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حکومـت  رییـس  غنـی  محمداشـرف 
وحـدت ملـی بـار دیگـر تاکیـد کـرده اسـت 
بـرای مهـار آب هـای کشـور  کـه حکومـت 

گرفتـه  دسـت  روی  را  اساسـی  برنامه هـای 
اسـت.

از  جمعـی  در  یکشـنبه  دیـروز  غنـی  آقـای 

سـاالنه  کـه  گفـت  والیـت  ایـن  باشـندگان 
بـه  افغانسـتان  آب  مکعـب  متـر  میلیاردهـا 

می  شـود. سـرازیر  کشـور  از  بیـرون 
وی تصریـح نمـود:« هـم اکنـون حـدود 26 
میلیـارد مترمکعـب آب  سـاالنه بـه طـور بـی 
صاحـب بـه بیرون  سـرازیر می شـود که این 
مسـاله بـه هیـچ وجـه قابـل قبـول حکومـت 

. » نیست
محمداشـرف غنـی خاطـر نشـان سـاخت که 
حکومـت عـزم و اراده قاطع بـرای مدیریت و 
اداره آب هـای کشـور داشـته و تـاش می کند 
کـه برای مدیریـت موثـر آن برنامه های مهمی 

را روی دسـت بگیرد.
آقـای غنـی در بخش دیگری از سـخنان خود 
عالـی  تحصیـات  و  معـارف  وضعیـت  بـه 
وضعیـت  کـه  گفـت  و  کـرد  اشـاره  کشـور 
مـردم  بـرای  عالـی  تحصیـات  و  معـارف 

نمی باشـد. قبـول  قابـل  افغانسـتان 
وی بیان داشـت:« اوضاع معارف و تحصیات 

عالـی قابـل قبول نیسـت، چیزهایی کـه این ها 
تربیـه مـی کننـد مـورد نیـاز مـردم نیسـت و 
چیز هایـی کـه مـردم ضـرورت دارنـد در این 
نهاد هـا تربیـه نمی شـوند لـذا در ایـن دونهـاد 

اصاحـات اساسـی به میـان خواهـد آمد«.
ایـن  از  پـس  افـزود:«  غنـی  محمداشـرف 
مرکـز  یـک  کشـور  ولسـوالی های  تمـام  در 
تخنیکـی و مسـلکی مبتنـی بـر ضرورت های 
اساسـی مردمـان همـان نقطـه ایجاد می شـود 
جامعـه  طبـق ضـرورت  مـردم  فرزنـدان  تـا 

داده شـوند«. تعلیـم 
آقـای غنی به وضعیـت امنیتی والیت بادغیس 
اشـاره کـرد و گفـت کـه تنها حفـظ وضعیت 
موجـود امنیتـی در ایـن والیت کافی نیسـت، 
هـم اکنون بسـیاری از راه هـای مواصاتی در 
و  اسـت  مسـدود  هـا  ولسـوالی  از  بسـیاری 
بایـد برنامـه حفـظ وضعیـت موجـود در این 
والیـت در سـال آینـده بـه برنامـه پیشـروی 

شـود. تبدیل 

نگرانی سناتورها از افزایش 
جرایم جنایی در کابل

سـناتورها در مجلـس سـنا از افزایـش جرایـم جنایی 
دارنـد  تاکیـد  و  کـرده  نگرانـی  ابـراز  در شـهرکابل 
کـه عامـان قتـل 10 عضـو یـک خانـواده در منطقـه 

پنجصـد فامیلـی، بایـد علنـی محکمـه شـوند.
اعضـای مجلـس، حکومـت بـه ویـژه پولیـس شـهر 
کابـل را در جلوگیـری از افزایـش جرایـم جنایـی به 
غفلـت متهـم کـرده و تاکیـد دارنـد کـه پولیـس باید 

کنترولـش را در شـهر افزایـش دهـد.
محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس سـنا روز 
یکشـنبه )19 قوس( در نشسـت عمومی این مجلس، 
گفـت: »عامـان قتل 10 عضو یک خانـواده در منطقه 
پنجصـد فامیلی شـهر کابـل باید علنی محاکمه شـوند 

تا سـبب عبـرت مـردم گردند«.
آقـای ایزدیـار، افزایش جرایم جنایی را در شـهر کابل 
بـه شـدت نگـران کننـده خوانـد و تاکیـد ورزیـد که 
نهادهـای زیربط امنیتـی به ویژه پولیـس کابل باید در 

حفـظ جـان و مـال مردم تـاش کنند.
محـی الدیـن منصـف یـک عضـو دیگر مجلس سـنا 
نیـز با اشـاره حادثه پنجصـد فامیلی شـهر کابل گفت 
کـه جرایم وحشـتناک جنایـی در حال افزایش اسـت 

و مـردم در خانه هـای خـود مصوون نیسـتند.
از  افگنـان  »دهشـت  داشـت:  بیـان  منصـف  آقـای 
جرایـم جنایـی بـه نفع خود سـوء اسـتفاده مـی کنند 
و نهادهـای امنیتـی بـه ویـژه پولیـس و امنیـت ملـی 
بایـد بیشـتر فعـال شـده و گزمـه هـای شـبانه را در 

سـطح شـهر کابـل بیشـتر سـازند«.
او یـاد آور شـد کـه اگر پولیـس توانایـی تامین امنیت 
مـردم را ندارنـد بایـد بـه خانواده هـا اجـازه دهنـد تا 

بـرای حفـظ جان خود سـاح داشـته باشـند.
نـادر بلوچ دیگر عضو سـنا هـم با انتقـاد از حکومت 
و پولیـس کابـل گفـت: »حکومـت فقـط مصـروف 
تامیـن امنیـت ارگ ریاسـت جمهوری اسـت و مردم 
دیگـر را فرامـوش کرده اسـت. به جـز از چهار راهی 
هـای کـه بـه ارگ منتهـی مـی شـوند دیگـر در هیچ 

نقطـه شـهر، گزمه هـای امنیتـی وجود نـدارد«.
هـم  سـنا  مجلـس  عضـو  دیگـر  زاهـدی  طیبـه 
خاطرنشـان کـرد کـه واقعـه پنجصـد فامیلـی شـهر 
کابـل خشـونت بـار بـوده و عامـان این حادثـه باید 

زیـر پیگـرد قانـون قـرار گیرنـد.
خانـم زاهـدی نیـز پولیـس را در حفاظـت از جـان 
مـردم بـه کوتاهـی متهـم کـرده و تاکیـد ورزیـد کـه 
نیروهـای پولیـس بایـد گزمه هـای شـبانه خـود را در 

کوچـه های شـهر بیشـتر سـازد.
دو شـب پیـش یـک فـرد مسـلح، پـس از نیمـه های 
شـب بـر یـک خانـه در منطقه پنجصـد فامیلی شـهر 
کابـل حملـه کـرده و 10 عضـو ایـن خانـواده را بـه 

قتـل می رسـاند.
گفتـه می شـود، فـرد مهاجم بـه تازگی از زنـدان رها 

شـده بـود و هم اکنـون نیز فراری اسـت.
سـناتورها، پولیـس کابـل را در پیونـد به ایـن رویداد 
بـه بـی کفایتـی متهم کـرده می گوینـد کـه پولیس با 

تاخیـر در محـل حادثه رسـیده اند.
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رهربان حکومت زنان کم سواد 

و ضعیف را حامیت می کنند

 به طالبـان 
در کابـل دفتـر می دهیم

کارهایی که به خیر

 انتخابات نیست

گلبدین حکمتیار به طالبان:

اگـر متـحد باشیـم، هیـچ قـدرتی 
در  بـرابـر ما  ایستـاده  نمی  تـواند

معترضان: 

زمانی که با طالبان 
متحد بودید، چی 
ُگلی به آب دادید؟
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غنی در بادغیس:

آنچه نظام آموزشی 
و تحصیلی تربیه می کند، به درد نمی خورد



اگـر طـی سـال های متمـادی از یـک محـل 
خبرهـای  و  گزارش هـا  همیشـه  منطقـه  و 
ناگهـان  باشـی و  تکان دهنـده و بـد شـنیده 
کسـی آمده باشـد چیزی غیـر از آن را مطرح 
کـرده باشـد، در برابـر چنیـن وضعیتـی چـه 
بایـد کـرد؟ آیـا بازهـم می تـوان بـه خبرها و 
رویدادهـا بـه همـان شـکِل گذشـته اعتماد و 

کرد؟  بـاور 
گذشـته  روز  دو  طـی  هلمنـد  مـورد  در 
برایـم چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت. جنـرال 
سـید نصیراحمـد علـوی از مقام هـای ارشـِد 
بـرای  ظاهـراً  کـه  افغانسـتان  ملـی  امنیـت 
پاره یـی از امـور رسـمی بـه هلمنـد رفتـه، با 
گذاشـتن برخـی تصویرهـا و یـک نوشـته، 
تصویـر رایـج از ایـن والیـت را در فضـای 
مجـازی دگرگون کـرده اسـت. او در صفحۀ 

می نویسـد:  فیسـبوکش 
»هلمند را همیشـه با بُسـت تاریخی شـناخته 
انـد؛ یادگاری از شـکوه و جـاِل این والیت 
کنـار  در  امـا  هـوا.  و  آب  خـوش  و  زیبـا 
نیـز  دیگـری  جلوه هـای  تاریخـی،  بسـت 
ایـن والیـت دارد کـه هـر تـازه واردی را بـه 
تحیــر وا مـی دارد. مـا عـادت کـرده ایم طی 
شـانزده سـال گذشـته، هلمنـد را بـا ناامنـی 
ایـن  و  بشناسـیم  جنگ جـو  گروه هـای  و 
جلوه هـای آن را کمتـر نشــان داده ایـم. در 
کنـار شـهر لشـکرگاه، جنگلـی بـه مسـاحت 
900 جریـب، دامن گسـترده کـه از زیباترین 
باشـد؛  می توانـد  والیـت  ایـن  بخش هـای 
جنگلـی کـه دسـت نخـورده و شـاداب باقی 
مانـده اسـت و ایـن می توانـد نشـانۀ روشـِن 
فرهنـگ و تمـدِن نهادینـه شـدۀ ایـن شـهر 
باشـد. لشـکرگاه آرامشـی بـه انسـان ارزانـی 
می کنـد کـه من در جـار و جنجال هـای کابل 
آن را گـم کرده بودم. جـواری از محصوالت 
پُـرآوازۀ هلمنـد اسـت که بدون شـک روزی 
روزگاری جـای هر نـوع کشــت غیرقانونی 
دیگـر را پُـر خواهـد کرد. با ایـن چهار جلوۀ 
زیبـا هلمند را من شـهری پُر از صفا و امنیت 
یافتـم. امنیت بـه این والیت، سـامی دوباره 
کـرده اسـت و ایـن یکـی از بهتریـن اتفاق ها 
بـرای باشـنده گاِن شـریِف این دیـار می تواند 
باشـد کـه زیـر آسـمان آبی شـان زنده گـی را 

بـا زیبایی هـای آن لمس کننــد.«
 ایـن نوشـته در فضـای مجـازی بـا اسـتقباِل 
اظهارنظرهـای  و  شـده  روبـه رو  گسـترده 
زیـادی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
برخی هـا نوشـته انـد که بـه دلیـل ناامنی های 

ایـن والیـت، همـواره از واقعیت هـای زنـدۀ 
دارد،  زنده گـی  جریـان  از  نشـان  کـه  آن 
چشم پوشـی شـده اسـت. ایـن نوشـته مـرا 
نیـز بـه تحمـل واداشـت و مجبور کـرد که با 
اسـتفاده از چشـم دیدهای یـک شـاهد عینـی 
کـه ممکن اسـت بـرای نخسـتین بار طی این 
سـال های دود و آتـش هلمند را دیده باشـد، 
نگاهـی دوبـاره بـه واقعیت های آن بیــندازم. 
سـوالی کـه پس از نوشـتۀ این جنـرال امنیت 
می شـود،  مطـرح  هلمنـد  مـورد  در  ملـی 

ایـن اسـت کـه: اگـر آن همـه گزارش هـای 
والیـت  ایـن  اصلـِی  واقعیـت  تکان دهنـده 
نبوده اسـت، پـس چـرا در بازتـاِب این گونه 
واقعیت هـا کوتاهـی صـورت گرفتـه اسـت؟ 
سـال ها پیـش، بـا نقـد و نظریـۀ ادبـی آشـنا 
شـدم، زمینۀ این آشـنایی با کتاب گران سـنِگ 
»طـا در مـس« نوشـتۀ داکتـر رضـا براهنـی 
انجـام شـد کـه بـدون شـک در آن سـال ها 
کتابـی ارزشـمند و پُربـار به حسـاب می آمد. 
در بخشـی از ایـن کتـاب داکتـر براهنـی، بـه 
نقـد نـوع نـگاه برخـی منتقـدان فارسـی زبان 
مـی پـردازد و از آن بـه تحجـر فکـری تعبیر 
می کنـد. بـه بـاور آقـای براهنـی، در ذهنیـت 
برخـی  فارسـی زبان،  منتقـدان  از  عده یـی 
مقـوالت و مفاهیـم به عنوان وحـی منزل جا 

افتـاده انـد کـه به هیـچ صـورت نمی خواهند 
از آن هـا عبـور کننـد. او می گویـد در میـان 
مـا وقتی کسـی بـه چیزی شـهره شـد، دیگر 
چشـِم مـا بـه روی دیگـر واقعیت هـای آن 
بسـته می شـود. او بـه گونـۀ نمونـه می گوید 
وقتـی کسـی در میـان مـا بـه دلیل پیشـه اش 
بـه فانی قصـاب شـهرت یافت، اگـر همین 
دانشـمندان  مهم تریـن  از  یکـی  زمانـی  آدم 
دوران شـود، همـه او را بـا همـان ویژه گـی 
قصـاب می شناسـند و صـدا می زننـد. آقـای 
براهنـی به ایـن گونه نـگاه، تحجـر فکری یا 

می گویـد.  مطلق گرایـی 
فکـر می کنـم مـا نیـز در مـورد واقعیت هـای 
مطلق گرایـی  این گونـه  دچـار  جامعۀمـان 
هسـتیم. مطلق گرایی یـی کـه باعـث می شـود 
ُکِل واقعیت هـا را به درسـتی نبینیـم و تنهـا به 
جنبه هایـی از آن توجه کنیـم. در مورد هلمند 
و یـا  هـر منطقـۀ دیگـِر کشـور نیـز چنیـن 
دیـدی می توانـد وجـود داشـته باشـد. اما از 
جانـب دیگـر، ایـن نوشـته، این شـایبه را نیز 
بـه وجـود مـی آورد کـه این همـه امکانـات 
ناامنـی و جنـگ وارد ایـن  وقتـی زیـر نـامِ 

منطقـه شـده، واقعـًا عادالنـه بوده اسـت؟ 
برخـی  متمـادی،  سـال های  طـی  دولـت 
مناطق کشـور را مـورد تبعیض سیسـتماتیک 
قـرار داد، بـه ایـن بهانـه کـه برخـی مناطـِق 
کشـور درگیـر جنـگ و ناامنـی انـد و بایـد 
امکانـات و هزینه هـای بیشـتری در آن جاهـا 
امـا  دیگـر  موضـوع  برسـد.  مصـرف  بـه 
گزارش هایـی اسـت کـه همـواره از مناطـق 
جنـگ زده و به ویـژه هلمنـد منتشـر می گردد 
پنهـاِن  اقدام هـای  برخـی  از  حاکـی  کـه 
نیروهـای خارجـی در ایـن مناطـق انـد. در 
مـورد هلمنـد همیشـه ایـن نگرانـی وجـود 
داشـته و حتـا در رسـانه ها بازتـاب یافتـه که 
نیروهـای خارجـی عمدتـًا چشـم بـه معادِن 
ایـن والیـت و بـه ویـژه یورانیـوم دوخته اند 
کـه گفته می شـود ایـن والیت سرشـار از آن 
می تواننـد  گزارش هایـی  چنیـن  آیـا  اسـت. 

