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کابل - هرات    چاپ همزمان:

احمدولی مسعود
پیام این همایش بزرِگ مدنی و تاریخی را باید گرامی 
داشت و تکریم نمود و مشعل راه جامعۀ خود ساخت. 
بیانجامد  برق  به رسیدن  مدنی  اعتراض  این  ممکن 
نیانجامد، ممکن در مسیر راه اخالل گردد،  یا هم  و 
آن چه  اما   ،... و  گردد  معامله  شود،  توطیه یی  اسیر 
عظمت  می ماند،  تاریخ  حافظۀ  و  جمعی  حافظۀ  در  که 
تحقق  که  است  بزرگ  همایش  این  مردمِی  شکوه  و 
عدالت و برچیده شدِن تبعیض را از گلوی یک ملت 

فریاد کشید

می گوید:  پاکستان  در  افغانستان  سفیر  زاخیلوال  عمر 

چرا  شود  جنگ  وارد  طالبان  با  باید  افغانستان  دولت 

در  حضور  از  رسمی  و  علنی  صورت  به  گروه  این  که 

مذاکرات صلح رسباز می زند و امیدی به صلح کابل 

با طالبان نیست.

صلح  مذاکرات  چهارجانبه  نشست های  دور  پنجمین   

حضور  با  جوزا،  خرداد/   ۱۸ تاریخ  در  افغانستان 

افغانستان،  پاکستان،  کشور  چهار  ویژه  منایندهگان 

و  ضد  اخبار  اما  شد،  خواهد  برگزار  چین  و  امریکا 

نقیضی مبنی برعدم رشکت افغانستان در این نشست به 

گوش می رسد چرا که کابل به نتایج این نشست ها امید 

چندانی ندارد.

مذاکرات صلح افغانستان زمانی با نقص مواجه شد و 

امیدی به پیش برد آن نرفت که طالبان به صورت مستقیم 

از رشکت در این مذاکرات رسبازدند و دست به عملیات 

»بهاری« زدند.

انتظار  ما  گفت  همچنین  پاکستان  در  افغانستان  سفیر 

داریم که بر تصمیامتی که در نشست چهارجانبه صلح 

گرفته شده و نقشه راهی که برای افغانستان ترسیم شده 

است عمل شود.

در این نقشه راه تصمیم بر این شد که اگر طالبان حارض 

به مذاکره نشد، بر خالف این گروه عملیات آغاز گردد.

عمر زاخلیلوال اخیرًا در دیدار با راحیل رشیف رییس 

مرز  درباره  مذاکرات  بر  عالوه  پاکستان  ارتش  ستاد 

»تورخم« و تنش هایی که در این منطقه برای دو کشور به 

وجود آمده بود، درباره پیشربد مذاکرات صلح افغانستان 

نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همیشه  افغانستان  است:  گفته  دیدار  این  در  او 

اقدام  دلیل  به  اما  بوده،  آماده  صلح  مذاکرات  برای 

این  از  مردمی  و  سیاسی  حامیت  افراطی گرایانه، 

همیشه  برای  مذاکرات  در  رو  این  از  و  نشد  مذاکرات 

منیتواند باز باشد و باید از طریق دیگر اقدام کرد.

دارم  یقین  »من  است:  کرده  خاطرنشان  زاخیلوال  آقای 

برقراری  برای  را  مهمی  بسیار  نقش  می تواند  پاکستان 

امنیت در افغانستان ایفا کند، پاکستان و افغانستان هیچ 

باید  بنابراین،  و  ندارند  امنیت  برقراری  جز  به  چاره یی 

فضای بی اعتامدی بین دو کشور را از بین بربیم«.

هاي  همكاري  تفاهمنامۀ  شش  چني  و  افغانستان 

اقتصادي و تخنييك را امضا کردنــد. ایــن تفاهم 

كشور  پايتخت  بيجنگ  شهر  در  دیروز  نامه ها 

چني، در حضور داشت داكرت عبداللهعبداللــه و 

وزيران  سوي  از  چني  وزير  نخست  يلكيكوينگ، 

امضا  به  كشور  هردو  زراعت  وزير  خارجه  امور 

رسيد. اين تفاهم نامهها شامل يادداشت تفاهمنامه 

بلد ون رود( سند كمك  يك كمربند يك راه ) ون 

غيرعاجل،  برشي  كمك  يوان؛  ميليون  پنجاه 

تخنييك،  و  اقتصادي  هاي  نامۀ همكاري  موافقت 

500 ميليون  موافقت نامه همكاري تخنييك كمك 

يوان چينايي و امضاي تفاهم نامه صادرات زعفران 

آغاز مطالعه  يادداشت  تبادله  و  به چني  افغانستان 

امكان سنجي در مورد پروژۀ اعامر بــالک هــا و 

اعامر تعمري تدرييس و اديتوريم در دانشگاه كابل 

مي باشند. ایــن تفاهــم نامــه هــا افغانســتان و چین 

در  تخینیکــی  اقتصــادی  وارد همکاری هــای  را 

ــت  ــان دول ــال می ــه قب ــازد ک ــی می س ــه های عرص

افغانســتان و چیــن بــران توافــق شــده بــود. 

عملــی شــدن ایــن تفاهــم نامه هــا فرصــت هــای 

ــتان  ــردم افغانس ــان و م ــرا راه بازرگان ــی را ف خوب

می گــذارد.

همایش مدنی بزرِگ دیروز 

در آیینۀ آجندای ملی

سفیر افغانستان در پاکستان:
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گلبدین  برمی آید،  گزارش ها  از  که  آن گونه 

حکمتیار رهرب حزب اسالمی رسانجام پذیرفته 

است که از جنگ در برابِر دولت دست بردارد و 

به کشور برگردد. این تفاهم پس از ماه ها و حتا 

هیأت های  میان  گفت وگو  و  رای زنی  سال ها 

دست  به  افغانستان  دولِت  و  اسالمی  حزب 

آمده است. 

زماِن  از  حکمتیار  آقای  اسالمِی  حزب 

وارد  افغانستان  پیشیِن  رییس جمهوری 

گفت وگوهای صلح با دولت شده و هرازگاهی 

کابل  به  را  افرادی  خود،  پیشنهادی  بستۀ  با 

آقای حکمتیار رسانجام  این که  فرستاده است. 

از جنگ دست برمی دارد، به خودِی خود قابل 

ستایش و تقدیر است، ولی چند نکته در مورد 

و  کرده اند  مطرح  که  خواست هایی  و  ایشان 

ظاهرًا دولت افغانستان آن ها را پذیرفته است، 

جای درنگ و تأمل دارد. 

تعامالت  در  حکمتیار  آقای  اسالمی  حزب 

که  نداریم  کاری  گذشته  )به  اخیِر  سال  پانزده 

همواره  افغانستان،  می طلبد(  را  دیگر  بحثی 

یک طرف  از  است.  داشته  دوگانه  جایگاِه 

این  رهرب  عنوان  به  حکمتیار  آقای  شخص 

و  زنده گی  کشور  از  بیرون  در  ظاهرًا  حزب، 

افغانستان  با نظام جدیِد  فعالیت کرده و عماًل 

از دِر جنگ وارد شده است. بخشی از حمالت 

انتحاری در کابل و برخی والیت های  مرگباِر 

کشور، به وسیلۀ این حزب رهربی و انجام شده 

است. آقای حکمتیار نظام فعلِی افغانستان را 

به وسیلۀ  که  می دانست  غیراسالمی  نظامی 

نظر  به  دلیل  همین  به  و  شده  ساخته  غربی ها 

دینی و رشعی  آن مرشوعیِت  با  ایشان، جنگ 

اسالمی سال های  مسلِح حزب  اعضای  دارد. 

افغانستان  پولیِس  ارتش و  با رسبازاِن  طوالنی 

و نظامیاِن خارجی جنگیدند و با همین دالیل، 

جنگ خود را توجیه کردند. 

آقای حکمتیار بودن در کنار طالبان و داعش را 

بر مردمش ترجیح می داد و می گفت تا زمانی 

داشته  حضور  افغانستان  در  خارجی  یک  که 

تفکر  از  برآمده  نظامی  با  افغانستان  یا  و  باشد 

غرب رهربی شود، حارض نیست که از جنگ 

دست بردارد. اما از طرف دیگر، بخشی از افراد 

حزب اسالمی همواره در کنار دولِت افغانستان 

منافع  حامی  شکلی،  به  و  داشته اند  حضور 

رهربشان به حساب می آمدند. دولت افغانستان 

بارها از سوی منتقداِن خود متهم شده است که 

توجه ویژه به اعضای حزب اسالمی دارد و به 

یک معنا، این دولتی ایتالفی میاِن این حزب و 

شامری از احزاب جهادی و غیرجهادِی دیگر 

است. 

بیشرتین  اسالمی  حزب  اعضای  این که  در 

هیچ  دارند،  فعلی  نظام  دورن  در  را  قدرت 

افراد حاال  این  شاید  ندارد.  جای شک وجود 

آقای  که  کاریزمایی  نوع  و  سابق  روحیۀ  آن  با 

باشند،  کرده  وداع  داشت  برای شان  حکمتیار 

ولی با این همه این افراد اعضای هامن حزب اند 

و به گونه یی به مناینده گی از هامن حزب وارد 

نگاه  این  با  پس  اند.  شده  قدرت  ساختارهای 

برخوردی  حکمتیار  آقای  که  گفت  می توان 

افغانستان  در  سیاسی  تازۀ  نظام  با  پارادوکسی 

از  و  جنگیده  آن  با  سو،  یک  از  است.  داشته 

سوی دیگر در قدرِت سیاسِی آن رشیک بوده 

است. این جایگاه را به هیچ صورت منی توان 

انکار کرد و کسانی که می خواهند به شکل های 

دیگری مسایل را نگاه کننده و یا توضیح دهند، 

عمدتًا در پی اغفاِل خود و دیگران اند. 

خواست های  پذیرِش  رِس  بر  دیگر  مسالۀ  اما 

حزب اسالمِی آقای حکمیتار از سوی مقام های 

برای  حکمتیار  آقای  است.  افغانستان  دولت 

خود در صورتی که وارد افغانستان شود، یک 

رییس  است.  کرده  را مطرح  رسی خواست ها 

که  آن جا  تا  خواست ها  این  به  نیز  جمهوری 

مشخص است، لبیک گفته است. شاید رییس 

جمهوری با قبوِل خواست های حزب اسالمی 

الاقل تالش کرده که نشان دهد در روند صلح 

موفقیت هایی داشته و از سوی دیگر، انعطاِف 

پیامی  می تواند  موضوع  این  دارد.  نیز  را  الزم 

که  باشد  طالبان  از جمله  و  مخالفان  دیگر  به 

رد  را  دولت  با  مذاکره  و  گفت وگو  همواره 

کرده اند. 

خواست های  پذیریش  با  جمهوری  رییس   

با  معادل  جایگاهی  دادِن  و  اسالمی  حزب 

به  افغانستان  متنفذ  و  جهادی  رهربان  دیگر 

در  که  دهد  نشان  خواست  حزب،  این  رهرب 

که  آن چه  از  بیش  صلح  گفت وگوهای  روند 

آمادۀ  و  انعطاف پذیر  می کنند،  فکر  دیگران 

معامله است. اما فراموش نباید کرد که رهربان 

چنان  هرگز  افغانستان،  سیاسی  و  جهادی 

موقعیت و جایگاهی را برای خود طلب نکرده 

آن ها  برای  نیز هرگز  افغانستان  بودند و دولت 

اعالم  کتبی  صورِت  به  را  ویژه  موقعیت های 

نکرده است. 

افغانستان  سیاسِی  و  جهادی  رهربان  اگر 

و  نقش  افغانستان  در  قدرت  معادالت  در 

ناشی  جایگاه  و  نقش  این  دارند،  جایگاهی 

دولِت  در ساخنِت  آن ها  موقعیِت  و  از حضور 

جدید در کشور بوده است. فراموش نکنیم که 

دولِت جدید تنها به وسیلۀ خارجی ها و یا توافق 

نیز  دیگری  مولفه های  بل  نیامد،  وجود  به  بن 

در ایجاد آن سهم و نقش خاِص خود را بازی 

کردند. اما آقای حکمتیار هرگز چنین موقعیتی 

در دولِت فعلی نداشته است. او نه از معامراِن 

آن  آمدن  به وجود  در  نه  و  است  فعلی  دولِت 

رشکت داشته است ـ هرچند برخی از نزدیکان 

آقای حکمتیار همواره در دسرتخواِن صاحباِن 

داشته  حضور  افغانستان  رسیدۀ  قدرت  به  تازه 

اند. 

دولت افغانستان با پذیرِش خواست های حزب 

کرده  دشوار  برای خود  را  کار  عماًل  اسالمی، 

مشکل  که  بداند  باید  جمهوری  رییس  است. 

پایان  به  با آمدِن آقای حکمتیار  تنها  افغانستان 

در  جمهوری  رییس  فعلِی  موقف  منی رسد. 

موقِف  اسالمی،  حزب  خواست های  برابر 

سخنان  با  که  چیزی ست  این  و  است  ضعف 

موقِف  از  می گفت  که  رییس جمهوری  قبلِی 

قوت با مخالفان صحبت خواهیم کرد، منافات 

دارد. 

با پذیرش خواست های  آقای رییس جمهوری 

گروه های  دیگر  برای  را  راه  اسالمی،  حزب 

و  باج گیری  به  که  است  کرده  باز  نیز  مخالف 

شوند.  متوسل  وسیله یی  هر  به  امتیازخواهی 

پذیرش بی چون وچراِی خواست های مخالفان 

نقِش  کشور  ویرانِی  و  کشنت  در  عماًل  که 

کسانی ست  حِق  در  جفا  کرده اند،  بازی  فعال 

جدید  سیاسِی  نظام  و  دولت  معامران  از  که 

وقتی  می روند.  شامر  به  افغانستان  در 

دیگر  با  هم طراز  موقعیتی  رییس جمهوری 

قایل  حکمتیار  آقای  برای  جهادی  رهرباِن 

می شود )در حالی که چنین موقف و موقعیتی 

وجود  عمل  در  جهادی  رهربان  دیگر  برای 

با  وی  دانسنِت  هم طراز  معنای  به  ندارد(، 

کسانی ست که سال ها برای تحکیم نظاِم جدید 

در افغانستان تالش کردند و قربانی دادند.
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احمـــد عمران

موقف ضعِف دولت افغانستان 
در برابِر حزب اسالمی

 

 اعالمیـۀ روز یکشـنبۀ گارنیزیـوِن کابـل و نیز بسـنِت جاده ها 

بـه روِی مـردم بـا قـرار دادِن کانتیرنهـا و افراشـنِت دیوارهای 

شـدیدًا  و  وحشـتناک  روِز  یـک  را  دوشـنبه  روز  سـمنتی، 

زیـادی صـورت  تالش هـای  آن کـه  بـا  داد.  نشـان  نظامـی 

خواسـِت  یـک  پـِی  در  کـه  مردمـی   تظاهـراِت  تـا  گرفـت 

مشـخص اند محـدود شـود، امـا بازهـم مـردم بـه جاده هـا 

بلنـد کردنـد.  را  ریختنـد و صدای شـان 

را مطـرح کـرد و  جنبـش روشـنایی، خواسـِت مشـحصی 

ایـن خواسـت هرچه باشـد، از دریچـۀ دمکراتیـک و مردمی 

مطـرح و مدنی تریـن روش هـا بـرای رسـانیدن آن انتخـاب 

شــد؛ چنان کـه بـه یـاد داریـم تظاهراتـی کـه مـردم در برابِر 

تقلب هـای انتخاباتـی برپـا کـرده بودنـد نیـز از نظـِر نظـم و 

ترتیـب، بی نظیرتریـن راهپیامیـی در تاریـِخ افغانسـتان بود. 

