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افزایش تهدیدهای طالبان در والیت های غربی کشور

در سه ماه گذشته بیش از 560
غیرنظامـی کشته و زخمـی شده اند

در ایلن اواخلر، حملات طالبلان در والیت هلای هلرات، بادغیلس، فلراه و غلور سلیر صعلودی را بله خلود گرفته اسلت. حملات طالبان بر 
والیت هلای غربلی افغانسلتان نشلان می دهلد کله طالبلان رویلای تصلرف جغرافیلای بیش تلر را در سلر می پرورانند.

 ملروری بلر رویدادهلای امنیتلی، نشلان می دهلد کله طالبلان توانایلی نیروهای افغلان را در غرب کشلور به چاللش کشلیده اند و تلفاتی به 
ایلن نیروهلا وارد کرده اند.

بلا افزایلش حملات طالبلان، نلوراهلل قلادری، روز پنج شلنبه ی هفتله ی گذشلته از ِسلَمت قلول اردوی 207 ظفر بلر کنار شلد و به جایش 
فضلل محملد جنبلش، گماشلته شلد. تا چند وقلت دیگلر توانایی مدیریلت بحلران امنیتی فرمانلده ی...
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بیداری از یک فریب
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ساقی دختران
دانشجوی شیشه ای شدم

آفتاب دیگر به لب نرده های بی رنگ پل سوخته رسیده بود و  به جمعیت 
رهگذر از روی این پل هر لحظه داشت، افزوده می شد و بوق ممتد 

موترهای کاستر روی پل که صف کشیده بودند برای سوارکردن دختران و 
پسران دانشجو و کارگران و کارمندان مرا در خود...

صفحه 3

دردسـرهای
یک مهاجر 

از آخر برای تان قصه می کنم؛ مغازه ی خودم بودم که تلفن آمد. خواهر 
خانمم آمده بود خانه ی ما و دستور رسید بیا خانه. از فرمانداری به باجناقم 
زنگ زده بودند که خانمت هر طور شده امروز باید بیاید این جا و توضیح 

دهد که چرا با خبرگزاری مصاحبه و جنجال...

صفحه 4

شالق و جریمه ی نقدی
به جرم استفاده از سیم کارت سالم

»نزدیک به یک کیلومتری ولسوالی امام صاحب کندوز رسیده بودیم که دو 
موترسایکل که چهار نفر در آن سوار بودند از سرک فرعی به سرک اصلی 
رسیدن. به رفیقایم گفتم که طالب استن؛ گفتن نه شاید اربکی ها باشن.« 

ترسی که از طالبان در دل احمد »نام مستعار«...

صفحه 8

سرنوشت نامعلوم500 دستگاه
بایومتریک در انتخابات پیش رو

هرچند پیش از این گزارش هایی به نشر رسیده بود که پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، برخی از دستگاه های بایومتریک به سرقت رفته 
است؛ اما این گزارش ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید نشده بود. 
به تازگی مسؤوالن این کمیسیون در گفت وگو با روزنامه ی صبح کابل تایید 

می کنند که از مجموع 22 هزار دستگاه بایومتریک، 500 دستگاه یا به سرقت 
رفته و یا هم تخریب...

صفحه 5 اعتراض به حمله ی طالبان؛
»جهان به کودکان مجروح فکر کند« 

در حمله ی روز دوشنبه ی طالبان در کابل، بیش از 50 دانش آموزش زخمی 
شدند. این حمله بزرگ ترین حمله ی انفجاری در سال جاری بود که اکثریت 
قربانیان آن کودکان و زنان بودند. این مسأله تیتر خبر و تحلیل روزنامه های 
افغانستان در روز گذشته بود. بازتاب آن برای طالبان محکومیت و نفرین 

بیش تر بود. این حمله که همزمان با نشست صلح در قطر انجام شد، انتقاد از 
روند صلح و سیاست اشرف غنی با طالبان را که چندی...

صفحه 3

معاونان اول و دوم مجلس 
نمایندگان انتخاب شد

صبح کابل

اعضللای مجلللس نماینللدگان سللرانجام پللس از سلله روز، 
موفللق شللدند کلله معللاون اول و دوم هیللأت اداری ایللن 

مجلللس را انتخللاب کننللد.
انتخابللات هیللأت اداری مجلللس نماینللدگان، روز سه شللنبه 
)11سللرطان(، برگللزار شللد و امیرخللان یللار، بللا کسللب 131 
رأی تاییللد، به عنللوان معللاون اول و احمدشللاه رمضللان، 
بللا کسللب 119 رای تاییللد، به عنللوان معللاون دوم ایللن 

مجلللس انتخللاب شللدند.
همچنللان در انتخاباتللی کلله بللرای تعییللن منشللی و نایللب 
منشللی مجلللس نماینللدگان برگللزار شللد، هیللچ کللدام از 
نامللزدان نتوانسللتند بللا کسللب رأی کافللی ایللن بلله ایللن دو 

سللمت راه یابنللد.
از حللق رأی خللود  نماینللده  انتخابللات، 236  ایللن  در 
اسللتفاده کردنللد و هللر نامللزد بللرای برنللده شللدن، بلله 119 

رأی تاییللد نیللاز داشللت.
قللرار اسللت بللرای انتخللاب منشللی و نایللب منشللی مجلللس 
نماینللدگان، در روزهللای آینللده بللرای بللار سللوم صنللدوق 

گذاشللته شللود.
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در میان سه ماه گذشته، ماه جوزا خونین ترین ماه برای افراد 
غیرنظامی در افغانستان بوده است. در ماه جواز 97 غیرنظامی 

کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شده اند.
حماتی که بیش ترین قربانی را از غیرنظامیان در ماه جوزا 
والیت  فیروزکوه  مربوطات  در  طالبان  حمله ی  است؛  گرفته 

کشته  نظامی  غیر   32( والیت  این  دولت یار  ولسوالی  و  غور 
دانشگاه  ورودی  دروازه  در  انتحاری  حمله ی  زخمی(،   56 و 
نظامی مارشال فهیم در کابل )15 غیر نظامی کشته و 18 
و  اوقاف  و  حج  نقلیه ی  وسایط  دادن  قرار  هدف  و  زخمی( 
ماین  توسط  کابل  در  ربانی  شهید  دانشگاه  دانشجویان 

مقناطیسی )15 غیرنظامی کشته و 18 زخمی(، بوده است. 
به همین ترتیب در ماه ثور، تعداد کشته شدگان غیرنظامیان 
ماه  و در ده روز نخست  تعداد زخمیان 112 تن  و  42 تن 
سرطان، 23 غیرنظامی کشته شده و 145 تن دیگر زخمی 

شده اند.
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رییلس جمهلور امریلکا، گفته اسلت کله اگلر نظامیلان خارجی 
از افغانسلتان خلارج شلوند، ایلن کشلور، بله دانشلگاهی بلرای 
تروریسلت ها تبدیلل خواهلد شلد. ایلن سلخن از سلوی آقلای 
خواهلد  حسلاب  بله  جهلان  بلرای  جلدی ای  هشلدار  تراملپ، 
می آملد و بله گونله ای می تواند زمینه ی این باشلد کله حکومت 
افغانسلتان و ملردم ایلن کشلور سلعی کننلد تلا از کشلورهای 
قدرت منلد و دخیلل در تسهیل سلازی زمینله ی گفت وگوهلای 
صللح افغانسلتان، تدابیلر الزم را در مذاکرات شلان، بخواهنلد. 
ایلن سلخن از زبلان تراملپ، بیش تلر بله شلکل یلک نگرانلی 
مطلرح شلده اسلت و با این کله با تأکید گفته اسلت کله »قصد 
دارم نظامیلان امریکایلی را از افغانسلتان خلارج کنلم؛ اما نگران 
ایلن اسلتم که بلدون آن ها، افغانسلتان به عنلوان پایگاهلی برای 
حملات تروریسلتی علیله امریلکا تبدیلل شلود، نگرانلم که این 

کشلور، بله دانشلگاه تروریسلت ها تبدیل شلود.«
ایلن نگرانلی یلاد کلرده اسلت؛  از  ایلن کله آقلای تراملپ  بلا 
وللی بایلد بله یلاد داشلته باشلیم کله وی بنلا بلر سیاسلت های 
مشلخصی کله از خلود نشلان داده اسلت، ممکلن اسلت بر سلر 
خلروج نیروهایلش از افغانسلتان توافلق کنلد و دنبلال تضمینی 
باشلد کله امریلکا از سلوی طالبلان ملورد تهدیلد قلرار نگیلرد. 
او، بارهلا از ایلن کله جنلگ افغانسلتان مصلارف زیلادی بلاالی 
کشلورش تحمیلل کلرده اسلت، یلادآور شلده و در عیلن حلال 
نظلر بله وخامت رابطله اش با ایران ممکن اسلت، تمرکلز نظامی  
امریلکا را متوجله مباحلث خلارج از افغانسلتان کنلد. در ایلن 
صلورت خلروج نیروهلای امریکایلی از افغانسلتان املر دوری بله 
نظلر نمی رسلد و بایلد بلرای نگرانی   مطرح شلده از سلوی امریکا 

در گفت وگوهلای صللح راه چلاره یافلت.
بله نظلر می رسلد تنهلا فرصتلی کله می تلوان بلر آن حسلاب 
بلاز کلرد و تضمینلی بلرای آینلده ی افغانسلتان به دسلت آورد، 
گفت وگوهلای صللح بلا محوریلت حکومت افغانسلتان باشلد؛ در 
غیلر ایلن صلورت ایلن کله افغانسلتان، مرکلزی بلرای پلرورش 
گروه هلای تروریسلتی شلود، تصلور بعیلدی بله نظلر نمی رسلد. 
نظلر به آنچله در گفت وگوهای صللح به رهبری زلملی  خلیل زاد 
بلا گلروه طالبان گذشلته اسلت، پافشلاری ایلن گروه بله خروج 
نیروهلای خارجی از افغانسلتان، برجسلته ترین بحث بوده اسلت. 
بله نظلر می رسلد بلرای بله تعلادل رسلاندن ایلن گلروه در این 
گفت وگوهلا، نیلاز اسلت تلا قاطعیلت کامل از سلوی کشلورهای 
حمایت کننلده ی نیروهلای افغان، بلرای حمایت بیش تر، شلدت 
یابلد؛ زیلرا حتلا در صلورت اجرایلی شلدن وعده های نشسلت با 
حکوملت افغانسلتان از سلوی طالبلان، موقلف حکوملت در نلزد 
آنلان به درجه ای نیسلت که خواسلته های مردمی ای که اسلتوار 
بلر نظلام مردم سلاالرانه اسلت، املکان مطرح شلدن را به دسلت 

آورد. 
برگلزاری  تاریلخ  خلیلل زاد،  زلملی  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن 
گفت وگوهلای بین االفغانلی را اعلام کلرده و گفتله اسلت کله 
»از آلملان و قطلر به خاطلر میزبانلی گفت وگلوی بین االفغانلی 
بله تاریلخ 7 و 8 ملاه جلوالی تشلکری می کنلم. ایلن گفت وگو، 
یکلی از چهلار بخلش مهم رونلد صلح می باشلد و یلک گام مهم 
در راسلتای پیش رفلت رونلد صلح افغانسلتان به شلمار می رود.«
قاطلع  حمایلت  بلا  کله  صورتلی  در  گفت وگوهلا،  ایلن  حلاال 
کشلورهای دیگر و پافشلاری آنلان بر موضع حکومت افغانسلتان 
باشلد، یگانله فرصتلی خواهلد بلود کله تهدیدهلای موجلود از 
سلوی طالبلان را، تضمیلن کنلد؛ زیلرا آنچله ملردم افغانسلتان 
از حکوملت، به عنلوان نماینلده ی خودشلان می خواهنلد، حفلظ 
ارزش هلای نظلام دموکراسلی و دسلت آوردهای مدنلی اسلت و 
اصلی تریلن ملوردی کله حکوملت باید بلر سلر آن چانه زنی کند 

نیلز همین اسلت.
افغانسلتان به عنلوان کشلوری که سلال ها جنلگ را بلا گروه های 
مختلف تروریسلتی سلپری کرده اسلت، نباید دوبلاره النه ی این 
گروه هلا شلود؛ زیرا در این سلال ها خطلری که مردم افغانسلتان 
را تهدیلد کلرده و از آنلان قربانلی گرفتله اسلت، مربوط بله اکثر 
از  خارجلی  نیروهلای  خلروج  اسلت.  بلوده  جهلان  کشلورهای 
افغانسلتان بله اعتبلار طالبلان حلرف معقوللی به نظر نمی رسلد 
و بایلد تضمینلی کله جهلان از جغرافیلای افغانسلتان به عنلوان 
یکلی از خطلرات جدی، بلرای امنیت جهانی می گیلرد، تضمینی 
اسلتوار بلر یک نظلام مردم سلاالر باشلد؛ بلرای تضمیلن امنیتی 
امریلکا و هم پیمانانلش، تضمیلن امنیتی مردم افغانسلتان شلرط 

است. نخسلت 
فرهنلگ ملردم افغانسلتان، بله دلیل حضلور نسلل تحصیل کرده 
و جلوان، زمینله ی فکلری برای حضلور دوباره ی طالبان نیسلت؛ 
وللی اگلر حمایت هلای کشلورهای دیگلر از افغانسلتان بلا رفتن 
نیروهلای خارجلی قطلع شلود و ایلن کشلور بله سلال های قبل 
کله از دیلد جهلان دور مانلده بود برگلردد، نظام طالبانلی دوباره 
بلذر کهنه فکری هلا و افراطیلت دینلی را در ایلن خلاک پلرورش 

می دهلد. 

تضمینی که امریکا مطالبه دارد، در 
حفظ نظام افغانستان نهفته است

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

سلاعت سله و نیم، زیر بلاران، از درون کوچه های 
گل آللود، راه همله باز شلد به رسلتورانت تاج بیگم 
در پلل سلرخ. حلدود سلی نفلر یلا بیش تلر از آن 
گلرد آمدنلد. خانم لیا حیلدری، مدیلر تاج بیگم، 
از همله بلا روی خلوش اسلتقبال کلرد. او میزبان 
جلسله بلود؛ املا نشلان ملی داد کله بلرای خلود 
نیسلت. کسلانی  قایلل  نقلش  از همیلن  بیشلتر 
کله آن جلا می آمدنلد، بایلد احسلاس کننلد کله 
خودشلان از خلود پذیرایلی می کننلد و بله نظلم 

و تدبیلر املور خلود می پردازنلد. 
داوود ناجلی، از اولیلن کسلانی بلود کله آمد. قبل 
از شلروع جلسله، با ناجی در گوشله ای نشسلتیم 
تلا یکلی دو طلرح عمللی را بررسلی کنیلم. سله 
چهلار دقیقله بیش تلر طلول نکشلید. صندلی هلا 
و میزهلای رسلتورانت جابه جلا شلدند. همله دور 

میز نشسلتند. جلسله شلروع شلد.
صحبلت را ناجلی شلروع کلرد. »بیلداری از یلک 
فریلب« عنلوان حرفلش بلود؛ »فریبلی بله نلام 
داشلت  تلاش  کله  حاللی  در  او  دموکراسلی.« 
خونسلردی اش را حفلظ کنلد و خشلم و هیجلان 
درونی اش را بپوشلاند، ناخنش را به رسلم ُهشلدار 
بلنلد کلرد و گفلت: »وقلت آن رسلیده اسلت که 
بلر باورهلای خلود بله طلور جلدی تجدیلد نظلر 
کنیلم. ملا بلرای عبلور از یلک جنلگل و رسلیدن 
بله یلک مدنیلت سلکوت کردیلم. حلاال بایلد بله 
یلک تصمیلم و عمل متفلاوت برسلیم. دعوت من 
ایلن اسلت کله بگوییلد چگونه فکلر کنیلم و چه 
راهلی را در پیلش بگیریم تا بگوییم کله در تنازع 
بقلا، اصللح اسلتیم« او گفلت: »ملا در عرصه های 
مدنلی پیشلتاز بوده ایلم؛ املا در طلرح مطالبله، 
در طلرح  کله  دهیلم  نشلان  بایلد  حلاال  عقیلم. 
مطالبله نیلز پیشلتازیم.« آخریلن جملله اش را با 
لحنلی انقابی گونله و آهنیلن ادا کلرد: »بقلای ما 
زیر سلوال اسلت. این زندگی نیسلت. ننگ اسلت. 
شلرمی اسلت کله نباید بله تحمل آن تلن دهیم. 

ایلن وضلع ملا را بیچلاره می سلازد.«
صحبت هلا در ادامله ی حلرف ناجلی ادامله یافت. 
اکثلر سلخنان خشلم و نفلرت را به طلور همزمان 
بلا  همزملان  کله  شلد  گفتله  ملی داد.  بازتلاب 
جلسله ی ملا چنلد جلسله ی دیگلر نیلز در نقلاط 
دیگلر ادامله دارد؛ فعالیلن مدنلی در دفتلر ودود 
پلدرام جمع انلد و قوم هلای جاغوری، بلا جمعیتی 
بیلش از دو صلد نفلر در هوتلل میلاد نلور در 
گوالیلی مهتاب قلعله. یکلی پیشلنهاد کلرد کله 

ایلن جلسلات بایلد هماهنلگ شلوند.
از نظرهلا، گوشله کنایه هایلی وجلود  در برخلی 
داشلت کله نسلبت بله موضلع بلزرگان جاغلوری 
آن جلا  می گفتنلد  بلود.  بدبیلن  نلور  میلاد  در 
هلم ریش سلفیدان و هلم نماینلدگان احلزاب و 
گروه هلا و وکیلان نفلوذ زیلادی دارنلد و شلاید 
تصمیلم بگیرنلد کله قضیله را بلدون سلر و صلدا 
خاملوش کننلد. گفتنلد کله دوللت هلم از انتقال 
شلهدا بله کابلل هراسلان اسلت و تلاش می کند 

بله هلر قیملت ممکلن جللو آن را بگیلرد.
در لحظله ای کوتلاه و مختصلر، طرح هلای زیادی 
پیشلنهاد شلد: راه انلدازی یلک اعتلراض وسلیع 
جهانلی؛ طلرح دفلاع مسللحانه؛ عملل بالمثلل و 
انتقام گیلری از پشلتون های هم ملرز بلا جاغوری؛ 
تظاهلرات گسلترده در کابلل و همله ی شلهرهای 
افغانسلتان؛ صحبلت جلدی با رهبران و کشلاندن 
پلای آن ها بله میدان عملل؛ ایجاد زبان مشلترک 
و مؤثلر بلا فعالیلن مدنلی اقلوام دیگلر بلرای ابراز 
یلک پیلام قوی؛ بیلان حرف مشلخص بله آدرس 
مشلخص؛ انتقلال شلهدا به کابلل و انتقلال آن تا 
دروازه ی ارگ؛ طلرح سلوالی جلدی بلر مؤثریلت 
آن هلا؛  قلراردادن  پاسلخگو  و  سیاسلی  رهبلران 
بلا حکوملت فاشیسلتی حاملی طاللب  مقاطعله 
از  قاطلع  بازخواسلت  طالبلی؛  رفتلار  و  تفکلر  و 
هیلأت صلحلی که به جاغلوری رفتنلد و نتیجه ی 
کارشلان گللوی بریلده ی اسلیران بی دفلاع بلود؛ 
ادبیلات ملا بایلد تغییر کنلد؛ مقاطعه بلا جامعه ی 
پشلتون در سلطوح مختللف، تلا تکانله ای باشلد 
بلرای ایلن جامعله کله چلرا در برابلر بزرگ تریلن 
جنایتلی کله به نلام پشلتون، در مناطق پشلتون، 
بلا دسلتان پشلتون و بلا مدیریت پشلتون صورت 

پیلش  در  انفعلال  و  سلکوت  موضلع  می گیلرد، 
اند. گرفتله 

***
ملن در ملورد طلرح انتقلال شلهدا دو ماحظله 
آیلا خانواده هلا  عاطفلی،  لحلاظ  از  اول،  داشلتم: 
و بسلتگان شلهدا اجلازه می دهنلد کله عزیلزان 
تکه پاره شده ی شلان روی دوش ملا در جاده هلای 
کابلل گلردش کنلد؟ گفتلم که اگلر آن ها بلا این 
کار موافلق نباشلند، اصلرار ملا بر انتقال شلهدا به 
کابلل نله تنهلا غیر عمللی، بلکه نادرسلت اسلت؛ 
املا اگلر آن ها موافلق باشلند، هیلچ کاری مؤثرتر 
از انتقلال شلهدا بله کابل نیسلت و نبایلد در برابر 
فاصلله ی  در  آیلا  دوم،  شلویم.  تسللیم  فشلارها 
اندکلی کله داریلم، می توانیم از عهلده ی مدیریت 
تظاهراتلی کله در حضلور اجسلاد هفلت شلهید 
برپلا می شلود، بیلرون شلویم؟ اگلر ایلن تصمیلم 
گرفتله شلود، بایلد قبل از همه سلتادی تشلکیل 
شلود کله بلا صاحیلت علام و تلام روی طلرح 
ارگان هلای  بلا  کننلد؛  کار  تظاهلرات  مدیریتلی 
و پوسلتر چلاپ  بنلر  امنیتلی هماهنگلی شلود، 
شلود، قطع نامله آملاده شلود؛ روی خواسلت های 
خلود بله طور مشلخص و قاطلع به توافق برسلیم 

