روسـیې،  پاکسـتان،  د  چـې 

پـه ګـډون پـه یوشـمېر هېوادونـو کـې د رسـنیو پـر آزادي د 

محدودیتونـو پـه اړه بحـث کـوي.

پـه پـام کې وه چـې دا ویډیويـي راپور په همـدې غونډه کې 

وښودل يش.

ښـاغلی مېلـر ویيل چـې ما دې سانسـور تـه اجازه نشـوای 

ورکوالی.

د وال سـټریټ ژورنـال ورځپاڼـې مـرې ژورنالیسـتې فرناز 

فصیحـي چـې دې غونـډې تـه بلـل شـوې وه ویـيل، زه پـه 

ډېـرو هېوادونـو کـې د کار تجربـه لـرم، خـو د دې خـرې 

اورېـدو سـخت ټـکان راکړ چـې دا بحث په ملګـرو ملتونو 

وځنډېده. کـې 

مېرمـن فصیحـي وايـي چـې پـه نـورو هېوادونـو کـې د دې 

کار متـه کېـدای يش خـو دا کار پـه ملګرو ملتونـو کې باید 

نه وای شـوی.

د دې انتقادونـو پـه ځـواب کـې د ملګـرو ملتونـو مرسـتیال 

ویانـد فرحـان حـق ویـيل، ملګـري ملتونـه بـې له شـکه په 

دې بـاور لـري چـې بایـد په رسـنیو کې سانسـور نـه وي او 

دا خـره سـمه ده چـې هېڅوک بایـد د خپلو نظریو پـه اړه د 

خـرو پـه خاطـر سانسـور ني.

د مدنیتونـو د اتحـاد د ټولنې ویاندې نهال سـعد ویيل، دوی 

تـه دا ویډیويـي راپـور د دوشـنبې پـه ورځ وسـپارل شـو او 

دوی ولیـدل چـې تـوازن نـه دی پکې مراعات شـوی.

مېرمـن سـعد پـه یـوه خرپاڼه کـې چې تېره شـپه خپره شـوه 

ویـيل، د دوی ټولنـې غوښـتنه کـړې ده چـې یا دې پـه ټولو 

هېوادونـو کـې د رسـنیو پـر آزادۍ د محدودیتونـو پـه اړه 

هراړخیـز راپـور چمتو يش او یا دې د یـادو هېوادونو نومونه 

هـم لـه دې ویډیويـي راپـور څخه وایسـتل يش.
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د رسنیو په اړه د »م.م« د یوې غونډې 

پر ځنډېدو د مخکښو ژورنالستانو انتقاد!
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ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی مخالفتـش 
را بـا آغـاز رونـد توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی از 

سـوی ارگ ریاسـت جمهـوری اعـالم کـرد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، می گوید کـه به دلیـل »اختالف 
در سـطح رهبـری« در مورد روند توزیع شـناس نامه ها، 

ایـن روند »مشـروعیت« ندارد.
رییس اجرایی که روز پنج شـنبه در یک نشسـت خبری 
در قصـر سـپیدار صحبـت می کـرد، هم چنـان گفت که 
شـناس نامه های  توزیـع  جملـه  از  ملـی  پروسـۀ  هـر 
دیجیتالـی، »نیازمنـد تدبیـر و روشـی اسـت کـه سـبب 

وحـدت و اجمـاع نظـر میـان مردم شـود«.
داکتـر عبـداهلل می گویـد که این رونـد بـدون توافق در 
سـطح حکومـت آغـاز شـده و پیش از حل مشـکالت، 
ایـن رونـد »نـاکام« اسـت. او می گویـد کـه بـا توجـه 
اقتصـادی در کشـور، توزیـع  امنیتـی و  بـه وضعیـت 
مـردم  اولویت هـای  جـزو  دیجیتالـی  شـناس نامه های 

. نیست
بـه چالش هـای موجـود در  اشـاره  بـا  آقـای عبـداهلل 
کشـور، گفـت: »بحـران امنیتی مـردم را تهدیـد می کند. 
اولویـت مـا تأمیـن امنیـت اسـت. آغـاز رونـد توزیـع 
شـناس نامه های برقـی بـدون توافق در سـطح حکومت 
و عـدم رضایـت مـردم، کشـور را بـه سـوی شـرایط 
مطلـوب نمی بـرد. بـه همیـن خاطـر، بـه عنـوان رییس 

اجرایـی در ایـن پروسـه شـرکت نکـردم«.
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـه ایـن باور 
بیـش  »سـطحی نگری«  رونـد،  ایـن  آغـاز  کـه  اسـت 
شـهروندان  میـان  در  را  افتـراق  کار  ایـن  و  نیسـت 

می سـازد. بیشـتر  افغانسـتان 
او بـا بیـان این کـه آغـاز رونـد توزیـع شـناس نامه های 
دیجیتالـی هـم خـالف قانـون و هـم بـدون توافـق در 
سـطح حکومـت آغـاز شـده اسـت، اضافه کـرد: »مگر 
اکنـون در ایـن وضعیـت چنـد درصـد مـردم می توانند 
را  همیـن  تدبیـر  و  حکمـت  بگیرنـد؟  شـناس نامه 
می گویـد کـه در حالـی کـه درصـدی بـزرگ از مـردم 
بـه گرفتن ایـن تذکره هـا دسترسـی ندارنـد و امکانات 
وجـود نـدارد، مـردم را بـه خاطـر ایـن موضـوع بـه 
اختـالف نظـر دعـوت کنیم و قبـل از کوشـش ها برای 

اجمـاع ملـی، آن را دسـتاورد ملـی نـام بدهیـم؟«
آقـای عبـداهلل در آن نشسـت خاطـر نشـان کـرد که از 
اسـاس، بـا شـناس نامه  های دیجیتالـی مخالفـت نـدار، 
مـردم  بـرای  شـناس نامه ها  ایـن  او،  گفتـۀ  بـه  زیـرا 

افغانسـتان مهـم و حیاتـی اسـت.
آقـای عبـداهلل تأکید کرد کـه روند توزیع شـناس نامه ها 
کـه »خـالف قانـون و در نبـود اجمـاع مـردم و سـطح 
رهبـری حکومـت« آغـاز شـده اسـت، برایـش قابـل 

