
غنی: ادارات محلی باید به مشکالت 
مردم رسیده گی کنند

              شورای عالی مصالحۀ ملی: 
طالبان با بهانه تراشی های ناموجه وقت را ضایع می کنند 

هیات گفتگوکننده جمهوری اسالمی با صالحیت 
کامل به دوحه رفته است

           در افتتاحیۀ جریان موج اعتدال
           و  هم سویی مطرح شد: 

مسعود: رهربی که اعتدال ندارد بیامری است که 
کشور را هم بیامر می سازد

قانونی: صلحی که دست آوردهای ۱۹ ساله و ارزش های 
مردم در آن نابود گردد صلح نیست

استقبال از طرح نصب لوح یادبود قهرمان ملی در پاریس
پس از نرش کتاب ها و مستندهایی در بارۀ احمدشاه مسعود در جهان غرب و چاپ تکت پستی به نام وی در فرانسه و 

درج نام او در سال منای شهر سان دیاگوی امریکا در سال 2020، تصویب نصب لوح یادبود احمدشاه مسعود در پاریس، 
واپسین ارج گذاری از قهرمان ملی افغانستان در جهان غرب می باشد

خـرد نقـاد زمانـی شـکل می گیـرد که ما محتـوا و گفتگو و معنویت طرح تیـوری نظریه و معرفت و فرهنگ نقـد را واقعاً 

ایجـاد کنیـم. آرزو داریـم کـه روزنامـۀ راه مانـدگار، سـتونی بـرای کـودک، خانـواده، روانشناسـی، فرهنـگ، ادبیـات 

منایشـی، حوزۀ زبان، تولید اندیشـه و خرد نقاد و بعد تحلیل ها و نگرش های سیاسـی و فلسـفی که وظیفه یک روزنامه 

است بپردازد.
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در حالـی کـه کنگـرۀ امریـکا، هفتـۀ گذشـته 

خواهـان تعویق خروج نیروهـای امریکایی از 

در  »عجلـه«  به جـای  و  شده اسـت  افغانسـتان 

ایـن امر »اندیشـه« را توصیه کرده اسـت، زملی 

دیـدار  امریـکا  خارجـۀ  وزیـر  بـا  خلیلـزاد 

آتش بـس  بحـث  دیـدار  ایـن  در  و  کرده اسـت 

بـه  افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات  در  دایمـی 

عنـوان اصـل مطـرح و از اطمینـان بـه تهدیـد 

نشـدن امریـکا از ناحیـه تروریـزم سـخن گفتـه 

شده است. 

بربنیـاد اعالمیـۀ وزارت خارجـه امریـکا، بحـث 

محافظـت از امریـکا در برابـر تهدید تروریسـم، 

دسـتیابی بـه یـک توافـق سیاسـی عادالنـه و 

برقـراری  همچنیـن  و  افغانسـتان  در  پایـدار 

از  کشـور  ایـن  در  جامـع  و  دایمـی  آتش بـس 

بـا مـا مـانـدگـار شـویـد!
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“ما جان به فنا دادیم تا زنده شام باشید”

لوح آزادی، بنام قهرمان ملی 
افغانستان؛ روزنه یی برای 

جهان انسانیت

روزنـامــــه
صـــــــــــــــبــح 
افغانسـتان

مروری بر فیلم خاک و خاکسرت

فیلمی که بیش از 10 جایزۀ 
بین املللی هرنی به ارمغان 
آورد
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در بیرگ هییای پسیین...

سیرمیقیالیه

گزارشخییبییرخییبییر

تحلییل

مساله این است؛ 
باید افغانستان از جنگ 

خارج شود

در منت توافقنامۀ گفتگوهای صلح:
قانون اساسی موجود به شکل مرشوط نافذ است

»دولت اسالمی تقسیم قدرت« برای بیست ماه

فرایند نظارت تعلیمی در معارف 
کشور بیامر است

امتیازگیری رسان امریکا
برای پایان جنگ در افغانستان

2

3
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بخشی از سخنان معین نرشاتی وزارت اطالعات و فرهنگ
در مراسم آغاز به کار روزنامه راه ماندگار:

اجازۀ سانسور را به کسی نخواهم داد؛ ولی اتاق نظارتی ساختیم که 
رسانه خالف کار را از کیبورد لپ تاب خودم می توانم متوقفش کنم

7

3 تقابل مجلس و حکومت
جایگاه قانون و جمهوریت کجاست؟



روزنامه راه  ماندگار به منت منسوب به توافقنامه میان   

طرف های مذاکره در روند گفتگو های صلح دست یافته 

است. 

بربنیاد این توافقنامه که ترجمه آن به روزنامه راه ماندگار رسیده 

است، قانون اساسی موجود افغانستان به گونۀ مرشوط نافذ 

دانسته شده و از شکل گیری دولت موقت برای بیست ماه، زیر 

عنوان»دولت اسالمی« ذکر شده و نیز نام دولت پس از این 

یا»حکومت  و  تقسیم قدرت«  برای  توافقنامه» دولت اسالمی 

اسالمی صلح« یاد شده است.

شورای  ترکیب  آینده،  حکوت  نحوۀساختار  به  منت،  این  در 

ملی، تقسیم کرسی های کابینه و ایجاد شورای فقهی تاکید 

شده است. 

دلو   16 جمعه  که  تواقفنامه ای  منت 

راه ماندگار  روزنامه  به  جاری  سال 

بین  سیاسی  زیرعنوان»توافق نامه 

اسالمی  مذاکره کنند؛»دولت  دوطرف 

حکومت   « یا  قدرت«  تقسیم  برای 

اسالمی صلح« رسیده، دارای دوبخش 

و دوازده فصل می باشد. این نخستین 

صلح  روند  از  کنون  تا  که  طرحیست 

افغانستان بیرون داده شده است. 

در نخستین بند فصل اول توافقنامه 

آمده است:

»دولت اسالمی برای تقسیم قدرت« یا 

» دولت اسالمی صلح« از تاریخ امضاء 

این موافقت نامه تأسیس می گردد.

شده  گفته  سند،  این  جز»ب«  در 

که»دولت اسالمی« برای تقسیم قدرت، تا زمان انتقال قدرت 

به دولت دامئی »حکومت اسالمی« که پس از تصویب قانون 

انتخابات  انجام  و  اساسی  قانون  اصالح  یا  جدید  اساسی 

رستارسی تأسیس می گردد، کشور را اداره می مناید و مدت 

دولت اسالمی نباید حداکرث از ۲۰ ماه بعد از تاریخ امضا این 

موافقتنامه ادامه یابد.

تقسیم قدرت«ادارات  برای  این منت، دولت اسالمی  جز»ج« 

دارای این بخش هاست:  

1-.قوه مجریه؛ به رهربی رئیس و صدراعظم

۲- قوه مقننه؛ پارملان یا شورای ملی با دو مجلس منایندگان 

و سنا

های  دادگاه  و  عالی  دادگاه  شامل  مستقل،  قضاييه  3-قوه 

بدوی. 

رهربی  شورای  یک  دارای  اسالمی«  قدرت  تقسیم  »دولت 

سیاسی و هم چنین پنج نهاد مستقل زیر باشد:

۱- شورای عالی فقه اسالمی

اصالح  یا  جدید  اسالمی  اساسی  قانون  تهیه  ۲-کمیسیون 

قانون اساسی

۳- کمیسیون آشتی ملی

۴- کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس

۵-کمیسیون بازگشت مهاجرین و پناهندگان 

و در جز»د« متام انتصابات در دولت تقسیم قدرت اسالمی، 

از جمله پنج نهاد مستقل ذکر شده در باال، مطابق اصول و 

با رعایت عدالت بین طرفین با توجه ویژه به مشارکت زنان و 

اقلیت های قومی قابل انجام دانسته شده است.

هم چنان در فصل ذکر شده: قوانین جاری فعلی به ترتیب ذیل 

تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در رستارس افغانستان الزم 

االجرا خواهد بود:

۱- قانون اساسی فعلی افغانستان تا جاییکه مغایریت با مفاد 

این توافق نامه نداشته باشد، نافذ است

۲- سایر قوانین و مقررات موجود در افغانستان همچنان نافذ 

است، مگر اینکه با این موافقت نامه مغایریت داشته باشد، 

همچنان مقررات جدید »دولت تقسیم قدرت اسالمی« اعالم 

و اجرا می گردد. دولت اسالمی به تعهدات سیاسی، حقوقی 

و بین املللی که افغانستان عضویت آن ها را داراست، مطابق 

می  متعهد  فعلی  نامه  موافقت  و  فعلی  اساسی  قانون  مفاد 

متام  در  افغانستان  از  اسالمی،  قدرت  تقسیم  دولت  باشد. 

نهاد های بین امللی به شمول سازمان ملل متحد، منایندگی 

های سیاسی افغانستان در جهان و کنفرانس های جهانی 

منایندگی می مناید.

فصل دوم قوه اجراییه

این فصل تاکید بر قوه اجراییه دارد:

اداره  مسولیت  اسالمی  قدرت  تقسیم  دولت  الف- حکومت   

امور روزمرۀ کشور را داراست و حق صدور احکام جهت تطبیق 

صلح، امنیت و حکومت داری خوب را دارد.

ب- گزینه های ترکیب حکومت جدید:

 گزینه یک: دولت متشکل از یک رئیس، معاونان رئیس، ۲۴ 

وزیر، ۶ ریاست و نهادهای مهم دیگر می باشد. 

رئیس  معاونین  جمهور،  رئیس  از  متشکل  دولت  گزینه دو: 

جمهور، نخست وزیر، معاون نخست وزیر، ۲۴ وزیر و ۶ ریاست 

مستقل ادارات و ارگان های دیگر می باشد. هر یک از طرفین یا 

هردو طرف بر رس انتخاب رئیس یا صدراعظم توافق می کنند. 

و  صالحیت  مسولیت ها،  تقسیم  رس  بر  صدراعظم  و  رئیس 

نظارت در اداره های چهارگانه ذیل توافق و تفاهم می منایند: 

نخست وزیر حداقل صالحیت و اختیارات سمت های ذیل را 

دارد:

1-امنیت و امور خارجه

 ۲- اقتصاد و دارایی

 ۳-عدالت ، حاکمیت قانون و امور دینی

 ۴-سایر خدمات اساسی دولت. صالحیت های وزارتخانه ها در 

چهار حوزٔه فوق به طور عادالنه بین طرفین تقسیم می شود. 

هم چنان در این سند ترصیح شده که وزرا به رئیس یا صدراعظم 

گزارش می دهند:

1- رئیس دولت می تواند هر یک از مقامات ذکر شده را با ذکر 

دلیل کتبی و با موافقت معاونان رئیس بر طرف مناید. فرد 

جدید با پیشنهاد رئیس و تأیید مجلس شورا انتخاب می گرد، 

مدت این بازنگری نباید از ۱۸۰ روز تجاوز مناید. 

۲- رئیس دولت تقسیم قدرت اسالمی براساس توافق دو طرف 

انتخاب و تنها برای همین دورۀ انتقالی است، او منی تواند در 

آینده به عنوان رئیس دولت یا حکومت ایفای وظیفه مناید. 

عزل یا برکناری رئیس دولت مطابق مفاد قانون اساسی موجود 

اجرا می گردد.

3- متام مناصب مهم دولتی با رعایت اصل برابری بین دو طرف 

تقسیم می شود. 

ج –امنیت

 ایجاد یک بورد مشرتک نظامی و امنیتی جهت نظارت بر روند 

ادغام در ارتش و پولیس این نهاد صالحیت های مانند:

ترتیب  و  سالح  خلع  اصالحات،  فرماندهی،  ساختار  ایجاد   

ادغام نیروهای جدید را نظارت می منایند. این کمیته از هر 

اقدامی که مغایر مفاد آتش بس باشد، خودداری و جلوگیری 

می مناید و مطابق با قانون اجراات می کند

د- قوه مجریه 

جهت  مشرتک  کمسیون های  تأسیس  و  ایجاد  با  هم چنان 

راه کارتوسعه ملی و سایر موارد مهم مانند: توسعه اقتصادی، 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اصالحات ارضی، حل اختالفات 

محلی و سایر موارد رضوری انجام می دهد.

ه – انتخابات

 انجام هرگونه انتخابات محلی و رستارسی در دورۀ حکومت 

تقسیم قدرت اسالمی مطابق قانون اساسی فعلی لغو می گردد 

و انجام منی شود

فصل سوم این سند تاکید پارملان یا مجلس شورای ملی 

دارد که در جز اول چنین آمده است:

عالوه  بر  که  می باشد  عضو  دارای ۳۳۴  منایندگان  مجلس 

انتخاب  طالبان  توسط  نفر  تعداد ۸۴  آن  فعلی  عضو   ۲۵۰

باشد، که ۳۴  دارای ۱۰۲ عضو می  می گردد. مجلس سنا 

مناینده با انتخاب شورای والیات، ۳۴ منایند از طرف طالبان 

و ۳۴ مناینده از طرف دولت انتخاب می گردد. اعضای جدید 

منصوب به شورای ملی متناسب با تنوع گروه های جمعیتی 

انتخاب می شوند. پارملان افغانستان دارای اختیارات مندرج 

در قانون اساسی فعلی می باشند، اما برای اتخاذ تصامیم مهم 

آراء مجلس منایندگان و دو سوم مجلس سنا رضورت   %۷۵

است.

ب: تعلیق پارملان تا تصویب قانون اساسی جدید و انتقال 

صالحیت های آن به قوه مجریه 

ج: انحالل پارملان و انتقال قدرت به قوه مجریه در دوره دولت 

تقسیم مشارکت اسالمی.

یا  قوه قضاییه  توضیح چگونگی  به  این فصل  فصل چهارم؛ 

دادگاه عالی پرداخته است:

الف: قوه قضاییه مستقل و دارای ۹ عضو می باشد. هر یک 

از دو طرف ۴ عضو را معرفی می منایند و رئیس حکومت عضو 

نهم را معرفی می کند.

قانون  در  مندرج  های  صالحیت  دارای  عالی  دادگاه  ب: 

اساسی فعلی بوده، همچنان مرجع تفسیر قانون اساسی و 

سایر قوانین جاری در کشور می باشد. حل اختالفات قانونی 

و سایر اختالفات حقوقی از جمله اختالفات مربوط به قوانین 

اسالمی نیز بر عهده قوه قضائیه است.

ج: کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی که بر 

اساس قانون اساسی فعلی ایجاد شده است، به عنوان یک 

نهاد مشورتی برای دیوان دادگاه عالی کشور عمل می کند. 

فقه/ رشیعت  عالی  تأسیس شورای  از  پنجم  فصل  در سند 

اسالمی صحبت می کند:

 الف: شورای عالی فقه اسالمی که پانزده عضو دارد، رهنمودها 

و طرزالعمل های: اجتامعی، فرهنگی و سایر موارد را تدوین 

می مناید و متام قوانین پیشنهادی یا لغو قوانین جاری را قبل 

از تصویب بازنگری می کند تا مغایر قوانین اسالمی نباشد. این 

شورا دارای ۱۵ عضو می باشد که هر طرف۷ عضو را معرفی 

می مناید و رئیس حکومت نفر پانزدهم را معرفی می کند، 

رئیس شورا توسط اعضا انتخاب می گردد. این شورا عالی ترین 

نهاد دینی در افغانستان می باشد. در صورت اختالف نظر بین 

شورای اسالمی و دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین اسالمی، 

جلسه مشرتک تشکیل می گردد و در صورت عدم توافق موضع 

دیوان عالی کشور قطعی و الزم االجرا است.

هم چنان فصل ششم این توافقنامه احتاملی بر تشکیل شورای 

رهربي سيايس تاکید دارد:

يك شوراي رهربي سيايس متشكل از رئيس جمهور، روسای 

 ۱۰ و  اسالمي  شوراي  رئيس  عالی،  دادگاه  رئيس  پارملان، 

با اتفاق  تن از چهره هاي تاثريگذار كه توسط رئيس جمهور 

نظر معاونین رئیس جمهور تشکیل می گردد. این شورا بنا به 

درخواست رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی یا رئیس شورای 

اسالمی تشکیل می شود و تصمیامت آن مشورتی است.

در فصل هفتم توافقنامه احتاملی، به توضیح»ادارات محلی« 

پرداخته است:

 الف: رئیس جمهور، متام استانداران و سایر روسای ادارات 

مرکز والیات را منصوب می کند. اما انتخاب شهردار، ولسوال، 

و سایر روسای ادارات محلی از صالحیت های استانداران می 

بین طرفین  عادالنه  به طور  والیات  مقرری های  باشد. متام 

تقسیم می شوند و سلسله مراتب فرماندهی توسط قانون تعیین 

می گردد.

ب :شوراهای والیتی

و  تعیین  طالبان  توسط  اعضا جدید  درصد  یک: ۲۵  گزینه 

اضافه می شوند، در این انتخاب ترکیب قومی و محلی در نظر 

گرفته می شود.

اساسی  قانون  تصویب  زمان  تا  والیتی  شوراهای  دو:  گزینه 

جدید تعلیق گردیده وصالحیت های آن به استانداران انتقال 

می یابد.

گزینه۳ : شوراهای والیتی منحل می گردد و اختیارات آن به 

والیان انتقال می یابد. 

فصل هشتم از این منت، از قانون جدید حکومت اسالمی 

یا بازنگری قانون اساسی گفته است

 ایجاد کمیسیون قانون اساسی

یک کمیسیون 21 نفره برای تهیه قانون اساسی جدید اسالمی 

یا اصالح قانون اساسی که به نام »کمیسیون قانون اساسی« یاد 

می شود، ایجاد می گردد. کمیسیون قانون اساسی به مدت 

۳۰ روز بعد از امضاء این توافق نامه تعیین می گردد. هر طرف 

ده نفر از اعضاء کمیسیون قانون اساسی را معرفی می منایند 

و نفر بیست و یکم توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد. 