و بلرای انتظاملات آمادگلی بگیریلم.
گفتنلد کله خانواده هلای شلهدا تملام صاحیلت 
تصمیم گیلری را بله بلزرگان جاغلوری داده انلد و 
بایلد بلا ایلن بلزرگان نیلز هماهنگلی شلود تلا با 
طلرح انتقلال شلهدا موافقلت کننلد. کسلی کله 
از جلسله ی میلاد باخبلر بلود، گفلت کله در آن 

جلسله نیز همله ی بلزرگان جاغوری، بلدون هیچ 
رأی مخاللف بله انتقلال شلهدا موافقلت کرده اند. 
اعلام ایلن خبلر، موجلی از رضایلت و خوشلی را 
در میلان اعضلای جلسله برانگیخلت و روحیله ی 
جمعلی بلرای ایجلاد یلک حرکلت بلزرگ مدنلی 

را تقویلت کلرد.
در بخلش دوم سلخنان خلود، ملن طلرِح سلوال 
بلر موضلع روشلن فکران و حلقلات مدنی پشلتون 
را مؤثلر خوانلدم و گفتلم کله ایلن کار تکانله ی 
از  کله  افلرادی  اکثریلت  بلرای  اسلت  بزرگلی 
از  کله  جنایت هایلی  بلر  چشم پوشلی  و  اهملال 
آدرس پشلتون و در جامعله ی پشلتون صلورت 
می گیلرد، خوش نیسلتند یلا همه ی مسلایل را با 
سلکوت و اغملاض بدرقله می کننلد. گفتلم گاهی 
تأملل:  و  درنلگ  یلک  بلرای  می یابیلم  فرصتلی 
»بایلد آخریلن حلرف را بگوییلم تلا اولیلن حرف 
را بشلنویم.« بلرای جلسله از اولین نشسلت هایی 
یلاد کلردم کله تحلت عنلوان مجملع نهادهلای 
از سلقوط رژیلم طالبلان داشلتیم.  مدنلی پلس 
گفتلم در آن جلسلات بلرای اتخاذ رویکلرد مدنی 
بلرای نسلل جدیلد جامعله ی خلود به عنلوان یک 
انتخلاب آگاهانله و ارادی توافلق کردیلم. در آن 
جلسلات تصمیلم گرفتیلم کله در حرکلت مدنی 
و دموکراتیلک پیشلگام شلویم؛ هم سلویی ملی را 
به عنلوان یلک ضلرورت آغلاز کنیلم و از فرهنلگ 
انتقلام دوری کنیلم. حلاال  و  نفلرت و خشلونت 
بله مرحلله ی دیگلری رسلیده ایم کله می توانیلم 
بلا درنلگ و تأملل راهلی را کله تلا کنلون طلی 

انتخلاب  کنیلم.  ارزیابلی  و  بررسلی  کرده ایلم، 
ارادی بلوده و در ملورد  انتخابلی آگاهانله و  ملا 
آن هیچ گونله نداملت و پشلیمانی نداریلم. حلاال 
وارد عرصله ی جدیلدی می شلویم. انتخلاب امروز 
ملا نیلز انتخابلی آگاهانله و ارادی اسلت. گونله ی 
دیگلری از یلک رویکلرد مدنی را نشلان می دهیم 
و می گوییلم کله در برابر حوادث و شلرایط موضع 
منفعلل نداریلم و در هر زمانلی می توانیم با درک 
روشلن تصمیلم بگیریلم و اعلام موضلع کنیم. با 
این هلم تأکیلد کلردم کله موضلع جلدی و قاطع 
خلود را بلا زبلان شلفاف و مدنلی بیلان کنیلم و 
بله اهانلت و دشلنام توسلل نجوییلم. گفتلم کله 
آخریلن تاش خلود را به خرج دهیلم تا نیروهای 
جامعله دچار چندشلقه گی نشلوند؛ املا از هدف و 
مطالبلات قانونلی خلود نیز علدول نکنیلم. امنیت 
و علزت حق ماسلت. حکومت، رهبلران و وکیان 
مسلؤولیت دارنلد بله فاجعله ای کله اتفلاق افتاده 

اسلت، پاسلخ دهند.  
***

و  گرفتلم  اجلازه  ملن  یافلت.  ادامله  صحبت هلا 
ابن سلینا  بله طلرف جلسله ی درسلی خلود بله 
بلا هرگونله تصمیملی  رفتلم. اعلام کلردم کله 
کله در جملع گرفته شلود، موافقلت دارم. جمعی 
رفتنلد تلا در جلسله ی میاد نلور اشلتراک کنند 
و جمعلی دیگلر نیلز بله دفتلر ودود پلدرام رفتند 

تلا بلا فعالیلن مدنلی هماهنلگ شلوند.
و  اعتملادی  حیلدر  بله  دانشلگاه،  راه  مسلیر  در 
سلیما غنلی، دو تلن از اعضلای محلوری حلقه ی 
فاجعله ی  از  نفلر  دو  هلر  بلرای  زدم.  زنلگ   72
اخیلر یلاد کلردم و گفتلم کله تصمیلم گرفته ایم 
تلا خلون گللوی »تبسلِم« هلزاره بنلد نیفتلاده 
اسلت، بله اعتلراض و حرکلت خلود ادامله دهیم 
و ملن هلم تصمیلم گرفتله ام کله از ایلن تاریخ به 
جلسلات حلقله ی 72 بلر نمی گلردم و عضویتلم 
را بله تعلیلق در ملی آرم مگلر ایلن کله دوسلتان 
ملا در ایلن حرکلت شلریک شلوند و صلدای ما را 
تقویلت و همراهلی کننلد. اعتملادی، ضمن اعام 
و  توصیه هلا  به عنلوان  را  نکته هایلی  هلم دردی، 
درخواسلت های دوسلتانه مطلرح کرد و خواسلت 
کله در تعلیلق عضویتلم تجدیلد نظر کنم. سلیما 
غنلی، اعلام کلرد کله در تملام مراحلل بلا ملا 
هملراه می شلود و از تملام توانلش بلرای تقویلت 

ایلن داعیله حمایلت می کنلد.
***

در ابلن سلینا، مثلل هلر روز رفتلم به دفتلر جواد 
سللطانی. در یلک لحظله ی مختصلر و سلرپایی 
نکته هایلی میلان ملا تبادلله شلد. او نیلز گفلت: 
انفعلال  باشلیم،  نداشلته  مؤثلری  کنلش  »اگلر 
زانلو  بله  را  جامعله  تملام  سیاسلی،  عطاللت  و 
می انلدازد. اگلر اعتلراض سلنگین ملردم جهلت 
نیابلد، جامعله به سلوی انفجلار خطرناکلی پیش 
ملی رود.« او مخصوصلاً از موضع گیری هلای دانش 
و خلیللی خشلم گین بلود و آن هلا را در رسلاندن 
جامعله به ایلن وضعیلت مقصر می دانسلت. گفت 
کله در جامعله ی باز گفته اسلت کله »دانش بهتر 
اسلت بلرود در شلاه دو شمشلیره تعویذنویسلی 
کنلد.« بلا جلواد سللطانی، بلر نکته هایلی توافلق 
داشلتیم کله بلار مدنی و کنلش شلهروندی را در 
اسلتراتیژی جدیلد ملا برجسلته می سلاخت و از 
رفتلن واکنلش گسلترده ی اجتماعلی بله جهلت 
منفلی جلوگیلری می کرد. گفته شلد تاش شلود 
تملام نیروهلای جامعله، اعلم از قشلر سلنتی و 
نسلل جدیلد، از جوامع و اقشلار مختلف، فراقومی 
و فرامذهبلی، در یک حرکت بزرگ بسلیج شلوند. 
او هم از سلیاه و سلفید کردن نیروهای جامعه در 
وضعیلت کنونلی بیم نلاک بلود؛ املا گفلت کله به 
دانلش، خلیللی و محقق دل نبندیم کله آن ها در 
ایلن حرکلت سلهیم نمی شلوند و از تملام تلاش 
خلود برای عقیلم سلاختن آن اسلتفاده می کنند. 
وقتلی طلرح مقاطعله ام بلا حلقله ی 72 را گفتلم، 
بله شلدت مخالفلت کلرد: »لطفلاً، لطفاً، اسلتاد.... 
ایلن نهایلِت کار اسلت. عجلله نکلن. هنلوز به این 
مرحلله نرسلیده ایلم!« گفتلم: »تصمیلم خلود را 
گرفتله ام. تلا راه بهتلری نیافته ایلم، بله حلقله ی 
72 بلر نمی گلردم. کار مهم تلری در پیلش داریلم 
کله بایلد به آن برسلیم.« خنلده ای تللخ و حاکی 
از نارضایتلی سلر داد و بلرای آخریلن بلار گفلت: 
»پلیییییلز، پلییییلز!« گفتلم: »تصمیلم خلود را 
برگشلتی  رسلانده ام.  دوسلتانم  اطلاع  بله  قبلًا 

ندارد!«

بیداری از یک فریب
 عزیز رویش

صحبـت را ناجـی شـروع کـرد. »بیداری از یـک فریب« عنـوان حرفش بود؛ 
»فریبـی بـه نام دموکراسـی.« او در حالی که تالش داشـت خونسـردی اش 
را حفـظ کنـد و خشـم و هیجـان درونی اش را بپوشـاند، ناخنش را به رسـم 
ُهشـدار بلنـد کـرد و گفـت: »وقـت آن رسـیده اسـت که بـر باورهـای خود 
بـه طـور جـدی تجدیـد نظـر کنیـم. مـا بـرای عبـور از یـک جنـگل و رسـیدن 
بـه یـک مدنیـت سـکوت کردیـم. حـاال باید بـه یک تصمیـم و عمـل متفاوت 
برسـیم. دعـوت مـن ایـن اسـت کـه بگویید چگونـه فکـر کنیم و چـه راهی 

را در پیـش بگیریـم تـا بگوییـم کـه در تنـازع بقا، اصلح اسـتیم« 
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قصه آدم های زیر پل سوخته

ساقی دختران دانشجوی 
شیشه ای شدم

 حسن ابراهیمی

)قسمت اول(
آفتلاب دیگلر بله للب نرده هلای بلی رنلگ پل 
سلوخته رسلیده بلود و  بله جمعیلت رهگلذر 
از روی ایلن پلل هلر لحظله داشلت، افلزوده 
می شلد و بلوق ممتلد موترهای کاسلتر روی پل که صف کشلیده 
بودنلد بلرای سلوارکردن دختلران و پسلران دانشلجو و کارگران و 
کارمنلدان ملرا در خلود پنهان کرده بلود. خیلی مواظلب بودم که 
آشلنایی یلا یکی از مشلتری های سلابق کافه کاکتوس ملرا نبیند. 
صورتلم را ممللو از غبلار و چرک حس می کلردم. دیگر از آن خیل 
معتادینلی کله شلب را بلر کلف خیابلان پل سلوخته صبلح کرده 
بودنلد خبلری نبلود و تک تک آدم هایلی را می دیدم کله به طرف 
آن شلکاف می آینلد؛ املا هملان معلدود آدم هایلی کله به سلمت 
زیلر پلل سلوخته می رفتنلد، بلا آن معتادینلی که شلب از زیر پل 
سلوخته بله روی پلل سلوخته بیلرون آملده بودنلد، تفاوت هلای 
زیلادی داشلتند. اول صبلح در پلل سلوخته آدم هلای شلیک و 
تمیزتلر و قیافه هلای نله چنلدان مشلکوک بله سلمت زیلر پلل 
سلوخته می آمدنلد و در نلگاه اول اصا نمی توانسلتی حدس بزنی 
کله آن هلا هلم مثل تلو معتاد اسلتند یلا نه بله خاطر گمشلده ای 

یلا تهیله ی ملواد بلرای معتلادی دیگر بله آن زیلر می روند.
میلان نرده هلای وسلط پلل سلوخته خلود آرام گرفتله بلودم و 
دیگلر انگشلتر فروشلان پیلر و فروشلنده هایی کله للوازم کهنله 
می فروختند و پاتوق شلان همان وسلط پل سلوخته بود، داشلتند 
بله ملن اضافه می شلدند و بساط شلان را پهن می کردنلد. در میان 
ایلن رفلت و آمدهلای پلل سلوخته، من کله در حالتلی خماری و 
نشلئگی بله سلر می بلردم عبلور مکلرر دو تلا دختلر جوان از سلر 
تلا انتهلای مسلیر پل کله صورت شلان را با چادرهاشلان پوشلانده 
بودنلد ملرا متوجله خلود کلرد. از کنلار هملان نرده هلا در سلمت 
خیابلان حیلن عبلور آن دختلران معلوم بلود که چشمان شلان به 
جسلتجوی کسلی اسلت که در هملان اطلراف آن را گلم کرده اند 
یلا قلرار اسلت ببیننلد. ملن هلم چند بلار همین کله از کنلار من 
داشلتند عبلور می کردنلد، چشلمانم را تیلز کلردم و نگاهلم را از 
آن هلا برنداشلتم. آن دختلران هلم متوجله سلنگینی نلگاه من بر 
خودشلان شلدند. پوزخندی زدند و قدم های شلان را تندتر کردند 
و تا سلر پل سلوخته رفتند و باز از همان مسلیر برگشلتند. از دور  
حلس کلردم کله گپ وگفت هایلی  در ملورد من با خلود رد و بدل 
کردنلد و ایلن بلار ملن بلودم کله سلنگینی نلگاه آن دو دختلر را 
داشلتم حلس می کلردم. نزدیک تلر شلدند و با اشلاره ی چشلم به 
ملن فهمانلدن کله دنبال ایلن دو دختر جلوان راه بیفتلم و جایی 

دور از چشلم دیگلر رهگلذران بلا هم حلرف بزنیم. 
بلا حفلظ چند قدمی پشلت سلر آن دو دختلر راه افتلادم و داخل 
کوچله ی جکشلن بلرق شلدم. داخلل کوچله ایسلتادند و ملن به 
آن هلا نزدیلک شلدم . سلام کلردم و گفتلم کله دنبال چیلزی یا 
کسلی می گردیلد؟ پوزخنلدی زدنلد و یکلی از آن دو دختلر رو به 
ملن گفلت کله اسلماعیل را می خواهیلم و دنبلال او می گردیلم. 
آن یکلی بلا چشلمانش داشلت بله ایلن طلرف و آن طلرف نلگاه 
می کلرد و انلگار داشلت نگهبانلی ملی داد کله کسلی متوجله من 

و آن ها نشلود. 
آن دختلری کله قلد بلندتلر بلود و موهای بلوند داشلت بلا دامنی 
بلنلد کله خیابلان را جلارو ملی زد جسلورتر به نظلر می آملد و به 
حرفلش ادامله داد کله »قیافله ات زیاد تابلو نیسلت و تلو می توانی 
بله ملا کمک کنی.« از لهجله ای که در صدایش بلود فهمیدم مثل 
ملن بزرگ شلده ی ایران اسلت. آن دختلر دیگر کملی تنومندتر از 
آن یکلی بلود و بلا صلورت گردتلر و چنلد لکله ی ریلز و درشلت 
روی صورتلش که حدس زده می شلد، سلن و سلال زیلادی ندارد.  
آن هلا دنبلال اسلماعیل بودنلد و ملن اسلماعیل را نمی شلناختم. 
ایلن دختلران جلوان از اسلماعیل و خودشلان حلرف زدنلد و من 
هلم کملی بعدتلر فهمیلدم کله اسلماعیل پسلرک جوانلی اسلت 
کله هلر صبح اطلراف پلل سلوخته می آید و بعلد از ایلن دختران 
پلول دریافلت می کنلد و بلرای آن هلا شیشله تهیله می کنلد و در 
مقابللش از ایلن دخترهلا اجلره ی خلود را نیلز می گیلرد و بلرای 

خلودش ملواد جلور می کند.
آن هلا هلم مثلل ملن بودنلد و ملن تنهلا نبلودم. دخترهلا یلک 
اسلکناس پانصلد افغانلی کلف دسلت ملن گذاشلتند و گفتنلد 
اسلمت چیله؟ گفتلم: »حسلن اسلتم؛ با این پلول چله کار کنم؟« 
خنلده ای زدنلد و گفتنلد: »تلو واقعلن نمی دانلی کله با ایلن پول 
چله کار کنی؟« برو سلیصد افغانلی اش را برایمان یک گرم شیشله 
بیلاور و بقیله اش را هلم بلرای خلودت دوا بگیلر.  شیشله؛ یعنلی 
آن هلا هلم شیشله مصلرف می کردنلد و بلا کملی تاخیلر گفتلم: 

»آخله ملن کله دوا ) هیروییلن( نمی کشلم دخترهلا.«
ادامه دارد ....

اعتراض به حمله ی طالبان؛
»جهان به کودکان مجروح فکر کند« 

در حملله ی روز دوشلنبه ی طالبلان در کابلل، بیلش 
حملله  ایلن  شلدند.  زخملی  دانش آملوزش   50 از 
بزرگ تریلن حملله ی انفجلاری در سلال جلاری بلود 
کله اکثریلت قربانیلان آن کلودکان و زنلان بودند. این 
مسلأله تیتر خبلر و تحلیل روزنامه های افغانسلتان در 
روز گذشلته بلود. بازتلاب آن برای طالبلان محکومیت 
و نفریلن بیش تلر بلود. ایلن حملله کله همزملان بلا 
نشسلت صللح در قطر انجام شلد، انتقلاد از روند صلح 
و سیاسلت اشلرف غنی بلا طالبان را کله چندی پیش 
900 زندانلی طالبلان را آزاد کلرده و آن ها را سلفیران 

صللح خوانلده بلود، تشلدید کرد. 
محلور تحلیل هلا و واکنش هلا ایلن بلود کله طالبلان 
تغییلر نکلرده و بلا کشلتار غیلر نظامیلان و کلودکان 
می خواهنلد از میلز مذاکلرات صللح، امتیلاز بگیرنلد. 
سلال های  در  انتحلاری  و  انفجلاری  رویلداد  وقلوع 
اخیلر در افغانسلتان، در حلدی گسلترش پیلدا کلرده 
از  یکلی  در  رویلدادی  چنیلن  روز  هلر  حداقلل  کله 

می افتلد. اتفلاق  افغانسلتان  والیت هلای 
از  حمایلت  بله  طالبلان  حملله ی  بله  واکنلش   در 
نیروهلای امنیتلی تاکیلد شلده اسلت. املراهلل صاللح 
رییلس پیشلین امنیلت مللی کله چنلد ملاه پیلش 
رهبلری وزارت داخلله را نیلز داشلت، ایلن حملله را 
کشلتن  بلا  طالبلان  اسلت،  گفتله  و  کلرده  محکلوم 
او  می کننلد.  جنایلت  دانش آملوزان  و  کلودکان 
حمایلت از نیروهلای امنیتلی را بلرای از بیلن بلردن 
آن هلا  بلا  مقابلله  راه  آسلان ترین  طالبلان،  النه هلای 
گفتله اسلت. واکنلش حکوملت افغانسلتان نسلبت به 
ایلن حملله مانند گذشلته شلعاری بلود. در اعامیه ی 
ریاسلت جمهوری گفته شلده: »تاش هلای گروه های 
تروریسلتی بلرای رسلیدن بله  اهلداف شوم شلان بلا 
انسلانی،  ضلد  و  غیرمشلروع  شلیوه های  از  اسلتفاده 
راه بله جایلی نمی بلرد« و تاکیلد شلده کله نیروهلای 

