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اداره دادسـتانی کل کشـور می گویـد که این 
اداره در 8 مـاه گذشـته بـه بیـش از 1700 
رسـیدگی  زنـان،  علیـه  خشـونت  پرونـده 

اسـت. کرده 
بـه  کشـور  کل  دادسـتانی  اداره  مسـووالن 
مناسـبت روز جهانـی محـو خشـونت علیـه 

دربـاره   ) قـوس   6  ( دوشـنبه  روز  زنـان 
دسـتاوردهای ایـن اداره در زمینـه رسـیدگی 
زنـان  علیـه  خشـونت  پرونده هـای  بـه 

داد. معلومـات 
دادسـتانی  اداره  معیـن  منصـور  شـنا  سـینا 
پرونده هـای  بـه  رسـیدگی  زمینـه  در  کل، 
ایـن  کـه  می گویـد  زنـان  علیـه  خشـونت 
اداره در 8 مـاه گذشـته بـه یک هـزار و 726  
پرونـده خشـونت علیه زنـان به گونـه کامل 

رسـیدگی کـرده اسـت.
از  کل،  دادسـتانی  اداره  معیـن  گفتـه   بـه 
لـت  آن  پرونـده   ارقـام 995  ایـن  مجمـوع 
و کـوب و 147 پرونـده  آن تجـاوز جنسـی 

اسـت. بـوده 
جمشـید رسـولی سـخنگوی اداره دادستانی 

قضایـا  ایـن  عامـان  کـه  می گویـد  کل 
شناساسـی و بـه زنـدان فرسـتاده شـده انـد.

هرچنـد اداره دادسـتانی کل، آمار مشـخصی 
افزایـش و یـا کاهـش قضایایـی  در زمینـه 
خشـونت علیـه زنـان در سـال جـاری ارایه 
آنـان در سـال  امـا می گویـد کـه  نمی کنـد 
گذشـته بـه 2 هـزار پرونـده خشـونت علیه 
حالی کـه  در  بـود.  کـرده  رسـیدگی  زنـان 
هنوزهـم چنـد مـاه از سـال 1396 هجـری 
خورشـیدی باقـی مانـده و آمـار رسـیدگی 
 1700 از  بیـش  زنـان  علیـه  خشـونت  بـه 
پرونـده رسـیده اسـت، امـا و اگرهـای مبنی 
بـر افزایـش خشـونت علیـه زنان نسـبت به 

سـال گذشـته وجـود دارد.
بـا ایـن حال، سـخنگوی اداره دادسـتانی کل 
می گویـد هرچنـد ایـن آمـار ممکـن نسـبت 
بـه سـال گذشـته افزایـش را نشـان بدهد اما 
ایـن افزایـش...               ادامـه صفحـه 6

محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی دیـروز در دیـدار بـا شـماری از نماینـدگان 

و بـزرگان قومـی والیـت هلمنـد
در ایـن دیـدار، آقای غنی ضمن گذاشـتن دسـتار 
اعـزاز بر سـر حفیـظ اهلل بارکزی بـزرگ قومی و 
اهـدای یـک ثـوب چپن بـه وی، گفـت که عزت 
بـزرگان عنعنـۀ افغانـی اسـت و تمـام مسـئولین 
حکومتـی بـه ایـن فرهنـگ و عنعنه به دیـدۀ قدر 

می نگرنـد.
او بـا تاکیـد گفـت که قانـون تطبیق می شـود و با 
متخلفیـن آن برخـورد قانونـی صـورت می گیرد، 
زیـرا این خواسـت مردم افغانسـتان بـوده و تمام 
مـردم بـاالی آن اجمـاع دارنـد. وی افـزود کـه 
ثبـات، آرامش و پیشـرفت هلمند، هدف اساسـی 

ما اسـت.
رییـس حکومـت خاطرنشـان کـرد: پـروژۀ تاپی 
کـه افتخـار و عـزت همـۀ مـا اسـت، در آینـدۀ 
نزدیـک بـه والیـت هـرات می رسـد و از تمـام 
بـزرگان خواهـش مـن ایـن اسـت کـه در جهت 
تطبیـق و تکمیـل ایـن پـروژه همـکاری نماینـد، 
زیـرا دشـمنان افغانسـتان نمی خواهنـد کـه ایـن 

پـروژۀ مهـم عملی شـود.
کـه  افـزود  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
برعـاوۀ پـروژه تاپی، لین بـرق 500 کیلوولت از 
تورغنـدی تا سـپین بولـدک امتـداد خواهد یافت 
و همچنـان پـروژه هـای دیگـر نیز در نظر اسـت 
کـه با تطبیـق آن برای مـردم در مناطق یاد شـده، 

زمینـه کار و زندگـی مرفـه میسـر مـی گردد.
بـر بنیـاد خبرنامـۀ ارگ، همچنـان در ایـن دیـدار 
مجلـس،  در  مـردم  نماینـدۀ  بارکـزی  عبیـداهلل 
از  قاطـع  حمایـت  ضمـن  و  کـرد  صحبـت 
و  هـا  تـاش  ملـی،  هـای  برنامـه  حکومـت، 
دسـتآوردهای رئیـس جمهـور را مـورد سـتایش 
قـرار داده، افزود کـه اقوام با هم برادر افغانسـتان 
همیشـه در کنارهـم بـرادروار زندگی کـرده اند و 

وحـدت اقـوام کشـور، قـوت ماسـت.
بر اسـاس ایـن خبرنامه، بـزرگان هلمند، حمایت 
بـه  نسـبت  کنونـی  شـرایط  در  را  حکومـت  از 
برگـزاری لویـه جرگـه موثـر دانسـته، افزودنـد 
کـه لویـه جرگـه، عنعنـۀ ملی افغانسـتان اسـت و 
هیـچ فـردی حـق نـدارد کـه از آن بـرای مقاصد 
شـخصی خویش اسـتفاده کنـد. آنان یکبـار دیگر 
بـه نمایندگـی از مـردم والیـت هلمنـد، حمایت 

قاطـع شـان را از حکومـت اعـام کردنـد.

پی گیری 1700 پروندۀ خشونت علیه زنان در هشت ماه

غنی:
پـروژۀ تـاپـی 

به زودی به هرات می  رسد

خبر ها فرهنگستان خیابان گزارش سیاست
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زبان
کمیسیون انتخابات 

بازهـم دچـار بحـران!
طرف دار اشتراک شهروندان 

افغانستان در هیچ جنگ بیرونی نیستیم

ظهور و سیر رسانه ها 
پاکستان و زبان فارسیو نوگرایی در افغانستان

په افغانستان کې ۳.۱ میلیونه 

ماشومان د خطر له ګواښ رسه 
مخ دي

مسووالن تیفا:

حـکومت در پـی مهنـدسـی
 انتخـابات آینـده است

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد 
انتخابات شفاف افغانستان در این 
نشست گفت: سران حکومت و 
اطرافیان رییس جمهور غنی در 
کار کمیسیون های انتخاباتی به 

شدت مداخله دارند.
آقای ایوب زاده برکناری رییس 

کمیسیون انتخبات را بدون 
کمشنران آن، خالف قانون 

انتخابات می داند و تأکید دارد که 
آغاز به کارِ کمیتۀ قبلی گزینش 

جهت تعیین رییس جدید، مخالف 
قانون است و در صورت بروز 
هرگونه مشکالت در انتخابات 
آینده، آنان مسوول می باشند.

او در بخش دیگر از سخنانش 
اشاره به سرکوب شدن حلقه های 
سیاسی از سوی حکومت می کند 
و می افزاید که دولت به جای 
تالش به خاطر اصالحات در 

کارهای ملی، دست به خفه کردن 
حلقه های می زنند که کارهای 

دولت را نقد می کنند.
تیفا عالوه می کند که حکومت 
فعلی زادۀ یک تقلب گسترده 

است
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درحالـی کـه نهادهـای ناظر بـر انتخابـات از آن چه 
کـه در کمیسـیون انتخابـات می گـذرد، بـه شـدت 
ریاسـت جمهـوری  امـا  می کننـد،  نگرانـی  اظهـار 
در  نگرانی هـا  ایـن  بـه  توجـه  بـدون  افغانسـتان 
حـال انجـام برخـی اقدام هایی سـت کـه بـه گفتـۀ 
بسـیاری از تحلیل گـران می توانـد وضعیتـی بدتر و 
خطرناک تـر از انتخابـات سـال 1393 را رقـم زنـد. 
بـه دنبال کنار زده شـدِن نجیـب اهلل احمدزی رییس 
پیشـیِن کمیسـیون انتخابات، ریاسـت جمهوری طی 
فرمانـی از تشـکیل دوبـارۀ کمیتۀ گزینـش خبر داده 
اسـت تـا بتوانـد جایگزین عضـو برکنار شـده را از 
میـان متقاضیـان، به ریاسـت جمهـوری معرفی کند. 
ایـن اقـدام ریاسـت جمهـوری، واکنـش برخـی از 
اعضـای کمیتۀ گزینـش را برانگیختـه و آن را نوعی 
اهانـت بـه ایـن کمیتـه کـه در واقعیت زمـان کارِی 

آن بـه پایان رسـیده، دانسـته اند. 

همان قـدر  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  برکنـاری 
سـوال برانگیز و ناگهانـی بود که حـاال اقدام ها برای 
جایگزینـِی او می توانـد موجـب تشـویش نهادهای 
ناظـر بـر انتخابات شـود. یکـی از نهادهـای ناظر بر 
انتخابـات بـاور دارد که اقـدام رییس جمهوری برای 
جایگزینـی رییـس انتخابـات، عمـًا در مغایریت با 
قانـون انتخابـات قـرار دارد. بـه گفتۀ این نهـاد ناظر 
بـر انتخابـات، دولـت نبایـد بـه بهانـۀ نبـود رییـس 

در کمیسـیون انتخابـات، برنامه هـای انتخاباتی را به 
تأخیـر مواجـه سـازد. این نهـاد ناظـر بـر انتخابات 
بـرای چنیـن  بدیـل  مکانیسـم های  کـه  دارد  بـاور 
وضعیتـی وجـود دارد و در نبـود رییـس کمیسـیون 
انتخابـات، معاونـاِن او می تواننـد به صـورت عادی 
بـر  ناظـر  نهـاد  ایـن  دهنـد.  ادامـه  را  او  وظایـِف 
انتخابـات حتـا ایـن نگرانـی را دارد کـه بحـث در 
کمیسـیون انتخابـات فقـط بر سـِر کرسـی ریاسـِت 
سـبب  دیگـری  چیزهـای  و  نیسـت  نهـاد  ایـن 
شـده اند کـه ریاسـت جمهـوری این قـدر بـا دقـت 
و حساسـیت در کارهـای کمیسـیون دخالت داشـته 

 . شد با
مسـتقل  نهـادی  واقعـًا  انتخابـات  کمیسـیون  اگـر 
اسـت، پـس چـرا ریاسـت جمهـوری دخالـت در 
کمیسـیون را بـه میزانـی افزایش داده کـه حتا همان 
مقـدار انـدک اعتمـادی کـه می خواسـت نسـبت به 
ایـن کمیسـیون در میـان مـردم اعـاده شـود، از میان 

برود؟ 
در حـال حاضـر، بـا دخالت های ریاسـت جمهوری 
بـه  اعتمـاد  دیگـر  بـارِ  یـک  کـه  گفـت  می تـوان 
کمیسـیون های انتخاباتـی در میـان مـردم به شـدت 
جنجال هـای  کـه  زمانـی  از  اسـت.  یافتـه  کاهـش 
اعضای کمیسـیون انتخابات بر سـِر نحـوۀ کاری آن 
بـاال گرفـت و مشـخص شـد که کمیسـیون نـه تنها 
دچـار اختاف هـای داخلـی اسـت ـ کـه می توانـد 
یـک امـر عـادی درون سـازمانی تعبیـر شـود ـ بـل 
از بیـرون و بـه ویـژه ارگ ریاسـت جمهـوری نیـز 
قـرار  دسـت اندازی  و  دخالـت  مـورد  همـواره 
می گیـرد، یـک بار دیگر شـهروندان کشـور نسـبت 

بـه انتخابـاِت آینـده دچـار تردیـد شـده اند. 
بـر  ناظـر  نهادهـای  از  بسـیاری  حـال،  همیـن  در 
انتخابـات نیـز از آن چـه کـه در کمیسـیون انتخابات 
می گـذرد، ابـراز نگرانـی جــدی کـرده و مدعـی 
شـده انـد کـه مسـایل تنهـا بـه خـود اعضـای ایـن 
کمیسـیون منوط نیسـت و دسـت هایی بیـرون از آن 
می خواهـد بـرای رسـیدن بـه هدف های مشـخص، 
کار کمیسـیون را مختـل سـازند. ایـن دسـت ها کـه 
در کار دخالـت در کمیسـیون انتخابـات انـد، از آِن 

؟  کیست
بـدون شـک پاسـخ آن چندان دشـوار نیسـت؛ زیرا 
همـه می داننـد کـه از آغـاز بـه کارِ اعضـای جدیـد 
کمیسـیون انتخابـات، تنها یـک نهاد، یعنی ریاسـت 
جمهـوری، به شـدت در کار آن مصـروِف دخالـت 
بـوده اسـت. دخالت هـای ریاسـت جمهـوری بـه 
اندازه یـی در کار کمیسـیون تأثیرگـذار بـود کـه حتا 
باعـث برکنـاری رییـس آن شـد. حـاال اگـر در کار 
رییـس ایـن نهــاد مشـکلی وجـود داشـت، بـدون 
دیگـر  کـه  نبودنـد  مشـکاتی  از  بزرگ تـر  شـک 
اعضـای آن نیـز از آن هـا رنـج می برنـد و اگـر قرار 
بـود کـه در کار کمیسـیون بهبودی یی حاصل شـود، 
بایـد بیشـتر اعضـای فعلـی آن بـه دلیل کـم کاری و 

عـدم تجربـه از سمت های شـان کنار زده می شـدند. 
چـه شـد کـه ناگهـان اعضـای کمیسـیون انتخابات 
مشـکل را فـوراً تشـخیص داده و خواهـاِن رفـع آن 
رییـس  کمیسـیون،  اعضـای  همیـن  مگـر  شـدند؟ 
قبلـی را از میـان خـود و بـه اشـارۀ ارگ ریاسـت 
جمهـوری انتخـاب نکـرده بودنـد؟ چـه شـد کـه 
مدیریـِت آقـای احمـدزی بـه مـزاج همـکاران و به 
ویـژه ولی نعمتـش خـوش نیامـد و سـبب شـد کـه 
موقعیـِت مناسـبی را که دشـوار اسـت مشـابه آن را 

به آسـانی بـه دسـت آورد، قربانـی کنــد؟
انتخابـات جنجال هـا  کمیسـیون  در  بـدون شـک   
بیـش از آن اسـت کـه هرازگاهی از طریق رسـانه ها 
بحـران  بـا  عمـًا  نهـاد  ایـن  می شـود.  گـزارش 
روبه روسـت و ایـن بحـران تنهـا بحـران مدیریـت 
هـم نیسـت. بـه فـرض کـه فـرد دیگـری در جـای 
رییـس قبلـی قـرار گیـرد، آیا مشـکات کمیسـیون 

برطـرف خواهـد شـد؟ 
بـه نظـر نمی رسـد کـه بـا آمـدن رییـس جدیـد، با 
وجـود همـۀ بی کفایتی هـای رییـس قبلـی، در کار 
کمیسـیون انتخابـات تغییراِت جـدی و مثبتی رونما 
شـود. برخـی گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه 
بـه  کار کمیسـیون،  ایـن دسـت اندازی ها در  تمـامِ 
هـدف ایجـاد تأخیـر در برگـزاری انتخابـات سـال 

آینـده صـورت می گیـرد.
 برخی هـا کـه مسـایل انتخاباتـی را در کشـور دنبال 
می کننـد، بـاور دارنـد کـه خـاف آن چه کـه ظاهراً 
ریاسـت جمهـوری به برگـزاری انتخابات در سـال 
آینـده تأکید مـی ورزد، در عقِب صحنـه هیچ تمایلی 
بـه ایـن کار نـدارد و حتـا تـاش مـی ورزد کـه این 
رویـداد اتفـاق نیفتـد. آن چـه هم کـه در کمیسـیون 
انتخابـات می گـذرد، از چنیـن قصــد و نیتـی پرده 

