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گزارش روز

یادداشت روز

ذره بینورزش

گزارشگفت وگو

حمله بر مردم جنایت برشی است
واکنش ها به حمله ی مسلحانه در غرب کابل: 

حمله ی روز گذشــته به مراســم ســالیاد اســتاد مزاری، 

ــت.  ــای گذاش ــر ج ــی ب ــش از 60 زخم ــته و بی 32 کش

حملــه ســاعت یــازده و 20 دقیقــه ی پیــش از ظهــر آغــاز 

شــد. گروهــی از مهاجــان مســلح، غیــر نظامیانــی را که 

در مصــای عبدالعلــی مــزاری در غــرب کابل جمع شــده 

بودنــد، هــدف گلولــه بــاری قــرار دادنــد. 

ایــن  غنــی،  محمــدارشف  حکومــت  دوره ی  در 

دومیــن بــار اســت کــه بــه مراســم تجلیــل از ســالیاد 

ــل... ــرب کاب ــزاری در غ ــی م عبدالعل

صبــح روز جمعــه، جــاده ی برچــی بــه روی ترافیک 

مســدود اســت، نیروهــای امنیتــی از آغــاز چهارراهــی 

پل ســوخته الــی مصــا دســت بــه ماشــه اند. تدابیــر 

بیســت وپنجمین  امنیــت  تأمیــن  بــرای  امنیتــی 

ســالیاد شــهادت عبدالعلــی مــزاری گرفتــه شــده 

ــا  ــد ت ــاده می خواهن ــروان او، پی ــر از ره ــا نف و صده

ــا  ــن مص ــردم در صح ــد. م ــود برون ــم یادب ــه مراس ب

ــی  صــف کشــیده و شــخصیت های سیاســی یکــی پ

ــس  ــد. پ ــور می یابن ــه حض ــت میزخطاب ــری پش دیگ

از ســخرنانی داکــر عبداللــه، نوبــت بــه محمدکریــم 

ــی در.. . ــای خلیل ــد. آق ــی می رس خلیل

ــل دو  ــد اق ــول ح ــه در ط ــوری ک ــتان کش افغانس

دهــه ی اخیــر نتوانســت بــه سیاســت های اقتصــادی 

خــود سمت وســو دهــد، گــذار از رشایــط دشــوار 

ــی، فقــط از دریچــه ی یــک اقتصــاد توســعه گرا  کنون

بــر می آیــد، پایــان دادن بــه معضــل فقــر،  بــی کاری، 

فســاد خشــونت و ناامنــی در افغانســتان، بــا اقتصــاد 

ــال های  ــتنی دارد، در س ــد ناگسس ــور پیون ــن کش ای

بــه  نتوانســت  هرگــز  افغانســتان  دولــت  پســین، 

ــان  ــی را می ــازار، تعادل ــل اتخــاذ سیاســت های ب دلی

تولیــدات داخلــی و محصــوالت وارداتی از کشــورهای 

ــزرگ... مختلــف جهــان برقــرار کنــد، کــر ب

بــا وجــودی کــه تهدیدهــای امنیتــی همیشــه وجود 

ــدی  ــد جدی ــز تهدی ــا نی ــروس کرون ــار وی ــن ب دارد و ای

ــزاری،  ــتاد م ــهادت اس ــال یاد ش ــم س ــا مراس ــود؛ ام ب

ــه ی  ــا حمل ــاره ب ــل برگــزار شــد کــه دوب ــروز در کاب دی

ــر ایــن مراســم، مــردم بی گنــاه  ــار تروریســتی ب مرگ ب

ــن  ــدند. ای ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــتان ب افغانس

کــه مــردم بتواننــد مراســم های یادبــود، مذهبــی، 

گردهم آیــی و زندگــی عــادی داشــته باشــند، حــق 

مســلم آن هــا اســت. ایــن کــه اگــر کســی بــه دالیــل 

امنیتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از مــردم بخواهــد کــه 

ــاک کــردن... ــد، پ ــل کنی زندگــی را تعطی

حمله ی مرگبار مشکوک؛

 چه کسی پشت حمله ی 
روز گذشته ی کابل است؟

حمله ی تروریستی بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری؛ 

»وحدت ملی« گاو شیری
 رهربان سیاسی

کابل بار دیگر 
به ماتم نشست

تجربه ی ناکام اقتصاد افغانستان 
در دو دهه ی گذشته
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حق وجود ندارد؛ 
حق با کسی است که زور بیشرتی دارد

رسانه می تواند غیرمستقیم بر 
مخاطبان ادبیات  اثر مثبت بگذارد

ــژه  ی  ــک   ســال گفت وگوهــای فرســتاده ی وی پــس از ی

ــتان  ــردم افغانس ــان، م ــا طالب ــکا ب ــده امری ــاالت متح ای

امیــدوار بودنــد بــه دور باطــل جنــگ در افغانســتان، 

نقطــه ی  پایــان گذاشــته شــود. در جریــان بیشــر از یــک  

ــا  ــف، نگرانی ه ــار مختل ــتان از اقش ــردم افغانس ــال، م س

ــده ی  ــل زاد، مناین ــی خلی ــا زمل ــان را ب ــای ش و دغدغه ه

ویــژه ی دولــت امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، رشیــک 

ــکا...  ــه ی امری ــواد موافقت نام ــر م ــا ن ــد؛ ام کردن

در آســتانه ی آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی، وزارت خارجــه ی 

امریــکا، تأکیــد کرده اســت کــه زمان تبادلــه ی زندانیــان میان 

دولــت افغانســتان و طالبان فرا رســیده اســت.

مایــک پمپئــو، کــه ناوقــت روز پنج شــنبه)۱۵حوت( 

در یــک نشســت خــری صحبــت می کــرد، گفــت کــه 

طرف هــای درگیــر جنــگ در افغانســتان بایــد...

در  حکومــت،  اجرایــی  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه 

ــر مراســم گرامی داشــت  ــه حملــه ی مســلحانه ب واکنــش ب

از بیســت و پنجمیــن ســالیاد تــرور عبدالعلــی مــزاری، 

ــت. ــته اس ــده داش ــاد پیچی ــه ابع ــن حمل ــه ای ــد ک می گوی

ــا  ــوت( ب ــروز جمعه)۱6ح ــر ام ــه ع ــه ک ــای عبدالل آق

ــن... ــه ای ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــگاران صحب خرن

حملــه ی  کــه  اســت  کــرده  اعــام  داخلــه ،  وزارت 

ــن  ــر مراســم گرامی داشــت از بیســت و پنجمی مســلحانه ب

ســالیاد کشــته شــدن عبدالعلــی مــزاری، در غــرب کابــل، 

پــس از شــش ســاعت درگیــری و کشــته شــدن دو مهاجــم 

ــت. ــه اس ــان یافت ــلح، پای مس

نرت رحیمی، سخن گوی این وزارت می گوید...

پمپئو: زمان تبادله ی زندانیان میان دولت افغانستان
 و طالبان فرا رسیده است

شش ساعت درگیری در غرب کابل
 32 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت

عبدالله: 
حمله ی مسلحانه در غرب کابل ابعاد پیچیده داشت

قربانی جنگ بودیم
منی خواهیم قربانی صلح باشیم
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مصاحبه با سهراب سیرت 
شاعر و روزنامه نگار

© Ali Omid
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صبح روز جمعه، جاده ی برچی به روی 

امنیتی  نیروهای  است،  مسدود  ترافیک 

مصا  الی  پل سوخته  چهارراهی  آغاز  از 

برای  امنیتی  تدابیر  ماشه اند.  به  دست 

سالیاد  بیست وپنجمین  امنیت  تأمین 

و  شده  گرفته  مزاری  عبدالعلی  شهادت 

صدها نفر از رهروان او، پیاده می خواهند 

تا به مراسم یادبود بروند. مردم در صحن مصا صف کشیده 

میزخطابه  پشت  دیگری  پی  یکی  سیاسی  شخصیت های  و 

نوبت  عبدالله،  داکر  سخرنانی  از  پس  می یابند.  حضور 

سخرنانی  در  خلیلی  آقای  می رسد.  خلیلی  محمدکریم  به 

او می گفت  که جنگ رشوع شد.  می زد  از صلح  اش، حرف 

افغانستان، فضا فضای  که »صلح یک کلمه ی غریبه بود در 

ولسوالی ها  در  اگر  بود،  والیات  در  اگر  بود،  حاکم  جنگی 

بود...« جمله ی خلیلی تکمیل نشد که حمله ی مسلحانه ی 

و  سبک  تیراندازی های  و  کرد  قطع  را  او  صدای  مهاجان، 

سنگین به شکل پی هم رشوع شد. آقای خلیلی، از پشت میز 

مصای  خروجی  راه  از  سیاسیون  متامی  و  شد  دور  خطابه 

نهایت جان سامل  در  و  ترک کردند  را  یادبود  مراسم  مزاری، 

فرو  وحشت  در  و  غافل گیر  همه  حمله،  این  آغاز  در  بردند. 

آیا  افتاده،  اتفاقی  چه  که  منی دانست  هیچ کسی  رفتند. 

مهاجان در درون مردم حضور دارند و یا هم در جای دیگری 

سنگر گرفته اند. بعد از لحظاتی، روشن شد که افراد مسلح در 

تعدادی از ساختان های نیمه کاره ی نزدیک به مصا سنگر 

شلیک  غیرنظامی،  جمعیت  از  انبوهی  بر  بی وقفه  و  گرفته 

می کنند. در این مراسم، داکر عبدالله، محمدکریم خلیلی، 

و  دوستم  باتور  ربانی،  صاح الدین  محمدمحقق،  حاجی 

اعضای  شمول  به  سیاسی،  شخصیت های  از  دیگری  شار 

محافظان  توسط  و  بودند  کرده  اشراک  منایندگان  مجلس 

امنیتی شان نجات یافتند. داکر عبدالله که جان سامل برده، 

شمول  به  او  هواداران  و  است  زدن  قدم  درحال  منزلش  در 

بسم الله خان محمدی و اعضای مجلس منایندگان به شکل 

رساسیمه احوال او را جویا می شوند. بسم الله محمدی آقای 

عبدالله را در آغوش می کشد و می گوید: »خوب شد، به خیر 

گذشت.«

از  عبدالله  آقای  سیاسی  رشیک  دوستم  عبدالرشید 

آقای  تلفونی،  متاس  این  در  و  می گیرد  متاس  جوزجان 

عبدالله می گوید: »بله معاون صاحب سام علیکم، همه گی 

برآمدند.  و همه  باتور، صاح الدین  برآمدند، خلیلی، محقق، 

مردم بیچاره کدام چیزی شده، منی فامم، وقت برآمدن بیروبار 

حمله  و  اول  بود  خفیفه  فیر  برآمدند.  همه  باقی مانده  بود. 

بود.« بی سور  رقمش 

تدابیر امنیتی

متوجه  زیادی  سؤال های  حمله،  این  از  پس  لحظاتی 

نهادهای امنیتی شد. سؤال های که هاهنگی ها برای تأمین 

امنیت این مراسم چگونه صورت گرفته بود؟ در تأمین امنیت 

این مراسم، کدام نهاد امنیتی مؤظف شده بود؟ تدابیر از چه 

زمانی آغاز شده بود. در وضعیت کاما جنگی و برگزاری مراسم 

نیروهای  از چشم  نیمه کاره،  ملی، چرا ساختان های  بزرگ 

اند  این سؤال ها بی پاسخ  باقی ماند؟ همه ی  پنهان  امنیتی 

وزارت  و  کابل  پولیس  فرماندهی  ویژه  به  امنیتی  و مسؤوالن 

آن چه عریان  اما  ارائه منی کنند؛  برای مردم  پاسخی  داخله، 

به نظر می رسد، این است که مهاجان مسلح از همین دیروز 

آماده ی حمله نبودند، بلکه از چندین هفته پیش تدابیر گرفته 

توانستند  که  ممکن  شیوه ای  هر  با  مسلح  مهاجان  بودند. 

تجهیزات سبک و سنگین را در چندین ساختان نیمه کاره 

جابه جا کردند و مراسم ملی را در سطح بزرگ، هدف شلیک 

گلوله  قرار دادند. تا ساعت چهار عر دیروز، تعداد مهاجان 

مسلح مشخص نبود و آن ها به قدر کافی تجهیزات نظامی را 

در اختیار داشتند که برای چندین ساعت با نیروهای امنیتی 

مقاومت کنند. هیچ گروهی مسؤولیت این حمله را به عهده 

را  حماتی  چنین  طالبان  گروه  این،  از  پیش  البته  نگرفت؛ 

که  کردند  اعام  طالبان  این بار،  اما  بودند؛  کرده  راه اندازی 

حمله بر این مراسم از سوی آن ها سازمان دهی نشده است.

محمدکریم خلیلی و حاجی محمدمحقق، مسؤول برگزاری 

بیست وپنجمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری بودند و به 

مردم فراخوان دادند که در این مراسم رشکت کنند. لحظاتی 

بر  حمله  رهر،  دو  این  به  نزدیک  افراد  رویداد،  این  از  پس 

مراسم را »مشکوک« خواندند. آقای خلیلی در نشست خری 

آغاز  در  افغانستان  مردم  همدلی  و  وحدت  »دشمنان  گفت: 

صحبت هایم با رشوع فیرهای خفیفه و ثقیله، مراسم سالیاد 

حضور  با  که  را  مزاری  عبدالعلی  استاد  ملی  وحدت  شهید 

هزار  ده ها  اشراک  و  رهران سیاسی  و  ملی  شخصیت های 

نفر شهروندان کابل برگزار شده بود، برهم زدند.«

اما  است؛  خوشحال  مانده،  زنده  این که  از  خلیلی   کریم 

از ارگان های امنیتی می خواهد که هرچه زودتر عامان این 

رویداد را شناسایی کنند. خلیلی انگشت انتقاد را بر مدیران 

امنیتی کابل نشانه گرفت و گفت: »مسؤوالن متام نهادهای 

امنیتی مربوطه، بارها به ستاد برگزاری مراسم اطمینان داده 

بودند که امنیت مراسم را کاما تأمین می کنند و ساحه را کا 

تحت پوشش و مدیریت امنیتی قرار می دهند. لذا این مسأله 

این جنایت  و سازمان دهندگان  عامان  که  روشن شود  باید 

تروریستی کی ها بوده اند.«

وحدت معیوب

معموال  افغانستان  در  ملی«  »وحدت  است،  واضح  آن چه 

در جریان خلق یک فاجعه رس بیرون می کند. پس از حمله 

و جریان های سیاسی  احزاب  از  زیادی  مراسم، شار  براین 

متشکل از همه ی اقوام به سازمان دهندگان این رویداد نفرین 

افغانستان،  پیشین  رییس جمهور  حامدکرزی  فرستادند. 

محمد ارشف غنی رییس جمهور و سایر رهران سیاسی تأکید 

منودند که گروه های تروریستی و حامیان  آن ها با راه اندازی 

هم سویی  و  ملی  وحدت  تا  کردند  تاش  حمله هایی،  چنین 

مردم افغانستان را نشانه بگیرند؛ اما چنین توطئه ها با درایت 

و تدبیر خنثا شدند.

یادبود  مراسم  بر  مسلحانه  حمله ی  غنی،  رییس جمهور 

عنوان  افغانستان  وحدت ملی  بر  حمله  را  مزاری  عبدالعلی 

کرد. »از رويداد حمله باالي گردهايی مردمی شديدا متأثر 

ملی  عليه وحدت  و  اين حمله يك جنايت ضد بری  شدم. 

افغانستان است. با برادرانم داكر عبدالله و استاد خليلی از 

شدم.« احوال  جويای  تلفون  طريق 

این حمله  به  انسجام در واکنش  صادق مدبر رهر حزب 

می گوید: »من در حالی که برحفظ وحدت و همبستگی ملی 

میان اقوام باهم برادر افغانستان تأکید می کنم، از مسؤوالن 

می خواهم تا به صورت جدی حمله ی امروز را مورد بررسی و 

تحقیق قرارداده و عامان آن را دستگیر، محاکمه و مجازات 

کنند.«

امرالله صالح معاون نخست انتخاباتی آقای غنی و رقیب 

با  که  گفته  حمله  این  به  واکنش  در  عبدالله  آقای  سیاسی 

داکر عبدالله صحبت کرده تا از سامتی وی، مطمنئ شود. 

را  خود  تا  کردم  صحبت  عبدالله  عبدالله  داکر  جناب  »با 

خواهیم  شکست  را  تروریزم  سازم.  مطمنئ  شان  سامت  از 

نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  نبیل  رحمت الله  داد.« 

در پیامی، گفته که دشمنان قسم خورده، همیشه در تاش 

چنین  و  بوده  رسزمین  این  بی گناه  مردم  خون  ریختاندن 

مردم  هم دلی  و  وحدت  برابر  در  آشکار  دشمنی  حماتی، 

زودتر  از حکومت خواست که هرچه  او  افغانستان می باشد. 

کشور  و سیاست مداران  مردم  به  رویداد،  این  وقوع  مورد  در 

نشود. تخریب  این  از  بیشر  تا فضای سیاسی  توضیح دهد 

و  بی کفایتی  اثر  در  اخیر،  سال  بیست  جریان  در 

افغانستان در یک جنگ  بی تفاوتی متامی رهران سیاسی، 

دنبال  به  مقابل،  در  اما  رفت؛  فرو  ویران گر  و  خامنان سوز 

ادعاهای  که  ریختند  متساح  اشک  انسانی،  فاجعه ای  هر 

تازه ی رهران سیاسی مبنی بر تحکیم وحدت ملی در برابر 

موضوع  این  بارز  مصداق  کابل،  غرب  در  مسلحانه  حمله ی 

است. رهران سیاسی، از اصطاح وحدت ملی»گاو شیری« 

ساخته اند که از یک طرف احیاکننده ی ساختارهای معیوب و 

شکننده ی نهادهای امنیتی استند و با توسل به منافع قومی 

و حزبی، این ساختارها را ناقص کردند و آن چه که هم اکنون 

در نهادهای امنیتی جریان دارد، محصول همین جریان های 

محتوای  با  ناکارآمد  و  ضعیف  مدیران  از  که  است  سیاسی 

حزبی و قومی حایت می کنند و در عین حال، هرباری که 

خون بار  رویداد  وقوع  با  امنیتی،  مدیران  ناکامی  و  ضعف 

می شوند.  ملی   وحدت  پرچم دار  آن ها  می شود،  برجسته 

اصطاح وحدت ملی مقدس و ارزش مند است که در عرصه ی 

کننده ی  تبیین  چالش ها،  راه گشای  سیاست،  و  اجتاع 

مناسبات و روابط سامل در جامعه است؛ اما در افغانستان این 

اصطاح معیوب و به شعار خشک سیاسی تبدیل شده است.

