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بزرگ ترین امیـد آن است که امید را به قصد کشت ُکتک بزنیم.

جان اشتنبک

ــل  در ســال 1972 ســازمان مل
بــا برگــزاری کنفرانســی در 
ــط  ــان و محی ــه انس ــه ب رابط
را  جــون  پنجــم  زیســت، 
ــت  ــط زیس ــی محی روز جهان
آن  از  پــس  گذاشــت.  نــام 
روز  ایــن  از  همه ســاله 
جهانــی  روز  به عنــوان 
محیــط زیســت در سراســر 

ــورت  ــت ص ــان بزرگداش جه
. د می گیــر

در مراســمی کــه دیــروز بدیــن 
برگــزار  کابــل  در  مناســبت 
شــده بــود، یعقــوب حیــدری، 
ــت  ــت وضعی ــل باب ــی کاب وال
ــهر  ــن ش زیســت محیطی در ای
و  می کنــد  نگرانــی  ابــراز 
می گویــد، وضعیــت محیــط 

زیســت در کابــل به مراتــب 
بدتــر از وضعیــت امنیتــی و 
اقتصــادی اســت و بایــد بــه آن 
توجــه جــدی صــورت گیــرد.
می گویــد،  حیــدری  آقــای 
زبالــۀ  تُــن  چهــار  روزانــه 
شــهر  در  تنهــا  پالســتیکی 
کابــل تولیــد می شــود و در 
ــم  ــته، چهارونی ــال گذش 10 س
میلیــون تُــن زبالــه در ایــن 

ــت. ــده اس ــن ش ــهر دف ش
والــی  گفتــۀ  بــه  بنابرایــن، 
بــرای  شــهروندان  کابــل، 
ــد  ــت، بای ــط زیس ــظ محی حف
و  خریطه هــا  بــرای  بدیلــی 
ظرف هــای پالســتیکی پیــدا 
کننــد زیــرا جمعیــت کابــل در 
حــال افزایــش اســت و بــا 
ــط  ــت محی ــد وضعی ــن رون ای
ــت  ــه وخام ــز رو ب ــت نی زیس

گذاشــته اســت.
آقــای  ایــن،  بــر  افــزون 
حیــدری...    ادامــه صفحــه 6

روزانـه چهـار تُن زبالـۀ پالستیـکی 
در شهـر کابل تولیـد می شـود
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منظور پشتین؛
نور چشمی دیروز،  خار چشمی امروز

»موضع علما تاریخی بود«

 وروستۍ فتوا به سولې ته د يو شمېر 

طالب مرشانو لېوالتیا زیاته کړي
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دانش آمـوزان  خانواده هـای  کمیتـۀ 
یـک  در  دیـروز  افغان-تـرک  مکتب هـای 
دانش آمـوزان  بـا حضـور  نشسـت خبـری 
و خانواده هـای آنـان در برابـر نامـۀ اخیـر 
را  آن  و  کـرده  اعتـراض  معـارف  وزارت 

می خواننـد. »دشـنام نامه« 
در ایـن نامه از ریاسـت  معـارف والیت های 
بلـخ، کندهـار، هـرات و جوزجان خواسـته 
بـا  رسمی شـان  همـکاری  تـا  شـده 
کننـد.  قطـع  را  افغان-تـرک  مکتب هـای 
محتـوای این نامـه همچنان انتقـال مدیریت 
کشـور  معـارف  بنیـاد  بـه  مکتب هـا  ایـن 

ترکیـه را امـری حتمـی پنداشـته اسـت.
اعضـای کمیتـۀ خانواده هـای دانش آمـوزان 
ایـن  می گوینـد،  افغان-تـرک  مکتب هـای 
نامـه حق آمـوزش را از دانش آموزان سـلب 
کـرده و حکومـت تـا کنـون هیـچ برنامـۀ 
قانونـی بـرای حـل مشـکل ایـن مکتب هـا 

روی دسـت نگرفتـه اسـت.
بـه گفتـۀ آنـان، در ایـن نامه آمده اسـت که 
افغـان- مکتب هـای  دانش آمـوزان  بـرای 
تـرک شـهادتنامه داده نشـود و جایدادهـای 

ترکیـه  معـارف  بنیـاد  بـه  مکتب هـا  ایـن 
واگـذار گـردد.

کمیتـۀ  عضـو  معنـوی،  فضل احمـد 
مکتب هـای  دانش آمـوزان  خانواده هـای 
افغان-تـرک ایـن نامـۀ وزارت معـارف را 
برخـی  می گویـد،  و  دشـنام نامه می خوانـد 
امـور  بـا  بلندپایـۀ حکومـت  کارمنـدان  از 
مکتب هـای افغان-تـرک برخورد سـلیقه یی 

. می کننـد

بـا این حـال مسـئوالن ایـن وزارت پیش از 
ایـن گفتـه بودند کـه وزارت معـارف برای 
نفـع کشـور و دانش آمـوزان، ایـن مکتب ها 

را بـه بنیـاد معارف ترکیه سـپرده اسـت.
دانش آمـوزان  خانواده هـای  کمیتـۀ 
قطع نامه یـی  در  افغان-تـرک  مکتب هـای 
تأکیـد  و  شـدند  نامـه  ایـن  لغـو  خواهـان 
کردنـد کـه از موضع شـان عقب نمی شـوند.

کمیتۀ خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان-ترک:

وزارت معارف به  ما »دشنام نامه« فرستاده است
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مقام هــای وزارت معــارف در والیــت ننگرهــار، 
پــس از تهدیــد داعــش مبنــی بــر حملــه بــه مکاتــب 
دخترانــۀ ایــن والیــت، مکاتــب دخترانــه را در 
ــرده  ــت ک ــت، رخص ــن والی ــیر ای ــق گرمس مناط

ــت. اس
ــار  ــت ننگره ــارف در والی ــت مع ــی از ریاس منبع
ایــن مســأله را تأییــد کــرد و گفــت کــه پــس از روز 
ــب  ــوزان، مکات ــام دانش آم ــوزا( تم ــته )1۵ ج گذش

ــد. در مناطــق گرمســیر رخصــت ان
گــروه داعــش موســوم بــه دولت اســالمی، شــام روز 
شــنبه از طریــق رادیــوی محلــی ایــن گروه، هشــدار 
داد کــه مکاتــب دختــران را در ننگرهــار هــدف قرار 
دانش آمــوزان  خانواده هــای  از  و  داد  خواهنــد 
ــه را مســدود  ــب دختران ــا مکات ــر، خواســت ت دخت

کننــد.
ــه  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــت ک ــه اس ــش گفت ــروه داع گ
نیروهــای خارجــی در هســکه مینــه و برخــی 
ولســوالی های ننگرهــار افــراد ملکــی و مهاجریــن را 
هــدف قــرار دادنــد، اکنــون آنــان مکاتــب دخترانــه 

را هــدف قــرار می دهنــد.
محمد آصف شینواری،...           ادامه صفحه 6

دختـرانه  مکـاتب  بسته شـدن 
ننگـرهـار در 

وزیر انکشاف دهات:

۶۳ درصد مردم  
به آب صحی دسترسی ندارند



حملــۀ انتحــاری روز یکشــنبۀ طالبــان نزدیــِک 
دروازۀ خیمــۀ لویه جرگــه، نشــان داد کــه ایــن 
ــدارد  ــح ن ــه صل ــی ب ــه تمایل ــروه هیچ گون گ
ــای  ــخناِن علم ــه س ــا حاضــر نیســت ک و حت

دیــن در ایــن خصــوص را تحمــل کنــد. 
روز یکشــنبه، نزدیــک بــه دوهــزار عالــم دینی 
لویه جرگــه  خیمــۀ  در  کشــور  سراســر  از 
ــِگ  ــورد جن ــا در م ــد ت ــده بودن ــم آم گرده
جــاری در کشــور موضِع خــود را اعــالم کنند. 
ــک روزه،  ــت ی ــن نشس ــی در ای ــای دین علم
آموزه هــای  مخالــِف  را  افغانســتان  جنــگ 
مخالفــاِن  از  و  کردنــد  توصیــف  اســالمی 
مســلح خواســتند کــه بــه گفت وگوهــای 
ــن  ــاِن ای ــی از پای ــا لحظات ــد. ام ــح بپیوندن صل
ــان  ــش طالب ــه واکن ــود ک ــته ب ــت نگذش نشس
ــان داده  ــاری نش ــۀ انتح ــا حمل ــر آن ب در براب
ــاس  ــر اس ــن ب ــداد خونی ــن روی ــد. در ای ش
آمــار رســمی، نـُـه تــن بــه شــمول تعــدادی از 
ــه شــهادت رســیدند. طالبــان  علمــای دینــی ب
ســاعاتی بعــد از ایــن حملــه، در یــک اعالمیــه 
ضمــن تقبیــح نشســت علمــای کشــور، آن را 
ــد.  ــوان کردن ــود عن ــه خ ــکا علی ــۀ امری توطی
علمــای کشــور هرچنــد دیــر ولــی در مقطــع 
مهمــی در رابطــه بــا جنــِگ جــاری در کشــور 
ــوا بایــد ســال ها  ــد. ایــن فت ــوا صــادر کردن فت
ــل  ــه عوام ــا این ک ــد. ام ــادر می ش ــش ص پی
ــوز  ــد باشــد، هن ــری چــه می توان ــن تأخی چنی
ــور در  ــای کش ــا علم ــت. آی ــوال برانگیز اس س
ــِگ فعلــی نظــر خاصــی نداشــتند؟  مــورد جن
آیــا جنــگ طالبــان را در برابــر دولــت درســت 
می دانســتند؟ آیــا از برخــی حرکت هــا در 
ــت  ــا دول ــد؟ آی ــه ناراضــی بودن داخــِل جامع
در بســیج علمــا بــرای چنیــن امــری کوتاهــی 

ــود؟ نشــان داده ب
ــد  ــود دارن ــک وج ــدون ش ــوال ها ب ــن س  ای
ــای  ــن از علم ــزار ت ــه ده ه ــن ک ــی همی ول
ــود را  ــمِی خ ــع رس ــرانجام موض ــور س کش
در برابــر جنــگ اعــالم کردنــد، می توانــد 
اقدامــی در خــور ســـتایش باشــد. ایــن اقــدام 
ــه  ــری از جمل ــای دیگ ــک اقدام ه ــدون ش ب
آن چــه کــه در اندونیزیــا برگــزار شــد و بعــد 
آن چــه کــه در عربســتان ســعودی می خواهــد 
ــان  ــد. طالب ــت می بخش ــود را تقوی ــزار ش برگ
ــه  ــی ک ــف، در مدت ــای مخال ــر گروه ه و دیگ

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان جنــِگ خــود 
را آغــاز کــرده انــد، بــه هیــچ اصــل و قانونــی 
ــای  ــا آموزه ه ــا حت ــد. آن ه ــوده ان ــد نب پای بن
ــای  ــه هدف ه ــرای رســیدن ب ــی ب ــی را پُل دین
ــام  ــه ن ــان ب ــد. طالب سیاســی خــود ســاخته ان
ــد  ــال می کنن ــن، هدف هــای سیاســی را دنب دی
ــتان از  ــردم افغانس ــان م ــن در می ــون دی و چ
ــه  ــت، از آن ب ــوردار اس ــژه برخ ــگاه وی جای

ــد.  ــود می جوین ــا س ــن هدف ه ــود ای س
کارنامــۀ طالبــان چــه در زمــان حاکمیــِت ایــن 
ــردم  ــه م ــی ک ــس از آن، وقت ــه پ ــروه و چ گ
ــود  ــی خ ــت سیاس ــاًل سرنوش ــتان عم افغانس
ــوزه  ــا آم ــت ب ــد، در مطابق ــت گرفتن را به دس
هــای اســـالمی نبــوده اســت. قوم کشــی، مانــع 
شــدِن زنــان و دختــران از کار و تحصیــل، 
بــه  بی گنــاه  انســان های  کــردِن  زندانــی 
ــای  ــاد فض ــی، ایج ــای واه ــا و اتهام ه جرم ه
رعــب و وحشــت در جامعــه و برخوردهــای 
ــش و  ــِر ری ــر س ــا شــهروندان ب ــز ب توهین آمی
ــی دارد  ــالمی و دین ــۀ اس ــدام ریش ــه، ک عمام
کــه طالبــان طــی شــش ســال حاکمیــِت 
ــی  ــر بخش های ــود ب ــتبدادی خ ــه و اس جباران
ــا کســانی کــه  ــا ب ــد؟ آی از کشــور انجــام دادن
طالبــان می جنگیدنــد، خــود از رهبــران و 
ــال  ــارده س ــه چه ــد ک ــور نبودن ــای کش علم
ــتانده  ــور گذش ــرای آزادی کش ــاد ب را در جه

ــد؟  بودن
بــه صــورِت واضــح می تــوان گفــت کــه 
طالبــان و هــر گــروه دیگــری کــه علیــه 
دولــِت افغانســتان قــرار گرفتــه انــد، بــه ســود 
اســتخباراِت منطقــه و جهــان در حــاِل جنــگ 
ــچ  ــان در هی ــد. جنــگ طالب ــروزی ان و آتش اف
ــد  ــی نداشــته اســت، هرچن ــِگ دین ــی رن زمان
ــا اســتفاده از یــک نــوع قرائــِت  ایــن گــروه ب
ــود  ــگ خ ــه جن ــه ب ــد ک ــالش می کن ــی ت دین

ــد. ــدس بده ــۀ تق جنب
 طالبــان در قداســت بخشــیدن بــه جنــِگ خود 
همیشــه نــاکام بــوده انــد؛ چــه در زمانــی کــه 
ــی از  ــتخبارات پاکســتان بخش های ــه زور اس ب
کشــور را بــه اشــغال خــود درآوردنــد و چــه 
حــاال کــه علیــه دولــت افغانســتان می جنگنــد. 
ــه خــرچ  ــادی ب ــان تالش هــای زی گــروه طالب
داد کــه گروه هــای تکفیــری جهـــاِن عــرب را 
ــی ایجــاد  ــه نوع ــا خــود یک جــا ســازد و ب ب

تقــدس کنـــد، امــا ایــن تقدس خواهی هــا 
هرگــز جنــگ و کشــتار طالبــان را مشــروعیت 

نبخشــید. 
ــی  ــای دین ــان از آموزه ه ــه طالب ــی ک ــا قرائت ب
ــارد  ــد بیــش از شــش میلی ــد، بای ــه می کنن ارای
ــی  ــا نظام ــن کشــته شــوند ت انســاِن روی زمی
ــه  کــه ایــن گــروه در پــی ایجــاد آن اســت، ب
وجــود آیــد و یــا مقدمــات بــه وجــود آمــدِن 

آن فراهــم شــود.
ــن  ــه ای ــر ب ــد دی ــر چن ــور ه ــای کش  علم
امــر توجــه نشــان دادنــد، ولــی گامــی را کــه 
ــخصی در  ــای مش ــد تأثیره ــتند می توان برداش
ــب  ــای جنگ طل ــای گروه ه ــی از الیه ه بخش
بــه میــان آورد؛ زیــرا بخشــی از ایــن صفــوف 
بــه دلیــِل شــعارها و هدف هــای مقدســی کــه 
ــگ  ــا جن ــِش آن ه ــر پوش ــا زی ــن گروه ه ای
ــا  ــن گروه ه ــه ای ــد، ب ــه می دهن ــود را ادام خ
ــن  ــا ای ــِن آن ه ــل در ذه ــد و حداق پیوســته ان
ســوال خلــق می شــود کــه »جنگ شــان از 
ــا  ــروعیت دارد و ی ــدر مش ــالم چق ــگاه اس ن
کشــتن آدم هــای بی گنــاه آن هــا را مســتقیم بــه 

ــازد؟« ــون می س ــت رهنم بهش
از جانــب دیگــر، برخــی از شــهرونداِن کشــور 
نیــز نســبت بــه جنــِگ فعلــی چنــدان مطمیــن 
نیســتند و عده یــی گمــان می کننــد کــه واقعــًا 
ــه  ــا آن، ب ــا گروه هــای هم راســتا ب ــان و ی طالب
ــراد  ــن اف ــد. ای ــدس ان ــای مق ــال هدف ه دنب
ــد،  ــک نمی کنن ــان کم ــگ طالب ــه جن ــر ب اگ
کــه  می شــود  ســبب  بی تفاوتی شــان  امــا 
گروه هــای افراطــی از آن بــه نفــِع خــود 

ــد.  ــتفاده کنن اس
ــه  ــا ب ــه تنه ــت ک ــاز اس ــور نی ــای کش علم
نکننــد.  اکتفــا  نشســت  یــک  برگــزاری 
پــس از ایــن حملــه بایــد منابــر مســاجد 
ــِگ  ــه جن ــغ علی ــِی تبلی ــای اصل ــه محل ه ب
ــای  ــود. علم ــدل ش ــان مب ــان و حامیان ش طالب
افغانســتان بایــد به روشــنی در ایــن خصــوص 
صحبــت کننــد و دِینــی را کــه خــدا و رســول 
بــر گردن شــان گذاشــته بــه خوبــی ادا کننـــد. 
تــا زمانــی کــه ُکل آحــاد جامعــه علیــه جنــگ 
ــان  ــد، ایــن جنــگ همچن ــا نخیزن ــه پ فعلــی ب
ســربازاِن خــود را خواهــد داشــت و از مــردم 

ــت. ــد گرف ــی خواه ــوده قربان ــا بیه م
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برای طالبان همه دشمن اند!  

