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مرکز اجتامعی، محل گردهامیی های روستاییان
عنعنـۀ شـورا ، جرگـه ، وگردهآمیـی هـای جمعی از دیر زمانی بدینسـو درروسـتا های کشـور ما مروج اسـت که بـا تدویر 

چنیـن محافـل ، مـردم بـا هـم تبـادل افکارمیکننـد ، مشـکالت شـانرا باهـم رشیـک میسـازند و درانـدوه وشـادی همدیگر 

اشـراک میکننـد. دربسـیاری مواقـع محـل مناسـب مخصوصـًا درایام زمسـتان ، کمـر میرس میشـود که برنامۀ همبسـتگی 

ملـی بـا درک ایـن نیـاز ، پـروژه هـای مراکـز اجتامعی را بـه منظـور گردهآمیی هـای مختلف مردم روسـتا ها منظـور کرده 

و اکنـون دراکـر قریـه هـا ، تعمیر هـای مناسـب مراکز اجتامعی بنا به خواسـت مـردم اعامر وبه بهره برداری سـپرده شـده 

اسـت . یکـی از ایـن مراکـز اجتامعـی درقریـۀ  میـر هزارخیل ولسـوالی انـدراب والیت بغالن بـه فاصله سـیزده کیلومری 

درسـمت غـرب بازار ولسـوالی مذکور احداث شـده اسـت که مورد اسـتفادۀ روسـتاییان قـراردارد. 

قبـآ درایـن قریـه بـرای تدویرجلسـات شـورا ودیگرمراسـم پسـندیدۀ وطن مـا کدام جـای معین ومناسـب وجود نداشـت 

. اگردرقریـه کـدام مراسـم خوشـی یـا غـم بـه راه مـی افتـاد ، اهالـی روسـتا از روی مجبوریت چنین مراسـم را در دشـت 

زیرخیمـه هـا تجلیـل میکردنـد کـه البته این مراسـم اکریـت اوقات توأم بامشـکالت فـراوان میبـود. گاهی بنا بـر وقوع باد 

وبـاران ، موجودیـت گـرد وخـاک زیـاد ویـا آفتاب یـا رسدی هـوا ، مردم قریه مراسـم خویـش را بـه خوبـی برگزاروتجلیل 

کـرده منیتوانسـتند زیـرا ، اکـر باشـنده گان قریـه غریـب و بـی بضاعت بـوده و به جـز تعمیر بـرای رسپناه اعضـای فامیل 

شـان ، محـل دیگـر نداشـتند تا مراسـم بزرگر را درآنجـا برگزار منایند. گذشـته از آن گاهـی برای تصمیم گیـری های مهم 

قریـه نیـز مجبـور بودنـد در گوشـه وکنـار قریـه بـا قبول مشـکالت زیـاد دور هـم جمـع شـودند و دررابطه بـا موضوعات 

قریه تبـادل نظـر منایند. 

زمانیکـه قریـۀ مذکـور تحت پوشـش دوردوم  برنامۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا وانکشـاف دهات قرارگرفـت ، مردم قریه 

بتاریـخ ۹ قوس ۱۳۹۱ هجری شمسـی باتدویر جلسـات متعدد ، شـان شـورای انکشـافی قریـه را از طریـق انتخابات آزاد 

ودموکراتیـک ایجـاد کردنـد . بعـدآ اعضای شـورای انکشـافی بـا تفاهم با مـردم قریه و به اتفـاق همدیگرنیاز های اساسـی 

شـانرا اولویـت بنـدی کردنـد وبـر اسـاس آن آرزوی د یرین شـان را که احداث پـروژه مرکزاجتامعـی بود ، انتخـاب وپالن 

عملـی آنرا ترتیـب منودند . 

کارپـروژه مذکـور را بتاریـخ ۲۶ حـوت ۱۳۹۱  هجـری شمسـی عمآ رشوع گردیـد که پـروژه متذکره به هزینـۀ مجموعی 

بالـغ بـر۲ ملیـون و۸۶  هـزار افغانی سـهم برنامۀ همبسـتگی ملی  بتاریخ ۳۰ جوزای سـال ۱۳۹۴ هجری شمسـی تکمیل 

و مـورد بهـره بـرداری مردم قـرار گرفت که ازمزایـای آن حـدود )۲۸۶( فامیل مسـتفید میگردند.

حاجـی نظـام الدیـن یـک تـن ازباشـنده گان این قریه که ۷۵ سـال دارد ورییس شـورای انکشـافی روسـتای هـزار خیل نیز 

مـی باشـد درمورد مشـکالت قبلی قریـه میگوید :

» قبـاًل اگـر درقریـۀ مـا کـدام منازعـه رخ میـداد ، بـرای حـل منازعـه وتدویرمجالـس ، جـای مشـخص وجـود نداشـت 

درمسـاجد نیزدایرکـردن چنیـن مجالـس ، مناسـب نیسـت زیـرا مسـجد جـای عبـادت اسـت . همچنـان اگرکـدام مراسـم 

عروسـی ویـا شـیرینی خـوری ویاهم کدام ختـم وخیرات پیدا میشـد ، مردم خیمـه ها را به کرایـه میگرفتند کـه البته چندین 

مراتبـه درجریـان مراسـم توسـط بـاد چپـه میشـد وگذشـته ازآن خاک وخاشـاک در دیـگ ها می آفتـاد . بعضـی اوقات هم 

بخاطربـرف وبـاران مـردم منیتوانسـتند مراسـم غـم یا شـادی خویـش را بـه خوبی برگـزار منایند. ولـی اکنون مـا به کمک 

وهمـکاری برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا واانکشـاف دهات توانسـتیم دومرکـز اجتامعـی را اعامر مناییـم که یکی 

آن بـرای حـل مشـکالت مـردان ودیگـری هـم بـرای گردهآمیـی هـای  زنان اعـامر منودیـم اگر کدام مراسـم عروسـی ویا 

شـیرینی خـوری پیـدا میشـود فلهذا مراسـم زنانـه درمرکز اجتامعـی زنانه ومراسـم مردانه در مرکـز اجتامعـی مردانه تجلیل 

میگـردد کـه الحمداللـه فعـآ مشـکالت مـردم این قریـه از ایـن ناحیه مرفـوع گردیده اسـت .«

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا وانکشاف دهات
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بسـیاری از تحلیل  گـراِن سیاسـی، ناتوانی دولت 
کـه  چالش هایـی  حـِل  در  را  ملـی  وحـدِت 
افغانسـتان در حـال حاضـر با آن مواجه اسـت، 
بـه رقابـت میـان دو رهبـِر دولت وحـدت ملی 
و  افغانسـتان  اشـرف غنی رییس جمهـور  آقـای 
آقـای عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی، بر سـِر 
گرفتـِن قـدرِت بیشـتر در دولـت وحـدت ملی 
نسـبت می دهنـد. هریـک تـاش می کننـد کـه 
پسـت های  در  را  خـود  تیم هـای  از  افـرادی 
دولتـی مقـرر کننـد و بـه همین سـبب، تعدادی 
و  دفـاع  وزارت  ماننـد  کلیـدی  پسـت های  از 
امنیـت ملـی توسـط سرپرسـتان اداره می شـوند 
و تـا اکنـون کـه از عمـِر ایـن دولـت دو سـال 
می گـذرد، هـر دو جنـاح در گزینـِش نامزدانـی 
بـرای اشـغاِل این پسـت ها و معرفی بـه پارلماِن 
افغانسـتان کنـار نیامده اند. عدمِ سـازِش رهبراِن 
دولـت در مقـرری پسـت های کلیـدی، باعـث 
گردیـده تـا کارهـا و امـورِ دولت داری بـه گونۀ 
مطلـوب پیـش نـرود و در نتیجـه، مشـکاِت 

افغانسـتان الینحـل باقـی بماند. 
امـا نبایـد فراموش کـرد که رقابت میـاِن این دو 
رهبـر وحـدت ملی، تنها بر سـِر نفـوذ و قدرِت 
بیشـتِر تیم های شـان در دولت نیسـت، بلکه این 
رقابـت ریشـه در تفـاوِت دیـدگاهِ آن ها بر سـِر 
سـاختار دولت وحـدت ملی نیـز دارد. چنان که 
آقـای غنـی به رغِم آن کـه در حضـور آقای جان 
کـری وزیـر خارجـۀ امریـکا موافقت نامـۀ کابل 
را امضـا کـرد، امـا با تشـکیل نظـام پارلمانی در 
کشـور کـه عنصـر اصلـِی موافقت نامـۀ کابل را 
تشـکیل می دهـد، مخالف هسـت و عمـًا او و 
هوادارانـش تـاش می کننـد کـه از هـر طریـق 
ممکـن، از دایـر شـدِن لویـه جرگـه بـه منظـور 
آوردِن تعدیـات در قانـون اساسـی افغانسـتان 
جهت فراهم سـاختِن نظـام پارلمانی جلوگیری 
کننـد. بـه درازا کشـاندِن توزیع شـناس نامه های 
برنامـۀ  کشـیدِن  چالـش  بـه  و  الکترونیکـی 
اصاحـات در کمیسـیون های انتخاباتی توسـط 
رییس جمهـور و تیـِم او بـه بهانه هـای مختلف، 
بیانگـِر آن اسـت کـه تیم آقـای غنـی در جهت 
حرکـت  کابـل  موافقت نامـۀ  نشـدِن  عملـی 

می کنـد. 
دلیـل مخالفـِت آقـای غنـی و تیِم او با تشـکیل 
نظـام پارلمانـی، برمی گـردد به منافع سیاسـی و 
مادی یـی که آن هـا در نظـام ریاسـتی )متمرکز( 
به دسـت می آورنـد. مبرهـن اسـت کـه در نظام 
پارلمانی، قدرت تقسـیم و غیرمتمرکز می شـود. 
از  سوءاسـتفاده  زمینـۀ  قـدرت،  تمرکـِز  عـدم 

قـدرت و امکاناِت دولتـی را برای انحصارطلبان 
بسـیار محدود می سـازد. اما سـاختارهای بسیار 
متمرکـز که در آن قدرت کامـًا در رأِس دولت 
تمرکـز می یابـد، زمینـۀ سوءاسـتفاده از قـدرت 
انحصارگـراِن  بـرای  را  دولتـی  امکانـاِت  و 
قـدرت بیشـتر و بهتـر فراهـم سـازد. اگـر نظام 
سیاسـی افغانسـتان، نظام پارلمانی و غیرمتمرکز 
می بـود، صاحیت هـای رییس جمهـور محـدود 
آقـای  کـه  نبـود  ممکـن  آنـگاه  و  می گردیـد 
کـرزی رییس جمهـور دولـِت پیشـین، تقلبـاِت 
صاحیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  را  گسـترده یی 
انتخابـاِت  نتایـج  ربـودِن  بـرای  نامحـدودش 

کنـد.  سـازمان دهی  ریاسـت جمهوری 
از  بیـش  تمرکـِز  سیاسـی،  علـوم  دانشـمندان   
حـِد قـدرت در رأِس دولت را مشـخصۀ عمدۀ 
زیـرا  داده انـد؛  تشـخیص  نـاکام  دولت هـای 
تجمـع قـدرت کـه ثـروت را نیـز در پهلـوی 
خـود می نشـاند، باعـث تشـکیل فسـاد در دو 
بُعـد سیاسـی و مالـی در رأس دولـت می شـود. 
فسـاد در چنیـن سـاختاری، از رأِس دولـت بـه 
طرِف قاعده سـرایت می کند و تمـامِ ارگان های 
دولتـی را بـه خـود آلوده می سـازد و بـه همین 
دلیـل اسـت کـه زورِ قضـا و ارگان هـای عدلی 

بـه فسادپیشـه گان نمی رسـد. 
عـدم حاکمیـِت قانون و گسـترِش فسـاد ناشـی 
دولـِت  سـرانجام  متمرکـز،  بسـیار  سـاختار  از 
در  نـاکام  دولت هـای  قطـارِ  در  را  افغانسـتان 
ایـن  اگـر  داد.  قـرار  سـومالی  از  پـس  جهـان 
سـاختار تغییـر نکنـد و رهبران دولـت وحدت 
ملـی چنان کـه تعهـد سـپرده اند، در تغییـر نظام 
از سیسـتم ریاسـتی به نظـام پارلمانـی مطابق با 
موافقت نامـۀ کابـل عمـل نکننـد، بـدون تردیـد 
تـا یـک یـا دو سـال دیگـر، دولـت افغانسـتان 
در ردیـِف دولت هـای نـاکامِ جهـان بـه مقـامِ 

نخســت صعـود خواهـد کرد. 
تطبیـق  در  متمرکـز  بسـیار  سـاختارِ  ناکارایـی 
قانـون و جلوگیـری از گسـترش فسـاد، انگیـرۀ 
غیرمتمرکـز سـاختِن نظـام را در اذهـاِن مردم و 
به خصـوص نخبـه گان کشـور بـه وجـود آورد. 
مردم سیسـتم ریاسـتی را با شـرایط جغرافیایی، 
سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادِی کشـور 
مناسـب نمی بیننـد؛ زیـرا چنیـن سـاختاری در 
همچـو شـرایطی، زمینه های تطبیـق قانون را در 
کشـور محدود سـاخته اسـت. دو ایتاف بزرِگ 
سیاسـی بـه نام هـای جبهـۀ ملـی افغانسـتان بـه 
ملـی  ایتـاف  و  مسـعود  احمدضیـا  رهبـری 
عبـداهلل،  داکتـر  رهبـری  تحـت  افغانسـتان 

و  بـود  نظـام  سـاختِن  غیرمتمرکـز  شعارشـان 
در ایـن راسـتا فعالیـت  کردنـد و از ایـن منظـر، 

حمایـِت مـردم را بـه خـود جلـب نمودنـد.  
نه تنهـا مـردم افغانسـتان، بلکـه سیاسـت مداراِن 
کشـورهای خارجی نیـز از مفکـورۀ غیرمتمرکز 
دو  چنان کـه  کردنـد؛  حمایـت  نظـام  سـاختِن 
کنفرانـس یکی در جرمنـی و دیگری در پاریس 
از طـرف سـناتوراِن امریکایی و سیاسـت مداراِن 
اروپایـی دایـر گردیـد کـه در هـر دو کنفرانـس 
شـده  دعـوت  ملـی  جبهـه  برجسـتۀ  اعضـای 
مفکـورۀ  از  مـردم  گسـتردۀ  حمایـت  بودنـد. 
غیرمتمرکـز سـاختن قـدرت، واکنش تنـِد آقای 
»افغانسـتان  کـه  برانگیخـت  چنیـن  را  کـرزی 
البراتـوارِ سیسـتم های مختلف نیسـت و به هیچ 
کسـی اجـازۀ تغییر نظـام را نخواهـم داد«. یکی 
از دالیلـی کـه آقای کـرزی با مهندسـِی تقلباِت 
گسـترده، آقـای غنـی را در انتخابـات ریاسـت 
خواسـِت  همـان  کـرد،  حمایـت  جمهـوری 
مشترک شـان مبنـی بـر تـداومِ سیسـتم ریاسـتی 
در کشـور بـود. از ایـن رو دولـت وحـدت ملی 
کـه نظـام پارلمانـی هـدِف اصلِی آن را تشـکیل 
از  افغانسـتان  نجـاِت  به خاطـر  تنهـا  می دهـد، 
توسـط  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  بحـران 
جـان کـری وزیر خارجۀ امریکا پیشـنهاد نشـد، 
بلکـه به خواسـت مـردم افغانسـتان به خصوص 
نخبـه گاِن کشـور مـورد پذیـرش قـرار گرفـت 
بین المللـی  حمایـِت  از  سـبب،  همیـن  بـه  و 