نیسـت. قبول 

ملـی:  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس  گفتـۀ  بـه 
مـا  خواسـت  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  پروسـۀ 
اسـت و از آن حمایـت می کنیـم، اما با شـرایط فعلی به 
جایـی نمی رسـد؛ زیـرا هـدف اصلـی آن، تحـت تأثیر 

سیاسـت های روزمـره قـرار گرفتـه اسـت.
توزیـع  ملـی،  وحـدت  حکومـت  ارشـد  مقـامِ  ایـن 
شـناس نامه های کاغـذی بـرای انتخابـات پارلمانـی و 
شـوراهای ولسـوالی، تأمین شـفافیت انتخابات و امنیت 
آن را مهم تریـن اولویـت فعلـی دولـت خوانـد و گفت 
کـه وضعیـت فعلـی افغانسـتان، نتیجۀ »عـدم پای بندی 

بـه توافـق تشـکیل حکومـت وحـدت ملی« اسـت.
او افـزود کـه اگـر بـه مفـاد توافق نامـۀ ایجـاد حکومت 
مراتـب  بـه  وضعیتـی  می شـد،  عمـل  ملـی  وحـدت 
»بهتـر« از امـروز داشـتیم و مردم به دولـت »باورمندتر« 

می بودنـد.
ایـن گفته هـای آقـای عبـداهلل در حالی مطرح می شـود 
کـه صبـح روز پنج شـنبه ۱3 ثـور، محمداشـرف غنی با 
حضـورِ برخـی از مقام هـای ارشـد حکومـت در ادارۀ 
ثبـت احـوال نفـوس، رسـمًا دسـتور آغاز رونـد توزیع 
شـناس نامه های دیجیتالـی را صـادر کرده و شـناس نامه 

دریافـت کردند.

احـوال  ثبـت  ادارۀ  در  سـخنرانی اش  در  غنـی  آقـای 
نفـوس گفـت کـه توزیـع ایـن شـناس نامه مهم اسـت 
و امـروز »یـک روز تاریخـی« بـرای مـردم افغانسـتان 

می باشـد.
آقای غنـی گفت که حکومت داری، انکشـاف اقتصادی 
و ارایـۀ خدمات در قرن بیسـت ویکم، بـدون معلومات 
شـناس نامه های  بـا  و  نمی توانـد  گرفتـه  صـورت 

دیجیتالـی بـه ایـن سـهولت ها رسـیده می توانیـم.
»مهم تریـن  گفـت:  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
دلیلـی کـه امروز بـرای آغاز توزیـع تذکـره الکترونیک 
انتخـاب شـده، حادثـۀ تروریسـتی اخیـر بـود. امـکان 
بسـیار وجـود دارد کـه حملـه کننـدۀ انتحـاری تذکـره 
جعلی داشـته باشـد. مهم تریـن فیصله برای مـن، تأمین 
امنیـت شـهروندان اسـت. بایـد بدانیـم کـه کـی افغـان 

. است«
گفتنـی اسـت کـه حـدود سـه مـاه پیـش، زمانـی کـه 
انگشـت نگاری و ثبـت نـام مقام های دولتی بـرای اخذ 
شـناس نامه های دیجیتالـی آغـاز شـد، رییـس اجرایـی 
حکومـت بـا ایـن رونـد مخالفـت کـرد و گفـت کـه 
توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی بـه عنـوان یکـی از 
»قضایـای کالن ملـی«، نیازمنـد بحـث و دقـت بیش تر 

می باشـد تـا »اجمـاع ملـی« و توافـق همه گانـی در این 
زمینـه بـه دسـت آید. 

در شـناس نامه هایی کـه توزیـع آن آغـاز شـد، افزون بر 
مشـخصات شـخصی، اطالعاتـی در مـورد ملیـت، قوم 
و دیـن درج می شـود. در برابـر ملیـت، افغـان و بـرای 
قومیـت آن ماننـد تاجیـک، پشـتون، اوزبیک، هـزاره و 
سـایر اقـوام درج خواهـد شـد. اعتراض هـا در مقابـل 
توزیـع ایـن شـناس نامه بـر نوشـتن واژۀ »افغـان« در 

برابـر ملیت اسـت.
توزیـع شناسـنامه های دیجیتالـی در حالی آغاز شـد که 
توزیـع شـناس نامه های ورقـی نیـز بـرای ثبـت نـام در 
انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی افغانسـتان از 

اواخـر مـاه حمل آغاز شـده اسـت.
قابـل ذکـر اسـت کـه قانـون ثبـت احـوال نفـوس در 
سـال ۱3۹3 از سـوی پارلمـان نهایی، تصویـب و برای 
توشـیح به حامد کرزی فرسـتاده شـد، امـا آقای کرزی 
بنابـر مالحظاتـی کـه مشـخص نیسـت؛ از امضـای آن 
سـر بـاز زد و آن را به حکومت اشـرف غنـی به میراث 
گذاشـت. محمداشـرف غنی ایـن قانون را پانـزده روز 
پـس از تکیـه زدن به کرسـی ریاسـِت حکومت وحدت 
ملـی، توشـیح کرد، امـا مدتی پـس از آن، بـا پادرمیانی 
چهره هـای قومـی، قانوِن توشـیح شـده و صددرصدی 
را دور زد و فرمـان تقنینـی صـادر کـرد تـا پارلمـان 
در پیونـد بـه مـادۀ ششـم قانـون ثبـت احـوال نفوس، 

تجدیـد نظـر کنـد و آن را بـه پارلمان فرسـتاد.
پارلمـان ایـن کار را در تضـاد بـا قانـون توشـیح شـده 
خوانـد و رد کـرد و بـرای توشـیح پـس به آقـای غنی 
فرسـتاد؛ امـا اشـرف غنی بار دیگـر از فرصت اسـتفاده 
کـرده و حیـِن رخصتی هـای تابسـتانِی پارلمـان، فرمان 
تقنینـی دیگـر صـادر کـرد و قانوِن توشـیح شـده را بار 
دیگـر بـه مجلـس فرسـتاد. مجلـس نماینـده گان قانوِن 
ثبـِت احـوال نفوس را بـدون تعدیل در مادۀ ششـم آن، 
تاییـد کـرد و بـرای رأی گیری به مجلس سـنا فرسـتاد. 
مجلـس سـنا نیـز فرمـان تعدیـل ایـن قانـون را تاییـد 