ایـن روزهـا میـان انتخابـات و داغ شـدِن روزافـزوِن نزاع های 
قومـی و هویتـی، رابطه یی مسـتقیم برقرار شـده اسـت؛ رابطۀ 
ویرانگـر و خطرناکـی کـه اگـر قطـع نگـردد، معلـوم نیسـت 

سرنوشـِت افغانسـتان بـه کدام سـو خواهـد رفت.
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها، تنهـا انتخاباتی 
نیسـت کـه بسـیاری ها بـا ترفندهـاِی قومـی بـه اسـتقبال از 
از  پـس  اگرچـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  رفته انـد.  آن 
آن دایـر می شـود امـا بـا گروگان گرفتـِن تمـامِ پروسـه های 
ملـی و افغانستان شـمول، سـنگین تر از انتخابـات پارلمانـی با 
منازعـاِت قومـی و هویتـی رابطه برقـرار کـرده و از هم اکنون 
بـه دنبـال آرایـش  صف هـاِی انتخاباتـی در سـایۀ نزاع هـای 

هویتـی برآمده اسـت.
انتخابـات پارلمانـی اگـر از یک طرف در چـاهِ ندانم کاری هاِی 
حکومـت و ضعـِف مفرِط کمیسـیون انتخابات سـقوط کرده، 
از سـوی دیگـر در صدهـا دامِ ازپیش آمادۀ حلقاِت ارگ نشـین 
کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  وسـیعی  برنامه هـاِی  و  نیت هـا  و 

می گویـد: نبایـد غیرخودی هـا بـه مجلـس راه یابنـد!
ایـن حلقـات بـرای ورود انحصـارِی خودی هـا یـا دسـت کم 
کسـانی کـه در برابـر ارگ تمکین دارنـد، حاضرنـد جامعه را 
بـه آشـوب های قومی و زبانی، و پروسـۀ ملـِی انتخابات را به 
افتضـاِح تقلباتـی بزرگ تـر از گذشـته دچـار سـازند. اخباری 
از این دسـت کـه آن دسـته از نامزدانـی که منکـر »افغانیت«اند 
شـامل لیسـت نهایـی نمی شـوند، نمونه یـی کوچـک از ایـن 

وضعیـت می تواند باشـد.  
حلقـۀ ارگ یـا تیـِم آقـای غنـی بـرای راه یابـی افـرادِ خودی، 
صدهـا زمینـه و منفـذ تـدارک دیده اسـت کـه داغ سـاختِن 
عصبیت هـای قومی، یکی از آن ها می باشـد. ولـی در بحبوحۀ 
آماده گی هـا بـرای انتخابـات پارلمانـی، حلقـۀ ارگ نه تنهـا از 
انتخابـات ریاسـت جمهوری غفلـت نکـرده، بـل کمپاین هاِی 
غیررسـمی و یارگیری هـاِی سـّری یی را آغـاز کـرده و معتقد 
اسـت کـه مهندسـی انتخابـات ریاسـت جمهوری، نقطـۀ اوِج 
مهندسـِی انتخابـات پارلمانی و نوسـازی سـاختماِن قدرت و 
سیاسـت در افغانسـتان اسـت. از نظر آن ها، وقتـی »خودی ها« 
اکثریـت مجلـس را به دسـت بیاوردند و رییس جمهـورِ بعدی 
نیـز همانـی شـود کـه ایـن اکثریـت را بـه خـود مدیـون و 
وابسـته سـاخته اسـت، آن گاه می تـوان پـس از گذشـِت 18 
سـال از کنفرانـس بُن، سـاختمانی نو برای قدرت و سیاسـت 
در افغانسـتان بنیــاد نهاد؛ سـاختمانی که در آن رییس جمهور 
کمتـر از پادشـاه نیسـت، فرامین و اوامرش توسـط مجلسـین 
بوسـیده می شـود و از رأس تـا قاعـدۀ هـرمِ حکومـت، همـه 
ترکیـب قومـِی دلخـواهِ رییس جمهـور را دارنـد و بـه قـول 
آن هـا، هیـچ مهاجـری از »سـمرقند و کوالب و بخـارا« پایش 

را از گلیـِم خـود درازتر نمی کنــد.
انتخابـات پارلمانـی و ریاسـت جمهوری و همـۀ داسـتان ها و 
حواشـِی آن هـا در یـک خـط حرکـت می کننـد و آن همـان 
خطی سـت کـه ارگ بـرای آن تـدارک دیده و تقلـب، تعصب 
و اسـتبداد، ایسـتارهای اصلـِی آن را تشـکیل می دهنـد. آقای 
غنـی بـا تمرکز بـر این خـط در روزهای پسـین، از یک طرف 
بـه توزیـع یک جانبـۀ شـناس نامه های برقـی ـ خـالف قانـون 
و خـالف خواسـِت مـردم افغانسـتان و حتا خالف خواسـت 
ریاسـت اجرایـیـ  سرسـختانه ادامـه می دهـد)در ایـن معادله 
از یک سـو خـود را »قهرمـان«ِ یـک قـوم می تراشـد و حریفاِن 
سیاسـِی خـود در میـان سـایر اقـوام را در نظـر هواخواهانش 
»خایـن« ثابـت می کنـد(؛ از سـوی دیگر بـا طمأنینـه در حال 
جلـِب بانک هـای راِی ولو درهم شکسـته توسـط خود اسـت 
و بـه برخی هـا چـراِغ سـبِز ورود و بـه برخـی  دیگـر چـراغ 
سـرِخ خطـر نشـان می دهـد؛ و از دیگرسـو یک سـره در حاِل 
افتتـاِح پروژه هـا و برنامه هایی سـت کـه یـا مدت هـا قبـل از 
برکـِت زحمـاِت دیگـران کلیـد خورده انـد و یـا این کـه آن ها 
حقیقـِت وجـودی ندارند و صرفـًا ابزار و بهانه یی بـرای ایراد 
سـخنرانی، سـر دادن شـعار و انداختـن عکس هـای تبلیغاتـِی 

حاکی از قدرت و پیــروزی اسـت. 
تماشـای این همـه ذهـن را به این نکتـه رهنمون می سـازد که 
همـۀ پروسـه های ملی در افغانسـتان اسـیر بازِی قـدرِت آقای 
غنـی شـده و دو انتخابـاِت پیـِش رو مهم تریـن عرصـه بـرای 
به سـر رسـاندِن ایـن بـازی در محـورِ قـوم و تبـار اسـت. بـا 
ایـن اوصـاف، بـه نظر می رسـد که تحریـم انتخابـات و ایجاد 
حکومـِت موقـت در سـایۀ یک وفـاق و اجماِع ملی و سـپس 
برگـزاری انتخابات هـای سـالم و شـفاف، بهتریـن گزینـه و 

دسـتورالعمل بـرای بیرون شـدن از این اسـارت اسـت.

پروسه های ملی
 اسـیر بازی های انتخـاباتی

نثاراحمد فیضی غوریانی
رییس كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده گان
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قشــر سیاســی جامعــۀ پشــتوِن افغانســتان دیگــر منظور 
پشــتین را »اتــل« و »قهرمــان« نمی داننــد. پــس از 
تصویــب طــرح ادغــام مناطــق قبیله نشــین پاکســتان بــه 
ایالــت خیبــر پختون خــواه، قشــر سیاســی و عده یــی از 
پشــتون های افغانســتان از مبــارزۀ »جنبــش حفاظــت از 
پشــتون ها« حمایــت نمی کنــد. بــه نظــر می رســد قشــر 
سیاســی و برخــی تحصیل کــرده گان پشــتون افغانســتان 
ــرای ایجــاد  ــارزۀ منظــور پشــتین ب ــد مب فکــر می کردن
»لــوی پشتونســتان« اســت. محاســبۀ این هــا شــاید ایــن 
بــود کــه منظــور پشــتین بــه دلیــل هم ذات پنــداری بــا 
ــوردد  ــد را در می ن ــرز دیورن پشــتون های افغانســتان، م
ــون و  ــماعیل ی ــل اس ــانی مث ــی کس ــۀ آرمان و جامع

ــد. ــکل می ده ــار را ش حکمتی
ــش  ــارزۀ جنب ــد مب ــور می کردن ــاید تص ــده ش ــن ع ای
حفاظــت از پشــتون ها در پاکســتان شــامل حــاِل 
ــان  ــد. حامی ــد ش ــز خواه ــتان نی ــتون های افغانس پش
منظــور پشــتین در افغانســتان، فکــر می کردنــد منظــور 
ــتان  ــای پاکس ــه جغرافی ــدود ب ــود را مح ــتین خ پش
نمی دانــد و ســوای پاکســتان، بــرای پشــتون های 
افغانســتان نیــز مبــارزه می کنــد. وقتــی مبــارزۀ منظــور 
پشــتن آغــاز شــد، مــردم افغانســتان بــه ویــژه جامعــۀ 
پشــتون از آن حمایــِت بی دریــغ کــرد. حتــا در ســطح 
دولتــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی خــالف 
ــت  ــش حمای ــی از آن جنب ــت بین الملل ــول سیاس اص

ــرد. ــالم ک ــود را اع خ
ــر داد  ــارزات منظــور پشــتین ثم ــس از آنکــه مب ــا پ ام
ــر  ــت خیب ــه ایال ــین ب ــق قبیله نش ــام مناط ــرح ادغ و ط
پختون خــواه از ســوی پارلمــان پاکســتان تصویب شــد، 
مشــخص گردیــد کــه منظــور پشــتین محاســبه شــده و 
ــه  ــان داد ک ــور نش ــد. منظ ــارزه کرده/می کن ــی مب منطق
مــرز دیورنــد، مرز رســمی میــان افغانســتان و پاکســتان 

ــش نیســت.  ــدن آن توهمــی بی اســت و فرضــی خوان
ــای  ــرای »افغان«ه ــح ب ــیار واض ــتین بس ــور پش منظ
»افغــان«  یــک  کــه  داد  پیــام  دیورنــد  این ســوی 
ــوی پشتونســتان«  ــال ایجــاد »ل پاکســتانی اســت و خی
را نــدارد. اعضــای جنبــش حفاظــت از پشــتون ها ایــن 
واقعیــت را آفتابــی ســاخت کــه پشــتون های آن ســوی 
دیورنــد زنده گــی در قلمــرو پاکســتان را پذیرفتــه انــد. 
ــت  ــه ایال تصویــب طــرح ادغــام مناطــق قبیله نشــین ب
ــوی  ــرح از س ــن ط ــتقبال ای ــواه و اس ــر پختون خ خیب
جنبــش حفاظــت از پشــتون ها هم چنــان گویــای ایــن 
واقعیــت اســت کــه پشــتون های آن ســوی دیورنــد بــه 
زنده گــی در قلمــرو پاکســتان راضــی انــد و تمایلــی بــه 

پیوســتن بــه افغانســتان ندارنــد.
منظــور پشــتین و تمــام پشــتون هایی کــه در پاکســتان 
ــد،  ــکیل داده ان ــتون ها را تش ــت از پش ــش حفاظ جنب
خــود را پاکســتانی می داننــد. اعضــای جنبــش حفاظت 
از پشــتون ها و در مجمــوع تمــام پشــتون های پاکســتان 
ــه  ــا ب ــد ت ــتان دارن ــه پاکس ــر ب ــق خاط ــاس تعل احس
ــه لحــاظ فکــری، منظــور پشــتین  افغانســتان. شــاید ب
ــم  ــا ه ــا ی ــتون های دنی ــام پش ــه تم ــق ب ــود را متعل خ
ــلم  ــدر مس ــا ق ــد، ام ــا بدان ــانی دنی ــۀ انس ــام جامع تم
ــی و  ــی، سیاس ــاظ حقوق ــه لح ــه او ب ــت ک ــن اس ای
جغرافیایــی، خــود را متعلــق بــه پاکســتان و قلمــرو آن 

ــد. ــور می دان کش
ــتان  ــت از پشــتون های پاکس ــش حفاظ ــه جنی در این ک
مســالمت آمیز و مشــروع بــود، شــکی نیســت. تردیــدی 
ــا  ــش حفاظــت از پشــتون ها و روزه ــه جنب نیســت ک
مبــارزۀ آنــان، معلــول ســال ها ظلــم و اســتبداد حکومت 
ــین آن  ــی قبیله نش ــت اجنس ــردم هف ــر م ــتان ب پاکس
کشــور اســت. اعضــای جنبــش حفاظــت از پشــتون ها 
ــهروندی در  ــوق ش ــت آوردن حق ــه دس ــر ب ــه خاط ب

ــر  ــن کار از نظ ــد و ای ــارزه کردند/می کنن ــتان مب پاکس
حقــوق مدنــی و سیاســی پذیرفتــه شــده در ســطح دنیا 

اشــکالی نــدارد.
ــب  ــس از تصوی ــه پ ــت ک ــن اس ــر ای ــت دیگ واقعی
ــر  ــت خیب ــا ایال ــین ب ــق قبیله نش ــام مناط ــرح ادغ ط
چشــم  از  او  جنبــش  و  منظــور  پختون خــواه، 
ــی  ــر سیاس ــاد. قش ــتانی اش افت ــاِن افغانس ــان افغ حامی
ــر  ــد از ثم ــتان، بع ــتون در افغانس ــدۀ پش و درس خوان
دادِن مبــارزات منظــور پشــتین، از او و جنبــش اش 
ــتان  ــی پشــتون های افغانس ــتاندند. قشــر سیاس رو گش
ــد منظــور پشــتین آن هــا و در مجمــوع  تصــور می کنن
ــت؛  ــرده اس ــر ک ــتان را تحقی ــتون افغانس ــۀ پش جامع
ــرص و  ــان پروپاق ــه حامی ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ام
بی محاســبۀ منظــور پشــتین در افغانســتان، خــود شــان 

خــود را تحقیــر کردنــد. برخوردهــای ســطحی نگرانه و 
احساســاتی ایــن درس خوانــده گان بــود کــه نتوانســتند 
ــتین  ــور پش ــی منظ ــه و منطق ــات عدالت خواهان مطالب
را بــه درســتی و بــدون برانگیختــن احساســات تبــاری 
ــی و  ــر سیاس ــد. قش ــان کنن ــتان بی ــتون های افغانس پش
درس خوانــدۀ پشــتون یــا بــه واقعیــت و ماهیــت مبارزۀ 
ــی  ــم در پ ــا ه ــد و ی ــرده بودن ــی نب ــور پشــتین پ منظ
ــه  ــن جنبــش ب ــرداری سیاســی و اقتصــادی از ای بهره ب

ــد. نفــع خــود بودن
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــلم ای ــدر مس ــر رو، ق ــه ه ب
پدیده هــا برخــورد منطقــی و واقع نگرانــه داشــته 
ــای  ــه واقعیت ه ــبت ب ــا نس ــرد م ــد رویک ــیم. بای باش
سیاســی و تاریخــی عاقالنــه و مســتند باشــد نــه 

احساســات و نامحاســبه شــده.

