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سـود و زیـان 
درجـه بنـدی مکـاتب

کجای روند صلح افغانستان 
می لنگد؟
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از میــان 11 نامــزد معتــرض انتخابــات مجلــس 
نماینــده گان، دیــروز چهــار زن بــه علــت عــدم 
را  دهان شــان  خواسته های شــان  بــه  رســیده گی 

دوختنــد.
ــژه  ــاد دادگاه وی ــان ایج ــرض خواه ــوان معت ــن بان ای

بــرای بررســی شکایت های شــان هســتند.
هیلــه مجتبــی، یــک تــن از ایــن معترضــان در برگــۀ 
فیس بوکــش نوشــته اســت کــه اعتــراض زنــان 
معتــرض وارد مرحلــۀ تــازۀ شــده و آنــان بــا دوختــن 

ــد. ــرده ان ــی ک ــاب غذای ــان اعتص لب های ش

بانــو مجتبــی گفتــه اســت: »خانم هــای معتــرض 
بخاطــر احقــاق حــق خــود امروز}دیــروز{ رســمًا بــا 
دوختــن دهن هــای خــود بــه اعتصــاب غذایــی خــود 

آغــاز کردنــد.«
لوگــر،  کنــدز،  والیت هــای  معتــرض  نامــزدان   
ــار  ــد و ننگره ــدان وردک، هلمن ــان، می ــار، بغ کنده
از نزدیــک بــه 3 مــاه در برابــر دروازۀ وردی ارگ 
ــد. ــا کرده ان ــن برپ ــۀ تحص ــوری خیم ــت جمه ریاس
نامــزدان معتــرض می گوینــد، در نتایــج نخســتین 
ــات  ــا معام ــد، ام ــام شــده بودن ــروز اع ــس پی مجل
ــا در دور  ــد ت ــب ش ــی موج ــاد اخاق ــی و فس پول
ــس  ــر در مجل ــراد دیگ ــا، اف ــوض آنه ــه ع ــی ب نهای

ــد. ــدا کنن ــده گان راه پی نماین
انتخابــات مجلــس نماینــده گان کــه در 28 و 29 
میــزان ســال گذشــتۀ خورشــیدی برگــزار شــد، 
جنجال هــای زیــادی در پــی داشــت و اعتــراض 
نامزدانــی کــه برنــده اعــام نشــدند، هنــوز هــم ادامــه 

دارد.

رییـس تیـم انتخاباتی عدالت و امنیـت می گوید، مأمـوران و والیان 
حکومـت در بـدل رأی انتخـاب می شـوند و نیـز پیمان هـا در بدل 
رشـوت و پـول از سـوی حکومت داده می شـود تـا در کمپین های 

انتخاباتـی از آن اسـتفاده کند.
رحمـت اهلل نبیـل دیـروز در نشسـتی در شـهر مزارشـریف گفـت، 
انتخابـات پیـش رو بـرای مـردم افغانسـتان یـک فرصـت اسـت و 
تیـم حاکـم کوشـش می کنـد تـا ایـن فرصـت را بـه چالـش مبدل 
سـازد و بـا تمام تـوان از امکانات دولتـی برای تقلـب در انتخابات 

آمادهگـی مـی گیرند.
او همچنـان حکومـت وحدت ملـی را متهم کرد کـه جنایت کاران 

را آزاد و مصـروف زدوبندهای انتخاباتی اسـت.
نبیـل خطـاب بـه مـردم گفـت: »ما و شـما مـی دانیـد پول هایی که 
از سـوی تیـم حاکـم بـرای کمپیـن بـه مصـرف می رسـد، از کجـا 
آمـده اسـت. آقـای غنـی و روال غنـی ایـن پول هـا را  از بیـرون 
کشـور نیاورده انـد، بل کـه پـول کریـدت کارت و قراردادهای مردم 
اسـت و ایـن پول هـا، بـرای رسـیدن دوبـاره بـه قـدرت از سـوی 

رییس جمهـور غنـی بـه مصـرف می رسـد«.
او برقـراری صلـح را خواسـت همـه مـردم افغانسـتان خوانـده، 
خاطرنشـان سـاخت، مـردم بایـد در جریـان گفت وگوهـای صلـح 
قـرار گیرنـد و جزییـات ایـن گفت وگوهـا بایـد بـا مـردم در میان 

شود. گذاشـته 
بـه گفتـه نبیـل، مـردم افغانسـتان صلـح می خواهنـد، امـا هرگـز 
معاملـه بـا سرنوشت شـان را تحـت نـام صلـح قبـول نمـی کننـد.

او تأکیـد کـرد، جنـگ افغانسـتان جنـگ اسـتخباراتی اسـت، از ۴۰ 
سـال بـه این سـو حکومت های موازی در افغانسـتان وجـود دارد و 
دلیـل آن نیـز طرح و اجـرای برنامه های خارجی در کشـور اسـت.

ــور  ــه کش ــت وزارت داخل ــی سرپرس ــعود اندراب مس
می گویــد کــه در پــی شکســت گــروه طالبــان در 
ــان  ــتار غیرنظامی ــا کش ــروه ب ــن گ ــگ، ای ــدان جن می
ــب  ــر کس ــف بهت ــح موق ــد صل ــاش دارد در رون ت

ــد. کن
ــم گرامی داشــت  ــروز در مراس ــه دی ــی ک ــای اندراب آق
ــواد مخــدر در کابــل  از روز جهانــی مبــارزه بــا م
صحبــت می کــرد گفــت کــه گــروه طالبــان در میــدان 

ــد. ــت خورده ان ــگ شکس جن
شــدن  جــدی  بــا  کــه  گفــت  اندرابــی  آقــای 
گفت وگوهــای صلــح، گــروه طالبــان بــا تشــدید 
ــود برخــی ولســوالی های کشــور  ــاش ب ــگ در ت جن
ــح  ــد صل ــت خــارج کــرده و در رون ــرل دول را از کنت
موقــف بلندتــر کســب کنــد امــا ایــن تاش هــا 
ــگ  ــدان جن ــان در می ــروه طالب شکســت خــورده و گ

ــد. ــرکوب ش س
او افــزود کــه تلفــات گســترده بــه شورشــیان طالبــان 
در میــدان جنــگ وارد شــده، ســطوح رهبــری و میانــه 
ایــن گــروه در میــدان جنــگ در جریــان ماه هــای اخیــر 
بــه شــدت آســیب دیــده و ماشــین جنگــی آن از کار... 

نامـزدان معتـرض دهـان خـود را دوختنـد

رحمتاهللنبیلنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
 مأمـوران و والیـان حکـومت 

در بـدل رأی انتخـاب مـی شـوند

انـدرابـی:
طالبـان برای امتیـاز گیـری در مـذاکرات 
به کشتـار غیـرنظامیـان روی آورده انـد
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ــان،  ــا طالب ــِی مــردم افغانســتان ایــن اســت کــه برنامــۀ صلــح ب نگران
آغــازی بــرای وارد شــدن بــه جنگ هــاِی کالن تــری باشــد کــه در آن 
ــای  ــوزد و قربانی ه ــگ بس ــِش جن ــش در آت ــش از پی ــور بی ــن کش ای

بیشــتری را شــاهد باشــد...

ــۀ  ــن حادث ــازی از ای ــای مج ــانه ها و فض ــه در رس ــی ک تصویرهای
جان خــراش دســت بــه دســت می شــوند، کودکانــی را نشــان 
ــا چشــماِن وحشــت زده  می دهنــد کــه ســراپا بــه خــون آغشــته اند و ب

بــه اطراف شــان نــگاه می کننــد...

سـود طالبـان 
و تحـفۀ امریـکا چـه خـواهد بـود؟

کشـتار؛ 
هـدِف واال و تـرک ناپـذیـِر طالبان

باشندهگانوالیتپروان:
اجـازۀ فـروش

»موزیـم جهـاد« را نمی دهیـم

تـرامپ از فـردای خـروج امریـکا از افغـانستان ابـراز نگـرانـی کـرد
آگـاهـان:

امریکا در تالش ایجاد نظامی شبیه عربستان در افغانستان است

رییس جمهـور امریـکا در حالی از تبدیل 
»آزمایشـگاه«  بـه  افغانسـتان  شـدن 
از  پـس  تروریسـتان«  »دانشـگاه  و 
خـروج نیروهـای نظامـی ایـن کشـور 
ابـراز نگرانـی می کنـد که نماینـدۀ ویژۀ 
امریـکا در قطـر مصـروف چانه زنـی بـا 
گـروه طالبـان بـر سـر بیرون شـدن از 
افغانستان است. سـخنگوی طالبان نیز 
دو روز پیـش در توییتی نوشـت که این 
گـروه بر مواضع پیشـین خـود هنوز هم 
پای بنـد اسـت و در صورتـی با حکومت 
افغانسـتان وارد گفت وگو می شـوند که 
امریـکا از بیـرون کـردن نیروهایـش از 
افغانسـتان، تضمیـن بین المللـی بدهد
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گـروه طالبـان بـا حملـۀ روز دوشـنبه بـه یـک منطقۀ 
مزدحـِم شـهر کابـل بـه بهانـۀ موجودیـت یکـی از 
نهادهـای وزارت دفـاع در آن منطقـه، نشـان داد کـه 
بـه هیـچ اصـِل انسـانی و دینـی پابنـد نیسـت. ایـن 
حملـه درسـت زمانـی انجـام یافـت کـه هیـأِت ایـن 
گـروهِ جنایت پیشـه و تکفیری در قطـر در حاِل انجام 
گفت وگوهـای صلـح بـا امریکاسـت. در حملـۀ روز 
دوشـنبه، ده ها تن کشـته و زخمی شـدند و از جمله، 
تعـدادی از کـودکاِن یـک مکتـب کـه در آن نزدیکـی 
آیـا طالبـان نمی دانسـتند کـه ممکـن  قـرار داشـت. 
اسـت بـا انجـام عملیـات در چنیـن منطقه یـی، باعث 
کشـته شـدِن غیرنظامیـان و از جمله کـودکان معصوم 

؟ ند شو
 تصویرهایـی کـه در رسـانه ها و فضـای مجـازی از 
ایـن حادثـۀ جان خـراش دسـت به دسـت می شـوند، 
خـون  بـه  سـراپا  کـه  می دهنـد  نشـان  را  کودکانـی 
آغشـته اند و بـا چشـماِن وحشـت زده به اطراف شـان 
نـگاه می کننـد. در نگاه هـای ایـن کـودکان معصـوم، 
فقـط می تـوان دلهـره و تـرس را دیـد. آن هـا آن قـدر 
دنیــای  نمی داننـد  کـه  انـد  معصـوم  و  کوچـک 
بزرگ سـاالن چقـدر پُـر از کینـه و نفرت اسـت. آن ها 
حتـا نمی داننـد کـه در اطراف شـان چـه اتفاقـی افتاده 
اسـت. آن هـا فقـط نـام جنـگ را شـنیده انـد ولـی 
نمی داننـد کـه ایـن جنـگ بـرای چـه وجـود دارد. 
انجـام چنـان حملـۀ مرگبـاری در ایـن منطقـه، حتـا 
اگـر بزرگترین پایـگاه نظامی دولت نیز در آن مسـتقر 

می بـود، بـاز یـک جنایـت ضـد بشـری اسـت. 
طالبـان چنـدی پیـش بـه فرماندهـان نظامـِی خـود 
بـر  تلفـات  کـردِن  وارد  از  کـه  بودنـد  داده  دسـتور 
غیرنظامیـان جلوگیـری کننـد، آیـا حفاظـت از جـان 
غیرنظامیـان در قامـوِس ایـن گـروه همیـن اسـت که 
بـر کـودکاِن دانش آمـوز رفـت؟ آیـا این گـروه با این 
جنایـات می خواهـد کـه یـک بارِ دیگـر بر افغانسـتان 
حاکـم شـود؟ آیـا سـراِن ایـن گـروه از چنیـن حملۀ 

دهشـتناکی خبـر نداشـتند؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه پـس از حملـۀ روز دوشـنبه، 
دیگـر گفت وگوهـای صلـح از مفهـومِ اصــلِی خـود 
تهـی شـده اسـت. دیگـر هیـچ توجیهـی بـرای ادامۀ 
باشـد.  داشـته  وجـود  نمی توانـد  گفت وگوهـا  ایـن 
طالبـان تـا بـه حـال هیچ تعهـدی بـه صلـح و امنیت 
در کشـور از خـود نشـان نـداده انـد. ایـن گـروه در 
همـه حـال فقـط یـک هـدف را دنبـال کـرده و آن 
کشـتن و ویـران کـردن بـوده اسـت. فکر می شـد که 
پـس از نشسـت های صلـح در قطـر و مسـکو، ایـن 
گـروه بـا انعطاِف بیشـتری برخـورد کنـد و حداقل از 
ریختـن خـوِن غیرنظامیان دسـت بـردارد. ولـی دیده 
شـد که چنین نیسـت و هیـچ تغییری در اسـتراتژی ها 
و رویکردهـای طالبـان نسـبت بـه جنـگ وارد نشـده 
اسـت. جنـگ ایـن گـروه، هـدف اصلـِی آن اسـت و 
در ذیـل آن می توانـد هدف هـای دیگـری نیـز وجود 
داشـته باشـد. حتـا به دسـت آوردن قـدرت ســیاسی 
بـرای طالبان یـک هدِف کان و اسـتراتژیک نیسـت. 

ایـن گـروه در زمانـی کـه بـر بخش هایـی از کشـور 
تسـلط یافت، هیـچ اراده یـی برای حکومـت کردن به 
معنای درسـِت کلمه از خود نشـان نمـی داد. حکومت 
معنـا  فاقـد  مفهوم هایـی  ایـن گـروه  بـرای  مـردم  و 
بودنـد. آن هـا به مأموریت جهــانی می اندیشـیدند؛ به 
کشـتار در سـطِح بسـیار باال. برای آن ها مثل بسـیاری 
از گروه هـای تکفیـری حکومـت کـردن بی معناسـت؛ 
آن هـا می خواهنـد بـه گفتـۀ خودشـان، »زمیـِن خـدا 
را از وجـود دشـمناِن او پـاک« سـازند. این شـعار در 
زمانـی از سـوی ایـن گروه سـر داده می شـد که عمًا 
بخش هایـی از کشـور را زیـر تسـلط خـود درآورده 
بودنـد. اگـر می خواسـتند، می توانسـتند در افغانسـتان 
اهـداِف  بـه  نکردنـد؛ چـون  ولـی  کننـد،  حکومـت 
کانـی مثـل هدف هایـی کـه گروه هـای آخرالزمانـی 

بـرای خـود تعریـف می کننـد، فکـر می کردنـد.  
باشـد  هـم  نتیجه بخـش  صلـح  گفت وگوهـای  اگـر 
طالبـان  گـروه  می رسـد،  نظـر  بـه  بعیـد  امـری  کـه 
گروهـی غیرقابـل کنتـرول و بـدون هرگونـه تعهـد 
سیاسـی و اخــاقی اسـت. از جانـب دیگـر، امریـکا 
بـا چـه توجیهـی گفت وگوهای خـود را با ایـن گروه 
ادامـه می دهـد؟ یـک گـروه تروریسـتی از فهرسـِت 
آن  بـا  شـد،  آورده  بیـرون  تروریسـتی  گروه هـای 
گفت وگوهـای صلـح آغـاز یافت و حتا چــراغ سـبز 
نشـان داده شـد کـه می توانـد در حکومت افغانسـتان 
شـریک شـود. این ها چـه معنایـی را افاده می کننــد؟ 
آیـا بـه معنـای آن نیسـتند کـه تروریسـم و گروه های 
تروریسـتی فقـط اصطاحـاِت سیاسـی یی انـد که هر 

