
امریکا در دوِر هفتم خواسته است زیر 
ناِم مذاکرات بین االفغانی، طالبان را با 
سدی به ناِم حکومِت غنی و فصل هاِی 
ناتمامش مواجه کند و نتیجۀ یک قماِر 
بزرگ یا دیالوِگ سه جانبه را توشیح 

نماید: یا طالبان به حکومت می پیوندند 
و دموکراسِی افغانی ادامه می یابد و یا 
این که حکومت به طالبان می پیوندد و 
امارت اسالمی دوباره متولد می شود. 

حملۀ سنگیِن روز گذشته در پایتخت و 
حمالِت شدیِد دیگر در سایر والیات، 

تالِش طالبان برای شکستاندن و 
ُخردساختِن سِد حکومت در دور هفتم 
و به عبارتی فاِز جدیِد صلح است تا 
به جای قرار گرفتن در سایۀ غنی، در 

نهایت غنی در سایۀ آن ها )امارت 
اسالمی( قرار بگیرد و امریکا نیز این 

پیوند را امضا کنـد
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تقرری های اخیر به خاطر مهندسی 

انتخابات است
لرزه یی که بر انداِم ارگ افتاده

6

ــت  ــرای والی ــان ب ــدۀ طالب ــی خودخوان وال
ــادی از اعضــای  ــا شــمار زی غــور، همــراه ب
ایــن گــروه بــه ولســوالی تیــوره رفتــه 
و حمــات خــود را بــر ایــن ولســوالی 

ــت. ــاخته اس ــز س متمرک
می گویــد  نیــز  غــور  والــی  ســخنگوی 
کــه طالبــان در ولســوالی تیــوره تجمــع 

نــد. کرده ا
عبدالحمیــد ناطقــی، عضــو شــورای والیتــی 
ــور  ــزاری جمه ــا خبرگ ــت ب ــور در صحب غ
گفتــه اســت: طالبــان بــا حضــور گســترده در 
ــوالی را  ــن ولس ــت ای ــوره، امنی ــوالی تی ولس
ــه  ــا ب ــدازی نبرده ــا راه ان ــد و ب ــم زده ان بره

ــد. ــش روی می کنن ــز آن پی ــمت مرک س
درگیری هایــی  تاکنــون  داشــت  بیــان  او 

هــم میــان ایــن گــروه و نیروهــای دولتــی و 
خیــزش مردمــی صــورت گرفتــه و گــزارش 
شــده در حــدود ســه نفــر از نیروهــای 
ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــی ج مردم

اطــاع  تلفــات  دقیــق  آمــار  از  ناطقــی 
ایــن  بــا  ارتبــاط  برقــراری  و  نداشــت 
خوانــد. ناممکــن  تقریبــًا  را  ولســوالی 

او گفتــه اســت کــه طالبــان حمات خــود را 
ــوب غــرب فیروزکــوه  در ولســوالی های جن
از جملــه شــهرک، تولــک و تیــوره متمرکــز 
دســت آوردی  دارنــد  قصــد  و  کرده انــد 

ــزرگ در ایــن قســمت داشــته باشــند. ب
ــزود  ــور اف ــی غ ــورای والیت ــو ش ــن عض ای
ســوی  از  پراکنده یــی  هوایــی  حمــات 
دولــت در تیــوره انجــام شــده کــه چاره ســاز 

ــوده اســت. نب
برخــی از منابــع مردمــی در غــور هــم ضمن 
وخیــم توصیــف کــردن تیــوره گفته انــد 
ــن روســتا  ــی چندی ــزش مردم ــای خی نیروه
تســلیم  بــه طالبــان  بــدون درگیــری  را 
کردنــد و خــود بــه ســمت مرکــز ولســوالی 

ــد. ــرار کردن ف
بــه گفتــه ایــن منابــع میــان نیروهــای 
ــز  ــه در مرک ــس ک ــش و پولی ــدو، ارت کمان
ولســوالی تیــوره غــور مســتقر هســتند هیــچ 
ــات  ــر حم ــدارد و اگ ــود ن ــی وج هماهنگ
ــه ســمت مرکــز ولســوالی کشــانده شــود،  ب

ــد. ــد دی ــنگینی خواه ــه س ــت ضرب دول
دولــت محلــی غــور هــم از کشــانده شــدن 
ــوره  ــوالی تی ــمت ولس ــه س ــگ ب ــه جن دامن

ــد. ــر داده ان ــت خب ــن والی ای
ــور  ــی غ ــی، ســخنگوی وال عبدالحــی خطیب
ــد  ــع دارن ــوره تجم ــان در تی ــد طالب می گوی
و دو شــب پیــش هــم نبردهایــی را در 9 
راه  بــه  ولســوالی  مرکــز  از  کیلومتــری 
انداختنــد کــه از شــمار تلفــات آن اطاعــی 

ــت. ــت نیس در دس
ــع در  ــان از تجم ــدف طالب ــان وی، ه ــه بی ب

تیــوره، تنــگ کــردن حلقــه محاصــره مرکــز 
ایــن ولســوالی اســت.

آقــای خطیبــی در مــورد اقــدام دولــت بــرای 
ــت  ــه دس ــوره ب ــوالی تی ــز ولس ــات مرک نج

طالبــان چیــزی نگفــت.
ــه  ــش ب ــم پی ــال ه ــتان دو س ــوره تابس تی
دســت طالبــان ســقوط کــرده بــود کــه ده هــا 
کشــته از نیروهــای دولتــی و مــردم گرفــت.

کــه  ازبکســتان  نخســت وزیر  عــارف اف،  عبــداهلل 
ــد،  ــرده، می گوی ــفر ک ــتان س ــخ افغانس ــت بل ــه والی ب
انتقــال بــرق از ســرخان ازبیکســتان تــا پلخمــری کــه 
ــرد، ۱۱۰  ــر می گی ــر را در ب ــه ۲۰۰ کیلومت ــک ب نزدی
ــتان ۴۵  ــی دارد و ازبکس ــر م ــه ب ــر هزین ــون دال میلی
ــد. ــف می ده ــه افغانســتان تخفی ــر آن را ب ــون دال میلی
ــروز در  ــب را دی ــن مطل ــتان ای ــت وزیر ازبیکس نخس
دیــدار بــا عبــداهلل عبــداهلل در شــهر مزارشــریف بیــان 

کــرده اســت.
رییــس اجرایــی حکومــت وحدت ملــی در ایــن دیدار 
ــه تجــارت و  ــی از توجــه ازبیکســتان ب ضمــن قدردان
ســرمایه گذاری در افغانســتان، گفتــه اســت: بنیــاد 
ــتان  ــتان و ازبیکس ــان افغانس ــادی می ــات اقتص تعام
و  موافقت نامه هــا  و  شــده  گذاشــته  خوبــی  بــه 
ــه امضــای رســیده  ــان دو کشــور ب ــی می تفاهم نامه های
و حــاال وقــت آن اســت تــا در تطبیــق آن هــا همــکاری 

ــک داشــته باشــیم. نزدی
همکاری هــای  کــه  کــرده  امیــدواری  اظهــار  وی 
ــش  ــرف افزای ــان دو ط ــرمایه گذاری می ــاری و س تج
یابــد و نیــز برگــزاری نمایشــگاه تولیــدات ازبکســتان 
ســبب بــاال رفتــن ســطح تعامــات اقتصــادی دو 

ــردد. ــور گ کش
ــه ایجــاد  ــد ب ــه متعه ــرده ک ــد ک ــداهلل تأکی ــداهلل عب عب
در  ازبیکســتانی  ســرمایه گذاران  بــرای  فرصــت 
افغانســتان انــد و انتظــار دارنــد بــرای ســرمایه گذاران 
افغانســتانی در ازبکســتان نیــز زمینــه الزم فراهــم 

ــردد. گ
از  دیــدار  ایــن  در  نیــز  ازبیکســتان  نخســت وزیر 
روابــط تجــاری و اقتصــادی افغانســتان و ایــن کشــور 
ــان  ــا خواه ــت: م ــه اس ــرده و گفت ــاد ک ــی ی ــه خوب ب
ــدام  ــتیم. اق ــور هس ــان دو کش ــط می ــترش رواب گس
مــا بــرای برگــزاری نمایشــگاه و جلــب توجــه 
ــن  ــه همی ــتان ب ــه ازبکس ــتان ب ــرمایه گذاران افغانس س

ــت. ــتوار اس ــدف اس ه
ــرای  ــکاری کشــورش ب ــی هم ــان از آمادهگ او همچن
ــرق،  ــارت، ب ــت، تج ــای زراع ــکاری در بخش ه هم
خــط آهــن و گاز بــا افغانســتان خبــر داده و خواهــان 
تســهیل روابــط تجــاری میــان دو کشــور شــده اســت.

سخنگوی والی غور:
 طالبـان در تیـوره تجمـع کـرده انـد

تخفیف ۴۵ میلیون دالری ازبیکستان 
به افغانستان

صفحه 3

بـرای کسب امتیـاز در مـذاکـرات قطـر 
ده هـا تن به شمول دانش آمـوزان در کـابل قربانـی شـدند

صفحه 3
مذاکراِت صلح با چاشنی انتحار 

کی در سایۀ کی قرار می گیرد؟

صفحه 2

صفحه 3

دور هفتم گفت وگوهای 
امریکا و طالبان در قطر

همه در 
انتظار توییت 
خلیل زاد اند!
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در حکومــت و نهــاد ارگ ایــن روزهــا چنــان 
و  کم ســابقه  جابه جایی هــاِی  و  تغییــرات 
سرســام آور آغــاز شــده کــه اکثریــِت مــردم را 
ــن  ــرده اســت. ای ــی ک ــرت و نگران دچــار حی
ایجــاد  شــامل  جابه جایی هــا  و  تغییــرات 
ســمت های فرمایشــی و جعلــی و پس وپیــش 
ــور«  ــر ام ــامِ »پیشــبرد بهت ــر ن ــراد زی کــردِن اف
ــات  ــن انتخاب ــرای کمپای ــت ب ــی در واقعی ول
حواریــوِن  از  برخــی  می گیــرد.  صــورت 
ــتقبال  ــا اس ــی در فضــای مجــازی ب ــای غن آق
از ایــن تغییــرات، از آن بــه نــام »جوان ســازی 
حکومــت« یــاد می کننــد. پرســش این جاســت 
ــتانۀ  ــاال و در آس ــرا ح ــرات چ ــن تغیی ــه ای ک
انتخابــات ریاســت جمهــوری انجــام می شــود 
و آیــا بــا تقــرر چنــد جــوان در موقعیت هــای 
به اصطــاح کلیــدی و در واقعیــت بــدون 
هیــچ بازدهــی و نتیجــه  می تــوان مشــکِل 
جواناِن کشــور را الپوشــانی کرد؟ در کشــوری 
کــه میلیون هــا جــوان پــس از فراغــت از 
ــی در  ــی تحصیل ــات عال ــگاه ها و مؤسس دانش
فقــر و بــی کاری زنده گــی می کننــد، تقــرر 
چنــد جــوان چــه دردی را دوا خواهــد کــرد؟
 ضرب المثــل »فانــی از بــی کاری جاده هــا 
ــا  ــا باره ــۀ م ــاید هم ــد« را ش ــر می کن را مت
ــًا مصــداق  ــی واقع ــم ول ــا شــنیده بودی و باره
ــه یکــی  ــا این ک ــم، ت ــده بودی ــِی آن را ندی عین
از رســانه های خصوصــی کشــور بــا نشــر 
گزارشــی در مــورد یــک جــواِن تحصیل یافتــه 
ــخ  ــی در بل ــان خارج ــد زب ــه چن ــنا ب و آش
ــر را  ــن مت ــۀ نمادی ــه گون ــی کاری ب ــه از ب ک
انــدازه می گیــرد،  برداشــته و خیابان هــا را 
ــا را  ــل م ــن ضرب المث ــِی ای ــداِق عین ــا مص ب
بــه صــورِت ملمــوس آشــنا کــرد. ایــن جــواِن 
بلخــی می توانــد تصویــر کوچکــی باشــد 
از شــعارِ آقــای غنــی کــه در کارزارهــای 
می کشــید  فریــاد   ۱393 ســال  انتخابــات 
ــدرت  ــه ق ــن ب ــت یافت ــض دس ــه مح ــه ب ک
ــازه در ظــرف  ــون شــغِل ت ــک میلی سیاســی ی
یــک ســال ایجــاد خواهــد کــرد. از ایــن شــعارِ 

میان تهــی فقــط آنچــه کــه واقعــًا انجــام شــد، 
ایجــاد چنــد ســمِت جدیــد در حکومــت 
ــی  ــای غن ــاِن آق ــه اشــغال اطرافی ــه ب اســت ک
درآمــد. آیــا این گونــه می تــوان بــر مشــکاِت 
کشــور ســرپوش گذاشــت و خــود را قهرمــاِن 
بازســازی و تغییــراِت بنیــادی دانســت؟ آقــای 
ــه  ــی ک ــی، در حال ــدام حــق قانون ــه ک ــی ب غن
جــوزای  اول  در  حکومــت داری اش  زمــان 
ــرات را  ــن تغیی ــیده، ای ــان رس ــه پای ــال ب امس
ــرای  ــرات ب ــن تغیی ــر ای ــد؟ اگ ــام می ده انج
ــرا  ــس چ ــد، پ ــور صــورت می گیرن ــود ام بهب
ــه  ــی ب ــای غن ــته آق ــاِل گذش ــج س ــرف پن ظ

ــت؟  ــوده اس ــور نب ــور کش ــود ام ــر بهب فک
ــاد  ــد از ی ــه را نبای ــن نکت ــال، ای ــن ح در همی
بــرد کــه ایــن تغییــرات تنهــا شــامل ایــن افــراد  
ــی  ــت. از مدت ــل نیس ــه کاب ــدود ب ــا مح و تنه
در  جابه جایی هــا  و  تغییــرات  این ســو  بــه 
ــزاران  ــده و ه ــاز ش ــور آغ ــاِی کش والیت ه
تــن یــا از کار بــی کار شــده اند و یــا بــه 
و  یافته انــد  ســوق  منفعــل  موقعیت هــاِی 
جــای آن هــا بــا افــراد نزدیــک بــه تیــم 
»دولت ســاز« پـُـر شــده اســت. آقــای غنــی اگــر 
فکــر می کنــد کــه مــردم معنــاِی ایــن اقدام هــا 
را نمی داننــد و بــه زعــِم او احمــق انــد، بایــد 
گفــت کــه واقعــًا کــور خوانــده اســت. او اگــر 
جا به جایی هــا  چنیــن  زور  بــه  می خواهــد 
ــیلۀ  ــه وس ــازمان یافته ب ــای س ــد تقلب ه و بع
افــرادِ خــود دوبــاره بــه قــدرت سیاســی 
دســت پیــدا کنــد، بهتــر اســت از همیــن 
ــًا  ــه فصــل ناتمــامِ مث ــد ک حــاال دیگــر نگوی
ــد داوود را  ــردار محم ــا س ــان اهلل و ی ــاه ام ش
بــه پایــان می رســاند بلکــه بــه صــورِت 
واضــح بگویــد کــه می خواهــد فصــل ناتمــام 
حکومــت داری حفیــظ اهلل امیـــن را تمــام کنــد. 
دیگــر بــه فکــر برگــزاری انتخابــات و تقلــب 
در آن نباشــد و هرچــه دل تنگــش می خواهــد 
انجــام دهــد. اصــًا از همیــن حــاال اعــام کند 
ــر  ــا لحظــۀ مــرگ از حکومــت کــردن ب کــه ت
مــردم افغانســتان دســت نخواهــد کشــید و تــا 

یــک فــرد ایــن کشــور زنــده باشــد، خــواب و 
ــد.  ــرام می کن ــود ح ــر خ ــوراک را ب خ

ایــن بهتــر اســت از آنچــه کــه حــاال بــا 
صــورت  جعــل کاری  و  فریبنــده  نام هــای 
فقــط  ارگ  در  می شــود  فکــر  می گیــرد. 
بانــوی اول هنــوز ســر جــاِی خــود باقی ســت 
و دیگــران یــا از ارگ بیــرون کشــیده شــده اند 
تازه تأســیس یافتۀ  موقعیت هــای  در  یــا  و 
ــن  ــو ای ــد. اگــر جل ــرار گرفته ان ــی ق ــای غن آق
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود، ب ــه نش ــرات گرفت تغیی
ــال های  ــه از س ــی را ک ــو هرج ومرج ــه جل ک
زیــادی در حکومــت داری کشــور وجــود 
دارد و بــا تغییــراِت جدیــد بــه اوج خــود 
رســیده، دیگــر نتـــوان بــه آســانی ســد شــد. 
ــه  ــد ک ــد ش ــث خواه ــرج باع ــن هرج وم ای
ــه  ــت، ب ــه هس ــزی ک ــور از چی ــت کش وضعی
ــد و  ــدا کن ــوق پی ــتر س ــِت بیش ــمت وخام س
حتــا دامنــۀ جنگ هــا گســترش یافتــه و باعــث 
ــی کشــور  ــت نســبِی فعل ــم خــوردن امنی بره

