
نشست  پنجمین  در  دیروز  امورخارجه،  وزیر  ربانی  صالح الدین 
قضیه  پیرامون  اسالمی  همکاری  های  سازمان  سران  فوق العاده 

فلسطین و قدس در جاکارتا پایتخت اندونزیا اشتراک کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به حمایت همیشگی افغانستان از داعیة 
برحق مردم فلسطین اظهارداشت که حمایت همیشگی افغانستان 

سازمان  در  فلسطین  مردم  حقه  حقوق  کمیته  معاون  عنوان  به 
خواست  و  فلسطین  قضیه  اهمیت  نشانة  اسالمی،  همکاری های 

مشروع مردم آن، می باشد.
با  ربانی  صالح الدین  امورخارجه،  وزارت  خبرنامه  از  نقل  به 
اشغالی  سرزمین  های  در  شهرک سازی ها  منفی  نتایج  به  اشاره 
ادامه  فلسطینی ها،  زیربناهای  و  خانه ها  »تخریب  گفت:  فلسطین 
فعالیت های شهرک سازی در قلمروهای اشغال شده، ایجاد موانع و 
محدودیت ها از جمله تالش های سیستماتیک برای یهودی سازی 
قدس شریف، دورنمای آغاز گفت وگوهای مستقیم و نتیجه محور 

را میان هردو طرف، تضعیف ساخته است.«
راه  براساس  فلسطین  مستقل  دولت  ایجاد  که  افزود  ربانی  آقای 
قبلی سال ۱۹۶۷،  پیشنهاد سرحدات  مطابق  دولت  دو  میان  حل 
مطمین ترین شیوه برای حل عادالنه، جامع و پایدار مسئله فلسطین 

می باشد.

نماینده گان مجلس در دور اول انتخابات هیإت 
اداری، توانستند دبیر خویش را برگزیند و باقی 
هیچ کدام از نامزدان معاون اول، معاون دوم، و 
نایب دبیر نتوانستند آرای الزم را برای عضویت 

در هیإت اداری کسب کنند.
نماینده گان،  مجلس  دوشنبة  روز  انتخابات  در 
به  تایید،  رای   ۱۱۷ کسب  با  انعامی  عبدالروف 

عنوان دبیر مجلس انتخاب شد.
پست  این  در  نیز  گذشته  سال  انعامی  آقای 

انتخاب شده بود.
در برابر آقای انعامی، فریده حمیدی قرار داشت 
که با کسب ۸۵ رای تایید نتوانست آرای الزم را 

برای احراز این پست به دست آورد.
در معاونیت اول نیز ظاهر قدیر، میرویس یاسینی، 
عبدالقادر زازی و عبدالحفیظ منصور نامزد بودند 
که هیچ کدام نتوانستند در دور اول این پست را 

از آن خود کنند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، نامزدانی 
که در دور اول نتوانند آرای الزم را برای کسب 

عضویت در هیات اداری به دست بیاورند، دور 
دوم انتخابات میان دو شخصی که بیشترین آرا 

را دارند، برگزار می شود.
دور دوم انتخابات معاونیت اول میان ظاهر قدیر 
که در دور اول ۸۶ رای تایید داشت و میرویس 
داشت  تایید  رای   ۵۱ اول  دور  در  که  یاسینی 

برگزار خواهد شد.
رحمانی،  عبدالرحمان  نیز  دوم  معاونیت  در 
عبدالقیوم سجادی و محمد نذیر احمدزی نامزد 

بودند، ولی هیچ کدام برنده نشدند.
در دور دوم انتخابات هیات اداری برای معاونیت 
دوم، عبدالقیوم سجادی که در دور اول ۶۹ رای 
اول  نذیر احمدزی که در دور  داشت و محمد 

۸۵ رای تایید داشت، برگزار خواهد شد.
عرفان،  اهلل  عرفان  نیز  منشی  نایب  پست  برای 
ربابه پروانی و وژمه صافی با هم رقابت کردند 

که هیچ کدام برنده نشدند.
پروانی  ربابه  تایید،  رای   ۱۰۵ عرفان  اهلل  عرفان 
تایید  نیز ۳۶ رای  تایید و وژمه صافی  ۴۰ رای 

داشتند.
بنابراین، دور دوم انتخابات میان عرفان اهلل عرفان 

و ربابه پروانی برگزار خواهد شد.
هیات  دیروز  انتخابات  در  شده  استفاده  آرای 
برای  نامزد  هر  و  بود  رای   ۲۲۰ مجلس  اداری 
کسب عضویت در هیات اداری به ۱۱۱ رای نیاز 

داشت.
نامزدان  میان  انتخابات  دوم  دور  است  قرار 
معاونیت اول، دوم و نایب منشی مجلس امروز 

برگزار شود.

اگر اعضای کمیتۀ گزینش به یک آدرس سیاسی متعلق باشند، کمیشنران 
کمیسیون ها هم افراد وابسته و غیرمستقل خواهند بود و طبیعتاً انتخابات های 

پیِش  رو بار دیگر با تقلب های گسترده همراه خواهد بود. چنان چه کمیتۀ گزینش 
دورۀ حامد کرزی که متشکل از رؤسای کنونی مجلسین، رییس حقوق بشر، رییس 
دادگاه عالی و برخی اشخاص  دیگر بود، بحرانی را به وجود آورد که افغانستان را 

به چهارده سال پیش برگشتاند و کشور را در یک رویارویی تمام عیار قرار داد.
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خشم با دیوانه گي آغاز مي شود و با پشیماني پایان 
مي پذیرد.
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تالش  برای یهودی سازی قدس، دورنمای صلح را ضعیف ساخته است

پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت هژدهم حوت 
دومین سالگرد وداع مارشال محمد قسیم فهیم
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یادبود از مرحوم مارشال فهیم، مروری است بر برگه ای از تاریخ 
دشمنان  مقابل  در  سخت  مقاومت  از  حکایت  تاهنوز  که  کشور 
سر سخت داشته، مقاومتی که دشمنان را می هراساند و دوستان را 

امیدوار نگه می داشت. 
فریب کارانة   ژست های  و  سیاسی  رنگارنگ  بازی های  وجود  با 
تا آخرین  امروز کاماًل مشهود است، وی  همپایگان دولتی اش که 
نتوانست  سیاسی  خدعة  هیچ  و  ماند  وفادار  مقاومت  به  رمق 
منحرفش  بود،  گزیده  راهی که  از  و  نماید  تضعیف  را  روحیه اش 

سازد.
به نیابت از بنیاد شهید مسعود و خانواده مسعود شهید، به روح پر 
فتوح مارشال درود می فرستیم، به فامیل محترم شان و به خانواده 

جهاد و مقاومت و مردم افغانستان عرض تسلیت می نماییم.
احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود



شـورای  کارِی  سـال  ششـمین  یکشـنبه،  روز 
ملـی در یـک مراسـِم رسـمی آغـاز یافـت. در 
ایـن مراسـم، مقام هـای بلندپایـة کشـور حضور 
داشـتند و خالف سـال های گذشـته، بیانیه هایی 
کـه ارایـه شـد، چنـدان بلنــد نبودنـد. امـا یک 
چیـِز مشـترک در حال وهوای محفـل و بیانیه ها 
وجـود داشـت کـه شـاید کمتـر مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه باشـد و آن  نیـز فضـای یـأس و 
ناامیدی یـی بـود کـه هـم تـاالر را پُر کـرده بود 

و هـم سـخنرانی ها را. 
صحبت هـای  در  نماینـده گان  مجلـس  رییـس 
کوتـاه خـود، فقـط به مشـکالتی اشـاره کرد که 
افغانسـتان را فـرا گرفتـه اسـت. او گفـت که با 
آمـدن دولـت وحـدت ملـی؛ ناامنی، بـی کاری، 
فقـر و ناامیـدی به صـورِت چشـم گیری افزایش 
یافتـه اسـت. او از سـران دولـت وحـدت ملـی 
خواسـت کـه بـه ایـن چالش هـا و مشـکالت 
رسـیده گی کننـد و بـه انتظـاراِت مـردم پاسـخ 

  . هند د
اصلی تریـن  عنـوان  بـه  غنـی  رییس جمهـور 
سـخنراِن این جمع که رسـمًا سـال کارِی جدیِد 
شـورای ملـی را افتتـاح کـرد نیـز حرف هـای 
زیـادی بـرای گفتـن نداشـت. او کـه همـواره 
در محافـل و مجالـس بـا لـِب خنـدان ظاهـر 
می شـود و گاه بـا مـزاح و شـوخی می خواهـد 
جلـب توجـه کنـد، در ایـن مراسـم ناراحـت 
نظـر می رسـید. شـاید بخشـی  بـه  پریشـان  و 
از ناراحتـی و پریشـان حالی او، بـه رویـدادی 
رابطـه داشـت کـه هنگام شـروع سـخنرانی اش 

افتاد.  اتفـاق 
قـرار  تریبـون  پشـت  رییس جمهـوری  وقتـی 
گرفـت، یکـی از اعضـای مجلـس  از جایـش 
کـه  گفـت  حرف هایـی  برایـش  و  شـد  بلنـد 
هرچنـد قابـل فهـم نبودنـد ولـی مشـخص بود 
ایـن  دنبـال  بـه  انتقادآمیزنـد.  حرف هـای  کـه 
سـخنان، محافظـان رییس جمهـوری  بـه سـوی 
ایـن فـرد حرکـت کردنـد و قبـل از آن کـه با او 
خـودش صحـِن  بگیـرد،  برخـوردی صـورت 
مجلـس را تـرک گفـت. رییس جمهـوری نیـز 
بـدون آن که به این مسـأله اشـاره داشـته باشـد، 
یک راسـت به سـوی سـخنرانِی نوشـته شده اش 

رفـت و آن را به اصطـالح قرائـت کـرد. 
آقـای غنـی نه سـخنراِن خوبـی اسـت و نه هم 
متن خـواِن خوبـی. او متـن آماده شـده را چنـان 

بـا اغـالط فاحـش و درهـم و برهـم خواند که 
کمتـر می شـد ربـِط جمـالت و کلمـات را بـا 
این بـار  ضمـن  در  کـرد.  تشـخیص  یکدیگـر 
رییس جمهـوری بـا لکنـت و بی حالـِی بیشـتر 
نسـبت بـه گذشـته سـخنرانی اش را ایـراد کرد. 
مثـل ایـن بـود کـه کاری را از روی بی میلـی بر 
او تحمیـل کـرده باشـند و او نیـز ناگزیر اسـت 

آن را انجـام دهـد! 
آقـای غنـی در ایـن سـخنرانی که بیشـتر همان 
حـرِف  بـود،  برجسـته  قرائت محـورش  لحـن 
تـازه و نـوی بـرای گفتـن نداشـت. او همـان 
حرف هـای رییـس مجلـس را بـا کمـی ظرافت 
ارایـه کـرد. او نیـز اعتـراف کـرد که مشـکالت 
سـراپای کشـور را گرفتـه اسـت، ولـی گفـت 
کـه وضعیـت بـه سـمِت بهبـودی مـی رود. او 
جنـِگ  موجـب  کـه  دندغـوری  توافق نامـة  از 
بغـالن شـد و وزیـرش  در والیـت  تمام عیـار 
کـه در پـای آن امضـا کـرده بـود، به صـورِت 
تلویحـی دفـاع کـرد. او گفـت که از یک سـال 
پیـش، کار روی ایـن توافق نامـه جریـان داشـته 
ایـن  مسـأله،  حساسـیت های  بـه  توجـه  بـا  و 
تصمیـم اجرایـی شـده اسـت. امـا آقـای غنـی 
نگفـت کـه چـرا دولـت توافق نامه یـی را امضـا 
کـرده کـه به صـورت دراماتیـک، وضعیـت در 
یکـی از نقـاط امـِن کشـور را به خطـر روبه رو 
کـرده اسـت. او همچنیـن از ارادۀ قـوی دولـت 
در سـرکوب مخالفـان سـخن گفت و شـایعاتی 
مبنـی بـر واگـذاری مناطـق بـه مخالفـان را رد 

 . د کر
آقـای غنی تالش کرد نشـان دهد کـه دولت در 
تأمیـن امنیـت ارادۀ قـوی دارد و بـرای برآورده 
اسـتفاده  خـود  امکانـاِت  تمـام  از  آن،  شـدن 
می کنـد. بعـداً آقـای غنـی به صـورت مفصل تر 
تمرکـز  صلـح  پُرجنجـال  گفت وگوهـای  بـر 
کـرد؛ گفت وگوهایـی که قبـل از آغـاز، آن گونه 
کـه بـه نظـر می رسـد، بـه شکسـت انجامیـده 
اسـت. ولـی او شکسـت گفت وگوهـای صلـح 
را نپذیرفـت و از پیشـرفت های دولـت در ایـن 

عرصـه خبـر داد. 
آقـای غنـی بـا اشـاره بـه انتقادهایـی کـه ایـن 
روزهـا می شـود، گفـت کـه صلـح در اولویـت 
کارِی دولـت قـرار دارد و بـرای تأمیـن آن، از 
همـة گزینه هـای موجود اسـتفاده می بـرد. آقای 
غنـی همچنیـن گفـت کـه بـا ارزش هـای نظام 

و قانـوِن اساسـی معاملـه نخواهـد کـرد. او بـه 
شـفافیت گفت وگوهـا نیـز اشـاره کـرد و گفت 
کـه همـه  چیـز به صورت واضـح انجـام خواهد 
از  قبـل،  دفعه هـای  خـالف  این بـار  او  شـد. 

