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د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د هیــواد د کلیــود هراړخیــزې پراختیــا  او د کلیوالــو د ژونــد د ښــه وايل او هوســاینې 

او د ټولنیــزې اواقتصــادي ودې لپــاره تــل ارزښــتناکه ګامونــه پورتــه کــړي چــې دې هڅــو زمونــږ دهیــواد د کلیوالــو پــه ژونــد 

کــې پــه بــې ســارۍ توګــه مثبــت بدلونونــه رامنځتــه کړیــدي . 

د مــي پیوســتون پروګــرام ، ددې ادعــا یــوه ښــکاره بیلګــه ده چــې د یــوې لســیزې راهیســې توانیدلــی د پراختیــا ، بیارغونــې، د 

بیوزلــۍ د کمــوايل، ټولنیــزې ودې اواقتصــادي بنســټ د غښــتي کیــدو پــه بیالبیلــو برخــو کــې یــې د ټــول هیــواد پــه کلیــو او 

بانــډو کــې پــراخ فعالیتونــه تــررسه کــړي .

ــا  ــو ســیمو کــې ( د بی ــرې پرت ــه ل ــا دافغانســتان پ ــډو کــې ) حت ــو او بان ــه کلی ــواد پ اوس چــې د مــي پيوســتون پروګــرام د هی

جوړونــې اوپراختیــا د یــوې لســیزې نــه د زیاتــی مــودې پــه تیرولــو اودزرګونــو روښــانه الســته راوړنــو پــه لرلــو رسه د پــای خواتــه 

روان دی، د کلیــو پراختیایــي شــوراګانې بــه یــې د یــوه واکمــن وګړنیــزاو تجربــه لرونکــې بنســټ پــه توګــه د تصمیــم نیونــې ، د 

لومړیتوبونــو د ټاکلــو او د ښــې ســیمه ایــزې واکمنــې د یــوې روښــانه بیلګــې پــه توګــه دوام ومومــې .

ــوده کــې د  ــدې م ــا وزارت د مــي پيوســتون پروګــرام پ ــې او پراختی ــو د بیارغون ــروژې چــې د کلی ــې پ ــې ټولګټ کومــې زرګون

کلیوالــو پــه ژونــد کــې د مثبتــو بدلونونــو لپــاره رامنځتــه کړیــدي او میلیونونــه افغانــۍ لګښــت پــرې راغلــی دی ،  دوام دارې 

ســاتنې او څارنــې تــه اړټیــا لــري او بایــد ورتــه پــام واړول يش. رسه لــدې چــې کلیوالوکلــه نــا کلــه د خپلومــايل وړټیــاوو پــر 

بنســټ پــه دې برخــه کــې اقــدام کــړی ، خــو دغــه هڅــې بــه پــه یــوازې توګــه د خلکــو لــه خــوا کايف نــه وي . بنــاًا، پروســږ کال 

د افغانســتان داســالمي جمهــوري دولــت لــه خــوا د ســولې لپــاره د کارموندنــې مــي پروګــرام اعــالم شــو چــې یــوه مهمــه برخــه 

یــې، یعنــې د ملــې پیوســتون پروګــرام د ســاتنې او څارنــې )MCG ( پــروژه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه وســیله 

د ټــول هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې تطبیقیــږي . ددې اقــدام لــه مخــې د پــروژو پرســاتنې اوڅارنــې رسبیــره، د هیــواد بیوزلــو 

خلکــو تــه دیــوه مهــم هــدف پــه توګــه د لڼــد مهالــه کار او تنخــوا د اخســتلو زمینــه برابریــږي . پــدې مــوده کــې ددې پــروژې 

دوه پړاوونــه پــه بیالبیلــو والیتونــو کــې داقلیــم ، امنیتــې وضعیــت او دبیــکارۍ کچــې پــه نظــر کــې نیولــورسه عمــي شــوي او 

دریــم پــړاو یــې هــم د تطبیــق پــه حــال کــې دی .

د یادونــې وړ ده چــې دا پــروژه د هیــواد د کلیوالــو لپــاره ډیــره اغیزمنــه ده ځکــه لــه یــوې خــوا یــې پراختیايــي پــروژې پایښــت 

مومــي او لــه بلــې خــوا هــم ددې پــروژو د ســاتنې، څارنــې اورغونــې پــه بهیرکــې، یــوه انــدازه پیســې د اجــورې پــه توګــه الســته 

را وړي. پــه داســې وضعیــت کــې چــې اوس زمونــږ بیوزلــه خلــک پــه خاصــه توګــه کلیوال،لــه بیوزلــۍ رسه الس او ګریــوان 

دي د ســاتنې،څارنې اوکارموندنــې پــروژې تطبیــق، هغــوی تــه ډیرزیــات ګټور،اواقتصــادې ارزښــت لرونکــي دي اوداقتصــاد 

ــام لرنــې رسه،  ــه پ ــه پ پــه غښــتي کولــو کــې یــې د ســتاینې وړ نقــش لــرې. ددې پــروژې اغیزمنتــوب او اقتصــادي اهمیــت ت

کلیــوال ددې پــروژې د اوږد مهالــه دوام غــو ښــتونکي دي. د کومــې خــرې پــر بڼســټ چــې مخامــخ لــه کلیوالــو رسه شــویدي 

ــه راتلونکــي کــې هــم دوام ومومــي . دفاریــاب  ــه خپلــه خوښــي ښــودلې ده او هیلــه مــن دي چــې پ ، هغــوی لــدې پــروژو ن

والیــت د اندخــوی ولســوالۍ یــو تــن اوســیدونکی ) محمــد عــامل ( چــې )۴۲( کلــن دې او د ســړک پــروژې پــه کار بوخــت 

و، داســې وویــل : 

» لــس ورځــې کیــږي چــې پــه کارګــارل شــوی یــم .مخکــې بیــکاره وم اودکارموندلــو لپــاره دولســوالۍ بــازار تــه تلــم خــو 

یــوازې پــه اوونــۍ کــې دوه ورځــې مــې کار مونــده، نــورې ورځــې بیــکاره پاتــې کیــدم. اوس ډیــر خــوښ یــم چــې هــم د خپــل 

کي ســړک جــوړوم او هــم پــدې پــروژه کــې د کار کولولــه الرې د خپلــې کورنــۍ لپــاره لومــړين ټوکــي برابــروم، ځکــه زمــا 

دکورنــۍ د یــوې میاشــتې نفقــه د همــدې کار لــه الرې تأمینیږې.زمونږهیلــه دا ده چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژه پــه راتلونکــي 

ــه  ــم وې ، ل ــاره ه ــودې لپ ــډې م ــوې لن ــه دی ــې کار رسه ک ــل جوړونک ــه خپ ــی يش پ ــک وکول ــې، څوخل ــم دوام وموم ــې ه ک

بیــکارې نــه خالصــی ومومــی او دخپلــې کورنــۍ نفقــه الســته راوړې «

دکنړوالیت د شیګل ولسوالۍ د نوي برڅاګۍ کي یو تن اوسیدونکی بهرام خان چې )۵۷( کلن دی داسې وویل : 

» زمونــږ کورنــۍ لــس تنــه ده او یــوه مــوده مــې خپلــې کورنــۍ تــه د حــالل رزق د الســته راوړلــو لپــاره هڅــې کولــې . دکار پــه 

لټــه کــې وم ، خــو کار راتــه نــه پیداکیــدو ، حتــی اکــره وخــت مــې د موتــر کرایــه هــم نــه درلــوده او لــرې واټنونــه مــې پــي 

وهــل ، خــو اوس د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د ســاتنې او څارنــې پــروژې لــه الرې مونــږ 

تــه پــه کي کــې د کارزمینــه برابــره شــوې ده. زه توانیدلــی یــم د کار د تنخــواه لــه الرې د خپــل ژونــد ســتونزې ترزیاتــه حــده حــل 

کــړم. زمونــږ غوښــتنه دا ده چــې د خلکــو دبیوزلــۍ د کمولــو لــه پــاره دا پــروژه پــه راتلونکــي کــې هــم دوام ومومــي، څومونــږ 

وکولــی شــو د تنخــواه پــه پیســو یــوه مــړۍ حاللــه ډوډې خپلــو ماشــومانو تــه برابــره کــړو .«

د ساتنې اوڅارنې پروژې )MCG ( پردوام ټینګار
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از  داخلـه  امـور  وزارت  در  منبـع  یـک 
تاش هـای حـزب اسـامی گلبدیـن حکمتیار 
بـرای رهایی فرماند هـان طالبـان از زندان های 
کشـور خبـر داده و ابـراز نگرانی کرده اسـت.

کـه  اسـت  گفتـه  طلوع نیـوز  بـه  منبـع  ایـن 
هیـأت حـزب اسـامی بـه رهبری کریـم امین 
ضمـن دیـدار از زنـدان پلچرخـی، بـا برخـی 
فرماند هـان زندانـِی طالبـان دیـدار کـرده و در 
تـاش رهایـی زندانیـاِن طالـب از زندان هـای 

می باشـد.  کشـور 
حکومـت  میـان  صلـح  تفاهم نامـۀ  بنیـاد  بـر 
گلبدیـن  اسـامی  حـزب  و  ملـی  وحـدت 
حـزب  ایـن  مذاکره کننـدۀ  هیـأت  حکمتیـار، 
بـا دیـدار از زندان هـای کشـور، بـه شناسـایی 
و  می پـردازد  حـزب  ایـن  دربنـِد  اعضـای 
اعضـای حـزب اسـامی بعـد از شناسـایی از 

زنـدان رهـا خواهنـد شـد. 
تـا هنـوز هیچ گونـه آمـار رسـمی از زندانیـان 
در  گلبدیـن  اسـامی  حـزب  بـه  وابسـته 
زندان هـای کشـور در دسـت نیسـت و باورها 
نیـز بـر این اسـت که در پانزده سـال گذشـته، 
جنگ جویـان  بـا  به نـدرت  دولتـی  نیروهـای 
حـزب اسـامی درگیـر شـده اند و نیـز کمتـر 
دیده شـده اسـت کـه نهادهـای کشـفی، افراد 
وابسـته بـه حـزب اسـامی را بازداشـت کرده 

. شند با
در همیـن حـال، کریـم امیـن رییـس هیـأت 
کـه  می گویـد  اسـامی  حـزب  مذاکره کننـدۀ 
در حـدود دوهـزار و شـش صد زندانـی حزب 
اسـامی در زندان هـای کشـور انـد و زندانـی 
شـدِن افـراد حـزب اسـامی به نـام طالبـان را 
یکـی از چالش هـا در شناسـایی زندانیـان این 

گـروه می دانـد. 
آقـای امیـن می گویـد: »وقتی در قسـمت هایی 
کـه جمـع  مردمـی  همـۀ  می شـود،  عملیـات 
بـه  می شـوند،  بـرده  زنـدان  بـه  و  می شـوند 
جـرم طالبـان بازداشـت می شـوند و ایـن یکی 
ایـن  می خواهیـم  مـا  و  اسـت  مشـکات  از 

مسـأله را بررسـی و تفکیـک کنیـم.«
امـا، تاش حـزب اسـامی گلبدیـن حکمتیار 
بـرای رهایـی زندانیان طالبـان سـِر دراز دارد، 
امضـای  روز  در  حکمتیـار  آقـای  چنان کـه 
تفاهم نامـۀ صلـح بـا حکومـت وحـدت ملی، 
در پیـام ویدیویـی خـود گفتـه بـود کـه ابتـدا 
دولـت افغانسـتان و گـروه طالبان بـا آتش بس 
و آزادی زندانیـان مهـِم طالبـان بایـد فضـای 

اعتمـاد به وجـود آورنـد. 
بـا  کـه  خواسـت  طالبـان  گـروه  از  گلبدیـن 

شـود.  صلـح  مذاکـرات  وارد  جـرأت 
آقـای حکمتیار از مسـووالن حکومت وحدت 
ملی خواسـته بـود که شـماری از زندانیان مهِم 
گـروه طالبـان را بـدون هیچ نوع قیدوشـرط و 

به خاطـر درخواسـِت او آزاد کنند. 
گفتنـی اسـت کـه دولـت افغانسـتان هـم در 
زمـان حکومـت داری حامـد کـرزی و هـم در 
فرصـت زمانـِی حکومـت وحـدت ملـی، در 
رهایـی  بـا  سـلیقه یی  و  سـردرُگم  راهبـردی 
زندانیـان طالبـان برخـورد کـرده و ایـن نـوع 
برخـورد، بارهـا نارضایتـِی بسـیار بزرگـی در 
میـان نهادهـای امنیتـی و شـهروندان به وجود 

اسـت.   آورده 
ارایـه شـده، حامـد  آمارهایـی کـه  بنیـاد  بـر 
تنهـا  حکومـت داری اش  زمـان  در  کـرزی 
در چنـد مـاه، بیـش از چهارهـزار تـن عضـو 
کـه  کشـور  زندان هـای  از  را  طالبـان  گـروه 
زندان بگرام سـهم بیشـتری داشـته اسـت، رها 
کـرده بـود. اکثر ایـن مخالفـان به صحنـۀ نبرد 
برگشـته و ناامنی هـای زیـادی را در کشـور به 
از  بـار آورده و حتـا در سـقوط بخش هایـی 
والیـات افغانسـتان، چهره هایـی دخیـل بودند 
کـه به فرمـاِن آقای کـرزی از زندان رها شـده 

بودند.
بـه نظـر می رسـد که وسـاطت حزب اسـامی 
گلبدیـن حکمتیار، بازی یِی کهنه در پوشــشی 
جدیـد اسـت تـا در فصـل سـرما جنگ جویاِن 
طالـب از زندان هـا رها شـوند، آمـوزش ببینند 
و فربـه گردنـد تـا در فصـل گرمـا بـا نفسـی 
تـازه و نیرویـی مضاعـف وارد میدان های نبرد 
علیـه نیروهای امنیتی و شـهروندان افغانسـتان 

شوند. 
شـماری از آگاهـان پیشـنهاد می کننـد کـه اگر 
حـزب  زندانیـان  کـه  می خواهـد  حکومـت 
اسـنادِ  تمامـی  بایـد  کنـد،  رهـا  را  اسـامی 
ایـن  عضویـت  می شـود  ادعـا  کـه  افـرادی 
حـزب را دارنـد، بررسـی کنـد و پـس از آن، 
نســبت بـه رهایـی آن هـا اقـدام شـود. ایـن 
آگاهـان، صـرِف این همه هزینـه و انرژی را در 
میـدان صلـح و جنـگ بـه حکومت یـادآوری 
می کننـد و از مسـووالن می خواهند که نسـبت 
به آزادسـازی زندانیـان، دقت و حساسـیت به 

دهند. خـرج 
کشـور  در  صلـح  و  جنـگ  کـه  سال هاسـت 

سیاسـت مداراِن  خـامِ  سیاسـت های  گـرِو  در 
قوم اندیـش قـرار گرفتـه و از ایـن رهگـذر، ما 
دردمندانه شـاهد اتاِف خوِن سـربازاِن رشـیِد 
کشـور و تضییـِع امکانـات و سـرمایۀ عمومی 
هسـتیم. اکثـِر کسـانی کـه در دایـرۀ جنـگ و 
شـومی  پدیـدۀ  بـا  افغانسـتان  مـردم  صلـِح 
صاحیـِت  افراطیـت  و  تروریسـم  نـامِ  بـه 
تصمیم گیـری یافته انـد، کســانی اند کـه یا در 
دامِ سیاسـت های بیگانـه اسـیر انـد و یـا هـم 
این کـه اشـتراِک قومـی و زبانـی میـاِن آن ها و 
دهشـت افکنان باعـث شـده چشـم بـر حقایِق 
تلخ بپوشـند و بـه صلحی ذلت بـار و ناعادالنه  
امیـد ببندنـد؛ صلحی که در آن خواسـِت مردم 
و حقـوِق ضایع شـدۀ آن هـا محلـی از اعـراب 
نـدارد و هیـچ تضمینـی نیـز نسـبت بـه قطـِع 
جنـگ و دهشـت گری از جانـِب مقابل وجود 
نـدارد. حـال آن که مـردم افغانسـتان به شـدت 
خواهـاِن صلـح  انـد، اما صلـح در بسـتر منطق 
و عدالـت. زیـرا صلحی که نه منطـق را برتابد 
و نـه مدافـِع عـدل و داد باشـد، صلـح نـه کـه 
خـود جنگـی دیگـر و بایـی بزرگ تـر از قبل 
اسـت کـه مـی رود همـۀ نظـِم باقی مانـده در 
نظـام را از بنیــاد برچیند و تراژدی یی پُرسـوز 

