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ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی جلگه ی والیت بغالن، 

در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده و حمله ی این گروه 

بر این ولسوالی نیز با شکست مواجه شده است.

روزنامه ی  به  بغالن،  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  بشارت،  جاوید 

صبح کابل می گوید که شب گذشته هراس افگنان طالب از چهار 

استقامت بر ولسوالی جلگه حمله کرده بودند که با کشته شدن مال 

اخرت منصور، ولسوال نام نهاد طالبان برای این ولسوالی و چهار نفر 

از افراد زیردستش، این حمله به شکست مواجه شده است.

به گفته ا  ی آقای بشارت، اجساد کشته شده های طالبان، در میدان 

نربد باقی مانده و این گروه از ساحه متواری شده اند.

ــح  ــار صب ــه چه ــک ب ــاعت نزدی س

کــه  کم ســویی  روشــنِی  اســت؛ 

کــم کــم روی زمیــن فــرش شــده اســت، 

زمیــن  بلندی هــای  پســتی  از  نشــان 

می دهــد کــه در فاصلــه ی دوِر مســیری 

کــه قــرار اســت حرکــت کنیــم، بــه چشــم 

دور  شــیراز،  و  علــی  مــن،  می خــورد. 

شــن ها  وســط  باقی مانــده ی  قوغ هــای 

ــیم.  ــیگار می کش ــم و س ــه زده  ای چمپامت

شــیراز، یکــی از بچه هایــی اســت از پــدر 

ــا  ــن  ج ــه ای ــی ک ــادر ایران ــتانی و م پاکس

وســط کویــر خوابــگاه دارد و کاکایــش 

ــا خــاک پاکســتان مســافران  از نیمــروز ت

انتقــال می دهــد.  را  قاچــاق 

بــرای هــر پــدر و مــادری، الزم 

چگونگــی  مــورد  در  تــا  اســت 

آگاهــی  شــان  کــودک  خوابانیــدن 

بداننــد کــه کــدام  و  باشــند  داشــته 

روش مناســب تر اســت؛ بــرای زمانــی 

فریــاد،  گریــه،  شــان  فرزنــد  کــه 

می کنــد  بازی گوشــی  یــا  و  لج بــازی 

و متایلــی نــدارد بــرای خوابیــدن. در 

شــاهد  بارهــا  افغانــی،  خانواده هــای 

ــر در  ــادر اگ ــدر و م ــه پ ــتیم ک ــن اس ای

چنیــن مواقعــی قــرار می گیرنــد، بــا 

می کننــد  بدرفتــاری  شــان  کــودک 

قــرار  لت وکــوب  مــورد  بیشــرت  و 

. هنــد می د

مسؤوالن محلی در والیت دایکندی، از کشته و زخمی شدن 

بیش از 20 نفر در نتیجه ی یک رویداد ترافیکی خرب داده اند. 

سکینه احسانی، سخنگوی والی دایکندی، به روزنامه ی صبح کابل 

می گوید که این رویداد در ولسوالی خدیر در نتیجه ی منحرف شدن 

یک موتر نوع فالنکوچ رخ داده است. 

به گفته ی بانو احسانی، در این رویداد 5 نفر جان باختند و 20 نفر 

دیگر نیز زخمی شدند. او افزود در میان قربانیان این رویداد چهار 

این  والی دایکندی، دلیل  اند. سخنگوی  و یک کودک شامل  زن 

رویداد ترافیکی را بی توجهی راننده ی این موتر و داشنت مسافرانی 

از ظرفیت موتر عنوان می کند.  گفتنی است که رسنشینان  بیش 

این موتر در حال بازگشت از بند امیر بامیان بودند که در منطقه ی 

ومته ی ولسوالی خدیر، موتر از جاده منحرف می شود. بانو احسانی 

می گوید که وضعیت دو تن از زخمیان این رویداد خوب نیست. 

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و یکی از نامزدان 

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اخیرا در گفت وگویی با 

روزنامه ی صبح کابل، از رابطه  ی محمد حنیف امتر، مشاور پیشین 

امنیت ملی، با ایران پرده برداشته و گفته است که آقای امتر با رسدار 

دنبال  به  است.   داشته  پنهانی  رابطه ی  ایران،  و  سلیامنی  قاسم 

اظهارات آقای نبیل، سفارت ایران در کابل، با فرستادن یک بیانیه، 

این اظهارات را عاری از حقیقت دانسته و آن را تکذیب کرده است.  

نامزدهای  از  یکی  »اظهارات  است:  آمده  ایران  سفارت  بیانیه ی  در 

کابل  صبح  روزنامه ی  با  مصاحبه  در  افغانستان  ریاست  جمهوری 

مورخ 1398/6/4 در خصوص توافق دبیر شورای عالی امنیت ملی 

جمهوری اسالمی ایران و مشاور امنیت ملی وقت جمهوری اسالمی 

جهت  طالبان  گروه  با  هامهنگی هایی  انجام  پیرامون  افغانستان، 

مبارزه با داعش و امضای تفاهم نامه ای در این رابطه، به طور کامل 

عاری از حقیقت بوده و به شدت تکذیب می گردد.«

آقای نبیل،  در گفت وگو با روزنامه ی صبح کابل، گفته بود که محمد 

حنیف امتر، از ابتدایی که پایش به حکومت افغانستان باز شد، قصد 

کشورهای  با  می خواست  خاطر  همین  به  و  داشته  را  کاندیداتوری 

عربی،  کشورهای  با  کند؛  ایجاد  مخفی  روابط  منطقه،  تأثیرگذار 

روسیه، ایران و با پاکستان بسیار روابط عمیقی ایجاد کرد. 

:»آقای  است  گفته  همچنان  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزد  این 

غنی با او روی کدام مورد خاصی اختالف نداشت؛ اما وقتی فهمید که 

پشت رس، قرب او را کنده و معامالتی را در خفا از او انجام داده است، 

خواهان استفعای امتر شد. حتا در کشیدن امتر از حکومت، امریکا 

با  امتر  آقای  دیدار های  از  امریکایی ها  که  وقتی   نیز دست داشت. 

رسدار قاسم سلیامنی، رییس سپاه پاسداران ایران، مقام های چین، 

مقام های روسیه و امثال آن باخرب شدند، خود امریکایی ها باالی امتر 

بدگامن شدند. در غیر آن برخی از وزیران دیگر در کابینه هستند که 

با وجود اختالف های شدید با آقای غنی، امریکایی ها منی خواهند 

تا  به امتر  آقای غنی  اما  بیرون کشیده شوند؛  از حکومت  آن ها  که 

ساعت 4 بعد از ظهر وقت داد که استفعایش را بنویسد در غیر آن به 

دادستانی معرفی می شود.«

مســؤوالن در کمیســیون انتخابــات، می گوینــد کــه رونــد انتقــال 

مــواد حســاس و غیــر حســاس انتخاباتــی بــه والیت هــای غربــی 

ــت.    ــده اس ــاز ش ــتان آغ افغانس

دست همکاری خلیلی به طالبان؛ 
هشدار به ارگ کنایه بود روند انتقال مواد انتخاباتی به زون غرب 

افغانستان آغاز شد

25 حمله ی مرگبار طالبان 
همزمان با گفت وگوهای 

صلح

نبیل و تقال در میدان 
مبارزات انتخاباتی

اظهارات رحمت  الله نبیل در گفت وگو با 
روزنامه ی صبح کابل عاری از حقیقت است

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
جلگه ی بغالن کشته شد

در نتیجه ی رویداد ترافیکی در والیت 
دایکندی، 5 نفر کشته شدند

سیاست دوپهلوی طالبان

27 روز تا برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری

دایه ی مهربان تر از مادر

7

3

آسامن از »رساج االطفال« 
تا »خواب در منظومه ی 

شمسی«

حمله ی طالبان بر ولسوالی 
چاه آب والیت تخار عقب 

زده شد

با بی خوابی کودکان مان روز بد برادر ندارد
سفارت ایران: چگونه رفتار کنیم؟

7

6

6

4

23

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

از دست شیطان به اعتیاد 
پناه آوردم

)روایت عزیز رویش از قیام 

تبسم تا جنبش روشنایی(

دولت را به تهدید مواجه 
کردن، کمک به دشمن است

5 
حه

صف

4 
حه

صف

)قسمت اول(

)قسمت سوم(
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ــــــــــــــاشکی بر گونه ی سخنــــــــــــــ
عزیز رویش

ســخن  ارشف غنــی  محقــق،  از  بعــد 

می گویــد. مــن خــودم بــه ویدیــوی 

از  نیافتــم.  دســت  ارشف غنــی  ســخنان 

در  خاصــی  چیــز  نیــز  او  ســخن  جزئیــات 

یادداشــت هایم نــدارم. تنهــا حرفــی کــه از 

او در ذهنــم باقــی مانــده، هــامن تکــه ای 

گــزارش طلوع نیــوز  مقدمــه ی  در  کــه  بــود 

پخــش شــد و در آن لحــن تهدیدآمیــز او بــرای 

و  ریاســت جمهوری  حرمــت  شکسته شــدن 

ارگ بازتــاب یافــت. خادم حســین کریمــی، 

ارشف غنــی  ســخنان  از  خــود  روایــت  در 

گــزارش مفصــل و کاملــی دارد. بــر اســاس 

یادداشــت هایی کــه او در »کوچه بازاری هــا« 

ویدیویــی  از  را  ارشف غنــی  ســخنان  دارد، 

اســتخراج کــرده کــه بــه جــز قســمت کوتاهــی 

از ابتــدای آن، همــه ی ســخنان ارشف غنــی را 

شــامل می شــود. ایــن ســخنان بــه صــورت 

ــدگان را رد  ــات تظاهرکنن ــام مطالب ــح مت واض

کــرده و از موضــع قــدرت و مالمت گــری ســخن 

می گویــد. کریمــی، ســخنان ارشف غنــی را 

بــا لحــن عامیانــه ی او درج کــرده؛ امــا صــورت 

نوشــتاری آن چنیــن اســت:

 160 اس.  پــی  پــی  کردیــد  »پرســان 

اداره ی  در  مــا  هــزاره ی  بــرادران  از  نفــر 

ریاســت جمهوری در محافظــت اســت. معــاون 

اداره، هــزاره اســت. انتقــاد کردیــد کــه جــرال 

صاحــب مرادعلــی خــان چه رقــم تقدیر شــده. 

مــدال اعــالی ملــر کــه عالی تریــن مــدال 

نظامــی افغانســتان اســت، بــه جنــاب جــرال 

صاحــب اهــدا شــد. جنــاب فهیمــی صاحــب، 

هــر وقــت کــه شــام بخواهیــد، بیاییــد کــه بــا 

ارقــام و شــواهد صحبــت کنیــم و مــن تشــکر 

ــاض، از شــخصیت های  ــه فی ــم. آیت الل می کن

بســیار بــزرگ ایــن مملکــت اســت. جنــاب 

فتــاوای  از  یکــی  شــخصا  صاحــب  دانــش 

شــان را ترجمــه کردنــد. مــا افتخــار داریــم کــه 

ــدارد،  ــی زن ن ــک قاض ــه ی ــران ک ــالف ای برخ

مــا 249 قاضــی زن داریــم و ایــن حکایــت 

می کنــد.  صاحــب  فیــاض  جنــاب  فکــر  از 

ــه افغانســتان داشــته  هــر کســی کــه تعهــد ب

ــول  ــه را قب ــول و همه جانب ــاد معق ــد، انتق باش

ــا  ــت؛ ام ــم نیس ــا ک ــای م ــد. کوتاهی ه می کن

کوتاهــی اراده  جــزو کوتاهی هــای مــا نیســت. 

ــا و رس مســاوات  ــی م ــا رس وحــدت مل ــاور م ب

از  افغانســتان  برابــر  و  بــرادر  اقــوام  متــام 

ــت جمهوری،  ــت. ریاس ــا نیس ــای م کوتاهی ه

ریاســت اجرائیــه، معاونیــت، وزارت هــا، مقــام 

خدمــت اســت نــه مقام هــای اضافه گویــی 

ــر ایــن، لطــف  ــا ب ــا خــدای نکــرده غــرور. بن ی

ــف  ــاز ترشی ــد، ب ــف کنی ــه لط ــد، همیش کردی

بیاوریــد، انتقادهــای زیادتــر کنیــد؛ امــا امیــد 

اســت کــه بــا ارقــام و اعــداد و بــاز ببینیــد کــه 

ــا  ــود ی ــرت می ش ــه به ــت، زمین ــارکت هس مش

منی شــود.

جنــاب اســتاد محقــق ذکــر کردنــد کــه دولــت 

از روز اولــی کــه حادثــه ی غم نــاک گرفــنت 

ــم  ــاز ه ــرده. ب ــه ک ــد، چ ــا رشوع ش گروگان ه

رییــس صاحــب امنیــت ملــی را می گوییــم 

هفتــه  کــه  بنشــیند  تــان  کل  همــراه  کــه 

ــزارش  ــان گ ــرای ت ــاه ب ــه م ــاه ب ــه و م ــه هفت ب

اگــر  بعــدا  را  امــروز مــن  بیانیــه ی  بدهــد. 

ببینیــد، 56 بــار گروگان هــا تغییــر جــای داده 

ــاک  ــه در خ ــرادی ک ــورت دوام دار، اف ــه ص و ب

افغــان پاییــن شــدند، از متــام افغانســتان 

ــگاه  ــا را ن ــه این ه ــد ک ــهادت دادن ــد. ش بودن

و رهــا کننــد. دیگــر هــم، متــام برادرهــای 

تــان خــون دادنــد تــا این هــا صاحــب زندگــی 

باشــند. دو بــار عملیــات شــد. بعــد از آن هــوا 

ــرد. ــر ک تغیی

ــرادران  نقطــه ی دیگــر را خواهــران محــرتم، ب

محــرتم، جــرال صاحــب مرادعلــی خــان برای 

ــاز ترشیــح داده می توانــد.  تــان بــه تفصیــل ب

یــک جنــگ متــام عیــار رس مــا تحمیــل شــده. 

از هفــت مرحلــه از ایــن جنــگ مــا گذشــتیم. 

ــی  ــا قربان ــی م ــی و دفاع ــوای امنیت ــه ق روزان

می دهــد و رضورت اســت کــه ارج بــه ایــن 

قربانیــان گذاشــته شــود. افغانســتان قــوت 

هفتــه  یــک  کــه  بدبختانــه  نــدارد  را  ایــن 

دفاعــی خــود  و  امنیتــی  قــوای  رضوریــات 

را بــدون کمــک بین املللــی تأمیــن کنــد. 

ــوب  ــد. در چارچ ــم بفهمی ــا را ه محدودیت ه

واضــح کــه امکانــات چیســت. جــرال صاحــب 

ــداد.  ــام و اع ــا ارق ــد ب ــرار دارن ــن ق در رأس ای

ــا را گرفــنت، اعتــامد این هــا  ــب توجــه دنی جل

جنــگ  چارچــوب  در  همــکاری  گرفــنت،  را 

ــم،  ــاکام ماندی ــر ن ــوده. اگ ــا ب ــف م جــزو وظای

پارچــه ی ناکامــی خــود را قبــول می کنیــم؛ 

ــچ وقــت فکــر نشــود  ــد اســت کــه هی ــا امی ام

کــه مــا فکــر می کنیــم کــه ارگ بــه مــا تعلــق 

دارد. ارگ بــه مــا تعلــق نــدارد. ارگ بــه مــردم 

افغانســتان تعلــق دارد. از ایــن کرســی کــرده، 

از ایــن چوکــی کــرده، چوکــی بی ثبــات در 

روی زمیــن نیســت. هــر رییــس جمهــور دنیــا 

ــراه  ــا هم ــد ی ــت می کن ــن صحب ــراه م ــه هم ک

داکــرت صاحــب صحبــت می کنــد، می گوینــد 

ــد؛  ــام داری ــا را ش ــه ی دنی ــن وظیف ــه بدتری ک

امــا وظیفــه ی مــا ایــن اســت کــه از بی ثباتــی 

ــت  ــه عدال ــی ب ــم. از بی عدالت ــات بروی ــه ثب ب

ــاه  ــه رف ــاال ب ــاء الله و تع ــر ان  ش ــم. از فق بروی

برویــم. از وکیــل صاحــب علــی زاده، از جنــاب 

رس  می کنیــم.  تشــکر  صاحــب  مصبــاح 

می رویــم. مشــخصات 

روی  پیــش  مقدماتــی  اعالمیــه ی  یــک 

تــان قــرار دارد کــه تعهــدات دولــت را بــه 

ــد.  ــه می کن ــان ارائ ــت ت ــح خدم ــورت واض ص

مگــر مــن رس نقاطــی کــه جنــاب مصبــاح 

صاحــب تأکیــد کردنــد، دوبــاره مــی روم. اول، 

ــر  ــت نف ــت. درد از هف ــازات اس ــام و مج انتق

نیســت. درد از کل ملــت اســت. امــروز متــام 

افغانســتان در عــزاداری نشســته و مخصوصــاً 

مــن. از صمیــم قلــب هــر یــک از بازمانــدگان 

خانواده هــای شــهدا را تســلیت می دهیــم. 

ــه  ــون بدبختان ــت. چ ــرتک اس ــان مش ــم ش غ

این هــا تنهــا فامیل هایــی نیســتند کــه امــروز 

بــه عــزا نشســته انــد. یــک چنــد روز اگــر 

وقــت داشــتید، همــراه مــردم شــینوار صحبــت 

وقــت داشــتید،  اگــر چنــد لحظــه  کنیــد. 

همــراه مــردم پکتیــا صحبــت کنیــد، اگــر چنــد 

لحظــه وقــت داشــتید، همــراه مــردم کنــدوز یــا 

مــردم فاریــاب صحبــت کنیــد. هلمنــد امــروز 

ــم  ــن، غ ــر ای ــا ب ــته. بن ــق نشس ــون مطل در خ

ــت. ــام اس ع

افــران  برکــت  از  رستــارسی،  جنــگ  در 

افغانســتان  اقــوام  مــا کــه همــه ی  شــجاع 

دارد و هــر کــدام شــان رضــاکار اســت، در 

میــدان جنــگ، مــا را شکســت داده نتوانســته 

ــد؛ امــا هــدف شــان ایــن اســت کــه تفرقــه  ان

بیندازنــد. تفرقــه بزرگ تریــن خطــر اســت. 

انفجــاری، تروریســت یــا غیــره، خطرهایــی 

ــه  ــا ب ــی م ــی و دفاع ــوای امنیت ــه ق ــت ک اس

خوبــی می تواننــد همــراه شــان مقابلــه کننــد؛ 

امــا خطــر تفرقــه، خطــر مــرگ، اگــر هــزار 

ــر  ــود را تی ــر خ ــا عم ــرگ، م ــد م ــه بگویی دفع

ــا  ــان؛ ام ــه ی رس ت ــم. زندگــی مــن صدق کردی

ــعاردادن،  ــت جمهوری را رسش ش ــام ریاس مق

کمــک بــه دشــمن اســت. دولــت را بــه تهدیــد 

مواجــه کــردن، کمــک بــه دشــمن اســت. کــی 

ــوال را  ــن س ــد؟ ای ــک می کن ــمن کم ــه دش ب

شــام جــواب بدهیــد )بــا آن جیــغ و فریــاد 

همیشــگی، انگشــتش را بــه ســمت مــردم 

چــه  هــر  را  دولــت  اگــر  تــکان می دهــد(. 

نیــم کاره باشــد، خــادم تــان می دانیــد، دیگــر 

پرســان و جــواب داریــم. ســوال واضــح اســت.

امــروز  تــان  دفاعــی  و  امنیتــی  قــوای 

ــرده نتوانســتند. چــون محافظــت  ــات ک عملی

وظیفــه ی  ایــن  گرفتیــم.  را  مظاهره چیــان 

امــا  اســت؛  مــا  وظیفــه ی  ایــن  بــود.  مــا 

در  اســت  بســته  کابــل  کوچه هــای  امــروز 

دفعــه  ده  عالی جناب هــا  ایــن  الی.  و  گل 

می خواســتند  شــد.  مراجعــه  شــان  بــرای 

بگوینــد کــه همــراه رییس جمهــور ببیننــد. 

اجرائیــه.  رییــس  همــراه  می خواســتند 

خدمــت  دیــروز  اجرائیــه،  صاحــب  رییــس 

شــان رفتنــد. جنــاب دانــش صاحــب خدمــت 

در  محقــق  اســتاد  جنــاب  رفتنــد.  شــان 

خدمــت شــان رفتنــد. اصــول بایــد واضــح 

باشــد بــرادران و خواهــران. می آییــد مثــل 

ــر  ــه رس ه ــد، ب ــاد می کنی ــی انتق ــای فهیم آق

ــرگ،  ــد م ــه می گویی ــی ک ــا وقت ــم؛ ام دو چش

ــح را  ــرف صل ــد؟ ح ــه می مان ــرای چ ــرف ب ح

ــرا  ــرگ م ــعار م ــه ش ــد ک ــی بگویی ــراه کس هم

ــی  ــرا داعش ــرگ م ــعار م ــد، ش ــب می ده طال

را دشــمن های  مــا  مــرگ  می دهــد، شــعار 

می دهنــد. مــا  خارجــی 

حــاال رس نقطــه ی اول. انتقــام. پیغــام وســیع 

و  مــا اســت  اول  ببینیــد. هــدف  مــرا هــم 

رســاندن عدالــت هــدف اول مــا اســت. مطلــق 

جنــاب مصبــاح صاحــب، همــراه تــان هــم گام 

بدهیــد.  اجــازه  مــا  بــرای  عمــال  اســتیم. 

جنــاب  کــه  چیــزی  خــالف  مــا  وعــده ی 

ــی  ــد، وعــده ی خال فهیمــی صاحــب می گوین

ــت  ــا اس ــای م ــش عملیات ه ــت و مصداق نیس

ــِی اســت کــه بــرای رهایــی شــدن 19  و قربان

نفــر. از یــک طــرف، هشــت نفــر دیگــر امــروز 

رهــا منی بودنــد، اگــر مــا مســأله را جــدی 

ــه ی اول. ــه نقط ــد ک ــر امی ــی؛ دیگ منی گرفت

راه هــای  و  منطقــه  امنیــت  دوم،  مســأله ی 

مواصالتــی اســت. وزیــر صاحــب داخلــه را 

مــن هدایــت واضــح دادم کــه عمــال بــرای تــان 

گــزارش بدهــد. نــه ایــن کــه گزارش هــای 

نظــری. وزیــر صاحــب دفــاع، داخلــه، رییــس 

صاحــب امنیــت ملــی بــا یــک پــالن مشــخص 

اقــدام  مواصالتــی  راه هــای  امنیــت  بــرای 

خــاک  ولســوالی  فعال ســازی  می کننــد. 

افغــان، در اصــل قبــول. عمــال مشــکالت مــا 

را درک کنیــد. ایــن آســان کار نیســت. یکــی 

از دورتریــن نقــاط اســت. مــن منی خواهــم 

هــدف  بگویــم.  دروغ  حــرف  تــان  همــراه 

گوشــه ی  هــر  در  کــه  بــوده  ایــن  دشــمن 

واضــح  هــدف  بکشــد.  را  مــا  افغانســتان، 

اســت. چــه وقــت عملــی شــده می توانــد، بــه 

تفصیــل همــراه تــان می نشــینیم.