حرکت هـای محتاطانـه سـخن نگفـت.
 بـا ایـن حـال، از سـخنان آقـای غنـی چنیـن 
آغـاز  بـه  نسـبت  او  کـه  نمی شـد  اسـتنباط 
باشـد.  خوش بیـن  صلـح  گفت وگوهـای 
در  او  سـخناِن  در  دلـی  دو  و  هـراس  نوعـی 
داشـت.  وجـود  صلـح  گفت گوهـای  مـورد 
او مثـل همیشـه از طالبـان و حـزب اسـالمی 
شـاخة حکمتیـار خواسـت کـه خط خـود را از 
گروه هـای »غیرافغانـی« جـدا سـازند و نشـان 

افغان«انـد.  و  »مسـلمان  کـه  دهنـد 
آقـای غنـی در مـورد گروه هـای تمامیت خـواه 
انجـام  را  اشـتباهی  همـان  خشـونت طلب،  و 
می دهـد کـه پیـش از او آقـای کـرزی انجـام 
داده بـود. او بـدون آن که تصور روشـنی از خط 
فکـرِی گروه هایـی مثـل طالبـان داشـته باشـد، 
را  نظـام  ارزش هـای  کـه  می خواهـد  آن هـا  از 
بپذیرنـد. در حالـی کـه گروه هایـی مثـل طالبان 
پیـش از آن کـه خـود را بـه اصطـالح« افغـان« 
بداننـد، بـه خط فکـرِی خود وابسـته گی نشـان 
می دهنـد. خـط اصلِی ایـن گروه ها کـه آن ها را 
بـه یکدیگر پیونـد می دهـد، خـط ایدیولوژیک 
اسـت. شـاید آن هـا تعریـِف مشـخص و دقیقی 
از ایدیولوژی نداشـته باشـند، ولی نـوع تفکر و 
اندیشـة آن هـا همـة ویژه گی هـای ایدیولوژیک 

را داراسـت. 
مثـل  گروه هایـی  بـه  را  خـود  طالبـان  گـروه 
داعـش و تحریک اسـالمِی ازبکسـتان نزدیک تر 
تـا احـزاب و سـازمان هایی  احسـاس می کنـد 
کـه در داخِل کشـور حضـور دارند. ایـن گروه، 
هدف هایـی فراتـر از افغانسـتان را دنبال می کند 
و ایـن چیـزی نیسـت کـه پوشـیده باشـد. مگر 
بـه  چشـم  حاکمیت شـان،  زمـان  در  طالبـان 
بودنـد؟  ندوختـه  میانـه  آسـیای  کشـورهای 
آیـا القاعـده در داخـل افغانسـتان، برنامه هـای 

»جهانـی«ِ خـود را دنبـال نمی کـرد؟ 
دیدگاه هـای  در  تغییـری  هیـچ  مسـلمًا 
اصلـِی گـروه طالبـان به وجـود نیامـده و اگـر 
را  مسـأله  ایـن  افغانسـتان  رییس جمهـوری 
نمی توانـد ببینـد، مشـکل در دید ایشـان اسـت، 

نـه جـای دیگـر!  
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احمـــد عمران

وقتی حرفی برای گفتن نباشد!
نگاهی به سخنرانی رییس جمهوری در مراسم گشایش شورای ملی

 

توسط  نماینده گان،  مجلس  ششم  دور  یکشنبه،  روز 
رییس جمهوری ُگشایش یافت. اگرچه مجلس در سال هایی 
فراتر از عمِر قانونی اش ایفای وظیفه می کند و در نظِر برخی ها 
که  این است  اما حقیقت  مواجه می باشد؛  قانونی  با مشکل 
همین مجلس تا زمان برگزاری انتخابات، مشروعیت دارد و 
تا زمانی که انتخابات برگزار نشود، همین مجلس به عنوان 

قوۀ مقننه منطقًا باید به کارش ادامه  دهد. 
باید  است،  کرده  آغاز  را  کارش  مجلس  که  حاال  اما 
اولویت های کارِی خود را عاقالنه برگزیند؛ زیرا کشور در 
شرایِط خاص و خطیری قرار دارد و مجلس باید با درک ِ این 
شرایط، در کنار رای دادن به نامزدان معرفی شده، گام هایی 
در جهت کشاندِن حکومت به رونِد قانونیت و قانون مداری 

روی دست گیرد.
این مجلس که برآمده از مشکالتی ست که بر سِر انتخابات 
کشور،  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  جهت  در  می باید  آمده، 
گام های اساسی را بردارد؛ زیرا تا زمانی که مجلس به صورِت 
قاطع به این مسأله توجه نکند، داستاِن اصالحات می تواند از 

این هم طوالنی تر شود. 
متأسفانه اما برخی از نماینده گان مجلس باور دارند که هرچه 
مشکالت بر سِر تطبیق توافق نامة سیاسی و اصالح نهادهای 
بیفتند، منافِع  انتخاباتی بیشتر شود و کارها بیشتر به تعویق 
آنان نیز بیشتر تأمین می گردد. زیرا آنان تا زمانی که انتخابات 
برگزار نشود، به کارشان ادامه داده می توانند. اما انتظارِ ما این 
است که نماینده گان مردم به جای این که دنبال منافِع فردی 
باشند و از این شر عمومی، خیر شخصی شان را جست وجو 

کنند، به منافع و مصالِح کشور بیندیشند. 
در شرایط کنونی، مجلس باید بر تطبیِق توافق نامة سیاسی یی 
که مبنای مشروعیت دولت وحدت ملی است، متمرکز باشد؛ 
انتخابات  و  نشود  عملی  توافق نامه  این  که  زمانی  تا  زیرا 
شکل  به  نظام  و  نیاید  میان  به  لویه جرگه  و  نگردد  برگزار 
سمت  به  دولت  این  که  است  نکند، سخت  تغییر  آن  الزمِ 

قانون مداری حرکت کند.
تطبیق  چگونه گی  از  نماینده گان  مجلس  که  است  نیاز   
نظارِت  قانون مداری  سوی  به  رفتن  و  سیاسی  توافق نامة 
جدی کند. مسلمًا تقسیم پنجاه درصدی قدرت میان دو تیم، 
هنوز به حاِل خود باقی مانده و نیز اصالحات در نهادهای 
این  می باید  ما  آن که  حال  است.  نگرفته  صورت  انتخاباتی 
روزها  به سوی برگزاری لویه جرگه می رفتیم و بر بزرگ ترین 
آرزوی مردم جامة عمل می پوشاندیم. اما چنان پیداست که 
تالش  در  سیاسی،  توافق نامة  زدن  دور  با  ریاست جمهوری 

متمرکز ساختِن قدرت است.
از گذشِت  تقلب پس  از  پُر  انتخاباِت  نتایج  اعالم مسخرۀ   
هجده ماه، بازِی شرم آوری بود که به هدف به چالش مواجه 
می بینیم  بنابرین  گرفت.  صورت  سیاسی  توافق نامة  کردِن 
صورت  شد،  داده  وعده  آن چه  به  نسبت  تعهدی  هیچ  که 
نمی گیرد، و هم ریاست جمهوری در انجامِ تعهداتش کوتاهی 
سیاسی  توافق نامة  از  دفاع  در  اجرایی  ریاست  هم  و  کرده 

انعطاف نشان داده است.
گفت وگوهای  و  صلح  بحث  که  می بینیم  دیگر،  طرف  از   
چهارجانبه نیز با مشکالِت شدیدی روبه رو شده و پاکستان 
هنوز هیچ کاری در این راستا انجام نداده است. در بهار پیِش 
رو وضعیت امنیتی می تواند خراب تر از گذشته شود؛ چنان که 
والیت های  در  ولسوالی هایی  واگذاری  شاهد  اکنون  همین 

هلمند، زابل و ارزگان و خوست و پکتیا به طالبان هستیم.
کرده  تغییر  کنونی  شرایط  در  مجلس  اولویت های  بنابرین   
است. مجلس باید همة این اتفاق ها را پی بگیرد. تا زمانی 
مرجع  طرف  از  که  نکند  احساس  ریاست جمهوری  که 
هر  به  دست  می گیرد،  قرار  بازخواست  مورد  باصالحیتی 

اقدامی که بخواهد می زند.
ساده یی  مسالة  طالبان،  به  کشور  از  بخش هایی  واگذاری 
نیست که در برابر آن خاموشی اختیار کرد. حاال دیده شود 
یا  که مجلس موارد مطرح شده را مورد توجه قرار می دهد 
بازهم به ساِن گذشته از همة این اتفاق ها چشم می پوشد و 

فقط به زد و بندهای درون پارلمانی مصروف می گردد.

اولویت های کارِی مجلس 

نماینده گان
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از تجلیل های نمادین خسته شده ایم

زنانی که به عنوان آمران جندر و مشاوران 
زن در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی 
زنان  مشکالت  و  درد  از  می کنند،  کار 

افغانستان بی خبر اند.
می گویند:  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
اگر رهبران حکومت می خواهند مشکالت 
زنان از ریشه حل شود، پس باید در رإس 
که  بگمارند  را  کسانی  جندر  ریاست های 
دارای تحصیالت عالی بوده و از درد زنان 

سرزمین شان آگاه باشند.
زن  حقوق  فعاالن  از  یکی  گیالنی  فتانه 
شکل  به  مارچ  هشتم  تجلیل  از  انتفاد  با 
نمادین و سمبولیک گفت: زنان افغانستان 
از تجلیل های نمادین هشت مارچ خسته و 

دل زده شده اند.
به  حکومت  رهبران  کرد:  تاکید  او 
زنان  به  مارچ  هشت  گفتن  تبریک  جای 
آنان  پسران  برای  را  کار  زمینه  افغانستان، 
فراهم کند تا از غرق شدن در دریاها نجات 

پیدا کنند.
به گفته بانو گیالنی: زنانی که به عنوان آمران 
جندر و مشاوران زن در ریاست جمهوری 
و  درد  از  می کنند،  کار  ریاست اجرایی  و 

مشکالت زنان افغانستان بی خبر اند.
این فعال حقوف زن تصریح کرد: این زنان 
فقیر  زنان  میان  در  و  والیت  به  هیچ گاه 
حضور نداشتند تا مشکالت آنان را درک 
کرده به رهبران حکومت انتقال دهند، بل 
برنامه های  و  لوکس  موتر های  در  همیشه 

نمایشی حضور داشتند.
چون  بانوان  نماینده گان  این  افزود:  وی 
همیشه در برنامه های مفشن حضور داشتند 
و در برنامه های شان هم زنان همتراز خود 
درک  هیچگاه  بنابراین  کردند،  دعوت  را 

نفس  ما  جامعه  در  هم  زنانی  که  نکردند 
محتاج  نان شب شان  به  حتا  که  می کشند 

اند.
او با انتقاد از حکومت گفت: اگر رهبران 
را  زنان  مشکالت  می خواهند  حکومت 
راس  در  باید  پس  سازند،  حل  ریشه  از 
که  بگمارند  را  کسانی  جندر  ریاست های 
دارایی تحصیالت عالی بوده و از درد زنان 

سرزمین شان آگاه باشند.
شهال فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه 
وجود  با  گفت:  ماندگار  روزنامه  به  کابل 
ریاست های  و  کمیته   ایجاد  برای  اینکه 
فعاالن  و  نهادهای  وزارت خانه،  جندر 
اما  کشیدند؛  بسیار  زحمت  زن  حقوق 
پس از گذشت چند سال این ریاست های 
مانده  باقی  سبمولیک  و  نمادین  شکل  به 

است.
بانو فرید تاکید کرد: با آنکه دراکثریت یا 
تمامی وزارت خانه ها کمیته و ریاست های 
فقط  حضور  این  اما  شده،  ایجاد  جندر 
فزیکی است و کاری موثری انجام ندادند.
به گفته این استاد دانشگاه: اکثریت آمران 
جندر چون براساس روابط برگزیده شدند، 
از مسایل جندر ناآگاه اند و نمی دانند که 
یک  به  مبدل  و  دهند  انجام  چه کارهای 

مامور عادی همان وزارت خانه شده اند.
انتقاد از آمران جندر تصریح  با  بانو فرید 
گرفته  تصامیمی  وقت ها  بسیاری  کرد: 
این  اما  است،  زنان  ضرر  به  که  می شود 
این  که  نمی کنند  درک  حتا  جندر  آمران 

تصمیم نادرست و به نفع زنان نیست.
اکنون تصمیم  دلیل  به همین  او می گوید: 
در  جندر  آمران  این  نقش  تا  شده  گرفته 
بخش تقرر و تصمیم گیری، بیشتر شود تا 

ظرفیت جذب زنان در وزارت خانه ها باال 
برود.

وزارت  که  است  باور  این  به  فرید  استاد 
زنان باید برای تقرری زنان به حیث آمران 
اقدام  و شایسته گی  لیاقت  براساس  جندر 
کند و دیگر اجازه ندهد زنانیکه روابط و 
را  آمران جندر  دارند، پست های  شناخت 
غصب کنند و مانع حضور زنان توانمند و 

شایسته در این پست ها شوند.
شورای  عضو  سرابی  حبیبه  حال،  این  با 
از  بزرگداشت  نشست  در  صلح  عالی 
در  جندر  واحدهای  گفت:  مارچ  هشت 
وزارت خانه ها به شکل نمادین باقی مانده 
روز  از  نمایشی  تجلیل  کارشان  تنها  و 

جهانی زن است.
مارچ  هشت  جریان  در  سرابی:  گفتة  به 
که  زنان  تا  شد  گرفته  تصمیم  امسال 
باید  می کنند  کار  جندر  آمران  حیث  به 
پست های با صالحیتی داشته باشند یعنی 

شخصًا تصمیم گیر باشند.
او تاکید کرد: در دیداری که با آمران جندر 
قرار  بررسی  مورد  مشکالت  این  داشتیم، 
مساله  این  تا  شد  برآن  تصمیم  و  گرفت 
با سران حکومت در میان گذاشته شود و 

برای آن راه حلی جستجو شود.
ملکی  خدمات  آمرجندر  فایق  ساجده 
اخیر  دهه  یک  در  زنان  می گوید: حضور 
کافی  حضور  این  اما  نیست،  انگار  قابل 
نیست و باید از حالت نمادین و سبمولیک 

خارج شود.
اساسی  مشکالت  از  یکی  گفت:  او 
کافی،  بودجه  عدم  جندر،  ریاست های 
پایین  بست های  و  محدود  صالحیت های 
است که برای آمران جندر در نظر گرفته 

شده.
ریاست های  دیگر  کرد: مشکل  تاکید  وی 
اینکه  یعنی  آنان،  حضور  عدم   جندر 
عمومی  جلسات  به  جندر  آمران  هیچگاه 
فراخوانده نمی شوند و در جریان کار قرار 

داده نمی شوند، است.
به باور او، همسان نبودن شغل با تحصیل، 
آمیز  تبعیض  دید  ظرفیت،  بودن  پایین 
از  نبود حمایت سیاسی  به زنان و  نسبت 
روی  پیش  که  اند  جدی  مشکالتی  زنان 
ریاست های جندر وزارت خانه قرار داد که 

باید به آن پرداخته شود.
اکثریت  در  سال  همه  زن  جهانی  روز 
تجلیل  افغانستان  جمله  از  کشورهای 
یک  عنوان  به  روز  این  زنان  و  می شود 
آن  از  و  دانسته  گذار  اثر  و  تاریخی  روز 

بزرگداشت می کنند. 

