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در  انتخابات  کمیسیون  پیش  روز  دو  ماندگار: 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  به  مراسمی 

اعتبارنامه دارد.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
که  می گوید  اعتبارنامه  آوردن  دست  به  حین 
مسووالن حکومت وحدت ملی که به عنوان نامزد 
مهندسی  پی  در  کرده اند،  نام نویسی  انتخابات  در 

تقلب انتخاباتی اند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید: اخذ 
پایان  به  کار  نیست که  معنا  این  به  اعتبارنامه  این 
رسیده و کاندیدان ریاست جمهوری در مورد نحوۀ 

برگزاری انتخابات اعتراض ندارند.
ما  برای  انتخابات  شفافیت  تضمین  او،  گفتۀ  به 

شرط اساسی برای شرکت در انتخابات می باشد.
است:  گفته  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
مدت هاست که تیم دولت ساز حکومتی از امکانات 
انتخاباتی  کمپاین های  بیت المال  پول  و  دولت 
جانب  از  اقدامی  هیچ  تاهنوز  و  نموده  راه اندازی 

کمیسیون ها در این مورد صورت نگرفته است.
ما  به  گزارش هایی  اکنون  می گوید:  مسعود  آقای 
رسیده است که رهبران حکومت نامشروع وحدت 
ملی، مردم را سرگرم سیستم بایومتریک، رأی های 
گوسفندی و بگومگوهای معمول انتخابات نموده، 
این بار  دارند  سعی  قبلی  تفاهم  یک  در  خودشان 
برندۀ  را  خود  کمپیوتری  گونۀ  به  آرا  تنظیم  با 

انتخابات اعالم نمایند. 
ادامۀ  در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
گفته هایش خاطر نشان کرده است: این دو تیم رأی 
اول و دوم را به خود تخصیص داده و فیصدی رأی 
باقی مانده را باالی سایر کاندیدان تقسیم کنند. این 
موضوع را اینجا در روز اخذ اعتبارنامه به خاطری 
یادآور شدم که هشدار دهم، اگر انتخابات عادالنه 
نگردد،  تضمین  کمپاین ها  رسمی  شروع  از  قبل 

با  را  ما  مردم  سرنوشت  نمی تواند  هیچ کس 
پروسۀ رسوا  بزنند و چنین  رقم  دست کاری رأی 

قابل قبول ما نخواهد بود.
که  اند  گفته  اما  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن 
انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی ها  تمام  آنان 
شفاف و عادالنه را گرفته اند و در انتخابات 6 میزان 

»بی طرف« و »امانت دار« می مانند.

برخـی منابـع از انتقـال برخـی صالحیت هـا 
شـورای  دبیرخانـۀ  تشـکیالت  همچنـان  و 
عالـی صلـح بـه وزارت دولت در امـور صلح 
ریاسـت جمهوری  همزمـان  می دهنـد.  خبـر 
مدیریـت  و  کار  بـرای  کـه  می گویـد 
امـور  در  دولـت  وزارت  صلـح،  برنامه هـای 
صلـح مسـوولیت بیشـتر خواهد داشـت و اما 
در حـال حاضـر تصمیمـی برای لغو شـورای 

عالـی صلـح وجـود نـدارد.
بـا ایجـاد وزارت دولت در امـور صلح، اکنون 
پرسـش ها در مـورد کارکـرد و آینده شـورای 

عالـی صلح بـه میان آمده اسـت.
شـورای عالی صلح یکـی از نهادهای هزینه بر 

درسال های گذشـته بوده است.
و  بـاال  حقـوق  بـا  عضـو  ده هـا  شـورا  ایـن 

دارد. زیـاد  عضوهـای  بـا  دبیرخانـه 
تلویزیـون یـک گـزارش داده اسـت کـه بـه 
بـاور برخـی آگاهان چـون احمد سـعیدی، از 
گذشـته ها تـا اکنـون انتقادهای زیـادی متوجه 
شـورای عالـی صلح بـوده که با وجـود هزینه  
میلیون هـا دالـر، کارکـرد آنچنانـی در راسـتای 

صلح در کشـور نداشـته اسـت.
اسـت  قـرار  کـه  می گوینـد  منابـع  برخـی 
تمـام  بـا  صلـح  عالـی  شـورای  دبیرخانـه 
کارمندانـش بـه وزارت دولـت در امـور صلح 
مدغـم شـود. هـم اکنون ایـن روند آغاز شـده 
اسـت. اما تـا هنوز در مـورد اعضای شـورای 

عالـی صلـح تصمیـم گرفتـه نشـده اسـت.
صدیـق صدیقی سـخنگوی ریاسـت حکومت 
وحـدت ملـی می گویـد، هم اکنـون تصمیمـی 
بـرای لغو شـورای عالـی صلح وجـود ندارد، 
دادن  نیـز  و  شـورا  ایـن  در  اصالحـات  امـا 
مسـوولیت بیشـتر بـه وزارت دولـت در امـور 

صلـح در برنامـه حکومـت وجـود دارد.
شـورای  سـخنگوی  معـاون  زایـری  اسـداهلل 
از  برخـی  انتقـال  مـورد  در  صلـح  عالـی 
عالـی  و صالحیت هـای شـورای  تشـکیالت 
صلـح بـه وزارت دولت در امـور صلح چیزی 
نمی گویـد؛ امـا از کار مشـترک دو نهـاد برای 

تامیـن صلـح در کشـور سـخن می زنـد.
پیـش از ایـن برخـی اعضـای شـورای عالـی 
صلـح در واکنـش بـه گزارش هـا دربـاره لغـو 
شـورای عالـی صلـح گفته انـد که این شـورا 
بـر بنیـاد فیصلـه لویه جرگـۀ مشـورتی صلـح 
ایجـاد شـده و لغـو آن نیـاز به تصمیـم دوباره 

دارد. لوی جرگـه 
همزمـان بـا ایـن، سـالم رحیمی وزیـر دولت 
در امـور صلـح دو روز پیـش بـا محمـد کریم 
خلیلـی رییـس شـورای عالـی صلـح دیـدار 
کـرده و بر بنیـاد خبرنامه شـورای عالی صلح، 
دو طـرف در مورد همکاری هـا و هماهنگی ها 

میـان دو نهـاد گفت وگـو کـرده اند.
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حکومِت  اجراییۀ  رییس  عبداهلل  داکتر  وقتی 
تاریخ گذشتۀ وحدِت ملی می گوید »تکرار فاجعۀ 
انتخابات سال 1393 دیگر برای مردم افغانستان 
او  آیا  معناست؟!...  به چه  نیست«،  تحمل  قابل 
که  سنجیده اند  تمهیداتی  انتخاباتی اش  تیم  و 
در  انتخاباتی  تخلفاِت  و  تقلبات  از  می تواند 
انتخاباِت پیِش رو ـ آن هم در صورتی که چنین 

انتخاباتی برگزار شود ـ جلوگیری کند؟ 
حرکتی  هیچ  عبداهلل  آقای  که  نمی رسد  نظر  به 
در جهِت جلوگیری از تقلباِت سازمان دهی شده 
نشان  گذشته  انتخاباِت  دو  تجربۀ  دهد.  انجام 
توانایی  امری  برای چنین  عبـداهلل  آقای  که  داد 
و ارادۀ بسیار ضعیف دارد. اگر عقب نشینی هاِی 
گذشتۀ  انتخاباِت  دو  در  عبداهلل  آقای 
ریاست جمهوری نمی بود، بدون شک حاال مسیِر 
از  انتخابات و آزادی های مدنی بسیار هموارتر 
امـروز  بود. شاید دیگر نیاز نبود که ما این همه 
دغدغۀ انتخابات و استفاده از راه هاِی غیرمشروع 
می داشتیم.  را  پیـروزی  مرحلۀ  به  رسیدن  برای 
شاید امروز ما در فضای صلح، آرامش و تفاهِم 
نقش  خود  کشورِ  اعمار  در  می توانستیم  بیشتر 
بارزتری بازی کنیم. شاید امروز فاصلۀ مردم و 
مردم  اکثریِت  و  نمی بود  بزرگ  این قدر  دولت 
خود را در آیینۀ نظام می یافتند. شاید امروز نیـاز 
حکومت  در  طالبان  حضور  نگران  ما  که  نبود 
می بودیم و گفت وگوهای صلح در چنین فضای 

افتضاح آمیزی برگزار می شد. 
و  مصلحت اندیشی ها  محصوِل  همه  این ها   
عقبگردهاِی آقای عبداهلل است. تمامیت خواهان 
در  را  سیاسی  قدرت  می خواستند  همیشه  که 
چنگ داشته باشند. آن ها برای رسیدن به چنین 
انجام دهند،  بودند که هر کاری  هدفی، حاضر 
چنانچه انجام هم دادند. در دو انتخاباِت گذشته، 
بلند بردند که  چنان سطح تقلب و مهندسی را 
دیگر کتماِن آن میسر نبود. نهـادهای بین المللی 
انتخاباِت  در  متوجه شدند که  و جامعۀ جهانی 
نتیجۀ  نیز  آن ها  است.  گذشته  چه ها  افغانستان 

داکتر  ولی  نمی دانستند؛  پذیرفتنی  را  انتخابات 
او  به  که  مردمی  منافع  به  آن که  بدون  عبداهلل 
سیاسِی  جریان  و  تفکر  یک  نمایندۀ  همچون 
متعهد رای داده بودند، بیندیشد، میـدان را برای 
شد؟!...  چه  نتیجه  کرد.  خالی  تمامیت خواهان 
نتیجه این شد که مشکل افغانستان روز به روز 

بغرنج تر، طوالنی تر و فاجعه بارتر شد. 
نیست.  جامعه  نفِع  به  همیشه  مصلحت اندیشی 
و  گرفت  تصمیم  قدرتمندانه  و  قاطع  باید 
جلو  باید  کرد.  تشریح  مردم  برای  را  وضعیت 
سال  در  اگر  گرفت.  وقوع  از  قبل  را  فاجعه 
2009 جلو به کرسی نشستِن کسی را که در اثر 
تقلب به پیروزی رسیده بود، گرفته بودیم، امروز 
مردمِ مأیوس و رنجیده از وضعیت نمی داشتیم. 
روحیه  به  جبران ناپذیر  ضربه های  ما  سیاسیوِن 
و شورِ سیاسِی مردم وارد کرده اند. آن ها انگیزۀ 
آنان  در  را  سرنوشت  تعیین  حِق  و  انتخابات 
اگر در هر کشور دیگری آنچه  کاهش داده اند. 
صورت  افغانستان  گذشتۀ  انتخاباِت  دو  در  که 
از رفتن  امروز حتا مردم  انجام می شد،  گرفت، 
به پای صندوق های رای نیز خودداری می کردند 
ساراماگو  ژوزه  خواندنِی  رمان  همچون  یا  و 
)بینایی( با ریختن رای سفید به صندوق ها باعث 
رماِن  این  در  می شدند.  تمامیت خواهان  خشِم 
نوشتن  از  پس  را  آن  ساراماگو  که  پُرطرف دار 
رمان بی بدیِل »کوری« نوشته که تمامیت خواهی 
بینایِی  دوباره  می شود،  حکمفرما  خشونت  و 
مردم برمی گردد و این بار آن ها با تصمیم قاطع 
تمامیت خواهان  به صندوق های  رای  ریختن  از 
ابا می ورزند. نه این که انتخابات را به عنوان یک 
رای  جای  به  بل  کنند،  رد  شده  پذیرفته  اصِل 
دادن، کاغذهای سفید را به صندوق ها می ریزند 

و خشم و عصبانیِت زمام داران را برمی انگیزند.
فاجعۀ  که  نمی خواهد  واقعًا  عبداهلل  آقای  اگر   
انتخابات تکرار شود، مگر آنچه را  سال 1393 
که از سوی ارگ برای مهندسی نتایج انتخابات 
از حاال روی دست گرفته شده، نمی بیند؟ مگر 

در  را  وسیعی  کمپایِن  غنی  آقای  که  نمی بیند 
با  و  کرده  شروع  وقت  از  قبل  والیت ها  تمام 
مردم  تحمیق  و  تطیمع  حاِل  در  بیت المال  پول 
از  دولتی  پست های  که  نمی بیند  مگر  است؟ 
ُخرد و بزرگ در جهت چنین برنامه یی به حراج 

گذاشته شده است؟
 ارگ به صورِت لجام گسیخته و بدون کمترین 
حیا و شرمی در 34 والیِت افغانستان ده ها دفتر 
انتخاباتی باز کرده و همه روزه با انواع حیله ها و 
مکرها مردم را به این دفترها می کشاند و از آن ها 
وعدۀ همکاری می گیرد. آقای غنی انتخابات را 
در صورتی که قربانی گفت وگوهای صلح نشود، 
به یک بازِی کودکانه تبدیل کرده است. در این 
وعده های  دادن  پول،  مصرف  با  کودکانه  بازی 
از  قومی،  احساسات  برانگیختن  و  سرخرمن 
مه آلود  و  مغشوش  را  انتخابات  فضای  حاال 
چگونه  که  می کننـد  تعجب  مردم  است.  کرده 
کارمندان بلندپایۀ حکومتی از این والیت به آن 
والیت می روند و پیش چشم شان دفتر و دستک 
می تواند  و  نیست  عادی  روند  این  می سازند. 

