
مجلس نمایندگان 
وزیر خارجه را استجواب کرد

8صبح، کابل: مجلس نمایندگان کشور پروسه ی 
از  استجواب  با  را  از 15 وزیر کابینه   استجواب 

وزیر خارجه ی کشور پایان  داد.
وزیر   15 نمایندگان،  مجلس  فیصله ی  بنیاد  بر 
درصد   40 از  بیش  بودند  نتوانسته  که  کابینه  
بودجه ی انکشافی سال 1389 خودرا به مصرف 
نشست های  در  گذشته  دوهفته ی  در  برسانند، 
عمومی این مجلس مورد استجواب قرار گرفتند.

وزیران،  از  استجواب  پروسه ی  روز  پایان  در 
روز گذشته زلمی رسول وزیر خارجه ی کشور 
مورد استجواب اعضای مجلس نمایندگان قرار 

گرفت.
بر بنیاد سند قطعیه ی سال 1389، وزارت خارجه ی 
دالر  میلیون  نیم  و  هشت   1389 سال  در  کشور 
بودجه ی انکشافی داشته است که از این میان تنها 

22 درصد آن را به مصرف رسانده است.
با این حال، زلمی رسول، وزیر خارجه در پاسخ 
به پرسش های اعضای مجلس نمایندگان گفت 
که بخش اعظم بودجه ی انکشافی این وزارت به 
ساختمان های  اعمار  سفارت خانه ها،  خریداری 
در  وزارت  این  تعمیرهای  بازسازی  و  جدید 

داخل و بیرون از کشور بوده است.
ادامه در صفحه 2
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معامله با جنایت کاران ادامه دارد 

بودا زخمی 
اما پابرجاست

در صفحه 9

8صبح، کابل: دولت جاپان مبلغ 111 میلیون دالر را به 
منظور تمویل شش پروژه انکشافی به افغانستان کمک 

می کند.
لودین،  جاوید  میان  گذشته  روز  کمک  این  قرارداد 
ریچرو  و  کشور  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 

تکاهاشی سفیر جاپان در کابل، به امضا رسید.
هوایی  میدان  پارکینگ  توسعه  شامل  پروژه ها  این 
بامیان،  هوایی  میدان  ترمینال  و ساخت  توسعه  کابل، 
تعمیر  ساخت  کابل،  شهر  در  سرک  یک  احداث 
تنظیم  کابل،  دانشگاه  کمپیوترساینس  دانشکده 
ساختارهای آبیاری در ده سبز و خرید تیل دیزل برای 

دولت می شوند.
گفت  قرارداد  این  امضای  مراسم  در  لودین  آقای 

به  کمک کننده  مهم  کشورهای  جمله  از  جاپان  که 
افغانستان است و این کشور از سال 2001 میالدی به 
این سو، حدود چهار میلیارد دالر به افغانستان کمک 

کرده است.
قبال  هم چنین سفیر جاپان می گوید که کشورش در 
ریچرو  است.  متعهد  افغانستان  توسعه  و  بازسازی 
تکاهاشی گفت: »این کمک پیامی برای مردم افغانستان 
در  باوجودی که  خود  کمک های  به  جاپان  که  دارد 

سونامی سال گذشته متضرر شد، ادامه می دهد.«
جاپان پس از ایاالت متحده امریکا، بیشترین کمکی 
به افغانستان داشته است. گرچند جاپان نیروی نظامی 
در افغانستان ندارد، در عرصه های انکشافی سهم فعال 

داشته است. 

شدن  نزدیک  با  کابل:  8صبح، 
خورشیدی،  جدید  سال  نوروز، 
حامد کرزی، رییس جمهور کشور 
به تمام شهرداری ها دستور داده که 
به خاطر سرسبزی و شادابی کشور، 
حشر  طریق  از  را  نهال شانی  برنامه 
مردم تنظیم و به منظور حفاظت از 
محیط زیست در شهرها، در هر شهر 
بیشتر از سال های گذشته نهال غرس 

کنند.
مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه  براساس 
در  آقای کرزی  ریاست جمهوری، 
بیانیه رادیویی خود گفته است: »سال 
نو و بهار نو در حال فرا رسیدن است. 
از مدت ها قبل در این وقت مردم در 
زمین ها، باغ ها و باغچه های شان نهال 
غرس می کردند و بهار سال نو را با 

غرس نهال ها، جشن می گرفتند.«
آقای کرزی تاکید کرده که مردم 
افغانستان باید از این فرصت استفاده 
خانه،  در  نفر  هر  حداقل  و  کرده 
کوچه و یا محل کار خود یک نهال 
غرس کند. آقای کرزی می گوید: 
»اگر در این شب و روز سال روان 
نو  سال  بهار  در  کردیم،  چنین 
میلیون ها درخت را غرس نموده ایم.«

تمام  از  رییس جمهور  هم چنین 
باغداران و دهقانان کشور خواست 
تا در قریه ها و محالت خود باغ و 
باغچه ها را گسترش دهند و محالت 
بدون درخت را با غرس نهال سرسبز 

و زیبا سازند.
رییس جمهور در این بیانیه رادیویی 

در  افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 

معنای  به  بودا،  مجسمه های  تخریب  گفت  8صبح  با  گفتگو 

تمدن  بلکه  افغانستان  تنها  نه  فرهنگ  و  تاریخ  تخریب 

بشری در منطقه است.

ضایعه  این  کسانی که  من  باور  »به  می گوید:  رفیعی  آقای 

را تقبیح نمی کنند، در این جرم سهیم هستند.« وی تاکید 

می کند برای این که این جنایت به فراموشی سپرده نشود، 

در  تا  شود  گنجانده  افغانستان  تاریخ  در  حادثه  این  باید 

و  فرهنگ زدایی  به خاطر  نتواند  جنایت کاری  »هیچ  آینده 

فرهنگ کشی اقدام کند.«

باغ ها  نهال ها،  »ازدیاد  است:  گفته 
افزایش  و  کشور  در  باغچه ها  و 
از یک جهت  اگر  میوه  حاصالت 
خانواده ها  اقتصاد  شدن  بهتر  سبب 
محیط  دیگر  جانبی  از  می گردد 
می سازد.  زیبا  و  سبز  را  ما  زیست 
شهرهای  و  مناطق  قریه ها،  هوای 
پاک می گردد و محیط زیست  ما 
بیماری ها  جلوگیری  سبب  پاک 

می شود.«
افغانستان  می گوید  رییس جمهور 
شدن  متضرر  به دلیل  اکنون 
سرسبزش،  ساحات  و  جنگالت 
نیاز  بیشتری  و شادابی  به سرسبزی 
دارد. به گفته ی آقای کرزی، توجه 
زیست  محیط  به سرسبزی کشور، 
سالم  را در پی دارد. رییس جمهور 
گفت: »یگانه راه موثر برای مساعد 
شدن محیط زیست سالم، سرسبزی 
و شادابی کشور، نهال شانی و احیا و 
گسترش جنگالت می باشد. به فضل 
خداوند طی سال روان بارش برف 
بود،  فراوان  ما  کشور  در  باران  و 
نظر  در کشور  نو  انشااهلل سال  پس 
به سال های گذشته بیشتر سرسبز و 
بسیار  شرایط  بود.  خواهد  شاداب 
نموی  و  رشد  غرس،  برای  خوبی 
نهال ها، درختان و جنگالت مساعد 

شده است.«
این حال، رییس جمهور کرزی  با   
از مردم خواسته است که در حفظ 
و مراقبت از نهال ها و فضای سبز نیز 

توجه کنند.

کرزی: کمک 111 ميليون دالری جاپان برای تمویل شش پروژه انکشافی

هر فرد باید یک نهال غرس کند ACKU
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با تغییر مهره ها 
مشکل حل نمی شود

جنرال  دگر  غیرمنتظره،  جابه جایی  یک  در 
رییس  پاشا،  شجاع  جانشین  ظهیراالسالم، 
حالی  در  جابه جایی ها  این  است.  شده  آی اس آی، 
اداره  متوجه  اتهام  انگشت  که  می گیرد  صورت 
زمانی  اتهام ها  این  است.  پاکستان  استخبارات 
سنگین تر شد که رهبر القاعده در نزدیکی  یک مرکز 
نظامی در اسالم آباد به قتل رسید و اخیرا فرمانده 
بخش نظامی القاعده که از پاکستان به مصر عازم 
بود، دستگیر گردید. اتهام ها باالی پاکستان تنها به 
این چند موارد خالصه نمی شود. طی سال های اخیر 
به خصوص  منطقه،  در  ترورها  و  ناامنی ها  بیشتر 
در افغانستان، هند و حتا ایالت بلوچستان پاکستان 
نهاد  این  می شود.  داده  نسبت  آی اس آی  به  همگی 
اکنون عمال شانه به شانه با تروریستان در افغانستان 
و  آموزش،  تجهیز  عمده  مسوولیت  و  می جنگد 
تدارکات مخالفان مسلح را به عهده دارد. مصاحبه ی 
افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  آقای 
به خوبی نشان می دهد که در پشت بیشتر رویداد ها 
در  یا  و  داشته  حضور  آی اس آی  افغانستان  در 
راستای مبارزه با تروریزم کم کاری و چشم پوشی 
این  بازنشسته  چهره های  هم اکنون  است.  کرده 
با  رویارویی  در  افغان  طالبان  با  گام به گام  نهاد، 
را  طالبان  جنگ  و  برده  به سر  افغانستان  حکومت 
علیه مردم و حکومت افغانستان یک خیزش مشروع 
و مردمی به شمار می آورند. جنرال حمیدگل افسر 
رهبری  نقش  در  هم اکنون  آی اس آی،  بازنشسته ی 
راستای  در  مختلف  گروه های  هماهنگ کننده  و 
حمایت از طالبان به شمار می رود. نهاد استخباراتی 
با عملکرد های منفی و تروریستی ای که  پاکستان، 
افکار  در  را  پاکستان  اعتبار  است،  گذاشته  به جای 
عامه ی جهان با پرسش همراه ساخته و جایگاه این 

کشور را در معادالت بین المللی تنزیل داده است.
اکنون نام پاکستان با ترور، وحشت و بدنامی گره 
 خورده است و تازمانی که در ساختار سیاسی این 
ذهنیت  این  نگردد،  رونما  بنیادی  تغییرات  کشور 
هرگز تغییر نخواهد کرد. حاال سوال اساسی این 
است که این جابه جایی ها چه تاثیراتی در وضعیت 
منطقه و سیاست پاکستان به همراه خواهد داشت. 
به نظر می رسد که مقام  های پاکستان، در راستای 
تغییر اذهان عامه، در تالش اند که با جابه جایی های 
برخی مهره  ها به دست آورد هایی دست یابند. اما 
با توجه به این که آقای ظهیر االسالم یک فرمانده 
کدام  است،  بوده  پاشا  شجاع  معاون  و  نظامی 
تحولی در سیاست های این نهاد به وجود نخواهد 

آمد.
تروریزم  از  حمایت  با  پاکستان  این،  از  گذشته 
کشور،  این  خاص  حوزه  های  در  آنان  حضور  و 
باالی  همواره  و  شده  نصیب  را  کالنی  باج های 
جامعه ی جهانی دیدگاه خود را تحمیل کرده است. 
موجودیت  در  پاکستان  سیاسی  حیات  واقع  در 
گروه های تروریستی و دهشت افگن است. پاکستان، 
سالیانه  غرب  از  یک سو  از  گروه ها،  این  حفظ  با 
امتیاز می گیرد و از سویی دیگر در بازی های منطقه 

از آن علیه افغانستان و هند استفاده می کند.
پاکستان با حضور رهبران طالبان و حقانی اکنون 
و  گفتگو ها  تمام  محور  در  را  خود  که  می کوشد 
دهد.  قرار  منطقه  و  افغانستان  به  مربوط  مسایل 
بدین ترتیب تروریست پروری به یک استراتژی برای 
آی اس آی بدل شده است و تغییر مهره ها نیز هیچ 

مشکلی را حل نخواهد کرد.

زنگ اول


امنیت، آیساف،  به  نیروهای کمک 
جریان  در  شنبه  روز  می گویند 
عملیات مشترک نیروهای داخلی و 
افراد  و  رهبران  از  برخی  بین المللی 
طالبان  و  حقانی  شبکه  برجسته ی 

بازداشت شده اند. مسلح 
نیروهای آیساف با انتشار اعالمیه ای 
حقانی  شبکه  رهبر  دو  که  گفته  اند 
لوگر  والیت  چرخ  ولسوالی  در 

شده اند. بازداشت 
که  است  آمده  هم چنان  اعالمیه  در 
دو تن از فراد برجسته طالبان مسلح 
تن  یک  و  کندز  والیت  در  نیز 
بازداشت  هلمند  والیت  در  دیگر 

شده اند.
عنوان  به  افراد  این  از  اعالمیه  در 
تسهیل کنندگان  و  سازماندهندگان 
و  داخلی  نیرو های  برضد  حمالت 

برده شده است. نام  بین المللی 
دفاع  وزارت  حال،  همین  در 

امنیه  فرماندهی  مزارشریف:  8صبح، 
اعالمیه  یک  انتشار  با  بلخ  والیت 
دو  در  تن  سه  بازداشت  از  مطبوعاتی 
مواد  قاچاق  به جرم  عملیات جداگانه 

مخدر خبر داده است.
سمونوال  از  نقل  به  خبرنامه  این  در 
محمد ظریف قایم، مدیر مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی امنیت بلخ آمده است: 
وزیر آباد  قریه  در  که  عملیاتی  »در 

پولیس  فرمانده  صدیق،  حاجی 
پروان،  والیت  شینواری  ولسوالی 
دستور  کردن  صادر  به دلیل 
تظاهرکنندگان،  باالی  تیراندازی 
شده  بازداشت  و  برکنار  وظیفه  از 

است.
اقوام  رییس  حسن زی،  سیف اهلل 
شنبه،  روز  پروان  والیت  قبایل  و 
حاجی  که  گفته  باستان  بست  به 
ولسوالی  پولیس  فرمانده  صدیق، 
دستور  که  این  خاطر  به  شینواری، 
را  تظاهرکنندگان  باالی  تیراندازی 
داده بود، بازداشت شده و روز شنبه 
»ثمرگل« در  نام  به  شخص دیگری 
شینواری  پولیس  فرماندهی  پست 
گماشته  کار  به  سرپرست  حیث  به 

شده است.
به  اعتراض  در  حوت  سوم  روز 
قرآن کریم  از  نسخه هایی  سوزاندن 
باشندگان  بگرام،  هوایی  میدان  در 
پروان  والیت  شینواری  ولسوالی 
که  انداختند  راه  به  را  تظاهراتی 
آن  نتیجه  در  و  گرایید  خشونت  به 
شش نفر از تظاهرکنندگان کشته و 

نفر دیگر زخمی شدند. پانزده 
آن  در  امنیتی  نیروهای  چند  هر 
دنبال  به  که  بودند  گفته  زمان 
تاسیسات  به  تظاهرکنندگان  تهاجم 
تیراندازی  آنان  سوی  به  دولتی، 
مدعی  تظاهرکنندگان  اما  کرده 

باخته و  ملی جان  اردوی  دو سرباز 
سه سرباز دیگر زخمی شده اند.

جزییات  ارایه  بدون  اعالمیه  در 
بیشتر در مورد این حادثه گفته شده 
اردوی  دیگر  سرباز  یک  که  است 
ملی در ولسوالی برمل والیت پکتیا 

زخمی شده است.

کیلو و دوصد گرام هیرویین بازداشت 
شده است.

مواد  بودن  صفر  از  همیشه  آن که  با 
می رود،  سخن  بلخ  والیت  در  مخدر 
در  ترافیک آن  و  قاچاق  هنوز هم  اما 
این والیت وجود دارد و در سال روان 
با  را  قاچاقچی  ده ها  توانسته  پولیس 
دستگیر  مخدر  مواد  کیلوگرام  صدها 

کند.

دفاتر  به  رفتن  از  ولسوالی  این 
دولتی خودداری کرده اند.

