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عقب گـرد در مـذاکره 
با حـزب اسـالمی

ــه گی  ــتراتیژی همیش ــه از اس ــی ک ــای طوالنیی ــا تجربه ه ب
ــتخبارات آن  ــی اس ــای نیابت ــرد گروه ــتان و عملک پاکس
ــروژۀ  ــم، پ ــت داری ــاد و دورۀ مقاوم ــان جه ــور از زم کش
فقــط در چارچــوب سیاســت های  افغانســتان  صلــح 
راهبــردی کشــورها باقــی خواهــد مانــد و هیچگاهــی بــه 

ــید. ــد رس ــدار نخواه ــح پای صل
آیــا پالیســی ابقــای طالبــان در بــازی صلــح آقــای کــرزی 
ـ خلیلــزاد و تیــم محــوری شــان از کنفرانــس بــن بــه ایــن 

طــرف بــه خاطــر صلــح بــوده اســت ؟
ــع  ــط قط ــتان فق ــی در افغانس ــح واقع ــی صل ــر معن و اگ
ــاق  ــه وف ــی، ب ــات مل ــه ثب ــیدن ب ــل رس ــگ نیســت ب جن
اجتماعــی، بــه آرامــش همگانــی و امنیــت روانــی مردمــان 
ــا تصــور اینکــه  ــن ســرزمین اســت، پــس ب خســته ای ای
ــه  ــزب ب ــا ح ــان ی ــی طالب ــای جنگ ــر نیروه ــی اگ حت
ــۀ دم و  ــت هم ــًا ماموری ــد، واقع ــح برگردن ــوش صل آغ
دســتگاء هــای اســتخباراتی خاتمــه یافتــه و در ایــن میــان 

ــید ؟ ــد رس ــح خواه ــه صل ــتان ب ــط افغانس فق
ـ از یادداشت های احمد ولی مسعود

بازی صلح ادامه دارد ...

صفحه 6

خـدمات صحـی برنـامـۀ همبستـگی ملـی
در گذشته های نه چندان دور ، مردم روستا ها در همه عرصه های زنده گی مشکالت فراوان داشتند. از سهولت های 

زنده گی محروم بودند و روزگار  پرمشقتی را سپری میکردند . دراکرثیت روستا ها ، آب صحی برای نوشیدن وجود 

نداشت و حیات ده نشینان به خصوص اطفال را نوشیدن آب های ناپاک  همواره تهدید مینمود . مردم با استفاده از 

آب آلودۀ جوی ها و دریا ها و حتی خندق ها و آب های ایستاده که از آن ها حیوانات  هم مینوشیدند  به امراض 

گوناگون گرفتار میشدند . در اکرثیت قریه ها کلینیک صحی و سایر سهولت های طبی وجود نداشت و مانیکه کدام 

بیامری عاید حال کسی  میگردید ، یا توسط سلامن ها و یاهم توسط دایه های قریه ، تداوی خودرسانه میشدند و 

حتی دراثر وخیم شدن وضع شان ، مجبور بودند غرض معالجه و تداوی به مرکز والیات ، کابل و یا خارج از کشور 

بروند . قریۀ ها عمومآ از مراکز والیات  فاصلۀ زیاد داشته و راه های عبور ومرور آن نیز صعب العبور میباشد چنانچه 

رسک موتر روهم در بسیاری جا ها وجود نداشته و .مردم مجبوربودند مریض خود را توسط کراچی دستی و یا هم 

به دوش کشیده و تا مرکز والیت برسانند. بسا اوقات مریضی آنها شدیدترمیگردید و گاهی هم اتفاق افتاده است که  

در مسیر راه ، قبل از رسیدن به شفاخانه ، جان شیرین خود را از دست بدهند . 

اینگونه مرگ و میرها در اکرثیت قریه های کشور و به خصوص قریه های ولسوالی تڼی والیت خوست بسیار اتفاق 

افتاده است. نداشنت امکانات معیشتی ، مردم ولسوالی تڼی را به ستوه آورده بود و آنان هرروز با یک مشکل نو دست 

و گریبان میشدند .اما این مشکالت زمانی کاهش یافت که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، قریه 

های این ولسوالی را تحت پوشش خود قرار داده  وشوراهای انکشافی را در آنجا ها ایجاد منود . 

 در سال ۱۳۹۴ خورشیدی شوراهای انکشافی و مردم شش قریه ) حصارک ، کوتگی ، حاجی یعقوب ، میر ذاهد 

، نظر آباد  و سید گل ( با هم مشوره ها و جرگه ها منودند و در نهایت تصمیم گرفتند تا یک  کلینیک صحی را 

مشرتکآ اعامر منایند . کار ساختامن کلینیک صحی زمان زیادی را در برمیگرفت اما شوراهای انکشافی با سعی و 

تالش فراوان و کمک و همکاری همه جانبه و خستگی ناپذیر مردم ، توانستند آن را در مدت کوتاهی تکمیل و آمادۀ 

استفادۀ مردم منایند . 

حاال روستاییان ولسوالی تڼی والیت خوست از نگاه صحی تشویشی ندارند . به بسیار سهولت و بدون از دست دادن 

وقت ، مریضان خود را در کلینیک صحی خویش که  با مرصف )۰۰۰۰۰۰ ۹( افغانی از بودجۀ برنامۀ همبستگی 

ملی وزارت احیا و انکشاف دهات  و ده در صد سهم مردم اعامر منوده اند ، تداوی و معالجه مینامیند . خوشبختانه 

اکنون  با اعامر این کلینیک صحی ، مرگ و میر روستاییان از ولسوالی مذکور رخت سفر بسته است . 

این یک ابتکار ارزندۀ شورا های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات است که شورا های 

انکشافی دو ، سه قریه و یا بیشرت از آن ، باهم متفقآ یک کلینیک صحی را اعامر مینامیند تا اهالی آنها ازآن مستفید 

گردند. این کار در بسیاری والیات انجام شده و روستاییان از آن رضایت کامل دارند . همچنان قابل یادآوریست که 

در اکرثیت قریه ها مردم با سهم گرفنت بیشرت از ده درصد مصارف پروژه ، کلینیک های صحی را با کمک همه جانبۀ  

شورا های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی  ، اعامر منوده اند و خود را از رش مریضی ها و مرگ میرهای ناشی از آب 

های آشامیدنی آلوده ،  رهایی بخشیده اند .

و  باز سازی  پهلوی  در  تا  تالش جدی منوده  همواره سعی  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامۀ 

انکشاف قریه ها ، زمینۀ زنده گی و معیشت خوب را برای روستاییان بی بضاعت ما ، فراهم سازد . از جمله مهیا 

منودن  خدمات صحی میباشد که این کار با عملی منودن پروژه های مختلف عام املنفعه و مثمر در قریه ها مساعد 

شده است ، طور مثال میتوان از اعامر کلینیک ها و مراکز صحی ، حفر چاه های آب آشامیدنی و نصب مببه های 

دستی باالی آنها ، اعامر ، پخته کاری و پاک کاری  کاریز ها ،  متدید شبکه های آبرسانی از چشمه ها و منابع آب 

های کوهی ، اعامر ذخیره گاه های آب آشامیدنی و نلدوانی آنها به خانه های مردم ، اعامر حوض های رسپوشیده 

به خاطر ذخیرۀ آب آشامیدنی ، پخته کاری کوچه ها ، راه اندازی حرش به خاطر پاک کاری جوی ها ، دریا ها و 

کثافات از قریه ها ، نهال  شانی و دیگر پروژه های ارزنده که در حفظ صحت و سالمتی مردم نقش مهم و ارزنده 

دارند ، یاد آوری کرد . 

اخیرًا بخاطر تداوم این پروژه های حیاتی و همچنان برای اشتغال زایی برای مردم روستا ها ، پروژۀ حفظ ومراقبت 

پروژه ها نیز زیر چرت برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، از طرف حکومت وحدت ملی اعالم گردیده و دربسیار ی از 

والیات کشور تحت تطبیق وعملی شدن است . مردم روستا های ما از راه اندازی این برنامه استقبال منوده و درتطبیق 

آن مجدانه تالش مینامیند.
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تجربـۀ کشـورهای در حـاِل جنـگ نشـان داده 
اسـت کـه برای ختـم جنگ و تأمیـن صلح میان 
نیروهـای متخاصـم فقط دو گزینه وجـود دارد:
شکسـت یـک جانب توسـط نیروی   -1
قهریـه و یـا وسـایلی دیگـر از قبیـل تهدیـد و 

و...  تطمیـع 
بـه بن بسـت رسـاندِن جنـگ و تـن   -2
دادِن هـر دو جانـب مخاصمـت بـه مصالحـه.
در حالـت اولـی، یـک جانـب برنـده اسـت و 
جانـب مقابـل، بازنـده کـه بیشـتر از آن تـواِن 
صف آرایـی و مقاومـت در مقابـل نیـروی برتـر 
از خـود را نـدارد و راهـی برایـش نمی ماند جز 
آن کـه بـه دشـمن تسـلیم شـود و یـا در بهترین 
حالـت، صحنـه را تـرک کنـد. امـا در حالـت 
سرنوشـِت  نمی توانـد  جانبـی  هیـچ  دومـی، 
جنـگ را در میدان هـای جنـگ تعییـن کنـد و 
بـر حریـِف خـود غالـب آید. ایـن را بن بسـِت 
جنگـی می گوینـد کـه در ایـن حالـت، راهـی 
جـز مصالحـه میـان نیروهـای متخاصـم باقـی 

نمی مانـد. 
به خصـوص  متخاصـم  نیروهـای  ایجـاد  در 
از  کـه  جهان سـومی  و  فقیـر  کشـورهای  در 
برخـوردار  اقتصـادی  و  سیاسـی  اسـتقاللیِت 
نیسـتند، نـه تنهـا تضادهـای دروِن آن جوامـع، 
بلکه مداخـالِت بیرونی نیز بسـیار تأثیرگزاراند. 
امـا در افغانسـتان بی ثباتـی و جنگ هـای داخلی 
بـا کودتـای 26 سـرطان آغـاز شـد و بـا هفـت 
ثور و لشکرکشـی اتحاد شـوروی بـه اوج خود 
رسـید، ولـی در ایـن مرحلـه هنـوز هـم مراکـز 
والیـات و شـهرهای بـزرگ از امنیـت نسـبی 
برخـوردار بودنـد. با سـقوط حکومت نجیب اهلل 
و بـه قـدرت رسـیدن مجاهدیـن، بی امنیتـی و 

از  و  کالن  شـهرهای  بـه  تنظیمـی  جنگ هـای 
جملـه کابل رسـید و تلفات و خسـاراِت زیادی 

آورد. بـار  به 
از هفـت ثور تا هشـت ثور، نیروهـای متخاصم 
دموکراتیـک خلـق  از: حـزب  بودنـد  عبـارت 
بـه حمایـت اتحـاد شـوروی و بـالک وارسـا 
تنظیم هـای  هـم  مقابـل  در  و  یـک صـف،  در 
از  کـه  مجاهدیـن  هشـت گانۀ  و  هفت گانـه 
حمایـِت سیاسـی و لوژیسـتیکی ایالـت متحده، 
کشـورهای  برخـی  غربـی،  کشـورهای  ناتـو، 
اسـالمی و عربـی و به خصـوص دو همسـایۀ 
افغانسـتان؛ ایـران و پاکسـتان برخـوردار بودند. 
در ایـن مرحلـه، جنگ هـای داخلی افغانسـتان، 
را  نیابتـی  جنگ هـای  خصوصیـت  بیشـتر 
داشـته اند تـا جنـگ میـان نیروهـای متخاصـِم 
سیاسـی یـا قومـی. فقـط زمانـی کـه پاکسـتان 
و متحدیـن بین المللـی آن نسـبت بـه پیـروزِی 
قطعـِی گـروهِ وابسـته به خـود )حزب اسـالمی 
افغانسـتان( ناامیـد شـدند، به ایجـاد گروهی به 
نـام »طالبـان« اقدام کردنـد. اما طالبـان برعکِس 
احـزاب جهـادی و غیرجهـادی کـه طـی یـک 
پروسـۀ طوالنـی شـکل گرفته انـد؛ یـک گروپ 
بوتـو  بی نظیـر  بـاری  اسـت.  خلق السـاعه 
صدراعظـم فقیـد پاکسـتان گفتـه بود کـه پروژۀ 

طالبـان بـا فکـر انگلیسـی، مدیریـت امریکایـی 
از سـوی خادمـان حرمیـن  و مصـرِف عربـی 

شـرفین، اجـرا شـده اسـت. 
نـه  اکنـون گـروه داعـش،  القاعـده و  طالبـان، 
پروژه هـای  بلکـه  سیاسـی-اعتقادی،  احـزاب 
سـازمان های  توسـط  کـه  اسـتخباراتی اند 
منطقـه  و  بین المللـی  قدرتمنـد  اسـتخباراتِی 
آن هـا  اسـتراتیژیِک  اهـداف  پیشـبرد  به خاطـر 
ایجـاد شـده اند. از نظـر اعتقـادی و عملکردهـا 
سـه  ایـن  میـان  می تـوان  را  اختالفـی  کمتـر 
در  ایشـان  فـرق  یگانـه  شـاید  یافـت.  گـروه 
ایـن باشـد کـه طالبـان بـا آن کـه رهبر خـود را 
»امیرالمومنیـن« می خواننـد، بیشـر خـود را بـر 
افغانسـتان و پاکسـتان متمرکـز کرده انـد، داعش 
بـه شـرق میانـه به خصـوص شـام و عـراق، و 
همـۀ  یعنـی  وسـیع تر  سـاحه یی  بـه  القاعـده 
کشـورهای اسـالمی. در ایـن صـورت، طالبـان 
چیزی بیشـتر از »شـاخۀ افغانـی« القاعدۀ دیروز 

و یـا داعـش امـروزی نیسـتند.
آنانـی کـه کوشـش دارند بـه طالبان چهـرۀ ملی 
بدهنـد،  پشـتونی  قومـی  چهـرۀ  یـا  و  افغانـی 
سـخت در اشـتباه اند. اگـر احیانًا طالبان بر سـر 
قـدرت بیایند، با این آقایون »تکنوکرات« شـاید 
همـان معامله یـی را انجـام دهنـد کـه بـا دکتور 
نجیـب اهلل انجـام دادند. پروژهء ابقـای طالبان در 
حاکمیـت پروژۀ امروزی نیسـت، بلکـه ازاولین 
سـال های بـه قـدرت رسـیدن حامـد کـرزی و 
سـفارت زلمـی خلیـل زاد در کابل آغـاز گردید 
کـه آقایـان کـرزی، احمـدزی، احـدی و برخی 
شـامل  پشـتون تبار  تمامیت خواهـان  از  دیگـر 
آن بودنـد. ایـن عـده کوشـیدند تـا از طالبـان 