امنیتلی ماننلد گذشلته طالبلان را سلرکوب خواهنلد 
طالبلان  حملله ی  بشلر،  حقلوق  کمیسلیون  کلرد. 
طالبلان  از  و  کلرده  توصیلف  جنگلی«  »جنایلت  را 
خواسلته کله قواعلد بشردوسلتانه را رعایلت کننلد و 
بله نیروهلای امنیتلی و دفاعلی گفته که عاملان این 
حملله را بازداشلت کلرده بله قانلون معرفلی کننلد و 
امنیلت ملردم را بگیرند.  تردیدی نیسلت کله پولیس 
و نیروهلای دفاعی افغانسلتان با گروه های تروریسلتی 
نیروهلای  حملله ای،  هلر  از  پلس  می کننلد.  مبلارزه 
امنیتلی بلرای دفلاع از غیلر نظامیلان و نجلات ملردم 
روز  حملله ی  در  می دهنلد.  قربانلی  و  می شلتابند 
دوصلد  از  بیلش  جلان  پولیلس  نیروهلای  دوشلنبه، 
نفلر را کله در خطلر بودنلد نجلات دادنلد و کلودکان 
و زخمی هلای حادثله را بله شلفاخانه ها انتقلال دادند. 
ایلن نیروهلا در هجده سلال گذشلته بزرگ ترین گروه 
قربانلی بلوده که بلا طالبلان، داعش و سلایر گروه های 
تروریسلتی مبلارزه کلرده و بلرای نجات ملردم قربانی 
داده انلد.  ملردم در هجلده سلال گذشلته از نیروهلای 
امنیتلی حمایلت کلرده و آن هلا را بزرگ تریلن حاملی 
خلود می داننلد. نیروهلای امنیتلی بیش تریلن قربانلی 
ربیلس  داده انلد.  حکوملت  و  افغانسلتان  بلرای  را 
جمهلور غنلی، سلال گذشلته گفتله بلود کله در پنج 
سلال گذشلته بیش تلر از 45 هلزار سلرباز افغانسلتان 
قربانلی شلده اند. قربانی هلای بلزرگ نیروهلای امنیتی 
طالبلان  بلا  رویکلرد  و  سیاسلت گذاری  در  ملردم  و 

نادیلده گرفتله می شلود. وضعیلت همچنلان بله نفلع 
گروه هلای تروریسلتی می چرخلد و تغییلر نمی کنلد. 
ایلن وضعیلت تنها هلر روز از مردم این کشلور قربانی 
نمی گیلرد، حساسلیت را نسلبت به نابلودی جمعی از 

برده اسلت. بیلن 
 کشلته شلدن در حملات انفجلاری و انتحلاری در 
افغانسلتان بله املر علادی تبدیلل شلده اسلت. پلس 
از هلر رویلداد مرگ بلار بله غیلر از واکنلش عاطفلی 
و احساسلی کله بله دنبلال می آورد، کسلی بله پی آمد 
ایلن وضعیت و کشلتار هلر روزه نمی اندیشلد. قربانیان 
و  اسلتند  ملردم  تلوده ی  اغللب  آسلیب دیدگان،  و 
نمی تواننلد کله ایلن وضعیلت را مهار کنند. گسلترش 
و  اجتماعلی  جنبش هلای  سلرکوب  بیلکاری،  فقلر، 
نبلودن جریلان سیاسلی ای کله ملردم را بلرای نجات 
از ایلن وضعیلت رهبلری کند، سلبب شلده کله مردم 

نتوانلد ایلن وضعیلت را تغییلر بدهلد. 
در پنلج سلال گذشلته رویدادهای مرگ بلار و تلخ تر از 
حملله ی دوشلنبه  در کابلل و والیت های دیگلر، اتفاق 
افتلاده اسلت. گروگان گیری 31 مسلافر و به دنبال آن 
سلربریدن هشت مسلافر توسلط افراد طالبان و داعش 
در عقلرب 1394 جنبش تبسلم را به وجلود آورد. این 
حرکلت  اجتماعلی خلود انگیختله و غیلر سلازمانی از 
میلان ملردم بلود کله بلرای نجلات از جنایلت طالبان 
نادرسلت  بله سیاسلت های  اعتلراض  در  و  داعلش  و 
پنلج  در  ملردم  اعتلراض  آملد.  وجلود  بله  حکوملت 

سلال گذشلته بله نحلوی توسلط دوللت و گروه هلای 
تروریسلتی سلرکوب شد.

توسلط  نابلودی  از  نجلات  بلرای  افغانسلتان  ملردم   
در هلر  نکلرده  پیلدا  را  راه خلود  تروریسلتان هنلوز 
حملله ی انتحلاری و انفجلاری، بیش تریلن قربانیلان و 
تلفلات را می پلردازد. از آغلاز سلال جدیلد، در کابلل 
چندیلن حملله ی انتحلاری و انفجاری صلورت گرفت؛ 
املا در مقایسله به سلال های گذشلته آملار تلفات این 
افغانسلتان  امنیتلی  نهادهلای  بلود.  کم تلر  حملات 
بلا مقایسله ی کاذب از آملار تلفلات رویلداد انفجلاری 
سلال گذشلته و امسلال یلک روز پیلش از ایلن حمله 
اعلام کلرد، میلزان تلفات در شلهر کابلل کاهش پیدا 
کلرده و دلیلل آن را کارکلرد بهتلر نیروهای کشلفی و 
اسلتخباراتی تلقلی کلرده بود. بیسلت و چهار سلاعت 
از ایلن امیلدواری، نگذشلته بلود که طالبلان صبح روز 
دوشلنبه موفلق شلدند بر سلاختمان تلدارکات وزارت 
دفلاع موتلر بمب گلذاری را انفجلار دهنلد و برعلاوه 
پنلج مهاجلم دیگرشلان در سلاختمانی در نزدیکی آن 

جابه جلا شلده و بله رگبلار بپردازنلد. 
افغانسلتان می کشلد جهلان  وضعیتلی را کله ملردم 
از آن بی خبلر نیسلت؛ املا بلرای از بیلن بلردن ایلن 
وضعیلت فکلر نمی شلود. بله تازگلی دوناللد تراملپ 
تروریسلتان  آملوزش  مرکلز  بله  افغانسلتان  گفتله، 
مبلدل شلده اسلت. ایلن درحاللی اسلت کله امریلکا 
و  طالبلان  کنلد.  تلرک  را  افغانسلتان  می خواهلد 
گروه هلای تروریسلتی، هجلده سلال پیش کله امریکا 

بله افغانسلتان آملد، ماننلِد حلاال قلوی نبودنلد. 
آنچله ملردم افغانسلتان می کشلد بلرای جهلان خطلر 
ایندیپندنلت  سلردبیر  فلرد،  انتخابلی  کاملیلا  اسلت. 
فارسلی، در واکنلش بله حملله ی طالبلان در کابلل 
نوشلته: »جهلان بایسلتی نه بله غنی و دوللت وحدت 
در  کله  جنایلت کار  طالبلان  نله  و  کنلد  نلگاه  مللی 
تاشلند بلرای خلود موقعیتلی مشلروع کسلب کنند. 
جهلان بایسلتی بله آن کلودکان مجروحلی نلگاه کند 
کله خونیلن، کتابچله مشلق خلود را محکم در دسلت 
نلگاه داشلته اند. تلاش ایلن ملردم صبلور اسلت کله 
بله  کله  دولت مردانلی  نله  اسلت،  امیلدواری  باعلث 
دنبلال منافلع حزبلی و قوملی و یا موقعیت سیاسلی و 

اقتصلادی خلود اسلتند.«

بشیر یاوری

اواخلر، حملات طالبلان در والیت هلای  ایلن  در 
صعلودی  سلیر  غلور  و  فلراه  بادغیلس،  هلرات، 
بلر  طالبلان  اسلت. حملات  گرفتله  بله خلود  را 
والیت هلای غربلی افغانسلتان نشلان می دهلد کله 
طالبلان رویلای تصلرف جغرافیلای بیش تلر را در 
سلر می پروراننلد.  مروری بلر رویدادهلای امنیتی، 
نیروهلای  توانایلی  طالبلان  کله  می دهلد  نشلان 
افغلان را در غلرب کشلور بله چاللش کشلیده اند 
و تلفاتلی بله ایلن نیروهلا وارد کرده اند. بلا افزایش 
حملات طالبلان، نوراهلل قلادری، روز پنج شلنبه ی 
هفتله ی گذشلته از ِسلَمت قلول اردوی 207 ظفر 
بلر کنلار شلد و بله جایلش فضلل محملد جنبش، 
گماشلته شلد. تا چند وقت دیگلر توانایی مدیریت 
بحلران امنیتلی فرمانده ی جدید این قلول اردو ُرخ 

شلد. خواهد 
افزایش ناامنی در هرات

پوسلته ی  دو  بلاالی  گذشلته  هفتله ی  طالبلان، 
نیروهلای پولیلس و ارتش ملی در ولسلوالی گلران 
حمله کردند و در این حمله هشلت سلرباز کشلته 
و 16 تلن دیگلر زخملی شلدند. پیش تلر از ایلن، 
طالبلان بلا حملله به نیروهلای دولتی در ولسلوالی 
گذره، سله نیروی دولتی را کشلتند. ولسلوالی های 
طالبلان  حملات  گزنلد  از  نیلز  هلرات  شلرقی 
ولسلوال  سلرورزی،  رحم الدیلن  نبلود.  املان  در 
اوبله بله روزنامله ی صبلح کابلل می گویلد کله در 
حلدود 400 طاللب مسللح از ولسلوالی های هرات 
و والیت هلای فلراه و بادغیلس در ایلن ولسلوالی 

کرده انلد. تجملع 
سلال گذشلته نیز طالبان بر دامنه ی حمات شلان 
در ولسلوالی های شلرقی )اوبله، پشلتون زرغلون و 
ولسلوالی های  بودنلد.  بخشلیده  شلدت  چشلت( 
شلرقی هلرات، از لحاظ اسلتراتیژیک بلرای طالبان 
قابلل اهمیلت اسلت. بنلد سللما و معلادن سلنگ 
مرمر در ولسلوالی چشلت موقعیت دارد و از طریق 

ایلن ولسلوالی طالبلان بله کملک هم قطاران شلان 
در والیلت غلور اقلدام خواهنلد کرد. 

املا عبدالقیلوم رحیمی، واللی هرات بله روزنامه ی 
صبلح کابلل می گوید کله نیروهای دولتلی توانایی 
مهلار حملات طالبلان را دارنلد و بله طالبلان در 
سلنگین  تلفلات  گذشلته  هفتله ی  چنلد  جریلان 
وارد شلده اسلت. تلا بله ایلن جلا نیروهلای افغلان 
نشلان داده انلد کله در مقابلل طالبلان بله آسلانی 
پیلروز نخواهند شلد.  تاکتیک جنگلی طالبان این 
اسلت که با شلمار زیلادی از نیرو، باالی پوسلته ها 
حملله می کننلد و تلفلات سلنگین بله نیروهلای 
افغلان وارد می کننلد.  توریاللی طاهلری، معلاون 
شلورای والیتلی هلرات در گفت وگلو بلا روزنامه ی 
بی پروایلی  کله  می دهلد  هشلدار  کابلل  صبلح 
طالبلان، جبران ناپذیلر  مهلار حملات  بخلش  در 

بود. خواهلد 
فراه پرچم دار ناامنی ها

ناگسسلتنی  پیونلد  فلراه  والیلت  بلا  ناامنی هلا 
کله  می شلود  سلال  چنلد  اسلت.  کلرده  ایجلاد 
را  والیلت  ایلن  از  زیلادی  بخش هلای  طالبلان 
جنلگ  پیچیدگلی  دارنلد.   تسلط شلان  تحلت 
در فلراه باعلث شلده کله فضلل محملد جنبلش؛ 
فرمانلده ی جدید قول اردوی 207 ظفر روز شلنبه 
بله ایلن والیلت سلفر کنلد. در طلول دو هفتله ی 
گذشلته، بیش تلر شلب ها طالبلان خودشلان را بله 
بخش هایلی از شلهر فلراه رسلانده اند و تلا سلپیده 
دم بلا نیروهلای افغلان جنگیده انلد. ایلن حملات 
امنیتلی  از شلکننده بلودن کمربندهلای  طالبلان 
شلهر فلراه پرده بلر می دارد. شلاه محملود نعیمی، 
معلاون شلورای والیتلی فلراه، بله روزنامله ی صبح 
کابلل می گویلد کله حمات طالبلان به شلهر فراه 
نگران کننلده می باشلد و در صورتلی کله جللو این 
حملات گرفتله نشلود، گلراف ناامنی هلا افزایلش 
پیلدا خواهلد کلرد. جدا از شلهر فلراه، طالبلان در 
ولسلوالی های باالبللوک، بکلوا و خلاک سلفید این 
والیلت، بیش تلر نقلاط ایلن ولسلوالی ها را تحلت 

کنتلرل شلان قلرار دارنلد و هفلت ولسلوالی دیگر 
نیلز زیلر تهدیلد طالبلان قلرار دارد. 

هرازگاهلی طالبلان بلا ایجلاد ایسلت های بازرسلی 
در مسلیرهای ارتباطلی فلراه، نیروهلای افغلان و 
کارمنلدان دولتلی را از موترها پاییلن می کنند؛ اما 
پولیلس فلراه بله روزنامله ی صبلح کابلل می گوید 
کله در راسلتای تامین امنیت اقداملات جدی روی 

دسلت گرفته انلد.
بادغیس کانون توجه طالبان

بادغیلس در شلمال غرب افغانسلتان، پلس از فراه 
گلواه شلدیدترین حملات طالبان در جریان سلال 
جلاری بوده اسلت. بیش تلر تلفات نیروهلای افغان 
در ولسلوالی باالمرغلاب متمرکلز بلوده اسلت. این 
آسلتانه ی  تلا  جلاری  سلال  در  بلار  دو  ولسلوالی 
سلقوط کامل بله دسلت طالبان پیش رفلت. بیش 
از یلک هفتله می شلود کله طالبلان شلاهراه هرات 
هلم چنیلن  و  کرده انلد  مسلدود  را  قلعه ی نلو    -
آنتن هلای مخابراتلی و بلرق وارداتلی ترکمنسلتان 
بله ایلن والیلت را نیلز قطلع کرده انلد. تحلرکات 
طالبلان بلر رونلد زندگلی ملردم تاثیر بد گذاشلته 
اسلت. عبدالعزیلز بیلگ، رییلس شلورای والیتلی 
می گویلد  کابلل  صبلح  روزنامله ی  بله  بادغیلس، 
کله طالبلان بلا اسلتفاده از بادغیلس می خواهنلد 
کله راه ارتباطلی شلمال بله غلرب کشلور را بله 
روی جنگ جویان شلان بلاز کننلد. او از حکوملت 
پاک سلازی  گسلترده ی  عملیلات  کله  می خواهلد 
طالبلان  کاهلش حملات  بلرای  والیلت  ایلن  در 
راه انلدازی کنلد تلا طالبلان از ایلن زیادتر جسلور 
نکننلد.  خللق  چاللش  حکوملت  بلرای  و  نشلوند 
ولسلوالی های آب کملری، قلادس و جونلد نیز زیر 

تهدیلد فزاینلده ی طالبلان قلرار دارد. 
غور؛ قربان گاه نیروهای خیزش مردمی

والیلت کوهسلتانی غلور نیلز در تیلرراس حمات 
طالبلان قلرار دارد؛ املا بیش تلر حملات طالبلان 
در جریلان سلال جلاری بلاالی نیروهلای خیلزش 
مردملی بلوده اسلت. غلام سلخی جاوید، منشلی 

شلورای والیتلی غلور بله روزنامله ی صبلح کابلل 
بله  دفاعلی  و  امنیتلی  نیروهلای  کله  می گویلد 
تناسلب جغرافیلای نااملن ایلن والیلت کم اسلت.
تلا  مردملی  خیلزش  نیروهلای  کله  می افزایلد  او 
انلدازه ای توانسلتند کله مانلع پیشلروی طالبان به 
شلهر فیروزکلوه مرکلز والیلت غلور و ولسلوالی ها 
شلوند و بله همین خاطلر، طالبان حمات شلان را 

بلاالی ایلن نیروهلا متمرکلز کرده انلد.
منابلع بله روزنامله ی صبلح کابل می گوینلد که در 
حملات جمعله شلب طالبلان بلاالی پوسلته های 
نیروهلای خیلزش مردمی، پنلج تن از ایلن نیروها 
کشلته و چهلار تلن دیگر زخملی شلده اند. بیم آن 
وجلود دارد کله طالبلان بلا افزایلش حمات شلان 
در غلور، گلراف تلفلات نیروهلای افغلان را بلنلد 
ببرنلد. عبدالحلی خطیبلی، سلخنگوی واللی غلور 
بله روزنامله ی صبلح کابلل می گویلد کله افزایلش 
ایلن والیلت نگلران کننلده  حملات طالبلان در 
اسلت. اداره ی محللی غلور از نیروهلای هوایلی و 
زمینلی می خواهلد کله بلا راه انلدازی عملیلات به 

طالبلان تلفلات وارد کننلد. 
نیاز به افزایش حمالت هوایی

بلا  کله  معتقدنلد  نظاملی،  آگاهلان  از  شلماری 
بلر  خارجلی  نیروهلای  هوایلی  افزایلش حملات 
فزاینلده  ناامنی هلای  گلراف  از  طالبلان،  مواضلع 
خواهلد کاسلت. شلعیب خلان فهیلم، یلک تلن از 
ایلن آگاهلان در صحبلت بلا روزنامه ی صبلح کابل 
تاکیلد دارد کله بایلد حملات هوایی و پشلتیبانی 
از نیروهلای زمینلی بیش تر شلود تا جللو تحرکات 
گسلترده ی طالبلان در والیت هلای غربلی گرفتله 
سلاح های  بلا  والیت هلا  ایلن  در  طالبلان  شلود. 
بله  و  اسلتند  مجهلز  شلب  در  دیلد  پیشلرفته ی 
همیلن خاطلر، تلفلات ایلن نیروهلا افزایلش یافته 
اسلت. بلا ایلن وجلود، دیلده شلود کله حکوملت 
افغانسلتان بلرای جلوگیری از حمات گسلترده ی 
طالبلان در غلرب کشلور چله تدابیری روی دسلت 

خواهلد گرفلت، تلا طالبلان سلرکوب شلوند.

افزایش تهدیدهای طالبان در والیت های غربی کشور
 روح اهلل روحانی
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روایت مهاجران افغانستان

دردسرهای یک مهاجر 

)قسمت اول(
از آخلر برای تلان قصله می کنلم؛ مغلازه ی خلودم بلودم کله تلفلن آمد. 
خواهلر خانملم آملده بلود خانله ی ملا و دسلتور رسلید بیلا خانله. از 
فرمانلداری بله باجناقلم زنلگ زده بودنلد کله خانملت هلر طلور شلده 
املروز بایلد بیایلد این جلا و توضیح دهد که چلرا با خبرگلزاری مصاحبه 

و جنجلال ایجلاد کرده اسلت.
راسلتش را بخواهیلد ایلن دودهلا همله از کفلن ملن بلنلد می شلود که 
طاقلت نمی آورم حق کسلی پایمال شلود؛ بله ویژه که مهاجریلن و بدتر 

این کله پلای کودکلی در میان باشلد.
تلرس باجناقلم را می دانسلتم از چیسلت. او هلم مثلل بسلیاری دیگر از 
هم وطنلان مهاجلرم، دوسلت نداشلت پایش بله مجامع قضایلی و اداری 
ایلران بلاز شلود؛ جالبش این جاسلت که تهدیلد خنده داری کلرده بودند 
او را: »اگلر خانملت نیایلد، کارت آمایش )کارت اقامت( همله ی خانواده 
را باطلل می کنیلم.« زن جسلوری بلود؛ اما تحت فشلار شلوهرش به من 
پنلاه آورده بلود. ملن خنلده ام گرفته بلود از عجز دولت و مسلؤوالنی که 
همیشله فقلط قصلد پنهلان کاری و سلرپوش گذاری مسلائل را دارند، به 

جلای آن  کله مقصر اصللی را بازداشلت و یا مؤاخلذه کنند.
قلرار شلد بلا من به فرمانلداری بلرود. در این گونله موارد به ملن بیش تر 
اعتملاد داشلت تا کلس دیگر حتا شلوهرش؛ رفتله بود از داکتلری برای 
خلودش ویزیلت گرفتله بلود تلا مدرکلی داشلته باشلد کله چلرا زودتر 
نیاملده فرمانلداری و ایلن کله اصلا در محلل نبوده اسلت. دللداری من 
هلم حتلا خیللی کارگلر نبلود کله هیلچ غلطلی نمی تواننلد بکننلد مگر 
تلو چله کار کلرده ای؟ فقط بله یک خبرنلگار آنچله اتفاق افتاده اسلت را 
گلزارش دادی. می گفلت تقصیلر آن خبرنگار بی شلعور اسلت کله از من 