هارون مجیدی

می گوید  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی  محمد 
فراموش  کشور  ملی  اردوی  شهدای  خون  که 

نخواهد شد.
آقای غنی در مراسم هشتمین دور فراغت افسران 
اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم در کابل خطاب 
از  را  خود  هستید  افغان  »اگر  گفت:  طالبان  به 

تروریستان جدا کنید و به ما بپیوندید«.
را  افسران  این  فراغت  مراسم،  این  در  غنی  آقای 
که  است  این  ما  تعهد  که  افزود  و  گفت  تبریک 
خون شهدای اردوی ملی کشور فراموش نخواهد 

شد.
رییس جمهور غنی در مورد اردوی ملی افغانستان 
سیاست،  از  دور  به  مسلکی،  اردو،  این  که  گفت 

آگاه با اصول اسالمی و ملی است.
خواهان  افغانستان  دولت  غنی:  آقای  گفتة  به 

صلح پایدار در کشور است، اما افراد و گروه های 
حکومت  و  مردم  برابر  در  که  هراس افگنی 
می جنگند، از سوی نیروهای امنیتی کشور سرکوب 

خواهند شد.
در هشتمین دور فراغت افسران نظامی، ۵۴۹ تن از 

اکادمی نظامی کشور فارغ التحصیل شدند.
آقای غنی در این مراسم به مسألة صلح اشاره کرد 
و گفت که ما صلح می خواهیم، اما کسی که جنگ 
افزود  او  شد.  خواهد  سرکوب  شدت  به  می کند 
منطقه یی در  القاعده، داعش و تروریست های  که 
شان  خانة  افغانستان  در  و  ندارد  جایی  افغانستان 

خراب خواهد شد.
اجرایی  این در حالی است که مسووالن ریاست 
افتادن  تعویق  به  از  ملی  وحدت  حکومت 
گفت وگوهای صلح با طالبان خبر داده اند. به گفتة 
آنان، گفت وگوهای رودرروی دولت افغانستان با 

طالبان برای یک یا دو هفته به تعویق افتاده است.
اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون  فیصل  جاوید 
به رسانه ها گفته است که حکومت کاماًل آمادگی 
برای آغاز این گفت وگوها را داشت؛ اما این روند 

با کمی تأخیر شروع خواهد شد.

آقای فیصل بیان داشته که تالش گروه چهارجانبه 
گفت وگوهای  سریع تر  چه  هر  شروع  برای 
جریان  طالبان  با  افغانستان  حکومت  رودرروی 

دارد.

رییس جمهور به طالبان:

خود را از تروریستان جدا سازید

ناجیه نوری  

محمد مجتبی
ارگ ریاست جمهوری در تالش دست یابی به 
ترکیِب دل بخواه در کمیتة گزینش می باشد. 

منابع می گویند که ارگ به دنبال حذف دو تن 
از اعضای کمیتة گزینش است که از آدرس 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  و  خبرنگاران 
خدمات ملکی به این کمیته معرفی شده اند.   
محمدنادر هوتک از آدرس کارکنان خدمات 
ملکی و فهیم دشتی از سوی ژورنالیستان و 
معرفی  کمیته  این  به  افغانستان  خبرنگاران 
شده اند. آنان از چهره های بی طرف محسوب 
شده و به آدرس مشخِص سیاسی یی متعلق 

نمی باشند. 
در ترکیب کمیتة گزینش، نماینده گان دادگاه 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  عالی، 
اصالحات  مستقل  کمیسیون  اساسی،  قانون 
مستقل  کمیسیون  ملکی،  خدمات  و  اداری 
افغانستان،  خبرنگاران  اتحادیة  بشر،  حقوق 
مدنی  جامعة  نهاد های  و  افغان  زنان  شبکة 

مرتبط با انتخابات حضور دارند.  
البته در فرمان جدید رییس جمهوری دو تن 
از اعضای شورای ملی نیز به اعضای کمیتة 
گزینش افزوده شده اند. به این اساس، تعداد 

اعضای این کمیته به ۹ تن خواهد رسید. 
افراد  تعیین  برای  گزینش  کمیتة  اعضای 
متعهد، مسلکی و بی طرف در رأس نهادهای 
بی طرف،  مستقل،  باید  الزامًا  انتخاباتی، 
باشند.  نفوذ  غیرقابل  و  مسلکی  غیرسیاسی، 
اما اکنون ارگ به دلیِل عالوه شدن نماینده گان 
در  گزینش،  کمیتة  ترکیب  در  ملی  شورای 
خبرنگاران  اتحادیة  نمایندۀ  که  است  تالش 
مستقل  کمیسیون  نمایندۀ  و  افغانستان 
از  را  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 

فهرست کمیتة گزینش حذف نماید.
انتخاب  با  ابتدا  از  ارگ  که  می گویند  منابع 
نماینده گی  به  آزاد  و  مستقل  شخصیت های 
از رسانه ها و نهادهای جامعة مدنی، مشکل 
گزینش  کمیتة  کار  دلیل  همین  به  و  داشت 

هفته ها معطل گردید. 
واضح است که نماینده گان زنان و خبرنگاران 
آزاد  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  نتیجة  در 
انتخاب شده اند و مهم نیست که به چه قوم 
این است  مهم  بلکه  متعلق هستند؛  زبانی  و 
که آن ها بی طرف و مستقل هستند و به کسی 

وابسته نمی باشند. 
هر  که  می گویند  مدنی  نهادهای  اعضای 
نوع تغییر در کمیتة گزینش، زمینة معامله را 
و  شفافیت  و  فراهم،  سیاسی  حلقات  برای 
بن بست  با  را  کمیته گزینش  کارِ  استقاللیِت 

مواجه خواهد کرد.
این گونه اقدامات بار دیگر پروسة اصالحات 
خواهد  تأخیر  به  را  انتخاباتی  نهادهای  در 
تازه  جنجاِل  و  کشمکش  باعث  و  انداخت 

خواهد شد. 
پیشنهاد  و  انتخاباتی  قوانین  اساس  بر 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی، کمیتة گزینش 
کمیشنران  معرفی  و  انتخاب  مسوولیت 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  

شکایت های انتخاباتی را برعهده دارد. 
ترکیب  با  جدی  دهم  تاریخ  به  کمیته  این 
هفت نفری به کار آغاز کرد و اما رد فرمان 
مجلس  سوی  از  جمهوری  رییس  تقنینی 
سبب شد که کار این کمیته به حالت تعلیق 

قرار گیرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که آن چه 
در کمیتة گزینش بسیار مهم است، استقالل 

اعضا و شفافیت در کار آن ها می باشد. 
به  اگر اعضای کمیتة گزینش  باور آن ها،  به 
باشند، کمیشنران  یک آدرس سیاسی متعلق 
غیرمستقل  و  وابسته  افراد  هم  کمیسیون ها 
پیِش  انتخابات های  طبیعتًا  و  بود  خواهند 
همراه  گسترده  تقلب های  با  دیگر  بار   رو 
دورۀ  گزینش  کمیتة  چنان چه  بود.  خواهد 
کنونی  رؤسای  از  متشکل  که  کرزی  حامد 
دادگاه  رییس  بشر،  حقوق  رییس  مجلسین، 
عالی و برخی اشخاص  دیگر بود، بحرانی 
را به وجود آورد که افغانستان را به چهارده 
یک  در  را  کشور  و  برگشتاند  پیش  سال 

رویارویی تمام عیار قرار داد. 
بشر،  حقوق  کمیسیون  رؤسای  همین 
بودند  عالی  دادگاه  و  ملی  مجلسین شورای 
که یوسف نورستانی، ستار سعادت، هوتکی 
و... را برگزیدند و سرانجام تحت مدیریت 
انتخابات  بدترین  افغانستان  انتخابات  آن ها، 

تاریخ نام گرفت. 
رییس  و  عالی  دادگاه  رییس  هم  اکنون 
به  وابسته  چهره ها یی  بشر  حقوق  کمیسیون 
مجلسین  رؤسای  و  هستند  رییس جمهوری 
و  قومی  منافع  حافظ  می توانند  فقط  هم 

گروهی خویش باشند.
بشر،  حقوق  کمیسیون  رییس  ثمر  سیما   
و  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
در  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  فضل هادی 
نتیجة  و  بودند  عضو  قبلی  گزینش  کمیتة 
آشکار  افغانستان  مردم  همة  برای  آن ها  کار 

می باشد. 
از  دور  به  گزینش  کمیتة  باید  این رو،  از 
تشکیل  مداخله های سیاسی و جناح بندی ها 
شود و به کار آغاز کند تا بار دیگر انتخابات 

در افغانستان، آبروی دموکراسی را نبرد! 
انتخاباتی  نظام  خواستار  افغانستان  مردم 
تالش  هستند.  شفاف  و  حساب ده  مستقل، 
و  گزینش  کمیتة  ترکیب  در  نفوذ  برای 
کمیسیون های انتخاباتی، نتیجه یی جز تکرار 

تقلب و بحران سراسری نخواهد داشت. 

ارگبهدنبالکمیتۀگزینِشدلبخواه

در انتظار نورستانی، سعادت و امرخیل دیگر



رسانه در دنیای امروز، پلی میان حادثه و مردم است. 
دارد،  خبری  ارزش  و  می افتد  اتفاق  که  حادثه یی  هر 
می شود.  رسانیده  مردم  اطالع  به  رسانه ها  طریق  از 
و  فکر کردن  واقع، شکل  در  اطالع رسانی  با  رسانه ها 
واکنِش مردم را نسبت به هر رویدادی )خبر( مدیریت 
با  افغانستان  که  زیستی یی  محیط  می کنند. چالش های 
افغانستان  آن روبه روست و مزیت هایی که جغرافیای 
دارد،  زمینه  این  در  دیگر  کشورهای  برخی  به  نسبت 
اطالع رسانِی  زمینة  در  را  ما  کشور  رسانه های  نقش 
مثبت محیط زیستی  از نکات  چالش ها و آگاهی دهی 

بسیار برجسته ساخته است.

خبر محیط زیستی
رویدادهایی  است،  منفی نگر  ژانر  یک  اساسًا  خبر 
خبر  البته  اند؛  منفی  بیشتر  که  می یابند  خبری  ارزش 
منفی ذاتًا به هدف اصالح امور نشر می شود و اهمیت 
خبرها،  سایر  مثل  زیستی  محیط  خبررسانی  می یابد. 
ادبیات و کارویژه های تخصصی می طلبد، زبان و فورم 
اصالح گر  انتقادگر،  روشنگر،  باید  زیستی  محیط  خبر 
تمام  واقع  در  زیست  محیط  چون  باشد.  آینده نگر  و 
ابعاد زنده گی انسان ها را احتوا می کند، نباید خبرش 
محیط  خبر  هر  باشد.  کننده  ناامید  و  تخریش کننده 
راه اصالح و  انتقاد می کند،  که  این  زیستی در ضمن 
نقش مردم را در بهبود اوضاع تبیین می کند. اگر این 
به  امید  نباشد، هر خبر محیط زیستی  می تواند  گونه 

زنده گی مردم را کمتر سازد.
کمپاین های محیط زیستی

با افزایش نگرانی ها دربارۀ تغییر اقلیم کرۀ زمین؛ دولت ها، 
سازمان های بین المللی، سازمان های ملی محیط زیستی 
در  اطالع رسانی  برای  را  هنگفتی  هزینه های  افراد،  و 

اند.  تغییرات محیط زیستی سرمایه گذاری کرده  مورد 
ابعاد  از  اطالع رسانی  برای  سرمایه گذاری ها  متأسفانه 
مخرب تغییرات اقلیمی در افغانستان تقریبًا صفر است. 
تخصیص  به  مکلف  افغانستان  دولت  اول،  قدم  در 
بودجة کافی برای کمپاین های محیط زیستی است و در 
قدم دوم، سازمان های بین المللی به خاطر تطبیق مفاد 
کنواسیون )....( و کنواسیون )...( سهمیة جهانی کشور 
ما را از طریق مراجع مسوول باید بپردازند و در قدم 
رسانه ها  زیستی،  محیط  فعال  ملی  سازمان های  سوم، 
سازمانی  مسوولیت های  ادای  برای  باید  همه  افراد،  و 
را  زیستی  محیط  کمپاین های  خویش،  شهروندی  و 

راه اندازی کنند.
گفتمان ملی محیط زیست

با  همکاری  در  افغانستان،  محیط  حفاظت  ملی  ادارۀ 
رسانه ها باید گفتمان ملی محیط زیست را نهادینه سازی 

کند که هدف آن:
اجتماعی  برنامه های  برگزاری  به  رسانه ها  تشویق  ـ 
ارزش های  از  از محیط زیست و حفاظت  تفریحی  و 

محیط زیستی باشد.
ـ ارایة طرح های محیط زیستی مثل استفاده از فضای 
سبز در بگروند برنامه های خبری و غیرخبری رسانه ها.
ـ تشویق رسانه ها برای استفاده از گل و سبزه های تازه 

در طراحی های استیژ برنامه های شان.
ـ تشویق رسانه ها به برگزاری برخی برنامه های شان در 

فضای سبز، باغ، لب دریا، بغل تپه و سر کوه ها.
از  استفاده  به  رسانه ها  گرادننده گان  ترغیب  ـ 
شام  بخیر،  بهاری تان  صبح  مثل:  سبزنگر  اصطالحات 
سردتان در آغوش گرم جهان خوش باد، سبز باشید، 
سبز فکر کنید، سبزنگری آیین انسان های زمین دوست 
است، دنیای تان گل و گلزار باد و ده ها نمونة دیگر از 

این دست.
ـ تدوین این شگردها طی 
یک سند به عنوان کتابچة 
سبز، از طریق ویب سایت 
ادارۀ ملی حفاظت محیط 
پایگاه  سایر  و  زیست 
جهت  انترنتی،  های 

دسترسی همه به آن.
آموزش محیط زیست به 

خانواده ها
دولت افغانستان، رسانه ها 
کشور  شهروندان  تمام  و 
و  آموزش دهی  به  مکلف 
مورد  در  آموزش گیری 
رسانه ها  هستند.  محیط 
پیام های  نشر  با  می توانند 
و  کودک  آموزنده، 
را  ما  پیِر جامعة  و  جوان 
چگونه  که  دهند  آگاهی 
محیط  مسوولیت های 
کنند،  ادا  را  خود  زیستی 
محیط  الفبای  چگونه 
و  بیاموزند  را  زیست 
را  زیست  محیط  چگونه 
به عنوان واالترین ارزش 

جهان ما، پاس بدارند.
زیستی  محیط  مزیت های 

افغانستان
مانند  کشورهایی 
خالی  در  افغانستان 
“توسعة  ملی  برنامة  نبود 
معرض  در  پایدار”، 
محیط  مختلف  تهدیدات 
اما  دارند.  قرار  زیستی 
بعضی  دارای  افغانستان 
زیستی  محیط  مزیت های 
از  بسیاری  که  است 
را  آن  جهان  کشورهای 
ندارند. رسانه ها با انگشت گذاشتن روی این مزیت ها 
که شامل: دست نخورده بودن زمین های زراعتی و غیر 
کاوش های  عدم  آبی،  وافر  منابع  موجودیت  زراعتی، 
جغرافیای  ارگانیک،  زراعتی  تولیدات  بزرگ،  معدنی 
اجرای  عدم  و  چهارفصله  اقلیم  یعنی  گرم  و  سرد 
کشورها  سایر  که  است  توسعه یی  بزرگ  پروژه های 
محیط  استندردهای  بدون  متمادی  سال های  طی 
و  اقلیم  تغییر  به  منجر  که  دادند  انجام  را  آن  زیستی 
آلوده گی های مختلف شد. رسانه ها با انگشت گذاشتن 
روی این مزیت ها؛ مردم افغانستان، سازمان ها و دولت 
را بیاموزانند که در طراحی و اجرای هر پروژۀ بزرگ 
را رعایت  استندردهای محیط زیستی  باید  و کوچک 
کنند و این مزیت کشور ما را به عنوان بهترین مزیت 
عصر حاضر در جهان معرفی کنند. من باور دارم که 
این مزیت می تواند بزرگ ترین دست آورد کشور ما در 

جهاِن پُر از آلوده گِی آیندۀ نه چندان دور باشد. 