در خیـزش مردمـی زیـر نـاِم »حامسـۀ تبسـم« هـم، بی آن که 

و  خواسـت  مـردم  برسـد،  نهـادی  یـا  و  کـس  بـه  زیانـی 

اعرتاض شـان را بـه گـوش دولـت رسـاندند و بلـوغ فکـرِی 

خـود را ثابـت کردنـد. 

امـا متأسـفانه در تظاهراِت روز گذشـته، موانع و مشـکالتی 

ایجـاد شـد تـا مـردم بـه شـکلی کـه بایـد، نتوانند خواسـت 

و اعرتاض شـان را تبـارز دهنـد. بنـد شـدِن جاده هـا توسـط 

کانتیرنهـا در مسـیرهای مختلف، زنده گی مـردم را برای یک 

روز تعطیـل کـرد و تهدیـدی که سـاعت ها قبـل از تظاهرات 

از جانـب گارنیزیـون کابـل پخش شـد، نشـان داد کـه چهرۀ 

شـهر کابـل شـکِل نظامـی بـه خـود می گیـرد و چنیـن هـم 

شـد. در حالـی که دولِت مسـوول، باید طبق قانون اساسـی 

همـۀ موانـع را از رس راِه تجمعـاِت مدنـی بـردارد و اجـازه 

دهـد که منادهـای دمکراسـی و حق خواهی قامـت برفرازد. 

متسـک بـه ابزارهـای ضـِد دمکراتیـک در شـهر کابـل و در 

برابـر تظاهـرات مـردم، این نگرانـی را به بار آورده اسـت که 

حلقه هایـی در دولـت تـالش دارنـد کـه بـا چنیـن روش هـا 

صـداِی اعـرتاِض مـردم را خامـوش و راِه آزادی را مسـدود 

سـازند. اگر این گونـه فضا بر مردم تنگ شـود و حرکت های 

مدنـی نتوانـد درسـت قامـت افـرازد، انتخاب های مـردم در 

نهایـت تغییـر خواهـد کـرد  و خشـونت جـای حرکت هـای 

مدنـی را ُپـر خواهـد منود. 

ضـِد  ابزارهـای  بـه  بـردن  دسـت  کـه  بدانـد  بایـد  دولـت 

دمکراتیـک در برابـر راهپیامیی هـای مردمـی، نشـانۀ ضعِف 

حکومـت و تـرس از شـنیدِن خواسـته های جامعـه اسـت 

و ایـن رویکـرد، فاصلـه میـان مـردم و دولـت را به شـدت 

افزایـش می دهـد. حـاال تنها مسـالۀ اعرتاِض مردمـی بر رِس 

مسـیر توتـاپ مطـرح نیسـت؛ بـل نگرانـِی عمده این اسـت 

کـه محدود کـردن و محصور کـردِن مـردم و تظاهرات ها، به 

یـک فرهنِگ خشـِن انضباطی تبدیـل شـود و رفته رفته پنجرۀ 

آزادی مسـدود گـردد و حتا روزگاری فرا برسـد که حکومت 

بـا اعالن حـاالِت اضطراری، مـردم را در خانـه  زندانی کند. 

چنان کـه می بینیـم نشـانه هایی از چنیـن تصمیمـی نیـز بـه 

چشـم می خـورد.

بـا این همـه، توصیـۀ مـا بـه ریاسـت جمهوری و نهادهـای 

امنیتـِی کشـور ایـن اسـت کـه کاری نکننـد آزادِی نیم بنـِد 

امـروز برچیـده شـود و مـردم ناچـار بـه گزینـِش گزینه های 

دیگـر شـوند. مسـلاًم دولت هایـی ماندگارنـد کـه بـا مـردم 

هم صـدا باشـند و بـه اعرتاضاِت جامعـه پاسـخ بگویند. اما 

ترسـیدن از مردم و بسـنِت راه هـا و نظامی کردِن چهرۀ شـهر، 

تجربـه  مسـتبد  دولت هـای  گذشـته  در  کـه  راه هایی سـت 

کـرده  و مثـرۀ تلـِخ آن را چشـیده اند. سیاسـت مداراِن بر رِس 

اقتـدار بایـد از تاریخ بیاموزند و مسـیر رو به رشـِد جامعه را 

سـد نشـوند. دولـت باید بـا حامیـت از حرکت هـای مدنی، 

نیـز ترغیـب  افراطـی و مدهـش در کشـور را  جریان هـای 

بـه تغییـر و قبـوِل ارزش هـای نویـن کنـد. مسـلاًم وقتـی به 

حرکت هایـی نـرم و مدنی پاسـخ داده شـود، نیاز به متسـک 

بـه حرکت های سـخت و خشـن کاهـش می یابد. امـا این که 

مـردم ببیننـد دولت یـک جنایـت کاِر فـراری را بـا امتیازهای 

رسکـوِب  بـه  عـوض،  در  و  می کنـد  صحنـه  وارد  کالن 

معرتضیـنِ مدنـی همـت می گـامرد، نتیجـه و انتباهـی جـز 

روی آوردن بـه روش هـای خشـن و غیرمدنـی نـدارد. ارگ 

بایـد ایـن نکتـه را مـد نظر داشـته باشـد!

صدای پاِی استبداد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1783  سه    شنبه         28 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  9 شعبا ن المعظم  y 1437   17می    2016
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هـزاران تـن از شـهروندان کابـل دیـروز »27 اردیبهشـت/ثور« در 

اعـرتاض بـه تصمیـم اخیـر کابینـه مبنـی بـر تغییـر مسـیر لیـن بـرق 

»ارشف  شـعارهای  بـا  به سـالنگ  بامیـان  از  ترکمنستان-افغانسـتان 

غنی-عبداللـه، کجاسـت وعده هـا؟«، »مـا عدالـت می خواهیـم«، 

»توتـاپ خـط قرمـز ماسـت« و »مـا روشـنایی می خواهیم«، دسـت 

زدنـد. به راه پیامیـی 

در ایـن راه پیامیـی عـالوه بـر مقامـات پیشـین دولتـی، شـامر زیای 

از مناینـده گان مـردم در مجلـس، فعـاالن مدنی-فرهنگی پیـره زنان، 

دانشـجویان، جوانـان و هـزاران تـن از شـهروندان دیگـر اشـرتاک 

بودند. کـرده 

ایـن راه پیامیـی از ده نقطـۀ مختلـف شـهر کابـل آغـاز و قـرار بود تا 

نزدیکـی َدِر ورودی ارگ ریاسـت جمهـوری ادامه داشـته باشـد، اما 

به دلیـل مسدودشـدن مسـیرهای منتهـی بـه ارگ توسـط کانتیرنهـا و 

موانـع بزرگ سـمنتی از سـوی حکومـت، راه پیامیی تـا به چهاراهی 

دهمزنـگ ادامه پیـدا کرد.

راه پیامیـی اعرتاض آمیـز جنبـش روشـنایی در حالی برگزار می شـود 

کـه محمـد ارشف غنـی، رییس جمهور کشـور، در پـی اعرتاض های 

گسـرتدۀ مـردم در نقـاط مختلـف کشـور، با صـدور حکمـی، ادامۀ 

کار پـروژه انتقـال بـرق ترکمنسـتان به افغانسـتان را به حالـت تعلیـق 

در آورده و کمیسـیونی را به خاطـر بررسـی ایـن قضیـه نیـز تشـکیل 

داده کـه قـرار اسـت امـروز »سه شنبه،28اردیبهشـت/ثور« بـه کارش 

آغـاز کند.

یـک نشسـت  در  ایـن کمسـیون  رییـس  قیومـی،  محمـد هامیـون 

خـربی در کابـل گفـت: »ایـن کمیسـیون با رعایـت اصل شـفافیت 

ایـن پـروژه را بررسـی می کنـد و نتایـج بررسـی هایش را به حکومت 

می سـپارد.«

ایـن درحالـی اسـت کـه گارنیزیـون کابـل نیـز پیـش از برگـزاری 

راه پیامیـی ُهشـدار داده بـود کـه به هـر دلیلی اگـر راه پیامیـی جنبش 

روشـنایی به آشـوب کشـیده شـود، 18 نفـر از جملـه کریـم خلیلی، 

معـاون شـورای عالـی صلـح دسـتگیر خواهد شـد.

همزمـان بـا برگـزاری ایـن راه پیامیـی متامـی راه هـا و رسک هـای 

داخـل شـهر کابـل بسـته شـده و در حالی کـه خـربی از ترافیک هر 

روزه نبـود، اکـر مغازه هـا و نهادهـا و موسسـه ها نیز تعطیـل بودند.

محمـد کریـم خلیلی، معاون شـورای عالی صلح در ایـن راه پیامیی 

و در جمـع راه پیامیـان گفـت: شـامگاه یکشـنبه 18 نفر از سـازمان 

دهنـده گان ایـن حامسـۀ بزرگ بـه دسـتگاه قضایی معرفـی و تهدید 

بـه دسـت گیری و زنـدان شـده اند؛ توصیـۀ من این اسـت کـه قبل از 

دسـت گیری آنـان، به دسـت های خلیلـی به اتهـام بلندکـردن صدای 

وحـدت و بـرادری دسـت بند بزنید.

آقـای خلیلـی همچنـان بیان داشـت: مـردم به حکومـت رأی داده اند 

و حـق عدالت خواهـی از حکومـت دارند، صـدای عدالت خواهی، 

بـرادری و وحـدت نبایـد بـا تهدیـد و زندان، پاسـخ داده شـود، زیرا 

منطـق ایـن مـردم، زورگویـی نیسـت. منطـق مـردم عدالت خـواه، 

بـرادری و وحدت اسـت.

از  کـه  جامعه یـی  کـرد،  تأکیـد  صلـح  عالـی  شـورای  معـاون 

مردم سـاالری سـخن می گویـد شـاهد باشـد کـه چگونـه از شـب 

گذشـته بـا قـراردادن کانتیرنها مانع پیوسـنت مردم بـه راه پیامیی برای 

شـدند. عدالت خواهـی  صـدای  بلندکـردن 

آقـای خلیلـی ترصیـح کـرد کـه ایـن ملـت در برابـر بی عدالتی هـا 

خامـوش نخواهـد نشسـت و به اعـرتاض مدنی خـود ادامـه خواهد 

داد.

او افـزود: »خطـاب بـه داکرت ارشف غنـی و داکرت عبداللـه می گویم 

کـه آیـا مصوبـه 11 ثـور شـام چنـان ارزشـی داشـت کـه امـروز بـا 

اعـرتاض این چنینـی مردم مواجه شـوید؟ بـا قامت اسـتوار هم چون 

اسـتواری کـوه بابـا فریـاد می زنـم کـه ایـن حرکـت عدالت خواهانۀ 

خامـوش  هرگـز  نشـکند،  ثـور   11 مصوبـه  کـه  زمانـی  تـا  مـردم 

منی شـود.«

او خطـاب به جامعـۀ جهانـی گفـت: شـام کـه از عدالت خواهـی 

و مردم سـاالری حـرف می زنیـد، به ایـن مـردم توجـه کنیـد و ببینیـد 

کـه گنـاه آن هـا چیسـت؟ چـرا بـا کشـیدن دیوارهـای آهنیـن قصـد 

خاموش کـردن صـدای ایـن مـردم را دارنـد؟

یـک  گذشـته  شـب  داشـت:  بیـان  پیشـین  رییس جمهـور  معـاون 

لیسـت 18 نفـره به عنـوان رسدم داران ایـن تظاهرات منتـرش و تهدید 

به سـپردن آن هـا بـه مراجـع قضایـی شـدند، اگـر گنـاه ایـن مـردم 

عدالت خواهـی و مخالـف بـا انفجـار و انتحار اسـت، ایـن مردم را 

بـا همیـن گنـاه به مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی کنیـد.

در سـویی دیگـر، احمـد بهـزاد مناینـدۀ مـردم هـرات در مجلـس 

وحـدت  حکومـت  رسان  از  راه پیامیـی  ایـن  در  نیـز  مناینـده گان 

ملـی خواسـت تـا در تصمیـم خـود تجدیـد نظـر کننـد و به صـدای 

ملـت پاسـخ مثبـت دهنـد، درغیـر ایـن صـورت، ملـت دسـت از 

داشـت.  برنخواهـد  مدنـی  اعرتاض هـای 

در اخیـر ایـن راه پیامیـی معرتضان با پخـش قطع نامه یی هدف شـان 

تـا  آمده ایـم  امـروز  کردنـد:  بیـان  چنیـن  را  دیـروز  راه پیامیـی  از 

به جهـان بگوییـم کـه حتـا کوچه های کابـل را از مـا دریـغ می دارند 

و تانـک و تفنگـی را که جهان بـرای مبارزه با طالـب و تروریزم داده 

اسـت، بی رشمانـه بـر رخ انسـان هایی می کشـند کـه شـعار آزادی 

و عدالـت بـر لـب دارنـد. امـروز آمده ایـم تـا در محکمـۀ وجـدان 

عمومـی فریـاد بزنیـم کـه چگونـه جمعـی از انسـان های جاهـل و 

بی خـرب از قانـون، از جایـگاه مقـدس پولیس و حافظـان جان و مال 

مـردم، مـا را به دلیـل اسـتفاده از قانونی تریـن حـق ما کـه آزادی بیان 

و آزادی تجمعـات اسـت، به زعـم باطـل خویـش، از سـیاه چال و 

بهراسـانند. زنجیر 

حکومـت  »از  اسـت:  آمـده  قطع نامـه  ایـن  دیگـر  قسـمت  در 

می خواهیـم کـه فیصلـۀ ضـد ملـی مـورخ 11 ثـور کابینـه در مـورد 

تغییـر ماسـرت پـالن بـرق را هرچـه زودتـر باطـل اعالم کند و دسـت 

از نفاق افکنـی بـردارد. می خواهیـم این جـا در حضـور مـردم تأکیـد 

کنیـم کـه هیـچ بدیلـی در ایـن رابطـه بـرای مـا قابـل قبول نیسـت. 