نلام بلرده و این دردسلر را ایجلاد کرده.
بله دوسلت وکلیلم کله در جریلان ایلن قضیله بلود زنلگ زدم؛ صلدا را 
او  حرف هلای  می دانسلتم  بشلنود.  هلم  او  تلا  گذاشلتم  بلندگلو  روی 
منطقی تلر اسلت و بیش تلر آراملش می کنلد. دوسلتم مثلل ملن جللو 
خنلده اش را نگرفلت؛ وقتلی فهمیلد از فرمانلداری تملاس گرفته انلد و 
احضلار کرده انلد، چنلد فحلش جلان دار هلم بله آن هلا داد که همیشله 
ضعیف کشلی می کننلد و بله جلای ظاللم، یقله ی مظللوم را می گیرنلد.
و  لحنلش جلدی   می  شلنود.  دارد  خانوملم  را خواهلر  گفتلم صدایلت 
مودبانه تلر شلد؛ می دانسلتم هلزار و یلک پرونلده را در دادگاه هلا بلاال و 
پاییلن کلرده و می دانلد کله ایلن مسلخره بازی، نقطله و نشلانه ی ضعف 
اسلت بلرای فرمانلداری و کار خاصی از دست شلان برنمی آیلد مگر چند 

بلی ارزش. تهدید 
دوسلت وکیللم کله ایرانی بلود، روی صحبتلش را با خواهلر خانمم کرد 
و گفلت: »نتلرس، تلو هیلچ جرملی مرتکلب نشلدی و این هلا هلم هیچ 
غلطلی نمی تواننلد بکننلد، حتلی می توانلی نلروی، املا بله خاطلر ایلن 
کله خیال شلوهرت راحت شلود بلرو و خیاللش را راحت کن. خواسلتی 
خلودت را بلزن بله کوچله ی حسلن چلپ و فقلط سرشلان را گلرم کن 
همیلن، آن ها چند سلوال ازت می پرسلند کله مثًا چلرا مصاحبه کردی 
و بله صلورت احمقانه هلم تهدیدت کنند کله کارتت را باطلل می کنند، 
مگلر شلهر ِهلرت اسلت، قاضلی دادگاه هلم بله راحتلی نمی توانلد ایلن 
کار را بکنلد، هیلچ خوفلی نداشلته بلاش.« انگار نسلیمی وزیده باشلد و 
خنکایلش صلورت آدم را جلا دهلد. خانلم مضطلرب چنلد دقیقه پیش 
حلاال چهلره اش بلاز شلده بلود و لبخنلد ریلزی را هلم می توانسلتی در 

کنلج لبلش پیلدا کنلی. حلاال دلش قلرص شلده بود .
در مسلیر رفتلن فرمانلداری بله دوسلتم که اهلل کارهلای فرهنگی بود، 
تملاس گرفتلم تلا آدرس دقیق تلر بگویلد. نمی دانلم این جماعلت را چه 
کار کرده انلد کله این قلدر تلرس دارنلد. بله ملن  گفت کله اسلمی از او 
نبلرم، جلا داشلت گریله کنلم، آخلر بله تو چله ربطلی دارد ایلن قضیه، 
ملن از تلو آدرس فرمانلداری را پرسلیدم، همیلن. روی صندللی راهلرو 
نشسلته بلودم و خواهرخانملم داخلل بلود. نیم سلاعتی طلول کشلید، 
مثلل همیشله نمی توانسلتم بلا گوشلی ام سلروکله بزنلم،  چلون دم در 
تحویلل گرفتله بودنلد. خواهرخانمم بیلرون آمد و گفت با تلو کار دارند، 

نیشلخندی زدم و گفتلم بلا ملن چله کار دارند.
در زدم و منتظلر مانلدم تلا صدایلی بشلنوم. اتلاق کنفرانس ماننلد بلود 
و چهلار نفلر آن جلا نشسلته بودنلد؛ یکلی پشلت میلز اصلی و بقیله دور 
میلز کنفرانلس نزدیلک بله آن. از در کله وارد شلدم همان جا ایسلتادم. 
چیلزی نگفتلم و بی توجله بله آن هلا نگاهم را بله جایی دیگلر دوختم تا 

یکی شلان گفلت: »آقلا بفرما بشلین.«
گفت چه نسبتی با این خانم داری؟

»شلوهر خواهلرش« -»در جریان اسلتی؟« -»در جریان چلی؟« -»چرا 
این جلا آملدی؟« -»مهمان خانه ی  شلان بلودم، گفلت کاری پیش آمده، 
شلوهرش نیسلت، از ملن خواسلت بلا او بیایلم.« -»همیلن؟« -»بلله 
همیلن.« -»آدرس و شلماره ی تلفنلت را بنویلس و بلرو.« -»چلرا؟« 
-»اگلر کاری داشلتیم باهلات تماس می گیریلم.« روی کاغذ آدرس پرت 
و پایلی را بلا دقت نوشلتم و شلماره ی تلفنلی که مدت ها بلود خاموش 
بلود. کاغلذ را گرفلت و ازم خواسلت آدرس را دوباره بگویلم، چون دقت 
کلرده بلودم، هملان آدرس را تکلرار کلردم. یکی دیگرشلان پرسلید این 
شلماره کله خاموش اسلت. گفتم بلله گوشلی ام را دم در تحویل گرفتند 
و  خواسلتند خاموشلش کنلم. بلا خواهلر خانملم از فرمانلداری بیرون و 
مسلیر خانله اش را پیلاده آمدیلم. می دانسلتم و حلدس ملی زدم از او چه 
چیلز پرسلیده اند و حتلا حدس ملی زدم کله باجناقم گلوش او را خواهد 

پیچانلد تلا درگیر چنین مسلائلی نشلود.
ادامه دارد ....

 صفر اسکندری

در سه ماه گذشته بیش از 560 غیرنظامی کشته 
و زخمی شده اند

روزناملله ی صبللح کابللل بلله داده هایللی دسللت 
یافتلله اسللت کلله نشللان می دهللد در سلله 
غیرنظامللی   560 از  بیللش  گذشللته،  مللاه 

سراسللر  در  تروریسللتی  حمللات  اثللر  در 
افغانسللتان کشللته و زخمللی شللده اند. 

ایللن داده هللا نشللان می دهللد کلله از 23 
مللاه حمللل سللال جللاری خورشللیدی تللا 
10 مللاه سللرطان، نزدیللک بلله 20 حمللله ی 
مسلللح  مخالفللان  سللوی  از  تروریسللتی 
حکومللت افغانسللتان صللورت گرفتلله اسللت 
کلله در نتیجلله ی آن 162 غیرنظامللی کشللته 
شللده و بیللش از 400 تللن دیگللر زخمللی 

ند.  شللده ا
در میللان سلله مللاه گذشللته، مللاه جللوزا 
خونین تریللن مللاه بللرای افللراد غیرنظامللی 
در افغانسللتان بللوده اسللت. در مللاه جللواز 97 
غیرنظامللی کشللته و بیللش از 140 تللن دیگللر 

زخمللی شللده اند.
از  را  قربانللی  بیش تریللن  کلله  حماتللی 
غیرنظامیللان در مللاه جللوزا گرفتلله اسللت؛ 
حمللله ی طالبللان در مربوطللات فیروزکللوه 

ایللن  والیللت غللور و ولسللوالی دولت یللار 
 56 و  کشللته  نظامللی  غیللر   32( والیللت 
زخمللی(، حمللله ی انتحللاری در دروازه ورودی 
دانشللگاه نظامللی مارشللال فهیللم در کابللل 
)15 غیللر نظامللی کشللته و 18 زخمللی( و 
هللدف قللرار دادن وسللایط نقلیلله ی حللج 
دانشللگاه شللهید  دانشللجویان  و  اوقللاف  و 
ربانللی در کابللل توسللط مایللن مقناطیسللی 
)15 غیرنظامللی کشللته و 18 زخمللی(، بللوده 

اسللت. 
بلله همیللن ترتیللب در مللاه ثللور، تعللداد 
کشته شللدگان غیرنظامیللان 42 تللن و تعللداد 
زخمیللان 112 تللن و در ده روز نخسللت مللاه 
سللرطان، 23 غیرنظامللی کشللته شللده و 145 

تللن دیگللر زخمللی شللده اند.
ایللن در حالللی اسللت کلله روز دوشللنبه ی 
ایللن هفتلله حمللله ی انتحللاری در منطقلله ی 
پللل محمللود خللان در مربوطللات حللوزه ی 
شللانزدهم امنیتللی شللهر کابللل رخ داده کلله 
بیشللترین قربانیللان آن غیللر نظامیللان بودنللد. 
وزارت معللارف افغانسللتان اعللام کللرد کلله در 
ایللن حمللله، بیللش از 50 دانش آمللوز زخللم 
دفللاع  وزارت  مقام هللای  اسللت.  برداشللته 
افغانسللتان نیللز تاییللد می کننللد کلله در ایللن 
رویللداد 3 تللن کشللته و بیللش از 100 تللن 

دیگللر زخمللی شللدند.

 علی شیر شهیر

طالبلان بلا نشلر اعامیله ای گفته اند که بلا تصرف 
ولسلوالی قوش تپله، 78 نفلر از نیروهلای امنیتلی 
را اسلیر گرفتله و شلماری از تانک هلا و تجهیلزات 
نظاملی ایلن ولسلوالی نیلز بله دسلت آنلان افتاده 

ست. ا
ایلن خبلر از سلوی منابلع محللی نیز تأیید شلده 
و باعلث نگرانی های بسلیاری شلده اسلت. این در 
حاللی اسلت کله بارهلا شلاهد چنیلن حماتی از 
سلوی نیروهلای هراس افگلن بلر مواضلع امنیتلی 
در ولسلوالی های کشلور بوده ایلم. چنیلن حماتی 
بیش تلر بله دلیلل علدم هملکاری منظم از سلوی 
از  سلبب  و  داده  رخ  امنیتلی  ارگان هلای  دیگلر 
دسلت دادن گروهِی نیروهای امنیتی شلده اسلت.

طالبلان در چنیلن حماتلی فرصلت و توان مندی 
بیش تلری بلرای حمله بله ولسلوالی های همجوار، 
پیلدا می کننلد و آن گونله کله دیلده شلده اسلت؛ 
یکلی از تاکتیک هلای جنگلی ایلن گلروه، طلرح 
تجهیلزات  آن  نتیجله ی  در  کله  اسلت  حماتلی 
بلزرگ نظاملی را بله دسلت بیاورنلد. طلوری کله 
چنیلن  نیلز  قوش تپله  ولسلوالی  بله  حملله  در 

اسلت. داده  رخ  پیش آملدی 
منابلع می گوینلد کله بلا قلرار گرفتلن تجهیلزات 
بلزرگ نظاملی بله دسلت طالبلان، ایلن گلروه در 
حلال آمادگلی بلرای راه انلدازی حمات شلان بلر 

ولسلوالی درزآب اسلتند.
آنلان می گوینلد کله در صلورت سلرکوب نشلدن 
ایلن گلروه، ولسلوالی بلچلراغ والیلت فاریلاب نیز 

زیلر تهدیدهلای جلدی قلرار دارد.
مقابلل  در  بایلد  افغانسلتان،  امنیتلی  نیروهلای 
بلرای  چنیلن حماتلی، بیش تریلن توان شلان را 
بازپس گیلری مصلرف کننلد تلا در چنیلن زملان 
حساسلی کله گلروه طالبـان، در میلز گفت وگوهلا 
الاقلل  آورده ،  دسلت  بله  زیلادی  پیش رفت هلای 
انگیلزه ی مبلارزه را در میلدان جنلگ از دسلت 

. هد بد
از گزارش هایلی کله ایلن روزهلا، از گفت وگوهلای 
صللح میلان آمریلکا و طالبلان به گوش می رسلد، 
بهانله ی  بله  گلروه  ایلن  نشسلت های  تلا  گرفتله 
بلا کشلورهای مختللف، فضلای رسلانه ای  صللح 
بله گونله ای اسلت کله دسلت آوردهای ایلن گروه 
تنهلا  ملورد  ایلن  می دهلد.  انعلکاس  بیش تلر  را 
بله رسلانه ها بلر نمی گلردد و نکتله ای کله در آن 
بیش تلر از همله برجسلته اسلت موقعیتلی اسلت 
کله بله بهانله ی صللح بله دسلت طالبلان افتلاده 

. ست ا

تازه تلری  هویلت  شلکل دهی  حلال  در  طالبلان 
اسلتند.  تروریستی شلان  هویلت  بله  نسلبت 
گرفتله شلدن  دلیلل جلدی  بله  را  هویلت  ایلن 
ملردم  اساسلی  نیلاز  کله  صللح  گفت وگوهلای 
افغانسلتان اسلت بله دسلت آورده انلد؛ وللی تلا به 
حلال به ایلن دلیل که طلرف گفت وگوهلای آنان، 
در بیش تلر نشسلت های بین االفغانلی، سیاسلیون 
مخاللف دوللت بوده انلد، فرصلت تقویلت هویلت 
جدیدشلان بیش تلر شلده اسلت. طبلق تویتی که 
زلملی خلیلل زاد در مورد نشسلت هفتم و هشلتم 
جلوالی در قطر داشلت، قرار اسلت اولین نشسلت 
بین االفغانلی صلورت بگیلرد. ایلن نکتله را بله این 
دلیلل یلادآور می شلوم که بله زودی موقلف دولت 
افغانسلتان،  صللح  بله  مربلوط  مباحلث  در  نیلز 
بلودن  قاطعانله  بلا  می توانلد  و  می شلود  مطلرح 
موضعلش، وارد میدانلی شلود کله در ایلن اواخلر 

تنهلا طالبلان، قهرملان آن بودنلد.
را  نکتله ی خوبلی  تویتلش  در  زلملی خلیلل زاد، 
اشلاره کلرده اسلت کله گفتله یافتلن راه حل های 
دیدگاه هلا،  تفلاوت   کلردن  برطلرف   و  سیاسلی 
بلدون دسلت بلردن بله زور، از جملله ملواردی 
اسلت کله در چهلل سلال خونیلن افغانسلتان، از 
اهمیلت ویلژه ای برخلوردار بلوده اسلت؛ املا بایلد 
تذکلر داد کله ایلن راه حلل، با گلروه تروریسلتی 
طالبلان کله دوشلنبه هفتله ی جلاری در کابلل 
جلوی خون بله راه انداختند، ممکن نیسلت صرفا 
از راه گفت وگلو بله دسلت بیایلد. همان گونله کله 
جایلگاه دوللت افغانسلتان در گفت وگوهلای صلح 
قطلر، روشلن می شلود، این زمینله کله در میدان 

گفت وگلو نیلز، تقابلل دوللت بلا طالبان بله وجود 
بیایلد، ممکلن خواهد شلد. بلرای تضعیلف روحیه 
تأکیلد  ایلن  روی  بایلد  گفت وگوهلا،  در  طالبلان 
شلود کله آنلان در صلورت ادامله ی مبلارزه، بلا 
خشلم نیروهلای امنیتلی افغلان مواجله می شلوند 

و ایلن رویکلرد نیلز بایلد اجرایلی شلود.
طالبلان تلا کنلون، بلا حملات انتحلاری و بعضلا 
امنیتلی  نیروهلای  بلاالی  غافل گیرانله  حماتلی 
جلدی  طلرف  به عنلوان  را  خودشلان  کشلور، 
جنلگ افغانسلتان مطلرح کرده انلد؛ در حاللی که 
داعلش، القاعلده و دیگلر گروه های تروریسلتی نیز 
شلامل جنگ افغانسلتان می شلوند. شلاید نکته ی 
برجسلته ی طالبلان، افغانلی بلودن آنان باشلد که 
ایلن هلم بله طلور کاملل نمی توانلد ملورد تأییلد 
باشلد؛ زیلرا جنگ جویلان زیلادی میان ایلن گروه 

حضلور دارنلد کله هویلت غیلر افغانلی دارند. 
بلا ایلن که نظلر بله ارزش هایی که ایلن تحلیل در 
پی آن اسلت، نشسلت بین االفغانی، اسلم درسلتی 
بلر روی مذاکراتلی کله تلا هفتله ی بعلدی، برگزار 
خواهلد شلد نیسلت؛ وللی بلا وجلود این اشلکال، 
بایلد سلعی شلود ایلن گلروه کله حلاال بله طرف 
جلدی جنلگ افغانسلتان  و در عیلن حلال طلرف 
افغانلی ایلن جنلگ مطلرح شلده اسلت، از لحلاظ 

روحلی تضعیف شلود.
بایلد بله طالبلان بلا حمات سلنگین بلر مواضعی 
کله در آن پنلاه برده اند، نشلان داد کله در صورت 
افغلان  نیروهلای  جنلگ،  بله  بیش تلر  تمایلل 
می تواننلد آنلان را در جنلگ شکسلت بدهنلد و 
هرگلز رفتلار متعادللی را به عنلوان صللح، پیشله 

 . نکنند
طالبلان، بلا عمل کلرد غیلر انسلانی ای کله دارنلد، 
صللح  گفت وگوهلای  حیلن  در  می کننلد  سلعی 
و  بدهنلد  شلدت  نیلز  را  میدانی شلان  مبلارزات 
اکثلر  تلا حلاال،  کله  اسلت  ایلن  نمایان گلر  ایلن 
گفت وگوهلای صلورت گرفتله، بلرای ایلن گلروه 
صرفلا فرصلت تبلیغلی بلوده اسلت. این کله تا به 
حلال، بله جلز قبلول کلردن نشسلت بلا حکومت 
افغانسلتان کله آن هلم هنلوز روشلن نیسلت کله 
بلر اسلاس چله موضعلی از سلوی طالبلان برگزار 
خواهلد شلد، نرملش قابلل ماحظله ای از سلوی 
ایلن گلروه دیده نشلده اسلت، به این معنی اسلت 
کله طالبلان، حتلا در گفت وگوهلا دنبلال جنلگ 
اسلتند؛ جنگلی کله نله بله تفاهلم، بلکله بایلد به 

پیلروزی منجلر شلود.
اینلک با اسلارت نیروهلای امنیتی کشلور، آن هم 
در آسلتانه ی نشسلتی میلان اعضلای حکوملت و 
طالبلان، ایلن گلروه فرصلت دیگلر بلرای نمایلش 
قلدرت یافتله اسلت؛ نمایشلی کله می توانلد برگ 
برنلده ی آنلان در گفت وگوهای پیش رو باشلد. در 
گفت وگوهایلی کله دو طلرف یلک جنلگ مقابلل 
هلم می نشلینند، اولیلن چیلزی که بر اسلاس آن 
اسلت کله  قدرتلی  توقلع می کننلد،  از هم دیگلر 
قبلا در میلدان بله هم نشلان داده اند. بلا توجه به 
ایلن نظلر که مطلرح کردیلم، حکومت افغانسلتان 
بایلد در نشسلت ملورد نظر، بلا نمایلش قاطعانه ی 
قدرتلش وارد شلود؛ زیلرا این سیاسلتی اسلت که 
می توانلد در مقابلل طالبلان هلم در میلدان جنگ 
و هلم در میلدان گفت وگلو جواب دهنلده باشلد.  