تبعاِت خطرناکی به دنبال داشته باشد. 
آقای غنی انتخابات را به مسیری سوق می دهد 
در  مردم ساالری  به  اعتمادی  هیچ  دیگر  که 
کشور باقی نماند و مردم چنان مأیوس و ناامید 
نیز شرکت  انتخابات ها  در  حتا  دیگر  که  شوند 
اجرایِی  رییس  عنوان  به  عبداهلل  داکتر  نورزند. 
چه  وضع  این  با  مقابله  برای  حکومتی  چنین 
کاری کرده است؟ آیا او نیز همچون آقای غنی 

نمی خواهد که انتخابات سالم برگزار شود؟
 به نظر می رسد که حرف هایی از این دست که 
مردم دیگر تکرار فاجعۀ انتخابات سال 1393 را 
تحمل نخواهند کرد، فقط یک حرِف دهن پُرکن 
امر  واقعیِت  در  است.  بی مایه  سیاسِی  شعار  و 
آقای عبـداهلل خود می رود که به بخشی از پروژۀ 
تبدیل  روان  در سال  انتخاباتی  تخلِف  و  تقلب 

شود.  
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روز گذشته رسانه ها گزارش دادند که اشرف غنی رییس  حکومت 
وحدت ملی فرمان به تأسیِس نهادی به نامِ »داراالفتاء جمهوری 
اسالمی افغانستان« داده است. بنا به توضیحات ارگ، این داراالفتاء 
که یگانه مرجِع صدورِ فتواهای شرعی در کشور شناخته خواهد 
شد، از حیث تشکیل و بودجه مستقل می باشد و وزارت عدلیه 
سایر  با  هماهنگی  در  را  آن  تقنینِی  سند  می باید  زودتر  هرچه 

نهادهای ذی ربط ترتیب کند. 
هیجاِن  بسیارباالِی  با ضریِب  آن هم  افغانستان  اسالمِی  کشور  در 
از سالیانِ سال جهاد و  ناشی  احتماِل قوی  به  که  دینی و مذهبی 
برابِر  در  دیانت شان  و  شرافت  از  پاسداری  برای  مردم  مقاومِت 
نهاد  یک  تأسیِس  بوده؛  سیاه  و  سرخ  مداخله گراِن  و  متجاوزین 
رسمی به نام »داراالفتاء« امری پسندیده به نظر می رسد؛ اما آنچه آن 
را با اما و اگرها و پرسش  و تردیدهاِی متعدد مواجه می سازد، اوالً 
روحیۀ پوپولیستی ـ ماکیاولیستِی اشرف غنی به عنوان صادرکنندۀ 
این فرمان است و ثانیًا موقعیِت زمانِی تشکیِل این داراالفتاست که 

با زنِگ انتخابات ریاست جمهوری همراه شده.
بگذاریم،  کنار  را  غنی  آقای  به  نسبت  بدبینی مان  لحظه  یک  اگر 
اکثِر  و  دارد  جریان  آن  در  که  منازعاتی  انبوهِ  به  نظر  کشور  این 
آن ها نیز آبشخورهاِی دینی ـ مذهبی و یا هم »بهانۀ اسالمیت« را 
نهاد  به بسیار راحتی می تواند  بهانه  این  با خود حمل می کنند و 
مدرِن دولت و نظِم اجتماعی را به چالش بکشد؛ تأسیس داراالفتاء 
یک نوع تدبیر برای جمع کردِن گلیِم بازیگران و بهانه سازانی ست 
بر  می کنند.  تعقیب  را  سیاسی شان  برنامه های  دین  آدرِس  از  که 
هیچ کس پوشیده نیست که اگر جریان هایی به نامِ طالب و داعش 
افغانستان تجهیز و تمویل می شوند، در داخِل  از بیرون مرزهاِی 
کشور داعیه هاِی به زعِم خودشان »ناِب اسالمی« چون امارت و 
خالفت اسالمی و اجراِی حدودِ شارِع مقدس را َعَلم می کنند که 
را  افغانستان  متدیِن  و  مؤمن  مردمِ  اذهاِن  می توانند  آن  به واسطۀ 

مشوش و بعضًا به تردید و دودلی بکشانند.  
این خبر را در ذیِل »فرهنِگ حکومت  دارِی آقای غنی  اکنون  اما 
داراالفتاء  می دهیم.  قرار  مطالعه  مورد  آن«  فراواِن  حاشیه هاِی  و 
فتوا دربارۀ  در بیشتر کشورهای اسالمی، وظیفۀ اجتهاد و صدورِ 
مسایل دینی را دارد که از قبل حکم شرعی در مورد آن ها وجود 
نداشته باشد. آیا رویکرد آقای غنی به چنین نهادی همین است 
و یا این که این داراالفتاء از مرزِ دین می گذرد و تن به سیاست 

می آالید؟ 
شاید یک پاسخ این باشد که مرزِ سیاست و دیانت در کشورهای 
موضوِع  هر  و  نیست  بسیار مشخص  اسالمی،  قوانیِن  با  اسالمی 
مسالۀ  هر  و  بگیرد  قرار  دینی  پرسِش  مورد  می تواند  سیاسی یی 

دینی یی می تواند با نهاد سیاست تماس و تصادم یابد. 
بله این پاسخ درست است و دقیقًا به دلیِل همین درستی، نهـادِ 
سوءاستفاده  این  و  بگیرد  قرار  سوء  استفادۀ  مورد  می تواند  دین 
همان آلوده گِی فقاهت به سیاست است و جلوگیری از این اتفـاِق 

شوم نیز فقط به نیِت ُحکام و دولت مردان وابسته است.
غیب گفتن در صالحیِت هیچ کس نیست؛ اما نیاِت خیر و شِر آقای 
کارنامۀ  از  می توان  واقعیت  به  قرین  و  نسبی  به صورِت  را  غنی 
و  مذهب محور  آدمِ  او یک  کرد.  استخراج  و  استنباط  او  سیاسِی 
دین مدار نیست که دغدغۀ دیانِت شهروندان وی را به ضرورِت 
معنا  به  تمامِ  آدمِ  او یک  باشد؛  راهنمایی کرده  داراالفتاء  تأسیِس 
سیاسی و در جست وجوِی قدرت است. از این رو تعامِل او با همۀ 
نهادهای ُمدرن و سنتی، معطوف به قدرت بوده است. او انتخابات 
را با مهندسی و افتضاح برگزار می کند تا بقاِی خودش در قدرت 
تضمین شود و از سوی دیگر لباِس سنتی می پوشد و با تسبیح به 
مسجد می رود و نماز را نیز نادرست به جا می آورد تا خدای نکرده 

پایه های اسالمیِت قدرتش آسیب نبیند. 
توسط  تأسیس شده  دارالفتاِی  به  می توان  چگونه  وصف،  این  با 
آقای غنی خوش بیـن بود و گفت ایشان با قدرِت این نهاد صرفًا 
متعاقبًا  و  دینی  انسجامِ  افغانستان  اسالمِی  کشور  به  می خواهد 
به واسطۀ  فرداروز  او  که  معلوم  از کجا  کند؟  ثبات سیاسی هدیه 
داراالفتاء، هر مسأله و دغدغۀ سیاسِی خود را به فتوای دینی تبدیل 
با  را ذیل عنوان »محاربه  نمی کند و هر حرکِت سیاسِی مخالفی 
با  او  که  کنیم  باور  چگونه  نمی سازد؟  سرکوب  رسول«  و  خدا 
به  دین  عالماِن  و  روحانیون  از  دلبری  قصد  داراالفتاء،  تأسیس 
در  افغانستان  اسالمِی  جامعۀ  در  طبقه  عنوان صاحب رسوخ ترین 
بزنگاهِ انتخابات ندارد و حتا نتیجۀ انتخابات را با صدورِ فتوا رقم 

نمی زند؟
این سؤال ها جداً پاسـخ می طلبند! 

داراالفتـاء؛
نوآورِیسیاسییاتکتیِکانتخاباتی

داکتـرعبـداهلل؛
انتخـاباتی تقلبهـای پروژۀ از بخشـی

مصلحت اندیشــی همیشه به نفِع جامعه نیست. باید قاطع و قدرتمندانه تصمیم گرفت و 
وضعیت را برای مردم تشــریح کرد. باید جلِو فاجعه را قبل از وقوع گرفت. اگر در سال 
2009 جلو به کرســی نشستِن کســی را که در اثر تقلب به پیروزی رسیده بود، گرفته 
بودیم، امروز مردِم مأیوس و رنجیده از وضعیت نمی داشــتیم. سیاســیوِن ما ضربه های 
جبران ناپذیر به روحیه و شوِر سیاســِی مردم وارد کرده اند. آن ها انگیزۀ انتخابات و حِق 
تعییِن سرنوشــت را در آنــان کاهش داده اند. اگر در هر کشــوِر دیگری آنچه که در دو 
انتخاباِت گذشــتۀ افغانستان صورت گرفت، انجام می شــد، امروز حتا مردم از رفتن به 
پای صندوق های رای نیز خودداری می کردند و یا همچون رمان خواندنِی ژوزه ساراماگو 

)بینایی( با ریختن راِی سفید به صندوق ها باعث خشِم تمامیت خواهان می شدند

احمدعمران
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تبعات عدم پیگیری قضیه دادن رشوۀ جنسی شماری از 
زنان به مقامات بلند رتبۀ حکومتی، برای زنان و دختران 

افغانستان تباه کننده است.
مسووالن در نهادهای مدنی و فعاالن حقوق زنان با بیان 
مطرح  طالبان  آمدن  بحث  که  دارند  تأکید  مطلب  این 
است و یکی از شرط های این گروه محدود کردن کار 
تبر طالبان را  پیگیری چنین قضایا  زنان است که عدم 

دسته می کند.
به باور آنان، این قضایا حتا می تواند برای زنان افغانستان 
تباه کننده باشد، چون زمانی  که اعتماد و اعتبار در فضای 
اجتماعی کار از بین برود، هیچ خانواده اجازۀ مشارکت 
سیاسی و اجتماعی را برای خانم، خواهر، دختر و مادر 

خود نخواهد داد.
مشاور  احمدزی،  حبیب اهلل  ادعا  پی  در  واکنش ها  این 
وزیران،  از  شماری  بود،  شد  مدعی  که  غنی  سابق 
»ترویج  در  مجلس  نماینده گان  و  غنی  آقای  مشاوران 
روابط  »براساس  زنان  برخی  و  دارند«  نقش  فحشا 
جنسی« به مجلس نماینده گان و مقامات بلند دولتی راه 

یافتند.
پس از ادعای آقای احمدزی شماری از زنان نیز مدعی 
شدند که شماری از مشاوران آقا غنی و برخی از وزیران 
برحال در حکومت فعلی در بدل دادن کار از آنان تقاضا 

رابطۀ جنسی کرده اند.
ارگ  هیچ گاه  می گوید،  زن  حقوق  فعال  گیالنی  فتانه 
از  او  شود.  پیگیری  قضیه  این  که  شد  نخواهد  حاضر 
بشر  حقوق  کمیسیون  و  زنان  حقوق  مدافع  نهادهای 

می خواهد تا این پرونده ها را بررسی کنند.
بانو گیالنی می گوید، تبعات اجتماعی این قضیه برای 
زنان افغانستان بسیار زیان بار و جبران ناپذیر است، پس 

باید این مسایل جدی گرفته شود.
به گفتۀ او، نهادهای مدافع حقوق زن، وزارت امور زنان 

می کند،  عنوان  زن  حقوق  حامی  و  مدافع  را  خود  که 
را  قضایا  این  باید  زنان  خود  و  بشر  حقوق  کمیسیون 
جدی بگیرند و به ساده گی از آن گذشت نکنند، زیرا 
پس لرزه های آن برای زنان و دختران افغانستان که در 
یک جامعه سنتی و به شدت مردساالر زنده گی می کنند 

جبران ناپذیر است.
لطیفه سلطانی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
اما می گوید، در صورتی  که ادعایی وجود داشته باشد، 
کمیسیون قضیه را بررسی می کند، اما در مورد قضایای 

ارگ تاکنون هیچ ادعا یا شکایتی به ما نرسیده است.
بانو سلطانی تأکید کرد، هر بانویی که در این خصوص 
براساس  ما  تا  کند  مراجعه  ما  به  دارد  یا شکایتی  ادعا 

شکایت آنان قضیه را بررسی کنیم.
اگر  می گوید،  قضیه  این  اجتماعی  تبعات  مورد  در  او 
را  آن  و  نگیرند  را جدی  قضیه  این  متضرر  خانم های 
برای جامعه سنتی  آن  اجتماعی  تبعات  نکنند،  پیگیری 

افغانستان بسیار خطرناک و زیان بار است.
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  بااین 
افغانستان می گوید، طالبان در حال آمدن هستند و یکی 
از شرط های شان محدود کردن کار زنان است و عدم 

پیگیری چنین قضایا تبر طالبان را دسته می کند.
نمی شود،  توجه  قضایا  چنین  به  زمانی  که  افزود،  وی 
طالبان ادعا خواهند کرد که ما گفته بودیم که فضا برای 
کار زنان در بیرون از منزل مناسب نیست، بنابراین عدم 
پیگیری چنین قضایا پس لرزه های بسیار تباه کننده برای 

زنان افغانستان دارد.
به گفتۀ رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، این چنین 
که  افغانستان  در  اجتماعی حاکم  فضای  به  نظر  قضایا 
مخالف مشارکت و حضور سیاسی و اجتماعی زنان اند، 

بسیار خطرناک است.
گرفته  جدی  و  پیگیری  قضایا  چنین  اگر  او،  باور  به 

نشود، بدون شک عواقب ناگوار و بسیار خطرناک برای 
مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه دارد.

برای  می تواند  حتا  قضایا  این  کرد،  تأکید  رفیعی  آقای 
زنان افغانستان تباه کننده باشد چون زمانی  که اعتماد و 
اعتبار در فضای اجتماعی کار از بین برود، هیچ خانوادۀ 
خانم،  برای  را  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  اجازه 

خواهر، دختر و مادر خود نخواهد داد.
او می گوید، تنها راه حل این چنین معضالت اجتماعی 
جامعه  یک  که  زمانی   تا  و  دارد  معارف  به  بسته گی 
باسواد و آگاه از مسایل روز نداشته باشیم این مشکالت 

همچنان ادامه خواهد داشت.
واخان  ولسوال  خیرخواه  عبدالمعروف  تازه گی  به 
بدخشان یک بانوی گردش گر استرالیایی را مورد آزار 
والیت  واخان  ولسوال  وظیفۀ  است.  داده  قرار  جنسی 

بدخشان از سوی ادارۀ مستقل ارگان های محلی به دلیل 
اتهام آزار جنسی گردش گر زن خارجی توسط  وجود 

او، به حالت تعلیق درآورده شده است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این اقدام 
حکومت واکنش نشان داده و نگاشته اند که اگر زنان 
به  وظیفه تان  بدهید،  قرار  آزارجنسی  مورد  را  خارجی 
)باید  نیز می شوید  احتمااًل محکمه  تعلیق در می آید و 
شوید(؛ اما آزار جنسی زنان داخلی و افغانستانی توسط 
مقامات حکومت، مساله و مشکلی ندارد، نگران نباشید. 
به آزار جنسی  تا هنوز مقام های مرد که در ارگ  زیرا 
تعلیق  به  وظیفه شان  اند،  متهم  جنسی  رشوه گیری  و 
مهربانی  مورد  همچنان  نداده اند؛  استعفا  درنیامده است، 
ارگ قرار دارند. باید نگران »عدالت« بود. عدالت نباید 

گزینشی و مصلحتی شود.

