
2335

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2335   چهار شنبه 19 حوت 1394   قيمت 20 افغاني

نسل دوم مجاهدین
موفق خواهند بود؟

چرا پناهجویان به افغانستان
بر می گردند؟
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گیالنی: کنش به  عبداهلل در وا

نبایــــد
اراده

مــــردم را
به سخره 
گــــــــرفـت

لمان جایزه سال فرانسه - آ
به دختر وزرشکار افغان رسید

بازی سیاسی در مجلس

کس در هیچ مقام و در هیچ موقع نباید  »هیچ 
قربانی افسر، سرباز و پولیس ما را نادیده بگیرد. 
گر هرکسی از تریبون دولت از هر عنوانی جنگ  ا
کند، مشروعیت خود،  را علیه طالب ناروا اعالن 
جایگاه و مشروعیت حرف خود را در میان ملت 

از دست می دهد.«
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زنگ اول


دیروز در مراسم گرامیداشت از مرحوم مارشال فهیم، داکتر 
عبداهلل و احمد ضیا مسعود، از پیر سید احمد گیالنی، رییس 
انتقاد کردند. داکتر عبداهلل گفت کسی  شورای عالی صلح 
نمی داند، مشروعیت خودش  را مشروع  با طالبان  که جنگ 
زایل می شود. اشاره داکتر عبداهلل به سخنان آقای گیالنی در 
گفته  مصاحبه  این  در  گیالنی  پیر  بود.  بی بی سی  با  مصاحبه 
بود که او جنگ با طالبان را جایز نمی داند. این حرف آقای 
گیالنی، احمد ضیا مسعود متحد نزدیک رییس جمهورغنی را 
نیز گفت  الرسول سیاف  نیز خشمگین کرده است. عبدرب 
وطن  این  از  نمی داند،  مشروع  را  طالبان  با  جنگ  کسی که 

نمایند گی کرده نمی تواند. 
مورد  در  که  می دهد  نشان  سیاسی  رهبران  این  اظهارات 
ندارد.  اجماع الزم سیاسی وجود  او،  افکار  و  آقای گیالنی 
حتا داکتر عبداهلل و احمد ضیا مسعود هم او را قبول ندارند. 
آقای گیالنی هم سخنانی گفته بود که به هیچ وجه قابل دفاع 
با طالبان جایز نیست،  با گفتن این که جنگ  نیست. گیالنی 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  دولت  خط  در  که  می دهد  نشان 

افغانستان نیست و بیشتر به طالبان گرایش دارد. 
برانگیخته  مهم  سیاستمداران  خشم  که  است  دلیل  همین  به 
نشان  مسعود  احمدضیا  و  عبداهلل  داکتر  واکنش  است.  شده 
می دهد که رییس جمهور غنی در تعیین پیرسید احمد گیالنی 
به عنوان رییس شورای عالی صلح، با این شخصیت ها مشوره 
نکرده است. رییس جمهور نتوانسته است در درون حکومت 
اجماع ایجاد کند. به واقع هم کسی باید رییس شورای عالی 
صلح باشد که بتواند از منافع نظام دولتی افغانستان در هر نوع 

مذاکره دفاع کند. 
کسی می تواند از منافع نظام در هر نوع مذاکره ای دفاع کند 
که به جمهوریت، دولت مدرن و قانون اساسی اعتقاد راسخ 
و  نمی داند  جایز  را  طالبان  با  جنگ  کسی که  باشد.  داشته 
چگونه  بود،  کرده  بیعت  طالبان  مرحوم  رهبر  به  گذشته  در 
با  مذاکره  در  افغانستان  اسالمی  منافع جمهوری  از  می تواند 
طالبان دفاع کند. کسی باید به نمایند گی از دولت افغانستان 
افغانستان و اصول  به وجود دولت  با طالبان مذاکره کند که 
گیالنی  آقای  اظهارات  از  باشد.  داشته  اعتقاد  جمهوریت 
اعتقادی  مدرن  دولت  و  به جمهوریت  ایشان  که  می آید  بر 
زمان  در  کسی که  دارند؛  باور  طالبانی  امارت  به  و  ندارند 
حاکمیت طالبان با مال محمد عمر روابط خوب داشت و به او 
بیعت کرده بود. کسانی که به مال محمدعمر بیعت نکردند، یا 
بیعت خود را از او پس گرفتند، یا کشته شدند، یا در آن زمان 

خاک افغانستان و پاکستان را ترک کردند. 
مال  حاکمیت  مشروعیت  مجددی،  صبغت اهلل  حضرت 
محمدعمر را در اوج قدرت او زیر سوال برد و از پاکستان 
تیره  بزرگان  از  یکی  کرزی  خان  عبداالحد  شد.  اخراج 
بارکزایی که زمانی با مال محمد عمر همکاری می کرد، باری 
مشروعیت زعامت او را زیر سوال برد و به قتل رسید. رهبران 
جبهه  به  نداشتند،  قبول  را  محمدعمر  مال  که  هم  دیگری 
مقاومت ضد طالبان به رهبری احمدشاه مسعود پیوستند. اما 
پیرسید احمد گیالنی تا آخر حکومت طالبان در پاکستان بود 
و به قول خودش روابط خوبی با آنان داشت. این خود نشان 
بیعت کرده بودند. حاال  با مال محمدعمر  ایشان  می دهد که 
هم ایشان از پشتیبانی از طالبان نادم نیستند و جنگ با طالب 

را جایز نمی دانند. 
زیر سوال بردن مشروعیت جنگ با طالبان، توهین آشکار به 
قربانی های نیروهای امنیتی است. چنین رفتاری در مخالفت 
است.  نیز  افغانستان  دینی  عالمان  شورای  فتوای  با  صریح 
همیشه  امنیتی  نیروهای  مشروعیت  بر  دینی  عالمان  شورای 
تاکید می کند. با توجه به این واقعیت ها، سیاستمداران درون 
آقای  به گزینش  نسبت  دارند که  از حکومت حق  بیرون  و 
خشمگین  صلح  عالی  شورای  ریاست  سمت  در  گیالنی 
باشند. رییس جمهور غنی باید آقای گیالنی را برکنار کند و 
کسی را به ریاست شورای عالی صلح بگمارد که به نظامی 

که او در راس آن است، اعتقاد داشته باشد.

گیالنی باید کنار برود
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ـ آلمان به دختر ورزشکار افغان رسید جایزه سال فرانسه 

درخواست واشنگتن از طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح

وزیر خارجه بریتانیا:
 وابستگی نیروهای امنیتی 
افغانستان روبه کاهش است

35 تروریست در عملیات های 
نظامی کشته شدند

سفارت های فرانسه و آلمان در کابل 
جایزه مشترک سال 2016 شان را به 
ورزشکاران  از  یکی  حسینی  زینب 

افغانستان اهدا کردند.
سو  این  به  سال  سه  از  جایزه  این 
آلمان  و  فرانسه  سفارت های  توسط 
به منظور حمایت از زنان فعال افغان 
در عرصه های مختلف اهدا می شود.

امسال، این دو سفارت زینب حسینی 
را به عنوان »زن منتخب سال 2016« 
انتخاب کرده و جایزه ساالنه شان را 
یک  و  یورو  هزار  بیست  شامل  که 
مراسم  طی  می شود،  تقدیر  لوح 
و  فرانسه  سفیران  حضور  با  خاصی 
شماری  هم چنین  و  کابل  در  آلمان 
این  به  افغانستان  دولت  مسووالن  از 

ورزشکار افغان اهدا کردند. 
مقیم  آلمان  سفیر  پوتزل،  مارکوس 
جایزه  این  اهدای  از  پس  کابل  در 
سال های  وآلمان  فرانسه  گفت 
همکاری  هم  با  که  است  زیادی 
دارند و بعد از جنگ جهانی اول این 
دو کشور با هم دوست شدند و او از 
باهم  نیز  افغانستان  در  مساله که  این 

همکاری دارند،  خرسند است.
سفیر آلمان در کابل گفت زنان در 
دارند  زیادی  فعالیت های  افغانستان 
والزم است این فعالیت ها در جامعه 

در بین مردم شناخته شوند.

امریکا  متحده  ایاالت  حکومت 
تا  است  خواسته  طالبان  از  مجددا 
واشنگتن  بپیوندند.  صلح  روند  به 
گفته است که در غیر این صورت، 
باید  امریکایی  و  افغانستان  نیروهای 
آمادگی افزایش احتمالی خشونت ها 
داشته  آینده  تابستان  و  بهار  در  را 

باشند.
اعالم  هفته  این  شنبه  روز  طالبان 
کردند در مذکراتی که قبال از سوی 
بود  شده  اعالم  چهارجانبه  گروه 
اشتراک نمی کنند. نمایندگان چهار 
ایاالت  پاکستان،  افغانستان،  کشور 
نشست  آخرین  در  چین  و  متحده 
مذاکرات  که  گفتند  کابل  در  شان 
و  طالبان  نمایندگان  میان  رو  در  رو 

8صبح، کابل: فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه 
با  دیداری  در  و  افغانستان  به  سفرش  در  بریتانیا 
نیروهای  توانایی  از  جمهور،  رییس  اشرف غنی 
می گوید  کرده  خرسندی  ابراز  افغانستان  امنیتی 
بین المللی  نیروهای  به  نیروها  این   وابستگی  که 

روبه کاهش است.
ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
هاموند  شده،  منتشر  مورد  این  در  جمهوری 
توانسته اند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  افزوده 
ضمن  پی گیر  مبارزات  و  فراوان  تالش های  با 
سرکوب دشمن، نقاط مختلف را از زیر کنترول 
مخالفان بیرون کنند. به گفته او، این نقطه قوت 

این نیروها است.
بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  هر  دیدار،  این  در 
گسترش  روی  افغانستان  جمهور  رییس  و 

همکاری ها میان دو کشور نیز تاکید کرده اند.
به  بریتانیا  تداوم همکاری های  از  فیلیپ هاموند   
افغانستان اطمینان داده، گفت که اراده همکاری 
افغانستان  به  جهانی  جامعه  سوی  از  کمک  و 
افغانستان  مدت  دراز  برنامه های  و  دارد  وجود 
جامعه  قناعت  بروکسل  و  وارسا  نشست های  در 

جهانی را فراهم خواهد کرد.
وزیر خارجه بریتانیا از رییس جمهور غنی برای 
فساد  با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس  در  شرکت 

اداری نیز دعوت کرده است.

که  کرده  اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی کشور در 
جریان یک شبانه روز گذشته سی و پنج تن از 

تروریستان به قتل رسیده اند.
به  این عملیات ها که  دفاع می گوید که  وزارت 
جان  از  حفاظت  و  تروریستان  سرکوب  منظور 
والیات  ولسوالی های  از  برخی  در  مردم  مال  و 
بغالن  و  ننگرهار،  غزنی،  بلخ،  کندز،  ارزگان، 
تروریست  چهار  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 

زخمی و هفت تن دیگرشان بازداشت شده اند.
نیروهای  عملیات  در  که  افزوده  وزارت  این 
اردوی ملی در ولسوالی دهراوود والیت ارزگان 
بیست تن به شمول سه فرمانده تروریستان به قتل 
ولسوالی  در  تروریست  پنج  همچنین  رسیده اند. 
کشنده والیت بلخ و پنج عضو گروه تروریستی 
داعش در ولسوالی ده باال والیت ننگرهار، چهار 
و  آب بند  ولسوالی های  در  دیگر  تروریست 

قره باغ والیت غزنی به قتل رسیده اند.

