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پولیس در خدمت طالبان
پولیس مسوول استخبارات طالبان را برای تداوی به کابل انتقال می داد
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برای یافتن الماس، زمین های خود را بکنید.  دنیس ویتلی

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

پروژه های انکشافی و رشد اقتصادی روستاییان
وزارت احیـا وانکشـاف دهـات اکنـون بـا راه انـدازی پـروژۀ حفـظ ومراقبـت وکاریابـی ، برای عـدۀ کثیـری از هموطنان 

روسـتایی مـا زمینـه هـای کار راایجـاد کـرده اسـت تـا ازاین طریـق آنـان بتوانند مشـکالت اقتصـادی شـانرا برطـرف منایند.

برنامـۀ همبسـتگی ملـی ، بـا وجـود چالـش هـا و مشـکالت گونـه گون ، توانسـت که دسـت بـه ایجاد شـورا های انکشـافی 

توسـط خـود روسـتاییان در )۳۴( والیـت کشـور بزنـد وبـا هزینـۀ مجموعـی )۸۰۸۷۰۸۰۳۴۳۹( افغانی ، بیشـر از )٪۸۶( 

افغانسـتان را تحـت پوشـش خـود درآورد . همچنـان ، ایـن برنامـۀ مردمـی با تطبيـق وعملی منـودن حـدود )۸۹۶۱۹( پروژۀ 

انکشـافی وعـام املنفعـه توسـط  همین شـورا های انکشـافی منتخب ، زمينۀ انکشـاف ، دسـتیابی به کار و رشـد اسـتعداد ها 

را مهيـا منایـد . برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا و انکشـاف دهـات بـا عملی منودن پـروژه های باز سـازی و انکشـافی 

کـه پـروژه هـای عایداتـی هم شـامل ان میگردند ، در اصـل فقر را کاهـش داده و درتحکیم پایـه های اقتصاد روسـتاییان نقش 

به سـزایی بـازی منوده اسـت .

برنامـۀ اقتصـاد کشـورما ازسـالیان زیـادی بدینسـو ، وابسـته به سـکتورزراعت ومالداری بوده اسـت  کـه  عدۀ کثیـری از مردم 

مـا بـه آن  اشـتغال دارنـد. بـا تأسـف کـه طی چهـارر دهـۀ اخیر بنـا بروقوع جنـگ هـا ، حـوادث ناگوارطبیعی  وخشکسـالی 

هـای پـی درپـی، پیبیشـرین صدمـه را از نگاۀ اقتصـادی و اجتامعی مالـداران ، زمینـداران و دهاقین ما دیده انـد ،  زمني های 

زراعتـی ، باغهـا ، تاکسـتان هـا و علفچـر هـای مـا به ویرانه هـا مبدل شـده بودند وتـا مدتهای مدیـد زراعت ومالـداری ما به 

رکـور مواجـه بـود. ابـا آنهـم  با ختم جنـگ های خامنانسـوز قبلی  و نا مالیـامت اجتامعی برخاسـته ازآن، تا حـدود زیادی ،  

صلـح و ثبـات در کشـور مـا اسـتقرار یافـت وهموطنـان آوارۀ مـا  که مجبـور به ترک خانه ها و کاشـانه های شـان  بـه اطراف 

و اکنـاف وطـن و حتـی به خارج از کشـور شـده بودند ، دوبـاره به میهن  و زادگاه شـان برگشـتند. 

امـا بـا دسـت هـا و جیـب هـای خالی منیتوانسـتند دهکده هـای خـود را دوباره بازسـازی و یـا از نو آبـاد منایند ، زیـرا آبادی 

و انکشـاف ، پـول و بنیـاد قـوی اقتصادی میخواهـد. در همچو حالتـی  برنامۀ همبسـتگی ملی وزارت احيا وانکشـاف دهات 

کـه شـاخصۀ  اهـداف اساسـی آن  را بازسـازی ، آبادانـی ، پیرشفـت ، فقرزدایی و رشـد اقتصادی جامعۀ روسـتایی ما تشـکیل 

میدهـد، به یاری روسـتاییان ما شـتافت . 

خوشـبختانه اکنـون تـا حـدود زیـادی از ویرانـی ها ، زمین هـای بایر و تاکسـتان های آتش گرفتۀ گذشـته اثری نیسـت . اتحاد 

و اتفـاق روسـتاییان میـان هـم و بـا قریـه هـای همجوار روز تـا روز گسـرش می یابـد . با عملی منـودن پروژه هـای زراعتی 

مختلـف ، کشـت و زراعـت رونـق بیشـری یافته اسـت . با اعـامر رسک های روسـتایی که قریه ها را با ولسـوالی ها و شـهر 

هـا وصـل مینامینـد  ، دهاقیـن و زمیـداران مـا محصـوالت زراعتـی شـانرا بـه مارکیت هـای داخلـی و خارجی میرسـانند که 

ایـن خـود در رشـد اقتصاد شـان نقـش ارزنـده و مهمی دارد . احیـای مجـدد اکرثعلفچر های مـا ،  باالی زنده گـی و اقتصاد 

مالـداران مـا تأثیـر به سـزایی داشـته اسـت . چنانچـه تطبیـق )۶۴۴۰( پـروژه درسـکتور معـارف، )۲۲۲۰۸( درترانسـپورت ، 

)۱۵۹( صحـت ، )۲۵۲۰( معیشـت ، )۱۶۶۹۳( آبیـاری ، )۷۷۸۲( درتأمیـن انـرژی برق و )۴۸۹۹( پروژه درعرصه انکشـاف 

دهاتـی ، توانسـته اسـت بـه گونـۀ ملموس و محسوسـی روی رشـد اقتصاد روسـتاییان مـا اثر مثبت بجـا بگذارد.

از همیـن رو ، بـا تطبیـق و عملـی منـودن پـروژه هـای انکشـافی عـام املنفعـه دراکرثیـت قریـه هـای مـا هامنند : اعـامر بند 

هـای بـرق آبـی کوچـک،  حامم ها آسـیاب هـای دیزلی ، ، رشـد صنایع دسـتی و دیگـر پروژه هـای عایداتی ، باعـث گردیده 

کـه اقتصـاد ازهـم پاشـيدۀ روسـتاییان مـا ، بـا ارایۀ توليـدات صنعتی داخلـی ومحصـوالت زراعتی ، دوبـاره طور نسـبی احيا 

گردیـده وارتقـا يابد . 

خوشـبختانه حکومـت وحـدت ملی  افغانسـتان به منظـور تداوم پروژه های انکشـافی و عـام املنفعۀ برنامۀ همبسـتگی ملی 

وزرات احیـا وانکشـاف دهـات ، و تقویـت بیـرش بنیـۀ اقتصادی روسـتاییان کشـور ،اخیـرًا پـروژۀ ملی حفـظ ومراقبت و 

کاریابـی را تحـت چـر برنامـۀ ملـی ایجـاد کار بـرای صلح اعالم کرد کـه با تطبیق آن درکشـور ، پـروژه هایی که بـه ترمیم نیاز 

دارنـد ویـا فعـاًل نیمـه فعـال اند ویا هـم ازفعالیـت بازمانده انـد ، همه مجـددًا احیا وبازسـازی شـده و به حفـظ ومراقبت آنان 

پرداختـه میشـود . از جهـت دیگـر بـا فراهـم شـدن زمینۀ کارهـای  کوتاه مـدت و دراز مـدت از ایـن طریق برای صـد ها هزار 

هموطـن مـا ، دسرسـی بـه اشـتغال مثبـت ایجاد شـده و ازدیـدگاه اقتصادی کمـک بزرگی بـه خانواده هـای نیازمنـد خواهد 

بـود. بایـد یـاد آور شـد کـه تا اکنـون بنا بـر تطبیـق پـروژۀ حفـظ ومراقبـت ، حـدود )۴۵۴۴۰۰۶( روز کاری بـرای هموطنان 

روسـتایی مـا ایجاد شـده اسـت کـه ازنـگاه اقتصادی منافـع زیادی به آنها رسـیده اسـت.

درنتیجـه ، بـه ایـن بـاور میرسـیم  کـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا و انکشـاف دهـات در رشـد اقتصـادی و اجتامعی 

جامعـۀ روستانشـین نقـش مسـتقیم ، مهـم و ارزشـمند دارد ، زیـرا ازیـک جانـب با تطبیـق هزاران پروژۀ انکشـافی ، سـهولت 

هـا ی زیـادی را درراسـتای انکشـاف درکشـور فراهـم کـرده و ازطـرف دیگـر ، امکانـات رفـاه اجتامعـی واقتصـادی را برای 

هموطنـان روسـتایی مـا بـه صـورت همسـان ومتوازن مهیا سـاخته اسـت.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا وانکشاف دهات

›پر تورخم به دروازه جوړيږي، 

که برید ويش ځواب ورکوو‹

طالبان مشغول  جمع آوری 
عشر و ذکات در کندز هستند

تفاهم نامۀ انتقال 

برق از دوشی تا بامیان امضا شد
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طرف  از  کابل  شهریان  جمعۀ  روز  تظاهرات 
با خشونت مواجه شد و چندین جواِن  پولیس 
راهپیمایی  را زخمی ساخت. همچنان  معترض 
میان  که  داد  نشان  راهپیمایان  واکنش های  و 
این  نمادیِن  شعارهای  و  اصلی  خواست های 
وجود  بنیادینی  تعارِض  دادخواهانه،  حرکِت 
داشته است. بنابراین مهم است که به ُکـنِه این 
قضیه پرداخته شود تا در آینده، معرفِت بیشتری 
پیدا  مدنی  و  دادخواهانه  به حرکت های  نسبت 

کنیـم. 
اعتراض های  اخیر،  سال  پانزده  در  افغانستان 
فراوانی را تجربه کرده است. در  سخت و نرمِ 
رنگ وبوِی  اعتراض ها  این  اما  پسین  سال های 
از  که  داده اند  نشان  و  گرفته اند  به خود  بهتری 
مردمِ  است.  شده  استفاده  گذشته  تجربه های 
آشنا  چندان  مدنی  حرکت های  با  افغانستان 
فرهنِگ  یک  عنوان  به  حرکت ها  این  و  نیستند 
نو، مولود پانزده ساِل اخیر است؛ به همین دلیل، 

آن ها برخوردهای متفاوتی با آن دارند. 
به  افغانستانی ها  تاریخِی  حافظۀ  که  آن جا  از 
مردم،  از  بسیاری   است،  کرده  خو  خشونت 
اعتراض های نرم و تجمعاِت خیابانی را بی فایده 
تغییر  با  که  است  این  واقعیت  اما  می دانند. 
شرایط و بازتعریِف برخی از ارزش های حاکم 
باز کردِن فهِم متفاوت در  پا  بر جامعه و جای 
مسایل  به  ما  رویکردِ  سیاست،  و  قدرت  دِل 
زمان  جنِس  از  و  متفاوت  باید  نیز  پدیده ها  و 
باشد. گذرِ زمان و افزایش آگاهِی عمومی نشان 
خواهد داد که اعتراضاِت نرم هرگز مشت بر هوا 
کوبیدن نیست؛ بلکه همین اعتراض های به ظاهر 
بی حاصل، نطفۀ یک جریان و تحوِل دیالکتیک 
که  می نشاند  ما  قدرِت  و  سیاست  زمیِن  بر  را 
برای تماشای ثمرۀ پُربار آن، باید اندکی پشتکار 

داشت و حوصله به خرچ داد.
به  بعدها  که  مدنی یی  حرکت های  مسلمًا 
می شوند،  تبدیل  سرتاسری  مدنِی  جنبش های 
شهروندی  آوردِن حقوق  به دست  یا  احیا  برای 
و عدالِت اجتماعی شکل می گیرند و تبارشناسِی 
آن ها در این مقاِل اندک نمی گنجد. به باور من، 
جنبش هایی اند  دادخواهانه،  مدنِی  حرکت های 

که بدون استفاده از ابرازهای خشن و اقدام های 
اهداِف خود را پی می گیرند و دولِت  فیزیکی، 
آنان  با  انعطاف  و  نرمی  همین  با  هم  مسوول 

برخورد می کند. 
میان  افغانستان،  مثل  جامعه یی  در  مسلمًا 
جنبش های دادخواهانه و نوعیِت تبارِ معترضان، 
میزاِن  می توان  و  است  استوار  منطقی  رابطه یی 
اتنیکِی  مطالعۀ  با  را  آن ها  در  خشونت   بروز 
عبارت  به  و  داد؛  قرار  بررسی  مورد  معترضین 
همین  از  جنبش ها  در  خشونت  میزان  دیگر، 
مطالعاِت  می باشد.  قابل درک و شناخت  زاویه 
همبستۀ  خشونت،  که  می دهند  نشان  بیالوژیک 
است،  زمخت  جوامِع  و  خشک  جغرافیای 
و  معتدل  جغرافیاِی  زادۀ  نیز  مدارا  و  تعادل  و 
را  طبیعی  فرموِل  این  درستِی  اما  حاصلخیز. 
اعتراض های  و  حرکات  خوانِش  در  به کرات 
تاریخی یی که به جادۀ جنگ و خشونت کشیده 
به  زیبایی  و  مسالمت  با  که  آن هایی  و  شده اند 
دو  هر  که  دیده ایم ـ  رسیده اند،  گشایش  منزِل 

صورت موضوِع این مقاله است.
حرکت های  که  داد  نشان  جمعه  روزِ  جنبش 
دادخواهانه با الگوی عدمِ خشونت نیز با مداخلۀ 
خشونت  به  می تواند  قدرت  دنده های  برهنۀ 
تبارشناسِی  و  روان شناسی  مسلمًا  بگراید. 
حرکت های دادخواهانه، می تواند ما را به معیارِ 
درستی در به خشونت گراییدن یا مسالمت آمیز 
گردد.  رهنمون  جمعی  خواست های  ماندِن 
با  کابل،  شهروندان  جمعۀ  روز  دادخواهی 
حکومت  انتظامِی  نیروهای  و  پولیس  خشونِت 
کوتاه  اندکی  اعتراض گران  اگر  و  شد  استقبال 
اوضاِع  که  داشت  وجود  امکان  این  نمی آمدند، 
پایتخت شکل دیگری می یافت. واضح و مبرهن 
کشور،  سیاسی  کالِن  مدیریِت  هنوز  که  است 
معرفِت برخوردِ مناسب با اعتراض های مدنی را 
ندارد و به همین دلیل، هر جنبِش نرمی می تواند 
برابر  در  چالشی  به  و  گردد  زمخت  و  سخت 

حکومت تبدیل شود.   
الزم است که حکومت با کسِب معرفِت بیشتر 
خشونِت  از  مدنی،  اعتراض های  با  مواجهه  در 
در  را  گام  بلندترین  و  بکشد  دست  نامشروع 

آن  در  موجود  نظم  و  دموکراسی  حفظ  جهِت 
بردارد. اگر حکومت نتواند میاِن اعتراض خشن 
و  مشروع  خشونِت  نیز  و  مدنی،  اعتراض  و 
قایل شود، شیرازۀ دموکراسی و  تمیز  نامشروع 
در نتیجه شیرازۀ نظام از هم می پاشد و بیش از 

همه برای حاکمان پشیمانی به بار می آرد.
از طرف دیگر، در حرکت های دادخواهانۀ مدنی، 
اصلی  خواست های  با  نمادین  شعارهای  باید 
تظاهرات  در  باشد.  داشته  همسنخی  معترضان 
و  نمادین  شعار  میان  که  دیدیم  جمعه  روز 
آشکار وجود  تناقض  اصلی، یک  خواست های 
نشده  داده  پاسخ  سوال  این  به  مثال:  داشت؛ 
گروگان گیری های  برابر  در  معترضان  که  بود 
برابر  در  اینکه  یا  بودند  کرده  تظاهرات  اخیر 
نظام صدارتی ایستاده بودند. با توجه به مطالعۀ 
روز  معترضان  تباری  و  خونی  حتا  و  گروهی 
اشتراک  گروه های  که  می دیدیم  کابل،  جمعۀ 
کننده در آن جنبش، به عنون گروهای سیاسی، 
اجتماعی، قومی و فردی همه شامل یک طیف 
نظام  مشترک  خواست  با  مشخص  سیاسی 
پایان حرکت شان،  آنان در  اما  صدارتی بودند. 
تحقیر  دوسره«  »حکومت  نام  زیر  را  تمثالی 
به حکومت وحدت  کردند. »حکومت دوسره« 
نظام  به  دست یافتن  برای  پیش درامدی  که  ملی 
غیر ریاستی است، از طرف موافقان نظام ریاستی 
در برابر نظام صدارتی عنوان می شود تا کارکرد 
ضعیف حکومت وحدت ملی را بر نوعیت نظام 
تسری بخشند و نظام ریاستی را رجحان دهند. 
واقع  در  جمعه،  روز  معترضان  نماد  بنابراین، 
شان  دهه یی  یک ونیم   درخواست های  برابر  در 
سازنده گان  آگاهی  عدم  نفس  اما  داشت.  قرار 
مفهوم،  این  بر  برپایی  آن  تصمیم گیرنده گان  و 
که  می شد  می کند.  داللت  آنان  ناپخته گی  بر 
آقایان  دولت  ضعف  یا  و  ناکاره گی  نماد  آنان 
تقسیم  مثل  رویکردهایی  در  را  عبداهلل  و  غنی 
بی توجهی  یا  و  قدرت  انحصار  قدرت،  نشدن 
به وعده ها و پشت کردن به ارزش های این دو 
میان  بنابراین  می کردند.  ترسیم  مدار،  سیاست 
تظاهرات  نمادین  تمثال  و  اصلی  شعارهای 
دیروز، تفاوتی از زمین تا آسمان وجود داشت. 