جنــاب مصبــاح صاحــب، بهــرت ایــن اســت 

ــم کــه هــم  کــه واضــح و روشــن صحبــت کنی

هــم  بشناســیم،  را  خــود  محدودیت هــای 

اهــداف خــود را، تــا ایــن کــه مــن وعــده 

ــته های  ــود. پوس ــزی نش ــردا چی ــاز ف ــم و ب کن

ــه  ــب داخل ــر صاح ــم. وزی ــه رس چش ــالن ب گی

را هدایــت واضــح دادیــم کــه پولیــس محلــی 

قابــل اعتبــار در گیــالن ایجــاد شــود. و آینــده 

ــه ی  ــد هفت ــه، چن ــده ن ــد روز آین ــی، در چن ن

ترتیــب اساســی گرفتــه شــود.  آینــده کــه 

ــن  ــم. ای ــه رس چش ــهدا ب ــان ش ــه وارث ــه ب توج

ــش  ــش، پی ــش از پی ــت. پی ــا اس ــه ی م وظیف

از ایــن کــه شــام درخواســت کنیــد، از هــر 

یــک از بزرگانــی کــه در شــورای امنیــت ملــی 

ــفناک  ــرب اس ــه خ ــن ک ــض ای ــه مح ــتند، ب اس

بــرای مــن رســید، اولیــن اقدامــی کــه کــردم، 

در روز دوشــنبه، جلســه ی شــورای امنیــت 

بــوده، تــا حــاال ســه بــار شــورای امنیــت ملــی 

اولیــن  و  ایــن موضــوع جلســه داشــته  رس 

خانواده هــای  بــه  رســیدگی  مــا،  موضــوع 

شــهدا اســت. تعهــد واضــح داریــم کــه در 

می کنیــم  کمــک  دولــت  امکانــات  داخــل 

را  منظــوری  چــون  می کنیــم.  رســیدگی  و 

گفتیــد، کل آن ان شــاءالله و تعــاال بــه صــورت 

مشــخص  پــالن  می شــود.  تطبیــق  عملــی 

ــی و  ــکاران امنیت ــاط را هم ــن نق ــی از ای عمل

دفاعــی مــا جنــاب پوپــل صاحــب کــه رییــس 

ارگان هــای محلــی اســت، می ســازند، همــراه 

تــان رشیــک می کننــد.

حــاال خواهــش مــن )صــدای یکــی از اعضــای 

هیــأت: رییــس صاحــب، یــک چیــز مانــد، 

اردو در  اردو را هــم...( قــول  همیــن قــول 

داخــل امکانــات مــن نیســت. رسش غــور 

می کنیــم. ســقف قــوای امنیتــی و دفاعــی 

افغانســتان تعییــن شــده، بــرادران، خواهــران 

محــرتم. ســه صــد و پنجــاه هــزار نفــر اســت. 

ــل  ــد. در داخ ــر منی ده ــه ی زیادت ــا پیس دنی

ترتیباتــی کــه موجــود اســت، جنــاب جــرال 

صاحــب مرادعلــی خــان، مســؤول همیــن 

لــوی  معــاون  حیــث  بــه  و  اســت  کارهــا 

درســتیز کــه تعبیــه ی قــوت را بــه چــه شــکل 

تعییــن کننــد. پــس بــرای تــان مــا چنــد مــاه 

کار داریــم کــه کل قوت هــای موجــود را از رس 

ــاع  ــب دف ــر صاح ــاب وزی ــم. جن ــی کنی بررس

طــرز اساســی ایــن را روی دســت گرفتــه. 

ــن  ــدف ای ــم. ه ــزارش می دهی ــان گ ــرای ت ب

اســت کــه امنیــت بیایــد، هــدف ایــن نیســت 

کــه قــول اردو جــور شــود. محدودیت هــای 

مــا را بفهمیــد. بایــد قــوای قــوای بین املللــی 

عــرض  تــان  خدمــت  بدهیــم.  قناعــت  را 

ــود. کاش  ــه منی ش ــا یک طرف ــه تنه ــردم ک ک

ــار  ــیار رسش ــتان یــک ثــروت بس ــه افغانس ک

فــردا  و  می گفتیــد  شــام  کــه  می داشــت 

مجــدد  تعبیــه ی  امــا  می کردیــم؛  عملــی 

ــب  ــت. در جل ــا اس ــی م ــدف اصل ــا ه قوت ه

ــم.  ــک می خواهی ــان کم ــش ت ــذب از پی و ج

هــر کســی کــه حــارض اســت بــه پولیــس 

ملــی بــرود، بــه اردوی ملــی بــرود، مقــدار 

کافــی جــای وجــود دارد. لطفــا بچه هــای 

مســتعد را تشــویق کنیــد کــه بیاینــد و بــرای 

ــات  ــود اقدام ــات خ ــی از امکان ــس محل پولی

تعییــن  آن  ســقف  چــون  گرفتیــم.  دیگــر 

بــود، از بودجــه ی دیگــر، رصفه جویی هایــی 

ــم  ــم کردی ــر را ک ــای دیگ ــم، آن ج ــه کردی ک

ــرده  ــر ک ــی را زیادت ــس محل ــداد پولی ــه تع ک

ــکر از  ــود. تش ــه ش ــان چ ــرای ت ــا ب ــم ت بتوانی

ــب. ــاح صاح ــاب مصب ــان جن ــادآوری ت ی

ــن  ــش اول م ــت؟ خواه ــن چیس ــش م خواه

ایــن اســت کــه طبــق اصــول دیــن مبیــن 

اســالم، شــهدا بــه خــاک ســپرده شــود. ایــن 

رضورت اســت کــه بحــث در کوچــه منانــد. 

مــرشوع  مناینده هــای  بیــن  بایــد  بحــث 

مــردم، بیــن بازمانــدگان خانواده هــای شــهدا 

از کســی  بیــن حکومــت؛ حکومــت خــو  و 

ــا  ــت. م ــام اس ــت از ش ــت. حکوم ــر نیس دیگ

ــروز را  ــرات ام ــتیم. خط ــام اس ــت ش در خدم

ــار  ــار ب ــد. ب ــان کنی ــرادران پرس ــم از ب ــاز ه ب

ــن  ــاری در بی ــک انتح ــه ی ــود ک ــن ب ــر ای خط

قــوای  کل  شــود.  داخــل  مظاهره چیــان 

دادیــم  جهــت  بــار  ســه  را  ملــی  امنیــت 

کــه تــا جلوگیــری شــود. دشــمن های مــا 

وکیــل  از  یکــی  در خوســت،  بشناســید.  را 

صاحــب.  والــی  رس  بــود  قهــر  صاحبــان 

جلســه گرفــت، زیادتــر از بیســت نفــر شــهید 

دادیــم. عــرض مــن ایــن اســت کــه در داخــل 

بــه  وضاحــت  بــه  بیاییــد  چارچــوب  ایــن 

ــول  ــته معق ــن خواس ــیم. دوم، ای ــه برس نتیج

خدمــت  تــان  بــرای  را  اعالمیــه  اســت، 

تــان تهیــه کردیــم. اگــر تغییــری در مــنت 

امــا ســوم،  کنیــد؛  پیشــنهاد  می خواهیــد، 

یــک هیــأت از شــام همــراه کســانی کــه خــود 

می داننــد،  مظاهره چیــان  مناینده هــای  را 

شــام  برســید.  نتیجــه  بــه  بنشــینند، 

ــن  مناینده هــای منتخــب اســتید. شــام وارثی

ــا را  ــد. م ــم بگیری ــتید. تصمی ــا اس خانواده ه

هدایــت بدهیــد. مــا در خدمــت تــان اســتیم 

و عمــال می خواهیــم بــه چیــزی بــه تعهــد 

برســیم کــه فــوراً قابــل اجرائــات شــود.

ــادات  ــان، از انتق ــای ت ــم از نصیحت ه ــاز ه ب

ــم  ــن از صمی ــان، م ــنهادهای ت ــان، از پیش ت

ــا جــز هــدف  ــم. م ــان می کن ــراز امتن ــب اب قل

خدمــت چیــزی نداریــم و یــک نکتــه خدمــت 

می کنــم.  عــرض  صاحــب  فهیمــی  جنــاب 

ــرادر ســکه ی  ــن ب ــا عجــز متــام. م ــاز هــم ب ب

خــود را عــاق کــردم. در ارگ قــدم مانــده 

نــدارم  خانــواده  ارگ  در  مــن  منی توانــد. 

جنــاب فهیمــی صاحــب. خانــواده ی مــن کل 

افغانســتان اســت. مــن تعلــق بــه یــک حــزب 

ــان هــم  ــه کــدام جری ــدارم. ب سیاســی هــم ن

ــق  ــتان متعل ــردم افغانس ــام م ــه مت ــدارم. ب ن

اســتم. اگــر شــام یافتیــد کــه یــک عضــو 

خانــواده ی مــن مقــرر شــده، اســتفاده کــرده، 

دســت مــرا قطــع کنیــد. و امیــد اســت شــام 

هــم بــاز حــارض باشــید کــه اگــر فرمایش هــای 

تــان درســت نبــود و بــه ارقــام و شــواهد برابــر 

ــه  ــید ک ــته باش ــی را داش ــن بزرگ ــود، همی نب

ــان  ــادم ت ــده، خ ــد و در آین ــر کنی ــد نظ تجدی

ــد.«  ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م

صلــح  گفت وگوهــای  نهــم  دور  در  کــه  می شــود  گفتــه 

افغانســتان، دو گزینــه از موضوعــات مــورد بحــث میــان طالبــان 

ــت.  ــده اس ــذف ش ــکا، ح ــده ی امری ــاالت متح ــدگان ای و مناین

قــرار بــود در ایــن دور از گفت وگوهــا، روی حضــور یــا عــدم 

ــس از  ــتان، پ ــکا در افغانس ــتخباراتی امری ــای اس ــور نیروه حض

توافــق صلــح، زمان بنــدی خــروج نیروهــای نظامــی کشــورهای 

و  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  افغانســتان،  از  خارجــی 

آتش بــس، بحــث و گفت وگــو صــورت بگیــرد. 

ــای دور  ــا، در گفت وگوه ــک رسی از گزارش ه ــاس ی ــر اس ــا ب ام

نهــم، دو گزینــه کــه عبــارت از گفت وگوهــای بین االفغانــی 

و توافــق روی آتش بــس اســت، از لیســت دو طــرف حــذف 

ــح  ــای صل ــد، گفت وگوه ــده باش ــن ش ــر چنی ــت. اگ ــده اس ش

افغانســتان، خــودش را از ماهیــت تعریــف شــده اش خــارج 

کــرده و تبدیــل بــه گفت وگوهــای صلــح طالبــان و ایــاالت 

ــه ی  ــا گزین ــوع ی ــرا دو موض ــت؛ زی ــده اس ــکا ش ــده ی امری متح

مــورد بحــث یــاد شــده، مربــوط بــه افغانســتان بــود و دو مــورد 

ــو.  ــو نات ــورهای عض ــر کش ــکا و دیگ ــه امری ــوط ب ــر آن مرب دیگ

دیگــر  بــا  تعهــد  در  کــه  کشــوری  عنــوان  بــه  افغانســتان، 

ــد  ــده، بای ــزم برام ــا تروری ــارزه ب ــی مب ــی، در پ ــورهای جهان کش

ــد.  ــورها باش ــن کش ــا ای ــراه ب ــز، هم ــح نی ــای صل در گفت وگوه

در صورتــی کــه گفت وگوهــای صلــح از ایــن تعهــد بیــرون شــود، 

ــت. ــر ســوال خواهــد رف ــف شــده اش زی ــی و تعری ــت اصل ماهی

ــح کــه پــس از یــک درگیــری هجــده ســاله،  گفت وگوهــای صل

ــا  ــارزه ب ــی؛ مب ــی یعن ــت اصل ــامن ماهی ــال ه ــد، دنب ــاز ش آغ

تروریــزم بــود. طــوری کــه در گفت وگوهایــی کــه بیــن امریــکا و 

طالبــان صــورت گرفــت نیــز، بارهــا روی تعهــد ایــن گــروه بــرای 

مبــارزه و قطــع رابطــه بــا گروه هایــی چــون القاعــده بحــث شــد. 

ایــن بحــث، بــه طــور ضمنــی، می توانســت توضیــح بدهــد 

کــه برنامــه ی طوالنی مــدت گفت وگوهــای صلــح، در قالــب 

برنامــه ی ناتــو و افغانســتان کــه مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی 

و پدیــده ی تروریــزم اســت، قــرار دارد. اگــر ایــن برنامــه ، بخواهــد 

ــی،  ــق نهای ــه تواف ــیدن ب ــا و رس ــان گفت وگوه ــا پای ــه ت در ادام

بــا همیــن ماهیــت پیــش بــرود، بایــد از بحــث روی منافــع 

افغانســتان، جــدا نشــود. 

گفت وگوهــا،  ایــن  در  یادشــده  موضــوع  دو  جدایــی 

ــن اســت کــه کشــورهای خارجــی، دیگــر در  نشــان دهنده ی ای

پــی تعهــدی کــه بــا افغانســتان بســته بودنــد نیســتند و خواهــان 

بازگشــت رسبــازان شــان شــده  انــد.

البتــه بایــد یــادآور شــد کــه ایــن تحلیــل، رصفــا یــک بعــد از ابعاد 

مختلفــی اســت کــه در گفت وگوهــای صلــح وجــود دارد؛ جدیــدا 

آقــای دونالــد ترامــپ، خطــاب بــه طالبــان گفتــه اســت کــه اگــر، 

بــه تعهداتــی کــه در گفت وگوهــا بــه مــا داده   ایــد عمــل نکنیــد، 

ــاره وارد خــاک افغانســتان  ــل دوب ــر از قب ــاالت متحــده قوی ت ای

خواهــد شــد.

ــی اســت کــه از  ــن هشــدار اســت، لحن ــان ای ــی کــه در بی لحن

اختــالف قــوی ای میــان طالبــان و امریکایی هــا خــرب می دهــد. 

ــی  ــوص امریکای ــه خص ــی و ب ــای خارج ــروج نیروه ــع، خ در واق

ــدی دارد و  ــن صددرص ــه تضمی ــی ب ــاز اساس ــتان، نی از افغانس

اگــر هنــوز هــم، تفاهــم درســتی میــان دو طــرف صــورت نگرفتــه 

اســت، جهــان دچــار ریســک بزرگــی شــده اســت.

مــردم افغانســتان بــه ایــن بــاور اســتند کــه مناینــدگان طالبــان 

کــه در قطــر، دارای دفــرت سیاســی اســتند، نفــوذ کاملــی بــاالی 

ــراد  ــن اف ــدارد و ممکــن اســت جنــگ ای ــب ن ــان طال جنگ جوی

ــته  ــه داش ــز ادام ــح نی ــق صل ــس از تواف ــان، پ ــای افغ ــا نیروه ب

باشــد. ایــن نکتــه ای اســت کــه هرگــز از ســوی امریکایی هــا در 

گفت وگوهــا مطــرح نشــده اســت.

ــز  ــی و... نی ــی چــون القاعــده، داعــش، حقان حضــور، گروه های

از نگرانی هــای مــردم اســت ولــی شــاید تصــور کشــورهای 

دخیــل در گفت وگوهــای صلــح افغانســتان، بــر ایــن اســت 

کــه ایــن گروه هــا در صــورت عــدم همــکاری طالبــان، توانایــی 

ــر رنــگ  ندارنــد. در حالــی کــه تــرس اکرثیــت مــردم، حضــور پ

شــبکه هایی از تروریســتان اســت.

مــردم افغانســتان، خواهــان صلحــی اســتند کــه آرامــش و 

امنیــت را بــه طــور رستــارسی بــرای شــان فراهــم کنــد؛ امــا آنچــه 

دیــده می شــود، برخــالف ایــن خواســته اســت؛ زیــرا هیــچ یــک 

از منافــع مــردم افغانســتان در گفت وگوهــای صلــح در اولویــت 

قــرار نــدارد و خطــری کــه مــردم را از ایــن ناحیــه تهدیــد می کنــد 

نیــز، مــورد توجــه جامعــه ی جهانــی قــرار نگرفتــه اســت.

ــه عنــوان قوی تریــن همــکار نیروهــای افغــان و مــردم  ــکا ب امری

افغانســتان، رشیــک قربانی هــا و دســت آوردهایی اســت کــه در 

ــده  ــت آم ــه دس ــزم ب ــا تروری ــارزه ب ــته در مب ــال گذش ــده س هج

اســت. بــرای ایــن کــه ایــن همــکاری در آینــده نیــز وجــود 

داشــته باشــد، رشایــط مطرح شــده، بایــد برگرفتــه شــده از 

ــد. ــور باش ــر دو کش ــع ه مناف

)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

دولت را به تهدید مواجه کردن، کمک به دشمن است

آیا ماهیت گفت وگوهای صلح 
تغییر کرده است؟

ــــــــــسرمقالهــــــــــــ
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بــه  طالبــان،  و  امریکایی هــا 

یــک توافــق کلــی صلــح دســت 

یافتــه  انــد و اکنــون در حــال رأی زنــی 

ــتند.  ــق اس ــن تواف ــات ای ــون جزئی پیرام

ــازش دو  ــای س ــه معن ــرات ب ــم مذاک خت

ــته  ــتان پنداش ــت افغانس ــرف بررسنوش ط

ســال  یــک  کــه  مذاکراتــی  می شــود. 

بیشــرت وقــت گرفــت، امــروز یــا فــردا 

میــان دو طــرف طــی یــک توافق نامــه 

ــی  ــان خارج ــد. نظامی ــد ش ــا خواه امض

ــد  ــش خواهن ــم گیری کاه ــور چش ــه ط ب

روی  بــه  خشــونت بار  میــدان  و  یافــت 

طالبــان بازتــر خواهــد شــد. بــا ایــن 

رشایــط  در  گامنه زنی هــا،  و  نگرانی هــا 

واحــدی  صــدای  هیچ گونــه  موجــود 

ــی در  ــع مل ــت از مناف ــر حفاظ ــی ب مبتن

حکومــت  رهــربان  و  سیاســیون  میــان 

داخلــی،  اجــامع  نبــود  نــدارد.  وجــود 

ــی  ــب خطرناک ــا و عواق ــد پیامده می توان

فاصلــه  باشــد.  داشــته  همــراه  بــه  را 

میــان حکومــت و جریان هــای سیاســی، 

می شــود؛  خوانــده  نگران کننــده 

افغانســتان  کــه  وضعیتــی  چنیــن  در 

)خــروج  می شــود  تهدیــد  هرســو  از 

نظامیــان امریکایــی- حاکمیــت طالبــان( 

افغانســتان خواهــد  ابعــاد بحــران  بــه 

ــربان  ــردم از ره ــنت م ــه گرف ــزود. فاصل اف

مســأله ی  ملــی،  وحــدت  حکومــت 

ــدی  ــای ج ــه چالش ه ــت ک ــری اس دیگ

می کنــد.  ســنگین تر  را  افغانســتان 

سمت وســو گرفــنت مســایل قومــی در 

میــان مــردم افغانســتان، از بعــد دیگــری 

رشایــط وخیــم داخلــی افغانســتان اســت 

ــت  ــی هدای ــران قوم ــط کنش گ ــه توس ک

رفتــه  شــده،  ذکــر  عوامــل  می شــود. 

برابــر  در  مــردم  بی تفاوتــی  بــه  رفتــه 

ــاک  ــک ســازش خارجــی )قطــر( خطرن ی

منتهــی می شــود. نبــود اجــامع داخلــی، 

جنگ جویــان  جســارت  و  جــرأت  بــه 

طالــب کمــک کــرده اســت. نیروهــای 

شــهرهای  مراکــز  اطــراف  در  طالبــان 

افغانســتان رســیده انــد. همــه می داننــد 

جنگ جویــان  از  زیــادی  تعــداد  کــه 

ایــن گــروه، در اطــراف کابــل رسازیــر 

پایتخــت  مواصالتــی  راه هــای  و  شــده 

ــد.  ــیده ان ــش کش ــه چال ــات ب ــا والی را ب

طالبــان از موضــع قــدرت بــا امریکایی هــا 

در قطــر ســازش می کننــد و از جانــب 

دیگــر، نیروهــای ایــن گــروه در داخــل 

ــه قــدرت نظامــی بیشــرتی  افغانســتان ب

می کننــد. پیــدا  تســلط 

رقابــت سیاســی در جهــت کســب قدرت، 

ــم  ــتان را از ه ــی افغانس ــران اساس بازیگ

ــات  ــای ثب ــر پایه ه ــن ام ــاخته و ای دور س

سیاســی افغانســتان را متزلــزل کــرده 

آرزوهــای  کنونــی،  رشایــط  در  اســت. 

درحــال رشــد مــردم افغانســتان کــه طــی 

هجــده ســال اخیــر طــی شــد، بــه شــدت 

در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت. 

ــر و  ــه در قط ــی ای ک ــداد سیاس ــر روی ه

یــا هــم یکــی از کشــورهای ذی دخــل 

گفت وگوهــای صلــح افغانســتان خواهــد 

افتــاد، ممکــن اســت کــه بــه تکــرار تاریــخ 

در  شــود.  منجــر  افغانســتان  گذشــته 

ایــن صــورت، بایــد کنش گــران سیاســی 

افغانســتان بــه شــمول رهــربان حکومــت 

وحــدت ملــی، بــه ســوی شــکل گیری 

اجــامع داخلــی حرکــت کننــد و یــک 

حــوادث  برابــر  در  را  فکــری  انســجام 

ــد. در  ــود آورن ــه وج ــتان ب ــردای افغانس ف

ــنت  ــری و رف ــجام فک ــارض، انس ــال ح ح

متشــکل  داخلــی  اجــامع  ســوی  بــه 

مــردم، رهــربان سیاســی و رهــربان  از 

حکومــت، از عنــارص مهــم بــرای مهــار 

بحــران پیــش رو، تلقــی می شــود. عنــارص 

ذیــل، گروه هــای دخیــل افغانســتان را 

نزدیــک کــرده و منجــر بــه تعریــف منافــع 

صــورت،  ایــن  در  کــه  می شــود  ملــی 

ــتان را  ــی افغانس ــی و نظام ــات سیاس ثب

اســتحکام خواهــد بخشــید. بــا وجــود 

ــش  ــن پرس ــه ای ــائل، ب ــن مس ــه ی ای هم

پاســخ داده شــود کــه چــه چیــزی بــه 

ایجــاد اجــامع داخلــی کمــک می کنــد؟

شــامری از اســتادان دانشــگاه، پاســخ 

می دهنــد کــه میکانیــزم شــفاف بــرای 

ــک  ــی کم ــامع داخل ــود آوردن اج ــه وج ب

کــه  طرف هایــی  متــام  و  می کنــد 

ــک  ــد روی ی ــتند، بای ــه اس ــر منازع درگی

میکانیــزم شــفاف توافــق کننــد. نرصاللــه 

کابــل،  دانشــگاه  اســتاد  اســتانکزی، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: 

ــتان  ــت افغانس ــه در سیاس »طرف هایی ک

حکومــت،  طالبــان،  اســت،  داخــل 

بــه  بــرای  بایــد  این هــا  و  اپوزیســیون 

وجــود آوردن میکانیــزم توافــق بکننــد. 

ــفانه  ــد، متأس ــار می مان ــه کن ــی ک هرکس

بــه صلــح منی رســیم.«

رونــد صلــح افغانســتان کــه دوازده ســال 

ــون در  ــا کن ــود، ت ــه ب ــکل گرفت ــل ش قب

دنبــال  شــفاف  میکانیــزم  یــک  نبــود 

شــده اســت. هرچنــد، بــا روی کار آمــدن 

حکومــت وحــدت ملــی، گفت وگوهــای 

صلــح جدی تــر شــد؛ امــا خــالی اجــامع 

داخلــی، از نقــاط ضعــف ایــن رونــد بــود. 