نبـود بـرق را می تـوان تحمـل کـرد؛ امـا تحقیر یـک ملـت و تبعیض 

سیسـتامتیک دیگـر قابـل تحمـل نیسـت. آن چه بـرای مردم مـا آزار 

دهنـده و رنـج آور اسـت، حـذف یـک بخـش کشـور از یـک پـروژۀ 

ملـی اسـت. مـا ایـن اقـدام را یـک خیانـت ملـی می دانیـم. مـا از 

افغانسـتانیم و به حکومـت ُهشـدار می دهیـم کـه حذف مـا از پیکرۀ 

ایـن کشـور و پروژه هـای ملـی، پیامدهـای جدی تـر از آن دارد کـه 

حکومـت تصـور می کنـد.«

کـه  می خواهیـم  از حکومـت  مـا  اسـت:  آمـده  قطع نامـه  ایـن  در 

ضمـن تطبیق ماسـرتپالن بـرق، مقرصیـن اصلی انحراف مسـیر لین 

و تغییـر ماسـرت پـالن بـرق افغانسـتان را به زودتریـن فرصـِت ممکن 

شناسـایی و به جـرم خیانـت ملـی به پنجـۀ قانـون بسـپارد.

در قطع نامـۀ جنبـش روشـنایی اذعـان شـده اسـت: مـا به حکومـت 

ُهشـدار می دهیـم کـه در صـورت ادامـۀ بی اعتنایـی به یـک ملـت و 

لجاجـت در برابـر خواسـت مـردم، در داخـل و خـارج کشـور، بـا 

موج هـای گسـرتده تری از خشـم و خـروش مـردم مواجـه خواهـد 

شـد. موج هایـی کـه بـا عملکـرد غیرمسـووالنۀ حکومـت برخاسـته 

اسـت، جـز بـا ندامـت حکومـت فـرو نخواهـد نشسـت. جنبـش 

روشـنایی اکنـون از مرزهـای افغانسـتان فراتـر رفتـه و هـواداران آن 

در رستـارس جهـان آمـادۀ یک مبارزه مدنـی و دوام دار انـد. همچنین 

می خواهیـم تأکیـد کنیـم کـه ارجـاع دوسـیۀ تغییـر ماسـرتپالن بـرق 

به پارملـان افغانسـتان، جـز انحـراف افـکار عمومـی و نفاق انـدازی 

میـان مـردم افغانسـتان، نتیجـه و توجیـه دیگری نـدارد.

همچنـان، رییس جمهـور در پیـام تصویریـی برگزاری مسـاملت آمیز 

اعرتاضـات جنبـش روشـنایی را سـتایش کـرده گفـت، کسـانی کـه 

مطـرح  بـرای حکومـت  را  ماجراجویـی خواست های شـان  بـدون 

کردند سـتودنی هسـتند و انتظار دارد تا کارهای کمیسـیون گامشـته 

شـده نتیجـۀ خوبـی در پی داشـته باشـد.

آقـای غنـی افـزود: »الزم می دانـم از همـه کسـانی که دل سـوزانه و 

بـه دور از روحیـۀ ماجراجویی و موج سـواری وارد این بحث شـدند، 

نطـر دادنـد، تحلیـل کردنـد، پیشـنهاد دادنـد و مالحظات شـان را 

مسـووالنه در میـان گذاشـتند، صمیامنـه سـپاس گزاری کنـم.«

اعالمیه یـی،  نـرش  بـا  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  ایـن،  بـا  هم زمـان 

برگـزاری گردهامیی هـا و تظاهـرات مسـاملت آمیز را در مطابقـت با 

قانون از حقوق مسـلم و اساسـی شـهروندان کشـور دانسـته است.

ارگ ریاسـت جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه حکومـت وحـدت ملی، 

بـا احـرتام به مطالبـات و نظریـات مـردم، و بـا در نظرداشـت اصـل 

بررسـی مسـلکی و مشوره در راسـتای عملی کردن توسـعۀ متوازن و 

رشـد اقتصـادی، اقدام هـای ذیـل را در خصوص تأمین بـرق والیت 

بامیـان انجـام داده، گفتـه اسـت: »تغییر مسـیر بـرای انتقـال برق از 

مسـیر بامیـان به سـالنگ در کابینـۀ حکومـت قبـل بـر می گـردد، اما 

حکومـت وحـدت ملـی به منظـور تأمین بـرق والیـت بامیـان پروژۀ 

بـرق ۵۰۰ کیلوولـت نهایـی شـده در سـال ۲۰۱۳ را بـرای مـدت 

شـش مـاه به تعویـق انداخـت. در ایـن مـدت، کمیتـۀ موظف شـده 

بـود تـا متامـی امکانـات را غـرض تأمیـن بـرق والیـت بامیـان و 

دریافت منابع آن جسـتجو و روی دسـت گیـرد. در نتیجه، حکومت 

وحـدت ملـی منابع مالی بـرای انتقال بـرق والیت بامیـان را تامین، 

تـا زودتـر زمان تعیین شـده و زیادتـر از تقاضای موجـود تامین کند: 

بامیـان ۳۰ میـگاوات بـرق رضورت دارد کـه تـا سـال ۲۰۲۳ تامین 

میشـد، ولـی به اسـاس طـرح جدیـد، ۳۰۰ میـگاوات بـرق تا سـال 

۲۰۱۸ بـرای بامیـان فراهـم خواهد شـد.«

در ایـن اعالمیـۀ هم چنـان آمده اسـت: حکومت چندبار با فرسـتادن 

هیـأت باصالحیـت به محـل تجمـع معرتضـان، تـالش کرد تـا راه را 

بـرای گفت وگو هـای سـازنده و مثبـت  بـاز کنـد. در همیـن راسـتا 

حکومـت طـی مکتـوب رسـمی از معرتضـان دعـوت به عمـل آورد 

تـا بـا حضـور در ارگ روی موضـوع انتقـال بـرق گفت وگـو شـود. 

هم چنـان متاس هـای متعـدد از سـوی رهـربان حکومـت وحـدت 

ملـی بـا رهربان سیاسـی، معرتضـان و بـزرگان صورت گرفـت تا از 

راه گفت وگـو ایـن مشـکل حـل شـود. دعوت نامـۀ حکومـت برای 

معرتضـان نظـر به خواسـت آنـان باز بـود و برای هـر تعـداد مناینده 

امـکان حضـور در ارگ وجـود داشـت. رییس جمهور به ایـن منظور 

سـفر خـود را بـه تاجکسـتان به تعویـق انداخت.

ریاسـت جمهـوری گفتـه اسـت کـه در دو هفتـۀ گذشـته چهـار بار 

آماده گـی بـرای پذیرایی از مناینـده گان معرتضان را گرفـت، با آن که 

هیـچ محدودیتـی در بـارۀ تعداد اشـرتاک کننده گان وجود نداشـت، 

معرتضـان ایـن تقاضـا را رد کردند.

کابینـه افغانسـتان در یازدهـم اردیبهشـت موضوع انتقـال برق ۵۰۰ 

کیلـو ولـت ترکمنسـتان معروف بـه توتاپ را از سـالنگ تأییـد کرد. 

اسـتدالل مقام هـای دولتـی ایـن اسـت کـه ایـن راه کوتاه تـر و کـم 

هزینه تـر اسـت. ایـن تصمیم واکنش هـای شـدیدی را در بخش های 

از جملـه در کابـل در پی داشـت. معرتضـان  افغانسـتان  مختلـف 

تصمیـم دولـت بـرای تغییـر مسـیر توتـاپ را از بامیان به سـالنگ را 

تصمیمـی سیاسـی می داننـد و خواهان برگشـت به برنامـۀ اولیه خط 

هسـتند. توتاپ 

در سـویی دیگـر، معرتضـان می خواهنـد که مسـیر تعیین شـده برای 

انتقـال بـرق از ترکمنسـتان به کابـل تغییـر کـرده و از دو والیتـی کـه 

اکـر جمعیـت آن هـزاره هسـتند، عبـور کنـد، امـا دولت افغانسـتان 

ایـن اقـدام را در رشایطی که کشـورش به شـدت نیازمند برق اسـت، 

مسـتلزم رصف میلیون هـا دالـر و تأخیـر در اجـرای پـروژه می دانـد.

راه پیامیـی اعرتاضـی جنبش روشـنایی از سـاعت هفـت صبح آغاز 

و بعد از هشـت سـاعت پایـان یافت.

واکنش شهروندان در شبکه های اجتامعی

همزمـان با راه پیامیی دیروز، شـامر زیادی از شـهروندان افغانسـتان 

در داخـل و در خـارج از کشـور در قبـال ایـن راه پیامیـی و بسـنت 

راه هـای متصل بـه ارگ از سـوی حکومت در شـبکه های اجتامعی 

واکنـش نشـان دادند.

امـان پویامـک یکـی از کاربـران شـبکۀ اجتامعـی فیسـبوک نوشـته 

اسـت: این دیوارهـا منونه های روشـنی از فاصلـه و مرزهای تاریک 

میـان مـردم و دولـت را به منایـش گذاشـته اند. هرچنـد فاصلـۀ ارگ 

و مـردم هـزار برابـر ضخیم تـر از ایـن دیوارهـای آهنیـن اسـت؛ امـا 

ایـن مرزهـا با همیـن رصاحـِت آهنین شـان؛ از فاصله میان مـا و این 

دولـت کرایه یـی پـرده برمـی دارد. فاصله یـی که حتـا دیگر بـا آوردن 

برق هـای کرایه یـی هـم کـم نخواهد شـد.

بـه نوشـتۀ ایـن کاربـر، ایـن کانتیرنهـا را می تـوان کابـوِس هـامن 

صندوق هـای ُپـر از رأی تقلبی یـی فـرض کـرد کـه بدون رنگ شـدن 

انگشـتان مـردم به حسـاب دولـت ریختـه شـده بـود.

داکـرت نـارص ثنـا یکـی دیگـر از ایـن کاربـران اظهار داشـته اسـت: 

اگر پاسـخ حکومـت بهاعرتاض مدنـی همین اسـت، پس حکومت 

میدانـد کـه ایـن اعـرتاض حـق اسـت و ایـن تحریـک بهخشـونت 

اسـت تـا بعـدًا به همیـن بهانـه تعـدادی از گلوهـا را خفه سـازند.

بـه  پیونـد  در  فیسـبوک  دیگـر  فعـال  صابـر،  فهیـم  محمـد 

اسـت:  نگاشـته  راه پیامیـی  ایـن  در  خربنـگاران  لت وکوب شـدن 

و  گرداننـده گان  رسافکنده گـی  سـبب  خربنـگاران  به جـان  حملـه 

مدیـران تظاهـرات می شـود. به خاطر جـربان این خسـاره باید حمله 

كننـده گان بـر خربنـگاران شناسـایی و به نهادهـای عدلـی و قضایی 

سـپرده شـوند؛

در غیـر آن، خربنـگاران جرأت داخل شـدن در تظاهـرات را در آینده 

نخواهنـد كرد و اعرتاضات پوشـش رسـانه یی نخواهـد یافت. 

لت و کوب خربنگاران

از سـوی دیگـر در ایـن راه پیامیـی شـامری از خربنـگاران از سـوی 

معرتضـان لت وکـوب شـدند.

عـامد روسـتایی، مختـار یعقوبـی، فرید حلیمـی، خطیـب كریمی، 

مسـعود حسـینی و یـك خربنگار خارجـی از خربنگارانی هسـتند که 

در ایـن راه پیامیـی صدمـه دیده انـد و به وسـایل خربنگاری شـان نیز 

آسـیب رسـیده است.

»نـی« یا نهاد حامیت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان در اعالمیه یی 

افغانسـتان،  آزاد  رسـانه هاى  حاميت كننـدۀ  »ىن  اسـت:  نوشـته 

لت وكـوب خربنـگاران و فلم بـرداران را در جريـان تظاهـرات امروز 

به شـدت محكـوم مى كنـد. بـر اسـاس معلومـات ىن، سـه خربنگار 

و دو فلم بـردار امـروز از سـوى تظاهـر كننـده گان مـورد رضب و 

شـتم شـديد قرار گرفته و وسـایل كارى شان شكسـتانده شده است. 

در ميـان ايـن افـراد فريـد حليمـى از تلويزيـون نوريـن و فلم بـردار 

همراهـش، عـامد روسـتايى از تلويزيـون يـك و فلم بـردار همراهش 

و همچنـان »جيـم« از كشـور بلجيـم شـامل مى باشـند.

ىن از گرداننـده گان ايـن تظاهـرات مرسانه مى خواهد تـا عاملني اين 

قضايـا را شناسـايى و به پنجۀ قانون بسـپارند.«
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راه پیمایان جنبش روشنایی:

مقصرین تغییر لین برق ترکمنستان باید محاکمه شوند

عبدالله  عبدالله  ډاکرت  رییس  اجرایی  افغانستان  د 

ضد  تروریزم  د  پاکستان  چې  وغوښتل،  نه  چین  له 

مبارزې او له طالبانو څخه مالتړ نه کولو ته وهڅوي.

دوه  خپل  د  ته  چین  غوښتنه  دغه  عبدالله  ښاغيل 

بېجنګ کې د دغه هېواد د  په  پر مهال  ورځي سفر 

کمونست ګوند د بهرنیو اړیکو له مرش سون تاو رسه 

په خربو کې وکړه.

د اجرایی ریاست نه خپره شوې خربپاڼه کې راغيل، 

چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او 

د  هیوادونو  دوو  د  پراختیا،  پر  اړیکو  د  ترمنځ  چین 

او ګوندونو ترمنځ د روابطو پر بهرتۍ  سیايس ډلو 

او په اړوندو برخو کي د تجربو پر رشیکولو خربې 

اترې وشوې.

اجرایی رییس ډاکټر عبدالله عبدالله د چین د حاکم 

ګوند دغه لوړ رتبه غړي ته و ویل، چې افغانستان او 

چین د لسیزو په اوږدو کې د یو بل ښه همکاران او 

ګاونډیان پاته شوي او اوس اړتیا ده، چی دغه نېکې 

اړیکي یوه بل او بهرت پړاو ته داخلې يش.