به همین دلیل، چند روز پیش هیاتی 
شد  توظیف  داخله  امور  وزارت  از 
مورد  نزدیک  از  را  موضوع  تا 

بررسی قرار دهد.
قبایل  و  اقوام  اداره  رییس  اکنون 
پروان می گوید که وزارت  والیت 
پولیس  فرمانده  داخله،  امور 
و  برکنار کرده  از کار  را  شینواری 

مورد پیگرد قرار داده است.
ریاست اقوام و قبایل والیت پروان 
با  را  نشستی  شنبه  روز  هم چنان 
شینواری  ولسوالی  قومی  متنفذین 
کرد  برگزار  ولسوالی  این  مقر  در 
پایان  چگونگی  روی  آن،  در  که 
میان  موجود  اختالفات  دادن 
بحث  مردم  و  دولتی  نهادهای 

صورت گرفت.
اقوام  رییس  حسن زی،  سیف اهلل 
در  که  می گوید  پروان  قبایل  و 
اختالفات موجود  نشست روز شنبه 
حل  دولتی  نهادهای  و  مردم  میان 
شده و متنفذین قومی این ولسوالی 
با  این  از  پس  که  سپرده اند  وعده 
خواهند  همکاری  دولتی  نهادهای 

کرد.
فرماندهی  در  مسوول  منبع  یک 
فرمانده  بازداشت  پروان،  پولیس 
تایید کرد. پولیس این ولسوالی را 

گروه پارلمانی رسالت 
اعالم موجویت کرد

پارلمانی  گروه  کابل:  8صبح، 
صورت  به  گذشته  روز  رسالت، 
در  را  خود  موجودیت  رسمی 

اعالم کرد. نمایندگان  مجلس 
نماینده ی  عثمانی،  محمدسرور 
نمایندگان  مجلس  در  فراه  مردم 
گروه  دوره ای  ریاست  که 
به عهده دارد،  پارلمانی رسالت را 
توجه  با  گروه  این  که  می گوید 
کشور  در  موجود  مشکل های  به 
دیدگاه های  ساختن  هماهنگ  و 
آمده  به وجود  مجلس  اعضای 

است.
وظایف  اصول  تطبیق  عثمانی، 
اداری،  فساد  با  مبارزه  داخلی، 
با  مبارزه  ملی،  امنیت  تحکیم 
برای  تالش  تبعیض،  گونه های 
قانون  ماده های  برخی  تعدیل 
پروسه ی صلح  از  اساسی، حمایت 
دست آوردهای  که  صورتی  در 
گردد  حفظ  افغانستان  ده ساله ی 
و  معلوالن  حقوق  از  دفاع  و 
از  را  شهیدان  بازمانده های 
پارلمانی  گروه  اهداف  عمده ترین 

رسالت عنوان کرد.
پارلمانی رسالت که متشکل  گروه 
نمایندگان  مجلس  عضو   35 از 
محی الدین  داکتر  می باشد، 
فوزیه  و  معاون  عنوان  به  را  مهدی 
این  منشی  عنوان  به  را  ناصریار 

گروه برگزیده است.
رسالت  پارلمانی  گروه  ریاست 
هیات  اعضای  و  بوده  دوره ای 
از  یک بار  ماه  هرشش  آن،  اداری 
گروه،  این  اعضای  اکثریت  سوی 

می شوند. انتخاب 
هر چند اعضای مجلس نمایندگان 
مجلس  به  مستقل  صورت  به 
بر  ولی  یافته اند،  راه  نمایندگان 
اصول   19 و   18 ماده های  بنیاد 
مجلس  این  داخلی  وظایف 
در  پارلمانی  گروه های  می توانند 

کنند. ایجاد  نمایندگان  مجلس 
گروه  شمول  به  حاضر،  درحال 
دیگر  گروه  سه  رسالت،  پارلمانی 
مجلس  در  رسمی  صورت  به 

دارند. فعالیت  نمایندگان 
عدالت  صدای  پارلمانی  گروه 
رضایی،  شاه  گل  خانم  رهبری  به 
به  صلح  کاروان  پارلمانی  گروه 
گروه  و  قدیر  عبدالظاهر  رهبری 
محمد  رهبری  به  سبا  پارلمانی 
صورت  به  تاکنون  زاهد  الماس 
در  خودرا  موجودیت  رسمی 
کرده اند. اعالم  نمایندگان  مجلس 

چهار  اعضای  و  رییسان  آن که  با 
هماهنگی  پارلمانی،  گروه 
مجلس  اعضای  فعالیت های 
نمایندگان را در تصمیم گیری های 
خوانده اند،  موثر  مجلس  این  کلی 
اما با توجه به فعالیت های گذشته ی 
بسیاری  پارلمانی،  گروهای 
به  که  تعهداتی  به  مجلس  اعضای 
و  نبوده  پای بند  می کنند،  گروه ها 
با دشواری هایی  تصامیم مجلس را 

می سازند. مواجه 

اعمار  وزیر خارجه ی کشور گفت که 
اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت خانه ی 
سفارت خانه ی  تعمیر  خریداری  و 
دو  ناروی،  پایتخت  اسلو  در  افغانستان 
بوده  خارجه  وزارت  عمده ی  پروژه ی 
زمان گیر  و  شفافیت  دلیل  به  که  است 
در  آن ها  قراردادهای  امضای  شدن 
1389کامل  سال  در  تدارکات  قانون 
مصرف  آن ها  پول  این رو  از  و  نشده 

نشده بود.
وی گفت دو پروژه ی یادشده در سال 

روان خورشیدی تطبیق گردیده است.
افزون  مجلس  اعضای  همین حال،  در 

مجلس نمایندگان...                                                                                    ادامه از صفحه 1
بودجه سال  بر چگونگی عدم مصرف 
1389 وزارت خارجه، پرسش های شان  
را در مورد مشکل های مهاجرین افغان 
در خارج از کشور و چگونگی توزیع 
مطرح  کشور  شهروندان  برای  ویزا 

کردند.
به  کشور  خارجه ی  وزیر  این حال،  با 
وزارت  این  که  گفت  مجلس  اعضای 
وزارت  ریاست های  تا  دارد  نظر  در 
و  بدخشان  والیت های  در  خارجه 
مشکل های  رفع  برای  را  خوست 

شهروندان کشور ایجاد کند.
با  کشور،  خارجه ی  وزیر  گفته ی  به 

مشکل  به  یادشده  ریاست های  ایجاد 
رسیدگی  ویزا  و  پاسپورت  توزیع 

خواهد شد.
به  هم چنین  کشور  خارجه ی  وزیر 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  اعضای 
رسیدگی  برای  وزارت  این  هیات  دو 
رفته  یونان  به  افغان  پناه جویان  مشکل  
افغانستان  قونسلگری  است  قرار  و  بود 

در یونان ایجاد گردد.
کشور  خارجه  وزیر  همین گونه، 
ثبت نام  از  ناشی  مشکل  به  که  گفت 
مریض داران در هندوستان نیز رسیدگی 

کرده اند.

در  که  افغان  مریض داران  گفت  وی 
به  سفرشان  در  می بایست  گذشته 
پولیس  اداره ی  ثبت  خودرا  هندوستان 
می توانند  حال  می کردند،  کشور  آن 
بدون راجستر کردن خود، برای تداوی 
به شفاخانه های آن کشور مراجعه کنند.

با این حال، درپایان پروسه ی استجواب 
ابراهیمی،  عبدالرووف  وزیران،  از 
به  که  گفت  نمایندگان  مجلس  رییس 
یا عدم  قناعت و  روز دوشنبه در مورد 
قناعت اعضای مجلس از 15 وزیری که 
فیصله  گرفته اند،  قرار  استجواب  مورد 

خواهند کرد.

توقف عملیات شبانه
خطرات بیشتری را متوجه نیروهای خارجی کرده است

سه قاچاقی مواد مخدر در والیت بلخ  بازداشت شدند

فرمانده پولیس شینواری زندانی شد

سربازان  از  تن  پنج  که  می گوید 
اردوی ملی در والیات فراه و پکتیا 

کشته و زخمی شده اند.
وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
که  است  آمده  شده  منتشر  دفاع 
امنیتی  وظایف  جریان  در  به تازگی 
فراه،  باالبلوک والیت  در ولسوالی 

به  نفر  دو  گرفت،  انجام  بلخ  ولسوالی 
عبدالرحیم  ولد  جمال الدین  نام های 
یک  با  سیدگل،  ولد  صاحب الدین  و 
کیلو گرام  هفت  و  موترسایکل  عراده 

تریاک بازداشت گردیده اند.«
شده  گفته  هم چنین  خبرنامه  این  در 
که  دیگر  عملیات  یک  در  که  است 
در ولسوالی بلخ انجام شد، شخصی به 
نام جمعه خان ولد محمداعظم با یک 

امنیتی  نیروهای  که  بودند  شده  
برابر  در  شینواری  ولسوالی 
کار  خشونت  از  تظاهرکنندگان 

گرفته اند.
باشندگان  خشونت ها،  این  دنبال  به 
داده  هشدار  شینواری  ولسوالی 
و  پولیس  فرمانده  اگر  که  بودند 
برکنار  وظیفه  از  شینواری  ولسوال 
نگیرند،  قرار  قانونی  پیگرد  و تحت 
ادامه  خود  اعتراض های  به  آنان 
اجازه  دولتی  کارمندان  به  و  داده 

داد. نخواهند  فعالیت 
از  پس  که  می شود  گفته 
شینواری  در  اخیر  خشونت های 
هشدارهای  و  تهدیدها  دنبال  به  و 
دولتی  کارمندان  از  شماری  مردم، 

ACKU
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در حالی که پیش از این رییس جمهور کرزی با انتقال 
مذاکرات  پیشبرد  برای  گوانتانامو  از  طالبان  زندانیان 
لودین  جاوید  اما  بود،  کرده  مخالفت  قطر  در  صلح 
معین سیاسی وزارت امور خارجه می گوید که دولت 
افغانستان با برگشت زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو 
به نزد خانواده های شان مخالفت ندارد. آقای لودین که 
روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با سفیر 
جاپان در کابل سخن می گفت، افزود که این رضایت 

به خاطر »حاصل کردن اطمینان« صورت می گیرد. 
نیز  رویترز  خبری  آژانس  که  است  حالی   در  این 
گزارش داده که یک هیات دولت افغانستان از زندان 
گوانتانامو دیدن کرده تا از انتقال پنج زندانی طالبان به 
براساس این گزارش، این  قطر، اطمینان حاصل کند. 
گوانتانامو  زندان  از  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  هیات 
منبع آگاه گفته است که در  دیدن کرده است. یک 
دستیار  سپین زاده،  ابراهیم  هیات،  این  اعضای  میان 
ارشد سیاست خارجی رییس جمهور نیز حضور داشته 

است.
هم زمان با مطرح شدن قطر به عنوان محلی برای انجام 
ایاالت متحده امریکا  گفتگوها میان دولت و طالبان، 
در نظر داشت که پنج تن از این زندانیان را برای پیشبرد 
ایاالت  تصمیم  این  اما  کند،  منتقل  قطر  به  مذاکرات 
ایمل  شد.  مواجه  افغانستان  دولت  مخالفت  با  متحده 
ماه جدی،  سوم  در  رییس جمهور،  فیضی، سخنگوی 
انتقال  بر  مبنی  متحده  ایاالت  تصمیم  با  واکنش  در 
زندانیان طالبان به قطر، به رسانه ها گفت که مخالفت 

امور  وزیر  زلمی رسول   گوانتانامو،  از  طالبان  زندانیان 
خارجه کشور نیز در نظر دارد برای انجام گفتگوها با 
مقام های دولت قطر، به آن کشور سفر کند. این سفر 
دفتر طالبان در  تاسیس  برای  بررسی زمینه ها  به منظور 

آن کشور صورت می گیرد.
دولت های  میان  تفاهم  که  می گوید  لودین  جاوید 
افغانستان و قطر، شرط اساسی برای تاسیس دفتر طالبان 
در دوحه است. به گفته ی آقای لودین، ایاالت متحده 
امریکا نیز بر تفاهم میان افغانستان و قطر تاکید کرده 
است. او گفت تاکنون زمان مشخصی برای سفر وزیر 
امور خارجه به قطر مشخص نشده اما قبل از این سفر، 
قرار است هیات های دولت افغانستان و قطر، در حاشیه 
کنفرانس منطقوی که در آینده ای نزدیک در دوشنبه، 
تاسیس  باره  در  می شود،  برگزار  تاجیکستان  پایتخت 
جانان  اما  کنند.  مذاکره  باهم  دوحه  در  طالبان  دفتر 
رویترز  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی 
ده  تا  خارجه  امور  وزیر  رسول  زلمی  که  است  گفته 

روز آینده به قطر سفر کند.
با این حال، به نظر می رسد که دولت افغانستان تالش ها 
بخشیده  شدت  را  طالبان  با  گفتگوها  انجام  به منظور 
و  قطر  دولت  با  تفاهم  طریق  از  که  دارد  نظر  در  و 
زمینه سازی برای آزادی زندانیان این گروه، مذاکرات 
و  افغانستان  دولت  مقام های  کند.  آغاز  را  صلح 
با طالبان،  انجام گفتگوها  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
در  گفتگوها  این  که  گفته اند  و  گذاشته  پیش شرط 
با  را  خود  ارتباط  طالبان  که  خواهد  نتیجه  حالی 
القاعده قطع کنند، قانون اساسی را بپذیرند و به حقوق 
طالبان  مقابل  در  اما  بگذارند.  احترام  اقلیت ها  و  زنان 
خواستار آزادی زندانیان خود از زندان های گوانتانامو 
بین المللی  نیروهای  و هم چنین خروج کامل  بگرام  و 
از  برخی  پیش شرط ها،  این  با  هستند.  افغانستان  از 
تالش های  زودی ها  این  به  که  معتقدند  کارشناسان 

صلح نتیجه نخواهد داد.

بیماری های  به  که  غزنی  والیت  باشندگان  از  شماری 
بخش  توسط  هستند،  دچار  هاضمه  دستگاه  و  ساری 

صحی تیم بازسازی والیتی پولند تداوی می شوند.
مشاور  میادوژسکا،  باگو  داکتر  باستان،  بست  از  نقل  به 
صحی تیم بازسازی والیتی پولند در غزنی می گوید که 
مرحله  در  بهتر  گونه ی  به  غزنی  باشندگان  تداوی  برای 
مورد  از والیت غزنی  را  نخست حدود سه صد کودک 
از  بیش  بعدی  مراحل  در  و  می دهند  قرار  مطالعه صحی 
یک  هزار نفر از مبتالیان به امراض ساری، مریضی های 

معده و دستگاه هاضمه را تداوی می کنند.
پولند در غزنی می گوید که  تیم پی آر تی  مشاور صحی 
هاضمه  سیستم  مشکالت  و  ساری  بیماری های  تداوی 

برای آنها اولویت دارد.
منظور  به  که  روزه ای  یک  سمینار  در  موضوع  این 
بازسازی  تیم  توسط  آگاه ساختن مسووالن صحی غزنی 

والیتی پولند برگزار شده بود، مطرح شد.
والیت  باشندگان  صحی  مشکالت  سمینار  این  در 
تیم  صحی  مشاوران  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  غزنی 
را  افغانستان  در  غزنی، وضعیت صحی  والیتی  بازسازی 
افغانستان  در  که  می گویند  کرده  توصیف  نگران کننده 

برای هرپنج هزار نفر یک داکتر صحی وجود دارد.
افغانستان  این داکتران، مشکالت مهم صحی در  باور  به 
از شرایط جنگی این کشور، عدم دسترسی مردم به آب 
صحی و محیط زیست ناپاک ناشی می شود. به گفته آنان 
صحی  آب  به  کشور  این  باشندگان  از  درصد   31 تنها 

دسترسی دارند.
داکتر ضیا اسفنده ای، رییس صحت عامه والیت غزنی، 
برگزاری این سمینار را برای دست اندرکاران صحت در 
نیز  غزنی مفید خوانده از این تیم خواست که در آینده 
بخش  از  وی  نماید.  برگزار  غزنی  در  مشابه  سمینارهای 
صحی این تیم خواست که کمک های شان را در بخش 

صحت بیشتر سازند.
بر بنیاد گفته های مسووالن شفاخانه والیتی غزنی، پیش از 
این دو دستگاه در بخش های البراتوار و معاینات صحی 
از سوی گروه بازسازی پولند برای شفاخانه والیتی غزنی 

کمک شده بود.