محیط  مسایل  به  ژورنالیست ها  پرداخت  روش های 
زیستی

بعضي  رویداد.  نه  است  پروسه  یک  زیست،  محیط 
شنید  به آساني  مي توان  رویداد  مانند  را  گزارش ها  از 
اما  طبیعي.  آفات  و  کثافات  مثاًل  کرد،  مشاهده  و 
حتا  و  زمان  مرور  به  زیستي  محیط  پروسه هاي  اکثر 
مثاًل  مي شود.  معلوم  آن  نتیجة  بعدی  نسل های  در 
حیات  نابودي  جنگل زدایي،  اقلیم،  تغییر  بیابان زایي، 

وحش، از بین رفتن تاالب ها و...
را  گزارش  باید  خود،  امنیت  به  توجه  با  گزارشگر  ـ 
نامِ  ذکر  بدون  را  گزارش  و  نوشته  گروهي  شکل  به 
اشخاص زورمند بنویسد و یا تالش کند که گزارش ها 
را از افراد محلي، موسسات بین المللِي ساکن در ساحه 
و یا افراد بومي به دست آورد تا خطر جاني پیش نیاید. 
گزارشگر محیط زیستي در گزارش خود، باید آمار و 
ارقامِ زیاد را ذکر نکند، چون متخصصین بیشتر با آمار 
صحبت مي کنند. گزارشگر مکلفیت دارد که واژه هاي 
مسلکي را از متخصصین پرسیده و یا از واژه نامه ها پیدا 
کرده و به زباِن ساده براي مخاطبین خود پیشکش کند 

تا باعث گیچِی خواننده نشود.
ـ گزارشگر کوشش کند که گزارش را طوري تهیه نماید 
که تأثیرات مثبت و منفي و چیزی را که تأثیر مستقیم 
گزارش،  بخش  این  و  کند  بیان  دارد،  مردم  سفرۀ  بر 
مشکل ترین کارِ یک گزارشگر را تشکیل مي دهد. اگر 
گزارشگر به روستاهاي دوردست رفته نمي تواند، باید 
آن  در  که  غیردولتي یی  موسساِت  کارمندان  کمِک  به 

مناطق کار مي کنند، معلومات جمع آوري نماید.
ـ اجتناب از گزارش منفي و یا حفظ تعادل در گزارش. 
گزارشگر باید جنبة مثبت گزارش را نیز در نظر بگیرد، 
چه  زیست  محیط   وضعیت  بهبود  به خاطر  مردم  مثاًل 
تغییِر  عادي چه  یا مردمِ  انجام داده مي توانند و  کاری 
مثبتي را آورده مي توانند؛ تا آن ها )مردم( مأیوس نشده 

و خود را ناتوان فکر نکنند. 
و  علمي  پروسة  اکثراً  محیط زیستي  گزارش هاي  ـ 
از زباِن  باید  تخنیکي را در بر مي گیرند و خبرنگاران 
مسلکي اجتناب نموده و بیشتر به زبان مردم صحبت 
طبعیت نگار  باشند.  داشته  بیشتر  تأثیرگزاري  تا  کنند 
نباید از اصطالحات فني هراس داشته باشد، بلکه سعي 
کند آن را بداند و به زبان ساده در گزارش بیاورد. در 
از خود  باید  واژه هاي سبز، نخست  نفهمیدن  صورت 
از واژه نامه ها  بعد،  بپرسد و در مرحلة  مصاحبه شونده 
تهیة  در  که  کند  باید کوشش  کند. گزارش گر  استفاده 
زیست  محیط   و  طبیعت  به  که  اشخاصي  با  گزارش 
نزدیک اند، گفت وگو کند. ضرور نیست ژورنالیست ها 
باید  اما  باشند،  متخصص  زیستی  محیط  مسایل  در 
بدانند که کجا باید رفت تا معلومات دقیق را به منظور 

آگاهي دهی به مردم به دست آورند. 
در  را  مهمی  نقش  جهان،  سراسر  در  عکس برداري  ـ 
بلند بردن آگاهي مردم پیرامون محیط زیست به ویژه در 

ساحات طبیعِي دست ناخورده بازي مي کند.
در  مستقل  شبکه هاي  این که  کنار  در  کشورها  سایر  ـ 
رابطه با طبیعت و محیط زیست دارند، کوشش کرده اند 
که موضوع محیط زیست را شامل برنامه هاي سیاسي، 
اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و دیني سازند و 
به سمع مردم برسانند. ژورنالیست هاي محیط زیست 

می توانند در این زمینه نقش فعال را ایفا کنند.
از وقایع محیط زیستِي  باید  ـ گزارشگِر محیط زیست 
ملي  ادارۀ  کارهاي  با  رابطه  در  و  باشد  آگاه  تاریخي 
آگاه  ایشان  کارِي  شرکاي  و  زیست  محیط  حفاظت 
داشته  را  عام  زبان  به  اطالع رساني  توانایي  و  بوده 
پخش  به  فقط  افغانستان،  رسانه هاي  متأسفانه  باشد. 
اخبار مربوط به آلوده  گي محیط مي پردازند، درحالي که 
بخش هاي  و  موضوعات  محیط زیستي  ژورنالیسم 
حیات،  تنوع  اقلیمي،  تغییرات  شامل:  متنوعی 
جمعیت،  رشد  ژنیتکي،  تغییر  با  غذایي  محصوالت 
محیطي،  زیست  بیماري هاي  زیست محیطي،  عدالت 
اخالق  زیست،  محیط  ادبیات  زیست،  محیط   اقتصاد 
انرژي، آموزش محیط  زیست محیطي، زیست بوم ها، 
وحش،  حیات  حیوانات،  زیستگاهِ  حفاظت  زیستي، 
زاید و  مواد  مدیریت  بین الملل محیط زیست،  حقوق 
ده ها عنواِن دیگر را در بر می گیرد که تا حال سربسته 

باقي مانده اند. 
زیستِی  محیط  پژوهش های  یا  تحقیقی  ژورنالیسم 
ژورنالیستیک هنوز در کشور ما پا نگرفته است، خوب 
پژوهش های  به  افغانستان  رسانه های  اگر  می شود 
ژورنالیستیکی دربارۀ مسایل محیط زیستی آغاز کنند تا 
ما بتوانیم همه دست به دسِت هم داده، آیندۀ خویش را 
سبز و امانِت خویش را پاک و صفا به فرزنداِن خویش 

تسلیم دهیم.
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کاظم همایون، رییس پالن 
ادارۀ حفاظت محیط زیست

رسـانه ها 
و مسایِل 

زیست محیطی

متأسفانه رسانه هاي 
افغانستان، فقط 
به پخش اخبار 

مربوط به آلوده  گي 
محیط مي پردازند، 

درحالي که ژورنالیسم 
محیط زیستي 
موضوعات و 

بخش هاي متنوعی 
شامل: تغییرات 

اقلیمي، تنوع حیات، 
محصوالت غذایي با 
تغییر ژنیتکي، رشد 

جمعیت، عدالت 
زیست محیطي، 

بیماري هاي زیست 
محیطي، اقتصاد 

محیط  زیست، ادبیات 
محیط زیست، اخالق 

زیست محیطي، 
زیست بوم ها، 

انرژي، آموزش محیط 
زیستي، حفاظت 

زیستگاِه حیوانات، 
حیات وحش، حقوق 

بین الملل محیط 
زیست، مدیریت 
مواد زاید و ده ها 
عنواِن دیگر را در 
بر می گیرد که تا 

حال سربسته باقي 
مانده اند
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زينب موحد
بخش نخسـت

چكــــــــــیده
     مقالة حاضر، نمایانگِر گوشه یي از نحوۀ زنده گي 
زن در قرآن و عصر نبّوت است که عمدتًا به این موارد 

اشاره خواهد کرد:
از  افغانستانی  مسلماِن  زن  معرفت  و  شناخت   -

شخصیت زن در قرآن؛
با  صلي اهلل علیه وسلم-   - پیامبر  رفتار  با  او  آشنایي   -

زنان در عصر نبّوت؛
زنان در عصر  آزادي هاي  از  با گوشه یي  او  آشنایي   -

نبّوت؛
- آگاهي او از مسوولیت هاي اجتماعي و سیاسي زن 

در اسالم.

مقّدمه
     از آن جایي که دشمنان اسالم عزیز، درک عمیقي از 
شخصیت هاي مسلمانان و فتوحات شان دارند، همواره 
توّجه ویژه یی به ریشه و اساس موفقیت هاي مسلمانان 
داده اند  قرار  بررسي  و  مطالعه  مورد  را  آنان  و  داشته 
نتیجة تمام مطالعات شان به اساس جوامع اسالمي  که 
به عنوان  یقینًا زن مسلمان  و  منتهي مي شود  )خانواده( 
نخستین مربي این نهاد )خانواده( در محراق توّجه آنان 
توّسط  را  او  تا  کوشیده اند  همواره  و  گرفته است  قرار 
این  که  بفریبند  مدرن  و  غربي  زنده گي  برِق  و  زرق 
خود یکي از بزرگ ترین مشکالت فرا روي زن مسلمان 
این همه  از  او  که  مي رود  آن  بیِم  و  مي شود  محسوب 
قرار  تأثیر  تحت  او  هویت  و  پذیرد  آسیب  تهدیدات 
گیرد؛ ولي متقاباًل اگر زن مسلمان به حقوق واقعي خود 
- که اسالم برایش عطا کرده و همة جوانب زنده گي او 
را در بر مي گیرد- واقف باشد، تمام تالش هاي دشمنان 
مبني بر فریِب وي نقش بر آب خواهد شد و او باید 
بداند - که قرن ها قبل گردنش از یوغ اسارت و بنده گي 
جز خدا رهانیده شده - و به مقام اصلي خویش نایل 

آید.

طرح مسأله
     عدم  درک و فهم درست از آموزه هاي دین، زن 
شخصیت  حقیقِي  شناخت  در  را  افغانستانی  مسلماِن 
ساخته است.  مواجه  چالش  با  اسالم  در  واقعي اش 
و  دین  از  نادرست  تعریف  گفت:  مي توان  جرأت  به 
کاستي هاي ناشي از جنگ هاي خانمان سوز، باعث شده 
که زن در این نقطة جغرافیایي )افغانستان( بسا در فقر 
دیني و آموزشي به سر بَرد و ناخودآگاه بر آن شود تا 
پي هرکسي  که نداي حقوق وي را سر داد، به راه بیفتد 

که این خود بحران و خشونت را به بار آورده  است.

اهمیت نبشته
     بي گمان رسیدن زنان به حقوق اسالمي در گرو فهم 
درست از آموزه هاي دیني مي باشد؛ یعني این نبشته با 
اختصارِ متني   که دارد، مي تواند دریچة کوچکي را براي 
تحقیقاِت بیشتر و مطالعات عمیق تر خواهرانم باز کند.

