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د ساتنې او څارنې د پروژې له الرې داقتصادي ستونزو کموالی 

نـن سـبا، بیـکاري د هیوادوالـو یـوه لویـه سـتونزه ده چـې د خلکـو پـه اقتصادي ژونـد یي نـاوړه اغیزه کړیـده . د دې 

سـتونزې د زیاتیدولـه املـه چـې خلکـو کـې پـه تیره بیـا د هیـواد د کلیو او بانډو اوسـیدونکو کـې ویـره را پارولې وه 

، د مـي یـو وايل حکومـت یـې دې تـه اړ کـړ څـو د یوې عمـي تګالرې طرحـې په وړانـډی کولو رسه تر یـوه بریده  

، د دې سـتونزې د حـل او یـا هـم کموايل تـه ور ودانګي .

لـه همـدې املـه ؤ چـې د هیـواد جمهـور رییـس له خوا د سـولې لـه پـاره د کارموندنې مـي پروګرام اعالم شـو چې 

ددې مـي پروګـرام ترسـیوري النـدې ، بیالبیلـو دولتـي ارګانونـو دارزښـتناکو پروژو پـه الرې اچولـو رسه د هغه په 

تطبیـق الس پـورې کړ.

د کلیـود بیارغونـې او پراختیـا وزارت هـم پـدې پروګرام کې د خپلې مهمـې ونډې په درلودلو رسه ، د مي پیوسـتون 

پروګـرام د سـاتنې او څارنـې پـروژه د هیـواد په یو شـمیرزیاتو والیتونو کـې ، د اقلیمي وضعیـت او د بیکارۍ کچې 

اود نومـوړو والیتونـو د امنیتـي وضعـې پـه پام کې نیولـو رسه ، په الرې واچاوه چې تراوسـه د دې پـروژې په بربايل 

تطبیـق رسه ، زمونـږ یـو زیات شـمیر هیواد والو تـه د کار زمینه برابره شـویده . 

یـو لـه هغـو والیتونـو نه چـې پدې وروسـتیو کې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګرام د 

سـاتنې اوڅارنـې د پـروژو لـه ګټو نه برخمن شـوی ، هغـه د کنړوالیت دی . د دې والیت په زیات شـمیر ولسـوالیو 

کـې د مـي پیوسـتون پروګـرام یـو زیات شـمیر د ترمیـم وړ پروژې تـرکار النـدې دي او ترڅنګ یې زمونـږ یو زیات 

شـمیرکلیوالو تـه د کارزمینـه برابـره شـویده.  څرنګـه چـې د کنړوالیـت پـه )نـوي برڅاګـي( کي کي د ترانسـپوريت 

سـتونزې د حـل لـه پـاره د مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې څارنـې او کارموندنـې پـروژې تطبیـق پیـل شـوی او د 

کي یـوه لویـه مواصـاليت الره چـې دورښـتونو لـه امله ویجـاړه شـوې وه ، بیاځلې ترمیـم او بیارغونې النـدې نیول 

. شویده 

د دې کي یـو تـن اوسـیدونکی میـرزا ګل چـې ۴۸ کلـن دی د خپل سـړک د سـاتنې اوڅارنې د پروژې په اړه داسـې 

 : وویل 

» د دې پـروژې پـه تطبیـق رسه هـر کـس تـه د کـور ترڅنـګ د کار زمینـه برابـره شـویده . پـدې کار رسه هـم ویجـاړه 

شـوې پـروژه بیاځلـې رغـول کیږي اوهـم د تررسه شـوي کارپه مقابل کـې اجوره السـته راوړي چـې دا کار زمونږ د 

خلکـو پـه اقتصـادي وضعیـت ډیره ښـه اغیزه کـړې ده «

پـدې پـروژې ټولټـال ) ۶۴۰۰۰۰( افغانۍ لګښـت راغلی چـې )۲۵۱( کورنۍ ترینه ګټه اخي . د سـاتنې او څارنې 

د پـروژې د تطبیـق لـه الرې د هـر ماهر کارګرله پاره د ورځـې )۶۰۰( افغانۍ اوهرعادي کارګـر ته )۳۰۰( افغانۍ 

اجـوره ورکـول کیـږي . د یادونـې وړ ده چـې نومـوړې پـروژه د خلکـو او دولـت ترمینـځ د یـوه ارتباطي پلـه حیثیت 

لـري او د دې تـر څنـګ چـې د کي هـر بیـکاره ځـوان تـه د کارزمینـه برابروي په سـیمه کـې دامنیت دټیکیـدو المل 

هـم کیږي .

د نوي برڅاګي کي یو تن اوسیدونکی بهرام خان چې ۵۷ کلن دی او پدې پروژه کې کار کوي ، داسې وویل: 

» زه لـس ماشـومان لـرم اویـوه مـوده مې خپلـې کورنۍ تـه د حاللې ډوډۍ د السـته راوړلو لـه پاره زیات مسـافرتونه 

کـول . شـپه او ورځ مـې کار لټـاوه ، خـو راتـه کار نـه مونـدل کیـده . حتـی زیاتـره وخـت مـې د موتـر کرایـه هم نه 

درلـوده او ترلـرې واټنونونـو پـورې پلـی تلـم . خـو اوس الحمـد للـه د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي 

پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنـې د پـروژې لـه الرې ، مونـږ تـه پـه کي کـې د کار زمینـه برابره شـویده . اوس 

پـدې پـروژه کـې هـره ورځ ۴۵ تنـه کار کوي او د اجورې د السـته راوړلو له الرې خپلې سـتونزې لـه مینځه وړي .«
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نویسـنده: یـاو جینـگ، سـفیر جمهوری 
خلـِق چیـن مقیم افغانسـتان 

همسـایه گاِن  مهم تریـن  از  یکـی  افغانسـتان 
چین می باشـد. این کشـور به خاطـر موقعیت 
طالیـی ِخویـش در قـارۀ آسـیا، بـه »قلـب 
افغانسـتان در  اسـت.  یافتـه  آسـیا« شـهرت 
گذشـته نقش اساسـی و مهمـی را در اتصاِل 
کشـورهای جنـوب، شـرق، غـرب آسـیا و 
آسـیای مرکـزی از طریق جـادۀ ابریشـم ایفا 
اخیـر  دهـۀ  در سـه  کشـور  ایـن  می نمـود. 
جنگ هـای  و  امنیتـی  بحران هـای  دچـار 
داخلـی گردیده کـه باعث آواره گـی و ایجاد 
مشـکالِت فـراوان بـرای مـردمِ ایـن مـرز و 

بوم شـده اسـت.
نـو  عصـر  بـه  ورود  آسـتانۀ  در  افغانسـتان 
امنیـت  و  صلـح  راسـتای  در  توسـعه،  و 
پیشـرفت های چشـم گیری داشـته اسـت. اما 
هنـوز هـم مشـکالت امنیتـی، درگیری هـای 
مسـلحانه و گروه های تروریسـتی این کشور 
را تهدیـد می کنـد، که برای رسـیدن به صلح 
دایمـی و امنیت سرتاسـری، مسـیر طوالنی و 
پُرپیچ وخمـی را پیـِش رو دارد. بنـا بـر آمـار 
سـازمان ملـل متحـد در سـال 2015 تلفـات 
افراد ملکی این کشـور به 11000 تن رسـیده 
اسـت کـه یک چهـارمِ آن را کودکان تشـکیل 
ایـن سـال یکـی از خونین تریـن  می دهنـد. 

سـال های اخیـر به شـمار مـی رود. 
نیـک، دوسـت و  افغانسـتان یـک همسـایۀ 
همـکار صـادِق کشـور چیـن می باشـد کـه 
قدمـِت دوسـتِی ایـن دو کشـور همانند جادۀ 
جـادۀ  حقیقـت  در  اسـت.  طویـل  ابریشـم 
ابریشـم بـا سـفِر دو تـن چینـی بـه نام هـای 
جانـگ چیـان و راهـب شـوان زانـگ کـه 
مسـیر  از  و  مسـافرت  غـرب  بـه  شـرق  از 
افغانسـتان عبـور می کردنـد، ایجـاد شـد.این 
سـفر باعث تبـادالت فرهنگی میـان مردمِ دو 
کشـور گردیـد کـه در تاریـخ هـر دو کشـور 

نقـش پُررنگـی دارد. 
از آغـاز روابـط دیپلماتیـِک ایـن دو کشـور 
در سـال 1955 بـه این سـو، روابـط دوسـتانه 
روز  بـه  روز  همه جانبـه  همکاری هـای  و 
مسـتحکم تر گردیده اسـت. در دهـۀ 70 قرن 
گذشـته، دولـت جمهـوری خلـق چیـن یک 

بـاب شـفاخانه را در شـهر قندهـار اعمـار 
نمـود، کـه مـورد اسـتقبال گـرمِ مردمـاِن آن 
محـل قـرار گرفت. قابـل تذکر اسـت که نام 
اصلـی شـفاخانۀ مذکـور در بیـن مـردم عـام 
به فراموشـی سـپرده شـده و به نامِ »شفاخانۀ 
چینایی هـا« معـروف گردیـده اسـت. اعمـار 
ایـن شـفاخانه یکـی از نمــاد های دوسـتی 

میـان ایـن دو کشـور به شـمار مـی رود. 
دو  داسـتاِن  این جـا  در  کـه  اسـت  سـزاوار 
انسـاِن قهرمـان و فـداکار را از هـر دو ملـت 
بیـان نمایـم. در دهـۀ 90 قـرن 20 میـالدی، 
داخلـی  جنگ هـای  و  ناامنـی  به خاطـر 
کبـرای  سـفارت  مسـوولین  افغانسـتان، 
جمهـوری خلـق چیـن، افغانسـتان را تـرک 
نمودنـد. امـا یک تـن کارمند محلِی سـفارت 
مذکـور بـه نـام نعمـت اهلل، زنده گـی خویش 
را بـه خطـر انداخـت و بـرای هشـت سـاِل 
کبـرای جمهـوری خلـق  از سـفارت  تمـام 
و  نمـود  محافظـت  افغانسـتان  مقیـم  چیـن 
پرچـم سـرِخ پنـج سـتارۀ جمهـوری خلـق 
چیـن را تـا بازگشـایی مجـدد خود سـفارت 
برافراشـته نگـه داشـت. در حـال حاضر این 
فـرد نزدیـک بـه 80 سـال عمـر دارد و هنوز 
هـم در سـفارت مذکـور بـه عنـوان کارمنـد 

محیـط زیسـت ایفـای وظیفـه می کنـد.  
و شـخص دومـی کـه یـادآورِ آن می شـوم، 
داسـتاِن »یـک عمر تـالش و فـداکاری برای 
تکمیـل یـک هـدف« پروفیسـور چـه هونگ 
چیـن  ارتباطـاِت  دانشـگاه  اسـتاد  سـای  
زبـاِن  فرهنـگ  تألیـِف  بـرای  کـه  می باشـد 
»پشـتو – چینـی« 36 سـال از عمـِر خـود را 
در ایـن راسـتا صــرف کرد و باعـث حیرت 
و شـگفتی مـردم افغانسـتان شـد. افغانسـتان 
از فـداکاری وی بـه طـور احسـنت اسـتقبال 
شگفتی سـازِ  چینایـی  »مـرد  لقـب  و  نمـود 

افغانسـتان« را بـه ایشـان نسـبت داد. 
بـا گذشـِت سـال ها از همکاری و پیشـرفت 
ایـن دو کشـور؛ نهـال دوسـتی در قلـِب دو 
روابـط  تهـداب  و  یافـت  پـرورش  ملـت 
دوسـتی نهادینـه گردیـد. بـا آغـاز حکومـت 
وحـدت ملـی در ماه دهم سـال 2014 رییس 
جمهـور غنـی بعد از بررسـی های همه جانبه، 
کشـور چیـن را منحیـث یک دوسـِت خوب 
انتخـاب و بـا رییـس جمهـور خلـق چیـن 

آقـای »شـی جیـن پیـن« مالقـات نمـود و 
در ایـن نشسـت، هـر دو کشـور توافقـاِت 
همکاری هـای اقتصادی و راهبـردی خویش 
را اعـالن کردنـد و در یـک بیانیـۀ مشـترک، 
بـه بازسـازی کمربند اقتصادی جادۀ ابریشـم 
اشـاره نموده خاطرنشـان کردند که بازسازی 
کمربنـد اقتصـادی جـادۀ ابریشـم نه تنهـا بـه 
سـود هر دو کشـور اسـت، بلکه کشـورهای 
منطقـه را نیـز بـه هـم وصـل کـرده و باعث 
پیشـرفِت کشـورهای منطقـه می گـردد. ملت 
و دولـِت افغانسـتان از ایـن پـروژه به گرمـی 
اسـتقبال کردنـد. مـردم افغانسـتان امیدوارند 
بـا اتصـال کمربنـد اقتصـادی جادۀ ابریشـم، 
و  کنـار کشـور دوسـت  در  نیـز  افغانسـتان 
قابـل  پیشـرفت های  بـه  خویـش  همسـایۀ 

توجهـی دسـت یابد. 
از نظر دولت چین، اشـتراک دولت افغانستان 
در ایـن پـروژه بـرای اتصـال جنـوب، غرب 
و مرکـز آسـیا بسـیار مهـم اسـت. ایـن جاده 
می توانـد موانـع موجـود را از بیـن بـرده و 
اکثـر مناطـِق آسـیا را بـه هـم وصـل نماید و 
سـبب پیشـرفت و ترقِی این کشـورها گردد. 
کشـور چیـن هماننـد گذشــته، از رهبـری 
دولـت افغانسـتان حمایـت نمـوده و بـرای 
تأمیـن امنیـت و رفـاه عامـۀ مردم افغانسـتان 
از هیـچ گونـه همـکاری دریـغ نخواهد کرد؛ 
تـا نـور صلـح و امنیـت کـه آرزوی دیرینـۀ 
ملـت افغانسـتان می باشـد، در تمامـی نقـاط 