. کرد
زمانـی کـه میـان دو اتـاق پارلمـان بـر سـر مسـأله یی 
اختـالف بـه وجـود می آیـد، قانـون حکـم می کنـد که 
کمیتـۀ مشـترک از اعضای دو مجلس ایجاد شـود و در 
مـورد مسـألۀ مـورد اختالف، بحـث و فیصلـه صورت 
گیـرد. کمیتـۀ مشـترک ایجـاد و در زمینه بحـث کردند، 
امـا در روز رأی گیـری، چهـار تـن از اعضـای مجلـس 
نماینـده گان بـه دالیـل نـا معلـوم، حضـور نداشـتند و 
بـا اکثریـت آرا فیصلـه شـد تـا بـا تعدیـل مـادۀ ششـم 
قانـون ثبـت احـوال نفـوس و درج واژۀ »افغـان« در 

شـناس نامه های برقـی، رونـد توزیـع آن آغـاز شـود.

تـقابل رهبـران حکـومت 
بر سر شناسنامه هـای برقی

روح اهلل بهزاد

افغانستان بدترین کشور...
در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری میـالدی در افغانسـتان 
کشـته شـده اند و این کشـور در صـدر کشـورهای خطرناک 

بـرای خبرنـگاران قـرار گرفته اسـت.
براسـاس گـزارش ایـن نهـاد؛ کشـورهای مکزیـک بـا چهار 
کشـته، سـوریه بـا چهـار کشـته، یمن، اکـوادور و هند با سـه 

کشـته در رده هـای بعـدی قـرار دارند.
در گـزارش تـازه ایـن نهـاد آمده اسـت، خطرناکتریـن حمله 
علیـه خبرنـگاران، حمـالت خونین انتحاری روز دوشـنبه 3۰ 
اپریـل 2۰۱8 در شـهر کابل پایتخت افغانسـتان بـود که در آن 

حمله ۹ خبرنگار کشـته شـدند.
از سـوی دیگـر، نهادهـای حامـی خبرنـگاران و رسـانه های 
افغانتسـان تاییـد کردنـد، در نتیجه دو حمله مرگبـار انتحاری 
در سـاحه شـش درک ناحیـه نهـم امنیتی شـهر کابـل 2۹ نفر 
بـه شـمول ۹ خبرنـگار کشـته شـدند و 48 نفـر دیگـر بـه 

شـمول هفـت خبرنـگار زخم برداشـتند.
حکومت افغانسـتان هم دیروز پنجشـنبه در مراسـم تجلیل از 
سـوم مـه روز جهانـی آزادی مطبوعـات تعهـد داد، در زمینه 
تأمیـن امنیـت خبرنـگاران تـالش دارد؛ اما خبرنـگاران تاکید 
می کننـد کـه حکومـت همیشـه چنیـن وعده هـای داده امـا 

زیـاد عمـل نکرده اسـت.

ACKU
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روح اهلل يوسف زاده

وطن پرسـتی در مـدار بسـته
همـٔه زمامـداران در طـول تاریـخ، وطـن و قلمرِوشـان را 
دوسـت داشـته اند امـا ایـن دوسـت داشـتن از جنـِس عالقٔه 
یـک سـرمایه دار بـه سـرمایه اش بـوده و مسـلمًا شـٔان و فضیلتـی در آن 

متصـور نبـوده و نیسـت.
برخـی دیگـر امـا باالتـر از ایـن، وطن پرسـت بوده انـد و در آتـِش ایـن 
دوسـتی و پرسـتش حاضـر شـده اند جـاِن خـود و عزیزان شـان را به خطر 
بیندازنـد. مشـکِل ایـن نوع دوسـتی نیز ایـن بوده کـه ایـن زمامدارها عقل 
و احسـاس و غـرور و تعصــِب خویش را به تنهایی معیـار همٔه تصمیمات 
و اقدامـاِت بـزرگ و سرنوشت سـاز قـرار داده انـد. چنیـن اشـخاصی در 
نگاهـی دیگـر، فقـط »خـود« را دوسـت داشـته اند ماننـد پدرانـی کـه بـه 
زور و جبـر خواسـته اند پسـراِن خـود را داکتـر و انجنیـر تربیـت کننـد تـا 

آرمان هـای فرزندپرستانهٔ شـان تحقـق یابـد.
داشـت  به شـدت دوسـت  را  قلمـرَوش  و  عبدالرحمان خـان وطـن  امیـر 
و هماننـد یـک زمیـن دار بـرای حفـظ و تثبیـت آن، رنـج  فـراوان کشـید؛ 
قتل عـامِ هــزاره ها و امضـای معاهـدٔه دیورند فقـط یکی از آن شـمار بود.
امــان اهلل خـان و داوود خـان نیـز وطن پرسـت بودنـد؛ جنـگ اسـتقالل و 
داعیـٔه داغ دیورنـد، از نشـانه های بـارز وطن دوسـتِی آن هاسـت و کشـف 
حجـاب و پایـاِن سـلطنت هـم بخشـی از آرمان هـای وطن پرستانهٔ شـان را 

می داد. شـکل 
آقای غنی در بهترین گمان، شـخصی دانشــور و افغانستان پرسـت اسـت و 
در ایـن مسـیر، بیـش از همه به دانش و احسـاس و غرور و تعصــِب خود 
متکـی اسـت. رنـج و مشـقت هاِی او در جـدال و زورآزمایـی بـا رقبـای 
قومی ـ سیاسـی داخلـی، انحصـار قدرت با تمسـک به هزار حیلـه و ترفند، 
شاخ وشـانه کشـیدن در برابـر همسـایه گان مداخله گـر، اظهـار دوسـتی بـه 
قدرت هـای بـزرگ و راه انـدازی سرسـختانٔه برخـی برنامه هـای زیربنایی، 

نشـانه های بـارزِ وطن پرسـتِی پدرسـاالرانٔه وی را تشـکیل می دهـد.
معتـدل و  زمامـداراِن  دلیـل جـای  بـه هــزار و یـک  این میــان  در  امـا 
وطن دوسـتی خالی سـت که عشـق به میــهن را با عشـق به مــردم  و از آن 

باالتـر، عشـق بـه »انســانیت« آمیختـه باشـند.
ایـن مـورد آخر، بـه باور مـن، گرهِ کور یـا معمای دشـوارِ تاریِخ سیاسـت 
و کیاسـت در افغانسـتان اسـت و تـا زمانـی کـه ایـن گـره، گشـوده و این 
معمــا آسـان نگردد، سـخن از »وطن دوســتی و وطن پرســتی« چیزی جز 

گـردش در مدار بسـتٔه تاریخ نیسـت!