در  نظامی  عملیات  ادامه  از  دفاع  وزارت 
دندغوری  و  شهاب الدین  دند  ولسوالی های 
والیت بغالن نیز خبر داده می گوید که شماری 
از قریه های این دو ولسوالی از وجود تروریستان 
پاک سازی شده اند. این وزارت افزوده که در این 
عملیات مقدار سالح و مهمات سنگین تروریستان 
به شمول پنج فیر مرمی راکت هواپیما نیز بدست 
و  دندشهاب الدین  ولسوالی های  در  است.  آمده 
تخریب  نیز  تروریستان  موضع  هفت  دندغوری 

شده است.
وزارت دفاع از شهادت ده تن از سربازان اردوی 
این  است.  داده  خبر  عملیات ها  این  در  نیز  ملی 
وزارت جزییات بیشتری در مورد محل شهادت 

این نیروها ارایه نکرده است.

در  آلمان  سفیر  پوتزل،  مارکوس 
کابل افزود:»ما امسال تصمیم گرفتیم  
یک ورزشکار زن را انتخاب کنیم. 
زنان  به  ورزش  می کنم  فکر  من 
می توانند  زنان  می دهد.  اطمینان 
و  کنند  فعالیت  و  ورزش  آزادانه 
نیم  زنان  زیرا  است  مهم  خیلی  این 
جمعیت افغانستان هستند و می توانند 
در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.«

زینب حسینی که ورزش را در سن 
مهاجرت  دیار  در  سالگی  چهارده 
این  اهدای  مراسم  در  کرد،  آغاز 
که  گفت  خرسندی  ابراز  با  جایزه 
توانمند  افغانستان  در  زنان  تمام 

هستند.
به  تاکنون  که  افزود  حسینی  خانم 
پی  افغانستان  در  زنان  توانایی های 
است.  شده  سرکوب  و  نشده  برده 
از  پر  ما  برای  »ورزش  گفت:  وی 
انسانیت،  است،   زندگی  تجربه های 
هیجان،   ناامیدی،  خود،  با  مبارزه 
شکست و قهرمانی این ها درس هایی 
تا  می آموزانند  ما  به  که  هستند 
عرف  و  نابخردانه  ایدیولوژی 
است  سلیقه ای که زن مختص خانه 

را درهم بشکند.«
دیگر  و  او  می گوید  حسینی  زینب 
همقطارانش زمانی که در شهر کابل 
در یک مسابقه شرکت کرده بودند، 

افغانستان در هفته اول ماه  حکومت 
مارچ برگزار خواهد شد.

کیربی  جان  دویچه وله،  گزارش  به 
ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  می گوید  امریکا،  متحده 
از  اشرف غنی  تقاضای  از  واشنگتن 
صلح  روند  به  پیوستن  برای  طالبان 

حمایت می کند.
)طالبان(  با آن ها  »انتخاب  او گفت: 
است. به جای این که به جنگ علیه 
بی ثبات  و  خود  افغان  وطنداران 
به  باید  بدهند،  ادامه  کشور  سازی 
روند صلح پیوسته و بخش مشروعی 
افغانستان  از سیستم سیاسی در یک 

متحِد دارای حق حاکمیت شوند.«
خبری  کنفرانس  در  کیربی  آقای 

توسط مردم با پرتاب سنگ و کلوخ 
خانم  می دادند.  قرار  استقبال  مورد 
حسینی گفت: »ولی، ما دویدیم تا به 

خط پایان رسیدیم.«
در همین حال، ژان میشل مارلو سفیر 
هرچند  می گوید  کابل،   در  فرانسه 
طی  توانسته اند  افغانستان  در  زنان 
دست آوردهای  اخیر  سال های 
با  هم چنان  اما  باشند،  داشته  خوبی 
آقای  مواجه اند.  زیادی  مشکالت 
تغییرات  تردید  »بدون  گفت:  مارلو 
سال  از  زنان  وضعیت  در  زیادی 
سال 2001 بدین سو رونما گردیده 
زنان  هنوزهم  این همه،  با  اما  است، 
چالش های  و  مشکالت  با  افغانستان 

زیادی مواجه اند.«
جایزه  که  کرد  تاکید  فرانسه  سفیر 
مشترک کشورش و آلمان به منظور 
به  افغانستان،   در  زنان  از  حمایت 
به  است.  شده  اهدا  حسینی  زینب 
از زنان در  گفته او، هرگاه صحبتی 
موضوعات  تمام  می شود،  افغانستان 
این  در  زنان  مشکالت  بحث  مورد 

کشور است. 
 ژان میشل مارلو می افزاید باوجودی 
زنان  علیه  جدی  خشونت های  که 
اما  است،  شده  اعمال  افغانستان  در 
دراین کشور زنانی هم هستند که از 

خود شجاعت نشان داده اند. 

هفتگی خود گفت که باید احساس 
گفتگوها  این  پیش برد  در  فوریت 
تاکید کرد:  باشد. وی  داشته  وجود 
و  نشود  شروع  صلح  روند  »اگر 
میز  روی  بازگشت  آماده  طالبان 
مذاکره نگردند، ما و نیروهای امنیتی 
افزایش  آماده  را  خود  افغانستان 
احتمالی خشونت ها در ماه های بهار 

و تابستان خواهیم ساخت.«
در  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  او 
که  است  شده  دیده  نیز  گذشته 
در  یعنی  هوا  و  آب  شدن  گرم  با 
افزایش  جنگی«خشونت ها  »فصل 
افزود: »می خواهم تاکید  او  می یابد. 
کنم، نمی خواهیم )امسال نیز( شاهد 

افزایش خشونت ها باشیم.«

 مریم حسینی

ACKU
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اکنون پسران این 
سیاستمداران با آنکه 
وکرات های خوبی  بیر
خواهند بود زمانی 
می توانند سیاستمدار خوبی 
باشند که توانایی های 
ایجاد رابطه و بسیج مردم 
را کمایی کنند و بتوانند 
بازیگران خوبی در آینده 
زمین  سیاسی این سر
باشند.

تردیدی نیست که 
زه در برابر »اشغال  مبار

زشی ملی  سرخ و سیاه« ار
زه  و میهنی بود و اگر مبار

برخی این شخصیت ها 
وز  نمی بود، شاید امر

افغانستان صوبه پنجم 
پاکستان بود.
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امریکا،  چهارجانبه-  گروه  در  افغانستان  متحدان  نهایت  در 
را  طالبان  که  نتوانستند  نیز  کستان-  پا هم  ظاهر  در  البته  و  چین 
اسالم آباد  در  غنی  حکومت  نمایندگان  با  نشست  به  متقاعد 
امریکایی ها  و  چینی ها  حرکت  که  می آید  به  نظر  کنون  ا سازند. 
کانال های  برای نزدیک شدن به طالبان از طریق دفتر قطر و البته 
کستانی، بی ثمر و به لحاظ سیاسی اشتباه فاحش بوده  رسمی پا
می توانند  که  می  بینند  موقعیتی  در  را  خود  کنون  ا طالبان  است. 
به خواسته های چینی ها هم اعتنایی نکنند. ارزش تبلیغاتی این 
گروه از اهمیت  حرکت طالبان برای تقویت اعتماد به نفس این 

زیادی برخوردار است.
چهارجانبه  گروه  اعضای  وعده های  تاثیر  تحت  غنی  حکومت 
از نشست مری  بار دیگر پس  که در نهایت طالبان  بود  کرده  باور 
حکومت  نمایندگان  با  رو  در  رو  نشست  به  حاضر  اسالم آباد  در 
که نه در عرصه  سیاسی و نه در  افغانستان هستند؛ آن هم در حالی 
کابل تغییر نکرده است.  عرصه  نظامی چیزی به نفع حکومت در 
هفته  چند  از  پس  افغان  امنیتی  نیروهای  پیش  روز  چند  همین  تا 
سازند.  مهیا  را  کابل  برق  جریان  احیای  زمینه   که  توانستند  نبرد 
و  غنی  آقای  دستان  روی  کی  پا آب  منصور  اختر  مال  حال،  هر  به 
کستانی اش ریخت. بر اساس اعالمیه     دوستان چینی، امریکایی و پا
گروه تروریستی طالبان، تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان 
حذف  سیاه  فهرست  از  طالبان  سران  نام  باشند،  داشته  حضور 
گفتگو نیستند. نگردد و زندانیان طالب رها نشوند، آن ها حاضر به 
به  بزرگی  ضربه   طالبان  سوی  از  چهارجانبه  گفتگوهای  رد 
گروه دفعات  این  این که  با  رییس جمهور غنی است.  تالش های 
به  توجه  با  اما  بود  کرده  رد  را  صلح  پروسه   در  ک  اشترا نیز  قبل 
گروه جانبه رد  کستان در چارچوب  فعال شدن حضور چین و پا
بیشتری است.  منفی  پیامد های  از سوی طالبان دارای  گفتگوها 
اطمینان  داشتن  با  دست کم  چینی ها  که  می گردید  تصور  چون 
کستانی ها پای خود را پیش مانده و امیدوار اند  از سوی پا بیشتر 
که سهم تاثیرگذار در این روند داشته باشند. چون با وخیم شدن 
در  تروریستی  فعالیت های  گسترش  افغانستان  امنیتی  اوضاع 
کنار  مناطق مسلمان نشین چین و حضور جنگجویان ایغوری در 

طالبان و دولت اسالمی برای پکن دور از توقع نیست.

