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سکوت پرسش برانگیِز حکومت 
در برابِر رویداد خونیـِن پُل محمودخان 

روغتیايي چارواکي وايي، په خوست والیت کې د یوه ښوونځي ګڼې زده 

کوونکې مسمومې شوې، چې دا مهال په روغتون کې دي.

یوه  په  نجونو  د  د کجیري کيل  متون  د  د خوست والیت  نن  پېښه  دغه 

ښوونځي کې رامنځ ته شوې ده.

د خوست د عامې روغتیا ریاست د ساري امراضو د مخنیوي ادارې مرش 

ډاکرت ګل احمدشاه لکڼوال وایي، د مسموم شویو نجونو د مسمومیت 

علت نه دی معلوم خو د مسموميت د څرنګوايل په موخه یې ځینې نښې 

نښانې په عاجل ډول کابل ته لېږلې.

د هغه په وینا د ښوونځي د ادارې د مسوولينو د معلوماتو له مخې ويىل 

ىش چې د درېو ټولګيو نجونې په يو وخت مسمومې شوې دي، چې تر 

تر درملنې الندې دي او  او ملکي روغتون کې  په ښار  اوسه هم ځینې 

روغتیايي حالت یې ښه دی.

دا په داسې حال کې ده، چې نن په نیمروز والیت کې هم د یوه ښوونځي 

شاوخوا ۲۰۰ نجونې مسمومې شوې، چې تر اوسه په روغتون کې دي.

ماندگار
روستا های  در  که  »نوید3«  تصفیه یی  عملیات  در 
راه اندازی  بلخ  والیت  کشندۀ  ولسوالی  سیزده گانۀ 
شده بود، 36 تن از مخالفاِن مسلح کشته و 24 تِن 

دیگرشان بازداشت شده اند.
نور  محمد  عطا  فرماندهی  به  که  عملیات  این 
سرپرست والیِت بلخ جهت پاک سازی روستا های 
راه اندازی  بلخ  والیت  کشندۀ  ولسوالی  سیزده گانۀ 
این  در  داشت. همچنان  دوام  هفته  بود، یک  شده 
از  که  مسلح  مخالفاِن  از  زیادی  شمار  عملیات 
این  ولسوالی  های  برخی  و  بلخ  همجوارِ  والیات 
نابود  بودند،  آورده  هجوم  ساحه  این  به  والیت 

گردیدند.
استاد عطا محمد نور گفت که شماری از دشمناِن 
صلح و آرامِش مردم که در روستا های  سیزده گانۀ 
و  بودند  گرفته  جای  بلخ  کشندۀ  ولسوالی  تُنِج 
می خواستند والیِت بلخ را ناامن سازند، در عملیات 

نیروی های امنیتی نابود گردیدند.
سرپرست والیت بلخ افزود: در این عملیات 38 تن 
از افراد دشمن کشته و 24 تِن آنان بازداشت  شده  و 

به نهادهای مربوطه تسلیم داده شده اند. 
و  طالبان  بلخ گورستاِن  کرد:  بلخ خاطرنشان  والی 
داعش شده. ما به این گروه ها گفته بودیم که باید 
چنین  وقتی  بکشند،  دست  بلخ  ساختِن  ناامن  از 
شده  مبدل  آن ها   گورستاِن  به  بلخ  اینک  نکردند، 

است.
از  که  دشمن  نیروهای  تمامی  عطا،  آقای  به  گفتۀ 
والیت سرپل و ولسوالی دره صوف والیت سمنگان 
این  به  و... ساحات  بلخ  ولسوالی  از  برخی شان  و 
شده اند.  اسیر  و  کشته  بودند،  آورده  هجوم  دره 
همچنان در این عملیات، 11 تن از نیروهای امنیتی 

نیز به شهادت رسیده اند. 
این  از  استقبال  با  بلخ  باشنده گان  حال،  همین  در 
پاک سازی  عملیات  فرماندهی  که  بلخ  والی  اقدامِ 
از  را  کشنده  ولسوالی  تُنج  سیزده گانۀ  روستا های 
وجود طالبان به عهده داشت، می گویند که حضور 
والی بلخ در عملیات باعث ایجاد روحیه و انگیزۀ 

قوی در میاِن نیروهای مسلح شده است. 
آگاهاِن امور نیز باور دارند که حضور والیان و افراد 
درجه یِک دولت در میدان نبرد، باعث ایجاد انگیزه 

و روحیۀ قوی میان منسوبان امنیتی می شود. 
والیت بلخ از جمله والیات امن در کشور محسوب 
از  برخی  و  داعش  طالبان،  نیروهای  اما  می شود؛ 
یافته اند، در تالِش  حلقات که به داخِل دولت راه 

ناامن سازی این والیت اند. 
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در سرزمیِن ما اقوامِ مختلفی زیست دارند و جبر 
تاریخ چنان بوده که این اقوام حداقل در تاریخ 
هنوز  و  بوده اند  قومی  رهبراِن  دنباله رِو  معاصر، 
این  در  سیاست  دنیا،  پیشرفتۀ  کشورهای  مانند 
مردم  که  نشده  بیرون  قومی  دایرۀ  از  سرزمین، 
مقدمه،  این  با  بروند.  فراقومی  رهبراِن  دنبال 
کوتاهی  نوشته، حرف و حدیِث  این  از  منظور 
را  آن  لطفًا  است.  تاجیک تبار  قومِی  رهبران  با 

تعصِب قومی تعبیر نکنید.
 در اعتراضاِت اخیر که بر سِر مسیر انتقال برق 
ترکمنستان به راه افتاد، در کنار اعتراضات پراکندۀ 
و  هزاره  اقوام  از  جمعی  حرکِت  یک  دیگر، 
شیعه مذهب کشور را نیز شاهد بودیم. صرف نظر 
از این که انگیزه های اصلِی این حرکت چه بوده 
یا این که به مشروعیت یا عدم مشروعیِت چنین 
حرکتی پرداخته شود، نحوۀ برگزاری اعتراضات 
و انسجامی که در آن وجود داشت، مسالۀ مهمی 

به شمار می رود.
رهبران  حرکت،  این  در  که  بودند  شاهد  همه 
حضور  حکومت  در  که  شیعه مذهب  و  هزاره 
دارند یا در شورای ملی یا هم بیرون از دولت 
نهادهای  رأس  در  یا  و  دارند  سیاسی  فعالیِت 
اند،  مشغول  آموزشی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
همه یک دست و یک صدا به اعتراض پرداختند 
به  را  انسجام  و  از همسویی  آشکاری  نمونۀ  و 
را  برخورد  این  اگر  حاال  گذاشتند.  نمایش 
رهبران  اجتماعِی  ـ  سیاسی  رویکردهای  با 
واقعی  معنای  به  بگیریم،  مقایسه  به  تاجیک تبار 

کلمه، تفاوِت زمین و آسمان را می توان دید.
برخورد  طالبان،  از سرنگونی  در سال های پس 
رهبران تاجیک با مسایل سرنوشت ساز سیاسی 
ـ اجتماعی، منفعالنه، فردمحور، خودخواهانه و 
خصومت بار بوده است. در این مدت، به مشکل 
می توان وحدِت نظر را میاِن دو یا بیشتر از دو 
رهبر تاجیک - در مسایل ُخرد و بزرگ - سراغ 
تای شان  چند  دلیلی  هر  به  که  هم  گاهی  کرد. 
اند  کرده  اعتماد  که  آنی  بر  اند،  شده  یک جا 
زینه  که  آن هایی  یا  شکستانده،  را  اعتمادشان 
گذاشته و یکی را بر بام باال کرده اند، بالفاصله 
ادارۀ  آغاز  از  برداشته اند.  پایش  زیر  از  را  زینه 
پس  و  انتقالی  دورۀ  جریان  در  بعد  و  موقت 
انتخابات  سومین  و  دومین  نخستین،  در  آن  از 
شکاف های  شاهد  به وضوح  ریاست جمهوری، 
عمیق و مخالفت های شدید میان رهبراِن تاجیک 
بوده ایم. هرچند در میان رهبران اقوام دیگر نیز 
چنین مشکالتی وجود داشته؛ اما رهبران تاجیک 

در این میدان گوِی رقابت را از همه ربوده اند.

زیر چتر  قبل،  در سال های  که  این ها  از  برخی 
به  گام  به  گام  ملی،  قهرمان  مستقیِم  مدیریت 
سوی قله های رهبری پیش رفتند، یا حتا آن هایی 
که در دورۀ جهاد و دولت مجاهدین به نحوی 
خود را سزاوارتر از قهرمان ملی می دانستند اما 
پذیرش  از  ناگزیر  طالبان،  حاکمیت  دوران  در 
رهبری قهرمان ملی شدند، هیچ از آن مرد بزرگ 
درون سازمانی  وحدت  که  مردی  نیاموختند؛ 
از  ملی  سطح  در  وحدت  و  درون قومی  و 

سرلوحه های کار و مبارزه اش بود.
این هایی که از جبر روزگار، در سال های پسین به 
رهبری تاجیک ها رسیدند و بر اساس آموزه های 
آن رهبر، باید متحدانه در صحنه های سیاسی ـ 
الگویی  نظامی و اجتماعی حضور می داشتند و 
می بودند برای وحدت میان اقوام مختلف کشور، 
به بیراهه رفتند و نخستین کنش ها و واکنش های 
بود؛  یکدیگر  برابر  در  برخورد  سیاسی شان، 
آشکارِ  و  پنهان  بازی های  با  که  برخوردهایی 
دست های داخلی و خارجی، تشدید هم می شد. 
در حافظۀ تاریخ است که از نخستین روزهای 
که  بن  نشسِت  از  واقع  در  و  طالبان  سرنگونی 
برای تشکیل نظام جدید افغانستان برگزار شده 
بود، وقتی یکی از این ها را از دایرۀ قدرت کنار 
می زدند، دیگران یا نظاره گِر محض می بودند یا 
هم خود به دستۀ تبری مبدل می گشتند که قرار 
به هیچ  ببرد.  را  بدنۀ خودشان  از  بود شاخه یی 
روی منظور این نیست که حمایت بی وچون چرا 
از هر برخورد و عملکرد نادرست، فراقانونی یا 
وترویج  تداعی  یکدیگر،  از  آن ها  غیرمشروِع 
شود؛ اما آن جا که همه برای منافع مشروع شان 
مبارزه می کنند، نباید این ها تیشه به ریشۀ خود 

بکوبند. 
چه  ـ  انتخابات  مختلف  دوره های  جریان  در 
ریاست جمهوری و چه پارلمانیـ  این ها به شدت 
به تخریِب یکدیگر پرداختند و این پراکنده گی 
متحدیِن  وسیع  طیف  یک سو  از  اختالف،  و 
سیاسی شان را که به یمن مبارزۀ بی سابقۀ قهرمان 
ملی به دست آورده بودند، از آن ها دور ساخت 
و از جانبی سبب شد که در کارزارهای بزرِگ 
سیاسی ـ اجتماعی، پیوسته و گاهی با شتاب و 

زمانی آهسته، عقب و عقب تر بمانند. 
میان  این  نکته هم شایان ذکر است که در  این 
در  مسوولیت شان  که  اندکی  تعداد  بوده اند 
پراکنده گی و ازهم پاشی درونی کمتر و از تعداد 
قدرت  دایرۀ  در  که  آن هایی  ویژه  به  دیگری- 
حضور مقطعی داشته اند- بیشتر بوده است؛ اما 
قدر مسلم این است که هیچ کدام نمی توانند و 

نخواهند توانست که از زیر بارِ این مسوولیت با 
گردن افراخته به در آیند.