یــک ســال قبــل، حکومــت وحــدت ملــی 

تــالش کــرد تــا اجــامع داخلــی را در رونــد 

صلــح افغانســتان بــه وجــود آورد؛ امــا 

ایــن اجــامع شــکننده بــود و بــه گونــه ی 

ــید. ــم پاش ــگام از ه زودهن

اســتادان دانشــگاه، بــا نفــس این مســأله 

موافــق اســتند و تأکیــد می کننــد کــه 

حکومــت افغانســتان در ســازمان دهی 

بــوده  نــاکام  سیاســی  اجــامع  یــک 

اســت و نتوانســته کــه از طریــق ایــن 

و  کــرده  طالبــان صحبــت  بــا  اجــامع 

بــه امریکایی هــا فشــار بیــاورد. آقــای 

اســتانکزی، بــا بیــان ایــن  کــه بــرای 

ناوقــت  داخلــی  اجــامع  شــکل گیری 

شــده؛ امــا امیــدوار اســت کــه حکومــت 

اجــرا  را  خــود  مســؤولیت  افغانســتان 

کــرده و زمینــه ی اجــامع داخلــی را در 

کشــور فراهــم کنــد تــا منافــع افغانســتان 

در معــرض خطــر قــرار نگیــرد.

حکومتــی  مســؤوالن  هــم،  ســویی  از 

کنونــی،  رشایــط  در  کــه  می گوینــد 

اجــامع داخلــی بــرای افغانســتان حیاتی 

همــواره  حکومــت  رهــربی  و  اســت 

ــد.  ــر کن ــال را پ ــن خ ــا ای ــرده ت ــالش ک ت

امیــد میثــم، معــاون ســخنگوی ریاســت 

اجرایــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابل گفت 

کــه در دوران حکومــت وحــدت ملــی، 

وجــود  بــه  بــرای  داخلــی  تالش هــای 

آوردن اجــامع داخلــی صــورت گرفــت کــه 

از جملــه بــرای نخســتین بــار، ســه هــزار 

تــن از علــامی افغانســتان از رونــد صلــح 

ــد. ــت کردن ــالم حامی ــور اع کش

ــا  ــه، ب ــت اجرائی ــخنگوی ریاس ــاون س مع

اشــاره بــه تعهــد حکومــت بیــان کــرد 

کــه رهــربان سیاســی حکومــت، متعهــد 

اســتند،  داخلــی  اجــامع  تقویــت  بــه 

آن  در  دخیــل  طرف هــای  متامــی  تــا 

ــتان  ــح افغانس ــد صل ــه و رون ــهم گرفت س

ــامکان  ــد، ک ــد. او هرچن ــه برس ــه نتیج ب

شــکل گیری  برابــر  در  را  مشــکالتی 

امــا  می کنــد؛  تأییــد  داخلــی  اجــامع 

در  مــی رود  انتظــار  کــه  کــرد  تأکیــد 

ــتان  ــدان دور، افغانس ــه چن ــای ن آینده ه

فراگیــر  داخلــی  اجــامع  یــک  شــاهد 

شــود. 

ارگ  جــاری،  ســال  حمــل  مــاه  در 

نخســتین بار  بــرای  ریاســت جمهوری، 

»شــورای عالــی مصالحــه« را تشــکیل 

داد و در ایــن شــورا اکرثیــت احــزاب و 

جریان هــای سیاســی رشیــک بودنــد. 

بــه  شــورا،  ایــن  نشســت  نخســتین 

ریاســت محمــدارشف غنــی برگــزار شــد؛ 

ــورا از  ــن ش ــه ای ــت ک ــی نگذش ــا مدت ام

هــم پاشــید.

هشــدار  خلیلــی،  کریــم  آقــای 

آن هایــی  »چــه  کــه  اســت  داده 

بــا  گفت وگــو  مشــغول  دوحــه  در   کــه 

تحریــک طالبــان اســت، چــه دوســتان 

ــعی  ــم و س ــر کاری منایی ــل، اگ ــا در کاب م

کنیــم کــه حلقــات مؤثــر حــذف شــود کــه 

گاهــی ایــن شــعارها از حلقــه ی ارگ داده 

ــزاب و  ــه اح ــند ک ــن باش ــود، مطم می ش

در  حلقاتــی  کــه  تأثیرگــذار؛  گروه هــای 

ایــن پروســه می تواننــد مذاکــره داشــته 

باشــند، مذاکــرات را مســتقیم بــا طالبــان 

ــات  ــع حلق ــه نف ــه ب ــد کــرد ک ــاز خواهن آغ

ارگ نخواهــد بــود.« کریــم خلیلــی کــه 

ــتان  ــح افغانس ــی صل ــورای عال ــس ش ریی

هشــدار  چنیــن  حالــی  در  اســت، 

می دهــد کــه شــورای تحــت امــر او، هیــچ 

دســت آوردی بــرای افغانســتان نداشــته 

اســت. شــاید ایــن عمــل خلیلــی نــه بــرای 

ــار  ــت فش ــت را تح ــه حکوم ــت ک ــن اس ای

قــرار بدهــد، بلکــه بــرای ایــن اســت کــه بــه 

طالبــان دســت دراز کــرده باشــد. احــزاب 

سیاســی جهــادی، پیــش از ایــن نیــز بارهــا 

بــا ســفرهای شــان در مســکو، ســبب شــده 

ــا طالبــان موضــع سیاســی قــوی  بودنــد ت

ــوی  ــوی از س ــه نح ــد و ب ــت بیاورن ــه دس ب

سیاســیون افغــان کــه در آن نشســت ها 

اشــرتاک کــرده بودنــد، یــاری داده شــوند. 

اینــک کــه بحــث گفت وگوهــای صلــح 

ــا برگــزاری  ــل ب ــد بعضی هــا در تقاب ــه دی ب

افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

افتــاده، بازهــم احزاب سیاســی و همچنان 

تکت هــای انتخاباتــی، ســعی می کننــد 

خواســته ی  بــه  مشــخصی  ســخنان  بــا 

انتخابــات  برگــزاری  طالبــان کــه عــدم 

مرشوعیــت  اســت،  ریاســت جمهوری 

ــد. بدهن

آقــای خلیلــی کــه در تکــت انتخاباتــی 

»ثبــات و همگرایــی« بــه رهــربی داکــرت 

عبداللــه عبداللــه اســت، در جمــع آن عــده 

از سیاســیونی قــرار دارد کــه بیشــرت شــان 

می دهنــد.  تشــکیل  جهــادی  افــراد  را 

یکــی  بــا  افغانســتان  جهــادی  افــراد 

شــدن در ایــن تکــت، ســعی می کننــد 

ــه  ــد ک ــردم بیاورن ــاد م ــه ی ــته ای را ب گذش

در آن ایدیولــوژی جهــادی رونــق بســیار 

ــار  ــر غب ــن گذشــته کــه زی ــا ای داشــت؛ ام

کشــتارهای  و  جهادی هــا  ناکامی هــای 

گوناگــون بــه دلیــل اختالفــات میــان ایــن 

رهــربان مبــدل بــه یــک دوره ی تاریــک در 

ــه  ــادر ب ــر ق ــت، دیگ ــده اس ــردم ش ــزد م ن

ــت.  ــردم نیس ــذب م ج

در  کــه  تندروانــه ای  گرایش هــای 

ــف در  ــزاب مختل ــاد، از اح ــال های جه س

کشــور شــاهد بودیــم، امــروز بــه نحــو دیگر 

ــرار  ــاره تک ــان، دوب ــا طالب ــویی ب در همس

بتــوان  را  تکــرار  ایــن  شــاید  می شــود؛ 

چنیــن تحلیــل کــرد کــه رهــربان جهــادی، 

و  تفــاوت  خــود  اندیشــه ی سیاســی  در 

فاصلــه ی چندانــی بــا طالبــان ندارنــد. 

ــخ  ــای بل ــه ی موالن ــا آن گفت ــش ام حقیقت

اســت کــه »هــر کســی کــو دور مانــد از 

ــل  ــد روزگار وص ــاز جوی ــش، ب ــل خوی اص

ــروز  ــود، دی ــن ب ــر از ای ــر غی ــش.« اگ خوی

از ســوی کریــم خلیلــی چنیــن ســخنی را 

کــه گویــا احــزاب بــرای تحــت فشــار قــرار 

دادن ارگ ریاســت جمهوری بــا طالبــان 

منی شــنیدیم. می شــوند،  مذاکــره  وارد 

انتخاباتــی  کمپاین هــای 

ــی  ــالک خوب ــال، م ــت جمهوری امس ریاس

گرایش هــای  اســاس  تشــخیص  بــرای 

سیاســی و فکــری سیاســیون شــده اســت؛ 

از میــان حرف هایــی کــه در رابطــه بــه 

ــن  ــکوهای کمپای ــات در س ــح و انتخاب صل

می تــوان  راحتــی  بــه  می شــود،  گفتــه 

افغــان،  جهادی هــای  کــه  دریافــت 

خواهــان چــه نــوع تفکــر سیاســی اســتند. 

بــرای  جهــادی،  احــزاب  تــالش  البتــه 

ــربی  ــه ره ــح ب ــای صل ــب گفت وگوه تخری

افغان هــا از آدرس مــرشوع، بــه ایــن دلیــل 

حزبــی  و  شــخصی  منافــع  کــه  اســت 

آنــان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت و 

ــه  ــر علی ــان ب ــا آن ــد ت ــاب می کن ــن ایج ای

دســت  روی  را  برنامه هایــی  انتخابــات 

بگیرنــد. 

کــه  آن جایــی  از  گفتــه شــد،  چنانچــه 

در  جهــادی  احــزاب  فکــری  ریشــه ی 

اندیشــه های  بــه  نزدیــک  افغانســتان، 

ــد  ــان می توانن ــت، آن ــوده اس ــه ب تندروان

حضــور  بــا  هــم  رشایــط؛  دو  هــر  در 

طالبــان و هــم بی حضــور طالبــان، بــه 

فعالیــت  خــود ادامــه بدهنــد و پــروای 

هیــچ چیــزی را بــه عنــوان ارزش نداشــته 

ــا  ــن معن ــه ای ــا ب باشــند. طالبانیــزم، رصف

نیســت کــه بــه طــور علنــی بــر علیــه 

نیروهــای افغــان ســالح گرفتــه شــود؛ زیــر 

ــی  ــد طالبان ــای ض ــنت ارزش ه ــا گذاش پ

کــه در حقیقــت مســتحکم ترین جبهــه 

در برابــر آنــان اســت، خــود بــه معنــی 

گرایــش طالبانــی اســت.

ــروزش،  ــخرانی دی ــی، در س ــم خلیل کری

گفتــه بــود کــه »رفتارهــای انتخاباتــی 

مانعــی بــرای صلــح نیســت؛ امــا اگــر 

در  پایــدار  صلــح  بــرای  اطمینانــی 

افغانســتان بــه وجــود آیــد، اولویــت را 

بــرای صلــح قایــل خواهــد بــود.« ایــن 

ســخن آقــای خلیلــی، بــه ایــن معنــی 

اســت کــه وی، حــارض اســت بــا طالبــان، 

کــه  حکومتــی  مــرشوع  موضــع  بــدون 

دســت  بــه  انتخابــات  برگــزاری  راه  از 

می آیــد، مذاکــره کنــد. ایــن در حالــی  

اســت کــه اگــر حکومتــی  بــا رأی مــردم، 

ــات وجــود نداشــته باشــد،  بعــد از انتخاب

رهــربان جهــادی و احــزاب، بیشــرتین 

منفعــت را در مذاکــرات خواهنــد بــرد؛ 

شــدن  بــرآورده  زمینه ســاز  آنــان  زیــرا 

برگــزاری  عــدم  بــر  طالبــان  خواســت 

انتخابــات و عــدم تــداوم نظــام جمهــوری 

حتــام  صــورت  ایــن  در  شــده  انــد؛ 

ــت  ــه دس ــان ب ــز از طالب ــی را نی امتیازات

می آورنــد.

مــردم افغانســتان خواهــان صلــح اســتند؛ 

امــا اگــر قــرار باشــد رهــربان سیاســی 

از موضــع احــزاب و نــه حکومتــی کــه 

بــا انتخابــات حاصــل شــده باشــد، در 

حــارض  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

بلکــه معاملــه ی  نــه،  شــوند، آن صلــح 

جهادی هــا و احــزاب بــا طالبــان خواهــد 

ــن  ــز در ای ــتان نی ــت افغانس ــود. حکوم ب

ــه ی  ــد زمین ــت و بای ــؤول اس ــوع مس موض

ــیدگی  ــا رس ــی را ب ــار نظرهای ــن اظه چنی

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــت نام ــه خواس ب

و تکت هــای شــان، از میــان بــردارد.

ــز   ــه چی ــار هم ــن ب ــود، ای ــته ب ــه گذش ــی ک ــد از مدت بع

برایــم عــادی بــه نظــر می رســید و دیگــر هــر نقطــه ی پــل 

ــوق  ــتم پات ــودم و می دانس ــد ب ــتم بل ــف دس ــل ک ــوخته را مث س

فالنــی کجاســت؟ یــا اگــر بخواهــم لــوازم جانبــی مــرصف مــواد 

مخــدر خــود مثــل گاز الیــرت، پایــپ، ســیگرت دانــه  ای یــا زرورق 

و هــر چیــز دیگــری را بــه دســت بیــاورم، از کــی و از کجــا بخــرم. 

ــش  ــم پی ــه و می رفت ــواد را گرفت ــه م ــد ک ــم می ش ــی ه وقت های

ــا  ــتم و هامن ج ــاد می نشس ــان معت ــن دست فروش ــی از همی یک

بســاط قصــه و ســخن را پهــن می کردیــم و رشوع می کردیــم بــه 

ــاد بســاط فروش. ــا آن معت مــرصف ب

در میــان ایــن بساط فروشــان معتــاد، یــک مــرد جــوان بــود کــه 

جعبــه ای عجیــب و غریــب بــرای ویرتیــن خــود داشــت و بــر روی 

آن جعبــه، عکس هایــی بــا عالیــم مختلــف چســبانده شــده بــود 

و روی جعبــه هــم هــامن لوازمــی بــود کــه ازشــان نــام بــردم. 

تیمور)نــام مســتعار( کــه همــه او را  انجیــر صــدا می کردنــد در 

ــان  ــه در می ــود ک ــخصیت هایی ب ــی از ش ــوخته، یک ــل س ــر پ زی

معتــادان پــل ســوخته همیشــه نظــر مــن را بــه خــودش جلــب 

ــده  ــبب ش ــه او س ــرف زدن ب ــه ح ــه ام ب ــن عالق ــرد. همی می ک

بــود کــه نســبتا رابطــه ی رفاقتــی بیــن مــا شــکل بگیــرد و خیلــی 

ــوال برانگیزش  ــه ی س ــامن جعب ــه روی ه ــم و روب ــا می رفت وقت ه

می نشســتم و در مــورد هــر یــک از آن عالیمــی کــه روی جعبــه 

زیــاد  بــا حوصلــه ی  هــم  او  و  بــود، می پرســیدم  چســبانده 

ــی داد.  ــن را م ــای م جواب ه

ــک دوره ی  ــور ی ــه تیم ــودم ک ــنیده ب ــری ش ــد نف ــا از چن بعده

ــوده و  ــه ب ــی بلندرتب ــام دولت ــک مق چندســاله ، مشــاور ارشــد ی

مــن هــم چنــد بــاری بــه طــور غیــر مســتقیم خواســتم از زبــان 

او ایــن را بشــنوم؛ ولــی او زرنگ تــر از ایــن حرف هــا بــود و 

ــن  ــه م ــواب دادن ب ــرد از ج ــالش می ک ــوری ت ــک ط ــه ی همیش

طفــره بــرود و مــن هــم چــون منی خواســتم فکــر کنــد مــن آدم 

فضولــی اســتم، زیــاد ارصار منی کــردم.

ــه آدم هــا و از زندگــی ات  در زیــر پــل ســوخته، اعتــامد کــردن ب

معتــاد  یــک  کــه  بــود  اشــتباهی  بزرگرتیــن  زدن،  حــرف 

بدهــد. انجــام  می توانســت 

نــوع حــرف زدن تیمــور برایــم جالــب بــود و معلــوم می شــد کــه او 

از یــک جهــان دیگر وارد پل ســوخته شــده و اگر اجبــاری در کار 

نباشــد، هیــچ گاه حــارض نیســت یــک ثانیــه در زیــر پــل ســوخته 

ــرصف  ــه بــا تیمــور شــب ها هم م ــن در آن مدتــی ک مبانــد. م

می شــدم و در عــامل نشــئگی در ایــن حــد توانســتم از او بشــنوم 

و بــه یــادم مبانــد کــه گفــت او یــک رسی مطالعــات در بــاره ی 

ــا واژه ی »فراماســون ها« آن  شیطان پرســتان داشــته و آشــنایی ب

قــدر او را جــذب خــود کــرد کــه دســت از همــه چیــز کشــید و 

بــه دنبــال آییــن »شــیطان پرســتی« رفــت تــا خــدای تــازه ای را 

بــرای خــود برگزینــد. 

تیمــور وقتــی در مــورد آییــن شیطان پرســتی  حــرف مــی زد، آن 

ــی داد  ــخ م ــش پاس ــر پرس ــرای ه ــات ب ــا جزئی ــذاب و ب ــدر ج ق

ــی  ــه خدای ــوز ب ــرد هن ــن م ــردم، ای ــر می ک ــن فک ــی م ــه گاه ک

ــار کــه از  ــاور دارد؛ امــا هــر ب ــام شــیطان ب ــه ن در ایــن جهــان ب

او می پرســیدم حــاال چــی؟ آیــا واقعــن شــیطان را خــدای خــود 

ــیطان و  ــن ش ــن از دســت همی ــه! م ــت: »ن می دانــی؟ می گف

شیطان پرســتان بــه زیــر پــل ســوخته و اعتیــاد پنــاه آوردم و 

ــروم؛ چــون » فراماســون ها«  ــواده ام ب ــم پیــش خان حتــا منی توان

ــد.« کســی را مأمــور کشــنت مــن کــرده ان

ــه  ــه ی او ب ــن عالق ــت، همی ــه می گف ــودم ک ــنیده ب ــور ش از تیم

ــروه  ــت در گ ــر عضوی ــه خاط ــه ب ــد ک ــبب ش ــتان س شیطان پرس

»فراماســون ها« بــه پاکســتان بــرود و آن جــا بــا حلقــه ای از آدم هــا 

ــه مراســم پرســتش شــیطان  ــه صــورت مخفیان آشــنا شــد کــه ب

را برگــزار می کردنــد. تیمــور، بــرای عضویــت در ایــن گــروه، 

قانــون آن هــا را پذیرفــت؛ یعنــی وقتــی عضــوی از »فراماســون ها« 

بشــوی، دیگــر منی توانــی بــاورت را تغییــر بدهــی؛ مگــر ایــن کــه 

ــزی از باورهــا و مراســم  و  ــا واقعــن در حافظــه ات چی ــری ی مبی

اســمی از اعضــای گــروه در ذهنــت باقــی منانــد؛ یعنــی دیوانــه 

بشــوی بــه معنــای واقعــی.

تیمــور، می گفــت کــه بعــد مدتــی مــن بــه آییــن شیطان پرســتی 

ــن را  ــان م ــرت ج ــر روز بیش ــن ه ــک م ــن ش ــردم و همی ــک ک ش

ــت  ــر او از دس ــن خاط ــه همی ــی داد؛ ب ــرار م ــرگ ق ــر م در خط

اعضــای »فراماســون ها« ی پاکســتانی کــه عضــوی از شــبکه ی 

جهانــی فراماســون های جهــان بــوده انــد، فــرار می کنــد و بعــد 

ــا  ــد رد او را بگیــرد، ب ــل کســی نتوان ــن کــه در کاب ــه خاطــر ای ب

خــودش فکــر می کنــد کــه پــل ســوخته تنهــا جایــی اســت کــه 

ــد.  ــان کن ــود پنه ــد او را در خ می توان

اما او باید اعتیاد و معتاد شدن را به جان می خرید.

) ادامه دارد...( 

جای خالی اجامع ملی میان سیاسیون افغانستان

دست همکاری خلیلی به طالبان؛ هشدار به ارگ کنایه بود

عبدالله سالحی

سیدمهدی حسینی

ـــقصه ی آدم های زیرپل سوختهــ
من یک معتادم

از دست شیطان به اعتیاد پناه آوردم 

حسن ابراهیمی

)قسمت اول(
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از  گفت وگویــی  اخیــرا 

ــزد  ــل، نام ــه نبی رحمت الل

در  ریاســت جموری،  انتخابــاد 

ــرش  ــه ن ــل ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

رســید کــه پــرده از رازه هــا زیــادی 

برداشــت. نبیــل، در گفت وگویــی 

ــه  ــته، ب ــل داش ــح کاب ــا صب ــه ب ک

عنــوان رییــس پیشــین امنیــت 

ملــی در حکومــت وحــدت ملــی، 

ــتخباراتی ای  ــم اس ــای مه از رازه

پــرده برداشــته اســت کــه هــر 

کــدام دســت کــم صدهــا کشــته 

و زخمــی گرفتــه اســت. پیــش 

در  نبیــل  آقــای  نیــز،  ایــن  از 

داکــرت  عنوانــی  نامه هایــی 

امراللــه  و  عبداللــه  عبداللــه 

صالــح، انتقادهایی داشــته اســت 

و هــر کــدام را به رصاط املســتقیم 

دعــوت کــرده اســت. او در نامه ای 

ــه نوشــته  ــه عبدالل ــه عبدالل کــه ب

اســت، او را فاقــد اراده ی سیاســی 

خوانــده و آن را فــرد منفعلــی گفته 

اســت کــه حتــا تــوان و اراده ی 

ــدارد؛  ــودش را ن ــق خ ــاع از ح دف

چــه برســد بــه دفــاع از حقــوق 

ــد  ــه او رأی داده ان ــه ب ــی ک مردم

از  کــه  هم تیمی هایــی  یــا  و 

انــد. نبیــل، در  او دفــاع کــرده 

قمســتی از نامــه اش بــه عبداللــه، 

بــه او می گویــد کــه از ادامــه ی 

ایــن بــازی منفعالنــه ی سیاســی، 

ریاســت  ســمت  از  اســتعفا 

بــود  رشافت مندانه تــر  اجرایــی، 

سیســتمی  زیــر  شــانه  نبایــد  و 

خیانت هــای  کــه  مــی داد 

افغانســتان  در  بنیــادی ای 

ــل،  ــت. نبی ــرده اس ــذاری ک پایه گ

خــاک  کیلومرتهــا  فــروش  از 

معاعده هــا  پــی  در  افغانســتان 

بــه  ننگیــن  معامله هــای  و 

افغانســتان  همســایه های 

و  بحث هــا  از  می گویــد، 

محــرم  و  مســتقیم  مشــوره های 

بــا  مختلــف  مــوارد  در  تلفونــی 

دشــمنان؛ و از اســنادی کــه او، 

امنیــت  در  ریاســتش  در دوره ی 

بــه  عبداللــه  داکــرت  بــه  ملــی، 

پنجاه درصــدی  رشیــک  عنــوان 

حکومــت، گــزارش داده اســت؛ 

از  عکس العملــی  هیــچ  امــا 

داده  نشــان  عبداللــه،  طــرف 

نشــده اســت. او ســکوت عبداللــه 

و  فــردی  اراده ی  در  ضعــف  را 

را  او  و  می دانــد  او  سیاســی 

متهــم بــه ایــن می کنــد کــه بــرای 

رسپــوش گذاشــنت بــه ناتوانــی 

واکنشــی  هیــچ  سیاســی اش، 

نشــان نــداده اســت و یــا از درز 

ایــن اســناد بــه مــردم افغانســتان 

خــودداری کــرده اســت؛ تــا مبــادا 

او  سیاســی  ناتوانــی  بــه  مــردم 

از  بیــش  نبیــل،  بربنــد.  پــی 

فســادهای  )1700پرونــده ی 

از  گویــا  کــه  می گویــد  بــزرگ( 

ــده  ــام ش ــم انج ــم حاک ــرف تی ط

اســت؛ از پرونــده ی انتقــال جنــگ 

ــه او  ــی ک ــامل و از اطالعات ــه ش ب

ــرت  ــه داک ــری از آن ب ــرای جلوگی ب

عبداللــه داده اســت؛ امــا هیــچ 

بــه  عبداللــه  از طــرف  اقدامــی 

عنــوان رشیــک قــدرت، صــورت 

اســت. نگرفتــه 

آقــای نبیــل در نامــه ی دیگــری 

کــه بــا رشوع مبــارزات انتخاباتــی، 

ــت  ــح، دوس ــه صال ــی امرالل عنوان

چریکــی اش  و  اســتخباراتی 

تیــم  در  او،  رفــنت  از  نوشــت، 

»دولت ســاز«، اظهــار نارضایتــی 

کــرد. نبیــل، ایــن کار را دور از 

شــخصیت آقــای صالــح دانســت. 

