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په  د ګلبدین حکمتیار  وایي،  افغانستان د سويل عايل شورا  د 

مهمو  پر  کې  مذاکراتو  په  د سولې  اسالمي رسه  مرشۍ حزب 

مسایلو موافقه شوې او راتلونکې یکشنبې به دواړه لوري خپل 

وروستی دریځ اعالن کړي.

د دغې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي 

راډيو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د دواړو لورو تر منځ 

مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی او محدود موارد پاته دي.

د سويل عايل شورا وایي چې د دغې شورا او ګلبدین حکمتیار 

راتلونکې  خربې  سولې  د  به  رسه  اسالمي  حزب  مرشۍ  په 

یکشنبې نهایي يش.

د دغې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل 

چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسیديل دي.

د نوموړي په خربه له حزب اسالمي رسه په مذاکراتو کې اسايس 

خنډونه له منځه تليل او هیله یې څرګنده کړه چې ډير ژر به پاته 

موارد هم حل يش.

ښاغيل سلیم زیاته کړه:

»له حزب اسالمي رسه چې کومې خربې روانې وې، خربو کې 

مخکې تيل یو او کومې اسايس مادې چې وې، تقریبًا وررسه 

پاته دي چې د  توافق ته رسېديل یو. نو ځيني معمويل خربې 

و  کې  خدمت  ستاسو  رسه  خربو  نوېو  له  به  ورځ  په  یکشنبې 

اوسو.«

او  پالوي  کوونکي  مذاکره  د  مرشۍ  په  حکمتیار  ګلبدین  د 

حکومت تر منځ له تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې په کابل 

کې د سولې خربې جریان لري.

دواړو لورېو د خربو له پېلېدو رسه پر یوې ۲۵ ماده یې طرحې 

بحثونه پيل کړل.

له تورلېسته د حزب اسالمي د  امنیت شورا  د ملګرو ملتونو د 

ته  افغانستان  ایستل، د اسیرانو خوشې کول،  مرشانو د نومونو 

د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو تر رسه کول او له 

افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقېقې نېټې ټاکل د 

ګلبدین حکمتیار د اسالمي حزب اسايس غوښتنې دي.

له حزب  ویل چې  ونه  دا  مرستیال  د عايل شورا  د سولې  خو 

السلیک  کله  لیک  تفاهم  وروستی  سولې  د  به  رسه  اسالمي 

کیږي.

جمهوري ریاست هم د دواړو لورېو تر منځ د وروستي سند د 

السلیک کېدو وخت نه ښيې خو وایي چې د سولې مذکرات د 

یوې ورځې یا اوونۍ کار نه دی.

په ورځ  پال د جمعې  د ولسمرش مرستیال ویاند دوا خان مینه 

ازادي راډيو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار په مرشۍ د حزب 

اسالمي اسايس غوښتنې د ولسمرش تر څیړنې الندي دي او په 

خربه یې که دغه غوښتنې د قانون خالف نه وې نو مثبت ځواب 

به ورکړي.

ښاغيل مینه پال زیاته کړه:

»تاسو خرب یاست چې ولسمرش په سفر کې دی او ولسمرش ته 

د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفره رايش هغه به 

ګوري او هغه غوښتنې چې د قانون رسه او نړیوالو موازینو رسه 

مخالفې نه وي، وبه یې مني.«

له دې رسه-رسه د سیايس چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د 

حکومت او حزب اسالمي تر منځ د سولې خربې ګنګې دي.

حاجي سید داود وایي، د حزب اسالمي غوښتنې او د حکومت 

ځواب باید خلکو ته روښانه وي.

د سولې شورا:

 له حزب اسالمي رسه پر مهمو 

مسایلو موافقه شوې
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این درگيری واكنش های زیادی را در داخل افغانستان به وجود آورده است. برخی از فعاالن 
و  گرفته  خرده  لندن  مقيم  افغانی  شهروند  اقدام  این  به  اجتماعی،  صفحات  كاربران  و  مدنی 

گفته اند كه او آبروی غنی را نه، آبروی افغانستان را در برابر جهان ریختانده است. 
اما برخی دیگر عملکرد او را ستوده اند و گفته اند كه آقای غنی باید بداند كه برخورد دوگانه و 

تبعيض آميز با اقوام ساكن در كشور بی پاسخ نمی ماند

داكترعبداهلل از پاكستان 
خواست همان طور كه در 

تطبيق این برنامه همکار است 
برای مبازره با تروریزم نيز 

همکار خوب افغانستان و جهان 
باشد.

او گفت كه مردم افغانستان 
از انتقال برق قرقيزستان و 
تاجيکستان از راه افغانستان 

به پاكستان استقبال می 
كنند و آن را برای همکاری 
كشورهای منطقه موثر می 

دانند

درآمد ساالنۀ 99 میلیون دالری افغانستان 
از پروژة کاسا یک هزار
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که  جهانی  نشسِت  یک  در  غنی  رییس جمهور 
لندن  در  می پردازد،  اداری  فساد  با  مبارزه  به 
به  آقای غنی  از سفِر  پیش  شرکت کرده است. 
این نشست، دیوید کامرون  لندن و شرکت در 
نخست وزیر بریتانیا در محفلی در کاخ ملکۀ این 
کشور حرف های جالبی در مورد نشست جهانِی 
با فساد و کشورهایی که در آن شرکت  مبارزه 
خواهند کرد، گفت. او گفت تا چند روزِ دیگر، 
جهان  فاسِد  رهبران  از  تعداد  یک  میزبان  لندن 
خواهد بود. آقای کامرون به صورت مشخص، 
فاسدترین  دو  عنوان  به  نیجریه  و  افغانستان  از 
کشورهای جهان نام گرفت که رهبراِن آن ها قرار 
لندن سفر کنند و در کنفرانس جهانی  است به 

مبارزه با فساد شرکت ورزند. 
آقای  سخناِن  به  نیجریه  مقام های  واکنش  از   
این که  محِض  به  ولی  نمی دانم،  کامرون چیزی 
فهرست  وارد  را  افغانستان  بریتانیا  نخست وزیر 
ریاست  ارگ  کرد،  جهان  فاسد  کشورهای 
و  شد  میدان  وارد  سراسیمه گی  با  جمهوری 
خواند.  غیرمنصفانه  را  کامرون  آقای  سخنان 
فساد  موجودیِت  جمهوری،  ریاست  ارگ  البته 
جالبی  ترفند  با  ولی  نکرد،  رد  را  افغانستان  در 
حداقل خود را از آن تبرئه کرد. به گفتۀ معاون 
وحدت  دولت  جمهوری،  ریاست  سخنگوی 
ملی از نخستین روزهای تشکیل، مبارزه با فساد 
این راستا  را جدی گرفته و گام های مهمی در 
معاون  گفتۀ  به  این ها،  بر  افزون  است.  برداشته 
سخنگوی ریاست جمهوری، فساد مالی و اداری 
در افغانستان میراث دولِت پیشین است که برای 

دولت وحدت ملی باقی مانده است. 
افغانستان چیزی  مسلمًا فساد مالی و اداری در 
ولی  انداخت،  پرده  آن  روی  بتوان  که  نیست 
به ساده گی می شود آن را توجیه کرد؛ همان گونه 
که ارگ ریاست جمهوری آن را توجیه می کنـد. 
نخست  مکث اند.  قابل  میان  این  در  نکته  چند 
نخستین  در  ملی  وحدت  دولت  واقعًا  این که 
روزهای تشکیل خود، یک سری اقدام ها را به 
از  داد؛  انجام  افغانستان  در  فساد  کاهش  هدف 
پروندۀ  دوبارۀ  شدن  گشوده  به  باید  جمله  آن 
کابل بانک اشاره کرد که در زمان آقای کرزی به 
معضلی کالن برای افغانستان تبدیل شد. رییس 
کارهایی  و  گشود  را  پرونده  این  غنی  جمهور 
از  شده  دزدیده  پول های  جمع آوری  برای  نیز 
پروندۀ  شدن  باز  نتیجۀ  ولی  داد،  صورت  آن 
دولت  ایجاد  از  پس  سال  یک ونیم  کابل بانک، 
بوده  چه  افغانستان  مردم  برای  ملی  وحدت 
اسـت؟ آیا تنها پروندۀ فساد مالی در افغانستان، 
کابل بانک بود و به محض گشوده شدن آن، کار 
پایان  کشور  در  مالی  و  اداری  فساد  با  مبارزه 

گرفت؟
آقای غنی مبارزه با فساد را از مهم ترین وظایِف 
می دانست  انتخاباتی  پیکارهای  زمان  در  خود 
به  پیروزی،  صورت  در  که  می سپرد  تعهد  و 
نیست  امروز  از  یعنی  می ورزد.  مبادرت  آن 

داده  را سر  فساد  با  مبارزه  آقای غنی شعارِ  که 
ریاست  برای  نامزدی اش  نخستین  در  او  باشد. 
مبارزۀ  از   ،2009 سال  در  افغانستان  جمهوری 
ورزید  تأکید  و  گفت  سخن  فساد  با  بی امان 
برسـد،  افغانستان  ریاست جمهوری  به  اگر  که 
آقای  می کند.  ریشه کن  کشور  این  از  را  فساد 
غنی در آن سال در یک گفت وگو با بی بی سی 
از  یکی  افغانستان  که  است  شرم آور  که  گفت 
پنج فاسدترین کشورهای جهـان است. اما حاال 
افغانستان  نام  خودش،  حکومت داری  زمان  در 
جهان  فاسد  کشورهای  صدرِ  در  هنوز  تنها  نه 
عرصه  این  در  آن  رتبۀ  بل  باقی ست،  همچنان 

نسبت به گذشته ارتقا یافته است.
آقای غنی در حالی در نشست جهانِی مبارزه با 
فساد در لندن شرکت کرده است که اقدام هایش 
اگر  حالت  خوش بینانه ترین  در  عرصه  این  در 
نتیجه  بدون  ولی  خورده،  شکست  که  نگوییم 

بوده است. 
نکتۀ دیگری که در رابطه با توجیه های ارگ باید 
دوِش  به  مشکالت  فرافکنِی  کرد،  اشاره  آن  به 
نیست  جای شک  این  در  است.  پیشین  دولِت 
از  بسیاری  اصلِی  آقای کرزی، عامل  که دولت 
ناکامی ها و مشکالت افغانستان است، ولی این 
نیز  نکته را هم فراموش نکنیم که دولِت فعلی 
ادامۀ همان دولِت قبلی است و آقای غنی خوش 
ملی  زعیم  عنوان  به  کرزی  از  همواره  که  دارد 
اثر کودتا و  ببرد. دولِت فعلی در  نام  افغانستان 
یا انقالب به دست نیامده که خود را تافتۀ جدا 
بافته از دولِت پیشین فرض می کند. دولت های 
وجود  به  مردم  آرای  نتیجۀ  در  که  دموکراتیک 
این بخت  ملی  می آیند )هرچند دولت وحدت 
را نداشت که از درون صندوق های رای بیرون 
را  برنامه هایی  همان  و  یکدیگرند  ادامۀ  شود(، 
ادامه می دهند که دولِت پیش از آن ها آغاز کرده 

است. 
تازه  رییس جمهوری  وقتی  که  نیست  این گونه 
بر مسند قدرت تکیه می زند، برنامه های دولِت 
قبلی را کاماًل منسوخ اعالم کند، آن گونه که در 
وجود  آن  انجامِ  احتمال  انقالب ها  و  کودتاها 
دارد. وقتی کودتای خونین 7 ثور در افغانستان 
رخ داد، تالش کرد که همه چیز را از بنیاد تغییر 

دهد و نظم و شرایط تازه یی را پی بریزد. 
فرافکنی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هیچ 
را  مردم  دیدگاه  یا  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
با  مبارزه  در  دولت  این  ناکامی های  به  نسبت 
توجیه  نمی تواند  دیگری  پدیدۀ  هر  یا  و  فساد 
کند. از جانبی، اکثر کسانی که در دولت فعلی 
به شمول رییس  دارند،  را در دست  امور  زمامِ 
جمهوری و رییس اجرایی، از کارگزاران اصلِی 
دولت آقای کرزی بودند؛ به ویژه رییس جمهور 
غنی که در تمام دوره های حکومت داری آقای 
کرزی، بنیان گذارِ بسیاری از برنامه ها و پروژه ها 
از او به عنوان معمار دولِت  شناخته می شود و 

جدید در افغانستان نام می برند.
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از  خبر  افغانستان  مردمِ  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  با 
اقتصادِی فراوانی شنیدند  برنامه ها و پروژه های اصالحی و 
و  هیجان  از  نشر، موجی  آستانۀ  در  کدام  این خبرها هر  و 
فساد  با  مبارزه  کرد.  ایجاد  عمومی  اذهاِن  در  را  امیدواری  
با  ابریشم  راه  احیای  روابط خارجی،  تنظیم خطوط  اداری، 
نقِش محوری افغانستان، توزیع شناس نامه های الکترونیکی، 
انتخاباتی و سرانجام، غیرمتمرکز ساختن نظام  اصالح نظام 
سیاسی از جمله خبرهاِی خوبی بود که در دولِت کنونی آن  
را شنیدیم و به گرمی از آن ها استقبال کردیم. اما گذشِت زمان 
برنامه ها  و  اهداف  این  تحقِق  راهِ  بر سِر  را  هر روز سنگی 
انداخت و چنان شد که تا کنون این حکومِت پُرشعار اندر 

خِم یک کوچه مانده است.
ولی در این اواخر، به رغم همۀ سرخورده گی های موجود، دو 
خبر مایۀ مسرت و امیدوارِی نسبِی جامعۀ ما نسبت به آینده 
و فرداهای بهتر شد. یکی از این خبرها، آغاز به کارِ رسمِی 
پروژۀ برق رسانِی منطقه یی کاسا یک هزار بود که با حضور 
قرقیزستان،  تاجیکستان،  کشورهای  عالی رتبۀ  نماینده گاِن 
ما  که  شد  پیش بینی  و  خورد  کلیـد  پاکستان  و  افغانستان 
خبر  برد.  خواهیم  سود  پروژه  این  از  دالر  میلیون ها  ساالنه 
انتقال برِق توتاپ بود  دومی اما اجرای قریب الوقوِع پروژۀ 
که  باید برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و 
افغانستان به پاکستان انتقال دهد و از این رهگذر افغانستان 

برق و حِق ترانزیت دریافت نماید.
پنجشنبه  روز  یک هزار( خوشبختانه  )کاسا  نخستین  پروژۀ   
افتتاح شد و به نظر می رسد که کار آن به گونۀ عادی آغاز 
شده و ادامه می یابد. ولی پروژۀ دومی موسوم به توتاپ بر 
سِر انتخاب مسیِر آن در افغانستان به شدت با مشکل و چالش 
مواجه شده است؛ مشکل و چالشی که تمام الیه های جامعۀ 
اغتشاِش  تنِش جمعی و  به یک  تبدیل  نوردیده و  ما را در 