صحـت داشـته باشـند؟ 
اعـام  ناامـن  منطقه یـی  و  محلـی  وقتـی 
می شـود، به این معناسـت که بسیاری مسایل 
بایـد از چشـِم دیگـران پنهـان نگـه داشـته 
شـود. آیـا در مـورد هلمنـد و یـا بخش هـای 
خـود  وضعیت هایـی  چنیـن  کشـور،  دیگـر 

سـاخته نبـوده اسـت؟  
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احمـــد عمران

هلمند از منظری دیگر
 

بـا توجـه بـه اسـنادی کـه در سـانه ها نشـر شـده اسـت، 
شـرکت برشـنا در افغانسـتان کـه تنها شـرکت خصوصی 
رسـانندۀ برق اسـت، سـه میلیارد دالر را اختاس کرده و 
بـه عبارتـی هـم به سـرقت بـرده اسـت. این شـرکت که 
مـورد حمایـت آقـای غنـی هم هسـت، از سـال ها به این 
طـرف، انحصـار بـرق را بـه عهـده دارد و در کنـار آنکـه 
پـول کمـک شـده بـه حسـاب بـرق را زیـر سـه میلیـارد 
دالر ناپدیـد کـرده اسـت، جـان مـردم را هـم بـه دلیـل 
بلنـد گرفتـن بهای مصرف کشـیده اسـت. این شـرکت با 
گرفتـن هزینه هـای بلنـد از مصرف برق مردمان کشـور را 
بـر مصـرف آن ناتوان سـاخته اسـت. با این حسـاب هیچ 
مرجعـی هـم نیسـت کـه از چگونه گـی کار این شـرکت 
حسـاب پـس بگیـرد. شـکایت مردمـان زیـادی از بلنـد 
بـودن هزینـۀ بـرق بـه جایـی نرسیده اسـت؛ زیـرا پشـت 
شـرکت برشـنا بـه مرکز قـدرت سیاسـی در کشـور یعنی 
بـه ریاسـت جمهوری گرم اسـت و هرچه در توان داشـته 

باشـد، بـر سـر مـردم بی بضاعت کشـور مـی آورد. 
چنان کـه بارهـا کسـانی بـه مراکـز برشـنا شـکایت کـرده 
انـد کـه بـل مصـرف شـان بسـیار بلنـد از حـد مصـرف 
شـان اسـت. وقتی کـه مرکز برشـنا آن بـل را پس گرفت 
تـا بررسـی کنـد، فردایـش بلـی بـا رقـم دوچنـد مصرف 
بـه معتـرض تحویـل داد و گفـت کـه حاال اصاح شـده 
اسـت و در صـورت اعتـراض مکرر بـاز هم بل بـه بهانۀ 
اصـاح گرفتـه شـده و فـرادای آن بلـی با دوبرابـر قیمت 
بـل دومـی بـرای معتـرض تحویـل داده شـده اسـت کـه 
ایـن مصـرف درسـت شماسـت! مشـتری معتـرض پـس 
هرچـه جنجـال، ناچـار- بـه خاطـری کـه لینـش قطـع 
نشـود- مجبـور اسـت که بل سـومی را بپـردازد و هر گز 

خیـال شـکایت از برشـنا نکند.
ایـن وضـع، یعنی بدتریـن حالت موجود و اسـتثمار مردم 
از طریـق شـرکت برشـنا. بنابرایـن بهتریـن حالـت بـرای 
رفـع این مشـکل این اسـت کـه کار بـرق اوالً ملی شـود 
و نیـز دولـت بایـد خود مکلفیـت رسـاندن آن را به عهده 
داشـته باشـد و بایـد توجـه روی سـاختن بندهـا صورت 
گیـرد تا برق توسـط کسـی انحصار نشـود. در ثانـی باید 
شـرکت برشـنا از بنیاد تغییر کند. باید سـاختار پرسـونلی 
آن ملـی شـود و همچنـان از انحصـار یـک فـرد و حلقـه 
و گـروه، توسـط سـرمایه گذاران مختلـف بیـرون کشـیده 

شود.
در حـال حاضـر از یـک طـرف بـرق بـه اصطـاح عـام 
بـه درسـتی  نمی تواننـد  مـردم  نمی شـود و  یـده  چشـم 
از آن اسـتفاده کننـد امـا از طـرف دیگـر بـل مصـرف آن 
همچنـان بـاال بـه دروازه هـای مـردم میرسـد. ایـن خـود 
نشـان می دهد کـه هیچ قاعده و قانونی شـرکت برشـنا را 
متاثـر نمی سـازد و ایـن به یـک شـرکت دزدی کننده پول 

مـردم تبدیل شـده اسـت. 
حـاال بایـد مرجعی وجود داشـته باشـد تا از نحـوۀ درامد 
و مصـرف ایـن شـرکت حسـاب بگیـرد که پول مـردم به 
کجـا میـرود و عوایـد کان میلیادهـا دالـری این شـرکت 
کجـا رفتـه انـد. امـا زمانـی کـه آقـای غنـی نخواهـد که 
کسـی از شـرکت برشـنا حسـاب بگیـرد و یاهـم کسـی 
از وزارت مالیـه، بـدون شـک فسـاد در ایـن دونهاد طبق 
دلخـواه گسـترده خواهـد بـود. پـس مبـارزه بـا فسـاد در 
حکومـت آقـای غنـی، بـا توجـه به ایـن وضعیـت، کامًا 
سیاسـی و غیـر صادقانـه اسـت. بنابرین تاجایـی که دیده 
می شـود، فسـاد در پنـاه قدرت به شـکل دلخـواه صورت 
می گیـرد، اگـر ریاسـت جمهوری از نهادهـا و افراد فاسـد 
بـه شـدت حمایـت نکنـد، امـکان بررسـی کارکردهایـی 
غیـر  و  سـیاه  درامدهـای  و  برشـنا  مثـل  شـرکت هایی 
مشـروع آن از طـرف مراجـع زیـادی قابل پیگری اسـت.

فـساد تاریـک »برشنا« 
در روشنـی حمـایت غنـی

واقعیت های  مورد  در  ما  فکر می کنم 
جامعۀمان دچار مطلق گرایی هستیم. 
می شود  باعث  که  مطلق گرایی یی 
نبینیم و  ُکِل واقعیت ها را به درسـتی 
از آن توجه کنیم.  تنها به جنبه هایی 
دیگِر  منطقۀ  یا هر  و  هلمند  مورد  در 
وجود  می تواند  دیدی  چنین  کشور، 
داشته باشد. اما از جانب دیگر، این 
وجود  به  نیز  را  شایبه  این  نوشته، 
وقتی  امکانات  این همه  که  می آورد 
زیر ناِم ناامنی و جنگ وارد این منطقه 

شده، واقعاً عادالنه بوده است؟
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ــف،  ــان ضعی ــی، زن ــدت مل ــت وح ــران  حکوم رهب
کم ســواد و ناتــوان را بنابــر عایــق و ســایق سیاســی 

ــد. ــع نموده ان ــش جم ــرده و دور خوی ــت ک حمای
شــماری از فعــاالن حقــوق زن بــا انتقــاد از حکومــت، 
تاکیــد دارنــد کــه ســران حکومــت در گماشــتن زنــان 
ــد و تنهــا  ــی ندارن ــد توجــه چندان ــا ســواد و توانمن ب
ــی  ــی و تیم ــی، گروه ــط سیاس ــط رواب ــتن رواب داش

برای شــان اولویــت دارد.
ــان  ــا زن ــوارد ســبب شــده ت ــن م ــد: ای ــان می گوین آن
ضعیــف بــه عنــوان وزیــر بــه پارلمــان معرفــی شــده و 

در نهایــت نتواننــد رای اعتمــاد کســب کننــد.

ــای  ــه ج ــت ب ــران حکوم ــر س ــان: اگ ــه آن ــه گفت ب
ــه  ــد را ب ــک زن توانمن ــی، ی ــان فعل ــر وزارت زن وزی
ایــن وزارت می گماشــتند، شــاید وضعیــت زنــان 
افغانســتان چنیــن نمی بــود و ایــن وزارت بــرای 
کاهــش خشــونت، زمینــه کار و تحصیــل بــرای زنــان، 

می داشــت. بهتــری  برنامه هــای 
ــزد  ــا نام ــن تنه ــی رای نگرفت ــا در پ ــن واکنش ه ای

وزیــر زن ابــراز می شــود.
مجلــس نماینــده گان دوشــنبه هفتــه گذشــته 1۳ قوس/

آذر 1۳96 بــه 12 تــن از نامــزد وزیــران کــه از ســوی 
معــاون دوم رییــس جمهــور بــه ایــن مجلــس معرفــی 

شــده بودنــد، رای دادنــد کــه از میــان آنهــا تنهــا یــک 
نامــزد وزیــر زن نتوانســت مــورد تاییــد قــرار گیــرد.

نرگــس نهــان، نامــزد وزیــر معــادن موفــق به گذشــتن 
از فلتــر پارلمــان نشــد وی تنهــا 10٧ رأی تأییــد 

ــت. گرف
ایــن اقــدام پارلمــان ضمــن این کــه زن ســتیزی خوانده 

شــد، واکنش هــای متفاوتــی در پــی داشــت.
اعتمــاد  عــدم  رای  ســنا  مجلــس  در  ســناتوران 
ــان  ــر زن از می ــه تنهــا نامزدوزی ــدگان ب مجلــس نماین
و  »زن ســتیزانه«  »تأســف بار«،  را  نامزدوزیــر   12

خواندنــد. »ســوال برانگیز« 
ــان  ــدام پارلم ــن اق ــوق زن ای ــاالن حق ــماری از فع ش
را زن ســتیزی خواندنــد؛ امــا برخــی دیگــر دلیــل رای 
نگرفتــن نرگــس نهــان را داشــتن روابــط نزدیــک او با 

ــد. ــوان کردن ــور عن رییس جمه
ــتن  ــل داش ــه دلی ــان ب ــس نه ــه نرگ ــد ک ــان گفته ان آن
روابــط نزدیــک بــا ریاســت جمهوری نتوانســت، رای 
اعتمــاد بگیــرد و شــاید ماحظــه وکا ایــن بــود کــه 
ــی  ــت، تمام ــو می خواس ــن بان ــتن ای ــا گماش ــی ب غن
قراردادهــای معــادن را در کنتــرول خــود داشــته باشــد.
می گوینــد:  حکومــت  از  انتقــاد  بــا  آنــان 
رییس حکومــت زنــان ضعیــف را بنابــر داشــتن 
روابــط سیاســی، تیمــی و تنظیمــی بــه عنــوان وزیــر 
معرفــی می کنــد و رییس اجراییــه هــم زنــان ضعیــف 

و کم ســواد را دور خــود جمــع کــرده اســت.
برخــی از نماینــده گان مجلــس هــم گفتــه انــد کــه اگر 
حکومــت زنــان توانمنــد را بــه عنــوان وزیــر معرفــی 

کنــد، بــدون شــک رای اعتمــاد خواهنــد گرفــت.
ــده گان  ــس نماین ــو مجل ــز عض ــه عزی ــر فاطم داکت
ــدون  ــد را ب ــان توانمن ــد زن ــت بای ــد: حکوم می گوی
ــه  ــی و گروهــی ب در نظرداشــت مســایل تیمــی، قوم

ــد. ــی کن ــان معرف پارلم
او بــه ایــن بــاور اســت کــه اگــر حکومــت می خواهــد 

زنــان بــه عنــوان وزیــر از پارلمــان رای اعتمــاد بگیرند، 
ــدون در نظرداشــت مســایل  ــه ب ــر اســت ک ــس بهت پ
ــان شایســته و الیقــی را  قومــی، گروهــی و تیمــی زن

معرفــی کنــد.
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان بــه ایــن بــاور اســت 
ــا نیســت  ــن معن ــه ای ــو ب ــک بان ــن ی ــه رای نگرفت ک
کــه زنــان توانایــی گرفتــن رای اعتمــاد از پارلمــان را 
ــی  ــت وحــدت مل ــون در حکوم ــن اکن ــد، همی ندارن
حضــور زنــان پررنــگ اســت و زنــان نقــش بیشــتری 

ــد. دارن
بانــو عزیــز تاکیــد دارد کــه حضــور یــک زن در دادگاه 
عالــی کــه در گذشــته وجــود نداشــت، حضــور زنــان 
نشــان دهنده ی  معینیت هــا  و  ســفارت خانه ها  در 
ــد  ــت حام ــه حکوم ــبت ب ــان نس ــتر زن ــور بیش حض

کــرزی اســت.
ایــن عضــو مجلــس بــه روزنامــه مانــدگار گفــت: اگــر 
ــوی  ــد و ق ــک زن توانمن ــان ی ــت وزارت زن در پس
ــور  ــش و حض ــک نق ــدون ش ــت، ب ــور می داش حض
ــا شــاهد احــراز  ــه بیشــتر می شــد و م ــان در کابین زن

پســت های مهــم توســط خانم هــا می بودیــم.
ــد اســتاد دانشــگاه و فعــال حقــوق  ــا شــها فری و ام
زن می گویــد: چــون زنــان بنابــر روابــط معرفــی 
می شــوند و زنــان توانمنــد نیســتند، بنابرایــن رد شــده 
ــد. ــب کنن ــس را کس ــاد مجل ــد رای اعتم و نمی توانن
ــت  ــرای حکوم ــه ب ــد ک ــد می کن ــد تاکی ــو فری بان
توانمنــدی زنــان مهــم نیســت، مهــم ایــن اســت کــه 
ــد و  ــد دارن ــت تعه ــه حکوم ــدر ب ــوان چق ــن بان ای
بلی گویــی حکومــت هســتند؛ بنابرایــن همــواره زنــان 
ضعیــف بــه پارلمــان معرفــی می شــود کــه در نهایــت 

ــد. ــب نمی کن ــاد کس رای اعتم
او بــاور دارد کــه حکومــت هیــچ اراده ی بــرای 
گماشــتن زنــان توانمنــد نــدارد، بــل هــدف این اســت 
ــه  ــی بگمارندک ــت های دولت ــه پس ــانی را ب ــه کس ک
از آنــان تبعیــت کــرد و گــوش بــه فرمــان حکومــت 

باشــند.
ــان و  ــیاری از زن ــد: بس ــگاه می گوی ــتاد دانش ــن اس ای
دخترانــی کــه از دانشــگاه فولبرایــت فــارغ می شــوند، 
ــت های  ــه پس ــه کاری، ب ــت تجرب ــدون درنظرداش ب

ــوند. ــته می ش ــی گماش ــم دولت بســیار مه

شـورای عالـی صلـح می گویـد کـه بسته شـدن دفتـر 
سیاسـی طالبـان در قطـر هیـچ تأثیـری بـه رونـد صلح 
افغانسـتان نـدارد و ایـن شـورا آمـاده اسـت کـه بـرای 

طالبـان در داخـل افغانسـتان دفتـر فراهـم کنـد.
مسـووالن در شـورای عالی صلح با اشـاره این موضوع 
تأکیـد می کننـد کـه بـرای پیشـرفت رونـد صلـح در 
کشـور، شـورای عالـی صلح برای گـروه  طالبـان زمینۀ 

دفتـر را در داخـل افغانسـتان فراهـم خواهـد کرد. 
آنـان می گوینـد کـه دفتر سیاسـی طالبـان در قطـر نزد 