و حسرت بیــافریند. 
تمنـای صلح از مسـیر پاکسـتان، نـاز و نوازِش 
طالبـان و برادرخوانـدِن رایـگاِن آنـان و اکنون 
درخواسـت  بـه  طالـب  زندانیـاِن  رهایـی 
افغانسـتان،  مـردم  آحـادِ  نظـر  بـه  حکمتیـار، 
عــدول از منطـِق صلـح و بیگانه گی بـا دانش 
ایـن  گذشـته  در  اسـت.  سیاسـی  درایـِت  و 
بی منطقـی و بی معرفتـی را بارهـا آقـای کرزی 
مرتکب شـده و میوۀ تلِخ آن را مردم افغانستان 
چشـیده اسـت. آقای غنـی نیز دولـِت موجود 
را در همین مسـیِر ناکام قـرار داده و قربانِی آن 
را مـردم بی پنـاه می پردازنـد. آزادی زندانیـاِن 
طالـب بـه فرمایـِش حکمتیار و بازهـم بی هیچ 
تضمینـی در خصـوص عدم بازگشـِت آنان به 
ممکـن  کارِ  ظالمانه تریـن  میدان هـای جنـگ، 
بـه بهانـۀ صلح اسـت کـه می تواند کاسـۀ صبر 
مـردم نسـبت بـه حکومـت را لبریـز کند. پس 
چـه خـوب اسـت کـه سـران دولـت وحدت 
ملـی بـا بازخوانـی و نقد منطقِی پروسـۀ صلح 
در کشـور، بـه صلـِح قوم اندیـش »نـه!« و بـه 
آشـتی ملـی در سـایۀ خواسـِت جمعـِی مردم 

»آری« بگوینـد!
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پیشیِن  کمیشنران  گزینش  بر  مبنی  غنی  آقای  فرمان 
کمیسیون های انتخاباتی به حیِث مشاوراِن ریاست جمهوری 
و  اداری  امتیازهای  حفظ  با  آن هم  انتخاباتی  زمینه های  در 
امنیتی، نشان داد که رییس جمهوری تواِن کنار زدِن این افراد 
وعده  غنی  رییس جمهور  ندارد.  دولتی  ساختارهای  از  را 
سپرده است که همۀ کمیشنراِن پیشین را در جاهای دیگری 

مقرر خواهد کرد. 
از این کارِ رییس جمهوری به ساده گی می توان برداشت کرد 
که کمیشنراِن گذشته به ساِح افشاگری در مورد انتخاباِت 
به آن ها، می توانند  1393 مجهزند و در صورت بی توجهی 
کننـد. گویا همین ترس سبب شده که  آقای غنی را رسوا 
رییس جمهوری آنان را از خواِن نعمِت خویش دور نسازد 
را خاموش  آنان  تشریفاتی،  با هدایت شان در سمت های  و 

نگه دارد. 
اگر چنین نیست، باید آقای غنی پاسخ بدهد که چه نیازی به 
حفظ چهره های متهم به تقلب وجود دارد، و احیانًا اگر آن ها 
نیستند، توضیح دهد که چرا به جای  ایشان متقلب  از نظر 

آنان اشخاِص تازه توظیف شده اند. 
مسلمًا تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 1393، حقیقتی 
از  بیشتر  با گذشِت هر روز،  انکارناپذیر است که  بزرگ و 

گذشته ابعاد پیچیده و رازگوِن آن برما گشته و می گردد.
انتخابات  در  تقلب  به  پیوند  در  که  زمانی  داریم  یاد  به   
گرفت،  صورت  که  افتضاحاتی  و  ریاست جمهوری 
برکنارِی جدِی مسووالن  اعتراض ها شدت گرفت و بحث 
کمیسیون  پیشیِن  رییس  شد،  مطرح  انتخاباتی  نهادهای 
این  به  پاسخ  در  آقای ستار سعادت  انتخاباتی  شکایت های 
فشارها گفت: اگر ما از سمت های مان برکنار شویم، همه چیز 

دربارۀ انتخابات را افشا می کنیم. 
در  نیز  انتخاباتی  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  آقای 

صورت برکناری، تهدید به یک سلسله افشاگری ها کرد. 
به نظر می رسد اکنون نیز قصه همان است و رییس جمهور 
غنی همچنان در دامِ خطاها و تهدیدهای ناشی از آن قرار 
تهدیدگر و  متقلباِن  این که  ندارد جز  او هیچ چاره یی  دارد. 
خطرآفرین را به مشاوراِن ارشِد خویش ترفیع دهد و آنان را 

راضی و خشنود بسازد.
 از سوی دیگر، پرداخت مزدِ خیانت و خاموشِی پس از آن 
به کمیشنراِن پیشین، این انتباهِ ویرانگر را به کمیشنراِن نو و 
تازه مقرر می دهد که اگر آنان نیز طبق میِل او عمل کنند و رام 

و خاموش باشند، به درجاِت رفیع می رسند.
عاوه بر این، همه می دانیم که این سنِت کژ و بسیار بد را 
آقای کرزی در انتخاباِت قبلی بنیان گذاشت و در انتخابات 
را  یکی  حتا  و  کرد  نوازش  را  تقلب  سردسته های   ،1388
رساند.  وزارت  مقام  به  بود،  تُند  بسیار  تهدیدش  آتِش  که 
مسلمًا ادامۀ این روند توسط آقای غنی در نهایت می تواند 
فاتحۀ دموکراسی در افغانستان را بخواند. سنِت خیانت در 
امانت و تکریم اشخاص خاین، بزرگ ترین دشمِن روندهای 
دموکراتیک به شمار می آید که اساِس آن بر مسوولیت پذیری 

و امانت داری گذاشته شده است. 
اقدام  این  برابِر  در  اجرایی  ریاست  که  شود  دیده 
ریاست جمهوری چه واکنشی از خود نشان می دهد؛ زیرا قبًا 
بود که مسووالن و کمیشنران کمیسیون های  نهاد گفته  این 
انتخاباتی، به هیچ عنوان در نهادهای دولتی گماشته نخواهند 
ریاست  هشدار  این که  است  مسلم  آن چه  کنون  تا  اما  شد. 
هم  هنوز  و  بگرداند  را  غنی  آقای  ارادۀ  نتوانسته  اجرایی 
برنامۀ ریاست جمهوری در امِر دولت داری در محورِ عایق 
و سایِق تیمی و حب وبغض با دوستان و رقباِی انتخاباتِی 
سابق می چرخد و از این رهگذر می کوشد به کسانی که در 
گذشته به نفِع این تیم تقلب کرده بودند، ادای دین و تجدید 

بیعت کند. 
انتظار این است که در قدم نخست، ریاست اجرایی به عنوان 
نهادهای  بعدی،  قدمِ  در  و  کشور  در  قدرت  کانوِن  دومین 
مدنی شامل رسانه ها و نهادهای بین المللی و همچنان همۀ 
معترضان تقلب در انتخابات، در برابِر این باج دهی و مسِخ 
انتخاباتی  ایستاده گی کنند و نگذارند اصاحاِت  دموکراسی 

به قصه یی مفت بدل شود. 

رییسجمـهورغنـی
بـاجداد
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روح اهلل بهزاد
نخستین نشست »حقوق بشر و اهداف توسعۀ پایدار« 
بشِر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سوی  از  شنبه  دیروز 
از شهروندان،  زیادی  با حضورداشت شمار  افغانستان 

مقامات داخلی و خارجی در کابل برگزار شد.
برنامۀ »توسعۀ پایدار« که یکی از برنامه های سازمان ملل 
است، اشاره به تأمین و توسعۀ نیازهای نسل های کنونی 
جهان دارد. این برنامه هم چنان تأکید بر رابطۀ انسان با 
طبیعت و نحوۀ استفاده از منابع طبیعی، مانند آب، هوا 

و خاک دارد.
فقر،  زدودن  برای  کشور  در  پایدار  توسعۀ  اهداف 
دست رسی  بهداشت،  به  دست رسی  گرسنه گی،  ختم 
امنیت،  برابری جنسیتی، صلح،  به آموزش و پرورش، 
افغانستان،  می شود.  دنبال  قانون  حاکمیت  و  عدالت 
اهداف محدودی از توسعه پایدار را مطابق به نیازمندی 
و شرایط جاری کشور برای تطبیق انتخاب کرده است.

اشتراک کننده گان نشست »حقوق بشر و اهداف توسعۀ 
به  دست  یافتن  صلح،  تأمین  بدون  که  گفتند  پایدار« 
توسعۀ پایدار ناممکن است و صلح زمانی پایدار خواهد 

بود که هم گام با عدالت باشد.
آنان از حکومت، جامعۀ جهانی و رسانه ها خواستند تا 
مطابق مسوولیت های شان در تطبیق این پروژۀ توسعه یی 

سهم بگیرند.
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
نباید  توسعه یی  پروژه های  در  گفت،  نشست  این  در 

تبعیض وجود داشته باشد.
تصمیم  تنها حکومت  افغانستان  "در  افزود:  سمر  بانو 

می گیرد، مردم در تصمیم گیری ها نقشی 
دلیل  به  اظهار داشت که  بشر  رییس کمیسیون حقوق 
نقش نداشتن مردم در پروژه ها، مردم در نگهداری آن ها 

نیز توجه نمی کنند.
ادامۀ صحبت هایش گفت که عدالت و  خانم سمر در 
حاکمیت قانون، بخش مهم دیگر اهداف توسعۀ پایدار 
امنیت شهروندانش را  است و دولت مکلف است که 

تأمین کند.
داکتر سمر در زمینۀ دست رسی شهروندان به خدمات 
درصد   ۴۰ از  "بیشتر  ساخت:  خاطرنشان  عامه 
هم چنان  ندارند،  دسترسی  صحت  به  افغانستانی ها 
تعدادی زیادی کودکان به آموزش و پرورش دست رسی 
ندارند. تنها در جنگ های اخیر در اخیر ۷۰۰ مکتب بسته 
پرورش  و  آموزش  کیفیت  هم،  سویی  از  است،  شده 
بسیار پایان است و با این سطح کیفیت به توسعه پایدار 

دست نخواهیم یافت."

قطع  تنها  صلح  بشر،  حقوق  کمیسیون  رییس  باور  به 
جنگ نیست؛ بلکه بنیاد صلح باید براساس عدالت باشد 
و اگر در توافقات صلح، قربانیان جنگ در مرکز توجه 
قرار نگیرند، آن توافق، جز یک توافق سیاسی نخواهد 

بود.
سیما سمر هم چنان در مورد وضعیت کنونی کشور اشاره 
کرد و گفت: "در شرایطی که مردم از بی عدالتی رنج 
ببرند، ما هیچ وجه به توسعۀ پایدار نمی رسیم. قانونی که 
در خود تبعیض داشته باشد، به بهبود وضعیت حقوق 

بشر کمک نمی کند. قوانین ما باید عادالنه باشد."
کرد  عاوه  توسعه یی  پروژه های  مورد  در  سمر  خانم 
باید  آن ها  و  اند  پایدار  توسعۀ  اصلی  هدف  مردم  که 
از پروژه ها دخیل  پاسداری  در تطبیق، منفعت گیری و 

باشند.
گفتنی است که برخی از نماینده گان پارلمان کشور نیز 

بارها شکایت کرده اند که پروژه های توسعه یی در کشور 
به گونۀ عادالنه تطبیق نمی شوند.

هم زمان با این، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور 
در این نشست گفت: آنچه امروز از سوی سازمان ملل 
با  نزدیک  پیوند  شده،  مطرح  پایدار  توسعۀ  عنوان  به 
حقوق بشر دارد و بدون تحقق اهداف آن، حقوق مدنی، 
حقوق سیاسی اجتماعی-فرهنگی و حقوق هم بسته گی 

در جامعۀ بشری تحقق نخواهد یافت.
آقای دانش افزود: مخاطب و مسوول اصلی حقوق بشر 
و توسعۀ پایدار در جهان حکومت ها هستند و حکومت 
افغانستان در کنار تقویت حقوق بشر، راجع به اهداف 

توسعۀ پایدار نیز تدابیر الزم را اتخاذ خواهد کرد.
حقوق  "وضعیت  ساخت:  خاطرنشان  دانش  سرور 
بشر چه منفی باشد چه مثبت، روی تمامی عرصه های 
زنده گی به شمول عرصه های سیاسی و اقتصادی تأثیر 

می گذارد."
تبدیل شدن برنامۀ توسعۀ پایدار به یک برنامۀ ملی، طرح 
و برنامه ریزی روی استراتیژی اهداف پایدار، برگزاری 
نشست ها برای آگاهی دهی، از مراحلی است که به گفتۀ 

آقای دانش، حکومت آن را دنبال خواهد کرد.
زمینۀ  در  "باید  گفت:  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار در تمامی وزارت خانه ها 
و  اهداف  شود،  برنامه ریزی  مربوط  ادارات  و 
شاخصه های توسعۀ پایدار در متن استراتیژی های کاری 
وزارت خانه ها و نهادهای مربوط قرار گیرد و  هم چنان 

در بودجه امکانات الزم پیش بینی شود."
آقای دانش از کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای 
زمینۀ  در  افغانستان  با حکومت  تا  بین المللی خواست 
مشورت دهی  و  همکاری  پایدار  توسعۀ  اهداِف  تطبیق 

داشته باشند.
و  فقر  و  ناامنی  و  ریاست جمهوری جنگ  دوم  معاون 
عدم دست یابی  اساسِی  و  عمده  موانعی  از  را  بیکاری 
ارزش های  و  اصول  تطبیق  و  توسعه یی  پروژه های  به 
حقوق بشری در کشور دانسته، اظهار داشت: "بیشترین 
نقض حقوق بشر از سوی مخالفین مسلح دولت، آن هم 
می گیرد.  انسانی صورت  غیر  و  بی رحمانه  به صورت 
مخالفین مسلح همه روزه در افغانستان انسان می کشند 
را  ملی  پروژه های  و  حکومتی  تأسیسات  مکاتب،  و 

تخریب می کنند."
 1۷ شامل  متحد  ملل  سازمان  پایدار«  »توسعۀ  برنامۀ 
هدف و 169 شاخصه می باشد و تقریباً تمام عرصه های 
بر می گیرد. همه کشورهای عضو  در  را  بشر  زنده گی 
 2۰3۰ الی   2۰15 سال  از  تا  مکلف اند  ملل  سازمان 
را  پایدار  توسعۀ  شاخصه های  و  اهداف  به  دست یابی 

جرء اولویت کارهای شان قرار دهند.
دولت افغانستان برای سال های 2۰18 تا 2۰2۰ خود را 
است.  نامزد ساخته  متحد  ملل  بشر  به شورای حقوق 
نشست  نخستین بار  برای  امروز  که  است  درحالی  این 
افغانستان  در  توسعه  اهداف  و  بشر  حقوق  منطقه یی 

برگزار شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. 
 

3 www.mandegardaily.com2016  27 نو  مبر   y 1438    26 صفر المظفر   y    1395        یک    شنبه         7قوس / آ ذ ر      y 1910     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش

وحدت  حکومت  جمهور  رییس  عنی  اشرف  محمد 
نشست  در  اشتراک  شنبه)6قوس(  جهت  دیروز  ملی 
بود،  ترکمننستان شده  ترانسپورت وارد کشور  جهانی 
در مراسم افتتاحیه خط آهن ساخته شده میان منطقه امام 
نظر ترکمنستان و بندر آقینه افغانستان حضور یافت و 
تاریخی  زمان  یک  در  ما  که  در سخنرانی  خود گفت 
قرار داریم. دنیا در حال تحول است و ما در شرایط 

بسیار مهم قرار داریم.
آقای غنی اضافه کرد: طرح و ساخت راه های حمل و 
نقل همیشه مشکات خودش را داشته است و ما هنوز 
هم راه های حمل و نقل را بر اساس طرح های کهنه و 

قدیمی می سازیم.
غنی هم چنان گفت که در آینده کشور چین از طریق 
ترانزیتی  راه های  هند  و  پاکستان  ایران،  با  افغانستان 

و  ازبکستان  با  طریق  این  از  ایران  و  داشت   خواهد 
کشورهای  جهان وصل می شود.

منطقه یی  ترانسپورت  خط  گفت:  غنی  جمهور  رییس 
با  نتیجه ده ها میلیون تن  گسترش خواهد یافت و در 

تطبیق این پروژه از فقر نجات خواهد یافت.
در  که  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز  هم چنان، 
به هدف  پاکستان  گفت:  می کرد  نشست صحبت  این 

ترانسپورت پایدار در منطقه متعهد است.
ارتباطات  در  پاکستان  این که  افزود:  شریف  آقای 
این  و  است  مهم  بسیار  دارد،  فعاالنه  سهم  منطقه یی 

راهبرد حکومت پاکستان است.
سایر  و  پاکستان  که  گفت  پاکستان  وزیر  نخست 
زنده گی  بهبود  برای  که  دارند  نیاز  منطقه  کشورهای 

مردم کارکنند.

