
امــور  وزارت  در  مســووالن 
ــد،  ــتان می گوین ــه افغانس داخل
بیــش از ۱۰ تــن در پیونــد بــه 
ــدار  ــون کل ــرقت ۱۹،۹ میلی س
پاکســتانی از منــدوی کابــل 

ــد. ــده ان ــت ش بازداش
ــوی  ــه از س ــی ک در خبرنامه ی
نشــر  بــه  داخلــه  وزارت 
رســیده آمــده اســت: »پولیــس 
حــوزۀ اول کابــل دو ســارق را 
ــدار  ــون کل ــغ ۱۰ میلی ــه مبل ک
پاکســتانی یکــی از دوکانــداران 
ــرقت  ــه س ــل را ب ــدوی کاب من
بــرده بودنــد، بازداشــت نمــوده 
اســت، پــول بــه مالــک آن 
ــات  ــد و تحقیق تســلیم داده ش
گردیــده  آغــاز  ســارقین  از 

ــت«. اس
ــح  ــد: »از صب ــه می افزای خبرنام
امروز}دیــروز{ بــا آغــاز آتش 
ســوزی در مارکیــت میــاد 
منــدوی کابــل ۱۱ تــن بــه 
اتهــام ســرقت های مختلــف از 
ــش ســوزی توســط  ســاحه آت

ــد«. ــده ان ــس دستگیرش پولی

شــماری از دکانــداران منــدوی 
کابــل می گوینــد کــه یــک 
مرکــز تجارتــی بــه نــام میــاد 
لــوازم  فــروش  مرکــز  کــه 
پاســتیکی و کفــش اســت، 
ــت. ــش گرف ــروز آت ــح دی صب
دکانــداران می گوینــد، بــه دلیل 
مشــکات ترافیکــی و راه بندان 
بــه  نتوانســتند  آتش نشــانان 

رویــداد  محــل  بــه  موقــع 
برســند بــه همیــن دلیــل آتــش 
بــه یــک مرکــز تجارتــی دیگــر 

ــت. ــرده اس ــرایت ک ــز س نی
آتش ســوزی  دلیــل  تاکنــون 
ــی از  ــارات ناش ــزان خس و می
ایــن آتش ســوزی مشــخص 

ــت. نیس

در آخریــن روز کمپایــن جهانــی مبــارزه 
نهادهــای  از  شــماری  نابرابــری  بــا 
ــد، بیشــتر  ــی در افغانســتان می گوین مدن
ــردم در روســتاها و شــهرهای کشــور  م

ــد. ــر و تنگدســتی دچــار ان ــه فق ب
ــی و  ــاد، زورگوی ــان، فس ــۀ آن ــه گفت ب
جنگ هــای داخلــی ســبب شــده اســت 
کــه فقــر و نابرابــری در کشــور افزایــش 
ــن  ــگاه پایی ــتان از جای ــه و افغانس یافت
ــود  ــگاه متوســط صع ــه جای ــری ب نابراب
کــرده اســت کــه ایــن موضــوع نگــران 

ــت. ــده اس کنن
ــورد  ــی در م ــال مدن ــی، فع ــه ایوب نجیب
ــری  ــا نابراب ــارزه ب ــی مب ــن جهان کمپای
ــوب  ــام »جن ــر ن ــتان زی ــه در افغانس ک

ــازید«  ــه س ــه عادالن ــرای هم ــیا را ب آس
می گویــد،  اســت  شــده  راه انــدازی 
ایــن کمپایــن بــه منظــور جلــب توجــه 
بــه  جنوبــی  آســیای  دولت هــای 
ــه  ــن ب ــرای پرداخت ــتان ب ــژه افغانس وی
ــه  رشــد در زندهگــی  تفاوت هــای رو ب
شــهروندان افغانســتان و گردهــم آمــدن 
گروه هــای مدنــی بــرای مبــارزه بــا 
نابرابــری و ریشــه  کــن کــردن فقــر 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
بــه گفتــۀ او نابرابــری در کشــور از ســال 
۱۹8۰ تــا 2۰۱5 در ســطح پاییــن بــوده و 
ــش  ــا افزای ــد نابرابری ه ــه بع از 2۰۱5 ب
یافتــه و بــه ســطح متوســط رســیده 

اســت.

از ســوی دیگــر، روشــن مشــعل عضــو 
ــان  ــد، آن ــان« می گوی ــان افغ ــبکۀ زن »ش
ــوب  ــاد جن ــر اتح ــا دفت ــکاری ب در هم
آســیا بــرای ریشــه  کــن کــردن فقــر یــا
پاسخ گوســازی  تــاش  در   SAAPE
دولت هــای جنــوب آســیا بــه ویــژه 

ــد. ــتان ان ــت افغانس حکوم
متــوازن  دسترســی  می افزایــد،  او 
شــهروندان بــه غــذا، آب، ســرپناه و 
ــد  ــی ان ــرورش از نیازهای ــوزش و پ آم
ــه  ــه آن توج ــد ب ــا بای ــه حکومت ه ک

ــند. ــته باش داش
بــا ایــن حــال، اعضــای جامعــۀ مدنــی با 
ــی  ــش ماده ی ــۀ ش ــک قطع نام ــدور ی ص
ــا  ــد ت ــت افغانســتان می خواهن از حکوم
ــدان و  ــان ثروتمن ــاوت می در زدودن تف
باقــی مــردم، نظــارت بــرای جلوگیــری 
ــری  ــان، جلوگی ــر زن ــض در براب از تبعی
ــط  ــتمزد توس ــدون دس ــام کار ب از انج
زنــان و محاســبۀ کارهــای خانــه از 
ــارت  ــوان کار، نظ ــه عن ــان ب ــوی زن س
و حمایــت دوامــدار از اجــرای قوانیــن، 
و  دموکراتیــک  حقــوق  از  حمایــت 
بــرای  ســالم  فضــای  فراهم ســازی 
ــی  ــدف دادخواه ــه ه ــی ب ــۀ مدن جامع
ــه  ــای رو ب ــا نابرابری ه ــکار ب ــرای پی ب

ــد. ــدی کن ــه ج ــد، توج رش
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جوانب حقوقِی

شعار انتخاباتی »دولت ساز«

آینـدۀ معـارف افغـانستان
 چگـونه رقـم خواهـد خـورد؟

67

بیش از ۱۰ تن در پیوند به سرقت ۱۹،۹ میلیون 
کلدار پاکستانی از مندوی کابل بازداشت شدند

طـی 3 سـال گذشته نابـرابـری
 در کشـور افـزایش یافتـه است

توافق با طالبان نهایی نشده است

دولتازموضعقدرتمذاکرهمیکند
گفت وگوهای شش روزۀ طالبان با 

نماینده گان امریکا به پایان رسید و 
نمایندۀ ویژۀ امریکا به کابل آمده تا به 
مسووالن حکومت از »توافقات نهایی 

نشده با طالبان« صحبت کند
در این میان، مسووالن در ارتش 

افغانستان می گویند که دولت از موضع 
قدرت با طالبان مذاکره می کند

شریف یفتلی رییس ستاد ارتش 
افغانستان که دیروز در محفل فراغت 
شماری از دانشجویان نظامی صحبت 

می کرد، گفت: به  خاطر صلح می جنگیم 
و با قدرت در مذاکرات صلح وارد 
می شویم. حکومت در گفت وگوهای 

صلح از موضع قدرت چانه زنی می کند. 
به گفتۀ او، نظامیان افغانستان در 

میدان های نبرد برای برقراری صلح با 
دشمنان می جنگند

به گفتۀ رییس ستاد ارتش، افغانستان 
به گذشته برنمی گردد و ارزش ها و 
دستاورهای سال های پسین در روند 

گفت وگوهای صلح حفظ می شود
رییس ستاد ارتش جنگ در افغانستان 
را تحمیلی می داند و می گوید هر جناحی 

که خواستار پیوستن به پروسۀ صلح 
باشد، حمایت می شود
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بی اعتمـادی بـه خود و دیگـران، اوج بحران ذهنِی 
می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  مسـتبد  سیاسـت مدارِ 
قـدرت از زمانـی وارد فـازِ اسـتبداد می شـود کـه 
فـرد اول دیگـر بـه اصولـی کـه از طریـِق آن ها به 
قـدرت دسـت یافتـه، تمکین  نکنـد و همـه را در 
حـاِل توطیـه علیه خـود ببیند. دو تجربـۀ عمدۀ آن 
در قرن بیسـت در کشـورهای آلمان نازی و اتحاد 
جماهیر شـوروی سوسیالسـتی وجـود دارد. هیتلر 
و اسـتالین کـه در آغـاز جنـگ دومِ جهانی همکار 

یکدیگـر بودنـد، ناگهـان بـه دشـمنان خونـِی هم 
تبدیـل شـدند و جنگـی طوالنـی و تباه کـن را بـه 
نمایـش گذاشـتند کـه از قـدرِت دو پیشـوا تغذیه 
می شـد. اسـتالین با کیش شـخصیِت خـود در یک 
طـرف جبهـه و هیتلـر با کیش شـخصیِت خود در 
طـرف دیگـر جبهـه، چنـان دمـار از روزگارِ مردم 
برآوردنـد کـه تـا امـروز بشـریت جنایاتـی به آن 
هولناکـی را به خاطر نمـی آورد. البته هر دوِی این 
دیکتاتورهـا قـدرت را به شـیوه های مشـروعی که 
در کشورهای شـان مـروج بـود در اختیـار گرفتند، 
شـیوه ها  آن  سـرکوب گراِن  بـه  خـود  بعـد  امـا 
تبدیـل شـدند. هیتلـر کامـًا از راه دموکراتیـک و 
در نتیجـۀ انتخابـات، قـدرت سیاسـی را به دسـت 
بـه  درون حزبـی  همه پرسـِی  در  اسـتالین  و  آورد 
فـرد اوِل شـوروی تبدیـل شـد. امـا ایـن هـر دو 
رهبـر، شـیوه های مشـابه را بـرای حفـظ قـدرت 
بـه کار بسـتند و آن پاک سـازی عواملـی بـود کـه 
از نظـِر آن هـا بیگانـه تشـخیص می شـدند. هیتلـر 

و اسـتالین حتـا بـه خانواده هـای خود نیـز اعتماد 
نداشـتند. اسـتالین باعث شـد که زنش خودکشـی 
کنـد و بعـد علـِت مـرِگ او بیمـاری اسـپندکس 
اعام شـود. اسـتالین به دلیـل بی اعتمـادی مفرطی 
کـه در جانـش رخنـه کـرده بـود، بـه هـر طـرف 
کـه نـگاه می کـرد، غیرخودی هـا را می دیـد و بـه 
همیـن دلیـل، جوخه جوخـه آن هـا را بـه سـوی 
نقـاط  بدتریـن  در  اجبـاری  کارِ  اردوگاه هـای 
سـیبری می فرسـتاد کـه بـه هیـچ صـورت ممکن 

بازگـردد.  زنـده  اردوگاه هـا  ایـن  از  نبـود کسـی 
در  بعـداً  سلوژنیسـین  کـه  اردوگاه هایـی  همـان 
کتابـی بـه نـام »جزایر کـوالک« از آن ها یـادآوری 
کـرد. هیتلـر نیز به همین گونه نسـبت بـه اطرافیاِن 
خـود بی اعتمـادی بـه خـرج مـی داد و هـر روز با 
کشـتن افـراد سـابق، افـراد تازه یـی را در اطـراِف 
خـود مأمـور می کـرد تـا از وی محافظـت کننـد. 
برخـی از اندیشـمندان علم سیاسـت، بـاور دارند 
کـه اسـتبداد به صـورِت بالقـوه در تمـام رهبـراِن 
جهـان می توانـد وجـود داشـته باشـد و یـا نفـوذ 
خطـری  چنیـن  از  دور  بـه  کسـی  هیـچ  کنـد. 
نیسـت، بـه همیـن دلیل بـرای جلوگیـری از خطر 
تبدیـل شـدن رهبـران به دیکتاتـور، می کوشـند با 
هوشـیاری و درایـت چنـان تمهیـداِت سـختی را 
وضـع کنند که هیـچ رهبری به سـوی دیکتاتوری 
رهبـر  دومیـن  امیـن  حفیـظ اهلل  نگـردد.  متمایـل 
حـزب دموکراتیـک خلـق کـه زمـام امـور را در 
سـال ۱358 پـس از کشـتن معلِم خـود نورمحمد 

تره کـی به دسـت گرفـت، به صـورِت ذاتـی آدمـی 
شـرور و جنایت پیشـه نبـود. او در موسسـۀ تعلیم 
و تربیـِت ابن سـینا درس مـی داد و می گوینـد از 
آن جایـی کـه درس آموختـۀ ایاالت متحـدۀ امریکا 
بـود، معلـم خیلـی خوبـی بود. امـا این فـرد وقتی 
بـوی قـدرت بـه مشـامش رسـید، بـه دیکتاتوری 
قسـی القلب و بسـیار مستبد تبدیل شـد. می گویند 
او بـه مأمـوراِن خود دسـتور می داد افـرادی را که 
بـه ظـِن همـکاری بـا نیروهـای مخالف دسـتگیر 
سـازند. چندصدهـزار  گـور  بـه  زنـده  کرده انـد، 
نفـر را امیـن در پولیگون هـای نظامی سربه نیسـت 
کـرد بـدون آن کـه یک لحظـه نسـبت بـه عواقِب 
و  کشـتن  آن همـه  دلیـل  بیندیشـد.  خـود  کارِ 
ایجـاد تـرس چیـزی نبـود غیـر از این کـه رهبـر 
دچـار حـِس بی اعتمـادی شـده بـود. او در چهرۀ 
همـه دشـمن را می دیـد. همـه را دشـمن فـرض 
می کـرد و بـه همیـن دلیـل می گفـت کـه قبـل از 
آن کـه آن هـا بـه او حملـه کننـد، خودش بـه آن ها 
حملـه می کنـد. او خـودش در چنیـن فراینـدی، 
بـه رهبـری افغانسـتان رسـیده بـود. او خـودش 
را دیـده بـود کـه چگونـه با رهبـِر خـود برخورد 
کـرد، پـس بـه هیچ کس نبایـد باور می کـرد، چون 
همـه می توانسـتند دشـمنش باشـندـ مگـر این کـه 

خـاِف آن ثابت شـود.
 آقـای غنـی نیـز ایـن روزهـا به ایـن بیمـاری در 
سـطِح معینـی دچـار شـده اسـت. او نیـز دیگر به 
کسـی اعتمـاد کـرده نمی توانـد. تیـم انتخاباتی یی 
را کـه بـراِی خـود در نظـر گرفتـه، بیـش از آن که 
ناتوانـی اش را در جـذب شـخصیت های بانفـوذ 
نشـان دهـد، در تـرس از آن هـا نشـان می دهـد. 
قدرتمنـد  افـراد  کـه  نمی خواهنـد  دیکتاتورهـا 
در کنارشـان قـرار داشـته باشـند، چـه ایـن افـراد 
از نظـِر فکـری از آن هـا باالتـر باشـند و چـه از 
می گوینـد  اجتماعـی.  و  مردمـی  موقعیـِت  نظـر 
یـک زمانـی اوریانـا فاالچـی حیـن مصاحبـه بـا 
معمرالقذافی از او پرسـید که »شـما به خدا عقیده 
داریـد؟« معمرالقذافـی تعجـب کـرد و گفت: بلی 
کـه دارم. اوریانـا فاالچـی آن روزنامه نـگار زیرِک 
ایتالیایـی بـه قذافـی گفـت کـه »مـن یـک لحظـه 

فکـر کـردم کـه شـما خدایید!« 
ایـن به چه معناسـت؟ چـرا اوریانـا فاالچی چنین 
برداشـتی کـرده بود؟ چـون خوی و منـِش قذافی 
نشـان مـی داد کـه او نمی خواهد یک انسـاِن عادی 
باشـد. حـرکات و گفتـارِ او در حـد انسـان نبـود 
می کـرد.  احسـاس  باالتـر  موجـودی  را  و خـود 
معمرالقذافـی نیـز از حس بـِد بی اعتمادی نسـبت 
بـه دیگـران رنـج می بـرد. او نیـز صدها تـن را به 
دلیـل این کـه مبـادا قصـد جانـش را کننـد، از بین 
بـرد. آقـای غنـی هـم این روزهـا به کسـی اعتماد 
نمی کنـد. او وزارت داخلـه را به مشـاور شـورای 
امنیتش سـپرد، چون فـرد قابل اعتمادتـری را پیدا 

نمی کـرد. 
شایسـته گی های  و  قابلیت هـا  دیکتاتورهـا  بـرای 
افـراد مهم نیسـت، بل وفـادارِی آن ها مهم اسـت. 
یکـی از قوانیـِن دیکتاتورهـا می گویـد که شـما به 
همـه بـه عنـوان دشـمن نـگاه کنیـد و همه وقـت 
وفاداری شـان  در  آیـا  کـه  بیازماییـد  را  آن هـا 
خللـی ایجـاد شـده و یـا خیـر، و اگـر دیدیـد که 
در وفـاداری نسـبت بـه شـما مثِل سـابق نیسـتند، 
آن هـا را از سـِر راه تـان برداریـد کـه می تواننـد به 
شـما ضربـه وارد کننـد. آقـای غنـی، برادر سـام 
رحیمـی را بـه عنـوان والـی هـرات مقـرر کـرد، 
چـرا؟... چـون بـه شـخِص دیگـری اعتمـاد کرده 
نمی توانسـت. ایـن خانـواده در وفاداری به پیشـوا 
تـا بـه حال سـنِگ تمام گذاشـته اسـت. پـس باید 
بـه آن هـا وظایـِف مهـم را سـپرد. امـا خـدا نکند 
روزی برسـد که دیکتاتور نسـبت بـه آن ها مظنون 
شـود، آن گاه هیچ کسـی نخواهـد توانسـت جلـو 