کي  افغانستان  په  چې  کړې،  زیاته  عبدالله  ښاغيل 

ټیکاو او پرمختګ د ټولو په ګټه دی او اړتیا ده، چې 

د سیمې هېوادونه د امنیت د سمون لپاره د افغانستان 

بهرنۍ  خپيل  د  تروریزم  او  وکړي  مالتړ  هڅو  له 

پالیسۍ د موخو د السته راتګ لپاره ونه کاروي.

چې  غواړو،  څخه  چین  »له  وویل:  عبدالله  ډاکرت 

پاکستان د تروریزم ضد مبارزې او له طالبانو څخه 

مالتړ نه کولو ته وهڅوي، څو په دې توګه نه یوازې 

افغانستان کي سوله رايش، بلکه د ایغور جنګیالیو پر 

ضد هم مبارزه قوي يش، ځکه چې ایغور مستقیاًم د 

افغان طالبانو لخوا مالتړ تر السه کوي.« 

هیواد  چې  ویل،  و  همداراز  عبدالله  عبدالله  ډاکټر 

یې د واحد چین د پالیسۍ طرفدار دی او په همدې 

موخه کار کوي.

د نوموړي په وینا، د دواړو هېوادونو د سیايس ډلو 

او ګوندونو ترمنځ د همکاري او تګ راتګ زیاتوالی 

کوالی يش، چې د چین د حاکم کمونست ګوند د 

حکومتدارۍ، اقتصادي ودي او پرمختګ له تجربو 

په افغانستان کې هم ګټه پورته يش.

د  جمهوریت  وليس  د  چین  د  کې  وخت  ورته  په 

و  تاو  سون  مرش  اړیکو  بهرنیو  د  ګوند  کمونسټ 

ویل، هیله لري، چې د دواړو هېوادونو تر منځ د هر 

اړخیزو اړیکو ال ښې او زیاتې يش.

افغانستان  له  یې  هېواد  چې  کړه،  زیاته  تاو  ښاغيل 

او د همکاریو زیاتوايل ته اسايس  اړیکو  نیکو  رسه 

ارزښت ورکوي او د همدې ارزښت په نظر کي نیولو 

رسه به د دواړو هېوادونو ترمنځ په امنیتي، اقتصادي، 

همکارۍ  کي  برخو  ټولنیزو  او  سیايس  ټرانزیټي، 

اضافه يش.

د هغه په وینا چین هم له تروریزم او سخت دريځۍ 

څخه ستونزې لري او هیله لري، چې افغان حکومت 

د  د حکومت  د چین  پر ضد  یاغي ډيل  ایغور  د  به 

هڅو مال وتړي.

پاکستانه  له  به  دوی  چې  وکړه،  یادونه  نوموړي 

کړي  اماده  ته  خربو  سولې  د  طالبان  څو  وغواړي، 

او پرېږندې، چې وسلوايل ډيل له هغه ځایه مالتړ 

تر السه کړي.

ګوند  کمونسټ  چین  د  وايي،  تاو  ښاغيل  راز  دغه 

د  هم  ګوندونو رسه  او  ډلو  له سیايس  افغانستان  د 

چې  لري،  امادګي  او  لري  هیله  ته  پراختیا  اړیکو 

روزنیزو  د  لپاره  غړو  او  استازو  د  ګوندونو  افغان  د 

پروګرامونو کوربانه هم و اويس.

چین دې پاکستان د تروریزم ضد 

مبارزې او له طالبانو څخه مالتړ 

نه کولو ته وهڅوي

ACKU



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

5 . در گریز از بازگشت: 

خواست آموزش دخرتان مان را بازپس منی دهیم

توسط  هم  هرقدر  پیرشفت ها  و  تغییرات  برخی 

مورد  ارتجاعی  و  گذشته نگر  سیاسی  نیروهای 

ندارند.  بازگشت  امکان  بگیرند،  قرار  حمله 

خاصیِت  جهانی،  سطح  در  ارتباطات  پیرشفت 

نسل  دخرتان  شدِن  آگاه تر  و  اجتامع  پویایی 

آن ها  بر  منی توان  که  هستند  عواملی  جدید، 

چشم پوشید. 

خواست آموزش زنان از جمله مواردی است که 

افعانستان،  اجتامعی  فعاالن  از  بسیاری  نظر  از 

بین مردم ریشه های بسیار ُپرقدرتی دوانده است 

شود،  رفع  نیز  آموزشی  امکانات  کمبود  اگر  و 

زنان  برای  آموزش  خواهان  که  افرادی  تعداد 

صدای  بتوانند  که  است  آن  از  کمرت  نیستند، 

غالِب جامعه را تشکیل دهند. شبکه سازی های 

جدید  نسل  فعال  حضور  زنان،  بین  اجتامعی 

جهانی  حامیت های  حتا  و  متفاوت  نگاهی  با 

دالیل مهمی برای مامنعت از بازگشت تفکرات 

معتقدند  برخی  میان  این  در  هستند.  واپس گرا 

آن ها  نگاه ها در حوزۀ زنان و حضور اجتامعی 

به حدی تغییر کرده است که حاال نگاه طالبانی 

هم به دلیل فاصلۀ زیادی که با مطالبات مدرن 

مردم پیدا کرده ، مجبور به پذیرش برخی از این 

تغییرات است. 

و حضور  آموزش  به حذف  کسانی  تنها  امروزه 

با  که  می اندیشند  افعانستان  جامعۀ  از  زنان 

سازوکار دستاوردهای اجتامعی آشنایی نداشته 

اجتامعی  ارادۀ  می زنند.  ناآگاهی  به  را  خود  یا 

اشاره  افغانستان  کنش گران  که  هامن گونه  مردم 

تنها  و  منی خواهد  را  چیزی  چنین  می کنند 

قدرت  از  استفاده  موضع  از  سیاسی  ارادۀ  یک 

عرصۀ  در  زنان  حضور  مانع  می تواند  نظامی، 

اجتامعی شود. 

از همین روست که فعاالن اجتامعی معتقدند در 

صورت تکرار این حرکت های خشونت طلبانه و 

تبعیض آمیز، خاصه در رشایط جنگ و بحران و 

به قدرت رسیدن خشونت طلبان، جامعه به دلیل 

از  مختلفی  واکنش های  امر  این  پذیرش  عدم 

خود نشان خواهد داد؛ خیزش ها، مقاومت های 

مدنی، واکنش های سیاسی و اجتامعی، مکاتب 

زیرزمینی، مهاجرت و مواردی از این دست که 

همه نشان می دهد اعامل نظر و قیم ساالری در 

به  اما  نیست.  کار چندان ساده یی  امروز  دنیای 

هر حال، قدرت ها مسلح اند و با جرب فیزیکی و 

به مرگ و خشونت ممکن است چندی  تهدید 

این خود می تواند  به دست گیرند، که  کنرتل را 

عاملی برای نگرانی جامعه تلقی شود. 

بسته شدن مکاتب خواست مردم نبوده و نیست

به  افغانستان،  جامعۀ  فعال  نیروهای  از  برخی 

حضور موثر زنان در این برهۀ زمانی اعتقاد دارند 

آن ها  آگاهی  پیرشفت  روند  که  حال  عین  در  و 

محکمی  مانع  را  آن  می کنند،  ارزیابی  مثبت  را 

در برابر تالش های بازدارنده یی چون بسته شدن 

مکاتب می دانند. 

لندن،  در  احمد ولی مسعود منایندۀ مجاهدین 

می گوید:  مکاتب،  دوبارۀ  شدن  بسته  مورد  در 

جمعیت  از  درصد  پنجاه  جدید  افغانستان  “در 

را زنان تشکیل می دهند. زنان نیروی بسیار مؤثر 

داده اند  تشکیل  جامعه  بسرت  در  را  محکمی  و 

بازدارنده یی  اقدام  هر  مقابل  در  نیرو  این  که 

ایستاده گی می کند”. 

حبیبه رسابی نیز که وزیر زنان در کابینۀ عدالت 

 2013 تا   2005 سال  از  بامیان  والی  و  انتقالی 

بیان  این گونه  را  خود  نظر  زمینه  این  در  بوده، 

می کند: “آگاهی زنان حتا نسبت به 3 سال قبل 

خوبی  شبکه  های  زنان  است.  شده  متفاوت 

نفع  به  اجتامعی  شبکه های  ایجاد  ساخته اند. 

مثبتی  گام  خودشان،  بین  شبکه سازی  و  زنان 

است که در جهت ظرفیت سازی برداشته اند”. 

“امروز  دارد:  را  نظر  همین  نیز  غزنوی  خدیجه 

زنان  و  جوانان  دارد.  تفاوت  قبل  سال  ده  با 

دیگر  که  هستند  قوی یی   نیروی  افغانستان، 

و  تکرار  گذشته  سال های  داد  نخواهند  اجازه 

دروازه های مکاتب، بازارها و اماکن عمومی به 

روی شان بسته شود”.

نه فقط زنان فعال  باورند که  این  بر  نیز  بسیاری 

جامعه، بلکه اکریت مردم در مقایسه با گذشته 

نگاه متفاوت تری نسبت به تحصیل دارند. 

مردم  منایندۀ  و  پژوهش گر  سجادی  عبدالقیوم 

فکری  تغییرات  افغانستان،  پارملان  در  غزنی 

اجتامعی را به حدی می داند که حتا باعث شده 

تفکرات واپس نگر هم در نگاه خود تغییر ایجاد 

کنند: “من بر این باورم که حتا تفکر طالبانی نیز 

با توجه به تحوالت این دهه، یک نوع تعدیل را 

در سیاست گذاری های خود وارد کرده است که 

این تعدیل به گامن من، شامل حضور اجتامعی 

و فرهنگی زنان نیز می شود”.  

عمومی  پذیرش  نشانه های  به  کوفی  فوزیه 

تحصیل دخرتان اشاره می کند: “من فکر می کنم 

مردم  کردند؛  ترصف  را  کابل  طالبان  که  زمانی 

در  و  بودند  شده  خسته  داخلی  جنگ های  از 

ضمن مزایای دموکراسی را تجربه نکرده بودند. 

پذیرش  آمادۀ  دیگر  مردم  حارض،  حال  در  اما 

اجازۀ  زنان شان  و  دخرتان  که  بود  نخواهند  این 

رفنت به مکتب را نداشته باشند. به طور مثال در 

والیت بدخشان، جایی که سی سال پیش مردم 

مکتب  به  پرسان شان  که  منی دادند  اجازه  حتا 

بروند، اما در حال حارض در هامن مناطق مردم 

تقاضای گشایش مکاتب دخرتانه را دارند”.

سیاسی  معاونت  سخنگوی  مبارز،  نیالب 

آن  “مردم  است:  معتقد  متحد  ملل  سازمان 

شود  بسته  مکاتب  که  منی خواستند  هم  زمان 

با  ایجاد مکاتب زیرزمینی  از طریق  برای همین 

نسل  سال   12 گذشت  با  می کردند.  مبارزه  آن 

علم  اهمیت  به  که  است  آمده  به وجود  جدیدی 

واقف است، به صلح می اندیشد. و طبق قانون 

است،  افغانستان  مردم  بین  میثاقی  که  اساسی 

مردم  از  را  اساسی  قانون  به  احرتام  و  تطبیق  ما 

می خواهیم”.

کمیسیون  پیشین  معاون  حکیم،  فهیم  احمد 

این خصوص  افغانستان در  مستقل حقوق برش 

مردم،  مدنی،  جامعۀ  “فعالیت های  می گوید: 

نظیر  مجازی  رسانه های  مطبوعات،  جوانان، 

فیس بوک و غیره از یک طرف و دستاوردهایی که 

دولت و مردم در عرصه های اقتصادی، آموزشی 

و سیاسی دارند از طرف دیگر، زمنیۀ تکرار چنین 

سناریویی را ناممکن می سازد.”

والیت  والیتی  شورای  عضو  نوابی،  تورپیکی 

افغانستان  در  کس  “هیچ  دارد:  باور  کابل 

شود،  تکرار  سناریویی  چنین  که  منی خواهد 

چنین  بار  یک  افغانستان  مردم  که  این  خاطر  به 

چیزی را تجربه کرده اند و نتیجۀ خیلی غم انگیزی 

مردمی  قیام های  منونه های  آوردند.  به دست  را 

دیگر  که  است  این  منایانگر  طالبان،  برابر  در 

رسنوشت  بر  دوباره  طالبان  منی خواهند  مردم 

افغانستان حاکم شوند”.

سمیع مهدی، فعال رسانه یی اما چنین می گوید: 

به  که  هستند  همین هایی  افغانستان  “جامعۀ 

مکتب می روند؛ همین هایی هستند که میلیون ها 

جامعۀ  فرستادند.  مکتب  به  را  خود  کودِک 

افغانستان هیچ گاه مخالِف مکتب نبود. تندروی 

البته  ندارد؛  سابقه  افغانستان  در  هم  مذهبی 

زمینه هایی در افغانستان وجود داشته است، ولی 

این ها ابزاری برای جنگ های کالن تر در منطقه 

هستند “.
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بخش یازدهم

دوره یی که مردها با زن های 10 یا 20 سال کوچک تر از خودشان 

ازدواج می کردند، تقریبًا گذشته است. امروزه ازدواج هایی که در 

آن زوج ها هم سال اند و یا ازدواج هایی که در آن زن بزرگ تر از 

مرد است، بیشرت از گذشته دیده می شود.

است.  سنتی  باور  یک  ازدواج،  در  مرد  از  زن  بودن  کوچک تر 

از همین رو، روان شناسان دربارۀ تفاوت سنی مناسب برای یک 

ازدواج موفقیت آمیز، سخنان مفیدی دارند که چکیده یی از آن در 

این جا ذکر می گردد.

تفاوت سنی مناسب

اگر تفاوت سنی میان زن و مرد سه تا چهار سال باشد، از یک 

حد معمولی برخوردار است. این مورد بسته گی به این دارد که 

این  باشند.  داشته  باور  را  فاصله  این  بتوانند  مرد  و  زن  چه قدر 

که  نیست  معنا  این  به  و  داد  تعمیم  همه  به  منی توان  را  مساله 

دارند، زنده گی مشرتک  همۀ کسانی که چنین اختالف سنی یی 

خوبی دارند.

البته هرچه فاصلۀ سنی زوجین کمرت باشد، احتامل تفاهم بیشرت 

است؛ چرا که دو نفر با تفاوت سنی زیاد، در دو مرحلۀ متفاوت 

از زنده گی هستند و نیازها و خصوصیات آن ها بالطبع متفاوت 

است.

