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کــه  بــود   2000 ســال  3 جــوالی 
احمدشــاه مســعود به حیــث اولیــن 
ــاد و مقاومــت،  ــوادۀ جه ــر از خان رهب
زنــان  اساســی  حقــوق  اعالمیــۀ 

افغانســتان را امضــا کــرد.
ایــن اعالمیــه کــه در کنفرانــس شــهر 
دوشــنبه، بــه تاریــخ 28 جــون بــا 
ــارج  ــل و خ ــتراک 300 زن از داخ اش
افغانســتان قبــاًل تصویــب گردیــده 
بــود، پــس از امضــای مســعود، مــورد 
ــان  ــتیبانی 300000 زن ــت و پش حمای
ــت  ــرول مقاوم ــاحات کنت ــه در س ک
ــت و  ــرار گرف ــد، ق ــی می کردن زندگ
ــه امضــا رســید. هــدف از تصویــب  ب
تمامــی تالش هــا  اعالمیــه و  ایــن 
آن بــود تــا حقــوق اساســی زنــان 
ــون  ــک قان ــوکات ی ــتان در چ افغانس

ــردد. ــا گ ــد احی ــی جدی اساس
زنــان،  اساســی  حقــوق  اعالمیــۀ 

زمانــی مــورد حمایــت مســعود و 
ــان در  ــه طالب ــت ک ــرار گرف ــردم ق م
مناطــق تحــت کنتــرول خــود طــی 5 
ــوق  ــن حق ــان، ای ــت ش ــال حاکمی س
ــی  ــای طالبان ــوای ه ــا فت ــی را ب اساس
فســخ و لگدمــال نمــوده بودنــد و زنان 
ــم  ــق تعلی ــور را از ح ــران کش و دخت
ــق کار، و  ــت، ح ــق صح ــه، ح و تربی
ــانی و  ــۀ انس ــوق اولی ــیاری از حق بس

ــد. ــاخته بودن ــروم س ــالمی مح اس
هــای  تفــاوت  همیــن  متأســفانه 
ارزشــی در افغانســتان، تبعیــض زأ 
بــوده انــد و رهبــران جامعــه را دســت 
ــه  ــن حرب ــه از ای ــت ک ــاز داده اس ب
علیــه یکدیگــر و دیگــران اســتفاده 
در  را  هــا  تهدیــد  میــزان  نماینــد، 
کشــور بــاال ببرنــد و بالفاصلــه بــازی 

دســت تروریســتان گردنــد.
در مقــام یــک انســان، بــا وجــدان و بــا 

ــه  ــا تکی ــن ب ــانی، همچنی ــرت انس فط
بــر آمــوزه هــای دینــی، همینکــه بــار 
بــار میگوئیــم، الحمــد هلل رب العلمین، 
)رب عالمیــان یــا خالــق همــه(، اعــم 
ــیاه  ــم، س ــرب و عج ــرد، ع از زن و م
ــلمان ...  ــلمان و غیرمس ــفید، مس و س
ــانی،  ــت انس ــه کرام ــه ب ــت ک کافیس
انســانها حرمــت گذاریــم و از تبعیــض 
میــان مخلــوق خــدای یکتــا بپرهیزیــم.
مناســبت هــا، از جملــه مناســبت روز 
ــا  ــه م ــم اســت ک ــث مه زن از آن حی
ــف  ــه نص ــدارد ک ــل وا می ــه تأم را ب
بشناســیم.  بهتــر  را  خــود  جامعــۀ 
ــرون  ــی بی ــیر تاریخ ــان س ــه زن اینک
شــدن از تبعیــض جنســیتی را بــا چــه 
مســافت و مشــکالتی پیمــوده انــد 
ــان  ــر م ــرز تفک ــر در ط ــن تغیی و ای
ــه  ــش زن چ ــگاه و نق ــورد جای در م
میباشــد و ایــن ســفر عدالــت گرایانــه 
ــرار  ــه ق ــدام مرحل در افغانســتان در ک

دارد؟
متحــد،  ملــل  اقــدام،  آخریــن  در 
 ،Be bold for change عنــوان 
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اقتصــادی، محیــط امــن کار و زندگــی 
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عزیزی بانـک بـه ادامـۀ همکاری هـای اجتماعـی، ایـن 
بـار برای شـفاخانۀ سـرطان سـینه، کمک نقـدی کرد و 
به مناسـب هشـت مارچ، یک تابلوی نقاشـی دسـتی، از 
هنرمنـدان کشـور را بـه وزیـر امور زنـان و معینـان این 

وزارت اهـداء کرد.  
ایـن برنامـه که در تـاالر وزارت امور زنان برگزار شـده 
بـود، معـاون اجرایـی عزیزی بانـک این کمـِک نقدی را 

به این شـفاخانه اهـداء کرد.  
عزیزی بانـک  اجرایـی  معـاون  کریمـی،  عبدالفتـاح 
نخسـت روز جهانـی زن را تبریـک گفت، سـپس ِچک 
نقـدی را به سـپوژمی وردک، معین مسـلکی و پالیسـی 
ایـن وزارت اهـداء کـرد. در ضمـن، بـه آنان وعـده داد 
کـه در بودجـۀ سـال آینده، بـرای این نهاد کمک بیشـتر 

در نظـر می گیـرد.
خانـم وردک، از ایـن اقـدام عزیزی بانـک سپاسـگزاری 
کـرد و از دیگـر نهادهـا خواسـت کـه بـه ایـن بخـش 
اطمینـان داد کـه پول هـای  بانـو وردک  کننـد.  کمـک 

کمک شـده بـه گونـۀ شـفاف مصـرف خواهـد شـد.
عزیزی بانـک بزرگ تریـن گـروه بانکـی در افغانسـتان، 
بـرای هر سـال برنامه هـای اجتماعی ویـژه در نظر دارد 

تـا بتوانـد مسـؤولیت های اجتماعـی اش را اداء کند. 
چو ایستاده یی دست افتاده گیر

چو ایستاده ای 
دست افتاده گیر

توصیۀجنرال ارشدامریکایی 
به افـزایش نیـرو در افغـانستان

رییـس فرماندهـی مرکـزی ارتـش امریـکا بـر ضـرورت 
افزایـش نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان بـرای جنگ با 

طالبـان و دیگـر شـبه نظامیان تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، جنرال جـوزف ووتل، 
رییـس فرماندهـای نیروهـای مرکـزی ارتـش امریـکا که 
بلندپایه تریـن مقام نظامی امریکا در خاورمیانه محسـوب 
می شـود، در سـخنانی در کمیته نیروهای مسـلح مجلس 
سـنای امریـکا اظهـار کـرد: مـن معتقـد هسـتم کـه باید 
نیروهـای بیشـتری در افغانسـتان مسـتقر شـوند تـا بتوان 
تاثیـر ماموریت مشـورتی و کمکـی نیروهای مـان در این 

کشـور را بیشـتر کرد.
ووتـل خاطر نشـان کـرد، در حال کار بـر روییک راهبرد 
جدیـد با هدف شکسـت آنچـه که وییک "بن بسـت" در 

مقابلـه با طالبان در افغانسـتان خواند، اسـت.
جنـرال جـوزف ووتـل در جلسـه در کنگره ایـن احتمال 
نیروهـای  داعـش،  بـا  مبـارزه  بـرای  کـه  نکـرد  رد  را 
امریکایـی بیشـتری بـه عـراق و سـوریه اعـزام شـوند.

در  امریـکا  نیروهـای  افزایـش  بـا  کـه  گفـت  ووتـل 
افغانسـتان، در راهبـرد کنونـی هـم بایـد بازنگری شـود؛ 
نقـش  در  را  امریکایـی  اغلـب سـربازان  کـه  راهبـردی 
مستشـاری نگـه می دارد و طبـق آن کماندوهای امریکایی 
فقـط زمانـی می تواننـد وارد درگیـری شـوند که بـه آنها 

تیرانـدازی شـود.
اگـر دولـت امریـکا بـه ایـن توصیـه ارتـش عمـل کنـد، 
یـک چرخـش در رویـه سـال های اخیر امریکا اسـت که 
در جریـان آن بـه طـور دائمی از حجم حضـور نیروهای 
امریـکا در افغانسـتان کاسـته شـده اسـت؛ حضـوری که 
از یک صـد هـزار نیـرو در سـال های20۱0 و 20۱۱ بـه 

8۴00 نیرو رسـیده اسـت.
ایـن سـخنان رییـس فرماندهـی مرکـزی ارتـش امریـکا 
در راسـتای اظهـارات جنـرال جـان نیکلسـون، فرمانـده 
نیروهـای امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان اسـت کـه بـه 
همیـن کمیتـه سـنا گفتـه بـود احتمـاال بـه "چنـد هـزار 
نیـروی بیشـتر" بـرای مشـارکت در ماموریـت آمـوزش 

نیروهـای افغانسـتان نیـاز دارد.
جنـرال ووتـل همچنیـن نسـبت به وقـوع یـک درگیری 
میـان پاکسـتان و هنـد و تبدیـل شـدن آن به یـک جنگ 

داد. هسته ای هشـدار 
او خاطـر نشـان کـرد: هنـد در تالشـش بـرای منـزوی 
کـردن پاکسـتان در حـال ایجادیـک مانـع بـر سـر راه 
توسـعه روابط بین دو کشـور اسـت و سیاسـت های هند 
موجـب تیـره تـر شـدن روابـط دو کشـور شـده اسـت.

ووتـل افـزود: سیاسـت علنـی هنـد بـرای منـزوی کردن 
دیپلماتیـک پاکسـتان دورنمای بهبود روابط دو کشـور را 
تیـره تـر می کنـد. ایـن مسـاله از آن جهت نگـران کننده 
اسـت کـه وقوع یک جنـگ عادی میـان هند و پاکسـتان 
مـی توانـد تبدیـل به یـک جنگ هسـته ای شـود زیرا هر 

دو کشـور مجهز به سـالح هسـته ای هسـتند.
وی تاکیـد کـرد: امنیـت در طـول مرزهـای غربـی بـرای 
اسـالم آبـاد اولویـت دارد و ارتـش این کشـور بـه دنبال 
افزایـش کنتـرل بـر مـرز و تقویـت نیروهای شـبه نظامی 

ارتـش خـود در منطقه اسـت.
ووتـل همچنیـن گفـت، 20 گـروه تروریسـتی در مـرز 
هفـت  کـه  کننـد  مـی  فعالیـت  افغانسـتان  و  پاکسـتان 

هسـتند. پاکسـتان  در  موردشـان 
او تاکیـد کـرد: تـا زمانـی کـه این گـروه ها همچنـان در 
پاکسـتان از پناهـگاه امـن برخـوردار باشـند ثبـات بلنـد 

مـدت در افغانسـتان را تهدیـد خواهنـد کـرد.

فاجـعۀ
400 بستر 

و رجزخوانی 
مقام ها
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نکتۀ اول
جنــگ  میــدان  بــا  سیاســت  تربیــون  »وقتــی 
ــازی  ــِر ب ــی سیاســیون درگی هماهنــگ نیســت، وقت
ــی وزرای  ــتند، وقت ــی" هس ــناس نامۀ الکترونیک "ش
ــواد  ــول و کم س ــال خورده، معل ــلح، س ــوای مس ق
زنــان  می شــوند،  شــهید  ســربازان  هســتند: 
شــهید می شــوند، کــودکان شــهید می شــوند...« 

 ) ملک ســتیز (

نکتۀ دوم
افغانســتان  در  دیگــر  بــارِ  یــک  »چهارشــنبه«، 
خونیــن شــد. این بــار گروه هــای افراط گــرا بــا 
ــد  ــردار محم ــتِر س ــفاخانۀ ۴00 بس ــه ش ــه ب حمل
ــن و زخمــی  ــش از ســی وپنج ت داوود و کشــتِن بی
کــردِن نزدیــک بــه صــد تــِن دیگــر، یکــی از 
خونین تریــن جنایت هــای خــود را در ایــن کشــورِ 

ــد.  ــم زدن ــته رق ــون نشس ــه خاک وخ ب
ــود،  ــرار می ش ــه تک ــر روز فاجع ــتان ه در افغانس
ولــی گاهــی چنــان عمــِق فاجعــه بــزرگ اســت کــه 
بیــرون  حافظــه  از  را  آن  به ســاده گی  نمی تــوان 
کــرد. حادثــۀ شــفاخانۀ ســردار محمــد داوود بــدون 
ــه  ــی ک ــود. فاجعه ی ــا ب ــوع فاجعه ه ــن ن شــک از ای
بایــد آن را در حافظــه نگــه داشــت و بــرای مــرور 
ــرادران ناراضــی" آن را بایگانــی کــرد. کارنامــۀ "ب

اســت؛  افشــاکننده  آن  نــوع  هــر  از  جنایــت   
را  آن  فــردِی کســانی کــه  ماهیــِت  افشــاکنندۀ 
ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــوند. جنای ــب می ش مرتک
بــه ازای چــه چیــزی صــورت گرفتــه و بــرای چــه 
صــورت گرفتــه اســت. جنایــت، دســِت جنایــت کار 
را رو می کنــد و ماهیتــش را بــه رخ می کشــد. 
ــار  ــنبه را این ب ــِت روز چهارش ــراً جنای ــاید ظاه ش
گــروه موســوم بــه دولــت اســالمی یــا داعــش بــه 
عهــده گرفتــه باشــد، ولــی بــه هیــچ صــورت از آن 
ماهیت زدایــی نمی کنــد. ایــن جنایــت همچنــان 
در تــداوم جنایاتــی قــرار دارد کــه گروه هــای 
ــن  ــد، چــه ای دیگــر در افغانســتان صــورت داده ان
ــی  ــبکۀ حقان ــا ش ــم و ی ــان بدانی ــا را طالب گروه ه
ــا  ــن گروه ه ــاِت ای ــر گــروه دیگــری. جنای ــا ه و ی
ــدد  ــای متع ــا نام گذاری ه ــما ب ــه ش ــد ک می گوین
شــده اید.  فریب خورده گــی  دچــار  متفــاوت،  و 
ــه  ــما را ب ــته اند و ش ــه نشس ــِت صحن ــانی پش کس
ــا  ــد. آی ــوق می دهن ــی س ــم و فریب خورده گ توه
ــر  ــۀ دیگ ــاوت از کارنام ــزی متف ــت، چی ــن جنای ای
گروه هــای افــراط گــرا و جنایــت کار در افغانســتان 
ــک  ــت، ی ــن جنای ــر. ای ــک خی ــدون ش ــت؟! ب اس
ــم  ــرای رد گ ــط ب ــه فق ــِت مشــترک اســت ک جنای
کــردن و ایجــاد ســوءتفاهم، نشــانی آن تغییــر کــرده 
ولــی بــه هیــچ صــورت، ماهیــِت آن تغییــر نکــرده 

اســت. 
حضــور بیســت گــروه مســلح در داخــل افغانســتان 
ــد  ــش خــوش دارن ــوری و اطرافیان ــه رییس جمه ک
را  آن  گروه هــا  برخــی  از  ماهیت زدایــی  بــرای 
تبلیــغ کننــد، دروغــی بیــش نیســت. ایــن گروه هــا 
ــته  ــت داش ــی فعالی ــای متفاوت ــر نام ه ــر زی ــا اگ حت
باشــند ولــی بــدون هیــچ تردیــدی بــه یک دســتگاه 
ــه  ــد. چگون ــل ان ــت وص ــری و مدیری ــد رهب واح

می شــود بیســت گــروه کــه همــه داعیه هــای 
ــه شــده  ــد، جــدا از هــم وارد صحن یک ســانی دارن
باشــند و هیــچ تقابلــی میان شــان صــورت نگیــرد؟

ــه  ــت ک ــی نیس ــای بزرگ ــان جغرافی ــتان چن افغانس
بتوانــد در خــواِن خــود چنــد کــس را کــه مدعــی 
ــراد  ــا و اف ــن گروه ه ــد. ای ــای ده ــد، ج ــدرت ان ق
ــدا  ــور پی ــد حض ــا می توانن ــن جغرافی ــی در ای زمان
کننــد کــه بــه صــورِت پیکــری واحــد عمــل کننــد. 
ــروه  ــر گ ــی و ه ــبکۀ حقان ــان و ش ــش و طالب داع
دیگــری دقیقــًا یکــی انــد و هیــچ تفــاوِت دیــدگاه 