خشـِم او را بگیـرد.
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منازعــاِت اجتماعــی ـ سیاســی در افغانســتان بــه تــِب نوبــه 
شــباهت دارد کــه می توانــد ســال ها در بــدِن میزبــان جــا خــوش 
ــده، در  ــان ش ــاری درم ــود بیم ــان  ش ــه گم ــا زمانی ک ــد و حت کن
نوبت هــا و اشــکالی متفاوت تــر ظاهــر گــردد. یکــی از منازعــاِت 
ــان »دری« و  ــه می ــتان، منازع ــی افغانس ــی ـ سیاس ــۀ اجتماع کهن
ــان و  ــه اگرچــه تمــامِ متخصصــاِن عرصــۀ زب »فارســی« اســت ک
ــدرت  ــاد ق ــا نه ــد، ام ــا رای می دهن ــودِن آن ه ــه یکی ب ــات ب ادبی
ــر پوشــش  و سیاســت در افغانســتان و پاره یــی از جامعــه کــه زی
و نفــوذِ ایــن دســتگاه قــرار دارد، به ســختی می تواننــد آن را 
بپذیرنــد و هربــار بــه صورت هــای گوناگــون در مقــامِ پاســداران 
ــان  ــِق زب ــد و جدایــی و تفری ــان ظاهــر می گردن و متخصصــاِن زب

ــد. ــر می دهن ــر را س ــان از یکدیگ ــی و دری و استقال ش فارس
این بــار امــا شــهردار هــرات بــه عنــوان عضــو کوچکــی از 
حکومــِت افغانســتان کــه رســالت اصلــِی آن پرداختــن بــه 
ــب و  ــک ادی ــا ی ــرۀ نه تنه ــت، در چه ــهر اس ــی ش ــی و زیبای پاک
ــور  ــازی ظه ــزارِ ملت س ــک کارگ ــام ی ــه در مق ــناس، بلک زبان ش
کــرده و دســتور می دهــد کــه در لوحه هــای نصب شــده در 
ــای آن از  ــه ج ــذف و ب ــان« ح ــد واژۀ »خیاب ــهر می بای ــطِح ش س
ــزوده کــه  ــای شــهردار اف کلمــۀ درِی »ســرک« اســتفاده شــود. آق
ــه  ــرای کمــک ب ــان کلمه یــی مقبول تــر اســت، امــا ب اگرچــه خیاب
ــی  ــِت مل ــان هوی ــک می ملت ســازی در افغانســتان و ایجــاد تفکی
مــردم افغانســتان و ایــران، بایــد از کاربــردِ آن خــودداری کــرد. او 
ــت،  ــتان اس ــای افغانس ــی از والیت ه ــرات یک ــه ه ــر داده ک تذک

ــران. ــه ای ن
در گذشــته و قبــل از آن کــه شــهردار کابــل بــه جمــِع متخصصــاِن 
بپیونــدد،  ملت ســازی  همین طــور  و  دری  ادبیــات  و  زبــان 
ــی را در  ــرِی دری و فارس ــری و نابراب ــِر براب ــر س ــوا ب ــا دع م
مکان هایــی چــون ریاســت جمهوری، مجلــس نماینــده گان و 
دانشــگاه ها/پوهنتون ها شــاهد بودیــم؛ دعواهایــی کــه ســیِل 
کارشناســان را بــرای ارایــۀ نظرهــاِی کارشناســانه بــه رســانه های 
مختلــف می کشــاند و موجــب تولیــد موجــی از مقــاالت و 
اجتماعــی  شــبکه های  و  نوشــتاری  رســانه های  در  نوشــته ها 
ــاِن  ــرد هواخواه ــه و بُ ــا غلب ــا ب ــن دعواه ــامِ ای ــا تم ــد. ام می ش
ــان  ــه پای ــی ب ــی و کم ــِر کیف ــی از نظ ــودِن دری و فارس یکی ب
می رســید و ایــن گمــان بــه میــان می آمــد کــه منطــق و اســتدالِل 
قاطــِع متخصصــان و زبان شناســان بــه ایــن دعــوا خاتمــه بخشــیده 
و در آینــده دیگــر شــاهد دعوایــی تــازه  میــان هواخواهــاِن فارســی 

ــود. ــم ب ــگاه نخواهی ــون و دانش ــا پوهنت و دری و ی
ــاوب در  ــِب متن ــن ت ــه ای ــرد ک ــت ک ــرات ثاب ــهردار ه ــا ش ام
ــر  ــدارد و ه ــی ن ــود پایان ــِی موج ــاختار سیاس ــتان و س افغانس
ــد در  ــت می توان ــت و حکوم ــدۀ دول ــا قاع ــخصی در رأس ی ش
نهایــِت بی فکــری و بی تعهــدی، تــِب تازه یــی را در جامعــۀ 
افغانســتان مبنــی بــر هواخواهــی از فارســی یــا دری خـــلق کنــد. 
حــال آن کــه اگــر بــه الیحــۀ وظایــف شــهرداری و مــواردی کــه 
بــر اســاس قانــون بــر ایــن اداره مترتــب شــده، نگاهــی بیندازیــم، 
ــایِل  ــات و مس ــاِل موضوع ــوولیتی در قب ــت و مس ــچ صاحی هی
ــازی در  ــایل ملت س ــر مس ــانه و از آن باالت ــی و زبان شناس فرهنگ
آن بــه چشــم نمی خــورد. امــا این کــه جنــاِب شــهردار بــه خــود 
اجــازۀ ورود بــه ایــن مبحــث و ایجــاد آشــوب در اذهــاِن جامعــه 
ــرار  ــه حکومــت ق ــورد بازخواســت و تنبی را می دهــد بی آن کــه م
ــخاِص  ــه اش ــت ک ــی یی اس ــاختار سیاس ــان س ــرد، زادۀ هم گی
کوته فکــر را بــه خــود جــذب و آن هایــی کــه عمیــق می اندیشــند 

را از خــود می رانــد.
ــدر دادن  ــه ه ــای ب ــود، به ج ــر نب ــرات کوته فک ــهردار ه ــر ش آگ
ــر  ــایلی نظی ــوط، روی مس ــث نامرب ــن اداره در مباح ــرژِی ای ان
ــا  ــود ی ــا، نب ــع زباله ه ــکل دف ــت محیطی، مش ــای زیس آلوده گی ه
ــا  ــب جاده ه ــود فضــای ســبز، مشــکل آب آشــامیدنی، تخری کمب
ــهروندان  ــاِی ش ــا نیازمندی ه ــق ب ــهر مطاب ــۀ ش ــاح نقش و اص
تمرکــز می کــرد و بــا رونمایــی از تصامیــم و اقدامــاِت جدیــدش 
در ایــن راســتا، انــرژی و امیــد در جامعــه خلــق می کــرد. مباحثــی 
ــد و  ــه در ق ــازی ن ــی و ملت س ــت مل ــی، هوی ــان مل ــون زب چ
ــص و  ــۀ تخص ــه در حیط ــت و ن ــرات اس ــهرداری ه ــدازۀ ش ان
ــا  ــودن ی ــه  ب ــورد بیگان ــر در م ــار نظ ــن اداره. اظه ــِت ای صاحی
ــز  ــودِن کلمــۀ ســرک نی ــا ب ــا زیب ــان و زشــت ی ــودِن واژۀ خیاب نب
کارِ مراکــز فرهنگــیـ  ادبــی و متخصصــاِن عرصــۀ زبــان و ادبیــات 
اســت و اگــر نهــادی از حکومــت بخواهــد اقدامــی معطــوف بــه 
ایــن مســایل روی دســت گیــرد، پیــش از طــی مراحــل قانونــی و 

اجرایــی، نظــِر مراجــِع علمــی ـ فرهنگــی شــرط اســت. 

افغانسـتان؛ 
از ملت سازی جامعۀ جهانی  تا ملت سازی شهرداری هرات

برای دیکتاتورها قابلیت ها و شایسته گی های افراد مهم نیســت، بل وفادارِی آن ها مهم است. یکی از قوانیِن دیکتاتورها 
می گوید که شــما به همه به عنوان دشمن نگاه کنید و همه وقت آن ها را بیازمایید که آیا در وفاداری شان خللی ایجاد شده 
و یا خیر، و اگر دیدید که در وفاداری نســبت به شــما مثِل سابق نیستند، آن ها را از ســِر راه تان بردارید که می توانند به شما 
ضربه وارد کنند. آقای غنی، برادر ســام رحیمی را به عنوان والی هرات مقرر کرد، چرا؟... چون به شخِص دیگری اعتماد کرده 
نمی توانســت. این خانواده در وفاداری به پیشــوا تا به حال سنِگ تمام گذاشته است. پس باید به آن ها وظایِف مهم را سپرد. 

اما خدا نکند روزی برسد که دیکتاتور نسبت به آن ها مظنون شود، آن گاه هیچ کسی نخواهد توانست جلو خشِم او را بگیرد

احمـد عمران

غنـی و هراس 
شخصیت های از 

 مردمی و بانفوذ



نویسنده: ایما گرهام هیرسن
منبع: گاردین

برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار
طالبــان بــرای اجرایــی کــردن اســتدالل خــود یکــی 
ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــروه را ب ــن گ ــد ای ــان ارش از فرمانده

مذاکــره کننــدۀ صلــح گماشــته اند.   
پــس از گماشــته شــدن یکــی از فرماندهــان ارشــد گــروه 
ــکا روی  ــان و امری ــح، طالب ــرات صل ــرای مذاک ــان ب طالب
ــک  ــق  نزدی ــه تواف ــح، ب ــان صل ــای  پیم ــی از ماده ه برخ

شــده  اند.
خبرهــا از پیشــرفت گفت وگوهــای صلــح در قطــر و 
ــره  ــدۀ مذاک ــوان نماین ــه عن ــرادر ب ــا ب ــدن م ــته ش گماش
ــه،  ــس از دو ده ــار پ ــرای اولین ب ــان، ب ــح طالب ــدۀ صل کنن
افــق  ضعیفــی را در رونــد گفت وگوهــای صلــح افغانســتان 
نمایــان ســاخته اســت. ایــن قوتــی ا ســت بــه آغــاز یــک 
ــن  ــان یکــی از طوالنی تری ــه پای ــه ب ــح ک گفت وگــوی صل

ــود.  ــر می ش ــان منج ــا در جه جنگ ه
ــتان  در  ــاع افغانس ــر اوض ــک تحلیل گ ــمیت، ی ــام س گره
گــروه بین المللــی بحــران می گویــد: ایــن یــک خبــر 
ــتین را  ــای نخس ــوز قدم ه ــا هن ــا م ــت، ام ــی اس تاریخ
برمی داریــم، می دانیــم کــه توافق نامــه چهــار بخــش 
ــان  ــروج نظامی ــم، خ ــا تروریس ــارزه ب ــس، مب دارد: آتش ب
ــت. ــی« اس ــای »بین االفغان ــه گفت وگوه ــدن ب و وارد ش

 مابــرادر بنیان گــذار جریــان طالبــان و از مشــاوران 
ــی از  ــت. او یک ــروه اس ــن گ ــین ای ــر پیش ــک رهب نزدی
روســای نظامــی طالبــان و در میــان ایــن گــروه از احتــرام 
خــاص برخــوردار اســت. او یکــی از کســانی اســت کــه 
ــرای آغــاز یــک گفت وگــو تقــا کــرد،  ــی ب مــدت طوالن
ــکا  ــتان و امری ــت افغانس ــا حکوم ــا ب ــن تاش ه ــا ای ام

ــت. ــی  نداش ــی را در پ موفقیت
ــکننده گی  ــه ش ــس از آن  ک ــال 2۰۱۰ پ ــرادر در س ــا ب م
ــط  ــد، توس ــا گردی ــح رونم ــای صل ــد گفت گوه در رون
نیروهــای پاکســتانی بازداشــت شــد. نقــش مــا بــرادر در 
ــرای  ــرت بخش ب ــر مس ــح، خب ــای صل ــد گفت وگوه رون

ــود.  ــه می ش ــرفت گفت پیش
بــرای  غنــی  ویــژۀ  نماینــدۀ  داوودزی  محمدعمــر 
ــه اســت:  ــز گفت ــارک تایم ــه نیوی ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــر  ــت و اگ ــان اس ــۀ طالب ــد پای ــر بلن ــی از دو رهب او یک
ــه  ــح را ب ــای صل ــد گفت وگوه ــرد رون ــوولیت پیش ب مس
ــه زودی نتیجــۀ می دهــد. ــد، تصمیم هــا ب عهــدۀ او بگذارن
 او شــناخت خوبــی از دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر دارد 
ــر رســمی و فرماندهــی  ــوان یــک ســفارت غی ــه عن کــه ب
ــی  ــود، مکان ــناخته می ش ــروه ش ــن گ ــرای ای ــی ب بین الملل
ــر گفت وگوهــای صلــح اســت.  ــان نشســت  اخی کــه میزب
ــح  ــرای صل ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــارس  ــج ف ــه کشــورهای خلی ــش ب ــۀ پی روز یکشــنبۀ هفت
رســید. همچنــان او پیــش از ایــن چنــد مرتبــه بــا طالبــان 

ــد ترامــپ در پاییــز ســال  دیدارهــای داشــته اســت. دونال
ــل  ــاالت متحــده در کاب ــک ســفیر پیشــین ای گذشــته از ی
خواســت کــه بــرای جنــگ طوالنــی مــدت امریــکا یــک 

ــد.   راه حــل جســتجو کن
ــان و  ــرف ]طالب ــر دو ط ــو، ه ــد روز گفت وگ ــس از چن پ
ــت  ــح دس ــۀ صل ــک توافق نام ــی از ی ــه خامه ی ــکا[ ب امری
ــت  ــورد بح ــرف م ــر دو ط ــرای ه ــق ب ــن تواف ــد. ای یافتن
اســت، بــه ویــژه تعییــن جــدول زمان بنــدی خــروج 
نظامیــان امریکایــی در ۱8 مــاه  کــه وجــود نظامیــان غربــی 
ــمار  ــه  ش ــان ب ــرای طالب ــی ب ــت های اصل ــی از بن بس یک

ــی رود.  م
یکــی از مهمتریــن پیشــنهادهای واشــنگتن ایــن اســت کــه 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــانی ک ــتان، کس ــت تروریس در برگش
بــه عنــوان تهدیــد بــه کشــور ســومی شــناخته می شــوند، 
می تواننــد بــا گروه هــای تروریســتی بین المللــی بــه 
ویــژه القاعــده و داعــش ارتبــاط داشــته باشــند و از 
ــی حمــات را  ــاالی کشــورهای بیرون خــاک افغانســتان ب

ســازمان دهی کننــد.  
ایــن روشــن نیســت کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا روی تمام 
ــای  ــه. گفته ه ــا ن ــرده اســت ی ــق ک ــن موضوعــات تواف ای
ــز  ــات در می ــن موضوع ــام ای ــه روی تم ــود دارد ک وج
مذاکــره بحــث و توافــق نشــده اســت. گــروه طالبــان تأکید 
ــی  ــا نماینده ی ــس ب ــاد آتش ب ــان ایج ــا زم ــه ت ــد ک کرده ان
از حکومــت کابــل گفت وگــو نمی  کننــد، آنــان ایــن نظــام 

ــد.   ــانده می خوانن ــل[ را دســت  نش ــت کاب ]حکوم
ــرمی برد  ــل به س ــال حاضــر در کاب ــل زاد در ح ــی  خلی زلم
ــی در  ــرف غن ــا اش ــود را ب ــای خ ــۀ گفت وگوه ــا نتیج ت
ــا در ارگ  ــک و تردید ه ــه ش ــی ک ــذارد. در حال ــان بگ می
ــت جمهوری وجــود دارد و شــهروندان افغانســتان  ریاس
ــرار  ــی ق ــای معلومات ــح در خ ــه صل ــه ب ــز در رابط نی
ــان  ــدت می ــاه م ــش کوت ــک آت ــته ی ــال گذش ــد. س دارن
ــورت  ــان ص ــتان و حامیان ش ــت افغانس ــان و حکوم طالب
گرفــت، امــا پــس از آن خشــونت ها دوبــاره اوج گرفــت. 
ــی  ــغال کرس ــس از اش ــه پ ــت ک ــه گف ــی روز جمع غن
از 45 هــزار  بیــش  ریاســت جمهوری در ســال 2۰۱4 
ــز از  ــل نی ــازمان مل ــده اند و س ــته ش ــی کش ــروی نظام نی
افزایــش تلفــات ملکــی ابــراز نگرانــی کــرده اســت. بــرای 
ســال ها رونــد گفت وگوهــای صلــح از ســوی یــک 
ــکا  ــه امری ــی ک ــت. در حال ــده اس ــه رد گردی ــرف قضی ط
ــه عهــده  ــی را در افغانســتان ب ــری نیروهــای بین الملل رهب
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــاش کردن ــان ت داشــت، حکومــت و طالب
دشــمنی پایــان دهنــد؛ امــا برخــی از ناتوانی هــای در ایــن 
ــی کــه یکــی  ــژه زمان ــه وی ــه چشــم می خــورد، ب مســیر ب
ــرای  ــدۀ مــا عمــر ب ــداران آمــد و خــود را نماین از دوکان
ــد را  ــن رون ــا ای ــرد ت ــی ک ــح معرف ــای صل گفت وگوه
ــش  ــال ها پی ــر س ــا عم ــه م ــی ک ــد در حال ــری کن رهب