2 www.mandegardaily.com

نظری پریانی

آسیب شناسِی 
یک حرکِت دادخواهانه

 

امـروز واقعـًا درگیـِر این مسـأله بـودم که در چـه مورد بنویسـم. با 
همیـن دغدغـه، سـری به فضـای مجازی زدم تـا ببینم چه مسـایلی 
بیشـتر مطرح انـد، کـه ناگهـان بـه نوشـته یی برخـوردم در مـوردِ 

تفـاوِت حقـوِق کارمنـداِن دولت.
یکـی از کاربـراِن فضـای مجـازی در صفحـۀ خـود چنیـن نوشـته 
بـود: »یـک مأمـور، سـرباز و معلـم چنـد معـاش می گیـرد و ایـن 
آقـا کـه مطمینـم سـواد نوشـتن و خوانـدن نـدارد، ببینیـد کـه چند 
معـاش دارد.« ایـن کاربـِر معتـرض، حکـِم رییس جمهـوری را در 
صفحـۀ خـود گذاشـته بود کـه بـه وزارت مالیه دسـتور داده اسـت 
کـه بـه یکـی از مشـاوراِن آن وزارت، 350 هـزار افغانـی حقوق در 

گیرد. نظـر 
 ایـن مسـأله واقعـًا باعـث تعجبـم شـد، هرچنـد کـه می توانـد چیِز 

تازه یـی در کشـور نباشـد. 
از سـال ها بـه این سـو تفـاوِت حقـوق و امتیازهـا در کشـور، محـِل 
بحـث و اعتـراض بـوده اسـت. اکثـر کارمنـداِن دولـت بـا حقـوِق 
بسـیار ناچیـز زنده گـی می کننـد ولـی یـک عـده خـاص بـه نـامِ 
متخصـص و چیزهـای دیگـر، حقوق هایـی می گیرنـد کـه واقعـًا 
حیرت انگیـز اسـت. حقـوق یـک کارمند عـادِی دولت در مـاه کمتر 
از مخـارِج اوسـت، در حالـی کـه عده یـی بـا حقـوق و امتیازهـای 
ویـژه می تواننـد در نـاز و نعمـت زنده گی کننـد. این تفـاوت بدون 
شـک عادالنـه بـه نظـر نمی رسـد و می توانـد از وضعیـِت فاجعه بار 
کشـور و از تبعیضـی کـه علیـه شـهرونداِن آن اعمال می شـود، پرده 

بردارد. 
در نظام هـای متکـی بر سیاسـت اقتصـاد بـازار، چنیـن تفاوت هایی 
عـادی پنداشـته می شـوند و بسـیاری از نظریه پـردازان لیبـرال، ایـن 
تفـاوِت حقـوق و امتیازهـا را در جـای دیگـر جسـت وجو می کنند. 
بـه گفتۀ ایـن نظریه پـردازان، تفاوت توزیـع نعِم مـادی، به خالقیت 
و ابتـکار افـراد برمی گـردد و دولت حق ندارد کـه در این خصوص 
مانـع ایجـاد کنـد تـا زمانی که مشـخص نشـود که کسـی به صورِت 

غیرقانونـی از امکانـات به سـود خـود بهره بـرداری می کند. 
اما با وجود این مسـایل، در این کشـورها سـطحی از رفاه همه گانی 
پنداشـته می شـود کـه کمتـر از آن، می توانـد غیرقابـل تحمل باشـد. 
ایـن کشـورها خط هـای قرمـزی دارند کـه می توانـد عدالـت را در 
میـاِن شـهروندان برقرار سـازد. در یـک معنای دیگر، در کشـورهای 
غربـی سـطِح فقـر مشـخص اسـت و دولت هـا نمی گذارنـد کـه 
مـردم بـه آن سـطح نـزول کننـد. وقتـی فقـر می خواهـد گریبان گیر 
مـردم شـود، دولـت از صالحیت هـای خود بـرای برقـراری عدالت 
اسـتفاده می کنـد. پرداخـت هزینه هـای کمکـی، بهداشـتی و نظایـر 
آن، بخشـی از فعالیت هایی سـت کـه دولت هـا در کشـورهای غربی 
بـرای ایجـاد رفـاه اجتماعـی از آن هـا بـه نفـع شـهرونداِن خـود 

می کننـد.  بهره بـرداری 
عدالـت در همـه حـال، دغدغـۀ بسـیار قدیمـِی بشـر بـوده اسـت. 
انسـان ها از قرن هـا بـه این سـو تـالش کرده انـد کـه تفـاوِت میـزاِن 
درآمدهـا را کـم سـازند؛ امـا بـا وجـود ایـن تالش هـا، هنـوز هـم 
می شـود.  دیـده  انسـان ها  میـاِن  در  چشـم گیری  تفاوت هـای 
فیلسـوف های آرمان شـهرگرا، همـواره دغدغـۀ عدالـت داشـته اند و 
بـه همیـن دلیـل در نظام هـای فکـری خود، به این مسـأله بـه عنوان 

پرداخته انـد.  بشـریت  مشـکِل  اصلی تریـن 
 مارکـس وقتـی سـرمایه داری قـرن نوزدهـم را در غـرب مشـاهده 
کـرد، بـه فکر سـاختِن جامعۀ بی طبقه شـد کـه در آن دیگـر تفاوت 
میـان انسـان ها از نظـر مـادی رخـت بربسـته باشـد. دیدگاه هـای 
او  از  پیـش  قرن هـای  بـه  و  نبودنـد  خلق السـاعه  البتـه  مارکـس 
برمی گردنـد. در قرن هـای پیـش از مارکـس نیـز کسـانی بودنـد که 
بـه فکـر سـاختن جامعـۀ عادالنه، بشـر را تشـویق می کردنـد که در 
برابـر ظلـم و سـتِم اسـتثمارگران ایسـتاده گی کننـد. امـا وقتی خود 
بـه اریکـۀ قدرت رسـیدند، به همان اسـتثمارگرانی تبدیل شـدند که 
خـود آن هـا را از جـا برداشـته بودند. همین مسـایل بود که بشـر در 
قرن هـای پسـین، بـه نوعـی از نظام هـای سیاسـی و اقتصـادی روی 
آورد کـه بـه گفتـۀ نظریه پـردازان، نظام هایـی بهداشـتی تر نسـبت به 

اسـالِف خـود بودند. 
بی عدالتـی  ریشـه های  هرچنـد  امـروزی  دموکراسـی های  در 
کامـاًل کنـده نشـده، ولـی ایـن نظام هـا توانسـته اند اقنـاع عمومـی 
را از راهکارهـای خـود به دسـت آورنـد. عدالـت بـه هـر صـورت، 
بایـد در صـدرِ وظایـِف دولت هـا و کشـورها قـرار داشـته باشـد. 
در دموکراسـِی افغانسـتان امـا ایـن بی عدالتـی به صـورِت مضاعفـی 
انجـام می شـود. نظـام فعلـی کشـور، خـود را نظامی عـادل و متکی 
بـه رای و ارادۀ مـردم می دانـد، ولـی کمتـر دیـده شـده کـه دغدغۀ 
عدالـت و مسـاوات را داشـته باشـد. نظام فعلـی افغانسـتان، نه یک 
نظـامِ کاماًل سـرمایه داری اسـت و نه یک نظام کاماًل سوسیالیسـتی. 
نظـام فعلـی افغانسـتان را نمی تـوان بـا هیچ یـک از نظام هـای جهان 
مقایسـه کـرد. در ایـن نظـام، دولت همـان لویاتاِن هابز اسـت که به 

جـاِن شـهروندان افتـاده و از آن هـا قربانـی می گیـرد.

چـرا این هـمه تـفاوت
 و تبعیـض؟
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طالبان مشغول  جمع آوری 
عشر و ذکات در کندز هستند

ناجیه نوری  
نماینــده گان کنــدز در مجلــس دلیــل 
کنــدز  امنیتــی  وضعیــت  بهترشــدن 
جهــت  طالبــان  شــدن  مصــروف  را 
جمــع آوری عشــر و زکات می داننــد.
چــون  می گوینــد:  نماینــده گان  ایــن 
اکنــون »فصــل عشــر و زکات« اســت 
ــد،  ــع آوری آن ان ــغول جم ــان مش و طالب
ــوب  ــبتًا خ ــدز نس ــت کن ــن امنی بنابرای

ــت. اس
ــدان زون هشــت صد و هشــت  ــا قومان ام
ســپین زر، دلیــل بهترشــدن وضعیــت 
امنیتــی در کنــدز را انجــام عملیــات 

نیروهــای امنیتــی عنــوان می کنــد.
ایــن نظریــات پــس از آن ابــراز می شــود 
ــا  ــده گان مجلــس ب کــه شــماری از نماین
انتقــاد از حکومــت بــرای تأمیــن نکــردن 
امنیــت کنــدز و شــاه راه منتهــی بــه 
ــد:  ــرده می گوین ــاد ک ــت انتق ــن والی ای
ــن  ــرای تامی ــی ب ــچ اراده ی ــت هی حکوم

ــدارد. ــدز ن ــت کن امنی
ــدان زون  ــه وال قومان ــیرعزیز کام ــا ش ام
ــده گان  ــاد از نماین ــا انتق ــپین زر ب 808 س
بــا  تنهــا  می گویــد:  کنــدز  مــردم  و 

نیروهــای امنیتــی نمی شــود امنیــت را 
ــردم  ــکاری م ــه هم ــل ب ــرد، ب ــن ک تامی
تامیــن  امنیــت  مــردم  نماینــده گان  و 

. می شــود
او وضعیــت امنیتــی کنــدز را خــوب 
ارزیابــی کــرده و دلیــل آن را انجــام 
عملیــات توســط نیروهــای امنیتــی عنوان 
کــرده تاکیــد کــرد: مــا بــرای پاک ســازی 
مــورد  کــه  شــاه راه هایی  از  شــماری 
تهدیــد بــود،  پوســته های امنیتــی ایجــاد 

ــم. کردی
هیــچ  گفــت:  از وکال  انتقــاد  بــا  وی 
ــدار  ــردم هش ــه م ــده گان ب ــک از نماین ی
نبایــد عشــر و زکات  نمی دهنــد کــه 
شــان را بــه طالبــان بدهنــد و بــا نیروهای 

ــد. ــکاری کنن ــی هم امنیت
او شــماری از نماینــده گان را متهــم کــرده 
ــد و  ــردم رای گرفتن ــه از زمانیکــه از م ک
ــدز  ــه کن ــار ب ــا یکب ــدند؛ حت ــده ش نماین

ــد. ــا مــردم صحبــت نکردن ــد و ب نیامدن
ــا  ــد ب ــده گان بای ــت: نماین ــه وال گف کام
ــدار  ــان دی ــل ش ــود در مح ــن خ موکلی
ــن  ــا امنیــت شــان را تامی ــد و اگــر م کنن
نکردیــم، مــا را مــورد انتقــاد قــرار دهنــد، 
امــا بایــد بیاینــد وبــا مــردم صحبــت کنند 
ــان بفهماننــد کــه نبایــد عشــر و  ــه آن و ب

ــد. ــان بدهن ــه طالب زکات شــان را ب
ــردم  ــده م ــان نماین ــودود پیم ــا عبدال ام
ــان  ــد: قوماندان ــدز در مجلــس می گوی کن
ــن  ــود را تامی ــت خ ــدز امنی ــی کن و وال
ــی  ــوی زندگ ــد و در تهک ــرده نمی توان ک
انتظــار  نماینده هــا  از  امــا  می کننــد، 
ــرده و  ــت ک ــردم صحب ــا م ــا ب ــد ت دارن
آنــان را از دادن عشــر و زکات منــع کنند.
بــه  نماینده هــا  اینکــه  افــزود:  وی 
مــردم بگوینــد کــه شــما زکات تــان 
را بــه طالبــان ندهیــد؛ مشــکل حــل 
ــان  ــه طالب ــی ک ــر جای ــه خی ــود؟ ن می ش
امنیــه  قومانــدان  نــه  حاکــم هســتند 
ــی،  ــه وال ــل و ن ــه وکی ــد، ن ــه می توان رفت
ــد  ــه بخواهن ــزی ک ــم هرآن چی ــان ه طالب

می دهنــد. انجــام 
گفــت:  حکومــت  از  انتقــاد  بــا  او 

ــه زور عشــر و زکات  ــردم ب ــان از م طالب
ــور هســتند  ــردم هــم مجب ــد و م می گیرن
بــه آنــان بــاج بدهنــد، امــا حکومــت بــا 
قدرتــی کــه دارد نمی توانــد طالبــان را از 
کنــدز بیــرون کنــد تــا مــردم مجبــوراً بــه 

ــد. ــاج ندهن ــان ب آن
ــار آوردن  ــل را فش ــا راه ح ــان، تنه پیم
ــا  ــد: ب ــرده می گوی ــوان ک ــان عن ــه طالب ب
در  را  امنیــت  نمی شــود  طالب نــوازی 
ــا راه حــل  ــل تنه ــرد، ب ــن ک کشــور تامی

ــس. ــان اســت و ب ــا آن ــارزه ب مب
بــا ایــن حــال، داکتــر فاطمــه عزیــز 
ــدز در مجلــس  ــردم کن ــده دیگــر م نماین
ــر  ــل عش ــون »فص ــون اکن ــد: چ می گوی
مشــغول  طالبــان  و  اســت  زکات«  و 
ــن  ــد، بنابرای ــردم ان ــع آوری آن از م جم

ــت. ــوب اس ــبتًا خ ــت نس امنی
وی تاکیــد کــرد: امــا گفتــه می شــود 
ــول  ــا پ ــا ب ــد ت ــم دارن ــان تصمی کــه طالب

را  کنــدز  دوبــاره  شــده،  جمــع آوری 
ــد. ــرف کنن تص

ــان نیســتند  وی تصریــح کــرد: تنهــا طالب
کــه از مــردم بــه زور عشــر و زکات 
پولیــس  و  اربکی هــا  بــل  می گیرنــد، 
محلــی نیــز از مــردم  بــاج می گیرنــد کــه 
در نهایــت دهقانــان چیــزی بــرای خــود 

باشــند. نمی داشــته 
حکومــت  امــا  گفــت:  همچنــان  او 
بــرای  برنامه یــی  هیــچ  افغانســتان 
پاک ســازیی کنــدز از وجــود طالبــان 
نداشــته و نــدارد و بــه همیــن دلیــل 
طالبــان بــا خیــال راحــت مصــروف بــاج 

گرفتــن از مــردم انــد.
وضعیت گروگانان: 

قومانــدان زون 808 ســپین زر از آزادی 
ســازی گروگانــان خبــر داده گفــت: 
ــد و  ــان ان ــد طالب ــر دربن ــش نف ــط ش فق

ــد. ــده ان ــان آزاد ش ــه گروگان بقی
ــان را  ــه وال محــل نگهــداری گروگان کام
ولســوالی چهــاردره عنــوان کــرده گفــت: 
ــرای  ــا ب ــود، م ــان آزاد نش ــر گروگان اگ
آزادســازی آنــان عملیــات خــود را آغــاز 

خواهیــم کــرد.
امــا عبدالــودود پیمــان می گویــد: همیــن 
ــت  ــدز تح ــردم کن ــیاری ازم ــون بس اکن
حاکمیــت طالبــان زندگــی می کننــد و 

ــد. ــان ان ــد طالب درقی
ــا شــش  ــازی تنه ــرد: آزاد س ــد ک او تاکی
گــروگان کافــی نیســت، بــل ده هــا هــزار 
ــی  ــان زندگ ــت طالب ــه در حاکمی ــر ک نف
می کننــد، در گرویــی طالبــان انــد و بایــد 

آزاد شــوند.
فاطمــه عزیــز، گــروگان گیــری اخیــر در 
ــی  ــان را ســبب نگران ــدز توســط طالب کن
مــردم دانســته گفــت: گروگان گیــری 
ــه  ــا مــردم نتوانــد ب اخیــر ســبب شــده ت
ــه مناطــق  ــا هــم ب ــل ســفر کننــد و ی کاب

ــند. ــته باش ــفری داش ــر س دیگ
ــر  ــه پیــش موت ــد هفت ــان مســلح چن طالب
ــه از  ــوچ  ک ــر فالنک ــا دو موت ۴0۴ را ب
ــت  ــل در حرک ــوی کاب ــه س ــان ب بدخش
ــدز  ــاد -  کن ــی آب ــیر عل ــد در مس بودن
ــه ســوی ولســوالی  ــف ســاخته و ب متوق

ــد. ــرده ان ــاردره ب چه
از جمــع ۱85 مســافر، شــش تــن را 
کشــته انــد و حــدود ده تــن را آزاد 
ــود  ــا خ ــافران را ب ــه مس ــاختند و بقی س

ــد. ــرده ان ب
ایــن در حالیســت کــه  چنــد هفتــه قبــل 
نیــز طالبــان چنــد واســطه مســافربری را 
ــدز  ــت کن ــاد والی ــان آب ــوالی خ در ولس
متوقــف کردنــد و صدهــا مســافر را 
ایــن  از  گــروگان گرفتنــد و ۱۲ تــن 

ــتند. ــافران را کش مس
اخیــر  هفتــه   چنــد  در  طالبــان 
ــش  ــاه راه ها را افزای ــری در ش گروگان گی
ــافران را در  ــن از مس ــد ت ــد و چن داده ان
والیــت ســمنگان نیــز بــه گــروگان 

گرفتنــد.