ــد.  و روشــی در کارِ خــود ندارن

نکتۀ سوم
پــس از انجــام هــر جنایتــی از ایــن دســت، 
ســوال های جــدی در مــورد این کــه جنایــت کاران 
ــانده اند،  ــود را رس ــه خ ــِل حادث ــا مح ــه ت چگون
ــز  ــنبه نی ــۀ روز چهارش ــود. در حادث ــرح می ش مط
ــوز از  ــه هن ــد ک ــت مطرح ان ــش هایی از آن دس پرس
ــی  ــد. یک ــخ نیافته ان ــی پاس ــووالن امنیت ــوی مس س
ــه یکــی از رســانه ها  ــی محــل، ب از مســووالن امنیت
ــه  ــه ب ــرد. او گفــت ک ــه ک ــی ارای توضیحــاِت جالب
هیــچ صــورت امــکان نــدارد جنایــت کاران از 
ــده  ــفاخانه ش ــن ش ــول وارد ای ــتیقم و معم راه مس
باشــند. او ایــن ســخنان را بــا قاطعیــت مطــرح کــرد 
ــد  ــر آن مهــر تأیی ــز ب و شــرایط منطقــه و محــل نی
ــه مســووالِن  ــب این جاســت ک ــا جال می گــذارد. ام
ــوولیت  ــه مس ــتخباراتی ک ــی و اس ــاالِی امنیت رده ب
ــد،  ــه حــوادث را دارن ــِی جلوگیــری از این گون اصل
ــا ســیماهای بشــاش و  ــه ب ــد از حادث ــد روز بع چن
ــا  ــوند و ادع ــر می ش ــانه ها ظاه ــز در رس افتخارآمی
ــی در  ــه اطالعات ــن حادث ــاًل از ای ــه قب ــد ک می کنن
اختیارشــان قــرار داشــته و بعــداً بــا جزییــات 
ــه  ــت را ک ــی جنای ــل طراح ــان و مح ــل طراح کام
ــد.  ــا می کنن ــت، افش ــرز اس ــوی م ــواره آن س هم
نمی دانیــم کــه این همــه اطالعــات چــرا پــس 
ــه دســت مســووالن امنیتــی و  از وقــوع حــوادث ب

اســتخباراتی می افتــد؟

نکتۀ چهارم
واکنــش مقام هــای بلندپایــۀ کشــور نیــز بــه چنیــن 
ــرآور  ــی اگــر مضحــک نباشــد، به شــدت تأث حوادث

ــاعات  ــان س ــه در هم ــوری ک ــت. رییس جمه اس
اولیــۀ جنایــِت روز چهارشــنبه در یــک برنامــۀ 
ــرد،  ــت می ک ــارچ صحب ــتم م ــت از هش گرامی داش
در ســخنانی گفــت کــه "در هیــچ دیــن، مذهــب و 
ــه  ــدارد. حمل ــه شــفاخانه جــواز ن ــه ب ــی، حمل آیین
بــه شــفاخانۀ چهارصــد بســتر، حملــه بــه ُکل زنــان 
افغانســتان اســت". آیــا ســخنانی از ایــن دســت در 
تقبیــح یــک جنایــت بــه آن هولناکــی، زیبنــدۀ فــرد 
اول مملکــت بــوده می توانــد؟ ســخنگوی یــک 
مقــام دیگــر پــس از حملــه بــه شــفاخانه گفــت کــه 
"ایــن حملــه، ضعــف و ناتوانــی گروه هــای مســلح 
مخالــف" را نشــان می دهــد. آیــا واقعــًا بایــد بــاور 
ــه شــفاخانۀ چهارصــد بســتر و  ــه ب ــم کــه حمل کنی
حمله هــای مشــابه آن، ناشــی از ضعــف و ناتوانــی 

اســت؟ 
ــی،  ــن حمله های ــه انجــام چنی ــاید بیشــتر از آن ک ش
در  جنایــت کار  گروه هــای  ناتوانــی  و  ضعــف 
ــد،  ــان ده ــور را نش ــان کش ــا نظامی ــی ب رویاروی
را  امنیتــی کشــور  ناتوانــی مدیــران  ضعــف و 
ــاری  ــه انتظ ــی چ ــووالن امنیت ــد. مس ــو می کن بازگ
از گروه هــای جنایــت کار دارنــد؟ آیــا آن هــا انتظــار 
دارنــد کــه گروه هــای جنایــت کار بیاینــد و بــا 
ــاًل در دشــت  ــاروی را مث ــگ روی ــا اعــالم جن آن ه
ــک و  ــوپ و تان ــا ت ــز ب ــا آن هــا نی ــد، ت بکــوا بدهن
راکــِت خــود بــه مصــاف آن هــا برونــد؟ آیــا چنیــن 
خواســتی بســیار ناشــیانه نمی نمایــد؟ تصــور کنیــد 
کــه اگــر گروه هــای جنایــت کار ـ مثــاًل گــروه 
طالبــان تحــت رهبــری مــال هیبــت اهلل آخونــد 
ــار  ــت را در اختی ــی دول ــی و نظام ــات مال ـ امکان
می داشــتند، چــه بــر ســِر ایــن نظــام می آمــد؟ آیــا 
ــا  ــۀ یک ســاعته ب ــوان مقابل ــی ت ــای غن ــت آق آن وق

ــت؟  ــروه را می داش ــن گ ای
بــه نظــر می رســد کــه مســووالن ِرده بــاالِی کشــور 
کــه خــود را در حصارهــای نظامــی و ســنگی حبس 
ــتی  ــگ را به درس ــِخ جن ــم تل ــوز طع ــد، هن کرده ان
ــد.  ــه می کنن ــخنانی ارای ــن س ــه چنی ــیده اند ک نچش
واقعــًا اگــر ایــن دولــت، یــک دولــت پاسخ گوســت، 
بایــد بــه دنبال حادثــۀ روز چهارشــنبه، از مســووالن 
امنیتــی و اســتخباراتِی کشــور بازخواســِت درســت 
صــورت  مسوولیت های شــان  بــر  مبتنــی  و 

می گرفــت.
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ــت افکن  ــای دهش ــته، نیروه ــۀ گذش ــنبۀ هفت روز چهارش
وارد شــفاخانۀ چهارصــد بســتر ارتــش )شــفاخانۀ ســردار 
ــترده  ــِل گس ــه قت ــت ب ــدند و دس ــان( ش ــد داوود خ محم
ــِل  ــه قت ــاعت ب ــه س ــه س ــتند ک ــان توانس ــد. مهاجم زدن
نیرو هــای  برابــِر  در  هفت ســاعت  و  بپردازنــد  مــردم 
ــن  ــه 35 ت ــد ک ــه ش ــم گفت ــان ه ــد. در پای ــی بجنگن دولت
ــن  ــا ای ــِن دیگــر زخــم برداشــته اند. ام کشــته و شــصت ت
ــران  ــر صاحب نظ ــوِل دیگ ــورد قب ــز م ــمی، هرگ ــارِ رس آم
ــر  ــه نظ ــرا ب ــت؛ زی ــه اس ــرار نگرفت ــری ق ــع خب و مناب
ــابه ـ  ــوارد مش ــورد ـ و م ــن م ــت در ای ــه دول ــد ک می رس

ــی دارد.  ــه م ــان نگ ــردم پنه ــت را از م حقیق
حمله کننده هــا  کــه  می رســاند  غیررســمی  اطالعــاِت 
ــن را  ــاد ت ــش از هفت ــع زده  و بی ــِت فجی ــه جنای ــت ب دس
کشــته اند؛ امــا این کــه چــرا دولــت حقایــق را پنهــان 
می کنــد، ســواِل همیشــه گِی مــردم اســت. شــاید بــه دلیــِل 
ــردم وحشــت ایجــاد نشــود و شــاید هــم  ــان م این کــه می

ــی.    ــِت عموم ــود از بازخواس ــاِت خ ــرای نج ب
ــد  ــفاخانۀ چهارص ــه ش ــه ب ــه، حمل ــدا از این هم ــا ج  ام
ــان  ــت؛ هم ــرده اس ــق ک ــادی را خل ــوال های زی ــتر، س بس
ــتی  ــای تروریس ــد از حمله ه ــواره بع ــه هم ــوال هایی ک س

کالن، مطــرح می شــود.
 چهارصــد بســتر کــه یــک شــفاخانۀ محافظت شــدۀ 
امنیتــی اســت؛ چگونــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت؟ 
ــزار را  ــه جنگ اف ــم آن هم ــه مهاج ــن دو ـ س ــه ای چگون
ــا  ــاعت ب ــد و هفت س ــی کردن ــاختماِن هفت طبقه ی وارد س
ــای  ــه کمره ه ــد؟ چگون ــی جنگیدن ــِز دولت ــای مجه نیروه
ــل  ــا از قب ــد و ی ــت نکردن ــات را ثب ــن جریان ــی ای امنیت

ــد؟  ــده بودن ــوش ش خام
ــد،  ــام داده ان ــا را انج ــن حمله ه ــه ای ــرادی ک ــت اف پیداس
هــم  امــکان  و  نشــده اند  محیــط  آن  وارد  به ســاده گی 
ــا  ــود ب ــه می ش ــه گفت ــاری ک ــای انتح ــدارد حمله کننده ه ن
ــاس پزشــکان وارد شــفاخانه شــده اند، آن هــم ســالح و  لب

ــند.   ــال داده باش ــا انتق ــان یک ج ــا خودش ــات را ب مهم
ــه  ــان ب ــل از رســیدِن انتحاری ــه قب بســیار واضــح اســت ک
ــل  ــان در داخ ــی برای ش ــاِت کاف ــالح و مهم ــل، س آن مح
ــا را  ــن کاره ــه ای ــی ک ــده و حلقه ی ــاده ش ــفاخانه آم ش
ــامان داده   ــز س ــر را نی ــالِت دیگ ــت، حم ــامان داده اس س

می دهــد.  و 
 حــاال یــک دولــِت مســوول بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کند 
ــا  ــدام موقعیت ه ــه چــه کســانی در داخــِل نظــام و از ک ک
ــووالِن  ــت و مس ــد. دول ــکاری می کنن ــتان هم ــا تروریس ب
امــور بایــد حلقــۀ انجام دهنــدۀ ایــن حمــالت را در داخــِل 
ــا هــم ســاختار امنیتــی شناســایی  دســتگاه های دولتــی و ی
کننــد. امــروزه طالبــان در خانــۀ برخــی از سیاســت مدارانی 
ــد.  ــه زده ان ــام تکی ــه در نظ ــه مقتدران ــد ک ــر می برن به س
ــام  ــاختار نظ ــتان از س ــه تروریس ــی ک ــا زمان ــن، ت بنابری
بیــرون رانــده نشــوند و تــا زمانــی کــه  نهادهــای امنیتــی از 
حضــور وابســته گاِن آی.اس.آی و تروریســم رهایــی نیابــد، 

ــم.  ــت دســت نمی یابی ــه امنی ــز ب هرگ
از طــرف دیگــر، امــروزه بــا توجــه بــه تکنالوژی یــی  کــه 
در دســت داریــم و بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه جهــان دارد، 
ــا  ــط کی ه ــاری توس ــۀ انتح ــن حمل ــه ای ــخیص این ک تش
ــری بســیار ســهل و ســاده  ــه، ام و از کجــا صــورت گرفت
ــه  ــخیص این هم ــدرت تش ــروز، ق ــوژِی ام ــت. تکنال اس
را بــه ســاده گی دارد؛ امــا از آن جایــی کــه دشــمن در 
به خصــوص  دولتــی  بخش هــای  و  نقــاط  مهم تریــن 
ــق  ــن تحقی ــه چنی ــت ک ــال اس ــرده، مح ــوذ ک ــی نف امنیت
ــه  ــت ک ــح اس ــرا واض ــرد. زی ــورت بگی ــی یی ص و بررس
ــِق پشــِت ایــن رویدادهــا، تشــِت کســانی  ــا بررســی دقی ب
ــوز  ــم هن ــه می بینی ــد. چنان ک ــن می افتـ ــه زمی ــام ب در نظ
ــه قطعــۀ رجــال برجســته، چیــزی  هیــچ کــس از حملــه ب
نمی گویــد و کســی در مــورد حملــۀ شاه شــهید افشــاگری 
نمی کنـــد و ده هــا حملــۀ دیگــر همچنــان ناگشــوده باقــی 
مانده انــد. مســلمًا در مــورد ایــن حملــه نیــز جزییــات بــه 
گونــۀ دقیــق گفتــه نخواهــد شــد و مســلمًا بــا ایــن وضــع، 
رونــد مبــارزه بــا تروریســـم بــا مشــکل مواجــه می شــود؛ 

ــت.  ــده اس ــون ش ــا کن ــه ت چنان ک

ســریاِل 
ناگشودۀ حمالِت انتحاری
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ــا حمــالت تروریســتی  ــا تنه ــن روزه ای
ــل را  ــهریان کاب ــش ش ــه آرام ــت ک نیس
گرفتــه اســت. بلکــه آدم ربایــی، اخــاذی 
ــز خــواب آرام را از چشــم  و ســرقت نی
ــان  ــوص صراف ــه خص ــردم ب ــیاری م بس

ــوده اســت. رب
ــاپ  ــی و چ ــره کردک ــون گ ــودی، خ کب
بــدن  از  کــه  مدت هاســت  زنجیــر 
ــا  ــت، ام ــده اس ــل ش ــالم زای ــی غ حاج
ــه او  ــک ماه ــاف ی ــی اختط ــه روان ضرب
ــی  ــت. او یک ــهود اس ــره اش مش ــر چه ب
ــونتباری  ــت خش ــی جنای ــا قربان از ده ه
ــر پایتخــت افغانســتان  اســت کــه دامنگی

ــت. ــده اس ش
در حالــی کــه اختطــاف نســبتًا نــادر 
رســانه های  عناویــن  از  خارجیــان 
مــوج  می افتــد،  فــرو  بین المللــی 
شــهروندان  اختطــاف  تکان دهنــدۀ 
عــادی ماننــد حاجــی غــالم آفــت پنهــان 

اســت. پایتخــت 
پولیــس افغانســتان کــه پیشــاپیش پایــش 
ــیان  ــدد شورش ــی متع ــات جنگ ــه جبه ب
ــارزه  ــال مب ــت ، در ح ــده اس ــانده ش کش
هــای  حلقــه  بــر  زدن  لجــام  بــرای 
تنهــا  نــه  کــه  اســت  اختطاف کننــده 
ثروتمنــدان را هــدف قــرار می دهنــد 
بل کــه هــر کســی را کــه بــه نظــر 

پولــدار برســد، بــه دام می اندازنــد.
حاجــی غــالم 53 ســاله کــه یــک صــراف 
اســت، بــا لکنــت زبــان و در حالــی کــه 
صــورت و لبهایــش مــی لــرزد مــی 
ــال  ــار س ــرد به ــک روز س ــد: »در ی گوی
ــا پســر و  گذشــته در حالــی کــه همــرا ب
پســر کاکایــم بــا موتــر از کار بــه ســوی 
ــراد  ــر اف ــم، توســط دو موت ــه می رفت خان
ــتند،  ــی داش ــورم نظام ــه یونیف ــلح ک مس

ــاخته شــدیم.« ــف س متوق
خبرگــزاری  بــه  خانــه اش  در  او 
فکــر  »مــن  گفــت:  فرانس پــرس 
ــس  ــوران پولی ــا مام ــه آن ه ــردم ک می ک
ــرا  ــا پســر و پســر کاکایم ــا آن ه ــد، ام ان
بــه  مــرا  و  کردنــد  کــوب  و  لــت 
موترشــان انداختنــد. چشــمان مــن بســته 
بــود، ســیلی می خــوردم و مــورد ضــرب 
و شــتم قــرار می گرفتــم. آن هــا یــک 
ســاعت بــه رانندگــی ادامــه دادنــد و مــرا 

در یــک چــاه تنــگ انداختنــد.«
آدم ربایانــش او را شــکنجه کردنــد و 

فریادهــای وی را ثبــت کــرده بــه خانواده 
ــی  ــرای خالص ــا ب ــتادند. آن ه اش فرس
ــا  ــی تقاض ــر امریکای ــون دال وی دو میلی
مــی کردنــد کــه مبلــغ بســیار هنگفتــی در 
ایــن فقیرتریــن کشــور جهــان می باشــد. 
ــه  ــک پارچ ــتر از ی ــی بیش ــر روز اندک ه

ــد. ــه وی می دادن ــان ب ن
یــک مــاه بعدتــر مقامــات امنیتــی غــالم 
ــه  ــته ب ــر و بس ــزار، الغ ــت ن ــه حال را ب
زنجیــر در چاهــی در یــک خانــه کوچک 
ــد.  ــل کشــف نمودن ــه کاب ــع در حوم واق

ــد. ــوز آزاد ان ــش هن اختطــاف کنندگان
غــالم که اکنــون لنــگ لنــگان راه می رود، 
بــرای حفاظــت از خــودش اکنــون از 
وســیله نقلیــه زره دار اســتفاده می کنــد و 
محافــظ شــخصی دارد. او البتــه یکــی از 
ــد  ــه می توان ــت ک ــبخت اس ــراد خوش اف

ــد. ــن کن ــت خــود را تامی امنی
دریــک مــورد، یــک پســر ۱۴ ســاله 
اختطــاف و بعــداً بیرحمانــه بــه قتــل 
رســانده شــد. جســد وی در مرکــز شــهر 
کابــل انداختــه شــد. در یــک مــورد 
دیگــر گــوش یــک دکانــدار توســط 
ــه  ــد و ب ــده ش ــده اش بری ــاف کنن اختط
خانــواده اش فرســتاده شــد تــا آن هــا را 
ــرار  ــر فشــار ق ــول زی ــرای پرداخــت پ ب

ــد. دهن
اخیــراً تاجــری در شــهر کابــل همــه 
پــول  تــا  فروخــت  را  اش  دارایــی 
ــرای پســر اختطــاف شــده  خالصــی را ب
ــارت  ــوز در اس ــا او هن ــردازد، ام اش بپ