افغانسـتان بتابـد. 
در میانـۀ مـاه می سـال جـاری میـالدی، »لی 
چیـن  کشـور  نخسـت وزیر  چیانـگ«  کـه 
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  از 
رسـمًا  افغانسـتان  ملـی  وحـدت  حکومـت 
دعـوت بـه عمـل آورده اسـت کـه با ایشـان 
در کشـور چیـن دیـدار نماید .این یک سـفِر 
مهـم بـرای طرفیـن در دورۀ کلیــدی روابط 
می توانـد  سـفر  ایـن  می باشـد.  کشـور  دو 
بـار دیگـر دوسـتِی قدیمـی ِهر دو کشـور را 
مسـتحکم تر نمایـد. بازسـازی جـادۀ قدیمی 
زمینـۀ  در  تحـرک  و  امیـد  باعـث  ابریشـم، 
پیشـرفِت همه جانبـۀ هـر دو کشـور خواهـد 

 . شد
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چین و افغانستان

 جادۀ درخشاِن ابریشم را احیا خواهند کرد

 

شکلی  به  که  کرده  آغاز  را  تالش هایی  روزها  این  در  پاکستان 
دولِت افغانستان را وادار سازد که در دور پنجِم نشسِت به  اصطالح 
سخنگوی  زبان  از  مسایل  این  ظاهراً  ورزد.  شرکت  چهارجانبه 
وزارت خارجۀ پاکستان مطرح شده و در پاسخ آن ها شـورای عالی 
صلح افغانستان گفته است که این کشور و جامعۀ جهانی اعتمادِ 
خود را نسبت به صداقِت پاکستان در امر گفت وگوهای صلح از 
دست داده اند و تا زمانی که این اعتمادِ از دست رفته دوباره اعاده 
از  نماینده گی  به  دیگری  نهادِ  هیچ  و  صلح  عالی  شورای  نشود، 
و  چهارجانبه  نشست های  در  که  نیستند  حاضر  افغانستان  دولت 
هر مذاکره و گفت وگوی دیگری در پیوند به صلح شرکت کنند. 

این سخنان البته به نوعی تأیید سخنان اخیِر رییس جمهوری در 
در موسسۀ  رییس جمهور غنی  رود.  به شمار  لندن هم می تواند 
موسوم به »روسی« در لندن گفت که پاکستان هیچ گامِ عملی یی 
در  سخنان  این  است.  برنداشته  تعهداتش  تحقِق  راستای  در 
بریتانیا دوسِت  باشد.  داشته  را  معنای خاِص خود  لندن می تواند 
استراتژیک و دیرینۀ پاکستان خوانده می شود و هر سخنی در این 
کشور دربارۀ پاکستان می تواند به نحوی دامِن مقام های بریتانیایی 

را هم بگیرد. 
تحقِق  در  پاکستان  که  می گوید  لندن  در  جمهوری  رییس  وقتی 
لندن  به  معنا می خواهد  به یک  نداده،  نشان  وعده هایش صداقت 
نیز این پیام را برساند که این کشور نیز به اندازۀ کافی در مبارزه 
البته  است.  نبوده  جدی  منطقه  در  افراط گرایی  و  تروریسم  با 
خریداراِن  برای  خود  سابِق  قوِت  آن  به  دیگر  پاکستانی ها  بازی 
جهانی، متاع قابل پذیرشی نیست و از بسیاری وقت ها به این سو 
کشورهایی که به نوعی احساس همدلی با پاکستان نشان می دادند، 
از بازی های پشت پردۀ این کشور باخبر شده اند و زیان های آن را 

عماًل تحمل کرده اند. 
آن،  از  حمایت  واقع  در  و  تروریسم  با  مبارزه  بهانۀ  به  پاکستان 
از جامعۀ جهانی دریافت کرد، در حالی که سران  دالر  میلیاردها 
طالباِن افغانستان در این کشور به سر می برند و حتا اسامه بن الدن 
اسالم آباد  در  نظامی  پایگاه  یک  نزدیکی  از  القاعده،  شبکۀ  رهبر 
پاکستان به چنگ نیروهای ویژۀ امریکا افتاد. این ها همه نشانه های 
با  اما  حاال  باشد.  می تواند  تروریسم  از  پاکستان  حمایِت  روشِن 
چه هدف و مقصدی پاکستان بارِ دیگر از دور پنجِم نشست های 
چهارجانبه سخن می گوید؟ همان نشست هایی که عماًل به بن بست 
رسیده اند و دیگر هیچ کشوری در منطقه و به ویژه افغانستان به 

موثریِت آن ها اعتماد ندارند.
پاکستانی ها در سومین دور اعالم کرده بودند که پیش از برگزاری 
مذاکره  میز  به  را  طالبان  چهارجانبه  نشست های  چهارمِ  دور 
از  طالبان  و  نپیوست  وقوع  به  عماًل  اتفاقی  ولی چنین  می آورند، 
فرستادن هیأِت گفت وگوکننده به صورِت جدی اجتناب ورزیدند. 
مشاور  که  کردند  رد  را  صلح  گفت وگوهای  حالی  در  طالبان 
امنیت ملی و روابط بین المللِی نواز شریف نخست وزیر پاکستان 
طالبان  بر  کامل  نفوذ  از  پاکستان  که  بود  کرده  اعالم  به صراحت 
مذاکره  میز  به  را  آن ها  بخواهد،  که  زمانی  است و هر  برخوردار 
گفت وگوهای  در  طالبان  هیأت  حضور  عدم  می سازد.  حاضر 
صلح، نشان از این دارد که پاکستانی ها نخواستند که این گروه در 
گفت وگوهای صلح شرکت ورزد؛ چون وقتی مقام های پاکستانی 
با چنان اعتماد به نفسی از نفوذ خود بر طالبان سخن گفتند، هیچ 
جای شک و شبهه باقی نمی ماند که عدم تمایِل آن ها برای آغاز 

گفت وگوهای صلح با تصمیم پاکستانی ها پیوند دارد. 
پاکستان عماًل طالبان را به ابزار دسِت خود تبدیل کرده و به هرگونه 
که خواسته باشد، از این گروه استفاده می برد. حاال هم احتمال دارد 
که می خواهد یک بارِ دیگر نشان دهد که مهار طالبان در دسِت این 
کشور است و بدون دخالت و حمایِت این کشور، طالبان حاضر به 

گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان نخواهند شد.
نشسِت  بهانۀ  به  که  می خواهد  ممکن  هرشکل  به  پاکستان   
چهارجانبه و گفت وگوهای صلح باج ستانی کند. این کشور هیچ 
اراده و تصمیمی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی ندارد و 
از جانب  استفاده می کند.  منافِع خود  این گروه ها در حد  از  تنها 
با طالبان رابطه دارد و  تازه گی خبر داده که  به  نیز  دیگر، روسیه 

مسکو تا به حال گفت وگوهایی با این گروه داشته است. 
سفیر روسیه در پاکستان هرچند که دیدار والدیمیر پوتین رییس 
جمهوری روسیه با رهبر گروه طالبان را رد کرده، اما گفته است که 
روسیه برای مبارزه با خطر داعش، با گروه طالبان گفت وگوهایی 
را صورت داده است. سفیر روسیه این سخنان را در شهر پیشاور 
پاکستان گفته است و دیده می شود که دو کشور می خواهند روابط 
بسازندـ هرچند  که شده خوب  طالبان هم  سِر گروه  بر  را  خود 
رییس جمهوری روسیه، چندی پیش از سفر به پاکستان خودداری 
کرد و گفت که هیچ دلیل منطقی برای چنین سفری وجود ندارد.

پاکستان و نشست پنجِم 
چهارجانبه
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ناجیه نوری
حقیقت یـاب  کمیسـیون  بررسـی های  نتایـج 
رویـداد مرگبـار حملـۀ گروهـی بـر سـاختمان 
ریاسـت حفاظـت از رجـال برجسـته همچنـان 

پوشـیده مانـده اسـت.  
بـه  حملـه  حقیقت یـاب  کمیسـیون  اعضـای 
ریاسـت حافظـت از رجـال برجسـته سیاسـی 
می گوینـد کـه آنـان مسـوولیت صحبـت کردن 

در ایـن مـورد را ندارنـد.
بـه گفته اعضای این کمیسـیون: شـورای امنیت 
بایـد درایـن مـورد با رسـانه ها صحبـت کرده و 

یافته های شـان را شـریک سازند.
اصـاًل  شـاید  می گوینـد:  نظامـی  آگاهـان  امـا 
کمیسـیون بـرای یافتـن حقایـق ایجـاد نشـده 
کی هـا  کـه  می دانـد  حکومـت  زیـرا  باشـد، 

اسـت. خونیـن  رویـداد  ایـن  مسـوول 
دسـت هایی  نظامـی:  آگاهـان  ایـن  بـاور  بـه 
در درون حکومـت وجـود دارد کـه از افشـاء 
بهانـه  بـه  بنابرایـن  انـد،  هـراس  در  حقیقـت 
مسـوولیت نداشـتن از رسـانه ها و مـردم فـرار 

. می کننـد
ایـن واکنش هـا در پـی ناگفته هـای حملـه بـه 
ریاسـت حافظـت از رجـال برجسـته سیاسـی  

کـه مـاه گذشـته رخ داد، ابـراز می شـود.
حمـل   31 شـنبه  سـه  روز  اول  سـاعات  در 
سـاختمان  انتحـاری  مهاجـم  دو  )فروردیـن( 
ریاسـت حافظـت از رجـال برجسـته مربـوط 

دادنـد. قـرار  هـدف  را  ملـی  امنیـت  اداره 
وزارت داخلـه پـس از حملـه اعـالم کـرد کـه 
یـک موتـر بـاری در یـک پارکنیـک موترها در 
برجسـته  رجـال  ریاسـت  سـاختمان  نزدیکـی 
امنیـت ملـی منفجـر و دو حملـه کننـده وارد 
سـاختمان شـدند کـه توسـط نیروهـای پولیس 

ویـژه کشـته شـدند.
ولـی پـس از مـدت کوتاهی رسـانه های داخلی 
گـزارش دادنـد کـه بعـد از انفجـار ایـن موتـر 
بـاری، سـه حملـه کننده بـا یونیفـورم کارمندان 
ریاسـت رجـال برجسـته امنیت ملـی، وارد این 
سـاختمان شـده و دو نفـر آنـان کشـته و یـک 
نفـر بعـد از کشـتن حـدود 10 نفـر از کارمندان 
ایـن ریاسـت، بـا تبدیل لبـاس موفق بـه فرار از 

محـل شده اسـت.
رییس جمهـور غنـی برای بررسـی ایـن رویداد 
بـا عضویـت وزارت  بالفاصلـه کمیسـیونی را 
دفـاع ملـی؛ امـور داخلـه، امنیـت ملـی و اداره 
در  تـا  داد  دسـتور  آنـان  بـه  و  ایجـاد  امـور 
زودتریـن فرصت قضیـه را بررسـی و نتایج آن 

را بـا مـردم شـریک سـازند.
امـا اکنون مسـووالن ایـن کمیسـیون می گویند: 
در  رسـانه ها  بـا  کمیسـیون  ایـن  رییـس  بایـد 
خصـوص جزییـات قضیـه صحبت کنـد و آنان 
مسـوولیت صحبـت کـردن درایـن خصوص را 

ندارند.
ایـن  وزارت دفـاع ملـی می گویـد: مـا عضـو 
کمیسـیون هسـتیم و صالحیـت صحبـت کردن 
بایـد  بنابرایـن  نداریـم؛  را  خصـوص  درایـن 
رییـس کمیسـیون مربوطه در این بـاره صحبت 

. ید نما
دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی 
بـه روزنامـه مانـدگار گفت: چـون وزارت دفاع 
ملـی عضـو ایـن کمیسـیون اسـت و صالحیت 
صحبـت کردن در ایـن مورد را نـدارد؛ بنابراین 
نمی توانیـم در ایـن خصـوص اظهار نظـر کنیم.