برخـوردار گردیـد. 
تقابـل میـاِن ایـن دو دیـدگاه نسـبت بـه نظـام 
میـاِن  تقابـل  واقـع  در  افغانسـتان،  سیاسـی 
انحصارطلبـاِن قـدرت و ملتی اسـت کـه اجازه 
در  بیشـتر  ایـن  از  سیاسـی  قـدرِت  نمی دهـد 
انحصـارِ تیـم و یـا قومـی خـاص قـرار بگیرد. 
مـردم می خواهنـد با اسـتقرار نظـام پارلمانی که 
قـدرت به گونـۀ عادالنـه در آن توزیع می گردد، 
دموکراسـی را در افغانستان نهادینه بسازند. زیرا 
بزرگ تریـن مزیـِت دموکراسـی، توزیـع عادالنۀ 
قـدرت در چهارچـوِب تفکیـِک قواسـت. مردم 
افغانسـتان اعـم از تمـام اقوام و اقشـار کشـور، 
دموکراسـی را بـه این دلیل پذیرفتنـد که بتوانند 
در برابـِر اسـتبداد و نظریـاِت مسـتبدانه مقابلـه 
کننـد و بـه کشـمکش و نزاع هـای تاریخـی بـر 
سـِر قدرت ـ که همـواره از طرِف انحصارطلبان 
و تمامیت خواهـان از راه هـای مختلـف اعمـال 

می گردیـد ـ خاتمـه دهنـد. 
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یحيا مسـعود

چـرا از مـوافقت نـامۀ کـابل 
بایـد حـمایت کـرد؟

 

گروه  افراد  اعدامِ  به  محکومان  حکم  است  قرار  رییس جمهوری 
او در  از سخنرانی  این مسأله بافاصله پس  امضا کند.  را  طالبان 
و  شد  رسانه ها  فضای  وارد  او  سخنگویاِن  به وسیلۀ  ملی  شورای 
تروریسم  با  جنگ  در  او  مواضِع  تا  گرفت  تاشی صورت  گویا 

هرچه بیشتر تقویت گردد. 
یکی از انتقادهایی که همواره متوجه دولت افغانستان بوده، رهایی 
طالباِن محکوم به مرگ بوده است. در بسیاری از حوادِث انتحاری 
خلِق  به  موفق  دوباره  اقدامِ  با  شده  رها  افرادِ  که  شده  مشخص 
جنایت شده اند. در حملۀ روز سه شنبۀ کابل نیز کسانی دست به 
چنان جنایِت هولناکی زدند که با قلم عفو رییس جمهورِی پیشین 
این پرسش را  به همین دلیل، بسیاری  بودند.  از زندان رها شده 
مطرح کردند که: چرا نسبت به عملکرد رییس جمهوری پیشین از 
سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور خاموشی اختیار شده است؟ 
آیا نباید او را به دلیِل همین تصمیم ها مورد پیگرد قضایی قرار داد؟ 
 افغانستان تا رسیدن به چنین مرحله یی، شاید نیاز داشته باشد که 
مسیِر طوالنی یی را بپیماید اما در شرایط فعلی، مهم ترین تصمیِم 
محاکِم  سوی  از  که  باشد  کسانی  با  برخورد  در  می تواند  دولت 
می دهند  نشان  قراین  و  شواهد  شده اند.  شناخته  محکوم  کشور 
که این تصمیِم دولت اثراِت خود را از همین حاال به جا گذاشته 
تازه ترین  در  گروه  این  است.  کرده  عصبانی  را  طالبان  حداقل  و 
واکنِش خود نسبت به سرنوشِت زندانیانش گفته که در این مورد 

خاموش نخواهد بود. 
زندانیانش مشخص  برابر  در  طالبان  گروه  نبودِن  معنای خاموش 
را  دولت  علیه  گروه  این  تهدید  عمًا  واکنش،  این  در  و  است 
مورد  در  تصمیم  قضیه،  دیگر  بُعد  حال،  همین  در  دید.  می توان 
باید  به عنوان کشور حامی تروریسم و طالبان است که  پاکستان 

درسیاست های دولت به صورت روشن به آن پرداخته شود. 
را  موقِف خود  که  بود  کرده  اعام  این  از  پیش  افغانستان  دولت 
ظاهراً  کرد.  خواهد  مشخص  امنیتی  جلسۀ  در  پاکستان  برابر  در 
حضور  با  ریاست جمهوری  ارگ  در  پیش  شب  یک  جلسه  این 
رییس جمهور برگزار شده است، اما نتایج آن تا هنوز معلوم نیست. 
تأمین امنیت کشور، از وظایف اصلی دولت افغانستان است و هر 
اقدامِ موثر در این راستا می تواند با حمایِت گستردۀ مردمی روبه رو 
شود. امنیت تنها با شعار و دیپلماسی تأمین نمی شود، برای آن باید 
نیاز باشد که در صحنۀ  از گزینه های مختلف استفاده کرد. وقتی 
نبرد برای آن کاری کرد، نباید تغافل صورت گیرد و وقتی نیاز به 
در  ولی  فعال شرکت جست.  به صورِت  باید  هم  دارد  دیپلماسی 
قرار  کشور  دولت مردان  نظر  مد  باید  نیز  اولویت هایی  میان،  این 

داشته باشد. 
عرصۀ  در  نتوانسیتم  که  گذشته  سال  پانزده  طول  در  ما  مشکل 
تأمین امنیِت کشور دستاورد قابل توجهی داشته باشیم، همین فرو 
پاسخ  تفنگ  با  باید  ما  که  جایی  در  بود.  اولویت ها  کردِن  گذار 
می دادیم، به مهمانی رفتیم و در جایی که باید از دیپلماسی فعال 
اما  به کنایه گویی و متلک پرانی دست زدیم. حاال  بهره می بردیم، 
تأمین  عرصۀ  در  سیاست هایی  چنین  به  که  رسیده  فرا  آن  زماِن 
امنیِت کشور پایان داده شود و دولت با اتخاذ سیاست های معقول، 
برای  اقدامی که  کند. هر  آغاز  به صورِت موزون  را  حرکِت خود 
به  نسبت  و  می گیرد  تروریسم صورت  با  مبارزه  و  امنیت  تأمین 
نقش پاکستان در آن بی توجهی و یا کم توجهی صورت گیرد، به 
افغانستان  فعلِی  مشکات  اصلی  عامل  پاکستان  نمی رسد.  نتیجه 
است و این کشور به صورت سیستماتیک و حساب شده جنگ با 
افغانستان را رهبری و سازمان دهی کرده است. پاکستان در مبارزه 
با تروریسم نه تنها سیاسِت مشخصی نداشته، بل تاش کرده که از 
آن در راستای منافع خود استفاده کند. جامعۀ جهانی و به خصوص 
با  و  است  کشور  این  با  مماشات  سیاسِت  درگیر  هنوز  امریکا 
دادن امکانات میلیارد دالری تاش دارد که سیاست های آن را در 
راستای منافِع خود دگرگون کند. اما تجربه نشان داده که پاکستان 
حتا با امتیازگیری نیز نمی خواهد دست از دنبال کردن هدف های 

بلندپروازانۀ خود در منطقه بردارد. 
امریکا  از سوی دیگر، نگاه جامعۀ جهانی و به صورت مشخص، 
افغانستان صورت می گیرد  منافع  با  متفاوت  منظر  از  پاکستان،  به 
افغانستان  داشت.  را  آن  از  بیش  انتظاری  مورد  این  در  نباید  و 
با  را  مناسباتش  باید چهارچوِب  منافع ملی خود،  با درنظرداشت 
دست اندازی  داخلی اش  امور  در  که  آنانی  به ویژه  و  همسایه گان 
می کنند، مشخص کند. به نظر می رسد که حاال این فرصت به دست 
اگر  است.  نیاز  کشور  دولت مردان  سیاسِی  تهور  به  فقط  و  آمده 
دولت افغانستان موفق شود که سیاسِت روشن و قاطعی از منظر 
منافع ملِی خود در برابر پاکستان اعمال کند، بدون شک در دیگر 
به موفقیت های  نیز  افراط گرایی  تروریسم و  با  مبارزه  عرصه های 

قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد. 

دولت در برابِر پرسِش 

محکوماِن اعدامی
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ناجيه نوری   
آغاز به کار کمیتۀ گزینش به دلیل تصویب 
خصوص،  این  در  تقنینی  فرمان  نشدن 

همچنان نامعلوم و نامشخص است.
یک عضو کمیته گزینش با انتقاد از دولت 
هم  و  افغانستان  پارلمان  هم  می گوید: 
آوردن اصاحات  به  حکومت عاقمندی 

در کمیسیون های انتخاباتی ندارند.

به گفته او: مردم افغانستان شاهد برگزاری 
جاری  سال  در  پارلمانی  انتخابات 
در  اصاحات  آوردن  زیرا  بود؛  نخواهند 
ابهام  از  پرده  در  انتخاباتی  کمیسیون های 

قرار دارد.
گردن  به  را  تقصیر  ریاست جمهوری 
شورای ملی انداخته می گوید: ارگ فرمان 
را به مجلس فرستاد و مسوولیت خود را 

ادا نموده است.
فرمان  تصویب  نماینده گان  مجلس  اما 
تقنینی مبنی بر آغاز کار کمیته گزینش را 
فرمان  این  می گوید:  دانسته  زمان  نیازمند 
باید به صورت دقیق بررسی شود، بنابراین 

به زمان زیادی نیاز است.
مجلس نماینده گان به مردم وعده می دهد 
تصمیم  نتتیجه  فرصت  زودترین  به  که 
اعام  را  فرمان  این  در خصوص  پارلمان 

خواهند کرد.
این واکنش  ها پس از آن ابراز می شود که 
و  نشده  آغاز  گزینش  کمیته  کار  هنوز  تا 
اعضای این کمیته برای آغاز کارشان نیاز 
به تصویب فرمان تقنینی در این خصوص 

از سوی شورای ملی هستند.
گزینش  کمیته  عضو  ایوب زاده  نعیم 
می گوید: آغاز کار کمیته گزینش همچنان 

نامعلوم و نامشخص است.
عاقمندی  چون  ایواب زاده:  باور  به 
کمیسیون های  در  اصاحات  آوردن  برای 
کار  آغاز  بنابراین  ندارد،  وجود  انتخاباتی 

کمیته گزینش همچنان نامعلوم است.

برگزاری  گزینش،  کمیته  عضو  این 
غیر  را در سال جاری  پارلمانی  انتخابات 
پارلمان  و  حکومت  گفت:  دانسته  ممکن 
افغانستان اراده برای آوردن اصاحات در 

کمیسیون های انتخاباتی ندارند.
هم  حکومت،  هم  گفت:  همچنان  او 
عاقمندی  جهانی  جامعه  هم  و  پارلمان 
کمیسیون های  در  اصاحات  آوردن  برای 
نمی توان  بنابراین  ندارند،  انتخاباتی 
در  اصاحات  زودی   به  که  بود  امیدوار 

کمیسیون های انتخاباتی به میان آید.
ارگ  کار  می گوید:  ریاست جمهوری  اما 
در خصوص آغاز کار کمیته گزینش پایان 
یافته و فرمان تقنینی را به مجلس فرستاده، 
را  تقنینی  فرمان  باید  پارلمان  بنابراین 
تا کار کمیته گزینش آغاز  نماید  تصویب 

شود.
سخنگوی  پال  مینه  دواخان 
ماندگار  روزنامه  به  ریاست جمهوری 
جلسه  یک  گزینش  کمیته  هرچند  گفت: 
خود را برگزار کرده است، اما برای آغاز 
رسمی کارشان نیاز به تایید پارلمان دارند.
این  در  باید  پارلمان  کرد:  تاکید  مینه پال 
خود  کار  ارگ  زیرا  کند،  اقدام  خصوص 
را انجام داده و منتظرتصویب این فرمان از 

سوی شورای ملی است.
اما مجلس نماینده گان می گوید: حکومت 
انتخابات ندارد، زیرا  اراده برای برگزاری 
حکومت  سوی  از  عملی  اقدام  هیچ گونه 

برای برگزاری انتخابات دیده نمی شود.
به گفته غام فاروق مجروح عضو مجلس 
مربوط  پارلمان  به  آنچه   : نماینده گان 
می شود، در تاش هستیم که تصمیم نهایی 
خود را به زودترین فرصت در خصوص 
فرمان تقنینی رییس جمهورمبنی برآغاز کار 

کمیته گزینش اعام بکنیم.
 این عضو مجلس تصریح کرد: اما تصویب 
خصوص  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 

آغاز کمیته گزینش به زمان نیاز دارد.

به گفته مجروح: فرمان تقنینی هفته گذشته 
اداری  هیات  بنابراین  رسید،  پارلمان  به 
کمیسیون های  به  را  فرمان  این  پارلمان 
ارسال می کند و ممکن است که  مخلتف 
یک کمیسیون یک هفته و کمیسیون دیگر 

چند هفته آن را بررسی کند.
او تاکید کرد: این فرمان نظر به اهمیتی که 
دارد باید کمیسیون های آن را به طور دقیق 
زمان  به  بنابراین  دهد،  قرار  بررسی  مورد 
ما  با آن هم تاش  اما  دارد،  نیاز  بیشتری 
این است که به زودترین فرصت این کار 

را انجام دهیم.
تا  فرمان  این  که  است  او: ممکن  باور  به 
جهت  عمومی  مجلس  به  روان  ماه  آخر 
بیشتر   رای گیری فرستاده شود، زیرا زمان 

برای غور و بررسی  نیاز دارد.

پیش کمیته  این در حالی است که  چند 
جامعه  نماینده گان  از  متشکل  که  گزینش 
نماینده  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  مدنی، 
رسانه ها و نماینده خدمات ملکی به منظور 
گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، 
ایجاد گردیده بود، توسط رییس جمهور به 
همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به 
مجلس فرستاد شد و نماینده گان هم این 

بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا  کردند.
پس از رد این فرمان رییس جمهور فرمان 
و  تغییرات  آوردن  با  را  دیگری  تقنینی 
مجلس  و  آماده  رسانه ها   نماینده  حذف 
که  فرستاد  تصویب  جهت  نماینده گان 
تایید  مجلس  سوی  از  فرمان  این  تاکنون 

و یا رد نشده است.
کار  به  آغاز  با  ملی  وحدت  حکومت 
که  بود  متعهد شده   ،۱۳۹۳ سال  در  خود 
تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی 
اعضای  فرمان،  این  امضای  با  می آورد. 
خود  جای  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلی 

را به افراد جدیدی خواهند داد.
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ارگ: 
کار ما تمام شد؛ اکنون نوبت پارلمان است

هند د وېزې ورکولو په برخه کې نوي طرزالعملونه ایجاد کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي، د یو شمېر 

پاسپورټونو  افغاين  د  رسه  اتباعو  له  هېوادونو 

خپلو  د  هند  د دې المل شوی چې  موجودیت 

ویزو په ورکړې کې محدودیت وضع کړي.

صالح الدین رباين د یکشنبې په ورځ د مرشانو 

جرګې استجوابیه غونډې ته وویل بیا هم هڅه 

کېږي ترڅو افغانانو ته د هند د ویزو په برخه کې 

موجوده ستونزه هواره کړي.

صالح الدین رباين وايي، د هند وېزو د اخیستلو 

لپاره جوړ شوي طرازلعملونه افغانانو ته د وېزو 

د نه ورکولو په معنی نه دي.

ښاغيل رباين د مرشانو جرګې د یکشنبې ورځې 

په ناسته کې وویل د یوشمېر بهرنیو هېوادونو له 

اتباعو رسه د افغاين پاسپورټونو مجودیت د دې 

په  المل شوی چې هند د خپلو وېزو د ورکړې 

برخه کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي.

نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو 

د  کې  هېواد  په  چې  موجودیت  اسنادو  د  لپاره 

درملنې وړ نه وي د هند د وېزو د اخیستلو مهم 

طرزالعملونه یاد کړل.