ــت. اس
ــار در  ــل اعتب ــمی قاب ــای رس احصائیه ه
ــاق  ــا ات ــدارد، ام ــود ن ــه وج ــن رابط ای
تجــارت و صنایــع افغانســتان مــی گویــد 
کــه در ســال گذشــته در سراســر کشــور 
ــد.  ــده ان ــاف ش ــر اختط ــدود 80 تاج ح
کارشناســان معتقــد انــد کــه مــوارد 
ــی  ــام جوی ــرس انتق ــری از ت ــاد دیگ زی
ــزارش داده نشــده  ــدگان گ اختطــاف کنن
ــه  ــل ب ــاذی تبدی ــی و اخ ــد. آدم ربای ان
ــت، در  ــده اس ــاص ش ــت خ ــک صنع ی
ــر دزدی معمــول اســت.  ــه موت ــی ک حال
در حقیقــت، شــهر کابــل چنــان مملــو از 
ــی  ــروت م ــش ث ــه نمای ــم اســت ک جرای
توانــد بــه مجــازات مــرگ منجــر گــردد. 
ایــن وضعیــت بــا شــیوع فقــر و افزایــش 

ــود. ــی ش ــکاری تشــدید م بی

بــه نظــر مــی رســد کــه حلقه هــای 
اختطــاف کننــده از عــدم امنیــت فزاینــده 
بــه دلیــل مصروفیــت پولیــس در مبــارزه 
بــا طالبــان، داعــش و ســایر گــروه هــای 

ــد. ــی کنن ــتفاده م جنگجــو، سوءاس
پولیــس تــازه کار و کمتــر مجهــز در 
مبــارزه موثــر علیــه جرایــم بــا دشــواری 
ــی  ــم و ب ــن جرای ــه ای ــت ک ــه اس مواج
بندوبــاری خــود در افزایــش بــی ســابقه 
ــا  ــوی اروپ ــه س ــا ب ــان ه ــرت افغ مهاج

ــت. ــرده اس ــک ک کم
ــان در  ــرک، ســخنگوی صراف حاجــی زی
ــل  ــز کاب ــع در مرک ــاهزاده واق ــرای ش س
ــر  ــالوه ب ــت: »ع ــرس گف ــس پ ــه فران ب
ــر  ــهر پ ــن ش ــذاری، ای ــب گ ــد بم تهدی
از اختطــاف کننــدگان و اخــاذان اســت.«
او گفــت: » بــه ایــن دلیــل تجــارت 
ــزول کــرده اســت و بســیاری مــردم از  ن
کشــور فــرار مــی کننــد.« زیــرک افــزود 
کــه در ســال گذشــته حــدود ۱00 تــن از 

ــد. ــده ان ــاف ش ــان اختط صراف
دریــک قضیــه تــکان دهنــده دیگــر 
ــد از  ــلح بع ــراد مس ــراً اف ــل، اخی در کاب
متوقــف ســاختن موتــر یک صــراف، ۱،2 
ــد.  ــه ســرقت بردن ــر وی را ب ــون دال میلی
وقتــی کــه صــراف مذکــور ایــن موضــوع 
ــارض  ــی ع ــور غن ــس جمه ــه رئی را ب
ــکار  ــته جنایت ــیک دار و دس ــد، پولیس ش
را بازداشــت نمــود کــه گفتــه مــی شــود 
ــرار دارد،  ــأله ق ــن مس ــب ای ــه در عق ک
امــا بــه گفتــه حاجــی زیــرک، ایــن پــول 

ــده اســت. ــه دســت نیام ــوز ب هن
ــته  ــه دار و دس ــد ک ــی گوین ــات م مقام
ــاف  ــرد اختط ــًا ف ــکار غالب ــای جنایت ه
ــه  ــان را ب ــه خصــوص خارجی ــده و ب ش
گــروه هــای شورشــی بــا قیمــت بلندتــر 
مــی فروشــند و آن هــا ایشــان را بــه 
ــا پاکســتان  مناطــق بی قانــون هــم مــرز ب

انتقــال می دهنــد.
امــا پولیــس بــا اســتناد بــه دســتگیر 
ــمول ۱۶  ــه ش ــکار ب ــردن 3000 جنایت ک
اختطــاف کننــده، تاکیــد مــی نمایــد کــه 

ــت. ــده اس ــروع ش ــرکوب ش س
بــه  کــه  رحیمــی،  عبدالرحمــان 
ــل  ــل تبدی ــس کاب ــی پولی تازه گیفرمانده
ــش  ــه »افزای ــد ک ــی گوی ــده اســت، م ش
ــود  ــه وج ــم ب ــی در جرای ــیار اساس بس
آمــده اســت، امــا مــا در مبــارزه علیــه آن 

ــم.« ــرده ای ــرفت ک پیش
ــا هــر اختطــاف  ــه »م او عــالوه نمــود ک

کننده یــی را بــه دام می ندازیــم.«
ــرای  ــه اقتصــاد افغانســتان ب ــس از آنک پ
چندیــن ســال بــا میلیاردهــا دالــر تقویــت 
ــی  ــن الملل ــدگان بی ــول دهن ــد، پ گردی
حکومــت افغانســتان را ترغیــب نمودنــد 
ــای  ــک ه ــه کم ــتگی اش ب ــه از وابس ک
ــمًا  ــالش قس ــا آن ت ــد. ام خارجــی بکاه
خنثــی  جرایــم  افزایــش  علــت  بــه 
ــور  ــذاران را مجب ــد و ســرمایه گ گردیدن

ــد. ــرار گردانی ــه ف ب
ــاق  ــن پســرلی، ســخنگوی ات ــام الدی صی
ــرس  ــس پ ــه فران ــع ب ــارت و صنای تج
ــتان  ــذاری در افغانس ــرمایه گ ــت: »س گف
ــاف در  ــت و اختط ــدم امنی ــل ع ــه دلی ب

ــت.« ــش اس ــال کاه ح
ــه  ــار زدن ب ــت در در مه ــی حکوم ناتوان
اختطــاف بســیاری را ماننــد حاجــی غالم 
بــر انگیختــه اســت تــا دچــار این شــک و 
تردیــد گردنــد کــه برخــی از جنایتــکاران 
مــی  امنیتــی همدســت  مقامــات  بــا 

ــند. باش

ــتان  ــت افغانس ــرگاه حکوم ــزود: »ه او اف
نمی توانــد مانــع حمــالت شورشــیان 
ــود را  ــد خ ــم می توان ــت ک ــردد، دس گ
متمرکــز بــه مبــارزه علیــه جرایــم ســازد.«
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     کابوس اهپا یتخت  
ـــم  ـــی در مراس ـــای سیاس ـــی چهره ه برخ
ــی  ــهادت عبدالعلـ ــت از شـ گرامی داشـ
مـــزاری در کابـــل می گوینـــد کـــه 
ــتان  حکومـــت وحـــدت ملـــی افغانسـ

ــت.  ــورده اسـ ــت خـ ــه بن بسـ بـ
آن هـــا می افزاینـــد کـــه دولـــت بایـــد 
بـــرای تامیـــن صلـــح و ثبـــات در 
ـــد. ـــزار کن ـــه را برگ ـــه جرگ ـــور لوی کش
روز جمعـــه بیســـت دومیـــن ســـالگرد 
بـــا  مـــزاری  عبدالعلـــی  شـــهادت 
حضـــور احـــزاب سیاســـی و مقـــام 
هـــای حکومتـــی و هـــزاران شـــهروند 

ــد. ــزار شـ ــل برگـ در کابـ
در ایـــن مراســـم، محمدکریـــم خلیـــل 
ـــا  ـــوری ب ـــت جمه ـــین ریاس ـــاون پیش مع
ـــزاری  ـــهید م ـــای ش ـــود از کارنامه ه یادب
ـــر  ـــتان ه ـــردم افغانس ـــه م ـــرد ک ـــد ک تاکی
ـــده  ـــانده ش ـــون کش ـــاک و خ روز در خ
و ناامنـــی هـــا بـــه اوج رســـیده اســـت 
کـــه ایـــن وضعیـــت بـــرای ملـــت 

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــل تحم غیرقاب
آقـــای خلیلـــی افـــزود: بـــرای عبـــور 
از ایـــن بحـــران نیـــاز اســـت کـــه 
حکومـــت و مـــردم افغانســـتان بـــرای 
ـــخص  ـــزم مش ـــک مکانی ـــه ی ـــیدن ب رس
بـــه توافـــق برســـند در غیـــر آن هیـــچ 
کشـــوری افغانســـتان را در راســـتای 
ــد  ــکاری نخواهـ ــات همـ ــح و ثبـ صلـ

کـــرد.
ـــگ در  ـــد جن ـــه بای ـــرد ک ـــوان ک وی عن
ــگان  ــد و همـ ــه یابـ ــتان خاتمـ افغانسـ
ــردم  ــد مـ ــد کننـ ــاد بلنـ ــدا فریـ یکصـ
ـــر  ـــا ب ـــته ه ـــه گذش ـــز ب ـــتان هرگ افغانس

نخواهنـــد گشـــت.
ــوری  ــت جمهـ ــین ریاسـ ــاون پیشـ معـ
ـــاز  ـــرایط نی ـــن ش ـــه در ای ـــرد ک ـــد ک تاکی
اســـت تـــا حرکـــت ملـــی و مردمـــی 
ـــود،  ـــدازی ش ـــور راه ان ـــر کش در سراس
اگـــر جامعـــه جهانـــی ایـــن حرکـــت 
ــی  ــتیبانی مـ ــت و پشـ ــی حمایـ مردمـ
ـــر  ـــود و در غی ـــد ب ـــوب خواه ـــد خ کن
ـــرد  ـــک راهب ـــه ی ـــت ب ـــت و دول آن، مل
ـــران  ـــن بح ـــور از ای ـــرای عب ـــخص ب مش

دســـت یابـــد.
ـــس  ـــر داوودزی ریی ـــم، عم ـــویی ه از س
ـــل شـــورای  ـــن المل ـــط بی کمیســـیون رواب
ـــن  ـــتان در ای ـــات افغانس ـــت و ثب حراس
ـــی  ـــرایط کنون ـــه در ش ـــت ک ـــم گف مراس
ــن  ــتان بهتریـ ــوام افغانسـ ــدت اقـ وحـ
ـــردم  ـــمنان م ـــت دش ـــرای شکس ـــه ب گزین

ـــود. ـــد ب ـــتان خواه افغانس
ـــا  ـــی ه ـــت ناامن ـــه وضعی ـــزود ک وی اف
ــی  ــکل بـ ــه شـ ــور بـ ــر کشـ در سراسـ

ــت و  ــه اسـ ــش یافتـ ــابقه ای افزایـ سـ
ــگ و  ــه جنـ ــه در عرصـ ــت نـ حکومـ
نـــه در عرصـــه گفتگوهـــای صلـــح 
ـــن  ـــه ب ـــر دو ب ـــته و ه ـــتآوردی نداش دس

بســـت رســـیده اســـت.
ـــل  ـــن المل ـــط بی ـــیون رواب ـــس کمیس ریی
ـــان  ـــات خاطرنش ـــت و ثب ـــورای حراس ش
ـــا آن  ـــح ب ـــی صل ـــورای عال ـــه ش ـــرد ک ک
کـــه شـــش ســـال از فعالیـــت هایـــش 
میگـــذرد کـــه هرگونـــه تالشـــی را 
بـــرای گفتگوهـــای صلـــح انجـــام داد 
امـــا نتیجـــه ای را در پـــی نداشـــته 

اســـت.
وی بـــه صراحـــت عنـــوان کـــرد کـــه 
ـــی صلـــح نتیجـــه ای  ـــون شـــورای عال اکن
ـــت  ـــا حکوم ـــت ت ـــس الزم اس ـــدارد پ ن
افغانســـتان از طریـــق برگـــزاری لویـــه 
ـــه  ـــتان مراجع ـــت افغانس ـــه مل ـــه ب جرگ
ـــم  ـــرای خت ـــادی ب ـــل بنی ـــا راه ح ـــد ت کن

ـــود. ـــتجو ش ـــور جس ـــگ در کش جن
ـــاون  ـــش مع ـــن حـــال، ســـرور دان در همی
ـــوص  ـــوری در خص ـــت جمه دوم ریاس
ـــی  ـــدت مل ـــت وح ـــای حکوم کارکرده
ــت در دو  ــه حکومـ ــود کـ ــاره نمـ اشـ
ســـال اخیـــر در عرصه هـــای سیاســـی 
ـــته  ـــتوار برداش ـــای اس ـــادی گام ه و اقتص

ـــت. اس
جمهـــوری  ریاســـت  دوم  معـــاون 
هرچنـــد چالـــش هـــای کنونـــی را در 
ـــد  ـــا تاکی ـــرد ام ـــر حکومـــت مـــی پذی براب
ــتان  ــردم افغانسـ ــمنان مـ ــه دشـ دارد کـ
ـــت  ـــته اس ـــوام برخاس ـــذف اق ـــرای ح ب
و لـــذا بـــرای جلوگیـــری از ایـــن 
اهـــداف دشـــمنان ایـــن ملـــت، نیـــاز 
ـــدت  ـــه وح ـــه گان روحی ـــه هم ـــت ک اس

ملـــی را پیشـــه قـــرار دهنـــد.
ــع  ــوص توزیـ ــش در خصـ ــای دانـ آقـ
ـــزاری  ـــی و برگ ـــای الکترونیک ـــره ه تذک
ـــده  ـــه در آین ـــرد ک ـــد ک ـــات تاکی انتخاب
ــی  ــای الکترونیکـ ــره هـ ــک تذکـ نزدیـ
ـــی  ـــات پارلمان ـــده و انتخاب ـــع گردی توزی
در ســـال جدیـــد خورشـــیدی برگـــزار 

خواهـــد شـــد.
ــس  ــه رییـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــبت  ـــه مناس ـــی ب ـــی در پیام ـــور غن جمه
شـــهادت عبدالعلـــی مـــزاری گفتـــه 
اســـت کـــه بـــا انجـــام حمـــالت 
ـــر  ـــت، دیگ ـــر در پایتخ ـــتی اخی تروریس
هیـــچ ابهامـــی از مبـــارزه در برابـــر 
مـــردم  و  نـــدارد  ترویـــزم وجـــود 
ــتآوردهای  ــظ دسـ ــا حفـ ــتان بـ افغانسـ
ســـال هـــای گذشـــته، هرگـــز بـــه 

ــرد. ــد کـ ــت نخواهنـ ــب برگشـ عقـ

در مراسم سالروز درگذشت استاد مزاری مطرح شد:

حکومت به  بن بست خورده است 



ترکیــه،  بــه خواســِت  بنــا  گفتــه می شــود کــه 
ــه  ــرک را ب ــان ـ ت ــای افغ ــتان ادارۀ مکتب ه افغانس
ــردم  ــرای م ــر ب ــن خب ــپارد. ای ــه می س ــِت ترکی دول
ــِل  ــد، غیرقاب ــم باش ــت ه ــر راس ــا اگ ــتان حت افغانس
ــا در افغانســتانی کــه تعلیــم و تربیــه  ــاور اســت. آی ب
ــد  ــد ش ــر خواه ــی حاض ــت، کس در آن نوش داروس
موفق تریــن نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی را دگرگــون 
ســازد و در مســیر بســته شــدن و زوال ســوق دهــد؟!
دالــر  میلیــون   5 ترکیــه  دولــت  می گوینــد 
ســرمایه گذاری می کنــد. آیــا ایــن واقعیــت دارد؟ 
ــتان  ــارف افغانس ــه مع ــر ب ــون دال ــًا 5 میلی ــر واقع اگ
ــد، فبهــا: تمــام ملــک ترکســتان میــدان  کمــک می کن
ســلطان ســنجر اســت! بفرماینــد درهــر گوشــه 
ــه  ــت ک ــاده اس ــتان آم ــند، افغانس ــته باش ــه خواس ک
مکتــب بســازند، ترمیــم کننــد و مکتب هایــی را 
هــم اداره و رهبــری. امــا اگــر چنیــن نمی کننــد، 
معلــوم اســت غرضــی در کار اســت. گذشــته از 
ایــن، ســرمایه گذاری موسســۀ »خدمــت« در هــر 
ــا  ــت. آی ــون اس ــتر از 5 میلی ــب بیش ــه و مکت موسس
شــد  خواهنــد  حاضــر  افغانســتان  دولت مــرداِن 
ــد  ــون نق ــا ۱00 میلی ــون نســیه، 50 ت به خاطــر 5 میلی
را از دســت بدهــد؟ ســیر ارتقــای معــارف و معرفــت 
ــا  ــن مکتب ه ــود و موفق تری ــد ش ــتان س را در افغانس
را کــه درخدمــت فرزنــدان افغانســتان اســت و فقــط 
ــد،  ــت می کن ــتانی خدم ــد افغانس ــرای فرزن ــط ب و فق

ــدد؟ ببن
 چند مالحظه را توجه فرمایید:

نیـازهای ما:
ــۀ  ــک در عرص ــب و کم ــه مکت ــداً ب ــتان ج - افغانس
در  »خدمــت«  نهــاد  و  اســت  نیازمنــد  معــارف 
ســخت ترین شــرایط در ایــن عرصــه در کنــار مــردم 