حرفـی  نیـز  داخلـه  وزارت  حـال  ایـن  بـا 
بـرای گفتـن نـدارد و می گویـد: اگـر خواهـان 
معلومـات  در خصـوص نتایـج ایـن کمیسـیون 
هسـتید از اداره امنیـت ملـی و یـا اداره امـور 
سـوال کنیـد، چـون ما مسـوولیت  پاسـخگوی 

درایـن بـاره را نداریـم.
خواسـتیم نظر سـخنگوی شـورای امنیـت ملی 
را گفتـه می شـود رییـس این کمیسـیون اسـت، 
داشـته باشـیم، امـا بـا تماس هـای مکـرر موفق 

. نشدیم
امـا ریاسـت جمهوری می گویـد: رییس جمهـور 
کمیسـیون را بـا اشـتراک وزارت دفـاع ملـی، 
امـور داخلـه، امنیـت ملـی و اداره امـور موظف 
کـرده بود تـا دراین خصـوص بررسـی و نتایج 

آن را بـا مردم شـریک سـازند.
دوا خـان مینه پال سـخنگوی ریاسـت جمهوری 
بایـد  مـورد  ایـن  در  پـس  کـرد:  تاکیـد 
مسـووالن ایـن وزارت هـا صحبـت کنیـد، زیرا 
رییس جمهـور بـه آنان وظیفه سـپرده تـا تحقق 
کـرده و نتایـج تحقیـق خـود را با مردم شـریک 

سـازند.
کـه  باورانـد  ایـن  بـه  نظامـی  آگاهـان  امـا  و 
چـون حکومـت مسـووالن اصلـی رویـداد پـل 
نمی خواهنـد  و  می شناسـند  را  محمودخـان 
آنـان شناسـایی شـوند، بنابرایـن با بهانـه ایجاد 

انـد. کمیسـیون مـردم را سـرگرم کـرده 
ایـن آگاهـان نظامی می گویـد: مردم افغانسـتان 
بارهـا شـاهد ایجـاد ایـن گونـه کمیسـیون های 
نامشـخص و نامعلـوم بـوده انـد که هیـچ نتیجه 
در پـی نداشـته و فقـط بـرای فروکـش کـردن 
احساسـات مـردم و بـه طـور نمایشـی ایجـاد 

است. شـده 
بـه گفتـه آنـان: در حقیقـت حکومـت بـه مردم 
دروغ می گویـد و شـاید اصاًل کمیسـیونی برای 
بررسـی ایـن رویـداد ایجـاد نشـده باشـد، چرا 
کـه اگـر هـدف حکومت برمـال کـردن حقیقت 
باشـد، پیـدا کـردن واقعیـت ایـن قضیـه چندان 

نیست.  مشـکل 
سیاسـی  نظامـی  آگاه  کوهسـتانی  جاویـد 
می گویـد: حکومـت می دانـد که چه کسـانی در 
روز حادثـه غیرحاضر بودند و از کجا و چگونه 
حملـه صـورت گرفتـه؛ بنابرایـن نمی خواهنـد 

ضعف هـای شـان افشـاء شـود.
بـه بـاور کوهسـتانی: دسـت های پنهانـی درون 
حکومـت دررویـداد پـل محمـود خـان وجـود 
دارد کـه اگـر افشـاء شـود، یقینـًا اعتمـاد مـردم 
نسـبت بـه حکومـت به شـدت صدمـه خواهد 

. ید د
بـه گفتـه ایـن آگاه نظامـی: کمیسـیون ایجـاد 
شـده از افشـاء کـردن مسـوولین رویـداد حمله 
بـه قطعـه حافظـت از رجـال برجسـته سیاسـی 
هـراس دارد، بنابراین حکومـت از حقیقت فرار 
می کنـد چـون پاسـخی بـه خانواده هـای شـهدا 

ندارد.
وی تاکیـد کـرد: تمـام اعضـای ایـن کمیسـیون  
حقیقـت را می داننـد، بنابراین مجبور هسـتند از 
رسـانه ها فـرار کننـد و بـه بهانـه مسـوول نبود 

قضیـه را بـه همدیگـر پـاس می دهنـد. 
درایـن حملـه بیـش از 64 نفـر کشـته و 347 
نفـر دیگـر زخمـی شـدند و ایـن حملـه یکـی 
از خونین تریـن حمـالت گـروه طالبـان نامیـده 

است. شـده 

از این به بعد نباید افغانستان کشوری باشد که 
و  فریب کار  نخبه گاِن  نوکر  به عنوان  آن  ملِت 
حریص پنداشته شود و اطالعات مال حکومت 

باقی بماند.
شماری از مسووالن نهادهای حامی رسانه ها، 

مسووالن دولتی و اعضای مجلس نماینده گان 
نشستی  در  اردیبهشت(   26 )یک شنبه  دیروز 
ابراز  با  حکومت،  رسانه های  مرکز  در  خبری 
است  مردم  مال  حکومت  گفتند:  مطلب  این 
و می باید اطالعات در اختیار شهروندان قرار 

داده شود. 
آنان همچنان تأکید کردند، وقتی اعتماد مردم 
به دست می آید که اطالعات را در اختیارشان 
قرار دهیم؛ حکومت وقتی می تواند موفق باشد 
داده  قرار  مردم  اختیار  در  الزم  معلومات  که 

شود.
نباید  که   می خواهند  حکومت  از  آنان 
تطبیق  زمینه  بلکه  کند،  اکتفا  بهقانونسازی 

قوانین را نیز فراهم کند.
نظارت  کمیسیون  رییس  افضلی،  اکرام  سید 
دست رسی به اطالعات در این کنفرانس گفت: 
این کمیسیون به منظور حمایت از مردم، برای 
تا  ایجاد گردیده است  دست رسی به اطالعات 
اطالعاتی  تخلف های  بر  بتوانیم  این طریق  از 

رسیده گی کنیم.
اساسی  به قانون  مطابق  افزود:  افضلی  آقای 
مسلم  حق  به اطالعات  دست رسی  کشور، 
دست رسی  حق  قانون  و  است  شهروند  هر 
کار  کمیسون  یک  آن  باالی  که  به اطالعات 
آورد  منطقه و جهان دست  می کند، در سطح 
افغانستان محسوب  مهم و بزرگی برای مردم 

می شود.
از  بعضی  در  که  می پذیریم  کرد:  تصریح  او 
موارد قانون حق دست رسی به اطالعات عملی 
نخواهد بود، اما به این باور هستیم که این قانون 
در برابر کسانی که سدی در راه حکومت داری 

خوب هستند، سالح خوبی است.
اطالعات  به  رییس کمیسیون حق دست رسی 
اظهار داشت: توشیح و موجودیت قانون حق 
دست رسی به اطالعات در تاریخ افغانستان در 
راستای ارایه اطالعات از فعالیت ها و اجرات 
ادارات برای مردم، به عنوان یک صفت علمی 

و مدنی حساب خواهد شد.
کمیتۀ سکتور امنیتی و دفاعی، کمیتۀ عدلی و 
اقتصادی تجارتی  امور سیاسی  قضایی، کمیتۀ 
از  اجتماعی-تحصیلی  هم آهنگی  کمیتۀ  و 
کمیته های فرعی اند که به گفتۀ رییس کمیسیون 
به منظور  به اطالعت،  دست رسی  حق  نظارت 
اهمیت حق دست رسی به اطالعات، رسیده گی 
اولویت بندی  و  تخطی ها  و  به مشکالت 
کمیسیون  این  در  آن  به تشکیل  شکایات، 

پرداخته اند.
آقای افضلی در مورد چالش های این کمیسون 
به  دست رسی  حق  قانون  چون  کرد:  تصریح 
سوی  از   1393 سال  برج  اخیر  در  اطالعات 
رییس جمهور پیشن توشیح شد، برای پیش برد 
این کمیسون در سال 1394 هیچ نوع بودجۀ 
نیز  امکاناتی  نوع  هیچ  و  نشد  گرفته  نظر  در 

برای آن فرهم نگردید.
او گفت: با آن که برای بودجۀ سال 1395 نیز 
از سوی مسووالن حکومتی تعهداتی برای ما 
این  برای  بودجۀ  هیچ  تاکنون  اما  شد،  سپرده 

گرفته  نظر  در  حکومت  سوی  از  کمیسیون 
نشده است.

تنها  تا  می خواهد  حکومت  از  اقضلی  آقای 
تطبیق  زمینه های  نکرده،  اکتفا  قانون سازی  به 

قانون را نیز در نظر بگیرد.
ایجاد  اطالع رسانی،  استراتیژی  تدوین 
تدویر  ادارات،  تمام  در  اطالع رسانی  مراجع 
جهت  منطقه یی  و  داخلی  کنفرانس های 
اطالع رسانی،  آموزش، شفافت و  آگاهی دهی، 
برگزاری دوره های کوتاه مدِت آموزشی برای 
و  سیستماتیک  نظارت  اطالع رسانی،  مراجع 
اطالعت،  گردش  و  شفافیت  از  همه جانبه 
از  ناشی  به شکایت  رسیده گی  و  بررسی 
و  بررسی  به موقع،  و  دقیق  اطالعات  ارایۀ 
تقویت  اطالعات،  متقاضیان  به تمام  رسیده گی 
به اطالعات  دست رسی  مستقل  کمیسون  یک 
که  است  دیگر  کارهای  از  کشور،  به سطح 
فرهنگ  ترویج  برای  افضلی  آقای  به گفتۀ 
امور  در  شفافیت  ایجاد  طریق  از  پاسخ گویی 
کمیسیون  این  سوی  از  به آن  حکومت داری 

برداخته خواهد شد.
نباید  بعد  به  این  »از  ساخت:  خاطرنشان  او 
به عنوان  آن  ملت  که  باشد  افغانستان کشوری 
پنداشته  حریص  و  فریب کار  نخبه گاِن  نوکر 
بماند؛  باقی  حکومت  مال  اطالعات  و  شود 
نیز؛  اطالعات  و  است  مردم  مال  حکومت 
نه  هستند  مردم  خادم  حکومت  کارمندان 

برعکس آن.«
معیین  مصطفوی،  مژگان  سیده  هم،  سویی  از 
می گوبد  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی 

اختیار  در  را  اطالعات  حکومتی  نهادهای  که 
خبرنگاران قرار نمی دهند. 

همان  حاکمیت  مسأله  این  دلیل  که  گفت  او 
است.  افغانستان  در  گذشته  استبدادی  سیستم 
که  هستند  شاکی  خبرنگاران  از  بسیاری 
اختیارشان  در  را  اطالعات  نهادهای حکومتی 

قرار نمی دهند. 
تقویت  به خاطر  کرد:  اضافه  مصطفوی  بانو 
موجود  بودجه یی  به اطالعات  دست رسی 
بودجۀ  خصوص  این  در  باید  دولت  نیست؛ 
واحد های  هم  سویی  از  و  دهد  اختصاص 
دست رسی به اطالعات را در ادارات حکومتی 

تقویت کند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معیین 
در  همیشه  که  چیزی  کرد:  بیان  همچنان 
که  است  این  شده،  فراموش  افغانستان 
امانت دار  بلکه  نیست،  اطالعات  مالک  دولت 

اطالعات است.
کمیسیون  با  که  می سپارد  تعهد  مصطفوی 
به اطالعات  دست رسی  حق  نظارِت 
او  داد.  خواهند  انجام  را  الزم  همکاری های 
می افزاید: جای خوشی است که حداقل قوانین 
ساخته شده است؛ اما در زمینۀ تطبیق آن دچار 
مشکل هستیم. این خالهم از سوی مسووالن 

و نهادهای ناظر تکمیل خواهد شد. 
او با ابراز نگرانی از نبود بودجۀ مشخص برای 
اطالعات  به  دست رسی  حق  پروسۀ  تقویت 
اظهار کرد: تمام واحدهایی که در ادارات ایجاد 
تا  دارند  حمایت  و  به تجهیزات  نیاز  می شوند 
به پیش  آن  مسلکلی  و  درست  به صورت  کار 
برود، ما آرزو داریم که به این مشکل رسیده گی 

شود.
رییس جمهور،  حکم  بر  »بنا  کرد:  بیان  او 

دولتی  اداره های  مسووالن  و  سخن گویان 
سوی  از  شده  مطالبه  معلومات  تا  مکلف اند 
دهند.  قرار  اختیارشان  در  را  مردم  و  رسانه ها 
برای تطبیق این حکم جایی که ما و کمیسون 
را  به اطالعات  دست رسی  تطبیق  بر  نظارت 
به اطالعات  دست رسی  واحدهای  کند،  کمک 
ایجاد  برای  خاصی  برنامه های  باید  که  است 

این مراجع ساخته شود.«
مردم  اعتماد  وقتی  ساخت:  خاطرنشان  او 
به دست می آید که اطالعاتی را که الزم دارند 
در اختیارشان قرار داده شود و حکومت وقتی 
در  را  معلومات الزم  که  باشد  موفق  می تواند 

اختیار مردم قرار دهد.
همچنان رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم در 
شورای ملی در این برنامه بیان داشت: مشکل 
که  است  این  افغانستان  در  قانونی  و  اصلی 
دولت به معنی علمی آن در این کشور وجود 

ندارد.
و  حاضر  حال  »در  افزود:  بشردوست  آقای 
قبل از حق دست رسی به اطالعات شهروندان 
ندارند،  به ادارت  دست رسی  حتا  افغانستان 
دولت  مسوول  فالن  از  می شود  چگونه 
اطالعات گرفت در حالی که دست رسی به آن 

آقا نمی توانم داشته باشم.«
آقای بشردوست بیان داشت: تمام دروازه های 
نظامی  قشله های  به  افغانستان  دولتی  ادارات 
فزیکی  موانع  اول  باید  است،  شده  تبدیل 
و  رییس  به مأمور،  دست رسی  تا  برداریم  را 
وزیر فراهم شود، در آن زمان می توان از آن ها 

اطالعات مطالبه کنیم.
قانونی  کرد:  بیان  همچنان  مجلس  عضو  این 
که تصویب شده است )قانون حق دست رسی 
جنبۀ  هیچ گونه  و  است  خنثا  به اطالعات(، 
که  دلیل  به این  باشد؛  داشته  نمی تواند  عملی 

ماده های آن هم دیگر را نقض می کند.
قانون آمده  این  پانزده  مادۀ  او اضافه کرد: در 
است، »ارایه اطالعات در حاالت ذیل ممنوع 
حاکمیت  استقالل،  که  صورتی  در  می باشد: 
و  منافع  و  ملی  امنیت  ارضی،  تمامیت  ملی، 
مصالح ملی را به خطر مواجه گرداند.« در حالی 
که مسووالن فعلی هیچ تعریفی از منافع ملی، 
ملی  مصالح  و  ملی  ارضی، حاکمیت  تمامیت 
ندارد و اگر هم دارند هر جناح سیاسی برای 

خود تعریف جداگانۀ دارد.
دست رسی  حق  قانون  تمام  داشت:  اظهار  او 
این  پانزدهم  مادۀ  سوم  فقرۀ  را  به اطالعات 
است:  آمده  ماده  این  در  می کند،  نقض  قانون 
حیثیت  و  آبرو  مال،  جان،  صورتی که  در 
اطالعات  ارایه  گردد،  مواجه  به خطر  شخص 
مسوول  صورت،  این  در  می باشد؛  ممنوع 
و  آبرو  که  کند  ادعا  می تواند  به راحتی  فاسد 
از  آن صورت  در  است،  در خطر  حیثیت اش 

دادن اطالعات خود داری می کند.
قانون حق دسترسی بهاطالعات دارای 6 فصل 
و  بهخبرنگاران  قانون  این  است.  ماده   32 و 
بهاسناد  تا  میدهد  اجازه  تحقیقی  نهادهای 

دولتی دست رسی داشته باشند.