حمله ی تروریستی در آستانه ی مذاکرات بین االفغانی

یک  کار  منی تواند  وحشت بار  حمات  چنین  راه اندازی 

حمات  گونه  این  عقب  در  بلکه  باشد؛  تروریستی  گروهک 

که  دارند  قرار  قدرت هایی  و  استخباراتی  سازمان های 

برسد.  سیاسی  و  امنیتی  ثبات  به  افغانستان  منی خواهند 

امریکا و طالبان توافق نامه ی صلح را امضا کردند و نیروهای 

است  قرار  اکنون  و  می شوند  بیرون  کشور  این  از  امریکایی 

که  شود  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات  نزدیک،  آینده ی  در  که 

با رشوع این مذاکرات، انتظار می رود که به جنگ افغانستان 

خامته داده شود. ثبات افغانستان به نفع کشورهای منطقه  

این کشورها،  و هرکدام  نیست  ایران  و  پاکستان، هند  چون 

نیابتی، اسراتیژی و  با تداوم جنگ  طی بیست سال اخیر، 

منافع خودشان را دنبال کرده اند. زیاده خواهی این کشورها 

در افغانستان یکی از مهم ترین چالش هایی است که افزون 

بر تشدید منازعات سیاسی و تخریب وحدت ملی، منازعات 

مذهبی را نیز شدت داده است. حمله بر مراسمی که اکرثیت 

مطلق اشراک کنندگان آن شیعه مذهب اند، این موضوع را 

نیست. هم  بی پیشینه  البته  و  می سازد  روشن  بیشر 
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ــود  ــه وج ــی همیش ــای امنیت ــه تهدیده ــودی ک ــا وج ب

دارد و ایــن بــار ویــروس کرونــا نیــز تهدیــد جدیــدی بــود؛ 

امــا مراســم ســال یاد شــهادت اســتاد مــزاری، دیــروز 

ــار  ــه ی مرگ ب ــا حمل ــاره ب ــه دوب ــد ک ــزار ش ــل برگ در کاب

ــتان  ــاه افغانس ــردم بی گن ــم، م ــن مراس ــر ای ــتی ب تروریس

بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند. ایــن کــه مــردم بتواننــد 

زندگــی  و  گردهم آیــی  مذهبــی،  یادبــود،  مراســم های 

عــادی داشــته باشــند، حــق مســلم آن هــا اســت. ایــن کــه 

اگــر کســی بــه دالیــل امنیتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از 

مــردم بخواهــد کــه زندگــی را تعطیــل کنیــد، پــاک کــردن 

صــورت مســأله اســت؛ امــا چــرا همیشــه بــه مراســمی 

ــی  ــان سیاس ــاه و مخالف ــردم بی گن ــه م ــود ک ــه می ش حمل

ــد؟ ــور دارن ــت در آن حض حکوم

چنیــن  در  افغانســتان  مــردم  کــه  اســت  ســال ها 

در  خانــواده ی  هیــچ  و  می دهنــد  جــان  رویدادهــا 

افغانســتان نیســت کــه عزیــز شــان را از دســت نــداده 

ــد  ــه بتوان ــی ک ــاره ی کار و طرح ــم چ ــاز ه ــا ب ــند؛ ام باش

جلــو حمــات تروریســتی را بگیــرد، روی دســت گرفتــه 

 . د منی شــو

ســال یاد  در  مــردم  کــه  اســت  بــار  ســومین  ایــن 

شــهادت اســتاد مــزاری کشــته می شــوند. حکومــت آن را 

ــرای بررســی  ــی را ب ــا شــدیدترین الفــاظ محکــوم و هیأت ب

ــت  ــا رسنوش ــه ی کار و ی ــه نتیج ــد ک ــن می کن ــرا تعیی ماج

هیــچ کــدام از ایــن هیأت هــا مشــخص نیســت و تــا امــروز 

ــه در  ــتی را ک ــروه تروریس ــا گ ــرد ی ــچ ف ــره ی هی ــا چه آن ه

ــد.  ــرده ان ــا نک ــر م ــتند، ب ــا هس ــن حمله ه ــت ای پش

ــته  ــدا کش ــی، یک ص ــؤولین حکومت ــز مس ــار نی ــن ب ای

و زخمــی شــدن مــردم را نکوهــش کــرده و گفتنــد کــه 

مســؤول متــام ایــن نابســامانی ها طالبــان انــد؛ در حالــی 

ــرده و  ــه را رد ک ــن حمل ــدا، ای ــان ابت ــان در ه ــه طالب ک

ــت  ــؤولین حکوم ــت. مس ــوده اس ــا نب ــه کار آن ه ــد ک گفتن

می گوینــد اگــر طالبــان نبودنــد، هیــچ گــروه تبــه کار و 

تروریســتی ای در کشــور بــه وجــود منی آمــد. ســخنی 

ــه  ــاال ک ــت. ح ــؤولیت اس ــار مس ــده دار از ب ــرار خن ــه ف ک

ــه بیســت  ــک ب ــد و نزدی گروه هــای تروریســتی وجــود دارن

ــند،  ــون می کش ــاک و خ ــه خ ــا را ب ــردم م ــت، م ــال اس س

وظیفــه ی حکومــت بــه صــورت شــفاف بــرای حفــظ جــان و 

امنیــت مــردم چیســت؟ شــاید از جبهه هــای جنــگ گفتــه 

ــان و   ــد مخالف ــرا بای ــه چ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ــود؛ ام ش

اپوزیســیون حکومــت در رشایطــی کــه مخالفت هــا بــا 

ــه اوجــش رســیده  ــات ریاســت جمهوری ب نتیجــه ی انتخاب

اســت، در محــراق چنیــن حمله هایــی باشــند؟

ــن  ــانی از ای ــه کس ــه چ ــت ک ــن اس ــر ای ــؤال بزرگ ت س

داخلــی  جریان هــای  کــدام  می برنــد؟  ســود  حمله هــا 

امنیــت در  و  آرامــش  بهــم زدن  دنبــال  بــه  و خارجــی 

ــک  ــاس و نزدی ــط حس ــن رشای ــتند؟ در ای ــتان اس افغانس

بــه گفت وگوهــای صلــح، چــرا بایــد مــردم کشــته شــوند و 

ــرد؟ ــر اوج بگی ــران بیش بح

مــردم و سیاســت مداران افغانســتان در بیــش از چهــل 

ســال جنــگ و درگیــری، در میــدان عمــل، بایــد یــاد 

ــانی  ــه کس ــا چ ــن حمله ه ــت چنی ــه پش ــند ک ــه باش گرفت

اســتند و بــرای چــه مــردم را می کشــند؟ شــاید تحلیل هــا 

در ایــن زمینــه گوناگــون و از زوایــای مختلــف باشــد، 

ــه دســت داشــن در ایــن  تعــدادی حکومــت را مقــر و ب

گونــه حمله هــا متهــم کننــد و تعــدادی نقــش کشــورهای 

هم ســایه را کــه از آمــدن صلــح و ثبــات در کشــور ناراحــت 

انــد و منافــع سیاســی و اقتصــادی شــان را در بی ثباتــی و 

ــد؛ امــا هــر  جنــگ در افغانســتان می بیننــد، هــدف بگیرن

چــه باشــد، تاثیــر بی مباالتــی برگــزار کننــدگان، نیروهــای 

ــی را  ــی داخل ــمکش های سیاس ــی و کش ــفی و امنیت کش

منی تــوان در بــه وجــود آمــدن چنیــن وضعــی نادیــده 

گرفــت.

در مراســم دیــروز، متــام کســانی کــه کشــته و زخمــی 

ــر  ــد کــه هفته هــا زی ــرادی بودن ــادی و اف ــردم ع شــدند، م

ــور  ــا حض ــم در مص ــن مراس ــزاری ای ــات برگ ــر تبلیغ تأثی

ــا بــه دالیــل وابســتگی های سیاســی، حزبــی  داشــتند و ی

ــا برگــزار کننــدگان مراســم، آن جــا بودنــد. ســؤال دیگــر  ب

پــرده ی چنیــن حمله هــا چــه  پشــت  کــه  اســت  ایــن 

کســانی انــد؟ آیــا بــا رقابت هــای سیاســی داخلــی مرتبــط 

اســت یــا در دســت داشــن کشــورهای هم ســایه کــه هــر 

کــدام عمــق اســراتیژیک و منفعــت شــان را در خطــر 

می بیننــد، یــا در کارتل هــای مافیایــی مــواد مخــدر و 

ــاز طلبــی گروه هــای تروریســتی در هنگامــه ی  ــا در امتی ی

ــد؟  ــده ان ــا دور مان ــن گفت وگوه ــه از م ــح ک صل

و  اصلــی  دلیــل  کــه  اســت  ایــن  اساســی  مشــکل 

ــه صــورت شــفاف  ــن حمله هــا ب ــی ای خواســتگاه های اصل

ــد  ــردم منی دانن ــت و م ــن نیس ــردم روش ــرای م ــح ب و واض

ــرار  ــوند و ق ــده می ش ــوراخ گزی ــک س ــا از ی ــرا باره ــه چ ک

ــل  ــت را تحم ــن مصیب ــاره ای ــر دوب ــار دیگ ــد ب ــت چن اس

کننــد. ســؤال های کــه دیــوار بلنــد بی اعتــادی بیــن 

مــردم و حکومــت را هــر روز بیشــر و بیشــر می کنــد و 

ــن  ــور یاف ــاب مأم ــأت حقیقت ی ــاره هی ــار دوب ــن ب ــر ای اگ

شــود،  گــم  گذشــته  مثــل  حقیقــت  و  شــده  حقیقــت 

مــردم دیگــر دســت خــود را از حکومــت خواهنــد شســت. 

مذاکره هــای  برهــه ی حســاس  ایــن  در  کــه  حکومتــی 

صلــح و دفــاع از جمهوریــت، نیــاز مــرم و اساســی بــه 

پشــتیبانی مــردم دارد.

کابل بار دیگر 
به ماتم نشست

حمله ی تروریستی بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری؛ 

»وحدت ملی« گاو شیری رهبران سیاسی

سیدمهدی حسینی

حامدکرزی رییس جمهور 

پیشین افغانستان، محمد 

ارشف غنی رییس جمهور 

و سایر رهربان سیاسی 

تأکید منودند که گروه های 

تروریستی و حامیان  

آن ها با راه اندازی چنین 

حمله هایی، تالش کردند 

تا وحدت ملی و هم سویی 

مردم افغانستان را نشانه 

بگیرند؛ اما چنین توطئه ها 

با درایت و تدبیر خنثا 

شدند.

گروه طالبان چنین 

حمالتی را راه اندازی کرده 

بودند؛ اما این بار، طالبان 

اعالم کردند که حمله بر 

این مراسم از سوی آن ها 

سازمان دهی نشده است.
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ــول  ــه در ط ــوری ک ــتان کش افغانس

ــر نتوانســت  ــل دو دهــه ی اخی حــد اق

خــود  اقتصــادی  سیاســت های  بــه 

از رشایــط  گــذار  دهــد،  سمت وســو 

دریچــه ی  از  فقــط  کنونــی،  دشــوار 

ــه  ــان دادن ب ــد، پای ــر می آی ــعه گرا ب ــاد توس ــک اقتص ی

ــی در  ــونت و ناامن ــاد خش ــی کاری، فس ــر،  ب ــل فق معض

افغانســتان، بــا اقتصــاد ایــن کشــور پیونــد ناگسســتنی 

دارد، در ســال های پســین، دولــت افغانســتان هرگــز 

بــازار،  سیاســت های  اتخــاذ  دلیــل  بــه  نتوانســت 

محصــوالت  و  داخلــی  تولیــدات  میــان  را  تعادلــی 

وارداتــی از کشــورهای مختلــف جهــان برقــرار کنــد، 

کــر بــزرگ تــوازن تجــارت و پرداخت هــا ، فــرار رسمایــه 

ــود  ــل نب ــه دلی ــذاری، ب ــزون رسمایه گ ــش روز اف و کاه

سیاســت های الزم حایــت از رسمایه گــذاران کشــور 

را پیــش از پیــش درگیــر وابســتگی اقتصــادی ســاخت، 

تجربــه ی فقــدان دســتورکار و نبــود برنامه هــای ســازگار 

بــا رشایــط کشــور از دوران کنفرانــس بــن بــه بعــد و 

ــوده  ــه ب ــر هزین ــیار پ ــتان بس ــرای افغانس ــون ب ــا اکن ت

ــا  ــن فرصت ه ــر ای ــتان بیش ــت افغانس ــرا دول ــت؛ زی اس

و زمینه هــای الزم بــرای آبــادی کشــور را بــه دالیلــی کــه 

نبایــد از دســت مــی داد، از دســت داد. امــروزه پــس از 

نزدیــک بــه بیســت ســال، کشــور مــا تقریبــاً در متامــی 

ــا در ســطح  ــا عــدم رشــد و ی ــا ب حوزه هــای اقتصــادی ی

بســیار پاییــن و نازلــی قــرار دارد، بودجــه ی جــاری 

بــه کمک هــای خارجــی  طــور گســرده  بــه  کشــور 

بــه  رو  شــدت  بــه  جــاری  مصــارف  اســت،  وابســته 

ــال  ــر مج ــافی کم ت ــای انکش ــت، بودجه ه ــش اس افزای

تحقــق پیــدا می کننــد و در بیشــر مــوارد از حجــم 

ــرف  ــی از آن م ــغ اندک ــی مبل ــده، گاه ــته ش آن کاس

می شــود. بــه رسعــت رسمایه هــا بــه خــارج منتقــل 

و  اقتصــادی  مافیــای  گســرده ی  حضــور  می شــود، 

رانت خوارهــا، موجودیــت فســاد و رشــوه، بــه شــکاف 

روز افــزون طبقاتــی انجامیــده و بــه توزیــع ناعادالنــه ی 

زده  دامــن  بــه شــدت  در کشــور  امکانــات  و  ثــروت 

در  دارد،  ادامــه  همچنــان  دشــواری ها  ایــن  اســت؛ 

ــژه  ــه وی ــردم ب ــای م ــن توده ه ــر در بی ــان، فق ــن می ای

حــال  در  تهی دســتان  و  زحمت کشــان  کارگــران، 

شــوک های  افغانســتان  اقتصــاد  اســت،  گســرش 

از  یکــی  کــه  کــرده  تجربــه  را  متعــددی 

ــه  ــل توج ــش قاب ــوک ها کاه ــن ش ــرات ای تأثی

ــر و  ــه ی فق ــردگی دامن ــد و گس ــدرت خری ق

ــد  ــان می ده ــارب نش ــت. تج ــی کاری اس ب

توســعه  کشــورهای  همــه ی  کــه 

مســیر  از  اســتثناء  بــدون  یافتــه، 

تولیــد، خــود را بــه درجــات 

اقتصــادی  رشــد  بــاالی 

رســانیده انــد، تولیــد فقــط 

نیســت،  فیزیکــی  تولیــد 

و  فرهنــگ  علــم،  تولیــد 

خدمــات بــه معنــای عــام 

مثــال،  عنــوان  بــه  چیــن اســت؛ 

کشــوری تولیدمحــور اســت کــه در اوج بحران هــای 

اقتصــاد جهانــی، هشــت تــا ده درصــد رشــد اقتصــادی 

داشــته اســت. کشــورهایی کــه تولیــد را در اولویــت 

کشــورهای  جــزء  عمــا  می دهنــد،  قــرار  خــود  کار 

ــری  ــادی کم ت ــکات اقتص ــتند و مش ــه هس ــعه یافت توس

دارنــد. افغانســتان صاحــب معــادن غنــی و متنــوع، 

ــروی  ــتعدادهای نی ــتعد، اس ــیع و مس ــای وس رسزمین ه

انســانی و جــوان، ظرفیت هــا و پتانســیل های بالقــوه 

بــرای بالفعــل شــدن، مواهــب بومــی و ملــی خــدادادی 

و  اســراتیژیک  موقعیــت جغرافیایــی  دارای  فــراوان، 

حســاس اســت. کــه شــناخت ظرفیت هــای بومــی، 

ایــن  کارگیــری  بــه  بــرای  عملیــات  و  برنامه ریــزی 

ایــن  اقتصــادی  توســعه ی  و  بــرای رشــد  ظرفیت هــا 

کشــور بســیار اهمیــت دارد.

بــا توجــه بــه تجربــه ی ســال های اخیــر، اقتصــاد 

کــه  تصنعــی  اقتصــادی  شــکل گیری  و  افغانســتان 

در ادبیــات اقتصــادی مــا از آن بــه عنــوان اقتصــاد 

مرفــی، اقتصــاد رانتــی، اقتصــاد انحصــار، احتــکار و 

اقتصــاد مافیایــی نیــز یــاد می کنیــم؛ در ایــن اقتصــاد، 

گروه هــای بــه وجــود آمده انــد کــه بــا توســل بــه راه هــای 

نامــروع، بــه ثروت هــای فراوانــی رســیده و همــواره 

منافــع شــخصی خــود را بــه منافــع ملــی ترجیــح داده و 

از آن هــا، بــه عنــوان منفعت جویــان غیرمولــد در اقتصــاد 

ملــی یــاد می شــود، کــه بــرای پایــان بخشــیدن بــه ایــن 

ــر از  ــخه ای مؤثرت ــاید نس ــاد، ش ــامانی ها در اقتص نابس

ــرد. ــز ک ــوان تجوی ــون منی ت ــت قان حاکمی

بــا ایــن حــال، در وضعیــت کنونــی اقتصــاد، کشــورما 

بــه حایــت از تولیــد ملــی داخلــی، جلــب و جــذب 

مــرم  و  جــدی  خارجــی رضورت  رسمایه گذاری هــای 

و  تولیــدی  فعالیت هــای  بایــد  طــرف  یــک  از  دارد. 

تجــاری و حتــا نظــام پولــی و مالــی کشــور بــا نیازهــای 

ناشــی از اجــرای سیاســت های اقتصــادی و پیامدهــای 

ــن  ــف چنی ــا تأس ــه ب ــود ک ــوان ش ــگ و هم خ آن هاهن

ــه  ــد اقتصــاد کشــور را متکــی ب ــی، بای نیســت و از طرف

توان مندی هــا و ظرفیت هــای داخلــی منــود. در ضمــن 

بایــد از تجــارب کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال 

ــه ای،  ــع رسمای ــرد. نیــروی کار، مناب ــز بهــره ب توســعه نی

نــوآوری و خاقیت هــا، نــگاه  و نگرش هــا و نظایــر آن 

ــوند. در  ــگ ش ــا هاهن ــادی م ــات اقتص ــا الزام ــد ب بای

ــواد  ــن م ــت تأمی ــش و اهمی ــد نق ــد، بای ــأله ی تولی مس

ــه روز،  ــای ب ــوژی و فن آوری ه ــتفاده از تکنال ــه، اس اولی

و  اقتصــادی  مبــادالت  نظیــر  مســائلی  و  تجهیــزات 

رسمایــه ای را مــد نظــر داشــت و بــرای آن هــا برنامــه ای 

از  برخــی  بومی ســازی  بــا  کــرد  تــاش  و  تبییــن 

آن هــا، کشــور را بــه سمت وســوی توســعه ســوق داد. 