هغه زیاته کړه:

کې  وروستیو  دې  په  چې  رسه  خواشینۍ  »په 

هېوادونو  نورو  شمېر  یو  د  پاسپورټونه  افغاين 

له اتباعو رسه لیدل شوي دي او دا په کابل کې 

بنًا  د هند د سفارت د اندېښنې سبب شوی، نو 

هغوی دې نتیجې ته رسېدلې دي چې یو شمېر 

مقررات معريف کړي چې هرڅوک ونه يش کړی 

چې ویزه ترالسه کړي، خو دا په هیڅ وجه د دې 

دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزې ور نه 

طرزالعمل  یو  هغوی  خو  ورکوي  ویزه  کړې، 

پیشنهاد کړی.«

مرشانو  د  وزیر  چارو  بهرنیو  د  افغانستان  د 

جرګې په عمومي ناسته کې دا خربې د یو شمېر 

سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړې چې ویيل 

د هند لخوا افغانانو ته د وېزو د ورکړې په برخه 

کې ستونزې موجودې دي.

بیا به هم هڅه ويش ترڅو  ښاغيل رباين وویل 

افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې 

ستونزې هوارې يش.

چې  کړل  ورنه  جزیات  اړه  دې  په  نوموړي  خو 

اتباعو  له  هېوادونو  کومو  د  پاسپورټونه  افغاين 

رسه لیدل شوي دي.

اته میاشتي  په داسې حال کې ده چې نږدې  دا 

مخکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل 

روانې  څېړنې  څخه  ښځې  ایرانۍ  یوې  له  چې 

یوه  له  کې  اماراتو  عريب  متحده  په  چې  دي 

افغاين پاسپورټ رسه نیول شوې وه.

رسه له دې چې د افغانستان د پاسپورټ سیسټم 

تر ټولو خوندي سیسټم بلل کېږي خو بیا هم د 

وایي چې  پوړي چارواکي  لوړ  افغان حکومت 

له  هېوادونو  نورو  د  پاسپورټونه  افغاين  یوشمېر 

وګړو رسه لیدل شوي دي.

خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي رسه 

له دې چې د جعل موضوع د افغاين پاسپورټونو 

په وېشلو کې په پام کې نیول کېږي خو بیا به هم 

په دې اړه څېړنې ويش.

شاعر پنجشیر دردمند 
در گــذشت

هارون مجيدی
محب بارش استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از چهره های فعال فرهنگی 
قلبی  ایست  اثر  از  پنجاه و هشت سالگی و  به عمر  اردیبهشت(  ثور/  دیروز )یک شنبه ۱2 

درگذشت.
محب بارش که بیشتر با شعر معروفش »پنجشیر دردمند«  شناخته شده است،  بیش از سی 
سال عمر خود را درگیر آموزش دهی جوانان افغانستان بود و چندین نسل از ادبیات پژوهان 

را درس داد. 
زنده گی نامۀ فشردۀ مرحوم محب بارش این گونه ثبت شده است که محب اهلل بارش فرزند 
عزیز احمد که در سال ۱۳۳7 در دهکدۀ سر سبز و شاداب باباعلی شهرستان آبشار والیت 

پنجشیر در یک خانوادۀ روشن فکر چشم به جهان گشود. 
محب اهلل بارش پس از مسجد، مکتب و لیسه شامل دانشگاه کابل شد از بس که سعی و 
با شوق و عاقۀ فراوان شامل دانشکدۀ زبان و  تاش به فرهنگ و تمدن کشور داشت و 
پایان رسانید در آن روزگار بارش مقدار  به  این دانشگاه شده و به موفقانه  ادبیات فارسی 
بار برداشت و مقدار آشنای با شعر کاسیک امروز پیدا کرد و از جمله شعرهای از شاعران 
شاملو، سهراب سپهری، نیما، فروغ فرخ زاد و نظریات ثمر بخش از شاعران دورانش مستفید 

گردید. 
از سال ۱۳5۹خورشیدی، بدین سو در  بارش  ادبی و اجتماعی مرحوم  شعرهای و نقدهای 
نشریات داخل و بیرون افغانستان به نشر میرسید و »یک روز بی دروغ« گزیدۀ از سرودهای او 

است که چندسال پیش به نشر رسیده است.
مرحوم بارش که از دوستان نزدیک شهید عبدالقهار عاصی بود بعد از شهادت او مجموعۀ از 
مقاالت و یادداشت های شاعران و منتقدان و آشنایان او را به نشر رساند که یکی از کارهای 

خوب و با کیفیت در پیوند به کارنامۀ عاصی تا به امروز به شمار می رود. 
مرحوم استاد محب بارش مدتی به عنوان رییس دانشگاه بیرونی کاپیسا نیز کار کرد. نصیر 
برادرانش  تاریخ نگار معروف،  بارش  نویس معاصر و دکتر خلیل اهلل وداد  نشاط طنز  احمد 

هستند.
و  آشنایان  که  داشت  گسترده یی  بازتاب  اجتماعی  شبکه های  در  بارش  استاد  درگذشت 

دوستانش از خاطرات و کارکردهای او یادکردند.
جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر زبان فارسی در برگۀ فیسبوک نوشته است: دقایقی پیش، 
شوربختانه خبر شدم که »محِب بارش« سخن ور معاصر کشور، شاعر مجموعۀ »یک روز 
بی دروغ » و استاد دانشگاه کابل، از اثر سکته ی قلبی درگذشت و با ما زمینیان بدرود گفت.

به نوشتۀ آقای فرهاد: »بارش« چند سالی بر کشت زار تشنه لِب شعِر امروز پارسی بارید؛ اما 
سرانجام در پِس ابرهای مرگ و خشک سالی پنهان شد. کاش »بارش« می بود و می بارید 
تا دسِت کم حلِق تشنه ی یک مصرع را سیراب می کرد و دست و روی َگردآلود یک شاخه 

غزل را می َشست...
استاد پرتو نادری شاعر و از دوستان نزدیک مرحوم بارش نیز نوشته است: آه خدای من، 
چگونه می توان باور کرد که دیگر استاد محب بارش با ما نیست؛ این خبر چنان ضربۀ سنکین 
پتگی بر فرق من فرود آمده است! چگونه می توان باور کرد که او از همۀ ما روی بر گشتانده 

است! ای وای، هیچ گونه این سفر همیشه گی را بی ما رفت! 
آقای نادری در ادامۀ گزارۀ فیسبوکی خود نوشته است: بارش عزیز رفتنت را چگونه باور 
کنم، حس می کنم تمام هستی من با تو گام گام راه زده است. یار روزهای درد و اندوه من، 
راهت روشن باد ای یار سفر کردۀ من! هیچ چیز نمی توانم برایت بکنم، هیچ چیز نمی توانم 

بگویم، تنها می گریم، اما این گریه های سوزان برای من بارش نمی شود!
گورستان  در  اردیبهشت(   ۱2 دیروز)یکشنبه،  عصر  چهار  ساعت  بارش  محب  استاد  پیکر 

پنج صد فامیلی به خاک سپرده شد.
»پنجشیر دردمند« معروفترین شعر مرحوم محب بارش است که در روزگار جهاد و مقاومت 
مردم افغانستان بارها از حنجرۀ آزادی طلبان زمزمه شده است که اینجا تکۀ از آن شعر را نقل 

می کنیم:
پنجشیر دردمند!

رستم برای اندوه سهراب گریه کرد
یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر

فرهاد با فسانۀ شیرین به خاک رفت
اما تو زنده ای
اما تو زنده ای

مغرور، استوار، هدف مند، پرشکوه، آزاد و سربلند
من هیچ نیستم

اما، همیشه ورد زبان بوده ام چرا؟
زیرا که من توام

زیرا که من تو ام
من با زبان عشق تو آغاز کرده ام

پهنای عشق را
من با خروش رود تو فریاد کرده ام

آهنگ سوگ را
پنجشیر دردمند ـ پنجشیر دردمند

زخم چریک کوه تو، زخم تن منست
من زخم خورده ام

او زخم خورده است
تو زخم خورده ای
ما زخم خورده ایم

اما نمرده ایم
زیرا به قول شاعر رندان روزگار

»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما«

پس ما نمرده ایم
یعنی نمرده ای

پنجشیر دردمند ـ پنجشیر دردمند!

ACKU
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7 مادۀ
مغذی برای 50ساله ها

بخش چهــارم

هم زمان با باال رفتن سن، رعایت برخی نکاِت تغذیه یی برای افراد میانسال و 
سالمند به منظور حفظ سامت جسمِی آنان در این مرحله از زنده گی ضروری 

است.
افزایش سن  از  ناشی  تغییرات  دلیل  به  بعد،  به  از سن 50 ساله گی  افراد  تمام 
انواع  و  مصرفی  غذایی  مواد  تنوع  مورد  در  گذشته  از  بیش  باید  بدن شان،  در 
از  برخی  میان، مصرف  این  در  باشند.  بدن شان مطلع  نیاز  ریزمغذی های مورد 
اماح و مواد مغذی برای این گروه سنی بیشتر توصیه می شود که مهم ترین آن ها 

به شرح زیر است: 
D ویتامین    

در سال های اخیر، مطالعاِت گسترده یی برای بررسی اهمیت مصرِف این ویتامین 
به ویژه برای افراد ُمسن انجام شده، اما همچنان اکثریِت زنان به میزان کافی از 
آن مصرف نمی کنند. نتایج یک مطالعۀ اخیر نشان می دهد افراد بزرگ سالی که 
از سایر  بیشتر  برابر  پایین ترین میزان است، دو  D خون شان در  سطح ویتامین 
مردم در معرض مرگ ومیِر زودرس به هر دلیلی هستند. همچنین این مادۀ مغذی 
مهم در افزایش ایمنی، بهبود عملکرد ماهیچه ها و پیش گیری از آسیب دیده گی ها 

نقش دارد.
    کلسیم

کاهش  بیشتری  سرعِت  با  بدن  استخوان های  تراکم  ساله گی،   50 سن  از  پس 
تجربه  را  استخوان  شکسته گی  نفر  یک  زن،  سه  هر  از  که  گونه یی  به  می یابد 
می کند. بررسی ها نشان می دهد پس از یائسه گی زنان سه تا پنج درصد تراکم 
ماهیچه یی  انقباض  برای  کلسیم  می دهند.  دست  از  ساالنه  را  استخوان شان 
برای عملکرد مناسب اعصاب و  این مصرِف کلسیم  بر  ضروری است. عاوه 

حفظ تعادل اسیدی بدن موثریت دارد.
    پروبیوتیک ها

گوارشی،  سیستم  عملکرد  بهبود  بدن،  ایمنی  سطح  افزایش  به  پروبیوتیک ها 
سامت پوست، کاهش کلسترول بد خون، مبارزه با بیماری های بیره و کنترل 

وزن بدن کمک می کند.
    اسیدهای چرب امگا 3

و  بینایی و سامِت موی  قدرِت  بهبود  مغز،  نیز در حفظ سامت  اسیدها  این 
قلبی،  بیماری های  ماهیچه یی، کاهش  بهبود گردش خون، کاهش درد  پوست، 

افسرده گی و التهاب ها تأثیر مفید دارند.
    منیزیم

است.  موثر  احساِس شادابی  و  بدن  انرژی  در حفظ  معدنی،  مادۀ  این  مصرف 
ماهیچه ها و سیستم عصبی کمک می کند و موجب  به عملکرد طبیعی  منیزیم 
می شود ضربان قلب، ریتم مناسبی داشته باشد. همچنین این مادۀ معدنی برای 
قلبی  و  مغزی  سکتۀ  به  ابتا  خطر  کاهش  و  ایمنی  سیستم  استخوان ها،  حفظ 
توصیه می شود. عاوه بر این مصرف منیزیم در تنظیم شکِر خون و فشارِ خون 

نقش موثر دارد.
    فیبر

موادغذایی حاوی فیبر خوراکی به ثابت نگه داشتِن شکِر خون و کاهش واکنش 
انسولین و همچنین کاهش میزان هضم و جذِب مواد غذایی کمک می کند و در 
نتیجه باعث می شود احساس گرسنه گی به تأخیر بیافتد. به گفتۀ پزشکان، مصرف 
رژیم غذایی حاصل فیبر کافی، روشی مناسب برای کنترل وزن به حساب می آید. 
بررسی ها نشان می دهد که به ازای هر گرم فیبر مصرفی، حدود هفت کالری در 

بدن سوزانده می شود. 

منبع: سالمت نیوز

سـلطه و تعالـی اهلل )نامـی 
عربـی بـرای “خـدا”( و تأکید 

اسـام بر قادر مطلق بـودن و عالم 
مطلـق بودن الهـی )که برخـی از متفکران 

اسـامی را بـه نوعـی از بـاور به اصالـت علل 
موقعـی]۴0[ کشـانیده اسـت( هسـتۀ باورهای 
صادقـی را از یـک ماهیـت عقانـی، در کنـار 
ایـن دسـت از آیین هـا و تکالیـِف عملـی مثـل 
نمـاز، عبادت، خمـس و زکات، روزه گرفتن و 

رفتـن بـه حـج شـکل می دهد. 
عقانـی،  انسـجام  بـر  هـم  نیـز  یهودیـت 
هـم بـر صـدق و هـم بـر تأکیـد بـر تکلیـف 
درسـت )عمـل شایسـته]۴۱[، و نـه به شـکلی 
خیلـی اساسـی، بـر ارتدکسـی( تأمـل می کند. 
یقینـًا تکالیـِف عمومـی دینـی، اتحـادِ جهانـی 
یهودیـت را تقویـت می کنـد. عـاوه بـر ایـن، 
نیـز  را  دینـی  فلسـفۀ  از  مثال هایـی  یهودیـت 
در بـر دارد. امـا ضـرورت دارد کـه تنهـا بـه 
 Philo(عنـوان نمونه، به فیلون اسـکندرانی
و   ،)Judaeus,c. 20 bce–50 ce
ابـن میمـون)۱۱۳5–۱20۴( نگاهـی بیاندازیم. 
چنیـن متفکرانـی نـه تنهـا تأکیـد بـر تکلیـف 
درسـت و بـاور درسـت را منکـر نمی شـوند، 
بـه معیارهـای گوناگونـی در یهودیـت  بلکـه 

می کننـد.  توجـه 
فیلـون اهمیتـی جهانـی و کلـی را بـه موسـی، 
می دهـد.  َسـبَت  روز  بـه  و  معبـد  اورشـلیم، 
“به سـامانی”  بـر  موسـی،  قانـون  کارکردهـای 
]۴2[ جهـان تأکیـد می کنـد و انسـجامِ اصـل 
الهـی عقـل را در جهـان بـه نمایـش می گذارد. 
موسـی نـه یـک قانون گـذارِ صـرِف گروه گـرا 
]۴۳[ و یـا پیامبـِر یـک ملـت خـاص، بلکـه 
فیلسـوفی بـرای جهـان و میانجی یـی بین خدا 

 )Deut. 5: 5( .و انسـان بـود
بـه  را  سـینا  کـوه  بـه  موسـی  فیلـون صعـود 
نظـر  در  الهـی  ناحیـۀ  بـه  صعـود  عنـوان 
می گیـرد)Life of Moses ۱: ۱5۸(. او 
بـرای شـکل عقانـی دادن بـه وحـی خداوند، 
یعنـی همـان ]جملـۀ معـروف عهد عتیـق[ که 
“مـن همانـم که هسـتم”، میانجی گـری می کند. 
تمامـی معرفـت و خـرد،  بـه عنـوان تجسـم 
موسـی، حقیقتـًا واسـطۀ نوعـی از جهان بینـی 
فلسـفۀ دینـی می شـود. فیلون یک سیستم سـاز 
اسـت. این جنبـه از صورت مجادله یی توسـط 
گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  وولفِسـن  ای.  اچ. 
Philo, 2 vols. , Cam� )اسـت. 