از  انتقاد  که  گفته شود  اگر  است  احسن  تکرار 
پذیرفتِن بی وچون چرا و  انتظارِ  این ها به معنی 
یکی  از  که  نادرستی یی  و  غلط  هر  از  حمایت 
در  نباید  و  نیست  یا چندتای شان سر می زند، 
معادالت سیاسی ـ اجتماعی، بِد خود را نسبت 
به خوِب دیگران ترجیح داد؛ ولی این دیگر اصاًل 
قابل قبول نیست که بر مبنای منافع فردی، پای 
روی گلوِی خوب های خود بگذارند و با بدهای 
این  باشند.  دیگران همگام و همکام و هم کالم 
نسخه تنها در مورد رهبران تاجیک نه، که برای 
و  قوم  هر  از  ما،  سیاسی سرزمین  رهبران  همۀ 

تباری که استند، صدق می کند. 
روشن تری  و  بهتر  مسیر  در  افغانستان  که  حاال 
افغان ها  اکثریت  هنوز  )شاید  می رود  پیش  به 
این جا  و  نباشند  موافق  پیش بینی یی  چنین  با 
پیش بینی  این  چرایِی  و  چونی  شرِح  جای  هم 
وجود ندارد؛ اما در کتاب »پایان بازی« از همین 
صورت  مهم  این  در  همه جانبه یی  تحلیل  قلم، 
مراجعه  آن  به  می توانند  عالقه مندان  که  گرفته 
تاجیک،  این چنینی رهبران  ادامۀ عملکرد  کنند( 

می تواند فاجعه بارتر از پیش باشد. 
تأکید شود که آن چه گفته شد یا گفته می شود، به 
هیچ عنوان ریشه در تعصب ندارد )اگر کسانی 
پذیرفتند، فبها و اگر هم نپذیرفتند، اختیارشان؛ 
اما حقیقت همین است(؛ ولی از آن جا که هنوز 
مردمی  کتله های  منافع  تأمین  مسیر  بدبختانه  و 
قومی  سهم بندی های  و  تقسیمات  مجرای  از 
می گذرد و تا رسیدن به جامعۀ ایده آلی که در آن 
هر مکلفیت و حقی بر مبنای شایسته گی افراد و 
صرف نظر از وابسته گی ها و تعلقات شان به آن ها 
سپرده شود، فاصله داریم، دوام خصومت ها میان 
رهبران تاجیک و حتا اختالف ها و کشمکش ها 
و بی اعتمادی های خرد و بزرگ، می تواند صدمۀ 

بزرگی به افراد وابسته به این قوم وارد کند. 
منظور این نیست که با اتحاد این رهبران، تالش 
به سود  و  پامال شده  دیگر  اقوامِ  تا سهم  شود 
تاجیکان این سرزمین، استفاده شود؛ بلکه اصل 
و  امروز  سیاسِی  آشفته بازار  در  که  است  این 
مشروِع  حقوق  سرزمین،  این  نزدیک  فرداهای 
هیچ فرد و گروهی نادیده گرفته نشود و ضعف 
چند  یا  یک  رهبراِن  بی اعتنایی  و  کم ظرفیتی  و 
قوم، باعث ضیاع حقوِق انسانی و قانونِی افراد 

وابسته به آن گروه قومی نگردد. 
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فهیم دشتی

رهبران تاجیک
 ربایندۀ گوِی اختالف ها

 

تاریخی ترین  از  یکی  شاهِد  کابل  هفته،  این  دوشنبۀ  روز 
راه پیمایی هاِی مردمی بود که برای یک هدِف مشترک صورت 
گرفت. این جا بیشتر به نفِس واکنش در برابِر یکی از تصمیماِت 
دولت و نوع مدیریِت تظاهرات و اقدام هایی که از سوی دولت 

برای مهارِ آن در نظر گرفته شده بود، توجه می شود. 
شهروندی  حقوِق  از  یکی  تظاهرات  برگزاری  این که  در 
است، هیچ جای تردید وجود ندارد. شهروندان در نظام های 
دموکراتیک و مردم ساالر به گونۀ رسمی می توانند از گزینه های 
فشار برای احقاِق حقوِق خویش استفاده ببرند. تظاهرکننده گان 
روز دوشنبۀ کابل نیز در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر عبور 
سیم برق ترکمنستان از سالنگ، به خیابان ها آمدند و صدای 
اعتراِض خود را به گوش دولت مرداِن کشور رساندند. هرچند 
این  مورد  در  مردمی  واکنش  جریان  در  دولت  این،  از  پیش 
مسأله بود و می توانست پیش از برگزاری تظاهرات، دست به 
اقدام های پیش گیرانه بزند و از بیرون شدِن مردم به خیابان ها 
جلوگیری کند. این به معنای جلوگیری و مهارِ تظاهرات نباید 
پنداشته شود، بل به این معناست که دولت باید طرح های بدیل 
برای قناعِت کسانی که نسبت به مسیر عبور سیم برق انتقاد 
اما دولت  را راضی می ساخت.  آن ها  ارایه می کرد و  داشتند، 
از چنین گزینه هایی استفاده نکرد و یا هم نتوانست به قناعِت 

تظاهرکننده گان موفق شود. 
در هر دو حالت، تقصیر به دوِش دولت مرداِن کشور است که 
از مردم فاصله گرفته اند و کمتر به خواست های آن ها توجه 

دارند. 
با همۀ نگرانی هایی که نسبت به انجام چنین راه پیمایِی بزرگی 
وجود داشت، ولی دولت و تظاهرکننده گان به صورِت جمعی 
توانستند به خوبی از پِس مدیریِت تظاهرات بیرون شوند، به 
نحوی که بدون بروزِ کدام مشکِل جدی این راه پیمایی خاتمه 
یافت. اما تمهیداِت دولت برای مشخص کردِن مسیر تظاهرات 

و به اصطالح کانالیزه کردن آن، جای پرسش دارد.  
دولت از یک روز پیش از برگزاری تظاهرات، راه های منتهی 
به ارگ ریاست جمهوری را که گمان برده می شد مقصد اصلی 
تظاهرکننده گان است، بست و به این صورت از نزدیک شدن 
کرد.  جلوگیری  جمهوری  ریاست  ارگ  به  تظاهرکننده گان 
شاید دلیل این امر، خاطرۀ چند ماه پیش از تظاهراِت مشابهی 
باشد که تظاهرکننده کان تا نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری 
رسیدند و این شایبه به وجود آمد که ممکن است مدیریت 
تظاهرات  گرداننده گاِن  و  امنیتی  نیروهای  دسِت  از  تظاهرات 

بیرون شود و به یک فاجعۀ انسانی بینـجامد. 
و  پسندیده  صورت  هیچ  به  تظاهرات  مدیریِت  این گونه  اما 
برابر  دموکراتیک  معیارهای  با  را  خود  که  دولتی  سزاوارِ 
می داند، نمی نماید. ترس نهفته در این تدابیر، کاماًل مشخص 
جدی  نگرانِی  جمهوری  ریاست  کاخ  که  دید  می شد  و  بود 
نسبت به این تظاهرات دارد. از سوی دیگر، دولتی که می گوید 
ظرفیت های مدیریتی اش برای مهار نگرانی های امنیتی به حدی 
نیست که بتواند جلو ناامنی ها را بگیرد، چگونه می تواند چنین 

یک شبه سدهای وسیع در برابر شهروندان بکشد؟ 
میلیون ها  دولت  تظاهرات،  مسیر  بستن  برای  می شود  گفته 
افغانی را صرِف کرایه و جابه جایی کانتینرهایی کرده بود که 
شهر کابل را عماًل به دو نیمه بخش می کرد. این بخش بندی و 
تقسیم کابل به چه معناست؟ آیا دولت نمی توانست به گونۀ 

دیگری تظاهرات را مدیریت کنـد؟ 
مدیریِت  برای  انسانی تر  و  معقول تر  راه های  شک  بدون 
دیگری  گزینه های  از  باید  دولت  و  داشت  وجود  تظاهرات 
استفاده می برد تا این گونه چهرۀ شهر به دژ نظامی مانند نشود. 
که  داد  نشان  دوشنبه  روز  تظاهراِت  این ها،  همۀ  رغم  به   
نمی توان در برابر خواسِت مردم مقاومت کرد و سرانجام باید 
صداِی آن ها را جدی گرفت. دولت ها گاهی فکر می کنند که 
تنها ُمهر دموکراتیک بر جبیِن آن ها کافی ست که دست به هر 
آن ها خاموش  برابِر  در  و شهروندان  بزنند  تصمیمی  و  اقدام 
باشند. در حالی که نظارِت مردمی بر دولت هاست که آن ها را 
در صراط مستقیم نگه می دارد، ورنه هر دولتی می خواهد به 

قدرِت کامل و مطلق دست پیدا کند.  

صداِی مردم را 
جـدی بایـد گـرفت

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1784  چها  ر شنبه         29 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  10 شعبا ن المعظم  y 1437   18می    2016
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محمد محقق در روز جهانی مخابرات:

اگر وزارت مخابرات منسجم عمل کند 
جوانان مهاجر نمی شوند

تکنالوژی  از 17 می روز جهانی مخابرات و 
وزارت  سوی  از  محفلی  طی  معلوماتی 
مخابرات و تکنالوژی در کابل تجلیل صورت 

گرفت.
 28 »سه شنبه  دیروز  که  برنامه  این  در 
شمار  بود،  گردیده  برگزار  اردیبهشت/ثور« 
محمد  جمله  از  حکومتی  مقامات  از  زیادی 
نماینده گان  اجرایی،  ریاست  معاون  محقق 
رسانه ها  و  دانشجویان  پارلمان،  در  مردم 

اشتراک کرده بودند.
که  کرد  تأکید  محفل  این  در  محقق  آقای 
باکیفیت  خدمات  باید  مخابرات  وزارت 
عرضه  به شهروندان  را  انترنتی  و  مخابراتی 

کند.
مخابرت  وزارت  تخنیکی  معین  هم چنان 
می گویند که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد 
سراسری  پوشش  از  کشور  شهروندان  از 
خدمات مبایل در کشور مستفید می شوند و 
یک میلیون نفر از خدمات انترنیتی در کشور 

استفاده می کنند.
وزارت  تخنیکی  معاون  حسام،  بریالی 
بیان  محفل  این  در  تکنالوژی  و  مخابرات 
و  معلوماتی  تکنولوژی  سکتور  داشت: 
مخابراتی که امروزه تمام سکتورهای دیگر را 
ماننده سیاره های یک منظومه در اطراف خود 
گرد آورده و به آن ها انرژی می بخشد، حاصل 
زحمات و تالش های بشریت طی سدۀ اخیر 

بوده است.
عمده ترین  از  یکی  حسام:  آقای  به گفتۀ 
تکنالوژی  و  مخابرات  دست آوردهای 
را  جهان  امروز  که  است  این  معلوماتی 
و  است  کرده  تبدیل  کوچکی  به دهکدۀ 
بشری  جامعۀ  اعماق  در  را  ریشه هایش 

گسترانیده است.
جهان  در  افغانستان  افزود:  حسامی  آقای 
سال  در  سیم دار  تیلفون  نصب  با  ارتباطات 
18۹8 شامل گردیده و مدت زیادی توانست 
همگام با کشورهای دیگر به پیش برود، اما 
بر اثر نا مالیمات چند دهۀ اخیر افغانستان از 
مسیر تکامل نه تنها به دور ماند که زیربناهای 

خود را نیز از دست داد.
مخابرات:  وزارت  تخنیکی  معاون  باور  به 
در یک دهۀ اخیر این وزارت توانسته است 
و  تکامل  مسیر  در  را  مخابرات  سکتور 
بیش  موجودیت  که  دهد  رهنمایی  انکشاف 
GSM- از 25 میلیون مشترکین سیستم های

دو  از  بیش  صابت،  تلفون های  و   CDMA
انترنتی،  خدمات  کننده های  استفاده  میلیون 
8۹درصد  حدود  قراردادن  پوشش  تحت 
2.5میلیارد  از  بیش  جلب  و  کشور  ساحات 

دالر سرمایه گذاری ها در این سکتور از جمله 
دست آوردهای این وزارت می باشد.

از  یکی  مخابرات  جهانی  روز  افزود:  او 
همه ساله  که  است  بین المللی  مهم  روزهای 
تجلیل  مشترمی  شعار  با  جهان  سراسر  در 
سالروز  یکمین  و  پنجاه  یک صدو  می کردد. 
ایجاد اتحادیۀ جهانی مخابرات با شعار »کار 
مخابراتی«  و  تکنالوژی  عرصۀ  در  آفرینی 
برای تحول اجتماعی در سراسر جهان تجلیل 

می گردد.
آقای حسامی تصریح کرد: وقت آن فرار سیده 
است تا توجه زیادی روی استفادۀ مسلکی و 
و  کنیم  مبذول  معلوماتی  تکنالوژی  از  موثر 
وظیفۀ اصلی کمیپوتر را برایش برگردانیم که 
در اکثر موارد کمپیوتر وظیفۀ تایپ و تحریر 
را عوض کرده و یا از آن وسیلۀ تفریح ساخته 

شده است.
پالیسی های  که  سپرد  وعده  حسامی  آقای 
در  زمینه های سالم  ایجاد  و  برای رشد  الزم 
مارکیت را تدوین کرده و تا پنج سال آینده 
وسیع«  »باند  شبکۀ  تحکیم  و  تأسیس  روی 
در سطح ملی و منطقوی از طریق مشارکت 
اتوماتیزه سازی  خصوصی،  و  سکتورعامه 
حکومت داری  خدمات  شهروندی،  تمرکز 
و  انتقاالت  فورم   پالد  تقویت  الکترونیکی، 
تحویل دهی در داخل کشور، رشد چارچوب 
برای  اصالحات  آوردن  و  پالیسی  مقرراتی 
در  که  کند  فعالیت  و  کار  مخابراتی  صنعت 
قسمت حکومت داری موثر و کارا و تضعیف 