او در نامــه ی خــود بــه امراللــه 

هم ســنگر  و  یــار  را  او  صالــح، 

او  از  و  دیریــن خــود می خوانــد 

چشــم هایش  کــه  می خواهــد 

سیســتامتیک  فســاد  روی  را 

حلقــه ی قــدرت در ارگ نبنــدد. 

هیــچ  کــه  می گویــد  نبیــل 

ــروز  ــا دی ــه ت ــی ک ــری در ارگ تغیی

بــه عنــوان منتقــد آن بــود، تــا 

قــرار  آن  در  امــروز  کــه  ارگــی 

دارد، نیامــده اســت و قــرار هــم 

نیســت کــه بیایــد. او، در ایــن 

گســرتده  تعصــب  از  نامــه اش، 

یــاد  ریاســت جمهوری  ارگ  در 

ایــن کــه چگونــه  از  و  می کنــد 

جوانــان بــا اســتخدام علیــه اقــوام 

دیگــر از طــرف حلقــات قــدرت 

بیــن  ریاســت جمهوری،  ارگ  در 

می کننــد  نفرت پراگنــی  اقــوام 

و زبــان پشــتو وســیله ای شــده 

طــرف  از  دشــنام  بــرای  اســت 

فیس بــوک چلوونکی هــای ارگ. 

از فســاد گســرتده و همــراه بــا 

کلیــدی  اداره هــای  در  تعصــب 

نظامــی و ملکــی می گویــد و از 

تقــاوت دادن پیــش از وقــت بیــش 

ــی  ــی و ملک ــا کادر نظام از صده

و آوردن افــراد فرمایشــی بــه جــای 

از  اداره هــای کلیــدی.  آنــان در 

خلــع صالحیــت نهادهــای دولتی 

و دادن صالحیــت بــه نهادهــای 

ارگ  در  خیالــی  و  غیرقانونــی 

. یــد می گو

کــه  گفت وگویــی  در  او  امــا 

اخیــرا بــا صبــح کابــل داشــته، 

ــرده  ــه و پ ــر تاخت ــف امت ــر حنی ب

از معامله هایــی برداشــته اســت 

مشــاور  عنــوان  بــه  امتــر،  کــه 

جمهــور،  رییــس  ملــی  امنیــت 

از  همســایه؛  کشــورهای  بــا 

ایــران،  پاکســتان،  جملــه 

از  پنهــان  و...  روســیه  چیــن، 

بــود  داده  انجــام  رییس جمهــور 

کــه بــا فاش شــدن آن، از طــرف 

رییس جمهــور مجبــور بــه اســتعفا 

گفت وگــو،  ایــن  در  او،  شــد. 

داعــش را پــروژه ی خودســاخته ی 

پاکســتان همــراه بــا بزرگ منایــی 

حلقاتــی در درون افغانســتان از 

ــه  ــد ک ــر می گوی ــای امت ــه آق جمل

روســیه،  از  امتیازگیــری  بــرای 

ــه  چیــن، کشــورهای آســیای میان

و ایــران راه انــدازی شــده بــود؛ بــه 

هــدف مانــدن رسبــازان امریکایی 

در افغانســتان؛ چــون بــه گفتــه ی 

نبیــل، امتــر بــاالی اردو و پولیــس 

ــان  ــت و آن ــاور نداش ــتان ب افغانس

مجاهدیــن  دوره ی  محصــول  را 

ــود. او  ــذر ب ــر ح ــت و ب می پنداش

معاملــه ای  امتــر  کــه  می گویــد 

را بــا علــی شــمع خانی، رییــس 

امنیــت ملــی ایــران بســته بــود که 

در پیونــد بــه ایــن معاملــه، ایــران 

بــرای جلوگیــری از نفــوذ داعــش، 

کشــور  غــرب  در  طالبــان  بــا 

همــکاری نظامــی کنــد کــه پــس 

ــران  ــکاری ای ــدن هم ــاش ش از ف

بــا طالبــان، علــی شــمع خانی، 

اســنادی را رو کــرد کــه حاکــی از 

ــود. ــه ب ــن معامل ای

ادعاهــای  ایــن  کــه  ایــن  بــر 

ــای نبیــل چقــدر واقعیــت دارد  آق

یــا نــه کاری نــدارم؛ بــر فــرض 

نداشــت، چنیــن  واقعیــت  اگــر 

در  منی توانســت  را  ادعاهایــی 

ســطح رســانه ای، مطــرح کنــد. 

خواننــده ی  مــن  بــرای  آنچــه 

گفت وگوهــا  و  نامه هــا  ایــن 

ــن اســت  تأســف برانگیز اســت، ای

–ایــن  نبیــل  آقــای  چــرا  کــه 

مــادر-  از  مهربان تــر  دایــه ی 

وقتــی بــه ایــن همــه اطالعــات 

دســت اولــی دسرتســی داشــت 

ــردن آن  ــا رو ک ــت ب ــه می توانس ک

در زمــان مناســبی کــه منفعــت 

ــا  ــتار صده ــو کش ــود، جل ــه ب عام

انســان بی گنــاه و ده هــا اتفــاق 

ناگــوار بنیــادی را بگیــرد؛ پــس 

و  نفس گیــر  ســکوت  ایــن  از 

دهانــش  بلبــل  حــاال  مخــرب، 

زبــان کشــیده اســت و طوطــی وار 

ــی آواز  ــارزات انتخابات ــار مب در به

می خوانــد. یکــی بایــد از آقــای 

نبیــل بپرســد کــه بلبلــی بــه ایــن 

ایــن  از  قبــل  خوش خوانــی، 

پنهــان  کجایــش  در  را  زبانــش 

کــرده بــود کــه پــرده از ایــن رازهــا 

بــر نداشــت و بــا خاموشــی خــود، 

باعــث کشــتار هــزاران انســانی 

شــد کــه در تبانــی بــا حلقاتــی 

حکومــت  در  و  افغانســتان  در 

افغانســتان بــه راه انداختــه شــده 

ــود. ب

مبــارزات  در  نبیــل  کــه  ایــن 

بــا درایــت و اراده ی  انتخاباتــی 

کار  جــای  ایــن  تــا  سیاســی 

ــی  ــوان یک ــه عن ــت ب ــته اس توانس

در  جنجال برانگیــز  تیم هــای  از 

ــی  ــم انتخابات ــه تی ــا س ــار دو ی کن

و  باشــد  داشــته  حضــور  دیگــر 

بــه عنــوان چهــره ی امنیتــی ای 

بازی هــای  تازگــی وارد  بــه  کــه 

سیاســی شــده اســت، جایگاهــی 

ــا کنــد؛  بــرای خــودش دســت و پ

قابــل انــکار نیســت؛ امــا در بــازی 

ــور  ــتان، هامن ط ــی افغانس سیاس

اســت،  معــرتف  او  خــود  کــه 

قــدرت حاکــم و رهــربان جهــادی 

ــل هدفــش را  و قومــی ای کــه نبی

ــد،  ــراد می دان ــن اف ــا ای ــارزه ب مب

دســت شــان بازتــر از نبیــل اســت 

و مــردم بــه سیاســت مداری چــون 

ــت  ــگ سیاس ــازه وارد رین ــه ت او ک

ــور و  ــت، ش ــده اس ــتان ش افغانس

هیجانــی بــه خــرج منی دهنــد؛ 

ــن  ــی از ای ــا آگاه ــل، ب ــای نبی آق

ــردازد  ــی می پ ــه حرف های ــال، ب خ

تــا رقبــای سیاســی اش را محکــوم 

کــردن  مخــدوش  بــا  و  کنــد 

افــکار عامــه نســبت بــه رقبــای 

بــرای  جایگاهــی  سیاســی اش، 

خــودش دســت و پــا کنــد. شــکی 

نیســت کــه ایــن هــم شــیوه ای از 

مبــازره ی انتخاباتــی اســت کــه 

بــه خــوی و خاصیــت سیاســت در 

ــت  ــده اس ــن ش ــتان عجی افغانس

و همیشــه رقبــای سیاســی بــه 

ــه،  ــل و برنام ــه ی راه ح ــای ارائ ج

رقبــای  کاســتی های  نقــد  بــه 

بــر  ســعی  و  می پردازنــد  شــان 

ــه ای  ــب را پل ــه رقی ــد ک ــن دارن ای

از خــود پاییــن بیاورنــد بــدون ایــن 

ــند. او  ــه باش ــاال رفت ــه ای ب ــه پل ک

حــق دارد در بــازی سیاســی ای 

ایــن  از  اســت،  شــده  وارد  کــه 

خالهــای رقبایــش اســتفاده کنــد 

و رازهایــی از آنــان فــاش کنــد کــه 

ــه  ــی گرفت ــردم قربان ــال ها از م س

اســت؛ امــا نگهــداری ایــن رازهــا 

ســال ها نــزد آقــای نبیــل، رونــدی 

او  کــه  اســت  بخشــیده  ادامــه 

ــته  ــش داش ــق آن نق ــز در تحق نی

ــت.  اس

چیــزی کــه نبایــد فرامــوش کــرد، 

چنیــن  بیــان  کــه  اســت  ایــن 

هــم  آن  مهمــی،  موضوعــات 

انتخاباتــی،  مبــارزات  زمــان  در 

اســتفاده از خــون صدهــا کشــته 

ــده،  ــن زخم دی ــن وط ــی ای و زخم

و  شــخصی  منافــع  بــرای 

انتخاباتــی اســت و جــز گرفــنت 

هدفــی  هیــچ  فــردی،  منفعــت 

نامه هــا  ایــن  در  منی تــوان  را 

کــرد.  دنبــال  گفت وگوهــا  و 

منفعــت  بــه  نبیــل  آقــای  اگــر 

جمعــی فکــر کــرده بــود، چنــد 

ســال پیشــرت از ایــن، زمانــی کــه 

آدم هــای کمــرتی قربانــی ایــن 

معامــالت رشم گیــن شــده بودنــد، 

زمانــی کــه مــادران کمــرتی بیــوه، 

ــان  ــم و جوان ــرتی یتی ــال کم اطف

بودنــد،  باختــه  جــان  کمــرتی 

ــه ی اســنادی  ــا ارائ می توانســت ب

کــه در دســت داشــت، بــه حضــور 

ــو  مــردم افغانســتان و جهــان، جل

بگیــرد؛ جلــو  را  ایــن معالمــات 

ــاه  ــان بی گن ــزاران انس ــتار ه کش

را. نگــه داری چنیــن معلوماتــی 

طــی ســال های متــامدی و نظــاره 

ــاه در  کــردن کشــتار مــردم بی گن

پیونــد بــه ایــن معامــالت، خیانــت 

اســت در حق مــردم و رو کردن آن 

در زمــان پیکارهــای انتخاباتــی، 

بــرای منفعــت فــردی و تیمــی، 

خیانتــی اســت دیگــر. آیــا تفاوتــی 

ــه  ــانی ک ــر و کس ــل، امت ــن نبی بی

ــا  ــدگان ب ــان را بازی کنن ــل آن نبی

ــاه  ــان بی پن ــرگ انس ــی و م زندگ

ــی  ــد، باق ــن می خوان ــن رسزمی ای

وجــود دارد؟ چــه تفاوتــی بیــن 

ــی  ــای ننگین ــه معامله ه ــی ک کس

بــا اســتخبارات منطقــه داشــته 

اســت؛ بــا کســی کــه ســال ها 

اســناد مربــوط بــه ایــن معامــالت 

را در کشــوی میــزش قفــل کــرده 

انتخابــات  زمــان  در  تــا  اســت 

آن  از  بــرای رسکــوب رقیبــش  و 

اســتفاده کنــد وجــود دارد. نقــش 

مــردم افغانســتان؛ نقشــی مردمی 

کــه نبیــل انتظــار دارد بــا خواندن 

از  گفت وگوهایــش  و  نامه هــا 

وســط  ایــن  کننــد؛  او حامیــت 

کجاســت. اگــر مــن بــه عنــوان 

نبیــل  افغانســتان،  شــهروند 

ــرا  ــود، چ ــل ب ــن قای ــه م ــی ب حق

ــوط  ــت اول مرب ــای دس ــن دیت ای

ســال ها  را  مــن  رسنوشــت  بــه 

بایگانــی کــرد، تــا امــروز بــرای 

سیاســی اش  حریــف  رسکــوب 

ــل، در  ــای نبی ــد. آق ــتفاده کن اس

قســمتی از نامــه ای کــه بــه صالــح 

نوشــته اســت، از او می خواهــد 

کــه بــه تیــم خــودش بپیونــدد 

تیمــی  تنهــا  را  تیــم خــودش  و 

می دانــد کــه ســزاوار آقــای صالــح 

اســت. او از تیــم خــودش، تیــم 

فضیلــت  فرهنــگ،  از  متشــکل 

می کنــد.  یــاد  وطن پرســتی  و 

راز  ســال ها  کــه  وطن پرســتی 

ادامــه ی کشــتار مــردم را در جیب 

نگــه  داشــته اســت، تــا امــروز وارد 

بــازی سیاســی انتخابــات شــود 

و از ایــن راز، بــرای رســیدن بــه 

ــد و مدعــی  ــروزی اســتفاده کن پی

باشــد کــه ناجــی ایــن رسزمیــن و 

اســت. آن  رقت بــار  وضعیــت 

آقــای نبیــل! ایــن خینــه ی پــس از 

ــر کــدام ناخــن کشــیده   ــد را ب عی

شــده ی ملــت در خــون نشســته ی 

ــد؟! ــتان می گذاری افغانس

روز بد برادر ندارد

نبیل و تقال در میدان مبارزات انتخاباتی

)قسمت سوم(

دایه ی مهربان تر از مادر

بودا

ــــروایت مهاجران افغانستانـــــ
فرزندان زمین

زاهد مصطفا

ــویی  ــنِی کم س ــت؛ روش ــح اس ــار صب ــه چه ــک ب ــاعت نزدی س

کــه کــم کــم روی زمیــن فــرش شــده اســت، نشــان از پســتی 

بلندی هــای زمیــن می دهــد کــه در فاصلــه ی دوِر مســیری کــه 

قــرار اســت حرکــت کنیــم، بــه چشــم می خــورد. مــن، علــی و 

ــه زده  ــن ها چمپامت ــط ش ــده ی وس ــای باقی مان ــیراز، دور قوغ ه ش

 ایــم و ســیگار می کشــیم. شــیراز، یکــی از بچه هایــی اســت از 

پــدر پاکســتانی و مــادر ایرانــی کــه ایــن  جــا وســط کویــر خوابــگاه 

ــا خــاک پاکســتان مســافران قاچــاق  دارد و کاکایــش از نیمــروز ت

و  می کشــد  را  چرســی  توتــه ی  جیبــش  از  می دهــد.  انتقــال  را 

می گویــد کــه ایــن چــرس بدخشــان اســت؛ روز پیــش از یــک 

مســافر افغانــی گرفتــه اســت. چرســش را در ســیگاری پــر می کنــد 

و بــا هــم دود می کنیــم. مــی رود چاینکــی چــای بــا چندتــا چاکلیــت 

مــی آورد کــه بــا هــم بیشــر بنشــینیم. شــیراز، ایــران را ندیــده اســت 

و بــا لهجــه ی غلیــظ اردو-فارســی کلــات را می جــود. او بیســت و 

ــط  ــگاه داری وس ــودش از خواب ــه ی خ ــه گفت ــال دارد و ب ــش س ش

ــد. ــی می گذران ــر زندگ کوی

دیگــر روشــنی در دور دســت بــه تپه هایــی اشــاره می کنــد کــه 

ــگار از  ــه ان ــنی ای ک ــای ش ــت. تپه ه ــته اس ــت را بس ــه ی دش ادام

غربــال گذشــته  انــد. صــدای ســویچ کــردن ماشــین ها یکــی یکــی 

بــه گــوش می رســد. شــیراز بلنــد می شــود کــه بــرود کرایــه ی 

ــه  ــد ک ــن می گوی ــه م ــد و ب ــع کن ــافران جم ــش را از مس خوابگاه

ــم.  ــع کن ــان جم ــج توم ــدام پن ــر ک ــه از ه ــل خیم ــای داخ از نفره

ــن  ــه ای ــم ک ــش می گوی ــم و برای ــم می کش ــان از جیب ــت توم بیس

ــن.  ــه ک ــودت تصفی ــران را خ ــاب دیگ ــا؛ حس ــگاه م ــاب خواب حس

ــو  ــد ت ــد. می گوی ــس می گردان ــم پ ــول را برای ــد و پ ــدی می زن لبخن

ــع  ــران را جم ــه ی دیگ ــتم کرای ــر می فرس ــن نف ــی م ــول منی ده پ

کنــد. مســافران یکــی یکــی بــا شــنیدن صــدای موترهــا از خــواب 

بــر می خیزنــد؛ در مســیر قاچــاق کــه باشــی، فرقــی نــدارد خوابــت 

ســنگین اســت یــا ســبک، بــا اولیــن صــدا بایــد از جایــت برخیــزی 

و موتــرت را پیــدا کنــی تــا مبــادا از دیگــران عقــب مبانــی یــا بیــن 

گــروه دیگــری از مســافران گــد شــوی. نزدیــک بــه ســه صــد نفــری 

ــد  ــدای بلن ــا ص ــد و ب ــی می آی ــد. یک ــده  ان ــرون ش ــا بی از خیمه ه

می گویــد کــه همــه در یــک جــا جمــع شــوند؛ می گویــد کــه از ایــن 

جــا ســی و پنــج نفــری ســوار شــویم و فرقــی نــدارد در کــدام موتــر؛ 

دو ســاعت بعــد موترهــای مــان تبدیــل می شــود. رساغ راننــده ای را 

می گیــرم کــه تــا رســیدن بــه موترهــای بعــدی چوکــی پهلویــش را 

بــه ســی تومــان کرایــه کــرده  ام. مــن و علــی ایــن چوکــی را گرفتــه 

ــا کمــی از خســتگی  ــر بنشــینیم ت ــت در ســت موت ــه نوب ــم کــه ب  ای

 مــان کــم شــود. نــه موتــری اســت و نــه موتربانــی؛ رفتــه اســت در 

ــا نزدیــک اســت، مشــکل تخنیکــی اش  یکــی از مناطقــی کــه گوی

ــواری  ــری س ــر دیگ ــه موت ــه ب ــد ک ــا می گوین ــه م ــد و ب ــل کن را ح

شــویم.

گــم  و خاکــی  گــرد  بیــن  و  پــر می شــود  یکــی  یکــی  موترهــا 

می شــوند کــه از دنبــال اولیــن موتــر بلنــد شــده اســت. ســی و 

پنــج نفــر پشــت تویوتــا ایســتاده  ایــم و یکــی فرمــان می دهــد کــه 

ــج شــمرد، همزمــان بنشــینیم. طبــق گفتــه ی او  ــا عــدد پن وقتــی ت

ــا  همــه ایســتاده  ایــم و یکــی یکــی اعــدادی را می شــاریم کــه ب

ــته  ــه توانس ــی ک ــر هرکس ــج دیگ ــاره ی پن ــد. در ش ــه می گوی وقف

ــری  ــوی دیگ ــد روی زان ــرده، بای ــر ک ــه دی ــت و آن ک ــته اس نشس

ــی رود.  ــرو م ــینه ام ف ــم روی س ــم زانوهای ــاس می کن ــیند. احس بنش

ــر بنشــینیم؛  ــاالی ســت موت ــد شــویم ب ــم کــه بلن ــی می گوی ــه عل ب

ــروز  ــح دی ــر را صب ــاالی ســت موت ــه ی نشســن ب ــا او کــه تجرب ام

تجربــه کــرده بــود، می گویــد کــه از رسمــا ســوراخ می شــویم و 

ــم. ــل کن ــدن تحم ــاب برآم ــا آفت ــت ت ــر اس به

ــوی دیگــران  تنگــی جــای، رس و صدایــی عــده ای را کــه روی زان

ــد کــرده اســت. بویــی کــه از ســی و چهــار دهــان  ــد، بلن ــده  ان مان

نشســته بیــرون می زنــد؛ تهوعــی را تــا دهانــم بــاال مــی آورد و 

ــر  ــن کــه روی لبه هــای موت ــد ای ــا تأکی ــان ب ــرم. موترب ــن می ب پایی

ــی کــه روی  ــه آنان ــاد، ب ننشــینیم، راه ناهمــوار اســت و رسعــت زی

زانوهــای دیگــران نشســته  انــد می گویــد کــه بــرای یــک انگشــت 

ــان را در جــای  ــاد، خودت ــر راه افت ــی موت ــد وقت ــدا کنی ــان جــا پی  ت

ــد. ــان جــا بدهی انگشــت ت

ــل  ــه قف ــر هم ــم. دیگ ــن می روی ــاال و پایی ــنی را ب ــه ی ش ــد تپ چن

شــده  انــد پشــت موتــر. هرازگاهــی صــدای نالشــی بــه گــوش 

ــی  ــای و تنگ ــی ج ــت از تنگ ــه حکای ــی ک ــا رس و صدای ــد ی می رس

نفــس یکــی از مســافران دارد. پیرمــردی کــه دیــروز پشــتش شــیب 

ــت، و  ــته اس ــر نشس ــر موت ــه ی دیگ ــار در گوش ــن ب ــود، ای ــده ب ش

دانه هــای تســبیحش را یکــی یکــی می شــارد. وســط دو کــوه 

ســنگی، موتــر می ایســتد و موتربــان صــدا می کنــد کــه پیــاده 

شــویم. شــش موتــر پشــت رس هــم ایســتاده  انــد و مســافران 

در یکــی صــف طوالنــی یکــی یکــی توســط تفنگ دارانــی کــه 

می گوینــد طالبــان اســتند، تالشــی بدنــی می شــوند.