ــات(  ــاف ده ــا و انکش ــتا ها )احی ــعه روس وزارت توس
ــن در افغانســتان  ــون ت ــد کــه بیــش از 17 میلی می گوی

بــه آب صحــی آشــامیدنی دسترســی ندارنــد. 
ــوزا(  ــنبه )1۵ ج ــروز سه ش ــن وزارت دی ــووالن ای مس
آبرســانی  پروژه هــای توســعه یی  امضــای  هنــگام 
ــد  ــه ۶۳ درص ــتند ک ــار داش ــا، اظه ــی والیت ه برخ
مــردم افغانســتان بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی 

ــد.   ندارن
مجیب الرحمــان کریمــی، وزیــر توســعه روســتا ها 
گفــت: ایــن پروژه هــای توســعه یی شــامل، حفــر 
شــبکه های  ســاخت  آشــامیدنی؛  آب  چاه هــای 
ــار  ــامیدنی و اعم ــر آب آش ــار ذخای ــانی؛ اعم آب رس

کانــال آبیــاری می شــود.

آقــای کریمــی تأکیــد کــرد کــه بــا تطبیــق ایــن پروژه ها 
یــک بخشــی از مشــکالت مــردم در راســتای دسترســی 

بــه آب صحــی رفــع خواهد شــد.
او گفــت کــه هزینــه مجموعــی ایــن پروژه هــا از ســوی 
وزارت مالیــه و صنــدوق حمایــت از کــودکان ســازمان 

ملل)یونیســف( پرداخــت می شــود.
ــا، حــدود 17۶  ــن پروژه ه ــق ای ــا تطبی ــه او،  ب ــه گفت ب
هــزار روز کاری ایجــاد شــده و بیــش از 22 هــزار 
ــد شــد . ــا مســتفید خواهن ــروژه ه ــن پ ــواده از ای خان

ایــن پروژه هــا در چارچــوب برنامــه آبرســانی ، آبیــاری 
و بهداشــت محیــط زیســت تطبیــق خواهد شــد.

ــدود  ــتا ها، ح ــعه روس ــزارش وزارت توس ــاس گ براس
ــرو   ــالی روب ــکل خشک س ــا مش ــور ب ــت کش 20 والی

ــت کشــور  ــه مســأله خشک ســالی در 9 والی اســت ک
ــد. ــدی می باش ج

ــل،  ــای کاب ــعه یی در والیت ه ــای توس ــروژه ه ــن پ ای
ســمنگان،  بادغیــس، جوزجــان،  بلــخ،  خوســت، 
ــان،  ــور، بدخش ــروان، غ ــی، پ ــار، غزن ــیر، تخ پنجش
ــا،  ــل، پکتی ــد، زاب ــدی، هلمن ــان، دایکن ــار، بامی ننگره
ــد. ــد ش ــق خواه ــتان تطبی ــار و نورس ــاب، قنده فاری

در همیــن حــال، شــرکت آب رســانی شــهری قــرارداد 
ــه ارزش 700  ــانی را ب ــزرگ آب رس ــروژه ب ــار پ چه
میلیــون افغانــی بــا دو شــرکت خصوصــی داخلــی بــه 

امضــا رســاند.
 ایــن پروژه هــا شــامل پــروژه شــبکه آب رســانی 
ــانی  ــروژه آب رس ــاب، پ ــت فاری ــه والی ــهر میمن ش
ــاز  ــروژه آب رســانی ف ــا، پ ــت پکتی ــز والی شــهر گردی
دوم شــهرپل علــم والیــت لوگــر و پــروژه آب رســانی 
ســاحه شــاه شــهید شــهر کابــل انــد کــه بــه ارزش 700 
میلیــون افغانــی از بودجــه حکومــت افغانســتان ســاخته 

خواهــد شــد.
ــانی  شــهر  ــس شــرکت آب رس ــی ریی ــداهلل یالن حمی
ــه  ــه ب ــهر میمن ــانی ش ــبکه آب رس ــروژه ش ــف: پ گ
ارزش 249 میلیــون افغانــی می باشــد کــه توســط یــک 
شــرکت خصوصــی داخلــی در 18مــاه آینــده تکمیــل 
خواهــد شــد کــه از آن 7800 خانــواده مســتفید خواهند 

شــد.

بــه گفتــه آقــای یالنــی، پــروژه آبرســانی شــهر گردیــز 
والیــت پکتیــا بــه ارزش 20۶ میلیــون افغانــی می باشــد 
کــه بــه مــدت 20 مــاه ســاخته خواهــد شــد که توســط 

آن نیازمنــدی 4۵00 خانــواده مرفــوع می گــردد.
آقــای یالنــی افــزود کــه پــروژه  آبرســانی فاز دوم شــهر 
پــل علــم والیــت لوگــر بــه ارزش 82 میلیــون افغانــی 
ــه  ــد ک ــد ش ــاخته خواه ــاه س ــه در 18 م ــد ک می باش

۳000 خانــواده از آن مســتفید خواهنــد شــد.
ــان  ــهری بی ــانی ش ــرکت آب رس ــی ش ــس عموم ریی
داشــت کــه پروژه آب رســانی ســاحه شــاه شــهید شــهر 
ــی می باشــد در 12  ــون افغان ــه ارزش 121 میلی ــل ب کاب
مــاه ســاخته خواهــد شــد کــه نیازمنــدی ۳000 خانواده 

را بــرآورده خواهــد کــرد.
آقــای یالنــی خاطرنشــان کــرد کــه اداره عمومــی 
ــانی در  ــه آب رس ــهری، برنام ــانی ش ــرکت آب رس ش
ــه  ــا اواخــر ســال جــاری ب هفــده والیــت کشــور را ت

ــاند. ــد رس ــان خواه پای
او افــزود کــه برنامــه اداره آب رســانی در قســمت 
مدیریــت فاضــالب ادارات دولتــی نیــز در حــال عملــی 

شــدن اســت.
در  آشــامیدنی  آب  کمبــود  از  نگرانی هــا  هرچنــد 
شــهرکابل وجــود دارد، امــا آقــای یالنــی می گویــد کــه 
آنــان بــا ســاخت بنــد شــاه تــوت تــالش می کننــد ایــن 

مشــکل را حــل کننــد.

منظور          پشتین؛
نور       چشمی دیروز،  خار        چشمی      امروز
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گاهــی اعتــراض می شــود کــه روزۀ دیگـــران در غــرب به دشــوارِی 
ــین  ــه در آیـ ــت ک ــد گفـ ــخ بای ــلمان ها نیســت. در پاسـ روزۀ مسـ
یهــودی روزه هایــی وجــود دارنــد کــه فــرد روزه دار بـــرای بیشــتر 
از 24 ســاعت یعنــی از غــروب آفتــاب تــا مـــدتی پــس از غـــروب 
آفتــاب روز بعــدی، از خـــوردن و نوشـــیدن اجتـــناب مـــی ورزد. 
ــآو« گرفتــه  ایــن نــوع روزه در روزهـــای »یــوم کیپــور« و »تیشــا ب
مـــی شود. روزه در میــان هـــندوها اشــکال گوناگونــی دارد. برخــی 
روزه هـــای آن هـــا بــرای 48 ســاعِت تمــام ادامــه یافتــه و در خــالل 
ــا  ــی نمایند. آن ه ــاب مـ ــیدن آب اجتن ــذا و نوش ــوردن غ آن، از خ

ــد.  ــم دارن ــان تری ه ــای آس روزه ه
پیــروان برخــی ادیــان هنــگام روزه داری از خــوردن غذاهــای 
ــا از نوشــیدن، دســته یی از  ــد، گروهــی تنه ــد دســت برمی دارن جام
تماس هــای جنســی و بعضی هــا از ســخن زدن روزه می گیرنــد. 
در میــان یکــی از قبایــل آســترالیا، زنــان بیــوه بــرای یــک  ســال تمــام 
ــه  ــود ک ــته می ش ــم دانس ــرآن ه ــه الی ق ــد. از الب ــرف نمی زنن ح
ــا  ــان تنه ــد. در برخــی ادی ــم از ســخن روزه می گرفتن ــا ه یهودی ه
ــد؛ و در  ــا ان ــه اش برهمن ه ــه نمون ــد ک ــه روزه می گرفتن ــک طبق ی
برخــی دیگــر از ادیــان روی زمیــن، مــردم هنــگام روزه نــه تنهــا کــه 
ــد.  ــم انجــام نمی دهن ــچ کاری ه ــه هی ــد ک ــزی نمی خورن ــچ چی هی
برخــی ادیــان روزه را بــرای ســرزنش و عقوبــت می گیرنــد و 
گروهــی دیگــر روزه را بــه عنــوان یــادآور خاطــرات دردآور بــه کار 
می برنــد و روزۀ برخــی دیگــر مجموعــه نبایدهایی ســت کــه 

ــد. ــد از انجــامِ آن خــود داری کن روزه دار بای
امــا روزۀ اســالمی بــرای شــکنجۀ بــدن فــرض نشــده اســت، یــادآور 
خاطــرات تلــِخ گذشــته هــم نیســت، یــک تقلیــد قومــی و قبیله یــی 
هــم نمی باشــد، تنهــا یــک رژیــم غذایــی هــم نیســت، یــک عمــل 
فــردی هــم بــه شــمار نمــی رود؛ بلکــه ایــن مناســبِت میمــون فضــای 
ــی کاری  ــاه ب ــان م ــازد. رمض ــون می س ــه را دگرگ ــراپای جامع س
ــی  ــاه بایدهای ــه م ــم نیســت؛ بلک ــا ه ــاه نبایده نیســت، رمضــان م
ــات و  ــرات و صدق ــد روح و خی ــه و تصعی ــه و تصفی ــون تزکی چ
اعمــال خیــر می باشــد. روزۀ اســالمی دارای وقــت مشــخص، متــود 
مشــخص و مفهومــی بســیار گســترده بــوده کــه بــه صــورت بســیار 
ــی و  ــن و زنده گ ــده و دی ــرا ش ــلمانان اج ــان مس ــیعی در می وس
جســم و روح و دنیــا و آخــرت و فــرد و جامعــه را بــا هــم پیونــد 

می دهــد.
ــان  ــا در می ــا و ژرف ــن پهن ــه ای ــه ب ــنتی  ک ــر س خالصــۀ ســخن؛ ه
ــرت  ــه فط ــت ک ــن داش ــد یقی ــد، بای ــته باش ــان ها رواج داش انس
ــد  ــت آن را تأیی ــون طبیع ــش و قان ــی در آفرین ــنن اله ــان، س انس
کــه  اســت  پســندیده یی  از ســنت های  یکــی  روزه  می نمایــد. 
ــیر  ــان در مس ــترِک ادی ــه مش ــد داده و وج ــم پیون ــان ها را به ه انس
تاریــخ بشــر بــوده اســت. اســالم کــه عصــارۀ رســالت های ســماوی 
اســت، از ایــن ســنِت باســتانی نــوِع انســان حفاظــت نمــوده، بــرای 
ایــن فریضــه اصــول و ضوابــط و احــکام مشــخصی تعییــن نمــوده 
و آن را بــه شــکل خیلــی منطقــی، واضــح و معقولــی تنظیــم نمــوده 

اســت.
ــداری  ــی پاس ــگ جهان ــنِگ فرهن ــراث گران س ــن می ــد از ای بیایی

! کنیـم

بخش سیزدهـم

هـ. قضاء پروردگار )قضاء اهلل(  
ــا” آمــده اســت  ــی “إخب ــه معن “قضــاء” گاهــی ب
ــی  ــر” معن ــن صــورت “قضــی”، “أخب ــه ای ــه ب ک
می دهــد ماننــد »وقضینــا الــی بنــی اســرائیل فــی 
ــده  ــاء” آم ــی “إنه ــه معن ــی ب ــاب...«، و گاه الکت
ــم  ــزی )فمنه ــا چی ــیئ ی ــن ش ــان یافت ــی پای یعن
ــری  ــِی دیگ ــی دو معن ــه...(. ول ــی نحب ــن قض م
ــتباهی  ــت و اش ــه اس ــورد توج ــرآن م ــه در ق ک
ــی  ــوم اصل ــان از مفه ــنتی در تلقی ش در کالم س
“قضــاء” رخ داده اســت، یکــی “قضــاء” بــه معنی 
ــی  ــه معن ــم “قضــاء” ب ــری ه اراده اســت و دیگ
“امــر” می باشــد. قضــاء بــه معنــی اراده کــه غالبــًا 
ــول”،  ــول”، “نق ــون “یق ــی چ ــا واژه های ــوام ب ت
ــان  ــده اســت، هم ــن” و “فیکــون” وارد گردی “ک
“ارادۀ” نافــذ پــروردگار را نشــان می دهــد و 
ــق  ــر از طری ــد مگ ــروردگار نمی آی ــذ پ ارادۀ ناف
ــات  ــه “کلم ــده ک ــه ش ــاًل گفت ــات او. و قب کلم
ــت،  ــوج نیس ــوت و م ــس ص ــروردگار” از جن پ
بلکــه وجــود و قوانیــن موضوعــی آن، “کلمــات 
پــروردگار” می باشــد. بــه ایــن صــورت، قوانیــن 
وجــود خــود “کلمــات پــروردگار” انــد و قضــاء 

ــوند. ــناخته می ش ــرم ش مب
بــا توجــه بــه ایــن توضیــح، فــرق بزرگــی وجــود 
دارد میــان “قــول پــروردگار” و “امــر پــروردگار” 
در حالی کــه “قــول” او همــان “کلمــات” اوســت 
ــر” او،  ــن وجــود(  و “أم ــذ می باشــد )قوانی و ناف
ــت  ــل اس ــک عم ــرای ی ــه اج ــتور ب ــان دس هم
ــرباز  ــا س ــد و ی ــرا کن ــد اج ــور می توان ــه مأم ک
ــد »ان  ــم می فرمای ــرآن کری ــن لحــاظ ق ــد. بدی زن
ــد »ان  ــان« و نمی گوی ــدل واالحس ــر بالع اهلل یام
اهلل یقــول بالعــدل و االحســان« چــون “قــول” بــه 
ــدل و  ــرم ع ــود مب ــان وج ــان، هم ــدل و احس ع
احســان اســت کــه دیگــر اختیــاری بــرای انســان 

ــد.  ــی نمی مان باق
ــدر”  ــل “ق ــر” در مقاب ــی “أم ــه معن ــاء” ب “قض
ــنتی رخ داده  ــه  در کالم س ــتباه ک ــد و اش می آی
ــه  ــدر” را ب ــه “قضــا” و “ق ــن اســت ک اســت ای
یــک معنــی گرفته انــد و بــه ایــن صــورت تمــام 
ــدر”  ــا” و”ق ــرۀ “قض ــان را در دای ــرد انس عملک
ــدر”  ــه “ق ــته اند؛ در حالی ک ــور دانس ــی محص اله
چارچــوب وجــودی نظــام تکویــن را گفتــه 
می شــود کــه فعالیــت انســان در درون آن در 
ــورت  ــن ص ــه ای ــد و ب ــت می باش ــال حرک ح
تمــام حــرکات انســانی از “قــدر” پــروردگار 
بیــرون نمــی رود ولــی “قضــاء” بــه معنــی “قــدر” 
ــر” اســت و انســان  ــی “أم ــه معن نیســت بلکــه ب
می توانــد “قضــاء” الهــی را بــه ایــن معنــی 
ــم  ــرآن کری ــد. در ق ــرا نکن ــد و اج ــض نمای نق
آمــده اســت »و قضــی ربــک ان التعبــد و اال ایــاه 

ــانا«.  ــن احس و بالوالدی
اگــر “قضــا” بــه معنــی “قــدر” و یــا “اراده” 
ــی  ــرای انســان باق ــی ب ــذ باشــد، دیگــر امکان ناف