حکومت باید از موضع قدرت به میز مذاکره
با طالبان وارد شود

 عبداهلل سالحی
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نشلر  بله  گزارش هایلی  ایلن  از  پیلش  هرچنلد 
رسلیده بود که پلس از برگزاری انتخابات ریاسلت 
جمهلوری، برخلی از دسلتگاه های بایومتریلک بله 
سلرقت رفتله اسلت؛ املا ایلن گزارش ها از سلوی 
کمیسلیون مسلتقل انتخابلات تایید نشلده بود. به 
ایلن کمیسلیون در گفت وگلو  تازگلی مسلؤوالن 
تاییلد می کننلد کله  بلا روزنامله ی صبلح کابلل 
از مجملوع 22 هلزار دسلتگاه بایومتریلک، 500 
دسلتگاه یلا بله سلرقت رفتله و یلا هلم تخریلب 

است.  شلده 
از سلخنگویان کمیسلیون  ابراهیملی،  عبدالعزیلز 
مسلتقل انتخابلات، می گویلد کله بررسلی تلازه ی 
می دهلد  نشلان  انتخابلات  مسلتقل  کمیسلیون 
کله 500 دسلتگاه بایومتریکلی کله در انتخابلات 
گرفتله  قلرار  اسلتفاده  ملورد  گذشلته  پارلمانلی 
بلود، مفقلود شلده و متباقلی آن بله گفتله ی وی، 
در جریلان برگلزاری انتخابلات ریاسلت جمهوری، 
ششلم میلزان، از سلوی اداره ی مرکلزی احصائیله 
در اختیلار ایلن کمیسلیون قلرار خواهلد گرفلت.
دسلتگاه های  متباقلی  کله  می کنلد  تاکیلد  او 
موجلود از مشلکات تخنیکی برخوردار نیسلتند و 
می تواننلد کله در روز برگلزاری انتخابات ریاسلت 

جمهلوری ملورد اسلتفاده قلرار گیلرد. 
مسلتقل  کمیسلیون  سلخنگوی  هلم،  سلویی  از 
از  اسلتفاده  منظلور  بله  کله  انتخابلات می گویلد 
تکنوللوژی در انتخابلات ریاسلت جمهلوری سلال 
دسلتگاه  25هلزار  حلدود  اسلت  قلرار  جلاری، 
هزینله ی  شلود.  خریلداری  جدیلد  بایومتریلک 
میلیلون   30 حلدود  دسلتگاه ها  ایلن  خریلداری 
داللر پیش بینلی شلده اسلت؛ املا نهادهلای ناظلر 
انتخاباتلی بلا توجله بله خریلداری دسلتگاه های 
کله  زمانلی  تلا  می گوینلد،  بایومتریلک  جدیلد 
سرنوشلت دسلتگاه های قدیملی بایومتریلک کله 
بله منظور اسلتفاده در انتخابات پارلمانی گذشلته 
خریلداری شلده بلود، روشلن نشلود، خریلداری 
چالش هلای  می توانلد  دسلتگاه ها  ایلن  دوبلاره ی 

تلازه ای در پلی داشلته باشلد. 
انتخابلات  در  تکنوللوژی  از  اسلتفاده  بله منظلور 
دسلتگاه  22هلزار  حکوملت  گذشلته،  پارلمانلی 
بایومتریلک خریلداری کرده بود. پلس از برگزاری 
انتخابلات، گزارش هایلی به نشلر رسلید که شلمار 
و  رفتله  سلرقت  بله  دسلتگاه ها  ایلن  از  زیلادی 

دوبلاره جملع آوری نشلده اسلت. 
نهاد هلای ناظلر انتخاباتلی، نیلز بلر ایلن مسلأله 
تملام  کله  صورتلی  در  می ورزنلد،  تاکیلد 
سلرقت رفته  بله  بایومتریلک  دسلتگاه های 
جملع آوری نشلود، ممکلن اسلت که بله گفته این 
نهادهلا، شلفافیت انتخابلات ریاسلت جمهلوری را 
بلا تهدیدهلای جلدی روبله رو کنلد. این کله واقعا 
آیلا رقلم واقعلی دسلتگاه های بله سلرقت رفتله و 
یلا هلم تخریب شلده بله 500 دسلتگاه می رسلد، 
نهادهلای ناظلر انتخاباتلی بلا تردید نسلبت به آن 

می کننلد.  برخلورد 
از  پیلش  کله  اسلت  ایلن  نهادهلا  ایلن  تاکیلد 
سرنوشلت  بایلد  تلازه،  دسلتگاه های  خریلداری 
بلا  آن  مشلکات  و  موجلود  دسلتگاه های  دقیلق 
شلود.  گرفتله  بررسلی  بله  تخنیکلی  تیلم  یلک 
کمیسلیون  از  هیأتلی  کله  اسلت  درحاللی   ایلن 
مسلتقل انتخابلات در جریلان ماه جلاری به هدف 
بله  بایومتریلک  جدیلد  دسلتگاه های  خریلداری 
دبلی سلفر کلرده و بله همین هلدف با مسلؤوالن 

کمپنلی »درامالگلو« دیلدار کلرده اسلت. 
نعیلم ایلوب زاده، رییلس تیفلا یلا بنیلاد انتخابلات 
سلفر  ایلن  بله  اشلاره  بلا  افغانسلتان،  شلفاف 
مسلؤولین کمیسلیون انتخابلات می گویلد: »ایلن 
کمیسلیون بلدون نظرسلنجی دقیلق در پاسلخ به 
ایلن که چله تعلداد از دسلتگاه های بایومتریک در 

دسلترس اسلت و  در روز انتخابلات چله تعلداد از 
مراکلز رای دهلی باز اسلت و بله چه تعلداد از این 
دسلتگاه ها ضلرورت اسلت، بله بحلث خریلداری 

پرداختله اسلت.«
از  شلماری  سلرقت  بله  اشلاره  بلا  ایلوب زاده، 
نیلاز  کله  می گویلد  بایومتریلک  دسلتگاه های 
اسلت در قلدم نخسلت سرنوشلت این دسلتگاه ها 
مسلؤوالن  نخسلت،  قلدم  »در  شلود:  مشلخص 
اسلتند،  موظلف  انتخابلات،  مسلتقل  کمیسلیون 
از  تعلداد  چله  کله  باشلند  ایلن  جواب گلوی 
دسلتگاه های بایومتلرک ناپدیلد شلده اسلت و بله 
چله تعداد نیاز اسلت. اگلر این محاسلبات به گونه  
درسلت صلورت نگرفتله باشلد، ممکلن اسلت که 

بلرود.« بلنلد  انتخابلات  مصلارف 
از سلویی هم، یوسلف رشلید، رییس اجرایی فیفا، 
انتخابلات آزادا و عادالنله ی افغانسلتان، مسلؤوالن 
کمیسلیون مسلتقل انتخابلات را بله علدم مدریت 
رقلم  افزایلش  و  کاهلش  در  بی طرفانله  و  دقیلق 
می گویلد:  کلرده،  متهلم  انتخابلات  بودجله ی 
کمیسلیون  مسلؤوالن  کله  این جاسلت  »سلوال 
مسلتقل انتخابلات چلرا تعلداد محلات رای دهی 
را از 22 بله 35 هلزار محلل بلنلد می بلرد. اگلر 
رقلم محلات چنیلن بلنلد بلرده شلود، در کنلار 
ایلن کله مصلارف انتخابلات بلنلد بلرده می شلود 
گلراف جرایلم انتخاباتلی نیلز سلیر صعلودی بله 

می گیلرد.« خلود 
بلا ایلن حال، کمیسلیون مسلتقل انتخابلات گفته 
کله قرار اسلت در هلر محلل انتخاباتلی چهار صد 
تلن رای بدهنلد و از همیلن رو افزایلش محل های 
دسلتگاه های  تلا  اسلت  شلده  باعلث  رأی دهلی 

بیش تلر خریلداری شلوند.
در  کمیسلیون،  ایلن  در  مسلؤوالن  گفتله ی  بله 
طلرح نهایلی، یک صدوپنجلاه میلیلون داللر بلرای 
نظلر  در  جمهلوری  ریاسلت  انتخابلات  برگلزاری 
گرفتله شلده اسلت کله حلدود 30 میلیلون آن 
بله خریلداری دسلتگاه های بایومتریلک اختصاص 

دارد.
از سلخنگویان کمیسلیون  ابراهیملی،  عبدالعزیلز 
مسلتقل انتخابلات گفلت کله، موضلوع خریداری 

مسلتقل  کمیسلیون  توسلط  دسلتگاه ها  ایلن 
تلدارکات  اداره ی  توسلط  بلکله  نله،  انتخابلات 
مللی انجلام خواهلد شلد. او گفلت که کمیسلیون 
صرفلا ایلن رونلد را تسلهیل می کنلد. بلر اسلاس 
جلدول زمان بنلدی انتخابلات ریاسلت جمهلوری، 
روان  سلال  میلزان  شلش  در  رای دهنلده گان 
پلای  بله  تلازه،  جمهلور  رییلس  انتخلاب  بلرای 

رفلت.  خواهنلد  رای  صندوق هلای 
دستگاه های بایومترک توسط چه کسانی 

مدریت خواهد شد؟
اسلتفاده و مدیریلت از دسلتگاه های بایومتریلک 
در روز انتخابلات ریاسلت جمهلوری، یکلی دیگلر 
اسلت؛  انتخابلات  ناظلر  نهاد هلای  نگرانی هلای  از 
موضلوع جنجال برانگیلزی کله اکثریلت کاربلران 
ایلن دسلتگاه ها بلدیلت کاملل اسلتفاده از آن را 
ندارنلد و ایلن مسلأله انتخابلات پارلمانلی سلال 
بن بسلت  بله  را  کشلور  در  خورشلیدی   1397

کشلیده بلود.
یوسلف رشلید، رییس اجرایلی فیفلا، می گوید که 
در انتخابلات قبلی هلر چند کاربران دسلتگاه های 
احصائیله  مرکلزی  ا داره ی  توسلط  بایومتریلک 
آملوزش داده شلده بلود؛ املا گلزارش هلای ایلن 
نهلاد، نشلان دهنلده ی این اسلت کله اکثریت این 
کاربلران توانایلی درسلت اسلتفاده و کاربلرد ایلن 
دسلتگاه ها را نداشلته اند. آقلای رشلید، شلیوه ی 
بله کارگیلری دسلتگاه های بایومتریلک را در روند 
انتخابلات یکلی از بحث هلای تخنیکلی و عملیاتی 
دانسلته، می گوید: »مسؤولین کمیسلیون مستقل 
انتخابلات بایلد هفلت ملاه پیلش از املروز، رونلد 
را  بایومتریلک  دسلتگاه های  کاربلران  اسلتخدام 

بله گونله ی شلفاف تکمیلل می کردنلد و همچنان 
نلوع آملوزش ایلن دسلتگاه ها مشلخص می شلد. 
متأسلفانه کله این کمیسلیون تلا هنلوز، هیچ نوع 

گام عمللی در ایلن بخلش بلر نداشلته اسلت.«
کلم کاری  از  رییس»تیفلا«،   ایلوب زاده  نعیلم 
مسلؤوالن کمیسلیون مسلتقل انتخابلات سلخت 
انتقلاد کلرده و می گویلد: »ملا شلدیدا نگلران این 
هسلتم کله آیلا کاربلران دسلتگاه های بایومتریک 
مسلؤوالن  سلوی  از  بی طرفانله  گونله ی  بله 
کمیسلیون مسلتقل انتخابلات در یلک پروسله ی 

شلد؟« خواهنلد  اسلتخدام  شلفاف 
املا عبدالعزیلز ابراهیملی، سلنخگوی کمیسلیون 
ناظلر  نهادهلای  نگرانی هلای  انتخابلات،  مسلتقل 
انتخاباتلی را بی جا دانسلته و می گویلد که رهبری 
ایلن کمیسلیون با نظرداشلت تقسلیم اوقات کاری 
خلود، نلوع آملوزش دسلتگاه های بایومتریلک را 
ری دسلت دارنلد. بله گفتله ی وی: »تلا برگلزاری 
نزدیلک  کله  جمهلوری  ریاسلت  انتخابلات  روز 
بله سله ملاه وقلت مانلده اسلت، ملا وقلت کافلی 
بلرای اسلتخدام کاربلران دسلتگاه های بایومتریک 
آزاد  پروسله ی  طریلق  از  افلراد،  ایلن  داریلم. 

اسلتخدام خواهنلد شلد.«
انتخاباتلی  ناظلر  نهادهلای  نگرانلی  و  انتقادهلا 
مسلتقل  کمیسلیون  کلم کاری  از  افغانسلتان، 
بایومتریلک،  راسلتای دسلتگاه های  در  انتخابلات 
اسلاس  بلر  کله  کله  می شلود  مطلرح  حاللی  در 
جلدول زمان بنلدی انتخابلات ریاسلت جمهلوری، 
روان،  سلال  میلزان  شلش  در  دهنلدگان  رای 
پلای  بله  تلازه،  جمهلور  رییلس  انتخلاب  بلرای 

رفلت. خواهنلد  رای  صندوق هلای 

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

انتخاب معاونین مجلس
و واکنش سناتوران به حمله ی 

خونین در کابل

بلا انتخلاب معاونیلن مجللس، هیلأت اداری ایلن مجللس نیلز در حلال 
تکمیلل شلدن اسلت و امیدواری هلا بلرای آغلاز کار ایلن مجللس قوت 
ایلن  رو  پیلش  هفتله ی  در  ملی رود  انتظلار  و  اسلت  گرفتله  بیش تلر 
مجللس بلا تکمیل شلدن هیلأت اداری خلود بتوانلد کار بر سلر قوانین 
تنفیلذی ای کله تاکنون پشلت دورازه هلای این مجلس بله خاطر تاخیر 
در انتخلاب رییلس مجللس مانلده بلود را شلروع کننلد و از هفتله ی 
آینلده شلاهد کار رسلمی هیأت اداری ایلن مجلس و تقسلیم بندی های 
کمیسلیون های مجللس باشلیم. هلر چنلد که تشلکیل کمیسلیون های 
چندگانله ی مجللس نیز گملان می رود که کار بس دشلوار بلرای هیأت 

اداری ایلن مجلس باشلد.
یلار،  امیرخلان  اداری،  بلرای گزینلش هیلأت  انتخابلات  در روز سلوم 
به عنلوان معلاون اول و احمدشلاه رمضلان، به عنوان معلاون دوم مجلس 

انتخاب شلدند.  نماینلدگان 
در انتخابلات دهلم سلرطان کله از سلوی اعضلای مجللس نماینلد گان 
برگلزار شلد، نصلاب مجلس بلر اسلاس آرای داده  شلده 236 نفر اعام 

شلد کله هر ناملزد بلرای کامیابلی بله 119 رأی نیاز داشلت.
بلرای کرسلی معاونلت اول مجلس نماینلد گان امیرخان یلار و محمداهلل 
بتلاش بلا هلم رقابلت کردنلد. در نتیجله ی انتخابات آقلای یار بلا 131 
رأی معلاون اول مجللس شلد املا آقلای بتلاش با بله دسلت آوردن 50 
رأی ایلن کرسلی را بله رقیبش واگذار کلرد. همچنان در ایلن انتخابات، 
46 رأی باطلل و نُله رأی سلفید داده شلده بلود. بلرای کرسلی معاونت 
دوم مجللس میان احمدشلاه رمضان و سلیداحمد سلیاب نامزد بودند. 
در ایلن انتخابلات، احمدشلاه رمضان، بلا کسلب 119 رأی تأیید معاون 
اعضلای مجللس  تأییلد  آقلای سلیاب 64 رأی  و  دوم مجللس شلد 
نماینلدگان را گرفتله بلود. امیرخلان یلار نماینلده ی ملردم ننگرهلار و 
احمدشلاه رمضلان، نماینلده ی مردم بللخ  در مجلس نمایندگان اسلت.
انتخابلات منشلی مجللس میان خدیجله الهلام، عبدالقادر قلات وال و 
سلید طاهلا صلادق برگزار شلد. در ایلن انتخابلات خانم الهلام 52 رأی، 
قلات وال 77 رأی و صلادق 76 رأی تأیید اعضلای مجلس نمایندگان را 
بله دسلت آوردنلد. در این انتخابلات 14 رأی سلفید و 17 رأی باطل به 
کار گرفتله شلده بود. از میان این سله ناملزد، هیچ کدام نتوانسلتند که 
رأی کافی را برای رسلیدن به کرسلی منشلی مجلس به دسلت بیاورند، 
بله همیلن دلیل قرار اسلت بلار دیگر انتخابلات میان قلات وال و صادق 
برگلزار شلود. بلرای کرسلی نایب منشلی، ذکیه سلنگین، نظیفله ذکی، 
عبدالبصیلر عثمانلی و نعمت اهلل کریلاب نامزد بودنلد. در انتخابات نایب 
منشلی، ذکیله سلنگین 36 رأی، نظیفله زکلی 46 رأی، عبدالبصیلر 
عثمانلی 45 رأی و نعملت اهلل کریلاب 70 رأی بله دسلت آورنلد. در این 
انتخابلات 20 رأی باطلل و 19 رأی سلفید اسلتعمال شلده بلود. به این 
ترتیلب هیلچ از یلک نامزدان نتوانسلت به کرسلی نایب منشلی برسلد. 
قلرار اسلت کله مرحلله ی دوم انتخابات بلرای تعیین نایب منشلی میان 

نظیفله ذکلی و نعملت اهلل کریاب برگزار شلود.
از سلوی دیگلر در مجللس سلنا، سلناتوران ایلن مجللس در رابطله 
بلا حملله ی خونیلن دو روز پیلش در کابلل واکنلش نشلان دادنلد و 
خاطرنشلان سلاختند کله حملله ی بی رحمانله و خونیلن طالبلان در 
کابلل و شلعله ور سلاختن آتلش جنلگ در بسلیاری والیلات و همچنان 
علدم انعطاف پذیلری طالبلان در پروسله ی صللح؛ ایلن نشسلت ها را بله 
محوریلت امریلکا و طالبلان، بی معنلا و بی نتیجه و یک نلوع پنهان کاری 

بلا ملردم و دوللت افغانسلتان گفتند.
ایلن سلناتوران خواهلان تدابیلر جدی بلرای نجات کشلور از توطئه های 
جلاری شلدند و افزودنلد که گلروه طالبان بلا نمایندگان امریلکا در قطر 
بله خاطلر منافلع و امتیازگیلری گفت وگلو می کننلد؛ وللی بداننلد کله 
ملردم ایلن سلرزمین گفت وگوهایی را کله در آن منافلع عمومی تامین 

و آتش بلس برقلرار نشلود، قبول نخواهنلد کرد.
ایلن سلناتوران خواهلان این شلدند تا ایلاالت متحده ی امریلکا جزئیات 
گفت وگوهلا را بلا ملردم شلریک سلاخته و از هلر گونله پنهلان کاری در 
ملورد صلح افغانسلتان خلودداری کلرده و زمینه ی گفت وگوهلا را برای 

رهبلری و مالکیلت افغان هلا مسلاعد کند.
در مباحلث آزاد شلماری از سلناتوران، حملله ی خونیلن تروریسلتی دو 
روز پیلش کابلل را کله مسلؤولیتش را گلروه طالبلان بله عهلده گرفته 
اسلت، نهایلت غم انگیلز، دردآور و  جنایت کارانله عنلوان کلرده، گفتنلد 
کله در ایلن حادثله ده هلا تلن شلاگرد مکتلب مجروح و شلهید شلدند 
کله عملق قصلاوت، بی رحملی و بربریلت ایلن گلروه را نشلان می دهلد 
و بایلد همله بداننلد کله طالبلان بله آموزه هلای دینلی و اسلامی بلاور 
ندارنلد و بایلد از سلوی نیروهلای دفاعلی و امنیتلی کشلور بله شلدت 

. سرکوب شلوند 
فضلل هلادی مسللم یار، رییلس مجللس سلنا، در رابطله بله آغلاز دور 
هفتلم گفت وگوهلای صللح در قطلر، گفلت بله دلیلل ایلن کله ملردم 
افغانسلتان در جریلان گذاشلته نمی شلوند، این پروسله از آغلاز تاکنون 
مشلکوک بله نظرمی رسلد؛ زیلرا آنچه بله بحلث گرفته می شلود مربوط 

بله مسلایل امریلکا و طالبان اسلت.

سرنوشت نامعلوم
500 دستگاه بایومتریک در انتخابات پیش رو

در  کـه  می گویـد  فیفـا،  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
انتخابـات قبلـی هر چند کاربـران دسـتگاه های بایومتریک 
توسـط ا داره ی مرکـزی احصائیـه آمـوزش داده شـده بود؛ 
امـا گـزارش های ایـن نهاد، نشـان دهنده ی این اسـت که 
اکثریـت ایـن کاربـران توانایی درسـت اسـتفاده و کاربرد 

ایـن دسـتگاه ها را نداشـته اند. 