بشیر انصاری

با تروریسم چه باید کرد:
اگـر راسـتی هـم در امـر مبـارزه بـا تروریسـم صـادق 

هسـتیم، پـس بایـد کارهـای ذیـل را انجـام داد:
۱- تعریف واضح و مشخص از تروریست و تروریسم در کشور.

2- تصویب قانون مبارزه با تروریسم.
3- تدوین »استراتیژی ملی مبارزه با تروریسم«.

در راسـتای بـه راه انـدازی »جهاد مقدس اسـتراتیژی ملـی مبارزه با 
تروریسـم«، ایجـاد هماهنگـی و هم نوایی میـان وزارت های خارجه، 
اطالعـات و فرهنـگ، داخلـه، دفاع، حـج و اوقـاف، و تعلیم و تربیه 
و از همـه مهم تـر، میـان دولـت و مردم امری اسـت مهـم و حیاتی.

مخاطبان:
رهبـران حکومـت، اعضـای پارلمـان، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسـی 

و علمـای دینی.

ملک ستیز

بــا  کابــل  کــردن  تشــبیه  تحلیــل،  احمقانه تریــن 
شــهرهای اروپایــی و امریکایــی اســت. برخــی از 
ــد،  ــارک، مادری ــه در نیوی ــی از این ک ــووالن دولت مس
پاریــس و لنــدن حــوادث تروریســتی »نیــز« اتفــاق می افتــد، 
کم کاره گــی خــود را توجیــه می کننــد. ببینیــد وقتــی در یــک 
حادثــۀ تروریســتی صدهــا تــن از شــهروندان غیــر نظامــی توســط 
هراس افگنــان ســالخی می شــوند، چــه معنــا می دهــد؟ ســه 

ــود دارد: ــش وج ــن پرس ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــه ب گزین
نخســت، ســاختارهای امنیتــی کارایــی و ظرفیــت مســلکی ندارنــد. 
منابــع گســترده و حمایــت فــراوان لوژیســتکی در اختیــار دولــت 
ــدارد،  ــر ن ــتان نظی ــخ افغانس ــه در تاری ــع ک ــن مناب ــا ای ــت، ام اس
ــی  ــوند. کاف ــل می ش ــف و می ــت حی ــد دول ــران فاس ــط مدی توس
ــفافیت«  ــی »ش ــازمان بین الملل ــن س ــزارش آخری ــار گ اســت یک ب

را مــرور کنیــد.
ــرای مهارســازی هراس افگنــی می لنگــد.  دوم، اســتراتژی دولــت ب
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــازنده وج ــۀ س ــت، رابط ــنگر و سیاس ــان س می
ضعــف، انگیــزه را در ســنگر ضعیــف و کمیــت رزمنــده گان 
ــام  ــیگار« ارق ــزارش »س ــن گ ــت. آخری ــاخته اس ــدود س را مح

تکان دهده یــی را ارایــه کــرده اســت.
ــای  ــت، شــهروند محــور نیســت. خــون شــهروند معن ســوم، دول
ارزشــی خــود را بــرای ایــن دولــت از دســت داده اســت. دولــت 
بــه جــای ارجحیــت بخشــیدن امنیــِت شــهروندان، مشــغول 
ــر  ــت در براب ــز سیاســی شــده اســت. دول برنامه هــای جدال برانگی

ــد نیســت. خــون شــهروندان متعه

فیـسبـوک نـــامــه

یادداشتـی بـرای 
نان جوا

خورشـیدی،   ۱37۱ سـال  ثـورِ  هشـتم 
تأسـیس  و  جهـاد  پیـروزی  بـا  مصـادف 
حکومـت اسـالمی بـود. روزگار جالبی بود، 
در حکومـت اسـالمی روزهـای محـدودی 
آرامـی و خوشـی را دیدیـم و بعـد، کابـل 
بـه میـدان رقابـت و جنگ هـای تنظیمـی بـا 

تبدیـل شـد. دولـت اسـالمی 
اسـالمی،  دولـت  بـا  تنظیم هـا  جنـگ  در 
مشـکالت زیـادی فـراروی دولـت جدیـد 
بـه حـق  قـرار گرفـت. هیچ کـس  مـردم  و 
داده شـده و تقسـیم کرسـی های دولتـی کـه 
توسـط رهبران جهادی در پاکسـتان صورت 
گرفتـه بـود، راضی و قانع نبودنـد و نتظیم ها 
تـالش کردنـد تا بـا اعتراض و جنگ، سـهم 

خـود در دولـت جدیـد دسـت و پـا کنـد.
بعـد از شکسـت و تسـلیمی دولـت داکتـر 
نجیـب اهلل، آخریـن رییـس جمهـور طرفدار 
شـوروی، با سـرازیر شـدن تنظیم های مسلح 
جهـادی از ایـران و پاکسـتان، کابـل عماًل به 
یـک شـهر جنگـی تبدیل شـد. چـون در آن 
روزهـای نخسـت، دولـت مقتـدری وجـود 
کابـل  بـه  را  تـا حاکمیـت خـود  نداشـت، 
اعمـال کنـد، مناطـق مختلف کابل به دسـت 
تنظیم هـای مختلـف جهـادی افتـاد: مناطـق 
دشـت برچـی، تپۀ اسـکات، کوتۀ سـنگی و 
مناطـق ده بـوری زیر تسـلط حـزب وحدت 
بـه رهبـری عبدالعلـی مـزاری قـرار گرفت؛ 
مناطـق پغمـان و قرغـه بـه نیروهـای اتحـاد 
تعلـق  سـیاف  اسـتاد  رهبـری  بـه  اسـالمی 
ریشـخور،  چهارآسـیاب،  مناطـق  گرفـت؛ 
و  پلچرخـی  گمـرک،  قیمـت،  ارزان 
نیروهـای  توسـط  نـو  کارتـۀ  قسـمت های 
مسـلح حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار 
اشـغال شـد؛ میـدان هوایـی کابـل، تپـۀ نادر 
خـان و مکروریـان اول بـه دسـت نیروهـای 
جنـرال دوسـتم بـود. در باقـی قسـمت های 