آقای نواز شریف بیان کرد که پاکستان در پروژه های که 
از طرف کشورهای آسیایی میانه راه اندازی شده است، 
سهم دارد. او افزود که پیشرفت و تطبیق این پروژه ها 

نیازمند همکاری منطقه یی است.
آقای نواز شریف تصریح کرد که کشورش می خواهد 
که راه گشایی به طرف کشورهای آسیایی میانه باشد و 
پاکستان  در  آسیایی  کشورهای  شاهراه های  از  برخی 

تکمیل شده است.
او گفت: برخی سهولت های  مرزی در مرز تورخم و 
چمن که به افغانستان منتهی می شود ایجاد خواهد شد.
از  که  یکهزار  کاسا  پروژه   که  کرد  بیان  شریف  آقای 
ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می رود، برای 
پاکستان حیاتی بوده و این کشور به عنوان یک همکار 

به این پروژه متعهداست.

 در همین حال، رییس جمهور غنی در دیدار با محمد 
نوازش شریف نخست وزیر پاکستان خواهان همکاری 

این کشور در امر مبارزه با دهشت  افگنی شده است.
آقای غنی در این دیدار گفته است که پاکستان باید در 
دست  روی  را  جدی  اقدامات  تروریزم  با  مبارزه  امر 

گیرد.
این دیدار که در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت در 
است،  گرفته  ترکمنستان صورت  مرکز  شهر عشق آباد 
محمد اشرف غنی از نخست وزیر پاکستان در خواست 
کرده که برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان تاش 

بیشتر انجام دهد.
تروریزم  با  مبارزه  پاکستان  که  است  گفته  غنی  آقای 
قربانی  کشور  هردو  مردم  زیرا  بگیرد،  جدی  باید  را 

تروریسم هستند.
هم چنان، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در 
ثبات  باعث  افغانستان  ثبات  که  است  گفته  دیدار  این 
پاکستان و منطقه می شود به همین منظور پاکستان تاش 

می کند تا طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند.
نابودی  به خاطر  که  کرده  تصریح  شریف  آقای 
روی  را  وسیع  برنامه های  کشورش  دهشت افگنان، 

دست گرفته است.
کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار بر اساس کنفرانس 
سازمان ملل در باره انکشاف پایدار که در سال 2۰12 
در شهر ریو در برازیل برگزار شده بود، به وجود آمد.

قبل از برگزاری این نشست، سازمان ملل در یک بیانیه 
مانند  ترانسپورت  انواع  تمام  باره  در  که  است  گفته 
ترانسپورت  ترانسپورت هوایی و  سرک ها، خط آهن، 
بحری هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای 
بحث  خشکه  به  محاط  کشورهای  و  ترقی  حال  در 

خواهد شد.
نظر به گزارش سازمان ملل، حدود یک چهارم گازات 
گلخانه یی توسط سکتور ترانسپورت به وجود می آید 
و ساالنه حدود 1.25میلیون تن اکثراً در کشورهای در 
حال توسعه به خاطر حادثات ترافیکی جان های شان 

را از دست می دهند.

ابوبکر صدیق

رییس جمهور غنی در نشست جهانی ترانسپورت:

خطترانسپورتمنطقهییگسترشمییابد

سیما سمر:

توسعۀپایداردرگروتأمینعدالتاست



علی رضا تاجریان
ــر  ــت تأثی ــتقیمًا تح ــه مس ــود دارد ک ــر وج ــری از فق ــوع دیگ ن
ــه خواســت فــرد پدیــد می آیــد کــه  ــا ب گرایش هــای دینــی و بن
بایــد آن را »فقــر آرمانــی« نامیــد؛ مثــًا در ادیانــی چــون بودایی و 
مســیحیت جایــگاه ارجمنــدی بــه فقــر اختصــاص داده می شــده 
و آن را نوعــی تقــوا می پنداشــتند و بــرای پیــروان خویــش فقــر 
را از صفــات »جمیلــه« می شــمردند. »فقــر فرهنگــی« نــوع دیگــر 
ــرار  ــارت از ق ــر فرهنگــی عب ــرد، فق ــر اســت و در ســطح ُخ فق
ــی  ــی و فرهنگ ــیب های اجتماع ــواع آس ــرض ان ــن در مع گرفت
ــا غیرمســتقیم دچــار آن  ــه طــور مســتقیم ی می باشــد کــه فــرد ب

ــتی.  ــا بی سرپرس ــن ی ــوادی والدی ــل بی س ــت. مث اس
رابطۀ فقر فرهنگی با قانون گریزی 

بی ســوادی و کم ســوادی، ناآگاهــی و جهــل بــه قانــون، تعــدد و 
ــات  ــر از امکان ــع و اســتفادۀ نابراب ــا و توزی ــوع ُخرده فرهنگ ه تن
ــی  ــی و مل ــطوح محل ــی در س ــی و فرهنگ ــات آموزش و خدم
و گســترش روزافــزون ارتباطــات فراملــی، بــه پیدایــش و 
ــی، ارزشــی و هنجــاری  ــا و تعارضــات عقیدت تشــدید تفاوت ه
در بیــن افــراد و گروه هــای اجتماعــی منجــر می گــردد. در 
ــر  ــر از نظ ــی اگ ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــرایطی اف ــن ش چنی
ــر ســر تشــخیص  ــز دچــار نابه ســامانی باشــند، ب خانواده گــی نی
اهــداف و راه هــای نیــل بــه اهــداف دچــار ســرگردانی می شــوند 
ــارض  ــار تع ــی دچ ــاق عمل ــری و اخ ــاق نظ ــر اخ و از نظ
ــارکت در  ــزه مش ــد و انگی ــل نمی کنن ــد عم ــا و قواع ــر هنجاره ــد و ب می گردن
امــور عام المنفعــه و خیــر عمومــی را از دســت می دهنــد. ایــن افــراد در جهــت 
نیــل بــه اهــداف فــردی بــا صــرف هزینه هــای عمومــی بــه خودخواهــِی خــود 

ــد.  ــام می گیرن ــه انتق ــد و از جامع ــه می دهن ادام
نظریۀ ساختاری فرصت و ارتباط بین فقر و قانون گریزی 

ــا  ــر ب ــاط فق ــورد ارتب ــت در م ــاختاری فرص ــه س ــن« در نظری ــرت مرت »راب
ــادی  ــد زی ــه تأکی ــی ک ــه جامعه ی ــد ک ــتدالل می کن ــه اس ــزی، این گون قانون گری
بــر موفقیــت مــادی دارد و میــزان دارایــی را معیــار موفقیــت افــراد می شناســد، 
ــود و  ــناخته می ش ــی ش ــی و اجتماع ــدف فرهنگ ــک ه ــوان ی ــه عن ــروت ب ث
ــروت و  ــار ث ــا معی ــه ب ــت، قاطعان ــه موفقی ــد ک ــًا می پذیرن ــردم عم ــب م غال
مادیــات ســنجیده می شــود. از آن جــا کــه قشــر کوچکــی در جامعــه دسترســی 
ــیع تری  ــر وس ــی قش ــد، ول ــی دارن ــداف مال ــات و اه ــه امکان ــترده یی ب گس
ــروه  ــرای گ ــن ب ــد. بنابرای ــدزا می یابن ــیوه های درآم ــه ش ــزی ب ــی ناچی دسترس
ــن گــروه  ــق نیســتند. ای ــر هــم منطب ــزار و هــدف اجتماعــی ب ــرا( اب ــردم )فق م
ــر  ــدارد. از نظ ــه آن را ن ــکان دسترســی ب ــی ام ــد، ول ــوب می دان ــدف را مطل ه
مرتــن در ایــن شــرایط، مــردم فقیــر بــه روش هــای مختلــف ســعی بــر انطبــاق 
ــا  ــاق ب ــیوه های انطب ــش ش ــراد در گزین ــن اف ــعی ای ــد. س ــی می نماین اجتماع
ــل  ــف، از قبی ــای مختل ــی از رفتاره ــه طیف ــت ب ــن اس ــی ممک ــدف اجتماع ه
ــول جامعــه نیســت  ــورد قب ــه م ــرای خــود ک ــد ب ــات جدی فراهــم آوردن امکان
ــروت  ــد و ث ــب درآم ــرای کس ــی ب ــای غیرقانون ــه رفتاره ــا روی آوری ب و ی
ــد  ــترش می یاب ــه گس ــر در جامع ــی فق ــن، وقت ــر مرت ــوع از نظ ــد. در مجم باش
ــد  ــع نمی نمای ــان توزی ــروت را یک س ــد ث ــات تولی ــزار و امکان ــه اب ــه جامع ک
ــور  ــه ط ــز ب ــروع نی ــاش مش ــرای ت ــه ب ــای جامع ــی اعض ــتعداد و توانای و اس
یک ســان پــرورش نمی یابــد. بنابریــن در ایــن شــرایط بایــد انتظــار داشــت کــه 
ــخ گویی  ــرای پاس ــتری ب ــی بیش ــای غیرقانون ــری، رفتاره ــرای تطبیق پذی ــرا ب فق

ــد.  ــای ضــروری خــود انجــام دهن ــع نیازه ــا و رف تقاضاه
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از دوران هــای مهــم  رنســانس، یکــی 
تاریــخ اروپــا اســت، کــه در آن تغییــرات 
از  و دگرگونــی ریشــه دار در بســیاری 
آن  رایــج  دیدگاه هــای  و  اندیشــه ها 
دوران رخ داد و باعــث ایجــاد نوعــی 
ــی  ــای عموم ــگ و باوره تحــول در فرهن

ــد.  ــردم گردی م
رنســانس و اندیشــه و تفکــرات رایــج در 

آن، بســیار پیچیــده و بغرنــج اســت. 
ــان دادن  ــرای نش ــوالً ب ــوم معم ــن مفه ای
ــرده می شــود  ــه کار ب جنبشــی فرهنگــی ب
قــرن  اواســط  در  و  ایتالیــا  در  کــه 
ــه  ــپس ب ــادی رخ داد و س ــم می چهارده
ــال  ــز انتق ــی نی ــورهای اروپای ــر کش دیگ

ــت.  یاف
بیشــترینه  در  رنســانس  واژۀ  اگرچــه 
نوشــته ها و آثــار نویســنده گان بــه کار 
بــرده می شــود، امــا چالش هــای بســیاری 
ــود دارد.  ــرد آن وج ــوم و کارب ــرای مفه ب
گاهــی ایــن چالــش بــه حــدی اســت کــه 
حتــا مورخــان نیــز از اســتناد بــه حــوادث 

ــوند.  ــرف می ش ــی منح ــی تاریخ عین
بخشــی از ایــن چالــش مربــوط بــه آغــاز 
ــان،  ــن مورخ ــت. در بی ــش اس ــن جنب ای
خصــوص  در  فاحشــی  اختاف نظــر 
ــی  ــری و اجتماع ــش فک ــن جنب ــاز ای آغ
وجــود دارد. همیــن اختــاف نظــر باعــث 
ــه  ــبت ب ــاوت نس ــات متف ــش نظری پیدای

ــت.  ــده اس ــانس ش رنس
ــانس  ــاز رنس ــنده گان، آغ ــی از نویس برخ
را قرن هــای دوازده و ســیزده میــادی 
ــطا  ــرون وس ــی دوران ق ــد و برخ می دانن
را تــا قــرن هفدهــم عصــر رنســانس 

منــد.  می نا
عده یــی نیــز معتقــد انــد کــه رنســانس از 
زمــان ســقوط قســطنطنیه، در ســال 1۴53 
ــی  ــت و دیگران ــده اس ــاز ش ــادی آغ می
نیــز هســتند کــه آغــاز رنســانس را ســال 
1۴51 میــادی، یعنــی زمــان چــاپ و 
انتشــار کتاب هــای متعــددی می داننــد 
ــاه  ــر از پنج ــی کم ت ــدت زمان ــه در م ک

ــر شــد.  ســال فراگی
بــه ایــن ترتیــب، می تــوان ســیری از 

نظریــات 
ت  و متفــا
آغــاز  بــه  مربــوط 

برشــمرد.  رنســانس 
ــاوت  ــا از تف ــاف نظره ــن اخت ــاید ای ش
معنــا و مفهومــی باشــد کــه ایــن مورخــان 
و نویســنده گان بــرای رنســانس قایــل 
ــان  ــد »انس ــانس تول ــا رنس ــد. آی ــده ان ش
مــدرن« و آغــاز »فردگرایــی« اســت؟ آیــا 

بایــد بــه وجــود آمــدن 
علــوم تجربــی و توجــه 
را  طبیعــت  بــه  زیــاد 
ــت؟  ــانس دانس ــاز رنس آغ
زمــان  از  رنســانس  آیــا 
ادبیــات  بــه  بازگشــت 
آغــاز  یونــان  کاســیک 
شــده اســت؟ بــا ایــن 
بــرای  می تــوان  حــال، 
ایــن  بــه  دادن  پاســخ 
اعتقــاد  بــه  پرســش ها 
و نظــرات خــود مــردم 

ایتالیــا رجــوع کــرد. 
مــردم ایتالیــا نیمــۀ دوم 
نیمــۀ  قــرن ســیزدهم و 
را  چهاردهــم  قــرن  اول 
 La( عصــر الریناسشــیتا
یعنــی   )Rinascita
می نامنــد؛  نــو«  »تولــد 
زیــرا در نظرشــان فرهنــگ 
کاســیک  و  باســتانی 
ــال  ــزار س ــس از ه روم پ
ــت، در آن  ــتیای بربری اس
ــر  ــی را از س دوران زنده گ

ــود.  ــه ب گرفت
ایــن اصطــاح را نخســتین 
 )vasari( »وازاری«،  بــار 
در ســال 155۰ میــادی 
بهتریــن  »زنده گــی  در 
و  نقاشــان  و  معمــاران 
مجسمه ســازان ایتالیایــی« 
مفهــوم  بــرد.  کار  بــه 
رنســانس، بــرای اولیــن 
دایرۀالمعــارف  در  بــار، 
معنــی  بــه  فرانســه، 
 ،1۴ )قرن هــای  دورانــی 

15 و 16 میــادی( بــه کار بــرده 
شــد کــه در آن هنــر و ادبیــات شــکوفا 

گشــت. 
ــا و مفهــوم  برداشــت های متفــاوت از معن
ــر  ــز تغیی ــاز آن را نی ــان آغ ــانس، زم رنس

می دهــد. 
ــدۀ  ــانس در برگیرن ــال، رنس ــن ح ــا ای ب
ــه  ــت ک ــی اس ــاری فرهنگ ــی بی اعتب نوع
ــرای دوران پیــش از آن،  ــر مورخــان ب اکث
ــد.  ــطا، می دانن ــرون وس ــی دوران ق یعن

شــکی نیســت کــه اندیشــۀ تولــد دوبــارۀ 
ایــن دوره ریشــه  در  هنــر  ادبیــات و 
و  شــاعر  انســان گرا،  پتــرارک،  و  دارد 
محقــق قــرن چهاردهــم ایتالیــا یکــی 
ایــن  بنیان گــذاران  از 

اندیشــه اســت. 
در  بــود  امیــدوار  وی 
بیــداری  خــود  زمــان 
ببینــد.  را  فرهنــگ 
ارنســت رنــان، منتقــد، 
مــورخ  و  زبان شــناس 
فرانســوی قــرن نوزدهــم، 
پتــرارک را بــه عنــوان 
»نخســتین انســان مــدرن« 

می کنــد.  معرفــی 
از  برخــی  عقیــدۀ  بــه 
پتــرارک  محققــان، 
ســزاوار آن اســت کــه 
بنیان گــذار  و  پیشــرو 
اومانیســم بــه شــمار آیــد. 
زیــرا او بــا قلــم خــود بــه 
مســایل و مبحــث مربــوط 
ــدر  ــه و پ ــه آن پرداخت ب

رنســانس اســت. 
نویســنده گان  از  برخــی 
ــته  ــان داش ــد از او اذع بع
ــداری را  ــن بی ــه ای ــد ک ان
در زمــان خــود دیــده اند. 
زبــان التینــی زبانــی بــود 
کــه انســان های فرهیختــه 
و بافرهنــگ ایــن دوره، 
اندیشــه ها  بیــان  بــرای 
و تفکــرات خــود از آن 
ــا  ــد؛ ام ــتفاده می کردن اس
هیــچ  حــال،  ایــن  بــا 
عبــارت  یــا  مفهــوم 
ــذاری  ــرای نام گ ــی ب التین
ــه  ــی ب ــن دورۀ فرهنگ ای
ــت. ــده اس ــرده نش کار ب