که  می گویند  انتخاباتی،  ناظر  نهادهای  در  مسووالن 
تا  است  انتخابات سبب شده  کمیسیون  در  پراکنده گی 
وظایف  الیحۀ  بدون  نهاد  این  در  خارجی  کمیشنران 

بمانند. 
که  می گویند  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  آنان 
کمیسیون انتخابات درگیر کارهای روزمره  شده است، 
عقب  اساسی  کارهای  برخی   از  است  دلیل  همین  به 

افتاده اند. 
این در حالی است که حدود یک ماه پیش چهار کمیشنر 
ملل  سازمان  طرف  از  انتخابات  کمیسیون  به  خارجی 
متحد، معرفی شدند، اما تا کنون الیحۀ وظایف آنان در 

کمیسیون انتخابات روشن نشده است.
و  آزاد  انتخابات  دیدبان  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
عادالنۀ افغانستان )فیفا( در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید: کمیشنران بین المللی معرفی شده به کمیسیون 
تنها  ندارند،  جداگانه  وظایف  الیحه  به  نیاز  انتخابات، 

تفاوت شان نداشتن حق رأی است.  
آقای رشید، می گوید که ایجاد الیحۀ وظایف مسوولیت 
کارمندان اجرایی کمیسیون انتخابات است، اما به دلیل  

کمیسیون  اداری  کارمندان  پراکنده گی  و  بی برنامه گی 
را  همه  و  نگرفته  صورت  تاهنوز  کار  این  انتخابات، 

نگران ساخته است. 
سبب  وظایف  الیحۀ  نبود  که  می گوید  رشید  آقای 
عقب مانی  کار در کمیسیون انتخابات می شود و در آخر 
فرصت بی کاره گی آن به کمیسیون انتخابات بر می گردد.

روی  انتخابات،  قانون  تعدیل  زمان  در  که  گفت  او 
استخدام کمیشنران خارجی به دو دلیل تأکید صورت 
گرفت، اول این که نگرانی وجود داشت که کمیشنران 
با  سیاسی  تمایل  یا  و  نمانند  بی طرف  ممکن  داخلی 
خارجی  کمیشنران  باشند،  داشته  افرادی  و  گروه ها 
این کمیشنران  این که  می توانند، بی طرف بمانند و دوم 
انتخابات را با اندوخته های کاری شان به صورت مسلکی 

پیش برند؛ اما تا کنون دست آورد ملموسی نداشته اند. 
کار  رابطه  در  باید  انتخابات  کمیسیون  او،  گفتۀ  به 
ملل  سازمان  به  را  خود  تصمیم  خارجی  کمیشنران 
خارجی  کمیشنران  حضور  زیرا  دهند؛  گزارش  متحد، 
هزینۀ هنگفتی را باالی دولت افغانستان تحمیل می کند. 
برنامه های  شینواری،مسوول  اهلل  حبیب  همچنان، 

از حضور  استقبال  با  )ایتوا(  شفافیت  و  انتخابات  نهاد 
می گوید:  انتخابات  کمیسیون  در  خارجی  کمیشنران 
حضور آنان مایه  دلگرمی در امر جلوگیری از تلقبات و 

پُرکردن خال های موجود در کمیسیون است. 
بی برنامه گی در کمیسیون  اما  آقای شینواری می افزاید: 
انتخابات، نگرانی جدی نهادهای ناظر انتخاباتی را ایجاد 
کرده است؛ زیرا بیش از یک ماه می شود که کمیشنران 
خارجی از طرف سازمان ملل متحد معرفی شده اند تا 

هنوز الیحۀ وظایف تعین نگردیده است. 
با جامعه  ارتباط کمیشنران خارجی  فقدان  او،  به گفتۀ 
هیچ  با  کمیشنران  این  تاهنوز  است  نگرانی  قابل  نیز 
یکی از نهادهای ناظر و همچنان، نماینده گان احزاب و 

جریان های سیاسی دیدار نداشته اند. 
کارهای  مصروف  انتخابات  کمیسیون  که  گفت  او 
الیحۀ  تاهنوز  سبب  همین  به  است،  خود  روزمره گی 
وظایف تعین نشده است و نگرانی را افزایش داده است. 
کمیشنران  وظایف  الیحۀ  که  می گوید  شینواری  آقای 
بین المللی کمیسیون انتخابات باید با شرکاری انتخاباتی، 
انتخاباتی و جامعه  مدنی شریک ساخته  نهادهای ناظر 

شود. 
آقای شینواری در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون 
انتخابات  شده  تعین  هزینۀ  پرداخت  توان  انتخابات 
از  که  را  غیرقانونی  پول های  دولت  گفت:  دارد؟  را 
کریدت کارت  تلفن های شهروندان و کمرات و عواید 

جمع آوری کرده است را هزینۀ انتخابات می کند.
این در حالی است که وزارت مالیه گفته است که 60 

درصد از هزینۀ انتخابات را می پردازد. 
با  تفاهم  در  افغانستان  حکومت  که  است  گفتنی 
ماه  یک  حدود  متحد  ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی 
پیش، دو تن از متخصصان بین المللی را برای عضویت 
در کمیسیون مستقل انتخابات و دو متخصص بین المللی 
را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی 

کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که چارلوت 
در  برای عضویت  اپرتی،  نیل  و  اوسی  اسمیت  کِسون 

این کمیسیون معرفی شده و کارشان را آغاز کرده اند.
شهروند  اوسی  خانم  کمیسیون،  این  اعالمیۀ  بنیاد  بر 
کشور گانا است که 2۵ سال تجربه کاری در نهادهای 
انتخاباتی دارد و در رشته حقوق تخصص گرفته است.

نیل اپرتی، شهروند نیپال است و 2۷ سال تجربه کاری 
در نهادهای انتخاباتی دارد. این عضو خارجی کمیسیون 
شکایات انتخاباتی، از مسووالن برگزاری 11 انتخابات، 
و   2004 سال های  در  افغانستان  انتخابات  شمول  به 

200۵ بوده است.
عنوان  به  احسن  اسحاق  احمد  و  الوینا  هم چنان خانم 

کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات معرفی شده اند.
در مورد تجربه کاری و تحصیالت کمیشنران کمیسیون 
انتخابات جزئیاتی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
اعضای خارجی کمیسیون های انتخاباتی بربنیاد ماده 2۸ 

قانون انتخابات معرفی شده اند.
به  رسیده گی  در  می توانند  اما  ندارند؛  رای  حق  آنان 
به  رسیده گی  انتخابات،  برگزاری  شکایات، چگونه گی 
تخلفات و تخطی های انتخاباتی به کمیشنران افغانستان 

کمیسیون های انتخاباتی مشورت دهند.

نهادهایناظرانتخاباتی:

کمیشنران خارجِی کمیسیون های انتخاباتی تاهنوز هیچ دست آوردی ندارند

مدافعانحقوقزن:
ادعاهای سوءاستفادۀ  جنسی با جدیت بررسی شود

ناجیهنوری

ابوبکرصدیق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2534 چهارشنبه 26 سرطان/ تیر l1398 14 ذوالقعدة الحرام l1440 17 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

باید  را  پرسش  چند  معموالً  مطبوعاتی  کنفرانِس  در 
یادداشت نمود؛ زیرا ممکن است نوبِت خبرنگار در اول 
یا پرسش های مهِم او توسط خبرنگاراِن دیگر  نرسد و 
پرسیده شود. و زمانی که نوبِت خبرنگار می رسد، نباید 
پرسِش تکراری را مطرح کند. به همین ترتیب، عالوه بر 
موضوعاتی که سخنرانان مطرح می کنند، می توان راجع به 

اوضاع روز یا موضوِع داغی که همان روز در رسانه ها 
بازتاب یافته و یا مخاطبان عالقه به پاسِخ آن دارند، 

 پرسید.
بـرگـزار  مـطبوعاتی  کـنفرانس  که  زمانی  
ایراد  برای  آماده گی  سخنرانان  و  مـی گــردد 
بیانیۀشان دارند، مراعات نمودِن آداب خبرنگاری 
الزمی است. فراموش نباید کرد که اولین قضاوت 
شروع  او  ظاهرِی  قیافۀ  با  پرسش گر  دربارۀ 
می شود. به همین سان قرار گرفتن در صفوِف اول 
ویژه گی های خود را دارد و سخنرانان را متوجه 
خبرنگار ساخته و امکان مطرح نمودِن پرسش اول 
برایش زیادتر می باشد. و اگر زمینۀ ارتباط چشمی 
با سخنرانان در جریان کنفرانس مساعد بود، باید از 
این تکتیک کار گرفت و به دقت به آن ها گوش داد.
بـایـد  مـطبوعاتی  کــنفرانس  در  خـبرنگاران 
به دقـت به سـخنان و گفته های سخنرانان گوش 
دهند و از طرفی هم گوش دادن به سواالت سایر 
خبرنگاران دارای اهمیت است. خبرنگار عالوه بر 
استفاده از ضبط صوت یا تصویر جریان کنفرانس، 
باید از گفته ها یادداشت بردارد و همچنان هنگام 
یادداشت نمودن به دقت وقت و زمان را نیز درج 
کند؛ زیرا بعد از کنفرانس یک ساعته شاید به دو 
دقیقه گزارش ضرورت باشد و اگر مصاحبه کننده 
را  روز  سواالِت  به  پاسخ  و  مهم  نکاِت  و  زمان 
سـخنان  از  دقـیقه  یک  دریافت  باشد،  ندانسته 

کنفرانس دهنده زمان زیادی را در بر می گیرد.
مهماِن  یک  حضور  با  مطبوعاتی  کـنفرانس  اگر 
اول  که  خبرنگاری  معموالً  دایر  گردد،  خارجی 
سوال،  طرح  از  قبل  می کند،  پیدا  سوال  چانِس 
ورود مهمان را به کشورشان خوش آمدید گفته و 
به نماینده گی از سایر خبرنگاراِن حاضر در مجلس 
بیانیه و یا هم حضورش در مقابل خبرنگاران  از 

سپاس می نماید و حتا معمول است که خبرنگاران در 
نشست های خبرِی مقاماِت کشور خودشان هم از این که 
حاضر به پاسخ شده اند، امتنان می نمایند. عالوتاً اگر کدام 
برابر  در  یا  و  تسلیت  باشد،  داده  رخ  دلخراشی  حادثۀ 

دستاوردی بزرگ تبریک می گویند.

در  که  است  یادآوری  قابل  نیز  دیگر  موضوِع  یک 
و  ملی  احساساِت  خبرنگاران  مطبوعاتی،  کنفرانس های 
میهنی شان را بروز می دهند، خصوصاً اگر این کنفرانس 
میان مقامات کشورِ خودشان و کشور های خارجی باشد. 
به طور مثال، اگر یک رییس جمهورِ مهمان در کنفرانس 
مطبوعاتی با رییس جمهور کشورِ ما حضور داشته باشد 
را  نیش داری  سواِل  مهمان  کشورِ  خبرنگاراِن  و 
کشورِ  خبرنگاران  بپرسد،  ما  رییس جمهور  از 
باید سواِل سختی را از رییس جمهور کشور  ما 
مهمان بپرسند، البته در هر شرایط آداب و اصول 

خبرنگاری باید به شدت مراعات گردد. 
طـوری  که ذکـر کـردیم، تـرسـیم ذهنی از فضای 
و  خبر  بودِن  جالب  بر  حاکم،  جّو  و  کنفرانس 
گزارش می افزاید؛ خصوصاً اگر این گزارش برای 
بیان  باشد. ترسیم و  رسانه های صوتی و چاپی 
حاالت روانی سخنرانان، جو حاکم بر کنفرانس و 
آماده گی برگزار کننده گان، یک گزارش از کنفرانس 
مطبوعاتی را مجسم تر می سازد و هنرِ خبرنگار را 
تلیفون   که  کرد  نباید  فراموش  و  می دهد  تبارز 
همراه یا موبایل خبرنگار در مدت حضورش در 

کنفرانس مطبوعاتی باید خاموش باشد.
توسط  که  مقدمه یی  یا  و  سخنرانی  ختم  در 
سخنرانان در کنفرانس مطبوعاتی ایراد می شود، 
از  و  می رسد  مصاحبه کننده گان  سواالِت  نوبت 
آن ها خواسته می شود که به نوبت سوال های شان 
را مطرح نمایند. تعجیل در پرسش یکی از اصوِل 
مصاحبه است که باید خبرنگار در طرح سواالت 
عجله نماید، اما قبل از آن موضوعاتی که مطرح 
شده را به سرعت مرور کرده و سواالِت ردیف 

شده را هماهنگ سازد.
یک  از  اضافـه  که  مطبوعاتی  کنفرانس های  در 
سـخنران در آن حضور می داشته باشد، هم زمان 
با طرح پرسش، مخاطب نیز باید معین شود و اگر 
سخنران خارجی بود، از ترجمان تقاضا گردد که 
پرسش را ترجمه کرده و وقِت کافی برای ترجمۀ 