قـرار داشـت. نیروهـای دولتـی  کابـل 
قـدرت  و  افـراد  کـه  تنظیم هـای  همچنـان 
زیـاد نداشـتند، مثل: نجـات ملی بـه رهبری 
صبغـت اهلل مجـددی، محـاذ ملی بـه رهبری 
پیرسـید احمـد گیالنـی، حرکت اسـالمی به 

رهبـری مولوی محمـد نبی، حزب اسـالمی 
بـه رهبری مولـوی خالص و حـزب حرکت 
اسـالمی بـه رهبـری شـیخ آصف محسـنی، 
در وزارت خانه هـا و ادارات دولتـی جابه جـا 

شـده شدند.
ادارات دولتـی عمـاًل فلـج بـوده، تنهـا چنـد 
اطالعاتـی  آژانـس  ماننـد:  محـدود  ادارۀ 
باختـر، رادیـو تلویزیـون دولتی، شـفاخانه ها 
و بانک هـا فعـال بودنـد. در حکومت جدید 
اسـالمی یگانـه تنظیمی که تنهـا راه جنگ را 
انتخـاب کـرد و می خواسـت شـهر کابـل را 
دوبـاره فتـح کنـد، حـزب اسـالمی گلبدیـن 
احـزاب  تنظیم هـا و  بـود؛ دیگـر  حکمتیـار 
در مجمـوع بـا حکومـت اسـالمی اختـالف 

نداشـتند. جدی 
امـا بعـد از مدتـی جنـگ و نـا امنـی، رونـد 
گـراف  روز  هـر  نارضایتـی  و  حق خواهـی 
تنظیم هـای  می پیمـود؛  را  خـود  صعـودی 
اعتـراض کننـده، بی باکانـه راه دسـت بـردن 
بـه سـالح را حـق خـود دانسـته و اولیـن 
حـزب اعتـراض کننده در این راسـتا، حزب 
عبدالعلـی  رهبـری  بـه  اسـالمی  وحـدت 
مـزاری بـود؛ رهبـری ایـن حـزب، خواهان 
پـای  نـو  دولـت  در  بیشـتر  چوکی هـای 
اسـالمی بودنـد. بـا رد شـدن کاندیداتـوری 
جنـرال خـدای داد بـه حیـث وزیـر امنیـت، 
دولـت  مقابـل  در  عمـاًل  وحـدت  حـزب 
مخالفـت خـود را اعـالن کـرد و اندکی بعد 
بـا حزب اسـالمی گلبدین حکمتیـار ایتالف 

نظامـی را ایجـاد کردنـد.
حـزب وحـدت اسـالمی بـرای نشـان دادن 
اقتـدار خـود، جنگ هـای کالنـی را در کابل 
بـه راه انداخـت و ایـن درگیـری سـاحات: 
دهمزنـگ، داراالمـان، کارتـۀ سـوم، کارتـۀ 
بـه  را  مأموریـن  کارتـۀ  مناطـق  و  چهـارم 
شـدت آسـیب رسـاند. محـور تفکـر حزب 
وحـدت اسـالمی را ایـن موضـوع تشـکیل 
مـی داد: اگـر امـروز حـق خـود را نگیریـم، 

فـردا دیـر خواهـد بـود.
در واقـع ایـن تنظیم هـا بودنـد کـه پیروزیی 
را کـه خود در آن سـهم داشـتند، بـه ناکامی 

و شکسـت معاوضـه کردنـد. هـر دو تنظیـم 
حـزب اسـالمی و حـزب وحـدت اسـالمی 
اضافه خواهـی  و  مختلـف  بهانه هـای  بـا 
سـبب تضعیـف و ناتوانـی دولـت اسـالمی 
بـرای  تنظیم هـا  شـتاب  و  عجلـه  شـدند. 
تصاحـب قدرت سـبب تشـویق کشـورهای 
همسـایه گردیـد و همسـایه ها را در ایجـاد 
فتنـه و جنگ، تشـویق بیشـتر کـرد. در واقع 
در اولیـن روزهـای ایجـاد، دولـت اسـالمی 
صالبـت و اقتـدار خـود را از دسـت داد و 
تنظیم هـا بـا وابسـتگی یی کـه داشـتند، نقش 
دشـمن را در ایـن سـرزمین بی اقتـدار بـازی 

ند. کرد
پایتخـت  کابـل  مناطـق  تمـام  در  جنـگ 
کوچه به کوچـۀ  در  و  گرفـت  در  افغانسـتان 
کابـل ایـن جنـگ شـعله ور گردیـده و مدت 
چهـار سـال تمـام دوام کـرد. کابینـه دولـت 
جدیـد در واقـع دولـت ایتالفـی و ترکیبـی 
از احـزاب مختلـف بـود، امـا کسـانی کـه 
در کابینـه و شـورای های ایـن دولـت قـرار 
داشـتند، صـرف از امتیـاز این نام ها اسـتفاده 
می بردنـد و عمـاًل هیـچ نقـش و سـهمی در 

دفـاع و حـل مشـکل مـردم نداشـتند.
معرفـی  تنظیم هـا  طـرف  از  کـه  وزیرانـی 
گردیـده بودنـد، بیشـترین تعهـد و وفاداری 
خـود را بـه تنظیم هـای مربوط و کشـورهای 
و  وزیـران  ایـن  داشـتند.  خـود  میزبـان 
مقامـات ارشـد، بیشـترین وقـت خـود را در 
پاکسـتان -کشـوری سـپری کردنـد کـه آن 
کشـور عمـاًل در ایـن جنـگ نقـش اساسـی 
داشـت. خالصـه، اعضـای ایـن دولـت در 
بی سروسـامانی عجیبـی بـه سـر می بردنـد و 
اکثریـت آن هـا برای خدمـت بـه ولی نعمتان 