توان مندی هــای  و  ظرفیت هــا  قابلیت هــا،  افزایــش 

داخــل کشــور و اتــکا بــه آن هــا می توانــد پایه هــای 

هدایــت  کنــد.  مســتحکم تر  را  افغانســتان  اقتصــاد 

صحیــح،  ســمت  بــه  کشــور  رسمایه هــای  و  منابــع 

باعــث  بخش هــا،  باســایر  بــا  هاهنــگ  و  درســت 

خواهــد  مــا  توان مندی هــای  و  ظرفیت هــا  افزایــش 

ــویق  ــرای تش ــم ب ــی می توانی ــط کنون ــا در رشای ــد. م ش

رسمایه گذاری هــای داخلــی خــود، دیــوار محصــوالت 

ــکان  ــی ام ــوالت داخل ــا محص ــم ت ــاال بری ــی را ب گمرک

رشــد پیــدا کننــد. کاهــش نــرخ گمرکــی و بــه 

کار گرفــن بــازار آزاد را نبایــد 

بــه صــورت مطلــق پذیرفــت؛ 

زیــرا باعــث رکــود بــازار داخلــی 

می شــود کــه در نزدیــک بــه دو 

دهــه ی اخیــر چنیــن 

اتفاقــی افتــاد. بــازار 

داخلــی تــوان 

ــا  ــت ب رقاب

کاالهــای 

جــی  ر خا

مــن  نظــر  بــه  نــدارد.  را 

زمــان  در  بــاز  درهــای  سیاســت  

فعلــی، آن هــم بــه پیانــه ی کان، خطایــی 

بــود کــه مهندســین اقتصــاد کشــور انجــام 

دادنــد. دولــت جدیــد بایــد از تجربــه ی 

ســایر کشــورها اســتفاده کــرده و از تجربه ی ســال های 

جدیــد  شــاهرگ های  دریافــت  بــا  و  بیامــوزد  اخیــر 

عایداتــی، بخشــی از کمبودهــای خــود را جــران کنــد. 

»هاجــون چانــگ«، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه کمريــج و 

ــه آرای او  ــا ک ــر م ــان ع ــاد دان ــن اقتص ــروف تری از مع

مــورد اســتقبال گســرده در جهــان قــرار گرفتــه اســت، 

بــه ایــن بــاور اســت کــه آمــوزه ی تجــارت آزاد، افســانه اي 

ــوان  ــته مني ت ــرن گذش ــه ق ــت و در س ــوده اس ــش نب بي

کشــوري را يافــت کــه بــا اســتفاده از ايــن نظريــه، 

بــه توســعه ی اقتصــادي دســت يافتــه باشــد. دولــت 

انگلســتان، امريــکا، فرانســه، کشــورهاي اســکانديناويا، 

جاپــان و کشــورهاي رشق آســيا همگــي از صنايــع خــود 

بــا وضــع تعرفه هــاي ســنگني، مداخلــه  ی دولــت در 

بــازار اعتبــارات، اعطــای سبســایدی ها و... حايــت 

کردنــد؛ البتــه همــه ی کشــورهاي پيرفتــه ی امــروزي از 

همــه ی ايــن ابزارهــا اســتفاده نکردنــد و شــکل حايــت، 

از کشــوري بــه کشــور ديگــر متفــاوت بــوده اســت؛ امــا 

همگــي در حايــت از صنايــع داخــي بــرای کســب 

برتــري در جهــان، بهــره گرفته انــد. چانــگ، ماننــد ســاير 

ــدارد  ــاد ن ــي اعتق ــع داخ ــت از صناي ــداران حاي طرف

کــه فقــط حايــت از صنايــع داخــي مي توانــد بــه 

ــت  ــن حاي ــه اي ــود؛ بلک ــر ش ــادي منج ــعه ی اقتص توس

بايــد توســط دولــت توســعه گرا صــورت گــرد. کارآمــدي 

دولــت، رشط موفقيــت حايــت از صنايــع داخــي اســت 

و حايــت از صنايــع داخــي توســط دولــت ناکارآمــد و 

ــت.  ــي اس ــق عقب ماندگ ــعه و تعمي ــع توس ــد، مان فاس

ــش از  ــعه گرا را بی ــت توس ــک دول ــه رضورت ی ــزی ک چی

پیــش در افغانســتان محســوس تر ســاخته اســت. از 

نظــر چانــگ، هيــچ کشــور پيرفتــه اي، بــدون حايــت 

از صنايــع داخــي بــه توســعه دســت نيافتــه اســت. 

ایــن نوشــتار نیــز بــه ایــن بــاور اســت کــه راه توســعه ی 

افغانســتان، از دل دولــت توســعه گراي حامــي اقتصــاد 

ــم کــه رسدمــداران  ــا همــه آروز داری مــي مي گــذارد،  م

حکومــت چــه امــروز و چــه فــردا بــه ایــن مهــم توجــه الزم 

ــند. ــته باش را داش
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ــزاری، 32  ــتاد م ــالیاد اس ــم س ــه مراس ــته ب ــه ی روز گذش حمل

کشــته و بیــش از 60 زخمــی بــر جــای گذاشــت. حملــه ســاعت 

از  آغــاز شــد. گروهــی  از ظهــر  پیــش  یــازده و 20 دقیقــه ی 

مهاجــان مســلح، غیــر نظامیانــی را کــه در مصــای عبدالعلــی 

ــاری  ــه ب ــد، هــدف گلول ــل جمــع شــده بودن ــزاری در غــرب کاب م

ــد.  ــرار دادن ق

در دوره ی حکومــت محمــدارشف غنــی، ایــن دومیــن بــار اســت 

کــه بــه مراســم تجلیــل از ســالیاد عبدالعلــی مــزاری در غــرب کابل 

حملــه می شــود. ســال گذشــته مراســم بیســت وچهارمین ســالیاد 

آقــای مــزاری، هــدف حملــه ی راکتــی قــرار گرفــت. در آن حملــه، 

ــف  ــه محمدحنی ــان از جمل ــد افغ ــت گران ارش ــاری از سیاس ش

ــت  ــده داش ــه عه ــی را ب ــت انتخابات ــک تک ــت ی ــه ریاس ــر ک امت

نیــز، اشــراک کــرده بودنــد. در حملــه بــه آن مراســم کــه از ســوی 

محمــد محقــق برگــزار شــده بــود، چنــد نفــر زخمــی شــدند. 

امســال امــا حملــه متفــاوت، پیچیــده و بــه شــدت خونبــار بــود. 

طالبــان در هــان ابتــدای حملــه، رفــع مســؤولیت کــرده و گفتنــد 

کــه حملــه ی دیــروز، بــه آن هــا ارتبــاط نــدارد. گروهــی کــه اکنــون 

بــا حکومــت در جنــگ اســت و از ســویی هــم قــرار اســت بــا طــرف 

افغانســتان بــرای ختــم جنــگ گفت وگــو کننــد. 

گــروه داعــش کــه بیشــر مســؤولیت حمله هــا در غــرب کابــل 

ــد و  ــده ان ــا درآم ــتان از پ ــز در افغانس ــت نی ــده می گرف ــه عه را ب

حتــا احتــال ایــن کــه حملــه را آن هــا ســازماندهی کــرده باشــند، 

ــتی  ــار تروریس ــه ی خونب ــن حمل ــت ای ــا پش ــدارد؛ ام ــود ن ــز وج نی

کی هــا قــرار دارنــد و چــرا ایــن مراســم کــه در آن بیشــر مخالفــان 

حکومــت آقــای غنــی حضــور داشــتند مــورد حملــه قــرار گرفــت؟

ــان  ــان طالب ــح می ــای صل ــاز گفت وگوه ــه آغ ــار روز ب ــا چه تنه

ــا  ــه ب ــای ک ــت. گفت وگوه ــده اس ــتان باقــی مان ــت افغانس و دول

مشــکات گســرده از جملــه اختــاف نظــر بــر رس تشــکیل هیــات 

ــان،  ــا طالب ــگ ب ــدای از جن ــت. ج ــه رو اس ــتان، روب ــت افغانس دول

اکنــون یــک جنــگ متــام عیــار میــان ارگ و کاخ ســپیدار در جریان 

اســت و هــر دو طــرف قــرار اســت حکومت هــای خــود شــان را 

ــه ی مداخــات کشــورهای  ــی کــه زمین ــد. اختافات تشــکیل بدهن

ــران، هنــد و پاکســتان را افزایــش داده اســت.  ــه ای منطقــه از جمل

ــه  ــرف هم ــک ط ــت. از ی ــده اس ــیار پیچی ــون بس ــت اکن وضعی

خــواب صلــح را مــی بیننــد و در آرزوی ختــم جنــگ انــد و از ســوی 

ــان  ــه ای جری ــه ی بی رحان ــه گون ــان ب ــر نظامی دیگــر، کشــتار غی

ــازد.  ــی س ــر م ــردم بیش ــان م ــرس را در می ــاق ت ــن اتف دارد و ای

ــر  ــتار غی ــه ی کش ــل ادام ــه عوام ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اساس مش

نظامیــان هنــوز مشــخص نیســت و هیــچ گروهــی هــم مســؤولیت 

ایــن وضعیــت را بــه عهــده منی گیــرد. همیــن ابهــام در واقــع 

وضعیــت را پیچیده تــر ســاخته اســت و دوام ایــن وضعیــت، جنــگ 

می ســازد.  خطرناک تــر  را 

قــدر مســلم ایــن اســت کــه هــر گروهــی می توانــد در رشایــط 

ــه ی روز گذشــته باشــد؛ امــا دســت داشــن  کنونــی، پشــت حمل

ــر اســت. گــروه اول  ــداد کمــی برجســته ت ــن روی ســه گــروه در ای

کســانی کــه مخالفــان صلــح در افغانســتان هســتند. ایــن دســته 

ــد، چــون  ــان بیای ــه می ــح ب ــد کــه اگــر در افغانســتان صل می دانن

ــان را  ــع ش ــت، مناف ــگ اس ــه ی جن ــان در ادام ــارت ش ــع و تج نف

ــه راه  ــدام ب ــه اق ــال دارد ک ــن احت ــا برای ــد؛ بن ــت می دهن از دس

انــدازی چنیــن حمله هایــی بکننــد. همــه چیــز بــرای ایــن گــروه 

ــا پیــش مرگه هــای  ــه ت ــزات گرفت ــاح و تجهی فراهــم اســت، از س

عاشــق کشــتار مــردم و غیــر نظامیــان. ایــن گــروه، هــم در داخــل 

ــند.  ــرون باش ــد در بی ــم می توانن ــتند و ه ــتان هس افغانس

گــروه دومــی، کشــورهای منطقــه بــه ویــژه ایــران، هنــد و 

پاکســتان مــی تواننــد باشــند. ایــران در تــاش اســت کــه پــروژه ی 

صلــح امریکایــی را نــاکام بســازد تــا انتقــام مشــکاتی را کــه امریکا 

بــرای ایــن کشــور بــه میــان آورده اســت بگیــرد. پاکســتان ســال ها 

ــع  ــکل دارد و مناف ــتان مش ــح در افغانس ــدن صل ــا آم ــه ب ــت ک اس

ایــن کشــور در تــداوم جنــگ در ایــن کشــور نهفتــه اســت. هنــد 

نگــران ایــن اســت کــه پاکســتان در پــروژه ی جدیــد صلــح امریــکا 

بــا طالبــان کــه اگــر بــه نتیجــه برســد، پیشــتاز میــدان باشــد. بنــا 

برایــن، مخالــف صلحــی اســت کــه پاکســتان در آن بســیار نقــش 

برجســته دارد. 

گــروه ســومی هــم نارضیــان طالبــان انــد کــه از توافــق صلــح 

هیــات قطــر بــا امریــکا نــاراض انــد. ایــن گــروه بــه راحتــی 

می تواننــد شــکار ایــران و هنــد شــوند و در افغانســتان بــرای 

منافــع ایــن دو کشــور آدم بکشــند. 

از ســویی هم حملــه ی روز گذشــته ســبب شــد کــه بســیاری ها 

در شــبکه های اجتاعــی، بــه صــورت بســیار واضــح حکومــت 

ــد کــه  را مقــر اصلــی بداننــد. بســیاری از ایــن افــراد نوشــته ان

ــان  ــذف مخالف ــرای ح ــت ب ــوی حکوم ــته از س ــه ی روز گذش حمل

ــور  ــم حض ــن مراس ــه در ای ــود ک ــده ب ــدازی ش ــی اش راه ان سیاس

داشــتند. هرچنــد حکومــت ایــن حملــه را جنایــت جنگــی خوانــد. 

وضعیــت پیچیــده اســت. حمله هــای از ایــن دســت، اوضــاع را 

پیچیده تــر می ســازد. بهــر اســت کــه نیروهــای امنیتــی بــا توجــه 

بــه حساســیت ایــن مســأله کــه بــا افزایــش تلفــات حســاس تر نیــز 

ــایی  ــات، شناس ــار تلف ــی را از ش ــزارش دقیق ــه زودی گ ــد، ب ش

گروه هــای کــه پشــت ایــن رویــداد بودنــد و همیــن گونــه چگونگــی 

ــدت  ــه ش ــه ب ــل ک ــن مح ــا ای ــتی ت ــروه تروریس ــن گ ــیدن ای رس

حفاظــت می شــد، بــرای مــردم ارائــه بدارنــد؛ زیــرا تعلــل در روشــن 

ســاخن همــه جانبــه ای ایــن رویــداد، ممکــن اســت کــه بــه آغــاز 

یــک قصــه ی دیگــر منجــر شــود. 

نامعلــوم مانــدن عوامــل ایــن حملــه یــک نتیجــه ی بســیار 

ــن اســت کــه بی اعتــادی کــه خطــر بزرگــی  واضــح دارد و آن ای

در افغانســتان اســت، میــان گروه هــای مختلــف بیشــر می شــود 

داخلــی،  بی اتفاقی هــای  و  بی اعتادی هــا  شــدن  بیشــر  و 

هــم ســد راه صلــح می شــود و هــم احتــال ایجــاد زمینــه ی 

جنــگ داخلــی را بیشــر می کنــد و ایــن بــرای افغانســتان بســیار 

ــت.  ــاک اس خطرن

روز یادداشت 

حمله ی مرگبار مشکوک؛
 چه کسی پشت حمله ی 

روز گذشته ی کابل است؟ 

نثار احمد بارز

تجربه ی ناکام اقتصاد افغانستان در دو دهه ی گذشته

به رسعت رسمایه ها به 

خارج منتقل می شود، 

حضور گسرتده ی مافیای 

اقتصادی و رانت خوارها، 

موجودیت فساد و رشوه، 

به شکاف روز افزون 

طبقاتی انجامیده و به 

توزیع ناعادالنه ی ثروت 

و امکانات در کشور 

به شدت دامن زده 

است؛ این دشواری ها 

همچنان ادامه دارد، در 

این میان، فقر در بین 

توده های مردم به ویژه 

کارگران، زحمت کشان 

و تهی دستان در حال 

گسرتش است، اقتصاد 

افغانستان شوک های 

متعددی را تجربه کرده 

که یکی از تأثیرات این 

شوک ها کاهش قابل توجه 

قدرت خرید و گسرتدگی 

دامنه ی فقر و بی کاری 

است.

اخیر،  سال های  تجربه ی  به  توجه  با 

شکل گیری  و  افغانستان  اقتصاد 

اقتصادی تصنعی که در ادبیات اقتصادی 

ما از آن به عنوان اقتصاد مرصفی، اقتصاد 

رانتی، اقتصاد انحصار، احتکار و اقتصاد 

مافیایی نیز یاد می کنیم؛ در این اقتصاد، 

گروه های به وجود آمده اند که با توسل به 

راه های نامرشوع، به ثروت های فراوانی 

خود  شخصی  منافع  همواره  و  رسیده 

را به منافع ملی ترجیح داده و از آن ها، 

در  غیرمولد  منفعت جویان  عنوان  به 

اقتصاد ملی یاد می شود، که برای پایان 

بخشیدن به این نابسامانی ها در اقتصاد، 

شاید نسخه ای مؤثرتر از حاکمیت قانون 

کرد. تجویز  منی توان 
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ــان  ــته ی ج ــر«، نوش ــی هیتل ــره ی واقع ــاب »چه ــه ی کت در ضمیم

تولنــد بــا ترجمــه و تلخیــص محمــد بامــداد آمــده اســت کــه »آدولــف 

دوم  در  کــه  نطق هایــش  از  یکــی  در  آملان نــازی  رهــر  هیتلــر«، 

ــه اســت: »اصــل  ــراد شــده، چنیــن گفت ــخ ای ــل ۱927 و در مونی اپری

تســاوی حقــوق و برابــری نژادهــا و اقــوام مختلــف بــا یک دیگــر، حــرف 

ــژاد  ــا فرهنــگ و یــک ن ــت ب ــوان یــک مل ــه می ت ــاوه ای اســت. چگون ی

ــا نیمــه  میمون هــای  افریقایــی )ســیاه  اصیــل )آملان هــای نــازی( را ب

ــرار داد؟« ــف ق ــک ردی پوســتان(، در ی

آملــان  جامعــه ی  می گــذرد،  زمــان  آن  از  دهه هــا  کــه  حــاال 

و  اســت  روبــه رو  نژاد پرســتی  یــا  راسیســم  پدیــده ی  بــا  هنــوز 

اکــرث آملانی هــا آن را یــک بیــاری و مشــکل بــزرگ می داننــد. 

مرکــز پژوهشــی »انفراتســت- دی مــپ« مدت هــا پیــش در یــک 

ــد  ــه 64درص ــت ک ــه اس ــد«، گفت ــی ترن ــام »جرمن ــه ن ــنجی ب نظرس

مــردم ایــن کشــور، نژادپرســتی را مشــکل بزرگ تــر از مســأله ی 

می داننــد. پناهجویــان 

حــدود بیســت ســال پیــش، بــرادرم از هــواداران رسســخت بایــرن 

ــا  ــه آملان ه ــود ک ــن ب ــم ای ــم ه ــف آن. دلیل ــن مخال ــود و م ــخ ب مونی

نژادپرســت انــد؛ او امــا ایــن را بــاور نداشــت و هم چنــان دل باختــه ی 

ــرد و  ــان ب ــه آمل ــر او را ب ــت تقدی ــه دس ــن ک ــا ای ــود ت ــا ب باواریایی ه

فقــط بــا عبــور از آن جــا، دســت از طــرف داری بایــرن شســت و هــوادار 

بارســلونا شــد.