که  است  این  بر  مبنی  تصمیم،  این  با  رییس جمهور 
قرار  تصمیم  این  جزییات  جریان  در  افغانستان  دولت 

ندارد.
اما با گذشت بیشتر از دو ماه از مطرح شدن موضوع 
دولت  اکنون  قطر،  به  گوانتانامو  زندانیان  انتقال 
ندارد.  مخالفتی  زندانیان  این  آزادی  با  حتا  افغانستان 
از  طالبان  زندانیان  انتقال  با  است  تالش  در  دولت 
زندان های بگرام و گوانتانامو، رضایت طالبان را برای 
تالش ها  این  کند.  جلب  مستقیم  گفتگوهای  انجام 
کردن  حاصل  به منظور  دولتی،  مقام های  به گفته ی 

اطمینان صورت می گیرد.
گفت:  دیروزی  خبری  نشست  در  لودین  جاوید 
به  گوانتانامو  زندانیان  )انتقال  موضوع  این  »وقتی که 
قطر( مطرح شد، در همان زمان گفتیم که ما از توافق 
مورد  این  در  طالبان  و  متحده  ایاالت  که  تفاهمی  یا 
اگر برسند و باعث این شود که این مردم ها )زندانیان 
بتوانند نزد خانواده های خود برگردند، از آن  طالبان( 
ما حمایت می کنیم و مخالفت نکردیم.« آقای لودین 
هم چنین اضافه کرد: »این که چه قدم هایی باید برداشته 
شود و به خاطر این که ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم 
هستند.  خوش  و  راضی  خودشان  )طالبان(  این ها   که 
به عنوان برآورده ساختن یک مکلفیت قانونی هم که 
ما در مقابل اتباع خود داریم، هر اقدام الزمی که است 

انجام خواهیم داد.«
سفر وزیر خارجه به قطر

آزادی  از  افغانستان  دولت  رضایت  ابراز  با  هم زمان 

با برگشت زندانیان طالبان 
مخالف نیستیم

پولندی ها بیماران غزنی وزارت خارجه:
را مداوا می کنند

 ظفرشاه رویی
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براساس گزارش ها رییس جمهور حامد کرزی 
رییس جمهور  بارک اوباما  با  گذشته  هفته ی 
استراتژیک  سندهمکاری های  مورد  در  امریکا 
که  اعالمیه ای  براساس  است.  کرده  گفتگو 
به نشر  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  از 
رسیده، رییس جمهور کرزی در یک کنفرانس 
امریکا  رییس جمهور  باراک اوباما  با  ویدیویی 
در پیوند به مسایل مرتبط به سند همکاری های 
انتقال  مورد  در  پیشرفت  جمله  از  استراتژیک، 
داخلی  نیروهای  به  بگرام  زندان  مسوولیت 

گفتگو کرده است.
حامد  ریاست جمهوری،  اعالمیه ی  از  نقل  به 
کنفرانس  این  در  اوباما  بارک  و  کرزی 
و  صلح  پروسه ی  مورد  در  ویدیویی، 
تبادل  نیز  دولت  مسلح  مخالفان  با  گفتگو 
دفتر  اعالمیه ی  در  این که  با  کرده اند.  نظر 
پیشرفت ها  از  ریاست جمهوری  مطبوعاتی 
و  افغانستان  کشور  دو  گفتگوهای  مورد  در 
همکاری های  سند  روی  توافق  پیرامون  امریکا 
استراتژیک گزارش شده، واضح نشده است که 
و  چیست  گفتگوها  این  در  پیشرفت  از  منظور 
این پیشرفت در کدام عرصه های مربوط به سند 

همکاری های استراتژیک به دست آمده است.
با توجه به موضع گیری های مبهمی که در رابطه 
به سند استراتژیک بین افغانستان و امریکا وجود 
از  برخی  در  و  متغییر  موضع گیری های  و  دارد 
از  خصوص  این  در  که  بهانه گیرانه ای  مواقع 
گرفته،  صورت  دولت  دست اندرکاران  سوی 

افغانستان  رهبران  که  می آید  پیش  پرسش  این 
به  رابطه  در  خویش  شخصی  منافع  براساس 
تغییر  این  این که  یا  می کنند  چانه زنی  سند  این 
به  که  است  عمومی  منافع  براساس  موضع ها 
مردم افغانستان و ثبات سیاسی کشور در آینده 

مربوط می گردد.
را  پیش شرط هایی  از  برخی  افغانستان  دولت 
به  بگرام  زندان  مسوولیت  واگذاری  چون 
برخی  و  شبانه  عملیات  قطع  داخلی،  نیروهای 
از  آن چه  می کند.  مطرح  را  دیگر  مسایل  از 
خواسته ها  این  موید  به عنوان  دولت  سوی 
خواسته ها  این  که  است  این  می گردد،  مطرح 
مرتبط با مسایل مربوط به استقالل و حاکمیت 
مسایلی  مساله  اصل  در  این که  با  می باشد.  ملی 
چون انحصار مدیریت زندان ها توسط دولت و 
بسیار  اهمیت  از  شبانه  عملیات های  مدیریت  یا 
اصل  با  می تواند  و  می باشد  برخوردار  زیادی 
مرتبط می باشد،  ملی  ملی و حاکمیت  استقالل 
اما آن چه در خصوص موضع گیری های رهبران 
دولت قابل تردید می باشد این است که در نوع 
رهبری افغانستان، بیشتر از این که منافع عمومی 
افراد  شخصی  منافع  باشد،  شده  گرفته  نظر  در 
بوده  مدنظر  به قدرت و شریک در آن  مرتبط 

است.
در  که  است  بوده  نیز  موضوع  همین  براساس 
بسیاری  که  است  شده  دیده  گذشته  ده سال 
است.  نبوده  کامیاب  دولت  برنامه های  از 
و  اداری  فساد  با  مبارزه  چون  سیاست هایی 
با  مبارزه  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  هم چنین 
این  در  مبارزات  اعالم  به آغاز  نسبت  تروریزم 

بر  »درآمدی  کتاب  در  استنفورد  مایکل 
رویدادهای  و  تاریخ  باره  در  تاریخ«  فلسفه 
نه  باید  را  تاریخ   ...« می نویسد:  تاریخی 
بلکه  سخت،  و  سفت  رشته  یک  چونان 
با همتایان  پایدار  چونان گفتگویی جاری و 
در باره مسایل مهم و مورد عالقه- گذشته، 
این بحث و گفتگو  یا آینده- دانست.  حال 
به  یا  باشد  مجادله  و  مناظره  به صورت  شاید 
تبدیل شود. ولی  مشاجره ای خشن و شدید 
صورت  مدنی  دادوستدی  هر  در  چنان که 
می گیرد، درک دیدگاه های دیگری به همان 
دیدگاه های  بیان  که  است  ضروری  اندازه 

خود...« 
در  خبری  گذشت،  که  هفته ای  در 
سایت های خبری منتشر شد و سبب گردید 
سیاسی  آگاهان  و  آموزشی  کارشناسان  تا 
مختلفی  مواضع  آن  به  نسبت  افغانستان  در 
منتشر  مختلفی  مطالب  آن  رد  در  و  گرفته 
است  گفته  افغانستان  معارف  وزارت  کنند. 
منفی روی  اثرات  از  به خاطر جلوگیری  که 
ذهنیت نسل جدید، تحوالت سه تا چهار دهه  
اخیر را در مضمون تاریخ مکاتب افغانستان 
نگنجانیده است؛ یعنی عمال برخی از تاریخ 
معاصر افغانستان را حذف کرده است. حال 
جدا از این که بخواهیم نکات مثبت یا منفی 
دهیم،  قرار  ارزیابی  بوته  در  را  این موضوع 
تاریخ  اساسی  هدف  اصوال  که  ببینیم  باید 
ثبت  به  عالقمند  انسان ها  چیست؟چرا 
طول  در  هستند؟چرا  تاریخی  رویدادهای 
مشغول  را  انسان  ذهن  تاریخ،  همواره  زمان 
گستردگی  این  با  تاریخ  چرا  است؟  داشته 
همواره به عنوان یکی از علوم تاثیرگذار در 
جوامع انسانی مورد توجه بوده و امروزه در 
دانشگاه های معتبر جهانی رشته های مختلفی 
در زمینه تاریخ پایه ریزی شده است و هر روز 
می گردد؟  افزوده  رشته  و  علم  این  دامنه  بر 
کم نیستند نویسندگان، محققان و مورخانی 
یا  مقاله ها  سخنرانی ها،  پیشگفتارها،  در  که 
حتا سرتاسر کتاب های خود مطالعه تاریخ را 

توصیه و تاکید کرده اند، چرا؟
زندگی  مداوم  و  مستمر  حرکت  تاریخ،   
است؛  آینده  و  تاحال  گذشته  از  انسان ها، 
کامیابی ها  پیروزی ها،  و  شکست ها  از  مملو 
راحتی ها،  و  دشواری ها  ناکامی ها،  و 
پیشرفت ها،  باطل محوری ها،  و  حق گرایی ها 
پسرفت ها و… به همین جهت نگرش و اظهار 
نظر در باره آن، مطلوب همه بوده و خواهد 
پیشرفت  منزله  به  را  تاریخ  لیبرال ها  بود. 
به شمار می آورند؛ یعنی تاریخ هنگامی پدید 
انباشت دانش و  از راه  می آید که هر نسل، 
فهم، در مقایسه با نسل پیشین پیشرفت کند. 
باور دارند که این پیشرفت  لیبرال ها معموال 
از طریق اصالح تدریجی یا فزاینده صورت 

می گیرد.
ارضای  ساده لوحانه  بسیار  بتوان  شاید 
مطالعه  اصلی  دلیل  را  محض  کنجکاوی 
هدف  دیگر  بسیاری  اما  کرد.  ذکر  تاریخ 
تاریخ،  که  می دانند  این  در  را  تاریخ  اصلی 
جوامع  و  دولت ها  مردم  این که  باره  در 
چیزهایی  کرده اند،  زندگی  چگونه  دیگر 
تا،  به ما کمک می کند  بنابراین  می گوید و 
درک  را  خود  کنونی  مسایل  هم سنجی،  با 
کنیم. درک کنیم که گذشتگان چه کردند 
نگاه  شدند.  شقاوت  یا  سعادت  دچار  که 
حوادث،  و  رویدادها  پیش بینی  و  آینده  به 
یا  امکان  و  بوده  عموم  توجه  مورد  همواره 
عدم امکان آن، بحث هایی را به وجود آورده 
محقق  و  مورخ  نوشته اند:  برخی  حتا  است. 
گذشته،  مسیر حرکت  تا  کند  کوشش  باید 
با کمک  و  نماید  را مشخص  آینده  و  حال 
بررسی های دقیق، قوانین حرکت تاریخ ـ از 
گذشته تاحال ـ را تا حدودی به دست آورد 
تا بتواند طبق آن، آینده و سرنوشت ملت ها 

را در صورت امکان پیش بینی کند. 

عرصه ها به  وسیله دولت در سال 2001 میالدی 
تاکنون به بسیار وضاحت دچار تغییر روش شده 

است که می تواند پرسش برانگیز باشد.
با فساد اداری از  به ناکامی در عرصه ی مبارزه 
عنوان  به  کرزی  رییس جمهور  شخص  سوی 
بلندترین مقام ذیصالح در کشور اعتراف شده 
دارای  افراد  و  سیاسی  مداخالت  تاثیرات  بر  و 
مبارزه  این  موفقیت  عدم  در  سیاسی  قدرت 
که  می دهد  نشان  امر  این  است.  شده  تصریح 
مشکل  با  سبب  این  به  عرصه  این  در  مبارزه 
روبه رو شده است که اراده ی ملی برای اجرای 
این  در  کشور  رهبران  و  نداشته  وجود  مبارزه 
عرصه بر مبنای خطوط مربوط به منافع شخصی 

رفتار کرده اند.
آن  از  آغاز  در  که  نیز  تروریزم  با  مبارزه 
حدت  و  شدت  تمام  با  و  جدی  به صورت 
تبدیل  معما  به یک  اکنون  سخن گفته می شد، 
معما  این  نشده  حل  بخش  است.  گردیده 
رییس جمهور  می شود  دیده  که  است  این 
بیش ترین  وی  رهبری  تحت  دولت  و  کرزی 
انعطاف پذیری را در برابر گروه طالبان و حزب 
با دولت  به عنوان مصداق مخالفت  اسالمی که 
و رهبری کننده ی تحرکات خشونت آمیز که از 
آن به عملیات های تروریستی یاد می شود، نشان 
نیروها  این  با  گفتگو  به  شدن  وارد  و  می دهد 
به شمار  خود  آرزوهای  از  یکی  به عنوان  را 

می آورد.
باتوجه به این وضعیت و این نوع رفتار از سوی 
خصوص  در  اکنون  که  است  دولت مردان 
استراتژیک  سند  به  مربوط  چانه زنی های 
که  می آید  میان  به  تردید  این  نیز  امریکا  با 
چی  برای  رفتارها  تغییر  و  چانه زنی ها  این 
به  افغانستان  دولت  رهبران  موضع گیری  در 
شخصا  کرزی  رییس جمهور  می رسد.  مشاهده 
این  که  کرد  تصریح  عنعنوی  لویه جرگه ی  در 
زیادی  بسیار  اهمیت  از  افغانستان  برای  پیمان 
کشور  سیاسی  جایگاه  که  می باشد  برخوردار 
اما  می کند؛  تثبیت  بین المللی  عرصه ی  در  را 
متغیر؛  بسیار  موضع  با  که  می شود  دیده  اکنون 

این موضوع برخورد صورت می گیرد.
تا  است  گردیده  سبب  حتا  موضع ها  تغییر  این 
میان  به  پیمان  این  اصل  خصوص  در  ابهاماتی 
پیش بینی  اخیرا  گزارش ها  از  برخی  بیاید. 
همکاری های  چشم انداز  که  کرده اند 
این  به  مرتبط  پیمان  انعقاد  و  استراتژیک 
بن بست  روبه  امریکا  و  افغانستان  بین  موضوع 
بر  مبنی  کرزی  رییس جمهور  فشاری  پا  است. 
مسوولیت  واگذاری  و  شبانه  حمالت  توقف 
خارجی  نیروهای  کنترول  تحت  زندان های 
روند  متاثرشدن  دالیل  از  داخلی  نیروهای  به 
استراتژیک  همکاری های  سند  روی  گفتگوها 
با توجه  بین کابل و واشنگتن خوانده می شود. 
کرزی  رییس جمهور  که  اکنون  مسایل  این  به 
چه  شده  بحث  وارد  اوباما  با  مجدد  به صورت 
رشن  آینده  در  داشت،  خواهد  پی  در  نتایجی 

خواهد گردید.

نتیجه روشن این دیدگاه این است که روند 
عام  قوانین  هدایت  و  کنترول  تحت  تاریخ، 
آن ها،  شناخت  و  دارد  قرار  کلی  قواعد  و 
را   … و  تمدن ها  جوامع،  آینده  پیش بینی 
و  ثابت  مذکور  قوانین  می سازد.  ممکن 
برابر  در  مقاومت  به طوری که  بوده،  الیتغیر 
بیهوده  اخالقی  موازین  مبنای  بر  آن ها، 
قلمرو  از  خارج  دیگر،  عبارتی  به  است، 

کنترول اراده و انتخاب انسانی قرار دارند. 
تاریخ  حقیقت  مطالعه  دیگر،  برخی  باور  به 
میهن پرستی و حس هویت جمعی  می تواند 
و  امور  علل  و  ریشه ها  کند؛  تقویت  را  ما 
نشان  با  و  دهد  نشان  را  کنونی  واقعیت های 
گذشته  جوامع  و  مردم  برای  این که  دادن 
و  زندگی  عین  در  تا  است  بوده  امکان پذیر 
نه  و  اندازه  یک  به  هم چنان  متفاوت،  رفتار 
بهتر یا بدتر از آن چه ما هستیم، انسان باشند، 

ما را روشن فکرتر و متساهل تر سازد.
پس چگونه می توانم این مطلب را به راحتی 
منفی  اثرات  می تواند  تاریخ  که  پذیرفت 
انسان بگذارد و کتمان واقعیت و تجربه  در 
نگرفتن از گذشته می تواند روح ملت گرایی 
را در افغانستان تقویت کند؟ آیا صرفا حذف 
زمینه ساز  می تواند  حاضر  دهه  چند  تاریخ 

وحدت ملی در افغانستان شود؟
محمدآصف ننگ، معین مسلکی و تخنیکی 
رادیوی  با  گفتگویی  در  معارف  وزارت 
موضوعاتی  باید  این که  به  اشاره  با  آزادی 
شود  گنجانیده  مکاتب  تاریخ  مضمون  در 
باشد،  ملی  افتخارات  برگیرنده ی  در  که 
و  باشد  نسل ساز  باید  تاریخ  که  است  گفته 
ویران کننده نباشد. ننگ هم چنین گفته است 
افتخارات  واقعیت ها،  بیانگر  باید  تاریخ  که 
نه  باشد،  عبرت  درس  و  بزرگ مردی ها 
و  انتقام گیری  خشونت،  زمینه ساز  این که 
اساس،  همین  بر  شود.  آینده  در  منازعه 
است که آن  معارف تصمیم گرفته  وزارت 
بخش از تاریخ را که وحدت ملی را از بین 

می برد، از تاریخ حذف کند.
این  می گردد  مطرح  این جا  که  سوالی  حال 
در  مطالبی  با  مکتب  وقتی شاگرد  که  است 
افتخارات  تاریخ روبه رو می شود که سراسر 
که  پرسید  نخواهد  را  سوال  این  آیا  است، 
دچار  آشفته  روزگار  این  به  افغانستان  چرا 
در  که  پرسید  نخواهد  آیا  است؟  گردیده 
کشور  این  در  گذشته  سال  چهل  طول 
افتاده  روز  بدین  افغانستان  که  گذشته  چه 
آمد که  نخواهد  پیش  این سوال  آیا  است؟ 
با این کار ممکن است در آینده تاریخ سازی 
صورت گیرد؟ و آن چه غیرواقعی است در 

ذهن و اذهان کودکان گنجانده شود؟
تاریخ  حذف  با  نمی توان  صورت،  به هر 
رهبران  اشتباهات  کتمان  و  واقعیت ها  و 
فعلی  مشکالت  افغانستان،  مردم  و  سیاسی 
از  یکی  کرد.  حل  را  افغانستان  جامعه 
اشتباهات  زمینه  در  جالب  سخنی  بزرگان 
ما  اگر  که  می گوید  ایشان  دارد.  انسانی 
بیاوریم، دچار  برای یک اشتباه هزار توجیه 
هزار و یک اشتباه شده ایم. حذف بخشی از 
اشتباه  یک  مکاتب  درسی  کتب  در  تاریخ 
اخیر  سه دهه  در  که  رویدادهایی  هست. 
نیز  تحت عنوان جنگ های داخلی رخ داد، 
بود و حال مطرح نکردن آن  بزرگی  اشتباه 
روی  حال  در  که  است  بزرگ تری  اشتباه 
اشتباهات  گرفتن  نظر  در  بدون  است.  دادن 
آینده  برای  درستی  مسیر  نمی توان  گذشته، 
مهم ترین  به عنوان  کریم  قرآن  کرد.  ترسیم 
وحدت بخش  کتاب  نیز  و  تاریخی  کتاب 
بازگویی  در  فراوانی  توصیه های  مسلمانان 
و کاوش در آثار گذشتگان و پیشینیان دارد 
و توجه به آن را سبب سعادتمندی نوع بشر 

می داند.