ابوبکر صدیق
 ۲۲0 لیـــن  انتقـــال  تفاهم نامـــۀ 
ـــگاوات  ـــت 300 م ـــه ظرفی ـــت ب کیلوول
ـــرف  ـــان از ط ـــا بامی ـــرق از دوشـــی ت ب
مســـووالن بانـــک انکشـــافی آســـیایی 
ـــا  ـــه امض ـــنا ب ـــرکت برش ـــس ش ـــا ریی ب

رســـید.
 ایـــن قـــرارداد دیـــروز شـــنبه )30 جـــوزا/
خـــرداد(  در ارگ ریاســـت جمهوری میان 
ــرکت  ــس شـ ــدرت اهلل دالوری، رییـ قـ
ـــک  ـــس بان ـــال ریی ـــاس پانی ـــنا و توم برش

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــیایی ب ـــاف آس انکش
علـــی احمـــد عثمانـــی وزیـــر انـــرژی 
و آب گفـــت: انتقـــال لیـــن بـــرق ۲۲0 
ـــان در  ـــا بامی ـــی ت ـــه از دوش ـــت ک کیلوول
ـــواده  ـــزار خان ـــده ۲0 ه ـــه ش ـــر گرفت نظ
تحـــت  را  صنتعـــی  شـــرکت های  و 

ــد. ــرار می دهـ ــش قـ پوشـ
آقـــای عثمانـــی افـــزود: انتقـــال بـــرق 
بـــه بامیـــان زمینـــۀ انتقـــال بـــرق بـــه 
ســـایر مناطـــق مرکـــزی را فراهـــم 
ــد  ــان می تواننـ ــردم بامیـ ــد و مـ می کنـ
از ایـــن بـــرق در انکشـــاف اقتصـــادی 
ــوه و  ــردخانه های میـ ــتفاده در سـ و اسـ
محصـــوالِت زراعتـــی اســـتفاده ببرنـــد.
هم چنـــان، ســـید ســـعادت نـــادری 
وزیـــر امـــور شـــهر ســـازی و عضـــو 
 500 بـــرق  بررســـی  کمیســـیون 
ـــال  ـــیر انتق ـــت: مس ـــا« گف ـــی »ت کیلوولت
ـــش  ـــت ترکمنســـتان پی ـــرق 500 کیلوول ب
از تشـــکیل حکومـــت وحـــدت ملـــی 
امضـــاء شـــده بـــود، امـــا بـــا توجـــه 
بـــه اعتراضاتـــی کـــه ایـــن مســـیر در 
ــور اشـــرف  پی داشـــت، رییـــس جمهـ
غنـــی کمیســـیونی را جهـــت بررســـی 

مجـــدد ایـــن مســـیر ایجـــاد کـــرد.
ـــی  ـــل بررس ـــس از تکمی ـــۀ او، پ ـــه گفت ب
کمییســـیون پیشـــنهاد می کنـــد کـــه بـــه 
منظـــور حفـــظ منافـــع علیـــای کشـــور 
کـــه تمـــام مراحـــل تدارکاتـــی بـــرق 
ــه  ــمال بـ ــا« از شـ ــت »تـ 500 کیلوولـ
ـــش از  ـــه پی ـــالنگ ک ـــوب از مســـیر س جن
ـــل  ـــده، مراح ـــرا ش ـــته اج ـــال گذش دوس
تدارکاتـــی ایـــن پـــروژه از حالـــت 

تعلیـــق بیـــرون شـــود.
او ادامـــه داد کـــه بـــه منظـــور تأمیـــن 
انـــررژی بـــرق والیـــات مرکـــزی 
ــل  ــت دبـ ــرق ۲۲0 کیلوولـ ــروژۀ بـ پـ
ســـرکیت بـــا ظرفیـــت 300 میـــگاوات 
ـــره  ـــن متذک ـــبکۀ لی ـــار ش ـــا اعم ـــرق ب ب
از مســـیری دوشـــی تـــا مرکـــز بامیـــان 
ــروع  ــال روان شـ ــرطان سـ ــاه سـ از مـ
ــم  ــال ۱398 ختـ ــوس سـ ــاه قـ ــا مـ تـ
ـــع  ـــبکۀ توزی ـــار ش ـــزود: اعم ـــود. او اف  ش
ــواده در  ــزار خانـ ــرای ۲0 هـ ــرق بـ بـ

ـــود و  ـــاز  ش ـــه آن آغ ـــان ب ـــان همزم بامی
ـــه  ـــد ک ـــه دارن ـــوول وظیف ـــای مس نهاده
ـــات  ـــایر والی ـــه س ـــرق ب ـــال ب ـــرح انتق ط
را تـــا شـــش مـــاه آینـــده تصویـــب و 

کابینـــه تقدیـــم کننـــد.
ـــی  ـــرق حرارت ـــاز کار ب ـــا آغ ـــت ب او گف
ـــی  ـــرق 500 کیلوولت ـــن ب ـــته لی در آشپش
ـــود  ـــار ش ـــدی اعم ـــا ارغن ـــته ت از اشپش
ــروژه  ــن پـ ــه ایـ ــه هزینـ و وزارت مالیـ
ـــه  ـــال ب ـــط س ـــی وس ـــم و در بررس تنظی

ـــد. ـــه کن ـــان ارای پارلم
ـــس  ـــال ریی ـــاس پنی از ســـوی دیگـــر، توم
بانـــک انکشـــاف آســـیایی گفـــت: برنامـــۀ 
انـــرژی در همکاری هـــای منطقه یـــی 
ـــانیدن  ـــه رس ـــا ب ـــم اســـت و م ـــیار مه بس
ــه  ــروم بـ ــق محـ ــرای مناطـ ــرژی بـ انـ
ـــن  ـــه ای ـــتیم ک ـــد اس ـــان متعه ـــژه بامی وی
پـــروژه بـــرای فعالیت هـــای اقتصـــادی 

ـــت. ـــمند اس ارزش
ــدرت اهلل دالوری  ــال، قـ ــن حـ در همیـ
ـــات  ـــه جزیی ـــرکت ک ـــنا ش ـــس برش ریی
ــرق ۲۲0  ــال بـ ــروژه انتقـ ــی پـ تخنیکـ
بامیـــان را  تـــا  کیلوولتـــی دوشـــی 
ــن و  ــت: دیزایـ ــی داد گفـ ــح مـ توضیـ
ــی و  ــن ۲۲0 کیلوولتـ ــار سبستیشـ اعمـ
ــرای  ــرق بـ ــع بـ ــبکۀ توزیـ ــار شـ اعمـ
۲0هـــزار خانـــواده در بامیـــان توســـط 
بانـــک انکشـــاف آســـیایی تمویـــل 

. د می شـــو
ـــنا  ـــرکت برش ـــزود: ش ـــای دالوری اف آق
پـــس ازایجـــاد کمیســـیون بررســـی 
مســـیر بـــرق 500 کیلوولتـــی »تـــا« 
ـــی  ـــان و دوش ـــه بامی ـــود را ب ـــأت خ هی
فرســـتاد تـــا شبستیشـــن دوشـــی و 

ــد.  ــل کننـ ــن و تکمیـ ــان تعیـ بامیـ
ــه  ــنا گفـــت: بـ ــرکت برشـ رییـــس شـ
ـــه  ـــنر ک ـــورتی فیش ـــۀ مش ـــاس فیصل اس
ـــا ایشـــان امضـــاء  ـــی را ب ـــرار داد خدمات ق
ـــر  ـــط اکتوب ـــروژه در وس ـــن پ ـــده، ای ش
ســـال روان میـــالدی بـــه داوطلبـــی 
فرســـتاده خواهـــد شـــد. هم چنـــان، 
ـــال  ـــروژه انتق ـــال ۲0۱7 کار پ در اول س
ـــی  ـــیر دوش ـــی از مس ـــرق ۲۲0 کیلوولت ب
ــه دوم  ــا حصـ ــروع تـ ــان شـ ــه بامیـ بـ

ســـال ۲0۱8 ختـــم خواهدشـــد. 
قـــرارداد انتقـــال 300 میـــگاوات بـــرق 
بـــه والیـــت بامیـــان درحالـــی امضـــا 
ـــه  ـــنایی ک ـــش روش ـــه جنب ـــود ک ـــی ش م
ـــرق  ـــن ب ـــیر لی ـــر مس ـــه تغی ـــش ب در واکن
ـــت  ـــتان از والی ـــت ترکمنس 500 کیلوول
بامیـــان تـــا کابـــل ایجـــاد شـــده و در 
ــای  ــرای حرکت هـ ــی بـ ــی هماهنگـ پـ
اعتراضـــی گســـترده در داخـــل و خـــارج 

ـــت. ـــتان اس افغانس

تفاهم نامۀ انتقال برق از دوشی 
تا بامیان امضا شد

عبدالودودپیمان: قوماندن امنیه، والی کندز و قوماندان  زون 808، امنیت خود را تامین کرده 
نمی توانند و در تهکوی زندگی می کنند، اما از نماینده ها انتظار دارند تا با مردم صحبت کرده و 

آنان را از دادن عشر و زکات منع کنند!

ACKU
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بخش نخست

هیچدرمانی 
نوشتن از  مـوثرتر 
نیست!  

بخش پنجـــم

تمرینی را تصور کنید که اگر به صورِت منظم صورت پذیرد، دستاوردهای زیر را 
در بر خواهد داشت:

ـ ضربان قلب منظم و فشار خون پایین تر
ـ تسکین دردهای مزمن

ـ افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت و بیماری ها
ـ استرس کمتر

ـ سرکوب احساس خشم و افسرده گی
ـ حس شادی بیشتر

ـ احساس سالمت و خوشبختی کلی
ـ برخوردهای معقول در زنده گی

محققان به اثبات رسانده اند که تمام این مزایا فقط و فقط در نتیجۀ نوشتن های ساده 
حاصل می شود. ابداً شوخی نمی کنیم، مطالعات متعددی در این زمینه حاکی از آن 
است که ثبت خاطرات یا نوشتِن رویدادها متضمن سالمت، شادی و هدف مندی 

در زنده گی است.
بیش از ۱0 سال است که من به زنان و مردان باالی ۴0 سال نگارش خاطرات 

تدریس می کنم. خالصۀ تجربیاتم در این زمینه ۲ مورد است:
ابتدا  اگر در  برای تعریف کردن دارند، حتا  ارزشمند  ۱ـ تک تِک مردم داستانی 

چنین تصوری نداشته باشند.
۲ـ اگر بخواهم صادق باشم، هیچ درمانی موثرتر از نوشتن نیست. در طول زنده گی 
حرفه یی با مردانی پوالدین مالقات کردم که قادر نبودند احساس شان را به صورِت 
کالمی بیان کنند، پس دست به قلم شده و سبک شدند. زنانی را دیدم که ده ها 
اما به طور ناگهانی نقطه یی در  هزار دالر خرج دارو و درماِن افسرده گی کردند، 
زنده گی شان هویدا شد و خودشان را پیدا کردند. من در صنفم روان شناسانی داشتم 

که اعتقاد داشتند نوشتن خاطرات مسیری ست به سوی سالمت روح و روان.
بر  در  را  ما  استخوانی  پوکی  سن،  افزایش  با  دیگر  که  نمی کنم  تصور  بنابراین 
گیرد؛ اکنون بر این باورم که آن چه مسبب پوکی استخوان می شود، تحمل بارهای 

احساسی است. 
 داکتر برنه بران، از اساتید تحقیقات کار اجتماعی در دانشگاه هوستون است. او در 
زمینۀ آسیب پذیری ـ یکی از پنج موضوعی که گسترده ترین بحث ها را در جهان 
به خود اختصاص داده ـ سخنرانی هایی دارد دال بر این که چرا نوشتن خاطرات 

معجزه گر است. 
نوشتن از اعماق وجود، ما را به خودمان پیوند می زند و مادامی که آن را با دیگران 

در میان بگذاریم، رابط ما با دیگران می شود.
بران معتقد است: ارتباط دلیل حضور ماست. همین امر به زنده گی ما هدف و معنا 
می بخشد. او در ادامه چنین شرح می دهد که، اما برای دستیابی به آن باید داستان 
باید تمام جوانب وجودی  بازگو کنیم. بدین منظور  از اعماق وجودمان  خود را 
خود، حتا نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر وجودمان را آشکار کنیم، زیرا مفهوم 

خاص بودن همین است. 
قلعۀ  است؛  دوران  تمام  خاطرات  فوق العاده ترین  از  یکی  نویسندۀ  پالز  جنت 
شیشه یی. نگارش داستاِن او دربارۀ رابطۀ متالطم او با مادرش حدوداً 30 سال به 
طول انجامید و در نهایت بر آن شد تا این داستان را به چاپ برساند. او اعتراف 
نمود که همواره از قضاوت مردم دربارۀ رفتارهای نادرستی که با والدینش داشته، 

در هراس بوده است.   
منبع: بیتوته

نتایج و پیشنهادها  .I
الف: نتایج

با این مقدمات به نتایج ذیل دست می یابیم:
وقوع  بحبوحۀ  در  که  خوش بینی هایی  ۱ـ 
حوادث ۱۱ سپتمبر مبنی بر جاگزینی افغانستان 
منطقوی  سیاست های  در  ـ  پاکستان  به جای 
نادرست  بود،  آمده  به وجود  ـ  غرب  و  امریکا 
کارنامۀ  به  توجه  با  است.  بوده  غیرواقعی  و 
افغانستان، حضور  در  غرب  پانزده سالۀ  نظامی 
نه تنها  موجود،  شرایط  تحت  غربی  قوت های 
مفید نیست، بلکه کاماًل ضد منافع ملِی ماست.