ــد  ــادت نکن ــدا را عب ــه خ ــر این ک ــذارد ب نمی گ
ــه  ــه ب ــد، ک ــان ننمای ــادر احس ــدر و م ــه پ و ب
ــه  ــروردگار و احســان ب ــادت پ ایــن صــورت عب
والدیــن، از مقــدرات مبــرم محســوب می گــردد و 
تبدیــل بــه حقایــق وجــودی می گــردد کــه انســان 

ــود.  ــد ب ــض خواه ــور مح ــر آن مجب در براب
بــا توجــه بــه همیــن نکتــه، عمــر انســانی و رزق 
انســانی نیــز مشــمول “قــدر”  و “قضــا” بــه معنــی 
ــرگ  ــه م ــورت ک ــن ص ــه ای ــردد. ب ــر” می گ “أم
و زنده گــی بــه گونــۀ دو حقیقــت وجــودی، 
ــذف و  ــان در ح ــت و انس ــدر” اس ــی از “ق جزئ
ــذارد،   ــر بگ ــد تأثی ــه نمی توان ــلب آن از ریش س
زنده گانــی،  شــکل  و  زنده گــی  طــول  ولــی 
مشــمول “قــدر” نیســت، بلکــه می توانــد توســط 
ــد و  ــر یاب ــی تغیی ــرفت های علم ــال و پیش اعم
میــزان مــرگ و میــر تنــزل پیــدا کنــد. بــه گفتــۀ 
شــحرور قاتلــی کــه انســانی را کشــته اســت، در 
قــدم نخســت “قضــاء” پــروردگار را نقــض کــرده 
اســت تــا بــه “قــدر” )مــرگ( مقتــول را رســانیده 
ــول در  ــر مقت ــه عم ــت ک ــد گف ــذا نبای ــت، ل اس
ــت  ــوده اس ــداری ب ــان مق ــا “ازل” هم ــدر” ی “ق
کــه دم مــرگ بــود.  اگــر چنیــن تلقــی از قضــا و 
قــدر داشــته باشــیم، در ایــن حالــت قاتــل هیــچ 
ــوان  ــت و نمی ت ــده اس ــب نش ــی را مرتک جرم
وی را مرتکــب یــک فعــل اختیــاری دانســت تــا 

ــر آن او را مجــازات کــرد. ــی ب مبتن
ــاه  ــول را کوت ــل، عمــر مقت ــه قات ــد گفــت ک  بای
نمــوده و قضــاء الهــی را نقــض کــرده و بــه ایــن 
ــن  ــه همی ــود. ب ــمرده می ش ــرم ش ــورت مج ص
منــوال، رزق انســانی نیــز بــه عنــوان اصــل 
ــه  ــد ک ــی می باش ــدر” اله ــی از “ق ــه جزئ تغذی
ــای  ــه منه ــرد ک ــراغ ک ــوان س ــانی را نمی ت انس
ــد.  ــه ده ــود ادام ــانی خ ــات انس ــه حی ــه ب تغذی
ــوط  ــه مرب ــِت رزق و تغذی ــدازه و ماهی ــی ان ول
ــر توســط خــود  ــل تغیی ــه “قضــاء” الهــی و قاب ب
ــد  ــه خداون ــت ک ــد گف ــذا نبای ــت. ل انسان هاس
رفــاه را بــرای غربی هــا مقــدر کــرده و فقــر 
ــا  ــه غربی ه ــت ک ــد گف ــه بای ــا؛ بلک ــرای م را ب
ــاه به وجــود  ــرای خــود رف ذریعــۀ فعالیت شــان ب
آورده انــد و مــا توســط عملکردمــان فقــر را 
آن  ماهیــِت  و  رزق  انــدازۀ  شــده ایم.  پذیــرا 
ــمول  ــه مش ــت، بلک ــی نیس ــدر” اله ــمول “ق مش
ــی  ــه معن “قضــاء” الهــی اســت و قضــاء الهــی ب
ــانی  ــار انس ــط اختی ــه توس ــد ک ــر” می باش “أم
ــود.  ــض ش ــا نق ــردد و ی ــرا گ ممکــن اســت اج
در نتیجــه بایــد گفــت کــه در إعمــال أمــر الهــی، 
ــود  ــی خ ــد زنده گ ــار دارد و می توان ــان اختی انس
ــد و رزِق  ــول ده ــی ط ــرفت های طب ــا پیش را ب
خــود را بــا فعالیت هــای موفــق اقتصــادِی خــود 

ــد. ــاد ببخش ازدی
بخـش سوم

احکام و دستورهای زنده گی در قرآن

قســمت ســومِ نظریــۀ شــحرور، مخصــوص 
ــی  ــی و اخالق ــتورهای حقوق ــکام و دس ــه اح ب
ــجام،  ــاظ انس ــه لح ــد. ب ــم می باش ــرآن کری در ق
همیــن  شــحرور  نظریــۀ  بخــش  مهم تریــن 
ــدگاه  ــحرور دی ــردد. ش ــوب می گ ــمت محس قس
ابداعــِی خــود را به ســان “جهان بینــی” قــرآن 
کریــم، مبتنــی بــر “روش شناســی” ویــژۀ خویــش 
ــدگاه  ــورت، دی ــن ص ــه ای ــد. ب ــرح می نمای مط
ــد  ــدا می کن ــد پی ــش از ح ــی بی ــۀ لیبرال وی جنب
ــز به دســت  ــی نی ــِت چندان ــن موفقی ــه در ضم ک
ــحرور و  ــی، ش ــه دالیل ــا ب ــه بن ــی آورد. اگرچ نم
ــم و  ــرآن کری ــص” )ق ــه “ن ــر ب ــاِل او متعهدت امث
ــاِن  ــا اصالح طلب ــه ب ــند در مقایس ــنت( می باش س
ــر از  ــی کمت ــال او؛ ول ــی و امث ــد تراب ــر مانن دیگ
ــد  ــرار گرفته ان ــرام مســلمانان ق ــورد احت ــا م آن ه
ــه  ــه خالص ــوان این گون ــل را می ت ــن دالی ــه ای ک

نمــود: 
ــر توســعه  ــی ب ــان مبتن ــدگاه اصالح طلب ــک( دی ی
ــا  ــل از “اصــول” ی ــد دلی ــا چن ــه، یکــی ی و تقوی
“ادلــه” ســنتی می باشــد و بــه ایــن صــورت 
موفــق بــه راه انــدازی یــک “قرائــت” ســاختارمند 
از نــص نمی گردنــد؛ درحالی کــه شــحرور و 

ــد. ــق بوده ان ــتر موف ــن راه بیش ــال او در ای امث
ــه  ــم را ب ــرآن کری ــاِل او ق ــحرور و امث  دو( ش
ــرای  ــل ب ــۀ “کام ــک “ُکل” و “ نظری ــورِت ی ص
“ســبک” حیــات می داننــد و روایــت قرآنــی 
کــه  می پندارنــد  کامل تریــن  را  زنده گــی  از 
در  اســالمی  “شــریعت”  ناکامــی  نتیجــه،  در 
رهبــری “روابــط اجتماعــی مــدرن “ را مبتنــی بــر 
ــد  ــص” می دانن ــی “ناق ــی و جهان بین روش شناس
ــت”  ــته از “قرائ ــود برخاس ــۀ خ ــه نوب و آن دو ب
ــن صــورت،  ــه ای ــص” می باشــد و ب ــاکام از “ن ن
قربانــی  بــه  می توانــد  تنهــا  مصلحت گرایــی 
شــدِن نــص بــرای مصلحــت بیـــنجامد و بــه این 
شــکل حاکمیــت ارزشــی نــص از میــان مــی رود، 
ــوان حــدود  ــت مجــدد می ت ــا قرائ ــه ب درحالی ک
ــح در  ــه مصال ــعه داد ک ــص را توس ــرو ن و قلم
ــی  ــه قربان ــازی ب ــرد و نی ــرار گی ــره ق ــن دای ای

ــردد.  ــص نگ ــدن ن ش
 ســه( دیــدگاه شــحرور و هم طیف هــای او از 
ــردد  ــاز می گ ــی آغ ــاِص قرآن ــی” خ “روش شناس
ــاختار  ــک س ــازی ی ــن و قاعده مندس ــا تبیی و ت
ــۀ  ــه نظری ــد؛ در حالی ک ــداد می یاب ــی امت حقوق
ــا  ــن حوزه ه ــی از ای ــر در یک ــان دیگ اصالح طلب
نمی توانــد  نهایــت  در  و  می مانــد  محصــور 
ــوب  ــت” محس ــک “قرائ ــع آن ی ــی جام ــه معن ب
ــی و  ــن همــه، حاکمیــت ذهن ــا ای ــی ب گــردد. ول
روانــیـ  اجتماعــی میــراث و “قرائــت” ســنتی بــر 
جوامــع اســالمی، باعــث شــده اســت کــه نظریــۀ 
شــحرور و نظریــات دیگــری از ایــن قبیــل 
ــدگاه  ــا دی ــه ب ــد در مقایس ــی گردن ــر تلق بیگانه ت

اصالح طلبــان معــروف.   

در    قرآن    شـناسی ِ شحرور       ز    نظریات    ا فشرده یی   
بخش چهاردهـمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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ما چه چیزي را از دست داده ایم؟ چه بن مایه هایي از شعور 
ادبي نثر پارسي  در خودش رمبیده است که موجب شده 
مثل یک ساختمان کج وکوله بیـندیشیم؟ بر سر آن نشانه ها 
با  و  آن ها  بر  تکیه  با  مي توانست  که شهرزاد  معماهایي  و 
آگاهي از خطر کشته شدن توسط »شاه زمان«، شب را در 
در  پیاپي  شب هاي  تا  را  او  و  برساند  صبح  به  حجله اش 
تعلیق نگه دارد، چه آمده است؟ بر سِر این جامعۀ فرهنگي، 
بر سر روح ادبِی این قلمرو چه آمده است؟ تا می جنبی که 
نفس بکشی و عقده خالی کنی و بپرسی که در کجای جهان 
قرار داری، هیوالی دروغین اما آهنین و بی فکِر »در حال 
گذر«، پای غول پیکرش را که با دوصد استدالل و سفسطه 

آراسته شده است، بر سرت می گذارد و مي گوید:
»تو نمی فهمي. ما در حال گذريم!« 

هیچ چیز مثل سابق نیست. پشت ویترین مغازه ها، شتران 
آن که  بدون  اند  ایستاده  ردیف  سخن گو  عروسکان  و 
از»لطیف« و »الدوز« خبري باشد. اصاٌل لطیف، به مسلسل 
این  به  ندارد  نیاز  الدوز دیگر  نیست.  پشت شیشه محتاج 
غصه  برای  فرصتی  چون  بیاندیشد،  غصه دار  موضوعات 
بازارها  امروز بزرگ شده و در  ندارد. لطیف های  خوردن 
اقتصاد چسبیده  داللی می کنند و خود مثل خوره بر پیکر 
هم  افسوس  حتا  مي خندند!  خودشان  کودکی  به  و  اند 
می خورند که در جوانی شان این چنین تصورات احمقانه یی 
را  در ذهن شان داشته و شب تا صبح در خیال خودشان با 
شتران سخن گو درد دلي داشته و عقده ها و گرسنه گی شان 
مهرباني  اند. کالغ  تقسیم می کرده  تکه یي  با عروسکان  را 
الدوز  از  اکنون  می دزدید،  حوض  لب  از  را  صابون  که 
تا بدون هیچ  یاد بگیرد  می خواهد که سوراخ در روها را 
زحمتی بتواند پیزا سفارش دهد!  مغازه ها همه چیز را ارزان 
که  بارتلمي  قول  به  ندارد.  خریداري  چون  فروشند،  مي 
یکي از نویسنده گان پست مدرن به شمار می آید، دیگر شنل 
قرمزی خود به تنهایی با تفنگش گرگ را نشانه می رود و 

او را از پا در می آورد. 
همۀ آدم ها پخته و عاقل شده اند. حاال بچه ها پیش از انجام 
هر کار  چرتکه می اندازند و برای خلق هر »کلمه« ابتدا آن ها 

را به ارقام پولی تبدیل می کنند! 
و  ادبی  به جامعۀ   می  توانند  کمکي  عاقل چه  آدم های  این 
یا  است  شده  سیاست زده  ادبیات  آیا  بکنند؟  من  فرهنگی 
سیاست ادبیات را رنگ کرده است؟ اما نه، انگار که هیچ 
حال  در  جامعه   این  شاید  هست.  هم  و  نیست  هم  کدام 
ادبیات را مسخ می کند چون  ادبیت  دارد  »گذر« است که 
زرق  پر  ماشیني  آدم  یک  مثل  می جوید.  سود  کار  این  از 
و برق اما بی خاصیتش کرده است. در نتیجه، خواننده  به 
مرور افسرده شده و به کنج انزوای خود پناه می برد و به 
در   را  آن  فلم  می دهد  ترجیح   کتاب،  یک  خواندن  جای 
وقتي  می ترسد  من  دختر  کند.  تماشا  دنج  تاریکخانۀ  یک 
می بیند شنل قرمزی هم رنگ او نیست. مال دنیای او نیست 
مهر  از جنس  من  کودک  دارد. جنس  فرق  او  با جهان  و 
است. او به قهرمانی نیاز دارد که اتفاقًا گول بخورد. گول 
یک  خمیرۀ   جزو  حتا  است.  کودک  یک  طبیعت  خوردن 
آدم بزرگ هم باید باشد. در قصه های عامیانه، گرگ باید 
قرمزی.  شنل  تفنگچۀ  با  نه  شود،  کشته  شکارچی  توسط 

کودک من باید بتواند همه چیز را سرجای خودش ببیند.
است.  آمده  آدم ها  درون  به  بیرون  از  کشمکش  و  تضاد 
فایده  چه  ولی  اند.  شده  پنهان  ما  روح  در  آدم های شرور 
دارد وقتي رستم دستان ذلیل و حقیر شده و در شهری پر 
از آهن گرفتار آمده است. در ادبیاِت امروز دیگر یک دیو 
تجسم عیني ندارد. فقط پهلوانان مانده اند، و وای به حال 
پهلوانی که حریفي برای مبارزه نداشته باشد. خود به خود 
و  زمین  به  قهرمان.  به یک ضد  است  تبدیل شده  قهرمان 

زمان  دشنام می گوید و به در و دیوار  لگد می کوبد! 
شنل قرمزي یي که گرگ شکار می کند، به چه کار کودک 
من می آید؟ او عاقل شده و عقل یک آدم بزرگ را هم دارد. 
ُخب در چنین وضعی، یک آدم عاقل چه طور می تواند به 
بیاندیشد؟ کاراکتری که عاقل شده  دوست داشتن دیگران 
اتفاقًا به آن هایی که عاشق می شوند، می خندد و آن ها را به 

تمسخر می گیرد.
 نقل مجالس شده است »ادبیات متفاوت«. ولی به ادبیات 
متفاوت که نگاه می کني، می بیني او سرجای خودش است و 
اتفاقًا منطق خودش را هم دارد با این تفاوت که نویسندۀ ما 
آدمک های کج وکوله یی می سازد و به جای ادبیات مدرن یا 
پست مدرن به خورد من خواننده می دهد. نتیجه آن که: مقولۀ 
»ادبیت« که زمانی جان و روح یک قالب اثری را تشکیل 
لباسی که نه این طرفی ست و  می داد، حاال تبدیل شده به 
با  من  و  »برره »یی!  زبان  و  لباس  است  آن طرفي. شده  نه 
هزار شوق و ذوق انتظار می کشم که ساعت شروع آن فرا 
برسد، تا با خانواده ام با ِهرِهر و کِرکِر بتوانیم مدتی خود را 
از فشارهای روحي این اژدهای مریض و دیوانۀ پرطمطراق 