ــت. ــوده اس ــتان ب افغانس
پروتــکل  مطابــق  تــرک  ـ  افغــان  مکتب هــای   -
ــتقِل  ــتان و موسســۀ مس ــارف افغانس ــن وزرات مع بی
خدمــت فعــال گردیــده و ایــن نهــاد، میلیون هــا 
ــه ســرمایه گذاری کــرده اســت. ــن زمین ــی در ای افغان
- مکتب هــای افغــان تــرک، موفق تریــن مکاتــب 
نه تنهــا در ســطح افغانســتان، کــه در منطقــه و جهــان 
ــات ـ  ــن امکان ــتان از ای ــبختانه افغانس اســت و خوش

ــد. ــره ور می باش ــدود ـ به ــۀ مح ــه پیمان ــد ب هرچن
- مکتب هــای افغــان تــرک در افغانســتان معیــارِ 
ــاگردان و  ــوزش ش ــه آم ــدی را در عرص ــر و بلن برت
مکتــب داری ارایــه کــرده کــه می توانــد مــدل خوبــی 

ــد. ــرای افغانســتان باش ب
ــم  ــا تعلی ــی را ب ــِت عال ــرک، تربی - مکاتــب افغــان ت
یک جــا ســاخته اســت؛ بــه گونه یــی  کــه در وجــود 

ایــن مکتب هــا، نــام وزارت تعلیــم و تربیــۀ مــا، 
اســمی بامســما یعنــی وزارت تعلیــم و وزارت تربیــه 

ــده اســت. گردی
ــرک، در  ــان ت ــب افغ ــه در مکات ــل تربیت یافت - نس
حــاِل تبدیــل شــدن بــه  نســل برتــِر مدیــراِن جامعــۀ 

امــروزِ مــا انــد.
- کار و فعالیــت خدمــت در افغانســتان، تنهــا مکتــب 
ــۀ  ــت را در جامع ــطح معرف ــاد س ــن نه ــت. ای نیس
افغانســتان دگرگــون ســاخته اســت. تمام دانشــجویان 
ــا  ــان مکتب ه ــور، فارغ ــور کش ــان کانک ــق امتح موف
ــد. در  ــرک ان ــا مراکــز آمادگــی کانکــور افغــان ت و ی
ــی  ــز آماده گ ــزرگ افغانســتان مراک ــام شــهرهای ب تم
ــه شــده  ــه راه انداخت ــت ب ــاد خدم ــور، توســط نه کان
ــوزش  ــال، آم ــک س ــتان در ی ــاگردان افغانس ــه ش ک
ــد و از  ــرار می کنن ــا تک ــود را در آن ج ــالۀ خ ۱2 س

ــد. ــگاه می گردن ــروز دانش ــاگردان پی ش
- تقریبــًا 80 درصــد کســانی کــه در بورس هــای 
کشــورهای خارجــی موفــق می گردنــد، فارغــان 
ــی  ــای آموزش ــه گان نهاده ــا تربیت یافت ــب و ی مکات

ــد. ــت ان خدم
ــطح  ــب در س ــن مکات ــت، موفق تری ــب خدم - مکات

جهــان اســت کــه جهــان شــاهد آنســت.
مشکالت فراراه این تصمیم:

- خدمــت بــر اســاس یــک قــرارداد بــا وزارت 
ــتان در  ــت افغانس ــازۀ دول ــا اج ــور و ب ــارِف کش مع

ــک  ــت. ی ــوده اس ــاز نم ــت را آغ ــور فعالی ــن کش ای
ــرارداد  ــالف ق ــدارد خ ــق ن ــدار، ح ــت قانون م دول

ــد. ــل کن ــود عم خ
ــه افغانســتان تقدیــم  - خدمــت، خدمــات عالــی را ب
نمــوده اســت کــه بایــد تقدیــر و تشــویق بــه توســعه 

شــود.
- هیچ نوع تخلفی از این نهاد سر نزده است.

ــتان  ــب افغانس ــای مکات ــی در بناه ــا افغان - میلیون ه
ــت. ــوده اس ــرمایه گذاری نم س

- خدمــت یــک انجــو اســت و مربــوط دولــت ترکیــه 
ــدارد  ــت ن ــًا صالحی ــت افغانســتان قانون نیســت. دول
ــه کســی دیگــر تســلیم دهــد.  امــوال یــک نهــاد را ب
ــون را  ــت قان ــد بازخواســت و عدال ایــن امــر می توان

ــی آورد. در پ
- دولــت ترکیــه قانونــًا حــق تصاحــب ایــن مکاتــب 

را نــدارد.
- ترکیــه ظرفیــت ادارۀ ایــن مکاتــب را بــا معیارهــای 
موجــود نــدارد. همچنــان کــه در ترکیــه دولــت ترکیــه 

یــک نمونــه از این گونــه مکاتــب را نــدارد. 
ــری  ــار برت ــب، معی ــۀ مکات ــطح تربی ــه س - در ترکی
را نشــان نمی دهــد. بــر اســاس گــزارش مراکــز 
بین المللــی، اســتفاده از ســگرت بیــن شــاگردان ترکیــه 
بــه 50 درصــد می رســد و میــزان مکتب گریــزی نیــز 
ــود  ــه خ ــا ک ــت. م ــیده اس ــد رس ــرز 50 درص ــه م ب
ــا مدیریــت ایشــان چــه  ــم، ب ــری نداری وضعیــت بهت

ــم شــد! خواهی
- درســطح جهانــی روشــن اســت کــه مداخلــه 
مســالۀ  یــک  خدمــت،  مکتب هــای  امــور  در 
ــه معرفــت و معــارف  ــه خدمــت ب سیاســی اســت، ن

درافغانســتان.
و  خدمــت  مکتب هــای  بــا  ســتیز  ترکیــه  در   -
معلمیــن هویداســت. همیــن اکنــون  70 هــزار معلــم 
ــرار  ــق ق ــِت تعلی ــا وظیفۀشــان در حال ــد و ی زندانی ان

ــت. ــه اس گرفت
- اگــر ترکیــه خواهــان همــکاری در عرصــۀ معــارف 
ــت  ــب در خدم ــک مکت ــت ی ــر والی ــت، در ه اس
ــر  ــال زی ــا ۴0 س ــارِف م ــود. مع ــته ش ــان  گذاش ایش
ــِت آن هــا و هــر  ــا از کمــک و فعالی ــه اســت، م ضرب

ــم.  ــتقبال می کنی ــر اس ــِک دیگ کم
ــه  ــه ترکی ــی را ب ــال افغان ــاًل فع ــب کام ــک مکت - ی
بســپارید؛ اگــر بــه انــدازۀ 20 درصــد خدمــت، 
موفقیــت حاصــل کــرد، آن گاه همــۀ مکاتــب خدمــت 

ــد. ــب کن را تصاح
- میلیون هــا دالــر پــوِل خدمــت بــرای  کتــاب، 
اثاثیــۀ مکتــب، میــز و چوکــی  و ســاختمان، مصــرف 
ــغ را  ــن مبال ــد ای ــده اســت. چــه کســی می توان گردی

ــد؟ پرداخــت نمای

- گذشــته از همــه، موسســۀ خدمــت بــا صداقــت و 
ظرفیتــی کــه دارد، در ۱70 کشــورِ دنیــا مکتب ســاخته 
اســت. کشــور ترکیــه بفرمایــد مکاتــب خدمــت را در 
آن کشــورها کــه معــارِف برتــر دارنــد تصاحــب کنــد، 
ــران  ــراِن وی ــه وی ــا ک ــد. م ــتان بیای ــه افغانس ــد ب بع
ــب  ــارِ مکتب ســوزی و تخری هســتیم و ســال ها گرفت
معــارف، چگونــه جــرأت می کنیــم از اولیــن کســانی 
باشــیم کــه دروازه هــای معــارف را بــر فرزنــداِن خــود 
ببندیــم. مگــر مــا طالــب هســتیم؟ شــاهد هســتید کــه 
از هنــدو و یهــود و نصــارا می خواهیــم بیاینــد و 
ــه  ــه ممکــن اســت ک ــون چگون ــب بســازند. اکن مکت

ــم؟ ــته کنی ــق را بس ــده و موف ــای ساخته ش مکتب ه
ــن مکاتــب  ــِت فعال ســازی ای ــه ظرفیــت و نی - ترکی
ــدک  ــد از ان ــت و بع ــی اس ــأله سیاس ــدارد. مس را ن
ــک  ــن ی ــد. ای ــته می گردن ــب بس ــن مکات ــی، ای زمان

ــت.  ــبهه ناپذیر اس ــی و ش ــر قطع ام
ــامِ تعویــض  ــه ن ــرک ب ــب افغــان ت -  تخریــت مکات
مدیریــت مکتــب، خیانتــی اســت کــه ملت افغانســتان 
ــت و  ــن نی ــید و حس ــد بخش ــاِن آن را نخواه مجری
روابــط نیکــوِی ملــِت مــا بــا بــراداران تــرک کــه مــا 
ــه  ــز لطم ــازند نی ــش دور می س ــت و دان را از معرف

خواهــد یافــت.
ــه کــه از نامــش پیداســت،  ــن مکاتــب همان گون - ای
مکاتــب: افغــان - تــرک اســت... درمدیریــت آن نیــز 
ــد.  ــور دارن ــتانی ها حض ــد افغانس ــش از 50 درص بی
ــتان  ــارف افغانس ــار آن، وزارت مع ــاد و اعم در ایج
ســهیم اســت. چگونــه می شــود دولــت ترکیــه بیایــد 
از وزارت معــارف افغانســتان نیــز نماینده گــی کنــد؟

- انجــام ایــن عمــل، احتمــاالً اعتراضاتــی را در 
ــردم  را  ــه م ــب ک ــن مکات ــه ای ــد آورد. ب ــی خواه پ
ــت،  ــاخته اس ــب س ــایق مکت ــب و ش ــه راغ آگاهان
ــِت  ــرده و بامعرف ــر تحصیل ک ــه گان و قش ــامِ نخب تم
ــت«  ــد و از »خدم ــده قدرمی نگرن ــه دی ــتان ب افغانس
بــرای ایــن خدمــت سپاســگزارند. شــاید بــرای 
ــرای  ــردم ب ــه م ــد ک ــتان ببینیـ ــار در افغانس اولین ب
ــد و  ــا برآین ــه خیابان ه ــی ب ــت و دانای ــب معرف کس
یخــن دولــت را بگیرنــد کــه »چــرا مــا را از آمــوزش 

ــردی؟« ــروم ک مح
ــه در ۱70  ــر ترکی ــه: اگ ــم این ک ــر بازه ــخن آخ - س
ــت  ــرد، آن وق ــب ک ــب را تصاح ــن مکات ــور ای کش
می توانــد بــا افغانســتاِن تشــنۀ معرفــت نیــز در 
ــانی  ــچ انس ــل از آن، هی ــد. قب ــت کن ــاره صحب این ب
ــرد  ــد ک ــی نخواه ــه گی را کمای ــی همیش ــن بدنام ای
ــض  ــام تعوی ــه ن ــب ب ــن مکات ــدِن ای ــته ش ــه بس و ب

ــد داد!  ــت نخواه ــت، رضای مدیری
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شمس آریا

دولت افغانستان طالب نیست! 
سخنی در حمایت از خدماِت مکاتب ِ افغان ـ ترک 



آرین آرون
»آدمـی در جنـگ تغییر نمی کنـد، آدمی پـس از جنگ تغییر 

می کند...« 
می شـود.  قربانـی  بیشـتر  یک طـرف  همـواره  جنـگ  در 
به سـاده گی کنـار  ایـن مسأله یی سـت کـه نمی شـود آن را 
گذاشـت. امـا زمانـی کـه کشـوری بـاالی کشـوری دیگـر 
به خـودِی  خـودش  می فرسـتد،  سـرباز  و  می کنـد  حملـه 
 خـود گویـای همـه چی اسـت و جـای شـکی نمی ماند که 
قاتـل چه کسـانی هسـتند و قربانی چه کسـانی. این مسـأله 
در خصـوص جنگی که ده سـال در افغانسـتان طول کشـید 
ـ جنـگ شـوروی در افغانسـتانـ  و بـه مـرگ، معلولیـت و 
مهاجـرِت صدهـا هـزار تـن انجامیـد و بـا در نظـر گرفتـن 
آمـار قربانی هـا و آسـیب ها، روشـن تر می سـازد کـه قربانی 
»مـا« بوده ایـم. اما گاهی می شـود دگرگونه هـم دید و وقتی 
پـای صحبـت کسـانی کـه عاملیـن قربانـی می پنداریم شـان 
بنشـینم، می بینـم کـه از جنـگ کسـی قهرمـان بر نمی گـردد 
کـه  می بینیـم  برویـم،  مسـأله  عمـق  بـه  بیشـتر  وقتـی  و 
خیلی هایـی کـه قاتـل می پنداشـتیم هـم، بـه نحـوی قربانی 
بوده انـد. ایـن چیزی سـت که در کتـاب تابوت هـای رویین 
می تـوان آن را حـس کـرد. و بخواهـی نخواهـی، یک بـاره 
وقتـی پـای صحبِت ایـن افراد می نشـینیم، می بینیـم که اکثر 
عاملیـن قربانـی، خـود نیـز قربانـی بوده اند. این جاسـت که 
پرسـش پیچیده تـر می شـود کـه اگر کسـانی را که مـا عامل 
می دانیـم، خـود را قربانـی می شـمارند، پـس عامـل چـه 
کسـانی هسـتند؟ ایـن مسأله یی سـت کـه در کنـار جنگ که 
موضـوع اصلـی رمـان تابوت هایـی روییـن را شـکل داده، 
خـودش را در ذهـِن مخاطـب جـا می دهـد. اما بـا خواندن 
بیشـتر، بخواهـی نخواهـی، بخشـی از پاسـخ خـود را نیـز 

می گیریـم. 
امـا بـرای خوانـدن یـک رمـان، نخسـتین مـورد گذشـته از 
همـه مـوارد دیگـر، چگونه گـی ایجـاد رابطه با متن اسـت. 
اگـر یـک رمـان بـه زبانی دیگر نوشـته شـده باشـد، مرحلۀ 
نخسـت همـان بخش ارتبـاط با زبان دوم اسـت. این ارتباط 
ببینیـم چقـدر  امـا زمانـی راحت تـر برقـرار می شـود کـه 
خـوب اسـت کـه می توانیم یک رمـان را با همـان زبانی که 
می گوییـم و می شـنویم، بخوانیـم. و زیبایـی آن امـا زمانـی 
بیشـتر می شـود که بـا گویش رایـج در محـدودۀ جغرافیایی 
زبانی مـان، چیـزی کـه همـه روزه در دور و برمان با آن سـر 

و کار داریـم، بخوانیم. 
در مـورد ترجمـه در ُکل، گفته هـای زیـادی وجـود دارد. 
برخـی آن را همـان "بازآفرینـی یـک اثـر در دِل یـک زبان 
دیگـر" می خواننـد و برخـی آن را همچـون پـل ریکـور: 
بـه  مولـف  رسـاندن  و  مولـف  بـه  خواننـده  "رسـاندن 
خواننـده" می داننـد. برخـی هـم می گویند باید یـک ارتباط 
میـان مخاطـب زباِن برگردان شـدۀ اثـر، آن هم بـا حفظ معنا 
و ظاهـر و باطـن، و متن اصلی ایجاد شـود. از سـوی دیگر، 
می دانیـم کـه گذشـته از ایـن دو تعریـف، همزمـان بـا آن 
رسـالتی هـم خـود مترجـم دارد و آن در نظـر گرفتـِن همه 
جوانـِب معنـای متـن و انتقـال آن به مخاطب اسـت. اگر از 
سـاده ترین تعریـف، پیـاده کـردن یک زبـان در زبـان دیگر، 
هـم بگذریـم، می دانیـم اکثـر زبان هـا نمی توانند به سـاده گی 
در دِل یکدیگـر حـل شـوند و حـاال چـه برسـد بـه این کـه 
معنـای آن را هـم بـا این همـه "کـش و فش" حفـظ کرد و 

نمود. بازآفرینـی 
 یـک اثـر زمانـی کـه به وجـود می آیـد، مرتبـط بـه یـک 

حـوزۀ زبانـِی خـاص و فرهنِگ خاص 
می باشـد و این جاسـت کـه مترجـم را 
دسـت و پابسـته تر هم می سـازد. برای 
همیـن بایـد در نظـر داشـته باشـیم که 
کارِ ترجمه دشـوارتر از آن چیزی سـت 
کـه مـا تصـور می کنیـم. امـا در کتـاب 
تابوت هـای روییـن، آن چـه که بیشـتر 
مخاطـب را بـا متـن آشـتی می دهـد، 
در  مترجـم  کاربـردی  شـیوۀ  همیـن 
انتخـاب زبـان ترجمه اسـت که چیزی 
میان زبان گفتار و نوشـتار زبان سـومی 