بهتر قایل شود. 
در پرسش دقت باید نمود که اوالً سوال مطابِق 
و  آواز  اندازۀ  ثانیاً  و  باشد  کنفرانس دهنده  شأِن 
اگر  باشد.  متناسب و طبیعی  بدِن پرسش گر  حرکات 
صدای پرسش گر پایین تر از حِد معمول باشد، به گوِش 
کنفرانس دهنده و یا مترجم نخواهد رسید و درِک درست 
باشد،  بلندتر  اندازه  از  اگر  و  گرفت  نخواهد  صورت 
نوعی گستاخی تلقی می گردد. به همین ترتیب، می توان 

موضوِع روز را نیز مورد پرسش قرار داد و نظر مقامات 
را در آن باره پرسید. خبرنگاران معموالً در یک کنفرانس 
مطبوعاتی چندین سوال را در ذهن می داشته باشند، اما 
چندین  خبرنگار  یک  که  ندارند  دوست  گرداننده گان 
پرسش را مطرح نماید. بنابراین از طرح سواالِت کهنه و 
تکراری باید خودداری شود و دیگر این که اگر برداشت 

می شود که وقت مصاحبه رو به اتمام است و یا 
کنفرانس دهنده می خواهد کنفرانس را ترک کند، 
می توان چندین پرسش را در یک پرسش مطرح 
نمود و یا سواالت را پیوست پرسید. به همین 
گونه، خواستن توضیح از سخنران در صورت 
است  معمول  امر  یک  هم  پاسخ  بودِن  گنگ 
سایر  سوال  تکرار  که  کرد  باید  خاطرنشان  و 
خبرنگاران در صورت طفره رفتن سخنران، یکی 
از شیوه های رایج در کنفرانس های مطبوعاتی 

می باشد.
از  بخـش  یک  متن  زیر  در  مثـال  طور  به 
کنفرانس مطبـوعاتی حامد کرزی رییس جمهور 
میزان   13 تاریخ  به  که  آمده  افغانستان  اسبق 
کنفرانس  این  در  است.  گرفته  1391 صورت 
اما  می نماید  مطرح  را  سوالی  پرسش گر  یک 
جواب قانع کننده دریافت نمی شود و به دنبال 
آن، زمانی که نوبت به خبرنگار دیگری می رسد، 
پرسش را به ارتباط سواِل اول مطرح می سازد و 
از رییس جمهور می خواهد که وضاحت بیشتر 

بدهد:
امـریکا  پایگاه های  بر  حمـله  مسالۀ  سوال: 
باقی  معما  یک  شکل  به  هلمند  والیت  در 
ماند، نتایج تحقیقاتی که از جانب حکومت 
افغانستان و نیروهای بین المللی در این مورد 

صورت گرفته، از چه قرار است؟
جواب: دولت افغانستان در این مورد تحقیقات 
مستقِل خود را ندارد، چون این پایگاه مختص 
پایگاه انگلیس و امریکا بوده و در آن جا هیچ 
یک  در  و  نیست  افغانی  نیروهای  حضور 
دشت قرار دارند، پس از درون پایگاه که چه 
از  اما  ندارد،  خبر  افغانستان  دولت  می گذرد، 
پایگاه محیط خود ما، طبیعی است که  اطراف 

ما در جریان هستیم و آگاه هستیم. اهمیت سوال تان 
در یک جای دیگر است، اهمیت سوال تان در این است 
که آیا این حمله یک حملۀ تروریستی بوده که از بیرون 
ترتیب شده بوده و یا حمله یی بوده که از درون ایجاد 
و ترتیب شده. موقِف افغانستان از روز اول و حمله بر 

این پایگاه موقِف ما را ثابت کرد. دوباره اثبات کرد که 
جنگ علیه تروریزم در دهات، قصبات و خانه های مردم 
افغانستان نیست، نباید باشد که دهات و خانه های مردم 
افغانستان نه تروریست را تربیه کرده و نه النه اش بودند 
و امریکا و ناتو باید به جنگ با تروریزم به جایی بروند 
که از آن جا تروریزم نشأت می کند. امریکا حتا دیروز هم 
از  یکی  در  می کرد،  کالن های شان صحبت  از  یکی 
ادارات تحلیلی شان در امریکا می گفتند که تروریزم 
در همسایه گی افغانستان تربیه می شود و النه های 
است، ولی  افغانستان  از خاک  بیرون  در  تروریزم 
امریکا حاضر نیست که به النه های تروریزم برود 
و اقدام کند. پس یک دوگانه گی وجود دارد. پس 
به  دیگر.  چیز  عمل  و  دیگری ست  چیزی  سخن 
اصطالح دزد را می گوید دزدی کن، صاحب خانه 
را می گوید خانۀ خود را نگهدار. به همین دلیل، ما 
سال ها پیش به این نتیجه رسیدیم که جنگ علیه 
تروریزم در حالتی که این ها پیش می برند، از دید 
افغانستان به کامیابی نمی رسد. برعکس مقامات ناتو 
و غرب اصاًل جنگی که این ها در این جا بنا کردند، 
جنگ علیه تروریزم نمی دانند. جنگ علیه اغتشاش 
می دانند و موقف ما واضح بر این است که اگر این 
یک  این  پس  است،  اغتشاش  علیه  جنگ، جنگ 
مسالۀ داخلی افغانستان است، تو دیگر این جا چه 
کار داری، بگذار ما و مخالِف ما که یا جنگ کنیم یا 
کنار بیاییم، تو بین افغان چه کار داری که با عسکر 
چندین هزاری ات در بین افغان ها در جنگ هستی. 
ریشه اش  نیست،  این جا  در  است،  تروریزم  اگر 
جای دیگر است، خودش و تمویلش جای دیگر 
از اول بین  است، آن جا بروید. یک اختالف نظر 
ما و این ها بوده و این اختالف نظر هنوز هم ادامه 
دارد، این اختالف نظر حل نشده و مشکالتی را که 
در افغانستان و در جنگ علیه تروریزم داریم، زادۀ 
همین دید یک  طرف و عمل طرِف دیگر است و 
از این حمله که بر پایگاه امریکایی ها شد، این ها 
بدون شک به یک نتیجه اگر قباًل نرسیده اند، حاال 
رسیده  اند و بازهم اگر انکار کنند و کاری را که 
باید بکنند، نکنند، طبیعی است که ملت افغانستان 
حاضر به قربانی بیشتر در این راه نیست. بسیار قربانی 
دادیم و در سخنرانی من در ملل متحد بسیار واضح به 
ملل متحد گفته شد که افغانستان در جنگ علیه تروریزم 
بزرگ ترین قربانی را متحمل شده است و این قربانی باید 
عزت شود و فعالیت برضد تروریزم به ترتیبی شود که آن 
را به کامیابی برساند که امروز متأسفانه به آن ترتیب نیست.

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخشبیســتوهفتـم

درپرسشدقتبایدنمودکهاوالًسوالمطابِقشأِنکنفرانسدهندهباشدوثانیاًاندازۀآواز
وحرکاتبدِنپرسشگرمتناسبوطبیعیباشد.اگرصدایپرسشگرپایینترازحدمعمول
باشد،بهگوِشکنفرانسدهندهویامترجمنخواهدرسیدودرِکدرستصورتنخواهدگرفت
واگرازاندازهبلندترباشد،نوعیگستاخیتلقیمیگردد.بههمینترتیب،میتوانموضوِع
روزرانیزموردپرسشقراردادونظرمقاماترادرآنبارهپرسید.خبرنگارانمعموالًدریک
کنفرانسمطبوعاتیچندینسوالرادرذهنمیداشتهباشند،اماگردانندهگاندوستندارند
کهیکخبرنگارچندینپرسشرامطرحنماید.بنابراینازطرحسواالِتکهنهوتکراریباید

خودداریشود

اگرکـنفرانسمطبوعاتیبا
حضوریکمهماِنخارجیدایر
گردد،معموالًخبرنگاریکهاول
چانِسسوالپیدامیکند،قبل
ازطرحسوال،ورودمهمان
رابهکشورشانخوشآمدید
گفتهوبهنمایندهگیازسایر
خبرنگاراِنحاضردرمجلس
ازبیانیهویاهمحضورش
درمقابلخبرنگارانسپاس
مینمایدوحتامعمولاست
کهخبرنگاراندرنشستهای
خبرِیمقاماِتکشورخودشان
همازاینکهحاضربهپاسخ
شدهاند،امتنانمینمایند.

عالوتاًاگرکدامحادثۀدلخراشی
رخدادهباشد،تسلیتویادر
برابردستاوردیبزرگتبریک

میگویند
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 134۸ سال  سنبلۀ   1۵ تاریخ  به  بدخشی  طاهر  دفاعیۀ 
والیت  زندان  در  ظاهرشاه  سلطنت  دورۀ  در  خورشیدی 
کابل توسط خود طاهر بدخشی نوشته شده و این دفاعیه 
در دیوان حقوق محکمۀ والیت کابل خوانده شده  است. 
نوشته  خود  بر  اتهام  رفع  برای  را  دفاعیه  بدخشی  طاهر 
 است که در 11 ثور سال 134۸ در یک گردهمایی در کابل 
اشتراک کرده بوده و در آن گردهمایی 3 ساعت سخنرانی 
کرده  است. طاهر بدخشی برای اشتراک و سخنرانی در این 
گردهمایی توسط پولیس گرفتار و زندانی می شود. طاهر 
بدخشی در آن موقع، عضو علمی ادارۀ تالیف و ترجمه در 

وزارت معارف بوده  است. 
سیاسی،  قانونی،  و  حقوقی  جنبه های  دارای  دفاعیه 
است.  روشن فکری  و  تاریخی  فرهنگی،  اجتماعی، 
آن  به  و  خوانده  باید  مهم  سنِد  یک  به عنوان  دفاعیه  این 
در  نمی توان  دفاعیه  این  جنبه های  همۀ  به  پرداخته شود. 
این یادداشت پرداخت. فقط به جنبه های روشن فکرانۀ این 
دفاعیه اشاره می شود. زیرا فکر می کنم طاهر بدخشی در 
نوشتِن این دفاعیه فراتر از یک دفاعیۀ حقوقی، در پی ارایۀ 
برداشت و اندیشۀ روشن فکرِی خود دربارۀ توضیح چند 
مولفۀ اساسی با رویکرد مدرن فلسفۀ سیاسی است. من از 

متن دفاعیه، این مولفه ها را دسته بندی کردم:
1.   وظیفۀ روشن فکر؛

با متهم توسط پولیس، سارنوال  2.   چگونه گی برخورد 
و محکمه؛

3.   استقالل قوۀ قضاییه و تفکیک سلطنت از حکومت؛
4.   تطبیق قانون اساسی و رعایت احترام به حقوق بشر؛

۵.   درک مقتضیات عصر در عرصۀ ملی؛
6.   اشارات تاریخی به استبداد؛

۷.  تعریف ارتجاع و عملکرد دولت استبدادی. 
هدف طاهر بدخشی از توضیح همۀ این مولفه ها، قابل فهم  
کردن و توسعۀ مفهومِ دموکراسی است. کسی   که دفاعیه را 
بخواند، به جایگاه و اهمیِت دموکراسی در اندیشۀ سیاسی 

و فرهنگی طاهر بدخشی پی می برد. 
جنبه های  دارای  سندی  دفاعیه  این  کردم؛  اشاره  چنان که 
فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، حقوقی، سیاسی،  تاریخی، 
گفت  می توان  تأکید  به  است.  روشن فکری  و  آموزشی 
حقوقی-سیاسی  تاریخ  در  روشن فکرانه  دفاعیۀ  نخستین 
معاصر افغانستان می تواند باشد که حتا بعد از این دفاعیه 
نیز چنین دفاعیۀ روشن فکرانه یی تا هنوز ارایه نشده  است. 
بنابراین یک سند معتبر حقوقی، سیاسی و روشن فکری در 

تاریخ افغانستان است. 
این  جنبه های  همۀ  توضیح  پی  در  یادداشت  این  در  من 
دفاعیه نیستم. از ۷ مولفه یی  که در این دفاعیه اشاره کردم؛ 
هدف  به  بنا  آن  مولفۀ  شش  توضیح  به  می کنم  کوشش 
بدخشی  طاهر  برداشت  به  نزدیک  روشن فکری  تعهد  و 
بپردازم. مولفۀ دوم که »چگونه گی برخورد با متهم توسط 
پولیس، سارنوال و محکمه« است، بسیار تخصصی است. 
کسی که  است.  شده   داده  ارجاع  قانون  مادۀ  به  مورد  هر 
قانون گرایی  به  دفاعیه  خواندن  هنگام  بخواند،  را  دفاعیه 

طاهر بدخشی می تواند پی ببرد. 
اهمیت  درک  دموکراسی،  اهمیت  درک  بدخشی  طاهر 
تدوین قانون های کارا و مدرن و درک تحول اجتماعی و 
فرهنگی را نیاز به ترویج و توسعۀ دانش و آگاهی می داند. 
به این برداشت است  که ترویج دانش و معارف در جامعه 
وظیفۀ حکومت است. اما توسعه و ترویج آگاهی و شعور 
روشن فکری  فعالیت  و  کار  مدرن،  سیاسی  و  اجتماعی 

است. 
وظیفۀ روشن فکر: طاهر بدخشی در دفاعیه می گوید که من 
کار روشن فکری کرده ام. رفته ام در یک اجتماع سخنرانی 
کرده ام، افراد سخنرانی ام را شنیده اند. من حقوق مردم بر 
حکومت و از حکومت بر مردم را توضیح داده ام. بدخشی 
ویژه گی نخست روشن فکر را معلومات و دانش می داند. 
در دفاعیه از قاضیان می پرسد: یک روشن فکر چگونه باید 
پاسخ  بدخشی  خود  کند.  اشتراک  کشور  ملی  حیات  در 
می دهد که روشن فکر باید روشن گری و اطالع رسانی کند. 
می داند.  اطالع رسانی  اجتماع،  آن  در  را  خود  سخنرانی 
روشن گری و اطالع رسانی ویژه گی نخست یا کار نظری 
از  روشن فکر است که همان تولید دانش و آگاهی است. 
داشته  باید  نیز  دیگر  ویژه گی یی  روشن فکر  بدخشی  نظر 
 باشد که رفتار و عمل روشن فکرانه است. رفتار و عمِل 
روشن فکرانه اشتراک در راه پیمایی ها و برگزاری اجتماع ها 
برای ترویج و مشروعیت بخشی دموکراسی و بهبود روابط 