در سال های گذشته نبود این قانون مشکالتی 
زیادی را برای خبرنگاران در تهیه گزارش های 
این  که  اینک  اما  بود،  کرده  ایجاد  تحقیقی 
مسووالت  گفتۀ  به  است  شده  توشیح  قانون 
نهادهای رسانه یی، حکومت بودجه یی را برای 

عملی شدن این قانون در نظر نگرفته است.
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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

     جامعۀ جهانی : حمایتی فرصت ساز
محدودیت ها  وجود  با  جهانی  جامعۀ  معتقدند  برخی 
و عملکرد قابل نقدی که دارد، اما تا کنون جزو منابع 

قابل اتکای زناِن افغانستان به شمار رفته است. 
گفته  که  “با وصف چالش هایی  نظری می گوید:  نعیم 
شد، حمایت گستردۀ جامعۀ جهانی به  عنوان فرصتی  
خوب برای زنان مطرح است. حضور رسانه های آزاد، 
نهادهای  و  دانشگاهی  نهادهای  نسبی،  مدنی  جامعۀ 
تعلیمی، فرصت هایی هستند که اکنون در اختیار زنان 

است”.  
عاصف حسینی نیز معتقد است: “تنها راه هایی که پیش 
غیردولتی  نهادهای  به  مراجعه  دارد،  قرار  زنان  روی 
و بین المللی است؛ به این دلیل که این نهادها چندان 
نظام  و  سنتی  جامعۀ  نبایدهای  و  بایدها  به  پایبند 
مردساالر نیستند و تا اندازه یی هم به ارزش های حقوق 
بشری و مخصوصًا مسالۀ حق و مطالبات زنان احترام 
می گذارند. این نهادها حداقل کاری که می توانند انجام 
دهند این است که صدای قربانیاِن خشونت را به گوش 
جهانی  جامعۀ  طریق  آن  از  تا  برسانند  جهانی  جامعۀ 
وارد  فشار  امور  اصالح  برای  افغانستان،  دولت  روی 

کند”. 
نهادهای  بعضی  و  “دولت  می گوید:  بینش  عبدالجلیل 
ملی و بین المللی نیز در این راستا می توانند به عنوان 
این  از  کدام  هیچ  اما  شوند،  شناخته  اتکا  قابل  مراکز 
را  حامی  نقش  صرفًا  و  نیستند  تضمین کننده  مراکز 

دارند”. 

     تکیه بر توانمندی های تک تِک زنان
برخی نیز در شرایط امروزین جامعۀ افغانستان به این 
نتیجه رسیده اند که تنها باید به زنان  و توانمندی های 

آن ها اتکا کرد. 
بر  تکیه  جز  به  “من  می گوید:  قادری  حمیرا 
توانمندی های شخصی خودم، قدرت و جایگاه برتری 
ندارم که به آن پناه ببرم”. ملکه ثریا افغان یار نیز معتقد 
است: “به نظر من بزرگ ترین منبع و مرکز، نیروی ارادۀ 
خود زنان هستند. زنان باید پیش قدم شوند و واقعًا در 

همۀ عرصه ها حضور فعال داشته باشند”. 
دولت  عملکرد  به  بدبینی  با  مشعوف  یعقوب  محمد 
می گوید: “به نظر من، زنان تا خودشان به همبسته گی و 
همگرایی روی نیاورند، هیچ کس هیچ کاری نمی تواند 
بکند. زنان باید به نیروی خود متکی باشند. بزرگ ترین 
منبع قابل اتکا برای پیشبرد مطالبات زنان، فعالیت های 
مدنی خود زنان برای کسب حقوق شهروندی است. 
کارهای  این که  برای  بدبینم؛  دولت  حمایت  به  من 
حالتی  و  شعاری  جنبۀ  بیشتر  زنان  حوزۀ  در  دولت 

سمبولیک دارد”. 
فردی  توانمندی های  است  معتقد  نیز  کریمی  صحرا 
قابل بازپس گیری نیست: “انسان منبع رسیدن به همه 
چیز است. اگر بخواهیم دیگران را نردبان قرار دهیم، 
یک روز می شکنند، ولی وقتی دانش، پشتکار، توانایی، 
جایگاه  به  رسیدن  عوامل  تعهد،  و  مسوولیت پذیری 
مطلوب باشد، هیچ کس آن ها را از ما گرفته نمی تواند. 
هر چیزی را می توانند از شما بگیرند، ولی اندیشه را 
متالشی  را  مغز  و  کنند  شلیک  تیری  مگر  نمی توانند؛ 

کنند، یا ما را دیوانه کنند”.
“الگوسازی و داشتن  معتقد است:  نیز  بهروزیان  رفیع 
است  عنصری  جامعه،  در  سرشناس  و  موفق  زناِن 
تسریع  را  زنان  ذهِن  شدن  روشن  و  بلوغ  روند  که 

می بخشد”.
ضیا مبلغ نیز با انتقاد به عملکرد سازمان های غیردولتی 
کشور  در  زنان  مسالۀ  می کنم  فکر  “همیشه  می گوید: 
است؛  شده  زده گی  ان.جی.او  نام  به  پدیده یی  گرفتار 
سبب  پدیده  این  مؤسسه سازی.  روند  یا  پروسه  یعنی 
شده که به ویژه در سطح جامعۀ مدنی، یک تعداد از 
این زنان ریشۀ  تربیت کنیم بدون آن که  را  زنان نخبه 
کافی در درون اجتماع یافته باشند. اگر ارتباط با اجتماع 
بیشتر شود و گروه هایی که به حاشیه رانده شده اند مثل 
استادان زن دانشگاه ها و دانشجویان دختر، معلمان زن 
و بانوانی که در اتحادیه ها کار می کنند، بتوانند به نوعی 
وارد صحنه شوند و از حقوق زنان به طور فعاالنه و 
روشمند دفاع کنند، فکر می کنم وضعیت زنان به طور 

تغییر  موقت،  و  شعارگونه  صورِت  به  نه  و  حقیقی 
خواهد کرد”.

     تأثیرگذاری نهادهای دینی 
دینی  قرائت های  و  مذهبی  افراطیون  که  همان گونه 
افغانستان  در  زنان  حقوق  نقض  موجب  توانسته اند 
این کشور، برخی  نفوذ مذهب در  به  با توجه  شوند، 
از فعاالِن این حوزه از اهمیت اصالحات دینی سخن 

می گویند. 
عبدالحفیظ منصور، یکی از منابع مهم را دین می داند: 
“اصالحات گستردۀ دینی می تواند برای پیشبرد حقوق 
از  منابر  در  باید  باشد.  مفید  بسیار  زنان  مطالباِت  و 
حقوق زنان و جایگاه زنان در اسالم با مردم صحبت 
شود. هم زمان باید دیگر کشورها مانند اندونزی، مالزی 
و هند را الگو قرار دهیم و ببینیم هویت زن در دیگر 
جوامع اسالمی از چه ویژه گی هایی برخوردار است”. 

حضور  با  البته  نکته  همین  به  هم  محقق  کاظمیه 
پُررنگ تر خود زنان اشاره دارد: “جامعۀ ما خواسته یا 
ناخواسته جامعۀ سنتی مذهبی است. ما باید نهادهای 
و  بیندیشند  زنان  به  که  کنیم  وادار  را  مذهبی  قدرِت 
همچنین  باشند.  داشته  بازنگری  سنت ها  در  نوعی  به 
تشویق  دینی  مباحث  آموختن  به  را  زنان  از  تعدادی 
کنیم تا قدرت استدالل و مباحثه با مردان را به نفع زنان 

در امور دینی داشته باشند”.
بر  را  دینی  نهادهای  کردن  درگیر  وظیفۀ  نظری  نعیم 
زمینه  چند  در  باید  هم  “دولت  می بیند:  دولت  دوش 
کارهای مشخص انجام دهد؛ برای مبارزه با قرائت های 
تندروانۀ دینی ساختارهایی ایجاد شود که برداشت های 
مردم را از دین متحول کند. باید روشن فکران دینی فهِم 
نو از دین را ارایه کنند و از سوی دولت حمایت شوند، 
تا بتوانند تروریستان را از نگاه دینی خلع سالح کنند”.

فعالیت ها هنوز عمیق نشده اند
برای  اتکا  قابل  مرکزی  و  منبع  وجود  به  قایل  برخی 
نیستند.  افغانستان  در  زنان  مطالبات  و  حقوق  پیشبرد 
معتقدند:  فخری  غالم حسین  جنرال  چون  نیز  برخی 
زنان،  مطالبات  و  حقوق  پیشبرد  برای  داخلی  “منابع 
به  متکی  زنان صرفًا  تا حال هم  بسیار محدود است. 

منابع و مراکز خارج از کشور بوده اند”. 
کاوه جبران به سطحی بودِن فعالیت ها اشاره دارد: “اکثر 
نهادهایی که در زمینۀ احقاق حقوق زنان کار می کنند، 
فعالیت هایی بسیار سطحی و نمایشی دارند و به دنبال 
همچنین  هستند.  خویش  گروهی  و  شخصی  منافع 
کار  چندان  دارد،  زنان  نام  به  وزارتی  حتا  که  دولت 

بزرگ و بنیادینی برای زنان انجام نداده است”.
مسعود حسن زاده بر اساس تجربۀ یک دهۀ گذشته معتقد 

است اشخاص و نهادهای موجود نمی توانند کاری از 
از کمک های قدرت های  بودجه  “این همه  ببرند:  پیش 
اندک ترین  که  است  شده  برنامه هایی  صرف  بزرگ، 
هنوز  است.  نداشته  زنان  زنده گی  وضعیت  بر  تأثیری 
خشونت در بدترین اشکال آن اعمال می شود. زیرا نه 
برای  برنامه یی  نفوذ،  با  اشخاص  و  افراد  نه  و  نهادها 
مدیران  ندارند.  زنان  وضعیت  واقعی  و  بنیادین  تغییر 
سطح باال، هیچ برنامه و میلی به تغییر و بهبود وضعیت 
هم  زیرمجموعۀ شان  اشخاص  و  نهادها  ندارند،  زنان 
تنها دلخوِش اعانه ها و راه اندازی کمپین ها و سمینارها 

و ورکشاپ های سمبولیک هستند”.
را  اتکا  قابل  مراکِز  این  وجود  عدم  محقق،  کاظمیه 
همیشه گی نمی داند: “مراکز قابل اتکا را باید ایجاد کرد. 
از  پاره یی  خواهان  تشیع  قانون  در  ما  مثال  عنوان  به 
با  نداشتیم و  قابل اتکا  اما هیچ مرکز  اصالحات بودیم 
حمایت جامعۀ جهانی توانستیم تا حدودی این مشکل 
را برطرف کنیم، اما وقتی ما این مراکز قابل اتکا را در 
نمی توانیم  که  نیست  معنا  این  به  نداریم،  افغانستان 

داشته باشیم”. 
     از هر امکانی باید بهره جست

مترقی  نیروهای  زنان،  خواسته های  به  دستیابی  برای 
فراخور  به  هریک  و  واقع گرایانه  نگاهی  با  کشور 
اتکا  شایستۀ  را  منابعی  و  امکانات  خود،  تجربه های 
معرفی می کنند و برخی سعی دارند بهره های الزم را 
مدنی  نهادهای  برخی  ببرند.  آن ها  از  حاضر  حال  در 
خاصه  اجتماعی  حوزۀ  در  فعال  سازمان های  مانند 
حقوق زنان را گرچه قابل نقد ولی اثربخش تر از دیگر 
نهادها می دانند. برخی نیز معتقدند به علت عدم قدرت 
نهادهایی  پارلمان و  از  باید  نهادهای مدنی،  این  کافی 
مانند وزارت امور زنان و حتا برخی از نهادهای دینی 
هم کمک گرفت؛ چرا که همسو کردن آن ها با مطالبات 
دارند،  که  پایگاهی  و  قدرت  دلیل  به  جامعه  در  زنان 

تأثیرات مهمی خواهد داشت. 
اگر از نهادها و سازمان ها بگذریم، تکیه بر توان مندی های 
تک تِک زنان هم برای بسیاری مایۀ دل گرمی و تغییر 
محسوب می شود و حتا می  توان گفت این خوداگاهی 
و تحرک در زنان بیش از هر نهادی قابل اعتماد خوانده 
پایه های  با حضور و حمایِت مردان،  البته  می شود که 

محکم تری نیز خواهد یافت. 
نمایشی  به  که  هستند  نیز  عده یی  میان  این  در  گرچه 
اتکا در  قابل  منابع  بودن و عدم وجود  بودن، محدود 
شرایط امروزیِن افغانستان اعتقاد دارند، اما وجود برنامۀ 
منسجم برای تغییر بنیادین وضعیت زنان در جامعه را 
ضروری می دانند و ایجاد این منابع را از وظایف فعاالِن 