را برمی گزینـد؛ یـک زبـان راحت تـر آمیخته بـا گویش های 
رایـج، و ایـن شـیوه در ترجمۀ کتاب، گاهـی راه رفتن روی 
لبـۀ تیـغ را می مانـد. پـل ریکور در کتـاب »دربـارۀ ترجمه« 
نقـل قولـی از آنتوان برمان نویسـندۀ کتـاب »ترجمه و جزء 
کلمـه یـا بیتوتـۀ در دور دسـت« مـی آورد کـه می گویـد: 
"مترجـم در عرصـۀ روانـی، دو خاصیـت متضـاد دارد و 
می خواهـد بـه هـر دو طـرف زور بگویـد؛ زبان خـودش را 
مجبـور به پذیـرش بار اجنبـی کند، زبان دیگـری را مجبور 
بـه تبعیـد خودخواسـته در زبـان مـادر خـودش" کـه ایـن 
مسـأله در مـورد اکثـر ترجمه هـا به خوبی صـدق می کند. با 
ایـن همـه، تعریـف و دیدگاه هـای گوناگونـی کـه در مورد 
ترجمـه آوردم بـرای ایـن اسـت کـه بفهمیم ترجمـه کاری 
دشـوار اسـت و زمانـی کـه مترجم بـا این همه دشـواری که 
پیـش رویـش قـرار دارد، اثـری را بـه ایـن خوبـی برگردان 
می کنـد، کارش قابـل قدر اسـت. آن هم از کتابـی که حاوی 
روایتی سـت کـه مسـیر افغانسـتان را تغییـر داد. چیـزی کـه 
واقعـًا نیـاز بـود بـه مخاطبـان افغانسـتانی اش هـم رسـانده 

شـود و از ایـن زاویـه هـم بـه آن نگاه شـود.
هـر نویسـنده یی در اثـرش، گذشـته از پرداختـن بـه تمـام 
عناصـر داسـتان، به یکـی از عناصرش بیشـتر توجه می کند. 
یکـی  و  توصیـف  روی  دیگـری  دیالوگ هـا،  روی  یکـی 
هـم تمـام تالشـش را می کنـد کـه بـا اسـتفاده از کلمـات 

برجسـته تر  را  داسـتان  درون مایـه  و  موضـوع  ملموس تـر، 
سـویتالنا  روییـن،  تابوت هـای  در  کـه  کاری  بسـازد. 
آلکسـوییچ می کنـد و بیشـتر تمرکـز روی برجسته سـازی 
موضـوع رمانـش کـه همـان جنـگ شـوروی در افغانسـتان 
اسـت، می کنـد. می دانیم سـوای از یک شـهروند افغانسـتان 
هیچ کسـی این گونـه در دل ایـن جنگـی کـه در ایـن کتـاب 
روایـت شـده، آشـنا نیسـت و هیچ کسـی هم از آسـیب آن، 
آن گونـه کـه مـا خبر داریـم، خبر نـدارد. از سـوی دیگر، ما 
واقعـًا نیـاز بـه آگاه شـدن این گونـه رویدادها داریـم. آن هم 
رویـدادی که افغانسـتان را در یک مسـیر دیگر قـرار داد. اما 
همـواره آن چـه کـه  ما از ایـن مسـأله می دانسـتیم، موضوع 
آسـیب هایی بـود کـه خودمـان دیـده بودیـم. این رمـان اما 

می توانـد دیـدگاه خیلی هـا را تغییـر بدهـد و شـاید حتـا به 
نسـلی کـه هنوز ایـن جنگ را با یـک نگاه دیگـر می دیدند، 
کمـک کنـد تا اندکـی دیدگاهـش را تغییر و تلطیـف بدهد.
 تابوت هـای روییـن رمانـی کـه بیانگـر گفته هـای واقعـی 
کسانی سـت کـه همان گونـه کـه در بـاال هـم یـاد کـردم، 
هـم عاملیـن یـک جنگ هسـتند و هـم قربانـی آن. امـا این 
برمی گـردد بـه قضـاوت خواننده کـه در پایان، بـه این افراد 
به خصوص کسـانی کـه فقط دسـتوراتی را اجـرا می کردند، 

بـا چـه نگاهـی می بیننـد. قربانـی یـا عاملیـن قربانی؟
جنـگ همه چیزش وحشـتناک اسـت در این شـکی نیسـت. 
امـا همـواره آن چـه کـه بـه ایـن پدیـده پرداختـه، زوایـای 
گوناگـون دو طـرف یـک قضیـه بـوده اسـت. در جنـگ 
افغانسـتان با شـوروی سـابق هم همین گونه اسـت. همواره 
آن چـه کـه ما از این جنگ گفته ایم و نشـانی مانده؛ گورهای 
بی شـمار، افـراد معلـول، مهاجـرت و گم شـده هایی اند کـه 
میخکـوب  دروازه  بـه  را  سـال ها چشـم خانواده های شـان 
نمودنـد. و بعـد هم نابسـامانی هایی که پـس از آن به وجود 
آمـد. امـا ایـن تمـام آن چیزی کـه از جنگ می ماند نیسـت. 
می دانیـم در ایـن جنـگ بودنـد مردمـی کـه حتـا تـا نیمـۀ 
خـود را در گـور گذاشـتند. همـه می دانیـم در آن جنگ هـا 
چـه چیزهایـی کـه از دسـت ندادیـم. امـا ایـن یـک طـرِف 
قضیـه اسـت. چیـزی اسـت کـه مـا دیده ایـم، خوانده ایـم 

ذهـن  در  و 
داریـم. امـا جنـگ همـواره دو طـرف دارد و چنیـن اسـت 
کـه وقتـی بـه آن سـو سـر می زنیـم، می بینـم طـرف دیگـِر 
آن هـم کـم از ایـن وحشـتناک تر نیسـت؛ به خصـوص وقتی 
کـه کتـاب تابوت هـای رویین نوشـتۀ سـویتالنا الکسـیویچ 
را ورق می زنیـم. نویسـنده در ایـن رمـان، پـای گپ هـای 
شـماری از سـربازان برگشـته از جنـگ و یـا خانواده هـای 
قربانیـاِن جنـگ، نشسـته و خاطرات آن هـا را در قالب رمان 
گنجانیـده و ایـن پـردازش اساسـی آن اسـت کـه دوبـاره 
لحظه به لحظـه جنـگ را از میـان روایـت می توانیـم در ذهِن 

خـود تصویـر کنیم. 
وقتـی در مـورد جنـگ می خوانیـم، می دانیـم کـه آن چه که 

بـه پایـان می رسـد، تاریـخ جنگ اسـت نـه خـود جنگ. و 
جنـگ حتـا بـا آخریـن آدمـی کـه در آن اشـتراک کـرده و 

مـرده هـم به پایـان نمی رسـد. 
از سـوی دیگـر، در خصـوِص رمـان بـا مضمـون جنـگ، 
وضعیـت طـور دیگـری اسـت. شـما بـا تاریـخ سـروکار 
نداریـد، بلکـه بـا برگ هایـی از داسـتان سـر و کار داریـد. 
ایـن چیزی اسـت کـه با دسـت گرفتـن کتاب داسـتان فکر 
می کنیـد. امـا زمانـی ایـن مسـأله ابعـاد دیگـرش را یکـی 
پیـدا  ارزش  تاریخـی  بُعـد  از  مهم تـر  و  می گشـاید  یکـی 
می کنـد کـه بیابیـد تمـام ایـن رویدادهـای داسـتان آن گونه 
کـه معمـول اسـت، زادۀ تخیـل و تفکـر نویسـنده نـه، بلکه 
ایـن قصـه می میرنـد،  ایـن آدم هایـی کـه در  واقعیت انـد. 
همه کسـانی انـد کـه در جنـگ واقعـًا مرده انـد، ایـن یـک 
شـخصیت خلق شـدۀ یک داسـتان نیسـت که نیم تنـه اش را 
درون تابـوت بـه خانواده اش می فرسـتند و نـه هم آن طرف 
شـخصیت داسـتانی کـه آن را تحویـل می گیـرد و گریـه 
می کنـد. ایـن روایـت بـرای هرکسـی کـه از آن جنـگ یک 
برداشـت دیگـر دارد، معنـای دیگـری ایجاد می کنـد. چون 
روایـت، روایـت واقعـی از یـک برهـۀ تاریـخ اسـت که به 
گفتـۀ سـویتالنا الکسـیویچ: »چگونـه می شـود هم زمـان  هم 
تاریـخ را تجربـه کـرد و هم در موردش نوشـت؟ نمی شـود 
هرگوشـه از زنده گـی را، تمـام آن کثافت هسـتی- زیسـتی 

را از پشـت یخـن گرفـت و وارد کتـاب، وارد تاریـخ کـرد، 
بایـد »زمـان را شـکافت« و »روح را شـکار کـرد«.

و ایـن شـکافتن زمـان و شـکار کـردن روح زمانـی آشـکار 
می شـود که شـما پـای قصه های هـر یک از شـخصیت های 
ایـن رمـان می نشـینید. و بعـد همـان پرسـش اسـت که چه 

کسـی قربانـی اسـت و چه کسـی عامل!
در  کـه  هسـتند  کسـانی  رمـان  ایـن  تمـام شـخصیت های 
چـه  و  خواسـته  چـه  بودنـد.  یافتـه  حضـور  افغانسـتان 
ناخواسـته، کشـته بودنـد. چـه خواسـته و چـه ناخواسـته 
شـرور را هـم می شـود دیـد و ناشـرور را هـم. امـا چـه 
بعـد  بکشـی.  بایـد  و  باشـد  جنـگ  وقتـی  می کنـد  فـرق 
مسـأله ایـن اسـت کـه در پایـان چـه چیـزی از ایـن جنگ 
به دسـت مـی آوری. پرسشـی کـه حتـا آن هایـی کـه بـرای 
قهرمان شـدن هـم رفته انـد، نمی تواننـد بپذیرند کـه قهرمان 
برگشـته اند: "... نـه از جنـگ کسـی قهرمـان بر نمی گـردد. 
نمی شـود از آن جـا قهرمـان برگشـت..."  نه این کـه قهرمان 
خـود  شـاید  کـه  جنایتـی  نمی تواننـد  حتـا  بر نمی گردنـد، 
چنـدان در انجـام آن دسـت نداشـته باشـند هم گریبان شـان 
را رهـا نمی کنـد. بـه قـول یکـی از شـخصیت های رمـان: 
در شـفاخانه،  اسـت:  فراموش ناشـدنی  ایـن خاطره یـی  »و 
روی بسـتِر پسـرک افغانـی خرسـک عروسـکی گذاشـتم. 
او خرسـک را بـا دندانـش گرفـت، بـا آن بـازی می کـرد 
و لبخنـد مـی زد، دسـت هایش نبودنـد. سـخنان مـادرش را 
برایـم ترجمـه کردنـد: "روس هـای تـو شـلیک کردنـد. تو 
فرزنـد داری؟ پسـر یا دختـر؟." نفهمیدم در سـخنان او چه 

چیـزی بیشـتر بـود ـ وحشـت یـا بخشـایش؟«
و در مـورد دیگـری، پرسـتاری می خواهد بـه پیرزنی کمک 
کنـد و پیـرزن هـم انـگار می خواهـد بـه او چیـزی بگویـد 
امـا سـرانجام متوجـه می شـود کـه پیـرزن در تـالش اسـت 
تـا بـه روی وی تـف کنـد و ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه 
او تمـام اعضـای خانـواده اش را در بمباردمـان روس هـا از 

است.  داده  دسـت 
در جنـگ تمـام تـالش شـما همیـن اسـت کـه بایـد زنـده 
بمانیـد و ایـن زنـده مانـدن، زمانـی ممکـن اسـت که شـما 
طـرف را بکشـید و ایـن کشـتن، چیزی اسـت کـه بهای آن 
تـا دم مـرگ هـم از ذهـن شـما و از زنده گـی شـما دسـت 
بر نمـی دارد. ایـن هـم بخشـی از گفته هـای سـربازاِن ایـن 
جنـگ اسـت و اعترافـی که هم برای سـرباز و هـم مخاطبی 

کـه آن را می خوانـد، هـر دو تلـخ اسـت. 
مـا از جنـگ بـا شـوروی،  بنـا بـر روایتـی، نزدیـک بـه 
یک میلیـون کشـته و پنـج میلیـون معلـول و آواره و مهاجـر 
داریـم و ایـن فاجعۀ بزرگی سـت کـه نمی تـوان آن را نادیده 
گرفـت. امـا آن طـرف جنگ هـم کسـانی بودند که کشـته و 
معلـول شـدند، چـه گناهـکار چه بی گنـاه. مسـلمًا در جنگ 
ایـن چیزهـا در نظـر گرفتـه نمی شـود، تنها شـمار کشـته ها 
و دو تاریـخ از آن باقـی می مانـد. شـاید خیلی هـا به خاطـر 
آسـیب هایی کـه مـردم افغانسـتان دیدنـد، ایـن زاویه یی که 
نویسـندۀ روس طـرح کـرده را نپسـندند؛ چـون جنگـی که 
در آن این همـه شـهروند روس کشـته و یـا زخمـی شـده، 
بـوده.  هجـوم خودشـان  و  خاطـر حضـور خودشـان  بـه 
قربانـی  و  عامـل  میـان  گفتـم،  کـه  همان گونـه  اکثـراً  امـا 
و  کشـته  ایـن  می گوینـد  بیشترشـان  چـون  باقی مانده انـد. 
کشـته شـدن بـه خاطـر تصمیـم نادرسـِت کسـانی بـود که 
کشـته  این همـه  این سـو  در  کردنـد.  آغـاز  را  ایـن جنـگ 
مانـده کـه ما بارهـا خوانده ایـم، و امـا می خوانیم که آن سـو 
هـم بـرای مـادری کـه فرزنـد بزرگ 
و قدبلنـدی داشـته، تابـوت نیمـۀ قد 
روز  هـر  کـه  فرسـتاده اند  فرزنـدش 
کـه  می بینـم  را  دختـری  گریسـته. 
تنهـا خاطـره اش از پـدرش، عکـس 
سیاه وسـفید اسـت. و مـادر دیگـر که 
هنـوز هـم تصـور می کند کـه تابوت 
فرزنـدش  به جـای  را  کـِس دیگـری 
بـه او فرسـتاده اند.  زنـی کـه بـرای 
شـوهرش، همچنـان داغ دار اسـت. و 
زنـان زیـادی دیگـری کـه همین گونه 
بی آن کـه در جنگـی شـریک باشـند، آسـیب دیده اند. به گفتۀ 
یکـی از مـادراِن سـربازان کشته شـده در این جنـگ: "مردها 
در جنـگ می جنگنـد و زن هـا پـس از جنـگ... مـا پـس از 
جنـگ می جنگیـم..." و این هـا هیـچ ربطـی به سوسیالیسـم 
و جنـگ نداشـتند و ندارنـد و هیـچ آرمانـی بـرای پیروزی 
لنینیسـم و گسـترِش آن هـم نداشـتند. امـا بـرای این که چند 
تـن تصمیـم  گرفتـه بودنـد کـه ایـن اتفـاق بیفتـد، کشـته 
شـدند. بـرای تصامیـم نادرسـت، درسـت ترین آدم هـا هـم 

کشـته می شـوند و ایـن جنـگ اسـت. 
یـک  کامـِل  نیمـۀ  روییـن"  "تابوت هـای  رمـان  واقـع  در 
و  ابهـام  سـایۀ  زیـر  حـال  تـا  انـگار  کـه  اسـت  رویـداد 
طـرف،  دو  قهرمان سـازی های  و  متناقـض  دیدگاه هـای 
نادیـده گرفته شـده بـود. روایـت از جنگی که برای ما شـبیه 
پازلی سـت کـه یـک بخـِش آن را تـازه می یابیـم. و حـاال 
امـا می دانیـم کـه آن چـه در آن جنـگ رخ داده، بزرگ تـر از 
تصـورِ ما در خصوص کشـته شـده ها و آسیب دیده هاسـت. 
چیـزی کـه سـوای دیدگاه هـای تاریخـی و قضاوت هـای 
تاریخـی دوجانبـه صـورت گرفتـه بود. امـا با نشسـتن پای 
صحبت هـای آسـیب دیده های جنـگ، یـک  چیـز را می توان 
در  آدم هـا  این کـه: خوش بخت تریـن  آن  و  فهمیـد  بیشـتر 

جنـگ همان هایـی هسـتند کـه می میرنـد!
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ابوبکر صدیق
مســووالن وزارت صحــت عامــه بــا رد گــزارش ســازمان 
ــاری  ــش بیم ــورد افزای ــه "واچ لیســت " در م ــوم ب موس
بــه  نســبت  بیمــاری  ایــن  کــه  ســرخکانمی گویند 
ــه اســت. ــل مالحظــه یافت ســال های گذشــته کاهــش قاب
نجیــب اهلل صافــی رییــس طــب وقایه یــی وزارت صحــت 
عامــه در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار بــا رد گــزارش 
نهــاد موســوم بــه "واچ لیســت" می گویــد: گــزارش ایــن 