و مناسبات اجتماعی است. 
سلطنت:  از  حکومت  تفکیک  و  قضاییه  قوۀ  استقالل 
بدخشی در دفاعیه بارها به چگونه گی کارکرد قوۀ قضاییه 
به  می کند.  وارد  انتقاد  قضاییه  قوۀ  کارکرد  بر  می پردازد. 
اساس نظریه های فلسفی-سیاسی مدرن می گوید کارکرد، 
تأکید  باشد.  مستقل  باید  قضاییه  قوۀ  اجراهای  و  داوری 
بدخشی این است  که مکلفیت قوۀ قضاییه بنا به ارزش های 
حمایت  و  احترام  اساسی،  حقوق  و  بشر  حقوق  اعالمیۀ 
از آزادی و کرامت انسان است. در دفاعیه بسیار موردی 
پولیس،  توسط  قانون  خالف  رفتارهای  به  مشخص  و 
سارنوال و قاضیان پرداخته شده  است و هر رفتار خالف 
از  ماده یی  به  را  قاضی  و  سارنوال  پولیس،  توسط  قانون 
قانون استناد داده  است. بدخشی در ضمِن بحث استقالل 

نیز  سلطنت  و  حکومت  تفکیک  بحث  به  قضاییه،  قوۀ 
می پردازد. تأکید می کند که حکومت به اساس کارکرد و 
خدماِت خود قابل تقدیر و نقد است. نقد حکومت جرم 
بدخشی  منظور  است.  روشن فکری  فعالیت  بلکه  نیست، 
روشن فکری  عمل  حکومت،  از  انتقادش  است  که  این 

است. 
بشر:  حقوق  به  احترام  رعایت  و  اساسی  قانون  تطبیق 
ُمدرن  دولت  یک  برای  دفاعیه  سراسر  در  بدخشی  طاهر 
به  اساسی  قانون  تدوین  اساسی،  قانون  وجود  عادل  و 
را  اساسی  قانون  تطبیق  و  بشر  حقوق  ارزش های  اساس 
اصل می داند. اما تأسف بدخشی به عنوان یک روشن فکر 
این است  که قانون اساسی موجود رعایت نمی شود. بلکه 
حکومت،  می شود.  عمل  اساسی  قانون  رهنمود  خالف 
قرار  نقد  مورد  را  قضا  و  سارنوالی  پولیس،  سلطنت، 
قانون  از  یا  نمی دانند  را  اساسی  قانون  این که  می دهد؛ 
از  بنابراین  می کنند.  استفاده  سوء  خود  نفِع  به  اساسی 
افراد  حقوقی  حیثیت  از  پاسداری  برای  اساسی  قانون 
می گوید  نمی شود.  استفاده  جامعه  ملی  حیثیت  و  ملت 
قانون اساسی وضع می شود تا از زنده گی افراد یک ملت 
پاسداری حقوقی صورت بگیرد و عدالت و مساوات در 
قانون  فهم  به  نیاز  تأمین شود. عدالت و مساوات  جامعه 
مدرن و دموکراسی دارد اما قاضی، سارنوال و پولیس از 
دموکراسی و مقتضیات عصر اطالع ندارند و حتا از شنیدن 
واژۀ دموکراسی نفرت دارند. از نظر طاهر بدخشی، درک 
سیاسی  و  اجتماعی  تحول  مدرن،  قانون های  دموکراسی، 
عرصۀ  در  باید  که  دارند  فهمیده شدن  و  فهمیدن  به  نیاز 
آگاهی و شعور جمعی کار شود. کار در عرصۀ آگاهی و 
شعور جمعی با وصفی که وظیفۀ حکومت هاست؛ فعالیت 
روشن فکرانه نیز است. تأکید بدخشی این است  که ترتیب 
این دفاعیه توسط او برای تطبیق قانون اساسی و حمایت 
عمل  اساسی،  قانون  از  حمایت  است.  اساسی  قانون  از 

روشن فکری است. 
درک مقتضیات عصر در عرصۀ ملی: طاهر بدخشی در 
مقتضیات  مطابق  افغانستان  ملی  حیات  »تنظیم  از  دفاعیه 
عصر« سخن می گوید. منظور بدخشی از مقتضیات عصر 
و  سیاسی  تحوالت  به  بنا  کشور  ملی  امور  است  که  این 
یابد  تحول  توسعه،  به  رو  و  جهان  کشورهای  اجتماعی 
و پیش برود. در دفاعیه از سارنواالن و قاضیان می پرسد: 
حیات ملی افغانستان با نظرگیری تاریخ و فرهنِگ آن اگر 
طبق مقتضیات عصر به صورت دموکراتیک تنظیم نشود، 
دیگر راهی وجود دارد؟ هدف از »راه« راهِ آبادی، توسعه 
و مدرن  شدن حیات ملی کشور است. بدخشی چند مورد 
را برای مقتضیات عصر در حیات ملی مطرح می کند که 
تمام  متوازن  انکشاف  کشور،  در  معارف  متوازن  »تعمیم 
امور حیاتی در افغانستان، ایجاد حزب های سیاسی، تشکل 
بشر  حقوق  درک  و  مدنی  فعالیت  و  تظاهرات  اجتماع، 
است«. بدخشی به این نظر است  که انتقاد از قانون شکنان 
در آن سخنرانی فعالیت مدنی و روشن فکری است. طبق 
از  که  دارد  را  حق  این  عصر  مقتضیات  و  اساسی  قانون 

قانون شکنان انتقاد کند. 
اشارات تاریخی به استبداد: این دفاعیه از نظر تاریخی، 
است.  جنبه  با  و  حاشیه دار  فرهنگی  و  حقوقی  سیاسی، 
درست است  که ظاهراً محور اساسی دفاعیه حقوقی است 
 که در یک محکمه ارایه شده  است. اما دفاعیه به عنوان یک 
سند روشن فکری با حاشیه و جنبه تنظیم شده  است. جدا 
از اهمیت بحث تخصصی-حقوقی دفاعیه، مهم حاشیه ها و 
جنبه های انتقادی این دفاعیه است. زیرا حاشیه ها و جنبه ها 
آگاهانه برای هدف های انتقادی روشن فکری از ُکل امور 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور مطرح شده 
 است. بدخشی می گوید دیگر زمان آن باید گذشته  باشد 
که مانند زمان امیر عبدالرحمان خان کورکورانه، علی محمد 
را عوض محمدعلی گرفتار کرد. از ذهنیت تبعیض طلبانه و 
شؤونیستی در نظام انتقاد می کند و به تفوق طلبی و تعصب 
وزیر محمدگل مهمند اشاره می کند که چگونه بلخ تاریخی 
را تخریب کرد و فرهنگ ملی )بومی( مردم شمال کشور 
را مورد تحقیر و تمسخر قرار می داد و حتا مردم را برای 
کاربرد فرهنگ بومی آن ها جریمه می کرد. مهم تر این که در 
این دوره، که طاهر بدخشی کارمند وزارت معارف بوده 
 است؛ برای کارمندان در وزارت دو حاضری وجود داشته  
است: حاضری رسمی و حاضری کورس زبان پشتو. طاهر 
تظاهرات  به  رسمیات  در  که  کرده اند  متهم  را  بدخشی 
می گوید حاضری  بدخشی  طاهر  اما  کرده  است.  شرکت 

رسمی و حاضری کورس زبان پشتو بررسی شود. 
تعریف ارتجاع و عملکرد دولت استبدادی: بدخشی به 
از  در سده های 1۷ و 1۸  استبداد  است  که  برداشت  این 
بود.  متکی  زمام دار  نامحدودِ  قدرِت  به حق  نظری  لحاظ 
نامحدود  قدرت  نظری  لحاظ  از  زمام دار   19 قرن  در  اما 
ندارد. برای محدودیت قدرت زمام دار به بحث مشروطه 
انتقاد بدخشی  اشاره می کند.  افغانستان  تاریخ سیاسی  در 
این است  که هنوز سلطنت و حکومت چندان از یکدیگر 
به نوعی همچنان  یا زمام دار  تفکیک نشده اند؛ قدرت شاه 
نامحدود است. عملکرد دولت استبدادی را »نبود حدود 
قانونی برای حدود قدرت دولت و وسعت دامنۀ قدرت 
می شود...«  برده  کار  به  عماًل  که  شهروندان  بر  دولت 
می داند. از نظر بدخشی، عملکرد دولت آن وقت استبدادی 

و ارتجاعی است. بدخشی از ارتجاع این گونه تعریف ارایه 
به  و  است  بازگشت  معنای  به  لغت  در  »ارتجاع  می کند: 
که  می شود  اطالق  طبقه هایی  و  گروه ها، حزب ها  کسان، 
مخالف هر نوع پیشرفت و تحول در روابط بنیاد اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی موجود استند و یا خواستار خنثا شدن 
بعضی از تحوالت و بازگشت به گذشته اند...«. در عملکرد 
و  استبداد  برابر  در  ایستادن  بدخشی  طاهر  روشن فکری 

ارتجاع نیز فعالیت روشن فکرانه است. 
طاهر بدخشی در دفاعیه در ضمن دفاع حقوقی به اساس 
مواد قانون اساسی از خویش، بیشتر به اهمیت جنبه های 
روشن فکری سخنرانی اش می پردازد و توضیح می دهد که 
مدرن  دولت  در  شهروند  یک  حق  روشن فکری  فعالیت 
است؛ نباید این حق از شهروندان گرفته شود. در ضمن، 
فعالیت روشن فکری را برای جامعه و کشور از مقتضیات 

عصر می داند. 
سند  نخستین  به عنوان  را  بدخشی  طاهر  دفاعیۀ  بنابراین 
دفاعیۀ روشن فکرانه در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان 
نظر  از  هنوز  این که  مهم  خواند.  و  گرفت  باید  نظر  در 
نگذشته  دفاعیۀ روشن فکری  این  تاریخ مصرِف  تاریخی، 
تاریخی  سند  یک  فقط  دفاعیه  این  این که  منظور   است. 
نیست؛ زیرا می توان از رویکرد و رهنمود نظری و عملِی 
این دفاعیه استفاده کرد. انتقادهایی که بر ذهنیت استبدادی 
دولت، بر عدم تعمیم متوازن معارف و عدم انکشاف امور 
حیاتی متوازن در کشور در آن وقت مطرح شده  است؛ این 
انتقادها هنوز بر کارکرد دولت و حاکمیت مطرح استند. 
حتا انتقادی  که بر عدم تفکیک قوۀ قضاییه در این دفاعیه 
مطرح شده نیز می تواند بر سیستم قضایی افغانستان مطرح 
باشد. درست است  که ظاهراً تفکیک سه گانۀ قوا صورت 
عملکرد  کارکرد،  و  ماهیت  نظر  از  قضاییه  قوۀ  اما  گرفته 
و  اجراییه  قوۀ  در خدمت  بیشتر  و  ندارد  مستقل  قضایی 

ریاست جمهوری قرار دارد.

دفاع نامۀ 
طاهر  بدخشی؛

 نخستین سند 
وشن فکری  ر
در  افغانستان 

دفاعیۀطاهربدخشیرابهعنواننخستینسنددفاعیۀروشنفکرانهدرتاریخسیاسیو
حقوقیافغانستاندرنظربایدگرفتوخواند.مهماینکههنوزازنظرتاریخی،تاریخمصرِف
ایندفاعیۀروشنفکرینگذشتهاست.منظوراینکهایندفاعیهفقطیکسندتاریخینیست؛
زیرامیتوانازرویکردورهنمودنظریوعملِیایندفاعیهاستفادهکرد.انتقادهاییکهبر
ذهنیتاستبدادیدولت،برعدمتعمیممتوازنمعارفوعدمانکشافامورحیاتیمتوازندر
کشوردرآنوقتمطرحشدهاست؛اینانتقادهاهنوزبرکارکرددولتوحاکمیتمطرحاستند.
حتاانتقادیکهبرعدمتفکیکقوۀقضاییهدرایندفاعیهمطرحشدهنیزمیتواندبرسیستم
قضاییافغانستانمطرحباشد.درستاستکهظاهراًتفکیکسهگانۀقواصورتگرفتهاما
قوۀقضاییهازنظرماهیتوکارکرد،عملکردقضاییمستقلنداردوبیشتردرخدمتقوۀ
اجراییهوریاستجمهوریقراردارد

یعقوبیسـنا
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رییس حکومت وحدت ملی فرمان تأسیس داراالفتاء در 
کشور را صادر کرد. ظاهراً این قضیه واکنش است در 
برابر سروصدای رشد افراطیت در افغانستان که عامل 
می شود.  شناخته  تروریستی  اقدامات  از  برخی  نظری 
تندروانه  دیدگاه های  عینی  صورت  به  این که  نخست 
مانند تفکر سلفیت، حزب التحریری و امثالهم به عنوان 
بلکه  است؛  نرسیده  اثبات  به  خشونت  نخست  عامل 
گروه های دنبال قدرت با ریشه های استخباراتی اند که 
از این نوع تفکر به عنوان یک الیه یا پوشش استفاده 
ولی  شود،  گرفته  آن ها  از  پوشش  این  اگر  و  می کنند 
نگردد،  صلح  سیاسی  صورت  به  درگیر  گروه های  با 
اندیشه ها مانند صوفیسم  انواع دیگر  از  آن ها می توانند 
که  معنا  این  به  کند.  پوششی  استفادۀ  نیز  امثالهم  و 
دیدگاه های تندروانه معموالً به عنوان توجیه گر اقدامات 
تروریستی عمل کرده اند، نه به صورت عامل اصلی آن؛ 
درحالی که در جوامع بدون تفرقۀ سیاسی و جنگ، این 
گروه ها فعال اند، ولی عامل اصلی خشونت نبوده اند .