کـه هـر روز آدم می کشـند، تـرور و وحشـت 
کننـد.  »قباحت زدایـی«  می آفریننـد، 

چرا طالبان شکست نمی خورند؟
کـه  نـدارد  تاریـخ جنگ هـا هرگـز سـابقه  در 
یـک گروه کوچِک تروریسـتی بتوانـد در مقابِل 
خارجـی  حمایـِت  بـدون  منظـم  ارتش هـای 
بـرای مـدِت طوالنـی مقاومـت کنـد. پـس چرا 
طالبـان شکسـت نمی خورنـد؟ منابـع مالـی و 

لوژیسـتیکِی ایشـان در کجاسـت؟
مـواد  قاچـاق  و  کشـت  در  طالبـان   -1
مخـدر دخیل انـد و بخـش بزرگـی از تأمینـات 
مالی و لوژیسـتیکی خـود را از آن طریق تمویل 

. می کننـد
سـازمان  حمایـت  از  طالبـان   -2
اسـتخباراتی پاکسـتان، برخی کشـورهای خلیج 
به خصـوص عربسـتان سـعودی و سـازمان های 
بنیادگـرا و تروریسـتی بین المللـی برخوردارنـد 
تجهیـز  و  تربیـت  تمویـل،  طریـق  آن  از  و 

. نـد د می گر
نابودی و شکسـت قطعـی طالبان به   -3
نفـع تحقـِق سیاسـت های راهبـردی درازمـدِت 

نیسـت.  جهـان  بـزرِگ  کشـورهای 
عصبیت هـای  تحریـک  بـا  طالبـان   -4

قومـی توانسـته اند حمایـِت برخـی از قبایل دو 
کننـد. کسـب  را  دیورنـد  خـط  طـرِف 

افغانسـتان  دولـت  درون  در    -5
آن هـا  رهبـری،  هرارشـی  در  به خصـوص 
دارنـد. را  خـود  مدافعیـِن  و  نماینـده گان 
حامـی  و  افغانسـتان  دولـت  همـه،  از  مهم تـر 
تعریـِف  هنـوز  متحـده،  ایـاالت  آن  اساسـی 
مشـخصی از دوسـت و دشـمن ندارنـد و آن ها 
را بـه دیدۀ دشـمن نمی نگرند. نیروهای مسـلح 
افغانسـتان فداکارانـه بـا آن هـا می جنگنـد بدون 
از دشـمن در  تعریفـی  آن کـه رهبـری دولتـی 

اختیـارِ آن هـا بگـذارد.  
برای شکسـت دادن دشـمن عالوه بر شناسـایی 
آن، الزم اسـت تـا منابـع زیسـت یـا مرکـز ثقل 
کلوتـس  فـان  کارل  گـردد.  متالشـی  دشـمن 
آلمـان  هژدهـم  قـرن  نامـدار  استراتژیسـت 
دادن دشـمن الزم  »بـرای شکسـت  می گفـت: 
اسـت تـا مرکـز ثقل یـا منبـع قـوت آن را نابود 
کـرد.« مرکـز ثقـل و قـوِت طالبـان، در حمایت 
خارجـی، در کشـت و قاچـاق مواد مخـدر، در 
حمایـت مردمـان قبایلـِی دو طـرِف سـرحد و 
به خصـوص در حمایـت حامیان شـان در درون 
و بیـرون نظـام ریشـه دارد. طالبان تـا این منابع 
تمویـل و حمایـت  را دارنـد، هرگـز شکسـت 
نخواهنـد خـورد. آیـا دولـت افغانسـتان گاهـی 
بـه ایـن مراکـز ثقـل قـوِت طالبـان توجـه کرده 

؟ ست ا
چرا پاکستان از طالبان حمایت می کند؟

روزهـای  از  پاکسـتان  و  افغانسـتان  مناسـبات 
اوِل تشـکیل پاکسـتان دوسـتانه نبـوده اسـت. با 
توظیـف...                        ادامـه صفحـه 6

2 www.mandegardaily.com

ع.م. اسکندری

جنگ 
و صلح 

و سیاست 
ابقای 
طالبان

 

استاد  ترورِ  در  آن ها  از  یکی  که  تروریستی  اعدامِ شش  خبر 
صلح،  عالی  شورای  رییس  و  پیشین  رییس جمهوری  ربانی 
ملی  امنیت  اوِل  معاون  لغمانی  عبداهلل  قتِل  در  هم  یکی  و 
کشور بازداشت شده بودند، دیروز با واکنش های متفاوتی در 

صفحاِت اجتماعی مواجه شده است. 
خواننده گاِن روزنامۀ ماندگار و رسانه هایی که این خبر را نشر 
کرده بودند، در صفحات اجتماعی این رسانه ها بیشتر موضعی 
متشکک و ناباورانه نسبت به این خبر داشتند. هرچند اعدامِ 
این چند تروریست بعد از سخنرانی آقای غنی در ارگ ریاست 
جمهوری، نخستین اقدامِ متفاوت از ایشان است، اما بی باوری 
یا بدگمانِی مردم نسبت به صحِت این خبر، نشان از آن دارد 
که حکومت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری، باید 

بسیار کار و تالش کند تا اعتماد و باورِ مردم را به دست آَرد.
امروزه کارنامۀ برخی از سیاست مداران و حتا رییس جمهوری 
برای برخی از مردم با سوال مواجه است و بدون شک مردم میاِن 
قول و عمل و نیز میاِن دیروز و امروزِ سیاست مداران  دست به 
محاسبه می زنند. اعدام ِ این تروریستان اگرچه می تواند یک گامِ 
اما سوال های زیادی را به  کوچک برای تأمین عدالت باشد، 
دنبال دارد. به طور مثال، از ترور استاد برهان الدین ربانی رییس 
شورای عالی صلح، پنج سال می گذرد و هنوز مردم افغانستان 
نمی دانند که چه کسی عامِل اصلِی قتِل اوست. کسانی هم که 
در آغازین لحظاِت ترور استاد ربانی، به همکاری با تروریستان 
و آوردِن آن ها به منزل استاد متهم پنداشته می شدند، امروز در 
صدرِ قدرت قرار دارند و به هیچ یک از سوال هایی که مردم 
در این باره دارند، پاسخ گو نیسـتند. اما اکنون که دولت مدعی 
اعدامِ تروریستان است، باید به گونه یی عمل کند تا مردم باور 
بسیاری ها  زیرا  اعدام می شوند؛  تروریستان  به راستی  که  کنند 
معرفی  مسالۀ  با  تروریستان،  اعدامِ  خبر  نشر  که  دارند  باور 
نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس رابطه دارد. آن ها 
می گویند تا زمانی که اجساد تروریستان را به چشِم سر نبینند، 

هرگز به چنین خبری اعتماد نمی کنند.
از طرف دیگر، بحث اعدامِ مجرمان و تروریستان، با واکنش ِ 
دولت  شاید  و  می شود  مواجه  نیز  بین المللی  نهادهای  برخی 
استدالل کند که به همین دلیل از نمایِش صحنۀ اعدام  به شکِل 
مردمِ  برای  استدالل  این  اما مسلمًا  رسمی خودداری می کند. 
به ستوه آمده از تروریسم قابِل قبول نیست و دولت باید خبِر 

اعدامِ تروریستان را به گونۀ مستند گزارش کنـد. 
مخاطباِن  درصدِی  هشتاد  تقریبًا  بی اعتمادِی  دیگر،  سوی  از 
رسانه ها به خبِر اعدام شده گان، نشان از آن دارد که فاصله میان 
مردم و ریاست جمهوری و به عبارت دیگر، فاصله میان مردم 
حکومت  مشروعیِت  به  حتا  محکی  این  و  فراوان  دولت،  و 
تاریخِی رییس جمهور غنی  از سخنرانی  ماه  است. هنوز یک 
نمی گذرد که خبر اعدامِ شش تن تروریست پخش می شود. 
که  است  آمده  این باره  در  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیۀ  در 
محمد اشرف غنی رییس جمهور اسالمی افغانستان در مطابقت 
مبین  دین  دستورهای  و  قوانین جزا  اساسی،  قانون  احکام  با 
اسالم و سایر الزامیت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 
با در نظرداشت تقاضای مکررِ خانواده های قربانیان حمالت 
سنگین  مرتکبیِن جرایم  از  تن  اعدام شش  تروریستی، حکم 
و جنایات علیه افراد ملکی و امنیِت عامه را به عنوان عاملین 

شش قضیۀ جداگانه توشیح کرده است.
همچنین در اعالمیه، از عملی شدِن این حکم توسط نهادهای 
آن  دربارۀ  زیادی  ولی جزییاِت  داده شده،  عدلی کشور خبر 
اعدامِ  از  استقبال  ضمن  افغانستان  مردمِ  است.  نشده  اعالم 
تروریستان و جنایت کاران علیه بشریت، انتظار دارند که این 
شوند؛  گزارش  و  اجرا  کامل  شفافیِت  و  روشنی  در  اعدام ها 
یعنی همه گان از مجارِی رسمی بفهمند که چه کسانی، به جرمِ 
کدام حوادِث تروریستی و در چه زمانی اعدام می شوند، و نیز 
رسانه ها باید در صحنۀ اجراِی حکم حضور داشته باشند و آن 
را به گونۀ مستند گزارش دهند. همچنین انتظارِ دیگِر جامعه از 
حکومت وحدت ملی این است که برنامۀ اعدامِ تروریستان را 
تا رسیدِن نوبت به مهره های درشت تر و بزرگان آن که حامیان 
اصلی این مهره های مصرفی اند دامه دهد؛ همان هایی که در 
ساختارِ نظام جا گرفته اند اما برای دشمن کار می کنند. یقینًا در 
این صورت است که فاصله میاِن مردم و دولت پُر می شود  و 
به راستی و صداقِت ریاست جمهوری در حرف و عمل می توان 

ایمان آورد.

اعتمادی که از بین 
رفته است

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1777  د و   شنبه      20 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  1 شعبا ن المعظم  y 1437   9می    2016
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ابوبکر مجاهد
دولــت افغانســتان شــش عضــو گــروه  
ــت( در  ــور/ اربهش ــروز )19 ث ــان را دی طالب

ــرد. ــدام ک ــل اع ــی کاب ــدان پلچرخ زن
افــراد در حمــالت تروریســتی در  ایــن 
ــخصیت های  ــماری از ش ــرور ش ــل و ت کاب
ــتاد  ــه اس ــی کشــور از جمل سیاســی و نظام
رهان الدیــن ربانــی رهبــر جهــا و داکتــر 

ــد.  ــته ان ــت داش ــی دس ــداهلل لغمان عب
مســووالن امنیتــی اســامی ایــن افــراد را نیــز 

منتشــر کــرده اســت. 
محمــد عثمــان، محمــد خــان، حجــت اهلل، 
اکمــل حضــرت اهلل، خــان آقا و حمــداهلل که 

ــرور  ــتی و ت ــالت تروریس در حم
دســت  شــخصیت ها  از  برخــی 
ــان  ــم اعدام ش ــراً حک ــتند، اخی داش
از طــرف رییــس جمهــور محمــد 
اشــرف غنــی توشــیح شــده  و 
ــل اعــدام  ــدان پلچرخــی کاب در زن

شــدند. 
بــا  جمهــوری  ریاســت  ارگ 
اســت  گفتــه  اعالمیه یــی  نشــر 
ــس  ــی ریی ــد اشــرف غن ــه محم ک
جمهــور اســالمی افغانســتان در 
مطابقــت با احــکام قانون اساســی، 
قوانیــن جــزا و دســاتیر دیــن مبیــن 
ــت  ــات دول ــایر الزام ــالم و س اس
جمهــوری اســالمی افغانســتان، 
ــا در نظرداشــت تقاضــای مکــرر  ب
خانواده هــای قربانیــان حمــالت 
ــش  ــدام ش ــم اع ــتی، حک تروریس
ــنگین  ــم س ــن جرای ــن از مرتکبی ت
ــی و  ــراد ملک ــه اف ــت علی و جنای
امنیــت عامــه را بــه عنــوان عامــالن 
شــش قضیــۀ جداگانــه توشــیح 

ــت. ــرده اس ک
 در ایــن اعالمیــه آمــده اســت کــه 
توشــیح ایــن حکــم بعد از بررســی 
رونــد  شــدن  تکمیــل  دقیــق، 
منصفانــه و عادالنــه بــودن محاکــم 
بــا در نظرداشــت  الزامــات حقــوق 
بشــری افغانســتان صــورت گرفتــه 
ــط  ــروز توس ــم ام ــن حک ــود. ای ب
در  قضایــی  و  عدلــی  مراجــع 
مطابقــت بــا قوانیــن کشــور اجــرا 

ــد. ش
دولــت  کــه  افــزوده  اعالمیــه 
افغانســتان  اســالمی  جمهــوری 
و شــخص رییــس جمهــور بــا 
رونــد  تطبیــق  نظرداشــت  در 

ــی  ــای عدل ــۀ نهاده ــق و عادالن شــفاف، دقی
و قضایــی، متعهــد بــه تأمیــن عدالــت و بــه 
کیفــر رســاندن مجرمینــی مــی باشــد کــه بــه 
ــی دســت زده و  ــال تروریســتی و جنای اعم
ــه قتــل رســانده، امنیــت  ــاه را ب مــردم بی گن
ــه  ــره مواج ــه مخاط ــه را ب ــت عام و مصونی

ــد. ــرده ان ک
ایــن اقــدام رییــس جمهــور در حالــی 
صــورت گرفــت کــه چنــدی پیــش در 

ــب  ــان طال ــی از مهاجم ــۀ گروه ــک حمل ی
ــت  ــی ) ریاس ــت مل ــم امنی ــت ده در ریاس
حفاظــت از رجــال برجســته( بیــش از 400 
تــن کشــته و زخمــی شــدند. یــک روز 
پــس از آن رییــس جمهــور در شــورای 
ــه  ــان را ب ــردن طالب ــن ب ــتور از بی ــی دس مل

نیروهــای امنیتــی کشــور داد.
ــردۀ  ــتقبال گس ــا اس ــتن ب ــن شش ــدام ای اع
مــردم در رســانه های اجتماعــی مواجــه 

ــت. ــده اس ش
نماینــده گان  از  برخــی  هــم،  ســویی  از 
مجلــس از ایــن اقــدام رییــس جمهــور 
کــه  می کننــد  تأکیــد  و  کــرده  اســتقبال 

ســران طالبانــی زندانــی بایــد بــه دار آویخته 
ــوند. ش

عــارف رحمانــی، عضــو مجلــس نماینده گان 
در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
افــراد و گروه هایــی کــه دست شــان بــه 
ــدام  ــد اع ــت، بای ــوده اس ــردم آل ــون م خ
شــوند و رهبــران دولــت وحــدت ملــی ایــن 