سواالت
۱. نگاه کّلي اسالم به زن چگونه  است؟

۲. نظر اسالم دربارۀ حضور اجتماعي زن چیست؟
چگونه  زنان  با  صلي اهلل علیه وسلم-   - پیامبر  رفتار   .۳

بوده  است؟
بیستم«  »قرن  در  نخستین بار  براي  متمّدن،       غرب 
شعارِ حقوق و تساوي زن و مرد را سر داد، چون تا 
آن زمان )قرن بیست( این دو واژه؛ یعني »تساوي« و 
این دو واژۀ  بیگانه بود و خواستند که  »آزادي« کاماًل 
»تساوي و آزادي« معجزه بیافریند؛ ولي غافل از این که 
زن از آن جهت - که زن است مانند هر انسان - آزاد 
آفریده شده و از حقوق مادي و معنوي بهره مند است. 
زن انساني ست با ویژه گي هاي خاص و مرد انساني ست 
با چگونه گي هاي دیگر؛ یعني دو روان شناس متفاوت 
 - را خداوند  این طرح  زیرا  متفاوت؛  و خصلت هاي 
جّل جالله - از روز نخست این گونه طرح ریزي کرده 
 است و قرآن  کریم به اتفاِق دوست و دشمن، احیا کنندۀ 
حقوق زن است و این کتاب هرگز به نام احیاي حقوق 
زن، زن  بودِن زن و مرد بودِن مرد را به فراموشي نسپرده 

 است.
را همان گونه دید که  قرآن زن  به  عبارت دیگر،       
میان  کامل  هماهنگي  این رو  از  و  هست  طبیعت  در 
فرمان هاي قرآن و فرمان هاي طبیعت برقرار است. زن 
کل  در  ولي  است؛)۱(  طبیعت  در  زن  همان  قرآن  در 
مي توان گفت: »انقالب فرانسه« صدایی براي »آزادي« 
بنده  و  شده  تولد  آزاد  »مرد  مانند:  شعارهایی  و  بود، 
 بودنش جایز نیست« براي آزادي و مساوات نسل هاي 
داده  سر  خاص  به طور  فرانسوي  نسل هاي  و  غربي 

طنین انداز  آزادي  براي  شعاري  که  اّولین  حتّا  مي شد؛ 
نام زن به  گوش ها رسید  نام مرد بدون ذکر  تنها  شد، 
و تالش هایی مبني بر گذاشتن این دو نام )مرد و زن( 
در کِنار هم صورت گرفت که همه با شماست، مواجه 
شدند و کساني  که براي انجام آن کوشش کرده بودند، 
تا  گرفتند؛  قرار  پیگرد  مورد  شدیدي  مجازات هاي  با 
فرهنگیان  از  یک تن  »دوگروژ«  به نام  بانویي  که  آن جا 
فرانسوي، طرح وضع اسم زن در کِنار اسم مرد را با 
که  کرد  پیشنهاد  فرانسه  وقت  قانون گذاري«  »انجمن 
سر  قطع  دستور  بلکه  نشد؛  پذیرفته  وي  طرح  نه تنها 

وي صادر شد!)۲(
     و قابل به ذکر است که به دلیل تحریف دین به دست 
اربابان کلیسا، زن در غرب موجودی منزوي، فرومایه 
فراگیر  پنداشته مي شد، مسیحیت که دین  و خدمتگار 
جهان غرب بود، زن را موجب شیوع گناهان و ریشة 

بدي ها و پلیدي ها مي دانست و از بابت این که زن را 
ریشة تحریک و ارتکاب گناهان مرد مي دانست، او را 
به مثابة دري از درب هاي جهنّم براي مرد تلقي مي کرد.
     مسیحیِت تحریف شده، رابطة با زن را در ذات خود 
پلیدي مي دانست و به زعم آنان، نجات از پلیدي جز با 
این  با  از ازدواج، تحقیق ناپذیر بود. جامعه یي  اجتناب 
نگاه پست، ممکن نبود که در حق زن انصاف کرده و 
به وي به دیدۀ تکریم و حرمت بنگرد؛)۳( ولي اسالم 
از همان نخست، مقام زن را باال برد و حافظ حقوق 
در  دارد،  اسالم  در  زن  جایگاهي که  و  است  بوده   او 
هیچ یک از ادیان آسماني و نه در هیچ کدام از قوانین 

تشریعي قدیم و جدید وجود نداشته و ندارد. 
     خداوند متعال در قرآن کریم قوانین و احکام و آدابي 
حقوق  به سوي  را  مسلمانان  که  کرده  است  وضع  را 
حقوق؛  نخستین  و  مي دهد  سمت وسو  زن  منزلت  و 
مساوات بین زن و مرد در انسانیّت است، چنانچه اهلل 

متعال این گونه فرموده است:
»یَا أَیَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَُّکُم الَِّذي َخَلَقُکم مِّن نَّْفٍس َواِحَدۀٍ 
َوَخَلَق مِنَْها َزْوَجَها َوبََثّ مِنُْهَما رَِجاالً َکثِیراً َونَِساء َواتَُّقواْ 

اهلّل الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواأَلْرَحاَم إَِنّ اهلّل َکاَن َعَلیُْکْم َرقِیبًا« 
]نساء / ۱[

شما  که  بپرهیزید  پروردگارتان  از خشم  مردمان!  )اي 
از  را  همسرش  ]سپس[  و  بیافرید  انسان  یک  از  را 
فراواني  زنان  و  مردان  نفر  دو  آن  از  و  آفرید  او  نوع 
همدیگر  که  بپرهیزید  خدایي  از  و  ساخت  منتشر  را 
پیوند  این که  از  بپرهیزید  و  مي دهید  سوگند  بدو  را 
خویشاوندي را گسیخته دارید؛ زیرا بي گمان خداوند 

مراقب شماست.()۴(
     و اسالم بر هر آن چه تبعیض در میان زن و مرد در 
آن زمان وجود داشت، خط بطالن کشید و حق ملکیت 
و تصرف را براي زنان مشروعیت بخشید. چنانچه اهلل 
متعال در قرآن به صراحت به این مرضوع اشاره کرده 

 است:
َولِلنَِّساءِ  َواألْقَْربُوَن  الَْوالَِداِن  تََرَک  ا  مَِّمّ نَِصیٌب  َجاِل  »لِّلِرّ

ا َقَلّ مِنُْه أَْو َکثَُر ۚ  ا تََرَک الَْوالَِداِن َواألْقَْربُوَن مَِمّ نَِصیٌب مَِّمّ
نَِصیبًا َمّْفُروًضا« ]نساء / ۷[

و  مادر  و  پدر  آن چه  از  زنان  براي  و  مردان  )براي 
از خود به جاي مي گذارند سهمي است،  خویشاوندان 
را  هریک  سهم  زیاد،  یا  و  باشد  کم  تََرکه  آن  خواه 

خداوند مشخص و واجب گردانیده  است.)۵(
     و وصیت و ارث را براي وي مانند مردان تشریع 
کرد و برایش اجازۀ خرید، فروش، اجاره، رهن، امانت، 
وقف، صدقه، کفالت، حواله، رهن و دیگر معامالت و 

ُعقود را عطا کرد.)۶(
     قرآن زن و مرد را در اداي مسوولیت ها در زنده گي 
اسالمي، همکار و یاور یکدیگر خطاب کرده مي فرماید:

یَْأُمُروَن  بَْعٍض  أَْولِیَاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤمِنَاُت  »َوالُْمْؤمِنُوَن 
اَلَۀ َویُْؤتُوَن  بِالَْمْعُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر َویُقِیُموَن الَصّ
َکاَۀ َویُِطیُعوَن اهلَلّ َوَرُسولَُه أُولَئَِک َسیَْرَحُمُهُم اهلَلّ إَِنّ اهلَلّ  الَزّ

َعِزیٌز َحِکیٌم« ]توبه / ۷۱[
یاوران برخي  )مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و 
کار  از  و  مي خوانند  نیک  کار  به  را  همدیگر  دیگرند، 
و  مي گذارند  باید،  چنان که  را  نماز  و  مي دارند  باز  بد 

زکات را مي پردازند و از خدا و پیغمبرش فرمان برداري 
مي کنند، ایشان کساني اند که خداوند به زودي ایشان را 
مشمول رحمت خود مي گرداند، خداوند توانا و حکیم 

است.()۷(
و  احکام  تمام  در  توازن  برقراري  اسالم       طبیعت 
آداب و آن چه بدان دعوت مي کند، است؛ پس هیچ گاه 
اعطای  در  و  نمي کند  چیزي  حرمان  سبب  را  چیزي 
حقوق و در انجام تکالیف، راه افراط در پیش نمي گیرد 
نه  و  بسازد  مرد  را  زن  نمي خواهد  همین خاطر  به  و 
به خاطر مرد بر او ظلم روا دارد و نه هم تمام هم وغم 
براي  او  تلوین مزاج  ارضای هوي و هوس و  اسالم، 
را  او  هم  نه  و  نبوده  است  اصلي اش  رسالت  کتمان 

محض ارضای شهوت مرد قرار داده  است.
اسالم پاسدار طبیعت و زنانه گيِ ست که اهلل متعال زن 
را بر این فطرت آفریده  است و حافظ وي از چنگال 
فراچنگ  را  او  کوشیده اند  همواره  که  درنده گاني ست 
مي کوشند  آنان که  گزند  از  را  وي  همچنان  و  آورند 
را  او  زنانه گي  خود،  ناپسند  منفعت  و  سود  به خاطر 
مهمي که  به  وظیفة  و  است  کرده   حراست  بستانند، 
طبیعت او بر مبناي آن آفریده شده و خالقش آن را براي 
وي مناسب دیده، احترام قایل شده  است و آن چه زن را 
نسبت به مرد متمایز کرده، همانا بهره مندي افزونش از 
مهرباني، عاطفه و احساس لطیف و سرعت عمل است؛ 
تا با این ها رسالت مادري خویش را به انجام رساند، آن 
مادري که افتخار بزرگ ترین مجاهدت اّمت را دارد و 

آن چیزي نیست جز تربیت نسل هاي فردا.
که  خوشبخت  خانه هاي  آبادي  پي  در  اسالم       
اساس جامعة خوشبخت را تشکیل مي دهند، مي باشد 
در  زن  حضور  عدم  اجازۀ  معناي  به   این  هیچ گاه  و 
بیرون از منزل نبوده  است.)۸( به ویژه آن زمان که زن 
و خانواده و جامعه محتاج کار وي باشند و هم چنان 
مبناي  بر  وقتي  البته  است،  زن  حقوق  جمله  از  کار 
 - اهلل  رسول  و  باشد.)۹(  شده  ترتیب  شرعي  ضوابط 

صلي اهلل علیه وسلم- در این رابطه فرموده است:
»إنما النساء شفائق الرجال«)۱۰(

)زنان نیمة دیگر مردان اند.(
به کسب وکار و درآمد، در قرآن به وضوح اشاره شده 

 است و چه زیبا خالق کردگار آن را  فرموده  است:
 ۚ َبْعٍض  َعلَٰى  َبْعَضُكْم  ِبِه   ُ للاَّ َل  َفضَّ َما  َتَتَمنَّْوا  »َوَل 
ا  ِممَّ َنِصيٌب  َولِلنَِّساِء   ۖ اْكَتَسبُوا  ا  ِممَّ َنِصيٌب  َجاِل  لِلرِّ
َ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء  َ ِمْن َفْضلِِهۗ  إِنَّ للاَّ اْكَتَسْبَنۚ  َواْسأَلُوا للاَّ

َعلِيًما« ]نساء / ٣٢[
با  را  از شما  نکنید که خداوند برخي  )آرزوي چیزي 
]اعطاي[ آن بر برخي دیگر برتري داده  است ]و مردان 
را در بعضي چیزها بر زنان و زنان را در بعضي از چیزها 
بر مردان فضیلت داده و مرحمت روا دیده است[ مردان 
نصیبي دارند از آن چه فراچنگ مي آورند و زنان ]هم[ 
از  هریک  ]و  مي آورند  به دست  آنچه  از  دارند  نصیبي 
زنان و مردان، داراي سرشتي و حقوقي فراخور حال 
شبانه روزي  کوشش  و  تالش  با  پس  مي باشند،  خود 
او  فضل  طلب  و  بجویید[  را  خدا  برکت  و  رحمت 
بوده  از هرچیزي  آگاه  ]کاماًل[  بي گمان خداوند  کنید، 
شایسته اش  که  بخشیده  است  چیزي  هرنوعي،  به  ]و 

بوده است[.()۱۱(
با فعالیت مشروع زن در       واضح است که اسالم 
فرهنگي،  اقتصادي،  سیاسي،  اجتماعي،  مختلف  ابعاد 
علمي، مخالفتي ندارد و این جا براي اثبات ادعاي خود، 
به نمونه هاي بارزي از اقتدار شخصیت زن مسلمان و 
درک عمیق وي از حقوق و جایگاه واقعي او در عصر 
زرین صدر اسالم )عصر نبّوت( اشاره مي شود، در آن 

زمان زنان در اجتماعات عمومي حاضر مي شدند.
     چنانچه فاطمه بنت قیس ابراز داشته   است:

»..إذا نودي في الناس أن الصالۀ جامعة، فانطلقت فیمن 
النساء  المقدم من  الناس، فکنت في الصف  انطلق من 

وهو یلي الموخرمن الرجال« ]رواه مسلم[)۲۷(
     وقتي مؤذن مردم را براي نماز جامعة؛ یعني مؤذن 
در أذان تصریح مي کرد که این نماز جامعة است و این 
دعوت  براي  عمومي  اجتماعات  فضیلت  بر  دال  نماز 
همان  به  هم  من  بود،  تنها  نماز  اجتماعات  به  نسبت 
که صف  آن جا  تا  مي رفتم؛  مي رفتند،  مردم  که  سمتي 
اّول از زنان و صف بعدي از مردان بود و همچنان زنان 

از استقاللیت مالي برخوردار بودند.
 - جحش  بنت  زینب  ام المؤمنین  چنان چه       
رضي اهلل عنها - از دست رنج خویش مي خورد و صدقه 
او  بارۀ  در   - - رضي اهلل عنها  عایشة صدیقه  و  مي داد 

فرموده  است:
»فکانت أطولنا یدا زینب بنت جحش ألنها کانت تعمل 

بیدها و تصدق« ] رواه مسلم[)۲۳(
)او نسبت به ما دست بلندي داشت؛ زیرا از دست مزد 

خویش مي خورد و صدقه مي داد.(

از نحوۀ  فرازهايي 
زنده گي زن 

در اسالم
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 دکتور شمس الحق  آریانفر
یک  فهیم،  محمدقسیم  مارشال  زمان،  کلي  قاعدۀ  در 
شهروند افغانستان است که در سال ۱۳۳۶ خورشیدي 
میلیون ها  همانند  شد.  زاده  پنجشیر  زیباي  درۀ  در 
دیني  تحصیل  خواند،  مکتب  هموطنش  و  همشهري 
نمود، جهاد کرد، وزیر و معاون رییس جمهور شد، و 
با شهادت احمدشاه مسعود و استاد برهان الدین رباني، 
زعامت جهاد و مقاومِت مجاهدین را به دوش گرفت. 
و  مقاومت  و  جهاد  و  مبارزه  به  زنده گي اش  سال   ۳۶
دولت داري گذشت و باالخره، داعي اجل را به عمر ۵۷ 

ساله گي لبیک گفت. 
از جانب دیگر، مواردي در زنده گي و کارنامة مبارزاتي، 
سیاسي و نظامي مارشال محمدقسیم فهیم وجود دارد 

که زیست و حیاِت او را با استثناآتي گره مي زند.
 زنده گي فردي و اخالقي

مارشال محمدقسیم، در آغاز نوجواني به دنبال تحصیل 
دیني رفت، دارالعلوم عربي را خواند و در ۱۹ ساله گي 
به عنوان جواني که با مسایل دیني آشنایي کامل داشت 