مطلب  این  بر  تاکید  فراوانی  قرانی  آیات 
به زندگی گذشتگان  اساسا توجه  دارند که 
تصمیم گیری های  سبب  آن ها  عملکرد  و 
شد.  خواهد  ما  آینده  زندگی  در  درست 
آیات قرانی بر این موضوع داللت دارند که 
حوادث  بررسی  و  سیر  به  انسان  می بایست 
که  دارد  این  بر  تاکید  و  بپردازد  تاریخی 
عمل  به  استقرا  تاریخی،  حوادث  روی 
آورید، دقت و تامل و تدبر کنید تا از طریق 
استقرا نوامیس طبیعت و سنن جهان، حقایقی 
بر شما  تاریخی  تاریخ و سنن  در زمینه علم 

روشن گردد.
َکیَْف  فَیَنُظُروا  اْلَْرِض  فِي  یَِسیُروا  »أَفَلَْم 
َعلَیِْهْم  اهللُ  َدمَر  قَبْلِِهْم  مِن  الِذیَن  َعاقِبَُة  َکاَن 

َولِلَْکافِِریَن أَمْثَالَُها« )محمد/آیه 10(
سیاحت  و  سیر  به  زمین  در  چرا  اینان 
را  خود  پیشینیان  کار  پایان  تا  نمی پردازند 
هالک  را  آنان  خداوند  چگونه  که  بنگرند 
کرد و بر سر همه کافران چنین خواهد آورد.
فَِهَي  َظالَِمٌة  َوِهَي  أَْهلَْکنَاَها  قَْریٍَة  من  »فََکَأین 
َخاِویٌَة َعلَی ُعُروِشَها َوبِیٍر مَعطلٍَة َوقَْصٍر مِشیٍد، 
قُلُوٌب  لَُهْم  فَتَُکوَن  اْلَْرِض  فِي  یَِسیُروا  أَفَلَْم 
اَل  فَإِنَها  بَِها  یَْسَمُعوَن  آَذاٌن  أَْو  بَِها  یَْعِقلُوَن 
فِي  التِي  الُْقلُوُب  تَْعَمی  َولَِکن  اْلَبَْصاُر  تَْعَمی 

الصُدوِر« )حج/آیه45و 46(
بر  که  روستاهایی  مردم  بودند،  بسیار  چه 
هالکت  به  را  آن ها  ما  ستم گری شان،  اثر 
فرو  سقف هایش  روستاها،  این  انداختیم، 
ویران  آن ها  روی  دیوارهایش  و  ریخت 
گردید؛ چاه های پرآب به حال تعطیل درآمد 
ماند.  ساکنان  از  تهی  مستحکم  کاخ های  و 
و  سیر  به  زمین  در  مردم  که  چیست  از  آیا 
خود  دل های  با  تا  نمی پردازند  سیاحت 
تعمق کنند و بیندیشند و با گوش های خود 
حقایق را بشنوند، این چشم ها نیست که کور 
می شود، ولی دیده دل هاست که در سینه ها 
دلی  نپردازند، کور  تعقل  و  اندیشه  به  وقتی 

می آورد.
که  می شود  استنباط  آیات  این  از  به درستی 
نه  ایشان  اعمال  و  گذشتگان  آوردن  به یاد 
در  سازنده  بسیار  بلکه  مذموم،  کاری  تنها 
این  که  مادامی  بود،  خواهد  انسان  زندگی 
مادامی  باشد،  تدبر  و  تفکر  با  همراه  مطالعه 
که سازنده باشد، مادامی که در صدد باشد 

نقیصه های قبلی را جبران کند.
جای  در  باید  را  اساسی  مشکل  پس 
از  دهه  چند  حذف  کرد.  جستجو  دیگر 
روحیه  توانست  نخواهد  افغانستان،  تاریخ 
ملی گرایی را در میان ملت ما به وجود آورد. 
جامعه  میان  در  دانش  و  آگاهی  تازمانی که 
آینده  به  نمی توان  نشود،  فراگیر  افغانستان 
افغان ها  که  مادامی  بود.  امیدوار  افغانستان 
موجودیت مشکالت قومی و تعصبات قومی 
ریشه یابی  را  آن  و  نپذیرند  را  افغانستان  در 
نکنند، نمی توان به یک افغانستان توسعه یافته 
و مترقی امیدوار بود. مادامی که اندیشه های 
آن طور  هست)نه  که  آن طور  اسالمی  ناب 
صدد  در  اسالمی  بیادگرایان  و  طالبان  که 
القای آن هستند( در جامعه ما فراگیر نشود، 
نمی توان به از بین رفتن تبعیضات و عقده های 
بود.  امیدوار  افغانستان  جامعه  در  قومی 
مادامی که رهبران سیاسی حرف و عمل شان 
یکی نشود، نمی توان به شکل گیری وحدت 

ملی در افغانستان امیدوار بود.
بی خبری  و  غفلت  در  کودکان  نگه داشتن 
نوین  جامعه  که  می شود  سبب  گذشته  از 
درس  گذشته  از  نتواند  هیچ گاه  افغانستان 
بگیرد و این موضوع به معنای محکوم کردن 
به جای  گذشته  اشتباهات  تکرار  به  آن ها 
عمال  موضوع  این  و  است  گرفتن  درس 
خالف آن چیزی است که علم تاریخ دنبال 

می کند.
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ادب  و  زبان  رمان نویس  بانوی  نخستین  دانشور  سیمین 
ایران  شیراز  در  خورشیدی   1300 سال  به  دری  فارسی 

به دنیا آمد. در خانواده ای هنرمند و ادب پرور. 
را  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای  سرا  داستان  بانو  این 
دانشور  سیمین  دکتر  آورد.  به دست  تهران  دانشگاه  از 
آتش  نام  زیر  را  کوتاهش  داستان های  گزینه ی  نخستین 
سیمین  حضور  رساند.  چاپ  به   1327 سال  در  خاموش 
امری  داستان نویسی  عرصه  در  زن  یک  به عنوان  دانشور 
تحول  یک  داستان نویسی  ادبیات  حیطه  در  و  بود  تازه 
در  دانشور  سیمین  می رفت.  به شمار  ادبی  اجتماعی، 
بود؛  تنها  داستانی  عرصه ی  در  مشق هایش  سیاه  نخستین 
با  با جالل آل  احمد و در نهایت ازدواج  اما آشنایی اش 
به زندگی سیمین گشود. چراکه جالل  تازه  وی دریچه 
حضور  نویسندگان.  تمام  آشنای  و  بود  پرور  نویسنده 
از  جالل  حمایت  و  نویسندگان  نشست های  در  سیمین 
وی سبب استحکام قدم های نوپای سیمین شد. هرچند که 
صادق هدایت در تمام سال های همسایگی اش با سیمین، 
با شوق تمام به نو قلمی سیمین گوش فرا داد؛ اما گرفتن 
سیمین  دوساله  اقامت  و  امریکا  از  آموزشی  بورسیه ی 
شد.  استنگر  واالس  با  وی  آشنایی  سبب  کشور  این  در 
بهتر آشنا کرد  با تکنیک های داستانی  را  استنگر سیمین 
و مدرن ترین شیوه های روایی را فرا رویش نهاد. سیمین 
در برگشت از این سفر شهری چون بهشت را نوشت که 
با آتش خاموش بسیار متفاوت بود. این نویسنده از ابتدا 
پای  به آن  تا آخر هم  تاکید داشت و  بر سبک ریالیسم 
ساده  و  فخیم  نثری  دنبال  به  مدت ها  تا  سیمین  ماند.  بند 
سرگردان  فارسی  ادبیات  و  زبان  کالسیک  آثار  بین  در 
بود. بسیاری باورمندند که سیمین در نثر خویش تا مدتی 

زن  از  ایدیولوژی حاکم  تعریف  به  تن  پیشتاز که  زنانی 
زنانی که  می شوند.  تباری  و  ایل  رهبر  خود  و  نمی دهند 
در طول داستان گاه خشن و گاه نرم، گاه ضعیف و گاه 
قوی به پیش می تازند. زنانی که تا آن جا که در توان دارند 
حوصله به خرج می دهند و پیش از هر نوعی از نزاع دل 
به صلح خوش دارند؛ اما آن جا که دیگر طاقت شان طاق 
نامالیمتی ها  تمام  برابر  در  کوه  یک  صالبت  با  می شود 
آفریده  نقش های  چهارچوب  از  که  زنانی  می ایستند. 
دانشور  می کنند.  نقش آفرینی  و  می آیند  بیرون  شده، 
هرچند با چشم انداز ریالیستی به اطراف خویش می نگرد؛ 
از یاد  بازآفرینی اسطوره ها را در دنیای واقعی امروز  اما 
خود  سووشون  در  تصویرش  و  کالم  قدرت  نمی برد. 
به  مرتبه  هفت  و  چهل  که  اثری  است.  ادعا  این  شاهد 
چاپ رسید و هفده زبان را تسخیر کرد. سیمین دانشور 
گشت  راهنمایش  مردی  آغاز  از  که  بود  زنی  آن که  با 
در  احمد  آل  جالل  حضور  هم  بعد  و  هدایت(  )صادق 
تمام  با  و  نماند  مردی  هیچ  قبای  زیر  اما  نوشتارش،  نوع 
زنانگی اش تن به تعهد هنر و تعهد مسایل اجتماعی سپرد 
آن جایی  تا  داد  قرار  کار خویش  را سرمایه ی  دو  این  و 
که زنی متعهد و هنرمند در انقالب داستان زبان و ادبیات 

اکنون  که  آن چه  اما  داشت؛  قرار  سعدی  آثار  تاثیر  زیر 
فهم  عام  و  ساده  نثری  می شود  روبه رو  آن  با  خواننده 
نثری  است.  وی  بارور  قلم  و  سیمین  ویژه ی  که  است 
هرگز  سیمین  می کنند.  برقرار  ارتباط  آن  با  همگان  که 
در پی بازی های زبانی نبود و ساده ترین چینش لغات را 
در  را  نویسی اش  ساده  قدرت  البته  برگزید.  آثارش  در 
پی آشنایی کامل با آثار گذشته ی زبان و ادبیات فارسی 
به دست آورد. وی به حافظ دلبسته بود و ترنم غزل های او 

را هرگز از یاد نبرد.
سیمین  آثار  بودن  محور  زن  دیگر،  بحث  قابل  نکته ی 
می رود.  شمار  به  آثارش  بارز  مشخصه ی  که  است 
سیمین نگاه ژرف به چگونگی هستی زنانه دارد و سعی 
دنبال  به  وی  جامعه.  تقابل های  کشیدن  چالش  به  در 
دنبال  به  و  است  اجتماع  در  آنان  جایگاه  و  زنان  هویت 
فراز  در  نویسنده  خود  آن که  با  آنان.  از  مستقل  تعریفی 
و نشیب های زندگی خویش هرگز به سیاست رو نکرد؛ 
به  سیاسی  نگاه  زنانش  که  رمان هایی ست  آفرینشگر  اما 
می رسند.  عصیان  به  سکوت  از  و  دارند  خویش  ماحول 
وی هم زندگی شهری را خوب می شناسد و هم زندگی 
و سیمین در سرزدن  بود  ایل  )پدرش دکتر  را.  عشایری 
با  بنابراین  می شد.(  همسفر  او  با  ایل  از  پدرش  مرتب 
انسان  بود.  به خوبی آشنا  این دو گروه  زیست گوناگون 
با تمام سرگردانی هایش کامل درک می کند.  معاصر را 
آثارش  وارد  زیاد  مهارت  به  را  کشورش  معاصر  تاریخ 
غنی  فرهنگ  نمی گذرد.  بومی  مولفه های  از  و  می کند 
لحظاتی  پیرامونش  بومی  مسایل  از  مخلوطی  با  شهری 
این  رمان های  زنان  می دارد.  ارزانی  خواننده  به  گوارا 
نویسنده زنانی جسور و شجاع هستند که در پی تحولنند. 

دوره های  در  متفاوت  زنانی  که  زنی  گشت.  فارسی 
متفاوت اجتماعی سیاسی خلق می کند و برای نخستین بار 
اجتماع و زوایای تاریک و روشن آن را از زبان قهرمانانی 
می گوید که نه تنها خود زنند؛ بلکه مخلوق زنی دیگرند. 
بود  دیده  آموزش   زنی  دانشور  که  برد  یاد  از  نباید  البته 
که به راحتی هم انگلیسی می خواند و هم به خوبی ترجمه 
می کرد. وی در طول نوشتن هر اثرش چند اثر انگلیسی 
زبان را هم ترجمه می کرد و این طور نیز خدمتی فراموش 
و  کشورش  به  ملل  دیگر  ادبیات  شناساندن  در  نشدنی 
ترجمه  به  وی  عالقه  این  شاید  می نمود.  رمان  شیفتگان 
سرمنشا از تشویق های بی کران استادش دکتر فاطمه سیاح 
می گرفت. استادی که پا به پای هدایت سیمین را از روشی 
دیگر به داستان هدایت کرد. و صد البته که شاید سیمین 
به  رسیدن  برای  که  باشد  نویسندگانی  معدود  از  دانشور 
نویسندگی همه چیز داشت. فضا و مکان. چه در ایران با 
افرادی چون هدایت و سیاح و جالل و چه در امریکا با 

استینگر و فیل پریک.
اما آن چه که سبب می شود امروز جامعه ی ادبیات داستانی 
سرگردانی  جزیره ی  این  سوگ  به  دری  فارسی  زبان 
خستگی ناپذیر  نوشتن  سال  شصت  و  کار  پشت  بنشیند، 
از چاپ  و  می نوشت  نویسنده ای که  است.  نویسنده  این 
به  اعتماد  با  که  نویسنده ای  نمی ترسید.  سانسور  و  نشدن 
نفس کامل سیمینی را پی ریخت که سووشونی را خلق 
بزرگی  و  شکوه  به  را  فارسی  داستانی  ادبیات  تا  کرد 
از  داستانی اش  دم  واپسین  تا  که  نویسنده ای  برساند. 
اسارت  به  تن  که  نویسنده ای  نورزید.  کوتاهی  آموختن 
داد؛ اما آزادگانی را خلق کرد که باعث انقالب داستانی 
سوق  جلو  به  گامی  را  داستانی  ادبیات  تاریخ  و  شدند 
دادند. نویسنده ای که در متن جامعه ای زندگی کرد که 
بلند  فریاد  داستان هایش  اما  بود؛  زیستن  راه  تنها  سکوت 

تمام حنجره های بسته شد. 
طوطی  سوگ  به  فارسی  داستان  ادبیات  جامعه ی  اینک 
در  است که  نظاره گر  را  شکر سخن خویش سووشونی 
رثای این قامت بلند ادبیات داستانی بس اندک می نماید. 

زنی که مظهر ماندن است و پرواز.
سیمین را در روز جهانی زن از دست داده ایم در غروب 
ساحل  بر  اینک  سرگردانی  جزیره  پنج شنبه.  دل گیر 
تن  کالمش  خورشید  تا  است  گرفته  آرام  نوشته هایش 

سخن پردازان را نوازش دهد که باشد یا نباشد. 