سیاسی ـ اجتماعی شده است.
انتخاب مسیِر  اکنون پس از روزها جدل و احتجاج بر سِر 
که  است  خوب  غایله،  این  حواشی  تماشای  و  پروژه  این 
نگاهی بزرگ تر، عقالیی تر و افغانستان شمول تر به این قضیه 

بینـدازیم. 
که  اقتصادی یی  پروژۀ  هر  که  است  مبرهن  و  واضح  اوالً: 
در افغانستان اجرا شود و یا از سرزمیِن ما عبور کند، سودِ 
حاصل از آن هرگز ساکن و راکـد نمانده و در سراسر کشور 

به چرخش درمی آید و تولید کار و سرمایه می کند. 
سودمحور  و  علمی  نگاه  باید  اقتصادی  پروژه های  به  ثانیًا: 
داشت، نه نگاه سلیقه یی و سمتی. در این پروژه ها سودِ بیشتر 
در  مسلمًا  است.  و تصمیم گیری  داوری  مدارِ  کمتر  زیاِن  و 
پروژۀ توتاپ و کاسا یک هزار، هر کدام از شرکای اقتصادِی 

ما این مسایل را به خوبی مد نظر داشته اند.
ملت  روند  به  باید  کدام  هر  اقتصادی  پروژه های  ثالثًا:  و 
پسامنازعه  جوامِع  به  اجتماعی  مشکالِت  از  گذار  و  شدن 
اما هرگاه  یاری رسانند.  منازعه کمک و  یا جوامِع دچار  و 
خودِ این پروژه ها به عامل یا بهانه یی برای تشدید اختالف و 
بحران در جوامع بدل شوند، نشانۀ انحراِف آشکار از اصوِل 
در  به ویژه  و  افغانستان  در  مسلمًا  است.  توسعه  و  اقتصاد 
پروژۀ توتاپ چنین انحرافی رخ داده و اگر این خبط و خطا 
سوق  خطرناک  و  باریک  جاهای  به  کشور  نگردد،  اصالح 

خواهد یافت.
مسیِر  به  نسبت  مردمی  گستردۀ  اعترضاِت  روزها  این 
و  روشن فکران  افغانستان،  در  توتاپ  برای  انتخاب شده 
قلم به دستاِن همۀ اقوام را در برابِر هم قرار داده و حتا پای 
بزرگاِن سیاسِت اقوام را وارد معرکه ساخته است؛ بزرگانی 
داده اند  تشکیل  را  کنونی  حکومِت  از  ستونی  کدام  هر  که 
اقوام و  برابِر هم به معنای رویارویی  و رویارویی آن ها در 
تأسف آور،  وضع  این  است.  حکومت  و  جامعه  فروپاشِی 
پروژۀ توتاپ را برای کشورِ ما به بمبی ساعتی بدل کرده که 
اگر طرفیِن دعوا نتوانند با رجوع به معیارهای علمی و منطقی 
احساساِت داغ شان را کنترل کنند، منفجر خواهد شد و آن گاه 

پشیمانی سودی نخواهد داشت. 

بمبـی سـاعتی
 بـه نـاِم »تـوتـاپ«
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رشد  برای  یک هزار  کاسا  پروژه  تطبیق   
پروژه  این  همکار  کشورهای  اقتصادی 
بسیار موثر بوده و اجرای آن می تواند برای 

هر چهار کشور سود کالنی بیاورد.
حکومت  رییس  اجراییه  داکترعبداهلل 
وحدت ملی این سخنان را روز پنجشنبه 
یک  کاسا  پروژه  افتتاح  در  گذشته  هفته 
هزار در شهر دوشنبه تاجیکستان ابراز کرد.
بلند  هیأت  یک  رأس  در  اجراییه  رییس 
کاسا  پروژه  افتتاح  مننظور  به  دولتی  پایه 
به  هفته گذشته  روز چهارشنبه  هزار  یک 

تاجکستان سفر کرده بود.
لین برق کاسا یک هزار از منطقه دتکا در 
شمال غرب قرقیزستان آغاز و با عبور از 
شمال  پشاور  به  افغانستان  و  تاجیکستان 

پاکستان منتهی می گردد.
یک  کاسا  پروژه  مجموعی  هزینه 
سهم  که  است  دالر  میلیارد  هزار۱،۱70 
افغانستان، ۴0۴ میلیون دالر، پاکستان ۳2۳ 
میلیون دالر و تاجیکستان ۳0۱ میلیون دالر 

و از قرقیزیستان 2۳۳ میلیون دالر است.
کیلومتر   ۵۶2 افغانستان  در  لین  این  طول 
و  والیت   2۳ محل،   ۶00 از  که  می باشد 
افغانستان  شرقی  و  مرکزی  والیت  شش 
عبور می کند و تمام باشنده های این مسیر 

از عبور این لین پول دریافت می کنند.
از جمله ۴0۴ میلیون دالر سهم افغانستان 
۳۱۶،۵ میلیون دالر از طریق بانک جهانی، 
۴0 میلیون دالر از طریق صندوق بازسازی 
را  آن  دالر  میلیون   ۴7،۵ و  افغانستان 

حکومت افغانستان  پرداخت می کند.
مجموع مبلغ ساالنه از بابت ترانزیت برق 
تطبیق  صورت  در  پاکستان  به  افغانستان 
دالر  میلیون   99،۱ پروژه  این  درصد   90

امریکایی عاید افغانستان خواهد شد.
پروژه  این  افتتاح  برنامه  در  عبداهلل  داکتر 
گفت: تطبیق این پروژه یک پیام متفاوت 
را میفرستد و برای کشورهای تطبیق کننده 

پیام صلح دارد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز 
در  شریک  کشورهای  که  کرد  امیدواری 
این  در  صادقانه  همکاری  با  پروژه  این 
فراهم  منطقه  صلح  برای  را  زمینه  برنامه 

کنند.
همان  خواست  پاکستان  از  داکترعبداهلل 
همکاری  برنامه  این  تطبیق  در  که  طور 
همکار  نیز  تروریزم  با  مبازره  برای  است 

خوب افغانستان و جهان باشد.
او گفت که مردم افغانستان از انتقال برق 
از قرقیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان 
به پاکستان استقبال می کنند و آن را برای 
همکاری کشورهای منطقه موثر می دانند.

برای  را  پروژه  این  تطبیق  اجراییه  رییس 
این  همکار  کشورهای  اقتصادی  رشد 
پروژه نیز موثر دانسته و به این باور است 
این برنامه می تواند برای سه  که اجرایی 

کشور سودمند است.
این  تطبیق  نیز  تاجیکستان  رییس جمهور 
پروژه را برای چهار کشور شریک در این 
برنامه موثر دانسته و آن را یک گام مهم 
برای همکاری های بیشتر میان این چهار 

کشور تلقی کرد.
امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان 
این  افتتاح  در  که  پروژه  این  افتتاح  در 
پروژه سخنرانی می کرد گفت: اجرایی این 
برنامه برای هرچهار کشور سودمند است.

نیز  قرقیزستان  وزیر  نخست  حال  این  با 
از افتتاح این پروژه ابراز خرسندی نموده 
رشد  برای  پروژه  این  تطبیق  گفت:  
این  اقتصادی هر چهار کشور اجرا کننده 

پروژه بسیار مفید و موثر خواهد بود.
نیز  جهانی  بانک  رییس  و  شریف  نواز 
در  مفید  گام  یک  را  پروژه  این  افتتاح 
این  میان  های  همکاری  سایر  راستایی 
کرد  امیدواری  ابراز  و  دانستند  کشورها 
این  تمامی  برای  پروژه  این  اجرایی  که 

کشورهای مفید باشد.
دیگر  ماه  شش  تا  پروژه  این  کار  آغاز 
شروع و تا سه سال  تکمیل خواهد شد و 
قرارداد این پروژه برای ۱۵ سال می باشد 

که قابل تمدید می باشد.
منطقه یی،  همکاری  و  تعاون  در  اشتراک 
شریک  حیث  به  افغانستان  شدن  شناخته 
 ۳09 اخذ   ، منطقه   انکشاف  در  اعتبار  با 
بالعوض  کمک  امریکایی  دالر  میلیون 
پروژه  مالی  تمویلی  برای  جهانی  بانک 
به  افغانستان  حق  قبول  افغانستان،  بخش 
از  ترانزیت  براخذ  مبنی  بین المللی  سطح 
بابت انتقال انرژی از داخل خاک افغانستان 
و اخذ مالیه ) ترانزیت( از فی کیلو وات 
به  افغانستان  از طریق  برق در ساعت که 
پاکستان انتقال می گردد، از جمله مزایایی 
نصیب   ۱000 کاس  پروژه  از  که  است 

افغانستان می گردد.
پاکستان باردیگر عبداهلل را دعوت کرد

پیش  هفته  دو  سفر  برنامه  آن که  از  پس 
انفجار  به دلیل  پاکستان  به  رییس اجرایی 
مرگبار کابل لغو شد، پاکستان بار دیگر از 
عبداهلل عبداهلل دعوت کرده است که تا به 

اسالم آباد سفر کند.
محمد نواز شریف روز پنجشنبه در حاشیه 
در  کاسا-۱000  اجرای طرح  آغاز  مراسم 
دیداری  تاجیکستان،  پایتخت  دوشنبه 
کوتاه با عبداهلل عبداهلل داشت و بار دیگر 
از وی برای سفر به اسالم آباد دعوت کرد.
که  کرد  تأکید  دوشنبه  در  شرف  نواز 
با  صلح آمیز  روابطی  خواستار  کشورش 

همسایگان است.
دولت  اجرایی  رییس  از  پاکستان  دعوت 
افغانستان درحالی است که فضای خوبی 
و  نیست  حاکم  کشور  دو  روابط  بر 
نیز  تورخم  مرز  بر سر  اخیر  اختالف های 
به مجموعه تنش ها و اختالف های میان دو 

کشور افزوده شده است.
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هارون مجيدی

تازه تریــن  دعــا،  و  دروغ  مفصــل  در 
دکتــر  شــعری  گزیــدۀ  یازدهمیــن  و 
حمیــرا نکهــت دســتگیر زاده اســت کــه 
انتشــارات امیــری آن را بــه نشــر رســانده 

ــت. اس
ایــن مجموعــه در ۱۶۵ بــرگ 9۶ ســرودۀ 
دکتــر دســتگیر زاده را در خــود دارد 
ــد آن را  ــی جل ــی و طراح ــه برگ آرای ک
نعمــت اهلل روهــان بــه دوش داشــته و بــه 
ــزار  ــش در ه ــک عط ــش عبدالمال کوش

شــماره چــاپ شــده اســت.
از  طــرح  و  رباعــی  نیمایــی،  غــزل، 
قالب هایی انــد کــه بانــو دســتگیر زاده 
ســروده های »در مفصــل دروغ و دعــا« را 
در آن ریختــه اســت کــه شــعرهای آمــده 
در ایــن مجموعــه، طــی دو ســال پســین 

ســروده شــده اند.
ــرۀ  ــد چه ــی از چن ــت یک ــرا نکه حمی
محــدود شــاعر زن در افغانســتان اســت 
کــه از خــود جایــگاه و پایــگاه ویژه یــی 

دارد.
ــت/ثور  ــت در 2۶ اردیبهش ــرا نکه حمی
۱۳۳9 خورشــیدی در کابــل بــه دنیــا 
ــل ســند  ــده، از دانشــکدۀ حقــوق کاب آم
کارشناســی دارد و در ســال های دهــۀ 
شــصت خورشــیدی، بــه نــگارش و 
ادبــی و  برنامه هــای  کننده گــی  تهیــه 
هنــری در رادیــو و تلویزیــون افغانســتان 
ــای آواز و  ــا مجله ه ــته و ب ــتغال داش اش

ــت. ــرده اس ــکاری می ک ــدون هم ژون
آموزش هــای  بعــد،  ســال های  در 
ــع  ــا مقط ــات را ت ــتۀ ادبی ــود در رش خ
دکتــرا در صوفیــه ادامــه داد و دکتــر 
ــت  ــرا نکه ــد. حمی ــی ش ــات فارس ادبی
بــزرگ  نویســنده گان  و  شــاعران  بــا 
ــط  ــز رواب ــی در روزگار حاضــر نی فارس
ــۀ  ــه از جمل ــت ک ــته اس ــی داش نزدیک
شــاملو،  احمــد  از  می تــوان  آنــان 
شــاعر بــزرگ و محمــود دولــت آبــادی 

ــرد. ــام ب ــدر ن ــان کلی ــندۀ رم نویس
ــل در ســال ۱۳۶2  ــا عمــر عدی ــرا ب حمی
ــل  ــه حاص ــرده ک ــیدی ازدواج ک خورش
آن یــک دختــر و یــک پســر بــه نام هــای 

هریــوا نکیســا و هژیــر ســینا اســت. 
ــتگیر زاده از  ــت دس ــرا نکه ــر حمی دکت
ــه ســرایش شــعر  ــی دســت ب آوان جوان
زده و در بیــن هــم روزگاران خــود یــک 
ســر بلندتــر نــام و نشــان داشــته اســت.
ــات  ــت آگاه از ادبی ــاعری اس ــرا ش حمی
کالســیک و معاصــر کــه ســبب فخامــت 
و زیبایی هــای فــراوان در کار او شــده 

اســت.
روزگاری اســتاد واصــف باختــری لقــب 
»خاتــون شــعر فارســی« را بــه او داد کــه 
ــب  ــن لق ــا ای ــای او را ب ــماری کاره ش

ــند. ــز می شناس نی

شــط آبــی رهایــی، غــزل غربت، بــه دور 
آتــش و دریــغ، آفتــاب آواره، هیــچ نتوان 
گفــت در ۵0 ســال، کوچه هــای روشــن 
مــاه، تلــخ در آتــش، از ســپیده لبریــز، از 
پوســت تــا پوســتر و پرواره هــای پنــدار 
کتاب هــای دیگــری از بانــو دســتگیر 
زاده اســت کــه طــی ســال های گذشــته، 
ــه چــاپ  ــرون از کشــور ب در درون و بی

رســیده اند.