لحظـه می تواننـد تغییـر معنـا بدهنـد؟
بـه یـاد داریـد کـه در سـال های نزدیـک بـه حادثـۀ 
پیـکار  از  امریکایی هـا  چه گونـه  سـپتامبر  یازدهـم 
بی امـان بـا تروریسـم سـخن می گفتنـد. در آن زمـان، 
هیـچ تفاوتـی میـان القاعـده و طالبـان نبود. امـا حاال 
طالبـان دیگـر یـک گـروه تروریسـتی نیسـت. شـاید 
فـردا القاعـده و داعـش نیـز از فهرسـت گروه هـای 
تروریسـتی بیـرون شـوند و امریـکا به هـدِف نزدیک 
شـدن بـه صلـح با آن هـا پشـت میـز مذاکره بنشـیند. 
مگـر تاریـخ کـم چنیـن رویدادهایـی را بـه حافظـه 
دارد؟ بـرای قدرت هـای بـزرگ فقط منافِع خودشـان 
تعییـن می کنـد کـه چـه رفتـاری داشـته باشـند. کـی 
غیرتروریســت.  را  کـی  و  بگوینـد  تروریسـت  را 
اگـر چنیـن نمی بـود، بایـد بـه محـض شـنیدن حملۀ 
خارجـۀ  وزارت  نماینـدۀ  خلیـل زاد  کابـل،  مرگبـار 
را  مذاکـره  میـز  صلـح  گفت وگوهـای  در  امریـکا 
رهـا می کـرد و آن را بـه عنـوان جنایـت ضد بشـری 

می کـرد.  پی گیـری 
آیـا حملـۀ دیـروز و حمله هـاِی مشـابِه آن کـه کـم 
بشـری  ضـد  جنایـات  از  نمونه یـی  نیسـتند،  هـم 
گاهـی  هیـچ  طالبـان  اتفاقـًا  باشـند؟!  نمی توانسـتند 
دسـت از جنایـت نکشـیده اند. این گـروه هم زمان که 
مذاکـره می کنـد، بـه جنِگ خود هـم ادامـه می دهد و 

امریـکا هیـچ ماحظه یـی در ایـن مـورد نـدارد.  
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ـــای  ـــث گفت وگوه ـــت بح ـــخص نیس ـــوز مش ـــه هن ـــی ک در حال
ـــی  ـــت، زلم ـــده اس ـــانده ش ـــا کش ـــه کج ـــان ب ـــا طالب ـــح ب صل
خلیـــل زاد در پیـــامِ توییتـــری اش گفتـــه اســـت کـــه نشســـت 
بین االفغانـــی بـــه تاریـــخ 7-8 مـــاه جـــاری توســـط آلمـــان 
و قطـــر برگـــزار می شـــود. ایـــن نشســـت بـــه اســـاِس 
دریافت هایـــی کـــه از مذاکـــرات صلـــح وجـــود دارد، بایـــد 
ـــی  ـــای امریکای ـــروِج نیروه ـــان خ ـــدِن زم ـــخص ش ـــد از مش بع

از افغانســـتان برگـــزار شـــود.
ـــت  ـــده اس ـــه نش ـــمی گفت ـــۀ رس ـــه گون ـــون ب ـــا کن ـــه ت  اگرچ
ـــی  ـــه فیصله ی ـــه چ ـــم ب ـــت هفت ـــکا در نشس ـــان و امری ـــه طالب ک
ــاالت  ــور ایـ ــپ رییس جمهـ ــد ترامـ ــا دونالـ ــیده اند، امـ رسـ
ـــد  ـــه قص ـــت ک ـــه اس ـــه  گفت ـــک مصاحب ـــکا در ی ـــدۀ امری متح
ـــا  ـــد ام ـــارج کنـ ـــتان خ ـــی را از افغانس ـــای امریکای دارد نیروه
نگـــراِن آن اســـت کـــه ایـــن کشـــور بـــه کانـــون تربیتـــی و 
ــود. او  ــل شـ ــان تبدیـ ــتاِن جهـ ــارواردِ تروریسـ ــگاهِ هـ دانشـ
ـــرف دارِ  ـــکا ط ـــی امری ـــران نظام ـــه افس ـــت ک ـــه اس ـــان گفت همچن

خـــروج ســـربازان امریکایـــی از افغانســـتان نیســـتند.  
 امـــا قصـــه هرچـــه کـــه باشـــد، یـــک روزی بایـــد امریـــکا 
افغانســـتان را تـــرک کنـــد و ایـــن تـــرک کـــردن نبایـــد بـــه 
معنـــاِی آن باشـــد کـــه جـــای پـــاِی امریـــکا را تروریســـتان 
بین المللـــی پُـــر کننـــد. نگرانـــی ترامـــپ از عواقـــب خـــروج 
ـــه  ـــی کشـــورهای منطق ـــی از افغانســـتان، نگران ـــای امریکای نیروه
و مـــردم افغانســـتان هـــم هســـت امـــا بـــا وجـــود روشـــن 
ـــای  ـــروج نیروه ـــان خ ـــان خواه ـــی، طالب ـــن نکته ی ـــودن چنی ب
ـــرده  ـــث ک ـــکا روی آن بح ـــد و امری ـــتان ان ـــی از افغانس امریکای

ــیده اند.  ــز رسـ ــی نیـ ــه توافق هایـ و بـ
ــخنان  ــد از سـ ــتان نمی تواننـ ــردم افغانسـ ــه مـ ــاال اگرچـ  حـ
ترامـــپ ایـــن نکتـــه را دریابنـــد کـــه امریـــکا از افغانســـتان 
ــه  ــد کـ ــن انـ ــراِن ایـ ــا نگـ ــر؛ امـ ــا خیـ ــود یـ ــارج می شـ خـ
ـــن  ـــه تضمی ـــان چگون ـــدۀ آن ـــِی آین ـــات در زنده گ ـــت و ثب امنی
ـــک  ـــه در ی ـــت ک ـــال اس ـــده س ـــتان هج ـــد. افغانس ـــد ش خواه
ــرد و بیـــش از دو  ــر می بـ ــان به سـ ــا جهـ ــتر پُرتعامـــل بـ بسـ
دهـــه اســـت کـــه جنـــگ در برابـــر طالبـــان جریـــان دارد و 
ــود.  ــی نمی شـ ــدنی تلقـ ــردم ختم شـ ــرای مـ ــگ بـ ــن جنـ ایـ
ـــای  ـــروج نیروه ـــو خ ـــی ول ـــر اتفاق ـــردم ه ـــل، م ـــن دلی ـــه همی ب
ـــت در  ـــات و امنی ـــع ثب ـــه نف ـــر ب ـــتان را اگ ـــی از افغانس امریکای
کشـــور باشـــد، اســـتقبال می کننـــد. امـــا حـــاال مســـأله ایـــن 
اســـت کـــه ترامـــپ بـــر اســـاِس کـــدام برداشـــت تصمیـــم 
خواهـــد گرفـــت: این کـــه بـــا خـــروج نیروهـــای امریکایـــی 
ــار  ــد و بـ ــع می کننـ ــا تجمـ ــتان این جـ ــتان تروریسـ از افغانسـ
دیگـــر امنیـــِت امریـــکا را برهـــم می زننـــد؛ یـــا این کـــه اگـــر 
امریـــکا از افغانســـتان خـــارج شـــد، هرچـــه می خواهـــد 

بشـــود، شـــود؟!
ـــِت آن  ـــر دو حال ـــپ در ه ـــای ترام ـــاِت آق ـــت و احساس برداش
ـــه  ـــرا همان گون ـــت؛ زی ـــایند نیس ـــتان خوش ـــردم افغانس ـــرای م ب
کـــه امریـــکا متوجـــه منافـــِع خـــود در افغانســـتان هســـت، 
ـــد.  ـــج می برن ـــتناک رن ـــی وحش ـــم از فردای ـــتان ه ـــردم افغانس م
ــه در  ــکا کـ ــِی امریـ ــوولیِت جهانـ ــاب، مسـ ــن حسـ ــا ایـ بـ
ـــی  ـــون نظام ـــه کان ـــرف را ب ـــر ط ـــرگاه زده و ه ـــتان خ افغانس
تبدیـــل کـــرده ، حکـــم می کنــــد کـــه این بـــار افغانســـتان را 
ـــد.  ـــِج آن را ببرن ـــردم رن ـــط م ـــه فق ـــد ک ـــرار نده ـــی ق در حالت
وحشـــِت ماجـــرا این اســـت کـــه بحـــث گفت وگوهـــاِی 
صلـــح در افغانســـتان منجـــر بـــه اتفــــاقی شـــود کـــه در آن 
ـــرد.  ـــرار بگی ـــاوه ق ـــِر ن ـــد و زی ـــات یاب ـــکک نج ـــور از چ کش
یعنـــی نگرانـــِی مـــردم افغانســـتان ایـــن اســـت کـــه برنامـــۀ 
ـــاِی  ـــه جنگ ه ـــدن ب ـــرای وارد ش ـــازی ب ـــان، آغ ـــا طالب ـــح ب صل
ـــش در  ـــش از پی ـــور بی ـــن کش ـــه در آن ای ـــد ک ـــری باش کان ت
ــاهد  ــتری را شـ ــای بیشـ ــوزد و قربانی هـ ــگ بسـ ــِش جنـ آتـ
ـــل  ـــر مث ـــای درگی ـــه طرف ه ـــم ک ـــن رو آرزو داری ـــد. از ای باش
دولـــت افغانســـتان، طالبـــان و امریـــکا تاش های شـــان را 
تمامـــًا بـــر پایـــاِن جنـــگ متمرکـــز ســـازند، نـــه بـــه این کـــه 
صرفـــًا یکـــی از پروســـه های جنگـــی یـــا یـــک مرحلـــه از 
ـــۀ دوم  ـــد و مرحل ـــم کنن ـــِگ افغانســـتان را خت ـــزرِگ جن ـــروژۀ ب پ
ـــای  ـــه معن ـــگ ب ـــه جن ـــی ک ـــرا در صورت ـــد. زی ـــامان دهن را س
واقعـــی کلمـــه ختـــم نگـــردد، طالبـــان حتـــا اگـــر در نتیجـــۀ 
مذاکـــراِت قطـــر امـــارت اسامی شـــان را در برابـــر خـــروج 
نیروهـــای امریکایـــی از افغانســـتان تأســـیس کننـــد، ایـــن کار 
ـــرای  ـــی ب ـــچ تحفه ی ـــتان و هی ـــاِل افغانس ـــه ح ـــودی ب ـــچ س هی

ــال نخواهـــد آورد!    ــه دنبـ ــا بـ امریکایی هـ

سـود طالبـان و تحـفۀ امریـکا 
کشـتار؛ چـه خـواهد بـود؟

ال  ا و هـدِف 
ناپذیِر  و ترک 

طالبان
فکر می شــد که پس از نشست های 
صلح در قطــر و مســکو، این گروه 
با انعطاِف بیشــتری برخــورد کند و 
از ریختن خــوِن غیرنظامیان  حداقل 
دست بردارد. ولی دیده شد که چنین 
نیست و هیچ تغییری در استراتژی ها 
به جنگ  و رویکردهاِی طالبان نسبت 
وارد نشــده اســت. جنگ این گروه، 
هــدف اصلِی آن اســت و در ذیِل آن 
می توانــد هدف های دیگری نیز وجود 
داشته باشــد. حتا به دســت آوردن 
قدرت ســـیاسی بــرای طالبان یک 
هدِف کالن و استراتژیک نیست. این 
گروه در زمانی کــه بر بخش هایی از 
کشور تسلط یافت، هیچ اراده یی برای 
حکومت کردن به معنای درسِت کلمه 
از خود نشان نمی داد. حکومت و مردم 
برای این گروه مفهوم هایی فاقد معنا 
بودنــد. آن ها به مأموریت جهـــانی 
سطِح  در  کشــتار  به  می اندیشیدند؛ 

بسیار باال!
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قهرمــان ملــی کشــور تجهیــزات پشــتۀ ســرخ جبل الســراج 
را به نــام »موزیــم جهــاد« نام گــذاری کرده اســت، امــا 
حکومــت پــروان در تبانــی بــا یــک شــرکت خصوصــی در 
پــی فــروش ایــن تجهیــزات نظامــی تخریــب شــدۀ باقــی 

مانــده از زمــان جهــاد اســت.
ــا  ــو ب ــروان در گفت وگ ــت پ ــنده گان والی ــماری از باش ش
ــد،  ــب می گوین ــن مطل ــد برای ــا تأکی ــدگار ب ــۀ مان روزنام
رییــس حکومــت وحــدت ملــی فرمــان فــروش تجهیــزات 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــا برخی ه ــده را داده، ام ــب ش ــی تخری نظام
از ایــن فرمــان در صــدد فــروش تجهیــزات تخریــب شــده 
ــراج  ــوالی جبل الس ــرخ ولس ــتۀ س ــه در پش ــاد ک دوران جه

ــرار دارد، هســتند. ق
ایــن باشــنده گان والیــت پــروان تأکیــد دارنــد کــه تجهیزات 
تخریــب شــدۀ باقــی مانــده از دوران جهــاد، موزیــم جهــاد 
و مقــاوت افغانســتان اســت و اجــازه فــروش آن را بــه هیــچ 

ــم. ــس نمی دهی ک
باشــنده گان والیــت پــروان فــروش تجهیــزات نظامــی 
ــن  ــاد را توهی ــده از دوران جه ــی مان ــده باق ــب ش تخری
ــا  ــد، ام ــوان می کنن ــتان عن ــن افغانس ــاد و مجاهدی ــه جه ب
مقامــات والیــت پــروان ایــن تجهــزات باقــی را آهــن پــاره 

ــد. ــد دارن ــروش آن تأکی ــه ف ــرده و ب ــاب ک خط
ــت  ــنده گان والی ــادی و باش ــان جه ــماری از فرمانده ه ش
ــر  ــا اگ ــه حت ــد ک ــدار می دهن ــت هش ــه حکوم ــروان ب پ
ــروش  ــازۀ ف ــود، اج ــام ش ــم تم ــان ه ــت جان ش ــه قیم ب
تجهیــزات نظامــی باقــی مانــده از دوران جهــاد را بــه 

نمی دهنــد. هیچ کــس 
تظاهرکننــده گان در  اعضــای  از  یکــی  جنــرال جمیــل 
مانــدگار می گویــد، در دوران  بــا روزنامــه  گفت وگــو 
حکومــت نجیــب، زمانــی  کــه وســایل و تجهیــزات نظامــی 
ــرخ  ــتۀ س ــه پش ــاد، آن را ب ــده و از کار می افت ــب ش تخری

انتقــال می دادنــد.
ــی،  ــن ربان ــتاد برهان الدی ــت اس ــان حکوم ــت، در زم او گف
قهرمــان ملــی کشــور شــهید مســعود، ایــن منطقــه را به نــام 

ــی  ــه ط ــود ک ــرار ب ــد و ق ــذاری کردن ــاد نام گ ــم جه موزی
مراحــل قانونــی شــود. 