خـود مصـروف بودنـد.
در یـک کالم، اگـر دیـروز بـا خردمنـدی، 
و  می شـد  عمـل  و وطن دوسـتی  دلسـوزی 
دسـت  احمقانـه  بهانه هـای  از  بهانه جویـان 
را  مشـکالتی  مـا  امـروز  می برداشـتند، 
نمی داشـتیم و  آن درگیریـم،  بـا  کـه عمـاًل 
افغانسـتان بـه یـک کشـور بـا ثبـات، مترقی 

می شـد. تبدیـل  مرفـه  و 

رحمت اهلل بیگانه
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 مركز خبرنگاری تحـقیقی پیک
قتل هـای ناموسـی در زون شـمال کشـور، سـه 
افزایـش  بـا یک سـال گذشـته  مقایسـه  در  برابـر 
یافتـه ؛ امـا نیمـی از عامـالِن ایـن قتل هـا تـا اکنون 

فراری انـد.
نتیجـه ی  در  پیـک  تحقیقـی  خبرنـگاری  مرکـز 
گـردآوری داده هـای معلوماتـی از منابـع رسـمی 
در والیـت هـای شـمالی بلـخ، جوزجان، سـرپُل، 
سـمنگان و فاریـاب دریافته اسـت کـه از مجمـوع 
53 پرونـده ی قتـل ناموسـی در سـال ۱3۹6، تنهـا 
عامـالِن سـه پرونـده از سـوی دادگاه هـای محلی 
محکـوم بـه مجـازات شـده و 22 پرونـده ی آن 
قـرار  محلـی  دادگاه هـای  و  دادسـتانی  زیـرکار 
ناموسـی  قتل هـای  عامـالِن  همـه  باقـی  دارنـد. 
درایـن والیت هـا، تااکنـون آزاد انـد و مسـووالن 
امنیتی هـم قـادر بـه شناسـایی و بازداشـت آن هـا 

ند. نه شـده ا
تنهـا  در زون شـمال کشـور،  ناموسـی  قتل هـای 
یکـی از ده قضیـه قتـل جنایـی اسـت کـه ثبـت 
دفتـر پولیـس 7۰7 پامیـر شده اسـت. یـک مقـام 
بلندپایـه ی پولیـس در زون شـمال کشـور؛ از ثبت 
مجموعـی 55۰ قضیـه قتـل جنایـی در یـک سـال 
گذشـته سـخن گفتـه و افـزوده کـه دریافـت 37 
جسـد ناشـناس نیـز، مشـمول ایـن رقم می باشـد 

کـه عامـالن آن تاهنـوز شناسـایی نشـده اند.
گـزارش  در  نیـز  حقوق  بشـر  مسـتقل  کمیسـیون 
تـازه اش، بـا نگرانـی از افزایـش هشـت درصـدی 
قتل های ناموسـی در سراسـر کشـور، اعالم نموده 
کـه 277 قضیـه قتـل زنـان در سـال 2۰۱7م ثبـت 
ایـن کمیسـیون شده اسـت. ازیـن میـان ۱36 قضیه 
آن قتـل ناموسـی خوانـده شـده و باقـی قتل  هـای 

جنسـی و هدفمنـد به شـمار رفته انـد.
بربنیـاد ایـن گـزارش، عامـالِن بیـش از ۱4۰ قضیه 
قتـل زنـان در سراسـر کشـور که در سـال 2۰۱7م 
بـه ثبـت رسـیده، تااکنـون فراری اند و بـه پنجه ی 

قانـون سـپرده نه شـده اند.
افزایش بی پیشینه با عوامِل گوناگون

منابـع  معلوماتـی  داده هـای  از  پیـک  یافته هـای 
محلـی می رسـاند کـه در سـال 2۰۱6م، تنهـا ۱7 
فاریـاب،  والیت هـای  در  ناموسـی  قتـل  قضیـه 
سـرپُل و سـمنگان بـه ثبـت رسـیده بـود؛ امـا این 
رقـم در سـال 2۰۱7م بـه 53 مـورد در پنج والیت 
رسـیده کـه بیش تـراز یـک برسـوم حصـه ی آمار 

نشـان  کشـور  سراسـر  در  را  ناموسـی  قتل هـای 
قربانـی  زنـان  بیش تریـن  می دهـد.  هم چنـان، 
قتل های ناموسـی درشـمال کشـور، بین سنین ۱8 
تـا 36 سـال، از خانواده هـای فقیـر و شـاغل در 

بیـرون  از خانـه بوده انـد.
دفتـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر در 
بلـخ، تنهـا به کیفـر رسـیدِن سـه تـن از عامـالن 
محلـی  دادگاه   سـوی  از  را  ناموسـی  قتل هـای 
والیـت  سـمنگان خبر داده اسـت. بربنیـاد داده های 
کتبـی ایـن نهـاد، هشـت پرونـده ی دیگـر زیرکار 
قـرار  محلـی  دادگاه هـای  و  دادسـتانی  نهادهـای 
دارند و از سرنوشـت پرونده هـای والیت فاریاب، 
جزئیاتـی ارائـه نشده اسـت. اما فرماندهـی پولیس 
ایـن والیـت، از ثبـت 25 قضیـه قتل ناموسـی در 

یک سـال گذشـته خبـر داده اسـت. 
پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی  یـورش  کریـم 
»نیمـی  گفته اسـت:  پیـک  خبرنـگار  بـه  فاریـاب 
از عامـالِن ایـن قتل هـا بـا پرونده هـای شـان بـه 
دادسـتانی و دادگاه محلـی معرفـی شـده و نیـم 
دیگـر آن به دالیـل ناامنـی و بی ثباتـی روزافـزون، 

نه شـده اند.« بازداشـت  و  شناسـایی  تاهنـوز 
مخـدر  مـواد  بـه  اعتیـاد  بی پیشـینه ی  افزایـش 
درمیـان شـهروندان نیز، بخشـی از عوامـل بنیادی 
در  ناموسـی  قتل هـای  برابـری  سـه  افزایـش  در 