ــود.  ش
آقــای غنــی راه خطرنــاک و پُرچالشــی را 
بــرای مانــدن در قــدرت انتخــاب کــرده 
ــش و خــون  ــان دود، آت ــن راه از می اســت. ای
ــدۀ  ــرای آین ــدی ب ــدی ج ــذرد و تهدی می گ
مــردم  کــه  آینده یــی  اســت؛  افغانســتان 
ــازند و  ــود بس ــت های خ ــا دس ــد ب امیدوارن
آنچــه را کــه حکومــت آقــای غنــی و پیشــتر از 
آن حکومــت آقــای کــرزی بــرای آن هــا کــرده 
نتوانســتند، این بــار خودشــان بــا گزینــش 
فــردِ اصلــح در رأِس حکومــت انجــام دهنــد. 
امــا آقــای غنــی ایــن خطــر را احســاس کــرده 
اســت. او بــه صــورِت قطعــی فهمیــده کــه در 
انتخابــاِت آینــده هیــچ شانســی برای پیـــروزی 
ــدارد.  ــِت ســالم و دموکراتیــک ن در یــک رقاب
ــد و  ــت های جدی ــاد پس ــا و ایج جابه جایی ه
ــادِی او در والیت هــا  ــه وســیلۀ ای آنچــه کــه ب
ــن دریافــت  انجــام می شــود، گــواه روشــِن ای

اســت.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2523  سه شنبه 11 سرطان/ تیر l1398 28 شوال المکرم l1440 2 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

طالبـــان ریاســـت لوژســـتیک و انجنیـــری وزارت دفـــاع ملـــی 
ــرات  ــه مذاکـ ــد کـ ــرار دادنـ ــه قـ ـــدِف حملـ ــی ه را درحالـ
صلـــِح نماینده گان شـــان بـــا امریـــکا در دوحـــۀ قطـــر بـــا 
ذوق زده گی هـــاِی فـــراوان جریـــان دارد و انتظـــار مـــی رود کـــه 
ـــۀ  ـــود. حمل ـــرون ش ـــی بی ـــاِت جامع ـــا توافق ـــن گفت وگوه از ای
ـــراه  ـــوی هم ـــیار ق ـــارِ بس ـــک انفج ـــا ی ـــه ب ـــا ک ـــتۀ آن ه روزِ گذش
ـــی  ـــل توجه ـــمارِ قاب ـــدِن ش ـــته و زخمی ش ـــه کش ـــر ب ـــود و منج ب
از نظامیـــان و غیرنظامیـــان بـــه شـــمول کـــودکاِن دانش آمـــوز 
شـــد، حرف هـــا و نکته هـــای فراوانـــی می توانـــد نســـبت 
ــِت  ــر سرنوشـ ــر و از آن مهم تـ ــراِت قطـ ــِت مذاکـ ــه سرنوشـ بـ
ـــکات،  ـــن ن ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــد. ام ـــته باش ـــتان داش افغانس
ـــان در روز دومِ  ـــه طالب ـــت ک ـــروری اس ـــش ض ـــن پرس ـــرِح ای ط
مذاکـــراِت قطـــر چـــه نیـــازی بـــه اجـــرای چنیـــن عملیـــاِت 

ــته اند؟ ــاع داشـ ــاختمان وزارت دفـ ــی سـ ــنگینی در نزدیکـ سـ
ـــراِت  ـــیر مذاک ـــرورِ س ـــد م ـــز نیازمن ـــش نی ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب پاس

ـــت.  ـــم( اس ـــون )دور هفت ـــا اکن ـــت ت ـــر از دورِ نخس قط
دور اوِل مذاکـــرات بـــا ضرب االجـــِل آقـــای ترامـــپ بـــه 
وزارت خارجـــۀ امریـــکا کلیــــد خـــورد کـــه در آن انتظـــارِ امریـــکا 
ایـــن بـــود کـــه به ســـرعت بـــا طالبـــان بـــه صلـــح و توافقـــی 
ـــتان  ـــور در افغانس ـــن کش ـــردِی ای ـــع راهب ـــه در آن مناف ـــد ک برس
صدمـــه نبینـــد. آقـــای ترامـــپ می خواســـت کـــه اوالً توانایـــی 
ــت  ــۀ سیاسـ ــری در عرصـ ــود را در تصمیم گیـ ــارِت خـ و جسـ
خارجـــی بـــه نمایـــش بگـــذارد و ثانیـــًا بـــا دســـتاِن پُـــر بـــه 
ــرد.  ــت جمهوری ببـ ــدۀ ریاسـ ــاِل آینـ ــاِت سـ ــتقبال انتخابـ اسـ
ــاند و یـــک  ــه درازا کشـ ــل را بـ ــن ضرب االجـ ــه ایـ ــا آنچـ امـ
دور مذاکـــره را بـــه شـــش دور رســـاند، حدناشناســـِی طالبـــان 
ـــده گاِن  ـــود. نماین ـــره ب ـــِز مذاک ـــکا در می ـــی از امری در امتیازخواه
ـــزی  ـــه چی ـــا ب ـــه آن ه ـــاختند ک ـــت س ـــره ثاب ـــز مذاک ـــان در می طالب
ـــی  ـــرِف امریکای ـــارت اســـامی« راضـــی نیســـتند و ط ـــر از »ام کمت
ـــه و  ـــد مختوم ـــا بای ـــرات را ی ـــن مذاک ـــه ای ـــد ک ـــه ش ـــز متوج نی
ــا  ــد آن را بـ ــه بایـ ــم این کـ ــا هـ ــد و یـ ــام کننـ ــه اعـ بی نتیجـ

رویکـــردِ جدیـــدی از ســـر بگیرنـــد. 
امـــا مختومـــه و بی نتیجـــه اعام شـــدِن مذاکـــراِت قطـــر 
ــه این همـــه انـــرژی و تبلیغـــات در  بـــرای ادارۀ ترامـــپ کـ
ـــات  ـــده در انتخاب ـــرِگ بازن ـــک ب ـــود، ی ـــرده ب ـــه ک ـــن راه هزین ای
ــه  ــم آن کـ ــد؛ از ایـــن رو به رغـ ریاســـت جمهوری تلقـــی می شـ
بســـیاری از رســـانه های داخلـــی و خارجـــی از شکســـِت 
ـــه دورِ  ـــد ک ـــح داده ش ـــد، ترجی ـــر می دادن ـــح خب ـــراِت صل مذاک
ـــد  ـــردی جدی ـــا رویک ـــرات ب ـــن مذاک ـــِد ای ـــازِ جدی ـــم و فـ هفت
ــد  ــرد جدیـ ــن رویکـ ــاخصۀ ایـ ــه شـ ــردد. این کـ ــزار گـ برگـ
ــون  ــردد؛ چـ ــکا برمی گـ ــِب امریـ ــه جانـ ــتر بـ ــت، بیشـ چیسـ
ـــل از  ـــه قب ـــد ک ـــال می کنن ـــی را دنب ـــان مواضع ـــًا هم ـــان تقریب طالب
ـــم  ـــا شش ـــا از دورِ اول ت ـــد. آن ه ـــال می کردن ـــز دنب ـــم نی دور هفت
ـــد  ـــکا بای ـــگ، امری ـــی جن ـــد خارج ـــِل بُع ـــرای ح ـــه ب ـــد ک  گفتن
ـــا  ـــد و م ـــن کن ـــن و تضمی ـــتان را تعیی ـــش از افغانس ـــاِن خروج زم
هـــم تضمیـــن می کنیـــم کـــه از خـــاِک افغانســـتان علیـــه ایـــن 
ـــه  ـــگ ب ـــی جن ـــد داخل ـــی بع ـــد، ول ـــد  ش ـــتفاده نخواه ـــور اس کش

خـــودِ مـــا افغان هـــا مربـــوط اســـت. 
ــور  ــتان حضـ ــِت افغانسـ ــرات حکومـ ــاِی مذاکـ ــن جـ ــا ایـ  تـ
ـــراب  ـــادی از اِع ـــِل زی ـــرای آن مح ـــکا ب ـــِب امری ـــت و جان نداش
ـــه  ـــی ک ـــاوِت ملموس ـــا تف ـــم تنه ـــود. در دورِ هفت ـــده ب ـــل نش قای
ــده گاِن  ــکا از نماینـ ــه امریـ ــت کـ ــود این اسـ ــاس می شـ احسـ
ــت  ــده گاِن حکومـ ــا نماینـ ــه بـ ــد کـ ــداً می خواهـ ــان جـ طالبـ
ـــه  ـــاع ب ـــای ارج ـــه ج ـــان را ب ـــتۀ اصلی ش ـــد و خواس ـــدار کنن دی
بُعـــد داخلـــی جنـــگ، بـــا آن هـــا در میـــان بگذارنـــد. در غیـــر 
ـــد  ـــدم تهدی ـــکا و ع ـــن خـــروج امری ـــان بحـــث تضمی ـــن، همچن ای
امریکایی هـــا از افغانســـتان کمـــا فی الســـابق در دور هفتـــم 
ــراِت  ــه مذاکـ ــی بـ ــه خوش بینـ ــس این همـ ــت. پـ ــرح اسـ مطـ
ـــه  ـــم چ ـــت و دور هفت ـــود نداش ـــم وج ـــرا در دور شش ـــر چ قط

ـــرد؟ ـــد ک ـــی خواه کمال
قرایـــن نشـــان می دهـــد کـــه امریـــکا در دورِ هفتـــم خواســـته 
ـــدی  ـــا س ـــان را ب ـــی، طالب ـــرات بین االفغان ـــامِ مذاک ـــر ن ـــت زی اس
ـــد  ـــه کن ـــش مواج ـــاِی ناتمام ـــی و فصل ه ـــِت غن ـــامِ حکوم ـــه ن ب
ـــیح  ـــه جانبه را توش ـــوِگ س ـــا دیال ـــزرگ ی ـــارِ ب ـــک قم ـــۀ ی و نتیج
نمایـــد: یـــا طالبـــان بـــه حکومـــت می پیوندنـــد و دموکراســـِی 
افغانـــی ادامـــه می یابـــد و یـــا این کـــه حکومـــت بـــه طالبـــان 

می پیونـــدد و امـــارت اســـامی دوبـــاره متولـــد می شـــود. 
حملـــۀ ســـنگیِن روز گذشـــته در پایتخـــت و حمـــاِت شـــدیِد 
دیگـــر در ســـایر والیـــات، تـــاِش طالبـــان بـــرای شکســـتاندن 
و ُخردســـاختِن ســـِد حکومـــت در دور هفتـــم و بـــه عبارتـــی 
ـــایۀ  ـــن در س ـــرار گرفت ـــای ق ـــا به ج ـــت ت ـــح اس ـــِد صل ـــازِ جدی ف
غنـــی، در نهایـــت غنـــی در ســـایۀ آن هـــا )امـــارت اســـامی( 

ـــد.  ـــا کنـ ـــد را امض ـــن پیون ـــز ای ـــکا نی ـــرد و امری ـــرار بگی ق

مذاکراِت صلح با چاشنی انتحار 

کی در سایۀ کی قرار می گیرد؟

لرزه یی که بر انداِم ارگ افتاده
آقای غنی راِه خطرناک و پُرچالشــی را برای ماندن در قدرت انتخاب کرده اســت. این 

راه از میان دود، آتش و خون می گذرد و تهدیدی جدی برای آیندۀ افغانســتان است؛ آینده یی 
که مردم امیـــدوارند با دست های خود بسازند و آنچه را که حکومت آقای غنی و پیشتر از آن 
حکومت آقای کرزی برای آن ها کرده نتوانســتند، این بار خودشــان با گزینش فرِد اصلح در 
رأِس حکومت انجام دهند. اما آقای غنی این خطر را احساس کرده است. او به صورِت قطعی 
فهمیده که در انتخاباِت آینده هیچ شانسی برای پیـــروزی در یک رقابِت سالم و دموکراتیک 
ندارد. جابه جایی ها و ایجاد پســت های جدید و آنچه که به وسیلۀ ایادِی او در والیت ها انجام 

می شود، گواه روشـِن این دریافت است
احمـد عمران
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روح اهلل بهزاد

هفتـم  دور  امریکایـی  مقامـات  و  طالبـان  گـروه  اعضـای 
می خواننـد.  کننـده  امیـدوار  قطـر  در  را  گفت وگوهـای خـود 
برخـی از اعضـای گـروه طالبان و مقامـات امریکایـی می گویند 
کـه گـروه طالبـان و امریکایی هـا در تـاش دسـت یابی بـه یک 

اند.  ملمـوس  نتیجۀ 
ایـن در حالـی اسـت کـه دور هفتـم گفت وگوهای میـان زلمی  
خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژه وزارت خارجۀ امریکا و گـروه طالبان 
روز شـنبه ۲9 جـون/ 7 سـرطان در دوحـه مرکز قطر آغاز شـد. 
امـا، زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ امریـکا در رونـد گفت وگوهـای 
صلـح هیـچ معلومـات در ایـن مورد نـداده اسـت و در حقیقت 
همـه در انتظـار تویـت خلیـل زاد انـد. خلیـل زاد همـواره نتایج 
دیدارهـای خـود را در رشـته ها تویت هـا همه گانی می سـاخت. 
همچنـان گفتـه نشـده اسـت کـه ایـن دور تـا چنـد روز ادامـه 

داشـت. خواهد 
روزنامـۀ گلف  تایمز چاپ، قطر نگاشـته اسـت کـه در این دور 
روی گزینه هـای از قبـل تعین شـده؛ مانند، آغـاز گفت وگوهای 
داخلـی میـان دولـت و طالبـان، ضمانـت امنیتـی، برای اسـتفاده 
همچنـان  و  بیرونـی  کشـورهای  برابـر  در  افغانسـتان  نشـدن 
مشـخص شـدن زمـان خـروج نظامیـان امریکایی  در افغانسـتان 

می شـود.  گفت وگـو 
ایـن روزنامـه همچنـان افـزوده کـه دو طـرف )نماینـدۀ امریکا 
بـه  تـا  بـا نگـرش تعامل گرایانـه، تـاش می کننـد  و طالبـان( 
چالش  هـای جـاری در افغانسـتان نقطـه پایـان گذاشـت شـود. 
روزنامـۀ چـاپ ایـن کشـور میزبـان گفت وگوهـا، افـزوده کـه 
طرف هـای مذاکـره  کننـده در این نشسـت امیـدوار انـد که این 

نشسـت نتیجـۀ ملموسـی در پی داشـته باشـد. 
در عیـن حال، سـهیل شـاهین سـخنگوی گروه طالبـان در قطر،  
گفت وگـو  بـا زلمی خلیـل زاد نمایندۀ خاص امریـکا برای صلح 
افغانسـتان را »خیلـی مهـم« خوانـده بـه خبرگـزاری اسوشـتیتد 
پـرس، گفتـه  اسـت: هـر دو طـرف در تـاش دسـت یابی بـه 
نتایـج ملمـوس انـد، تـاش می کننـد تـا توافق نامـۀ به خاطـر 

ختـم جنـگ هـژده سـاله در افغانسـتان، نهایی شـود.
شـاهین افـزود که تـا زمانی کـه خـروج نیروهـای امریکایی در 
حضور ناظـران بین المللی صـورت نگیرد؛ رونـد گفت وگوهای 

مسـتقیم بـا دولت افغانسـتان کلیـد نمی خورد. 
در همیـن حـال، روزنامـۀ دهیـل چـاپ امریـکا نگاشـته اسـت 
کـه طالبـان تـاش می کننـد تـا خامـۀ توافـق خـروج نیروهای 
امریکایـی کـه پیـش از ایـن آماده شـده را بـه متن پیـاده کنند و 
از خـروج نیروهـای امریکایـی کـه در کابـل در برابر آنـان قرار 

دارنـد اطمینـان حاصـل کنند. 

انتخابات و صلح 
هیـأت معاونت سـازمان ملـل متحـد )یوناما( اعام کرده اسـت 
صلـح و انتخابـات افغانسـتان دو رونـد اساسـی اسـت کـه بـر 
نبایـد یکدیگـر را متأثـر  تأثیـر می گـذارد و  افغانسـتان  آینـدۀ 

سـاخته و یـا باعـث تعویـق یکدیگـر شـوند.
تدامیچـی یاماموتـو، نماینـدۀ خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل 
متحـد بـرای افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه روندهـای صلـح و 
انتخابـات از اولویت هـای مهـم سـازمان ملـل متحـد اسـت.

در اعامیه یـی یونامـا کـه دیروز )یک شـنبه، 9 سـرطان( منتشـر 
شـده، بـه نقـل از آقـای یاماموتو آمده اسـت که سـازمان ملل با 
تمـام نیـرو به تاش هایش در راسـتای حمایـت از این دو روند 

) صلـح و انتخابـات( ادامـه می دهد.
خبرنامـه افـزوده کـه یاماموتـو بـه سـخنان دو هفتـه قبـل خود 
در جلسـۀ شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد اشـاره کـرده که 

میـزان  ریاسـت جمهوری ششـم  انتخابـات  بـود؛  آن گفتـه  در 
سـاختار  مشـروعیت  دوبـارۀ  تأییـد  بـرای  اساسـی  لحظه  یـی 

سیاسـی و دموکراتیـک افغانسـتان اسـت.
بـه گفتـۀ او، به منظـور حصـول اطمینـان از انتخابـات بااعتبـار 
و نتیجـۀ مـورد پذیـرش ایـن رونـد، »نیـاز اسـت تا اسـاس این 

بنیـاد سیاسـی حیاتی گذاشـته شـود«.