ــیاف در  ــتاد س ــی و اس ــتاد ربان ــزود، اس ــل اف ــرال جمی جن
ــم را  ــن موزی ــداب ای ــان ته ــس از طالب ــت پ ــان حکوم زم
گذاشــتند، امــا متاســفانه بعدهــا بــه فراموشــی ســپرده شــد.
او همچنــان گفــت، اکنــون کــه آقــای غنــی فرمــان فــروش 
ــی را  ــایل نظام ــزات و وس ــده از تجهی ــی مان ــای باق آهن ه
ــان در صــدد  ــن فرم ــا اســتفاده از ای داده اســت، برخی هــا ب

فــروش تجهیــزات نظامــی ایــن موزیــم تاریخــی هســتند.
ــک  ــا ی ــی ب ــروان در تبان ــت پ ــه حکوم ــرد ک ــد ک او تأکی
ــزات  ــن تجهی ــه ای ــد ک ــاش دارن ــی ت ــرکت خصوص ش
ــس  ــچ ک ــه هی ــازه را ب ــن اج ــا ای ــا م ــد، ام ــال بدهن را انتق
ــزات پشــتۀ ســرخ  ــی تجه ــان مل ــرا قهرم ــم داد، زی نخواهی
ــرده و  ــذاری ک ــت نام گ ــاد و مقاوم ــم جه ــام موزی ــه ن را ب
ــت. ــرده اس ــذاری ک ــهید آن را تهداب گ ــی ش ــتاد ربان اس
باایــن حــال، شــورای اجتماعــی جهــاد و مقاومــت والیــت 
ــدار  ــت  هش ــن والی ــنده گان ای ــماری از باش ــروان و ش پ
ــال  ــروش و انتق ــازه ف ــس اج ــچ ک ــه هی ــه ب ــد ک می دهن
را  از دوران جهــاد  تخریــب شــده  نظامــی  تجهیــزات 

نمی دهنــد.
ــاد  ــی جه ــورای اجتماع ــس ش ــکندری ریی ــد س نوراحم
ــت  ــس حکوم ــد، ریی ــروان می گوی ــت پ ــت والی و مقاوم
ــزات  ــروش تجهی ــان ف ــش فرم ــال پی ــی دو س وحــدت مل
ــا  ــون برخی ه ــا اکن ــود، ام ــده را داده ب ــب ش ــی تخری نظام
می خواهنــد بــا اســتفاده از ایــن فرمــان تجهیــزات تخریــب 
ــوالی  ــرخ ولس ــتۀ س ــه در پش ــاد را ک ــده از دوران جه ش

ــانیدند. ــروش رس ــه ف ــرار دارد را ب ــراج ق جبل الس
ــت  ــاد و مقاوم ــی جه ــورای اجتماع ــس ش ــۀ ریی ــه گفت ب
ــزات  ــن تجهی ــن ای ــک تُ ــت ی ــرار اس ــروان، ق ــت پ والی
نظامــی کــه ارزش تاریخــی بــرای مــردم افغانســتان دارد را 

ــانند. ــروش برس ــه ف ــی ب ــزار افغان ــه ده ه ب
آقــای ســکندری، فــروش ایــن تجهیــزات نظامــی تخریــب 
شــده را توهیــن بــه جهــاد و مجاهدیــن افغانســتان عنــوان 

می کنــد، امــا مقامــات والیــت پــروان ایــن تجهــزات باقــی 
ــه  ــرده و ب ــاره خطــاب ک ــاد را آهــن پ ــده از دوران جه مان

فــروش آن تاکیــد دارنــد.
افضل الدیــن عیــار والــی والیــت پــروان از آماده گــی بــرای 
ســاخِت »موزیــم جهــاد و مقاومــت« در ایــن والیــت خبــر 
ــت  ــا شــرکت های ترکــی صحب ــه ب ــد ک می دهــد و می گوی
شــده تــا در ســاخت ایــن موزیــم بــا آنــان همــکاری کننــد.

ــم  ــن موزی ــت در ای ــرار اس ــه ق ــد ک ــار می افزای ــای عی آق
بخشــی از وســایل و تانک هــای باقــی مانــده از جهــاد 

ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــده و ب ــازی ش ــاره س دوب
او کــه در نشســتی در پــروان صحبــت می کــرد از تجهیــزات 
باقــی در پشــتۀ ســرخ جبل الســراج همچــون »وســایل 
تلپت}بیــکاره{« یــاد کــرده و می گویــد کــه از ایــن وســایل 
ــرکت  ــک ش ــاال ی ــت و ح ــورت نمی گرف ــتفاده یی ص اس
ــول  ــیخ گ ــاخت س ــا ذوب آن در س ــی ب ــی داخل خصوص
ــتان  ــار افغانس ــث افتخ ــن کار باع ــه ای ــد ک ــتفاده می کن اس

ــود.  خواهــد ب
ــن  ــروان ای ــت پ ــاد و مقاوم ــی جه ــورای اجتماع ــا ش ام
ســخنان را دیــدگاه شــخصی آقــای ســکندری عنــوان کــرده 
ــه  ــد کــه اجــازه فــروش ایــن تجهیــزات را ب و تأکیــد دارن

ــد. ــس نمی دهن ــچ ک ــت و هی حکوم
باایــن حــال، حشــمت رادفــر یکــی از باشــنده گان والیــت 
در  اســت،  نگاشــته  فیس بــوک اش  صفحــۀ  در  پــروان 
ــن  ــن صدمی ــزاری جش ــرای برگ ــا ب ــی آماده گی ه هنگام
ــروش  ــروان از ف ــت پ ــردم والی ــور، م ــتقال کش ــال اس س
تانک هــا و وســایط زرهــی از کار افتــادۀ به جــا مانــده 
ــرای  ــان ب ــن و بی ام ــکار خونی ــی و پی از دو دورۀ جان کن
پاســداری از اســتقال و موجودیــت ایــن کشــور در نقشــه 

ــرخ  ــتۀ س ــین، در پش ــۀ پس ــار ده ــان در چه ــی جه سیاس
کرده انــد. جلوگیــری  جبل ســراج 

ــته اســت: از  ــۀ یادداشــت خــود نوش ــر در ادام ــای رادف آق
ــال  ــری از انتق ــروان جلوگی ــی پ ــاب وال ــه جن ــی ک آن جای
»آین هــای کهنــه« را تــاش اســتخبارات بیگانــه بــرای 
ــن  ــد، تبی ــوان کرده ان ــروان عن ــی پ ــام ســازی ادارۀ محل بدن
اهمیــت ایــن آهــن پاره هــا بــرای تیکــه داران داعیــه جهــاد 
و مقاومــت در شــمالی دشــوار اســت و اشــرافیت بــا 
ــن  ــایل ای ــه مس ــن ب ــان را از پرداخت ــادی، آن ــت جه عظم
ــه اگــر ســهم گیری در قــرار  چنینــی برحــذر مــی دارد. )البت
داد فــروش ایــن آهــن پاره هــا یــا تقســیم زمینــی کــه ایــن 
ــد، مطــرح باشــد. حتمــًا و  ــر کرده ان ــه منگی تانک هــای کهن

ــد داشــت(. ــدم حضــور خواهن ــًا در خــط مق قطع
بــا این حــال خــوب اســت یــاد دهانــی شــود کــه از 
ســال 1383 خورشــیدی )کــه ســید مخــدوم رهیــن وزیــر 
اطاعــات و فرهنــگ وقــت افغانســتان کار ســاخت موزیمی 
ــن  ــتان را در همی ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم ــام جه به ن
محــل افتتــاح کــرد( تــا امــروز مــردم ایــن والیــت صبورانــه 
منتظــر تکمیــل کار ایــن پــروژه بوده انــد کــه اکنــون گفتــه 
می شــود، وزارت دفــاع دســت بــه کار شــده تــا هــم مــردم 
و هــم ادارۀ محلــی پــروان را از شــر ایــن تانک هــای کهنــه 
خــاص کنــد و همــه آن را به جــای فرســتادن بــه پاکســتان، 
ــه نــرخ کاه مــاش بــه »خــان اســتیل« بفروشــد کــه ذوب  ب
شــوند و در عصــری کــه افغانســتان چهــارراه اقتصــاد 
ــد  ــاخت بلن ــرای س ــیخ و گادر آن ب ــت، س ــه شده اس منطق
ــوزۀ  ــزرگ زاده گان »ح ــزرگان و ب ــهرک های ب ــا و ش منزل ه

ــه کار گرفتــه شــود. جهــاد و مقاومــت« ب

ــی  ــأت بلندپایه ی ــا هی ــی ب ــرف غن ــته محمداش ــۀ گذش هفت
ــتان  ــت پاکس ــات حکوم ــا مقام ــد و ب ــتان  ش وارد پاکس

گفت وگــو کــرد.
ــال 2۰15 از  ــس از س ــرف پ ــدار محمداش ــن دی ــن اولی ای
پاکســتان اســت کــه بــرای حمایــت از رونــد جــاری 
ــان  ــرای پای ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــح می ــرات صل مذاک
ــه  ــه جنــگ 18 ســالۀ افغانســتان صــورت گرفت بخشــیدن ب
ــی از  ــه بخش ــط ب ــتان مرتب ــی از پاکس ــدار غن ــت. دی اس
ــاد  ــاش ایج ــه در ت ــت ک ــی  اس ــرکای غرب ــارهای ش فش
و تحکیــم رابطــه بــا پاکســتان هســتند. رابطه یــی کــه 
پیــش از ایــن تــوأم بــا ادعــا و اتهــام بــوده اســت. رییــس 
حکومــت افغانســتان درخواســت پاکســتان را در گذشــته ها 
ــر  ــن دور دعــوت نخســت وزی ــا در ای رد کــرده اســت، ام

پذیرفــت.  را  عمران خــان 
خبرنامه یــی کــه پــس از ایــن نشســت منتشــر شــد، نشــان 

می دهــد کــه در دیــدار محمداشــرف غنــی و عمــران 
خــان، روی ایجــاد »فصــل جدیــد« یــک رابطــه و همــکاری 
ــد صــورت شــده  ــان دو کشــور همســایه تأکی ــه می دوجانب
ــع  ــت مناف ــه در رقاب ــد ک ــه ان ــرف پذیرفت ــت. دو ط اس

ــند.  ــته باش ــری داش ــاف پذی ــی، انعط سیاس
ایــن دیــدار می توانــد پرســش های بــزرگ را در خــود 
داشــته باشــد: آیــا دو کشــور می تواننــد، بنیــان ایــن قــوت 
مثبــت را پایه گــذاری کننــد؟ در گذشــته دیــده شــده اســت 
ــفر  ــس از س ــته اند. پ ــاه داش ــر کوت ــدات عم ــن تعه ــه ای ک
غنــی در ســال 2۰1۴ بــه عنــوان رییس جمهــور به پاکســتان، 
خوش بینی هــای زیــاد ایجــاد  شــد کــه روابطــه دو کشــور 
ــه  شــکل بی ســابقۀ دچــار تحــول اســت. متأســفانه ایــن  ب
دیــدار بــا سرنوشــت، ســلفش حامدکــرزی کــه همچنــان بــا 

ســرقومندان نظامــی در الهورپنــدی داشــت، مواجــه شــد.
 افــزون بــر آن، او دیــدار راهبــردی را بــا دهلــی جدیــد در 

ــی نبــود.  اولویتــش قــرار داد، امــا عمــر ایــن دیــدار طوالن
ــتان  ــی پاکس ــدت طوالن ــان م ــرزی، همچن ــد ک ــی مانن غن
ــت و  ــرده اس ــم ک ــتانی مته ــان افغانس ــت طالب ــه حمای را ب
ــط دو  ــی در رواب ــش اصل ــه چال ــد ک ــرار می کن ــوار تک هم
کشــور صــادق نبــود، اســام آبــاد اســت کــه از تروریســتان 

ــد.  ــت می کن حمای
آیــا چیــزی قابــل تغییــر اســت کــه غنــی بــه عنــوان شــاخۀ 

زیتــون از آن در پاکســتان حمایــت کنــد؟ 
اینجــا دالیــل متعــددی وجــود دارد؛ اول ایــن کــه پــس از 
ــه  ــه ک ــاش صــورت گرفت ــران خــان، ت ــن عم ــرار گرفت ق
ــت افغانســتان صــورت  ــا دول ــرده ب هماهنگــی از پشــت پ
ــزرگ  ــر ب ــک تغیی ــرای ایجــاد ی ــای ب ــن تاش ه ــرد. ای گی

ــوده اســت.  ــان دو کشــور ب در می
ــای  ــرفت گفت وگوه ــرای پیش ــی، ب ــه ادارۀ غن دوم این ک
جــاری میــان امریــکا - طالبــان، حمایــت پاکســتان را 
ضــروری می دانــد. چالــش اصلــی ایــن اســت کــه تحکیــم 
ــاوری اســت. ــا بی ب ــوام ب ــط افغانســتان - پاکســتان، ت رواب
ــتان  ــه پاکس ــت ک ــد اس ــوز باورمن ــتان هن ــت افغانس  دول
ــتور  ــاس دس ــه اس ــرول دارد و ب ــان کنت ــروه طالب ــاالی گ ب

ــد.  ــل می کنن ــور عم ــن کش ای
ــط  ــن غل ــع ای ــه رف ــاش ب ــاد، ت ــام آب ــه اس ــی ک در حال
ــتانی را  ــش ضــد پاکس ــه چال ــر ک ــورد دیگ ــی دارد. م فهم
ــاور  ــتان ب ــوان افغانس ــل ج ــت؛ نس ــاخته اس ــف س مضاع
دارد؛ پاکســتان عامــل تمــام بدبختی هــا در کشورشــان 
اســت. ایــن بــاور آهنیــن در حالــی بــروز کــرده کــه بیشــتر 

جوانــان افغانســتان بــه دلیــل جنگ هــای 1979 در پاکســتان 
بــزرگ  شــده اند. 

امــا مــورد قابــل اهمیتــی کــه بــه ایــن بی باوری هــا کمــک 
کــرده ایــن اســت؛ بــه عنــوان مثــال پاکســتان بــاور دارد کــه 
افغانســتان بــه گروه هــای کــه از گذرگاه هــای مــرزی عبــور 
ــاه  می کننــد و پاکســتان را مــورد هــدف قــرار می دهنــد، پن
می دهــد. اســام آبــاد  همــواره انگشــت انتقــاد را بــه طــرف   
ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان بلنــد کــرده اســت و گفتــه 
کــه ایــن نهــاد در توافــق بــا راو )raw( ]مرکــز اطاعاتــی[ 
پاکســتان  در  را  تــا حمــات  می کنــد  کار  هندوســتان 

راه انــدازی کنــد. 
ــوع  ــن دو موض ــت؛ ای ــوان گف ــح می ت ــکل واضی ــه ش ب
ــت و  ــرده اس ــه ک ــزرگ مواج ــش ب ــه چال ــور را ب دو کش
نمی تــوان بــاور داشــت کــه بــا یــک دیــدار مختصــر قابــل 
حــل باشــد. مهم تــر از آن؛ تحکیــم رابطــه میــان افغانســتان 
ــی  ــاد - دهل ــام آب ــۀ اس ــاف رابط ــه انگش ــتان ب و پاکس
بســته گی دارد. هنــد از نقــش پاکســتان در افغانســتان 
نگــران اســت؛ چنانچــه اســام آباد از انکشــاف نفــوذ 
دهلــی جدیــد در حویلــی پشــت ســر خــود کــه جغرافیایــی 
ــت  ــی دارد. در حقیق ــت، نگران ــتراتژیک اش اس ــع اس مناف
ــت  ــد غای ــتان می توان ــد و پاکس ــان هن ــه می ــاد مصالح ایج
ــی  ــر غن ــفر اخی ــا س ــد، ام ــن کنن ــتان را تعی ــده افغانس آین

تأثیــر به ســزای روی آن نــدارد. 

کجای روند صلح افغانستان 
می لنگد؟

باشندهگانوالیتپروان:

اجـازۀ فـروش
»موزیـم جهـاد« را نمی دهیـم

ناجیهنوری
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بخشدوموپایانی
مرگ در ساعت ۱۱ صبح 

دانشــمندان متوجــه شــده انــد کــه ســاعت احتمالــِی مــرِگ انســان هــم 
ــراد نوشــته شــده اســت.  ــای اف ــن ســاعت در ژن ه ــه ای وجــود دارد ک
ــاله  ــردِ ۶5س ــزار و 2۰۰ ف ــواِب ه ــای خ ــی الگوه ــا بررس ــان ب محقق
 )AA ِــام ــه ن ــا )ب ــی از ژن ه ــوع خاص ــه ن ــرادی ک ــدند اف ــه ش متوج
ــح جــاِن خــود  ــه در ســاعت 11 صب ــال دارد ک ــد، بیشــتر احتم را دارن
ــن  ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــوع ب ــن موض ــد. ای ــت بدهن را از دس
ــر،  ــوی دیگ ــود. از س ــحرخیزتر ش ــان س ــوند انس ــث می ش ــا باع ژن ه
ــۀ قلبــی و ســکتۀ مغــزی حــدود  ــد حمل بیشــتر حــوادث پزشــکی مانن
ــاپر از دانشــکدۀ پزشــکی  ــورد س ــد. کلیف ــح رخ می ده ســاعت 11 صب
هــاروارد کــه ایــن تحقیــق را در مجلــۀ Annals of Neurology در 
ــد از ســاعت  ــز بای ــرگ نی ــا م ــد: حت ــرد، می گوی ســال 2۰12 منتشــر ک
بیولوژیکی یــی کــه درون هــر یــک از مــا وجــود دارد، پیــروی کنــد کــه 

ــح اســت. ــِی آن حــدود ســاعت 11 صب متوســط زمان

ُچرت زدن در ساعت ۱2:۳۷ 
درحالی کــه بیشــتِر مــا بــا رخــوِت بعــد از صــرف غــذای چاشــت آشــنا 
هســتیم، امــا در حقیقــت بــدِن مــا بســیار زودتــر شــروع بــه خوابیــدن 
ــش اســت  ــال افزای ــح در ح ــا از صب ــدِن م ــد. درجــۀ حــرارِت ب می کن
و حــدود اواســط روز کاهــش می یابــد. همچنیــن غــدۀ صنوبــری مغــز 
ــۀ  ــه هم ــد ک ــواب می کن ــون خ ــی هورم ــدار کم ــد مق ــه تولی ــروع ب ش
ــه  ــاز ب ــاعت 12:37 نی ــان حــدود س ــود انس ــث می ش ــل باع ــن عوام ای

چــرت زدن داشــته باشــد. 