۲ـ در فاصلۀ زمانی کودتای ۱35۲ ش تا امروز 
)۱39۴ش( توانایی های افغانستان - از هر لحاظ 
– تضعیف و تحلیل گردیده است، درحالی که 

و  اقتصادی  سیاسی،  زمینه های  در  پاکستان 
دست  رقابت  غیرقابل  برتری های  به  نظامی 
یافته است. در حال حاضر، هیچ گونه توازن و 
تعادل میان موقعیت های دو کشور وجود ندارد. 
غیرعلنی  و  غیررسمی  ادعای  از  تنها  نه   3-
حاکمیت افغانستان مبنی بر دستیابی به اراضی 
به شمول  هیچ کشوری  دیورند،  آن سوی خط 
هند حمایت نمی کند، بلکه ادامۀ بحران و عدم 
مرکزی،  دولت  اقتدار  فقدان  و  امنیت  استقرار 

یکی از این دو اندیشه را تقویه می کند:
به  افغانستان  ادغام  بر  مبنی  فرایزتتلر  قول  ـ 
پاکستان که اینک سیاسِت عملی ولی غیررسمِی 

این کشور گردیده است؛ 
به  افغانستان  تقسیم  بر  مبنی  بلک ویل  نظریۀ  ـ 
نام های پشتونستان و  به  از هم  دو کشورِ جدا 

خراسان. 
-۴ سازمان های منطقوی ایکو و سارک که در 
حال حاضر افغانستان در آن ها عضویت دارد، 
میان  بحران  حل  برای  الزم  توانایی  هیچ کدام 
بر  عالوه  ندارند.  را  خویش  عضو  کشورهای 
مفید  نتها  سارک  در  افغانستان  عضویت  این، 

نیست، بلکه پیامدهای منفی دارد.

ب: پیشنهادها
بقای افغانستان مستلزم سه تالِش به هم پیوسته 

در عرصۀ داخلی و منطقوی و جهانی است:
فعالیت های  کردِن  مهار  برای  تالش  الف- 
احزاب، گروه ها و دسته هایی که با طرح ادعای 
دیورند،  خط  آن سوی  خاک های  بر  ارضی 
هم پیماناِن  سایر  و  پاکستان  مداخلۀ  زمینه های 

آن کشور را فراهم می آورند.
منطقوی  “همگرایی  باید  افغانستان  دولت  ب ـ 
اقتصادی  همکاری های  سازمان  چارچوب  در 
منطقوی  سیاست های  اصلِی  محور  را  ایکو” 
مشکِل  حل  مستلزم  امر  این  بسازد.  خویش 
دیگر  و  پاکستان  با  اختالفات  سایر  و  مرزی 

کشورهاست. 
این  از  با طرح شرایطی که پس  افغانستان  ج ـ 
مانع مداخلۀ پاکستان در امور داخلی اش گردد، 

شانگهای”  همکاری های  “سازمان  به عضویت 
درآید. این مأمول مطابق به اصولی ست که در 
اسناد زیر نام “زمینه های همکاری” و “اهداف 
و وظایف”ِ این سازمان منعکس گردیده است.

ضمیمه ها   .i

همکاری  سازمان  همکاری  زمینه های   .۱
شانگهای

۲. اهداف و اصول سارک
3. اصول همکاری میان کشورهای عضو ایکو

سازمان  همکاری  زمینه های   .۱

همکاری شانگهای
زمینۀ  سه  در  را  سازمان  اعضای  همکاری های 
سیاسی و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می توان 

مورد بررسی قرار داد:

۱. همکاری در زمینه های سیاسی و امنیتی:
- اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و 
اتخاذ سیاست های مشترک در مسایل منطقه یی 

و بین المللی؛ 
تروریسم،  با  مبارزه  زمینۀ  در  مشترک  اقدام   -
افراط گرایی و جدایی طلبی، مبارزه با قاچاق مواد 

مخدر، قاچاق سالح و مهاجرت غیرقانونی؛
- همکاری در زمینۀ کنترول تسلیحات و خلع 

سالح.

و  بازرگانی  اقتصادی،  زمینۀ  در  همکاری   .۲
تجاری:

- تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی و 
منطقه یی؛

ایجاد  و  سرمایه گذاری  تجارت،  گسترش   -
آزاد  جریان  به  رسیدن  برای  مناسب  محیط 

سرمایه، کاال و خدمات در کشورهای عضو؛
- برداشتن موانع در جهت گسترش و تقویت 

حمل ونقِل جاده یی؛
- تبادل اطالعات در زمینه های گوناگون؛

- همکاری در زمینۀ ترانزیت انرژی؛
- مدیریت منابع آب در منطقه. 

همکاری های  اجتماعی:  زمینۀ  در  همکاری   .3
آموزشی، ورزشی، بهداشتی، گسترش توریسم 

و تبادالت فرهنگی.
 

اهداف و وظایف 
مهم ترین اهداف و وظایِف سازمان همکاری های 

شانگهای عبارت اند از: 
حسن  و  دوستی  متقابل،  اعتماد  تقویت   )۱
تثبیت  برای  عضو  کشورهای  میان  همجواری 
و  اقتصادی  زمینۀ  در  همکاری های چندوجهی 

سیاسی؛
تروریسم،  با  مقابله  برای  ۲( همکاری مشترک 

جدایی طلبی و افراط گرایی در تمام اشکال آن؛
3( تشویق همکاری های منطقه یی در زمینه های 
دفاعی،  اقتصادی،  تجاری،  سیاسی،  مختلف 
فناوری،  علمی،  فرهنگی،  زیست،  محیط 

آموزشی، انرژی، حمل و نقل و...؛  
۴( اقدام مشترک و مشارکت جمعی برای ایجاد 
و  متوازن  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  رشد 
جامع در منطقه، به منظور افزایش استانداردها 

و ارتقای شرایط زنده گی در کشورهای عضو؛
5( هماهنگی رهیافت ها برای تعامل در اقتصاد 

جهانی؛
و  کشورها  سایر  با  همکاری  تقویت   )6

سازمان های بین المللی؛
منازعات  از  ممانعت  زمینۀ  در  همکاری   )7
قرن  در  جهان  که  مشکالتی  حل  و  بین المللی 

۲۱ با آن  مواجه خواهد شد.

اهداف و اصول سارک   .۲
اقتصادی  بیشتر  سارک،  ایجاد  فلسفۀ  اساسًا 
اولویت های  در  سیاسی  اهداف  و  است  بوده 
اهداف  مهم ترین  دارند.  قرار  سازمان  بعدِی 
این  اساس نامۀ  با  مطابق  سارک  بنیان گذاران 
سازمان را می توان به صورِت زیر فهرست کرد:

مردمِ  اجتماعِی  مصالح  تأمین  سطح  ارتقای   .۱
زنده گی  کیفیت  افزایش  و  آسیا  جنوب  منطقۀ 

آن ها؛ 
۲. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و استفاده 
تسریع  جهت  منطقه  بالقوۀ  امکانات  تمام  از 
کشاورزی  توسعۀ  و  اجتماعی  برنامه های  در 
تمامی  برای  مناسب  زنده گی  فرصت  تأمین  و 

مردم؛
به  مربوط  همکاری های  تحکیم  و  ارتقا   .3

اعضای بین کشورهای جنوب آسیا؛ 
۴. تقویت معاهدات چندجانبه و درک مشکالت 

و مسایل یکدیگر؛
5. ارتقای همکاری های موثر و تشریک مساعی 
اجتماعی،  اقتصادی،  زمینه های  در  چندجانبه 

فرهنگی، علمی و فناوری؛
حال  در  کشورهای  با  همکاری  تقویت   .6

توسعه؛
در  عضو  کشورهای  بین  همکاری  تحکیم   .7

رابطه با مسایل بین المللی؛
8. همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه یی 

که دارای اهداف و مقاصِد مشابه هستند. 
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دریغـم آمـد که روي سـه کار از نویسـندۀ بسـیار بااسـتعداد 
نیسـت  کسـي  منظـورم  ننویسـم.  مطلبـي  اروگویه یـي 
مگـر اوراسـیو کیـرو گا )۱878- ۱937( نویسـندۀ دردمنـد 
اروگویه یـي کـه اگـر آثـارش به طـور کامـل ترجمه شـوند، 
دچـار شـیفته گي  این کـه  بـدون  فارسـی زبان  خواننـده گان 
گردنـد، او را نویسـنده یي بـا خالقیـِت بسـیار بـاال خواهند 

 . د شمر
برابـر چشـم هایش  بـرادرش در  پـدر و  بـود کـه  کـودک 
مردنـد، چنـدي بعـد ناپـدري اش کـه بـه بیماري فلـج مبتال 
بـود، خودکشـي کـرد. بهتریـن دوسـتش زماني کـه کنار هم 
سـرگرمِ بررسـي یـک سـالح بودنـد، بـه طـور تصادفـي با 
همان سـالح کشـته شـد. همسـر اول اوراسـیو دچار جنون 
شـد. خـود اوراسـیو زماني که پنجاه وهشـت سـال داشـت، 
از شـدت بیمـاري دسـت بـه خودکشـي زد. او هـم ماننـد 
بورخـس و ده هـا نویسـندۀ دیگـر قویـًا تحـت تاثیـر ادگار 
آلن پـو نابغـۀ ادبـي قـرن نوزدهـم امریکا بـود. هیـچ مقاله و 
کتابـي نیسـت کـه از ایـن تأثیر شـدید سـخن نگفته باشـد. 
بسـیاري جاها به وضـوح همـان پنهان کاري هـاي هنرمندانه، 
همـان دگرگونه نمایي هـاي ادبـي، همـان زمان گسسـتي هاي 
مبتني بر مؤلفه هاي زیباشـناختي در آثار او دیده مي شـود. از 
این نویسـندۀ رنج کشـیده، دو رمان، هفت مجموعه داسـتان 
و یـک دفتر شـعر چاپ شـده اسـت. او نه تنهـا در اروگویه 
کـه در تمـام سـرزمین امریـکاي التیـن از محبوبیـت زیـاي 
برخـوردار اسـت و هنـوز آثـارش تجدیـد چاپ مي شـوند. 
گرچـه بیشـتر منتقدیـن عنایتـي بـه رمان هایـش نداشـته اند، 
امـا بـه تقریـب همـۀ آن هـا او را یکـي از شـاخص ترین 
نویسـنده گان داسـتان کوتـاه مي داننـد و معتقدنـد کـه تأثیـر 
زیادي بر نسـل هاي بعد از خود داشـته اسـت. داسـتان هاي 
کوتـاه او عمومـًا خصلـت اجتماعي دارند، امـا در هر یک از 

آن هـا بـا درون مایۀ خاصـي روبه رو هسـتیم.
   نکتـۀ بسـیار مهـم این کـه: شـماري از منتقدیـن نخسـتین 
نشـانه هاي روایـي »روش« )متـد( یـا »شـیوه« )نـه سـبک یا 
تکنیـک یـا شـگرد یـا ژانـر( ریالیسـم جادویـي از »مکتـب 
ریالیسـم« را در داسـتان کوتـاه »مـرد مـرده« اثـر اوراسـیو 
کیـروگا مي داننـد کـه در سـال ۱9۲0 نوشـته شـده اسـت 
و شـماري دیگـر از منتقدیـن، خصوصـًا بعـد از تعریـف 

نویسـنده یی ونزویالیـي بـه نـام »ارتور اوسـالر پیتـري« در 
سـال ۱9۴8، اولیـن متـن ریالیسـم جادویي تمـام و کمال را 
»قلمـرو ایـن دنیا«، اثـر آلخو کارپانتیـه کیوبایـي مي دانند که 

در سـال ۱9۴8 نوشـته شـده اسـت.
    البتـه شـماري از نظریه پـردازان هم چـون »آمریل چندی« 
و »اسـتافن اِسـلمان« ریشـه های عمیـق ریالیسـم جادویی را 
در آثـار کافـکا می بیننـد. اسـتناد آن ها بـه این گفتـۀ »تزِوتان 
تـودوروف« اسـت که که مسـخ کافـکا امري خیالی نیسـت؛ 
زیـرا امـر خیالـی، فقـط و فقـط آن زمانـی خیالی اسـت که 
خواننـده در خوانـش و برداشـِت خود از رخدادهـا به مثابۀ 
امـوری فراطبیعـی از یک سـو و امـوري واقعـی از سـوی 
دیگـر تردیـد کنـد. آن طـور کـه تـودوروف مي گویـد، »آثار 
کافـکا از ایـن منظـر خیال بافانـه نیسـت؛ زیـرا خواننـده در 
پذیـرش رخدادهـای فراطبیعی از نوع مسـخ »گـره گور« به 
سوسـک ]=  مادرکیـک[ بـه هیچ وجـه تردیـد نمی کنـد. این 
گونـه خوانـش متـن، نشـان می دهـد که امـر خیالـی را باید 
بـا دیـدگاه معنایـی گسـترده و عمیق تـري بـه کار بـرد. این 
برداشـت کافکایـی را می تـوان در مـورد ریالیسـم جادویـی 
هـم بـه کار برد. اکنـون در تأویل امر خیـال، تفاوت چندانی 
میـان فراطبیعـی و واقعـی نیسـت؛ حتـا فراتر رفتـه می توان 

گفـت میـان آن دو، یـک نوع هم زیسـتی وجـود دارد.«
   بـه بـاور مـن )نگارنـدۀ ایـن سـطور( اگـر بـه جمع بندي 
اسـکولز،  رابـرت  چـون  نظریه پردازانـي  آراي  از  جامعـي 
اویکتـور  کورتـار،  خولیـو  بورخـس،  لوییـس  خورخـه 
بـراوو، ایرلمـار جیامپـي، اوخـه دا بورگـوس، لئـون لیتواک 
و دیگـر نظریه پـردازان دقـت کنیـم، مي بینیـم کـه شـماری 
از آثـار کافـکا بـا آن نبـوغ عظیـم، در ژرف سـاخت خـود، 
را  دیگـر  »هسـتي هاي«  و  هسـتند  پست مدرنیسـتي  آثـار 
بازنمایـي مي کننـد و در جاهایـي هـم هم چـون محاکمـه از 
گونـۀ غریب )exotic( مي باشـند و در محـدودۀ متد )روش( 
ریالیسـم جادویـي قـرار نمي گیرنـد. بـاري در ایـن مـورد 
بحث هـاي زیـادي هسـت کـه در ایـن مقالـه نمي خواهـم 
وقـِت خواننـده را صـرِف آن هـا کنـم. آن هـا را در جـاي 
دیگـري خواهـم آورد. فقـط اشـاره مي کنـم که این داسـتان 
بیشـتر صاحب نظـران همخوانـي دارد  نظریـات  بـا  کوتـاه 
و یـک متـن ریالیسـم جادویـي اسـت. ناگفتـه نگـذارم کـه 

چنـد منتقـد امریکایـي هم کوشـیدند که رمان »مرگ سـراغ 
خانـم  هم وطن شـان  نوشـتۀ  می آیـد«  هـم  اعظـم  اسـقف 
»ویـال کاتـر« را که در سـال ۱9۲7 میالدی چاپ شـده بود،  
اولیـن داسـتان ریالیسـم جادویي معرفـي کنند کـه به گمان 
مـن چنـدان منطقـي نبـوده و نیسـت و بضاعـت ادبـِي مـن 
مي گویـد کـه ایـن رمـان اصـاًل ریالیسـم جادویـي نیسـت؛ 
همان طـور کـه آلمانی تبارهـا می خواهنـد رمـان »عطر: قصۀ 
یـک آدم کـش« اثـر »پاتریـک زوسـکیند« آلمانـی را که یک 
پاورقـي »خیالـي« و در بهتریـن حالـت و بـا اغمـاض زیاد، 
یـک داسـتان بلنـِد سـرگرم کنندۀ »مـاورای طبیعـي« اسـت، 

ریالیسـم جادویـي معرفـی  کنند. 
  بـاري، در این جـا بـه بررسـي سـه داسـتان کوتـاه از او 
مي پـردازم؛ برحسـب الفبـای نـام خانواده گـِی مترجم هـای 

. م محتر
  »مـرد  ُمـرده« بـا ترجمۀ اسـداهلل امرایي: این داسـتان بدون 
پـالت مـردي بي نام را بـه خواننده نشـان مي دهـد که داس 
در دسـت، سـرگرم هرِس باغ موز ]= کیله[ اسـت. تازه کارِ 
هـرس ردیـِف پنجـم را تمام کـرده و باید دو ردیـِف دیگر 
را هـم وجیـن کنـد. آن دو ردیـف به نظـر سـاده مي آید، از 
ایـن رو راضـي به نظر مي رسـد. مي خواهد از حصار سـیمي 
بگـذرد تـا روي علف هاي کوتاه دراز بکشـد و نفسـي تازه 
کنـد. امـا موقع گذشـتن از روي سـیم خـاردار، پایش روي 
پوسـتینی ُسـر مي خـورد ]می لغـزد[. همـان زمـان داسـش 
و  دارد مي افتـد، »خاطره هـاي گنـگ  وقتـي  را مي انـدازد. 
وهم آلـودي از ایـن داس کـه صـاف روي زمیـن نیافتـاده 

بود، در سـر دارد.«
    حـاال کـه افتـاده اسـت، دهـان بـاز مانـده اش یک بـاره 
هـم مي آیـد و پـاي چپـش تـا شـده اسـت و دسـتش روي 
سـینه اش اسـت. دسـته و نیمي از تیع داس، از پشت ساعد، 
درسـت زیـر کمربنـِد او بیرون مانده اسـت و نصـف دیگِر 
داس دیـده نمي شـود. مـرد از گوشـۀ چشـم بـه داس نـگاه 
مي کنـد. با یک حسـاِب سرانگشـتي فهمید کـه کارش تمام 

شـده است. 
به موشکافِي متن بپردازیم.