4
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25 حمله ی مرگبار طالبان همزمان با گفت وگوهای صلح 
سیاست دوپهلوی طالبان

دور  نخســتین  آغــاز  از 

میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

مقام هــای امریکایــی و طالبــان، نزدیــک 

آن  کــه  بــا  می گــذرد.  یک ســال  بــه 

ایــن گفت وگوهــا بــه منظــور کاهــش 

خشــونت ها در افغانســتان انجــام شــده 

اســت؛ امــا گــروه طالبــان در جریــان این 

حملــه ی   25 مســؤولیت  گفت وگوهــا، 

مرگبــار را در کابــل و والیــات افغانســتان 

ــوارد،  ــه اســت. در اکــرث م به عهــده گرفت

بیشــرتین قربانیــان ایــن حمــالت، غیــر 

نظامیــان بــوده  انــد. 

گفت وگوهــای صلــح میــان مقام هــای 

میــزان  مــاه  و طالبــان، در  امریکایــی 

ســال گذشــته ی خورشــیدی آغــاز شــد و 

شورشــیان طالــب، دیــدار مســقیم  شــان 

را بــا زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویژه ی 

امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، در 

ــون  ــا کن ــد. ت ــد کردن ــه، تأیی ــهر دوح ش

نُــه دور از ایــن گفت وگوهــا می گــذرد 

دور،  ایــن  در  کــه  مــی رود  انتظــار  و 

موافقت نامــه ای میــان ایــاالت متحــده ی 

ــود.  ــا ش ــان امض ــکا و طالب امری

نگاهــی  کابــل،  صبــح  روزنامــه ی 

افغانســتان  در  مرگبــار  حمــالت  بــه 

ــای  ــان گفت وگوه ــه در جری ــه ک انداخت

ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می صل

گرفتــه  طالــب، صــورت  و مناینــدگان 

اســت. 

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  یافته هــای 

ــتین  ــاز نخس ــه از آغ ــد ک ــان می ده نش

ــا طالبــان  دور مذاکــرات صلــح امریــکا ب

تــا کنــون، طالبــان 21 حملــه ی مرگبــار 

ــات افغانســتان انجــام  ــل و والی را در کاب

ــن  ــه ی آن 262 ت ــه در نتیج ــد ک داده  ان

ــد.  ــده  ان ــی ش ــن زخم ــته و 789 ت کش

ــن  ــات ای ــای تلف ــداد و آماره ــه، تع )البت

حمــالت، برگرفتــه از گزارش هایــی اســت 

ــه اســت.( ــاب یافت کــه در رســانه ها بازت

گذشــته ی  ســال  اخیــر  مــاه  شــش 

 190 و  کشــته   103( خورشــیدی 

زخمــی(

ــی  ــر گردهامی ــاری ب ــه ی انتح 1- حمل

ــته و  ــار )14 کش ــی در ننگره انتخابات

ــی( 41 زخم

گذشــته ی  ســال  میــزان  مــاه  در 

حمله کننــده ی  یــک  خورشــیدی، 

انتحــاری، یــک گردهامیــی انتخاباتــی را 

ــتان  ــار در رشق افغانس ــت ننگره در والی

داد. قــرار  هــدف 

کشــته  ننگرهــار  محلــی  مقام هــای 

شــدن 14 تــن و زخمــی شــدن 41 تــن 

ــد.  ــد کردن ــه تأیی ــن حمل ــر  را در ای دیگ

بــه گفتــه ی مقام هــای محلــی ننگرهــار، 

گردهامیــی  کننــده،  انتحــار  فــرد 

انتخاباتــی عبدالنــارص مهمنــد، یکــی 

در  را  پارملانــی  انتخابــات  نامــزدان  از 

ولســوالی کامــه ی ایــن والیــت هــدف 

هنــگام  در  مهمنــد،  آقــای  داد.  قــرار 

حملــه در ایــن نشســت حضــور نداشــت.

2- تــرور جــرال رازق )2 کشــته، 5 

زخمــی(

در مــاه میــزان ســال 1397، جــرال 

عبدالــرازق اچکــزی، فرمانــده ی پولیــس 

کندهــار، توســط یکــی از نفوذی هــای 

ــد. ــته ش ــان کش ــروه طالب گ

عبدالــرازق، بارهــا از دام هــای تــرور جــان 

ــار،  ــن ب ــا ای ــود؛ ام ــرده ب ــالمت ب ــه س ب

وقتــی از یــک جلســه ی مشــرتک امنیتی 

ــی  ــده ی امریکای ــر، فرمان ــرال میل ــا ج ب

ــرون  ــار بی ــی کنده ــو و وال ــای نات نیروه

محافظــان  از  یکــی  توســط  می شــد، 

ــت کشــته شــد. ــن والی ــی ای وال

 در ایــن حملــه، عــالوه بــر آقــای اچکزی، 

حســین خیل،  عبداملومــن  جــرال 

ــز  ــت، نی ــن والی ــی ای ــت مل ــس امنی ریی

کشــته شــد و زملــی ویســا، والی پیشــین 

ــت کندهــار، زخمــی شــد. والی

طالبــان، در خربنامــه ی خود، مســؤولیت 

ــد  ــه و گفتن ــه عهــده گرفت ــرور را ب ــن ت ای

ــوذی   ــرده از عوامــل نف ــظ نام ب کــه محاف

شــان بــوده اســت.

3- انفجــار انتحــاری در مرکــز پولیــس 

میــدان وردک افغانســتان )5 کشــته، 

12 زخمــی(

ســال  عقــرب  پنجــم  تاریــخ  بــه  

گذشــته ی خورشــیدی، منابــع محلــی 

همســایگی  در  وردک  میــدان  والیــت 

کابــل؛ تأییــد کردنــد کــه یــک موتــر 

یــک  ورودی  بــه  شــده  مبب گــذاری 

ــرده  ــورد ک ــس برخ ــی پولی ــز حامیت مرک

ــر  ــته و 12 نف ــر کش ــت کم 5 نف ــه دس ک

زخمــی شــده  انــد.

را  حملــه  ایــن  مســؤولیت  طالبــان 

پذیرفتــه و مدعــی شــدند کــه در ایــن 

حملــه ده هــا رسبــاز و افــر پولیــس 

کشــته شــده  انــد.

و  خــاص  ارزگان  بــر  حملــه   -4

ولســوالی های جاغــوری و مالســتان 

زخمــی(  70 و  کشــته   46(

ــان، در  در اقدامــی دیگــر از ســوی طالب

مــاه عقرب ســال گذشــته ی خورشــیدی، 

ــوالی  ــی از ولس ــر بخش ــدا ب ــان ابت طالب

پــس  و  ارزگان  والیــت  خــاص  ارزگان 

و  مالســتان  ولســوالی های  بــر  آن،  از 

ــد و  ــه کردن جاغــوری والیــت غزنــی حمل

تلفــات ســنگینی را بــر غیــر نظامیــان در 

ایــن ولســوالی ها وارد کردنــد. عــالوه بــر 

تلفــات ســنگین در ایــن ولســوالی ها، 

بیــش از 6۰ درصــد از ســاکنان ایــن 

ولســوالی ها متــواری شــدند.

ایــن  در  درگیــری  روز  شــش  از  پــس 

ولســوالی ها، منابــع محلــی غزنــی، در 

ــن  ــه در ای ــد ک ــد کردن ــه ای تأیی خربنام

ــن  ــته، 7۰ ت ــی کش ــگ 46 غیرنظام جن

ــا  ــواده بیج ــش از 3۰۰ خان ــی و بی زخم

ــد. ــده  ان ش

نیروهــای  کاروان  بــر  حملــه    -5

امنیتــی در ولســوالی پغــامن کابــل 

زخمــی(  12(

گذشــته ی  ســال  قــوس   2۰ به تاریــخ 

نیروهــای  کاروان  یــک  خورشــیدی، 

ــرب  ــامن، در غ ــوالی پغ ــی در ولس امنیت

کابــل، مــورد حملــه قــرار گرفــت. 

ایــن حملــه بــا یــک موتــر نظامــی انجــام 

ــه شــمول ســه  ــن ب شــد کــه در آن 12 ت

غیــر نظامــی زخمــی شــدند. طالبــان، بــا 

ــه را  ــن حمل ــؤولیت ای ــی، مس ــرش پیام ن

بــه عهــده گرفتنــد. 

انفجــار و حملــه ی مســلحانه در   -6

ــی  ــی خارج ــت امنیت ــک رشک ــر ی براب

در کابــل )11 زخمــی(

ــته ی  ــال گذش ــرب س ــخ 28 نوام ــه تاری  ب

میــالدی، انفجــار یــک موتــر مبب گذاری 

ــهر  ــیعی از رشق ش ــه ی وس ــده، منطق ش

کابــل را لرزانــد. ایــن حملــه در ناحیــه ی 

نهــم پایتخــت روی داد و مهاجــامن پــس 

از آن بــه تیرانــدازی پرداختنــد. 

وزارت صحــت افغانســتان، اعــالم کــرد 

کــه در ایــن حملــه دســت کــم، 11 تــن 

در اثــر انفجــار و تیرانــدازی زخمــی شــده 

 انــد. محــل انفجــار، مقــر یــک پیــامن کار 

بریتانیایــی آمــوزش نیروهــای امنیتــی 

افغانســتان بــود کــه بــا دفــرت کمیســیون 

انتخابــات و فــرودگاه کابــل، فاصلــه ی 

ــدارد. ــادی ن زی

گــروه طالبــان، مســؤولیت ایــن انفجــار را 

ــان  ــخنگوی طالب ــد. س ــده گرفتن ــه عه ب

ادعــا کــرد ایــن حملــه تلفــات ســنگینی 

شــدن  کشــته  تالفــی  بــه  و  داشــته 

هوایــی  حملــه ی  در  »غیرنظامیــان« 

نیروهــای افغــان و ناتــو در والیــت هلمند 

ــت. ــده اس ــام ش انج

امنیتــی  واحــد  یــک  بــر  7- حملــه 

 30 کشــته،   20( وردک  میــدان  در 

زخمــی(

گذشــته ی  ســال  دلــو  مــاه  اول  در 

خورشــیدی، منابــع دولتــی در والیــت 

افغانســتان،  مرکــز  در  وردک  میــدان 

ــر  ــا موت ــی ب ــه مهاجامن ــد ک ــد کردن تأیی

واحــد  یــک  بــه  شــده  مبب گــذاری 

امنیــت ملــی در ایــن والیــت حملــه کرده 

اســت.

 مســؤوالن محلــی اعــالم کردنــد کــه 

در ایــن رویــداد، دســت کم 2۰ تــن از 

نیروهــای امنیتــی کشــته و 3۰ تــن دیگر 

زخمــی شــده  انــد؛ امــا منابعــی در وزارت 

دفــاع افغانســتان بــه خربگــزاری رویــرتز 

گفتنــد کــه در ایــن حملــه 126 نفــر 

ــد. کشــته  شــده  ان

ــرتز ، دو مهاجــم مســلح  ــه گــزارش روی ب

مبب گــذاری  خــودرو  انفجــار  از  پــس 

شــده، وارد ایــن واحــد امنیتــی شــدند و 

بــر رسبــازان و مأمــوران امنیتــی شــلیک 

ــد. کردن

مســؤولیت ایــن حملــه را، طالبــان بــه 

عهــده گرفتنــد. 

8- حملــه بــر یــک رشکــت ســاختامنی 

در ننگرهــار )16 کشــته، 9 زخمــی(

گذشــته ی  ســال  حــوت  مــاه  در 

خورشــیدی، گروهــی از مخالفــان مســلح 

بــر یــک رشکــت ســاختامنی در نزدیکــی 

شــهر جالل آبــاد، مرکــز والیــت ننگرهــار، 

ــد. ــه کردن حمل

اعــالم  ننگرهــار،  محلــی  مقام هــای 

ــت کم  ــداد، دس ــن روی ــه در ای ــد ک کردن

ایــن  کارمنــدان  شــمول  بــه  تــن   16

رشکــت و غیــر نظامیــان کشــته و 9 تــن 

دیگــر زخمــی شــدند.

بــا آن کــه طالبــان بــه  صــورت مســتقیم، 

عهــده  بــر  را  حملــه  ایــن  مســؤولیت 

نگرفتنــد؛ امــا دفــرت والــی ننگرهــار اعالم 

ــوده  ــان ب ــه کار طالب ــن حمل کــرد کــه ای

ــت.  اس

پنــج مــاه اول ســال جاری خورشــیدی 

)159 کشــته و 600 زخمی(

شــهر  ورزشــگاه  در  انفجــار  دو   -1

زخمــی(  31 کشــته،   3( لشــکرگاه 

در آغــاز ســال جــاری خورشــیدی، دو 

در  هلمنــد  والیــت  مرکــز  در  انفجــار 

مراســم نــوروزی صــورت گرفــت. در ایــن 

انفجارهــا، دســت کم 3 نفــر کشــته و 31 

ــدند. ــی ش ــر زخم نف

گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن انفجــار را 

پذیرفتــه و گفتــه بــود کــه همــه ی کشــته 

و زخمــی شــدگان، مقام هــای دولتــی 

بــوده و بــه غیرنظامیــان آســیب نرســیده 

اســت.

2- حملــه ی طالبــان بــه مؤسســه ی 

کابــل )12 کشــته، 20  خارجــی در 

زخمــی(

در ایــن حملــه کــه در مــاه ثــور ســال 

جــاری خورشــیدی صــورت گرفــت، 9 

نیروهــای  یــک رسبــاز  از جملــه  نفــر 

ویــژه، چهــار نگهبــان از محافظــت عامــه، 

ــارت و  ــه ی کونرتپ ــان مؤسس ــک نگهب ی

ــامر  ــدند. ش ــته ش ــی کش ــه غیرنظام س

ــر  ــت نف ــز بیس ــداد نی ــن روی ــان ای زخمی

ــد.  ــالم ش اع

ــه را  ــان مســؤولیت ایــن حمل گــروه طالب

بــه عهــده گرفــت و گفــت بــه ایــن دلیــل 

ــه  ــه کــرده کــه »ب ــن مؤسســه حمل ــر ای ب

اشــغال امریــکا در افغانســتان کمــک 

می کنــد.«

3- انفجــار موترمبــب در ناحیــه ی نهم 

شــهر کابــل )4 کشــته، 7 زخمی(

در ایــن انفجــار کــه بــه تاریــخ دهــم مــاه 

جــوزای ســال جــاری خورشــیدی رخ 

داد، دســت کم 4 غیرنظامــی کشــته و 7 

نفــر دیگــر از جملــه 4 رسبــاز امریکایــی 

زخمــی شــدند.

گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن رویــداد را 

بــه عهــده گرفــت.

ولســوالی  ســاختامن  بــر  حملــه   -4

ــته( ــار )8 کش ــت کنده ــروف والی مع

ایــن حملــه کــه به تاریــخ هشــتم مــاه 

رسطــان ســال جــاری خورشــیدی صورت 

گرفــت، در آن هشــت کارمنــد کمیســیون 

مســتقل انتخابــات افغانســتان کشــته 

شــدند.

گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن رویــداد را 

پذیرفــت.

ــدارکات وزارت  ــش ت ــر بخ ــه ب 5- حمل

ــی( ــته، 51 زخم ــاع )4 کش دف

ــهر  ــانزدهم ش ــه ش ــه در ناحی ــن حمل ای

کابــل بــه تاریــخ دهــم رسطــان ســال 

گرفــت  صــورت  خورشــیدی،  جــاری 

نفــر کشــته و  کــه در آن دســت کم 4 

ــم  ــت ک ــدند. دس ــی ش ــر زخم ــا نف ده ه

51 تــن از زخمی هــای ایــن رویــداد، 

بودنــد. مکتــب  دانش آمــوزان 

طالبــان مســؤولیت ایــن حملــه را بــه 

هــدف،  کــه  گفتنــد  و  گرفتــه  عهــده 

وزارت  مهندســی  و  تــدارکات  بخــش 

اســت. بــوده  افغانســتان  دفــاع 

6- انفجــار موترمبــب در شــهر غزنــی 

)12 کشــته و 179 زخمــی(

ایــن انفجــار بــه تاریــخ 16 رسطــان ســال 

ــت و در  ــورت گرف ــیدی ص ــاری خورش ج

آن دســت کم 12 تــن کشــته و 179 تــن 

دیگــر زخمــی شــدند.

گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن حملــه 

ــز  ــه مرک ــد ک ــالم کردن ــد و اع را پذیرفتن

ــدف  ــتان را ه ــت افغانس ــی دول اطالعات

قــرار داده انــد.

جــاده ای  کنــار  مبــب  انفجــار   -7

 9( کندهــار   – خاکریــز  جــاده ی  در 

زخمــی(  20 کشــته، 

بــه تاریــخ 24 رسطــان ســال جــاری 

ــب  ــک مب ــار ی ــر انفج ــیدی، در اث خورش

کنــار جاده ای در مســیر جــاده ی خاکریز 

– کندهــار کــه ایــن مبــب بــا یــک موتــر 

دســت کم  کــرد،  برخــورد  مســافربری 

ــی  ــر زخم ــر دیگ ــته و 2۰ نف ــن کش 9 ت

شــدند. قربانیــان ایــن رویــداد، همــه 

غیرنظامــی و شــامل زنــان و کــودکان 

ــد. بودن

ــن  ــل ای ــان را عام ــار، طالب ــی کنده وال

رویــداد  دانســت؛ امــا ایــن گــروه در ایــن 

مــورد اظهــار نظــری نکــرد.

ــانزدهم و  ــوزه ی ش ــا در ح 8- انفجاره

نهــم امنیتــی شــهر کابل )11 کشــته، 

45 زخمــی(

در  انفجــار  ســه  ایــن  نتیجــه ی  در 

اســد ســال جــاری خورشــیدی،  مــاه 

دســت کم 11 غیــر نظامــی کشــته و 45 

نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

در انفجــار اول، مهاجــم انتحــاری ســوار 

نــوع  موتــر  و  بــوده  موترســایکل  بــر 

مینی بــوس )کاســرت( حامــل تعــدادی 

از کارمنــدان وزارت معــدن را در حــوزه ی 

شــانزدهم شــهر کابــل مــورد حملــه قــرار 

داد.

گــروه طالبــان مســؤولیت انفجــار ســومی 

در حــوزه ی نهــم شــهر کابــل را پذیرفتــه و 

گفتــه بــود کــه کاروان نیروهــای خارجــی 

را مــورد حملــه قــرار داده اســت. گروهی، 

حــوزه ی  در  انفجــار  دو  مســؤولیت 

شــانزدهم امنیتــی شــهر کابــل را بــه 

ــت. ــده نگرف عه

بــر  طالبــان  افــراد  حملــه ی   -9

ــدی  ــت دایکن ــران والی ــوالی کج ولس

زخمــی(  7 کشــته،   10(

ایــن حملــه بــه تاریــخ 4 اســد ســال 

جــاری خورشــیدی صــورت گرفــت کــه در 

نتیجــه ی آن، 1۰ رسبــاز پولیــس محلــی 

کشــته و 7 رسبــاز امنیتــی دیگــر زخمــی 

شــدند.

ــه را  ــان مســؤولیت ایــن حمل گــروه طالب

ــت. پذیرف

10- انفجــار موتــر مبب گذاری شــده 

در ولســوالی آب بنــد والیــت غزنــی )4 

کشــته، 19 زخمــی(

ــد  ــم اس ــخ پنج ــه تاری ــار ب ــن انفج در ای

رسبــاز   4 خورشــیدی،  جــاری  ســال 

ــاز پولیــس و 8  پولیــس کشــته، 11 رسب

غیــر نظامــی شــامل ســه زن و دو کــودک 

ــدند. ــی ش ــز زخم نی

ــه را  ــان مســؤولیت ایــن حمل گــروه طالب

ــت. پذیرف

دفــر  بــه  مهاجــامن  حملــه ی   -11

»رونــد ســبز« در کابــل )30 کشــته، 

زخمــی(  50

از  نفــر  ایــن حملــه دســت کم 3۰  در 

جملــه 16 غیــر نظامــی کشــته و 5۰ نفــر 

ــی  ــچ گروه ــتند. هی ــم برداش ــر زخ دیگ

ایــن رویــداد را بــه عهــده  مســؤولیت 

نگرفــت. 

ــح،  ــه صال ــرت را، امرالل ــن دف ــت ای ریاس

وزیــر داخلــه ی پیشــین و نامــزد معاونــت 

انتخابــات  در  غنــی  ارشف  محمــد 

ــای  ــده دارد. آق ــه عه ــت جمهوری ب ریاس

صالــح، از ایــن حملــه جــان ســامل بــه در 

ــن  ــه ای ــت ک ــه ای گف ــرد. او در مصاحب ب

ــت. ــوده اس ــان ب ــه کار طالب حمل

ــاده ای در  ــار ج ــب کن ــار مب 12- انفج

والیــت فــراه )34 کشــته، 17 زخمــی(

ــرات-  ــاهراه ه ــیر ش ــداد در مس ــن روی ای

کندهــار بــه تاریــخ  نهــم اســد رخ داد. در 

ایــن رویــداد دســت کم 34 غیــر نظامــی 

کشــته و 17 نفــر دیگــر زخمــی شــدند. 

والــی  ســخنگوی  بارکــزی،  فــاروق 

فــراه، مدعــی شــده بــود کــه طالبــان 

مین هــای کنــار جــاده ای در ایــن کشــور 

را کار می گذارنــد؛ امــا ایــن گــروه در 

مــورد ایــن رویــداد اظهــار نظــری نکــرد.

حــوزه ی  ورودی  در  نفجــار  ا   -13

ششــم امنیتــی کابــل )18 کشــته، 

زخمــی(  145

نفــر   18 دســت کم  انفجــار،  ایــن  در 

کشــته و 145 نفــر دیگــر زخمــی شــدند. 

مقام هــای وزارت داخلــه ی افغانســتان 

دســت کم  کــه  بودنــد  کــرده  اعــالم 

1۰ غیــر نظامــی و 4 پلیــس در میــان 

اســتند. همچنیــن 92  کشته شــدگان 

نفــر از زخمی هــا نیــز افــراد غیــر نظامــی 

ــد. بودن

گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن رویــداد را 

ــود کــه یــک  ــه ب ــه و گفت ــه عهــده گرفت ب

مرکــز جلــب و جــذب نیروهــای افغــان را 

هــدف قــرار داده اســت.

علی شیر شهیر

5
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حرکــت  در  زمیــن  کــره ی  »اگــر 
اســت، چــرا انســان های روی آن در 

حــال لــرزش و حرکــت نیســتند؟« 
ــه  ــوال کودکان ــن س ــرح ای ــرن از ط ــک ق ی
کــه  ســوالی  می گــذرد؛  افغانســتان  در 
در  در ســال 1297هجــری خورشــیدی، 
ــد  ــود. هرچن ــده  ب ــرح ش ــال ط رساج االطف
ایــن ســوال، آن زمــان پاســخ کوتــاه یافــت؛ 
امــا پاســخ آن بــرای کــودکان امــروز کافــی 
ــوال های  ــروز، س ــودکان ام ــرا ک ــت؛ زی نیس
شمســی  منظومــه  ی  مــورد  در  بیشــرتی 
ــاب،  ــاب، مهت ــرا آفت ــه چ ــد. از آن جمل دارن
و  اســتند  آســامن  در  و...  ســتاره ها 
ــا  ــوپ، ب ــود ت ــا کــودکان در نب ــد ت منی افتن

آن بــازی کننــد.
ــوم  ــف س ــوز صن ــه دانش آم ــان ک ــرای آرم ب
اســت، ایــن دســت ســوال ها بســیار جــدی 
ــام  ــت ن ــی تح ــی کتاب ــه تازگ ــا ب ــت؛ ام اس
»خــواب در منظومــه ی شمســی« منتــرش 
شــده اســت تــا بــه ســوال کــودکان افغــان 
در مــورد منظومــه ی شمســی پاســخ دهــد.