 )bridge, MA: Harvard,۱۹۴7
دیگرانـی هـم فیلـون را به عنـوان یـک وامدارِ 
گوناگـون  منابـع  از  مشـخص  اندیشـه هایی 
فیثاغـوری،  اندیشـۀ  رواقیـان،  )افاطـون، 
تفاسـیر مرتبـط بـا کتـاب مقـدس اغلـب در 
می کننـد.  ماحظـه  تمثیلـی(  خیلـی  اَشـکاِل 
آن هـا چنیـن طـرح پرسـش می کننـد کـه او تا 
کجـا یهودیـت اسـکندریۀ قـرن اول را ارایـه 
چنیـن  مـور  اف.  جـی.  عـاوه،  بـه  می کنـد. 
اسـتدالل می کنـد کـه “یگانه گـی و عمومیـت”ِ 
یهودیـت “مبتنـی بر ارتدکسـی در الهیات نبود، 
بلکـه مبتنـی بـر یک ریختـِی ایـن آییـن بـود”. 
Judaism]۱۹27[, 2 vols. , Cam�(
 bridge, MA: Harvard, ۱۹۶۶,

 )vol. ۱, ۱۱۱
مـور چنیـن می نویسـد: »هـر جایـی کـه یـک 
یهـودی رفته اسـت، او حقیقتًا همان سیسـتِم... 
آیینـی را مثل... قوانین مرتبـط با رژیم غذایی... 
اَشـکالی از یاری رسـانی... عبـادات )مثل ِشـما 
و تِفیـاه(... اخاقیات دینی... و فهرسـت هایی 
ibid. , ۱۱0(از دعاهـای مقدس را می یابـد

یکتاپرسـتی   .)۱2–
بـر  تفکـر  “توسـط  یهـودی 

یکتایـِی وجـود... و مشـی متافیزیکـی 
اسـت«.  نیامـده  به دسـت  فلسـفه”  از... 

 )ibid. , ۱۱5(
بـا ایـن حـال، در هیـچ جنبه یـی نبایـد اغـراق 
کـرد. حکمـِت ادبیـاِت متـون مقـدس عبرانـی 
در زمینه هـای یقینـًا مشـترکی دربـارۀ ماهیـت 
خـدا و انسـان بـا پرسـش هایی کشـف شـده 
در فلسـفۀ یونانی مآبی و مراسـماِت تشـریفاتی 
مربـوط بـه مناجات نامـۀ عیـد فصـح ]۴۴[ کـه 
مبتنـی بـر خاطـرۀ الهیاتـی مشـترکی از اعمـال 
خداوند اسـت، با هم سـهیم می باشـند. مسـالۀ 
ارتباطـی شـخص وار بـا خـدا بـر پایـۀ آمـوزۀ 
لطـف میثـاق گونـه بـا خداونـد، و تـورات به 
هم چنیـن  و  خداونـد  مجسـم  وحـی  عنـوان 
آیین هـای واجـب پایه گـذاری شـده اسـت. 

فلسـفۀ  و  هندوییسـم  سـنت های  بیشـتر  در 
گزاره یـی  یـا  شـناختی  ادعاهـای  بودیسـم، 
محوریـت  بـا  معقـول،  حقیقـت  بـه  نسـبت 
را  زمینه یـی  آن هـا  امـا  کمتـری رخ می دهـد. 
بـرای بـاور و تکلیـف دینـی باقـی می گذارند. 
به راسـتی در ادیـان شـرقی، تمایـزی بنیادیـن 
بیـن “نمود” ]۴5[ و “حقیقت” ]۴۶[، در اعصار 
و  پارمنیـدس  از  غربـی  فلسـفۀ  از  مشـخصی 
یونانیان باسـتان تا بَردلی برجسـته بوده اسـت. 
بدین سـان در اَدَویتَـه )غیردوگانه انـگار( ِوَدِنته، 
مـکان و زمـان به عنـوان اموری بـه نهایت امر 

شـده اند.  ماحظـه  توهم آلـود 
منطقـی،  جنبـۀ  توسـیعی،  اصطاحاتـی  در 
شـناختی یـا عقانـی نـه تنهـا از دینی بـه دین 
دیگـر، بلکـه آن چنان کـه مـا مشـاهده کرده ایم، 
تفاوت هایـی  دارای  دیـن  همـان  درون  در 
مسـیحیت  می باشـند.  حجـم  و  وزن  در 
از  را  کارآمـدی  پاسـخ های  حتـا  اسـام  و 
بحث هایـی مشـابه دربـارۀ رابطـۀ بیـن وحی و 
جهان بینی هـای فلسـفی یـا ]وجودِ[ انسـجامی 

می یابنـد.  آن دو  بیـن  منطقـی 

     تجربـۀ دینـی: غائیـت و نزدیـک به 
تناهی  یـا  غایت ]۴۷[ 

سـویین بـرن، بـه تنـوع و گوناگونـی آن چـه 
بـه  دینـی”  “تجربـۀ  عنـوان  بـه  را  آن  مـردم 
پنـج  دادِن  تشـخیص  بـا  می آورنـد،  حسـاب 
The Ex� توجـه می کنـد.  اصلـی  )نمونـۀ 
istence of God]۱۹7۹[, Ox�
 ford: Clarendon Press,
نوعـی  گـروه،  اولیـن  در   .)۱۹۸۴,2۴۹–5۳
متعلـق “غیردینـی”ِ متعارف یا رویـدادی که به 
عنـوان نشـانی از خـدا، عامتی از سـوی خدا، 
یـا کاردسـتی خـدا، یـا به عنـوان آن چـه که به 

خـدا اشـاره دارد، “ماحظـه شـده اسـت”. 
کنـش  نظریـۀ  فضـای  در  ولترسـتورف 
 )speech act theory(گفتـاری
نشـان می دهـد کـه چه گونـه صـدای کودکـی 
مـورد  در  آگوسـیتن  تجربـۀ  در  می توانسـته 
شـنیدن کلمـات، “برخیـز و بخـوان” بـه عنوان 
صـدای خداونـد بـه حسـاب آیـد. ایـن امر به 
عنـوان فرمانـی الهـی بـرای خواندن بخشـی از 
نامـۀ پولـس بـه رومیـان نـزد آگوسـتین “بـه 

اسـت”.  آمـده  حسـاب 
 Divine Discourse:(

Philosophical Reflec�

 tion on the Claim that God
 Speaks, Cambridge: CUP,

 )۱۹۹5, ۱–۸ and ۹–2۱
در دومیـن گـروه، نشـان الهی یـا مواجهۀ الهی 
به واسـطۀ برخـی از متعلق هـا یـا رویدادهـای 
نامتعـارف میانجـی شـده اسـت. سـویین بـرن 
عمومـی”،  نامتعـارف  “متعلق هـای  بیـن  در 
عیسـی  رسـتاخیز  نمودهـای  از  رویدادهایـی 
یـا )آن چنان کـه مـا می توانیـم بـدان بیافزاییـم( 
بوتـۀ افروختـه در هنـگام وحـی بـه موسـی را 

مـورد ماحظـه قـرار می دهـد. 
بـرن،  سـویین  چهـارم  و  سـوم  گروه هـای 
نمونه هایـی از تجلیـاِت متعـدد “شـخصی” بـه 
افـراد، بـرای مثـال رویـای یوسـف در انجیـل 
متـی ۱ 20: ۱، یـا تجربیـات عارفانی که ممکن 
اسـت تجربۀ آن ها شـامل احساسـاِت سمعی و 
بصـری گـردد را در بر می گیـرد. و در آخر، در 
گـروه پنجـم، نیازی بـه این که متعلقـی در مقام 
واسـطه، شـامل حادثه یا احساسـی قـرار گیرد، 
نیسـت. هـر شـخصی ممکن اسـت از خـدا یا 
برخـی حقایـق متعالی که زنده گـی او را تحت 

تأثیـر قـرار می دهد، آگاه شـود. 
در نوشـته های مقـدس یهودیـت، مسـیحیت و 
اسـام، فـرض این کـه چنیـن آگاهی یـی بایـد 
نیازمنـد ایـن باشـد کـه توسـط “زمینه چینـی” 
شـود،  تحریـک  روانـی  عملیـات  از  نوعـی 
طرح هـای  برخـاف  اسـت.  غیرضـروری 
فوئربـاخ، نیچـه و فرویـد، یـک پیامبـر ممکن 
اسـت وحیـی را دریافـت کنـد کـه، حقیقتـًا با 
او  عایـِق  و  خواسـت ها  امیدهـا،  انتظـارات، 

مغایـر باشـد. 
پژوهـش انجـام شـده در اواخـر قـرن بیسـتم 
در تشـریح تغییـر کیـش پولـس رسـول، چنین 
پیشـنهاد می کنـد کـه ظهـور مسـیح بـر او در 
قـرار  پیش فـرض  از  بـه دور  دمشـق،  جـادۀ 
دادِن هرگونـه زمینه چینـِی مربـوط بـه عملیات 
روانـی، بـه عنوان امـری تحمیلی بـر او، آن هم 
خواسـته های  و  انتظـارات  همـۀ  مقابـل  در 

داد.  قبلـی اش رخ 
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یما ناشر یکمنش
هنوز  و  بود  محبوب  سال ها  عشقری  چرا 

این قدر محبوب است؟
بودن شان  که  هستند  شاعرانی  زمانه یی،  هر  در  ظاهراً 

روزگار  نیست.  فاجعه  نبودن شان  ولی  می شود  دیده 
عشقری نیز خالی از طنیِن نام های پُرآوازه نیست اما عصر 
شاعراِن بزرگ نیز به حساب نمی رود. تکرار و کهنه گی، 
ذهن و زباِن اکثِر شاعران را پُر کرده؛ از دو ـ سه استثنا که 
بگذریم، عرصۀ رقابت آن قدر فراخ نیست که نام عشقری 
در میان نام های بسیار، کم رنگ شود و در حافظه ها نماند. 
چاپ  پایتخت  در  هرچه  است؛  پایتخت نشین  عشقری 
می شود، در والیات دست به دست می گردد اما آن برِگ 
می شود،  چاپ  والیات  در  که  هم  درویشی  تحفۀ  سبز 
به سختی تا کابل می رسد؛ کابلی که از هر نگاه، چه کمی و 
چه کیفی، امکانات بیشتر و بهتر نسبت به هر جای دیگر 
دارد. طالع خوِش عشقری در این است که در پایتخت 
نام آور  برای  مکان  مطمین ترین  که  می برد؛ شهری  به سر 
شدن است. همنشینی عشقری با صاحب نظران و شاعران 
به نامِ عصر در کابل نیز برای او محبوبیت و آوازه یی به 

همراه داشته است.
انتقادی  و  اجتماعی  موضوعات  از  خالی  عشقری،  شعر 
و  ریایی  زهد  مردم،  مال  فرارها، ضبط  تبعیدها،  نیست. 
مسایل مشابه دیگر، گاه گاه در شعرش منعکس می گردد 
نعتیه ها،  می سازد.  نزدیک تر  مردم  دل های  به  را  او  و 
حمدیه ها و منقبت های فراواِن او را نیز باید یکی از علِل 
این ها،  از  جدا  ولی  دانست؛  او  به  مردم  داشتن  محبت 
عمده تر  علِت  چند  این  در  را  او  محبوبیِت  بتوان  شاید 

خاصه کرد: 

     داشتن طبع روان و استعداد سرایش شعر
توان مندی آفرینش شعر را که سرچشمه از استعداد فطری 
دانست.  او  محبوبیِت  اصلی  رکن  می توان  می گیرد،  او 
گریخته  و  جسته  آخوند،  نزد  صباحی  چند  عشقری 
چیزهایی آموخته و بعد با جست وجو در ُجنگ های شعر 
و شرکت در محافل ادبی و ممارست در شعرگویی، به 
کسب سواد پرداخته است. او در مجموع، کمتر به زبان 
ادبی عصر خود شعر گفته است. او در شعری که سرودن 
آن را با زبان ادبی آغاز می کند، زیاد نمی پاید. بعد از چند 
مصرع، سراغ زبان گفتار می رود؛ زیرا از سویی این زبان 
تخیاتش را بیشتر مجال می دهد و از سوی دیگر، زبان 

ادبی زبانی ست که او آن را فرا نگرفته است. 
به  فراوان  او  شعِر  در  ادبی  زبان  با  گفتار  زبان  ترکیب 
با صمیمیت و  ماحول خود  با  چشم می خورد. عشقری 
شاعرانه گی برخورد می کند و هستی را همچون شاعری 
راستین، ملکیِت خود می داند. بی هیچ پروا و هراسی عناصر 
پیراموِن خود را به شعر دعوت می کند؛ از همین جاست 
اما  و  امروز  زنده گی  مربوط  که  واژه هایی  و  کلمات  که 
تولید زبان های بیگانه است نیز در شعر او حضور دارد، 
تایر،  انجنیر،  اتمی،  بم  اتومات،  ریکاردر،  تیپ  چون 
سینما، فیشن و بی شماری دیگر. تشبیهات عشقری اغلب 
اطراف  در  تمامًا  تشبیه  عناصر  است.  ملموس  تشبیهات 
ما یافت می شود. اگر ترکیبات انتزاعی گاهی در شعرش 
اول  قدم  در  دیگران،  تأثیرپذیری مستقیم  از  آمده، شاید 
بیدل، باشد که عشقری به او ارادِت خاص داشته و در 

محافل بیدل خوانی اشتراک می کرده است.
به وصلت دوش بودم در خیال آباد تنهایی

گرفتم نیم شب زلف سخن سایت، خدا گفته
تصویرهای دور از ذهن، در اشعار او کمتر دیده می شود. 
با این که تصویرهای بکر کمتر دارد اما تصویرهای معمول 
را دوباره گاهی با تصرف و بعضًا خوب استفاده می کند.

عشقری مو فتاده در چشمت
ورنه آن شوخ را کمر نبود

غزل عشقری، ساده و بدون تکلف است. بی آن که قصد 
مقایسه باشد، گاه می شود بیتی از صوفی را به جای بیتی 

از امیر خسرو گذاشت، مثًا این دو بیت را: 
ساقی به گردش آر صراحی و جام را

مطرب بخوان و داعیه، ماه صیام را
آباد می نمایی دل هر خراب را

بگرفته ای به دلبری کار ثواب را
یا این دو بیت امیر خسرو را می شود خیال ابیات عشقری 

کرد: 
ای شده ماه نما دیدۀ بدخوی مرا 

دیده ای هیچگه آن ماه جفاجوی مرا
نتواند که کسی را نکشد با آن روی
بت  آن  من  به  واگذارید 

بدخوی مرا
عشقری صاحِب 

غزلیات 

مخصوصًا  و  گلچین 
است.  خوب  تک بیت های 

از  زیادی  تعداد  و  غزل  تا  چند 
بسیار  دروازۀ  و  آوازه  امروز  او  ابیاِت 

دارد. 
عنوان  به  و  است  شوخ طبع  شاعری  فطرتًا  عشقری 

چاشنی کام، اکثراً شوخ طبعی را مد نظر داشته است. این 
شوخ طبعی باعث می شود که ابیات انتقادی او نیز راه خود 
را زودتر و آسان تر به دل ها باز کند. از طرف دیگر، زبان 
است؛  مساعد  شوخ طبعی  برای  خود  عشقری  بی پیرایۀ 
زیرا تکلف در زیبایی کام، باالاجبار باعث عطف توجه 
برای  که  مرثیه یی  در  حتا  او  نمی گردد.  دیگر  جانب  به 
استاد قاسم می سراید، اشاره به گل بازی استاد دارد. این 
طبع شوخ آن جاها بیشتر به دردش می خورد که کلمات 

نأمانوس و بیگانه را داخل شعرش می کند. 
ایراد  آن  بر  نباید  که  می گفته اند  عشقری  شعر  مورد  در 
گرفت و آن را دست زد؛ زیرا به عوض آن که خوب تر 
شود، بدتر می شود. ولی این حرف اگر در مورد شعرهای 
از  زیادی  قسمت  مورد  در  کند،  هم  صدق  او  خوِب 

اشعارش صدق نمی کند. 