رفتن به دندان پزشکی در ساعت 2 بعدازظهر  
انجمــن دندان پزشــکی انگلیــس ســاعت 2 بعــد از ظهــر را بهتریــن زمــان 
بــرای ویزیــت دندان پزشــک توصیــه کــرده اســت. مانــدگاری بیهوشــی 
ــِت  ــمندان عل ــت. دانش ــتر اس ــه برابر بیش ــر س ــط ظه ــی در اواس موضع
ــش  ــن افزای ــه ای ــد ک ــور می کنن ــا تص ــد ام ــوع را نمی دانن ــن موض ای
ــای  ــه رویه ه ــدن ب ــرژی ب ــه ان ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــدگاری ب مان

ــود. ــرف می ش ــر منح ــِی دیگ بیولوژیک

تمیز کردن خانه در ساعت ۳:۱۳ دقیقۀ بعدازظهر 
محققــان می گوینــد، هماهنگــی میــان دســت و چشــم در ســاعت 
ــای  ــز پیام آوره ــرار دارد. اندورفین ــر در اوج ق ــد از ظه ــۀ بع 3:13 دقیق
ــد از  ــز در بع ــه موجــب کاهــش درد می شــوند نی ــز ک شــیمیایی در مغ
ــم  ــی از خ ــه درد ناش ــود ک ــث می ش ــند و باع ــه اوج می رس ــر ب ظه

ــد. شــدن کاهــش یاب

ورزش کردن در ساعت ۵:۴۴ دقیقۀ بعدازظهر 
جــای تعجــب نیســت کــه 8۰ درصــد رکوردهــای المپیــک در اواخــر 
ــی  ــرد فیزیک ــان عملک ــن زم ــوند. در ای ــته می ش ــر شکس ــد از ظه بع
ــاعت های 3  ــان س ــر جراحــت می ــرار دارد و خط ــر ق ــان در حداکث انس

ــد. ــش می یاب ــر کاه ــد از ظه ــا ۶ بع ت
ــر  ــد از ظه ــج بع ــاعت پن ــد از س ــا بع ــای م ــن، ریه ه ــر ای ــاوه ب ع
عملکــرد بیشــتری نســبت بــه میــان روز دارد. ماهیچه هــا نیــز کامــًا در 
ــتعد  ــر مس ــتند و کمت ــر هس ــده اند و انعطاف پذیرت ــرم ش ــول روز گ ط

ــوند. ــدن می ش ــه رگ ش رگ ب
سالمت نیوز منبع:

انجـام کارهـای روزمـره 
بر اسـاِس ساعت درونـی بـدن

چــرا بــه جمعیــت اســالمی افغانســتان 
پیوســتید؟

ــود کــه    در آن  زمــان، حــزب اســامی معتقــد ب
بایــد دســت بــه ســبوتاژ و انفجــارات در داخــِل 
ــت  ــارزه مخالف ــِس مب ــا نف ــا ب ــتان زد. م افغانس
ــوۀ کار  ــیوه و نح ــاالی ش ــاد ب ــا انتق ــتیم، ام نداش
داشــتیم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه حکمتیــار 
قــدرِت ادارۀ کارهــا را نــدارد و بیشــتر احساســاتی 
ــیار ژرف  ــش بس ــرد و تصمیم های ــم می گی تصمی
و معقــول نیســت و در اثــر همــان اشــتباهات بــود 
ــش  ــدرت خوی ــۀ ق ــا هم ــای 1353 ب ــه کودت ک
نــاکام شــد و بعــداً اکثــر برادرانــی کــه در پوهنتون 
ــه طــرف بدخشــان  ــا وظایــف دیگــر، ب ــد ی بودن
و پکتیــا حرکــت کردنــد و در آن جــا جنگ هــای 
مســلحانه را آغــاز کردنــد کــه داکتــر عمــر و یــک 
تعــداد بــرادران دســتگیر شــدند و ایــن یک اشــتباه 
عظیــم بــود. بعــداً در ســال 135۴ بــه امیــد این کــه 
ــراف  ــرد، در اط ــورت می گی ــل ص ــا در کاب کودت
و ســایر نقــاط اغتشــاش بــه وجــود آمــد، بازهــم 
ــود و برنامــه غلــط و  ایــن مســأله یــک اشــتباه ب
نادرســت ثابــت گردیــد. مــا بــر ســرِ ایــن مســایل 
انتقــاد می کردیــم و می گــــفتیم اگــــر میخواهیــد 
جنــگ گوریایــی را آغــاز کنیــد، بایــد اساســات 
ــه  ــه ب ــه این ک ــد ن ــر بگیری ــیوۀ آن را در نظ و ش
شــکل پراکنــده کــه گاهــی در پنجشــیر و گاهــی 
در ارگــون قیام هــا صــورت گیــرد و ایــن حــرکات 
ــه  ــامان را ب ــده و بی سروس ــای پراکن و بغاوت ه
نفــع افغانســتان و نهضــت اســامی نمی دانســتیم. 
همــان بــود کــه بــا اســتاد ربانــی و برادرانــی کــه 
دور اســتاد جمــع شــده بودنــد، هم نظــر گردیدیــم 

و بــه جمعیــت اســامی وفــادار مانــدم. 

زمانــی کــه شــما بــه جهــاد و مبــارزه آغــاز 
ــای  ــس تاکتیک ه ــد. پ ــد، محصــل بودی کردی
جنــگ چریکــی را کــه امــروز بــه یــک علــم 

ــد؟ ــور آموختی ــده چه ط ــل ش تبدی
  جنــگ در خــودِ جنــگ آموختــه می شــود، 
اگرچــه مــن مطالعــه زیــاد داشـــتم، اما نسبـــت به 
همـــه نفـــِس خـودِ تجـــربه بود که مـــا را پختـه 

ساخت.

ــوی  ــکل عنعن ــه ش ــتان ب ــالم در افغانس   اس
ــان  ــما جوان ــنتی آن وجــود داشــت و ش و س
ــتان  ــی را در افغانس ــالم سیاس ــلمان، اس مس
ــوره را از  ــن مفک ــاً ای ــاختید. دقیق ــروج س م

ــد؟ ــد کردی ــی تقلی ک
ــی در  ــه و واردات ــورۀ بیگان ــک مفک ــام ی   اس
افغانســتان نبــوده و نیســت؛ مفکوره یــی اســت که 
ــد  ــق، انســان می فهم ــه و درک دقی ــد از مطالع بع
ــل  ــه روزه و زکات دادن تکمی ــا ب ــه اســام تنه ک
نمی گــردد، بلکــه در یــک جامعــۀ اســامی انســان 
بایــد در همــۀ شــؤون زنده گــی خویــش قــرآن و 
اوامــر الهــی را پیـــاده کنــد. ایــن مفکــوره بیشــتر 
ــل  ــه در مصــر تحصی ــی ک توســط اســتادان افغان
کــرده بودنــد و بــا ســازمان اخوان المســلمین 

ــن  ــد. م ــتان ش ــد، داخــل افغانس ــاس بودن در تم
ــله  ــک سلس ــد از ی ــودم و بع ــلمان ب ــک مس ی
ــچ  ــه جــز اســام هی ــودم ک ــه ب مطالعــات دریافت
زنده گــی  نمی توانــد  قانونــی  هیــچ  و  نظــام 
معقــول باشــد؛ بنابرایــن بــه ایــن مفکوره پیوســتم 
ــان داخــل  ــه در آن زم ــی را ک ــداد کتب ــک تع و ی
ــب،  ــید قط ــب س ــًا کت ــد، مث ــتان می ش افغانس
محمــد قطــب، موالنــا مــودودی و دیگــران و یک 
ــا نوشــته  ــه توســط افغان ه ــداد رســاله هایی ک تع
ــن مفکــوره و  ــه ای می شــد، همــه ســبب شــد ک

کتــب را بیشــتر بیاموزیــم.

ــه  ــتر ب ــما بیش ــی ش ــای گوریالی   جنگ ه
ــران  ــک از رهبـ ــِی کدام ی ــای چریک جنگ ه
ایــن شیـــوه شـــباهت دارد؟ مـــائو؟ چگوارا؟ 

ــامل؟ ــام ش ام
ــع  ــه از مناب ــم ک ــد بگوی ــمت بای ــن قس   در ای
مختلــف اســتفاده کــرده ام و بــه یقیــن اســتفاده یی 
ــر  ــرده ام، از کمت ــوی )ص( ک ــیرت نب ــه از س ک

ــرده ام. ــود ب ــب س کت

ــد،  ــاز کردی ــارزه را آغ ــازه مب ــه ت  زمانی ک
پیش بینــی  چگونــه  را  افغانســتان  آینــدۀ 
می کردیــد و حــاال کــه از آن روزهــا چهــارده 

ســال می گــذرد چگونــه می اندیشــید؟
  زمانــی کــه مبــارزه را شــروع کــردم، به روشــنی 
ــوم و  ــراِت ش ــا نظ ــه روس ه ــد ک ــده می ش دی
ــد و  ــتان دارن ــارۀ افغانس ــه درب ــای خاینان برنامه ه
می پنداشــتم کــه اگــر جلــو ایــن نظــرات گرفتــه 
نشــود، روزی وطــن مــا بــه کامِ آن هــا فــرو می رود 
ــم و  ــور می کردی ــه تص ــور ک ــد آن ط ــده ش و دی
می گفتیــم، همان طــور شــد. مگــر حــاال بــه 
ــتم و  ــن هس ــخت خوش بی ــتان س ــدۀ افغانس آین
ــه  ــر ب ــار دیگ ــش ب ــح و آرام ــه صل ــدوارم ک امی
افغانســتان برمی گــردد و یــک نظــام اســامی 
کــه خواســت اکثریت مــردم باشــد، در افغانســتان 

مســتقر می شــود.

ــیرین ترین  ــن و ش ــد از تلخ تری ــا می توانی آی
ــد؟   ــا بگویی ــه م ــان ب خاطرات ت

نشــیب های  و  فــراز  انســان  زنده گــی  در 
گوناگــون وجــود دارد، امــا آن طــور حادثه یــی کــه 
مــرا بســیار خوشــحال ســاخته باشــد و یــا بســیار 
غمگیــن، در زنده گــی مــن نیامــده؛ زیــرا مــن بــه 
لطــف پــروردگار در برابــر حــوادث عافیــت دارم، 
نــه از مســأله یی بســیار خوشــحال می شــوم و نــه 

بســیار غمگیــن.

شغل مورد عالقۀتان چیست؟
  مطالعه.

 
 غیر از مسایل نظامی چه مطالعه می کنید؟

  در صورتــی کــه فرصــت دســت دهــد حافــظ را، 
ایــن شــاعر گران مایــۀ فارســی اســت. غزل هــای 

او ســرود مــن اســت.

ــی  ــه کس ــت و چ ــی دوس ــه کس ــروز چ   ام
دشــمن تان اســت؟

  دشــمنان افغانســتان دشــمناِن مــن اســتند و 
آن هــا نیروهایــی اســتند کــه بــه مــردم ما جنــگ را 
ــمناِن  ــوروی ها دش ــروز ش ــد. دی ــل می کنن تحمی

ــتانی ها و... ــروز پاکس ــد و ام ــا بودن م

کدام نوع اسلحه را دوست دارید؟
ــت  ــن اســلحه حیثی ــن ای ــرای م کاشــینکوف. ب

ــرده اســت. ــدا ک ــذ را پی ــم و کاغ قل
 

 آیــا متأســف نیســتید کــه از تحصیــل 
بازماندیــد؟

  طبیعــی اســت. هــر انســان بــا نهایــت خرســندی 
در جهــت کســب تحصیــات عالــی گام برمیدارد 
و از کامیابی هــای علمی خود احســاس ســربلندی 
می کنــد، نــه این کــه از فیــر نمــودن گلولــه، 
ــا افســوس  ــده. ب ــدن انســان های زن ــر ب ــم ب آن ه
کــه اوضــاع و شــرایط مــرا ناگزیــر ســاخت کــه 

بــه جنــگ دســت بزنــم.
 

 شما مرد ثروتمندی استید؟
  من که ثروتی ندارم.

  از میــان سیاســت مداران کــی مــورد احتــرام 
؟ ست شما

  از معاصرین هیچ کس.

ــما  ــه ش ــوروی ب ــۀ ش ــر بلندرتب ــد افس چن
جاسوســی می کردنــد؟ آیــا می توانیــد از 

ــد؟ ــام ببری ــا ن آن ه
  من به افشاگری عاقه یی ندارم.

غذای دوست داشتنی تان چیست؟
  هر چیز را که با شیر ارتباط دارد.

از میوه ها؟ 
سیب.

آیا شما کسی را کشته اید؟
  من بیشتر فرمانده بوده ام نه تیرانداز.

آیــا دســتور کشــتن اســیران شــوروی را صادر 
ــد؟ کرده ای

  مــن یــک نفــر اســیر را نکشــته ام و نــه بــه امــر 
مــن کشــته شــده اند. نــه روس و نــه غیــر روس.