ادامۀ جنگ
ایـن در حالـی اسـت که بـازرس ویـژه امریـکا برای بازسـازی 
افغانسـتان )سـیگار( در گـزارش تـازه  خـود می گویـد کـه در 
صـورت توافـق صلح بـا طالبان، جنـگ در این کشـور همچنان 
مجبـور  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  و  یافـت  خواهـد  ادامـه 
خواهنـد بـود بـا ده ها گـروه و سـازمان هـراس افگـن بجنگند.
 در ایـن گـزارش از القاعـده و داعـش بـه عنـوان تهدیـد جدی 
افغانسـتان یـاد شـده و هشـدار داده شـده کـه  امنیـت  بـرای 

افغانسـتان همچنـان بـا خطـر سـازمان های متعـدد افراط گرایـی 
بود. روبـرو خواهـد 

پیـش از ایـن مقامـات امریکایـی از نتیجـۀ بخـش بـودن دور 
هفتـم گفت وگوهـای صلـح میان امریـکا و طالبـان در قطر ابراز 
امیـدواری کرده انـد. جان  بـس سـفیر ایـاالت متحـدۀ امریکا در 
کابـل گفته اسـت کـه دور هفتـم گفت وگوهـای صلـح امیدوار 

اسـت.  کننده 
همچنـان، مایـک پمپیـو، وزیـر خارجـۀ امریـکا در دیـدار بـا 
مقامـات حکومـت وحـدت ملـی، گفته اسـت کـه ادارۀ ترامپ 
تـاش می کنـد تـا رونـد گفت  وگـو با گـروه طالبـان تـا دو ماه 

دیگـر نتیجـۀ دهد. 
وزیـر خارجـۀ امریـکا هفتۀ گذشـته در دیدار با سـران حکومت 
وحـدت ملـی، گفتـه اسـت که اولویـت مـا در افغانسـتان روند 

موفقیـت گفت وگوهـای صلح اسـت. 

میزبان جدید
از گفت وگوهـای  کـه وزارت خارجـه  اسـت  در حالـی  ایـن 
مسـتقیم دولـت افغانسـتان  - طالبـان به میزبانی آلمـان در آیندۀ 

نزدیـک خبر داده اسـت.
صبغت اهلل احمدی، سـخنگوی وزارت خارجه روز یکشـنبه 3۰ 
جـون )9 سـرطان( در کابـل بـه خبرنـگاران گفت کـه مقام های 
آلمانـی در دیـدار بـا صاح الدین ربانی، سرپرسـت این وزارت، 

از آغـاز گفت وگوهـای »بیـن االفغانی« اطمینـان را داده اند.
او گفـت:  ممکـن گفت وگوهـای »بین االفغانـی« در یـک یـا دو 
هفتـه آغـاز شـود و آلمـان انجـام گفت وگوهـای مسـتقیم میان 
نماینـده گان طالبـان و دولت افغانسـتان را ضمانت کرده اسـت.
آقـای احمـدی، در خصـوص هفتمیـن دور گفت وگوهـا میـان 
زلمـی خلیـل زاد، نمایندۀ ویژۀ ایـاالت متحده در امـور مصالحه 
افغانسـتان و نماینـده گان طالبـان در دوحـه گفـت کـه حکومت 

افغانسـتان از جریـان ایـن گفت وگـو باخبر اسـت.
 در حالـی کـه همـه به نتیجـۀ دور هفتـم گفت وگوهـای طالبان 
و امریـکا در قطـر چشـم دوخته انـد، امـا حملـۀ یـک موتـر بم 
در کابـل صبـح دیـروز دوشـنبه کـه حـدود نزدیک بـه صد تن 
در آن کشـته و زخمـی شـدند واکنـش تنـد سـران حکومـت 
وحـدت ملـی را به دنبال داشـت. سـران حکومـت وحدت ملی 
طالبـان را متهـم به جنگ افروزی و خشـونت می کنند. ریاسـت 
حکومـت وحـدت ملـی و همچنـان رییـس اجرایـی در واکنش 
بـه ایـن حمـات گفته انـد کـه طالبـان بـا ایـن حمـات خـود 
نشـان دادند که خواهان تأمین صلح و ثبات در کشـور نیسـتند. 

گروهــی از مهاجمــان مســلح صبــح دیــروز دوشــنبه، ۱۰ 
ــات  ــره را در مربوط ــواد منفج ــو از م ــری ممل ــرطان موت س
ــس از  ــس منفجــر ســاختند و پ ــی پولی حــوزۀ شــانزدهم امنیت
آن، وارد یــک ســاختمان شــد  و نزدیــک بــه هشــت ســاعت 
ــه در  ــن حمل ــد. ای ــری پرداختن ــه درگی ــی ب ــا نیروهــای امنیت ب
ــر از رفت وآمــد غیرنظامیــان رخ داده  یــک منطقــۀ مزدهــم و پُ

اســت. 
مســووالن در وزارت صحــت عامــه اعــام کرده انــد کــه بیــش 
ــل  ــه شــفاخانه های شــهر کاب ــک کشــته ب از ۱۰۰ زخمــی و ی
انتقــال یافتــه اســت کــه اکثرشــان غیرنظامیــان و دانش آمــوزان 
ــد. میرویــس بلخــی،  یــک مکتــب خصوصــی در آن محــل ان
ــن  سرپرســت وزارت معــارف کشــور اعــام کــرده کــه در ای
ــر ۲«  ــز نمب ــی »عزی ــب خصوص ــوز مکت ــداد ۵۰ دانش آم روی
ــت  ــه وضعی ــزوده ک ــی اف ــای بلخ ــت. آق ــته اس ــم برداش زخ
ــارف  ــوزان »قناعت بخــش« اســت. وزارت مع صحــی دانش آم
هــم در خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه شیشــه های برخــی 
ــز  ــد نی ــود دارن ــل وج ــن مح ــی ای ــه در نزدیک ــی ک از مکاتب

ــه اســت. فروریخت
»نــی« یــا نهــاد حمایــت کننــدۀ رســانه ها آزاد افغانســتان 
در خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه هفــت خبرنــگار یــک 
ــی  ــته اند. ن ــداد برداش ــن روی ــز در ای ــون خصوصــی نی تلویزی
ــت  ــن امنی ــا تأمی ــد ت ــت می خواه ــه اش از حکوم در خبرنام
رســانه ها و خبرنــگاران را در اولولیــت کاری خــود قــرار 

ــد. ده
در خبرنامــه بــه نقــل از عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی 
ــم.  ــرار نداری ــی ق ــت خوب ــا در وضعی ــت: »م ــده اس ــی آم ن
علیــه رســانه ها و خبرنــگاران جدی تــر شــده  تهدیدهــا 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــه ه ــبت ب ــانه ها نس ــیب پذیری رس و آس
بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن بــرای کاهــش آســیب در جریــان 
ــاختمان های  ــی در س ــوارد ایمن ــه م ــت ک ــاز اس ــا نی رویداده

ــد«. ــرار گیرن ــی ق ــورد بازبین ــانه ها م رس
کمیتــۀ ملــی المپیــک هــم در نزدیکــی محــل رویــداد موقعیــت 
دارد و بربنیــاد گزارش هــا، بــه شــمول یوســف کارگــر، رییــس 
فدراســیون فوتبال کشــور شــماری از ورزشــکاران و مســووالن 
ــته  ــم برداش ــه ها زخ ــزی شیش ــر فروری ــک در اث ــۀ المپی کمیت

انــد.
نصــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه اعــام کــرد کــه 

ــی  ــروز در نزدیک ــح دی ــاعت 9 صب ــی س ــار حوال ــن انفج ای
ــت  ــه اس ــانزدهم رخ داد. او گفت ــوزۀ ش ــار« در ح ــرج گلبه »ب
ــد  ــر و بع ــده منفج ــذاری ش ــر بمب گ ــک موت ــت ی ــه نخس ک
از آن چنــد مهاجــم انتحــاری داخــل یــک ســاختمان نیــم کاره 
ــا نیروهــای امنیتــی درگیــر شــدند. آقــای رحیمــی  شــدند و ب
ــل  ــم در مح ــان ه ــروه طالب ــران گ ــی از مخب ــه یک ــزود ک اف
رویــداد شناســایی و بازداشــت شــده اســت. او گفــت کــه آمــار 
رســمی و واقعــی کشــته و زخمی هــای ایــن رویــداد را اعــام 
ــا ناوقت هــای شــب گذشــته آمــاری از ســوی  ــا ت ــد، ام می کن

ــه اعــام نشــد. وزارت داخل
ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی گــروه طالبــان در تویتــرش 
ــه و نوشــته اســت  ــه عهــده گرفت ــه را ب ــن حمل مســوولیت ای
ــی وزارت  ــدارکات و مهندس ــان بخــش ت ــدف حملۀش ــه ه ک

ــوده اســت. ــی ب ــاع مل دف
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی در واکنــش بــه ایــن حملــه 
می گویــد کــه طالبــان نشــان می دهنــد کــه بــه صلــح اعتنایــی 
ــنبه،  ــروز دوش ــخنگوی ارگ دی ــی، س ــق صدیق ــد. صدی ندارن
ــه  ــت ک ــا گف ــت ام ــری گف ــک نشســت خب ۱۰ ســرطان در ی

ــه  تأمیــن صلــح اولویــت حکومــت اســت و در ایــن راســتا ب
ــد. ــه می ده ــان ادام ــش همچن تاش های

ــرش  ــز در تویت ــتان نی ــۀ پاکس ــر خارج ــم، وزی ــویی ه از س
ــتان  ــه پاکس ــه اســت ک ــرده و گفت ــح ک ــروز را تقبی ــۀ دی حمل
در مبــارزه بــا تروریســم در کنــار افغانســتان اســت. در تویــت 
ــن  ــای ای ــه حمله ه ــت ک ــده اس ــتان آم ــۀ پاکس وزارت خارج
ــتان را  ــردم افغانس ــی م ــش صلح خواه ــد عط ــن نمی توان چنی

ــد. فروکــش کن
در ایــن میــان، داکتــر عبــداهلل عبداهلل، رییــس اجرایــی حکومت 
ایــن حملــه، طالبــان را »دهشــت افگنان  بــه  در واکنــش 
ــس  ــام ریی ــت. در پی ــده اس ــکار« خوان ــرس و جنایت ــدا نات خ
ــق، تروریســت و  ــزدور، مناف ــروه م ــده اســت: »گ ــی آم اجرای
ــد  ــح می زن ــخن از صل ــو س ــب از یکس ــت پرور طال تروریس
ــی  ــز ملک ــاع و مراک ــهروندان بی دف ــه ش ــر ب ــوی دیگ و از س

حملــه ور می شــود«.
آقــای عبــداهلل در ایــن پیــام حمــات طالبــان بــه غیرنظامیــان 
را ناشــی از ناکامــی ایــن گــروه در مقابــل حمــات پیشــگیرانۀ 
ــت.  ــرده اس ــوان ک ــرد عن ــای نب ــی در میدان ه ــای امنیت نیروه

ایــن مقــام حکومــت مدعــی شــده اســت کــه طالبــان 
آرامــش  انتحــاری،  راه انــدازی حمــات  بــا  می خواهنــد 
ــا  ــود ب ــس« خ ــور »نح ــد و از حض ــم بزنن ــهروندان را بره ش
»نارواتریــن شــیوه های ضــد اســامی و انســانی« خبــر دهنــد.
رییــس اجرایــی طالبــان را مخاطــب قــرار داده و گفتــه گفتــه 
ــا انتحــار جــز روســیاهی و نفــرت و انزجــار مــردم  اســت: »ب
ــور  ــردم شــجاع و غی ــد. م ــه دســت آورده نمی توانی ــزی ب چی
ــرت  ــل،  نف ــام آوران قت ــما پی ــل ش ــت در مقاب ــال ها اس ــا س م
ــای  ــم قربانی ه ــه رغ ــارزه ب ــن مب ــد و ای ــار می جنگن و انزج
ــر  ــور ب ــل و ن ــر باط ــق ب ــروزی ح ــا پی ــان ت ــمار همچن بی ش

ــد«. ــه میاب ظلمــت ادام
روز  از  کــه  می گیــرد  صــورت  حالــی  در  حملــه  ایــن 
ــان و  ــان طالب ــو می ــون، گفت وگ ــا کن ــاری ت ــۀ ج ــنبۀ هفت ش
ــگ افغانســتان در شــهر  ــان جن ــرای پای ــکا ب ــده گان امری نماین
دوحــۀ قطــر جریــان دارد. از نتایــج ایــن گفت وگوهــا امــا تــا 

ــت. ــت نیس ــری در دس ــون خب کن

بـرای کسب امتیـاز در مـذاکـرات قطـر 
ده هـا تن به شمول دانش آمـوزان در کـابل قربانـی شـدند

دور هفتم گفت وگوهای امریکا و طالبان در قطر

همه در انتظار توییت خلیل زاد اند!
ابوبکر صدیق
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بخش نخست
متخصصـان فیزیولـوژی در امریـکا می گوینـد: بـدن انسـان سـاعت درونی یـی 
دارد کـه زمان بنـدی طبیعـِی انجـام امـور مختلف را بـه وی الهام و بر اسـاس آن 

برنامه ریزی هـای روزانـه و حتـا سـاعِت مـرگ را تنظیـم می کنـد.
محققـان دانشـگاهِ هـاروارد امریـکا کـه این تحقیـق را انجـام داده انـد، می گویند: 
فـراز و نشـیب های بـدن در یک دورۀ ۲۴سـاعته ناشـی از نوسـانات هورمون ها، 
دمـای بـدن و فشـار خـون اسـت کـه حالت روحـی و سـطح انـرژی را در افراد 
تنظیـم می کننـد. از ایـن رو تحـوالت مختلـِف بـدن بـر اسـاس یک نظـم واقعی 

و سـاعت درونـی، رخدادهـای جسـمی مختلفـی را برای انسـان رقـم می زند.
احتمال ابتا به حملۀ قلبی در ساعت ۶:۵3 دقیقۀ صبح بیشتر است

محققـان دانشـگاه هـاروارد متوجـه شـده اند کـه بر اسـاس ایـن نظـم درونی در 
صبحـگاه به ویـژه در مرحلـۀ آخـر خواب، خطـر ابتا بـه یک حملۀ قلبـی از هر 
زمـاِن دیگری بیشـتر اسـت. خـواب شـدید در نیم سـاعت آخر خـواب می تواند 
باعـث شـود کـه قلـب مقـدار زیادی اکسـیژن مصـرف کنـد که درخواسـت های 
فیزیکـی بیـدار شـدن و بیـرون آمـدن از رخت خـواب را بـه دنبـال دارد. در این 
زمـان غده هـای آدرنالیـن نیـز بیـش از حـد معمـول هورمـون آدرنالیـن ترشـح 
می کننـد تـا بـه بدن بـرای بیـدار شـدن شـوک وارد کنند و ایـن می توانـد باعث 

پارگی عـروق کرونر شـود.

پُرطرف دارترین زمان برای بیداری ۷:3۵ دقیقۀ صبح است
طبـق آخریـن گـزارش خـواِب انگلیـس کـه در آن عادت هـای خـواب در 3۸ 
مـکان در ایـن کشـور بررسـی شـده اسـت، سـاعت 7:3۵ دقیقـۀ صبـح متوسـط 
زمانـی از روز اسـت کـه بیشـتر افـراد از رخت خـواب بیـرون می آینـد. بـا ایـن 
حـال، سـاعت بیداری بر اسـاس منطقـه و موقعیت فـرق می کند. زمانـی که بدن 
از مرحلـۀ خـواب سـنگین وارد مرحلۀ خواب سـبک می شـود، بیـداری صورت 
می گیـرد. در مرحلـۀ خـواب سـبک عملکرد مغز تا حـدی فعال نیسـت و باعث 

می شـود کـه مغـز سـطوح باالیـی هورمون بیـداری ترشـح کند.

بهترین زمان برای وزن کردن ۷:۴۰ دقیقۀ صبح است
بهتریـن زمـان بـرای وزن کـردن بـدن، صبح هـا بعـد از رفتـن بـه دستشـویی و 
قبـل از صـرف صبحانـه اسـت. محققان دانشـگاه بـراون در امریـکا در مطالعه یی 

متوجـه شـدند کـه ۶۱ درصـد افـراد خـود را صبح هـا وزن می کننـد.

شادترین حالت روحی انسان در ساعت ۸ صبح است
انسـان ها شـادترین  کـه  متوجـه شـدند  امریـکا  در  دانشـگاه کورنـل  محققـان 
پیام هـای خـود را در سـاعت ۸ صبـح می نویسـند. اسـکات گولـدر یکـی از 
دارد. بیولوژیکـی  ریشـۀ  موضـوع  ایـن  می گویـد:  مطالعـه  ایـن  نویسـنده گان 

بدترین زمان برای نوشیدن قهوه ساعت ۹:۱۷ دقیقۀ صبح است
کارشناسـان متوجـه شـده اند کـه بدترین زمـان برای نوشـیدن قهوه صبح اسـت. 
یـک مطالعه کـه در مجلۀPsychosomatic Medicine منتشـر شـده اسـت، 
نشـان می دهـد درحالی کـه بیشـتِر مـا صبح هـا بـه دنبـال افزایـش کافییـن بـرای 
بیـدار شـدن می گردیـم اما مصـرف کافئین صبح هـا در حقیقت اثـر مخالف دارد.