ــود.  ــرده ب م

به  امریکا  نماینده گان  با  طالبان  روزۀ  شش  گفت وگوهای 
پایان رسید و نمایندۀ ویژۀ امریکا به کابل آمده تا به مسووالن 

حکومت از »توافقات نهایی نشده با طالبان« صحبت کند.
که  می گویند  افغانستان  ارتش  در  مسووالن  میان،  این  در 

دولت از موضع قدرت با طالبان مذاکره می کند.
در  دیروز  که  افغانستان  ارتش  ستاد  رییس  یفتلی  شریف 
محفل فراغت شماری از دانشجویان نظامی صحبت می کرد، 
مذاکرات  در  قدرت  با  و  می جنگیم  به  خاطر صلح  گفت: 
از  صلح  گفت وگوهای  در  حکومت  می شویم.  وارد  صلح 
موضع قدرت چانه زنی می کند. به گفتۀ او، نظامیان افغانستان 
در میدان های نبرد برای برقراری صلح با دشمنان می جنگند.
بر  گذشته  به  افغانستان  ارتش،  ستاد  رییس  گفتۀ  به 
نمی گردد و ارزش ها و دستاورهای سال های پسین در روند 

گفت وگوهای صلح حفظ می شود.
رییس ستاد ارتش جنگ در افغانستان را تحمیلی می داند و 
پروسۀ صلح  به  پیوستن  که خواستار  می گوید هر جناحی 

باشد، حمایت می شود.
برای صلح  امریکا  فرستادۀ  خلیل زاد،  زلمی  حال،  عین  در 
افغانستان نسبت به گفت وگوهای چند روز اخیر در دوحه 
با نمایندهگان طالبان ابراز رضایت کرده و گفته که در آن 
حیاتی«  مسایل  مورد  در  ماحظه یی  قابل  »پیشرفت های 

صورت گرفته است.
آقای خلیل زاد افزوده که هر گونه توافق نهایی، نیازمند یک 

»گفت وگوی بین االفغانی« است.
پیشتر، منابع طالبان به آژانس خبری رویترز گفته بودند که 
مواد مسودۀ یک توافق نامه را با امریکا نهایی کرده اند که راه 

را برای پایان جنگ در افغانستان هموار می سازد.
است  شده  آماده  امریکا  طالبان،  منابع  اظهارات  براساس 
توافقنامه،  امضای  پس  ماه   ۱8 را ظرف  نیروهای خود  که 
به  نسبت  امریکایی  مقامات  هنوز  کند.  بیرون  افغانستان  از 

جزییات ابراز نظری نکرده اند.
نمایندهگان  با  دوحه  نشست  پایان  از  پس  خلیل زاد  آقای 
طالبان، راهی کابل شده است تا با مقامات افغانستان دیدار 

کند.
برگزار شود، شش  برای دو روز  بود  قرار  این نشست که 

روز طول کشید.

او در صفحه تویتر خود نوشته است: »ما با استفاده از روندی 
داد.  ادامه خواهیم  به گفت وگوهای خود  آمده،  بوجود  که 
هنوز یک تعداد مسایل باقی  است که الزم است روی شان 
کار صورت گیرد. تا زمانی که روی همه چیز توافق نشده 
یک  شامل  همه چیز،  این  و  نیست؛  نهایی  توافقات  است، 
گفت وگوی بین االفغانی و نیز آتش بس همه جانبه می شود«.

اگرچه مقامات به شکل رسمی در مورد محتوای مذاکرات 
چند روز اخیر در دوحه ابراز نظری نکرده اند، اما براساس 
منابع طالبان که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده اند، این 
داعش  و  القاعده  چون  گروه های  به  که  کرده  تعهد  گروه 
به  دیگری دست  علیه کشور  افغانستان  از  تا  ندهند  اجازه 

حمله بزنند.
این منابع هم چنین گفته اند که در حال نهایی کردن برنامه ای 
از اجرایی  اینکه پس  افغانستان استند و  برای آتش بس در 
شدن این برنامه، با دولت افغانستان وارد گفت وگو خواهند 

شد.
به قول منابع طالبان، سایر موادی که در این توافق نامه وجود 
دارد، راجع به رهایی زندانیان، برداشتن تحریم بر سفرهای 
خارجی اعضای این گروه و نیز احتمال ایجاد یک حکومت 

موقت در افغانستان است.
در  برای صلح  توافقی  هر  که  گفته  بارها  افغانستان  دولت 
افغانستان باید از مجرای حکومت این کشور گذشته و نیز 

کشورهای منطقه در آن دخیل باشند.
پایان  از  پس  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
مذاکرات صلح در قطر گفته است، تا زمانی موضوع خروج 
در  پیشرفت  نگردد،  حل  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

بخش های دیگر امکان ندارد.
سخنگوی طالبان گفته است: »در این مرحلۀ مذاکرات، به 
اساس آجندای مقرره در مورد خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان و دیگر مسایل مهم و مربوطه بحث و پیشرفت 
به  و  است  سنگین  موضوعات  چون  اما  گرفت؛  صورت 
در  که  گرفت  صورت  فیصله  دارد،  نیاز  زیادی  بحث های 
انجام  دیگری  نشست های  الینحل  مسایل  بعضی  مورد 
نیز راه مناسب و  متباقی  به مسایل الینحل  تا  خواهد شد، 
مفید پیدا شود و نیز هر دو طرف جریان مجلس را با بزرگان 

خود شریک نموده، هدایت بگیرند«.

افغانستان جدی  از  نیروهای خود  برگشتاندن  برای  امریکا 
است

صورت  به  کشورش  که  است  گفته  امریکا  خارجۀ  وزیر 
جدی تاش می کند که گفت وگوهای صلح میان افغانستان 

و طالبان به نتیجۀ مطلوب برسد.
مایک پمپئو، در صفحۀ تویتر خود نگاشته است که امریکا 
به صورت جدی تاش می کند تا افغانستان دوباره به محل 
امن برای تروریسم و گروه های هراس افگن مبدل نشود و 

نیروهای خود را دوباره به کشور شان برگرداند.
تاش  همچنان  امریکا  که  است  کرده  تأکید  پمپئو  آقای 
افغانستان  مردم  امنیت  و  استقالیت  حاکمیت،  که  می کند 
برای  امن  پناه گاه  دوباره  کشور  این  تا  کند  تقویت  را 

هراس افگنان نشود.
وزیر خارجۀ امریکا در مورد گفت وگوهای زلمی  خلیل زاد 
با طالبان نیز نگاشته است که آقای خلیل زاد از پیشرفت های 

قابل ماحظه یی خبرداده است.
که  است  داده  گزارش  نیز  غربی  رسانه های  پیش  روز  دو 
دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا تصمیم خروج نیروهای 

امریکایی را به کانگرس این کشور واگذار کرده است.
آقای ترامپ گفته است که در حال حاضر تصمیم گیری در 
بارۀ ماندن و یا بیرون شدن نظامیان از افغانستان و سوریه 
را به کنگره واگذار می کند تا قانون گذاران در بارۀ این دو 

موضوع رأی گیری کنند.
که  صورتی  در  است  داده  هشدار  همچنان  ترامپ  دونالد 
کانگرس درست تصمیم نگیرد، می تواند نیروهای امریکایی 

را در جریان یک ماه دوباره به این کشور برگرداند.
در  امریکایی  نیروی  هزار   ۱4 از  بیش  حاضر  حال  در 
قسمت  در  امنیتی  نیروهای  با  و  دارند  حضور  افغانستان 

مشوره دهی و انجام عملیات هوایی مشترک کار می کنند.

حمایت در صورت صیانت از دستاوردها
نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدار با معاون 
جامعه  که  است  گفته  ملی  وحدت  حکومت  ریاست  دوم 
دستاوردهای  که  می کند  حمایت  صلحی  روند  از  جهانی 

گذشته در آن مورد صیانت قرار بگیرد.

دفتر رسانه های معاونیت دوم ریاست حکومت وحدت ملی 
با  با نشر خبرنامه یی گفته است که سرور دانش در دیدار 
تادامچی یاماماتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد 
در افغانستان، در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و مذاکرات صلح گفت وگو کرده است.
به گفت وگوهای  اشاره  با  دیدار،  این  در  یاماماتو  تادامچی 
روند  از  که جامعه جهانی  است  گفته  افغانستان،  در  صلح 
افغانستان  مردم  توافق  »مورد  که  می کند  حمایت  صلحی 
نیز در آن مورد صیانت قرار  باشد و دستاوردهای گذشته 

بگیرد«.
این دیدار گفته است که یگانه مرجع  نیز در  سرور دانش 
تصمیم گیرنده در مورد صلح، مردم و حکومت افغانستان 

است.
او افزوده است که حکومت افغانستان برای برقراری صلح 
و ثبات در افغانستان آمادهگی هرنوع اقدام قانونی براساس 

اراده و خواست مردم افغانستان را دارد.
از سویی هم، شماری از جریان های سیاسی خواستار این اند 
تا مدیریت گفت وگوهای صلح به دست حکومت و مردم 

افغانستان باشد.
محور مردم افغانستان گفته است که روند صلح باید هرچه 
زودتر به یک روند واقعی بین االافغانی ارتقا پیدا کند. محور 
میان  اخیر  توافقات  از  اعامیه یی  نشر  با  افغانستان  مردم 
نمایندهگان امریکا و طالبان در قطر در راستای تحقق صلح 

در افغانستان استقبال کرده است.
مردم  »محور  است:  آمده  سیاسی  جریان  این  اعامیه  در 
افغانستان اکیداً بر شروع فوری و عاجل گفت وگوهای صلح 
میان نماینده گان دولت افغانستان، مردم افغانستان و حرکت 

طالبان تأکید می کند«.
و  پیشین  رییس جمهور  ثبات،  و  حراست  عالی  شورای 
نشست های  در  دیروز  نیز  انتخاباتی  دسته های  از  شماری 
انتقال روند  خبری و پخش اعامیه های جداگانه خواستار 

گفت وگوهای صلح به مردم و حکومت افغانستان شدند.
از سویی هم، دیروز شماری از فرماندهان جهادی با انتقاد از 
روند گفت وگوهای صلح نماینده گان امریکا و طالبان گفتند 

که جبهۀ اصلی و طرف اصلی طالبان در این گفت وگوها 
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توافق با طالبان نهایی نشده است 

دولتازمـوضعقـدرت

مذاکـرهمیکنـد

پیشرفت ضعیِف امریکا و طالبان
در گفت وگوهای صلح 

هارون مجیدی

صفحه 6
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دین داری و توسعۀ  سیاسی
ــی  ــر چگونه گ ــه، ب ــن مقال ــث ای ــن بح محوری تری
ــعه  ــن داری و توس ــان دی ــذاری می ــرد و اثرگ عملک
می چرخــد کــه ایــن مهــم در دل تاریــخ پُربــار 
ــا  ــرده اســت. ب ــچ را طــی ک اســام مســیر پُرخم وپی
ــی در حــوزۀ تفکــر  ــرۀ عقل گرای ــض و بســط دای قب
اســامی به خصــوص در میــان مکاتــب فکــری- 
ــات  ــن در حی ــش دی ــت، نق ــه و حنفی ــی ماتردی عقل
ــرار  سیاســی مــورد تفســیر و تأویل هــای متفــاوت ق
ــط  ــره و خ ــه دای ــه ب ــس هرچ ــت و برعک می گرف
ــب  فکــری مکاتــب اهــل حدیــث و تصــوف در قال
فــرق نقشــبندیه و قادریــه نزدیــک شــویم، زمینه هــای 
تحــول و پویایــی اجتماعــی کمرنــگ می شــود. 
ــث و  ــل حدی ــب اه ــاِص مکات ــام و خ ــیطرۀ ع س
مــدارس فقهــی آن هــا و در پهلــوی آن گرایش هــای 
تصوفــی علمــا در تحــوالت سیاســی افغانســتان کــه 
در محــور حفــظ وضــع موجــود خاصــه می شــود، 
دارد  غیرمعرفت گــرا  دیــن دارِی  نــوع  در  ریشــه 
کــه در ایــن میــان، ایفــای نقش هــای سیاســِی 
ــاهان  ــار ش ــی در درب ــی- تصوف ــای مذهب خانوده ه
ــی  ــدرت  سیاس ــدۀ ق ــوِی تثبیت کنن ــای ق ــه ابزاره ب
ــد  ــه ســهمی در عوای ــدل شــد و علمــای عالی رتب مب
ــق  ــد. طب ــت کردن ــز دریاف ــی در مراک اراضــی زراعت
ــد  ــه از عوای ــه حص ــدود س ــال ۱87۹م ح ــار س آم
ــات  ــِت مؤسس ــظ و مراقب ــرای حف ــت ب ــر والی ه
دینــی اختصــاص داده شــده بــود و هــم پیونــد میــان 
نهادهــای دینــی و شــاهان بــا ازدواج هــا مســتحکم تر 
ــه  ــای بلندرتب ــیطرۀ علم ــن در بســط و س شــده و ای
در میــان تمامــی اقشــار اجتماعــی و نهادهــای دینــی 
ــن  نقــش به ســزایی داشــت کــه عمــدۀ شــاهان از ای

مهــم به خوبــی اســتفاده کرده انــد. 
اســتقال نهادهــای اجتماعــی وابســته بــه توانایــی و 
ــته گی  ــا وابس ــد. ب ــا می باش ــتقال اقتصــادی آن ه اس
ــه نظــام شــاهی عمــًا اثرگــذاری  ــی ب نهادهــای دین
شــاهان بــر قشــر علمــا بــاال رفــت کــه ایــن 
اثرگــذاری ناشــی از حمایــت اقتصــادی دولــت بــود. 
نمونه هــای آن در طــول تاریــخ معاصــر ایــن کشــور 
احمدشــاه  زمــام داری  دروۀ  در  می شــود.  دیــده 
ــط  ــی توس ــات دین ــارف تعلیم ــی)۱747-( مص دران
عوایــد اراضــی خالصــۀ دولــت و مأموریــن متمــول 
تأمیــن می گردیــد. دورۀ زمــام داری عبدالرحمــن 
ــدارس  ــی م ــاز دورۀ رهای ــان)۱88۰- ۱۹۰۰( آغ خ
و نهادهــای دینــی از حمایــت دولــت می باشــد، 

مســوولیت حمایــِت 
ــی  ــات عموم ــاف و صدق ــه  دوش اوق ــن بخــش ب ای
ــاهی  ــۀ ش ــد. مدرس ــاده ش ــات( نه )زکات و صدق
ــی  ــۀ دولت ــن مدرس ــه اولی ــد ک ــیس گردی ــل تأس کاب
ــات و  ــۀ قض ــرد آن تربی ــن کارک ــد و مهم تری می باش
ــازات  ــور امتی ــود و همین ط ــی ب ــن دین ــب قوانی ترتی
ــه  ــوۀ قضایی ــش ق ــان در بخ ــی در دورۀ نادرخ بزرگ
بــه علمــای دینــی داده شــد)بنگرید بــه: گریگوریــان، 
مکلــف  را  خــود  شــاهان  عمــدۀ   .)377  :۱38۹
ــا  ــته و بن ــی دانس ــای دین ــارج نهاده ــن مخ ــه تأمی ب
ــی،  ــهور دین ــای مش ــخاص و علم ــی اش ــر نزدیک ب
ــکل  ــر ش ــت پایدارت ــتحکم و حمای ــه مس ــن رابط ای
می گرفــت و قــدرت اجتماعــی نهادهــای دینــی 
در خدمــت نظــام سیاســی اســتخدام می شــد. در 
ــد از  ــه بع ــاهی ک ــث ش ــان به حی ــان، نادرخ ــن می ای
ــت  ــقوط دول ــان و س ــان اهلل خ ــات ام ــر اصاح عص
ــدرت سیاســی دســت یافــت،  ــه ق ــر حبیــب اهلل ب امی
بــه سیاســت های ابزارگرایانــۀ دیــن و دیــن داری 
متوســط،  ابتدایــی،  مــدارس  و  شــده  متوســل 
حرفه یــی و بعــداً آمــوزش باالتــر به طــور ُکلــی 
ــد)گریگوریان، ۱38۹:  ــن می ش ــت تأمی ــط دول توس
ــای  ــم نهاده ــتقال تصامی ــأله در اس ــن مس 38۱(. ای
ــوذ و  ــای نف ــته و راه ه ــذار داش ــش اثرگ ــی نق دین
ــاد  ــن نه ــی را از ای ــدرت سیاس ــزاری ق ــرد اب کارب
ــج  ــزاری منت ــتفادۀ اب ــن اس ــاخت و ای ــاعد می س مس
مرتضــی  چنان کــه  می گردیــد،  عوام زده گــی  بــه 
مطهــری در ایــن بــاب نوشــته اســت: »روحانیــت مــا 
ــد و از  ــرو باش ــد پیش ــی نمی توان ــر آفت زده گ در اث
جلــو قافلــه حرکــت کنــد و بــه  معنــی صحیــح کلمــۀ 
هــادی قافلــه باشــد، مجبــور اســت همیشــه در عقــب 
ــن  ــی ای ــت عوام زده گ ــد. خاصی ــت کن ــه حرک قافل
اســت کــه همیشــه بــا گذشــته و آن چــه بــا آن خــو 
گرفتــه، پیمــان بســته اســت و حــق و باطــل را تمیــز 
ــوا  ــا ه ــت ی ــی را بدع ــر تازه ی ــوام ه ــد. ع نمی ده
ــای  ــت و مقتض ــوس خلق ــد، نام ــوس می خوان و ه
ــا  ــن رو ب ــد و از ای ــت را نمی شناس ــرت و طبیع فط
هــر نــوی مخالفــت می کنــد و طــرف دار حفــظ 
وضــع موجــود اســت)مطهری، : ۱84-۱85(. امــا 
به طــور معمــول نقــش خانواده هــای بــزرگ مذهبــی 
در دیوان ســاالری حکومتــی برازنــده بــود، زیــرا 
ــی در حیطــۀ  ــی علمــی در ســاحۀ قضای ــدارج عال م
ــا  ــا ت ــلط آن ه ــت، تس ــرار داش ــا ق ــن خانواده ه همی
ــده  ــور دی ــاهی در کش ــام ش ــای نظ ــن دوره ه آخری