     استفاده از زبان گفتار
بیشتر  او  دارد،  فلکلور  فرهنگ  از  مایه یی  عشقری  شعر 
زباِن کوچه است؛ شاعر مردماِن ساده است. زبان  شاعر 
شاعرانۀ کوچه با عشقری یک بارِ دیگر بیان شده است. 
در  می توان  را  عصر  فراواِن  عنعنات  و  رسوم  عادات، 
شعر او پیدا کرد. او از چیزهایی می گوید که در زنده گی 
برای  او  تشبیهات  مثًا  اگر  است.  مطرح  مردم  روزمرۀ 
خواننده نو باشد، عناصر تشبیه آشنا و شناخته شده است. 
تشبیه سراپردۀ  است«؛  مور  بال  این جا کمپ شاهی  »در 
شاهی به بال مور شاید جدید نباشد، اما »کمپ شاهی« 
شاه  نشیمنگاه  به  عشقری  عصر  در  فقط  که  است  نامی 
»فرقه  اردوی خوبان«؛  مشر  »فرقه  مثًا  یا  می شده؛  گفته 
مشری« منصبی است که فقط در قرن حاضر بدین نام یاد 
زبان  از  او،  مشهور  شعرهای  بیشتر  ردیف های  می شود. 

گفتار و ترکیبات معمول روزمره است: 
»غنیمت است«، »جور هستی بخیر هستی«، »ترا چی؟«، 
چی  گپ  »پشت  گفته«،  »خدا  گردم«،  سرم  »خیرات 
چقدر  وا  »وا  می داند«،  خو  خدا  ندانی  »تو  می گردی«، 

خوب«. 
در پهلوی ترکیبات دیگر زبان گفتار، مثل ها و واژه های 
عامیانه، این ردیف ها کمِک خوبی بوده برای این که مردم 
اشعار او را به حافظه بسپارند. در جامعه یی که بی سوادها 
و کم سوادها در اکثریت هستند، زبان گفتار می تواند در 
تعیین شهرِت شاعر بسیار بااهمیت باشد. ولی به هر حال 
نادیده نباید گرفت که بهترین های عشقری آن هایی است 
که زبان ادبی در آن ها می چربد و زبان گفتار در آن ها در 

حد اعتدال به کار گرفته شده است. 

     آشنایی صوفی عشقری با اهل موسیقی 
را  خود  محبوبیِت  و  شهرت  از  قسمتی  عشقری  صوفی 
مدیون آشنایی با اهل موسیقی است. گلوی آوازخوان های 
ما چه از طریق رادیو کابل و رادیو افغانستان و چه هم 
او  آثار  نشر  و  برای پخش  آن، وسیلۀ مطمینی  از  بیرون 
بوده است. با این که او با مطبوعات همکاری داشت، اما 
اقبال  او  مرِگ  از  او چند سال پس  اولین گزیدۀ شعری 
موسیقی  اهل  این  وسیع،  صورت  به  یعنی  یافت.  چاپ 
بود که به جای کتاب، شعر عشقری را گوش به گوش و 

خانه به خانه می رساند. او هم با ساز و آواز و هم با اهل 
آن رابطۀ نیک داشت. از سازها و اصطاحات موسیقایی 
در شعر او بسیار یاد شده است. برای اکثریت مردم که 
سواد خواندن و نوشتن نداشت، شنیدن شعِر او از البه الی 
یا الاقل  به خاطر سپردن و  برای  امواج موسیقی، راه را 
شنیدن آن هموار می کرد. معرفی شاعر توسط آوازخوان 
این امتیاز را دارد که خواننده شعرهای برگزیده و انتخابی 

شاعر را آهنگ می کند.  
از  زیرا  بوده؛  بلند  عشقری  اقبال  گویا  قسمت،  این  در 
را  او  شعرهای  همه  از  بیشتر  او،  معاصر  شاعران  میان 
برای موسیقی برگزیده اند. اولین بار، استاد قاسم این غزل 

عشقری را خوانده بود: 
عمری خیال بستم من آشنایی ات را
آخر به خاک بردم داغ جدایی ات را

از  جدا  که  عصر  بی همتای  استاد  توسط  خواندن 
موسیقی، به خاطر حفظ شعر بسیار، پُرآوازه بود، 
سبب شد موسیقی دان های دیگر نیز به شعر 
او توجه کنند. استاد سرآهنگ، استاد 
هماهنگ  حاجی  رحیم بخش، 
فواد  تا  خرابات،  از  دیگران  و 
رامز، وحید قاسمی و فرهاد دریا 
از  دیگر  بسیار  آوازخوان های  و 
کدام  هر  که  هستند  هنرمندانی  جمع 
غزل  تنها  خوانده اند.  را  او  شعِر  چندین 

حال  تا  را  نشکند«  نیستان  در  نی  قدت  سرو  »همسر 
من در شش آهنگ مختلف شنیده ام: یکی آهنگی است 
به  را  آن  او  شاگرد  آهنگ  الفت  که  سرآهنگ  استاد  از 
در  ۱۳۴۸ خورشیدی  سال  در  آهنِگ خود  اولین  عنوان 
با  را  شعر  این  آهنِگ  الفت  کرده.  ثبت  افغانستان  رادیو 
نیز اجرا  »ترانه ساز«  از ساخته های شاه ولی ولی  آهنگی 
کرده است؛ این غزل را امانی، احمدولی، وحید قاسمی 
و فرهاد دریا هم خوانده اند. شعر عشقری شاید به سبب 
گفتار،  زبان  به  نزدیکی  و  بودن  عاطفی  بودن،  بی پیرایه 
نوعی موسیقی پذیری نیز در خود داشته باشد که این گونه 

اهل موسیقی را هنوز به سوی خود می کشاند. 

     خصوصیات اخالقی 
پیشۀ پدری اوست،  از تجارتی که  درهمان آغاز جوانی 
در  را  زنده گی  ندارِ  و  دار  آهسته آهسته  شد.  روگردان 
مجالس  آراستن  پی  در  و  شاعری  راه  در  دوستان،  پای 
را  تنها زیست، ولی سخاوت  فقیرانه و  داد.  باد  بر  شعر 
هیچ گاه فراموش نکرد. از میان ثروت های بی شمار، عشق 
را انتخاب کرد و واژۀ عشق را در تخلص شعری خود 
چنان عجین کرد که از »اشقری«، »عشقری« ساخت.)۱( 
و  جوان مردی  شیوۀ  و  ریخت  دوستی  طرح  کاکه ها  با 

وارسته گی آن ها را برگزید. 
برای مردم هم روزگار او، زنده گی عشقری نمونۀ تیپیِک 
ما،  اذهاِن  در  امروز  است.  مناعت  و  پارسایی  قناعت، 
عشقری بسته گی عجیبی با جوان مردی، بی نیازی، قناعت، 

کهزاد  یوسف  است.  کرده  پیدا  کابل  با  و  شاعرانه گی  با 
وقتی در مورد خرابات می نویسد، از دکان عشقری آغاز 
می کند: »این مرد سمبول زنده یی از کوچۀ شوربازار بوده 
و مورد احترام همۀ مردم قرار داشت. الماسی اگر در سینۀ 
خاک افتاده باشد، آن الماس صوفی عشقری خواهد بود 
که در آغوش شوربازار تا آخرین لحظات عمر زنده گی 
کوچۀ  این  تماشایی  پدیده های  از  آغازی  او  دکان  کرد. 

تاریخی بود«. )2( 
وقتی برای ما خود هنرمند مهم تر از اثر هنرمند باشد، این 
بیشتر شدِن  ویژه گی های اخاقی مورد پسند جامعه، در 
از  نیست. یک مصرع خواندنی که یکی  بی تأثیر  شهرت 

طرف داراِن او برایش سروده چنین است: 
     نَرِ تمام شاعر دنیاست، عشقری!

محبوبیت  حاضر،  قرن  شاعران  میان  در  بگوییم  اگر 
حقیقت  از  دور  آن قدرها  است،  رشک برانگیز  عشقری 
او  محبوبیت  کنند  فکر  بسیاری ها  شاید  بود.  نخواهد 
متناسب با توانایی های شعری او نیست. اما هر چه باشد، 
باسوادهای  عام و هم  مردم  میان  او شاعری ست که هم 
شعرخوان، طرف داران بی شمار دارد. چاپ کتاب »شرح 
حال و تحلیل صوفی عشقری« در سال ۱۳57 خورشیدی 
نشانه های  از  یکی  می توان  را  رحیمی  نیاب  توسط 
محبوبیت عشقری میان مردم و قشر کتاب خوان دانست. 
مخصوصًا که فراموش نکنیم در کشور ما در مورد شاعران 
معاصر، کتاب و رساله نمی نوشته اند و امروز هم چندان 

نمی نویسند.
شعر عشقری، به پرنده یی کوچک و شادی شبیه است که 
اگرچه پرواز اثیری در توانش نیست، ولی این جا و آن جا 
در پرواز است. شاید هم صفای خواب رنگیِن کودکانه یی 
را ماند که پیرانه سر سراغ آدم را می گیرد. او هنوز محبوِب 
را  محبوبیت  این  عمِر  زمان،  فقط گذشت  اما  دل هاست 

نشان خواهد داد.

     پی نوشت ها: 
۱ـ عشقری چون در کودکی نسبت به همساالن تنومندتر 
بود، او را »اشقر دیوزاد« می گفتند که نام اسپی است در 
کتاب امیر حمزۀ صاحب قران. او در اوایل شاعری خود 
اشقری تخلص می کرد و بعدها آن را به عشقری تبدیل 
او حرف عشق شامل  زیرا می خواست در تخلص  کرد، 
باشد. چنان که خودش گفته بود: »عین حرف اول عشق 

است و عشق پاک است«. 
در مجلۀ کابل در سال ۱۹۳5 حینی که از همکاران قلمی 
چاپ  هنگام  اما  نوشته اند،  اشقری  را  او  کرده اند،  یاد 
غزل »به این تمکین که ساقی...« در سال ۱۹۳۹ میادی، 

تخلصش عشقری نوشته شده است.
2ـ کهزاد، محمد یوسف، جلوه های زیبایی در هنر، مطبعۀ 

دولتی، ۱۳۶۶ کابل، صفحه 20۶. 

ی
ا عشقر چــــر

حمبوباست؟

ACKU
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ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  شهيد  بنياد 
فعاالن  و  نهاد ها  از  همایشی  طی  افغانستان، 
كه  همایش  این  در  كرد.  تقدیر  مدنی  جامعۀ 
جمع  شد،  برگزار  كابل  در  یک شنبه  دیروز 
و  ها  رسانه  ملی،  های  شخصيت  از  بزرگی 
خانوادة ورزش كشور اشتراک نموده بودند و 

به تعداد 50 قاب تقدیر نامه اهدا گردید. 
طی این محفل، ضمن صحبت پيرامون اهميت و 
رسالت جامعۀ مدنی در ترویج ارزش های مدنی 
و بسط حوزة عمومی، همچنان تفاهم گردید كه 
با  ملی  فراخوان  بزرگ  كنفرانس  یک  بزودی 
مسووليت شورای آجندای ملی در كابل برگزار 
خواهد گردید. طی این فراخوان ملی، همگام و 
همراه با نخبگان كشور، نهاد ها و فعالين جامعۀ 
مدنی، مشکالت كالن كشور را تشخيص و راه 

حل هایی تجویز خواهند نمود. 

را  مسعود  احمدولی  سخنرانی  کامل  متن  زیر،  در 
می خوانید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 با تقدیم سام خدمت تمام حضار گرامی، شخصیت ها، 

نخبه گان و فعاالن جامعۀ مدنی و مهمان عزیزالقدر.
سپاس از این که دعوت ما را لبیک گفته، تشریف آوردید. 
اجازه دهید پیش از این که محفل را آغاز کنیم، به روح 
شهدا و کسانی که همه روزه در دفاع از این وطن جان 
برای  به خصوص  از دست می دهند دعاکنم و  را  خود 
استاد محب بارش، رییس پیشیِن دانشگاه البیرونی که 

امروز دنیای فانی را وداع گفت، درود بفرستیم.
بنیاد شهید مسعود طی یک دهه همگام با فعالیت های 
فرهنگی  به خصوص در بخش ترویج و تبلیغ فعالیت های 
ارزش های  و  شهروندمحوری  مدنی،  مبارزات  مدنی، 
داریم  افتخار  امروز  است.  داشته  فعالیت هایی  انسانی 
که این بنیاد از فعاالن و نهادهای مدنی تقدیر به عمل 
می آورد و در حقیقت از آزادی، دموکراسی، عدالت و 

شهروندمحوری تقدیر صورت می گیرد. 
امروز که کشور ما در تونلی از نامایمات قرار دارد و 
از هر طرف آماج تهدید افراط گرایی، تحجر، تعصب، 
تروریسم و ... قرار گرفته است، تنها روزنۀ امید مردم؛ 
نخبه گان و فعاالن جامعۀ مدنی استند که این کشور را 
سمت وسو می دهند. بناً ما امروز جمع شده ایم تا بتوانیم 
به خاطر  را  واحد  که یک سنگر محکِم عدالت خواهی 
حفظ دست آوردهای پانزده ساله و  تهدیدهای پیش رو 
حفظ بکنیم و مردم خود را از این بدبختی نجات دهیم.
جامعۀ  فعالیت های  بخش  در  مسعود  شهید  بنیاد 
آن  یادآوری  که  است  کرده  زیادی  تاش های   مدنی 
در  فعالیت ها  این  است.  بیرون  محفل  این  از حوصلۀ 
بخش  در  و  عام المنفعه  فرهنگی،  صحی،  بخش های 

سیاست گذاری ها بوده است.
این بنیاد در طول یک دهه توانسته است کتاب خانه ها 
را همکاری  پروژه های صحی  کند،  تأسیس  مکاتب  و 
متأسفأنه  اما  نماید.  برگزار  فرهنگی  محافل  و  نموده 
نتوانستیم  ما  تبلیغاتی  بر ضعف  بنا  دهه  یک  در طول 
کنیم که  باید معرفی  به شکِل شاید و  را  بنیاد  این  که 
چقدر توانسته در فعالیت ها با جامعۀ مدنی هگام باشد. 
امروز ما در یک وضعیت جدید قرار داریم، دوره های 
مقاومت و جهاد افغانستان سپری شد، مردم از ارزش ها 
از  اما هر کشوری پس  دفاع کردند،  نوامیس کشور  و 
جنگ مشکاِت دیگری می داشته باشد؛ افغانستان نیز به 
نامایمات و بحران ها سردچار  آشفته گی های سیاسی، 

شد.
زیادی  فرصت های  اخیر  دهۀ  یک ونیم  در  ما  گرچه 
یک  در  می  توانسیتم  که  حالی  در  دادیم،  دست  از  را 
وضیعِت بهتر قرار بگیریم، اما بنا بر فرصت سوزی هایی 
که صورت گرفت، نتوانستیم. امروز تنها حرِف ما این 
است که چطور نهادها و فعاالن جامعۀ مدنی، احزاب و 
شحصیت های دلسوز و نخبه گان کشور دست به دست 
آشفته گی های  اساس  به  که  خایی  بتوانند  داده،  هم 

سیاسی به وجود آمده است را پُر کنند.
چنان چه این بنیاد در بُعد فرهنگی فعالیت هایی داشته، 
داده  انجام  فعالیت هایی  هم  سیاست گذاری   بُعد  در 
است. شما شاهد استید که ما در طول چند سال تحت 
انجام دادیم.  فعالیت های گسترده  عنوان آجندای ملی، 
تمام  که  داشتیم  رای زنی هایی  و  سمینار ها  نشست ها، 
آن ها به خاطر این بوده که چگونه ممد این وضعیت واقع 
شویم و بتوانیم این کشور را از این حالت بیرون بکشیم.