دولت افغانسـتان مشـروعیت نـدارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از گزارش هـا نشـان 
می دهـد کـه گـروه طالبـان از دفتـر سیاسی شـان در 
قطر بـرای تبلیغـات اسـتفاده می کنند و امتیـازات مالی 

دریافـت می کننـد.
در همیـن حال، ریاسـت اجرایی گفته کـه پس از انجام 
یک سـری از بررسـی ها در رابطه به گزارش های نشـر 
شـده در مـورد دفتر سیاسـی طالبـان در قطـر، این دفتر 

بسـته می شود.
اما، امین الدین مظفری سـخنگوی شـورای عالی صلح 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: گـروه 
طالبـان از نـگاه »اصـول و پرنسـیپ« دفتری در کشـور 
قطـر ندارنـد و دفتـر سیاسـی ایـن گـروه در قطـر نزد 

دولت افغانسـتان مشـروعیت نـدارد.
آقـای مظفـری می گویـد: پـس از بازشـدن دفتـر گروه 
طالبـان ۵ سـال پیـش در دوحـه مرکـز قطر، ایـن دفتر 
تا دوسـاعت مشـروعیت داشـت و پس از گذشـت دو 
سـاعت بنا به درخواسـت دولت افغانسـتان مشروعیت 
ایـن دفتـر از بیـن رفـت و نـزد دولـت افغانسـتان دفتر 

رسـمی نبود.  
دفتـر  نبـود  و  موجودیـت  مظفـری  آقـای  بـاور  بـه 
سیاسـی گـروه طالبـان در قطـر هیـچ تأثیر بـاالی روند 

گفت وگوهای صلح نداشـته اسـت و در آینده نیز تأثیر 
نیسـت.  گذار 

سـخنگوی شـورای عالـی صلح می گوید: بسـته شـدن 
دفتر سیاسـی طالبان در کشـور قطر مایه نگرانی نیست. 
زیـرا شـورای عالـی صلح زمینه هـای ایجاد دفتـر را در 
داخل افغانسـتان و بیرون از این کشـور برای این گروه 

فراهم کرده اسـت. 
آقـای مظفـری اضافـه کـرده دولـت افغانسـتان ترجیح 
گـروه   بـا  رونـد گفت وگو هـای صلـح  کـه  می دهـد 

طالبـان در داخـل کشـور صـورت گیـرد. 
بـه  رسـیده  گزارش هـا ی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
حکومـت از دفتـر طالبـان در قطـر، نشـان می دهـد که 
گـروه طالبـان از ایـن دفتـر بـرای تبلیغـات و فراهـم 
سـاختن منابـع مالی بـرای این گـروه اسـتفاده می کنند.
جاویـد فیصـل معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایـی با 
اشـاره بـه ایـن موضـوع می گویـد: حکومـت پـس از 
بررسـی گزارش هـا دربـارۀ بسـتن یـا تـداوم کار دفتـر 

سیاسـی طالبـان در قطـر تصمیـم مـی گیرد.
آقـای فیصـل می گویـد کـه پـس از بررسـی و تحقیـق 
در مـورد گزارش هـای منتشـر شـده در بـارۀ ایـن دفتر 
تصمیـم گرفتـه مـی شـود که ایـن دفتر بسـته شـود یا 

ایـن کار جریـان یابد.

ایـن در حالـی اسـت که بربنیـاد گزارش ها قرار اسـت 
در آیندۀ نزدیک نشسـتی در قطر در بارۀ گفت وگوهای 

صلح برگزار شـود.
از سـویی هـم، حبیبـه سـرابی، معـاون شـورای عالـی 

صلـح بـه رسـانه ها گفتـه کـه در رابطـه به نشسـت که 
در یکـی از کشـورهای خلیج قرار اسـت برگزار شـود، 
شـورای عالـی صلـح هـر قدمـی را کـه بـرای صلح با 
در نظرداشـت منافـع ملـی ما برداشـته شـود، اسـتقبال 

می کنـد.
ایـن بار نخسـت نیسـت کـه احتمال بسـته شـدن دفتر 
سیاسـی طالبـان در قطـر، سـخن به میان مـی آید. پیش 
از ایـن گزارش هایـی نشـر شـدند کـه دونالـد ترمـپ 
رییـس جمهـور ایـاالت متحـدۀ امریـکا، در دیـدار بـا 

محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
در واشـنگتن، از او خواسـته بـود کـه برای بسـتن دفتر 

سیاسـی طالبـان در قطـر همکاری داشـته باشـد. 
ایـن درحالـی اسـت که بیشـتر آگاهـان بـاور دارند که 
وجـود دفتـر طالبـان در قطـر یـک امتیـاز بـرای ایـن 
گـروه اسـت و ایـن از طریـق امیتـازات مالی به دسـت 

می آورنـد.

شماری از فعاالن حقوق زن:

رهبران حکومت زنان کم سواد و ضعیف را حمایت می کنند

شورای عالی صلح:

 به طالبـان در کابـل دفتـر می دهیم

ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق

گزارش



شـاید گفته شـود که سـاالنه ده ها مـورد از این گونـه اتفاقات 
در کابـل و در کشـورِ مـا می افتـد و همه هم عاقـه داریم که 
حتـا در تحلیـِل این چنیـن رویدادهـا تعمیم گرایانـه برخورد 
کنیـم و بـه تعبیـر دیگر، وحـدت ملـی را رعایت کنیـم تا به 

منطقه گرایـی و... متهم نشـویم.
دو سـال پیـش، روزی کـه در قلـب پایتخـت یـک دختـر 
جـوان )فرخنـده( توسـط یک جمـع بزرگـی از "انسـان ها" 
سـاخی شـد، جهانیان چهرۀ اصلی سـرزمیِن شـهیدپرورمان 
را بـه تمـامِ معنـا دیدنـد و فهمیدنـد کـه در زیر پوسـِت این 
شـهر و ایـن مـردمِ معتقد و متدیـن و پُرافتخار و سلحشـور، 
چـه دیوهـای سـهمگین و چـه درنده هـای بیرحمـی نفـس 

می کشـند.
بحث هـای داغـی در رسـانه ها و محافـل سیاسـی و مدنـی 
صـورت گرفـت، بـه جاده هـا ریختیـم و دادخواهـی کردیم، 
دختـر  آن  خـوِن  بـه  اهانت کننـده گان  بعـد  روز  چنـد  امـا 
تیره بخـت را در الی اوراِق تقـدس پیچیدیـم و حتـا ازشـان 
نیـز  مدنـی، عذرخواهـی  اعتراضـات  و  انتقـادات  به خاطـر 

کردیم.
مگـر  پرداختیـم،  اتفـاق خشـونت بار  آن  ابعـادِ  تمامـی  بـه 
چنیـن  کـه  اجتماعی یـی  فرهنگـی-  زمینه هـای  و  بسـترها 
موجوداتـی را در خـود می پـرورد و هرچنـد گاه یـک بـار، 
فاجعه هایـی می آفرینـد کـه عرق شـرم را بر جیبن انسـانیِت 

قـرن 21 جـاری می سـازد!
و حاال خیرخانه؛

در ایـن بخـش پُرنفوس شـهر کابل کـه عمدتًا مردم شـمالی 
)کوهدامـن، پـروان، پنجشـیر و کاپیسـا( زنده گـی می کننـد، 
بـه گونـۀ میانگیـن در هـر کوچـه یـک قومانـدان، زورمنـد، 
وکیـل پارلمـان، جنـرال و منسـوِب عالی رتبـه یـا میان رتبـۀ 
نیروهـای امنیتـی بـا دسـته هایی از افـراد تـا دنـدان مسـلح 
سـکونت دارنـد. کوچه هـا و خیابان هایـی هـم وجـود دارد 
"از مردم بهتـران"ِ مهـم و محتـرم، از  کـه به خاطـر حضـورِ 
دو طـرف بسـته اسـت و مردمـی کـه در چنیـن زندان هایـی 

زنده گـی دارنـد، هیچـگاه صدای شـان بلنـد نمی شـود.
بارهـا می شـود کـه مثـًا در بـازار پُـر ازدحـامِ لیسـۀ مریـم 
سـروصدای نفربرهـای پُـر از افـراد مسـلح سـکوت را برهم 
نام هـای  اسـت،  کـی  کـه  می پرسـید  هـم  وقتـی  می زنـد، 
عجیب وغریبـی از تـازه بـه دوران رسـیده های ثروت هـای 
یـا  دولتـی  مسـوولیِت  هیچ گونـه  کـه  می شـنوید  را  سـیاه 
حکومتـی ندارنـد امـا وقتـی ایـن بزرگـوار در بـازار پیـاده 

می شـود، ده هـا فـرد مسـلح در اطرافـش پرسـه می زنـد.
از سـوی دیگـر، در خیرخانـه قاعده های بازی قـدرت تقریبًا 
همسـان و همسـنگ بـا شـمالی بـزرگ اسـت. ایـن حاشـیۀ 
شـمالی شـهر کابـل، حداقـل دو تـا سـه میلیـون جمعیت را 
در خـود جـای داده، نهادهـای ملکـی و امنیتـی نظامـِی ایـن 
منطقـه در اختیـار همین بـزرگان و بـزرگ زاده گان "شـمالی 
بـزرگ" اسـت و حتـا گاهـی جـدال بر سـر این کـه در فان 
حـوزه جگرگوشـۀ کدام زورمند مقرر شـود یا نشـود، جنگ 
و جدل هـای خونیـن و مافیایـی نیز صورت می گیـرد. گاهی 
هـم مـواردی از اختطاف هـا و دزدی هـا در خیرخانه و دیگر 
بخش هـای شـهر اتفـاق می افتنـد کـه وقتـی پولیـس از راه 
می رسـد و عامـاِن جنایـت را گرفتـار می کنـد، زنگ هـای 
تلفـن از چهارطـرف بـه صـدا درمی آید و جنایـت کار مرتبط 
بـا "بـزرگان"، بـا کمال احتـرام رها می شـود و یا هـم زمینۀ 

فـرار او فراهـم می گردد.
بـه دلیـل همیـن حضـور سـنگین سـایۀ تفنـگ، وضعیـت و 
اخاقیـاِت ناشـی از آن ـ درحالی کـه بیشـتر از هـر بخـش 

دیگـر کابـل، آسـمان خراش های زیـادی در خیرخانـه سـر 
برآورده انـد ـ در سراسـر ایـن بخـش شـهر حتـا یـک نهـاد 
فرهنگـی یـا مدنـی بـه مفهـوم واقعـی کلمـه وجـود نـدارد. 
نیروهـای امنیتـی و نهادهای خدماِت عامه بیشـتر در خدمت 
تأمیـن منافـع زورمنـدان و ثروتمنـداِن محتـرم و پُرنفوذ قرار 
داشـته، و بسـیار دشـوار اسـت کـه یک انسـان بی واسـطه و 
بی ربـط بـا این بزرگـواران، بـه یـک موقعیِت "سـودآور" و 

مهم گماشـته شـود. 
کـه  جایـی  یـا  رسـتورانت  یـک  حتـا  خیرخانـه  تمـام  در 
خانواده یـی شـبانه یـا حتـا روزانـه بـا خیـال راحت بنشـیند 
و یـک لقمـه غـذا بخـورد، وجـود نـدارد. دو یـا سـه پارک 
تفریحـی که در خیرخانـه وجود دارد، پُر اسـت از معتادان و 
دست فروشـان مـواد مخدر. شـبی نسـیت که صدای شـلیک 
گلولـه در بخشـی از خیرخانـه شـنیده نشـود. بخـش بزرگی 
از فضاهـای سـبِز آن غصـب شـده یـا پاتـوق تفنـگ داراِن 
بزرگانـی شـده کـه خانه های شـان در آن حوالـی قـرار دارد. 
بـه هرحـال آن چـه نوشـتم، شـمه یی از واقعیت هـای یـک 
بخـش از پایتخت کشـورِ ماسـت کـه ممکن اسـت کمابیش 
عمومیـت هـم داشـته باشـد. چنان که از حاشـیه های شـرقی 
و جنوبـی کابـل هـم رویدادهایـی بدتـر از این در گذشـته ها 
گـزارش شـده اسـت، امـا خیرخانـه از آن جهت قابـل تأمل 
اسـت کـه شـمار زیـادی از داعیـه داراِن سیاسـت و قدرت و 
ثـروت و فرهنـِگ ایـن کشـور را در خـود جـای داده، ده هـا 
مکتـب و دانشـگاه خصوصـی در آن فعالیـت دارد و در چند 
سـال گذشـته نیـروی محرکـۀ حرکت هـای سیاسـی - مدنی 
از همیـن بخـش کابـل به راه افتـاده و تأثیرات شـگرفی روی 
رونـد سیاسـت و قـدرت در افغانسـتان گذاشـته اسـت، امـا 
نگران کننده تریـن  و  خشـونت بارترین  عقب مانده تریـن،  از 
و  فزیکـی  امنیـت  می بـرد،  رنـج  اجتماعـی  واقعیت هـای 

روانـی مـردم بـا چالش هـای جـدی روبه روسـت.
وقتـی دسـته یی از افـراد به راحتـی در نیمه هـای شـب وارد 
خانه یـی می شـوند و ده تـن اعـم از زن و کـودک و پیـر 
و جـوان را می کشـند و به رغـم سـروصدا و نالـه و شـیون ِ 
قربانیـان ایـن جنایت، کسـی و همسـایه یی را کیکی نمی گزد 
و جنایـت کار بـا خیـال راحت فـرار می کند، فـردای آن روز 
هـم مـا و روحانـی و عامـی و محتسـب از راه می رسـند، 
جنازه هـا هـا را دفـن می کننـد، بـا تکرار آیـۀ مبارکـۀ "انا هلل 
و انـا الیـه راجعـون" همـه چیز بـه قضـا و قدر نسـبت داده 
می شـود و بـا چنـد وعظ و نصیحـِت پدرانـه، ایـن واقعه به 

بایگانـی رسـانه ها سـپرده می شـود. 
و  بیماری هـا  از  اجتماعـی،  ـ  فرهنگـی  فضـای  چنیـن 
ناهنجاری هـای فزاینـده و نگران کننده یـی رنـج می بـرد کـه 
اگـر بـه تک تـِک آن هـا به صـورِت آگاهانـه و هوشـمندانه 
رسـیده گی نشـود و برای اصاح سـاختار و تفکـر اجتماعِی 
مـا تاش هـای همه گانـی و دلسـوزانه صورت نگیـرد، دیری 
نخواهـد گذشـت کـه ایـن ناهنجاری هـا بـه مثابـۀ یـک درد 

بی درمـان، نَفـِس ایـن شـهر را کامـًا خواهـد بُریـد! 
ایـن درسـت اسـت کـه دولـت و نیروهـای امنیتـی در پیوند 
بـا پیش گیری و رسـیده گی بـه جرایم جنایـی و رویدادهایی 
از این دسـت، مسـوولیت خطیر نخسـتین را به عهـده دارند. 
همان گونـه کـه محیـط جغرافیایـی کابـل در برابـر انفجـار 
سرسـام آور جمعیت کنونی این شـهر بسـنده نیسـت، نیروی 
بشـری و هزینه هایـی کـه بـرای ادارۀ امـور، تأمیـن نظـم و 
امنیـت روانـی و اجتماعـی کابـل در نهادهای خدمـات عامه 
در نظـر گرفته شـده اسـت نیز هیچ گونه تناسـبی بـا جمعیِت 
رو بـه افزایـش و پدیده هـای اجتماعـی در حـال گسـترِش 