که اهرام اصلی  کنون چینی ها نیز درک می کنند  که ا به نظر می آید 
کستان  پا را در اختیار نداشته و حمایت های  فشار باالی طالبان 
از روند صلح هم چیزی در حد بیانات میان خالی دیپلوماتیک 
کرده  درک  باید  امریکایی ها  البته  و  چینی ها  این جا  در  است. 
کستان با توجه به نفوذ تعیین کننده اش باالی طالبان  که پا باشند 

نقش منفعلی را در این روند بازی می کند.
که مال اختر منصور  گزارش داد  کسپرس تریبون  کستانی ا روزنامه  پا
کستان به داخل  که باید از پا گفته است  به افراد زیر دست خود 
روند  به  ندادن  تن  خاطر  به  چون  کنند.  مکان  نقل  افغانستان 
گرفت. یعنی، این روزنامه   کستان قرار خواهند  صلح، زیر فشار پا
که به خواست  که مال اختر منصور قصد دارد  کستانی القا  می کند  پا

کستانی ها مبنی بر مشارکت طالبان در روند صلح تن ندهد.  پا
گذشته زمینه   گر فرماندهان طالبان در یک دهه   که ا واضح است 
این  پیش  سال ها  از  می داشتند،  را  افغانستان  ک  خا در  حضور 
شر  از  افغانستان  داخل  در  که  می دانند  چون،  می کردند.  را  کار 
و  سرنشین،  بدون  طیاره های  تجسس  و  استخباراتی  شبکه های 
عملیات ویژه  نیروهای مخصوص افغان و امریکایی در امان بوده 
کستان به زندگی آشکار و نهان خود  نمی توانند. از این رو، در پا
که سران  کرد  کستان هم رسما  اعالم  ادامه می دهند. حکومت پا
کرده و از خدمات  کستان زندگی  ک پا گروه تروریستی در خا این 
کستانی ها به هیچ وجه حاضر نیستند  درمانی هم بهره می گیرند. پا
بنا  سازند.  بیرون  کشور  این  شهرهای  از  را  طالبان  قوماندانان  که 

محمد   مارشال  مرحوم  فرزند  فهیم،  ادیب  دیروز 
گرامیداشت پدرش سخنرانی  قسیم فهیم در مراسم 
از  پدرش  که  گفت  فهیم  ادیب  آقای  کرد. 
و  بود  افغانستان  در  پسا طالبانی  نظام  بنیان گذاران 
حفظ نظام برای او و هم باورانش یک ارزش است. 
ادیب فهیم تحصیل کرده است و معاون اول برحال 
که  ریاست عمومی امنیت ملی است. روشن است 
نیز در  به پدرش  بر تحصیالت، احترام نظام  عالوه 
ملی نقش  امنیت  ریاست  معاون  به عنوان  او  تعیین 

داشته است.  
کنار  کنونی هم در  صالح الدین ربانی وزیر خارجه 
دانش و تجربه اش در دیپلوماسی،  سمتش را مدیون 

نفوذ پدرش برهان الدین ربانی است. 
که  کرد  اعالم  پیش  مدتی  هم  دوستم  جنرال 
فرزندانش را برای انتخابات پارلمانی نامزد می کند. 
که  می گویند  هم  محقق  آقای  به  نزدیک  منابع 
ایشان هم در نظر دارند یکی از فرزندان شان را برای 
کنند. فرزندان چهره های  نمایند گی از پارلمان نامزد 
و سمت های  ادارات حکومتی  در  دیگر هم  پرنفوذ 
آن ها  نام  به ذکر  نیازی  که  کرده اند  مهم جا خوش 

نیست. 
که بیشتر  که خیلی جالب است، این است  چیزی 
شد،  برده  نام  آنان  از  باال  در  که  سیاستمدارانی 
شوروی،  با  مبارزه  مدیون  را  خود  اجتماعی  نفوذ 
هستند.  طالبان  با  جنگ  و  داخلی  جنگ های 
شوروی،  با  جنگ  دوران  در  سیاستمداران  این 
هویت  طالبان،  با  جنگ  و  داخلی  جنگ های 
نظامی  و  سیاسی  مبارزه  اساس  را  قومی  و  مذهبی 
خود قرار داده بودند. مثال در زمان اشغال افغانستان 
که از دین و  توسط شوروی به پیروان شان می  گفتند 
آیین آنان دفاع می کنند. در منازعات پس از خروج 
شوروی هم این سیاستمداران دفاع از هویت مذهبی 
بسیج  را  هوادارشان  و  می دادند  شعار  را  قومی  و 

می کردند. 
و  سرخ  »اشغال  برابر  در  مبارزه  که  نیست  تردیدی 
برخی  مبارزه  گر  ا و  بود  میهنی  و  ملی  ارزشی  سیاه« 
افغانستان  امروز  شاید  نمی بود،  شخصیت ها  این 

کار  به  دست  اسالم آباد  قبلی،  وعده   وجود  با  که  نمی آید  به نظر 
خارجه   وزارت  مقام  یک  چون،  بزند.  طالبان  علیه  خاصی 
که آن ها  گفته است  کستان به روزنامه  بریتانیایی فاینشیل تایمز  پا
پاسخ رد طالبان به دعوت نشست چهارجانبه را بررسی می کنند 
به منظور  گروه  این  زنی  روند چانه  از  گفتن بخشی  نه  این  آیا  که 
دریافت امتیازات بیشتر است یا آن ها واقعا  قصدی برای مصالحه 

ندارند.
آقای  مانند  کابل،  در  طالبان  غیر رسمی  سخنگویان  دست کم 
از  طالبان  که  می گویند  افغانستان  رسانه های  در  مژده،  وحید 
حکومت  زمانی که  تا  رو  این  از  و  نگذشته  خود  پیش شرط های 
توقع مشارکت  آورده نسازند،  بر  را  و جامعه  جهانی شروط مذکور 
گفتگوهای صلح غیر قابل انتظار است. البته، طالبان  طالبان در 
به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  شرط  که  می دانند  هم 
معنای سقوط یک شبه  حکومت غنی است. چون، همین ارتشی 
برابر  در  دندان  و  چنگ  با  را  افغانستان  روستاهای  و  شهرها  که 
لحاظ  از  کرده اند،  حفظ  داعش  و  طالب  تروریستی  نیروهای 
کشور های دیگر غربی  کمک های ایاالت متحده و  تامین مالی به 
سرنوشت  که  نمی خواهد  هرگز  ارگ  شک،  بدون  است.  وابسته 

کتر نجیب تکرار شود. حکومت دا
زبان  با  و  موضع مستحکم تر  از  که  می کند  فعال تالش  آقای غنی 
تصریح  خود  اخیر  اظهارات  در  او  بزند.  حرف  تهدید  و  تطمیع 
با  جنگ  ندهد،  مصالحه  به  تن  طالبان  گروه  گر  ا که  داشت 
گر در حد لفاظی نباشد، تعهد  آن ها ادامه خواهد یافت. البته، ا
در  اساسی  تغییر  یک  طالبان  نظامی  سرکوب  به  رییس جمهور 
برابر  در  که  است  متهم  دیرباز  از  غنی  است.  حکومت  ادبیات 
که  گرفته است. به نظر می آید  طالبان سیاست تضرع را در پیش 
کنار دعوت  که در  آقای غنی با توجه به همین انتقادات می کوشد 
نیز  را  نظامی  دندان شکن  پاسخ  آن ها  به  مصالحه،  به  گروه  این 

کند. یاد آوری 
کند ز و خطر  البته، متاسفانه حکومت با توجه به رویداد سقوط 
سقوط برخی از ولسوالی های هلمند، تا هنوز موثریت نظامی خود 
را به شکل تعیین کننده ای نشان نداده است. به باور تحلیلگران 
دفاعی  و  منفعل  سیاست  به  توجه  با  هم  هنوز  طالبان  بسیاری، 

افغان  امنیتی  نیروهای  شکست  برای  بیشتری  اعتماد  حکومت، 
که رویداد قندوز پایه های این اعتماد را محکم تر ساخت. دارند 

خود  نفع  به  را  قوا  توازن  نظامی  لحاظ  به  بخواهد  حکومت  گر  ا
در  کند.  امنیتی  نیروهای  از  موثرتری  استفاده   باید  دهد،  تغییر 
و  ارتش  در  بنیادین  اعمال اصالحات  بر  بسیاری ها  حال حاضر 
پیشین  فرمانده  کمپبل،  جنرال  دارند.  کید  تا افغانستان  پولیس 
که  ابراز داشت  افغانستان، طی اظهاراتی  امریکایی در  نیروهای 
این  است.  رهبری  اساسی  ضعف های  افغانستان  اردوی  مشکل 
گر حکومت  که حتا ا سخن جنرال امریکایی به معنای آن است 
داشته  اختیار  در  نیز  را  هوایی  و  پیاده  نظامی  مدرن  تجهیزات 
که در جنگ های نوین  باشد، با رهبری ضعیف نظامی نمی تواند 
کستانی در افغانستان  چریکی و شورشی علیه شورشیان افغان و پا

به پیروزی دست یازد. 
با  افغان  نظامی  فرماندهان  هنوز  که  است  این  آن  دلیل  یک   
گمان  کالسیک به شورش طالبان نگریسته و  ذهنیت جنگ های 
که تجهیزات نظامی حرف اول را می زند. این در حالی  می برند 
هم  ناتو  نظامی  برگ  و  حمایت ساز  با  افغان  نیروهای  که  است 
کنند.  ختم  را  افغانستان  در  طالبان  شورش  غایله  که  نتوانستند 
که طالبان یک نیروی شکست ناپذیر اند  این به معنای آن نیست 
با  جنگ  نوعیت  که  است  افغانستان  نظامی  رهبری  این  بلکه 
کتیکی و مدیریتی خود را  شورشیان را درک نکرده و خالهای تا

پر نمی کند.

فرصت های  رهبران  این  بود.  کستان  پا پنجم  صوبه 
کشور  از  خارج  در  فرزندان شان  برای  را  تحصیلی 
تحصیل  ختم  از  پس  فرزندان  این  کردند.  فراهم 
سیاسی  نفوذ  اعتبار  به  تا  داشتند  را  آن  شانس  هم 
بزنند.  تکیه  حکومتی  مهم  مناصب  به  پدران شان، 
و  امکانات  تمام  با  اما،  مجاهدین،  دوم  نسل 
توانایی هایی اند  نیازمند  ظرفیت های دست داشته، 

که پدران شان در زمینه بسیج مردم داشتند.
داشتند،  حیات  زمانی که  تا  سیاستمداران  این 
با  کردند.  حفظ  را  خود  اجتماعی  مشرعیت 
بودند،  ناراضی  خیلی  آنان  از  هواداران  شان  آن که 
رای  به  سیاستمداران  این  که  مواقعی  در  اما 
هواداران شان  باشند،  داشته  می داشتند/  نیاز 
روی  توافق  نبود  شاید  نمی گذارند.  تنها  را  آنان 
و  جامعه  در  ملی  هویت  تشکیل دهنده  سازه های 
این  به  را  فرصت  این  تاریخی،  بی عدالتی های 
کنار  سیاستمداران داده تا همیشه هواداران شان را در 
خود داشته باشند. حاال برخی از این سیاستمداران 
گفته اند و پسرانی تحصیل کرده از آنان  جهان را وداع 
کنار ایفای وظیفه  به جا مانده است. این فرزندان در 
توانایی های  باید  بیروکرات  با هویت یک  در نظام 
پدران شان را در زمینه بسیج مردم به دست بیاورند. 
موجود  شرایط  در  اجتماعی  پایگاه  و  نفوذ  ایجاد 
پدران  نیست.  میراثی  هیچ وجه  به  افغانستان، 
نبرده  ارث  به  را  اجتماعی شان  مشروعیت  هم  آنان 
راهبردی  که حاال ساحه  رهبران سیاسی ای  بودند. 
سیاست را در اختیار دارند، برخاسته از منازعه اند. 
آنان قهرمان دوران جنگ و منازعه هستند. درست 
که برخی از این سیاستمداران در ایجاد نظام  است 
که  موجود نقش تاثیرگذار داشتند، اما روشن است 
گرفته  مشروعیت اجتماعی خود را از دوران منازعه 

بودند.
کنون پسران این سیاستمداران با آنکه بیروکرات های  ا
سیاستمدار  می توانند  زمانی  بود  خواهند  خوبی 
توانایی های ایجاد رابطه و بسیج  که  خوبی باشند 
در  خوبی  بازیگران  بتوانند  و  کنند  کمایی  را  مردم 

آینده سیاسی این سرزمین باشند.