ــه پســرتان احمــد در نظــر  ــدام شــغل را ب ک
ــد؟ داری

ــاط  ــودش ارتب ــت خ ــتعداد و قابلی ــه اس ــن ب   ای
ــات  ــت مدار و دیپلوم ــن سیاس ــر م ــه نظ دارد. ب

ــر اســت. بهت

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخشهجـدهـم

درآنزمان،حزباسالمیمعتقدبود
کهبایددستبهسبوتاژوانفجارات
درداخِلافغانستانزد.مابانفِس
مبارزهمخالفتنداشتیم،اماانتقاد
باالیشیوهونحوۀکارداشتیموبه
ایننتیجهرسیدیمکهحکمتیارقدرِت
ادارۀکارهارانداردوبیشتراحساساتی
تصمیممیگیردوتصمیمهایشبسیار
ژرفومعقولنیستودراثرهمان
اشتباهاتبودکهکودتای۱۳۵۳با
همۀقدرتخویشناکامشدوبعداً
اکثربرادرانیکهدرپوهنتونبودند
یاوظایفدیگر،بهطرفبدخشانو
پکتیاحرکتکردندودرآنجاجنگهای
مسلحانهراآغازکردندکهداکترعمر
ویکتعدادبرادراندستگیرشدند
واینیکاشتباهعظیمبود.بعداًدر
سال۱۳۵۴بهامیداینکهکودتادر
کابلصورتمیگیرد،دراطرافوسایر
نقاطاغتشاشبهوجودآمد،بازهماین
مسألهیکاشتباهبودوبرنامهغلطو
نادرستثابتگردید.مابرسِراین
مسایلانتقادمیکردیمومیگــفتیم
اگــرمیخواهیدجنگگوریالییراآغاز
کنید،بایداساساتوشیوۀآنرادر
نظربگیریدنهاینکهبهشکلپراکنده
کهگاهیدرپنجشیروگاهیدرارگون
قیامهاصورتگیردواینحرکاتو
بغاوتهایپراکندهوبیسروسامان
رابهنفعافغانستانونهضتاسالمی
نمیدانستیم.همانبودکهبااستاد
ربانیوبرادرانیکهدوراستادجمع
شدهبودند،همنظرگردیدیموبه
جمعیتاسالمیوفادارماندم
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سـاِل نخسـِت نظام پـس از طالبان بـود و من صنف 
سـومِ مکتـب را آغاز کـرده بودم. دو سـاِل مکتب را 
در دوران طالبـان خوانـده بـودم؛ دورانـی که بیش از 
آمـوزش دادن، بـر »کاه سـفید« پوشـیدن و »لنگـی 
بسـتن« توجه داشـتند. در دوران طالبان دانش آموزاِن 
و  می پوشـیدند  سـفید  کاه  دوم  و  اول  صنـف 
از صنـف سـوم تـا صنـف ششـم، لنگـی زرد و یـا 
سـفید و پـس از آن رنـگ، لنگـی سـیاه می بسـتند. 
دانش آمـوزان فقـط بـا لنگی سـیاه فارغ می شـدند و 
دانـِش اندک حاصل شـان بود. در دو سـاِل نخسـت 
بـرای مـا کمی از ریاضی ابتدایی گفته شـد و بیشـتر 
سـوره ها را سـرِ مـا حفـظ کردنـد، ُحسـن تـاوت 
و »شـروط صـاه« را بـا تأکیـد فـراوان بـاالی مـا 
خواندنـد و در پایـاِن دو سـال چیزی را که به دسـت 

نیـاورده بـودم، خوانـدن و نوشـتن بود! 
کتاب هـای  بـود؛  تـازه  چیـز  همـه  سـوم  صنـف 
جدیـد، آموزگاران زن، صنِف مشـترک بـا دخترانی 
کـه سـنی بزرگتـر از مـا داشـتند، ترانه خوانـدن که 
مـن سـرتیِم گـروه بـودم و هـر روز »دا زمونـژ زیبا 
وطـن«، »وطـن عشـق تـو افتخـارم«، »ای وطـن ای 
وطن گلشـن خاورزمین« و »قلۀ اسـام قلب آسـیا« 
را کـه آن روزهـا سـرود ملـی افغانسـتان نیز بـود را 
می خواندیم. تیم ترانۀ ما مشـمول دختران و پسـران 
مکتب متوسـطۀ عبدالغفـور ندیـم در خیرخانه بود. 
عبدالغفـور ندیم در سـال های پسـین به لیسـه ارتقا 

اسـت.  کرده 
را درِس وطن شناسـی می دادنـد  مـا  ترانه هـا  ایـن 
از  پُـر  افغانسـتان  کـه  می کردنـد  و حسـی خلـق 
زیبایی هاسـت؛ زیبایی هـای شـگفت انگیز، بکـر و 
دسـت ناخورده. من هـم تازه بـا زیبایی های طبیعت 
پروان، کاپیسـا و پنجشـیر از نزدیک آشـنا می شـدم 
و از زیبایی هـای بامیـان، بلـخ و هـرات می شـنیدم.

رادیـو افغانسـتان و رادیـو صـدای آزادی کـه ایـن 
سـال ها به رادیو بیــان تغییر نام داده و در آن زمان با 
حمایت نیروهای آیسـاف نشـرات داشـت، راه دوم 
و پُـر از زیبایی برای شـناخِت من از افغانسـتان بود. 
ایـن دو رادیـو ترانه های حماسـی و میهنـِی فراوانی 
تـا سـهمی در دوباره سـازی  را پخـش می کردنـد 
افغانسـتان گرفتـه  بـرای  شـهرونداِن وطن دوسـت 
باشـند. یکی از آهنگ هایی که بیشـتر از سـرودهای 
دیگـر پخش می شـد، ترانۀ زیبـای »تنیده یـاد تو در 
تـار و پـودم میهن ای میهـن« به صـدای احمدظاهر 
بود. این ترانه و امواِج رادیو شـور و شـوِق شـناختن 
وطـن را بیشـتر می سـاخت و یـاد مـی داد کـه وطن 
مـادر اسـت، وطـن معشـوقه و معبـود اسـت. رادیو 
کابـل ایـن ترانـه را هر روز پیـش از اذان ظهر پخش 
می کـرد. تکـرار آن باعث شـده بـود که شـعرش را 
بـدون شـناخت شـاعر آن مکمل حفظ کنـم و با آن 
تکرار عشـق و شـناخت تازۀ خـود را از افغانسـتان 

زمزمـه کنم. 
تلویزیـون دولتی افغانسـتان که آن  سـال ها سـاعاِت 
محدودی نشـرات داشـت و برخـی از روزها دقایِق 
زیادی از نشـراتش را »تکان برق« مختل می سـاخت 
و یـا »تبصره هـای« طوالنی می گرفت، یـگان آهنگ 
نیـز پخش می کـرد. این بـار وکیـل رؤوف سـرایندۀ 
آهنگ معروِف »به مقابل دو چشـمم چه چشم سـیاه 
نشسـته«، »تنیده یـاد تو در تار و پـودم« را اجرا کرده 
بـود. کمپوز همانی بـود که احمدظاهـر خوانده بود 
و تلویزیـون دولتـی صـدای هـر دو را در قالب این 
سـرود پخـش می کـرد. در ایـن دوران، وطـن را از 

پردۀ سـیاه و سـفید تلویزیون کشـف کردم.
سـال هایی کـه بـه صنـف 1۰ و 11 رسـیده بـودم و 
کم کـم شـعر می خوانـدم و کتاب می جسـتم، »تنیده 
یـاد تـو در تـار و پـودم« را در الی کتاب هـا یافتـم 
و ابوالقاسـم الهوتی کرمانشـاهی را شـناختم؛ کسی 
کـه صادقانه وطنش را دوسـت داشـت اما عقایدش 
او را دور از وطـن سـاخت و الهوتـی را مبـدل بـه 
شاعر میهن سـرا و حماسی کرد. شـعری که الهوتی 
بـرای وطنـش خـودش ایـران و کرمانشـاه سـروده 
بـود؛ شـعری که بـرای هـر میهنـی هم خوانـی دارد 
و احسـاس لطیفـی در این شـعر موج مـی زد که هر 

وطن یافته یـی را بـه وجـد مـی آورد. 
الهوتی این ترانه را در سـال 1955 در مسـکو برای 

دوری از میهنش سـروده است: 

تنیده یاد تو، در تار و پودم، میهن ای میهن 
بود لبریز از عشقت، وجودم، میهن ای میهن  

 تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو، بود و نبودم، میهن ای میهن  

 فزون تر، گر می مهرت اثر می کرد، چون دیده
به حال پرعذابت می گشودم، میهن ای میهن  

 بـه هـر مجلـس، بـه هـر زنـدان، به هـر شـادی، به 
هـر ماتم 

بـه هـر حالـت کـه بـودم بـا تـو بـودم، میهـن ای 
میهن  

 اگر مستم اگر هشیار، اگر خوابم اگر بیدار 
به سوی تو بود روی سجودم، میهن ای میهن  

 به دشت دل، گیاهی جز گل رویت نمی روید 
من این زیبا زمین را آزمودم، میهن ای میهن!  

ایـن سـال ها کـه رسـانه های دیـداری و شـنیداری 
زیـادی در افغانسـتان آغاز به نشـرات کـرده و ذایقۀ 
شـنیدن موسـیقی مـا را بـا شـرق و غـرب پیونـد 
زده انـد، سـرودۀ »تنیـده یـاد تـو در تـار و پـودم...« 
کمتـر پخـش می شـود. اما مـن همچنان این سـرود 
را دوسـت دارم. وجود شـبکه های فـراواِن اجتماعی 
باعـث می شـود تا آدمـی آنچـه را که دوسـت دارد، 
پُرطـرف دار  از شـبکه های  ببینـد. یکـی  بشـنود و 

دیـداری در فضای مجازی یوتیوب اسـت. یوتیوب 
مـرا کمک کرد تـا اجراهای مختلف و متفـاوِت این 
ترانـه را بشـنوم. این شـبکه مرا بـا اجـرای متفاوِت 
ایـن ترانه توسـط رضا شـجریان  که از سـاخته های 
عبدالجلیـل عندلیبـی اسـت، معرفـی کـرد. اسـتاد 
شـجریان ایـن ترانـه را بـا گـروه موالنا بلنـد و زیبا 
اجـرا کرده اسـت. پس از شـجریان دریافتـم که این 
کمپـوز را علی رضـا افتخـاری نیـز بـه زیبایـی اجرا 

اسـت. کرده 
حـاال هـر زمانی که بـه میهـن در دروِن میهن دلتنگ 
می شـوم، در جسـت وجوگر یوتیـوب »تنیـده یـاد 
تـو در تـار و پـودم میهـن ای میهـن« می نویسـم و 
از احمدظاهـر شـروع تا شـجریان، افتخـاری و... را 
می شـنوم و بـا خـودم زمزمـه می کنـم. در این میـان 
کـرده  پیـدا  را  رؤوف  وکیـل  اجـرای  دیگـر  امـا 
نتوانسـتم. این ترانه همیشـه زیبایی های افغانستان را 
پیش چشـمم مـی آورد و وطن را دوست داشـتنی تر 

از پیـش می سـازد. 
روح الهوتـی و احمدظاهـر را خشـنود می خواهـم 
و برای اسـتاد شـجریان، افتخـاری و رؤوف آرزوی 

موفقیت هـای بی شـمار دارم.

روایت نخست 
وقتـی کـه نوجـوان بـودم، بـا دیـدی دیگر بـه سـینما می رفتم. 
سـینما بـرای مـن معنـی دیگـری داشـت. نـامِ نقش آفرینـان و 
موسـیقِی فلـم برای من گِپ اول را مـی زد. و بعد از آن فلم نامه، 
کارگـردان و... . پسـان ها فهمیدیم که عکـِس آن را باید در نظر 

می گرفتیـم. در واقـع این کارگـردان همراه با فلم نامه اسـت که 
حـرِف اول را می زنـد نـه عکـس آن. و دیگـر می مانـد جایگاهِ 
ریزه کاری هایـی فنـی و دیجتالی که در فلم سـازِی امروز بسـیار 
برجسـته و خیره کننده اسـت. در آن زمان این پسـران و دختراِن 
فلـم بودنـد کـه همـراه بـا آهنگ هـا در ذهـن و زبـاِن مـا دوره 

می کردنـد و دنیـای آرمانـی و تخیلـِی ما را یدک می کشـیدند.
در یک سـوی خـط، مـا با دنیـای روزمره گِی خود دسـت وپنجه 
نـرم می کردیـم و موازی بـا آن، دنیای تخیل، آرمانـی و عاطفِی 
مـا را دنیـای سـینمای آن روز رقـم می زنـد. در میـان بودنـد 
فلم هایـی کـه می شـود آن هـا را یک بار دیگـر دید و لـذت برد.
بـا ایـن تجربه و برداشـت از هنر سـینما، اگر پای تماشـای فلِم 
»آن سـوی خِط سکوت« بنشـینیم، شـاید لذتی آن چنان برای ما 
دسـت ندهـد. حتـا در مـواردی، رمـز و پیچیده گی فلـم، ذهِن 
سـاده گیر را خسـته از تماشـای فلم بسـازد؛ ذهـن و دماغی که 
بیشـتر به فلم هایی سـاده پرداز و کلیشـه یی عادت کرده اسـت.

روایت دوم 
دنیـای سـینمای امـروز ما، بسـیار متفـاوت و چندگونه اسـت. 
یک سـوی ایـن دنیـا »هالیوود ایسـتاده اسـت و سـوی دیگر آن 
»بالیـوود« کـه هـر دو در برخی مـوارد دو رِخ همان یک سـکۀ 
دنیـای سـرمایه انـد کـه بیشـترین تماشـاگران را بـا تولید خود 
سـرگرم و معتـاد سـاخته اند. در کنـار این دو سـینما و در واقع 
یـک سـینما، ما سـینمای دیگری هـم داریم که هنـوز که هنوز 
اسـت کارِ متفاوتـی از هنر سـینما به نمایش می گـذارد. با دریغ 
چنین سـینمایی در افغانسـتان بسیار ناشـناخته مانده است، حتا 

برای فرهنگیـان و هنرمندان! 
»آن سـوی خط سـکوت« نه تنها در میـان فلم های بـازاری اقباِل 
چندانی نداشـته اسـت و حتا در میان فرهنگیان و هنردوسـتان!. 
نقد هـای  بـا  کـه  بوده انـد  اندک کسـانی  میـان  ایـن  در  البتـه 
درخشـان بـه این متـن سـینمایی شـکوهی دیگر بخشـیده اند.

»آن سـوی خط سـکوت« اثری شـخصی کارگردانش محسوب 
می شـود کـه بـا الهـام از شـعر بانـو زینـت نـور رقـم خـورده 
اسـت؛ فیلمـی کـه نگاهـی متفـاوت بـه نحـوۀ قصه گویـی و 
پرداخـت دارد و ایـن متفـاوت بـودن، کم وبیـش اثـری دوگانه 

بر ذهـن تماشـاگر می گـذارد.
تماشـاگرِ معمولـی به مشـکل می توانـد بـا زوایـای پُررمـز و 
نمادیـن تصویـر، صدا و خط ایـن فلم رابطه برقـرار کند که در 
واقـع از یـک منظـر ایـن نقطـۀ تاریک فلـم را رقم مـی زد. چرا 
کـه فلـم نمی توانـد بـا گروه هایـی مختلف رابطـه برقـرار کند. 

هرچند در این فلم برخی پیام ها بسـیار سـاده و روشـن اسـت. 
چـرا کـه ما در ایـن فلم زنده گی مردی را به تماشـا می نشـینیم 
کـه بـا تـاش و کوشـش می خواهـد بـه زنده گـی اش معنی و 

رنگ دیگر ببخشـد. 
متـن  ایـن  تفسـیر  و  تأویـل  در  وآگاه  پرسـش گر  تماشـاگر 
سـینمایی در کنـار تأویل سـاختار ایـن متن، به نماد هـا و رابطۀ 
چندالیـۀ صـدا، تصویر و خـط برمی گردد و نماد هـا و تصاویر 
را در الیه هـای چندگانـۀ فهـم سیاسـی، فلسـفی و اجتماعی به 

می گیرد. بررسـی 

روایت سوم 
»خاصـۀ فیلـم: مـرد مدرنـی کـه در بیـداری و خـواب دچـار 
کابـوس اسـت. آدم چندالیـه، بی نـام و پریشـان. توته توتـه و 
گسـیخته. من هـای متفاوتش بـا رفتارهای متفـاوت و متناقض. 
مغروق در سـکوِت مزمـن و تنهایی مرگبار. کابـوس  مردی که 
در اتـاق و کوچـه بـه دنبال هیچی و پوچی سـرگردان و زندانی 
دایمـی در حصـار درونـی. انسـانی که شـیوۀ تفکـرش برایش 
ثمـری نـداده، گریـزان از رابطـه بـا اشـیا و آدم ها. پاهـا و ذهِن 
آشـفته اش نمی تواننـد بـا چرخـۀ زمـان هم آواز شـوند. عشـق 
و اروس بیمـار. آن سـوی خـط سـکوت، بازهـم برایـش تداوم 
خط خورده گـی و سـکوت اسـت؛ خطی که خوانده نمی شـود، 
سـکوتی کـه هرگـز بـه صـدا نمی آیـد. مسـافت بیـن کلـه و 
مکالمـه، صـد حفـره. نعش آویـزی و خودکشـی های تاریخی. 
یـأِس حنجره و گسـیخته گی من هـا و رشـِد ازخودبیگانه گی و 

سـقوِط نهایـی در گـودال سـیاه و مدور.«
می شـود از منظر دیگر به نقد این فلـم پرداخت. صدا، تصاویر، 
حرکـت و خـِط تولیـد متن دچار پریشـانی و سردرگمی سـت. 
در واقـع ایـن وضعیـت امـروزِی کشـور ماسـت که تشـخص 
یافتـه و حالـت اشـباح را دارد کـه گردابـی از تـرس و تردیـد 
او را بـه عمـق فاجعـه پرتـاپ کـرده اسـت و تمامـی حرکات، 
صـدا و تصاویـر ایـن آدم ـ در واقـع سـرزمین مـا ـ صـورت 
واقعـی خـود را از دسـت می دهـد بـه فرم هایـی میان تهـی و 
خودکشـی انجامیـده و به تـداوم تمامی تاش هـای جامعه مهر 

عقیـم بـودن و نازایـی خورده اسـت.