فساد و سوء استفاده ها کمک می کند.
نام  تحت  جدیدی  پروژۀ  داشت:  اظهار  او 
در  را   »Digital casa Afghanistan«
افغانسان توسط وزارت تکنالوژی طرح ریزی 
و به بانک جهانی پیشکش کرده است تا برای 

تمویل آن همکاری صورت گیرد.
تا  متهدیم  ما  کرد:  بیان  حسامی  آقای 
سرمایه گذاران کوچک و متوسط را حمایت 
رقابتی در  و تشویق کرده و فضای همگون 

مارکیت مخابرات را تقویت ببخشیم.
دوم  معاون  محقق  محمد  دیگر،  سویی  در 
روز  گفت:  محفل  این  در  اجرایی  ریاست 
بین المللی مخابرات در شرایطی در افغانستان 
تجلیل می شود که افغانستان آهسته آهسته از 
و  کرده  راست  قامت  مشکالت  انبوه  میان 
به طرف پیشرفت، به ویژه در عرصۀ تکنالوژی 

گام بر می دارد.
آقای محمد محقق ابراز داشت: »پیشرفت در 
بخش تکنالوژی در بیش از یک دهۀ گذشته 
استفاده  با  توانسته  افغانستان  بوده و  بی مانند 
رسانه های  رشد  زمینۀ  در  تکنالوژی  این  از 

آوردهای  دست  صوتی  و  تصویری  چاپی، 
باالیی داشته باشد.«

یکی  کرد:  تصریح  همچنان  محقق  آقای 
که  است  این  انسان ها  ویژه گی های  از 
زنده گی شان بر پایۀ عقل شان استوار هموارده 
را  انسان ها  زنده گی  خداوند  است؛  متحول 
تکاپو  و  تالش  با  و  است  ساخته  متحول 
می توان زنده گی را تغیر داده متحول و بهبود 

بخشید.
که  عرصه های  از  یکی  افزود:  محقق  آقای 
ارتباطات  عرصۀ  است،  شده  متحول  انسان 
که  است  ارتباطات  تکنالوژی  به میان آمدن  و 
دورترین نقاط جهان را به هم دیگر در ثانیه ها 

وصل کرده است.
به بیان آقای محقق: سکتور ارتباطات اهمیت 
ویژۀ در عرصه های اقتصادی، نظامی و... دارد 
که باید از بانک جهانی، یانک های خصوصی 
ما  زمینه  این  در  اند  و کشورهای که حاضر 
ارتباطات  و  کنیم  استفاده  کنند،  همکاری  را 
مردم  برای  را  مطمین تر  و  آسان تر  ارزان تر، 

به ارمغان آوریم.
او اضافه کرد: اکنون بیش از دو نیم میلیارد 
دالر در این سکتور در حال گردش است که 
2۰۰میلیون  حدود  در  اوسط  به طور  ساالنه 
دالر دولت افغانستان از آن عاید تولید می کند.

آقای محقق اضافه کرد: این سکتور ظرفیت 
از  و  دارد  اشتغال زایی  در  قوی  بسیار  بالقوۀ 
مشکالت بسیار عمدۀ ما است که جوانان را 
مجبور به ترک وطن کرده است؛ اگر وزارت 
در  و  کند  عمل  منسجم  بتواند  مخابرات 
عرصۀ زیربنا سرمایه گذاری ها را جلب کند، 

یک بخش عظیم این جوانان فرار نمی کنند.
تکنالوژی  از  استفاده  بدون  امروزه  افزود:  او 
معلوماتی و مخابرات، پروسۀ ارتباطات میان 
خصوصی  سکتور  و  دولت  و  شهروندان 

دشوار است.
»سکتور  کرد:  تأکید  اجرایی  ریاست  معاون 
روبه رو  افزونی  روز  با چالش های  مخابرات 
است، یکی از آن ها گسترش ناامنی و افزایش 
تأثیر  که  است  کشور  در  امنیتی  تهدید ها 
توسعۀ  رشد،  پروسۀ  باالی  را  خود  ناگوار 
گذاشته  برجا  انترنتی  و  مخابراتی  خدمات 
که جهت  می دهم  اطمینان  به شما  من  است. 
رفع این تهدیدها، برای و برای اجرایی شدن 
در  را  موضوع  این  مخابراتی  پروزه های 
شورای امنیت ملی مطرح و پی گیری خواهم 

کرد.«
مسعود  ضیا  احمد  پیام  حال،  عین  در 
و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  نمایندۀ 
از  محفل  این  در  نیز  خوب  حکومت داری 
سویی رحیم اهلل مرشدی، رییس دفتر نمایندۀ 
پیام  این  ویژۀ رییس جمهور خوانده شد. در 
هم آهنگی  در  مخابرات  وزارت  است:  آمده 
رییس جمهور  ویژۀ  نماینده گی  دفتر  با 
تفاهم نامه های تطبیق حکومت داری خوب و 
الکترونیک را امضا کرده که در راستای تحقق 
و  کاری  پروسیجره  ساده سازی  اصالحات، 
عرضۀ خدمات قابل دست رس، ساده و سریع 
تمرکز داشته است و به زودی شاهد نتایج آن 

خواهید بود.
آوردهای  دست  آمده:  همچنان  پیام  این  در 
چند سال اخیر بسنده نبوده و با درنظرداشت 
باید  تکنالوژی،  انکشافات  و  کنونی  شرایط 
اقدمات و تالش های الزم به خرچ داده شود 
تا تمامی سیستم های کهنه و بیروکراتیک، با 

تکنالوژی معلوماتی تعویض گردد.
سال گرد  دلیل  به  می«   17« اردیبهشت   27
تأسیس اتحادۀۀ جهانی مخابرات، روز جهانی 
مخابرات و جامهۀ اطالعاتی نام گذاری شده 

است.

نشست گروه هماهنگی چهارجانبه پس از 
گذشت حدود چهار ماه، دوباره امروز در 
اسالم آباد از سر گرفته می شود. شاه حسین 
ریاست  سخنگوی  معاون  مرتضوی 
این  که  گوید  می  افغانستان   جمهوری 
دولت  و  نیست  به صلح  متمرکز  نشست 
گفت وگوهای  حاضر  حال  در  افغانستان 

»بین االفغانی« را مؤثر می داند.
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
گفت وگوهای  برای  نشست  »این  گفت: 
نیست، در حد سفرا است و هنوز  صلح 
حکومت افغانستان متعهد به این است که 
چهار کشور می تواند روی برخی مسایل 

صحبت کند.«
کشور  این  که  کرد  تأکید  مرتضوی  آقای 
هنوز چشم به راه گام های عملی پاکستان 

به تعهداتش است.
نمایندهگان گروه چهار جانبه در آخرین 
نشست خود در کابل در چهارم ماه حوت 
گرفتند  تصمیم  خورشیدی  گذشتۀ  سال 
تا اولین گفت وگوی مستقیم با طالبان در 
ماه مارچ میالدی برگزار شود؛ اما طالبان 
با انتشار بیانیه یی اعالم کردند که در این 

مذاکرات شرکت نمی کنند.
صورت  توافق  نشست  این  در  هم چنان 
گرفت که هر چهار کشور به ویژه پاکستان 
اقدامات جدی را علیه گروه های تندروی 
که حاضر به مذاکرات نیستند، روی دست 

بگیرند.
عمل  خود  تعهدات  این  به  پاکستان  اما 
افغانستان  جمهور  رییس  خشم  که  نکرد 
جایی  تا  مسأله  این  و  انگیخت  بر  را 
اگر  داد  اخطار  افغانستان  که  گرفت  باال 
نکند،  عمل  خود  تعهدات  به  پاکستان 
افغانستان از این کشور به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.
مشاور  عزیز  سرتاج  دیگر،  سویی  از 
نخست  بین المللی  امور  و  داخلی  امنیت 
خواست های  پاسخ  در  پاکستان  وزیر 
مکرر افغانستان گفت که این کشور علیه 
عملیات  خود  خاک  در  تندرو  گروه های 

نظامی را انجام نمی دهد.
محمداشرف غنی هفتۀ گذشته در سفرش 
به بریتانیا در سخنانی در اکادمی »روسی« 
در لندن از سیاست های منطقه یی پاکستان 
به  کشور  این  که  گفت  و  کرد  انتقاد 
تروریسم عمل  با  مبارزه  امر  در  تعهدش 

نمی کند.
ارزیابی تعهدات

وزارت  سخنگوی  معاون  آزاد  خیراهلل 
امریکا گفت  افغانستان به صدای  خارجۀ 
که در نشست امروز، عملکرد کشورها به 
تعهدات نشست های پیشین مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
نشست  چهار  در  که  »توافقاتی  گفت:  او 
قبلی صورت گرفته بود، ارزیابی می شود، 
چهار کشور به تعهدات خود عمل کردند، 
این  در  می شود  ارزیابی  اینها  نکردند، 

نشست.«
بر  افغانستان  هنوز  که  افزود  آزاد  آقای 
موضع قبلی خود تأکید دارد که بر اساس 
تعهدات نشست قبلی، علیه گروه های که 
برخورد  باید  نیستند،  مذاکره  به  حاضر 

قاطع مشترک صورت بگیرد.
ضمانت گرفته شود 

افغانستان  سنای  مجلس  هم،  سویی  از 
مذاکرات  پنجم  دور  از  که  می گوید 
می کند؛  حمایت  صلح  چهارجانبه 
تعهدات  شدن  عملی  برای  این بار  اما 
بین  قوی  ضمانت های  باید  مذاکرات 

المللی از پاکستان گرفته شود.

سناتوران در نشست دیروز سه شنبه 28 
گیری  سر  از  که  گفتند  سنا  مجلس  ثور 
مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان برای 
کشاندن طالبان به پای میز مذاکره استقبال 

می کنند.
سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
گفت: »دور پنجم مذاکرات شروع می شود 
و خواهش ما این است که صلح با در نظر 
پاکستان  اما  شود؛  پیگیری  اصول  داشت 
سیاست دو رنگ بازی می کند و این بار 
مذاکرات  انجام  برای  تضمین های  باید 

گرفته شود«.
سنا  مجلس  موقف  افزود:  مسلم یار  آقای 
از صلح با عزت حمایت می کند و چین 
وارد  فشار  پاکستان  باالی  باید  امریکا  و 
کند تا بر تعهدات خود عمل نموده و از 

سیاست دو رو خودداری کند.
محمدعلم ایزدیار عضو دیگر مجلس سنا 
نیز گفت: »دور پنجم مذاکرات چهارجانبه 
صلح قرار است فردا )امروز( آغاز شود؛ 
تا هنوز موقف خود  افغانستان  اما دولت 
که  نیست  روشن  نیز  و  نکرده  اعالم  را 
پاکستان با چه رویکردی این مذاکرات را 
آغاز می کند؛ در حالی که طالبان به جنگ 

ادامه می دهند«.
دولت  که  این  بر  تأکید  با  ایزدیار  آقای 
را  دشمن  فریب  نباید  دیگر  افغانستان 
چهار  مذاکرات  بار  این  افزود:  بخورد 
بین  معتبر  ضمانت های  با  باید  جانبه 
پاکستان  بر  تا  شود  گرفته  سر  از  المللی 
فشار وارد شود که تعهدات خود را عملی 

سازد.
نجیبه حسینی منشی مجلس سنا نیز گفت: 
از  دور  این  در  باید  افغانستان  »دولت 
مذاکرات اشتراک کند؛ زیرا همه می دانند 
که کلید طالبان به دست پاکستان است و 
این کشور باید طالبان را به صلح حاضر 

کند«.
در  افغانستان  دولت  افزود:  خانم حسینی 
باشد  محتاط  باید  مذاکرات  سرگیری  از 
جریان  در  پاکستان  که  همانطوری  و 
و  انتحار  برای  را  طالبان  صلح  مذاکرات 
انفجار روان می کند؛ دولت نیز برای مقابله 
روی  را  الزم  های  آمادگی  گروه  این  با 

دست گیرد.
چهارجانبه،  های  نشست  چهارم  دور  در 
پاکستان موظف شده بود که طالبان را به 
افغانستان  دولت  با  رو  در  رو  مذاکرات 
تعهدات  مطابق  آن  کند و در غیر  حاضر 
طرف های دخیل از جمله پاکستان بر علیه 

طالبان اقدام نظامی کند.
در  چهارجانبه  هماهنگی  گروه  نشست 
کشور  چهار  هر  سفرای  سطح  در  حالی 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  که  می گردد  برگزار 
اجرایی حکومت وحدت ملی، در سفرش 
خواسته  کشور  آن  مقامات  از  چین  به 
است، با نفوذی که باالی پاکستان دارند، 
تعهداتش  به  کشور  آن  تا  بیاورند  فشار 

عمل کند.
در  افغانستان  رییس جمهور  این  از  پیش 
سخنرانی خود در شورای ملی این کشور 
گفت، توقع ندارد که پاکستان طالبان را به 

میز مذاکره حاضر کند.
هرچند حکومت افغانستان نشست فردا را 
اما  به گفتگوهای صلح نمی داند؛  متمرکز 
وزارت خارجۀ پاکستان دیروز گفته است 
که پنجمین دور نشست گروه چهارجانبه 
برای از سرگیری گفتگوهای صلح به روز 

چهارشنبه در اسالم آباد برگزار می گردد.