ایـن موضـوع بـه ایـن دلیل اسـت کـه اوایـل صبح بـدن انسـان پُـر از کورتیزول 
اسـت؛ کورتیـزول هورمونـی اسـت کـه انسـان را بیـدار و هشـیار نگاه مـی دارد. 
بنابرایـن بـدن بطـور طبیعی کافیین دار اسـت و نیازی به اسپرسـو نـدارد. مصرف 
کافییـن در زمانـی کـه بـدن بـه آن نیازی نـدارد باعث می شـود که بدن سـریع تر 
نسـبت بـه آن مقاومـت پیـدا کنـد و انرژی یـی کـه کسـب می کنـد، بـه انـدازۀ 

زیـادی از بیـن می رود.
منبع: سالمت نیوز 

انجـام کارهـای روزمـره 
بر اسـاِس ساعت درونـی بـدن

به گونۀ مثال به مصاحبۀ ذیل توجه نمایید:
می خوانیـد،  زیـر  در  کـه  را  نوشـتاری  )مقدمـه( 
مـا  پرسـش های  بـه  مسـعود)رح(  پاسـخ های 
خـبرنگاران اســت که مـن آن هـا را از مــیان ده ها 
مصاحبـۀ سیاسـی ـ نظامـی آن بزرگ مـرد بیـرون 
کشـیده تقدیـم می کنـم. باید یـادآور شـوم که این 
پرسـش ها در یـک زمـان و یـک محـل و توسـط 
یـک خبرنگار صـورت نگرفته، بلکه چنــدیـــن 
ســـوال و پاسخ در مصاحبه های مختلف با بــنده 
و چندی دیگر با سایـــر خبرنـگاران در زمان های 

مختلـف مطـرح و بیان شـده اسـت.

چندسـاله هسـتید؟ لطفاً راجع بـه تحصیالت و 
آغاز مبارزۀتـان بگویید.

پاسـخ: من در ۱۱ سـنبلۀ ۱33۲ )برابر به ۲ سـپتامبر 
۱9۵3 میـادی( در پنجشـیر تولـد شـدم. قسـمت 
اعظـِم مکتـب را در کابـل خوانـدم و بعـداً دو یـا 
سـه سـال در هـرات بودم. بعـد از امتحـان کانکور 
شـدم.  شـامل  کابـل  پولی تخنیـک  دانشـگاه  بـه 
صنـف دهـم بـودم کـه کمونیسـت ها در مکتِب ما 
شـروع بـه فعالیـت کردند و مـا به حیث مسـلمان 
و عقیده یـی کـه داشـتیم، علیـه کمونیسـت ها قرار 
گرفتیم. زمانی که در دانشــگاه شـامل شـدم، دیدم 
کـه نهضـت اسـامی به فعالیـت آغاز کرده اسـت.
در سـال ۱3۵۲ زمانـی که کودتای ۲۶ سـرطان رخ 
داد، در آن زمـان جمعیـت اسـامی تصمیم گرفت 
تـا در برابـر حکومت محمـد داوود قیامِ مسـلحانه 
را آغـاز کنـد و سرپرسـتی قیـام را حبیب الرحمـن 
بـه عهـده داشـت. تقریبـاً دو روز بعـد از کودتـای 
داوود خـان انجنیـر صاحب حبیب الرحمـن از من 
دعـوت کرد تـا با آن هـا همـکاری کنم، زیـرا اکثِر 
افـراد خانـوادۀ مـا نظامـی بودنـد. ما با سـهم گیری 
فعـال بـا دیگـر برادران شـروع بـه فعالیـت کردیم 
کـه بـا کمـال تأسـف ایـن مسـأله بـه دولت افشـا 
شـد و انجنیـر صاحـب حبیب الرحمـن دسـتگیر 
از کودتـای سـرطان  گردیـد و بعـد از شـش ماه 
مجبـور شـدم تـا کابـل را تـرک کنـم و بعـد از 
یـک مـدت دوبـاره داخـل کابـل شـدم. جمعیـت 
اسـامی به انجنیـر گلبدین حکمتیار وظیفـه داد تا 
کارهـای حبیب الرحمـن شـهید را به پیـش ببرد تا 
ایـن کـه در سـال ۱3۵3 یـک تعـداد محصلیـن و 

صاحب منصبـان دسـتگیر شـدند. 
فعالیـت در داخـل  از مدتـی چـون زمینـۀ  بعـد 
زیـادی  تعـدادی  بـود،  تنگ تـر شـده  افغانسـتان 
محصلیـن و برادرانـی کـه در سـطح رهبـری قرار 
داشـتند و برادرانی کـه در ردیـف دوم بودند، همه 
دسـتگیر شـدند. بنابراین بـا انجنیـر جان محمد که 
یکـی از بـرادران سـابقه دار نهضت بـود و چند تن 
از بـرادران به طـور مخفـی افغانسـتان را ترک کردم 
و بـرای اولین بـار بـه پاکسـتان رفتم. بعـد از مدتی 
دوبـاره از طـرف نهضـت بـه مـن وظیفه داده شـد 

تـا کارهـای ارتباطـی را در داخـل کابـل بـه پیـش 
ببـرم، زیـرا قبـًا در ایـن کار تجربـه و بـا مـردم 
کابـل آشـنایی داشـتم و ایـن کار را تا سـال ۱3۵۴ 
بـه پیـش بـردم. در سـال ۱3۵۴ قـرار بـود کـه در 
چنـد نقطۀ افغانسـتان قیام هـا صورت گیـرد. بنا بر 
دسـتور جمعیت اسـامی افغانسـتان با یـک تعداد 
از بـرادران در پنجشـیر دسـت بـه قیـام مسـلحانه 
زدیـم کـه در ظـرف دو سـاعت یـک ولسـوالی و 
دو عاقـه داری را اشـغال کردیـم و حدود صد میل 

سـاح به دسـت  آوردیـم.
قبـًا بـه مـا گفته شـده بـود زمانـی که چنـد نقطه 
در داخـل افغانسـتان اشـغال شـود و قـوای کابـل 
مجبور شـود کـه به طرف نقاط دوردسـت کشـور 
حرکـت کنـد، در کابـل کودتـای نظامـی صـورت 
خواهـد گرفت. متأسـفانه طوری که بعدتـر دیدیم، 
ایـن مسـأله حقیقت نداشـت و بـار دیگـر عده یی 
نقـاط مختلـف  بـرادران نهضـت اسـامی در  از 
دسـتگیر شـدند و عده یـی هـم شـهید گردیدنـد 
و مـا بـا قبـول یـک سلسـله مشـکات یک مـاه 
را در کوه هـا سـپری کـرده، نتوانسـتیم بـه طـرف 
کابـل بیاییـم. بنابرایـن به طـرف پاکسـتان حرکت 
کردیـم. بعد از شکسـت ایـن قیام وضـع در داخل 
جمعیـت دگرگون شـد و دسـته بندی ها بـه وجود 
آمـد. عده یـی ایـن قیـام را تأییـد کردنـد و عده یی 
آن را یـک اشـتباه می دانسـتند و باالی طـرح انتقاد 
می کردنـد. ایـن اختافات سـبب شـد کـه نهضت 
بـه دو دسـته یا دو پارچه تقسـیم شـود. یک تعداد 
بـا اسـتاد برهان الدیـن ربانـی و دیگـران بـا انجنیر 
گلبدیـن حکمتیـار یکجـا شـدند و مـا معقول تر و 
مسـتحق تر برادرانـی را می دانسـتیم کـه بـا اسـتاد 
ربانـی بودند. بنابرایـن ما یک طـرف و برادرانی که 
بـا انجنیـر حکمتیار بودنـد، به بخش دیگر تقسـیم 

شدند.
ایـن دسـته بندی هـا گاهی بـا هم نزدیـک و گاهی 
دور می شـدند و باالخـره این دو گـروه با همدیگر 
یک جا شـده، بـرادر قاضی امیـن وقـاد را در رأس 
خـود قبـول کردنـد. متأسـفانه زمانی کـه دوبـاره 
نزدیـک شـدند، توطیـه در داخل صـورت گرفت، 
طوری کـه وقتـی اسـتاد برهان الدیـن ربانـی بـرای 
یک سـفر بـه خارج رفـت، انجنیـر حکمتیار قصد 
کـرد با همـکاری بـا حکومـت پاکسـتان برادرانی 
را کـه بـا اسـتاد ربانی همکاری داشـتند، دسـتگیر 
و سـرکوب کنـد کـه در همیـن هنـگام انجنیـر 
جان محمـد یکـی از بـرادران سـابقه دار جمعیـت 
دسـتگیر شـد و بـا اتهامـات بسـیار ناجوان مرادانه 
و بعدهـا طوری کـه افشـا گردیـد توسـط حـزب 

اسـامی به شـهادت رسـانیده شـد.
بعـد از ایـن توطیه بار دیگـــر جمعیـت دوپارچه 
شـد کـه جمعیت اسـامی بدنـۀ اصلی خـــود را 
حفظ کـــرد و بــا نـــام اصلی خـود و حکمتیار 
بـا یـک تعـداد از افراد خـود نام نـوی یعنی حزب 

اسـامی را گذاشتند.
از آن بـه بعـد فعالیت هـای مـا جـــدا از حـزب 
اسـامی و حکمتیار آغاز شـد و مـن وظیفه گرفتم 
تـا دوبـاره به کابل بـروم و در داخـل کابل و بیرون 
آن شـهر فعالیـت کنـم. همیـن فعالیت هـا ادامـه 
داشـت کـه کودتـای هفت ثـور صـورت گرفت و 
آن زمـان مـن بـا یکـی دو نفـر دیگـر به نورسـتان 
و دیگـر جاه هایـی کـه در آن جـا جنگ آغاز شـده 
بـود، رفتـم و در سـال ۱3۵۸ بـا بیسـت بـرادر، نه 
میـل تفنـگ یازده تیره که در دره پاکسـتان سـاخته 
شـده بـود و پنج میل تفنـگ موش ُکـش و دو میل 
ماشـین دار بسـیارکهنه مشـهور بـه اسـتنگن با یک 

لـک افغانـی به طـرف پنجشـیر حرکـت کردیم.
اسـامی  جمعیـت  مجاهـد  بـرادران  کنـر  در 
افغانسـتان کـه قبًا جهـاد را آغـاز کـرده بودند، از 
ما اسـتقبال خوبـی کردند و بـرادران دو میل راکت 
دشـمن  از  کـه  مرمـی  هفـت  و  آرپی جی هفـت 
غنیمـت گرفته بودند، به ما بخشـیدند و یک تعداد 
بمـب دسـتی تحفـه دادنـد و از جمله دو بـرادری 
کـه تجـارت می کردند، دو میل کاشـینکوف برایم 
خریدنـد و با همین امکانات در سـال ۱3۵۸ داخل 
پنجشـیر شـدیم و در سـرطان ۱3۵۸ دسـت بـه 
حمـات مسـلحانه زدیـم که بـه لطف پـروردگار 
بعـد از یکـی دو روز توانسـتیم دو عاقـه داری و 
ولسـوالی پنجشـیر را از دشـمن بگیریـم و جنـگ 
چهـل روز ادامـه داشـت و طـی آن ما توانسـتیم تا 
عاقـه داری سـالنگ را تصرف کنیـم و عاقه داری 
بولغیـن را نیـز از تصرف دشـمن آزاد سـازیم و نُه 

روز سـالنگ را مسـدود سـاختیم.
بعد از این که مهــمات ما خــاص شد و خــودم 
مجــروح شــدم و از نگاه تکتیـک جنگ، تکتیک 
خاصی نداشـتیم، نقایص زیادی در شـیوۀ عملکرد 
مـا موجـود بـود، شکسـت خـورده عقب نشـینی 
کردیـم. بعـد از ایـن شکسـت، بـرادران نورسـتان 
بـا شـش صد تـن بـه کمـِک مـا آمدنـد. آن هـا نیز 
شکسـت خوردنـد و دوبـاره عقب نشـینی کردنـد. 
بعـد از ایـن شکسـت ها متوجـه شـدیم کـه اصًا 
دلیـل شکسـت مـا چیسـت، و همـان بـود کـه 
تصمیـم گرفتیم کـه نباید بـه شـکل عامیانه جنگ 
را بـه پیـش ببریم، باید مطابِق اصـول و علم جنگ 
را منظـم بسـازیم.  گوریایـی و چریکـی خـود 
بـار دیگـر بعـد از شکسـت های متواتـر دوبـاره با 
عده یـی از بـرادران جمعـاً در حـدود بیسـت نفـر 
همـه به قـرآن تعهد کردیم تـا زمانی که افغانسـتان 
آزاد نشـود و حکومت اسـامی در افغانسـتان قایم 
نکنیـم، هیچ یـک حاضـر نمی شـویم کـه سـاِح 
خـود را بـر زمین بگذاریم تا قدرت و توان بشـری 
و تـا ریختانـدن خون خود در راه رسـیدن به هدف 

تـاش خواهیـم کرد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش هفـدهـم
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نطــاِق  چنــد  جمــِع  از  درانــی،  لطیــف  انیســه 
اســت.  افغانســتان  رادیوتلویزیــون  نخســتین 
ــه  ــی عالق ــی و نطاق ــه گرداننده گ ــی ب او از کودک
داشــته و پــس از بــه پایــان بــردن دوره هــای 
رادیوتلویزیــون  وارد  تحصیلــی،  و  آموزشــی 
بخش هــای  در  را  کارش  و  می شــود  ســابق 
مختلــِف رادیــو شــروع می کنــد. او بنیان گــذار 
و گرداننــدۀ چندیــن برنامــه، به ویــژه برنامــۀ 
چمــن  هــر  »از  زمــان  آن  مشــهور  فرهنگــی 

ســمنی« بــوده اســت.
ــا،  ــروع جنگ ه ــس از ش ــی پ ــف دران ــه لطی انیس
بــا  را  کارش  و  می شــود  مهاجــر  امریــکا  بــه 
مــدت  می کنــد.  آغــاز  امریــکا  صــدای  رادیــو 
بیســت وچهار ســال در آن جــا فعالیــت داشــته 
ــه و  ــار رفت ــه کن ــه از وظیف ــت ک ــد سالی س و چن
بازنشســته شــده اســت. در ایــن فرصــت کوتــاه، 
ــم  ــان داری ــا ایش ــی ب ــاً مفصل ــوی تقریب گفت وگ
کــه اینــک پیشــکِش خواننــده گان می گــردد.

انیسه لطیف درانی کیست؟
»انیسـه لطیف« اسـتم کـه بعـد از ازدواج، لقـب »درانـی« به آن 

عاوه شـد. رشـتۀ تخصصی ام ژورنالیسـم اسـت.
از زمانـی کـه خـود را شـناخته ام، عاقه منـد شـنیدن رادیـو و 
برنامه هـای متنـوع خبـری و فرهنگـی آن بـوده ام: در پنـج - 
شـش سـاله گی بنا بر داشـتِن عاقه و درک معلمینم از داشـتن 
اسـتعداد و آواز خـوب، در کودکسـتان سـرقطارِ ترانه خوانـان 
شـدم. خبرهـای رادیـو را می شـنیدم و به صدای »لطیفه سـراج 
کبیری« )نخسـتین نطـاق رادیو ملی افغانسـتان( عاقه مند بودم 

و از او تقلیـد می کـردم.
در لیسـۀ  عالـی » زرغونـه« مدیریـِت جریدۀ مکتـب را به عهده 
داشـتم و چـون خط نوشـتاری ام زیبا بود، تمـام مطالِب جریده 
را خـودم می نوشـتم. گرداننده گـی برنامه هـا و کنفرانس هـای 
مکتـب را نیز برعهده داشـتم. معلماِن فارسـی  درِی مـا از آوازم 
تعریـف می کردند و من برای شـان شـعر دکلمه می کـردم و در 
کنسـرت های مشـترک بـا مکاتـب پسـران آواز می خوانـدم؛ از 
همیـن سـبب ریاسـت رادیو افغانسـتان وقت، هیأت سـه نفری 
همـراه با اسـتاد مسـحور جمال را به خانۀ ما ارسـال داشـت تا 
راهـم را بـرای آواز خوانـدن در رادیو باز نمایند کـه پدرم مانع 

شـد و گفت بایـد تحصیلـم را ادامه دهم. 

نخستین کارهای تان را با کدام رسانه شروع کردید؟
رادیو افغانسـتان وقت، اولین رسـانۀ خبری افغانسـتان اسـت و 
اولیـن قـدمِ مـن در سـاحۀ کار هم در همیـن رادیو بـود: کار با 
دوسـتم فریـده انوری. برای ثبـت برنامۀ »معـارف« از پوهنتون/
دانشـگاه بـه رادیو رفتـه بودیـم، زنده یاد صباح الدین کشـککی 
رییـس رادیـو در آن زمـان بـود، بـرای شـنیدن جریـان ثبـت 
برنامـه به اسـتدیو آمده بود. وقتی به اسـتدیو برگشـتیم، جناب 
کشـککی که اسـتاد خبرنـگاری مـا در »پوهنتون« نیز بـود، مرا 
تشـویق کـرد و از مـن خواسـت تـا بـه رادیـو بـروم و برنامـه 

بگیـرم. همـان بود که پرودیسـری برنامـۀ جوانـان را گرفتم.