ــای  ــدرت بنگاه ه ــی، ق ــاظ حقوق ــه لح ــود و ب می ش
ــه  ــون اساســی ۱۹3۱، نادرخــان نهادین ــی را قان مذهب

ــان، ۱38۹: 4۱8(   ــه: گریگوری ــد ب ــرد. )بنگری ک
ــص  ــی باالخ ــوالت اجتماع ــن داری و تح ــث دی بح
توســعۀ سیاســی در جامعۀ ســنتی افغانســتان در درون 
قرائت هــای  میــان مذهــب و  بافت هــای حاکــم 
ــن  ــع حاملی ــان مناف ــه می ــوع رابط ــاری از آن و ن ج
ــود  ــورد، محم ــن م ــردد. در ای ــل می گ ــب تحلی مذه
ــه  ــی مســأله را ارای ــه  شــکل پرســش مهم ــرزی ب ط
داشــته اســت: چــرا یــک ایمــان راســخ در اســام بــه 
ــردم  ــان، م ــۀ ادی ــن هم ــن و مقدس تری ــوان بهتری عن
ــان  ــی کشورش ــرای رهای ــاش ب ــتان را از ت افغانس
و  بیمــاری،  فاکــت،  فقــر،  جهالــت،  چنــگ  از 
برعکــس،  کامــًا  مــی دارد؟  بــاز  وابســته گی 
ــامی  ــۀ اس ــک جامع ــکل دادن ی ــرای ش ــا ب تاش ه
مفیــد، قدرت منــد، آزاد و مســتقل در افغانســتان بایــد 
ــتقبال  ــی اس ــای مذهب ــال و رفتاره ــوان اعم ــه عن ب
در  کــه  طــوری   .)2۱2  :۱38۹ شــود)گریگوریان، 
ــی  ــای مصداق ــم، معن ــان کرده ای ــی بی ــث قبل مباح
ــر مذهــب و اشــکال  ــا متکــی ب اســام در جامعــۀ م
آن، تصــوف و فرقه هــای آن و ســرانجام، علمــا و 
پیچیده گــی و عــدم  ایــن  طبقــات آن می باشــد. 
ــاختارهای  ــا س ــجم ب ــِت منس ــاد روحانی ــود نه وج
ــن داری  ــوع دی ــن و ن ــه دی ــده ک ــث ش ــمی باع رس
ــدارس و  ــی، احــزاب، م ــا عملکــرد گروه هــای دین ب
مســاجد شناســایی گــردد. نــوع اندیشــه و رفتارهــای 
ــن نهادهــا دارای نقــش صریــح و  ــۀ ای ضــد نوگرایان
ــه  ــد ک ــی می باش ــرات اجتماع ــد تغیی ــوی در فراین ق
می توانــد راه نوگرایــی را بگشــاید یــا برعکــس 

نطفه هــای شــکل گیری آن را ســاقط ســازد. 
ــی  ــای دین ــه علم ــت ک ــد اس ــرزی معتق ــود ط محم
خــود از موانــع بــر ســِر راه توســعۀ دانــش و فرهنــگ 
در ایــن کشــورند. بــه جــای مطالعــۀ قــرآن و ســپس 
ــاِت  ــا صفح ــام، علم ــی اس ــم حقیق ــریح مفاهی تش
حفــظ شــده را بلبــل وار تکــرار می کردنــد و منتقــدان 
ــه  ــی ب ــار غیرمذهب ــه بدعت گــذاری و رفت خــود را ب
منظــور پنهــان کــردن جهالــِت خودشــان متهــم 
ــه  ــا پافشــاری این ک ــی ب ــای مذهب ــد. بنگاه ه می کردن
همــۀ برنامه هــای آموزشــی، حــق و امتیــاز انحصــاری 
آن هــا اســت، مانــع وحشــتناکی بــر ســر راه توســعۀ 
هم کیشــان  میــان  در  دانــش  اشــاعۀ  و  آمــوزش 
مســلماِن خــود ایجــاد کــرده بودند)گریگوریــان، 
ــرای  ــا ب ــن نهاده ــوی ای ــش ثان ــا نق ۱38۹: 2۱۱(. ام
ــی و  ــات اجتماع ــای حی ــی و ابق ــام سیاس ــای نظ بق
سیاســی نظام هــای خودکامــه حیاتــی بــوده و در 
ــل  ــت قاب ــاع و دول ــراد، اجتم ــی اف ــی سیاس زنده گ
شناســایی می باشــد، چنان کــه آقــای ســجادی از 
آن چنیــن یــاد کــرده اســت: »پیونــد میــان مذهــب و 
ــوع نظام هــای  ــن ن ــه منشــای اســتمرار ای ــه یگان قبیل
به شــمار می رود)ســجادی، ۱3۹۱: ۱3۰(.  سیاســی 
و  همگرایــی  مولفه هــای  تمامــی  موضــوع  ایــن 
را  قــدرت سیاســی  و  میــان مذهــب  هم ســویی 
نشــان می دهــد. روحانیــت تــا دهــۀ )۱34۰ هـــ ش( 
ــه و ســنت گرایانه داشــت  ــًا محافظه کاران مشــی کام
و خواســته های آن از دولــت، هیــچ گاه از ســطح 
ــن رو، همــواره  ــر نرفــت. از ای اجــرای شــریعت فرات
ــا نظــام ســلطنتی قــرار گرفتــه و حامــی  در تفاهــم ب
ــب و  ــز در کس ــاهان نی ــت. ش ــده اس ــناخته ش آن ش
ــل  ــت و قبای ــه روحانی ــش ب حفــظ مشــروعیِت خوی
متکــی بــوده، خــود را از هــر نــوع مسوولیت شناســی 
سیاســی و فکــری بــرای تغییــر و تحــوالت اجتماعــی 
بی نیــاز می پنداشــت. صــرف بــه یــک سلســله 
اعمــال ظاهــری مبــادرت می ورزیــد، روحانیــت 
تــاج ســلطنت بــر ســر شــاهان می گذاشــت و 
ــا  ــان دع ــرای آن ــد و ب ــان می خوان ــامِ آن ــه   ن ــه ب خطب

ــی، ۱3۹3: ۱23(  ــه: عارف ــد ب ــود. )بنگری می نم

سخنوری  تشریفاتی : این  نوع  سخنرانی  که  آن  را سخنرانی  نمایشی  نیز 
می  گویند، بیشتر در مجلس  های رسمی  انجام  می  گیرد و در مواردی ست  
که  بخواهند از کسی  تجلیل  کنند و خدماتِ  او را مورد ستایش  قرار 
دهند. سخنانی  که  موقع  تجلیل  از مقام  علمی ، ادبی  یا سیاسی  کسی  گفته  
می  شود، همچنین  خطابه  هایی  که  مثًا هنگام  دادن ِ دکترای  افتخاری  به  یک  
شخصیت  بزرگ  ایراد می  گردد از این  قبیل  اند . اغلب شعرا، نویسنده گان، 
گوینده گان، هنرمندان تیاتر و نمایش و اشخاصی که مدح کسانی معین را 
به عهده می گیرند یا تعزیت و تسلیت در جامعۀ به خصوصی را به گردن 

گرفته اند، این گونه سخنرانی می کنند.
سخنوری  سیاسی : مخصوِص  کسانی  است  که  دست  اندرکارِ سیاسی  
به   کشورها  فرستاده گان   وزیران،  ممالک ،  زمام داران   مانند  هستند؛ 
سازمان های  جهانی ، نماینده گان  دولت  در مجلس  مقننه  و به طور کلی  آنان 
که  به  نحوی  در امور سیاسی  دخالت  دارند. سخنور سیاسی  باید عاوه  بر 
آگاهی  از اصول  و قواعد سخنوری،  علوم  و فن  های گوناگونی  را که  در 
عالم  سیاست  کاربرد دارند بداند. با اوضاع  و احوال  کشورِ خود و مردم  
آن  آشنا باشد، از جریان های  سیاسی  و آنچه  در جهان  می  گذرد بی خبر 
نماند، ملت های  جهان  را به خوبی  بشناسد و از روحیات  هریک  از آنان  
اطاعات  الزم  به دست  آورد تا بتواند با احاطۀ  کامل  به  مسایل  سیاسی  
نقش  خود را به خوبی  ایفا کند و وجودش  چه  در داخل  و چه  در خارج  

کشور منشای اثری  باشد.

فصل شانزدهم
فن بیان و صداسازی

برای این که زیبا سخن بگوییم و فن بیان قوی و قدرتمندی داشته باشیم، 
باید آن  را یاد بگیریم. یادگیری فن بیان مثل یادگیری نواختن موسیقی 
است، خوشبختانه صدای انسان یک پدیدۀ ذاتی و غیر قابل تغییر نیست 
که نشود آن را تغییر داد بلکه مثل ماهیچه های بدن است ،یعنی با تمرین 
می توان آن را قوی تر کرد. بسیاری از افرادی که صدای ضعیفی داشته اند 
با تمرین طوالنی مدت، سخنرانان تأثیرگذار و با اعتماد به نفسی شده اند. 
برای یادگیری فن بیاِن خوب چند گام را باید برداشت که در زیر شرح 

داده می شود.
1. کسب قدرت صوتی قوی: اگر می خواهیم قدرتمند، شمرده و واضح 
صحبت کنیم باید هوای بیشتری از دهِن ما خارج گردد. برای این کار 
دو راه وجود دارد :اول این که یا دهن مان بیشتر باز گردد و هوای بیشتری 
از دهن مان خارج گردد یا این که تنفس های عمیق تری بکشیم و بازدم 
بیشتری داشته باشیم. بر همین اساس دو نوع تمرین قوی سازی صدا 
به  تنفس و دیگری تمرینات مربوط  به  داریم: یکی تمرینات مربوط 

تقویت ماهیچه های لب و دهن.

چهار تکنیک تقویت تنفس
1- تنفس دیافراگمی )شکمی(: دیافراگم پرده یی است بین ریه و معده، 
هرچه تنفس از قسمت پایین تر بدن باشد مثل آن است که چلۀ یک کمان 
را بیشتر کشیده ایم و بُرد صدا افزایش مییابد. برای تنفس دیافراگمی یک 
شیوه این است که دراز کشیده، زانو به سمت باال خم کرده و کف پاها 
روی زمین قرار گیرد. در این حالت تنفس می گیریم. با تمرین تنفس 

دیافراگمی حجم ریه افزایش مییابد و مشکل رفع می گردد.
2- شمارش پلکانی اعداد با صدای بلند در بازدم: در این تمرین ابتدا 
با بینی نفِس عمیقی می کشیم، سپس در بازدم با صدای بلند می شماریم. 
برای بار اول نفس می گیریم سپس با صدای بلند در بازدم می شماریم: 
یک. برای بار دوم نفس می گیریم و در بازدم می شماریم: ۱، 2 . برای بار 
سوم نفس می گیریم و در بازدم می شماریم: ۱، 2، 3 . و این چرخه را 
ادامه می دهیم تا نفس های ما عمیق تر و حجم ریۀ ما افزایش یابد. حداقل 
شمارش تا عدد  ۱2است. در این تمرین چند نکته وجود دارد: اول این که 
سعی نکنید از همان روز اول مثًا تا 5۰ بشماریم بلکه باید به مرور زمان 
این اتفاق بیفتد. دوم این که در بازدم همۀ هوای تنفس شده را تخلیه کنیم 
و سوم این که شمارش اعداد باید با صدای بلند صورت گیرد، تقریباً مثل 
داد زدن. این تمرین به بلندی صدا، رسا شدن صدا و افزایش حجم صدا 

خیلی کمک می کند. این تمرین را روزی سه تا چهار بار انجام دهید.

رسول خان امین /بخش سی ودوم

بخش دوازدهـم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی
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خشــم  تیــزاب  فــوارۀ  روزگار  روزگار 
ــود.  ــن ب ــظ اهلل امی نورمحمــد تره کــی و حفی
ــال  ــک س ــتند. ی ــد و می کش ــی می گرفتن ه
می شــد تلویزیــون بــه افغانســتان آمــده  
بــود. فرزنــدان بســیاری از خانواده هــا - 
ــدش را  ــوان خری ــه ت ــا ک ــوادۀ م ــد خان مانن
ــت  ــن پش ــه چم ــامگاهان ب ــتند - ش نداش
در  طفــل«  و  مــادر  حمایــۀ  »کلینیــک 
ــا را  ــا برنامه ه ــد ت ــل می رفتن ــوری کاب دِهب
از پشــت شیشــۀ دهلیــز تماشــا کننــد. آنجــا 
ــار  ــی کن ــون در رِف باالی ــه تلویزی ــک پای ی
ــود. ــده ب ــته ش ــردم گذاش ــرای م ــره ب پنج

کــه  شــادکام  نوابــی  عبــداهلل  اســتاد  از 
ــی  ــد »لیل ــای عاشــقانه مانن پیوســته آهنگ ه
ــارم«، »ای دل! ای دل!  ــارم ی ــودی ی ــی ب لیل
ــر  ــت ه ــر زلف ــت س ــه«، »از دس دل دیوان
ــراق  ــه ف ــرا ب ــدا م ــا دارم«، »خ ــب گله ه ش
ــندم  ــس می نپس ــد« و »هیچ ک ــا نکن ــو مبت ت
ــِگ  ــان آهن ــود«، ناگه ــو ب ــای ت ــه ج ــه ب ک
خطرناکــی دیدیــم و شــنیدیم: پاکــم ز گنــه، 

ــد! ــوده مخوانی ــم آل ناحق
ــت  ــین هم ــۀ یاس ــب در خان ــردای آن ش ف
از  و  گردآمدیــم  کابــل(  واحــد/  )قلعــۀ 
نخســتین بار  کــه  دگرگونه یــی  آهنــگ 
پخــش شــده بــود، یــاد کردیــم. اشــرف کــه 
اشــرف  را  او  از دوســتانش می خواســت 
ــده  ــادکام را زن ــت: »ش ــد، گف ــی بنامن دهقان
»شــادکام  گفــت:  یاســین  نمی گذارنــد«. 
را چــه می کنــی؟ اگــر حکومــت بدانــد 
ــه  ــی را ب ــص آن زن انقاب ــام و تخل ــه ن ک
ــه دار  ــرا پیــش از او ب خــود چســپانده ای، ت
خواهــد زد«. اشــرف پاســخ داد: »هــزار مــرد 
ــا  ــای آن زن؛ ام ــدای خــاک پ ــن ف ــد م مانن
تــا ایــن حکومــت »اشــرف دهقانــی« را 
ــد  ــیاه نخواه ــم س ــار موی ــک ت ــد، ی بشناس
ــرو  ــت: »ب ــد«. یاســین ریشــخندزنان گف مان
ــه  ــردی ک ــراف ک ــتقیم اعت ــو! غیرمس گمش
حکومــت تره کــی و امیــن تــا ســفید شــدن 
ــا  ــت دوام خواهــد یافــت«. اشــرف ب موهای
ــان  ــم چن ــه هدف ــت: »گرچ ــرمنده گی گف ش
ــردم«. ــد ک ــه ب ــم ک ــراف می کن ــود، اعت نب

ــناختن  ــل ش ــت عق ــر حکوم ــیدم: »اگ پرس
باشــد،  نداشــته  را  دهقانــی  اشــرف 
کنایه هــای »پاکــم ز گنــه ناحقــم آلــوده 
مخوانیــد« را از کجــا خواهــد دانســت«؟ 
ــای صــاف  ــن شــعر معن ــت: »ای یاســین گف
و صریــح دارد: پاکــم ز گنــه ناحقــم خلقــی/ 
پرچمــی نگوییــد. و اگــر ایــن پیــام را کســی 
بــه گــوش مقامــات بچکانــد، به راســتی 

شــادکام زنــده نمی مانــد«.
نبــودن  پریشــان  بــرای  راهــی  دیگــر 
نداشــتیم. یاســین گفــت: »پــس از ایــن 
ــه  ــد از شــاگردان لیســۀ حبیبی ــر شــام بای ه
ــه صنــف  بپرســیم: اســتاد شــادکام امــروز ب