و زیبا خالص کنیم. 
انگار که در تاریکي عمیقي فرو رفته باشي، چشمانت فقط 
و  را پشت خودشان می آورند و می برند!  از تخیل  شبحی 
وقتي می ایستي تا چشمانت به تاریکی عادت کند، می بینی 
که سیاهت کرده اند، چون که زبان متفاوت، زبان چند متر 
آن طرف تر است. در دهکدۀ  جهانی که انسان تصور می کند 
بزرگ شده و همه چیز را می داند، پا را که از خانه بیرون 
می گذاري، حالت از خودت  به هم می خورد. کودک آزاری 
شده  خوشگل  و  شیک  مدرن،  ادبیات  مثل  برده داری  و 
در  که  دارد  را  دخترانی  و  مردان  شمایل  و  شکل  است. 
لباس های  می دهند.  سرویس  رستورانت ها  و  کازینو ها  
گران قیمت پوشیده اند اما خودشان آن ها را انتخاب نکرده، 
بلکه کارفرمایان  آن ها را فقط برای حفظ آبروی شرکت و 

موسسه براي شان سفارش داده و دوخته اند. 
پارک  در  که  مي بینی  را  زنی  نیمه شب  دوازده  ساعت 
مِن  تا  می فروشد  آش  خود  مخارج  براي  شهر،  هنرمندان 
نویسندۀ کروات دار   شسته و رفته که بوی عطر گران قیمتم 
از لبا س های گران قیمت ترم فضا را پر کرده است، با دوست 
دخترم از صنف هاي داستان نویسی و همایش های هنری و 
ادبي بیرون آمده از کنار او بگذریم و کسی چه می داند شاید 
دل چسب  سرمای  در  و  بخریم  او  از  آشي  کاسه  یک  هم 

پارک، نوش جان کنیم و بعد با خود بگوییم: 
آدم ها  این  وجود  است.  گذر  حال  در  جامعه  »ُخب 

طبیعي ست!«
نگاه مان  فقط  می بیني  می کني،  قاضي  که  را  خودت  کاله 
متفاوت شده است و نه فکرمان. شاید جامعۀ ما هنوز طفل 
است. شعر پست مدرن می گوییم بدون آن که از فلسفۀ آن آگاه 
باشیم. عادت کرده ایم فقط به گرفتاری هاي روحي خودمان 
می گیرد،  سرچشمه  تنبلي  و  پرخوری  از  آن ها  بیشتر  که 
ادبیات می تواند فقط به خودش فکر کند؟!  فکر کنیم. مگر 
به  باید  ابتدا  درون،   دیو  بردن  بین  از  و  دادن  نشان  برای 
از  را  باید آن  به قول حکیم فردوسي،  آن عینیت بخشید و 
خواب بیدار کرد. باید او را به گونه یی ساخت که با قوانین 
خود،  به  مخصوص  پیچیده گي هاي  همین طور  و  زنده گي 
همگونی و همخواني داشته باشد. هارموني و تناسب، الزمۀ 
بردن  به کار  در  توازن  و  فورم  در  تناسب  ادبي ست.  اثر  هر 
انگیزه برای قهرمان و همچنین ضد قهرمان می تواند  عنصر 
پارادوکسی پیش برنده را در ارتقای خط سیر کنش داستانی 

بنا کند.     
خواند.  خود  روح  آرامش  برای  فقط  را  نماز  نمی توان 
پیر شده و  بوده، حاال  الگو  ما  براي  روشنفکرانی که زماني 
در گوشۀ خانه هاي شان نشسته و مرتاض شده اند! ریاضت 
می کشند و خود را برای ظهور منجی آماده می کنند. ادبیات 
هیچ گونه تعهد ی ندارد. انسان عقیم می پروراند و در خدمت 
مثل  دیگر  بورژوا  و  مرفه  طبقۀ  حتا  است.  درآمده  اغیار 
سابق فکر نمی کند. طبقۀ مرفه پنجاه سال پیش معنوی تر و 
خوش فکرتر از انسان بوروژوایی امروز بود. نگاه همۀ  قشرها 
معلق  وهم  و  هیچ  بین  رجا  و  از خوف  و   شده  تکه  تکه 

مانده است.
کرده ایم  عادت  دل شوره هایی  و  خواب ها  وسوسه ها،  به 
خاکي  کرۀ   از  قسمت  این  فرهنگ  و  عقاید  هم جنس  که 
هف  هچل  ادبیات  به  را  متفاوت  ادبیات  اشتباهی،  نیست. 
تبدیل کرده اند. بیچاره از آلن رب گری، بارتلمی، بورخس 
این ها  منکر  اند. کسي  قلم  نوِع  این  و آن هایی که سردمدار 
سخن  خویش  زماِن  زباِن  با  و  موقع  به  آن ها  اتفاقًا  نیست. 
که  است  رسیده  مرحله یی  به  شرقی  انسان  آیا  اما  گفته اند. 
مدلول ها  که  زبانی  آیا  کند؟  درک  را  بیمار  زبان  این  بتواند 
و معانی یک جامعۀ خشک و رباتي است را می توانیم درک 
انسان  و  است  فاقد همه چیز  کنیم؟ سارتر مي گفت: جهان 
باید با اندیشیدن و ارادۀ خود، جهان دیگری  بسازد. اما کدام 
انساني  باشد.  رسیده  به خودآگاهی  ابتدا  که  انساني  انسان؟ 
بسازد.  را  خود  بهشت  فلسفه،  و  هنر  با  تا  دارد  تالش  که 
کمونیسم چه ایده آل هایي که براي انسان نداشت؛ اما از همان 
اول اشتباه کرد. در علم ماتریالیست هیچ نقصي نیست؛ بلکه 
ایراد در نوع تصمیم گیری نسل دوم از رهبران انقالب 1917 
نهفته بود. فقط پرولتاریا می توانست کمونیست را رهبری کند 
چرا که او  به هیچ نوع و گونه یی از سرمایه وابسته نبود. در 
حالی که انسان آن روز  هنوز به زمین فکر می کرد و نتوانسته 
بود فکر ُخرده بورژوایی را از سرش بیرون کند. در حالي که  

پرولتاریا مالک هیچ چیزی نیست جز زور بازویش. 
به  گوتیک  نقاشی  هیچ وقت  را  آسیایی  انسان  یک  شاید 
نیاورد، حاال هر چه قدر هم این سبک در خودش  وجد 
تعجب  با  اما  باشد.  داشته  عمیقي  و  گوناگون  معاني 
می بینیم که عکسش صادق است! قصه های هزار و یک 
شب، رویاهای پخته و برشته شدۀ انسان غربي را بیشتر 
معماری  دیدن  برای  حتا  که  آن جا  تا  می دهد  قلقلک 

قصرهای شاهزاده گان شرقي تا اصفهان هم سفر می کند.
ماشینی،  انسان  مانند  رمان  و  داستان  در  فورم  و  ساختار 
را  اول  حرف  تکنیک  و  شده  خوش ساخت  و  شیک 
می زند، بدون آن که روح در آن دمیده باشد. در داستان، 
کنار  را  طبیعت  است.  رسیده  خود  حداقل  به  توصیف 
می زنیم.  حرف  خودمان  درون  هیوالی  از  و  گذاشته ایم 
زماني دورکهیم معتقد بود که انسان به منیت رسیده است. 
به خودش فکر می کند. برخالف سنت هنر گام برمی دارد. 
چرا که هنر، تالش مي کند از قید عینیت ها و محسوسات 
برای  که خداوند  کاری  همان  یعني  بیاید؛  بیرون  علمي، 
می دهد.  انجام  مابعدالطبیعه  واقعی  دنیای  دادن  نشان 
مقیاسی  با  را  خود  آفریده های  و  نشانه ها  تمام  خداوند 
کوچکتر براي دنیایی کوچکتر خلق کرده و با آن ها براي 
ما مثال »این همانی ست« مي زند تا ما بتوانیم با چشمانی 
عنصر  حتا  ببینیم.  را  آن ها  است،  جهان  این  مختص  که 
»زمان« نیز در حقیقت نمونه یي از  زمان حقیقی ست که 
در عالم باال وجود دارد.  ولي حاال چه شده است؟ اصاًل 
بتواند  که  ندارد  قرار  خداوند  جایگاه  در  دیگر  نویسنده 
از روح خود در این ماشین  بدمد. روح او در نمادها و 
گم  نبودن  و  بودن  و  بین  غریب،  و  ناشناخته  نشانه های 
شده است! انسان شرقی را هنوز تراژدی ها و حماسه های 
مذهبی و اساطیری به وجد می آورد. هنوز فارسی زبانان 
نیاز دارند که به نصیحت گذشته گان خود گوش فرا دهند. 
چرا این طور نباشد وقتي هنوز نثری به شیوایی و زیبایی 

زبان »گلستان« سعدی در جهان نوشته نشده است؟!
اگر می خواهیم به نور فکر کنیم، چاره یی نداریم جز این که 
دوباره به آسمان نگاه کنیم . با زندگي کردن در قطارهای 
خشک،  و  سرد  سلول های  در  خوابیدن  و  زیرزمیني 
نمی شود آسمان را آن گونه که پدران مان می دیدند، ببینیم. 
طبیعي  و  کند  زندگي  طبیعت  از  جدای  نمی تواند  آدمی 

بیاندیشد. 
هنگامی که گسترۀ  نگاه مان فقط در مقیاس و اندازۀ زمان 
باشد،  زندانی  دیواری  ساعت  یک  اهریمنی  و  خاکی 
بي اختیار روح مان را به کوربیني عادت داده ایم. و تاریکی 

پایان همه چیز است. 

»عباس مؤذن« 



د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا د دینــي 

عاملانــو له خــوا پــه افغانســتان کــې د 

ــته  ــو وروس ــاروا بلل ــه ن ــړې ل ــې جګ روان

شــمېر  يــو  د  چــې  ښــيي  هیله منــدي 

ــه  ــولې ت ــه س ــا ب ــو لېوالتی ــب مرشان طال

زیاتــه يش.

د دې شــورا ویانــد ســید احســان طاهــري 

وايــي، پــه افغانســتان کــې د روانــې جګړې 

پــه اړه د دینــي عاملانــو فتــوا زیــات شــمېر 

ــړې  ــې د جګ ــوي چ ــه وهڅ ــان دې ت طالب

پــر ځــای د ســولې الر خپلــه کــړي.

ــنبې »۱۳۹۷  ــې ش ــري د س ــاغيل طاه ښ

کال د غربګــويل ۱۵« پــه ورځ ازادي راډيــو 

ــل: ــې ووی ــه دې اړه داس ــه پ ت

ــه  ــږي پرت ــوا صادرې ــې فت ــې داس ــه چ »کل

لــه شــکه چــې د طالبانــو بېالبېلــې پــوړۍ 

پــرې فکــر کــوي چــې کــوم جنــګ تــه چې 

مــوږ دوام ورکــوو، رشعــي او جهــاد نــه دی 

او نــاروا دي چــې لــه دې رسه د طالبانــو د 

رهــربۍ پــه کچــه کــې د پــرون پــه نســبت 

ــا زیاتېــږي.« لــه ســولې رسه لېوالتی

نومــوړي دا شــان وویــل چــې د دینــي 

عاملانــو له خــوا پــه افغانســتان کــې د 

ــه  ــه دغ ــه پ ــل ب ــاروا بل ــړې ن ــې جګ روان

ــو  ــړ د ځين ــه مالت ــړې پ ــې د جګ ــواد ک هې

فتــواوې  علــاوو  د  هېوادونــو  بهرنیــو 

کــړي. بې ارزښــته 

دا څرګندونــې په داســې حــال کــې مطــرح 

ــه ورځ »۱۳۹۷  ــنبې پ ــې د دوش ــږي چ کې

ــه  ــې ل ــل ک ــه کاب ــويل ۱۴« پ کال د غربګ

ټــول افغانســتانه زرګونــه دینــي عاملانــو پــه 

ــه افغانســتان کــې  ــوا کــې پ ــه فت ــوه متفق ي

روانــه جګــړه نــاروا وبللــه او د جګــړې لــه 

ــتنه  ــد غوښ ــې د اوربن ــو ی ــکېلو اړخون ښ

وکــړه.

ــتان  ــه افغانس ــې پ ــل چ ــان ووی دوی دا ش

ــري او  ــواز نه ل ــڅ ډول ج ــاد هې ــې جه ک

ځامنرګــي بریدونــه حــرام دي.

ــتان  ــه افغانس ــربه پ ــه خ ــاوو پ ــو عل د دغ

کــې روانــه جګــړه دینــي او رشعــي صبغــه 

ــو  ــې بهرنی ــړه ده چ ــدا جګ ــري او هم نه ل

ــړې ده  ــاعده ک ــه مس ــې زمین ــو ته ی مداخل

ــل  ــۍ الم ــو د بدنام ــالم او افغانان او د اس

ــوې. ش

ټینــګار  پــه دې  ګډون والــو  غونــډې  د 

درلــود چــې ســوله او د ســولې پــه اړه 

ــه  ــو مهال وېــش ل خــربې کــوالی يش، د ی

ــه  ــو وتلــو ت ــه افغانســتانه د بهرنیان مخــې ل

ــړي. ــواره ک الر ه

ــې  ــوې اعالمي ــو د ي خــو وســله والو طالبان

ــه  ــو دغ ــي عاملان ــو رسه د دین ــه خپرول پ

ــې دي چــې  ــيل ی ناســته رد کــړې ده او وی

ــه  ــه الرې هڅ ــتو ل ــان ناس ــکا د دا ش امری

کــوي، د افغانســتان د اشــغال لپــاره جــواز 

ترالســه کــړي.

ــې  ــي جرګ ــې د ول ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــي،  ــان واي ــه عرف ــي عرفان الل ــم من دوه

ــل  ــاروا بل ــړې ن ــې د جګ ــتان ک ــه افغانس پ

ــرالی يش. ــز ل ــو اغې ــه ذهنیتون ــه عام پ

ښاغيل عرفان زیاته کړه:

ــړی د  ــو لوم ــر ټول ــوا ت ــۍ فت ــًا پرون »یقین

ــري او  ــز ل ــت اغې ــر ذهین ــو پ ــو خلک عام

هغــه ذهنیــت چــې خلکــو د علــاوو 

د خاموشــۍ پــه اړه درلــود ختــم شــو، 

ــې  ــوې چ ــدا ش ــم پی ــدي ه ــه هیله من دغ

ځامنرګــي بریدونــه او چاودنــې دینــي 

ــي  ــې دین ــان چ ــه کس ــري، هغ ــه نه ل صبغ

پوهــه لــري، پرتــه لــه شــکه چــې پــه هغوی 

تأثیــر لــري او هیلــه لــرو چــې دوی په خپــل 

ــړي.« ــه وک ــا کتن ــر بی فک

دینــي علــاء په داســې حــال کــې پــه 

ــد او د  ــر ض ــړې پ ــې د جګ ــتان ک افغانس

ــې  ــادروي چ ــوا ص ــړ فت ــه مالت ــولې پ س

څــه مــوده وړانــدې د افغانســتان، پاکســتان 

ــه  ــو پ ــي عاملان ــګونه دین ــا لس او اندونیزی

افغانســتان کــې ځامنرګــي بریدونــه او 

ــر خــالف  ــن پ تاوتریخوالــی د اســالم د دی

ــه. وبال

دا شــان پــه يــو شــمېر والیتونــو کــې ځینــو 

ــو رسه  ــه درول ــو د پرلــت د خیمــو پ ځوانان

ــد  ــو د اوربن ــکېلو اړخون ــه ښ ــړې ل د جګ

غوښــتنه وکــړه.