هامن طور که از گذشته تا به حال شنیده ایم، تفاوت در سن بلوغ 

دخرت و پرس این روند را طوری نهادینه کرده که پرسها باتوجه به 

دیرتر بالغ شدن شان، باید از دخرتها بزرگ تر باشند.

تنهایی منی تواند تضمین کنندۀ یک  به  فاکتور سن  این حال،  با 

در  یکدیگر  با  ازدواج  برای  زوج ها  انگیزۀ  باشد.  موفق  ازدواج 

انگیزه های  با  که  کسانی  هستند  است.  دخیل  بسیار  زمینه  این 

اقتصادی، با افرادی ازدواج می کنند که تفاوت سنی بسیار زیادی 

که  شناخت  و  عاطفی  پایه های  بدون  ازدواجی  دارند؛  آن ها  با 

نبودن عامل عالقه در این نوع از ازدواج ها، آن ها را با شکست 

این  شکست  گفت  منی توان  صورت  این  در  می کند.  مواجه 

زنده گی تنها به خاطر باالبودن سن یکی از دو زوج بوده است.

بزرگ تر بودن مرد

از گذشته تا به امروز، تفاوت سنی در ازدواج به گونه یی بوده که 

مرد چندسالی بزرگ تر از زن بوده است. در جوامعی مثل جامعۀ 

ما، مرد با خاصیت مردساالرانه یی که از گذشته در اطراف خود 

دیده و شنیده، مدیر بودن در خانواده و حرف آخر زدن را تعریفی 

از خود می داند. از سوی دیگر، بزرگ تر بودن مرد، نوعی توازن 

با  معیارها  حال،  این  با  دارد.  دنبال  به  خانواده  در  را  رفتاری 

گذشت زمان در حال تغییر و دگرگونی است.

حضور زنان در جامعه و فعالیت های اجتامعی آن ها، توجه بیشرت 

آن ها به تحصیالت و ارتقای علم و به دست آوردن موقعیت هایی 

سن  تغییر  باعث  حدودی  تا  مردها،  از  معتربتر  بسیار  حتا  برتر 

ازدواج شده و به همین خاطر است که در جامعۀ امروز زنانی که 

از همرسان خود بزرگ تر هستند نیز دیده می شوند.

بزرگ تر بودن زن

نظر  از  چه  و  فرهنگی  نظر  از  چه  مرد،  از  زن  بودن  بزرگ  مسالۀ  هنوز  اگرچه 

افراد،  همۀ  برای  منی توانیم  اما  نیست؛  شده  پذیرفته  ما  جامعۀ  در  اجتامعی، 

نسخه های واحد و یکسانی بپیچیم. اگر دو نفر تفاهم فرهنگی و اخالقی داشته 

باشند، هم سن بودن یا بزرگ تر بودن دخرت از پرس، مشکل خیلی حاد و پیچیده یی 

نیست.

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی
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تاریخ برشی، عرص  ادوار  نیز چون دیگر  ما  1ـ زمانۀ 

ذوب شدن در دنیای روایت گری است. عامۀ مردم به 

راویان زنده گی اقبالی بیش از متفكران نظریه پرداز نشان 

می دهند. آثار هومر ، هزیود و ساپفو، قابل توجه تر از 

گفته های پیش سقراطیان بود؛ منایش نامه های اوریپید، 

سوفوكلس و آریستوفانس، پربیننده تر از آثار افالطون 

این است  و ارسطو بود. مزیت حكایت و روایت در 

كه آدمی را در جهانی غرق می كند كه یا آن را تجربه 

تجربه می كند.  را  آن  تخییل  به مدد  كه  این  یا  و  كرده 

ویژه گی های  و  كاركردها  دلیل  به  داستانی  ادبیات 

كه  می باشد  ادبی  گونه های  قدیمی ترین  از  خاصش 

سخن  هم پایۀ  به  قدمتی  است،  شناخته  را  آن  انسان 

رسگرم كننده گی،  لذت بخشی،  پرین  آدمی.  گفنت 

فراموشی زمان و كاسنت كسالت باری زنده گی را نقش 

از خود، شناخت  بهرت  ادراك  می داند.  داستان  رهایی 

و  فرهنگ  و  زنده گی  راستین  فهم  انسانی،  طبایع 

از  دیگر  بعدی  می كنیم؛  زیست  آن  در  كه  جامعه یی 

منتقد  كه  پرسشی  آن  حال  می باشد.  داستانی  ادبیات 

ادبی را در برابر گوناگونی آثار روایتی ادبی از گذشته 

تا به امروز به تفكر وامی دارد این است: تفاوت محتوا 

ادبیات روایتی   )Form( و ساخت هرنی )Content(

چیست؟  مدرن  منثور  روایتی  ادبیات  با  سنتی  منثور 

پریان  افسانۀ  قصه،  افسانه،  اسطوره،  دگرگونی  آن چه 

و حكایات اخالقی را به داستان كوتاه و رمان باعث 

با  گلستان  در  سعدی  حكایات  آیا  چیست؟  شده، 

ارنست  مینی مالیستی(  )داستان های  داستانك های 

همینگوی و ریموند كارور، تفاوت دارد؟ قصه/ افسانۀ 

»امیر ارسالن نامدار« با رمان »صدسال تنهاییِ« گابریل 

گارسیا ماركز از ابعاد محتوایی و ساخت هرنی، همتا 

می باشد؟ 

 

هامن  فردا  است،  خویش  افكار  ساختۀ  »آدمی  2ـ 

ادبیات  است«.  می اندیشیده  امروز  كه  شد  خواهد 

روایتی منثور كه برآیند متام منای زنده گی انسان است، 

فرهنگ  و  اقتصاد  فلسفه،  تاریخ،  با  تعامل  از  بی بهره 

روایتی  ادبیات  كه  گرانی گاهی  است.  نبوده  انسانی 

منثور مدرن بر آن استوار است، فرآیند »مدرنیته« است. 

كردار  و  گفتار  پندار،  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  مدرنیته 

برشی است. مدرنیته بانی رخنه در بینش و منِش انسان 

اسطوره  نگر شده است. ادبیات روایتی در فرآیند زمان 

در  و  آمده  بیرون  »سنتی«  قالب  از  و  انداخته  پوست 

هیأت »مدرن« جای گرفته كه این تغییر و تبدل، معلول 

افسانۀ  اسطوره،  افسانه،  قصه،  است.  مدرنیته  فرآیند 

پریان و حكایات اخالقی كه رایج ترین گونه های ادبی، 

روایت های منثور سنتی هستند، جای خود را به رمان، 

ـ  كوتاه  كوتاِه  داستان  و  كوتاه  داستان  بلند،  داستان 

معمول ترین اشكال ادبی، ادبیات روایتی منثور مدرنـ  

واگذار منوده اند. البته این بدان معنا نیست كه اشكال 

سنتی ادبیات روایتی دیگر تولید منی شود، بلكه غرض 

آثار شكل می بخشد؛ هنوز  آن ذهنیتی است كه بدین 

یا  قصه هایی نوشته می شود با ساخت هرنی مدرن و 

بالعكس.

 

سولینه  است.  ادبیات  برای  عطفی  نقطۀ  رنسانس  3ـ 

این  »به  می نویسد:  و  نشاط« خواند  »قرن  را  قرن  این 

دوره رنسانس منی گفتند، بلكه گاه دوره اعادۀ ادبیات 

و گاه دورۀ احیای آثار قدیم می گفتند« نویسنده گان و 

پژوهنده گانی كه به غور و بررسی در فرهنگ كالسیك 

به  )مربوط  »اومانیته«  را  مطالعه  این  می پرداختند، 

جهان انسان ها( یا »لیرتای هومانیورس« )ادبیاتی بیشرت 

مربوط به جهان انسان ها( می خواندند؛ و مناسب ترین 

و  درونی  توانایی  متام  با  انسان  را  مطالعه  موضوع 

زیبایی جسامنی، با همۀ خوشی ها و دردها و رنج ها و 

شكوه شكننده خردش می دانستند، كه در ادبیات و هرن 

یونان و روم تجلی كرده بود و »اومانیسم« همین بود.

این دوران )رنسانس( با ظهور افكار اومانیستی، توجه 

ناتورالیسم  با  همراه  كالسیك،  آثار  به  عالقه مندی  و 

نیز  طبیعت  به  آن  پای بندِی  و  وفاداری  و  آن  ذاتی 

گسرتش یافت. 

 

در  هرنمندان  و  شعرا  ادیبان،  نویسنده گان،  نقش  4ـ 

رشد و شكوفایی نحله های فكری و نظری جدید بسیار 

شخصیت های  مهم ترین  است.  توجه  درخور  و  مهم 

اولیۀ این جنبش عظیم فكری ـ فرهنگی، نویسنده گانی 

الیگیری )1321- 1265.م(، فرانچسكو  دانته  چون: 

بوكاتچو  جیوانی  1304.م(،   –  1374( پرتارك 

نویسنده گان  این  از  پس  بودند.  )1375-1313.م( 

ایتالیایی، می توان از افرادی چون اراسموس )1536-

)1592-1532.م(،  مونتنی  دو  میشل  1467.م(، 

میگل د رسوانتس )1616- 1547.م(، فرانسوا رابله 

)1553- 1495.م( و دیگرانی كه توانستند این جنبش 

را در زمینۀ ادبیات تثبیت كنند، نام برد.

فرانچسكو پرتاك، شاعر و پژوهش گر برجستۀ ایتالیایی، 

در  اومانیسم  اندیشۀ  و  رنسانس  جنبش  پیشگامان  از 

لقب  رنسانس«  »پدر  را  او  دورانت  ویل  اروپاست. 

متجدد«  انسان  »نخستین  را  وی  رنان  ارنست  و  داد 

خوانده است،  منظومۀ افریقای او را منتقدین »منظومۀ 

اومانیسم« نام دادند و خود در اثر »به یاد ماندنی ها« از 

این كه توانسته احیا كنندۀ دوران باستان باشد، احساس 

نویسنده،  بوكاتچو،  جیوانی  با  پرتارك  می كند.  غرور 

بود  همفكر  و  دوست  ایتالیایی،  پژوهش گر  و  شاعر 

ایتالیا سهمی  در  انسان گرایانه  اندیشه های  رشد  در  و 

مهم داشتند. »دكامرون« یكی از اشكال ابتدایی رمان 

رمان  این  در  است.  شده  شناخته  كوتاه  داستان  و 

رسگذشت ده مرد و زن جوان به تصویر كشیده شده كه 

از طاعون و آشفته گی های فلورانس در سال 1347.م، 

پناه  شهر  نزدیكی  در  آب وهوایی  خوش  دهكدۀ  به 

هر  روز،  ده  مدت  به  اقامت شان  مدت  در  و  می برند 

یك، ده داستان تعریف می كنند. دكامرون زنده گی مردم 

به تصویر  به روشنی  قرون وسطا،  اواخر  در  را  ایتالیا 

اثر جفری  می كشد. »قصه های كنرتبری« )1387.م( 

انگلیسی  نویسنده و شاعر  چارس )1400-1360.م( 

دو  مارگریت  اثر  1544.م(   -1548(« »هپتامرون  و 

حاصل  1549.م(   –  1492( فرانسوی  ملكۀ  ناوار، 

این  اكر  درون مایه های  می باشد.  تاثیرپذیری  این 

داستان ها، افشاگری های فساد حاكم بر دستگاه آبای 

احوال  عامه،  خرافات  كشیدن  تصویر  به  كلیسایی، 

اجتامعی زمانه و لذات جسامنی و دنیوی است. در 

فرانسه كتاب »گارگانتوا و پانتاگروئل« اثر فرانسوا رابله 

به  و  برخوردار شد  عوام  بین  در  محبوبیتی خاص  از 

كلیسا  و  دربار  طرف  از  هجوگونه اش  محتوای  دلیل 

طرد گردید، طوری كه نویسندۀ آن اثر مجبور گردید كه 

با نام مستعار كتابش را به چاپ برساند.

 

به  بلكه  نیست،  تاریخی  پروسۀ  یك  تنها  رنسانس  5ـ 

است  رنسانس  فرهنگ  در  بوركهارت«،  »یاكوب  زعم 

انسان«  و  جهان  »كشف  به  انسان  دوره  این  طی  كه 

نایل آمد. تنها اثری كه در ادبیات روایتی منثور ممیزۀ 

منثور می باشد،  ادبیات روایتی  دو دوران متفاوت در 

ساآودرا«،  رسوانتس  ِد  »میگل  شاهكار  بی شك 

فرزانۀ  )نجیب زادۀ  كیشوت«  »دن  اسپانیایی،  نویسندۀ 

دون كیخوته ِد المانچا( است. این اثر را »نقطۀ رشوع« 

و »تنها و مهم ترین نیای رمان« امروز دانسته اند. 

میالن كوندرا ـ نویسندۀ فرانسوی، چكسلواكی االصل 

ـ آثار خود را وامدار »دن كیشوت« می داند؛ اثری كه 

مانند  منونه یی  به  جهان  فرهنگ های  از  یك  هیچ  در 

در  عطفی  نقطۀ  كیشوت«  »دن  خورد.  برنخواهیم  آن 

ادبیات روایتی منثور به حساب می آید.

وجود  پیرنگ  و  سبك  در  بسیاری  نقایص  اثر  این  در 

دارد، اما شخصیت پردازی آن واقعًا زیبا طراحی شده 

است...

شواهدی كه بتوان برای این فرضیه برشمرد، تا این اثر 

بدین  دانست،  منثور  روایتی  ادبیات  در  ممیزه  یك  را 

رشح می باشد:

بخش  در  كیشوت«  »دن  پایان بخش  كلامت   :1-5

دوم، حكایت از آن دارد كه رسوانتس عمدًا در پی به 

هیچ  است.  بوده  پیشین  »رمانس«های  كشیدن  سخره 

ساختار  لحاظ  به  چه  كیشوت،  دن  كه  نیست  شكی 

رمانس ها  دربارۀ  نقیضه یی  درون مایه،  نظر  از  چه  و 

شهسوار  كیشوت  دن  است.  شهسواری  قصه های  یا 

است، نه قهرمان رمانس )با متام خصوصیاتی كه برای 

قهرمان ها در ادبیات روایتی منثور سنتی ذكر می شود(؛ 

روایت های  زمانۀ  از  دیرتر  كمی  كه  شهسواری 

شهسواری به دنیا آمده است. مبانی این نقیضه پردازی 

هامن رویارویی عامل ذهنی دن كیشوت با جهان واقع 

است كه برای بسیاری از خواننده گان آن، چیزی نیست 

كه در ذهن دن كیشوت می گذرد. همین تقابل، دومین 

مولفۀ بارزكنندۀ این اثر به عنوان رمان است.