ــود«؟ ــده  ب آم
شــب دهــم اکتوبــر ۱۹7۹ بــود. یــک هفتــه 
از پخــش آن آهنــگ می گذشــت. )خواهیــد 
پرســید: چگونــه یــادت مانــده  اســت؟ 
نمانــد؟ هرچــه فراموشــم شــود،  چــرا 
خــودم  زادروز  ســالگرد  بیســت ویکمین 
ــم  ــادم نمــی رود.( روی چمــن دهبــوری ل ی
ــون را از پشــت شیشــه  ــودم و تلویزی داده ب
ــه  ــی ب ــد تره ک ــردم: نورمحم ــا می ک تماش
ــی  ــر مریض ــن »در اث ــظ اهلل امی ــۀ حفی گفت
کــه عایــد حالــش بــود، وفــات کــرد«. 
وقتــی بانــو ریــا تالــی ســتیوارت گزارشــگر 
چــه  وی  »بیمــاری  پرســید:  امریکایــی 
ــور نیســتم و  ــود؟«، امیــن پاســخ داد: »دکت ب

نمی دانــم«.
ــظ اهلل  ــد. حفی ــپری ش ــر س ــد روز دیگ ص
ــان  ــان »مریضــی« ج ــر هم ــز در اث ــن نی امی
چنــد  مــرگ  از  پــس  ســال ها  ســپرد. 
رهبــر دیگــر کــه دکتــور طــب شــدم، 
ــۀ  ــتم: محرق ــز دانس ــاری« را نی ــام آن »بیم ن
سیاســی. خــدا نشــان ندهــد، هــم میکروبــی 
و هــم ســاری، آفــت بی درمــان، بدتــر 
از ســرخکان و آبلــه مرغــان. می گیــرد و 

! می کشــد
پــس از »مرحلــۀ نویــن و تکاملــی انقــاب 
ــدۀ  ــۀ پرون ــی زیرالی ــور« کس ــکوهمند ث ش
ــد« را  ــوده مخوانی ــم آل ــه، ناحق ــم ز گن »پاک
بــاال نکــرد و نخوانــد. اســتاد شــادکام زنــده 

ــد. ــتر خوان ــد و بیش مان
یاســین، اشــرف و مــن می خواســتیم برویــم 
بــه دیــدارش و داســتان آن آهنــگ را از زبان 
خــودش بشــنویم. تاریــخ بــا سرنوشــت مــا 
شــطرنج بــد بــازی می کــرد: پیاده هــای 

و  می شــدند  وزیــر  روز  هــر  دشــمن 
ــم اســپ و  ــر س ــواره زی ــا هم ــای م مهره ه
لگــد پیــل جــان می باختنــد. فــردا نداشــتیم 
و هــر امروزمــان دیــروز و پریــروز می شــد. 
ــاد مــی داد. ــاد برب ــوار را ب ــۀ روی دی گاهنام

یــک  از  کمتــر  در  نبودیــم:  بختیــار 
شــد،  زندانــی  یاســین  نخســت  ســال، 
بــه  اشــرف و مــن. آن دو کــه  ســپس 
ــزب  ــان ح ــه فرم ــد، ب ــی می ارزیدن زنده گ
دموکراتیــک خلــق افغانســتان در دشــت 
پلچرخــی تیربــاران گردیدنــد و مــن کــه بــه 
ــالگره  ــت س ــۀ هف ــدم، فتیل ــرگ نمی ارزی م
ــدم و  ــدان فروزان ــی زن ــلول تنهای را در س
سی وســه تــای دیگــرش را در آتشــدان 

آزادی. میله هــای  پشــت 
در هفتــۀ دوم ســپتمبر ۱۹۹۱ بــدون یاســین 
همــت و اشــرف دهقانــی بــه دیــدن اســتاد 
شــادکام در جمنازیــم دانشــگاه کابــل رفتــم. 
ــد  ــش بای ــش روی ــتادن در پی ــگام ایس هن
باالتــر نــگاه می کــردم تــا چشــم هایش 
شــانه هایش  تــا  پیشــانی ام  ببینــم.  را 
بــزرگ و  بــا آن کــه دســتان  می رســید. 
)کاشــتکار؟  داشــت  »دهقانــی«  درشــت 
نــه! کاشــتکار نبــود، والیبــال می کــرد(، 

ــت داد. ــن دس ــا م ــه ب مهربانان
ــه  ــم ک ــم. نگفت ــه او نگفت ــتینم را ب ــام راس ن
از زنــدان رهــا شــده ام. گفتــم تیمــور هســتم 
ــا  ــم. ب ــباوون« کار می کن ــۀ »س و در ماهنام
خوش رویــی پذیرفــت کــه هــر چــه بپرســم، 

ــد داد. پاســخ خواه
پرســش نخســت روشــن بــود: همانــی کــه 
یاســین همــت، اشــرف دهقانــی و مــن 
ــه  ــم ز گن ــتیم: »پاک ــش داش ــال پی دوازده س
ناحقــم آلــوده مخوانیــد« چــه داســتان دارد؟ 
و گفتــم: »یاســین و اشــرف زنــده نیســتند«.
ــانه ام  ــنگینش را روی ش ــت س ــادکام دس ش
گذاشــت و گفــت: »حیــف! حیف! سیاســت 
همیشــه چنیــن اســت: یــا می کشــد یــا 
کشــته می دهــد. خــودم هرگــز سیاســی 
ــه سیاســت  ــا امــروز ب ــوده ام و از آغــاز ت نب
عاقــه نداشــتم و نــدارم. امــا موقعیــت 
ــه  ــه و چ ــۀ حبیبی ــه در لیس ــی ام چ اجتماع
ــی از  ــه بعض ــود ک ــمی ب ــرون از آن قس ب
ــت  ــم عضوی ــنایان و همکاران ــتان، آش دوس
حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان را 
داشــتند. بنابــر یــک سلســله دادوگرفت هــای 
ــانی  ــی، کس ــی اجتماع ــروری در زنده گ ض
ــتند؛  ــت نمی دانس ــرم درس ــرز فک ــه از ط ک
بــا انتبــاه نادرســت از ظواهــر قضیــه، تصــور 
می کردنــد کــه گویــا مــن ھم عضــو آن 
حــزب هســتم. ســخت نگــران بــودم و 
ــما  ــه ش ــم آن چ ــه بگوی ــتم چگون نمی دانس
تصــور می کنیــد، حقیقــت نــدارد. روزی 
ــا  ــی باب ــا زلم ــتان ب ــو افغانس ــر رادی در دفت
کوهــی نشســته بــودم و در دلــم می گشــت: 
آیــا شــعری خواهــم یافــت کــه بــا خوانــدن 
آن بتوانــم تصــورات نادرســِت دیگــران 
ــزرگ  ــۀ ب ــاد کتابخان ــه ی ــر بدهــم؟ ب را تغیی
رادیــو افتــادم. رفتــم و از میــان ده هــا دیــوان 
شــعر، کلیــات طالــب آملــی را برداشــتم. در 
نخســتین لحظــات ورق گردانــی، ایــن غــزل 
ــت  ــن فرص ــه زودتری ــم و ب ــیوا را یافت ش
ــم  ــه ناحق ــدم: پاکــم زگن ــا موســیقی خوان ب
ــال غلطــم  ــه خی ــد/ مشــکم ب ــوده مخوانی آل

دوده مخوانیــد«
شــام بــه شــادکام پــدرود گفتــم و راه 
گرفتــم.  پیــش  در  را  دهبــوری  چمــن 
هــوا دمــادم تاریــک می شــد. ســاختمان 
»کلینیــک حمایــۀ مــادر و طفــل« بــه زمیــن 
همــوار شــده  بــود. شــب بــه خانــه رســیدم 
شــمارۀ  بــرای  را  زیریــن  یادداشــت  و 
ــنبله ۱37۰[  ــپتمبر ۱۹۹۱ ]س ــم/ س چهل ونه

ماهنامــۀ »ســباوون« نوشــتم:
اگــر از کرانــه داوری کنیــم، هنرمنــد رویاهــا 
ــا دگرگونــی شــکل های  و انگاره هایــش را ب
چنانــی  می پیرایــد،  و  می آرایــد  دلخــواه 
کــه آفریــدۀ هنــری وی پیــش از همــه بــرای 
خــودش و ســپس دیگــران پذیرفتنــی آیــد. 
ــژه  ــه وی ــی - ب ــات آدم ــۀ تخی روح و مای
ــه و  ــرزمین اندیش ــن س ــد - از کدامی هنرمن
ــاد  ــه گمــان زی ــرد؟ ب برداشــت جــان می گی
دســت یافتــن بــه همچــو خواســت در لفافــۀ 

ــد. ــده می مان راز پیچی
بــه گفتــۀ بانــوی هنرســنج هــم روزگار، 
بــه  آدمیــان  شــاید  ســیمین  دکتــور 
بــه  امــا  کننــد،  اعتــراف  گناهان شــان 
تخیــات  چــه  هرگــز.  تخیات شــان 

راســتین همــواره در هالــۀ رمزهــا نگهــداری 
. ند می شــو

جاودانه گــی  مظهــر  و  تجســم  هنــر 
آرزوهــای آدمی ســت. روانشناســی هنــر 
می کوشــد طبیعــت و نفــس خواســت ها 
ــری  ــد هن ــه رون ــا ب ــا را بشــکافد ت وآرزوه
راه یابــد. کلیــد در همیــن جــا بــه درد 

. می خــورد
ــگرانه  ــای پویش ــه توان مندی ه ــم ب برگردی
ــان را  ــه استعدادش ــی ک ــاب آنان و روان بی ت
در چنــد رشــتۀ هنــر بــه آزمــون گذاشــته اند 
و  ضمیــر  نهانخانــۀ  بــرای  می تواننــد  و 
تمایــات بیشــتر از یــک دریچــه بگشــایند.
ــار  ــل ب ــه چه ــدی  ک ــی هنرمن ــداهلل نواب عب
ــاغ  ــن شاخســاران در ب ــواه شــکوفه گرفت گ
روی  بــر  آن هــا  فروریــزی  و  زنده گــی 
ــا شــادابی چهــره اش  ــوده  اســت، ب خــاک ب
ــه  ــای رفت ــرت روزه ــه از حس ــد ک می نمای

نشــانه هایی بــه دل نــدارد.
ــی و  ــه نقاش ــادی ب ــش زی ــی گرای از کودک
ــا در  ــه جــای مشــق الفب رســامی داشــت. ب
ــت،  ــت می کاش ــط، گل و درخ ــۀ خ کتابچ
عشــق بــه خطــوط درهــم و برهــم - بــرای 
او - شــاید نخســتین نشــانۀ چــراغ داری بــه 
ســوی اقلیم هــای ناشــناختۀ هنــر و ادب 
ــش  ــۀ آرزوهای ــود. آهسته آهســته او از پوی ب
ســال های  واپســین  در  گرفــت.  پیشــی 
ــرر  ــش ش ــه دل ــاعری ب ــور ش ــب ش مکت
ــش  ــی خوی ــار قریحه آزمای ــن ب ــد. اولی افگن
ــون  ــا کن ــپرد و ت ــذ س ــم و کاغ ــه قل را ب
نزدیــک بــه دوصدوپنجــاه رباعــی و هشــتاد 

ــه اوزان آزاد دارد. ــعر ب ــه ش پارچ
و  شــیدایی  ســال های  ســال ها  آن 
ــۀ  ــه کام عارفان ــی وی ب ــته گی روح وابس
موالنــا  زمانه هــا  شــاعر  عاشــق ترین 
جال الدیــن محمــد بلخــی بــود. می خوانــد 
و می ســرود و می نوشــت. لیســۀ حبیبیــه 
ــۀ  ــه فاکولت ــاند و ب ــان رس ــه پای ــل را ب کاب
زبــان و ادبیــات رفــت. آرزو داشــت رشــتۀ 
ــی در  ــد، ول ــال کن نقاشــی و رســامی را دنب
همــان ســال دیپارتمنــت رســامی و نقاشــی 
ــوب  ــه چارچ ــات ب ــۀ ادبی ــۀ فاکولت از برنام
در  گرچــه  آرزو  و  شــد  بــرده  دیگــری 

ــد. ــاک نش ــد، خ ــد مان ــش امی پوش
عبــداهلل نوابــی بــه کمــک پیش کســوتان 
ایــن عرصــه چهــارده اثــر نقاشــی، خطاطــی 
و رســامی خــود را بــه نقــد و نمایــش 
ــواره«  ــوی »گوش ــان تابل ــت. از آن می گذاش

ــد. ــام اول گردی ــزۀ مق ــدۀ جای برن
ــان  ــس از پای ــال پ ــارده س ــه چه ــا آن ک ب
آمــوزش برتــر معلــم ادبیــات فارســی/ 
ــه شــد، روان کاوشــگرش  دری لیســۀ حبیبی
او را بــه ســوی دیــار رازنــاک و نارفتــۀ 
گشــت.  رهنمــون  آهنگ هــا  و  ســازها 
بــه این گونــه، عبــداهلل نوابــی، شــادکام 
ــاز،  ــی رو آورد. در آغ ــه آوازخوان ــد و ب ش
غام علــی  ســاخته های  از  آهنگ هایــش 
حیــدر نیســاز بودنــد و ســپس خــودش راه 
او  گرفــت.  پیــش  در  را  تصنیف پــردازی 
ــی  ــگ رادیوی ــه صد آهن ــه، س ــک ده در ی

بــه  تلویزیونــی  آهنــگ  ســی وپنج  و 
ــرد. ــکش ک ــان پیش ــران و هواخواه هنرپذی
ــر  ــگ دیگ ــیقی از رن ــا موس ــوردش ب برخ
را  عرفــان  هنــر  »در  می گویــد:  اســت. 
بــر  و می خواهــم  مــی دارم  جســت وجو 
سراســر زنده گــی ام تقــدس و صداقــت 
موســیقی پرتوافگــن باشــد. تــا المــکان 
عشــق و احساســم در موســیقی ســیر و 
ــۀ  ــه در هال ــا ک ــا آنج ــم ت ــیاحت می کن س
ــم«. ــرون آی ــتن بی ــیرین از خویش ــدوه ش ان
نمی تــوان میــان خــودش و شــمایل هنــرش 
را  آهنگ هایــش  ســیمای  یافــت:  پــرده 
دارد: مایــم، معتــدل و نافــذ. از گفتــار 
و نوشــتارش برمی آیــد کــه او را امتــداد 
ــر  ــر هن ــته های دیگ ــه رش ــد ب ــق و امی عش
ــاز و آواز  ــت. س ــانده  اس ــیقی کش ــا موس ت
ــرا  در محــراق آرزوهایــش نقــش بســته، زی
بــرای او همــه راه هــا بــه همــان پایــان 

بــد. می یا
ــا  ــد تنه ــیقی نبای ــادکام، »موس ــدار ش ــه پن ب
ابــزار ســرگرمی و تفنــن باشــد و در حاشــیۀ 
زنده گــی قــرار گیــرد. بایــد پیــام آوری 
ــته  ــه داش ــه و عارفان ــۀ صوفیان ــد، جنب کن
باشــد و اصالــت را نگــه دارد«. نام بــرده 
هنــگام ترســیم مــرز میــان ســاز دارای 
طبیعــت خانقاهــی و موســیقی بــه اصطــاح 
ــماری از  ــۀ وی ش ــه گفت ــه ب ــتی« ک »دم دس
تــازه کاران خــود را در آن گــم کرده انــد، 
در متــن نــوع اول بــرای خــودش جایگاهــی 

ــت. ــده  اس برگزی
یکــی از کارکردهــای ویــژۀ شــادکام؛ تهیــه، 

ــت.  ــای فلمی س ــرای آهنگ ه ــم و اج تنظی
بــا آغــاز از فلــم تلویزیونــی »اشــک و 
گرداننده گــی  و  آماده ســازی  لبخنــد«، 
فلم هــای  آهنگ هــای  و  متــن  موزیــک 
»فــرار«، »مردهــا ره قــول اس«، »پرنده هــای 
مهاجــر« و »نقطــۀ نیرنگــی« از خدمــات 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــدۀ وی ب ارزن
شــادکام یکــی از پُرکارتریــن هنرمنــدان 
ــرگرمی های  ــر س ــزون ب ــت. اف ــور اس کش
نیــز  را  ورزشــی  رشــتۀ  چنــد  هنــری، 
ــی  ــت عموم ــون مدیری ــرد و اکن ــش می ب پی
ــا  ــه دوش دارد. او ب ــون را ب ورزشــی پوهنت
وجــود چنیــن ســرگرمی ها، افــزون بــر 
ــی  ــۀ رادیوی گرداننده گــی و گویندگــی برنام
»از هــر چمــن ســمنی«، هــر مــاه یــک 
ــتان  ــو افغانس ــتدیوهای رادی ــه اس ــگ ب آهن
ثبــت می کنــد و بــرای دیگــران آهنــگ 

می ســازد.
مشــخصی  معیــار  مــن  نــزد  می گویــد: 
در مــورد ارزیابــی و پذیــرش آهنگ هــا 
ــده  ــف ارزن ــا تصنی موجــود اســت: شــعر ی
ــاط و  ــکار، ارتب ــاس و ابت ــی، احس و متعال
ــگ،  ــعر و آهن ــان ش ــی می ــبات منطق مناس
ــظ و ادای  ــت در تلف ــردم، دق ــرای م ــام ب پی

ــات. کلم
ــن  ــه ای ــان ب ــزاری بی پای ــا ارج گ ســباوون ب
ــداهلل  ــه عب ــت ک ــد اس ــد واال آرزومن هنرمن

ــادکام باشــد!  ــی همیشــه ش نواب

پاکم ز گنه، 
ناحقم آلوده 

َمخوانید

هنر تجسم و مظهر جاودانه گی 

آرزوهای آدمی ست. روانشناسی هنر 

می کوشد طبیعت و نفس خواست ها 

وآرزوها را بشکافد تا به روند هنری 

راه یابد. کلید در همین جا به درد 

می خورد.