پــه همــدې حــال کــې يــو شــمېر هلمنــدي 

ځوانانــو د کابــل پــه لــور پلــی حرکــت پیل 

کــړی چــې غوښــتنه يې پــه افغانســتان کــې 

ــت  ــولې ټینګښ ــول او د س ــړې ختم د جګ

دی.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2280  چها  ر  شنبه         16  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    21 رمضان   مبارک    y 1439  6 جون       ۶2018

واکنش ها به فتوای علامی دین دربارۀ جنگ جاری در افغانستان

»مـوضع علـما تاریخـی بـود«

د سولې شورا:

 وروستۍ فتوا به سولې ته د يو شمېر 
طالب مرشانو لېوالتیا زیاته کړي

روزانـه چهـار تُن زبالـۀ...
ــزاران داش  ــتیکی، ه ــای پالس ــار زباله ه ــد، در کن می گوی
خشــت پزی بــه گونــۀ غیرمعیــاری در کابــل فعالیــت 
می کنــد و دولــت بایــد جلــوی فعالیــت آن هــا را بگیــرد.
حمیــداهلل فاروقــی، رئیــس دانشــگاه کابــل در این نشســت 
می گویــد، از آن جــا کــه حفاظــت از محیــط زیســت 
ــکدۀ  ــاد دانش ــت، ایج ــهروندان اس ــی ش ــئولیت تمام مس
محیــط زیســت در دانشــگاه کابــل و فراهم ســازی زمینــه 
ــتا،  ــن راس ــی در ای ــی و تخنیک ــای علم ــرای پژوهش ه ب

بســیار مفیــد واقــع شــده اســت.
ــاعت  ــر س ــه در ه ــد ک ــان می ده ــی نش ــای جهان آماره
یــک میلیــون بوتــل پالســتیکی در جهــان تولیــد می شــود 
و ســاالنه 1۳ میلیــون تُــن پالســتیک در اقیانوس هــا 

ســرازیر می شــود.
بلندبــردن آگاهــی مــردم بــرای نگهــداری محیــط زیســت 
و تحریــک سیاســتمداران بــه گرفتــن تصمیم هایــی بــرای 
رویارویــی بــا تخریــب محیــط زیســت و گونه هــای 
انگیزه هــای  و  اهــداف  دیگــر  از  جانــوری  زیســتی 
ــط  ــی محی ــوان روز جهان ــون به عن ــم ج ــذاری پنج نام گ

ــوده اســت. زیســت ب

طالبـان در برابـر فتـوای عالمـان دیـن در کابـل در پیونـد 
بـه جنـگ و حمـالت انتحـاری واکنـش نشـان داده و آن 
را اقـدام انجـام شـده توسـط امریکایی ها می خواننـد و اما 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی از این اقـدام عالمـان دین 

اسـتقبال می کنـد.
روز دوشـنبه هفتـه روان 14 جـوزا/ خـرداد، بیـش از 2 
هـزار عالم دینی از سراسـر افغانسـتان با برگزاری نشسـتی 
درخیمـه لویـه جرگـه کابـل گـرد هـم آمدنـد و جنـگ و 
حمـالت انتحـاری را حرام  خوانده و کشـتار افـراد ملکی 

را گنـاه کبیره دانسـتند.
گـروه طالبـان در واکنـش بـه آن دیروز سه شـنبه 1۵ جوزا/ 
خـرداد، بـا انتشـار خبرنامـه ای گفتنـد، ایـن نشسـت بـه 
فرمایـش امریکایی ها برگـزار گردیده و ریشـه دینی ندارد.
طالبـان  سـخن گوی  را  خـودش  کـه  مجاهـد  اهلل  ذبیـح 
می خوانـد، بـا نشـر اعالمیه یی گفتـه که فتوای صادر شـده 
از سـوی عالمـان دیـن در کابـل، از پیش تهیه شـده بود و 
عالمـان دین فقـط بـرای نظرخواهی دعوت شـده بودند و 

بـر آن مهـر تایید گذاشـتند.
در خبرنامه طالبان آمده اسـت: »امارت اسـالمی افغانسـتان 
ایـن گونـه نشسـت ها را خالصتـاً پروسـه اسالم سـتیزانه ی 
امریـکا می دانـد کـه پـالن، اکمـال و عملـی شـدن آن از 
می شـود،  رهبـری  اشـغال گر  امریکایی هـای  سـوی 
امریکایی هـا می خواهنـد توسـط چنیـن نشسـت ها اشـغال 
ظالمانـه ی نظامـی خـود را صبغـه دینـی داده و جهاد ملت 

افغانسـتان در برابـر آن هـا را مـردود ثابـت کننـد«.
ایـن در حالـی اسـت کـه غنـی از صـدور فتـوای عالمـان 
دینـی در پیونـد بـه جنـگ و حمـالت انتحـاری اسـتقبال 
کـرده و از طالبـان خواسـته تـا به رونـد صلـح و مذاکره با 

بپیوندند. افغانسـتان  حکومـت 

مجلـس سـنا ضمن اسـتقبال از صـدور فتوا توسـط حدود 
دو هـزار علمـا بر ضـد جنـگ و انتحاری در کشـور تاکید 

دارد کـه ایـن فتوا یـک اقدام تاریخی اسـت.
عبداهلل قرلق یکی از سـناتورها در نشسـت امروز سه شـنبه 
)1۵ جـوزا( مجلـس سـنا گفـت که نشسـت علمـای دینی 
یـک اقـدام تاریخـی بـود و یـک فتـوای تاریخـی هـم در 
مـورد حـرام بـودن جنـگ،  دهشـت افگنـی و انتحـاری 

کردند. صـادر 
آقـای قرلـق گفـت: »شـمار 2000 علمـای کشـور فتـوای 
متفقـه  ای را صـادر کردنـد که براسـاس آن جنـگ فعلی در 

کشـور حرام دانسـته شـده اسـت.«
بـه گفتـه او، مـردم افغانسـتان بایـد از صـدور ایـن فتـوا 
تمجیـد کـرده و بـه منظور ختـم جنگ در کشـور همنوایی 

. کنند
آمنـه افضلی دیگـر عضو مجلس سـنا نیز این فتـوارا اقدام 
نیـک و شـجاعانه عالمـان دینـی توصیـف کـرد و تاکیـد 
ورزیـد کـه دیگر برای ادامـه جنگ در کشـور هیچ بهانه ی 

مـورد پذیرش نیسـت.
محمـد حسـن هوتـک هـم افـزود کـه با توجـه بـه فتوای 
علمـا امیـدواری کرد کـه این فتـوا بتواند از ادامـه جنگ و 

خشـونت در کشـور بکاهد.
همچنین، سـناتوران در نشسـت روز گذشـته مجلس سـنا 
حملـه انتحاری بر نشسـت دیـروز علما را یـک عمل ضد 

اسـالمی مخالفان مسـلح دولت اعـالم کردند.
محمـد حنیـف حنفی هم گفـت که حمله دیـروز انتحاری 
بـر نشسـت بزرگ علمـا در واقـع حمله باالی اسـالم بود؛ 

زیـرا علما ورثه انبیا هسـتند.
عبـداهلل قرلـق گفـت کـه حملـه دیـروز انتحـاری نشـان 
دهنـده زوال سیاسـی گـروه طالبـان اسـت و ایـن گـروه 

بجـای اینکه از دسـتورات اسـالم پیـروی کننـد، برخالف 
می کنـد. آن عمـل 

گاللـی اکبـری هـم گفـت کـه علمـای دینـی بخاطـر بیان 
حقیقـت و دسـتورات اساسـی دینـی مـورد هـدف قـرار 

گرفتنـد و تعـداد آنـان کشـته شـدند.
گفتنی سـت کـه حکومت افغانسـتان چند ماه پیـش نیز بار 
دیگـر یـک طرح پیشـنهادی صلـح را بـرای طالبـان اعالم 

کـرده بود کـه از سـوی طالبان رد شـده بود.
نشـر  بـا  هـم  افغانسـتان  در  قاطـع  حمایـت  ماموریـت 
خبرنامه یـی از فتـوای عالمان دینی در برابـر وضعیت روان 

در کشـور اعـالم حمایـت همه جانبـه نموده انـد.
ناتـو گفته اسـت کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان کوشـش 
صلـح  کـه  را  افغانسـتانی ها  صـدای  کـه  می کننـد 
می خواهنـد، خامـوش نماینـد؛ امـا افـزوده کـه ماموریـت 
حمایـت قاطـع در پهلـوی مـردم و دولـت کابـل از موقف 
شـورای سرتاسـری علمـا حمایـت همه جانبـه می نمایـد.
در خبرنامـه ماموریـت حمایـت قاطـع در افغانسـتان آمده 
کـه ایـن ماموریـت حمله انتحـاری باالی علمـای دینی در 

کابـل را تقبیـح می کند.
افغانسـتان،  علمـای  سرتاسـری  شـورای  آن کـه  از  پـس 
سیاسـت شـان در مورد وضعیت فعلی و انجـام  حمله های 
انتحـاری و انفجـاری را واضـح سـاختند و آن را حـرام 

اعـالم کردنـد، مـورد حملـه انتحـاری قـرار گرفتنـد.
در آن حملـه انتحـاری کـه توسـط یـک فـرد پیـاده انجـام 
شـده بـود، بیـش از ۳0 تـن کشـته و زخمـی شـدند و 
مسـؤولیت آن را گـروۀ داعـش برعهده گرفـت؛ اما وزارت 
امـور داخلـه  ایـن ادعـا را رد کـرده و گفتـه کـه حملـه 

انتحـاری انجـام شـده کار شـبکۀ حقانـی بـوده اسـت.
وامـا حـدس وگمان هـای هـم وجـود دارد مبنـی براین که 
حملـه انتحـاری انجام شـده بـه دسـتور نظامیان پاکسـتان 
صـورت گرفته تا نظامیان افغانسـتان را مصـروف نگهدارد 
تـا پاکسـتان بتوانـد بـا خیـال آسـوده حصارکشـی در مرز 

دیورنـد را انجـام دهد.
منابعـی در ریاسـت امنیتـی ملـی گفتـه اند که سـراج الدین 
حقانـی و مـال یعقـوب معاونیـن او، بنابـر دعوت رسـمی 
مقام هـای پاکسـتانی در شـهر کراچـی، با مقام هـای نظامی 
مقام هـای  دیـدار  ایـن  در  کرده انـد.  دیـدار  پاکسـتانی 
نظامـی پاکسـتان از رهبـری طالبـان خواسـته تا بـا افزایش 
حمله هـای انفجـاری و انتحـاری بـر نظامیـان افغانسـتان، 
آنـان را مصـروف نگـه دارند تا پاکسـتان بتوانـد به حصار 
کشـی  اش در مـرز با افغانسـتان بـدون کدام مشـکلی ادامه 

دهد.
پاکسـتانی  مقام هـای  منابـع،  ایـن  اطالعـات  اسـاس  بـر 
در مقابـل تعهـد کرده انـد کـه در بـدل ایـن کار طالبـان، 
کمک هـای مالی شـان را بـه ایـن گـروه افزایـش می دهنـد.
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دخترانه...  مکاتب  بسته شدن 
ــار  ــت ننگره ــارف والی ــت مع ــات ریاس ــؤول مطبوع مس
ــن مناطــق  گفــت کــه امتحــان ســاالنه تعــدادی از مضامی
ــدات  ــل تهدی ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــی مان ــیر باق گرمس

ــد. ــه ان ــق انداخت ــه تعوی ــات را ب ــن امتحان ــی ای امنیت
آقــای شــینواری افــزود کــه امتحــان مضامیــن باقــی مانــده 

را پــس از ختــم رخصتــی ســاالنه خواهنــد گرفــت.
ــن  ــارف افغانســتان از طرفی ــی روز گذشــته وزارت مع ول

ــا معــارف را هــدف قــرار ندهنــد. درگیــر خواســته ت
ــب  ــه مکات ــت ک ــه اس وزارت معــارف افغانســتان گفت

ــت. ــت نیس ــای سیاس ج
مدثــر، شــاگرد مکتــب در ولســوالی ســرخرود گفــت: »من 
خبــر نبــودم صبــح کــه بــه امتحــان آمــدم هم صنفی هایــم 
در کنــار جــاده حضــور داشــتند، گفتنــد امتحانــات توقــف 
داده شــده و داعــش اخطــار داده اســت و همــه بــه 

خانه هــای خــود برمی گردیــم«.
ــب  ــش مکات ــروه داع ــه گ ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ای

ــت. ــرده اس ــد ک ــه را تهدی دختران
بربنیــاد آمــار ریاســت معــارف والیــت ننگرهــار، در 
سراســر ایــن والیــت 902 مکتــب وجــود دارد کــه از ایــن 

ــت. ــع اس ــیر واق ــق گرمس ــب در مناط ــان، ۶۵0 مکت می
عطــااهلل خوگیانــی، ســخنگوی والــی ننگرهــار گفــت کــه 
ــه شــاگردان وارد  ــی ک ــح، زمان ــی ســاعت 8:00 صب حوال
مکتــب می شــدند، یــک مایــن جلســازی شــده در نزدیــک 
ــن  ــل ای ــوالی غنی خی ــیرگر« در ولس ــۀ »ش ــب دختران مکت

والیــت، منفجــر شــد.
آقــای خوگیانــی افــزود کــه ایــن رویــداد تلفاتــی در قبــال 

نداشــته اســت.

ناجیه نوری  

سه لسوالی این والیت...
از والی های همجواز تجهیز نظامی می شوند. 

ــی  ــل اصل ــه دلی ــت ک ــان داش ــان بی ــی هم چن ــای ربان آق
کنــدز،  والیــت  ویــژه  بــه  افغانســتان  در  نا امنی هــا 
اســتخبارات جهانــی و سیاســت کشــورهای خارجــی 

شــد.  می با
در همیــن حــال، ســید محمــود دانــش، ســخنگوی والــی 
ــی  ــد کــه هرچنــد براســاس وضعیــت کنون کنــدز می گوی
افغانســتان، در بخش هــای ممکــن اســت شــماری از 
طالبــان حضــور داشــته باشــند؛ امــا هیــچ یکــی از 
ــان  ــروه طالب ــت گ ــه دس ــدز ب ــت کن ــوالی های والی ولس

ــدارد. ــرار ن ق
ــی،  ــرف غن ــه اش ــود ک ــاه می ش ــج م ــدت پن ــزو: م او اف
ــاش٬ گل  ــوالی های آق ت ــور، کار ولس ــس جمهورکش ریی
تپــه و بخشــی از امــام صاحــب را دروالیــت کنــدز منظــور 
ــر و  ــای بهت ــه فعالیت ه ــوالی ب ــه ولس ــن س ــا ای ــرده ت ک
ــد  ــه هرچن ــه این ک ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــاز کنن ــتر آغ بیش
ــا  ــت، ام ــده اس ــاخته نش ــوز س ــوالی ها هن ــر ولس تعمی
هیــچ نــوع گــروه تروریســتی مخصوصــا طالبــان در اینجــا 

ــد.  ــت ندارن فعالی
ایــن درحالــی اســت کــه گــروه طلبــان عملیــات جدیــد 
شــان را تحــت نام«الخنــدق« در تمــام والیت هــای کشــور 
آغــاز نمــوده و هرازگاهــی شــاهد حمــالت تهاجــم آنــان 

در نقــاط مختلــف مــی باشــیم.



ــری  ــأت رهب ــو هی ــان اخالقی-عض ــور رحم ن
ــت حــزب جمعی

خواســت مــا تغییــر نظــام انتخاباتــی از رأی واحــد 
غیــر قابــل انتقــال )SNTV( بــه نظــام پیش بینــی 
شــده از ســوی کمیســیون خــاص اصالحــات 
چندبعــدی   نظــام  عنــوان  زیــر  انتخاباتــی، 
 Multidimensional representation

اســت.  ))MDR
رای واحد غیر قابل انتقال چیست؟

یــا   Single non-transferable vote(
SNTV( نوعــی نظــام انتخاباتــی اســت کــه هــر 
ــه یکــی از نامــزدان  ــده فقــط یــک رأی ب رأی دهن
می دهــد و نامزدانــی کــه بیشــترین آرا را بــه 
دســت آورده انــد، پیــروز انتخابــات خواهنــد شــد.