و زبان عربي مي دانست، به خط جهاد پیوست. 
 این ویژه گي نشان مي دهد که فهیم آگاهانه به خط جهاد 
مي رود و با درک و بیدراي اسالمي، این راه را انتخاب 
مي کند. این یکي از استثناآت است که همه گان از آن 

برخوردار نبودند.
به  و  کرد  دین  تحصیل  نوجواني  در  فهیم  این که  دوم 
جهاد پیوست. براي او اصاًل مجال بهره جویي از لذاِت 
جواني میسر نبود. و یا او لذت زنده گي را از نوجواني، 
از  جواناني  زد.  گره  جهاد  و  مبارزه  و  اسالم  عشق  با 
مجالي  او  چه  داشته ایم.  اندک  جامعه  در  را  این دست 
براي خطاهاي اخالقي نداشته و این یک استثناي دیگر 

است. 
 شجاعت و ایثار

 رویدادهاي زنده گي نشان مي دهد که از آغاز زنده گي، 
جواني بوده است شجاع و جگرآور و نترس. اگر جز 
این مي بود، در سن ۱۹ و ۲۰ که هنوز جوانان تنها از 
آن  نمی شد و  راهي کوهپایه ها  نمي شوند،  بیرون  خانه 
قول شاعر هزارسال پیش را مد نظر نمي آورد که گفته 

است:
 گر بزرگي به کام شیر در است
 رو خطر کن ز کام شیر بجوي
با بزرگي و عز و نعمت و جا

 یا چو مردانت مرگ رویاروي
تهور و شجاعت او بود که در جریان جهاد به معاونیت 
رسید.  مسعود  احمدشاه  شهید  افغانستان  ملي  قهرمان 
فرمانده  که جنگ هاي چریکي  است  اصل روشن  این 
خود را، خود تعیین مي کند؛ اگر کسي زهره و شهامت 
مبازره و مقابله با دشمن را نداشته باشد، هرگز فرمانده 

نمي گردد و به رهبري و بزرگي نمي رسد. 
معاونیت مارشال فهیم در جبهاِت جهاد و هم سنگري اش 
و  شجاعت  که  برمي تابد  مسعود،  احمدشاه  با 

جگرآوري اش مورد تأیید همه گان بوده است.
فرمانده دفاع از کابل

اسالمي  دولت  علیه  کودتا  و  کابل  بر  حمله  زمان  در 
بازهم مارشال فهیم بود که قومانداني دفاع  افغانستان، 
از کابل را به دوش داشت و دیدیم که هیچ نیرویي با 
هیچ خشونتي نتوانست بر دولت اسالمي و بر نیروهاي 
محمد  مارشال  قوماندان جنگش  که  مسعود  احمدشاه 

قسیم فهیم بود، غلبه کند.
فرمانده دفاع از شمال شرق

 درحملة طالبان بر تخار نیز مارشال فهیم قوماندان دفاع 
از مناطق دولت اسالمي بود و از آ خطوط دفاِع خوب 

کرد.
شکست نیروهای طالب با همکاري نیروهاي بین المللي، 
اگر قدرت و حمالت زمیني مارشال و سایر نیروهاي 
اصاًل  نمي بود،  شرق  شمال  و  شمال  در  جهادي 
در  مي کرد،  بمبارد  سال ها  اگر  امریکا  نبود.  امکان پذیر 

زمین نمي توانست پا بگذارد.
مهم ترین رویداد تثبیت شجاعت مارشال، زماني فرا دید 
و جبهات  ترور شد  افغانستان  ملي  قهرمان  که  مي آید 
جهاد و مقاومت بدون فرمانده ماند. در آن زمان، روحیة 
جنگي نهایت پایین بود و کسي به پیروزي باور نداشت. 
در آن زمان بود که رییس جمهور و رهبر و پیشواي جهاد 

افغانستان، استاد برهان الدین رباني با خرد داهیانه یی که 
داشت، مارشال فهیم را براي رهبري جبهات برگزید و 
مارشال نیز بدون اندک ترین واهمه، قومانداني نیروهاي 
مقاومت را به دوش گرفت و آن کاروان پریشیده را به 

سرمنزل مقصود رسانید.
نبرد سرنوشت

 طالبان بعد از تصفیة همة والیات شمال و جنوب و 
شرق و غرب، تصمیم گرفتند یگانه نقطة باقی مانده در 
کنند.  تصرف  هم  را  پنجشیر  مسعود،  احمدشاه  دست 
تمام  نیروهای خود را در شمال افغانستان بسیج کردند. 
کرد.  حرکت  اندراب  و  بغالن  جانب  عظیمی  کاروان 
پالن این بود که از خاواک به پنجشیر داخل شوند و 
بعد از فتح و تاراج پنجشیر، از دهانة پنجشیر به پروان 

و کاپیسا و کابل برآیند.
با شکست همة خطوط مقاومت در سراسر افغانستان، 
روحیه چنان ضعیف بود که اغلب فرماندهان و نزدیکاِن 
مسعود خود را از منطقه بیرون کشیده بودند و وضعیت 
به  کماندوهایش  با  خود  مسعود  که  رسید  جایی  به 

خاواک رفت تا مقابل نیروی عظیم طالب موضع بگیرد. 
در این زمان، تنها کسی که در کنار او بود، مارشال فهیم 
تهیة ساز و برگ داشت.  بود که در خوست و فرنگ 
فهیم از خوست و فرنگ خود را به اندراب رساند و 
نیروهای اندراب و قوماندانان آن خطه با شهامت عمل 
کردند و ضربة سختی را بر طالبان وارد کردند. می گویند 
اکثر قوماندانان  ناگوار که  اندراب در چنان شرایط  در 
ترک وطن کرده بودند، شماری از زنان سالح گرفتند 
طالبان  گذاشتند.  برجا  را  ماندگاری  شاهکارهای  و 
و  ملت  سرنوشت  که  پیروزی  بزرگ ترین  و  شکستند 
جهاد افغانستان به آن گره خورد، به دست آمد. شهامت 
مارشال فهیم در این نبرد و حضور سریعش در خطی 
که احتمال پیروزی، بسیار بسیار اندک است، ایمان و 

شهامت بی بدیل مارشال فهیم را تمثیل می کند.
جبهۀ شمال شرق

 طالبان بعد از فتح تمام افغانستان، برای اشغال مناطق 
احمدشاه مسعود در دو بخش می جنگیدند. یکی حمله 
و  داشت  ادامه  مختلف  جوانِب  از  که  بود  پنجشیر  به 
دیگر خط جنگ تخار. در تخار قوماندان جنگ مارشال 
فهیم بود که هفته ها و ماه ها در خط نبرد خوابیده بود و 

مجاهدان را در مقاومت رهبری می کرد.
تصمیم مرگ و زنده گی

 تصمیم مرگ و زنده گی در آخرین نشست فرماندهان 
در پنجشیر گرفته شد. در این نشست، همة قوماندان ها 
برای آخرین بار  بودند که  نفری  یا هفت  نبودند. شش 
نشستند تا تصمیم بگیرند چه کنند؛ »تسلیم طالب شوند 
و  بود  حساسی  فرصت  دهند؟«؛  ادامه  را  مقاومت  یا 

تصمیم، تصمیم مرگ و زنده گی!
این جلسه که زیر نظر احمدشاه مسعود دایر شد،  در 
مارشال محمد قسیم فهیم، سارنوال محمود آمر پنجشیر، 
موالنا منیر، عبدالحفیظ منصور و محمد قسیم فهیم و 
چند تِن دیگر حضور داشتند. صحبت ها همه مأیوسانه 
بود. تا جایی که موالنا  با خیرخواهی در مقابل احمدشاه 
مسعود گفت: وضعیت نهایت خراب است، امید دیگری 
وجود ندارد. شما از پنجشیر خارج شوید. مسوولیت را 
فهیم خان بگیرد و به گونه یی با طالبان کنار آید. آمر این 
سخنان و سخناِن دیگران را یک یک شنید. اما پیوسته 
فهیم خان  به  بیشتر  ولی  بگویید؛  را  نظرتان  می پرسید 

توجه داشت.
فهیم خان گفت: »بیشتر طرف من می بینید، همین حاال 

که از خانه آمدم، فامیل را گفتم که آماده شوید و بخیر 
از پنجشیر بیرون شوید، وضعیت خطرناک است. خانم 
تفاوت  چه  دیگر  مردم  این  از  ما  گفت:  من  به  کالنم 
داریم، وقتی همة زن و مرد پنجشیر این جا هستند، ما هم 
در کنارشان هستیم. خوب است در مرگ و زنده گی در 
کنار هم باشیم«. بعد فهیم خطاب به آمر صاحب گفت: 
»من کمتر از دیگران نیستم. همین جا و در کنارت هستم 

و تا آخرین لحظة حیات مبارزه می کنم. تصمیم بگیر!«
به یاد داشته باشیم که این موضع گیری برای مسعود که 
ارادۀ جنگ و مبارزه را داشت، سرنوشت ساز بود. اگر او 
نظِر مخالف می داشت، به یقین سرنوشت چیِز دیگری 
تصمیم  در  فهیم  مارشال  می گوییم  که  اینجاست  بود. 
مرگ و زنده گی نقش مانده گار و جاودانه دارد. مرگ را 
در مبارزه انتخاب کرد و به زنده گی و نام نیک جاودانی 

دست یافت.
 ارادۀ استوار

 تغییر و تحوالت جهاني را همیشه کساني رقم زده اند 
که صاحب ارادۀ نیرومند و خدشه ناپذیر بوده اند. تاریخ 
نشان داده است که مردان بزرگ روزگار کساني بوده اند 
مسعود  احمدشاه  داشته اند.  نیرومند  و  بزرگ  ارادۀ  که 
در قرن ۲۰ بزرگ ترین این افراد است. دیدیم و شاهد 
بودیم وقتي که تمام افغانستان اشغال شد و شاه و گدا 

طبل پیروزي طالب را نواختند، با قامت استوار همچنان 
سربلند ایستاد و گفت: من از میهنم دفاع مي کنم!

ایمان و اخالق
فضایل  به  مجهز  و  متعهد  مسلمان،  مردی  مارشال   
او می گفتند،  اخالقی بود. آن چه دشمنان در نقد و ذمِ 
نگهداری اسپ  و بزکشی بود. اما بزکشی یک ورزش 
تأکید شده  نیز در اسالم  نگهداری اسپ  ملی است و 
نداشته  وجود  او  اخالِق  در  نقصی  دیگر  پس  است. 

است.
سخاوت و جوان مردی

 مارشال واقعاً مرد سخی و جوان مرد بود. در مواردی 
هرچه داشت، بذل و مصرف می کرد. تا جایی که بعضی 
اوقات قوماندانان به احمدشاه مسعود مراجعه نمی کردند 
آمر صاحب در مصرف  زیرا  مارشال می آمدند؛  نزد  و 
پول احتیاط می کرد و مارشال در این زمینه دسِت باز 

داشت.
شخصیت اجتماعی

با  بود.  بامعاشرت  نهایت  و  مجلس آرا  فهیم  مارشال   
اقشار و طبقاِت مختلف دوست بود. هر کس در کنار 
او خود را نزدیک احساس می کرد. مال، ارباب، کاکه و 
او  با  اشتراکی  وجه  همه  نویسنده،  و  شاعر  جوان مرد، 
می یافتند. مجلس گرم داشت. آیت و حدیث می خواند، 
از تاریخ می گفت، روایات اسالمی را ذکر می کرد. شعر 
غلیظ  شوخی های  گاه  گاه  و  می گفت  طنز  می خواند، 

می کرد و بلند می خندید و دوستان را می خنداند. 
پاسدار خاطر یاران

احمدشاه  شهادت  از  بعد  فهیم  قسیم  محمد  مارشال   
مسعود، سررشته دارِ همة امور نظامی مجاهدان به جای 
و  گردید  افغانستان  رییس جمهور  معاون  شد،  مسعود 
افغانستان  تاریخ  اثر گذار  و  مطرح  و  بزرگ  شخصیت 
بود. اما هیچ تغییری در رفتار و روش او نیامد. بسیار 
خودمانی صحبت می کرد و حرمت یاراِن قدیم را نهایت 
حفظ می کرد. در مواردی، یک شخص عادی که دوست 
و یار دوران جهادش بود، باالیش قهر می شد و با صدای 
بلند او را مخاطب می ساخت، اما مارشال قهر نمی شد، 
می خندید، پاس خاطر آن مجاهد عادی و  یار سنگر و 

جهاد را می داشت و نوازشش می کرد. 
بود  مصروف  نهایت  و  رییس جمهور  معاون  مارشال 
دوستان  پذیریش  و  مالقات ها  برای  اندک  فرصتی  و 
چندین  ببینم،  را  ایشان   می خواستم  باری  می یافت. 
جواب  دستیاران  گرفتم.  تماس  و  کردم  تلیفون  بار 
تن  سه  دو  با  باالخره  نشد.  انجام  مالقات  اما  دادند، 
سرپرست  روزها  آن  در  رسیدم.  مالقاتش  به  وکال  از 
ریاست جمهوری بود. با گرفته گی و شاید هم قهر گفتم: 
جواب  یا  دوستان  اما  بینیم،  را  شما  خواستم  روزها 
نمی دهند و یا به پیام وقعی نمی گذارند. ما شما را به 
یار دوران مشکالت می نگریم، چیزی  عنوان بزرگ و 
است  اگر چنین  ندارید.  اما شما فرصت  نمی خواهیم، 
بگویید دیگر مزاحم نشویم. در این جریان، مدیر صاحب 
اعتبار و هابیل هم نشسته بودند. مارشال صاحب در این 
مدت سرش خم بود و می شنید و بعد همچنان که پایین 
را می دید گفت: »ما بزرگ شده ایم، ما بزرگ شده ایم و 
شما را نمی بینیم!« با این سخن هم مالمتی را به خود 
پذیرفته بود هم غیرمسقیم دستیارانش را مالمت کرد و 

همچنان نشان داد  که چقدر پاس خاطر یاران را دارد.
هرکس به حال وهوای ریاست جمهوری برسد، چنین 