برگردیم به توان مندی های 

پویشگرانه و روان بی تاب آنانی که 

استعدادشان را در چند رشتۀ هنر 

به آزمون گذاشته اند و می توانند 

برای نهانخانۀ ضمیر و تمایالت بیشتر 

از یک دریچه بگشایند.

عبداهلل نوابی هنرمندی  که چهل بار 

گواه شکوفه گرفتن شاخساران در 

باغ زنده گی و فروریزی آن ها بر روی 

خاک بوده  است، با شادابی چهره اش 

می نماید که از حسرت روزهای رفته 

نشانه هایی به دل ندارد.

از کودکی گرایش زیادی به نقاشی و 

رسامی داشت. به جای مشق الفبا در 

کتابچۀ خط، گل و درخت می کاشت، 

عشق به خطوط درهم و برهم - برای 

او - شاید نخستین نشانۀ چراغ داری 

به سوی اقلیم های ناشناختۀ هنر و 

ادب بود. آهسته آهسته او از پویۀ 

آرزوهایش پیشی گرفت

صبوراهلل سیاه سنگ



میرویــس بلخــی، سرپرســت وزارت معــارف کشــور چنــد روز 
ــط عمومــی و تبلیغــات وزارت  ــدن رفــت. بخــش رواب ــه لن پیــش ب
معــارف گفتــه اســت کــه آقــای بلخــی بــه لنــدن رفتــه تــا بــه معارف 
ــیوه های  ــز ش ــد و نی ــذب کن ــاعدت ج ــت و مس ــتان حمای افغانس
تــازۀ آمــوزش و پــرورش در کشــورهای پیشــرفته را بررســی کــرده 
ــت وزارت  ــد. سرپرس ــرداری کن ــتان الگوب ــارف افغانس ــرای مع و ب
ــارف  ــه مع ــت ب ــرای جــذب حمای ــن ب ــش از ای ــارف کشــور پی مع

ــود. ــکا ســفر کــرده ب ــه امری کشــور ب
 The 2۰۱۹« ــی ــس بین الملل ــفر در کنفران ــن س ــی در ای ــای بلخ آق
ایــن  در  کــرد.  اشــتراک  نیــز   »Education World Forum
ــتراک  ــا اش ــورهای دنی ــارف کش ــر مع ــش از ۱۰۰ وزی ــس بی کنفران
ــور  ــر کش ــان از سراس ــس متخصص ــن کنفران ــد. در ای ــرده بودن ک
انگلیــس جمــع شــده بودنــد و در رابطــه به بهبــود و توســعۀ خدمات 
آمــوزش و پــرورش و بــه کارگیــری شــیوه های نویــن جهانــی بحــث 
و گفت وگــو کردنــد. میرویــس بلخــی در ایــن کنفرانــس، مشــکات 
ــده گان  ــان و نماین ــا متخصص ــتان را ب ــارف افغانس ــای مع و چالش ه
ــرای  ــنهاد ب ــان پیش ــت و خواه ــان گذاش ــان در می ــورهای جه کش
حــل  ایــن مشــکات و نیــز معرفــی راهکارهــای نویــن بــرای تنظیــم 

ــرورش افغانســتان شــد. ــوزش و پ نصــاب و سیســتم آم
ــده گان  ــران و نماین ــا وزی ــن نشســت، ب ــیۀ ای ــای بلخــی در حاش آق
ــدار و  ــد، دی ــر دارن بســیاری از کشــورهایی کــه نظــام آموزشــی بهت
ــم سیســتم معــارف افغانســتان  ــرای تنظی ــان ب خواهــان همــکاری آن
شــد. وزیــران معــارف شــماری از کشــورهایی کــه آقــای بلخــی بــا 
ــد. در  ــه کردن ــادل تجرب ــدار داشــت، اعــام همــکاری و تب ــان دی آن
حاشــیۀ ایــن کنفرانــس، سرپرســت وزارت معــارف کشــور همچنــان 
ــه  ــرد ک ــا ک ــورها امض ــی کش ــران برخ ــا وزی ــی را ب تفاهم نامه های
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــورها ب ــن کش ــت ای ــرار اس ــای آن، ق برمبن
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــتان ب ــرورش افغانس ــوزش و پ ــارف و آم مع

ــد. همــکاری کنن
ــای  ــرح آق ــتان، ط ــی افغانس ــاب آموزش ــاختن نص ــزاری س نرم اف
بلخــی اســت کــه پــس از پیشــنهاد آن از ســوی سرپرســت وزارت 
 The Education World 2۰۱۹« ــس ــیۀ کنفران ــارف در حاش مع
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــی »Matific«، م ــاد آموزش ــه نه Forum« ب
ــن  ــکاری در ای ــرای هم ــی ب ــام آماده گ ــاد اع ــن نه ــت و ای گرف

ــرد. ــه ک زمین
ــا رییــس  ــدن، ب ــه لن ــای بلخــی در ســفرش ب ــه، آق ــوان نمون ــه عن ب
ــا  ــان خواســت ت ــرد و از آن ــدار ک ــی »British council« دی اجرای
ــه زبان هــای فارســی  ــج ب ــرای ترجمــۀ کتاب هــای کمبری ــه را ب زمین
ــی  ــس اجرای ــوی ریی ــت از س ــن درخواس ــد. ای ــاده کنن ــتو آم و پش
ــاد  ــن نه ــی ای ــس اجرای ــد و ریی ــه ش »British council« پذیرفت
گفــت کــه ایــن موضــوع را بررســی و نتیجــۀ آن را بــا وزارت 
معــارف افغانســتان شــریک می کنــد. رییــس اجرایــی برتــش کانســل 
ــوزگاران  ــوزش آم ــۀ آم ــه زمین ــت ک ــپرده اس ــد س ــان تعه همچن
مکتب هــای  در  انگلیســی  نصــاب  ســاختن  شــامل  مســلکی، 

ــد. ــی می کن ــز بررس ــب نی ــاختن مکت ــتان و س افغانس
ــاور اســت کــه ســفیران افغانســتان در کشــورهای  ــه ایــن ب بلخــی ب
خارجــی نقــش بســیار موثــر در جــذب حمایــت بــه معــارف 
افغانســتان دارنــد. بــه همیــن دلیــل، او از ســفیران افغانســتان خواســته 
ــتان،  ــارف افغانس ــه مع ــرمایه گذاری ب ــذب س ــرای ج ــا ب ــت ت اس
تاش هــای شــان را آغــاز کننــد. او در ســفرش بــه لنــدن، بــا مدیــر 
ــا  ــد و از او خواســت ت ــی »WB« دی ــن جهان ــوزش تمری ارشــد آم

در بخــش ســوادآموزی، معــارف افغانســتان را همــکاری کنــد. ایــن 
ســازمان نیــز گفــت کــه ســازمان جهانــی »WB« از اصاحــاِت »دهــۀ 

ــد. ــت می کن ــتان« حمای ــارف افغانس مع
صنف هــای  »افزایــش  مکتــب«،  از  بیــرون  دختــراِن  »آمــوزش 
محلــی«، »افزایــش آمــوزگاران زن« و »همــکاری بــرای تنظیــِم 
ــت  ــر سرپرس ــتاوردهای دیگ ــتان« از دس ــی افغانس ــاب آموزش نص
ــدن از  ــه لن ــرش ب ــفر اخی ــه در س ــت ک ــور اس ــارف کش وزارت مع
نهادهــای بین المللــی بــرای معــارف افغانســتان جــذب کــرده اســت.
این هــا همــه دســتاوردهایی اســت کــه میرویــس بلخــی، سرپرســت 
ــرای افغانســتان  ــد روزه ب وزارت معــارف کشــور در یــک ســفر چن
ــر  ــت وزی ــن سرپرس ــاوت کاری ای ــراً تف ــت. ظاه ــرده اس ــب ک جل
ــای  ــام برنامه ه ــه تم ــت ک ــن اس ــارف در ای ــین مع ــران پیش ــا وزی ب
ــته،  ــاه گذش ــه 8 م ــک ب ــتان در نزدی ــارف افغانس ــای مع و فعالیت ه
عملــی، ملمــوس و محســوس بــوده اســت. وزیــران پیشــین معــارف، 
بخــش بزرگــی از کارهــای ایــن وزارت را »خیالــی« ســاخته بودنــد. 
نــگاه وزیــران و اعضــای رهبــری ایــن وزارت به آمــوزش و پرورش، 
نــگاه اقتصــادی و ســودمحور بــوده اســت. چــاپ کتاب هــای 
ــی  ــوزان خیال ــوزگاران و دانش آم ــی، آم ــای خیال ــی، مکتب ه خیال
ــود. ــارف ب ــین مع ــران پیش ــن کار وزی ــته ترین و ملموس تری برجس

شــاید یکــی از دالیــل مهــِم کارکــردِ موثــر سرپرســت وزیــر جدیــد، 
نماینده گــی می کنــد:  آن  از  بلخــی  آقــای  کــه  باشــد  بســتری 
ــس بلخــی باســواد اســت و ســال های  ــش. میروی ــم و دان بســتر عل
ــا ســطح  ــرده اســت. ت ــس ک ــف تدری درازی در دانشــگاه های مختل
ــی و  ــزاب سیاس ــا، اح ــا جریان ه ــت و ب ــرده اس ــل ک ــرا تحصی دکت
ــد  ــت جدی ــل، سرپرس ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــط ن ــدان رواب قدرت من
ــد و  ــی وزارت، تجدی ــر کرس ــه زدن ب ــن تکی ــارف حی وزارت مع
بازنگــری در نصــاب آموزشــی معــارف را ســرلوحۀ کار خــود قــرار 
ــاِل انتقــام و  ــه دنب ــا گذشــتۀ ایــن وزارت خداحافظــی کــرد، ب داد، ب
ــردن  ــه روز ک ــم و ب ــی، تنظی ــرای چاره جوی ــد و ب ــی نبرآم جاگزین

ــر زد. ــتین ب نصــاب آموزشــی افغانســتان دســت و آس
ــارف« را  ــت از مع ــر شــدن، »ســال حمای ــس از سرپرســت وزی او پ
بــه »دهــۀ حمایــت از معــارف« تغییــر داد و ســفرهای والیــت بــرای 
ــاز  ــا آغ ــارف والیت ه ــای و مع ــت مکتب ه ــِق وضعی ــی دقی بررس
ــده  ــه ش ــز واقع ــر نی ــراً موث ــود و ظاه ــینه ب ــه بی پیش ــرد؛ کاری ک ک
ــه و  ــا زمین ــد ت ــای می رفتن ــه والیت ه ــین ب ــران پیش ــت. وزی اس
بســتر را بــرای خیالی ســازی مکتب هــا و دانش آمــوزان بررســی 
ــد. ــه دســت آورن ــول ب ــا و کشــورهای خارجــی پ ــد و از نهاده کنن
ــتر از  ــای بیش ــه کار و تاش ه ــتان ب ــارف افغانس ــه، مع ــن هم ــا ای ب
ــادی  ــای زی ــه برنامه ریزی ه ــد اســت و ضــرورت ب ــز نیازمن ــن نی ای
دارد تــا کارهــای انجــام نشــده در هجــده ســال پســین جبــران شــود.
ــارف در  ــد وزارت مع ــت جدی ــت سرپرس ــررو، کار و فعالی ــه ه ب
تاریــخ معــارف افغانســتان بی پیشــینه بــوده اســت. چنیــن می نمایــد 
کــه برنامه هــا و پالیســی های ایــن وزارت محاســبه شــده و بــا 
ــدن،  ــکا و لن ــا امری ــتان ت ــده اســت. او از افغانس ســنجش انجــام ش
ــا  ــا پکتی ــر ت ــرد و از کن ــت جــذب ک ــتان حمای ــارف افغانس ــه مع ب
ــر  ــدۀ افغانســتان رفــت، در زی ــرای ســاخته شــدن آین ــدی ب و دایکن
ــوزان نشســت  ــش آم ــا دان خیمــه و در روی چوکی هــای شکســته ب
ــه  ــرای حــل چالش هــا برنام ــد و ب ــان را لمــس کن ــا چالشــهای آن ت
بریــزد. چنیــن می نمایــد کــه وزیــر جدیــد معــارف تاریــخ و چهــرۀ 
نــوی از معــارف افغانســتان را در تاریــخ رقــم خواهــد زد. بایــد ایــن 

ــرد. ــت ک ــال نیــک گرفــت و از آن حمای ــه ف کار را ب
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ــاع  ــو، اوض ــرن بدین س ــل از دو ق ــه حداق ــت ک ــان اس ــورها در جه ــدود کش ــتان از مع افغانس
ــتان  ــهروندان افغانس ــی از ش ــت. عده ی ــده اس ــر ش ــار تغیی ــر دچ ــی آن کمت ــی و اجتماع سیاس
ــان  ــت آن ــه مخالف ــر، ب ــی دیگ ــرده و عده ی ــم ک ــه افغانســتان فراه ــا را ب ــۀ ورود خارجی ه زمین
ــان  ــه ج ــتان ب ــهروندان افغانس ــده اند، ش ــرون ش ــور بی ــا از کش ــی خارجی ه ــته اند. وقت برخاس
ــتان  ــی افغانس ــی و اجتماع ــاع سیاس ــانده اند. اوض ــت رس ــه هاک ــر را ب ــاده و یکدیگ ــم افت ه
ــی  ــود. عده ی ــور ب ــن کش ــی ای ــی فعل ــی و اجتماع ــاع سیاس ــل اوض ــش، مث ــال پی در ۱4۰ س
ــتند.  ــان برخاس ــت آن ــه مخالف ــر ب ــی دیگ ــد و عده ی ــوت کردن ــور دع ــه کش ــا را ب انگلیس ه
ــا  ــال های ۱878 ت ــت، س ــهور اس ــس مش ــتان و انگلی ــگ دوم افغانس ــه جن ــه ب ــداد ک ــن روی ای
۱88۰میــادی را دربــر گرفــت. نخســت انگلیس هــا در جنــگ »میونــد« در 5۰ کیلومتــری غــرب 
ــیرعلی  ــر ش ــد »امی ــان« فرزن ــوب خ ــرکرده گی »ای ــه س ــتان ب ــارزان افغانس ــط مب ــار توس قنده
ــان  ــه »عبدالرحم ــد. بافاصل ــینی کردن ــار عقب نش ــهر قنده ــه ش ــد و ب ــان« شکســت خوردن خ
خــان« پســر عمــوی ایــوب خــان بــه کمــک انگلیس هــا آمــد و جنــگ داخلــی شــروع شــد. در 
نتیجــۀ ایــن نبــرد، هــواداران ایــوب خــان تارومــار شــدند و خــودش بــه دربــار قاجــاری ایــران 
ــه هندبریتانیایــی  ــه انگلیس هــا تســلیم شــد و او را از ایــران ب ــرد. ایــوب خــان ســپس ب ــاه ب پن
ــان  ــت عبدالرحم ــت حمای ــا تح ــه بریتانیایی ه ــی ک ــت. زمان ــا درگذش ــا در همان ج ــد ت بردن
خــان در قندهــار بــه ســر می بردنــد، حمــات انتحــاری نیــز بــه قشــون انگلیــس در ایــن شــهر 
شــروع شــد. یکــی از تاریخ نــگاران افغانســتان کــه خــود گــواه حــوادث جنــگ دوم افغانســتان و 
انگلیــس بــوده، »محمدیوســف ریاضــی هــروی« اســت. او در صفحــه ۱4۱ کتــاب »عین الوقایــع« 
ذیــل رویدادهــای ســال ۱2۹7هجــری قمــری نوشــته اســت: »بچــۀ کفــش دوزی بــدون ســوال 
ــی از  ــخص محترم ــه ران ش ــش ب ــا درف ــد و ب ــر آم ــه زی ــود ب ــواب، روزی از ُدکان خ و ج

ــوم«. ــازی ش ــتم غ ــت: خواس ــیدند؛ گف ــت پرس ــد و جه ــا زد. او را گرفتن انگلیس ه
از سرنوشــت ایــن نوجــوان، در تاریــخ چیــزی گفتــه نشــده اســت. در ضمــن، کلمــۀ »غــازی« 
ــه  ــه کســی گفت ــی ب ــی و افغان ــا جنــگ دارد. غــازی در اصطــاح دین ریشــه در واژۀ »غــزوه« ی

ــت.  ــده اس ــا جنگی ــد و ی ــدا می جنگ ــه در راه خ ــود ک می ش
از حــوادث دیگــر در همیــن ســال، پنــج نفــر از طالبــان یــک مدرســۀ دینــی در قندهــار، هنــگام 
تمریــن نظامیــان انگلیســی، خــود را بــه صــف آنــان زدنــد و شــماری از نظامیــان انگلیســی را 
کشــتند. از مهاجمــان نیــز ســه تــن کشــته و دو نفــر آنــان دســتگیر شــدند. از دستگیرشــده گان 
ــه ایــن کار کردنــد؟ در جــواب گفتنــد کــه بــرای رضــای خــدا  ســوال شــد کــه چــرا اقــدام ب

ایــن کار را کردنــد.
ــی خــان« از  ــوه »یحی ــه اســم »نوراحمــد جــان« ن ــزارش ریاضــی هــروی، شــخصی ب ــق گ طب
ــه قتــل رســاند.  ــان انگلیســی را در محضــر عــام ب ســرداران افغــان، چنــد نفــر از صاحب منصب
ایــن حادثــه چنــان بــرای انگلیس هــا ســنگین تمــام شــد کــه چنــد روزی، برنامــه مــورد بحــث 

پارلمــان بریتانیــا را در لنــدن تشــکیل مــی داد. 
همچنــان در ســال ۱2۹7هجــری، یــک پــدر قندهــاری بــا دو پســرش کــه بــار هیــزم بــه  ســوی 
ــی  ــن نظام ــغول تمری ــی مش ــان انگلیس ــه نظامی ــدند ک ــه ش ــیر متوج ــد، در مس ــهر می بردن ش
هســتند. پــدر بــه پســرانش گفــت کــه بیاییــد هــم غــازی و هــم شــهید شــویم. متــن ســخنان 
ایــن مــرد قندهــاری در عین الوقایــع بــه پشــتو ذکــر شــده اســت. آنــان شــتران را رهــا کــرده و 
خــود را بــه اردوی انگلیــس زدنــد، هفــت نظامــی بریتانیایــی را مقتــول و چهــار نظامــی دیگــر را 
زخمــی کردنــد. فرمانــده نظامیــان انگلیســی نیــز دســتور داد کــه بــا ســرنیزه ایــن پــدر و پســران 

را بــه قتــل برســانند کــه چنیــن کردنــد.
ــت  ــتان اس ــر افغانس ــه معاص ــان و بلک ــخ می ــاری در تاری ــات انتح ــی از حم ــا نمونه های این ه
ــا گوشــه یی از تاریــخ  ــا مطالعــه ایــن مطلــب، ب کــه ثبــت تاریــخ شــده اســت. امیــدوارم کــه ب

افغانســتان آشــنا شــده باشــیم.