کتــاب  نویســنده ی  مــروج زاده،  محدثــه   
کــودک »خــواب در منظومــه  ی شمســی« 
کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  او  اســت. 
می گویــد: »کــودکان امــروز نیــاز بســیار 
زیــاد بــرای درک و فهــم مســایل علمــی 
کودکانــه  کتاب هــای  بایــد  و  دارنــد 

ســازد.« بــرآورده  را  آنــان  نیاز هــای 
بــا  او  توســط  تازگــی  بــه  کتــاب،  ایــن 
افغانســتان  نجــوم  انجمــن  همــکاری 
تهیــه شــده و از ســوی مرکــز معلومــات 
 A.C.K.U((افغانســتان در دانشــگاه کابــل
بــه دو زبــان فارســی و اوزبیکــی منتــرش 
شــده  اســت تــا رایــگان در اختیــار کــودکان 

قــرار داده شــود.
 نویســنده می گویــد کــه ایــن کتــاب بــه 
بــرای  نجــوم  ابتدایــی  آمــوزش  منظــور 
کتــاب  اســت.  شــده  تهیــه  کــودکان 
منظومــه  ی  مــورد  در  دقیــق  معلومــات 
شمســی را بــه صــورت داســتانی و تصویــری 
ــی  ــرای دوره ی ابتدای ــاده ب ــالت س ــا جم ب
بیــان می کنــد؛ معلوماتــی کــه هــر کــودک 
و دانش آمــوز صنف هــای ابتدایــی بــه آن 

دارد. عالقــه 
منظومــه ی  در  خــواب  حــال،  هــر  بــه 
شمســی، در اصــل داســتان یــک پــر 
بچــه ی کنــج کاو و رویاپــرداز اســت کــه 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــم می کن ــش را گ روزی توپ
در  کــه  ســیاره هایی  و  ســتاره ها  بــه  آن، 
آســامن می بینــد،  فکــر می کنــد کــه از 
زمیــن ماننــد یــک تــوپ بــه نظــر می رســد. 
ــه  ــا ب ــه کاش آن ه ــد ک ــودک، آرزو می کن ک
ــا اشــیای  ــا او و امثــال او، ب زمیــن بیفتــد ت
او،  کننــد.  بــازی  فوتبــال،  توپ ماننــد 
شــخصیت اصلــی داســتان اســت. ســتاره ی 
ــاط آن  ــتاره ها و ارتب ــامی س ــباهنگ، مع ش
را بــا تــوپ بــرای ایــن کــودک در یــک ســفر 

ــد. ــل می کن ــی ح فضای
 چنانچــه نویســنده می گویــد: »بســیاری 
شمســی  منظومــه ی  مــورد  در  کــودکان 
زیــاد  ســوال های  آن  خصوصیــات  و 
دارنــد؛ امــا پاســخ آن را منی داننــد و یــا 
بــه درســتی پاســخی کــه دیگــران ارایــه 
کتــاب  ایــن  منی فهمنــد.  را،  می کننــد 
ــه ســوال کــودکان اســت  در واقــع پاســخ ب
ــق در  ــات دقی ــه ی معلوم ــار ارائ ــه در کن ک
ــل  ــوه ی تخی ــی، ق ــه ی شمس ــورد منظوم م
ــرح  ــرا ط ــرد؛ زی ــاال می ب ــز ب ــودکان را نی ک
اســت  رویــا  یــک  اســاس  بــر  داســتان، 
واقعیت هایــی  داســتان،  شــخصیت  و 

کــه در مــوردش ســوال دارد را در خــواب 
» . می بینــد

ــاب،  ــوای کت ــه محت ــد ک ــح می ده او توضی
در  معلومــات  بروز تریــن  از  برگرفته شــده 
مــورد منظومــه ی شمســی اســت و زیــر نظــر 
وفــا،  عبدالوحیــد  چــون  نویســنده هایی 
حــرت وهریــز،  پوهانــد محمــد بشــیر 
ــوم  ــن نج ــک انجم ــه کم ــال و.... و ب دودی

ــت.  ــده اس ــه ش ــتان تهی افغانس
بــه  کــه  اســت  ســال   21 افغانســتان 
تهیــه ی  و  و پخــش کتــاب  نــرش  چــاپ، 
مــواد مطالعاتــی بــه زبان هــای فارســی، 
ــی  ــردازد. بخش ــی و... می پ ــتو، اوزبیک پش
کودکانــه  کتاب هــای  کتاب هــا،  ایــن  از 
اســت کــه در قالــب برنامــه ی توانــا منتــرش 
انکشــافی  اداره ی  ســوی  از  و  می شــود 
ــی  ــت مال ــکا، حامی ــده ی امری ــاالت متح ای
در  نرششــده،  کتاب هــای  تــا  می شــود، 
ــه صــورت رایــگان  34 والیــت افغانســتان ب

بــرای کــودکان توزیــع شــود.
کتــاب معلوماتــی خــواب در منظومــه ی 
شمســی، بــه پیشــنهاد مرکــز معلومــات 
اداره ی  مالــی  بــا حامیــت  و  افغانســتان 
انکشــافی ایــاالت متحــده ی امریکا، توســط 
ــت.  ــده اس ــته ش ــروج زاده، نوش ــه م محدث
و  طــرح  بــا  در 51 صفحــه  کتــاب  ایــن 
گرافیــک خــاص بــه دو زبــان منتــرش شــده 

ــت. اس
نســخه   5۰۰ بــه  آن  شــامر گان  تعــداد 
بــه صــورت  قــرار اســت کــه  و  می رســد 
بــه  و  شــود  توزیــع  مکاتــب  در  رایــگان 
عنــوان کتــاب کمــک درســی در اختیــار 
دانش آمــوزان صنف هــای دوم تــا چهــارم 

قــرار داده شــود.
نویسنده کیست؟

محمــد  فرزنــد  مــروج زاده،  محدثــه 
مــروج زاده اســت. او هــژده ســال دارد و در 
خانــواده ی هفت نفــری زندگــی می کنــد. 
رشــته ی  اول  دانشــجوی ســال  محدثــه، 
کــه  رشــته ای  اســت؛  جامعه شناســی 
ــز  ــی را نی ــار مالمت ــش ب ــر انتخاب ــه  خاط ب

اســت. کشــیده 
ــی از  ــه ی عال ــا درج ــد: »ب ــه می گوی محدث
مکتــب فــارغ شــدم. همــه فکــر می کردنــد 
ــت  ــن دوس ــا م ــم؛ ام ــب بخوان ــد ط ــه بای ک
نداشــتم.« او، خــالف خواســت بســتگان 
جامعه شناســی  حــاال  دوســتانش،  و 
نجــوم  انجمــن  عضــو  و  می خوانــد 
افغانســتان اســت و در حیــن زمــان بــه 
نوشــنت شــعر روی آورده اســت و قصــد دارد 
کــه در زمینــه ی ادبیــات کــودکان نیــز کار 

ــد. کن

قــم  شــهر  در  جــوان،  نویســنده ی  ایــن 
پنج ســالگی  از  و  آمــده  دنیــا  بــه  ایــران 
در افغانســتان زندگــی می کنــد. زندگــی 
در افغانســتان، بــرای او ماننــد بســیاری 
از افغان هــای دیگــر، بــه ویــژه کــودکان، 

نبــود  از  او،  اســت.  نبــوده  راحــت 
نکــردن  کودکــی  و  کــودک  کتاب هــای 
از  بیشــرت  کــه  می گویــد  افغانســتان  در 
ــه ی ناراحتــی اش را فراهــم  هــر چیــزی مای

کــرده اســت.
او در ســال های  کــه   محدثــه می گویــد 
ــت؛  ــده  اس ــتان آم ــه افغانس 1385 و 86 ب
در  کــودک  کتاب هــای  کــه  زمانــی 
بــوده  اســت.  انــدک  بســیار  افغانســتان 
ــه  ــدن کتاب هــا عالق ــه خوان ــی ب »مــن خیل
ــوب،  ــاب خ ــتم کت ــا منی توانس ــتم؛ ام داش
ــت  ــه دوس ــی ک ــاب کودک ــوص کت ــه خص ب
داشــتم، پیــدا کنــم. از خانــواده کتــاب 
امــا منی آوردنــد.« می خواســتم؛  کــودک 

ــرای  ــه  اضافــه می کنــد کــه پــدرش ب محدث
ایــن کــه او را قناعــت دهــد کــه کتــاب 
و  کتابخانه هــا  پیــاده  نیســت،  کــودک 
کتاب فروشــی ها را بــا خــودش یــک جــا 
جســت وجو می کردنــد؛ امــا هیــچ کتــاب 
ــه  ــر جمع ــتند. »ه ــدا منی توانس ــودک پی ک
می گشــتیم.  را  کتاب خانه هــا  پیــاده 
کتــاب نبــود. از نبــود کتــاب و خســتگی 

می شــدم.« ناراحــت  بســیار 
محتوای ضعف

در کنــار نبــود کتــاب کــودک، او از پاییــن 
بــودن محتــوای کتاب هــای کودکانــه نیــز 
یــاد می کنــد. »کتاب هایــی کــه بودنــد، 
محتــوای آن هــا بســیار ضعیــف بــود. بعــد 
ــاب  ــک کت از جســت وجوی بســیار، مــن ی
ــران  ــورد گودی پ ــه در م ــردم ک ــدا ک را پی

بــود و هیــچ موضــوع خاصــی نداشــت.« 
اضافــه  جــوان،  نویســنده ی  ایــن 
ــاب  ــه زودی کت ــد دارد ب ــه قص ــد ک می کن
ــوم  ــت نج ــا موضوعی ــری ب ــی دیگ معلومات
مکاتــب  متوســطه ی  صنف هــای  بــرای 

تهیــه کنــد.
نــارشان افغــان از چنــد ســال بــه ایــن ســو 
ایــن  ادبیــات کــودکان در  بــرای خلــق 
الفبــای  از  تــا  می کننــد  تــالش  کشــور 
افغانســتان  کــودکان  بــرای  زندگــی 
و  جنــگ  از  کــه  الفبایــی  بنویســند؛ 
بــرای  و  نباشــد  حرفــی  آن  در  ویرانــی 
ــد. ــته باش ــد داش ــات مفی ــودکان معلوم ک

محتــوای  بــودن  پاییــن  از  محدثــه،   
می گویــد؛  کــودک  کتاب هــای 
ــی  ــش علم ــا عط ــه تنه ــه ن ــی ک کتاب های
بــل  منی دهــد،  پاســخ  را  کــودکان 
بــا خوانــدن آن  ســبب شــده  کــودکان 
ــه  ــه دلــرد شــوند و ب کتاب هــا، از مطالع
ــی  ــن در حال ــد. ای ــری رو بیاورن پرخاش گ
اســت کــه در کتــاب زبــان و ادبیــات بــرای 
ــردن حــرف )ت(  ــرای کار ب صنــف اول و ب

» و …  تفنــگ  مثــل  »ت  اســت:  آورده 
بــودن  محتــوا  بــی  ایــن،  بــر  افــزون 
ــا  ــی آن ه ــودک و غلط نویس ــای ک کتاب ه
در افغانســتان، بــه شــدت مــورد انتقــاد 
بــوده اســت؛ انتقاد هایــی کــه ســبب شــده 
نارســایی ها  آن  رفــع  بــرای  جوانــان  تــا 
ــن قدم هــا  ــن کــه ای ــا ای ــد؛ ام ــدم بردارن ق
انــدازه مؤثــر متــام  تــا چــه  و تالش هــا 
پاســخ  آن  بــه  زمــان  گــذر  می شــود، 

داد. خواهــد 
ادبیات کودک

ادبیــات  روی  کار  پیشــنه ی  هرچنــد   
قــرن  یــک  بــه  افغانســتان،  در  کــودک 
قبــل از امــروز بــر می گــردد؛ امــا در طــول 
یــک قــرن، نــه تنهــا ادبیــات کــودک و 
پیرشفــت  افغانســتان  در  کودک نــگاری 
نکــرد، بــل کــه جنــگ و فضــای نــاآرام 
ادبیــات  عقب گــرد  ســبب  سیاســی، 
نتیجــه   و  شــد  افغانســتان  در  کــودک 
ایــن شــده اســت کــه در حــال حــارض 
کتاب هــای  بــودن  بی محتــوا  از  همــه 
افغانســتان  در  کودک نــگاری  و  کــودک 
ــوای  ــت و محت ــودن کیفی ــن ب ــا پایی و حت

کتاب هــای آموزشــی در مکاتــب شــاکی 
ــد. ان

افغانســتان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
اولیــن  نــرش  شــاهد   ،1297 ســال  در 
نرشیــه ی کودکانــه بــود. »رساج االطفــال«، 
ضمیمــه ی  کــه  بــود  رایگانــی  هدیــه ی 
ــگان در  ــورت رای ــه ص ــار« و ب »رساج االخب

می گرفــت.  قــرار  خواننــدگان  اختیــار 
ایــن نرشیــه، اولیــن نرشیــه ی اختصاصــی 
کــودکان افغانســتان بــود کــه در تاریــخ 
منتــرش  خورشــیدی   1297 میــزان   15
کاظــم  »محمــد  نوشــته ی  طبــق  شــد. 
آهنــگ«، در کتــاب »ســیر ژورنالیــزم در 
افغانســتان«، در رساج االطفــال، مســایل 
دینــی، اجتامعــی، تربیتــی و رسگرمــی بــه 
شــیوه ی بســیار ســاده بــرای کــودکان و 

می شــد. منتــرش  نوجوانــان 
 چنانچــه در شــامره های مختلــف رساج 
االطفــال، اشــعاری بــه زبــان کودکانــه، 
مســایل  برخــی  و  محلــی  بازی هــای 
علمــی بــه زبــان ســاده بــرای کــودکان 

چــاپ شــده اســت. 
بــه عنــوان مثــال، در یکــی از شــامره های 
ایــن نرشیــه، حرکــت کــره ی زمیــن بــه دور 
ــه  ــی ک ــورت گفت وگوی ــه ص ــید را ب خورش
ــود،  ــه ب ــان دو دانش آمــوز صــورت گرفت می

توضیــح داده انــد.
کــه  اســت  آمــده  نرشیــه  ایــن  در 
اعرتاضــی  شــکل  بــه  دانش آمــوزی، 
ــن در حرکــت  می پرســد: »اگــر کــره ی زمی
در  آن  روی  انســان های  چــرا  اســت، 
حــال لــرزش و حرکــت نیســتند؟« در ایــن 
این گونــه  دیگــری،  دانش آمــوز  هنــگام 
بــه  را  »تــوپ فوتبــال  ترشیــح می کنــد: 
را  مورچه هــای  و  مــی آورد  در  حرکــت 
نیــز بــاالی تــوپ قــرار می دهــد و ایــن 
می فهامنــد  شــاگردان  دیگــر  بــه  گونــه 
ــه  کــه وجــود انســان در روی کــره زمیــن ب
مثابــه ی وجــود مورچــه بــاالی تــوپ اســت 
کــه در جریــان چرخــش تــوپ و بــه خاطــر 
متوجــه ی  مورچه هــا  آن،  جاذبــه ی  قــوه 

منی شــود. تــوپ  چرخــش 
ضمیمــه ی  چنــد  هــر  االطفــال،  رساج 
و  اخبــار  ولــی  بــود؛  االخبــار  رساج 
اهــداف آن کامــال مســتقل بــود و بــرای 
در  بیشــرت  و  می شــد  نوشــته  کــودکان 
ــا شــاگردان  مکتب هــا فرســتاده می شــد ت
رایــگان  صــورت  بــه  آن  نوشــته های  از 

کننــد. اســتفاده 
را کــه  توپــی  قــرن،  یــک  از  بعــد  حــاال 
محمــود طــرزی در نرشیــه ی رساج اطفــال 
ــودکان را  ــن ک ــا ذه ــت درآورد، ت ــه حرک ب
ــد و مســایل  ــر کن ــا مســایل علمــی درگی ب
عملــی را بــه کــودکان بــه زبان ســاده رشح 
نویســنده ی  مــروج زاده،  محدثــه  دهــد، 
ــده  ــل ش ــه آن متوس ــز ب ــان، نی ــوان افغ ج
ــه ی شمســی رهــا کــرده  و آن را در منظوم
ــد و  ــال آن برون ــه دنب ــا کــودکان ب اســت ت
ــی  ــی چیزهای ــه ی شمس ــق منظوم از حقای

ــد. بدانن
ایــن نویســنده ی  جــوان، مســئله ی علمــی 
آمــوزش نجــوم را بــا تــوپ پیونــد داده و 
آن را بــه زبــان ســاده بــه دانش آمــوزان 
صنــوف ابتدایــی توضیــح داده اســت. ایــن 
کتــاب معلوماتــی نجومــی، هــر چنــد زیــر 
انجمــن  و  برجســته  نویســنده های  نظــر 
نجــوم بــرای کــودکان افغانســتان تهیــه 
ــودن  ــه دلیــل جــوان ب ــا ب شــده اســت؛ ام
نویســنده، دو بــار از نــرش بــاز می مانــد 
ــدر و  ــرتک پ ــام مش ــه ن ــز ب ــت نی و در نهای

ــد. ــرش می رس ــه ن ــرت ب دخ
او، می گویــد: »بایــد بــه صــورت جــدی 
در  نوجوانــان  و  کــودک  ادبیــات  روی 
زمینــه  ایــن  در  و  شــود  کار  افغانســتان 
ــق  ــی مطاب ــای علم ــود؛ کتاب ه ــالش ش ت
ایــن  و  شــود  تهیــه  امــروزی  نیــاز  بــه 
کتــاب نیــز بروز تریــن معلومــات را ارائــه 

» . می کنــد
بــرای او، ایــن دو بــار رد شــدن کتابــش 
توجــه  بیانگــر  و  اســت  خوبــی  حرفــی 
ــه  ــی ک ــوده؛ توجه ــاب ب ــوای کت روی محت
بایــد از ســال ها قبــل اعــامل می شــد، 
را  قهقــرا  مســیر  کــودک،  ادبیــات  تــا 
کــه  دارد  انتظــار  محدثــه،  منی پیمــود. 
تــا  شــود  کار  کــودک  ادبیــات  بــرای 
کــودکان کنــج کاو وقتــی دســت بــا دســت 
ــر و  ــهر را زی ــای ش ــان کتابخانه ه ــدر ش پ
رو می کننــد، خســته  و ناامیــد بــه خانــه 

برنگردنــد.

سکینه امیری
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آسمان از »سراج االطفال« تا 
»خواب در منظومه ی شمسی«

با بی خوابی کودکان مان چگونه 
رفتار کنیم؟

زهرا اکربی

مــورد  در  تــا  اســت  الزم  مــادری،  و  پــدر  هــر  بــرای 

چگونگــی خوابانیــدن کــودک شــان آگاهــی داشــته 

باشــند و بداننــد کــه کــدام روش مناســب تر اســت؛ بــرای زمانــی 

کــه فرزنــد شــان گریــه، فریــاد، لج بــازی و یــا بازی گوشــی 

می کنــد و متایلــی نــدارد بــرای خوابیــدن. در خانواده هــای 

ــر در  ــادر اگ ــدر و م ــه پ ــتیم ک ــن اس ــاهد ای ــا ش ــی، باره افغان

ــاری  ــان بدرفت ــودک ش ــا ک ــد، ب ــرار می گیرن ــی ق ــن مواقع چنی

قــرار می دهنــد. مــورد لت وکــوب  بیشــرت  و  می کننــد 

ــدن  ــه ی خوابان ــکالتی را در زمین ــن، مش ــه ی والدی ــا هم تقریب

کــودک شــان، بــه خصــوص در ســنین پایین تــر از چهارســالگی 

تجربــه می کننــد. اگــر شــام نیــز در ایــن مســأله بــا چالش هایــی 

روبــه رو شــده ایــد، بهــرت اســت ابتــدا رشایــط محیــط را هنــگام 

خوابانــدن کــودک در نظــر بگیریــد.

1- تالش کنید کودک تان را در زمان مشخص بخوابانید

از  کــودکان،  بــرای  منظــم  خــواب  برنامــه ی  یــک  نداشــنت 

ــا  ــن ت ــی والدی ــد. برخ ــن می باش ــتباه های والدی ــن اش مهم تری

ــه  ــد شــان را ب ــد، فرزن ــد بخوابن ــی کــه خــود شــان نخواهن زمان

ــا،  ــا مهامنی ه ــان ب ــواب ش ــان خ ــا زم ــربده و ی ــواب ن ــت  خ رخ

گــردش و مســافرت های شــان منی توانــد منظــم باشــد.

2- تالش کنید برای خوابیدن کودک او را تکان ندهید

درســت اســت کــه تــکان دادن کــودک در گهــواره، کالســکه یــا 

ــه آرام شــدن او شــود؛ امــا ســعی  در آغــوش، می توانــد منجــر ب

کنیــد از ایــن حرکــت تنهــا بــه مــدت کوتــاه بــرای آرام کــردن او 

ــدن؛ چــرا کــه کــودک نســبت  ــرای خوابان ــه ب اســتفاده کنیــد ن

ــاوت  ــی متف ــر در رشایط ــرده و دیگ ــادت ک ــرکات ع ــن ح ــه ای ب

ــواب رود. ــه خ ــد ب منی توان

ــرت  ــواب پ ــع خ ــان را موق ــل ت ــواس طف ــد ح ــالش کنی 3- ت

ــد نکنی

وســایل موســیقی دار یــا چــراغ خواب هــای جــذاب، هــامن 

ــد؛  ــک کن ــودک کم ــواب آرام ک ــه خ ــت ب ــن اس ــه ممک ــور ک ط

امــا از طــرف دیگــر می توانــد منجــر بــه هوشــیارتر شــدن و 

شــود. او  حواس پرتــی 

4- تــالش کنیــد بــه محــض گریــه کــردن کــودک او را بغــل 

نکنیــد

ــتپاچه  ــورا دس ــد، ف ــه می کن ــه گری ــان رشوع ب ــودک ت ــی ک وقت

نشــوید. شــاید شــام بــه محــض گریــه ی کــودک، متایــل داشــته 

ــا  ــد ی ــه او شــیر بدهی ــد و ب ــان را بغــل کنی ــد ت باشــید کــه فرزن

ــا،  ــن رفتاره ــه ی ای ــا هم ــا ب ــد؛ ام ــگاه می اندازی ــکش را ن پوش

ــد  ــه بتوان ــد ک ــرده ای ــروم ک ــت مح ــن فرص ــان را از ای ــد ت فرزن

ــاد  ــن کار را ی ــد و ای ــالش کن ــود ت ــازی خ ــرای آرام س ــودش ب خ

ــرد. بگی

علل بی خوابی در کودکان

ــاز هــم  ــد، ب ــی کــه انجــام می دهی ــا وجــود متــام کارهای ــر ب اگ

ــی  ــه بی خواب ــرا ک ــی رود؛ چ ــواب من ــه خ ــت ب ــان راح ــودک ت ک

کــودکان ماننــد بزرگ ســاالن می توانــد دارای عللــی جــدی 

ــه خــواب  ــوان ب ــا آگاهــی از ایــن دالیــل، می ت باشــد. مســلام ب

رفــنت کــودک را تســهیل کــرد.