چند روایت از »آن سوی خِط سکوت«
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رییس جمهــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا از خــروج احتمالــی 
ــرد.  ــی ک ــراز نگران ــتان اب ــور از افغانس ــن کش ــای ای نیروه
تلویزیونــی  شــبکۀ  بــا  مصاحبــه  در  ترامــپ  دونالــد 
فاکس نیــوز از آماده گــی کشــور بــرای بیــرون کــردن 
نیروهایــش از افغانســتان ســخن گفتــه و امــا افــزوده 
ــکا  ــای امری ــو و نیروه ــه در صــورت خــروج نات اســت ک
ــد  ــور تهدی ــن کش ــر از ای ــا دیگ ــکا ب ــتان، امری از افغانس

. می شــود
او بیــان کــرده کــه نگــران فــردای پــس از خــروج نیروهــای 
روز،  آن  فــردای  در  کــه  اســت  افغانســتان  از  کشــور 
افغانســتان بــه »دانشــگاه« و »آزمایشــگاه تروریســتان« بــدل 
خواهــد شــد. ترامــپ بیــان داشــته کــه او ایــن دانشــگاه را 
ــه دانشــگاه  ــی اســت ک ــد. گفتن ــارورد« می نام »دانشــگاه ه
هــارورد، یکــی از دانشــگاه ها معتبــر جهــان اســت کــه در 

ــت دارد. ــکا موقعی امری
ــان  ــه فرمانده ــه ک ــوز گفت ــس نی ــبکۀ فاک ــه ش ــپ ب ترام
ــه  ــدن ب ــه جنگی ــد ک ــه او مشــوره داده ان ــکا ب ــی امری نظام
تروریســتان در خــاک افغانســتان بهتــر از جنگیــدن بــا ایــن 
گــروه در خــاک امریــکا اســت. بــه گفتــۀ ترامــپ، حکومت 
ــتان،  ــش از افغانس ــردن نیروهای ــرون ک ــس از بی ــکا پ امری
ــن کشــور  ــی در ای ــتخباراتی و اطاعات ــم حضــور اس بازه

خواهــد داشــت.
رییس جمهــور امریــکا در حالــی از تبدیــل شــدن افغانســتان 
ــروج  ــس خ ــتان« پ ــگاه تروریس ــگاه« و »دانش ــه »آزمایش ب
نیروهــای نظامــی ایــن کشــور ابــراز نگرانــی می کنــد 
ــی  ــروف چانه زن ــر مص ــکا در قط ــژۀ امری ــدۀ وی ــه نماین ک
ــتان  ــدن از افغانس ــرون ش ــر بی ــر س ــان ب ــروه طالب ــا گ ب
ــی  ــش در توییت ــز دو روز پی ــان نی ــخنگوی طالب ــت. س اس
ــوز  ــر مواضــع پیشــین خــود هن ــن گــروه ب نوشــت کــه ای
ــتان  ــت افغانس ــا حکوم ــی ب ــد و در صورت ــد ان ــم پای بن ه
ــردن  ــرون ک ــکا از بی ــه امری ــوند ک ــو می ش وارد گفت وگ

ــد. ــی بده ــن بین الملل ــتان، تضمی ــش از افغانس نیروهای
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا در 
ــه  ــراز نظــرش گفت ــن اب ــح افغانســتان در تازه تری ــور صل ام
ــا  ــده ب ــۀ آین ــی« هفت اســت کــه نشســت بعــدی »بین االفغان
میزبانــی آلمــان و قطــر برگــزار خواهد شــد. آقــای خلیل زاد 
ایــن نشســت را گام مهــم در جهــت پیشــرفت پروســۀ صلح 
ــان و  ــق آلم ــم از تواف ــت: »می خواه ــزوده اس ــته و اف دانس
قطــر بــرای میزبانــی از نشســت بین االفغانــی کــه بــه 
تاریــخ 7 و 8 جــوالی برگــزار خواهــد شــد تشــکری کنــم. 
ایــن نشســت یــک عنصــر مهــم چارچــوب صلــح اســت.«

»ترامپ از پالیسی رسمی امریکا سخن نمی گوید«
ــپ در در  ــه ترام ــه آنچ ــد ک ــان می گوین ــماری از آگاه ش
می گویــد،  مصاحبه هایــش  و  ســخنرانی ها  از  بســیاری 
نمی باشــد.  امریکایی هــا  واقعــی  و  رســمی  پالیســی ها 
محمداکــرام اندیشــمند، آگاه سیاســی بــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــه  ــا ب ــکا تنه ــام امری ــری در نظ ــه تصمیم گی ــد ک می گوی
رییس جمهــور آن کشــور خاصــه نمی شــود، بلکــه در 
امریــکا نهادهایــی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه قــدرت در 

ــاخته اســت. ــادل س ــن کشــور را تقســیم و متع ای
آقــای اندیشــمند افــزود کــه ترامــپ برخــی اوقــات بــدون 

ــراز  ــه و اب ــا مصاحب ــن نهاده ــا ای ــوره ب ــی و مش هماهنگ
ــت  ــان داش ــد. او بی ــض می کن ــط و متناق ــای بی رب نظره
ــد،  ــرک نمی کنن ــتان را ت ــه زودی افغانس ــا ب ــه امریکایی ه ک

ــد. ــادی در افغانســتان دارن ــع زی ــن کشــور مناف ــرا ای زی
بــه بــاور ایــن آگاه سیاســی، امریکایی هــا در نشســت فعلــی 
ــه  ــی ب ــه نظام ــان هســتند ک ــا طالب ــی ب ــی توافق قطــر در پ
ماننــد عربســتان ســعودی در افغانســتان ایجــاد شــود و در 

آن صــورت، امریکایی هــا هــم در افغانســتان پایــگاه داشــته 
باشــند و هــم ایــن کشــور متحــد امریــکا باشــد. اندیشــمند 
تصریــح کــرد: »امریکایی هــا تــاش دارنــد طالبــان را قانــع 
بســازند کــه منافــع و دســتاوردهای امریــکا در هجــده ســال 
ــه  ــی، ب ــه صــورت ُکل ــه ب ــر ن ــته در افغانســتان را اگ گذش

صــورت نســبی حفــظ و تأمیــن کننــد«.
ــان  ــکا و طالب ــم مذاکــرات امری گفتنــی اســت کــه دور هفت
روز شــنبه، 8 ســرطان در قطــر آغــاز شــد و تاکنــون 
ــم  ــت را مه ــن نشس ــرف ای ــده گان دو ط ــه دارد. نماین ادام
دور  برگــزاری  از  پیــش  خوانده انــد.  سرنوشت ســاز  و 
ــر  ــو وزی ــک پمپی ــان، مای ــکا و طالب ــرات امری ــم مذاک هفت

خارجــۀ امریــکا در یــک ســفر غیرمنتظــره وارد کابــل شــد 
و بــا رهبــران حکومــت وحــدت ملــی دیــدار کــرد. وزیــر 
ــا دو  ــدوار اســت ت ــکا امی ــکا گفــت کــه امری خارجــۀ امری
مــاه دیگــر بــه یــک توافــق صلــح بــا گــروه طالبــان دســت 

ــد. یاب
ــتان و  ــکا از افغانس ــی امری ــای نظام ــدن نیروه ــرون ش بی
تضمیــن تهدیــد نشــدن امریــکا و متحدانــش از افغانســتان 

در صــورت بیــرون شــدن ایــن نیروهــا از افغانســتان، محــور 
ــا را  ــان و امریکایی ه ــده گان طالب ــوی نماین ــی گفت وگ اصل
ــا  ــد ت ــا می خواهن ــان از امریکایی ه ــد. طالب ــکیل می ده تش
ــا از  ــل، امریکایی ه ــوند و در مقاب ــرون ش ــتان بی از افغانس
ــکا  ــروج امری ــس از خ ــه پ ــد ک ــن می خوان ــان تضمی طالب
از افغانســتان، امریــکا و متحــدان ایــن کشــور از افغانســتان 

تهدیــد نشــوند.

امریکا به دنبال منافع خود است
شــماری از ســناتوران نیــز بــه ایــن باورانــد کــه امریکایی هــا 
ــع  ــن مناف ــال تأمی ــه دنب ــان ب ــا طالب در گفت وگوهای شــان ب

خــود انــد. ســناتوران در نشســت دیروزشــان از حکومــت 
ــردم  ــع م ــد و مناف ــته باش ــل داش ــکار عم ــا ابت ــتند ت خواس
افغانســتان را تأمیــن کنــد. او اظهــار داشــت کــه از نشســت 

ــدارد. ــر ن ــی« حکومــت افغانســتان خب آتــی »بین االفغان
ــت  ــر نیس ــا حاض ــل زاد حت ــه خلی ــد ک ــناتوران می گوین س
جزئیــات گفت وگوهایــش بــا طالبــان را بــا حکومــت 
ــاون  ــار، مع ــم ایزدی ــذارد. محمدعل ــان بگ ــتان در می افغانس
ــرون  ــه سیاســت مداران بی ــت ک ــس گف ــن مجل نخســت ای
ــل  ــوند و در مقاب ــکار ش ــت هم ــا دول ــد ب ــت بای از حکوم
سرنوشــت مــردم افغانســتان بــا ابتــکار عمــل و حساســیت 

ــد. بیشــتر عمــل کنن
ــه  ــد ک ــنا می گوی ــس س ــر مجل ــو دیگ ــی، عض ــی زابل زلم
ــتان  ــا افغانس ــح، ب ــرات صل ــألۀ مذاک ــا در مس امریکایی ه
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــزود ک ــی اف ــای زابل ــت. آق ــادق نیس ص
ــره  ــۀ مذاک ــه بهان ــن کشــور ب ــپ ای ــد ترام ــارات دونال اظه
بــا طالبــان، در پــی ادامــۀ جنــگ اســتخباراتی خــود اســت.
دیروزشــان  نشســت  در  ســناتوران  از  دیگــر  برخــی 
گفت وگــو  بــرای  سیاســی  اجمــاع  شــکل گیری  بــه 
بــا طالبــان ســخن زدنــد و گفتنــد کــه بایــد رشــتۀ 
اصلــی گفت وگوهــای صلــح بــه دســت حکومــت و 
حکومــت  از  آنــان  باشــد.  افغانســتان  سیاســت مدران 
ــی« کــه در  ــا جلــو نشســت های »بین االفغان ــا ی خواســتند ت
آن حکومــت حضــور نمی داشــته باشــد را بگیــرد و یــا هــم 

ــرد. ــت گی ــه دس ــح را ب ــألۀ صل ــل در مس ــکار عم ابت

»امارت طالبانی نمی خواهیم و انتقام می گیریم«
جنــرال عبدالرشــید دوســتم، معــاون نخســت ریاســت 
ــا رییــس اجرایــی در  حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار ب
والیــت فاریــاب گفتــه اســت کــه مــردم افغانســتان امــارت 
خواهــان  نشســت  ایــن  در  او  نمی خواهنــد.  طالبانــی 
انتقام گیــری از طالبــان شــده اســت. آقــای دوســتم امریــکا، 
ــرار  پاکســتان، روســیه و عربســتان ســعودی را مخاطــب ق
داده و گفتــه اســت، ایــن کشــورها بایــد بداننــد کــه طالبــان 

را شکســت می دهیــم.
ــه اســت  ــان گفت ــت همچن ــس حکوم ــاون نخســت ریی مع
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــت نمی آی ــه دس ــی« ب ــا »گدای ــح ب ــه صل ک
ــزار  ــح برگ ــارۀ صل ــه درب ــت های ک ــای نشس او: »وعده ه
می شــود، دروغیــن اســت«. جنــرال دوســتم در حالــی 
کــه از نامــزد مشــخصی نــام نمی بــرد، امــا می گویــد 
ــه  ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی از نام ــه برخ ک
گونــۀ پنهانــی بــه کارزارهــای انتخاباتــی می پردازنــد. 
دوســتم تصریــح کــرده اســت کــه او بــه صــورت آشــکار 

ــد. ــت کن ــاص حمای ــم خ ــک تی ــد از ی می خواه
معــاون نخســت ریاســت حکومــت وحــدت ملــی در 
حالــی از انتقام گیــری از طالبــان ســخن می گویــد کــه 
ــه دفتــرش نرفتــه اســت.  بیــش از یــک ســال اســت کــه ب
ــم در  ــا ه ــل و ی ــه اش در کاب ــا در خان ــدت ی ــن م او در ای
والیــت فاریــاب حضــور داشــته اســت و کارهــای سیاســی 

ــت. ــداده اس ــام ن ــی انج و حکومت

ی... یان درجه بند سود  و  ز
ــش  ــان داشــت، معلم های ــود. خشــونت در آن جری ــی ب ــدان خوب ــه چن ن

ــد. ــر بودن ــی غیرحاض ــم گه گاه ــوزان آن ه ــد و دانش آم ــوان بودن نات
رین هالیــد فیشــر مدیــر ایــن مکتــب می گویــد: »قبــًا اتفاقــات زندهگــِی 
ــر  ــوزان ب ــی دانش آم ــب در زنده گ ــرون از مکت ــایل بی ــی و مس خصوص

همــه چیــز غالــب بــود و معلم هــا فقــط ســعی... 
ــرل  ــتند کنت ــوا داش ــم دع ــا ه ــه ب ــی را ک ــای مختلف ــد گروه ه می کردن

ــد«. کنن
ــا  ــاری امض ــن توم ــرانجام والدی ــود، س ــم ب ــدی حاک ــی ب ــرایط خیل ش
ــیار  ــه بس ــت ک ــکل گرف ــی ش ــد. ایده ی ــر کنن ــاع را بهت ــا اوض ــد ت کردن
ــی  ــی یک ــب قدیم ــا مکت ــایه ب ــب همس ــدم اول، مکت ــود. در ق ــق ب موف
ــت.  ــع شــکل گرف ــب جام ــک مکت ــا شــد و ی ــازه بن شــد. ســاختمانی ت
مــددکاران اجتماعــی، بیشــتر بــا دانش آمــوزان کار کردنــد و رابطــه معلــم 

ــو ســاخته شــد. ــم از ن و شــاگردی ه
ــک تحــول  ــد: »ی ــاره می گوی ــن ب ــددکار اجتماعــی در ای ــدو بنکــه، م گی
ــه  ــک موسس ــه ی ــد ب ــته ش ــود بس ــک ب ــه نزدی ــی ک ــود. مکتب ــل ب کام
ــد و  ــازه ای را در آن امتحــان می کنن ــه هــر کار ت ــل شــد ک برجســته تبدی

ــد«. ــترک کار می کنن ــدف مش ــک ه ــرای ی ــراد ب ــه اف هم
ــن  ــارم از والدی ــه مشــکلی اساســی اســت. ســه چه ــن محل ــر ای ــا فق ام
حتــا نمی تواننــد ســال 1۰۰ یــورو بــرای تهیــه کتاب هــای درســی 

ــد:  ــا می گوی ــارۀ معلم ه ــب در ب ــر مکت ــد. مدی ــه کنن ــان هزین بچه های ش
ــک  ــه کار در ی ــروژه ب ــن پ ــه ای ــه ب ــم ک ــتخدام کردی ــی اس »معلم های
ــد  ــم عاقمن ــا می کنی ــه اینج ــی ک ــوِع کار همگان ــترک و ن ــاختمان مش س

ــد«. بودن
هشــتاد درصــد از معلم هــا جدیــد انــد و اِرکان کاراکایــا یکــی از آنهاســت. 
او اصــًا اهــل جنــوب آلمــان اســت، جایــی کــه حقــوق معلم هــا بیشــتر و 
ــه  ــن مســاله ک ــد: »ای ــر اســت. او می گوی ــم کم ت ــب ه فشــار کاری مکات
آنهــا همــه چیــز را )در ایــن مکتــب( عــوض کرده انــد بــرای مــن تعییــن 
کننــده بــود. در جنــوب، بیشــتر مکاتــب هیــچ تغییــری را نمی پذیرنــد و 