حوزه های مختلِف جامعه برمی شمرند. 
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برگردان: مریم شرافتی
مقدمه و توضیح مترجم 

مارسل  و  وولف  ویرجینیا  جویس،  فاکنر،  چون  نویسنده گانی 
پروست، ذهنی پیچیده دارند و نباید انتظار داشت که رمان های شان 
ما  نگاه  است  توانسته  پروست  باشد.  آسان  آن ها  و خواندن  ساده 
برای همه چیز،  به خاطر جست وجویش  تغییر دهد؛  به جهان  را 
خاطر  به  احساساتش،  به خاطر  اندیشه،  و  داستان  تلفیق  خاطر  به 
باالخره  و  احساس  هر  و  اتفاق  هر  تنوع  و  تعدد  دربارۀ  ذهنیتش 
زنده گی  ما  پیرامون  جهان  در  که  نقاب داری  الهگان  به خاطر 
معاشرت هایش  و  تجربه ها  پروست،  زنده گی  لحظات  می کنند. 
پیچیده گی  همین  و  داشتند  او  پردرد  در سرنوشت  به سزایی  تاثیر 
افکار و تجربیاتش است که پایه و در واقع ساختار رمان سترگ در 
جست وجوی زمان از دست رفته را تشکیل می دهند. او نگارش در 
جست وجوی زمان از دست رفته را در جون 1908 و به قصد یک 
رمان شصت وپنج صفحه یی آغاز می کند؛ اما زمانی که در 11 مارچ 
1913 آن را به نشر گراسه می سپارد تا با هزینۀ شخصی اش چاپ 
شود، چیزی در حدود 12 دفتر است. نگارش رمان تا سال 1922 
به طول می انجامد، اما انتشار آن تا سال 1927 به طول می انجامد. 
امروز  مانند  را  او  پروست می زیست، هرگز  شاید در دوره یی که 
حتا  که  این ست  است،  اهمیت  حایز  آنچه  اما  نداشتند،  دوست 
کسانی که آثارش را نمی خوانند به او احترام می گذراند. پروست به 
ما می آموزد که برای بیان چیزها کلمات دقیق انتخاب کنیم. همتای 
پروست در شهرت و محبوبیت سلین است که در شمارۀ زمستان به 
این نویسنده پرداخته شد. این دو از نویسنده گان محبوب فرانسوی 

در قرن حاضر هستند.
مارسل پروست در 18 اکتوبر 1922 ، در ساعت چهار و نیم بامداد 
مقالۀ  شد.  سپرده  به خاک  پرالشز  در  اکتوبر   22 در  و  درگذشت 
لیترر شماره 35/  مقاالت مجلۀ مگزین  از  ترجمۀ بخش هایی  زیر 

1997 می باشد. 
نخستین ترجمۀ رمان پروست به انگلیسی در سال 1920 زیر عنوان 
عنوان  این  شد.  منتشر   Remembrance of Things past
برگرفته از بخشی از یک غزل شکسپیر است. حتا خود پروست هم 
از ترجمۀ انگلیسی جلد اول به نام Swan’s Way به شگفت آمد، 
اما دربارۀ صحت و دقت عنوان اصلی تردید داشت. در واقع ترجمۀ 
 Souvenir des choses Perdues این عنوان به زبان فرانسه
به  نیست و عنوان رمان می بایست  برگردان صحیحی  می شود که 
Search of lost Time برگردانده شود. اما مجدداً در سال 1981 
بر اساس چاپ پلیاد)1954(  تصحیح  ومنتشر شد. نکتۀ قابل توجه 
این است که بعد از ترجمۀ رباعیات خیام مشهورترین ترجمه در 
ادبیات انگلیسی است. اما ترجمۀ بعدی این اثر که در آغاز دهۀ 50 
میالدی به به چاپ رسید، به زبان ژاپنی بود ـ پروست در جاپان 
نویسنده یی   دشوارفهم تلقی می شود- و گفتنی است که ده مترجم 
در این ترجمه همکاری داشتند. دومین ترجمه در آغاز دهۀ هشتاد 
به همین سیاق منتشر شد. اما سومین ترجمه که از سال 1966 آغاز 
شده و قرار بر این است که هر سال فقط یک جلد از آن منتشر شود 
و مجموعًا در شانزده مجلد چاپ شود. مترجم جدید می گوید که 
جمالت طوالنی در زبان جاپانی غیرقابل فهم می شوند. بنابرین باید 
دقت شود که دو نکته در ترجمه رعایت شود؛ یکی دقت و دیگری 
رسا بودن واژه گان پروست. زیرا ضرب آهنگ جمالت و تسلسل 
تصاویر و احساس ها باید به درستی منتقل شود و عالوه بر این ها، 
انتقال درست فلسفه پروست است. زیرا مناظر  مهم ترین موضوع 
و اشخاص در رمان همان قدر که در مکان اند در زمان نیز واقع اند 
با تجزیه و  و جاپان به دلیل داشتن میراث بودایی اش  به راحتی 
ترکیب دایم شخصیت ها و منش آن ها در طول زمان کنار می آید، 
چون تمایل دارد که خود را به دست زمان بسپارد و تسلیم آن شود.
شاید امروزه پروست به نوعی سمبول فرانسه باشد، چرا که تمام 
به  عشق  است.  یافته  تجلی  او  در  فرانسوی  سنت های  و  آداب 
فراوان،  احساسات  روشن فکرانه،  تحلیل های  و  تجزیه  معماری، 
دلبسته گی به نقاشی و مجسمه سازی و... . از دیگر سو در نوشتار 

تا  از هومر و افالطون گرفته  پروست همه بزرگان حضور دارند؛ 
تولستوی و داستایوفسکی.

وجود  غرب  در  که  چیزهایی  تمام  گفت  می توان  کلی  طور  به 
دارد، در آثارش منعکس می شود و پایان می گیرد. از ویژه گی های     
شخصیت پروست می توان به حساسیت او در برابر صدا و عالقۀ 

غیرطبیعی و دیوانه وار به مادرش است.
بود که در  باور  این  بر  نیاز داشت، زیرا  فراوان  به عشق  پروست 
دوست  می ورزد.  عشق  یک سویه  احساسی اش  و  عاطفی  روابط 
داشت که آثارش خوانده شود و این شاید یکی از دالیلی است که 
بخش هایی از نوشته هایش را در مجله های عامه پسند چاپ می کرد. 
در ابتدا خبرنگار محافل اشرافی بود ـ همکاری با روزنامۀ فیگارو 
ـ و بعد از آن نویسنده یک رمان روان شناختی که در سال 1919 
می شود:  معرفی  چنین  نهایت  در  و  می شود  گنکور  جایزۀ  برنده 

آفریننده و شاعر.
جامعۀ  باالی  قشرهای  تحول  راوی  که  بلند  رمان  یک  نویسنده 
پاریسی در مدت نیم قرن)1920 ـ 1870( یا به عبارتی موجزتر یک 

رسالۀ زیبایی شناسی است در ُفرم و قالب داستان.
    موضوع رمان :

عنوان رمان در جست وجوی زمان از دست رفته و دارای موضوعی 
سه گانه است:

استعداد  شدن  پیر  از  قبل  کمی  راوی  راوی:  شدن  پیر  الف( 
نویسنده گی اش را کشف می کند؛ به گونه یی که رمان با صداهای 
مختلف، زنده گی کسی را که من نامیده می شود، روایت می کند که 

همان نویسندۀ رمان است.
ب( پیر شدن شخصیت ها: با تغییرات جسمانی و روانی آن ها همراه 

است.
ناپدید شدن  یا  اجتماعی، زوال  ارتقای  تغییر و تحول محیط:  ج( 
شخصیت ها، ظهور آدم های ناشناس، تغییر موقعیت و روابط آدم ها 
در جامعه یی که مجموعه یی است از آدم های ناهمگون اما در عین 

حال نیز اجتماعی منسجم است.
    تازه گی در محتوا : 

از  زمان  است:  کلمات  با  بازی  گونه یی  به  نیز  رمان  دیگرسو،  از 
دست رفته، زمان بازیافته. 

الف( زمان از دست رفته : زمانی است که گریخته است و حتا با 
یادآوری اش هم اجازۀ بازسازی اش فراهم نیست. در حقیقت زمانی 

است که به کارها و اشتغاالت بیهوده گذراندیم. 

ب( زمان باریافته : گذشته احیا شده است؛ زمانی است که راوی 
آن را تلف نخواهد کرد؛ لحظه یی است که راوی تصمیم به آفرینش 
هنری گرفته و این دقیقًا همان زمانی خواهد بود که تصور می شد 
از دست رفته است. راوی آن را کشف اساسی می نامد و در واقع، 
زمان  به  رفته  دست  از  زمان  آن  سایۀ  در  که  است  اشراق  نوعی 
ادغام  نتیجۀ  جهان شمولی  یا  جاودانه گی  می شود.  وصل  بازیافته 
قدیمی  ادراک  پاسخ گوی  یکی  است.  متفاوت  و  جدا  لحظۀ  این 
از  سرشار  که  قدیمی  ادراک  آنی.  ادراک  پاسخ گوی  دیگری  و 
ارزش های عاطفی است که در تلفیق با زمان مادی جان می گیرد. 
با استعالی زمان و  یافتن به خویشتن  از آگاهی  که عبارت است 
در  که  انسانی است  نیست.  آگاهی  از  مانع  که  به عظمتی  رسیدن 

زمان غوطه ور است. 
زمانی که می خواهم رمان بنویسم، می کوشم تفاوت موسیقی پیاپی 

روزها را نشان دهم.

    تازه گی در سبک : 
زمان بازیافته تجربه یی است اساسًا شاعرانه و گریز از زمان مادی 
و  پیچیده  با جمالت  است  نثری  او،  بیان خاص  شیوۀ  اما  است. 
دشوار. این نثر، سرشار از تصویر است و از راه بازی با قیاس و 
تمثیل چشم اندازی وسیع پیش روی می گذارد. همه چیز میان دو 
قطب جریان دارد: کمدی و تغزل. یکی در زمان عینی و دیگری در 

زمان درونی و ذهنی.
پروست با شور و عشق به زبان به عنوان یک نوع وسیلۀ تداعی و 
افشاگر توجه می کند، نه فقط به عنوان یک وسیلۀ بیان. در سراسر 
کتاب با بوطیقایی سر و کار داریم که گاه تغزلی است و گاه طنزآلود، 
با ارجاعاتی به اساطیر یا نویسنده یی کالسیک مانند راسین. پروست 

با توجه به جریان های ادبی دوران خودش چنین است:
ـ یک ضد روشن فکر و طرفدار اشراق برگسونی.

ـ یک امپرسونیست مقید به حوادث زمان و مکان که احساساتی را 
که به موجودات و اشیا برمی گردد را تحلیل می کند.

این  کاماًل سمبولیک  آثار  است  معتقد  که  ـ یک ضد سمبولیست 
خطر را دارند که فاقد زنده گی و در نتیجه فاقد عشق هستند.

    ساختار اثر : 
ندارد؛  وجود  مداوم  روایت  بیستم  قرن  شاهکار  و  رمان  این  در 
لحظه هایی  هستند،  قصه ها  تکیه گاه  که  اساسی  لحظه های  زیرا 
هستند که در آن ها یک الیه از زمان رویدادها در مدت محسوس 
بیداری،  لحظه های  ناگهانی،  یادآوری های  مانند  می ریزند؛  بیرون 
خورده  پیوند  است  روایتی  اثر،  بی خوابی ها.  هنگام  خیال پردازی 
اُِورتور  یک  رمان  می نامد.  من  را  که خود  از کسی  لحظه  به یک 
)افتتاحیه( و یک فینال)خاتمه( دارد: نمایش برخی موتیف های مهم 
از آغاز)بیدار شدن در شب و تجربۀ اصلی زمان بازیافته( و درهم 
گرمانت ها  عصرانه  مهمانی  پایان)در  در  موتیف ها  اغلب  آمیختن 

راوی به انزوای خود می خزد تا به کار روی اثرش بپردازد.(
این رمان بر پایه مفهومی فراطبیعی از زمان استوار است و پروست 
و  زمان  غیرواقعی  سویۀ  دادن  نشان  با  تا  کوشیده  رمان  این  در 
خاطرات  بازیابی  و  یادآوری  طریق  از  آن  جریان  کردن  معکوس 
ابداع سبکی جدید از استبداد زمان بگریزد. این سبک با  در کنار 
پیچش های خود ذهن خواننده را فرا می گیرد، عالوه بر این جنبۀ 
می توان  کلی  طور  به  است.  استعاره  کاربرد  رمان  این  دیگر  مهم 

گفت که زمان خود یک استعارۀ وسیع است و این دگرگونی ها به 
تغییرات اجتماعی و فردی هم اشاره دارد.