برمی دارد. 
در  مقتضـی  و  الزم  اقدام هـای  حـال  بـه  تـا  چـرا 
جهـت برگـزاری انتخابات برداشـته نشـده اسـت؟ 
از  بـه حـال  تـا  بین المللـی  تمویل کننـده گان  چـرا 
تمایـل خـود بـرای پرداخـت هزینه هـای انتخابـات 

نگفته انـد؟ سـخن 
تمویل کننـده گاِن  کـه  داشـت  وظیفـه  دولـت   
بین المللـی را قناعـت  دهـد تـا هزینه هـای برگزاری 
انتخابـات را تأمیـن کننـد. امـا چنیـن اتفاقـی تـا به 
نیفتـاده و مشـخص نیسـت کـه دولـت بـر  حـال 
را  انتخابـات  می خواهـد  هزینه هـا  کـدام  اسـاس 
برگـزار کنـد. بـا توجـه بـه ایـن مسـایل می تـوان 
انتخابـات  کمیسـیون  در  وضعیـت  کـه  گفـت 
به شـدت بحرانـی اسـت و احتمـال این کـه روزی 
ایـن کمیســیون اعـام کنـد کـه انتخابات در سـال 

باالسـت.  بسـیار  نمی شـود،  برگـزار  آینـده 
کـه  مجلـس  نماینـده گان  برخـی  صحبت هـای  از 
چنیـن  نیـز  انـد  کـرده  آن جـا صحبـت  و  این جـا 
احتمالـی دور از انتظـار نمی نمایـد. ایـن نماینده گان 
در نشسـت های شـخصی گفتـه انـد کـه بـرای یک 
دورۀ دیگـر همچنـان در موقعیت هـای خـود باقـی 
خواهنـد مانـد؛ چـون انتخابـات پارلمانی بـا اوضاع 
و احـوال فعلـِی کشـور قـرار نیسـت کـه در سـال 

آینـده نیـز برگزار شـود!  
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ایـن روزهـا، اختاف ها و بعضـًا زورآزمایی هـا میاِن کرزی 
و غنـی بـاال گرفتـه اسـت. کـرزی در تـاش راه انـدازی 
لویه جرگـۀ سـنتی بـه هـدِف برچیـدِن بسـاط غنی سـت و 
غنـی نیـز سـعی می کنــد کـرزی را زیـر فشـارهایی قـرار 
او در شـعاِع آن ذوب  بلندپروازی هـاِی  بدهـد کـه همـۀ 
گـردد؛ چنان کـه می بینیـم بحـث شـهرِک عینو مینـۀ قندهار 

به یک بـاره بـاال گرفتـه اسـت. 
البتـه پیـش از آن نیـز، تابلوهـای مربـوط بـه آقـای کـرزی 
و لویه جرگـۀ سـنتِی خودخوانـده اش نیـز از والیت هـا و 
مرکـز بـه دسـتور حکومت و شـخِص آقـای غنی برداشـته 

بود.  شـده 
غنی در حالی با کرزی رو در رو شـده اسـت که به شـدت 
مرهون و مدیوِن احساِن وی )کرزی( در رسـیدن به قدرت 
می باشـد. جـدا از ادعاهایـی که در گذشـته صـورت گرفته 
و اسـنادهایی کـه در این بـاره هم اکنـون وجـود دارد، اخیراً 
دو تـن از مقام هـای مهـِم حکومـِت آقـای کـرزی، آقایـان 
نبیـل و سـپنتاـ  اولـی در یـک برنامـۀ تلویزیونـی و دومـی 
در یـک کتـاب قطـورِ دو جلـدی ـ بـه افشـاگری هایی در 
زمینـۀ حمایـِت کـرزی از داکتر غنـی و تقلباِت شـاخداری 
کـه نفـِع او به راه انداخته شـد، دسـت زده اند کـه اینک نُقِل 

همـۀ مجلس ها شـده اسـت. 
این کـه امـروز آقـای کـرزی، در اوِج نارضایتـی مـردم از 
حکومـِت وحـدت ملـی سـعی می کنـد لویۀ جرگۀ سـنتی 
را برگـزار و پایـاِن ادارۀ موجـود را اعـام کنــد، ظاهـراً با 
آن همـکارِی بسـیار ظالمانـه و تقلب محورانـۀ دیـروزِ وی 
برای پیــروز سـاختِن غنی، تناقض و منافاِت آشـکار دارد. 
آن زمـان کـرزی بـه دلیـل ماحظـاِت قومـی، سـعی کـرد 
امکانـاِت حکومتـی را بـه نفـِع آقـای غنـی بـه کار بینـدازد 
و پـس از پیـروز سـاختِن او نیـز دسـت کم ایـن انتظـار را 
داشـت که آقـای غنی دسـتگاهِ زمام داری اش را به شـیوه و 

مشـورۀ کـرزی بـه پیـش ببرد.
امـا آقـای کـرزی بـه ایـن نیندیشـیده بـود کـه غنـی در 
پیشـبرد پـروژۀ فاشیسـم چنـان افراطـی و حذف  گرایانـه 
عمـل می کنـد کـه حتـا از قواعـد و زمانـۀ آقـای کـرزی 
سـبقت می گیـرد؛ زیـرا در دوراِن آقای کـرزی برتری طلبی 

قومـی بـه ایـن بی پروایـی و برهنه گـی نرسـیده بـود. 
بـا ایـن حـال، ایـن تنهـا آقـای کـرزی نیسـت کـه مخالِف 
ادامـۀ کار آقای غنی اسـت؛ جریان های منطقـی و معتدل و 
نوگـراِی دیگری هم هسـتند که در تـاش اند این وضعیِت 
خطرنـاک را مهار کننــد. با این اوصاف، مسـلمًا راه اندازی 
یـک لویـه جرگـۀ سـنتی چنـدان نمی توانـد راه گشـا تمـام 
شـود. لویـه جرگـه یـک طـرح و راهـکار اسـت، چنان که 
نشسـت وفـاق ملـی میـان جریان هـای سیاسـی و مردمـاِن 
کشـور، حکومـت موقـت و همچنـان انتخابـاِت زودهنگام 

طرح هایی انـد کـه اخیـراً ارایـه شـده اند. 
امـا خـوب اسـت کـه مـردم ایـن را بدانند کـه اگـر امروز 
آقـای غنـی سـبِب مشـکاِت بی شـمار در کشـور شـده 
اسـت، همـۀ آن در نتیجۀ همان حرکت ها و تصامیِم سـنتی 
و غیردمکراتیکـی اسـت کـه برای بـه قدرت رسـاندِن وی 
صـورت گرفتـه. بنابراین نشـود که با تمسـک بـه اقداماِت 
بـدوی و قبیله گرایانـه، یـک بار دیگـر به سـمتی برویم که 

پایـان آن، فصـِل تازه یـی از بدبختـی و بیچاره گـی باشـد!
بایســتی قدم های بعــدی را به سمِت جان دادِن روندهای 
خواسـت های  بـا  هماهنگـی  در  کـه  داد  سـوق  مدرنـی 
امروزیـن، مسـیری را بـرای رشـد دمکراسـی و عدالـت 
بـه نظـر می رسـد کـه طـرح  اجتماعـی تعییـن می کننـد. 
وفـاق ملـی کـه دارای اندام هـای موضوعـی مدرن اسـت، 
در شـرایط کنونـی می توانـد راه حلـی بـرای وضـِع موجود 

. شد با
 نهادهـا و شـخصیت های سیاسـی بایـد از گذشـته درس 
عبـرت گرفتـه باشـند و ایـن بـار روی میکانیسـم هایی کار 
کننـد کـه در آن، فرصت هایـی بـرای گـذار از وضعیـِت 

باشـد.   متصور  موجـود 

از گـذشته
 بایـد پنـد گـرفت

کمیسیون انتخابات 
بازهم دچار بحران!

برخی ها که مسایل انتخاباتی را 
در کشور دنبال می کنند، باور دارند 
که خالف آن چه که ظاهراً ریاست 
جمهوری به برگزاری انتخابات در 
سال آینده تأکید می ورزد، در عقِب 

صحنه هیچ تمایلی به این کار ندارد 
و حتا تالش می ورزد که این رویداد 

اتفاق نیفتد. آن چه هم که در کمیسیون 
انتخابات می گذرد، از چنین قصـد و 

نیتی پرده برمی دارد. 
چرا تا به حال اقدام های الزم و مقتضی 

در جهت برگزاری انتخابات برداشته 
نشده است؟ چرا تمویل کننده گان 

بین المللی تا به حال از تمایل خود برای 
پرداخت هزینه های انتخابات سخن 

نگفته اند؟
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عبداهلل  عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که  
طرف دار اشتراک شهروندان افغانستان در هیچ جنگ بیرونی 

نیستیم. 
آقای عبداهلل که دیروز دوشنبه )6قوس( در نشست شورای 
وزیران صحبت می کرد، گفت: قسمی  که می خواهیم شهروندان 
افغانستان  در داخل کشور در صلح زنده گی کنند؛ در هیچ جای 

دیگر هم طرفدار شرکت شان در جنگ نیستیم. 
رییس اجرایی افزود که  تمام دنیا با داعش مقابله می کند و 

افغانستان نیز در این حرکت با جامعۀ جهانی هم گام است.
آقای عبداهلل هرچند از فرد و یا گروه مشخصی نام نبرد؛ اما 
گفت: اظهاراتی در این اواخر مطرح شده است که بیانگر راهبرد 
حکومت وحدت ملی نیست. اشارۀ آقای عبداهلل به اظهارات 

معاونش محمد محقق می باشد. 
افغانستان روشن  پالیسی حکومت  که  عبداهلل می گوید  آقای 
هیچ  جنگ  در  شهروندانش  شرکت  طرفدار  دولت  و  است 

کشوری نیست.
او در حالی این موضوع را مطرح کرد که چند روز پیش محمد 
عنوان»  زیر  برنامه یی  در  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق، 
محبان اهل بیت« که در تهران برگزار شده بود، در مورد جنگ 
سوریه و عراق، از جنگ جویان افغانستان )لشکر فاطمیون(، 
نیروهای ارتش عراق و سوریه در برابر داعش، قدردانی کرده 

بود.
آقای عبداهلل در بخشی از سخنانش در رابطه به سفر هفتۀ گذشته 
خود به کشورهای بیرونی معلومات داده افزود: در صحبت هایی 
که با برخی شخصیت ها و سران کشورهای بیرونی داشته است 
از روند مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان استقبال شده  

است.
اما، آقای عبداهلل گفت که گروه داعش یک چالش بزرگ برای 
افغانستان و کشورهای منطقه است، از این جهت او خوشحال 
است که پناهگاه های این گروه تروریستی در کشورهای عراق 

و سوریه تخریب شده است.

در  گذشته  سال های  جنگ های  اثر  در  که  داشت  بیان  او 
افغانستان، شهروندان افغانستان رنج های فراوان دیده اند و تعداد 
زیادی مردم افغانستان به کشورهای بیرون پناهنده شدند، به 
این دلیل حکومت افغانستان می خواهد همه یی شهروندانش در 

داخل کشور شان در صلح و رفاه زنده گی کنند.
آقای عبداهلل گفت: در اثرجنگ ها، مردم ما سال های زیادی رنج 
دیده اند و کشور ما به چند پارچه شدن رسید، در چند سال 
گذشته بیشتر مردم ما آواره و بی خانمان در سراسر دنیا شدند، 
ما می خواهیم شهروندان افغانستان در داخل کشور ما در صلح 
زنده گی کنند و طرفدار اشتراک آنان در جنگ هیچ کشوری 

نیستیم. 
عبداهلل از کشوری مشخص نام نبرد اما گفت کشورهای که در 
امر مبارزه با گروه داعش افغانستان را همکاری نمی کنند، توقع 

می رود که در این راستا مانع هم ایجاد نکنند.
رییس اجرایی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به برگزاری 
مطرح  اخیراَ  حلقات  برخی  طرف  از  که  سنتی  جرگه  لوی 
شده است، گفت: که لویه جرگه سنتی راه حل برون رفت از 

مشکات کنونی کشور نیست.
آقای عبداهلل تأکید کرد که با کسانی که خواستار برگزاری لویه 
جرگه سنتی هستند، گفت وگو داشته است او تلحویحاَ گفت: 
این افراد باید تحمل  دو روز بیرون بودن از حکومت و قدرت 

را داشته باشند.
او هم چنان اضافه کرد: کسانی که منتقدین حکومت هستند، 
نباید در فکر فروپاشی آن باشند و با کنایه به اظهارات بسیاری 
از سیاست مداران دولت پیشین، گفت خیلی ها در صدد ایجاد 
حکومت موقت و براندازی حکومت بوده اند و این امر برای 

وارد شدن دوباره به سیاست راه درستی نیست.
این گفته ها درحالی مطرح می شود که پیش از این حامدکرزی 

وزیر خارجۀ حکومت  سپنتا  دادفر  رنگین  و  رییس جمهور 
پیشین، درخواست برگزاری لویه جرگه سنتی را برای برون 

رفت از مشکات فعلی مطرح کرده بودند.
آقای عبداهلل هم چنان در ادامۀ سخنانش گفت: با وارد شدن 
اصاحات در کمیسیون انتخابات، می توانیم یک انرژی تازه را 
شاهد باشیم. ما برای برگزاری انتخابات با مردم افغانستان تعهد 

داریم و جامعه بین المللی نیز از آن حمایت می کند.
آقای عبداهلل ابراز امیدواریم کرد که انتخابات پارلمانی و شورای 
ولسوالی ها و ریاست جمهوری به موقع، شفاف و عادالنه برگزار 

شود. 
تاثیرات  که  گذشته  تلخ  خاطرات  که  نمی خواهیم  گفت:  او 
ناگواری روی وضعیت امنیتی و حکومتداری افغانستان داشت، 

دوباره تکرار شود. 
به باور آقای عبداهلل مردم افغانستان می خواهند و ضرورت این 
را می دانند که انتخابات پیش رو مانند انتخابات گذشته نباشد. 
چون راه حل برای تعیین سرنوشت انتخابات است و راه حل های 
جانبی که مثل حکومت موقت و لوی  جرگه سنتی گاهی مطرح 

می شود، نمی تواند مشکل مردم افغانستان را حل کند.

چـــارو،  ټولنیـــزو  کار،  د  افغانســـتان  د 

شـــهیدانو او معلولینـــو وزارت وايـــي، پـــه 

ـــومان  ـــه ماش ـــې ۳.۱ میلیون ـــواد ک ـــه هې دغ

ـــخ  ـــواښ رسه م ـــه ګ ـــو ل ـــو خطرون د بېالبېل

دي.

ـــي  ـــه ذک ـــت فیض الل ـــه وزارت رسپرس د دغ

دا خـــرې د دوشـــنبې پـــه ورځ »۱۳۹۶ 

ـــر  ـــې د خط ـــل ک ـــه کاب ـــدۍ ۰۶« پ کال د لین

ـــي  ـــړ م ـــومانو د مالت ـــه ماش ـــدې ل ـــر وړان پ

کنفرانـــس تـــه پـــه وینـــا کـــې وکـــړې.

ښاغي ذکي زیاته کړه:

ـــام موجـــود دي چـــې  ـــو شـــمېر داســـې ارق »ی

ـــه ګـــواښ  ـــون ماشـــومان د خطـــر ل ۳،۱ میلی

ـــاين  ـــرور، انس ـــه د ت ـــخ دي، همدارنګ رسه م

ــمېر  ــو شـ ــوادو یـ ــدره مـ ــاق او مخـ قاچـ

شـــبکې فعالـــې دي چـــې لـــه دوی نـــاوړه 

ګټـــه اخـــي. د ځینـــو ارقامـــو لـــه مخـــې، 

ـــو  ـــه درن ـــال پ ـــومان دا مه ـــه ماش ۱،۲ میلیون

کارونـــو بوخـــت دي.«

ــو  ــرو څـ ــه تېـ ــې پـ ــل چـ ــوړي وویـ نومـ

ــو  ــې د یـ ــه کـ ــه دې برخـ ــې پـ ــو کـ کلونـ

شـــمېر کارونـــو او هڅـــو رسه رسه ال هـــم 

ســـتونزې موجـــودې دي.