در سوگ آفرینشگر
 سووشون

والیت  در  بغل  و  سینه  بیماری  به  مبتال  کودکان  شمار 
مبتال  اثر  از  کودک  ده ها  و  است  افزایش  روبه  فاریاب 
فاریاب  دوردست  مناطق  در  بیماری  این  به  شدن 

جان های شان را از دست داده اند.
فرا  فاریاب می گویند که  مسووالن در شفاخانه ساحوی 
تا  باعث شده  نهایت سرد،  رسیدن فصل سرما و زمستان 
شمار زیادی از کودکان به بیماری های طرق تنفسی مبتال 

شوند.
به  روزانه  که  کودکانی  تعداد  می گویند  مسووالن  این 
شفاخانه ها مراجعه می کنند، تا 150نفر می رسد که به طور 
50کودک  تا   45 از  ساعت  چهار  و  بیست  در  میانگین 

دارای حالت وخیم می باشند و بستری می شوند.
سرویس  بخش  در  موظف  »فیض«  یحیا  غالم  دوکتور 
میمنه می گوید: »در حال  اطفال شفاخانه ملکی  داخله و 
این  در  بستر  داخل  مریض  50کودک  حدود  حاضر 

شفاخانه، تحت مداوای داکتران موظف قرار دارند.«
مرض  به  پنج سال  سنین  زیر  بیشتر کودکان  به گفته وی، 
سینه و بغل مصاب می شوند و در اثر بی توجهی خانواده ها، 

می گوید: »ارقامی که از سوی مردم ولسوالی کوهستانات 
و کلنیک مرکز ولسوالی ارایه شده تاحال به اثر بیماری 
تلف  ولسوالی  این  در  44طفل  و  بغل  سینه  و  سرخکان 

شده اند.«
قریه  دیگراز  و 26طفل  ملغی  قریه  از  »18طفل  افزود:  او 
لفرایی این ولسوالی می باشند و شاید که این ارقام بیشتر 
بودن  مسدود  و  شدید  برف باری های  اثر  از  چون  باشد، 
نیاورده ایم  به دست  را  ارقام دقیق  تاهنوز  قریه ها،  راه های 

و این ارقامی می باشد که از طریق تلیفون به ما گفته اند.«
او هم چنین گفت: »در قریه های دوردست این ولسوالی، 
تا 8  از 7  با اسپ پس  ندارد و مردم آن  کلینیک وجود 

ساعت منزل، به مرکز این ولسوالی می رسند.«
اثر  در  که  می گویند  فاریاب  والیت  باشندگان  هرچند 
خود  جان  طفل  چندین  تاحال  بغل  و  سینه  مرض  شیوع 
را از دست داده، اما داکتر فیض می گوید که در داخل 
شفاخانه ملکی میمنه سه یا چهار کودک به اثر مبتال شدن 

به این مرض جان باخته اند.
اما شماری از داکتران اظهار می دارند که این واقعات هم 
به اثر بی توجهی خانواده ها و عدم مراجعه آنان به وقت و 

زمان معین به مراکز صحی به وجود آمده است.
رییس شفاخانه مرکزی میمنه نیز نبود راه های مواصالتی 
دانسته، می گوید که  دلیل تلف شدن کودکان  را  فقر  و 
فقیر  مردم  اکثر  نیست،  وصل  باهم  قریه  ها  اکثر  راه های 
این رو  از  ندارد،  سرپرست  خانواده شان  هم  یا  و  هستند 
بین  از  باعث  که  کنند  مراجعه  وقت  اسرع   به  نمی توانند 

رفتن کودک شان می شود.
از  عالوه  فاریاب،  در  والیتی  شورای  نمایندگان  اما 
برف باری های  اثر  از  مواصالتی  راه های  مسدودشدن 

این مرض تلفات زیادی در قبال داشته است. داکتر فیض 
اطفال  به  خانواده ها  و کم توجهی  »هوای سرد  می گوید: 
به حساب می رود،  بیماری  این  از عوامل عمده شیوع  نیز 
زیرا در این وقت سال ویروس هایی که باعث این مریضی 

می شوند، بیشتر فعالیت می کنند.«
قبل  از  که  می گویند  میمنه  مرکزی  شفاخانه  مسووالن 
نوع واکسین سیاه سرفه و سینه و  بغل  تدابیر گرفته و دو 

را تاحال تطبیق کرده اند.
میمنه،  شهر  مرکزی  شفاخانه  رییس  علی حلیم،  داکتر 
می گوید: »در شفاخانه و کلینیک های این والیت روزانه 
بیشتر از 100طفل ثبت  نام و 30 تا40طفل دیگر در حالت 

وخیم، بستر می شود.«
داکتر حلیم می گوید: »در شفاخانه مرکزی تاحال بیشتر از 

500کودک ثبت و راجستر شده است.«
شماری از نمایندگان مردم در شورای والیتی می گویند 
ولسوالی های  در  بیماری  این  اثر  از  کودک  ده ها  که 

مختلف فاریاب تلف شده اند.
فاریاب،  والیتی  منتخب شورای  وکیل  میرداد،  محب اهلل 

از  را  مجهز  کلینیک های  نبود  و  ادویه  کمبود  سنگین، 
عوامل عمده در تلف شدن کودکان می دانند.

آقای میرداد می گوید: »ولسوالی کوهستانات 120کیلومتر 
از مرکز شهر میمنه فاصله دارد و بیش از چهار ماه می شود 
که راه های مواصالتی این ولسوالی مسدود است و مردم 

آن با مشکالت جدی مواجه هستند.«
ولسوالی،  این  مردم  مشکل  »بزرگ ترین  افزود:  وی  
درست،  کلینیک  نبود  مواصالتی،  راه های  بودن  مسدود 
امر  این  ادویه کافی می باشد که  و  نبود داکتران مجرب 

باعث تلف شدن اطفال در این ولسوالی شده است.«
در حالی ا ست که در والیت فاریاب 70کلینیک در مرکز 
ولسوالی های آن فعالیت دارد و مسووالن صحی در این 

والیت از بهتر شدن وضعیت کلینیک ها خبر می دهند.
داکتر حلیم می گوید در گذشته ها در این والیت داکتر 
زن اصال وجود نداشت، حاال 900داکتر که از آن جمله 
این والیت مصروف  300تن آن داکتر زن می باشد، در 

فعالیت اند.
او گفت که در کلینیک های آنان ادویه ای را که دولت 
فاریاب  باشنده های  به  می کند،  توزیع  رایگان  همگان  به 

توزیع می کنند.
شفاخانه  اطفال  سرویس  به  کسانی که  همین حال،  در 
و  خشن  برخورد  از  می کنند،  مراجعه  فاریاب  مرکزی 

رفتار زشت داکتران و پرستاران شکایت دارند.
شفاخانه  به  کودکش  معالجه  به خاطر  که  عمر  محمد 
مرکزی فاریاب مراجعه کرده است، می گوید: »با آن که 
بازار  از  مریض داران  توسط  همه چیز  و  دوا  وقت  اکثر 
خریداری می شود، با آن هم داکتران آن را به مریض به 

وقت زمانش تزریق نمی کنند.«
توجه می کنند،  پول داران  »به مریض های  اضافه کرد:  او 

ولی به آدم های غریب و نادار هیچ  توجهی ندارند.«
و  داکتران  زشت  رفتار  فاریاب  در  صحی  مسووالن  اما 

پرستاران کلینیک ها را تایید نمی کنند.
مسدود  و  سرما  سنگین،  برف باری های  که  است  گفتنی  
تنها مشکل امسال مردم والیت  شدن راه های مواصالتی 
از  برخی  راه های  اکثر  همه ساله  بلکه  نیست،  فاریاب 
مردم،  و  می گردد  مسدود  والیت  این  ولسوالی های 
مواجه  نیز  مشکل ها  دیگر  به  بیماری،  مشکل  از  گذشته 

می شوند.


ده ها کودک در فاریاب از اثر بیماری
 سینه و بغل جان باختند

 بصیر فیاض ـ جوزجان

 داکتر حمیرا قادری
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ضمن  در  اخیرا  افغانستان،  علمای  سرتاسری  شورای 
بیانیه ای، نسبت مرد و زن را نسبت اصل و فرع خوانده 
در  وسیعی  نسبتا  بازتاب  دیدگاهی  چنین  ارایه  است. 

رسانه ها پیدا کرد و بسیاری را به واکنش واداشت.
اشکال اساسی در جایی بود که گفته شده است: »در 
نظر گرفتن صراحت آیات )1( و )34( سوره النسا که 
مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد 
و نیز قوامیت از آن رجال است، لذا از استعمال الفاظ 
تضاد  در  مبارکه  آیات  مفهوم  با  که  اصطالحاتی  و 
باشد جدا اجتناب شود.« انتشار این خبر مایه اغتشاش 
ذهنی گسترده ای شد، زیرا زن را فرع معرفی کردن، 
او  انسانی  مقام  که  دارد  خطرناکی  ارزشی  پیامدهای 
سلیمی  عقل  هیچ  برای  که  چیزی  می کاهد؛  فرو  را 
با  مخالفت  آن سو  از  اما  نیست.  قبول  قابل  آسانی  به 
باور  آن  به  برای کسانی که  نیز  حکم صریح شریعت 
دارند، کاری نیست که بشود به آسانی به آن تن داد. 
با آن که پاره ای از توصیه های آن بیانیه در باره پرهیز 
از خشونت در برابر زنان و استیفای حقوق شان نکات 
سودمند و قابل تمجیدی بود، اما مشکل این است که 
به عنوان موجود درجه دوم معرفی گردد و  هرگاه زن 
فرع مرد شناخته شود، تضمینی برای تامین حقوق او 
نمی ماند و خشونت نیز استمرار می یابد؛ زیرا خشونت 
زاده تبعیض است و تبعیض محصول چنان نگاهی به 

زن است!
این  بر آن شد که  این سردرگمی  برای رفع  نگارنده 
تا مشخص  قرار دهد  ارزیابی علمی  مورد  را  دیدگاه 
گردد که برخالف آن چه در بیانیه شورای علما آمده 
در  صراحتی  هیچ گونه  نسا  سوره  نخست  آیه  است، 

این باره ندارد و چنان ادعایی یک خطای منهجی
)= متودیک( است که توقع نمی رفت از باالترین نهاد 
مذهبی کشور سر بزند. در این مقاله تنها به بررسی جز 
نخست بیانیه فوق که مرد را اصل و زن را فرع خوانده 
و  است  کلیدی  موضوعی  زیرا  می شود،  اکتفا  است، 

تبعات سنگینی بر آن مرتب می گردد. 
مدرن  هرمنوتیک  مباحث  دریچه  از  این جا  در  من 
بیانیه  آن  اصحاب  که  چرا  نمی شوم،  بحث  این  وارد 
با این مباحث ناآشنا هستند و از سویی با به کار بردن 
هر اصطالح یا متود نو، زمینه برای اتهام های از پیش 

آماده فراهم می گردد و بحث را از مسیر اصلی اش دور 
می سازد و به جای آن که به تصحیح خطا کمک کند، به 
تیره تر شدن فضای بحث می انجامد، آن هم در جامعه ای 
رنجور  به شدت  آن  در  انسانی  علوم  ما که  مثل جامعه 

است.
در این نوشته ترجیح می دهم با اکتفا به روش های آشنا 
تفسیر  سنتی  منابع  بر  تکیه  با  و  ما  جامعه  عالمان  برای 
قرآن مجید نشان بدهم که حکم یادشده به هیچ صورت 
و  است  نگرفته  قرار  مقدس  کتاب  این  تصریح  مورد 
و  ارزش  حوزه  در  زن  و  مرد  برابری  عکس،  به  بلکه 
جایگاه انسانی از پیام های محوری آن است. از این رو، 
هر تفسیر یا تاویلی که با این رویکرد محوری در تضاد 

قرار بگیرد، تردیدی در سستی اش نمی ماند.
پیش از ورود به اصل موضوع، الزم است به یک قاعده 
مقدماتی اما مهم اشاره کنم و آن این که نصوص دینی، 
اعم از آیات و احادیث، به لحاظ داللت بر معنای مورد 
نظر، به دو بخش عمده تقسیم می شوند: یکی نصوص 
قطعی الدالله و دیگری نصوص ظنی الدالله. آن دسته از 
این قاعده مهم وقوف دارند، می دانند  به  اهل علم که 
ظنی الدالله  نصوص  شمار  در  دینی  نصوص  بیشتر  که 
قرار می گیرند. خاصیت نصوص ظنی الدالله این است 
که قابل برداشت ها و تفاسیر گوناگونی اند، اما هیچ یک 
گردد.  تلقی  نهایی  و  قطعی  نمی تواند  تفاسیر  آن  از 
برخالف نصوص قطعی الدالله که جایی به برداشت های 
متعدد و متفاوت نمی گذارند و با وضوحی که دارند در 
را بر تفاسیر گوناگون می بندند. حداقل در سطحی که 
در  اختالفی  بشناسیم،  هم  از  متمایز  را  تاویل  و  تفسیر 
بر  راه  بستن  هرچند  نمی ماند.  نصوص  نوع  این  تفسیر 

هرگونه تاویل، کاری است به غایت دشوار. 
از حکم  هنگامی می توان  دینی،  در هر بحث و حکم 
صریح قرآن سخن گفت که پای نصوص قطعی الدالله 
در میان باشد و جایی به تفاسیر و برداشت های مختلف 
را  گوناگون  برداشت های  امکان  که  نصی  هر  نماند. 
خارج  قطعی الدالله  نصوص  ردیف  از  باشد،  داشته 
یک  شود  برداشت  آن  از  که  مفهومی  هر  و  می شود 
نمی تواند  هیچ کس  و  است  احتمالی  و  ظنی  مفهوم 
آن چه را که از آن برداشت کرده است، به عنوان حکم 
صریح و قطعی قرآن مطرح کند. حال باید دید که آیا 

طبق ادعایی که در آن بیانیه شده است، صراحتی در آیه 
قرآن مجید در باره فرع بودن زن وجود دارد یا این که 
مبنای چنان  فاقد صراحت،  و  عبارت ظنی الدالله  یک 

ادعایی قرار گرفته است.
ترجمه  نخست  است  بهتر  مساله،  شدن  روشن تر  برای 
آیه مورد بحث را بیاورم تا محل نزاع مشخص گردد. 
آن  از  مردم  »ای  است:  گونه  بدین   آیه  آن  ترجمه 
یگانه  از یک تن  را  شما  که  بدارید  پروا  پروردگارتان 
آفرید و همسرش را از او خلق کرد و از آن دو مردان 
از  او  به نام  از خدایی که  و  پراکند،  را  بسیاری  زنان  و 
رابطه  گسستن  از  و  می کنید،  درخواست  هم دیگر 
شما  بر  خداوند  بی گمان  بدارید،  پروا  خویشاوندی 

نگهبان است.« )ترجمه مسعود انصاری(

بیانیه فوق، ظاهرا به این جمله از آیه نظر داشته است: »و 
خلق منها زوجها« یعنی و همسرش را از او خلق کرد، 
و گویا از آن چنین برداشت کرده است که مرد هدف 
او  وجود  از  چون  زن  و  است  بوده  آفرینش  از  اصلی 

خلق شده است، فرع او است.
تصریحی  هیچ  فوق  عبارت  در  می شود  دیده  چنان که 
میان  امروز  تا  قدیم  ادوار  از  و  نشده  زن  بودن  فرع  بر 
مفسران قرآن مجید در باره مقصود اصلی آن اختالف 

نظر بوده است. 
برای پی بردن به ظنی الدالله بودن نص آیه مبارکه مورد 
بحث، بهتر بود که علمای محترم سری به تفاسیر مهم 
تا  قدیم و جدید، می زدند  تفاسیر  از  اعم  قرآن مجید، 
می دیدند که چقدر برداشت های گوناگون از این آیه 
صورت گرفته است و برداشتی که مورد نظر صاحبان 

این بیانیه بوده است، تا کجا پشتوانه دارد.
کرده اند،  نگاه  آیه  این  به  تاویلی  منظر  از  کسانی که 
با  ارتباطی  هیچ گونه  که  داشته اند  آن  از  برداشتی 
برداشت یادشده ندارد. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی 
می گوید:  آن  تفسیر  در  است  تاویل  اهل  پیشوای  که 
نفس  آن  از  منظور  واحده،  نفس  من  خلقکم  »الذی 
حقیقی  آدم  و  است  جهان  قلب  که  است  کلی  ناطقه 
است؛  او گردانیده شده  از  نیز  و همسرش  است،  همو 
یعنی نفس حیوانی از آن نشات می یابد، و این که گفته 
شده است از پهلوی چپ وی ساخته شده است، به این 
به جهان  است که  بعدی ساخته شده  از  است که  معنا 
کاینات نزدیکی دارد، چراکه نسبت به بعد نزدیک به 
دنیا  به  نمی بود  آن  جفت  اگر  و  است،  ضعیف تر  حق 
او  به  نخست  ابلیس  گفته اند  چنان که  نمی کرد،  هبوط 
تزیین کرد و به وسیله او آدم را فریفت، و شکی نیست 
کارایی  قابل  و  مهیا  بعد،  این  بدون  بدنی  تعلق  که 
صاحبان  یعنی  کثیرا،  رجاال  منهما  بث  و  نمی گردد، 
نسا،  و  دارند،  کشش  خود  پدر  به طرف  که  دل هایی 
می گروند.«  مادرشان  به  که  نفس هایی  صاحبان  یعنی 