همــان شــیوه قدیمــی را تکــرار می کننــد«.
ــه کار  ــف اش ب ــی را در صن ــن گروه درمان ــم نوی ــد مفاهی ارکان می توان
بگیــرد و حتــا رفتــار اجتماعــی شــاگرداِن خاصــی را بهتــر کنــد. از آموزش 
ــان را  ــف  خودش ــد صن ــا می توانن ــودکان حت ــت. ک ــری نیس ــنتی خب س

رنــگ کننــد.
حضــور معلم هــای تــازه باعــث رویکردهــای نــو بــه دانش آمــوزان شــده 
اســت. هــر معلــم مســوول یــک گــروه ســنی اســت، کاری کــه اعتمــاد 
ــا، یکــی از شــاگردان  ــد. یاســیم لیوم و صمیمیــت بیشــتری ایجــاد می کن
ــور  ــد چط ــه می دانن ــم ک ــی داری ــان تازه ی ــد: »معلم ــب می گوی ــن مکت ای
نظرشــان را اعمــال کننــد. مهربان تــر هــم هســتند امــا بچه هــا حرف شــان 

را خیلــی بیشــتر از قبــل گــوش می کننــد«.
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طالبان برای امتیاز گیری در مذاکرات... 
افتــاده اســت، بنابــر ادعــای آقــای اندرابــی، گــروه طالبــان هــم اکنــون در ســربازگیری بــه 

شــدت دچــار مشــکل شــده اســت.
ــدی  ــس از شکســت و ناامی ــان پ ــروه طالب ــه گ ــرد ک ــح ک ــه تصری سرپرســت وزارت داخل
در میــدان جنــگ، کشــتار غیــر نظامیــان به ویــژه کــودکان را پیشــه کــرده از ایــن طریــق در 

تــاش اســت در رونــد صلــح موقــف بهتــر کســب کنــد.
ــی  ــه زخم ــه ب ــل ک ــی در کاب ــر نظام ــل غی ــک مح ــر ی ــان ب ــش طالب ــه دو روز پی او، حمل
ــه روز  ــرد؛ در حمل ــاد ک ــا ی ــن تاش ه ــه ای ــد را از جمل ــوز ش ــودک دانش آم ــدن 5۰ ک ش
ــی شــهر  ــار در مربوطــات حــوزه شــانزدهم امنیت ــه شــهرک گلبه ــان ب ــروه طالب دوشــنبه گ

ــن دیگــر زخمــی شــدند. ــر شــهید و 11۶ ت ــل، دســتکم ۶ نف کاب
آقــای اندرابــی تأکیــد کــرد کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور بــرای شکســت دادن پــان 
ــه و از  ــت گرفت ــر روی دس ــای موث ــز پان ه ــان نی ــر نظامی ــتار غی ــان در کش ــی طالب عملیات

بــروز حمــات علیــه غیــر نظامیــان جلوگیــری خواهــد کــرد.
بــه گفتــۀ او، فشــارها بــر گــروه طالبــان تــا زمانــی دوام خواهــد یافــت کــه جــز تــن دادن 
ــن گــروه  ــه ای ــردم افغانســتان راهــی ب ــون اساســی و ارزش هــای اساســی م ــح، قان ــه صل ب

باقــی نمانــد.
ــای  ــلح در والیت ه ــان مس ــی و طالب ــای امنیت ــن نیروه ــری بی ــدید درگی ــا تش ــان ب همزم
مختلــف کشــور، هفتمیــن دور گفت وگوهــای صلــح نماینــده خــاص امریــکا و طالبــان نیــز 
در قطــر وارد چهارمیــن روز شــده اســت؛ امیــد مــی رود در ایــن دور گفت وگوهــا توافقاتــی 

بیــن دو طــرف صــورت گیــرد.

تـرامپ از فـردای خـروج امریـکا از افغـانستان ابـراز نگـرانـی کـرد
آگـاهـان:

امریکا در تالش ایجاد نظامی شبیه عربستان در افغانستان است



در خیلــی از جاهــای جهــان، رتبــۀ مکاتــب براســاِس نتایــِج 
پنج ســال  در  می شــود.  تعییــن  ملــی  درســی  آزمون هــای 
ــاس  ــر اس ــب را ب ــدی مکات ــگال رتبه بن ــانه های پرت ــته، رس گذش
ــا،  ــد. ام ــر کرده ان ــور منتش ــن کش ــوزش ای ــاِت وزارت آم اطاع
ــاس  ــر اس ــا ب ــب را تنه ــت مکات ــت نیس ــد درس ــدان می گوین منتق
مکاتــب  کــرد.  رتبه بنــدی  ملــی  درســی  آزمون هــای  نتیجــه 
ــًا  ــا واقع ــا آی ــا را داشــته اند، ام ــن رتبه ه خصوصــی همیشــه باالتری
ــه  ــن روســت ک ــان از ای ــا از برتری ش ــتند؟ ی ــب هس ــن مکات بهتری
ــاگردی  ــه ش ــاز را ب ــای ممت ــی از خانواده ه ــش آموزان ــه دان همیش

می پذیرنــد؟
ــه  ــر روز صبحان ــا ه ــادرِ کاترین ــوز، کارال، م ــزارش یورونی ــه گ ب
ــا  ــه مکتــب می رســاند. ب ــد و بعــد او را ب ــاده می کن ــرش را آم دخت
وجــود این کــه مکتــب »ســرچو« در یکــی از محــات پــر درد ســِر 
شــهر پورتــو پرتــگال قــرار دارد و رتبــه ملــی اش هــم بســیار پاییــن 
ــرده  ــاب ک ــرش انتخ ــرای دخت ــب را ب ــن مکت ــا کارال، ای ــت ام اس
ــن  ــم ای ــتم. مه ــب نیس ــه مکت ــران رتب ــد: »نگ ــت. کارال می گوی اس
ــی دارد، پیشــرفت تحصیلــی دارد و  اســت کــه دختــرم حــس خوب

در خانــه درس می خوانــد«.
کاتارینــا کــه دختــر کوچــک کارالســت در مکتــب، »علــوم 
فنــاوری« می خوانــد و صنــف دهــم اســت. او بورســیه یی دارد کــه 
ــب  ــن مکت ــا در ای ــد. کاتارین ــم بخوان ــیقی ه ــا آن موس ــد ب می توان
ــه درســی بلکــه  ــه از برنام ــد مشــکل ن خوشــحال اســت و می گوی
ــا  ــد: »خیلی ه ــت. او می گوی ــوزان اس ــِی دانش آم ــی انگیزهگ از ب
درس نمی خواننــد، زحمتــی نمی کشــند، امــا بعضی هــا نمــراِت 
ــری و  ــب، انجنی ــا ط ــد ت ــگاه می رون ــه دانش ــد و ب ــی می گیرن خوب

ــد«. ــوق بخوانن حق
ابتدایــی، بی انگیزه گــی  ایــن مکتــب  مانویــل اولیویــرا مدیــر 
دانش آمــوزان را نتیجــه فقــر و بیــکاری خانواده هایــی می دانــد 
ــه  ــد اســت ک ــن معتق ــد و بنابرای ــی نمی دهن ــل بهای ــه تحصی ــه ب ک

رتبه بنــدی ملــی مکاتــب بی معناســت.
ــت،  ــده گرف ــی را نادی ــدی دولت ــوان رتبه بن ــد: »نمی ت ــی گوی او م
ــوی  ــش از س ــر موفقیت ــا به خاط ــب م ــال مکت ــر ح ــه ه ــون ب چ
دولــت حمایــت می شــود، امــا بــا ایــن وجــود، نمی توانیــم 
ــی،  ــب خصوص ــوردِ مکات ــًا در م ــم. مث ــم بکنی ــا ه ــه نابج مقایس
ــوزان و  ــا دانش آم ــون آنه ــت، چ ــری اس ــز دیگ ــاله در کل چی مس
ــی  ــه آموزش ــد و برنام ــاب می کنن ــان انتخ ــان را خودش معلم های ش

ــد«. ــوص دارن مخص
مکتــب دیگــری در یکــی از شــیک ترین محــاِت پورتــو، در صــدرِ 
ــر ایــن  ــا، مدی ــرزا نوگری ــا ت رتبه بنــدی مکاتــب جــا دارد. امــا ماری
مکتــب خصوصــی هــم بــا برنامــه رتبه بنــدِی مکاتــب کــه رســانه ها 
ــدان  ــد چن ــر می کنن ــوزش منتش ــات وزارِت آم ــاس اطاع ــر اس ب
موافــق نیســت. او معتقــد اســت کــه ایــن مکتــب رهبــران آینــده را 
ــی فقــط  ــه نیســت کــه ارزیاب ــد: »منصفان ــد و می گوی تربیــت می کن
ــای بســیار  ــوزان توانایی ه ــارِ درســی باشــد، چــون دانش آم ــا معی ب
ــا معیــار درســی بیــن مکاتــب معمولــی  ــد. مقایســه ب متنوعــی دارن
ــع  ــت. در واق ــه نیس ــن منصفان ــر م ــه نظ ــی ب ــب خصوص و مکات
مکاتــب خصوصــی مثــل مکتــب مــا از شــرایط ویــژه بهره مندنــد«.
ایــن مکتــب خصوصــی، یــک شــیوه آموزشــی جامــع و مخصــوص 
بــرای هــر فــرد دارد کــه شــامل فعالیت هــای متفرقــه و برنامه هــای 
داوطلبانــه می شــود. دانش آمــوزان معتقدانــد پرداخــت هزینــه  
ــده اســت.  ــرای آین ــی ب ــرمایه گذاری مطمین ــب س ــن مکت ــاالی ای ب
ــوزان اســت در پاســخ  ــن دانش آم ــه یکــی از ای ــیلوا ک ــا س کارولین
این کــه آیــا تحصیــل در ایــن مکتــب ارزش هزینــه آن را دارد 
ــد شــخصیتم  ــن کمــک می کن ــه م ــًا، چــون ب ــه، قطع ــد: »بل می گوی
رشــد کنــد و همــۀ این هــا در آینــده درهایــی را بــه روی مــن بــاز 
ــم  ــه روی ــدم ب ــادی درس می خوان ــب ع ــر در مکت ــه اگ ــد ک می کن

ــد«. ــاز نمی ش ب
یکــی از محــات فقیرنشــین در شــهر برلیــن آلمــان، به نــام 
ــی مکتــب شــبانه  ــی اســت کــه زمان ــان مکتب »گروپیوشــتات«، میزب
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آزمایــش  امــا  میلگــرام.  آزمایش هــای  از  ایــن 
ــال  ــان س ــه؟ از هم ــتنفورد چ ــدان اس ــر زن هولناک ت
ــدان  ــش زن ــی آزمای ــفارش بی .بی .س ــه س ــه ب 2002 ک
ــار  ــت رفت ــه عل ــم ک ــدس می زدی ــم، ح ــام دادی را انج
زندان بانــان آزمایــش اســتنفورد هــم چیــزی غیــر 
ــش  ــت. در آزمای ــوده اس ــی ب ــِی آدم ــت واقع از ماهی
ــه کاری ترغیــب نکردیــم  ــان را ب ســال 2002، زندان بان
ــل  ــن توجیهــی، مای ــاب چنی ــوم شــد کــه در غی و معل
ــه طــوری کــه  ــه اِعمــال قــدرت نیســتند، ب ــا قــادر ب ی
ــر  ــد و ب ــاال را پیــدا کردن در نهایــت زندانیــان دســِت ب

ــدند. ــلط ش ــاع مس اوض
ــارۀ آزمایــش اســتنفورد  ایــن امــر ســبب شــد کــه درب
ــی در  ــا  اطالعات ــا و آن ج ــم. این ج ــق کنی ــتر تحقی بیش
دســترس عمــوم بــود-از جملــه ویدیــوی توجیــه 
زندان بانــان از ســوی زیمباردو-کــه نشــان مــی داد 
ــه چنیــن  ــه  شــده آنهــا را ب شــاید بیــش از آن چــه گفت
اطالعــات  ایــن  امــا  کرده  انــد.  ترغیــب  رفتــاری 
ــی  ــدارک کاف ــواهد و م ــود. ش ــده ب ــدود و پراکن مح
بــرای بــه چالــش کشــیدن ادعــای زیمبــاردو مبنــی بــر 
ــت او  ــود نداشــت، و روای ــا وج ــری« آدم ه »انطباق پذی
همچنــان روایــت غالــب در متــون درســِی روان شناســی 

ــت. اس
بعــد از ســال 2011 اوضــاع عــوض شــد زیــرا زیمباردو 
ــه  ــود را ب ــق خ ــام تحقی ــواد خ ــرام م ــل میلگ ــم مث ه
ــگران، از  ــماری از پژوهش ــال ش ــپرد. پارس ــی س بایگان
جملــه تیبــو لــو تِکسیه-نویســندۀ کتــاب تاریــخ یــک 
دروغ )2018(-یافته هــای خــود را منتشــر کردنــد. 
معلــوم شــد کــه زیمبــاردو و همکارانــش بــا مداخله در 
آزمایــش بــر رفتــار زندان بانــان تأثیــر گذاشــته بودنــد. 
ــه  ــه ب ــد ک ــه بودن ــان گفت ــه زندان بان ــا ب ــه تنه ــا ن آنه
طــور ُکلــی خشــن باشــند بلکــه پیشــنهادات مبســوطی 
بــه آنهــا ارایــه داده بودنــد و روش هایــی بــرای تحقیــر 
زندانیــان بــه آنهــا آموختــه بودنــد )یکــی از زندان بانــان 
به نــام آنــدره ســرووینا گفتــه کــه »ایده هــای سادیســتِی 
خالقانــۀ بســیار خوبــی« را بــه او القــاء کــرده بودنــد(. 
زیمبــاردو و همکارانــش زندان بانانــی را کــه ایــن 
ــتند، تشــویق  ــه کار می بس ــا را ب ــنهادات و روش ه پیش
ــد  ــه همراهــی نمی کردن ــی ک ــا زندان بانان ــد. ام می کردن
ــا  ــد ت ــا فشــار می آوردن ــه آنه ــار می کشــیدند و ب را کن

ایــن روش هــا را بهتــر بــه کار بندنــد.
 