دا پـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې تـــر دې 

وړانـــدې یونېســـف یـــا د ماشـــومانو لپـــاره 

د ملګـــرو ملتونـــو وجهـــي صنـــدوق لـــه 

ـــیف د  ـــا س ـــې ی ـــړ مؤسس ـــومانو د مالت ماش

ـــه  ـــم پ ـــورو ادارو ه ـــمېر ن ـــو ش ـــډرن او ی چل

ـــاوړه  افغانســـتان کـــې د افغـــان ماشـــومانو د ن

ـــودلې ده. ـــنه ښ ـــه اړه اندېښ ـــت پ وضعي

افغـــان ماشـــومان وايـــي چـــې ال هـــم لـــه 

ســـختو ســـتونزو رسه الس او ګرېـــوان دي، 

ــه دی  ــنیوی نـ ــې السـ ــوا یـ ــت له خـ د دولـ

ــاره  ــن لپـ ــد د تأمیـ ــل ژونـ ــوی او د خپـ شـ

خپـــل راتلونکـــي تـــه اندېښـــمن دي.

پـــه کابـــل ښـــار کـــې څـــو تنـــو کارګـــرو 

ــه وویـــل: ــو تـ ماشـــومانو ازادي راډيـ

ـــې درس  ـــواړم چ ـــل دی، غ ـــوم روم ـــا ن »زم

ـــوړ يش،  ـــه ج ـــخصیت را ن ـــه ش ـــم او ښ ووای

خـــو ورځنیـــو کارونـــو لـــه دې هـــر څـــه 

ویســـتلی یـــم، مـــوږ رسه د مرســـتو ژمنـــه 

کېـــږي، خـــو نـــه رارســـېږي. هـــره ورځ زه 

خپلـــه کال کـــوم او خپـــل کـــور ســـاتم.«

ـــې  ـــورم او د ورځ ـــټیکونه پل ـــم، پالس ـــرار ی »اب

ـــې هـــم  ـــور کـــې ی ـــۍ جـــوړوم، ک ۱۵۰ افغان

ـــس  ـــاتم. ب ـــم س ـــې ه ـــبا لپاره ی ـــوم او س ورک

ـــر  ـــور ه ـــه ن ـــد دی. ل ـــې کار او ژون ـــدا م هم

ـــم.« ـــی ی ـــه وتل څ

ـــه وخـــت کـــې د افغانســـتان د بـــر د  ـــه ورت پ

حقونـــو خپلـــواک کمېســـیون وايـــي، د ځینـــو 

ـــواد کـــې  ـــه هې ـــه مخـــې دا مهـــال پ شـــمېرو ل

۵ تـــر ۶ میلیونـــه بې وزلـــه ماشـــومان لـــه 

ـــخ دي. ـــر رسه م خط

ــد بـــالل  ــد محمـ ــیون ویانـ ــه کمېسـ د دغـ

صدیقـــي ازادي راډيـــو تـــه وویـــل، د دغـــه 

وضعيـــت دوام د اندېښـــنې وړ دی او بایـــد 

مخه یـــې ونیـــول يش.

صدیقي زیاتوي:

ـــوږ  ـــدو دي او م ـــه لوړې ـــخ پ ـــمېرې م »دا ش

ـــو  ـــوو، د هغ ـــمن ی ـــخت اندېښ ـــه دې اړه س پ

ماشـــومانو شـــمېر هـــم مـــخ پـــه ډېرېـــدو 

دی چـــې پـــه درنـــو کارونـــو بوخـــت دي. 

هیله منـــد یـــوو چـــې پـــه دې برخـــه کـــې 

ــتل يش.« ــه واخیسـ جـــدي ګامونـ

ــته  ــه شـ ــې لـ ــي چـ ــیون وايـ ــه کمېسـ دغـ

ـــې  ـــه مخک ـــه وخت ـــم ل ـــا ه ـــو رسه رسه بی هڅ

ـــړو  ـــه، زده ک ـــات کارون ـــه او زی ـــه، دران ودون

تـــه نه الرسســـی، روغتیايـــي ســـتونزې، 

ـــتفاده،  ـــومانو اس ـــه ماش ـــې ل ـــړو ک ـــه جګ پ

ـــدل  ـــه کې ـــت، بې ځای ـــی، معلولی تاوتریخوال

ـــومانو رسه  ـــه ماش ـــې ل ـــو ک ـــه رسحدون او پ

ـــد هغـــه مـــوارد دي چـــې د افغـــان  ـــاوړه چلن ن

ماشـــومانو ژونـــد ګواښـــي.

خـــو د افغانســـتان د کار، ټولنیـــزو چـــارو، 

وايـــي،  وزارت  معلولینـــو  او  شـــهیدانو 

ــد د  ــومانو د ژونـ ــان ماشـ ــت د افغـ حکومـ

ښـــه وايل لپـــاره یـــو لـــړ پروګرامونـــه پـــي 

ـــو  ـــه ی ـــې ب ـــد ک ـــه ژون ـــې د دوی پ ـــړي چ ک

ــړي. ــه کـ ــون رامنځتـ ــت بدلـ مثبـ

 : کي ذ هلل  فیض ا

په افغانستان کې ۳.۱ میلیونه 

ماشومان د خطر له ګواښ رسه مخ دي

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی:

افغانستان  شهروندان  اشتراک  طرف دار 
نیستیم بیرونی  جنگ  هیچ  در 

ابوبکر صدیق

نماینده گان مجلس از گسترش فعالیت داعش در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار ابراز نگرانی 
دارند.

اخیراً  داعش  گروه  که  می گویند  نماینده گان  مجلس  در  مشرقی  والیت های  مردم  نماینده گان 
فعالیت خود را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار افزایش داده و باشندگان این ولسوالی مجبور به 

ترک خانه های شان شده اند.
تروریستان داعشی از چند هفته به این سو به فعالیت های شان در ولسوالی خوگیانی افزایش 

داده اند.
سایمه خوگیانی نمایند مردم ننگرهار در مجلس گفت که گروه داعش فعالیت های خود را در 
ولسوالی خوگیانی افزایش داده و بیشتر باشندگان این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان 

شدند.
خانم خوگیانی افزود که بیجاشدگان این ولسوالی به شدت در رنج و عذاب اند.

به گفته او، نیروهای امنیتی در رفع تهدیدهای داعش در ولسوالی خوگیانی تاهنوز عملیاتی را راه 
اندازی نکرده و نیز به بیجا شدگان این ولسوالی هیچ گونه کمک رسانی نشده است.

صالح محمد صالح نماینده مردم کنر نیز وضعیت مردم و بیجاشدگان در ولسوالی های خوگیانی 
و اچین را وخیم خواند.

آقای صالح افزود که مجلس نماینده گان باید از حکومت بخواهد که به این دو ولسوالی توجه 
کند.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان نیز با اشاره به این که گسترش فعالیت داعش 
در ولسوالی خوگیانی ننگرهار مردم را پریشان کرده است، از نهادهای امنیتی کشور خواست که 

فورا برای انجام عملیات نظامی در این ولسوالی اقدام کنند.
کرد،  می  صحبت  نماینده گان  مجلس  قوس(   6( دوشنبه  روز  نشست  در  که  ابراهیمی  آقای 
همچنین از کمیته رسیدگی به حوادث کشور نیز خواست که به بیجا شدگان ولسوالی خوگیانی 

کمک رسانی کند.
افراد  برخی ولسوالی های ننگرهار از چند سال به این طرف شاهد حضور و فعالیت گسترده 

وابسته به داعش بوده اند.
نیروهای امنیتی کشور عملیات های گسترده ای را برای سرکوب داعش در بخش های مختلف 

ننگرهار انجام داده اند.
اما؛ هم اکنون گروه داعش فعالیت های خود را از چند هفته به این سو در ولسوالی خوگیانی 
به ترک خانه های  این ولسوالی مجبور  باشندگان  از  ننگرهار گسترش داده که شماری زیادی 

شان شده اند.
نماینده گان ننگرهار می گویند که نهادهای امنیتی تا هنوز عملیات نظامی را برعلیه گروه داعش 

در خوگیانی راه اندازی نکرده اند.

هشـدار نماینـده گان مشـرقی 
از گستـرش داعـش در ننـگرهار
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عهد امان اهلل
ایجـاد شـد.  نسـوان  انجمـن 
النسـوان  ارشـاد  جریـدۀ 
تاسیس گشـت. اولین مدرسۀ 
زنانـه به نـام مسـتورات ایجاد 

گردیـد.
لیسـه های امانیـه  و امانـی در 
شـد.  تاسـیس  حبیبیـه  کنـار 
ابتداییـه  مکتـب  بـاب   322
گردیـد.  فعـال  والیـات  در 
شـاگردان از 1927 به 51000 
هـزار رسـید کتاب خانـۀ ملی 
کـه مردم ایجـاد کـرده بودند، 
بـه کمـک دولـت رشـد کرد. 
تیاتـری  و  کابـل  در  سـینما 
در پغمـان ایجـاد گردیـد. 13 
جریـده و مجلـه بـه مصـرف 
دولـت در کابـل و والیات به 

نشـرات پرداخـت.
النسـوان در 1922  1. ارشـاد 
صفحـه   8 در  هفتـه وار 
بـه  کابـل  زنـان  طـرف  از 
و  ری(  )الـف،  سرپرسـتی 
روح افـزا خانـم نشـر گردید.
در  مشـرقی-  اتحـاد   .2
آبـاد  جـال  در   1921 سـال 
برهان الدیـن  مدیریـت  بـه 

دوبـار. مـاه  کشـککیی 
بـه   1922 در  افغـان    .3
مدیریـت میرزا محمـد جعفر 
خـان، روزانه نشـر می گردید.
معـرف  مجلـۀ   .4
معارف)بعدهـا آیینـۀ عرفـان( 
در 1921 از طـرف وزارت معارف نشرشـد، از 
سـال 1923 مدیریت آن را اسـتاد هاشـم شایق 

. فـت گر

مدیریـت  بـه   1919 از  افغـان-  امـان   .5
عبدالهـادی داوی هفتـه وار نشـر گردیـد. بعـداً 

شـد. قاسـم خان  میرسـید  آن  مدیـر 
6. مجلـۀ اردو بـه مدیریـت عبدالطیف خان غند 
مشـر مـاه وار از طـرف وزارت حربیه}دفـاع{ 

می شد. نشـر 
7. اتفـاق اسـام- از 1921 بـه مدیریت عبداهلل 
خـان هـروی هفتـه وار در شـهر هـرات و بـه 

محـرری صاح الدیـن سـلجوقی نشـر شـد.
8. جریـدۀ اتحـاد -کـه از سـال 1921 در خـان 

آبـاد به نشـر هفتـه وار آغـاز کرد.
9. روزنامـۀ ابـاغ -ایـن نشـریه از 1921 بـه 
نشـرات پرداخـت و فقـط اعان نشـر می کرد.
10. جریـدۀ بیدار- در شـهر مزار شـریف نشـر 

گردید.
بـه  بـار  سـه  هفتـۀ  حقیقـت-  روزنامـۀ   .11
مدیریـت برهان الدیـن کشـککی در شـهر کابل 

گردیـد.
هفتـه وار  انتقـادی  جریـدۀ  افغـان  سـتارۀ   .12
از سـال 1920 در جبـل السـراج بـه مدیریـت 

شـد. نشـر  غبـار  میرغام محمـد 
13. جریـدۀ طلـوع افغـان –از سـال 1921 در 

قندهـار بـه نشـرات پرداخـت.
 14. اصـاح بـه تاریـخ 29 دلـو سـال 1300 
بـه مدیریـت مسـوولی محمدبشـیر در خان آباد 

قنـدز پـا بـه عرصۀ نشـر گذاشـت.
قانـون اساسـی قبـًا تصویب و در مـادۀ 11 آن 
در رابطـه بـه نشـرات آزاد ملی گفته شـده بود: 
مطبوعـات و اخبـارات داخلیه مطابـق نظام نامۀ 

مخصـوص آن آزاد می باشـد.
جراید ملی

1.  به این اسـاس در سـال 1927 اولین جریدۀ 
ملـی به نـام »انیس« از طـرف محی الدیـن انیس 
در 12 صفحـه نشرشـد کـه مـورد توجـه قـرار 

گرفت.
2. نسـیم سـحر دومیـن نشـریه یی بـود کـه بـا 
مدیریـت احمـد راتـب در چهـار صفحه نشـر 
گردیـد، اغلـب مقـاالت آن راعبدالهـادی داوی 

می نوشـت.
3. نـوروز جریـدۀ ماهانـه بـا هشـت صفحـه 
در 1305 بـا مدیریـت میـرزا محمـد نـوروز و 
نشـرگردید.  غام جـان،  مامیـر  نگارنده گـی  
افغـان -بـه نگارنده گـی پاینـده محمـد خـان؛ 
پشـتون ږغ بـه مدیریـت فیض محمـد ناصری؛

 حبیب اهلل کلکانی – جوزا- اکتبر ۱۹۲۹
بـه  را  حبیب االسـام  جریـدۀ  حبیـب اهلل 
بـه  بعدهـا  و  حسـین  محمـد  نویسـنده گی 
نویسـنه دگی برهان الدیـن کشـککی نشـر کرد.
همچنـان در والیات کشـور نیز چهـار هفته نامه 
به نام هـای: مویـد اسـام، رهبـر اسـام، اتفـاق 

نشـر  الحبیـب  نهضـت  و  اسـام 
می شـدند.

در ایـن دوره برخـی نشـریات آزاد نیز 
وجـود داشـت کـه اکثـراً برضـد نظام 
آن  از  می کردنـد،  نشـرات  موجـود 
شـمار اسـت االیمان، اتحـاد افغان زیر 
نظـر  شـاه. محمودخـان، دکـور غم در 
ننگرهـار، غیـرت اسـام در ننگرهار و 

. پشتو
مطبوعات درعهد محمد نادر

عرصـه  ایـن  در  نـادر،  عصـر  در 
تمـام  شـد.  بیشـتر  سـخت گیری ها 
امـور طبـع و چـاپ دولتـی شـد. وارد 
کنتـرل  تحـت  تایـپ  ماشـین  کـردن 
قـرار گرفـت. گمـرک ناگزیـر بـود نام 
وارد کننـدۀ ماشـین تایـپ و تعـداد آن 
را بـه دولـت بسـپارد و تاجـر هـم نام 
دولـت  تسـلیم  را  و هویـت خریـدار 
می کـرد؛ دوایـر دولتـی از ماشـین های 
تایـپ خـود مسـوول بودنـد. در ایـن 
دوره روزنامـۀ شـخصی انیـس دولتـی 

. شد
مقـاالت نشـریه ها پیش از نشـر کنترل 
می شـد و حتـا مقـاالت مجلـۀ کابل را 
شـخص نـادر می خوانـد. بـه عـوض 
حی علـی  مجلـۀ  آزاد،  جرایـد  همـه 
الفـاح توسـط ماهـای جمعیت العلما 

شـد. ایجاد 
به دسـت  انیـس  و  اصـاح  جرایـد 
کسـانی کـه تعلیمـات دینـی داشـتند، 
محمدامیـن  چـون  شـد.  سـپرده 
خوگیانـی و برهان الدیـن کشـککی. از 
مـواد مطبوعـات جـز حرافـی و تبلیـغ 

نبـود. سـخنی 
و   1931 در  کابـل  ادبـی  انجمـن 
در  قندهـار  و  هـرات  انجمن هـای 
1932 بـرای تبلیـغ آرمان هـای دولـت 
ایـن  از  سـر  کسـی  شـدند.  تاسـیس 
محکـوم  سـخت  برتافـت،  خواسـته 

گردیـد. انیـس از دشـمنانی کـه افـکار جامعـه 
را پریشـان می کننـد، سـخن گفـت. اصـاح به 
تبلیـغ مذهبـی، ذکـر عجایـب خلقـت شـماره 

. پرداخـت   1363 جـوزای   258
آنچـه مربـوط بـه خیانت و یـا تجـاوز انگلیس 
بـود، نشـر نمی گردید. سلسـله مقـاالت قلم در 
کـِف اغیـار، در مجلۀ کابـل که اهـداف مولفان 
انگلیـس را برمـا می کـرد، ممنـوع شـد؛ مقالۀ 
بـه سـکوت دعـودت  را  مـردم  زبـان،  عفـت 

می کـرد.
سانسـور بـه گونۀ بود که شـعر انتخابی سـرور 
گویـا که عنوان »سـرخ« داشـت، سانسـور شـد 
و سـرور جویـا کـه ناشـر انیـس بـود بـه جرم 
آن 13 سـال زندانـی گردیـد، ولـی گویـا کـه 
محمدزایـی بـود آزاد مانـد، محدودیـت تا آنجا 
بـود کـه حتـا آهنگ هـا سانسـور شـد. اسـتاد 
قاسـم شـبی در هوتـل کابـل غزلـی را خواند:

چیست مردی و مروت، حب میهن داشتن

کینه و بُغض برادر را ز دل برداشتن
فـردا نادرخـان او را بـه دربار خواسـت و دیگر 
امـر شـد کـه اشـعارش را بـه انتخـاب انجمـن 

بخواند. ادبـی 
قانون مطبوعات و نشرات آزاد

در افغانسـتان همیشـه نشـرات دولتـی بـود. در 
1949  در دورۀ صـدارت شـاه محمود اقداماتی 
در جهـت آزادی مطبوعـات صـورت گرفـت،  
و  نگذشـت  از سـال 1950  آزادی  ایـن  ولـی 
توقـف شـد، دیگـر نشـرات آزاد اجـازۀ نشـر 

. فت نیا
نافـذ شـد،  قانـون مطبوعـات در سـال 1965 
بـه ایـن  اسـاس از 1965 تـا 1971 جمعـًا 31 
به دسـت  نشـر  جـواز  غیرحکومتـی  جریـدۀ 

آوردنـد.
از ایـن شـمار هفـت جریـدۀ )خلـق، پرچـم، 
مسـاوات، صـدای عـوام، شـعلۀ جاویـد، افغان 
ملـت و اتحـاد ملـی( ارگان نشـراتی احـزاب 
سیاسـی بـود، زمانی کـه در سـال 1973 محمـد 

داد،  سـقوط  را  شـاهی  حکومـت  داود 
کابـل چـاپ  در  آزاد  نشـریۀ  فقـط 17 
می شـدند  کـه همـه متوقـف گردیدنـد.