این شـهر نـدارد.
در کنـار این کـه وزارت امور داخله، شـهرداری کابل و دیگر 
نهادهـای خدماتـی بـه بازبینی برنامه هـا و رویکردهای شـان 
در قبـال مدیریـت و کنترول هوشـمندانه و آگاهانۀ رویدادها 
و روندهـای اجتماعـی نیـاز جـدی دارنـد، الزم اسـت کـه 
مـردم و سـاکنان خیرخانـه و دیگـر مناطـق شـهر کابـل، در 
پیونـد بـا امنیـت، سـامت روانـی و مقابلـه بـا آسـیب های 
احسـاس  شـهروندی  آگاهی هـای  گسـترش  و  اجتماعـی 

کنند. مسـوولیت 
و  تفنـگ  سـایۀ  در  زنده گـی  سـال ها  کـه  اسـت  درسـت 
ناهنجاری هـای ناشـی از آن، وضعیت هـا و خلق وخوی هـای 
ویـژۀ خـود را در جامعـه خلـق می کنـد و پـرورش می دهد، 
امـا از آن جایـی کـه دولـت پاسـخ گو تنهـا بـا موجودیـت 
و  می توانـد  گرفتـه  شـکل  آگاه  و  پرسـش گر  شـهروندان 

خلـق هنجارهـا و ارزش هـای انسـانی بـه دور از خشـونت 
نهادینه سـازی  مسـالمت آمیز،  اخاقیـات  شـکل دهی  و 
آزادی هـای مدنـی بدون سـهم گیری مـردم امکان پذیـر نبوده 
و نیسـت، الزم اسـت کـه مـردم و نهادهـای مردمـی بـرای 
بهبـود وضعیـت زنده گـی و امنیت خانـه و کاشانۀشـان به پا 
بخیزنـد و بـا نه گفتن بـه فرهنگ و اخاقیات خشـونت آمیز 
و تفنگ سـاالرانه، عامـان ایـن رویکردهـای واپس گرایانه و 
انسانیت سـتیز را بـا قانـون و فشـار افـکار عمومـی مواجـه 
زنده گـی  فضـای  نهادینه سـازی  و  خلـق  بـرای  سـازند، 
مسـالمت آمیز و بـه دور از خشـونت تاش نماینـد تا آزادی، 
امنیـت، مدنیـت و آرامش روانی بـه زنده گی و پیرامون شـان 
راه باز کند و سـرلوحۀ کار و کوشـش نسـل امروز و فردای 

سـرزمین خسـته از جنـگ و خشـونت مان قـرار گیـرد.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2161  د  و   شنبه     20قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   23 ر بیع اال و ل     y 1439  11 د سمبر     42017 www.mandegardaily.com

سـنگیِن سایۀ 
خیرخانه در  خشونت آمیز  اخالقیاِت  و  تفنگ 

حشمت رادفر 

آن چـه نوشـتم، شـمه یی از واقعیت هـای یـک بخـش از پایتخـِت کشـوِر ماسـت کـه ممکـن 
اسـت کمابیـش عمومیـت هـم داشـته باشـد؛ چنان کـه از حاشـیه های شـرقی و جنوبـی کابل 
هـم رویدادهایـی بدتـر از ایـن در گذشـته ها گـزارش شـده اسـت. امـا خیرخانـه از آن جهت 
قابـل تأمـل اسـت که شـمار زیـادی از داعیـه داراِن سیاسـت و قدرت و ثـروت و فرهنـِگ این 
کشـور را در خـود جـای داده، ده هـا مکتب و دانشـگاه خصوصـی در آن فعالیـت دارد و در چند 
سـال گذشـته نیـروی محرکۀ حرکت های سیاسـی ـ مدنـی از همین بخـش کابل بـه راه افتاده 
و تأثیـرات شـگرفی روی روند سیاسـت و قدرت در افغانسـتان گذاشـته اسـت، ولـی در عین 
حـال از عقب مانده تریـن، خشـونت بارترین و نگران کننده تریـن واقعیت هـای اجتماعـی رنـج 

می بـرد 
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حرمت  و  کرامت  حفظ  در  اسام   بی گمان 
قایل نشده  تفاوتی  بین زن و مرد هیچ   انسان، 
است. در آیین اسام، زن و مرد به  عنوان بشر و 
اشرف مخلوقات مورد عنایِت ویژۀ خداوند قرار 
انسانی صحبت  کماالِت  از  هرگاه  و  گرفته اند 
یکدیگر  هم پاِی  مردان  و  زنان  می آید،  به میان 
تصریح  باید  را  نکته  این  می شوند.  معرفی 
الهی،  قانون  به  عنوان  قرآن کریم  که   داشت 
نیکوترین و مناسب ترین وجه کرامت و عدالت 
را نسبت به زن بیان داشته است و از سویی ما 
منکر ظلم برخی مسلمانان در ادوار مختلف به 
نامِ دین علیه زنان نیستیم و همچنان نمی توانیم 
این  البته  بگذاریم.  اسام  دین  پای  به  را  آن را 
به  برخی ها  که  بحث هست  قابل  نیز  موضوع 
آرای مخالف و برخی به دفاع از حقوق اسامی 
زنان پرداخته اند  که اختاِف دیدگاه ها و مقاصد 
آشکار  و  روشن  بسیار  زن  پیرامون  اهداف  و 
در  پیوسته  کسانی  آن ها  میان  در  است.  بوده 
تاش انهدام و فروپاشی خانوادۀ اسامی بوده 
اند، به ویژه زمانی که »لرد کرومر انگلیسی« در 
مصر گفته بود: مصر را ترک نخواهم کرد تا سه 
چیز را در آن جا ویران نسازم: قرآن  کریم، کعبۀ 

مسلمین و بنیاد خانوادۀ اسامی.
پرتو  در  مردم  که  می رسد  نظر  به  چنین  اما 
به تدریج  حوادث و رویدادها، خواهی نخواهی 
به حکمت شریعت الهی دربارۀ زن و مرد پی 
برده اند و امروز تفکر اسامی کمتر مورد حمله 
قرار می گیرد و همه گان به این اعتراف می کنند 
که شریعت اسامی آن چنان کرامت و حقوقی 
را به زن روا داشته که در هیچ شریعت و قانون 

وضعِی دیگر دیده نشده است. 
تِک  تک  به  پرداختن  که  نمود  اعتراف  باید 
موضوعاِت متعلق به شخصیت و حقوق زن در 
اسام، بحث عمیقی را می طلبد؛ ولی ما به قدر 
استطاعت و به طور مختصر، به موضوع راهکار 

اسام برای محو خشونت خواهیم پرداخت.
تاریخ بشریت گواه مظلومیت زن است، به قول 
محمد رشید رضا در کتاب »حقوق النساء فی 
االسام و حظهن من االصاح المحمدی العام« 
که می گوید: هان! ای زنان و دختران حوا در 
از نحوۀ  آیا  شرق و غرب و جنوب و شمال، 
آگاه  بعثت  از  قبل  مادرکان های تان   زنده گی 

هستید؟
فروش  و  خرید  کاال  و  حیوانات  مانند  زن 
می شد،  درآورده  ازدواج  به  زور  به  و  می شد 
میراثی  هرگز  و  می شد  داده  ارث  به  خود  او 
نبود،  مالک  بود و هرگز  ملکیت  او  نمی برد و 
آن  بر  تصرفی  هیچ  مرد  بی اذن  داشت  هرچه 
نداشت،  و شوهِر او را مالک تمام دار و ندارش 
در  کشورها  بیشتر  در  مردان  و  می دانستند، 
این که آیا وی انسانی مانند مرد و مانند او دارای 
و  دین  حال  عین  در  و  هست  جاویدان  روح 
عبادت برایش قابل تلقین هست یا خیر، بحث 

می نمودند.
در نهایت، یکی از مجامع رومی بر او این حکم 
را نمود که وی حیوان نجس بدون روح است 
که جاودان نخواهد بود اما عبادت و خدمت بر 

او واجب است.
او حِق خندیدن و صحبت را نداشت؛ زیرا وی 
برای  ادیان  بیشتر  و  می دانستند  شیطان  دام  را 
پدر اجازۀ فروش دختر را می دادند، هیچ مردی 
هم در مقابل قتل زنی مجبور به پرداخت دیه 

و قصاص نبود.
اروپا  در  فرانسه  مردم  که  لطفی  بزرگ ترین  و 
در  بعثت  از  قبل  و  پیامبر)ص(  تولد  از  بعد 
سال ۵۸6م یعنی دقیقًا پانزده سال قبل از تولد 
دست  بدان  وجدال  بحث  از  بعد  پیامبر)ص( 
یازیدند، این بود که: آری زن انسان هست ولی 

برای خدمت مرد آفریده شده است!
زن  وضعیت  به  گذرا  نگاهی  که  است  خوب 
همان  در  که  تمدن ها  برخی  در  اسام  از  قبل 
زمان نیز داد از تمدن می زدند اما زن وضعیت 

اسفباری داشت، داشته باشیم.
در تمدن یونان ازدواج از طریق خرید و فروش 
برای  تنها  یونانی ها  کًا  و  می گرفت  صورت 
زن  هرگاه  و  می نمودند،  ازدواج  نسل  دوام 
فرزند زشتی به دنیا می آورد، وی را می کشتند 
و بی هیچ عار و شرمی او را مانند چهارپایان 
برای زاد و ولد به عاریه می دادند.  این تنها نظر 
مردان عادی یونانی نبود بلکه متفکراِن آنان نیز 
شده  نقل  ارسطو  از  می اندیشیدند.  چنین  این 
است که گفته است: »در طبیعت بشری مرد به 
آخرین درجۀ کمال خود می رسد اما زن شکلی 
از اشکال قصور و کوتاهی طبیعت بشری است؛ 
زن از نظر طبیعت و سرشت ارزش و کرامت 

کمتری از مرد دارد. 
برای  »مرد  است:  گفته  هم  دیگری  جای  در 
شریف ترین اعمال و اندیشه آفریده شده است«.
بودند،  متنفر  دختر  تولد  خبر  از  رومی ها 
کشتن  یونانیان  همانند  که  بودند  بیزار  آن قدر 
مستبد  حاکم  پدر  می دانستند.   درست  را  آن 
می کرد.  عمل  می خواست  که  هرگونه  بود؛ 
به  یا  و  بفروشد،  را  خود  دختر  می توانست 
مهریۀ  بکشـد،  اینکه  یا  و  واگذارد،  دیگران 
زن به مجرد رسیدن به خانۀ همسر از مایملک 
شوهر محسوب می شد. ایشان زنان را یکی از 
اسباب فاقد اهلیت و شایسته گی می دانستند و 
برخورد  دیوانه گان  و  کودکان  همچو  زنان  با 
را  خانه  از  رفتن  بیرون  حق  وی  می نمودند. 
بدون  دختری  وقتی  گاهی  حتا  و  نداشت 
اجازه از خانه بیرون می رفت، از ارث محروم 
می شد. اما زن فقط برای خوش گذرانی و آبادی 
کاباره ها و میکده ها و روسپی خانه ها از حجاب 
می شد،   آورده  بیرون  زمان  آن  مرسوم  اجباری 
فحشاء عمومیت یافته بود، طاق به اوج رسیده 
بود و هیچ زن مرفه الحالی هم نبود که حد اقل 
یک بار طاق نشده باشد؛ چون ازدواج در میان 
طبقات باالی اجتماع در گرو سیاست و ثروت 
بود و حتا تا قرن هفدهم مجمع بزرگی از مردان 
برجسته خود تشکیل داده و این مسأله را مطرح 
زنده  موجود  و  دارد  روح  زن  »آیا  که  نمودند 

است؟« 
را  زن  بی رحمانه  تحریف شده،  مسیحیت  در 
که  می دانستند  بهشت  از  آدم  خروج  مسوول 
این مسأله در اصحاح سوم از سفر تکوین آمده 
است که گویا مار همسر آدم را اغوا نمود که او 
میوۀ ممنوعه را بخورد، خودش خورد و برای 
آدم علیه السام نیز برد، و همان جا بود که لباس 
بهشتی از تن شان بیرون شد، و وقتی خدا از آدم 
دلیل خوردن میوۀ ممنوعه را پرسید، او گفت: 

این زن من را اغوا نمود! 
و در اصحاح دوم نیز آمده است که: »آدم گمراه 
تجاوز  به  و سپس   گمراه شد  زن  بلکه  نشد، 

پرداخت«. 
مناسبت های  و  سخنرانی ها  در  نیز  گاهی  و 
سخناِن  زنان  حقوق  تضییع  دربارۀ  مختلف 
مبالغه آمیزی گفته اند که بعداً برای قانون گذاران 
میزان و ماک عمل دربارۀ زن واقع شده است، 
گمراهی  و  شر  را  زن  او  کرستوم؛  جمله  از 
طبیعی و مصیبت و خطر فتنه و هاک کننده یی 

می دانست که بودنش نیز ضروری است.
بود؛  بدتر  همه  از  زن  حق  در  کلیسا  قوانین 
زن  که  راستی  »به  بود:  گفته  بولیس  قدیس 
علت ارتکاب گناه است، لذا از این زاویه عضو 
ناقص و نامکمل ملت مسیحی است، پس زن 
مجد خدا نیست بلکه بر صورت انسانی  است 
که از مجد خدا ساخته شده است. ایشان زنان 
را مسوول شیوع و گسترش فحشاء در جامعۀ 
مقرر  و  می دانستند  شد  اشاره  قبًا  که  رومیان 
نمودند که ازدواج یک نوع آلوده گی است که 
باید از آن دوری جست، و عزب ماندن بهتر از 

ازدواج کردن است«.
از  می شد؛  واقع  طاق  مسأله  جزیی ترین  با 
این رو مردان کلیسا طاق را حرام نمودند، ولی 
تمام  در  بود.  اصلی  قربانی  بیچاره  زن  بازهم 

و  ارتودوکس  و  )کاتولیک  مسیحیت  مذاهب 
در  آن چه  به  و   بود  همین گونه  پروتستان ها( 
انجیل وارد بود، استناد می نمودند که ازدواج با 

زن مطلقه حرام و زنا محسوب می شود.
زن  انگلستان،  قانون  در   1۸0۵ سال  تا  حتا  و 
مستغات  و جز  بود  وابسته  اقتصادی  نگاه  از 
را  وی  می توانست  مرد  و  می آمد  به حساب  
بفروشد.  قانون مدنی فرانسه که در سال 19۳۸ 
جدید  قانون  را  آن  اروپاییان  که  شد  تعدیل 
می دانستند. در این قانون، کودکان و دیوانه گان 
تا  کماکان  که  بودند،  ممنوع التصرف  زنان  و 
ملکیتی و  بعضی محدودیت  های  سال 1966م 
اقتصادی برای زنان وجود داشت، تا این که این 
برداشته  فرانسه  قانون  از  موانع در همین سال 

شده و زنان به استقالیت مالی رسیدند.
آن چه گفته آمدیم، همه دال بر بحران وضعیت 
زن در جوامع اروپایی بود که گاهی در زنجیر 
میله های  پشت  در  بعضًا  و  بزرگ  تمدن های 
زندان های تاریک کلیسا در دست اربابان زور 
و ستم به اسارت گرفته شده بود و این مرز ظلم 
در حق زن از جغرافیای اروپا فراتر، در چین و 
هند و ایران و جاپان و سرزمین حجاز، در تمام 
تنها وضعیت  امتداد داشت. نه  این کرۀ خاکی 

بهتر نبود که حتا بدتر نیز بودـ که این جا برای 
سرزمین  در  زن  وضعیت  به  اطناب،  از  پرهیز 

ظهور اسام بسنده خواهیم نمود.
مهد  و  اسام  ظهور  محل  حجاز  سرزمین  در 
پرورش پیامبر )ص( زن از همه بیشتر محروم 
و  حکم فرما  جنگل  قانون  آن جا  زیرا  بود؛ 
همواره جنگ دایر بود، تاراج  شدیدا مروج، و 
تنها شمشیر فیصله کنندۀ قضایا بود، و هرکسی 
گیرد  بهره   شمشیر  از  به خوبی  نمی توانست 
است  بدیهی  کند.  زنده گی  سالم  نمی بایست 
باشد، ضعیف   عاداتش چنین  در جامعه یی که 