ناکامیگروهچهارجانبه
خوابباچشمانباز:

 حمید خاوری

 فردوس

نسل دوم مجاهدین
موفق خواهند بود؟
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ظفرشاه رویی

شهریار

عبداهلل در واکنش به گیالنی:

نباید اراده مردم را 
به سخره گرفت

بازی 
سیاسی

در مجلس
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اعالن  ناروا  علیه طالب  را  عنوانی جنگ  هر  از  دولت 
کند، مشروعیت خود، جایگاه و مشروعیت حرف خود 

را در میان ملت از دست می دهد.«
به  »کسانی که  کرد:  تاکید  هم چنین  اجرایی  رییس 
نمایندگی از ملت در رابطه به آرمان های بزرگ مردم 
صحبت می کنند، باید مکلفیت خود را متوجه باشند.« 
باغ ها  دارایی ها،  گرفتن  پس  به  اشاره  با  عبداهلل  داکتر 
شدن  قربانی  نتیجه  در  گیالنی  سیداحمد  زمین های  و 
از  وی  امروز  که  می گوید  کشور،  امنیتی  نیروهای 
قصرها و باغ های خود لذت می برد، اما به دلیل این که 
ذهن  در  نداشته،  طالبان  تروریستی  گروه  با  مشکلی 
مردم در باره این گروه تروریستی شک و تردید ایجاد 
شبهه  و  شک  »هرنوع  گفت:  عبداهلل  داکتر  می کند. 
نیروهای  مقاومت  )انگیزه  راستا  این  در  کردن  ایجاد 
تزلزل  هرنوع  مردم،   ذهن  در  تروریستان(  علیه  امنیتی 
با  این که مشکلی  به عنوان  مردم  اراده  در  ایجاد کردن 

طالب نداشته و ندارد، این مساله نیست.«
بار دوش این خاک

در همین حال، عبدرب  الرسول سیاف از رهبران ارشد 
افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای  رییس  و  جهادی 
وفات  سالروز  دومین  از  گرامیداشت  مراسم  در  نیز، 
امنیتی  نیروهای  مبارزه  فهیم گفت، کسانی که  مارشال 
را  طالبان  به ویژه  تروریستی  گروه های  علیه  کشور 
شک  به  را  امنیتی  نیروهای  می خوانند،  ناروا  و  ناجایز 
مشروع  به  تاکید  با  سیاف  آقای  می اندازند.  تردید  و 
بودن مبارزه نیروهای امنیتی علیه گروه های تروریستی، 
از این  افتاده اند  افزود: »همین دوستان ما که در سنگر 
به شک  این ها را  از مردم  ملک دفاع می کنند. بعضی 
مخالفین  برابر  در  که  می گویند  بعضی ها  می اندازند. 

به  مایل  حکومتی  حلقات  ظاهرا  است،  شده  کاندیدا 
مانند  نیز  قدیر  آقای  رقبای  نمی باشند.  وی  پیروزی 
یاسینی موفق به احراز کرسی معاونت اول نشدند. یکی 
از منتقدان سرسخت حکومت آقای حفیظ منصور بود. 
ناکام  اول مجلس  احراز کرسی معاونت  برای  نیز  وی 
شد. حداقل حکومت تا عصر روز شنبه موفق شده است 
تا مانع پیروزی افرادی شود که به نحوی حکومت را 
همیشه  دوم  معاونت  برای  کشد.  چالش  به  می تواند 
اقوام صورت  سایر  و  هزاره تبار  میان وکالی  رقابت ها 

گرفته است. 
عدم هماهنگی میان وکالی هزاره تبار در مجلس سبب 
کرسی  این  تصاحب  به  موفق  زیاد  موارد  در  تا  شده 

از  جهادی  و  حکومتی  ارشد  رهبران  از  شماری 
اظهارات اخیر سیداحمد گیالنی، رییس شورای عالی 
را  طالبان  گروه  علیه  جنگ  او  این که  مورد  در  صلح 
انتقاد شدید کرده می گویند کسی که  جایز نمی داند، 
را  دولت  مسلح  مخالفان  علیه  امنیتی  نیروهای  مبارزه 

ناروا و ناجایز بداند، فرزند این خاک نیست.
سید احمد گیالنی که به تاریخ چهارم حوت به عنوان 
رییس جدید شورای عالی صلح آغاز به کار کرد، چند 
روز بعد از آغاز به کارش در مصاحبه ای با بی بی سی، 
گفت که او جنگ با طالبان را جایز نمی دانسته است. 
آقای گیالنی هم چنین گفته بود که طالبان کامال وابسته 
به پاکستان نیستند و از خود »اراده و استقاللیت« خاصی 

دارند.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  اما، 
شورای  جدید  رییس  از  نام بردن  بدون  ملی،  وحدت 
اظهارات  این گونه  با  او  که  گفت  صلح،  عالی 
از  مردم  میان  در  را  خود  جایگاه  و  خود  مشروعیت 
دست می دهد. آقای عبداهلل که روز سه شنبه، هجدهم 
حوت، در مراسم گرامیداشت از دومین سالروز وفات 
مارشال محمدقسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری 
پیشین با حضور صدها تن از چهره های سیاسی، جهادی 
افزود: »سرزمینی  و شهروندان کشور سخن می گفت، 
خود  آزادی  و  عقیده  ارزش ها،  از  دفاع  به خاطر  که 
فرستاده،  شهادت  استقبال  به  را  خود  نفر  هزار  صدها 
نباید عزم و اراده مردم به سخره گرفته شود. هیچ کس 
در هیچ مقام و در هیچ موقع نباید قربانی افسر، سرباز 
تریبون  از  هرکسی  اگر  بگیرد.  نادیده  را  ما  پولیس  و 

پانزدهم  اداری مجلس در هر دو دور  انتخابا ت هیات 
دور  در  شد.  بدل  بحث  جنجالی ترین  به  شانزدهم  و 
تعیین  مجلس  رییس  تا  گرفت  وقت  هفته ها  پانزدهم، 
شود. سایر پست های هیات اداری مجلس نیز در همان 
دور  در  شد.  همراه  نامزدان  رقابت های جدی  با  وقت 
شانزدهم نیز رقابت ها بر سر پست ریاست مجلس روزها 
فعلی  رییس  تا  باطل سبب شد  دور  این  وقت گرفت. 
مجلس شانس ریاست را به دست آورد. همه ساله بر سر 
سیاسی،  رنگ های  با  جدی  رقابت های  اداری  هیات 
روز  می گیرد.  تاالر صورت  داخل  در  سمتی  و  قومی 
یک شنبه سال ششم کاری مجلس شروع شد، اما بازی 
سیاسی بر سر تصاحب پست معاونت اول و دوم مجلس 

ادامه دارد. 
ظاهر  از سوی  در سال گذشته  ملی  حکومت وحدت 
با  همکاری  به  متهم  بارها  مجلس  اول  معاون  قدیر، 
داعش شد. اکنون که آقای قدیر برای این پست دوباره 

جنگ ناروا یا ناجایز است. 
است.  تشکیک  عملیه  این 
از  دفاع  که  می گویم  من 
دفاع  مسلمانان،  اراضی 
و  مال  خانه،  نوامیس،  از 
جان مردم فرض است. هر 
عسکر  و  سرباز  کسی که 
می اندازد،  شک  به  را  ما 
نیست،  خاک  این  فرزند 
باردوش این خاک است.«

سیاف  عبدرب  الرسول 
به  نسبت  هم چنین 
تالش های صلح در کشور 
کرده  ناخرسندی  ابراز 
پیش برد  در  که  گفت 
شورای  به  تالش ها  این 
افغانستان  ثبات  و  حراست 
است.  نشده  داده  نقش 
است  معتقد  سیاف  آقای 
این  به  ندادن  نقش  که 
پشیمانی  باعث  شورا، 
افغانستان خواهد  حکومت 

شد.
و  حراست  شورای  رییس 
افغانستان تاکید کرد  ثبات 
تامین  خواهان  مردم  که 
هستند  کشور  در  صلح 
تامین  برای  تالش ها  اما 
با  مشوره  در  باید  صلح 
شود.  برده  پیش  به  مردم 
سیاف  الرسول  عبدرب  
مخالفت  که  است  معتقد 
امر  با  مخالفت  صلح،  با 

خداوند است. وی گفت که دولت افغانستان ابتدا باید 
با مردم آشتی کند. آقای سیاف می گوید که آنان بارها 
به دولت تذکر داده اند که زمینه مشارکت برای دفاع از 
کشور را برای مردم مساعد سازد، اما هرگاه آنان دیدند 
که کشورشان در خطر است بدون اجازه دولت وارد 

سنگر خواهند شد.
عالی  شورای  ارشد  معاون  خلیلی،  محمدکریم  اما، 
فهیم  مارشال  وفات  از  گرامیداشت  مراسم  در  صلح، 
به  کشور  در  صلح  گفتگوهای  روند  آغاز  که  گفت 
خلیلی  آقای  نیست.  درگیر  طرف   شدن  تسلیم  مفهوم 
اما  است،  تحمیلی  کشور  در  جاری  جنگ  که  افزود 
تامین صلح و حفظ  با  را  این جنگ  دولت می خواهد 
عالی  شورای  ارشد  معاون  دهد.  پایان  سرخ  خطوط 

نشوند. طی دو روز گذشته این پست نیز برنده ای نداشته 
و به دور سوم رفت. نبود گروه های حزبی و پارلمانی 
قوی سبب می شود تا صف بندی های پارلمان هر لحظه 
که  می شود  گفته  کند.  تغییر  معیاری  هر  بر اساس  و 
داد وستد ها و تا حدودی مسایل قومی در صف بندی ها 
نقش جدی دارد. در این میان استفاده شماری از وکال 
برای ادامه بازی و سود جویی نیز قابل تامل است. برخی 
وکال عالقه دارند تا این بازی برای مدت ها طول کشد 
تا با استفاده از این فرصت به بهره برداری بپردازند. البته 
حکومت نیز برای آن که پارلمان را به چالش کشانیده 
بازی ها  این  در  کند  بی اعتبار  عمومی  افکار  نزد  و 

بی نصیب نمی باشد. 

ارزش های  و  اصول  نظرداشت  در  »با  می گوید:  صلح 
با  مردم  آنچه که  با رعایت همه  ی  نوین فصل جدید، 
ما  آورده اند،  به دست  دهه  سه  این  طول  در  ما  افتخار 
صلح را می خواهیم و این را هم باید قبول کرد که به 

مفهوم تسلیم شدن طرف نیست.«
حوت  هجدهم  تاریخ  به  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
سکته  اثر  به  سالگی  پنجاه و شش  سن  به   1392 سال 
افغانستان  مارشال  یگانه  فهیم  آقای  درگذشت.  قلبی 
مراسم  در  فهیم  مارشال  ارشد  پسر  فهیم  ادیب  بود. 
او  از  پدرش،  درگذشت  سالروز  دومین  گرامیداشت 
به عنوان بنیان گذار اردوی ملی نام  برده گفت که جای 
عرصه  در  ریاست جمهوری  پیشین  اول  معاون  خالی 

سیاسی این روزها بیشتر احساس می شود.