* اگرچه واژة رنسانس 
در بیشترینه نوشته ها 
و آثار نویسنده گان به 
كار برده می شود، اما 

چالش های بسیاری برای 
مفهوم و كاربرد آن وجود 
دارد. گاهی این چالش 
به حدی است كه حتا 
مورخان نیز از استناد 

به حوادث عینی تاریخی 
منحرف می شوند. بخشی 
از این چالش مربوط به 

آغاز این جنبش است. در 
بین مورخان، اختالف نظر 

فاحشی در خصوص 
آغاز این جنبش فکری و 

اجتماعی وجود دارد. همین 
اختالف نظر باعث پیدایش 

نظریات متفاوت نسبت 
به رنسانس شده است. 
برخی از نویسنده گان، 

آغاز رنسانس را قرن های 
دوازده و سیزده میالدی 
می دانند و برخی دوران 
قرون وسطا را تا قرن 
هفدهم عصر رنسانس 

می نامند *



ــت و  ــده اس ــه ش ــلیم« گرفت ــۀ »تس ــام از ریش اس
ــلیمی  ــت. تس ــادن اس ــاد و گردن نه ــای انقی ــه معن ب
ــود،  ــته می ش ــوالً پنداش ــه معم ــه ک ــاف آن چ برخ
ــا  ــی ت ــلیمی فزیک ــه از تس ــی دارد ک ــواع مختلف ان

تســلیمی قلبــی و عقلــی را احتــوا می کنــد:
تســلیم عقلــی: ماننــد تســلیم شــدِن یــک   -1
دانشــمند بــه دیگــری بعــد از مناظــره و بحــث 

علمــی.
ــق  ــی عاش ــد دلباخته گ ــی: مانن ــلیم قلب تس  -2

فرزنــدش. بــه  مــادر  یــا  بــه معشــوقه و 
ــرده وار  ــد تســلیمی ب تســلیم فزیکــی: مانن  -3
انســانی بــه انســان دیگــر، چنان کــه برده هــا در 
ــلیم ارادۀ  ــتند و تس ــرار داش ــان ق ــت ارباب ش خدم

ــد. ــا بودن آن ه
تســلیم عقلــی ـ چنان کــه از نــام آن پیداســت ـ 
جــز در ســایۀ عقــل و اقنــاع عقلــی ممکــن نیســت. 
ــر عقــل می گــردد و نبــودِ  مــدار تکالیــف اســامی ب
عقــل مــرادف نبــودِ تکلیــف اســت. روی ایــن بیــان، 
تســلیم عقلــی مقدمه یــی بــرای تســلیم عملــی 
و قلبــی خواهــد بــود. از آن جایی کــه اســام بــه 
معنــای مطلــِق تســلیم اســت، هــر ســه نــوع تســلیم را 
ــزون  ــه اف شــامل می شــود. مســلمان کســی  اســت ک
بــر آن کــه اســام را از ســِر آگاهــی و عقانیّــت 
ــت و  ــته  اس ــه آن وابس ــز ب ــًا نی ــت، قلب ــه اس پذیرفت
ــام  ــه اس ــِی او ب ــته گی قلب ــی و وابس ــوع عقل خض
ــام  ــود. اس ــودار می ش ــِی او نم ــای عمل در رفتاره
ــه  ــد ک ــیع تری می یاب ــتره ی وس ــا گس ــن معن ــه ای ب
ــد. ــوا می کن ــل را احت ــاس و عم ــا احس ــی ت از آگاه

معنای اصطالحی اسالم
اســام در معنــای اصطاحــی آن، بــه دو معنــای 
ــای  ــه معن ــام ب ــی رود. اس ــه کار م ــاص ب ــام و خ ع
عــام دینــی اســت کــه همــۀ پیامبــران الهــی در ادوار 
ــه  ــام ب ــد. اس ــه  آن فراخوانده ان ــخ ب ــف تاری مختل
ــه  ــت، بلک ــوردی نیس ــی و م ــر مقطع ــا ام ــن معن ای
بــوده  تاریــخ  همیشــه حاضر  و  مســتمّر  جریــان 
اســت کــه تمامــی پیامبــران الهــی مبّلــغ آن بوده انــد. 
ــن  ــودش را اولی ــام خ ــم علیه الس ــرت ابراهی حض
همین ســان  بــه   . می خوانــد  زمانــه اش  مســلمان 
حضــرت ابراهیــم از خداونــد می طلبــد تــا او و 
ــد . حضــرت موســی  ــرار ده پســرش را مســلمان ق
ــد:  ــش می گوی ــوم خوی ــه ق ــاب ب ــام خط علیه الس
ــد .  ــوّکل کنی ــد ت ــر خداون ــتید، ب ــلمان هس ــر مس اگ
ــه  ــان را ب ــوب فرزندان ش ــم و یعق ــرت ابراهی حض
. حواریــون حضــرت  اســام وصیّــت می کننــد 
عیســی علیه الســام نیــز بــه اســام خویــش گواهــی 

ــد: ــه کنی ــر توج ــای زی ــه آیه ه ــد . ب می دهن
ُ مِیثـَـاَق النَّبِیِّیــَن لََمــا آتَیْتُُکــم مِّــن کِتـَـاٍب    َوإِْذ أََخــَذ اللَّ
ــْم  ــا َمَعُک ٌق لَِّم ــِدّ ــوٌل مَُّص ــْم َرُس ــمَّ َجاَءُک ــٍۀ ثُ َوِحْکَم
لَتُْؤمِنُــنَّ بـِـِه َولَتَنُصُرنَّــُه ۚ َقــاَل أَأَقَْرْرتُــْم َوأََخْذتُــْم َعَلــیٰ 
ــا  َ ــَهُدوا َوأَن ــاَل َفاْش ــا ۚ َق ــوا أَقَْرْرنَ ُ ــِري ۖ َقال ــْم إِْص َذٰلُِک
ــَد َذٰلـِـَک  ــاِهِدیَن﴿81﴾ َفَمــن تََولَّــیٰ بَْع ــَن الشَّ َمَعُکــم مِّ
ِ یَبُْغــوَن  َفُأوَلٰئـِـَک ُهــُم الَْفاِســُقوَن﴿82﴾ أََفَغیـْـَر دِیــِن اللَّ
ــا  ــَماَواِت َوالْْرِض َطْوًع ــي السَّ ِ ــن ف ــَلَم َم ــُه أَْس َ َول
ــا  ِ َوَم ــاللَّ ِ ــا ب ــْل آَمنَّ ــوَن﴿83﴾ ُق ــِه یُْرَجُع ــا َوإِلَیْ َوَکْرًه
ــَماِعیَل  ــَم َوإِْس ــیٰ إِبَْراِهی ــِزَل َعَل ــا أُن ــا َوَم ــِزَل َعَلیْنَ أُن
ــیٰ  ــَي ُموَس ِ ــا أُوت ــبَاِط َوَم ــوَب َوالْْس ــَحاَق َویَْعُق َوإِْس
ــٍد  ــَن أََح ُق بَیْ ــِرّ ــْم اَل نَُف بِّهِ ــن رَّ ــوَن مِ ــیٰ َوالنَّبِیُّ َوِعیَس
ــَر  ــِغ َغیْ ــن یَبْتَ ــلُِمون﴿8۴﴾ َوَم ــُه ُمْس َ ــُن ل ــْم َونَْح مِّنُْه
ــَرۀِ  ــي اْلِخ ِ ــَو ف ــُه َوُه ــَل مِنْ ــن یُْقبَ ــا َفَل مِ دِینً ــاَ اْلِْس
مـِـَن الَْخاِســِریَن﴿85﴾ ]آل عمــران: 85-81[ ترجمــه: و 
ــد، از  ــه خداون ــی را ک ــد( هنگام ــر بیاوری ــه خاط )ب
ــت  ــد گرف ــان مؤّک ــا(، پیم ــروان آن ه ــران )و پی پیامب
ــپس  ــما دادم، س ــه ش ــش ب ــاب و دان ــرگاه کت ــه ه ک
ــا  ــه را ب ــه آن چ ــد ک ــما آم ــوی ش ــه س ــری ب پیامب
شماســت تصدیــق می کنــد، بــه او ایمــان بیاوریــد و 
او را یــاری کنیــد! ســپس )خداونــد( بــه آن هــا گفــت: 
ــر آن،  ــد؟ و ب ــرار داری ــوع، اق ــن موض ــه ای ــا ب »آی
پیمــان مؤّکــد بســتید؟« گفتنــد: »)آری( اقــرار داریــم!« 
ــس گــواه باشــید! و  ــا( گفــت: »پ ــه آن ه ــد ب )خداون
مــن نیــز بــا شــما از گواهانــم.« پــس کســی کــه بعــد 
از ایــن )پیمــان محکــم(، روی گردانــد، فاســق اســت. 
ــن  ــد؟! )آیی ــدا می طلبن ــن خ ــر از آیی ــا غی ــا آن ه آی
ــه در  ــانی ک ــام کس ــت؛( و تم ــام اس ــن اس او همی
ــا از  ــار ی ــتند، از روی اختی ــن هس ــمان ها و زمی آس
روی اجبــار، در برابــِر )فرمــان( او تســلیم اند، و 

همــه بــه ســوی او بازگردانــده می شــوند. بگــو: »بــه 
ــر  ــه ب ــه آن چ ــن( ب ــم؛ و )همچنی ــان آوردی ــدا ایم خ
ــم و اســماعیل و اســحاق و یعقــوب  ــر ابراهی ــا و ب م
ــی و  ــه موس ــه ب ــده؛ و آن چ ــازل گردی ــباط ن و اس
عیســی و )دیگــر( پیامبــران، از طــرف پروردگارشــان 
ــان  ــک از آن ــچ ی ــان هی ــا در می ــت؛ م ــده اس داده ش
ــلیم  ــان( او تس ــِر )فرم ــم؛ و در براب ــی نمی گذاری فرق
هســتیم.« و هرکــس جــز اســام )و تســلیم در برابــر 
فرمــان حــق،( آیینــی بــرای خــود انتخــاب کنــد، از او 
پذیرفتــه نخواهــد شــد؛ و او در آخــرت، از زیانــکاران 

اســت. 
ــرگاه  ــه ه ــرد ک ــد می گی ــران تعه ــد از پیامب  خداون
پیامبــر دیگــری برگزیــده شــود کــه شــما را تصدیــق 
ــر  ــد و او را در ام ــه او ایمــان بیاوری ــد، بایســتی ب کن
رســالت یــاری رســانید. پیامبــران نیــز ایــن میثــاق را 
ــم  ــد. قرآن کری ــی می دهن ــر آن گواه ــد و ب می پذیرن
ــن  ــه از ای ــه هرک ــح می دهــد ک ــۀ بعــدی توضی در آی
ــقان اســت.  ــرۀ فاس ــد، از زم ــان روی گردان ــن پیم ای
آیــۀ بعدتــر می پرســد: آیــا شــما غیــر دیــن خداونــد 
ــن  ــه آن آســمان ها و زمی ــه ب ــد، درحالی ک را می جویی
ــد  ــۀ مابع ــار اســام شــده اند. آی ــا اختی ــر و ی ــه جب ب
ــوب  ــحاق، یعق ــماعیل، اس ــم، اس ــا ابراهی ــان ب از ایم
ــی و  ــی و عیس ــوب، موس ــرت یعق ــدان حض و فرزن
ــلمان   ــه مس ــد، و این ک ــخن می زن ــر س ــران دیگ پیامب
ــه آن هــا مــازم عــدم تفــّرق  بــودن و منقــاد بــودن ب
میــان  آن هاســت. آیــۀ آخــری صریحــًا بیــان مــی دارد 
ــد،  ــر از اســام دیــن دیگــری را بجوی کــه هرکــه غی
ــز از  ــه نمی شــود و در آخــرت نی هرگــز از او پذیرفت

زیــان کاران اســت. 
ــام  ــک از یگانه گــی »پی ــات به صــورِت ارگانی ــن آی ای
ــه« ســخن  ــوات عام ــه نب ــان ب ــزوم ایم دعــوت« و »ل

می زنــد و کاربــرد اســام را در معنــای عــام آن 
ــر  ــا ب ــن معن ــه ای ــی دارد. اســام ب ــان م به وضــوح بی
ــان  ــی ادی ــان تمام ــه می ــود ک ــاق می ش ــی اط حقیقت
مشــترک اســت و بــا توجــه بــه دگرگونی هــای 
زمانــی و مکانــی تغییــر برنمــی دارد. از همین جاســت 
کــه قرآن کریــم دیــن واقعــی نــزد خداونــد را همــان 
اســام معرفــی می کنــد  و »اســام« را مــرادف 
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــف« ق ــن حنی ــا »دی ــن« و ی »دی
ً  دیــن را بــا حقیقــت ثابــت و پایــدار  تعریــف ظاهــرا
ــف  ــزو تعری ــر را ج ــرایع متغیّ ــر دارد و ش آن در نظ

ــد.   ــرار نمی ده ــن ق دی
ــان  ــرایع در می ــی از ش ــه بخش ــت ک ــح اس پُرواض
ادیــان الهــی متغیـّـر بوده انــد و از یــک دیــن تــا دیــِن 
ــرت  ــریعت حض ــت. در ش ــرده اس ــرق ک ــر ف دیگ
ــاید  ــرادر – ش ــا ب ــر ب ــکاح خواه ــام ن آدم علیه الس
ــان وجــود داشــت -  ــه آن زم ــی ک ــل مصلحت ــه دلی ب
جــواز داشــت. بــه همین ســان، در شــریعت حضــرت 
ــکاح  ــرادرزاده در ن ــه و ب ــان عم ــع می ــوب جم یعق
ــارق را  ــه، س ــن گون ــه همی ــود. ب ــاز ب ــد مج واح
بــه مــدت چهارســال بــه برده گــی می گرفتنــد و 
ــود.  ــام داده ب ــه انج ــود ک ــی ب ــازات عمل ــن مج ای
ــیا  ــی اش ــِت برخ ــل و حرم ــا، ح ــوتر از این ه این س
ــا اســام متفــاوت  ــن یهودیــت و مســیحیت ب در آیی
ــًا  ــا کام ــن معن ــه ای ــرایع ب ــری ش اســت و تغییرپذی
طبیعــی بــه نظــر می آیــد. قــرآن کریــم نیــز از 
ــن  ــه ای ــریعت ب ــد . ش ــخن می زن ــرایع س ــر ش تغیی
ــت و  ــن اس ــی دی ــتورات عمل ــر دس ــر ب ــا ناظ معن
را شــامل  دیــن  علی الظاهــر، حقیقــت گوهــری 
ــن از طــرف شــارع  نمی شــود. دســتورات عملــی دی
و بــر حســِب شــرایط و مقتضیــات زمانــی و مکانــی 
مقــرر می گــردد و بــا دگرگونــی ایــن شــرایط تغییــر 

ــر  ــکام بتغیّ ــر الح ــر تغیّ ــدۀ »الیُنَک ــرد. قاع می پذی
ــان  ــر زم ــه تغیی ــا توجــه ب ــر احــکام ب ــان« تغیی الزم
مــورد انــکار قــرار نمی گیــرد؛ دقیقــًا ناظــر بــر 
ــۀ  ــگاه واقع گرایان ــت و ن ــی اس ــای اجتماع واقعیّت ه
نشــان  اجتماعــی  دگرگونی هــای  بــه  را  اســام 
می دهــد. آیــۀ زیــر یکــی از بارزتریــن مصادیــق 
ــر شــرایط و  ــه تغیی ــا توجــه ب ــری احــکام ب تغییرپذی

