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مـوارد نقـِض قوانیـن
در دولت وحـدت ملـی

تا زمـانی  که  غنـی در رأس حکـومت 
باشـد، تضمینـی بـرای برگـزاری 

انتخـابات شفـاف وجـود نـدارد

قامت شکوهمند دیکتاتورگـرِه صـلِح افغانستان
در لباس جوان ساالری
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و  تاریخی مـان  حافظـۀ  بـه  نظـر  اوالً  مـا  بـرای 
حساسـیتی کـه نسـبت بـه نـامِ همسـایۀ جنوبی مـان 
فرهنـِگ  از  کـه  شـناختی  بـه  نظـر  ثانیـًا  و  داریـم 
اسـتراتژیِک ایـن کشـور در منطقـه داریـم، موضـوِع 

و  پرسـش  قابـِل  پاکسـتان«  تسـهیل کنندۀ  »نقـش 
یـک گمـاِن  از همیـن رهگـذر  و  اسـت  پرداخـت 
باشـد کـه: مأموریـِت جدیـِد  ایـن  قـوی می توانـد 
آقـای خلیـل زاد، تعییـن مختصـات و دامنـۀ نقـِش 

تسـهیل  کنندۀ اسـام آباد در معادلـۀ صلـح افغانسـتان 
اسـت و مقدمه چینـی بـرای تدویـر مذاکـراِت رو در 
روِی نماینـده گان حکومـِت افغانسـتان و طالبـان نیز 

باشـد... آن  تشـریفاتِی  شـاخۀ  می توانـد 

ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محلـی کشـور می گویـد کـه 
بـه هـدف  به گونـۀ شـفاف و  امـور  انجـام  به منظـور 

حفـظ مصونیت وظیفـوی، تمامی مقرری هـای مربوط 
بـه ایـن اداره تـا ختـم برگـزاری انتخابـات متوقـف 

می باشـد.
بـه  اداره  ایـن  سـوی  از  دیـروز  کـه  اعامیه یـی  در 
نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه براسـاس ایـن تصمیم، 
هیچ کسـی نمی توانـد در مرکـز، والیـات، ولسـوالی ها 
و شـهرداری ها از بسـت اول تـا بسـت هشـتم تقـرر 

. بد یا
در اعامیـه همچنـان تأکیـد شـده اسـت افـرادی کـه 
در گذشـته بـرای احـراز بسـت های شـامل ایـن اداره 
شارت لیسـت و یـا هـم امتحان رقابتی شـان را سـپری 
کـرده باشـند، نیـز امـور متباقی مقـرری آنان تـا بعد از 

انتخابـات بـه تعویـق می افتد.

از سـویی هـم، ایـن اداره گفته اسـت که براسـاس این 
تصمیـم، ادارات تنهـا براسـاس نیاز جدی، مشـکات 
بی کفایتـی  روی  از  هـم  یـا  و  اداری  فسـاد  امنیتـی، 
کارکنان شـان می تواننـد شـماری از افـراد را اسـتخدام 

و یـا هـم از کار برکنـار کننـد.
روز  سـه  همچنـان  محلـی  ارگان هـای  مسـتقل  ادارۀ 
پیـش )پنج شـنبه، ۲۷ سـرطان( در یـک امریـه عنوانـی 
والیـان، شـهرداران، ولسـواالن و سـایر کارکنـان ایـن 
اداره گفتـه بـود که از هـر گونه مداخلـه و تأثیرگذاری 
در رونـد برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری کشـور 

کنند. خـودداری 
ایـن در حالـی اسـت که قرار اسـت تا چنـد روز آینده 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  کمپاین هـای 

آغـاز شـود کـه بـرای دو مـاه ادامـه خواهـد یافت.
انتخابـات ریاسـت جمهوری نیـز قرار اسـت بـه تاریخ 

ششـم میزان سـال جـاری برگزار شـود.

صفحه 2

و  نظارت  مستقل  کمیتۀ  تازۀ  گزارش  یک  یافته های 
که  می دهد  نشان  )مک(  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی 
رشوه ستانی و البی گری برای دریافت پول بین اعضای 

شورای ملی افغانستان شایع شده است.
میوند روحانی رییس دبیرخانه کمیته مک دیروز گزارش 
ملی  در شورای  اداری  فساد  آسیب پذیری های  ارزیابی 
شریک  رسانه ها  با  را  شده  تهیه  کمیته  این  توسط  که 

ساخت.
اکثر  گزارش،  این  یافته های  ارایه  با  روحانی  آقای 
ملی  اعضای شورای  و عملکردهای  اداری  پروسه های 

افغانستان را آغشته به فساد خواند.
در  گسترده  فساد  بررسی،  این  اساس  بر  که  گفت  او 
و  رشوه ستانی  و  دارد  وجود  ملی  شورای  مصارف 
بین  شایع  امر  یک  به  پول  دریافت  برای  البی گری 

اعضای این شورا بدل شده است.
ارزیابی یاد شده بین ماه فبروری دو سال ۲018 تا ۲019 
میادی صورت گرفته و با اعضای شورای ملی، فعاالن 
جامعه مدنی، فعاالن رسانه یی و استادان دانشگاه برای 
دریافت اطاعات گفت وگو شده است. همچنان اسناد 
دست اول و دست دوم شورای ملی و وزارت خانه های 

مرتبط در جریان تحقیق بررسی شده است.
روحانی اظهار داشت که اعضای شورای ملی برخاف 
قراردادهای  در  منافع  تضاد  وجود  با  تدارکات،  قانون 
ثبت  در  شورا  اعضای  می کنند،  اشتراک  دولتی 
بین  نیرومند  باور  یک  و  بوده اند  ناتوان  دارای های شان 
فراتر  قانون  از  آنان  که  دارد  وجود  شورا  اعضای  اکثر 

هستند.
از چارچوب های  ارزیابی  این  یافته های  به  اشاره  با  او 
قانونی و سازمانی در شورای ملی اضافه کرد که اعضای 
این شورا اکثراً درمخالفت با حکومت هستند، شفافیت 
از  نماینده گان  ندارد،  وجود  قانون گذاری  روند  در 
قانون گذاری فهم درستی ندارند و برای تصویب قوانین 
بین گروه های کاری شورای ملی و کمیتۀ تقنین وزارت 

عدلیه هماهنگی وجود ندارد.
کارکرد  از  ملی  شورای  نظارت  روند  روحانی  آقای 
گفتۀ  به  دانست؛  فساد  به  معروض  نیز  را  حکومت 
ملی  شورای  منازعات  حل  برای  درستی  کارشیوه   او، 
شورای  اعضای  نظارت  ندارد،  وجود  حکومت  و 
همه،  از  مهمتر  و  است  غیرموثر  حکومت  عملکرد  از 
منافع شخصی نماینده گان روی عملکرد نظارتی آنان از 

کارکرد حکومت تأثیر می گذارد.
او عملی نشدن راهبرد مبارزه با فساد در شورای ملی، 
اعمال تبعیض در اقدام های تادیبی/ مجازات نماینده گان 
این شورا که  از مجازات در  و وجود فرهنگ معافیت 
یافته های این  نیز تلقی می شود را از دیگر  عامل فساد 

بررسی خواند.
رییس دبیرخانۀ مک از فساد در استخدام کارمندان اداری 
شورای ملی نیز یادآور شده گفت بیشتر استخدام ها بر 
متخصصان  گرفته،  صورت  خانواده گی  روابط  اساس 
حقوقی با تجربه در میان این کارمندان وجود ندارند و 
میکانیسمی برای رد صاحیت هیأت اداری شورا پس 

از استجواب نیز وجود ندارد.

ادارۀ ارگان های محلی:
تمامی مقرری ها تا بعد از پایان انتخابات متوقف شد

گزارش تازۀ کمیتۀ مک:

 اکثـر اعضـای شـورای ملـی
 رشـوه می گیـرند

مأمـوریت جـدیِد خلیـل زاد و کهنـه گِی اسـتراتژی جنوب آسـیا

صفحه 3
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تـرامپ و خـان 
راجـع به افغانستان 
صحبت مـی کننـد

»اسالم آباد چشم بسته به خواست واشنگتن لبیک نمی گوید«



افغانستان  جامعۀ  در  که  همان طور  می رسد  نظر  به 
واحدی در مورد گفت وگوهای صلح وجود  دیدگاهِ 
دیده  هم  امریکایی ها  میان  در  مشکلی  چنین  ندارد، 
سناتورهای  از  یکی  لنزی گراهام  به تازه گی  می شود. 
رییس جمهورِی  ترامپ  دونالد  به  امریکایی  برجستۀ 
این کشور هشدار داده که در مورد خروِج سربازاِن 
امریکایی از افغانستان از احتیاط کامل کار بگیرد. به 
ظرف  امریکایی  سربازان  خروج  گراهام،  آقای  گفتۀ 
باشد.  افغانستان می تواند چالش برانگیز  از  هجده ماه 
آقای گراهام معتقد است که خروج سربازاِن امریکایی 
افغانستان و منطقه  با توجه به اوضاع و شرایط  باید 
جنراالِن  از  زیادی  شمار  را  نظر  این  شود.  انجام 
امریکایی نیز پیش از این مطرح کرده بودند. تفاوِت 
چنین دیدگاه هایی نشان می دهد که برای امریکا کارِ 
ساده یی نیست که افغانستان را به یک باره گی ترک کند. 
پیامدهای فاجعه باری داشته  افغانستان می تواند  ترک 
شوروی  سربازاِن  شدِن  بیرون  که  همان گونه  باشد. 
سابق در پایان دهۀ هشتاد میادی از افغانستان به ختم 
جنگ نه تنها کمک نکرد، بل آن را در ابعادی بسیار 
وسیع تر و گسترده تر افزایش داد. چرا این بار آن گونه 
نشود؟ چه ضمانتی وجود دارد که با رفتن نیروهای 
خارجی که برای کمک به افغانستان وارد این کشور 
شده بودند، دوباره اتفاق هاِی دهۀ هفتاد تکرار نشود؟ 
ناتو  شمالی  اتانتیِک  پیمان  و  امریکایی ها  حتا 
می رسند.  نظر  به  مشکوک  قضیه  این  به  نسبت  نیز 
امریکا  خارجۀ  وزارت  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد  زلمی 
در امور صلح افغانستان بر سِر چهارراهِی عجیبی از 
تصمیم گیری گیر کرده است. نمی داند کدام مسیر را 
انتخاب کند که نه به شکست این کشور منجر شود 
در  شود.  داخلی  جنگ های  گرفتار  افغانستان  نه  و 
افغانستان نیز اجماع بر سِر صلح هنوز به وجود نیامده 
است. هرچند همه از ضرورت تأمین صلح و توقِف 
جنگ سخن می گویند ولی نگاهِ هر جناح و شخصیتی 
به مکانیزم رسیدن به صلح ویژه گی های خود را دارد. 
ارگ وقتی از گفت وگوهای صلح می گوید، بیشتر در 
محدودۀ منافِع خود آن را تعریف می کند. جناح های 
طالبان  با  در چند نشست  به حال  تا  که  نیز  سیاسی 
برداشِت  کدام  هر  نشسته اند،  گفت وگو  میز  روی 
منطقه  دارند. کشورهای  را  به صلح  از رسیدن  خود 
اساِس  بر  حاال  افغانستان  مسالۀ  در  که  هم  جهان  و 
نیاز و یا منافع دخیل شده اند، در افغانستان صلحی را 
می خواهند که منافع آن ها تأمین کند. آنچه که ایران 
متفاوت  می خواهد،  پاکستان  که  آنچه  با  می خواهد 
است و آنچه که پاکستان می  خواهد با آنچه که روسیه 
افغانستان  جنوبِی  مرزهای  از  دارد.  فرق  می خواهد، 
داعش وارد افغانستان می شود و خود را تا مرزهای 
شمالی می رساند که برای روسیه و کشورهای متحِد 

از  پاکستان و روسیه  آیا منافع  آن نگران کننده است. 
داشتِن رابطه با طالبان هم راستاست؟ 

تولید  تروریست  و  داعش  یکی  خیر،  شک  بدون 
می کند و دیگری نگران است که این تروریست ها به 
کشورشان رخنه نکنند. در همین حال، تضاد منافع میان 
کشورهای جهان و منطقه نیز وجود دارد. هرکدام از 
این کشورها بر اساِس منافِع خود که با کشور دیگری 
است.  کرده  ایجاد  رابطه  طالبان  با  نیست،  همسان 
طالبان هم از این وضعیت بهره برداری کرده و تاش 
می کنند که خود را بیشتر به چهرۀ جهانی مبدل کنند. 
نیستند.  هم  خود  کشتارهاِی  پیامد  نگران  حتا  آن ها 
یک سره می کشند و جنایت می آفرینند و کارنامۀ سیاهِ 
خود را سیاه تر می کنند. شاید استراتژیست هایی که در 
کنار طالبان به آن ها مشوره می دهند، آن ها را تشویق 
می کنند که بازهم بیشتر بکشند و ویران کنند، چون از 
دید آن ها با این رویکرد زودتر به »هدف های واال«ِی 

خود دست پیدا می کنند.
 نماینده گاِن طالبان در نشست ها و کنفرانس ها خود را 
بسیار آرام و صبور نشان می دهند، ولی دستپاچه گی و 
بی اراده گی از سراپای شان می بارد. آن ها نیز نمی دانند 
جنگ  کنند.  صلح  می خواهند  اهدافی  چه  روی  که 
کردن نسبت به صلح کردن آسان است، آن  هم جنگی 
که دیگران مدیریتش کنند، ابزار و پولش را تهیه کنند 
و حتا سربازش را بخرند. این جنگ را طالبان تا امروز 
نچرخانده اند که بتوانند حدود و ثغورش را بفهمند. 
برای  طالبان  می خواهد.  درایت  و  توانایی  اما  صلح 
برخی  که  همان طور  نشده اند.  ساخته  صلح  شرایط 
روبات ها به هدف های خاصی طراحی و برنامه ریزی 
می شوند، طالبان هم برای صلح برنامه ریزی نشده اند. 
آن ها وسیلۀ جنگ و کشتار اند و تا روزی که زنده 