افکار  در  را  خود  جایگاه  اکنون  نمایندگان  مجلس 
عمومی از دست داده است. همه روزه از تریبون مجلس 
جایگاه  گفته  این  می شود.  بیان  معامله ها  از  حرف 
است.  رسانده  آسیب  شدت  به  مردم  نزد  را  پارلمان 
حکومت  اعمال  از  نظارت  کارش  که  مجلسی  اکنون 
است، با فرمان حکومت انجام وظیفه می کند. حکومت 
اظهارات  برای  واضح  به صورت  مورد  آخرین  در  نیز 
وصف  این  با  است.  کرده  تعیین  نشان  و  خط  وکال 
قدر  این  واقعا  مجلس  این  اداری  هیات  سر  بر  رقابت 

ارزش دارد؟
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شماری از پناهجویان افغان که اخیرا به کشورهای اروپایی 
نداشتن  و  بی سرنوشتی  بی کاری،  از  رسانده اند،  را  خود 
نیز در پشت  برای آینده رنج می برند. شماری  دورنمایی 
از  اروپایی  به کشورهای  بسته در آرزوی ورود  مرزهای 

جمله آلمان هستند.
این پناهجویان از بی سرنوشتی در کمپ ها به ستوه آمده 

می خواهند دو باره به افغانستان برگردند.
آنان می گویند با آن که مدت زیادی را در کمپ ها سپری 
مصاحبه ای  آنان  از  زیادی  شمار  با  حال  تا  اما  کرده اند، 
صورت نگرفته و هم چنین شامل دوره های آموزش زبان 

یوناما،  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات 
زن  روز جهانی  مارچ،  هشتم  از  گرامی داشت  با  همزمان 
در کشور، اعالم کرده که هرچند طی یک دهه گذشته 
ترویج  در  چشم گیری  پیشرفت های  شاهد  افغانستان 
است،  بوده  قانونی  تضمین های  طریق  از  جنسیتی  برابری 
اما هنوزهم نقش زنان در این کشور محدود و سمبولیک 

است.
یوناما در اعالمیه ای می گوید که حضور گسترده تر زنان 
تصدیق  را  افغانستان  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  در 
با چالش های بزرگی  اما برغم آن زنان هنوزهم  می کند، 
مواجه اند و این چالش ها باعث شده تا زنان از حضور در 
کشور  در  امنیت  و  صلح  تامین  برای  سیاسی  جریان های 

باز بمانند.
در این اعالمیه آمده است: »هرچند طی سال های گذشته 
حضور زنان در نقش های رهبری کننده افزایش یافته، اما 
بیشتر به شکل سمبولیک و  این نقش هنوز هم ناکافی و 
محدود به مراکز والیات بوده است. با تکرار شعار امسال 
انجام  خواهان  افغانستان  در  متحد  ملل  زن،  جهانی  روز 
تالش های بیشتری می باشد تا هم روند نابرابری برعکس 
گردد و تعهدات انجام شده هم به فرصت های واقعی برای 

زنان افغان تبدیل شوند.«
نیز  زنان  علیه  بیشتر  خشونت های  اعمال  به  سازمان  این 
اشاره کرده افزوده که میزان قربانیان زن در خشونت های 
جاری در کشور، در سال 2015 سی و هفت درصد نسبت 
ملل  سازمان  گفته  به  است.  داشته  افزایش   2014 سال  به 
از  پیروی  ادامه خشونت های گسترده علیه زنان و  متحد، 
شمار  به  جدی  نگرانی  یک  هنوزهم  ناپسند،  سنت های 
در  سازمان  این  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان  می رود. 
ارعاب  و  تهدید  هدفمند،  رویدادهای  شاهد   2015 سال 
اجتماعی در سراسر کشور و بخصوص  زنان در زندگی 
زنانی که در راستای ترویج حقوق زنان فعالیت داشته اند، 
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نشده اند و این مسایل باعث ناامیدی بیشتر آن ها شده است. 
رفیع یک پناهجوی افغان که مدت سه ماه است در یکی 
از کمپ های مهاجرین در سویدن به سر می برد، می گوید 
ناامنی  به علت جنگ و  افغان  پناهجویان  از  شمار زیادی 
پرخطر  راه های  کردن  طی  با  و  کرده  ترک  را  کشور 
خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند، اما به مشکالت 
اگر  می گوید  رفیع  است.  نگرفته  آنان رسیدگی صورت 
آن ها  بعدی  تصمیم  یابد،  ادامه  منوال  همین  به  وضعیت 
این است که با شماری از همراهانش دوباره به افغانستان 
برگردند. همسر و سه فرزند رفیع در افغانستان هستند، اما 

بوده است.
روند  تا  خواسته  افغانستان  دولت  از  متحد  ملل  سازمان 
را  جنسیتی  تساوی  راستای  در  خود  ملی  تعهدات  تطبیق 
محو  میثاق  شمول  به  کشور  این  تعهدات  با  مطابقت  در 
همه اشکال تبعیض علیه زنان، آجندای تازه تصویب شده 
پایدار  انکشافی  اهداف  همچنین  و   2030 سال  تا  جهانی 

تقویت و اجرا کند.
متحد  ملل  زنان  اداره  نماینده  ساگینبایموا،  الزیرا  خانم 
و  موجود  دست آوردهای  »حفظ  می گوید:  افغانستان  در 
ترویج حقوق زنان یک امر ضروری برای افغانستان است 
هدف  به  ویژه  به  و  پایدار  انکشافی  اهداف  به  بتواند  تا 

سیاره 50 – 50 تا سال 2030 دست یابد.«
خانم ساگینبایوا افزوده که وضعیت رو به وخامت امنیتی 

او به دلیل پرخطر بودن راه های رسیدن به اروپا، تنهایی این 
راه را در پیش گرفته است.

رنج آور  برایش  خانواده اش  از  دوری  که  می گوید  رفیع 
شده اما هنوز نمی داند که چه زمانی می تواند با خانواده اش 
در اروپا یکجا می شود. این پناهجوی افغان از سختی ها و 
دردهایش قصه می کند و می گوید که در آسمان ستاره ای 
ندارد. وی تاکید کرد که اگر هم چنان بی سرنوشت بماند، 

مجبور خواهد شد تا دو باره به افغانستان برگردد.
طارق پناهجوی دیگری است که از چهار ماه به این سو در 
یکی از کمپ های مهاجرین در آلمان زندگی می کند. او 
نیز از بی سرنوشتی خود شکایت دارد. اشک در چشمان 
طارق حلقه می زند و می گوید: »من از بی کاری وناامیدی 
مشابه  سرنوشت  به  اکنون  و  کردم  فرار  آینده  به  نسبت 

کشورم مواجه شدم.«
رشته  از  قبل  سال  دو  دارد،  سال  بیست و پنج  که  طارق 
نبود  به دلیل  اما  شد،  فارغ  افغانستان  در  مدیریت  و  اداره 
پرخطر  راه های  که  است  مجبور شده  شغلی  فرصت های 
با  که  داشت  انتظار  طارق  گیرد.  پیش  در  را  مهاجرت 
رفتن به اروپا، سرنوشت بهتری خواهد داشت، اما حاال به 

بازگشت به افغانستان فکر می کند.
سرنوشت  به  نسبت  بی توجهی  و  خانواده   از  دوری 
پناهجویان  این  از  تا شماری  باعث شده  افغان  پناهجویان 

تصمیم به بازگشت بگیرند.
که  پناهجویی  هر  که  می گویند  آلمان  دولت  مقام های 
پذیرفته شوند پس از دو سال می توانند خانواده شان  را نیز 

دعوت کنند.
که  دارند  بازگشت  تصمیم  حالی  در  افغان  پناهجویان 
روی  بر  مقدونیه  مرز  روان،  سال  فبروری  ماه  اواخر  در 
پناهجویان افغان مسدود شد و هزاران پناهجو در آن  سوی 
در  شرایط  بدترین  در  اروپا  به  رسیدن  حسرت  در  مرز 
سردی هوا و در نبود امکانات اولیه زندگی گیر مانده اند.

متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  اطالعات  بنیاد  بر 
روی  بر  مرزها  شدن  بسته  وجود  با  پناهندگان،  امور  در 
پناهجویان افغان، شمار این پناهجویان کاهش نیافته است.

افزایش  باعث  انتقال  از  بعد  شکننده ی  دوره  نتیجه  در  و 
باید  چگونه  این که  و  زنان  آینده  مورد  در  ها  نگرانی 
اطمینان حاصل کرد که دست آوردهای مبارزات سخت 

زنان در افغانستان با خطر مواجه
نخواهد شد و یا از بین نخواهد رفت، شده است.

زنان  حقوق  باید  افغانستان  دولت  که  این  بر  تاکید  با  او 
تضمین  صلح  گفتگوهای  در  را  آنها  مهم  مشارکت  و 
نماید، می گوید: »مشارکت پایدار زنان در انتخابات بعدی 
پارلمانی و ولسوالی ها برای اعتبار و فراگیر بودن این روند 

مهم می باشد.«
سرمنشی  خاص  فرستاده  هیسم  نیکالس  همین حال،  در 
فعال  مشارکت  به  نیز،  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
تاکید  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در  زنان 
کرده گفت که زنان باید قادر به مشارکت فعال در تمام 
فعالیت های سیاسی، اجتماعی و انکشافی در سراسر کشور 

از جمله روند صلح باشند.
تقویت  به  متحد  ملل  سازمان  این که  ابراز  با  هیسم  آقای 
صلح  تالش های  در  زنان  فعال  سهم گیری  نقش  و 
به  در کمک  افغان  پسران  و  »مردان  افزود:  است،  متعهد 
در  جنسیتی  برابری  به  دست یابی  و  زنان  توانمندسازی 
محیط خانه، جامعه و محیط کاری می توانند نقش مهمی 

ایفا کنند.«
فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، 
که  خالهایی  رفع  خاطر  به  سازمان  این  که  می گوید 
هنوزهم در برابر تساوی جنسیتی در این کشور وجود دارد 
تالش می کند از دولت افغانستان نیز می خواهد تا برای به 
اقدامات  برابری جنسیتی در کشور  واقعیت تبدیل کردن 

بیشتری رویدست گیرد. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

 1399 سال  شام  اخبار  به  عزیز  بیننده های 
خوش آمدید 

روز  عصر  غنی  رییس جمهور  اول:  خبر 
کار  به  آغاز  برای  تقنینی  فرمان  گذشته 
امضا  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
گفت  رییس جمهور  سخنگوی  کرد. 
میان  گفتگو  و  مشوره  سال  پنج  از  پس 
باالخره  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
این  است  قرار  و  شد  امضا  تقنینی  فرمان 
زمان  آینده  سال  هفت  طی  کمیسیون 
مشخص  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
کند. هم چنان این کمیسیون تا آخرالزمان 
معرفی  را  گزینش  کمیته  که  دارد  وقت 
کند. رییس جمهور و رییس اجرایی هیچ 