اعضای کمیسیون قانون اساسی از میان کارشناسان حقوق 

مدنی و اسالمی انتخاب می گردند. کمیسیون قانون اساسی 

موظف می گردد، تا نخستین پیش نویس ظرف مدت ۱۸۰ روز 

تهیه مناید. اختیارات ادارات و نهاد های محلی، تأسیس نهاد 

نخست وزیری، نوع انتخاب صدراعظم، سیستم انتخابات ملی 

و محلی و موارد مهم و اساسی دیگر از مواردی است که باید 

در دستور کار کمیسیون قانون اساسی قرار بگیرد. کمیسیون 

قانون اساسی وظیفه دارد، با متام نهاد های مدنی، حقوق 

دانها، مراکز علمی، تجار و سایر شهروندان مشورت منوده و در 

۳۴ استان جلسات بررسی و نظر خواهی برگزار منا لویه جرگه 

تصویب قانون اساسی لویه جرگه قانون اساسی ظرف مدت 

۲۰ ماه بعد از این توافق نامه برای بحث در مورد پیش نویس 

قانون اساسی و تصویب قانون اساسی تشکیل می شود.

بحث آشتی ملی نیز در این سند در نظر گرفته شده که در 

فصل نهم، به تشکیل کمیسیون آشتی ملی پرداخته است:

 کمیسیون آشتی ملی دارای ۹ عضو می باشد که هر یک از 

طرفین ۴ عضو آنرا معرفی می منایند و رئیس دولت نفر نهم را 

انتخاب می کند.

الف: این کمیسیون طرح اجرای عدالت انتقالی را با تأکید بر 

حقوق قربانیان جنگ، ایجاد صلح و آشتی ملی در سطح کشور 

را تدوین منوده و جهت تأیید به رئیس دولت تقدیم می مناید. 

ب: این نهاد به عنوان یک 

در منت توافقنامۀ گفتگوهای صلح:
قانون اساسی موجود به شکل مرشوط نافذ است

»دولت اسالمی تقسیم قدرت« برای بیست ماه
بوده اسـت.  ایـن دیـدار  اساسـی در  مـوارد 

بـه نظـر میرسـد کـه امریـکا بحث بازبینـی در توافق نامـۀ 

سیاسـی میـان امریـکا و طالبـان را جـدی گرفتـه اسـت 

از  بخش هایـی  کـه  اسـت  ممکـن  دلیـل  همیـن  بـه  و 

ایـن توافق نامـه بـه تعلیـق برسـد و یـا در روش اجـرای 

آن تغییراتـی وارد شـود. از همیـن رو، دولـت افغانسـتان 

از اصـل طـرح مسـالۀ آتش بـس دایمـی در افغانسـتان و 

بازبینـی توافق نامـه، اسـتقبال کرده اسـت و طالبـان بـا 

آن مخالفـت کرده انـد. زیـرا بـه گـزارش بـی بی سـی، در 

ایـن نشسـت دربـاره اسـرتاتژی مـرشوط امریـکا صحبت 

شده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه بتوانـد بـه افغانسـتان صلـح 

بیـاورد، آینـدۀ امـن و بـا ثبـات را بـرای مـردم افغانسـتان 

در پی داشـته باشـد و امریکا و متحدانش مصون باشـند 

کـه از خـاک افغانسـتان تهدیـدی متوجه شـان نشـود.

ایـن مسـاله نشـان مـی دهد کـه بحـث گفت وگـو و های 

صلـح ضمـن اینکـه راهـی درازی را در پیـش دارد، برای 

امریـکا هـم رسنوشت سـاز اسـت. امریـکا در پـی یافـنت 

تهدیـدات  بتوانـد  کـه  نظرمیرسـد  بـه  آن ضامنت هایـی 

تروریسـتی از ناحیه دولت پسـا توافقات را از افغانسـتان 

کند.  رفـع 

بنابرایـن، اگـر پـای تعدیـل در توافقات امریـکا و طالبان 

جـدی بـه میـدان کشـیده شـود، ممکـن اسـت کـه دور 

دوم مذاکـرات بـا طالبان به بنبسـت بخـورد .  زیرا اگرچه 

برخـی  انجـام  در  کـه  اعـرتاف می کننـد  طالبـان خـود 

و  امریکایـی هـا هامهنـگ عمـل کرده انـد  بـا  حمـالت 

دیدگاه هـای  امـا  کرده انـد  حفـظ  را  امریـکا  بـا  توافـق 

رقیـب ایـن، هـم در امریـکا و هـم در افغانسـتان بیشـرت 

می شـود.   دیـده 

دولـت آقـای غنـی در ایـن میـان، خورسـند اسـت کـه 

رونـد مذاکـرات هرچـه زودتـر بـه تحلیل بـرود یا بـه درازا 

کـه  تغییراتـی  بـرای  بیشـرتی  زمـان  تـا  شـود  کشـانده 

گفتـه می شـود بـر اثـر یک تعامـل میـان طالبـان و دیگر 

طرف هـا در افغانسـتان بـه شـمول حکومـت موقـت بـه 

وجـود بیایـد، گرفتـه شـود و ایـن سـبب تکمیـل شـدن 

زمـان بیشـرت ریاسـت جمهـوری آقـای غنی خواهد شـد. 

آن وضعیـت بـا توجـه بـه اطالعاتـی کـه از پایـان یافـنت 

حکومـت آقـای غنی خـرب می دهد و نیز توقـف مذاکرات 

در رونـد صلـح، ابهامات بیشـرتی را به وجود آورده اسـت 

و مـردم منی داننـد کـه رسنوشـت شـان بـه چـی چیـزی 

مختـوم خواهد شـد.

بـا ایـن وجـود تجربه یـک سـال از گفت وگوهـای طالبان 

بـا امریـکا، نشـان می دهـد کـه ایـاالت متحـده امریـکا 

درقبـال جنـگ و صلـح افغانسـتان فقـط بر بنیـاد منافع 

عنـوان  بـه  افغانسـتان  منافـع  و  امریـکا عمـل می کنـد 

حاشـیه مسـاله قـرار دارد و در مرکـز رونـد صلـح طالبان 

نیسـت کـه در  ثابـت  امریـکا دیـده منی شـود. هنـوز  و 

برنامـه امریـکا فرجـام صلحی با این وضعیـت چه خواهد 

بـود. امـا روشـن اسـت کـه هنـوز در امریـکا گذینـۀ صفر 

کـردن قوت هـای امریکایی از افغانسـتان طرفـدار ندارد؛ 

زیـرا آنـان هنـوز بـه ایـن قناعـت نرسـیده اند که بـا خروج 

کامـل امریـکا از افغانسـتان ایـن کشـور دوبـاره کانـون 

تروریـزم منی گـردد و او امنیـت غـرب به خصـوص امریکا 

از آن تهدیـد منی شـود؛ نگرانـی ای که در دیـدار خلیزاد 

بـا وزیـر خارجـه امریـکا نیـز مطرح شـده اسـت. 

اگرچـه ممکـن اسـت کـه در آخـر طالبـان هـم بـا ماندن 

در  مشـخص  کمیـت  یـک  در  امریکایـی  نیروهـای 

افغانسـتان بـه عنوانـی بـه هدف یک شـانس بر داشـنت 

حامیـت امریـکا از دولـت مـورد نظر شـان موافق شـوند؛ 

امـا این هم به معنای آمدن صلح در افغانسـتان نیسـت.  

ایـن در حالـی اسـت کـه شـاید راهـی کـه بـرای خـروج 

آن  یکـی  و  بـوده  متعـدد  طالبـان  بـا  امریـکا  جنـگ  از 

انتخـاب شـود اما مهـم برای مردم افغانسـتان این اسـت 

کـه چگونـه از جنـگ بیـرون شـوند و افغانسـتان چگونـه 

وارد یـک سیسـتم عادالنـه و بـه وجود آمدن صلـح پایدار 

باشد. 

بنابرایـن پیشـنهاد مـا بـه دولـت امریـکا ایـن اسـت کـه 

امریـکا بـه عنـوان راه انـداز گفـت و گـو بـا طابـان و نیـز 

حامـی دولـت مـا و افغانسـتان، بایـد اقدامات مسـووالنه 

را در مذاکـرات بـا طالبـان بـه خـرچ دهـد و فقـط بـرای 

بلکـه  نیاندیشـید؛  افغانسـتان  از جنـگ  امریـکا  خـروج 

بایـد ایـن رونـد بـه خـروج افغانسـتان از جنگ نیـز منجر 

شـود؛ زیـرا مسـاله مـا ایـن اسـت.

ادامه از صفحه اول

مساله این است؛ 
باید افغانستان از جنگ 

خارج شود

2| سـال اول   |  شامره 4   |  شـنبه 18 دلـو 1399 رسمقاله

گزارش

ادامه در صفحه 4  

ماندگار



و  فروان  مباحث  پارملان ،  اهمیت  و  جایگاه  بحث  در    

نوشته های زیادی طی هفته ها  وماه های اخیر صورت گرفته 

است و نیاز منی بینم یک بار دیگر در این نوشتار به تبیین این 

موضوع بپردازم؛ اما تاکید می کنم هیچ نظام سیاسی که مدعی 

حاکمیت مردم ساالر باشد، در فقدان پارملان شکل گرفته منی 

تواند. دولت هایی که در نبود پارملان تشکیل می گیرند و یا به 

صالحیت ها و اختیاراتی قانونی این نهاد ارج منی گذارند، در 

شمرده  استبدادی  و  اولیگارشی  سیاسی  نظام های  فهرست 

می شوند. نظام هایی که در آنها  شهروندان رعیتی بیش نیستند 

در  ندارند.  خود  دیدگاه های  اظهار  و  اعرتاض  برای  مجالی  و 

متام  برابر  در  دادن  تن  به  مجبور  شهروندان  نظام ها،  چنین 

سیاست های استبدادی حاکم اند و هرنوع مخالفت می تواند به 

مرگ آنان بینجامد. خوشبختانه، افغانستان پس از 2001 که 

رژیم سیاهی طالبانی رسنگون و نظام سیاسی نوین با حامیت 

گسرتده ی جهان ایجاد شد، تا سال 2014 در مسیری درستی 

قرار داشت که اگر دوام می یافت می توانست  به نهادینه شدن 

تقلب  از  پر  انتخابات  اما  گردد.  منجر  دموکراتیک  ارزش های 

دسته های  بین  مشارکتی  حکومت  آمدن  روی کار  و   2014

انتخاباتی پیشتاز، به عوض تداوم مسیر پیموده شده و حفظ 

تطبیق  به  بن،  کنفرانس  از  پس  سال   13 دستاوردهای 

سیاست  هایی پرداخت که در بسیاری موارد سبب از بین رفنت 

این ارزش ها شد. حکومت به اصطالح وحدت ملی بین 2014 

میراث  به  خود  از  را  سیاهی  کارنامه های   2019 تا  سال های 

گذاشت و در این دوره بود که خشونت ها به گونه ی بی پیشنه 

در رسارس کشور تشدید یافت و بار دیگر طالبان از یک جریان 

در همین  بدل شدند.  در کشور  قدرت مند  گروهی  به  منزوی 

مراکز  و  بار  سه  کندز  جمله  از  والیت  چندین  که  بود  سال ها 

طالبان  دست  به  کامل  طور  به  نیز  غزنی  و  فراه  های  والیت 

سقوط کردند. مارشال دوستم که در  این دوره معاون نخست 

بهر سیاست های  از  بود که  باری گفته  بود،  ریاست جمهوری 

حکومت  دراختیار  قیر  رسک های  مسیر  تنها  ارگ،  سلیقوی 

مانده است که امروزه حتا همین مسیر را هم از دست داده اند. 

در ختم حکومت وحدت ملی مردم توقع داشتند که انتخابات 

مسیر  یک  در  را  افغانستان  بتواند   1398 جمهوری  ریاست 

به  منتج  گسرتده  تقلب  بازهم  اما  بدهد،  قرار  سیاسی  جدید 

بحران سیاسی چندین ماهه در کشور شد و در نهایت سناریوی 

2014 باری دیگر با تقسیم کرسی های کابینه تکرار شد. 

یک  حدود   98 انتخابات  از  پس  جدید  حکومت  تشکیل  از 

توسط  حکومت  کلیدی  بخش های  هنوز  اما  می گذرد؛  سال 

با  و  به تنهایی  آموزگاران  که  است  فرایندی  تعلیمی  نظارت   

هم کاری سایر معلامن، مسوولیت های حرفه ای خودرا به عنوان 

عامالن تغییر در فرایند یاددهی و یادگیری بررسی، نوسازی و... 

گسرتش می دهند و از این طریق دانش، مهارت و نگرش الزم را 

و  شاگردان  با  خوب  حرفه ای  عمل  و  برنامه ریزی  تفکر  برای 

همکاران را در متام مراحل تدریس به طور انتقادی کسب و ارتقاء 

می دهند.

نظارت، مفهوم عام و کلی دارد؛ بدین معنا که در همه سازمان ها 

و مؤسسات ـ اعم از ساده تا پیچیده، انتفاعی و اجتامعی، بزرگ 

و کوچک، دولتی یا خصوصی، سنتی یا مدرن و پیرشفته و مجهزـ 

به نوعی مستلزم  ادامۀ حیات هر سازمانی  و  ثبات  کاربرد دارد. 

نظارت است. تعلیم و تربیه که یکی از پیچیده ترین سازمان های 

انسانی است برای حفظ و تداوم فعالیت های آموزشی و نیل به 

اهدافش همواره به نظارت و رهنامیی نیاز داشته و دارد. نظارت و 

راهنامیی آموزشی یا تعلیمی، در تعلیم و تربیه، یکی از برنامه های 

و  به خصوص  از اهمیت و جای گاه  رسمی و سازمانی است که 

فوق العاده ای برخوردار می باشد که با تطبیق درست و اساسی 

آن تدریس و یادگیری، مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنامیی در 

نهادهای تعلیمی به وجه احسن آن به پیش می رود؛ درحالی که 

عدم آن باعث از هم گسیخته گی برنامه های آموزشی می شود و 

رسیدن به اهداف را دشوار می کند.

نظارت تعلیمی از وظایف مهمی است که برای ادارۀ نظام تعلیمی 

بهبود وضع  و  آن اصالح  و هدف اصلی  دارد  و مکاتب رضورت 

آن ها  تداوم  کیفیت  و  نظارت  کارکردهای  وجود  است.  تعلیمی 

به  چالش های  و  می گردد  اداره  رسپرست ها 

میراث مانده از حکومت وحدت ملی نیز فربه تر 

از پیش فرا راه حکومت داری خوب خلق موانع 

حکومت   سال  پنج  از  بیشرت  در  اند.  منوده 

وحدت ملی، مجلس مناینده گان نیز آن گونه یی 

عمر  بیشرت  و  نداشت  فعالیت  بود،  که شایسته 

گذراند  حکومت  برنامه های  توجیه  در  را  خود 

بود.  سفارشی  زیادتر  دورشانزدهم  عمل کرد  و 

دور  عمر  که  بود  فرمایشات حکومت  به  تن دان 

برخالف  سال  هشت  به  سال  پنج  از  شانزدهم 

بر  افزون  مدت  این  طی  و  شد  متدید  قانون 

مصارف هنگفت مالی، صدمات غیر قابل جربان 

پارملانی  انتخابات  در  وارد شد.  مردم  از  پیکر مناینده گی  به 

1398 همه شاهد بودیم که مردم به دلیل عدم کارایی مجلس 

و استفاده ابزاری این نهاد توسط حکومت، پای صندوق های 

رأی نرفتند و متایلی به انتخاب مناینده گان خود نداشتند. به 

تاریخ همیشه  سیاست  ادوار مختلف  هرحال، حکومت ها در 

رسمی شان همین بوده که خود را برتر از دیگر نهادها بدانند 

بر سایر قوه های دولت تحمیل منایند که در  را  این روحیه  و 

سال های گذشته این وضعیت در افغانستان نیز وجود داشته 

است. اما دور هفدهم مجلس مناینده گان متفاوت تر از دیگر 

و  احیای صالبت  و در صدد  دوره های مجلس عمل می کند 

بین  آمده  وجود  به  مشکل  اساسا  است.  خانه  این  جایگاه 

مجلس و حکومت نیز از همین  جا شکل گرفته است که قوۀ 

اختیارات  و  صالحیت ها  نیست  وجهه حارض  هیچ  به  اجراییه 

حکومت  قانون شکنی  بشناسد.  رسمیت  به  را  مجلس  قانونی 

اسالمی  جمهوری  دولت  قوه  دو  بین  تقابل  بروز  اصلی  منبع 

افغانستان است که به ضیاع وقت هردوجانب انجامیده است. 

همواره  و  نداشت  مجلس  با  رسسازگاری  آغاز  از  حکومت 

از  عبور  با  را  خود  سیاست های  که  می کوشید 

فلرت مجلس مرشوعیت ببخشد؛ اما مناینده گان 

این دور از خود هوشیاری به خرج دادند و حارض 

نشدند در برابر امتیازهای سیاسی مالمت تاریخ 

قرار بگیرند.

 در افغانستان رویه همین بوده که مجلس های 

پیش از این باید در اختیار حکومت ها قرار داشته 

باشند و  حکام و زعام از این نهاد استفاده ابزاری 

منایند. دور هفدهم مجلس از ابتدای روزی که 

شکل گرفت، با انبوه از مشکالت روبرو شد و حتا 

به دلیل مداخله مستقیم حکومت نتوانست در 

هیات  اعضای  و  رئیس  انتخاب  به  معین  وقت 

اداری خود بپردازد. حکومت که از هامن آغاز قصد به دست 

هنگفتی  مصارف  و  برنامه ها  داشت،  را  مجلس  رهربی  گیری 

پولی اش به هدر رفت و به انجام این کار موفق نشد. پس از 

این شکست، با درپیش گرفنت کارشیوه های متفاوت از جمله 

تهدید  و تطمیع در پی آن افتاد که بتواند برای خود در درون 

مجلس  اخیر  های  موقف گیری  که  مناید  یارگیری  مجلس 

نصیب حکومت  زیاد  توفیق  نیز  مسیر  این  در  می دهد  نشان 

نشده است. به هرحال، کارکرد حدود دوساله ی مجلس نشان 

میدهد که طی این مدت بسیاری از فرمان های تقنینی رئیس 

و  نافذه کشور  قوانین  با  مطابقت شان  بهر عدم  از  را  جمهور 

منافع ملی رد منوده و در برابر برنامه های حکومتی که مقاومت 

وضعیت  چنین  در  هم  حکومت  است.  داده  نشان  شدید 

انتقام گیری  به  و تصامیم مجلس  با رد مصوبه ها  و  نبوده  آرام 

سیاسی پرداخته است. شیوه ی در پیش گیری تقابل و انتقام 

نیست؛  هستند،  جمهوریت  مدعی  که  حکومت های  شایسته  

اما در افغانستان جمهوریت در معنای عکس آن دارد تطبیق 

می شود وکنش گران این نظام به روش های متوسل می گردند 

که دیکتاتوران در عهد خود 

چنین  انجام  فکری  به  حتا 

سیاست ها نبوده اند. 