ــدر در  ــرن آنق ــواداران بای ــم، ه ــخ و هوفن های ــرن مونی ــازی بای در ب

ــم(  ــگاه هوفن های ــس باش ــاپ«، )ریی ــار ه ــه »دیت ــف ب ــه ی حری خان

توهیــن کردنــد و شــعار دادنــد کــه داور بــازی براســاس قوانیــن 

ــا  ــاپ« آن ه ــدا »ه ــه بع ــاگرانی ک ــرد. متاش ــل ک ــازی را تعطی ــا، ب فیف

را احمــق خطــاب کــرده اســت. بــا وجــودی کــه جامعــه ی آملــان 

ــادی داشــته  ــرات زی ــی، تغیی ــر و جنــگ جهان ــه دوران هیتل نســبت ب

و بــه رسعــت در جــاده ی پیرفــت حرکــت کــرده اســت؛ امــا آبشــخور 

ریشــه های راســیزم در ایــن کشــور، باورهــای برتــری طلبانــه ی نــژادی 

و ایدئولــوژی نازی هــا اســت.  

ایدئولوژی و سیاست های نازی

ــد.  ــه می ش ــتی تغذی ــژاد پرس ــا ن ــا ب ــت  نازی ه ــوژی و سیاس ایدئول

ــد  ــیم می کردن ــر تقس ــژاد برت ــت و ن ــای پس ــه نژاده ــان را ب ــا جه آن ه

ــت   ــر در رقاب ــا یک دیگ ــر ب ــورداری بیش ــا و برخ ــظ بق ــرای حف ــه ب ک

اســتند. نژادپرســتان بــاور دارنــد کــه خصوصیــات ذاتــی و ارثــی، بــه 

ــی کــه  ــد؛ در حال ــن می کن ــار انســان را تعیی ــه ی بیولوژیکــی رفت گون

نــژاد اســتوار بــر خصوصیــات بیولوژیــک نیســت کــه طبقه بنــدی 

ــتانه، ارزش  ــای نژادپرس ــاس معیاره ــر اس ــت. ب ــا اس ــی گروه ه فرهنگ

افــراد بــه فردیــت آن هــا نــه کــه بــه عضویــت شــان در »ملتــی کــه بــر 

ــه اســت« بســتگی دارد.  ــژادی شــکل گرفت ــت جمعــی- ن ــای هوی مبن

ــای »اس اس«، اداره ی  ــازی، نیروه ــان ن ــن، در دوران آمل ــرای همی ب

نــژاد و ســاماندهی نــژادی تأســیس کردنــد تــا تفاوت هــای بیولوژیکــی 

انســان ها را بــا دالیــل دروغیــن بدســت آورنــد. آن هــا انســان های 

زیــادی را کشــتند کــه مثــا قــد، انــدام و یــا ظاهــر شــان شــبیه 

ــه  ــت ب ــه هولوکاس ــود ک ــوژی ب ــن ایدئول ــا همی ــد. ب ــا نبودن آملانی ه

وجــود آمــد و نزدیــک بــه یــازده میلیــون نفــر دســته جمعی کشــته یــا 

ــدند. ــوزانده ش س

جنجال و بلوای بازی بایرن- هوفن هایم

کــه  بایــرن  انــدک  هــواداران  هوفن هایــم،  بایــرن-  بــازی  در 

۱0 درصــد ورزش گاه را در اختیــار داشــتند، از هــان رشوع بــازی 

ــه  ــته ها، ب ــت نوش ــان دادن دس ــرن و نش ــب ب ــعار، نص ــا رس دادن ش ب

دیتــار هــاپ رییــس باشــگاه حریــف توهیــن کردنــد. در نیمــه ی 

دوم کــه نتیجــه 0-6 بــه ســود بایــرن بــود، داور و اعضــای بایــرن 

از متاشــاگران خواســتند، غائلــه را ختــم کننــد؛ امــا متاشــاگران 

ــازی را قطــع کــرد و  ــا، ب ــر اســاس قوانیــن فیف ــد. داور ب گــوش ندادن

ــود،  ــده ب ــان مان ــه پای ــه ب ــی کــه بیــش از ده دقیق ــان در حال بازی کن

بــرای دقایقــی زمیــن مســابقه را تــرک کردنــد. آن هــا دوبــاره برگشــتند؛ 

امــا بیــش از ده دقیقــه، بــه جــای آن کــه مســابقه دهنــد، در زمیــن بــا 

ــس  ــم از ریی ــر دو تی ــان ه ــان، بازی کن ــاس کاری و در پای ــر پ یک دیگ

باشــگاه هوفن هایــم دل جــوی کردنــد.

چرا متاشاگران بایرن »هوپ« را دوست ندارند؟

طــرف داران فوتبــال در آملــان معتقدنــد کــه بایــد هــواداران بیــش 

ــهام  ــند و س ــته باش ــار داش ــگاه ها را در اختی ــهام باش ــی از س از نیم

هیــچ رسمایه گــذاری نبایــد بیــش از 49درصــد باشــد کــه ایــن قانــون 

ــب  ــد. جال ــدق منی کن ــم ص ــگاه هوفن های ــوپ« و باش ــاره ی »ه در ب

اســت کــه هــوپ یکــی از حامیــان مالــی بایــرن هــم اســت؛ امــا 

ــاخ  ــرن او را شــیاد می داننــد، هــواداران مونــش گادب طــرف داران بای

ــه  ــز از او ب ــد نی ــرف داران دورمتون ــد و ط ــرگ کردن ــه م ــد ب او را تهدی

ــی  ــه حام ــت ک ــال اس ــه 30 س ــک ب ــوپ نزدی ــد. ه ــر ان ــدت متنف ش

مالــی هوفن هایــم اســت و قوانیــن آملــان می گویــد، هــر کســی اگــر 

بیــش از 20 ســال حامــی مالــی باشــگاهی باشــد، می توانــد بیــش از 

ــار داشــته باشــد. در واقــع هــواداران  49درصــد ســهام آن را در اختی

دوســت دارنــد کــه ســهام داران بیشــر بایــد بــه فکــر رشــد و پیرفــت 

ــوپ روح  ــه ه ــد ک ــا می گوین ــودآوری. آن ه ــه س ــند، ن ــگاه ها باش باش

فوتبــال را کشــته و فقــط بــه ســود و منفعــت شــخصی فکــر می کنــد؛ 

نــه فوتبــال! دلیــل اصلــی مخالفــت هــواداران بــا رییــس هوفن هایــم 

همیــن اســت.

پول یا اخالق

اصــوال هــواداران فوتبــال دو نــوع نــگاه بــه فوتبــال دارنــد. فوتبــال 

ــا  ــت در آن تنه ــنجش موفقی ــری و س ــور اندازه گی ــه مح ــدی ک تک بُع

یــک چیــز و آن دنبــال گل بــودن اســت.

دیگــری نــگاه چنــد بعــدی که بــه غیــر از گل، لــذت زیبایی شــناختی 

حاصــل از روش هــای بــازی، رعایــت اخــاق، جوان مــردی و روح فوتبــال 

را شــامل اســت. اگــر نــگاه شــا بــه فوتبــال تک بعــدی باشــد، هــم کار 

تــان آســان اســت و هــم تکلیــف تــان زودتــر بــا بــازی مشــخص می شــود، 

ــش  ــن بخ ــن مهم تری ــت، ای ــورده اس ــا گل خ ــت ی ــان گل زده اس ــم  ت تی

ماجــرا اســت؛ امــا اگــر طــرف دار فوتبــال چنــد بعــدی باشــید، بــه غیــر 

ــه  ــت ک ــد و آن گاه اس ــن بری ــر ذره بی ــد زی ــا را بای ــیار چیزه از گل، بس

خواهیــد گفــت، زیبــا بــازی کــردن و حفــظ زیبایی هــا در فوتبــال مثــل 

ــت ادب و اخــاق، حفــظ شــخصیت و کرامــت  ــال چشــم نواز، رعای فوتب

انســانی حریــف اخاقــا بهر اســت و نبایــد فــدای نتیجه گرایــی و فوتبال 

تک بعــدی شــود. آن وقــت اســت کــه شــا طــرف دار تیــم و بازی کنانــی 

خواهیــد بــود کــه هــم زیبایــی را بــه کــال می رســانند و هــم بــا حــرکات 

موذیانــه بــه روح فوتبــال آســیب منی زننــد. 

اگــر حرکــت داور مســابقه و بازی کنــان بایــرن، در راســتای اخــاق 

و جوان مــردی تحلیــل شــود، آن ده دقیقــه ی آخــر بــازی بایــرن- 

هوفن هایــم، درخشــان ترین منایــش فوتبــال در کل تاریــخ اســت. 

منایشــی کــه بیــش از هــزاران گل و جــام مــی ارزد، بازگشــت شــکوه و 

جوان مــردی بــه فوتبــال و مهم تــر از آن بــه ورزش کــه منی تــوان ارزش 

ــن ســؤال وجــود  ــا هیــچ چیــزی مقایســه کــرد؛ امــا همــواره ای آن را ب

دارد کــه چــرا علیــه نژادپرســتی در فوتبــال، توهیــن، دشــنام، تحقیــر 

و انداخــن کیلــه بــه طــرف سیاه پوســتان در ورزش گاه هــای اروپــا بــه 

ــی انجــام منی شــود؟ ــن حرکت خصــوص آملــان، چنی

چــرا زمانــی کــه بــه ســوی »دنــی آلــوز« در یکــی از بازی هــا کیلــه 

انداختنــد و او آن را پوســت کــرد و خــورد، بــازی تعطیــل نشــد؟ 

مشــکل اساســی، ایــن برخــورد و نــگاه دوگانــه در فوتبــال اســت. 

ــژادی و توهیــن  ــر ن ــه تنهــا فحــش اســت کــه تحقی ــه ن انداخــن کیل

بــه کرامــت انســانی بازی کنــان ســیاه پوســت اســت؛ امــا تــا حــاال در 

ــه  ــازی را تــرک نکــرده و هیــچ دو تیمــی ب ــا هیــچ تیمــی زمیــن ب اروپ

رســم اعــراض و بــرای حفــظ روح جوان مــردی و ارزش هــا، در جریــان 

ــگاهی  ــچ باش ــته و هی ــی نداش ــاس کاری منایش ــر پ ــا یک دیگ ــازی ب ب

علیــه متاشــاگران خــودی قــرار نگرفتــه اســت، مگــر در بــازی بایــرن و 

ــه رعایــت  ــم کــه بســیاری آن را بیشــر از آن کــه معطــوف ب هوفن های

اخــاق در فوتبــال بداننــد، بــه خاطــر پــول دار بــودن »دیتــار هــاپ« 

ــاده  ــاق افت ــا اتف ــت. باره ــت اس ــفید پوس ــی و س ــه آملان ــد ک می دانن

ــان ورزش گاه  ــا چشــم های گری ــان ســیاه  پوســت ب اســت کــه بازی کن

ــک روز  ــه ی ــاال ک ــت، ح ــاده اس ــی نیفت ــا اتفاق ــد؛ ام ــرده ان ــرک ک را ت

ــازی تعطیــل می شــود.  ــه یــک سفیدپوســت توهیــن شــده اســت، ب ب

ــی  ــم مل ــی تی ــر آملان ــان غی ــا بازی کن ــوز ب ــال آملــان هن مشــکل فوتب

ایــن کشــور مثــل مســوت اوزیــل، ســامی خدیــرا و... روشــن نیســت و 

داد متــام آن هــا را در آورده اســت. بازی کنانــی کــه متــام تقصیرهــای 

حــذف آملــان از جــام جهانــی بــه گــردن آن هــا انداختــه و متهم شــدند 

کــه چــون خــون آملانــی در رگ های شــان جریــان نــدارد، بــه انــدازه ی 

کافــی تــاش نکرده انــد. اوزیــل بارهــا و بارهــا سیســتم فوتبــال آملــان 

ــه ی  ــکل جامع ــت. مش ــرده اس ــم ک ــتی مته ــض و نژادپرس ــه تبعی را ب

ــرای  ــت. ب ــده اس ــع نش ــی رف ــر آملان ــن غی ــا مهاجری ــوز ب ــان هن آمل

همیــن، روزگاری »آنــگا مــرکل«، صــدر اعظــم ایــن کشــور در اجــاس 

ــهروندان دارای  ــود، ش ــته ب ــردم خواس ــی از م ــام اجتاع ــژه ی ادغ وی

ــه عنــوان شــهروندان آن  ــز ب ریشــه ی مهاجــرت و رنگیــن پوســت را نی

کشــور بپذیرنــد.

نژاد پرست ترین کشورهای دنیا

بحــث نژادپرســتی و تعییــن نژادپرســت تریــن کشــورهای دنیــا نیــز 

کامــا سیاســی اســت و هــر کشــوری بنــا بــر مؤلفه هــا و ارزش  گــذاری 

خــود بــه نژادپرســتی پرداختــه و آمارهــای متفاوتــی در دنیــا وجــود دارد.

شــاخص  تعییــن  بــرای  پســت«،  »واشــنگن  روزنامــه ی  مثــا 

نژادپرســتی بــه رساغ شــناخت ارزش هــای جهانــی رفتــه و گفتــه 

اســت کــه ایــن امــر بــا میــزان بردبــاری و گذشــت ســاکنین بــا افــرادی 

ــا  ــت؛ ام ــنجش اس ــل س ــور قاب ــون در یــک کش ــای گوناگ ــا نژاده ب

ــا  ــد. مث ــه ان ــر گرفت ــری را در نظ ــاخص های دیگ ــر و ش ــران نظ دیگ

ــت  ــا دوس ــه آن ه ــد ک ــیده بودن ــردم پرس ــویدنی از م ــران س پژوهش گ

ــر  ــد. ب ــی کنن ــان زندگ ــایگی ش ــرادی در همس ــوع اف ــه ن ــد، چ دارن

ــتانی ها  ــا، هندوس ــور دنی ــتاد کش ــنجی در هش ــر س ــن نظ ــاس ای اس

نژادپرســت تریــن مــردم دنیــا تشــخیص شــده بــود و پــس از آن 

کشــورهای ایــران و نیجریــه بودنــد.

ایرانی هــا معتقدنــد کــه امریــکا، عربســتان، بریتانیــا، جاپــان، 

آملــان و ارسائیــل بــه ترتیــب نژادپرســت تریــن کشــورهای دنیــا 

اســتند؛ امــا واقعیــت آن اســت کــه در فوتبــال امــروز دنیــا بــه خصــوص 

ــارزه  ــی اســت و ســال ها مب ــوت خــود باق ــه ق ــا، نژادپرســتی ب در اروپ

ــن کــه کجــا  ــوده اســت. ای ــاد نتیجــه بخــش نب ــه آن، زی و تــاش علی

ــام  ــل مت ــود، مث ــوش ش ــا فرام ــد و کج ــن باش ــر ذره بی ــتی زی نژادپرس

ــی  ــادی و نزدیک ــی، اقتص ــدرت سیاس ــه ق ــن، ب ــره ی زمی ــبات ک مناس

ــه  ــن ک ــط و ای ــی مرتب ــدرت جهان ــده و ق ــرل کنن ــع کن ــا مراج اش ب

ــد  ــد آم ــی خواه ــه کس ــر چ ــزی گی ــه چی ــتی چ ــا نژادپرس ــارزه ب از مب

ــت! ــته اس وابس

ــه حقیقــت، هنــوز هــم از نظــر  ــا نژادپرســتی و رســیدن ب مبــارزه ب

مفهومــی بــا دوران هــای دور تغییــر زیــادی نکــرده، فقــط ابــزار و 

نحــوه ی تبلیغاتــی و رویاروی هــا فــرق کــرده اســت. 

ــه فرجــام  ــر ب ــرد مــن« هیتل ــاب »ن ــا متنــی از کت ــب را ب ــن مطل ای

ــارت  ــه عب ــد، ب ــق می کن ــاد ح ــه ایج ــت ک ــدرت اس ــا ق ــرم، »تنه می ب

ــا کســی اســت کــه قــدرت دارد.« دیگــر، حــق ب

حق وجود ندارد؛ 4
حق با کسی است که زور بیشتری دارد

نعمت رحیمی

نویسنده

در بازی بایرن مونیخ و 

هوفن هایم، هواداران 

بایرن آنقدر در خانه ی 

حریف به »دیتامر 

هاپ«، )رییس باشگاه 

هوفن هایم( توهین کردند 

و شعار دادند که داور 

بازی براساس قوانین 

فیفا، بازی را تعطیل 

کرد. متاشاگرانی که بعدا 

»هاپ« آن ها را احمق 

خطاب کرده است. با 

وجودی که جامعه ی آملان 

نسبت به دوران هیتلر و 

جنگ جهانی، تغییرات 

زیادی داشته و به رسعت 

در جاده ی پیرشفت حرکت 

کرده است؛ اما آبشخور 

ریشه های راسیزم در 

این کشور، باورهای 

برتری طلبانه ی نژادی و 

ایدئولوژی نازی ها است.  

اگر حرکت داور مسابقه 

و بازی کنان بایرن، 

در راستای اخالق و 

جوان مردی تحلیل شود، 

آن ده دقیقه ی آخر بازی 

بایرن- هوفن هایم، 

درخشان ترین منایش 

فوتبال در کل تاریخ 

است. منایشی که بیش 

از هزاران گل و جام 

می ارزد، بازگشت شکوه 

و جوان مردی به فوتبال 

و مهم تر از آن به ورزش 

که منی توان ارزش آن 

را با هیچ چیزی مقایسه 

کرد؛ اما همواره این 

سؤال وجود دارد که چرا 

علیه نژادپرستی در 

فوتبال، توهین، دشنام، 

تحقیر و انداخنت کیله 

به طرف سیاه پوستان 

در ورزش گاه های اروپا 

به خصوص آملان، چنین 

حرکتی انجام منی شود؟
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صبح کابل: در ابتدا از خودتان بگویید؟

ســهراب ســیرت: ایــن پرســش شــا مــرا بــه یــاد 

ــته  ــش نوش ــال پی ــد س ــه چن ــم ک ــی از غزل های یک

گونــه رشوع  ایــن  کــه  غزلــی  انداخــت.  بــودم، 

چیســتم  بگویــم،  خــود  از  خواســتی  می شــود: 

غیــر از همیــن/ بــار بــر دوش زمــان و بــار بــر دوش 

زمیــن... همیشــه احســاس می کنــم اگــر ننویســم 

زمــان ســنگین تر  و  زمیــن  بــر دوش  نخوانــم،   و 

انســان  نیســت.  ایــن شکسته نفســی  می شــوم. 