ســازمان اغراق آمیــز اســت. 
ــیون  ــال 20۱۶ واکسیناس ــه در س ــزود ک ــی اف ــای صاف آق
ــرخکان  ــاری س ــین بیم ــمول واکس ــه ش ــی ب دورۀ کودک
ــا، ۴0  ــت. ام ــده اس ــق ش ــور تطبی ــد از کش در ۶0 درص
درصــد دیگــر از تطبیــق ایــن رونــد محــروم مانده اســت. 
در برخــی از ســاحات والیــات دور دســت واکسیناســیون 
نســبتبدامنی، نبــود کلینــک و عــدم عالقمنــدی خانواده هــا 
ــده  ــیون ش ــدن روندواکسیناس ــین،باعثتطبیق نش ــه واکس ب

اســت. 
ــه " واچ  ــوم ب ــازمان موس ــه س ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــودک در  ــون ک ــک میلی ــش از ی ــه بی ــه ک ــت" گفت لیس
ــن  ــد و ای ــج می برن ــاد رن ــۀ ح ــو تغذی ــتان از س افغانس
ــال 20۱5  ــه س ــبت ب ــش را نس ــد افزای ــم ۴0 در ص رق
میــالدی نشــان می دهــد. عــالوه بــر آن، امــراض ســاری 
افزایــش یافتــه اســت و بــه گفتــۀ ســازمان جهانــی 
صحــت، در ســال 20۱5 میــالدی، افغانســتان شــاهد ۱۶۹ 
ــا ســال 20۱۴  ــه در مقایســه ب ــوده ک ــۀ ســرخکان ب واقع

ــد. ــی ده ــان م ــش را نش ــد افزای ــالدی ۱۴۱ در ص می
ــکالت  ــبت مش ــه نس ــان این ک ــا بی ــی ب ــای صاف ــا، آق ام
در برخــی از والیــات رونــد واکسیناســیون از تطبیــق 

ــن  ــه کمپای ــال های ک ــه در س ــد ک ــد، می گوی ــاز می مان ب
آگاهــی دهــی از بیمــاری ســرخکان و ســایر بیماری هــای 
در والیــات صــورت می گیــرد، ســهم گیــری کــودکان در 
ــن بیمــاری  واکسیناســیون بیشــتر می باشــد و واقعــات ای
کمتــر؛ امــا کــودکان تــازه تولــد شــده کــه از ایــن رونــد 
محــروم می مانــد، باعــث افزایــش واقعــات ایــن بیمــاری 
در قریــه و قصبــات می شــود. آمــاری کــه از ایــن 
ــا  ــه هزاره ــده ب ــت ش ــته ثب ــال های گذش ــاری در س بیم

ــد.  ــه می رس واقع
ــات چالش هــا  ــه  و قصب ــی گفــت کــه در قری ــای صاف آق
بــه کمــک محاســن ســفیدان و اهالــی منطقــه تــا انــدازۀ 
ــود  ــکالت وج ــن مش ــم ای ــا بازه ــت؛ ام ــده اس ــل ش ح
ــه  ــد ک ــا نمی گذارن ــا حت ــوارد خانواده ه دارد. دربرخــی م
کودکانشــان واکســین شــوند، در والیــات شــرق و جنوب 
شــرق کشــور کــه مهاجرانــی پاکســتان نیــز حضــور دارند، 
ــرش واکسیناســیون  ــا پذی ــز صحــی وجــود دارد؛ ام مراک
ســرخکان و ســایر واکســین ها از طــرف خانواده هــا 
ــاری  ــات بیم ــاحات واقع ــن س ــاً در ای ــت. بن ــر اس کمت

ــد. ــر می رس ــه نظ ــتر ب بیش
ایــن مســوول وزارت صحــت بــا اشــاره بــه ناامنــی و در 
ــده  ــق نش ــیون در آن تطبی ــد واکسیناس ــه رون ــی ک والیات
ــرق و در  ــوب ش ــرقی و جن ــات ش ــت: والی ــت، گف اس
ســال های اخیــر والیــت کنــدز در شــمال کشــور از 
ــه  ــا ب ــق واکسیناســیون در آن ه ــد تطبی ــد کهرون مناطقی ان
چالــش  روبــرو بــوده  و در حــال حاضــر نیــز ایــن چالش 

ــود دارد. وج
ــود  ــکالت موج ــل مش ــر ح ــه به خاط ــرد ک ــان ک او بی
و  دیــن  عالمــان  رســانه ها،  طریــق  از  را  معلومــات 

ــم  ــرار می دهی ــا ق ــار خانواده ه محاســن ســفیدان در اختی
تــا در رونــد تطبیــق واکسیناســیون ســهیم شــوند. بــرای 
ــه  ــر س ــس از  ه ــا پ ــن چالش ه ــه ای ــل ب ــن راه ح یافت
ــه  ــه ب ــی قری ــن مل ــه "کمپای ــت عام ــال وزارت صح س
ــد.  ــدازی می کن ــاری ســرخکان" را راه ان ــه محــو بیم قری
ــای صــورت  ــا تالش  ه ــه ب ــان این ک ــا بی ــی ب ــای صاف آق
ــی از  ــی در برخ ــب وقایه ی ــردن ط ــی ک ــه در عمل گرفت
ســاحات از مــرگ و میــر کــودکان بــه شــکل چشــم گیری 
جلوگیــر شــده اســت.گفت: در ســروی کــه اخیــراً 
ــر  ــرک و می ــۀ می ــاب مالحظ ــش ق ــه کاه ــورت گرفت ص
ــه در ســال های  ــی ک ــد. در حال ــودکان را نشــان می ده ک
2002 – 2003 از هــزار کــودک زیــر ســن پنج ســال 257 
کــودک از بیمــاری ســرخکان از بیــن می رفــت. یعنــی از 
هــر ۴ کــودک یــک کــودک از بیــن می رفــت. امــا، ایــن 
ــج  ــه 55 کــودک رســیده کــه پن ــم در حــال حاضــر ب رق

ــد. ــان می ده ــش را نش ــر کاه براب
او گفــت کــه در کاهــش مــرگ و میــر کــودکان و تطبیــق 
هم چنــان،  و  رســانه ها  بــه  دسترســی  واکسیناســیون 
ــش  ــگاه ها نق ــب و دانش ــق مکات ــی از طری ــی ده آگاه

ــته اســت. ــی داش مهم
رییــس  یوســفزی  نورالحــق  داکتــر  ایــن  از  پیــش 
ــه  ــات و مراجع ــود امکان ــل، از نب ــت طف ــفاخانه صح ش
بی حــد کــودکان بیمــار بــه ایــن  بیمارســتان  کــه یگانــه 
بیمارســتان کمپلکــس رســمی اســت و در هفــت بخــش 
اساســی مصــروف تــداوی کــودکان اســت ابــراز نگرانــی 

کرده بــود.
آقــای یوســفزی گفتــه کــه مراجعــه بیــش از حد کــودکان 
بیمارکــه روزانــه بــه 700 تــا ۱000 تــن می رســد، 
ــداوی  ــد ت ــوده و رون ــتر ب ــتان بیش ــت بیمارس از ظرفی

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج ــه مش ــودکان را ب ک
ســازمان  در  محقــق  مونــاگان،  کریســتین  هم چنــان، 
بــر  هدفمنــد  حمــالت  کــه  گفتــه    Watch List
تاسیســات طبــی، سیســتم شــکنندۀ صحــی افغانســتان را 
نابــود کــرده اســت و موجــب شــده اســت تــا بســیاری از 
ــه مواظبت هــای حیاتــی طبــی دسترســی  ــان ب غیــر نظامی

ــند. ــته باش نداش
ــودکان  ــالت ک ــن حم ــۀ ای ــاگان، در نتیج ــۀ مون ــه گفت ب
ــان  ــر، زخمی ــرگ و می ــا شــاهد م ــد و "م ــر شــده ان متاث
ــه اســت". ــز شــیوع یافت ــم و بیمــاری نی ــوده ای بیشــتر ب

بــر اســاس ایــن گــزارش ســازمان جهانــی صحــت، ۴.۶ 
میلیــون نفــر بــه شــمول 2.3 میلیــون کــودک در سراســر 
افغانســتان بــه مواظبت هــای جــدی صحــی نیازمنــد 

ــتند. هس
ــرای  ــد ب ــل متح ــت مل ــر معاون ــال، دفت ــن ح در همی
ــات  ــه تلف ــت ک ــزارش داده اس ــا، گ ــا یونام ــتان ی افغانس
ــال 20۱5 در  ــا س ــه ب ــال 20۱۶ در مقایس ــودکان در س ک

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــتان 2۴درص افغانس
ــات  ــر تأسیس ــه ب ــاع حمل ــخنگوی در وزات دف ــا، س ام
طبــی از طــرف نیروهــای امنیتــی را رد کــرده گفتــه  
اســت کــه بــه اســتثنای حملــۀ طیاره هــای امریکایــی بــر 
بیمارســتانی در شــهر کنــدز، "آنــان جــای را نشــان بدهند 
کــه بــر مراکــز صحــی حملــه صــورت گرفتــه اســت". 

گــزارش ســازمان ملــل در بــاره وضعیــت افغانســتان 
ــور  ــن کش ــی ای ــاع امنیت ــت اوض ــد وخام می گوی
ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــرد می ــیافته اســت و نب افزایش
ــه  ــان کــه در ســال 20۱۶ ب افغانســتان و گــروه طالب
ــه  ــان ادام ــال 20۱7 همچن ــود، در س ــیده ب اوج رس

دارد.
ــه  ــود گفت ــزارش خ ــن گ ــل در تازه تری ــازمان مل س
ــت  ــه وخام ــتان در کل رو ب ــت افغانس ــه وضعی ک
ــدود  ــال ح ــک س ــازمان در جریانی ــن س ــوده و ای ب
ــن  ــه ای ــرده ک ــت ک ــی را ثب ــداد امنیت 2۴000 روی
آمــار، افزایــش5 درصــدی را نســبت بــه ســال 20۱5 

نشــان می دهــد.
در گــزارش ســازمان ملــل همچنیــن آمــده اســت در 
ــی در 5  ــای امنیت ــه 50 درصــد از رویداده ــی ک حال
ــا  ــتان رخ داده ام ــرقی افغانس ــی و ش ــت جنوب والی
ــمال و  ــان در ش ــروه طالب ــای گ ــش فعالیت  ه افزای
شــمال شــرقی افغانســتان، نمایانگــر گســترش 

ــت. ــتان اس ــگ در افغانس ــی جن جغرافیای
بــه گفتــه ســازمان ملــل، نیروهــای وابســته بــه گــروه 
موســوم بــه دولــت اســالمی )داعــش( حضــور خود 
را در والیت هــای ننگرهــار، کنــر و نورســتان حفــظ 

ــد. کرده ان
باوجــود  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  گزارش هــا 
ــتان،  ــی افغانس ــای امنیت ــازی نیروه ــات پاکس عملی
خــود  مناطــق  بــه  دوبــاره  داعــش  نیروهــای 

. ند گشــته ا بر
ــه داعــش چهارشــنبه هفتــۀ  افــراد مســلح وابســته ب
ــی ســردار  ــه شــفاخانه نظام گذشــته )۱8 حــوت( ب
محمــد داوود/بیمارســتان۴00 بســتر در کابــل حملــه 
کردنــد کــه در ایــن حملــه 30 نفــر کشــته و بیشــتر 

ــده اند. ــی ش ــر زخم از 50 نف
بــه اســاس گــزارش منتشــر شــده، نیروهــای امنیتــی 
ــل توجهــی  ــا چالش هــای قاب ــان ب افغانســتان همچن

از جملــه ظرفیــت عملیاتــی مواجــه هســتند.
ســازمان ملــل همچنیــن تصریــح کــرده کــه کاســتی 
در زمینه هــای فرمــان و کنتــرل، رهبــری و تــدارکات 
و نــرخ فرســایش بــاال، تاثیــر قابــل توجــه بــر روحیه 

اســتخدام و پایــداری ایــن نیروهــا داشــته اســت.
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د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون مســؤلین 

وايــي، د حکومــت د مرشانــو او د مالتــړ کوونکــو بنســټونو 

ــه  ــه هڅ ــې ب ــته ک ــې ناس ــنبې ورځ ــؤلینو رسه د ش ــه مس ل

وکــړي چــې د ولــي جرګــې او ولســوالیو د شــوراګانو د 

ــړي. ــه ک ــه معلوم ــو نېټ ــو انتخابات راتلونک

ــې  ــدزي د جمع ــه احم ــس نجیب الل ــیون رئی ــه کمېس د دغ

پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې د راتلونکــو انتخاباتــو 

ــررسه  ــه ت ــادي کارون ــړ بنی ــو ل ــې ي ــاره ی ــو لپ ــررسه کول د ت

کــړي او د نــن ورځــې ناســته کــې بــه د انتخاباتــو د نېټــې 

ــه اړه پرېکــړه ويش. پ

ښاغيل احمدزي زیاته کړه:

ــرو، مــوږ هڅــه کــوو  ــاره مجلــس ل ــو لپ "د راتلونکــو ټاکن

چــې د راتلونکــو انتخاباتــو نېټــه د ســبا غونــډې نــه معلــوم 

يش، نــو لــه هغــه وروســته بیــا دغــه نېټــه مــوږ لــه نړیوالــو 

ــوو." ــو رسه رشیک او هېوادوال

ــو  ــیون د معلومات ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

ــه د ولســمرش محمــد ارشف  ــه مخــې دغــه ناســته کــې ب ل

د  عبداللــه،  عبداللــه  رئیــس  اجرائیــه  ترڅنــګ،  غنــي 

ــر  ــې وزی ــش، د مالی ــتیال رسرور دان ــم مرس ــمرش دوی ولس

اکلیــل حکیمــي او د يــو شــمېر مرســته کوونکــو هېوادونــو 

ــامل وي. ــفیران ش س

ټــاکل شــوې وه چــې دغــه ناســته د تېــرې چهارشــنبې پــه 

ورځ تــررسه شــوې وای خــو کابــل کــې پــه رسدار محمــد 

داوود خــان روغتــون بانــدې د خونــړي بریــد لــه املــه چــې 

لســګونه کســان پــه کــې مــړه او ټپيــان شــول دغــه ناســته د 

شــنبې ورځــې تــه وځنــډول شــوه.

دا پــه داســې حــال کــې ده چېڅــو ورځــې وړانــدې د 

ــې  ــر هغ ــيل، ت ــه وی ــو ت ــیون ازادي راډي ــکایتونو کمېس ش

ــه  ــات رامنځت ــټیز اصالح ــې بنس ــام ک ــايت نظ ــې انتخاب چ

نــه يش او د دغــه بهیــر پــر وړانــدې پرتــې تخنیکــې او مــايل 

ســتونزې لېــرې نــه يش د راتلونکــو انتخاباتــو شــفافیت نــه 

ــږي. تضمینې

د  ورکوونکــو  رأی  د  راوســتل،  اصالحاتــو  بنســټیزو  د 

مرکزونــو ټــاکل، پــه وخــت رسه د انتخاباتــو د لېســت 

مشــخص کــول، د رأی ورکونــې د کارتونــو د برخلیــک 

معلومــول او د رأی ورکونــې پروســه کــې د شــفافیت 

رامنځتــه کــول هغــه ســتونزې او ننګونــې دي چــې د دغــه 

ــړې. ــاره ک ــه اش ــد ورت ــیون ویان کمېس

پــه همــدې حــال کــې د انتخاباتــو څخــه د څــار يــو شــمېر 

بنســټونه بیــا انتخابــايت سیســټم کــې پــه اصالحاتــو ټینــګار 

کــوي او د راتلونکــو انتخاباتــو لپــاره د نېټېټــاکل لــه وختــه 

ــي. مخکېګڼ

د اکســینیا د انتخاباتــو اړونــد د مــدين ټولنــې رئیــس جانــداد 

ســپین غر د جمعــې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، ترهغې 

ــالن  ــړی پ ــاره ځانګ ــو لپ ــررسه کول ــو د ت ــې د انتخابات چ

ــو  ــايل وي او د انتخابات ــه خی ــاکل ب ــه وي د نېټوټ ــود ن موج

اعتــاد تــه بــه زیــان ورســوي.

نوموړی وايي:

"کــه دوی پــالن نه لــري، د اصالحاتــو پروګــرام نــه وي او د 

شــفافیت تضمیــن او نــور مســایل نــه وي مشــخص شــوي 

او دوی راځــي د انتخاباتــو نېټــه اعالنــوي نــو دا بــه واقعــي 

ــې او  ــډون د نړیوالېټولن ــه ګ ــمرش پ ــه د ولس ــه وي او دا ب ن

خلکــو قناعــت ترالســه نه کــړي."

ــو  ــد ي ــو کمېســیون بای ــي، د انتخابات ښــاغلی ســپني غر واي

ځانګــړی پــالن ولــري چــې هغــه کــې د اصالحاتــو ټــول 

قدمونــه او د انتخاباتــو اړونــد تخنیکــې مســایل شــامل وي 

چــې د راتلونکــو انتخاباتــو شــفافیت تضمیــن کــړي.

وزارت صحت عامه با رد گزارش واچ لیست:

تلفات ناشی از بیماری سرخکان 5 درصد کاهش یافته است

سازمان ملل متحد: 

اوضـاع امنیتـی افغـانستان وخیـم تر شـده است

احمدزی:

ننشنبه د چارواکو ناسته 

کې به د انتخاباتو نېټه 

معلومه يش
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ورزش

دادگاه قانون اساسی کوریای جنوبی پس از کشمکش چند ماهه در این کشور 
شرق آسیا، باالخره پارک گئون های را به طور رسمی برکنار کرد.