عجله ای ندارند. 
خبر دوم : انتخاب معاون اول و دوم مجلس 
شش صد و نودوپنج  و  هزار  هفت  دور  به 
به دست  عدم  به دلیل  می شود  گفته  رفت. 
آوردن رای کافی نامزدان باید فردا باز با 
فرزندان  از  تعداد  یک  کنند.  رقابت  هم 
به  درگذشته شان  پدران  به جای  که  وکال 
حتا  می گویند ،  نشسته اند  وکالت  کرسی 
اگر انتخاب معاونان به دور یک میلیاردم 
هم برود ، تا وقتی پول توزیع می شود آنان 

صبر کافی دارند. 
برای  چهارجانبه  نشست  سوم :  خبر 
چهار راهی  توانست  صلح  گفتگو های 
اول نقشه راه را ترسیم کند. گفته می شود 
به طرف طالبان  این چهارراه یک راه  در 
پاکستان  طرف  به  راه  یک  می رود ، 
امریکا می رود  به سوی  راه  می رود، یک 
و راه دیگر نیز به سوی چین می رود. ولی 
نخواهد  افغانستان  سوی  به  راهی  هیچ 

رفت. 
که  است  حاکی  خبر هایی  چهارم :  خبر 
رییس جمهور  از  دفاع  وزارت  سرپرست 
خواسته است تا یا پارلمان را منحل کند یا 
دست از سر او بردارد. سرپرست وزارت 
سرپرستی  بس که  از  است  گفته  دفاع 
دست  او  به  یتیم خانه  حس  است ،  کرده 
داده است و هر کودک را که می بیند از 
عهده  به  را  تا سرپرستی اش  می خواهد  او 
بگیرد. سرپرست وزارت دفاع گفته است ، 
به  سرپرستی  حالت  در  ندارد  دوست  او 
یا  رییس  جمهور  بنا  باقی سفر کند.  دنیای 
نمی دهد  او  به  اعتماد  رای  که  را  پارلمان 
یعنی  بسازد.  منحل  را  او  یا  کند  منحل 

سرپرستی او را منحل بسازد. 
خبر ها به سر رسید. کار معاون های مجلس 

نمایندگان به سر نرسید.

اخبار 1399 

سازمان ملل:

 نقش زنان در افغانستان 
محدود و سمبولیک است

چرا پناهجویان
 به افغانستان بر می گردند؟

 سیدقدیر وفا

ACKUاحسان اهلل بکتاش
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شعور  سازنده  است؛  جامعه  هر  جان  حقیقت  در  ادبیات 
همگانی و حافظ رویاها و اساطیر مشترک یک ملت است. 
در حقیقت حافظ حافظه  جمعی یک ملت است و به این 
علوم  جان  که  انسانی  علوم  از  علمی  فقط  نه  ادبیات  خاطر 
فلسفه  مهم  علوم  سرچشمه  که  است  ادبیات  است؛  انسانی 
به  که  است  ادبیات  است؛  جامعه شناسی  و  روانشناسی  و 
آن  از  جامعه  هر  روشنفکری  جریان های  وسیع ترش  معنی 
به  پرداختن  خاطر  این  به  می گیرد؛  آبشخور  و  می خورد  آب 
آشفته  روزگار  که  روزگاری  چنین  در  بودن  ادیب  و  ادبیات 
کار بسیار شگفت و بسیار قابل ستایش  بعد از جنگ است 
که  دمشق.....  اندر  شد  سالی  قحط  »چنان  گفت:  است. 
که در چنین روزگاری  کردند عشق« اما یارانی  یاران فراموش 
هنوز به عشق باور دارند، به رویا و حقیقت آدمی و به زیبایی، 
آدم های  این  از  یکی  و  ستایش بر انگیزی اند  بسیار  آدم های 

ستایش بر انگیز، بدون هیچ تردیدی، هادی میران است.
پیش  سال ها  از  من  را  میران  آقای  با  رفاقت  و  آشنایی  بخت 
می شوند  مهاجر  افغانستان  از  کسانی که  کنید  تصور  داشتم. 
در  به خصوص  و  آرام  سرزمین های  در  دنیا  طرف  آن  به 
عیش  امن  مرکز  است؛  دنیا  جای  آرام ترین  که  اسکاندیناویا 
تقریبا آدم ها سعی می کنند تقال  عالم است، در چنین جایی 
خاطرات  همه  کنند  فراموش  باشند.  داشته  بهتر  زندگی  برای 
گذشته و مردم پشت سر خود شان را، اما آقای میران  و زندگی 
آقای  سویدن  در  یعنی  بوده؛  برعکس  که  بوده  کسانی  از 
به صورت  تنها  نه  و  کرد  شروع  جدی  به صورت  را  شعر  میران 
که به صورت جدی و در مدت زمان قلیل از  کرد  جدی شروع 
که به شعر آقای میران  چهره های درخشنده ادبیات شد. آنچه 

ویژگی و تشخص می دهد، چند چیز است.
یا روان آقای میران  از این ویژگی ها زبان خاص و نرم و  یکی 

است. مثال:
به دست من نبود از وضع و حالت با خبر باشم

تو پشت میله شب، من در آغوش سحر باشم
چنان چرخید چرخ لعنتی این سال های زشت

که حتا با خودم هم در ستیز و در تشر باشم
غریب ُغربت شب های بی فردا، نشد آری!
که با دست و دلم در خدمت تو بیشتر باشم

حصار انزوای خون چکانت را فرو ریزم
از اقیانوس شب هایت، برایت بال و پر باشم

فرو می ریزد آوار دلم را زخم خونینی
نشد در چای تلخ باورت طعم شکر باشم

دلم می خواست عاشق باشم و اما خدا شاید
کرد، تا یک مدتی مال عمر باشم مقدر 

است،  میران  آقای  سخن  در  که  طیبت  و  طنز  این  یعنی 
خاطر  این  به  و  است  شده  شعر  خاصیت  که  است  چیزی 
دل  در  چطور  این که  معاصر.  شعر  باقی  بر  است  متشخص 
مال  گهان  نا عاشقانه  شعر  یک  سطح  در  رسمی،  شعر  یک 
تمام  و  ایگریگ  ایگس،  نمی فهمم سیاف،  مالنیازی،  عمر، 
شوند.  وارد  و...  تاریخی  فرهنگی،  سیاسی،  شخصیت های 
تمام  که  است  کتاب  این  در  دیگر  شعر  یک  نمی فهمم  من 
کرده  خود نمایی  شعر  در  هم  فلسفه  تاریخ  شخصیت های 
بود، مثل یک استیج  وارد شعر شده  یعنی یکی یکی  بودند؛ 
از  تاریخ  نقاب  تاریخ  داخل  از  مختلف  کرکترهای  که  تیاتر 
چهره بر می کنند و وارد استیج می شوند. این هنر خاص آقای 

میران است.
که در شعر آقای میران متشخص است، یعنی جدا  دوم چیزی 
کالمش است و شور شاعرانه،  که در  از روانی زبان و مالحت 
که دغدغه های اجتماعی، میهنی و مردمی فراوان  این است 
کسی رفته  که  داخل آن پیدا می شود. یعنی این طوری نیست 
کرده. یعنی در این  کن شده و بعد فراموش  مثال در سویدن سا

امن عیش هنوز دلش زخمدار مردم است. مثال:

گندم زار تشبیه شده به محبوب یا همان پریسای قشنگش. »در 
که در محشر فرو رفته« باز هم ما در حقیقت  این شهر پدر لعنت 
که به نحوی لعنت شده است.  ایماژ پی در پی داریم. شهری 
که او  کتاب عتیق در داستان ارمیای نبی  باز اشاره ای است به 
)ارمیایی نبی( اشاره می کند به شهر بابل و شهر بابل را شهر ی 
روزگاری  که  شهر  آن  که  دردا  و  »دریغا  می گوید:  شده  لعنت 

عروس شهرها بود امروز شهر لعنت شده است.«
و  واژه ها  کلمات،  آمدن  میران  آقای  شعر  در  دیگر  مساله ی 
و  نبوده  شاعرانه  وقت  هیچ  ظاهر  در  که  است  اصطالحاتی 
این  از  دارند  پرهیز  معاصر  شاعران  استثنا  باال  یعنی  نیستند؛ 
کلمات شاعرانه  کلمات را هیچ وقت  کلمات؛ یعنی شاعر این 
»گلکسی  سالنگ.  مثل  گلکسی،  مثال  نمی کند.  محسوب 
روی دستم می پرد تا زنگ می آید \ صدای ماه من از آن سوی 
و  نو  خیلی  ویژ گی های  از  یکی  این  یعنی  می آید«  سالنگ 
پیدایش  می شود  میران  آقای  شعر  در  فقط  که  است  خاص 
کابل و یا در ورس باشی\ چهل  کرد. یا »چه فرقی می کند در 
هیچ  در  کنید  فکر  باشی«  دسترس  در  تا  که  کردم  سفر  منزل 
شما  ورسی  خود  شاعران  حتا  افغانستان،  شاعران  شعر  جای 
میران  آقای  شعر  در  اما  نمی توانید  کرده  پیدا  را  ورس  کلمه 
را\ کنار  رویا  خیابان های  می آید  که  منزل  »چهل  شده.  پیدا 
را  بنز و مرسدس  باز هم  بنز مرسدس باشی«  من نشسته پشت 
یا »به  ادامه همین قصه ها است.  که در  آورده در داخل شعر 
دیوار دل دیوانه ام بنویس با ماژیک\ عزیزم سالگرد انتحارت 
گفتم  که  واقعا تبریک« این شعر از همان سه چهار چیزی را 
باهم دارد. یعنی ما هم طنز و طیبت داریم، برای شما سالگرد 
که  کنایه و نیش است  انتحار تبریکی ندارد و به نحوی یک 
که  می گوید  اما  بگویید.  تبریک  را  نفر  یک  انتحار  سالگرد 
که ریشخندی، واقعا  عزیزم سالگرد انتحارت واقعا تبریک نه 
دلم  دیوار  به  را  این  و  انتحارت  سالگرد  چه؟  باشد،  مبارک 
دیوانگی  یا  کرد  گل  خرد  »نمی دانم  کن.  نوشته  ماژیک  با 
اما\ تو را آورد از آن سوی دوری دورها نزدیک\ زمانی در تنم 
گیج بود ار عطر تند  گرفتم خوب یادم هست\ دماغم  جریان 
بوسه های شیک« و تا آخرش. این خصوصیت دیگری است 
گاهی وقت ها شما می توانید چهار،  گفتم  که در حقیقت من 
کلمات  هم  یعنی  کنید.  پیدا  یک جا  را  خصوصیت  تا  پنج 
تازه را هم تزاحم تصاویر و ایماژها را، هم رمانتسیسم یعنی در 
کنایه  طنزآمیز و طیبت  حقیقت اغراق شاعرانه را و هم نیش و 
آلود را. درباره ی شعر آقای میران قصه فراوان است، من دو تا 

شعر سپیدش را می خوانم:
از جنوب می آیم

از جنوب غزل هایم
که قلمرو فرمانروایی توست

ک دارد پیراهنم عطر تریا
تکه پاره های خورشید صبحگاهی را

که در مزارع خشخاش
فرود می آیند

برایت سوغات آورده ام 
کابل سرد شده است

یکی از زیباترین شعرهای این مجموعه و ُمِدل شعرهای واقعا 
گفتم طیبت آلود  که  کابل با همان شیوه  معاصر ما است، سردی 
و خاص جناب میران وصف شده است. این را شما مربوط 
است  وحشت  و  جنگ  که  جنوب  از  چطور  این که  به  کنید 
مزارع  از  آفتاب  این  که  آوردم  را  آفتابی  سوغات  من  می گوید 

خشخاش برخاسته.
و باالخره.