نمی باشد و چنین نمی ماند! 
مومن و مجاهدی باصالبت

اکثر  که  بود  گونه یی  به  وضعیت  اخیر،  تحوالت  در   
تبلیغات رسانه  بودند، زیر  بیرون آمده  از  دوستانی که 
های بیرونی، مجاهدان را مالمت و گنهکار می دانستند. 
پشتوانة  با  در هر جا صحبت می کردند و در مواردی 
b۵۲ و حضور نیروهای خارجی، زورگویی می کردند. 
زبان  بر  سخنی  مارشال  برابر  در  هیچ گاه  هیچ کس  اما 
علیه  نمی توانست  بزرگی  هیچ  نمی توانست،  آورده 
ارزش های جهاد و علیه مجاهدان در مقابِل او صحبت 
کند. صالبت حضورِ او هر مخالفی را ساکت می ساخت.
فهیم،  قسیم  محمد  مارشال  که  برمی تابد  نکات  این 
معاونیت  به  که  بود  همین رو  از  بود.  استثنایی  مـردی 
قهرمان ملی افغانستان، شخصیت همة زمانه ها، احمدشاه 

مسعود، رسید. 
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ورزش

دولت هند با تأیید ادعای مقامات واشنگتن در مورد عدم صدور روادید 
به هیأت کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا تأکید کرد که این 

کشور حق قضاوت در مورد وضعیت آزادی مذهبی در هند را ندارد.
صدور  عدم  مورد  در  امریکا  مقامات  ادعای  به  توجه  با  هند  دولت 
روادید به هیأت کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی این کشور )یو اس 
سی آی آر اف( گفت: نیازی برای صدور مجوز به یک نهاد خارجی 

برای قضاوت در مورد آزادی مذهبی در هند نیست.
مورد  در  دهلی نو  گفت:  این خصوص  در  واشنگتن  در  هند  سفارت 
عدم صدور روادید به هیأت کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا 

متأسف است، اما به تجدید نظر در این خصوص نیازی ندارد.
از  یک  هیچ  نیازمند  دهلی نو  می افزاید:  امریکا  در  هند  سفارت  بیانیة 
سازمان های خارجی به ویژه کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا 

برای نظارت بر آزادی مذهبی در هند نیست.
مقامات امریکا چندی پیش مدعی  شدند که دهلی نو صدور روادید به 
هیأت کمیسیون بین المللی این کشور برای آزادی مذهبی برای نظارت 

بر خشونت علیه اقلیت ها در هند را رد کرده است.
رابرت پی چارج، رییس کمیسیون بین المللی امریکا برای آزادی مذهبی 
اعالم کرد که از تصمیم دهلی نو در مورد عدم صدور روادید به هیأت 
این کمیسیون برای نظارت بر آزادی مذهبی در هند ناامید شده است.

هیأت کمیسیون بین المللی امریکا برای آزادی مذهبی قرار بود جمعة 
در  کشور  این  سفارت  و  خارجة  امور  وزارت  همکاری  با  گذشته 

دهلی نو برای دیدار طوالنی مدت به هند سفر کند.

نخست وزیر ترکیه در آستانة سفر به بلژیک بر یک پارچه ماندن سوریه 
تأکید کرد و اظهار داشت، نباید سوریه به دولت هایی کوچک تبدیل 

شود.
»بروکسل«  به  سفر  آستانة  در  ترکیه،  نخست وزیر  اوغلو،  داود  احمد 
به دولت هایی کوچک  بلژیک گفت: »ما نمی خواهیم سوریه  پایتخت 
به  سفرم  جریان  در  نمی دهیم.  را  )تقسیم(  آن  اجازه  ما  شود.  تقسیم 
تهران، با مقام های ایرانی توافق کرده ایم که سوریه همچنان مانند دولتی 

قوی بماند«.
داود اوغلو بر توقف درگیری ها در سوریه تأکید کرد و افزود: »۱۰۰ 
سال پیش، موافقت نامة سایکس-پیکو منطقه را پاره پاره کرد. ما نباید 

اجازه دهیم این اتفاق دوباره بیفتد«.
سوریه  در  سیاسی  زیرساخت های  داشت،  اظهار  ترکیه  نخست وزیر 

جدید باید همه سوری ها را شامل شود و هیچ کسی را حذف نکند.
در  بروکسل  در  ترکیه-اروپا  نشست  جریان  در  کرد،  خاطرنشان  او 
خصوص برخی مسایل مهم از جمله اوضاع سوریه پس از آتش بس، 
و  آواره گان  ویژۀ  صندوق  ایجاد  ترکیه،  در  آواره گان  نیازهای  تأمین 
تدابیری که در دریای اژه )به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی( 

اتخاذ خواهد شد، بررسی می شود.

احتمال  به  نسبت  هند  به  پاکستان  اطالعاتی،  کم سابقة  همکاری  یک  در 
حمالت تروریستی در ایالت گجرات هشدار داد.

مقامات ارشد وزارت امور خارجة پاکستان گفته اند: ناصر خان جان جوآ، 
مشاور امنیت ملی پاکستان روز جمعه همتای هندی اش را مطلع کرده که 
و  دولتی  تأسیسات  به  حمله  هدف  با  تروریست   ۱۰ از  متشکل  گروهی 

نظامی وارد ایالت گجرات شده اند.
نخستین بار  این  آوایندیا«،  »تایمز  زبان  انگلیسی  روزنامة  گزارش  براساس 

است که اسالم آباد چنین اطالعاتی را با دهلی نو به اشتراک می گذارد.
این  دنبال  به  گفت:  خبرنگاران  به  گجرات  ایالت  سروزیر  پاتل،  آناندبین 
هشدار، ُکل ایالت گجرات در حالت هشدار قرار گرفته است. تیم های ویژۀ 
مقابله با تروریسم نیز در نزدیکی تأسیسات دولتی در سراسر ایالت مستقر 

شده اند.
این همکاری نادر اطالعاتی به دنبال بازداشت های اخیر توسط آژانس های 
از  یکی  به  نظامیان  ماه جنوری شبه  با حملة  رابطه  در  پاکستان  اطالعاتی 

پایگاه های هوایی در ایالت پنجاب هند صورت گرفت.
گزارش شده که پاکستان عوامل حملة ایالت پنجاب را بر مبنای اطالعات 

ارایه شده از سوی هند بازداشت کرده است.
و  زمینی  درگیری های  یک سری  گرفتار  اخیر  دهه های  در  هند  و  پاکستان 

دریایی به ویژه در رابطه با منطقه مورد مناقشه کشمیر بوده اند.
مذاکرات صلح  تا  کردند  توافق  میالدی  دهلی نو سال گذشتة  و  اسالم آباد 
متوقف شده را از سر بگیرند، اما این برنامه پس از حمله به پایگاه هوایی 

پاتانکوت بی نتیجه ماند.

اعضای  از  نفر   ۱۱۸ سوی  از  افغانستان  بایسکل سوار  دختران  گروه 
پارلمان ایتالیا نامزد جایزه صلح نوبل امسال شده است.

این خبر را ابتدا یک ایستگاه رادیویی در ایتالیا، در ماه جنوری به طور 
رسمی اعالم کرد. سپس سفارت ایتالیا در کابل، صادق صادق، مربی 

این تیم را دعوت کرد و این خبر را به او رساند.
سال های  بین  اولین بار  برای  افغانستان  دختران  بایسکل سواری  تیم 
۱۳۶۴- ۱۳۶۵ قبل از حکومت طالبان ایجاد شد، اما با آغاز جنگهای 
داخلی و پس از آن با روی کار آمدن رژیم طالبان، این تیم از فعالیت 

بازماند.
بایسکل سواری  تیم  طالبان،  حکومت  سقوط  از  بعد  سال  دو  اما 
کار  به  آغاز  بامیان  در  ابتدا  دختر،  پنج  همت  با  افغانستان،  دختران 
کرد. گفته میشود که در حال حاضر دهها دختر در سراسر افغانستان 

بایسکل سواری میکنند.
دختران تیم ملی بایسکل سواری افغانستان ۱۰ نفر هستند و بین ۱۶ 
تا ۲۵ سال سن دارند. این دختران همه در کابل زنده گی میکنند، اما 
از والیات مختلف این کشور هستند و هر هفته سهبار زیر نظر صادق 

صادق، مربی این تیم تمرین میکنند.
حمایت اعضای پارلمان ایتالیا از این تیم به دنبال نمایش مستندی از 
تلویزیون ملی ایتالیا صورت گرفت که نهاد موسوم به ›کوهبهکوه‹ آن 

را ساخته بود.
و سفیر  زنان  مدافع حقوق  امریکایی،  دو چرخهسوار  گالپین،  شانون 
غیرانتفاعی  نهاد  موسس  که  لیو  امریکایی  بایسکل سازی  شرکت 
›کوهبهکوه‹ نیز است، از دو سال و نیم پیش از تیم دختران بایسکلسوار 

افغانستان حمایت میکند.
افغانستان  کوهستانهای  در   ۲۰۰۹ سال  در  که  بود  زنی  اولین  که  او 
بایسکل سواری کرد، نزدیک به یک دهه در افغانستان کار کرده تا به 
توان مند شدن زنان کمک و فرصتهای جدیدی را برای آن ها ایجاد کند.

خانم گالپین با پشتیبانی شرکت لیو نقشی کلیدی در تشکیل اولین تیم 
ملی بایسکل سواری دختران در افغانستان بازی کرده است. او امیدوار 

است که این تیم بتواند در بازی های المپیک سال ۲۰۲۰ شرکت کند.
خانم گالپین در صحبتی با بیبیسی، نامزدی این تیم برای دریافت جایزۀ 
صلح نوبل را »به رسمیتشناختن شجاعت، جرأت و توانایی این زنان 

برای بایسکلسواری در جادهها و دفاع از حقوقشان« دانست.
حکومت افغانستان و فدراسیون بایسکلسواری این کشور نیز از نامزدی 
امیدواری  ابراز  و  استقبال  نوبل  صلح  جایزۀ  دریافت  برای  تیم  این 

کرده اند که این تیم بتواند برندۀ این جایزه شود.

تیم فوتبال اف سی آریانا که به تازه گی با مدیریت نوراهلل امیری مهاجم 
تیم ملی فوتبال افغانستان مقیم سوید تأسیس شده است، در دیداری 

دوستانه مقابل حریفش ۱۵ بر ۰ به برتری رسید.
مصطفی آرزو، افضل سنگین، شهاب ناصرزی، امید هوش مند، مصطفی 
حسین، ماکسیم نوروزی و آی بو گوزموت ُگل زنان آرینا در این دیدار 

دوستانه بودند.
تیم فوتبال آریانا از هزینة شخصی نور اهلل امیری تأسیس شده است و 
۸۰ درصد بازیکنان این تیم را بازیکنان افغانستان مقیم اروپا و سوید 

تشکیل می دهند.
رقابت های  پایه ۷  لیگ  از  را  آریانا کارش  تیم  به ذکر است که  الزم 

فوتبال در سوید آغاز خواهد کرد.

دهلینو:
امریکا حق قضاوت در مورد 

آزادی مذهبی در هند را ندارد

داوداوغلو:

سوریه نباید تقسیم شود

همکاری کم سابقۀ اطالعاتی میان پاکستان و هند

دختران بایسکل سوار افغانستان، 
نامزد جایزه صلح نوبل

پیروزی پُرُگل 
تیم تازه تأسیس آریانا در سویدن

کمال الدین حامد

نوروز نودوپنج مبارک 
نوروز نودوپنج برای همه گان مبارک و خداکند سال فرخنده و 

پُر از سالمتی و موفقیت برای مردم عزیزمان باشد.
پروردگار  تکوین  ازنظام  جزء  و  همدگر  به سان  ذاتی  لحاظ  به  همه  روزها 
می باشد، حکمت های این روند است که مارا می تواند کمک کند و برای ما 

درسی از انسانیت و معنای زنده گی باشد.
نوعی  بهار  و  زمستان  و  وماه  سال  وروز،  شب  تغیرات  برآیند  بزرگ ترین 
توجیه به شناخت قدرت پروردگار و نظام تکوین او است، ولی درکنار آن، 
درس های بزرگی برای انسان ها دارد از درس خود آگاهی ذهنی تا آماده سازی 

یک چارچوب سازمان یافته برای فعالیت های روزمرۀ انسان.
نوروز بیدارگر انسان برای برنامه ریزی درقبال یک تحول تکوینی جدید است، 

ورنه همه روزها کهنه و نو می شوند تا روند کلی کاینات به پیش برود .
نوروز و امثال بهانه های اند جهت جلب توجة انسان غافل و اندیشة مغفول که 

می تواند یک نواختی زنده گی برای انسان درد آور باشد .
نوروز مبارک برای این که صاحب کاینات همان طوریکه خود صاحب برکت 
است، فایض برکت نیزمی باشد )تبارک الذی بیده الملک( و )اللهم بارک لنا 

فی رزقنا وعمرنا( 
نوروز را می توان به استقبال اش رفت تا زنده گی نو به استقبال ما بیاید برای 

این که بهار طبیعت نوعی توجیه گر بهار زنده گی می باشد .
نوروزتان مبارک امیدبرده می شود که ما گرفتار سرمازده گی فکری باقی نمانیم 

و از بهار اندیشة خود چمنی برای همنوعان خود آماده کنیم. 
نوروزتان تبریک خداکند احساس ما وشما مانند نوروز و بهار شگوفه نماید 

که درد درد داران و ناداری ناداران را احساس ولمس کنیم .
نوروزتان خجسته باد آرزودارم نوروز آغاز زنده گی نوی برای شما به لحاظ 

مرور دوباره بر روند زنده گی و خاطرات تان باشد. 
نوروزتان میمون از خدای یکتا میمنت بی پایان برای شما و برای تو عزیزان و 

عزیزم، تمنا می کنم .
نوروزتان فرخنده باد به فرخنده گی بهاران سبز و به زیبای اندیشه های نغز تا از 

این ُدگم اندیشی مزمن و سطحی نگری بی رویه نجات یابیم .
نوروزتان پُربرکت مردمِ زمستان دیده وسرما خوردۀ کشورم رجامندم بتوانیم 
را  نوروز  بصیرت  چشم  با  و  نگردیم  محصور  مفرط  دادن های  فتوا  درگرو 

مطالعه کنیم.