دور پنجم گفت و گوهای صلح امروز برگزار می گردد
سناتوران:

 از پاکستان ضمانت بگیرید

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

sia.org/item/16511

مسوولیت دولت در جلوگیری از تهدیدها
ــروزه  ــگاه اجتماعــی آمــوزش از نظــر برخــی ام جای
ــم  ــی ه ــر مکتب ــه اگ ــت ک ــده اس ــم ش ــان محک چن
ــرد و  ــت را شــماتت ک ــد حاکمی بســته می شــود، بای
نــه مــردم را، چــرا کــه متولــی ایــن امــر و قــدرت و 

ــت. ــه دولت هاس ــتقیمًا متوج ــوولیت آن، مس مس
ــی آورد:  ــال م ــواهد موجــود مث ــدر از ش ــکریه حی ش
“مــردم افغانســتان اگــر نمی خواســتند، امــروز ۹ 
میلیــون شــاگرد در مکاتــب نمی داشــتیم و در 34 
ــی  ــد. در جای ــرح نمی ش ــت مط ــن خواس ــت ای والی
ــل دوری راه  ــه دلی ــد، ب ــر می آین ــران کمت ــه دخت ک
ــه  ــی این ک ــت. ول ــپورتی اس ــایل ترانس ــود وس و نب
در جایــی مکتــب بســته می شــود، دلیلــش مخالفــت 
ــت  ــت دول ــود حاکمی ــل نب ــه دلی ــت، ب ــردم نیس م
ــه  ــان ب ــات مخالف ــت. عملی ــور اس ــر کش در سرتاس
چــون  می ترســند؛  مــردم  کــه  اســت  گونه یــی 

ــد “.  ــگ دارن ــی از جن ــۀ تلخ تجرب
بتــول مــرادی فیلم ســاز اســت، او دولــت را مســبب 
ــن  ــور از ای ــتایی کش ــاط روس ــی نق ــف در برخ ضع
حیــث می دانــد: “گمــان نمی کنــم بســته شــدن 
مکاتــب خواســت عمــوم مــردم مــا باشــد. در جوامــع 
ــن  ــا روســتایی ممکــن اســت ای ــی ی کوچــک قبیله ی
ــن  ــه ای ــود ک ــل ش ــوم تبدی ــت عم ــه خواس ــر ب ام
مشــکل از ضعــف دولــت و نبــود حاکمیــت بــر تمــام 

ــرد”.  ــمه می گی ــور سرچش ــق کش مناط
نیــز دربــارۀ مســوولیت دولــت  خلیــل رومــان 
و  بالفعــل  گونــۀ  بــه  تهدیــد  “ایــن  می گویــد: 
ــزام،  ــورت ال ــه  در ص ــت. جامع ــود اس ــوه موج بالق
ــد نیســت؛  ــن تهدی ــر ای پاســخ گوی ایســتایی در براب
چــون جامعــه فاقــد ســازمان و ابزارهــای الزم بــرای 
ایــن کار اســت. دولــت مســؤول جلوگیــری از تکــرار 

گذشــته های تلــخ اســت”.  
بی توجهــی  از  نیــز  عــکاس  حســینی،  مســعود 
حاکمیــت در مقابــل خواســِت مــردم می گویــد: 
“وقتــی دولــِت نوپــا در کشــور در حــال ســازمان دهی 
ــتی  ــردم درخواس ــِق م ــت مطل ــوی اکثری ــود، از س ب
تاریخــی بــرای آمــوزش و پــرورش بــه وجــود آمــد؛ 
ــد.  ــه ش ــت مواج ــی دول ــا بی توجه ــفانه ب ــا متأس ام
گــروه شورشــی طالبــان نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده 
کــرد و مــردم را تحــت فشــار گذاشــت. هنــوز 
ــون  ــت میلی ــا هف ــش ت ــتن ش ــا داش ــم ب ــر می کن فک
ــترین  ــود بیش ــخ خ ــول تاری ــا در ط ــوز، م دانش آم
ــم و  ــدارس را داری ــب و م ــمولیت در مکات ــد ش ح
ــت”. ــد یاف ــه خواه ــد ادام ــن رون ــن هســتم ای مطمی
ــه  ــر در جامع ــودن تغیی ــوم ب ــه محت ــی ب ــز رفیع عزی
اشــاره می کنــد: “آیــا کســی حاضــر اســت امــروز بــا 
ــرود؟ معلــوم اســت کــه  ــه زیــارت حــج ب مرکــب ب
جــواب منفــی اســت. هیــچ امــکان نــدارد کــه شــما 
ــد و  ــوژی و اطالعــات زنده گــی کنی در عصــر تکنول

ــود”. ــته ش ــا بس مکتب ه
ــدون  ــردم ب ــی م ــکار عموم ــغ، اف ــا مبل ــر ضی از نظ
دخالــت قدرت هــا بســیار مترقی تــر از چیــزی اســت 
کــه بــر آن هــا تحمیــل می شــود: “جامعــۀ افغانســتان 
را اگــر سیاســت مداران فاســد بــه حــال خــود 
ــن  ــه چنی ــیده ک ــوغ رس ــدی از بل ــه ح ــد، ب بگذارن
ــت.  ــم نیس ــردم ه ــورات م ــزء تص ــا ج ــزی حت چی
ــاًل در والیتــی مثــل ارزگان دو وکیــل در پارلمــان  مث
ــتند.  ــا زن هس ــن وکیل ه ــر دوی ای ــور دارد. ه حض
ــردم  ــتقیم م ــاس رأی مس ــر اس ــن وکال ب ــی از ای یک
انتخــاب شــده و در بیــن آن همــه مــرد توانســته 
ــه  ــد و ب ــه خــود اختصــاص بده آرای بیشــتری را ب
ــت  ــته اس ــم توانس ــر ه ــل دیگ ــرود. وکی ــان ب پارلم

ــچ  ــود. هی ــان ش ــهمیه وارد پارلم ــاس س ــر اس ــه ب ک
مــردی از ایــن والیــت نتوانســته اســت وارد پارلمــان 
ــراض  ــن موضــوع اعت ــه ای ــم ب ــس ه شــود و هیچ ک
نکــرده اســت. بــر ایــن نظــرم کــه اگــر مــردم را دمــی 
راحــت بگذاریــد، هرگــز نخواهنــد گذاشــت درِ هیــچ 

ــد”.  ــران بســته بمان ــر دخت ــی ب مکتب
اســتاد زریــاب معتقــد اســت گرچــه نیروهــای 
طالبانــی بــه دالیــل سیاســی قــدرت گرفته انــد 
ــر  ــی دارد: “اگ ــی در پ ــل، عکس العمل ــن عم ــا ای ام
ــته  ــت های گذش ــدادی از سیاس ــده امت ــت آین حکوم
باشــد، ایــن وضعیــت بحرانــی همچنــان ادامــه پیــدا 
خواهــد کــرد و در نتیجــه نیروهــای طالبانــی و 
واپس گــرا هرچــه بیشــتر در سیســتم نفــوذ خواهنــد 
یافــت. ولــی ایــن احتمــال نیــز دور از ذهــن نیســت 
کــه در مقابــل کنش هــای طالبانــی، واکنش هــای 

ــرد”.  ــکل بگی ــدیدی ش ش
افغانســتان بــا وجــود  بســیاری از روشــن فکران 
محدودیت هــای فــراوان، انفعــال پیشــه نکــرده و 
ــن  ــی از ای ــدادن اتفاقات ــرای رخ ن ــالش ب در حــال ت
ــرا  ــت، چ ــا واقعی س ــا نگرانی ه ــتند. ام ــت هس دس
ــزاب  ــد اح ــاع مانن ــا ارتج ــارزه ب ــای مب ــه ابزاره ک
ــای  ــده اند و  قدرت ه ــوی نش ــوز ق ــیون هن اپوزیس
و  امکانــات  از  اســتفاده  امــکان  دیکتاتــوری 

دارنــد.  را  اســلحه های خــود 
امیــدوار هســتیم  “مــا  رفعــت می گویــد:  آزیتــا 
کــه چنیــن نشــود و در کنــار امیــدواری تــالش 
هــم می کنیــم. متأســفانه در ده ســال گذشــته مــا 
و  مناســب  حزب پــرورِی  فرهنــگ  نتوانســته ایم 
ــی  ــی واقع ــه معن ــازنده را ب ــیوِن س ــف اپوزیس تعری
ــه  ــاز ب ــر نی ــه تغیی ــم ک ــول می کن ــم. قب ــته باش داش
زمــان دارد ولــی زمانــی کــه سیاســت های حکومــت 
ــر  ــای ه ــده، ج ــا تقویت کنن ــت ت ــده اس تضعیف کنن
نــوع رشــد مثبــت گرفتــه می شــود. نمی شــود نگــران 
نبــود و از تکــرار نترســید. چــون مــا شــاهد بوده ایــم 
ــی سیاســت های ناقــص  ــی اصل ــت قربان کــه در نهای
در جامعــۀ افغانســتان زنان انــد”. شــکیال ابراهیم خیــل 
ــته  ــد بس ــی مانن ــرایط بحرانــی، اتفاقات ــا در ش تنه
“هیچ وقــت  می دانــد:  ممکــن  را  مکاتــب  شــدن 
مــردم ایــن اجــازه را نخواهنــد داد، امــا در صــورت 

ــرد”. ــد ک ــرق خواه ــث ف ــگ، بح ــروع جن ش

ه  یــز عز
خیراندیــش معتقــد اســت: “مــن فکــر نمی کنــم 
دوبــاره ایــن ســناریوی تلــخ تکــرار شــود. امــا اگــر 
طالبــان بــه دولــت راه یابنــد و بخواهنــد مــادۀ ســوم 
ــواند  ــی نمی تـ ــچ قانون ــه »هی ــی را ک ــون اساس قان
مقــدس  دیـــــن  احــکام  و  معتقــدات  مخالــف 
ــِت  ــا وضعی ــان ب ــد، زن ــق کنن ــد« تطبی ــالم باش اس
ــان  ــرا برداشــت آن ــد شــد. زی ــه رو خواهن ــدی روب ب
ــان کــه ادعــای  ــه اســت. اگــر طالب از اســالم تندروان
تغییــر قانــون اساســی را دارنــد، بخواهنــد ایــن مــاده 
را تطبیــق کننــد، ایــن ســناریو دوبــاره تکــرار خواهــد 

ــد”. ش
ــردم  ــی م ــن گرچــه بســیاری خواســت عموم بنابرای
امــا  می بیننــد،  طالبانــی  بــا خواســت  مغایــر  را 
نمی تواننــد نگــران اعمــال قدرت هــای سیاســی 
ــد:  ــه می گوی ــر عالم ــال دکت ــوان مث ــه عن ــند. ب نباش
“چنــد ســال اخیــر نشــان داد کــه بعضــی از کســانی 
ــاالی قــدرت هســتند؛ آن طــوری  کــه در رده هــای ب
ــرد  ــل و زن و م ــه طف ــوق بشــر ک ــه حق ــد ب ــه بای ک
ــند،  ــد باش ــرد متعه ــر می گی ــر را در ب ــوان و پی و ج
ــدن  ــته ش ــاهد بس ــاًل ش ــا عم ــد. م ــد نبوده ان متعه
روی  تیــزاب  بوده ایــم.  دخترانــه  مکتب هــای 
دختــران پاشــیده می شــود، دختــران مکاتــب مســموم 
خانواده هــای  بــرای  شــب نامه ها  می شــوند، 
ایــن  دانش آمــوزان و اســتادان پخــش می شــود. 
ــور می شــویم  ــا مجب ــفانه م ــه متأس مســایل اســت ک
ــه  ــی ک ــادا در مناطق ــه مب ــیم ک ــته باش ــراس داش ه
ــرار  ــی ق ــد دولت ــای ض ــر گروه ه ــت تأثی ــتر تح بیش
می گیرنــد و در مناطقــی کــه بنیادگرایــی حاکــم 

ــوند”.  ــته ش ــاره بس ــب دوب ــت، مکات اس
محمــد افســر رهبیــن نیــز معتقــد اســت اگــر چنیــن 
چیــزی رخ دهــد، تنهــا یــک ارادۀ سیاســی اســت و نه 
اجتماعــی: “مــردم چنیــن چیــزی را نمی خواهنــد، امــا 
ــته  ــل گذش ــردم در سیاســت گذاری ها مث ــفانه م متأس
داشــت. حــاال تحصیل کرده هــا  نخواهنــد  نقــش 
ــف  ــای مختل ــه در جناح ه ــی ک ــران سیاس ــا بازیگ ی
ــذار  ــت ها اثرگ ــن سیاس ــد، در تعیی ــت می کنن فعالی