چاپ خانـۀ  داشـتن  مطبوعـات  قانـون 
شـخصی را نیز اجـازه مـی داد، ولی تنها 
جریـدۀ )سـبا( از خـود مطبعـۀ کوچکی 
داشـت و دیگـر همـه جرایـد در مطبعۀ 
دولـت چـاپ می شـد، بـه ایـن اسـاس، 
زیـر فشـار دولت بـود. اگـر مطلب ضد 
دولـت می داشـت، چـاپ نمی شـد و یـا 
بعـد از چـاپ در مطبعه مصادره می شـد 
و اجـازۀ توزیـع نمی یافت. تمـام جراید 
آزاد در کابـل نشـر می شـد. فقـط یـک 
نشـر  کنـدز  در  )روز(  به نـام  جریـده 
می شـد کـه بیشـتر انتقـادی بـود و زود 

شـد. مصادره 
حکومت هـای وقـت همیشـه جرایـد را 
تحـت فشـار قـرار می دادنـد و یـا به آن 
ایـن  به خاطری کـه  نداشـتند،  اعتنایـی 
جرایـد صاحیتـی نداشـت و در ضمـن 
برخـی از آنـان کـه کارمنـدان مسـلکی 
نداشـتند، خـود به یک وسـیلۀ فشـار در 
برابـر موسسـات تبدیل شـده بودنـد، با 
تهدیـد از افشـا کـردن، برای خـود پول 

می گرفتنـد.
جرایـد خلـق و پیـام امـروز از طـرف 
پارلمـان ممنـوع شـد کـه نتوانسـتند از 
خـود دفـاع کننـد، به خاطـری کـه چنین 

مجالـی نبـود.
در سـال 1972 نـه جریـدۀ غیـر دولتـی 
)مسـاوات، خیبـر، افغـان، پکتیـا، اتحـاد 
ملـی، پیـام وجـدان، روزگار، افغان ملت 
بـا  در  احتجـاج  به عنـوان  کاروان(  و 
سیاسـت حکومـت در برابـر مطبوعـات 
غیرحکومتـی، یـک روز از نشـرات ابـا 
ورزیدنـد. در قانون مطبوعات مشـخص 
شـده بـود که اساسـات اسـام، شـاهی 
مشـروطه و دیگر ارزش هـای مندرج در 
قانـون اساسـی را حفـظ کنـد. از این رو، 

حکومـت وسـیلۀ تهدیـد زیاد داشـت.
در سـال 1972 بـرای تجدیـد نظـر در قانـون 
مطبوعـات، حکومـِت موسـی شـفیق اقداماتـی 
را روی دسـت گرفـت کـه بـه ثمـر نرسـید و 

باکودتـای کمونیسـتی سـقوط کـرد.
در  مـواردی خـود مسـووالنه  در  آزاد  جرایـد 
خدمـت بـه وحـدت ملـی و دموکراسـی عمل 
نمی کردنـد. بـه گونۀ نمونـه، وقتی مسـأله زبان 
 1971 سـال های  در  نماینـده گان  مجلـس  در 
و 1972  داغ شـد، جریـدۀ افکارنـو بـر ضـد 
پشـتون ها و جریده هـای پکتیـکا و افغـان ملت 
در دفـاع از پشـتون ها و علیـه دیگـر ملیت هـا 

گرفت. قـرار 
شـماری از ایـن جرایـد به وسـیلۀ قدرت منـدان 
حمایـت می شـدند و در خدمـت آنـان بودند و 
برخـی هـم فقط برعلیـه هم نشـرات می کردند. 

از ایـن رو، مـردم از واقعیـت نـاآگاه می ماندند.
کاروان: کاروان در 1968 از طـرف صباح الدیـن 

مدیـر  والـه  عبدالحـق  شـد.  نشـر  کشـککی 
ادامـه  ایـن نشـریه 5 سـال  بـود.  مسـوول آن 

یافـت.
جریـدۀ خلـق در 11 اپریـل تـا 15 مـی 1966 
یعنی شـش هفته نشـر گردید. جریـدۀ پرچم در 
مـارچ 1968 نشـر گردیـد. و در 1970 به خاطر 
نشـر شـعری در مـدح لینن از نشـر بـاز ماند و 
مصـادره شـد. گهیز در اکتوبر 1968 به نشـرات 
آغـاز کـرد. مدیـر آن در زمسـتان 1972 کشـته 
شـد مدیـر آن منهاج الدیـن  گهیـز نـام داشـت. 
شـعلۀ جاوید،از اپریـل 1968  تا جوالی 1969 
به نشـر رسـید. صـدای عـوام، نشـریۀ جمعیـت 
نشـر   1968 جـون  تـا  مـارچ  مـاه  از  عـوام 
شـد. افغـان ملـت، نشـریۀ جمعیـت سوسـیال 
دموکـرات )افغان ملـت به مدیریـت قدرت اهلل 
حـداد بود(. ملـت، بخش انشـعابی افغان ملت، 
خـود را حـزب سوسـیال دموکراتیـک خواندند 
و بـه رهبریـی فدامحمـد فدایـی، جریـده ملت 

را نشـر کرد.

مسـاوات  حـزب  نشـراتی  ارگان  مسـاوات، 
)جمعیـت دموکـرات مترقی( از جـون 1966 به 
نشـرات ادامـه داد. اتحادملـی، بـا مدیریت خال 
محمـد خسـته، نشـریه اتحـاد ملـی یـا حـزب 
وحـدت ملـی بود کـه توسـط خلیـل اهلل خلیلی 

به نـام حـزب زرنـگار تشـکیل شـد.
به شـمول جراید ذکرشـده، در این دوره حدود 

30 نشـریه دیگر نیز وجود داشـت. 
عصر جمهوریت

را  نظـام جمهـوری  در 1352-1973داودخـان 
در  سـرطان 1352 اعـام کـرد و برخاف نظم 
جمهـوری همه آزادی های سیاسـی و رسـانه یی 
را ممنـوع کـرد. احـزاب سیاسـی را بـه بهانـۀ 
ایـن کـه مـردم هنوز بـه آگاهـی کامل سیاسـی 
نرسـیده انـد، لغـو و حـزب جدیـدی را به نـام  

»غورځنـگ ملـی«  فعـال سـاخت .
هیـواد  انیـس،  اصـاح،  دولتـی  روزنامه هـای 
و کابـل تایمـز کـه انگلیسـی بـود و مجله هـای 
پیـام حـق و ژونـدون در کابل به نشـرات ادامه 
دادنـد. زمانـی اصـاح و انیـس را با هـم مدغم 
کـرد و از آن اصاح–انیـس سـاخت. از ایـن 
کـه نشـرات ملـی وجود نداشـت، تیـراژ جراید 
رابلنـد بـرد. نظـام جمهوری  برای نشـر اهداف 
تبلیغاتـی خـود روزنامۀ جمهوریت را تأسـیس 
کـرد کـه تـا سـقوط جمهـوری داودخان نشـر 

می گردیـد.
اصاح-انیـس از 2 هـزار به 8 هزار رسـید. پیام 
حـق از 2 هـزار به 6 هـزار رسـید و ژوندون از 

2 هـزار شـماره به 10 هزار رسـید.
در والیـات فـراه، کندهـار، ننگرهـار، هـرات، 
میمنـه، بلخ، بدخشـان، پروان و بغان نشـریات 

دولتـی به نشـرات خـود ادامـه دادند.
داود خـان پـروژۀ تلویزیـون را بـه همـکاری 
جاپانی هـا روی  دسـت گرفـت کـه در زمـان او 
نشـرات امتحانـی آن آغاز گردید، امـا تلویزیون 

رسـمًا در1978= 1357 توسـط 
نورمحمـد تره کـی افتتاح شـد.

البتـه در تمـام دوره هـا از زمان 
امـان اهلل خان، اسـتفاده از رادیو 
بـه پیمانه هـای متفـاوت ادامـه 

داشت.
نخسـتین رادیـو در 1306برابـر 
دسـتگاه  یـک  بـا   1927 بـا 
در  لندنـی  کوتـی  در  مخابـره 
در  شـد.  فعـال  آرتـل،  پُـل 
نخسـتین پیـام امـان اهلل خـان با 
لنیـن صحبـت کـرد. رادیـو بـه 
گونۀ اساسـی در -1941 1320 
 1954 سـال  در  شـد.  شـروع 
کـه  سـاختمان های جدیـد  بـه 
امـروز قـراردارد، انتقـال یافت.
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دكتور شمس الحق آریانفر /////////////////////////// بخش دوم و پایانی



4ـ دلیـل چهـارم واقعیتـی اسـت کـه نـه بـه تاریخ گذشـته 
بلکـه بـه جغرافیـای امـروز و زنده گـی امـروز تعلـق دارد. 
پاکسـتان، عـاوه بـر اینکـه در خـود اقوامـی فارسـی زبان 
دارد  و پذیـرای صدهـا هـزار مهاجـر فارسـی زبان شـده 
اسـت، بـا چهـار کشـور هنـد و ایـران و افغانسـتان و چین 
همسـایه اسـت و مرز مشـترک دارد. زبان رسـمی دو کشور 
از ایـن چهـار کشـور فارسـی اسـت )البتـه در افغانسـتان 
زبـان پشـتو هم زبان رسـمی دیگر آن کشـور اسـت(. روی 
نقشـه، اندکـی دورتـر، کشـور تاجیکسـتان را می بینیـم کـه 
بـا افغانسـتان همسـایه اسـت و در آنجـا هـم زبـان رسـمی 
زبـان فارسـی اسـت. در همه جـای جهـان، همسـایه گان با 
هـم گفت وگـو می کننـد و اصـوالً معنای همسـایه گی همین 
اسـت. کشـورهای همسـایه بـه سـخن گفتـن بـا یک دیگـر 
عاقـه نشـان می دهند و ناگزیـر از آن اند. تحوالت سیاسـی 
هر کشـور بـر کشـورهای همسـایه اثـر می گـذارد و روابط 
اقتصـادی با همسـایه گان عمومًا نسـبت به روابـط اقتصادی 

بـا کشـورهای دور اولویـت دارد.
زبان فارسـی در پاکسـتان سابقه یی هزارسـاله نداشت و اگر 
در طـول هزار سـال گذشـته صدهاهـزار نفر از دانشـمندان 
و عارفـان و ادیبـان و شـاعران و هنرمنـدان و صنعت گران و 
سیاسـت مداران فارسـی  زبان از سـرزمین های فارسـی زبـان 
بـه شـبه قـاره نرفتـه بودنـد و اگـر زبـان فارسـی چندصـد 
سـال زبـان رسـمی دربارهـای هنـد و زبـان علمـی و ادبـی 
فرهیختـه گان آن دیـار نمی بـود و در قـرون متمـادی زبـان 
فرهنگـی شـبه قـاره محسـوب نمی شـد و خاصـه اگـر، به 
فـرض، هیـچ عامـل و دلیـل دیگـری بـرای توجـه بـه زبان 
فارسـی در پاکسـتان وجـود نداشـت، صـرف همسـایه گی 
پاکسـتان بـا ایـران و افغانسـتان )و همسـایه گی افغانسـتان 
بـا تاجیکسـتان( ایجـاب می کنـد که زبـان فارسـی به عنوان 
ابـزار الزم ارتبـاط و دادوسـتد و همـکاری پاکسـتان بـا دو 
همسـایه از چهـار همسـایه خـود مـورد توجه قـرار بگیرد. 
ادبیـات  غنـای  مـا  مدعـای  اثبـات  در  پنجـم  دلیـل  5ـ 
فارسـی  فرزنـد  فارسـی، کـه خـود  زبـان  اسـت.  فارسـی 
میانـه و فرزنـدزادۀ فارسـی باسـتان اسـت، در طـول عمـر 
و  اخـاق  و  عقایـد  و  افـکار  خـود  هزارودوصد سـالۀ 
احساسـات و عواطف بسـیاری از مردمان بـزرگ را در همه 
شـئون زنده گـی در خـود جـای داده اسـت. ادبیات فارسـی 
شـهرت جهانـی دارد  و توجـه بسـیاری از اهـل اندیشـه 
و ذوق را از سراسـر جهـان بـه خـود جلـب کـرده اسـت. 
ترجمـۀ آثـار بـزرگان ادب فارسـی بـه زبان هـای گوناگـون 
دارد.  ادامـه  همچنـان  و  آغـاز شـده  پیـش  قـرن  چنـد  از 
ترجمـۀ اشـعار موالنـا از فارسـی بـه انگلیسـی، سـال های 
سـال، پُرفروش تریـن کتاب شـعر در امریکا بوده اسـت.]4[ 
جایـی که مردمان از کشـورهای دور دسـت بـرای آگاهی از 
درون مایـه ادبیـات فارسـی و بهره منـدی از زیبایی هـای آن 
بـه آموختـن زبان فارسـی روی می آورند، طبیعی اسـت اگر 
فـرض شـود که ایـن گنجینه نزد مردم پاکسـتان نیـز عزیز و 
ارزش منـد خواهـد بـود. مردمی ماننـد مردم پاکسـتان که در 

زبان خود با معانی بسـیاری از کلمات فارسـی آشـنا هسـتند 
و آن کلمـات را بـه کار می برنـد و خوش  آهنگـی واژه گان 
فارسـی را در گـوش خـود احسـاس می کننـد و بـا مبانی و 
ریشـه های فکـری متفکـران و ادیبـان فارسـی زبان هم دلـی 
تاریخـی دارنـد به دانسـتن زبان و ادبیات فارسـی و داشـتن 

کلیـد در ایـن گنجینـه نسـبت بـه دیگـران سـزاوارتر اند.
6ـ دلیـل ششـم کـه آخریـن دلیل مـا در ایـن مقـال و مقاله 
اسـت، ظهـور متفکر و شـاعری بـزرگ، عامـه محمداقبال 
الهـوری، در عرصـۀ حیـات فکـری و اجتماعـی و سیاسـی 
و فرهنگـی و ادبـی کشـور پاکسـتان در یک صد سـال اخیر 
اسـت. ایـن دلیـل،  اگرچـه در مقالـه مـا به حسـب ترتیـب 
در مرتبـه آخـر آمـده، در رتبه بنـدی برحسـب حقیقـت و 