در ضمــن، مجموعــۀ مســتقل او بــه 
زبــان هالنــدی نیــز از طــرف خــود 
ــرا  ــعرهای حمی ــده و ش ــر ش ــاعر نش ش
بــه زبــان  بلغاریایــی نیــز برگــردان شــده 

ــت. اس
ــی  ــار ادب ــرا در طــول زندهگــی پُرب حمی
ــز از نشــانی های  خــود جوایــزی را نی
ــت از آن  ــت آورده اس ــه دس ــف ب مختل

ــه: جمل
۱.      جایــزۀ شــعر جوانــان ســال ۱۳۵9 

خورشیدی؛
ــال ۱۳۶2  ــان س ــعر زن ــزۀ ش 2.      جای

ــیدی؛ خورش
۳.      جایــزۀ شــعر فارســی وزارت 
 ۱۳۶۴ ســال  فرهنــگ  و  اطالعــات 

خورشــیدی؛
۴.      جایــزۀ شــعر ناصــر خســرو بلخــی 

ســال ۱۳۶9 خورشیدی؛
 ۱۳۶8 ســال  آزادی  نشــان        .۵

؛ ی شــید ر خو
ــه  ــعری از او ب ــا ش ــت را ب ــن یادداش ای

پایــان می بــرم:
شــاید مقصــرم کــه تــو ایــن ســان 

ی شکســته ا
در مفصل دروغ و دعا شکل بسته ای

شاید مقصرم که تو در امتداد یأس
در شام های خالِی تنها نشسته ای

ریشــه  مــن  دل  در  کــه  می بینمــت 
نــی می ز

هر چند از صدای بهاران گسسته ای
من نیز خسته ام ز تو تا دور مانده ام

شــاید مقصــری کــه چنیــن تلــخ و 
خســته ای

تو یک نمادِ روشِن پر باورِ عظیم
از بامداد رویش خورشید رسته ای

***
با آنکه امتداد تمنای ُرستنی

با آنکه ابتدای بلند و خجسته ای
تو ای کهن دیار من از بس مقصری

از داربست حادثه بیرون نجسته ای
از دست های خالی ما رخت بسته ای

و  دار  هــر  ]پــِی[  شکســته  بازیچــۀ 
دســته ای

شاید مقصری که همه دل شکسته ایم
شاید مقصرم که چنین دل شکسته ای

 

با عنوان  الکسی دیدوف در سمیناری که 
و  افغانستان  قبال  در  روسیه  »مواضع 
برگزار  پاکستان  پیشاور  شهر  در  سوریه« 
شد، دیدار »والدیمتر پوتین« با »مال اختر 
منصور« رهبر طالبان افغانستان را تکذیب 

کرد.
همچنین  پاکستان  در  روسیه  سفیر 
در  داعش  تروریست های  حضور  درباره 
افغانستان گفت که کشورش از این مسأله 

نگران است.
دیدوف گفت که اوضاع افغانستان پیچیده 
یک  به  شبیه  بیشتر  کشور  این  و  است 

زمین بازی برای نیروهای خارجی شده و 
اقدامات آنها در افغانستان هیچ تأثیر مثبتی 

در سرکوب تروریست ها نداشته است.
روسیه  که  ادعاها  برخی  رد  با  دیدوف 
بی تفاوت  افغانستان  اوضاع  به  نسبت 
اقدامات  از  مثال  چندین  بیان  با  است، 
روسیه برای کمک به افغانستان گفت که 

چنین ادعاهایی صحت ندارد.
روسیه کمک های  مقام روسی گفت:  این 
و  داده  انجام  افغانستان  دولت  به  زیادی 
تامین سالح های سبک مورد نیاز نظامیان 
افغانستان و آموزش نیروهای پولیس این 

کشور، بخشی از این کمک ها بود.

»در مفصل دروغ و دعا« 
چـاپ شـد

سفیر روسیه در کابل:

 مالقات پوتین با مال اختر منصور کذب است

ناجيه نوری

ACKU
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بخش سوم و پایانی

راه رسیدن 
موفقیت  به 

تنفس صحیح از طریق 

بخش هشتم

ــا دمِ شــما  ــه گونه یــي کــه ب شــما بایــد تنفس هــای عمیقــی داشــته باشــید، ب
قفســۀ ســینه و شــکم جلــو بیایــد، ســپس تنفــِس خــود را نگــه می داریــد و 
ــه در  ــي ک ــد. در مطالعه ی ــرون می دهی ــار بی ــا فش ــود را ب ــازدمِ خ ــاره ب دوب
سانفرانسیســکو انجــام گرفــت، 20نفــر داوطلــب، ایــن نــوع از تنفــس را یــاد 
گرفتنــد. در  کل ایــن افــراد تعــداد تنفــس خــود را بــه ۵ یــا ۶ بــار در دقیقــه 
ــام  ــی، تم ــس این چنین ــِي تنف ــد دورۀ یک دقیقه ی ــس از چن ــد، پ ــش دادن کاه
آن هــا احســاس کاهــش اضطــراب داشــتند و تپــش قلــب و نفس تنگــی آن هــا 
ــود. البتــه اگــر احســاس کردیــد نمی توانیــد فقــط ۵ تنفــس  برطــرف شــده ب
ــا  ــد، ام ــتر کنی ــان را بیش ــداد تنفس ت ــد تع ــید، می توانی ــته باش ــه داش در دقیق
ــان  ــق بکشــید و نفس ت ــای عمی ــد نفس ه ــد بای ــا می توانی ــه ت ــد ک توجــه کنی

را نگــه داریــد.

     تمرین نفس كشیدن برای موفقیت
ــِن  ــاال رفت ــث ب ــد باع ــه می توان ــز ک ــازی و تمرک ــیوه های آرام س ــی از ش یک
ــتفاده  ــات و مســایل کاری شــود، اس ــر در امتحان ــِن نتیجــۀ بهت ــت و گرفت دق
ــما  ــس ش ــوع از تنف ــن ن ــت. در ای ــز« اس ــت و تمرک ــس »مراقب ــیوۀ تنف از ش
می توانیــد بــا انجــام تمرینــات تنفســی بــه آرامــش روحــی، تمرکــز و دقــت 
بیشــتر و حــال بهتــر برســید. راه انجــام ایــن تنفس هــا هــم این گونــه اســت:

1- تنفس سریع و عمیق توامان
بــرای انجــام ایــن نــوع از تنفــس کامــاًل صــاف بایســتید. ســپس دهان تــان را 
ببندیــد و ســریع دم و بــازدم کنیــد. بعــد از ۱0 بــار تنفــس ســریع، یــک دم را 
تــا آن جایــی کــه می توانیــد عمیــق انجــام دهیــد و ســپس نفس تــان را بــرای 
2 ثانیــه یــا بیشــتر حبــس کنیــد، خیلــی آرام بــازدم کنیــد، بعــد از ۵ یــا ۶ تنفس 
عــادی دوبــاره یــک دوره تنفســِی ســریع بــا یــک تنفــس عمیــق داشــته باشــید. 

بــرای ســه تــا پنــج دوره ایــن نــوع تنفس هــا را انجــام دهیــد.
2- ســعی کنیــد بــرای ۶ ثانیــه عمــل دم را انجــام دهیــد. ســپس بــازدمِ خودتان 
را هــم تــا حــدود ۶ ثانیــه ادامــه دهیــد، امــا اگــر دیدیــد نمی توانیــد ۶ ثانیــه 
ــپس  ــد و س ــی کنی ــود را طوالن ــان دمِ خ ــد زم ــا می توانی ــید ت ــته باش دم داش
همیــن کار را بــا بــازدم انجــام دهیــد. ایــن کار را بــا چنــد تنفــس عــادی ادامــه 
ــی داشــته باشــید. ایــن کار را  ــازدم طوالن ــاره تنفــس و ب دهیــد و ســپس دوب

طــی ۵ دقیقــه انجــام دهیــد.
3- تنفس متناوب

بنشــینید، راحــت بنشــینید و چشــمان تان را ببندیــد. بــا یــک انگشــت دســت 
چــپ، ســمت راســت بینــِی خــود را ببندیــد و بــا ســمت چــپ بینــی نفــس 
بکشــید، بــرای یــک دقیقــه ایــن کار را بکنیــد و ســپس بــا انگشــتی از دســت 
ــمت  ــا س ــم ب ــار ه ــن ب ــد و ای ــود را ببندی ــی خ ــپ بین ــمت چ ــت، س راس
راســت یــک دقیقــه نفــس بکشــید. ایــن کار را بــرای ۶ دقیقــه انجــام دهیــد و 

ــید. ــته باش ــری داش ــای عمیق ت ــد، دم و بازدم ه ــدر می توانی هرق

از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  كمپاین 
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 كمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بیش 
فعالین  بشر،  حقوق  فعالین  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سیاست مداران كشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعیت حقوق 
كه  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 كه در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان كشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانیم. 
مصاحبه ها و گزارش كامل به این لینک 
http://openasia. كنید:  مراجعه 

org/item/16511

       مطالبات قانونی: حمایت از حقوق 
زنان سلیقه یی نیست

این بخش از مطالبات زنان، جنبه های مختلفی 
دارد که تطبیق قوانین از نظر بسیاری از فعاالن 
زن، در صدرِ مطالبات عنوان شده است. دیگر 
کردن  روز  به  از  زنان،  حقوقی  خواسته های 
قوانین و تصویب قوانینی مانند خانواده و محو 
خشونت علیه زنان تا مجازات ناقضان حقوق 
متنوع  و  متغیر  مثبت،  تبعیض  ایجاد  و  زنان 

است. 
حقوق  تحقیقاتی  نهاد  مؤسس  انوری،  هنگامه 
به  می توان  ابتدا  “در  می گوید:  اطفال  و  زنان 
اصرار به حفظ و تطبیق مادۀ 22 قانون اساسی 
و  زن  حقوقی  تساوی  شدن  ذکر  کرد.  اشاره 
کلید گشودِن  افغانستان،  اساسی  قانون  مرد در 
و  عرصه  این  در  موجود  قفل های  از  بسیاری 

تضمین کنندۀ تساوی جنسیتی است “.
عادله محسنی: “اولین نیازی که خانم ها دارند، 
آن  سایۀ  در  که  است  خانواده  قانون  داشتن 
مثل  بپردازند.  انسانی خود  مطالبات  به  بتوانند 
حق  حضانت،  حق  تملک،  حق  ارث،  حق 
در  رضایت  طالق،  و  ازدواج  ثبت  ازدواج، 
قانون  داشتن  و...  همسر  انتخاب  ازدواج، حق 
منع خشونت که در سایۀ آن زنان اعتماد داشته 
باشند که دولت حامی حق آن هاست و این که 

هزاران زن در پستوی خانه ها روزانه لت وکوب 
می شوند، باید قانونی باشد که از ضارب سوال 
خانه،  یعنی  دنیا  جای  امن ترین  در  زنان  کند. 

قربانی قتل های ناموسی می شوند”. 
       مطالبات آموزشی: ریشه كن  كردن 

بی سوادی زنان ممکن است 
آموزش زنان و دختران، بهترین امیدها را برای 
دست  به  زنان  محرومیِت  چرخۀ  بردن  بین  از 
تحصیل  و  آموزش  که  است  درست  می دهد. 
اما  است،  مهم  جنس  دو  هر  برای  بیشتر 
دارد  بسیاری  اجتماعی  فواید  دختران  آموزش 
و آثار مستقیم دانایی و آگاهی ایشان، تأثیرات 

اجتماعی شگرفی در پی خواهد داشت. 
تعلیم  “تعلیم،  می گوید:  گیالنی  اسحاق  سید 
اصالح  است.  زنان  عمدۀ  مطالبۀ  سه  تعلیم  و 
مشارکت  برای  زمینه سازی  و  آموزش  سیستم 
پرورش،  و  آموزش  عرصۀ  در  زنان  فعال 

مهم ترین خواست زنان است”. 
و  شهری  زنان  تفاوت های  حیدر  شکریه 
“در  می بیند:  مهم  زمینه  این  در  را  روستایی 
افغانستان زنان شهری و زنان روستایی هر کدام 
شهری  زنان  دارند.  را  خود  خاِص  مشکالت 
خواستۀ شان  شده اند.  متأثر  جنگ  از  زیادتر 
یافتن  راه  و  اجتماعی  آزادی  و  کار  به  راه یابی 
روستایی  زنان  است.  تحصیل  به  کودکان شان 

تشکیل  را  خانواده  اقتصاد  از  بخش  یک 
را  خانه  از  رفتن  بیرون  مشکل  آن ها  می دهند. 
بی سوادی  و  صحی  مشکالت  با  ولی  ندارند؛ 

مواجه اند. آرزو دارند که باسواد باشند”. 
عبدالحمید مبارز روی دیگِر این سکه را این گونه 
در  آگاهی رسانی  زنان،  مطالبات  “از  می بیند: 
باید  مردها  است.  مردان  به  زنان  حقوق  مورد 
آگاهی  زنان  حقوق  کلیۀ  از  تا  ببینند  آموزش 

کسب کنند”. 
       مطالبات اجتماعی: از كرامت انسانی 

تا مبارزه با خشونت
حساسیت  ایجاد  زنان،  مطالبات  از  بسیاری 
اجتماعی در مورد جایگاه انسانی برابِر زنان و 
مردان و نقش چنین تفکری در ایجاد جامعه یی 
شکل  به  که  نابرابری هایی  رفع  است.  سالم تر 
افغانستاِن حال حاضر  در  غیررسمی  رسمی و 
که  است  عمومی  عزمی  نیازمند  دارد،  جریان 
فعاالن برای ایجاد آن دغدغه های جدی دارند. 
شینکی کروخیل، اولین و آخرین خواستۀ زنان 
زن  می شمرد. چون  انسانی  زنده گی  داشتن  را 
برخوردار  انسانی  حقوق  از  باید  است،  انسان 
باشد. خودش تصمیم بگیرد که درس بخواند، 
نکند،  یا  بکند  کار  که  بگیرد  تصمیم  خودش 

خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند”.
حقوق برابر شهروندی نقطۀ مشترکی است که 

بهروزیان  رفیع  می فشرند؛  پای  آن  بر  بسیاری 
زنان  مطالبات  رسانه،  و  موسیقی  عرصۀ  فعال 
را این گونه خالصه می کند: “در یک کالم، تمام 
است،  مردان  برای  که  شهروندی یی  حقوق 
زنان نیز باید بدون کوچک ترین تبعیض از آن 

برخوردار باشند”. 
رسانه  کارشناس  و  نویسنده  رومان،  خلیل 
می گوید: “زنان در گام نخست به امنیت فیزیکی 
و روانی نیاز دارند؛ فراهم آوری محیط عاری از 
خشونت های خانواده گی، محیطی و اجتماعی. 
آنان نیاز دارند به عوض مردان، خودشان دربارۀ 

رشد و سرنوشت خویش تصمیم بگیرند”.
ملکه ثریا افغان یار، سینماگر، به سطوح مختلِف 
آزادی اشاره دارد: “از بزرگ ترین مطالبات زنان، 
مسایل  کوچک ترین  از  آزادی  است.  آزادی 
تا  می شود  شروع  پوشش  در  آزادی  همچون 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  بزرگ  سطوح 
پیش می رود. برای زنان، آزادی فکر و اندیشه 

مهم ترین خواست است”. 
نیز  “تهمینه”  موسسۀ  مسوول  صمدی  وحیده 
امنیت  تحکیم  مطالبات،  از  “یکی  می گوید: 
سرتاسری در کشور هست. مصونیت اجتماعی، 
و  روان  با  دارند  دوست  زنان  است.  زن  حق 
خاطری راحت در اجتماع حضور داشته باشند”. 
       مطالبات سیاسی: ضرورت حضور 