ـ  شانزدهم  قرن  ـ  اروپا  در  داستانی  ادبیات   :2  –5

شكل گیری  در  كه  است  بوده  نیز  دیگری  آثار  شاهد 

اما  نبوده اند،  بی تاثیر  بعدی  ادوار  واقع گرای  رمان 

آن چه باعث ویژه بودن »دن كیشوت« می گردد، همین 

است.  اثر  در  موجود  ذهنیت  و  عینیت  میان  تقابل 

»دن كیشوت« منایندۀ ذهنیت عمل گرا و سانچوپانزا، 

منایندۀ عینیت عمل گرا در این اثر هستند. تخییل گرایی 

فراهم  را  فضایی  اصلی  شخصیت  دو  واقع بینی  و 

منوده تا زمینه یی گردد برای برجسته شدن این امر كه 

»دن كیشوت« دارای جنون است. آن چه در این تقابل 

امر  بدین  منتقدین  طرف  از  كمی  توجه  و  است  مهم 

شده است، شكل گیری شخصیت و شناخت شناسی 

مثابه خواننده  به  »دن كیشوت« است. »دن كیشوت« 

دنیای  در  و  دارد  نزدیك  ارتباطی  شهسواری  متون  با 

این متون استحاله می گردد، او نجیب زاده یی است كه 

دچار فقر و مسكنت شده و احساس هم ذات پنداری 

با قهرمانان رمانس می كند و به عنوان خواننده دارای 

تجربۀ  از  متأثر  ذهنیت  این  می شود.  خاص  ذهنیتی 

متنی است كه تبدیل به تجربۀ زنده گی می شود. ریكور 

معتقد است كه خواندن ادبیات شاید بر این امر استوار 

است كه »ما ناگزیر از گزینش نیستیم، بلكه می كوشیم 

این هامن  و  آن شخصیت هامنند شویم«  یا  این  با  تا 

كاری است كه دن كیشوت آن را به انجام می رساند. 

منثوِر مدرن( ادبیاِت روایتی  تاریخی، فلسفی و فرهنگی  پایگان  بر  )در آمدی 

ادبیاتعمارتشاهنشین
داستانی

مجید نصرآبادیتنظیم و تلخیص: زهره سمیعی بخش نخست
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ناجیه نوری   
برخی ها پروژۀ »تا« را به اشتباهی توتاپ نامیده و گفته 

اند که این پروژه از ترکمنستان آغاز و از راه ازبیکستان 

خواهد  انتقال  پاکستان  به  افغانستان  و  تاجیکستان  و 

یافت، در حالی که نام درست این پروژه »تا« است و به 

پاکستان هم منتقل منی شود.

خصوص  این  در  افغانستان  آب  و  انرژی  وزارت 

از  داخلی  مرصف  برای  تنها  "تا"  پروژۀ  که  می گوید 

کشوری  هیچ  به  و  شده  خریداری  ترکمنستان  کشور 

دیگری انتقال منی یابد. تا، برق حرارتی بوده و از آقینۀ 

برای  و  می شود  افغانستان  وارد  مستقیاًم   ترکمنستان 

مرصف داخلی افغانستان خریداری شده است.

روزنامۀ  به  آب  و  انرژی  سخنگوی  عبدالبصیرعظیمی 

نه  است  تا  پروژه  این  درست  نام  می گوید:  ماندگار 

شده  افغانستان  وارد  ترکمنستان  از  که   چرا  توتاپ، 

انتقال  کشوری  هیچ  به  و  بوده  داخلی  مرصف  برای  و 

منی یابد.

از  خط  این  کرد:   تاکید  آب  و  انرژی  سخنگوی 

تاجیکستان عبور منی کند و به پاکستان انتقال منی یابد، 

بل تنها برای مرصف داخلی افغانستان خریداری شده  و 

درحال حارض 500 میکاوات است که در آینده به 100 

میکاوات افزایش می یابد.

او گفت: این پروژه از آقینۀ ترکمنستان رشوع وارد والیت 

بغالن،  سمنگان،  بلخ،  جوزجان،  از  و  شده  فاریاب 

شاخه  دو  کابل  از  و  شده  کابل  وارد  پروان  سالنگ، 

لوگر،  به والیت های  پروژه  این  یک شاخه  که  می شود 

میدان  به سمت  دوم  پکتیکا و خوست و شاخه  پکتیا، 

وردک غزنی و قندهار انتقال می یابد و برای مرصف این 

والیت ها استفاده می شود.

تفاوت میان پروژه تا و کاسا یک هزار: 

از  که  است  افغانستان  داخلی  مرصف  برای  تا  پروژۀ 

 10 از  بیش  برای  و  شده  خریداری  ترکمنستان  کشور 

والیت برق توزیع می کند؛ اما افغانستان از پروژۀ  کاسا 

از  عبور  با  و  رشوع  قرقیزستان  کشور  از  که  هزار  یک 

تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می یابد، تنها 

حق عبور دریافت می کند.

مدت فعالیت پروژۀ کاسا یک هزار در یک سال پنج ماه 

آبی بوده و مدت  است؛ زیرا برق کاسا یک هزار برقی 

زمان آن به داشنت آب بسته گی دارد و در هفت ماه دیگر 

که آب کم است، بدون فعالیت می باشد.

 افغانستان از این پروژه پنج ماه در سال، 44 میلیون دالر 

پروژه های  برای  را  آن   %50 که  می گیرد  ترانزیت  حق 

انکشافی ولسوالی هایی که لین برق از آن عبور می کند 

مرصف می کند.

افغانستان  وارد خاک  تاجیکستان  از  عبور  با  پروژه  این 

شده و از کندز، بغالن، پنجشیر ، کاپیسا، شامل کابل، 

لغامن و ننگرهار به پاکستان انتقال داده می شود.

شش والیت و سی و چهار ولسوالی

بصیری عظیمی، در مورد پروژه کاسا 1000 می گوید: 

افغانستان از پروژۀ برق کاسا یک هزار فقط حق ترانزیت 

دریافت می کند، چرا که قمیت آن هشت سند فی کیلو 

وات در ساعت است و نظر به برقی که از ترکمنستان و 

اوزبیکستان  خریداری می شود، گران تر است.

به گفتۀ او: پروژۀ کاسا 1000 از قرغزستان رشوع، از 

تاجیکستان عبور کرده وارد افغانستان شده و به پاکستان 

انتقال میابد و افغانستان تنها حق ترانزیت دارد.

بر  در  را  کیلومرت   562 پروژه  این  اجرای  او:  گفتۀ  به 

را  برق  بایت  میکا  هزار  یک  اول  مرحلۀ  در  و  می گیرد 

ترانزیت می کند.

آقای عظیمی افزود: برای عملی شدن این پروژه تدابیر 

خاص امنیتی از طرف  ارگان های امنیتی در نظر گرفته 

تدارکاتی  پروسه های  متامی  حارض  حال  در  و  شده 

واقعیت های  با  که  کردند  تعهد  کمپنی ها  و  شده  انجام 

موجود این چهار کشور این پروژه را به پیش بربند. 

او گفت ما پنج ماه حق ترانزیت دریافت می کنم که پول 

آن 44 میلیون دالر می شود.

او اضافه کرد: ما تفاهم نامه داریم که در هفت ماه بدون 

برق از این خط از انتقال برق اوزبکستان و ترکمنستان 

و یا هم از منابع داخلی استفاده کنیم تا از این طریق نیز 

بتوانیم حق ترانزیت دریافت کنیم.

سخنگوی وزارت انرژی و آب می گوید:  بانک جهانی 

36 میلیون دالر را از طریق حکومت افغانستان به خاطر 

این خط  مسیر  در  که  ولسوالی  اقتصادی 23  انکشاف 

قرار دارند؛ رسمایه گذاری خواهد کرد.

او همچنان گفت:  به اضافه کمک بانک جهانی از هر 

ترانزیت می شود صفر اعشاری یک  کیلو وات برق که 

سند جمع آوری شده و 50 فیصد آن به شکل مشخص 

مرصف  به  ولسوالی  همین  اقتصادی  انکشاف  برای 

خواهد رسید.
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ابوبکر مجاهد
ادارۀ گارنیزویـون کابـل طـی اعالمیه یـی گفتـه بود که 

درصـورت ایجاد مشـکالت، حمالت انتحـاری، ماین 

گـذاری و حمالت راکتی در مسـیر راه پیامیی و محل 

تجمـع تظاهرکننـده گان، افـراد بانی ایـن راه پیامیی نزد 

دولـت و نهادهـای عدلـی و قضایی کشـور پاسـخگو 

. هستند

جـرنال گل نبـی احمـدزی، رییـس پولیـس کارنیزیون 

کابـل دوشـنبه شـب ) 27 ثـور ( اسـامی ۱۸ تـن را به 

عنوان بانیان و مسـووالن راه انـدازی تظاهرات جنبش 

روشـنایی اعـالم کرد.

وقـوع  صـورت  در  کـه  بـود  گفتـه  احمـدزی  آقـای 

حمـالت تروریسـتی ماننـد انتحاری، مبب گـذاری و 

حمـالت راکتـی در مسـیر راه پیامیـی و محـل تجمـع 

قانـون  و  دولـت  نـزد  افـراد  ایـن  کننـده گان  تظاهـر 

پاسـخگو انـد. محمـد کریـم خلیلـی، رهـرب حـزب 

وحـدت اسـالمی و معـاون رییـس جمهـور  پیشـین، 

امـور در زمـان ریاسـت  اداره  صـادق مدبـر، رییـس 

پـدرام،  لطیـف  بهـزاد،  احمـد  کـرزی،  جمهـوری 

ناهیـد فریـد و عـارف رحامنـی چهـار عضـو مجلس 

مناینـده گان شـامل ایـن لیسـت انـد. 

همچنـان، اسـامی سـید حسـین انـوری، سـید هـادی 

هـادی و عزیزالله شـفق و محمد اکـربی از چهره های 

جهـادی، عزیز رویـش، رمضان حسـین زاده، ذوالفقار 

امیـد، داوود ناجـی، جـواد سـلطانی، ذکـی دریابـی، 

جعفـری و آصف آشـنا نیز بـه عنوان بانی هـای اصلی 

راه  انـدازی ایـن تظاهـرات معرفی شـده اند.

در همیـن حـال،  و در هـامن دوشـنبه شـب، برخـی 

از جاده هایـی کـه بـه طرف ریاسـت جمهـوری و اداره 

امـور، صـدارت، وزارت دفـاع و... منهتی می شـوند، 

دیـوار  و  کانتیرنهـا  توسـط  مـرتی  کیلـو  چندیـن  در 

های سـمنتی به روی عابرین مسـدود سـاخته شـدند؛ 

رویـدادی کـه در گذشـته مانند نداشـته اسـت.

روند گذاشـنت کانتیرنهـا در جاده های منتهـی به ارگ، 

از دوشـنبه شـب آغـاز و تـا صبـح روز گذشـته ادامـه 

یافـت و همـه این خیابان هـای به روی عابرین مسـدود 

شدند.

شـامری از آگاهـان این عمل دولـت را مانعی در برابر 

ابـزار آزادی بیان و حقوق شـهروندی دانسـته  ترصیح 

می کننـد کـه ایـن کار دولـت نقـض قانـون اساسـی 

اسـت. ماده سـی و ششـم قانون اساسـی بیان می کند 

کـه اتبـاع افغانسـتان حـق دارنـد بـرای تأمـني مقاصد 

جايـز و صلـح آميز، بـدون حمل سـالح، طبـق قانون 

اجـامع و تظاهـرات منايند.

هشـدار بـه برخـی از چهره هـای سـازمان دهنـده در 

راه پیامیـی، مسـدود کـردن خیابان هایـی کـه به طـرف 

توسـط  می شـوند؛  منتهـی  جمهـوری  ریاسـت 

کانتیرنهـا، تعطیـل کـردن ادارات ملکی ماننـد بانک ها 

اسـت. آورده  به وجـود  را  هایـی  نگرانـی   ... و 

برخـی هـا بـاور دارند که دولـت با ایـن کار می خواهد  

حقـوق  و  تضعیـف  را  شـهروندان  سیاسـی  جـرأت 

شـهروندی آنـان را سـلب کند.

افغانسـتان  ایـن کار حکومـت  از شـهروندان  برخـی 

خودکامـه گـی دانسـته می گوینـد کـه دولـت بـا ایـن 

کار رنـگ  و بویـی نظامـی به خـود گرفته اسـت، نظام 

نیمـه دموکراتیـک حاکـم در کشـور که بـه اثـر قربانی  

میلیون هـا شـهید و مجـروِح مـردم مظلـوم افغانسـتان 

بـه دسـت آمـده، کـم کـم بـه یـک حاکمیـت نظامـی 

تغییـر چهـره می کنـد و نشـود که بـه حاکمیـت مطلقه  

نظامـی، بینجامـد. در آن وقـت زبانـۀ اسـبتداد بسـان 

اژدهـا همـۀ دسـت آوردهای مـردم  را خواهـد بلعید و  

مـردم زیـر یـوغ ظلم و اسـتبداد قـرار خواهنـد گرفت.