ــود در  ــردن خ ــت ک ــای ثاب ــه در تق ــاید همیش ش

ایــن جهــان اســت و در پــی تراشــیدن معنایــی 

ــته ی  ــل، وابس ــن دلی ــه همی ــتی اش و ب ــرای هس ب

نفرین هــا و آفرین هــا شــده اســت، نفرینــی کــه 

می خواهــد  کــه  آفرینــی  و  بدهــد  می خواهــد 

تراکــم  نباشــد،  چنیــن  اگــر  کنــد.  دریافــت 

شــاید  »حقیقــت«،  و  می بلعــد  را  آدم  بیهودگــی 

خیلــی ترســناک تر از آن باشــد کــه تصــورش را 

از خــود گفــن کار آســانی نیســت.  می کنیــم. 

دیگــران را منی دانــم؛ ولــی مــن آن چیــزی نیســتم 

شــبکه های  پســت    عکــس،  مصاحبــه ،   در  کــه 

ــن از  ــرای م ــوم. ب ــده می ش ــی دیده/خوان اجتاع

خــود گفــن، نوشــن اســت و هــر آنچــه دربــاره ی 

مــن هــر کســی بخواهــد بدانــد بــه شــعرهایی کــه 

ــد. ــه کن ــته ام مراجع نوش

صبح کابل: چطور شد که شعر را برگزیدید؟

پــر  داستانی ســت  »یکــی  ســیرت:  ســهراب 

بحــران  نوجوانــی دچــار  در  مــن  آب چشــم«... 

شــدیدی شــدم. از یــک مبلــغ مذهبــی شــنیده 

ــح از صــدق دل  ــا صب ــدر ت ــودم کــه اگــر شــب ق ب

عبــادت و گریــه کنــی، گروهــی از فرشــتگان از 

ــند  ــت را می پرس ــو آرزوهای ــد و از ت ــان می  آین آس

ــال  ــدر س ــب ق ــوند. ش ــرآورده می ش ــا ب و آن آرزوه

ــا دل  ــتم،  ب ــال داش ــانزده س ــدود ش ــه ح ۱3۸۵ ک

پــاک بــه مســجدی رفتــم و تــا صبــح در کنــار 

امــام گریــه و عبــادت کــردم. ســپیده دم رســید؛ 

بــا متــام  امــا از فرشــتگان خــری نبــود. مــن 

ــودم،  ــرده ب ــادت ک ــت عب ــا و معصومی ــدق، صف ص

شــاید هیــچ اگــر بــرای تنهــا کســی کــه فرشــتگان 

می آمــد، مــن بــودم. ســحری را هــم ماهــا خــورده 

و متــام کــرده بودنــد و مــن چنــان ناامیــد و چنــان 

رسخــورده شــده بــودم کــه منی توانــم رشحــش 

ــه شــدت گرســنه  ــر و ب ــای درازت دهــم. دســت از پ

بــه خانــه برگشــتم. می دانــم تصــور و برداشــت مــن 

از حــرف آن مبلــغ خیلــی کودکانــه و خــام بــود؛ امــا 

منی دانــم چــرا صــد در صــد حرفــش را بــاور کــرده 

بــودم. چنیــن بــود کــه دچــار یــک نومیــدی بســیار 

حــاد شــدم و دیگــر اتکایــی بــرای زندگــی نداشــتم. 

را  هســتی ام  و  زندگــی ام  کــه  نداشــتم  چیــزی 

ــه ای  ــه کتابخان توجیــه کنــد. فــردای هــان روز، ب

رس زدم و اتفاقــی از قفســه ، دیــوان فــروغ فرخــزاد 

ــوی زندگــی  ــان ب را برداشــتم. شــعرهای فــروغ چن

پیــدا  را  کــردم گم شــده ام  فکــر  کــه  می دادنــد 

کــردم. بهانــه ی بــرای بــودن پیــدا شــده بــود. شــعر 

و در نهایــت ادبیــات، ادامــه ی زندگــی مــرا توجیــه 

ــات داد.  ــرا نج ــرد و م ک

صبــح کابــل: چــرا پــس از چــاپ دو ســه کتــاب، 

اکــرث شــاعران افغانســتان خامــوش می شــوند؟

در  کــه  نیســتم  مطمــنئ  ســیرت:  ســهراب 

ــی  ــل مختلف ــا دالی ــد؛ ام ــن باش ــوارد چنی ــرث م اک

از  پــس  کاری شــاعر  کــم  بــه  منجــر  می توانــد 

چــاپ مجموعه هایــی از شــعر شــود. فکــر کنــم 

حــرف نــو گفــن در شــعر ســخت شــده اســت. 

برخــی شــاعران وقتــی دو ســه مجموعــه ای چــاپ 

کــه  ایــن  و  می شــوند  ســخت گیرتر  می کننــد، 

ــه  ــند ک ــته باش ــع داش ــان توق ــود ش ــن از خ ممک

ــی  ــای قبل ــطح کاره ــا در س ــا حت ــل ی ــر از قب به

اش بنویســند؛ بــه ایــن دلیــل، بــه ســادگی دســت 

بــه قلــم منی برنــد. ایــن وســواس البتــه در کار 

ادبــی خیلــی خــوب اســت. ایــن کــه پــس از مدتــی 

ــه جــای  بنویســی و خــوب بنویســی بهــر اســت ب

ایــن کــه هــر روز، شــعر جدیــدی بنویســی و حــرف 

جدیــدی بــرای گفــن نداشــته باشــی. شــبکه های 

اجتاعــی، امــروزه فضــا را طــوری بــرای همــه مهیــا 

ــار  کــرده اســت کــه هــر کســی رســانه ای در اختی

کــه  شــاعرانی  بــه  می توانــد  فضــا  ایــن  دارد. 

مخاطبــان زیــادی دارنــد و بیشــر مخاطبــان هــم 

کار شــان را در ســطح فقــط می خواننــد و هــزاران 

ــنگینی  ــه ی س ــد، صدم ــت می کنن ــین دریاف تحس

ایــن شــاعران را هــم ســطحی  وارد کنــد و کار 

بســازد. یکــی از دالیــل دیگــر کــه باعــث می شــود 

ــوش  ــعر خام ــه ی ش ــاپ مجموع ــس از چ ــاعر پ ش

شــود و دیگــر نتوانــد بنویســد، اشــباع شــدن شــاعر 

اســت. ایــن بزرگ تریــن صدمــه را بــه کار یــک 

ــا  ــاعر ی ــه ش ــد. در روزی ک ــاق وارد می کن آدم خ

هرنمنــدی فکــر کــرد کار خــارق العــاده ای انجــام 

داده اســت و از کار خــود راضــی شــد، پایــان او آغاز 

ــدام  ــه م ــد ک ــت می کن ــاعری پیرف ــود. ش می ش

در صــدد ایــن باشــد کــه بهریــن شــعر زندگــی اش 

را بنویســید و همیشــه در ایــن تقــا باشــد. وقتــی 

کتابــش چــاپ شــد، نقــد و نوشــته های مثبــت 

هــم دریافــت کــرد، چنــد تــا مصاحبــه و معرفــی و 

برنامــه هــم برایــش میــر شــد؛ اگــر نفــس عمیــق 

و راحتــی بکشــد و بگویــد کــه »پــس مــن شــاعری 

ــن  ــه بعــد، ای ــس قــوی!« از هــان روز ب هســتم، ب

ــدی  ــه کار ج ــی ب ــر میل ــده دیگ ــباع ش ــاعر اش ش

ــر  ــیار ویرانگ ــیب های بس ــر از آس ــل آخ ــدارد. دلی ن

ــه بیشــر  اســت کــه امــروزه هــم زمینه هایــش البت

ــت.  ــر اس می

صبــح کابــل: بــه نظــرت تربیت  ذهنــی چــه 

ــته  ــد داش ــر می توان ــک آفرینش گ ــی در کار ی نقش

باشــد؟یا چگونگــی تربیت ذهنــی آفرینش گــر در 

ــل  ــعر، از عوام ــوص ش ــه خص ــرن، ب ــواع ه ــام ان مت

مهــم و تأثیرگــذار روی آثــار هرنمنــد یــا شــاعر 

ــت؟ اس

ســهراب ســیرت: در شــعر ایــن تربیت ذهنــی 

ــر  ــت آفرینش گ ــت و برداش ــت از دریاف ــن اس ممك

از طبیعــت عینــی و طبیعــت كامــی باشــد یــا هــم 

ممكــن اســت تاثیرپذیــری شــاعر از مطالعــات و 

ــدا  ــا پی ــارش تج ــه در آث ــد ك ــت هایش باش برداش

می كنــد. ایــن تربیت ذهنــی اگــر دگــم، كهنــه 

و كاســیك باشــد، بــدون شــك، اثــر پدیدآمــده 

بــا چنیــن تربیت ذهنــی  نیــز شــعری بــا چنیــن 

خصوصیــات خواهــد بــود. چنانچــه مــا شــاهد 

ــا چنیــن ویژ گــی، در میــان  تعــدادی از شــاعران ب

ــات  ــا نســل ســوم ادبی نســل اول، نســل دوم و حت

ــب  ــت غال ــه اكرثی ــتیم ك ــتان هس ــارص افغانس مع

ــوز  ــد و تعــدادی هــم هن آن هــا در حاشــیه مانده ان

ــد. ــار می رون ــه ش ــور ب ــرح كش ــاعران مط از ش

ــازه و مــدرن  ــه روز، ت اگــر تربیت ذهنــی شــاعر ب

باشــد؛ از یــك طــرف مــا بــا یــك نــوع تنــوع و 

تاز گــی در آثــار رو بــه رو خواهیــم بــود و باعــث 

خواهــد شــد كــه شــعر از حالــت یك نواختــی و 

ــای  ــم  فضاه ــی ه ــود، از طرف ــرون ش ــالت بی كس

ــان  ــه بی گ ــد ك ــد ش ــات خواه ــازه ای وارد ادبی ت

امــروز  ادبیــات  اساســی  و  مــرم  نیازهــای  از 

ظرفیت هــای  پارســی  زبــان  اســت.  افغانســتان 

نهفتــه و ظریــف زیــادی دارد كــه تــا هنــوز كشــف 

پرداختــه  آن  بــه  آن چنانــی  طــور  بــه  و  نشــده 

ــه  ــا توجــه ب ــن مســأله ب نشــده اســت؛ اگــر چــه ای

ادبیــات مســلط و رســمی، مســتلزم اندكــی »خطــر 

ــن رســالت شــاعران و اهــل  ــا ای کــردن« اســت؛ ام

ادبیــات اســت كــه ایــن خاهــا را كــم كــم پــر 

كننــد و دســت بــه تجربه هــای جدیــد و مــدرن 

در متــام ســاحات ادبــی بزننــد و ذهــن شــان را بــا 

ظرفیت هــای مــدرن و تــازه تربیــت كننــد. بایــد 

ــر، بعضــی از شــاعران  ــم، در چنــد ســال اخی بگوی

معــارص افغانســتان، بــا تربیت ذهنــی تــازه، مــدرن 

و امروزیــن وارد پهنــه ی ادبیــات شــده اند كــه ایــن 

امیدواركننده انــد.  حركت هــا 

صبــح کابــل: وضعیــت ادبــی دهــه ی ۱3۸0 و 

۱390 را چگونــه می بینــی؟ تفاوتــی در ایــن دو 

ــه لحــاظ کمــی و کیفــی چطــور اســت؟ دهــه، ب

از  بگویــم،  اگــر  خاصــه  ســیرت:  ســهراب 

نســلی  نظــر  از  دهــه،  دو  ایــن  مــن  دیــدگاه 

و  شــاعران  می شــود  و  ندارنــد  فاصلــه  چنــدان 

ــه شــار  نویســندگان آن را تقریبــا در یــک گــروه ب

آورد. دهــه ی ۱3۸0 امــا آغــاز پــر حــرارت و پرشــور 

یــک جنبــش جدیــد ادبــی در افغانســتان بــود. 

اجتاعی-سیاســی  تحــول  هــم  دلیلــش  البتــه 

شکســت  و   200۱ ســپتامر  یازدهــم  از  پــس 

دگم اندیشــانه ی  و  محرومیــت  خفقــان،  دوره ی 

طالبــان بــود. پنجره هــای جهــان یک بــاره بــه روی 

افغانســتان بــاز شــد و نســلی نــو فرصــت خوانــدن، 

دیــدن و شــنیدن بیشــری پیــدا کردنــد. یکــی 

از حوزه هــای پرشــور ادبــی بلــخ بــود. بــه یــاد 

دارم کــه روزی در »کلبــه ی فرهنگــی بلــخ« کــه 

حویلــی بزرگــی هــم داشــت، در یــک جلســه ی 

ادبــی، جایــی بــرای نشســن نبــود. اکــرث رشکــت 

ــا  ــد. تنه ــنده بودن ــا نویس ــاعر ی ــم ش ــا ه کننده ه

در حــوزه ی بلــخ در طــول چنــد ســال، چندیــن 

انجمــن و گــروه ادبــی شــکل گرفــت؛ از جملــه 

ــو، انجمــن  ــوان پرت ــار، انجمــن بان حلقــه ی زلــف ی

ــوزه ای  ــر ح ــا و...  در ه ــا ی ــف ت ــن ال ــرواز، انجم پ

ــن  ــه ای ــت ک ــکل گرف ــی ش ــتان انجمن های افغانس

ــد.  ــر کردن ــی منت ــا و مجات ــا، کتاب ه انجمن ه

ــه انرنــت باعــث شــد، دایــره ی  دسرســی مــردم ب

طریــق  از  شــاعران  و  نویســندگان  ارتباطــات 

وباگ هــا گســرده شــود و همیــن طــور کاری 

ــد.  ــدا کنن ــرده تری پی ــاب گس ــد، بازت ــه می کنن ک

موجــی ازجوانــان رشوع بــه نوشــن کردنــد؛ امــا بــا 

ــم زدن  گذشــت چنــد ســال، بســیاری کــم کــم قل

در راه ادبیــات را تــرک کردنــد و بــه دنبــال کارهــای 

ــن  ــاری از ای ــا ش ــه، تنه ــد. در نتیج ــری رفتن دیگ

گــروه بــزرگ از چهــار گوشــه ی افغانســتان بــه طــور 

جــدی تــری بــه کار شــان ادامــه دادنــد. در ادامــه 

چهره هــای  از  شــاری  هــم   ۱390 دهــه ی  در 

ــم دار  ــع پرچ ــه در واق ــدند ک ــه ش ــد وارد عرص جدی

ــاد  ــل بنی ــه ی قب ــه در ده ــد ک ــت و زبانی ان ذهنی

ــود.  ــده ب ــته ش گذاش

صبــح کابــل: مهاجــرت چقــدر بــر ایــن کــه 

شــعر کار نکنــی نقــش داشــته اســت؟

ســهراب ســیرت: برخــاف تصــور معمــول در 

افغانســتان، زندگــی در مهاجــرت بــه خصــوص در 

غــرب بــه مراتــب »واقعی« تــر و ســخت تر اســت. 

ــواده را  ــن و خان ــه درد دوری از وط ــن ک ــدا از ای ج

بــر دوش می کشــی، بــا نعــش خاطــرات خراشــنده  

و  آراســته  جامعــه ی  یــک  وارد  بــردوش  دهه هــا 

منظــم می شــوی. هاهنــگ شــدن بــا ســاز زندگــی 

ــن  ــه ای فرســاینده اســت. در چنی ــن جامع در چنی

وضعیتــی، بــه قــول حافــظ »کــی شــعر تــر انگیــزد 

ــگار  ــال، ان ــن ح ــا ای ــد«. ب ــن باش ــه حزی ــر ک خاط

مهاجــرت رسنوشــت ازلــی ماســت. در عیــن حــال 

ــد  ــان ها می افزای ــه ی انس ــه تجرب ــرت ب ــفر و هج س

و برنــده کســی اســت کــه بــا گرفــن تجربــه از 

چنیــن وضعیتــی، آن را بنویســد. در گذشــته ها 

اگــر غــوری کنیــم، شــاعران و نویســند گان، بــرای 

می کردنــد  ســفر  متفــاوت  محیط هــای  کشــف 

شــان  تفکــر  گســرد گی  بــه  ســفرها  ایــن  و 

می انجامیــد. از ســفرهای نــارص خــرو گرفتــه 

بــه بــاد مختلــف تــا هجــرت دامئــی موالنــا و 

خانــواده اش بــه قونیــه؛ امــا امــروز نیازمندی هــای 

انســان امــروزی، طــرز دیــد و برخــورد او بــا جهــان 

مــن  و  شــده  دیگرگــون  مراتــب  بــه  طبیعــت  و 

ــر  ــی تغیی ــط زندگ ــی محی ــه وقت ــم ک ــر می کن فک

ــا روحیــه ی  می کنــد، مقــداری زمــان نیــاز اســت ت

منطبــق  محیــط جدیــد  بــه  را  خــودش  خــاق 

ــدر روزمرگی هــا و  ــد. درســت اســت کــه هــر ق بکن

رسگردانی هــای مــادی بیشــر شــود و بهــر اســت 

ســنگین  روزگار  شــانه های  بــر  بیشــر  بگویــم، 

ــت  ــوت و خاقی ــان از خل ــدر انس ــان ق ــود، ه ش

ــد،  ــاعر باش ــه ش ــی ک ــی روح ــود؛ ول ــر می ش دورت

ــِک  ــان و من ــن و رسودن، آب و ن ــه نوش ــردی ک ف

هســتی اش باشــد، بــه هــر کجــای جهــان کــه 

ــرود، آرام نخواهــد گرفــت و راه نجــات و ادامــه ی  ب

ــود.  ــد ب ــن خواه ــا نوش ــتی اش، هان هس

رسیــع  بی رحانــه  غــرب  دنیــای  در  زمــان 

هــم  مســأله  دیگــر  بخــش  البتــه  می گــذرد. 

ــی  ــط فرهنگ ــک محی ــی در ی ــی از کار ادب قدردان

و  کمیــت  در  ســزایی  بــه  تأثیــر  کــه  آشناســت 

دارد.  آثــار  کیفیــت 

صبــح کابــل: آیــا بــا انجمن هــای فرهنگــی 

بریتانیــا هــم آشــنایی حاصــل کــرده ای؟ 

ســهرب ســیرت: در جریــان حــدود شــش ســالی 

کــه اینجــا آمــده ام خوش بختانــه بــا چنــد انجمــن 

از جملــه »انجمــن  انگلیســی زبان آشــنا شــدم. 

شــاعران دور از وطــن« کــه قــرار اســت مجموعــه ای 

از ترجمــه ی شــعرهایم را بــه انگلیســی در چنــد ماه 

آینــده منتــر کنــد. در چنــد جشــنواره  از جملــه، 

بزرگ تریــن  از  کــه  ناتنگهــام  ادبــی  جشــنواره 

رشکــت  اســت  بریتانیــا  ادبــی  جشــنواره های 

ســمپوزیم  در  همچنیــن  شــعرخواندم.  و  کــردم 

شــعر مهاجــرت در دانشــگاه ســواس لنــدن در 

مــورد جریان هــای جدیــد شــعر در افغانســتان، 

ــه  ــب دو س ــن ترتی ــه همی ــته ام. ب ــخرنانی داش س

انجمــن دیگــر کــه فارســی زبانند و نشســت های 

منظمــی برگــزار می کننــد.