زنان در برنامه ریزی های آیندۀ افغانستان 
فرصت های  ایجاد  سیاسی،  مطالبات  از  منظور 
عرصه های  در  حضور  جهت  زنان  برای  الزم 
مختلف،  سطوح  در  تصمیم گیری  و  قدرت 
قضاوت، حق تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی 
و ... برای احقاق حقوق آن هاست. گرچه زنان 
ابتدای راه سهم خواهی از قدرت  افغانستان در 
ایستاده گی و تالش  با  معتقدند  اما  دارند،  قرار 
خود زنان، رسیدن به سطح مشارکت تأثیرگذار 

ناممکن نیست. 
یاسین نگاه به مسوولیت دوجانبۀ دولت و زنان 
دارد و می گوید:  اشاره  این حق  به  در رسیدن 
یعنی  سیاسی؛  حقوق  ما  ازخواسته های  “یکی 
ایجاد زمینه و بستر مناسب توسط نظام است. 
مبنای  بر  زنان  مطالبات  باید  من،  نظر  به  البته 
کوشش و تالِش خود آن ها هم باشد. نه این که 
صرفًا دولت را مسوول وضعیِت خود بدانند و 
فقط از او توقع آزادی های مدنی و سیاسی را 

داشته باشند”. 
شکیال ابراهیم خیل بر لزوم واقعی بودِن قدرت 
زنان تأکید دارد: “زنان در هر مقطعی که هستند، 
سطح  در  باشند.  داشته  تصمیم گیری  حق  باید 
رهبری حکومت، رییس جمهور دو معاون دارد 
که یکی از آنان باید زن باشد، اما زنی که حق 

تصمیم گیری داشته باشد”. 
زنان  همبسته گی  کمیتۀ  موسس  عالمه،  دکتر 
افغانستان در آلمان نیز می گوید: “باید پست های 
حساِس سیاسی به زنان داده شود تا ایشان هم 
آشتی  و  پروسۀ صلح  باشند.  شامل  قدرت  در 
باید از انحصار مردان بیرون کشیده شود و در 
بوده و  باید زنان تصمیم گیرنده  تمام مذاکرات 

در میزهای مذاکره حضورداشته باشند”.
می گوید:  دانشگاه،  استاد  محقق،  کاظمیه 
“گسترش فعالیت زنان در سطوح تصمیم گیری، 
خواست مهمی است. اکنون می بینیم که پارلمان 
قانون  می برد.  دست  قوانین  در  مردان  نفع  به 
انتخابات را می توان مثال زد که سهم زنان را از 
2۵ درصد به 20 درصد کم کرده اند. زنانی که 
شده اند،  وارد  ادارات  تصمیم گیری  سطوح  در 
زیاد هست  زن،  متقاضی  انگشت شمار هستند. 

اما یک نوع سد مانع پیشرفت زنان است”. 
از  افغانستان  زنان  “باید  می گوید:  نظری  نعیم 
نظر توانمندی به جایی برسند که تبدیل شوند 
قانون  در  متأسفانه  غیرقابل انکار.  واقعیتی  به 
یعنی  بودیم؛  عقب گرد  شاهد  والیتی،  شورای 
2۵ درصد حضور حتمی زنان در این ساختار 
مطرح بود، اما شاهد هستیم که اکنون 20 درصد 
در  مثبت  تبعیض  سیاست  باید  دارند.  حضور 
قباِل زنان عملی شود تا بعد از آن، شاهد توازن 

میان مرد و زن باشیم”. 

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی
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برگردان: عباس مخبر

ادبیات  که:  کرد  آغاز  پرسش  این  با  را  بحث  مي توان 
چیست؟

کوشش هاي بسیاري براي تعریف ادبیات صورت گرفته 
است. به عنوان مثال، ادبیات را مي توان نوشته یي تخیلي 
به معناي داستان یا نوشته یي که حقیقي نیست، تعریف 
کرد. اما این تعریف کاملي نیست. ادبیات قرن هفدهم 
میلتون  و  مارول  وبستر،  شکسپیر،  آثار  تنها  انگلیس 
فرانسیس  مقاالت  آن  گسترۀ  بلکه  نمي شود،  شامل  را 
بیکن، خطابه هاي جان دان زندگي نامۀ معنوي بونیان و 
حتا  دربرمي گیرد.  نیز  را  براون  سرتوماس  نوشته هاي 
مي توان لویاتاِن هابز و یا تاریخ قیام کالندرن را نیز در 

این محدوده جاي داد.
نظر  به  راه گشا  »واقعیت«  و  »داستان«  میان  تمایز 
نمي رسد؛ چرا که خود این تمایز پرسش برانگیز است.

در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم در زبان 
انگلیسي واژۀ »رمان« در مورد حوادث واقعي و تخیلي، 
به  خبري  گزارش هاي  حتا  و  مي رفت  به کار  دو،  هر 
گزارش هاي  و  رمان ها  مي شد.  تلقي  واقعي  ندرت 

خبري مشخصًا نه واقعي تلقي مي شد و نه تخیلي.
شاید بتوان ادبیات را نه بر مبناي »داستاني« یا »تخیلي« 
بودن، بلکه بر این اساس که زبان را به شیوۀ خاصي 
نظریه،  این  موجب  به  کرد.  تعریف  مي گیرد،  به کار 
روس،  منتقد  گفتۀ  به  که  است  نوشته  نوعي  ادبیات 
گفتار  سازمان یافتۀ  ریختن  »درهم  نمایشگر  یاکوبسن، 
متداول است.« ادبیات زبان معمول را دگرگون مي کند، 
قوت مي بخشد و به گونه یي نظام یافته آن را از گفتار 

روزمره منحرف مي سازد.
فرمالیست هاي  واقع  در  را  بودن  ادبي  از  تعریف  این 
مبارز  منتقدیني  که  فرمالیست ها  کردند.  مطرح  روسي 
را  نمادگرایي  رازآمیز  نیمه  اصول  بودند،  جدلي  و 
رد  بود،  شده  ادبي  نقد  قلمرو  وارد  آن ها  از  پیش  که 
را  خود  توجه  علمي  و  عملي  روحیه یي  با  و  کردند 
نقد  نمودند.  معطوف  ادبي  اثر  خود  مادي  واقعیت  به 
ماهیت  و  سازد  جدا  راز  و  رمز  از  را  هنر  مي بایست 
اثر ادبي را مورد بررسي قرار دهد. از دیدگاه  حقیقي 
آن ها، ادبیات نظام ویژه یي از زبان بود، نه چیزي شبیه 
که  نظامي  جامعه شناسي.  یا  و  روان شانسي  و  مذهب 
قوانین، ساختارها و ابزار خاص خود را داشت که باید 
به مطالعۀ آن ها مي پرداخت، نه این که آن ها را به چیزي 

دیگر تقلیل داد.
اثر ادبي وسیله یي براي بیان عقاید، انعکاسي از واقعیت 
اجتماعي و یا تحقق بخشیدن به حقیقتي متعالي نبود، 
بلکه واقعیتي مادي بود که کارکرد آن هم چون عملکرد 
یک ماشین قابل تحلیل بود. اثر ادبي ساخته شده بود 
نه مقاصد یا احساسات، و اشتباه بود اگر آن را تراوشي 
از ذهن نویسنده به شمار مي آوردند. اوسیپ بریک به 
ظرافت مي گوید: »حتا اگر پوشکین هم وجود نداشت، 

کتاب اژن انگین نوشته مي شد.«
مطالعۀ  در  زبان شناسي  کاربرد  اساسًا  فرمالیسم 
بحث  مورد  زبان شناسي  آن که  دلیل  به  و  بود؛  ادبیات 
زبان شناسي صوري بود که بیشتر با ساختارهاي زباني 
سر و کار داشت تا گفتار متداول؛ فرمالیست ها ترجیح 
مي دادند به جاي تحلیل محتوا به بررسي فرم بپردازند.

کیشوت«  »دن  بود.  فرم  براي  انگیزه یي  صرفًا  محتوا 
اثري دربارۀ شخصیتي به این نام نیست، بلکه وسیله یي 
از  داستان نویسي.  مختلف  فنون  گرد آوري  براي  است 
دیدگاه فرمالیست ها »قلعۀ حیوانات« را نباید تمثیلي از 
استالینیسم به شمار آورد، بلکه به عکس این استالینیسم 
است که شرایط مناسب را براي به وجود آوردن یک 

تمثیل فراهم مي سازد.
کم وبیش  مجموعۀ  را  ادبي  اثر  ابتدا  فرمالیست ها 
بعدها  فقط  و  مي دانستند  »تمهیدات«  از  دل خواسته یي 
با  مرتبط  اجزایي  مثابه  به  را  تمهیدات  این  که  بود 
یک دیگر و داراي »نقش هایي« در درون کل نظام متن 
تلقي کردند. این تمهیدات عبارت بودند از صدا، صور 
خیال، آهنگ، نحو، وزن، قافیه و فنون داستان نویسي و 
ادبي صوري. فصل مشترک همۀ  واقع کل عناصر  در 
این عناصر، تاثیر »غریبه کننده« یا »آشنایي زدایندۀ« آن ها 

بود.
فشرده،  تقویت،  تمهیدات،  فشار  زیر  معمول  زبان 
زبان  پس  مي شد.  واژگونه  و  گزیده  موجز،  تحریف، 
یک باره  به  مالوف،  دنیاي  آن  تبِع  به  و  مي شد  غریب 
از  ما  دریافت هاي  روزمره،  گفتار  در  مي نمود.  ناآشنا 
واقعیت و پاسخ به آن بي روح و مالل آور و یا به قول 
فرمالیست ها »خودکار« مي شود. ادبیات با وارد کردن ما 
به دریافتي مهیج از زبان پاسخ هاي عادي ما را جاني 

تازه مي بخشد و اشیا را »قابل درک تر« مي نماید. 
مي کند،  ناآشنا  یا  غریبه  را  معمول  زبان  ادبي  سخن 
و  کامل تر  آگاهي  کسب  به  را  ما  آن که  شگفت  اما 

نزدیک تري از تجربه سوق مي دهد.
بنابرین فرمالیست ها زبان ادبي را مجموعۀ انحراف هایي  
از هنجارها یا نوعي طغیان زباني مي دانستند. به عبارت 
زبان  با  که  است  زبان  از  »خاصي«  نوع  ادبیات  دیگر، 

متداولي که به کار مي بریم، در تقابل قرار مي گیرد. 
و  هنجارها  که  مي دانستند  روسي  فرمالیست هاي 
انحراف ها در بافت هاي مختلف اجتماعي یا تاریخي با 
یک دیگر فرق مي کنند. به عبارت دیگر، در این مفهوم 
که  دارد  آن  به  بسته گي  متن  نبودن یک  یا  بودن  شعر 
شخص در چه موقعیت تاریخي و اجتماعي قرار دارد. 
»معمول« است،  زباني غیر  قطعۀ  واقعیت که یک  این 
تضمین نمي کند که همواره و همه جا چنین باشد. این 
ویژه گي »ناآشنا« بودن، فقط در یک بافت زباني معیاري 
خاص مفهوم دارد که اگر تغییر یابد، دیگر نمي توان آن 
قطعه را ادبي به شمار آورد. به عبارت دیگر، از دیدگاه 

فرمالیست ها، »ادبي بودن« یکي از نقش هاي مناسبات 
و  ثابت  ویژه گي  نه  و  بود  سخن  انواع  میان  مختلف 
تغییرناپذیر آن. آن ها در پي تعریف ادبیات نبودند، بلکه 
»ادبي  از  منظورشان  داشتند.  نظر  مد  را  بودن«  »ادبي 
بودن« کاربردهاي زباني خاص بود که نه تنها در متون 
نیز  متون  این  از  خارج  موارد  بسیاري  در  بلکه  ادبي، 

عرضه مي شد. 
»آشنایي زدایي«  که  بودند  عقیده  این  بر  فرمالیست ها 

جوهر »ادبي بودن« است.
آن ها این کاربرد زبان را نسبي تلقي مي کردند و آن را 
مقوله یي مربوط به تقابل انواع گفتار به شمار مي آوردند.
اگر بخواهیم از دیدگاه فرمالیست ها با ادبیات برخورد 
محدود  شعر  به  را  ادبیات  تمامي  باید  واقع  در  کنیم، 
متون  بررسي  در  فرمالیست ها  که  است  جالب  کنیم. 
نثر نیز همان فنون بررسي شعر را به کار مي گرفتند. اما 

ادبیات حوزه یي فراتر از شعر را شامل مي شود. 
مردم گاهي فقط به این دلیل نوشته یي را »زیبا« مي نامند 

که به حق توجه آن ها را به خود جلب مي کند.
یکي دیگر از مسایل مربوط به »آشنایي زدایي« این است 
که در پرتو توجه و دقت کافي، هیچ نوشته یي نمي توان 
یافت که غریب نباشد. جمله یي بسیار واضح و معمولي 
مانند جملۀ زیر را که در ایستگاه هاي متروي لندن به 
از  استفاده  »هنگام  بگیرید:  نظر  در  مي خورد،  چشم 
زینۀ برقي، سگ ها را باید حمل کرد.« شاید این جمله 
آن قدرها هم که در نظر اول مي نماید، واضح نباشد. آیا 
معني این جمله آن است که شما باید سگي را با پله 
برقي حمل کنید، یا این که بدون همراه داشتن یک سگ 

استفاده از پله برقي مجاز نیست؟ 
یادداشتي  یا  و  زیست شناسي،  متون  به خالف  ادبیات 
براي شیرفروش، متضمن مقاصد عملي بالفصل نیست، 
براي  گویي  دارد.  اشارت  امور  کلي  به وضعیت  بلکه 
روشن شدن این حقیقت است که گاهي زبان ویژه یي 
را به کار مي گیرد. این تاکید بر شیوۀ توصیف به جاي 
واقعیت آن چه که توصیف مي شود، بدین منظور است 
که نشان دهیم منظورمان از ادبیات نوعي زبان »معطوف 
به خود« است؛ یعني زباني که دربارۀ خودش صحبت 

مي کند.
اما این شیوۀ تعریف نیز مشکالتي دارد. مثاًل براي جورج 
اورول شگفت آور مي بود اگر مي شنید مقاالت او باید 
به گونه یي خوانده شوند که گویي عناوین مورد بحث 
کم تر از شیوۀ تحلیل او اهمیت دارند. در عرصۀ وسیعي 
از آن چه ادبیات به شمار مي آید، در مجموع حقیقت و 
اعتبار عملي آن چه گفته مي شود، اهمیت دارد. اما حتا 
اگر وجهي از ادبیات استفادۀ »غیر عملي« آن از سخن 
باشد، نتیجه این مي شود که نمي توان تعریفي »عیني« از 
ادبیات به دست داد. در واقع تحلیل ادبیات منوط به آن 
مي شود که شخص تصمیم بگیرد چه گونه آن را تعبیر 