  فرشته فیضی 

 نیما کاوه
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جامعله ی ملا تاریخ خلوان و تاریلخ دان نیسلت و 
بلا تاریلخ خلود بیگانه اسلت؛ ازایلن  روی همواره 
تاریلخ اشلتباهات، مسلتمر تکلرار می شلود و هر 
کاری از 1/1/1 آغلاز می شلود؛ زیلرا در جامعه ی 
غیلر گفت وگویلی ملا، هنلوز حافظله ی تاریخلی 
شلکل نگرفتله و تجربله ی نسللی از نسلل دیگر، 
بله دلیلل فقلدان فرهنلگ گفت وگلو و فرهنلگ 
مکتلوب و نیلز نهادهای آموزشلی مؤثلر، منتقل 
تاریخلی  رویکردهلای  مجموعله ی  نمی شلود. 
بنیادگرایانله  برفلرض وجلود- توصیفلی و  ملا- 
اسلت. خواسلتار بازگشلت بله دوره ی مشلخصی 
از تاریلخ ملا. ملا هنلوز نلگاه نقادانله بله تاریخ و 
بازخوانلی آن را در پیلش نگرفته ایلم. افغانسلتان 
در عرصله ی دموکراسلی فاقلد تجربه ی پیشلین 
اسلت و هیلچ تجربله و خاطلره ای از آن نلدارد. 
تجربله  را  اسلتبدادی  حکومت هلای  پی درپلی 
کلرده اسلت؛ و ایلن فقلدان تجربله ی حافظله ی 
دموکراتیلک، تقویلت دموکراسلی را بلا چاللش 
تجربله ی  نبلود  اسلت.  کلرده  روبله رو  اساسلی 
دموکراسلی، یکلی از مشلکات اصللی در ملورد 
از  اسلت.  افغانسلتان  در  دموکراسلی  پذیلرش 
سلوی دیگلر در جامعله ی افغانسلتان، بله دلیلل 
فقلدان توسلعه ی شهرنشلینی و فرهنگ شلهری 
و نیلز بوروکراسلی اداری فراگیلر و نیلز اقتصلاد 
کشلاورزی و جامعله ی متوسلط، مجلال ظهلور 
فعلال و مؤثلر در جامعله را بله دسلت نیلاورده 
وجلود  از  دموکراسلی  خاطلر  ایلن  بله  اسلت؛ 
بزرگ تریلن حاملی طبقاتلی خود محروم اسلت. 
از سلوی دیگلر قلدرت ضعیلف طبقه ی متوسلط 
و انلدازه ی کم حجلم آن، تلوان مدیریت تحوالت 
طبقلات  خواسلته های  تجمیلع  و  اصاح طلبلان 
بلاالی  حجلم  اسلت.  گرفتله  آن  از  را  پاییلن 

ایلن  افغانسلتانی،  جامعله ی  در  فقیلر  طبقله ی 
جامعله را به جامعله ای بیمار تبدیل کرده اسلت 
کله افلراد ایلن سلرزمین بلا ایلن سلطح درآملد 
نلان  اسلتند کله  بیشلتر طلرف دار دیکتاتلوری 
سلر سفره ی شلان بگلذارد تلا رییلس جمهلوری 
منتخلب را انتخلاب کنند. جامعله ی دموکراتیک 
بله آملوزش دموکراسلی و آملوزش شلهروندی، 
دموکراتیلک  فرهنلگ  واقلع  در  اسلت.  وابسلته 
بایلد در نهادهلای آموزشلی به عنلوان برنامه های 
درسلی و غیردرسلی بله شلهروندان یلک جامعه 
از هملان دوران کودکلی بلا شلروع مدرسله تلا 
بله دلیلل  افغانسلتان  ارائله شلود. در  دانشلگاه 

نهادهلای  اجتماعلی،  و  سیاسلی  بحران هلای 
و  نبوده انلد  کارآملد  و  سرتاسلری  آموزشلی، 
نیروهلای  تربیلت  در  نتوانسلته اند  بی گملان 
انسلانی دموکراسلی خواه مؤثلر باشلند. آملوزش 
شلهروندی در ارتبلاط بلا جامعه پذیری سیاسلی 
ایلن آموزش هلا، شلهروندان  بلر اسلاس  اسلت؛ 
معیارهلای  و  دانلش  نگرش هلا،  گرایش هلا، 
انتقلال  سیاسلی خلود را بله نسلل های بعلدی 
داده یلا در تعاملل قلرار می دهند. فقلدان باور به 
دموکراسلی آن هم در حد ابتدایی آن و برداشلت 
از نظام دموکراسلی به عنوان روشلی کله وارداتی 
غربلی اسلت و ایلن که تنهلا از دموکراسلی رأی 

دادن را بللد شلدند، نمیتوانلد ایلن نوع سلازوکار 
سیاسلی را بله پیش برانلد. دموکراسلی به عنوان 
روشلی کله هیچ گونله آمادگلی بلرای پذیلرش 
آن در جامعله ی افغانسلتانی وجلود نداشلت بله 
ایلن  مرزهلای  بله  ورکشلاپ  قاللب  در  یکبلاره 
جغرافیای سیاسلی وارد شلد؛ سلاحی که روش 
کار بلا آن را هیچ کسلی نمی دانسلت و از سلوی 
دیگلر آملوزش دهنلدگان ایلن سلاح و حاملین 
آن نیلز کارایلی آن را نمی دانسلتند، موجب شلد 
بیشلتر بله اسلتفاده کننده ی ایلن سلاح آسلیب 
برسلاند؛ هرچه بیشلتر از مشلخصات این سلاح 
شلنیدند بیشلتر بلا آن جبهه گرفتند و دشلمنی 
بی شلتری بلا آن پیلدا کردنلد؛ زیلرا بله یک بلاره 
نمی تلوان از تاریکلی مطللق به سلوی روشلنایی 
رفلت، اول باید چشلم با شلرایط جدید روشلنی 
فضلای  وارد  جسلم  بعلد  و  کنلد  پیلدا  تطابلق 
روشلن  فضلای  وارد  یکبلاره  بله  شلود.  روشلن 
شلدن کلور شلدن را در پلی دارد. ایلن کلوری 
جامعله ی املروزی و ندیلدن و باورنداشلتن بله 
یک بلاره  بله  هملان  سیسلتم،  ایلن  ارزش هلای 
مواجهله شلدن بلا ارزش هلای جدید بوده اسلت. 
از ایلن رو این دموکراسلی برای مردم افغانسلتان 

به جلای راه حلل بلودن کشلنده بلوده.

چرا دموکراسی در جوامعی مثل افغانستان بحران زا است؟ 

جوکرهای مدنی کابل!
 صبور بیات

در یلک و نیلم دهله ی اخیلر، آنچله بله شلدت 
دادخواهلی،  مدنیلت،  مشلکات  و  چالش هلا  از 
تظاهلرات، اعتراضات و سلایر حرکت های مشلابه 
بله شلمار ملی رود، موج سلواران مدنی ای اسلتند 
در  باشلگاه ها  جوکرهلای  بله  این جلا  در  کله 
مسلابقات فوتبلال تشلبیه شلده اند. موج سلواری 
بلازی  بله  و  بله ریلش ملردم  مدنلی خندیلدن 
گرفتلن شلعور سیاسلی، خلرد جمعلی، آگاهلی 
شلمار  بله  افغانسلتان  جلوان  نسلل  بیلداری  و 
ملی رود. جوکرهلای مدنلی تهدیلدی جدی تر در 
برابلر رسلیدن بله خواسلت ها و مطالبلات مدنی-

مردملی اسلتند. برخلی از این جوکرهلای مدنی، 
برنامه ریلزی  تلا  می کننلد  عملل  احساسلاتی 
شلده و از سلِر آگاهلی. تعلدادی از فعلاالن مدنی 
تلراز اول، آنانی کله در پخلش یلک موضلوع در 
اسلتند، همیلن   اول  نفلر  اجتماعلی  شلبکه های 
کله چنلد الیلک، اشلتراک گذاری و کامنت هلای 
حمایتلی دریافلت می کننلد، فلوری چت گلروپ 
ایجلاد می کننلد و نپرسلیده از نهادهای مسلؤول 
می کننلد.  صلادر  اعامیله  ماجلرا  چگونگلی  از 
جوانانلی کله در پسلت آنلان، در ملورد موضوعی 
را  افسارشلان  شلده اند  خشلم گین  و  متأثلر 
می دهنلد.  کابلل  مدنلی  جوکرهلای  دسلت  بله 
برنامه هایلی  در  اشلتراک  و  مدنلی  فعالیت هلای 
از ایلن دسلت، بله رفتلن در ورزشلگاه فوتبلال 
می مانلد؛ مثلا ورزشلگاه بلرای تماشلای فوتبال 
برویلد، مسلابقه ی تیم شلهرتان با تیم یک شلهر 
دیگلر. دسلت کم ده هزار نفلر آدم بیایلد، صحرای 
محشلر باشلد، بیشتر تماشلاچی ها لباس تیمی را 
پوشلیده باشلند کله عمدتا هلم برای شلان بزرگ 
بلوده، روی سلکوی روبله روی تلان، یلک گلروه 

محلدود پنلج نفلری با شلیپور و طبلل و بلندگو، 
سلرپا ایسلتاده باشلند؛ تصلور کنیلد جوکرهلای 
مدنلی روبه روی تلان یا هم پیلش روی تظاهرات 
و یلا هلم در چوکی هلای اول نشسلته اند. پنلج 
بلا صلدای کلفلت. کارشلان صرفلا  نفلر جوکلر 
نفلر تماشلاچی  ایلن اسلت کله شلما ده هلزار 
اشلتراک کننده ی  نفلر  صلد  دو  کلم  دسلت  و 
برنامله را هدایلت کننلد؛ شلما هلم افسلارتان را 
می دهیلد دست شلان؛ بلا بلندگو شلعار می دهند 
و شلما بلا وجلود ایلن  که نصلف حرف های شلان 
تکلرارش  جویلده  جویلده  املا  نمی فهمیلد؛  را 
می کنیلد. چنلد بلار هلم موج هلای افغانسلتانی 
تولیلد می کننلد. بلر اسلاس هملان فضای شلکل 
گرفتله، فانلی را قهرملان مللی قبلول نداریلم. 
زبلاِن کهلن ملان مثلا ایلن اسلت. تصلور کنیلد 
و کل ورزشلگاه، سلوار ملوج، بلاال و پائیلن شلود؛ 
حتلا ایلن  کله چطلور دسلت بزنیلد هلم تحلت 
کنتلرل آن هاسلت. هلر بلار هلم کله داور علیله 
شلما قضلاوت می کنلد، جوکرهلا پروپاگانلدا راه 
می اندازنلد و شلما به تبلع آن ها شلروع می کنید 
بله هلو کلردن داور و تیلم شلهر دیگلر. یلک بار 
هلم کله کارت زرد بله تیلم ملا نشلان می دهلد، 
کل ورزشلگاه بله هملت جوکرهلا یلک اُف بزرگ 
خودتلان   چشلم  جللو  ایلن  کله  بلا  می کشلد؛ 
از تیلم شلهر دیگلر را رسلما کبلاب  یلک نفلر 
کرده انلد. قشلنگی ماجلرا ایلن اسلت کله خیللی 
هلم خوشلحال اسلتید. یلک چشلم تان بله بازی  
اسلت و یلک چشلم دیگرتان هلم بله جوکرها تا 
مطمئلن باشلید پیرو راستین شلان اسلتید. دقیقا 
نمی دانیلد چلرا؛ اما قطعلا هیجان پیلروی دارید. 
سله گل محکم هلم خواباندید در دروازه ی شلان، 

اشلک در چشلم  تیم شلهر دیگر جمع شد؛ خب، 
بله درک! بعلد از بلازی هلم جوکرهلا بلا عللم و 
پرچلم و بلوق و شلیپور می افتنلد جلوتلان و هم 
پشلت سرشلان تلا برگردید. سله گل زدیم شلان. 
بازیکنان تیم شلهر دیگر را شسلتیم و گذاشلتیم 
روی بنلد. دسلت کلم یلک هلزار افغانی تلان را 
پلول ملرغ نیم سلوخته پرداخت کردیلد که رفت 
در جیلب صاحب باشلگاه، کرایه موتر شلد. کیک 
و آب میلوه نلوش جلان کردیلد.  چنلد تلا فحش 
جدیلد یلاد گرفتیلد. پیش تلر از برنامله ی مدنلی 
یلاد نداشلتید بله قلوم، زبلان، سلمت و منطقه ی 
جوکرهلای  برکلت  از  کنیلد.  توهیلن  دیگلران 
موج سلوار مدنلی، آموختیلد. دیلدی دو نفلر سلر 
اول گلپ زدن و در چوکلی پیلش روی نشسلتن  
بله  احتملاال  جوکرهلا  و  می شلود  دعوای شلان 
زودی یلک وظیفله ی کلفلت گیرشلان می آیلد. 
آنان مصلارف یک ساله ی شلان را از همین برنامه 
بله دسلت آورده اند/می آورنلد؛ شلما تا هلم صبح 
خلواب ماندیلد و دیلر می رسلید بله کار و درس 
و دانشلگاه و دکان های تلان. از فلرط کم خوابلی 
چشلم های تا دو کاسله خلون شلده اسلت. تلا دو 
سله روز هلم دقیقلا نمی دانیلد کلی برنده اسلت 
و کلی بازنلده. لعنلت بله هلر چله موج اسلت که 
منبعلش جوکرهای الدنگ باشلند. چنلد روز بعد 
کله خلود آمدیلد می گویلد: »لعنلت بله ملن که 
افسلارم را دادم بله دسلت ِ آن ها. لعنلت!« یکی از 
عوامللی کله مدنیلت و فعالیت هلای مدنلی قلادر 
بله آوردن تغییلرات گسلترده در جهلت بهبلود 
اوضلاع در تملام حوزه هلا نشلده اسلت، حضلور 
کله  اسلت  موج سلوارانی  و  مدنلی  جوکرهلای 

بسلیار زود دسلت بله معاملله زده انلد.

 سید محمد تقی حسینی 

آمـوزش  و  دموکراسـی  آمـوزش  بـه  دموکراتیـک  جامعـه ی 
شـهروندی، وابسـته اسـت. در واقـع فرهنـگ دموکراتیـک 
بایـد در نهادهـای آموزشـی به عنـوان برنامه هـای درسـی و 
غیردرسـی به شـهروندان یک جامعه از همان دوران کودکی 
با شـروع مدرسـه تا دانشـگاه ارائه شـود. در افغانسـتان به 
دلیـل بحران هـای سیاسـی و اجتماعـی، نهادهـای آموزشـی، 
سرتاسـری و کارآمـد نبوده انـد و بی گمـان نتوانسـته اند در 

تربیـت نیروهـای انسـانی دموکراسـی خواه مؤثـر باشـند.

ترویج خشونت نباید
هنجار شود

مللا اغلللب عللادت داریللم کلله بلله محللض طللرح مسللأله ای کلله 
چللرا بایللد خشللونت و پرخاشللگری و میللل بلله تجللاوز بلله 
حقللوق دیگللران در جامعلله ی مللا بلله این درجه رسللیده باشللد، 
بافاصللله بلله غیللرت ملللی مللا بللر می خللورد و می گوییللم 
کلله مگللر غربی هللا آن دو جنللگ جهانللی خانمان سللوز را 
در قللرن بیسللتم بلله راه نینداختنللد؟ درسللت مثللل وقتللی 
کلله می گوییللم چللرا رشللوه می گیللری؟ می گوینللد، هملله 
می گیرنللد! یللا اگللر هملله دزدی کردنللد، دزدی دیگللر تجللاوز 
بلله حریللم و حقللوق دیگللری محسللوب نمی شللود! از ایللن 
گذشللته اگللر چنللد کشللور غربللی جنللگ جهانللی بلله راه 
انداختنللد، بیللش از نیللم قللرن اسللت کلله هللم خودشللان را 
بلله خاطللر آن مللورد سللرزنش قللرار می دهنللد و از ایللن کلله 
بلله نللاگاه در اوج تمللدن غرائللز وحشللیانه ی جمعللی آن هللا 
از کنتللرل خللارج شللد، از خللود شللرمنده اند و بلله دنبللال 
علللت ایللن کللج روی می گردنللد و قانللون بللرای پیش گیللری از 
تکللرار آن وضللع می کننللد. سللازمان ملللل و شللورای امنیللت، 
صللرف نظللر از عللدم توان منللدی اجرائللی آن، یکللی از همیللن 
تاش هللا بللوده اسللت. قطع ناملله می دهنللد، جنایللت کاران 
جنگللی را محاکملله می کننللد، پژوهللش  می کننللد، کتللاب  
و فیلللم  دربللاره ی آن می سللازند و بللر افسللار گسللیختگی 

مقطعللی خللود آگاهللی دارنللد. 
چللرا بایللد مللردم مللا هنللوز هللم خشللونت و پرخاشللگری 
را گزینلله ی انتخابللی بللرای حق طلبللی تلقللی کننللد؟ چللرا 
می دهنللد  حللق  خللود  بلله  گروه هللا  و  افللراد  از  برخللی 
شللخصا قانللون را بلله دسللت بگیرنللد و همیللن کلله تصللور 
می کردنللد خاطللی اسللت بللا خشللونت برخللورد کننللد؟ 
مثللا چللرا گروه هللای اهللل فتللوت و جوان مللردی  تحللت 
پوشللش عرفللان بلله خللود حللق می دهنللد، مجللری قانللون 
و عدالللت شللوند؟ چللرا گردن کلفتللی، کاه بللرداری، دزدی، 
رشللوت خواری، اختللاس، تقلللب، جعللل اسللناد، و انللواع 

فریللب کاری و ریللا را، زرنگللی می دانیللم؟! 
بنللا بللر ایللن، ارتللکاب بلله آن هللا را حللق بللا تردیللد خللود 
و نشللانه ی هللوش و ذکاوت خللدادادی و جللزء مهارت هللای 
اجتماعللی بللرای کسللب موفقیللت بداننللد؛ همان گونلله کلله 
خشللونت و پرخاشللگری کامللی، فیزیکللی و روانللی را جللزء 
ارزش هللای اجتماعللی محسللوب می کننللد. تمامللی ایللن 
مللوارد از مصداق هللای بللارز تجللاوز و تعللرض بلله حریللم و 
حقللوق دیگللری اسللت. انللگار جامعلله  دیگللر بلله معیارهللای 
ارزشللی و اخاقللی توجهللی نللدارد! بلله نظللر می رسللد کلله 
درصللد قابللل ماحظلله ای از مللردم اگللر نگوییللم اکثریتللی، 
دیگللر پایبنللد هیللچ چیللز نیسللتند؛ نلله آییللن و نلله اخللاق. 
انللگار این هللا واژه هللای کهنلله و منسللوخ شللده اسللت. جللز 
منافللع شللخصی و لذت هللای آنللی و غیللر قابللل کنتللرل 
خودشللان کلله بلله هللر بهایللی بایللد ارضللا شللود، بلله ویللژه 

لللذت از خشللونت و تجللاوز بلله حقللوق دیگللران.
 بدیهللی اسللت کلله نبایللد و نمی تللوان بللرای تللداوم و گسللترش 
خشللونت و کاسللتی های اخاقللی  تنهللا در پللی یللک عامللل  
و یللک دوره و یللا آدم هللای خاصللی باشللیم. تمللام مسللائل 
مربللوط بلله رفتللار انسللان چندعاملللی و چندعلتللی اسللت و 
قللرار هللم نیسللت هملله ی آن هللا بررسللی شللوند؛ حللد اکثللر 
ایللن کلله بلله برخللی از آن هللا اشللاره می کنللم تللا پرسشللی 
طللرح کللرده باشللم. تباهللی اخاقللی جامعلله را، طللی دهه هللا 
و قرن هللای گذشللته، عوامللل بسللیاری دامللن زدنللد کلله بایللد 
عمیقللاً بررسللی شللوند. بسللیاری از آن علت هللا روشللن و قابللل 
پیش بینللی، ولللی طللی سللال ها ناگفتنللی بودنللد؛ نلله تمامللا 
بلله خاطللر ماحظلله از مراکللز قللدرت. نلله!! خللود جامعلله ی مللا، 
بللا ایللن کلله بسللیار بیللش از گذشللته بلله کم بودهللای اخاقللی 
و رفتللاری خللود آگاهللی یافتلله، و انتقللاد پذیرتللر شللده؛ ولللی 
هنللوز تللا تحمللل گفتمللان انتقللادی راه طوالنللی در پیللش 
دارد. خللود گروه هللا و اقشللار و طبقللات اجتماعللی مللا هنللوز 
پیللدا  را  اعتمادبه نفللس  و  و پختگللی  آن رشللد فرهنگللی 
نکرده انللد تللا بتواننللد انتقللاد را بلله خودشللان هللم تعمیللم 
دهنللد و تصللور نکننللد در مللورد دیگللران گفتلله می شللود. 

جامعلله ی مللا، غالبللاً و در هملله اقشللارش، گرفتللار ایللن 
آسللیب روانللی اسللت؛ بلله طللوری کلله بایللد آن را هنجللار و 
ارزش بلله حسللاب آوریللم. خشللونت و پرخاشللگری هللم فقللط 
دعللوا، کتللک کاری، چاقوکشللی، ضللرب و شللتم و جنللگ 
نیسللت؛ همان گونلله کلله شللکنجه هللم فقللط فیزیکللی 
و  دردناک تللر  برابللر  ده هللا  روانللی  نیسللت. شللکنجه های 
حللرف  پرخاشللگری  و  خشللونت  از  مللن  سللهمگین ترند. 
می زنللم، از فیزیکللی تللا روانللی و گفتللاری و نوشللتاری گرفتلله 
تللا برسللد بلله انللواع تجاوز هللا بلله حریللم و مرزهللای دیگللران. 
هملله کلله نمی تواننللد خللود را از جامعلله ی خطرنللاک مخفللی 
کننللد و از هللم پنهللان شللوند و یللا بللرای دوری از خطللر در 

حصللار زندگللی کننللد و یللا  محافللظ داشللته باشللند.