ما  امروزی  جمهوری  در 

می  شنیده  زیاد  که  آنچه 

است؛  اساسی  قانون  شود، 

یکی  هیچ  عمل  در  ولی 

منانده  قانون  این  مواد  از 

است که نقض نشده باشد. 

چنان  فساد  با  مبارزه  شعار 

آدم ها  که  است  طنین انداز 

نابلد به شیوه حکومت داری 

می پندارند  حاکم  کارگزارن 

کشور  پاک ترین  افغانستان 

داریم.  جهانی  ریکارد  فساد  در  متاسفانه  ولی   باشد  جهان 

عمل  در  می کند،  صحبت  قانون مداری  از  که  جمهوریتی 

هیچ  را  ملی  دسرتخوان  برنامه  رد  بر  مبنی  مجلس  مصوبه ی 

می خواند و خودرسانه به تطبیق آن رشوع می کند. جمهوریتی 

قانونی  غیر  ابقای  بر  ولی  می  داند  اصل  را  قوا  تفکیک  که 

رسپرست های تاکید و پافشاری دارد که از مجلس مناینده گان 

رد صالحیت شدند. 

شهروندان  متام  مساوات  چرت  و  بسرت  را  خود  که  جمهوریتی 

می داند؛ اما به پناه گای مصوون برای افراد  ومقام های آغشته 

به فساد بدل شده است. جمهوریتی که شعار می دهد هیچ 

افغان بر افغان دیگر برتری ندارد؛ ولی در عمل می بینیم که  

افغان  آغشته به فساد و دو شهروندی نسبت به افغان پاک، 

دارد.  بیشرت  عزت  و  ارجیحت  رسزمین  این  بومی  و  متعهد،  

جمهوریتی که برای خود 18 نوع گوشت و مغز گوسفند می 

خواهد؛ اما حارض  به افزایش یک قرص نان خشک  به سفره 

افزون  که  نیست. جمهوریتی  نظام  این  و رسباز  مامور  معلم، 

برمعاشات دو تا پنجصدهزاری خود، کرایه خانه، مصارف سفر  

هزینه تداوی خود را هم از پول بودجه ملی می پردازد؛ ولی 

پاکت  یک  پول  افغانستان  ملی  پولیس  و  ارتش  زخمی  برای 

تابلیت پرستامول را هم روا دار منی باشد.

گرفته شود،  که  به شامرش  و  است  زیاد  موارد،  گونه  این  از   

همین  برجسته سازی  به  اما  کند؛  می  پر  را  زیادی  ورق های 

این  در  جمهوریت  که  امیدواریم  و  می کنیم  اکتفا  نکته  چند 

را  قانون  خالف  مسیر  و  شود  اصالح  حساس  روزهای  و  شب 

قاییل شود و  ارج  و تصامیم مجلس  به مصوبه ها  ترک مناید. 

پوزش  مناینده گان  برابر  در  خود  گذشته  عمل کرد  به  نسبت 

که  است  قابل دسرتس  فروان حکومت داری  تجارب  بخواهد. 

خودرسی  و  استبداد  انحصار،  تقابل،  تدوام  میدهند  نشان 

به خیر شان متام نشده است و افزون بر زوال خویش، بقای 

جغرافیایی سیاسی خود را نیز با خطر روبرو کرده اند.

در تحقق هدف های تعلیمی، نقش تعیین کننده ای دارد. امروزه 

ناظران تعلیمی در اکرث نظام های پیش رفته ای تعلیمی با معلامن 

همکاری  طریق  از  و  می کنند  فعالیت  و  کار  آن ها  کمک  به  و 

رفع  و  معلامن  عمل کرد  کیفیت  ارتقای  در  تالش  حرفه ای، 

مشکالت آنان دارند. در ابتدا کارکردهای نظارت تعلیمی خیلی 

ساده و هدف اصلی آن تفتیش و بازرسی نهادهای تعلیمی به ویژه 

قالب  در  بیش تر  تعلیمی  نظارت  دیگر،  به عبارت  بود.  مکاتب 

نقص یابی، تنبیه، تهدید، بازجویی، بررسی اداری و گزارش دهی 

انجام می گرفت؛ اما امروزه نظارت تعلیمی در نظام های پیش رفته 

تربیه،  و  تعلیم  بروز تحوالت زیادی کرده است. پیشکسوتان  و 

کارکردهای معتددی را برای آن قایل شده اند که در این نوشته، 

به برخی از آن ها به صورت شامره وار پرداخته می شود.

- تببین رسالت عمومی مکتب 

- مدیریت و رهربی برنامه های آموزشی و تعلیمی مکتب

- گفت وگو با معلامن

- باالبردن رشد حرفه ای معلامن

- تعیین شاخص های کیفیت و اثربخشی فرایند آموزش در مکتب

- نقش تعیین کننده در استفادۀ بهینه از امکانات

- رهربی و جهت دهی تغییرات آموزشی

و  آموزش  در  جدید  روش های  و  نظریه ها  درست  به کارگیری   -

یادگیری

- نقد سازنده و بیان نقاط ضعف و قوت 

- محور قرارگرفنت شاگردان...

»وایلز« یکی از کارشناسان مطرح عرصۀ  تعلیم و تربیه، هدف 

روش  اصالح  درسی،  برنامه  اصالح  را  تعلیمی  نظارت  اصلی 

درسی  مواد  از  استفاده  به  تشویق  معلامن،  آموزش  تدریس، 

هنگام تدریس، انجام ارزش یابی موثرتر، افزایش مشارکت جامعه 

در رشد و توسعۀ برنامۀ مکتب و هم چنین اصالح رشایط یادگیری 

شاگردان بیان می کند. 

فرایند  بهبود  و  اصالح  در  تعلیمی  نظارت  که  اهمیتی  باوجود 

یاددهی و یادگیری دارد، با آن هم متأسفانه جای این مهم در 

نظام تعلیمی افغانستان به کلی خالیست و در مدت بیست سال 

گذشته وزارت معارف نتواسته هسته های نظارت تعلیم را به صورت 

کارآمد و اثربخش در این وزارت فعال سازد. در ساختار کنونی 

وزارت معارف، یک ریاست عمومی با ساختار عریض و طویلی 

این  اما  هست؛  تعلیمی  نظارت  عمومی  ریاست  به نام  اداری 

ریاست در ابعاد مختلف دارای مشکالت فراوانی است. از لحاظ 

تئوری؛ نظریۀ حاکم بر این ریاست و فعالیت های آن برمی گردد 

نهادهای  در  آن  نظارتی  نگاه  که  بیستم  قرن  نخست  دهۀ  به 

تعلیمی و به خصوص مکاتب کشور مستبدانه، بازرسی اداری، 

عقده گشایی، تهدید، و اجرای اجباری می باشد. از سوی دیگر 

نیروی انسانی که به عنوان ناظران تعلیمی در سطح شهرها و 

ولسوالی های کشور به عنوان اعضای نظارت تعلیمی از سوی این 

ریاست به کار گامشته شده اند، اکرثاً افراد کهن سال و ضعیف، 

غیرحرفه ای و بعضاً با تحصیالت حداقل و غیر کارآمد می باشند. 

در روش نظارت و ارزیابی نیز این ریاست با چالش های زیادی 

مواجه است و روش نظارتی در معارف کشور هامن طوری که قبالً 

ذکر آن رفت، برمی گردد به اوایل قرن بیستم میالدی که شدیداً 

کهنه، انگیزه کش و نا کارآمد است.

تعلیمی در معارف  به رصاحت می توان گفت که فرایند نظارت 

معارف  وزارت  اگر  و  دارد  درمان  به  نیاز  و  است  مریض  کشور 

هم چنان اهمیت این موضوع را در نظر نگیرد و همین گونه ادامه 

دهد؛ نظام تعلیمی کشور در بخش بازدهی و ارزیابی، شاهد 

هیچ گونه پیش رفت و تغییر مثبتی نخواهد بود.

بناً رهربی وزارت معارف در قبال اصالح و بهبود فرایند تدریس 

پیش رفت  و  درسی  برنامه های  کیفیت  ارتقای  یادگیری،  و 

شاگردان کشور هم از لحاظ سازمانی و هم به دلیل تعهد اخالقی 

مسوول اند باید از هر اقدام و عملی که با آنان کمک می کند 

تا مسوولیت شان را بهرت انجام دهند مشتاقانه استقبال کنند و 

از هر وسیله و روشی که موجب می شود نتایج بهرتی به دست 

اساس  بر  که  بالینی  نظارت  روش  مانند  کنند؛  استفاده  آورند 

دیدگاه های امروزی تعلیم و تربیه  استوار است و روی کرد نظارتی 

آن اثربخش می باشد.

تقابل مجلس و حکومت
جایگاه قانون و جمهوریت کجاست؟

فرایند نظارت تعلیمی در معارف کشور بیامر است
نیاز تغییر نظارت آموزشی از تنبیه به به کارگیری نظریه ها و روش های جدید در آموزش و یادگیری
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»وایلز« کارشناس عرصۀ 
آموزش، هدف اصلی 

نظارت تعلیمی را اصالح 
برنامه درسی، اصالح روش 
تدریس، آموزش معلامن، 
تشویق به استفاده از مواد 

درسی هنگام تدریس، 
انجام ارزش یابی موثرتر، 
افزایش مشارکت جامعه 
در رشد و توسعۀ برنامۀ 

مکتب و هم چنین اصالح 
رشایط یادگیری شاگردان 

بیان می کند. 

 در افغانستان رویه 
همین بوده که 

مجلس های پیش 
از این باید در 

اختیار حکومت ها 
قرار داشته باشند و  
حکام و زعام از این 
نهاد استفاده ابزاری 

منایند.

جمهوریتی که 
خود را بسرت و 

چرت مساوات متام 
شهروندان می 

داند؛ اما به پناه گای 
مصوون برای افراد  

ومقام های آغشته 
به فساد بدل شده 

است.

نجمان زماین

فخرالدین قاری زاده
مشاور پیشین وزات امورخارجه

تحیلییییل

تحیلییییل



گواه  کم تر  تاریخ،  درازنای  در  افغانستان،  شهروندان     

آرامش بوده و در سه سدۀ پسین، تجربه های دردناکی را 

متحمل شده و هنوز هم به عنوان یک کشور در حال جنگ با 

بحران ها و پیچیده گی های جدیدی دست و پنجه نرم می کند.

به شامر  انتزاعی  تصور  یک  نه تنها  سیاست  بدون  زنده گی 

در  سیاست زده گی  می رسد.  نظر  به  ناممکن  بل که  می رود 

جهان اول و مدرِن غربی چندان جایی ندارد و رایج نیست، 

اما در کشورهای جهان سومی و کشورهای در حال جنگ یا 

پس از جنگ به گونۀ جدی وجود دارد، یکی از آن کشورها 

افغانستان است که سیاست زده گی با شدت و حدت زیادی 

دنبال می شود.

سیاست زده گی و حرف زدن از سیاست در افغانستان به گونۀ 

خطرناکی سایه افگنده و شهروندان، در هر سن و سالی از 

رهربان  قدرت،  رسدمداران  همه  می زنند.  حرف  سیاست 

جهادی، قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای همه و همه را 

به بوتۀ نقد گرفته و متهم به دسیسه، خیانت، عهدشکنی، 

کم کاری و هزاران مشکل دیگر می کنند. هرجایی می تواند 

این بحث های سیاسی رشوع شده و خیلی داغ دنبال گردد. 

بهرتین جاها برای دنبال کردن این گونه بحث ها می تواند از 

مجالس ختم و مهامنی ها گرفته تا نشسنت در تکسی برای 

رفنت به جایی باشد.

مهم ترین نقادان هم در جامعۀ ما بی سوادترین ها است، آنانی 

دارند  نوشنت  و  خواندن  حد  در  سواد  یا  و  ندارند  سواد  که 

را  از همه خود  آزاد مشغول اند بیش تر  به کارهای  و معموالً 

چیزفهم، کارکشته و اهل سیاست معرفی می کنند و چنان 

پشت رس هم حرف های سیاسی و ناامید کننده می زنند که، 

حتا به دیگری نوبت ابراز نظر هم منی دهند.

سیاست  که  است  سیاست زده  انسان  افغانستانی،  انسان 

رابطۀ  می شامرد.  کامیابی هایش  و  ناکامی  متام  راعامل 

مردم و حکومت یک رابطۀ متناقض است و سیاست زده گی 

یک پیوند توهم آمیز در همۀ امور جامعه و سیاست می تواند 

باشد. ازاین رو همه چیز در افغانستان به گونۀ توهم آمیزی به 

سیاست وصل می شود. اگر امری خوب پیش برود یا بد، در 

هرصورت منشأ و ریشۀ سیاسی برای آن در نظر گرفته  شود. 

در کشورهای اروپایی مردم نسبت به سیاست بی اعتامدند و 

بسیاری از گپ ها را سیاسی می دانند و باور دارند که عملی 

و  رفاه  سطح  چون  ولی  نیست؛  بیش  دروغی  و  منی شود 

آسایش باالست و از زنده گی به پیامنۀ زیاد ناراضی نیستند 

دنبال سیاست و حرف های سیاسی منی گردند و زنده گی را 

خیلی عادی دنبال می کنند، چیزی که در افغانستان برعکس 

آن وجود دارد. شهروندان ما مثل شهروندان اروپایی و غربی، 

نسبت به سیاست بی باور اند و هر کاری را سیاسی می دانند 

و باور دارند که عملی منی شود و دروغی بیش نیست. اما در 

کنار آن به سیاست اعتامد هم دارند و حالل همۀ مشکالت را 

سیاست می دانند. فکر می کنند این سیاست مداران ماست 

که همیشه دروغ می گویند و مردم را فریب می دهند. به باور 

مردم، اگر سیاست مداران ما سیاست ورزی های معقولی را 

در پیش بگیرند و درست عمل کنند متام این مشکالت حل 

خواهد شد.

توقع  و  می خواهند  دولت  از  را  همه چیز  یک طرف  یعنی 

دارند حکومت، در کوتاه ترین زمان افغانستان را به کشوری 

مدرن و پیش رفته، مثل کشورهای جهان اولی مبدل کند. از 

طرف دیگر، دولت را مسوول همۀ مشکالت خود می دانند. 

جنگ، ناامنی، مشکالت اقتصادی، فقر و تنگ دستی، تغییر 

چندسال  در  افغانستان  اقتصادی  و  امنیتی  وضع  نکردن 

گذشته، همه را مسوول سیاست های ناکام حکومت و رسان 

حکومتی می دانند. گذشته از آن کارهای که خود شهروندان 

نیز به گونۀ فردی یا جمعی مسوولیت دارند و کاری از پیش 

منی برند و کوتاهی می کنند مثل کثیف بودن شهر که هیچ 

منی اندازد،  دانی  زباله  به  را  زبالۀ  کسی 

و  منی کند  توجه  شهر  نظافت  و  پاکی  به 

زباله های شان را هر طرف پرت می کند، این 

مساله را نیز به گردن شهرداری و حکومت 

می اندازد. آنان را متهم به کم کاری و وقت 

را سخت نکوهش  آنان  گذرانی کرده، کار 

فراوانی  از  به شدت  همین طور  می کنند. 

و  کار  به  و  می کنند  استقبال  تعطیالت 

تالش هیچ میلی ندارند. پس مردم از یک 

طرف می خواهد همه کارهای شان را دولت 

انجام دهد از سوی دیگر از حکومت فاصله 

را  حکومتی  رسان  و  حکومت  و  می گیرند 

جدا از خود می دانند، آنان را متهم به کم 

و...  ملت  دارایی  از  سوء  استفادۀ  کاری، 

می منایند.

این  جامعه شناسان،  از  بسیاری  باور  به 

سیاست زده گی، حاصل سیاست ورزی های 

نادرست رسان سیاسی در کشور بوده که 

به  رسیدن  برای  همواره  تاریخ  طول  در 

گذار  فرو  نیرنگی  و  هیچ خدعه  از  قدرت، 

منافع  قربانی  را  ملی  منافع  که  مواردی  بسا  چه  و  نکرده 

شخصی خود ساخته، برای به دست آوردن قدرت، دست به 

غالمی کشورهای قدرت مند منطقه ای و جهانی زده و برای 

حفظ آن اقوام کشور را رودر روی هم قرار داده و جنگ های 

خونینی به راه انداخته اند که فرصت ملت شدن را تا حال از 

ما گرفته است. 

پس از سقوط طالبان و به میان آمدن فضای نسبتاً باز و ایجاد 

مردم  منتخب،  آن حکومت  از  و پس  انتقالی  و  موقت  ادارۀ 

با شور و هیجان زیادی در مشارکت سیاسی و فعالیت های 

اجتامعی سهم گرفتند و با خوش بینی متام در انتخابات و هر 

روند دموکراتیک دیگر نقش پررنگ و امیدوار کننده ای را بازی 

کردند؛ اما این سیاست مداران بودند که با تلقب و بن بست 

کشیدن انتخابات و شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه که 

به مردم دروغ گفتند و مردم را  ناممکن بود  عملی کردنش 

دل رسد و ناامید کردند.

بنابر این رفتار بسیاری از سیاست مداران ما که در سیاست های 

خود افراط می کنند از یک طرف مردم را سیاست زده می کنند 

از سوی دیگر ناامیدی و رسخورده گی را در جامعه افزایش 

را در پی دارد. خوب  پیامدهای منفی زیادی  می دهند که 

توجه کنند که سیاست چیست؟  ما  مداران  است سیاست 

امور  اندیشانه  مصلحت  و  معقول  تدبیر،  با  باید  را  سیاست 

بدانند. در جوامع مدرن و  ایجاد روابط درست اجتامعی  و 

نظام های دموکراتیک مبتنی بر نظریه ملت – دولت – جامعه 

مدنی، سیاست امریست همگانی. یعنی حق مردم است که 

بدون هیچ مایه و تبعیضی در امر تأسیس حکومت و تشکیل 

دولت مشارکت کنند و کسانی را به عنوان وکیل و دولت مرد به 

کار سیاسی بگامرند. همین مردم حق دارند قانون بنویسند و 

در چارچوب قانون بر کار آن ها نظارت کنند.