هســتند”.
عزیــز دلــدار، اســتاد دانشــگاه هنرهــای زیبــای 
دانشــگاه کابــل و فیلم ســاز، معتقــد اســت کــه 

ــرای  ــوب ب ــزان مطل ــه می ــۀ افغانســتان ب ــوز جامع هن
ــم  ــر نمی کن ــت: “فک ــیده اس ــرات نرس ــرِش تغیی پذی
ــه نظــر  قابــل پیش بینــی باشــد. بدویــت در جامعــه ب
مــن، عامــل مهمــی بــرای بســته شــدن مکاتــب روی 
دختــران  اســت. مخصوصــًا تغییراتــی کــه در حــوزۀ 
زنــان رخ داده، جامعــۀ روســتایی را بــه هــراس 

ــت”.  ــه اس انداخت
پیام مقاومت مردم 

جامعــۀ  در  نگاه هــا  و  تحلیل هــا  بیشــتر  اکنــون 
افغانســتان بــر ایــن نکتــه متمرکــز هســتند کــه فضــای 
ــم  ــب عل ــل و کس ــرای تحصی ــه پذی ــری جامع فک
اســت و اگــر نقصــی وجــود دارد، نــه متوجــه مــردم 
ــی اســت  ــِل حاکمیت ــه دلی ــا بلکــه ب و خواســت آن ه
ــدازۀ  شایســته و  ــه ان ــت و شــرایط الزم را ب ــه امنی ک
ــرای  ــتوانه یی ب ــا پش ــت ت ــرده اس ــا نک ــوب مهی مطل
ــد.   ــه بی بهره ان ــدرِت قهری ــه از ق ــد ک ــی باش مردم
اگــر بــه عللــی کــه بــرای نشــان دادن اهمیــت مــردم 
ــفکنیم،  ــی بیـ ــود نگاه ــمرده می ش ــل برش ــه تحصی ب
حضــور  در  می تــوان  را  آن  مهم تریــن  و  اولیــن 
زنانــی دیــد کــه اکنــون موثرتــر و بــه فراخــور تــوان 
ــبرد  ــت و پیش ــال مقاوم ــود در ح ــتاده گی خ و ایس
ــا افزایــش آگاهــی  ــان ب خواسته های شــان هســتند. آن
کمتــر از گذشــته احتمــال دارد کــه بــه تمامــی 
خواســته های ســرکوب گرانۀ نیروهــای واپس گــرا 

ــد.  ــن دهن ت
از طرفــی، ایــن دســتاورد بی ارتبــاط بــا باقــی جامعــه 
نیســت، تعــداد بــاالی دانش آمــوزان در مکاتــب، بــاال 
ــود  ــتار وج ــه خواس ــی ک ــداد والیت های ــودِن تع ب
مکاتــب بــرای فرزندان شــان هســتند، نشــانه های 
قابــل اتکایــی محســوب می شــوند کــه صــدای 
مــردم را تشــکیل می دهنــد. ایــن صــدا هم اکنــون بــه 
تعطیــل شــدن مکاتــب اعتــراض می کنــد و در حــال 
ــت.  ــی اس ــردی و جمع ــای ف ــان دادِن مقاومت ه نش
ــتایی و  ــوز در برخــی مناطــق روس گرچــه شــاید هن
اجتماعــاِت کوچــِک ایــن کشــور برخــی خواســته ها 
هنــوز بــه خوبــی شــکل نگرفتــه باشــند یــا حتــا بــا 
خواســتۀ نیروهــای ارتجاعــی هماهنــگ شــده باشــند؛ 
امــا نمی تــوان آن هــا را نماینــدۀ غالــب مــردم جامعــه 
دانســت، نــه بــه لحــاظ کمــی و نــه حتــا بــه لحــاظ 

ــی. ــته های مردم ــر خواس ــم ب روح حاک
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بادی  آسیاب های  با  که  هنگامی  کیشوت«  »دن   :3–5
عظیمی  غوالِن  هم چون  را  آن ها  می شود،  مواجه 
می پندارد که باید به نبرد با آنان برود و هرچه سانچو 
سعی می کند که او را از این اشتباه آگاه سازد، فایده یی 
ندارد. »دن کیشوت« خطاب به سانچو می گوید: »من فکر 
می کنم که آن چه را می بینم، همان است که می گویم«. 
این جمله چون شاه بیتی برای اثر »دن کیشوت« است. 
او آن چه که می گوید و می بیند، همانی است که فکر 
می کند؛ و این یعنی همبسته شدن ذهن با تجربۀ متنی و 
بالتبع آن، همبسته شدن عین با تجربۀ ذهنی. در فرازی 
دیگر، »دن کیشوت« می گوید: »کالم آخر این که من هر 
آن چه را می گویم، حقیقی می پندارم، همین و بس.« این 
اصل موضوع بنیادینی است که حقیقت و وجود را در 
شده،  زده  واقعیت  رنگ  بدان  که  خاصی  ُخرده جهان 
یکی می کند. سروانتس در این اثر تنها به نقیضه پردازی 
و عینیت گرایی و ذهنیت گرایی نپرداخته است که فقط 
زمینه یی را ایجاد نماید تا خواننده را به خنده وادارد. او 
یک شخصیت داستانی خلق نموده و در این اثر »هستی 

فراموش شدۀ انسان« را می کاود.
5–4: دلیل دیگری که برای ویژه و مختص بودن »دن 
کیشوت« به عنوان ممیزه میان ادبیات روایتی سنتی با 
مدرن می دانم، وجود دیگر آثار نویسنده است. سروانتس 
عالوه بر تجربه های بسیاری که در نمایش نامه نویسی و 
شاعری داشت، اما در هیچ کدام از این دو گونۀ ادبی 
عمومی  اقبال  با  و  نبود  موفق  داستان نویسی  اندازۀ  به 
مواجه نشد. او در مجموعه یی به نام »داستان های کوتاه 
دارد  شیشه یی«  »لیسانسۀ  عنوان  با  داستانی  پندآموز«، 
و  عمیق ترین  کیشوت«،  »دن  اثر  از  پس  بی گمان  که 
است.  نوشته  سروانتس  که  است  داستانی  اصیل ترین 
معرفت شناسی  و  روان کاوی  به  سروانتس  نگاه  این 
دالی  داستان هایش،  شخصیت های  هستی شناسی  و 
است.  همتایانش  دیگر  از  آثارش  بودن  ممیز  بر  دیگر 
»خرده جهان« ها  اصل  روی  بر  زیبایی  به  سروانتس 
»پیشاادراک«  ریکور  پل  گفتۀ  به  و  جهان«  »تصویر  و 
شخصیت های داستانی اش کار کرده است. سروانتس، 
یک رمان نویس فیلسوف است که جهان و انسان را از 
دریچۀ هستی شناسی بررسی می کند. سروانتس معانی 
ثقیل فلسفی را در روایت هایی بسیار ساده بر ما آشکار 

می کند. »دن کیشوت« یک رمان سهل الممتنع است.

قرن  از  یافت.  هویت  کیشوت«  »دن  با خلق  رمان  6ـ 
به رشتۀ تحریر  بسیاری  آثار  امروز  به  تا  بعد  به  16.م 
کردن  ساختارمند  در  سعی  هریک  که  است  درآمده 
به  ذیل  در  که  داشته اند  مدرن  منثور  روایتی  ادبیات 

گروهی از مهم ترین این ساختارها اشارتی می شود:
سنتی  منثور  روایتی  ادبیات  در   :)plot( پیرنگ   :1–6
به خاطر عدم تفکر عقالنی، پیرنگ ها تحت تأثیر بینش 
وقایعی  تعدد  و  بی نظمی  با  گاه  و  هستند  اسطوره یی 
روبه رو هستیم که هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند.
پیرنگ  برای  نویسنده  مدرن،  منثور  روایتی  ادبیات  در 
منطقی  و  استداللی  بینش  از  تابعی  باید  داستانی اش 
باشد. دیگر نویسنده نمی تواند در انتخاب علل درونی 
»ارنست  قول  به  و  اساطیری  بینش  طبق  داستانش، 
کاسیرر«، انتخابی کاماًلً آزادانه برای علِل وقایع داشته 
با  معلولی  و  علت  روابط  مدرن،  روایت های  باشد.در 
بر  حاکم  اجتماعی  و  روان شناختی  عقالنی،  قیدهای 

پیرنگ است که داستان را پیش می برد.
6–2: شخصیت پردازی )character(: در روایت های 
 )hero( سنتی، آدم های داستان یا ایزدان اند یا قهرمان اند
احساس شان  که  انسان  یک  از  شبحی  این که  یا  و 
حماسه ها  و  قصه ها  در  دوره  این  از  پس  نمی کنیم. 
جهان  در  پای  هم  که  هستیم  روبه رو  نیمه خدایانی  با 
ایزدی و هم در دنیای انسانی دارند. دوران مدرن که 
اگزیستانسیالیستی  آرمان های  و  انسان گرایی  نمایندۀ 
در  سعی  در شخصیت پردازی  دیگر  گسستی  با  است 
اخالقی  حتا  و  الهی  آرمان های  منهای  انسان  وانمودن 
داشته است. به هر تقدیر، شخصیت پردازی روایت های 
تمامی  با  را  گیتی  این  در  انسان  تک افتاده گی  مدرن، 
تصویر  به  برای مان  سرکشش  امیال  آرزوها،  رنج ها، 

کشیده است. 

روایتی  ادبیات   :)point of view( دید  زاویه   :3–6
سنتی برای روایت، اکثراً از زاویه دید دانای کل استفاده 
می کند و این به دلیل دیکتاتوری و تک صدایی حاکم 
از  مدرن  روایت های  در  اما  است؛  زبان  و  اجتماع  بر 
زاویه دید های دانای کل محدود، اول شخص، نمایشی 
که  می شود  استفاده  بیشتر  چندگانه  دید های  زاویه  و 
اتوریتۀ  افول  دموکراسی،  فزایندۀ  رشد  به خاطر  آن هم 
تک صدایی و نسبیت حاکم بر زبان است. مکاتب هنری 
و ادبی که در قرون 1۹ و 2۰ هم چون قارچ هر روز 
سربرمی آوردند، خود دالی بر این مدعاست که اقتدار 
تک صدایی در عالم هنر و ادب در حال فروپاشی بود. 
سنتی  روایت های  در   :)dialogue( گفت وگو   :4–6
نمی توان  قهرمان ها  گفتن  سخن  و  مکالمه  شیوۀ  از 
که  طوری  به  داد،  تشخیص  را  اجتماعی شان  منصب 
اختیار لحن قهرمان ها، در قدرت کالمِ راوی/ نویسنده 
است؛ اما در روایت های مدرن لحن راوی / نویسنده 
از لحن شخصیت ها متمایز می گردد تا شخصیت دارای 
مدیون  را  امر  این  که  شود،  اثر  در  فردیت  و  هویت 
دوران  این  فلسفِی  تفکرات  بر  حاکم  اندیویدوآلیسم 

هستیم. 
دیگر  عناصر  بررسی  به  می توان  سیاهه  این  بر  البته 
داستان پرداخت و وجوه تمایز آن را در ادبیات روایتی 
چند  هر  داد.  قرار  بررسی  مورد  سنتی  و  مدرن  منثور 
گونۀ  دو  این  میان  متمایزکننده های  و  شبه ها  وجه  که 

روایتی، نیاز به کندوکاوی جداگانه دارد.
است،  مدرنیته  فرآیند  از  جزیی  که  مدرن  ادبیات  7ـ 
زمینه های  دیگر  از  پذیرفتن  تأثیر  و  گذاشتن  تأثیر  با 
آورد  به دست  چشم گیر  موفقیتی  فرایند،  این  فرهنگی 
و توانست سه اصل زیر بنایی فرایند مدرنیته: آزادی، 
از  و  کند  حل  خود  درون  در  را  عقالنیت  و  برابری 