چنان کـه  شده اسـت.  خوانـده  کشـور  شـمال 
تازه تریـن مـورد از قتل هـای ناموسـی در والیـت 
کـه  دارد  معتـادی  مـرد  از  روایـت  جوزجـان، 
به خاطـر به دسـت آوردِن پـول مـواد مخـدر، مـادر 
به قتـل رسـانده و دو خواهـر  بـا گلولـه  خـودرا 
خـودرا نیـز زخمی کرده  اسـت. خودش بازداشـت 
دارد. قـرار  محلـی  دادگاه  زیـرکار  پرونـده اش  و 

حاکمیـِت رسـوم ناپسـند، فرهنگ معافیـت از جزا 
و فـرار از قانـون، از دیگـر عواملی انـد کـه به بـاور 
خانـم نیلوفر سـیار عضـو جامعه ی مدنـی در بلخ، 
روسـتاهای  و  شـهرها  در  به این سـو  سـال ها  از 
و  بـوده  خشـونت ها  تـداوم  زمینـه ی  کشـور 
گسـترش  امـا  مانـده؛  به جـا  زیادی هـم  قربانیـان 
فسـاد، خشـونت و ناامنی هـای پسـین در شـمال 
کشـور، بیش تـراز هـر عامِل دیگـر بر میزان سـایر 
جرایـم سیاسـی، جنایـی، اخالقـی و هراس افگنی 

بوده اسـت. تأثییرگـذار 
خانم سیار می افزاید:

»نهادهـای اجرایـی و قضایـی آلوده با فسـاد نه تنها 
در گرفتـاری و مجـازات عامالِن جرایـم عاجز اند، 
خشـونت  عامـالِن  از  مـوارد  برخـی  در  بل کـه 

حمایـت می کننـد.«
یـک  اعتـراض  از  حاکـی  نیـز،  پیـک  یافته هـای 
خانواده ایسـت کـه دختـر جـوان ۱7سـاله ی شـان 

والیـت  ایبـک  شـهر  در  پولیـس  یـک  توسـط 
سـمنگان بـا ضـرب گلولـه به قتـل رسـیده و قاتل 
بـا دو تـِن دیگـر از شـریکان اش نیـز، بازداشـت 

شـده اند.
حبیـب اهلل پدر ایـن خانواده در گفتگـو با خبرنگار 
پیـک، ادعـا می کنـد کـه یـک زورمنـد محلـی بر 
تـا  می کنـد  وارد  فشـار  والیـت  ایـن  دادسـتانی 

قاتـالِن دختـرش را رهـا کند.
»به نـام قومنـدان تاتـار، چندیـن بار از ما خواسـته 

کـه قاتـالن دخترمه برائـت بدهم ...«
امـا غـالم سـخی تاتـار، ادعـای ایـن خانـواده را 
رد می کنـد. آقـای تاتـار در حالی کـه حاضـر بـه 
گفت وگـوی رسـمی بـا خبرنـگار پیک نه شـد؛ اما 
تأکیـد نمـود کـه او تنهـا بـرای حِل مسـالمت آمیز 

کرده اسـت. میانجی گـری  قضیـه 
از  نظـر  دریافـت  بـرای  پیـک  خبرنـگار  تـالش 
نهادهـای قضایـی والیـت سـمنگان در پیونـد بـه 
چگونگـی پرونـده ی قتـِل آمنـه دختـر حبیـب اهلل، 

نه رسـید. به جایـی  پاسـخ دهی  عـدمِ  به دلیـل 
به بـاور نجیـب پیـکان از فعـاالن مدنی در شـمال 
کشـور، همیـن پشـتیبانی ها و مداخلت هـای افراد 
زورمنـد محلـی، دولتـی، حزبـی و گروهی سـبب 
شـده تـا مجرمـان و عامـالِن جنایت های بشـری، 
از پی گـرد قانـون و کیفـر دادگاه در امـان بمانند و 

آزادانـه زندگـی کنند.
تأثیرگذاری و راهِ حل

به ایـن  مدنـی  جامعـه ی  و  بشـر  حقـوق  فعـاالن 
باورانـد کـه عقایـد و برداشـت های نادرسـت از 
جـرم و عدالـت در افغانسـتان، پیشـینه ی تاریخـی 
به جـای  مـوارد،  از  بسـیاری  در  حتـا  و  داشـته 
مراجعـه بـه نهادهـای اجرایـی و قضایـی دولـت، 

دسـت بـه محکمـه ی خودسـرانه زده انـد.
ناامنـی  بلـخ،  در  دیـن  عالمـان  برخـی از  به بـاور 
مهمتریـن  از  درکشـور،  روزافـزون  بی ثباتـی  و 
هرگونـه  بسـتِر  هموارسـازی  در  کـه  عواملی انـد 
ُجـرم و جنایـت به ویـژه افزایش قتل های ناموسـی 
در یـک سـال پسـین، نقـش برجسـته ای داشـته و 
ادامـه ی ایـن وضعیـت، روزگارِ وحشـت ناکی را 

درپـی خواهـد داشـت.
بلـخ  علمـای  شـورای  عضـو  دانـش  محسـن 
می گویـد: »اسـالم نه تنهـا بـا هرنـوع خودسـری، 
خودکشـی و قتـل نفس به هـر ظنی مخالف اسـت؛ 
هـم  جامعـه،  و  خانـواده  در  هرکسـی که  بـا  بـل 
قومنـدان باشـد و هـم قاضی و هم جالد، شـدیدن 

مخالف اسـت.«
بااین همـه، رسـیدگی به قضایای خشـونت دربرابر 
زنـان، ازمیـان برداشـتِن فرهنگ معافیـت  از قانون، 
به کیفـر رسـاندِن عامـالن قتل های ناموسـی، ایجاد 
فرصت هـای دسترسـی به عدالـت بـرای قربانیان؛ 
عالمـاِن  خواسـت های  و  طرح هـا  مهم تریـن  از 
نزدیـکاِن  و  حقوق بشـر  مدنـی،  فعـاالِن  دیـن، 
قربانیـان خشـونت های خانواده گی )ناموسـی( در 
زون شـمال کشوراسـت که برمسـوولیت نهادهای 

اجرایـی و قضایـی برمی گـردد.
هرچنـد تـا پیـش از سـال ۱3۹2خورشـیدی، قتـِل 
به عنـواِن  افغانسـتان  جـزای  قانـون  در  ناموسـی 
جنایـت شـناخته نمی شـد، یعنی عامـالِن قتل های 
محکـوم  زنـدان  سـال  دو  ناموسـی  بیش تـر از 
به جـزا نمی شـدند؛ امـا اکنـون کمیسـیون مسـتقل 
حقوق بشـر، امیدواراسـت کـه با تنفیذ کـود جزای 
جدیـد افغانسـتان، از دو سـه سـال به این سـو قتل 
ناموسـی در حـوزه ی خانواده و بیـرون  از خانواده، 
قتـل عمـدی خوانـده شـده و عامـالن آن هـم بـه 

شـدیدترین کیفـر خواهند رسـید.
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شـورای علمـای افغانسـتان از مردم خواسـت تا در پروسـۀ 
ثبت نـام رای دهنـده گان اشـتراک ورزند.