فضـای دانشـگاه، تحصیل، محـل کار در آن زمـان چگونه 
بود؟

خوش آینـد  و  زیبـا  نهایـت  دانشـگاه،  در  تحصیـل  دوران 
بـود؛ فضـای آرام و آزاد تحصیـل، زنده گـی در یـک فضـای 
خوش آینـد کـه دختران و پسـران بـا هم در کنار هـم صمیمانه 
بـه درس های شـان ادامـه می دادنـد. امـا دسـت هایی از احزاب 
سیاسـی آن زمـان )خلـق، پرچـم، شـعله، اسـام گراها و...( در 
میان دانشـجویان کار می کردند، سـرِ یک عـده را به رقابت های 
سیاسـی سـرگرم کرده بودند، امـا با آن هم، عاقه منـدی ما را از 

ادامـۀ تحصیـل کاهش نمـی داد.

از هر چمن سمنی؟!
برنامـه یک سـاعتۀ »از هـر چمن  سـمنی« یـک برنامـۀ مؤفق و 
محبـوِب ادبـی ـ تفریحـی بـود کـه شـامل نمونه های شـعر و 
موسـیقی از هـر نقطـۀ جهـان می شـد. رواِل برنامه بـه گونه یی 
بـود کـه دکلمه هـای شـعر و موسـیقی بـه زبان هـای داخلـی 
و خارجـی، بـا حفـظ تـوازن منتشـر می شـد و در آن نهایـِت 
کوشـش را می کـردم کـه واقعاً از هر چمن سـمنی را به نمایش 
بگـذارم. ایـن برنامه خیلـی پُرمخاطب شـده بود، حتا شـهرِت 

مـن نیـز گره خـورده بـه ایـن برنامـه بـود و من بـا ایـن برنامه 
بیشـتر شـناخته شـدم. خوشـحالم که خبر شـدم تا همین حاال 

نیـز ایـن برنامه بـه نحـوی در رادیو افغانسـتان ادامـه دارد.

از احمدظاهـر بگوییـد و خاطرات تـان و این کـه چه وقـت 
شناختید؟ را  او 

با سـتارۀ درخشـان موسـیقی وطن، احمدظاهر جـان، از زمانی 
شـناخت پیـدا کـردم کـه در لیسـۀ  زرغونـه درس می خوانـدم. 
در آن وقـت، هـر سـال مکاتـب دخترانـه  و پسـرانه برنامه ها و 
کنسـرت هایی مشـترک می داشـتند. در روزهای مناسـبتِی سال 
مثـل روز معلـم، روز مـادر، روز اسـتقال و... کنسـرت ها برپـا 
می شـد. مـن و احمدظاهرجـان در چندیـن کنسـرت مشـترِک 
لیسـۀ زرغونـه و لیسـۀ حبیبیـه شـرکت داشـتیم. در حقیقـت 
احمدظاهـر، مربـی مـن یـا مشـوِق مـن در آوازخوانـی بـود. 
 برایـم می گفـت: صدایـت مقبـول اسـت و مـن صدایـت را 
دوسـت دارم. اکثـراً آهنگ هـاِی خـود را برایـم می داد تـا در آن 
کنسـرت ها بخوانـم. »شـب های ظلمانی« یکـی از آهنگ هایش 
بـود کـه برایـم داده بـود کـه خوانـدم و باعث حسـادت سـایر 
اعضـای کنسـرت شـده بـود. او همیشـه بـرای آماده گـی  بـه 
کنسـرِت  مشـترک در مکتـب ما حاضر می شـد. دختران لیسـۀ 
زرغونـه در آن وقـت دنبالـش می دویدنـد و خاک هـای جـای 

قدم هایـش را برمی داشـتند...، یعنـی بسـیار محبـوب بـود!
احمدظاهـر، بتـی بـود که مربـوط یک نفـر نبود؛ هرکـس او را 
می خواسـت و تعریـف می کـرد. مـا بـا تمام کسـانی که شـامل 
کنسـرت بودنـد، تمریـن می کردیم. همیشـه با همه خنــدان و 
مهربـان بـود و می دانسـت کـه نه تنهـا مـن، بلکـه تمـام مـردمِ 
وطـن صدایـش را دوسـت دارند. یکـی از روزهـای تمرین که 
مـن می خواسـتم از پله هـای زینـۀ مکتـب بـاال بروم، دیـدم که 
تـازه بـرای تمریـن آمده، بعـد از احوال پرسـی از من پرسـید: 

انیسه صدای کدام خواننده را دوست داری؟ 
جـواب دادم: صـدای احمدظاهـر را. می دانیـد در جوابـم چـی 
گفـت؟... گفـت: امـا من صـدای تو را دوسـت دارم که بسـیار 
مقبول اسـت. دوسـت بودیم مثل هزاران دوسـتش، اما دوسـتی 
مـا عاشـقانه نبـود. در همـان وقـت او ارتباطاتـی بـا چندیـن 

دختـری داشـت کـه من آن هـا را می شـناختم.
احمدظاهـر اسـتعدادم را قـدر می کـرد، شـاید چـون بسـیار 
خجالتـی بـودم، می خواسـت جرأتـم را تقویـت کنـد: وقتـی 
هم صنفانـم مـرا بـه گیر دادنـد که »بیـت« خوانـده می توانم، در 
صنفـی کـه تمریـن می کردیـم، مدیرۀ مکتـب ما آمد تـا ببیند و 
بشـنود. تصادفـاً نوبـت من بـود تا بخوانـم، ناگهـان صدایم در 
گلـو بند ماند و خوانده نتوانسـتم، دوباره تـاش کردم بخوانم، 
امـا مثـل ایـن بود که هیـچ صدا نـدارم، مدیر صاحب قهر شـد 
و گفـت: پس چـرا هم صنفی هایت شـاهدی داده اند که میتوانی 
بخوانـی. مـن کـه سـخت ترسـیده بـودم و هم شـرمنده شـده 
بـودم، به جز سـکوت دیگـر کاری کـرده نتوانسـتم. در آن وقت 
احمدظاهرجـان مداخلـه کـرد و گفـت: مدیـره صاحب، شـما 
بـرای چنـد دقیقه مـا را تنها بگذاریـد و به دفترتـان برگردید و 

بعـداً این جـا بیایید. 
احمدظاهـر، مـن و رفیـع جـان را کـه طبله نـواز بـود، بـه یک 
صنـف خالـی بـرد. در آن جا مرا گفـت، تو صـدای اصلی ات را 

نمی کشـی. کوشـش کـن، می دانـم صدایـت خوب اسـت. من 
همان قسـمت آسـتایی آهنگ را بـا تمام قوِت گلویـم خواندم، 
دیـدم کـه خوانـده می توانـم و صدایـم برآمـد، نـه صـدای 

چون چونی یـی کـه اکثـر مـردم بـا خـود می خواننـد .
ظاهرجـان، مـن و طبله چـی را تنهـا گذاشـت و دوان بـه دفتـر 
مدیـر رفـت و او را آورد. مـرا گفـت: بخـوان انیسـه جان! و من 
هـم خواندم، بـا همان صدای اصلـی ام. مدیر صاحـب رویم را 
بوسـید، آفریـن گفـت و خوش شـد. در حقیقـت، احمدظاهر 
اسـتاد یـا کشـف کنندۀ آوازم اسـت. از مـن بارهـا تقاضـا کـرد 
تـا همراهـش چنـد آهنـگ دوگانـه بخوانم، امـا به ایـن خاطر 
قبـول نکردم که تصمیم داشـتم بـه عوض زنده گـی هنرمندانه، 
زنده گـی عـادی داشـته باشـم، امـا حاال پشـیمانم کـه ای کاش 
کـه  آخرین بـاری  می خوانـدم.  همراهـش  و  می کـردم  قبـول 
احمدظاهـر را در رادیـو دیـدم، یک  روز عصـر هنگام رخصتی 
بـود کـه آمـد و صـدا کـرد »انیسـه هنـوز هـم روزه داری؟« 
منظـورش ایـن بود کـه هنوز هم حاضر نیسـتی آهنـِگ دوگانه 
بخوانیـم؟ مـرا اندکـی شـانه زد و گفـت، ببیـن انیسـه، هنگامه 
و احمدولـی دوگانه هایـی خوانده انـد، بیـا فقـط یـک آهنـگ 
دوگانـه بخوانیـم، باز ببیـن که چی می شـود. من جـواب دادم: 
نمی مانـی کـه زنده گـی راحتـی داشـته باشـم؟ اگر یـک آهنگ 
بخوانـم یـا ده آهنـگ، برایـم فرقی نـدارد، امـا باید بـا زنده گی 

اوالدداری و راحتـی خداحافظـی کنم!
گفت: خیر باشد... و  خندید.

احمدظاهـر هنرمنـد مردم بـود، هنرمند دل ها بود و هسـت، هر 
آهنگـش شـور وزیبایـی خـودش را دارد، هیـچ آهنگـش کهنه 
نمی شـود. چنیـن هنرمنـدان واالیی، تک تـک به دنیـا می آیند، 

می درخشـند و درخشـان باقـی می مانند. 

حضور مـردم و به ویژه جوانان در کنسـرت های احمدظاهر 
بود؟ چگونه 

حضـور مـردم و به خصـوص دختـران و زنـان و جوانـان در 
کنسـرت های احمدظاهـر آن قـدر زیـاد بـود که باور نمی شـد. 
البتـه تعـداد دختران و زنان بیشـتر معلوم می شـد، چـون که او 
اولیـن آوازخوانی بـود که به طرز دیگری یـا به طور غیرمعمول 
روی سـتیژ می آمـد و  قیامـت برپـا می کـرد. او عـادت داشـت 
به خاطـر خـوش نگه داشـتن مخاطبـان، در میـان آهنگ ها طنز 
و حکایـت و فکاهـه می گفت. یک فضای پُرمحبـت و رویایی 
ایجـاد می کـرد تـا شـنونده گانش بـه وجد آینـد و روح شـان با 

نـوازِش آواز بـه رقـص درآید. 

چـه ویژه گی هایی احمدظاهر را نسـبت به دیگـر هنرمندان 
متفاوت می سـازد؟

اسـتعداد سرشـار هنـری اش، اسـتعداد خروشـانش در ترتیـب 
و کمپـوز آهنـگ ، ذوق عالـی اش در انتخـاب اشـعار آهنگ ها، 
اداهای  زیبندۀ وی هنگام آوازخوانی، دسترسـی و درِک کاملش 
 از موسـیقی، اجرای کنسـرت های خیریه به نفع معلولین، زنان، 
کمـک بـه اشـخاص نـادار، احتـرام به سـنت های قبول شـده، 
عـدم حسـادت به سـایر هنرمندان، تشـویق هنرمندان تـازه کار، 
ذوق عالـی در انتخـاب لباس، شـخصیت مردمی و مـردم داری، 
عـدم غرور و داشـتن میلیون ها دوسـتدار نه تنهـا در وطن بلکه 
در کشـورهای همسـایه را می توان از ویژه گی هایی دانسـت که 

او را نسـبت بـه هنرمنـداِن دیگر برتر معرفـی می کند.

چه خاطراتی از احمدظاهر دارید؟
خاطـراِت مـن از احمدظاهـر زیـاد و فراموش ناشدنی سـت؛ از 

ایـن رو فقـط یکـی از خاطره هایـم را نقـل می کنم:
»کنسـرتی« داشـتیم به مناسـبت روز زن. تمام معلمین، مدیران 
مکاتـِب دور و پیـش کابـل، نمایندۀ وزارت معـارف و مهمانان 
در صحـن لیسـۀ زرغونه نشسـته بودند. من رییس کنسـرت و 
کنفرانـس بودم، رفتم مقابل مکرافون تـا مهمانان و حاضرین را 
خیرمقـدم بگویم. به مجـرد این که »آنانس«ِ آغـاز را تمام کردم، 
رویـم را بـه سـوی احمدظاهـر دور داده گفتـم: اینـک هنرمند 
محبـوب مـا، احمدظاهـر اولیـن آهنگـش را اجـرا می کنـد؛ 
می کـرد،  روشـن  را  »اکوردیونـش«  درحالی کـه  احمدظاهـر 
نزدیـک آمـد  و در گوشـم گفـت: »یـک ذره تُـف خـو قـرض 

بتی!«
بـا شـنیدن این جمله، چنـان تکان خوردم و خنـده ام گرفت که 

تمـام مهمانان تعجب کردند که چی گپ شـده اسـت.
مـن کـه از تـرس صورتـم سـرخ شـده بـودم، گفتـم معـذرت 
می خواهـم؛ امـا مدیـرۀ عزیـزِ ما چنـان نگاه های خشـم آلود به 

سـویم کـرد کـه در جایم خشـک شـده بودم.
از عادت هـای شـیرین احمدظاهر در هر محفلـی، آوردن لبخند 
و خوشـی به مخاطبانـش بود. خوش برخورد بود و می دانسـت 

کـه خوشـی و  خنده نمک زنده گی اسـت. 

آشـنا  رادیـو  در  رسـانه یی تان  کارِ  آخریـن سـال های  از 
بگوییـد و برنامـۀ گنـج شـایگان! 

پـس از خـراب شـدن اوضـاع در کشـور، همـه بـه فکـر زنده 
مانـدن شـدند و آواره شـدند. مـا هـم به امریـکا آمدیـدم و در 
رادیـوی صـدای امریکا وظیفـه گرفتم. در کنار تهیـۀ گزارش از 
وطـن، برنامه هـای زن و زنده گی، داسـتان های دنبالـه دار رادیو، 
درامه هـا و برنامه هـای خـاص در روزهـای خـاص، برنامه های 
شـعر و ادب را نیـز مدیریت می کردم. کوششـم ایـن بود که در 
آن شـرایط ناگـوار، بـرای هموطنانـم برنامه هایی بسـازم که در 
آن هـا لبخنـد، امیـد و امیدواری بـه ادامۀ زنده گی تقویت شـود.
راه انـدازی برنامـۀ گنج  شـایگان، یکی از برنامه هایـی بود که به 
منظور انعکاس صدا و درددِل شـاعراِن افغانسـتان به هر گوشـه 
و کنـارِ دنیـا ایجـاد شـده بود. ما بـا راه انـدازی »گنج شـایگان« 
درهـای آن برنامـه را بـه روی شـنونده گان مان از طریق تلیفون 
در سراسـر دنیـا گشـودیم. همـان بـود کـه زمینـۀ معرفـی یک 
عده شـاعر و نویسـندۀ عزیز ما، که در هر ک زیسـت داشـتند، 
فراهم شـد و گنج شـایگان محوری شـد برای تجمع فرهنگیان 

افغانسـتان از آسـیا تا اروپـا و امریکا.

حرف آخرتان؟ 
حـرف آخـرِ مـن این اسـت کـه من با محبـت پا به ایـن جهان 
نهـاده ام، محبت کـرده و محبت دیـده ام و می خواهم این جهان 
را بـا محبـت بـه نوِع بشـر ترک کنـم. می خواهم مردمم عشـق 
و محبت را در دل داشـته باشـند و همدیگر را دوسـت بدارند؛ 
زیـرا زنده گـی همین اسـت، همیـن لحظه، همین سـاعت. فردا 

نامعلوم و بی انتهاسـت!... 
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ــت اول،  ــات معاونی ــن دور انتخاب ــده گان در دومی نماین
ــاکام  معاونیــت دوم، منشــی و نایــب منشــی مجلــس ن
ماندنــد و هیــچ نامــزدی نتوانســت آرای الزم را بــرای 

ــد. ــت آورن ــت ها به دس ــن پس ــراز ای اح
نماینــده گان دیــروز بــرای بــار دوم بــه منظــور انتخابات 
اعضــای هیــأت اداری بــه پــای صندوق هــای رأی 
ــأت  ــچ یکــی از اعضــای هی ــا نتوانســتند هی ــد؛ ام رفتن

ــد. اداری شــان را انتخــاب کنن

مجمــوع آرای اســتفاده شــده در انتخابــات دیــروز 
مجلــس ۲3۶ رای بــود و هــر نامــزد بــرای برنــده شــدن 

ــاز داشــتند. ــد نی ــه ۱۱9 رأی تایی ب
دور دوم انتخابــات نیابــت اول میــان محمــد عالــم 
ــای  ــه آق ــد ک ــزار ش ــر برگ ــب اهلل ناص ــاعی و نجی س
ــا  ــر ب ــای ناص ــد و آق ــب ۸۶ رأی تایی ــا کس ــاعی ب س
ــراز  ــرای اح ــتند آرای الزم را ب ــد نتوانس ۱۰9 رأی تایی

ــد. ــت آورن ــه دس ــس ب ــت اول مجل نیاب

در انتخابــات نیابــت اول ۱۸ رأی ســفید و ۲3 رای 
باطــل از ســوی نماینــده گان اســتفاده شــده بــود؛ 
بنابرایــن دو نامــزد از دور رقابــت حــذف شــدند.