پروست نیز مانند برخی از نویسنده گان قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم، غیرمستقیم و با پرهیز از رویارویی به وقایع می نگریست؛ 
را  استعاره  این  او  است.  استعاره  مناسب  شاید  بیشتر  که  نگرشی 
به کارگرفت تا چه گونگی پیوند تجربه ها را نیز بنمایاند. قابل ذکر 
هنری  منتقد  راسکین  جان  آثار  با  جوانی  در  پروست  که  است 
انگلیسی آشنا شد و آثارش را ترجمه کرد و از طریق او به ظرفیت 
استعاره پی برد. حالت ناتمام نوشته و چه گونگی پایان رمان که به 
شکلی غیرقطعی رها شده، راه تخیل را برای خواننده باز می گذارد 

که شاید استعاره یی از زنده گی باشد. 
ویژه گی دیگر رمان به دیدگاه های پروست نسبت به هنر، ادبیات و 
بیان مربوط می شود؛ پروست خود را نویسنده یی فاقد نیروی تخیل 

می نامد، این در حالی است که در آثارش تخیل با روشن بینی پیوند 
است.  روشن بینی  همان  سبک  واضح تر  عبارت  به  است.  خورده 
به عبارت ساده تر سبک؛ یافتن ابزاری است برای انتقال محتوا به 

مخاطب. 
پروست ساختار دستوری غیرعادی را ابداع کرد و از طریق نقطه 
را  خودش  ویژۀ  آهنگ  با  نوشته یی  نامتعارف،  ویرگول گذارِی  و 
دلیل  به  که  است  مواردی  از  شاید  این  و  کرد  ارایه  خواننده  به 
تفاوت ساختارِی میان زبان ها همیشه در ترجمه از کار در نمی آید. 
پروست در اوایل بهار اعالم می کند که نقطۀ پایان را بر نوشتۀ خود 
گذاشته است؛ می گوید: امشب کلمه پایان را نوشتم، حاال می توانم 
بمیرم. آیا این نقطه پایان بر جمالت به مفهوم مردن نیست؟! هر 
پاراگراف جهان کوچکی است که با دنیای کل رمان در ارتباط است 
اشیای  به  و سپس  می شود  آغاز  امور شحصی  با شرح  معموالً  و 
بی جان می رسد. آن چه قابل ذکر است این است که در این رمان 
اشیا اهمیت ویژه یی دارند؛ به عنوان مثال در یکی از بخش ها، چند 
صفحه به شرح نوشیدن چای و خوردن نوعی کلوچه اختصاص 
پدید  پرمعنا  و  جاندار  چنان  صحنه یی  ساده،  کنش  این  در  دارد. 

می آید که از جمله صحنه های مشهور ادبی جهان است.
در بخشی دیگر، نویسنده )راوی( بار دیگر در خاطرات گذشته اش 
تلخ بوسه یی  با روشن بینی مضاعف خود، تجربۀ  غرق می شود و 
شتابان و در معرض دید را با سایه های در های بستۀ زنده گی مقایسه 

می کند. 
پروست پیشتر در مقاله یی نوشته بود که استعاره میان یک تصویر 
و یک شی زمانی نیرومندتر می شود که تصویر بر شی منطبق شود. 
از  زمان  جست وجوی  در  رمان  در  پروست  مارسل  بدیع  سبک 
بسیاری  بر  که  است  شگفتی آفرین  و  جذاب  چنان  رفته،  دست 
می توان  جمله  از  گذاشت.  تاثیر  خودش  بعد  نویسنده گان  از 
روزانه اش  یادداشت های  در  که  کرد  اشاره  وولف  ویرجینیا  به 
قرار  آن  تاثیر  تحت  و  خواند  را  پروست  اثر  نمی توان  می نویسد: 

نگرفت. 
گاهی آینده با ما همان کاری را می کند که گذشته کرده است؛ مثاًل 
سوان با حالتی تسلیم و اندوهبار به ماه های تابستان می اندیشد که 

باید دور از اودت بگذراند.
این که  است.  استوار  مشترک  پدیده های  بر  تنها  ما  مشترک  درک 
موضوعی فرضی از هرگونه تحرک ذاتی مستثنا باشد، تغییری در 

این موقعیت ایجاد نمی کند.
از دیدگاه فلسفی، پروست تحت تاثیر برگسون بود و مانند جیمز 
جویس ـ همتای انگلیسی اش ـ نمی  توان شالودۀ رمان او را خالصه 
کرد به عبارت دیگر، رمانش شالوده یی ندارد که بتوان خالصه کرد. 
آثار پروست شبیه تابلویی امپرسیونیتی است که هر کسی برداشت 
رمانی های  خوانش  در  که  تردیدی  بنابرین  دارد.  آن  از  را  خود 
پروست به ویژه در  در جست وجو... به خواننده دست می دهد، از 
مزایای رمان است. پروست در نوشتن داستان این تصور را را برای 
و  غم  داستان شریک  در حین خواندن  که  می کند  ایجاد  خواننده 
شادی، اندیشه ها و حتا ناگفتنی های قهرمان داستان می شود و چنان 
این تصور را می آفریند که به قولی خواننده دیگر خود را کنار گود 
بلکه حس می کند خود وارد گود شده و جزء  احساس نمی کند، 

اشخاص داستان است. 
از طرفی درک حوادث و کشف روال منطقی آن ها به عهدۀ خواننده 
است. خواننده باید در طول خواندن از میان اندیشه های گوناگون 
شخصیت ها، ماهیت اصلی آن ها و هم چنین روند اصلی داستان را 

کشف کند. 
شک  هیچ  نویسنده  نوزدهم،  قرن  در  شده  نوشته  داستان های  در 
هر شخصیت  ورود  با  و  نمی کند  ایجاد  برای خواننده  شبهه یی  و 
طبقۀ  شغل،  لباس،  می پردازد؛  او  معرفی  به  بالدرنگ  داستان،  به 
اجتماعی، رفتار و دیگر ویژه گی های او را به خوبی و به وضوح 
بهترین  اندیشه های شخصیت ها  پروست،  رمان  در  می دهد.  شرح 
این  ذهنیت مطلق در آثارش سبب شده که  معرف آن ها هستند. 
بسیاری از قوانین داستان های سنتی در هم بشکند. به عنوان مثال، 
شکلی  به  بلکه  نمی شوند،  روایت  مسسل وار  صورت  به  حوادث 
پیچیده و حتا گاهی با هرج ومرج کامل بازگو می شوند تا خواننده 
این بخش های مختلف و گاه وصله های ناجور را به هم وصل کند.

در نوشته های پروست، نویسنده غایب است و شخصیت ها به زبان 
خود و از دیدگاه خود وایع را تفسیر می کنند. دو عنصر زمان حال 
و زمان گذشته در این رمان هفت جلدی نقش مهمی دارند. زمان 
حال بر سراسر داستن سایه افکنده است و این در حالی است که 
به  است. می توان  پنهان  پیدا می شود و گاهی  زمان گذشته گاهی 
وقایع گذشته  تمام  زماِن حال  در چهارچوب  طور خالصه گفت 

منعکس می شود. 
از نخستین ستاینده گان پروست، ژان کوکتو و لوسین دوده) پسر 
دوده  لئون  همت  به  رمان  این  دوم  جلد  و  بودند  دوده(  آلفونس 
کلودل  پل  مقابل،  در  ربود.  را  گنکور  ادبی  جایزه  لوسین(  )برادر 
عوالم پروست را مردود شمرد، زیرا به گمانش جانی بسته، تهی و 
فاقد حماسه و هرگونه تعالی بود. فرانسوا موریاک علی رغم ستایش 
اما  فاقد خداست.  دنیایش  که  داشت  این  از  تأسف  پروست  هنر 
آندره ژید که بزرگترین خطای ادبی قرن را مرتکب شده بود در 
مقایسه میان پروست و بالزاک از اظهار نظر صریح امتناع ورزید. 
لویی آراگون و آندره برتون و کاًل سوریالیست ها پروست را تحقیر 
کردند و همانند جیمز جویس و داستایوفسکی ارزشی برایش قایل 
نبودند. آن ها اصوالً از رمان نفرت داشتند حتا اگر نویسنده اش نابغه 

باشد. اما پل والری  نیز مانند کوکتو او را تحسین کرد.
 و در آخر آن که در جریان این جست وجوی زمان از دست رفته، 
اثری کاماًل اصیل و کاماًل اخالقی خلق کرده که تصویر  پروست 
میان  از  می دهد.  ارایه  زوال  به  رو  جامعۀ  یک  از  روشنی  بسیار 
هزارتوهای خاطره، شرح زنده گی سوان، ساکنان آن شهر کوچک، 
مادرش،  با  کوچک  پسر  رابطۀ  مالیخولیایی،  عمه یی  روز  و  حال 
سیال  زبانی  با  پاریس  در  زنده گی اش  و  سوان  ازدواج  ماجرای 
روایت می شود. ما این آدم ها را هم در جوانی شان می بینیم و هو در 
ایام پیری. این ادغام زمان گذشته و حال ما را از گذشت زمان آگاه 
می سازد و پروست با قلمی بی نظیر ارزش های جامعۀ اشرافی را به 
شکلی ظاهری و تقلبی به ما باز می نمایاند و آن ها را به مثابه نقابی 
می داند که در پس آن واقعیتی مهیب پنهان شده است. به راستی که 

شاید پروست آیندۀ همه ما باشد.
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رهبران حکومتی در نشستی در خصوص مسایل کالن 
کشوری با اعضای شورای ملی مشورت کردند. 

عبداهلل  ابتدا  نشست  این  در  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
شرایط  در  حکومت  که  گفت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
دشوار گام های بزرگی در راستای دفاع از کشور، تأمین 

امنیت و ثبات، اصالحات و رفاه برداشته است.
وی افزود که سه سال قبل کابینۀ افغانستان سالنگ را 
و  بود  نموده  تعیین  ولت  کیلو   500 برق  انتقال  مسیر 
بررسی  را  مذکور  پروژه  اسناد  تمام  کمیسیون موظف 
ابراز آرزومندی کرد که این بررسی  خواهد کرد. وی 
در روشنایی قانون و امکانات موجود تمام سواالت و 

خواست های مردم را حل خواهد کرد.
سپس، رییس جمهور غنی صحبت نمود و از هماهنگی 
مسایل  در  آنان  مشورت های  و  ملی  شورای  دوامدار 
ملی تشکری کرده، گفت که اعتماد دو جانبه، هماهنگی 
و همکاری باعث می گردد که همه ما به جهت واضح، 
نماییم و خواست  نماینده گی  از ملت  اعتبار  اعتماد و 

های آنانرا برآورده سازیم.
نشان کرد که مشوره در مسایل  رییس جمهور خاطر 
عمده ملی یک اصل می باشد و امید است که روابط 
ما با شورای ملی و مردم، باور ما را به این اصل تثبیت 

نماید.
کنفرانس  موفقیت  برای  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
اعتماد سرتاسری سیاسی  باید  بروکسل  های وارسا و 
ایجاد شود و به وجود آوردن این  فضا وظیفه تاریخی 

شورای ملی است.
رییس جمهور برای مبارزه با فساد به پالن همه جانبه و 

سرتاسری تاکید کرد و گفت که بدون آن اعتماد ملت 
و جامعه بین المللی جلب نمی گردد.

رییس جمهور غنی گفت که برای اینکه اولویت های 
ما زیر سوال نرود، پس باید یک بحث واضح در رابطه 
که  افزود  باشیم. وی  داشته  انکشافی  های  اولویت  به 
منحیث یک ملت واحد، تحرک در هر نقطه افغانستان 

را باید پیشرفت و ترقی تمام افغانستان بدانیم.
رییس جمهور تصریح کرد که در سال جاری پیشنهادات 
صندوق بین المللی پول این است که افغانستان حد اقل 
چهار در صد رشد اقتصادی می تواند داشته باشد. وی 
منابع  از  استفاده  و  خودکفایی  طرح  اساس  بر  افزود 
اقتصادی  مشکالت  از  شدن  بیرون  حال  در  خویش، 
هستیم، اما زیربنا باید به یک بحث منطقی، اصولی و 

اینکه فضای گروگان گیری  نه  همه جانبه مبدل شود 
به وجود آید.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: ملت که تاریخ پنجهزار 
ساله دارد، آن ملت توهین نمی گردد، ما باید خود را 
خود مان توهین نکنیم. وی افزود که ما ملت پر افتخار 
و  سرتاسری  ملی،  که  است  این  ما  افتخار  و  هستیم 

افغانستان شمول فکر می کنیم.
وی افزود که به 10 والیت که در سال های اخیر توجه 
کمتر صورت گرفته است، می خواهم که مسوولیت و 
وکالت خاص آنها را برای من واگذار کنید، این طور 
نمی شود که در قرن های مختلف زنده گی کنیم، ما 

باید همه اصولی فکر نمائیم.
کاغذ  از  را  ها  پروژه  ما  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 

گذاشتیم،  را  تاپی  اساس  رسانیدیم،  تطبیق  مرحله  به 
با  افتتاح گردید، چند روز بعد من  پروژه کاسا 1000 
ایران قرارداد چابهار  صدراعظم هند و رییس جمهور 
را به امضا می رسانیم. به ترکمنستان قناعت دادیم که 
جدید  لین  یک  هرات  و  کندهار  به  هرات  طریق  از 
برق تمدید گردد. در ماه عقرب سال روان خط آهن 
ترکمنستان با آقینه وصل خواهد شد و از آنجا آنرا به 

شیرخان بندر امتداد خواهیم داد.
رییس جمهور غنی گفت که با پنج کشور دیگر به این 
نتیجه رسیده ایم که راه ابریشم تنها از آسیای مرکزی 
نگذرد بلکه از مسیر افغانستان به ترکمنستان و همچنان 
با ایران و چین وصل گردد. وی افزود که تاجکستان 
از  مرکزی  آسیای  های  کشور  سایر  مانند  خواهد  می 

طریق افغانستان به جنوب آسیا راه یابد.
رییس جمهور کشور گفت که فیصله انتقال برق 500 
کیلو ولت سه سال قبل از سوی کابینه افغانستان صورت 
گرفته بود. در آن زمان به اساس پیشنهاد اسماعیل خان 
موظف  های  هیئت  فهیم،  مارشال  مرحوم  منظوری  و 

مسیر انتقال آنرا سالنگ تعیین کردند.
کابینه  فیصله های  تمام  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
پنج  از  بامیان  به  شده  وعده  برق  که  کنید  مشاهده  را 
میگاوات بیشتر نبوده است و ما به اساس طرح جدید 

300 میگاوات برق به بامیان می دهیم.
رییس جمهور گفت که به اساس پالن قبلی برای بامیان 
در سال 2022 برق تامین می گردید، مگر ما همزمان با 
و  بیشتر  برق  بامیان  برای  سالنگ،  مسیر  از  برق  انقال 

مطمئن تر تامین خواهیم کرد.
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اعضای  اسامی  اعالم  ضمن  افغانستان  جمهوری  ریاست 
کمیسیون بررسی پروژه توتاپ، اجرای آنرا منوط به اعالم 

نتیجه کمیسیون مذکور اعالم کرد.
مسیر  بررسی  ملی  کمیسیون  اعضای  حکم  اشرف  محمد 
خط انتقال برق 500 کیلوولت از پل خمری به ارغندی را 

صادر کرد.
بر اساس این حکم هرگونه برنامه یی برای اجرای توتاپ تا 
تکمیل بررسی و مشخص شدن نتیجه آن از سوی کمیسیون 

ویژه به حال تعلیق درآمده  است.
ریاست این کمیسیون را محمد همایون قیومی و عضویت 
آن را برنا کریمی، فیض اهلل ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسداهلل 
سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی 
الماس زاهد، حسیب اهلل کلیمزی، استاد محمد اکبری، سید 
عمر  حضرت  و  مراد  عبدالستار  نادری،  منصور  سعادت 

زاخیل وال دارند. 
این اقدام درحالی صورت می گیرد که قرار است امروز در 
کابل راه پیمایی میلیونی در اعتراض به تغییر مسیر لین برق 

صورت گیرد. 
تغییر مسیر پروژۀ توتاپ از بامیان-میدان وردک به سالنگ از 

چند روز به این طرف اعتراض های گسترده یی را در کابل و 
برخی از والیات به دنبال داشته است.