قضیــه را جــدی بگیرنــد.
آقــای رحمانــی بــا بیــان این کــه حکــم 

ــد  ــان بای ــروه  طالب ــته های گ ــدام سردس اع
ــه در  ــرادی ک ــد: اف ــود، می گوی ــی ش عمل
جریــان جنــگ از گروه هــای تروریســتی 
بازداشــت می شــوند، بایــد بــه شــکل علنــی 

ــوند. ــدام ش اع
ــان عبــداهلل  او خاطــر نشــان کــرد: اگــر آقای
و غنــی می خواهنــد کــه دولــت ســقوط 
نکنــد و پشــتیبانی مــردم، وکال و ســایر 
افــراد جامعــه را بــا خــود داشــته باشــند، بنــًا 
ــتی  ــای تروریس ــان و گروه ه ــر طالب در براب

ــد.  ــدی کار بگیرن ــات ج از اقدام
تروریســتان  کــردن  اعــدام  گفــت:  او 
می توانــد نتیجــۀ مثبــت بــاالی روحیــه 
داشــته  امنیتــی  نیروهــای 
عملی  شــدن  از  و  باشــد 
قانــون بــاالی دشمن شــان بــه  

آن هــا اطمنــان دهــد.
تیمورشــاه  هم چنــان، 
جامعــه  فعــال  حکیمیــار 
مدنــی می گویــد: افــرادی کــه 
ــتان  ــردم افغانس ــون م ــه خ ب
شــده  رنگیــن  دست شــان 
و همــه مــردم را در ســوگ 
خــورد  جــوان،  فرزنــدان  
وطــن  ایــن  پیــر  کالن،  و 
دار  بــه  بایــد  نشــانده اند، 

شــوند. آوریختــه 
 او بــا تمجیــد از کار اخیــر 
محمــد  جمهــور  رییــس 
عملــی  بــه  غنــی  اشــرف 
کــردن حکــم اعــدام شــش تن 
از تروریســتان، افــزود: عملــی 
ایــن  اعــدام  شــدن حکــم 
شــش تروریســت می توانــد 
در تأمیــن قانــون و امنیــت 
شــهروندان مفیــد تمــام شــود.
آقــای حکمیــار تصریــح کــرد: 
وقتــی نیروهــای امنیتی کشــور 
بــا زحمــات و چالش هــای 
ــل  ــب و روز در مقاب ــاد ش زی
تروریســتان می رزمنــد و در 
ــراد دشــمن  ــان جنــگ اف جری
می کننــد،  بازداشــت  را 
ــد در همانجــا دســت  می توانن
بــه ماشــه تفنــگ بــرده او را از 
ــن کار  ــی چنی ــد؛ ول ــن ببرن بی

نمی کننــد.  را 
او افــزود: نیروهــای امنیتــی 
بازداشت شــده گان  تمــام 
را بــه دولــت و ارگان هــای 
عدلــی و قضایــی تســلیم می کننــد تــا قانــون 
ــن  ــر ای ــت در براب ــر دول ــی شــود، اگ اجرای
ــی و  ــمن بی توجه ــده گان دش ــت ش بازداش
ــر  ــد ه ــی نکن ــان عمل ــاالی ش ــون را ب قان
ــف  ــاره در ص ــوند، دوب ــا ش ــه ره ــت ک وق
دشــمنان قــرار گرفتــه و در برابــر نیروهــای 

امنیتــی کشــور می جنگنــد.

ناجیه نوری
وزارت دفاع افغانسـتان در واکنش به گزارش نشـر شده در روزنامه 
مانـدگار مبنـی بر این کـه دگر جنـرال عبداهلل خان سرپرسـت جدید 
وزارت دفـاع ملـی عضـو گـروه طالبـان بـوده، می گوید کـه جنرال 

عبـداهلل خان عضو گـروه طالبان نبوده اسـت.
دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی، جنرال عبـداهلل خان 
را یـک جنـرال کارکشـته و باتجربـه دانسـته و رابطـه او بـا گـروه 

طالبـان را رد می کنـد.
روزنامـه مانـدگار در گـزارش روز شـنبه هفتـه جـاری خبـری را 
تحـت عنـوان سرپرسـت وزارت دفاع ملـی عضو گـروه طالبان بود 

به نشـر رسـانید.
و جنـرال  نظامـی  آگاه  امرخیـل  عتیـق اهلل  از  نقـل  بـه  ایـن خبـر 

اسـت. شـده  نشـر  بازنشسـته 
امـا وزارت دفـاع ملـی بـا رد ایـن ادعـا می گویـد: جنـرال عبـداهلل 
خـان یـک افسـر مسـلکی اسـت کـه هـم در مکتـب نظامـی و هم 
در دانشـگاه نظامـی تحصیـل کـرده و توانایی نظامی مسـلکی دارد.
ادعـا دارد کـه جنـرال عبـداهلل خـان، وظایـف مختلـف  وزیـری 
مهـم نظامـی را در افغانسـتان  بـه عهـده داشـته و تجربـه کافـی در 

دارد. نظامـی  مختلـف  بخش هـای 
بـه گفتـه سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی: جنـرال عبـداهلل خـان یک 
زمانـی قومانـدان قـوای سـرحدی بـود و در بخش هـای قـول اردو 
ایفـای وظیفـه کـرده و رییـس تفتیـش، رییـس اوپراتیـف و رییـس 

تعلیـم و تربیـه وزارت دفـاع ملـی بوده اسـت.
او تاکیـد کـرد: جنـرال عبـداهلل خـان قومانـدان 301 سـیالب بـود 
و دربخش هـای مختلـف وزارت دفـاع ملـی تجربـه کافـی دارد، 

بنابرایـن یـک فـرد شایسـته بـرای وزارت دفـاع ملـی می باشـد.
وی همچنـان گفـت: سرپرسـت جدید وزارت دفـاع ملی با تجارب 
کافـی کـه دارد می توانـد جنـگ را مدیریـت و رهبری کنـد و چون 
افسـران بـا او آشـنایی دارنـد، بنابرایـن فـرد مناسـب بـرای وزارت 

اسـت. ملی  دفاع 
وزیـری در خصـوص اینکـه معرفـی جنرال عبـداهلل خان بـه عنوان 
سرپرسـت از لحـاظ قواعـد نظامـی نادرسـت اسـت گفـت: چـون 
فصـل جنـگ اسـت، بنابرایـن معرفـی بـه عنـوان سرپرسـت یـک 
اقـدام خـوب اسـت تـا در میـدان نبـرد کمبـودی احسـاس نگردد.
او گفـت: کسـانی کـه در رژیـم طالبـان حاضـری امضـا کـرده انـد 
و شـامل دولـت بـوده انـد، بـه معنـای ایـن نیسـت کـه بـا طالبـان 

همدسـت بـوده باشـند. 
می گویـد:  سـتانکزی  مـورد  در  ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
سـتانکزی یـک مدیـر خـوب و یـک رهبـر خـوب بـرای وزارت 
دفـاع ملـی بـود و او توانسـته بـود یـک تیـم بسـیار خوبـی دراین 
وزارت ایجـاد کنـد و هم آهنگی بسـیار خوبی را میـان وزارت دفاع 

ملـی و امنیـت ملـی ایجـاد کـرده بود.
او گفـت: آقـای سـتانکزی، هـم یـک مدیر ملکـی موفق بـود و هم 
یـک مدیر نظامی بسـیار توانمنـد و همین طورهمکار بسـیار خوب 

سـربازان اردوی ملی بود.
ایـن درحالیسـت کـه رییس جمهـور غنی،  پنجشـنبه هفته گذشـته، 
در احـکام جداگانـه، دگـر جنـرال عبـداهلل خـان رییس ارکان سـتر 
درسـتیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرسـت ایـن وزارت و مصعوم 
سـتانکزی سرپرسـت پیشـین وزارت دفاع را به عنوان وزیر مشـاور 

و سرپرسـت جدیـد ریاسـت عمومـی امنیت ملـی معرفی کرد.

3 www.mandegardaily.com2016    9می   y 1437  1 شعبا ن المعظم  y    1395         د و   شنبه      20 ثو   ر/      ا رد   یبهشت  y 1777     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
سخنگوی وزارت دفاع ملی:

جنرال عبداهلل خان عضو 
گروه طالبان نبوده است

آگاهان با استقبال از اعدام شش عضو گروه طالبان:

فرمـاندهان زنــدانی طالبــان
 اعـدام شـوند
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از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد  سوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
همکاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بیش 
فعالین  بشر،  حقوق  فعالین  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سیاست مداران کشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعیت حقوق 
که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
قسمِت زیادی از این مصاحبه ها قباًل در 
اینک  است.  شده  منتشر  روزنامه  همین 
مطرح  مباحث  از  مفصلی  جمع بندِی 
شده در گفت وگوها تهیه شده که در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانیم. 
مصاحبه ها و گزارش کامل به این لینک 
http://openasia. کنید:  مراجعه 

org/item/16511

 عدم آموزش زنان: تداوم وضعیت موجود 
انکاری  غیرقابل  تأثیر  زنان،  آموزشی  سطح  ارتقای 
روی سبک زنده گی، سالمتی و آیندۀ اقتصادی آن ها 
بهره مند  را  جامعه  تمام  نهایت  در  که  امری  دارد؛ 
آموزش  عدم  که  نیست  تعجب آور  بنابراین  می کند. 
زنان، چالش بسیار مهمی ارزیابی شود که به تدوام 

وضعیت نابربِر آن ها دامن بزند. 
امور  سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت 
زنان و استاد دانشکدۀ روزنامه نگاری در کابل است، 
فرهنِگ  پایین  سطح  “بازدارنده ها  می گوید:  او  
جامعه مانند بی سوادی است که جنگ، خشونت و 
ناامنی به آن مرتبط هستند. ما باید کمپین سراسری 
متأسفانه  باشیم.  داشته  زنان  برای  سوادآموزی 
بیشترین تعداد بی سوادان در کشور را زنان تشکیل 

می دهند”. 
علوم  رشتۀ  دکترای  دانشجوی  موسوی  فاخره  اما 

سوال  زیر  را  آموزش دهنده گان  صالحیت  سیاسی، 
می برد: “در افغانستان چه کسانی آموزش می دهند؟ 
خود آموزش مردساالرانه است. تقسیمات اجتماعی 
مادری  می شود.  داده  آموزش  مردانه  دیدگاهی  با 
نیست که هم نقش اجتماعی برجسته یی داشته باشد 
ایفا کند. پدر نقش  را  و هم در خانه نقش مرکزی 
پدر  را  تصمیمات  همه  و  می کند  بازی  را  قهرمان 

می گیرد”.
باختر:  خبری  آژانس  معاون  نبردآیین،  ماری 
“بی سوادی خانواده ها مخصوصًا زنان مهم ترین عامل 
چهاردیواری  در  که  زنی  بکنید  تصور  شما  است. 
خانه محصور باشد، چگونه می تواند فرزندی مطابق 
بدین  کند؟  تربیت  تعالی  و  رشد  را جهت  زمانه  با 
جامعه  بی سوادی  با  شدید  مبارزۀ  به  نیاز  ترتیب، 

مخصوصًا زنان هست”. 
 استقالل اقتصادی الزمۀ تغییر است 

تبعیض  با  مبارزه  دنیا،  کشورهای  از  بسیاری  در 
با  جنسیتی  برابری  سوی  به  حرکت  و  زنان  علیه 
در  آن ها  اقتصادی  استقالل  زمینه های  کردِن  فراهم 
و  ابزارها  فاقد  زنان  که  زمانی  است.  آمیخته  هم 
انتخاب  قدرت  نبود  از  باشند،  معیشتی  مهارت های 
و  پذیرش خشونت ها  به  ناچار  و  برد  رنج خواهند 
سرکوب ها خواهند بود. جامعۀ زنان افغانستان نیز از 

این اصل مبرا نیست. 
مجلس  در  کابل  مردم  نمایندۀ  کروخیل،  شینکی 
می کند:  اشاره  به روشنی  این مشکل  به  نماینده گان 
“یکی از معضالت زنان، مشکل اقتصادی آن هاست. 

تا زمانی که زن وابسته به اقتصاد دیگران باشد و از 
خود درآمد نداشته باشد، نمی تواند مشارکت سیاسی 

داشته باشد”. 
مسعود حسن زاده شرایط زنان افغانستان را در قالب 
وسیع تر جامعۀ طبقاتی تحلیل می کند: “فقر، خشونت، 
ثمرۀ  و  فریب، همه و همه محصول  جهل، غارت، 
قیمت  هر  به  سودجویی  بر  مبتنی  طبقاتی  جامعۀ 
است. مقوالتی که در این ده سال به فرمان قدرت ها 
در  امریکایی  دموکراسی سازی  طرح  اساس  بر  و 
خصوص زنان صورت گرفته و به خورد ما هم داده 
بزرگ تری  علت های  معلوِل  و  محصول  همه  شده، 
هستند که الزامًا جنسیت نمی شناسد. وقتی ماحصل 
و نتیجۀ مشی نظام حاکم به این جا ختم می شود که 
پولدار باید پولدارتر شود، در چنین جامعه یی انسان 
گرگ انسان است، هر کس در هر ساختاری تالش 
می کند همه را به نفع خود سرکیسه کند و مورد ظلم 
نه  بزرگ  بازدارندۀ  عامل  تحلیل،  این  با  دهد.  قرار 

تنها برای زنان که برای همه، تقسیم ناعادالنۀ سرمایه 
است که فقر و پیرو آن خشونت و جنگ و بی عدالتی 

به بارآورده است”.
دکتر داوودشاه صبا، والی پیشین هرات، در کنار اشاره 
کشور  بر  حاکم  سنت  و  فرهنگ  آموزش،  نقش  به 
مسالۀ  از  افغانستان،  جامعۀ  خواندن  پیرمردساالر  و 
اقتصادی  منابع  به  زنان  “دسترسی  می گوید:  اقتصاد 
مردان  دست  در  اقتصاد  هنوز  است.  محدود  بسیار 
نتوانند از نظر  افغانستان  است. تا زمانی که دختران 
بایستند، خودشان تولید و مدیریت  پا  اقتصادی سر 
کنند، جامعه با مشکالت جدی روبه رو خواهد بود. 
در روستاها زنان کار می کنند ولی مدیریت منابع در  

دسِت مردان است”. 
نیز  نکته  این  به  باید  اقتصادی  عوامل  بحث  در 
بلکه  مالی،  استقالل  عدم  تنها  نه  که  کرد  اشاره 
آن  در  زنان  که  خانواده هایی  اقتصادی  طبقۀ  و  فقر 
زنده گی می کنند، خاصه در جامعه یی که فاقد سیستم 
رفاهی است، مانع مهمی در پیشرفت آن ها محسوب 