در واقع دولت وحدت ملی که امروز ما با  نام آن آشنا 
استیم، ابتدا ابتکار شورای آجندای ملی بوده، و ابتکارِ 
برخی بزرگوارانی که در این شورا سهم داشته اند، بوده 
است. پیش از این که آقای جان کری بیاید و واژۀ دولت 
وحدت ملی مروج شود، اعضای شورای آجندای ملی 
بودند که این پشنهاد را به دولت افغانستان، سیاسیون و 

نامزدان محترم ارایه کردند. 

اما آن چه را ما پیشکش کردیم، دولت وحدت ملی با 
تمام مولفه ها، مبانی و معنا بود. دولت وحدت ملی با 
که  بود  ملی یی  دولت وحدت  بود،  واحد  دیدگاهِ  یک 
دهد،  نجات  پراکنده کی  این  از  را  کشور  می توانست 
سهیم  آن  در  نخبه گان  که  بود  ملی یی  وحدت  دولت 
باشند و اعتماد مردم را به دست بیاورند و ... مولفه های 
زیاد داشت. اما متأسفانه امروز آن چه را که ما می بینیم، 

با دولت وحدت ملی یک تفاوت آشکار دارد.
ما پیش  از این گفته بودیم که دولت وحدت ملی در 
افغانستان یک نیاز ملی و سیاسی است که بدیل ندارد، 
ما گفته بودیم که می توان با ایجاد دولت وحدت ملی 
به طرف یک دولت ملی تمام عیار، صلح و ثبات برویم. 
مطمین  استم اگر ما  دولت وحدت ملی با چارچوب های 
تعریف شدۀ آن را ایجاد می کردیم، امروز اوضاع بهتر از 
این بود. بیشتر از این گله گزاری از دولت وحدت ملی 
فعلی ندارم، امیدوارم که این ها موفق شوند و بتوانند در 

عملی ساختِن توافق نامه یک قدم دیگر بردارند.
مختلف  ابعاد  می دانند،  همه  را  کشور  امروز  وضعیت 
یک  از  تنها  اگر  است،  بحرانی  مردم  معیشتی  امنیتی، 

فرار  کشور  از  این که جوانان  کنیم؛  آن صحبت  بخش 
می کنند در حقیقت سرمایه های این کشور فرار می کنند، 
این حالت هیچ گاهی در افغانستان نیامده است، هرچند 
در دوران جهاد مردم به شکل کتله یی افغانستان را ترک 
کردند، اما این که جوانان که مغز ها و انرژی افغانستان 
هستند کشور را ترک می کنند، نظیر نداشته و بار نخست 

است.
این که چرا این کار صورت می گیرد، می خواهم بگویم 
شنیده اید،  را  مظروف  و  ظرف  مقولۀ  حتماً  شما  که 
انجام  را  کاری  دارد  توان مندی  که  مظروف کسی ست 
دهد، ولی ظرف جا و مکانی ست که این توانمندی ها 
بنا  افغانستان  در آن مجال ظهور می یابند . متأسفأنه در 
بر نبود مظروف، جوانان و ظرفیت های کشور در حال 

فرارند که یک ضایعۀ کان است.
این  که  استیم  امیدوار  داریم،  ما  که  را  توافق نامه یی 
توافق نامه عملی شود، هرچند تاش  های زیاد صورت 
قوی  بسیار  ارادۀ  و  بزنند  دور  را  توافق نامه  تا  گرفته 
یاد  به  اما  نشده،  دیده  توافق نامه  کردن  عملی  به خاطر 
داشته باشید که دور زدن توافق نامه خود بحران جدید 
را خلق خواهد کرد. امیدوار استم که هرچه زودتر این 
توافق نامه عملی شود  تا بتوانیم که به یک مرحلۀ دیگر 

برسیم.
است؛  این  از  فراتر  افغانستان  نخبه گان  رسالت  اما 
به آزادی و  افرادی که  نخبه گان، فعاالن جامعۀ مدنی، 
انسان محوری معتقد هستند، مسوولیت شان فراتر از یک 
توافقنامه است، این ها مسوولیت احاقی، سیاسی، دینی 
و ملی دارند، بناً به خاطر رسیده گی به این مسوولیت ها 
به  باید  که  افغانستان  گذار  مرحلۀ  این  در  به خصوص 
طرف صلح، ثبات و استقرار یک نظام که قابل قبول به 
همه باشد برویم، بهتر است که یک نگاه استراتژیک به 

مسایل داشته باشیم. 
وقتی می گوییم نگاه استراتژیک به مسایل داشته باشیم، 
چگونه  را  آمده  به وجود  معمای  که  معناست  این  به 
ملی  مسایل  به  می توانیم  چگونه  کنیم.  حل  می توانیم 
سیاست های  از  پوپولیستی،  حالت  این  از  و  بپردازیم 
ایدیولوژیک، سیاست های قومی، تباری و وابسته گی ها 

بیرون شویم. دیگر این ها جواب گو به افغانستان نیستند. 
کان  دیدگاه  و  استراتژیک  نگاه  یک  افغانستان  در 
افغانستان  مدنی  جامعۀ  قسمت  این  در  که  است  نیاز 
می تواند همکار و همگام باشد، به خصوص در قسمت 

سیاست گذاری ها. 
فراموش نکنیم که ما همواره گفتیم که مردم افغانستان 
مسوولیت  خود را انجام داده اند، جهاد و مقامت کردند 
افغانستان  نخبه گان  اما  دفاع کردند،  این سرزمین  از  و 
ایجاد  دولت  باید  و  داشتند  دولت داری  مسوولیت  که 
مانده اند.  ناکام  می کردند،  رسیده گی  مردم  به  و  کرده 
این جاست که مردم افغانستان از سیاسیون و ما و شما 
نخبه گان توقع دارند، آن ها دفاع کردند و شهید دادند، 
آن ها از ما و شما می پرسند که آیا این ها می توانند کشور 
را به سرمنزل مقصود ببرند یا نی. این مسوولیِت ما و 
شما است، اگر فکر می کنید که این مسوولیت مربوط 

حکومت می شود، اشتباه است! 
حکومتی که به یک بن بست درونی گرفتار باشد و نتواند 
سند مشروعیت و الفبای خود را عملی بسازد، ]انتظار از 
آن[ مشکل خواهد بود و وقتی ما چنین در مضیقه قرار 

داشته باشیم، چشم مردم افغانستان به طرف شماست و 
شما باید تکان بخورید. بناً ما اعام می کنیم که باید به 
عنوان یک سنگر برای این که کشور را به یک صلح و 

ثبات برسانیم، باید صدای خود را متحدانه بلند کنیم. 
مرتبه  هر  که  نمی شود  هستید،  و چی  کی  منتظر  شما 
یک خارجی بیاید و تأیید بکند. پس خود ما چی؟ اگر  
بخواهیم در این کشور صلح بیاوریم، کلید صلح پیش 
خود ما است و کلید جنگ پیش دیگران. هرکس منافع 
خود را دارد، اگر ما نتوانیم به یکدیگر دل  بسوزانیم، از 
یک خارجی چه توقع داریم. آن چه منافع آنها ایجاب 
کرد می کنند وگر نکرد، نه. بناً این تاش را ما می خوهیم 
مدنی،  جامعۀ  فعاالن  نخبه ها،  پی گیری  به  دهیم  انجام 
اندیشه ورزان و افرادی که به این کشور تعهد دارند، یک 

تاش پیگیر می خواهد تا به این جا برسیم. 
آن چه امروز در این محفل سپاس گزاری می خواهم به 
شما بگویم این است که بیایید به  زودی یک فراخوان 
ملی بدهیم به مردم افغانستان و یک راه کار ملی را با هم 
بتوانیم  این قسمت  امیدوار هستیم که در  کنیم.  تفاهم 
از  نمی توانیم؛  کرده  کاری  به تنهایی  کنیم.  کار  یک جا 
هر قوم و هر تباری که هستید، مسایل ملی افغانستان 
اولویت دارد. باز تکرار می کنم که آجندای قومی، تباری، 
شخصی و سیاست های پوپولستی هیچ نتیجه یی ندارد 
و نمی دهد. امروز مردم بیدار شده و هر فرد حِق خود 
را می طلبد. جوان افغانستان شعور سیاسی بلند دارد؛ بنًا 
تا یک برنامۀ ملی ایجاد نکنیم، ممکن نیست که ما به 

مقصد برسیم.
مجلِس  یک  که  می خواهیم  به زودی  که  می کنم  تأکید 
کان داشته باشیم و این مجلس بدون شما نمی شود. در 
این مجلس می خواهیم از نشانی دلسوزان، متحدین و 
کسانی که نخبه  گفته می شوند، به مردم افغانستان یک 

نوید بدهیم.
فراموش نکنیم که حرِف ما برای براندازی نظام نیست 
کشور،  نظام،  نیست؛  فرد  چند  به  متعلق  هم  نظام  و 
حکومت، فرد فردِ ما و شما هستیم. کسانی که می  گویند 
که ما را شما انتقاد نکنید در غیر آن نظام از هم می پاشد، 
درست نمی گویند. نظام مربوط یک کشور است؛ از یک 

فرد یا دو فرد نیست. بیایید یک صدای واحد را بلند 
کنیم و باز تکرار می کنم که به  زودی برویم به طرِف یک 
فراخوان ملی. به مردم افغانستان نوید و امیدواری بدهیم 

و در درد و رنج مردم افغانستان خود را سهیم بدانیم.
در اخیر فقط خاطره یی را قصه می کنم که ما را به این جا 

کشانیده است؛ امیدوارم که جالب باشد: 
تماس  زیاد  آمر صاحب شهید  با  مقامت  من در دورۀ 
مقاومت  در  شما  که  می کردم  تأکید  همواره  داشتم. 
هستید و این مقامت نیاز به یک سازماِن سیاسی دارد 
وقت ها  بسیار  کند.  بلند  را  مقاومت  صدای  بتواند  که 
گذشت، سپس آمر صاحب شهید به من گفتند که حاال 
آنها  با  یک جا  تا  کنید  را جمع  روشن فکران  می توانید 
بتوانیم یک برنامۀ ملی در پیوند با مجاهدین افغانستان 
افغانستان  آیندۀ  نقشه  و  بزنیم  پُل  یک  و  باشیم  داشته 
بسازیم.  افغانستان  مجاهدین  و  ملی گراها  با  را یک جا 
به خاطر هدایت آنها بود که در آن زمان بیشتر کسانی 
که اندیشه ورزان کشور بودند در اروپا و امریکا زنده گی 
دارند،  حضور  هم  این جا  برخی های شان  و  می کردند 

جناب داکتر صاحب رهین و... حضور دارند.
پس از این که تمام اندیشه ورزان کشور جمع شدند، سه 
روز گفتمان تشکیل دادیم، پس از سه روز آمر صاحب 
شهید از این کار بسیار استقبال کرد و گفت که زماِن آن 
رسیده که یک راهکار ملی ایجاد کنیم و به سمت آیندۀ 

افغانستان برویم.
در  او  بود؟  گفته  شهید  آمر صاحب  را  گپ  این  چرا 
و  بود  کرده  پیدا  کامل  شناخِت  دشمن  از  حقیقت 

می دانست که دشمن کیست.
در مرحلۀ دوم، مقاومت ملی را ایجاد کرده بودند تا در 
مقابل دشمن ایستاد شوند و در مرحلۀ سوم می خواستند 
را  افغانستان  مردم  بتوانند  تا  باشد  ملی  برنامۀ  یک  که 
رهبری کنند. پس از آن که خواستیم مراحل عملی اش را 
ایجاد کنیم، آمر صاحب به شهادت رسید و آن پروسه 

ناتمام باقی ماند.
اندیشۀ  اما  نیست،  ما  میان  در  صاحب  آمر  گرچه  بناً 
سال  سیزده  ما  ماست.  با  تفکرشان  و  آزادی خواهی 
ارایه  وقت  حکومت  به  را  ملی  آجندای  طرح  پیش 
که  گفتم  کابینه  حضور  در  کرزی  آقای  به  و  کردیم 
است،  کشور  این  در  جهانی  جامعۀ  امروز  بزرگواران 
یک صلح نسبی آمده و فردا به اساس منافع خودشان 
سیاست شان تغییر می کند، و وقتی تغییر کرد، کشور را 
ترک می گویند و مردم افغانستان بی سرنوشت می ماند. 
از این فرصت های جامعۀ جهانی استفاده کنید و  لطفاً 
بیایید که یک جا یک دولت ملی را ایجاد کنیم و بتوانیم 
یک برنامۀ روشن به مردم افغانستان داشته باشیم. بسیار 
اصرار کردیم، حتا به شکل مکتوب برای شان گفتیم که 
استقبال  ابتدا  در  گرچه  است.  ملی  آجندای  طرح  این 
آجندای  و  فکر  دنباِل  هرکس  آن  از  پس  اما  کردند، 

شخصی خود رفت.
در  داشتیم  مقاومت  ما  دیروز  اگر  صورت،  هر  به 
ساحۀ  نابسامانی ها؛  تمام  و  خشونت  تروریسم،  مقابل 
جهانی  جامعۀ  بود؛  کم  امکانات  و  محدود  مقاومت 
نبود، مطبوعات و فعاالن جامعۀ مدنی نبودند، در نبود 
تمام این ها، مقاومت با مقامت گران صورت گرفت. اما 
افغانستان  وسیع  ساحات  داریم،  چیز  همه  که  امروز 
با  که  داریم  را  امنیتی  نیروهای  و  جهانی  جامعۀ  را، 
از دشمن همه شناخِت خوب  اند و  دشمن در جنگ 
دشمن  از  خوب  شناخت  سیاسیون  حتا  کردیم،  پیدا 
را  دشمِن خود  و  دوست  افغانستان  مردم  کردند.  پیدا 
خوب تفکیک می کنند. آن هایی که دیروز می گفتند که 
خوب دشمن های خودتان است، اما امروز فرد فردِ این 
کشور می داند که دوست کیست و دشمن کیست. وقتی 
هست،  جهانی  جامعۀ  کردیم،  پیدا  شناخت  دشمن  از 
فعاالن جامعۀ مدنی نیز استند، نخبه گان و مطبوعات و 
رسانه ها است؛ چگونه نمی توانیم از کشور دفاع کنیم؟! 
چگونه  آنها دفاع کردند و ما نمی توانیم، چیزی کم است 
و  زعامت  یک  و  ملی  برنامۀ  یک  به  برویم  باید  فقط 

رهبری ملی را ببینیم.
مقاومت ملی توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد، 
نیاز  فقط  آمده،  میان  به  دشمن  و  دوست  از  شناخت 
به یک رهبری ملی داریم. بناً از شما تقاضا می کنم که 
بیاید برنامۀ کاِن فراخوان ملی را ایجاد کنیم تا جامعۀ 
جهانی بفهمد که این کشور بی صاحب نیست و دشمن 
نیز بداند که این کشور  صاحب دارد و مردم هم بفهمند. 
نخبه گان افغانستان بدانند که تنها این کافی نیست که در 
انترکانتیننتال جمع شوند، بلکه در همه جا می توانند کارِ 
عملی کنند. امیدوارم که این فراخواِن ملی را به زودی 
داشته باشیم و به صدای ما لبیک بگویند و در پِی این 
فراخوان، بتوانیم به اشتراِک تمام مردم افغانستان از همۀ 
تبارها و اقوام، برنامۀ مدون و عملی یی را برای آرامی و 

آبادِی کشور ارایه کنیم.
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احمد ولی مسعود در مراسم قدردانی از نهادها و فعاالن مدنی:

بیایید برنامۀ کالِن فراخواِن ملی را ایجاد کنیم 
آجندای قومی، تباری، شخصی و سیاست های پوپولیستی نتیجه یی ندارد
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ورزش