پارک گئون های، رییس جمهور ۶5 سالۀ کوریای جنوبی پیشتر در نهم دسامبر 
قانون  دادگاه  به  رأی  این  که  بود  معلق شده  از سمت خود  پارلمان  رأی  با 

اساسی ارجاع داده شد تا در مورد او تصمیم نهایی گرفته شود.
جنوبی  کوریای  رییس جمهور  اولین  عنوان  به  های  گئون  پارک  برکناری  با 
که از قدرت برکنار می شود، رییس جمهور جدید براساس قانون اساسی باید 

ظرف ۶0 روز انتخاب شود.
پارک گئون های به اتهام سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن شرایط برای 
از  اطالعات،  به  نیز دسترسی  و  معامالت  برخی  انجام  نزدیکان خود جهت 

سوی پارلمان برکنار شد.
روز گذشته نیز هزاران تن در سئول بار دیگر علیه پارک گئون های تظاهرات 

کردند و خواهان برکناری او شدند.
گئون های همچنین متهم است که از رییس مجموعه سامسونگ درخواست 
رشوه کرده تا از او برای ادغام دو شرکت وابسته به سامسونگ، حمایت کند.

سوی  از  بشریت"  علیه  "جنایت  ارتکاب  از  ملل  سازمان  ارشد  مقام  یک 
نیروهای امنیتی میانمار خبر داد.

در  میانمار  امور  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ویژۀ  گزارش گر  لی،  یانگی 
مصاحبه یی گفت، به اعتقاد او، نیروهای دولتی میانمار در برخورد با اقلیت 
آزار  مانند  اقداماتی  مرتکب  کشور  این  راخین  استان  در  روهینجا  مسلمان 
مستمر، تجاوز جنسی و قتل شده اند و الزم است، دولت آن کشور و نهادهای 
بین المللی این موارد را پیگیری کنند. او خواستار آن شده که سازمان ملل یک 

هیأت تحقیق را برای بررسی این مسأله تعیین  کند.
اقلیت قومی روهینجا با حدود یک میلیون جمعیت در میانمار عمدتًا در استان 
راخین در شمال این کشور سکونت دارند، اما دولت میانمار از به رسمیت 
شناختن آن ها به عنوان شهروندان این کشور خودداری می کند و در نتیجه، 
این گروه از حقوق سیاسی و مدنی و حمایت های رایج برای دیگر شهروندان 

میامنمار که اکثراً بودایی هستند، برخوردار نمی شوند.
یانگی لی رسمًا از سازمان ملل خواست یک هیأت تحقیق را برای بررسی 
این  این همه،  با  کند  تعیین  راخین  در  بشریت  علیه  جنایت  ارتکاب  امکان 
نظر  به  بعید  و  نشد  برخوردار  اروپایی  کشورهای  حمایت  از  درخواست 

می رسد که سازمان ملل آن را تصویب کند.
مقامات اروپایی، ضمن ابراز نگرانی در مورد نقض آشکار حقوق مسلمانان 
در میانمار این بهانه را مطرح کرده اند که تعیین چنین هیأتی می تواند موقعیت 
آنگ سان سوچی را در برابر نظامیان تضعیف کند و مانع از پیشبرد برنامه های 

او برای تحکیم دموکراسی در آن کشور شود.

چین با انتشار یک گزارش ساالنه، از نقض حقوق بشر در امریکا انتقاد کرده و 
به آنچه که »مشکالت حقوق بشری وحشت ناک« امریکا خوانده، اعتراض کرد.

چین در گزارش انتقادی خود از وضعیت حقوق بشر امریکا به مواردی نظیر 
افراد،  کردن  زندانی  باالی  سطح  پلیس،  نیروهای  وحشت ناک  سرکوب گری 

تعصب نژادی و سیاست های مالی تبعیض آمیز اشاره کرده است.
به  منتشر شد،  اطالع رسانی شورای چین  دفتر  از سوی  که  این گزارش چین 
نوعی پاسخی است به گزارش ساالنۀ وزارت خارجه امریکا دربارۀ وضعیت 
با انتقاد از نقض حقوق بشر در چین همراه  حقوق بشر در جهان که معموالً 

بوده است.
چین نیز به روال سال های گذشته در گزارش خود از امریکا به سبب این که 
خود را معیار قضاوت دربارۀ وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر خوانده 

و از مشکالت خود چشم پوشی می کند، انتقاد کرد.
در این گزارش با استناد به آمار و حقایق منتشر شده از سوی گروه های حقوق 
مدنی و رسانه های امریکایی از وخامت روابط نژادی در سال 20۱۶ در امریکا 

انتقاد شده است.
در  مردم  در گوش  گلوله  "درحالی که صدای شلیک  است:  گفته  این گزارش 
پشت مجسمۀ آزادی طنین انداز است، وخامت تبعیض نژادی و همچنین نمایش 
که  می دهد  نشان  امریکا  در  مالی  سیاست های  تأثیر  تحت  انتخاباتی  مضحک 
افسانه   یک  می داند  حقوق  این  مدافع  را  خود  که  کشور  این  در  بشر  حقوق 

بیشتر نیست."
این گزارش مشخصًا به مواردی نظیر قتل آلتون استرلینگ و فیالندو کاستیل 

دو سیاه پوست غیرمسلح اشاره دارد که به دست پولیس امریکا کشته شدند.
در این گزارش به رفتار خشن تر نیروهای پولیس امریکا علیه رنگین پوستان به 
نسبت سفیدپوستان اشاره شده است و گفته شده که در زندان ها و در حوزه های 
شغلی و تحصیلی و از نظر سطح درآمد سیاه پوستان و التین تبارها در امریکا 

مورد تبعیض قرار می گیرند.
هم چنین چین در این گزارش در بخش پایانی از نقض فاحش حقوق بشر در 
کشورهای دیگر از سوی امریکا اشاره کرده و به گزارش کشته شدن غیرنظامیان 
اشاره  افغانستان  امریکا در کشورهایی مثل عراق و سوریه و  ارتش  به دست 
کرده است. هم چنین چین از واشنگتن به سبب تعطیل نکردن زندان گوانتانامو 
و همچنین جاسوسی الکترونیک از کشورهای دیگر و اتباع خارجی انتقاد کرد.

در تازه تریــن رده بنــدی فیفــا، افغانســتان بــا 5 پلــه ســقوط، در 
ــت. ــرار گرف ــیا ق ــان و 28 آس ــگاه ۱5۶ جه جای

در جدیدتریــن رده بنــدی منتشــر شــده از ســوی فیفــا، آرژانتیــن بــه 
ــه و ۱۶۴۴  ــل توج ــۀ قاب ــا فاصل ــان ب ــته هم چن ــای گذش ــان ماه ه س
ــا  ــر و ب ــدون تغیی ــز ب ــا نی ــرار دارد و برزیلی ه ــدر ق ــاز در ص امتی
۱53۴ امتیــاز جایــگاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده انــد تــا ســلطۀ 
ــه داشــته باشــد. ــان ادام ــا هم چن ــدی فیف ــر رده بن ــن ب ــکای التی امری

در رتبه هــای بعــدی آلمــان، شــیلی، بلژیــک، فرانســه، کلمبیــا، 
پرتغــال، اروگوئــه و اســپانیا قــرار دارنــد و نکتــۀ جالــب این جاســت 
کــه رتبــۀ هیــچ کــدام از ۱0 تیــم برتــر رده بنــدی نســبت بــه مــاه قبــل 

تغییــری پیــدا نکــرده اســت.
امــا در آســیا، تیــم ملــی ایــران بــا 7۹۴ امتیــاز، علی رغــم یــک پلــه 
ــۀ  ــا در رتب ــان ب ــۀ سی وســوم، هم چن ــن در رتب ــرار گرفت ســقوط و ق

ــرار دارد. ــیایی ق ــای آس اول تیم ه
ــه  ــک پل ــاز و ی ــا ۶۹۱ امتی ــی ب ــای جنوب ــیا کوری ــۀ دوم آس در رتب
ــاز  ــان ۶3۱ امتی ــد از آن، جاپ ــرار دارد. بع ــم ق ــۀ چهل ســقوط در رتب
و یــک رتبــه صعــود جایــگاه پنجــاه و یــک را بــه خــود اختصــاص 
داده و اســترالیا و عربســتان نیــز در رتبه هــای پنجــاه و پنــج و پنجــاه 

و هفــت جهــان قــرار دارنــد.
امــا افغانســتان مــاه گذشــته بــا ۱۹2 امتیــاز در مقــام ۱5۱ام بــود، امــا 
ــا جهانــی  ــازِی دوســتانه ی ایــن امتیازهــا مــاه جــاری بــدون هیــچ ب

بــه ۱72 کاهــش یافتــه اســت.
بــر ایــن اســاس، تیــم فوتبــال کشــور میــان کشــورهای آســیایی مقــام 
28ام را دارد و در میــان کشــورهای جنوب آســیا پــس از هندوســتان 

و مالدیــو مقــام ســوم را از آن خــود کــرده اســت.
ــود،  ــه صع ــا ۹ پل ــورینام ب ــت، س ــاز مثب ــا ۴2 امتی ــو ب بورکینافاس
ــاه  ــای م ــۀ ســقوط، بهترین ه ــی و ۱3 رتب ــاز منف ــا 30 امتی ــار ب میانم

ــد. ــکیل داده ان ــا تش ــی فیف ــگ جهان ــروری را در رنکین آرام فب
ــان،  ــه عــدم برگــزاری بازی هــای مهــم در سراســر جه ــا توجــه ب ب
ــاه  ــا در م ــه، ام ــورت نگرفت ــدی ص ــی در رده بن ــل توجه ــر قاب تغیی
ــام  ــی ج ــی و مقدمات ــای مل ــاد بازی ه ــه ازدی ــه ب ــا توج ــارچ و ب م
ــا  ــدول فیف ــی در ج ــروز تغییرات ــاهد ب ــت ش ــن اس ــی، ممک جهان

ــیم. باش

تیــم فوتســال اطلــس در مســابقۀ پایانــی رقابت هــای روز 
ــام  ــه مق ــازان، ب ــم آینده س ــل تی ــروزی مقاب ــا پی ــل ب زن در کاب

ــت. ــت یاف ــا دس ــن رقابت ه ــی ای قهرمان
ــا  ــن رقابت ه ــدی ای ــدار رده بن ــه در دی ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
نیــز آشــیانه در برابــر عدالــت قــرار گرفــت و در نهایــت تیــم 
ــه  ــروزی ب ــر پی ــر صف ــه دوازده ب ــا نتیج ــت ب ــال عدال فوتس

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــام س ــت آورد و مق دس
ــران  ــال دخت ــم فوتس ــت تی ــور هش ــا حض ــا ب ــن رقابت ه ای
ــل  ــتان در کاب ــال افغانس ــیون فوتب ــال فدراس ــالون فوتس در س
برگــزار شــد. فدراســیون فوتبــال افغانســتان هــدف از برگــزاری 
روز  مــارچ  هشــتم  از  گرامی داشــت  را  رقابت هــا  ایــن 

ــت. ــرده اس ــالم ک ــان جهــان اع ــته گی زن هم بس

رییس جمهور کوریای جنوبی 

رسمًا از قدرت برکنار شد!

سازمان ملل:

نیروهای دولتی میانمار مرتکب جنایت 
علیه بشریت شده اند

انتشار گزارش ساالنۀ 
چین دربارۀ نقض حقوق بشر توسط امریکا

فوتبال افغانستان 5 پله سقوط کرد!

تیم اطلس قهرمان 
رقابت های روز زن در کابل شد

سیامک هروی

جلد  گلبدین حکمتیار صدوهژده  خواندم  که  دیروز  از 
کتاب نوشته و قرار است به زودی این کتاب ها در کابل 
رونمایی شوند، در شوک به سر می برم. مگر ممکن است 
در پهلوی رهبری جنگ، انتحار، چور، غنیمت، چانه زدن، تمویل، تجهیز 
و گریز از این سوراخ به آن سوراخ، مجالی برای نوشتن باشد؟ گیرم 
که باشد باز این الشخور که تمام عمر سر و کارش با راکت، خون و 
باروت بوده چه خواهد نوشت؟ دعوت و ترغیب به هم زیستی و اخوت 
بازسازی، صلح  تعالی،  و  ترقی  به  کشور  رسیدن  راه های  برادری؟  و 
خشونت،  محو  بشریت،  نجات  زیست،  محیط  بین المللی،  و  داخلی 

حقوق بشر، آزادی زنان... چه؟
دل من خوش بود که تا حال نویسندگی در افغانستان به گند کشیده 
کفتارها  به دست گرگ ها و  این عرصه هم آهسته آهسته  نشده است، 

می افتد...

عزیز آریافر

وقتی برگ زمان برگردد
تاریخ واقعی اشخاص و جریان ها در زمان حضور آن ها 
و یا آیندٔه قریب پس از مرگ آنان نوشته نمی شود، چون 
و  عوام پیشتیبان  و  کاسه لیس  و  وندگیر  شبه روشن فکراِن  برهه  این  در 
عاشق چشم بستٔه این اشخاص به کسی اجازٔه نقد و تاریخ نویسی مبتنی 

بر واقعیِت واقعیت را نمی دهند، اما خود از دیوها فرشته می سازند.
رغم  به  افتید؛  فرو  آسیاب ها  از  آب ها  و  برگشت  زمان  برگ  وقتی 
تاریخ نویسی رسمی و استعماری، تاریخ نویسان واقعی فرا می رسند و 
به  نسبت  مردم  تخلیات  مزرعٔه  راستی آزمایی،  و  واقع گرایی  داس  با 
اشخاص و شخصیت ها را می روند و آنگاه معلوم می شود که کی، کی 
انگشت شمار در زمان حیات و قدرت چنین  افراد  برخی  بوده است! 
جریان ها و رهبران آن ها ماهیت آن ها را می دانند و برای روشن سازی 
به  این جریان ها  از  دلیل حمایت عوام  به  اما  واقعیت تالش می کنند، 
علت جهالت و احساس گرایی، پشتیبانی کافی برای تعریف عوام پسند، 
واقعیت ها را نمی یابند و سرانجام یا سرکوب و یا مجبور به عزلت نشینی 

می شوند.
هیچ  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  که  دارد  وجود  ثابت  چیز  یک  اما 

فرشته یی وجود ندارد!

كاوه آهنگر

یعنــی رهبــران حکومــت وحــدت ملــی آقایــان اشــرف 
غنــی و عبــداهلل عبــداهلل همــراه بــا جنــاب عالــی 
امنیتی شــان  کابینــۀ  و  اتمــر!  حنیــف  واالحضــرت 
چگونــه بــا مــردم روبــه رو خواهنــد شــد؟ مثــال اینــان مثــال همــان 
موش هــای اســت کــه در اعمــاق زمیــن بــرای خــود خانــه و 
النــه ســاخته اند و از این کــه در بیــرون چــی می گــذرد، هرگــز 
خبــر ندارنــد. اینــان وقتــی از یــک نقطــه بــه نقطــۀ دیگــر در شــهر 
امــن  بــرای خــود دهلیزهــای  می رونــد، هماننــد آن موش هــا 

می ســازند تــا کســی مزاحم شــان نشــود.
یــا  می ترســیدند،  اگــر  زیــرا  نمی ترســند؛  خداونــد  از  اینــان 
ــدون  ــد ب ــر بخواهن ــه اگ ــد ک ــردم می کردن ــن م ــال ای ــه ح کاری ب
شــک می تواننــد انجــام بدهنــد و یــا هــم بــرای این کــه بــار 
ــردم  ــدا و م ــزد خ ــردد و ن ــتر نگ ــتر و بیش ــان بیش مسوولیت های ش
بیــش از ایــن گناهــکار نگردنــد، از مشــاغل خــود کنــاره می گرفتنــد 
ــی ِگل  ــه گوی ــد ک ــان موجوداتی ان ــد. این ــش می رفتن ــی کار خوی و پ
وجودشــان را بــا حــرص بــه قــدرت سرشــته باشــند، اینــان تــا زمانــی 
ــان  ــود گــردد، هم چن ــن ملــت هــم کشــته و ناب ــرد ای ــن ف کــه آخری
خواهنــد  ادامــه  خویــش  عوام فریبی هــای  و  یاوه گویی هــا  بــه 
داد و بــا چیــغ و فریــاد و مشــت های گــره کرده یــی میان تهــی 
ــی  ــد داد و ه ــه خواهن ــاق ادام ــه الف و پت ــو ب ــوان فضل ــان پهل چون
غــر خواهنــد زد کــه مــا غیــرت داریــم و شــیر هســتیم و دشــمنان را 

می خوریــم.
ــۀ بیمارســتان محمــد داوود را مغفــرت کنــد  ــد شــهدای حادث خداون
و زخمیــان را شــفای عاجــل نصیــب فرمایــد و مــا مــردم را از شــر 
حــکام جاهــل و غافــل و طالبــان و تروریســتان ظالــم نجــات بدهــد.