در مرحلــۀ دوم انتخابــات نیابــت دوم نیــز غــام 
ــد  ــزد بودن ــون شــهیدزاده نام حســین ناصــری و همای
کــه هــر کــدام اخــذ 9۸ و ۱۱3 رأی تاییــد را بدســت 
آوردنــد؛ امــا نتوانســتند آرای الزم را بــرای دســت یابی 
بــه پســت معاونیــت دوم کســب کننــد و بنــاًء هــردو از 

ــت حــذف شــدند. دور رقاب
در انتخابــات نیابــت دوم هــم ۱۲ رأی ســفید و ۱3 رأی 

باطــل از ســوی نماینــده گان اســتفاده شــده بــود.
در دور دوم انتخابــات منشــی نیــز ســیدعظیم کبرزانــی 
ــای  ــه آق ــد ک ــت کردن ــم رقاب ــا ه ــهباز ب ــداهلل ش و اس
ــای  ــد و آق ــت آوردن 9۱ رای تایی ــا به دس ــی ب کبرزان
ــه  ــد نتوانســتند ب ــا کســب ۱۰۶ رأی تایی ــز ب شــهباز نی

کرســی منشــی مجلــس برســند.
در انتخابــات منشــی نیــز ۱۸ رأی ســفید و ۲۱ رأی 
ــن  ــردوی ای ــرانجام، ه ــود. س ــده ب ــتفاده ش ــل اس باط

ــدند. ــذف ش ــت ح ــزدان از دور رقاب نام
در دور دوم انتخابــات نیابــت منشــی هــم فریــده 
حمیــدی و عرفــان اهلل عرفــان باهــم رقابــت کردنــد کــه 
هرکــدام بــا به دســت آوردن ۸۰ و ۱۰3 رأی تاییــد 
ــی را  ــت منش ــب نیاب ــرای کس ــتند آرای الزم ب نتوانس
ــات 3۴ رای ســفید و ۱9  ــن انتخاب ــد. در ای کســب کنن

ــود. ــده ب ــتفاده ش ــل اس رأی باط
میــر رحمــان رحمانــی رییــس مجلــس نماینــده گان در 
اخیــر شــمارش آرای انتخابــات مجلــس گفــت کــه در 
تمــام پســت های هیــأت اداری، هیــچ یکــی از نامــزدان 
ــه دوم  ــد؛ مرحل ــت آورن ــتند آرای الزم را بدس نتوانس
ــان  ــروز می ــأت اداری ام ــت هی ــار پس ــات چه انتخاب

ــود. ــزار می ش ــد برگ ــزدان جدی نام
ــأت  ــات هی ــی کــه در انتخاب ــی اســت، نماینده گان گفتن
ــتفاده  ــل اس ــم رأی باط ــا ه ــفید و ی اداری از رأی س
می کننــد، مجلــس را در انتخــاب اعضــای هیــأت 

اداری بــه چالــش کشــیده اند.

فرامــرز تمنــا، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
شــهر  در  خبــری  نشســت  یــک  در  دیــروز 
ــات و  ــی انتخاب ــه او مهندس ــه ک ــرات، از آنچ ه
گفت وگوهــای صلــح از ســوی تیــم محمداشــرف 
ــرد. ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــد، ب ــوان می کن ــی عن غن
و  امریــکا  برنامه گــی  بــی  از  تمنــا  آقــای 
دولــت افغانســتان در رونــد مذاکــرات صلــح 
تاش هــای  می گویــد،  و  می کنــد  انتقــاد 
ــرد  ــرای پیش ب ــتان ب ــت افغانس ــکا و حکوم امری
ــی دارد. ــزۀ انتخابات ــان انگی ــا طالب ــا ب گفت وگوه
وزارت  تأســیس  می گویــد،  هم چنــان  او 
ــردن  ــه یغماب ــر ب ــح به خاط ــور صل ــت در ام دول
بودجه هــای اختصــاص یافتــه بــه رونــد صلــح و 
هزینــۀ آن در کارزارهــای انتخاباتــی غنــی اســت.
ــتخدام ها  ــا و اس ــر و تبدیلی ه ــا از تغیی ــای تمن آق
بلنــد  رده هــای  و  انتخابــات  کمیســیون  در 
حکومتــی نیــز انتقــاد می کنــد و مدعی ســت 
ــام اشــرف غنــی و عبــداهلل  کــه از هنــگام ثبــت ن
ــت جمهوری،  ــزدان ریاس ــوان نام ــه عن ــداهلل ب عب

و  غیرقانونــی  تقرری هــا  و  اســتخدام ها  تمــام 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــی انتخاب ــر مهندس به خاط

ــت. اس
ریاســت  ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق  امــا 
ــا را  ــن ادعاه ــام ای ــی تم ــدت مل ــت وح حکوم
ــای  ــام تاش ه ــد، تم ــد می گوی ــاس می دان بی اس
حکومــت در راســتای مذاکــرات صلــح و انتخابات 

پیــش رو بــر بنیــاد قانــون اساســی و منافــع ملــت 
اســت و هیــچ عمــل خــاف قانــون انجــام نشــده 

اســت.
ــا  ــی باره ــای انتخابات ــر، تیم ه ــاه اخی ــک م در ی
ــات و  ــه انتخاب ــد ب از عملکــرد حکومــت در پیون

دیگــر عرصه هــا انتقــاد کرده انــد.

نورستانی: 
حـدود 300 هـزار نفـر

 نام نـویس تقویتـی شـدند
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رییــس کمیســیون انتخابــات افغانســتان می گویــد کــه از آغــاز رونــد 
ثبــت نــام تقویتــی توســط کمیســیون انتخابــات، در حــدود 3۰۰ هــزار 
ــا ایــن پروســه  ــام شــده اند. ام تــن در 33 والیــت افغانســتان ثبــت ن

در والیــت غزنــی تاکنــون ادامــه دارد.
ــات دیــروز در یــک  حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون انتخاب
کنفرانــس خبــری گفــت: پروســۀ ثبــت نــام رأی دهنــده گان در همــه 
ــیده  ــان رس ــه پای ــی ب ــت غزن ــر از والی ــور به غی ــای کش والیت ه

اســت.
او افــزود  کــه پروســه ثبــت نــام تقویتــی در ۱۸ جــوزای ســال جــاری 

آغــاز و ۸ ســرطان در 33 والیــت کشــور رســما خاتمــه یافــت.
ــه  ــی ب ــت غزن ــام در والی ــت ن ــد ثب ــه رون ــو نورســتانی گفــت ک بان
ــه همیــن دلیــل  ــا چنــد روز تمدیــد شده اســت. ب دلیــل مشــکات ت

ــا ۱۵ ســرطان در ایــن والیــت ادامــه خواهــد یافــت. ــد ت ایــن رون
ــا هماهنگــی  ــت کشــور ب ــام در 3۴ والی ــت ن ــواد ثب ــه م او گفــت ک
نیروهــای امنیتــی از طریــق هــوا و زمیــن در ۴۲۸ مرکــز انتقــال شــد. 

ــت. ــال نیاف ــی انتق ــل چالش هــای امنیت ــه دلی ــز ب ــا در 7 مرک ام
بانــو نورســتانی افــزود: در حــدود 3۰۰ هــزار تــن کــه ۱9۴9۸7 تــن 
ــکیل  ــان تش ــان را زن ــر از آن ــن دیگ ــردان و ۱۱7۴39 ت ــان را م از آن
ــن  ــا ای ــده اند، ام ــام ش ــت ن ــتان ثب ــت افغانس ــد، در 33 والی می ده

ــار نهایــی نیســت. آم
ــدم  ــد ع ــکاتی مانن ــی مش ــام تقویت ــد ثبت ن ــه در رون ــت ک او گف
ــه  ــی ب ــت غزن ــده گان در والی ــام رأی دهن ــت ن ــز ثب ــایی مراک بازگش
دلیــل تظاهرات هــا، چالــش بازگشــایی مراکــز ثبــت نــام در مکاتــب، 
ــل در  ــی و خل ــای نظام ــودن طیاره ه ــروف ب ــی، مص ــدات امنیت تهدی
ــی کننده گان زن در  ــود تاش ــات، نب ــه والی ــی ب ــواد رأی ده ــال م انتق
والیت هــای بدخشــان، بلــخ، فاریــاب، پکتیــا و زابــل و موضوعاتــی 

ــوده اســت. ــا ب ــن چالش ه ــه ای ــر از جمل دیگ
ــت: در  ــان داش ــخنانش بی ــۀ س ــات در ادام ــیون انتخاب ــس کمیس ریی
جریــان پروســۀ تقویتــی رأی دهنــده گان واقعاتــی ماننــد کشــته شــدن 
ــوالی  ــات در ولس ــیون انتخاب ــام کمیس ــت ن ــدان ثب ــن از کارمن ۸ ت
معــروف والیــت قندهــار، حریــق شــدن مــواد انتخاباتــی در ولســوالی 
باالمرغــاب در نتیجــه ســقوط ایــن ولســوالی، ماین گــذاری در مســیر 
قطــار موترهــای انتقــاالت مــواد انتخاباتــی در والیــت زابــل و بســته 
ــکات  ــه مش ــا از جمل ــی از والیت ه ــام در برخ ــز ثبت ن ــدن مرک ش

ــت. ــیون بوده اس ــن کمیس ای
ایــن در حالی ســت کــه دو روز پیــش طالبــان بــا حملــه بــه ســاختمان 
ولســوالی معــروف والیــت قندهــار، هشــت تــن از کارمنــدان 

ــت. ــات را کش ــیون انتخاب کمیس
ــه  ــازه ب ــه ت ــود ک ــانی می ش ــال کس ــامل ح ــی ش ــام تقویت ــت ن ثب
افغانســتان بازگشــته اند، ســن هجــده ســال را در روز انتخابــات 
قبلــی  نام های شــان در فهرســت رای دهنــده گان  تکمیــل کننــد، 
ــل  ــر نق ــوزۀ دیگ ــه ح ــوزه ب ــک ح ــد، از ی درســت درج نشــده باش
ــی  ــوق مدن ــون از حق ــم قان ــه حک ــم ب ــا ه ــند ی ــرده باش ــکان ک م

ــند. ــده باش ــروم نش مح

دور دوم انتخابات اعضای هیأت 
اداری برنده یی نداشت

فرامرز تمنا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

تقرری های اخیر به خاطر مهندسی انتخابات است

صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل متحــد )یونیســف( دیــروز 
اعــام کــرد کــه دو میلیــون کــودک در افغانســتان بــه دلیــل 

ســوء تغذیــه بــه رشــد کامــل نمی رســند.
ــال  ــت: »اطف ــته اس ــی نوش ــر خبرنامه ی ــا نش ــف ب یونیس
ــا  ــی از دهه ه ــارهای ناش ــت فش ــم تح ــتان هنوزه افغانس
درگیــری متــداوم قــرار دارنــد. در ســال ۲۰۱9 حــدود 3.۶ 
میلیــون نفــر، شــامل ۸.3 میلیــون طفــل بــه مســاعدت هــای 
بشــری و حمایتــی نیــاز دارنــد کــه ایــن تعــداد نســبت بــه 

ســال گذشــته دو چنــد مــی باشــد«.
شــیما ســن گوپتــا، سرپرســت دفتــر نماینده گــی یونیســف 
ــان  ــب در جری ــه مناس ــت: »تغذی ــه اس ــتان گفت در افغانس
۱.۰۰۰ روز اول، از زمــان حاملگــی مــادر تــا ســالگرد 
ــز  ــل حای ــر طف ــد ه ــاه و رش ــرای رف ــل، ب ــالگی طف دوس
اهمیــت زیــاد می باشــد. بدبختانــه، تعــداد زیــادی از اطفــال 
بنابــر موجودیــت فقــر، عــدم مصونیــت غذایــی، درگیری هــا 
و عــدم آگاهــی در رابطــه بــه عملکردهــای مناســب تغذیــه 
از رشــد بــاز می ماننــد کــه ایــن امــر ســبب مصــاب شــدن 
هــزاران طفــل از ســوء تغذیــه حــاد گردیــده و تعــداد زیــاد 

ــود«. ــن مشــکل می ش ــدیدتر ای ــوع ش ــل ن ــر متحم دیگ
در ایــن خبرنامــه آمــده اســت، تجزیــه و تحلیلــی کــه روی 

ســروی های تغذیــه در سراســر افغانســتان راه انــدازی شــده 
ــت  ــر از 3۴ والی ــال حاض ــه در ح ــد ک ــان می ده ــود نش ب
ــه  ــر از مــرز ســوء تغذی ــاال ت ایــن کشــور ۲۲ والیــت آن ب
حــاد قــرار دارنــد. در ســال ۲۰۱9 تعــداد تخمینــی اطفــال 
ــون  ــه، دو میلی ــوء تغذی ــه س ــاب ب ــال مص ــج س ــر پن زی
طفــل مــی باشــد، کــه نســبت بــه ســال ۲۰۱۸ افزایــش۲۸ 

ــد. ــان می ده ــدی را نش درص
در ادامــۀ خبرنامــۀ یونیســف ذکــر شــده اســت: »بــا وجــود 
ایــن چالش هــا، افغانســتان جهــت بهبــود صحــت و تغذیــه 
اطفــال اقدامــات مهمــی را اتخــاذ نمــوده اســت. در جریــان 
۱۴ ســال اخیــر، میــزان مــرگ و میــر اطفــال زیــر پنــج ســال 
از ۶9 واقعــه از هــر ۱۰۰۰ تولــد زنــده بــه ۵۰ واقعــه از هــر 
۱۰۰۰تولــد زنــده کاهــش یافتــه اســت. تعــداد اطفــال زیــر 
پنــج ســال کــه نســبت بــه ســن شــان کمتــر رشــد نمــوده 
ــال  ــه 37 فیصــد در س ــال ۲۰۱3 ب ــد از ۴۰ فیصــد در س ان

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت«.

یونیسف: 
دو میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه به رشد کامل نمی رسند



رفتــار غیرانســانی قدمتــی بــه عمــر خــودِ بشــر دارد 
ــه  ــا از آن ب اما-عجیــب آن که-ســابقۀ فهــم مــدرن م
ــا آن وقــت، اندیشــمندانی  ســال 1961 برمی گــردد. ت
ــار  ــای گاز کلنج ــوالگ و اتاق ه ــع گ ــا فجای ــه ب ک
ــور  ــه »چط ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد در پاس می رفتن
توانســتند چنیــن کاری بکننــد؟« ایــن نظــر را مطــرح 
می کردنــد کــه عامــان ایــن جنایت هــا عیــب و 
ایــراد خاصــی دارنــد. پیش فــرض قدیمــی ایــن بــود 
ــان  ــد خودش ــاک بای ــای هولن ــان جنایت ه ــه عام ک
هیــوال باشــند. امــا در میانه هــای ســال 1961 دو 
رویداد-هــزاران کیلومتــر دور از هم-بــا یکدیگــر 
مصــادف شــد و درک مــا را بــه ُکلــی تغییــر داد. ایــن 
ــِی  ــدی از حیوان صفت ــر ناخوش آین ــداد تصوی دو روی
ــد  ــال بع ــرد-و ده س ــیم ک ــا ترس ــۀ م ــه در هم نهفت
آزمایــش مشــهور زنــدان اســتنفورد بــر ایــن تصویــر 
صحــه نهــاد. امــا اکنــون شــواهد جدیــدی بــه دســت 

ــر را از اذهــان خواهــد زدود. ــن تصوی ــه ای ــده ک آم
ــۀ  ــداد سرنوشت ســاز ســال 1961 محاکم ــن روی اولی
آدولــف آیشــمن در اورشــلیم بــود. یکــی از حاضــران 
ــود. او  ــی، ب ــوف سیاس ــت، فیلس ــا آرن در دادگاه، هان
ــوول  ــه مس ــت ک ــار داش ــش انتظ ــل اطرافیان ــم مث ه
باشــد.  مخــوف  آدمــی  نفــر،  میلیون هــا  کشــتار 
ــده و در  ــًا خمی ــی، تقریب ــال طاس ــردی در ح ــا م ام
مجمــوع معمولــی را دیــد. آرنــت در آیشــمن در 
ــودن  ــن معمولی ب ــه همی ــت ک ــه گرف ــلیم نتیج اورش
چیــزی  از  مخوف تــر  را  او  نهایــت  در  آیشــمن 
ــرا نشــان مــی داد  ــود زی می کــرد کــه تصــور کــرده ب
کــه هــر کســی می توانــد مرتکــب نسل کشــی شــود. 
ــه در  ــود بلک ــران نب ــود دیگ ــه« در وج ــوال »نهفت هی
همــۀ مــا خفتــه بــود. آرنــت ایــن ایــده را در عبارتــی 
ــه اســت:  ــاد نرفت ــم از ی ــوز ه ــه هن ــرد ک خاصــه ک

»پیش پاافتادهگــِی هولنــاک و محیرالعقــوِل شــر.«
ــا محاکمــۀ آیشــمن در اورشــلیم، هــزاران  هم زمــان ب
ــوس  ــه و اقیان ــای مدیتران ــوی دری ــر در آن س کیلومت
ــود در  ــگاه خ ــرام در آزمایش ــتنلی میلگ ــس، اس اطل
دانشــگاه یِیــل ســرگرم انجــام »آزمایش هــای اطاعــت 
ــه  ــت. ب ــا شــهرت یاف ــه بعده ــود ک ــی ب از اتوریته «ی
شــرکت کنندهگان در ایــن آزمایــش می قبوالندنــد 
کــه دارنــد در نقــش معلــم در تحقیقــی دربــارۀ 
تأثیــرات تنبیــه بــر یادگیــری مشــارکت می کننــد. امــا 
موضــوع واقعــِی تحقیــق چیــز دیگــری بــود؛ میلگــرام 
می خواســت ببینــد کــه ایــن افــراد تــا کجــا حاضرنــد 