واقعیـت، آخر نیسـت.
همـه کسـانی که بـا تاریـخ مبـارزات رهبران اسـتقال طلب 
شـبه قـاره دربرابـر اسـتعمار انگلسـتان آشـنا هسـتند و از 
کیفیـت پیدایـش کشـوری مسـلمان به نـام پاکسـتان در کنار 
انـد،  باخبـر  آن در سـال 1947م  اسـتقال  اعـام  هنـد و 
از نقـش بـارز و سـهم موثـر محمـد اقبـال در پیـروزی آن 
مبارزات و در شـکل گیری پاکسـتان آگاه اند. درسـت اسـت 
کـه همه جـا از شـخصیت معـروف پاکسـتان، محمدعلـی 
جنـاح، به عنـوان بنیان گـذار پاکسـتان نام برده می شـود و در 
پاکسـتان عکـس او در همـه اماکـن و ادارات رسـمی دولتی 
دیـده می شـود، امـا گـزاف نیسـت اگـر گفتـه شـود جنـاح 
کـه معمـار پاکسـتان نامیـده شـده ایـن کشـور را بر اسـاس 
نقشـه یی کـه اقبال طراحـی کرده بوده سـاخته اسـت. اقبال، 
بـه اصطـاح امـروز، نرم افـزار ایجـاد کشـور پاکسـتان را به 
دسـت داد و جنـاح، بـه آن اندیشـه، واقعیت سـخت افزاری 
بخشـید. اقبـال شـاعر بـود و اگـر بخواهیم درسـت و دقیق 
سـخن بگوییـم، بایـد بگوییـم »اقبـال شـاعر هـم بـود«. او 
ماننـد  بزرگـی  پارسی سـرای  هندیـان  شایسـتۀ  وارث  کـه 
امیرخسـرو  و فیضـی و بیـدل و غالـب بـوده در شـعر خود 
بعضـی از خصوصیـات سـبک هنـدی را در تمثیل و تشـبیه 
و نازک خیالـی انعـکاس بخشـیده اسـت، امـا انصـاف بایـد 
داد کـه او در میـان همـه شـاعران فارسـی گوی هنـدی و یا 
شـاعران فارسـی زبـاِن به هند رفتـه نظیـری نـدارد. عظمـت 
او در یافتـن مضمون هـای تـازه و تعبیرات دلنشـین نیسـت. 
عظمـت و یگانه گـی او بـه حقایق و معانی و معارفی اسـت 
کـه در شـعر خـود آورده اسـت. شـعر او شـعر محفـل بزم 
نیسـت تـا شـنونده گان را بـا الفـاظ زیبـا و خوش آهنـگ و 
مضامیـن تـازه به وجـد آورد. او پیـش از آنکه شـاعر باشـد، 
متفکـر اسـت و پیـش از آنکه متفکر باشـد، عارف اسـت و 

پیـش از آنکـه عـارف باشـد، مسـلمانی موحد اسـت.
اقبـال تـاش می کنـد بـا بیـان فلسـفی »خـودی« بـه مـردم 
رنجیـده و تحقیرشـده در اسـتعمار شـبه قاره اعتماد به نفـس 
ببخشـد و آنـان را بـه »بازگشـت به خویشـتن خویـش« فرا 
خوانـد. ایـن هویـت فـردی و جمعـی کـه اقبال می کوشـد 
تـا مـردم شـبه قاره خصوصًا مسـلمانان را بـدان دعوت کند، 
در ذات و جوهـر خـود، الهـی و معنـوی اسـت. او آیینه یـی 

معاصـر خـود  از خود بیگانـه  شـده  انسـان های  مقابـل  در 
می نهـد تـا خـود را ببیننـد و بشناسـند و بـه خودشناسـی 
و خودآگاهـی برسـند. او اصـل و گوهـر انسـان را دل او 
می داند و کار دل و شـأن دل را عشـق و عاشـقی می داند و 
معتقـد اسـت کـه بنیـاد کار جهان بر عشـق اسـت. مخاطب 
او فطـرت سـلیم و خدایـی مـردم اسـت، همـان فطرتی که 
میـان همـه مشـترک اسـت و تنهـا با رجـوع بدان اسـت که 
می تـوان از قید وبند هـای ملیت هـای استعمارسـاخته و نـزاع 
و برادرکشـی رهایـی یافـت. او، با پیوند دادن خودی انسـان 
بـه خـدا، مقـام انسـان را در طبیعـت از همـه موجـودات و 
مخلوقـات باالتـر می بـرد. انسـان را در طبیعت مجبـور، تنها 
موجـود »خودگـر« و »خودنگر« و »خودشـکن« می داند و از 
چنیـن انسـانی می خواهـد کـه به پـا خیـزد؛ آری، از خـواب 
گرانـی کـه بـر همه »اقوام شـرق« مسـتولی شـده، به پا خیزد 
و به سـجده درآیـد و از خسـروان، کـه در زمانـه او گدایـان 
و غامـان حاکمـان غربـی بوده انـد، یـاری نخواهـد بلکـه 
همچـون نیـاکان خویـش در برابـر پـروردگار قـادر متعـال 
به سـجده درآیـد، امـا خوی غامـی را رها کند کـه از خوی 
سـگان نیـز پسـت تر اسـت، چنان کـه هیچ کس ندیده سـگی 

پیش سـگی سـر خـم کرده باشـد.
شـعر او شـیپور خـروش و خیـزش خلـق اسـت. شـعر بزم 
نیسـت، شـعر رزم اسـت، اما نه از نوع فتح نامه های توخالی 
و مبتـذل بعضی شـاعران گذشـته، بلکه شـعر جنگ و جهاد 
اسـت، جهـادی همه جانبـه هـم در عرصۀ اندیشـه و هم در 
مقابلـه بـا اسـتعمارگران و جهان خـواران. شـعر او گنجینـۀ 
معرفـت و پیش برنـده حرکـت اسـت. او بـا شـعر خـود بـه 
یـک ملـت و بلکـه بـه همـه ملت های تحت سـتم، اندیشـه 
و انگیـزه می بخشـد. او غـرب را می شناسـد و سـال ها در 
اروپـا زنده گـی کـرده و انگلیسـیان را هـم در هنـد و هـم 
در کمبریـج و لنـدن آزمـوده اسـت. او غرب سـتیزی کور و 
کـر نیسـت کـه قصـد ویرانگـری همه چیز را داشـته باشـد. 
او می خواهـد هـم در جبهـۀ تفکـر و جهان بینـی و هـم در 
جبهـۀ سیاسـی و نظامـی بـه ملت هـا و به ویژه بـه هم وطنان 
خـود در شـبه قاره اسـتقال و قـدرت پایـداری و مقاومـت 
بخشـد و آنـان را از خمـودی و افسـرده گی بـه در آورد تـا 
بداننـد کـه موج انـد و آسـوده گی و آرام گرفتـن آنـان عـدم 
آنهاسـت. اقبـال امت اسـامی را مردمی دیـن دار و بااخاق 
و پـاک می خواهـد. آرمـان او ایـن اسـت کـه مسـلمانان بـر 
نفـس خـود امیـر باشـند تا اسـیر دیگران نشـوند. او سـخن 
گفتـن از عشـق و دل و فطـرت و خـودی و بیخـودی را 

وسـیله و ابـزاری بـرای بیـدار کردن دیگـران می دانـد و در 
شـاعری چنیـن تعهد و رسـالتی بر دوش گرفته اسـت. نقل 
قـول یکی از اسـتادان ایرانی، یعنی شـادروان محمدحسـین 
مشـایخ فریدنـی، دربـارۀ اقبـال می توانـد در آگاهـی مـردم 
پاکسـتان بـه مقـام و منزلـت اقبـال نزد فارسـی زبانـان مفید 

و موثر باشـد:
»شـیخ محمـد اقبـال سـیالکوتی الهـوری )1254-1317 هـ 
. ش.( بزرگ تریـن شـاعر فارسـی و اردو در قـرن حاضـر 
اسـت کـه او را به حـق لقـب شـاعر مشـرق و حکیـم امـت 
و عامـه داده انـد. او شـعر اردو را بـه مرحله یی رسـانید که 
بـرای تعبیر مضامین و افـکار علمی آماده گـی یافت. اردوی 
او ماننـد فارسـی سـاده و بلیغ و صریح و افـکارش ابتکاری 
و عمیـق بـود و اصطاحـات ادبـی و علمـی و عرفانـی و 
فلسـفی فارسـی را در شـعر اردو مـورد اسـتفاده قـرار داد و 
از ایـن ره گـذر موجب غنـای اردو گردید. مع ذلـک پیش از 
اینکـه شـاعری قافیه پـرداز باشـد حکیمی انقابـی و مصلح 
و فیلسـوفی اجتماعـی و منـادی بیـداری و اتحـاد مسـلمین 
و خواسـتار بازسـازی عقاید مسـلمانان و نجات از اسـتعمار 
و تعمیـم تعلیـم و تربیـت و آزادی زنـان و پیـرو اصالـت 
قـدرت و حرکـت و پیش قـدم بـرای تجدیـد مبانـی فکری 
اهـل مشـرق و مبارز آشـتی ناپذیر بـا روحانی نمایـان ریاکار 
بـود. در انواع سـخن، از مثنـوی و غزل و دوبیتـی و قصیده 
و قطعـه، زبانـی معجزآسـا داشـت، ولی از ایـن موهبت جز 
بـرای مقاصـد عالـی دینـی و اجتماعی و اخاقی و فلسـفی 
اسـتفاده نکـرد. او زبان فارسـی را از اضمحال نجات داد و 
زبـان اردو را از صـورت تفنـن و تغـزل بـه شـکل یک زبان 

کامـل و جـدی عرضه کـرد.« 5
نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه مـردی بـا ایـن اندیشـۀ عمیق و 
بـا ایـن نـگاه وسـیع، بـا ایـن همـه شـور و شـرر و سـاز و 
سـوز، مـردی بـا این همـت بلند و ایـن همـه آرزوی دور و 
دراز مقـدس، مـردی بـا ایـن قریحه سرشـار شـاعری، زبان 
فارسـی را بـرای بیـان حـال و قـال خـود برگزیـده اسـت. 
او کـه خـود را شـیفتۀ موالنـا و حافـظ و »برهمن زاده یـی 
رمزآشـنای روم و تبریـز« می دانـد،  مثـل آنـان، شـعر خـود 
را بـه زبـان فارسـی _ کـه زبـان مـادری او نبوده _ سـروده 
اسـت؛ گویـی زبـان دیگـری را قـادر بـه بیـان اندیشـه و 

احـوال خـود ندیده اسـت.
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مسووالن تیفا:

حـکومت در پـی مهنـدسـی
 انتخـابات آینـده است

عدم نظارت حکومت

 بر 21 درصد مکتب های هرات

واکنش مجلس به اظهارات محمد محقق:

مشکل در نبود سیاست 
رییـس معـارف والیـت هـرات می گویـد که بـه علـت ناامنی مدون دولت است

ایـن  مکتـب   970 مجمـوع  از  مکتـب   200 از  منی تواننـد 

والیـت نظـارت کننـد و طالبـان بـر ایـن مکتب هـا نظـارت 

دارنـد. عبدالـرزاق احمـدی در یـک نشسـت خـری امـروز 

می گویـد، ولسـوالی کشـک کهنه یکـی ازولسوالی هایی سـت 

کـه بـه جای آنـان، طالبـان از مکتب های آن نظـارت می کنند.

آقـای احمـدی در ایـن نشسـت همچنـان از نرفـن دسـت کم 

200 هـزار کـودک بـه مکتب خـر می دهد و علـت آن را فقر 

و تهدیـدات امنیتـی عنـوان می کنـد. در کنار نگرانـی معارف 

کم بـود 72 درصـد  هـرات،  ازمکتب هـای  نظـارت  عـدم  از 

کتاب هـای آموزشـی، سـاختامن مکتب هـا و نبود آمـوزگاران 

حرفه یـی از چالش هـای دیگـر آمـوزش و پـرورش هـرات بـه 

شـامر می رونـد.

نظـارت طالبـان از مکتب هـا به جـای ادارۀ معـارف با موجی 

از انتقادهـا در میـان شـامری از اعضـای شـورای والیتـی و 

فعـاالن مدنـی هرات روبه رو شـده اسـت.

سـیدعظیم کرزانـی، عضـو شـورای والیتی هـرات می گوید 

کـه نظارت از سـوی طالبـان از مکتب های هـرات، حاکمیت 

قانـون را زیـر سـوال می بـرد. جـواد عمیـد، فعـال مدنـی نیز 

بـه ایـن بـاور اسـت کـه نظـارت طالبـان از مکتب هـای ایـن 

والیـت، ناتوانـی معـارف را نشـان می دهد.

کـه  می پذیـرد  هـرات  والـی  سـخنگوی  فرهـاد،  جیالنـی 

حکومـت بـر متـام نقـاط ایـن والیـت حاکم نیسـت، امـا از 

تالش هـای مـردم بـرای تـداوم رونـد آمـوزش در ایـن والیت 

می کنـد. اسـتقبال 

از  کشـک کهنه  و  پشـتون زرغون  گلـران،  شـیندند، 

تیررسـی  در  بیشـر  می شـود  گفتـه  کـه  ولسـوالی هایی اند 

دارنـد. قـرار  امنیتـی  تهدیـدات 

افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـادِ  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه حکومـت وحـدت ملـی بـا بحـران 
مدیریتـی روبـه رو اسـت و ارادۀ سیاسـی و برنامه یی 

بـرای برگـزاری انتخابـات پارلمانـی ندارنـد.
آنـان کـه دیـروز دوشـنبه، 6 قـوس در یک نشسـت 
خبـری در کابـل در پیونـد به فرمـان رییس حکومت 
مبنـی بر آغـاز به کار دوبـارۀ کمیتـۀ گزینش صحبت 
کار  در  کـه حکومـت  گفتنـد  هم چنـان  می کردنـد، 
کمیسـیون انتخابـات دخالت دارد و در پی مهندسـی 

انتخابـات آینده اسـت.
شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  رییـس  ایـوب زاده،  نعیـم 
افغانسـتان در ایـن نشسـت گفت: سـران حکومت و 
اطرافیـان رییس جمهـور غنـی در کار کمیسـیون های 

انتخاباتـی بـه شـدت مداخلـه دارند.
آقـای ایـوب زاده برکناری رییس کمیسـیون انتخبات 
انتخابـات  قانـون  خـاف  آن،  کمشـنران  بـدون  را 
می دانـد و تأکیـد دارد کـه آغـاز بـه کارِ کمیتـۀ قبلی 
گزینـش جهـت تعیین رییـس جدید، مخالـف قانون 
اسـت و در صـورت بـروز هرگونـه مشـکات در 

انتخابـات آینـده، آنـان مسـوول می باشـند.
او در بخـش دیگـر از سـخنانش اشـاره به سـرکوب 
شـدن حلقه های سیاسـی از سـوی حکومـت می کند 
و می افزایـد کـه دولـت بـه جـای تـاش بـه خاطـر 
اصاحـات در کارهـای ملـی، دسـت به خفـه کردن 
نقـد  را  دولـت  کارهـای  کـه  می زننـد  حلقه هـای 

می کننـد.
تیفـا عـاوه می کنـد کـه حکومـت فعلـی زادۀ یـک 
تقلـب گسـترده اسـت و می گویـد کـه ایـن موضوع 
از گفته هـای رحمـت اهلل نبیـل، رییـس پیشـین امنیت 
ملـی کـه جـز حکومت قبلـی بـوده، معلوم می شـود.
رییـس بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان بـه سـران 
از  دسـت  بایـد  کـه  می دهـد  ُهشـدار  حکومـت 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  کارهـای  در  مداخله هـا 
بردارنـد، زیـرا به گفتۀ آنان، »کاسـۀ صبر مـردم لبریز 
شـده و آنـان زنده  گـی را باالی تـان تلـخ خواهنـد 

. کرد«
ایـن گفته هـای تیفـا درحالـی مطـرح می شـود کـه 
رییـس اجرایـی کشـور در جلسـۀ دیـروز دوشـنبۀ 
شـورای وزیـران گفـت کـه در سـفرش بـه امریـکا 
و کانـادا، بحث هـای در مـورد انتخابات هـای آینـدۀ 

افغانسـتان داشـته اسـت.
آقـای عبـداهلل می گوید کـه جامعۀ جهانی نیـز متعهد 
در  افغانسـتان  دولـت  تاش هـای  از  حمایـت  بـر 
بخش هـای گوناگـون شـده و تأکیـد کـرده انـد کـه 
وقـت  در  ریاسـت جمهوری  و  پارلمانـی  انتخابـات 