متعددی  نهادهای  و  احزاب  امروز،  سیاست  آشفته بازار  در 

میان  مختلف  ترفندهای  با  تالش اند  در  که  آمده  میان  به 

رقیبان  و  کنند  باز  راه  مردم  توده های 

افراد  بزنند،  کنار  را  قدرت مندترشان 

مستقلی هم وجود دارد که با ادعاهای 

رهربان  و  نظام  نقد  پی  در  گوناگونی 

هر  از  تا  می کوشند  و  است  سیاسی 

استفاده  خیزی  تختۀ  به عنوان  فرصتی 

این  که،  برسند  نامی  و  نان  به  تا  کنند 

دچار  و  رسدرگم تر  را  مردم  وضعیت 

نگرانی بیش تر می کند.

و  نگرش  مسالۀ  متاسفانه  ما  کشور  در 

به وفور  تفریطی  و  افراطی  روش های 

دیده می شود. خطوط و مرزهای مسائل 

تفکیک  هم  از  سیاسی  و  اجتامعی 

شدیدی  بی اعتامدی  نوعی  منی شود. 

مردم  میان  و  طرف  یک  از  مردم  بین 

دارد،  وجود  دیگر  طرف  از  حکومت  و 

یک  ماندن  ناکام  یا  موفقانه  اجرای 

برداشت های  و  تفسیرها  طرف می تواند 

به  و کامالً سیاسی و جهت دار  متفاوت 

خود بگیرد.

ما  کشور  حارض  حال  در  که  بدانند  باید  ما  سیاست مداران 

مشارکت  تنها  و  روبروست  مختلفی  و  بزرگ  بحران های  با 

سیاسی مردم و قرار گرفنت در کنار حکومت و حامیت جدی 

و قاطع از آن می تواند کشور را به سوی بهبودی سوق دهد. 

سیاست مداران چه در وقت انتخابات و چه پس از آن، حرفی 

بزنند که از عهده اش بر آمده بتوانند و قابل عملی کردن باشد، 

پس از رسیدن به قدرت همه چیز را از پس عینک های کور 

قربانی  را  ملی  کالن  پروژه های  نبینند،  قوم گرایی  و  تعصب 

متعصبانۀ  باورهای  و  خودش  سلیقه ای  خودخواهی های 

قومی اش نکنند. در رفاه و آسایش مردم سیاه و سفید نکنند، 

مردم را در جریان متامی موضوعات و واقعیت ها قرار بدهند و 

به جای بی اعتامدی ها زمینۀ اعتامدسازی ها را فراهم کنند. 

در غیر آن سیاست زده گی می تواند به عنوان یک آسیب جدی، 

همه چیز را به شکست مواجه کند؛ زیرا بی اعتامدی، ناامیدی و 

بی مسوولیتی را در جامعه رایج ساخته، توان و انگیزۀ پیش رفت 

و ترقی را از مردم می گیرد و تا وقتی که سیاست زده گی است از 

توسعه و پیش رفت، خربی نخواهد بود.

فاجعه ای به نام سیاست زده گی
سیاست زده گی می تواند به عنوان یک آسیب جدی، همه چیز را به شکست مواجه کند

والیان  از  شامری  با  جمهور  رئیس  غنی،  محمدارشف   

کشور، صحبت تیلفونی کرد.

والیان  با  تیلفونی،  جداگانه  متاس های  طی  غنی،  آقای 

کندهار، ننگرهار، بلخ، پروان، کندز، فاریاب و هرات صحبت 

کرد.

این  در  که  می گوید  اعالمیٔه  در  جمهوری  ریاست  ارگ، 

متاس های تیلفونی، والیان متذکره گزارش شان را در مورد 

والیات  اقتصادی  و  اجتامعی  سیاسی،  امنیتی،  وضعیت 

مربوطه شان ارائه کردند و رئیس جمهور غنی در بخش های 

مختلف به آنان هدایات الزم داده است.

هدایت  والیات  این  والیان  به  غنی  جمهور  رئیس  هم چنان 

داد که ادارات محلی بیشرت فعالیت منوده، به مشکالت مردم 

رسیدگی و در خدمت آنان قرار داشته باشد.

پخش  با  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبدالله  عبدالله   

خربنامه ای امروز)17(دلو گفته است، طالبان با دالیل و 

آغاز مذاکرات گردیده و  تأخیر در  باعث  نامعقول  انگیزه های 

مرصوف سفرها و بحث های حاشیه ای هستند و نیروهای این 

گروه، همچنان به جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه 

می دهند.

مذاکره کننده ی  هیأت  که،  کند  می  تاکید  خربنامه  این 

در  و  قبلی  توافق  اساس  به  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 

تاریخ معین برای آغاز دور دوم مذاکرات به دوحه برگشت و این 

هیأت که از کرثت و تنوع نظام جمهوری منایندگی می کند و 

از حامیت کامل شورای عالی مصالحه ملی، نظام جمهوری، 

رهربان سیاسی و مردم افغانستان برخوردار می باشد.

کابل  در  هیأت  اقامت  جریان  در  است،  افزوده  خربنامه 

از  هیأت  برای  کافی  صالحیت های  و  مشخص  رهنمودهای 

سوی کمیتۀ رهربی شورای عالی مصالحۀ ملی که از کلیت 

جمهوری اسالمی افغانستان منایندگی می کند ارایه و واگذار 

گردید.

اسالمی  جمهوری  گوید»هيأت  می  خربنامه  این  در  عبدالله 

افغانستان با صالحیت کامل در دوحه حضوردارد و می تواند 

از نهایی  در متام قضایا و محورهایی که میان دو طرف بعد 

با اختیار و  شدن طرزالعمل و وقفه ی دور اول تبادله گردید 

صالحیت کامل وارد مذاکره گردد؛ اما با تأسف هیأت تحریک 

انگیزه های  و  دالیل  و  ناموجه  بهانه تراشی های  با  طالبان 

نامعقول باعث تأخیر در آغاز مذاکرات گردیده و به جای بحث 

و مذاکره روی قضایای اصلی، پایان جنگ و خشونت، مسلامن  

کشی و افزودن به درد و آالم مردم افغانستان مرصوف سفرها 

و بحث های حاشیه  ای است و نیروهای این گروه همچنان به 

جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه می دهد.«

آقای عبدالله ترصیح می کند، در حالی که از کشور میزبان و 

کشورهای تسهیل کننده ی مذاکرات صلح تشکر و قدردانی 

قدم  در  افغانستان  قضیه ی  که  باورهستیم  این  به  می کنیم، 

نخست مربوط افغان ها می باشد و ما باید برای پایان دادن به 

جنگ و برادرکشی با یک دیگر بنشینیم و به اساس رهنمودها 

و ارشادات دین مبین اسالم، عرف و قوانین بین املللی و با در 

نظرداشت منافع علیای کشور مشکل خود را با دست یافنت به 

یک راه حل سیاسی فراگیر و همه شمول حل مناییم.

از  که  باشند  باور  این  به  اگرعده ای  میورزد،  تاکید  خربنامه 

مشکل  این  به  می توانند  گفت وگو  و  مذاکره  از  غیر  راه های 

پایان بخشند، مانند همیش و با استناد به شواهد تاریخی راه 

اشتباهی را در پیش  گرفته اند.

این خربنامه در حالی منترش می شود که حدود یک ماه از ورود 

هیات دوطرف در قطرمی گذرد، اما گفتگوهای رسمی رشوع 

نشده است.

غنی: ادارات محلی باید به 
مشکالت مردم رسیده گی کنند

شورای عالی مصالحۀ ملی: 
طالبان با بهانه تراشی های ناموجه 

وقت را ضایع می کنند 

هیات گفتگوکننده جمهوری اسالمی 
با صالحیت کامل به دوحه رفته است
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شهروندان ما مثل 
شهروندان اروپایی و 

غربی، نسبت به سیاست 
بی باور اند و هر کاری را 
سیاسی می دانند و باور 

دارند که عملی منی شود 
و دروغی بیش نیست. اما 

در کنار آن به سیاست 
اعتامد هم دارند و حالل 

همۀ مشکالت را سیاست 
می دانند. فکر می کنند این 
سیاست مداران ماست که 
همیشه دروغ می گویند و 

مردم را فریب می دهند. 

نهاد اجرایی از حقوق قربانیان جنگ حامیت می مناید 

و با مالحظه تعهدات حقوقی بین املللی افغانستان، به 

استثناء امور قضایی، ناظر بر آنست تا اعضاء هر دو طرف به 

دالییل جرایم سیاسی در دورٔه »دولت اسالمی برای تقسیم 

قدرت« مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند. 

از  دهم(  اول)فصل  بخش  فصل  آخرین  در 

ایجاد»کمیسیون امور مهاجرین« یاد شده است:

 کمیسیون بازگشت و رفاه مهاجرین در امور پناهندگان به 

نام کمیسیون امور مهاجرین با ترکیب ۹ عضو تشکیل می 

شود. هر طرف ۴ عضو را معرفی می منایند و عضو نهم را 

رئیس دولت انتخاب می مناید. کمیسیون با درنظرداشت 

بازگشت آبرومندانه، داوطلبانه و اسکان رفاه آن ها، الیحه ای 

را براساس سیاست ملی کشور تدوین می مناید.

بخش دوم موافقت نامه

فصل اول آتش بس دایمی و جامع 

-۱ پایان خشونت و توقف کامل درگیری ها

و  عملیات  پایان  بالفاصله  باید  طرفین  از  یک  هر  الف   

فعالیت های نظامی و تهاجمی علیه طرف دیگر را اعالم 

و اجرا منایند. دولت با هرگونه مخالفت مسلحانه با اجرای 

این توافق نامه بشدت برخورد خواهد کرد. 

ب نظارت از متام ایستگاه های بازرسی، امنیتی و فعالیت 

مشرتک،  فرماندهی  ساختار  ایجاد  زمان  تا  پلیس  های 

تحت اختیار رئیس جمهور یا افراد منصوب وی قرار می 

گیرند. تأمین امنیت جاده ها و آزادی تردد در رسارس کشور 

ز اولویت های دولت می باشد. 

فصل دوم این سند، متمرکز به آتش بس است؛ کمیسیون 

نظارت بر اجرای آتش بس

 کمیسیون نظارت بر آتش بس از ۹ نفر تشکیل می شود 

که هر طرف ۴ نفر را معرفی می منایند و عضو نهم از طرف 

رئیس انتخاب می شود. اعضاء کمیسیون آتش بس باید 

دارای مهارت و تبحر در زمینه های امنیتی و نظامی باشند. 

هر نوع تحرکات نظامی که این توافق نامه را نقض مناید 

ممنوع است، از جمله تجمع غیرمجاز نیروهای مسلح، راه 

اندازی ایستگاههای بازرسی غیر مجاز و گشت زنی های 

غیر رضوری. 

کمیسیون نظارت بر آتش بس، مواردمشخص از اقدامات 

ممنوع و رفتار غیر قانونی را ظرف ۳۰ روز از زمان تأسیس، 

تدوین و صادر می مناید که نیروهای هر دو طرف را ملزم 

می سازد به مفاد آن عمل منایند. کمیسیون موظف است 

تا موارد نقض آتش بس را به مراجع اجرایی جهت اصالح و 

اقدامات الزم ارجاع مناید.

اداری  مهم  نهادهای  و  کابینه  اعضای  رئیس،  پیوست 

دولت  یا  قدرت«  تقسیم  برای  اسالمی  »دولت  کلیدی  و 

اسالمی مصالحه ملی قرار ذیل می باشد:

رئیس دولت معاونان رئیس دولت یا رئیس دولت، معاونان 

رئیس دولت:

نفر   ۲۴ کابینه،  اعضای  صدراعظم  معاون  صدراعظم،   

پست های کلیدی عبارت از شش سمت ذیل می باشد که 

باید بین دو طرف تقسیم گردد:

1-وزارت امور خارجه، وزارت داخله، وزارت امور دفاع، رئیس 

امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، وزارت مالیه و سایر اعضاء 

کابینه.

2-وزارت تجارت، صنایع، وزارت اقتصاد، وزارت معادن، و 

نفت وزرات انرژی و آب، رئیس بانک مرکزی، وزرات عدلیه، 

مستقل  اداره  کشور،  کل  دادستان  اوقاف،  و  حج  وزارت 

اصالحات  کمیسیون مستقل  رئیس  محلی،  های  ارگان 

تحصیالت  ،وزارت  معارف  وزارت  مدنی،  جامعه  و  اداری 

عالی، وزارت امور زنان، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، 

فناوری،  و  ارتباطات  مخابرات،  وزارت  مالداری،  و  آبیاری 

وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزرات شهر سازی و مسکن 

وزارت امور مهاجرین، وزارت اقوام و قبایل، وزارت مبارزه 

و  هوانوردی  وزارت  عامه،  فواید  وزارت  مخدر،  مواد  با 

شهداء،  وزارت  اجتامعی،  امور  و  کار  وزارت  ترانسپورت، 

برافراشته باد بیرق ملی ما.

در منت توافقنامۀ گفتگوهای صلح:

قانون اساسی موجود به شکل مرشوط نافذ است

محمد یوسف یاسا

ادامه از صفحه 2

تحلییل



عبدالغفار اخالص سیغانی، رییس جریان موج اعتدال و    

هم سویی، در نخستین نشست این جریان گفت که دلیل 

روزافزون  مشکالت  هم سویی،  و  اعتدال  موج  جریان  ایجاد 

کشور بوده که باگذشت هرروز چاق تر می شود و از مردم قربانی 

می گیرد.

قبال  در  جدید  نسل  که  کرد  خاطرنشان  سیغانی  آقای 

افغانستان مسوولیت دوسویه دارد که ازیک طرف از پاسداری از 

ارزش های ملی و از سوی دیگر، تعمیم کنندۀ نقشه راه جوانان 

افغانستان باشد. وی می گوید که با توجه به این مسوولیت؛ من 

و تعدادی همکارانم با حامیت جوانان ۱۴ والیت افغانستان، با 

شکل دهی این جریان، مسوولیت خود را در قبال افغانستان، 

ادا خواهیم کرد.

درهمین حال احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود 

از  یکی  که  گفت  محفل  این  در  ملی  وفاق  جریان  رهرب  و 

مشکالت ما در افغانستان، نبود اعتدال 

وجود  در  اگر  که  دارد  باور  او  است. 

انسان اعتدال وجود نداشته باشد، دچار 

افراط می شود. آقای مسعود می افزاید: 

نتواند  کسی که در مسیر رهربی کشور 

به سوی  را  کشور  باشد،  داشته  اعتدال 

ناهنجاری می برد که باعث افراطی گرایی 

خواهد شد.

وقتی که  کرد:  خاطرنشان  مسعود  آقای 

اعتدال نباشد، تعصب، تبعیض استبداد، 

از  خودشیفته گی،  و  خودمحوری 

افراط گرایی به وجود می آید.

ادامه  مسعود،  احمدشاه  بیناد  رییس 

کارگردان: عتیق رحیمی   

نویسندۀ فیلم نامه از روی رمان خاکسرت و خاک: کامبوزیا پرتوی 

فیلم بردار: اریک گیچارد 

بازیگران: شادروان عبدالغنی )پیر مرد-پدربزرگ(

کودک: جوامنرد پاییز 

مرد دکاندار: ولی تالش 

مرد راهدار: قادر آریایی 

مرد جنون زده: هامیون پاییز و...

سال پخش: 2004 

این فیلم در جشنواره 77 اسکار کاندید بود، که 

از طرف جشنواره پذیرفته نشد؛ اما بیش از 10 

جایزۀ دیگر بین املللی هرنی برای افغانستان 

به ارمغان آورد.

بود که رس و صدای  حدود سال  های 2004 

فیلم سینامیی »خاک و خاکسرت« بلند شد و 

جشنواره های جهان با توجه به رشایط کشور 

پس از اهریمن/ طالبان، فیلم را مورد استقبال 

قرار دادند. من برعکس موج نقدهای رفیقانه 

اصل  رس  می روم  کوتاه،  و  عریان  )توصیفی( 

مطلب:

فیلم خاک و خاکسرت که بر خاسته از رمان خاکسرت و خاک کارگردان 

به کارگردانی »عتیق رحیمی« روایتی روانی دارد که ساختار ذهن  

پسند مردم )کالسیک( دارد ولی با پایان باز.

ماجرای داستانی این است که پیر مرد داستان چگونه خرب ناگوار 

مبباران دهکدۀ شان )آب قول( و کشته و بی سیرت شدن عروسش 

و »کرشدن« نواسه اش، او را چه گونه ]به پرسش[ بگوید؟ تعلیقی در 

روی پل است، پلی که شاید روزگاری شاهد گذر آب مناد پاکی و 

سبزی آناهیتا بوده است.

فیلم در سکانس ها و پالن های طوالنی روایت می شود، که این  مورد 

آمیخنت متاشاگران را در قصه به دنبال دارد.

طراحی  طوری  مناظر؛  و  اشیا  تصاویر  دورمنا،  منظره،  پرسپکتیو 

شده اند تا بیننده گان هنگام متاشای فیلم، میان خودشان و فیلم 

فاصله ای احساس نکنند و این عمل از نقاط قوت کارگردان در این 

اثر به شامر می رود، حسن بعدی فیلم، استفادۀ بهینه از خاک کوه و 

دشت اطراف صحنه ها به عنوان ابزار است که در متام طول فیلم به 

کمک کارگردان و تحت تأثیر قراردادن بیننده گان می آید. 

از نظر فیلم برداری

فیلم از نظر فیلم برداری محور مناهای Extreme Long shot یعنی 

می دهد: رهربی که اعتدال ندارد مریضی است که کشور را 

هم مریض می سازد، به باور او کسی که در وجود خود اعتدال 

ندارد منی تواند در کشور اعتدال بیاورد از همین رو قربانی ای 

شدید افراط گرایی هستیم.

بین  می گویند  که  هستند  کسانی  می افزاید:  ادامه  در  او 

جمهوریت غنی و امارات مالهبت الله و مال برادر توافق کنید 

صلح می آید! اگر این دو تا افراطی یکجا شود، صلح در کجای 

این معنی است  به  آقای مسعود، صلح  این است؟ به گفتۀ 

که مردم  به آرامش، عدالت، ثبات و وفاق اجتامعی برسند. 