باشند، برای این هدف خدمت خواهند کرد. 
می جوشند  درون  از  صلح  نشست های  در  طالبان   
مورد  در  تصمیم گیری  اجازۀ  حتا  آن ها  اند.  ناآرام  و 
آب خوردن را هم ندارند. این موضوع کامًا روشن 
شده است. وقتی برای شان گفته می شود که آتش بس 
رهبرِی  با  باید  ما  می گویند  و  می کنند  هنگ  کنید، 
خود مشوره کنیم و  این موضوع نیز بسیار وقت گیر 
است. پرسش این است که: ما می خواهیم با کی صلح 
کنیم؟ وقتی خود امریکایی ها هنوز به دیدگاه واحدی 
متفاوت  دیدگاه  این همه  می شود  چگونه  نرسیده اند، 
و گاه متضاد در منطقه و داخل افغانستان را در مورد 
صلح به هم نزدیک کرد؟ آیا پاکستان تاش خواهد 
کرد که برداشت و رویکردِ خود به افغانستان را تغییر 

دهد؟ 
صلِح  گرهِ  چون  اساسی  اند؛  بسیار  سوال ها  این 

افغانستان به احتمال زیاد در اسام آباد باز می شود. 
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زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 
پـس از دیـدار با سـفیراِن هنـد و آلمان و همچنـان وزیر خارجۀ 
ازبیکسـتان اعـام کـرده که بـه زودی بـرای مأموریـِت جدیدش 
در رونـد صلـِح افغانسـتان آمـاده می شـود. امـا او نـه از زمـاِن 
مشـخِص دورِ بعـدِی گفت وگوهـا بـا طالبـان سـخن گفتـه و نه 
تعریـِف دقیقـی از ایـن مأموریِت جدیـد در راسـتاِی صلح ارایه 

است.  داده 
بـا ایـن حسـاب، بـرای درِک مأموریـِت جدیـِد خلیـل زاد بایـد 
از فحـواِی دور هفتـِم گفت وگوهـا و اندکـی حدس وگمـان کار 
گرفـت. دور هفتـم کـه بـا برگـزاری یـک نشسـِت بین االفغانـی 
میـان نماینـده گان طالبـان و نخبـه گاِن افغانسـتانی همـراه بـود، 
اگرچـه از جانـِب امریـکا »سـازنده و اُمیدبخـش« ارزیابی شـد؛ 
امـا بـرای مـردمِ افغانسـتان هیـچ حـرِف تـازه و نشـانۀ اُمیـدی 
در پـی نداشـت؛ چـرا کـه نماینـده گاِن طالبـان و امریـکا همـان 
حرف هـاِی گذشـته را با تشـریفاتی بیشـتر بـه رسـانه ها تحویل 
دادنـد و در داخـِل افغانسـتان نه تنها خشـونت ها کاهـش نیافت، 
بلکـه بـر شـمارِ حمـات و قربانیـان افـزوده شـد و حکومـت 
کـه خـود جوینـدۀ صلح بـود، به نحـوی در تقابـل با رونـِد قطر 
موضـع گرفت و سـخن گفت. امـا تنها نکتۀ تازه یـی که می توان 
از دور هفتـم یـاد کـرد، برگـزاری نشسـِت چهارجانبـۀ صلـح 
افغانسـتان در پکـن بـود کـه بـه مـوازاِت گفت وگوهـاِی دوحه 
انجـام گرفـت. فـارغ از صحبت هـای تشـریفاتی و کلیشـه یی، 
مهم تریـن خروجـِی نشسـِت پکـن این بـود که »چین و روسـیه 
و امریـکا بـر نقـش تسـهیل کنندۀ پاکسـتان در صلح افغانسـتان« 
صحـه گذاشـتند و مشـترکًا از احـزاب و جریان هـای سیاسـِی 
افغانسـتان خواسـتند کـه روند مذاکـراِت صلح را تقویـت کنند. 
ایـن همـان نکته یی سـت کـه در بیانیۀ پایانـِی این نشسـت تذکر 

رفتـه و توسـط وزارت خارجـۀ امریـکا انتشـار یافته اسـت.
در نکتـۀ فـوق، شـاید حرف هـا و موضوعـاِت فراوانـی نهفتـه 
باشـد؛ امـا بـرای ما اوالً نظر بـه حافظۀ تاریخی مان و حساسـیتی 
کـه نسـبت بـه نـامِ همسـایۀ جنوبی مـان داریـم و ثانیـًا نظـر بـه 
شـناختی که از فرهنِگ اسـتراتژیِک این کشـور در منطقه داریم، 
موضـوِع »نقش تسـهیل کنندۀ پاکسـتان« قابِل پرسـش و پرداخت 
اسـت و از همیـن رهگـذر یـک گماِن قـوی می تواند این باشـد 
کـه: مأموریـِت جدیـِد آقای خلیـل زاد، تعیین مختصـات و دامنۀ 
نقـِش تسـهیل  کنندۀ اسـام آباد در معادلۀ صلح افغانسـتان اسـت 
و مقدمه چینـی بـرای تدویـر مذاکـراِت رو در روِی نماینـده گان 
حکومـِت افغانسـتان و طالبـان نیـز می توانـد شـاخۀ تشـریفاتِی 
آن باشـد. بـه ایـن ترتیـب کـه در نشسـت چهارجانبـۀ پکن، دو 
قـدرِت بـزرِگ روسـیه و چیـن و امریـکاِی ابرقـدرت پذیرفتند 
و یـا هـم رسـمًا اعتـراف کردنـد کـه بـدون اعطـای نقـش بـه 
پاکسـتان نمی توان در جنگ یا صلِح افغانسـتان به نتیجه رسـید؛ 
چنان کـه در ایـن سـال ها جنـگ به صـورِت فرسایشـی و بـدون 
پیـروزِی قطعـی ادامـه یافـت و صلـح نیـز هماننـد نقطـۀ پرگار 
سـرگردان مانـد؛ پـس کارِ آقـای خلیـل زاد بایـد بیرون سـاختِن 

صلـح از این سـرگردانی توسـط پاکسـتان باشـد. 
امـا ایـن کار نیـز سـاده نخواهـد بـود و خـود سـرگردانی هاِی 
بیشـتری را بـه دنبـال خواهـد آورد. فرامـوش نبایـد کـرد که در 
اسـتراتژی جدیـِد امریکا در افغانسـتان و جنوب آسـیا، قرار بود 
پاکسـتان تنبیـه و حتـا منزوی شـود و هنــد جـای آن را پُر کند. 
امـا با بـازِی قوِی اسـام آباد - پکن و شـراکِت قسـمِی مسـکو، 
گویـا ایـن تز در عمـل نـاکام مانده اسـت. آقای خلیـل زاد برای 
اصـاح و تعدیـل ایـن وضـع، باید با مقامـاِت واشـنگتن رایزنی 
کنـد و نتیجـۀ آن را بـا روس ها و چینایی ها و حکومت پاکسـتان 

شـریک سازد. 
بـا ایـن وصـف، داسـتاِن صلـح بســیار طویـل و دراز می نماید، 
امـا نگرانـِی مردم افغانسـتان این اسـت کـه مبادا نتیجـۀ تاش ها 
بـه تقسـیِم  امـر  نهایـِت  و مأموریت هـاِی صلـِح خلیـل زاد در 
از جملـه  متعـدد  کشـورهاِی  نفـوذِ  بـه حوزه هـای  افغانسـتان 
کـه  ملت سـازی یی  ـ  دولـت   رونـد  و  شـود  منتهـی  پاکسـتان 
امریـکا هجده سـاِل پیش در سـایۀ ارزش هـای دموکراتیک آغاز 
کـرد، بـه رونـد دولت سـازی در نواحـِی چندگانه منهـاِی آزادی 

و دموکراسـی تنـزل یابد. 
کـه  می دهـد  تذکـر  ممکـن،  ابهامـاِت  همـۀ  بـا  نگرانـی  ایـن 
تصمیم هـاِی بـزرگ بـرای افغانسـتاِن بـزرگ، نبایـد در غیبـِت 
اگـر  حتـا  بگیـرد؛  صـورت  رسمی شـان  نماینـده گاِن  و  مـردم 
قـرار اسـت افغانسـتان تجزیـه شـود، حـِق تصمیم گیـری دربارۀ 
آن متعلـق بـه مردمی سـت کـه تبعـاِت ایـن تصمیـم را به دوش 
خواهنـد کشـید، نـه بازیگـراِن جنگ هـاِی نیابتی یـی کـه حـوزۀ 

نفوذشـان دایمـًا در حـاِل تغییـر و تبدیـل اسـت. 

مأموریت جدیِد خلیل زاد 
و کهنه گِی اسـتراتژی جنوب آسـیا

گـرِه صـلِح

فغانستان  ا
احمـد عمران

نماینده گاِن طالبان 
در نشست ها و 

کنفرانس ها، خود را 
بسیار آرام و صبور 

نشان می دهند؛ 
ولی دستپاچه گی 
و بی اراده گی از 

سراپای شان می بارد. 
آن ها نیز نمی دانند 
که روی چه اهدافی 

می خواهند صـلح کنند. 
جنگ کردن نسبت 

به صلح کردن آسان 
است، آن  هم جنگی 

که دیگران مدیریتش 
کنند، ابزار و پولش 
را تهیه کنند و حتا 
سربازش را بخرند. 

این جنگ را طالبان تا 
امروز نچرخانده اند که 

بتوانند حدود و ثغورش 
را بفهمند. صلح اما 
توانایی و درایت 

می خواهد. طالبان برای 
شرایِط صلح ساخته 
نشده اند. همان طور 
که برخی روبات ها به 

هدف های خاصی طراحی 
و برنامه ریزی می شوند، 
طالبان هم برای صلح 
برنامه ریزی نشده اند. 
آن ها وسیلۀ جنگ و 

کشتارند و تا روزی که 
زنده باشند، برای این 
هدف خدمت خواهند 

کرد
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تا زمانی  که محمداشرف غنی در رأس حکومت قرار 
داشته باشد نباید مطمین بود که مردم افغانستان شاهد 

یک انتخابات به دور از تقلب و تخلف باشند.
مطلب  براین  تاکید  با  انتخاباتی  تکت های  از  شماری 
به این باور اند که مسووالن در کمیسیون انتخابات از 
تقسیم اوقات و برنامۀ کاری شان، بسیار عقب مانده اند 
است  ممکن  گرفته،  صورت  بررسی های  براساس  و 

مبارزات انتخاباتی بار دیگر به تعویق بیفتد.
به باور آنان، مکانیسم های که قرار بود شورای نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری همراه با کمیسیون انتخابات 
با  تخنیکی  موارد  و  ببرد  پیش  به  مشترک  صورت  به 
نهادهای ناظر مشترکًا به بررسی گرفته شود، هنوز مورد 
تردید است و هیچ اقدامی دراین بخش ها انجام نشده 

است.
اما مسووالن در کمیسیون انتخابات اعام کرده اند که 
میزان  ریاست جمهوری ششم  انتخابات  برگزاری  برای 

آماده گی کامل دارند.
که  دارند  تاکید  انتخاباتی  کمیسیون های  در  مسووالن 
وظیفه  و  مردم  خواست  انتخابات  موفقانه  برگزاری 
انتخابات  برگزاری  که  است  انتخاباتی  کمیسیون های 
شفاف و عادالنه و مدیریت درست آن می تواند زمینه 

صلح و ثبات دایمی و همدلی را در کشور فراهم کند.
نامزد  حکیمی  شهاب  تیم  سخنگوی  ملک زاده  هیواد 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
و  تضمین  هیچ  می گوید،  گفته ها  این  رد  با  ماندگار 
کمیسیون  فعلی  مسووالن  که  ندارد  وجود  اطمینانی 
انتخابات بتوانند یک انتخابات شفاف و سالم را برگزار 

کند.

آقای ملک زاده تأکید کرد، تا زمانی که محمد اشرف غنی 
در رأس حکومت قرار داشته باشد، نباید مطمین بود که 
مردم افغانستان شاهد یک انتخابات به دور از تقلب و 

تخلف باشند.
همین  رسیده،  ما  به  که  اطاعاتی  براساس  او،  باور  به 
اکنون آقای غنی با استفاده از امکانات دولتی مصروف 
به دست آوردن رأی  برای  انتخاباتی است و  مبارزات 
انتظار  نباید  پول توزیع می کنند، با توجه به این موارد 

داشت که یک انتخابات شفاف را شاهد باشیم.
فهرست  حکیمی،  شهاب  تیم  سخنگوی  گفتۀ  به 
کمیسیون  کارکردهای  سایر  مانند  نیز  رأی دهنده گان 
سواالت  با  و  نیست  برخوردار  شفافیت  از  انتخابات 

بسیاری همراه است.
هیچ  اما  شد،  اعام  رأی دهنده گان  آمار  کرد،  تاکید  او 
مشخص نیست که این آمار چقدر دقیق و شفاف است 
فهرست  که  ندارند  قرار  جریان  در  نامزدان  و  مردم  و 
رأی دهنده گان که از سوی کمیسیون ارایه شده، درست 

و دقیق است یا خیر.
بااین حال، محمد واعظی عضو ستاد انتخاباتی حنیف 
اتمر به این باور است، فهرست رأی دهنده گان تا هنوز 
که زمان کمی به مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات 

باقی مانده است، نهایی نشده است.
این عضو ستاد انتخاباتی آقای اتمر خاطر نشان کرد، ما 
با دیدگاه نهادهای ناظر بر انتخابات که گفتند، فهرست 
ما  تاکید  و  هستیم  موافق  است،  ناقص  رأی دهنده گان 
این است که باید این نقیصه هرچه زودتر برطرف شود.
انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  افزود،  واعظی  آقای 
براساس مسوولیت و وظیفۀ که دارند، هرچه زودتر این 

مشکل را برطرف کنند و اعتماد از دست رفته خود نزد 
مردم را دوباره برگردانند. 