آینـدۀ معـارف افغـانستان
 چگـونه رقـم خواهـد خـورد؟

محمد مرادی
روح اهلل بهزاد

دولت از مـوضع قـدرت...
فراموش شده اند.

اسالم آباد برای پیشرفت صلح کار کرده است
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان می گوید، اسام آباد برای پیشرفت مذاکرات صلح 

افغانستان کار کرده است.
قریشی در گفت وگو با خبرنگاران گفته است، مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا آسان نبوده و 

پاکستان در این زمینه تاش کرده است.
او عاوه کرد، پیشرفت های مذاکرات صلح میان نمایندهگان طالبان و امریکا در شهر دوحه قطر 

پیشرفت های داشته است.
و  ندارد  را  کابل  داخلی  امور  در  مداخله  قصد  اسام آباد  کرد،  تاکید  پاکستان  امور خارجه  وزیر 

افغانستان باید خودشان در مورد آینده شان تصمیم بگیرند.
شاه محمود قریشی گفت، مشکات در مسیر مذاکرات صلح وجود دارد، اما همکاری مشترک میان 

افغانستان، امریکا و پاکستان می تواند این مشکات را حل کند.
گفتنی است دور جدید و پنجم این گفت وگوها ماه آینده میان نماینده گان طالبان و امریکا انجام 

خواهد شد.



معانــی  بــه  لغــت  در  شــعار  واژۀ 
مختلفــی آمــده اســت کــه از آن جملــه 
ــانه  ــون نش ــی چ ــه مفاهیم ــوان ب می ت
ــاح  ــرد. در اصط ــاره ک ــت اش و عام
ــعرها  ــت از ش ــارت اس ــعار عب واژۀ ش
ــوالً در  ــم معم ــه در قدی ــی ک و نثرهای
می خواندنــد.  مبــارزات  و  جنگ هــا 
ــی  ــن مبارزات ــه در میادی ــی ک گروه های
وارد می شــدند، بــرای اینکــه افــراد 
از  مبــارزه  میــدان  در  گــروه  هــر 
گروه هــای دیگــر تفکیــک شــده و 
باهــم خلــط نگردنــد، بایــد هــر دســته 
ــی  ــت خاص ــانه و عام ــی نش و گروه
ــک از دیگــران می داشــتند. ــرای تفکی ب
ــی  ــر لشــکر و گروه ــه ه ــود ک ــن ب ای
خــود  بــرای  مخصوصــی  شــعار 
انتخــاب  را  جمله یــی  داشــت، 
می کردنــد کــه در حیــن مبــارزه و 
ــد  ــرار می کردن ــرا تک ــًا آن ــگ احیان جن
تــا از یک طــرف معــرف شــخصیت 
ــوی  ــا به س ــت آنه ــان دهندۀ جه و نش
ــی  ــد و از طرف ــخصی باش ــروه مش گ
ــروه،  ــترک گ ــعار مش ــان ش ــا بی ــم ب ه
ــه  ــی را ک ــه گروه ــود ب ــاداری خ وف

ــد.  ــارز دهن ــد، تب ــوط آن ان مرب
ــعار از  ــوم ش ــر، مفه ــای معاص در دنی
ســاحۀ تنــگ میادیــن نبــرد خارج شــده 
ــت  ــده اس ــاوری ش ــط پهن و وارد محی
ــات  ــرا از تبلیغ ــرد آن ــوارد کارب ــه م ک
ــی و  ــارزات انتخابات ــا مب ــی ت بازرگان

سیاســی گســترش می دهنــد. 
هرچنــد در افغانســتان نیــز کاربــرد 
امــا  دارد،  وســیعی  ســاحۀ  شــعار 
ــی آن  ــرد سیاس ــا کارب ــردم ب ــراً م اکث
ــتر در  ــوم بیش ــن مفه ــوده و ای ــنا ب آش
ــی و  ــورای مل ــی ش ــارزات انتخابات مب
ریاســت جمهوری جلوه گــر می شــود 
بــرای  را  شــعارهایی  نامــزدان  کــه 
ــده گان انتخــاب  جلــب توجــه رأی دهن

. می کننــد
ــی  ــزدان کرس ــام نام ــت ن ــاز ثب ــا آغ ب
افغانســتان  در  ریاســت جمهوری 
ــا  ــر ب ــار دیگ ــی یکب ــای انتخابات تیم ه
شــعارهایی کــه ظاهــراً معــرف برنامــۀ 
ُکلــی، خــط مشــی و ســرلوحۀ کار تیــم 
ــرای 5  ــروزی ب ــورت  پی ــان در ص آن
ســال آینــدۀ ریاســت و حکومــت شــان 
ــارزات  ــرم مب ــدان گ ــه می ــد ب می باش

ــد. ــاده ان ــدم نه ــی ق انتخابات
ــرای  در میــان ایــن هفــده تیمــی کــه ب
تصاحــب کرســی ریاســت جمهوری 
پــا بــه میــدان مبــارزات انتخاباتــی 
از  مختلفــی  شــعارهای  انــد  نهــاده 
جملــه، »امنیــت و عدالــت«، »همگرایــی 
ــا  ــال اینه ــاز« و امث ــات«، »دولت س و ثب

ــورد. ــر می خ ــه نظ ب
آنچــه از ایــن میــان بیشــتر جلــب توجه 
کــرده و شــماری از حقوق دانــان را 
بــه کنجــکاوی وا داشــته اســت، شــعار 
انتخاباتــی »دولت ســاز« مربــوط بــه تیم 

ــد. ــی می باش ــرف غن ــر محمداش داکت
ــاز« از لحــاظ  ــومِ »دولت س ــرگاه مفه ه
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــی م ــوی و لفظ لغ
معانــی  بــه  آنــرا  می تــوان  گیــرد، 
»ایجــاد کننــده، ســازنده و بوجــود 

ــرد. ــر ک ــت« تعبی ــدۀ  دول آورن
ــارت از  ــت عب ــی، دول از لحــاظ حقوق
ویژه گی هــای  کــه  اســت  ســازمانی 
و  ســرزمین  حکومــت،  جمعیــت، 
ــد؛  ــته باش ــود داش ــت را در خ حاکمی
ــل  ــط بین المل ــم سیاســت و رواب در عل
کتله یــی  از  عبــارت  دولــت  نیــز، 
ســرزمین  در  کــه  اســت  مــردم  از 
مشــخصی بــه طــور دایــم اســکان 
هســتند  حکومتــی  دارای  و  دارنــد 
ــدام  ــون اق ــرای قان ــع اج ــه وض ــه ب ک
برخــوردار  حکومتــی  از  و  می کنــد 
ــم  ــه صــورت روح حاک ــه ب ــتند ک هس
ــان را از تعرضــات  ــی آن ــدرت عال و ق
ــی دارد. ــون م ــی مص ــی و خارج داخل
بــا درنظرداشــت تعاریــف فــوق، از 
دولــت  حقــوق،  دانشــمندان  دیــد 
ــاخته  ــا س ــد ی ــان می آی ــه می ــی ب زمان
ــت، و  ــه حکوم ــدار ب ــه اقت ــود ک می ش
ــر شــکل دهــد.  ــون تغیی ــه قان عــرف ب
همچنــان عناصــر متشــکله یــا ســازندۀ 
ــرزمین،  ــردم، س ــارت از م ــت عب دول

حکومــت و حاکمیــت می باشــد.
ــع  ــا وض ــوق را ب ــف ف ــرگاه تعاری ه
در  بــا  افغانســتان  دولــت  جــاری 
نظرداشــت قانــون اساســی ایــن کشــور 
ــه از  ــود ک ــده می ش ــم، دی ــق دهی تطاب
ــوری  ــت جمه تشــکیل و ســاخت دول
اســامی افغانســتان حــدود پانزده ســال 
ســپری شــده اســت، ایــن دولــت دارای 

ــاص  ــرو خ ــک قلم ــر ی ــت ب حاکمی
مردمــی  و  بــوده  افغانســتان  به نــام 
ــوس  ــاع، عنصــر نف ــوان اتب ــه عن ــه ب ک
می دهنــد،  تشــکیل  را  دولــت  ایــن 

می باشــد.
مطابــق مــواد اول و چهــارم قانــون 
اساســی؛ افغانســتان دولــت جمهــوری 
قابــل  غیــر  و  مســتقل  اســامی، 
ــی در  ــت مل ــد. حاکمی ــه می باش تجزی
افغانســتان بــه ملــت تعلــق دارد کــه بــه 
ــده گان  ــا توســط نماین طــور مســتقیم ی
خــود آنــرا اعمــال می کننــد. ملــت 
ــتون،  ــوام پش ــکل از اق ــتان متش افغانس
تاجیــک، هــزاره، ازبیــک، ترکمــن، 
بلــوچ، پشــه یی، نورســتانی، ایمــاق، 
گوجــر،  قزلبــاش،  قرغیــز،  عــرب، 

براهــوی و ســایر اقــوام می باشــد.
ــی،  ــون اساس ــم قان ــادۀ پنج ــق م مطاب
ــق  ــه تطبی ــف ب ــت افغانســتان مکل دول
احــکام قانــون اساســی و ســایر قوانین، 
ــی و  ــت مل ــتقال، حاکمی ــاع از اس دف
تمامیــت ارضــی و تأمیــن امنیــت و 

ــد. ــور می باش ــی کش ــت دفاع قابلی
بعــدی  مــواد  مطابــق  همچنــان 
قانــون اساســی، دولــت جمهــوری 
ــه  ــوای س ــتان دارای ق ــامی افغانس اس
قضاییــه؛  و  اجراییــه  مقننــه،  گانــۀ 
اداری  تشــکیات  مســلح،  قــوای 
از مأموریــن پاییــن رتبــه تــا مقــام 

می باشــد. ریاســت جمهوری 
ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــرگاه ب ه
ــت  ــوان وثیقــۀ ملــی ایجــاد دول ــه عن ب
نظــر انداختــه شــود، بــه صراحــت 
کامــل دیــده می شــود کــه در قلمــروی 
در حــال حاضــر  افغانســتان  به نــام 
بــه  و سیاســی،  لحــاظ حقوقــی  از 
مفهــوم عــام و خــاص آن، دولتــی 
مکلفیت هــای  و  خصوصیــات  بــا 

مشــخصی عمــًا وجــود دارد. 
اساســی  قانــون  هفتادویکــم  مــادۀ 

ــت جمهــوری اســامی افغانســتان  دول
بــه تعریــف قــوۀ حاکــم در افغانســتان 
و  پرداختــه  حکومــت  همــان  یــا 
صراحــت دارد کــه حکومــت متشــکل 
ــران کــه تحــت ریاســت  اســت از وزی
وظیفــه  اجــرای  رییس جمهــور 
می کننــد. مطابــق مــادۀ هشــتادویکم 
جمهــوری  دولــت  اساســی  قانــون 
اســامی افغانســتان، شــورای ملــی 
ــت جمهــوری اســامی افغانســتان  دول
تقنینــی  ارگان  عالی تریــن  منحیــث 
ــۀ  ــت و از قاطب ــردم اس ــر ارادۀ م مظه
قــوۀ  می کنــد؛  نماینده گــی  ملــت 
قضاییــه نیــز در مــادۀ یکصدوشــانزدهم 
رکــن  عنــوان  بــه  اساســی  قانــون 
مســتقل دولــت جمهــوری اســامی 

افغانســتان شــناخته شــده اســت.
اگــر بــه منظــور جلوگیــری از طوالنــی 
شــدن کام از شــرح هرچــه بیشــتر 
مــوارد فــوق بگذریــم، آنچــه در میــان 
ایــن همــه مفاهیــم؛ مفهومــش را از 
ــش  ــه چال ــل ب ــا حداق ــت داده ی دس
ــی  ــعار انتخابات ــارت از ش ــی رود عب م

تیــم »دولت ســاز« اســت!
بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه در ســرزمین 
ــتان،  ــام افغانس ــی به ن ــرو معین ــا قلم ی
بــا  سیاســی  ســازمان یافته  قــدرت 
قــوای ســه گانه، بــر اســاس وثیقــۀ 
ملی یــی به نــام قانــون اساســی بــر 
مــردم حاکمیــت داشــته باشــند؛ تمامــی 
اجــزای  و  مشــخصه ها  معرفه هــا، 
ــازندۀ  ــان س ــا هم ــده ی ــکیل دهن تش
دولــت تکمیــل بــوده و افغانســتان 
ــام  ــوم ع ــه مفه ــت، ب ــًا دارای دول عم
ــی و  ــاظ سیاس ــم از لح ــش ه و خاص
می باشــد؛  حقوقــی  لحــاظ  از  هــم 
ــه  ــی چ ــاز« یعن ــعار »دولت س ــس ش پ
ــت را  ــده اس ــاخته ش ــه س ــی ک و دولت

بســازند؟! می خواهنــد  چگونــه 
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بخش نخست

کمال الدین حامد

درآمــدی بـر فقه

 اساسی

جوانب حقوقِی
شعار  انتخاباتی 

»دولت ساز«
بررسی حقوق اساسی در نظام شرعی اسالم 

مقدمه
اساسـات دینـی معمـوالً به صـورت مجموعـه دسـتورهای اخاقی و 
فـردی بـر مومنـان هـر دینـی شـناخته می شـود. در نتیجه، ایـن گونه 
تعبیـر از اصـول دینـی )دیـن داری(، دیـن بـا مجموعـۀ از امـر و نهی 
هـر  می گـردد.  تحمیـل  انسـان ها  زنده گـی  بـر  کـه  می یابـد  نمـود 
دینـی در قـدم نخسـت یک تعریفـی از »انسـان« ارایه مـی دارد و این 
تعریـف جهان بینـی و انسان شناسـی همـان دین را مشـخص می کند. 
تصـور غالـب ایـن اسـت که جایـگاه انسـان در ادیـان در عیـن حال 
مخاطـب اصلـی بـودن، یک جایـگاه تکلیفی اسـت و انسـان در قدم 
نخسـت یـک موجـود مکلف اسـت کـه بـرای ادای تکلیف خـود با 
زنده گـی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و یـا بـه معنـای دیگر، انسـان 
بـرای »پرسـتش« آفریـده شـده اسـت و ایـن پرسـتش نیـز به کسـی 
بـر می گـردد کـه نیازی بـه آن نـدارد و در نتیجه، انسـان بـرای کاری 
آفریـده شـده اسـت کـه صاحـب آن از آن بی نیـاز اسـت. در برخـی 
ادیـان دیگـر انسـان بـرای پرسـتش و حمایـت از خدایانـی آفریـده 
شـده اسـت کـه خدایان بـه آن نیاز دارند کـه در غیـر آن، کار خدایی 
شـان لنـگ می شـود. هر دو تصویـر از انسـان به لحاظ فلسـفی »خدا 
محـوری« محـض را بـه میـان می کشـید که بـه اثـر تأکیـد افراطی به 
آن، جهان بینـی »انسـان گرایانه« جـا بـاز کـرد و بـه عنـوان راه بدیـل 