فرهنگی  بسترسازی  به  آرمان ها  و  اهداف  این  گذر 
تحرکات  شکل گیری  در  رمان ها  کند.  کمک  اروپا  در 
حاالت  بازآفرینی  سیاسی،  ـ  اجتماعی  انقالب های  و 
نقش  انسان،  هستی  در  کاوش  و  روانی  ـ  ذهنی 
 )legend( افسانه  برخالف  رمان  در  تخیل  داشته اند. 
حقیقت  تخییلی  است،  جادو  و  سحر  از  ملهم  که 
نماستverisimilitude( و بازآفرینی ذهنی سعی در 
تبعیت از امور واقع را دارد. رمان های مکاتب ریالیسم، 
از جریانات  بیشتری  تاثیر  رمانتی سیسم،  و  ناتورالیسم 
مدرنیته گرفتند؛ اما رمان )ادبیات روایتی منثور مدرن( 
هیأت های  در  توانسته  رمان  پویاست.  ادبی  گونۀ  یک 
متفاوتی ظاهر گردد و همین امر، نظریۀ »مرگ رمان« را 
منتفی ساخته است. مکاتب سوریالیسم، جریان سیال 
سمبولیسم  جادویی،  ریالیسم  آگاهی(،  )سیالن  ذهن 
و رمان های تمثیلی، در حقیقت پروژه مدرنیته را نفی 
امتداد  در  آثار  قبیل  این  از  بسیاری  بلکه  نمی کنند، 
همان »پروژۀ ناتمام مدرنیته«هستند. به کارگیری عناصر 
جادویی و تصاویر فراواقع در رمان »صدسال تنهایی«ِ 
و  شخصیت پردازی  نوع  به  لطمه یی  نتوانسته  مارکز، 
بهره گیری  این  بلکه  آورد،  وارد  اثر  آن  مدرِن  پیرنگ 
رمان را در استفاده از سنت های بومی امریکای التین 
می رساند. رمان »کوری«ِ ساراماگو نیز گونه یی تمثیلی از 
رمان است و دال بر رجعت به دنیای اساطیری نیست. 
از  دیگر  عرصه یی  به  ورود  نوید  جدید،  رویکرد  این 
روایت های  با  متفاوت  که  می دهد  را  روایت پردازی 
سنتی است؛ دورانی که از می توان با نام »پسامدرنیسم« 
یاد کرد. داستان کوتاه که گونه یی دیگر از روایت های 
متفاوت  کوتاه  قصه های  و  حکایات  با  است،  مدرن 
ادبیات  است.  مدرنیته  فرایند  معلول  که  چرا  است، 
ازهم گسیخته  پیرنگی  دارای  کوتاه  سنتِی  روایتی 
ایفا  را  محوری  نقش  حوادث  بیشتر  و  بود  متعدد  و 
می کردند و آدم های داستان به مرحلۀ شخصیت پردازی 
نمی رسیدند و داستان دارای وحدت تأثیر کم تری بود. 
وجه اخالقی و تعلیمی در حکایات، پارابل ها و فابل ها 
از روایت های سنتی نمودی آشکار دارد که در داستان 
کوتاه سعی نویسنده بر آن است که در پی به تصویر 
کشیدن زنده گی باشد تا پند و اندرز دادن به خواننده. 
داستان نویس دیگر خود را خطیب و واعظ نمی داند و 
سعی در نمایان سازی وقایع دارد تا قضاوت دربارۀ آن.

تاریخی، فلسفی و  پایگان  بر  مدرن()در آمدی  منثوِر  ادبیاِت روایتی  فرهنگی 
مجید نصرآبادیتنظیم و تلخیص: زهره سمیعی بخش دوم و پایانی

داستان کوتاه که گونه یی دیگر از روایت های مدرن است، با حكایات و قصه های کوتاه متفاوت 
پیرنگی  دارای  کوتاه  سنتِی  روایتی  ادبیات  است.  مدرنیته  فرایند  معلول  که  چرا  است، 
ایفا می کردند و آدم های داستان  ازهم گسیخته و متعدد بود و بیشتر حوادث نقش محوری را 
به مرحلۀ شخصیت پردازی نمی رسیدند و داستان دارای وحدت تأثیر کم تری بود. وجه اخالقی 
و تعلیمی در حكایات، پارابل ها و فابل ها از روایت های سنتی نمودی آشكار دارد که در داستان 
کوتاه سعی نویسنده بر آن است که در پی به تصویر کشیدن زنده گی باشد تا پند و اندرز دادن 
نمایان سازی وقایع  به خواننده. داستان نویس دیگر خود را خطیب و واعظ نمی داند و سعی در 

دارد تا قضاوت دربارة آن

شاهنشین
عمارت

ادبیات
داستانی
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ناجیه نوری  
رییس جمهور  خان،  محمود  پل  خونیِن  رویداد  از  پس 
این رویداد، کمیسیونی  برای بررسی  غنی اعالم کرد که 
را به عضویِت ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع، 
امور داخله و شورای امنیت ایجاد کرده تا این رویداد را 
بررسی و نتایِج آن را با مردم شریک سازند. اما اکنون پس 
از گذشِت یک ماه هیچ اثری از این کمیسیون به چشم 

نمی خورد.
با  تلیفونی  تماس  در  داخله  امور  و  ملی  دفاع  وزارت 
روزنامۀ ماندگار می گویند که آنان صالحیت و مسوولیِت 
صحبت کردن در خصوِص این رویداد را ندارند؛ زیرا آنان 

یک عضو اند و باید رییِس این کمیسیون صحبت کند.
این  از  کردن  خالی  شانه  با  هم  حکومت  در  مسووالن 
مسوولیت به روزنامۀ ماندگار می گویند: هرگاه بررسی ها 
تمام شد، ما یافته های خود را با رسانه ها شریک خواهیم 

کرد.
انتشارِ  زماِن  دربارۀ  ماندگار  پرسِش  برابِر  در  آنان 
یافته های شان می گویند: چرا این قدر عجله دارید؛ زمانی 
که بررسی ها تمام شد، یافته های خود را با مردم شریک 

می سازیم.
اما این دعوت به صبر از سوی حکومت در حالی ست که 
بسته گاِن شهدای رویداد پل محمود خان به این باورند که 
اصاًل کمیسیونی ایجاد نشده تا قضیه بررسی و نتیجه با 
مردم شریک شود، حکومت صرفاً برای اغفاِل مردم این 

سخنان را می گوید.
همچنین به گفتۀ آگاهان سیاسی نظامی: حکومت به مردم 
دروغ می گوید و هیچ کمیسیونی برای بررسِی این رویداد 
ایجاد نشده؛ زیرا اگر هدِف حکومت برمال کردِن حقیقت 
باشد، پیدا کردن واقعیِت این قضیه، چندان مشکل نیست. 
چه  که  می داند  حکومت  می گویند:  سیاسی  آگاهان  این 
کسانی در روزِ حادثه غیرحاضر بودند و از کجا و چگونه 
ضعف هایش  نمی خواهد  بنابرین  گرفته؛  صورت  حمله 

برمال گردد. 
به باور آنان، در رویداد پل محمود خان دست های پنهانی  

یقینًا  افشا شوند،  اگر  دارد که  در دروِن حکومت وجود 
خواهد  به شدت صدمه  حکومت  به  نسبت  مردم  اعتماد 

دید. 
به باور این آگاهان نظامی: کمیسیوِن ایجاد شده، از افشای 
مسوولیِن رویداد حمله به قطعۀ حفاظت از رجال برجستۀ 
فرار  حقیقت  از  حکومت  بنابراین  دارد؛  هراس  سیاسی 
رسانه ها  و  شهدا  خانواده های  به  پاسخی  چون  می کند، 

ندارد.
دو  روان،  سال  حمل   31 سه شنبه  روز  اوِل  ساعات  در 
رجال  از  حفاظت  ریاسِت  ساختمان  انتحاری،  مهاجم 
امنیت ملی را هدف قرار  ادارۀ  برجستۀ  سیاسی مربوط 
یک  که  کرد  اعالم  حمله  از  پس  داخله  وزارت  دادند. 
موتر باری در یک پارکنیک در نزدیکی ساختمان ریاست 
دو  و  شده  منفجر  سیاسی  برجستۀ  رجال  از   حفاظت 
نیروهای  توسط  که  شده اند  ساختمان  وارد  حمله کننده 

پولیِس ویژه کشته می شوند. 
اما پس از مدت کوتاهی، رسانه ها گزارش دادند که بعد از 
انفجار این موتر باری، سه حمله کننده با یونیفورمِ کارمندان 
ریاسِت حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی مربوط ریاست 
آنان  نفِر  دو  که  شده اند  ساختمان  این  وارد  ملی،  امنیت 
نفر  از کشتِن حدود 1۰  نفِر سوم پس  کشته می شوند و 
از کارمندان این ریاست، با تبدیِل لباس موفق به فرار از 

محل می گردد.  
بالفاصله  رویداد،  این  بررسی  برای  غنی  رییس جمهور 
کمیسیونی را با عضویت وزارت دفاع ملی، امور داخله، 
ریاست امنیت ملی و ادارۀ امور ایجاد و به آنان دستور داد 
تا در زودترین فرصت، قضیه را بررسی و نتایِج آن را با 
مردم شریک سازند. ولی با گذشت یک ماه نه تنها کارکرد 
این کمیسیون معلوم نیست، بل حتا اثری از این کمیسیون 
دیده نمی شود و مشخص نیست که چه کسانی مسوولیِت 

این کمیسیون را به عهده دارند.
دیگر  نفِر   347 و  کشته  نفر   64 از  بیش  حمله،  این  در 
زخمی شدند و این حمله یکی از خونین ترین حمالِت 

گروه طالبان در چند ساِل پسین عنوان شده است.

ناجیه نوری  
اکثـِر دانشـجویان افغانسـتانی یی کـه مشـغول تحصیـل 
پاسـپورت  نداشـتِن  به دلیـل  هندوسـتان اند،  کشـور  در 

مواجه انـد. زیـادی  بـا مشـکالِت  الکترونیکـی 
شـماری از دانشـجویان افغانسـتانی مقیـم هندوسـتان که 
بـا بورسـیۀ دولتـی مشـغول تحصیـل در هندوسـتان اند، 
بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد: بـه دلیل این کـه اکثریت 
دانشـجویان افغانسـتانِی مقیـم هندوسـتان بـا پاسـپورت 
قلمـی در ایـن کشـور اقامت دارنـد، با مشـکالت زیادی 

مواجه انـد. 
محمـد مجتبـی اکبـری یکـی از دانشـجویان افغانسـتانی 
در هندوسـتان می گوید: اکثریت دانشـجویان  افغانسـتانی 
کـه در هندوسـتان مشـغول تحصیل اند، دارای پاسـپورِت 
قلمـی یـا دسـت نویس اند کـه در جهـاِن امـروزی فاقـد 
اعتبـار اسـت. بـه گفتـۀ او: دانشـجویان در هنـگام اخـذ 
ویـزۀ تحصیلـی و یـا تمدیـد ویـزه بـا مشـکل مواجـه 
می شـوند و بـرای کرایـه کـردن اتـاق ، بـه مشـکِل جدی 
برمی خورنـد و ناچارنـد برای ضمانت از دوسـتاِن هندی 

بگیرند.  کمـک 

محمـد مجتبـی خاطرنشـان می کنـد: هم دانشـجویانی که 
بـه هزینـۀ دولـِت هندوسـتان و هـم دانشـجویانی کـه از 
هزینۀ شـخصی مشـغول تحصیـل در این کشـورند، فارغ 
از ایـن مشـکل نیسـتند، آن ها همـه خواهاِن پاسـپورت و 

مـدرِک بااعتبارِ کمپیوتری هسـتند.
امـا وزارت تحصیـالت عالـی می گوید: این دانشـجویان 
بعد از مشـخص کردِن تعدادشـان باید به شـعبۀ قنسـولی 
افغانسـتان مقیـم هندوسـتان مراجعـه کنند تا مشکل شـان 

حـل گردد. 
عالـی  تحصیـالت  وزارت  سـخنگوی  امیـن  فیصـل 
می گویـد: مـا بـا رییـس ارتبـاط وزارت امـور خارجـه 
تمـاس می گیریـم و مشـکل آنـان را مطرح می کنیـم. این 
دانشـجویان بـه وزارت امور خارجه معرفی خواهند شـد 
تـا مشکل شـان حـل شـود، امـا بایـد مشـخص شـود که 

ویـزۀ آنـان گروپـی اسـت یـا دولتی.
او همچنیـن تأکیـد می کنـد: مسـالۀ مهـم ایـن اسـت کـه 
آیـا این دانشـجویان کامیاب هسـتند و یا خیـر. اگر ناکام 
باشـند، بایـد ناکامی شـان را جبران کنند تا پاسپورت شـان 

تمدید شـود.
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والی بغالن:

بغالن به یک فرقۀ نظامی نیاز دارد

گفت وگو کننده: ابوبكر مجاهد

دیگر  بار  هفتۀ گذشته یک  در جریان  طالبان  اشاره: 
شیر  چشمۀ  ساحات  کرده  حمله  بغالن  والیت  بر 
در  تصرف  در  را  مزار  بغالن  شهرهای  پلخمری 

آوردند. 
اما، مسووالن در والیت بغالن می گویند که طالبانی 
کرده  حمله  پلخمری  شیر  چشمه  ساحات  به  که 
از این ساحات بیرون رانده  بودند، در یک عملیات 
شده اند و شهرهای پلخمری مزار به روی ترافیک باز 

شده است.
با  را  یی  مصاحبه  ماندگار  نامۀ  روز  مورد  این  در 
اینک  که  داده  انجام  بغالن  والی  بارز  عبدالستار 