دوگروهی که یکی آن مردم افغانستان را به گروی منفعت دینی 

و مذهبی خود گرفته و دیگری به گرو قومی، تباری و گروهی 

تکمیل  را  افراطیت  دایرۀ  واقع  در  دو  هر  است؛  گرفته  خود 

می کنند؛ پس صلح در کجای آن است؟

پیشین  نخست  معاون  قانونی،  یونس  محمد  هم   سوی  از 

محوری  هر  در  که  گفت  مراسم   این  در  ریاست جمهوری، 

اندیشه  جنگ،  می باید  پایان  و  صلح  تحقق  برای  تالش ها 

منای خیلی دور و منای Long Shot  یعنی منای دور و عمومی 

می چرخد، بیننده در نخستین سکانس و نخستین پالن از منای 

خیلی دور با جو فیلم و خاک اطراف موتر آشنا می شود. این جا فقط 

یک منای بسته از صورت زجرکشیده ای زنی داریم که چون طبیعت 

اطراف خشکیده و بی روح است؛ ولی جان دارد. شاید در این منا 

کارگردان می خواهد طبیعت خشک را در صورت زن، مادر، و مادر 

وطن پس از طالبان گره بزند، که الحق واالنصاف خوب هم جاه 

افتاده است که می توان این مورد را نیز از خوبی های فیلم نام برد.

به عمد طوالنی است، مگر چند پالن  فیلم  اکرث پالن های  زمان 

کوتاه. به طور مثال طول یکی از پالن ها در دقیقه 9:53 ثانیه که 

کارگردان به طور کامل رسگردانی تعلیق و در 

روایت می کند،  را  بودن مردان قصه اش  برزخ 

62 ثانیه می شود، از هیچ»کات« سینامیی در 

این زمان استفاد منی کند و می گذارد که پدر 

بزرگ و نواسه اش از یک طرف و مردی که خاری 

بر دوش دارد از دل«لنز« دوربین بگذرند.

مردان قصۀ عتیق رحیمی همه درد دارند

در دقیقۀ 14 فیلم با مرد راهدار با بازی »قادری 

آریایی« آشنا می شویم، مردی که درد و تلخی 

روزگار را در دودهای )چرس( گم می کند و در 

است،  معدن  راهدار  بی قانون  افغانستان  دل 

ولی چرا این راهدار که گاه تند و غیر منطقی 

به کاکا پاسخ می دهد  صحبت می کند، حتا 

دارد؟  نظامی  لباس  منی کشد،  نسوار  که: 

می توانست لباس زرد داشته باشد مثل طبیعت 

فیلم و رنگ فیلم، چرا لباس نظامی؟ شاید عتیق رحیمی خواسته از 

دریچۀ کوچک پنجرۀ اتاق مرد راهدار، دایرۀ حکومتش را به تصویر 

بکشد، دایرۀ ظلم و استبداد نظامیان و حاکامن را هم  گوش زد کند. 

در این فیلم اکرث بازیگران خوب بازی کرده اند

پیر مرد-دستگیر با این که نا بازیگر است، هیچ گاه به هرن سینام 

آشنایی ندارد؛ ولی در دل فیلم پخته می شود و از میانۀ فیلم به 

آ نطرف، کامال حرفه ای بازی می کند، به طور منونه در دقیقه 27:42 

ثانیه زمانی که در قربستان دخرتی را کفن می کند و خاک رویش 

در  می لرزد.  بدنش  و کل  لبانش، دستانش،  و  می اندازد، صورت 

حقیقت روح و بدنش بازی می کنند و گریه می کنند. 

یا در دقیقه 130 سکانس آخر داخل اتاق، در دفرت مدیریت معدن، 

هرچند مدیر پرس خشک بدون احساس و انگار که خطوط روی 

کاغذ را بخواند، دیالوگ می گوید، ولی این طرف شادروان عبدالغنی 

)دستگیر( فیلم چنان با خودش دیالوگ می گوید، چنان استکان در 

دستش می لرزد که روح بینند با او درد می کشد، این سکانس اوج 

پختگی او در بازیگری حسی است.

یاسین )جوامنرد( کودک قصه 

دوربین  روی  پیش  افغانستان  در  آن هم  و  سن  آن  در  هرچند 

فیلم برداری قرار گرفنت، کاری به شدت سخت و سنگین است، حتا 

و نیروی جوان، آرمان نسل جوان و نقش سازندۀ این نیروی 

بیست میلیونی باید در نظر گرفته شود.

آقای قانونی، گفت که صلح گم شده امروز نه بل گم شدۀ ۴۰ 

سالۀ ملت افغانستان او افزود: صلحی که در آن دست آوردهای 

۱۹ سالۀ ما، ارزش های مردم و ملت ما نابود گردد از دید ما 

صلح نیست. ما از صلحی حامیت می مناییم که در چوکات 

یک طرح تعریف شده باشد نه تنها صلح عدم جنگ و مؤقت 

که ما به تکرار تجربه این چنین صلح را داریم. آقای قانونی 

زمینۀ  که  پذیرفتنی ست  صلحی  ما  برای  کرد:  خاطرنشان 

بازگشت به جنگ در آن وجود نداشته باشد.

و حقوق  اساسی  قانون  بحث  که  کرد  یادآوری  قانونی  آقای 

آیندۀ  در  مذاهب  و  اقوام  مشارکت  بحث  مردم،  شهروندی 

افغانستان، حقوق و دست آوردهای جوانان و زنان این رسزمین، 

از مطرح کردن هرگونه  پیش  باید  تعلیم؛  به  حق دسرتسی 

میکانیزم انتقالی حل گردد؛ در غیر آن، به معنی فروپاشی نظام 

و قربانی کردن ارزش ها و دست آورده ای هجده ساله پسین این 

ملت خواهد بود.

مرکزی حزب  رییس شورای  از سوی هم سیدعلی کاظمی 

اقتدار ملی افغانستان،  ضمن حامیت قاطع از نظام جمهوریت 

اصالحات  و  برابری  خواهان  ما  که  گفت  عدالت  محور  بر 

بنیادین، در ساختار نظام حاکم در کشور هستیم.

شورای  رهربی  شورای  عضو  نادری  زهرا  فرخنده  هم چنین 

عالی مصالحه می گوید که کلمه اعتدال در این روزها زیاد 

تکرار می شود. به این معنی که اعتدال وجود ندارد و برای 

دوری از افراط گرایی و آوردن اعتدال باید مقاومت کنیم.

دلو،   ۱۶ پنج شنبه  روز  هم سویی،  و  اعتدال  موج  جریان 

۱۳۹۹ نخستین نشست خود را برگزار کرد که در آن، شامری 

فرهنگی،  چهره های  ملی،  شورای  وکالی  سیاسیون،  از 

روشن فکران و جوانان اشرتاک کرده بوند.

را  از صحنه ها  بسیاری  )یاسین(  ولی جوامنرد  بزرگ ساالن.  برای 

خوب و حتا عالی بازی کرده است. نخستین صحنۀ او که به چشم 

بیننده می آید، در دقیقه 5:1 ثانیه است که بسیار طبعی گوش، 

رس، و باسن خود را خاریده از جلو دوربین رد می شود، بازی رئال، 

بدون کالم از مهم ترین فاکتورهایی سینامیی است که این جا رخ 

می دهد، یا مثالً زمانی که دخرت کوچک را منع می کند تا از تانک 

دوری کنند، این جا نقش ناشنوا را بسیار خوب در آورده است، یا 

بازی با »قرقرناک«ها؛ اما در ادامه بازی های بی کالم یکی دوجا انگار 

یک نفر از بیرون صحنه اشاره می کند که خودت را بخاران، که در 

همین صحنه ها بازی ایشان افت می کند، در واقع اگر می گذاشتند 

جوامنرد خودش را هم چنان بازی کند بهرت بود، راهنامیی بیرون 

صحنه از بازی او می کاهد.

»ولی تالش« معرفی  یا دکاندار  با مرد  ثانیه  ما در دقیقه 16:27 

می شویم، من سابقۀ هم کاری فیلم سینامیی را در ایران با ایشان 

دارم، شاید ولی تالش از معدود استعدادها در سینامی افغانستان 

باشد که کل سناریو را حفظ می کند، یعنی دیالوگ متام بازیگران و 

حتا سیاهی لشکر را.

در سینام یک اصل مهم داریم که بازیگر نباید اسیر دیالوگ باشد، اگر 

بازیگر فقط دیالوگ خودش را بدون اسرتس بگوید و اسیر دیالوگ 

نباشد، بازی بهرتی انجام می دهد، حاال فکر کنید که وقتی بازیگری 

کل سناریو را حفظ داشته باشد چقدر راحت می تواند مانور بدهد؛ 

بازی روان و به دور از اسرتس ایشان در این فیلم مخصوص زمانی که 

می خواهد به کودک )یاسین( سنجد بدهد، مرا به یاد جوی بار روان 

می اندازد، میزان رسعت بلندشدن ایشان و نوع چرخش دست شان 

را با دقت ببینید. مثال وقتی روایت تاریخی حامسی رستم و سهراب 

را روی پرده نقالی به کاکا دستگیر تعریف می کند.

در افتتاحیۀ جریان موج اعتدال و هم سویی مطرح شد: 

مسعود: رهربی که اعتدال ندارد بیامری است که کشور را هم بیامر می سازد

قانونی: صلحی که دست آوردهای ۱۹ ساله و ارزش های مردم در آن نابود گردد صلح نیست

مروری بر فیلم خاک و خاکسرت
فیلمی که بیش از 10 جایزۀ بین املللی هرنی به ارمغان آورد

احمدولی مسعود  
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 

تـرور، وحشـت،  امیدی هـا،  نـا  و  یـاس  از  در میـان عاملـی 

فقـر، فسـاد، تحجـر، مـواد مخـدر و مظاملـی کـه متاسـفانه 

همـه بـا نـام افغانسـتان گـره خـورده انـد، اعـالم نصـب لـوح 

قهرمـان ملـی افغانسـتان بـه عنـوان منـاد آزادی در پاریـس، 

شـهره شـهر لـوح رادمـردان معـروف تاریخ سـاز جهـان، بارقٔه 

شـد از امیـد تـا بـه خـود اعتـامد کنیـم و بـه جهـان بگوییـم 

کـه مـا نیـز هسـتیم. هنـوز در میـان ایـن مردمـان فقیـر و از 

تـۀ دل همیـن آب و خـاک، غرورهایـی داریـم تسـلیم ناپذیر، 

ارزش هایـی داریـم ماندگار کـه یکی جاودانگـی می آفریند و 

دیگـری بـه گنجینه هـای معنوی جهـان می افزایـد. مردان و 

زنانـی قهرمانـی کـه جهـان آزاد به بزرگـی و آزاد منشـی آنان 

رس تعظیـم فـرود می آورنـد.

بـه  متعلـق  کـه  آزادی  لـوح   گران سـنگ  دسـت آورد  ایـن 

همـٔه شـهروندان خـوب ایـن رسزمیـن، میـراث جهـان آزاد و 

افغانسـتان محسـوب می گـردد، در  ارزش ملـی  پربهاتریـن 

گسـرتده  بازتـاب  رسـانه ها  و  اجتامعـی  شـبکه های  میـان 

بـه همـراه داشـت. اجتامعـات بزرگـی ازیـن خـرب اسـتقبال 

گـرم کردنـد، تعـدادی هـم نظریـات مختلـف دادنـد کـه این 

تفـاوت دیدگاه هـا در جوامـع پیرامـون همچو مسـایل کالن، 

امـر معمـول می باشـد؛ بـه ویـژه در افغانسـتان کـه بـه ایـن 

باشـد. آن مسـتثنأ  از  زودی هـا منی توانـد 

اما روی صحبت من با جمعی از رهربان پرآوازٔه کشـور اسـت 

کـه بـا صـدای ملی گرایـی، واحـد افغانسـتان، وطن پرسـتی، 

بلنـد  شـعارهای  از  بسـا  و  پذیـری  همدیگـر  وحـدت،  ملـی 

بـاالی دیگرشـان هـر روز گوش هـا را نوازش می دهنـد. امروز 

چـه شـد، چگونـه سـکوت کـرده انـد یا کـه غـرور دارند؟

مگـر در پاریـس، لـوح رسبلنـدی قهرمـان ملی افغانسـتان را 

بلنـد کرده انـد یـا از کریکـت هندوسـتان را؟ مگـر منی دانند 

کـه بـدون الگوهـای تاریخـی، ایـن سـتون پایه هـای ملـی، 

مردمـی پیونـد منی خورنـد، ملتـی قـوام منی گیرد و کشـوری 

بـه صلـح منی رسـد؟ مرگ و زندگـی همین منادهـا و منودها 

اسـت کـه باعـث شـکل دهی ملت هـا و شناسـایی کشـورها 

می شـود.

در ایـن روزگاران بـه شـدت آشـفتهٔ مان کـه بنیان های کشـور 

همه به فرسـوده گی رسـیده اند، هر روز با شکسـت و سـقوط 

خصـوص  بـه  رهـربان؛  ایـن  سـکوت  می شـویم،  نزدیک تـر 

دولت سـازان و جمهوریت خواهـان، در برابـر افراشـنت لـوای 

آزادی بـه نـام یکـی از فرزنـدان ایـن خطـه آن هـم قهرمـان 

ملـی اش در جهـان، چه چیز را بازگو می مناید؟ مگر مسـعود 

دلباختـٔه ایـن وطـن نبـود که عمر پربـار خـود را در پای دفاع 

کشـور وقـف کـرد و آن چـه بـا خـدا و مـردم پیـامن بسـته بود 

بـه قیمـت جـان خـود پرداخـت؟ بـا خـون خـود خـاک ایـن 

رسزمیـن را آب یـاری کـرد، تـا نسـل های بعـدی هم چنـان بـر 

کشـتزارهای ایـن وطـن بروینـد، جوانـه بزننـد، قـد بکشـند 

و  تـا جهـان اسـت زنـده و رس افـراز مباننـد. بـا قامـت بلنـد 

ایسـتاد، ایسـتاده جـان داد، شکسـت، امـا نگذاشـت غرور و 

آزاده گـی مردمـش بشـکند. 

حـاال می دانیـم کـه غـرور مسـعود از بهـر چـه بـود، سـکوتش 

را نیـز می دانیـم؛ چـون دیگـر بـا مـا نیسـت؛ امـا غـرور ایـن 

جمـع را ندانسـتم کـه از بـرای چـه می باشـد و سـکوت شـان 

را هرگـز!

هموطن عزیز، برادر من!

مسـعود در رسزمینـی متولـد شـد کـه وی خودش بـرای خود 

اختیـار نکـرده بـود، خداونـد اراده منوده اسـت کـه وی یکی 

از فرزنـدان ایـن خاک باشـد.

کـه  داریـم  متنـوع  هویت هـای  و  متفـاوت  فرهنگ هـا  اگـر 

داریـم و ایـن می توانـد سـبب غنامنـدی متـدن ما گـردد، اما 

متـدن مـا بایـد یکی باشـد؛ متـدن انسـانیت. متـدن در قید 

یـک قـوم، یـک نـام و نسـب نیسـت؛ بلکـه متعلـق بـه همـٔه 

جهـان انسـانی می باشـد. متـدن فقـط بـا جهـل، با تـرور، با 

فسـاد و بـا تحجـر در تقابـل می باشـد، نـه بـا انسـانیت و لوح 

آزادی.

گر چشم عربتی هست این انتباه کافیست

“ما جان به فنا دادیم تا زنده شام باشید”

لوح آزادی، بنام قهرمان ملی 
افغانستان؛ روزنه یی برای 

جهان انسانیت
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پرسپکتیو منظره، دورمنا، 
تصاویر اشیا و مناظر؛ 

طوری طراحی شده اند تا 
بیننده گان هنگام متاشای 

فیلم، میان خودشان و 
فیلم فاصله ای احساس 

نکنند و این عمل از نقاط 
قوت کارگردان در این اثر 

به شامر می رود

شفق سیه پوش
آوازخوان

گیزارش
ماندگار

فرهنگ و هرن



اگـر دولـت ایاالت متحـدۀ امریـکا دربارۀ آنچـه جوبایدن 

در رابطـه بـه یمـن اظهار کـرد، به صـورت صادقانه عمل 

کنـد، تـا چنـد روز دیگـر بـه پایـان جنـگ دسـت خواهیم 

جنـگ  باشـیم  گرفتـه  درس  گذشـته  از  مـا  اگـر  یافـت. 

افغانسـتان نیـز به صـورت عجیب حوصله گیر شـده اسـت  

و روی پایان دادن آن نیز باید توجه شود. 

بایـدن گفتـه اسـت کـه نظامیـان ایاالت متحـدۀ  امریـکا 

بایـد از جنـگ یمـن دسـت بکشـند و ایـن بـه معنـای از 

دسـت دادن رابطه هـای تجـارت اسـلحه بـه کشـور دخیل 

در ایـن جنـگ اسـت. 

بایـد اطمینـان حاصـل کرد کـه ایـن اعالمیه هـا به صورت 

دقیـق زمینه سـازی بهـرت اسـت و دنیـا نیـز از آن نظـارت 

خواهـد داشـت، آیـا می توانید حدس 

بزنیـد؛ بـرای یـک فـردی کـه در یـک 

رسنشـین  بـدون  هواپیامیـی  حملـۀ 

در یمـن کشـته می شـود، چـه دلیـل 

وجـود دارد.  

پایـان جنـگ به معنـای واقعـی پایـان 

دادن به خشـونت اسـت، دیدگاه های 

روشـن در ایـن مـورد وجـود دارد، امـا 

نیفتـاده  اتفـاق  پیش ازایـن  هیـچ گاه 

بـرای  ترامـپ  و  اوبامـا  هـردو  اسـت. 

پایـان دادن به جنـگ امتیازات زیادی 

از مـردم – امریـکا گرفتند، ادعای بـرای پایان دادن جنگ 

چندین سـاله؛ امـا در پایـان دادن موفـق نبودند و این یک 

اسـت. واقعیت 

امریـکا در ایـن بحـث فـروش تسـلیحات به ریـاض دخیل 

اسـت. پایـان جنـگ البتـه بـه معنـای پایـان دادن حضور  

امریـکا در جنگ هـا اسـت؛ امـا این جنگ اسـت که بدون 

حضـور امریـکا پایان نخواهد داشـت.