می شود. 
افغانستان  باز  جامعۀ  مؤسسۀ  سرپرست  مبلغ،  ضیا 
اقتصادی  فقر  “عامل  که:  می کند  اشاره  نکته  این  به 
احکام  حتا  مردم  از  بسیاری  شده  سبب  بی کاری  و 
حق  همچون  کرده،  عمل  زنان  نفع  به  که  شرعی  
میراث را زیر پای نهند و زنان را از این حق شرعی 
کافی  اندازۀ  به  اجتماع  اگر  بنابراین  سازند.  محروم 
از  خیلی  می کنم  فکر  کند،  رشد  اقتصادی  لحاظ  از 

مشکالت زنان خود به خود حل خواهد شد”. 
در  هم  افغانستان  دیده بان  رییس  بینش،  عبدالجلیل 
همین رابطه، خاصه دسترسی زنان به برخی امکانات 
به  ده  یک  در  که  را  دختری  کنید  “تصور  می گوید: 
می خواهد  که  فردا  ندارد،  دسترسی  ابتدایی  مکتب 
تحصیالت عالی خود را پیش ببرد، چگونه می تواند 
داشته  بودوباش  تنها  و  تک  غریب،  شهر  یک  در 
حاضر  دختر  خانوادۀ  این که  فرض  به  آن هم  باشد؛ 

باشد دخترش را به امان خدا بفرستد”. 
 خشونت و عدم امنیت؛ سد راه جدی مشارکت 

زنان
از  نشانه یی  تاریخی  به صورت  زنان  علیه  خشونت 
و  بوده  مردان  و  زنان  میان  قدرت  روابط  نابرابری 
و  زنان  در سرکوب  اجتماعی  مکانیسم های  از  یکی 
آن ها محسوب می شود. خشونت  نگاه داشتن  مطیع 
پسر  جنس  ارجحیت  از  که  دارد  مختلفی  انواع 
از  محرومیت  تا  و  می شود  آغاز  نوزادی  زمان  در 
آزارهای  تحمیلی،  ازدواج های  برابر،  فرصت های 
جسمی و روحی و سلب اختیار در تصمیم گیری های 
فردی و اجتماعی پیش می رود. این مسالۀ اجتماعی 
انواع آن موضوع توجه و مبارزۀ بسیاری از  با تمام 

روشن فکران افغانستان است. 
امور  وزارت  بین الملل  امور  مشاور  ستیز،  ملک 
می گوید:  ساختاری  خشونت  توضیح  در  خارجه 
بازدارنده است  از عوامل  یکی  “خشونت ساختاری 
ایشان  از  را  زنان  حضور  و  شکوفایی  فرصت  که 
می گیرد. خشونِت ساختاری از باال شکل می گیرد و 
بر زنان تحمیل می شود. در جامعۀ ما زنان به شدت 
آزادی  و  استقالل  هرگونه  از  و  وابسته اند  مردان  به 

اقتصادی، فکری و اجتماعی محروم مانده اند”. 
برابر  در  مردان  سکوِت  به  نادری  زهرا  فرخنده 
انتقاد می کند و وظیفۀ اعتراضی  خشونت علیه زنان 
را تنها بر دوش زنان نمی بیند: “سنت های ناسالم و 
منفی  پیام  بیشتر  سنت ها،  این  برابر  در  ما  سکوِت 
شالق  خود  شوهر  وسیلۀ  به  زن  یک  وقتی  دارد. 
کارد  با  فردا  می بندند،  چشم  همه  ولی  می خورد 
می برد.  را  سرش  سوم  روز  و  می رود  او  سراغ  به 
کسانی که این روند را می ببینند و خاموش هستند، 
گناهکاران تاریخ اند. ضروری آن نیست که یک زن 
صدای خود را بلند کند، مردان چرا سکوت اختیار 
می کنند؟ متأسفانه تا یک زن به وحشیانه ترین مرحلۀ 
آسیب دیده گی از خشونت نرسد، همه ساکت هستند 

و او را تشویق به تحمل می کنند”. 
خالی  به  مدنی  فعال  و  روزنامه نگار  سالم،  باری 
نبود  “در  دارد:  اشاره  زمینه  این  در  قانونی  حمایت 
قانون یا الیحۀ جزایی برای مجازات عامالن آزار و 
اذیت زنان در اجتماع، هر کس به خود اجازه می دهد 

به زن هتک حرمت کند”.
نادر نادری، رییس واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان، 
می داند:  جامعه  تمام  متوجه  را  خشونت  عواقب 
به  را  زنان  اما  می سازد،  متأثر  را  جامعه  کل  “ناامنی 
وجود  اجتماعی  حمایتی  مکانیزم های  این که  دلیل 
آسیب پذیر  خاطر  بدین  می کند.  متأثر  بیشتر  ندارد، 
بودن زنان بیشتر است و این باعث شده که در نقاط 
ناامِن کشور زنان کمتر از آزادی های مدنی، اجتماعی 

و سیاسی استفاده کنند”.
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بخش سوم و پایانی
بخش پنجم

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی

      بیـمارِی

تنبــــلی
12ـ تــا زمانــی کــه آماده گــی یــک اســتراحت و توقــِف کوتــاه را پیــدا 
ــرای  ــتید، ب ــتراحت نشس ــرای اس ــی ب ــد و وقت ــه نداری ــت نگ ــد، دس نکرده ای

ــد.  ــن کنی ــان تعیی ــان زم ــمت کارت ــه س ــاره ب ــتن دوب برگش
ــرای خــود  ــر ب ــد. اگ ــف کنی ــدت تعری ــای بلندم ــان هدف ه ــرای خودت  13ـ ب
ــد.  ــت کنی ــمِت آن حرک ــه س ــه ب ــد ک ــزی داری ــید، چی ــته باش ــی داش هدف
هدف هــای بلندپروازانــه بــرای خــود انتخــاب کنیــد کــه حســابی انگیزه دهنــده 
باشــند. تصــور کنیــد کــه واقعــًا دنبــال چــه هســتید. هدف هــای پســت چنــدان 
انگیزه یــی بــه شــما نخواهنــد داد. فهرســتی از کارهــای روزانــه درســت کنیــد 
کــه هــم شــامل کارهــای بــزرگ و هــم کوچکــی کــه بایــد انجــام دهیــد، باشــد. 

ــد. ــدی کنی ــت را اولویت بن ــن فهرس ای
14ـ همچنیــن فهرســتی از همــۀ چیزهــای کوچکــی کــه می خواهیــد تهیــه کنیــد: 
لباس هــای جدیــد، مبلمــان نــو بــرای خانــه، یــا حتــا تهیــۀ یــک گلــدان. اگــر 
ــرآورده  ــمت ب ــه س ــتر ب ــد، بیش ــان باش ــدام در ذهن ت ــان م ــداف کوچک ت اه

کــردن آن هــا حرکــت خواهیــد کــرد. 
 نکات

ــانه های تان  ــیطان روی ش ــته و ش ــرده و فرش ــتفاده ک ــان اس ــوۀ تخیل ت ـ از ق
را تجســم کنیــد. اگــر بــا همیــن تجســم کارهــا را دنبــال کنیــد، فرشــته خیلــی 

خیلــی بیشــتر از شــیطان در کارهــا موفــق خواهــد شــد.
ــه خــارج شــوید،  ــا الزم نیســت کــه اول صبــح از خان ــد ی  ـ اگــر کار نمی کنی
ــاور  ــح. ش ــرای 7 صب ــاًل ب ــد، مث ــوک کنی ــِح زود ک ــرای صب ــاعت تان را ب س
بگیریــد، لبــاس بپوشــید و کامــاًل ســرزنده و ســرحال از اتــاق بیــرون برویــد. 
همیشــه طــوری لبــاس بپوشــید کــه انــگار می خواهیــد از خانــه بیــرون برویــد. 

ــد.  ــب کنی ــدن مرت ــدار ش ــد از بی ــه بع ــان را بالفاصل تخت ت
ـ رژیــم غذایــی ســالمی را دنبــال کنیــد. تنقــالت و غذاهــای فســت فود، مــواد 

ــانند. ــان نمی رس ــه بدن ت ــذی الزم را ب مغ
ـ ورزش کنیــد. چنــد روز در هفتــه بــرای پیــاده روی یــا دویــدن بیــرون برویــد. 
خیلــی زود خواهیــد دیــد کــه ســرحال تر و بشــاش تر از قبــل هســتید. ورزش 

ــد.  ــان می کن ــی دورت ــه شــما می دهــد و از تنبل ــادی ب ــزۀ زی کــردن انگی
 ـ در طول روز به اندازۀ کافی آب بنوشید تا بدن تان کم آب نشود.

 ـ هــر شــب بــه انــدازۀ کافــی بخوابیــد تــا بتوانیــد صبح هــا راحــت از خــواب 
بیــدار شــوید. 

ــاال هســتند  ــوز ب ــه حــاوی فروکت ــی ک ــواد غذای ــد و م ــاد قن  ـ از مصــرف زی
ــان  ــه بدن ت ــود ک ــث می ش ــی باع ــواد غذای ــن م ــون ای ــد؛ چ ــودداری کنی خ
ــیرینی و  ــل ش ــاده مث ــای س ــن قنده ــد بســوزاند. همچنی ــی، قن ــه جــای چرب ب
چاکلیــت، انــرژی شــما را بــرای یــک مــدت کوتــاه بــاال می بــرد، امــا بعــد قنــد 
ــد  ــنه گی خواهی ــته گی و گرس ــاس خس ــاره احس ــده و دوب ــن آم ــان پایی خون ت

کــرد. 
 ـ سعی کنید تا حد امکان کمتر تلویزیون تماشا کنید. 

ـ یــک کاپــی از اهــداف یــا برنامــۀ روزانۀتــان را در قســمت های مختلــِف خانــه 
ــر،  ــار کمپیوت ــی کن ــت، یک ــی روی تخ ــال، یک ــی روی یخچ ــد: یک ــه داری نگ

ــا روی درِ اتــاق خــواب.  ــا حت ــار آینــۀ دست شــویی، ی یکــی کن

ACKU
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علی رستگار
بـدوِن  لحظاتـی جهـاِن  بـرای  و  ببندیـد  را  چشـم های تان 
ادبیـات را تصـور کنیـد، دنیا به یقیـن بدون کتـاب و ادبیاِت 
اصـاًل  مـا  جهـاِن  داشـت.  کـم  اساسـی  چیـزی  داسـتانی 
نمی توانسـت بـدون ادبیـات و روایـِت زنده گـی و بازتـاِب 
درونیـاِت آدمی و تخیل رهایی بشـر، امـورش را بگذراند و 

بـه این جایـی برسـد کـه در آن قـرار دارد.
ایـن میـل و گرایـش ذاتـی و فطـری بـه سـمت نـگارش، 
نوشـتن و ادبیـات و به تبـع آن، مطالعه و خواندن سـرانجام 
در جایـی بُـروز و خـودش را به جهان القـا و اثبات می کرد.
بسـتر ادبیات همواره و شـاید از ازل در جهان وجود داشـته 
اسـت و تنهـا شـکل گیری زبـان و بعدها اختـراع خط وجوه 
ظاهـری آن را احیـا کرده و به آن رسـمیت بخشـیده اسـت. 
ادبیـات داسـتانی قدمتـی دیرینـه دارد و در طـول قرن هـا 
و سـال ها نویسـنده گان بسـیاری بـه عرصـۀ هسـتی قـدم 
گذاشـته اند و آثـار فـراوان، متنوع، جـذاب و خواندنی خلق 

کرده انـد.
از میـان این همـه نویسـنده های کالسـیک و معاصـر، برخی 
بـه واسـطۀ قریحـه و اسـتعداد ذاتی و خـدادادِی خـود این 
بخـت و اقبـال را دارند کـه طی عرق ریزان روح نوشـته هایی 
قابـل تأمـل و خواندنـی را بـه رشـتۀ تحریـر درآورنـد و با 
یـک کتـاب یـا مجموعه آثارشـان بـه نویسـنده یی محبوب و 

شناخته شـده تبدیل شـوند.
تاریـخ ادبیات جهـان، نویسـنده گان بزرِگ بسـیاری به خود 
دیده اسـت کـه کتاب های شـان لحظه یی از دسـت عاشـقان 
مطالعـه جـدا نمی شـود و حتـا گاهـی اشـخاصی از فـرط 
عالقـه و دل بسـته گی بارهـا به یک کتاب خـاص و محبوب 

رجـوع می کننـد و در مقاطـِع مختلـف آن را می خواننـد.
پُـز روشـن فکری  از جنبه یـی نوعـی  ادبیـات  بـه  گرایـش 
نیـز بـه حسـاب می آیـد و گاهـی ایـن عالقـه را بـا افتخـار 
جـار می زننـد و بـه دیگرانـی کـه از ایـن منبـِع الهامـی و 
آرامش بخـش دورنـد، فخـر می فروشـند و حتـا دیگـران را 
به خاطـر دوری از سرچشـمۀ زالل ادبیات شـماتت می کنند. 
گاهـی هـم کتاب خانـۀ ایـن افـراد پُـر از کتاب هـای معتبـر، 
شناخته شـده و قطـوری اسـت کـه حتـا یـک بار هـم تورق 
نشـده، اما گویا برای حفظ پرسـتیژ و به رخ کشـیدن سـطِح 

فرهنگـی انجـام ایـن کار ضـروری بـه نظر می رسـد!
بـا ایـن حـال، اگـر از وجـوه منفـی و آسیب شناسـانۀ ایـن 
موضـوع صرف نظـر کنیـم، ادبیـات یک سـره شـور و عیش 
اسـت و کسـانی کـه یک بار طعـم واقعـِی ادبیـات را از هر 
نـوِع آن به خصـوص داسـتانی چشـیده باشـند، دیگـر محال 
اسـت ایـن اعتیـاد شـیرین و فرح بخـش و روح نـواز را بـه 

قصـد دنیایـی بی مطالعـه تـرک کنند.
ادبیـات بالـذات و فی النفسـه بـه عنـوان هنـری مسـتقل و 
مانـدگار محسـوب می شـود و برای تأیید آن بـه هنِر دیگری 
نیـاز نیسـت، امـا بـا ظهـور هنر هفتـم یعنـی سـینما فضایی 
بـه وجـود آمـد کـه پـای ادبیـات را بـه مقوله یـی دیگر هم 
کشـاند. البتـه ایـن بـه معنـای امضـای سـینما پـای برگـۀ 
ادبیـات نیسـت، بلکـه اشـاره بـه بـده بسـتان ها و تعامالتـی 
دارد کـه ایـن دو هنـر طـی سـال ها و در گـذر زمـان بـا 