)ابن عربی، تفسیر، ج 1، ص 137(.
او  امثال  و  عربی  ابن  تاویالت  که  شود  گفته  شاید 
دفاع  به  مبحث  این  در  نمی خواهم  من  ندارد.  اعتباری 
ابن  که  می دانند  همه  هرچند  برخیزم،  تاویالت  این  از 
عربی از بسیاری عالمان روزگار ما عالم تر بوده است، 
بلکه می خواهم نشان بدهم که دامنه برداشت از نصوص 
دینی و از جمله این نص که بدان استناد شده است، تا 

کجا وسعت می یابد.
حال اگر از مرز تاویل صرف نظر کنیم و به محدوده 
تفاسیر متعارف برگردیم، هم چنان دیده می شود که حتا 
بدون چنان تاویلی، مفسران در باره فهم شان از این آیه 
به برداشت واحد و مورد اتفاقی نرسیده اند و حتا این را 
که زن به لحاظ فزیکی از وجود مرد آفریده شده باشد، 
فخرالدین  امام  نکرده اند.  برداشت  از آن  قطعی  به طور 
گفته  و  نقل کرده  را  نظر  دو  آیه  این  تفسیر  در  رازی 

است: »در این که حوا از آدم آفریده شده باشد دو نظر 
است: اول که بسیاری به آن نظر داده اند این است که 
وقتی خداوند آدم را آفرید خواب را بر او فرود آورد، 
سپس حوا را از پهلوی چپ وی ایجاد کرد، و هنگامی 
که او بیدار شد و او را دید به او تمایل یافت و الفت 
پیدا کرد، زیرا او آفریده شده از اجزای خودش بود، و 
پیامبر )ص( استناد کرده اند که:  این عده به این سخن 
اگر  که  است  شده  آفریده  کج  قبرغه ای  از  زن  همانا 
به  اگر  و  را خواهی شکست  او  راستش کنی  بخواهی 
حالش بگذاری با آن کجی از او بهره خواهی برد. نظر 
این است که مراد  ابومسلم اصفهانی برگزیده  دوم که 
او  که  است  این  آفرید  را  همسرش  او  از  و  جمله:  از 
را از جنس و ماده ای آفرید که آدم آفریده شده بود. 
مانند این سخن خداوند که در سوره نحل گفته است: 
و خداوند  یعنی:  أزواجا«  أنفسکم  من  لکم  »واهلل جعل 
همسرانی برای تان گردانید از نوع خودتان )نحل: 72( و 
گفته است: »إذ بعث فیهم رسوال منهم« یعنی آن گاه که 
برانگیخت پیامبری از خود ایشان« )آل عمران: 164( و 
نیز گفته است: »لقد جاکم رسول من أنفسکم« یعنی: »و 
آمد به شما پیامبری از خودتان.« سپس امام فخر رازی 
نقل می کند که قاضی عیاض نظر اول را قوی تر دانسته 
شده  آفریده  جداگانه  حوا  اگر  که  دلیل  این  به  است 
باشد در آن صورت انسان ها از یک تن آفریده نشده اند 
رازی  فخر  امام  آن گاه  شده اند.  آفریده  دوتن  از  بلکه 
است  این  سخن  این  پاسخ  که  می دهد  جواب  خود 
ابتدای غایت است، و چون آغاز  که: »کلمه مِن برای 
آفرینش با آدم شده است، درست است که گفته شده 
ثابت  وقتی  هم چنان  و  آفرید،  از یک تن  را  شما  باشد 
توانایی  خاک  از  آدم  آفرینش  بر  خداوند  که  باشد 
داشته باشد، بر آفرینش حوا از خاک نیز توانایی دارد، 
و هرگاه چنین باشد، چه فایده ای است در این که او را 
از قبرغه آدم بیافریند؟« )فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 9، 

ص 478(.
چنان که دیده می شود، امام فخر رازی به عنوان یکی از 
مهم ترین مفسران قدیمی قرآن مجید نظر دوم را که زن 
مستقال آفریده شده است و احتماال از عین ماده ای که 
نظر  این  می داند.  قوی تر  بود،  شده  آفریده  آن  از  مرد 
مخصوص امام فخر رازی نیست بلکه مفسرانی دیگر نیز 
چنان برداشتی از آن آیه داشته اند. تفسیر مراغی از قفال 
)متوفی 365ه ق( نقل می کند که گفته است: »مراد این 
آیه این است که خداوند هریک از شما را از یک تن 
آفریده است و برای او همسری از جنس خودش قرار 
احتمال  یا  است.  برابر  او  با  انسانیت  در  که  است  داده 
پیامبر  زمانه  در  قریش  قوم  آیه  این  مخاطب  که  دارد 
به نام قصی  فرزندان شخصی  آنان  باشد که همه  )ص( 
بوده اند، و مراد از یک تن در این جا همان قصی باشد« 
اگر  نقل می کند که  امام محمد عبده  از  مراغی  سپس 
از مردم  نتیجه برسند که هر بخش  این  به  پژوهشگران 
پدری جداگانه داشته اند و همه به یک تن منتهی نشوند، 
قرار  تعارض  در  مجید  قرآن  آیات  با  برداشتی  چنین 
این  در  یک تن  از  مراد  که  ندارد  لزومی  و  نمی گیرد، 
آیه را حضرت آدم بدانیم، زیرا کلمات رجاال کثیرا و 
نسا به شکل نکره آمده اند نه معرف به أل که شامل همه 
مردان و زنان بشود؛ یعنی در قرآن چیزی نیست که این 
باور را کامال رد کند و یا به شکل قاطعی اثبات کند که 
جای هیچ تاویلی نماند. و اگر کسی به این نظر باشد که 
حوا از قبرغه آدم آفریده شده است، آن را نمی تواند از 
این آیه ثابت کند، چراکه آن را از سیاق آیات مشابه 
تفسیر  المراغی،  مصطفی  )احمد  می سازد«  خارج  آن 

المراغی، ج 4، ص 177(.
کلمه زوج در این آیه نیز مورد توجه شماری از مفسران 
قرار گرفته است و آنان اشاره کرده اند که این کلمه به 
بر  به معنای جفت است که هم  بلکه  نیست  معنای زن 
مرد اطالق می شود و هم بر زن، و هر کدام از مرد و 
زن زوج یکی دیگر به شمار می رود. ابن عاشور صاحب 
زوج  کلمه  »اصل  می گوید:  التنویر  و  التحریر  تفسیر 
اما  شود،  گفته  فرد  دو  مجموع  بر  که  است  این  برای 
اطالق آن بر یکی از مرد و زن از روی مسامحه است 
که حقیقتی عرفی شده است، اما بر مرد و زن به صورت 
یک سان به کار می رود.« سپس گفته است: »هم چنان که 
بر مردان منت نهاده شده است که زنان را جفت آنان 
قرار داده است، بر زنان نیز این منت نهاده شده است که 
مردان را جفت آنان قرار داده است، و بر هردو این منت 
نهاده شده است که صاحب فرزند باشند« )ابن عاشور، 

التحریر و التنویر، ج 4، ص 10(.
ادامه در صفحه 8

فرع بودن زن
در قرآن نیامده است

چنان که دیده می شود در عبارت فوق هیچ تصریحی بر فرع بودن زن نشده 
و از ادوار قدیم تا امروز میان مفسران قرآن مجید در باره مقصود اصلی آن 
اختالف نظر بوده است.  برای پی بردن به ظنی الدالله بودن نص آیه مبارکه 

مورد بحث، بهتر بود که علمای محترم سری به تفاسیر مهم قرآن مجید، اعم 
از تفاسیر قدیم و جدید، می زدند تا می دیدند که چقدر برداشت های گوناگون 

از این آیه صورت گرفته است و برداشتی که مورد نظر صاحبان این بیانیه 
بوده است، تا کجا پشتوانه دارد.

 محمد محق

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کهن سالی
این  در  است که  زندگی  از  بخشی  کهن سالی 
مرحله توانایی فزیکی افراد کم تر شده و از این 
سبب الزم است تا مورد حمایت قرار بگیرند. 
عدم  با  خود  به خودی  نمی  توان  را  کهن سالی 
سالمت یا ناتوانی یک سان پنداشت، اگرچه باال 
رفتن سن معموال مشکالت سالمتی فزون تری 
زنان  اجتماعی  وضعیت  می آورد.  به همراه  را 
مردان  وضعیت  از  دشوارتر  معموال  کهن سال 

کهن سال است.                         
خانواده اند،  سرپرست  که  کهن سالی  اشخاص 
دولت ها  و  بگیرند  قرار  ویژه  توجه  مورد  باید 
را  اساسی  و  ویژه  برنامه های  تا  مکلف اند 
میثاق   12 ماده  بنابر  بگیرند.  روی دست 
بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی دولت ها 
باید حق هرکس را به بهره مندی از بهترین حال 
به رسمیت  ممکن  روحی  و  جسمی  سالمت 
بشناسد و تدابیری را برای تامین کامل این حق 
اتخاذ نمایند.  ماده 5 قانون اساسی نیز صراحت 
دارد که دولت، کهن ساالن، زنان بی سرپرست، 
اشخاص دارای معلولیت و یتیمان بی بضاعت را 

کمک می کند.                                 
افغانستان معلومات  تعداد کهن ساالن  در مورد 
دقیق و کافی موجود نیست، حتا آمار تخمینی 
جمعیت کهن ساالن نیز وجود ندارد. معموال در 
جامعه افغانستان، کهن ساالن از جایگاه خاصی 
می گیرند؛  قرار  احترام  مورد  و  برخوردارند 
از  نامعلوم  یک تعداد  که  می رسد  به نظر  اما 
از خود  توان نگهداری و مواظبت  کهن ساالن 

علمی  تحقیقی  موسسه  یک  نخستین بار  برای 
در  دسته جمعی  گورهای  بررسی  به منظور 
»خدمات  نهاد  کرد.  فعالیت  به  آغاز  افغانستان 
داکتران  جهانی  موسسه  همکاری  با  عدلی« 

حقوق بشر فعالیت می کند. 
هدف این موسسه تامین عدالت و حقوق بشر 
گذشته  سه دهه  جنگ های  قربانیان  مورد  در 
که  تحقیقاتی  براساس  است.  شده  خوانده 
انجام شده  توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان  در  دسته جمعی  120گور  تاکنون 

کشف شده اند.
محمداشرف بختیاری، مسوول موسسه خدمات 
 7  /1390 حوت   17 چهارشنبه،  روز  عدلی 
موسسه  این  افتتاح  محفل  در   ،2011 مارچ 
تا  است  سبب شده  نهادی  چنین  نبود  گفت، 
بعضا خانواده های قربانیان به صورت خودسرانه 
سراغ  دسته جمعی  گورهای  در  را  عزیزان شان 

کنند.
بختیاری افزود: »نبود دانش مسلکی در رابطه با 
باعث  با گورهای دسته جمعی،  برخورد علمی 
به دلیل  قربانیان  بازماندگان  بسیاری  که  شده 
این که کاسه صبر شان لبریز شده بود، اقدامات 
گورها  تخریب  به  که  دادند  انجام  خودسرانه 
نشان  قربانیان را  و آثار و شواهدی که هویت 

دهد، منجر شد.«
قرار است این موسسه نخستین فعالیت خود را 
از آگاهی دهی به مردم در رابطه به جلوگیری 

را ندارند  یا خانواده های شان قادر نیستند تا آن ها 
را مواظبت و نگهداری کنند. معلوم نیست که چه 
افراد کهن سال بدون خانواده زندگی  از  تعدادی 
متاسفانه  نمی  باشند.  سرپرست  دارای  و  می کنند 
هیچ  کهن ساالن  از  حمایت  در  افغانستان  دولت 
برنامه ای را اجرا نکرده است. به منظور تامین حقوق 
تدوین  جهت  در  تا  است  الزم  کهن سال  افراد 
قوانین حمایت از کهن ساالن، آموزش خانواده ها 
و  روحی  جسمی،  مسایل  در خصوص  جامعه  و 
آسایشگاه  ایجاد  کهن ساالن  هم چنین  حقوق 
برای افراد کهن سالی که بی سرپرست اند و محل 

بودوباش ندارند، اقدام گردد.                                                        
معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی 
که  نظرداشت  در  قبال  وزارت  این  که  گفت 
و  طرح  را  کهن ساالن  برای  حمایتی  برنامه های 
شدند؛  منصرف  بررسی،  از  پس  اما  نماید؛  اجرا 
اما هنوز در برنامه های درازمدت آینده شان وجود 
دارد. وی گفت که طرح حمایت از کهن ساالن و 
ایجاد آسایشگاه ها برای فعال غیرعملی است؛ چون 
زیاد  بودجه  و  امکانات  نیازمند  این طرح  اجرای 
می باشد. او اضافه کرد که اگر این وزارت اعالم 
کند که کهن ساالن را در آسایشگاه ها می پذیرد، 

داخله  وزارت  کند.  آغاز  خودسرانه  نبش های  از 
مستقل  کمیسیون  عدلی،  طب  ریاست  افغانستان، 
همکاران  از  بشر  حقوق  داکتران  و  بشر  حقوق 
گورهای  به  رابطه  در  تحقیقات  موسسه اند.  این 
نیز توسط تیمی متشکل از این نهادها  دسته جمعی 

صورت می گیرد.
بشر  حقوق  داکتران  توسط  موسسه  این  کارمندان 
آموزش دیده اند و می توانند گورهای دسته جمعی 
در  می گوید  موسسه  مسوول  اما  کنند.  نبش  را 
حال حاضر تحقیق، شناسایی و تشخیص قبرها در 

اولویت کاری آن ها قرار دارد.
اجرایی  رییس  محمودی،  موسی  همین حال  در 
این  ایجاد  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دسته جمعی  گورهای  علمی  بررسی  برای  موسسه 
در  که  انتقاد کرد  از حکومت  و  را ضرور خواند 
این عرصه فعالیت چشم گیری نداشته است: »جای 
شما  و  ما  و  افغانستان  دولت  که  است  این  تاسف 
مسوولیت  به عنوان  دولت  که  را  آن چه  نتوانستیم 
انجام  به صورت کامل  برنامه عمل  بود در  پذیرفته 
افتاده  اتفاق  به آن چه در گذشته  بتوانیم  ما  دهد و 
بود به خاطر نقض های فاحش حقوق بشری به آن 

رسیدگی موثری انجام دهیم.« 
حساسیت برانگیز

حکومت  دوره های  در  و  اخیر  سه دهه  جریان  در 
از  زیادی  شمار  طالبان  و  مجاهدین  کمونیستی، 
افغان ها کشته شده و در گورهای دسته جمعی دفن 
سه دهه  این  قربانیان  از  دقیقی  آمار  هنوز  شده اند. 

جنگ در دست نیست.
خطر  از  خالی  گورها  این  به  رابطه  در  تحقیق 
که  جریان هایی  از  برخی  زیرا  نیست  تهدید  و 
چنین  ایجاد  و  جمعی  کشتار  به  متهم  به نحوی 
گورهایی هستند هنوز یا فعالیت مسلحانه دارند و 
یا هم در دستگاه حکومت صاحب قدرت هستند.

تحقق  آن ها  تالش  می گوید  بختیاری  آقای  اما 
تالش  »ما  می باشد:  بشر  حقوق  تامین  و  عدالت 
همکار  ما  که  بفهمانیم  گروه ها  این  به  می کنیم 
گورها  این  اگر  چرا  بود  خواهیم  آن ها  با  خوبی 
گروه  هر  شوند،  نبش  غیرمسلکی  به صورت 
سیاسی و جهادی متهم به این کار می شوند و ما 
برای جلوگیری از اتهامات بی جا به این گروه ها 
این گورها  با  لحاظ علمی  از  همکاری می کنیم. 
هست  که  طوری  واقعیت  تا  می کنیم  برخورد 

تثبیت شود.« 
گورهای  صورتی که  در  می گوید  بختیاری 
هر  نشوند،  نبش  علمی  به صورت  دسته جمعی 
کشتار  به  متهم  را  دیگر  گروه  می تواند  گروه 
این  کار  که  می کند  تاکید  او  کند.  جمعی 
برانگیختن  تا  دارد  اساس علمی و عدلی  موسسه 

اختالف های سیاسی.
این موسسه در حالی آغاز به فعالیت کرد که در 
حال حاضر تحقیق و بررسی گورهای دسته جمعی 
می رسد.  به نظر  مشکل  افغانستان  ناامن  مناطق  در 
مسووالن این موسسه نیز می گویند ناامنی، کمبود 
بودجه، نبود افراد متخصص و ابزار کافی در این 

عرصه، از چالش های فراروی آن ها می باشد.