کند، نه آن که ماهیت خود نوشته چیست. در این مفهوم 
شعر، نمایشنامه و رمان انواعي ادبي هستند که منظور 
اما  است.  بودن  »غیرعملي«  آشکارا  آن ها  آفرینش  از 
تضمیني وجود ندارد که همواره چنین برداشتي داشته 
شعر  گل،  پرورش دهندۀ  جاپاني  عنوان  به  من  باشیم. 
رابرت برنز را به این دلیل بخوانم که ببینم در بریتانیاي 

قرن هجدهم گل وجود داشته است یا نه.
به درستي باید گفت بسیاري از آثاري که در موسسات 
مطالعه  ادبي  مسلم  اثر  عنوان  به  دانشگاهي  فرهنگي 
به حساب نمي آیند. ممکن  ادبیات  مي شوند، در واقع 
است اثري در وهلۀ اول، تاریخي یا فلسفي باشد، اما در 
نهایت نتوان آن را در زمرۀ آثار ادبي قرار داد. هم چنین 
اما  ادبي خلق شود  اثر  این امکان وجود دارد که یک 
پیدا  ارزش  باستان شناختي آن،  دلیل محتواي  به  صرفًا 

کند.
بر این اساس ادبیات کیفیت یا مجموعه یي از کیفیات 
ذاتي نیست که در برخي آثار خاص به چشم مي خورد، 
بلکه بیشتر در چه گونه گي ارتباطي که مردم بین خود و 

این آثار برقرار مي کنند. 
از  که  مشخصي  ویژه گي هاي  مجموعه  کردن  جدا 
دیدگاه هاي مختلف ادبیات نامیده مي شود، کار آساني 

نیست.
در  »ادبیات«  واژۀ  که  است  عقیده  این  بر  الیس  جان 
علف  که  معني  بدین  است؛  »علف«  واژۀ  مانند  عمل 
انواعي گیاهاني  بلکه  به گیاه خاصي اطالق نمي شود، 
که باغبان به دلیلي مایل نباشد در باغچه بروید، علف 
نامیده مي شود. شاید »ادبیات« مفهومي کاماًل معکوس 
داشته باشد، یعني به انواع نوشته هایي اطالق گردد که 

به دلیلي براي شخص بسیار باارزش است.
واژه هاي  علف،  و  ادبیات  واژه هاي  فلسفه،  دیدگاه  از 
مي دهیم،  انجام  ما  که  آن چه  دربارۀ  اطالعاتي  حاوي 
ما  به  چیزي  اشیا  موجود  ثابت  وضعیت  از  و  هستند 

نمي گویند.
هنوز نتوانسته ایم این راز را بگشاییم که چرا آثار »میل« 
و »لمب مکولي« به طور کلي ادبیات به حساب مي آیند 
نمي گنجند.  مقوله  این  در  داروین  و  مارکس  آثار  و 
نمونۀ  اول،  گروه  آثار  که  است  این  پاسخ  آسان ترین 
آثار  مورد  در  آن که  حال  و  هستند  »زیبا«  نوشته هاي 

گروه دوم، چنین قضاوتي نمي شود.
تا  من،  نظر  به  که دست کم  است  آن  پاسخ  این  عیب 
دارد  را  مزیت  این  اما  است.  نادرست  زیادي  حدود 
که نشان مي دهد مردم روي هم رفته نوشته یي را که به 
نظرشان خوب مي آید، ادبیات مي نامند. ایراد مسلم این 
نظریه آن است که اگر آن را صد درصد درست تلقي 
من  گمان  به  بد«  »ادبیات  نام  به  مقوله یي  دیگر  کنیم، 

وجود نخواهد داشت.
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فارن پاليسی
در  را  ثبات  و  امنیت  که  کند  تالش  باید  امریکا 
افغانستان بازگرداند چون تامین ثبات در این کشور به 

معنای تامین امنیت بهتر در جهان است.
باوجود تالش های ۴ سال گذشته و مصرف میلیارد ها 
وضعیت  شدن  بدتر  از  نگرانی ها  افغانستان  در  دالر 
برشکست  مستقیم  نتیجه یی  کشور  این  در  امنیتی 
امریکا برای توسعه اقتصادی و تامین و امنیت و ثبات 

در افغانستان دارد.
توجه چند سال گذشته امریکا به عملیات های نظامی 
و  اجتماعی  وضعیت  بهبود  تالش های  افغانستان  در 

اقتصادی در این کشور را شکننده ساخته است.
به ویژه چند سال بعد از سرنگونی رژیم طالبان توسط 
اعتمادسازی  امریکا  رهبری  به  بین المللی  ائتالف 
از  بخشی  افغانستانی  در  خوب  داری  حکومت  و 

استراتژی امریکا در این کشور بود.
اما امریکا چند سال بعد از حمله بر افغانستان بر جای 
به  به فکر حمله  افغانستان  ثبات در  امنیت و  آوردن 
افتاد و این کشور را به بی ثباتی کشاند و یک  عراق 
وضعیت شکننده دیگری در این منطقه به وجود آورد.
هرچند تامین امنیت و توسعه ثبات در افغانستان یکی 
به  افغانستان  در  امریکا  ماموریت  محور  مهم ترین  از 
شمار می رفت اما این تالش ها بسیار بد شکل گرفت 
و اکنون این کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد 
کشور  دراین  جهت گیری  تمام  عدم  در  واشنگتن  و 
مواجه شده و هیچ فردی در این زمینه مسئول شناخته 

نشده است.
تمام  توقعات  افغانستان  در  امنیتی  اوضاع  بدترشدن 
شهروندان این کشور را که یک زمان به آینده روشن 
کشورشان چشم دوخته بودند به ناامیدی مبدل ساخت 
و سبب فرار هزاران شهروند این کشور به قاره سبز 
اروپا شد؛این مهاجرت های گسترده سبب ایجاد یک 

بحران انسانی برای ثبات اروپا شد.
وجود  به  این وضعیت  مسوولیت  امریکا  باید  اکنون 
آمده را به دوش بکشد و ضرورت دارد که با همتایان 

اروپایی اش برای مهار کردن وضعیت موجود همکاری 
کند.

تعهدات  کشور  این  که  کرده  اعالم  بارها  امریکا 
درازمدتی با افغانستان دارد و می خواهد که به جامعه 
جهانی وانمود کند که واشنگتن در کنار افغانستانی ها 
ادامه  کشور  این  به  را  کمک هایش  و  ایستاد  خواهد 

خواهد داد.
افغانستان  از  چالش ها  که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
هم فراتر رفته است؛ امریکا با تهدیدهای تازه امنیتی 
بحران  از  تهدیدات  این  که  است  مواجه  جهان  در 
از  بیرون  امنیتی چه در  تا مشکالت  اقتصادی گرفته 
مرزهای خود و چه در خارج ضررهای اقتصادی و 

امنیتی به این کشور وارد خواهد ساخت.
یک چالش دیگر  برای امریکا عرض اندام کردن گروه 
تروریستی داعش در خاورمیانه است و این گروه یک 

تهدید جدی برای غرب به شمار می رود.
را  دیگری  ائتالف  یک  امریکا  تا  موجب شد  داعش 
برای مبارزه با این گروه شکل دهد و تالش کرد که 
این گروه را مهار سازد و می خواهد که توسعه جهانی 

را توسعه بخشد.
ترویستی  که چالش گروه  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
امریکا  استراتژی  شکست  به  مستقیم  رابطه  داعش 
شمار  به  منطقه  در  صلح آمیز  زندگی  یک  تامین  در 
می رود و این بیانگر ارزش های امریکا خوانده می شود 
خوانده  دموکراسی  و  عدالت  آزادی،  از  عبارتند  که 

می شود.
اما دخالت امریکا در افغانستان در کنار دیگر مسایل 
به فساد اداری، فقر و ناامنی ها دراین کشور دامن زد 
اما  نمی شود  افغانستان خالصه  در  تنها  این شکست 
استراتژی غرب برای مبارزه با تروریسم سبب ایجاد 

گروه های تندروی جدید در منطقه و خاورمیانه شد.
گروه های تندرو و رادیکال از فرصت استفاده کردند، 
و   کردند  تشویق  ایدئولوژی غرب  برعلیه  را  جوانان 
دراین راستا موفق هم بودند و توانستند حمایت های 

گسترده را به دست آورند.

در  را  ثبات  و  امنیت  که  کند  تالش  امریکا  باید  اما 
افغانستان  ثبات در  تامین  باز گرداند چون  افغانستان 

به معنای تامین امنیت بهتر در جهان به شمار میرود.
نیروهای  تعداد  روی  امریکا  در  بحث ها  حالیکه  در 
امریکایی در افغانستان، حمایت های نظامی و آموزش 
نیروهای امنیتی افغانستان جریان دارد اما امریکا نیاز 

دارد تا بخش های امنیتی افغانستان را حمایت کند.
را  ملت  یک  نمی تواند  امریکا  که  است  درست  این 
بسازد اما می تواند از تجربیات که قباًل در اروپا غربی 
افغانستان  وکوریایی جنوب کسب کرده می تواند در 
نیز به کار گیرد و به کمک هایش با این کشور ادامه 

دهد.
درست است که ساختن یک کشور مانند افغانستان که 
با فعالیت های نظامی تروریستی رو برو است دشوار 
کشور  این  ساختن  برای  دیگری  راه های  اما  باشد 

وجود دارد.
بخش های  توسعه  قوی،  رهبری  یک  ایجاد  مانند 
کشاورزی، توسعه برنامه های محلی و والیتی، ایجاد 
تغییر در زندگی مردم سبب می شود از پیام های منفی 

طالبان و داعش در آینده این کشور جلوگیری کند.
ماموریت  تغییر  افغانستان  در  اساسی  چالش  اکنون 
نظامی به اقتصادی در این کشور است و این مسئله 
در  اقتصادی  وضعیت  چگونه  که  است  مهم  بسیار 

افغانستان را بهبود بخشید.
چون در کنار ماموریت نظامی توسعه اقتصادی برای 
توسعه  هم چنین  است؛  مهم  بسیار  افغانستان  ثبات 
به شمار  مهم  نیز  افغانستان  در  منطقه ای  و  اقتصادی 
مسئله  به  برای همیشه  نمی تواند  امریکا  میرود چون 

نظامی تکیه کند.
برای آوردن ثبات در افغانستان باید تالش های توسعه 
اقتصادی در این کشور بیشتر شود چون این تالش ها 
نه تنها به ثبات افغانستان کمک می کند بلکه می تواند 
به امریکا برای ایجاد یک سیستم کارا و مدرن در این 

کشور کمک کند.
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مالمت کیست؟
دستور طالبان به دهاقین بغالن:

کوکنار کشت کنید

ــن  ــان در ای ــه طالب ــد ک ــی بغــالن می گوین ــای محل مقام ه
والیــت کشــاورزان را وادار بــه کشــت کوکنــار می کننــد. 
عبدالرشــید بشــیر، آمــر امنیــت فرماندهــی پولیــس بغــالن 
بــا بیــان ایــن مطلــب می گویــد: »طالبــان در مناطــق 
ــغ  ــی دری ــچ ظلم ــالن، از هی ــان در بغ ــت تصرف ش تح

نمی کننــد«.
شــماری از کشــاورزان نیــز می گوینــد کــه پــس از ســقوط 
ــار در  ــت کوکن ــطح کش ــت، س ــاد حکوم ــان و ایج طالب
مناطــق مختلــف ایــن والیــت بــه صفــر رســید، امــا پس از 
افزایــش حمــالت اخیــر طالبــان دوبــاره کشــاورزان مجبور 
بــه کشــت کوکنــار شــده انــد. به گفتــۀ آنــان میزان کشــت 
کوکنــار در ولســوالی دندغــوری و منطقــۀ دندشــهاب الدین 

ایــن والیــت بیشــتر از دیگــر مناطــق اســت.
ــواد  ــتد م ــق دادوس ــان از طری ــه طالب ــد ک ــان می گوین آن
و  می کننــد  تأمیــن  را  نظامی شــان  تجهیــزات  مخــدر 
این گونــه چرخــۀ عایداتــی خــود را بــه چرخــش در 

می آورنــد.
فضل الحــق اندرابــی، رییــس ادارۀ مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بغــالن نســبت بــه ایــن موضــوع اظهــار بی خبــری 
می کنــد، امــا از افزایــش کشــت کوکنــار در ســال جــاری 

ــد. ــر می ده ــته خب ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ــار را  ــی علــت عمــدۀ افزایــش کشــت کوکن ــای اندراب آق
در ایــن والیــت ناامنــی و نفــوذ طالبــان در بیشــتر مناطــق 

ــد. ــالن می دان ــت بغ دوردس
ــالح،  ــوالی های ده ص ــون در ولس ــه هم اکن ــد ک او می گوی
ــار  ــک، ۱90 هکت ــه و تاله وبرف ــه ، برک ــار، جلگ پل حص
ــی  ــۀ اندراب ــه گفت ــت. ب ــده اس ــت ش ــار کش ــن کوکن زمی
ــراد  ــا اف ــان ی ــرف طالب ــت تص ــق تح ــن مناط ــتر ای بیش

ــرار دارد . ــؤول ق ــلح غیرمس مس
تاحال طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.

ــر،  ــاد گزارش هــای اخی ــر بنی ــی اســت کــه ب ایــن در حال
ــال های  ــه س ــبت ب ــدر نس ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ کش

ــت. ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــته در افغانس گذش
سفر دردسرساز غنی به لندن

رییس جمهور غنی روز پنجشنبه در نشست جهانی مبارزه با 
فساد اداری که به اشتراک سران چندین کشور در شهر لندن 
برگزار گردیده بود، گفت که فساد باعث خشونت سیاسی 

می شود و ما باید این مشکل را شناسایی کنیم.
اداری که شامل  با فساد  مبارزه  از روند  رییس جمهور غنی 
تحقیقات پولیس، پیگیری عدلی و قضایی و محکوم نمودن 
عناصر آغشته یاد آوری کرده گفت که مردم در تمام کشور 
های روبه انکشاف از فساد خسته شده اند و مبارزه با این 

پدیده از خواست های اولیه آنان است.
میان  همکاری ها  از  رییس جمهور  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
افغانستان و بریتانیا به خصوص در زمینه گروه کاری مبارزه 

با جرایم خاص، ابراز خرسندی کرد.
محمد اشرف غنی در رابطه به پیگیری عدلی فساد گفت که 
باشد زیرا در  این زمینه شواهد معتبر وجود داشته  باید در 
بسیاری موارد صادق ترین افراد، متهم به فساد می شوند چون 
که در بیشتر موارد قواعد بازی به نفع افراد پرنفوذ می باشد.

و خاطر  کرد  تاکید  ملی  مالکیت  روی  غنی  رییس جمهور 
اعتراف  ببریم  نام  را  موجود  مشکالت  باید  که  نمود  نشان 
مردم  اساس خواست  بر  که  کنیم  کاری طرح  پالن  کنیم و 

استوار بوده، قابل تطبیق، واقع بینانه و معتبر باشد.
رییس جمهور گفت که در نبود مالکیت ملی در زمینه مبارزه 

با فساد اداری به جایی نمی رسیم.
رییس جمهور کشور یکبار دیگر بر همکاری بیشتر بین المللی 
در زمینه مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و خاطر نشان نمود 
که مبارزه با فاسد نباید روشی باشد که بعد از انتخابات و یا 

تغییرات از توجه بایفتد.
رییس جمهور غنی با صدراعظم بریتانیا دیدار كرد

اداری  فساد  با  مبارزه  نشست جهانی  در حاشیه  غنی  آقای 
در شهر لندن با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا دیدار کرد.