 نعیم هوتک 
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

در  طالبلان  کله  می گویلد  داخلله  وزارت  سرپرسلت 
میدان هلای نبلرد شکسلت خورده انلد و بله همیلن دلیلل 
تلاش دارنلد کله بلا کشلتار غیرنظامیلان، در رونلد صللح 

کننلد. امتیازگیلری 
مسلعود اندرابلی، روز سه شلنبه )11سلرطان( در مراسلم 
مخلدر،  ملواد  بلا  مبلارزه  جهانلی  روز  از  گرامی داشلت 
گفلت کله طالبلان تلاش داشلتند تلا بلا تصلرف شلماری 
املا  کننلد؛  امتیازگیلری  صللح  رونلد  در  ولسلوالی ها،  از 
تاش هلای ایلن گلروه با شکسلت سلنگینی در میدان های 

نبلرد مواجله شلد.
او افلزود: »تلفلات سلنگینی به طالبان وارد شلده، سلطوح 
رهبلری و میانله ی ایلن گروه آسلیب جدی دیده، ماشلین 
جنگلی ایلن گلروه از کار افتاده و در سلربازگیری نیز دچار 

مشلکات فراوانی شلده است.«
بلا  می کننلد  تلاش  طالبلان  کله  گفلت  اندرابلی  آقلای 
هلدف قلراردادن غیرنظامیلان به ویلژه کلودکان و زنان، در 

گفت وگوهلای صللح امتیلاز بیشلتری کسلب کننلد.
سلرکوب  بلرای  امنیتلی،  نیروهلای  کله  کلرد  تأکیلد  او 
و  گرفته انلد  روی دسلت  را  مؤثلری  برنامه هلای  طالبلان، 

از حملله بلر غیرنظامیلان، جلوگیلری خواهنلد کلرد. آقای 
اندرابلی گفلت: »تلا زمانلی بلر طالبلان فشلار می آوریم که 
جلز تلن دادن بله صللح، راهلی بلرای شلان باقلی نمانلد.«

وزارت  ویلژه ی  نماینلده ی  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن 
خارجله ی امریلکا بلرای صللح افغانسلتان، گفتله اسلت که 
گفت وگوهلای بین االفغانلی، هفتله ی آینلده برگلزار خواهد 

. شد
زلملی خلیلل زاد، در برگه ی تویتر خود نگاشلته اسلت: »از 
آلملان و قطلر به خاطلر میزبانلی گفت وگلوی بین االفغانلی 
ایلن  می کنلم.  تشلکری  جلوالی  ملاه   8 و   7 تاریلخ  بله 
گفت وگلو، یکلی از چهلار بخلش مهلم روند صلح می باشلد 
صللح  رونلد  پیش رفلت  راسلتای  در  مهلم  گام  یلک  و 

افغانسلتان بله شلمار ملی رود.«
از سلویی هلم، سلهیل شلاهین، سلخنگوی دفتلر سیاسلی 
طالبلان در قطلر، روز دوشلنبه )10سلرطان( در برگله ی 
آغلاز  بلرای  گلروه  ایلن  کله  بلود  نگاشلته  خلود  تویتلر 
گفت وگوهلای بین االفغانلی آملاده اسلت؛ املا زمانلی ایلن 
گفت وگوهلا آغلاز خواهلد شلد که جلدول خلروج نظامیان 

خارجلی در حضلور ناظلران بین الملللی اعلام شلود.

مسعود اندرابی: طالبان با کشتار غیرنظامیان
در تالش امتیازگیری در روند صلح استند

وزارت  و  معلولیلن  و  شلهدا  املور  در  دوللت  وزارت 
مخابلرات و تکناللوژی معلوماتلی، تفاهم نامله ای را بله 
امضلا رسلانده اند کله بلر اسلاس آن، رونلد پرداخلت 
الکترونیکلی  شلهدا  خانلواده ی  و  معلولیلن  حقلوق 
خواهد شلد. فهیم هاشلمی، سرپرسلت وزارت مخابرات 
)11سلرطان(،  روز سه شلنبه  معلوماتلی،  تکناللوژی  و 
ایلن  کله  گفلت  تفاهم نامله  ایلن  امضلای  مراسلم  در 
وزارت، بلا هملکاری اداره ی آسلان خدملت، در جریلان 
شلش ملاه آینلده، رونلد پرداخلت حقلوق معلولیلن و 

می سلازد. الکترونیکلی  را  شلهدا  خانواده هلا ی 
و  آموزشلی  ورکشلاپ های  راه انلدازی  کله  افلزود  او 
در  دوللت  وزارت  کارمنلدان  بلرای  ظرفیت سلازی 
املور شلهدا و معلولیلن نیلز از دیگلر بخش هلای ایلن 
تفاهم نامله اسلت. آقلای هاشلمی گفلت که بله منظور 

ایجلاد سلهولت بلرای مراجعیلن، مرکلز خدملات عامه 
بله کمک ماللی وزارت مخابرات و تکناللوژی معلوماتی 
در وزارت دوللت در املور شلهدا و معلولیلن، طراحی و 
اعملار خواهلد شلد. از سلویی هلم، لعل الدیلن آریوبی، 
وزیلر دوللت در املور شلهدا و معلولین، در این مراسلم 
سیسلتم های  ارزیابلی  و  تحلیلل  از  پلس  کله  گفلت 
موجلود، سیسلتم های جدیلد بلرای ارایله ی خدملات 
آملاده خواهلد شلد و بلا ایجلاد سلرعت و شلفافیت، 
بله  را  خلود  حقلوق  کم تلری  زملان  در  مراجعیلن 
دسلت خواهنلد آورد. آقلای آریوبلی همچنلان تاکیلد 
کلرد کله الکترونیکی سلازی سیسلتم پرداخلت حقلوق 
معلولیلن و خانواده هلای شلهدا، ایلن وزارت را در روند 
حسلاب دهی و بله میلان آوردن شلفافیت نیلز، کملک 

کرد. خواهلد 

روند پرداخت حقوق معلولین و خانواده ها ی شهدا
الکترونیکی می شود

سللعودی،  عربسللتان  در  نظامللی  مقام هللای 
گفته انللد کلله شللبه نظامیان حوثللی  یمللن، بلله 
فرودگاهللی در جنوب غللرب ایللن کشللور حمللله 

کرده انللد.
در ایللن حمللله کلله توسللط هواپیمللای بللدون 
سرنشللین صللورت گرفتلله اسللت، 9 غیرنظامللی 
کلله در فللرودگاه ابهللا قللرار داشللتند، در منطقلله ی 

عسللیر زخمللی شللده اند.
بللر بنیللاد گزارش هللا، هشللت نفللر از آسللیب 
دیللدگان شللهروند عربسللتان سللعودی می باشللند 

و یللک نفللر آن شللهروند هندوسللتان اسللت.
شللبه  نظامیللان حوثللی همچنللان از حمللله بلله 
جت هللای جنگنللده ی عربسللتان در فللرودگاه 

بین المللللی ابهللا خبللر داده انللد.

بلله گفتلله ی حوثی هللای یمللن، ایللن حمللات در 
واکنللش بلله حمللات هوایللی عربسللتان و ایتللاف 
تحللت رهبللری ایللن کشللور بلله مناطللق مسللکونی 

یمللن صللورت گرفتلله اسللت.
عربسللتان  رسللانه های  گللزارش  اسللاس  بللر 
سللعودی، در پللی حمللات حوثی هللا بلله خللاک 
عربسللتان، از تشللدید بمبللاران صنعللا،  پایتخللت 

یمللن خبللر داده انللد.
ایللن در حالللی اسللت کلله ایللن حمللات همزمللان 
بللا تشللدید تنش هللا میللان ایللران و امریللکا 

صللورت می گیللرد.
عربسللتان سللعودی، همللواره ایللران را بلله حمایللت 
تسلللیحاتی از حوثی هللای یمللن متهللم کللرده 
اسللت و ایللران ایللن اتهامللات را رد کللرده اسللت.

حمله ی هواپیمای بی سرنشین حوثی ها بر فرودگاهی در 
عربستان 9 زخمی برجای گذاشت

ایللن  پولیللس  از  چیللن،  دولتللی  روزناملله ی 
کشللور خواسللته اسللت کلله شللدت عمللل در 
برابللر تظاهر کننللدگان طللرف دار دموکراسللی در 

دهللد. افزایللش  را  هنگ کنللگ 
بللر اسللاس گزارش هللا، روزناملله ی گلوبللل تایمللز 
چللاپ چیللن، بلله انتقللاد شللدید از تظاهللرات روز 
دوشللنبه ی طللرف داران دموکراسللی در هنگ کنللگ 

پرداختلله اسللت.
برابللر  در  کلله  اسللت  گفتلله  روزناملله  ایللن 
تظاهرکننللدگان بایللد بللا شللدیدترین روش برخللورد 
شللود و سیاسللت »عللدم تحمللل« را بلله اجللرا 

بگللذارد.
شللهروندان هنگ کنللگ روز دو شللنبه )10سللرطان( 
همزمللان بللا سللال گرد پایللان اجللاره ی 99 سللاله ی 
ایللن  بازگشللت  و  بریتانیللا  هنگ کنللگ توسللط 

سللرزمین بلله حاکمیللت جمهللوری خلللق چیللن، 
تظاهراتللی گسللترده در ایللن سللرزمین برگللزار 

کردنللد.
در ایللن تظاهللرات، مخالفللان الیحلله ی اسللترداد 
افللراد تحللت تعقیللب از هنگ کنللگ بلله سللرزمین 
شللورای  سللاختمان  برابللر  در  چیللن  اصلللی 
قانون گللذاری کلله پارلمللان محلللی اسللت، تجمللع 
کردنللد و سللپس ایللن تظاهللرات گسللترده  بلله 
خشللونت انجامیللد کلله شیشلله های سللاختمان را 

شکسللته و وارد سللاختمان شللدند.
لغللو  خواهللان  اسللترداد،  الیحلله ی  مخالفللان 
دایمللی آن اسللتند؛ امللا از سللوی رییللس اجرایللی 
هنگ کنللگ در پارلمللان، زمانللی کلله مطللرح شللد، 
تصمیللم گرفتلله شللد کلله آن را بلله حالللت تعلیللق 

درآورد.

تشدید برخورد
پولیس هنگ کنگ با معترضان

کارشناسان امنیت شبکه: ایران توان حمالت سایبری پیش رفته را دارد

ملل متحد: در تالش سکونت 44 .1 میلیون پناهجو استیم

کارشناسلان امنیلت شلبکه می گوینلد که کشلور ایران 
تلوان حمات سلایبری پیش رفتله و ویرانگلری دارد.

آنلان گفته انلد کله حملله ی اسلتاکس نت به تاسیسلات 
ایلران ماننلد کاتالیزوری، در جهت رشلد توان سلایبری 

ایلران عمل کرده اسلت.
چنلدی پیلش دوناللد تراملپ، رییس جمهلوری ایاالت 
حملله  دسلتور  کله  می خواسلت  امریلکا،  متحلده ی 
بله سله موضلع در ایلران را در پاسلخ بله سلرنگونی 

اخیلرش گفتله  اعامیله ی  سلازمان مللل متحلد در 
اسلت کله در تلاش اسلت تلا املکان پذیلرش 1.44 
بله  کنلد.  پیلدا  را  کشلورها  در  پناهنلده  میلیلون 
در  پناهجویلان  تعلداد  بی پیشلینه ی  افزایلش  خاطلر 
سراسلر جهلان، کمیشلنر عاللی سلازمان مللل متحلد 
در املور پناهنلدگان، در آغلاز کنفرانسلی در ژنیلو در 
پیونلد بله سلکونت مجلدد پناهجویلان، گفتله اسلت 
کله ایلن پناهجویلان بله ویلژه از کشلورهایی چلون 
سلودان جنوبلی، سلوریه و جمهلوری کانگلو، بله علت 
جنگ هلای داخللی، درگیری هلای محللی، تعقیلب و 
آزار و اذیلت فلرار کرده انلد و نیلاز شلدید اسلت تلا از 

سلوی کشلورهای همسلایه پذیرفتله شلوند.
در گلزارش سلازمان مللل متحلد آمده اسلت کله این 
پناهجویلان بله صلورت مؤقت در بیشلتر از 60 کشلور 
جهلان بله ویلژه در کشلورهای شلرق افریقلا و ترکیله 
زندگلی می کننلد. مللل متحلد در تلاش اسلت ایلن 
کشلورها کله در همسلایگی پناهجویلان فلراری قلرار 
انسلان های  ایلن  تلا  بپذیرنلد  را  پناهجویلان  دارنلد، 

نیازمنلد، زندگلی جدیلد آغلاز کنند.

هواپیملای بی سرنشلین امریکایلی توسلط ایلران بدهد؛ 
املا بله گفته ی خلودش »ده دقیقله پیلش از حمله آن 

را متوقلف« کلرد.
تراملپ در تویتلر دیگلری نوشلت کله دلیل توقلف او از 
حملله بله ایران »احتمال کشلته شلدن 150 نفر در اثر 

بوده اسلت. حمله« 
بلر بنیلاد گلزارش واشلنگتن پُسلت، هملان روزی کله 
دوناللد تراملپ، توقلف حمله بله نقاطی در خلاک ایران 

فلیپلو گرانلدی، کمیشلنر عاللی سلازمان مللل متحد 
در املور پناهنلدگان، گفتله اسلت کله چهلار پنجلم 
حلال  در  یلا  پیش رفتله  کشلورهای  بله  پناهجویلان 
آقلای گرانلدی،  بله گفتله ی  فلرار کرده انلد.  توسلعه 
بسلیاری از کشلورهایی که خواسلتار پذیلرش پناهجو 
گرفتارنلد  اقتصلادی  چالش هلای  بلا  اکثلرا  شلده اند، 
و تعلداد زیلادی از جمعیت هلای ایلن کشلورها زیلر 

تجهییلزات  کنتلرل  کمپیوتلری  سیسلتم های  داد،  را 
موشلکی ایلران از کار افتادنلد.

بلا وجلودی کله ایلن حملله از سلوی وزیلر ارتباطلات 
میلان  در  بحلث  املا  شلد؛  اعلام  »ناموفلق«  ایلران 
کارشناسلان شلبکه و حلوزه ی تکناللوژی اطاعلات در 
ملورد حملله ی سلایبری و بیهودگلی یا اهمیلت آن، به 

شلدت افزایلش یافتله اسلت.
روزنامله ی »زود دویچه ی« آلمان نوشلته اسلت که این 
حملات سلایبری امریلکا می توانلد فصلل جدیلدی از 
یلک »جنلگ دیجیتاللی« میلان ایلران و امریلکا را در 

نهلان آغلاز کند.
از  اسلتفاده  بلا  اسلراییل  و  امریلکا   2009 سلال  در 
بدافلزار اسلتاکس نت موفلق شلدند کله بله تاسیسلات 

کننلد. نفلوذ  ایلران  یورانیلوم  غنی سلازی 
توانسلت  داشلت  کله  قدرتلی  بلا  نرم افلزار  ایلن 
سلانتریفیوژهایی را کله در غنی سلازی یورانیلوم به کار 
می رفتنلد، دسلت کاری کند و در نهایلت از کار بیندازد.
گفتله می شلود کله ایلن حملله، بلر کاهلش سلرعت 
پیش رفلت برنامله ی اتملی ایلران، به طرز چشلم گیری 

اسلت. تاثیر گذاشلته 

خلط فقلر بله سلر می برنلد. گرانلدی افلزوده اسلت: 
»مسلؤولیت بحران هلای جهانلی باید به طلور منصفانه 
میلان کشلورهای همسلایه و منطقله تقسلیم شلود.«
از  درصلد   40 سلازمان،  ایلن  گلزارش  بنیلاد  بلر 
پناهجویانلی کله بله کشلور میزبلان بلرای شلروع یک 
زندگلی جدیلد ضلرورت دارنلد، از سلوریه، 14 درصد، 

از سلودان جنوبلی و کانگلو 11 درصلد اسلتند.

رحمت اهلل نبیل: جنگ جاری باید
به جنگ استخباراتی تمام عیار تبدیل شود 

رییللس تیللم انتخاباتللی امنیللت و اعتللدال، تأکیللد 
می کنللد کلله جنللگ جللاری در افغانسللتان، بایللد 
بلله جنللگ اسللتخباراتی تمام عیللار تبدیللل شللود.

رحمللت اهلل نبیللل، روز سه شللنبه )11سللرطان(، 
طللی همایشللی در والیللت بلللخ، از پاکسللتان 
انتقللاد کللرد و گفللت کلله ایللن کشللور، عامللل 
اصلللی بی ثباتللی و ناامنللی در افغانسللتان اسللت.

او افللزود: »ایللن جنللگ اسللتخباراتی اسللت 
تمام عیللار  اسللتخباراتی  جنللگ  بلله  بایللد  و 
تبدیللل شللود. آنللان می آینللد و کللودک مللا 
را از بیللن می برنللد و مللا دسللت زیللر االشلله 
بنشللینیم؟ بایللد بلله پاکسللتان فهمانللده شللود 
کلله اگللر چهللل سللال زخللم ناسللور بللرای مللا 
سللاختی، تللو ده هللا زخللم ناسللور داری و ده هللا 
بللار شللکننده تر اسللتی. اگللر مللن یللک مشللکل 
دارم، پاکسللتان ده مشللکل دارد، مشللکل مللا 
ایللن اسللت کلله همیشلله بلله غللاِم غللام زانللو 

زده ایللم.«
آقللای نبیللل بللا اشللاره بلله ایللن کلله تروریسللتان، 
شللهروندان افغانسللتان را تحللت نللام اسللام 
در  فقللط  اسللام  »آیللا  گفللت:  می کشللند، 
افغانسللتان و در دو طللرف هندوکللش در خطللر 
اسللت؟ دیگللر در هیللچ کشللور دنیللا در خطللر 

نیسللت؟«
او، بللا بیللان ایللن کلله دشللمن همللان دشللمن 
فکللر  برخی هللا  کلله  گفللت  اسللت،  سللابق 
بلله  خللاک  از  بخشللی  اگللر  کلله  می کننللد 
شللود،  داده  تحویللل  طالللب  هراس افگنللان 
وضعیللت بهبللود خواهللد یافللت؛ امللا ایللن یللک 
اشللتباه محللض اسللت. او پاکسللتان را کرکللس 
شللوم خوانللد و عللاوه کللرد: »آن هللا برناملله ی 
آن هللا  دارنللد؛  کشللور  ایللن  در  درازمللدت 

می خواهنللد کلله در منطقلله خللود را سللیال 
چیللن و هنللد و روسللیه بسللازند.«

آقللای نبیللل بللا اشللاره بلله حمللله ی روز دوشللنبه 
»رییللس  گفللت:  کابللل،  در  )10سللرطان( 
جمهللور، چنللد روز قبللل در پنجللاب پیللش 
کللودک پاکسللتانی زانللو زد؛ امللا آن هللا اطفللال 

مللا را بلله خللاک و خللون کشللیدند.«
رییللس تیللم انتخاباتللی امنیللت و اعتللدال، گفللت 
کلله تللا امنیللت نداشللته باشللیم، اقتصللاد هللم 
نداریللم. »بلله مللا می گفتنللد کلله فللان شللهر 
را مرکللز تجارتللی منطقلله می سللازیم؛ امللا بلله 

مرکللز تجارتللی تابللوت تبدیللل شللد.«
آقللای نبیللل گفللت کلله تاکنللون، کشللورهای 
برنامه ریللزی  افغانسللتان  بللرای  خارجللی 
کرده انللد؛ امللا حللاال وقللت آن رسللیده کلله ایللن 

کشللور، کنتللرل خللود را بلله دسللت بگیللرد.
رحمللت اهلل نبیللل، در بخللش دیگللری از سللخنان 
خللود گفللت کلله رییللس جمهللور غنللی تللاش 
دارد کلله بللا اسللتفاده از امکانللات دولتللی، بللرای 
تقلللب در انتخابللات ریاسللت جمهللوری پیللش  
رو آمادگللی بگیللرد و ایللن انتخابللات را بلله 
چالللش بکشللد. او افللزود: »تقرری هللای اخیللر 
در حکومللت وحللدت ملللی بللرای اسللتفاده های 
کمپاینللی اسللت. قراردادهللا بلله افللرادی سللپرده 
بدهنللد  انتخاباتللی  وعللده ی  کلله  می شللود 
و جنایللت کاران هللم بلله منظللور اسللتفاده ی 

کمپاینللی از زندان هللا رهللا می شللوند.«
آقللای نبیللل گفللت، پول هایللی کلله بلله منظللور 
از  بلله مصللرف می رسللد، تمامللش  کمپایللن 
جیللب شللهروندان افغانسللتان دزدی شللده  اسللت.
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شالق و جریمه ی نقدی به جرم 
استفاده از سیم کارت سالم