مردم به طور سیل آسا کهن ساالن شان را به آسایشگاه ها 
و  پایین  فرهنگ  را  امر  این  دلیل  وی  سپرد.  خواهند 
به نظر می رسد که  دانست.   مردم  عدم آگاهی کافی 
امور  کار،  وزارت  اجتماعی  امور  معین  برداشت های 
اجتماعی، شهدا و معلولین به واقعیت نزدیک نباشد؛ 
مورد  نهادی  هیچ  سوی  از  تاحال  موضوع  این  چون 
ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است و کدام نمونه ای 
در این مورد وجود ندارد. بهتر است که این وزارت 
به طور نمونه در چند والیت آسایشگاه های کهن ساالن 

را به طور آزمایشی ایجاد کند.                                                                                
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
نظارت  پاسخ دهندگان  جمع  از  که  می دهد  نشان 
در  و  15.2درصد  هجری   1387 سال  در  ساحوی، 
 1389 سال  در  و  14.1درصد  هجری   1388 سال 
خانواده های شان  سرپرست  17.0درصد  هجری 
در  که  می دهد  نشان  ارقام  این  می باشند.  کهن ساالن 
سرپرست  که  کهن ساالنی  درصدی  اخیر  سه سال 
خانواده هستند، چندان تغییری نکرده است. البته باید 
گفت که کهن ساالنی که سرپرست خانواده های شان 
هستند، همه شان آسیب پذیر نیستند؛ چون سایر اعضای 
صرفا  و  می باشند  درآمد  و  شغل  دارای  خانواده شان 
به  را  خانواده  سرپرستی  صالحیت  احترام،  به دلیل 

کهن سال خانواده سپرده اند.                                                        
ادامه دارد
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در افغانستان 

نخستین نهاد تحقیقی گورهای دسته جمعی به فعالیت آغاز کرد
 منبع: صدای آلمان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

بنابراین اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می باید منزلت و 
حریم شخصی او از تجاوز صاحبان قدرت در امان باشد. این امر به این 
باشند در راستای مقاصد سیاسی،  نداشته  معناست که قدرتمداران اجازه 

ایدیولوژیک و اقتصادی از انسان استفاده ابزاری کنند.
2ـ نگاهی گذرا به روند شکل گیری اندیشه ی حقوق بشر

بنابر یادآوری های فوق، می توان گفت که بر پایه ی آموزش های مربوط 
به حقوق طبیعی، حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر همیشه 
مذهب  و  دولت  اقتصاد،  جامعه،  آن که  از  پیش  حتا  است،  داشته  وجود 
بتوانند بر انسان مسلط شوند و او را در حق خود محدود سازند. لذا می توان 
گفت که حقوق بشر با انسان زاده می شود. در عین حال باید اضافه کرد 
که حقوق بشر را صرفا در یک حق طبیعی خالصه کردن خطاست. حقوق 
بشر در عین حال مفهومی است تاریخی که به مرور رشد یافته، ملموس تر 
شده و شکل گرفته است. لذا باید فراروند تاریخی این شکل گیری را نیز 

مورد توجه قرار داد.
زادگاه اندیشه حقوق بشر در مغرب زمین است. یونان باستان و فلسفه ی 
آن را گهواره حقوق بشر می دانند. این یونانی ها بودند که برای نخستین بار 
موضوع »انسان خودمختار« را در رابطه پرتنش آن با جامعه و دولت مورد 
را موجودی  انسان  ارسطو هر دو  افالطون و  دادند.  قرار  بررسی  توجه و 
صاحب عقل می دانستند که باید در امور حکومت مشارکت داشته باشد. 
در آن  زمان معیار هرنوع نظم اجتماعی، حقوق طبیعی انسان بود که از ذات 
انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی می شد. در کنار آن، حقوق موضوعه 
انسان ها ایجاد و مکتوب شده  به مثابه حقوقی که توسط  نیز   )positiv(
بود مورد نظر قرار می گرفت. درست با تکیه بر همین آمیزه ی حق طبیعی 
برده داری  نهادهای  از جمله  انسان ها و  نابرابری  بود که  و حق وضع شده 
توجیه می شد. حقوق طبیعی به عنوان بخشی از حقوق رومی، در اندیشه ی 
کسانی چون سیسرو Cicero حقوقدان و سیاست مدار معروف امپراتوری 

روم نیز مطرح شده است.
مخوف  سیطره ی  زیر  بشر،  حقوق  یونانی  اندیشه ی  میانه،  سده های  در 
خدا  عتیق(،  )عهد  مقدس  کتاب  روایات  طبق  بر  افتاد.  محاق  در  کلیسا 
با  بود ولی گناهی که آدم  از خود خلق کرده  قرینه ای  مثابه  به  را  انسان 
از  دوری  و  بهشت  از  او  راندن  باعث  مرتکب شد،  ممنوع  میوه  خوردن 
خدا گردید. زندگی زمینی در نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت و 
لذا انسان ها به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی این جهانی خود هرگز 
قادر به دست یابی به حقوق انسانی نمی شدند. آنان صرفا می باید با ایمان 
به آموزش های کلیسا، تدارک یک زندگی واقعی در »ملکوت  ایقان  و 
آن جهانی« را ببینند. آزادی فرد در سده های میانه، صرفا آزادی در روی 
آوردن به خدا آن هم در چارچوبی بود که کلیسا مقرر می کرد. از برابری 
انسان ها نیز جز برابری در مقابل خداوند چیزی مستفاد نمی شد. خارج از 
این چارچوب، همه چیز شر و شیطانی بود. در سده های میانه دگراندیشان 
و  نبودند  برخوردار  مالکیت  و  از حق حیات  کافران(  یا  مرتدان  از  )اعم 
نشوند! سده های  تا دچار آتش جهنم  در آتش کلیسا سوزانده می شدند 
میانه، علی رغم حاکم کردن دورانی تاریک بر تاریخ بشریت، با تکیه بر 
روایات تورات، مبنی بر خلق شدن انسان به مثابه قرینه ای از خداوند، و نیز 
آموزش های مسیحیت مبنی بر امر تجسد یعنی حلول روح خداوندی در 
جایگاه  و  تصویر  از  زمینه ساز دگرگونی  بود،  او  فرزند  که  عیسی  کالبد 

انسان، در عصر بیداری از خواب سده های میانه شد.
علیه  میالدی،  پانزدهم  قرن  در  )هومانیسم(  انسان گرایی  معنوی  جنبش 
سیطره ی هزار ساله ی مسیحیت قرون وسطا، علم طغیان برافراشت و جالل 
هرچیز  از  بیش  جنبش  این  هدف  خواند.  چالش  به  را  کلیسا  جبروت  و 
میراث  )رنسانس(،  نوزایش  با  بود.  کلیسا  چنگال  از  علم  و  هنر  رهایی 
معنوی یونان باستان یعنی اندیشه ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در 
مرکز توجه قرار گرفت. هومانیسم از این راه در پی دست یابی به انسانیتی 
لرزه  به  را  اقتدار کلیسا  پایه های  توانست  این جنبش  اگر چه  بود.  واالتر 
اما  )رفورماسیون( گردد،  پیرایی  ایجاد جنبش دین  درآورد و راهگشای 
از جمله به دلیل باقی ماندن در محدوده ی محافل فکری و نخبگان عصر 
خود، قادر نشد آزادی فرد از قیمومیت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق 

سازد. الزمه ی این کار تولد دولت  مدرن بود.
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت سوم

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی قسمت سی و سوم

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.
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برخی از مفسران با تمرکز بر کلمه مِن تاکید کرده اند که 
این کلمه نه برای تبعیض بلکه برای تبیین است، چنان که 
است:  گفته  کاشف  تفسیر  صاحب  مغنیه  جواد  محمد 
»هیچ دلیلی نیست که مِن در این جا برای تبعیض باشد، 
خداوند  سخن  این  مانند  باشد  بیانی  مِن  می تواند  بلکه 
متعال: و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا، یعنی 
و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان 
همسرانی آفرید )سوره روم: 20( و در این صورت معنای 
از  همسرش  هم  و  نخستین  انسان  هم  که  است  این  آیه 
خاک  همانا  اصل  این  و  شده اند  آفریده  اصل  یک 
است، چراکه در جایی دیگر گفته است: و من آیاته أن 
خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، یعنی از جمله 
نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید و سپس 
شما بشر و پراکنده گردیدید.« )مغنیه، تفسیر کاشف، ج 

2، ص 244(.
است:  گفته  و  رفته  فراتر  این  از  قرآن  از  پرتوی  تفسیر 
زیرا  است.  حیات  منشا  همان  آیه،  این  در  نفس  »ظاهر 
انسان  هر  یا  ابوالبشر  آدم   – باشد  شخص  به  نظر  اگر 
معهود و منظوری – باید »من النفس« گفته شود و صفت 
نیست.  متناسب  منها زوجها،  و ضمیرهای  واحده  مونث 
ضمیر  و  صفت  است  شخص  منظور  که  آن جا  چون 
عندی  الواحد،  جانی النفس  مثل  می شود  آورده  مذکر 
همه  شامل  و  عام  الناس،  چون  نیز  و  نفسا؛  عشر  خمسه 
می باشد  موجودین  به  متوجه  خطاب  گرچه   – است 
واحده  نفس  از  هم  او  و  است  آن  مشمول  هم  آدم،   –
آفریده شده است. نفس واحده در آیه، مانند »و نفس و 
ماسواها فألهمها فجورها و تقواها« است که نظر به همان 
موجود زنده حیاتی است پیش از آن که به صورت کامل 
انسانی درآید و ملهم به فجور و تقوا شود، هم چنان که 
کلمه نفس به هر جان داری گفته می شود. و شاید که »و 
»پرواگیرید  معنا(:  این  )به  باشد  حالیه  زجها«  منها  خلق 
پروردگار خود را همان که شما را از یک نفس آفرید و 
حال آن که جفت او را نیز از همان آفرید.« )سید محمود 

طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 6، ص 16(.
با توجه به نکاتی که در آیه وجود دارد، مفسران قرآن 
مجید موضوع اصالت و فرعیت را از آن برداشت نکرده 
و بلکه وحدت ماده و منشا را برداشت نموده اند. صاحب 
که  است  این  »پرسش  می گوید:  من هدی القرآن  تفسیر 
چگونه خداوند همسر انسان را از جنس خودش آفرید؟ 
آیا به این معنا که انسان اولیه دارای طبیعتی دوگانه بوده 
است و طبیعت نرینگی از مادینگی به مرور در نسل های 
را آفرید  این که خداوند آدم  یا  بعدی جدا شده است؟ 
پرسش  این  پاسخ  آورد؟  به وجود  را  پهلویش حوا  از  و 
مهم  اندیشه  یک  اما  داد.  نمی توان  قطع  و  دقت  به  را 
این است که  به قطع می توان از آن فهمید  علمی را که 
تلقی  جنس  یک  از  زن  و  مرد  قرآن  آیات  تالوت  در 
شده اند و زن شان کم تری از مرد ندارد، نه در سرشت 
خود و نه در شریعت الهی. آیات قرآن چنین باوری را 
تکرار کرده اند، مثل این گفته خداوند متعال: خلق لکم 
برای تان  خودتان  جنس  »از  یعنی:  أزواجا،  أنفسکم  من 
مایه  که  را  جنسی  تبعیض  تفکر  قرآن  آفرید.  همسرانی 
تسلط مطلق مرد بر زن بشود و او را از جنسی برتر معرفی 
فاصله ها  که  است  کرده  بیان  و  برکنده  ریشه  از  کند. 
که  است  ساختگی  امر  یک  انسان ها  میان  تفاوت ها  و 
 ،2 ج  القرآن،  هدی  )من  ندارد.«  حقیقت  از  پشتوانه ای 

ص 13(.
القرآن  ظالل  فی  تفسیر  در  قطب  سید  را  مفهوم  همین 
است:  گفته  و  کرده  برداشت  آیه  همین  تفسیر  ضمن 
»حقیقت دیگری که این آیه در ضمن خود دارد اشاره به 
این است که جفت آن نفس یگانه نیز از او آفریده شده 
است، و اگر بشریت این را در می یافت کافی بود تا از 
درافتادن به خطاهای دردناک باز می ماند. خطاهایی که 
منبع  را  او  باره زن و  بر تصورات سخیفی در  بود  مبتنی 
پلیدی و آلودگی دانستن و مایه  شر و بال قلمداد کردن. 

در  تظاهرات  در  شرکت  با  لیبیا  مردم  از  نفر  هزاران 
این  اقدامات رهبران شرق  این کشور  اصلی  دو شهر 
را  برقه  منطقه  خودمختار کردن  نیمه   برای  کشور 

محکوم کردند.
اتحاد  خواستار  شعار  سردادن  با  تظاهرکنندگان 
شدند و کفش های شان را به تصاویری از احمد زبیر 
که  کردند  پرتاب  منطقه ای  شورای  رهبر  السنوسی، 

خواهان خودمختاری شده است.
از  سه شنبه  روز  لیبیا  شرق  نظامی  و  منظقه ای  رهبران 

تصمیم خود برای اعالم خودمختاری خبردادند.
آقای السنوسی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت برای 
نیمه خودمختارشدن  مقامات کشور جهت  با  گفتگو 

منطقه نفت خیز برقه آماده است.
آقای السنوسی گفت به فدرالیسم پایبند است و آماده 

مذاکره  آن  شکل های  درباره  تا  است 
کند.

مصطفی عبدالجلیل، رهبر موقت شورای 
در  چهارشنبه  روز  لیبیا،  ملی  انتقالی 
سخنرانی در تلویزویون ملی لیبیا خواستار 
با  باشد  الزم  اگر  افزود  اما  شد،  مذاکره 
حمایت  کشور  اتحاد  از  نظامی  نیروی 

می شود.
تظاهرکنندگان پس از آن در دو شهر لیبیا 

پول،  بین المللی  صندوق  رییس  الگارد،  کریستین 
قرضه  داد  خواهد  پیشنهاد  که  است  کرده  اعالم 
به  دالر  میلیون   ۷00 و  میلیارد   36 ارزش  به  جدیدی 

یونان داده شود.
به  مالی  بسته کمک های  دومین  از  بخشی  قرضه  این 

یونان خواهد بود.
اعالم کرده  یورو  اقتصاد حوزه  این، وزیران  از  پیش 

اسامه  زندگی  روزهای  واپسین  پرونده  بازخوانی 
تاکنون  آنچه  خالف  بر  که  می دهد  نشان  بن الدن 
با  القاعده  تروریستی  شبکه  سابق  رهبر  می شد،  ادعا 
بن الدن  اختفای  محل  که  همسرانش  از  یکی  خیانت 
را در اختیار نیروهای امریکایی قرار داده بود به دست 
تکاورهای فوق ویژه ارتش این کشور به قتل رسیده 

است.
تازه  اطالعات  »گاردین«،  انگلیسی  روزنامه  نوشته  به 
درباره چگونگی شناسایی و کشته شدن بن الدن توسط 
یک بازنشسته پاکستانی به نام »شوکت غدیر« مطرح 
نتایج بررسی های خصوصی خود را در این  شده که 

پرونده در اختیار رسانه ها قرار داده است.
اسامه  او  تحقیقات  برپایه  می گوید  غدیر  شوکت 
در  را  خود  بازنشستگی  دوران  واقع  در  بن الدن 
»ابیت آباد« پاکستان سپری می کرد و نقش چندانی در 
فعالیت های شبکه القاعده ایفا نمی کرد و احتماال بر اثر 

بیماری »فرتوت و ناتوان« نیز شده بود.
ماه گذشته خانه »ابیت آباد« بدون ارایه هیچ توضیحی 

به دستور مقام های دولت پاکستان تخریب شد.
بازجویی  پیاده شده  متن  از  استفاده  با  غدیر  شوکت 
همسران بن الدن و مصاحبه مستقیم با مقام های رسمی 
اطالعاتی پاکستان جامع ترین گزارش درباره زندگی 

زمان خروج  از  القاعده  رهبر 
در  تورابورا  کوه های  از  وی 
افغانستان در اواخر سال 2001 

را گردآوری کرده است.
می گوید:  غدیر  شوکت 
شامل  نفر   2۷ »مجموعا 
خانواده  اعضای  و  محافظان 
رهبر  که  خانه ای  در  بن الدن 
رسید  قتل  به  آن  در  القاعده 
این  می کردند.  زندگی 
اشخاص تا زمان ورود خیریه 
اسامه  ارشد  همسر  صابر، 
بن الدن، در اوایل سال 2011 
یک دیگر  کنار  در  خوبی  به 
به  اما  می کردند.  زندگی 

دادند طرح  گردهم آمدند که خطیبان جمعه هشدار 
خودمختاری می تواند به تجزیه کشور منتهی شود.