نمی تواند ادعای حق نماید.
وقتی به آن دوردست ها به جزیره عرب بنگریم، 
خواهیم  را  عرب  قوی هیکل  و  تنومند  مردان 
دید که مشغول کندن قبر برای دختران معصوم 
بشرأحدهم  »وإذا  می کند:  روایت  قرآن  اند. 
باألنثی ظل وجهه مسودا وهوکظیم٬ یتواری من 
القوم من سوء ما بشربه أیمسکه علی هون أم 
 :۵۸( یحکمون«  ما  سآء  أال  التراب  فی  یدسه 
نحل(: »هنگامی که به یکی از آنان مژدۀ تولد 
داده می شد، صورتش سیاه می گردید و  دختر 
مملو از خشم و غضب و اندوه می شد،  به خاطر 
این مژدۀ بدی که به او داده می شد، خود را از 

قوم و قبیله پنهان می کرد؛ آیا این ننگ بر خود 
بپذیرد و دختر را نگه دارد یا او را زیر خاک 
زنده به گور سازد؟ هان! چه قضاوت بدی که 

می کردند.«
مواجه  انواع خشونت ها  با  جزیره  این  در  زن 

بود:
- خشونت جسمی که قرآن  کریم آن را روایت 
ذنب  بأی  سئلت  دۀ  الموء  إذا  و  است:  نموده 

قتلت....
از  محرومیت  شامل  که  اقتصادی  خشونت   -

ارث و محرومیت از  ملکیت بود.
- خشونت روحی و روانی که وجوه متعددی 
را  زن  روح  که  ازدواج ها  انواع  مانند  داشت،  
خواهد  اشاره  آن ها  از  برخی  به  که  می درید 
تهدید  و  رکیک  و  زشت  الفاظ  همچنان  شد. 
و تخویف و ضرب و شتم، و عدم قصاص در 

مقابل ستانیدن جان وی.
کشیده  زنجیر  به  عرب  جاهلیت  میان  در  زن 
شده بود، چنان که اگر تنها به نحوۀ ازدواج او 
انسان راست می شود و  بنگری، موی در تن  
از ورای قرن ها می شود  او را  فریاد مظلومیت 

شنوید. 

5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2161  د  و   شنبه     20قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   23 ر بیع اال و ل     y 1439  11 د سمبر     2017 www.mandegardaily.com

قوانیـن کلیسـا در حـق زن از همـه بدتـر 
»بـه  بـود:  گفتـه  بولیـس  قدیـس  بـود؛ 
راسـتی که زن علـت ارتکاب گناه اسـت، 
لـذا از ایـن زاویه عضـو ناقـص و نامکمل 
ملـت مسـیحی اسـت، پـس زن مجد خدا 
نیسـت بلکـه بـر صـورت انسـانی  اسـت 
کـه از مجـد خـدا سـاخته شـده اسـت. 
ایشـان زنان را مسوول شـیوع و گسترش 
فحشـاء در جامعـۀ رومیان که قباًل اشـاره 
کـه  نمودنـد  مقـرر  و  می دانسـتند  شـد 
ازدواج یـک نـوع آلوده گی اسـت کـه باید 
از آن دوری جسـت، و عـزب مانـدن بهتر 

از ازدواج کـردن اسـت«.
واقـع  طـالق  مسـأله  جزیی تریـن  بـا 
می شـد؛ از ایـن رو مـردان کلیسـا طـالق 
را حـرام نمودنـد، ولـی بازهـم زن بیچاره 
مذاهـب  تمـام  در  بـود.  اصلـی  قربانـی 
و  ارتودوکـس  و  )کاتولیـک  مسـیحیت 
پروتسـتان ها( همین گونـه بـود و  به آن چه 
در انجیـل وارد بـود، اسـتناد می نمودند که 
ازدواج بـا زن مطلقه حرام و زنا محسـوب 

می شـود

در تمـدن یونـان ازدواج از طریـق خریـد و فـروش صـورت می گرفـت و کاًل یونانی ها تنها بـرای دوام نسـل ازدواج می نمودنـد، و هرگاه 
زن فرزنـد زشـتی بـه دنیـا مـی آورد، وی را می کشـتند و بی هیـچ عار و شـرمی او را ماننـد چهارپایان بـرای زاد و ولد به عاریـه می دادند.  
ایـن تنهـا نظـر مردان عـادی یونانی نبـود بلکه متفکـراِن آنان نیز این چنین می اندیشـیدند. از ارسـطو نقل شـده اسـت که گفته اسـت: 
»در طبیعـت بشـری مـرد بـه آخریـن درجـۀ کمال خود می رسـد اما زن شـکلی از اشـکال قصـور و کوتاهی طبیعت بشـری اسـت؛ زن از 

نظـر طبیعـت و سرشـت ارزش و کرامت کمتـری از مرد دارد.

اسالم  راهکار 
محو  برای 
نت  خشو
زن علیه 

ترتیب دهنده: زینب موحد//////// بخش نخست



گلبدین حکمتیار، رهبر یکی از شاخه های غیر رسمی حزب 
اسامی، در سفرش به والیت خوست گفته است که اگر 
حزب اسامی و طالبان موقف یکسان داشته باشند، هیچ 

قدرتی نمی تواند در برابرشان بیاستد.
از  باید  پکتیا  لوی  حق  که  گفت  همچنان  حکمتیار  آقای 
والیت های کوچکی مانند بامیان، دایکندی و حتا پنجشیر 

بیشتر باشد.
وضعیت  به  اظهاراتش  از  بخشی  در  اسامی  رهبر حزب 
کمیسیون های  که  گفت  و  کرد  اشاره  کشور  در  جاری 
شرکت  به  تبدیل  ملی  وحدت  حکومت  مانند  انتخاباتی 
سهامی شده اند. اما نباید اعضای این کمیسیون ها تغییر کنند 

چون سبب تعویق انتخابات می شود.
انتخابات  کشور،  در  کنونی  بحران  پایان  برای  افزود:«  او 
که  دارد  وجود  شایعاتی  است،  الزم  وقت  به  و  شفاف 
از  ما   اما  شد،  نخواهد  برگزار  معین  وقت  به  انتخابات 
کمیسیون انتخابات می خواهیم تا این انتخابات را به وقت و 
شفاف برگزار نماید همچنان از حکومت می خواهیم تا برای 

انتخابات شفاف زمینه سازی کند«.
حکمتیار بیان داشت که شماری از احزاب سیاسی که به گفته 
او تنها به نام سیاسی اما در واقعیت قومی اند و جایگاهی 
خود را در بین ملت نمی بینند از برگزاری انتخابات هراس 

دارند و نمی خواهند انتخابات برگزار شود.
وی از کدام حزب و یا شخص نام نبرد اما گفت در حال 
حاضر در افغانستان جزیره های قدرت وجود دارد که این 
جزیره های قدرت باید از بین برده شوند و یک نظامی قوی 

و مقتدر از طریق انتخابات به میان آید.
برای  تاش ها  بعضی  که  کرد  تکرار  دیگر  بار  حکمتیار 
مشکات  حکومت  برای  و  دارد  وجود  نظام  سرنگونی 
ایجاد می کند؛ اما وی گفت که حزب او به هیچ کس و هیچ 
گروهی اجازه نخواهد داد تا این حکومت را سرنگون کند 

و از راه زور و استبداد قدرت را در دست گیرد.
گسترده  واکنش های  با  باردیگر  حکمتیار  قومی  اظهارات 

مواجه شده است. 
ادبیات  جز  به  حکمتیار  که  می گویند  منتقدان 
گفتن  برای  حرفی  انگیز  بر  نفرت،  و  تفرقه افگنانه 
و  افگنان  نفاق  اساسی ترین  از  یکی  اورا  و  ندارد 

دشمن باهمی افغانستان تلقی کرده اند. 
اتحاد  خواهان  سخنانش  از  بخشی  در  حکمتیار 
حکمتیار  آقای  از  منتقدان  اما  است؛  شده  طالبان  با 
بوده اید  متحد  طالبان  با  شما  زمانی  که  می پرسند 
چی گلی را به آب داده اید؛ جز کشتار بیشتر مردم 
دیگر  بار  حاال  که  قوم،  و  دین  ویرانی  و  افغانستان 

خواهان ایتاف با آن گروه شده اید.
آدمی  وقتی  که  است  نوشته  او  منتقدان  از  یکی 
موضع گیری های حکمتیار در برابر اقوام تاجیک و اوزبیک 
پشتون ها  حقوق  غاصب  را  این ها  و  می بیند  را  هزاره  و 
می شود  تداعی  آدمی  ذهن  در  که  پرسشی  می کند  معرفی 
از  او  که  تصویری  یا  حکمتیار،  آرمان شهر  که  است  این 
افغانستان ایدیال و آرمانی در ذهن دارد، چیست؟ از منظر 
عادالنه  سهم  که  باشد  باید  کشوری  چگونه  افغانستان  او 

اقوام تامین شود؟
انحصار  از  کم تر  چیزی  به  حکمتیار  که  می رسد  نظر  به 
صددرصدی قدرت راضی نیست. افغانستان آرمانی او این 
است که در این سرزمین حکومت ملطلق یا اختصاصی یک 
قوم باشد و سایر اقوام یا تن به بردگی بدهند یا حذف و 
طرد شوند. افغانستان آرمانی او همان دوره امیر عبدالرحمن 
خان است؛ دوره ای که بنیاد حکومت بر قتل و کشتار اقوام 
شده  گذاشته  اوزبیک  و  تاجیک  تاراج  و  و غصب  هزاره 
بود. دوره طایی که او در ذهن دارد، دوره نادرخان است؛ 
به  ناقلین  انتقال  برنامه  و  شد  تاراج  شمالی  که  روزگاری 

شمال عملی گردید.
آیا این برنامه عملی است؟ نخیر. حکمتیار نیز می داند که 
با توجه به سطح رشد آگاهی در میان اقوام کشور، امروزه 
و  خواب  خان  عبدالرحمان  امیر  دوره  به  برگشت  امکان 
خیال است و جنون. ولی با این هم روی تضادهای قومی 
تاکید می کند تا افغانستان را به سوی بحران ببرد. او یکی 
نظامی  استخبارات  سازمان  ترین جاسوس  شناخته شده  از 
پاکستان است. باری حمیدگل، رییس آی اس آی، حکمتیار 

را پاکستانی تر از هر کسی خوانده بود.
برنامه سازمان استخبارات نظامی پاکستان در افغانستان را 
آتش کشاندن  به  و  است  کشور  این  فروپاشی  که  می دانیم 
جهاد  پیروزی  نخست  سال های  در  یکبار  کابل. حکمتیار 
کابل را به آتش کشاند، این بار می خواهد از طریق دامن زدن 
به بحث های قومی و افزون خواهی های بی جا و بی مورد به 

آتش بکشد.
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گلبدین حکمتیار به طالبان:

اگر متحد باشیم، هیچ قدرتی در  برابر ما  ایستاده  نمی  تواند
معترضان: 

زمانی که با طالبان متحد بودید، چی ُگلی به آب دادید؟

د ښځو چارو وزارت:

لېرې پرتو سیمو کې د بکارت پردې طبي معاینه عادي کار دی

www.mandegardaily.com

د افغانسـتان د ښـځو چارو وزارت وايي، د حکومتي فرمان 

او تـر رسه شـویو کمپاینونـو رسه په عديل او طبـي مرکزونو 

کـې د بـکارت د پـردې معاینـه ال هـم د تاوتریخـوايل یـوه 

جـدي بېلګه ده.

دا وزارت وايـي، د حکومـت لـه فرمـان رسه-رسه پـه لېـرې 

پرتـو سـیمو کـې د پیغلتـوب یـا بکارت پـردې طبـي معاینه 

یـو عـادي کار دی.

دوی  د  وايـي،  مصلـح  نبیلـه  مرسـتیاله  وزارت  دغـې  د 

موندنـې ښـيي هغـه ښـځې چـې لـه کـورين تاوتریخـوايل 

ډېـرې ځورېـږي. اندېښـنې  لـه دې  مـخ دي  رسه 

اغـي مصلـح د یکشـنبې پـه ورځ »۱۳۹۶ کال د لینـدۍ 

۱۹« لـه ازادي راډيـو رسه پـه خـرو کـې وویـل، د هېـواد 

د بېالبېلـو سـیمو ښـځو وررسه د ښـځو د پیاوړتیـا پـه دوو 

اندیښـنې  وروسـتیو سـمپوزیمونو کـې پـه دې اړه جـدي 

رشیکـې کـړي دي.

نوموړې وايي:

»پـه ځينـو لېرې پرتو سـیمو کـې ال هم دا معاینـې کېږي، یا 

دا چـې دوی لـه فرمانـه نـه دي خـر او یـا هېـڅ د قانون په 

قصـه کـې نـه دي، دا خپلـه یـو تاوتریخوالـی دی او د هغـو 

نجونـو پـه وړانـدې ډېـر کېږي چـې له کـوره د یـو خوندي 

ځای پـه لټـه وځي.«

د  چـې  کېـږي  وخـت  داسـې  کار  دا  زیاتـوي  نومـوړي 

ولسـمرش د فرمـان لـه مخې هېڅ بنسـټ نه يش کـوالی له 

اجـازې پرتـه یـاده معاینـه وکـړي.

د افغانسـتان د بـرش د حقونـو خپلواک کمېسـیون د بکارت 

یـا پیغلتـوب پـردې معاینه د ټولو مـي او نړیوالـو قوانینو او 

ژمنـو خالف عمـل بويل.

ازادي  یزدان پرسـت  قدریـه  کمېشـرې  کمېسـیون  دغـه  د 

راډیـو تـه وویـل، پـه ښـارونو کـې پـه دې اړه جـدي کار 

شـوی، خـو الهـم د جـري معاینـو مـوارد موجـود دي.

دی وايي:

»د دې اجبـاري معاینـو د بندولـو لپاره جـدي هڅې کېږي، 

په داسـې حـال کې چـې مسـؤلین پوهېږي چـې دا جنایت 

دی، خـو بیـا یـې هـم منونـې لیـدل کېـږې، ولې پـه کايف 

انـدازه بندې شـوي دي.«

نړیـوال سـازمانونه وايـي، دا ډول معاینـې علمـي نـه دي او 

نـه يش کـوالی یـو څـوک بـد فعلـه ثابـت کړي.

مخکـې تـر دې د افغانسـتان د عـديل علومـو د خدمتونـو 

مؤسسـې ویـي چې د بـکارت د پردې معاینات رښـتینی او 

علمـي بنسـټ نه لري.

د بکارت معاینه، په خپله د جنيس ځورونې یوه بڼه ده.

دغه شـان د افغانسـتان د برش د حقونو د څار سـازمان او د 

نـړۍ روغتیايي سـازمان هـم د بـکارت د پـردې معاینات د 

بـرش د حقونو ټـکان ورکوونکی نقض ګڼلـی و او د بندېدو 

غوښـتنه  یې کړې وه.

له دې رسه د افغانسـتان د عامې روغتیـا وزارت وايي، دوی 

تـه په دې اړه شـکایتونه او انتقادونه نه دي رسـیديل.

د یـاد وزارت د پالیسـۍ او پـالن مرسـتیال عبدالقدیـر قدیر 

ازادي راډيـو تـه وویل، کـه څوک په دې اړه شـواهد رشیک 

کـړي، لـه رسغړونکو رسه بـه جدي قانـوين چلند ويش.