در تنبیــه کــردن جلــو برونــد.
ــار  ــر ب ــی داد ه ــتور م ــان« دس ــه »معلم ــگر ب آزمایش
کــه شــاگردی مرتکــب خطــای حافظــه شــد شــوک 
ــع،  ــد. در واق ــه او وارد کنن ــدیدتری ب ــی ش الکتریک
ــت  ــازی می کرد-همدس ــش ب ــت نق ــاگرد« داش »ش
ــم  ــی ه ــِی واقع ــوک الکتریک ــود-و از ش ــرام ب میلگ
خبــری نبــود. امــا »معلمــان«- کــه از ایــن واقعیت هــا 
ــه  ــه در تنبی ــد ک ــر بودن ــتند-چقدر حاض ــر نداش خب
ــه  ــن آزمایــش را ب ــد؟ میلگــرام ای کــردن پیــش برون
ــهورترین  ــرد. در مش ــرار ک ــی تک ــکل های مختلف ش
شــکل ایــن آزمایــش، شــاگرد در اتــاق دیگــری جــدا 
ــر  ــن دو نف ــا ای ــم و آزمایشــگر می نشســت ام از معل
دادوفریــاد تصنعــی ِ ناشــی از دردش را از طریــق 
ــب،  ــال تعج ــرام، در کم ــنیدند. میلگ ــو می ش بلندگ
ــش  ــه افزای ــان« ب ــوم از »معلم ــه دو س ــت ک دریاف
شــوک الکتریکــی تــا آخریــن حــد )450 ولت(-ادامــه 
ــاگردان«  ــود، »ش ــی ب ــن شــوک ها واقع ــر ای دادند-اگ

می کشــت. را 
بــه نظــر می رســید کــه نتیجــۀ منطقــِی هولنــاک 

ــت  ــه اکثری ــدک بلک ــی ان ــه عده ی ــه ن ــت ک ــن اس ای
مــردم حاضــر انــد کــه تــا حــدی مرگ بــار از 
ایــن  کــه  ایــن  بدتــر  کننــد.  اطاعــت  اتوریتــه 
آزمایــش در محیطــی آرام و عــادی انجــام شــده 
ــه  ــرد ک ــدان نب ــا می ــگ ی ــان جن ــه در زم ــود و ن ب
ــا  ــت و آدم ه ــان اس ــی در می ــرگ و زندهگ ــای م پ
ســنگدل می شــوند. افــزون بــر ایــن، »معلم هــا« 
ــی  ــه چهره ی ــد ک ــی نبودن ــات بلندمدت ــر از تبلیغ متأث
غیرانســانی و اهریمنــی از قربانیان شــان ارایــه دهــد و 

آنهــا را مهیــای وحشــی گری کنــد.
ــه  ــًا ب ــود صریح ــای خ ــح یافته ه ــرام در توضی میلگ
ــاوه  ــرد. ع ــاره ک ــر اش ــِی ش ــت و پیش پاافتادهگ آرن
ــردم  ــِی م ــه توانای ــت ک ــت گف ــل آرن ــن، مث ــر ای ب
عــادی بــرای ارتــکاب جنایــت ناشــی از »بی فکــری« 
ــدار  ــه از مرجــع اقت ــی اطاعــت کورکوران اســت، یعن
ــود.  ــال خ ــاک اعم ــای هولن ــه پیامده ــی ب و بی اعتنای
بــه نظــر می رســید کــه علــم و تاریــخ روایــت 
متقاعد کننده یــی ارایــه می کننــد: آدم هــای عــادی 
بــه طــور ذاتــی بــه اطاعــت از دســتور گرایــش دادنــد 
ــاک  ــدر خطرن ــن چق ــن فرامی ــه ای ــم نیســت ک و مه

باشــد.
 

هیوالییدمدستی
ــیوایی از  ــه ش ــت ب ــاه، آرن ــد م ــۀ چن ــه فاصل ــا ب تنه
ــواهد  ــرام ش ــه میلگ ــت ک ــخن گف ــزی س ــان چی هم
ــی از  ــر کامل ــاال تصوی ــه داد. ح ــش را ارای و مدارک
هیوالیــی داشــتیم کــه در وجــود تک تــک مــا نهفتــه 
ــتاد  ــک اس ــال 1971، ی ــد، در س ــۀ بع ــک ده ــود. ی ب
ــاردو  ــپ زیمب ــام فیلی ــتنفورد به ن ــگاه اس ــوان دانش ج
ــوال  ــن هی ــری از ای ــر واضح ت ــش تصوی و همکاران
ارایــه کردنــد. زیمبــاردو در تحقیــق خــود چنــد 
ــروه  ــه دو گ ــی ب ــور تصادف ــه ط ــوان را ب ــرد ج م
ــا را در  ــرد و آنه ــیم ک ــان« تقس ــی« و »زندانب »زندان
زندانــی تصنعــی قــرار داد. زندان بانــان چنــان خشــن 
ــر  ــه ناگزی ــان پریشــان خاطر شــدند ک ــان چن و زندانی
ــود دو  ــرار ب ــه ق ــی ک ــه تحقیق ــش روز ب ــس از ش پ
ــه نظــر می رســید  ــد. ب ــان دادن ــد، پای ــه یاب ــه ادام هفت
ــداری  ــع اقت ــا مرج ــه  ی ــود اتوریت ــا الزم نب ــه حت ک
وجــود داشــته باشــد تــا آدم هــای خــوب بــه افــرادی 
ــه طــور  ــردم ب ــا م ــل شــوند. گوی ــت تبدی حیوان صف
ذاتــی بــه نقش پذیــری و بــرآوردن انتظــارات مربــوط 
بــه نقــش گرایــش دارنــد حتــا اگــر دســتور صریحــی 
ــاردو و  ــر زیمب ــه تعبی ــد. ب ــته باش ــود نداش ــم وج ه
ــد  ــًا پیام ــان »صرف ــی گرِی زندانب ــش، وحش همکاران
»طبیعــِی« پوشــیدن اونیفــرمِ »زندانبــان« و اِعمــال 

ــود. ــش« ب ــود در آن نق ــدرت موج ق
همــان طــور کــه خواهیــم دیــد، ایــن روایــت 
ــود و آن  ــل ب ــم غاف ــۀ مه ــک نکت ــد از ی ناخوش آین
ایــن کــه زیمبــاردو و همکارانــش زندان بانــان را 
ــه  ــا چــه گفت ــه آنه ــد و ب ــه کــرده بودن چطــور توجی
بودنــد. امــا بــا ایــن حــال، ایــن روایــت در نیــم قــرن 
گذشــته بــه روایــت غالــب تبدیــل شــد. حتــا وقتــی 
مطالعــات تاریخــِی کســانی مثــل دیویــد ِســزارانی و 
ــک  ــًا ی ــه آیشــمن صرف ــا اســتَنگنِت نشــان داد ک بِتین
دیوان ســاالرِ بی فکر-یــا چرخ دنده یــی در دســتگاه 
نازی-نبــوده اســت، بــاز هــم ایــدۀ »پیش پا افتادهگــِی 
شــر« از آگاهــِی جمعــِی مــا رخــت برنبســت و ایــن 
تصــور را تقویــت کــرد کــه مــردم ذاتــًا بــه انطبــاق بــا 

ــد. ــش دارن ــارات شــرورانه گرای انتظ
هــر بــار کــه بــا وحشــی گرِی فاحــش، اخاق ســتیزِی 
محــض یــا خــاف کارِی بــارز دیگــری روبــرو 

می شــویم، فــوری بــه ایــن آزمایــش دم دســتی اشــاره 
خوانده انــد  »نورمبــرگ«  دفاعیــۀ  را  آن  می کنیــم. 
چــون در ایــن دادگاه جنایتــکاران نــازی بارهــا ادعــا 
ــد.  ــت« می کرد ن ــتور اطاع ــط از دس ــه »فق ــد ک کردن
ــار  ــل رفت ــای دیگــر رفتارهــای مهلکــی مث هــر گاه پ
ــتراق  ــی، اس ــازِی قوم ــات، پاک س شــرکت های دخانی
ســمع توســط روزنامه نــگاران نیــوز کــورپ و رفتــار 
نظامیــان در ابــو غریــب در میــان بــوده، بــاز هــم بــه 

ــد. ــاره کرده ان ــش اش ــن آزمای ای
ــر  و  ــتان های حاض ــه داس ــه ب ــه ن ــی ک ــر کس ــا ه ام
آمــاده بلکــه بــه شــواهد مربــوط بــه شــرارت عاقــه 
داشــته باشــد، می دانــد کــه در ســال های اخیــر 
ــن  ــت. ای ــه اس ــن رفت ــی از بی ــلمات قدیم ــۀ مس هم
ــق میلگــرام شــروع  ــش مجــدد تحقی ــا آزمای ــد ب رون
ــه  ــش را ب ــام تحقیق ــواد خ ــبختانه، او م ــد. خوش ش
ــگران  ــود. پژوهش ــپرده ب ــل س ــگاه یی ــی دانش بایگان
ــق  ــه تحقی ــد ک ــواد خــام گفتن ــن م ــتفاده از ای ــا اس ب
دربــارۀ اطاعــت از اتوریتــه ۳0 شــکل گوناگــون دارد. 
بیشــترین توجــه بــه شــکل هایی معطــوف شــده بــود 
کــه در آن اکثریــت آشــکاری از شــرکت کنندهگان از 
آزمایشــگر پیــروی کــرده بودنــد، امــا وقتــی بــه همــۀ 
ــه اصطــاح »اطاعــت«  ــارۀ ب ــات میلگــرام درب تحقیق
ــی  ــش از نیم ــه در کل، بی ــد ک ــد، می بینی ــه کنی توج
از شــرکت کنندهگان )یــا بــه تعبیــر دقیق تــر، 58 
درصــد از آنهــا( از دســتور ســرپیچی کــرده و حاضــر 
نشــده بودنــد کــه شــدیدترین شــوک الکتریکــی )450 

ــد. ــت( را وارد کنن ول
ــردن  ــه وارد ک ــه ب ــی« ک ــن، »معلمان ــر ای ــزون ب اف
شــوک ادامــه داده بودنــد، کارشــان نــه ناشــی از 
ــن  ــه از دســتور بلکــه ناشــی از ای اطاعــت کورکوران
بــود کــه آزمایشــگر آنهــا را متقاعــد کــرده بــود کــه 
دارنــد در تحقیــق علمــِی مهمــی مشــارکت می کننــد 
کــه بــه ســود بشــریت اســت. در واقــع، آزمایشــگر به 
جنبه یــی از هویــت آنهــا متوســل شــده بــود کــه بــه 
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــا شــرورانه نب ــد ی ــًا ب ــچ وجــه ذات هی
ــارکت در  ــا مش ــه ب ــد ک ــا می گفتن ــه آنه ــر، ب دقیق ت
ایــن تحقیــق بــه افزایــش شــناخت بشــر از شــیوه های 
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــری کمــک می کنن ــود یادگی بهب
ــه  ــزی ک ــم، چی ــود گفته ای ــِی خ ــاالت تخصص در مق
ــِی«  ــِی هویت ــا »راهنمای اینجــا اهمیــت دارد رهبــری ی
آزمایشــگر اســت کــه از طریــق آن »معلمــان« را 
بــه »پیــروِی متعهدانــه« ترغیــب می کنــد. بارهــا 
ــِی  ــی از بی رحم ــش حاک ــن آزمای ــه ای ــد ک گفته ان
ایــن  واقــع،  در  امــا  اســت  بشــر  شــرارت آمیز 
ســنگدلی جعلــی بــود زیــرا ناشــی از ترغیــب افــراد 
بــه انجــام کاری بــود کــه ظاهــراً بــه نفــع بشــر بــود. 
مــا مــواد خــام را تحلیــل کردیــم تــا بفهمیــم در ســال 
1961 در آزمایش هــای میلگــرام چــه اتفاقــی ُرخ داده 
ــتفاده  ــا اس ــم ب ــان ه ــن، خودم ــر ای ــاوه ب اســت. ع
ــازی،  ــت مج ــل واقعی ــی مث ــای گوناگون از روش ه
نقش آفرینــِی حرفه یــی و مشابه ســازی نمونه هــای 
آزمایش هــای  میلگــرام،  آزمایش هــای  آنایــن 
جداگانه یــی انجــام دادیــم. ایــن آزمایش هــا نیــز 
ــل  ــی از توس ــاک ناش ــت خطرن ــه اطاع ــان داد ک نش
شــدید بــه جنبه هــای )ظاهــراً( مثبــت حــِس هویــت 
ــتر  ــه بیش ــی ک ــت. آن های ــوده اس ــدگان ب اطاعت کنن
ــه ایــن  آســیب می رســانند همان هایــی هســتند کــه ب
پــروژۀ علمــی بیشــتر عاقــه دارنــد و فکــر می کننــد 
مشــارکت  خیــر  امــِر  پیش بــرد  در  دارنــد  کــه 
ــت  ــر«ی اس ــِر عام ت ــر خی ــان »ام ــن هم ــد. ای می کنن
ــد. ــه می کن ــوع آســیب رســاندنی را توجی ــر ن ــه ه ک
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ــه  ــد ک ــتدالل می کنن ــول اس ــن ویب ــو و یورگ ــک باس کوش
ــی  ــت، ذات ــکار اس ــل ان ــگ غیرقاب ــت فرهن ــه اهمی ــا آنک ب
ــه نشــان  ــد ک ــه می کنن ــی را ارای ــا مدل ــودن آن نیســت. آنه ب
ــی  می دهــد وقــت شناســی شــاید »اساســًا یــک پاســخ تعادل
ــام  ــران انج ــد دیگ ــار دارن ــه انتظ ــه ک ــه آنچ ــد ب ــراد باش اف
ــادل  ــک »تع ــد از ی ــه می توان ــک جامع ــاًء، ی ــد« و بن می دهن
وقــت شناســانه« مســتفید گــردد و یــا اینکــه در یــک »تعــادل 

ــد. ــر کن ــده گی« گی دیرش
برآوردهــا نشــان داده انــد کــه اکــوادور بیــن ۴% تــا ۱۰% تولید 
ناخالــص داخلــی خــود را به خاطــر وقــت ناشناســی مزمــن از 
دســت داده اســت. آنچنانکــه یــک صاحب نظــر مطــرح کــرده 
اســت: تنبلــی در خــود تغدیه کــرده و باعــث ایجاد یــک دایره 
شــوم امروز-و-فــردا می شــود. اخیــراً، اکــوادور تــاش کــرده 
ــام  ــا اله ــد. ب ــران کن ــه را جب ــت از دســت رفت ــه وق اســت ک
ــت  ــا وق ــود را ب ــه خ ــر ک ــان نســل جوان ت ــدادی از می از تع
امریــکای التیــن وفــق داده انــد، حکومــت و ســکتور تجــارت 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــده توس ــدام حمایت-ش ــک اق ــه ی ب
پیوســته انــد تــا مــردم را ترغیــب کننــد کــه در وقــت معیــن 
ــی  ــارزۀ مل ــک »مب ــت ی ــوند. دول ــر ش ــود حاض ــده یی خ ش
علیــه دیــری« را در هماهنگــی بــا اشــتراک شــهروندان بــه راه 
انداختــه اســت. نتیجــۀ آن بــه آزمایــش گرفتــن ایــن مفکــوره 
اســت کــه یــک جامعــه می توانــد آگاهانــه از یــک تعــادل بــد 
ــه یــک تعــادل خــوب گــذر  از طریــق تغییــر در انتظــارات ب
ــر  ــا ه ــت. روزنامه ه ــگام اس ــارزه به هن ــک مب ــن ی ــد. ای کن
روز فهرســت مقامــات را کــه در مناســبت های عامــه ناوقــت 
ــوط  ــد. پوســتر مشــهوری مرب حاضــر می شــوند، نشــر می کن
بــه ایــن مبــارزه علیــه ناوقتــی ایــن مــرض را چنیــن توصیــف 

می کنــد: 
درمــان: هــر روز یــک دوز مســوولیت پذیری، احتــرام و 
ــان  ــه: فعالیت های ت ــد. توصی ــق کنی دســپلین را در خــود تزری
را  ســاعت های تان  و  کنیــد  ســازمان دهی  و  پــان  را 
ترمیــم کنیــد. صدهــا نهــاد خصوصــی و دولتــی علنــًا تعهــد 
ــر  ــت تذک ــک عام ــند. ی ــناس باش ــت ش ــه وق ــپرده اند ک س
ــم  ــًا مزاح ــت »لطف ــبیه عام ــات ش ــرای جلس ــهوری ب مش
ــک  ــت. ی ــدن اس ــج ش ــال تروی ــا، در ح ــوید« در هوتل ه نش
ــر وقــت  ــه بفرماییــد: »شــما س ــت، جمل روی ایــن عام
تشــریف آوردیــد را دارد«. زمانــی کــه جلســه در وقــت 
ــت دور  ــر عام ــود، روی دیگ ــاز می ش ــده آغ ــخص ش مش
ــت  ــوع: جلســه ســر وق ــۀ »ورود ممن ــه جمل داده می شــود ک

ــت.  ــده اس ــته ش ــد« در آن نوش ــاز ش آغ
ــن  ــر ای ــت. اگ ــان اس ــدی در جری ــارزه همانن ــرو، مب در پی
ــر از  ــألۀ فرات ــد، مس ــق از آب درآی ــری موف ــه دی ــارزه علی مب
تنهــا زمــان خواهــد بــود. اگــر یــک جنبــش اجتماعــی بــرای 
ــه  ــه نتیج ــر-وقت-بودن ب ــه س ــع ب ــارات راج ــر انتظ تغیی
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــان ب ــابهی در جه ــزی مش ــد، چی برس
ــه  ــه روی کار گرفت ــری چــون فســاد عام مشــکات خطرناکت