او می گوید، مسووالن در کمیسیون انتخابات از تقسیم 
اوقات و برنامۀ که ارایه کرده بودند، بسیار عقب مانده 
ممکن  گرفته،  صورت  که  بررسی های  براساس  و  اند 

است مبارزات انتخاباتی بار دیگر به تعویق بی افتد.
بود  قرار  که  مکانیزم های  کرد،  تاکید  واعظی  آقای 
با  همراه  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 
کمیسیون انتخابات به صورت مشترک به پیش ببرد و 
موارد تخنیکی با نهادهای ناظر مشترکًا به بررسی گرفته 
این  در  اقدامی  هیچ  و  است  تردید  مورد  هنوز  شود، 

بخش ها انجام نشده است.
روز  ناوقت  انتخابات  کمیسیون  که  درحالی ست  این 
شنبه، ۲9 سرطان، اعام کرد که فهرست رأی دهنده گان 

را برای آگاهی مردم روی وبسایت این کمیسیون قرار 
داده است. 

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون، گفت که این 
نام های  فهرست هنوز نهایی نیست و در این فهرست 
9 میلیون و ۶۷8 هزار و ۲8۳ نفر رأی دهنده ثبت است.

براساس تقویم انتخابات، ۲8 سرطان روز نشر فهرست 
این  بود.  میزان  ششم  انتخابات  رأی دهنده گان  نهایی 
فهرست از تصحیح و اصاح فهرست ابتدایی به دست 
فهرست  اصاح  و  تصحیح  برای  تقویم،  در  می آید. 
ابتدایی چهار روز زمان از 8 تا 11 سرطان در نظر گرفته 
این  است  نتوانسته  انتخابات  کمیسیون  اما  بود.  شده 
انجام دهد و روز گذشته  مقرر  در موعد  را  مأموریت 
آن که  بدون  را  رأی دهنده گان  فهرست  سرطان(   ۲9(

نهایی کند، به صورت »ناقص« منتشر کرد. 

 ۲۲ دوشنبه،  امروز  پاکستان  وزیر  نخست  خان  عمران 
جوالی/ ۳1 سرطان در سفر سه روزه وارد مریکا می شود. 
رسانه های پاکستانی خبر داده اند که در این، سفر نخست 
ارتش  ستاد  رییس  باجواه،  قمر  جنرال  را  پاکستان  وزیر 
و  می کنند  همراهی  خارجه  وزیر  قریشی  محمود  شاه  و 

افغانستان در صدر آجندای این دیدار قرار دارد. 
آگاهان می گویند که در این دیدار که در رابطه به افغانستان 
یک  رابطه  چون  بود؛  الزمی  کابل  دولت  حضور  است، 
امریکایی ها  با  ملی  وحدت  حکومت  رهبری  از  شاخۀ 
این  حالی  در  یابند،  حضور  نتوانستند،  نیست،  خوب 

نشست باید سه جانبه برگزار می گردید. 
سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایاالت متحدۀ 
دور  هفتمین  نتیجۀ  که  می گیرد  صورت  زمانی  امریکا 
روشن  هنوز  قطر  در  طالبان  با  واشنگتن  گفت وگوهای 

نیست. 
آگاهان سیاسی در افغانستان می گویند که پاکستان در یک 

بده و بستان با امریکا قرار گرفته است. 
سفر  به  اشاره  با  سیاسی  آگاه  اندیشمند،  اکرام  محمد 
افغانستان  امریکا و غایب بودن  نخست وزیر پاکستان به 

در این حلقه می گوید: افغانستان در صدر آجندای دیدار 
امریکا و پاکستان است، اما خود این کشور غایب آن است.
می کرد،  صحبت  ماندگار  روزنامۀ  با  که  اندیشمند  آقای 
غیبت افغانستان را در این حلقه ناشی از کمرنگی روابط 
امریکا با رهبری حکومت افغانستان می داند و می افزاید که 
نبود افغانستان در این دیدار، زمینه استفادۀ بهینه را برای 

پاکستان مساعد ساخته است. 
فشار  کردن  وارد  در  امریکا  که  می گوید  اندیشمند  آقای 
باالی پاکستان ناکام بود و این به دلیل تغییرات در رویکرد 
است.  اسام آباد  به  رابطه  در  منطقه   کشورهای  نگرش  و 
نگرش حمایت اقتصادی چین از پاکستان در منطقه سبب 
شد تا اسام آباد زیر بار هشدار امریکا نرود و در وضعیت 
بهتر قرارگیرد و موجب تجدید جنگ در افغانستان شود. 

در  پاکستانی ها  که  می گوید  همچنان  سیاسی  آگاه  این 
یا  و  بکشانند  مذاکره  میز  به  را  طالبان  می توانند  صورتی 
به آتش بس تشویق کنند که یک امتیازی از امریکا بگیرند 
بدانند،در  شریک  افغانستان  آینده  قدرت  در  را  طالبان  و 
امریکا  خواست   به  بسته  چشم  پاکستانی ها  صورت  غیر 

تن نمی دهند.  

این اظهارات در حالی بیان می شود که محمد اشرف غنی 
دو  سفر  در  جون   ۲۷ در  ملی،  وحدت  حکومت  رییس 
روزه به پاکستان، گفت که فصل تازۀ روابط میان افغانستان 
و پاکستان فرا رسیده است و از این کشور خواست تا در 
روند صلح افغانستان همکاری کند. پیشین از این رهبران 
به  نتیجۀ  اما  داشتند،  پاکستان  به  زیاد  افغانستان سفرهای 

دنبال نداشته است.
صدر  در  افغانستان  که  دارند  باور  نیز  پاکستانی  آگاهان 
آن  به عاوۀ  دارد.  قرار  پاکستان  و  امریکا  دیدار  آجندای 
 - امریکا  میان  جدید  رابط  ایجاد  روی  دیدار،  این  در 
پاکستان، مبارزه با تروریسم و همچنان، تمرکز امنیتی روی 

گذرگاه های مرز افغانستان - پاکستان بحث می شود.  
گفته  پاکستان  اعظم  قاعده  دانشگاه  در  استاد  نواز،  ظفر 
و  رییس جمهور  با  خان  عمران  اخیر  دیدار  در  که  است 
روند  در  اصلی روی همکاری  تمرکز  امریکایی،  مقامات 
صلح افغانستان است، همچنان در این دیدار روی مسألۀ 

اسام آباد و دهلی و تنش ها کمشیر مذاکره می شود. 
این پرفیسور پاکستانی می گوید: این دور از گفت وگوهای 
متفاوت از گذشته است؛ زیرا در یک کانتکس، دو رویکرد 

سیاسی و نظامی به بحث گرفته می شود. 
همچنان در این دیدار سه روزۀ نخست وزیر پاکستان از 
امریکا با رییس جمهور دونالد ترامپ و مقامات پنتاگون، 
منافع  و  واشنگتن  و  اسام آباد  روابط  سازی  عادی  روی 

کشورهای شان در افغانستان بحث می کنند. 
مقامات پاکستانی با استقبال از این سفر گفته اند که همه 
انتظار پیشرفت از این سفر دارند. شاه محمودی قریشی، 
وزیر خارجۀ پاکستان در صحبت با رسانه ها گفته است که 
همۀ پاکستانی ها به پیشرفت چشم گیر این نشست امیدوار 

اند. 
همچنان، روزنامۀ بولمبورگ، امریکایی از قول برخی منابع 
باالی  »دونالد  که  نگاشته   ترامپ  دونالد  ادارۀ  به  نزدیک 
عمران خان فشار وارد می کند تا طالبان را راضی به ایجاد 

آتش بس کند«. 
شیخ  رهایی  روی  ترامپ  که  است  گفته  منبع  همچنان 
افریدی که در کشتن اسامه بن الدن با نیروهای امریکایی 

همکاری کرده بود با عمران خان بحث می کنند.
در این سفر روی همکاری پاکستان برای پایان جنگ 1۷ 

سالۀ امریکا در افغانستان نیز گفت وگو می شود. 

برای  امریکا  که  دارند  باور  پاکستان  نظامی  آگاهان  اما 
حفظ منافع خود در افغانستان، همچنان فشارهای را باالی 

پاکستان نگه  می دارد. 
خان  عمران  دیدار  در  که  افزود  پاکستانی  نظامی  آگاهان 
کاهش  و  تروریسم  با  مبارزه  روی  امریکایی  مقامات  با 
خاک  به  پاکستان  مرزی  گذرگاه های  از  تروریستان  تردد 

افغانستان مذاکره خواهد شد. 
این در حالی که پس از اعام برنامۀ راهبردی امریکا در 
روی  ترامپ  دونالد  ادارۀ  آسیا،  جنوب  کشورهای  امور 
نقش هند در روند بازسازی و صلح افغانستان تمرکز کرد 

و پاکستان در این حلقه مفقود بود. 
بر  را  سبک  تحریم های  امریکایی  مقامات  آن  از  پس 
وضع  کشور  این  ازارتش  مالی  حمایت  به ویژه  پاکستان 
پاکستان  به  ترامپ  دونالد   ۲01۷ آگست  ماه  در  کردند. 
تروریستان  امن  پناه گاه  مورد  در  این  از  »پس  که  هشدار 
در خاک این کشور، خاموش بوده  نمی توانیم«. همچنان در 
ماه جون ۲018 اعام کرد که پاکستان در برابر قدرت های 
جهانی فرافکنی می کند و از تروریستان در برابر نیروهای 

نظامی ناتو در افغانستان حمایت می کند. 
سلسله  یک  به  دست  پاکستان  فشارهای  این  از  پس  اما 
در  تروریستی  گروه های  از سران  و شماری  زد  اقدامات 

این کشور را باز داشت کرد. 
اخیراً به تاریخ 18 جوالی حافظ سعید، رهبر لشکر طبیه 
که حمات تروریستی مرگ بار در ممبی مرکز هند دست 

داشت را بازداشت کرد. 
این اقدام مورد استقبال مقامات امریکایی قرار گرفته است. 
دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا در حساب تویترش 
نگاشته است که فشارهای پیگیر سبب شده است تا مغز 

متفکر حمات ممبی بازداشت شود. 
امتیاز  این است که پاکستان به دلیل  باورها بر  بیشتر  اما، 
گیری از امریکا تاش به اجرای مانورهای سیاسی می کند 
نیز  کشور  این  در  تروریستی  گروه های  سران  گرفتار  و 

ریشه در این شگرد دارد.
حمایت  دلیل  به  که  است  کشورهای  جمله  از  پاکستان 
فهرست  در  طالبان  گروه  به ویژه  ترویستی  گروه های  از 
قرار  متحد  ملل  تروریسم، سازمان  از  خاکستری حمایت 

دارد. 

ترامپ و خان راجع به افغانستان صحبت می کنند
»اسالم آباد چشم بسته به خواست واشنگتن لبیک نمی گوید«

تکت های انتخاباتی:

تا زمـانی  که  غنـی در رأس حکـومت باشـد
ناجیه نوری  تضمینـی بـرای برگـزاری انتخـابات شفـاف وجـود نـدارد

ابوبکر صدیق
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بخش دوم
نقض قانون اساسی از طرِف ُمـقنن 

همان طوری که حکومت قانون اساسی را در موارد 
نیز  )ولسی جرگه(  مقننه  قوۀ  کرده؛  نقض  مختلف 
مثال،  طور  به  است.  کرده  نقض  را  اساسی  قانون 
اساس  بر  ولسی جرگه  صاحیت های  جمله  از 
کرده  حکم  که  اساسی  قانون  نودویکِم  مادۀ  جزء1 
ولسی جرگه صاحیت دارد در مورد استیضاِح هریک 
از وزیران در رعایت از حکم مادۀ 9۲ قانون اساسی 
اساسی  قانون  از  ماده  این  جزءِ  این  در  کند؛  اقدام 
این  شرایِط  و  احکام  مطابق  وزیر  از  استیضاح  باید 
مأمورین  سایر  جلِب  گیرد. صاحیت  ماده صورت 
داده  ولسی جرگه  برای  هرگز  حکومت  عالی رتبۀ 
اساسی  قانون  اول  جزء   9۲ مادۀ  در  است.  نشده 
ُکل  فیصد   ۲5 پیشنهاد  به  »ولسی جرگه  شده  حکم 
اعضا، می تواند از هریک از وزرا استیضاح به عمل 
معینان،  فراتر می گذارد و  آورد.« ولسی جرگه قدمی 
والیان و سایر مأمورین عالی رتبۀ حکومت و رؤسا و 
کارکنان شرکت های دولتی و رییس امنیت ملی را نیز 
عمِل شورای  این  می کند.  احضار  استجواب  غرض 
ملی نقض صریح از قانون اساسی است. شورای ملی 
نباید از حکم قانون اساسی سوءاستفاده کرده، سایر 
اساسی  قانون  کند.  استجواب  را  عالی رتبه  مأمورین 
را  وزیر  استیضاح  تنها صاحیت  ولسی جرگه  برای 