بین بردن  از  برای  گفت:  روسیه  خارجۀ  وزیر  الوروف،  سرگیی 
از  از تروریست ها خاتمه داد.  استفاده  به  باید  تروریست و تروریسم 
تروریست ها به عنوان ابزاری برای برهم زدن توازن قدرت در منطقه یا 

تسویۀ حساب با حکومت ها استفاده می شود.
الوروف در نشست امنیت بین المللی در مسکو گفت: وضعیت دنیای 
امروز هر سال ناامید کننده تر از سال گذشته است. تا زمانی که نتوانیم 
بر جریان در حال رشد اختاف و درگیری های بین المللی غلبه کنیم و 
مکانیسم غلبه بر بحران را بکار بگیریم، روند برهم خوردن ثبات تمام 

منطقه را در خود خواهد گرفت.
ایجاد  و  خاورمیانه  در  افروزی  آتش  که  است  کرده  تأکید  الروف 
اختاف های قومی بسیار خطرناک است و حل و فصل درگیری های 
گروه های  از  اعم  مردم  اصلی  گروه های  مشارکت  با  فقط  کشور  هر 
همین  به  نیز  سوریه  موضوع  و  دارد  امکان  سیاسی  و  دینی  قومی، 

صورت است.
او همچنین با اشاره به این که افغانستان یکی دیگر از مشکات امروز 
داعش  به  وابسته  از سوی گروهک های  این کشور  که  افزود  ماست، 
مسموم شده است. برای مقابله با تهدیدها و چالش های امنیتی برآمده 
از افغانستان، روسیه با شرکای خود در آسیای مرکزی یعنی چین، هند 
و پاکستان از طریق سازمان های مختلف از جمله سازمان پیمان امنیت 

جمعی و سازمان همکاری های شانگهای همکاری می کنیم.
زمین  کرۀ  مناطق  دیگر  در  که  کرد  نشان  خاطر  روسیه  خارجۀ  وزیر 
نیز اوضاع آرام نیست. مجدداً صدای شلیک اسلحه در هر دو سوی 
شبه جزیرۀ کوریا به گوش می رسد و منطقۀ آسیا اقیانوسیه نیز ناآرام 
منطقه  به  روسیه  ورود  از  پیش گیری  بهانۀ  به  ناتو  فعالیت های  است. 
شمال شرق اروپا زیاد شده که که باعث به وجود آمدن تنش در این 
منطقه شده است. بحران اوکراین در اروپا تنش به وجود آورده است. 
برنامه های امریکا در حوزۀ سپر دفاع موشکی ثبات راهبردی را مختل 
ایران«  »تهدیدهای  از  ما روشن شده که صحبت  برای  امروز  کرده و 

برای واشنگتن یک بهانه بوده است.
گره  کردن  باز  برای  گروهی  »کار  روسیه:  خارجۀ  وزیر  اعتقاد  به 
اختاف ها و به وجود آوردن نظام کنترل جهانی طبق واقعیت های قرن 
نیازمند  که  می باشد  تنش  و  آشوب  ادامۀ  از  جلوگیری  راه  تنها   »2۱
مذاکرات صادقانه و روشن و بدون تحمیل استانداردها از سوی دیگر 

کشورهاست.

سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا گفـت: ایاالت متحـده در حال کار 
بـر روی طرح هـای ابتـکاری خاصی اسـت تا خشـونت در سـوریه را 

کاهـش دهد.
جـان کربـی، سـخنگوی وزارت خارجـۀ امریـکا در سـخنانی تأکیـد 
کـرد: واشـنگتن در حـال کار بـر روی طرح هـای ابتـکاری خاصـی 
اسـت تا خشـونت در سـوریه را کاهـش دهد و توقـف خون ریزی در 

حلـب را بـه عنـوان یـک اولویـت در نظـر گرفته اسـت.
او در ادامـه ضمـن اشـاره بـه تماس هـای جـان کـری، وزیـر خارجۀ 
امریـکا بـا اسـتفان دی میسـتورا نمایندۀ ویژۀ سـازمان ملل در سـوریه 
و گروه هـای مخالـف سـوری در 2 روز گذشـته، تصریح کـرد: امریکا 
از روسـیه خواسـته اسـت تـا بـه دولت اسـد فشـار آورد تـا حمات 

هوایـی در حلـب را متوقـف کند.
کربـی افـزود: در هـر دو تمـاس، جان کری بـر این مسـأله تأکید کرده 
اسـت کـه تاش هـای مقدماتی برای برقـراری توقـف خصومت ها در 
الذقیـه و غوطـه شـرقی تنهـا محـدود بـه ایـن دو منطقـه نخواهد بود 
و تاش هـا بـرای تجدیـد توقـف خصومت هـا باید شـامل حلـب نیز 

باشد.

شـماری از ورزشـکاران کشـور می گوینـد، مخالفت هـا میان ریاسـت 
تربیت بدنـی و کمیتـه ملـی المپیک باعـث کندی پیشـرفت ورزش در 

افغانسـتان شـده است.
ایـن ورزشـکاران بـه ایـن باورنـد کـه مخالفت میـان ایـن دو رهبری 
باعـث شـده کـه ورزش در کشـور بـه دو سـته تقسـیم شـود و تعداد 
ورزشـکاران بـه ریاسـت تربیت بدنـی بپیوندنـد و برخی هم بـه کمیتۀ 

المپیک. ملـی 
فدراسـیون های  از  بعضـی  کـه  می گوینـد  ورزشـکاران  ایـن  بیشـتر 
ورزشـی هسـتند کـه دارای دو رهبری انـد، یکـی آن مربـوط ریاسـت 

تربیت بدنـی و دیگـر آن مربـوط کمیتـه ملـی می شـود.
ملکـه یوسـفی و محمـود حیدری دو تـن از ورزشـکاران تیم های ملی 
تکوانـدو و بایسـکل رانی دختران بـه رادیو آزادی گفتنـد که حکومت 
بایـد جلـو دو دسـته گی فدراسـیون های ورزشـی و مخالفت هـا در 
ورزش را بگیـرد: »دو فدراسـیون بایسـکل رانی وجـود دارد که بسـیار 
مشـکات را ایجـاد کـرده اسـت، بایـد اختافـات به زودی حل شـود 

تـا ما بـه ورزش خـود ادامـه داده بتوانیم.«
ایـن در حالی سـت کـه چنـدی قبـل کمیتـۀ ملـی المپیـک بـه رهبری 
ظاهـر اغبـر بـر علیه حکـم رییس جمهـور مبنی بـر ایجـاد اصاحات 
در حل مشـکات در فدراسـیون های ورزشـی و صاحیت بخشـیدن 

بیشـتر بـه ریاسـت تربیت بدنـی، تظاهـرات را بـراه انداخت.
در ایـن حـال، ظاهـر اغبـر رییـس کمیتـۀ ملـی المپیـک افغانسـتان 
می گویـد، هیـچ نـوع اختافات میـان دو رهبری ورزش وجـود ندارد، 
امـا او می گویـد، فدراسـیون های کـه مربـوط کمیتۀ المپیک افغانسـتان 
می شـوند، مسـتقل بـوده و ریاسـت تربیت بدنـی صاحیـت تطبیـق 
حکـم را بـاالی آن هـا نـدارد. آقای اغیـر گفت: »مـن فکـر می کنم که 
چنیـن فدراسـیون ها در تربیت بدنـی وجـود نـدارد، چون سمت وسـو 
دهنـدۀ فدراسـیون ها ادارات تربیت بدنـی نیسـت، بلکـه کمـک کننـده 
اسـت، مـن امیـدوار هسـتم کـه قوانیـن بین المللـی رعایـت شـود و 
فدراسـیون های کـه بـه دو پارچه گـی تبدیـل شـدند، مشکات شـان 
حـل شـده و یـک تعـداد افرادی کـه خـود را بـه عنـوان فدراسـیون 
کاندیـد می کننـد، در سـازمان جهانی و پیش ما رسـمیت نـدارد، بلکه 

کار شـخصی خودشـان است.«
در ایـن حـال روزنامـۀ نیویـارک تایمز در گزارشـی به ۴50هـزار دالر 
کمـک سـفارت امریـکا در کابـل بـه تیـم کرکت زنـان اشـاره می کند 
کـه مقام هـای امریکایـی ایـن پـول را بعـد از آن پـس گرفتنـد کـه پی 

بردنـد کـه اصـًا تیمی بـه این مشـخصات وجود نـدارد.
از سـویی دیگـر، عـارف پیمـان سـخنگوی ریاسـت تربیت بدنـی نیـز 
می گویـد کـه اختافـات میـان ایـن دو رهبـری ورزش وجـود ندارد، 
امـا می گویـد کـه ایـن ریاسـت هیچ گونـه فدراسـیون کـه دارای دو 

رهبـری باشـد را نمی پذیـرد.
آقـای عـارف اظهـار داشـت: »بـرای فعـًا بـه صراحـت می گویـم که 
میـان ورزشـکاران کشـور هیـچ نـوع اختافاتـی وجـود نـدارد، حکم 
رییس جمهـور، ریاسـت تربیت بدنـی و سـپورت را مکلـف سـاخته 
تـا فعالیـت فدراسـیون های را کـه موجـه هسـتند در حالـت تعلیـق 
قـرار بدهیـم، ایـن حکم بـر تمام فدراسـیون ها اباغ شـده و ریاسـت 

تربیت بدنـی و سـپورت هیـچ فدراسـیون مـوازی را نمی پذیـرد.«
در عیـن حـال، ریاسـت جمهـوری از ابـراز نظـر در ایـن مـورد خود 

داری کـرد. 
ایـن در حالی سـت کـه ورزشـکاران، شـهروندان و نهادهای ورزشـی 
بخش هـای  در  مخالفت هـا  و  فسـاد  وجـود  از  همـواره  کشـور  در 
ورزشـی کشـور شـکایت کرده اند، اما سـوالی که تا به حال از سـوی 
حکومـت بـه آن پاسـخ ارایه نشـده اسـت این اسـت که چرا ریاسـت 
جمهـوری در قبـال ایـن مخالفت هـا خاموش اسـت و اقـدام جدی و 

نمی دهد؟ انجـام  عملـی 
 

روسیه:
از تروریست ها برای تسویۀ حساب 

با دولت ها استفاده می شود

واشنگتن:
امریکا در حال کار روی طرح های خاصی 

برای توقف خشونت در سوریه است

ورزشکاران:

اختالفات سبب ُکندی 
پیشرفت ورزش شده است

منيژه باختری

ــارش را  ــب ب ــتاد مح ــگام اس ــه هن ــا ب ــت ن درگذش
ــل  ــتان اه ــواده و دوس ــین، خان ــده تحس ــو خال ــه بان ب
ــتاد  ــارش، اس ــتاد ب ــم. اس ــي گوی ــلیت م ــات تس ادبی
ــانیت و  ــات، انس ــود و ازش ادبی ــل ب ــگاه کاب ــن در دانش ــتقیم م مس

ــودم. ــه ب ــاري را آموخت عی
روحش شاد و آسوده باد!

صدق زبيا كالم

و  حماسه سرایی  تجلیل،  تمجید،  نژادپرستی  سکۀ  روی  یک 
نژادپرستانه؛  انگیزه های  با  است، صرفًا  بی دلیل خود  باالبردن 
روی دیگر آن، تحقیر، کوچک شمردن و حتا نشان دادن نفرت 
از  امریکایی  نژادپرست  سفیدپوستان  مثال،  به عنوان  است.  دیگران  به  نسبت 
یک سو نژاد سفید یا در حقیقت نژاد خودشان را تجلیل می کردند و از سوی 
یا  سیاه پوستان  یعنی  دیگر  نژاد های  سکه،  دیگر  روی  ما  تعبیر  به  یا  دیگر 
سرخ پوستان را خوار و خفیف می شمردند. نژادپرستان آلمانی در دوران اقتدار 
نازی ها، نژاد آلمانی را اصیل، آریایی، راست کردار و میهن پرست می دانستند و 
در مقابل، دیگران به ویژه یهودی ها را نژاد پَست، دروغ گو، پول پرست و آمادۀ 

همکاری با دشمنان ملت بزرگ آلمان برای پول، لقب می دادند.
در ایران نژادپرستی کم تر به صورت مستقیم و عریان خودش را مطرح می کند، 
بلکه معموالً به صورت بزرگ کردن، مباهات و ارزش گذاری شدید روی یک 
صورت  به  کم تر  نژادپرست،  سفیدپوستان  می گیرد.  صورت  بخصوص  نژاد 
آن ها  نژاد  از  تمجید ها  و  تعریف   اما  است،  برتر  آن ها  نژاد  می گفتند  مستقیم 
برخی  نژادپرستی  ادبیات  هستند.  بشریت  سرآمد  آن ها  که  می کرد  مشخص 
از ما ایرانی ها مستقیم بیان نمی کند ما ایرانی ها از همه نژادها و مردمان دیگر 
برتریم بلکه تعریف و تمجید هایی که از ایرانی می شود عما ًاین نتیجه را به 
دست می دهد که ما ایرانیان برتر از دیگران هستیم. به عنوان مثال گاهی ادبیاتی 
که توسط برخی چهره ها و شخصیت های ما استفاده می شود، تأکید و اصرار 
زیادی روی بزرگ بودن، متمدن بودن و صفات برتر دیگری از این دست برای 

ایرانیان می کند.
از  اقوام دیگر است؛  ایرانیان، تحقیر نژادها و  روی دیگر سکه نژادپرستی ما 
مورد  در  که  تعابیری  تا  ایران می سازیم  در  اقوام ساکن  برای  که  جوک هایی 
افغانستانی ها و اعراب به کار می بریم. وقتی فرزندی که از پدری افغانستانی 
و مادری ایرانی دنیا آمده نمی تواند شناس نامه داشته باشد و به زبان ساده تر 
نمی تواند ابراز هویت کند، واقعًا چه عنوانی باید به آن داد؟ جالب است که 
تحقیر افغانستانی ها یا نفرت از اعراب از جانب برخی از ما ایرانیان متأسفانه 
با  ابراز می شود. همدردی  قیدوبندی  بدون هیچ  همواره هم خیلی راحت و 
و حضور  حادثه  بد  از  که  افغانستانی هایی  با  همدردی  با  »ستایش«  خانواده 
می شود.  آغاز  آورده  اند،  پناه  ما  به  کشورشان  در  خشونت طلب  جریانات 
چشمان معصوم ستایش را نمی توانیم دیگر ببینیم، اما شاید برق آن چشمان 
یا  بسیاری  آیا  که  آورد  به وجود  را  پرسش  این  ما،  از  بسیاری  برای  بی گناه 

دست کم برخی از ما، واقعًا نژادپرست نیستیم؟

فاطمه ساالری

مبنای  بر  که  است  تعصب  از  خاصی  نوع  نژادپرستی 
استدالالت نادرست و عمومیت دادن برخی خصوصیات 
انعطاف،  غیرقابل  گونه یی  به  انسان ها،  از  گروهی  به 
شکل می گیرد. هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع رشد 
و حرکت دیگری شود، تبعیض نژادی رخ داده است؛ و آنان که همهٔ 
سیاسی،  حقوق  مسکن،  خاص،  مشاغل  برخی  از  را  نژاد  یک  افراد 
عامان  می کنند،  محروم  اجتماعی  تعامات  یا  تحصیلی  فرصت های 

تبعیض نژادی هستند.