این  با  سخت  برخورد  و  بازداشت  دیگر،  طرف  از 
گروه ها، پاسخ یک دیدگاه نظری با تفنگ می باشد و این 
اقدام خالف حقوق شهروندی  نوع برخورد خود یک 
و  قومی  تندروانۀ  دیدگاه های  که  دلیل  این  به  است 
خود  افکار  نشر  حق  از  دین ستیزانه  نسبتًا  دیدگاه های 
برخوردارند، اما دیدگاه های مذهبی این مجال را ندارند 
وضعیت  تحمیل  نوعی  خود  خودی  به  حالت  این  و 

برمردم دانسته می شود .
مذهبی،  تندروانۀ  افکار  زدن  عقب  راه  این که  دوم 
حمایت از زیربناهای نظری دینی در افغانستان است و 
این زیربناها به صورت معقولی در فقه حنفی و تاریخ 
گذشتۀ زنده گی مسالمت آمیز در افغانستان وجود دارد 
مفرط  ظاهرگرایی  زیرالیه های  از  است  کافی  فقط  که 

بیرون کشیده شود و مورد حمایت قرار گیرد. دولتی که 
خود یک خط فکری تعریف شده از فقه رسمی سرزمین 
خویش ندارد و حدود و ثغور این خط به صورت مبهم 

در قوانین مصوبه وجود دارد، ولی هیچ گاهی بازسازی 
به  با کدام ذخیرۀ فکری  و  علمی نشده است، چگونه 

جنگ فکری می رود؟

سوم این که داشتن یک داراالفتاء به صورت یک سنت 
سیاسی چون مصر، سوریه، پاکستان، مالیزیا و کشورهای 
می تواند  این  و  است  مقبول  و  معقول  امر  یک  دیگر، 
گوشت های  بودن  اجتماعی چون حالل  تردیدهای  بر 
وارداتی، برگزاری مراسم ملی و... مفید واقع گردد، اما 
برای زدودن مشروعیت جنگ علیه دولت، هیچ کمکی 
نمی کند؛ به این دلیل که گروه های درحال جنگ مانند 
طالبان و امثالهم، عقبۀ تمام این نهاد را زیر سواِل عدم 
می توانند  ساده گی  به  نتیجه،  در  و  می برند  مشروعیت 
نهاد  یک  نمی تواند  نامشروع  نظام  یک  که  بگویند 
و  طالبان  گفتن  نامشروع  و  کند  راه اندازی  را  مشروع 
امثالهم هم در اصل قضیه ریشۀ سیاسی و استخباراتی 

دارد، نه ریشۀ سلفی بودن و حنفی بودن .
چهارم این که در مقایسه با ایجاد داراالفتاء، اصول حاکم 
برافتاء ها و قدرت حقوقی و فقهی معاصر مفتی های آن 
آن  برای  ساختمان  یک  تخصیص  ورنه  دارد،  اهمیت 
با چند تا معاش بگیر بی ابتکار مانند ایجاد و راه اندازی 
به  گوش  فقط  و  نمی برد  به جایی  ره  وسطیت،  مرکز 

فرمان تبلیغ مواصفات رییس جمهور عمل می کند .
عنوان  به  غنی  محمداشرف  شخص  این که  نهایت  در 
است  بهتر  مسایل،  این  بر  مقدم  خانه گی  وظیفۀ  یک 
مطالعه و بلدیت خود را نسبت به مفاهیم، اصطالحات 
فقه  مجموع  در  و  دینی  مسایل  بر  و روش های حاکم 
امروز  تا  آنچه  و  دهد  ارتقا  اسالم  ُکل  در  و  اسالمی 
مبادی  و  مفاهیم  بر  او  آشنایی  عدم  بیشتر  شده،  دیده 
اسالم بوده که اغلبا سوژۀ جالب گردیده برای رسانه ها 
و مردم و این وضعیت به عنوان شخص اول مملکت 
آسیب جدی بر صداقت تعهدات دینی رییس حکومت 

وارد می کند.

و  است  خان  امان اهلل  دورۀ  در  دیگر  ما  وضعیت  نه 
نه وضعیت جهان دیگر در آن دوره است. آن دوره ، 
مناسبات  شکل گیری  و  ملت-دولت ها  تشکیل  دورۀ 
دوره  آن  نتوانست  خان  امان اهلل  متاسفانه،  بود.  ملی 
تاریخی  معضل  از  را  افغانستان  و  بدهد  شکل  را 
عبور بدهد. درحالی  که آتاترک در ترکیه و تعدادی 
در  دوره  آن  در  منطقه  کشورهای  سیاستمداران  از 

کشورهای خود موفقانه عمل کردند.
دولت- تشکیل  و  فراملی  مناسبات  دورۀ  دوره،  این 
جامعه شناختی  و  فرهنگی  نظریۀ  در  است.  ملت ها 
مدرن، هرگونه عقب گرد از وضعیت کنونی به گذشته 
و  ارتجاع  از  گونه یی  گذشته،  از  آغاز  گونه  یاهر 
افراطیت است. برای این  که مناسبات کنونی با گذشته 
کاماًل فرق دارد، نمی شود راه حل های معضل مناسبات 
جامعۀ کنونی را از مناسبات گذشته بیرون کرد و از 

گذشته آغاز کرد. گذشته، گذشته است.
اشرف غنی گاهی از فصل ناتمام امان اهلل خان سخن 
داوود  جمهوریت  ناتمام  فصل  از  گاهی  و  می گوید 
قرن  در  افغانستان  کتاب  در  می گوید.  سخن  خان 
کتاب  این  در  است.  طنین  ظاهر  نوشتۀ  که  بیست 
می شود.  استناد  غنی  اشرف  مصاحبه های  به  معموالً 
با  غنی  اشرف  ناتمام  فاصل  کتاب،  این  اساس  بر 
به  می شود.  شروع  خان  عبدالرحمان  حاکمیت  پایان 
اشرف غنی  کتاب؛  این  اساس مصاحبه های غنی در 
به  را  افغانستان  حاکمیت  تأسیس  و  نوین  افغانستان 
سلطنت عبدالرحمان خان ربط می دهد )فکر می کنم 
نظر دقیق است، زیرا مرزهای جغرافیای کنونی  این 
در  دیورند  مرز  جمله  از  افغانستان  بهنام  کشوری 
شد(.  نهایی  و  مشخص  خان  عبدالرحمان  سلطنت 

بنابراین، بعد از سلطنت عبدالرحمان خان را گسست 
تاریخی حاکمیت در افغانستان می داند. اساسًا منظور 
از  پس  که  است   ناتمامی  فصل  غنی،  ناتمام  فصل 

عبدالرحمان خان نتوانست تداوم یابد.
قدرت،  مهندسی های  وصفی  با  هرصورت،  به 
و  افغانستان  کنونی  جامعۀ  زورباوری،  و  خشونت 
به  برگشت  قابل  دیگر  افغانستان  اجتماعی  مناسبات 
امان اهلل خان و حتا به دورۀ  دورۀ عبدالرحمان خان، 
سردار محمد داوود خان نیست. جامعۀ افغانستان در 
روزگار کنونی و در مناسبات کنونی خود قرار دارد؛ 
مطلوب  افغانستان  مردم  برای  مناسبات،  این  اگرچه 
نیست اما با مطرح کردن فصل ناتمام دورۀ امانی و... 
معضل های مناسبات اجتماعی کنونی را نمی توان حل 
کرد. باید به معضل های مناسبات اجتماعی و سیاسی 
کنونی دید سیاسی و جامعه شناختی جدید داشت و از 
هرگونه نوستالژیاسازی و کیش شخصیت سازی برای 
اجتماعی  و  سیاسی  مناسبات  معضل  حل  طراحی 

افغانستان دوری کرد.
کیش شخصیت داشتن معموالً با توهم و تداعی روانی 
با  صورت می گیرد؛ یعنی فرد از نظر روانی خود را 
دچار  نیز  غنی  اشرف  می کند.  جابهجا  دیگر  فردی 
نظر  از  اساسًا  می کنم  فکر  است.  شخصیت  کیش 
روانی خود را در شخصیت عبدالرحمان خان تداعی 
اما ظاهراً طوری نشان می دهد که شخصیت  می کند 
کرده است.  حلول  او  در  خان  داوود  و  خان  امان اهلل 
چنین تداعی های روانی برای ساختن کیش شخصیت، 
جنبۀ نوستالژیک و ارتجاعی دارد که درک معضل و 
را  فرد  و  می گیرد  فرد  از  را  جامعه  واقعی  مناسبات 

دچار تداعی های روانِی آرمانگرایانه می کند.

تداعی های  و  شخصیت  کیش  جابهجایی های  این 
روانی-شخصیتی در اشرف غنی و آرمانگرایی برای 
به  نسبت  غنی  اشرف  که  شده  باعث  ناتمام  فصل 
تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها بی اعتماد شود، نتواند 
مورد  تیم  یک  یعنی  کند؛  تیم سازی  ملی  سطح  در 
ازبیک و پشتون  تاجیک، هزاره،  افراد  بین  از  اعتماد 
برای خود بسازد. بنابه بی اعتمادی از دیگران که بیشتر 
به فویبا و هراس های روانی-قومی شخصت اشرف 
و  تیم  یک  چنگ  در  غنی  بنابراین  برمی گردد؛  غنی 

حلقۀ خاص و محدود قومی افتاده است.
در  تصمیم گیرنده  که  قومی  محدود  تیم سازی  این 
ارگ است؛ در سطح ملی باعث شده که مردم نسبت 
به غنی بی اعتماد شوند. زیرا تصور می کنند که غنی 
به افراد اقوام دیگر نمی تواند در تیم سازی سیاسی و 
حکومت داری اعتماد کند. واقعًا این بی اعتمادی غنی 
در سطح ملی، از نظر اخالقی، جایگاه غنی را به عنوان 
بی اعتبار  رییس جمهور  یا  ملی  رییس دولت وحدت 

کرده است.
تیم سازی،  نظر برخورد و  از  باید  یک رییس جمهور 
ملی عمل کند تا جایگاه اخالقی در سطح ملی پیدا 
کند و بنابه این جایگاه مورد اعتماد ملی واقع شود. با 
تأسف اشرف غنی از نظر تصور و ذهنیت اجتماعی 
را  خود  اخالقی  اعتبار  و  جایگاه  ملی  سطح  در 
به عنوان شخص اول کشور از دست داده است. این از 
دست دادن جایگاه اخالقی، موجب می شود هر کاری 
را که غنی انجام بدهد مورد توجه  همگان در سطح 
ملی واقع نشود و کارهای غنی از نظر ملی مورد شک 
و تردید واقع شود. پس از لغو قرارداد گذر خط برق 
در  تردید  و  این شک  غنی،  اشرف  توسط  بامیان  از 

باور مردم به واقعیت تبدیل شده است.
حلقه سازی  و  تیم سازی  در  غنی  است،  بهتر 
کشور  دیگر  اقوام  افراد  به  ارگ  در  تصمیم گیرنده 
در  را  ملی  تصمیم گیرندۀ  تیم  یک  و  کند  توجه  نیز 
اعتماد  نظر  از  اخالقی اش  جایگاه  که  بسازد  ارگ 
 2۵00 تاریخ  از  دست  این که  مهم تر  برود.  باال  ملی 
و  معضل ها  درک  به  بردارد؛  و...  ناتمام  فصل  ساله، 
واقعیت های اجتماعی و سیاسی افغانستان در زمان و 
شرایط کنونی توجه کند. با رفع معضل های اجتماعی 
افغانستان  افغانستان و نظام سیاسی  و سیاسی فعلی، 

را بسازد.

فصـل ناتمـاِم اشـرف غنـی

»تـأسیس داراالفتـاء«

کشف جسد تکه تکه شدۀ 
یک زن 35 ساله در بامیان

این رویداد در روسـتای »سـیاه لیـک« درۀفوالدی 
شـهر بامیان رخ داده است.

مسـووالن بخش کشـفی فرماندهـی پولیس بامیان 
بـا تأییـد ایـن خبـر می گویند، ایـن زن صغـرا نام 
دارد و پـس از چاشـت روز شـنبه )22 سـرطان( 
بـا شـوهرش محمدعلـی سـرگرم  هنگامـی کـه 

چرانیـدن گوسـفندان بـود، ناپدید شـد.
سـیدربانی، سرپرسـت مدیریت جنایی فرماندهی 
خبرگـزاری  سـالم وطندار  بـه  بامیـان  پولیـس 
گفتـه اسـت کـه جسـد سالخی شـدۀ ایـن زن 3۵ 
سـاله روز پیـش از سـوی مـردم و بـرادرش از 

درۀ فـوالدی پیـدا شـده اسـت.
بـه گفتـۀ او، دو دنـدان ایـن زن شکسـته، لبانـش 
بریـده  و پاهایـش  خراشـیده شـده و بـر سـرش 

می شـود. دیـده  فرورفته گـی 
بامیـان  جنایـی  مدیریـت  فرماندهـی  مسـووالن 
نشـان  نخسـتین  بررسـی های  کـه  می گوینـد 
می دهـد کـه صغـرا به قتـل رسـیده و جسـد این 

فرسـتاده اند. عدلـی  طـب  بـه  را  زن 
پولیـس تاکنـون در پیونـد بـه این رویداد شـوهر 

ایـن زن را بازداشـت کرده اسـت.
بخـش  پیگیـری  مدیـر  موحـدی،  سـکینه 
رویدادهـای خشـونت علیـه زنـان، ریاسـت امور 
زنـان بامیـان می گویـد کـه بـرادران صغـرا ادعـا 
دارنـد که خواهرشـان از سـوی شـوهرش به قتل 

رسـیده اسـت.
بـه گفتـۀ بانـو موحـدی، هنـوز انگیـزۀ ایـن قتـل 
روشـن نیسـت و بررسـی ها در این زمینـه جریان 

دارد.