داده، نه سایر مأمورین دولت را.
اساسی،  قانون   9۲ مادۀ  دومِ  جزء  حکم  مبنای  بر 
نباشد،  قناعت بخش  ارایه شده  توضیح  »هرگاه 
بررسی  را  اعتماد  عدم  رای  موضوع  ولسی جرگه 
می کند.« قناعت داشتن و عدمِ آن واضح نیست که در 
بسا موارد نماینده گان در ابراز رای از احساسات کار 
می گیرند تا در نظرداشت واقعیات عینی. شرط اصلِی 
رای عدم اعتماد را جزء سوم مادۀ 9۲ قانون اساسی 
باید  وزیر  از  اعتماد  عدم  »رای  کرده:  حکم  چنین 
صریح، مستقیم و بر اساِس دالیل موجه باشد...« پس 
باید بر اساس دالیِل موجه رای عدم اعتماد صریح و 
مستقیم ابراز شود، نه بر اساِس احساسات و اغراض 
شخصی وکا. دیده شده که در بسا موارد این شرایط 
اعتماد وزیر رعایت نشده است.  ابراز رای عدم  در 
اعتماد  وزیر سلب  یک  که  زمانی  این جاست  سوال 
نمی تواند،  آورده  به دست  اعتماد  رای  یا  و  می شود 
سلب  وزیِر  ولسی جرگه  فیصلۀ  برخاف  حکومت 
اعتماد شده یا وزیری که رای اعتماد به دست نیاورده 
حیث  به  باشد  خواسته  که  مدتی  هرقدر  برای  را 
سرپرست استفاده می کند. عدم رعایِت قانون ولو از 
سوی هر شخص و مقامی که باشد، جرم است. قانون 
سرپرستی اجازه نمی دهد یک کارمند بیش از دو ماه 
به حیث سرپرست ایفای وظیفه کنـد. آیا قانون این 
صاحیت را برای څارنوالی نداده که ناقضین قانون 

را تحت تعقیب عدلی قرار دهد؟
مواد  یا  قانون  مسودۀ  نمی تواند  جرگه  ولسی 
کنوانسیونی را که از طرف حکومت غرض تصویب 
به آن جرگه فرستاده شده، مطابق جزء سوم مادۀ 9۷ 
بسا  اندازد.  تأخیر  به  ماه  از یک  بیش  اساسی  قانون 
مسوده های قانونی یی که از طرف حکومت به ولسی 
جرگه اعاده شده، ماه ها و حتا سال ها به تأخیر افتاده 
است. این عمل ولسی جرگه آیا نقض قانون اساسی 

نیست؟ 

بخش سوم
نقض قانون در محاکم

اساسی، »صاحیت  قانون  مادۀ 1۲0  برحسب حکم 
قوۀ قضاییه شامل رسیده گی به تمام دعاوی است که 
از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت 
محکمه  پیشگاه  در  مدعی علیه  یا  مدعی  حیث  به 

مطابق به احکام قانون اقامه می شود.«
وقتی یک دعوی جزایی یا مدنی به پیشگاه محکمه 
اصول  قانون   ۲00 مادۀ  مطابق  باید  می گردد  ارایه 
مدنی  قضایای  محاکماتی  »مراحل  مدنی  محاکمات 
با تعقیب طرف دعوی حداکثر تا چهار ماه اکمال و 
حکم قضایی صادر گردد.« و در قضایای جزایی در 
محاکمات  اصول  قانون   101 مادۀ  حکم  از  رعایت 
جزایی، فقرۀ 1 »تعیین سرنوشت متهِم تحِت توقیف 
و  بوده  آن  عهدۀ  به  محکمه  به  قضیه  احالۀ  از  بعد 
 )1( جزء   ... قضایی  رسیده گی  مراحل  در  می  تواند 
الی  ابتداییه  محکمۀ  در  قضیه  رسیده گی  جریان  در 
 ۳0 الی  استیناف  محکمۀ  در   ...  )۲( جزء  روز   ۳0
روز و جزء )۳( ... ستره محکمه الی ۶0 روز« باید 

نهایی شود.
دیده می شود که در محاکم افغانستان قضایای مدنی 
سال ها دوام می کند. در محاتی که طالبان حاکمیت 
دارند، مردم از بس که در محاکم به ستوه آمده اند، به 
آن ها مراجعه می کنند و قضایای شان در ظرف چند 

روز حل وفصل می شود.
یک  حیث  به  را  ذمه  برائت  اساسی  قانون   ۲5 مادۀ 
حکم  ماده  همین  دومِ  جزء  در  و  می شناسد  اصل 
محکمۀ  قطعی  حکم  به  که  وقتی  تا  »متهم  می کند 
باصاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته 
محکمۀ  قطعی  حکم  الی  متهم  یک  اگر  می شود.« 
اصدار  بدون  سال ها  چرا  است،  بی گناه  ذی صاح 

حکم در اسارت به سر می برد؟  
در مادۀ سی ام قانون اساسی تسجیل شده که »اقرار 
رضایِت  با  متهم  اعتراف  از  است  عبارت  جرم  به 
کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمۀ 
اساسی  قانون  بیست ونهِم  مادۀ  در  صاحیت.«  با 
حکم شده »تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص 
شخص  از  حقایق  کشف  مقصد  به  حتا  نمی تواند 
دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا 
محکوم به جزا باشد، به تعذیِب او اقدام کند یا امر 
بدهد.« طوری که همه می دانند، امروز مانند روزهای 
پار، متهمین در دوایر تأمین نظم عامه، پولیس و حتا 
څارنوالی به انواِع مختلف شکنجه می شوند و به جبر 
از  قانون اساسی،  اکراه، مخالف حکم مادۀ سی ام  و 
می شود.  گرفته  ناحق  شهادِت  و  اقرار  اظهار،  متهم، 
زمانی که متهم در پیشگاه محکمه اظهار می کند که 
گرفته  اقرار  بدنی  تعذیب  یا  کره  و  جبر  به  وی  از 
شده، قاضی باید همچو اظهاری که از طریق تعذیب 
گرفته شده را قبول نکند و آنچه متهم در پیشگاه او 
اظهار می کند را مبنای حکم قرار دهد. هرگاه قاضی 
همچو اعترافی که از متهم از طریق تعذیِب او جبراً 
نقض  به  قاضی  دهد،  قرار  حکم  مدارِ  شده  گرفته 

قانون اساسی اقدام کرده است.
مدعی علیه  یا  مدعی  متهم،  برای  باید  محاکم  در 
محکمه  پیشگاه  در  شهود  از  که  شود  داده  اجازه 
شهود،  حقانیت  و  موضوع  شدِن  روشن  غرض 
حق  گیرد،  صورت  عندالمحکمه  جواِب  و  سوال 
کراس اکزامنیشن باید داده شود؛ در غیر آن، ممکن 

شاهد به ناحق شهادت بدهد یا وکیل مدافع، مدعی 
ناحق  شهود  خود  ادعاِی  اثبات  برای  مدعی علیه  یا 

بیاورند.
در نهایت باید گفت که قانون اساسی از طرف هرسه 
قوه بار بار نقض شده و هنوز هم قوۀ اجراییه قانون 
اساسی را نقض می کند. تمدید مدت کارِی شورای 
ملی از طرف رییس جمهور، به تعویق انداختن زمان 
انتخابات ریاست جمهوری، عدم اکمال شورای ملی 
خاصتًا انتخاب نشدِن اعضای جرگه های ولسوالی و 
انتخابات  انداختن  تعویق  به  نهایت  در  قریه جات و 
در والیت غزنی و انتخابات ریاست جمهوری، نشان 
منافع  تأمین  غرض  به  قانون شکنی  این  که  می دهد 

شخصِی زمام داران افغان دوام دارد.
اساسی  قانون   1۲1 مادۀ  مبنای  بر  قضاییه  قوۀ 
فرامین  قوانین،  مطابقت  »بررسی  دارد  صاحیت 
بین المللی  میثاق های  و  بین الدول  معاهدات  تقنینی، 
تقاضای  اساس  بر  آن ها  تفسیر  و  اساسی  قانون  با 
از  قانون  احکام  به  مطابق  محاکم،  یا  و  حکومت 

صاحیت ستره محکمه است.«
اساسی  قانون   1۳1 مادۀ  دومِ  فقرۀ  حکم  مبنای  بر 
»هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیده گی در 
نباشد،  قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود 
داخل  در  و  حنفی  فقه  احکام  از  پیروی  به  محاکم 
قضیه  نموده،  وضع  اساسی  قانون  این  که  حدودی 
به  را  عدالت  که  می نمایند  حل وفصل  نحوی  به  را 

بهترین وجه تأمین نماید.«
باید پرسید: تصمیمی که قوۀ قضاییه در مورد  حال 
تمدید دورۀ کاری رییس جمهور بعد از اول جوزای 
قانون  فوق الذکر  مواد  با  نموده،  اتخاذ  پنجم  سال 

اساسی مطابقت دارد؟
منابع حقوقی در افغانستان عبارت اند از: قانون )قانون 
اساسی و سایر قوانین(، رویۀ قضایی، عرف و تعامل 

و نظریۀ دانشمندان )دکتورین(.
تمدید  فیصلۀ  اصدار  در  محکمه  ستره  محترم  مقام 
دورۀ کاری رییس جمهور به عرف و تعامل اتکا کرده 
است. فکر می کنم اعضای محترم شورای عالی قضا 
رییس جمهور  کاری  دورۀ  تمدید  مورد  در  می دانند 
عرفی که منبع قانون شده باشد وجود ندارد. ولو بنا 
بر استناد آن مقام محترم عرفی در زمینه وجود داشته 
باشد، آیا عرف می تواند حکم صریِح قانون اساسی 

را نقض کند؟ 
به نظر من، در مورد دورۀ کاری رییس جمهور حکم 
می توانیم  گفته  دارد.  وجود  اساسی  قانون  صریح 
اساسی  قانون  با  قضا  عالی  شورای  تصمیم  این  که 
نباید  قضایی  عالی شورای  مقام  و  است  تناقض  در 
کشور  قضایی  رویۀ  و  افغانستان  حقوقی  تاریخ  در 
قانون  من،  نظر  به  کند.  ثبت  سوال  قابل  نقطۀ  یک 
اساسی صراحت دارد و این فیصلۀ شورای عالی قضا 
مستقیمًا با قانون اساسی در تناقض است. هیچ مقامی 
بنا به هر علتی ـ خاصتًا اتکا نمودن به وضع موجود 
قانون  نقض  برای  علتی  نمی تواند  ـ  کشور  امنیتی 

اساسی ایجاد کند.          
آیا برای ناقضیِن قانون اساسی و سایر قوانین مرجعی 
که  حکمی یی  و  حقیقی  اشخاِص  با  تا  دارد  وجود 
قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  اشخاص  سایر  مانند 
اگر  قانونی صورت گیرد؟  را نقض می کنند، معاملۀ 
وجود دارد، چرا با ناقضین قانونًا معامله نمی شود؟  

 

مقام محترم 
ستره محکمه در اصدار 

فیصلۀ تمدید دورۀ 
کاری رییس جمهور به 

عرف و تعامل اتکا کرده 
است. فکر می کنم 

اعضای محترم شورای 
عالی قضا می دانند در 

مورد تمدید دورۀ کاری 
رییس جمهور عرفی 

که منبِع قانون شده 
باشد وجود ندارد. ولو 
بنا بر استناد آن مقاِم 

محترم عرفی در زمینه 
وجود داشته باشد، 

آیا عرف می تواند حکم 
صریِح قانون اساسی 

را نقض کند؟... به 
نظر من، در مورد دورۀ 

کارِی رییس جمهور 
حکم صریح قانون 

اساسی وجود دارد. 
گفته می توانیم که این 

تصمیم شورای عالِی 
قضا با قانون اساسی 

در تناقض است و 
مقام عالی شورای 

قضایی نباید در تاریخ 
حقوقی افغانستان و 

رویۀ قضایی کشور یک 
نقطۀ قابل سوال ثبت 

کند. قانون اساسی 
صراحت دارد و این 
فیصلۀ شورای عالی 

قضا مستقیماً با قانون 
اساسی در تناقض 

است. هیچ مقامی بنا 
به هر علتی ـ خاصتاً 
اتکا نمودن به وضع 

موجود امنیتی کشور 
ـ نمی تواند علتی برای 

نقض قانون اساسی 
ایجاد کند          

پروفیسور داکتر فاروق بشر 
استاد اسبق پوهنتون کابل

بخش سوم و پایانی

موارد نقِض 
نین       قوا

            در دولت
حدت ملی                  و
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مردم  در حیاِت خود  که  بود  نخستین شخصی  ابوبکر 
بعد  نمود که  فرا خواند و وصیت  نبوی  را در مسجد 
از درگذشت او، مسلماناِن عمر را به جاِی او برگزینند. 
خلیفه  تعیین  در  مشوره  اصل  و  شد  او  جانشیِن  عمر 
را، اصلی اجتناب ناپذیر قرار داد و تأکید کرد که بدون 
مشورۀ مسلمین نباید کسی با جبر و اکراه بر مسلمانان 
نشود،  مؤرثی  دستگاه  خافت  این که  از  براند.  حکم 
را  پسرش  مردم،  میان  در  عمومی  خطابۀ  در  همچنان 
از احراز خافت محروم کرد. آنچه »شورای اهل حل 
و عقد« خوانده می شود، نخستین بار در زمان خافِت 
عمر شش نفر از افراد بارسوِخ مدینه جهت تعیین خلیفۀ 
بافاصله  شورای شش نفری  شدند.  گماشته  او  از  بعد 
به خافت گماشت.  را  از درگذشت عمر، عثمان  بعد 
علی چهارمین خلیفۀ مسلیمن بعد از عثمان نیز کسی را 
به جانشینِی خود تعیین نکرد. در زماِن حیاتش از وی 
پرسیدند: آیا بعد از تو، با پسرت حسن به عنوان خلیفه 
به  موضع  این  بر  نه  »من  فرمود:  کنیم. حضرت  بیعت 
شما  می دارم،  برحذر  را  شما  نه  و  می کنم  اصرار  شما 
خود می توانید در این زمینه تجویز الزم را برای تعیین 
از  روایتی  در  کثیر  ابن  همچنان  نمایید«.  اتخاد  خلیفه 
علی آورده است که فرمود: من مسلمانان را در حالتی 
می گذارم که حضرت رسول اهلل گذاشته بود14. باری 
و به  هر صورت، طلیعۀ کوتاه را از آن جهت آوردم تا 