ــت: ــان  اس زم
ــاِل ۚ  ــی الْقِتَ ــَن َعَل ِض الُْمْؤمِنِی ــِرّ ــيُّ َح ِ ــا النَّب ــا أَیَُّه یَ
ــِن  ــوا مِائَتَیْ ــُروَن یَْغلِبُ ِ ــُروَن َصاب ــْم ِعْش ــن مِّنُک إِن یَُک
ــَن  ــَن الَِّذی ــا مِّ ــوا أَلًْف ــٌۀ یَْغلِبُ ــم مِّائَ ــن مِّنُک ۚ َوإِن یَُک
 ُ ــَف اللَّ ــوَن﴿65﴾ اْلَن َخفَّ ــْوٌم الَّ یَْفَقُه ــْم َق ــُروا بَِأنَُّه َکَف
ــم  ــن مِّنُک ــإِن یَُک ــا ۚ َف ــْم َضْعًف ــَم أَنَّ فِیُک ِ ــْم َوَعل َعنُک
ْــٌف  ــِن ۚ َوإِن یَُکــن مِّنُکــْم أَل ــوا مِائَتَیْ ـِـَرٌۀ یَْغلِبُ مِّائَــٌۀ َصاب
ابِِریــَن﴿66﴾   ُ َمــَع الصَّ ِ ۗ َواللَّ یَْغلِبُــوا أَلَْفیْــِن بِــإِْذِن اللَّ
ــه  ــان را ب ــر! مؤمن ــه: ای پیامب ــال:65-66[ ترجم ]انف
جنــگ )بــا دشــمن( تشــویق کــن! هــرگاه بیســت نفــر 
بــا اســتقامت از شــما باشــند، بــر دوصــد نفــر غلبــه 
می کننــد؛ و اگــر صــد نفــر باشــند، بــر هــزار نفــر از 
ــرا  ــد؛ چ ــروز می گردن ــدند، پی ــر ش ــه کاف ــانی ک کس
ــم  ــد. ه ــه نمی فهمن ــتند ک ــی هس ــا گروه ــه آن ه ک
اکنــون خداونــد بــه شــما تخفیــف داد، و دانســت کــه 
ــد  ــرگاه یک ص ــن، ه ــت؛ بنابرای ــی اس ــما ضعف در ش
ــر  ــد نف ــر دوص ــند، ب ــما باش ــتقامت از ش ــر بااس نف
ــر  ــر باشــند، ب ــزار نف ــر یک ه ــروز می شــوند؛ و اگ پی
دو هــزار نفــر بــه فرمــان خــدا غلبــه خواهنــد کــرد! و 

ــران اســت.  ــا صاب خــدا ب
ــر  ــک  نف ــدا ی ــه ابت ــد ک ــان می ده ــور نش ــۀ مزب آی
ــه  ــلمان ب ــر غیرمس ــر ده نف ــور در براب ــلمان صب مس
پیــروزی می رســید، امــا اینــک خداونــد حکــم 
پیشــینش را – بــه ســبب ضعفــی کــه در شــما 
به وجــود آمــده اســت - تخفیــف داده اســت و 
یک نفــر مســلمان صبــور می توانــد تنهــا در برابــر دو 
غیرمســلمان بــه پیــروزی برســد. ایــن آیــه بــر تناظــر 
ــوولیت ها  ــاره دارد و مس ــان اش ــکام و زم ــان اح می
ــا  ــف و ی ــد تخفی ــای جدی ــه وضعیّت ه ــه ب ــا توج ب
شــدت می یابنــد. بــا ایــن بیــان، خدایــی کــه مصــدر 
ــات  ــا و مقتضی ــه نیازه ــه ب ــا توج ــت، ب ــرایع اس ش
هــر زمــان، پیامبــری بــا شــریعت متفاوت تــری 
می فرســتد تــا زنده گــی مــردم را بــر پایــۀ آن ســامان 
بدهــد. از ایــن منظــر، شــرایع از آدرس مصــدری کــه 
دیــن  و  می یابــد  تغییــر  یافته انــد،  آن صــدور  از 
انعطاف پذیــری و انطباق پذیــری اش را بــا شــرایط 
ــد. ــظ می کن ــی حف ــد اجتماع ــای جدی و دگرگونی ه
ــن  ــر دی ــۀ متغیّ ــان بدن ــا هم ــن معن ــه ای ــریعت ب ش
اســت و جــزو گوهــر اصلــی و مشــترِک ادیــان 
ــر  ــا، ب ــای عــام ام ــه معن شــمرده نمی شــود. اســام ب
گوهــر اصلــی، نســخ ناپذیر و مشــترک ادیــان اطــاق 
ــر شــریک  ــن گوه ــریعت ها را در ای ــه ش ــود ک می ش
نمی دانــد. وقتــی اســام بــه معنــای عــام آن حقیقــِت 
مشــترکی باشــد کــه تمامــی پیامبــران الهــی مبّلــغ آن 
ــان  ــن ادی ــده گاِن ای ــه آورن ــاد ب ــس اعتق ــد، پ بوده ان

ــد.  ــت می یاب ــز موضوعیّ نی
ــن  ــام دی ــر اس ــه اگ ــود ک ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
ــی  ــه تمام ــی دارد ک ــر یگانه ی مشــترک اســت و گوه
ــی  ــان اله ــرا ادی ــس چ ــترک اند، پ ــان در آن مش ادی
ــا  ــی اعتقادی شــان ب ــه و مبان این همــه در اصــول اولی
ــی  ــًا مبان ــد. مث ــا متناقض ان یکدیگــر متفــاوت، و حت
ــی  ــام تفاوت ــا اس ــیحیت ب ــت و مس ــادی یهودیّ اعتق
ــا از آدرس  ــۀ آن ه ــه هم ــد، درحالی ک ــن دارن بنیادی
واحــدی آمده انــد و بایســتی بنیادهــای اعتقــادی آن هــا 
ــن پرســش  ــه چنی ــم یکــی باشــد. در پاســخ ب ــا ه ب
بنیادی یــی اســت کــه اســام بــه عنــوان دیــنِ  خاتــم، 
بــر تحریــف اصــول اعتقــادی ادیــان پیشــین انگشــت 
ایــن کار، فلســفۀ وجــودی اش را  بــا  می نهــد و 
ــد کــه دســت خوِش  ــی می دان ــادی ادیان اصــاح اعتق

ــده اند.  ــف ش تحری

 ُ ــا مِنُکــْم ِشــْرَعًۀ َومِنَْهاًجــا َولـَـْو َشــاَء اللَّ  ﴿لـِـُکٍلّ َجَعْلنَ
ــا  ــه: م ــده: ۴8[ ترجم ــَدًۀ...﴾ ]مائ ــًۀ َواِح ــْم أُمَّ لََجَعَلُک
ــنی  ــه روش ــن و طریق ــما، آیی ــدام از ش ــر ک ــرای ه ب
ــم؛ و اگــر خــدا می خواســت، همــه شــما  ــرار دادی ق

ــی داد ــت واحــدی قرارم را ام
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بارنت روبین- نشریۀ نیویوركر
گزارنده به فارسی، دری، رزاق »مأمون«

در 29 سـپتامبر سـال روان، گلبدیـن حکمتیار رهبر حزب اسـامی 
افغانسـتان از طریـق ویدیـوی از پیـش ثبـت شـده  و از مکانـی نـا 

معلـوم بـا دولـت افغانسـتان یک پیمـان صلح بـه امضاء رسـانید.
 حـزب اسـامی در سـال هـای 198۰ میـادی بـه عنـوان افراطـی 
تریـن گـروه در میـان احـزاب هفـت گانـه مجاهدیـن از سـوی 
پاکسـتان بـه رسـمیت شـناخته شـده بـود و پلـک هـای چشـمان 
حکمتیـار در قـاب دسـتار سـیاه و ریـش کامـًا سـیاه، بـی حرکت 
مـی نمـود.  سـه دهه بعـد، حکمتیـار، 69 سـاله، اکنون متفـاوت به 
نظـر مـی آیـد. او در تصاویـر ویدئویـی، همـان دسـتار سـیاه را به 
سـر داشـت؛ مگـر ریـش هایـش بـه سـپیدی گراییـده و چشـمان 
سـنگین و مرمـوزش از عقب شیشـۀ عینک چوکاتـی اش به بیرون 

خیـره مانـده بود. 
در زمان اشـغال افغانسـتان به وسیلۀ اتحاد شـوروی،  ایاالت متحده 
امریکا، عربسـتان سـعودی و چین، حزب اسـامی و دیگر احزاب 
مجاهدین را که از سـوی سـرویس داخلی اطاعات پاکستان ) آی، 
اس، آی(  رهبـری مـی شـدند؛ مسـلح و تجهیز می کردنـد. توجیه 
پاکسـتانی هـا بـه سـی، آی ای این بود کـه حکمتیار بیشـتر از همه 
»روس هـا را مـی کشـد« و بخـش اعظم جنگ ابزارهـا را در اختیار 

حزب اسـامی قرار مـی دادند.
ایـن اسـتدالل پاکسـتانی هـا بـرای اداره رونالـد ریگان بسـنده بود. 
واشـنگتن قطعـاً بدیـن بـاور بود که شـوروی هرگـز افغانسـتان را 
تـرک نخواهـد کـرد.  توسـعۀ راهبـردی بـرای آینـدۀ کشـور مـی 
توانسـت توجـه بـر مأموریـت اصلـی را کـه وارد آوردن ضربـه 
دردنـاک بـر مسـکو بـود، منحـرف کنـد. تـا آن زمـان، خسـارت و 
زیـان برخاسـته ازین سیاسـت، بـا خروج آخرین سـرباز شـوروی 
از افغانسـتان در فبـروری 1989 آشـکار شـد. گلبدیـن حکمتیـار و 
دیگـر گـروه هـای افراطـی با هزینـۀ میلیـارد ها دالر عـرض وجود 

بودند. کـرده 
وقتـی فروپاشـی اتحاد شـوروی رژیم کمونیسـتی دکتـر نجیب الل 
را نیـز در اپریـل 1992 با سـقوط رو به رو کـرد، حکمتیار درتاش 
افتـاد تـا قدرت را در دسـت گیـرد؛ مگر حرکت وی آهسـته بود و 
بـا آن کـه سـربازان وی از جنوب شـهر داخـل کابل شـدند، رقیب 

وی، احمـد شـاه مسـعود قبًا از شـمال به شـهر ورود کـرده بود.
درآغـاز جـون 1992 حکمتیـار بارها و بارها شـهر کابـل را بمباران 
کـرد. بنـا بـه تخمیـن کمیتـۀ هـال احمـر جهانـی، دراثر موشـک 
بـاری هـای حکمتیـار و جنگ بـی امان بیـن گروه های دیگر شـبه 
نظامـی درکابـل، 5۰  هـزار نفـر کـه تقریباً همـه غیر نظامـی بودند؛ 

جـان خـود را از دسـت دادند. 
در 1995 یـک گـروه موسـوم به تحریک اسـامی طالبـان از مناطق 
جنـوب افغانسـتان سـر بـرآورد و پایگاه هایـی را به تصـرف خود 
درآورد کـه حکمتیـار از آن  جـا هـا موشـک پراکنـی مـی کـرد. 
پاکسـتان بـا حمایـت خـود از طالبـان، تغییـر جهـت داد. طالبان با 
اشـغال کابـل در سـپتامبر 1996 موفـق بـه انجام کاری شـده بودند 

کـه حکمتیـار هرگز نشـده بود. 
حکمتیـار در جسـتجوی متحـدان جدیـد، روانۀ ایران شـد و درآن 
جـا، وی از پیوسـتن بـه گـروه طالبـان و احمـد شـاه مسـعود رهبر 
اصلـی مقاومـت علیـه طالبـان خـود داری کـرد. وی بـا مداخلۀ به 
رهبـری امریـکا درافغانسـتان و همچنین با حکومتی که در دسـامبر 
2۰۰1 از کنفرانـس بـن و بـه حمایت هواداران احمد شـاه مسـعود 

بیـرون آمد، سـاز مخالفـت نواخت.
)بـه نظـر می رسـید کـه  احمد شـاه مسـعود رهبر مقاومـت که در 
نهـم سـپتامبر 2۰۰1 از سـوی القاعـده بـه هاکـت رسـید، با مرگ 

خویـش نیـز از حکمتیـار جلـو زده بود.(
 زمانـی کـه درجنـوری سـال 2۰۰2 رئیـس جمهـور بـوش، ایـران 
را »محـور شـرارت« نامیـد و آن کشـور را متهـم کرد کـه حکمتیار 
»تروریسـت« را درخـاک خـود پنـاه داده اسـت،  به نظر می رسـید 

کـه تهـران رضایتمندانـه او را روانـۀ افغانسـتان کرد.
حکمتیـار برای سـازماندهی مقاومت مسـلحانه تاش هایـی به راه 

انداخـت؛ مگـر درنهایـت، راه پشـاور را در پیـش گرفـت؛ جایـی 
کـه دوسـتان قدیمـی اش برای وی محـل بودوباش فراهـم آوردند. 
نیروهـای حکمتیـار مسـئولیت یـک رشـته عملیـات هایـی را کـه 
جلـب توجـه کـرد بـود؛ از جمله کشـتار ده سـرباز فرانسـه ای در 
شـهرک سـروبی ) درشـرق کابـل- مترجـم( در آگسـت 2۰۰8 و 
کشـتن 15 نفـر به شـمول دو سـرباز امریکایـی درکابـل در ماه می 
2۰13 را بـه دوش گرفتنـد. مگـر حکمتیـار هیچ گاه بـه حیث یک 
فاکتـور جنگـی به شـمار نمـی آیـد؛ البته پاکسـتان اکنـون فکر می 
کنـد کـه حضـور حکمتیـار در داخـل به مراتـب مؤثر تـر از اقامت 

وی در خـارج از کابـل اسـت. 
پیمـان صلحـی کـه حکمتیـار در مـاه گذشـته امضاء کـرد، کمترین 
تأثیـر یـا هیـچ تأثیـری در کاهـش خشـونت در افغانسـتان نخواهد 
شـد. حـزب اسـامی حکمتیـار در مقایسـه بـا تاش هـای جنگی 
طالبـان در حاشـیه افتـاده؛ مگـر ایـن مسـأله نشـانگر آن اسـت که 
امـکان توافـق بیـن حکومت افغانسـتان و یـک گروه »تروریسـتی« 

شـناخته شـده وجود دارد. 
ایـن مصالحـه زمینـه را بـرای ایجاد یـک الگـوی تعامـل و مذاکره 

بـا گـروه طالبـان افغـان، حکومـت افغانسـتان و امریـکا کـه قـرار 
گزارشـها در قطـر از سـر گرفتـه شـده، فراهـم مـی کنـد. 

حکمتیـار در مذاکـرات صلـح، تمـام »خطـوط سـرخ« تعیین شـده 
از سـوی امریـکا و حکومـت افغانسـتان از جملـه انحـال گـروه 
هـای جنگـی، پـای بندی بـرای آتش بس دایمـی، احترام بـه قانون 
اساسـی افغانسـتان وقطـع رابطـه بـا سـازمان هـای تروریسـتی را 
پذیرفتـه اسـت.  حـزب حکمتیـار کـه قـرار گـزارش ها، در سـال 
هـای 196۰ و اوایـل سـال هـای هفتـاد قـرن بیسـت بـه صـورت 
بانـوان بـدون حجـاب تیـزاب افشـانده بـود، همچنـان قبـول کرده 
اسـت کـه »همه مـردان و زنان می تواننـد درچهارچـوب قانون، از 
حقوق مسـاوی و مسـئولیت هـای خویش بدون برتـری و تبعیض 

بهـره مند شـوند.«
درعـوض، حکمتیـار خواسـتار ایجـاد شـرایط مشـابهی شـد کـه 
باشـند؛  بـرای صلـح مـی  نیـز خواسـتار چنیـن شـرایط  طالبـان 
ازجملـه، تضمیـن زنـده گی مصئون بـرای اعضای حزب اسـامی، 
ادغـام جنگجویـان خـودش درتشـکیل نیروهـای دفاعـی و امنیتی، 
برداشـتن تحریم های جهانی و رهایی زندانیان شـامل این شـرایط 

ند. ا
سیاسـی  هـای  خواسـته  عـوض  بـه  حاضـر،  درحـال  حکمتیـار 
واجتماعـی افراطی، قانون اساسـی را پذیرفتـه و درعین زمان تاکید 
کـرده کـه » احـکام وهدایات دینی خشـت پایۀ تمام سیاسـت های 
دولـت بـه شـمار می رود و درماده های دوم و سـوم قانون اساسـی 
آمده اسـت که دین مقدس اسـام، دین رسـمی جمهوری اسـامی 
افغانسـتان اسـت و هیـچ قانونـی نمـی توانـد مخالـف اعتقـادات 

واحـکام دین مقدس اسـام باشـد.«
حضـور سـربازان خارجـی در افغانسـتان ازجملـه مسـایل بسـیار 
دشـوار بـود. حکمتیـار مانند گـروه طالبان، پیش شـرط خـود برای 
شـروع مذاکـره بـرای توافـق بـا حکومـت را، همین موضـوع قرار 
داده بـود. عامـل بن بسـت و تأخیـر در مذاکره با حکومـت، تا حد 
زیـادی همیـن موضـوع بود. سـرانجام سـازش سیاسـی بدین گونه 
شـکل گرفـت کـه » هـردو جانـب در صورتـی کـه امنیـت ملی و 
منافـع ملـی ایجـاب کنـد، از خـروج نیروهـای خارجـی پشـتیبانی 
مـی کننـد«؛ مگر ایـن حمایت، بـدون کـدام ضرب االجـل یا پیش 