1- احساس کاذب والدین

ــواب  ــاعات خ ــان س ــد ت ــه فرزن ــید ک ــد باش ــام معتق ــاید ش ش

ــی  ــا بی خواب ــت؛ ام ــده اس ــی ش ــار بی خواب ــدارد و دچ ــی ن کاف

ــد.  ــادر  دارن ــدر و م ــه پ ــت ک ــی اس ــع احساس ــوزادان، در واق ن

ــاوت دارد.  ــف تف ــنین مختل ــودکان در س ــواب ک ــزان خ می

2- گرمازدگی

ــه  ــر ب ــودکان تأثی ــواب ک ــکالت خ ــه در مش ــائلی ک ــی از مس یک

ســزایی دارد، گرمــا اســت. بیشــرت خانواده هــا بــه خنــک شــدن 

دمــا حســاس اســتند و بــه محــض ایــن کــه هــوای خانه رسد شــد 

ــورد.  ــد خ ــا خواه ــد او رسم ــور می کنن ــرد،  تص ــه ک ــه رسف و بچ

بــرای همیــن، محیــط کــودک همیشــه گــرم اســت و بــدن او بــه 

دلیــل گرمــا، آب بیشــرتی از دســت می دهــد؛ در نتیجــه نــوزاد 

ــاآرام اســت.  ــرار و ن ــه، بی ق همیشــه کالف

3- تأمین انرژی کافی با خواب کمر

ــه  طــور ذاتــی کم خواب تــر از دیگــران  تعــداد زیــادی از افــراد ب

اســتند؛ امــا نــوزادان و کــودکان، معمــوال بــاالی 8 تا 1۰ ســاعت 

ــه طــور معمــول، بچه هــای کم خــواب  ــد. ب ــاز دارن ــه خــواب نی ب

بــا کمرتیــن میــزان خــواب انــرژی بــدن شــان تأمیــن می شــود 

ــه  ــل گفت ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرت ندارن ــواب بیش ــه خ ــازی ب و نی

ــه رساغ  ــد ب ــد و خــواب بای ــد خوابان می شــود کــه بچه هــا را نبای

آن هــا بیایــد. 

4- وجود مشکالت سالمتی

اگــر بــا وجــود فراهــم بــودن همــه رشایــط، کــودک شــام ســاعات 

خــواب کمــرتی دارد و در عیــن حــال از انــرژی کافــی نیــز 

ــری  ــای دیگ ــال علت ه ــه دنب ــد ب ــام بای ــت، ش ــوردار نیس برخ

بــرای آن باشــید. در واقــع، مشــکل دیــر بــه خــواب رفــنت 

می توانــد حاکــی از وجــود یــک مــورد غیــر عــادی باشــد. بــرای 

مثــال، عفونــت ادراری یــا عفونــت گــوش، باعــث می شــود 

کــه سیســتم عصبــی نــوزاد مختــل شــود. همچنیــن وجــود 

مشــکالتی نظیــر  کم آبــی،  نفــخ شــکم، دل درد،  گرســنگی و 

عواملــی از ایــن دســت، می توانــد خــواب نــوزاد را تحــت تأثیــر 

ــوب  ــش خ ــد خواب ــه رون ــوزادی ک ــن، ن ــر  ای ــا ب ــد. بن ــرار ده ق

ــواب  ــه کم خ ــه ای ک ــا بچ ــورده و ی ــم خ ــه ه ــاال ب ــا ح ــوده؛ ام ب

ــه و بررســی شــود  ــد معاین ــر شــده، بای ــوده و حــاال کم خواب ت ب

ــود. ــخیص داده ش ــکلش  تش ــا مش ت

ــــــــــخانوادهـــــــــــ
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

ـــــــــــــــــــــــــــــخبرهای داخلیــــــــــــــــــــــــــ
آغاز ماه محرم؛ نهادهای امنیتی اطمینان می دهند که 
آمادگی ها برای برگزاری مراسم عاشورا گرفته شده است

رحمت الله نبیل: اگر انتخابات برای صلح واقعی به تعویق 
بیفتد، برای ما قابل قبول است

روند انتقال مواد انتخاباتی به زون غرب افغانستان آغاز شد

حمله ی طالبان بر ولسوالی چاه آب والیت تخار عقب زده شد

معرفی روزنامه ی اطالعات روز به دادستانی کل افغانستان

خلیلی: اگر احزاب سیاسی از گفت وگوهای صلح حذف شوند، 
مستقیم با طالبان وارد گفت وگو می شویم

ــا اولیــن روز مــاه  ــر اســت ب امــروز شــنبه )9ســنبله(، براب

محرم الحــرام در افغانســتان و کشــورهای اســالمی؛ ماهی 

کــه در آن دهــه ی عاشــورا و ایــام ســوگواری امام حســین، 

نــواده ی پیامــرب اســالم و امــام ســوم شــیعیان قــرار دارد. 

ــتان،  ــای افغانس ــامری از والیت ه ــل و ش ــندگان کاب باش

ــد.  ــن دهــه آمادگــی می گیرن ــرای گرامی داشــت از ای ب

هــر ســال، بــا فــرا رســیدن مــاه محــرم، باشــندگان کابــل 

ــای  ــب دروازه ه ــا نص ــر، ب ــای دیگ ــامری از والیت ه و ش

ســیاه پوش و برپایــی ســقاخانه ها و برنامه هــا، از ایــن 

دهــه گرامی داشــت می کننــد. 

بــا آغــاز دهــه ی محــرم، نگرانی هــای عــزاداران حســینی 

ــش  ــم افزای ــن مراس ــت ای ــن امنی ــی تأمی ــز از چگونگ نی

می یابــد. در حالــی کــه قــرار اســت تــا نزدیــک بــه 

برگــزار  ریاســت جمهوری  انتخابــات  دیگــر  مــاه  یــک 

شــود، نگرانی هــای امنیتــی مراســم عاشــورا نیــز بــر 

ریاســت جمهوری،  انتخابــات  امنیتــی  نگرانی هــای 

افــزوده شــده اســت. 

ــن  ــل، چندی ــال های قب ــه در س ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــان مراســم عــزاداری رخ  ــه در جری ــه ی هراس افگنان حمل

ــود و نگرانی هــا وجــود دارد کــه در محــرم امســال  داده ب

نیــز، چنیــن رویدادهایــی رخ بدهــد. 

ــام  ــه مت ــد ک ــان می دهن ــی، اطمین ــؤوالن امنیت ــا مس ام

آمادگی هــا بــرای برگــزاری مراســم عاشــورا و دهــه ی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــال گرفت ــرم امس مح

فــردوس فرامــرز، ســخنگوی پولیــس کابــل، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه بــرای تأمیــن امنیــت مراســم 

عاشــورا، از حــدود یــک مــاه بــه این ســو آمادگی هــای 

ــز  ــوده نی ــان ب ــه آسیب رس ــی ک ــده و نقاط ــه ش الزم گرفت

متالشــی شــده اســت. 

ــهر  ــی ش ــم امنیت ــه تی ــد ک ــد می کن ــرز، تأکی ــای فرام آق

کابــل، بــا شــورای علــام و عــزاداران هامهنگــی الزم دارند 

و متــام مشــکالت امنیتــی رفــع خواهــد شــد. 

جلســه ی  )7ســنبله(،  پنج شــنبه  روز  ســویی  هــم،  از 

رسقوماندانــی اعــال نیــز بــه منظــور چگونگــی تأمیــن 

امنیــت مراســم عاشــورا دایــر شــد. 

بــر بنیــاد خربنامــه ی ارگ ریاســت جمهوری، در ایــن 

ــوری،  ــت جمه ــاون دوم ریاس ــش، مع ــت، رسور دان نشس

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی، مســؤولین ارشــد 

ســکتور امنیتــی و شــامر دیگــری از اراکیــن دولتــی 

حضــور داشــتند.

رییس جمهــور غنــی، در ایــن نشســت بــه مســؤوالن 

ــرت  ــت به ــا جه ــت ت ــت داده اس ــی هدای ــای امنیت نهاده

برگــزار شــدن دهــه ی عاشــورا و هفتــه ی شــهید، اقدامــات 

ــد. ــت بگیرن ــدی ای را روی دس ج

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری، در دیــدار بــا 

مناینــدگان شــورای علــامی شــیعه، اطمینــان داده اســت 

ــه  ــورا گرفت ــم عاش ــزاری مراس ــرای برگ ــا ب ــه آمادگی ه ک

شــده اســت.

رحمت اللــه نبیــل، رییــس پیشــین امنیــت ملــی و نامــزد 

ــه  ــی ک ــد، در صورت ــت جمهوری، می گوی ــات ریاس انتخاب

انتخابــات ریاســت جمهوری بــرای پروســه ی صلــح واقعــی 

بــه تعویــق بیفتــد، برایــش قابــل قبــول اســت.

آقــای نبیــل کــه پیش از چاشــت روز جمعه )8ســبنله(، در 

یــک هامیــش انتخاباتــی در کابــل صحبــت می کــرد، بــر 

تأمیــن صلــح واقعــی در افغانســتان تأکیــد کــرد و گفــت، 

ــای  ــروج نیروه ــاز خ ــا زمینه س ــح تنه ــه صل ــی ک در صورت

خارجــی از ایــن کشــور شــود، چنیــن صلحــی یــک خطــر 

بــزرگ اســت.

ــرای  ــتانی ب ــح پاکس ــه »صل ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی او ب

افغانســتان خطــر اســت«، همچنــان گفــت کــه طالبــان 

بایــد بــا مــردم و حکومــت افغانســتان بــه گونه ی مســتقیم 

وارد بحــث شــوند؛ زیــرا صلــح بــا افــکار پاکســتانی تأمیــن 

ــد.  ــده منی توان ش

آنچــه آقــای نبیــل بــه عنــوان یــک نامــزد انتخابــات 

حضــور  عــدم  اســت،  نگــران  آن  از  ریاســت جمهوری 

ــرا  ــن پروســه اســت؛ زی ــردم افغانســتان در ای مســتقیم م

بــه گفتــه ی او :»وطــن از مــا، قربانــی از مــا، امــا در ایــن 

ــن  ــا در ای ــردم م ــپ م ــم. گ ــی نداری ــه وضاحت های پروس

پروســه شــنیده نشــده؛ امــا از طالبــان شــنیده می شــود. 

ــش  ــه نق ــن پروس ــت، در ای ــی اس ــه قربان ــتان ک افغانس

ــرب  ــد بی خ ــردم بای ــش دارد. م ــتان نق ــا پاکس ــدارد؛ ام ن

گذاشــته نشــود. هــر نــوع پروســه ای کــه در آن، روی 

افغانســتان بحــث می شــود، بایــد مــردم هــم در آن نقــش 

ــد.« ــته باش داش

ــردم  ــای م ــح را از اولویت ه ــل، صل ــای نبی ــد آق ــر چن ه

افغانســتان می دانــد؛ امــا در عیــن حــال تأکیــد بــر 

ایــن دارد کــه نظــام جمهــوری ایــن کشــور، بایــد در 

ــرا در صورتــی  گفت وگوهــای صلــح خــط رسخ باشــد؛ زی

کــه »جمهوریــت« نباشــد، مــردم افغانســتان بــار دیگــر بــه 

گذشــته ی تلــخ بــر می گردنــد. 

بــه گفتــه ی ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت  جمهوری، 

صلــح و انتخابــات دو پروســه ی بســیار مهم در افغانســتان 

اســت و بایــد بــه بســیار زیرکــی بــه پیــش بــرده شــود. او 

تأکیــد کــرد، در صورتــی کــه حکومــت در ایــن دو پروســه 

احتیــاط الزم را بــه خــرچ ندهنــد، بــار دیگــر افغانســتان 

ــه مشــکالت گذشــته دچــار می شــود.  ب

ــود  ــرح می ش ــی مط ــل، در حال ــای نبی ــارات آق ــن اظه ای

ــد کــرده اســت  ــا تأکی ــز باره ــی نی ــور غن ــه رییس جمه ک

کــه حفــظ نظــام جمهــوری از خــط رسخ حکومــت اســت 

و آن عبــور نخواهــد شــد. افــزون بــر ایــن، همیــن اکنــون 

دور نهــم گفت وگوهــای صلــح نیــز در جریــان اســت. 

گفتــه می شــود در پایــان ایــن دور مذاکــرات، قــرار اســت 

ــه  ــان ب ــل زاد و طالب ــان زملی خلی ــز می ــه ای نی توافق نام

امضــا برســد.

کــه  می گوینــد  انتخابــات،  کمیســیون  در  مســؤوالن 

رونــد انتقــال مــواد حســاس و غیــر حســاس انتخاباتــی 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــی افغانس ــای غرب ــه والیت ه ب

عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون 

ــه،  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــات، ب انتخاب

رونــد انتقــال مــواد حســاس و غیــر حســاس، روز جمعــه 

ــا  ــد انتقــاالت ت ــرار اســت رون )8ســنبله( آغــاز شــده و ق

ــه داشــته باشــد.  ــاه ادام ــن م 22 همی

ــواد  ــه ی اول، م ــی، در مرحل ــای ابراهیم ــه ی آق ــه گفت ب

انتخاباتــی ای کــه شــامل برگه هــای رأی دهــی، فــورم 

دســتگاه های  دســت،  انگشــتان  رنــگ  آرا،  نتایــج 

بایومرتیــک و ســایر مــواد می شــود، بــه والیت هــای 

هــرات، بادغیــس و فــراه انتقــال داده شــده اســت. 

ــس  ــخنگوی پولی ــرز، س ــردوس فرام ــال، ف ــن ح در همی

کــه،  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  کابــل، 

نهادهــای امنیتــی آمادگــی کامــل بــرای تأمیــن امنیــت 

انتخابــات و انتقــال مــواد انتخاباتــی بــه والیت هــای 

افغانســتان را دارنــد. 

ــان  ــی می ــای انتخابات ــه کارزاره ــت ک ــی اس ــن درحال ای

و  دارد  ادامــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد   15

ــد.  ــته باش ــه داش ــز ادام ــزان نی ــا 4 می ــت ت ــرار اس ق

قــرار  انتخابــات،  مطابــق جــدول زمانــی کمیســیون 

اســت انتخابــات ریاســت جمهوری، بــه تاریــخ ششــم 

ــود. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــزان س می

مســؤوالن محلــی در والیــت تخــار، 

نــرش خربهایــی  از  پــس  ســاعتی 

مبنــی بــر بــه محــارصه در آمــدن 

ایــن ولســوالی بــه دســت طالبــان، 

ــیدن  ــال رس ــه دنب ــه ب ــد ک می گوین

حملــه ی  کمکــی،  نیروهــای 

طالبــان دوبــاره عقــب زده شــده 

اســت. 

والــی  جــواد هجــری، ســخنگوی 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــار، ب تخ

ــر  می  گویــد کــه حملــه ی طالبــان ب

ولســوالی چــاه آب عقــب زده شــده و 

نیروهــای کمکــی در ایــن ولســوالی 

ــد.  ــده ان ــتقر ش مس

بــه گفتــه ی او عملیــات نیروهــای 

دفــع  منظــور  بــه  ارتــش، 

بــر  طالبــان  احتاملــی  حمــالت 

آغــاز  نیــز  دیگــر  ولســوالی های 

بــه  پاک ســازی  و عملیــات  شــده 

دارد.  ادامــه  شــدت 

پیــش از ایــن، آقــای هجــری دلیــل 

حملــه ی طالبــان بــاالی ایــن والیت 

را حضــور تفنــگ داران مســلح غیــر 

مســؤول عنــوان کــرده بــود و تأکیــد 

کــرده بــود کــه طالبــان بــا اســتفاده 

نتیجــه ی  در  کــه  خالهایــی  از 

حضــور ایــن تفنــگ داران بــه وجــود 

آمــده بــود، بــر ولســوالی چــاه آب 

ــد.  ــه کردن حمل

ــن  ــه ای ــار نخســت نیســت ک ــن ب ای

ولســوالی در محــارصه ی طالبــان 

نیــز  امســال  بهــار  می آیــد؛  در 

بــر  بخــش  چندیــن  از  طالبــان 

کــرده  حملــه  چــاه آب  ولســوالی 

ــور  ــه حض ــت ک ــی اس ــد. گفتن بودن

از  مســؤول  غیــر  مســلح  افــراد 

ــزب  ــان ح ــور جنگ جوی ــه حض جمل

عوامــل  مهم تریــن  از  اســالمی، 

ــت. ــار اس ــت تخ ــا در والی ناامنی ه

روز  اطالعــات  روزنامــه ی  اخیــرا 
یــک گــزارش تحقیقــی را منتــرش 
در  فســاد گســرتده  از  کــه  کــرده 
ــک  ــا ی ــاع ب ــای وزارت دف قرارداده
بــر  پــرده  ســاختامنی  رشکــت 

مــی دارد. 
ــن گــزارش،  ــال نــرش ای ــه دنب ــا ب ام
روزنامــه ی  اطالعــات روز، طــی یــک 
مکتــوب رســمی بــه دادســتانی کل 
معرفــی شــده و کمیســیون بررســی 
شــکایات و تخلفــات رســانه ای بــا 
ــؤول  ــر مس ــه مدی ــه  ای  ب ــال نام ارس
بــه جلســه ی  را  او  روزنامــه،  ایــن 

ــت.  ــده اس ــرا خوان ــخ دهی ف پاس
تاریــخ  بــه  کــه  گــزارش  ایــن  در 
ــرش  ــاری منت ــال ج ــد س ــم اس شش
شــده، آمــده اســت کــه یک قــرارداد 
برخــالف  ملــی  دفــاع  وزارت  در 
طرزالعمــل تــدارکات و به گونــه ی 
رشکــت  بــه  پرســش برانگیز 

خصوصــی مجتبــا علــی، ســپرده 
اســت. شــده 

ایــن  روز،  اطالعــات  روزنامهــی 
رسنوشــت  عنــوان  بــا  را  گــزارش 
ــی  ــد میلیون ــد ص ــرارداد چن ــک ق ی
فســاد  و  ابهــام  دفــاع؛  وزارت  در 
آمــده  آن  در  و  کــرده  منتــرش 
پروســه ی  شــفافیت  کــه  اســت 
ــرارداد ترمیــم اساســی  ــی ق تدارکات
بــا  دفــاع  وزارت  جراتورهــای 
رشکــت مجتبــا علــی، بــا ابهام هــا و 
اســت. مواجــه  مشــکوک  مــوارد 

از  کــه  نامــه ای  در  ســویی هم   از 
ســوی کمیســیون بررســی شــکایات 
و تخلفــات رســانه ای بــه دادســتانی 
چنیــن  نیــز  اســت،  نگاشــته  کل 
موضوعاتــی  »بقیــه  اســت:  آمــده 
پیگیــری  خواســتار  شــاکی  کــه 
مــوارد  شــامل  می باشــد،  آن 
ــی  ــت. بررس ــی اس ــی و جرم حقوق

کمیســیون  ایــن  صالحیــت  از  آن 
بررســی  جهــت  بنــاًء  منی باشــد 
بیشــرت در پرتــو قوانیــن نافــذه ی 
شــام  بــه  آن  ضامیــم  بــا  کشــور 

اســت.« گســیل 
روز  اطالعــات  روزنامــه ی  ظاهــرا 
کل  دادســتانی  بــه  آن  از  پــس 
ــا،  ــت مجتب ــه رشک ــده ک ــی ش معرف
ــیون  ــمی در کمیس ــه ی رس ــه گون ب
تخلفــات  و  شــکایات  بررســی 
ثبــت  بــه  شــکایت  رســانه ای 

اســت.  رســانده 
ــی،  ــی دریاب ــا ذک ــه ام ــن هم ــا ای ب
مدیــر مســؤول روزنامــه ی اطالعــات 
تخطــی  هیچ گونــه  می گویــد،  روز 
رســانه ای در ایــن گــزارش وجــود 
اطمینــان  دریابــی  آقــای  نــدارد. 
ــاده  ــون آم ــه قان ــق ب داده کــه مطاب
ایــن  شــکایت  برابــر  در  اســت 
ــه کنــد. رشکــت پاســخ خــود را ارائ

محمدکریــم خلیلــی، رییــس شــورای عالــی صلــح و رهرب 

حــزب وحــدت اســالمی، هشــدار می دهــد کــه او بارهــا 

ــان کــرده کــه در  ــی بی ــه رهــربان حکومــت وحــدت مل ب

فهرســت هیــأت مذاکره کننــده، همــه جوانــب افغانســتان 

دخیــل باشــند؛ امــا در صورتــی کــه ایــن فهرســت از 

ســوی ارگ  تنظیــم شــود، یــک رفتــار خــام خواهــد بــود.

محمدکریــم خلیلــی رهــرب حــزب وحــدت اســالمی، 

خــود  هــواداران  میــان  در  ســنبله(،   8( جمعــه  روز 

ــت،  ــن اس ــه ای ــرت عبدالل ــه داک ــن ب ــاب م ــت: »خط  گف

ــأت  ــت، در هی ــش رو اس ــه در پی ــی ک ــه ی مذاکرات پروس

ــک  ــد و رشی ــود را ببینن ــب خ ــه جوان ــده هم مذاکره کنن

باشــند. بــه آقــای رییس جمهــور غنــی هــم گفتــه ام 

ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــالش ب ــر ت ــه اگ ــم ک ــم می گوی و بازه

هیــأت مذاکره کننــده، فقــط از ارگ تشــکیل شــود و 

طبــق خواســت ارگ جمــع و جــور شــود و بــه نــاروی 

ــت. ــام اس ــت خ ــیار حرک ــرود، بس ب

آقــای خلیلــی هشــدار داد:»بــه رصاحــت می گویــم، چــه 

ــک  ــا تحری ــی  کــه  در دوحــه مشــغول گفت وگــو ب آن های

ــر کاری  ــل، اگ ــا در کاب ــتان م ــه دوس ــت، چ ــان اس طالب

ــود  ــذف ش ــر ح ــات مؤث ــه حلق ــم ک ــعی کنی ــم و س منایی

کــه گاهــی ایــن شــعارها از حلقــه ی ارگ داده می شــود، 

مطمــن باشــند کــه احــزاب و گروه هــای تأثیرگــذار؛ 

حلقاتــی  کــه در ایــن پروســه می تواننــد مذاکــره داشــته 

باشــند، مذاکــرات را مســتقیم بــا طالبــان آغــاز خواهنــد 

کــرد کــه بــه نفــع حلقــات ارگ نخواهــد بــود.

رهــرب حــزب وحــدت اســالمی، در مــورد انتخابــات افــزود 

ــت؛  ــح نیس ــرای صل ــی ب ــی مانع ــای انتخابات ــه رفتاره ک

امــا اگــر اطمینانــی بــرای صلــح پایــدار در افغانســتان بــه 

وجــود آیــد، اولویــت را بــرای صلــح قایــل خواهــد بــود.

ریاســت  بــه  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  تکــت 

داکــرت عبداللــه عبداللــه و تکــت انتخابــات عدالــت 

و امنیــت بــه ریاســت رحمت اللــه نبیــل، از جملــه دو 

گفت وگوهــای  اگــر  کــه  اســت  انتخاباتــی ای  تکــت 

بین االفغانــی پیــش از زمــان برگــزاری انتخابــات تحقــق 

یابــد، آن هــا بــه اســتقبال صلــح خواهنــد رفــت نــه 

انتخابــات.