بربنیـاد خبرنامـۀ ارگ، رییـس و اعضای شـورای سراسـری 
علمـای افغانسـتان در دیـدار بـا رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی، ضمـن محکوم نمـودن حمـالت تروریسـتی، از مردم 
خواسـتند تـا در رونـد ثبت نـام انتخابـات اشـتراک ورزند.

در ایـن دیـدار کـه قبـل از ظهر دیـروز در قصـر چهارچنار 
قاضـی  مولـوی  ریاسـت جمهوری صـورت گرفـت،  ارگ 
سـلیمان حامـد بـه نمایندگـی از شـورای سراسـری علمای 

کشـور قطعنامـۀ ایـن شـورا را قرائـت نمود.
در قطعنامـه تصریح شده اسـت که شـورای سراسـری علما، 
دشـمنان  جانـب  از  کـه  انفجـاری  و  انتحـاری  حمـالت 
افغانسـتان در کابـل و سـایر والیـات کشـور انجام شـده و 
باعـث شـهادت هموطنـان ما به شـمول خبرنـگاران گردیده 
اسـت را محکـوم  نمـوده و آنـرا خـالف موازین اسـالمی و 

انسـانی می دانـد. 
هم چنـان اضافـه گردیـده کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان، 
عملیاتـی را تحـت نـام خنـدق اعـالم نموده انـد درحالی که 
در  اسـالم)ص(  گرامـی  پیامبـر  زمـان  در  خنـدق  غـزوه 
مقابـل مشـرکین صـورت گرفته اسـت. دشـمنان افغانسـتان 
تحـت نـام خنـدق، کشـتن و قتـل عام مسـلمانان به شـمول 
موی سـفیدان، زنـان، جوانـان و اطفال را مناسـبت می دهند، 
اسـالم  مقـدس  دیـن  دسـاتیر  خـالف  ایـن  حالی کـه  در 

می باشـد.
شـورای سراسـری علمـا طـی ایـن اعالمیـه از حکومـت 
می خواهـد تـا تدابیـر جـدی و موثرتـر را بـرای مبـارزه بـا 
فسـاد بـا درنظرداشـت اصـل شـرعی مکافـات و مجـازات 

روی دسـت گیـرد.
ایـن شـورا همچنـان انتخابـات را بـا مطابق به احـکام دین 
افـراد مسـلمان،  انتخاب نمـودن  مقـدس اسـالم خوانـد و 
متدیـن، متعهـد و دلسـوز را یـک وجیبـۀ دینـی و امانـت 

دانسته اسـت. بـزرگ 
سـپس، محمداشـرف غنـی ضمـن خوش آمدیـد بـه رئیس 
و اعضای شـورای سراسـری کشـور، از صـدور اعالمیۀ آن 

شـورا اسـتقبال نمود.

وی خطـاب بـه علمـا گفـت: هـر باری کـه با شـما مالقات 
می کنـم، ارادۀ مـن بـرای خدمت گـزاری بـه مـردم و وطنم 
محکـم تـر می شـود و رهنمایی شـما برای من اصل اسـت، 

شـما فخـر و عزت ما هسـتید.
از  حفاظـت  کـه  گفـت  ملـی  وحـدت  رییـس حکومـت 
بیت المـال نهایـت مهم اسـت و حکومت در عرصـۀ مبارزه 
بـا فسـاد کارهایـی را انجـام داده و این رونـد همچنان ادامه 
دارد. او تأکیـد مـی ورزد کـه مبـارزه بـا فسـاد، یک پروسـۀ 

طوالنی مـدت اسـت و همـکاری همگانـی را می طلبـد.
وی اضافـه کرد که فسـاد، حـق طفل، بیوه، شـهید و مظلوم 
مـا را گرفتـه اسـت و بایـد حقـوق قشـر ضعیـف جامعـه 
رعایـت گردد و برعکـس، فرهنگ زورگویی دراین کشـور 

خاتمـه یابد.
اشـرف غنی بـا تأکید گفت کـه میان اقتـدار و زور، تفکیک 
وجـود داشته باشـد و تعهـد مـا ایـن اسـت کـه بـا زور تـا 
تحقـق عدالـت مقابلـه کنیـم و جامعه مـا باید قربانی قشـر 

سیاسـی افغانسـتان نشود.
آقـای غنـی بـار دیگـر از موقف علمای کشـور در راسـتای 
مبارزه با فسـاد، مردوددانسـتن حمالت انتحاری و اشـتراک 
مـردم در انتخابـات تشـکر کـرده افـزود که ما با سـربلندی 
بـه جهانیـان می گوییم که علمـای کرام مـا دراین خصوص 

بـه اجماع سراسـری رسـیده اند.
غنـی خاطرنشان سـاخت کـه حکومـت در راسـتای مبـارزه 
جـدی بـا فسـاد و برگـزاری انتخابـات، تعهـد الزم دارد 
و اظهـار امیـدواری نمـود کـه موقـف علمـای کشـور در 
کنفرانـس صلـح اندونیزیـا و نشسـت کشـورهای اسـالمی، 

دسـتاوردهای خوبـی را رقـم بزنـد.

اشرف غنی:

جامعۀ      ما          قربانی قشر       سیاسی نشود

تنها ۵ درصد از عامالن قتل های ناموسی در شمال کشور به کیفر رسیده اند
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