فراخوان این تظاهرات از هفتۀ قبل در شبکه های اجتماعی 
ورودی  َدرِ  مقابل  در  معترضان  گفته می شود  و  نشر شده 

ارگ ریاست جمهوری تجمع خواهند کرد.
کرده  نام گذاری  بزرگ«  »دوشنبۀ  را  روز  این  معترضان 
رسیدن  و  تاریکی  از  نفرت  آن ها  رویای  که  گفته اند  و 

به روشنایی است.
غنی  رییس جمهور  که  شد  جنجالی  زمانی  موضوع  این 

دستور عبور مسیر توتاپ را از مسیر سالنگ صادر کرد.
توتاپ یکی از پروژه های مهم برق برای افغانستان است. 
این لین، برِق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان 

و افغانستان به پاکستان انتقال می دهد.
این خط برق از سنگ تودۀ در تاجیکستان شروع می شود، 
از نزدیک شیرخان بندر وارد افغانستان شده، از شهرهای 
قندز، مهاجر، بغالن، و پل خمری عبور کرده و در دوشی 

وارد سلسله کوه های هندوکش می گردد.
بر اساس این پروژه، 500 کیلوولت برق زنده در ساعت، 
از کابل و  با عبور  به پل خمری می آید و  از مسیر شبرغان 

ننگرهار به پاکستان صادر می شود. پس از توافق بر سر این 
طرح، مطالعه کار میدانی آن به داوطلبی بین المللی گذاشته 
شد، در نهایت شرکت آلمانی فیشنر برندۀ نهایی آن اعالن 

شد.
 شرکت فیشنر، یکی از کمپنی های معروف جهانی است و 
گفته می شود که ماستر پالن برق کشورهای چین و پاکستان 
و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را نیز این شرکت 
انجام داده و ماستر پالن برق افغانستان را نیز این شرکت 

بازبینی کرده و به اتمام رسانیده است.
این شرکت پس از مطالعه و بررسی های مختلف، دیدگاه ها 
و نظرهای خود را به سازمان ها و نهادهای دولتی مسوول 
در افغانستان ارایه داده که یکی از این موارد، توصیه به عبور 
لین برق توتاپ از مسیر بامیان است؛ اما گفته می شود که 
مقام ها در شرکت برشنا برخالف توصیه های کارشناسی شده 
این شرکت، تصمیم به عبور لین برق توتاپ از مسیر سالنگ 
گرفته است و رییس جمهور غنی نیز آن را تأیید کرده است 
که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری از شهروندان کشور 

شده است.
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روال غنی همسر رییس جمهور غنی در یک سخنرانی 
در انستیتیوت صلح ایاالت متحده امریکا در واشنگتن 
جهادی  رهبران  دیگر  و  حکمتیار  گلبدین  که  گفت 
پایان  که  گرفته اند  تصمیم  اگر  و  شده اند  پیر  اکنون 
آنان  به  باید  کنند،  سپری  کشورشان  در  را  عمرشان 

این اجازه داده شود.
او در این سخنرانی اش از وجود فساد، گفت وگوهای 
صلح، خشونت در برابر زنان و نیز تغییر در نصاب 

آموزشی معارف سخن گفت.
بانو غنی دربارۀ فساد گفت که حکومت کنونی فساد 
را از حکومت پیشین به ارث برده است؛ او به گونۀ 
مثال به فساد گسترده در وزارت معارف در حکومت 
گذشته اشاره کرد و گفت که وزیر معارف پیشین هر 
ریاست  او یک  برای  پاداش می داد،  به شخصی  گاه 

تازه ایجاد می کرد.
تالش های  بر  کشور  نخست  بانوی  غنی،  روال 

حکومت برای آوردن صلح تأکید ورزید.
او در پاسخ به پرسشی دربارۀ گفت وگوی حکومت 
در حکومت  مجاهدین  نقش  و  حکمتیار  گلبدین  با 
در  زنده گی صلح آمیز  آنان می خواهند  اگر  که  گفت 
افغانستان وجود باشد باید به آنان اجازه این کار داده 

شود.
حکمتیار  گلبدین  و  »مجاهدین  می گوید:  غنی  روال 
آنان  اگر  رسیده اند.  عمرشان  پایان  به  و  شده اند  پیر 
در  را  عمرشان  و  بیایند  افغانستان  به  می خواهند 
زادگاه شان به پایان برسانند، کار انسانی است که باید 
به آنان اجازه داده شود و شرط هایی برای شان گذاشته 
شود. گفت وگوها با این افراد صورت نمی گیرد. این 
افراد در رسانه ها بسیار سخن می گویند؛ زیرا خودشان 
را در حاشیه می بینند و جزو تصمیم گیرنده ها نیستند.«

زنان  برابر  بر محو خشونت در  نخست بانوی کشور 
تأکید می ورزد.

روال غنی می گوید که هرچند قدرت اجرایی ندارد؛ 
اما امیدوار است بتواند فضایی را برای زنان ایجاد کند 

که خودشان را ناامید نبینند.
با این همه بانوی نخست کشور می گوید که محاکمه 
قاتالن فرخنده عادالنه نبوده است و پروندۀ او در حال 

بررسی است.
روال غنی اظهار می کند: »ما دقیقًا می دانیم که عامالن 
قتل فرخنده که ها استند؛ اما تغییر ذهنیت زمان می برد 
و برخی از آنان از سوی افراد بسیار نیرومند محافظت 

می شوند.«
حکومت  که  معارفی  وزارت  می گوید  غنی  بانو 
وحدت ملی به ارث برده است بیش از 127 ریاست 

دارد که با همدیگر همکاری ندارند.
نیازمند  تأکید می ورزد که نصاب آموزشی کشور  او 

تغییر است.
 

در آستـانة«دوشنـبة بـزرگ«

تـوتـاپ تعلیـق شـد

روال غنی:

 اجازه دهید گلبدین پایان عمرش را در افغانستان بگذراند

غنی و عبداهلل با اعضای شورای ملی مشورت کردند

رییس اجرایی در چین:

به دلیل موضع خصمانة طالبان 

مذاکره یی با این گروه نداشته ایم
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعالم کرد 
که در حال حاضر هیچ مذاکره یی میان دولت و طالبان به 

دلیل موضع خصمانه این گروه صورت نگرفته است.
به گزارش شینهوا، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی افغانستان 
با طالبان گفت: در حال حاضر  در مورد مذاکرات صلح 
موضع  دلیل  به  طالبان  و  دولت  میان  مذاکره ای  هیچ 

خصمانه این گروه صورت نگرفته است.
مذاکرات  دور  چندین  برگزاری  از  پس  که  حالی  در 
نمایندگان چهار کشور تصمیم گرفته شد تا دور نخست 
شود  برگزار  اسالم آباد  در  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوی 
اما طالبان افغانستان با انتشار بیانیه ای این مذاکرات را رد 

کردند.
عبداهلل افزود: کشورهای دوست افغانستان تالش می کنند 
کشور  چهار  میان  زمینه طرحی  این  در  و  کنند  کمک  تا 

افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان وجود دارد.
وی ادامه داد: هدف این است که هر کشور از نفوذ خود 
استفاده کند تا مذاکرات صلح صورت بگیرد اما این برنامه 
هنوز به نتیجه مورد نظر به دلیل مسیر اشتباه طالبان نرسیده 

است.
رییس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد: وضعیت کنونی 
باز  را  صلح  مذاکرات  درهای  که  می طلبد  کشور  این 
بگذارد اما زمانی که جنگ تحمیل شود، چاره ای جز دفاع 

از خود ندارد.
به  نزدیک  آگاه  منبع  یک  پیش  چندی  همچنین 
ریاست جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که پاکستان 
جامه  چهارجانبه  قبلی  نشست های  در  خود  تعهدات  به 
این  پنجم  دور  در  افغانستان  دولت  نپوشاند،   عمل 

نشست ها شرکت نخواهد کرد.
تاکنون چهار مرحله از نشست های گروه هماهنگی چهار 
جانبه صلح افغانستان با میزبانی کابل و اسالم آباد برگزار 

شده است.
رییس اجرایی افغانستان قرار بود به پاکستان سفر کند اما 
به دلیل حمله مرگبار اخیر در کابل این سفر را به تعویق 

انداخت.
در حال حاضر عبداهلل در چین حضور دارد و قرار است 

با مقامات ارشد این کشور دیدار کند.
همچنین رییس اجرایی افغانستان برنامه دارد تا از ارومچی 

مرکز منطقه سین کیانگ بازدید کند. ACKU
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ورزش

رییس جمهور امریکا در نشستی با رهبران کشورهای شمال اروپا نسبت 
به تقویت حضور نظامی روسیه در شمال اروپا هشدار داده است.

باراک اوباما، در نشستی با رهبران 5 کشور شمال اروپا در کاخ سفید 
ضمن هشدار نسبت به حضور نظامی روسیه در شمال اروپا، تأکید کرد: 
ما در خصوص نگرانی مان نسبت به افزایش حضور نظامی تجاوزکارانۀ 

روسیه در منطقۀ شمالی اروپا، متحد هستیم.
اوباما افزود: ما بر این باوریم که شهروندان ما این حق را دارند که در 
آزادی و امنیت و به دور از تروریسم زنده گی کنند و اروپا جایی است 
که کشورهای کوچک تر نباید از سوی کشورهای بزرگ تر تهدید شوند.
برابر هرگونه  در  تا  است  آماده  واشنگتن  امریکا گفت:  رییس جمهور 
داد  خواهیم  ادامه  به مذاکره  ما  کند.  مقابله  روسیه  تجاوزکارانۀ  اقدام 
با روسیه هستیم، ولی در عین حال خواستار آن  به دنبال همکاری  و 
هستیم که مطمین شویم، روسیه فعالیت های نظامی خود را مطابق با 

تعهدات بین المللی اش انجام می دهد.
امریکا و 5 کشور شمال اروپا در یک بیانیۀ مشترک، نگرانی خود را 
از جمله وضعیت  بالتیک  منطقۀ دریای  اقدامات روسیه در  به  نسبت 
اقدامات تحریک آمیز توسط  اعالم نشده و  نظامی  تمرینات  هسته یی، 

هواپیماها و کشتی های روسی اعالم کرده اند.
این در شرایطی است که والدیمیر پوتین قول داده است تا همه تدابیر 
الزم برای پایان دادن به تهدیدات ناشی از سامانه های موشکی امریکا را 

که اخیراً در رومانی مستقر شده، اتخاذ کند.
پایان جنگ سرد  از  باالترین سطح پس  به  بین روسیه و غرب  تنش 
رسیده است. در این بیانیه مشترک آمده است: تحریم های اعمال شده 
علیه روسیه تنها زمانی لغو خواهد شد که شبه جزیرۀ کریمه به اوکراین 

بازگردانده شود.
بیانیه افزود: اشغال غیرقانونی و الحاق کریمه که ما با آن موافق  این 
نیستیم، تجاوز در دونباس و تالش برای بی ثبات کردن اوکراین مطابق 

با قوانین بین المللی نیست و نظم امنیتی اروپا را نقض می کند.