حبيب فرزاد

به بهانۀ روز جهانی کارگر
کارگری،  مطالبات  احقاق  برای  کارگری  جنبش  شکل گیری 
از  عمیق  شناخت  و  آگاهی  جنس  از  دارد،  نیازهای  پیش 
وضعیت و تبدیل احساس و درد به کلمه. افغانستان کشوری ست با اکثریت 
فقیر و اقلیت میلیاردر. بیشتر شهروندان کشور را کارگران، دهقان ها، معلمان 
نا چیز  به درآمد  و کارمندان.. شکل می دهد، که اغلب تهی دست و وابسته 
اقتصادی،  شکنندۀ  وضعیت  و  بیکاری  بحران  هستند.  مره  روز  یا  و  ماهانه 
توسط  فرصت ها  و  انحصار  ملی،  منابع  تاراج  و  فساد  بازار،  هنجاری های  نا 
باندهای زور و زر؛ روزبه روز شرایط زنده گی را تنگ تر می کند. نبود امنیت 
شغلی در سکتور خصوصی و دولتی، عدم تناسب مزد با هزینۀ زنده گی، نرخ 
بیکاره گی  و  بی اعنتایی  تحصیل،  و  جوان  قشر  میان  در  به ویژه  بیکاری  بلند 
انجامیده  مضاعف  سردرگمی  و  انارشی  به  تدبیر؛  و  چاره اندیشی  در  دولت 
است. امید به آینده و سر زنده گی مردم فروکش کرده، بدون این که به پرسش 
از وضعیت موجود انجامیده باشد. مبارزه برای تغییر وضعیت و فردای بهتر در 
گرو تبدیل اعتراض های فردی به خواست جمعی ست. شکوه و گایه مردم از 
شرایط جاری بر کسی پوشیده نیست. اما نا رضایتی ها نقطۀ مشترکی به میان 
نیاورده است؛ ذهنیت تقدیر باور به جای شناخت عوامل و الیمان های دخیل 
در خلق وضعیت، فرافکنی می کند و آن را به نیروهای ماورایی حواله می کند 
»انتظار گوردو« می کشند  به گفتۀ بکت:  ماورایی است.  انتظار گشایش  و در 
یا گدای ترحم عامان وضعیت اند. » گودوی« بکت اصلن نیست و قرار  و 
تنها فرصت  نه  بیاید. گودو یک تصور واهی و فرصت سوز است که  نیست 
را می رباید؛ از زایش آگاهی راستین و رهایی بخش جلو می گیرد. نابسامانی 
موجود ریشه در پیچ و تاب و بافتار جامعۀ ما دارد که باید شناخت، تحلیل و 

توضیح داد. تا خورشید آگاهی بتابد، و ظلمت بزداید.
روز جهانی کارگر خجسته باد!

فيـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

مردم  که  است  زده  رقم  طوری  را  شرایط  ناامنی  و  جنگ 
به  کننده یی  نگران  اجتماعی  و  اقتصادی  در وضعیت  کشور 
اجتماع  قشر  آسیب پذیرترین  میان  این  در  اما  می برند؛  سر 

افغانستان کودکان هستند.
این  از  بارها  مردم  و  بشر  حقوق  مدنی،  جامعۀ  نهادهای 
بابت اظهار نگرانی کرده و خواهان توجه الزم در این مورد 
شده اند؛ اما تاکنون این مشکل همچنان پا برجا بوده و شمار 

زیادی از کودکان در کشور، به کارهای شاقه مصروف اند.
وزارت کار و امور اجتماعی به تازه گی اعام کرده است که 
بابت،  این  از  و  کارهای شاقه اند،  میلیون کودک، شاغل  سه 
این در حالی است که شهروندان  اظهار تأسف کرده است. 
در  را  آنان  و  بین اند  بد  کودکان  این  آیندۀ  به  نسبت  کشور 
آن  با  است  ممکن  آینده  در  که  جدی  خطرهای  معرض 

روبه رو شوند می بینند.
با  مورد  این  در  کابل  شهروندان  از  یکی  خیل،  عمر  یحیی 
شکوه از حکومت می گوید: نظر به شرایط حاکم در جهان 
کودکان کارگر در افغانستان از هر نظر عقب مانده اند. در سایر 
کشورها اطفال تا سن ۱۸ ساله گی از هر لحاظ تأمین هستند؛ 
اما در افغانستان زمانی که طفل متولد می شود و هنوز چند 
روزی از زنده گی اش نمی گذرد؛ باید به فکر تأمین مایحتایج 
آینده  سرمایه های  کودکان،  این  باشد؛  خانواده اش  و  فامیل 
کشوراند و باید بزرگان در این مورد توجه جدی انجام دهند.
مهیا ساختن زمینۀ آموزش و پرورش یکی از حقوق اساسی 
شهروندان کشور است و این امر در ماده چهل سوم قانون 
اساسی تصریح شده است، اما با این وجود اطفال شاغل از 

این حق خود نمی توانند استفاده کنند.
از حکومت  از شهروندان،  دیگر  یکی  علی زاده،  عبداالحمد 

می خواهد زمنیۀ تعلیم این کودکان فراهم شود. او در مورد 
آیندۀ این اطفال می گوید: این اطفال هم از نظر جسمی آسیب 
تاریک  کامًا  اطفال  این  آیندۀ  نظر روحی،  از  می بیند و هم 

است و اکثرشان ممکن است به اعتیاد رو بیاورند.
اغلب کودکان کارگر دلیل اصلی این عمل را جبر اقتصادی 

عنوان می کنند.

محمدظاهر ۱۴ ساله که به شستن موتر مشغول است می گوید 
که فامیل اش مشکل اقتصادی دارد و تنها نان آور خانواده اش 

می باشد.
هویداست  آن  در  کودکی  ایام  خامی  هنوز  سیمایش،  که  او 
گرسنه  خانوده ام  اما  بروم،  مکتب  دارم  »دوست  می گوید: 
می ماند«. هر چند این گفتۀ او با صابتی بیان می شود که از 

سن او بعید به نظر می رسد، اما با کمی دقت حزنی که در 
لحنش نهفته را می توان درک کرد.

در  پول  باربری  کراچی  با  ساله،   ۱۶ اشرف  طرف تر  این 
این  از  حکایت  سوخته اش  آفتاب  و  خسته  چهرۀ  می آورد. 
دارد که با زمستان ها و تابستان های خیابان های مزدحم کابل 

نا آشنا نیست.
داده  دست  از  را  پدرش  و  است  فامیل  بزرگ  می گوید:  او 
است. زمانی آرزو داشته تا داکتر شود؛ اما حاال شرایط سخت 

اقتصادی خانواده اش او را مجبور به حمالی کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی در آخرین آماری که ارایه کرده 
نان آوران خانواده خوانده  تنها  را  کارگران  از  که ۸0 درصد 

بود.
وزیر کار در مجلسی که به بهانۀ حمایت از حقوق کودکان 
تدویر یافته بود، آمار کنونی کودکانی که مجبور به انجام کار 
تن  میلیون   ۳ را  هستند  خانواده شان  اقتصاد  تامین  به هدف 
اعام کرد. آماری که نگرانی فزاینده یی را در میان نهادهای 

دفاع از حقوق کودکان به وجود آورده است.
دولت افغانستان همواره به کوتاهی و عدم داشتن یک برنامۀ 
حال آن که  شود؛  می  متهم  زمینه  این  در  مدت  دراز  و  موثر 
که  کننده  خیره  آمارهای  ارایه  به  همواره  مربوطه  نهادهای 
اقدام  است  زمینه  این  در  آن ها  جدیت  و  فعالیت  از  نشان 

می کنند.
و  ملی  سازمان های  سوی  از  که  گزارش هایی  به  بنا  اما 
به  نسبت  کودکان  برای  شرایط  می شود؛  منتشر  بین المللی 
موضوع  این  و  است  شده  بدتر  مراتب  به  گذشته  سال های 
مشکل  این  رفع  برای  شده  انجام  اقدامات  تأثیر  عدم  مبین 

بوده است.
متن  در  آن چه  بگذریم،  متعدد  آمارها و گزارش های  از  اگر 
میلیون   ۳ کم  دست  تاریک  آیندۀ  می شود  دیده  جامعه  این 
به  آن ها  از  باالیی  درصد  که  کودکانی  است.  شاغل  کودک 
کارهای شاق و کاذب و گاها خاف قانون مشغول اند و زمینه 
سوءاستفاده از آن ها نیز به ساده گی فراهم است. کودکانی که 

بخش اعظم آن ها قادر به درس خواندن نیستند.
بزند؛  رقم  را  افغانستان  آیندۀ  است  قرار  که  جدیدی  نسل 
سرنوشت  دورنمای  و  روبه روست  فزاینده یی  چالش های  با 

کشور نیز به شدت در هاله یی از نگرانی قرار دارد.

ارژنگ مختوم
چندی پیش جایزۀ پنجۀ طایی به شش تن از نویسنده گان 
منتشر کرده اند، اعطا  افغانستان به پاس کتاب هایی که اخیراً 
جهانی  روز  مناسبت  به  نشستی  در  جوایز  این  است.  شده 
نشست،  این  در  شد.  اعطا  نویسنده گان  به  کابل  در  کتاب 
و  داشتند  حضور  کشور  نویسنده گان  و  شاعران  از  جمعی 
در  حکومت  مداخلۀ  عدم  خواستار  خود  صحبت های  در 
کمابیش  این صحبت ها  شدند.  ادبیات  و  نویسنده گی  حوزۀ 
در رسانه های همه گانی بازتاب یافته، اما به نظر می رسد که 
از روز جهانی کتاب در کابل،  مهم ترین رویداد پاس داشت 

اعطای جایزۀ پنجۀ طایی بوده است.
حضور  افغانستان  امروز  ادبیات  فضای  در  ادبی  جایزه های 
چندان پررنگی ندارند. اگر بخت با شاعران و نویسنده گان یار 
باشد، دست شان تنها به جوایزی می رسد که هم میهنان شان در 
کشورهای دیگر راه اندازی کرده اند؛ شاید هم به جشنواره ها یی 
دعوت شوند که به ُکلی متعلق به کشورهای دیگر است و با 
حمایت نهادهای فرهنگِی آن کشورها پا گرفته و افغانستانی ها 

هیچ نقشی در آن نداشته اند.
جایزۀ قند پارسی که در ایران برگزار می شود، نمونۀ مثال زدنی 
نویسنده گان  و  شاعران  آن را  سنگ بنای  که  است  جایزه یی 

کشوری  در  خود  ملی  ادبیات  از  تجلیل  برای  افغانستان 
دیگر نهاده اند. جایزۀ دانته در ایتالیا که اواخر سال گذشته به 
بصیر آهنگ، شاعر و فعال حقوق بشر تعلق گرفت، جایزۀ 
داده  رحیمی  عتیق  و  محمدی  محمدحسین  به  که  گلشیری 
شد و همچنین جایزۀ یلدا که به عتیق رحیمی اعطا شد، هر 
سه نمونه هایی از اعطای جوایز ادبی خارجی به نویسنده گان 

وطنی است.
»پنجۀ طایی« در  اعطای جایزۀ  انتشار خبر  این حساب،  با 
کابل قاعدتًا باید خبر مسرت بخشی باشد. هرچه باشد، پنجۀ 
طایی یکی از معدود جوایزی است که در خود افغانستان 
و از جانب خود افغانستانی ها پایه گذاری و برگزار می شود. 
افغانستان  حال می توان دلگرم بود و مفتخر شد که باالخره 
فواید  در  کلی  می توان  دارد.  ادبی  جایزۀ  خودش  برای  هم 
برگزاری جوایز فرهنگی و تأثیر آن بر ترقی شعر و داستان 
سخن راند. حتا می توان از ذکر همۀ این فواید چشم پوشید و 
همان ابتدای کار پرسید: چرا همۀ کشورهای دنیا جایزۀ ادبی 
و فرهنگی داشته باشند و روز جهانی کتاب را جشن بگیرند، 
اما دست ما از همۀ این مواهب کوتاه بماند؟ همین پرسش 
کافی است تا همه متقاعد شوند که جایزه الزم است؛ جشن 

روز جهانی کتاب هم در کنار آن ضرورت دارد.
اما خب، می توان همین جایزه را به شکل بهتری نیز برگزار 
اکنون  همین  کنیم.  شروع  جایزه  عنوان  از  بگذارید  کرد. 
کنید؛  جست و جو  اینترنت  در  را  طایی«  »پنجۀ  عبارت 
ماحظه می کنید که نتایج به دست آمده اغلب کوچک ترین 
برگزار  می رسد  نظر  به  ندارند.  شده  یاد  جایزۀ  با  ارتباطی 
نکرده اند.  انتخاب  آن  برای  مناسبی  اسم  جایزه،  کننده گان 
یا  شاعران  از  یکی  نام  به  جایزه  این  اگر  نمی شد  بد  شاید 
همان  یعنی  می شد؛  خوانده  افغانستان  برجستۀ  نویسنده گان 

اتفاقی که در اغلب کشورهای دنیا می افتد.
موضوع دیگری که دربارۀ جایزۀ پنجۀ طایی می توان مطرح 

کرد، شیوۀ اطاع رسانی دربارۀ آن است. یک جایزۀ فرهنگی 
اثر  یک  یا  نویسنده  یک  به  عموم  توجه  تا  می شود  برگزار 
وابسته  آن  اهمیت  از  بخشی  این،  بنابر  شود.  معطوف  ادبی 
به  که  نداند  کسی  وقتی  است.  آن  پیرامون  اطاع رسانی  به 
آن  نبودِ  و  بود  طبعًا  است،  گرفته  تعلق  جایزه  نویسنده یی 
جایزه نیز چندان اهمیتی نخواهد داشت. متأسفانه خبر اعطای 
نیافت  راهی  کشور  رسانه های  اغلب  به  پنجۀ طایی  جایزۀ 
شرکت  با  خصوصی  مهمانی  حد  در  عمًا  آن  برگزارِی  و 
بخشی از شاعران و نویسنده گان باقی ماند؛ حال آن که جایزۀ 
را  عمومی  جشنی  حکم  شود،  برگزار  درست  اگر  فرهنگی 

خواهد داشت.
اما مسأله یی مهم تر از همۀ این ها وجود دارد که بر سر جایزۀ 
پنجۀ طایی سنگینی می کند و آن مسأله وضعیت بغرنج خود 
کتاب و کتابت در افغانستان است. جایزۀ فرهنگی صرفًا برای 
ثبت در تاریخ به کسی اعطا نمی شود. اعطا می شود تا تأثیری 
باید  آن  موضوع  بنابراین،  بگذارد.  کتاب خوانی  و  کتاب  بر 
مشخص، و مخاطب آن باید معلوم باشد و نکته همین است: 
در افغانستان نه موضوع آن، که کتاب باشد وضعیت روشنی 
آن  به  رغبتی  باشند  مردم  که عموم  آن،  مخاطبان  نه  و  دارد 
نوشتن  و  خواندن  سواد  از  حتا  که  اکثریتی  می دهند؛  نشان 

نیز محرومند.
از یک سو تعداد کتاب های منتشر شده و از سوی دیگر آمار 
فروش کتاب در افغانستان چنان پایین است که اعطای جایزه 
به نویسنده گان را بیشتر به نمایشی توخالی تبدیل می کند تا 

ضرورتی که از سوی همه گان احساس می شود.
اعطا کننده گان جایزۀ پنجۀ طایی قطعًا هدفی جز پاسداشت 
در  اما  نداشته اند؛  ادبی  و  فرهنگی  حوزۀ  کوشنده گان 
تعداد  که  خبری  حد  از  آن ها  تاش های  ماحصل  حقیقت 
می کنند،  منتشر  هنر  و  فرهنگ  به  عاقه مند  رسانۀ  معدودی 
دارد  اهمیت  که  چیزی  گفت:  می توان  حال  نمی رود.  فراتر 
جایزه  اعطای  باشد،  اولویت  در  باید  آن  به  رسیده گی  و 
موانع  برای  چاره اندیشی  نیست؛  کتاب ها  نویسنده گاِن  به 
باشد،  کتابی  باید  است.  کتاب خوانی  و  کتاب  روی  پیش 
کتاب خوانی باشد تا در پی آن جایزه نیز رنگ بگیرد و معنا 

پذیرد. ما سرنا را از سر گشادش می زنیم. دریغا.

سرنوشت تاریک کودکان خیابانی 
در افغانستان

ACKUجوایز فرهنگی و سر گشاد ُسرنا
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