آن توسـعه یافت.
 بـه لحـاظ حقوقـی چنین یک تعریفی از انسـان زیـاد »وجیبه گرایانه« 
بـود کـه در نتیجـۀ آن از انسـان ها تحـت عنـوان حقوقـی »مکلفیـن« 
یـاد گردیـد. تصویـر یک جانبـۀ »مکلفیـت« از انسـان باعـث شـد که 
اکثـر ادیـان نتواننـد جـدای از امرونهـی، برنامـۀ مطلوبی بـرای حفظ 

داشـته ها و اسـتعدادهای ذاتـی انسـان ارایـه کند. 
اسـام در مقایسـه بـا تمام ادیـان دیگر »شـریعت مدار«تر اسـت و در 
طـول تاریـخ حیـات خود نظام شـرعی )حقوقـی( موفق و یـا موثری 
ارایـه داده اسـت کـه قرن هـا، جوامـع مختلـف اسـامی برمبنـای آن 
مدیریت می شـده اسـت. شـریعت اسـامی نیز بنابر خصیصـۀ ابتنای 
خـود بـر »انسان شناسـی خـدا محـور« زیـر بنـای معنـای زنده گـی 
انسـان ها را »عبـادت« )پرسـتش( می دانـد، امـا به دلیل وجود اشـکال 
خـاص عبادت در اسـام، نمی تـوان گفت که در اسـام نیز »عبادت« 
بـه همـان معنـای معمـول در ادیـان دیگـر گرفتـه شـده اسـت. اکثر 
عبـادات اسـامی به سـاده گی یـک عمـل اجتماعی و اخاقی اسـت 
کـه اثـر مثبـت آن در قدم نخسـت به شـخص مومـن و یـا جامعه بر 
می گـردد. چنیـن یـک »نظام عبـادت« مبین آن اسـت که راه رسـیدن 
بـه خـدا )خـدا محـوری( از جـادۀ حقـوق انسـان )حیـات انسـانی( 
می گـذرد و بـه معنـای دیگـر انسـان بـرای »عبـادت« آفریـده شـده 
اسـت، امـا عبـادت پـروردگار در قـدم نخسـت بایـد بـرای زنده گی 
و حیـات انسـان مفیـد باشـد. ایـن می شـود بـه گونه یـی »قـرار دادن 
انسـانیت در طـول الوهیت« )تلفیـق خدا محوری با انسـان محوری(. 
هیـچ نظـام حقوقی یـی نمی توانـد ورای توجـه بـه »حقوق اساسـی« 
انسـان ها، »وجایـب« و مکلفیت هـای آنـان را تعریـف کنـد و بـه این 
صـورت، نظـام شـرعی اسـام نیز البـد که توجـه به حقوق اساسـی 

انسـان ها در جنـب وجایـب آنهـا کند.
خصیصـۀ فرهنـگ دینـی باعـث گردیـده کـه نـگاه غالب شـرعی به 
زنده گـی یـک انسـان، نـگاه تکلیف مـدار و یـا وجایب مـدار باشـد، 
امـا در عیـن حـال باید دانسـت کـه هیچ وجیبه یـی نمی توانـد منهای 
حقـی )الاقـل حق انتخـاب( مفهوم حقوقـی خود را بازیابـد و اعمال 

باالجبـار را نمی تـوان یـک وجیبه دانسـت.
اسـام شـناخته  نظـام شـرعی  اصلـی  اسـامی« کـه مظهـر  »فقـه   
می شـود، دارای ابـواب و فصول زیـادی با موضوعیـت وجایب افراد 
در یـک نظـام حقوقـی اسـت، امـا کمتـر بـاب و فصلـی را می تـوان 
سـراغ کـرد کـه به »حقوق اساسـی« افـراد اختصـاص یافته باشـد. به 
ایـن معنـا جایـگاه »فقه اساسـی« در نظام شـرعی اسـام بـه صورت 
سـاختارمند تقریبـًا خالـی اسـت. بحـث »حقوق اساسـی انسـان« در 
شـریعت اسـامی یـا همان »فقـه اساسـی« می تواند یـک بحث کان 
و گسـترده یی باشـد، امـا می تـوان بـا مطالعـۀ کلی یی کـه در ذیل این 
بحـث مطـرح می شـود، اندکـی بـه جایـگاه آن روشـنی انداخـت و 

مسـیر بحث هـای بیشـتری را مشـخص کـرد.
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د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا وايــي هغــه څــه چــې 

تــردې دمــه د امریکايــي پــاوي او د طالــب اســتازو ترمنــځ 

شــوي دي بین االفغــاين خــرو اتــرو تــه زمینــه ســازي ده.

ټــاکل شــوې چــې د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا د 

بهرنیــو چــارو وزارت ځانګــړی اســتازی زملــی خلیــل زاد د 

طالبانــو لــه اســتازو رسه د خپــل شــپږ ورځنیــو لیدنــو کتنــو 

جزئیــات لــه افغــان حکومــت او د ســولې لــه عــايل شــورا 

رسه رشیــک کــړي.

د افغانســتان د ســولې د عــايل شــورا مرســتیال عطــا 

الرحمــن ســلیم د دې مطلــب پــه څرګندولو رسه د یکشــنبې 

پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې د زملــي خلیــل زاد لــه 

ــو  ــوري شــوې هڅــې چــې د افغــان حکومــت او طالبان ل

ترمنــځ خــرو اتــرو تــه زمینــه ســازي ده د ســتاینې وړ دي.

ــې د  ــئله ک ــه مس ــولې پ ــې د س ــي چ ــلیم واي ــاغلی س ښ

ــوه  ــرې ی ــرې ات ــځ خ ــو ترمن ــت او طالبان ــان حکوم افغ

اســايس حتمــي موضــوع ده.

ــې  ــه ک ــه برخ ــولې پ ــه د س ــل زاد ب ــل: »خلی ــوړي ووی نوم

وروســتي پرمختګونــه د مــي یــووايل د حکومــت لــه 

ــه  ــان ل ــدا ش ــورا او هم ــايل ش ــه ع ــولې ل ــو، د س مرشان

ســیايس څېــرو رسه رشیــک کــړي، نومــوړی هڅــه کــوي 

ــه ســازي وکــړي،  ــه زمین ــرو ت چــې بین االفغــاين خــرو ات

ــې  ــه دا ده چ ــه ده هغ ــه مهم ــوږ ت ــې م ــوع چ ــه موض هغ

باخــره افغانــان پــه خپلــو کــې رسه کينــي، د بحــث 

ــه  ــې ت ــوې نتیج ــړي او ی ــث وک ــدې بح ــایلو بان وړ مس

ورســېږي.«

ــې  ــر ک ــه قط ــتازو رسه پ ــب اس ــه طال ــل زاد ل ــي خلی زمل

لــه شــپږ ورځنیــو لیدنــو کتنــو وروســته ویــي دي چــې د 

ــان  ــه افغ ــل کــې ل ــه کاب ــه پ ــات ب ــرو جزئی دغــه خــرو ات

ــړي. ــک ک ــو رسه رشی چارواک

ــه ویــي دي چــې  ــرز اژانــس ت ــو رویټ ــه طالبان ــور ت ــل ل ب

دوی لــه امریکايــي پــاوي رسه پــه قطــر کــې د ســولې پــر 

یــوې مســودې موافقــه کــړې ده چــې لــه مخــې بــه یــې پــه 

۱۸ میاشــتو کــې بهــرين ځواکونــه لــه افغانســتانه وځــي.

خــو ښــاغي خلیــل زاد پــر خپــل ټويټرلیــکي ترڅــو چــې 

ــه  ــڅ يش ب ــر هې ــوې پ ــه و، ش ــق ن ــیانو تواف ــو ش ــر ټول پ

ــي  ــو د خپل منځ ــد د افغانان ــه بای ــر څ ــه يش، ه ــه ون موافق

ــګ يش. ــد ټین ــراخ اوربن ــې ويش او پ ــرڅ ک ــه ت ــرو پ خ

پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان د ولــي جرګــې 

د نړیوالــو اړیکــو د کمېســیون مرســتیال محمــد داوود 

کلکانــی کــه څــه هــم د ســولې پــه برخــه کــې وروســتۍ 

ــه  ــي چــې ســولې ت ــويل خــو واي ــام وړ ب ــې د پ ــې ځل هل

رســېدل د افغــان حکومــت او طالبانــو ترمنــځ پــه مســتقیمو 

خــرو اتــرو پــورې تــړيل دي. نومــوړي زیاتــه کــړه: »بایــد 

لــه طالبانــو رسه مذاکــرات د افغــان حکومــت له خــوا پیــل 

يش او امریــکا بایــد د یــو څارونکــي او ضامنــت کوونکــي 

پــه توګــه پــه خــرو کــې حــارض وي، کــه ســوله د افغــان 

حکومــت، طالبانــو او خلکــو ترمنــځ ونــه يش او لــه 

امریــکا رسه ســوله ويش نــو یــو وار بیــا بــه کورنیــو جګــړو 

ــواره يش.« ــه الره ه ت

لــه بلــه خــوا د ناټــو عمومــي منــي ینــس ســټولټنرګ پــه 

ــب  ــال د طال ــډې پرمه ــري غون ــوې خ ــې د ی ــل ک بروکس

اســتازو او امریکايــي پــاوي تــر منــځ د وروســتیو خــرو 

اتــرو هرکلــی کــړی او هیلــه يــې ښــودلې چــې دا مذاکرات 

ــولې  ــي س ــرو او دایم ــرو ات ــاين خ ــولې بین االفغ ــه د س ب

تــه زمینــه برابــره کــړي.

دا په داســې حــال کــې ده چــې د طالــب اســتازو او 

ــو کــې  ــو کتن ــه وروســتیو لیدن امریکايــي پــاوي ترمنــځ پ

ــاره  ــولې لپ ــم د س ــه ه ــور دنن ــه ک ــوي او پ ــه ش پرمختګون

ــوي دي. ــې ش ــي زیات هی

ــره ژر  ــر څوم ــرې ه ــرې ات ــې دا خ ــري چ ــه ل ــک هیل خل

ــري. ــه ول ــوه ښــه پایل ــږي ی چــې کې

د سولې شورا:

دخلیـلزادهڅېبیـناالفغاينخبـروتهزمینهسـازيدهاوموږستـایو

موضوع: اعـان تـدارکات )14( قلم البسـه 
مورد ضـرورت شـفاخانه والیتـی تخار

شـفاخانه والیتـی تخـار ازتمـام داوطلبـان واجد 
شـرایط دعوت مینماید تادرپروسـه داوطلبی)۱4( 
MoPH/ نمبرتشـخیصیه  دارای  البسـه  قلـم 
/۱3۹8/GDCM/HRP/Takhar ph/NCB

G۰5 اشـتراک نمـوده وآفرهای سربسـته خویش 
را اعتبار ازنشـراعان الـی 2۱ روز تقویمی مطابق 
شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نمایند.
   تضمیـن آفـر مبلـغ 3۰,۰۰۰  افغانـی بـه شـکل 
پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول 
مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز دو شـنبه   
2۹دلـو ۱3۹7 سـاعت ۱۰ بجـه قبـل ازظهـر در 
اطـاق جلسـات  دهلیـز اول  منـزل اول آمریـت 
شـرایط   ، دایرمیگـردد  تخـار  والیتـی  شـفاخانه 
اهلیـت باارائه اسـناد ضـروری میباشـد ، آفرهای 
دیـر رسـیده وانترنتـی قابـل پذیـرش نمیباشـند.

شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس 
غیرقابـل  پـول  افغانـی   5۰۰ مبلـغ  درمقابـل  را 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت  بازگشـت 
۱. شـفاخانه والیتـی تخـار. شـهر تالقـان شـماره 

تمـاس:۰7۹7524۱۰6
وزارت   – هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .2
صحـت عامه کابل شـماره تمـاس:۰7۰۰8۹2888 
مـاده  فقـره)3(  مطابـق  قـرارداد  عقـد  نـوت:  
دوازدهـم قانـون تدارکات، مشـروط بـه منظوری 

بودجـه مـی باشـد

موضـوع: اعـان تـدارکات )42( قلـم ملزمه 
طبـی و)49( قلم مـواد البراتـواری وبانکخون 
شـفاخانه شـهید داکترکرام الدیـن وکیل زاده 

شـفاخانه والیتی شـهید داکترکـرام الدیـن وکیل زاده 
مینمایـد  دعـوت  شـرایط  واجـد  داوطلبـان  ازتمـام 
تادرپروسـه داوطلبـی)۹۱( قلـم ملزمـه طبـی ومـواد 
ورمـواد البراتواری وبانکخون ، دارای نمبرتشـخیصیه 
M o P H / G D C M / H R P / S M G H P /
وآفرهـای  نمـوده  اشـتراک   G۰۱/۱3۹8/NCB
سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعان الـی 2۱ روز 
تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، 
نماینـد. ارائـه  تـدارکات  قانـون وطرزالعمـل  طبـق 

بـرای )42( قلـم ملزمـه طبـی تضمیـن آفـر7۰,۰۰۰ 
وبـرای )4۹( مـواد البراتـوار وبانـک خـون تضمیـن 
آفـر 4۰,۰۰۰ افغانـی به شـکل پـول نقـد ویاضمانت 
خـط بانکـی قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی 
بـه روز دو شـنبه 2۹ لـو ۱3۹8 سـاعت ۱۰ بجـه قبل 
ازظهـر در صالـون کنفرانـس شـفاخانه شـهید کـرام 
الدیـن وکیـل زاده دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه 

اسـناد ضروری میباشـد.
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ 5۰۰ افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت 
زاده  وکیـل  الدیـن  کـرام  داکتـر  شـفاخانه   .۱
شـماره  سـمنگان  والیـت  شـهرایبک  شـهر 

 ۰ 7 ۹ 4 ۰ 8 5 3 ۱ ۰ : س تمـا
2. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:۰7۰۰8۹2888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با

موضـوع: اعـان تـدارکات )22( قلـم مـواد 
غذایـی شـفاخانه عینـو مینـه والیـت کندهار  

کندھـار  والیـت  مینـه  عینـو  شـفاخانه  ادارۀ 
مینمایـد  دعـوت  شـرایط  واجـد  داوطلبـان  ازتمـام 
تادرپروسـه داوطلبـی)22( قلـم موادغذایـی دارای 
MoPH/GDCM/HRP/K- نمبرتشـخیصیه 
نمـوده  اشـتراک   G02/1398/PH/NCB
وآفرھـای سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن 
الـی 21 روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه به 
تـدارکات  قانـون وطرزالعمـل  لسـان دری ، طبـق 

نماینـد. ارائـه 
تقسـیم تـدارکات بـه سـه الت ذیـل ھریـک : )1( قلم 
نـان خشـک تضمین آفـر25,000 ، )20( قلم میوه، 
تـرکاری وحبوبـات تضمین آفر 40,000 و )1( قلم 
گوشـت تضمیـن آفـر 20,000 افغانی به شـکل پول 
نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی بـه روز دوشـنبه 29دلـو 1398 
سـاعت 10 بجـه قبل ازظهـر در شـفاخانه عینومینه 
شـهر کندھـار دایرمیگـردد ، شـرایط اھلیـت باارائه 

اسـناد ضروری میباشـد.
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  ھایکـه  آدرس 
درمقابـل مبلـغ 500 افغانـی پول غیرقابل بازگشـت 

بدسـت بیاورنـد قرارذیـل انـد:
1. شـفاخانه عینـو مینـه والیـت کندھار- وقع سـرک 
والیـت  عینومینـه  دوم  بخـش  کندھـار  جـاده   44

تمـاس:0793181769  شـماره  کندھـار 
2. پروژه اصالحات شـفاخانه ھا – وزارت صحت 

عامه کابل شـماره تماس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدھم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجه می 

باشد.

موضـوع: اعـان تـدارکات )27( قلـم 
مـواد غذایـی شـفاخانه والیتـی زابـل  

ادارۀ شـفاخانه والیتـی زابـل ازتمـام داوطلبـان واجد 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)27( 
MoPH/ نمبرتشـخیصیه  دارای  موادغذایـی  قلـم 
 G۰2 /۱3۹8 /GDCM /HRP /ZBL /NCB
اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبار 
تقویمـی مطابـق شـرایط  الـی 2۱ روز  ازنشـراعان 
شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل 

تـدارکات ارائـه نماینـد.
   تقسـیم تـدارکات بـه سـه الت ذیـل هریـک : )۱( 
قلـم نـان خشـک تضمیـن آفـر5۰,۰۰۰ ، )۱4( قلـم 
میـوه وتـرکاری تضمیـن آفـر 75,۰۰۰ و )۱2( قلـم 
مـواد خـام خوراکـی تضمیـن آفـر 5۰,۰۰۰ افغانی به 
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکی قابـل قبول 
می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روز دوشـنبه 2۹دلو 
شـفاخانه  در  ازظهـر  قبـل  بجـه   ۱۰ سـاعت   ۱3۹8
والیتـی زابـل دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه 

اسـناد ضـروری میباشـد.
را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ 5۰۰ افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت 

انـد: قرارذیـل  بیاورنـد  بدسـت 
۱. شـفاخانه والیتـی زابل- شـهر قـات والیت زابل 

شـماره تماس:+۹3)۰(۰7۰۰۱4262۹
2. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت 

عامـه کابل شـماره تمـاس:7۰۰8۹2888 ۰
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می 

. شد با