صبــح کابــل: آشــنایی بــا فضاهــای جدیــد، چــه 

تأثیــری روی کارهایــت داشــته اســت؟

مــن  آشــنایی  راســتش،  ســیرت:  ســهراب 

بریتانیــا  ادبیــات در  بــا جــو فرهنگــی جهانــی 

مســؤوالنه تر  و  ســخت گیرانه تر  شــده،  باعــث 

ــد  ــه دی ــی ک ــا جای ــه ت ــرم؛ البت ــم ب ــه قل ــت ب دس

ــر رنگ هــا  عاطفــی مطــرح باشــد؛ همیشــه در براب

زندگــی  تجربه هــای  و  تصویرهــا  رایحه هــا؛  و 

حســاس بــوده ام. یعنــی دیــد عاطفــی مــن مرتبــط 

اســت بــه جــاِن شــاید جســتجوگر و بی قــراری 

ــوری  ــه در کش ــن عاطف ــاد ای ــاید بنی ــه دارم. ش ک

کــه متولــد و بــزرگ شــده ام گذاشــته شــده باشــد؛ 

امــا مــن فکــر می کنــم کــه انســان امــروزی و 

دیــد عاطفــی اش زمانــی کامــل می شــود کــه هــم 

ــه ی اصالت هــا را داشــته باشــد. پدیده هــای  تجرب

اصیــل دســت نخورده، نظیــر مــوارد فراوانــی کــه در 

افغانســتان هنــوز داریــم. طبیعــِت دســت نخــورده 

ــوز ماشینی نشــده  ــا و هن ــل، آدم هــای باصف و اصی

و  واقعــی  خنده هــای  و  گریه هــا  همچنیــن  و 

ــی  ــان هایی واقع ــان انس ــان و هیج ــته از ج برخاس

و بُعــد دیگــر هــم تجربــه ی جهــان امــروزی اســت؛ 

ــه و  ــر پیرفت ــول ب ــلط و محص ــه مس ــی ک جهان

مــدرن اســت؛ بــا درک و دریافــت ایــن جهــان و آن 

جهــان، ممکــن اســت انســان برداشــت کامل تــری 

ــد  ــن دی ــد و ای ــته باش ــود داش ــروز خ ــتی ام از هس

عاطفــی و فکــری را گســرده تر می کنــد. 

ــا توجــه بــه ســابقه ی کاری کــه  صبــح کابــل: ب

در رســانه داری، بــه نظــرت تأثیــر رســانه ها بــر 

ادبیــات پســاطالبان افغانســتان چــه بــوده اســت؟

پاســخ  پرســش،  ایــن  ســیرت:  ســهراب 

ــن  ــش در ای ــه مجال ــد ک ــی می طلب ــیار جامع بس

ــر  ــی اگ ــورت اجال ــه ص ــا ب ــت؛ ام ــه نیس مصاحب

نــگاه شــود، انــواع رســانه تاثیــر گوناگونــی بــر 

تأثیــر  اســت.  داشــته  ادبــی  ژانرهــای  انــواع 

رســانه بــر ادبیــات می توانــد دوجهتــی باشــد، 

ــات.  ــان ادبی ــر مخاطب ــر و ب ــر آفرینش گ ــی ب یعن

آفرینش گــر وقتــی رســانه در اختیــار داشــته باشــد 

یــا بــه عبارتــی کارش در رســانه بازتــاب پیــدا کند، 

انگیــزه ی بیشــری بــرای کار بیشــر می گیــرد. 

همچنیــن از طریــق رســانه بــا آثــار و دیدگاه هــای 

دیگــران آشــنا می شــود. رســانه های نوشــتاری 

مثبتــی  تأثیــر  طالبــان  از  پــس  وباگ هــا،  و 

داشــته اند.  افغانســتان  ادبیــات  بالندگــی  در 

دیــدگاه  تبــادل  بــرای  بوده انــد  زمینــه ای 

در  رســانه  بــاز  فضــای  آثــار.  هم رســانی  و 

ــود  ــا ب ــن معن ــه ای ــان ب ــس از طالب ــتان پ افغانس

کــه نویســندگان می توانســتند بــا دســت بــاز نقــد 

و در روزنامه هــا چــاپ کننــد.  بنویســند  ادبــی 

نقــد ادبــی اگــر چــه در اوایــل دوره ی پســاطالبان 

خــوب رشوع شــد؛ ولــی کــم کــم بــه تاخن هــای 

ــدل  ــایی مب ــرای عقده گش ــه ای ب ــخصی و زمین ش

شــد کــه آســیبی جــدی بــه ایــن عرصــه وارد کــرد. 

متأســفانه تاکنــون افــراد مشــخصی را نداریــم کــه 

فقــط و فقــط بــه نقــد آثــار ادبــی بپردازند، فــارغ از 

غــرض و مــرض. رســانه های دیــداری و شــنیداری 

افغانســتان  در  به یک بارگــی  طالبــان  از  پــس 

رشــد کردنــد. اندک تریــن تأثیــر رســانه، از هــر 

اســت  آمــوزش  ســپس  و  اطاع رســانی  نوعــش 

درک  بــر  غیرمســتقیم  طــور  بــه  می توانــد  کــه 

ــی  ــر مثبت ــی اث ــار ادب ــان از آث ــت مخاطب و دریاف

دیــداری  رســانه های  برخــی  باشــد.  داشــته 

کمــک کردنــد، مــردم باســوادتر شــوند و بــا زبــان 

ــار  رســمی بیشــر آشــنا شــوند و عاقــه بگیرنــد آث

ــم  ــازی ه ــانه های مج ــد. رس ــم بخوانن ــی را ه ادب

بــا وجــود آن کــه می توانــد فضــای ادبــی را خیلــی 

ــاورد؛  ــار بی ــه ب ــازاری ب ــاح ب ــه اصط ــده و ب پراکن

ــان  ــی مخاطب ــرای دسرســی آن ــه ای را ب ــا زمین ام

بــه ســیلی از اطاعــات و آثــار فراهــم کــرده اســت. 

صبح کابل: آیا مرگ شعر فرارسیده است؟

ــن  ــاید آخری ــعر ش ــز. ش ــیرت: هرگ ــهراب س س

نظــرم  بــه  برســد.  مرگــش  کــه  باشــد  چیــزی 

جایــگاه  بــه  شــعر  می گــذرد،  زمــان  چــه  هــر 

تنهــا  روزگاری  می شــود.  نزدیک تــر  اصلــی اش 

ــه  ــد ک ــاعران بودن ــن ش ــود. ای ــعر« ب ــانه، »ش رس

هــم حکیــم بودنــد، هــم منجــم بودنــد و هــم 

معلــم بودنــد. از قالــب شــعر بــه خاطــر تأثیــر 

اهــداف  بــرای  مــدام  دارد  کــه  ســحرآمیزی 

اخاقــی، آموزشــی و مذهبــی اســتفاده شــده 

ــه خاطــر  ــان، ب ــای بلخــی را در جه اســت. موالن

چــرا  می شناســند،  اندیشــه اش  نــوع  و  تفکــر 

ــب  ــتفاده از قال ــا اس ــوی ب ــوی معن ــه او در مثن ک

نوعــی از شــعر تفکراتــش را بیــان کــرد. موالنــای 

ــم  ــمس می توانی ــوان ش ــط در دی ــا فق ــاعر را م ش

بــه  موالنــا  جهانــی  شــهرت  امــا  کنیــم؛  پیــدا 

خاطــر دیــوان شــمس نیســت، بــه خاطــر مثنــوی 

نیســت،  شــعر  واقــع  در  کــه  اوســت  معنــوی 

حکمــت، فلســفه و اندیشــه اســت. 

اســت کــه همــه ی  از رهایــی  نوعــی  شــعر، 

ــا شــعر  هرنهــای دیگــر در آن خاصــه می شــود. ب

ــی  ــه خس ــان را ب ــام جه ــی مت ــه می توان ــت ک اس

ــرود.  ــرو ب ــده ای ف ــان پرن ــه ده ــه ب ــی ک ــدل کن مب

ایــن اتفــاق تنهــا در زبــان می توانــد بیفتــد. در 

شــعر اســت کــه همــه ی احســاس ها، اشــیا و رنــگ 

و بوهــا می تواننــد بــه همدیگــر مرتبــط شــوند. 

تعبیــر »مــرگ شــعر« خــودش شــاعرانه اســت. 

ــا از مــرگ شــعر بخواهیــم حــرف  یعنــی وقتــی حت

ــا  ــه م ــعر ب ــود. ش ــری زاده می ش ــعر دیگ ــم، ش بزنی

می  گویــد، محیــط اطــراف و هســتی خــود را بهــر 

ــی  ــیم. خوب ــا ببخش ــم و معن ــر درک کنی و »زیبا« ت

شــعر ایــن اســت کــه وجــود هــر چیــزی و هــر 

احساســی را می شــود بــا آن معنــا بخشــید. شــعر، 

ــان ها  ــان انس ــی می ــر عاطف ــراری به ــه ی برق زمین

ــوده  ــعر ب ــوده، ش ــان ب ــا انس ــد. ت ــم می کن را فراه

اســت و تــا هــر زمانــی کــه قلبــی در تپــش باشــد، 

ــود.  ــد ب ــعر خواه ش

صبح کابل: در پایان گفتنی اگر داری؟

ــح  ــه ی صب ــپاس از روزنام ــیرت: س ــهراب س س

کابــل و خواننــدگان عزیزتــان 

رسانه می تواند غیرمستقیم بر مخاطبان ادبیات
 اثر مثبت بگذارد

از تمجید تا نقد و اصالح

مصاحبه با سهراب سیرت 
شاعر و روزنامه نگار

حسن ابراهیمی

گفت وگو کننده

اشاره: سهراب سیرت در مردادماه ۱36۹ خورشیدی، در مزاررشیف، افغانستان زاده شد. او در سال 

۱3۹۰ از دانشگاه بلخ مدرک کارشناسی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی گرفت. سهراب سیرت، در 

رشته ی حقوق برش و سیاست بین املللی در لندن ادامه ی تحصیل داد و در سال 2۰۱۹ در این رشته 

از دانشگاه سیتی لندن مدرک کارشناسی ارشد گرفت. سهراب سیرت در کنار فعالیت در زمینه ی 

ادبیات، روزنامه نگار است. او در حال حارض خربنگار چندرسانه ای بی بی سی فارسی در لندن است. 

بیشرت کارهای سهراب سیرت در عرصه ی روزنامه نگاری نیز به هرن و ادبیات مترکز دارد.
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پــس از یــک   ســال گفت وگوهــای فرســتاده ی ویــژه  ی ایــاالت 

متحــده امریــکا بــا طالبــان، مــردم افغانســتان امیــدوار بودنــد 

بــه دور باطــل جنــگ در افغانســتان، نقطــه ی  پایــان گذاشــته 

ــتان از  ــردم افغانس ــال، م ــک  س ــر از ی ــان بیش ــود. در جری ش

ــی  ــا زمل ــان را ب ــای ش ــا و دغدغه ه ــف، نگرانی ه ــار مختل اقش

ــح  ــور صل ــکا در ام ــت امری ــژه ی دول ــده ی وی ــل زاد، مناین خلی

ــه ی  ــواد موافقت نام ــر م ــا ن ــد؛ ام ــک کردن ــتان، رشی افغانس

ــت  ــی دول ــت فعل ــاند، اولوی ــات رس ــه اثب ــان ب ــکا و طالب امری

امریــکا، تعییــن تکلیــف بــا طالبــان، در چارچــوب منافــع ملــی 

حکومــت امریــکا اســت، تــا این کــه ختــم جنــگ در افغانســتان. 

ادعاســت.  ایــن  بــارز  مصــداق  طالبــان،  اعامیه هــای 

طالبــان اعــام منودنــد کــه جهــاد مــا علیــه مــردم و حکومــت 

افغانســتان، پــس از  ختــم هفتــه ی کاهــش خشــونت ها، از رس 

گرفتــه می شــود؛ امــا نیروهــای خارجــی از حمــات مــا مصئــون 

خواهنــد بــود. جنگــی کــه تا دیــروز با حضــور نیروهــای خارجی 

در افغانســتان، جهــاد خوانــده می شــد، امــروز مــردم و حکومــت 

ــهروند  ــک ش ــوان ی ــه عن ــت. ب ــه اس ــانه گرفت ــتان را نش افغانس

ــوژی  ــه ایدئول ــن ک ــن رسزمی ــک زن ای ــوان ی ــه عن ــؤول و ب مس

نگرانی هــای  درک می کنــم، می خواهــم  را عمیقــاً  طالبــان 

خــود و هــم نســانم را حــول دو محــور، بیــان کنــم.

یــک؛ اســتقاللیت حکومــت افغانســتان در توافق نامــه ی 

صلــح نادیــده گرفته شــده اســت

 در توافق نامــه ی کــه میــان گــروه طالبــان و امریــکا، بــه 

امضــا رســیده اســت، حکومــت امریــکا خــود را متعهــد بــه 

رهایــی ۵000 اســیر جنگــی طالــب دانســته اســت. در غیــاب 

حکومــت افغانســتان، تعهــد رهایــی ۵000 زندانــی طالبــان در 

مــدت ده روز؛ بی احرامــی آشــکار امریــکا بــه حاکمیــت دولــت 

ــه  ــه ن ــاده ی توافق نام ــن م ــود. ای ــته می ش ــتان، پنداش افغانس

ــد؛  ــبوتاژ می کن ــتان را س ــام افغانس ــتقالیت نظ ــه اس ــا ک تنه

امتیاز دهــی یــک جانبــه بــه گــروه طالبــان نیــز، خوانــده 

می شــود. از مقدمــه تــا انتهــای ایــن توافق نامــه، تضمیــن 

وقتــی  کــرد.  اســتنتاج  می تــوان  را  امریــکا  ملــی  منافــع 

بــه منظــور تضمیــن  و طالبــان،  امریــکا  میــان  توافق نامــه 

منافــع ملــی امریــکا اســت، پــس چــه نیــاز بــود، مســایل 

مربــوط بــه صاحیــت حکومــت افغانســتان کــه در قوانیــن 

رصاحــت دارد، درج ایــن توافق نامــه شــود؟  تعهــد امریــکا 

بــرای رهایــی اســیران جنگــی طالبــان در غیــاب حکومــت 

افغانســتان را می تــوان، امتیاز بخشــی یــک طرفــه و بی بدیــل، 

ــوی  ــت. گفت وگ ــان دانس ــح جه ــای صل ــخ گفت وگوه در تاری

ــور،  ــای آن کش ــی از تلویزیون ه ــکا در یک ــه ی امری ــر خارج وزی

ــک  ــوی ی ــتان را از س ــت افغانس ــخر حکوم ــر متس ــار دیگ یک ب

ــه در  ــی ک ــت، گفت وگوی ــش گذاش ــه منای ــی، ب ــام امریکای مق

ــاد کننــده، بــرای جلــب  آن حکومــت افغانســتان در نقــش فری

ــی  ــرای رهای ــده، ب ــم گیرن ــش تصمی ــکا در نق ــب و امری مخاط

ــد. ــوان ش ــان، عن ــی طالب ــیر جنگ ۵000 اس

ســال،  نــوزده  ایــن  در  امریــکا  حکومــت  کــه  مطئمنــا 

هزینه هــای هنگفــت مالــی در جنــگ افغانســتان و ایجــاد 

ــپاس گذار  ــتان س ــردم افغانس ــت. م ــده داش ــه عه ــا را ب زیربناه

بین املللــی  ســایر رشکای  و  امریــکا  حایت هــای حکومــت 

ــد  ــتان، نبای ــت افغانس ــه دول ــی ب ــاعدت های مال ــتند. مس هس

مــردم  امــور حیاتــی  در  بــودن  معنــای صاحب الختیــار  بــه 

افغانســتان، تلقــی شــود. توافق نامــه ی امنیتــی میــان حکومــت 

افغانســتان و امریــکا، تعهــد واضــح دو جانبه ی هــر دو حکومت را 

نشــان می دهــد. ایــن ســند بــه منظــور تأمیــن منافــع ملــی هــر 

دو کشــور، بــه امضــا رســیده اســت؛ ولــی از ســوی دیگــر، همــه 

ــورد  ــن در م ــس ب ــم کــه آن چــه باعــث شــد کنفران ــاد داری ــه ی ب

افغانســتان، تدویــر شــود، فــرو ریخــن برج هــای بلنــد تجارتــی 

در امریــکا بــود. هــزاران شــهروند امریکایــی در آن حملــه ی 

ــوری  ــکا از کش ــع امری ــد مناف ــد. تهدی ــان باختن ــتی، ج تروریس

ــل  ــی، تبدی ــه دلیــل غفلــت جامعه ی جهان صــورت گرفــت کــه ب

بــه النه هــای امــن تروریســتان شــده بــود. امــروز دولــت امریــکا 

ــن  ــن تضمی ــدون کوچک تری ــاب حکومــت افغانســتان و ب در غی

ــد  ــدون قی ــی ب ــده ی رهای ــتان، وع ــت افغانس ــردم و حکوم ــه م ب

ورشط یــک لشــکر از زندانیــان جنگــی را بــه طالبــان می دهــد؛ 

در حالی کــه کوچک تریــن انعطافــی در رویکــرد طالبــان نســبت 

بــه مــردم افغانســتان، مشــاهده منی شــود و گروگان گیــری 

ــه داشــته  ــا در روزهــای کاهــش خشــونت ها، ادام ــان، حت طالب

ــاد را مجــددا  ــه ی کاهــش خشــونت ها، جه ــم هفت ــد از خت و بع

علیــه مــردم و نیروهــای امنیتــی افغانســتان، اعــام کردنــد؛ 

ــردم و حکومــت  ــه جــای م ــد ب ــکا می توان چطــور حکومــت امری

افغانســتان بــرای آزادی ۵000 زندانــی، وعــده بســپارد؟ در 

گفت وگوهــای صلــح، طبیعــی اســت کــه اســیران جنگــی میــان 

دو جانــب درگیــر، تبادلــه می شــوند؛ امــا جهــان شــاهد نیســت 

در مذاکــرات صلــح، بــه ایــن پیانــه خوش بینــی و امتیازدهــی 

ــه  ــه، پیــش از رشوع مذاکــرات رســمی، صــورت گرفت یــک جانب

صاحیت هــای  امریــکا،  حکومــت  می کنــد  ایجــاب  باشــد. 