شـرط برای نیروهـای خارجی اسـت.
دشـوار تریـن بخـش ایـن توافـق نامـه درمیـان بیشـترافغان هـا، 
موضـوع تضمیـن و معافیـت ) جنایتـکاران- مترجـم( از پیگـرد 
قانونـی بـه خاطـر اعمـال جنگـی و سیاسـی گذشـته« عنوان شـده 
اسـت. ایـن نکته بـه احتمال زیاد بـرای رئیس جمهور اشـرف غنی 
کـه در بـارۀ کشـتار شـماری از مـردم به دسـتور حکمتیـار، با خبر 

بـود، شـخصاً دشـوار بود. 
ایـن قضیه، شـامل قتل سـید بهـاء الدین مجـروح رئیس دانشـکدۀ 

دانشـگاه کابـل دوسـت وهمـکار دکترغنـی نیـز هسـت کـه بعد از 
اشـغال کشـور از سـوی شـوروی، از کابـل فـرار کرد و در پشـاور 
پاکسـتان رئیـس مرکـز اطاعاتـی افغـان بـود. در یـازده فبـروری 
1988 شـب شـصتمین سـالروز تولـد بهـاء الدین مجـروح، دو آدم 

کـش مسـلح او را در خانـه اش از پـا درآوردنـد.
گـزارش هایـی کـه حکمتیـار شـخصاً دسـتور کشـتن مجـروح را 
صـادر کـرده بـود، به سـرعت انتشـار یافتنـد.  سـالیان بعـد، پروژه 
عدالـت درافغانسـتان ) A.J.P( بـه جزئیـات جلسـۀ حکمتیـار بـا 
افـرادش بـه هـدف برنامه ریـزی مرگ بهـاء الدین مجروح دسـت 

فت.  یا
چرا حکمتیار، مجروح را کشت؟

در دسـامبر 198۷ میخائیـل گرباچـف رهبـر شـوروی بـه رئیـس 
جمهـور رونالـد ریگان گفته بـود که وی بـدون ماحظه و ضعیت، 
قـوای شـوروی را از افغانسـتان بیـرون خواهـد بـرد. دپلومـات ها 
دسـت بـه کار شـدند تا برنامـۀ یک حکومـت انتقالـی را تهیه کنند 
کـه پـس از خـروج شـوروی، حکومـت را درکابل دردسـت گیرد. 
دپلومـات هـا مکـرراً بـه نتایـج یک نظر سـنجی کـه از سـوی بهاء 
الدیـن مجـروح کـه در میـان افغـان هـای مهاجـر، در اوایـل همان 
سـال راه انـدازی شـده بـود؛ رجـوع می کردند. نظرسـنجی نشـان 
میـداد کـه هفتـاد درصـد مهاجـران از تشـکیل یـک حکومـت بـه 
رهبری ظاهر شـاه پادشـاه پیشـین افغانسـتان درمقایسـه بـا رهبران 
جهـادی، پشـتیبانی مـی کردنـد. بسـیاری ها بدیـن بـاور بودند که 
مـرگ مجـروح در واقـع پاسـخی بـه آن نظـر سـنجی و هشـداری 

بـرای حامیـان ظاهـر شـاه بود. 

همچنان احتماالت دیگری هم وجود دارد. 
»اژدهـای خـودی« شـهکار نـا تمام بهـاء الدین مجروح کـه در نوع 
خـود حماسـۀ منظـوم و نثـر مسـجع به شـمار مـی آید، منظـره یی 
آفریـده شـده اسـت کـه در آن، واکنـش و مشـاهدات یـک مسـافر 
»نیمـه شـب« وبـی نـام توصیـف شـده اسـت کـه در یـک دنیایـی 
ماننـد دنیـای مجروح، به سـرگردانی افتاده اسـت. مسـافر درجریان 
مشـاهداتش، بـا اژدهـای چنـد چهـرۀ ظلـم وسـتم دسـت و پنجه 

نـرم مـی کند. 
شـبی بـرای مـن روایـت شـده بـود کـه بهـاء الدیـن مجـروح و 
حکمتیـار در یک محفل دپلوماتیک در پشـاور دعوت شـده بودند. 
درآن محفـل یـک بـار بـا هـم رخ بـه رخ شـدند. حکمتیـار از وی 

: پرسید
»اژدهای خودی چیست؟«

مجروح پاسخ داد: » اژدهای خودی، تو هستی«
اشـرف غنـی دردهمیـن سالگشـت مـرگ بهـاء الدیـن مجـروح، 
دانشـمند ارشـد امـور اجتماعـی دربانـک جهانـی بـود و دخترش، 
مریـم، فصـل هایی از کتـاب »اژدهای خـودی« را زیرعنـوان »پایان 
اقامـت مؤقـت یـک مهاجر« ترجمـه کـرد. درپایانۀ متن، کـه تاریخ 
22 جـون 198۴ درآن رقـم خـورده اسـت، آمـده اسـت:» مسـافر، 
شـماری از آدم هـای غریبـه را دیـد کـه بـه خیمـه گاه مهاجـران 

نزدیـک می شـدند.«
» ریـش هـای ژولیـدۀ شـان کـه تـا به نـاف های شـان می رسـید، 
همچـو نقابی سـیاه صـورت های شـان را پوشـانیده بود. چشـمان 
شـان از پـس نقـاب هـا، بـه سـان یـک جفـت غـار، شـعله هـای 
خشـمگین، حسـودانه، نفـرت بـار و دشـمنانه را بـه بیـرون مـی 
جهانـد. بعـد از آن کـه مـردان برافروختـه، از روی بدجنسـی و 
دروغ، جماعتـی از مـردم را بـه سنگسـار کـردن دو انسـان تحریک 
کردنـد، مسـافر پیکـره های مـرده گان را دفن می کنـد و خطاب به 
مهاجـران نـدا سـر می دهد: شـما از نماینـده های تـرور و غرق در 
فسـاد بـا آغـوش بـاز اسـتقبال کردیـد و به آنـان فرصـت دادید که 
شـما را رهبـری کننـد. شـما اهریمن سـیاه را درسـینه جـا دادید تا 
بیشـتر ازیـن قلـب های تـان را تیـره و تبـاه گرداند وسـپس اژدها، 

قـادر اسـت بار دیگـر تاخـت بـردارد و شـما را ببلعد.«
زمانـی کـه دکترغنـی بـا حکمتیار پیمـان بسـت،  بایـد از خود می 
پرسـید کـه آیـا  بـه »اژدهـا« فرصـت مـی دهد کـه »یک بـار دیگر 

خیـز بـردارد و شـما را درکام خـودش فـرو برد.«
بهـاء الدیـن مجـروح، بیش از سـی سـال پیش شـرح داده بـود که 
غربـت و خشـونت، تـا چه میزانـی جامعـۀ افغانسـتان را درهم می 
شکسـت. »مهاجـران روز تـا روز درپرتـگاه قهر و خشـونت درمی 
غلتنـد. آنـان گرفتـار جـال حرص و حسـادتی شـده اند که ایشـان 

را بـه طـور فزاینـده به سـوی نفرت و تشـدد مـی راند.«
بـه نظـر مـی آیـد کـه هـدف مداخلـۀ جهانـی بـه رهبـری امریـکا 
درافغانسـتان برقـراری آرامش بـود؛ مگر این مأموریت بیشـترینه بر 
کشـتن تروریسـت هـا متمرکز بود تـا به تأمیـن صلـح؛ و کارهایی 
از آن هـا سـر زد کـه افغـان ها مجبور شـدند بـه طالبان پنـاه ببرند. 
مـردم افغانسـتان در درازای چهاردهـه، اینـک در آسـتانۀ دورِ پنجم 

جنـگ قـرار دارند. 
بـه نظر می رسـد که هـم دکترغنی و هم بسـیاری از افغـان ها عزم 
جـزم کـرده اند که بـرای ایجاد صلـح، تصامیمی دردناک و سـخت 
اتخـاذ کننـد. حـزب اسـامی وعـده داده اسـت کـه در یـک روند 
نظارتـی، جنـگ افـزار هایـش را برزمیـن بگـذارد. حزب اسـامی 
قانـون اساسـی را پذیرفتـه و در برنامـۀ تأمیـن عدالـت انتقالـی و 

مصالحـه شـرکت خواهـد کرد. 
حـال کـه طالبان درچندین جبهه دسـت به پیشـروی هایـی زده اند 
و بـه نظـر می رسـد دو دسـته گـی و اختاف،  نیروهـای حکومتی 
را فلـج کـرده اسـت؛ نـگاه بـه آن نقطـۀ دور کـه زمانی افغانسـتان 
بتوانـد بـا گذشـته خـود تصفیـه حسـاب کـرده و وایـن بحـث که 
چـه گونـه میـان ادعا هـا در زمینه عدالـت کیفری و نیـاز های یک 
جامعـه صلـح آمیـز، تـوازن برقـرار کند؛ دشـوار اسـت.  بـا وجود 
ادامـۀ سـازش و مصالحـه موجـود در پرونـدۀ  مذاکـرات، پیمان با 
حکمتیـار الگویـی را بـرای دیگران کـه چنین روزی فرارسـیده نی 

اسـت، فراهم مـی کند. 
اشـاره: دکتربارنت روبین پژوهشـگر اسـتاد دانشـگاه نیوریورک، از 

افغانسـتان شناسـان معروف امریکایی اسـت.
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ابوبکر صدیق
در افغانسـتان از هـر چهـار کـودک یک تـن آن مصاب بـه بیماری 

سـوی تغذی مزمن اسـت.
مسـووالن دولتـی در اولیـن نشسـت منطقه یـی حفظ الصحـه کـه 
از طـرف وزارت توسـعه روسـتاها دیـروز سـه شـنبه )2 قوس( در 
کابـل برگزار شـد، بـا بیان ایـن مطلب ابراز داشـتند کـه ۴1 درصد 
کـودکان افغانسـتان از بیمـاری سـوی تغـذی مزمـن رنـج می برند.

آنـان تأکیـد کردنـد کـه ایـن بیمـاری از حفظ الصحـه نامناسـب و 
عدم دسترسـی بـه آب آشـامیدنی و خدمات صحی شـیوع می کند.
بـه گفتـه آنـان، در افغانسـتان بیـش از 5 میلیـون تـن بـه شـمول 
کـودکان بـه خدمـات صحـی و حفظ الصحـه مناسـب دسترسـی 

ندارنـد.
روال غنـی بانـوی اول کشـور در ایـن نشسـت گفـت: کابـل در 
گذشـته یکی از شـهرهای پاک و تابسـتان نشـین شـاه هان بوده در 

حالـی کـه امـروز بـه آلوده تریـن شـهر تبدیل شـده اسـت.
بانـو غنـی اضافـه کـرد کـه حفظ الصحـه از اساسـی ترین بحث هـا 
بـرای زنده گی مردم اسـت و باید سـامت شـخصی افـراد را قربان 

نسـازیم. منافع خود 
بانـو اول کشـور گفـت: در حـال حاضـر هـوای کابـل بـه عنـوان 
پایتخت افغانسـتان آلوده اسـت و از نگاه صحی مشـکات زیاد را 

بـرای پایتخـت نشـینان ایجاد کرده اسـت.

او گفـت کـه عـاوه بـر شـهروندان، ایـن مسـوولیت شـهرداری 
اسـت کـه برای حفظ محیط زیسـت پـاک شـهروندان را رهنمایی و 

طرزالعمل هـای مفیـد را بـرای آنـان روی دسـت گیـرد.
او گفـت کـه مـا در برابـر نسـل های آینـده خـود مسـوولیت داریم 

کـه زمینه هـای محیـط زیسـت سـالم را برای شـان فراهـم آوریم.
هم چنـان، فیـروز الدیـن فیـروز وزیر صحـت عامه در این نشسـت 
گفـت: ۴1 درصـد کـودکان در افغانسـتان از سـوی تغـذی مزمـن 
رنـج می برنـد کـه از هـر چهـار کـودک یکـی آن بـه ایـن بیمـاری 

اسـت. مصاب 
آقـای فیـروز گفت: کـودکان مصاب ایـن بیماری از لحـاظ فزیکی 
ضعیـف و توهـم بـا مشـکات روانـی می باشـند کـه بـرای آینـده 

دختـر خانم هـا نیـز ایـن بیمـاری قابـل نگرانی می باشـد.
او گفـت کـه افغانسـتان از دو کشـوری اسـت کـه هنـوز بیمـاری 
پولیـو ) فلـج کـودکان( در آن وجود دارد که در انتشـار این بیماری 
حفظ الصحـه نـا مناسـب نقـش به سـزا دارد. از ایـن بابـت بایـد 
موضـوع حفظ الصحـه در برنامه هـای انکشـافی وزارت خانه ها قرار 

شود. داده 
وزیـر صحـت عامه بیان کـرد که با همـکاری بین وزارتـی می توان 
از شـیوع سـریع این بیماری و سـایر بیماری های شـدید در اجتماع 
جلوگیـری کـرد، او گفـت: ما نباید انتظار داشـته باشـیم کـه روزانه 
شـمار زیـاد از کودکان بسـترهای بیمارسـتان ها را پر کنند و شـمار 

از آنان تلف شـوند.
او گفـت کـه حکومـت افغانسـتان کـه برنامـه میثـاق شـهروندی 
را تأییـد کـرده و متعهـد بـه برقـراری ارتبـاط میـان شـهروندان و 
حکومـت بـوده، بـرای فقـر زدایـی و تأمیـن آب آشـامیدنی بـرای 

می دهـد. به خـرچ  را  خـود  جـدی  تاش هـای  شـهروندان 
 در حالـی کـه انجنیـر نصیـر احمـد درانـی وزیر توسـعه روسـتاها 
کشـور در این نشسـت گفت: در دهات افغانسـتان 81 درصد مردم 

افغانسـتان دسترسـی به تشـناب های صحـی ندارند.
آقـای درانـی  افزود که وزارت احیا و انکشـاف دهـات به همکاری 
شـرکای داخلـی و بیـن المللـی خـود تـاش می کننـد کـه برنامـه 

حفظ الصحـه محیطـی را در کشـور همگانی بسـازد.
بر اسـاس آمار که از سـوی وزارت احیا و انکشـاف دهات کشـور 
ارایـه شـد، در حـال حاضـر در افغانسـتان 81 درصـد شـهروندان 
کشـور دستراسـی به تشـناب های صحـی دارنـد و 19 درصد دیگر 

در فضـای بـاز رفـع حاجـت می کنند.
از سـویی هـم، اسـدالل حنیـف بلخـی وزیـر سـلب شـده آموزش 
و پـرورش گفـت: از سـال 2۰۰1 تـا هنـوز افغانسـتان بـا همکاری 
قابـل  آوردهـای   دسـت  کشـور  آموزشـی  رونـد  در  بین المللـی 

ماحظـه را داشـته اسـت.
آقـای بلخـی افزود کـه 8،8 میلیـون دانش آمـوز در سـال 139۴ که 
39 درصـد آن را بانـوان تشـکیل می دهـد، شـامل مکتـب بوده انـد 

و تعـداد مکاتـب از 3۴۰۰ بـاب در سـال 1381 بـه 16 هزار و ۴۰۰ 
بـاب در سـال 139۴ افزایـش یافته اسـت.