خبرنگاران می گویند اعالم خودمختاری در بن قاضی 
از  مردم  نارضایتی  علیرغم  اما  دارد،  زیادی  حامیان 
کندی تغییرات پس از سقوط قذافی اجماعی در این 

خصوص نیست.
بعد از استقالل لیبیا در سال 1۹۵1، این کشور به مدت 

12 سال به شکل فدرالی اداره می شد.
تا مرز  از شهر ساحلی سرت  نواری  مانند  برقه  منطقه 

مصر در شرق لیبیا کشیده شده است.
لیبیا را در خود جای  این منطقه دو سوم ذخایر نفتی 

داده است.
به  نهایتا  که  بود  شورش هایی  مرکز  قاضی  بن  شهر 

سقوط دیکتاتور لیبیا منجر شد.

بسته  از  بخش  اولین  دریافت  برای  یونان  که  بودند 
حوزه  کشورهای  انتظارات  خود،  مالی  کمک های 

یورو را برآورده کرده است.
بسته کمک های مالی که قرار است کشورهای حوزه 
دالر  میلیارد   1۷0 از  بیش  کنند،  ارایه  یونان  به  یورو 
ارزش دارد و کشورهای حوزه یورو برای ارایه آن، 

شرط هایی را برای دولت یونان تعیین کرده بودند.

محض ورود خیریه همه چیز به ناگاه تغییر کرد، تا آن 
محل  درباره  اطالعی  هیچ  امریکایی ها  ظاهر  به  زمان 

اختفای بن الدن نداشته اند.«
سابق  رهبر  سعودی،  ساله   62 همسر  صابر،  خیریه 
القاعده در سال 1۹۸۵ میالدی به عنوان سومین زن از 
مجموع شش همسر بن الدن با او ازدواج کرد. خیریه 
بود در سال 2010 طی  ایران  بازداشت  در  که مدتی 
توسط  که  ایرانی  دیپلومات  یک  برابر  در  مبادله ای 
ایران خارج  از  بود،  پاکستان ربوده شده  تندروها در 

شد.
القاعده  رهبر  دیگر  از خیریه صابر، دو همسر  غیر  به 
ابیت آباد اقامت داشتند: سهام، همسر ۵4 ساله  نیز در 

سعودی و امل، همسر 31 یمنی اسامه بن الدن.
شوکت غدیر می گوید: »بن الدن پس از ادواج با امل 
می افزاید:  وی  نشد.«  هم بستر  خود  دیگر  همسران  با 
»خیریه حتا یک بار در پاسخ به پسر بزرگ سال سهام 
]همسر دیگر بن الدن[ که از او درباره دلیل بازگشتش 
پرسید، گفته بود که »یک وظیفه نهایی« دارد که باید 
برای بن الدن انجام دهد. به ظاهر خود بن الدن نیز بیم 
به  و  شود  داده  فریب  خیریه  توسط  که  داشته  را  آن 
همین دلیل مدام به دو همسر دیگرش می گفته که آنجا 

را ترک کنند، ولی آن دو زیر بار نمی رفتند.«

در حالی که زن در فطرت و سرشت خود از همان نفس 
همسری  تا  است  آفریده  را  او  خداوند  و  است،  نخستین 
برای مرد باشد و تا از آنان مردان و زنان فراوانی پراکنده 
بلکه فرق در  نیست،  شوند. پس فرقی در اصل و فطرت 
توانایی ها و وظایف است.« )سیدقطب، فی ظالل القرآن، 

ج 1، ص ۵4۷(
روزگاران  از  مجید  قرآن  مفسران  می شود  دیده  چنان که 
کهن تاکنون، اوال در باره چگونگی آفرینش مرد و زن و 
این که یکی از دیگری اشتقاق شده یا هردو از یک ماده 
ساخته شده اند، اختالف نظر داشته اند و این اختالف نظر 
دلیلی بر این است که آیه مورد بحث افاده ظن و احتمال 
برداشت های  باوجود  ثانیا  یقین.  و  قطع  افاده  نه  می کند، 
مختلف از این آیه، هیچ کدام از ایشان آن را دلیلی بر این 
ندانسته اند که زن به عنوان فرع مرد معرفی گردد و راهی به 
تبعیض گشوده شود، زیرا می دانسته اند که چنین برداشتی 
با بسیاری از آیات دیگر قرآن که تاکید صریح بر عدالت 
و رفع تبعیض دارند، در تضاد قرار می گیرد. آنان به روش 
مشهور تفسیر قرآن با قرآن کوشیده اند مفاد اصلی آیه را 
بفهمند و در این زمینه از آیاتی کمک گرفته اند که تصریح 
دارد بر این که مرد و زن از یک سرشت هستند، مثل آیات 
سوره نحل و سوره روم و سوره های دیگر. مثال این آیه که 
گفته است: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا 
لتسکنوا إلیها و جعل بینکم موده و رحمه« و از نشانه های 
خداوند این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید 
تا به آنان انس گیرید و میان تان دوستی و مهر ایجاد کرد. 
در این جا نگفته است زنانی آفرید، بلکه گفته است ازواجا 
که بر مرد و زن به صورت یک سان اطالق می گردد. همه 
می دانند که کسی نمی تواند این آیه را به این معنا بفهمد 
است.  ساخته  پهلوهای تان  قبرغه های  از  را  شما  زنان  که 
آشکارا دانسته می شود که منظور آیه در این جا تاکید بر 
سرشت یگانه مرد و زن است که خود حاوی پیام برابری 

و همانندی است.
خود  کار  در  علمی  مجامع  و  مراجع  است  بهتر  این  بنابر 
دقیق باشند و در امور علمی به شکل قاعده مند و اصولی 
زیر  را  مجید  قرآن  نه  خود  خطاهای  با  و  بگویند  سخن 
سوال ببرند و نه بستر نابرابری و تبعیض را در سطح جامعه 

بگسترانند.

آیات قرآن چنین باوری را 
تکرار کرده اند، مثل این 

گفته خداوند متعال: خلق لکم 
من أنفسکم أزواجا، یعنی: 
»از جنس خودتان برای تان 

همسرانی آفرید. قرآن تفکر 
تبعیض جنسی را که مایه 

تسلط مطلق مرد بر زن بشود 
و او را از جنسی برتر معرفی 
کند. از ریشه برکنده و بیان 

کرده است که فاصله ها 
و تفاوت ها میان انسان ها 
یک امر ساختگی است که 

پشتوانه ای از حقیقت ندارد.« 
)من هدی القرآن، ج 2، ص 

.)13

مخالفت تظاهرکنندگان لیبیایی با خودمختاری برقه

صندوق بین المللی پول به یونان کمک بیشتری 
می کند

همسر بن الدن او را فریب داد

فرع بودن زن
در قرآن نیامده است

ACKU
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اسراييل در حمله هوايی يکی از رهبران ارشد مقاومت 
فلسطينی را کشت.

که  کرده اند  تاييد  اسراييلی  و  فلسطينی  منابع 
در  مردمی  مقاومت  کميته های  کل  دبير  زهير القيسی 

حمله هوايی اسراييل به غزه کشته شده است.
اسراييلی ها می گويند آقای القيسی به اين دليل هدف 
عليه  حمله  يک  تدارک  در  خود  که  گرفته  قرار 

اسراييل بوده است.
شده  کشته  حمله  اين  در  نيز  ديگر  نظامی  شبه  يک 

است.
تاييد کرد که  اين حمله  از  بعد  اسراييل کمی  ارتش 
در يک حمله هوايی دو نفر ديگر را که برای پرتاب 
داده  قرار  هدف  می شدند،  آماده  اسراييل  به  راکت 

است.
جهاد اسالمی اعالم کرده اين دو نفر عضو اين سازمان 

نظامی بوده اند.
گروه  چند  که  مردمی  مقاومت  کميته های  سازمان 
نظامی هم سو با حماس را نمايندگی می کند چندين 

بار به اسراييل حمله کرده است.
منابع فلسطينی می گويند فرد دومی که در اين حمله 
از  ديگری  ارشد  عضو  حنانی،  محمود  شده  کشته 

کميته های مقاومت مردمی بوده است.
منابع درمانی می گويند نفر سومی نيز در اين حمله که 
در نزديکی شهر غزه صورت گرفته به شدت مجروح 

شده است.
به آسوشيتدپرس گفته اند کمی قبل از  شاهدان عينی 
اين که موتر اين عده منفجر و شعله ور شود، صدای 
منطقه  در  را  اسراييلی  سرنشين  بدون  هواپيماهای 

شنيده اند.
اين حمله هوايی چند ساعت پس از شليک دو گلوله 
خمپاره از غزه به سوی اسراييل انجام شد. اين حمله 

تلفاتی در اسراييل به بار نياورد.
القيسی  آقای  می گويد  اسراييل  ارتش  سخنگوی 
نزديکی  در  گذاری  بمب  و  حمله  چند  اصلی  عامل 
مرز اسراييل و مصر بوده که سال گذشته رخ داد و به 
کشته شدن ده سرباز اسراييلی منجر شد. در اين حمله 

ده نفر از عامالن و 5 سرباز مصری نيز کشته شدند.
غزه  در  مردمی  مقاومت  کميته های  سخنگوی  يک 

گفت انتقام اين حمله را از اسراييل خواهند گرفت.
ابو عطيه به خبرگزاری رويترز گفت: »ما برای پاسخ 
دادن به اين جرم نفرت انگيز، از تمام گزينه ها استفاده 
پايان  را  مقاومتمان  ما  رهبر  مرگ  کرد.  خواهيم 

نخواهد داد.«

اسرايیل در حمله هوايی يکی 
از رهبران ارشد مقاومت

 فلسطینی را کشت

   حکيمی
يازده سال پيش در بيستم ماه حوت، دو مجسمه بزرگ 
بودا در واليت باميان توسط طالبان منهدم شد. هرچند 
اما  برگرفت،  در  را  ماه  چند  مجسمه ها  اين  تخريب 
بت ها،  پاهای  زير  در  منفجره  مواد  جاسازی  با  طالبان 
اين دو اثر تاريخی و فرهنگی افغانستان را نابود کردند. 
مناسبت  به  که  مراسمی  در  گذشته  روز  باميان  مردم 
تقبيح تخريب مجسمه های بودا در اين واليت برگزار 
شده بود، اين عمل طالبان را تقبيح کردند و خواستار 
آثار  اين  تخريب  به  مجازات کسانی شدند که دست 

مهم تاريخی زده اند. 
سخنرانی  باميان  در  ديروز  محفل  در  که  سخنرانانی 
کردند، از رييس جمهور  کرزی خواستند تا در پروسه 
و  زده اند  جنايت  به  دست  کسانی که  نيز،  مصالحه 

مجسمه های بودا را تخريب کرده اند، بخشيده نشوند. 
در همين حال، شماری از تحليلگران می گويند طالبان، 
با تخريب مجسمه های بودا، جنايت بزرگی را در حق 
تاريخ و فرهنگ افغانستان مرتکب شدند. عزيز رفيعی، 
با  گفتگو  در  افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رييس 
معنای  به  بودا،  مجسمه های  تخريب  گفت  8صبح 
بلکه تمدن  افغانستان  تنها  نه  تاريخ و فرهنگ  تخريب 

بشری در منطقه است. 
هيچ  که  است  اين  من  »باور  گفت:  رفيعی  آقای 
حادثه ای دردناک تر از اين حادثه در طول چندين قرن 
گذشته به خاطر کشتن فرهنگ بشريت در منطقه آسيا 

صورت نگرفته بود.« 
اين  در  چنگيزخان  که  جناياتی  رفيعی،  آقای  باور  به 
منطقه انجام داده، خطرناک تر از تخريب مجسمه های 
بودای  زمانی  در  طالبان  می گويد  او  است.  نبوده  بودا 
باميان را تخريب کردند که تمام بشريت به ميراث های 
آن ها  بقای  برای  و  می نگرند  احترام  ديده  به  بشری 

تالش می کنند. 
بسيار غم انگيزی است؛  »متاسفانه حادثه  رفيعی گفت: 

به  بهترين حالت  در  را  به ويژه آی اس آی  پاکستان، 
رهبر  با  به همکاری  بدترين حالت  در  و  بی کفايتی 
اقامت داشت،  ابيت آباد  القاعده که سال ها در شهر 

متهم کردند.
بزرگ  نظامی  در يک خانواده  جنرال ظهيراالسالم 
شده است و در حال حاضر فرمانده ارتش در کراچی 
است. وی هم چنين در گذشته در مقام معاون رييس 

سازمان اطالعات ارتش خدمت کرده است.
روابط امريکا با رييس کنونی سازمان، به ويژه پس از 
حمله به بن الدن و ادامه اختالف ها بر سر حمله های 

موشکی در پاکستان به سردی گراييده بود.
ظهيراالسالم  جنرال  که  می گويند  خبرنگاران 
اطالعات  سازمان  جديد  رييس  مقام  در  می تواند 
مذاکرات  برگذاری  برای  تالش  هرگونه  در  ارتش 

صلح با طالبان افغانستان، نقش مهمی بازی کند.
پاکستان  اطالعات  سازمان  که  معتقدند  بسياری 
تاحدودی بر عملکرد طالبان نفوذ دارد، ادعايی که 

اين سازمان رد می کند.

نشدنی  فراموش  حادثه  است  وحشتناک  بسيار  حادثه 
توجيهی  هيچ  من  باور  به  و  است  بشريت  تاريخ  در 

نمی تواند اين درد جان کاه را تشريح کند.«
عبدالحميد مبارز، روزنامه نگار و آگاه مسايل فرهنگی 
نيز به اين نظر است که تخريب مجسمه های بودا توسط 
طالبان يک جنايت بود. آقای مبارز گفت: »مجسمه های 
بودا يکی از عجايب جهان بود که در افغانستان ميراث 
که  وقتی  مجسمه ها  اين  و  بود  ما  نياکان  و  ما  باستانی 
از ارزش بزرگ فرهنگی اش بگذريم منبع بسيار خوب 

اقتصادی نيز بودند.« 
واليت  در  که  می کند  ياد  دورانی  از  مبارز  آقای 
باميان والی بوده است. او می گويد زمانی افغانستان از 
با  افغانستان  مردم  و  می برد  رنج  به شدت  خشک سالی 
می بردند،  رنج  خشک سالی  به دليل  زيادی  مشکالت 
ولی رفت و آمد سياحان خارجی در باميان سبب شد 
تا مردم اين واليت با چنين مشکالت دست و گريبان 

نباشند. 
اين در حالی  است که حکومت در يازده سال گذشته 
هيچ برنامه ای در سال روز تخريب بودا برگذار نکرده 
نکرده  بشری  ميراث  اين  از  يادبودی  کوچک ترين  و 
است. آقای رفيعی می گويد: »به باور من کسانی که اين 
ضايعه را تقبيح نمی کنند، در اين جرم سهيم هستند.« 
وی تاکيد می کند برای اين که اين جنايت به فراموشی 
افغانستان  تاريخ  در  حادثه  اين  بايد  نشود،  سپرده 
نتواند  کاری  جنايت  »هيچ  آينده  در  تا  شود  گنجانده 

به خاطر فرهنگ زدايی و فرهنگ کشی اقدام کند.« 
شده  سبب  سياسی  داليل  می گويد  نيز  مبارز  آقای 
نکند.  تقبيح  را  تاريخی  اين جنايت  تا حکومت  است 
او گفت: »فکر می کنم که داليل سياسی است. آن ها 
افغانستان  اين مورد بی اعتنايی می کنند، مگر مردم  در 
به عنوان  را،  روز  اين  بايد  افغانستان  روشن فکران  و 

يک روز سياه، فراموش نکنند.« 

رييس  پاکستان  نخست وزير  گيالنی،  يوسف رضا 
را  آی اس آی،  ارتش،  اطالعات  سازمان  جديد 

منصوب کرد.
دفتر نخست وزير پاکستان طی بيانيه ای اعالم کرد که 
جنرال ظهيراالسالم به جای احمد شجاع پاشا که قرار 
است در طول ماه جاری بازنشسته شود، رياست اين 

سازمان قدرتمند را بر عهده خواهد گرفت.
وی پس از گذشت سالی پرآشوب که در طی آن، 
از  پشتيبانی  به  متهم  امريکا  سوی  از  سازمان  اين 
اين  به  افغانستان شد،  مرزی  مناطق  در  پيکارجويان 

مقام دست می يابد.
اين  روابط  اما  می کند  رد  را  ادعاها  اين  پاکستان 

کشور با امريکا هم چنان پر تنش باقی مانده است.
زير  رويداد  به وسيله يک  پاشا  رياست جنرال  دوره 
سوال رفت - کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر شبکه 
غربی  شمال  در  گذشته  سال  می  ماه  در  القاعده 

پاکستان به دست نيروهای ويژه امريکايی.
اطالعاتی  تشکيالت  امريکايی  مقامات  از  بعضی 

معامله با جنايت کاران ادامه دارد 

بودا زخمی اما پابرجاست

جنرال ظهیراالسالم ريیس جديد آی اس آی شد
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