ــد. ــبوتاژ نکن ــتان را س ــت افغانس ــی حکوم قانون

مــن  در  پســاتوافق  اســالمی  حکومــت  درج  دوم؛ 

اســت کننــده  ناامیــد  توافق نامــه، 

 متنــی کــه ضعف هــای حقوقــی آن عریــان اســت، زنــان 

نگــران  گــروه دیگــر،  از هــر  بیشــر  را  افغانســتان  اقــوام  و 

ــمیت  ــه رس ــراف، ب ــر پاراگ ــم ه ــو، در خت ــک س ــازد. از ی می س

شــناخته نشــدن امــارات اســامی، از ســوی امریــکا آمده اســت، 

از ســوی دیگــر ماننــد یــک حکومــت از آن هــا، مطالباتــی صورت 

ــامی  ــت اس ــاد حکوم ــون، ایج ــات چ ــت. درج کل ــه اس گرفت

پــس از توافــق، اعــام جنــگ در برابــر حکومــت فعلــی اســت که 

گویــا بــه بــاور طالبــان، حکومــت فعلــی اســامی نیســت. نظــام 

ــول  ــتی های آن، محص ــم وکاس ــام ک ــا مت ــتان ب ــی افغانس فعل

خــون هــزاران رسبــاز و شــهروند مظلــوم افغانســتان اســت کــه 

در جهــاد طالبــان، شــهید شــدند. قانــون اساســی افغانســتان 

بــر مبنــای ارزش هــای دیــن اســام، تدویــن یافتــه اســت و دیــن 

ــک  ــت دموکراتی ــت و حکوم ــا جمهوری ــادی ب ــچ تض ــام هی اس

نــدارد. زنــان افغانســتان کــه بیشــر از هــر گــروه دیگــر، قربانــی 

رویکــرد افراطــی طالبــان انــد، رویکــردی کــه اســامی پنداشــته 

ــروم و در  ــهروندی مح ــوق ش ــان در آن از حق ــا زن ــود؛ ام می ش

حــد یــک بــرده، تنزیــل می کننــد. در زمــان حاکمیــت طالبــان 

و در ایــن نــوزده ســال جنــگ طالبــان بــا مــردم و دولــت 

افغانســتان، آن چــه بــرای همــه هویــدا شــد؛ در قرائــت اســامی 

طالبانــی، نــه حقــوق زن بــه رســمیت شــناخته مــی شــود، نــه 

هــم تنــوع قومــی و مذهبــی مــورد احــرام واقــع می شــود و ایــن 

مایــه ی نگرانــی اســت.

بلندگوهایــی کــه حامــی تفکــر طالبانــی اســت، علنــاً جهــاد 

را علیــه گروه هــای خــاص مذهبــی و قومــی، اعــام مــی کننــد. 

درج ایــن کلــات در مــن موافقت نامــه ی امریــکا و گــروه 

ــه ی  ــه داعی ــت؛ بلک ــده اس ــران کنن ــه نگ ــا ک ــه تنه ــان، ن طالب

ــان توســط  ــی را از ســوی طالب ــودن نظــام فعل ــر اســامی ب غی

ــد. ــمیت می شناس ــه رس ــکا، ب امری

مسؤولیت شهروندی ما و پیام ما به حکومت و سیاسیون

از  دفــاع  در  را  شــان  شــهروندی  مســؤولیت  شــهروندان، 

ارزش هــای منــدرج در قانــون اساســی و حفــظ جمهوریــت، 

بــه اثبــات رســاندند، سیاســیون افغانســتان نیــز نیــاز اســت بــه 

ــوری  ــت جمه ــد حکوم ــف واح ــات، در ص ــا کل ــازی ب ــای ب ج

اعــام  مــردم یک صــدا  بگیرنــد.  قــرار  افغانســتان   اســامی 

منودنــد کــه بــرای صلــح بــا طالبــان، از ارزش هــای نــوزده ســاله، 

قانــون اساســی و جمهوریــت گذشــتنی نیســتند، ایجــاد اداره ی 

ــت.  ــل اس ــردود و باط ــردم، م ــر م ــام از نظ ــر ن ــت ه ــت، تح مؤق

موضــع فعلــی حکومــت، انعــکاس صــدای مــردم اســت و هرکــس 

بــه منایندگــی از مــردم بــا طالبــان وارد مذاکــره می شــود، 

ــاز اســت از آدرس جمهــوری  اســامی افغانســتان، گفت وگــو  نی

منایــد. موضــع فعلــی حکومــت قابــل حایــت اســت. ایــن 

موضــع حفــظ شــود و تحــت هیــچ فشــاری، بــه معاملــه گرفتــه 

نشــود. مــردم افغانســتان از موضــع بــا اقتــدار حکومــت، حایــت 

خواهنــد کــرد، هان طوری کــه پیــش از انتخابــات، رؤیــای 

ایجــاد اداره ی مؤقــت، سیاســیون افغانســتان را بــه یــاس مبــدل 

ــه اولویــت شــان، شکســت ارشف  ــد. سیاســیونی کــه یگان کردن

ــی از  ــه منایندگ ــا ب ــت ت ــؤول اس ــی، مس ــت. ارشف غن ــی اس غن

ملــت افغانســتان، از ارزش هــا و قربانی هــای مــردم افغانســتان، 

ــره،  ــم مذاک ــورد تی ــی در م ــای کل ــد. صحبت ه ــاس داری منای پ

ــان داده شــود. در هیــچ جنگــی و در هیــچ مذاکــره، لشــکر  پای

مذاکــره کننــده بــرای گفت وگــو بــا جانــب مقابــل، تشــکیل 

ــی  ــدی علم ــد توان من ــده بای ــره کنن ــم مذاک ــت. تی ــده اس نش

ــتان را  ــی افغانس ــون اساس ــت و قان ــاع از جمهوری ــی دف و تجرب

داشــته باشــد. تیــم مذاکــره بایــد فــارغ از جدال هــای سیاســی، 

دفــاع از منافــع جمعــی مــردم افغانســتان را داشــته باشــد. نیــاز 

ــم  ــور در تی ــط حض ــا و رشای ــوری، معیار ه ــورت ف ــه ص ــت ب اس

ــک  ــی، رشی ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــا اح ــده، ب ــره کنن مذاک

شــود. ایجــاب می کنــد بخــش تخنیکــی و بخــش همــه شــمول، 

تیــم  شــود.  ایجــاد  صلــح  گفت وگوهــای  پیش بــرد  بــرای 

تخنیکــی توســط آگاهــان مســایل صلــح، اداره شــود و در گــروپ 

ــرای حضــور متــام احــزاب، جریان هــای  همــه شــمول، زمینــه ب

ــم  ــط، فراه ــای مرتب ــان و گروه ه ــی، زن ــن مدن ــی، فعالی سیاس

شــود. حکومــت افغانســتان و تیــم مذاکــره کننــده، مســؤول 

ــی  ــا زمان ــت ت ــن صیان ــت و ای ــردم اس ــای م ــت از ارزش ه صیان

ــرای  ــت را ب ــد، فرص ــته نباش ــود نداش ــل وج ــاد متقاب ــه اعت ک

امتیازگیــری طالبــان فراهــم می کنــد. طالبــان از تنش هــای 

موجــود میــان سیاســیون و حکومــت، اســتفاده بهینــه را کــرده و 

ــد. ــد ش ــد خواه ــز بهره من ــده نی در آین

6

قربانی جنگ بودیم
نمی خواهیم قربانی صلح باشیم

در توافق نامه ی که میان 

گروه طالبان و امریکا، 

به امضا رسیده است، 

حکومت امریکا خود را 

متعهد به رهایی 5۰۰۰ 

اسیر جنگی طالب دانسته 

است. در غیاب حکومت 

افغانستان، تعهد رهایی 

5۰۰۰ زندانی طالبان در 

مدت ده روز؛ بی احرتامی 

آشکار امریکا به حاکمیت 

دولت افغانستان، 

پنداشته می شود. این 

ماده ی توافق نامه نه 

تنها که استقاللیت نظام 

افغانستان را سبوتاژ 

می کند؛ امتیاز دهی یک 

جانبه به گروه طالبان نیز، 

خوانده می شود. از مقدمه 

تا انتهای این توافق نامه، 

تضمین منافع ملی امریکا 

را می توان استنتاج کرد.

عارفه پیکار

نویسنده
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کــه حملــه ی  اســت  کــرده  اعــام  داخلــه ،  وزارت 

بیســت و  از  گرامی داشــت  مراســم  بــر  مســلحانه 

ــزاری، در  ــی م ــن ســالیاد کشــته شــدن عبدالعل پنجمی

ــته  ــری و کش ــاعت درگی ــش س ــس از ش ــل، پ ــرب کاب غ

شــدن دو مهاجــم مســلح، پایــان یافتــه اســت.

ــد  ــن وزارت می گوی ــخن گوی ای ــی، س ــرت رحیم ن

کــه نیروهــای پولیــس هــر دو مهاجــم را از پــا در آورده و 

ســاحه را تصفیــه کــرده انــد.

 مهاجــان مســلح حوالــی ســاعت ۱۱:20 دقیقــه ی 

پیــش از چاشــت روز جمعــه )۱6حــوت( بــر مراســم 

باخــن  پنجمیــن ســالیاد جــان  بیســت و  از  یادبــود 

بــا  مهاجــان  کردنــد.  حملــه  مــزاری،  عبدالعلــی 

در  را  مــردم  کاره،  نیمــه  ســاختان های  از  اســتفاده 

ــاد  ــر بنی ــد. ب ــرار دادن ــه ق ــدف گلول ــزاری ه ــی م مصل

آخریــن آمــار وزارت صحــت عامــه، در ایــن رویــداد، 32 

نفــر بــه شــمول ۵ زن کشــته و ۵۸ تــن دیگــر بــه شــمول 

ــد. ــده ان ــی ش ــودک و 7زن زخم ــک ک ی

ــوری  ــت جمه ــدید ریاس ــن ش ــا واکش ــه ب ــن حمل ای

ــن مراســم مواجــه شــده اســت.  ــد گان ای ــزار کنن و برگ

ــری  ــت ب ــه را جنای ــن حمل ــی، ای ــور غن ــس جمه ریی

خوانــده اســت. محمــد کریــم خلیلــی ، رییــس شــورای 

مراســم  ایــن  کننــدگان  برگــزار  از  و  صلــح  عالــی 

ــش از  ــی، پی ــای امنیت ــؤوالن نهاده ــه مس ــد ک می گوی

برگــزاری ایــن مراســم، وعــده ی تأمیــن امنیــت را داده 

بودنــد. او گفتــه اســت: »مســؤوالن متــام نهادهــای 

ــم  ــزاری مراس ــتاد برگ ــه س ــا ب ــه، باره ــی مربوط امنیت

اطمینــان داده بودنــد کــه امنیــت مراســم را کامــا 

پوشــش  تحــت  کا  را  ســاحه  و  می کننــد  تأمیــن 

همیــن  بــه  می دهنــد.  قــرار  امنیتــی  مدیریــت  و 

ــد روشــن شــود کــه عامــان و  ــن مســأله بای ــل، ای دلی

کی هــا  تروریســتی  جنایــت  ایــن  ســازمان دهندگان 

بوده انــد.«

ایــن مهاجــان  تــا کنــون مشــخص نیســت کــه 

چگونــه توانســته انــد، خودشــان را بــه نزدیکــی مصلــی 

مــزاری برســانند و بــرای شــش ســاعت بــا نیروهــای 

امنیتــی بجنگنــد.

مهاجــان مســلح حوالــی ســاعت ۱۱:20 دقیقــه ی 

پیــش از چاشــت روز جمعه)۱6حــوت( بــر مراســم یابــود 

ــی  ــن عبدالعل ــان باخ ــالیاد ج ــن س ــت و پنجمی از بیس

از  اســتفاده  بــا  مهاجــان  کردنــد.  حملــه  مــزاری، 

ــزاری  ــی م ــردم را در مصل ــه کاره، م ســاختان های نیم

هــدف قــرار دادنــد. بــر بنیــاد آخریــن آمــار وزارت داخلــه 

و وزارت صحــت عامــه، در ایــن رویــداد تاکنــون 32 نفــر 

جــان باختــه و بیــش از 60 نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

داخلــه  وزارت  ســخن گوی  رحیمــی،  نــرت 

ــا کشــته شــدن دو مهاجــم  ــه ب ــن حمل ــد کــه ای می گوی

مســلح، پایــان یافتــه اســت. ایــن حملــه درســت هنــگام 

ســخرنانی محمــد کریــم خلیلــی ، رییــس شــورای عالــی 

ــد. ــاز ش ــح آغ صل

آقــای خلیلــی گفتــه اســت کــه مســؤوالن نهادهــای 

وعــده ی  مراســم،  ایــن  برگــزاری  از  پیــش  امنیتــی، 

اســت:  گفتــه  او  بودنــد.  داده  را  امنیــت  تأمیــن 

»مســؤوالن متــام نهادهــای امنیتــی مربوطــه، بارهــا 

ــه  ــد ک ــان داده بودن ــم اطمین ــزاری مراس ــتاد برگ ــه س ب

ــاحه را  ــد و س ــن می کنن ــا تأمی ــم را کام ــت مراس امنی

کا تحــت پوشــش و مدیریــت امنیتــی قــرار می دهنــد.

ــد روشــن شــود کــه  ــن مســأله بای ــل، ای ــن دلی ــه همی ب

ــتی  ــت تروریس ــن جنای ــازمان دهندگان ای ــان و س عام

بوده انــد.« کی هــا 

واکنش ها

ــت  ــی از ریاس ــه منایندگ ــم، ب ــن مراس ــد در ای هرچن

جمهــوری فــردی حضــور نداشــت؛ امــا اولیــن واکنــش 

را نســبت بــه ایــن حملــه، رییــس جمهــور غنــی داشــت. 

مراســم  بــر  مســلحانه  حملــه ی  جمهــوری،  ریاســت 

جــان  ســالیاد  بیســت وپنجمین  از  گرامی داشــت 

ــد. ــری خوان ــت ب ــزاری، را جنای ــی م ــن عبدالعل باخ

در  رییــس جمهــور  صدیــق صدیقــی، ســخنگوی 

برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت: »حملــه ی وحشــیانه 

بــاالی مراســم یادبــود از ســالیاد شــهید مــزاری جنایــت 

علیــه بریــت اســت. حکومــت افغانســتان ایــن حملــه را 

ــد.« ــوم می کن ــاظ محک ــدیدترین الف ــا ش ب

ــه  ــه شــخصا ب ــن حمل ــس از ای ــی پ رییــس جمهــور غن

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی و کریم خلیلــی، از برگزار 

کننــدگان ایــن مراســم زنــگ زده و صحبــت کــرده اســت.

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهــوری، حملــه 

ــر مراســم گرامی داشــت از بیســت و پنجمیــن ســالیاد  ب

کشــته شــدن عبدالعلــی مــزاری، شــهید وحــدت ملــی را 

ــده  ــر صلــح، وحــدت ملــی و غیرنظامیــان خوان ــه ب حمل

اســت.

امنیتــی  نهادهــای  از  هم چنــان  دانــش،  آقــای 

ــه  ــداد را ب ــن روی ــر ای ــه زودت ــه هرچ ــت ک ــته اس خواس

کننــد. بررســی  همه جانبــه  گونــه 

حامــد کــرزی، رییــس جمهور پیشــین افغانســتان نیز 

نســبت بــه ایــن حملــه واکنــش نشــان داده و آن را عمــل 

غیــر انســانی توصیــف کــرده اســت. آقــای کــرزی گفتــه 

اســت: »ایــن عمــل غیــر انســانی کار دشــمنان صلــح و 

آرامــش مــردم افغانســتان اســت. از مــردم عزیــز کشــور 

می خواهــم تــا بــا اتحــاد، اتفــاق و هوشــیاری کامــل در 

مقابــل دسیســه ها ایســتاده گی کــرده، نگذارنــد کــه 

ــور  ــات در کش ــح و ثب ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــا ب تاش ه

کمرنــگ شــوند.«

ســفارت امریــکا در کابــل نیــز ایــن رویــداد را نکوهش 

کــرده و گفتــه اســت کــه امریــکا بــرای تأمیــن صلــح در 

کنــار مــردم افغانســتان هم چنــان ایســتاده اســت.

ــی، از  ــت مل ــین امنی ــس پیش ــل، ریی ــه نبی رحمت الل

ــش   ــه، واکن ــن حمل ــه ای ــه ب ــت ک ــای اس ــر چهره ه دیگ

نشــان داده اســت. آقــای نبیــل، حملــه ی مســلحانه 

در مصلــی  عبدالعلــی مــزاری، را نکوهــش کــرده و از 

ــان  ــر عام ــه زودت ــر چ ــه ه ــت ک ــته اس ــت خواس حکوم

ایــن رویــداد را شناســایی کنــد. رحمت اللــه نبیــل، 

در  زودتــر  هرچــه  کــه  اســت  خواســته  حکومــت  از 

ــت مداران  ــردم و سیاس ــه م ــداد ب ــن روی ــوع ای ــورد وق م

افغانســتان توضیــح بدهــد تــا فضــای سیاســی بیشــر از 

ــود. ــب نش ــن تخری ای

ــتان  ــر افغانس ــوق ب ــیون حق ــال، کمیس ــن ح ــا ای ب

نیــز ایــن حملــه را تکان دهنــده و غیــر قابــل قبــول 

خوانــده اســت. شــهرزاد اکــر، رییــس ایــن کمیســیون 

ــن  ــردم ای ــه م ــت ک ــته اس ــود نوش ــر خ ــه  ی توی در برگ

از متــام طرف هــای  و  انــد  از جنــگ خســته  کشــور 

درگیــر در جنــگ خواســته اســت کــه خشــونت  ها را 

ــد. ــش دهن کاه

بــر بنیــاد آمــاری کــه ازســوی کمیســیون حقــوق بــر 

داده شــده، در ســال 20۱9 میــادی بیــش از ۱0هــزار 

غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و زخمــی شــدند.

مراســم  کــه  اســت  پی هــم  ســال  ســومین  ایــن 

غــرب  در  مــزاری،  عبدالعلــی  تــرور  از  گرامی داشــت 

کابــل، هــدف حملــه ی تروریســتی قــرار می گیــرد؛ امــا 

حملــه ی امســال، مرگبارتریــن حملــه نســبت بــه دو 

ــت. ــوده اس ــل ب ــال قب س

آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی، وزارت  در آســتانه ی 

زمــان  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  امریــکا،  خارجــه ی 

تبادلــه ی زندانیــان میــان دولــت افغانســتان و طالبــان 

ــت. ــیده اس ــرا رس ف

ــنبه)۱۵حوت(  ــت روز پنج ش ــه ناوق ــو، ک ــک پمپئ مای

گفــت  می کــرد،  صحبــت  خــری  نشســت  یــک  در 

کــه طرف هــای درگیــر جنــگ در افغانســتان بایــد از 

ــه ی فــوری ســطح  ــه گون خودمنایــی دســت بکشــند و ب

خشــونت ها را کاهــش دهنــد.