ښاغلی قدیر وايي:

»هرڅـوک چـې پـه روغتیايـي سیسـټم کـې د تاوتریخوايل 

المـل کېـږي، لـه قانـون رسه سـم بـه مجـازات يش خو په 

دې اړه شـواهد الزمـي دي.«

کمېسـیون  خپلـواک  د  حقونـو  د  بـرشي  د  افغانسـتان  د 

کمېشـره قدریـه یزدان پرسـت دغه نسـايي معاینه، پـه خپله 

د جنـيس ځورونـې یـوه بڼـه بـويل.

نومـوړي وايـي، دا ډول اکـره معاینـې د زیامننـو نجونو او 

مېرمنـو د موافقـې خـالف او هم په غیرمسـلکي توګه تررسه 

کېـږي چې بایـد په بشـپړ ډول منـع وګرځول يش.

کارهایی که به خیر 
انتخابات نیست

هارون مجیدی
انتخابـات و نهادهـای برگـزار کننـدۀ ایـن رونـد، هـر روز بـا چالـش و 
بی باوری هـای تـازه روبـه رو می شـوند. ایـن بی باوری هـا در حالی دامن 
پروسـۀ انتخابـات در افغانسـتان را می گیـرد که یکی از تعهدات درشـت 
و اصلـی مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی به شـهروندان، کشـورها و 
نهادهـای حمایت کننـدۀ بیرونـی، اصاحـات در نهادهـای انتخاباتـی و 

زمینه سـازی برگـزاری انتخابات شـفاف در کشـور اسـت.
قرینه هـا نشـان می دهنـد کـه باورمندی ها به پروسـۀ انتخابات به شـدت 
لطمـه دیـده و نیتـی برای اعادۀ حیثیـت نهادهای برگزار کننـدۀ انتخابات 
و پروسـۀ انتخابـات وجـود نـدارد؛ امـا سـخنگویان حکومتـی همـواره 
گفته انـد کـه انتخابـات یـک ضـرورت اسـت و حکومـت باورمنـد بـه 

برگـزاری انتخابـات همه پذیـر می باشـد.
یکـی از مشـکات تـازه فـرا راه اعضـای برگـزاری کنندۀ انتخابـات، به 
پایـان رسـیدن زمـان قانونـی کار هیـأت اداری کمیسـیون و برکنـاری 
ریاسـت  سـمت های  از  احمـدزی  نجیـب اهلل  و  وریمـاچ  امام محمـد 
دبیرخانـه و ریاسـت عمومـی ایـن کمیسـیون اسـت که یکی کمـاکان به 

کارش ادامـه داده و دیگـری در بی سرنوشـتی به سـر می بـرد.
دو هفتـه پیـش )٧ قـوس 1۳96( کار هیـأت اداری کمیسـیون انتخابـات 
کـه شـامل رییس، معـاون عملیاتـی، معـاون اداری و مالی و منشـی این 

کمیسـیون می شـوند، بـه پایان  رسـید.
نجیـب اهلل احمـدزی رییـس کمیسـیون انتخابـات یک ماه پیش از سـوی 
محمداشـرف غنی برکنار و اعضای کمیسـیون وسـیمه بادغیسـی معاون 

عملیاتـی ایـن کمیسـیون را به عنوان سرپرسـت انتخـاب کردند.
یک سـال و چنـد روز پیـش از امـروز، نجیـب اهلل احمـدزی بـه عنـوان 
رییـس، وسـیمه بادغیسـی معـاون عملیاتـی، عبدالقـادر قریشـی معـاون 
مالـی و اداری و گاجـان عبدالبدیع صیاد منشـی این کمیسـیون انتخاب 

شدند.
آگاهـان حقوقـی بـه ایـن بـاور انـد کـه تصمیم هـای اعضای کمیسـیون 
پـس از تاریـخ ٧ قـوس غیـر قانونـی اسـت. این مـورد، چالش تـازۀ فرا 

راه انتخابـات و کارهـای کمیسـیون انتخابات شـده اسـت.
براسـاس قانون انتخابات، رییس کمیسـیون برای دو و نیم سـال و سـایر 
اعضـای هیـأت اداری این کمیسـیون بـرای مدت یک سـال از میان اعضا 

انتخاب می شـوند.
باورهـا بر این اسـت کـه انتخابات یکی از پایه های دموکراسـی اسـت و 
حکومـت، کمیسـیون انتخابات، احزاب سیاسـی و نهادهـای مدنی برای 

اعتمادسـازی شـهروندان باید کار کنند.
در حالی که شـهروندان، جریان های سیاسـی و کشـورهای حمایت کنندۀ 
حکومـت افغانسـتان همـه چشـم بـه راه زمینه سـازی بـرای برگـزاری 
انتخابـات شـفاف، عادالنـه، همه پذیـر و در فرصـت مناسـب آن اند، اما 
اتفاقـات بـه میـان آمـده و چالش هـای داخلی کمیسـیون انتخابـات همۀ 

ایـن امیدهـا را بـا یـأس روبه رو می سـازد.
در هفته هـای اخیـر تمامـی جریان هـای فعـال سیاسـی گفته انـد کـه بـه 
بی طرفـی و توانایـی کمیسـیون انتخابـات بـرای راه انـدازی انتخابـات 
بـاور ندارنـد، ایـن بی باوری ها سـنگ دیگـری در ُکنـد شـدن انتخابات 
در کشـور به شـمار مـی رود. آنـان گفته انـد کـه نیتـی بـرای برگـزاری 

انتخابـات در درون حکومـت وجـود نـدارد.
انتخابـات  کمیسـیون های  مالـی  حمایت کننـدۀ  کشـورهای  و  نهادهـا 
گفته انـد کـه آنـان در صورتـی بـه کمک هـای خـود ادامـه می دهنـد که 

انتخابـات در زمـان مشـخص شـدۀ آن برگـزار گـردد.
گذشـته از این ، مسـووالن کمیسـیون انتخابـات پیش از ایـن اعام کرده 
بودنـد کـه آنـان انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی را در مـاه 
سـرطان 1۳9٧ برگـزار خواهنـد کـرد، امـا کـش و قوس هـای موجـود 
در کمیسـیون و افزایـش انتقادهـا از رونـد کار کمیشـنران جدیـد ایـن 
کمیسـیون، آنـان را بـر آن داشـت تـا اعـام کننـد کـه احتمـال تعویـق 
انتخابـات در مـاه سـرطان وجـود دارد و هنوز مشـخص نیسـت که این 

تعویـق چـه مـدت زمـان را در بـر خواهـد گرفت.
در عیـن حـال، گزارش هایـی نیز وجـود دارد که هیأت اداری کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات اکثـر جلسـات خـود را در غیـاب رییـس دبیرخانـۀ 
ایـن کمیسـیون برگـزار کـرده و تصمیمـات را بـه گونه  سـلیقه  یی اتخاذ 
می کننـد. بـه بـاور آگاهـان حقوقـی، ایـن تصمیم هـا مشـروعیت ندارند 
و زمینـۀ عملـی کـردن آنـان جنجال هـای تازه یـی را ایجاد خواهـد کرد.
در کنـار ایـن، کمیشـنران جدیـد کمیسـیون انتخابـات از زمان گماشـته 
شـدن شـان سـرگرم برنامه ریزی هـای بـوده و در نشسـت های خبـری 
و گفت وگوهـای رسـانه یی از آن بـا دبدبـه یـاد کرده انـد؛ عقب نشـینی 
اعضـای ایـن کمیسـیون از زمـان تعیین شـده بـرای برگـزاری انتخابات 
پارلمـان و شـوراهای ولسـوالی، خریدهـای پُـر از فسـاد، اسـتخدام های 
سـلیقه یی و خـاف قانون، روشـن نشـدن توزیـع شـناس نامه های برقی 
و...، حکایـت از آن دارد کـه هیـچ برنامه و را ه کار اعضای این کمیسـیون 
از اثـر بـی تجربه گـی و چند دسـته گی آنان درسـت و به خیـر انتخابات 
نبـوده و حاصـل آن، افزایـش بی باوری هـا بـه برگـزاری انتخابات شـده 

است.
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فکاهه گويی اشرف غنی احمدزی
اگــر نفــوس ملــِک خــدا داد را در حــدود ۳۵ میلیــون نفــر 
تخمیــن بزنیــم، بــرای رســیدن بــه خودکفایــی، تولیــد بــرق 
ــرای  ــد )ب ــگاوات برس ــی ۳۵000 م ــگاوات یعن ــه ۳۵ گی ــد ب ــور بای کش
ــا  ــگاوات(. کشــور همســایه تاجیکســتان ب ــون باشــنده یــک گی هــر میلی
نفــوس 10 میلیــون نفــر 10 گیــگاوات بــرق تولیــد دارد و همســایۀ دیگــر 
ــد  ــرق تولی ــگاوات ب ــوس، ٧۵ گی ــون نف ــتن ٧۵ میلی ــا داش ــران ب ــا ای م
می کنــد. بــه گونــۀ میانگیــن، بــرای تولیــد یــک گیــگاوات یــا یک هــزار 
مــگاوات بــرق، بــه یــک میلیــارد دالــر ســرمایه گذاری نیــاز اســت، یعنــی 
بــرای تولیــد ۳۵ گیــگاوات بایــد ۳۵ میلیــارد دالــر ســرمایه گزاری کنیــم. 
ــاوز  ــگاوات تج ــوار از 0.۵ گی ــه دش ــداد داد ب ــِک خ ــی مل ــد کنون تولی
ــون  ــان را دارد. اکن ــا در جه ــن جایگاه ه ــی از پایین تری ــه یک ــد ک می کن
ــم  ــاید ه ــر و ش ــناس و رأی زن و آگاه و تحلیل گ ــکر کارش ــک لش ــه ی ب
فالبیــن و رمــال و جنگیــر و بخشــی نیــاز اســت تــا توضیــح دهنــد کــه 
ــده  ــال آین ــار س ــور را در چه ــد کش ــه می خواهن ــان چگون ــاب ایش جن
ــر  ــم؛ اگ ــگاوات می گذری ــر ۳۵ گی ــا از خی ــال م ــازند؟ ح ــا بس خودکف
ــد بســازند و  ــل دوچن ــا را حداق ــد م ــد و تولی جناب شــان لطــف بفرماین
بــه 1 گیــگاوات یعنــی 1000 مــگاوات برســانند، شــهکار بزرگــی کــرده 
ــه  ــا هم ــتیم ب ــم داش ــد رژی ــه چن ــته ک ــدۀ گذش ــک س ــرا در ی ــد؛ زی ان
کش وفــش و غــر و فــش نتوانســتند تولیــد بــرق را بــه 1 هــزار مــگاوات 

برســانند.

طارق مرزبان

بــا آنچــه مــردم خیرخانــه دســت و پنجه نــرم می کننــد، تنها 
در حــوزۀ خیرخانــه نیســت. دیشــب ده تــن از اعضــای یک 
خانــواده در خیرخانــه بــه قتــل رســیده اســت. قبــل از ایــن، 
در دشــِت برجــی فــردی کــودکان معصــوم یــک خانــواده را بی رحمانــه 
قتــل کــرده بــود. از ایــن جرایــم وحشــتناک در هــر گوشــه یی از 
افغانســتان اتفــاق می افتــد کــه ریشــۀ آن در عــدم تطبیــق قانــون، ضعــف 
ــر،  ــه مهم ت ــس و از هم ــی پولی ــدم کارآی ــی، ع ــی و قضای ــای عدل نهاده
ــادی  ــر بنی ــد تغیی ــه نیازمن ــت. جامع ــی اس ــِد آموزش ــای ب در آموزه ه
ــورت  ــه ص ــی بی رحمان ــری خیل ــه، انتقام گی ــفانه در جامع ــت متأس اس
ــود.  ــون می ش ــری قان ــه مج ــرد بی رحمان ــون، ف ــای قان ــرد. به ج می گی
کســی بــه طــور غیــر عمــدی کســی را بــه قتــل می رســاند، امــا خانــوادۀ 
ــدم  ــه ع ــردد ب ــر می گ ــن همــه ب ــد و ای ــه عمــل می کن ــول بی رحمان مقت

ــا. ــۀ م ــی درســت انســانی در جامع آموزه های

 دستگیر روشنیالی

حقوق بشر، حقوق من و تو
حقــوق بشــر، فرضیــۀ تیوریــک نیســت، حقــوق 
بشــر تحفــۀ ایــن و آن قــدرت نیســت. حقــوق بشــر 
مالکیــت غــرب، شــرق، شــمال و جنــوب نیســت. حقــوق بشــر، 
کشــف ایــن و آن ایدیولــوژی نیســت. حقــوق بشــر تابــع ایــن و 
آن فرهنــگ هــم نیســت. حقــوق بشــر، حقوقــی اســت کــه انســان 
فقــط بــه اســاس انســان بــودن صاحــب آن می باشــد و بــه عبــارت 
ــوق  ــود. حق ــی می ش ــان ناش ــود انس ــوق از وج ــن حق ــر، ای دیگ

بشــر، حقــوق مــن و تــو اســت.
ــه  ــدرت در جامع ــت و ق ــع مشــروعیت حاکمی ــوق بشــر، منب حق
اســت. ایــن ارادۀ جمعــی افــراد یــک جامعــه اســت کــه حاکمیــت 
ــه  ــه جامع ــت ک ــت اس ــرد و دول ــط ف ــن راب ــد و ای ــل می کن تمثی
را تنظیــم می کنــد و اســاس ایــن رابــط بــه جــای قــدرت 
ــتند  ــای اس ــر ارزش ه ــوق بش ــد. حق ــرد می باش ــق ف ــی، ح دولت
ــری  ــوق بش ــد. حق ــکاس می یاب ــانی انع ــرد انس ــود ف ــه در وج ک
ارزش هایــی اســتند کــه در وجــود مــن و تــو، در وجــود هــر زن و 

ــد. ــکاس می یاب ــرد انع ــر م ــود ه در وج

سیدعبداهلل سیار

چرا به جايی نمی رسيم؟
ــن،  ــر نوی ــا از عص ــی م ــی عقب افتاده گ ــل اصل عام
تاریخ زده گــی و بیــش از حــد وابســته شــدن بــه 
ــل هســتیم  ــا تعطی ــخ و دیروزبوده گــی اســت. در حقیقــت، م تاری
ــبب  ــت، س ــا اس ــی م ــه عقب افتاده گ ــا ک ــی م ــن دیروزبوده گ و ای
شــده تــا آراســتۀ رفتــار و دســت آوردهای فنــی، علمــی و فلســفی 
ــت و  ــدن آن اس ــروز مان ــت در دی ــودن سیاس ــه ب ــیم؛ کهن نباش
ــردای  ــمِت از ف ــک قس ــه ی ــی ک ــت در امروزه گ ــودن سیاس ــو ب ن

تاش هــا و جســتارها اســت، می باشــد.
ــان های  ــا انس ــی م ــن یعن ــم و ای ــز دور افتاده ای ــوالً از همه چی معم
ــروز  ــان را دی ــه امروزبوده گی م ــتیم ک ــده هس ــه ش ــروز و کهن دی
ــودن اش  ــو ب ــان از ن ــازی انس ــت؛ نوس ــم زده اس ــر ه ــا ب بودن ه
ــه  ــودن ب ــته ب ــروز و آراس ــۀ دی ــا تجرب ــان، همان ــودن انس ــو ب و ن
امــروز اســت، بــه عصــر حاضــر کــه مــا در آن زیســت و زنده گــی 

داریــم.