داشـته اند. یکدیگـر 
سـال های  همـان  از  سـینما  و  ادبیـات  تأثـراِت  و  تأثیـر 
ابتدایـی هنـر هفتـم و عبـور از آزمـون و خطاهـای اولیـه و 
ثبـت مسـتندگونۀ تصاویـر، شـکلی جـدی بـه خـود گرفت 
و کارگردان هـای سـینما بالفاصلـه بـه منبـع بزرگـی چـون 

ادبیـات توجـه ویژه یـی نشـان دادنـد.
پیونـد ادبیـات و سـینما بـا شـکل گیری قالب هـای مکتوب 
هم چـون فلم نامـه و نقـد و نوشـته و تحلیل هـای سـینمایی 
به تدریـج بـه ایجـاد زیرمجموعه هـای ادبـی منجـر شـد و 
ادبیـات سـینمایی، حاصـل همراهـی و همنشـینی ادبیـات 
اسـت  شـاخه یی  فلم نامه نویسـی  واقـع،  در  سینماسـت.  و 
کـه پیونـدی نـرم و مسـالمت آمیز بیـن ایـن دو هنـر برقرار 
تفاوت هایـی آشـکار و  بـا  البتـه  فلم نامه نویـس  می کنـد و 
محسـوس تقریبـًا در طـرح روایـت و بسـط قصـه همـان 
کاری را انجـام می دهـد کـه یـک نویسـنده فقـط بـه جـای 
توصیفـات و ذکـر جزییات خـاص ادبیات و داسـتان گویی، 

برمی گزینـد. را  متقاطع تـری  و  دیالوگ محـور  مسـیری 
امـا مهم تریـن پیونـد ادبیات و سـینما به بحـث اقتباس ادبی 
مربـوط می شـود که سـالیان سـال و از همـان زمـان اختراع 
سـینما محـل بحـث و گفت وگـو و مناقشـه بـوده اسـت و 
موافقـان و مخالفـاِن زیـادی دارد. گاهی وجـود و اظهارنظر 
شـکل گیری  مانـع  متعصبانـه  و  مغرضانـه  مطالـِب  برخـی 

فضایـی دوسـتانه و صمیمانـه بین سـینما و ادبیات می شـود 
و خیلـی از نویسـنده گان و دوسـت داران ادبیات، همجواری 
ادبیـات و سـینما را تـاب نمی آورنـد و بـه هرگونـه اقتباس 

ادبـی ایـرادات زیـادی وارد می کنند.
جملـۀ کلیشـه یی ادبیـات برتر اسـت یا سـینما که یـادآور و 
معـادِل موضـوع انشـایی کلیشـه یی و بامزه یعنـی »علم بهتر 
اسـت یـا ثروت؟« اسـت، همـواره بـه بحث هایی کلیشـه یی 
و فرسایشـی منجـر می شـود کـه هنـوز بـه نتیجـۀ قطعـی و 
واضحـی منجر نشـده و به احتمـال فراوان تا همیشـۀ تاریخ 

نیز نخواهد شـد.
در این جـا نیـز قصـد رجحان و برتـری دادِن یکـی و اعالن 
ارزِش کمتـر یـا شکسـِت دیگـری را نداریـم کـه بـا نگاهی 
منصفانـه می تـوان ارزش هـا و نقاط قوت هریـک از این دو 
هنـر را برشـمرد و فهرسـت کرد و دسـت هـر دوی آن ها را 
بـه عنـوان برنده بـاال برد. از ایـن منظر، باید بـه ظرفیت های 
ادبیـات و سـینما شـناخت و اشـراِف کاملی پیـدا کرد و دید 

هرکـدام چـه کارکردهـا و ویژه گی هایـی دارند.
اگـر بحـث تقـدم و تأخـر را مـالک مقایسـه و اعتبـار قرار 
دهیـم و بنـا را بـر تأویل پذیـری و ارزش هـای تام وتمـام 
و  بگذاریـم  کالم  متعالـی  و  انکارناپذیـر  ویژه گی هـای  و 
نام هـای برجسـتۀ تاریـخ ادبیـات جهـان را پشـت سـرهم 
ردیـف کنیـم، رای به برتـری و جایـگاه واالی هنـر ادبیات 
ادبیـات حـق  بـه شـیفته گاِن  کمـی  آن وقـت  و  می دهیـم 
می دهیـم کـه مقابـل هرگونه اقتبـاس ادبی در سـینما موضع 

می گیرنـد.
امـا اگـر بـه ظهـور پدیـدۀ شـگفت انگیِز سـینما و قـدرت 
سـحرانگیز و جادویـی آن به عنوان رسـانه یی کارا، محبوب 
و دوست داشـتنی کـه ظرفیت هـای بالقـوه و توامـان جـذب 
مخاطبـاِن عـام و افـراد نخبـۀ جوامـع مختلـف را دارد نگاه 
کنیـم، می تـوان هنـر هفتـم را بـه عنـوان رقیبی جـدی برای 
ادبیـات داسـتانی بـه شـمار آورد و حتـا در پاره یـی مواقـع 

فلـم را بـه کتاب ترجیـح داد.
هسـتند بسـیاری کـه یک تار مـوِی نویسـنده ها و کتاب های 
محبوب شـان را بـا هـزار فلـم عـوض نمی کنند و از سـوی 
دیگـر هـم افـراد زیـادی وجـود دارنـد کـه هیـچ کتابـی را 
خـود  محبـوِب  و  تماشـایی  فلم هـای  بـا  مقایسـه  قابـل 
نمی داننـد. ایـن بـازی متعصبانـه که گاهی بانمـک و جذاب 
و زمینه سـاز شـکل گرفتـِن بحث هایـی عمومـًا بی سـرانجام 
می شـود، البتـه مانـع نمی شـود کـه هیـچ کـدام از دو طیف 
جایـگاه  و  برتـری  بـه  خلوت شـان  در  دسـت کم  ماجـرا 
برجسـتۀ آن هنـر دیگـر اقـرار و اعتـراف نکننـد و این گونه 
نیسـت کـه عاشـقان ادبیـات نسـبت بـه فلم هـای شـاخص 
سـینمای جهان بی تفاوت باشـند و آن ها را دوسـت نداشـته 
باشـند و بالعکـس شـیفته گان سـینما نظـری بـه کتاب هـای 
مانـدگار نداشـته باشـند. ایـن دعواهـا و منازعـاِت صـوری 
نیـز بیشـتر از قصـور برخـی کارگردان هـای سـینما ناشـی 
می شـود کـه در بحـث اقتبـاس ادبـی آن طـور کـه بایـد و 
شـاید نتوانسـته اند حـق مطلـِب یـک کتـاب و اثـر ادبـی را 

ادا کننـد.
بازخوانـی یـا اقتبـاس ادبـی در سـینما بـه فلمـی اطـالق 
می شـود کـه بـا نگاهـی بـه یـک کتـاب نوشـته و سـاخته 
و  دارد  مختلفـی  انـواع  ادبـی  اقتباس هـای  می شـود. 

فلمنامه نویسـان و کارگردانـان سـینما هـر کـدام بسـته بـه 
عالقـۀ خـود یکـی از ایـن شـیوه ها را بـرای اسـتفاده از اثر 

برمی گزیننـد. ادبـی 
اقتبـاس وفادارانـه یکـی از شـایع ترین انـواع اقتباس اسـت 
از  بهره گیـری  به جـز  می کننـد  سـعی  اثـر  سـازنده گان  و 
بـه  ترفندهـای دراماتیـک، تصویـری و سـینمایی چنـدان 
اصـل متـن دسـت نزننـد و تغییر خیلـی آشـکاری در قصه 
و فضـای کلـی اثـر بـه وجـود نیاورنـد. این جـا بـه نوعی با 
برگـردان تصویـری یک اثِر داسـتانی روبه روییـم و می توان 
آن را به نوعـی وسوسـۀ یـک کارگـردان بـرای بازخوانـی 

کتابـی عنـوان کرد.
اقتبـاس لفـظ بـه لفـظ و نعل بـه نعل شـاید شـاخۀ دیگری 
از همیـن نـوع گرته برداری باشـد کـه اقتبـاس را در پاره یی 
مواقـع به برداشـتی بـدون خالقیت بدل می کنـد و نمی توان 
ویژه گـی خـاص و چندان ممتـازی را بـرای آن متصور بود.

اقتبـاس آزاد، شـیوۀ دیگری از اقتباس اسـت کـه در آن تنها 
ایـدۀ اصلـی، یک موقعیـت یا چند شـخصیت مهِم داسـتان 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و نویسـنده و کارگـردان، 
برداشـت و ذهنیـِت خود را بـه فضای اولیـه تزریق می کند، 
امـا فلمـی یک سـره خالقانـه و مسـتقل به وجـود مـی آورد. 
در چنیـن اقتباس هایـی تنهـا روح کلـِی یک اثـِر ادبی مورد 
توجـه و بهره بـرداری کارگـردان قرار می گیـرد و او خوانش 

مخصـوص بـه خـود را از آن انجـام می دهد.
ایـن شـاید مهم تریـن و بهتریـن شـیوۀ اقتباسـی باشـد و 
در صـورت حصـول، نتیجـۀ نهایـی کمتـر محـِل اعتـراض 
و مناقشـۀ نویسـنده و دوسـت داران ادبیـات و آن داسـتاِن 
مـورد نظـر قـرار می گیـرد؛ چـون کارگـردان تنهـا بـه پایـه 
و بنیان هـای اساسـی اثـر وفـادار بـوده و عصـاره و چکیدۀ 
حـرف و پیـام خالـق کتـاب را در قالـب قصه یی مسـتقل و 
دراماتیـک منتقـل می کنـد و اسـتادانه بـه راه خـود می رود. 
در ایـن نـوع از اقتبـاس حتا می شـود زمان و مکاِن داسـتان 
را تغییـر داد و شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی دیگـری جـز 
آن چـه در اصـل کتـاب وجـود دارد را وارد فلـم کـرد، امـا 
هم چنـان می شـود تـم و درونمایۀ فلم و داسـتان را واحد و 
مشـترک دانسـت. چه بسـا گاهی چنیـن اقتباس هایی خیلی 
بیشـتر از آن اقتباس هـای مقلدانـه و خـط بـه خـط جـواب 

بدهـد و آن ذهنیـت نویسـنده را منتقـل کنـد.
وظیفـۀ اصلـِی یـک اقتبـاِس خـوب به خصـوص در ایـن 
آن  بتوانـد  فلم نامـه  نویسـندۀ  کـه  اسـت  ایـن  دوم  شـیوۀ 
فاصلـۀ خالـی بیـن سـطور یـک داسـتان و در واقـع روح 
قالـب  در  و  بشناسـد  به خوبـی  را  شـخصیت ها  درون  و 
دیالـوگ روایـت کنـد، اگرنـه جابه جایـی فعـل و فاعـل و 
اعمـال تغییرات نگارشـی و ویرایشـی در نهایت چیزی جز 
تکـرار مکـرراِت داسـتان نخواهد بـود و مزیتی به حسـاب 
نمی آیـد. در ایـن صـورت مخاطـب ترجیـح می دهـد بـه 
جـای دیـدن یـک فلـم، سـراغ منبـع اصلـی و بکرتـر یعنی 
خـود کتـاب مـورد نظر بـرود، نه این کـه پای فلمی بنشـیند 

کـه کپـی و تقلیـد دسـت دومـی از یـک داسـتان اسـت.
مـورد دیگـر در اقتبـاس ادبـی بـه ایـن برمی گـردد کـه چه 
داسـتان ها و کتاب هایـی قابلیـت اقتبـاس دارنـد و این که آیا 
می شـود از هـر کتـاب و نویسـنده یی نسـخه یی تصویری و 
سـینمایی ارایـه کـرد؟ به گـواه کارشناسـان و صاحب نظران 

ادبیـات و سـینما، آثـار شـاخص و قله های ادبیات داسـتانی 
و رمان هـای بـزرگ به خودی خـود معتبر و بـزرگ و کامل 
و مسـتقل هسـتند؛ بنابرایـن یـک فلم سـینمایی هـر چه قدر 
هـم کـه بـزرگ و تماشـایی باشـد، چیز زیـادی بـه آن منبع 

مکتـوب و اولیـه اضافـه نخواهد کرد.
بی نوایـان، جنـگ و صلـح، خوشـه های خشـم، آناکارنینـا، 
بـر بـاد رفتـه، دکتـر ژیواگـو، بلندی هـای بادگیـر، آرزوهای 
بـزرگ، ربـه کا، الیور توییسـت، دور دنیا در ۸0 روز، میشـل 
اسـتروگف، کوری، شـب های سپید، گتسـبی بزرگ، داشتن 
و نداشـتن، دایـی جـان ناپلیون، شـازده احتجاب و بسـیاری 
دیگـر از آثـار ادبی بزرگ و برجسـته برای همیشـه محبوب 
و خواندنـی هسـتند و بـدون توجـه بـه سـینما نیـز بـه راه 
کارگردان هـای  نمی شـود  مانـع  ایـن  امـا  می رونـد،  خـود 
مختلـف سـینما نسـبت بـه منابع الهامـی ارزش منـدی چون 
ایـن گنجینه هـا بی تفـاوت باشـند و بی اعتنـا از کنـار آن هـا 

بگذرند.
همـاوردی فلم سـازان بـا ایـن آثـار بـزرگ دو وجـه دارد. 
یـا باعـث می شـود بـا سـاخت فلمی جـذاب و تماشـایی و 
اعمـال تغییراتـی درسـت، قـدر و ارزشـی همپا یا دسـت کم 
در نزدیکی هـای آن هـا پیـدا کننـد یا بـا کوچک ترین لغزش، 
فلمـی کم مایـه بسـازند و بـا سـر بـه زمیـن بخورند. بـا این 
حـال، ایـن آزمـون و خطاهـا و انتخاب هـا و اقتباس هـای 
چالشـی همیشـه در تیاتـر، سـینما و تلویزیون مرسـوم بوده 
و کارگردان هـای مختلـف در زمان هـا و مقاطـع مختلـف 

خوانش هـای متفاوتـی از آثـار ادبـی واحـد ارایـه داده اند.
امـا عده یـی از کارشناسـان نیـز بـر ایـن نظرنـد کـه بهترین 
و  قصه هـا  از  بایـد  ادبـی  اقتباس هـای  بی خطرتریـن  و 
داسـتان های نـه چنـدان شناخته شـده باشـد کـه در ضمـن 
واجـد ارزش هـای کـم و بیـش و پیـدا و پنهانی هم باشـند. 
در چنیـن مواقعـی اگـر موفقیتـی حاصـل شـود، یکسـره یا 
دسـت کم بخـش اعظمـی از آن متعلـق بـه فلم نامه نویـس و 
کارگـردان اسـت که توانسـته اند بـا قدرت تخیل و اسـتادی 
خـود فلمـی دیدنـی خلق کنند و اگـر هم در ایـن میان و به 
سـبب ناتوانـی و کم مایه گی گروه سـازنده شکسـتی حاصل 
شـود، خیلـی بـه قبای کسـی برنمی خـورد و انگار نـه انگار 

کـه اتفاقـی افتاده اسـت.
درسـت اسـت کـه سـینما از دوره یـی بـه بعـد بـه انحـای 
مختلـف وام دارِ ادبیـات به خصـوص ادبیات کالسـیک بوده 
و برداشـت های خـوب و بـِد خـود را از آن داشـته اسـت، 
امـا سـینما نیـز تأثیرات خـود را بـر ادبیات و نویسـنده های 
معاصـر گذاشـته و ایـن بـده بسـتان و تعامـل را از حالتـی 
یک سـویه خـارج کرده اسـت. بسـیاری از نویسـنده های دو 
قـرن اخیـر به ویـژه نویسـنده های ادبیـات پسـت مدرن جزو 
شـیفته گان سـینما بوده و هسـتند و بارها در نوشته های خود 
تأثیرپذیـری از هنـر هفتـم را بـروز داده انـد. سـینما البتـه به 
لحـاظ همـان بحـث تقـدم و تأخر تا همیشـۀ تاریـخ مدیون 
سرچشـمۀ غنـی ادبیـات اسـت و بـا ایـن نـان قـرض دادِن 
صـد و دوصــدساله نیـز نمی توانـد بدهی هایش بـه ادبیات 
را تسـویه کند، اما سـینما سینماست و حتا شـیفته گان کتاب 
و مطالعـه هـم نمی توانند منکـر ارزش هـای انکارناپذیِر این 

رسـانۀ سـحرانگیز و جادویی شـوند.