چند نکته مبرهن گردد: 
اساِس  بر  حکومتی،  دستگاه  عنوان  به  خافت  الف. 
هیچ تیوری استخراج شده از متون شریعی شکل نگرفته 

است.
ب. خافت تأسیسی، واجد قواعد و نظِم خاص نبوده و 
چنان که آورده شد، خلفای اسامی از ابوبکر تا علی، به 

شیوه هایی نامشخص و گوناگون تعیین گردیدند.
ج. از آن جایی  که خافت نوعی حکومِت تجویزشده از 
قبل نبود، پیامبر اکرمِ اسام نه خود را به معنی سیاسی 
خلیفه خواند و نه هیچ کس را به جانشینی خود تعیین 

کرد. 
گرچند این دستگاه در میان مسلمانان تا نیمۀ اول قرن 
بیستم میادی و روزگار زوال، به همین نام مسما بود؛ 
اما مودودی خافت را به معنی واقعی آن تنها محدود 
انتقال  که  دارد  باور  وی  می داند؛  راشدین  خلفای  به 
اختیارات به معاویه، مرحلۀ عبور از خافت به پادشاهی 
بود و معاویه چنان که خود باور داشته است، نخستین 
ملوک یا پادشاه مسلمان بود نه خلیفه15. زیرا دستگاه 
خافت بعد از دوران خلفای راشدین، نتوانست جهان 

اسام را تحت سلطۀ یک حکومت واحد درآورد. در 
نشانه های  عباسی ها،  متقدر  خلیفۀ  رشید،  هارون  زمان 
زیادی از انحطاط خافت به چشم می خورد. اسپانیا در 
سال 1۳8هـ عباسیان را طرد کرد؛ آخرین والی مقتدر 
عباسیان در شمال افریقا نیز به سال 1۷0هـ درگذشت 
و  مراکش  در  مستقل  سلسله هایی  آن،  دنبال  به  که 
بعدها،  در  انحطاط خافت  روند  آمد1۶.  پدید  تونس 
میادی،  پنجم  قرن  اول  نیمۀ  در  چنان که  شد،  بیشتر 
ساجقه)4۲9-55۲هـ( سلسلۀ  مؤسس  طغرل بیک 
دستگاه خافِت  با  مخالفت  در  گاه  و  موافقت  در  گاه 
عباسی، بر قسمتی از باد اسامی حکم می راند و تنها 
تصامیم  در  و  بود  عباسی  خافت  به  وابسته  ظاهر  به 
این سلسله، دستگاه خافت بغداد دخالِت نداشت. این 
روند  قبل از آن آغاز شده بود، »از میانۀ قرن سوم هـ 
که همواره گروه های مخالف خافت دست به تشکیل 
حکومت موازی خافت زده بود که در گوشه و کنار 
تا  کردند،  برقرار  مستقل  حکومت هایی  اسام  جهان 
بود؛  شده  محدود  بغداد  به  خافت  نفوذ  دایرۀ  این که 
آیا دین در بغداد مقر خلیفه از دیگر مناطق که در آن ها 
دیگر  جاهای  از  دینی  شعایر  بود...  افتاده  ور  خافت 
بیشتر رونق داشت و امور عامۀ مردم در مقر خلیفه بهتر 
اداره می شد؟ هرگز1۷« حتّا قبل از آن پایه های خافت 
به عنوان قدرت مدنی نیز در دورۀ امویان متزلزل شده 
بود، چنان که یکی از طرف ِداراِن بیعت به یزید، به گروه 
مردم خطابه ایراد کرد و استدالِل خود را در چند کلمه 
خاصه کرد: »وی با اشاره به معاویه گفت، امیرالمؤمنین 
این است؛ سپس به یزید اشاره کرد، اگر او مرد، پس 
این است و به شمشیرش اشاره می کند و می گوید: پس 

هرکس اعتراض کند، این است!«
آغاز  از  انحطاط دستگاه خافت  و  باورها، شکاف ها   
قرون دوم هجری، بازهم حاکی از نبود ساختار مشخِص 

حکومت حداقل به معنی امروز آن است. 

دیالکتیک خالفت در اندیشۀ اسالمی معاصر: عبده، 
رشید رضا و علی عبدالرازق

کوشش های  با  حقیقت  در  معاصر  اسامی  اندیشۀ   
سیدجمال الدین اسدآبادی در مصر ریشه گرفت؛ او و 
شاگردش محمد عبده بیشترین تأثیر را بر اندیشۀ دینی-
بیدارگرِی  جهت  سید  گذاشتند.  بیستم  قرن  سیاسی 
مسلمانان در کشورهای مختلف اسامی از جمله مصر، 
ایران، ترکیه و افغانستان و شبه قاره هند به سیر و سفر 
این کشورها هم بر رجال سیاسی  پرداخت و در تمامِ 

از  گذاشت.  به سزایی  تأثیر  آنان  اندیشمنداِن  بر  هم  و 
مهم ترین کارکردها و میراث هایی که او در پی احیای آن 
بود، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: اعتقاد به توانایی 
ذاتی دین اسام برای رهبری مسلمانان و تأمین نیرومندی 
و پیشرفت آنان، مبارزه با روحیۀ تسلیم به قضا و قدر 
)در این باره سید مقاله نیز نگاشته است( و عدم جنبش 
مسلمانان، بازگشت به منابع اصلی فکر اسامی، تفسیر 
عقلی تعالیم اسامی و فرا خواندن مسلمانان به یادگیری 
علوم جدید و مبارزه با استبداد و استعمار به مثابۀ گام 
اجتماعی و فکری مسلمانان18.  راه رستاخیر  اولیه در 
نام آورترین  سید،  تربیتی  میراث های  از  یکی  درضمن 
شاگرد او، شیخ محمد عبده )متولد 1۲۶۶ هـ( بود. عبده 
افکارِ  که  بود  مصر  در  دینی  تجدد خواهی  بانیاِن  یکی 
او در قرن بیستم تأثیر به سزایی بر اندیشمندان بعد از 
خود گذاشت. اگرچه عبده، به ضرورِت انتقال خافت 
می گفت  و  داشت  اعتقاد  اعراب  به  عثمانی  ترکان  از 
که وجود خافت نزد ترکان، باعث مختل شدِن تعادل 
عقل و ایمان شده و علوم عقلی دچار تغافل و جمود 
است؛1۲اما  گردیده  تقویت  مسلمانان  میان  در  فکری 
این مصلح دینی با درِک وضعیت و زمانه یی که در آن 
می زیست، به اصاح اندیشه های دینی دربارۀ اجتماع و 
اخاق و سیاست پرداخت و مهم ترین دیدگاه را دربارۀ 
حکومت اسامی ایراد کرد که بعدها جنبش نواندیشی 
دینی در مصر و سایر کشورهایی اسامی، دیدگاه او را 
سرمشق اندیشۀ خود ساختند؛ عبده نخستین کسی بود 
که به صراحت گفت، اقتدار حکومت اسامی، خصلت 
مقام  امتیازات  اساس،  این  بر  و  نه شرعی!  دارد  مدنی 
برنمی خیزد؛  از شرع  مفتی  و  قاضی  و  و حاکم  خلیفه 
اما شرع اقتدارات آن را معین می کند. به عبارت دیگر 
»این امت و نماینده گان آن است که او را به مقام خود 
برمی گمارند و امت حق نظارت بر او را دارد؛ و هرگاه 
به صاح خود بداند، او را از کار برکنار می کند. بدین 
سان رییس حکومت از هر حیث در حکِم حاکم مدنی 
است«۲0. باری، همان گونه که شیخ عبده شاگرد و مریِد 
سیدجمال بود؛ رشید رضا شاگرد و مرید شیخ محمد 
و  نرفت  استاد  راهِ  به  سیاسی  اندیشۀ  در  اما  بود  عبده 
خصلت مدنی بودِن حکومت اسامی را از فکر استاد به 
نبرد. محمد رشید رضا اندیشمند و تجددخواه  میراث 
»انجمن  و  »المنار«  مجلۀ  مؤسس  و  سوری-مصری 
الدعوه و االرشاد«، یکی از طرف داراِن جدی  جمعیت 
برپایی خافت به روِش صدر اسام در قرن بیستم بود. 
به نظر رضا، خافت سه عنصر دارد که عبارت اند از: 

او،  دید  اساس  بر  اهل حل وعقد.  و  شریعت، خافت 
ناحیۀ  از  اسام  در  مجاز  قانون گذازی  اول،  عنصر  در 
خداوند بوده که به امت واگذار شده است و اهل علم 
و نظر و شورا به وضع قوانین می پردارند. عنصر دوم، 
خافت است که باید خلیفه از قریش باشد؛ زیرا قریش 
کامل ترین اعراب از نظر آفرینش و اخاق و هوش و 
فهم بوده اند. عنصر سوم، شورای اهل حل وعقد است 
که دو مسؤولیت اساسی دارد: نصب و عزل خلیفه و 

قانون گذاری.۲1
اکنون که عناصر تشکیل دهندۀ خافت از دیدگاه رضا 
را دانستیم، باید به اهمیِت احیاِی خافت نیز توجه را 
پیوسته گی  مظهر  خافت  رضا،  نظر  به  داریم.  مبذول 
دین و دولت در اسام است و تحقق همۀ آرمان های 
این جهانی اسام را وابسته به احیای آن می دانست. اما 
دستگاه  او  زماِن  در  درحالی که  خافت؟  احیای  چرا 
مانند  او  داشت؛  وجود  عثمانی  ترکیۀ  در  خافت 
اسامی  خافت  به  ترکان  که  داشت  اعتقاد  استادش 
آسیب رسانده و آن را از شکل دادگرایانه که در صدر 
اسام بود، به نظام مستبد و خودکامه درآورده اند؛ اما از 
سوی دیگر، مرکز خافت آرمانی او، ترکیه و یا دمشق 
آن  به  بسته  را  مسلمانان  و رستگارِی  بود. رضا، چاره 
و  آورده  به در  ترکان  قید  از  را  که خافت  می دانست 
از طریق شورای اهل حل و عقد یا نماینده گان مردم، 
خلیفه )که همانا قریشی بودن شرط الزم است( را تعیین 
مجلۀ  در  مقاالتی  در  رضا،  اندیشه های  این  نمایند۲۲. 
سقوط  از  پیش  اندکی  بعدها،  که  شد  نگاشته  »المنار« 
و  »الخافۀ  عنواِن  تحت  کتابی  در  عثمانی،  خافت 
االمامۀ العظمی« در قاهره به نشر رسید. رضا در ضمن 
تعاریِف متعددی که از علمای اسامی نقل می کند، خود 
نیز تعریفی برای خافت ارایه می دهد: الْخَاَفۀ، واإلمامۀ 
َواِحد،  َمْعنَاَها  َکلَِمات  ثََاث  الُْمؤمنِیَن،  وإمارۀ  الُْعْظَمی، 
الّدین  لمَصالح  الجامعۀ  اإلسامیۀ  الُْحُکوَمۀ  رئاسۀ  َوُهَو 

نْیَا.  َوالدُّ
رضا، خافت را به دو نوع می داند: 

یکم: خالفت آرمانی )اختیاری(
وجود  راشدین  خلفای  دورۀ  در  تنها  آرمانی  خافت 
داشت. خافتی که وی اصرار دارد به روش صدر اسام 
او،  نظر  به  نیست. همچنان  آرمانی  نوع  از  گردد،  احیا 
اطاعت از خلفای بعدی نظر به مقتضای عصر بوده که 

از آن به عنوان »خافت متغلبه« یاد می کند. 

می ی بر  مظاهـر  تاریـخی الهیـات سیـاسی ـ اسـال در آمـد
می مت اسـال ب امـکان تأسیس حـکو در بـا

همان گونه که شیخ عبده شاگرد و مریِد سیدجمال بود؛ رشید رضا شاگرد و مرید شیخ محمد عبده بود اما در 
اندیشۀ سیاسی به راِه استاد نرفت و خصلت مدنی بودِن حکومت اسالمی را از فکر استاد به میراث نبرد. محمد 
رشید رضا اندیشمند و تجددخواه سوری-مصری و مؤسس مجلۀ »المنار« و »انجمن جمعیت الدعوه و االرشاد«، 
یکی از طرف داراِن جدی برپایی خالفت به روِش صدر اسالم در قرن بیستم بود. به نظر رضا، خالفت سه عنصر 
دارد که عبارت اند از: شریعت، خالفت و اهل حل وعقد. بر اساس دید او، در عنصر اول، قانون گذازی مجاز در 

اسالم از ناحیۀ خداوند بوده که به امت واگذار شده است و اهل علم و نظر و شورا به وضع قوانین می پردارند. 
عنصر دوم، خالفت است که باید خلیفه از قریش باشد؛ زیرا قریش کامل ترین اعراب از نظر آفرینش و اخالق و 

هوش و فهم بوده اند. عنصر سوم، شورای اهل حل وعقد است که دو مسؤولیت اساسی دارد: نصب و عزل خلیفه 

بخش سـوم

فهیم رحیق پور
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پس از یکی از مضحک ترین نمونه های انتخابات جهان 
یک  صاحب  امریکا  فرمان  به  افغانستان   ،۲014 در 
نظام دو سره شد که یک در یک سر آن شاگرد بانک 
جهانی و سیاست مدار پوپولیست پشتون، اشرف غنی 
احمدزی و در سر دیگر آن سیاست مدار خوش پوش، 
جهادی و متعلق به جمعیت اسامی، عبداهلل عبداهلل قرار 
گرفتند. هرچند عبداهلل برندۀ این انتخابات بود و آرای 
اشرف  با  را  بلندش  تفاوتش  نتوانستند  هم  گوسفندان 
غنی کتمان کنند، رأی امریکا برآن بود تا او که پشتون 
مکمل نیست و به جبهات شمال متعلق است نباید همه 
کارۀ نظام شود. این ارادۀ امریکا از چشم انداز دیگر آیینۀ 