سـازمان ملـل گـزارش داده اسـت که خالـد باطرفی، 

و  شـده  بازداشـت  یمـن،  در  القاعـده  شـاخه  رهـرب 

معـاون او سـعد بـن عاطـف العوقلـی چنـدی پیـش در 

این کشور کشته شده بود

اعضـای شـاخۀ القاعـده در یمـن، کـه خـود را سـازمان 

القاعـده در شـبه جزیره  عربسـتان می نامـد، در نزدیـک 

آمریـکا  پهپادهـای  اخیـر هـدف حمـالت  بـه دو دهـۀ 

بوده انـد.

عبداللـه  علـی  زمـان  در  یمـن  ایـن، دولـت  بـر  عـالوه 

صالـح و پـس از آن هـم نیروهـای طرفیـن اصلی جنگ 

دالیـل مختلـف وجـود دارد، اینکه فکر کنیـد پایان جنگ 

می توانـد پایـان تاریکی و چامق باشـد. به نظـر من بایدن 

در ایـن مـورد بـا خربنـگاران جزئیـات ارایـه نکـرده اسـت. 

پرداخـنت بـه متـام موضوعـات از بحـث  و حوصلـه ایـن 

نوشـته بیـرون اسـت. در حقیقت این اولین جنگی اسـت 

کـه کنگـرۀ امریـکا بـه آن نقطـۀ پایـان  می گذارد. درسـت 

کانگـرس در زمـان ترامپ بـرای پایان دادن بـه جنگ رای  

داد؛ امـا ایـن روشـن اسـت کـه کانگـرس تـا پایان یافـنت 

جمهوری خواهـان – دونالـد ترامـپ – فرصـت دادنـد؛ امـا 

اگـر بایدن دسـت به عمل منی زد، چانـس دورکردن آن را 

نداشـت. ایـن چیزهـای اسـت کـه پیش ازاین در نشسـت 

حـزب ۲۰۲۰ دموکرات هـا بـه آن تعهد شـده اسـت. 

یک مسـئله مهـم فشـار جمهوری خواهان بـاالی حکومت 

درگیـر  طرف هـای  بـه  را  اسـلحه  فـروش  ایتالیـا  اسـت، 

پیـش  از  پیـش  آملـان  اسـت،  سـاخته  متوقـف  جنـگ 

بـه عربسـتان سـعودی متوقـف کـرده  را  فـروش اسـلحه 

در  فراگیـر«  »جنـک  فعـاالن  اسـت، 

کانـادا می گوینـد کـه ایـن کشـور فروش 

تسـلیحات را متوقـف سـاخته اسـت. این 

در حالـی اسـت کـه جوبایـدن و انتونـی 

متـام  پایـان دادن  بـرای  عـزم  بلینکیـن، 

از  حامیـت  بـه  و  ندارنـد  جنگ هـا  ایـن 

عربسـتان سـعودی ادامـه می دهنـد. او 

تصمیـم دارد تـا همـۀ نیروهـای خـود را 

در آملـان نگهـدارد. ایـن بـه معنـای آن 

اسـت کـه امریـکا هنوز در رهـربی جهان 

ماننـد کلامتـی  و دقیـق  پافشـاری دارد 

اسـت کـه برای پایـان دادن جنگ یمن گفته شـده اسـت.  

بنابرایـن چه به دسـت میاوریـم، دموکرات ها کاخ سـفید، 

بـه  تعهـد  دموکرات هـا  حـزب  کل  در  و  کنگـره  مجلـس 

پایـان دادن جنـگ در افغانسـتان دارند، امـا بایدن پیش 

از پیـش بـه شکسـنت این تعهـد اقدام کرده اسـت، کنکرۀ 

تالش هـای  یمـن  جنـگ  بـه  پایـان دادن  بـرای  امریـکا 

بـرای  تالش هـا  ایـن  امـا  دادنـد،  انجـام  را  بی شـائبه ای 

امریـکا  اصلـی  راهـربد  ندارنـد.  دسـت  روی  افغانسـتان 

در برابـر افغانسـتان کـه هنـوز بـه روش وحشـی از افـراد 

غیرنظامـی قربانـی می گیـرد فاجعه بـار اسـت. )تـرک این 

وضعیـت می توانـد نفوذی هـای دیگـر را در قبـال داشـته 

باشـد از جنـگ بـرای پایـان یـک جنـگ دیگـر اسـتفاده 

 . ) کنند

لیوانی را که در ۱۹۷۳ به دست داشتید، بلند کنید!

حـاال معلـوم شـد کـه همـکاران نزدیـک کی هـا هسـتند، 

پایـان  نقطـۀ  یمـن  جنـگ  بـه  توانسـتند  دموکرات هـا 

بگذارنـد، زیـرا جمهـوری خواهـان رییـس جمهـور بودند، 

امـا در ایـن امـر دسـت به هـم داده انـد. ولـی بـا اسـتفاده 

از ایـن فرصـت اگـر در کنارهـم بایسـتند و غایلـۀ 

چقـدر  بدهنـد،  پایـان  را  افغانسـتان  جنـگ 

زیباسـت؟ 

به حضـور  پایـان دادن  جنـگ،  بـه  پایـان دادن 

امریـکا در زمیـن جنگ اسـت، البته پایـان دادن 

بـه ایـن جنـگ پایـان بـه حضـور ناتـو نیز اسـت، 

پایـان بـه فـروش اسـلحه بـه هـر طرفی که باشـد، اسـت، 

امـا هیـچ ضامنتـی بـرای پایـان دادن به متام خشـونت ها 

در افغانسـتان، وجـود نـدارد، اگـر چنیـن اتفـاق از طـرف 

نظامیـان امریکایـی صـورت بگیـرد، هم ثـواب  و هم خرما 

اسـت. البته ایـن گفته ها وجـود دارد؛ وقتی ما یک جنگ 

را بـه امتـام رسـانیدیم، دومـی، سـومی و چهارمـش هنوز 

مشـخص نشـده اسـت. امـا چیـزی که مـن می گویـم این 

اسـت کـه فرهنـگ مسـاملت و صلح آمیـز، البتـه می تواند 

بـه همـۀ تنش هـا پایـان دهـد و ایـن یـک توهـم نیسـت، 

ایـن امکانـات در نفـس چنیـن فرهنگـی وجـود دارد. این 

امکانـات را فراهـم می سـازد کـه مـا بتوانیـم بـرای صلح و 

زنده گـی کارکنیـم. 

لطفا برای ما از خودخوشـی ها و دسرتسـی به خوشی تان 

پیـام بدهیـد. جهـان در تاریکـی جهالـت و تـرس و جنگ 

به پیـش مـی رود، مـا و همـۀ دنیـا تشـنۀ آب صلح اسـتیم، 

بـرای پایـان همۀ جنگ هـای دنیا از خاورمیانه تـا افریقا و 

آسـیا دعـا داریم و تـالش می کنیم و بـه روزی اعتقادداریم 

کـه دیگـر جنـگ نباشـد و گلـوی بـرای دشـمنی بریـده و 

گلوله ای شـلیک نگردد.

داخلـی یمـن بـا القاعـده درگیـر بوده انـد.

ایـن گـروه حمـالت مرگبـاری را انجـام داده و در 

یمـن  در  مناطقـی  تـرصف  بـه  موفـق  مقاطعـی 

شـده اسـت.

کـه  منی کنـد  فـاش  ملـل  سـازمان  گـزارش 

خالـد باطرفـی چگونـه دسـتگیر شـده و در کجـا 

می شـود. نگهـداری 

آن  از  حاکـی  تاییدنشـده  گزارش هـای  برخـی 

اسـت کـه نیروهـای وفـادار بـه عبدربـه منصـور 

بـه  را  او  باطرفـی  بازداشـت  از  پـس  هـادی 

داده انـد. تحویـل  سـعودی  عربسـتان 

امتیازگیری رسان امریکا
برای پایان جنگ در افغانستان

اوباما و ترامپ برای پایان دادن به جنگ چندین سالۀ افغانستان، امتیازات زیادی از مردم امریکا گرفتند؛ 
اما در پایان دادن جنگ موفق نبودند.

روز جمعه ۵  بهداشت  اروپای سازمان جهانی  بخش  مدیر 

فوریه، با ابراز نگرانی از شیوع گونه های جهش یافته ویروس 

کرونا، خواستار اتحاد کشورهای اروپایی به منظور ترسیع روند 

واکسیناسیون علیه بیامری کووید-۱۹ و آغاز تقسیم واکسن با 

کشورهای فقیر شد.

به گزارش یورونیوز، هانس کلوگ، مدیر بخش اروپای سازمان 

جهانی بهداشت با دعوت دوباره کشورهای ثرومتند به تقسیم 

واکسن با کشورهای فقیر گفت: »شاید اگر کشورهای اتحادیه 

متام  یعنی  کنند،  واکسینه  را  خود  جمعیت  درصد  اروپا ۲۰ 

ساملندان،  کادر درمان و افرادی که بیامری زمینه ای دارند، 

موقع تقسیم سهم واکسن فرا رسیده باشد.

در حالیکه شامری از کشورها از جمله ارسائیل، ایاالت متحده 

آمریکا و بریتانیا با رسعت روند واکسیناسیون را ادامه می دهند، 

شهروندان  از  درصد   ۵/۲ حداکرث  اروپا  اتحادیه  در  تاکنون 

واکسینه شده اند.

بهداشت  جهانی  سازمان  اروپای  بخش  مدیر  کلوگ،  هانس 

و  کارخانه ها  توان  متام  تا  خواست  اروپایی  کشورهای  از 

آزمایشگاه های داروسازی خود را که عمدتا در رقابتی سخت با 

یکدیگر به رس می برند، برای افزایش چندبرابری شامر واکسن 

به کار گیرند.

از  بسیاری  در  واکسن  کمبود  از  پس  و  گذشته  روزهای  در 

کشورهای اروپایی، بحث واردات واکسن های چین و روسیه 

به اروپا شدت گرفته است.

و شیوع  کرونا  ویروس  از جهش  نگرانی  ابراز  با  آقای کلوگ 

تاثیر  از  آگاهی  اصلی،  »مساله  گفت:  جدید  گونه های 

واکسن های تولید شده در ماه های گذشته بر روی گونه های 

جدید است. من نگران هستم.«

به  نسبت  بهداشت  جهانی  سازمان  مقام  این  حال  این  با 

ابراز  جدید  گونه های  بر  بازار  در  موجود  واکسن های  تاثیر 

امیدواری کرد.

گفته  به   ،Vاسپوتنک و  مدرنا  فایزر-بیون تک،  تاکنون 

کارا  یافته  جهش  گونه های  برابر  در  تولیدکنندگانشان 

این  هنوز  بهداشت  جهانی  سازمان  حال  این  با  هستند. 

کارایی را تایید نکرده است.

منایندگان  مجلس 

یک  اخراج  به  آمریکا 

خواه  جمهوری  قانونگذار 

رای  مجلس  کمیته  دو  از 

موضع  به  که  است  داده 

گیری های جنجالی او از 

نظریه  مورد  در  جمله 

مربوط  اِنان«  »کیو  توطئه 

می شود.

گذشته  در  گرین  تیلور  مارجوری  سی،  بی  بی  گزارش  به 

تئوری های بی پایه توطئه را تشویق کرده بود و از خشونت 

علیه دمکرات ها حامیت کرده بود.

 ۲۳۰ با  هاست  دمکرات  کنرتل  در  که  منایندگان  مجلس 

رای در مقابل ۱۹۹ رای به اخراج او از دو کمیته رای داد.

او که به تازگی از ایالت جورجیا به مجلس راه یافته نسبت 

به نظرات سابق خود از جمله اینکه تیراندازی ها در مدارس 

ابراز پشیامنی  بوده  و حمالت ۱۱ سپتامرب »صحنه سازی« 

کرد، اما عذرخواهی نکرد.

۱۱ جمهوری خواه در این رای گیری به دمکرات ها پیوستند 

تا خانم گرین را از کرسی هایش از جمله در کمیته آموزش 

محروم کنند.

این مناینده حزب جمهوری خواه به خاطر حامیت از نظریه 

دونالد  که  است  مدعی  که  ای  نظریه   - اِنان«  »کیو  توطئه 

گروهی  با  نربد  درحال  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  ترامپ 

شیطان پرست و کودک آزار و آدم خوار بود - معروف است.

او پیش از ورود به کنگره از جمله پست هایی را »الیک« کرده 

بود که خواستار خشونت علیه قانونگذاران دمکرات می شد 

و مدعی می شد که مسلامنان نباید در دولت خدمت کنند.

یک روز پیشرت کوین مک کارتی، رهرب اقلیت جمهوری خواهان 

در این مجلس، ضمن انتقاد و برائت از همسویی خانم گرین 

با نظریه های تئوری و اخبار جعلی، گفت بنا ندارد به عنوان 

تصمیمی درون حزبی او را از کمیته آموزش کنار بگذارد.

گفته  منایندگان،  مجلس  دموکرات  رئیس  پلوسی،  نانسی 

آنها کوین  راس  در  و  ترجیح می دهد جمهوری خواهان  بود 

جمهوری  حزب  درون  در  را  مساله  این  شخصا  مک کارتی، 

خواه حل کنند.

سازمان جهانی بهداشت:
اروپا بعد از واکسیناسیون ۲۰درصد 

جمعیت، سهم خود را با کشورهای 
فقیر تقسیم کند 

یک حامی ترامپ از دو کمیته مجلس 
منایندگان آمریکا اخراج شد
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پایان جنگ البته به 
معنای پایان دادن 
حضور  امریکا در 

جنگ ها است؛ اما این 
جنگ است که بدون 

حضور امریکا پایان 
نخواهد داشت.

در حقیقت این اولین جنگی است 
که کنگرۀ امریکا به آن نقطۀ 

پایان  می گذارد. درست کانگرس 
در زمان ترامپ برای پایان دادن 
به جنگ رای  داد؛ اما این روشن 
است که کانگرس تا پایان یافنت 

جمهوری خواهان – دونالد ترامپ – 
فرصت دادند؛ اما اگر بایدن دست 

به عمل منی زد، چانس دورکردن 
آن را نداشت. این چیزهای است 

که پیش ازاین در نشست حزب 
۲۰۲۰ دموکرات ها به آن تعهد 

شده است.

برگردان: راه ماندگار
منبع: ویبالک جنگ یک جنایت است

نویسنده: دیوید سوازون 

ترجـمه

رهرب شبکۀ تروریستی القاعده در یمن بازداشت شد
خییرب



سالم به حضار گرامی!

می خواهم سخنانم را به یادی یک خاطره از ماندگاری که 

سال ها در آن، روزنامه نگاری کردم آغاز کنم. ما آقای پریانی 

روزنامه نگاری.  کارهای  جریان  در  می گفتیم،  »سلطان«  را 

وزیر داخلۀ وقت آقای امتر )وزیر خارجۀ کنونی( به دلیلی که 

انتقادهای تند می داشتیم، یک روز اطراف دفرت »ماندگار« را 

محارصه کرد. خرب رسید که سلطان ما )پریانی( را بسته کرده 

می برند. ذهن من کار کرد و برایش گفتم که از دیوار باال برو و 

خودت را آن طرف دیوار پرتاب کن. »سلطان« هم توافق کرد و ما 

هم زیر پایش یک چیزی را گذاشتیم، وقتی پریانی باالی دیوار 

باال شد، دید که آن طرف دیوار، هشت مرت بود و نتوانست فرار 

کند... بعد ما ماندیم و دوسیه ها و ده ها پروندۀ 

پی همی که کارد را به استخوان ما رسانده بود.

یک  کار  فرهنگی،  یک  کار  روزنامه نگار،  کار 

و  است  حق  برای  منربشدن  و  نویسنده 

فرازکردن حقیقتی که مردم افغانستان شیفتۀ 

آشکاره گی این حق هستند. من فکر می کنم 

را که  و خربنگار، رسالتی  روزنامه نگار  که هر 

شمس تربیزی دارد، دارد. شمس را می گفتند 

دل آشفته گی  و  پریشانی  سودا،  این همه  که 

یک چیز:  برای  فقط  گفت،  چیست؟  برای 

خویشاوند بودن حق و به حق رسیدن.

 من به عنوان معین نرشات در پیوند به سخنان 

آقای پریانی، می خواهم بگویم که این رسزمین 

دهۀ  دارد،  ارزش  دارد،  مدنیت  دارد،  قانون 

دموکراسی داشته و جنبش مرشوطۀ اول و دوم 

و سوم دارد. این رسزمین خون پاک بسیاری 

از اندیش مندان و روشن فکران را دارد، و من 

به عنوان کوچک تان، )معین نرشات( هستم، به هیچ وجه اجازۀ 

سانسور را به کسی نخواهم داد.

گپ دیگر این که اگر کاریکاتور من و رسپرست وزارت اطالعات 

و فرهنگ تا به هرکسی که شام اقدام می کنید، نقد و اعرتاض 

می کنید، ستایش نامه برایتان می دهم. ما برای پرورش خرد 

رشاد  به  وقتی  که  می دانم  خوب  من  هستیم،  این جا  نقاد 

نامه  داد،  کابل جان  فروشگاه  انتحاری  در حملۀ  شش ساله 

نوشتم و در نامه هم با هامن وجدان پاکی که آن وقت داشتم، 

گریه می کردم و پس از چاپ شدن در روزنامۀ  ماندگار، حداقل 

ده نامۀ شخصی از شهروندان افغانستان به من رسید. محک و 

سنجش حقیقت گرایی در واقع هامن محتوا و بازتابی است که 

ما باید رسالت خود بپنداریم و این را آفتابی بکنیم

چند کار را می خواهم از آدرس معینیت نرشات که در آستانه 

رهربی  جدید  ابتکار  به  البته  کنم.  همه گانی  است  شدن 

خربنگار  جایزۀ  میزبان  ما  ام سال  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

ریشـۀ عمیـق دارد و مـا هرگز کمک هـا و حامیت هایی را که 

ملـت فرانسـه در طـول تاریـخ ارایـه داده فرامـوش نخواهیم 

کـرد. پـدرم سـابقۀ طوالنـی حامیـت از فرانسـه در دفـاع از 

ایـن ارزش هـا را تحسـین می کرد و به همین دلیل، دوسـتی 

خـود را بـا مشـارکت فرانسـوی ها گرامی داشـت. 