ــونت ها  ــش خش ــه افزای ــن ک ــن ای ــو ضم ــای پمپئ آق

را غیرقابــل قبــول خوانــده، افــزوده اســت کــه دوطــرف 

ــه  ــح ب ــد صل ــا رون ــد ت ــش دهن ــونت ها را کاه ــد خش بای

ــرود. پیــش ب

او هم چنــان گفــت کــه امریــکا راه را بــرای آغــاز 

مذاکــرات بین االفغانــی بــاز کــرده اســت و اکنــون خــود 

افغان هــا بایــد در مــورد آینــده ی شــان تصمیــم بگیرنــد.

ــان  ــه زم ــه ک ــی گفت ــکا در حال ــه ی امری وزارت خارج

تبادلــه ی زندانیــان میــان دولــت افغانســتان و طالبــان 

ــتان  ــت افغانس ــش از حکوم ــه پی ــت ک ــیده اس ــرا رس ف

ــورد  ــری در م ــت تصمیم گی ــکا صاحی ــود، امری ــه ب گفت

آزادی ۵هــزار زندانــی را نــدارد و هیــچ تعهــدی نیــز بــه 

ــان داده نشــده اســت. ــکا در قســمت آزادی زندانی امری

رییس جمهورغنــی در واکنــش بــه آزادی زندانیــان 

طالــب گفتــه اســت: »آزادی زندانیــان، حــق امریــکا 

نیســت و روی ایــن موضــوع بــا امریــکا موافــق نیســتیم. 

ایــن موضــوع از صاحیت هــای حکومــت افغانســتان 

اســت. امریــکا تنهــا نقــش تســهیل کننده دارد و تصمیــم 

ــده و  ــا ش ــا تقاض ــوع تنه ــن موض ــد. ای ــه منی توان گرفت

پیــش رشط نیســت؛ امــا می توانــد جــزء مذاکــرات و 

ــرار بگیــرد. موضــوع حســن نیــت  آجنــدای مذاکــرات ق

ــد اعتــاد داشــته  مطــرح نیســت. ملــت افغانســتان بای

ــت کار  ــر وق ــی، آزادی ۱00 نف ــاظ تخنیک ــد. از لح باش

ــه پنــج هــزار نفــر.« دارد، چــه برســد ب

امضــای  از  پــس  روز  دو  طالبــان  ســویی  هم  از 

توافق نامــه ی صلــح، حمــات شــان را از رس گرفتنــد 

آغــاز حمــات شــان،  از  پــس  یــک شــبانه روز  و در 

6غیرنظامــی را کشــتند و ۱4تــن دیگــر زخمــی شــدند.

شــورای امنیــت ملــی افغانســتان اعــام کــرده اســت 

کــه طالبــان در جریــان چنــد روز گذشــته، بیــش از 70 

حملــه در نقــاط مختلــف کشــور انجــام داده انــد.

در تازه تریــن مــورد، نیروهــای امریکایــی نیــز مواضــع 

طالبــان را در والیــت هلمنــد هــدف قــرارداده انــد. ایــن 

حملــه روز چهارشــنبه )۱4 حــوت( بــر مواضــع طالبــان 

در ولســوالی نهــررساج والیــت هلمنــد، راه انــدازی شــد.

در  اجرایــی حکومــت،  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه 
واکنــش بــه حملــه ی مســلحانه بــر مراســم گرامی داشــت 
ــزاری،  ــی م ــرور عبدالعل ــالیاد ت ــن س ــت و پنجمی از بیس
می گویــد کــه ایــن حملــه ابعــاد پیچیــده داشــته اســت.

آقــای عبداللــه کــه عــر امــروز جمعه)۱6حــوت( بــا 
ــه  ــن حمل ــه ای ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــگاران صحب خرن
ــد و  ــد دیگــر حمــات رسدرگــم باقــی مبان ــد هانن نبای
تحقیــق در ایــن مــورد بایــد همــه جانبــه صــورت گیــرد.

او ضمــن ایــن کــه حملــه ی مســلحانه در غــرب کابــل را 
هولنــاک توصیــف کــرد، هم چنــان گفــت کــه در نتیجــه ی 
ایــن رویــداد، 29 نفــر جــان باختــه و بیــش از ۵0 نفــر دیگــر 

زخمــی شــده انــد.
ایــن درحالــی اســت کــه مهاجــان مســلح حوالــی 

روز  چاشــت  از  پیــش  دقیقــه ی   ۱۱:20 ســاعت 
جمعه)۱6حــوت( بــر مراســم یابــود از بیســت و پنجمین 
حملــه  مــزاری،  عبدالعلــی  باخــن  جــان  ســالیاد 
ســاختان های  از  اســتفاده  بــا  مهاجــان  کردنــد. 
ــه  ــدف گلول ــزاری ه ــی م ــردم را در مصل ــه کاره، م نیم

ــد. ــرار دادن ق
حملــه ی  کــه  اســت  کــرده  اعــام  داخلــه  وزارت 
بیســت و  از  گرامی داشــت  مراســم  بــر  مســلحانه 
ــزاری، در  ــی م ــن ســالیاد کشــته شــدن عبدالعل پنجمی
ــته  ــری و کش ــاعت درگی ــش س ــس از ش ــل، پ ــرب کاب غ

شــدن دو مهاجــم مســلح، پایــان یافتــه اســت.
وزارت داخلــه، کشــته شــدن 32 تــن و زخمــی شــدن 

6۱ نفــر را در ایــن رویــداد تأییــد کــرده اســت.

وزارت صحــت افغانســتان می گویــد کــه نتیجــه ی 

از  کــه  کرونــا،  ویــروس  مشــکوک  تــازه ی  مــورد   6

ــه البراتوارهــای مرکــزی،  والیت هــای کابــل و کندهــار ب

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثاب ــود، منف ــیده ب رس

روز  وزارت  ایــن  ســخن گوی  مایــار،  وحیداللــه 

جمعه)۱6حــوت( گفــت کــه 36 مــورد مشــکوک بــه 

مرکــزی،  البراتوارهــای  بــه  جدیــدا  کرونــا  ویــروس 

فرســتاده شــده اســت و نتیجــه ی آن تــا 24 ســاعت 

شــد. خواهــد  مشــخص  آینــده 

آقــای مایــار افــزوده اســت کــه تاکنــون ۱99 واقعــه ی 

وزارت  مرکــزی  البراتوارهــای  در  ویــروس  مشــکوک 

صحــت، ثبــت شــده کــه بیشــر آن از والیت هــای هــرات 

ــوده اســت. ــل ب و کاب

ــان  ــتان، از زم ــت افغانس ــار وزارت صح ــاد آم ــر بنی ب

بــه  مبتــا  مــورد   9۸293 تاکنــون  ویــروس  شــیوع 

ــا در رسارس جهــان ثبــت شــده اســت کــه  ویــروس کرون

ــر  ــه و ۵4244 نف ــر جــان باخت ــان 33۵6 نف ــن می از ای

ــد. ــاره بهبــود پیــدا کــرده ان دیگــر پــس از مراقبــت دوب

گفتنــی اســت کــه درحــال حــارض ویــروس کرونــا در 

نزدیــک بــه 90 کشــور جهــان شــیوع پیــدا کــرده اســت. 

مرکــز ایــن ویــروس شــهر »ووهــان« در چیــن بــود و پــس 

از آن بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز شــیوع پیــدا کــرد. 

ــت در  ــورد مثب ــک م ــا ی ــون تنه ــا تاکن در افغانســتان ام

والیــت هــرات ثبــت شــده اســت.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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شش ساعت درگیری در غرب کابل، 32 کشته 
و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت

واکنش ها به حمله ی مسلحانه در غرب کابل: 
حمله بر مردم جنایت برشی است

پمپئو: زمان تبادله ی زندانیان میان دولت 
افغانستان و طالبان فرا رسیده است

عبدالله: 
حمله ی مسلحانه در غرب کابل ابعاد پیچیده داشت

نتیجه ی 6 مورد تازه ی مشکوک ویروس کرونا 
در کابل و کندهار منفی اعالم شد
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ایستگاه خربی افغانستان
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طالبان  گروه  امضای  عنوان  که  افغانستان  اسامی  امارت 

است، به درستی از توافق نامه ای که با امریکا، در 29 فروری در 

قطر امضا کرده، خوش نود است. این توافق نامه در برابر خواست 

نظامی  نیروهای  متامی  »خروج  شد:  تسلیم  گروه،  این  دیرینه ی 

متام  شمول  به  ایتافی  همکاران  متحدانش،  ایاالت متحده، 

خصوصی،  امنیت  پیان کاران  غیردیپلاتیک،  ملکی  پرسونل 

طی  پشتیبانی،  خدمات  پرسونل  و  مشاوران  آموزش دهندگان، 

چهارده  ماه از افغانستان«، تعجبی ندارد که طالبان این توافق نامه 

می دانند. پیروزی  یک  را 

وزارت دفاع ایاالت متحده ی امریکا، می گوید که پنتاگون پیش 

از پیش رشوع به اجرای مرحله ی اول خروج نیروهای امریکایی از 

۱2000 نفر به ۸600 نفر کرده است. ناتو که حتا نامی از آن در 

توافق نامه برده نشده نیز، در حال بیرون شدن از این کشور است. 

عملیات  برای  باقی مانده  نیروی  گونه  هر  حضور  توافق نامه،  این 

ضدتروریستی یا آموزش ارتش افغانستان را مطلقا رد کرده است. 

تنها  را  افغانستان  دولت  ارتش  توافق نامه،  این  این که،  خاصه 

به  را  منطقه  در  ضدتروریستی  فعالیت های  آینده ی  و  می گذارد 

طالبان و حامیان پاکستانی این گروه، می سپارد.

کارکردن در چنین محیطی برای جامعه ی اطاعاتی ایاالت متحده، 

حتا  محافظتی،  نیروهای  کم بود  بود.  خواهد  دشوار  فوق العاده 

قلمروی  این  در  اطاعات  جمع آوری  از  خصوصی،  پیان کاران 

خطرناک، جلوگیری خواهد کرد. این که بدانیم در منطقه ی مرزی 

سازمان های  فعالیت  مرکز  دیرزمانی  از  که  پاکستان  و  افغانستان 

بود. خواهد  حادی  چالش  می گذرد؛  چه  بوده،  تروریستی 

یا حمات یازدهم  القاعده  از  این توافق نامه، گروه طالبان  در 

رساج الدین  است.  نکرده  انکار  آن،  از  و  نجسته  دوری  سپتامر 

حقانی، فرمانده ی دوم این گروه نیز، در مقاله ای که برای نیویورک 

طور  به  طالبان  تبلیغات  ماشین  نکرد.  انکار  بود،  نوشته  تایمز 

پیاپی، حمات یازدهم سپتامر را پیروزی ای برای جهاد جهانی 

توافق نامه ی  با  می کنند  ادعا  طالبان  که  روایتی  است؛  خوانده 

دوحه، قوی تر هم شده است. آن ها ادعا می کنند که »جهاد، بار 

حاوی  دوحه،  توافق نامه ی  داد.«  شکست  را  ابرقدرت  یک  دیگر 

و  نیست  افغانستان،  مردم  انسانی  مورد حقوق  در  هیچ جمله ای 

افتاده است. قلم  از  به وضوح  نیز  افغانستان  زنان  حقوق 

استفاده  از  جلوگیری  کرده اند،  تعهد  آن  به  طالبان  آن چه 

ایاالت  علیه  تروریستی،  حمات  برای  افغانستان،  قلمروی  شدن 

و  آموزش، جذب رسمایه  از  طالبان  است.  »متحدانش«  و  متحده 

امریکا و متحدانش  امنیت  برای عملیات علیه  دیگر همکاری ها، 

توافق نامه  این  است.  تشویقی  تعهد  یک  این  جلوگیری می کند. 

که  جایی  پاکستان؛  در  طالبان  زیرساخت های  از  چیزی 

تروریست های زیادی از گذشته ها به این سو، در آن مستقر بودند، 

منی گوید. در این توافق نامه، حرفی از شبکه ی تروریستی »لشکر 

طیبه« که با طالبان کار می کند و هندوستان را هدف می گیرد، 

است. نیامده  میان  به 

طالبان پیش از این هم گفته اند که آتش بس هفت روزه ای که 

و  شده  متام  بود،  شده  امضا  دوحه،  توافق نامه ی  از  استقبال  در 

رس  از  را  افغانستان  داخلی  نیروهای  بر  خود  حمات  گروه  این 

می گیرد. طالبان هیچ تعهدی برای آتش بس فراگیر نداده اند. قرار 

است در گفت وگوهای بین االفغانی که ظاهرا در ۱0 مارچ و پس 

از تبادِل قابل ماحظه ی زندانیان بین دو طرف، در مورد آتش بس 

که  است  گفته  افغانستان  دولت  بگیرد.  صورت  گفت وگو  و  بحث 

هیچ تعهدی برای آزادسازی ۵000 زندانی طالب در برابر ۱000 

این گروه  افغانستان که احتاال در پای گاه های  زندانی حکومت 

افغانستان،  حکومت  ندارد.  می شوند،  نگه داری  پاکستان  در 

گرفتار نتیجه  ی انتخابات سال گذشته )20۱9( میادی است که 

در این مقطع حساس، حکومت را به دو دسته، تقسیم کرده است.

افغانستان،  حکومت  نبودن  سهیم  توافق نامه،  بنیادی  نقص 

به رهری ارشف غنی است که در سطح بین املللی، به رسمیت 

شناخته شده است. حکومت ترامپ با پذیرفن تقاضای طالبان، 

مذاکرات،  از  افغانستان  حکومت  نگه داشن  بیرون  بر  مبنی 

ما  سطح  تا  را  طالبان  و  کرد  خیانت  )افغانستان(  مان  متحد  به 

)امریکا( باال آورد. قابل یادآوری است که در اوج قدرت، این گروه 

سعودی  عربستان  پاکستان،  کشور،  سه  تنها   ،2000 سال  در 

به  مروع  دولت  عنوان  به  را  طالبان  عربی،  متحده ی  امارت  و 

طور  به  افغانستان  حکومت  نکردن  شامل  شناختند.  رسمیت 

شالی(  )ویتنام  با  )نیکسون(  حکومت  معامله ی  یادآور  آشکارا، 

در سال ۱973 است که به حکومت )ویتنام جنوبی(، سهمی در 

نداد. مذاکرات 

اجرای  رشط  که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 

است.  طالبان  عمل کرد  دوحه،  توافق نامه  ی  در  امریکا  تعهدات 

در این مورد باید امیدوار باشیم. مشخص نیست که رییس جمهور 

مایک  که  این  خیر،  یا  است  متعهد  کافی  اندازه ی  به  )ترامپ( 

توافق نامه خودداری  آن  امضای  از  امریکا،  وزیر خارجه ی  پمپئو، 

باشد. تصادف  یک  تنها  منی تواند  کرد، 

موفقیت  دلیل  به  که  کنند  استدالل  گونه  این  برخی ها  شاید 

اوباما  حکومت  پاکستان«،  و  »افغانستان  اصطاح  به  راهردی، 

نیز شدنی  این روی کرد  بود، متام  القاعده  آن شکست  که هدف 

و ممکن است. حکومت اوباما با کاندوها و پهپادهایش، به طور 

خستگی ناپذیری، اسامه بن الدن و جرنال هایش را در پاکستان 

تعقیب کرد. با این حال، ایمن الظواهری، معاون نخست او، هنوز 

تعهدی،  هیچ  توافق نامه  این  می پردازد.  فعالیت  به  پاکستان  در 

ندارد. او  بر دست گیری  مبنی 

هررییس جمهور  برای  تله ای  هم چنان  دوحه،  توافق نامه ی 

رییس جمهور  بود.  خواهد  نوامر  ماه  در  دموکرات،  منتخب 

است  مجبور   ،202۱ جنوری  در  تحلیفش،  مراسم  در  دموکرات 

تصمیم بگیرد که به جدول زمانی۱4ماهه ی خروج از افغانستان، 

تا بیرون کردن کامل رسبازان  یا در حالی که سه ماه  عمل کند 

بسیار  تصمیم  دهد.  ادامه  را  بی پایان«  »جنگ  این  مانده،  باقی 

بود. خواهد  مهمی 

در  همکارم  تلهامی«  »شیبلی  که  نظرسنجی ای  پایه ی  بر 

از  منی خواهند  امریکا  مردم  اکرثیت  داده،  انجام  »بروکینگس« 

افغانستان بگریزند. اکرثیت مردم بر این باور اند که ایاالت متحده، 

این  زنان  خصوص  به  افغانستان،  مردم  تا  دارد  اخاقی  مکلفیت 

نگذارد. تنها  طالبان،  دیکتاتوری  با  را  کشور 

ایاالت متحده از آغاز تا کنون، این جنگ را با چشانی بسته، 

به پیش برده است. در سال 200۱، بن الدن و الظواهری اجازه 

یافتند تا از پاکستان بگریزند، منابع و توجه از پایان مأموریت در 

منحرف   2003 سال  در  عراق  فاجعه آمیز  اشغال  به  افغانستان، 

شد. طی تنها پنج سال، القاعده بیشر از پیش، خطرناک  شده 

بود. تنها تصمیم قاطع باراک اوباما بود که از یک یازدهم سپتامر 

دیگر، جلوگیری کرد. انتظار نداشته باشید که حکومت ترامپ از 

اوباما، تشکر کند.

هر شهروند افغانستان و امریکا، خواستار پایان جنگ است. از 

یک روند سیاسی نیز استقبال خواهد شد. بیایید امیدوار باشیم 

فراگیری  آتش بس  که  تنظیم شود  توافق نامه ی دوحه، طوری  که 

مستقیم  مذاکرات  بر  پافشاری  برای  هم  هنوز  بیاید.  وجود  به 

ائتاف  خروج  برای  پیش نیازی  عنوان  به  طالبان،  و  کابل  میان 

عیب  پر  توافق نامه ی  یک  نیست.  دیر  افغانستان،  از  بین املللی 

از  امریکایی  از رسبازان  امنیتی که یک نسل  و نقص، منی تواند 

دیرزمانی به این سو، با همکاران مان برای آن جنگیدند را تأمین 

کنیم. درستش  بیایید  کند. 

آشفتگی در افغانستان
نویسنده: بروس ریدل– بروکینگس

کارکردن در چنین محیطی برای مرتجم:مهدی غالمی

جامعه ی اطالعاتی ایاالت متحده، 

فوق العاده دشوار خواهد بود. 

کم بود نیروهای محافظتی، 

حتا پیامن کاران خصوصی، 

از جمع آوری اطالعات در این 

قلمروی خطرناک، جلوگیری 

خواهد کرد. این که بدانیم در 

منطقه ی مرزی افغانستان و 

پاکستان که از دیرزمانی مرکز 

فعالیت سازمان های تروریستی 

بوده، چه می گذرد؛ چالش حادی 

خواهد بود.