 نویسـنده ابتـدا یـک کلمۀ مرگ مـي آورد و البتـه پُررنگ تر 
از متـن اصلـي. ذیـِل آن حـدود دوازده سـطر دربـارۀ مرگ 
مي نویسـد. طرفـۀ کالمـش در این دوازده سـطر این اسـت 

محـض  مي زنیـم،  مـرگ  از  کـه  حرف هایـي  »شـاید  کـه 
زنده گـي  و  اسـت  دور  آن قـدر  مـرگ،  باشـد.  دل خوشـي 
چنـان نامنتظـر کـه بـه هـر حال هنـوز بایـد زنده گـي کرد.«  
ظاهـراً جمله مبهم اسـت و حالـت پارادوکسـیکال دارد. در 
حقیقـت نویسـنده مي گویـد کـه بعـد از مـرگ هـم مي توان 
بـه زنده گـي ادامـه داد و بیـن رفت وآمـد بـه ایـن جهـان 
حضـور  داشـته باشـد. )همان طـور کـه ملکیـادس در  رمان 
صـد سـال تنهایـي بیـن دو جهـان در رفت وآمـد اسـت( 
فاصلـۀ دور مـرگ، بیان گـر ایـن باور و حتا اسـطوره اسـت 
کـه مرگـي ایـن چنینـي، بـراي مدتـي گذشـته را مـي کاود. 
حتـا ناگهـان »معمـا برایـش حـل شـد؛ او رو به مـرگ بود. 
سـپس در متـن کلمـه مـرده مي آیـد با فونـت درشـت تر. با 
ایـن حـال، از دیـدگاه بیرونـي، او مرده اسـت و مرد چشـم 
بـاز کـرده و دنیـاي پیرامـون را مي نگـرد. تنـش سـرد بود و 
بـا خـود فکـر کـرد کـه شـاید کابـوس مي بینـد؛ چیـزي که 
امـروزه هـم علـم آن را ثابـت مي کند: »کسـاني که تـا زمان 
مـرگ چنـد لحظه یـي فرصـت دارنـد، فکـر مي کننـد دچار 

وهـم و کابـوس شـده اند.«
    مـرد حتـا صداي سـوت ]= اشـپالق[ یکي را  مي شـنود، 
امـا نمي توانـد او را ببینـد. بـا توجـه بـه تجربه هاي پیشـین، 
حتـا مي دانـد کسـي کـه سـوت مي زنـد، از پانزده متـرِي او 
عبـور مي کنـد. یقین داشـت کـه مثل بقیـۀ نیمروزهـا، مرتع 
و باغـش بـا دیگـر روزهـا فـرق نـدارد و علف هـاي کوتـاه 
و تپه هـا، سـکوت و ُهـرم آفتـاب عـوض نشـده اند. این هـا 
را نویسـنده مي گویـد، امـا خواننـده ممکـن اسـت بـا خود 
بگویـد کـه در واپسـین لحظه هـاي حیـات، هنـوز تصاویـِر 
روز یـا روزهـاي گذشـته در مغـِز او حضـور دارنـد. علـم 
امـروزي با اسـکن هاي بسـیار پیچیـده ثابت کرده اسـت که 
چینـن پدیده یـي وجـود دارد و گاه اگـر مغـز آسـیب ندیده 
باشـد، مي تـوان از روي ایـن اسـکن ها حتـا بـه تصویر قاتل 

یـا قاتلیـن دست رسـي پیـدا کرد.  
    امـا در سـال ۱9۲0 آن چـه بـه مثابۀ اطالعـات و دانش به 
کارِ ایـن نویسـنده مي آیـد، باورهـا و اعتقادات بومي اسـت. 
نویسـنده بـه خواننـده نمي گویـد کـه ایـن مـرد مي میـرد یا 
زنـده مي مانـد، بلکـه فراینـد پیچیـدۀ مـرگ را به صـورت 
یـک روایت داسـتاني بیـان مي کنـد. طبق باورهاي بسـیاري 
از اقـوام و قبایـل جهـان ـ از جملـه امریـکاي التیـن، چین 
و هنـد و چنـد قـوم ایرانـي ـ روح آدمـي تـا مدتـي پـس 
از مـرگ جسـم افـراد، مکان هـا، اشـیا و پدیده هـاي مـورد 
عالقـه اش را مي بینـد. حتـا سرخ پوسـت هاي گواتمـاال پس 
از مـرگ چشم هاي شـان در درون گـور را باز نگـه مي دارند 
و زمانـي کـه عدالـت برقـرار شـد، آن را مي بندنـد. میـگل 
آنخـل آسـتوریاس ایـن بـاور را در رمـان »چشـم هاي بـه 
خـاک سـپرده گان« بازنمایي کرده اسـت. نکتۀ بسـیار جالب 
این کـه: در ماه هـاي آغازیـن قـرن بیسـت ویکم، دانشـمندان 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مغـز انسـان تـا چندی پـس از 
مـرگ جسـم، آخرین تصاویر رؤیت شـده را حفـظ مي کند 
و افـراد زنـده مي تواننـد بـا نصـب سنسـورهاي خـاص در 
مغـِز شـخص مـرده و ارتبـاط آن ها بـه یک دسـتگاه پیچیدۀ 
آنالیزکننـدۀ امـواج و یـک دسـتگاه مانتیـور، ایـن تصاویر را 

کنند. مشـاهده 
  بـه هـر حـال، ایـن مـرد بعـد از ده سـال کار در جنـگل، 
مي دانسـت چه طـور بـا داس کار کنـد. ایـن موضـوع بـه 
ذهـِن در حـاِل افـول مـرد خطـور مي کنـد، پس دچـار این 
وهـم مي شـود کـه »احتمـاالً کار سـنگین صبـح، او را از پـا 

انداختـه، و حـاال طبـق معمـول مختصـر ُچرتـي مـي زد.«
  آیـا ایـن خواننـده اسـت که دچار وهم شـده اسـت و مرد 
از مـرگ فاصلـه دارد؟ چـون سـاعت یـک ربـع بـه دوزاده، 
زن و دو بچـه اش از آن بـاال راه مي افتنـد تـا او را بـراي 
ناهـار ]= غـذای چاشـت[ ببرنـد. همیشـه اول صداي پسـر 
کوچکـش را مي شـنید. پسـرک زور مـي زد کـه از دسـِت 
مـادر خـالص شـود و فریاد مـي زد: »پـدر، پدر!« آیـا این ها 
خاطـرات دیـروز نبودنـد؟ امـا مرد حـاال هم همـان صدا را 
مي شـنود. پـس بـا خـود مي گویـد کـه دچـار کابوس شـده 
اسـت. بعـد بـه یـاد مـي آورد کـه بارهـا از خسـته گي دچار 
همیـن حالـت شـده بـود. امـا این بـار تـکان نمي خـورد و 
اسـب کـه از فـرط گرمـا عـرق کرده اسـت، مـرد افتـاده بر 
زمیـن را مي بینـد و جـرأت نمي کنـد بـه بـاغ مـوز ]= کیله[ 
نزدیـک شـود. بـا ایـن حال، گـوش خوابانـد و بعـد آرام به 
طـرِف جسـِم بي حرکـِت مـرد رفـت و بـا خیـال راحـت از 
روي مـرد و دیرک گذشـت. آیـا طبق بعضي از افسـانه هاي 
امریـکاي التیـنـ  و جاهـاي دیگرـ  حیوانات مرگ انسـاني 
را کـه بـا آن هـا آشـنا هسـتند، زودتر از انسـان ها تشـخیص 
مي دهنـد؟ اصـوالً زن و دو فرزنـِد ایـن مـرد چـه شـدند؟ 
شـاید هنـوز ظهـر نشـده بـود و ایـن وهـم فقـط در ذهـِن 
محتضـِر مـرد شـکل گرفتـه بـود؟ اصـوالً وقتـي چهارپایي 
بـه  انسـان عبـور مي کنـد، بي آن کـه آسـیبي  از روي یـک 
برسـاند، چـه معنایـي در اسـطوره ها و افسـانه ها و ادبیـات 
شـفاهِي ملت ها دارد؟ در ایران وقتی شـخصی دراز کشـیده 
و فـرد دیگـری از روی او عبـور می کنـد، دیگـران بـه او 
اعتـراض می کننـد، چـون بـاور دارند کـه این عمـل بدیُمن 
و نحـس اسـت و انسـان فقط وقتـی از روی بدِن درازشـدۀ 
کسـی عبـور می کنـد کـه آن کس مـرده باشـد. این بـاور در  
امریـکای  الیتـن هـم وجـود داشـته اسـت و البتـه در مورد 
عبـور حیوانـات، ایـن بـاور نـزد مـا و ملت هـای امریـکای 

التیـن شـدت و حـدت پیـدا می کنـد. 
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ــه  ــد ک ــنا می گوین ــس س ــای مجل ــماری از اعض ش
ــورد  ــور در م ــس جمه ــی ریی ــان تقنین ــد فرم تأیی
نهادهــای  صالحیت هــای  و  وظایــف  ســاختار، 
ــیم  ــبب تقس ــس، س ــن مجل ــوی ای ــی از س انتخابات
ایــن نهادهــا میــان رییــس جمهــور و رییــس اجرایی 

ــد. ــد ش خواه
فرمــان تقنینــی رییــس جمهــور در مــورد ســاختار، 
انتخاباتــی  نهادهــای  وظایــف و صالحیت هــای 
ــرار  ــده گان رد شــده، ق ــس نماین ــه از ســوی مجل ک
اســت بــه زودی بــرای رأی گیــری بــه مجلــس ســنا 

ــتاده شــود. فرس
برخــی از اعضــای ســنا دیــروز )یک شــنبه( در 
نشســت عمومــی ایــن مجلــس بــا ابــراز نگرانــی از 
احتمــال تأییــد ایــن فرمــان از ســوی ســنا می گوینــد 
کــه رهبــران حکومــت وحــدت ملــی تــالش دارنــد 
کمیســیون های انتخاباتــی را بیــن خــود تقســیم 

کننــد.
ــد، در  ــنا می گوی ــو س ــی، عض ــف حنیف محمدحنی
ــه  ــت ک ــده اس ــان آم ــن فرم ــای ای ــی از ماده ه یک
رییســان والیتــی کمیســیون های انتخاباتــی از ســوی 

ــن خواهــد شــد. ــداهلل تعیی ــداهلل عب عب
ــع  ــه مناف ــرای دســت یابی ب ــن کار ب ــۀ او، ای ــه گفت ب
فــردی اســت و ربــط زیــادی بــه اصالحــات 

ــدارد. ــی ن انتخابات
شــیرمحمد آخونــدزاده، عضــو دیگــر مجلــس ســنا 
نگــران اســت کــه رهبــران حکومــت وحــدت ملــی 
ــن خــود  ــۀ 50-50 بی ــز به گون ــده را نی ــان آین پارلم
ــا در حــق  ــن کار جف ــۀ او ای ــه گفت ــد. ب تقســیم کنن

مــردم اســت.

ــس  ــت مجل ــاون نخس ــار، مع ــم ایزدی ــا محمدعل ام
ــس  ــی ریی ــان تقنین ــر فرم ــه اگ ــد ک ــنا می گوی س
ــن  ــوی ای ــالت، از س ــس از آوردن تعدی ــور پ جمه

ــت. ــوب اس ــرد، خ ــد بگی ــس رأی تأیی مجل
ــه  ــی ک ــنا در حال ــس س ــلم یار، ریی ــادی مس فضل ه
موضع گیــری روشــنی در مــورد فرمــان تقنینــی 
رییــس جمهــور نــدارد، بــر تکمیــل نصــاب در روز 

ــد. ــد می کن ــان تأکی ــن فرم ــه ای ــی ب رأی ده
فرمــان تقنینــی رییــس جمهــور در مــورد ســاختار، 
وظایــف و صالحیت هــای کمیســیون های انتخاباتــی 
ــت آرا رد  ــا اکثری ــار ب ــرای دومین ب ــته ب ــۀ گذش هفت

شــد. رییــس جمهــور غنــی ایــن اقــدام مجلــس را 
ــی  ــات انتخابات ــۀ اصالح ــرد در زمین ــک عقب گ ی
خوانــد، امــا تأکیــد کــرد کــه از تمــام امکانــات برای 
اصــالح سیســتم انتخاباتــی اســتفاده خواهــد کــرد.

ایــن در حالی ســت کــه بــه بــاور شــماری از 
و حکومــت  نماینــده گان  مجلــس  حقوق دانــان، 
ــد و  ــروعیت ان ــد مش ــر دو فاق ــی ه ــدت مل وح
ــه  ــی ب ــۀ غیرقانون ــان به گون ــد همچن ــالش می کنن ت

ــد. ــه دهن ــان ادام کارش
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هشدار سنا از 50-50 شدن کمیسیون های 
انتــخاباتی

›پر تورخم به دروازه جوړيږي، که برید ويش ځواب ورکوو‹

امنیتـي  پاکسـتاين  او  افغـان  د  کـې  تورخـم الرې  د 

ځواکونو تر منځ له نښـتې وروسـته پـه دې اړه د خربو 

پـر مهـال بهرنیو چـارو کې د پاکسـتاين لومـړي وزیر 

سـالکار رستـاج عزیـز ویـي، کـه هـر هېـواد پـر موږ 

بریـد وکـړي، پاکسـتان بـه یـې ځـواب ورکړي.

لـه يب يب يس اردو رسه خـربو کـې نومـوړي ویـي، 

د دروازې جوړولـو چـارې روانـې  بـه  تورخـم کـې 

وي، ځکـه پـه وینـا یـې دې رسه پاکسـتان نـه خـو لـه 

افغانسـتان رسه کومـه هوکـړه تر پښـو النـدې کوي او 

نـه هـم لـه کـوم نړیـوال قانـون نـه رس غړونـه کوي.

د نومـوړي پـه وینـا تـر هغـې چـې د افغانسـتان او 

پاکسـتان تر منځ ' د پولې پر رس د ادارې ' کوم سسـټم 

نـه وي رامنځتـه شـوی، تر هغـه مهاله بـه د ترهګرۍ، 

سـخت دریځـۍ او قاچاقـو په څېـر سـتونزې هوارې 

نـه يش. د وويـل ''د پولـې دواړو غـاړو تـه تـګ راتګ 

بایـد د اسـنادو له الرې تـر رسه يش.''

زرو  تـر ٥٠  لـه ٤٠  'هـره ورځ  وینـا  پـه  نومـوړي  د 

پـورې کسـان لـه دغـې الرې بې لـه کومې پوښـتنې، 

ګرویږنـې او خنـډه تـګ راتـګ کوي، چې پـه وینا یې 

پکـې هـر ډول کسـان شـامل دي.

نومـوړی وايـي ''مـوږ افغانسـتان تـه مې میاشـت کې 

ویـي و، چـې د جـون لـه لومـړۍ نېټـې وروسـته بـه 

مـوږ هېچـا تـه له اسـنادو پرتـه د تـګ راتګ اجـازه نه 

ورکوو.''

د  مـوږ  غـواړي  'افغانسـتان  وايـي،  عزیـز  رستـاج 

دروازې رغونـه پریـږدو، خـو موږ دروازه پـه خپل حد 

کـې رغـوو او د دې لپـاره له چـا نه د اجازې اخیسـتو 

اړتیـا نـه وینو.'

لـه  دروازه  دغـه  پاکسـتان  وینـا  پـه  عزیـز  رستـاج  د 

صفـري نکتـې نـه ٣٠ یـا ٣٥ مـره خپـل لـوري تـه 

رغـوي او هېـواد بـه یـې دغـه چـاره روانـه وسـايت او 

د دواړو هېوادونـو تـر منـځ بـه یـې د تـګ راتـګ لپاره 

پرانیـزي.'