یعقوبیسنا

کمالالدینحامد
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نکاتی که ذکرشان رفت، نکات دیگری هم  بر  عالوه 
می توان در نقد این فرض ظاهرگرایان و محافظه کاران 
زبان  صد  به  محافظه کاران،  و  ظاهرگران  این  گفت. 
شخصی  مسألۀ  یک  دین،  و  ایمان  که  می کنند  اعالن 
امر جمعی  یک  بلکه  نیست،  پدیدۀ خصوصی  یک  و 
است. این نکته نشان می دهد که یک دین نمی تواند مال 
یک عده ی خاص باشد و تنها خودشان در خصوص 
آن حق داشته باشند. حاال اگر دین و ایمانی دینی یک 
می شود،  عمومی  حوزه  وارد  و  است  جمعی  پدیدۀ 
وازنش  و  پذیرش  و  ابرام  و  نقد  مورد  تردید،  بدون 
دیگران قرار می گیرد و دیگر معنا ندارد که دیگران را 
منع نماییم تا در بارۀ دین مردم عوام چیزی نگویند و 
نقدی نکنند و سخنان خود را برای خود بگویند و از 
خود بشنوند. سوال این است که شما چرا دین و ایمان 
دیگران  جمع  به  و  نمی کنید  نگاه  خود  پیش  را  خود 
می آورید و از دیگران تسلیم و اطاعت می خواهید؟ این 

بحث را در بخش های بعد بیشتر توضیح خواهیم داد.

رعایت حال و وضع دینداران عادی و عامی، به همین 
جا ختم نمی شود، بلکه عرصه های دیگر و فعالیت های 
گروه ها و جریان های دیگر را هم در می نوردد و متأثر 
و  مومنان  دین  و  ایمان  که  است  این  بحث  می سازد. 
متدینان عادی و عامی، تنها با بحث ها و پژوهش های 
بلکه  نمی رود،  بین  از  و  نمی لرزد  دینی  روشنفکران 
هنری  علمی،  فلسفی،  فعالیت های  و  کارها  از  خیلی 
این گروه را خدشه دار  ایمان  نیز  و زیبایی شناسی و... 
می سازد و خط خطی می کند. مگر منطق و فلسفه را 
نکردند؟ مگر  ایمان عوام الناس، تحریم  دلیل حفظ  به 
عوام الناس،  درک  از  بیرون  سخنان  بابت  را  عارفان 
به  را  آوازخوانان  و  هنرمندان  مگر  نکردند؟  سرکوب 
همین اساس محکوم نکردند و نمی کنند؟ مگر عالمان 
علوم طبیعی- تجربی را به همین بهانه محروم نکردند 
تحقیقات  به خاطر  را  کسی  نزدند؟  آتش  و  نکشتند  و 
بابت  را  دیگری  و  کردند  مذمت  زیست  شناسی اش 
دیگری  و  نمودند  نکوهش  روان شناسی اش  تحقیقات 
را هم به خاطر پژوهش های جامعه شناختی اش سرزنش 
نمودند و... با این حساب، اگر همه پروای ایمان سست 
و نیم بند مردم عوام را داشته باشند، باید از فعالیت های 
فلسفی و علمی و هنری و زیبایی شناختی خود دست 
بکشند تا مبادا یک قضیه منطقی یا یک قاعده فلسفی 
یا یک فرضیه علمی یا یک تابلوی نقاشی یا یک آهنگ 
عشقی و... ایمان عوام الناس را از بین نبرد و نابود نکند.  

ایکاش این پایان ماجرا می بود و ما با یک دین و یک 
در  اینجا،  می بودیم.  مواجه  عوام  دینداران  از  گروهی 
این عالم و هم اکنون ده ها دین و مذهب و صدها گروه 
دینی و مذهبی وجود دارد که اکثریت شان بیسواد اند و 
مقلد و سست ایمان. حاال اگر همه پروای ایمان نیم بند 
با  باشند، می توان  داشته  را  مذهبی  و  متدین  این همه 
قاطعیت گفت که کار همه ساخته است و روزگار همه 
این  با  تباهی و سیاهی.  به  سیاه و سرنوشت همه رو 
حال اگر بگویید: آقایان این دین و ایمان عامیانۀ شما 

را  دیگر  مردم  این همه  تعالی  و  ترقی  و  توسعه  جلو 
گرفته است، می زنند توی دهن تان که نه آقا! ما مخالف 
پیشرفت و توسعه و ترقی نیستیم و دین ما نیز چنین 

نیست.

)۴(

اما در بارۀ دو فرض دیگری که می گوید: »ایمان و دین 
عامیانه ارزشمندترین ایمان و دین است )فرض دوم(« 
و »دین و ایمان دینی تک الیه یی و تک مرتبه یی است 
و نمی توان فراتر آن گام برداشت )فرض سوم(«، چه 
عامیانه«،  دین  و  »ایمان  درستی  به  آیا  گفت؟  می توان 
برترین و با ارزش ترین ایمان و دین است؟ آیا در وادی 
دین داری و در مسیر خداجویی نمی توان گام های فراتر 
دیگری  الیه های  و  برداشت  عامیانه  دین  و  ایمان  از 
آیا  نشست؟  تجربه  به  را  دین مداری  و  ایمان داری  از 
ایمان آخرین گام خداخواهی و معنویت گرایی است؟ 
آیا با ایمان آوردن کار آدمی به پایان می رسد یا مراتب 
دیگری هم برای فتح و تصرف کردن وجود دارد؟ آیا 
ایمان و دین، آفت بردار نبوده و مصون از گزند اند؟ 
آیا ایمان و دین، در معرض بدفهمی و بد بهره برداری 

قرار ندارند؟ و...
در روایات دینی آمده است که ایمان و دین، ظاهری 
پیامبر  عمقی.  و  دارند  سطحی  باطنی،  و  دارند 
در  بداند  ابوذر  اگر  که  بود  گفته  هم  اسالم  بزرگوار 
می کند  تکفیر  را  او  قطعًا  می گذرد،  چه  سلمان  قلب 
و  مسلمان  دو  هر  که  بود  حالی  در  این  می کشد،  یا 
از صحابی های بزرگوار بودند. عارفان ما هم با مطرح 
و  »طریقت«  »شریعت«،  گونه  شناسی  های  ساختن 
»حقیقت«، از الیه های سه گانۀ دین داری و ایمان مداری 
پرده برداشتند و دین داری واقعی و راستین را عبور از 
شریعت به حقیقت می دانستند. عده یی از اندیشمندان 
اسالمی، بین »دین داری عامیانه«، »دین داری عالمانه«، و 
»دین داری عارفانه«، تفکیک قایل شده اند و دین داری 
عنوان  عامیانه،  دین داری  از  برتر  را  عارفانه  و  عالمانه 
»دین داری  از  نیز  سروش،  عبدالکریم  دکتر  کرده اند. 
و  معرفت اندیشانه«،  »دین داری  مصحلت اندیشانه«، 
که  است  زده  حرف  تجربت اندیشانه«،  »دین داری 
برتر  را  تجربت اندیشانه  و  معرفت اندیشانه  دین داری 
قلمداد  مصلحت اندیشانه  دین داری  از  ارزش تر  با  و 
کرده است. این روشنفکر دینی جهان اسالم، در جای 
دیگری از اسالم هویت و اسالم حقیقت، حرف می زند 
از اسالم هویت  برازنده تر  برتر و  و اسالم حقیقت را 
می داند. محسن کدیور، روشنفکر دینی ایران، از اسالم 
تاریخی و اسالم معنوی، بحث می کند و اسالم معنوی 
عموم  می دهد.  ارجحیت  تاریخی  اسالم  به  نسبت  را 
و  )اجتهادی(  تحقیقی  دین داری  از  ما  دینی  علمای 
اند و دین داری تحقیقی  تقلیدی حرف زده  دین داری 
)اجتهادی( را برتر و بهتر از دین داری تقلیدی عنوان 
کرده اند. دکتر عبدالکریم زیدان، در کتاب »الوجیز فی 
ذم  الشریعۀ  فی  »االصل  می نویسد:  الفقه« خود  اصول 
التقلید، ألنه اتباع بالدلیل و البرهان، فضاًل عما یؤدی 

الیه من تعصب ذمیم بین جموع مقلدین«، )در شریعت، 
اصل بر ذم و نکوهش تقلید است، چون تقلید پیرویی 
است بدون دلیل و برهان، عالوه بر اینکه تقلید سبب 

تقابل و تعصب مذموم بین مقلدان می شود(. 
الیه یی  تک  دین داری  که  می دهد  نشان  فوق  نکات 
فوق،  نکات  همچنان  نیست.  و  نبوده  مرتبه یی  تک  و 
نازله یی  سطح  عامیانه  دین داری  که  می سازد  واضح 
دین داری است و تمام مومنان و متدینان مکلف اند که 
از این سطح عبور کنند و به الیه های عمیق تر و سطوح 
برتر حرکت نمایند و در هیچ سطحی و مقامی توقف 

نکنند و دل خوش ننمایند.
و  مطلق  موجودی  با  ما  دین داری  در  براین،  عالوه 
وصف ناپذیر و الیتناهی مواجه هستیم که برتر از سطح 
فهم و درک ما آدمیان است. به دلیل محدود بودن ذهن 
و ضمیر و زبان انسانی، این مواجه نیز محدود و ناقص 
از  ما  درک  و  فهم  نوع  هر  بنابراین،  است.  ناتمام  و 
خداوند و امور الهی، به قامت انسانی خودمان است که 
احتمال صواب و خطا را دارد. عالوه براین، این فهم و 
درک، تاریخی هم است و به همین دلیل کهنه می شود 
کما  می دهد.  دست  از  را  خود  کارایی  و  کارآمدی  و 

اینکه این فهم ها می تواند ظالمانه و ذلیالنه و غیرانسانی 
باشد. همچنان امکان دارد که مومنان و متدینان از دین 
و آموزه های دینی خود، بهره برداری های ناصواب بکنند 
و از دین خود سوءاستفاده نمایند. تاریخ دین داری، در 
واقع، تمام این نکات را به ُرخ ما می کشد و از آن پرده 
بر می دارد. این در حالی است که دین داری عوام بیشتر 
بهره برداری ها  بد  و  بدهمی ها  این  معرض  در  از همه 
قرار دارد. مگر خود علمای دینی از بددینی و بی پروایی 
دینی خود این مومنان و متدینان عامی و عادی به تنگ 
نیامده اند؟ )برای مطالب بیشتر در این خصوص، رجوع 
کنید به مقالۀ صاحب این قلم، تحت نام »معجزۀ نقد 

ایمان دینی«(.
و  اسالم  که  می دهد  نشان  هم  قرآن کریم  به  مروری 
اولین و آخرین گام دین داری و معنویت گرایی  ایمان 
نیست. کسی نمی تواند به محض ایمان آوردن همه چیز 
را نهایی شده فکر کند و از صدها آزمون الهی و دینی 
سرباز زند. یک مومن و متدین باید آزمون بدهد و به 
مقتضای ایمان خود عمل کند و از سطح اسالم به سطح 
ایمان و از سطح ایمان به سطح اسالم و از سطح ایمان 
به سطح ایمان نو و از اسالم و ایمان به سطح خشیت و 
از سطح خشیت به سطح عشق و محبت پرواز نمایند 
و لحظه یی در یک سطح متوقف نگردد. )در این باره، 
بنگرید به مقاله های من زیر نام »پیامبر منتقد: نقد ایمان 

دینی« و »اسالم و ایمان، خشیت و محبت«(.
همچنان قرآن کریم به روشنی به ما می گوید که مومنان 

در  ما  نیستند.  مواجه  دین  و  ایمان  یک  با  متدینان  و 
کنار ایمان صادقانه و مخلصانه، ایمان کاذبانه و ایمان 
ایمان  ایمان فریب کارانه و  ایمان ظالمانه و  منافقانه و 
کسبه  و  تاجرانه  ایمان  و  کافرانه  ایمان  و  مشرکانه 
ایمان  و  منت گذارانه  و  فخرفروشانه  ایمان  و  کارانه 
توهین گرانه و تحقیرگرانه و ایمان وهم آلود و توهم آمیز 
و  اباطیل  به  که  داریم  را  ایمانی  ما  داریم.  هم  را  و... 
موهومات و خرافات و هزیانات تعلق می گیرد، ایمانی 
داریم که به بت ها و طاغوت ها تعلق می گیرد، ایمانی 
می دارد،  وا  کورکرانه  سرسپرده گی  به  را  ما  که  داریم 
است،  ابزاری  و  بازاری  آن  متعلق  که  داریم  ایمانی 
ایمانی که به بدی امر می کند، ایمانی که نامقدس ها را 
مقدس می سازد، ایمانی که پروای حقایق و واقعیت ها 
را ندارد، ایمانی که به عدالت و اعتدال عنایت نمی کند، 
ایمانی که عهدها و پیمان ها را به هیچ می گیرد، ایمانی 
که آگاهی و خودآگاهی نمی آورد و حتا خودآگاهی را 
ایمانی که مانع جهد و جهاد و  هم از آدمی می گیرد، 
می افگند  نفاق  که  ایمانی  می شود،  انسان ها  مجاهدت 
ایمانی که جنگ می افروزد و کینه  و جدایی می آورد، 
می آفریند، ایمانی که مانع فسادپیشه گی و زرع سوزی 

و نسل کشی و... نمی شود، ایمانی که نجابت دنیوی و 
ایمان های و  با  ما  آری،  و...  نمی آورد،  اخروی  نجات 
دین های مواجه هستیم که صد آفت دارد و صد آفت بر 
می دارد و تا آنجا می رود که به بدی امر می کند و با ظلم 
و بی عدالتی و کفر و فسق همشیره و همنشین می شود 
و ماهیت الهی خود را از دست می دهد. )برای توضیح 
بیشتر، بنگرید به مقاله های من زیر عنوان »پیامبر منتقد: 