کوله بار حماقتت را
عاشقانه بر دوش می کشی

که نیست تا در آستانه لبخند خداوندگاری 
سر بر سجده خوشبختی بگذاری

گذاشته ای که در پشت عینک جا  چشم هایت را 
در خوشباوری هایت چون سگی 

فرو می روی تا از لب معشوقی 
که نیست 

استخوان بوسه برچینی
گیر افتاده ای عجب 

با مرگت در تخته خوابی می خوابی
با جنازه ات به خیابان می روی

با حماقتت تکثیر می شوی
با سگ دلی هایت به هر استخوانی

دل می بندی
سر باز بی سر هستی

که در نبردگاه خدا و شیطان
اعزام شده ای

با بوسه های معشوقت در آمیز
نبرد ادامه داد.

هم  را  ضعف هایش  نقطه  دیگری ،  شعر  هر  مثل  هادی  شعر 
کمی شعر را شل می کند. همین  دارد. رمانتیسیسم زیادی اش 
طور تزاحم تصویر. میران باید با چنین استعداد خارق العاده از 
کند. ظرفیت های  حواشی و جنجال های مرسوم افغانی دوری 
گفتنش نرسد  تازه را در شعرش انکشاف بدهد. به تکرار شیوه 
که این ارس دشمن هر شاعری است. و البته از  از تجربه نترسد 
ویرایش هم، شعر مثل فلم احتیاج به ویرایش حرفه ای دارد. 
باید شعر های خوب و بد جدا شوند. شعر های خوب پاالیش 
به راستی  که  برای هادی میران  با همه این ها  شوند و مرتب. 
شایستگی و لیاقت لقب شاعری را دارد هم به فضل و دانشی 
کرده، شعر و شعور و  که در شعر و ادب  که دارد و هم آنچه را 
که سال های سال بماند و در  شور نامیرا آرزو می کنم و امیدوارم 

کابل بماند و پیش مردم خودش بماند و بسراید.

گر چه ظاهرن خوبم، لباسم ظاهرن زیبا است ا
ولی بی تو اسیر عسکرآباد ورامین ام

خون  جگر  و  غمگین  یا  زخمدار  دلش  عیش،  امن  دل  در  یعنی 
شعر  دوم  ویژ گی  است.  مهاجرت  اردوگاه های  و  عسکرآباد  قصه 
کنایه دارش یا پر نیشش،  آقای میران بعد از زبان ملیح و طنزآلود و 

پرداختن به موضوعات و قصه های اجتماعی است.
محدود  جزو  او  که  است  این  میران  آقای  شعر  دیگر  خصوصیت 
که تحصیالت عالی جدی داشته. یعنی شما فکر  شاعرانی است 
گرفته ،  که در یکی از بهترین دانشگاه های اروپا دو تا ماستری  کنید 
شخصیتش  دیگر  بخش  شاعری  و  شعر  از  جدا  که  آدمی  یعنی 
که  دانش آموختن بوده؛ یعنی دانش در شعرش نمودار دارد. آنچه 
ما در باره حافظ می شناسیم و حافظ را هنوز شاعر شاعران تاریخ 
گفت: »عشقت رسد  که  زبان خود می فهمیم، به این خاطر است 
گر تو بسان حافظ\ قران ز بر بخوانی با چهارده روایت.«  به فریاد 
که به هر حال در چهارده  یعنی مهم ترین یا همه  علوم روزگار حافظ 
که از قرآن نقل شده جمع می شده در همه  این ها  روایت مختلفی 
کم  بسیار  فاضل  شاعران  ما  ترتیب  این  به  بوده.  استاد  حافظ 
مانده. شاعران  کم  به همین خاطر خیلی  تاریخ شعر،  در  داشتیم 
که در حقیقت فضل شان در داخل شعر شان نمودار  فاضل است 
فضل  این  است.  فاضل  یسند گان  نو  آن  از  میران  آقای  و  می شود 
خودش  و  می کند  خود نمایی  مختلف  جاهای  در  شعر  داخل  در 
استی«  بیار شعله های جنگ سرد  آتش  که  »تو  نشان می دهد.  را 
سیاسی  تاریخ  از  دوره  یک  به  که  است  اصطالحی  سرد  جنگ 
زرد  شام  و  سبز  ظهر  قرمز،  صبحانه  »سر  می پردازد.  جهان  معاصر 
در  بودیستی  اعتقاد  نوعی  به  حقیقت  در  است  اشاره  استی« 
مرگت  چه  اما\  و  کشتی  نامردی  رنگ های  با  »مرا  جهان  تحول 
که حتا با خود هم در نبرد استی« باز این بر می گردد به یک  شد 
باره دعوای ایگوی  که در روان شناسی مدرن در  ترم روان شناسی 
شخصی با سوپر ایگو یا ایگوی برتر و خود با فراخود در حقیقت 
که دارد، یعنی این اشاره ها اتفاقی در داخل شعر نیست،  جدالی 
که ما از داخل تاریخ علم جدید )معاصر( در شعر  اشاره هایی است 
کمی سخت خواهد بود فهمیدن این  داریم و بدون شناخت آن ها 
گفتی در سفر تا ساحل دل بستگی هایت\ زن دریادل و  شعر. »تو 
تنهایی\  باز  و زخم های  اعتیاد  دریانورد هستی\ برای  دریانفس، 
روان درمان عاشق نسخه های ضد درد استی« باز قصه  روان درمان 
روان درمانی است؛ علم جدیدی  یا  از همان سایکوتراپی  بخشی 
زد جریان  مرگی شعله  که در حقیقت در غرب وجود داشته »چه 
گیسوی خیالت را\ که در اوج زنیت در توهم های مرد استی« این بر 
می گردد باز به یک بحث اسطوره ای در داخل شعر این که چطور 
که آدمی مجموعه ای  از  در اویستا و فرهنگ مشرق تصور می شده 
زنیت و مردیت است. هر آدمی چه زن باشد چه مرد باشد متشکل 
که این ها با هم دیگر  آنیما و آنیموس است و پیکره  درهم تنیده  از 
وقت  ها  گاهی  است  ممکن  می سازند،  را  انسان  یک  شخصیت 
زنیتش  بر  مردیتش  برعکس  یا  کند  غلبه  مردیتش  بر  کسی  زنیت 
یعنی به جنسیت آدم ها ربطی ندارد، اشاره این بیت در حقیقت 
به این قصه است و به این تلمیح اسطوره ای است. این یکی دیگر 
که ما می توانیم در  از صفات و ویژ گی های شعر آقای میران است 

کنیم. شعرش دروازه ها و روزنه های دانش معاصر را پیدا 
دوره  است.  رمانتسیسم  میران  جناب  شعر  بعدی  خصوصیت  و 
دوره  طالیی ترین  انگلیس  تاریخ  در  انگلستان  شعر  در   رمانتیک 
 شعر انگلیس است. در شعر اروپا هم در حقیقت یکی از مهم ترین 
دوره  حقیقت  در  است.  دوره  مهم ترین  انگلستان  در  و  دوره ها 
که در آن اغراق های  طالیی شعر و ادبیات انگلستان دوره ای  است 
تزاحم  به  وقت ها  گاهی  ایماژها  این  و  داریم  ایماژ  داریم،  فراوان 
یا درهم جمع شدن چندین تصویر پی در پی می انجامد.  تصاویر 
من  سرنوشت  کوهسار  »غزال  بخوانم:  را  یکیش  من  مثال  برای 
کهسار یک غزال  کهسار دارد و این  پریسایم« یعنی سرنوشت یک 
گندم زار  گندم زار رویایم« رویاء یک  دارد. »پریسای قشنگم موج 
گندم زار است، و این موج  که در  گندم زار دوباره موج  دارد و این 

میــــــــــــــــــــران
در آیینه هنــــــــــر

ACKU



Hasht e Subh

  

خنده های  به خاطر  زنان  افغانستان  در  پیش  سال  پانزده 
مورد  کفش شان  به خاطر صدای  یا  بلندشان در مالی عام 
گر به تنهایی و بدون همراه مرد  ضرب وشتم قرار می گرفتند. ا
کشته می شدند. زمانی  به بیرون می رفتند لت وکوب یا حتا 
در  می شدند.  بیگانه  هم دیگر  برای  می پوشیدند  برقع  که 
که چگونه  گرفته بودند  کابل، آن ها یاد  صف های نانوایی 
که  کودکان پسر  هم دیگر را از صدای شان و یا هم از چهره 
از  یکی  رحمانی   نسیمه  امروز  بشناسند.  بودند،  همراه شان 
که  است  برجسته   آموزگار  و  حقوق دان  یک  زنان،  همان 
تنها  او  و  می کند.  تالش  دکترایش  آوردن  به دست  برای 

نیست. 
تغییر  را  ملت شان  و  خود  زندگی  افغانستان  در  زنان  حاال 
می دهند. پانزده سال پیش به ندرت 5000 دختر در مکاتب 
که این رقم  ابتدایی ثبت نام می کردند اما دیری نگذشت 
کرد. سی وشش درصد معلمان  افزایش پیدا  میلیون  به سه 
افغانستان  اول  بانوی  زنان تشکیل می دهند. روال غنی،  را 
مخصوص  دانشگاهی  که  است  کرده  آغاز  را  پروژه ای 
که فقط توسط زنان راه اندازی و به پیش برده  زنان بسازد 
کرسی پارلمان، چهار  شود. در دولت نیز زنان شصت و نه 
وزارت خانه و دو والیت را در اختیار دارند. هزاران زن دیگر 

کرده اند. کار ایجاد  کسب و  نیز برای خودشان مشغله و 
جورج  انستیتوت  زنان،  بین المللی  روز  سه شنبه،  روز  در 
افغان  زنان  »ما  عنوان  زیر  را  جدیدی  کتاب  بوش  دبلیو 
کتاب  این  کرد.  خواهد  منتشر  امید«  صداهای  هستیم: 
داستان های الهام بخشی، چون سرگذشت خانم رحمانی را 
که زنان افغان  تی  کرده و هم چنان از مشکال برای ما بازگو 
که به دست  متحمل شدند و موفقیت های شگفت انگیزی 

کرد. آوردند، برای ما حکایت خواهد 
آن  زنان  که  کنیم  پیدا  را  دیگری  کشور  که  است  دشوار 

حاال زنان در افغانستان زندگی 
خود و ملت شان را تغییر 

می دهند. پانزده سال پیش به 
ندرت 5000 دختر در مکاتب 
ابتدایی ثبت نام می کردند اما 
دیری نگذشت که این رقم به 
سه میلیون افزایش پیدا کرد. 