له نوموړي پوښـتنه وشـوه، که پاکسـتان افغانسـتان ته 

د دروازې د رغونـې پـه اړه ویـي وو، بیا ولې نښـته او 

تاوتریخوالـی رامنځته شـو، رستـاج عزیز وايي:

''مـوږ ۲۰۱۴ کال کـې افغانسـتان تـه ویـي و، چـې 

غـواړو پـر پوله نـوې اسـانتیاوې رامنځته کـړو، خو په 

وینـا یـې افغانسـتان د دغـه وړاندیز په اړه کوم رسـمي 

ځـواب رانـه کړ، مـوږ د دوی اندېښـنو ته هـم په پالن 

کـې ځای ورکـړی و.''

د  ترمنـځ  پاکسـتان  او  افغانسـتان  د  مخکـې  دې  لـه 

تورخـم الره لـه شـپږ ورځني ځنډ وروسـته پرانیسـتل 

شـوه، چـې دواړو غـاړو تـه یـې مـايل زیانونـه واړول 

او ګـڼ خلـک، ګاډي او مالونـه دواړو غاړو ته ایسـار 

پاتـې وو.

د ننګرهـار چارواکـو پـه وینـا، یـوازې قانوين اسـنادو 

لرونکـو کسـانو تـه پـر الره د اوښـتو راوښـتو اجـازه 

کېږي. ورکـول 

د ننګرهـار د وايل ویانـد عطـاء اللـه خوګیاڼي رسـنیو 

تـه ویي، پوله پرانیسـتل شـوې او یوازې هغو کسـانو 

تـه د تـګ راتـګ اجـازه ورکـول کېـږي، چـې قانوين 

اسـناد )پاسـپورت او وېـزې( ولـري او دواړو غـاړو ته 

بـه والړ ګاډي هـم حرکـت کوي.

ختیـځ کـې د يب يب يس خربیـال نعمـت اللـه کریاب 

وايـي، د ښـاروالۍ ماموریـن او کارکوونکي د تورخم 

دروازې خـوا تـه ورغـي چـې پـه تېـرو شـپږو ورځو 

کـې د جګـړې پـه ترڅ کـې چې هلتـه کومـه ویجاړي 

رامنـځ تـه شـوې وه هغه پاکـه کړي.

)پولټيـکل  ادارې  د ځايـي  د خيـرب  لومـړي ځـل  پـه 

ادارې( يـو مـرش چارواکي يـا تحصيـل دار غنچه گل 

يب يب يس رسه خـربو کې ويي و د الرې د پرانېسـتلو 

پـه اړه موافقـه شـوې او په دې لړ کې د شـنبې په شـپه 

د دواړو خـواوو ترمنـځ خربې تررسه شـوې وې ، چې 

د پرېکـړې ترمخـه د شـنبې له سـهاره بـه دا الره د تگ 

راتگ لپـاره پرانسـتل کېږي.

دا الره پنځـه ورځـې وړانـدې هغـه مهـال وتړل شـوه 

چـې پـه تورخـم کـې د پاکسـتان لخـوا د يـوې نـوې 

دروازې د جوړولـو پـر رس د اختالف لـه امله د دواړو 

تـه  رامنـځ  نښـتې  ترمنـځ  لـورو رسحـدي ځواکونـو 

شـوې. دې نښـتو کـې دواړو خواوو ته ځـاين او مايل 

تاوانونـه اوښـتي دي.

ښـاغي گل وويـل چـې »د دواړو گاونډيـو هېـوادو 

د چارواکـو ترمنـځ خـربې پـه ډېـرې ښـې فضـا کـې 

تـررسه شـوې.«

پاکسـتاين  دې  کـې  ځـواب  پـه  پوښـتنې  يـوې  د 

د دروازې  پـه خـاوره  پاکسـتان  »د  چارواکـي وويـل 

کـوي.« دوام  بـه  جـوړول 

د الرې د بندېـدو لـه املـه نـه يواځـې لوى شـمېر کې 

خلـک هـم اغېزمـن شـوي دي، بلکـې سـوداگرۍ ته 

يـې هم لـوى تـاوان اړوىل دى.

دغـه راز د پاکسـتان هغه شـخيص روغتونونـو هم ډېر 

اغېزمـن شـوي دي چـې هر ورځ لـوى شـمېر افغانان 

هلتـه د تداوۍ لپـاره ورځي.

پولیس در خدمت طالبان
پولیس مسوول استخبارات طالبان را برای تداوی 

به کابل انتقال می داد

انتقال به کابل در یک رنجر  مسوول استخبارات طالبان در بغالن حین 
پولیس از سوی امنیت ملی بازداشت شده است.

مسوول  ظاهر،  قاری  ملی،  امنیت  نیروهای  که  می گوید  بغالن  والی 
استخبارات طالبان در بغالن را که با یک موتر پولیس قرار بود به کابل 

منتقل شود، در ولسوالی خنجان بازداشت کرده است.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  زیادی  شماری  که  گفت  بارز  عبدالستار 

توسط این فرمانده گروه طالبان کشته شده اند.
به گفتۀ او، ظاهر در جنگ های شمال و شرق افغانستان نقش فعال داشته 

است.
والی بغالن می گوید که قاری ظاهر حوالی ساعت 3 بامداد روز یکشنبه 
در یک موتر رنجر شناسایی و بازداشت شد. او گفت که مقدار زیادی 

اسلحه و مهمات نیز با این رنجر حمل می شد.
فرمانده  این  از  تحقیقات  انجام  با  است  امیدوار  که  گفت  بارز  آقای 
شورشی، شبکه های از »دشمنان مردم افغانستان« که به گفته او »به عنوان 

ستون پنجم« ذکر می شود، افشا شود. 

محمد صفدر محسنی، رییس شورای والیتی بغالن نیز می گوید که قاری 
ظاهر مسوول تمام جنایتی است که در والیت بغالن در سال اخیر انجام 

شده است.
او گفت که این فرمانده گروه طالبان در منطقه سرخ کوتل والیت بغالن 

در حمله هوایی زخمی شده بود.
آقای محسنی مدعی شد:« افراد و اشخاصی که در داخل نظام است و با 
تروریست و طالب همکار هستند، این افراد با موتر وزارت داخله که بر 
روی آن نوشته شده پولیس میدان وردک، می خواست که قاری ظاهر را 
به مرکز و بعد به جای نامعلوم منتقل کند که توسط امنیت ملی افغانستان 

بازداشت شد.«
امنیت ملی والیت بغالن به  او گفت که قاری ظاهر دیروز در ریاست 

خبرنگاران و مردم نشان داده شد.
آقای محسنی افزود که افرادی که این فرمانده شورشی را منتقل می کردند 
یونیفورم پولیس بر تن داشتند. او از دولت خواست که به این موضوع 

رسیده گی دقیق نماید.
میدان  پولیس  فرمانده  اندرآبی  خلیل  محافظان  که  گفته اند  منابع  برخی 

وردک، مسوول استخبارات طالبان را به کابل منتقل می کرده است.
موتر رنجری که این مقام طالبان را حمل می کرد، مربوط فرماندهی پولیس 
میدان وردک می شود. برخی منابع گزارش داده اند که مسوول استخبارات 
طالبان نخست به خانۀ اندرآبی در بغالن برده شده و موها و ریشش کم 

گردیده و سپس راه کابل در پیش گرفته اند. 
باشندۀ اصلی والیت  اعضای حزب اسالمی است و  از  اندرآبی،  خلیل 

بغالن.

مسوول  ظاهر،  قاری  بودکه  کرده  اعالم  قباًل  افغانستان  داخله  وزارت 
نظامی گروه طالبان در والیت بغالن توسط نیروهای پولیس این کشور 

بازداشت شده است.
در خبرنامه یی این وزارت آمده که آقای ظاهر فرد کلیدی این گروه بوده 
که چند روز قبل در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در منطقه »چشمه 

شیر« والیت بغالن زخمی شده بود.

وزارت داخله افزوده که قاری ظاهر صبح دیروز هنگامی که می خواست 
با یک موتر جهت درمان به کابل منتقل شود، توسط نیروهای پولیس ملی 

در ولسوالی دوشی والیت بغالن بازداشت شد.
و  طراحی  در  ظاهر  قاری  که  افزود  همچنین  افغانستان  داخله  وزارت 
سازماندهی »حمالت تروریستی« در والیت بغالن سهم فعال داشته است.

گروه طالبان تاکنون درباره این خبرها واکنش نشان نداده است.

افزایش خشونت علیه 
زنان؛600 قضیه در سه ماه

تا  از آغاز سال روان خورشیدی  امور زنان می گوید،  دلبر نظری، وزیر 
کنون 600 رویداد خشونت آمیز در برابر زنان ثبت شده که نشان دهندۀ 

افزایش این پدیده در کشور است.
رویدادهای  که  گفت  کابل  در  نشستی  در  یک شنبه  روز  نظری  بانو 
این  بیشتر  که  می دهد  نشان  زنان  برابر  در  رسیده  ثبت  به  خشونت آمیز 
رویدادها در بخش های ناامن کشور رخ داده  است و والیت های هرات، 

غور، بغالن، تخار و دایکندی بیشترین آمار خشونت ها را دارند.
این ها  از  بیشتر  زنان  علیه  خشونت  واقعی  میزان  نظری،  بانو  گفتۀ  به 
است و شماری از رویدادهای خشونت آمیز در برابر زنان تا کنون ثبت 

نشده است.
در همین حال، سپوژمی وردک، رییس پالیسی و فنی وزارت امور زنان 
اما  می خواند،  منفی  وزارت  این  کارکردهای  به  نسبت  را  مردم  دیدگاه 
می افزاید که این وزارت تا کنون برنامه های زیادی را برای بهبود وضعیت 
زنان انجام داده و در حال حاضر نیز روی برنامۀ دادخواهی و آگاهی دهی 

به زنان کار می کند.
مسؤوالن وزارت امور زنان می گویند، تا دو روز دیگر برنامۀ آگهی منع 
خشونت در برابر زنان را در سرتاسر کشور راه اندازی خواهند کرد که 
برای بهبود وضعیت زنان و کاهش آمار خشونت ها اثرگذار خواهد بود.

ACKU
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ــه  ــی ک ــه شــمار غیرنظامیان ــد ک ــاش می کن ــد ف ــک گزارشــی جدی ی
در حمــالت هوایــی ایتــالف تحــت امــر امریــکا در ســوریه و عــراق 
ــنگتن  ــه واش ــزی اســت ک ــش از آن چی ــوند، بســیار بی کشــته می ش

ــود. ــانی می ش ــات الپوش ــد تلف ــًا 95 درص ــد و تقریب ــا می کن ادع
ــر  ــت ام ــالف تح ــه ایت ــزارش داد ک ــروارز« گ ــی »ای ــروه نظارت گ
ــوریه  ــراق و س ــش در ع ــع داع ــه مواض ــکا ک ــدۀ امری ــاالت متح ای
ــان را  ــات غیرنظامی ــد از تلف ــاالً 95 درص ــد، احتم ــاران می کن را بمب

اعــالم نمی کنــد.
ــر انگلیــس، فرانســه و  ایتــالف مذکــور کــه شــامل کشــورهایی نظی
هالنــد اســت، از ســال ۲0۱۴ مواضــع گــروه داعــش را در عــراق و 
ــا  ــه و ی ــزار و ۱۲۱ حمل ــش از ۱3 ه ــرد و بی ــدف می گی ــوریه ه س
ــزارش  ــق گ ــت. طب ــام داده اس ــه انج ــه ۱9 حمل ــی روزان ــه عبارت ب
ــکا انجــام شــده اســت؛ 68  ــر حمــالت از ســوی امری ــروارز، اکث ای
درصــد از حمــالت در عــراق و 8۲/5 درصــد از حمــالت در ســوریه 

ــد.  ــام می ده ــکا انج ــی امری ــروی هوای را نی
بــرآورد می شــود کــه شــمار تلفــات غیرنظامیــان در حمــالت 

مذکــور دســت کم ۱3۱۲ تــن باشــد.
براســاس گــزارش ایــن گــروه نظارتــی، شــرایط در شــش ماه گذشــته 
ــال جاری، در  ــی س ــامبر و م ــن دس ــت و بی ــده اس ــم ش ــر ه وخیم ت
ــان  ــه کشته شــدن غیرنظامی ــه ب ــی ک ــمار حمالت ــوریه ش ــراق و س ع

انجامیــده، رشــد کــرده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: در عــراق بیــن ۲97 تــا 5۱8 غیرنظامی 
در همیــن بــازه زمانــی در جریــان حمــالت هوایــی نیروهــای ایتالف 
کشــته شــده اند. در ســوریه نیــز بیــن ۱97 تــا 5۱8 غیرنظامــی کشــته 
شــده اند کــه نســبت بــه شــش مــاه گذشــته حــدود 38 درصــد رشــد 

ــد. نشــان می ده
ایــن درحالــی اســت کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا تنهــا بــه کشــتن ۲0 
غیرنظامــی اقــرار کــرده اســت. متحــدان آن هــم مدعــی هســتند کــه 

ــوده اســت. تلفــات غیرنظامــی در حمالت شــان نب
در ایــن گــزارش آمــده اســت: اگــر چنیــن چیــزی صحــت داشــته 
ــات  ــاالً تلف ــور احتم ــالف مذک ــه ایت ــود ک ــخص می ش ــد، مش باش

ــد. ــزارش نمی ده ــد گ ــا 95 درص ــان را ت غیرنظامی
بدتریــن واقعــه بــرای غیرنظامیــان در مــارچ امســال در شــهر موصــل 
ــاه  ــی بیگن ــه دســت کم ۲5 غیرنظام تحــت اشــغال داعــش رخ داد ک
ــط روز  ــل در اواس ــه دانشــگاه موص ــالف ب ــای ایت ــه نیروه در حمل

کشــته شــدند.

ســفیر ترکیــه در روســیه در جریــان دیــدار بــا نایــب رییــس دومــای 
ــن کشــور را  ــوری ای ــا موضــع رییس جمه روســیه از او خواســت ت

ــد. ــر کن نرم ت
ــۀ گذشــته در محــل  ــه در روســیه در هفت ــم، ســفیر ترکی ــد یاردی امی
ــب  ــکی، نای ــر ژیرینفس ــا والدیمی ــکو ب ــی در مس ــت خصوص اقام
ــط  ــاره رواب ــن دو درب ــته و ای ــدار داش ــیه دی ــای روس ــس دوم ریی

ــد. ــو پرداختن ــه گفت وگ ــیه ب ــه و روس ترکی
ــد  ــدار را تأیی ــن دی ــز ای ــه نی ــۀ ترکی ــور خارج ــای وزارت ام مقام ه
ــا  کردنــد و یکــی از ایــن مقام هــا گفــت:  ســفیر ترکیــه در روســیه ب
رهبــر حــزب لیبــرال دموکرات هــا کــه نایــب رییــس دومــای روســیه 
نیــز اســت، دیــدار داشــته اســت. البتــه مــا نمی توانیــم جزییــات ایــن 
دیــدار را بیــان کنیــم. امــا در جریــان ایــن دیــدار وضعیــت روابــط 

میــان آنــکارا و مســکو بــه بحــث گذاشــته شــده اســت.
ایــن مقــام دیپلماتیــک بــا اشــاره بــه رخــداد مربــوط بــه ۲۴ نوامبــر 
۲0۱5 کــه در جریــان آن یــک فرونــد جنگنــده نیــروی هوایی روســیه 
توســط ترکیــه ســرنگون شــد،  گفــت: ترکیــه پیشــنهاد کــرد تــا یــک 
ــود.  ــکیل ش ــأله تش ــن مس ــی ای ــرای بررس ــترک ب ــیون مش کمیس
ــام  ــال پی ــا ارس ــأله ب ــن مس ــارۀ ای ــود را درب ــرد خ ــراً رویک ــا اخی م
تبریــک بــه مناســبت روز ملــی روســیه بــه مقام هــای مســکو ابــراز 
کرده ایــم. انتظــار داریــم کــه دولــت مســکو ایــن مســأله را از امــروز 
ــه درخواســت های  ــد و ب ــری کن ــه روشــی مناســب پیگی ــد ب ــه بع ب

مــا بــرای مذاکــرات گــوش دهــد.
سرنگون شــدن جنگنــدۀ روس توســط نیــروی هوایــی ترکیــه باعــث 
ــن  ــد ای ــه می گوی ــت. ترکی ــده اس ــور ش ــن دو کش ــان ای ــش می تن
جنگنــده حریــم هوایــی ایــن کشــور را نقــض کــرده بــود، امــا دولــت 
روســیه تاکیــد دارد کــه ایــن جنگنــده از حریــم هوایــی ترکیــه عبــور 
ــم  ــده مته ــزی ش ــه ری ــای برنام ــه تحریک ه ــکارا را ب ــرده و آن نک