بهار مهر

ضرورت تغییر رهبری 
ــویم  ــک می ش ــگ نزدی ــل جن ــه فص ــی ب ــا در حال م
کــه ســطوح رهبــری نیروهــای ملــی دفاعــی و امنیتــی، 
فاقــد ابتــکار  و ظرفیــت مدیریتــی ایــن نهادهاانــد و در بیــش از دو 
ســال گذشــته هــزاران ســرباز دلیــر مــا در اثــر ناکاره گــی و مدیریــت 
ــا  ــا تنه ــن آدم ه ــد. ای ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــا ج ــالم آن ه ناس
ــد و  ــرال فاس ــا جن ــن  و ده ــا، معاونی ــه معین ه ــتند، بلک وزرا نیس
ــرده و  ــه ک ــی را قبال ــی و امنیت ــد دفاع ــب بلن ــه مناص ــد ک ناالیقی ان
ــظ و انباشــت  ــر حف ــزی ب ــر چی ــد و بیشــتر از ه ــه ارث برده ان ــا ب ی

می اندیشــند. بادآوردۀشــان  ثروت هــای 
رهبــری حکومــت افغانســتان صرفــًا بــا ایجــاد تغییــرات اساســی در 

ــرد. ــر شــدن اوضــاع را بگی ــو بدت ــد جل ــن نهادهــا می توان ای

فیـسبـوک نـــامــه
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هارون مجیدی
خاطــرات  از  مجموعه یــی  کــه  پیوســته  پاره هــای 
پنج شــنبه)۱۹  روز  بــه  اســت،  بیگانــه  رحمــت اهلل 
ــی و  ــتان رونمای ــبز افغانس ــد س ــر رون ــوت( در دفت ح

ــد. ــی ش بررس
ــدازی شــده  ــه همیــن مناســبت راه ان در محفلــی کــه ب
ــی،  ــی، سیاس ــاالن فرهنگ ــماری از فع ــود، در آن ش ب
ــد. ــرده بودن ــتراک ک ــجویان اش ــران و دانش پژوهش گ

بــه گفتــۀ منتقــدان، نویســندۀ کتــاب پاره هــای پیوســته 
تــالش کــرده اســت کــه خاطراتــش را بــه زبــان ســاده 

و روان بیــان کنــد.
منتقــدان بــه ایــن بــاور انــد کــه بــا خوانــدن پاره هــای 
ــی،  ــایل سیاس ــی از مس ــا برخ ــو ب ــته، از یک س پیوس
اجتماعــی و فرهنگــی سی ســال گذشــتۀ کشــور آشــنا 
می شــویم و از جانــب دیگــر، بــا نــکات مهــم نیــز بــر 
ــه عرصــۀ سیاســت  ــرای کســانی کــه ب ــم و ب می خوری
عالقه منــدی دارنــد و هم چنــان بــرای آنانــی کــه 
ــای  ــخ و رویداده ــارۀ تاری ــد درب ــده می خواهن در آین
ــع بســیار خــوب و  ــد، منب گذشــته کشــور تحقیــق کنن

ــد. ــد باش ــاد می توان ــل اعتم قاب
امــراهلل صالــح، رییــس رونــد ســبز افغانســتان در آغــاز 
ــرای  ــه ب ــه رحمــت اهلل بیگان ــت، ســبکی ک ــل گف محف
ــرده،  ــاب ک ــاب انتخ ــن کت ــش در ای ــت خاطرات روای

ــه خودشــان اســت. منحصــر ب
بــه گفتــۀ آقــای صالــح: »پاره هــای پیوســته« بــه 
نحــوی واقعه نــگاری اســت و بــا نــگاه ژرف و عمیــق 
و بــا ظرافت هــا و الیه هایــی کــه اکثریــت مــا توانایــی 
دیــدن آن را نداریــم و یــا اگــر می بینیــم توانایــی 

ــم. ــی نداری ــه زیبای ــش را ب روایت
رییــس رونــد ســبز افغانســتان گفــت: ایــن اثــر 
باگذشــت هــر روز ارزش بیشــتر پیــدا می کنــد، چــون 
بــا بخــش زیــادی از ایــن خاطــرات و روایت هــا 
ــق  ــه از در خل ــلی ک ــم و نس ــه می گیری ــتر فاصل بیش
ــه دالیــل گوناگــون  ایــن خاطــرات نقــش داشــته اند، ب

از صحنــه بیــرون می رونــد.
ــح: تاریخــی کــه در چهــل ســال  ــه گفتــۀ آقــای صال ب
اخیــر در افغانســتان نوشــته شــده، توانایــی اندکــی برای 
گــره زدن خواننــده گان بــا اتفاقاتــی کــه افتــاده را دارنــد 
ــت  ــی اس ــه گونه ی ــه ب ــای بیگان ــای آق ــا روایت ه و ام
کــه خواننــده یــا بــا شــخصیت ها آشــنا می شــود و یــا 
ــا محیطــی کــه روایــت از آن برخاســته بیشــتر آشــنا  ب
ــا  ــه تماش ــمانش ب ــش چش ــوادث را پی ــود و ح می ش

می گیــرد.
در ایــن حــال، جاویــد فرهــاد، منتقــد و شــاعر و 
ــت:  ــخنانی گف ــل در س ــن محف ــخنرانان ای ــی از س یک
ــک  ــه در ی ــی ک ــر حوادث ــته، روایت گ ــای پیوس پاره ه
تسلســل از لحــاظ محتــوا در برگیرنــدۀ مــوارد مختلــف 
اســت و احســاس می شــود کــه گزینــش در ایــن 

مجموعــه گنجانیــده شــده اند.
ــن  ــای ای ــی از ویژه گی ه ــاد: یک ــای فره ــۀ آق ــه گفت ب
کتــاب تســجیل رویدادهایــی اســت کــه اتفاق انــد 
یــک راوی هیــچ وقتــی  عنــوان  بــه  نویســنده  و 
ــم  ــر مه ــی از عناص ــن یک ــد و ای ــی نمی کن محورگرای

اســت. واقعه نــگاری 
آقــای فرهــاد در ادامــۀ ســخنانش گفــت: "مــن شــماری 
از کتاب هــای خاطــرات کــه در دو دهــۀ اخیــر نوشــته 
شــده اند را خوانــده ام، خیلــی از نویســنده گان ایــن 
ــده  ــا خوانن ــد، ام ــگفت گفته ان ــای ش ــا دروغ ه کتاب ه
را در روایت هایــش  بیگانــه  صمیمــت و صداقــت 

حــس می کنــد."
ــته«  ــای پیوس ــاب »پاره ه ــاد: کت ــای فره ــۀ آق ــه گفت ب
می توانــد یکــی از بهتریــن منابــع بــرای نوشــتن 
ــی،  ــت. ساده نویس ــتان اس ــۀ افغانس ــد ده ــخ چن تاری
دیگــر  ویژه گی هــای  از  بی ادعایــی  و  یک دســت 

ــد. ــای فرهادان ــۀ آق ــه گفت ــته« ب ــای پیوس »پاره ه
ــوول  ــر مس ــی، مدی ــری پریان ــن، نظ ــا ای ــان ب همزم
محفــل  ســخنرانان  از  یکــی  و  مانــدگار  روزنامــۀ 
ــی  ــت: یک ــته« گف ــای پیوس ــاب »پاره ه ــی کت رونمای
ــود دارد،  ــه در خ ــای بیگان ــه کار آق ــن هایی ک از ُحس
ایــن اســت کــه بــرای هم نســالنش یــاد می دهــد 
تــا چگونــه خــود را بعــد از مــرگ مانــدگار ســازند و 

ــد. ــال ده ــروزی انتق ــل ام ــه نس ــع را ب وقای
ــته«  ــای پیوس ــاب »پاره ه ــی: کت ــای پریان ــۀ آق ــه گفت ب
می توانــد سرمشــقی بــرای روایــت کســانی باشــد کــه 
ــته اند و  ــش داش ــر نق ــۀ اخی ــن ده ــوادث چندی در ح
ــتان را  ــی افغانس ــود تاریخ نویس ــرات خ ــتن خاط نوش

ــد. کمــک کنن
مدیــر مســوول روزنامــۀ مانــدگار هم چنــان بیــان 
داشــت: تاریــخ افغانســتان در نبــود خاطــرات کســانی 
ــف  ــته اند، تحری ــش داش ــا نق ــاد ُرخ داده ــه در ایج ک

شــده و مــا بــا تاریــخ جعلــی روبــه رو هســتیم و ایــن 
ــا جعــل و تقلــب  ســرزمین در بخش هــای گوناگــون ب

ــه اســت. خــو گرفت
آیینــه داری  کــه  داشــت  اظهــار  پریانــی  آقــای 
ــادگار  ــه ی ــخصیت ها ب ــهم ش ــا س ــا ب ــا تنه واقعیت ه
گذاشــته شــود و تاریخ نــگاران بــا اتــکا بــه ایــن منابــع 
می تواننــد روایــت درســتی از تاریــخ را بنویســند.

در  نویســنده  روایت گــری  نیــز  پریانــی  آقــای 
»پاره هــای پیوســته« را خالصانــه گفتــه و خاطــر نشــان 
ــته از  ــوده و توانس ــن ب ــر امی ــنده روایت گ ــرد: نویس ک

ــود. ــه در ش ــتی ب ــه درس ــا ب ــان روایت ه ــدۀ بی عه
در حیــن حــال، مجیــب مهــرداد، شــاعر و ســخنگوی 
ــه  ــد ب ــه در پیون ــل ک ــن محف ــارف در ای وزارت مع
ــه  ــت: حافظ ــرد، گف ــت می ک ــی صحب ــۀ جمع حافظ
ــده  ــش برازن ــی نق ــی و مل ــجام جمع ــی در انس جمع
الهام بخــش ایجــاد هم دگرپذیــری در میــان  دارد و 

می شــود. شــهروندان 

ــت  ــتن و روای ــا نوش ــی ب ــۀ جمع ــۀ او: حافظ ــه گفت ب
ــس  ــه در شــرایط خاصــی نف ــی ک ــرات چهره های خاط
ــدا  ــت پی ــوی درس ــمت و س ــد س ــیده اند، می توان کش

ــد. ــدا کن کــرده و اســتمرار پی
و  آریان فــر  شــمس الحق  داکتــر  هــم،  ســویی  از 
عبدالحفیــظ منصــور منتقــدان دیگــر ایــن محفــل 
ــی و  ــت خاطره نویس ــه اهمی ــد ب ــه در پیون ــد ک بودن
ــرده و  ــد ک ــع تأکی ــای درســت از وقای ایجــاد روایت ه
گفتنــد کــه نوشــتن خاطــرات زمینــۀ ایجــاد گفتمان هــا 
ــر در  ــای حاض ــهروندان و ملت ه ــش ش ــد و نق می کن

حــوادث را برجســته می ســازد.
گفتنی ســت کــه آقــای بیگانــه در ایــن کتــاب 38 پــاره  
ــرۀ  ــر خاط ــت. در ه ــته اس ــود را نوش ــرات خ از خاط
ــارۀ از  ــت، پ ــده اس ــته ش ــه نوش ــن مجموع ــه در ای ک
تاریــخ  کشــور را می تــوان در آن خوانــد. تاریخــی کــه 
ــه رو اســت و دشــوار  ــاد روب ــراز و فرودهــای زی ــا ف ب

ــی،  ــدا کن ــی پی ــان آن بتوان ــا را از می ــت واقعیت ه اس
امــا در خاطــرات او واقعیت هــای بســیار نهفتــه اســت.
رحمــت اهلل بیگانــه در هفتم جــوزای ۱3۴0 خورشــیدی 
ــن و  ــا آمــده و آموزش هــای آغازی ــه دنی در پنجشــیر ب

رســمی خــود را در کابــل بــه بــه ســر رســانده اســت.
رادیــو  ادارۀ  در  درازی  ســال های  بیگانــه  آقــای 
ــد،  ــام مجاه ــۀ پی ــتان، هفته نام ــی افغانس ــون مل تلویزی
وزارت عدلیــه، روزنامــۀ دریــز و وزارت اطالعــات 
ــی  ــبکۀ رادیوی ــذار ش ــرده و بنیان گ ــگ کار ک و فرهن
ــس  ــوان ریی ــه عن ــاًل ب ــد و فع ــز می باش ــوزگار نی آم
عمومــی رادیــو تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی مصــروف 

ــت. ــت اس خدم
نمــای بهتــر، دیــروز و امــروز رادیــو تلویزیــون تعلیمی 
ــون آموزشــی در افغانســتان  ــو تلویزی ــی و رادی و تربیت
از  رســاله های دیگــر آقــای بیگانــه اســت کــه پیــش از 

ــه نشــر رســیده اند. ــن، ب ای
 

پاره های پیوسته رونمایی شد از سالروز شهادت 
موالنا سیدخیلی در پروان 

بزرگ داشت شد

عبدالرحمــن  موالنــا  شــهادت  ســالروز  از ششــمین 
ســیدخیلی فرمانــده ارشــد جهــاد و مقاومــت در پــروان 

آمــد.  به عمــل  گرامی داشــت 
در ایــن مراســم کــه دیروز)جمعــه 20 حــوت( بــا 
حضــور صدهاتــن در مرکــز پــروان برگــزار شــده بــود، 
ســخنرانان موالنــا ســیدخیلی را فرمانــدۀ نتــرس و دالور 
خواندنــد و کارنامه هــای او را در دوره هــای جهــاد و 

ــتودند.  ــت س مقاوم
در ایــن مراســم رییــس اجرایــی حکومــت گفــت 
کــه شــهید ســیدخیلی الگــوی شــهامت، قهرمانــی، 
ــهادت اش  ــان ش ــا زم ــود و ت ــارزه ب ــتی و مب وطن دوس
ــد. ــور رزمی ــاع از کش ــرای دف ــان ب ــا ایم ــتوار و ب اس

او عــالوه کــرد: نقــش شــهید دگــر جنــرال ســیدخیلی در 
دوران جهــاد و مقامــت نیــز برجســته و تاثیرگــذار بــود. 
ــخ  ــردم و تاری ــب م ــگاه او در قل ــر جای ــن خاط ــه ای ب

ــد. ــدان می باش ــدگار و جاوی ــور مان کش
عبــداهلل عبــداهلل اظهــار داشــت: هرچنــد برخی هــا در پــی 
ــند؛  ــه می باش ــن از صحن ــارزدن مجاهدی ــف و کن تضعی
امــا هرگــز بــه ایــن هدف شــان نمی رســند. چراکــه 
ــان،  ــت زب ــر داش ــدون در نظ ــتان ب ــوام افغانس ــه  اق هم
ــن  ــت و مجاهدی ــاد و مقاوم ــاره جه ــه درب ــوم و منطق ق

وحدت نظــر دارنــد.
او افــزود کــه نقــش مجاهدیــن در گذشــته و حــال 
بــرای تأمیــن امنیــت، دفــاع از تمامیــت ارضــی و ثبــات 

ــت. ــکار اس ــل ان ــتان غیرقاب افغانس
در ایــن مراســم برخــی از فرماندهــان و اعضــای خانــوادۀ 

جنــرال ســیدخیلی ســخنرانی کردند.
فرزنــد ارشــد شــهید ســیدخیلی خواهــان وحــدت میــان 

مجاهدیــن شــد.
ــا  ــبت ب ــن مناس ــه همی ــعود ب ــهید مس ــاد ش ــس بنی ریی
نشــر اعالمیه یــی گفتــه اســت: "نظامی گــر باوقــاری 
ــردی،  ــری، جوانم ــت دلی ــک جه ــیمایش از ی ــه از س ک
سرســپرده گی و آزاده گــی درخشــش داشــت و از جهتــی 
هــم پاکبــازی، افتادگــی، مناعــت و بــی آالیشــی تجلــی 

می کــرد.
ازیــاران باوفــای قهرمــان ملی، از ســنگرداران سنگرشــکن 
میــدان هــای معرکــه هـــا، از مجاهــدان اصغــر و اکبــر و 
از جانبــازان دفــاع ایــن ســرزمین، نامــش بــرای همیشــه 

جاویدانــه اســت.
بــا دیدنــش در هروضعیــت و شــرایطی اســتوار میشــدی، 
ــی و احســاس نزدیکــی و  ــه میگرفت ــدش روحی ــا لبخن ب

گرمــی میکــردی.
بــرادر  ایــن  شــهادت  ســالیاد  آســتانۀ ششــمین  در 
ســرافراز، مومــن متدیــن، از پرچمــداران راســتین جهــاد 
بــه  پُرفتوحــش دعامی نمائیــم،  بــرروح  مقاومــت،  و 
ــدرش  ــوادۀ گرانق ــه خان ــعود ب ــهید مس ــاد ش ــت بنی نیاب
همدلــی داریــم و بــه یــاران و وابســتگان ایــن شــهید راه 

خــدا و مــردم توفیــق روزگار می طلبیــم.
موالنــا ســیدخیلی شــش ســال پیــش در والیــت کنــدز در 

نتیجــۀ یــک حملــۀ انتحــاری به شــهادت رســید.
ــهید  ــاران ش ــن ی ــا وفاتری ــن و ب ــی از نامدارتری او یک

ــود.  ــور ب ــی کش ــان مل ــعود قهرم ــاه مس احمدش
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