صالح الدیـن ربانـی وزیـر خارجه پیشـین نیـز در پیامی این 

عمـل کشـور فرانسـه را سـتوده و افـزوده اسـت: یک عمـر 

آزادی  و  صلـح  بـه  معطـوف  کشـور،  قهرمان ملـی  مبـارزۀ 

بـوده و در حقیقـت قهرمان ملـی، سـمبول مبـارزات مـردم 

افغانسـتان بـرای صلـح، عدالـت و آزادی می باشـد.

او گفتـه اسـت، ارج گـذاری بـه احمدشـاه مسـعود نیـز در 

حقیقـت ارج گـذاری بـه فداکاری هـای مـردم افغانسـتان و 

ایـن رسزمیـن اسـت. قربانی هـای بی شـامر مردمـان 

همین گونـه رییـس مجلـس مناینده گان کشـور)میر رحامن 

رحامنی( قدرشناسـی کشـور فرانسه را سـتایش کرده و این 

برخـورد پاریـس را افتخـار بـرای ملـت و مـردم افغانسـتان 

خوانده اسـت.

نیلوفـر ابراهیمـی عضـو مجلـس مناینـده گان نیـز از ایـن 

ابتـکار، اظهـار سـپاس و سـتایش کـرده اسـت. عطـا محمد 

نـور نیـز با نرش پیامـی، نصب لوح یادبود قهرمـان ملی را در 

شـهر پاریس، نشـان دهندۀ حقانیت مبـارزۀ قهرمان ملی در 

عرصۀ  پیروِز  دور  این  در  که  کسی  به  خوشا  هستیم،  سال 

روزنامه نگاری و خربنگاری افغانستان خواهد شد. این جایزه، 

جایزۀ دست کمی نیست، نیم میلیون افغانی اختصاص دادیم 

که برای برندۀ جایزۀ خربنگار سال بپردازیم. فراخوان و دیگر 

کارهای آن اجراشده و داوران بین املللی برایش تعیین شده 

می توانند  تصویربرداران،  و  خربنگاران  رسانه ها  متام  است. 

خودرا نامزد کنند. پیام دیگر ما جایزۀ تندیس کتاب است. 

نارش خوب افغانستان نویسنده ای که اثر پدیدار کرده و بعد 

زبان دانی که برگردان کرده منت را چه به زبان فارسی چه به 

زبان پشتو چه به زبان های دیگر؛ این ها هم خود را نامزد کنند 

تا جایزۀ تندیس کتاب را از آدرس ما بگیرند.

مطرح  را  جمهوریت  جام  موسیقی  جشنوارۀ  ما  سوم،  گام   

افغانستان  از رامش گران  تا حال ده رسوده  ما  برای  کردیم. 

رسیده است.

 ما در برابر تفکر طالبانی و دهشت افگنی ایستاده ایم و همین 

رامش گران و چکامه رسایان می توانند نامزد باشند. گام دیگر 

ما جشنواره فیلم رسباز است. رسباز برای کودک، رسباز برای 

آزادی، رسباز برای مادر و رسباز برای میهن.

 فیلم مستند سه دقیقه یی تا سی دقیقه یی از متام هرنمندان 

افغانستان در بیرون و داخل که تا حد یک میلیون جایزه دارد. 

مستندسازان باید نامزد مستند رسباز باشند که ما فرهنگ را 

بربیم به سنگر و از طریق سنگر مبارزات خود را انجام بدهیم. 

نکته دیگر اینکه ما طرزالعمل مصوونیت خربنگاران را داریم. 

دادم،  انجام  نرشات  معین  به عنوان  که  را  گامی  اولین  من 

تعدیل رسانه های همه گانی بود. این قانون از نظر من بسیار 

قانون  اپلیکیشن  اصالح  برای  اکنون  همین  دارد.  چالش 

برابـر ترویـزوم توصیـف کرد.

امان اللـه گذر، عبدالبصیر سـالنگی، فرخنـده زهرا نادری، 

سـید سـعادت نـادری، نورالرحـامن اخالقـی، زملـی نوری، 

سیاسـی  چهره هـای  از  دیگـری  شـامر  و  پـدرام  لطیـف 

پاریـس  شـهر  شـهرداری  اقـدام  از  نیـز  مجلـس  وکالی  و 

سـتایش و تشـکر کرده انـد.

درهمین حـال، آگاهـان روابـط نیـک قهرمان ملی با کشـور 

فرانسـه را دیرینـه می دانند و می گویند، فرانسـه در مقاطع 

مختلـف، در کنـار مـردم افغانسـتان به ویـژه در حامیـت از 

مبـارزات آزادی خواهانۀ مسـعود بوده اسـت. 

در  اسـالمی  جمعیـت  )پیشـین(  مناینـده  تنـدر  هامیـون 

فرانسـه، آغاز معرفی قهرمان ملی را در آن کشـور، به سـال 

1360 می دانـد، او می گویـد: در تابسـتان 1981 دوتـن 

آمدنـد و  بـه پنجشـیر  فرانسـه  تلویزیـون 2  از خربنـگاران 

یـک مسـتند 52 دقیقـه ای زیـر نـام »یـک دره در برابـر یک 

امپراطـوری« ترتیـب دادند کـه از طریق این شـبکه منایش 

داده شـد.

فرانسـه ای ها  دیـدگاه  در  فروانـی  تأثیـر  مسـتند،  ایـن   

گذاشـت. خصوصـا آن مـوردی کـه آمرصاحب چند سـوالی 

را با زبان فرانسـه ای پاسـخ داد. پس ازآن، در سـال  1961 

کـه مـن هـم حضـور داشـتم، یـک تیـم صحـی فرانسـه ای 

از سـازمانی بـه نـام »AMI« از فرانسـه بـه پنجشـیر آمدنـد 

برای  نیست،  تلویزیون دیجیتل چیزی  برای  نیست،  چیزی 

کانال یوتیوب چیزی نیست. یک شهروند افغانستان از یوتیوب 

ماهانه ده هزار دالر درآمد دارد، من چگونه بتوانم مالیۀ این را 

بگیرم یا نظارت به آن داشته باشم؟

اتاق تولید در معینیت نرشات با تلویزیون کوچک اطالعات و 

فرهنگ فعالیتش را قطع نوار خواهد کرد. اتاق نظارت ساختم 

این را نیز به متام رسانه ها اعالم می کنم که چنان ساختار و 

نرم افزار نظارتی ای پی ریزی کردم که از روشن فکر تا هرکسی 

که صاحب یک رسانه است اگر خالف قانون عمل بکند من 

از کیبورد لپ تاپ خودم می توانم متوقفش کنم. این سانسور 

و محتوای درست  قانونی  دولت  به یک  این رسیدن  نیست 

رسانه یی و کار درست رسانه یی در افغانستان است. ما به سوی 

اصالحات در عرصۀ اطالعات و فرهنگ می رویم.

حاال سه نکتۀ دیگر

یک: خرد نقاد زمانی شکل می گیرد که ما محتوا و گفتگو و 

معنویت طرح تیوری نظریه و معرفت و فرهنگ نقد را واقعاً 

ایجاد کنیم. آرزو داریم که روزنامۀ راه ماندگار، ستونی برای 

کودک، خانواده، روانشناسی، فرهنگ، ادبیات منایشی، حوزۀ 

زبان، تولید اندیشه و خرد نقاد و بعد تحلیل ها و نگرش های 

سیاسی و فلسفی که وظیفه یک روزنامه است بپردازد.

دو: بحث دیگر این که، ما موضوع امنیت و چالش خربنگاران را 

هرلحظه زیر نظر داریم. واقعاً تهدید در برابر خربنگاران وجود 

از تفکر طالبان و دهشت افگنان  دارد و این تهدید، ناشی 

این نقطه را هم  با تروریزم رسانه یی روبرو هستیم  است. ما 

بدانید که ما برای هفت هزاز خربنگار، موتر زره و خانۀ مصوون 

فراهم منی توانیم! ما باید در این مسیر قربانی بدهیم. خون 

من رسخ تر از خون یک رسباز نیست.

برابر  در  مبارزه  و  صالبت  ایستاده گی،  جز  چاره ای  ما  سه: 

دهشت افگنی و وضعیت تیرۀ مستولی شده بر رسنوشتامن 

نداریم. در دورۀ ما گزارش نویسی در سطح کابینه تقدیر شد. 

تا من معین هستم و آقای زهیر وزیر؛ سانسور وجود نخواهد 

داشت و وزارت اطالعات و فرهنگ در کنار جامعه رسانه یی 

خواهد ماند.

من  برای  گفنت  حق  سخن  نیستم  چوکی  این  مدیون  من 

جهاد اکرب و فرمان پروردگار است ازاین رو می خواهم بگویم که 

دموکراسی باخرد نقاد پرورش پیدا می کند.

نقد سازنده دست  و  اعرتاض  از  نباید  یک شهروند هیچ گاه 

بکشد. تا معنویت دموکراسی تا بینش دموکراتیک و اندیشۀ 

منتقد و نقاد تا خرد نقاد تا پرسش های بنیادین، تا شهروند 

مسئله ساز و مسئله پذیر در افغانستان کنونی همه گیر و فراگیر 

نشود ما به تحقق و توسعه منی رسیم. مبانی فرهنگ باید با 

این حرف ها شکل بگیرد. سال 1400 را باالی ما حساب کنید 

من یکسال برف دیگرها را از بام نرشات پاک کردم یک پرونده 

وجود نداشت یک نام رسانه جابجانشده بود.

تعهد ما بر این است که برسیم به چنین جای گاهی. ضمن 

مبارکی به آقای پریانی خواهشمندیم تا طنز را نیز در روزنامه 

جا دهند. ما نرش زنبیل غم را احیا خواهیم کرد.

من تعهد بر این دارم که در عرصۀ روزنامه نگاری کار رسانه یی 

و رسیدن به اصالح اندیشه رسانه یی در افغانستان گام های 

کوچکی را بردارم در این راستا پالیسی نرشاتی را ما دادیم 

به رأی زنی مسودۀ چندین قوانین را آماده کردیم. ساختار و 

کارشیوۀ نظارتی را آماده می کنیم. ما می رویم به رساغ اصالح 

را چاپ کرده ایم  آثار چاپ نشدۀ کشور  ما  اندیشۀ رسانه یی. 

و اگر از اول این گونه می بود امروز فرهنگ از حاشیه به منت 

می بود.

تـا شـفاخانه ای بسـازند و کارهـای صحـی انجـام بدهنـد 

و در برگشـت بـه فرانسـه، چشم دیدهای شـان را در برابـر 

دفـرت  سـال،  درهمیـن  کردنـد.  پیش کـش  مطبوعـات 

مناینده گـی جمیعیـت در آن جـا افتتـاح شـد و همـکاری 

جبهـه در سـطح سیاسـی نیـز رشوع شـد.

و  معلـامن  حضـور  کـه  اسـت  باورمنـد  تنـدر  آقـای 

دپلومات هـای سـابق و عـده ای محققـان و... در فرانسـه، 

شـناخت  در  سمینارهای شـان  و  کنفرانس هـا  نـرش  بـا 

فرانسه-افغانسـتان  روابـط  شـکل گیری  و  افغانسـتان 

اسـت. نبـوده  بی تأثیـر 

مـورد  در  مجالـس  و  کنفرانس هـا  تدویـر  می گویـد:  او 

افغانسـتان سـبب شـد کـه اسـاس انجمـن دوسـتی میـان 

فرانسـه و افغانسـتان زیـر نـام »افخـن« )انجمـن دوسـتی 

فرانسـه و افغانسـتان( گذاشـته شـد که هدف این انجمن، 

رسـانیدن کمک هـای بـرشی بـه افغانسـتان بـوده اسـت. 

به خصـوص  و  افغانسـتان  بـه  انجمـن،  ایـن  مناینده هـای 

دوسـه  آهسته آهسـته  می کردنـد،  رفت وآمـد  پنجشـیر 

انجمـن دیگـری مثـل انجمـن داکـرتان بـدون رسحـد و ... 

در هـم کاری بـا انجمـن »افخـن« شـکل گرفتنـد، فعالیـت 

این انجمن ها، سـبب شـد در دیگر کشـورهای اروپایی نیز 

انجمن هایـی در حامیـت از مـردم افغانسـتان شـکل بگیرد 

کـه در نتیجـه منجـر بـه ایجـاد انجمن هـای اروپایـی شـد.

تنـدر، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا فرانسـه ای ها نسـبت بـه دیگر 

رهـربان و فرماندهـان، توجـه خاصـی بـه قهرمان ملـی داشـتند، گفـت: 

محبوبیـت آمرصاحـب در میـان فرانسـه ای ها، دالیـل زیـادی دارد:

بـوده  آمرصاحـب  کاریزمایـی  شـخصیت  دالیـل،  مهم تریـن  از  یکـی 

می توانـد، سـازماندهی کـه او در جبهـه اش داشـت، در دیگـر رهـربان 

کلینیک هـا،  مکاتـب،  ایجـاد  مثـال:  می شـد  دیـده  کمـرت  جبهـات  و 

راه انـدازی رسـانه ها، ایجـاد کمیته هـای  فرهنکـی، تشـکیل گروه هـای 

مختلـف نظامـی: رضبتـی، ثابـت و تهاجمـی و ... ایـن سـازمان دهی 

بیان گـر یـک دیـد درازمـدت در مبـارزۀ مسـلحانه و مبارزۀ سیاسـی بود، 

ایـن ویژه گی های او مسـعود را نسـبت به دیگران متفـاوت و پذیرفتنی تر 

می سـاخت و بنـا بـر همیـن ویژه گی هـا او را دوسـت داشـتند.

 دلیـل دیگـر محبوبیـت آمرصاحـب در میـان فرانسـه ای ها، خاصیـت 

آزادی دوسـتی و آزادی خواهی مردم فرانسـه اسـت و همین سـبب شـده 

بـود کـه آمرصاحـب را دوسـت بدارنـد. 

فعالیـت انجمن هـای فرانسـه ای و اروپایی و هم چنـان حضور خربنگاران 

فرانسـه ای سـبب شـد کـه منزلـت داعیـه آزادی خواهـی آمرصاحـب در 

میـان اروپاییـان بلنـد بـرود و ایـن سـبب شـد کـه آمرصاحـب در سـال 

2001 بـه فرانسـه سـفرکند و بـا مسـووالن دولـت فرانسـه و هم چنـان با 

اعضـا و رهـربی پارملـان اروپـا و دیگـر کشـورها دیـدار و گفتگـو داشـته 

باشد. 

وقتـی اروپاییـان از دیدگاه آمرصاحب علیه افراطیت و خشـونت طالبانی 

فهمیدنـد، حقانیـت مبـارزه اش دوبـاره اوج گرفـت کـه متأسـفانه دیـری 

نپاییـد و آمرصاحـب را شـهید کردند.

قهرمـان ملـی افعانسـتان از جمـع شـخصیت هایی اسـت کـه تاکنـون 

درباره اش بیشـرتین کتاب، مقاله نگاشـته شـده و مسـتند سـاخته شده 

است. 

ایـن اقدام شـهرداری فرانسـه پـس ازآن رخ می دهد که نهم ماه سـپتامرب 

2020 را در شـهر سـان-دیاگو امریکا به نام روز احمدشـاه مسعود اعالن 

کردنـد. پیش ازایـن کشـورهای دیگـری مانند ایـران، تاجیکسـتان، هند 

و ... خیابان هایـی را بـه نـام احمدشـاه مسـعود )قهرمان ملـی( کشـور 

نام گـذاری کـرده بودند.

فرازی از سخن رانی عبداملنان شیوای رشق در برنامۀ آغاز به کار روزنامه راه ماندگار:

اجازۀ سانسور را به کسی نخواهم داد؛ ولی اتاق 
نظارتی ساختیم که رسانه خالف کار را از کیبورد 

لپ تاب خودم می توانم متوقفش کنم

استقبال از طرح نصب لوح یادبود قهرمان ملی افغانستان در پاریس
پس از نرش کتاب ها و مستندهایی در بارۀ احمدشاه مسعود در جهان غرب و چاپ تکت پستی به نام وی در فرانسه و درج نام او 

در سال منای شهر سان دیاگوی امریکا در سال 2020، تصویب نصب لوح یادبود احمدشاه مسعود در پاریس، واپسین ارج گذاری از 
قهرمان ملی افغانستان در جهان غرب می باشد

اثـر  انتحـار«  و  »عشـق  کتـاب  نقـد  و  رومنایـی  محفـل  در 

و  اطالعـات  وزیـر  زهیـر  طاهـر  محمـد  نظـری  نادرشـاه 

پارملـان، اسـتادان  از فرهنگیـان، وکالی  فرهنـگ، شـامری 

دانشگاه، نویسندگان و دانشجویان حضور داشتند.

فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر،  محمدطاهـر 

ضمـن نربیکـی و نیکـو خوانـدن کتـاب عشـق و انتحـار گفت 

حامیـت  فرهنگـی  کارهـای  از  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

می کنـد و مـا رصف بـا فرهنـگ می توانیـم بـه صلـح، ثبـات 

و امنیـت دسـت یابیـم. وی خاطرنشـان کـرد کـه کاری تحـت 

صدسـال  تـا  انداخته ایـم  راه  را  فرهنگـی  توسـعه  عنـوان 

کنیـم. بررسـی  را  فرهنـگ  فرازوفـرود 

اجتامعـی،  مسـایل  کـه  رمانی سـت  انتحـار  و  عشـق  کتـاب 

فرهنگـی و سیاسـی را حکایـت می کنـد و آمیختـه ای از همـه 

سـبک ها و مکاتـب ادبـی می توانـد باشـد. 

عبداملنـان شـیوای رشق، معین امور نـرشات وزارت اطالعات 

و فرهنـگ در ایـن هامیـش گفـت کـه تحولـی کـه در دنیـای 

مدیـون  آن  عظیـم  بخـش  اسـت،  افتـاده  اتفـاق  مدرنیتـه 

و  عشـق  درون مایـه  وی،  گفتـۀ  بـه  اسـت.  داستان نویسـی 

ایـن  در  هزارگـی  شـیرین  گویش هـای  از  زیباسـت.  انتحـار 

ایـن رمـان  زنـان در  بازتـاب  کتـاب کار گرفتـه شـده اسـت. 