نظام SNTV در کجاها استفاده می شود؟
ایــن نظــام در دنیــا تقریبــًا نظامــی متــروک اســت 
و در معــدودی از کشــورها اســتفاده می شــود. 
ــس  ــرن، مجال ــر پیت ک ــو، جزای ــتان، وانوات افغانس
ــه  ــد ک ــای ان ــد از جاه ــزی و تایلن ــای اندون علی

ــردد. ــق می گ ــا تطبی ــام در انج ــن نظ ــوز ای هن
معايب سیستم SNTV چیست؟

1. جلوگیری از نقش احزاب در پارلمان؛
2. حسابده و مسوول نبودن نماینده گان؛

۳. نداشــتن قابلیــت الزم در اصــل تأمیــن شــفافیت 
؛ لی ما

شــکل گیری  بــرای  واقع شــدن  مانــع   .4
حکومــت؛ برابــر  در  سیاســی  اپوزوســیون 
فرهنــگ  شــدن  نهادینــه  از  جلوگیــری   .۵
دموکراســی درون حزبــی و مانــع شــدن در برابــر 

توســعۀ سیاســی؛
۶. پاییــن بــودن کارایــی پارلمان هــای بیــرون 
آمــده از ایــن سیســتم در امــر قانون گــذاری؛

7. فراهــم شــدن زمینــه حضــور افــراد بــا اســتفاده 
از زور، تقلــب و پــول در پارلمــان؛

ــه  ــن ب ــان و پرداخت ــی در پارلم ــد قوم گرای 8. رش
ــدای  ــای آجن ــه ج ــی ب ــی و قوم ــدای محل آجن

ــی؛ مل
غیــر  مقرری هــای  از طریــق  فســاد  9. رشــد 
قانونــی و همچنــان دادن رای بــه وزرا بــه اســاس 

ــخصی؛ ــایل ش ــط و مس رواب
10. ضایــع شــدن بخــش اعظــم آرا؛ چنان چــه در 
ــه کســانی  ــردم ب ــات گذشــته ۶۳ درصــد م انتخاب
رأی داده بودنــد کــه وارد پارلمــان نشــدند و فقــط 
ــده  ــن کنن ــردم در پارلمــان تعیی رأی ۳7 درصــد م

بــود.
 )MDR( سیســتم انتخاباتــی چنــد بعــدی

چیســت؟
ایــن نظــام در ذیــل یــا فــرع نظــام تناســبی 
ــا و  ــه رگه ه ــال ک ــن ح ــرد و درعی ــرار می گی ق
ــل  ــود حم ــا خ ــبی را ب ــام تناس ــای نظ ویژه گی ه
می کنــد،  از نظــر نتایــج، نســبت بــه نظــام تناســبی 
ــاورد.  ــود می ــه وج ــاوت ب ــج متف ــارف، نتای متع

ــت: ــر اس ــرار زی ــام ق ــن نظ ــای ای ویژه گی ه
قابل انتقال بودن آرا در درون هر فهرست؛

ــق  ــه از طری ــتقل ک ــدان مس ــتن کاندی ــق داش ح
فهرســت ها نامــزد شــوند و رأی شــان قابــل 

ــد؛ ــال باش انتق
قابلیت تطبیق در حوزه های کوچک؛

و داشــتن ایــن حــق کــه شــهروندان بتواننــد خــود 
ــن ویژه گی هــا نظــام  ــد. ای ــزد کنن را مســتقالنه نام
چند بعــدی را بیشــتر قابــل تطبیــق در وضــع 
موجــود افغانســتان ســاخته اســت و از ســوی 
ــت  ــه حکوم ــز ب ــی نی کمیســیون اصــالح انتخابات

پیشــنهاد شــده اســت.
مزيت های نظام چند بعدی چیست؟

1- حفــظ ســهم والیــات مطابــق نفــوس آن 
والیــت؛

2- حفظ تناسب قومی در کرسی های مجلس؛ 
۳- ایجــاد زمینــۀ رقابــت عادالنــه بــرای کاندیــدان 

؛ مستقل
4- ایجــاد بســتر حقوقــی بــرای مشــارکت و 

رقابــت عادالنــه بــرای احــزاب؛
۵- ایجــاد زمینــه بــرای همــه احــزاب و جلوگیری 
ــکیل  ــق تش ــان از طری ــان از پارلم ــذف ش از ح

ــترک؛ ــت مش ــزرگ و فهرس ــای ب ایتالف ه
۶- عــدم تخصیــص درصــد خــاص از کرســی های 
ــر  ــن ام ــه احــزاب و موکــول کــردن ای پارلمــان ب

بــه نتایــج آرا؛
ــودن در رأی دادن و  ــم ب ــل فه ــاده گی و قاب 7- س

شــمارش آرا؛
ــان  ــتر پارلم ــوولیت پذیری بیش ــجام و مس 8- انس
و فراهــم شــدن زمینــۀ تعامــل آســان بــا حکومــت.

چرا هر والیت یک حوزۀ انتخاباتی باشد؟
1- مشخص بودن مرزها و جمعیت والیات؛

2- شکل نگرفتن جدال اجتماعی تازه؛
برگــزاری  بــرای  زمــان  در  صرفه جویــی   -۳

انتخابــات. هرچــه زودتــر 
ــزد  ــتان نام ــهروندان افغانس ــد ش ــه می توانن چگون

شــوند؟
شهروندان افغانستان می توانند:

1- شــامل فهرســت های احــزاب، ایتالف هــای 
ــا  احــزاب سیاســی و کاندیــدای مســتقل شــوند ت

ــد. ــال اســتفاده کنن ــل انتق از مزیــت رأی قاب
ــه در  ــوند ک ــزد ش ــتقل نام ــورت مس ــه ص 2- ب
ایــن صــورت رأی کــه بــرای شــان داده می شــود، 

ــال نیســت. ــل انتق قاب
تشــکیل  نامــزدان  فهرســت های  چگونــه 

؟  د می شــو
ــوع فهرســت تشــکیل شــده  ــن نظــام ســه ن در ای
کاندیداهــای  ایتــالف  فهرســت  می توانــد.1- 
مســتقل: ایــن فهرســت بــه اســاس ایتــالف 
بتواننــد  این کــه  بــرای  مســتقل،  کاندیداهــای 
ــکیل  ــد، تش ــتفاده کنن ــال رأی اس ــت انتق از مزی
می شــود. تشــکیل ایــن فهرســت بــه کاندیداهــای 

ــای  ــد در فض ــه بتوانن ــد ک ــه می ده ــتقل زمین مس
ــد. ــور بیابن ــه حض ــت عادالن رقاب

2- فهرســت ایتــالف احــزاب سیاســی: ایــن 
ــد  ــت می ده ــزاب فرص ــه اح ــه هم ــت ب فهرس
کــه بــا ایتــالف بــا همدیگــر وارد عرصــۀ رقابــت 
شــوند و فرصــت کامیابــی شــان را افزایــش دهنــد. 
ــه  ــود ک ــب می ش ــت موج ــن فهرس ــان ای همچن
طرفــداران احــزاب کوچــک نیــز خــود شــان را در 
ــد و در رأی دهــی حضــور  ــات ســهیم بدانن انتخاب

ــد. یابن
۳- فهرســت احــزاب سیاســی: ایــن فهرســت بــه 
ــد و  ــه را می ده ــت عادالن ــت رقاب ــزاب فرص اح
ــای  ــه گزینه ه ــد ک ــز فرصــت می ده ــردم نی ــه م ب

بیشــتری بــرای انتخــاب داشــته باشــند.
شهروندان چگونه رای می دهند؟

رأی دهــی در سیســتم چندبعــدی ســاده و بــه 
ــت: ــر اس ــرح زی ش

1- هــر شــهروند یــک رأی دارد و از ایــن لحــاظ 
ایــن سیســتم نیــز مزیــت، ســاده گی و قابــل فهــم 

بــودن رأی واحــد غیــر قابــل انتقــال را دارد.
2- چــاپ نام هــای نامــزدان مثــل گذشــته در یــک 
کتاب چــه صــورت می گیــرد و از ایــن لحــاظ 

ــه وجــود نمــی آورد. ــچ پیچیده گــی را ب ــز هی نی
کوچی های چگونه نامزد می شوند؟

نظــام  در  کوچی هــا  بــرای  افغانســتان  تمــام 
چند بعــدی نیــز مثــل گذشــته یــک حــوزه اســت 
و مثــل ســایر شــهروندان و در مطابقــت بــه 
ــزد  ــان را نام ــود ش ــی خ ــون اساس ــی قان پیش بین

ــد. کنن
شمارش آرا چگونه صورت می گیرد؟

بــه  انتخاباتــی  نظــام  ایــن  در  آرا  شــمارش 
گونه هــای مختلــف صــورت گرفتــه می توانــد 
ــده(  ــن باقی مان ــی از آن روش )بزرگ تری ــه یک ک
ــده،  ــن باقی مان ــاس روش بزرگتری ــه اس ــت، ب اس
ــر  ــیم ب ــوزه، تقس ــک ح ــوع آراء ی ــت مجم نخس
ــا ســهم  ــداد کرســی های آن حــوزه می شــود ت تع
یــک کرســی معیــن شــود. کاندیــدان مســتقلی کــه 
آن ســهم را تکمیــل کــرده باشــند، برنــدۀ حســاب 
ــی کــه  ــه دلیل ــده شــان ب می شــوند و رأی باقی مان
شــامل فهرســتی نیســتند، قابــل انتقــال نمی باشــد.
ــر ســهمیۀ  ــر فهرســت تقســیم ب ــوع آرای ه مجم
ــت  ــه آن فهرس ــد ک ــوم می کن ــی معل ــک کرس ی
چنــد کرســی را برنــده شــده اســت. اعــداد باقــی 
مانــده از فهرســت های کــه یــک یــا چنــد کرســی 
برنــده شــده انــد، فهرســت ها و کاندیداهــای 
مســتقلی کــه ســقف را تکمیــل نکــرده انــد و رأی 
شــان زیــر ســقف تعییــن شــده اســت، بــه اســاس 
ــا  ــود و ب ــبه می ش ــده محاس ــن باقی مان بزرگ تری
ــده در  ــی های باقی مان ــداد کرس ــت تع در نظرداش
ــت ها  ــده از فهرس ــد باقی مان ــوزه، آرای بلن آن ح
ــده شــناخته  ــب برن ــه ترتی ــدای مســتقل ب و کاندی

می شــوند.
سهیمه زنان چگون مشخص می شود؟

در صورتــی کــه تعــداد زنــان، مطابــق آنچــه 
ــده گان یــک  ــان برن ــی شــده اســت، در می پیش بین
ــا اصــل شــمردن  حــوزه وجــود نداشــته باشــد، ب
ســهمیه فهرســت ها، از میــان زنانــی کــه بلندتریــن 
ــوند و  ــخص می ش ــده گان مش ــد، برن رأی را دارن
ــدای  ــا کاندی ــت، ی ــان فهرس ــرد هم ــای م ــه ج ب
مســتقل، زنــی کــه بلندتریــن رأی را داشــته باشــد 

ــود. ــناخته می ش ــده ش برن

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2280  چها  ر  شنبه         16  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    21 رمضان   مبارک    y 1439  6 جون       72018 www.mandegardaily.com

منوچهر فرادیس

»بیا تا قدر يک ديگر بدانیم...«
چقـدر نفـرت؟ چقـدر نفـی دیگـری؟ و چقـدر از هم دیگـر 
دور شـده ایم و هـر روز خشـونت پخـش می کنیـم. بـه یـاد 
بیاوریـم کـه همـۀ مـا انسـان هسـتیم، همـۀ مـا روزی بـه دنیـا آمده ایـم 
و روزی از ایـن دنیـا می رویـم. هیـچ بینـی بلنـد و بینـی پهنـی در نفـی 
دیگـری نمی توانـد بهتـر زنده گـی کنـد. کدامـی از مـا اسـت کـه در دوران 
دانش آمـوزی، دانشـگاه و ُکل ایـن زنده گی در این کشـور، دوسـتی عزیزتر 
از جـان از قـوم دیگـری نداشـته باشـد؟ بـر مـن ببخشـاید، هماننـد کـه 
حفیـظ اهلل امیـن پروژه یـی بـود و آمـد و رفـت، اینان نیـز می روند، پروسـه 
داشـتن تـا مأمـور پـروژه بودنـد، بسـیار تفـاوت دارد، اینـان نیـز می روند، 

مگـر دسـتگاه جهنمـی »خـاد« مانـد کـه دسـتگاه اینـان بماند؟
مـا نبایـد به خاطر اهـداف سیاسـی جهان -امریکا و کشـورهای همسـایه- 
خودمـان را بیشـتر از ایـن بربـاد کنیـم و فصـل کـردن را بـر وصـل کـردن 
میـان اقـوام ترجیـح بدهیم. به حقـوق هم دیگر احتـرام بگذاریم، بـه قضایا، 
رویدادهـای سیاسـی و هویتـی، تنهـا و تنهـا از روی قـوم مـن و قـوم تـو 
نـگاه نکنیـم، بایـد نـگاه تاریخی و عقالنی داشـته باشـیم، اگـر نداریم، این 
نـگاه را بیاموزیـم، منابـع کـه روزگار امـروز مـا کم نیسـت، چهـار تا کتاب 

نیم. بخوا
آن چه مایۀ تأسـف اسـت، سـطحی نگری نسـل من اسـت، نسـلی که بسـیار 
زود پرچـم نفـرت بـه دسـت می گیـرد و نفـی دیگـری می کنـد. گلـو پـاره 
کردیـم و کنـار ایـن و آن در ایـن پانـزه سـال ایسـتاد شـدیم و بـر دیگری 
مرده بـاد گفتیـم، امـا »ایـن و آن« در کنـار شـما ماندند؟ با تلخـی باید گفت 
کـه در بعـد از 1۳80، 9۵ درصـد اینـان تـا وقتی ایسـتاده گی کردنـد و کنار 
نرفتنـد کـه منافع شـخصی شـان تأمین نشـده بـود، همیـن که منافـع تأمین 
شـد، بـه تمامـی تعهدهـای اجتماعـی پشـت پـا زدنـد، امـا ما نسـل جوان، 
خـم بـه ابـرو نیاوردیـم کـه چـرا دیـروز چنیـن می گفـت و امـروز چنـان 

می گویـد، واقعـًا چرا؟
از نـگاه اعتقـاد دینـی مـا، تنها قرآن اسـت که تغییـر نمی کنـد و قابل تعدیل 
نیسـت، بقیه مسـایلی مانند نام کشـور، قانون اساسـی و امثال آن تغییرپذیر 
اسـت، تجربـه زنده گانـی بشـر ایـن را می گویـد. یادمان باشـد تنهـا در این 
محدوده یـی بـه نام افغانسـتان ما عـزت داریـم -گرچه دولت امـروزی این 
عزت را گرفته از شـهروندانش- و نامش را گذاشـته ایم وطن، بیرون از این 
محـدوده هـر کاره یـی باشـیم، بـاز می گوینـد امریکایـی افغانسـتانی االصل، 
فرانسـه یی افغانسـتانی االصل و... می دانـم دولـت امـروزی مـا خودش یک 
طـرف بحـران و یک طـرف مردم کشـی و قوم گرایـی اسـت، امـا ایـن نباید 

شـعور مـا را از بیـن ببرد تا بـه جان هـم بیفتیم.
بـه یـاد بیاوریـم که دیگرانی که رنگ جلد شـان سـیاه و سـفید اسـت با هم 
زنده گـی می تواننـد، مـن و تـو چـرا به خاطـر چهار تا سـیاس زرانـدوز به 

جـان هـم بیفتیم به نام تاجیک و پشـتون و فارسـی و پشـتو؟

مهران موحد

آدرس غلط ندهید
مذهبـی  علمـای  از  تـن  اخیـر 2۵00  فتـوای  در خصـوص 
دولـت  مسـلح  مخالـف  گروه هـای  بر ضـد  افغانسـتان 
افغانسـتان نبایـد بزرگ نمایـی کنیـم و راجـع به آن بـه صـورت مبالغه آمیز 
حـرف بزنیـم. ایـن فتوا می توانـد ابـزاری تبلیغاتی بـرای دولت افغانسـتان 
بـرای بـه چالـش کشـیدن طالبـان و دیگـر گروه هـای جنگ طلـب فراهـم 
کنـد، امـا هرگـز نمی توانـد بـه صـورت مسـتقیم در تضعیف ایـن گروه ها 
تأثیری داشـته باشـد. جنـگ فعلی در افغانسـتان جنبه های پر رنگ سیاسـی 
و اسـتخباراتی دارد و نمی تـوان بـا صـادر کردن چند صفحه فتـوا تکلیفش 
را بـرای همیشـه روشـن کـرد. پهلوهای سیاسـی و اقتصـادی جنگ کنونی 