ــردم  ــالمی م ــدت اس ــزب وح ــرب ح ــق، ره ــد محق محم

کــه  افــزود  مردمــی  هامیــش  ایــن  در  افغانســتان، 

ــای  ــات، گفت وگوه ــش از انتخاب ــک روز پی ــر ی ــا اگ حت

بین االفغانــی آغــاز شــود، او صلــح را اولویــت داده و 

ــق  ــد. محق ــی خواه ــای بین االفغان ــوی گفتگوه ــه س ب

ــتان  ــونت افغانس ــگ و خش ــا جن ــه، ب ــن  ک ــان ای ــا بی ب

جریان هــای  کــه  کــرد  تأکیــد  منی شــود،  ســاخته 

ــور  ــمنی ها در کش ــدن دش ــاق ش ــف، چ ــی مخال سیاس

گــروه طالبــان  بــه  آقــای محقــق، خطــاب  اســتند. 

گفــت کــه بــا کشــنت هیــچ کســی از افغانســتان حــذف 

منی شــود و نیــاز اســت کــه در ایــن مرحلــه ی حســاس، 

بــا جریان هــای سیاســی هم ســو شــده و قــدرت از تیــم 

ــود. ــه ش ــم گرفت حاک

رییــس  عبداللــه،  عبداللــه  داکــرت  هــم،  ســویی  از 

اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و نامــزد انتخابــات 

ــه  ــگ را ب ــه ی جن ــه او ادام ــت ک ــت جمهوری، گف ریاس

خاطــر چوکــی و بــه قیمــت خــون فرزنــدان ایــن کشــور 

ــرده  ــد ک ــز تأکی ــال نی ــه، قب ــای عبدالل ــد. آق منی خواه

بــود کــه او حــارض اســت بــه خاطــر ختــم جنــگ و 

تأمیــن صلــح پایــدار، از انتخابــات منــرصف شــود.

بــه ســوی مذاکــرات بین االفغانــی در حالــی  رفــنت 

ــان در  ــکا و طالب ــدگان امری ــه مناین ــود ک ــد می ش تأکی

قطــر بــه یــک توافــق نهایــی دســت یافتــه و در آینــده ی 

ــرد.  ــد ک ــا خواهن ــح را امض ــه ی صل ــک، توافق نام نزدی

صلــح،  توافق نامــه ی  در  کــه  می رســاند  گزارش هــا 

تعویــق انتخابــات ریاســت جمهوری یکــی از رشایــط 

مطــرح  طالبــان  ســوی  از  توافق نامــه  ایــن  امضــای 

ــت. ــده اس ش
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ــــطالبان با مردم چه کردندـــــ
هجده روز در اسارت طالبان 

برای رسیدن به پاکستان

پارناسیسم پر زرق و برق »خالیوودی«

روزهایــی کــه طالبــان بــه دروازه های شــهر غزنــی رســیده بودند، 
همــه نگــران بودنــد و ایــن شــهر توســط ایــن گــروه ســقوط کــرد 
ــان،  ــدام ش ــن اق ــان در اولی ــاد. طالب ــان افت ــت طالب ــه دس و ب
ــر  ــه فک ــی ب ــی غزن ــرت اهال ــتند. بیش ــب را بس ــای مکات دروازه ه
مهاجــرت افتادنــد و راهــی پاکســتان شــدند. صبــور کــه آن 
ــه  ــواده اش، ب ــا خان ــراه ب ــود، هم ــب ب ــش مکت ــف ش ــان صن زم

ــد. خاطــر حفــظ جــان شــان  ســفر پرخطــری را آغــاز کردن
وی مــی گویــد: »وقتــی بــس خواســت حرکــت کنــد و غزنــی را 
بــه مقصــد کویتــه تــرک کنــد، تعــداد مســافران 6۰ نفــر بودیــم. 
موتــر مــان کهنــه بــود و فرســوده بــا ایــن کــه یــک روز در حرکــت 
بودیــم؛ امــا تــا هنــوز بــه کندهــار نرســیده بودیــم. در مســیر راه 
موتــر مــا را طالبــان نگــه داشــتند و مــردان را پیــاده کردنــد. مــن 

هــم بــه جــرم کاله نداشــنت یــک ســیلی محکــم خــوردم.«
ــا مســافران  ــه ای داشــته باشــند ت ــن کــه بهان ــرای ای ــان ب طالب
را مجــازات کننــد، خــود شــان می آمدنــد مرمــی در جیــب 
مســافران می گذاشــتند و نفــر بعــدی شــان در هنــگام تالشــی 
وقتــی مرمی هــا را از جیــب مســافران بیــرون می کشــید، آن هــا 
را مجــازات می کردنــد. ایــن بــار مســافران شــانس آوردنــد؛ 
ــا ایــن مســافران  چــون یــک کندهــاری واســطه ی آن هــا شــد ت

ــد. ــه اســارت نگیرن را ب
 مســافران بــا رســیدن بــه کندهــار، در خانــه ی یکــی از بــزرگان 
ــه ســفر  ــاره ب ــد دوب ــا بتوانن قومــی کندهــار ســاکن می شــوند ت

شــان ادامــه دهنــد.
صبــور می گویــد: »از شــانس بــد مــا، همســایه ی آن بــزرگ 
ــن مســافران در  ــی کــه شــنید ای ــود و او زمان قومــی، مالعمــر ب
خانــه ی ایــن بــزرگ قومــی اســتند، افــرادش را بــرای دســتگیری 
مــردان فرســتاد. آن زمــان خانــه ی مالعمــر در محلــه ی قالچــه ی 
کندهــار بــود. افــراد مالعمــر، خانــه ی آن بــزرگ قومــی را 
محــارصه کردنــد و بعــد وارد خانــه شــدند و متــام مردانــی کــه در 
ــرون  ــگ و لت وکــوب بی ــداق تفن ــا رضب قن ــد را ب آن گــروه بودن
کشــیدند از خانــه و بــا خــود بردنــد و فقــط از آن گــروه، تعــدادی 

ــود.« زن و کــودک مانــده ب
از آن گــروه شــصت نفره، بیســت و ســه نفــر شــان مــرد بــود کــه 
ــه ی آن  ــروه در خان ــه گ ــد و بقی ــر رفتن ــراد مالعم ــارت اف ــه اس ب
بــزرگ قومــی کندهــار ماندنــد؛ امــا آن بــزرگ قومــی بــه آن زنــان 
و کــودکان گفتــه بــود کــه تــا هــر وقتــی بخواهنــد می تواننــد در 
خانــه ی او مباننــد؛ امــا بــه رشطــی کــه نــان و آب را خــود شــان 
پیــدا کننــد؛ چــون او تــوان پذیرایــی از ایــن تعــداد مهــامن را، 

آن هــم بــرای روزهــای نامعلــوم نــدارد.
صبــور کــه چــون آن زمــان کودکــی بیــش نبــود می گویــد: »مــن 
ــروه  ــردان گ ــران م ــه نگ ــودم و هم ــودکان ب ــان و ک ــروه زن در گ
بودیــم و از ســوی دیگــر خیلــی خســته و گرســنه و تشــنه بودیــم 
ــا را تضمیــن  ــزرگ قومــی کندهــار هــم کــه فقــط امنیــت م و ب
ــراد  ــان اف ــه ی آب و ن ــرای تهی ــم ب ــور بودی ــا مجب ــود و م کــرده ب
ــردم  ــک م ــا کم ــا ب ــردم ت ــای م ــه دروازه خانه ه ــم ب ــروه، بروی گ
ــن  ــم و ای ــدا کنی ــان پی ــدن م ــده مان ــرای زن ــزی ب ــار چی کنده

ــود.« ــا ب ــخت ترین کار دنی ــا س ــرای م ب
صبــور و یکــی از اعضــای دیگــر گــروه، ایــن مســؤولیت را قبــول 
کردنــد تــا برونــد چیــزی پیــدا کننــد و او بــه یــاد دارد کــه مــردان 
گــروه، بــه مــدت هجــده روز در اســارت افــراد مــال عمــر بودنــد. 
ــار بــه نــزد مــال  بــزرگان قومــی کندهــار، در ایــن مــدت چنــد ب
ــافران را آزاد  ــن مس ــه ای ــد ک ــا از او بخواهن ــد ت ــه بودن ــر رفت عم
کنــد کــه باالخــره در روز هجدهــم ایــن مــردان بــا قبــول شــکنجه  
ــه ی مــال عمــر  و مشــقت بســیار و کاهــگل کــردن بام هــای خان

توانســتند از اســارت طالبــان رهایــی یابنــد.
صبــور، از اتفاقــات ایــن ســفر کــه از غزنــی تــا کندهــار و از 
کندهــار تــا پیشــاور ادامــه داشــته، یــاد می کنــد. آه رسدی 
می کشــد و ادامــه می دهــد کــه در ایــن هجــده روز، وقتــی 
کوچــه بــه کوچــه ی کندهــار را بــه دنبــال آب و نــان بــرای دیگــر 
اعضــای گــروه کــه همــه زن و کــودک بودنــد، می گشــتند، 
ــا  ــت آن ه ــر درخواس ــه در براب ــد ک ــر می خوردن ــی ب ــه آدم های ب
ــی  ــچ کمک ــه هی ــن ک ــا ای ــد و ب ــاز می کردن ــخر ب ــه متس ــان ب زب
ــان  ــم زب ــا زخ ــر را ب ــن دو نف ــه ای ــد، بلک ــا منی کردن ــرای آن ه ب
بدرقــه می کردنــد و گاهــی می شــد کــه ایــن دو نفــر دســت 
خالــی بــه پیــش دیگــر اعضــای گــروه می آمدنــد؛ امــا رشمنــده 

و رسافکنــده.
ــرای  ــی زود ب ــان خیل ــردان ش ــدن م ــا ش ــا ره ــروه ب ــن گ ــا ای ام
ادامــه ی مســافرت  شــان آمــاده می شــوند و بــه خاطــر ایــن کــه 
ــی  ــدون هیــچ معطل ــد، ب ــر نکن ــی زود تغیی نظــر مــال عمــر خیل

ــار را تــرک می کننــد. کنده
پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه از 
قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود را تحــت 
ســلطه ی طالبــان در افغانســتان گذرانــده  انــد و خاطــرات  شــان 
را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان 
را از طریــق ایمیــل و یــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح 
کابــل بــا مــا رشیــک کنیــد. مــا متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام و 

نــرش خاطــرات  تــان اســتیم.

پــس از جشــنواره ی ســینامی افغانســتان، 

ــی  ــنوارهی بین امللل ــته، »جش ــب گذش ش

ــام  ــه فرج ــل ب ــرات« در کاب ــان ه ــم زن فیل

رســید. مســؤولین جشــنواره، هــدف آن 

فرهنگــی  چهره هــای  »گفت وشــنود  را  

دیپلامســی  توســعه ی  زنــان،  بــاره ی  در 

دســت یابی  بــرای  تــالش  و  فرهنگــی 

ســینامی  بــه 

اعــالم  معناگــرا« 

برگــزاری  و  کــرده 

روشــن  نویــد  را  آن 

فرهنــگ  تــارک  بــر 

افغانســتان  هــر  و 

. نســتند ا د

اســت  ایــن  ســوال 

ــن  ــزاری چنی ــه برگ ک

یی  ه ها ر ا جشــنو

رشــد  بــه  چقــدر 

ســینام ]بــه خصــوص 

در بیــن زنــان[، تأثیــر 

آن در تعالــی فرهنگ، 

ســینامی  از  عبــور 

ــنواره زده و  ــوچ، جش پ

رســیدن بــه ســینامی 

کمــک  معناگــرا 

کــرد؟ خواهــد 

بهانــه  ایــن  بــه 

هــم  ا می خو

بــاره ی  در  کمــی 

بنویســم!  ســینام 

مهجــور،  هــرِ 

ــا. فراموش شــده و زیب

اول

تصویرگــری  وقتــی 

ــوار رشک  ــه دی ــوار ب ــایه ی دی ــوز همس هن

ــال از  ــک س ــس از نودوی ــی پ ــت، وقت اس

عــدم  در  افغانســتان،  بــه  ســینام  ورود 

حضــور ســینام، ســینامگران مــا هنــوز بــه 

ــد، دغدغــه ی  ــاج ان ــان شــب شــان محت ن

داشــنت ســینامی معناگــرا شــبیه قــدم 

در  رسخ  فــرش  روی  مســؤولین  زدن 

فــرودگاه خاکــی و مخروبــه ی دایکنــدی 

اســت. 

فرهنگــی ای  ارزش هــای  دارای  ســینام 

بایــد  آن  اساســی  نیاز هــای  کــه  اســت 

ولــو  کاری،  هــر  گرنــه  و  شــود  درک 

برگــزاری جشــنواره و قــدم زدن روی فــرش 

ــی، آب  ــان خارج ــا داوران و مهامن رسخ ب

در هــاون کوفــنت اســت.

بــه گفتــه ی »آکیــرا کوروســاوا«، ســینام 

یــک هــر ناخوشــایند اســت، چــون رشــد 

آن بــه پــول، علــم، اندیشــه، فرهنــگ، فــن 

و هــر وابســته اســت.

ســینام  کــه  بفهمیــم  بایــد  نخســت  در 

ــه می تــوان تقابــل ســنت،  چیســت؛ چگون

فرهنــگ و دیــن را بــا آن حــل کــرد تــا 

برســیم بــه تبیــن معناگرایــی ســینام!

دوم

ــه  ــت ک ــینامیی اس ــرا، س ــینامی معناگ س

توجــه را از عــامل مــاده بــه عــامل معنــا 

بــه  از صفــات  و می کوشــد  داده  ســوق 

ذات پدیده هــا، از ظاهــر بــه باطــن و از 

ــه روح گــذر و تــالش کنــد؛ هیــچ  جســم ب

ــرده  ــدا نک ــر ج ــن دو را از یکدیگ ــدام ای ک

و بــرش را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد؛ در 

حالــی  کــه ســینامی مــا خــود ســال ها 

و دهه هــا اســت کــه بــه خــواب عمیــق 

اســت؛  رفتــه  فــرو  فراموشــی  و  غفلــت 

ســینامیی کــه نــه در عــامل مــاده و معنــا، 

کــه در دنیــای خــودش گیــر کــرده اســت. 

ایــن ســینام بــا برگــزاری جشــنواره های 

فــرش  روی  زدن  قــدم  بــا  پروژه محــور، 

از فیلم ســازان خارجــی و  رسخ، دعــوت 

زرق و بــرق، بیــدار نخواهــد شــد. 

در عــرص دیجیتــال، تلویزیــون و ماهــواره، 

بــا  کــه  ســنتی ای  جامعــه ی  یــک  در 

ــازگاری  ــر، رس ناس ــام ه ــه ن ــده ای ب پدی

می دانــد،  ام الخبائــث  آن  را  و  دارد 

شــکوفایی ســینام وابســته بــه برگــزاری 

فســتیوال و جشــنواره نــه، کــه معطــوف 

و  آگاهــی  فرهنــگ،  ســواد،  رشــد  بــه 

ــم  ــن و فه ــا ف ــری ب ــه ی ه ــلط جامع تس

آن اســت تــا ارزش هــای فرهنگــی هــر 

همیشــه  گرنــه  و  شــود؛  درک  ســینام  و 

یــک پدیــده ی مجــرد و طردشــده خواهــد 

مانــد.

سوم

ــل  ــه مح ــش از آن  ک ــینام بی ــدم، س معتق

عمــل  میــدان  باشــد،  تئوری بافــی 

ــر  ــت ه ــود، در وضعی ــن وج ــا ای ــت. ب اس

بیــش  و ســینامی مــا؛ مســیر رشــد آن 

جشــنواره های  برگــزاری  از  کــه  آن   از 

پروژه محــور پرطمطــراق بگــذرد، از مراکــز 

علمــی و آموزشــی تخصصــی می گــذرد؛ 

ــا و جــود ایــن همــه تغییــر  مراکــزی کــه ب

ــل،  ــت و دیجیت ــور انرتن ــا، حض در روش ه

ــتاد  ــامن روش هش ــا ه ــوز ب ــف هن ــا تأس ب

ســال پیــش اداره می شــوند؛ همچنــان 

بــر روش هــای قدیــم اســتوار انــد و راه 

رســتگاری را در متود هــای کهنــه، غیــر 

ــد. ــتجو می کنن ــی جس ــی و قدیم تخصص

ســینامگران  عظیــم  خیــل  حضــور  بــا 

حضــور  و  پســین  ســال های  در  جــوان 

تنهــا  نــه  هــری،  جامعــه ی  در  آن هــا 

تغییــر قابــل توجهــی در صنعــت ســینامی 

کــه  نیامــد  وجــود  بــه  مــا  نداشــته ی 

حضــور  بــه  معطــوف  تالش هــا  همــه 

فیلم هــای  ســاخنت  جشــنواره،  در 

ــه  ــی ب ــوب و راه یاب ــدان خ ــه چن ــاه ن کوت

فــرار  بــرای  بین املللــی  فســتیوال های 

اســت.  بــوده 

بکــر  ســوژه های  رسزمیــن  افغانســتان، 

داستان نویســی،  در  چــون  امــا  اســت؛ 

فیلم نامــه، کارگردانــی، تصویــر، بــازی، 

ــت  ــانه، پرداخ ــد، رس ــاد[، نق ــه ]اقتص تهی

و ... کــه پایــه ی کار و مثــل زنجیــر بــه 

ــه ای کار  ــت و حرف ــد، درس ــل ان ــم وص ه

ــک  ــبیه ی ــی، ش ــر  کوشش ــم؛ ه ــرده ای نک

جرقــه بــوده و بــه رسعــت بــه انتهــا رســیده 

ــت. اس

بــرای همیــن، بزرگانــی مثــل »صدیــق 

برمــک، رازی محبــی، ملک شــفیعی و ...« 

رفــنت را بــر مانــدن و کار کــردن در این جــا 

ترجیــح دادنــد. آن هــا نتوانســتند در کویــر 

تنهایــی  و بی کســی شــان از پــس هزینــه 

ــه  ــد ک ــد. رفتن ــر آین ــات ب ــود امکان و کمب

در غــرب و در جــای دیگــر، بــه دنبــال 

ــند! ــان باش ــای ش رؤیاه

چهارم

مشــهور اســت وقتــی کــه »داوود ســینام« 

هــرات  در  را  ســینامیش  دروازه ی 

متاشــای  بــرای  مــردم  می کــرد،  بــاز 

امریکایــی،  بیشــرتینه  کــه  فیلم هایــی 

ــی  ــی و جاپان ــی، روس ــتانی، ایران هندوس

بــود، هجــوم می آوردنــد. فــروش تکــت 

مــردم  و  بازارهــای ســیاه می رســید  بــه 

متاشــای  بــرای  دیگــر  والیــات  از  حتــا 

ــد. شــور و شــوقی  ــه آنجــا می آمدن ــم ب فیل

مــردم  عالقــه ی  نشــان دهنده  ی  کــه 

ــا  ــان ب ــه آن ــن  ک ــود و ای ــینام ب ــه س ــام ب ع

انــد. نداشــته  مشــکل  ســینامگری 

این هــا  بیشــرت  مــا  ســینامی  مشــکل   

بودنــد:

1( تقابل ســنت گراها با آن

2( وابســتگی بیــش از حــد بــه محصــوالت 

بیرونــی

3( جنگ و ویرانی

ــن  ــه و ف ــه ای در حرف ــد حرف ــدم رش 4( ع

ــینام س

5( کمبــود عرضــه ی آثــار درخــور بــرای 

جــذب و نگــه داری مخاطــب وفــادار

ــی  6( عــدم هامهنگــی و اتحــاد الزم اهال

ســینام 

فعــال  در گذشــته  کــه  مــا  ســینامهای 

بــود، در درازمــدت 

کمبــود  دلیــل  بــه 

داخلــی  تولیــد 

مــورد  و  جــذاب 

پســند مــردم، بیــش 

آثــار  بــه  حــد  از 

هالیــوود و بالیــوود 

بــوده  وابســته 

ــود  ــن خ ــت و ای اس

را  تقابــل  زمینــه ی 

بهانــه ای  و  فراهــم 

مخالفــان  بــرای 

بــوده  هــر  ایــن 

اســت تــا ریشــه ی 

آن را قطــع کننــد. 

ســینامگران  اگــر 

زمان هــای  در  مــا 

دور  بــه  و  آرامــش 

حســادت ها  از 

بــرای  یکدیگــر  بــا 

ســینام  شــکوفایی 

می کردنــد،  تــالش 

هرمنــدان  نســل 

خوبــی؛ مثل »ســالم 

ســنگی و ...« قطــع 

منی شــد و ســینامی 

ن  نســتا فغا ا

صدیــق  »اســامه ی«  مثــل  می توانســت 

برمــک بدرخشــد و حتــا پــا را فراتــر از 

ــد  ــار تولی ــه آث ــی ک ــه رشط ــذارد. ]ب آن بگ

ــه کــه مردم محــور  شــده، جشــنواره محور ن

] د می بــو

ســینامی مــا، نــه در بُعــد هــر بــرای هــر 

ــرای  ــر ب ــه ی ه ــه در زمین ــود و ن ــق ب موف

ــردم توانســت درخشــان باشــد. م

بــرای همیــن و دالیــل زیــاد دیگــر بــود تــا 

ــیرزادی،  ــد ش ــید محم ــبیه س ــانی ش کس

رییــس حــج و اوقــاف هــرات، ســینام را 

بــا ترویــج فحشــا و بی بندوبــاری برابــر 

ــرز  ــت از م ــا، نتوانس ــینامی م ــد. س بدانن

ــد  ــور کن ــردم عب ــامد م ــب اعت ــک جل باری

تــا بــا حامیــت آن هــا بــر مخالفــان و ســنت 

ــود. ــروز ش پی

بنیان هــای  رفــنت  بیــن  از  و  جنگ هــا 

هــری نیــز مزیــد بــر علــت شــد تــا هیــچ 

ــات الزم را نداشــته  ــا ثب وقــت ســینامی م

و پــس از هــر بــار شــکل گیری، دوبــاره 

ــودش  ــی راه خ ــر کس ــد و ه ــم بپاش از ه

ــرود. راب

را  ادب  و  هــر  کــه  نیــز  حکومت هــا 

می داننــد،  شــبیه  تزئینــی  گلــدان  بــه 

و  داده   خرمــن  رس  وعده هــای  همــواره 

و  هــر  اهالــی  تقاضــای  زمانــی  هیــچ 

ــدان  ــم و هرمن ــز فه ــان چی ــالی مردم تق

را جــدی نگرفتنــد. بــرای تغییــر در وضــع 

ــاخت های  ــاخنت زیرس ــر و س ــینام و ه س

چنــدی  از  پــس  و  دادنــد  وعــده  الزم، 

وضعیــت  و  فضــا  کردنــد.  فرامــوش 

اقتصــادی نیــز طــوری نبــود کــه در نظــام 

بــازار آزاد ]دولــت بیشــرت مالیه گیرنــده تــا 

ــد  ــد بتوان ــر و هرمن ــده[، ه رسویس دهن

بی اســتد. خــود  پــای  روی 

زمام دارانــی کــه ارزش هــای ســه گانه ی 

ــا اخــالق و  زندگــی بــرش ]هــر، دانایــی ی

ــی را  ــواره یک ــد و هم ــم[ را درک نکردن عل

ساره ترگان
نعمت رحیمی
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