می کنــد.
ــه اســت،  پرنــس  ــر ژیرینفســکی کــه متخصــص امــور ترکی والدیمی

ــود. ــده می ش ــیه خوان ــت های روس سیاس
دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی دولــت روســیه نیــز یــک متخصــص 
امــور ترکیــه اســت و هــر دوی ایــن افــراد به خاطــر ارســال 
ــا توجــه  ــه والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهــوری روســیه ب پیام هایــی ب

ــه مشــهور هســتند. ــا ترکی ــط ب ــه رواب ب

ــوص  ــتان در خصـ ــال افغانسـ ــیون فوتبـ ــه فدراسـ درحالی کـ
ـــکوت  ـــتان س ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل ـــتانۀ تی ـــای دوس دیداره
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــا مدع ـــایت فیف ـــت، س ـــرده اس ـــار ک اختی
ـــال  ـــم فوتب ـــان تی ـــتان میزب ـــپتامبر تاجیکس ـــاه س در روز اول م

ـــت. ـــتان اس افغانس
ــا روز ۱  ــایت رســـمی فیفـ ــای سـ ــق ادعـ ــدار طبـ ایـــن دیـ
ـــزار  ـــورگ شـــهر تورســـن زاده برگ ـــپتامبر در ورزشـــگاه میتال س

ـــد. ـــد ش خواه
ـــزارش داده  ـــایت ُگل گ ـــتر س ـــه پیش ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
بـــود کـــه افغانســـتان قـــرار اســـت در ایـــن مـــاه مهمـــان 

مالـــزی در کواالالمپـــور باشـــد.
ـــتان  ـــی افغانس ـــم مل ـــرمربی تی ـــگرت س ـــر ش ـــته پیت ـــۀ گذش هفت
ـــی از  ـــی در یک ـــک اردوی تدارکات ـــزاری ی ـــر از برگ ـــز خب نی
ــاه  ــت مـ ــای نخسـ ــارات در روزهـ ــر و امـ ــورهای قطـ کشـ

ســـپتامبر داده بـــود.
حـــال بایـــد منتظـــر اعـــالم و واکنـــش رســـمی فدراســـیون 
ـــه وجـــود  ـــات ب ـــن خصـــوص و ابهام ـــتان در ای ـــال افغانس فوتب
آمـــده یعنـــی تنظیـــم دیـــدار دوســـتانه و اردوی تدارکاتـــی 

ـــود. ـــتان ب ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل ـــرای تی ب

ــر صفــر  ــا پیــروزی 3 ب مشــت زن خوش تکنیــک افغانســتانی ب
مقابــل حریــف جاپانــی خــود، بــه جمــع ۱6 ورزشــکار برتــر 

ــت. ــی راه یاف ــک جهان ــای کســب ســهمیۀ المپی رقابت ه
اهلل داد رحیمــی، مشــت زن خــوش تکنیــک افغانســتان در وزن 
ــاتو  ــام »س ــی اش به ن ــف جاپان ــل حری ــرم در مقاب 69 کیلوگ
ریوجــی« بــا نتیجــۀ 3 بــر صفــر بــه برتــری رســید و توانســت 
ــر رقابت هــای کســب ســهمیۀ المپیــک  ــه جمــع ۱6 نفــر برت ب

جهانــی راه پیــدا کنــد.
ــد  ــور دارن ــا حض ــور دنی ــت زن از ۴7 کش در وزن او ۴7 مش
ــارون« از کشــور  ــس ه ــا »پرن ــدی ب ــۀ بع ــی در مرحل و رحیم
ترینیــداد و توباگــو رقابــت خواهــد کــرد؛ ایــن مشــت زن پیــش 
از ایــن توانســته کــه مشــت زنی از برزیــل را شکســت بدهــد.

ــخ  ــت زن در تاری ــن مش ــل ای ــی در مقاب ــت اهلل داد رحیم رقاب
ــن  ــد ای ــی بتوان ــرگاه رحیم ــود و ه ــزار می ش ــون برگ ۲0 ج
ــک  ــۀ ی ــه مرحل ــد، ب ــت ده ــدش را شکس ــف قدرت من حری
چهــارم نهایــی راه پیــدا خواهــد کــرد و در آن مرحلــۀ احتمــال 

ــد. ــت کن ــا رقاب ــی جوشــوا« از بریتانی ــا »کیل دارد ب

امریکا 95 درصد تلفات غیرنظامی حمالت 
خود علیه داعش را الپوشانی می کند

درخواست ترکیه از روسیه 
برای نرم ترکردن موضع پوتین

فیفا:
افغانستان و تاجیکستان

 ۱ سپتمبر به مصاف هم می روند

مشت زن افغانستانی چند گام
 تا کسب سهمیۀ المپیک جهانی

عبداهلل پیمان

ــک  ــی ی ــتان، ط ــان افغانس ــی از حقوق دان ــا اصول ذکری
تحقیــق گســتردۀ یــک ســال و نیــم بــه این جــا رســیده 
ــی افغانســتان جعلــی  ــون اساســی کنون کــه نســخۀ قان
ــون  ــاور اســت کــه بیــش از پنجــاه مــادۀ ایــن قان اســت. او بدیــن ب
توســط کــرزی، مجــددی، فــاروق وردک و تنــی چنــد دیگــر در لویــه 
ــه و به صــورت  ــرار گرفت ــورد دســت برد ق ــون اساســی م ــۀ قان جرگ
ــی، برخــی  ــای اصول ــل از آق آشــکار جعــل شــده اســت. گرچــه قب
دیگــر از نویســنده گان و کنش گــران سیاســی ایــن موضــوع را بارهــا 
ــد؛  ــه پیامدهــای ایــن آن هشــدار داده بودن مطــرح کــرده و نســبت ب
ولــی در ایــن زمینــه چیــزی کــه بــه لحــاظ تحلیــل ماهیــت قــدرت 
و فهــم گفتمــان سیاســت در افغانســتان مهــم اســت، ایــن اســت کــه 
ــود  ــک و کارا و نب ــدان نظــام دموکراتی ــت فق ــه عل ــن کشــور ب در ای
ــش  ــور و نق ــدم حض ــارکت پذیر، ع ــدرن و مش ــی م ــگ سیاس فرهن
ــون  ــی قان ــۀ و چگونگ ــاالر و... درونمای ــی مردم س ــای نظارت نهاده
اساســی را رابطــه قــدرت تعییــن می کنــد. از ایــن رو وقتــی می تــوان 
موضــوع جعــل قانــون اساســی و مجــازات دســت بردزده گان را 
بــه نحــو موثــری دنبــال کــرد کــه پیــش از آن بتــوان رابطــۀ نابرابــر 

ــر داد. ــدرت را در کشــور تغیی ق

یعقوب یسنا

مشــکل افغانســتان مشــکل لــر وبــر )لــر او بر یــو ده( 
اســت؛ یعنــی تابعیــت سیاســی و شــهروندی اهمیــت 
ــدارد، قومیــت مهــم اســت... اگــر افغانســتانی بودن  ن
انســان  از  نداشــتیم؛  را  مشــکل  ایــن  حــاال  می بــود،  مهــم 
ــت،  ــتان نیس ــه از افغانس ــش ک ــوم خوی ــه ق ــرده، ب ــتانی ک افغانس
ــت  ــرای سیاس ــتان ب ــم در افغانس ــم و می گذاری ــت می دهی اهمی
لــر وبــر جابه جــا شــوند و برخــورد قانونــی کــه بــا یــک 
ــرد.  ــورت نمی گی ــرد، ص ــورت بگی ــد ص ــی بای ــهروند خارج ش
ــه  ــتان ب ــل از پاکس ــد فامی ــد ص ــرزی چن ــت ک در دوران حکوم
ــوع ورود  ــوص از طل ــانه ها به خص ــه از رس ــد ک ــتان آمدن افغانس
ــراد  ــن اف ــه ای ــوم نشــد ک ــا معل ــد؛ ام ــا پخــش ش ــن خانواده ه ای
ــورت  ــی به ص ــکل قوم ــن مش ــا ای ــا ب ــدند... ت ــا ش ــی کج خارج
ــاس  ــر اس ــی ب ــی و داخل ــار خارج ــود،  معی ــورد نش ــی برخ قانون
ــی و... حــل  ــه نشــود، مشــکل امنیت ــون تابعیــت در نظــر گرفت قان
نمی شــود. امیــد کــه جنــگ مــرزی بیــن افغانســتان و تورخــم بــه 
ــت  ــرای افغانســتانی بودن تابعی ــد! ب ــان بده ــر پای ــر وب سیاســت ل

ــت. ــه قومی مهــم باشــد ن

عبدالشهید ثاقب

ــا  ــین ها کج ــهر: شهرنش ــر ش ــتا ب ــروزی روس پی
ــدند؟ ش

مرزبندی  هــای قومــی در افغانســتان تــا همیــن اواخــر، 
ــل  ــا، متحــول و قاب ــدۀ پوی ــک پدی ــی ی ــد مرزبندی  هــای طبقات همانن
ــه تعبیــر دیگــر اصــاًل مســألۀ قومیــت چنــدان  ــا ب ــود. ی دگرگونــی ب
ــی  ــوۀ زنده گ ــاد نح ــر بنی ــی ب ــیمات اساس ــل تقس ــود، ب ــم نب مه
صــورت می گرفــت: شهرنشــین و روســتایی، کــه بــه دومــی »دهاتــی« 
و »اطرافــی« نیــز می  گفتنــد. آن  کــه شهرنشــین می  شــد -چــه تاجیــک 
ــه  ــا تــن  دادن ب و پشــتون، چــه هــزاره و ازبــک- کوشــش می کــرد ب
چنــد تغییــر عمــده ، ریشــه  های قومــی خــود را کــه هویــت روســتایی 
ــتو و  ــان پش ــود زب ــتون ب ــر پش ــد. اگ ــکار کن ــت، ان ــود می  دانس خ
اگــر ازبــک بــود زبــان ازبکــی، و اگــر هــزاره بــود لهجــۀ هزارگــی، 
و اگــر تاجیــک بــود لهجه  هــای محلــی را کنــار گذاشــته و بــه زبــان 
ــی  ــای غیرفارس ــد. زبان  ه ــخن می  گفتن ــهر س ــاری ش ــۀ معی و لهج
محســوب  اطرافی  بــودن  نشــانه  های  غیرکابلــی،  لهجه  هــای  و 
ــده  ــی گنجان ــت دهات ــه در چارچــوب هوی ــد و همــه و هم می  گردی
ــی  ــتایی، کهنه  اندیش ــردم روس ــای م ــر ویژه گی ه ــدند. از دیگ می  ش
ــی  ــای یک ــد. ارزش  ه ــف می ش ــی تعری ــین تجددگرای و از شهرنش
ــر در  ــن خاط ــه. به همی ــری، کهن ــود و از دیگ ــدرن ب ــای م ارزش ه
ایــن ســرزمین مرزبنــدی اصلــی در خــود اجتمــاع ایــن بــود: شــهری 

هســتی، یــا دهاتــی؟
ــاکش های  ــب کش ــه اغل ــود ک ــیم  بندی ب ــن تقس ــوب همی در چارچ
ــنت  ــتاها، س ــا روس ــهرها ب ــاکش ش ــکل کش ــه ش ــز ب ــته نی گذش
بــا تجــدد، نوگرایــی بــا کهنه  اندیشــی اتفــاق می افتــاد، نــه بــه 
ــه  ــی علی ــب اهلل کلکان ــورش حبی ــی. در ش ــای قوم ــکل درگیری ه ش
امــان  اهلل خــان تمــام روســتایی ها متحــد بودنــد و هم  چنــان در 
ــألۀ  ــدن مس ــا برجسته ش ــتی. ب ــم کمونیس ــه رژی ــردم علی ــاد م جه
قومیــت در افغانســتان، اکنــون ایــن دســته  بندی رنــگ باختــه و 
ــدر  ــانی ق ــای انس ــر از ارزش  ه ــتانی بیش ت ــه  های باس ــک ریش این
می  بیننــد و شــهرها هــم بــه روســتا تبدیــل شــده  اند. به همیــن 
ــا  ــه ب ــای آن  ک ــین ها به ج ــب شهرنش ــروزه اغل ــه ام ــت ک ــر اس خاط
قریه های شــان  بــا  کننــد  هم ذات  پنــداری  دیگــر  شهرنشــین های 
احســاس وابســته گی و قرابــت می  کننــد. مهم  تریــن نمونــه اش 
برگــزاری مراســم ســوگ واری بــرای مالعمــر یــا حمایــت تعــدادی 
ــن عقب گــردی بزرگــی  ــان اســت. و ای ــا از طالب از شهرنشــین  های م

ــدند؟ ــا ش ــا کج ــین های م ــت. شهرنش اس

فیـسبـوک نـــامــه
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دكتر میرویس بلخی
پس از فروپاشی سیستم استعماری امرپیالیسم جهانی و 
ظهور دولت ملت های جدید در آسیا و افریقا که در آن 
میراث استعمار تاثر فراوان گذاشت، دولت های جدید با 
دنبال  به  استعماری  سیاسی  راهکار های  همین  پشتیبانی 
سیاست  و  ارضی  تمامیت  بقای  برای  قدرت  تحکیم 
تهاجمی به منظور منافع امنیتی و اقتصادی بر کشور های 
هم  پرداخت.  بود،  توان  حد  در  که  تر  دور  و  همسایه 
تحقق  برای  بسیاری  شارالتان های  که  بود  زمان  این  در 
کشور ها  این  سیاست  در  تهاجمی  و  دفاعی  برنامه های 
ظاهر شدند که با سیاست های »ماکیاولیسم« بهره برداری 
سو از همه ظرفیت های خوب بشری برای بقای دولت، 
افکار عامه را در دو راهی قرار داده و تداوم حکام ظالم 

و مستبد و سیاست های نا بشری آنان را حفظ کرده اند.
پاکستان در چنین زمینه جایگاه کمتری ندارد. در چهار 
دهه جنگ در افغانستان و دشمنی دراز مدت و تاریخی 
با هند، این کشور را در همه برهه های این تاریخ، فرصت 
سیاست  و  هند  با  دفاعی  سیاست  برای  که  است  داده 
در  را  صفت  روباه  چهره های  افغانستان،  علیه  تهاجمی 
صحنه سیاسی پیشکش کرده و به نام های مختلف منفعت 
اسالم و منفعت منطقه بر مردم دیگر تحمیل کرده است 
آنان، زمان گذشته است و  تا شناسایی چهره واقعی  که 
آن چهره ها در حاشیه قرار می گیرند. آن زمان است که 
نویسندگان و تحلیل گران ما قلمفرسایی نموده و به نقد 
و رد آرایی آنان می پردازند و به این گونه چند دهه دیگر 
افکار نسل جوان را مصروف این ادبیات بازی می نمایند 
دنبال  به  امنیت  و  آرام  فضای  در  دیگری  شارالتان  که 

شکل دادن افکار تازه می شود.
زید حامد، یکی از این چهره های به ظاهر دلسوز برای 
جهان اسالم و افغانستان است. او در مناظرات تلویزیونی 
و نشست های علمی چنان با نتاقضات سخن می گوید که 
خودش بدون شک میداند، با سخنان دو رویه و دو سویه 
خودش، از یک طرف تحت عنوان » تکمیل پاکستان » که 
بر آرای و اندیشه های حکیم مشرق زمین، اقبال الهوری 
پاکستان را  بنا می نهد، مسلمانان و مردم عوام در  آن را 
در برابر هند می شوراند و از طرف دیگر داعییه » اسالم 
خواهی » را سر می دهد تا تندرو های افراطی و مسلمانان 
با احساس را در خدمت ارتش پاکستان قرار داده و به 

عنوان مهره های استراتیژیک از آن ها استفاده کند.
نام کامل او سید زید الزمان حامد است که در ۱96۴ در 
تولد شده است. پدرش  نظامی  کراچی در یک خانواده 
بسیار  و  کرده  خدمت  پاکستان  ارتش  در  حامد  زمان 
پایان  از  پس  زید  است.  کرده  تقاوت  وظیفه  از  پسان ها 
عنوان  به  کراچی،  دانشگاه  از  کمپوتر  رشته  در  تحصیل 
گذاران  سیاست  توجه  و  کرده  ظهور  مطبوعاتی  چهره 
خدمت های  پاکستان  ارتش  برای  و  داد  قرار  پاکستان 
بزرگی انجام می دهد. او به گفته خودش، از تحلیلگران 
مسائل منطقه و به ویژه مسائل افغانستان است. زید ادعا 
دارد که در جهاد افغانستان در سال های 80 میالدی سهیم 
نیز  را  خود  نویس های  دست  اواخر  این  در  بنا  و  بوده 
به چاپ   « سند  دریای  تا  آمو  دریای  از   « عنوان  تحت 
می رساند. او در حال حاضر رئیس مرکز مطالعات » براس 
تاکس » و د رعین حال ژورنالیست مطرح در تلویزیون » 
نیوز ۱« در پاکستان است که شب ها راس ساعت 8:00 به 

وقت پاکستان نشر می شود.
تا دوستان  او  زندگی  از  فشرده  بسیار  بود چند سر  این 
بدانند که وابستگی های خانوادگی و کاری وی چه بوده 
و تا چه حد می تواند برای منافع پاکستان عزیزش مفید 
اما منظور ما معرفی پارادوکس های ملی گرایی و  باشد. 