بانوان افغانستان نایب قهرمان 
مسابقات آسیایی کنگ فو شدند

تصمیم عجیب زیدان برای 

جام جهانی باشگاه های جهان

فیـسبـوک نـــامــه

ــابقات  ــن دوره مس ــوان دومی ــش بان ــای بخ ــروز در بازی ه ــح دی صب
ــا ســه  ــان افغانســتان کــه تنهــا ب ــم زن ــو(، تی ــو آی)کنــگ ف آســیایی ت
ــد، توانســت نایــب  ــن مســابقات شــرکت کــرده بودن ورزشــکار در ای

ــه دســت آورد. ــابقات را ب ــن مس ــن دوره ای ــی دومی قهرمان
ــور 24  ــا حض ــو( ب ــگ ف ــو آی)کن ــیایی ت ــابقات آس ــن دوره مس دومی
کشــور آســیایی بــه میزبانــی ایــران در ســالن بهشــتی مشــهد در حــال 
ــرا داوودی، ۳  ــی و زه ــا عطای ــوری، ثری ــا آش ــت. نی ــزاری اس برگ
ورزشــکار افغانســتانی بودنــد کــه بــا کســب مــدال نقــره نایــب قهرمــان 

ایــن مســابقات شــدند.
ــانه ها  ــه رس ــتان ب ــوان افغانس ــم بان ــت تی ــدی، سرپرس ــه محم هانی
ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفتــه اســت: ورزشــکاران بانــوی افغانســتان 
ــت  ــه دس ــری را ب ــار دیگ ــود افتخ ــردم خ ــور و م ــرای کش ــم ب بازه
آوردنــد کــه ایــن پیــروزی را بــه همــه ملــت افغانســتان بــه ویــژه بــرای 

ــم. ــک می گوی ــتان تبری ــوم افغانس ــان مظل زن
ــوان افغانســتان در صحنه هــای بین المللــی گــواه  او افــزود: حضــور بان
بــر ایــن اســت کــه زنــان ایــن کشــور اســتعداد و توانایی هــای خوبــی 
دارنــد و اگــر امکانــات در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد می تواننــد بهتــر 

بدرخشــد.
در بخــش بانــوان ایــن مســابقات، ایــران بــه مقــام قهرمانــی دســت پیــدا 

کــرد و پاکســتان بعــد از افغانســتان بــه مقــام ســوم رســید.

ــه،  ــه خاورمیان ــش ب ــفر تیم ــرای س ــد ب ــال رئال مادری ــم فوتب ــرمربی تی س
ــر  ــروزی ۵ ب ــه پی ــود آنک ــا وج ــت. ب ــرده اس ــاذ ک ــی اتخ ــم عجیب تصمی
ــاع  ــان و اوض ــۀ بازیکن ــویا، روحی ــر س ــۀ براب ــد در خان ــر رئال مادری صف
ــدان،  ــن زی ــت، زین الدی ــرده اس ــل ک ــر از قب ــم را بهت ــن تی ــن ای رختک
ســرمربی کهکشــانی ها تأییــد کــرد کــه فهرســت تیمــش را بــرای شــرکت 
ــه  ــد و ب ــر نمی ده ــان تغیی ــگاه های جه ــی باش ــای جام جهان در رقابت ه

ــد. ــن فهرســت جــا مان ــب، خســوس وایخــو از ای ــن ترتی ای
زیــزو پیــش از ایــن نــام 2۳ نفــر از بازیکنانــی کــه بــا او بــه ابوظبــی ســفر 
ــی  ــه او تغییرات ــت ک ــار می رف ــا انتظ ــود، ام ــرده ب ــام ک ــد را اع می کنن
ــا ایــن حــال، او پــس از پیــروزی شــب  در ایــن فهرســت اعمــال کنــد. ب
ــن  ــری در ای ــچ تغیی ــه هی ــرد ک ــد ک ــویا تأکی ــر س ــش براب ــتۀ مردان گذش
فهرســت بــه وجــود نخواهــد آمــد و ایــن یعنــی کــه هــم گــرث بیــل هــم 
ــه  ــد، ب ــه دلیــل مصدومیــت خانه نشــین بوده ان ــل واران کــه هــر دو ب رافائ
ــا وجــود آنکــه در فهرســت  ــز ب ــرد. وایخــو نی ــد ک ــارات ســفر خواهن ام
ــارات  ــه ام ــم ب ــن تی ــا ای ــراه ب ــدارد، هم ــی ن ــد جای ــان رئال مادری بازیکن

ســفر خواهــد کــرد.
ــی  ــۀ نیمه نهای ــش در مرحل ــازی تیم ــرای ب ــه ب ــت ک ــدوار اس ــدان امی زی
ــۀ  ــا هفت ــه آن ه ــرا ک ــد، چ ــاب کن ــل و واران حس ــک بی ــد روی کم بتوان
گذشــته تمرینات شــان را در کنــار دیگــر بازیکنــان از ســر گرفتنــد. زیــدان 
ــفر  ــا س ــا م ــراه ب ــا هم ــت: آن ه ــگاران گف ــه خبرن ــل و واران ب ــاره بی درب
خواهنــد کــرد. وضعیــت آن هــا را بایــد روزبــه روز بررســی کــرد، امــا روز 
سه شــنبه مــن فکــر می کنــم کــه بتواننــد بــه صــورت عــادی در کنــار مــا 

تمریــن کننــد.

فلسطین
روند شکل گيری اسرائيل

اشغال و قيموميت بريتانيا بر فلسطين:
نیروهــای بریتانیــا بــه فرماندهــی جنــرال آلنبــی در دســمبر 191٧ وارد 
نماینــدۀ دولــت  بیت المقــدس شــدند. در جنــوری 191۸ »هــوگارت«، 
ــا را از  ــت بریتانی ــرد. او حمای ــره ک ــا ملــک حســین مذاک ــا در جــده ب بریتانی
ــه  ــاز را ب ــاه حج ــد و پادش ــدود خوان ــطین مح ــه فلس ــان ب ــرت یهودی مهاج
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــان داد. ای ــت اعــراب اطمین ــن اســتقال و حاکمی تأمی
آرتــور جیمــز بالفــور در نامه یــی کــه پیــش از آن در دوم نوامبــر 191٧ وزیــر 
ــان  ــت یهودی ــد، سرپرس ــز روچل ــد جیم ــارون ادمون ــه ب ــا ب ــه بریتانی خارج
بریتانیــا توافــق دولــت متبــوع خــود را به تشــکیل کشــور یهــودی در فلســطین 
اعــان کــرد. او در نامــه نوشــت: »حکومــت اعلــی حضــرت )پادشــاه بریتانیــا( 
بــه موضــوع تأســیس وطــن ملــی بــرای ملــت یهــود در فلســطین بــه دیــده 
موافــق می نگیــرد و نهایــت ســعی خــود را بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه کار 

می گیــرد.«
ــا  ــرعالی بریتانی ــتین کمیس ــوی نخس ــودان برتان ــمیوئل از یه ــرهربرت س س
ــز یکــی از پیشــنهاد  ــا 192۵ عیســوی نی ــور فلســطین از ســال 1920 ت در ام
کننــده گان ایجــاد کشــور یهــودی در فلســطین بــود. در ســال 1922 یهودیــان 
ــت و  ــا حمای ــود ب ــن یه ــا انجم ــس ی ــام آژان ــه ن ــازمانی را ب در فلســطین س
ــان  ــع از هم ــن در واق ــن انجم ــد. ای ــه وجــود آوردن ــا ب ــکاری انگلیس ه هم
ــوج  ــازماندهی م ــرد و س ــل می ک ــودی عم ــت یه ــک دول ــش ی ــاز در نق آغ
ــی  ــم تمــام بخش هــای اقتصــادی، سیاســی، مذهب ــان و تنظی مهاجــرت یهودی
و فرهنگــی جامعــۀ یهودیــان را در فلســطین بــه دوش داشــت. آژانــس یهــود 
بــه تأســیس مــدارس و مؤسســات آموزشــی و تحصیلــی یهودیــان بــه زبــان 
عبــری پرداخــت. شــبکه های نشــرات رادیــو بــه ایــن زبــان بــه وجــود آمــد. 
ــا و  ــای بریتانی ــر نیروه ــطینی ها در براب ــت فلس ــورش و مقاوم ــد ش ــر چن ه
انجمــن یهودیــان ادامــه یافــت، امــا مانــع شــکل گیری دولــت اســرائیل نشــد.
گســترش تظاهــرات و شــورش در فلســطین، چرچــل، صــدر اعظــم بریتانیــا 
ــا کتــاب ســفید  ــا را در دفتــر ســفید ی ــا دیــدگاه جدیــد بریتانی را واداشــت ت
ــت  ــر محدودی ــی ب ــا مبن ــت بریتانی ــور از سیاس ــاب مذک ــد. در کت ــر کن منتش
مهاجــرت یهودیــان متناســب بــه ظرفیــت فلســطین، منــع فــروش زمیــن بــه 
ــی و  ــزان نگران ــا از می ــان و تشــکیل پارلمــان منتخــب ســخن رفــت ت یهودی
ــا  ــی بریتانی ــان اعــراب فلســطین کاســته شــود. سیاســت عمل شــورش در می
بــر مبنــای کتــاب ســفید در فلســطین ادامــه نیافــت. از ســال 1919 تــا 19۳9 
ــا 19۳2  ــال 1924 ت ــیه، از س ــودی از روس ــزار یه ــش از ۳6ه ــوی بی عیس
ــتم  ــرن بیس ــی ق ــۀ س ــال های ده ــد و در س ــودی از پولن ــزار یه ــصت ه ش
160 هــزار یهــودی از آلمــان بــه فلســطین و یــا کشــور بعــدی اســرائیل نقــل 

ــد. مــکان کردن
ترديد تشکيل دو کشور فسطين و اسرائيل توسط اعراب: 

ــا  ــود را ب ــزارش خ ــوری 19۳٧ گ ــا در جن ــور بریتانی ــیون مأم ــک کمس ی
ــه داشــت و  ــودی و فلســطینی ارائ ــۀ یه پیشــنهاد تشــکیل دو کشــور جداگان
ــوان  ــا مجــدداً عن ایــن طــرح در ســال 194۵ از ســوی حــزب کارگــر بریتانی
ــا در  ــت فلســطین را از بریتانی ــه قیمومی ــل ک ــازمان مل ــژه س ــۀ وی ــد. کمیت ش
ــورای  ــرد. ش ــابه را پیشــکش ک ــرح مش ــز ط ــت نی ــدوش گرف ــال 194٧ ب س
ــس  ــه آژان ــد ک ــر چن ــا پاســخ رد داد، ه ــن طرح ه ــام ای ــه تم ــی عــرب ب عال
یهــود در فلســطین و کنگــرۀ یهودیــان آن را پذیرفــت. در اواخــر دهــۀ چهــل، 
گروه هــای مختلــف مســلح یهودیــان در جهــت تشــکیل دولــت یهــودی وارد 
ــون«،  ــون: »ایرگ ــان چ ــی یهودی ــازمان های نظام ــدند. س ــی ش ــات نظام عملی
ــاز  ــطنیان آغ ــل فلس ــدن و قت ــه کوچان ــره ب ــی« و غی ــل«، »لح ــا«، »اتس »هگان
ــان  ــت نظامی ــطین بدس ــراب فلس ــع اع ــتار فجی ــی از کش ــد. نمونه های کردن
ــد و  ــین در 194۸ رخ داد. دو ص ــر یاس ــاص در 194٧ و دی ــود در الحص یه
پنجــاه نفــر عــرب فلســطینی در روســتای دیریاســین توســط ایرگونیســت ها 
قتــل عــام شــدند. طبریــه، حیفــا، عــکا، یافــا و بیت المقــدس )اورشــلیم( بــه 
تصــرف ســازمان های مســلح یهــودی درآمــد. تــا اواســط مــی 194۸ ســیصد 

ــد ــرک گفتن ــود را ت ــای خ ــطینی خانه ه ــزار فلس ه
تشکیل اسرائیل و جنگ های نافرجام اعراب:

اولين جنگ اسرائيل و عرب:
در چهاردهــم مــی 194۸ اســرائیل بــه صــورت رســمی تشــکیل یافــت. یــک 
ــی متشــکل از ارتــش مصــر، اردن،  ــی 194۸( نیروهــای عرب روز بعــد )1۵ م
ســوریه، عــراق، لبنــان، یمــن، داوطلبانــی از عربســتان ســعودی و فلســطینیان 
از چنــد جبهــه بــه اســرائیل حملــه کردنــد. ایــن جنــگ پــس از هشــت مــاه 
کــه عرب هــا در آغــاز، پیروزی هایــی بــه دســت آوردنــد، بــا شکســت آن هــا 

پایــان یافــت. اســرائیل در ایــن جنــگ اراضــی بیشــتر را از اعــراب گرفــت.
دومین جنگ:

دومیــن جنــگ اعــراب و اســرائیل در مــی 196٧ رخ داد. جمــال عبدالناصــر، 
رییس جمهــور ملی گــرای مصــر بــا شــرکت ســوریه، اردن، عــراق و کویــت، 
در صــدد حملــه بــه اســرائیل شــد، امــا دولــت شــوروی از طریــق ســفیر خــود 
در قاهــره، ناصــر را شــب هنــگام از خــواب بیــدار کــرد و از حملــه منصــرف 
ســاخت. فــردای آن شــب، نیــروی هوایــی اســرائیل در یــک تهاجــم ســریع 
ــروی  ــپس نی ــرد. س ــاران ک ــورها را بمب ــن کش ــای ای ــی، فرودگاه ه و ناگهان
زمینــی اســرائیل در یــک جنــگ شــش روزه، اعــراب را شکســت داد و مناطــق: 
صحــرای ســینا، کرانــۀ باختــری رود اردن، بلندی هــای جــوالن، نــوار غــزه و 
ــن جنــگ آواره  ــون فلســطینی در ای بیت المقــدس را تصــرف کــرد. یــک ملی

شــدند.
سومين جنگ:

بــه  مصــر  مشــترک  حملــۀ  بــا  اســرائیل  و  اعــراب  جنــگ  ســومین 
ریاســت جمهوری انورالســادات و ســوریه بــه ریاســت جمهوری حافــظ 
االســد در اکتوبــر 19٧۳ بــه وقــوع پیوســت. نیروهــای عربــی پــس از پیــروزی 
اولیــه از ســوی قــوای اســرائیل عقــب رانــده شــدند. اســرائیل در ایــن جنــگ 
ــرد و  ــت ک ــکا تقوی ــۀ امری ــای باوقف ــا کمک ه ــود را ب ــی خ ــی نظام توانای
ــود،  ــرده ب ــگ 196٧ تصــرف ک ــه در جن کمــاکان ســرزمین های اعــراب را ک

ــرد. ــظ ک حف

محمد اكرام اندیشمند ///////  بخش دوم



◄نویسنده: ایشان تارور )ستون نویس 
روزنامۀ واشنگتن پست و سردبیر پیشین 

مجلۀ تایم، مستقر در هنگ كنگ(
◄منبع: واشنگتن پست

◄برگردان: سمندر لکاریان 
ترامپ  رییس جمهور  سخنرانی  برابر  در  واکنش ها 
می شد،  پیش بینی  که  آن گونه  بیت المقدس  دربارۀ 
در  کوتاه  سخنرانی  یک  طی  ترامپ  بود.  گسترده 
کریسمس  درخت  یک  عقبش  در  که  ـ  سفید  کاخ 
اعام کرد که  ـ  قرار داشت  پنس  مایک  معاونش  و 
بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسراییل می شناسد 
و تصمیم دارد سفارت امریکا را از تل آویو به آن جا 

منتقل کند.
ترامپ این کار را تقریبًا با مخالفت یک نواخت جامعۀ 
با  دوبار  کم ازکم  هفته  دو  در  داد.  انجام  بین المللی 
شد.  روبه رو  بریتانیا  نخست وزیر  سخت  نکوهش 
نگرانی  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس  پاپ 