و     ادبیاتسینما ز ا پیونِدر
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اعزامی  هیأت  با  صلح  عالی  شورای  گفت گوهای 
گلبدین حکمتیار به بن بست خورده است. برخی منابع 
می گویند:  پیشرفت هایی در این گفت وگوها صورت 
گرفته بود؛ اما باردیگر در مذاکرات عقب گرد به وجود 

آمده است. 
یک مقام بلند پایۀ شورای عالی صلح می گوید با آمدن 
قباًل شورای  توافقاتی که  هیأت جدید حزب اسالمی 
عالی صلح با هیأت نخست آقای حکمتیار دست یافته 

بود، با یک عقب گرد بسیار کالن مواجه شده است.
 منبع می گوید که با آمدن هیأت جدید آقای حکمتیار 
و شامل شدن آنان در روند مذاکرات، به یک عقب گرد 
بسیار کالن به وجود آمده است. چنان که بسیاری از 
مواردی که قباًل با هیات حزب اسالمی زیر نظر امین 
خواستار  و  کردند  رد  شدت  به  داشتیم  توافق  کریم 
امتیازهای بسیار زیادی شدند. منبع می گوید که هیات 
جدیدی که زیر ریاست آقای غیرت بهیر وارد کابل 
شده است، کارها را مشکل کرده اند و به نظر می رسد 
بی نتیجه  حکمتیار  هیات  با  صلح  گفت وگوهای  که 

بماند. 
این منبع می گوید که هیات اولیۀ آقای حکمتیار فقط 
روی سه مورد تاکید داشت که از نظر ما قابل قبول 
شهر  در  شهرک  سه  آوردن  دست  به  آن  یکی  نبود؛ 
کابل برای حکمتیار، اعضای حزب اسالمی و مهاجران 
کمپ شمشتو بود و مورد دوم هم حذف نام حکمتیار 
و حزب اسالمی از فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل 
و مورد سوم هم این که همۀ زندانیان حزب اسالمی 
به عنوان یک امتیاز باید قبل از هر نوع مذاکره یی رها 

شوند.
حزب  که  بود  این  اولیه  توافقات  که  می گوید  منبع 
اسالمی با توافق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور 
وندان  شهر  همه  سان  به  اسالمی  حزب  اغضای  از 
کشور و رهبران جهادی در ساختارهای دولتی طبق 
کرده  توافق  چنان  هم  می شوند.  جاداده  دید  لزوم 
بودیم که رهبری حزب اسالمی به سان دیگر رهبران 
جهادی مورد حمایت و حفاظت نیروهای دولتی قرار 
به سان دیگر رهبران و  او  از مشوره های  می گیرد و 
شخصیت های جهادی در همه امور از جانب رییس 

جمهوری استفاده می شود. تنها موارد شهرک ها، حذف 
نام از فهرست سیاه از مشکل ترین بخش های توافق 
نامه بود که قبولی و یا رد آن به رییس جمهور محول 

شده بود. 
با  اسالمی  حزب  هیات  حاال  اما  که  می گوید  منبع 
باید  که  می گوید  کامل،  گشت  عقب  یک  نشان دادن 
زندانیان  رهایی  و  اسالمی  حزب  به  شهرک  بحث 
حزب اسالمی و نیز حذف نام حکمتیار از فهرست 
سیاه به عنوان گام های استقبال کننده دولت پیش از 
هر توافقی باشد و نیز برای دوصد تن از افراد آقای 
حکمتیار به شکل قانونی سالح داده شود تا از آقای 
حکمتیار محافظت کنند. آقای حکمتیار باید به شکل 
خاص تری مورد حمایت دولت قرار گیرد و در این 
شب و روزها باید رسانه ها با القاب خوب از او یاد 

کنند.
منبع می گوید که حزب اسالمی می خواهد که امریکا، 
پاکستان و چین باید در پای هر توافق نامه با حزب 
اصل  با  مخالفت  در  که  چیزی  کنند؛  امضا  اسالمی 
حزب  هیات  ادعای  که  بین االفغانی  گفت وگوهای 

اسالمی بود، می باشد.
هم چنان پیشنهاد کرده اند که دولت باید آقای حکمتیار 
را به عنوان مشاور ارشد در امور سیاسی و کشورداری 
آقای  که  بود  شده  توافق  قبال  که  حالی  در  برگزیند 
رییس  به  جهادی  رهبران  دیگر  سان  به  حکمتیار 
مشوره  از  جمهوری  رییس  و  بدهد  مشوره  جمهور 
اعضای  اعضای  حاال  کند.  استفاده  حکمتیار  آقای 
امنیتی  نهادهای  در  که  می خواهند  اسالمی  حزب 
مثل  دولتی  دیگر  نهادهای  در  نیز  و  به شکل خاص 
شورای عالی صلح، شورای ملی و کابینه به شکل عام 
عضویت داشته باشند. حاال با پشنهادهای جدید آنان 

کل توافقات قبلی به هم خورده شده است. 
هیات حزب  که  بود  این  انتظار  که  گوید  می  منبع   
اسالمی روز شنبه آخرین پیشنهادها و دیدگاه های شان 
را ارایه کنند تا در مورد آن فکر کنیم اما حاال به نظر 
می رسد که امیدواری ها برای دست یافتن به صلح با 
بن بست مواجه است  به  بار دیگر  حز اسالمی یک 
خواست های هیات حکمتیار روند مذاکرات را صدمه 

زده است.
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عقب گرد در مذاکره با حزب اسالمی

امریکا از پاکستان خواست تا علیه طالبان 

افغانستان در کشورش اقدام کند

جلوگیری از حمله راکتی
 به پارلمان

جنگ و صلح و سیاست...
)صـدر  حکومـت  رأس  در  خـان  داوود  محمـد  سـردار 
اعظـم( و سیاسـِت پـارا پشتونسـتان، مناسـباِت دو کشـور 
پاکسـتان خـراب  بـه سـرحداِت  اردو  تـا حـِد سـفربری 
شـد. بـا آن کـه شـاهان افغانسـتان از امیـر عبدالرحمـن تـا 
ظاهرشـاه همـه دیورنـد را بـه رسـمیت شـناخته اند و یک 
سـرحد شـناخته شـدۀ بین المللـی اسـت؛ ولـی داوود خان 
و برخـی حلقـات سیاسـی تمامیت خواهِ پشـتون به شـمول 
حکومـات افغانسـتان از ترکـی تـا اکنـون و حکومـاِت بعد 
2001 کوشـش کرده انـد تـا مشـروعیِت ایـن خـط مـرزی 
بین المللـی را مـورد سـوال قـرار دهنـد و ادعـا کننـد کـه 
از آمـو تـا آباسـین سـرزمیِن افغانسـتان اسـت. ایـن بـدان 
معنـی اسـت کـه افغانسـتان تمامیـت ارضـی پاکسـتان را 
قبـول نـدارد و بـاالی آن کشـور ادعـای ارضـی داشـته و 
یک سـوم خـاِک آن کشـور را جزیـی از سـرزمین تاریخـِی 

می دانـد.  خـود 
البتـه در سیاسـت های پاکسـتان در رابطـه بـه افغانسـتان، 
مسـایل دیگری  چـون »عمق اسـتراتژیک«، منافع اقتصادی 
پاکسـتان در افغانسـتان و آسـیای میانـه، بـه قـدرت آوردن 
یـک رژیم وابسـته بـه پاکسـتان در کابل و مسـایل دیگری 
را هـم می تـوان دیـد. ولـی اساسـی ترین آن بازهـم همـان 
زیـر سـوال بردن حاکمیت ملـی و تمامیت ارضی پاکسـتان 
توسـط حکومـاِت افغانـی اسـت. تـا ایـن مسـأله راه حـل 
معقـول و دیپلماتیـک خـود را نیابـد؛ مناسـبات دو کشـور 
امـور  در  مداخلـه  از  پاکسـتان  و  نخواهـد شـد  دوسـتانه 

افغانسـتان دسـت نخواهد کشـید.
آیا طالبان به صلح تن خواهند داد؟

شـاید طالبـان در سـال 2001 و در مذاکـرات بـن حاضـر 
می شـدند کـه بـه پروسـۀ صلـح بپیوندنـد، ولـی حـاال بعد 
از 15 سـال جنـگ بـا نیروهـای 130 هـزار نفـری امریـکا 
و ناتـو و قوت هـای مسـلِح 300 هـزار نفـری، درحالی کـه 
نیرومندتـر از سـال های قبـل بـه نظـر می رسـند، چـرا بـه 

صلـح تـن دهند؟
مسـلمًا ایـن پاکسـتان بـود کـه نیروهـای پراکنـدۀ طالبـان 
بعـد از 2001 را بـه خـاِک خـود پنـاه داد، آن هـا را دوبـاره 
سـازمان دهی، تجهیز و تمویل کرد و به جنگ در افغانسـتان 
فرسـتاد. تـا زمانـی کـه پاکسـتان از آن هـا حمایـت می کند 
و مـزارع بـزرگ کشـِت کوکنـار و تجـارت مـواد مخدر را 
در اختیـار دارنـد؛ نـه شکسـت می خورنـد و نـه بـه صلـح 
تـن میدهنـد. اگـر باالجبـار به میز مذاکره کشـانیده شـوند؛ 
شـرایط خـود را پیشـنهاد خواهنـد کـرد کـه عبارت انـد از: 
خـروج نیروهـای خارجی، تغییر قانون اساسـی افغانسـتان، 
انفـاذ شـریعت بـه گونـۀ خـود شـان، دربنـد کشـیدن همۀ 
دسـتاوردهای پانـزده سـال اخیـر به خصـوص آزادی هـای 
مدنـی. آیـا دولـت افغانسـتان و متحدیـن بین المللـی آن، 
بـه ایـن خواسـته های طالبـان تـن خواهنـد داد؟ اگـر تـن 
دهنـد، بـدان معناسـت کـه دولت شـاخه یی از طالبـان بوده 
اسـت . اگـر تـن ندهند، بـه مصالحـه نمی رسـند. بالعکس، 
اگـر طالبـان بـه قانـون اساسـی افغانسـتان تمکیـن کننـد و 
آزادی هـای مدنـی و برابـری حقـوق زنان با مـردان، آزادی 
عقیـده و بیـان را بپذیرنـد، دیگر آن ها را نمی تـوان »طالب« 

کرد.  خطـاب 
کلیـد حِل این معما در دسـِت پاکسـتان اسـت. بهتر اسـت 
دولـت افغانسـتان بر سـر میز مذاکره با پاکسـتان بنشـیند و 
هـر دو جانـب صادقانـه خواسـته های خـود را از یکدیگـر 
مطـرح کننـد و راه های حِل معقـول و دیپلماتیـک برای آن 

معضـالت دریابند.
 شورای عالی صلح و ابقای طالبان در حاکمیت

مذاکـرات  در  نقشـی  گذشـته  در  صلـح  عالـی  شـورای 
بـا طالبـان و آوردِن صلـح نداشـته اسـت و در آینـده نیـز 
نقشـی نخواهد داشـت. یگانـه کاری که این شـورا می کند، 
»قباحت زدایـی« از طالبـان اسـت. ایـن شـورا کـه تحـت 
رهبـری تمامیت خواهـاِن ارگ فعالیـت می کنـد، کوشـش 
ابقـای طالبـان در حاکمیـت را مشـروع  دارد کـه پـروژۀ 
جلـوه دهـد. ایـن گفته هـای رییـس کنونـِی شـورای عالی 
صلـح آقـای گیالنـی کـه می گویـد »جنـگ بـا طالبـان نـه 
مفیـد اسـت و نـه جایز« را چـه می توان غیـر از آن چه گفته 

شـد، تعبیـر کرد؟
 

خالصه و نتیجه 
صلـح یـک امـِر خیر اسـت، ولـی برای رسـیدن بـه صلح، 
مـا بـه یـک سیاسـِت عادالنـۀ داخلـی و سیاسـِت متـوازِن 
خارجـی و دیپلماسـی فعـال نیـاز داریم؛ چنان سیاسـتی که 
همـۀ مـردم افغانسـتان بدون در نظرداشـِت تعلقـات قومی، 
مذهبـی، عقیدتی و جنسـیتی، خود را در حاکمیت شـریک 
بداننـد و حکومـت را نماینـدۀ خود بپندارنـد و بعدش هم، 
بـه همـۀ قدرت هـای جهانـی و منطقه یـی دسـِت دوسـتی 
دراز کنیـم، حاکمیـت و تمامیـت ارضـِی همسـایه گاِن خود 

را احتـرام کنیـم و از آن هـا نیـز چنیـن بخواهیم. 

ایاالت متحده امریکا از مقامات پاکستانی خواست تا علیه آن دسته از شورشیانی که قصد دارند حمالت برون 
مرزی و در خاک افغانستان انجام دهند اقدامی جدی کنند.

این در حالی ست که چند روز پیش، سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان با اقدام علیه 
شورشیان طالبان که در خاک پاکستان حضور دارند مخالفت کرد.