تعییـن شـدۀ آن برگـزار خواهـد شـد.
رییـس اجرایـی اظهـار داشـت کـه انتخابـات آینده، 
در سـطح بـاالی از شـفافیت و عادالنـه آن برگـزاری 
خواهـد شـد و افـزود کـه نمی خواهیم کـه خاطرات 
تلـخ گذشـته کـه تأثیـرات ناگـواری بـاالی وضعیت 
افغانسـتان و حتـا وضعیـت امنیتـی و حکـوت داری 

کشـور داشـته، دوبـاره تکرار شـود.
گفتنی اسـت کـه نجیـب اهلل احمدزی، رییس پیشـین 
از  انتخابـات چنـد هفتـه پیـش  کمیسـیون مسـتقل 
سـوی محمد اشـرف غنـی برکنار شـد و نیـز رییس 
حکومـت حکمـی را صـادر کـرده اسـت تـا کمیتـۀ 
قبلـی گزینـش دوبـاره بـه کار آغـاز کـرده و رییـس 

ایـن کمیسـیون را گزینـش کنـد.
همزمـان بـا ایـن فرمـان اشـر غنـی، اعضـای کمیتـۀ 
تـازۀ  فرمـان  رسـانه ها،  بـا  گفت وگـو  در  گزینـش 
رییـس حکومـت را اهانـت بـه ایـن کمیتـه عنـوان 

کردنـد.
اعضـای کمیتـۀ گزینـش می گوینـد کـه اگـر قـرار 
شـود ایـن کمیتـۀ کارش را آغـاز کند، کم از کم سـه 
هفتـه را دربـر خواهـد گرفت تـا فهرسـت تازه یی از 

نامـزدان را بـه ریاسـت جمهوری آمـاده سـازد.
محمـد اشـرف غنـی به منظور پُـر کردِن جـای خالی 
رییس کمیسـیون انتخابات، در مدت ده روز گذشـته، 
دو فرمـان صـادر کـرده اسـت. در فرمـان نخسـت، 
بدون ذکر نام نهادِ مشـخصی، از این نهادها خواسـته 
تـا نامزدان شـان را معرفـی کننـد، امـا پـس از ده روز 
در بـارۀ آغـاز کار کمیتـۀ گزینـش اعضای کمیسـیون 
مسـتقل انتخابات، شـب گذشـته برای بار دوم فرمان 

صـادر کرد.
یوسـف رشـید، عضـو کمیتـۀ گزینـش، عضـو کمیتۀ 
و  مبهـم  را  حکومـت  رییـس  کار  ایـن  گزینـش 
اهانت آمیـز می خوانـد. او می گویـد: »متأسـفانه که ما 
هنـوز هـم در یـک ابهـام بـه سـر می بریـم و بـرای 
ما مشـخص نشـده اسـت کـه چه زمانـی کارمـان را 
شـروع کنیـم، دفتـر بـرای کارمان مشـخص نشـده و 
مـا افـراد شایسـته را در فهرسـِت گذشـته داریـم که 
ایـن از لحـاظ حقوقـی یـک اهانت بـه ایـن کمیته و 

نامـزدان ایـن فهرسـت اسـت«.
در عیـن حـال، دکتـر رنگیـن دادفـر سـپنتا، مشـاور 
پیشـین امنیت ملی کشـور در یک نشسـت خبری در 
کابـل فرمـان تـازۀ اشـرف غنـی را خـاف ماده های 
چهاردهـم و شـانزدهم قانـون انتخابـات افغانسـتان 

می دانـد.
نقـض  نمونـۀ  آخریـن  کـه  می افزایـد  آقـای سـپنتا 
قانـون در دو روز گذشـته اسـت. او بیـان داشـت که 
قانـون انتخاباتـی کـه نافـذ اسـت، صراحـت دارد که 
انتخـاب کمیشـنران برکنـار شـده یا اسـتعفا شـده در 
ظـرف یـک هفته از فهرسـت پیشـنهاد شـده اسـت، 
صـورت گیـرد، امـا اکنون که ده روز گذشـته اسـت، 

امـا هنـوز هـم ایـن موضوع حل نشـده اسـت.
جانـداد سـپین غر، رییس شـبکۀ اکسـین نیـز در این 
بـاره می گویـد کـه مطابـق فقـرۀ دوم مـاده چهاردهم 
قانـون انتخابـات، کار کمیتـۀ گزینـش که یـک ارگان 
موقـت اسـت، پـس از ارایـۀ فهرسـت بیسـت و یک 
پایـان  بـه  جمهـوری،  ریاسـت  بـه  کاندیـدان  نفـر 

می رسـد.

مجلــس نماینــدگان در واکنــش بــه اظهــارات محمــد 
ــد  ــور می گوی ــی کش ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق مع محق
کــه نبــود سیاســت مــدون مبتنــی بــر منافــع ملــی کشــور 
ــی  ــع مل ــاف مناف ــی خ ــای دولت ــا مقام ه ــده ت ــبب ش س

ــد. ــر کنن ــار نظ ــور اظه کش
عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــدگان کــه در 
ــت  ــس صحب ــن مجل ــوس( ای ــنبه )6 ق ــت روز دوش نشس
ــه  ــی ک ــر آدرس ــی از ه ــای دولت ــت: »مقام ه ــرد گف می ک
ــداً در  ــور را ج ــی کش ــع مل ــد مناف ــد بای ــت می کنن صحب
ــی در  ــای دولت ــام ه ــده می شــود مق ــا دی ــد؛ ام نظــر بگیرن

ــد«. ــی احســاس مســوولیت ندارن ــع مل ــر مناف براب
ــی  ــای دولت ــارات مقام ه ــه اظه ــزود ک ــی اف ــای ابراهیم آق
ــرای  ــدون ب ــت م ــی سیاس ــوط اساس ــود خط ــی از نب ناش

ــی کشــور اســت. ــع مل مناف
ــار از  ــدگان بارب ــس نماین ــه مجل ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
ــی سیاســت  ــوط اساس ــا خط ــته اســت ت ــت خواس حکوم
نماینــدگان  مجلــس  بــه  تصویــب  را جهــت  دولــت 
ــا هنــوز ایــن کار صــورت نگرفتــه اســت. بفرســتد؛ امــا ت
رییــس مجلــس  هرچنــد نامــی از کســی نبــرد امــا تاکیــد 
ــع  ــه مناف ــی ک ــای دولت ــام ه ــارات مق ــه اظه ــرد، هرگون ک
ــردم  ــق م ــا در ح ــود، جف ــه نش ــر گرفت ــی در آن در نظ مل

افغانســتان اســت.
ــور دو  ــی کش ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق مع ــد محق محم
ــل  ــع اه ــداری اســامی، مجم ــس بی ــش در »کنفران روز پی
ــا« در تهــران؛ گــروه تروریســتی  ــت و مســاله تکفیری ه بی
ــت آن در  ــد و از شکس ــریت خوان ــمن بش ــش را دش داع

ــرد. عــراق و ســوریه اســتقبال ک
همــه  از  می دانــم  »الزم  بــود:  گفتــه  محقــق  آقــای 
رزمنــدگان کــه در ایــن نبردهــا تشــریک مســاعی کردنــد، 
چــه از رزمنــدگان عــراق و ســوریه، ارتــش عــراق و 
ســوریه، حشــد شــعبی عــراق و همچنیــن رزمنــدگان 
ــه در  ــا ک ــای دنی ــای ج ــتان و ج ــتان، پاکس ــران، افغانس ای
ــه  ــردی ک ــد و در حقیقــت نب ــن نبردهــا شــرکت کرده ان ای
اســام علیــه کفــر و دســایس اســتکبار جهانــی بــود، پیــروز 

ــم.« ــکر کن ــه تش ــدند، صمیمان ش
ــانه ها و  ــی رس ــق، در برخ ــای محق ــخنان آق ــن س ــا ای ام
ــه  ــی ب ــد و گزارش های ــف ش ــی، تحری ــات اجتماع صفح
نشــر رســید کــه گویــا آقــای محقــق از اعــزام افغان هــا بــه 

جنــگ ســوریه اســتقبال کــرده اســت.
در همیــن حــال، برخــی نماینــدگان دیگــر مجلــس نیــز بــه 
ایــن اظهــارات آقــای محقــق واکنــش نشــان دادنــد و آن را 

مخالــف منافــع ملــی کشــور خواندنــد.
ــان، مــردم افغانســتان خــود قربانــی تروریــزم  ــه گفتــه آن ب
ــارات  ــن اظه ــل ای ــه دلی ــد ب ــق بای ــای محق ــتند و آق هس

ــرد. ــرار گی ــرس ق ــورد بازپ خــود، م
ولــی، محمــد محقــق در گفتگــو بــا رســانه هــای مختلف از 
ایــن موقــف خــود دفــاع کــرده و گفتــه اســت که سیاســت 
خارجــی دولــت افغانســتان هیــچ گاهــی تقاضــا نمــی کنــد 

کــه از تروریــزم دفــاع کنــد.
ــه سیاســت خارجــی  ــق ب ــخنان او مطاب ــه وی، س ــه گفت ب
افغانســتان اســت و هــم اکنــون نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

برعلیــه گــروه داعــش مصــروف جنــگ اســت.

روح اهلل بهزاد

پی گیری 1700 پروندۀ...
از آنجـا ناشـی می شـود کـه پرونده هـای بیشـتر خشـونت علیـه 
زنـان در دادسـتانی کل ثبـت شـده و نیـز دسترسـی زنـان بـه 

عدالـت نسـبت بـه سـال های قبـل افزایـش یافتـه اسـت.
وی تاکیـد کـرد که در حال حاضر در 25 والیت افغانسـتان اداره 
دادسـتانی ویـژه زنـان وجود داشـته که بـه پرونده های خشـونت 

علیـه زنـان به گونه جـدی رسـیدگی می کند.
قضایـی خشـونت علیـه زنـان حرفـی تـازه  در افغانسـتان نبـوده 
کـه بـه ایـن زودی زمزمه هـای پایـان آن را انتظـار بکشـیم؛ چند 
روز پیـش در پایتخـت افغانسـتان و در محوطـه  دانشـگاه کابـل، 
زهـرا خـاوری دانشـجوی سـال پنجـم دانشـکده علـوم وترنری 
ایـن دانشـگاه بـه دلیـل پنـج بـار رد شـدن پایانـه اش خودکشـی 
کرد. خودکشـی زهـرا خاوری بـا واکنش های زیادی شـهروندان 

افغانسـتان روبرو شـد.
بربنیـاد گفته هـای مسـووالن دانشـگاه کابل، در حـال حاضر گل 
محمـد طنیـن اسـتاد رهنمـای زهـرا خـاوری و مدیـر خوابـگاه 

دخترانـه دانشـگاه کابـل در زندان اسـت.
ایـن  نیـز بـر رسـیدگی جـدی  اداره دادسـتانی کل  سـخنگوی 
پرونـده تاکیـد کـرده می گویـد کـه اداره دادسـتانی کل بـه همـه  
نگرانی هـای موجـود در زمینـه رسـیدگی بـه ایـن پرونـده کـه 
اکنـون در رسـانه های اجتماعی ابراز می شـود، پایـان خواهد داد.

هرچنـد، گزارش هـای مبنـی بـر عـدم رسـیدگی اداره دادسـتانی 
کل  نسـبت بـه پرونده هـای خشـونت علیـه زنـان وجود داشـت 
امـا آقـای رسـولی می گویـد کـه تاکنـون هیـچ پرونـده  وجـود 
نـدارد کـه بـه اداره دادسـتانی کل فرسـتاده شـده باشـد و بـه آن 

رسـیدگی صـورت نگرفته باشـد.
اداره دادسـتانی کل در حالـی از رسـیدگی بـه بیـش از 1700 
پرونـده خشـونت علیـه زنـان سـخن می زنـد کـه دو روز پیـش 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان نیز ثبت شـدن نزدیک 
بـه چهـار هـزار پرونـده خشـونت علیـه زنـان در ده ماه گذشـته 

را گـزارش داد.
هرچنـد کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان موجودیـت 
فرهنـگ معافیـت از جـرم را یکـی از دالیل خشـونت علیه زنان 
عنـوان کـرده بـود امـا، سـخنگوی اداره دادسـتانی کل می گویـد 
کـه در حـال حاضـر فرهنـگ معافیت از جـرم در دادسـتانی های 

افغانسـتان پایـان یافته اسـت.
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ورزش
یاسین صمیم

پرسش هایی قابل تأمل! 
یکی از ویژگی های خاص استاد محقق این است که از روحیه 
که  را  مسایلی  همیشه،  و  است  برخوردار  باالیی  ریسک  پذیری 
دیگران از طرح کامل آن یا هراس دارند و یا تقیه می کنند، با صراحت و جرات 

مطرح می کند. 
تهران  در  خود  سخنرانی  در  محقق  استاد  که  را  نکاتی  من،   شخصی  نظر  به 
مطرح کرده است، بیش از آن که یک موضع گیری سیاسی و پان شده به نفع و 
یا ضرر این و یا آن کشور منطقه باشد، بیانگر برداشت ها و باورهای سیاسی-
داعش  محقق،  استاد  دید  از  است.  داعش  پدیده  از  محقق  استاد  ایدیولوژیک 
پروژه مشترک کشورهای حوزه خلیج، حلقاتی در داخل حکومت افغانستان و 
برخی از کشورهای غربی است. از همین رو، مبارزه با داعش از نظر او، در واقع 
مبارزه و نبرد با حامیان داعش، از جمله » استعمارگران« و » استبداد بین المللی« 

است که داعش را برای مقاصد خاصی ایجاد و حمایت می کنند. 
حال که بااظهارنظرهای رادیکال استاد محقق، ماهیت و اهداف داعش به یک 
بحث داغ در افغانستان تبدیل شده است،خوب است که روی چند پرسش ذیل 

با جدیت بیشتر تأمل کنیم: 
1(- داعش در افغانستان چگونه و چرا بوجود آمده است؟ ادعاها و شایعاتی که 
به آدرس برخی از نخبگان طراز اول دولت وحدت ملی منحیث حامیان فکری 

و سیاسی داعش هر ازگاهی مطرح می شود، چقدر مقرون به واقعیت است؟ 
یا پُشت شکل  افراطی است و  ایدیولوژیک  آیا داعش، صرفًا یک گروه   -)2
نیرومند استخبارات کشورهای منطقه و جهان  گیری و تجهیز آن، دست های 
دخیل است؟ کدام دستگاه ها و به چه هدفی از داعش حمایت مالی و لوژستیکی 

انجام می دهند؟ 
3(- اگر داعش یک گروه ایدولوژیک مذهبی باشد- آن گونه که هدف اولی 
آنها در خاورمیانه صرفًا نابودی شیعه مذهب ها بود، چرا در افغانستان هر ازگاهی 

باالی تجمعات قومی- سیاسی حمله می کنند؟ 
زابل و  به دندان مسلح داعش نام در والیت  نیروی  تعداد 2000  بر  4(- چرا 
عملیاتی  اش،  المللی  بین  همکاران  و  افغانستان  دولت  سوی  از  آن  همجوار 
چندان قاطع صورت نمی گیرد، اما در ننگرهار با داعش با رویکرد تهاجمی تر و 

قاطع تر مبارزه صورت می گیرد؟ 
و  ایران  روسیه،  حمایت  مورد  طالبان  که  بگیریم  این  بر  را  فرض  اگر   -)5
پاکستان باشد و داعش، پروژه برخی قدرت های دیگر منطقه ای و جهانی،  در 
آن صورت، در قضیه میرزا اولنگ در شمال افغانستان، چرا داعش و طالبان به 

طور مشترک برای قتل و عام مردم میرزا اولنگ اقدام کردند؟

صابر صابری

سال  هاسـت کـه مـا بـا مسـأله دار بـودن و بحـران مناسـبات 
قـدرت درگیـر بوده ایـم، امـا هرگـز توانایـی اندیشـیدن در 
بـارۀ آن را نیافته  ایـم. در جامعـۀ سیاسـی مـا، سـطحی  نگری 
و ابتـذاِل فکـری همـواره بر عقانیت و خرد سیاسـی پیشـی گرفته اسـت. 
ایـن واقعیـت آن قدرها آشـکار اسـت که جایـی برای بحـث و گفت وگوی 
زیـادی باقـی نمی گـذارد. در ایـن جامعـه تا کنـون نـه متنی جـدی در بارۀ 
بحـران قـدرت منتشـر شـده اسـت و نـه تمـاس  و تعامـل سـازنده یی بـا 
اندیشـۀ سیاسـی در جوامع دیگر داشـته ایم. نااندیشـیده  بودن امر سیاسـی 
خـود یکـی از عوامـل نیرومنـد تداوم بحران به حسـاب می آیـد. این که امر 
سیاسـی و بحـران قـدرت، چـرا به سـوژه یی برای اندیشـیدن تبدیل  نشـده 
اسـت، رویـدادی اسـت کـه بـا وضعیـت ُکلـی تفکـر و اندیشـه در جامعۀ 
مـا مرتبـط اسـت. از این چشـم انداز، بحـران تفکر، بحـران امر سیاسـی را 

نیـز در پی  داشـته اسـت.