سی وشش درصد معلمان را 
زنان تشکیل می دهند. روال 
غنی، بانوی اول افغانستان 
پروژه ای را آغاز کرده است 

که دانشگاهی مخصوص زنان 
بسازد که فقط توسط زنان 

راه اندازی و به پیش برده شود. 

گردهم  بروکسل  در  سه شنبه  روز  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ٢٨
مورد  را  پناهجویان  بحران  با  مقابله  راه های  دیگر  بار  تا  آمدند 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا  بحث قرار دهند. در این نشست 
ترکیه به توافق هایی در  با مقامات  کرات خود  می کوشند در مذا

کشورهای مبدا دست یابند.  مورد بازگرداندن پناهجویان به 
 در نشست روز سه شنبه 1٨ حوت بروکسل، احمد داوود اوغلو، 
درباره  را  کشورش   مواضع  و  داشت  حضور  ترکیه،  نخست وزیر 

کرد.   پناهجویان تشریح 
بر  مبنی  جدیدش  مصوبه  اجرای  در  را  ترکیه  می کوشد  اروپا 
با  کشورهای شان  به  اقتصادی«  پناهجویان  سریع  »بازگرداندن 

کند. خود همراه 
کثریت قریب به اتفاق پناهجویان  گذرگاه اجتناب ناپذیر ا ترکیه 
به  و  است  اروپا  به  خاورمیانه   کشورهای  اقتصادی  و  سیاسی 
موثری  ترکیه می تواند نقش  که  معتقدند  اروپا  رهبران  این دلیل 

کند.  درکاهش بحران پناهجویان در مرزهای اروپا ایفا 
دونالد توسک، رییس شورای اروپا می گوید، همکاری ترکیه در 

گام به سوی حل بحران پناهجویان است. این مورد اولین 
کرد  در آستانه نشست روز سه شنبه بروکسل، دولت فرانسه اعالم 
کشور در چارچوب توافقات اروپایی اش در زمینه پذیرش  که این 
به  یونان  از  را  پناهجو   ۱۵۲ مارچ  هفتم  دوشنبه  روز  پناهجویان 
که به عنوان  کرد. به این ترتیب، شمار پناهجویانی  فرانسه منتقل 
پناهنده در فرانسه پذیرفته شده اند  به ۳۰۰ نفر می رسد. بر اساس 
سال  دو  در  که  است  کرده  تعهد  فرانسه  دولت  توافقات  همین 

آینده ۳۰,۰۰۰ پناهجو را بپذیرد.
ک خود پذیرفته  کنون ۳۰۰  پناهجو را درخا پس از آلمان فرانسه تا

است. فنلند با پذیرش ۱۴۰ پناهجو در مقام سوم قرار دارد.

به  خود  دالری  میلیارد  سه  کمک  از  بخش  نخسین  امریکا، 
کشورهای  به  کمک  برای  را  متحد،  ملل  سبز«  اقلیم  »صندوق 

کرد. فقیرتر و مقابله با تغییرات اقلیمی، پرداخت 
کمک در  این  از  دالر  میلیون   ۵۰۰ امریکا  وزارت خارجه  به گفته 

گرفته است. اختیار »صندوق اقلیم سبز« قرار 
کشور جهان در پاریس، پس  گذشته، نزدیک به ۲۰۰  در ماه قوس 
کشمکش و بحث، بر سر یک بسته مشترک بین المللی  از سال ها 

برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند.
گذشته،  تابستان  در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  بارک 
تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر زندگی میلیاردها انسان را تهدیدی 
گفته بود »تهدیدی بزرگ تر از تغییرات  کرده و  روبه رشد توصیف 

آب وهوایی پیش روی نسل ما و نسل آینده نیست«.
عطفی«  »نقطه  موضوع  این  گفت  پاریس  توافق  پی  در  اوباما 
برای  را  نیاز جهان  مورد  پایدار  و »چارچوب  برای جهان است 

مقابله با بحران وضعیت آب و هوایی فراهم می کند«.
کنگره ایاالت  که در  با این همه مشخص نبود جمهوری خواهان 
موافقت  کمک  پرداخت  با  هستند،  کثریت  ا صاحب  متحد 
که  کرده بودند  کنند. آن ها خواستار ارایه جزئیات شده و تهدید 
اما در نهایت چنین  کرد.  را بلوکه خواهند  پول وعده داده شده 

اتفاقی در زمان تصویب بودجه دولت در ماه دسامبر رخ نداد.

کودکان  و  زنان  برای  او  حاال  دهد.  ادامه  کارش  به  ناهید 
کمیته  روابط بین الملل  دادخواهی می کند و به عنوان عضو 

پارلمان خدمت می کند.
افغانستان به یک چهار راه می ماند. نقطه حساس و مهم 
که قبل از 9 و 11 سپتامبر به پناهگاه امن تروریست ها  جهانی 
سن  میانگین  که  جوان  است  کشوری  بود.  شده  تبدیل 
امریکا  متحده  ایاالت  سیاست  می باشد.  سال   1٨.3 افراد 
باشد.  ثابت  و  کشور  این  با  همساز  باید  افغانستان  در 
جامعه ای است حساس و برگشت پذیر. بهترین راه ساختن 
که حمایت های  کارکردن در چنین جامعه ای این است  و 
به  متحده  ایاالت  گر  ا باشیم.  پیش بین  همیشه  را  خود 
شده  وارد  آن  در  دیگری  نیرو های  کند،  پشت  افغانستان 
به دست  سختی  به  که  را  شکننده ای  دست آورد های  و 

کرد. آورده ایم، نابود خواهند 
کنیم تا آینده بهتری  کمک  ما می توانیم و باید افغانستان را 
که مطمین شویم،  داریم  این  به  بسازد. ضرورت  برایش  را 
و  نخواهد شد  تروریستان  امن  پناهگاه  بار دیگر  افغانستان 
کرد.  یا داعش سقوط نخواهد  و  یا این که به دست طالبان 
با در نظرداشت امنیت ملی خودمان، باید نیروهای امنیتی 
اوباما  رییس جمهور  تصمیم  از  کنیم.  کمک  را  افغانستان 
تا  افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  حفظ  به خاطر 
اخیر٢016 و بعد از آن استقبال می کنم. ما و مردم افغانستان 
که امریکا برای همیشه سربازانش را در افغانستان  می دانیم 
هزینه  و  است  شکننده  کشور  وضعیت  اما  نمی دارد،  نگه 

ترک افغانستان بسیار باال خواهد بود.
کمک های  به  باید  بین المللی  جامعه  اعضای  دیگر  و  ما 
و  اشتغال  ایجاد  صحت،  بخش های  انکشاف  برای  خود 
کمک ها  این  که  می دانیم  دهیم.  ادامه  تحصیل  و  تعلیم 
واقع می شود. یک مطالعه  حاشیه ای در ٢013 نشان  کارگر 
که افغانستان در زمینه شعر و ادبیات از هر زمینه  دیگری  داد 
کرد ه است. با ادامه  حضور و حمایت ما، دولت  بیشتر رشد 
به  امنیتی شان  تعهدات  به  تا  می کنیم  تشویق  را  افغانستان 
فساد  علیه  مبارزه  اقتصادی،  اصالحات  افغانستان،  مردم 
کمیت قانون پابند بماند. خیلی مهم و  اداری و تطبیق حا
کرات صلح بین رهبران  که هر دست آورد مذا حیاتی است 
به دست  زنان  حقوق  تقلیل  قیمت  به  طالبان  و  افغانستان 
بدنامی  طالبان  باعث  که  به سیاست هایی  برگشت  نیاید. 
بلکه  افغان  زنان  برای  تنها  نه  شد،  میالدی   1990 دهه  در 
ک  خطرنا و  تکان دهنده  می تواند  کشور  کل  ثبات  برای 

باشد.
نقاط  دیگر  و  افغانستان  در  آنچه  که  کنیم  فراموش  نباید 
مربوط می شود.  نیز  ما  کشور  و  ما  به  اتفاق می افتد،  جهان 
را  مشکالت شان  که  نمی خواهند  ما  از  افغانستان  مردم 
بمانیم  کنار شان  در  که  می خواهند  ما  از  آن ها  کنیم؛  حل 
کافی برای راه حل های خودشان داشته  تا فرصت و فضای 
زن  فارغ التحصیل  اولین  پایاب،  انابه  چنان که  باشند. 
گفت:  من  به  مراسمش  در  امریکایی-افغانستان  دانشگاه 
که ما در سختی ها تنها نیستیم،  »این خود نشانه  این است 

که به ما توجه می کنند.« و مردمانی هستند 

کوتاهی توانسته باشند بر این همه نابرابری های عمیق  در مدت 
زنان در سال 19٢0 حق  امریکا  ایاالت متحده  در  پیروز شوند. 
از  یک  هیچ  تقریبا   1969 سال  تا  اما  آوردند،  به دست  را  رای 
و  از دانشگاه هاى قدیمي  دانشگاه های آی وی لیگ )گروهي 
نامور بخش شرقي ایاالت متحده از جمله: هاروارد و پرینستون( 
در  زن   ٢0 تنها   1961 سال  در  ندادند.  را  زنان  ورود  اجازه ی 
گرام باور این  کانگرس خدمت می کردند. در عصر تویتر و انستا

که تغییر واقعی به زمان زیادی نیاز دارد. امر دشوار است 
در  گرفت.  دست کم  را  افغان  زنان  فراروی  چالش های  نباید 
اخیر همین ماه، افغانستان شاهد اولین سالگرد قتل بی رحمانه 
که به اشتباه، متهم به  دختر جوانی به نام فرخنده خواهد بود 
گزارش های رسمی  زیادی از حمله به  آتش زدن قرآن شده بود. 
جوالی  در  دارد.  وجود  دختر  دانش آموزان  و  دخترانه  مکاتب 
طرف  به  زمانی که  سال   1٨ و   16 سنین  بین  دختر  سه  گذشته 
در  به  صورت شان  حمله  اسید پاشی  مورد  بودند،  روان  مکتب 
یک  به عنوان  زنان  علیه  خشونت  گرفتند.  قرار  هرات  والیت 
امیدوارم؛  هنوز  من  اما  است.  باقی  هم چنان  جدی  مشکل 
زنان  توانمندی های  و  راسخ  عزم  مهارت ها،  به خاطر  امیدوارم 

افغان.
کثیف و پرازدحام  کمپ های  زمانی که سکینه یعقوبی به یکی از 
که ضرورت شدید  مهاجرین افغان سرزد، به یک چیز پی برد 
برای  را  مکتب  باب   15 او  می باشد.  آموزش  و  تعلیم  افغان  هر 
برای زنان  او  برنامه های  از  امروزه یکی  کرد.  باز  ٢1 هزار مهاجر 
افغانستان آموزش خواندن، نوشتن و محاسبات برای استفاده از 
تلیفون همراه است. ناهید فرید عضو جوان پارلمان افغانستان، 
کرد، با تهدید مرگ  کار  که برای ورود به پارلمان شروع به  زمانی 
مواجه شد. صورت او را در پستر های تبلییغاتی اش می بریدند و 
که خانواده پدر شوهرش را بدنام  کرده بودند  مخالفینش تعهد 
که  کردند  پافشاری  پدرشوهرش  و  شوهر  اما  کنند.  بی عزت  و 
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