»نزدیلک بله یلک کیلومتلری ولسلوالی املام صاحب کنلدوز رسلیده بودیلم که دو 
موترسلایکل کله چهلار نفلر در آن سلوار بودنلد از سلرک فرعلی بله سلرک اصللی 
رسلیدن. بله رفیقایلم گفتلم کله طاللب اسلتن؛ گفتلن نله شلاید اربکی ها باشلن.« 
ترسلی کله از طالبلان در دل احملد »نلام مسلتعار« جلای گرفتله اسلت برایلش 
می فهمانلد کله موترسلایکل سلوارها طالبلان اسلت و بلرای دوسلتانش می گویلد 
کله سلیم کارت های سام شلان را از تلیفون هلای شلان بکشلند. دوسلتان احملد به 
حرف هلای او اعتنایلی نمی کننلد و احملد در حاللی کله موترشلان بله موترسلایکل 
سلوارها کله حلاال وسلط سلرک ایسلتاده اند، نزدیک می شلود، تلیفون خلودش را از 
موتلر بیلرون می انلدازاد. »دو صلد متلری فاصله داشلتیم کله مطمین شلدیم طالبا 
اسلتن. دو موترسلایکل شلانه در دو طلرف سلرک پارک کلده بودن و دو نفرشلان با 
گیت های کشلیده وسلط سلرک ایسلتاده بودن.« احملد می گوید کله دیگر فرصتی 
بلرای کشلیدن سلیم کارت های تلیفلون دوسلتانش نمانلده بلود و چند ثانیله بعد با 
فرملان ایسلت طالبانلی کله بلا موهای دراز و پوزهای بسلته وسلط سلرک ایسلتاده 
بودنلد، موترشلان توقلف می کنلد. احملد و دوسلتانش کله هیلچ کلدام نله کارمند 
دوللت بودنلد و نله کارمند کلدام نهاد دیگری، از کنلدوز حرکت کلرده بودند که در 

املام صاحلب خانله ی یکلی از صنفی هلای دوره ی مکتب شلان برونلد.
بلا گیت هلای کشلیده  نفرشلان  ایسلتاد کدیلم مسلتقیم دو  موتلره  »هملی کله 
دروازه هلای موتلره بلاز کدن که پیاده شلوین.« حلدس احمد درسلت از آب درآمده 
بلود. طالبلان پیش از تاشلی موتر و احمد و دوسلتانش، مسلتقیم تلیفون های شلان 
را جملع می کنلد و وقتلی از احملد می پرسلند کله تلیفونلت کجاسلت؟ احملد در 
جلواب می گویلد کله »مخلدوم« صاحلب پلس از سلاعت چهلار کله آنتن هلا قطلع 
می شلود، تلیفونلم را بله خانله می گلذارم. هرچنلد بله حرف هلای احملد اعتنایلی 
نمی کننلد و جیب هایلش را یکلی یکلی بلا موتلر تاشلی می کننلد؛ املا تلیفلون 
احملد را پیلدا نمی کننلد. احملد بلا اصلرار ایلن کله تلیفونش سلاده اسلت و وقتی 
آنتلن نباشلد دیگلر بله کارش نملی رود و همیشله بعلد از سلاعت چهلار بله خانله 
می گلذارد؛ قناعلت طالبلان را بله دسلت ملی آورد؛ املا دوسلتان احملد، بله جلرم 
داشلتن سلیم کارت سلام، اول دقیلق بررسلی می شلوند کله کارت دولتلی یلا چیز 
دیگلری دارنلد یلا نله و بعلد احملد را با دوسلتانش سلوار موترشلان می کننلد و دو 
موتلر سلایکل پیلش و دنبلال موتر، آنلان را از سلرک عمومی گوشله می کنند برای 

اجلرای حکم شلان.
بله گفتله ی احمد، دو سله صدمتری گوشله از سلرک، موترشلان را ایسلتاد کرده و 
احملد را بلا دوسلتانش از موتلر پیلاده می کننلد. »از موتلر پایین ما کلدن. مره یک 
گوشله بلردن گفتلن ازین جلا تلکان نمی خلوری. پیراهنلای رفیقلای مه کشلیده به 
دهان شلان دادن و بلا کیبلل سلیم پیچی کله میلخ کوبیلده شلده بلود شلروع کدن 
بله زدن شلان.« احملد بی زبان ایسلتاده به پشلت دوسلتانش خیره شلده اسلت که 
رنلگ  پشت شلان سلرخ می شلود و بعلد کبلود. »هلر کداملش که صلدای شله بلند 
می کلد بلا کیبلل بله صلورت و دهنلش ملی زدن تلا صدایلش خفله شلوه.« این که 
هلر کلدام از دوسلتانش چنلد کیلل سلیم پیچ می خلورد، حسلابش از دسلت احمد 
در ملی رود. او تنهلا بله خطلوط سلرخی خیلره مانلده اسلت کله از گلردن تلا کمر 
دوسلتانش از جلای کیبلل طالبلان دیلده می شلود و بعلد آن قلدر خطلوط سلرخ و 
کبلود زیلاد می شلود کله دیگلر قابلل شلمارش نیسلت و پوست شلان کاملا کبلود 
می شلود. ایلن همله ی ماجرا نیسلت. حلاال بعلد از مجلازات، نوبت پرداخلت جریمه 
رسلیده اسلت. طالبلان بله دوسلتان احملد می گویند که سله نفلر سلی هزار افغانی 
بپردازیلن بعلد رهای تلان می کنیلم. احملد می گویلد کله کله تملام دارای چهلار 
نفلری کله بودیم هشلت هلزار افغانی شلد و دیگر یک افغانلی هم برای ملان نمانده 
بلود. طالبلان هلر نفلر را به جرم داشلتن سلیم کارت سلام، ده هزار افغانلی جریمه 
کرده انلد؛ دو بلاره شلروع می کننلد به شلاق زدن دوسلتان احمد تا باقی پول شلان 
را هلم بلا شلاق محاسلبه  کننلد. »خوب که خسلته شلدن از زدن، ملا ر د موترمان 
شلاندن گفتلن بریلن.« بله گفتله ی احملد از دو سلال بله ایلن سلو کله آنتن هلای 
شلبکه های مخابراتلی خصوصلی پلس از چهلار عصلر غیلر فعلال می شلود، ملردم 
کنلدوز همله یلک یلک سلیم کارت سلام دارند کله از طرف شلب با آن مشلکات 
مخابراتی شلان را حلل می کننلد و طالبلان بله دلیل اینکه نتوانسلتند این شلبکه ی 
مخابراتلی دولتلی را بلا تهدیلد از طلرف شلب غیلر فعلال کننلد، بلرای هلر نفلری 
کله از سلیم کارت سلام اسلتفاده می کنلد، ده هلزار افغانلی جریمله و تلا دل شلان 
بخواهلد شلاق مانده انلد تلا این گونله ملردم را وادار کننلد کله از ایلن سلیم کارت 

نکنند. اسلتفاده 
پی نوشـت: مطاللب درج شلده در این سلتون، برگرفتله از قصه های مردمی اسلت 
کله قسلمتی از زندگلی خلود را تحلت سللطه ی طالبلان در افغانسلتان گذرانده انلد 
و خاطرات شلان را بلا روزنامله ی صبلح کابلل شلریک کرده انلد. خاطرات تلان را از 
طریلق ایمیلل و یلا صفحله ی فیس بلوک روزنامله ی صبح کابلل با ما شلریک کنید. 

ملا متعهلد بله حفلظ هویت شلما و نشلر خاطرات تان اسلتیم.

وزیلر خارجله ی ایلران در گردهم آیلی روز ملی 
صنعلت و معلدن تلویحلا بله مسلأله ی مذاکلره 
بلا امریلکا اشلاره کلرد؛ هرچنلد صلورت بیانش 
طعلم تنلد معمول سلران نظام ایران را داشلت؛ 
املا در ادبیلات سیاسلی، دیدگاه هلا بله صلورت 
خاصلی مطرح می شلود و بلرای سیاسلتمداران 
تنلدی و  از البله الی  بله سلادگی  پیلام  اصلل 
سسلتی های لحلن قابلل دریافلت و فهم اسلت. 
مسلأله ی  برابلر  در  کنلون  تلا  ایلران  دوللت 
تنلش خطرناکلی کله  و  امریلکا  بلا  رویارویلی 
دوگانله ی  بلازی  داده  ترجیلح  دارد،  جریلان 
داشلته باشلد. از یکسلو رهبلر ایلران به عنلوان 
عاملل فشلار بلر قضیله ای عملل می کنلد کله 
پهللوی سلخت موضع ایلران را نشلان می دهد. 
موضلع  از  پشلیبانی  بله  نیلز  ایلران  نظامیلان 
رهبلری، از هلر فرصتلی بلرای چنلگ و دنلدان 
می کننلد.  اسلتفاده  حریلف  بله  دادن  نشلان 
لحلاظ  از  امریلکا  جاسوسلی  پهپلاد  سلقوط 
موضلع  تحکیلم  بله  زیلادی  کملک  تبلیغاتلی 
رهبلر و نظامیلان ایلران در افلکار عمومی مردم 
داشلت و بله گونه ای ادعای آیلت اهلل خامنه ای و 
نظامیلان ایلران را در رابطله با عدم هراس شلان 
اندکلی  امریکایلی،  نظامیلان  بلا  رویارویلی  از 
جلان بخشلید. پهللوی دیگلر سیاسلت ایلران 
عواملل دیپلماتیلک برجسلته ی ایلران اسلتند 
کله چهلره ی نلرم نظلام را بازنمایلی می کننلد. 
نقلش  ایلران  خارجله ی  وزیلر  ظریلف،  جلواد 
اصللی را در ایلن چهره بله دوش دارد. همزمان 
بلا بلاال گرفتلن تنش ها و قلوت یافتلن احتمال 
ظریلف  ایلران،  بله  امریلکا  نظاملی  حملله ی 
توجله  زمینله ی جللب  در  بیشلتر  تقلای  بله 
کشلورهای بلزرگ جهلت نلرم سلاختن اوضلاع 
پرتنلش موجلود پرداخلت. دقیقلاً نطلق رهبلر، 
یلک بن بسلت را نشلان می دهلد؛ درحاللی کله 
ادبیلات سیاسلی ظریلف دروازه هلای گفت وگلو 
خلروج  می نمایانلد.  نشلان  بلاز  همیشله  را 
یک طرفله ی امریکا از برجام باوجلود تأکیدهای 
توافلق،  حفلظ  بلرای  بلزرگ  کشلورهای 
بی اعتملادی دیرینله ی ایلران را بله امریکایی ها 
قلوت بخشلید و باعث شلد تا ایران بلا دو چهره 
در بلازی حضلور داشلته باشلد. تفلاوت موضلع 
ظریلف بله هیلچ عنلوان بله معنلای مخالفت یا 
حتلا تفلاوت موضعلش بلا رهبر نیسلت؛ چرا که 
خصوصیلات نظلام حاکم ایلران، چنیلن تفاوتی 
را بلر نمی تابلد. حسلن روحانی، رییلس جمهور 
مشلغول  پیلش  ملاه  تلا حلدود شلش  ایلران، 

بازنمایلی نوعلی مخالفلت خفیلف با رهبلر بود؛ 
املا بلا داغ شلدن اوضلاع منطقه و جدی شلدن 
ایلران،  علیله  امریلکا  نظاملی  اقلدام  احتملال 
مخالفت هلای خفیلف ظاهلری وی بله دسلت 
فراموشلی سلپرده شلد و موضعلش نزدیلک به 
موضلع رهبر شلد. جلواد ظریف، وزیلر کابینه ی 
حسلن روحانی اسلت؛ اما نظلام در مجموع یک 
پارچله اسلت و در رأس آن رهبلر قلرار دارد و 
نخواهلد  شلکل  او  بلا  واقعلی  مخالفلت  هیلچ 
گرفلت، مگلر ایلن کله صلاح نظلام در تداعلی 
ایلن  کله  ملوردی  باشلد.  دسلتگی  دو  نوعلی 
روزهلا بیشلتر و پلر رنگ تلر شلاهدش هسلتیم. 
ایرانی هلا بلر تبعات مخلرب جنلگ احتمالی ای 
کله بلر فلراز کشورشلان در حلال پلرواز اسلت 
آگاه اسلتند. تجربله ی هشلت سلال جنلگ بلا 
عراقلی که تحلت حاکمیلت صدام قرار داشلت، 
سلردم داران ایلران را از پی آمدهلای جنلگ بله 
مقابلل  نیلروی  سلاخت.  آگاه  عینلی  صلورت 
پیلش،  انلدی  و  سلال  در جنلگ سلی  ایلران 
توانَلش بلا نیرویلی که املروز علیه ایلران چنگ 
و دندان نشلان می دهد، قابل مقایسله نیسلت و 
همینطلور طلراز حمایلت مردملی در داخل هم 
قابلل مقایسله بلا دوران حیات آیلت اهلل خمینی 
در زملان جنگ با عراق، نیسلت. ملردم امروز با 
انگیلزه ی انقابلی سلی سلال پیش بله حمایت 
نظلام ایسلتاده نیسلتند. علاوه بلر آن، صلورت 
ایلن جنلگ با جنگ گذشلته بله کللی متفاوت 
اسلت. در ایلن جنلگ سلازه های مهیلج و فلوق 
ملدرن تهاجملی و دفاعی در میلدان جنگ انبار 
شلده اسلت و بله دالیلل زیلاد نیلروی انسلانی 
زمینلی نقلش چندانی نلدارد؛ بلکه موشلک ها و 
هواپیما هلا اسلتند که جلوالن خواهنلد داد، در 
حاللی کله جنگ بلا عراق بیشلتر زمینلی بود و 
نقلش نیلروی انسلانی در آن جنگ بسلیار زیاد. 
واضلح اسلت که ایلران تمایل جدی بله ورود به 
جنگلی کله حتلا اگر وقلوع آن منجر به سلقوط 
بله  منافعلش  بیشلتر  نشلود،  ایلران  در  نظلام 
جیلب کشلورهای دیگلر ملی رود، نلدارد. ایران 
منازعلات دیرینله و حل نشلده ای با کشلورهای 
سال هاسلت  کشلورها،  آن  و  دارد  منطقله 
ایلران  بلا  جلدی  تسویه حسلاب های  منتظلر 
اسلتند. جزایلر تملب کوچلک و تملب بلزرگ 
و جزیلره ی ابوموسلا، سال هاسلت مالکیلت آن 
ملورد ادعلای املارات متحلده ی عربلی اسلت و 
گاهلی روابلط دو کشلور در محلور ایلن قضیله 
بله وخاملت شلدید رفته اسلت. عربسلتان شلاه 

عکس: سوشال مدیا

ایلران،  علیله  امریلکا  تحریم هلای  دوم  بخلش 
شلکل گرفلت؛ اما هنلوز نتوانسلته ابعلاد عملی 
اخیلر کشلورهای  بیابلد. هرچنلد در روزهلای 
بله  پیوسلتن  بلرای  آمادگلی  اعلام  بیشلتری 
اینسلتکس کردنلد؛ املا بلا ایلن وجود این سلاز 
و کار فقط قسلمت بسلیار کوچکی از مشلکات 
بلزرگ ایلران را حلل می کنلد. قسلمت اعظلم 
مشلکات همچنلان پابرجلا باقلی خواهلد ماند. 
مسلأله ایلن اسلت کله در نهایلت آنچله ایلران 
دارد،  امریلکا  بلا  توافلق  بله  دسلتیابی  ورای 
املکان پایلان بخشلیدن به وضعیت شلکننده ی 
نمی دهلد.  ایلران  بله  را  بین الملللی  و  داخللی 
طریلق  از  جلاری  تنلش  حلل  روش  کل  در 
توافق هلای  بله محتلوای  مذاکلره ورای توجله 
احتماللی، همچنلان کله نفلع ایلران و امریلکا 
را در مقایسله بلا رویکلرد جنگلی، خلود دارد، 
نفلع بقیله کشلورهای منطقه نیز در آن مسلتتر 
اسلت. عربسلتان و املارات متحلده ی عربلی در 
صلورت وقلوع جنلگ بایلد بلا دشلواری انتقلال 
کاال، از جملله مهم تریلن آن نفت شلان و تبعات 
بسلیار مخربلش روی تجلارت منطقه ا ی دسلت 
نلرم کننلد؛ در حاللی کله موقعیلت  پنجله  و 
شلکننده ی ایلران در حلال حاضلر می توانلد در 
صلورت فراهلم شلدن زمینله ی اعتملاد کافلی، 
در مذاکلرات نتایلج بازدارنلده ای برابلر سللطه 
بلدون  شلود.  حاصلل  آن  دوللت  طلبی هلای 
شلک خلروج معترضانله ی امریلکا از برجلام و 
حضلور ادوات جنگلی آن کشلور در دروازه هلا و 
باالی سلر ایلران، در کنلار چالش هلای مضاعف 
ایلران  گللوی  اخیلر  ماه هلای  در  کله  داخللی 
را گرفتله اسلت، حاکملان ایلران را بله توافلق 
مورد پسلند امریلکا و کشلورهای منطقه راضی 

کرد.  خواهلد 
شلاید دلیلل اصللی ایلن کله مقاملات ایلران و 
بله صلورت تلویحلی مقاملات امریلکا در ملوارد 
رد  را  جانبله  همله  جنلگ  احتملال  زیلادی 
آسلیب های حتملی جنلگ  بله درک  کردنلد، 
بله هلر دو طلرف درگیلر و مجموع کشلورهای 
منطقله برگلردد. حتلا عربسلتان سلعودی چند 
منطقله  جنگلی  تهدیلد  از  نارضایتلی اش  بلار 
اعلام کرده و مخالفت خود را با آن نشلان داده 
اسلت. شکسلتن بن بسلت کنونلی در زمینله ی 
عبلور از ادبیلات تنلد و تهدیلد، به سلطحی که 
دو طلرف امکان مذاکره را در رفتارشلان نشلان 
دهنلد، شلاید اندکلی زمان ببلرد؛ وللی بیش از 

گزینله ی جنلگ محتملل بله نظلر می رسلد.

نشلین ثروت منلد؛ املا رقیلب منطقله ای ایران، 
بلرای بله انلزوا بلردن و تضعیلف ایلران از هیچ 
اقداملی فروگلذار نمی کنلد. می تلوان تلا حلدی 
اینطلور گفلت کله منطقله منتظر سلقوط ایران 
اقتصلادی  عیلن حلال شلرایط  در  املا  اسلت؛ 
بلد و نارضایتلی گسلترده ی مردملی از نظلام، 
در داخلل ایلران، عاملل دیگلر فشلار بلر نظلام 
حاکلم اسلت. ایلن وضعیلت متزللزل نمی تواند 
زیلاد دوام کنلد و سیاسلت مداران ایلران خلوب 
می داننلد کله اسلتخوان های نظلام زیر فشلاری 
بله ایلن سلنگینی خلورد می شلود؛ پلس بایلد 
هلر چله زودتلر مسلیر خلروج از بحلران کنونی 
را بیابنلد. تحریم هلای جلاری هرگونله املکان 
فلروش نفلت را کله مهم تریلن پایله ی اقتصلاد 
نظلام را تشلکیل می دهد، از میان برده اسلت و 
اخیلراً وزیلر نفلت ایران نیز بله این املر اعتراف 

. د کر
جهانلی  حلقله ی  از  ایلران  بانکلی  سیسلتم 
چرخلش پلول جلدا افتلاده اسلت و ایلن روی 
معاملات بلزرگ ایران بلا دنیای خلارج، صنعت 
و رونلد تولیلد محصلوالت در داخل ایلران تأثیر 
بسلیار فاجعه بلاری گذاشلته اسلت. کمپنی های 
بلزرگ تولیلدی داخللی ایلران یا کاملا متوقف 
شلده اند یلا سلطح تولیدشلان به حداقلل پایین 
آملده کله ایلن باعلث رشلد بیلکاری در داخلل 

است.  شلده 
همله نشلانه ها بلر نیلاز ایران بله مذاکره اشلاره 
دارد؛ املا ظاهلر آرایی هلای تبلیغاتلی، ذهلن را 
گاهلی دچلار سلردرگمی کلرده و بله بی راهله 

می کشلاند. 
بلر  بیشلتر  اخیلر  هفته هلای  در  امریکایی هلا 
امریکایلی  مقاملات  می کوبنلد.  مذاکلره  طبلل 
اخیلرا  نیلز  را  مذاکلره  شلرط های  پیلش 
برداشلته اند و تاکیلد بر نشسلتن دور میز دارند. 
بلر پی آمدهلای  نیلز  اسلت کله آن هلا  مسللم 
جنلگ واقلف اسلتند و تمایلل دارند، مشلکات 
از در مذاکلره حلل شلود. تراملپ همچنلان که 
همله می دانلد دسلت باالیلی در ابلراز نظرهای 
طلرح  بلار  چنلد  خلود  اخیلرا  دارد،  صریلح 
مذاکلره ی بلدون پیلش شلرط را مطلرح کلرده 
اسلت. جانلب ایلران املا بلا تردیلد بله گفتله ی 
مقاملات امریکایلی می نگرد. اینسلتکس )سلاز 
و کار حمایلت از مبلادالت تجلاری( کله جهلت 
انجلام مبادالت تجلاری غیر دالری بیلن اروپا و 
ایلران با مشلارکت کشلورهای آلمان، فرانسله و 
بریتانیلا ایجلاد شلده اسلت، بعد از فعال شلدن 

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ریحان تمنا

ناگزیری مذاکره یا میل جنگ
احتمال جنگ یا مذاکره میان امریکا و ایران چقدر است؟ 

فیروزه سیمین