نقد ایمان دینی« و »ایمان نمایی ایمان«(.
کرده ام  عنوان  بارها  بنده  که  است  دالیل  همین  به 
عالمان  و  متدینان  و  مومنان  مسوولیت  بزرگترین  که 
ایمان  و  دین  به  رسیده گی  دینی،  روشنفکران  و  دینی 
تمام  بسان  باید  دینی،  ایمان  و  دین  است.  خودشان 
نقد گردد و بررسی شود. هر چیزی  پدیده های دیگر 
که نقد نگردد، کهنه می گردد و پژمرده می شود و نشاط 
و سرزنده گی خود از از دست می دهد و حتا به یک 
امر مخرب و ویرانگر مبدل می گردد. فرق نمی کند که 
ایمان و دین عامیانه باشد یا عالمانه یا عارفانه یا دین 
اما  یا دین دانشیان و... دین داری مهم است،  داعشیان 
هم  دین داران  عملکرد  و  دینی  معرفت  بررسی  و  نقد 
ایمان  حفظ  ارزش  بهانه یی  به  نمی شود  است.  مهم 
عامیانه، ده ها ارزش تحقیق و پژوهش و نقد و انتقاد و 
و آزادی و آگاهی و ... را از مردم بگیریم و همه را از 

حرکت و پیشرفت ایمانی و معنوی باز بداریم.
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تا  نماید  می  دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  هرات  حوزوی  شفاخانه 
در پروسه داوطلبی  تصفیه خانه فاضالب شفاخانه که دارای نمبر تشخصیصه  
کاری  احجام  وبل   w01/139۸/MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB
تعداد)104(قلم می باشد اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه  را 
ازپروژه ریفورم  توانند  ازشفاخانه حوزوی هرات بدست آورند وهمچنان می 
آدرس  ایمیل  ویا  میموری  فلش  ازطریق  عامه  وزارت صحت   _ ها  شفاخانه 
بدست بیاورند آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون 
وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  10بجه قبل 
از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 1۷ اسد سال مالی 139۸ به  صندوق آفر ها که در 
شعبه تدارکات مدیریت اداری  شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک 
اصلی والیت  گذاشته شده است  ارایه نمایند . آفر های دیر رسیده و انترنیتی 
مالیاتی  اسناد وتصفیه حسابات  ارایه  با  اشتراک   ، شرایط  نبوده  پذیرش  قابل 

ازمعیار اهلیت می باشد.
  900,000 مبلغ  قبول  قابل  گرانتی  ویابانک  نقد  پول  آفربه صورت  تضمین    
نهصد هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 1۷ اسد سال 
دوم  منزل  شفاخانه  دردفترآمریت  ازظهر  قبل  بجه  ده   10 ساعت   139۸ مالی 

تعمیراداری به حضورداشت اشتراک کننده گان وهیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه:

1. پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل :0۷00۸92۸۸۸ 
2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهرهرات 0۷9۷900090/0۷996۷491۵ 

به  تدارکات مشروط  قانون  داوزدهم  ماده   )3( فقره  مطابق  قرارداد  نوت: عقد 
منظوری بودجه می باشد.

ادارۀ شـفاخانه عینـو مینـه والیـت کندهـار ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط 
دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی 1:-)404( قلـم ادویـه و ملزمـه طبـی 
MoPH/GDCM/ نمبرتشـخیصیه  دارای  البراتـواری  مـواد  و2:-)93(قلـم 
سربسـته  وآفرهـای  نمـوده  G001/139۸/HRP/K-RH/NCBاشـتراک 
خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن الـی 21 روز تقویمـی مطابق شـرایط شـرطنامه 

بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
  تضمیـن آفـر 1:)404( قلـم ادویـه و ملزمـه طبـی مبلـغ)۸0000( افغانـی و 
تضمیـن آفـر 2:)93(قلـم مـواد البراتـواری مبلـغ )20000( به شـکل پـول نقد 
ویاضمانـت خط بانکی قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز چهار 
شـنبه 16اسـد 139۸ سـاعت 10 بجه قبل ازظهـر در سـالون مطبوعات والیت  
کندهـار دایرمیگـردد، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری بـوده، آفرهـای 
دیررسـیده وانترنتـی قابـل پذیرش نبـوده وتصفیه حسـابات مالیاتـی ازمعیاری 

اهلیـت می باشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابل مبلـغ ۵00 افغانی پول 

غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیل اند:
1. شـفاخانه عینـو مینـه والیـت کندهار- وا قع سـرک 44 جـاده کندهار بخش 

دوم عینومینه والیت کندهار شـماره تمـاس: 0۷۷۸3۷1۵90/0۷030632920  
2. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل شـماره 

تمـاس:0۷00۸92۸۸۸ 
نـوت: عقـد قرارداد مطابـق فقره )3( مـاده داوزدهـم قانون تدارکات مشـروط 

بـه منظـوری بودجه می باشـد.

د انتخاباتـو څارونکي بنسـټونه، 

د  لپـاره  انتخاباتـو  راتلونکـو  د 

انتخاباتـو د خپلواک کمېسـیون 

بخښـونکي  قناعـت  تیاریانـې 

نه ګڼـي.

انتخاباتـو تـه د ورځو لـه کمېدو 

بنسـټونو  څارونکـو  د  رسه 

دي. شـوي  ډېـر  انتقادونـه 

د انتخاباتـو څارونکـو بنسـټونو 

د سـې شـنبې پـه ورځ پـه یـوې 

د  وویـل،  کـې  ناسـته  ګـډې 

انتخاباتـو د خپلواک کمېسـیون 

له خـوا، د انتخاباتو د شـفافیت، 

د اصـي  پاڼـو  د  ثبتولـو  نـوم  د 

او جعـي تذکـرو د بېلولـو او د 

رأیـو ورکوونکـو د بشـپړ نوم لـړ 

د تیارولـو لپـاره هېـڅ میکانېـزم 

. نشته

د افغانسـتان د شفافو انتخاباتو د 

بنسـټ فیفـا رئیس محمـد نعیم 

انتخاباتـو  د  وايـي،  ایـوب زاده 

تراوسـه  کمېسـیون  خپلـواک 

رایـو  د  چـې  توانیدلـی  نـه دی 

ورکوونکـو واقعـي نوم لـړ جـوړ 

او د اصـي او جعـي پاڼـو پـه 

وکـړي. پـورې  بېلولـو الس 

دی وايـي: »له دغـه بهیر رسه یې 

برسـېرن چلند وکـړ. دا چې موږ 

د منلـو وړ انتخاباتـو تـه امـاده 

نه یـو او کومـه ارزونـه مـو چـې 

کړې، څـو عمده دلیلونـه دي، د 

رایو ورکوونکو لېسـت دې جوړ 

دې  پاڼـې  جعـي  او  اصـي  او 

بېلـې يش، څـوک چې نشـته او 

نومونـه یې شـته، هغه تـه خیايل 

رأی ورکوونکـي ویلی شـو.«

تـه  انتخاباتـو  ولسـمرشیزو 

شـاوخوا یـوه نیمه میاشـت پاتې 

ده او د بایـو مټریـک سیسـتم د 

کارولـو نه څرګندوالـی بل انتقاد 

دی چـې د انتخاباتـو څارونکي 

بنسـټونه یـې مطـرح کـوي وايي 

چـې د انتخاباتو خپلـواک د دغه 

سیسـتم د کارولـو لپـاره کړن الره 

نـه ده ځانګـړې کـړې.

اندیښـنې  اړه  پـه  انتخاباتـو  د 

یوازې پر کمېسـیون پـه انتقادونو 

د  بلکـې  کېـږي،  خالصـه  نـه 

شـفافو انتخاباتـو بنسـټ دا هم 

وايـي چې دا ځـل نړیوالـه ټولنه 

هم د افغانسـتان له ولسـمرشیزو 

انتخاباتـو رسه مرسـتو کولـو تـه 

روان  کـه  او  ښـيې  نـه  لېوالتیـا 

وضعیـت دوام وکـړي، بحران به 

يش. رامنځتـه 

بنـدي،  سـهمیه  انتخاباتـو  د 

د  انتخاباتـو  ولسـمرشیزو  د 

کاندیدانـو بلـه اندیښـنه ده چـې 

انتخاباتـو څارونکـي یـې پـه  د 

دغـه ناسـته کـې پـه اړه خـرې 

کـوي وايـي، کـه داسـې وي نـو 

ډموکـرايس او د خلکـو رای بـه 

نـه يش. متثیـل 

انتخاباتـو  د  - رسه  دې رسه  لـه 

دغـه  کمېسـیون  خپلـواک 

اندیښـنې بـې ځایـه ګڼـي وايي، 

او  د رایـو ورکوونکـو د اصـي 

جعي پاڼو د بېلولو کار روان دی 

او کمېسـیون به تر راتلونکو دوو 

ورځـو پـورې د رایـو ورکوونکو 

بشـپړ نـوم لـړ اعـالن کـړي.

د دغه کمېسـیون د ویانـد د دفرت 

اللـه سـادات  ذبیـح  رسپرسـت 

وايـي: »کمېسـیون د دغـه بهیـر 

تـررسه کېـدو تـه لـه مهالویـش 

رسه سـم ګام پـه ګام پرمخ ځي، 

د مهالویـش هېـڅ مورد تراوسـه 

نه دی نقض شـوی، له څارونکو 

بنسټونو مو غوښـتنه ده چې دغه 

بهیر لـه تخنیکي نظـره وویني نه 

له سـیايس نظـره او له مـوږ رسه 

اوسـې.« دې همکاره 

انتخاباتـو  د  کمېسـیون  دغـه 

همـکارۍ  نـه  پـه  څارونکـي 

تورنـوي وايـي، د دغـه تورونـو 

پرځـای بایـد لـه کمېسـیون رسه 

يش. یوځـای  ګام  پـه  ګام 

افغانستان  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نی 
می گوید که وضعیت رسانه ها با گذشت هر روز 
شکننده تر می شود و حکومت باید جلو تهدید 
تا شاهد بسته شدن رسانه ها  بگیرد  را  رسانه ها 

نباشیم.
در  که  می شود  مطرح  حالی  در  نی  نگرانی 
کشته،  رسانه یی  کارمند  یک  اخیر،  هفتۀ  یک 
دلیل  به  خبرنگار  دو  و  بسته  محلی  رادیو  یک 

تهدید های طالبان استعفا داده اند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی می گوید 
که وضعیت موجود، نگرانی جامعۀ رسانه یی را 
می خواهد  حکومت  از  نی  است،  داده  افزایش 
تأمین امنیت رسانه ها و خبرنگاران را در اولویت 

کار های خویش قرار دهد.
اخیر  تهدید  از  پس  که  افزود  خلوتگر  آقای 

و  رسانه  کارمند  دو  شدن  کشته  شاهد  طالبان، 
ما  نگرانی  این  و  بودیم  رادیو  یک  شدن  بسته 
خبرنگاران  و  رسانه ها  مصونیت  به  نسبت  را 

افزایش داده است.
وضعیت  که  داشت  ابراز  نی  اجرایی  رییس 
می شود  شکننده تر  روز  هر  گذشت  با  رسانه ها 
و حکومت باید جلو تهدید رسانه ها را بگیرد تا 

شاهد بسته شدن رسانه ها نباشیم.
تهدید  که  کنونی  وضعیت  در  کرد،  عالوه  او 
جدی متوجه رسانه ها است، این نگرانی نیز به 
وجود می آید که هر کس و یا گروهی می تواند 
در مقابل رسانه ها دست به خشونت زده و آخر 

روز، عملش را به گروه طالبان نسبت دهد.
دیگر  بار  یک  »ما  خلوتگر خاطرنشان ساخت: 
تاکید می کنیم، حکومت افغانستان مکلف است 

تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها را در اولویت 
مبرم  نیاز های  به  باشد  تا  دهد،  قرار  کار هایش 
کنونی پاسخ داده شود، در غیر آن پاسخ گوی هر 
نوع عواقب بد این مهم، حکومت خواهد بود«.

هرچند در شش ماه نخست سال روان میالدی، 
خشونت ها در برابر خبرنگاران نسبت به شش 
اما  بود،  یافته  کاهش  میالدی  گذشته  سال  ماه 
سوم  تاریخ  در  طالبان  سوی  از  که  تهدیدی 
داده  تغییر  را  سرطان صورت گرفت، وضعیت 

است.
 در حملۀ مهاجمان به یکی از نهاد های وزارت 
دفاع در ناحیه ی شانزدهم کابل نیز یک کارمند 
دیگر  کارمند  هفت  و  شهید  شمشاد  تلویزیون 
آن زخم برداشتند. عبدالرووف ایمل زی از افراد 
جریان  در  شمشاد  خصوصی  تلویزیون  امنیتی 
امنیتی  نیروهای  با  انتحاری  مهاجمان  درگیری 

مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسید.
گردانندۀ  صاحب زاده  نادرشاه  حال،  همین  در 
محلی  رادیویی  اجتماعی  و  ادبی  برنامه های 
سرطان(  جمعه)21  روز  شام  غږ«  »گردیز 
صبح  هشت  امنیتی  نیروهای  و  گردید  ناپدید 
نادرشاه  روز شنبه)22 سرطان( در حالی جسد 
پیدا کردند،  پیر شهر گردیز  باغ  را در منطقه ی 
با  بود.  قتل رسیده  به  بی رحمانه   به گونه ی  که 
قربانی  هفتمین  این  صاحب زاده،  کشته شدن 
رسانه های افغانستان در سال روان میالدی است.
قابل یادآوری است که تهدیدها از سوی گروه 
رادیوی  یک  کارمند  دو  که  شده  سبب  طالبان، 
خبرنگاری  کار  از  ارزگان  والیت  در  محلی 
استعفا بدهند و رادیو سما در والیت غزنی نیز 
سوی  از  می شود  گفته  که  تهدید هایی  از  پس 
طالبان دریافت کرده، مجبور به توقف نشراتش 

گردیده است.

ټیفا:

ولسمرشیـزو ټاکنـو 

د شفـافیت لپـاره هېـڅ مېکانیـزم نشته

حمایتکنندۀرسانههایآزادافغانستان:
حکـومت بایـد جلـو تهـدید رسـانه ها را بگیـرد

موضـوع:اعـالنتـدارکـات)104(قلماحجـامکـار
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