افغانسـتان را نمی بایـد در هیـچ لحظـه ای از یـاد بـرد. 
مشـکل دیگـری کـه مـا بـا آن در ایـن زمینـه مواجـه اسـتیم این اسـت که 
همان طـوری کـه دولـت افغانسـتان علمایـی در اختیـار دارد که بـه نفعش 
فتـوا صـادر می کننـد، طالبـان نیـز علمـای طرفـدار خـود را در افغانسـتان 
و بیـرون از آن دارنـد کـه می تواننـد جنایت هـای طالبـان را مشـروعیت 
ببخشـند. دولـت کمونیسـتی نجیـب اهلل هـم چندیـن هـزار مـال در اختیار 
داشـت کـه از دولـت معـاش می گرفتنـد و بـه نفعـش تبلیغـات می کردند، 
ولـی ایـن تبلیغـات سـود چندانـی برای دولـت نجیـب در پی نداشـت. تا 
وقتـی کـه اجماعـی گسـترده در مـورد جنـگ فعلـی افغانسـتان در میـان 
علمـای مذهبـی افغانسـتان و جهـان اسـالم بـه وجـود نیاید ما نبایـد توقع 
داشـته باشـیم کـه تروریسـت ها با صـدور »فتواهـای فرمایشـی« متقاعد به 

تـرک ترور و کشـتار شـوند. 
اگر ما بخواهیم برخوردی درسـت با پدیدۀ تروریسـم در افغانسـتان داشـته 
باشـیم ناگزیریـم که شـناخت درسـت و همه جانبـه از این پدیده به دسـت 
بیاوریـم. حقیقـت آن اسـت که اختالف های سیاسـی در افغانسـتان ریشـه 
در کشـمکش و سـتیزه بر سـر تصاحب قدرت سیاسـی دارد. اختالف های 
ایدئولوژیـک، ابزار هایـی به دسـت سیاسـتمداران هسـتند برای رسـیدن به 
ایـن هـدف اصلـی. برجسـته کـردن بعـد دینـی حرکـت طالبـان و دیگـر 
گروه هـای تروریسـتی مصـداق آدرس غلـط دادن اسـت. تـا وقتـی مـا بـه 
ایـن نکتـه توجه نکنیـم که بیشـترینۀ اختالف ها و کشـمکش های سیاسـی 
در افغانسـتان، اختالف بر سـر چگونگی تقسـیم قدرت اسـت و نه چیزی 
بیشـتر از آن، و البتـه کشـورهای خارجـی در راسـتای اهـداف خـود بـه 
از  نمی توانیـم تحلیـل درسـتی  ایـن اختالف هـا هیـزم می ریزنـد،  آتـش 
اوضـاع سیاسـی افغانسـتان ارائه کنیـم و راه حل هایـی برای نا بسـامانی ها و 

آشـفتگی های موجـود پیشـنهاد دهیم.
دیگـر  و  طالبـان  دینـی  بعـد  کـردن  فربـه  در  کـه  از جملـه گروه هایـی 
اسـت.  نقش آفرینـی کرده انـد گـروه دین سـتیزان  گروه هـای جنگ طلـب 
دین سـتیزان بـا بزرگ نمایـی جنبـه دینـی عملکـرد طالبـان می خواهنـد بـر 
ایـن نکتـه پـای بفشـارند که اسـالم، دیـن خشـونت و جنـگ و خونریزی 
اسـت. شـاید این گونـه برخورد بـا پدیدۀ تروریسـم بتواند تشـفی خاطری 

بـرای دین سـتیزان باشـد، امـا گرهـی از کار فروبسـتۀ مـا نگشـاید.

فیـسبـوک نـــامــه

؟ما خواست چیست
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ریـس جدیـد مجمـع عمومـی سـازمان ملـل که سـه شـنبه 
انتخـاب می شـود، بـه طـور حتـم یـک زن اسـت .

بـه نوشـته روزنامه واشـنگتن پسـت، در اینکـه انتخاب یک 
زن بـرای ریاسـت مجمـع عمومـی سـازمان ملـل حتمـی 
اسـت و وی چهارمیـن زن در تاریـخ 7۳ سـاله ایـن نهـاد 
بین المللـی اسـت، شـکی وجود نـدارد، اما اینکـه این زن از 

اکـوادور یـا هندوراس باشـد، جـای تردیـد دارد.
انتخـاب رئیـس جدیـد مجمع عمومی سـازمان ملـل از یک 
سیسـتم نانوشـته در ریاسـت دوره ای ایـن مجمـع پیـروی 
می کنـد و در سـال جـاری میـالدی ریاسـت بـه یکـی از 
کارائیـب  دریـای  یـا حـوزه  التیـن  آمریـکای  کشـورهای 

می رسـد.
براسـاس سـنتی دیرینـه، گروه هـای منطقـه ای سـازمان ملل 
کاندیدایـی واحـد را نامـزد مـی کننـد. امـا در سـال جاری 
میـالدی، ایـن روند برای نخسـتین بـار از 1991 بـه رقابت 
گذاشـته شـده چون کشـورهای آمریـکای التین نتوانسـتند 

بـر روی یـک کاندیـدا بـه تفاهم برسـند.
الیزابـت  مـاری  میـان  بایـد  اعضـا  امـروز  گیـری  رای  در 
فلـورس فلیـک از هنـدوراس یـا ماریـا فرناندا اسـپینوزا، از 

اکـوادور یکـی را انتخـاب کننـد.
بـا وجـود آنکه ریاسـت مجمع عمومی سـازمان ملل بیشـتر 
پسـتی تشـریفاتی اسـت، اما از نظر وجهه و جایـگاه جهانی 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت چـون کنتـرل بودجـه 
همچنیـن  و  معاهـدات  و  دارد  برعهـده  را  ملـل  سـازمان 
چندیـن قطعنامـه را بایـد تصویـب کنـد کـه اگرچـه از نظر 
حقوقـی الـزام آور نیسـتند، امـا بـه صـورت کلـی می توانند 

بـر ایده هـای بین المللـی اثـر بگذارنـد.
بـرای نخسـتین بـار در سـال جاری میـالدی، رئیـس کنونی 

ایـن مجمـع میروسـالو الیـکاک کـه وزیـر امـور خارجـه 
اسـلواکی اسـت، تصمیـم گرفتـه تـا از رونـدی کـه آنتونیو 
گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملـل انتخاب کرده، پیـروی کند.
او از هـر دو کاندیـدا در چهـارم مه دعوت کـرد تا در مقابل 
اعضـای مجمـع حاضـر شـوند و دیدگاه هایشـان را بـرای 
ریاسـت بگوینـد و به پرسـش های دیپلمات هـا و نمایندگان 

جامعـه مدنی پاسـخ دهند.
وزیـر خارجـه هنـدوراس گفـت کـه مسـائل مربـوط بـه 
کـودکان اولویـت کاری اش اسـت و بـر ضـرورت امنیـت 
جهـان برای نسـل های آتی و اسـتفاده از گفتگو در سـطوح 
مختلـف جامعـه بـه منظور بـر قـراری صلحی بـادوام تاکید 

. د کر

وزیـر خارجـه اکـوادور اما بـر تحقـق، مسـئولیت پذیری و 
همـکاری بیشـتر سـازمان ملل با مـردم در سراسـر جهان و 
متقاعـد کـردن آنهـا بـرای ایـن همـکاری و اینکه سـازمان 
ملـل بـه دنبـال ارائـه زندگـی بهتـر بـرای آنهاسـت، تاکیـد 

داشت.
انتخـاب یـک زن بـرای ریاسـت مجمـع عمومـی سـازمان 
ملـل در سـال 19۵۳ با انتخـاب »ویجایا الکشـمی پاندیت«، 
خواهـر جواهـر لعـل نهرو، نخسـت وزیـر فقید هندوسـتان 
آغـاز شـد. پـس از او هـم »انجی الیزابـس بروکـز« از لیبریا 
در سـال 19۶9 و سـپس »شیخه راشـد آل خلیفه« از بحرین 

در سـال 200۶ بـه این پسـت رسـیده بودند.

برخــی از اعضــای شــورای والیتــی کنــدز مدعــی انــد کــه ولســوالیهای آق تــاش، 
گل تپــه و بخشــی از امــام صاحــب از ســه ســال بــه  این طــرف بــه دســت طالبــان 
ــی از  ــچ یک ــه هی ــد ک ــی گوی ــت م ــن والی ــی ای ــخنگوی وال ــا س ــرار دارد، ام ق

ــد.  ــان نمی باش ــروه طالب ــروف گ ــت تص ــوالی ها تح ولس
ــن ولســوالی  ــه این کــه ای ــا اشــاره ب ــدز ب ــی کن ــی، عضوشــورای والیت غــالم ربان
مــدت ســه ســال می شــود کــه بــه دســت طالبــان قــرار دارد، می گویــد کــه شــش 

ولســوالی دیگــر نیــز زیــر تهدیــدات بلنــد امنیتــی قــرار دارنــد. 
آقــای ربانــی مــی افزایــد: در جریــان درگیری هــای اخیــر درمرکــز شــهر 

ولســوالی قعلــه ذال ایــن والیــت، مــردم متضــرر گردیده انــد و مجبــور بــه تــرک 
ــا نیروهــای امنیتــی  خانه های شــان شــدند. طالبــان ایــن مناطــق بــرای جنگیــدن ب
ــه 6 ــه صفح ــتی،...        ادام ــات تروریس ــان در عملی ــب و جــذب جوان و جل

اعضـای مجلس سـنا در نشسـت روز  گذشـته خـود اظهار 
داشـتند: نامـزدان دیگـر نباید خواب و خیال پیـروزی را در 

سـر بپرورانند.
گفـت:  قندهـار  والیـت  سـناتور  اچکـزی،  اهلل  رحمـت 
انتخابـات آینـده پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی، انتخابات 
میـان دو تیـم غنـی و عبـداهلل اسـت و چنـد چوکـی بـه 
حکمتیـار و دیگـر احـزاب نیـز داده خواهـد شـد؛ ولـی 

زمینـه ی پیـروزی دیگـر نامـزدان زدوده شـده اسـت.
وی افـزود: نامزدانـی کـه بـا دو تیـم رییـس جمهـور غنـی 
و داکتـر عبـداهلل بـه تفاهـم برسـند، در انتخابـات برنـده 
می شـوند، در غیـر آن پیـروزی کاندیـدای مسـتقل وجـود 

ندارد.
سـناتور  والیـت قندهـار عنـوان کـرد: تقلـب و جعلـی در 
توزیـع شناسـنامه ها و ثبت نـام رأی دهندگان فقـط در کابل 

جریـان دارد در هیـچ جای کشـور نیسـت.
 اچکـزی  ادامـه داد: حکومـت و کمیسـیون انتخابـات نیـز 
از ایـن مسـأله آگاه هسـتند، امـا بـا هدف تقلـب جلوگیری 

نمی کننـد.
میـدان وردک در  کلیمـزی، سـناتور والیـت  اهلل  حسـیب 
مجلـس نیـز بـا اشـاره بـه ایـن کـه رونـد انتخابـات ملـی 
اسـت امـا در تطبیـق تمامی مراحـل آن، منافع ملـی در نظر 
گرفتـه نشـده اسـت گفـت: رونـد ثبت نـام رأی دهنـدگان 
70 درصـد پـر از تقلـب اسـت و هـم اکنـون نیـز تذکره ها 

و برچسـب های ثبت نـام رأی دهنـدگان بـه شـکل» کارتـن 
بسـت« در بـدل 1000 افغانـی و ۵00 افغانـی بـه فـروش 

می رسـد.
وی تصریـح کـرد:  آمـار ثبت نـام کننـدگان نیـز بـه همیـن 
دلیـل نزدیـک به چهـار میلیون اعالم شـده اسـت در حالی 
کـه بیشـتر از 2 میلیـون رأی دهنـده در ایـن رونـد ثبت نـام 

اند. نکـرده 
کلیمـزی ابـراز داشـت: کمیسـیون انتخابـات و اداره  ثبـت 
احـوال نفـوس خـود در این تقلب و جعل گسـترده دسـت 
دارنـد؛ زیـرا آنـان حـق نظـارت از نهادهـای ناظـر را نیـز 

اند. گرفتـه 
بـا ایـن حـال محمـد آصـف صدیقـی، معـاون دوم مجلس 
سـنا خاطـر نشـان سـاخت: انتخابـات امسـال سـیاه تریـن 
انتخابـات در طـول تاریـخ افغانسـتان خواهـد بـود و افراد 
راه  آینـده  پارلمـان  در  حمایـت حکومـت  بـا  مشـخصی 

خواهنـد یافـت.
 صدیقـی افـزود: انتخابات آینده شـفاف نخواهـد بود، زیرا 
خـود حکومـت بـرای تقلـب در این رونـد زمینـه را فراهم 

می کنـد.
ایـن سـناتوران هشـدار دادند: در صورتی کـه احتمال جعل 
و تقلـب در انتخابـات بـاال بـرود، انتخابـات آینده بـد تر از 
انتخابـات گذشـته خواهـد بـود و تمامی زورگویـان کنونی 

در مجلـس بعـدی راه خواهند یافت.

همزمـان با احضار همسـر نخسـت وزیر سـابق مالزی 
بـرای حضور در کمیسـیون مقابله با فسـاد این کشـور 
وکالی مدافـع وی امـروز )سه شـنبه( اعـالم کردند که 

از سمت هایشـان کناره گیـری می کننـد.
به گـزارش خبرگـزاری رویترز، رزماه منصور، همسـر 
نجیب رزاق، نخسـت وزیر سـابق مالزی در کمیسـیون 
مقابله با فسـاد این کشـور حاضر شـد تا اظهارنظرهای 
خـود را دربـاره ارتباط با انتقال مشـکوک 10.۶ میلیون 
دالر از یـک صنـدوق قرض الحسـنه بـه یـک حسـاب 

بانکی شـخصی اعـالم کند.
نجیـب رزاق مکـررا هر گونـه اتهام در این بـاره را رد 
کـرده و در یـک بررسـی و تحقیـق اولیـه کـه در ایـن 

کشـور صـورت گرفـت از ایـن جرم تبرئه شـد.
ام.پوراوالـن وکیـل نجیب رزاق و همسـرش در ارتباط 
بـا تحقیقـات مربـوط بـه ایـن نقـل و انتقال مشـکوک 
مالـی امـروز اعـالم کـرد کـه دیگـر وکیـل ایـن دو 
نیسـت. همچنیـن وکیـل دوم بـه نـام یوسـف زیـن 
العابدیـن نیـز اعـالم کـرد کـه از وکالت نجیـب رزاق 

می کنـد. کناره گیـری  همسـرش  و 
سـایت خبـری مالـزی نیـز اعـالم کـرده کـه ایـن دو 
وکیـل بـه همـراه سـایر اعضـای تیـم حقوقـی نجیـب 
رزاق بـه ایـن دلیل فعالیـت خود را متوقـف کردند که 
نتوانسـتند بـه یک سـاز و کار مشـترک بـا نجیب رزاق 

در بسـیاری از امـور برسـند.
پلیـس مالـزی همچنیـن اعـالم کـرده اسـت کـه 28.۶ 
میلیـون دالر پـول نقـد و بیـش از 400 کیف دسـتی از 
منزل نخسـت وزیر سـابق و همسـرش کشـف و ضبط 

کرده اسـت.
نجیـب رزاق همچنیـن از خـروج از کشـور منع شـده 
و آژانس هـای امنیتـی و پلیس بررسـی مجـددی را در 
ارتبـاط بـا مبالـغ انتقـال غیرقانونـی بـه حسـاب های 

بانکـی وی آغـاز کرده انـد.

مجلس سنا:

است پیش  در     نتخابات  ا سیاه ترین 

وکالی نجیب رزاق و همسرش 
کناره گیری کردند

انتخاب رییس  جدید مجمع عمومی سازمان ملل

برخی اعضای شورای والیتی کندز:

سه لسوالی این والیت به دست طالبان است