بسـیار زیباسـت. در داسـتان عشـق و انتحار نگاه زن، نگاهی 

از چـادری بـه جامعه اسـت. محتوای داسـتان عشـق و انتحار 

یـک رویکـرد رئالیسـتی و بازتـاب جامعـه افغانسـتان اسـت.

در همیـن حـال دکـرت ذاکرحسـین ارشـاد، اسـتاد دانشـگاه 

ابـن سـینا می گویـد کـه این کتـاب، داسـتان نقیب و پلوشـه، 

در  مـا  جامعـه  فرهنگـی  حـوزه  در  مـا  روزگار  زنـده  داسـتان 

سـطوح مختلـف اسـت.

همچنیـن قنربعلـی تابـش، شـاعر و اسـتاد  دانشـگاه در ایـن 

محفـل گفتنـد کـه یـک رمـان باید شـالودۀ یـک جامعه باشـد 

ابعـاد مختلـف جامعـه  توانسـته  رمـان  ایـن  ایـن حیـث  از  و 

افغانسـتانی را پوشـش بدهـد.

رومنایی و نقد رماِن عشق و انتحار

در وزارت اطالعات و فرهنگ

گیزارش7| سـال اول   |  شامره 4   |  شـنبه 18 دلـو 1399

ادامه از صفحه 8



R A H - E - M A N D E G A R  D A I LY

افغانستان  از  گسرته  به صورت  مردم  زمانی،  برهۀ  چهار  در   

مهاجرت  امریکا  و  اروپا  و حتا  پاکستان  ایران،  به کشورهای 

کرده اند. بزرگ ترین انگیزۀ مهاجرت ناامنی بوده و میلیون ها تن، 

از دم تیر دهشت افگنان نجات  بلند، خودشان را  با هزینه های 

داده و راه مهاجرت در پیش گرفتند. عدم ثبات شغلی، رشایط 

دشوار زنده گی و بیکاری، از سازه های دیگری این پدیده شناسایی 

شده است.

نخستینبار پس از انقالب هفت ثور، موج بزرگی از مهاجران در 

ایران و پاکستان رسازیر شدند. گسرتۀ این موج پس از سقوط 

از  دولت داکرت نجیب رییس جمهور وقت، ریزتر شد و شامری 

مهاجران دوباره به کشور بازگشتند؛ 

و  مجاهدین  قدرت گیری  با  ولی 

رشوع جنگ های  داخلی، این موج، 

باد دیگر خروشان شد و هزاران تن، 

آوارۀ غربت گردید. 

قدرت  اورنگ  رسی  بر  درگیری ها 

سال  در  که  داشت  ادامه  کامکان 

1996 گروه دیگری به ناِم طالبان، 

کوه های  فراز  بر  را  پیروزی  پرچم 

کابل برافراشتند و برای سومین بار، 

به  فزاینده  سیر  مهاجرت،  گراف 

خود گرفت. قصۀ غم انگیز مهاجرت 

گسرتدۀ مردم یک بار دیگر )برای بار 

شد  تکرار   2014 سال  در  چهارم( 

این  انگار  دارد.  ادامه  تاکنون  که 

تندباد را قراری نیست.

افغانستان جنگ زده اکنون در این 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: نظری پریانی -  152 263 700 93+
nazari.paryani99@gmail.com
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از  شـامری  افغانسـتان،  خارجـۀ  وزارت   

شـخصیت های سیاسـی و شـهروندان در 

رسـانه های  و  اجتامعـی  شـبکه های 

کشـور، از طـرح نصـب لـوح یادبـود 

قهرمان ملی افغانسـتان در پاریس 

استقبال کردند.

شـهردار  معـاون  »آرنودنگاشـا« 

در  دلـو   15 به تاریـخ  پاریـس، 

یادبـود  لـوح  نصـب  از  تویتـی 

شـهید  کشـور  ملـی  قهرمـان 

ناحیـۀ  در  مسـعود  احمدشـاه 

داد.  خـرب  فرانسـه  شـهر  هشـتم 

از  پـس  است:۲۰سـال  نوشـته  او 

تـرور او، پاریـس، نخسـتین شـهری 

در جهـان اسـت کـه از ایـن مبـارِز صلـح 

کـه بـرای آزادی افغانسـتان علیـه جهالـت و 

می کنـد.  ارج گـزاری  رزمیـد،  بنیادگرایـی 

ایـن خـرب بـه اسـتقبال فـراوان کاربران شـبکه های 

هم چنـان  و  گردیـد  روبـرو  اجتامعـی 

خربگزاری هـا و رسـانه های زیـادی نیـز 

ایـن خـرب را بازتـاب داده انـد.

از  زیـادی  شـامر 

فرانسـه  فعالیـن 

بر زمین  تأریخ قرار دارد که قرار است جنگ افزارها  از  مقطعی 

دست کم  آواره شدن  به  منجر  که  جنگ های  و  گذاشته شود 

در  بیابد.  پایان  نزدیک  آیندۀ  در  شد؛  تن  میلیون  شش ونیم 

آستانۀ گفتگوهای میان دولت افغانستان و طالبان، چشم انداز 

افغانستان پس از صلحی که درنتیجۀ توافقات دو طرف صورت 

و  امن  )افغانستان  است؛  گونه  دو  مردم  برای  گرفت  خواهد 

افغانستانی که هنوزهم براثر جنگ مه آلود است.( 

کشوِر  پساصلح  زیبای  چهرۀ  که  دارند  انتظار  دسته ای 

جنگ زده شان را ببینند. این بخشی از مردم در کامل خوش بینی 

لحظه شامری  جنگ  بدون  روزهای  برای  صلح،  مذاکرات  از 

می کنند. دستۀ دیگری از شهروندان؛ اما چندان خوش بین این 

پروسه و توافقات احتاملی دوطرف به نظر منی رسند. بیم تکرار 

روزهای تاریک پس از معامالت سیاسی با طالبان و سهیم ساخنت 

این گروه در قدرت در دل های شان را دارند. گروهی که بیش از 

20 سال در افغانستان خون ریختانده، آثار باستانی را خاک و 

در امـور افغانسـتان و عالقه منـدان قهرمـان  ملـی در داخـل و 

بیرون کشـور، این خرب را در رسـانه های اجتامعی شـان منترش 

کـرده و از ایـن اقـدام شـهرداری پاریـس، اسـتقبال کرده انـد. 

افغانسـتان،  رسـانه یی  فعـاالن  کاربـران  میـان  در  خـرب  ایـن 

دولـت، وکالی مجلـس و شـخصیت های سیاسـی قـرار گرفت. 

وزارت امـور خارجـه در یادداشـتی از تصمیـم کشـور فرانسـه 

قهرمـان  مسـعود  احمدشـاه  شـهید  از  بزرگداشـت  بـر  مبنـی 

ملـی افغانسـتان صمیامنـه اسـتقبال می کنـد. ایـن وزارت در 

سـایت رسـمی خـود نوشـته اسـت کـه »اقـدام شـورای شـهر 

پاریـس بـرای نصـب لـوح یادبـود از شـهید احمد شـاه مسـعود 

در ناحیـۀ هشـتم آن شـهر، کـه بـا رأی همـه اعضـای آن شـورا 

اتخـاذ شـده اسـت، منایان گـر عمـق مناسـبات دوسـتانه میان 

ایـن  بـه  امـور خارجـه  وزارت  می باشـد  فرانسـه  و  افغانسـتان 

بـاور اسـت کـه بزرگ داشـت از شـخصیت های ملـی هم چـون 

قهرمـان ملـی افغانسـتان از سـوی کشـورهای دوسـت، نه تنهـا 

پیوندهـای دوسـتانه میـان ملت هـای مـا را تعمیق می بخشـد، 

بـل سـبب گسـرتش اتفـاق و همبسـته گی میـان ملـل جهـان 

و  صلـح  تأمیـن  تروریـزم،  علیـه  مشـرتک   مبـارزۀ  راسـتای  در 

ثبـات، و پـاس داری از ارزش هـای مدرن و جهان شـمول برشی 

می شـود.

در صفحـه  ملـی  مصالحـۀ  رییـس شـورای  عبداللـه  عبداللـه 

کـرده  سـپاس  اظهـار  فرانسـه  شـهرداری  از  فیسـبوکش 

و  آزادی خواهانـه  مبـارزات  به پـاس  اقـدام  ایـن  می نویسـد: 

صلح جویانـۀ قهرمـان ملـی و حرمت گذاشـنت بـه اندیشـه های 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  او  آزادی بخـش 

آقـای عبداللـه می افزایـد: بـا در نظرداشـت این کـه ایـن مـورد، 

آبادی  و  معارف  کردند، دشمن  دود 

حق طلبانۀ  گلوی  بر  لگدی  و  بوده 

مردم  نزد  شان  کارنامۀ  و  بوده  زنان 

افغانستان تاریک تر از هر سیاهی ای 

از  اکنون  کارنامه  این  است؛  بوده 

از  می شود.  زده  ورق  مردم  سوی 

افغانستان گرفته تا مردمی که همین 

کارنامۀ سیاه آنان را از کشورش آوارۀ 

یونان، ترکیه، آملان، اسرتالیا، ایران 

و پاکستان ساخته است.

طی  تنی که  میلیون  شش ونیم 

سال های متامدی جنگ، خونریزی و تبعیض به کشورهای بیگانه 

پناه برده اند نیز از دو عینک، گفتگوهای صلح را ورانداز کرده و 

چشم اندازهای متفاوتی از افغانستان پسا صلح دارند. به همین 

ترتیب تصامیمشان مبنی بر بازگشت به وطن نیز متفاوت است. 

یک دستۀ از مهاجران، افغانستانی 

توافق  قاب  در  را  از خشونت  عاری 

دو طرف )دولت و طالبان( می بینند 

صلح،  تحقق  از  خوش بینی  با  و 

و  مادر  آغوش  به  بازگشت  پالن 

کوچه های شان را دارند_ مردمی که 

کوله بار  الجرم  تاریخ،  از جرب  روزی 

خالی از زحامت و خاطرات چندین 

دشوار  راه  و  بسته  را  سالۀشان 

مهاجرت و جنگل های وحشت انگیز 

یونان و ماهی های سواحل وان را در 

پیش گرفته بودند؛ از فرط دل تنگی 

برای  رسودهایی  آواره گی،  دردی  و 

دستۀ  رسوده اند،  افغانستان شان 

هیچ  اما  مهاجران؛  از  دیگری 

بازگشت شان  برای  را  تضمینی 

کشتار  و  قتل  از  عاری  کشوری  به 

و  فرانسـه  مشـرتک  ارزش هـای  و  دوسـتی  تاریخـی،  روابـط 

از  ارج گـذاری  می دهـد،  پیونـد  یک دیگـر  بـا  را  افغانسـتان 

اندیشـه ها و کارنامه هـای قهرمـان ملـی، بیانگر این دوسـتی و 

ارزش هـای مشـرتک اسـت که بر تحکیـم روابط میان دوکشـور 

می افزایـد.

محمـد یونـس قانونـی معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری در 

پیامـی از این اقـدام، اظهار قدردانی کرده اسـت. آقای قانونی 

گفتـه اسـت: بی تردیـد، او)مسـعود( شـخصیتی فراتر از کشـور 

و منطقـه بـوده و در زمرۀ شـخصیت های شـهره جهان هم سـان 

گانـدی، چه گـوارا، نلسـون ماندیال و ... نامش بـا خط زرین در 

دفـرت خاطـرات جهـان ماندگار خواهـد ماند.

مسـعود،  احمدولـی  به ویـژه  قهرمان ملـی  خانـوادۀ  هم چنـان 

احمدضیـا و احمـد مسـعود )پرس قهرمـان ملی( نیـز این اقدام 

فرانسـه را سـتایش کرده انـد. 

احمدولـی مسـعود بـرادر قهرمـان ملـی چنیـن نوشـته اسـت: 

جهـان، مقاومـت و آزادی را نـام دیگر مسـعود خواهنـد خواند. 

پی گیـر  مبـارزات  بـه  احـرتام  به پـاس  می دهـد:  ادامـه  وی 

قهرمـان ملـی افغانسـتان درراه آزادی، عدالت و صلح، شـورای 

شـهر پاریـس، منطقه ای را به نام احمدشـاه مسـعود نام گذاری 

کـرد و لوحـۀ آن را نصـب می منایـد.

آقـای مسـعود می نویسـد: پس از نـرش کتاب ها و مسـتندهایی 

در جهـان غـرب در بارۀ احمدشـاه مسـعود و چاپ تکت پسـتی 

بـه نـام وی در سـال 213 در فرانسـه و درج نـام احمدشـاه 

مسـعود بـا لقب بنیان گـذار مقاومت در مقابل تجاوز شـوروی و 

تروریـزم بین املللـی، در سـال منای شـهر سـان دیاگوی امریکا 

در سـال 2020، تصویب نصب لوح یادبود احمدشـاه مسـعود 

در پاریـس واپسـین ارج گـذاری از قهرمان ملـی افغانسـتان در 

جهـان غرب می باشـد

افغانسـتان  مـردم  از  دیرزمانـی  از  کـه  کشوری سـت  فرانسـه 

حامیـت و روابـط خـوب و حسـنه داشـته اسـت. احمد مسـعود 

فرزنـد قهرمـان ملـی کشـور در چنـد تویتـی، از ایـن برخـورد 

کشـور فرانسـه ابـراز خرسـندی کـرده و نوشـته اسـت: امـروز 

اخبـار شـگفت انگیزی از شـورای شـهر پاریـس برای ما رسـید، 

شـهرداری پاریـس بـرای نصـب لـوح یادبـود از پـدر مـن و بـه 

رسمیت شـناخنت مبارزات وی درزمینـۀ صلح، عدالت و آزادی؛ 

رای موافـق داده اسـت. 

او از تصمیم شـورای شـهر پاریس قدردانی کرده و آن را افتخار 

بـزرگ بـرای خانـواده و مـردم افغانسـتان دانسـته  می نویسـد: 

فرانسـه،  و  افغانسـتان  دوسـتی 

منی پذیرند.

طالبان  سرتاتیژی  و  اندیشه  در  دگرگونی ها  آنان 

توافق  به  اعتامدی  و  می دانند  محال  امر  یک  را 

با  اینرتنتی  که   ندارند. در چندین مصاحبۀ  صلح 

مهاجران داشته ام هیچ یک از مصاحبه شونده گان، 

کلمۀ بازگشت را به زبان نیاورند و در پاسخ به این 

پرسش که آیا پس از توقف جنِگ طالبان با دولت 

به وطن برمی گردد؟ گفتند که »حارض نیستند تا 

یکبار دیگر حیات شان را ریسک کنند«.

واکنش  در  مهاجران  از  برخی  سوی هم،  از 

به کارزار )میهن من_عزت من( که از سوی وزارت 

راه اندازی  کننده گان  عودت  و  مهاجرین  امور 

شده بود، گفته اند که به هیچ عنوان حارض نیستند 

با  دیگر  طالبان  اگر  حتا  برگردند؛  به افغانستان 

دولت نجنگند.

روی  و  طالبان  شکسِت  نخسِت  سال های  در 

کارآمدن نظام دموکراتیک به ریاست حامد کرزی، 

روشن  روزهای  به امید  مهاجر،  دومیلیون  از  بیش 

و آرام، دوباره به وطن شان بازگشتند. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ 

خاک کشور نفسی نسبتاً آرام تری گرفت و همه، زیر پرچم نظام 

مردم ساالر، طعم شیرین زنده گی بدون جنگ را می چشیدند؛ 

اما انگار قرار نبود افغانستان آرام باشد. صدای نخستین انفجار 

ماین طالبان پس از هفت سال، دوباره خون را در رگ های مردم 

خشک ساخت. جنگ و انفجار یکی پس از دیگری شدت گرفت 

قدرت  آوردن  به دست  برای  راسخ تری  عزم  با  این بار  طالبان  و 

دوبارۀ  آواره ساخنت  با دولت شدند_ نربدی که سبب  وارد نربد 

مردم از وطن شد که پس از قدعلم کردن دوبارۀ طالبان تاکنون، 

میلیون ها تن، مجبور به مهاجرت شدند.

به عنوان  کننده گان  عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت  بااینحال، 

آدرس کلیدی برای بازگشت کننده گان پیش بین است که پس 

از تحقق صلح، بازگشت احتاملی دست کم چهارمیلیون مهاجر 

را شاهد باشد و اکنون در حال برنامه ریزی برای پذیرایی از این 

آمار بلند می باشد.

جامعۀ  تعهدات  به  رابطه  در  ژنو  بیناملللی  نشست  اکنون که 

برگشت  پایدار  ادغام  و  شد  برگزار  افغانستان  برای  جهانی 

کننده گان نیز در رده های آجندای آن قرار داشت، دیده شود که 

این تعهدات چقدر برای برگشت مهاجران تحقق پذیر است و تا 

چه اندازه می تواند اعتامد مهاجرانی را که منتظر فرصت برگشت 

هستند، جلب کند؟

استقبال از طرح نصب لوح یادبود قهرمان ملی افغانستان در پاریس

پس از نرش کتاب ها و مستندهایی در بارۀ احمدشاه مسعود در جهان غرب و چاپ تکت پستی به نام وی در 
فرانسه و درج نام او در سال منای شهر سان دیاگوی امریکا در سال 2020، تصویب نصب لوح یادبود احمدشاه 

مسعود در پاریس، واپسین ارج گذاری از قهرمان ملی افغانستان در جهان غرب می باشد

بیم و امید مهاجران در روند صلح
با چه تضمینی برگردند؟

آزاده رضایی

گیزارش

تحلییل

دسته ای انتظار دارند که 
چهرۀ زیبای پساصلح کشوِر 
جنگ زده شان را ببینند. این 

بخشی از مردم در کامل 
خوش بینی از مذاکرات صلح، 

برای روزهای بدون جنگ 
لحظه شامری می کنند. دستۀ 

دیگری از شهروندان؛ اما 
چندان خوش بین این پروسه و 

توافقات احتاملی دوطرف به نظر 
منی رسند. بیم تکرار روزهای 

تاریک پس از معامالت سیاسی 
با طالبان و سهیم ساخنت این 

گروه در قدرت در دل های شان 
را دارند. 
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