دموکراسی افغانی ست. 
سالی از برپایی این نظام دوسر نگذشته بود که اشرف 
قد  عیار  تمام  دیکتاتور  یک  قامت  در  احمدزی  غنی 
آهسته  پشتونیستی اش  خوابیدۀ  تفکرات  و  کرد  بلند 
آهسته روی کاغذ آمدند و راه به خیابان ها باز کردند. 
از نمونه های معتبرش انتقال جغرافیای جنگ به شمال 
چهره های  نقش  چهره  شدن  برجسته  شمال شرق،  و 
نصب های  و  عزل  و  نظام  در  شوونیست  و  فاشیست 
موازین  خاف  او  دموکراتیک.  ارزش های  خاف 
حقوق بشری و قوانین کشوری مخالفان سیاسی اش را 
بازداشت، ترور و محاکمه صحرایی کرد و نیروی ویژۀ 
حتا  کرد  ایجاد  کاری هایش  کردن خاف  عملی  برای 
در روز روشن مامورات حکومتی را بدون هیچ حکم 

دادگاه گرفتار و دفترهای شان را ُمهر و موم کردند. 
در  عدالت خواهی  جنبش های  که  نگذشت  دیری 
کوچه های کابل و شهرهای دیگر به فرمان او گلوله باران 
دادخواهان  راه  بستن  برای  نخستین  کانتینرها  و  شدند 
حثییت دیوار یافتند و آزادی بیان و حق اعتراض مدنی 
و انتقاد از نظام از مردم گرفته شد. دموکراسی صاحب 
سنگر شد و از برج و بارویش گلوله ها سینۀ غیرنظامیان 
به  معترضان  او  فرمان  زیر  شکافتند.  را  دادخواهان  و 
شکل گروهی و پان شده مورد حمات انتحاری قرار 
گرفتند و تانکرهای مواد منفجره در چارهای دهمزنگ 
و زنبق زنان، مردان و جوانان و کودکان را به خاک و 

خون و خاکستر نشاند.
 او به رسم سلف به برادر خواندن طالبان و زیرشاخه های 
گروه ها  این  او  زمان  در  و  داد  ادامه  شان  تروریستی 
را  شهرستان ها  بیشترین  یافتند.  بیشتر  قوام  و  قوت 
ناامن ترین  به  کشور  مناطق  امن ترین  و  کردند  تصرف 
و خونین ترین زیست گاه ها بدل شدند. نیروهای امنیتی 
هم از ارتش و پولیس و امنیت ملی در زمان او بیشترین 
کردند  دریافت  را  حمایت  کمترین  و  دادند  را  تلفات 
و  تجاوز  مورد  ساختار  همین  زیر  خانواده های شان  و 

بدرفتاری قرار گرفتند. 
او با تیم کوچک و متعهدی که در اطراف خود ساخت 
را  قدرت  مافیای  و  راند  حاشیه  به  را  ملی  نیروهای 
تقویت بخشید. ترورهای سیاسی و رسانۀ سازمان دهی 
را  شکلش  ناجوان مردانه ترین  سیاسی  مبارزه  و  شدند 
و  جنسی  تجاوز  به  متهم  را  نخستش  معاون  گرفت. 
پندآموز  یک  نقش  در  را  دومش  معاون  و  کرد  تعبید 
سپیدار  کاخ  در  را  عبداهلل  و  نشاند  کرسی  به  نظاره گر 
بی رویه  به شکل  را  باغبانی گل ها گماشت. قدرت  به 
در  و  گرفت  خود  کوچک  گروه  و  خود  انحصار  در 
او  زمان  در  کرد.  دخالت  تقرری ها  سطح  پایین ترین 

زیر  بی سابقۀ  شکل  به  نظام  در  قوا  تفکیک  اصل 
پرسش رفت و مردم از نظامی که با خون فرزندان شان 
بهدست آورده بودند دور و دورتر شدند. در تمام عمر 
دهد  تشکیل  کامل  کابینۀ  نتوانست  حکومت داری اش 
تا  بیشتر شد  بیشتر و  پارانویای سیاسی اش هر روز  و 

کشور برود به سمت هرج ومرج روزافزون.
قومی  را  پروژه ها  ملی ترین  کوچک  دیکتاتور  این   
ساخت و مردم حتا در اعتراض نسبت به پایمال شدند 
و  روستاها  در  آب  و  برق  که  شان  حق  اساسی ترین 
ترور  باران،  گلوله  دارند  استان های شان  و  شهرستان ها 
پرونده های  سنگین ترین  شدند.  ساخته  خاموش  و 
فساد مالی از خصوصی ترین حریم او شکل گرفتند و 
همسرش به اختاس دو صد ملیون یورویی از پروژۀ 
ناکارامدترین  از  نیز  او  وزیران  متهم شد.  زنان  ارتقای 
زمان  در  قحطرجالی  و  شدند  ثابت  حکومتی  ماموران 
او به اوج رسید تا آن جایی که یک شخص حتا معلول 
نزدیک به او همزمان مسوول چندین وزارت و ریاست 

شد. 
فساد اخاقی و باج گیری جنسی از زنان در بدل چوکی 
از پرونده های جدید نظام این دیکتاتور کوچک است 
که همهمه اش در یک جامعۀ سنتی زنان ستم دیدۀ این 
آزادی شان  و  حق  برای  شکل  هزار  با  که  را  سرزمین 
می رزمند تهدید به عقب گرد می کند. او سکوت می کند 
همه  این  به  توجه  بدون  و  آزادنه  برنامه هایش  به  و 
اتهامات می پردازد. راهبرد او در قبال مخالفان سیاسی 
و معترضان مدنی اش سکوت است و نادیده گرفتن در 
ظاهر و انتقام و ترور در باطن است. این شیوه اکثریت 

قاطع دیکتاتورهای تاریخ است. 
او در آستانۀ آخرین ماههای حکومت مطابق توافق نامۀ 
سیاسی جان کری، به عزل و نصب های سرسام آوری 
بی اعتنا  کاری اش  دوره  پایان  از  پس  حتا  و  پرداخت 
برکنار و مهرههای  را  ماموران دولت  اساسی  قانون  به 
خودی را جابهجا می کند. در آستانۀ انتخابات پیش رو 
او سربازگیری اش را از دو نیروی جدید شروع کرده و 

برای رأی آوردنش آنها را قربانی می کند. 
زنان  فراوان  شمار  گماشتن  به  او  اخیر  ماههای  در 
نیمه  و  کلیدی  پست های  در  جوان  زنان  مخصوصًا 
آنها  مسلکی  ظرفیت  نظرداشت  در  بدون  کلیدی 
حمایت  جلب  دنبال  به  ترفند  این  با  و  پرداخت 
حقوق  فعاالن  و  بشری  حقوق  نهادهای  و  بین المللی 
زنان است. او بدون توجه به پرونده چاق اتهام تجاوز 
و بهره کشی جنسی در حکومتش از زنان می خواهد به 
اشتراک  و  به حقوق  که  بگوید  غربی ها  و  امریکایی ها 
زنان باور دارد و در حکومتش این تمرین می کند، اما 
حقیقت مسأله این است که شماری بیشتر از زنان که 
او حمایت کرده و به کرسی رسانده در حکومت یا هم 
پروژه داده تا برایش کار اجتماعی کنند مهره های بازار 
مشارکت  و  زن  حق  از  دانایی  توهم  فقط  و  اند  آزاد 
زنان در قدرت سیاسی دارند. شماری از این زنان حتا 
نمی دانند که به شکل ناخودآگاه پروژه های موفقیت او 
این  تطبیق می کنند.  بعدی ریاست جمهوری  به دور  را 
شمار از زنان آزادی و حق زن را در تیره گی رژلب و 
باز بودن چاک گریبان شان جستجوکرده اند و نمایندۀ 
افغانستان نیستند و نخواهند بود.  جمعیت بزرگ زنان 
خانم  چند  در  افغانستان  زنان  که  است  این  واقعیت 

زیر  که  را  آنهایی  صدای  و  نمی شوند  خاصه  رسانۀ 
یوغ چند همسری، کشتارهای ناموسی و خشونت های 

خانواده گی قرار دارند کسی نمی شوند. 
از سوی دیگر، اشتراک زنان در قدرت سیاسی به معنای 
کشوری  مهم  تصمیم گیری های  در  آنها  سهم گیری 
است تا بتوانند در قوانین، ساختارهای نظام و تصامیم 
آن هایی  البته  کنند؛ که صد  کاری  زنان  برای  حکومتی 
واقع  در  است  رسانده  موقف  به  غنی  اشرف  که  را 
سخنگویان طوطی وار گروهک کوچک او هستند و نه 
با  مبارزه  ناقص  شدت  به  قانون  حتا  میان  در  بیشتر. 
خشونت علیه زنان را نیز نتوانستند به کرسی بنشانند. 

و  جوانان  می گیرد  سرباز  او  که  دیگری  گروه 
تحصیل کرده های اند که عاشق کار و خدمت به وطن 
اند. این کار درستی است و باید هم در ساختن این کشور 
سهم بگیرند، اما تقرر آنها در سه چهار ماه آخر این نظام 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  آستانۀ  در  مخصوصًا  و 
پست های مرکزی و والیت ها به شکل طبیعی آنها در 
مقام کمپاین کردن به اشرف غنی قرار می دهد که البته 
شماری زیادی از آنها با تعهد به همین منظور به مقام 

می رسند.
اهدای موقف های خیالی  به  او همچنان  میان  این  در   
به شماری از نویسنده ها و فعاالن مدنی نیز پرداخته و 
با این کار رابطه میان طیف روشنفکر و منتقد نظام را 
از سرسخت ترین  زمانی  آدم ها که  این  خدشه دار کرد. 
باسوادترین  به  حاال  بودند  غنی  اشرف  نظام  منتقدان 
اند  شده  بدل  او  ماموران  متهعد ترین  و  توجیه گران 
در  او  پیروزی  برای  داده  هم  دست  به  دست  همه  و 
تا  موفق شد  غنی  اشرف  می کنند.  کار  آینده  انتخابات 
صف ظاهراً روشنفکری ایجاد شده پس از ۲001 را به 
نفع خودش بشکند و نسلی را سرگردان و بی اعتماد به 

این پدیده  رها کند. 
نگرانی من این است که در انتخابات ریاست جمهوری 
از تقلب و خیانت خواهد  پُر  پیش رو که بدون شک 
بود، نسل جوان، تحصیل کرده و روشنفکر ما توجیه گر 
بود.  خواهند  فاشیست  دیکتاتور  یک  کننده  کمپاین  و 
اشرف غنی این گروه ها را در مقابل مردم افغانستان و 
همه ارزش های دموکراتیک قرار می دهد و تاریخ شاهد 
صحه گذاری عملکرد و پیکار این نسل برای پیروزی 
افغانستان  سیاسی  چهره های  آشام ترین  خون  از  یکی 
خواهد بود. بعید می دانم این گروه ها که بی تردید قدرت 
شماری را مرغوب کرده این مهم را درک کنند و بتوانند 
احمدزی  غنی  اشرف  بر مصلحت  را  کشور  مصلحت 
ترجیح دهند. اگر این روند ادامه پیدا نماید دیر نخواهد 
و  کرد  ظهور خواهد  دوباره  کوچک  دیکتاتور  که  بود 
آن هایی که او را به قدرت رسانیده اند سرنوشت مشابه 

جنرال دوستم و دیگران داشته باشند.
 او در لباس جوان ساالری دیکتاتوری شکوهمندی ست 
که زنان و جوان امروز را مثل اژدهایی خوش خط و 
خال با تفکرات جوان پرستی اش در حلقۀ از تزویر جمع 
کرده است و رسانه های بازارآزاد هر روزه »تقرری های 
تقرری های  این  اما  می گیرند.  جشن  را  او  شایسته« 
شایسته سرنوشت را خونین تر از پیش خواهند نوشت 
و چهره سیاه دیکتاتور دوباره از عبای قبیله ساالری سر 
خواهد کشید. من تاش کردم تا نیمۀ پر پیاله را ببینم 

ولی شوربختانه نیمۀ پر از خون بود سیاهی.

قامت شکوهمند 
دیکتاتور
 در لباس 

جوان ساالری
فرید برزگر

فساد اخالقی و باج گیری 
جنسی از زنان در بدل چوکی 

از پرونده های جدید نظام 
این دیکتاتور کوچک است که 

همهمه اش در یک جامعۀ سنتی 
زنان ستم دیدۀ این سرزمین 
را که با هزار شکل برای حق 
و آزادی شان می رزمند تهدید 
به عقب گرد می کند. او سکوت 

می کند و به برنامه هایش آزادنه 
و بدون توجه به این همه 

اتهامات می پردازد. راهبرد 
او در قبال مخالفان سیاسی 

و معترضان مدنی اش سکوت 
است و نادیده گرفتن در 

ظاهر و انتقام و ترور در باطن 
است. این شیوه اکثریت قاطع 

دیکتاتورهای تاریخ است. 
او در آستانۀ آخرین ماههای 
حکومت مطابق توافق نامۀ 
سیاسی جان کری، به عزل 
و نصب های سرسام آوری 

پرداخت و حتا پس از پایان 
دوره کاری اش بی اعتنا به قانون 
اساسی ماموران دولت را برکنار 

و مهرههای خودی را جابهجا 
می کند. در آستانۀ انتخابات 

پیش رو او سربازگیری اش را 
از دو نیروی جدید شروع کرده 

و برای رأی آوردنش آنها را 
قربانی می کند. 