بـه گفتـه او، هدف از نهاد آمـوزش و پرورش  تربیـه دانش آموزان 
ماهـر، مسـلمان، متدیـن و شایسـته اسـت و یکـی از ضروریـات 
در مکاتـب وجـود آب آشـامیدنی و فراهـم کـردن سـهولت های 

حفظ الصحـه اسـت.
آقـای بلخـی گفـت: بـه اسـاس آمـار وزارت آمـوزش و پـرورش 
۴۷ درصـد از مکاتـب در کشـور بـه سـهولت های آب آشـامیدنی 
ایـن  از  مکاتـب  درصـد   53 و  دارنـد  دسترسـی  و حفظ الصحـه 

محروم انـد. تسـهیات 
او گفـت کـه برنامـه میثـاق شـهروندی کـه تـازه از طـرف دولـت 
راه انـدازی شـده، تـاش می کنـد تا زمینـه انکشـاف و فراهم آوری 
تسـهیات را در والیـات کـم انکشـاف یافتـه تطبیـق کنـد. اهداف 
برنامـه انکشـافی پایـدار کـه توسـط ملـل متحد نیـز تأیید شـده  و 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـه اجرا آن تأکید می کنـد، فراهم کردن 

امکانـات صحـی و تعمیـر معیاری بـرای مکاتب اسـت. 
ایـن  در  کـودکان  بین المللـی  صنـدوق  نماینـده  حـال،  درهمیـن 
نشـان  افغانسـتان  در  شـده  انجـام  بررسـی های  گفـت:  نشسـت 
می دهـد کـه تقربیـاً 5 میلیـون تـن در حالـت رقـت بـار زنده گـی 

دارنـد کـه کـودکان را نیـز شـامل می شـوند.
او گفـت: آمارهـای صنـدوق بین المللی کودکان )یونیسـف( نشـان 
اثـر  بـه  – 1۰۰ هـزار کـودک  از 9۰  افغانسـتان  می دهـد کـه در 

بیـن می رونـد.  از  مـدت  دراز  در  بیماری هـای صعب العـاج 
 ایـن نماینـده صندوق بیـن المللی کـودکان بیان کرد که دسترسـی 
بـه خدمات صحـی و آب آشـامیدنی صحی، مراعـات حفظ الصحه 
کـودکان  میـان  در  میـر  و  مـرگ  افزایـش  از  می توانـد  مناسـب 

کند. جلوگیـری 
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ورزش

ــود 1۰  ــه در دوران مســوولیت خ ــا ک ــاب کوب ــر انق ــترو، رهب ــدل کاس فی
ــاله گی  ــن 9۰ س ــود، در س ــیده ب ــش کش ــه چال ــکا را ب ــور امری رییس جمه

درگذشــت.
ــوادۀ او از  ــد شــد. خان ــران متول کاســترو در 13 اگســت 1926 در شــهر بی
ــه یی  ــه مدرس ــی، ب ــان دورۀ ابتدای ــس از پای ــوده و او را پ ــه ب ــاک مرف م
خصوصــی در ســانتیاگو در کوبــا و پــس از آن بــه هاوانــا فرســتادند. 
ــه  ــا ب ــگاه هاوان ــوق دانش ــکدۀ حق ــود را در دانش ــات خ ــترو تحصی کاس
اتمــام رســاند. او در دورۀ دانشــجویی بــه یــک گــروه پیوســت کــه در زمینــۀ 

ــرد. ــارزه می ک ــی مب ــاد سیاس فس
ــه حــزب  ــا شــد کــه ب کاســتروز در ســال 19۴۷ عضــو حــزب مــردم کوب
ارتودوکــس هــم شــهرت داشــت. ســپس رهبــر جنــاح چــپ حــزب شــد 
ــارزه  ــرای مب ــروه مســلح ب ــک گ ــت در ی ــب عضوی ــال داوطل ــان س و هم
ــن  ــد ای ــو در جمهــوری دومنیکــن شــد. هرچن ــل تروخی ــه نظــام رافای علی
گــروه نتوانســت از کوبــا خــارج شــود، امــا کاســترو بارهــا در برنامه ریــزی 

ــت. ــش داش ــتی، نق ــد امپریالیس ــای ض ــن طرح ه ــرای چنی و اج
ــتا را  ــیو باتیس ــام فالگنس ــت نظ ــرانجام در 1959 توانس ــترو س ــدل کاس فی
ــر  ــاوه ب ــرد. او ع ــت گی ــا را در دس ــت در کوب ــد و حکوم ــت ده شکس
ــوان نخســت وزیر  ــه عن ــا 19۷6 ب ــا، از ســال 1959 ت ــری انقــاب کوب رهب
ــا  ــال 19۷6 ت ــن کشــور از س ــور ای ــوان رییس جمه ــه عن ــپس ب ــا و س کوب

ــود. ــت ب ــغول فعالی 2۰۰8 مش
ــی  ــا کــه تنهــا حــزب سیاســی در نظــام تــک حزب حــزب کمونیســت کوب
کوبــا اســت، از ســال 1965 تــا ســال 2۰11 تحــت رهبــری او اداره می شــد.

ــرُکل حــزب،  ــادی دبی ــال 19۷6 می ــون اساســی مصــوب س ــاس قان براس
ــری حکومــت را در دســت دارد. کاســترو یکــی از نمادهــای انقــاب  رهب
ــداری  ــت. در دوران زمام ــه شــمار می رف ــن ب ــکای التی کمونیســتی در امری
او در کوبــا، صنایــع و تجــارت ملی ســازی شــد و اصاحــات سوسیالیســتی 
ــن دو دوره  ــترو هم چنی ــد. کاس ــرا درآم ــه اج ــه ب ــر جامع ــت در سراس دول

دبیــر ُکل جنبــش عــدم تعهــد بــود.
کاســترو یکــی از شــخصیت های بحث برانگیــز جهــان معاصــر بــوده 
ــش او را  ــت آورد و حامیان ــه دس ــی ب ــف بین الملل ــز مختل ــت. او جوای اس
قهرمــان سوسیالیســم، ضــد امپریالیســم، بشردوســتی و کســی کــه توانســته 

ــد. ــد، می دانن ــظ کن ــکا حف ــم امری ــر امپریالیس ــا را در براب ــتقال کوب اس

آتش سوزیهای مهیب جنگلی در اسراییل که از روز سه شنبه گذشته در 13 
آغاز شده است  المقدس  بیت  از جمله در مجاورت شهر  منطقه مختلف و 

همچنان ادامه دارد.
باد شدید و خشکسالی دو ماهه در منطقه، سبب گسترش سریع آتش و سختی 

فعالیتهای آتشنشانان گردید.
میکی روزنلفد سخنگوی پلیس رژیم اسراییل، اظهار داشت که بخش بزرگی 

از اتش سوزی منطقه بیت معیر خاموش شده است.
او با بیان اینکه در این آتش سوزی دهها خانه ویران شده و دهها هزار نفر نیز 
به مناطق امن منتقل شده اند افزود:  از شدت آتش سوزی در شمال منطقه 

حیفا اندکی کاسته شده است.
ضمنًا سازمان ستاره سرخ داوود با انتشار بیانیه ای اعام کرده که در این آتش 

سوزیها تاکنون ۷۰ نفر به صورتهای سطحی مجروح گردیده اند.
از جانب دیگر رادیو اسراییل از قول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور 
هشدار داده است افرادی که به صورت عمدی اقدام به این آتش افروزی کرده 

اند تروریست بوده و از شهروندی اسراییل اخراج خواهند گردید.
ضمنًا اداره دفاع مدنی فلسطین با انتشار اطاعیه ای اعام کرد که به درخواست 

کمک اسرائیل برای مهار آتش سوزی در این کشور پاسخ مثبت داده اند.
طبق خبر رسانه های اسراییلی آتشنشانان فلسطینی به شهر حیفا رسیده اند و 

مشغول خاموش کردند اتش میباشند.
تاهنوز کشورهای ترکیه، روسیه، یونان، ایتالیا و کرواسیا هواپیماهای آتشنشان 

خود را به اسراییل فرستاده اند.

مســووالن انجمــن جوانــان اندیشــمند در شــمال کابــل می گوینــد، در فینــال 
ــکان  ــه در ولســوالی کل ــاری از خراســان« ک ــال »جــام عی ــای فوتب رقابت ه
ــب الل  ــر حبی ــۀ امی ــان لیس ــال جوان ــم فوتب ــود، تی ــده ب ــزار ش ــل برگ کاب

ــا نتیجــۀ 2-۰ تیــم آرمــان پولیــس را شکســت دهــد. ــی توانســته ب کلکان
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــال ب ــکاران فوتب ــی از ورزش ــال، برخ ــن ح در همی
ــاد  ــبب ایج ــابقات س ــن مس ــه ای ــد ک ــابقات می گوین ــن مس ــدازی ای راه ان

ــد. ــد ش ــان خواه ــان جوان ــدت می وح
اجمــل دانــش، مســوول انجمــن جوانــان اندیشــمند گفــت: در ایــن 
ــتراک  ــل اش ــن کاب ــوالی کواهدام ــت ولس ــم از هف ــت تی ــا هش رقابت ه
داشــتند و تیم هــای جوانــان لیســۀ امیــر حبیــب الل کلکانــی و آرمــان 

ــد. ــت راه یافتن ــن رقاب ــی ای ــه دور نهای ــکان ب ــس کل پولی
ــه  ــان ک ــاری از خراس ــام عی ــام ج ــای تحــت ن ــش، رقابت ه ــه دان ــه گفت ب
ــال ایــن مســابقات روز  ــود، فین ــدازی شــده ب در حــدود دو مــاه قبــل راه ان
ــی  ــر حبیــب الل کلکان ــان لیســه امی ــم جوان ــدازی شــد کــه تی گذشــته راه ان
در برابــر آرمــان پولیــس کلــکان قــرار گرفــت کــه در نتیجــه، تیــم جوانــان 

ــود. ــا ش ــن رقابت ه ــان ای لیســه توانســت قهرم
مســووالن انجمــن اجتماعــی جوانــان، هــدف از راه انــدازی ایــن مســابقات 
را تشــویق جوانــان بــه ورزش، جلوگیــری از محتــاط شدن شــان بــه مــواد 
ــن  ــه ای ــد ک ــرده می گوی ــان ک ــان بی ــان جوان مخــدر و رشــد ورزش در می

مســابقات در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
ورزش تنهــا راه ایجــاد وحــدت میــان مــردم اســت، بســیاری از کارشناســان 
ایــن رشــته بــر ایــن باورنــد کــه اگــر حکومــت بــه ورزش توجــه جــدی 
داشــته باشــد و اختافــات درونــی در ســکتورهای ورزشــی را حــل کنــد، 
ــا مــردم یــک دســت و همصــدا شــد و در  ــن کار ســبب خواهــد شــد ت ای

باســازی افغانســتان کار کننــد.

ــس  ــو، ریی ــی اینفانتین ــا جان ــیه ب ــوری روس ــن رییس جمه ــر پوتی والدیمی
فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( دیــدار و دو طــرف در بــاره همکاری هــا 
ــال کنفدراســیون ها 2۰1۷ گفت وگــو  ــرای برگــزاری مســابقات جــام فوتب ب

کردنــد.
ــیون ها در  ــام کنفدراس ــابقات ج ــه مس ــت ک ــدار گف ــن دی ــن در ای پوتی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــرایط برگ ــن ش ــیه در بهتری روس
ــا  ــیه ب ــوری روس ــن، رییس جمه ــی کاخ کرملی ــر مطبوعات ــزارش دفت ــه گ ب
ــروز  ــیون ها دی ــام کنفدراس ــابقات ج ــی مس ــم قرعه کش ــه مراس ــان این ک بی
)شــنبه( در قــازان پایتخــت جمهــوری تاتارســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد 

کــه هــدف اصلــی ســازماندهی مناســب مســابقات اســت.
او ادامــه داد: ورزشــگاه های مســکو، ســن پترزبــورگ، ســوچی و قــازان بــه 

موقــع بــرای برگــزاری مســابقات کنفدراســیون ها آمــاده می شــوند.
پوتیــن هم چنیــن بــه مســایل پیش آمــده در ورزشــگاه تازه ســاخِت »زنیــت 
ــرد و  ــاره ک ــود، اش ــه ب ــی از آن گرفت ــا ایرادهای ــه فیف ــورگ« ک ــن پترزب س
ــِز آرامش بخــش این کــه  گفــت: از مســایل مطــرح آگاهــی دارم و تنهــا چی
ــد،  ــیه رخ نمی ده ــط در روس ــگاه فق ــاخت ورزش ــدن س ــول انجامی ــه ط ب

هرچنــد ناخوشــایند اســت.
ــگاه  ــاخت ورزش ــت اندرکاران س ــزود: دس ــا اف ــس فیف ــه ریی ــاب ب او خط
وعــده داده انــد کــه مســایل مــورد تذکــر را تــا پایــان امســال برطــرف کننــد.

ــزاری  ــه برگ ــوط ب ــایل مرب ــورد مس ــت: در م ــیه گف ــوری روس رییس جمه
مســابقات هــم امیدواریــم و تــاش می کنیــم مســابقات جــام کنفدراســیون 
ــاش  ــور ت ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــال باش ــداران فوتب ــزرگ طرف ــن ب جش

می کنیــم.
جانــی اینفانتینــو، رییــس فدراســیون جهانــی فوتبــال هــم بــا بیــان این کــه 
ــداد مهــم ورزشــی اســت، اظهــار کــرد: مســابقات  جــام کنفدراســیون روی
جــام جهانــی فوتبــال ســال 2۰18 بــه مراتــب مهم تــر و گســترده تر اســت.
رییــس فیفــا ادامــه داد: براســاس گزارش هــا، اطمینــان دارم کــه ایــن 

ــود. ــد ب ــی خواه ــم جهان ــای مه ــابقات رویداده مس
ــازان پایتخــت  مراســم قرعه کشــی جــام کنفدراســیون ها دیــروز در شــهر ق
ــام  ــد. ج ــزار ش ــیه( برگ ــگای روس ــۀ ول ــتان )در منطق ــوری تاتارس جمه
کنفدراســیون ها از 1۷ جــون تــا دوم جــوالی 2۰1۷ )2۷ خــرداد مــاه تــا 11 
ــرای تصاحــب جــام  ــم ب ــاه 1396( برگــزار می شــود کــه هشــت تی ــر م تی

ــد. ــت می کنن ــی رقاب قهرمان
روســیه میزبــان جــام 2۰18، آلمــان قهرمــان جهــان، اســترالیا قهرمــان آســیا، 

شــیلی قهرمــان کوپــا امریــکا از شــرکت کننــده گان ایــن جــام هســتند.

فیدلکاسترو،
رهبرانقالبکوبادرگذشت

دراسرائیلآتشسوزیها
همچنانادامهدارد

لیسهامیرحبیباهللکلکانیقهرمان

جامعیاریازخراسانشد

پوتیـنبارئیسفیفا
مذاکـرهکرد

دستگیر روشنیالی

زه، بايد زه شم او زه بايد په ځان باوري شم

ــو.  ــوالي ش ــه زده ک ــر ښ ــوم ډي ــي عل ــوږ طبيع م

ولــې د انســاين او ټولنيــزو علومــو پــه زده کــړه کــي 

کلکــي ســتونزي لــرو. دلتــه لــه ځــان پيږنــدين او انســان پيږنــدين 

رسه ښــکاره مخالفــت او مقاومــت کيــږي او نــه پريښــودل کيــږي 

چــي انســان پــه ځــان او پــه خپــل تفکــر بــاوري يش.

دلتــه تــر څــو زه د څيــړين او پيږنــدين پــه موضــوع بــدل نشــم، 

تــر څــو زه ځــان تــه را ونــه گــرزم، تــر څــو زه پــه ځــان بــاوري 

نشــم، تــر څــو زه د خپلــواک تفکــر خاونــد نشــم او تــر څــو زه 

ــه  ــرم دواړه انســان پيږندن ــه ل ــه و ن ــه د کار اخســتلو ميړان ــه عقل ل

او ټولنــه پيږندنــه يــو يب معنــي کار دی. د ټولنــي او ټولنيــز ژونــد 

ــز  ــه او ټولني ــم ټولن ــدل ش ــه پيږن ــو زه ون ــر څ ــم او ت ــد زه ي واح

ژونــد هــم نــه پيږنــدل کيــږي ...همــدا دخپلــواک تفکر نشــتوالی 

او لــه عقلــه کار نــه اخســتل دي چــي د مــوږ لــه منځــه متفکــر او 

ــه راوزي؟ فيلســوف ن

عبدالحی خراسانی

فرمان روايان کابل و توهم ديورند !
اعامیــۀ وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان کــه 
معمــوالً اســتراتیژی سیاســت خارجــی کشــور 
ــتور  ــاس دس ــی براس ــون اساس ــق قان ــد و مطاب ــان می کن را بی
ــد را  ــی دیورن ــرز بین الملل ــد، م ــل می کن ــوری عم رییس جمه
بــه عنــوان "خــط فرضــی" دانســته و اقدامــات قانونــی پاکســتان 
را بــه شــدت محکــوم کــرده اســت. حکومــت افغانســتان ظاهراً 
ــد،  ــی دیورن ــرز بین الملل ــتان را در م ــم پاکس ــتن پرچ برافراش
ــتانی و  ــهروندان پاکس ــرای ش ــپورت ب ــن پاس ــرورت گرفت ض
ــراض  ــورد اعت ــتان را م ــه افغانس ــفر ب ــت س ــزا جه ــتن وی داش
شــدید قــرار داده اســت. اعامیــه خاطــر نشــان کــرده اســت کــه 
"...مــردم هــر دو ســوی خــط فرضــی دیورنــد، از گذشــته های 
ــذا ایــن  ــه داشــته اند..." ل دور روابــط نزدیــک قرابتــی و برادران