می خوانید.
    سپاس مندم جناب والی صاحب که به این 
این  در  بغالن  والیت  گذاشتید.  وقت  گفت وگو 
شد،  ناامنی  بحرانی  دچار  دیگر  بار  یک  اواخر 
عملیات نیروهای امنیتی در این والیت چقدر موثر 

تمام شده است؟
عملیات قوای مسلح کشور زیر نام خورشید)2۰( که 
دندغوری  ساحات   در   )13۹4 دلو   /  6( تاریخ  به 
مدت  از  پس  بود،  گردیده  آغاز  دندشهاب الدین  و 
خارجی شان  »باداران  و  دشمنان  مقاومت  روز   )36(
این گروه های مزدور« با قبول تلفات سنگین از این 
ساحات بیرون رانده شدند. خصوصًا هراس افگنان و 
تقویۀ  بهخاطر  همجوار  والیات  از  که  جنگ جویانی 
طالبان بغالن به این والیت آمده بودند، همه نیست 

و نابود گردیدند.
گردیده  تقسیم  مرحله  چند  در  عملیات  این  چون   
فعالیت های دشمنان در والیات  افزایش  نسبت  بود، 
دیگر، برخی از قطعات شامل وظیفه در این والیت 
که از موثریت خاص برخوردار بودند، جهت پیش برد 
باید  که  طالبان  رفتند،  دیگر  والیات  به  وظایف شان 
تا آخرین پناهگاه شان تعقیب و سرکوب می گردیدند 
نشدند و این عملیات  نصفه باقی ماند، هراس افگنان 
از این فرصت استفاده کرده، دوباره تحرکات شان را 
در این مناطق آغاز نموده و گه گاهی به درگیری با 

قوای مسلح می پردازند.
    در حال حاضر کدام ساحات این والیت در 

تصرف طالبان قرار دارد؟
ساحات  در  گاهی  گه  افگنان  هراس  و  شورشیان 
و  دندغوری  مرکزی،  بغالن  ولسوالی  دریا  »غرب 
را  بالقوه شان  و  بالفعل  چالش های  دندشهاب الدین« 
مورد  امنیتی  ارگان های  طرف  از  که  می کنند  ایجاد 

هدف قرار گرفته و سرکوب می شوند.
    آیا عملیات به خاطر پس گیری ساحات که 

طالبان در آن قرار دارند آغاز شده یاخیر؟
این  در  کشور  دشمنان  سرکوب  جهت  عملیات 
والیت جریان دارد که تا هنوز شمار از گروپ ها ی 
مطرح  چهرۀ  جمله  از  بُرکه  ولسوالی  در  شورشیان 
این  مهم  افراد  دیگر  و  یاسر«  به نام  »جنداهلل  گروپ 
و  فشار  اثر  به  برخی شان  و  شده  برده  بین  از  گروه 
حمالتی که باالی شان بود به پروسۀ صلح پیوسته اند.
مخالفان  دوشی گروپ   و  ولسوالی های خنجان  در   
که باعث ناامنی شاهراه پلخمری سالنگ می گردیدند، 
امنیتی  نهاد های  سریع  و  ویژه  چریکی  عملیات   در 

به خصوص ریاست امنیت این والیت نابوده شدند 
نام  ولسوال  جانو  »مال  مهم  چهره های  جملۀ  از  که 
سمیع  سید  برفک،  و  تاله  ولسوالی  در  طالبان  نهاد 
نظامی طالبان  معاون و مال جبار« مسوول کمیسیون 
در ولسوالی های دوشی و خنجان را می توان نام برد. 
    گفته می شود در ساحات چشمۀ شیر پلخمری 
پوسته  طالبان  است  بغالن-مزار  شاهراه  مسیر  که 
ایجاد کرده اند، در پاک سازی این ساحه آیا اقدامی 

صورت گرفته است؟ 
ثور   26-25  ( شب  در  خصوصًا  اواخر  این  در 
آزار  جهت  را  چالشی  محدود  لحظات  مخالفان    )
که  کرده  ایجاد  شیر  چشمۀ  درساحه  مردم  اذیت  و 
به اسرع وقت از طرف قوای مسلح کشور سرکوب 
گردیده و جاده عمومی  یا شاهراه بغالن-مزار شریف 
این مسیر  از  باشد و عابرین  بازمی  به روی ترافیک 

عبور و مرور می کنند.
    عملیات شفق در در عرصۀ پاک سازی طالبان 

از دندغوری و دندشهاب الدین چقدر موفق بود؟
والیت  این  در  را  خویش  موثریت  شفق  عملیات 

داشته است.
افراد از وجود گروه های مسلح غیر      برخی 
مسوول در این والیت شکایت دارند که دست به 
تا هنوز  آیا  این مورد  چور و چپاول می زنند، در 

دولت و مقام والیت بغالن اقدام کرده است؟
در  چنان که  مسوول  غیر  مسلح  افراد  موجودیت 
دیگر گوشه های افغانستان وجود داشته در برخی از 
ساحات ولسوالی های این والیت نیز حضور دارند و 
طریقه های  از  آن ها  فعالیت های  بردن  ازبین  به خاطر 
چور  توان  آنان  و  گرفته  صورت  اقدامات  مختلف 

وچپاول اموال مردم را در این والیت نداشته اند.
    چه اقدامی باید به خاطر ایجاد امنیت ُکلی در 
این والیت صورت بگیرد و عوامل ناامنی در این 
والیت در چیست، برخی به این نظر اند که افرادی 

در این والیت با طالبان همکاری می کنند؟
موقعیت جغرافیایی والیت بغالن ایجاد تشکیل یک 
فرقۀ  پیشین  سال های  در  که  چنان  می کند،  را  فرقه 
اما  داشت،  وجود  والیت  این  در   )2۰( فرقه  بهنام 
فعاًل وجود ندارد. دوباره ایجاد آن یک امر ضروری 

پنداشته می شود.
ناامن  با  است  مرتبط  والیت  این  در  جنگ  عوامل 
اهمیت  از  والیت  این  چون  کشور،  اوضاع  شدن 
کشور  شمال  در  استراتیژیک  و  جغرافیایی  خاص 
برخوردار می باشند و حیثیت گلوگاه شمال را دارد. 
بنًا موجودیت امنیت در این والیت قسمی که برای 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ضروری پنداشته 
می شود. دشمنان نیز کوشش می کنند تا در این والیت 
قوای  توسط  خوشبحتانه  که  کنند  ایجاد  چالش های 
مسلح کشور و عزم ارادۀ مستحکم و راسخ شهروندان 
این والیت از اقشار و اقوام مختلف سرکوب شده اند. 
مردم شجاع و دلیر والیت بغالن طوری که در زمان 
مانند سایر  به  این سرزمین  افغانستان دشمنان  جهاد 
و  اجیران  این  به  درآوردند  زانو  به  کشور  والیات 
تا  را   تخریب کارانه  اعمال  اجازه  بیگانه  نوکران 

آخرین رمق حیات به زادگاه شان نخواهند داد.

سکوت پرسش برانگیِز حکومت 
در برابِر رویداد خونیـِن پُل محمودخان 

دانشجویان افغانستانی مقیم هندوستان
 از پاسپورِت قلمی بیزارند
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ورزش

انتقاد  پناهنده گان  بشر  حقوق  امور  در  ملل  سازمان  ویژۀ  گزارشگر 
شدیدی به رویکرد اتحادیۀ اروپا در توافق با ترکیه در مسألۀ پناهنده گان 
وارد کرده و از نادیده گرفته شدن حقوق بشر از طرف اتحادیۀ اروپا 

سخن گفت.
فرانسوا کرپیو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر 
اطالعات  فقدان  گفت:  آتن  در  سخنانی  در  گذشته  روز  پناهنده گان 
به  پناهنده گان،  اردوگاه های  حد  از  بیش  ازدحام  و  سرنوشت  دربارۀ 

سرخورده گی، خشونت و ترس ساکنان آن منجر شده است.
او همچنین انتقاد ویژه یی به این مسأله وارد کرد که در یونان کودکان 
و  بازداشت  نباید  کودکان  می شوند.  بازداشت  بسته  اردوگاه های  در 

محصور شوند.
او در بخش دیگری از سخنانش توافق بین اتحادیۀ اروپا و ترکیه برای 
ارزیابی  مشکوک  قانونی  نظر  از  را  یونان  از  پناهنده گان  بازگرداندن 
کرده و از دادگاه های اروپایی و یونانی خواست که این مسأله را مورد 

بررسی قرار دهند.
به بحران  پاسخ  در  چشم انداز  فاقد  را  اروپا  اتحادیۀ  همچنین  کرپیو، 
سیاست  هیچ گونه  اتحادیۀ  این  برای  گفت:  و  دانسته  پناهنده گان 
ندارد.  وجود  باشد  بشر  حقوق  بر  مبتنی  که  طوالنی مدتی  مهاجرت 
اتحادیۀ اروپا باید با ابزارهای آماده یی به بحران ها واکنش نشان دهد و 

هربار که یک بحران رخ می دهد سعی نکند راه حلی کشف کند.
از  ممانعت  دربارۀ   13۹4 اسفند   28 تاریخ  در  ترکیه  و  اروپا  اتحادیۀ 

ورود پناهجویان به قاره اروپا از طریق دریای اژه توافق کردند.
براساس این توافق، همه پناهجویانی که وارد جزایر یونان شدند، اگر 
درخواست پناهنده گی مطرح نکرده باشند یا درخواست آن  ها رد شده 

باشد، به ترکیه بازگردانده خواهند شد.
پناهجویان  از  برخی  مستقیم  انتقال  بر  افزون  اروپا  اتحادیۀ  مقابل  در 
اعطا خواهد کرد و  انکارا  به  مالی  اروپایی، کمک هایی  به کشورهای 
روند اعطای روادید به اتباع این کشور و همچنین روند مذاکرات برای 

عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا را تسریع می کند.
بسیاری از گروه های حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو 
بین الملل به این توافق انتقاد شدیدی وارد کرده اند. این سازمان ها بر 
این باورند که ترکیه نباید به عنوان کشور امنی برای بازگشت مهاجران 

در نظر گرفته شود.
آنجلیا جولی، سفیر ویژۀ سازمان ملل نیز پاسخ امریکا به این بحران 

جهانی را بسیار دل سردکننده ارزیابی کرده است.

پاپ فرانسیس از تالش کشورهای غرب برای تحمیل دموکراسی غربی 
این  سیاسی  به فرهنگ  احترام  بدون  لیبی  و  عراق  به کشورهایی چون 

کشورها انتقاد کرد.
از  بهتر  باید  اروپا  گفت:  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
گذشته مهاجران را در جامعه خود ادغام کند که در همین راستا انتخاب 

یک مسلمان به عنوان شهردار لندن مثال بسیار خوبی است.
او ادامه داد: در مواجهه با »افراط گری اسالمی«، باید بر این مسأله توجه 
کنیم که مدل دموکراسی که به کشورهای دارای ساختار قبیله یی مانند 

عراق و لیبی صادر می شود، بیش از حد غربی است.
رهبر کلیسای کاتولیک در گفت وگو با یک روزنامۀ فرانسوی گفت: ما 
نمی توانیم باعث توسعه و پیشرفت در این کشورها شویم، مگر این که 

فرهنگ سیاسی آن ها را مورد توجه قرار دهیم.
فرانسیس در ادامه اظهاراتش با استناد به سخنان یک لیبیایی گفت: در 
 5۰ کشور  این  اکنون  اما  داشت،  لیبی حضور  در  قذافی  یک  گذشته 

قذافی دارد.
پاپ فرانسیس تاکنون بارها از »استعمارگری فرهنگی« مبنی بر تحمیل 

ارزش های غربی برای توسعۀ کشورهای دیگر انتقاد کرده است.
پاپ افزود: زاغه نشینی مهاجران کار درستی نیست، این مسأله می تواند 

باعث هدایت مسیر مبارزه با تروریسم به مسیر غلطی شود.
او با اشاره به حوادث تروریستی در بروکسل و کشته شدن 32 تن در 
و  بوده  بلژیکی  حوادث  این  تروریستی  عامالن  گفت:  حمالت  این 

همان فرزاندان مهاجرانی هستند که زاغه نشین بوده اند

براســاس تصمیــم اخیــر کنگــرۀ فیفــا، فدراســیون جهانــی فوتبــال 
ــدت  ــا در م ــو فیف ــر عض ــا به ه ــت ت ــه اس ــن گرفت ــم به ای تصمی

چهــار ســال، مبلــغ پنــج میلیــون دالــر کمــک کنــد.
ایــن کمــک به خاطــر پیشــرفت و تقویــت فوتبــال در کشــورهای 

عضــو فیفــا عنــوان شــده اســت.
فیفــا ایــن پــول را از عوایــد به دســت آمــدۀ جــام جهانــی فوتبــال 