ذكیه ادیلی

محــو خشــونت علیــه زنــان را از خــود و از خانــه ی خــود 
شــروع کنیــم!

بســیاری از انــواع خشــونت هــا ) توهیــن؛ تحقیــر؛ ایجــاد 
احساســات ناخوشــایند در زن؛ درهــم شکســتن امنیــت روانــی و حیثیــت 
زن در خانواده؛خشــونت جنســی و...( از نــوع خشــونتهای پنهانــی اســت 
ــتان  ــنتی افغانس ــگ س ــه در فرهن ــی ک ــل حجــب و حیای ــان بدلی ــه زن ک
ــن  ــر باعــث شــده اســت ای ــن ام ــد و ای حاکــم اســت؛ تحمــل مــی کنن
مــوارد در خانــواده هــا یــک امــر عــادی - و نــه خشــونت- تلقــی گــردد.

عزیز آریانفر

ده جفای بزرگی که کرزی در حق مردم ما کرد:
بی طرفـی سـنتی در عرصـۀ سیاسـت  نگذاشـت مشـی   .1

خارجـی تثبیـت گـردد.
2. نگذاشـت کشـور صاحـب قانـون اساسـی و سـاختار نظـام کارا و پذیرا 

گردد.
3. نگذاشت امریکایی ها طالبان را ریشه کن کنند.

4. بـه دلیـل ضعف مدیریـت، ده ها میلیـارد دالر کمـک بین المللی را حیف 
و میل کـرد و برباد داد.

5. نگذاشت کشور صاحب احزاب سیاسی فراگیر گردد.
6. جلو گام های مثبت در راستای دولت سازی و ملت سازی را گرفت.

7. بـا قوم گرایـی و فرقه گرایـی، چالش هـای تبـاری و سـمتی را بـه اوج 
ند. رسا

8. فرهنـگ مباشـرپروری، واسـطه بازی، رشوه سـتانی و فسـاد را نهادینـه 
. خت سا

9. فرهنگ تقلب، تخلف و تخطی را در انتخابات نهادینه ساخت. 
10. فرهنگ انحصارگرایی را در کشور نهادینه ساخت.

والورده:

هنوز هم در اللیگا توپ از خط 
می گذرد و کسی نمی بیند

اوزیل از همراهی آرسنال 
مقابل هادرزفیلد هم باز ماند

فیـسبـوک نـــامــه

ــب  ــن تعقی ــۀ نزدیک تری ــول در خان ــل قب ــۀ قاب ــب نتیج ــود کس ــا وج ب
کننــدۀ تیمــش، ســرمربی بارســلونا از عملکــرد داور بــازی شــاگردان خــود 

مقابــل والنســیا انتقــاد کــرد.
تیــم فوتبــال بارســلونا در حســاس ترین بــازی از هفتــۀ ســیزدهم اللیــگا در 
خانــۀ والنســیا در حالــی باخــت یــک بــر صفــر را در فاصلــۀ هشــت دقیقــه 
ــه از تصمیمــات  ــرد ک ــک عــوض ک ــا تســاوی یک-ی ــازی ب ــان ب ــه پای ب
اشــتباه داور در ایــن بــازی بــه شــدت متضــرر شــد، بــه ویــژه زمانــی کــه 
ــه نیــم متــر از خــط  تــوپ شــلیک شــده توســط لیونــل مســی نزدیــک ب

دروازه والنســیا گذشــت و نــه داور آن را دیــد و نــه کمــک داور.
ــاد از  ــه انتق ــه ب ــازی ک ــس از ب ــلونا پ ــرمربی بارس ــورده، س ــتو وال ارنس
ــادآوری  ــا ی ــا ب ــت، ام ــووا پرداخ ــیاس ویان ــازی، ایگلس ــرد داور ب عملک
ــوع  ــن موض ــه ای ــاالگا، ب ــر م ــا براب ــازی آبی و اناری ه ــتباه داوری در ب اش
تأکیــد داشــت کــه اشــتباهات داوری بــه ســود تیــم او هــم رخ داده اســت.
ــه  ــی گل ب ــا در حال ــم م ــاالگا ه ــر م ــان براب ــت: در بازی م ــورده گف وال
ثمــر رســاندیم کــه تــوپ از بیــرون زمیــن بــه داخــل آن برگشــت. همــه 
مــا قبــول داریــم کــه در چنیــن صحنه هــای واضحــی، نیــازی بــه پخــش 
ــا چنیــن معضاتــی مواجــه هســتیم  مجــدد نیســت، امــا مــا هنــوز هــم ب
ــود. ــده ش ــد دی ــی نمی توان ــن صحنه ی ــذرد و چنی ــط می گ ــوپ از خ و ت
ــه تحلیــل مصــاف صدرنشــین  ســرمربی پیشــین اتلتیــک بیلبائــو ســپس ب
ــن تیم  هــای باشــگاهی  ــه آماده تری ــگا ک ــدی اللی ــم دوم جــدول رده بن و تی
ایــن فصــل اســپانیا بوده انــد، پرداخــت و اعتــراف کــرد کــه تیمــش بــرای 

ــاده اســت. ــه دردســر افت کنتــرل ضدحمــات »خفاش هــا« ب

ســتارۀ آلمانــی توپچی هــا نمی توانــد ایــن تیــم را در چهاردهمیــن 
ــد. ــی کن ــس همراه ــر انگلی ــگ برت ــش در لی ــن فصل ــازی ای ب

ــل  ــه دلی ــه ب ــنال ک ــی آرس ــط میان ــی خ ــتارۀ آلمان ــل، س ــعود اوزی مس
بیمــاری، ســاعاتی قبــل از بــازی شــب گذشــته تیمــش در خانــۀ برنلــی، 
از فهرســت توپچی هــا خــط خــورد، بــازی بعــدی تیــم تحــت هدایــت 

آرســن ونگــر را هــم از دســت داد.
ــایعاتی  ــه و ش ــه یافت ــل خاتم ــان فص ــراردادش در پای ــه ق ــل ک اوزی
دربــارۀ جدایــی او بــه گــوش می رســد،  همــراه بــا آرســنال بــه برنلــی 
ســفر کــرده بــود، امــا درســت چنــد ســاعت قبــل از بــازی از فهرســت 
ــدن  ــه لن ــد و ب ــته ش ــار گذاش ــم کن ــن تی ــی ای ــب اصل ــان ترکی بازیکن

ــت. برگش
ــر  ــگ برت ــدی تیمــش در لی ــازی بع ــه او ب ــه می شــود ک ــا گفت حــاال ام
ــر هادرزفیلــد اســت، از دســت خواهــد داد.  را هــم کــه چهارشــنبه براب
ــی  ــر برنل ــازی تیمــش براب ــس از ب ــنال پ آرســن ونگــر، ســرمربی آرس
ــن  ــه همی ــی  نداشــته اســت و ب ــل مســتقیمًا صحبت ــا اوزی ــه ب گفــت ک

ــت. ــی اش چیس ــن آلمان ــکل بازیک ــه مش ــد ک ــد بگوی ــل نمی توان دلی
ــه  ــد ب ــل بای ــه اوزی ــت ک ــد و گف ــن آم ــزد م ــم ن ــت: پزشــک تی او گف
ــا  ــود ام ــرده ب ــفر ک ــا س ــا م ــود. ب ــا ب ــا م ــل ب ــردد. او در هت ــه برگ خان
ــه ســاعت  ــز را ک ــد نیل ــا میتلن ــب م ــن ترتی ــه ای ــدن برگشــت. ب ــه لن ب
یــک بامــداد رســیده بــود، در فهرســت بازیکنان مــان قــرار دادیــم، چــون 

ــتیم. ــط 17 بازیکــن داش فق
ونگــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اوزیــل بــازی بعــدی آرســنال 
را هــم بــه دلیــل بیمــاری اش از دســت خواهــد داد، اظهــار داشــت: بلــه 

او قطعــًا ایــن بــازی را از دســت خواهــد داد.

ســال 2006 تصمیــم گرفتــم اســناد تحصیلــی ام را بــه وزارت تحصیــات 
عالــی بــرای ارزیابــی ببــرم. آن زمــان در ادارۀ امــور کار می کــردم. 
ــد اســنادم را رســمی  ــط بای ــروم. فق ــد ضــرور نیســت ب دوســتانم گفتن
ــف  ــدون تکلی ــی دارم، ب ــۀ دولت ــبتًا بلندرتب ــتم و چــون پســت نس بفرس
ــک روز از  ــم. ی ــی کار کن ــم قانون ــم می خواه ــود. گفت ــرا می ش کارم اج
دفتــر رخصــت گرفتــم و بــا اســنادم بــه ریاســت انســجام امــور اکادمیــک 
رفتــم. اســنادم را تســلیم شــدند و گفتنــد روز چهارشــنبه بــه کمیســیون 

حاضــر شــو.
ــذاری  ــه تأثیرگ ــتی ک ــک دوس ــا ی ــز وزارت ب ــنبه در دهلی روز چهارش
ــه رو شــدم. گفــت ضــرور  خاصــی در وزارت تحصیــات داشــت، روب
ــت  ــن برای ــده. م ــن ب ــه م ــنادت را ب ــروی. اس ــیون ب ــه کمیس نیســت ب
طــی مراحــل می کنــم. در غیــر آن، بهانه گیــری می کننــد. گفتــم اســنادم 

ــد. ــد کــه آزارم بدهن ــی ندارن ــی اســت و دلیل قانون
ــس  ــود. ریی ــده ب ــر ش ــیون دای ــه در آن کمیس ــدم ک ــی ش ــل اتاق داخ
کمیســیون گفــت کــه اســناد لیســانس ات تصدیــق شــد، امــا در قســمت 
اســناد ماســتری ات پرســش داریــم. گفتــم بفرماییــد. گفــت ترانســکرپت 
 Sealed( رســمی نــداری. گفتــم، پاکــت سربســته روی میزتــان همــان
ــا شــک  ــر م ــد. گفــت، نخی ــه شــما می خواهی Transcripts( اســت ک
ــا  ــا م ــا بگــذار ت ــرای م ــل دانشــگاه را ب ــم. شــمارۀ تمــاس و ایمی داری
تمــاس بگیریــم و مطمیــن شــویم. گفتــم اســنادم تصدیــق وزرات 
خارجــۀ بریتانیــا، تاییــد ســفارت افغانســتان در انگلســتان و مهــر وزارت 
خارجــۀ خــود مــا را دارد. گفتنــد مــا بایــد مطمیــن شــویم. گفتــم خــوب 
اســت. شــماره های تمــاس را گذاشــتم و قــرار شــد کــه بعــد از تصدیــق 

اســناد، مــرا دو بــاره بخواهنــد.
دو هفتــه بعــد دوبــاره برایــم زنــگ زدنــد. گفتنــد روز چهارشــنبه بــرای 
ــه  ــاز ب ــه وزارت حاضــر شــو. روز چهارشــنبه ب دفــاع از پایان نامــه ات ب
وزارت رفتــم. پشــت میــز ســه اســتاد نشســته بودنــد. جریــان بحثــم بــا 

ــم: ــدون تصــرف ایــن جــا نقــل می کن ــه را ب رییــس کمیت
-در کدارم رشته تحصیل کردی؟

علوم سیاسی.
-علوم سیاسی را تعریف کن.

بــه چشــم ایــن کار را می کنــم، امــا چنان چــه شــما پایان نامــه را 
ــت. ــی اس ــت انتقال ــی ام عدال ــتۀ تخصص ــد. رش ــوده ای ــه فرم مطالع

-اســتاد )بــا لبخنــد تمســخیرآمیز(:  عدالــت انتقالــی؟  یعنــی عدالــت قابــل 
انتقــال اســت؟  یعنــی عدالــت را بایــد در یــک بوجــی انداختــه انتقــال 

بدهــی؟
نخیــر اســتاد. عدالــت انتقالــی مبحــث نســبتًا نــو در علــوم سیاســی اســت 
کــه بــرای رســیده گی بــه جرایــم جنگــی در جوامــع در حالــت گــذار از 

جنــگ بــه صلــح بــه کار می برنــد.
-نفهمیدم. به هر صورت موضوع پایان نامه ات چی است؟ 

ــای  ــاب افریق ــی کار کمیســیون حقیقت ی ــه ام چگونه گ موضــوع پایان نام
جنوبــی بــرای رســیده گی بــه جرایــم جنگــی در افریقــای جنوبــی بعــد 

از تبعیــض نــژادی اســت.
-یعنــی پایان نامــه ات را در مــورد افریقــای جنوبــی نوشــتی؟ افغانســتان 
کجــا و افریقــای جنوبــی کجــا؟  مگــر در افغانســتان موضــوع کــم بــود؟

ــا اســتاد رهنمایــم انتخــاب  اســتاد مــن همیــن موضــوع را در مشــوره ب
کــردم. چــون درافریقــای جنوبــی یکــی از موفق تریــن مودل هــای 
عدالــت انتقالــی تطبیــق شــده بــود، بــرای تحقیــق بــه افریقــای جنوبــی 
رفتــم، ولــی یــک قســمت مونوگرافــم شــامل پیشــنهادهایی بــرای تطبیــق 
عدالــت انتقالــی در افغانســتان بــا الهــام از تطبیــق ایــن رونــد در افریقــای 

جنوبــی اســت.
-این پایان نامه چرا به پشتو یا فارسی نوشته نشده؟

ــتو و  ــۀ پش ــا پایان نام ــدم. در آنج ــتان درس خوان ــن در انگلس ــتاد، م اس
ــد. ــول نمی کنن ــی را قب فارس

-پــس بــرو ایــن پایان نامــه را ترجمــه کــن. بعــد بــه کمیســیون حاضــر 
شــو.