در این دیدار هر دوجانب در مورد مبارزه با تروریزم و فساد 
و  بحث  مهاجرت  بحران  و  افغانستان  پروسه صلح  اداری، 

تبادل نظر کردند.
خویش  حمایت های  کشورش  که  گفت  بریتانیا  صدراعظم 
را از اکادمی نظامی افغانستان تا سال 2020 میالدی و فراتر 
آموزش  زمینه  ما در  ادامه می دهد و همکاری های  آن  از 

نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز ادامه خواهد یافت. 
دیوید کامرون گفت که کمک های بریتانیا با نیروهای امنیتی 
در  ساالنه  میالدی   2020 سال  تا  نیز  افغانستان  فاعی  د  و 
معضل  وی  داشت.  خواهد  ادامه  دالر  میلیون  صد  حدود 
مهاجرت ها را یکی از مهمترین موضوعات سیاسی اتحادیه 

اروپا دانست.
همچنان، رییس جمهور غنی از کمک و همکاری بریتانیا به 

افغانستان در عرصه های مختلف تشکری کرد.
که  که  گفت  اروپا  به  مهاجرت ها  مورد  در  رییس جمهور 
جذب  عوامل  و  شود  درک  افغانستان  محدودیت های  باید 

مهاجرین به اروپا نیز مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.
رییس جمهور غنی گفت ما در تالش هستیم تا فرصت های 
انکشافی را فراهم نماییم تا مردم از آینده اطمینان بهدست 

آورند و کشور را ترک نکنند.
واكنش به اظهارات كامرون

رییس جمهوری در واکنش به اظهارات نخست وزیر بریتانیا 
غرب  بازارهای  در  مخدر  مواد  برای  تقاضا  که  می گوید 

محرک و عامل اصلی فساد در افغانستان است.
اصلی  محرک  مخدر  مواد  "کارتل های  که  کرد  تاکید  او 

تروریسم؛ افراط گرایی و فساد هستند."
سخنان آقای غنی پس از آن عنوان شده که دیوید کامرون، 
نخست وزیر بریتانیا دولت او را "به صورت شگفت انگیزی 

فاسد" خوانده است.

این اظهارات گفت که وی معتقد  به  آقای غنی در واکنش 
"درباره  واقع  در  اظهارات  این  با  کامرون  آقای  که  است 
به گفته وی،  میراثی که  میراث گذشته" سخن گفته است؛ 

عوامل زیادی در به وجود آوردن آن نقش داشته اند.
او تاکید کرد که در این مورد خواهان "عذرخواهی" نیست 
و تاکید کرد که نکته اصلی در مبارزه با فساد "اذعان به آن" 
است و افزود که در این مبارزه "ما با یکدیگر شریک هستیم 

تا بر این غده سرطانی فایق آییم."
انتقاد شدید غنی از پاكستان 

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در سخنرانی 
در موسسه تحقیقاتی موسوم به "روسی" در لندن از پاکستان 

به شدت انتقاد کرد.
آقای غنی گفتد به رغم درخواست مکرر دولتش، اسالم آباد 

هنوز علیه طالبان افغان اقدامی نکرده است.
افراد  از  ای  عده  که  پذیرفت  افغانستان  جمهوری  رییس 
طالبان پاکستان در خاک افغانستان مستقرند اما گفت عملیات 

ارتش پاکستان باعث شده آنها به افغانستان فرار کنند.
او همچنین گفت که کشورش تالش کرده تا رهبران طالبان 
مقابل  در  که  افزود  ولی  دهد  قرار  هدف  مورد  را  پاکستان 
هدف  برای  تالشش  از  یکبار  تاکنون  پاکستان  دولت  "آیا 
قرار دادن طالبان افغانستان و یا شبکه حقانی گزارشی منتشر 

کرده است؟"
وی خطاب به پاکستان گفت که "آیا محل زندگی آنها معلوم 
سربازگیری  علنا  یا  و  آیند؟  نمی  هم  گرد  علنا  آیا  نیست؟ 
نمی کنند؟ آیا بطور آشکار به آنها اسلحه و تسلیحات نمی 

رسد؟"
آقای غنی سپس خطاب به روزنامه نگاران گفت که "پیدا 
کردن جواب این سواالت با شما خبرنگاران است. ولی اگر 
نشانی و آدرس بخواهید ما با کمال میل در اختیار شما می 

گذاریم."
افغانستان کشور همسایه پاکستان را متهم می کند که برای 
مقابله با طالبان افغانستان به ویژه شبکه حقانی اقدامات الزم 
را انجام نمی دهد، ادعایی که مقامات پاکستانی بارها آن را 

رد کرده اند.
درگیری فیزیکی

در جریان سخنرانی آقای غنی یکی از شرکت کنندگان که 
به تصمیم دولت افغانستان برای عبور خط برق آسیای میانه 
از راه سالنگ معترض بود، علیه آقای غنی شعار داد و او را 
افغانستان برخورد تبعیض آمیز  با هزاره های  متهم کرد که 

دارد.
در این جریان میان نیروهای محافظ امنیت محل و این فرد 
از  را  ماموران وی  این  و  داد  فزیکی رخ  معترض درگیری 

محل سخنرانی بیرون بردند.
آقای غنی به صورت مفصل در مورد تصمیم دولت در این 
زمینه صحبت کرد و گفت که هر چند این تصمیم سه سال 
پیش گرفته شده و شاید تصمیم درستی نبوده ولی با توجه به 
میزان سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این زمینه انجام شده، 
و تغییر آن میلیون ها نفر را در مناطق مختلف افغانستان تحت 

تاثیر منفی قرار خواهد داد.
به  افغانستان  داخل  در  را  زیادی  واکنش های  درگیری  این 
وجود آورده است. برخی از فعاالن مدنی و کابران صفحات 
اجتماعی، به این اقدام شهروند افغانی مقیم لندن خرده گرفته 
افغانستان را در  آبروی  نه،  آبروی غنی را  او  و گفته اند که 

برابر جهان ریختانده است. 
اما برخی دیگر عملکرد او را ستوده اند و گفته اند که آقای 
اقوام  با  تبعیض آمیز  و  دوگانه  برخورد  که  بداند  باید  غنی 

ساکن در کشور بی پاسخ نمی ماند.

ACKU
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ورزش

دبیرُکل سازمان ملل متحد در سخنانی در لیسبون اعالم کرد که حل و 
فصل سیاسی بحران در سوریه ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته 

باشد.
دانشجویان  از  گروهی  در حضور  ملل،  سازمان  دبیرُکل  کی مون،  بان 
سوری در پرتغال، از »اوضاع کاماًل غیرمقبول سوریه« ابراز نگرانی کرد 

و گفت: »اولویت من حل این بحران از طریق گفتمان سیاسی است.«
سیاسی  به راه حلی  رسیدن  که  داد  هشدار  حال  عین  در  کی مون  بان 

»احتمال زمان بر خواهد بود.«
از  پرتغال  دولت  پذیرایی  از  ملل  سازمان  دبیرُکل  دیگر،  سوی  از 

آواره گان سوری ابراز خرسندی کرد.
طبق این گزارش، پرتغال، فبروری گذشته شمار آواره گانی را که اعالم 
دو  از  بیش  رقم  این  که  داد  افزایش  نفر  هزار   ۱0 به  می پذیرد  کرد 
برابر سهیمه حدود ۴۵00 نفره یی است که پیش از این در چارچوب 
گفت وگوهای اروپایی پذیرفته است. در حال حاضر، تنها 2۱۱ نفر از 

این آوارگان وارد پُرتغال شده اند.
محور اصلی نشست جدید گروه موسوم به »گروه بین المللی حمایت از 
سوریه« در هفدهم ماه می در وین خواهد بود. روسیه و امریکا ریاست 
این گروه را بر عهده دارند و این دو کشور متعهد شده اند تالش های 

خود را برای رسیدن به راه حل سیاسی تقویت کنند.

مشاور امور بین الملل نخست وزیر پاکستان اظهارداشت که روابط اسالم آباد و 
واشنگتن به دلیل توقف کمک مالی امریکا به پاکستان برای خرید جنگنده های 

»اف-۱۶« در سه ماه گذشته دچار تنش شده است.
روابط  گفت:  پاکستان  نخست وزیر  بین الملل  امور  مشاور  عزیز،  سرتاج 
اسالم آباد- واشنگتن به دلیل توقف کمک مالی امریکا به پاکستان برای خرید 

جنگنده های »اف-۱۶« با تنش مواجه شده است.
او افزود: روابط پاکستان و امریکا در سال 20۱۱ میالدی نیز دچار تنش های 
عملیات  دیوس«،  »ریمون  لیکس«،  »ویکی  هم چون  وقایع  که  شد  فراوانی 
»ایبت آباد« علیه »بن الدن«، »دته خیل« و »سالله« رخ دادند، اما پس از سال 

20۱۳ این روابط بهبود یافته بود.
سرتاج عزیز اظهار داشت: بار دیگر روابط دو کشور دچار تنش شده است.

کمک  زیاد  به احتمال  گفت:  پاکستان  وزیر  نخست  بین الملل  امور  مشاور 
مالی واشنگتن به اسالم آباد به دلیل مالحظات امریکا در مورد برنامۀ هسته یی 
را  این خصوص  در  قاطع  پاسخ  کشور  این  که  است  متوقف شده  پاکستان 

چندی قبل به امریکا داده است.
»شکیل  آزادی  بر  مبنی  کنگرۀامریکا  و  دولت  خواسته  پاکستان  گفت:  عزیز 

آفریدی« را رد کرده است.
او خاطرنشان کرد که مقامات دولتی امریکا، کنگره، اتاق های فکر و رسانه های 
این کشور بدون شواهد مستندی پاکستان را به حمایت از شبکۀ حقانی متهم 

می کنند و البی هندی موجود در امریکا این مسأله را پُررنگ تر کرده است.
رضا ربانی، رییس سنای پاکستان نیز روابط این کشور با امریکا را نامتعادل 

اعالم کرد.
او گفته بود که روابط اسالم آباد با واشنگتن نشان می دهد که منافع امنیت ملی 

امریکا ترجیح بیشتری نسبت به منافع پاکستان دارد.

رییس کمیسیون اروپا گفت: اگر انکارا نتواند قانون خود را دربارۀ تروریسم 
تغییر دهد، در این صورت توافق آزادی روادید میان ترکیه و اتحادیه اروپا 

به عنوان بخشی از توافق پناهجویان، ناکام باقی می ماند.
یان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا در برلین اعالم کرد: ما مذاکراتی 
در این باره با مقامات ترکیه داشتیم و شرایط خود را دربارۀ لغو ویزا اعالم 
کرده ایم. ما در این مذاکرات بر لزوم اجرای این شرایط بسیار تأکید کرده ایم 
که در صورت اجرا نشدن آن ها، توافق ترکیه و اتحادیۀ اروپا امکان پذیر نیست.
او ادامه داد: اگر اردوغان به دنبال این استراتژی باشد که این حق را از ترک ها 
بگیرد که بدون اخذ روادید به اروپا سفر کنند، او باید در این باره به مردمش 

پاسخ گو باشد. این مسأله مشکل من نیست، بلکه مشکل اردوغان است.
این اظهارات پس از این بیان شد که اردوغان با رد تقاضای اتحادیه اروپا مبنی 
بر تغییر قوانین تروریسم هشدار داد که اگر توافق لغو روادید میان دو طرف 

انجام نگیرد در این صورت تمام توافق پناهجویان لغو می شود.
همچنین آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز گذشته اعالم کرد: بدون توجه به 
موانع موجود در توافق پناهجویان میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا، ما باید چنین 

توافقی را اجرا کنیم، این توافق با وجود همه مشکالتش می ارزد.
او ادامه داد: بیش از ۳۵0 نفر از پناهجویان از آغاز امسال تا 20 ماه مارچ جان 

خود را از دست داده اند.

ننگيالی عثمانی
اشاره: حکیم »رحیمی« متولد سال ۱۳۶8 در والیت بدخشان است، او مدت 
ده سال می شود که در بیرون از افغانستان مهاجرت است و فعاًل در کشور 
جرمنی زنده گی می کند. ورزش را تحت نظر یک تن از استادان افغانستانی 
به نام حسین »محمدی« در کشور ایران آغاز کرده است و در حاال حاضر در 

رشته های کانکفو، کیک بکس و موی تای به تمرینات خود ادامه می دهد.
ممنون از این که فرصت می گذارید، در نخست لطف کرده بگوید که از چه 

زمانی و با چه انگیزۀ رو به ورزش آوردید؟
تشکر از روزنامه ماندگار و سالم به تمام هموطنان عزیزم در افغانستان، من 
تا  داشتم  بسیار عالقه  داشتم،  به ورزش  فراوانی  نوجوانی شوق و عالقۀ  از 
یک وزشکار و قهرمان خوب باشم که خوش بختانه با سعی و تالش خودم 
و تشویق و دست گیری خانواده ام توانستم به این آرزویم برسم یعنی بیشتر 

عالقۀ خودم و تشویق خانواده به ویژه پدرم مرا به ورزش کشاند. 
چه دلیلی شمار را واداشت تا ترک وطن كرده به اروپا مهاجرت شوید؟

دالیل زیادی داشت از جمله مشکالت  امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
بنا  بزنیم  مهاجرت  به  دست  تا  کرد  مجبورمان  کشور  بسامانی های  نا  همین 
از آن به جرمنی مهاجرت کردیم و فعاًل مقیم کشور  ایران و بعد  به  نخست 

جرمنی هستیم.
در زمینۀ ورزش تا اكنون چه دست آوردهای داشته اید؟

من در کشور ایران از طریق تیم مهاجرین افغانستانی مسابقات زیادی داشتم 
می باشد.  شامل دست آوردهایم  برونز،  دو  نقره،  دو  مدال طال،  از جمله سه 
نظر به زحمات زیادی که کشیدم، توانستم در تیم ملی مهاجرین راه پیدا کنم. 
قرار بود تا در مسابقات بین المللی اشتراک کنم که نسبت مشکالت که برایم 
دست داد، ناگزیر شدیم تا به کشور جرمنی سفر کنیم که فعاًل در این کشور 
و  فایت  فری  تای،   موی  مختلف چون  رشته های  در  دارد.  ادامه  تمرینات ام 
کیک بکس یک مدال طال و چندین مدال افتخاری از کشور جرمنی نیز دارم. 
چیزی که باید فراموش نشود این که در وزن خود در کشور جرمنی مقام اول 

را دارم و همۀ مسابقات ام به نفع افغانستان است نه کشور جرمنی. 
استقبال هموطنان افغانستانی مان در جرمنی در در زمینۀ دست آوردهای تان 

چگونه است و آیا در مسابقاتت اشترام می كنند؟
من از هموطنان خود مقیم کشور جرمنی خیلی خرسند هستم، آن ها مرا بسیار 
تشویق و حمایت می کند و در مسابقات من سهم می گیرند و حاضر می شوند، 
آنان همیشه برای من یک انگیزۀ بسیار قوی در مسابقات بوده اند، هرباری که 
برنده شده ام، آن ها با بیرق سه رنگ کشور به استقالم آمده اند و برایم سرود 

ملی را پخش می کنند. این برایم من از هر لذتی لذت بخش تر است.
آرزوی بزرگ شما در زنده گی چه است؟

یکی از آرزوهای بزرگ من این است که کشورم آرام و خودکفا شود، به کشور 
خود برگردم و از طریق تیم ملی کشور در مسابقات بین المللی اشتراک کنم. 