بنابرایـن، جامعـه  جهانـی و کشـورهای کمـک کننـدۀ 

افغانسـتان بایـد متوجه ایـن اعامل  خاموشـانه و خطر 

نـاک باشـند  کـه نشـود روزی حالت اضطـراری اعالم 

بـاالی مـردم تحمیـل کننـد.   را  و حاکمیـت نظامـی 

حامیـان بیـن املللـی افغانسـتان ، سیاسـیون و جامعه 

جهانـی بایـد مواظـب اعـامل و رفتـار افـرادی کـه در 

داخـل نظام دسـت به انحصـار گرایی،  سـلب حقوق 

شـهروندی و آزادی بیـان می زننـد باشـند و نگذارنـد 

کـه جامعـه افغانسـتان یـک بـار دیگر دسـتخوش یک 

مشـت انسـان هایی شـود که نـه بـه آزادی بیـان اعتقاد 

دارنـد و نـه حقوق شـهروندی را پـاس می دارند. مردم 

افغانسـتان بایـد بـه ایـن انسـان ها تفهیـم کننـده که در 

قـرن 21 کـه عـرص آگاهـی و تکنالوژی اسـت، عرص 

برابـری و حقـوق شـهروندی اسـت، زور گویـی بـه 

هیـچ وجـه جواب گـوی بـه مـردم نیسـت. اینجـا هـر 

رفتـار پیامـدی دارد که مسـوولیت آن بـه دوش محرک 

اسـت. آن  اصلی 
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دولت چـهره بـدل مـی کنـد؟

»تا« است نه »توتاپ«

همایش مدنی بزرِگ دیروز 

در آیینۀ آجندای ملی
احمدولی مسعود

آن چــه ســال ها قبــل نگاشــته ام، امــروز بایــد همۀمــان 

ــه باشــیم کــه: "در افغانســتان از نقطه نظــر فکــری و  دریافت

ــم  ــل ه ــش در مقاب ــرد و دو بین ــل دو رویک ــی حداق ارزش

ــف، در عرصه هــای  ــروی مختل ــن دو نی ــد. ای ــرار گرفته ان ق

اندیشــه،  روش،  جهان بینــی،  دیدگاه هــا،  ارزشــی، 

ــا  ــم تفاوت ه ــا ه ــر ب ــای دیگ ــا از عرصه ه ــت و بس سیاس

ــروی و  ــا پی ــه ب ــی ک ــد. نیروهای ــق دارن ــاِت عمی و اختالف

ــالش  ــواره ت ــت هم ــنتی از سیاس ــۀ س ــدودۀ اندیش در مح

ــا انحصــار قــدرت، شخصی ســازی سیاســت،  داشــته اند ب

ــه  ــم نگ ــال و عقی ــا اغف ــی و ب ــای قوم ــتفاده از کارت ه اس

داشــنت و اســتفاده های نامــرشوع تاریخــی از قــوم، زبــان، 

دیــن و مذهــب، افغانســتان را بــه گذشــته ها رجعــت دهنــد؛ 

هــر تحــول و پدیده یــی را بــر اســاِس دیدگاه هــای شــخصی 

و آجنداهــای سیاســی منفعتــی خودشــان می ســنجند و در 

از  بیشــرت  موضع گیری های شــان،  و  سیاســت گذاری 

ابــزار کهنــۀ سیاســی اســتفاده می برنــد و کمــرت معتقــد بــه 

ــۀ  ــا از پروس ــند. حت ــت می باش ــو در سیاس ــای ن پدیده ه

ــًا در  ــتان، دقیق ــی از تروریس ــِت دل جوی ــا سیاس ــح ب صل

راســتای اهــداف خودشــان و رسکــوب و بــه حاشــیه رانــدِن 

حریفــان سیاســی، فکــری و ارزشــی اســتفاده می کننــد. در 

ــا هــم مشــرتکات ارزشــی  جانــب مقابــل، نیروهایــی کــه ب

ــکیل  ــتان را تش ــۀ افغانس ــق جامع ــت مطل ــد و اکری دارن

ــروزی  ــای ام ــد و دیدگاه ه ــای جدی ــه ارزش ه ــد، ب می دهن

ــدۀ  و مولفه هــای حقــوق انســانی، روش دموکراســی و پدی

ــند  ــد می باش ــی معتق ــعۀ سیاس ــی و توس ــت اجتامع عدال

ــردد." ــزوده می گ ــان اف ــداد آن ــه تع ــر روز ب ــه ه ــه البت ک

امــا آنانــی کــه دغدغــۀ دسرتســی بــه بــرق را دارنــد، 

ــد  ــه مقص ــره ب ــیری، باالخ ــر مس ــه از ه ــند ک ــن باش مطمی

ــودم،  ــته ب ــل نگاش ــۀ قب ــه دو هفت ــید. چنان چ ــد رس خواهن

ــه  ــرای هم ــت ب ــت، عدال ــۀ حکوم ــه در برنام ــدوارم ک امی

ــرای مــردم و مناطــق محــروم  ــت ب ــا در نظرداشــِت اولوی ب

ــد.  ــده باش ــده ش گنجانی

ــر  ــیار ُپراهمیت ت ــیار بس ــرق، بس ــه ب ــبت ب ــه نس ــا آن چ ام

اســت، انگیــزۀ و اراده یــی اســت کــه در وجــود مردمــان این 

ــد  رسزمیــن، به خصــوص نســل جــوان کشــور، بــرق می زن

ــد.  ــش می کن ــنایی پخ و روش

انســانی،  سیاســت  عدالت خواهــی،  آگاهــی، 

ســازمان دهی،  ارتباطــات،  حق طلبــی،  ارزش محــوری، 

بســیج مردمــی و... همــه از جملــه پدیده هایی انــد کــه 

ایــن هامیــش بــزرگ مردمــی را تاریخــی، برجســته و محرتم 

می ســازند. ایــن را می گوینــد مرحلــۀ گــذار از رعیــت 

بــودن بــه شــهروندمحوری، مرحله یــی کــه بــه جــای 

حکومــت و هــر رهــربی، مــردم بــه آن رســمیت بخشــیدند، 

ــا  ــن قرن ه ــن رسزمی ــدۀ ای ــان رنج دی ــه مردم ــی ک مرحله ی

در انتظــارش بــه رس می بردنــد. ســدی را کــه حاکــامن 

مســتبد در برابــر ارادۀ مــردم بــه وجــود آورده بودنــد، اکنــون 

ــد در  ــدی منی توان ــچ س ــر هی ــت و دیگ ــه اس ــرو ریخت ف

ــتد.  ــردم بایس ــِق م ــت و ارادۀ برح ــر خواس براب

پیــام ایــن هامیــش بــزرگ مدنــی و تاریخــی را بایــد 

گرامــی داشــت و تکریــم منــود و مشــعل راه جامعــۀ خــود 

ــرق  ــیدن ب ــه رس ــی ب ــرتاض مدن ــن اع ــن ای ــاخت. ممک س

بیانجامــد و یــا هــم نیانجامــد، ممکــن در مســیر راه اخــالل 

ــا  ــردد و ... ام ــه گ ــود، معامل ــی ش ــیر توطیه ی ــردد، اس گ

ــد،  آن چــه کــه در حافظــۀ جمعــی و حافظــۀ تاریــخ می مان

عظمــت و شــکوه مردمــی ایــن هامیــش بــزرگ اســت کــه 

تحقــق عدالــت و برچیــده شــدِن تبعیــض را از گلــوی 

یــک ملــت فریــاد کشــید. ایــن هامیــش خــودش روشــنایی 

اســت کــه بــرای همیــش نورافشــانی خواهــد کــرد و هیــچ 

و  تابنده گــی  مانــع  توانســت  نخواهــد  تاریک اندیشــی 

ــردد. ــِش آن گ درخش

ــون  ــارک و میم ــاز مب ــد آغ ــمند را بای ــت ارزش ــن حرک ای

دانســت، نــه فقــط بــرای یــک قــوم، بلکــه بــرای افغانســتان 

جدیــد، بــرای نســل جدیــد، بــرای شکســنت حصــار 

قــدرت و ثــروت، و بــرای همــدل و همصــدا شــدِن مــردم 

افغانســتان در راســتای همزیســتی دوســتانه و ســاخنت 

ــوخته اند  ــا س ــرست آن نفس ه ــه در ح ــعادمتند ک ــدۀ س آین

و خاکســرت شــده اند. 

ــته و  ــه گذش ــت ب ــان رجع ــمکش می ــروز، کش ــش ام هامی

ــال ها  ــه را س ــت آن چ ــرد؛ درس ــم ک ــده را مجس ــیم آین ترس

ــودم. ــته ب ــی نگاش ــدای مل ــل در آجن قب
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پـس از دو مـاه و نیـم مذاکـرات فـرشده بـا هیـأت حزب 

نهایـی شـد و روی  تقريبـًا  ایـن گفت وگوهـا  اسـالمی، 

متـام مـوارد مـورد بحـث، بـه توافـق رسـیدیم و آخریـن نشسـت را روز 

گذشـته، یکشـنبه بیسـت و ششـم ماه روان با آنان داشـتیم و روی بیست 

و پنـج مـاده تقریبـًا بـه توافـق رسـیدیم و جانـب حـزب اسـالمی، متام 

مـواردی را کـه قبـاًل قبـول نداشـتند، پذیرفتند.

اکنـون و پـس از انجـام گفت وگوهـا، ایجـاب می کند که ایـن توافق نامه 

را بـه منظـور مشـوره و بررسـی های بیشـرت و نهایـی بـه شـورای عالـی 

صلـح و هم چنـان بـه حکومـت وحـدت ملـی، ارسـال مناییم.

امـا آنچـه کـه قابـل تأمـل و دقـت اسـت ایـن اسـت کـه قبـل از پایـان 

موفقانـه مذاکـرات، شـایعاتی مبنـی بر اینکه گویا سـاالنه چهـار میلیون 

دالـر بـه گلب الدیـن حکمتیـار داده خواهـد شـد، رس زبان هـا افتـاده و 

سـبب نگرانـی مـردم شـده اسـت، مـن بـا رصاحـت می گویـم کـه ایـن 

خـرب از هـر منبعـی کـه نـرش شـده اسـت بی اسـاس و مـردود اسـت و 

همچـو موضوعـی اصـاًل مطـرح نگردیـده و مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 

. ست ا

در عیـن حـال، قابـل تذکـر اسـت کـه تصمیـم نهایـی در مـورد امضای 

توافق نامـۀ صلـح با آقـای حکمتیار، بعد از انجام بررسـی و مشـوره های 

الزم، گرفتـه خواهد شـد.

جـا دارد بـه ایـن مسـأله هـم بپـردازم و تأکیـد منایـم، متـام آنچـه راکـه 

مـا در جریـان مذاکـرات انجـام داده ایـم، با نظر داشـت مصالـح علیای 

کشـور، عدالـت اجتامعی و تامین صلـح و ثبات دایمی در کشـور بوده 

و هیـچ گامـی بر خالف خواسـت مردم و مصلحت آنان برداشـته نشـده 

است. 

همچنـان و بـا کامل تأسـف بایـد بگویم کـه افواهات دیگـری نیز پخش 

شـده اسـت کـه گویـا، زندانیـان حزب اسـالمی بـی هیچ قیـد و رشطی 

از زندان هـا رهـا خواهنـد شـد کـه کامـاًل نادرسـت اسـت. براسـاس 

مذاکراتـی کـه در ایـن مـدت بـا هیـأت حزب اسـالمی صـورت گرفت، 

بـه این مسـأله پرداخته شـد؛ امـا مرشوط بر اینکـه، آنعـده از زندانی های 

سیاسـی حـزب اسـالمی کـه ادعـای حـق العبـدی برعلیـه شـان وجود 

نداشـته باشـد، مرتکب جرایم جنایی نشـده باشـند، بعـد از تضمینی که 

از طـرف حـزب اسـالمی داده می شـود که این افـراد، دوبـاره به صفوف 

رابطـه  تروریسـتان  بـا  و  منی گیرنـد  سـالح  منی پیوندنـد،  مخالفیـن 

برقـرار منی کننـد، رهـا خواهنـد شـد. آنهـم بعـد از منظوری کمیسـیون 

اختصاصی یـی کـه بـه منظـور تثبیت دقیـق هویت ایـن زندانیـان، ایجاد 

می شـود و رییـس جمهـور آن را توشـیح منایـد.

در اخیـر می خواهـم بگویـم کـه با حزب اسـالمی افغانسـتان بـه رهربی 

آقـای حکمتیـار، مطابـق مقـررات و پرنسـیپ هایی کـه شـورای عالـی 

صلـح دارد و بـر اسـاس آن، هـر شـخص و گروهـی که در همسـویی با 

آن، بـه رونـد صلـح بپیونـدد، از امتیازاتـی که در نظر گرفته شـده اسـت 

برخـوردار مـی شـود، تعامـل خواهد شـد و متام.
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ورزش

ــل  ــازمان مل ــان س ــور پناهجوی ــی ام ــیونر عال ــدی، کمیس ــو گران فیلیپ

ــدل شــده اند  ــی ب ــی جهان ــه پدیده ی ــان ب متحــد هشــدار داد، پناهجوی

ــاز دارد. ــی نی ــی جهان ــا آن، به واکنش ــه ب ــه مقابل ک

ــه »تعــداد معــدودی  ــد ب ــدی گفــت کــه کشــورهای بیشــرتی بای گران

از کشــورهای میزبــان« کــه فشــار ناشــی از چنیــن بحرانــی را تحمــل 

ــد. ــک کنن ــد، کم می کنن

ــو در  ــون پناهج ــد از 20 میلی ــک درص ــرت از ی ــال کم ــزود: پارس او اف

ــدند. ــکان داده ش ــان( اس ــور میزب ــر از کش ــری )به غی ــورهای دیگ کش

ــوان  ــود را به عن ــت خ ــن 94( فعالی ــوری )دی-بهم ــه جن ــدی ک گران

ورود  گفــت:  کــرد،  آغــاز  پناهجویــان  امــور  عالــی  کمیســیونر 

ســوری ها به عنــوان پناهجــو حتــا بــه رشق آســیا و کاراییــب نشــان داد 

کــه »پدیــدۀ مهاجــرت تــا چــه انــدازه جهانــی شــده اســت و از ایــن رو 

به واکنشــی جهانــی نیــاز دارد.«

ــدود  ــر دوش مع ــون ب ــی اکن ــن بحران ــی از چنی ــار ناش ــزود: فش او اف

ــان صدهــا هــزار پناهجــو هســتند و ایــن  کشــورهایی اســت کــه میزب

کشــورها به طــور معمــول به مراکــز درگیــری و جنــگ نزدیــک هســتند 

ــر  ــت نف ــا هش ــت ی ــکل از هف ــان متش ــور کمک رس ــد کش ــط چن و فق

ــورها  ــد. کش ــش دارن ــی نق ــع مال ــن مناب ــد در تأمی ــا 90 درص 80 ت

بایــد در تحمــل چنیــن فشــار و کمک هایــی رشیــک شــوند، در 

ــا  ــا، مخالفت ه ــود، واکنش ه ــوازان موج ــدم ت ــورت، ع ــن ص ــر ای غی

ــت در  ــا در نهای ــت و م ــد داش ــی خواه ــا را در پ ــدن مرزه و بسته ش

مســوولیت خــود در کمــک بــه پناهجویــان شکســت خواهیــم خــورد.