در ماههای اخیر او به گماشتن 
شمار فراوان زنان مخصوصاً 

زنان جوان در پست های 
کلیدی و نیمه کلیدی بدون 

در نظرداشت ظرفیت مسلکی 
آنها پرداخت و با این ترفند به 
دنبال جلب حمایت بین المللی و 
نهادهای حقوق بشری و فعاالن 

حقوق زنان است. او بدون توجه 
به پرونده چاق اتهام تجاوز و 

بهره کشی جنسی در حکومتش 
از زنان می خواهد به امریکایی ها 

و غربی ها بگوید که به حقوق 
و اشتراک زنان باور دارد و در 

حکومتش این تمرین می کند، اما 
حقیقت مسأله این است



سال l11 شمارۀ مسلسل l2537  دوشنبه 31 سرطان/ تیر l1398 19 ذوالقعدةالحرام l1440 22 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

و  ظاهرگرایان  این  سخنان  بی اساس ترین  از  یکی 
محافظه کاران این است که روشنفکران دینی مسلمان، 
این  نیستند.  باورمند  اسالم  به  و  ندارند  ایمان  و  دین 
نیازی  سخن آن قدر بی مایه و بی اساس است که هیچ 
نقد آن نمی بینم. زمانی که یک روشنفکر دینی،  برای 
خودش خود را مومن و متدین و مسلمان می داند، دیگر 
قبول  قابل  نمی تواند  آن  خالف  به  هیچ کسی  سخنان 
باشد. این ظاهرگرایان و محافظه کاران نه خدا هستند 
و نه پیامبر و نه با خداوند رابطه دارند و نه علم غیب 
می دانند و... و از آن جایی که ایمان و اسالم کار قلب 
است، شهادت احدی هم در خصوص بی ایمان بودن 
تنها سخنان صریح خود  کس دیگری پذیرفته نیست. 
فرد است که نشان می دهد آیا او مومن  است یا نه؟ 
اندیشانه یی روشنفکران دینی هم نمی تواند  فهم دیگر 
دلیل مناسبی برای بی دین و بددین خواندن آنها باشد.

روشنفکران  مال  اسالم،  و  ایمان  و  دین  براین،  عالوه 
دینی نه که سرمایه وجودی آنان نیز است. روشنفکران 
دینی متدین و مسلمان اند و ایمان به خداوند را یکی 
دلیل  به همین  و  می دانند  فعالیت ها  ارزش مندترین  از 
انگاره های  از  را  دینی  ایمان  و  دین  تا  اند  بسته  کمر 
مستبدان  و  انحصارطلبان  چنگ  از  و  بپیرایند  خرافی 
که  ندارد  حق  و  نمی تواند  کسی  بدهند.  نجات  دینی 
دین اسالم را از روشنفکران دینی بگیرد و روشنفکران 
جامعۀ  از  و  بداند  جدا  اسالمی  امت  بدنۀ  از  را  دینی 
از  دیگراندیشانه  فهم های  کند.  طرد  بیرون  اسالمی 
ایمان و اسالم، به معنای بی دین بودن یا بددین بودن 
یا دین گریز بودن یا دین ستیز بودن نبوده و نیست. فهم  
هیچ کسی از دین و ایمان دینی، برای دیگران الزام آور 
نیست و مخالفت با هر فهم دینی به مفهوم بی دین بودن 

یا بد دین بود نیز بوده نمی تواند.
کردیم،  نشان  خاطر  اکنون  هم  که  نکاتی  به  توجه  با 
با  بالذات  و  اوالً  دینی  روشنفکران  که  گفت  می توان 
نقد  و  فهم  صدد  در  و  دارند  کار  خود  ایمان  و  دین 
ملک  دینی  ایمان  و  دین  هستند.  خود  ایمان  و  دین 
زرخرید این ظاهرگرایان و محافظه کارن و عوام مردم 
نیست که روشنفکران دینی در انبان دین و ایمان شان، 
دست برد زده باشند و آنان را این قدر خشمگین نموده 
این  و  اند  مسلمان  و  مومن  دینی  روشنفکران  باشند. 
حق را هیچ کسی نمی تواند از آنان بگیرد. عالوه براین، 
برداشت خود  فهم و  دارند که  دینی حق  روشنفکران 
همچنان  باشند.  داشته  را  خود  دینی  ایمان  و  دین  از 
برداشت های  فهم ها و  تا  دارند  دینی حق  روشنفکران 
خود را آزادانه مطرح کنند و نقدهای خود را بگویند. 
بناًء نمی توان گفت که روشنفکران دینی، با دین مردم 
دین  با  دینی  روشنفکران  واقع،  در  دارند؟  کار  چه 
هیچ کسی کار ندارند، بلکه سروکار روشنفکری دینی با 
دین خودشان است؛ دینی که آگاهانه و آزادانه انتخاب 
قبال آن احساس مسوولیت می کنند و  اند و در  کرده 

بابت بازسازی و بازآرایی آن مبارزه می کنند.
سراغ  به  دینی،  روشنفکران  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
این دین است که به سراغ  بلکه  اند،  نرفته  دین مردم 
این  دقیق تر،  عبارت  به  است.  آمده  دینی  روشنفکران 

بلکه  می روند،  دین  سراغ  به  که  نیستند  آدمیان  تنها 
دین هم به سراغ آدمیان می آید و از آدمیان می خواهد 
بر  و  بیایند  بیرون  از خواسته های خود  و  از خود  که 
محور خداوند بچرخند و به موجوداتی ایمان بیاورند 
و گزاره های را باور کنند و آموزه های را عملی نمایند 
و به یک زنده گی دیگری تن بدهند. پس عموم مردم 
و روشنفکران دینی، حق دارند این ایمان و این دین را 
بدانند و بفهمند و ماهیت آن را بشاسند و قلمروش را 
درک کنند و به ده ها و صدها سوالی که از این ناحیه 
نسبت اش  و  بدهند  پاسخ  می کند،  به ذهن شان خطور 
را با ده ها نهاد انسانی دیگر بررسی نمایند و ربط اش 
را به زنده گی دگرگون شوندۀ انسان ها نقد نمایند. یک 
موجود فربهی به نام دین و ایمان دینی می آید و از همه 
می خواهد که: »آنگونه که هستند نباشند و آنگونه باشند 
با  انسان حق ندارد که بداند  آیا این  که نیستند«، پس 
چه موجودی مواجه است و چه نسبتی می تواند با آن 
برقرار کند و چه انتظاری می تواند از آن داشته باشد؟ 
و از آن جایی که انسان و ذهن او و زنده گی او و تمام 
اند،  تکاملی  و  تاریخی  او،  معنوی  و  مادی  داشته های 
غیرممکن می نماید که این نسبت یک بار و برای همیشه 
برای  دوباره  تفکر  برای  مجالی  دیگر  و  شود  تعریف 

کسان دیگری باقی نماند.
و  مومن  مردمان  دینی،  روشنفکران  که  کنیم  فرض 
به  باشند و  ایمان نداشته  نباشند و به خداوند  متدینی 
خداناباوری گراییده باشند، آیا نباید دین و ایمان دینی 
بررسی  نقد و  را  متدینان  و نحوۀ دین داری مومنان و 
ایمان عامیانه مردم عوام  این دلیل که  به  آنهم  نمایند، 
از بین میرود و نابود می شود؟. به نظرم خیلی احمقانه 
ندارند.  را  حق  این  وجه  هیچ   به  بگویم  که  می نماید 
دین داری،  مقتضیات  و  دینی  ایمان  و  دین  هم  چون 
زنده گی  هم  و  می سازد  متأثر  را  کافران  زنده گی 
دین دارانه یی مومنان و متدینان، زنده گی آنان را تحت 
تأثیر خود قرار می دهد. به همین دلیل، آنها می توانند و 
حق دارند و حتا تکلیف دارند که در خصوص دین و 
ایمان دینی و زنده گی دین دارانه یی دین داران، داوری 
خود را داشته باشند و نظر خود را بیان کنند. اگر برای 
بین می رود،  از  مردم  عامیانه  ایمان  که  آنها گفته شود 
در جواب خواهند گفت: »می خواهم در این خصوص 
ایمان  و  دین  با  را  من  کنم،  روشن  را  خودم  تکلیف 

عامیانه مردم عامی چه کار؟«.
برای  که  هستند  و  اند  بوده  زیادی  کسان  که  می دانم 
کافران و خداناباوران، اجازه نمی دهند که در خصوص 
دین و ایمان دینی و نحوۀ دین داری دین داران، داوری 
کنند و چیزی بگویند و پرسش گری نمایند و چون و 
باید  ها  این  اما  نمایند؛  تردید  و  و تشکیک  کنند  چرا 
به دو سوال فوق العاده حساس و سرنوشت ساز پاسخ 
روشن و مقنع بدهند. یکی این که اگر کافران نمی توانند 
در بارۀ دین و دین داری نظر دهند و داوری کنند، چه 
تکلیف دارند که ایمان بیاورند و متدین گردند؟ اگر من 
نتوانم در بارۀ چیزی فکر و داوری کنم، پس چگونه من 
خوبی و خرابی و درستی و نادرستی آن چیز را درک 
نماییم و در نتیجه خود را مکلف بدانم که آن خوب 

وازنم؟  را  نادرست  و  بد  آن  یا  برگزینم  را  درست  و 
خداناباوران  و  کافران  اگر  که  است  این  دیگر  سوال 
ابراز  دین داری،  و  دین  بارۀ  در  که  باشند  نداشته  حق 
نظر نمایند و نقد کنند و داوری نمایند، چرا و به چه 
دلیل مومنان و متدینان، در بارۀ بی دینی و خداناباوری 
کافر  یک  آیا  می کنند؟  نقد  و  داوری  و  می دهند  نظر 
و  مکرم  متدینان  و  مومنان  »ای  که:  بگوید  نمی تواند 
به همین  و  کفر خود خوش هستم  این  با  من  معظم! 
وضع خود دل شادم و در همین فضا احساس آرامش 
دعوت گری های  و  دینی  بحث های  با  لطفًا  می کنم، 
را  آرامشم  و  نزنید  برهم  را  بنده  حال  خود،  معنوی 
نگیرید و یقین کافرانه یی من را نابود نگردانید و...« ؟ 
و محافظه کاران،  این ظاهرگرایان  که  استداللی  )همان 
عامیانه یی  ایمان  آرامش  و  ایمان  حفظ  خصوص  در 
مسلمانان  و  مومنان  ما  اگر  بنابراین،  می نمایند(.  مردم 
حق داریم که کفر و شرک را زیر سوال ببریم، کافران و 
مشرکان هم حق دارند که دین و ایمان دینی ما را زیر 
سوال ببرند. به همین اساس، روشنفکران دینی هم اگر 
بی دین و کافر باشند، باز هم حق دارند که پرسش های 
دینی خود را بکنند و تشکیک ها و تردیدهای خود را 

مطرح نمایند و مومنان و متدینان را به چالش بکشند، 
کما اینکه مومنان و متدینان در حق کفر و شرک این 
دینی  روشنفکران  که  خوشبختانه  اما  می کنند.  را  کار 

مسلمان، مومن و متدین، اما آگاه و آزاد.

)۷(
مبنی  محافظه کاران  و  اصلی ظاهرگرایان  دیدگاه  از  ما 
بر اینکه »روشنفکران دینی حق ندارند که در باورهای 
و  نمایند  ایجاد  تردید  مردم،  متدینان  و  مومنان  دینی 
و  و فرض ها  دادیم  به دست  تقریری  کنند«،  تشکیک 
به  و  بازشناختیم  را  آنان  اصلی  ایده  پیش فرض های 
نقد گذاشتیم و روشن ساختیم که دین و ایمان دینی، 
چند الیه یی بوده و ذومراتب است و دین ملک طلق 
عوام الناس و مدافعین سخت جان شان نبوده و نیست 
به  چه  و  دین دار  عنوان  به  چه  دینی،  روشنفکران  و 
باشند و دین  صفت دین شناس، حق دارند که متدین 
را  خود  تحقیقات  نتایج  و  نمایند  پژوهش  را  خود 
آزادانه بگویند و بنویسند و هیچ کسی هم حق ندارند 
که مانع روشنفکران دینی شود و حق مسلم دین داری و 
دین شناسی را از آنان بگیرد و دین داران و دنیاداران دیگر 
هم حق دارند که در معرض این تحقیقات دین شناختی 
قرار گیرند و از دست آوردهای دین پژوهان مسلمان و 

غیرمسلمان، مطلع شوند و استفاده ببرند. 
گذشت،  که  بحث هایی  در  ما،  اصلی  پایگاه  بنابراین، 
بود،  استوار  بشری  حقوق  اخالقیات  پایۀ  بر  بیشتر 
تأکید  موضوع  این  روی  بحث،  پایانۀ  در  و  حاال  اما 
اند،  تنها محق  نه  خواهیم نمود که روشنفکران دینی، 
بلکه مکلف اند، دین و معرفت دینی مومنان و متدینان 
بازسازی  به  نقد کنند و دست  به بحث بگذارند و  را 
اندیشۀ دینی بزنند. آری، روشنفکران دینی مکلف اند 
که اندیشه دینی را بازسازی نمایند و معرفت دینی را 
دینی،  معرفت  و  دینی  ایمانی  و  دین  امر  بسازند.  نو 
عظیم تر از آن است که به دست عوام گذاشته شود و 
یا به انحصار یک قشر محافظه کار و ظاهرگرا در آید 
و آنها هر طوری که دل شان خواست با آن بازی کنند 
و از آن استفاده نمایند و از آن پایگاه بر دیگران امر و 
نهی نمایند. دین و ایمانی دینی، بدون تردید، از جمله 
مرگ شان  به  شدن شان،  انحصاری  که  اند  ارزش هایی 
و  ظاهرگرایان  این  و  مردم  عام  همچنان  می انجامد. 
محافظه کاران، چه به لحاظ علم و چه به لحاظ تقوا و 
چه به لحاظ شایستگی، در حدی نیستند که از چنین 

موجود ارزش مندی به درستی نماینده گی کنند.