ادارۀ فـدرال پولیـس جنایـی آلمـان دربـارۀ گرایـش پناهنده گان 
گروه هـا  ایـن  به جمـع  سـلفی ها  نفـوذ  به دلیـل  به افراط گرایـی 

هشـدار داده و در ایـن بـاره ابـراز نگرانـی شـدید کـرد.
آلگماینـه سـایتونگ، ادارۀ فـدرال پولیـس جنایـی آلمـان دربارۀ 
گرایـش پناهنـده گان به افراط گرایی توسـط واعظـان افراط گرای 

اسالمی هشـدار داد.
روزافـزون  نفـوذ  دربـارۀ  آلمـان  پولیـس جنایـی  فـدرال  ادارۀ 

داد. هشـدار  پناهنـده  به گروه هـای  افراطـی  اسـالم گرایان 
هولگـر مونـش، رییـس ادارۀ فـدرال جنایـی آلمـان در ایـن باره 
کـه سـلفی های  می بینـد  را  ایـن خطـر  او  کـه  داشـت  اظهـار 
سـوء  آلمـان  در  پناهجویـان  اضطـراری  شـرایط  از  افراط گـرا 

اسـتفاده کننـد.
پناهنـده گان مسـلمان و جـوان در آلمـان همزمـان می خواهنـد، 
اعتقـادات و وظایـف مذهبـی خـود را انجـام دهند و اگـر آن ها 
در یـک مسـجد گرفتـار یکـی از وعـاظ سـلفی شـوند خطـر 

افراط گرایـی بـرای آن هـا به وجـود می آیـد.
مونـش دربـارۀ فعالیت هـای گروه هـای افراط گـرا در مسـاجد 
ابـراز نگرانـی شـدید کـرد. او. خواسـتار اقدامـات بیشـتر ائمـۀ 

جماعـات مسـاجد در مبـارزه بـا افراط گرایـی شـد.
آلمـان همچنیـن دربـارۀ  پولیـس جنایـی  فـدرال  ادارۀ  رییـس 
کیفیـت جدیـد خشـونت علیه پناهنـده گان هشـدار داده و تأکید 
کـرد کـه بـرای ما ایـن نگرانـی وجود دارد کـه کیفیـت این گونه 
تـا کنـون  یابـد. در سـال جاری میـالدی  افزایـش  خشـونت ها 
حـدود 45 حملـۀ آتش سـوزی بـه اقامت گاه هـای پناهنـده گان 

وجود داشـته اسـت.
از  ناشـی  افزایـش خشـونت های کالمـی  دربـارۀ  او همچنیـن 
تنفـر در اینترنـت هشـدار داده و گفـت: تعـداد این گونـه جرایم 
گـزارش شـده حدود سـه هزار مورد بوده اسـت. خشـونت های 
کالمـی می توانـد زمینه یـی بـرای حملـه به پناهنده گان باشـد. ما 

ایـن مسـأله را بسـیار جـدی می گیریم.

بارسلونا با برتری 3 بر صفر در برابر گرانادا توانست با قهرمانی فصل 
فوتبال اسپانیا را به سود خود خاتمه دهد. رئال نیز با دو ُگل رونالدو از 

سد الکرونیا گذشت.
هفتۀ پایانی اللیگا با برگزاری چهار دیدار ادامه یافت که در یکی از 
دیدارهای برگزار شده، گرانادا در خانه برابر بارسلونا به میدان رفت و 
با این که تا 20 دقیقه ابتدایی توانست مقاوت کند در دقیقۀ 22 روی 
همکاری نیمار و جوردی آلبا و ُگل زنی لوئیس سوآرس به ُگل رسید. 
تا  کرد  ُگل زنی  تیمش  برای  دیگر  بار  نیمۀ نخست  در  بازیکن  همین 
اولین بازیکنی باشد که به سلطۀ آقای ُگلی مسی و رونالدو برای چندین 

فصل متوالی پایان دهد. 
در ادامه دو تیم صاحب موقعیت هایی برای ُگل شدند تا این که سوارس 
که توانسته به طور کامل مسی و نیمار را حاشیهنشین کند، هتتریک کرد 
و سومین ُگل خود در این بازی را به ثمر رساند تا در نهایت این دیدار 
با برتری 3 بر صفر بارسلونا به پایان رسید تا این تیم بعد از حذف از 

لیگ قهرمانان قهرمانی در لیگ را تجربه کند.
در دیدار دیگر، رئال مادرید که کورسویی برای قهرمانی داشت با دو 
ُگل برابر الکرونیا در ریازور به برتری رسید تا نایب قهرمان شود. هر 
دو ُگل مادریدی ها را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند تا این بازیکن در 
این فصل، 51 ُگله شود و برای ششمین فصل پیاپی تعداد ُگل هایش را 

در یک فصل به بیش از 50 ُگل برساند.
اسپانیا  لیگ  در  را  خودش  قهرمانی  توانست  بارسلونا  ترتیب،  به این 
قطعی کند تا اولین جام خود را در این فصل کسب کند. رئال نیز باید 

در ادامه در فینال لیگ قهرمانان اروپا به دیدار اتلتیکومادرید برود.
این دومین قهرمانی پیاپی انریکه در لیگ اسپانیا محسوب می شود. هر 
چند تیم او در مقطعی دچار افت شد و سه شکست پی درپی را در 
لیگ تجربه کرد، ولی به خود آمد و توانست در هفتۀ پایانی در زمین 
به احتمال  باعث خواهد شد  که  اتفاقی  بگیرد.  قهرمانی  گرانادا جشن 

زیاد انریکه را سال بعد نیز در بارسلونا ببینیم.

اوباما:
آماده ایم تا در برابر هرگونه اقدام 

تجاوزکارانة روسیه مقابله کنیم

هشدار ادارۀ فدرال آلمان 
دربارۀ نفوذ روزافزون 

سلفی ها به گروه های پناهنده

بارسا قهرمان اللیگا شد

امراهلل صالح

ــد،  ــاخته ش ــی س ــدت مل ــت وح ــی حکوم وقت
ــود کــه هــر دو تیــم  برداشــت همه یــی مــا ایــن ب
انتخاباتــی قــوت و پوتانســیال خویــش را یک جــا 
ــم  ــر دو تی ــد ه ــوم ش ــه معل ــت ک ــری نگذش ــازند. دی می س
ــل  ــود داخ ــا خ ــرده و ب ــع ک ــود را جم ــای خ ــتر ضعف ه بیش
ــوت و پوتانســیال  ــوان ق ــر آن چــه به عن ــت ســاختند، ه حکوم
ــه منفــی شــد و قــوس حــل  سیاســی وجــود داشــت، از معادل
ــد. حــاال تمــام رهبــری حکومــت وحــدت  ــا شــده باقــی مان ن
ــد.  ــره و کوچک ان ــای روزم ــت بحران  ه ــروف مدیری ــی مص مل
ــت را  ــردد و حکوم ــق می گ ــو خل ــت ن ــک واقعی ــر روز ی ه
ــی از  ــتر ناش ــت بیش ــی دول ــار واکنش ــازد. رفت ــروف می س مص
ــظ  ــاختن و حف ــت. س ــام اس ــی نظ ــود وزن سیاس ــود و کمب نب
ــه  ــود ک ــده می ش ــروز دی ــت و ام ــاز اس ــور نی ــاع در کش اجم
ــی  ــیخته گی سیاس ــدارد؛ گس ــود ن ــورد وج ــچ م ــاع در هی اجم
مرز هــا میــان متحدیــن یــک ســال قبــل را درشــت تر و زیادتــر 
ــه  ــردم، همیش ــور م ــا فکت ــل ی ــن عام ــده گرفت ــازد. نادی می س
ــار آورده  ــه ب ــور ب ــدرت و به کش ــر در ق ــزرگ به قش ــای ب به
ــی  ــازی سیاس ــده و ب ــر قاع ــلط ب ــت مس ــوز حکوم ــت. هن اس
اســت و راه حــل ایــن اســت کــه خــودش را از انحصــار یــک 
حلقــۀ مشــخص حریــص بیــرون ســازد. ســاختن اجمــاع معنای 
شــریک ســاختن همــه را در حکومــت و تقســیم کرســی ها را 
ــد،  ــری ببینن ــردم خــود را شــامل تصمیم گی ــی م ــد. وقت نمی ده

ــمارند. ــش نمی ش ــی بی ــم را مأموریت ــق تصمی تطبی

 رامین انوری

ــدادی  ــای تع ــن روزه ــای ای ــی از دغدغه  ه ــراً یک ظاه
از دوســتان مــا ایــن ســوال اســت کــه »چــرا« از 
ــی، چــرا  ــم؟ یعن ــت کنی اعتراض  هــای »دیگــران« حمای
منــی کــه در کابــل نشســته ام، از اعتــراض فــردی در بامیــان حمایــت 
ــروز از  ــر ام ــت: اگ ــن اس ــنویم ای ــوالً می ش ــه معم ــی ک ــم؟ جواب کن
ــد  ــت نخواه ــل حمای ــان از کاب ــردا بامی ــم، ف ــت نکردی ــان حمای بامی

کــرد.
بمانــد کــه ایــن نــوع نگــرش و نــگاهِ فایده باورانــه، یکــی از 
ــا  ــت، ام ــری« اس ــر پذی ــه »همدیگ ــول در زمین ــتدالل  های معم اس
نــگاه کــردن بــه بحــث عدالــت اجتماعــی صرفــًا از چنیــن منظــری، 

ــت. ــاک اس خطرن
ــف و از  ــر، ضعی ــک آدم فقی ــر ی ــه ب ــد ک ــور کنی ــناریویی را تص س
دســت و پــا افتــاده ظلــم می شــود. اگــر نــگاهِ مــا نســبت به حمایــت 
ــه  ــم ب ــازی نمی بینی ــد، نی ــه« باش ــًا »فایده باوران ــرد، صرف ــن ف از ای
ــد در  ــی بتوان ــن آدم ــه چنی ــال این ک ــون احتم ــم، چ ــک او بروی کم
بــدل حمایــت مــا از خــودش، در آینــده از مــا حمایــت کنــد، بســیار 

ــم گذشــت. ــر آن خواهی ــن رو، احتمــاالً از خی ــف اســت. از ای ضعی
ــت  ــگاه خــود را نســبت به عدال ــه ن ــد ک ــن مســأله، ایجــاب می کن ای
خواهــی و همــکاری بــا »دیگــری«، ناگزیریــم »انســانی« و »اخالقــی« 
بســازیم؛ یعنــی حمایــت از عدالــت، به عنــوان ارزش غایــی و بــدون 

هیــچ چشم داشــتی بــرای »منفعــت« خــود مــا.
ــی را  ــر بی عدالت ــن در براب ــرار گرفت ــی و ق ــه دادخواه ــی ک ــا زمان ت
ــًا به خاطــر ارزشــی کــه در خــودِ چنیــن رفتارهــا نهفتــه اســت  صرف
انجــام ندهیــم و از آن ابــزاری بــرای »فایــده« خودمــان بســازیم، راه را 

ــم. ــد رفته ای ــیار ب ــم و بس ــه رفته ای نیم

پرتو نادری

گوینــد بــاری جوانــی از کوچــۀ َشــکر فروشــان کابــل 
ــاد،  ــد افت ــای قن ــه پاره  ه ــمش ب ــا چش ــت، ت می گذش
ــارۀ  ــرد و پ ــت، دســت دراز ک ــارش از دســت رف اختی
قنــدی را ربــود و پــای بــه فــرار گذاشــت. چــون َشــکرفروش چنیــن 
ــی زد  ــاد م ــهریان را فری ــد. ش ــش دوی ــر زد و به دنبال ــاد ب ــد، فری دی
ــروش  ــکر ف ــه َش ــد ک ــد و دی ــی دوی ــد. جــوان میدان ــا او را بگیرن ت
رهاکردنــی نیســت، بایســتاد و روی به َشــکر فــروش کــرد و آن پــارۀ 
ــرد تــالش  ــد و گفــت: ای م ــرو بلعی ــد را در دهــان گذاشــت و ف قن
بیهــوده مکــن کــه ایــن پــاره قنــد نــه از تــو شــد نــه از مــن و رفــت 

ــد! ــان شــکمش می گوین ــه مردم ــک ک ــن چــاه تاری در ای
َشــکر فــروش دیــد کــه دیگــر پــارۀ قنــدی در میــان نیســت، ســر بــه 
ــا  ــه رویداد ه ــا ب ــن روزه ــه ای ــن ک ــت. م ــر گش ــت و ب ــر انداخ زی
ــم،  ــاب می بین ــروژ توت ــد به پ ــده در پیون ــد آم ــت  های پدی و سیاس
ــرو  ــکر دزدی ف ــد در شــکم َش ــاره قن ــن پ ــه نشــود ای می هراســم ک
ــن  ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک ــد. م ــخ بمان ــان تل ــا هم چن رود و کام م
پــروژه خــط قرمــز افغانســتان اســت، چــه خــوب کــه دولت مــردان 
و شــهروندان بنشــینند و بیندیشــند بــه خــط قرمــز کشــور و بگذاریــم 

از هــر مســیری کــه بیشــتر بــه ســود کشــور اســت بگــذرد!

فیـسبـوک نـــامــه

ــور  ــیایی کش ــنوارۀ آس ــتان در جش ــال افغانس ــال 14 س ــم فوتب تی
می کنــد. شــرکت  تاجیکســتان 

قــرار اســت از تاریــخ 20 تــا 30 مــی شــهر دوشــنبۀ پایتخــت کشــور 
تاجیکســتان میزبــان جشــنوارۀ فوتبــال میــان تیم هــای شــش کشــور 

از حــوزۀ مرکــز و جنــوب آســیا برگــزار باشــد.
در کنــار افغانســتان تیم هــای تاجیکســتان، ایــران، هنــد، قرغیزســتان 

و نپــال نیــز در ایــن جشــنواره حضــور دارنــد.
ــل  ــا در مقاب ــه تیم ه ــدارد و  هم ــمی ن ــه رس ــابقات جنب ــن مس ای

هم بــازی خواهنــد کــرد.

در کنــار آن، از هــر کشــور دو داور جــوان نیــز حضــور دارد کــه بــه 
ــن  ــپس در ای ــرکت و س ــی ش ــای آموزش ــدت 5 روز در کالس ه م

جشــنواره قضــاوت خواهــد کــرد.

نونهاالن افغانستان 
در جشنوارۀ آسیایی 

تاجیکستان شرکت می کنند
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