آقای رحیمی به باور شما قهرمان به چگونه ورزشکاری گفته می شود؟
نیک،  رفتار  اخالق،  الگوی  باشد،  دیگران  برای  الگویی  باید  قهرمان  یک 
جوان مردی و شجاعت. همچنان رسالت ورزشی، اجتماعی و اخالقی خود 

را درک کند. 
نرم  پنجه  و  دست  چالش ها  چه  با  جرمنی  مقیم  افغانستانی  ورزشکاران 

می كند؟
عمده ترین مشکل ورزشکاران افغانستانی این است که نمی توانند در مسابقات 
بین المللی از طریق این کشور به نفع کشورشان اشتراک کنند. چند ماه قبل 
هموطنان ما در این کشور از رفتن به دانشگاه و دبیرستان محروم بودند که 
خوش بختانه این مشکل هم حل شد. از طریق روزنامۀ شما به مقامات کشور 
دارند که  فراوانی  خود صدا می کنم که هموطنان شما در جرمنی مشکالت 
جای بیان همۀ آن ها این جا نیست؛ لطف کرده به این مشکالت رسیده کی کنید.

یکی از خاطرات دوره مهاجرت تان را به ما یادآوری كنید؟
ناامید شده  بسیار  آن جا  دادم،  از دست  را  مادرم  بودیم  ایران  در  که  زمانی   
بودم، می خواستم از ورزش دست بکشم که تقریبٌا همین طور هم کردم، مدت 
زیادی از ورزش دست کشیدم، اما به خاطر رویاهای که ماردم برایم دیده بود، 
خواستم به ورزش ادامه بدهم. باورم این بود که اگر یک مادرم را از دست 
نباید  دارد  نیاز  من  به  و  است  زنده  هنوز  کشورم  یعنی  دیگرم  مادر  داده ام، 
رؤیاهایش را نادیده بگیرم. همین بود که ورزش را ادامه دادم من می خواهم 

افغانستان و مردم صلح طلِب آن را به تمام مردم دنیا معرفی کنم.
پیام تان برای جوانان افغانستانی در داخل كشور چیست؟

به آنان می گویم که به هر ورزشی که عالقه دارید، ورزش کنید تا باشد یک 
جامعۀ ورزشی و سالم داشته باشیم و نیاز نشود کسی از کشور خود به خارج 
مهاجرت کند، از روی ناگزیزی است که مردم دست به مهاجرت می زنند نه 
از روی شوق؛ این جا هرچه باشیم بازهم به دید یک بیگانه به ما دیده می شود، 
شما آینده سازان کشور هستید، تحصیل کنید تا برای جامعه مفید واقع شوید.

بان کی مون:

حل سیاسی بحران سوریه 
به  زمان زیادی نیاز دارد

روابط اسالم آباد-واشنگتن 
تیره شده است

ُهشدار جدی رییس کمیسیون 
اروپا به اردوغان

ورزشکار افغانستانی مقیم جرمنی:

کسی از شوق مهاجر 
نمی شود 

تابش فروغ

ناشکیبایی در لندن و ضرورت صبر در كابل
شمار  بر  گذشت،  رییس جمهوری  بر  لندن  در  آن چه  
و  این گذشته است  از  پیش  دنیا  در  سیاسیون  از  زیادی 
پس از این نیز همچنان بر شمار دیگری خواهد گذشت. اعتراض مدنی 
حق شهروندی هر انسانی ست، با اذعان این نکته که آغاز گر خشونت 
هر که باشد، مقصر اصلی است. در این میان اما، چیز  فهم های افغانستان 
به جای ریختن به سر و صورت همد یگر، باید هم رهبران چنبش رشنایی 
از سران حکومت  وحدت ملی  فرا بخوانند و هم  به خویشتن داری  را 
و  به مردم  نسبت  خرد  و  عقالنیت  با  و  کنند  پیشه   صبر  که  بخواهند 
مسوول  تنها  رییس  جمهوری  بگویند.  پاسخ  آن ها  مدنی  خواست های 
فراهم آوری رضایت خاطر ارگ و حواریون نظام نیست، بل او در برابر 
شهروندان معترض نیز باید با مهربانی و نیکویی برخورد کند و ادای 

دین قانونی خویش را نماید.
صف  بی صبرانه  سیاسی اش  حریفان  که  می داند  به خوبی  غنی  دکتر 
بسته اند تا جنازۀ حکومت وحدت  ملی را فاتحانه بخوانند، بنا بر این، 
مدیریت وضعیت موجود بیش تر از همه به شکیبایی و خردمندی فرد 
رییس جمهوری بسته گی  دارد. حلقۀ نزدیک دکتر غنی، اگر با انگیزه دهی 
منفی و کینه آفرینی بر عقل رییس جمهوری چیره  شدند، گلیم نظام را 

خود با دستان شان بر خواهند چید.
زمام داری یک کشور دردمند و مصدوم، شکیبایی و صبر می طلبد. در 
محک  رییس جمهوری  به شمول  خیلی ها  خردمندی  بعدی،  روزهای 

خواهد خورد.

عزیزاهلل آریافر

»پهلوانی توتاپی« و» شمالی بزرگ« 
برای  توتاپ  پروژه  خصوص  در  موضعگیری  بهترین 
مردم پروان و در مجموع مردم »شمالی بزرگ« این است 
که به منطق اقتصادی پروژه ها احترام بگذارند و به میدان های مدیریت 

شده »پهلوانی توتاپی« وارد نشوند. 
چرا که در چنین آب های گل آلود، تنها نخبگان فرصت طلب ماهی 

مراد می گیرند و در پایان بازی، مردم بازنده اصلی خواهند بود! 
مردم باید » تعادل استراتژیک و منافع راهبردی« خود را بشناسند و به 

آن وفادار بمانند. 
بزرگترین دشمن ما، »احساسات فورانی« و » نقش ابزاری« ماست که از 
ناحیه آن همیشه ضربت خورده ایم ، بدون آنکه در وقت تقسیم، سهم 

شایسته خود را داشته باشیم!

رحمت اهلل بيگانه

برای فرزندان ما رحم كنید!
مصیبت از در و دیوار این سرزمین می بارد.

کار سیاست مداران، زنده گی بازار، جای کار و بار، هوا و 
فضا، صحنه های تلویزیون ها و... همه برای کوبیدن و درهم شکستن تن 

و روان ما کمر بسته و برای خوردن ما دهن باز کرده اند.
وقتی از کار روزانه خسته و کوفته به خانه می رسیم، زمانی به تلویزیون 
تماشا می کنیم، می خواهیم اگر اندکی هم شود، رنج روزگار را ولو با 
صحنه های تقلبی با خوشی عوض کنیم، اما افسوس که این آرامش را 

نمی یابیم.
چقدر بد بختیم، تفریح ما، جرح و تعذیب روان خانواده هاست که از 

نشانی تلویزیون ها به داخل خانه های ما سرازیر می شود.
با دیدن تصاویر کوتاه یکی از تلویزیون ها، سرم را درد گرفت، تعادل 

روانی ام را از دست دادم.
این جا همه چیز بر مدار سرمایه می چرخد، منافع ملی گم شده است، 
حاال این رسانه ها، به خاطر کمایی و پیداکردن پول، حتا روان خانواده ها 

را خورد و خمیر می کنند.
هیچ کس پرسان نمی کند، مگر این سریال های که روان کودکان، جوانان 

و خانواده ها را سخت آسیب رسانده و متأثر می کند، قابل نشر است؟
مگر ما گروگان این غول های سرمایه ایم!

این آسیب رسانی و ضرر تا به کی؟
ما در جامعۀ جنگلی افغانستان، با هزار مشکل روانی بزرگ شدیم؛ حد 

اقل برای فرزندان و خانواده های ما رحم کنید!

محمداكرام اندیشمند

بروی  پاکستان  دولت  سوی  از  تورخم  دروازۀ  بستن  آیا 
افغانستان  بیماران  و  به جنازه ها  پاکستانی ها  حتا  که  افغانستان 
حیدر  علی  رهایی  پاداش  نمی دهند،  ورود  و  خروج  اجازۀ 
گیالنی فرزند یوسف رضا گیالنی صدراعظم سابق پاکستان از اسارت القاعده 
و طالبان در پکتیکا است؟ اگر تعامل و بده و بستان در سیاست خارجی یک 
امر متعارف و عقالنی در روابط کشورها باشد، دولت افغانستان از آزادی پسر 
نخست وزیر قبلی پاکستان از اسارت تروریستان و تحویل او به پاکستان چه 

چیزی از دولت پاکستان گرفت؟ 
در حالی که پاکستانی ها امروز با با پاشیدن گل به موتر حامل و آویختن گل 
به گردن علی حیدر گیالنی و با رقص و آواز از او استقبال کردند، اما پولیس 
و ملیشه های پاکستانی دروازۀ تورخم را همزمان با آزادی پسر زندانی و اسیر 
صدراعظم پیشین پاکستان بروی صدها نفر از مردم افغانستان اعم از کودکان، 

زنان، پیرمردان، بیماران و حتا جنازه در دوسوی دروازه بستند.

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU
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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

نویسندگان: دكتر محمد امين احمدی، انجنير 
محمد ناصر احمدی و انجنير احمد صالحی

به امید ایجاد گفت وگوی عقالنی میان مردم و حکومت، برای 
حل اختالف به وجود آمده در مورد مسیر انتقال توتاپ، این 

منازعه را از جهات ذیل به اختصار بررسی می کنیم:
 ضرورت عاجل حل منازعه بر اساس استدالل و منطق

که  است  پایدار  و  موفق  دولتی  دانست  باید  نخست 
استدالل پذیر باشد. اصالح برنامه برای یک دولت مردم ساالر 
و شنیدن صدای مردم خویش در صورتی که منطبق بر عدالت 
باشد، هیچ عیب و نقصی نیست و به اقتدار آن ذره ای خدشه 
وارد نمی کند. در واقع اقتدار یک دولت زمانی از میان می رود 
نکند  توجه  خویش  مردم  معقول  خواست  به  اساسًا  یا  که 
کند  خاموش  سرکوب  یا  و  بی اعتنایی  با  را  آن ها  و صدای 
ترتیب  این  به  و  باشد  فشار  و  زور  تسلیم  فقط  این که  یا  و 
و  باشد  برخوردار  بیشتر  زور  از  که  جماعتی  و  هر شخص 
مقصود  به  رسیدن  برای  مؤثر  ابزاری  چون  را  زورگویی 
مشروع و یا نامشروع تشخیص دهد، از گردۀ دولت ضعیف 
و بی اراده بهرۀ بیشتر ببرد و در نتیجه زورگویی و خشونت 

را نهادینه سازد.
کاربرد منطق و نهادینه ساختن آن نیز برای دادخواهان  اهمیت 
کار بردن  با  نیز  آنان  باشند.  داشته  استراتژیک  و  راهبردی 
خشونت و منطق زور ممکن است هرچند به  صورت مقطعی 
از دولتی ضعیف و دارای سؤ مدیریت به منظور خود برسند، 
اما در عوض رویۀ مخربی را بنیاد گذاشته اند و در نتیجۀ این 
رویۀ مخرب کسانی که از قدرت و ظرفیت خشونت ورزی 

بیشتر برخوردارند پیروز میدان خواهند بود نه آنان.
 مبنای حقوقی حل منازعه

قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی و از جمله میثاق مردم 
مبنای  بر  منازعه است.  این  منبع حل  و حکومت، مهم ترین 
قانون اساسی دولت موظف است در اجرای پروژه  ها تقویت 
دسترسی  زمینۀ  فراهم ساختن  متوازن،  انکشاف  ملی،  اقتصاد 
به خدمات عمومی، رفع محرومیت و سرانجام  بیشتر مردم 
ایجاد همگرایی بیشتر میان مردم افغانستان )وحدت ملی(، را 
از هرگونه تبعیض و سیاست حذف به شکل  رعایت کند و 
اساسی آن اجتناب کند و اگرنه اصول و احکام قانون اساسی 
وجود  به  متحد  ملت  و  دولت  می خواهیم  آن  مبنای  بر  که 
از  هدف  این  تأمین  در  را  خود  توانایی  و  مؤثریت  آوریم، 
دست می دهد. هم چنین نهادهای اقتصادی بین المللی از قبیل 
بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی که بر حسب معمول 
موجب  به  افغانستان اند،  در  پروژه ها  این گونه  تمویل کنندۀ 
قوانین و مقررات خاص خویش ملزم اند که نخست در تطبیق 
پروژه های انکشافی نظر مردم محل را خواسته و مد نظر قرار 
دهند و ثانیًا تطبیق این پروژه ها در راستای تطبیق و تحکیم 
باید باشد، نه گسترش تبعیض و بی عدالتی. در  حقوق بشر 
واقع آگاهان به نقش و جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل 
می دانند که یکی از ابزارهای مهم جهانی برای توسعۀ حقوق 
بشر، اجرای پروژه های انکشافی و خدماتی توسط نهادهای 
نمی توانند  علی االصول  دلیل  این  به  و  است  جهانی  مالی 
پروژه ها  این گونه  بشری  حقوق  و  انسانی  جهات  به  نسبت 

بی اعتنا باشند.
حال بر اساس دو منبع و مرجع فوق باید دید انتقال خط برق 
از کدام دو مسیر بامیان و سالنگ به اهداف ذیل که اهداف 