یک مقام در وزارت خارجه امریکا خطاب به مقامات پاکستانی گفت که در دسامبر سال گذشته، پاکستان و 
افغانستان تفاهمنامه مشترکی را با یکدیگر به امضاء رساندند که به موجب آن هر دو کشور اجازه نخواهند داد 

تا از خاک کشورشان علیه دیگری استفاده شود.
از  با هر گونه عناصری  تبادل اطالعاتی  با  توافق کردند که  افزود که دو کشور همچنین  مقام همچنین  این 

شورشیان که در حمالت برون مرزی دخیل هستند به شدت برخورد کنند.
در همین حال اما، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان با اشاره به 
درخواست کابل مبنی بر اقدام پاکستان علیه رهبران طالبان در شهرهای کویته و پشاور پاکستان گفت که چنین 

سیاستی در طول 14 سال گذشته نتوانسته نتایج مثبتی را به بار آورد.
سرتاج عزیز گفت: "افغانستان همواره اصرار داشته که اگر مذاکرات صلح آغاز نشود، باید از گزینه های دیگر 

)نظامی( استفاده کرد. اما این گزینه دیگر در طول 14 سال گذشته کار ساز نبوده است."
الزم به ذکر است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور چندی پیش و پس از حمله مرگ بار انتحاری 
شورشیان طالبان به ریاست 10 امنیت ملی )ریاست امنیت رجال برجسته( به نیروهای امنیتی دستور داد که 
تمامی گروه های طالبان که به دنبال خشونت هستند را سرکوب کنند و از مقامات پاکستانی نیز خواست تا 

علیه مخفی گاه های این گروه ها در خاک کشورشان اقدام بکنند.
در حادثۀ مرگ بار حمله انتحاری به ریاست امنیت رجال برجسته، دست کم 64 تن کشته و 347 تن دیگر 

زخمی شدند.
رییس جمهور پس از آن در سخنانی که موضع دولت را در برابر تالش های صلح و مبارزه با تروریسم اعالم 

می کرد گفت: "کابل از پاکستان انتظار ندارد که شورشیان طالبان را به میز مذاکرات صلح بکشاند".

حقانی  شبکه  عضو  یک  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
را بازداشت کرده که قصد داشته ساختمان پارلمان در داراالمان 

کابل را هدف حمله راکتی قرار دهد.
اسماعیل  محمد  که  است  گفته  خبرنامه یی  انتشار  با  اداره  این 
از اعضای شبکه تروریستی مال تاجمیر مربوط  مشهور به کاکا 
به شبکه حقانی بوده که قصد داشته با دو فیر مرمی، ساختمان 

پارلمان را هدف قرار دهد.
امنیت ملی گفته که این فرد در عملیات ماموران امنیت ملی و 
والیت  موسهی  ولسوالی  خان  علم  قریه  مربوطات  از  پولیس، 

کابل بازداشت شده است.
 در ماه گذشته، چهار راکت بر از مکانی نا معلوم بر ساختمان 
دارد،  موقعیت  داراالمان  قصر  نزدیکی  در  که  پارلمان  جدید 

اصابت کرد.
به  بر عهده گرفت،  را  آن  طالبان مسوولیت  که  رویداد  این  در 
کسی آسیب نرسید اما بخشی از ساختمان پارلمان تخریب شد.

ACKU
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ورزش

رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا به اتریش دربارۀ بستن گذرگاه مرزی خود با 
ایتالیا )برنر( برای مقابله با هجوم پناهنده گان هشدار داده و چنین اقدامی را 

یک فاجعۀ سیاسی ارزیابی کرد.
یان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا کشیدن حصار و دیوار برای 

مقابله با هجوم پناهنده گان را رد کرد.
او به اتریش دربارۀ بستن گذرگاه مرزی خود با ایتالیا )برنر( برای مقابله با 
هجوم پناهنده گان هشدار داده و چنین اقدامی را یک فاجعۀ سیاسی ارزیابی 

کرد.
رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا این گذرگاه مرزی را یک نقطۀ ارتباطی مهم بین 
شمال و جنوب اروپا ارزیابی کرده و دربارۀ عواقب اقتصادی و سیاسی سخت 

بستن این گذرگاه مرزی از طرف اتریش هشدار داد.
یونکر همچنین از کاهش هجوم پناهنده گان در سایۀ توافق اروپا با ترکیه در 
این باره خبر داده و گفت: ما در این راستا با یک نقطه عطف روبه رو هستیم.
رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا همچنین انتقاد شدیدی به احداث حصارهای 
این گونه حصارها و  و  وارد کرده  مقدونیه  و  یونان  بین  مرزهای  در  مرزی 
دیوارها را مانعی بازدارنده برای هجوم انسان هایی که از جنگ و خشونت در 

کشورهای شان فرار می کنند ندانست.

فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور عراق روز گذشته اعالم کرد که دو 
میلیون شهروند عراقی در سال 2016 با خطر آواره گی مواجه هستند.

یان کوبیش، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور عراق افزود: یک سوم 
مردم عراق نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند.

این  به  نیازمند  افراد  شمار  به  عراق  در  گذشته  سال های  در  گفت:  کوبیش 
کمک های  دوستانه افزوده شده است.

فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور عراق نسبت به ادامه بحران سیاسی 
در بغداد هشدار داد و تأکید کرد که تنها داعش است که از این بحران استفاده 

خواهد کرد.
او در پایان خواستار حل این بحران و تشکیل کابینه دولت عراق شد.

عراق در هفته های گذشته شاهد بحران تشکیل کابینه دولت بوده است.
همچنین این کشور از 19 خرداد ماه سال )93( با بحران ناشی از اشغال مناطق 
داعش  تروریستی  گروهک  توسط  خود  غرب  و  شمال  شهرهای  از  زیادی 

روبه رو است.

رهبـر  کوریای شـمالی بـا اعالم این که کشـورش از سـالح هسـته یی اسـتفاده نخواهد 
کـرد، خواسـتار عاری سـازی جهـان از چنین تسـلیحاتی شـد و از آماده گی کشـورش 

بـرای گفت وگـو بـا  کوریای  جنوبـی خبر داد.
او بـا بیـان این که کشـورش به قوانیـن بین المللی در خصوص اسـتفاده از سـالح های 
اتمـی توجـه دارد، اظهـار داشـت: اسـتفاده از ایـن سـالح ها توسـط پیونـگ یانگ در 
حالـی صـورت خواهـد گرفـت کـه کشـورش مـورد حملـه قـرار گرفتـه و بـه حـق 

حاکمیتـش تعرض شـود.
او همچنین تأکید کرد که  کوریای شـمالی به منع گسـترش سـالح های کشـتارجمعی 

پایبنـد اسـت و بـه منظـور تحقق ایـن مهم نیز همه تـالش خود را بـکار می گیرد.
کیـم جونـگ اون ادامـه داد: هـدف حـزب حاکم کارگر پیشـبرد صلـح در همه منطقه 
و جهـان اسـت و عـالوه بـر ایـن حـزب، کل حکومـت  کوریای شـمالی هـم چنیـن 

هدفـی را دنبـال می کند.
او همچنیـن خواسـتار گفت وگـو بـا  کوریای جنوبـی در همـه سـطوح شـد و تاکیـد 
کـرد کـه شـرایط میان دو کشـور و روابط میـان آنان باید بـه طور اساسـی و زیربنایی 

بهبـود یابد.
 کوریـای  پـس از پایـان حاکمیـت جاپـان بـر ایـن کشـور بـه دو بخـش شـمالی و 
جنوبـی تقسـیم شـد و از آن زمـان بـه دلیـل آن کـه جنـگ میـان دو  کوریـای  در 
دهـۀ 1950 بـا متارکـه متوقـف شـد، دو کشـور همچنـان در وضعیـت جنگ سـرد و 

شـکننده یی قـرار گرفتـه و گاهـی تـا مـرز شـروع مجـدد جنـگ پیـش رفته انـد.
رهبـر جـوان  کوریـای  شـمالی اظهـار داشـت: دو طـرف بایـد بـه یک دیگـر احترام 
بگذارنـد و بـه صـورت یـک نیـروی واحـد و مشـترک بـرای پیشـبرد صلـح آمیز دو  

کوریـای  تـالش کنند.
او تأکیـد کـرد کـه رسـیدن به »وحـدت« باید هدف غایی دو کشـور محسـوب شـود 
و  کوریای شـمالی تمامـی تمرکـز خـود را بـر روی این مسـأله معطـوف خواهد کرد.

رهبـر جـوان  کوریـای  شـمالی در روز گشـایش ایـن کنگـره در سـخنانی اعـالم 
کـرده بـود کـه بـا توجه بـه آزمایش هـای هسـته یی و توسـعه ایـن برنامه تسـلیحاتی، 

کشـورش از جایـگاه قدرت مندتـری در دنیـا برخـوردار شـده اسـت.
او افـزود کـه  کوریای شـمالی توانسـته اسـت بـا آزمایش هـای اتمـی و همچنیـن 

اقتـدار بیشـتری برخـوردار شـود. پرتاب هـای موشـکی خـود از 
گفتنـی اسـت، این اولین بار در 36 سـال گذشـته و هفتمین بار اسـت کـه حزب حاکم  
کوریای شـمالی اقـدام بـه برگـزاری کنگـره می کنـد و هـدف از آن ارایـه راهبردهـا و 
سیاسـت های جدیـد کشـور بـرای آینـده و تحکیم قدرت رهبری عنوان شـده اسـت.

    لطفا خود را معرفی کنید؟
شـکر اهلل اتـل عضـو تیم ملـی فری فایت هسـتم، از سـن 9 سـاله گی 
رو بـه ورزش آوردم، قبـاٌل پهلوانـی تمریـن می کـردم و مدت 4 سـال 

می شـود کـه رشـتۀ فـری فایـت را پیـش می برم. 

    چه انگیزه سبب شد تا رو به ورزش فری فایت آوردید؟
مـن در یـک خانـواده ورزش کار تولد شـده ام پدر و برادرانـم پهلوان 
بودنـد، مـدت زیـادی می شـد کـه رشـتۀ پهلوانـی را پیش می بـردم و 
عضویـت تیـم ملـی را نیـز داشـتم، دو مدال از مسـابقات تیـم جوانان 
پهلوانـی در وزن 65 کیلـو گـرام هـم دارم، چـون عالقـۀ زیـادی بـه 
ورزش هـای رزمـی داشـتم، ترجیـح دادم تـا بـه ورزش فـری فایـت 
کـه می شـود گفـت یـک ورزش تکمیـل اسـت و در آن تکوانـدو، 

مشـت زنی و پهلوانـی شـامل اسـت رو بیـاورم.

    چه دست آوردهای تا به حال داشته اید؟
در داخـل کشـور در وزن خود و در رشـتۀ فری فایت قهرمان هسـتم، 
یـک مـدال طـال از مسـابقات والیتـی و دو مـدال طال از جـام معارف 
شـامل دسـت آوردهایم می شـود. اولیـن ورزشـکاری هسـتم کـه در 
سـن 17 سـاله گی عضویـت تیـم ملـی را کسـب کـرده ام؛ یـک مـدال 

طال از کشـور هندوسـتان دارم نیـز دارم.

    از نظـر شـما یـک قهرمـان بایـد دارای کـدام ویژه گی هـا 
؟ شد با

قهرمان شـدن آسـان اسـت، اما قهرمان بودن مشـکل؛ یک قهرمـان باید 
پابنـد تمرینـات خـود باشـد، احسـاس رسـالت و مسـؤلیت در مقابل 
ورزش و کشـور خـود داشـته و بایـد از اخـالق نیک برخوردار باشـد 

یعنـی رویۀ نیک و مناسـب با شـهروندان کشـور داشـته باشـد.
 

چـه  می کنـد  اسـتفاده  سـوء  ورزش  از  کـه  اشـخاصی      
داریـد؟ گفتنی هـای 

ورزش پیـام آور صلـح اسـت، نبایـد از ورزش سـوء اسـتفاده کـرد، 
ورزش یـک رقابـت سـالم و پـاک اسـت، ورزش فرهنـگ ادب در 
جامعـه اسـت، ورزشـکار یـک الگـوی اخـالق در میـان مـردم بایـد 

. شد با

    بـه بـاور شـما ورزش کاران بـا کـدام چالش هـا روبـه رو 
؟ ست ا

بـرای ورزش کاران بسـیار سـفرهای خارجـی بـه پیـش می آیـد، امـا 
کمیتـۀ ملـی المپیـک و تربیـت بدنـی بودیجـه ندارنـد کـه سـفرهای 
مـا را آمـاده کنـد، اگـر مـا در مسـابقات بیـرون مـرزی اشـتراک کنیم، 
می توانیـم در آینـده از تجـارب خوبـی برخـوردار شـویم، اشـخاصی 
کـه پـول و واسـطه دارنـد، در سـفرهای خارجـی اشـتراک می کنند و 
مـا کـه از صبح تا شـام عـرق می ریزیم، از سـفرهای خارجـی محروم 

. هستیم
 

    نقش ورزش را در جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
بـه وسـیلۀ ورزش می توانیـم هم دیگرپذیـری را در جامعـه تقویـت 
ببخشـیم، بـا ورزش می شـود پیـام صلـح دوسـتی و نـه گفتـن بـه 
تروریسـم را ترویـج کـرد، مـا بعـد از برنده شـدن تیـم ملـی فوتبـال 
کشـور و دیگر رشـته های ورزشـی شـاهد بودیـم که مـردم از هر قوم 
و کیـش و زبـان و مذهـب بـه سـرک ها آمدنـد و شـادمانی را یک جـا 

جشـن گرفتنـد و ایـن یعنـی ورزش واقعـی.
 

    پیام تان برای جوانان و خواست تان از دولت چیست؟
دولت و تاجران ملی دسـت ورزش کاران را بگیرد، همین ورزش کاران 
هسـتند کـه نـام افغانسـتان را در سـطح جهـان بلنـد می کنـد و چهـرۀ 
اصلـی یـک کشـور و فرهنـگ آن را بـه جهانیان بـه نظـاره می گزارد. 
جوانـان بایـد روزانه حداقـل یک سـاعت ورزش کننـد، حداقل برای 
سالمتی شـان خیلـی مفیـد اسـت، جامعـۀ بـه شـهروندان صحت منـد 

نیـاز دارد نـه مریـض و بـه درد نخور. 