ــیری  ــران مس ــاره مهاج ــکان دوب ــاخت: اس ــان س ــدی خاطرنش گران

اســت کــه بایــد بــا جســارت بیشــرتی طــی شــود به ویــژه بــا توجــه بــه 

این کــه کمــرت از 200 هــزار نفــر از جمعیــت 20 میلیونــی پناهجویــان 

-رصف نظــر از آواره گان داخلــی- بایــد از ســوی کشــور دیگــری 

ــوند. ــکان داده ش اس

او افــزود: جابه جایــی جهانــی کــه اکنــون بــه 60 میلیــون نفــر رســیده 

ــاز دارد.  ــی نی ــکاری همه گان ــذاری و هم ــی رسمایه گ ــت، به نوع اس

ــب  ــون کس ــی همچ ــه به دالیل ــتند ک ــانی هس ــز کس ــده به ج ــن ع ای

ــد. ــرت می کنن ــره مهاج ــد و غی درام

ایــن مقــام ســازمان ملــل تصدیــق کــرد کــه خــروج از ایــن بحــران بــه 

ــورها  ــی کش ــم برخ ــاز دارد و تصمی ــوار نی ــی و دش ــرات طوالن »مذاک

ــد  ــران کارام ــرش مهاج ــودداری از پذی ــا و خ ــنت مرزه ــه بس از جمل

نیســت.

ــکا  ــوری امری ــا رییس جمه ــاراک اوبام ــی ب ــت خارج ــاور سیاس مش

ــان  ــان در پای ــهر جاپ ــی دو ش ــاران امت ــبب مبب ــکا به س ــت، امری گف

ــت. ــد خواس ــوزش نخواه ــی دوم پ ــگ جهان جن

ســوزان رایــس، در برنامه یــی دربــارۀ ســفر قریب الوقــوع اوبامــا 

ــم.  ــوزش منی خواهی ــا پ ــدادی م ــر روی ــت: در ه ــیام، گف ــه هیروش ب

ــبب  ــی به س ــون پوزش خواه ــیام همچ ــا به هیروش ــفر اوبام ــیر س تفس

ــود. ــد ب ــتباه خواه ــته یی اش ــزار هس ــگ اف ــن جن ــتفاده از اولی اس

ــۀ  ــا به هیروشــیام در هفت ــان اعــالم خــرب ســفر اوبام کاخ ســفید از زم

ــا ایــن نظــر را کــه ایــن ســفر به عنــوان  گذشــته تــالش کــرده اســت ت

ــود، رد  ــوب ش ــته یی محس ــاران هس ــرای مبب ــی ب ــک پوزش خواه ی

کنــد.

ــت  ــکا درخواس ــدۀ امری ــاالت متح ــان از ای ــردم جاپ ــزود، م ــس اف رای

پــوزش نکرده انــد.

ــز هســت، از اظهــار نظــر  ــی کاخ ســفید نی ــت مل او کــه مشــاور امنی

امریــکا  وقــت  رییس جمهــوری  ترومــن  هــری  تصمیــم  دربــارۀ 

به مببــاران شــهرهای هیروشــیام و ناکازاکــی در ششــم و نهــم حــوت 

ســال 1945 کــه شــش روز پــس از آن جاپــان در جنــگ تســلیم شــد، 

ــرد. ــودداری ک خ

ــه  ــت ک ــی حاکی س ــیام و ناکازاک ــهرداری های هیروش ــای ش گزارش ه

در ایــن انفجارهــا بیــش از 210 هــزار نفــر، کــه اکــر آن هــا شــهروندان 

ــن انفجارهــا  ــد، کشــته شــدند. عــوارض ناشــی از ای غیرنظامــی بودن

هنــوز هــم دامن گیــر مــردم جاپــان و بازمانــده گان ایــن حادثــه 

ــت. ــت ناک اس دهش

بســیاری از امریکایی هــا به ویــژه کســانی کــه ســابق بــر ایــن در جنــگ 

ــان را  ــته یی جاپ ــاران هس ــه مبب ــد ک ــن باورن ــر ای ــته اند ب ــت داش دس

ــدادی از  ــان تع ــا ج ــد ت ــث ش ــرد و باع ــگ وادار ک ــلیم در جن به تس

ــازان امریکایــی در نتیجــۀ ایــن اقدامــات تلــف نشــود. رسب

بــاراک اوبامــا اولیــن رییس جمهــوری امریکاســت کــه در زمــان 

ــرد. ــد ک ــد خواه ــیام بازدی ــام از هیروش ــن مق ــنت ای داش

ــازده  ــب ی ــا کس ــور ب ــدوی کش ــاالن تکوان ــای بزرگ س ــکاران رده ه ورزش

ــت  ــا دس ــن رقابت ه ــی ای ــام قهرمان ــتان به مق ــای تاجکس ــدال از رقابت ه م

ــد. یافتن

ــک  ــی املپی ــۀ مل ــدوی کمیت ــور عمــری، مســوول فدراســیون تکوان عبدالصب

گفــت کــه رقابت هــای آزاد تکوانــدو از دو روز قبــل در شــهر دوشــنبۀ 

تاجکســتان درســه ردۀ ســنی میــان ورزشــکاران ایران، افغانســتان، تاجکســتان 

و ازبکســتان آغــاز شــد و مســابقات ورزشــکاران ردۀ بزرگ ســاالن امــروز بــا 

قهرمانــی افغانســتان پایــان یافــت.

ــدوی بزرگ ســاالن کشــور دو مــدال طــال، ســه  ــم تکوان ــه عمــری، تی به گفت

مــدال نقــره و شــش مــدال برونــز را کامیــی کردنــد .

ــاالن،  ــنی نونه ــای س ــد در رده ه ــای تکوان ــرد، رقابت ه ــالوه ک ــری ع عم

ــا  ــز ب ــا نی ــن بخش ه ــور در ای ــکاران کش ــان دارد ورزش ــوز جری ــان هن جوان

روحیــۀ خوبــی در برابــر حریفان شــان می رزمنــد .

ــر  ــی کــه در براب ــا درخشــی خوب ــم عمــری، ب وهــاب ځاځــی و محمــد نعی

به گــردن  را  رقابت هــا  ایــن  طــالی  مدال هــای  داشــتند،   حریفان شــان 

ــد . آویختن

ساالنه  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  که  می دهد  نشان  سطحی  محاسبۀ  یک 

افغانستان درآمدی  مثل  برای کشوری  که  دارد  دالر  میلیون  از 5  بیش  درآمدی 

فوق العاده بزرگ محسوب می شود.

در کنگرۀ فیفا تصمیم گرفته شد که هر عضو به مدت 4 سال مبلغ 5 میلیون دالر 

از این نهاِد اداره کنندۀ فوتبال جهان دریافت کند.

هدف این برنامه این است تا فدراسیون های عضو هر چه بیشرت تقویت شوند و 

در نتیجه فوتبال کشورهای عضو رشد کند.

فیفا در مدت 4 سال مبلغ 1.6 میلیون دالر به هر عضو پرداخت می کرد که این 

خود نشان گر چرخش 360 درجه یی در تصمیم جدید کنگرۀ فیفا است. منبع 

این کمک، درآمد فیفا از برگزاری مسابقات جام جهانی است.

بنابر تصمیم فیفا، هر فدراسیون عضو ساالنه مبلغ 750 هزار دالر را می تواند 

در ساخت چمن های فوتبال، برگزاری مسابقات و فوتبال بانوان خرج کند.

فدراسیون های عضو هم چنین می توانند ساالنه مبلغ 500 هزار دالر را روی 

کارهای اداری و مدیریتی به مرصف برسانند.

در  دالر  میلیون  یک  مبلغ  تا  باشند  نیازمند  که  به فدراسیون هایی  هم چنین  فیفا 

جریان یک سال کمک خواهد کرد.

و هم چنین هزینه های  کارورزی  برنامۀ  فوتبال،  به خریداری وسایل  این کمک 

تیم های بانوان و تیم های جوانان در مسابقات بین املللی اختصاص داده شده 

است.

)مثل  منطقه یی  به فدراسیون های  دالر  میلیون  یک  ساالنه  فیفا  دیگر،  طرف  از 

فدراسیون فوتبال مرکز آسیا( خواهد پرداخت تا هزینه تیم های بانوان و تیم های 

جوانان از آن پرداخت شود.

فیفا هم چنین چندین شاخص را مطرح کرده که با برآوردن هر کدام، عالوه بر 

مبلغ 100 هزار دالری که ساالنه پرداخت می شود، 50 هزار دالر دیگر نیز در 

برابر هر شاخص پرداخت می شود.

فنی،  مدیر  یک  استخدام  ُکل،  دبیر  یک  استخدام  از  عبارت  شاخص ها  این 

برگزاری لیگ مردان، برگزاری لیگ بانوان، برگزاری لیگ جوانان، برگزاری لیگ 

جوانان بانوان، طرح اسرتاتژی توسعه و بهبود فوتبال بانوان، برنامۀ عملکرد و 

و  اسرتاتژی رشد  و  پایه  فوتبال  توسعۀ  و  اسرتاتژی رشد  حساب دهی خوب، 

توسعه داوری می باشند.

به فدراسیون  دالر  هزار   400 حدود  سال  هر  در  نیز  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

فوتبال افغانستان کمک می کند.

از  یکی  است.  فیفا  سوی  از  بیشرت  نظارت  با  توام  به اعضا  کمک  افزایش 

موارد نظارت این است که هر فدراسیون عضو باید نتیجه گزارش حسابرسی 

هزینه های خود را در پایان هر سال برای عموم منترش کند.

فدراسیون فوتبال افغانستان هم چنین از بعضی برنامه های خاص فیفا مثل پروژه 

گل و هم چنین پروژۀ Performance سود می برد.

نیز  دیگر  و چند کشور  انگلستان  آملان، جاپان،  از جمله  تعداد کشورها  یک 

فدراسیون فوتبال افغانستان را کمک نقدی و غیر نقدی می کنند.

برگزاری  از  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  درآمد  از  دیگر  بزرگ  قسمت  یک 

تورمننت حاصل می شود.

عالوه بر این، رشکت هایی مثل »الکوزی« حامی مالی تیم ملی فوتبال افغانستان 

هستند و مبلغ 300 هزار دالر از حساب این رشکت به طور ساالنه برای حامیت 

از تیم ملی افغانستان پرداخت می شود.

افغانستان مانند سال های پیش هنوز هم مشکل  با این هم، فدراسیون فوتبال 

بودجه یی خود را مطرح می کند و زمینۀ آماده گی درست تیم های ملی کشور را 

فراهم منی کند.

انتخابات ریاست و سایر مقام های انتخابی فدراسیون فوتبال در ادامۀ امسال 

این  نامزدان  که  شاخص هایی  از  یکی  باشد  خوب  شاید  و  می شود  برگزار 

پست ها مطرح می کنند، نحوه مدیریت امور مالی فدراسیون فوتبال باشد.

مقابله با بحران پناهجویی 
به واکنش جهانی نیاز دارد

مشاور اوباما:
امریکا به سبب بمباران هسته یی 

جاپان پوزش نمی خواهد

تکواندو کاران کشور افتخار آفرینی کردند

درآمد ساالنۀ فدراسیون 

فوتبال افغانستان چقدر است؟

کاوه آهنگر

کانتیرن تا کانتیرن است

مقاومــت  زمــان  ســال های  اولیــن  در  اســت  یــادم 

ــا   ــرق آس ــات ب ــری از تعرض ــرای جلوگی ــب ب آمرصاح

روش هــای  پاکســتانی ها  و  القاعــده  نیرو هــای  و  طالبــان  رسیــع 

ــن  ــا ای ــن روش ه ــی از ای ــود. یک ــرده ب ــاد ک ــۀ را ایج ــی خالقان دفاع

ــر  ــد، ب ــز بودن ــه و یــک نــوک تی ــود کــه میخ هــای کــه دارای ســه پای ب

ــه  ــان از منطق ــر طالب ــه موت ــی ک ــا زمان ــوند ت ــه ش ــاده انداخت روی ج

عبــور می کنــد نــه یــک تایــر، بلکــه ســه یــا هــر چهــار تایــر آن پنچــر 

ــن کار  ــرای ای ــود. ب ــته ش ــان کاس ــرشوی طالب ــت پی ــود و از رسع ش

ــازند  ــه بس ــه پای ــای دارای س ــا میخ ه ــود ت ــش داده ب ــب فرمای آمرصاح

ــه کار میــخ را می کــرد و به هــر حالتــی کــه آن هــا در رسک  کــه هــر پای

ــخ  ــن قــرار می گرفــت و یــک می ــه در زمی ــه می شــدند، ســه پای انداخت

بــاال می مانــد کــه هــامن میــخ تایــر موتر هــا را پنچــر می کــرد. 

ــان را در  ــن طالب ــای داتس ــه و موتر ه ــطۀ نقلی ــا واس ــک ده ه ــن تاکتی ای

شــعله های راکت هــای »آر پــی جــی« مجاهدیــن ســوختاند.

ــود. آمرصاحــب  ــر روی رسک هــا ب ــرن ب تاکتیــک دیگــر گذاشــنت کانتی

ــرن  ــان به کانتی ــی طالب ــرد و وقت ــدود می ک ــا مس ــا کانتیرن ه ــا را ب رسک ه

می رســیدند، تــا فرصــت می یافتنــد کــه کانتیــرن را از رسک کنــار 

ــا وارد  ــر آن ه ــی ب ــد و تلفات ــه می کردن ــا حمل ــن به آن ه ــد، مجاهدی بزنن

ــی  ــه وقت ــود ک ــوره داده ب ــب مش ــی به آمرصاح ــدًا کس ــد. بع می کردن

کانتیــرن را می گذاریــم، درونــش را از مــواد منفجــره ُپــر کنیــم تــا وقتــی 

ــود. از  ــر ش ــرن منفج ــد، کانتی ــا کنن ــد آن را جابه ج ــان بخواهن ــه طالب ک

ــات  ــه تلف ــا در راه شــاملی منفجــر شــدند ک ــا دو ســه ت ــن کانتیرن ه ای

ســنگینی به طالبــان داد و همچنــان در راه بگــرام نیــز یــک دو تــا منفجــر 

ــد از  ــرن را در رسک می دیدن ــه کانتی ــن ک ــان همی ــدًا طالب ــدند. بع ش

ــدند. ــک منی ش ــه آن نزدی ــرس ب ت

و  پاکســتان  تجــاوز  برابــر  در  بودنــد  ســدی  کانتیرن هــا  آن  و... 

عرب هــای القاعــده و طالبــان متعصــب و متحجــر، امــا امــروز 

ــب  ــه از جان ــای ک ــتیم، کانتیرن ه ــهر هس ــا در ش ــاهد کانتیرن ه ــا ش م

ــان گذاشــته  ــرا راه اهورایی ــی ف ــام حکومــت وحــدت مل ــی به ن اهریمن

شــده اســت. نــربد امــروز نــربد هــزاران ســالۀ روشــنایی و تاریکــی، نور 

ــت.  ــتی اس ــی و زش ــت، زیبای و ظلم

فیـسبـوک نـــامــه
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