از طرف دیگر، ما شاهد قرائت های دینی یی هستیم که 
ظالمانه و ذلیالنه و غیرانسانی اند و این قرائت ها هم 
از سوی کسانی مطرح شده است که خود را مدافع دو 
همچنان  می دانند.  اسالم  و  ایمان  چاک  سینه  و  آتشه 
مورد  دینی،  معرفت  و  دین  که  هستیم  این  شاهد  ما 
ثروت  و  معرفت  و  قدرت  ارباب  سوءاستفاده های 
محافظه کاران،  و  ظاهرگرایان  این  و  است  گرفته  قرار 
نمایند  جلوگیری  امر  این  از  اند  نتوانسته  تنهایی  به 
و  بدفهمی ها  این  در  خودشان  مواقع  پاره یی  در  و 

بدبهره برداری ها دخیل بوده و دست داشته اند. 
عرصه  وارد  باید  دینی،  روشنفکران  دالیل،  همین  به 
از استبدادی شدن دین  از انحصاری شدن و  شوند و 
و معرفت دینی و از خشک اندیشی و خشونت ورزی 
راستای  در  را  خود  سهم  و  نمایند  جلوگیری  دینی، 
»دینی ساختن انسان« و »انسانی ساختن دین«، به نیکی 
انجام دهند و رسالت انسانی خود را ادا کنند و پروای 
باشند.  نداشته  نیز  را  هیچ کسی  سرزنش  و  نکوهش 
روشنفکران دینی، هیچ چیزی از هیچ کسی کم ندارند و 
اهلیت و شایسته گی این روشنگری دینی را هم دارند 

و می توانند به خوبی از عهدۀ این امر برایند. 
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نویسنده: فرشته فرهنگ
منبع: ریپورترلی

برگردان: مریم مهتر
لحظه یی که خبر موفقیت برادرم با نمرۀ باال را در 
امتحان کانکور شنیدم، حس عجیبی به من دست داد؛ 
حسی آمیخته با غم و شادی که نمی دانم چگونه آن را 
توضیح دهم. برادرم با وجود زخم های زیاد فیزیکی و 
حالت بد روحی، از یک رویداد هولناک جان بدر برده 
بود. او در آن رویداد شمار زیادی از هم کالسی هایش 
را از دست داده و عضوی از بدنش در محل رویداد 
سال  که  جایی  موعود«  آموزشی  »مرکز  بود؛  مانده 

گذشته مورد حملۀ مرگبار داعش قرار گرفت.
آن روزها تهدیدها بر مراکز آموزشی افزایش یافته بود 
آموزشی موعود، یک مرکز  بر مرکز  از حمله  پیش  و 
آموزشی دیگر به نام کوثر مورد حمله قرار گرفت، اما 

خوش بختانه تلفات زیادی در پی نداشت.
به  روز  آن  رضایی،  احمد  سالۀ   15 خواهر  صفیه 
بود  خانه  در  پدرش  با  او  بود.  نرفته  آموزشی  مرکز 
خواهر  و  مادر  و  می داد  انجام  را  کارخانگی اش  و 

بزرگ ترش به دندان پزشکی رفته بودند.
مادرم  رفتن  از  پس  دقیقه   20 »تقریبًا  می گوید:  صفیه 
خانه  بام  به  را  خود  شنیدم.  را  بلندی  انفجار  صدای 
را  ساحه  است.  شده  انفجار  کجا  در  ببینم  تا  رساندم 
از  دقیقًا  گردوغبار  و  دود  شدم  متوجه  و  دیدم  دقیق 
ساحه یی بلند شده که مرکز آموزشی ما در آن جا قرار 
دارد. حدس زدم که انفجار در مرکز آموزشی موعود 

انجام شده باشد.«
امتحان  در  که  ساله یی ست   19 پسر  رضایی  احمد 
کانکور ورودی دانشگاه توانسته است 329 نمره اخذ 
کند. او به زودی وارد دانشکدۀ پزشکی می شود. احمد 
یکی از دانش آموزانی ست که در انفجار مرکز آموزشی 
موعود بر اثر ریختن دیوار زخمی شد. در آن انفجار 48 

دانش آموز کشته و 6۷ دانش آموز دیگر زخمی شدند. 
حاال که یک سال از حملۀ تروریستی به مرکز آموزشی 
موعود می گذرد، احمد خود را در جایگاه ویژه یی یافته 
است. او خوش حال است که تالش هایش نتیجه داده و 
حاال یک قدم به تحقق رویاهایش نزدیک تر شده است.
نتیجۀ  مورد  در  اشتیاق  با  که  احمد رضایی همان طور 

آموزشی  مرکز  کانکور صحبت می کند، حادثۀ  امتحان 
در  که  »زمانی  می گوید:  او  می آورد.  یاد  به  را  موعود 
دیوار  ناگهان  بودم،  نوت برداری  مشغول  کیمیا  صنف 
زیر  چرا  و  افتاده  اتفاقی  چه  نمی دانستم  کرد.  سقوط 
را  فریادها  و  گریه ها  صدای  اما  دارم،  قرار  دیوار 

می شنیدم.«
صفیه پس از صدای انفجار، تالش می کند با برادرش 
تماس بگیرد، اما احمد تلفن اش را در خانه جا گذاشته 

بود و خبری از احمد نبود.
مرکز  سوی  به  بزرگش  خواهر  با  می گوید،  صفیه 
آموزشی موعود می رود، اما سرک ها بسته بود و جمعیت 
زیادی در ساحه حضور داشتند. آنان مانع رفتن صفیه 
تالش  خواهرش  و  صفیه  اما  می شدند،  خواهرش  و 
می کردند تا احمد را پیدا کنند، تا این  که مردی از میان 
جمعیت به صفیه می گوید که زخمی ها را به شفاخانه 

برده اند. 
مراجعه  شفاخانه  نزدیک ترین  به  خواهرش  و  صفیه 
پیدا  فهرست زخمی ها  در  را  برادرشان  اسم  تا  کردند 
در  را  احمد  »وقتی  می گوید:  گریه  با  صفیه  کنند. 
ناراحت  خیلی  دیدم،  باندپیچی شده  سر  با  شفاخانه 

شدم.«
به دست آوردن  برای  گامی  کانکور  که  می گوید  احمد 
رشتۀ  در  می خواهد  او  و  است  بزرگ تر  هدف های 
پزشکی تخصص بگیرد و به هم وطنانش خدمت کند 
تا دیگر هیچ شهروند افغانستان برای درمان به خارج 

از کشور نرود.
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و  مخابـرات  پیشـین  وزیـر  وحیـدی،  عبدالـرزاق 
تکنالـوژی معلوماتـی امـروز از سـوی دادگاه اسـتیناف 
مرکـز عدلـی و قضایی جرایم سـنگین برائـت گرفت و 

بی گنـاه شـناخته شـد.
دادگاه اسـتیناف اقـای وحیـدی دو روز پیـش برگـزار 
شـده بـود کـه پـس از سـاعت ها بررسـی، ادامـه آن به 

یک شـنبه موکـول شـد.
قاضـی  تصمیم گیـری،  از  پـس  دیـروز  نهایـت،  در 
عبدالـرزاق وحیـدی را مطابـق مـاده ۲5 قانون اساسـی 
و هم چنیـن مطابـق مـاده 5 کـد جـزا و مـاده 5 قانـون 

اجـراآت جزایـی، برائـت داد.
در همیـن حـال این دادگاه حشـمت اهلل، معاون شـرکت 
مطبعـه احمـدی را به شـش ماه حبس و این شـرکت را 

نیـز بـه 19 میلیون افغانـی جریمه نقـدی محکوم کرد.
ایـن عبدالـرزاق وحیـدی در یـک محکمـه  از  پیـش 
در  وظیفه یـی  صاحیـت  از  سوء اسـتفاده  بـه  غیابـی 
زمـان ماموریـت اش در حکومت گذشـته، به تاریخ دوم 
دلـو 1۳9۷، بـه سـه سـال حبـس تنفیـذی محکـوم بـه 
مجـازات کـرده بود که بـه تاریخ 19 حمل بازداشـت و 

بـه زندان فرسـتاده شـد.

وزارت معـارف در خبرنامه یـی اسـتفاده از دانش آموزاِن 
مکتـب در محفل هـای پذیرایـی از مهمان هـای داخلـی 
و خارجـی و کارزارهـای انتخاباتـی را ممنـوع اعـام 

کرده اسـت.
در خبرنامـۀ وزارت معـارف آمـده اسـت کـه بـه هیـچ 
فـرد حقیقـی و حقوقـی اجـازه داده نخواهـد شـد از 
دانش آمـوزان در تبلیغـات، راه پیمایی هـا، گردهمایی هـا 

و کارزارهـای انتخاباتـی اسـتفاده کننـد.
خبرنامـۀ وزارت معـارف افـزوده، این تصمیـم با توجه 
جلوگیـری  به هـدف  و  کشـور  امنیتـی  وضعیـت  بـه 
بـه  روحـی  و  جسـمی  آسـیب های  »واردشـدن  از 
دانش آمـوزان مکتـب، حفـظ بی طرفـی و عـدم دخیـل 
سـاختن معارف در مسـایل سیاسـی« گرفته شده اسـت.

در  دانش آمـوزان  اشـتراک  تصمیـم،  ایـن  اسـاس  بـر 
مراسـم اسـتقبال و پذیرایـی از مقام هـا به شـمول وزیر 
معـارف در مغایرت بـا اصول و مکلفیت های آموزشـی 

وزارت معـارف پنداشـته می شـود.
از  پـول  جمـع آوری  ایـن،  از  پیـش  معـارف  وزارت 
دانش آمـوزان و آمـوزگاران زیـر نام »اعانـه، خرید اثاثیۀ 
دفتـر، رنگ مالـی صنف های درسـی و بازسـازی« را نیز 

ممنـوع اعـام کـرده بود.

له  او  ناروغان  ځیني  کې  روغتون  ملکي  په  غزين  د 

هغوی رسه راغيل پایوازان د ملکي او نظامي ناروغانو د 

درملنې د بېلوايل غوښتنه کوي.

دوی وايي، د جګړو له امله ډېری وخت امنیتي کسان 

ټپیانېږي چې وروسته یې درملنه په دغه ملکي شفاخاه 

کې کېږي.

تاج محمد او نور احمد چې شفاخانې ته یې ناروغان 

د  چې  »کله  وویل:  ته  راډیو  ازادي  اړه  په دې  راوړي 

نو  يش،  راوړل  ته  شفاخانې  دغه  ټپیان  رستېرو  امنیتي 

بیا د ملکي ناروغانو پر وړاندې ټول روغتیايي خدمتونه 

بېلې  رسه  دې  دا  چې  لرو  غوښتنه  موږ  کېږي،  درول 

يش.«

ولسوالیو  ټولو  د  د غزين  ملکي شفاخانه چې  د غزين 

د  زابل  او  پکتیکا  ارزګان،  دردګو،  میدان  د  څنګ  تر 

ناروغانو رسه رسه د جګړې د نظامي ټپیانو تداوي هم 

په کې کېږي، نو ځینې مدين فغاالن هم د دغه شفاخانې 

د بېلوالې غوښتنه کوي.

ښه  ډېره  به  دا  يش  جال  رسه  وايي:«که  جاللز  حسن 

خدمات  ښه  او  وخت  پر  به  ته  کټګوریانو  دواړه  وي، 

وړاندې کېږي، ګټه به یې دا وي چې نظامي ډاکټران به 

د نظامیانو او ملکي ډاکټران به د ملکي خلکو درملنه په 

ښه توګه وکړي.«

انور اندړ هم بیا وایي:«که دغه شفاخانې جال يش هم به 

د ملکیانو او هم به د نظامیانو له پاره اسانتیاوې رامنځته 

يش، کله کله په شفاخانه کې د ملکي ناروغانو ګڼه ګوڼه 

له  جګړې  د  بیا  چې  کې  وخت  په دغه  خو  وي،  زیاته 

ډ ګره نظامیان راوړل يش نو بیا د ملکي خلکو په هېڅ 

درملنه نه کېږي او ټول پام د نظامیانو لور ته اوړي چې 

له دې رسه د ملکیانو په مشکالتو کې زیاتوالی راځي.«

زیاته  حده  ټاکيل  تر  باندې  شفاخانه  دغه  پر  چې  دا 

نو  کیږي،  کې  په  درملنه  خلکو  زیاتو  د  او  ګوڼه  ګڼه 

دغه  خلکو  د  هم  همت  محمد  باز  رئیس  شفاخانې  د 

غوښتنې پر ځای بويل.

ښاغيل همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:«د خلکو 

غوښتنه پر ځای ده، دا زموږ له پاره هم یوه لویه ننګونه 

رسه  مسؤلینو  خپلو  له  وار  وار  په  موږ  موضوع  دا  ده، 

رشیکه کړې چې که د نظامیانو له پاره بېله یوه شفاخانه 

به ډېره لوی کار ويش  دا  د والیت په سطح جوړ يش 

او د هغوی د ناروغانو او ټپیانو درملنه هلته ويش، خو 

دغه  هم  اوس  شوی،  نه دی  اقدام  هېڅ  پورې  اوسه  تر 

موضوع موږ وړاندیز کړې ده، نو وبه ګورو چې څنګه 

کېږي.«

دا په داسې حال کې ده چې د دغه والیت خلک د غزين 

رسټکوي  څخه  خدمتونو  ناسمو  له  شفاخانې  ملکي 

چې یو المل یې هم د ناروغانو زیاته ګڼه ګوڼه او په یوه 

شفاخانه کې د ملکي او نظامي ناروغانو او ټپیانو په یو 

ځای درمله بلل کېږي.

فاجعۀ موعود؛ دانش آموزی که زنده ماند »دکتر« شد

د غزين اوسېدونکي:

 ملکي او نظامي روغتونونه دې رسه جال يش
دادگـاه عبدالرزاق وحیـدی را 

بـی گنـاه اعـالم کـرد
ممنوعیت استفاده از دانش آموزان 

در محفل های پذیرایی