اسالم گرایی وی است که بطور چکیده بیان می کنیم.
و  می گوید  پاکستان  گاه  خود  نوشته های  در  حامد  زید 
و  طرف  یک  از  پاکستانی  هویت  ارئه  با  او  اسالم.  گاه 
هویت جهان اسالمی چنان تناقض در گفته هایش ایجاد 
به راحتی می شود شناخت که چه  کرده است که بسیار 
تا  کافیست  و  نیست  زیاد  دقت  به  نیازی  و  می خواهد 
نوشته ها و سخنان او را دنبال کرد. او پاکستان را » مدینه 
دوم » خطاب کرده و به دنبال » حاکمیت خلفای راشده » 
در آن است. در مورد پاکستان در قطعنامه به نام پاکستان 

نوشته است:
» پاکستان امانت مقدس و آسمانی است که به صورت 
آمد.  بوجود  اسالمی  امت  عالقه  و  عشق  رویای  تحقق 
پاکستان اسراری از اسرار خداوند است و به منزله مدینه 
دوم برای امت پیامبر اکرم )ص( بحساب می آید .....امروز 
پاکستان در میان کلیه کشور های اسالمی از همه قدرتمند 

و عظیم است. اما هنوز این کشور باید به جایگاهی در 
ملل جهان بدست آورد که سرنوشت این کشور خواهد 

بود. »
چه  زیدحامد  نوشته  دراین  که  می شود  دیده  روشنی  به 
می خواهد بگوید. او در حقیقت سخنان زیر پرده ارتش 
ائدولوژیک پاکستان را در روی کاغذ اورده و به نام خود 
ثبت کرده است.  سه سخن مشخص در این نوشته است:
۱- پاکستان سر زمین بسیار مقدس و خواست الهی بوده 

است.
مدینه  عنوان  به  اسالم  جهان  مرکز  باید  کشور  این   -۲

حاضر باشد.
3- پاکستان قدرت بزرگ است و باید جهان اسالم آن را 

پذیرفته و به قلدری آن گردن بنهند.
این آرمان همان سیاست های درازمدت ارتش پاکستان و 
استراتیژیست های این کشور بوده است که برای شکست 
شوروی و سپس آمریکا، با سرمایه های هنگفت عربستان 
آن  پی  در  که  بودند  نقشه کشیده  افغانستان  در  سعودی 
خال رهبری در منطقه ایجاد کنند و با ظرفیت و قدرت 
سه گانه: سالح هسته ای، ارتش مقتدر و استخبارات آی 
اس آی، بازار مشترک جهانی بسازد که در آن اسالم آباد 
همان  از  پاکستان  سیاسی  اسالم  کند.  باداری  ریاض  و 
اول متهم به فساد بود و دانشمند مسلمان، محمد غزالی 
مصری، در مقدمه کتاب وحدت فکری، فقهی و فرهنگی 
مسلمانان خاطر نشان ساخته بود که این حکومت به زوال 
خواهد رسید چون از اسالم به صفت ابزار استفاده کرده 

است.
سیاست های  دقیقا  پاکستان«  »تکمیل  نوشته  در  او 
اسالم ستان جنرال حمیدگل و جنرال ضیاالحق را ره نشان 
قرار داده است که شامل افغانستان نیز می شود. سیاستی 
که گلبدین حکمیتار در دهه 80 و 90 میالدی به شدت 
و  افغانستان  کنفدراسیون   « سیاست  و  بود  آن  طرفدار 
بود.  داده  قرار  خود  حزب  سیاسی  راهکار  را  پاکستان« 
زید خوب می داند که نام پاکستان ترکیبی از هشت حرف 
انگلیسی بود که در دهه 30 میالدی توسط رحمت علی 
 « آن  در  که  بود  منظور شده  منطقه  پنج  برای  چودهری 
پنجاب، افغانستان، کشمیر، سند، بلوچستان شامل می شد. 
او در برنامه تکمیل پاکستان، به دنبال این خواب است 
قله«  الل   « سرخ  کاخ  گنبد  بر  پاکستان  پرچم  روی  که 
زید حامد  این خواب  آید. حاالنکه  در  اهتزاز  به  دهلی 
به باور خودش و ارتش پاکستان تعبیر ناشدنی است، اما 
کابل را می شود زیر گام هایی به نام اسالم له کرد. نوشته 
را  مفکوره وی  این  نیز  دریای سند«  تا  آمو  دریای  از   «

نشان می دهد.
تارگاه انترنیتی زید حامد نیز نمادی از یک ملیت گرای 
واقعی را به نمایش گذاشته است که در آن با کاله سبز 
صوفیانه و ریش به قول خودش سنتی، برای یک آینده 
شده  نوشته  آن  زیر  در  و  می کند  تماشا  و  ایستاده  دور 
پاکستان  ما  هویت  است،  اسالم  ما  ائدولوژی   « است: 
است«. شعار های گلو کلپی که در سال ها پیش در ترکیه 

کهنه شد.

باز وقتی از حرافه گویی پاکستان تمام می شود، به فکر 
جهان اسالم می افتد. در برنامه مرکز مطالعات استراتیژیک 

این دعوت را از مسلمانان کرده است:
 Mr. Zaid Hamid welcomes all of you to join«
 hands with BrassTacks and play our role in Islamic
 Renaissance and Muslim unity through the agency

».of this God gifted country of Pakistan
دست  تا  می کند  دعوت  شما  همه  از  حامد  زید  »آقای 
برای  را  خود  نقش  تاک  براس  همکاری  با  داده  هم  به 
رنسانس اسالمی و اتحاد اسالمی بازی کنیم. اما از طریق 

نماینده اسالم، تحفه خدا در زمین، پاکستان«.
از اسالم چیزی  نه  این است که زید حامد  بنده  مطالعه 
می داند و نه از ظرفیت پاکستان در منطقه به جز این که 
در  را  خود  چهره  و  کشیده  پیش  را  پروپاگند  سیاست 
پیدا کرده است، مطرح  نفوذ  پاکستانی که اسالم گرایان 
بکند. او در پاسخ به اینکه چرا در سخنان خود استناد به 
آیات و احادیث پیامبر نمی کنند، گفته بود که چون وقت 
را  پرسش ها  از  بساری  پاسخ های  حالیکه  در  است.  کم 
علما در ارائه یک حدیث و یک آیه  ارائه می دهد. برای 
جواب یک سوال نیم ساعت پر گویی می کند اما باز هم 
وقت کم است. نمی گوید که ذخیره اطالعاتش از گنجینه 

قران و حدیث خالی است. نمی داند از این منابع.
آن  در  که  امروزی  پاکستان  جوی  که  است  مردی  او 
دارند و همه چون هفتاد و دو  فراوان وجود  طیف های 
پراکنده  جامعه  ظاهر  در  و  میرود  راه  دو  هفتاد  به  ملت 

چون  و  است  رسانیده  شهرت  به  را  او  جو  این  است، 
صد ها مالی تکفیری و بی خبر از دین در این میدان وارد 

شده است که قصه آن چنین است:
زبان ها  سر  بر   ۲000 سال های  در  پاکستان  در  داستانی 
ربط  بی  حامد  زید  شارالتانسم  گرایش های  با  که  افتاد 
نیست. در این سال در پاکستان شخصی به نام » یوسف 
علی« به اتهام ارتداد و ادعای نبوت دستگیر و در دادگاه 
عالی پاکستان محکوم به اعدام شد. زید حامد خلیفه این 
پیامبر دروغین بود که در انظار مردم بد نام شد و حلقات 
اسالمی تعرضاتی را علیه وی به کار اندختند. بعید نیست 
اعاده حیثیت  و  این مخمصه  از  فرار  برای  زیدحامد  که 
دست بکار شده و مدافع منافع پاکستان و اسالم می شود. 
این  مبیین  وی  اسالمی  پان  و  ملیتی  گویی های  تناقض 
 ( عمده  فاکتور   دو  از  می خواسته  که  است  من  ادعای 
پاکستان و اسالم ( برای تحریک احساسات مردم استفاده 
کرده و خودش را تبرئه نمود. اما این وارخطای به مرادش 
تمام شد و آهسته آهسته دید که از این طریق می تواند 
کار های دیگری نیز انجام داد که امروز ما این کار ها را 

شاهد هستم.
خوانندگان عزیز: این نوشته بسیار فشرده را صرفا برای 
این نوشتم که اسیر چنین چهره های چاالک که از اسالم 
سو استفاده های فردی می کنند، نشویم. باید بدانیم که چه 
می خواهند و چه می گویند. نظریات این چنینی زید حامد 

کم نیست و نیاز به نوشتن زیاد دارد.

زیــد حــامد:

شــارالتــان جــدیــد
ده سال گفت وگوی ]خصوصی[ 

با احمد شاملو منتشر شد

هارون مجیدی
شخصیت  و  آثار  بارۀ  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  شاملو  احمد  کتاب  این  در 

نویسنده گان، شاعران و اهل هنر ابراز نظر کرده است.
ده سال گفت وگوی ]خصوصی[ با احمد شاملو را نورالدین سالمی پزشک او نوشته و به 

تازه گی نشر زریاب آن را در پنج صد نسخه به چاپ رسانده است.
آرش شرر طراحی جلد آن را به دوش داشته و ا.اندرابی آن را برگ آرایی کرده و در چاپ 

نخسِت بهار ۱395خورشیدی، به نشر رسیده است.
نورالدین سالمی گفت وگر این کتاب در »پیش گفتار« نوشته است که یک شب در خدمت 
استاد احمد شاملو بودم، ایشان توصیه کردند که کتاب »گفت وگو با کافکا« نوشتۀ گوستاو 
یانوش را بخوانم که متأسفانه فرصتی دست نداد تا آن را مطالعه کنم، اما فکر این که من هم 

می توانم چنین کاری کنم از ذهنم بیرون نمی رفت.
آقای سالمی در ادامۀ یادداشتش آورده است: »ابتدا گفته های پراکندۀ استاد را یادداشت کردم 
و پس از بازگشت ایشان از امریکا کار شکل جدی تری به خود گرفت و طی این مدت 
گفت وگوهای مان را یادداشت کردم که حاصل آن کتاب ده  سال گفت وگوی خصوصی را 

احمد شاملو می باشد«.
آشنایی  از چگونگی  که  دارد  برگ  احمد شاملو ۲3۴  با  ده سال گفت وگوی ]خصوصی[ 
نورالدین سالمی با احمد شاملو آغاز می شود و آخرین یادداشت آن در شام گاه یک شنبه 

79/5/۱۲ نوشته شده است.
احمد شاملو در این گفت و گوها در پیوند به نیما یوشیج، صادق هدایت، حافظ، سعدی، 
نیچه، کافکا، فروغ فرخ زاد، به آذین، فریدون مشیری، سهراب سپهری، نجف دریابندری، 
ثالث،  اخوان  داستایفسکی،  احمد،  آل  احمد محمود، جالل  زاده،  سید محمد علی جمال 
محمود دولت آبادی، سیمون دوبووار، ژان پل سارتر، محمد قاضی، هوشنگ گلشیری، رضا 
براهنی، اندره ژید، هانریش بل، گارسیا لورکا، سیاوش کسرایی، غالم حسین ساعدی، عارف 
خانلری،  ناتل  پرویز  بتهوون،  مایاکوفسکی،  بهار،  الشعرای  ملک  کوندرا،  میالن  قزوینی، 
محمد علی اسالمی ندوشن، پرویز شاپور، ایرج میرزا، ذبیح اهلل منصوری، ابراهیم گلستان، 

صادق چوبک، گابریل گارسیا مارکز، فردوسی، مولوی و...، ابراز نظر کرده است.
احمد شاملو شاعر، مترجم و پژوهش گر نام آشنای زبان فارسی در ۲۱ آذر/قوس ۱30۴ در  
خیابان صفی علی شاه تهران متولد شد. پدرش حیدر نام داشت که تبار او به گفتۀ احمد 
شاملو در شعِر »من بامدادم« سرانجام از مجموعۀ مدایح بی صله به اهالی کابل برمی گشت. 
بلشویکی ۱9۱7 روسیه،  انقالب  که  بود  قفقازی هایی  از  و  عراقی شاملو،  مادرش کوکب 
افسر ارتش  بود. دورۀ کودکی را به خاطر شغل پدر که  ایران کوچانده   به  خانواده اش را 
بود و هر چند وقت را در جایی به مأموریت می رفت، در شهرهایی چون رشت و سمیرم 
و اصفهان و آباده و شیراز گذراند. دوران دبستان را در شهرهای خاش، زاهدان و مشهد 
گذراند و از همان دوران اقدام به گردآوری مواد فرهنگ عامه کرد. دورۀ دبیرستان را در 
بیرجند، مشهد و تهران گذراند و سال سوم دبیرستان را در دبیرستان ایران شهر تهران خواند 

و به شوق آموختن دستور زبان آلمانی در سال اول دبیرستان صنعتی ثبت نام کرد.
شهرت اصلی شاملو به خاطر شعرهای او می باشد که شامل اشعار نو و برخی قالب های 
کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های عامیانه  است. به گفتۀ پژوهش گران و منتقدان ادبی، شاملو 
تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو روی آورد، اما برای اولین بار درشعر »تا شکوفۀ سرخ یک 
پیراهن« که در سال ۱3۲9 با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت 
پیشرو سبک جدیدی را در شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این سبک به شعر سپید یا 
شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده اند. بعضی از منتقدان ادبی او را تنها شاعر موفق در 

زمینۀ شعر منثور می دانند.
شاملو عالوه بر شعر، کارهای تحقیق و ترجمه شناخته  شده یی دارد. مجموعه کتاب کوچۀ او 
بزرگترین اثر پژوهشی در باب فرهنگ عامیانه مردم ایران می باشد. آثار شاملو به زبان های: 
سویدنی، انگلیسی، جاپانی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، رومانیایی، 

فنالندی و ترکی ترجمه شده است. 
احمد شاملو را سال های درازی بیماری شکر آزار می داد که با شدت گرفتن بیماریش، و 
پس از آن که در ۲6 اردی بهشت/سنبله ۱376، در بیمارستان ایران مهر پای راست او را از 
زانو قطع کردند، روزها و شب های دردناکی را پشت سر گذاشت و سرانجام، احمد شاملو 

در ساعت 9 شب دوم مرداد/اسد ۱379 درگذشت.
تصحیح دیوان حافظ یکی از کارهای معروف او است که آن را با با عنوان حافظ شیراز 
این  مقدمۀ  در  است.  مشهور  شاملو  به حافظ  نزد خوانندهگان  در  کتاب  این  کرد.  منتشر 
کتاب، شاملو روش تصحیح و اصول کار خود را بیان کرده است، به مشکالت و تحریف های 
موجود در دیوان حافظ اشاره کرده و در اینکه حافظ یک عارف مسلک بوده شک کرده و 

جایی می نویسد شاید رندی یک القبا و ملحد بوده است.
این کتاب با عنوان »حافظ به روایت شاملو« در دهۀ شصت خورشیدی و از نشانی اتحادیۀ 

نویسنده گان افغانستان برای نخستین بار در افغانستان منتشر نیز شد.
گذشته از این ها، نشر زریاب در کتاب های تازه یی که به نشر رسانده پیام های اجتماعی و 
ما در  ما و زنده گی  به مشتریانش هدیه کرده که »زنده گی آب در دست  نیز  را  بهداشتی 
دست آب است؛ پس درست مصرف کنیم«، پیام ده سال گفت وگوی ]خصوصی[ با احمد 

شاملو می باشد.
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