کمیسیون اروپا
 به اتریش هشدار داد

سازمان ملل متحد:

خطر آواره گی دو میلیون 

عراقی را تهدید می کند

کوریای شمالی خواستار عاری سازی 

جهان از سالح  هسته یی شد

عضو تیم فری فایت:

ورزش کاران سفیران صلح هستند

امراهلل صالح

که  خبرشدم  افغانستان:  ملی  وحدت  محترم  حکومت 
شش نفر هراسافگن و قاتل را به رویت اسناد و فیصلۀ 
محاکم کشور اعدام کردید. سپاس از شما. من یقین دارم 
که در دستگیری و آوردن آن ها به پنجۀ قانون شاید ده ها تن جان شان را 
فدا کردند. تطبیق قانون دور از مصلحت های غیرملی و ضدملی باالی 
آن هایی که مردم افغانستان و نیروی های دفاعی-امنیتی ما را به خاک و 
خون می نشانند، نیاز ملی است. تاریخ گواه است که هیچ گاه سربازی 
که از عقب خنجر سیاسی نخورده است سنگرش را ترک نکرده است. 
بسیج  و  کابل  در  ما  سیاسی سربازان  تحکیم سنگر  کنونی  در شرایط 
جامعه در حمایت از آن ها عامل تعین کننده در بلندرفتن روحیۀ رزمی 
آن ها می باشد. ما از این حکم اخالقی، قانونی و حقوقی شما حمایت 
می کنیم. حرمت به کسانی که از حریم عزت ملی ما دفاع می کنند یک 

وجیبه است.

سید مظفر دره صوفی

نقض  را  قانون  رییس جمهورش  تنها  نه  که  کشوری 
به  یا  می کند  رها  زندان  از  را  قانون  ناقضان  که  می کند 

آن ها مدال افتخار می دهد.
کشوری که نه تنها نقض قانون جرم شمرده نمی شود که ناقضان مورد 
حمایت دستگاه حکومتی قرار می گیرند. امروز همه می دانند که برخی 
این  اما چه کسی است که  از طالبان حمایت می کند؛  سران حکومتی 
جنایت کاران را مورد باز خواست قرار دهد و از بدنۀ حکومت بیرون 

کند؟
گروهی انتخابات را به ابتذال می کشد، اما حکومت گران به آن ها مدال 

افتخار می دهد.
کرزی کوشید از خود چهره یی ماندگاری باقی بگذارد از او نامی باقی 
ماند، امانه نام نیک که به نام نقض قانون، قوم گرایی و ده ها ابتذال دگر...

محمد اکرام اندیشمند

تروریستان طالب دوباره به دندغوری و دند شهابالدین 
شامگاه  را  راکت  نخستین  و  برگشتند  بغالن  در والیت 
در  این  کردند.  پرتاب  پلخمری  شهر  سوی   iب امروز 
حالی است که ماه قبل دولت از شکست قطعی و کامل طالبان در این 
منطقه سخن گفته بود. بازگشت طالبان به دندغوری و دند شهابالدین 

پس از عملیات سنگین و پُر هزینۀ دولت، سوال برانگیز است.
این منطقه برگشتند  به  باره  از شکست دو  طالبان چرا و چگونه پس 
از وجایب  این پرسش  پاسخ  و وارد سنگرهای خود شدند؟ دریافت 
نماینده گان والیت بغالن در پارلمان و در شورای والیتی والیت است 
تا به عنوان نماینده گان منتخب مردم بغالن در دو نهاد انتخابی، حکومت 

را وادار به پاسخ در این مورد کنند.

مهدی ثاقب

را چون  ما چهار طالب  اعالن کرده است که  حکومت 
بسیار بد بودند اعدام کردیم، دو نفر از این چهار نفر در 
ترور برهان الدین ربانی و عبداهلل لغمانی دست داشتند؛ 
اینکه چه وقت قاتلین آقای ربانی و عبداهلل لغمانی بازداشت شده اند 
به  اینکه  بدون  و  کرده  بزرگواری  محکمه؛  دارد  احتمال  ولی  نمیدانم 
مردم افغانستان اطالع دهد خودشان حکم دادند و اعدام کردند و شاید 
هم زیر خاک کرده باشند. طالبان که خبر شدند چهار نفر از آنها اعدام 
شده اند تهدید کردند که کابل را جهنم میسازیم. یعنی به این میگویند 
امنیت ملی  استانکزی سرپرست ریاست عمومی  هماهنگی.... معصوم 
میشود، طالبان هم برای هزارمین بار کابل را تهدید میکنند، حکومت 
قاتلین  به اصطالح  نفر  دو  اعدام  با  را  ربانی  الدین  برهان  قتل  دوسیۀ 
جناب استاد بسته میکنند و حکمتیار هم دورۀ تقاعدش را احتماال در 

نزدیکی ارگ و کاخ سپیدار و خانۀ حامد کرزی بگذراند.

بشیر احمد قاسانی

ــراي  ــا ب ــي ه ــاده گ ــتان آم ــنبه تاجیکس ــهر دوش در ش
ــرق کاســا 1000 نهایــي شــده اســت. ــاح پــروژه ب افتت
قــرار اســت، رهبــران حکومــت وحــدت ملــي نیــز در 

افتتــاح بــرق کاســا 1000 اشــتراک کننــد.
بــرق کاســا 1000 از مســیر افغانســتان بــه کشــور هــاي جنــوب آســیا 

بــه ویــژه پاکســتان انتقــال مــي شــود.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

هفته  که  فساد  ضد  نشست  یک  در  غنی  اشرف 
آینده در لندن برگزار می شود، شرکت می کند. رهبر 
را یک  فساد  با  مبارزه  که می خواهد  بریتانیا گفت 
خارجه  وزیر  کری،  جان  بسازد.  جهانی  اولویت 
امریکا نیز از جمله شرکت کنندگان در این نشست 

است.
نخست وزیر بریتانیا خواهان این است که شرکت 
کنندگان در این جلسه »نخستین بیانیه علیه فساد« 
را امضا کرده و به این ترتیب تعهدشان را به مبارزه 

با این معضل و پیامدهای ناشی از آن اعالم کنند.
دیوید کامرون در بیانیه یی که به این مناسبت نشر 
افشای  درباره  نشست  این  در  است،  گفته  شد، 
رشوت  و  فساد  گسترش  باعث  که  عملکردهایی 
خواری و فرهنگ عدم مجازات می شود، بحث و 

گفتگو خواهد شد.
و  محمد  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
مانوئل  خوان  و  نایجریا  جمهور  رییس  بوهاری 
سانتوس، همتای کلمبیایی اش از اشتراک کنندگان 

در این نشست خواهند بود.
همچنین کریستین الگارد رییس صندوق بین المللی 
پول، جیم یونگ کیم رییس بانک جهانی و خوزه 
اوگاز رییس سازمان بین المللی شفافیت نیز اعالم 

کرده اند که در این جلسه شرکت خواهند کرد.
اُلِگ  که  کرد  اعالم  روسیه  خارجه  وزارت 
این  به  را  خارجه  وزیر  معاون  سورومولوتوف، 

نشست می فرستد.
خواری  رشوت  و  فساد  مورد  در  نشست  این  در 
قرار  شد.  خواهد  گفتگو  و  بحث  نیز  ورزش  در 
است که نماینده های کمیته های ورزشی به شمول 
اتحادیه  و  )فیفا(  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 

فوتبال اروپا )یوفا( در این نشست اشتراک کنند.
»ریشه  خواری  رشوه  و  فساد  که  گفت  کامرون 
بسیاری از مشکالت جهانی است«، جلوی پیشرفت 
اقتصادی را می گیرد و »مردم را به سوی گروه های 

افراط گرا سوق می دهد«.
نخست وزیر بریتانیا در ادامه سخنانش افزود: »نمی 
برای  پیروز شد.  فساد  با  مبارزه  در  شود یک شبه 
انجام اصالحات الزم به زمان، شجاعت و قاطعیت 

نیاز است«.

از زمان برگزاری نشست جی هشت در سال 2013، 
کامرون جامعه بین المللی را مکرر به مبارزه با فرار 
از پرداخت مالیات و فساد فراخوانده است. در پی 
وزیر  نخست  پانامه«  »اسناد  به  موسوم  افشاگری 

بریتانیا امیدوار است که در این زمینه تحولی ایجاد 
شود.

اما مسئوالن کمپاین های مبارزه با فساد هشدار داده 
اند که رهبر بریتانیا باید به معضل فساد و رشوت 

خواری در کشور خودش نیز رسیدگی کند.
»موساک  شرکت  از  دوسیه  ها  میلیون  نشر  با 
نام شمار بسیاری از اشخاص  پانامه،  فونسیکا« در 
ثروتمند که برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت 

های بی و نام نشان تاسیس کرده بودند، افشا شد.
نام پدر فقید کامرون نیز در این دوسیه ها بود. او 
در سال های آخر دهه ۸0 در باهاما سرمایه گذاری 
کرده بود. اما نخست وزیر بریتانیا بر این اصرار دارد 
که در این زمینه هیچ دخالتی نداشته و کار خالف 

قانون انجام نداده است.

د مقر ولسوالۍ په نننۍ ترافیکي پېښه کې ۷۳ کسان 

وژل شوي او ۱۴ تنه نور ټپیان شوي دي.

مسوول  برخې  د  خپرونو  د  وزارت  روغتیا  عامې  د 

ته وویل چې  ازادي راډیو  محمد اسامعیل کاويس 

له  ریاست  روغتیا  عامې  والیت  غرين  د  ارقام  دغه 

خوا دوی ته ورکړل شوي دي.

تر دې دمخه د غزين  په داسې حال کې ده چې  دا 

والیت امنیتي چارواکو ازادي راډیو رسه په خربو کې 

د وژل شویو کسانو شمېر ۱۴ او د تپیانو شمېر ۷۳ 

ښودلی و.

امرخیل  الله  امین  جرنال  قومندان  امنیه  غزين  د 

ازادي راډیو ته ویيل چې دغه پېښه د دوه ۳۰۳ ډوله 

مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنګېدلو له امله 

رامنځته شوې ده.

شمېره  وژنکو  د  شی  کیدای  وايي  امرخیل  ښاغلی 

شمېر  یو  امله  له  لګېدنې  اور  د  ځکه  يش  زیاته 

جسدونه به بشپړ ډول له منځه تليل دي.

د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړنکو موټرو 

کې ۱۲۰ کسان سپاره ول.

پخواين:

نن سهار د غزين په مقر ولسوالۍ کې د مسافرو موټر 

زخمي  تنه  لسګونه  يې  امله  له  چې  دي  جنګېديل 

شوي او ګڼ شمېر نور مړه دي.

امله  له  بې احتياطي  د  موټرچلوونکيو  د  پېښه  دغه 

شوې ده.

چارواکي وايي، په مسافرو دوه ډک درې سوه درې 

موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان وو چې د مقر 

په لړمه سيمه کې د تېلو له يوه ټانکر رسه جنګېديل 

او بيا درېيو واړو موټرو اور اخيستی دی.

مړه  مسافر  تنه  پورې ۱۴  اوسه  تر  کې  پېښه  دغه  په 

شوي او شپېته نور زخميان دي.

د  غزين  د  خو  خرب،  دی  نه  پېښه  په  ولسوال  مقر  د 

ټرافيکو مدير محمد الله خان احمدي وايي، ټکر د 

موټر چلوونکيو د بې غوري له امله شوی دی.

مسافر  ډېری  او  دی  اخيستی  اور  موټرو  وايي،  دی 

سوځېديل دي:

موټر  سه  و  سه صد  دوه  بجې،  اووه  په  سهار  »نن 

کندهار ته پر الره وو چې په لړمه سيمه کې يو د تېلو 

له ټانکر رسه جنګېدلی او له شا ورپسې روان موټر 

هم پسې په کې لګېدلی دی. درېيو واړو موټرو اور 

اخيستی دی. په پېښه کې شپېته تنه زخمي شوي او 

څوارلس نور مړه دي. په مړو او زخميانو کې ښځې 

او ماشومان هم شامل دي.«

په پېښه کې د زخمي شويو کسانو له ډلې درويشت 

چې  شوي  لېږدول  ته  روغتون  ملکي  غزين  د  يې 

او  دی  شوی  ښودل  وړ  ډاډ  د  يې  حالت  روغتيايي 

پاتې نور يې کندهار ته وړل شوي دي.

الرو  خونړيو  له  هېواد  د  الره  لويه  کندهار  کابل  د 

ټکرونه  ورته  ورباندې  ناوخته  وخت  چې  ده  څخه 

کېږي.

رییس جمهور غنی در نشست ضد فساد 
در بریتانیا شرکت می کند

روغتیا وزارت:

 د غزين په ترافیکي پېښه کې ۷۳ کسان وژل شوي

سنا به مجلس نماینده گان: 

به عبداهلل خان و استانکزی 
رأی اعتماد ندهید

حمله گروهی طالبان بر شهر لشکرگاه 
هلمند شکست خورد

وزارت  پست  در  خان  عبداهلل  نامزدی  با  سنا  مجلس  اعضای 
دفاع و معصوم استانکزی در پست ریاست عمومی امنیت ملی 

مخالفت کردند.
شماری از اعضای سنا در نشست روز یک شنبه این مجلس از 
حکومت خواستند که افراد کارفهم را در این پست ها بگمارد. 
آنان از مجلس نماینده گان نیز می خواهند که به عبداهلل خان و 

معصوم استانکزی رأی اعتماد ندهند.
به  را  خان  عبداهلل  که  می گوید  سنا  مجلس  زابلی، عضو  زلمی 

عنوان وزیر دفاع نخواهند پذیرفت.
و  خان  عبداهلل  که  می گوید  سنا  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
معصوم استانکزی تازه وارد نظام نشده اند و دادن و ندادن رأی 

اعتماد به آنان از صالحیت های مجلس نماینده گان است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز به 
سالم وطندار می گوید که رد و یا تأیید این دو نامزد کار اعضای 

مجلس نماینده گان است.
رییس جمهور غنی هفتۀ پیش در احکام جداگانه، دگر جنرال 
عبداهلل خان، رییس ارکان ستاد ارتش را به عنوان نامزد وزارت 
عمومی  ریاست  نامزد  حیث  به  را  استانکزی  معصوم  و  دفاع 

امنیت ملی و وزیر مشاور خود تعیین کرد.

شب  گروهی  حمله  که  می گوید  کشور  داخله  امور  وزارت 
مقاومت شدید  از  پس  هلمند  لشکرگاه  بر شهر  طالبان  گذشته 

نیروهای امنیتی افغانستان شکست خورده است.
افگنان طالب  با نشرخبرنامه یی گفته که دهشت  وزارت داخله 
شب گذشته بر کمربند امنیتی منطقه »باباجی« مربوطات حوزه 
چهار شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند حمله کردند که با پاسخ 

جدی نیروهای پولیس ملی مواجه شدند.
و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  در  که  است  آمده  خبرنامه  در 
طالبان؛ 10 هراس افکن طالب به شمول سه سردسته آنان کشته 
شده اند که اجساد آنان نیز با مقداری جنگ افزار درمحل نبرد 

باقی مانده است.
 10 درگیری؛  این  در  داخله  امور  وزارت  معلومات  اساس  بر 

دهشت افکن دیگر زخم برداشته اند.
گفته می شود که در این حادثه سه سرباز پولیس ملی شهید و 

چهار سرباز دیگر زخم برداشته اند.
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