قــرار اســت به فدراســیون های عضــو کمــک کنــد.
ــغ 75۰  ــاالنه مبل ــیون عضــو، س ــر فدراس ــا، ه ــم فیف ــر تصمی بناب
هــزار دالــر را می توانــد در ســاخت چمن هــای فوتبــال، برگــزاری 
مســابقات و فوتبــال بانــوان مصــرف کنــد. فدراســیون های عضــو 
ــر را روی  ــزار دال ــغ 5۰۰ ه ــاالنه مبل ــد س ــن می توانن ــم چنی ه

ــانند. ــرف برس ــی به مص ــای اداری و مدیریت کاره
ــا  ــز ت ــند نی ــد باش ــه نیازمن ــیون های ک ــن به فدراس ــم چنی ــا ه فیف
ــد  ــک ســال کمــک خواه ــان ی ــر در جری ــون دال ــک ملی ــغ ی مبل
ــای  ــال، برنامه ه ــایل فوتب ــداری وس ــک به خری ــن کم ــرد. ای ک
ــای  ــرکت تیم ه ــور و ش ــارف حض ــن مص ــم چنی کارورزی و ه
ــی اختصــاص  ــابقات بین الملل ــان در مس ــای جوان ــوان و تیم ه بان

داده شــده اســت.
دالــری  میلیــون   22 ســاالنۀ  کمــک  همچنیــن  فیفــا 
به کنفدراســیون های قاره یــی را بــه 4۰ میلیــون افزایــش داده 
به فدراســیون های  دالــر  ملیــون  یــک  ســاالنه  فیفــا  اســت. 
منطقه یــی )ماننــد فدراســیون فوتبــال مرکــز آســیا( خواهــد 
ــای  ــرکت تیم ه ــا و ش ــزاری رقابت ه ــرای برگ ــا ب ــت ت پرداخ

جوانــان و بانــوان در ســابقات هزینــه شــود.
ایــن اداره هم چنیــن چندیــن شــاخص را مطــرح کــرده اســت کــه 
بــا بــر آوردن هــر کــدام عــالوه بــر مبلــغ 1۰۰ هــزار دالــری کــه 
ــر  ــز در براب ــر دیگــر نی ــزار دال ســاالنه پرداخــت می شــود، 5۰ ه
ــارت از  ــاخص ها عب ــن ش ــود. ای ــت می ش ــاخص پرداخ ــر ش ه
ــر فنــی، برگــزاری  ــر ُکل، اســتخدام یــک مدی اســتخدام یــک دبی
ــان،  ــوان، برگــزاری لیــگ جوان لیــگ مــردان، برگــزاری لیــگ بان
ــاف و  ــتراتیژی انکش ــرح اس ــوان، ط ــان بان ــگ جوان ــزاری لی برگ
ــۀ عملکــرد و حســاب دهی خــوب،  ــوان، برنام ــال بان ــود فوتب بهب
اســتراتیژی رشــد و انکشــاف فوتبــال پایــه و اســتراتیژی رشــد و 

انکشــاف داوری می باشــند.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا نیــز در هــر ســال حــدود 4۰۰ هــزار 

ــد. ــک می کن ــتان کم ــال افغانس ــیون فوتب ــز به فدراس ــر نی دال
افزایــش کمــک به اعضــا، تــوام بــا نظــارت بیشــتر از ســوی فیفــا 
اســت. یکــی از مــوارد نظــارت ایــن اســت کــه هــر فدراســیون 
 )Audit Report( عضــو بایــد نتیجــه گــزارش حسابرســی
مصــارف خــود را در ختــم هــر ســال بــرای عمــوم منتشــر کنــد.
بعضــی  از  چنیــن  هــم  افغانســتان  فوتبــال  فدراســیون 
ــروژه  ــن پ ــروژه ُگل و هــم چنی ــل پ ــا، مث برنامه هــای خــاص فیف
»Performance« نیــز نفــع می بــرد. کشــورهایی از جملــه آلمان، 
جاپــان، انگلســتان و چنــد کشــور دیگــر نیــز فدراســیون فوتبــال 
افغانســتان را کمــک نقــدی و غیــر نقــدی می کننــد. یــک قســمت 
بــزرگ عوایــد دیگــر فدراســیون فوتبــال افغانســتان از برگــزاری 
ــل  ــًا شــرکت های مث ــود. عالوت ــت روشــن حاصــل می ش تورنمن
ــتند و  ــتان هس ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــی تی ــی مال ــوزی حام الک
مبلــغ 3۰۰ هــزار دالــر امریکایــی از حســاب ایــن شــرکت به طــور 
ســاالنه بــرای حمایــت از تیــم ملــی افغانســتان پرداختــه می شــود.
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــد ک ــبۀ ســطحی نشــان می ده ــک محاس ی
ــه  ــر دارد ک ــون دال ــج ملی ــش از پن ــدی بی ــاالنه عای ــتان س افغانس
ــزرگ  ــاده ب ــد فوق الع ــک عای ــتان ی ــل افغانس ــرای کشــوری مث ب
محســوب می شــود. بــا ایــن هــم، فدراســیون فوتبــال کشــور بــه 
ــرح  ــی را مط ــکل بودجه ی ــم مش ــوز ه ــل هن ــال های قب ــد س مانن
ــور را  ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــت آماده گ ــۀ درس ــد و زمین می کن

ــازد. ــاده نمی س آم

اروپا در توافق پناهندهگان با ترکیه 

حقوق بشر را نادیده گرفته است

انتقاد پاپ از »تحمیل« دموکراسی 

غرب به لیبی و عراق

کمک 5 میلیون دالری 
فیفا به افغانستان

رحمت اهلل بیگانه

رهبر تاریکی
جنبش روشنایی و ذهنیت های تاریک.

مهره های سوختۀ کرزی، هنوز به سرنوشت مردم خواب رفته 
افغانستان بازی می کنند.

کسانی که در یک قرن اقتدار در برابر کشتار بی رحمانه مردم افغانستان، توسط 
تاریک اندیشان، سکوت کرده بودند، حاال برای روشنایی سرود می خوانند.

مگر همین ها نبودند که هزاران تروریست را از زندان ها رها کردند.
مگر همین ها نبودند که در 2۰ کیلومتری کابل، بزرگ ترین پایگاه تروریستی را 

حمایت و مخفی کردند.
مگر همین حکومت نبود که با برادرخواندن آدم ُکشان، روحیۀ آن ها را تقویت 

و عمل شان را تأیید کرد.
حکوتی که در 14 سال حاکمیت خود، به طالب آدم ُکش وضد مدنیت، حیثیت 

داد.
حکومتی که طالیی ترین سال ها و امکانات مادی و معنوی را هنگام زمام داری 

خود خاکستر کرد.
حکومتی که با معامله و تبانی با دشمن سرمایه اندوخت و به مردم افغانستان نا 

امنی و دربه دری، برای خود رفاه و اقتدار کمای کرد.
حکومتی که از کشت کوکنار حمایت کرد، تا تروریستان تقویه شود.

حکومتی که تخم نقاق در زمین افغانستان پاشید.
حکومتی که تعصب و ملیت پرستی، دست آورد چارده سالۀ اوست.

آیا این جنایات را در حق مردم افغانستان کرزی و تیم فاسدش انجام نداد؟
این ها مسوول اصلی تمام قضایای افغانستان اند، بی کفایتی و تبانی و معامله گری 

این جنابان باعث این همه دربه دری شد.
چرا  نیستیم،  تاریخی  حافظۀ  صاحب  ملت  ما  مگر  می کنیم،  فراموش  ما  اما 

این قدر زود فراموش می کینم!
آدمی با چنین شجرۀ خیانت و جنایت، در رأس جنبش روشنایی می ایستد، و 

برای ایستاده گی و عدالت شعار می دهد!!
متأسفم که ما نا آگاهانه و غافل در زیر فرمان رهبران تاریکی، شعار روشنایی 

و عدالت سر می دهیم.

وحید عمر

سهار په فیسبوک کې یوه ملګري  لیکيل وو چې نن سبا د 

هغو کار ډیر خراب دی چې قومي  جهت ګیري او آدرس 

نلري .  څوک ېې په خوله پياز هم نه ماتوي.

قومي  شخړو ته د ملن وهلو لپاره دغه اوسنی حالت ډیر برابر دی. قومي 

ادبیات٬ بدرنګه قومی ښکنځلې او له تبعیضه ډک القاب بیا ښه پریامنه 

کار هم دی.  آسانه  یو ځای کیدل  بهیر رسه  بدرنګه  کارول کیږی.  دغه 

څو کسه در باندې الټولیدای هم يش. فیسبوکی الیکونه هم ښه پریامنه 

اخلې. سړی په دې الره د خپل قوم اتل کیدای هم يش. خو بیا...

زه خو وایم چې هوښیاري ٬ اوږد فکر او لرلید پکار ده انډیواالنو.

په دغه جغرافیا کې به یا په عزت او احرتام او لورېنې په ګډه اوسیږو٬ یا 

به ټول په ګډه ورکېږو. دا به په یاد ساتئ!

زهره فرهان

بزرگ  حرکت های  چنین  است.  بزرگ  تغییر  یک  آغاز  این 
نشان دهندۀ  خشونت،  از  دور  و  آرام  رفتارهای  با  جمعی 
به جای  مدرن  و  مدنی  رفتارهای  و  منطق  جایگزین شدن 
تفکر جنگی و تسلیحاتی برای حل مسایل و رسیدن به خواست های بر حق 
را  خود  کسانی که  و  ژورنالیستان  قلم،  صاحبان  از  برخی  چرا  این که  است. 
را  رفتارهای خشن  و  جنگ  پایان  فریاد  مدام  و  می دانند  مدنی  جامعۀ  فعال 
سر می دهند، در این چند روز اخیر به جای حمایت و پشتیبانی از رفتارهای 
مدنی و درخور زنده گی امروزه، سنگ مالمت، تمسخر و کینه توزی برداشته 
از حل  می کوبند. خبر  اعتراضی  و شیوه های جدید  فرق روش ها  بر  مدام  و 
تظاهرات  می دهد.  باورهای شان  در  ملیت ها  به جای  ملت سازی  تفکر  نشدن 
تاریخ  طول  در  بزرگ  رویداد  یک  از  خبر  بازهم  باشد  هرچه  دلیلش  اخیر 
و  جامعه  متن  در  آگاهی  رشد  نشان گر  که  می دهد  را  افغانستان  خشونت بار 
بین تمام اقشار مردم از هر طبقه و سنخی می باشد. در هیچ کجای جهان حتا 
کشورهای جهان اول چنین تظاهراتی شاید صورت نگرفته باشد که جمعیت 
کالنی از مردم، هم اعتراض سردهند و خشم خود را نسبت به بی عدالتی بیان 
احترام  باشند و هم  داشته  بر عهده  را  نظافت خیابان ها  از  مراقبت  کنند، هم 

به نیروهای مسلح کشور بگذارند.
در تاریخ جامعه یی که تا کنون تفنگ و گلوله تنها محافظ حق بوده و نگهدارندۀ 
منافع، این یک رویداد بسیار بزرگ است که مردم تغییر رویکرد داده و به جای 
اسلحه و ریختاندن خون فریاد سر می دهند و خواهان حق می شوند. متأسفانه 
و  جدید  به نسل  متعلق  را  خود  که  آنانی  چشم های  حتا  نفرت  و  کینه توزی 
تفکر جدید می دانند را بسته و دهان شان را باز و قلم هاشان را تیز، تا خارج 
از درک رویداد مهمی که اتفاق افتاده و رویکرد جدید با افق روشن که کتلۀ 
کالنی از مردم به آن روی آورده را نادیده گرفته اند، یا هم قادر به درک و فهم 
این  به تمسخر  و  می ورزند  تأکید  نظری خود  تنگ  و  لجاجت  بر  نیستند.  آن 

حرکت می پردازند.
همین جمعیت کالن اگر مانند برخی ها که از درون دولت بر قدرت اسلحه و 
خشونت تکیه کرده و به تهدید یک جمعیت چند ملیونی می پردازند، اگر دست 
به اسلحه می بردند و طبق سنت افغانی بر پایۀ کشتار و خون ریزی خواهان آنچه 
حق خود می پندارند، می شدند بهتر می بود یا این چنین رفتارهایی که ذهنیت 
بستۀ خشونت  دایرۀ  از  افغانستان  به نام  مرزی یی  چارچوب  در  را  ملت  یک 
به رفتارهای مدنی بدل می کنند؟ چرا تنگ نظری و بخل بر روی چنین حقیقت 
بزرگی چشمان تان را بسته است و با رفتارها، نوشته ها و گفتارهای غیرمسوالنۀ 

خود جام شوکران در دست گرفته و بر کام ملت می ریزید؟

فیـسبـوک نـــامــه
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