»وضعیت  که  حرکتی  هر  به  نسبت  را  خود  عمیق 
موجود« شهر را مختل می کند، ابراز کرد؛ رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت که بیت المقدس 
قطع  به  تهدید  و  است  مسلمانان  برای  قرمز«  »خط 

روابط دیپلماتیک با اسراییل کرد. 
رهبران مختلف جهان از جمله رییس جمهور فرانسه، 
پادشاه عربستان و رهبر ایران این تصمیم ترامپ را 
که برای مردم فلسطین زیانبار است، نکوهش کرده 
برای چشم انداز  این  و آن را شرم آور خواندند - و 
صلح میان دو کشور به طور گسترده خطرناک دانسته 
که  فلسطینی  دولت  رییس  عباس،  محمود  می شود. 
تمام عمر سیاسی خود را وقف پیشبرد گفت وگوهای 
صلح به حمایت امریکا کرده، گفته است که سخنان 
ترامپ به این معنی است که »امریکا دیگر نقش خود 
به عنوان یک میانجیگر صلح بین اسراییل و فلسطین 

را رها کرده است.«
ُخرسند  ترامپ  تصمیم  از  درجهان  که  رهبری  تنها 
می زنید:  حدس  شما  است  کسی  همان  دقیقًا  شد، 
از  پس  او  اسراییل.  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
است.  تاریخی  روز  یک  این  گفت:  ترامپ،  اعام 
اورشلیم برای سه هزارسال در تمرکز امیدها، رویاها 

و دعاهای مان بوده است. »اورشلیم به مدت سه هزار 
سال پایتخت یهودیان بوده است«. مقام های اسراییل 
تصویر مشترکی از پرچم های اسراییل و امریکا را در 

برج های قدیمی این شهر روشن کردند.
سر  بر  که  قدیمی  درست  ادعاهای  به  توجه  بدون 
بیت المقدس وجود دارد، اختاف کنونی کامًا مدرن 
است. نسل پیشین صهیونیست های سکوالر عاقه یی 
مختلف  فرقه های  سکونت  محل  مقدس،  شهر  به 
یهودی ها نداشتند و به جای آن بر ساختن تل آویو و 
سایر دیدگاه های مدرن دولت جدید اسراییل متمرکز 
بودند، اما این دیدگاه در طول چند دهه جنگ تغییر 

یافت.
نیویورک تایمز  از دانشگاه عبری به  یهوشوا بن آریه 
گفت: »جنگ بین یهودیان و اعراب به یک درگیری 
کانون  در  بیت المقدس  و  شده  تبدیل  ملی گرایانه 
مکان مقدس و مذهبی  بیت المقدس  دارد«.  قرار  آن 
در سرزمین  که  آن جایی  از  اما  است،  بوده  دین  سه 

اسراییل دو ملت رشد کرد - یهودیان و اعراب محلی 
- هر دو بیت المقدس را پذیرفتند. بیش از آن که آن ها 
به بیت المقدس نیاز داشتند، بیت المقدس به آن ها نیاز 

داشت.
بدون توجه به تاریخچۀ ادعاها بر سر بیت المقدس، 
به نظر می رسد ترامپ تنها به اسراییل حق این ادعاها 
سخنرانی اش  جای  هیچ  در  ترامپ  است.  داده  را 
در جنگ  که  بیت المقدس،  اعراب شرق  اکثریت  به 
و  شد  اشغال  اسراییل  نیروهای  سوی  از   196٧
فلسطینی ها آن را پایتخت دولت مستقل آیندۀ خود 
می دانند، اشاره نکرد. و در حالی که ترامپ حمایت 
امریکا از راه حل دو دولت را نفی نکرده و گفته که 
از راه حل بین دو دولت پشتیبانی می کند، ولی از این 
آن چه  نهایت،  در  است.  نکرده  کامل  حمایت  روند 
نتیجه  ترامپ  سخنرانی  از  کارشناسان  از  بسیاری 
گرفتند، چیزی بود که اسراییلی ها مدت ها دنبال آن 
به فلسطینی ها  این سخنرانی هیچ چیزی  بودند - و 

ارایه نداد.
فراتر از نگرانی های زیادی که تغییر ناگهانی سیاست 
افزایش  که  ـ  می گیرد  بر  در  را  امریکا  درازمدت 
ـ  نگرانی هاست  این  از  بخشی  نیز  خشونت  بالقوۀ 

حاال  کار  این  چرا  دارد:  وجود  واضح  پرسش  یک 
صورت گرفت؟ ترامپ که به ماجراجویی عاقه مند 
برای  کهنه  روش های  که  می کند  استدالل  است، 
رسیدن به یک توافق صلح پایدار باید از بین بروند، 
هرچند که پذیرفتن این استدالل خاص برای کمک 
ناظران  بود. برخی  به وضعیت دشوار خواهد  کردن 
می گویند ترامپ برای رد گم کردن از حوادث ناشی 

از دشمنی های داخلی اش پریشانی خلق می کند.
ترامپ  اقدامات  توضیح  ساده ترین  شاید  اما 
ایدیولوژیک باشد: وعده های زمان مبارزات انتخاباتی 
ترامپ از سوی گروه های البی اسراییلی در واشنگتن 
به گرمی استقبال می شد- حتا بیشتر از آن از سوی 
امریکایی که شاهد  انجیلی قدرتمند  پیروان کلیسای 
برتری اسراییل بر شهر مقدس و تحقق نبوت کتاب 

مقدس اند، استقبال می شد.
نفر می رسد که یک  به ده ها میلیون  افراد  این  تعداد 
یک  در  نتانیاهو  ماه جوالی،  در  هستند.  مهم  حوزۀ 
دوستی  هیچ  »ما  گفت:  واشنگتن  در  گردهمایی 
 - نداریم«  اسراییل  طرف دار  مسیحیان  از  بزرگ تر 
حمایت  دادن  دست  از  به  تلویحی  اشارۀ  نحوی  به 
و  است.  او  ادارۀ  سیاست های  از  امریکایی  یهودیان 
مذهبی  ادعاهای  مورد  در  است  ممکن  که  درحالی 
بودن ترامپ بدبین بود، اما در مورد معاونش مایک 
می شود،  شناخته  انجیلی  جنبش  معشوقۀ  که  پینس 
نمی توان چنین تصور را داشت. حضور او در جریان 
سخنرانی ترامپ، نشان آشکاری از احساسات انجیلی 

بود.
عضو  امریکایی  روزنامه نگار  کاردوزو-مور،  ری 
نوشته  اسراییلی  هوادار  روزنامۀ  به  انجیلی  کلیسای 
بود: »مانند یهودیت، مسیحیت معتقد است که عیسی 
اورشلیم  در  داوود  سلطنت  تخت  بر  روزی  مسیح 
مقابل  نقطۀ  در  بیشتر  گام  »این  نشست.  خواهد 
سیاست های چهار ادارۀ قبل از ترامپ است. امریکای 
بگوید:  دیگر  بار  یک  می تواند  مسیحی  یهود- 

»اسراییل - ما پشت سرت ایستاده ایم«!
انگیزه یی عمیق تر برای ترامپ  این اصطاح حتا  اما 
دارد. رییس جمهور ترامپ سیاسِت خود را روی یک 
صراحت  به  که  ساخته  لجوج  قبیله گرایی  سکوی 
هرگونه اعتقاد به ارزش های جهانی را طرد می کند و 
در مراحل مختلف در دفاع از گسترش ناسیونالیسم 
خون و خاِک هویت غربی بیان شده است. حرف های 
مسیحیت«  و  »یهودیت  ارزش های  دربارۀ  ترامپ 
به خاطر اعتقاد واقعی اش به مذهب نیست، او بیشتر 
است،  خودش  نوع  تفرقه افگنانۀ  سیاست های  دنبال 
نشان  را زشت  مسلمانان  و  اسام  بارها  که  آن گونه 

داده است.
مطمئنًا ترامپ می داند که مسالۀ بیت المقدس چه قدر 
حساسیت برانگیز است؛ با این وجود، تصمیِم او مبنی 
از  استقبال  شاید  پایتخت  جابه جایی  و  شناختن  بر 

خشونت های احتمالی این تصمیم باشد. 
آن گونه که پیتر بینارت در مجلۀ اتانتیک می نویسد 
»درگیری های مذهبی، مثل نژادها و قومیت ها، برای 
مهم  بسیار  سیاست هایش  در  ترامپ  نظر  تجدید 
برای تجاوز و  امریکایی های مکزیکی  به  او  هستند. 
قتل دختران سفیدپوست نیاز دارد. او به ورزشکاران 
افریقایی امریکایی نیاز دارد تا به »پرچم« این کشور 
بی احترامی کنند. و او به مسلمانان برای منفجر کردن 
و سوزاندن پرچم های امریکا نیاز دارد«. »به هراندازه 
که یک غیرسفیدپوست و یک غیرمسیحی خطرآفرین 
از  اندازه در داخل و خارج  به همان  برسد،  نظر  به 
بروز ظلم  از  به خاطر جلوگیری  سوی طرف دارانش 
و وحشت حمایت می شود. اگر ترامپ این خطرات 
این  با  کرد.  خواهد  ایجاد  کند،  ایجاد  می  خواهد  را 
حال، در مورد بیت المقدس، او می تواند جلو برود: او 

می تواند به ایجاد این خطرات کمک کند«.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به این 
در  دینی  باورهای  از  گاهی  که  است  باور 

برابر بانوان کشور استفاده می شود.
دکتر عبداهلل عبداهلل هم چنان بیان داشت که 
در کشور ما سال ها جنگ، ناامنی و شرایط 
دشوار گذشته و بیش ترین بار این شرایط 

سخت را بانوان متحمل شده اند.
قوس   19 یک شنبه،  دیروز  عبداهلل  آقای 
در  بانوان  مشارکت  ملی  کنفرانس  در 
حکومت داری محلی که از نشانی کمیسیون 
کمیسیون  و  مدنی  جامعۀ  بشر،  حقوق 
بااشتراک  نماینده گان  مجلس  بانوان  امور 
نماینده گان  دولتی،  بلندپایۀ  مقام های 
از  شماری  محلی  مقام های  پارلمان، 
برگزار  کابل  در  مدنی  فعاالن  و  والیت ها 
»گاهی  گفت:  می کرد،  صحبت  بود،  شده 
شده  استفاده  سوء  هم  دینی  باورهای  از 
در  ما  را  افراطی اش  بسیار  نمونه های  که 
بخش هایی  در  و  دیدیم  گذشته  سال های 
برای  سختی  شرایط  هم  هنوز  کشور،  از 
بانوان حاکم است و امروز هم ادعا کردن 
سر  پشت  را  مشکات  که  نمی توانیم 

گذاشته ایم«.
انواع  که  است  بارو  این  به  عبداهلل  آقای 
گذشته  سال  شانزده  در  شرایطی  خشونت 
پیش آمد و حکومت هم زمینه سازی هایی 
کارکردن  این  از  بیش تر  ما  اما  کرده، 

می توانستیم و می توانیم.
رییس اجرایی گفت که اساسی ترین مسأله 
آماده  ما  ذهنیت های  هنوز  که  است  همین 
نشده و خشونت در درون ما و در ذهن ما 
وجود دارد که گاهی آن را تبارز می دهیم. 
داکتر عبداهلل عبداهلل می گوید که در بیشتر 
محدودیت  با  بانوان  افغانستان  والیت های 

کامل زنده گی دارد.
محدودیت ها  برخی  که  می کند  تائید  او 
به  والیت ها  در  بانوان  فعالیت  راستای  در 
نیز  والیت ها  از  برخی  در  و  آمده  وجود 
در  که  است  زنی  تنها  بانوان،  امور  رییس 
نشست های رهبری والیت اشتراک می کند. 
آقای عبداهلل در اظهارات کنایه آمیزی اظهار 
داشت که ترس او از این است که در یکی 
مرد  نیز  بانوان  امور  رییس  والیت ها  از 
گفتن  که  می افزاید  اجرایی  رییس  نباشد! 
شرایط  والیت ها  در  بانوان  که  مسأله  این 
پُرچالشی دارند، کافی نیست و برای درک 
قرار  شرایطی  در  افراد  باید  موضوع  این 

گیرند که آن ها با آن مواجه اند.
که  می سپارد  تعهد  اجرایی  رییس 
را  افغانستان  شایستۀ  بانوان  فرصت های 
کرد.  نخواهد  سیاسی  ماحظات  قربانی 

تمامی  و  او، حکومت  گفتۀ  به  که  تعهدی 
ادارات افغانستان در مرکز وجود دارد.

آقای عبداهلل تأکید کرد که نباید ماحظات 
برای  پیش آمده  فرصت های  مانع  سیاسی 
بانوان شود. به گفتۀ رییس اجرایی: گرچند 
شرایط  بانوان  برای  نیز  کابل  شرایِط  که 
به  نسبت  آن،  وجود  با  اما  نیست،  ایده آل 
شرایط  از  افغانستان  والیت های  دیگر 

متفاوتی برخوردار است.
حاضر  حال  در  عبداهلل،  آقای  گفتۀ  به 
بیشترین توجه به بانوان معطوف به شهرها 
است و توجه کمتری به آنان در اطراف و 
روستاها شده است. آقای عبداهلل گفت که 
در بخش اصاحات اداری از هر نوع برنامۀ 
بانوان حمایت کند،  استعداد  از معرفی  که 

پشتیبانی خواهد کرد.
به باور او، در برنامه های ملی نکات اساسی 
سبب  آن  تطبیق  که  دارد  وجود  عمدۀ  و 
برآورده شدن خواست های مردم افغانستان 

خواهد شد.
در  علما  نقش  که  کرد  تأکید  عبداهلل  آقای 
تغییر ذهنیت ها نسبت به پدیدۀ خشونت در 
برابر بانوان موثر است، اما به گفتۀ او، کار 
نیز در این زمینه صورت نگرفته  آن چنانی 

است.
مردم  نمایندۀ  کوفی،  فوزیه  بااین،  هم زمان 
برای  محدودیت  از  مجلس،  در  بدخشان 
بانوان در ادارات دولتی و هم چنان نقش کم 
آنان در حکومت در این نشست انتقاد کرد.
دوم  معاون  محقق،  در همین حال، محمد 
گفت  نشست  یک  در  نیز  اجرایی  رییس 
سال به سال  باید  بانوان  مشارکت  سطح  که 
اقتصادی،  لحاظ  از  بانوان  و  شود  بیش تر 
و  توان مند  جامعۀ  تا  باشند  داشته  درآمد 

سالم داشته باشیم.
آقای محقق بیان داشت که باید چند والی 
زن هم در حکومت حضور داشته باشد تا 
بگیرند.  یاد  را  او، حکومت کردن  به گفتۀ 
نداریم  زن  والی  دیگر  متأسفانه  گفت:  او 
و حاال صددرصد حاکمیت ۳4 والیت در 

دست مردان است.
به  را  تعهد  این  حالی  در  حکومت  سران 
نهان،  نرگس  پیش،  هفتۀ  که  می دهد  زنان 
نامزد وزارت معادن از مجلس نماینده گان 
رأی اعتماد نگرفت و گفته می شود که او 

قربانی سیاست های مردانه شده است.
گفتنی است که حکومت وحدت ملی در 
حال  در  اما  داشت،  زن  وزیر  چهار  کابینه 
حاضر تنها وزارت های امور بانوان و مبارزه 

با مواد مخدر در اختیار خانم ها است.

بیت المقدس
 در امتداِد یک جنگ فرهنگِی جهانی

رییس اجرایی:

هنـوز خشـونت در ذهـن
 و درون مـا وجـود دارد 

Year 9 y NO 2161 y Monday 11 December  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

روح اهلل بهزاد


	Button 2: 
	Button 3: 