ــد.  ــد ش خواه
منبــع: پژوهشــی از کوشــک باســو و یورگــن ویبــول؛ برگرفتــه 
ــودارو و  ــل ت ــر میش ــعه« اث ــاد توس ــاِب »اقتص ــده از کت ش

ــمیت. ــتیفن س اس

فرناز سیفی/ برگردان: عرفان ثابتی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش نخست

قـربانـی را سـرزنـش مـی کنیـم؟
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بانــوان هنــوز هــم از یــک اتحــاد و اتفــاق واحد برخــوردار 
ــت  ــرای کرســی معاونی ــزد مســتقل ب ــک نام ــا ی نیســتند ت
ــده گان  ــس نماین ــی مجل ــب منش ــم نای ــا ه ــی و ی و منش

ــد. پیشــنهاد کنن
شــماری از اعضــای مجلــس و فعــاالن حقــوق زنــان 
می گوینــد، عــدم همــکاری زنــان بــا همدیگــر و مشــکات 
ــد کــه خــود را  ــان جــرأت نکنن ــا زن ــی ســبب شــده ت مال
ــد.  ــا ســایر کرســی ها نامــزد کنن ــرای ریاســت مجلــس ی ب
 بــه باورآنــان، یــا زنانــی نامــزد می شــوند کــه ســواد کافــی 
ــه دلیــل ضعیــف بــودن رأی نمی گیرنــد و امــا  ندارنــد و ب
ــد،  ــار ندارن ــات کافــی در اختی ــان باســواد پــول و امکان زن
ــرای  ــت ب ــدان رقاب ــا می ــده ت ــبب ش ــأله س ــن دو مس ای

مردهــا خالــی باقــی بمانــد.
ــاور  ــن ب ــه ای ــس ب ــا از اعضــای مجل شــماری دیگــری ام
اســت کــه زنــان زیــادی هســتند کــه وارد رقابــت شــدند و 

رأی خوبــی هــم کســب کردنــد.
در  زنــان  نگرفتــن  رأی  پــی  در  واکنش هــا  ایــن 
ــده گان  ــس نماین ــی مجل ــب منش ــی و نای ــی های منش کرس

می شــود. ابــراز 
ــان  ــد، زن ــده گان می گوی ــس نماین ــو مجل ــل عض ــه نای رقی
در کرســی معاونیــت، منشــی و نایــب منشــی نامــزد بودنــد 
ــا  ــد، ام ــت رأی نگرفتن ــی معاونی ــات کرس ــه در انتخاب ک
ــه آن  ــه و نتیج ــه دور دو رفت ــی ب ــب منش ــات نای انتخاب

ــد. ــد ش ــخص خواه ــروز( مش فردا)ام
بــه گفتــۀ بانــو نایــل، ایــن دیــدگاه کــه زنــان نمی تواننــد در 
کرســی پارلمــان یــا معاونیــت رقابــت کننــد، اشــتباه اســت، 
زیــرا خــودم بــرای یکــی از ایــن کرســی ها کاندیــدا بــودم 

و رأی بلندتــر از مردهــا را کســب کــردم.
او افــزود، زنــان بــرای کســب کرســی پارلمــان یــا معاونیت 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــت نس ــا وضعی ــد، ام ــکات دارن آن مش
ــاد و  ــک اتح ــان ی ــان در پارلم ــن زن ــده و در بی ــر ش بهت
ــود  ــه وج ــان ب ــن ش ــی بی ــده و هم آهنگ ــاد ش ــاق ایج اتف

آمده اســت. 
امــا غــام  فــاروق مجــروح عضــو دیگــر مجلــس بــه ایــن 
ــاق  ــاد و اتف ــک اتح ــوز از ی ــوان هن ــه بان ــت ک ــاور اس ب
ــرای  ــزد مســتقل ب ــک نام ــا ی واحــد برخــوردار نیســتند ت
ــی  ــاق کرس ــا اتف ــا ب ــد ت ــنهاد کنن ــان پیش ــی پارلم کرس

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــان ب پارلم
بــه گفتــۀ این عضــو مجلــس، جامعــه مردســاالر افغانســتان 
ــا جــرأت وارد  ــان نداده اســت تــا ب ایــن فرصــت را بــه زن

میــدان شــده و حمایــت مــردم را کســب کننــد.
ــه عنــوان کاندیــدای  آقــای مجــروح می گویــد، هیــچ زن ب
نشده اســت،  انتخابــات  میــدان  وارد  ریاســت جمهوری 
ــاالر  ــردم س ــه م ــه در جامع ــد ک ــان می دانن ــۀ زن ــرا هم زی
ــرای  ــان ب ــتند و رأی ش ــا هس ــع مرده ــان تاب ــتان زن افغانس

ــوند. ــده نمی ش ــود و برن ــد ب ــا خواه مرده
ــوز  ــان هن ــم زن ــتان ه ــان افغانس ــرد، در پارلم ــد ک او تأکی
ایــن جــرأت و جســارت را پیــدا نکردنــد کــه بــه کرســی 
پارلمــان خــود را نامــزد کننــد و رأی بگیرنــد؛ بانــو فاطمــه 
ــاهد  ــه ش ــا هم ــود، ام ــرده ب ــزد ک ــود را نام ــه خ ــز ک عزی

ــد.  ــه رأی گیــری، اســتعفا دادن ــه ب ــم کــه نرفت بودی
ایــن عضــو مجلــس همچنــان گفــت، عــدم همــکاری زنــان 
ــورد دیگــری  ــد م ــی می توان ــا همدیگــر و مشــکات مال ب
ــه  ــود را ب ــد خ ــرأت نکردن ــوز ج ــان تاهن ــه زن ــد ک باش

ــد. ریاســت مجلــس نامــزد نماین
ــن  ــه گرفت ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــروح ب ــای مج ــا آق ام
نایــب مجلــس  بــرای  نایــل  بانــو  بیشــترین توســط 
می رســاند کــه اگــر خانم هــا جــرأت و جســارت بــه 
خــروج بدهنــد، می تواننــد کرســی های خوبــی را در 

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــس ب مجل
ــل و از  ــگاه کاب ــتاد دانش ــد اس ــها فری ــال، ش ــن ح باای
فعــاالن حقــوق زنــان می گویــد، یکــی از دالیــل کــه زنــان 
ــس  ــت مجل ــا معاونی ــی ی ــه کرس ــود را ب ــد خ نمی توانن

ــان  ــی و عــدم حمایــت زن کاندیــدا نماینــد، مشــکات مال
ــت. ــس اس ــر در مجل از همدیگ

بانــو فریــد افــزود، بحــران کــه در انتخــاب رییــس مجلــس 
ــیاری از  ــارت را از بس ــرأت و جس ــد، ج ــود آم ــه وج ب

ــه اســت. ــه در مجلــس هســتند گرفت ــوان ک بان
ــرای  ــه ب ــد ک ــس گفتن ــوان مجل ــت، بان ــان گف او همچن
ــاال  ــن و ب ــادی پایی ریاســت کرســی مجلــس پول هــای زی
شــده کــه مــا تــوان پرداخــت چنیــن پول هــای را نداریــم 
و ایــن تــرس را در میــان بانــوان ایجــاد کــرد و باعــث شــد 
ــه میــدان رقابــت را  ــان اصــًا جــرأت وارد شــدن ب ــا زن ت

نداشــته باشــند.
ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد، یــا زنانــی نامــزد 
ــف  ــل ضعی ــه دلی ــد و ب ــی ندارن ــواد کاف ــه س می شــوند ک
بــودن رأی نمی گیرنــد و زنــان باســواد هــم پــول و 
امکانــات کافــی در اختیــار ندارنــد، ایــن دو مســاله 
ــرای  ــت ب ــدان رقاب ــد وارد می ــان نتوانن ــا زن ســبب شــده ت

شــوند. پارلمــان  کرســی های 
بانــو فریــد خاطــر نشــان کــرد، خــوب بــود کــه بانــوان در 
مجلــس در آغــاز پارلمــان بــه یــک اتفــاق نظــر می رســیدند 
ــاد  ــی را ایج ــی پارلمان ــای داخل ــود گروپ ه ــرای خ و ب
اتحــاد و  بانــوان از چنیــن  امــا متاســفانه  می کردنــد، 
ــت  ــر را حمای ــون همدیگ ــتند و چ ــوردار نیس ــاق برخ اتف
ــد. ــی می مان ــا خال ــرای مرده ــت ب ــدان رقاب ــد، می نمی کنن
ــان  ــد، پارلم ــر می ش ــه فک ــور ک ــرد، آن ط ــه ک وی اضاف
ــتباه  ــد، اش ــم باش ــرا و بافه ــان جوان گ ــک پارلم ــی ی فعل
بــود و اعضــای پارلمــان بــه شــمول مــرد و زن مصــروف 
بــه  کم تــر  و  هســتند  دیگــری  کارهــای  و  برنامه هــا 
ــد،  ــان کار کنن ــاق زن ــاد و اتف ــه روی اتح ــاله ک ــن مس ای

ندیشــند. می ا
پیــش  روز  دو  انتخابــات  در  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــرای کرســی معاونــت دوم مجلــس  مجلــس نماینــده گان ب
نماینــده گان 2 تــن خــود را نامــزد کــرد بودنــد کــه 
عبدالرحمــان وردک 86 رأی تأییــد و رقیــه نایــل نیــز 114 
ــدام نتوانســت  ــچ ک ــه در نتیجــه هی ــد ک ــد گرفتن رأی تأیی
50 بــه اضافــه 1 آرا را بــه دســت بیــاورد و انتخابــات بــه 

دور دو رفــت.
ــده گان 4  ــرای پســت منشــی مجلــس نماین ــن حــال، ب باای
تــن خــود را نامــزد کــرده بودنــد کــه عبــداهلل محمــدی 40 
رأی تأییــد، اســداهلل شــهباز 78 رأی تأییــد، حلیمــه صــدف 
کریمــی 25 رأی تأییــد و ســیدعظیم کبرزایــی 64 رأی 
تأییــد را بــه دســت آوردنــد، امــا هیــچ کــدام بــه آرای 50 

بــه اضافــه 1 دســت نیافــت.
ــزد  ــود را نام ــن خ ــز ۳ ت ــس نی ــی مجل ــب منش ــرای نای ب
ــا  ــد، لیلم ــدی 6۳ رأی تأیی ــده حمی ــه فری ــد ک ــرده بودن ک
ولــی حکیمــی ۳۳ رأی تأییــد و عرفــان اهلل عرفــان نیــز 98 
رأی تأییــد بــه دســت آوردنــد، امــا هیــچ کــدام نتوانســت 

ــد. ــه 1 دســت یاب ــه اضاف ــه آرای 50 ب ب
 2۳5 نماینــده گان  مجلــس  پیــش  روز  دو  نشســت  در 
نماینــده حاضــر بودنــد کــه 50 بــه اضافــه 1 آرا 118 رأی 
بــود. قــرار اســت انتخابــات دور دوم ایــن کرســی ها فــردا 

ــزار شــود برگ

پــه کابــل ښــار کــې ســږ پرسلــی د خلکــو مرګژوبلــه 

نــوي فیصــده کمــه شــوې ده.دا خــره د مــي امنیــت 

شــورا پــرون پــه یــوه بیــان کــې کــړې ده.

ــې  ــل ک ــې کاب ــتې پالزمېن ــڼ مېش ــه ګ ــتان پ د افغانس

ــړۍ پېښــې  ــې د یــوې خون ــږدې هــره ســیمه ی چــې ن

شــاهده پاتــې شــوې، ســږ پرسلــی نســبت تېــرکال تــه 

د ترهګریــزو بریدونــو تلفــات نــوي فیصــده کــم بلــل 

شــوي.

ــنبې  ــرون د یکش ــه پ ــکتور مرشتاب ــي س ــان امنیت د افغ

پــه ورځ یــوه غونــډه درلــوده او د ترهګریــزو بریدونــو 

ــوي ســلنه کمښــت  ــو دا ن ــه نتیجــه کــې د مرګ ژوبل پ

اعــالن کــړی.

د مــي امنیــت شــورا پــه یــوه بیــان کــې راغــي چــې 

ــان وژل  ــوازې ۴۰ کس ــې ی ــل ک ــه کاب ــی پ ــږ پرسل س

ــې  ــوده ک ــدې م ــه هم ــرکال پ ــې تې ــال دا چ ــوي ح ش

ــوي وو. ــان وژل ش ۴۲۲ کس

ــو  ــه ازادي راډی ــل ل ــر حقم ــد کبی ــورا ویان ــې ش د دغ

ــې د  ــړل چ ــاد ک ــل ی ــه عوام ــې هغ ــرو ک ــه خ رسه پ

خلکــو د مرګ ژوبلــې زیاتــه مخــه یــې نیولــې ده: 

ــو د  ــو د فعالیتون ــرو ډل ــې د ترهګ ــار ک ــل ښ ــه کاب »پ

مخنیــوي، اوپراتیفــي عملیاتــو، د ورانــکارو ډلــو 

امنیتــي  نیولــو او همدغــه رقــم د  او اشــخاصو د 

احضاراتــو د ښــه کېــدو لــه املــه ســږکال د تېــرکال پــه 

پرتلــه خوشــبختانه پــه ښــار کــې د ترهګریــزو بریدونــو 

د زیانونــو کچــه پــه بــې ســابقه ډول رسه راټیټــه شــوې 

ــدې  ــرکال هم ــې د تې ــتو ک ــو میاش ــرو درېی ــه تې ده. پ

مــودې پــه نســبت نــږدې ۹۰ ســلنه مــوږ د ترهګریــزو 

ــه برخــه کــې کمــی  ــو پ ــو د تلفات ــکارو بریدون او وران

ــرو.« ل

د افغانســتان مــي امنیــت شــورا ویــي چــې د کشــفي 

ــه  ــدې ب ــو بان ــاوړي کول ــه پی ــې پ او اســتخبارايت برخ

هــم هڅــې جــاري ســايت.

ــفي او  ــه کش ــنونکو پ ــارو ش ــي چ ــه د امنیت ــوا ب پخ

اســتخبارايت برخــو انتقــاد کاوه چــې د کمــزوري 

ــزو  ــې د ترهګری ــارونو ک ــه ښ ــر پ ــه خاط ــت پ فعالی

ــي. ــې راځ ــې پات ــوي ک ــه مخنی ــو پ بریدون

او  خوندیتــوب  د  ملکیانــو  د  کــې  افغانســتان  پــه 

ــل  ــد تس ــز احم ــرش عزی ــې م ــتنې ډل ــت غوښ عدال

ازادي راډیــو تــه وویــل چــې دوی هــم پــه کابــل کــې 

ــې  ــګار ی ــوي او ټین ــس ک ــدل ح ــو کمې د مرګ ژوبل

دی چــې الهــم د وضعیــت د ښــه وايل لپــاره کار 

ــې  ــو پرله پس ــو نهادون ــورو نړیوال ــوږ او د ن ويش: »زم

ــه  ــه پ ــو او همدارنګ ــله والو مخالفین ــه وس ــارونه پ فش

ــنیو  ــواو د رس ــکېلو خ ــه ښ ــړې پ ــا د جګ ــت ی حکوم

یــا غونــډو پــه واســطه زیــات شــوي دي چــې تاســو 

پــه داســې ځایونــو کــې بریدونــه مــه کــوئ چــې هلتــه 

ــر همدغــه  ــو تأثی ــان رســېږي. ی ــه زی ملکــي خلکــو ت

عدالــت غوښــتنې کــړی چــې جګــړه اوس لــه ښــارونو 

ــږي  ــو ســیمو کــې جګــړه کې ــه هغ ــره پ ــې او زیات وتل

ــنګرونه دي.« ــي س ــاړو نظام ــې د دواړو غ ــه چ چېرت

ــه ښــارونو  ــري چــې کــه څــه هــم پ تســل اندېښــنه ل

ــې  ــې کم ــاري حمل ــه او انتح ــز بریدون ــې ترهګری ک

شــوي، خــو پــه لېــرې پرتــو ســیمو کــې هوايــي 

ــد  ــو ژون ــم د ملکیان ــې ال ه ــديف وژن ــه او ه بریدون

ګواښــي.

ګڼــو نړیوالــو او کورنیــو بنســټونو او ټولنــو پــه وار- وار 

ــه ښــکېلو خــواو غــږ کــړی چــې  ــان جګــړې پ د افغ

پــه جګــړو کــې دې ملکیانــو تــه لــه زیــان اړولــو ډډه 

وکــړي.

د ملګــرو ملتونــو مرســتندویه ماموریــت یونامــا ویــي 

چــې ســږکال لومــړی درې میاشــتې د ملکیانــو د 

مرګ ژوبلــې د کچــې راټېټېــدل پــه انتحــاري بریدونــو 

کــې د ۷۶ فیصــده کمښــت پــه خاطــر دی، خــو الهــم 

ــه جــدي ګــواښ رسه مــخ دي. ــان ل ملکی

ــو  ــویو ماینون ــای ش ــای پرځ ــړې، د ځ ــخ جګ مخام

چاودنــې، هوايــي بریدونــه او هــديف وژنــې هغــه څــه 

بلــل شــوي چــې د یونامــا پــه خــره د افغــان ملکیانــو 

ــدوي. ــد تهدی ژون

سـږ پسـرلی د کـابل ښـاریانـو بانوان بی جرأت در مجلس

د مـرګ ژوبلـې ۹۰ سلـنه کـمښت ناجیه نوری  