قانون اساسی و نهادهای بین المللی اند، بیشتر کمک می کند:
۱- دسترسی بیشتر مردم به خدمات برق: می دانیم دسترسی 
به انرژی برق به دلیل نقشی که در زندگی انسان یافته است، 
جزو نیازها و حقوق اساسی و بشری افراد به حساب می آید. 
این نکته از هر دو سو مورد اتفاق است؛ خطوط فشار قوی 
از  سالنگ،  از  چه  و  کند  عبور  بامیان  از  چه  ۵00 کیلو ولت 
انتقال  خط  دو  به  تبدیل شدن  و  ارغنده  سب استیشن  طریق 
220 کیلو ولتی در جنوب غرب شهر کابل، به والیات جنوبی 
پروان،  سالنگ،  خود  اما  می شوند.  منتقل  جنوب شرقی  و 
کاپیسا و پنجشیر می توانند از خط انتقال موجود نیاز خود را 
بر طرف کنند و در نتیجه به عبور مجدد این خط از سالنگ 
این خط  عبور  بنابراین،  ندارند.  نیاز  برق  به  دسترسی  برای 
اما  نمی شود،  برق  به  مردم  بیشتر  دسترسی  سالنگ سبب  از 
تاله و برفک، سیغان و  بامیان سبب می شود که  از  عبور آن 
کهمرد، درۀ شکاری، بامیان، بخشی از پروان و میدان وردک 
متوازن  انکشاف  این وسیله  به  صاحب برق شوند. در واقع 
و عدالت اجتماعی بهتر تأمین و منتج به انسجام و همگرایی 
ملی می شود و وفاداری مردم به نظام و کشور یک پارچه و 

متحد افزایش می یابد. اما نقطۀ مقابل در صورتی که توجیه 
اقتصادی قوی نداشته باشد، مصداق تبعیض به شمار می آید 
که اساس نفاق، واگرایی و اقدام ضد حقوق بشری و حقوق 
اساسی به حساب می آید. در واقع در گزینۀ مورد نظر برشنا و 
وزارت محترم، طرحی مشخص برای رساندن برق در بامیان 
و مناطق مرکزی تا سال 20۳2 پیش بینی نشده بود و به این 
قرار  جغرافیای حذف  در  کشور  از  بخشی  واقع  در  ترتیب 
حذف؛  این  بر  جدید  اعتراضات  از  بعد  اما  بود.  شده  داده 
یعنی حذف بامیان و مناطق مرکزی از ماستر پالنی که توسط 
به  وقت  مسئوالن  توسط  و  ترتیب  و  مطالعه  فیشنر  شرکت 
می شود،  معرفی  افغانستان  برق  سالۀ   20 ماستر پالن  حیث 
بامیان  به  پروان  از  لینی  که  جانب حکومت وعده می سپارد 
کشیده خواهد شد. اما اوالً وعده هایی از این دست به حکم 
تجربه ای که مردم از رفتار حکومت و وعده های آنان دارند، 
برخوردار  چندان  اجرایی  ضمانت  از  آنان  نزد  در  دست کم 
نیست و ثانیًا چنان که خواهیم دید این طرح به لحاظ هزینه، 
انتقال برق از سالنگ را  نسبت به  بازدهی و نقش اقتصادی 
ارزش  از  و  می دهد  قرار  پایین  بسیار  حد  در  بامیان  گزینۀ 

اقتصادی آن در اقتصاد ملی می کاهد.
حفظ  به  موظف  دولت  کمتر:  زیست محیطی  خطرات   -2
جان شهروندان و جلوگیری از خطرات زیست محیطی است. 
انتقال دو خط فشار قوی برق از مسیر سالنگ که در مواردی 
در  را  مناطق  این  مردم  می کند،  عبور  مردم  منازل  باالی  از 
بیماری سرطان  از جمله سبب  که  معرض تشعشعات مضر 
می شود، قرار می دهد. در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در 
کشور انگلیس برای سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که 
نمونه در محدوده یک کیلومتری  افراد جامعه  محل زندگی 
نشان  نتایج  است،  بوده  کیلوولتی   ۴00 و   27۵ برق  خطوط 
در  که  کودکانی  در  خون  سرطان  به  ابتال  امکان  است  داده 
محدوده 200 متری خطوط برق زندگی می کنند، ۶9 درصد 
متری   ۶00 از  بیش  فاصله  در  که  است  کودکانی  از  بیش 
خطوط برق زندگی می کنند.  عالوه بر آن، یکی از عوارض 
نواحی  باشندگان  تولیدمثل  و  باروری  بر  منفی  تأثیر  دیگر، 
مجاور امواج الکترومغناطیسی این خطوط فشار قوی است. 
هیچ از یاد نمی برم این گفتۀ یکی از دوستانم از اهالی دوشی 
را که می گفت: خط انتقال برق در یک نقطه درست از باالی 
خانۀ خواهرم عبور داده شده است. از زمانی که چنین شده 
است، هر شبی که در خانۀ خواهرم خوابیده ام، خوابی درست 
نداشته ام و خواهرم نیز می گوید از موقعی که این خط قوی 
از پشت بام ما رد شده است، ما همگی چنین شده ایم. افزون 
بر این، موجب تخریب بیشتر زمین های زراعتی در چاریکار 
و کوهدامن می شود. اما عبور دادن آن از مسیر بامیان این خطر 
تحمیل  خنجان  و  دوشی  و  سالنگ ها  مردم  بر  را  مضاعف 
نمی کند. این خطر جدی است، باید جدی گرفته شود. اگر 

نیست، باید مقام ها به طور مستدل توضیح دهند که نیست.
    ۳- تقویت اقتصاد ملی: مهم ترین دلیل برشنا و مقام های 
حکومتی این است که مسیر سالنگ کوتاه تر است و در نتیجه 
اجرای پروژه را ارزان تر و در زمان کوتاه تر ممکن می سازد. 

این  دلیل  همین  به  نیز  تمویل کنندگان  مقام ها  این  گفتۀ  به 
مسیر را می پسندند و مقدار پولی که از سوی تمویل کنندگان 
پروژه  این  اجرای  یافته است در حدی است که  اختصاص 
را از مسیر سالنگ کفایت می کند. هم چنین  مقدمات اجرای 
پروژه در حدی زیاد فراهم شده و تغییر آن زمان گیر و احیانًا 

سبب از میان رفتن منابع و انصراف دونرها گردد.
نظر  به  استناد  با  جمله  از  کارشناسان  مقابل  نقطۀ  در  اما 
کارشناسانۀ شرکت فیشنر می گویند: مسیر بامیان برای انتقال 
مصئون تر است. تأسیسات و زیربنای بیشتر در سطح کشور 
به وجود می آید و نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست. مطابق 
به  و  شده  تهیه  فیشنر  شرکت  توسط  که  برق  ماستر پالن 
تصویب دولت رسیده است، این خط انتقال با عبور از معادن 
مهم ذغال زمینه تولید برق حرارتی و انتقال آن به این خط را 
فراهم می کند. تفاوت هزینه میان دو گزینه نظر به سودی که 
تولید می کند در حد صفر است. این ادعا را می توان به شرح 

ذیل مستدل کرد:
الی  از جبل السراج  کیلوولت  انتقال 220  اجرای خط  هزینه 
بامیان حدود ۴0-۴۵ میلیون دالر است و بنا بر اعالمیه دولتی 

این  که  شده  متعهد  رسمی  نامه  طی  آسیایی  انکشاف  بانک 
پول را بپردازد. از سوی دیگر وقتی بانک آسیایی قبول می کند 
از  برق  انتقال  خط  اجرای  بابت  دالر  میلیون   ۴۵ حدود  که 
جبل السراج الی بامیان پرداخت کند، چرا قبول نکند که حدود 
میدان   – بامیان  مسیر  بودجه  کسری  بابت  دالر  میلیون   ۳0
دالر صرفه جویی خواهد  میلیون  باعث ۱0  پرداخت کند که 
ـ میدان حداقل ۱0 میلیون  شد؟ در مجموع تا این جا مسیر بامیان

دالر به صرفه تر است.
    اگر  خط انتقال ۵00 کیلوولت از مسیر بامیان ـ میدان بگذرد، 
حدود ۴2 میلیون دالر الزم است تا با ساخت زیر ساخت های 
توزیع الزم و سب استیشن ها مناطق بامیان، شهیدان، اشپوشته 
گزارش  در  آن  که جزئیات  برق شوند  یکاولنگ صاحب  و 
کیلوولت   220 خط  فرض  بر  اگر  یعنی  است.  آمده  فیشنر 
برای تأمین برق بامیان احداث شود، حدود ۴0 میلیون دالر 
بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ  دیگر برای برق رسانی 
کیلوولت   ۵00 خط  این  اگر  که  حالی  در  است.  ضرورت 
برای  دالر  میلیون   87 در حدود  کند ،  عبور  سالنگ  مسیر  از 
 ( است  الزم  فوق الذکر  ولسوالی های  و  بامیان  برق رسانی 
انتقال برق از سب استیشن پشته سرخ  ۴۵ میلیون دالر برای 
ساخت  برای  دیگر  میلیون   ۴2 و  بامیان  تا  جبل السراج  در 
زیر ساخت های توزیع و سب استیشن ها(. نتیجه آن است که 
تا این جا اگر خط ۵00 کیلوولت از بامیان بگذرد، ۵2 میلیون 

دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. 
در خصوص نگرانی های مطرح شده در زمان تکمیل اجرای 
پروژه اگر تصمیم گرفته شود که خط انتقال ۵00 کیلوولت 
از مسیر بامیان- میدان وردک بگذرد، باید خاطر نشان کرد که 
احتیاج به داوطلبی دوباره این پروژه نیست؛ چون یک  اوالً 
انتقال در هر دو مسیر مشترک است و برای  بخش این خط 
مابقی مسیر به صورت قانونی می توان قرارداد شرکت برنده را 
مطابق مسیر نو تغییر داد و قانون حاکم بر این پروژه ها، این 

صالحیت را به کارفرما یعنی دولت که امروزه این نقش را 
اداره محترم تدارکات ملی بر عهده دارد، داده است. ثانیًا این 
آن  مسئولیت  و  است  سؤمدیریت حکومت  از  ناشی  تأخیر 
 اصوالً بر عهدۀ حکومت است نه مردم. اما از میان رفتن منابع 
که باز هم ناشی از سؤمدیریت حکومت است، چیزی است 
که هیچ شهروند شرافتمند افغانستان حاضر به قبول آن نیست 
و لکن حکومت ضمن قبول مسئولیت آن، به صورت مستدل 
و مستند که مورد قبول کارشناسان مستقل قرار گیرد، نشان 

دهد که چنین چیزی اتفاق می افتد.
باید گفت که بیش از آن که  عبور این خط انتقال برق از مسیر 
اقتصاد  نفع  به  باشد،  مرکزی  مناطق  و  بامیان  نفع  به  بامیان 
والیات  کابل،  عزیز  مردم  به خصوص  و  ملی  منافع  ملی ، 
پروان است.  مشرقی و جنوبی و حتا مردم عزیز سالنگ و 
عالوه بر آن که از لحاط اقتصادی به سود اقتصاد ملی است، 
همان طور که در گزارش شرکت فیشنر آمده، خطر عبور این 
خط انتقال برق از مسیر سالنگ به دالیل گوناگون زیاد بوده 
و با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی هر لحظه خطر خرابی 
آن می رود و  اگر هموطنان عزیز در کابل، مشرقی و جنوبی ما 
خواهان یک برق پایدار و دوامدار می باشند، می بایست عطف 
با فاکتورهای فنی و تخنیکی از مسیر بامیان دفاع کنند.  عالوه 
بر آن، اجرای این خط انتقال برق از مسیر سالنگ باعث قطع 
موقت برق در کابل به دلیل جابه جایی های محتمل پایه های 
دشواری های  و   ۱000 کاسا  یا  موجود  کیلو ولت   220 برق 
آن  زیان  و  که ضرر   مرحله خواهد شد  در چندین  اجرایی 
به میزان مدت آن ها بستگی دارد که به طور حتم قابل توجه 

خواهد بود.
    در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در کشور انگلیس برای 
سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که محل زندگی افراد 
جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق 27۵ و 
۴00 کیلوولتی بوده است، نتایج نشان داده است امکان ابتال به 
سرطان خون در کودکانی که در محدوده 200 متری خطوط 
از کودکانی است که  بیش  برق زندگی می کنند، ۶9 درصد 
برق زندگی می کنند.  متری خطوط  از ۶00  بیش  فاصله  در 
 عالوه بر آن، یکی از عوارض دیگر، تأثیر منفی بر باروری و 
تولیدمثل باشندگان نواحی مجاور امواج الکترومغناطیسی این 

خطوط فشار قوی است.
توسط  که  مجددی  هر مطالعه  گفت  می توان  اطمینان  به 
هر نهاد و یا شرکت معتبر دیگری انجام شود، رأی به مسیر 
این  برتری  تخنیکی  دالیل  داد.  خواهد  بامیان ـ میدان وردک 
گزارش  در  واضح  به طور  گزینه ها  سایر  به  نسبت  مسیر 
فیشنر آمده است. این در حالی است که شرکت برشنا بدون 
در نظر داشت ماستر پالن20 ساله برق افغانستان مصوب اپریل 
سال 20۱۳ که بر مبنای گزارش و طرح فیشنر است، با عدول 
از قانون، از شرکت فیشنر و بانک انکشاف آسیایی خواسته 
است که اسناد تدارکاتی پروژه خط انتقال ۵00 کیلوولت از 
مسیر سالنگ تهیه و ترتیب داده شود که این امر به صورت 
واضح در یکی از گزارشات شرکت فیشنر خاطر نشان شده 
است. شرکت فیشنر به حیث یک شرکت تخصصی به خاطر 
این که در آینده کدام مسئولیتی متوجه آن ها به دلیل تطبیق این 
کار غیر تخصصی نشود، به صورت واضح تذکر داده است که 
تهیه و ترتیب اسناد تدارکاتی از مسیر سالنگ علی رغم برتری 
به درخواست کارفرمای آن ها  بامیان ـ میدان، فقط  فنی مسیر 

یعنی شرکت برشنا بوده است.
 در پایان باید گفت، راه بیرون رفت از این معضل جز توجه 
مردم(  و  )حکومت  طرفین  سوی  از  کارشناسانه  بررسی  به 
که  صورتی  در  مردم  از  عذر خواهی  و  مسئولیت  قبول  و 
اساس  همین  بر  ندارد.  باشد،  وجود  گرفته  صورت  اشتباه 
کارشناسان  مشارکت  با  محترم  حکومت  که  می رود  انتظار 
وحدت  دولت  رهبران  حضور  در  مردم  جانب  از  مستقل 
فیشنر  برشنا و شرکت  و  محترم  وزارت  کارشناسان  و  ملی 
و تمویل کننده ها با توجه و به رؤیت همۀ اسناد مربوطه اعم 
از داخلی و خارجی، به صورت شفاف بررسی کند و نتیجه 

هرچه باشد از سوی جانبین پذیرفته شود.

نگاهی جامع به طرح انتقال برق از بامیان یا سالنگ

تصحیح رضوری
»اگر  عنوان  زیر  ماندگار روز سه شنبه هفتۀ گذشته در خربی  روزنامۀ 

توتاپ از بامیان نگذرد با حکومت مقاطعه می کنیم«، به اشتباه شامر 

تصحیح  بود.  خوانده  تن  »صدها«  را  توتاپ  مسیر  تغییر  بر  معرتضان 

می گردد که رقم معرتضان  به »هزاران« تن می رسید.
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