ــد. ــی می باش ــای قبل ــاف توافق ه ــات خ اقدام
ــهروندان  ــا ش ــه تنه ــد ک ــد بدان ــتان بای ــوری افغانس رییس جمه
ــرز بین المللــی پاکســتان و افغانســتان نیســتند کــه  دو طــرف م
دارای قرابــت می باشــند، اگــر ایــن اســتدالل منطــق عدم پذیرش 
ــد  ــای افغانســتان فاق ــام مرزه ــن دو کشــور باشــد، تم ــرز بی م
ــردم تخارســتان  ــرا م ــی می باشــند. زی ــار و وجاهــت قانون اعتب
بــزرگ بــا بــرادران آن ســوی مــرز دارای مذهــب مشــترک، زبــان 
مشــترک، فرهنــگ مشــترک، تمــدن مشــترک و تاریــخ مشــترک 
می باشــند، لــذا مــرز بــا تاجیکســتان رســمیت نــدارد. هم چنــان 
ــا  ــترکات ب ــن مش ــان دارای همی ــخ و جوزجان ــاد بل ــردم ب م
تاجیکســتان و ازبیکســتان می باشــند. ســرزمین هریــوا بــا 
ــه پایتخــت تمدنــی خراســان، دارای تمــام مشــترکات  توجــه ب
ــرز  ــن م ــا نیشــابور و طــوس و ترکمنســتان اســت! اصــًا ای ب
دیورنــد نیســت کــه فرضــی اســت، تمــام ایــن هویــت سیاســی 

فرضــی اســت.
بهتــر بــود حکومــت افغانســتان از ایــن اقــدام اســتقبال می کــرد، 
زیــرا اجــرای قانــون و کنتــرل مــرز می توانــد در امنیــت و ثبــات 
ــت  ــت حکوم ــر اس ــد. بهت ــر باش ــد و مؤث ــور مفی ــر دو کش ه
افغانســتان بــا درک درســت منافــع ملــی و بین المللــی در 
ــردم افغانســتان گام  ــاه و ســعادت م ــت، رف جهــت رشــد، امنی
ــی،  ــاالت واه ــی و خی ــم روان ــن در توه ــش از ای ــردارد و بی ب
وقــت و ســرمایۀ مــردم و کشــور را بــه هــدر ندهــد. سیاســت 
اســتراتیژیک کشــور بایــد براســاس ارادۀ تمــام مــردم افغانســتان 
ــه  ــد را ب ــه خواســت یــک قبیلــه کــه دیورن تدویــن گــردد و ن

ــد . ــه فروختن ــک روپی دوازده ل

ملک ستیز

مشــاور  »یــک«  یک ســالۀ  امتیــازات  و  حقــوق 
ــوق  ــادل حق ــی مع ــس اجرای ــا ریی ــور و ی رییس جمه
در  تولیــدی  ادارات  در  فنــی  متخصــص  »شــش« 
یک ســال اســت کــه در اقتصــاد پویــا، شــگوفایی را ســبب می شــود. 
ــر  ــری بهت ــور دیگ ــر مأم ــه ه ــا نســبت ب ــن اصــل را تکنوکرات ه ای
می داننــد. امــا رییس جمهــور تکنوکــرات افغانســتان بــه شــمار 
ــد. ــتند، می افزای ــهیر هس ــی ش ــن کارای ــه کم تری ــه ب ــاورینش ک مش

چــرا پارلمــان بــر چشــم  نظارتــی اش در ایــن مــورد مهــم عینک هــای 
ــاس داری از  ــان، پ ــوولیت پارلم ــن مس ــذارد. مهم تری ــی می گ نابینای
ــر از 5۰ درصــد  ــه بیش ت ــم در کشــوری ک ــی اســت. آن ه ــع مل مناب

ــد. ــر می برن ــی به س ــر زنده گ ــط فق ــر خ ــهروندانش در زی ش

فیـسبـوک نـــامــه



 

از  بازمانـده  انقابـِی  آخریـن  بـا  دنیـا  امـروز 
بـه  قرنـی کـه  بیسـت وداع می کنـد؛ همـان  قـرن 
اسـت.  معـروف  انتقـادی  تفکـِر  و  انقابی گـری 
فیـدل کاسـترو همان طـور کـه بـرای بسـیاری ها در 
غـرب تداعی کننـدۀ دیکتاتـوری و نظـام بسـته بود، 
بـه همان میـزان بـرای اکثریت سـاکناِن کشـورهای 
امریـکای التیـن و انقابیوِن غرب، نماد ایسـتاده گی 
و مقاومـت در برابـر سـرمایه دارِی جهان خـوار بود.
 فیدل کاستر در سال 1926 به دنیا آمد و از دانشگاه 
هاوانـا در رشـتۀ حقوق سـند فراغت گرفـت. او در 
چه گـوارا،  همیشـه گی اش  رفیـِق  و  دوسـت  کنـار 
بـرای مبـارزه بـا رژیـم مسـتبِد جنـرال باتیسـتا کـه 
از سـوی امریـکا حمایـت می شـد، گـروه چریکـی 
موسـوم بـه "26 جـوالی" را اسـاس گذاشـت و با 
جنگ هـای چریکی، سـرانجام موفق شـد کـه رژیم 
بـرای نخسـتین بار  را سـرنگون و  باتیسـتا  جنـرال 
در یکـی از کشـورهای امریـکای التیـن کـه فاصلۀ 
زیـادی با امریکا بـه عنوان نماد سـرمایه داری غرب 

نداشـت، رژیم کمونیسـتی ایجاد کنــد.  
کاسـترو در نزدیـک بـه یـک قـرن زنده گـی خـود، 
انقابـی باقـی مانـد. لبـاس نظامـی اش هرگـز تغییر 
نکـرد و همـواره مسـبب اصلـِی مشـکات جهـان 
را نظـام سـرمایه داری حاکـم بـر غـرب دانسـت. او 
کـه زمانـی از حمایـِت بی دریـغ و بی شـایبۀ اتحـاد 
جماهیـر شـوروی برخوردار بود، در زمـان میخاییل 
گورباچـف آخریـن رییـس جمهوری این کشـور ـ 
کـه با سیاسـت "پرسـترویکا" ) اصاحـات( تاش 

کـرد کـه بـه جنـگ سـرد در جهـان پایـان دهـد و 
سـرانجام نیـز بـا فروپاشـی اتحاد شـوروی بـه این 
هـدف دسـت پیـدا کـرد ـ چنـدان اسـتقبال نشـد. 
گورباچـف تاش هـای زیـادی را بـه خـرچ داد تـا 
روحیـۀ انقابی گرِی کاسـترو و کوبـا را تلطیف کند 

ولـی هرگـز بـه ایـن هدف نرسـید.  
کاسـترو همان طـور کـه انقابی بـود، انقابـی باقی 
مانـد و انقابـی از جهـان رفـت. هرچنـد کـه در 
یـک دهـۀ اخیـر دیگـر نمی توانسـت کار و فعالیِت 
سیاسـی داشـته باشـد و کشـور به وسـیلۀ بـرادرش 
رهبـری می شـد و تـا حـدودی روابـط ایـن کشـور 
بـا امریـکا نسـبت بـه گذشـته بهتر شـده بـود، ولی 
بازهـم بـر آن چه کـه در کوبا اتفـاق می افتـاد، کامًا 
اشــراف داشـت. او پیوسـته رسـانه های جهـان را 
دنبـال می کـرد و دوسـت داشـت کـه از اتفاق هایی 
کـه در آن می گـذرد، بـه صـورِت مسـتقیم اطـاع 

کند.  پیـدا 
کاسـترو هرچنـد کـه بـه دیکتاتـوری در کویـا متهم 
امریـکای  کشـورهای  در  بسـیاری ها  ولـی  بـود، 
التیـن بـه او به چشـِم یـک ناجـی نـگاه می کردند. 
او روابـط بسـیار خـوب و نزدیکـی با نویسـنده گان 
معـروِف امریـکای التین و از جمله گابریل گارسـیا 
مارکـز نویسـندۀ رمان معـروف "صد سـال تنهایی" 
داشـت. کاسـترو عاشـق سـیگار کشـیدن بـود و از 
قضـا، کوبـا نیـز بـه داشـتن بهتریـن و مرغوب ترین 
نـوع سـیگار در جهـان معـروف اسـت و وقتـی او 
و دوسـتش مارکـز تنهـا می شـدند، سـیگار کوبایـی 
سـخن  جهـان  مسـایل  مـورد  در  و  می کشـیدند 

می گفتنـد. 
کاسـترو بـرای برخـی از فیلسـوفان قـرن بیسـت به 
عنـوان چهره یـی خسـته گی ناپذیر قابل احتـرام بود. 
ژان پـل سـارتر فیلسـوف فرانسـوی، او را بسـیار 
دوسـت می داشـت و همـواره تـاش می کـرد که با 
قلـم شـیوای خـود، از کارنامـۀ رفیـق کاسـترو دفاع 
کنـد. "جنـگ شـکر در کوبـا" از جملـه کتاب های 
معروِف سـارتر اسـت که سـفرنامۀ او به این کشـور 
اسـت. در ایـن کتـاب، سـارتر تـاش کـرده اسـت 
کـه چهـرۀ متفاوتی نسـبت به آن چـه که زمـام داراِن 
سـرمایه داری از کوبـا ارایـه می کردنـد، بـه جهـان 

کند.  معرفـی 
در قـرن بیسـتم، سـارتر تنهـا فیلسـوِف زنـده بـود 
کـه بـه انـدازۀ هنرپیشـه گاِن سـینما شـهرِت جهانی 

به دسـت آورده بـود و هـواداراِن سـینه چاِک فروان 
کاسـترو،  کارنامـۀ  و  کوبـا  از  او  دفـاع  داشـت. 
تأثیـر بسـیاری بـر افـکار عمومـی در جهـاِن غرب 
به جـا گذاشـت و تـا انـدازۀ زیـادی موفـق شـد که 
خصومـت نسـبت بـه کوبـا را در افـکار عمومـی 

غربـی کاهـش دهـد. 
در افغانسـتان نیز کاسـترو چهرۀ ناشناسـی نبود. چه 
از انقابی هـای چـپ و چـه راسـت بـه او ارادت 
می ورزیدنـد و تـاش می کردنـد کـه پـا در جـای 
پـاِی او بگذارنـد. هرچنـد که برخی ها در سـال های 
افغانسـتان تـاش  نیروهـای شـوروی در  حضـور 
نیـز  کوبایـی  سـربازان  حضـور  از  کـه  می کردنـد 
سـخن بگوینـد، ولـی فکـر می کنـم کـه این مسـأله 
چنـدان واقعیـت نداشـت. شـاید دلیـل آن، ابهـت 
شـخِص کاسـترو بـود کـه برخی هـا خوش داشـتند 
بگوینـد کـه بـا کماندوهـای ایـن کشـور می رزمند.  
بـا ایـن همه، کاسـترو منتقـداِن زیـادی نیـز حتا در 
داخـل کوبـا داشـت. برخی هـا او را متهـم می کننـد 
کـه بـا سیاسـت های اقتصـاد سوسیالیسـتی، جلـو 
پیشـرفِت کوبـا را گرفـت و فقـر و بدبختـی را در 
ایـن کشـور حاصل خیـز جهـان نهادینـه کـرد. کوبا 
با وجـود این کـه در برخـی عرصه ها دسـتاوردهای 
چشـم گیری دارد، ولـی بـا این حال نمی تـوان انکار 
عقب افتاده تریـن  از  یکـی  کشـور،  ایـن  کـه  کـرد 
میـاِن  آیـا  مـی رود.  شـمار  بـه  جهـان  کشـورهای 
کاسـترو  سیاسـت های  بـا  آن  عقب افتاده گـِی 

دارد؟ وجـود  رابطه یـی 
کاسـترو  زیـرا  اسـت؛  چنیـن  کـه  شـک  بـدون   
تـاش کـرد کـه کوبـا را یک کشـور سوسیالیسـتی 
ایـن  فقیـِر  مـردم  را  آن  هزینه هـای  و  دارد  نـگاه 
کشـور می پردازنـد. امـروز مـردم جهـان بـا چنیـن 
مـردی بـرای آخرین بـار وداع می کننـد. مـردی کـه 
بـا تفکـر و عمـِل خـود شـناخته می شـد و بـاور 
داشـت کـه جهـان، انتخابـی به جـز مبارزه بـا نظام 
سـرمایه داری نـدارد. او تـا آخریـن نفـس بـه ایـن 
آرمـان وفـادار مانـد و هرگـز تـاش نکـرد کـه بـه 

تـن دهـد. آرمان هایـش  بازبینـِی 
کاســترو، آخریـن چریـِک جهـان بـود و همچـون 
چریـک به زنده گی بـدرود گفت. نامِ او در سراسـر 
قـرن بیسـتم، طنیـِن خاصـی داشـت و شـاید بـرای 
چنـد نسـل بعـد نیز همچنـان بـه عنـوان الگویی از 

شـجاعت و مقاومت شـناخته شـود.  
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نشراتتلویزیونمعارف
جهانیشد

هارون مجیدی
نشــرات جهانــی تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی معــارف، طــی 
محفلــی بــا حضــور داشــت شــمار زیــادی از مســووالن 
نویســنده گان  و  روزنامه نــگاران  فرهنگیــان،  حکومتــی، 

ــد. ــاح ش ــوس(، افتت ــنبه، 6 ق دیروز)ش
ــن  ــارف کشــور ضم ــر مع ــف بلخــی وزی ــدالل حنی ــر اس دکت
ــارف از  ــون مع ــو تلویزی ــی رادی ــایل دیجیتال ــد از وس بازدی
ریاســت ایــن رادیــو تلویزیــون خواســت، برنامهیــی را بــرای 

ــد. ــن کنن ــن ادارده تدوی ــدان ای ــت کارمن ــردن ظرفی ــد ب بلن
ــرای  ــارف ب ــون مع ــو تلویزی ــارف، رادی ــر مع ــۀ وزی ــه گفت ب
ــش  ــور نق ــای کش ــام خانه ه ــوزش در تم ــث آم ــاندن بح کش
ارزنــده دارد و مســووالن در ایــن وزارت می کوشــند تــا بــرای 
ــی  ــای تازه ی ــاد کاره ــن نه ــای ای ــطح برنامه ه ــن س ــد رفت بلن

انجــام دهنــد.
ــون  ــو تلویزی ــس رادی ــه ریی ــن حــال، رحمــت الل بیگان در ای
ــاد  ــن نه ــروز ای ــروز و ام ــه دی ــخنانی تاریخچ ــارف در س مع
ــه او  ــی ک ــی زمان ــت، در فرصت ــه و گف ــی گرفت ــه معرف را ب
مســوولیت ایــن اداره را بــه دوش گرفتــه، تــاش کــرده اســت 
ــون  ــو و تلویزی ــق رادی ــدی را از طری ــای جدی ــه برنامه ه ک

ــد. ــان کن ــارف پیشــکش مخاطب مع
بــه گفتــۀ آقــای بیگانــه، کارمنــدان ایــن نهــاد ظرفیــت تولیــد 
برنامــه هــای متنــوع آموزشــی و پرورشــی و فرهنگــی را دارا 
اســت و آنــان در آینــده مــی کوشــند تــا چهــرۀ ایــن رســانه را 

بهتــر از بیــش ســازند.
ســفیر ایتالیــا در ســخنانی بــا برشــمردن اهیمــت وجــود 
رســانه یی بــرای آمــوزش و پــرورش در افغانســتان گفــت کــه 
کشــور ایتالیــا مصمــم اســت تــا همکاری هــای خــود را بــرای 

بهتــر شــدن کیفیــت رادیــو تلویزیــون معــارف ادامــه دهــد.
ــه  ــق ب ــانه یی متعل ــون رس ــو تلویزی ــی رادی ــت عموم ریاس

ــت. ــور اس ــارف کش وزارت مع
ایــن نهــاد در ســال 13۴8 آغــاز بــه کار کــرد. در طــول 
ــی نداشــت  ــن ســازمان عمــًا فعالیت ــای افغانســتان ای جنگ ه
ــا کمــک یونســکو فعالیــت خــود  ــا اینکــه در ســال 1381 ب ت
ــی  ــون آموزش ــل 1385 تلویزی ــاه حم ــت. درم ــر گرف را از س
افغانســتان بــه صــورت آزمایشــی شــروع بــه فعالیــت کــرد و 
ــون پخــش  ــن تلویزی ــزان ســال 1385 ای یک ســال بعــد در می

ــرد. خــود را رســمًا شــروع ک
ــل  ــو تلویزیــون معــارف در چنــد ســال پســین تنهــا، کاب رادی
و شــماری از والیــات کشــور را تحــت پوشــش خــود داشــت 
ــبکۀ  ــون روی ش ــو تلویزی ــن رادی ــرات ای ــن نش ــا رفت ــه ب ک
شــدن  دیجیتالــی  هم چنــان  و  "افغان ســت"  و  "عقــاب" 
ــی شــده اســت. وســایل نهــاد، نشــرات آن سراســری و جهان

احمـد عمران       
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