ــان چــی  ــی خودت ــم. رشــتۀ تحصیل ــتاد اجــازه اســت، جســارت کن اس
اســت؟

-من پوهاند استم.
در کدام رشته؟

-زراعت.
ــور  ــجام ام ــس انس ــاق ریی ــم ات ــتم. گفت ــز برداش ــنادم را از روی می اس
اکادمیــک کــدام اســت؟ بعــد پیــش رییــس رفتــم و قصــه دراز اســت و 
ــا 150  ــدم ب ــه و دو ق ــق شــدند و شــاید دو رتب باالخــره اســنادم تصدی
افغانــی ازدیــاد معــاش بــرای ســند لســانس و 250 افغانــی بــرای ســند 

ــم. ماســتری گرفت

پایانانهم

 وحید عمر



         زكریا اصولی
دولت  مستقِل  ارگان های  از  یکی  عالی  دادگاه 
ارگان  این  است.  افغانستان  اسامی  جمهوری 
و  جایگاه  از  افغانستان  حقوقی  نظام  در  نه تنها 
اکثر  در  بلکه  است،  برخوردار  ویژه یی  اهمیت 
صاحیت ها  و  وظایف  عالی  دادگاه  کشورها، 
تفسیر  تا  اساسی  قانون  تطبیق  از  دارد.  ویژه یی 
مردم،  عام  اما  دیگر،  قوانین  و  اساسی  قانون 
نهادهای  بیشتر  را  دادستانی  و  عالی  دادگاه 
و...  عدالت  کنندۀ  تأمین  قانون،  کنندۀ  تطبیق 
به  داریم  تأملی  کوتاه،  نبشتۀ  این  در  می دانند. 
سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان که چنین نوشته 
افغانستان/ستره  اسامی  »جمهوری  است  شده 
محکمه.« هریک از واژه ها را به صورت ویژه، 

واکاوی می کنیم.
عمومی،  شی  معنای  به  لغت  در  جمهوری: 
همه گانی  امور  و  متعلقات  اموال،  با  مترادف 
که  است  حکومتی  اصطاح،  در  و  است  آمده 
رییس آن را مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
انتخاب می کنند، اما جمهوری اسامی به معنای 
فرهنگی،  سیاسی،  قوانین  کلیۀ  که  است  آن 
باید  آن  نظیر  و  نظامی  و  حقوقی  اقتصادی، 
براساس موازین اسامی باشد. برای نخستین بار، 
جمهوری اسامی را خمینی در 22 عقرب سال 
1357 هجری خورشید در مصاحبه با خبرنگار 

فیگارو به کار برد است.
نام  افغانستان: در قرن 19 میادی، نخستین بار 
نامۀ  در  اند.  گذاشته  انگلیس ها  را  افغانستان 
السلطنۀ(  )نایب  وایسرا  اکلند«  »الرد  جوابیۀ 
میادی،   1838 اگست   16 در  هندوستان 
نخست،  بار  برای  الملک  شاه شجاع  عنوانی 
ذکر  »خراسان«  اسم  عوض  به  »افغانستان«  نام 
کتاِب  مقدمۀ  در  ابدالی  شاه شجاع  گردید. 
و  تاریخی  اسم  همان  خویش  »واقعییاِت« 
عمومی »خراسان« را ذکر کرده است. در همین 
سال )2 جون 1838 میادی(، »مکناتن« نمایندۀ 
انگلیس ها »رنجیت سنگ« حاکِم مقتدرِ پنجاب، 
میراث دارِ  و  نواسه  منحیث  ابدالی  شاه شجاع  با 
تخت و تاِج احمدشاه ابدالی، معاهدۀ سه جانبۀ 
این  بازهم در دو ماده  »الهور« را امضا کردند. 
معاهده که متن آن از سوی انگلیس ها تهیه شده 
بود، اسم افغانستان را به جای خراسان ذکر کرده 
است. از این تاریخ به بعد، نام رسمی کشور در 
اسنادِ رسمی انگلیس ها، »افغانستان« قرار گرفت 
زیر  بزرگ  لشکر  با  میادی   1839 ساِل  در  و 
لوای »پادشاه افغانستان« برای اشغال این کشور 

آمدند.
مستدل  حقوق،  دانشجوی  یک  عنوان  به  بارها 
یادآوری کردم که »جمهوری اسامی افغانستان« 
پیشینۀ  به  اگر  نگویید،  و  نکنید  اسناد  ننویسید؛ 
در  که  می گردد  واضح  کنیم،  نگاه  موضوع  این 
تاریخ  به  که  افغانستان  زنان  کنفرانس  سومین 
13 تا 15 قوس سال 1382 هجری خورشیدی 
در شهر کابل برگزار شده بود و در آن، حدود 
دوهزار زن از سراسر افغانستان اشتراک داشتند، 
قانون  مسودۀ  مورد  در  را  نهایی  قطع نامۀ  یک 
زیادی  اند و در مواردِ  به نشر رسانیده  اساسی 
فصل  در  جمله  از  اند.  داشته  الزم  طرح های 

افغانستان  رسمی  اسم  که  است  آمده  آن  اول 
اسامی  »جمهوری  اگر  شود،  مشخص  باید 
افغانستان« است، این اسم به زبان پارسی-دری 
به  اسم  این  انگلیسی،  در  مگر  است،  مرغوب 
 »IRA« آن  مخفف  که  می شود  ترجمه  ترتیبی 
می شود که در عین زمانT مخفف مشهورترین 
سازمان تروریستی غربی )اردوی جمهوریخواه 
مغالطۀ  چنین  رفع  برای  می باشد.  هم  ایرلند( 
نامیمون، پیشنهاد می شود که اسم رسمی »دولت 
شود  نام گذاری  افغانستان«  اسامی  جمهوری 
و  یکسان  اساسی  قانون  تمام  در  اسم  این  و 

یک دست گردد.
افزون بر این، براساس گزارش دومِ کمیتۀ دهم 
لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی به تاریخ 28 
فقید  خورشیدی،  هجری   1382 سال  قوس 
اعضای  از  یکی  پوپل،  اکبر  محمد  پروفیسور 
اساسی  قانون  تصویب  جرگۀ  لویه  دهم  کمیتۀ 
هنگام تصویب قانون اساسی همیشه در جلسات 
»جمهوری  تذکر  که  می کرد  تأکید  دهم  کمیتۀ 
درست  اساسی  قانون  در  افغانستان«  اسامی 
نیست و به صورت صریح، در یکی از جلسات 
چنین متذکر شده که »من یک نظر دارم، لطفًا آن 
را به کمیسیون تدقیق قانون اساسی انتقال دهید، 
اگر جمهوری اسامی افغانستان را به انگلیسی 
ترجمه و آن را مخفف بسازیم )IRA( حاصل 
می شود که این نام، مخِف یکی از سازمان های 
دولت  است  بهتر  است.  جهان  تروریستی 
جمهوری اسامی افغانستان در تمام مواد قانون 

اساسی تسجیل شود.
ستره محکمه: مطابق قانون تشکیل و صاحیت 
قوۀ قضاییه، ستره محکمه مرجع عالی و نهایی 

قضایی است که قضایا را از لحاظ صحت تطبیق 
لحاظ  از  اما  می دهد،  قرار  نظارت  مورد  قانون 
ترکیب، ستره محکمه از دو واژۀ پشتو و عربی 
است. »ستره« در زبان پشتو )افغانی( صفت و به 
معنای »برین« و »عالی« است. »محکمه« هم که 
»مکانی«  معنای  به  و  مکان  اسم  زبان عربی  در 
خصومت  فصل  به  آن جا  در  قاضی  که  است 
اقدامات  از  یکی  می پردازد.  منازعات  حل  و 
حاکمان بعِد از امان اهلل خان، تغییر اصطاحات 
اداری از زبان پارسی-دری، به زبان پشتو بود؛ 
از جمله می توان از تغییر نام محکمۀ عالی تمیز 
میزان   22 در  که  کرد  اشاره  محکمه«  »ستره  به 
سال 1343 هجری خورشیدی به وقوع پیوست.
عالی  دادگاه  سرلوحۀ  که  فوق  موارد  بر  افزون 
افغانستان را تشکیل می دهد، الزم است تا درنِگ 
کوتاهی به دو واژه دیگر نیز داشته باشیم. »قاضی 
ایراِن  از  بود که  از سازمان هایی  القضات« یکی 
در  عباسیان  اداری/قضایی  دستگاه  به  سامانی 
بغداد راه پیدا کرد. بی گمان تا پیش از عباسیان، 
»قاضی  از  نشان  اسام،  حقوق  فرهنِگ  در 
القضات« دیده نمی شود. دستگاه خافت بغداد 
این را با سازمان آن از ایران سامانی وام گرفت. 
دادور  یا  »شهردادور«  عنواِن  سامانی  در حقوق 
و دادوران« به کسی گفته می شد که سرپرستی 
از  پاره یی  داشت.  برعهده  را  دادرسان  همه گی 
پژوهش گران معتقدند که »موبدان موبد« که در 
روزگارِ ساسانی یک نهاد قضایی روحانی بود، 
به دوران  القضات«  تازی شده »قاضی  با چهرۀ 

نهاد دادرسی اسام راه یافت.
واژۀ پارسی »موبد«، همان واژۀ پهلوی »مغوپت« 
)آخونِد زردشتی( +  مغ  از دو بخش  که  است 

بافته شده است.  یا »بد« )دارنده(  پسونِد »پت« 
این واژه به چهرۀ »موبد« به زبان تازی راه یافته 
است که به معنای حقوق دان ایرانی و دادرسی 
است.  موبدان  آن،  جمع  و  است  زردشتی 
واژۀ  میادی(  )387هجری/2997  خوارزمی 
قاضی  را  موبدان  و  زردشتی  دادرس  را  موبد 

القضات معنا کرده است.
قاضی  آلمانی،  خاورشناِس  شاخت،  ژوزف 
موبداِن  از  برگرفته  را  عباسی  القضاِت خافت 
یتان  امیل  می داند.  )پارسی(  زردشتی  موبِد 
فرانسوی که در حقوق عمومی اسام کارشناس 
برجسته به شمار می آید، آشکارا از نمونه برداری 
موبداِن موبد در ساخت سازمان قاضی القضات 
میان  را  آن  آغازِ  و  است  گفته  سخن  عباسی 
هجری/867-771   254-155( سال های 

میادی( دانسته است.
القضات  قاضی  سازمان  اسام،  در شرِق جهان 
برجا  شگفتی  تأثیر  اسامی  دادرسی  رونِد  در 
»قاضی  سازمان  اسام،  جهان  غرِب  در  نهاد. 
آغاز  هنگامی  قرطبه  در  را  خود  کار  الجماعه« 
منصب  آن،  از  پیش  سال  سی  حدود  که  کرد 
قاضی القضات در بغداد بنیاد یافته بود. در آغازِ 
همانندی  میادی،  هجری/یازدهم  پنجم  سدۀ 
اصطاحی  کاربرد  میان  آشکاری  همگونی  و 
به  که  آنجا  تا  گردید،  نمودار  منصب  دو  این 
جای همه به کار می رفت. از آغازِ سدۀ ششم/
القضات  قاضی  اصطاح  میادی،  دوازدهم 
»اندلس« می شود.  الجماعه در  جایگزین قاضی 
با روی کار آمدِن ترکاِن عثمانی، سازمان قاضی 
القضات به سازمان شیخ االسامی دگرگون شد.
حتا برخی از دانشمندان، کاربرد قاضی القضات 

را ناخوش می داشتند و آن را مکروه می دانستند؛ 
ویژۀ  را  القضات  قاضی  اصطاح  آنان،  زیرا 
کسی  نخستین  بس.  و  می دانستند  خداوندج 
یافت،  اسام  در  را  القضات  قاضی  عنوان  که 
امام ابو یوسف، صاحِب کتاِب »الخراج« بود و 
جوان ترین قاضی القضات در اسام ابوالحسین 
عمر، فرزند قاضی القضات ابوعمر حماد ازدی 
به جای پدر به منصب قاضی القضات رسید و 

در آن هنگام 29 ساله بود.
حتا  افغانستان،  عالی  دادگاه  سرلوحۀ  در  نه تنها 
تاریخی  الزم  دقت  افغانستان  ملی  نشان  در 
صورت نگرفته است؛ به گونه یی که مادۀ نزدهم 
قانون اساسی نشان ملی: »... عبارت از محراب 
گوشۀ  دو  در  که  می باشد  سفید  رنگ  منبربه  و 
آن، دو بیرق و در وسط آن، در قسمت فوقانی، 
و  اهلل«  رسول  محمد  االاهلل  »الاله  مبارک  کلمۀ 
»اهلل اکبر« و اشعۀ خورشید در حاِل طلوع و در 
قسمت تحتانی آن، تاریخ 1298 هجری شمسی 
و کلمۀ »افغانستان« جا داشته و از دو طرف، به 

خوشه های گندم احاطه شده است....«
یاداشت های لویه جرگۀ قانون اساسی افغانستان 
عقرب  فرید/19  داکترمحمد  که:  می دهد  نشان 
تصویب  هنگام  در  خورشیدی،  هجری   1382
مخالف  تأکید می کرد که »من جداً  لویه جرگه 
در  دیگری  سنۀ  هر  یا  و   1298 موجودیت 
نشان ملی افغانستان هستم. 1298 چه را نشان 

می دهد؟
سال   5000 از  بیشتر  ما  وطن  تاریخ  شروع   *

است 
بابا  احمدشاه  توسط  افغانستان  به  ما  وطن   *

مسمی گردیده، نه در 1298
* 1298 آخرین مرتبۀ اخذ استقال ما نیست. 
با تحریر آن و با تجلیل 28 اسد، خود سند عدم 
تجاوز بیگانه گان در نیمۀ اخیر قرن بیست را مهر 

تایید می نهم«
بعداً داکتر فاروق وردک، رییس دبیرخانۀ قانون 
اساسی کتبًا به عبدالملک کاموی هدایت می دهد 
که این نظررا با دیگر نظریات یکجا کرده تا به 
شکل توحیدی به لویه جرگۀ قانون اساسی پیش 
شود.  جالب است این که نشان ملی در گوشۀ 
خورده  افغانستان چسپ  عالی  دادگاه  سرلوحۀ 
کشور  تاریخ  وقایع  کرونولوژی  به  اگر  است؛ 
دقت کنیم، هیچ روزی که حادثه یی در آن رخ داد 
باشد، به 28 اسد سال 1298 هجری خورشیدی 
 1297 4 حوت  مثال:  طور  به  نیست؛  مصادف 
اهلل  امان  پادشاهی  اعان  خورشیدی،  هجری 
امان  خان. 5 حوت 1297 هجری خورشیدی، 
اهلل خان در حضور شهریان کابل اعان استقال 
امان  خورشیدی،  هجری   1297 حوت   9 کرد. 
اهلل خان طی نامه یی، پادشاهی خود را به نایب 
السلطنه هند خبر داد. 30 عقرب 1300 هجری 
خورشیدی، معاهدۀ کابل امضا شد و انگلستان 
مساوی  و  مستقل  کشورِ  منحیث  را  افغانستان 
الحقوق با انگلستان به رسمیت شناخت. همین 
از  هدف  است.  افغانستان  استقال  روز  روز، 
تذکر مطالب فوق، تصحیح رویکردها، اجراآت 

و برداشت ها است و بس.
 

در سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان 
چه نوشته شده است؟

Year 9 y NO 2150 y Tuesday 28 November 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

گزارش هــای اطاعاتــی از کاهــش تــوان 
ــه  ــش ب ــتی داع ــروه تروریس ــی گ رزم
میــزان 95 درصــد نســبت بــه دوران اوج 
ــال های 2014 و 2015  ــدرت آن در س ق

ــت دارد. حکای
منابــع اطاعاتــی و دیپلماتیــک عراقی در 
ــۀ«،  ــه »الجمهوری ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــتی  ــروه تروریس ــه گ ــد ک ــام کردن اع
تــوان  از  درصــد   95 اکنــون  داعــش 
رزمــی خــود را از دســت داده اســت امــا 
شــبکه های پنهانــی و مخفــی ایــن گــروه 

ــد و  ــان وجــود دارن تروریســتی هــم چن
ــان  ــا زم ــکان ی ــر م ــت در ه ــن اس ممک

ــد. ــی بزنن ــه اقدامات دســت ب
در خصــوص پنهــان شــدن عناصــر ایــن 
ــود  ــه می ش ــز گفت ــتی نی ــروه تروریس گ
کــه اوضــاع در عــراق کامــا بــا ســوریه 
ــد از  ــش از 90 درص ــت. بی ــاوت اس متف
ــتان هایی  ــاکنان اس ــش از س ــر داع عناص
ــن  ــه دســت ای ــرل آن ب ــه کنت ــتند ک هس
ــود و بخــش  ــاده ب گــروه تروریســتی افت
ــل  ــن دلی ــه ای ــا ب ــن نیروه ــادی از ای زی
ــع  ــا مناف ــد ت ــته بودن ــش پیوس ــه داع ب
مالــی کســب کننــد و برخــی دیگــر نیــز 
بــه دالیــل سیاســی و یــا مذهبــی عضــو 

داعــش شــده و در زمــان پاکســازی 
لــوث  از  عــراق  مختلــف  مناطــق 
تروریســت ها ایــن افــراد ســریعا تســلیم 
ــتند  ــود بازگش ــهرهای خ ــه ش ــده و ب ش
ــت  ــات جنای ــه ارتکاب ــم ب ــه مته ــرا ک چ

ــد. نبودن
نشــان  شــده  منتشــر  گزارش هــای 
ــای خارجــی  ــداد نیروه ــه تع ــد ک می ده
داعــش از یــک ســال قبــل تاکنــون 
ــن گــروه  ــا ضعیــف شــدن ای ــان ب همزم
تروریســتی کاهــش یافتــه اســت و آنهــا 
ــود  ــورهای خ ــد کش ــه مقص ــراق را ب ع
ــز  ــی نی ــان عراق ــد و جوان ــرک کرده ان ت

بازگشــته اند. خــود  خانه هــای  بــه 

کاهش ۹5 درصدی توان رزمی داعش
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