رامین انوری

انسان  یک  زن  نیست.  مقدس  زن  ندارد.  واال  مقام  زن 
نیز  زنان  دارند،  انسانها  سایر  که  را  مقامی  هر  و  است 
اینکه  تنها  نه  جنسیتی،  هویتهای  به  دادن  تقدس  دارند. 
مبارزات  در  حداقل  نیز  را  هیچکاری  که  است،  نادرست  تصور  یک 

برابری خواهانه- از پیش نمیبرد.
به نظر من، مبالغه کردن در این صفات، از جاهای دیگری آب میخورد. 
بخشی از آن، برای روپوش زدن به جفاهایی است که در حق زنان روا 

داشته شده و تالش مسخره یی برای تسکین دادن به این دردها است.
»خوب  برای  همیشه  که  ذهنیتی  به  می گردد  بر  آن،  دیگر  بخش 
بودن«دنبال بهانه و دلیل می گردد. ذهنیتی که باور دارد »خوب بودن« 
و »اخالقی رفتار کردن« فقط به این دلیل خوب و اخالقی نیست که 
»هدف و منظور نهایی« در خودِ همین رفتارها نهفته است، بلکه برای 
»خوب بودن« و »خوبی کردن« باید دلیلی فراتر از این داشته باشیم، یا 

به اصطالح، خود را قانع بسازیم که چرا »خوب« باشیم.
ما وقتی پی ببریم که با آدم ها رفتار اخالقی داشته باشیم، بدون این که 
طرِف معاملة ما لزومًا »واال مقام« یا »موجودی مقدس« باشد، در تنظیم 
روابط خود با همه آدم ها، به عنوان موجوداتی که فقط به خاطر »انسان 

بودن شان« قابل حرمت هستند، راحت تر خواهیم شد.

میرویس آریا

قریب به یک سال از مرگ مظلومانة فرخنده گذشت. بر عالوۀ 
با درد و رنج عظیم به قتل رسید و مظلومانه  این که خودش 
جان سپرد، خانواده اش هم از افغانستان فراری شدند و خانه 

و کاشانة شان را ترک کردند.
در یک سال نه کسی اعدام شد و نه هم از مجرمین و متهمین چیزی می دانیم.
هرگز  باشد.  ظلم  پایان  و  عدالت  برای  انقالبی  فرخنده  مرگ  می کردم  فکر 
بمانند.  خفته  هم  این  از  پس  ما  وجدان های  نمی کردم،  حس  و  نمی دانستم 
فشن  ما ها  از  شماری  برای  نیز  فرخنده  مرگ  که  نمی کردم  تصور  هیچ گاه 
برای گرفتن چند تصویر و  باشد  بهانة  فقط  باشد و  فیسبوکی و مدنی نمایی 
نوشتن چند سطر در فیسبوک؛ هرگز تصور نکرده بودم که عدالت در افغانستان 
تا این حد نابود شده باشد؛ هیچ گاه باور نمی کردم دستگاه قضایی افغانستان 
می تواند تا این حد پَرچ مدار ظلم و بی عدالتی باشد؛ باورم نمی شد که سران 

حکومت تا این سرحد قصی القلب و فراموش کار باشند.
چگونه مگر توانستیم مظلومیت فرخنده را فراموش کنیم؟ 

آن شعار های که سر داده بودیم مگر یاد ما رفت؟
مرگ فرخنده و بی عدالتی در حق او، لکة بسا ننگین بر جبین همة ماست. در 
این قتل و بی عدالتی، دست همة ما از دولت گرفته تا خبرنگار و فعال مدنی و 

عالم دین و شهروند عادی رنگین است.
ما هرگز برائتی نخواهیم داشت.

من حیرانم در کشوری که کوچه و پس کوچه اش پُر از مسجد و عبادت گاه 
است و توان مندانش سال های پیهم حج می روند و هر روز صد هابار هر فردش 
نام خدا را بر زبان می راند، اگر واقعًا باوری بر خدا وجود دارد و این همه 
چیز برای ریا و تظاهر نیست، پس چرا مظلومیت فرخنده در آن فراموش شد؟

فیـسبـوک نـــامــه



وزیر امور خارجه انگلستان دیروز به کابل آمد و با 
رهبران دولت وحدت ملی دیدار و گفت وگو کرد. 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  با  دیدار  در  هاموند  فلیپ 
اخیر  تحوالت  روی  افغانستان،  دولت  اجراییة 
امنیتی، اصالحات انتخاباتی، روند مذاکرات صلح 
گفت وگو  و  بحث  اروپا  در  پناهجویان  بحران  و 

کرده است. 

معاون سیاسی  مهاجران،  امور  دیدار وزیر  این  در 
وزارت خارجه و مشاور رییس اجرایی نیز حضور 

داشته اند. 
بریتانیا اخیراً اعالم کرد که پناه جویان افغانستانی را 
اخراج می کند. این اقدام نگرانی هایی را در کشور 

به وجود آورده است. 
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

رسول نظری
امسـال پیـش از همـه، در والیـت بلـخ، زنـِگ 
معـارف بـه صـدا درآمـده اسـت. عطـا محمـد 
نـور، والـی ایـن والیـت، بـا بـه صـدا درآوردِن 
زنـگ معـارف بلـخ، عمـاًل سـال تعلیمـی را در 
کشـور آغـاز کـرد. امـا هنـوز سـال تعلیمـی در 

کشـور آغـاز نشـده اسـت! 
سـال  آغـاز  حمـل،  سـوم  و  دوم  همه سـاله 
تعلیمـی بـوده اسـت؛ اما حـاال با نواختـن زنگ 
در والیـت بلـخ و بـا توجـه به خوبـی آب وهوا، 
همـة نقـاط کشـور آمـادۀ آغـاز سـال تعلیمـی 
امسـال،  کـه  اسـت  ایـن  امیـدواری  شـده اند. 
وزارت معـارف بتوانـد سـال تعلیمـِی نمونه یـی 
را بـه نمایـش بگـذارد؛ زیـرا معارف افغانسـتان 

بـه تحـول نیـاز دارد! 
 همه سـاله بـا فـرا رسـیدن فصـل بهـار، مدارس 
تـا  می کننـد  کار  بـه  آغـاز  رسـمًا  نیـز  کشـور 
نزدیـک بـه هشـت میلیـون دانش آموز مشـغول 
بـه تحصیـل گردنـدـ اگرچـه ایـن آمار بـا توجه 
درسـت  اصـاًل  خیالـی،  مکاتـب  وفـرت  بـه 

یـد.  نمی نما
سـال جدیـد تعلیمـی در حالی آغاز می شـود که 
طـی چنـد سـال گذشـته، بسـیاری از شـاگردان 
مکاتـب در بخش هـای مختلـِف کشـور از عـدم 
دسترسـی الزم بـه کتـاب، اسـتادان مسـلکی و 
به شـدت  آمـوزش  بـرای  مناسـب  فضاهـای 
شـکایت داشـته اند؛ و همچنیـن در مـورد مقدار 
و نحـوۀ پرداخـت معـاش معلمیـن نیز، مسـایل 
بسـیاری بـه وجود آمـده و گفته می شـود که در 
مناطقـی که ناامن اسـت، مکاتب بسـته می شـود.
بـر همـه گان روشـن اسـت کـه وزارت معارف، 
یکی از زیربنایی ترین پایه های هر کشـور اسـت؛ 
زیـرا پایه های فکری و اصول اعتقادِی اشـخاص 
در همیـن حـوزه ریخته می شـود. ولی متأسـفانه 
در دولـت قبلـی، ایـن موضوع بسـیار کم اهمیت 
جلـوه نمـود. در همـه جـای دنیا مرسـوم اسـت 
و  متخصـص  شـخصی  معـارف،  وزیـر  کـه 
کارآمـد و همچنیـن آشـنا بـه نظام هـای جدیـد 
آموزشـی در سراسـر جهـان باشـد تـا بتوانـد با 
یـک مدیریـت صحیـح، آن نظامـی را کـه بـرای 
کشـور مناسـب تر اسـت، جایگزیـن نظام هـای 
آموزشـِی قدیمـی نمایـد. ولـی متأسـفانه حامـد 
کرزی در دور دومِ ریاسـت جمهوری اش، کسـی 
را بـه عنـوان وزیـر معـارف تعییـن نمـود کـه 
هیـچ تخصـص چشـم گیری در معارف نداشـت 
و بعـد رفتنـش، معلـوم شـد کـه تنهـا دسـتاورد 

او، غـارت کمک هـای میلیـون دالـری معـارف 
و فسـاد گسـترده در ایـن وزارت و تک والیتـی 
افزایـش  و  وزارت  ایـن  سـاختِن  تک قومـی  و 

مکتب هـای خیالـی بـوده اسـت! 
امـا چندی سـت کـه آقای اسـداهلل حنیـف بلخي 
بـه عنـوان وزیـر وزارت معـارف کار می کنـد؛ 
امـا وی نیـز هنـوز موفـق نشـده که تغییـرات و 
اصالحـاِت الزم را در ایـن وزارت بـه وجـود 
بیـاورد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه 
در حـال حاضـر، چندیـن میلیـون بی سـواد در 
کشـور مـا وجـود دارد و نیروهای باسـواد ما نیز 
از تجربـه و مهـارِت کافـی برخـوردار نیسـتند. 
مبـارزه بـا ایـن وضـع، بایـد از معـارِف کشـور 
آغـاز شـود؛ معارفی کـه بتواند آمـوزِش معیاری 
و مـدرن را ـ فـارغ از همـة سـلیقه های سیاسـی 

پایـة  و قومـی ـ در اختیـارِ جامعـه بگـذارد و 
سـوادِ همـة دانش آمـوزان و دانشـجویاِن کشـور 

را محکـم بنا نهــد.
امیدواریم در سـال جدید تعلیمـی، وزیر معارف 
جـرأت بـه خـرج دهـد و بـا دانـش و درایتـی 
معـارِف  در  بنیـادی  اصالحـاِت  بـه  دارد،  کـه 
کشـور و حـِل مشـکالت اقـدام کنـد. مطمینـًا 
شـاگرداِن مکاتـِب افغانسـتان و معلمـاِن محروم 
و بی بضاعـِت آن هـا، از کمبودهـا و مشـکالِت 
فراوانـی رنـج می برنـد کـه فقـط گوِش شـنوا و 
سـنِگ صبـوری بـه کار اسـت تـا آن را بازگـو 
کننـد. آرزومندیـم کـه در سـال جدیـد تعلیمی، 
وزیـر معارف کشـور، شـنوندۀ صبورِ مشـکالِت 

معـارف و مصلـِح قاطـِع ایـن عرصـه باشـد!

زنگ معارف از بلخ به صدا درآمد
 اما بلخی معارف را اصالح نکرد

وزیر خارجه بریتانیا
 با رهبران دولت وحدت ملی دیدار کرد

مارشالی 
که من می شناختم

داکتر جنرال صدرالدین فخری
در  اکنـون  و  مقاومـت  و  جهـاد  تاریـِخ  طـول  در  افغانسـتان 
فصـِل جدیـد، همچنـان در ادامـة همـان روزگاران قـرار دارد 
و شـخصیت های بـزرگ و نامـدارِ خویـش را از دسـت داده و 
می دهـد. امـا در ایـن میانـه،. مـن فقـط  بـا توجـه به شـناختی 
کـه از مارشـال افغانسـتان دارم، الزم دیـدم که نکاتـی چند را با 

هموطنانـم در میـان بگـذارم.
در تاریخ هجدهم حوت سـال ۱۳۹۲ هجری شمسـی، مارشـال 
فهیـم بـه سـرای باقـی شـتافت و مـا را سـوگوار سـاخت. او 
فرماندهـی بـود کـه در مقابلـه بـا تجـاوز سـرخ و تروریسـم 
سـیاهِ جهانـی، یـک لحظـه از پـای ننشسـت و هیـچ گاه مردم و 

سـرزمین زخمـِی خـود را رهـا نکرد.
مارشـال محمـد قسـیم فهیـم، شـخصیتي فراملـی و فراقومـی 
بـود. او یـک شـخصیِت خداپرسـت و متدیـن بـود کـه در هـر 
نـوع شـرایط، بـه عبـادت ذات اقـدس الهـی مصـروف بـود و 

نیـاز مي کـرد.  بـا پـروردگارش راز و  شـب های دراز 
و  شـکیبا  صبـور،  شـخصیتی  فهیـم  قسـیم  محمـد  مارشـال 
اعتدال گـرا بـود کـه بـه جـای حمایـت از قـوم و تبـارِ خـاص، 
ارج  را  ملـی  منافـع  و  مـی داد  ترجیـح  را  ملـی  مصلحـِت 
می گزاشـت. او یکـی از چهره هـا و شـخصیت های برجسـته و 
مهـِم دورۀ جهـاد و مقاومـت بـود کـه در راه اسـتقالل و آزادی 
کشـور، زحمـات و مشـقت های طاقت فرسـایی را متحمل شـد 
و عمـِر خـود را در راه خدمـت بـه وطن صرف نمود و سـالیان 
متمـادی بـا دیگـر مجاهدیـن شـانه بـه شـانه در راه مبـارزه بـا 
بیگانه گان رزمیــد و سـپس در دورانی که تروریسـم و سـیاهی 
کشـور را فـرا گرفتـه بود، برای نجات کشـور در برابر وحشـت 

و تـرور، مردانـه ایسـتاد. 
و  شـخصیت ها  جملـه  از  فهیـم،  قسـیم  محمـد  مارشـال 
چهره هایـی بود که تنهــا آرزویـش، وجود یک افغانسـتان آزاد، 

مسـتقل و آبـاد بـود. 
در دورانـی کـه مارشـال معـاون اوِل رییس جمهور بـود، مصدر 
مـردم  بـرای  فراوانـی  ادارِی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  خدمـاِت 
دسـتاوردهای  و  ارزش هـا  تحکیـم  راه  در  و  شـد  افغانسـتان 
جدیـد، تـالِش بي پایـان نمود. از ایـن  رو، مرگ مارشـال محمد 
قسـیم فهیـم، یـک ضایعة بـزرگ برای کشـور و ملِت مسـلمان 
افغانسـتان می باشـد؛ زیـرا اکنـون از هـر زاویه یی که بـه فضاي 

کشـور نـگاه کنیـم؛ نبود مارشـال سـخت احسـاس می شـود. 
از  یکـی  حـوت،  هجدهـم  در  افغانسـتان  شـک،  بـدون 
شـخصیت های دل سـوز و فداکارِ خود را از دسـت داده اسـت.
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