وحشی گرِی واقعی
حــاال شــاید وسوســه شــویم کــه ایــن تحقیــق را نادیده 
بگیریــم و تقریبــاً آن را از یــاد ببریــم. امــا چنیــن کاری 
اشــتباه خواهــد بــود. هنــوز مســألۀ مهمــی را توضیــح 
نداده ایــم. اطالعــات جدیــد دربــارۀ نحــوۀ انجــام 
ــر  ــت را تغیی ــن واقعی ــتنفورد ای ــدان اس ــش زن آزمای
نمی دهــد کــه رفتــار زندان بانــان بســیار بــد بــود. برخــی 
از آنــان واقعــاً زندانیــان را ســرکوب و تحقیــر کردنــد و 
دیگــر زندان بانــان هــم از ایــن کار جلوگیــری نکردنــد. 
درســت اســت کــه همــۀ زندان بانــان بــه وحشــی گری 
روی نیاوردنــد، امــا فرهنــگ خشــونت آمیز بــه ســرعت 
ــال و  ــرد. ح ــت نک ــا آن مخالف ــد و کســی ب ایجــاد ش
ــًا  ــای فاســد و خشــن دقیق ــر محیط ه ــم ب ــوای حاک ه

همیــن طــور اســت و واقعــاً بایــد ایــن را بفهمیــم.
عــالوه بــر ایــن، بــه کمــک بازبینــِی تحقیــق و 
ــه  ــم ک ــر بفهمی ــم بهت ــتنفورد می توانی ــای اس بایگانی ه
چــرا افــراد بــه شــرارت دســت می زننــد. حــدود 
ــرانجام  ــش، س ــن آزمای ــام ای ــس از انج ــرن پ ــم ق نی
ــل  ــارۀ عل ــل درب ــالع کام ــی و اط ــا آگاه ــم ب می توانی

ــوق  ــِی س ــاً چگونگ ــی گری و مخصوص ــوع وحش وق
ــم. ــث کنی ــوی آن، بح ــه س ــردم ب دادن م

ــان  ــه نش ــم ک ــی داری ــدارک متقن ــواهد و م ــاال ش ح
را  زندان بانــان  همکارانــش  و  زیمبــاردو  می دهــد 
ــا  ــند. ام ــن« باش ــه »خش ــد ک ــب کردن ــه و ترغی توجی
بایــد بفهمیــم کــه دقیقــاً چطــور ایــن کار را انجــام دادند 
ــوان  ــد ج ــتند چن ــی موارد-توانس ــور-در بعض و چط
معمولــی را بــه آدم هایــی وحشــی صفت تبدیــل کننــد.
ــی  ــود در بایگان ــدۀ موج ــات ضبط ش ــی از مکالم یک
بســیار آگاهی بخــش اســت. پس از شــنیدن ایــن مکالمه 
ــگران  ــی از آزمایش ــی )یک ــد جاف ــه دیوی ــم ک می فهمی
ــعی  ــرد( س ــازی می ک ــدان را ب ــس زن ــش ریی ــه نق ک
ــل  ــان بی می ــی از زندان بان ــارک )یک ــان م ــا ج ــرد ت ک
ــان  ــا زندانی ــد کــه ب ــه اِعمــال قــدرت( را متقاعــد کن ب
ــِی  ــا همدل ــید ت ــی کوش ــد. جاف ــار کن ــن تر رفت خش
مــارک را جلــب کند-بــه او گفــت کــه هــدف اصلــی 
عبــارت اســت از افشــای شــرایط وحشــیانۀ زندان هــای 
واقعــی و جلــب حمایــت بــرای انجــام اصالحــات در 
ــن  ــه ای ــت یابی ب ــرای دس ــت ب ــی گف ــا. جاف زندان ه
ــش  ــن آزمای ــد در ای ــان بای ــترک، زندان بان ــدف مش ه
شــرایط وحشــیانه یی ایجــاد کننــد. او بــه مــارک گفــت 
ــن هــدف  ــرد ای ــه پیش ب ــار خشــونت آمیزش ب کــه رفت
ــی،  ــر جاف ــه تعبی ــرد. ب ــد ک ــک خواه ــد کم ارزش من
پــس از انجــام ایــن تحقیــق »می توانیــم بــه همــه خبــر 
دهیــم کــه چــه کار کرده ایــم و بگوییــم »ببینیــد، وقتــی 
ــی  ــن اتفاق ــد چنی ــار کنن ــوری رفت ــن ط ــان ای زندان بان
می افتــد...« امــا بــرای ایــن کــه بتوانیــم چنیــن حرفــی 
بزنیــم بایــد [در ایــن آزمایــش] زندان بانانــی باشــند کــه 

ایــن طــور رفتــار کننــد.«
ــای  ــان روش ه ــه هم ــباهت چشــم گیری ب ــن کار ش ای
ــا  ــن روش ه ــتفادۀ میلگــرام دارد. میلگــرام ای ــورد اس م
در  شــرکت کننده  افــراد  تــا  می بــرد  کار  بــه  را 
ــردن شــوک الکتریکــی  ــه وارد ک ــات خــود را ب تحقیق
ــه  ــرام ب ــع، میلگ ــد. در واق ــد کن ــاگردها« متقاع ــه »ش ب
ــد.  ــل می ش ــا متوس ــواه آدم ه ــوب و ترقی خ ــۀ خ جنب
میلگــرام و زیمبــاردو از افــراد نمی خواســتند کــه در کار 
ــا دعــوت  ــد بلکــه از آنه ــدی شــرکت کنن ــا ب مضــر ی
ــا  ــا آنه ــد ب ــراً] ارزش من ــا در کاری [ظاه ــد ت می کردن
همــکاری کننــد )میلگــرام در یادداشــت های مربــوط بــه  
ــه  ــد ک ــرح می کن ــش را مط ــن پرس ــش ای آزمایش های
ــارۀ  ــات را پژوهــش درب ــن تحقیق ــر نیســت ای ــا بهت آی
»همــکاری« بدانــد و نــه »اطاعــت«(. معمــوالً می گوییــم 
ــه  ــات ب ــن تحقیق ــع در ای ــرکت کنندهگان مطی ــه ش ک
قربانیــان ناتــوان آســیب می رســاندند، امــا نبایــد از یــاد 
بــرد کــه خودشــان فکــر می کردنــد ســرگرم مشــارکت 
ــه  ــک ب ــش کم ــه هدف ــتند ک ــی هس ــش مهم در پژوه

دیگــران اســت.
 

تثلیث شیطانی
ــات  ــارۀ تحقیق ــود درب ــات موج ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
میلگــرام و آزمایــش زنــدان اســتنفورد، می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه تلقیــن یــا رهبــرِی فعــال، وحشــی گری را 
تســریع می کنــد زیــرا بــه جنبــۀ خاصــی از فــرد مطیــع 

ــود. ــل می ش متوس
ایــن نتیجه گیــری بــر فهــم مــا از قابلیــت انســان بــرای 
ــه  ــذارد. ب ــر می گ ــدت تأثی ــه ش ــانی ب ــار غیرانس رفت
جــای ایــن کــه مثــل قبــل آســیب رســاندن را ویژهگــِی 
ذاتــِی انســان بدانیــم، بایــد بــر قابلیــت ســوق دادن-یــا 
ســوق داده شــدن-به ســوی شــر تمرکــز کنیــم. پیشــتر 
ــه  ــی« ب ــور طبیع ــه ط ــی »ب ــه همگ ــم ک ــر می کردی فک

ــم،  ــش داری ــا گرای ــر گروه ه ــه دیگ ــش داوری علی پی
گرایشــی کــه ســبب می شــود هــر منازعه یــی را 
ناشــی از »خصومت هــای دیریــن« بدانیــم و فکــر کنیــم 
ــای  ــات نقش ه ــن منازع ــته در ای ــردم ناخواس ــه م ک
خطرناکــی بــازی می کننــد. امــا چنیــن تحلیلــی نقــش 
رهبــران در تحقیــر دیگــران، سوءاســتفاده از اختالفــات 
قدیمــی یــا تحمیــل نقــش را نادیــده می گیــرد. در واقع، 
ــن،  ــرد. بنابرای ــیج ک ــد بس ــی را بای ــی گرِی جمع وحش
ــا آن عبــارت اســت  ــرای مقابلــه ب اولیــن گام عملــی ب
از شناســایِی »بســیج کنندهگان« و ســپس واداشــتن آنهــا 
ــال  ــال اعم ــوولیت پذیری در قب ــخ گویی و مس ــه پاس ب

خــود.
ــای  ــم آدم ه ــه بفهمی ــن ک ــرای ای ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
ــادی  ــیوه هایی غیرع ــه ش ــد ب ــور می توانن ــادی چط ع
بــه دیگــران آســیب برســانند بایــد از منظــر خــود آنهــا 
بــه ایــن امــر نــگاه کنیــم. یکــی از مطمین تریــن راه هــا 
ــه شــرارت ایــن اســت کــه  ــرای ســوق دادن مــردم ب ب
ــام  ــی انج ــد کارِ خوب ــه دارن ــم ک ــد کنی ــا را متقاع آنه
ــت  ــران رذیل ــه ناظ ــی ک ــیاری از کارهای ــد. بس می دهن
ــه  ــد ک ــت ُرخ می ده ــن عل ــه ای ــا ب ــمارند تنه می ش
ایــن  می پندارنــد.  فضیلــت  را  آنهــا  عامالن شــان 
ــانۀ  ــاب دوراندیش ــز در کت ــا کون ــرف کلودی ــان ح هم
وجــدان نــازی )2003( اســت. موفقیــت هیتلــر ناشــی 
از ایــن بــود کــه توانســت سیاســت هایش را پرو ژه یــی 
ــه  ــرد ک ــن وانمــود می ک ــد. او چنی ــوه ده ــی جل اخالق
می خواهــد در برابــر دشــمنی به نــام یهودیــان، طهــارت 
و پاک دامنــی ِ آلمانی هــا را بــه آنهــا بازگردانــد. اســتالین 
ــن  ــه همی ــود ب ــای خ ــه جنایت ه ــرای توجی ــم ب ه
ــر  ــودی در براب ــِت خ ــروه بافضیل ــاع از گ ــق دف منط
ــروز هــم داعــش و  ــی متوســل شــد. ام دشــمنان خیال
ــه  ــرای توجی ــق ب ــن منط ــت ها از همی ــر تروریس دیگ
خشــونت اســتفاده می کننــد؛ بــرای مثــال، رابــرت بائـِـرز 
در توجیــه حملــۀ وحشــیانۀ اخیــر خــود بــه کنیســه یی 

ــه ایــن منطــق متوســل شــد. در پیتســبورگ ب
وقتــی بگوییــم »مــا« بــه طــور منحصــر  به فــردی 
ــد،  ــر انداخته ان ــه خط ــا را ب ــا« م ــم و »آنه بافضیلت ای
ــوه  ــت جل ــظ فضیل ــری را حف ــودِی دیگ ــوان ناب می ت
ــه کــرد. پیــش از  ــج و توجی ــن کاری را تروی داد و چنی
ایــن اغلــب می گفتنــد یافته هــای میلگــرام و زیمبــاردو 
مرتکــب  می تواننــد  مــردم  کــه  می دهــد  نشــان 
جنایت هــای فجیــع شــوند چــون مثــل مــردۀ متحــرک، 
بی فکــر و بی مالحظــه صرفــاً دســتورات مافــوق را 
انجــام می دهنــد یــا انتظــارات مربــوط بــه نقــِش خــود 
ــل قدیمــی یکــی  ــن تحلی ــا ای ــد. ام ــرآورده می کنن را ب
ــده  از ویژهگی هــای روان شــناختِی مهــم انســان را نادی
ــا  ــالن جنایت ه ــوارد، عام ــیاری از م ــرد. در بس می گی
تنهــا بــه ایــن علــت مرتکــب چنیــن فجایعی می شــوند 
ــدف  ــق ه ــه تحق ــد ب ــه دارن ــد ک ــر می کنن ــون فک چ
واالتــری یــاری می رســانند. در واقــع، هــر گونــه 
ــرای فــدا کــردن همــه چیــز  فراخــواِن گوش خــراش ب
در پــای هدفــی مهــم، خــواه جنــگ یــا پیشــبرد علــم، را 

بایــد نوعــی زنــگ خطــر دانســت.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــوان گف ــار می ت ــه اختص ب
بــرای مقابلــه بــا وحشــی گری از قــوای فکــرِی خــود به 
درســتی اســتفاده نکرده ایــم. بــه نظــر مــا وحشــی گری 
ــار خــود نیســت.  ــای رفت ناشــی از ناآگاهــی از پیامده
رهبــری و توســل فعــال بــه هویــت، توجیــه رفتــار بــد 
ــر، و  ــی واالت ــق هدف ــرای تحق ــوان وســیله یی ب ــه عن ب
تجلیــل از گــروهِ خــودی همــان تثلیث نامقدســی اســت 

کــه مــا را بــه ورطــۀ نابــودی می کشــانَد.

تب ی مکا یان درجه بند سود  و  ز

فرنازسیفی/برگردان:عرفانثابتی-/-/-/-/-/-/-/-بخشدوموپایانی

قـربانـی را سـرزنـش مـی کنیـم؟
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شــفاخانه حــوزوی غزنــی از تمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا 
در پروســه داوطلبــی تعــداد 1۰1 قلــم ادویــه جــات،198 مــواد مصرفــی و البراتــواری 
و)1( قلــم گاز اکســیجن طبــی اشــتراک نمــوده و نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربــوط 
ــق  ــرطنامه و طب ــدرج ش ــرایط من ــق ش ــش را مطاب ــای خوی ــر ه ــت اورده آف را بدس
ــی 21 روز  ــان ال ــر اع ــخ نش ــته از تاری ــور سربس ــدارکات ط ــل ت ــون وطرزالعم قان
ــه  ــل از ظهرب ــه قب ــاعت 9:۰۰ بج ــد 1398س ــورخ 2 اس ــنبه م ــه ش ــی روزس تقویم
تریننــگ ســنتر ریاســت صحــت عامــه غزنــی ارایــه نماینــد . آفــر هــای دیــر رســیده 

ــل پذیــرش نمــی باشــد. و انترنیتــی قاب
تضمیــن آفــر بــه صــورت پــول نقــد ، ضمانــت خــط بانکــی اصلــی 1۰1قلــم ادویــه 
جــات مبلــغ  29۰,۰۰۰ دوصــدو نــود هــزار افغانــی ، تعــداد 198 قلــم مــواد مصرفــی 
ــم گاز اکســیجن  ــی و 1 قل ــه صــد هزارافغان ــغ  3۰۰,۰۰۰ س ــواری مبل ــواد البرات و م
طبــی مبلــغ 2۰۰,۰۰۰ افغانــی  بــوده و جلســه آفــر گشــائی بروزســه شــنبه مــورخ 2 
اســد1398 ســاعت 1۰:۰۰ بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون کنفرانــس ریاســت صحــت 

عامــه غزنــی  تدویــر میگــردد افــر هــای دیــر رســیده و انترنتــی پذیرفتــه نمیشــود.
آدرس هائیکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند:

ــاس :  ــماره تم ــی ش ــهر غزن ــی ش ــه غزن ــت عام ــت صح ــنتر ریاس ــگ س 1. ترینن
۰793۶۰5۰۰2 و   ۰7931817۶9

شــماره  کابــل  عامــه  وزارت صحــت   - هــا  شــفاخانه  اصاحــات  پــروژه   .2
 ۰7۰۰892888 تمــاس:

ــأت  ــات هی ــومین روز انتخاب ــس در س ــده گان مجل نماین
اداری خــود موفــق شــدند معــاون اول و دوم هیــات اداری 

ــد. ــس را انتخــاب کنن مجل
مرحلــۀ دوم انتخابــات اعضــای هیــأت اداری مجلــس 
ــا  ــار ب ــان ی ــه امیرخ ــه در نتیج ــد ک ــزار ش ــروز برگ دی
کســب 131 رأی تاییــد بــه عنــوان معــاون اول و احمدشــاه 
رمضــان بــا کســب 119 رأی تاییــد بــه عنــوان معــاون دوم 

ــدند. ــاب ش ــس انتخ مجل
ــاون دوم  ــوان مع ــه عن ــز ب ــن نی ــش از ای ــار پی ــای ی آق

ــت. ــرده اس ــه ک ــس ایفــای وظیف مجل
ــق رأی  ــده از ح ــس 236 نماین ــروز مجل ــات دی در انتخاب
ــده  ــرای برن ــزد ب ــر نام ــد و ه ــرده بودن ــتفاده ک ــود اس خ

ــتند. ــاز داش ــد نی ــه 119 رای تایی ــدن ب ش
ــت  ــات نیاب ــار در انتخاب ــای ی ــب آق ــاش رقی ــداهلل بت محم
اول بــود کــه بــا کســب 50 رأی تاییــد نتوانســت بــه ایــن 
ــات نیابــت اول 9 رای ســفید 46  کرســی برســد. در انتخاب

ــود. ــده گان اســتفاده شــده ب رأی باطــل از ســوی نماین
در انتخابــات معاونیــت دوم نیــز احمــد شــاه رمضــان 
ــد  ــا اخــذ 119 رأی تایی ــدۀ مــردم بلــخ در مجلــس ب نماین
معــاون دوم مجلــس شــد؛ ولــی ســیداحمد ســیالب بــا 64 

ــد. ــن کرســی دســت یاب ــه ای ــد نتوانســت ب رای تایی
میررحمــان رحمانــی رییــس مجلــس نیــز موافقیــت آقــای 
یــار و رمضــان را در پســت های معاونیــت اول و دوم 

ــت. ــک گف تبری

ــام  ــم خدیجــه اله ــس ه ــات پســت منشــی مجل در انتخاب
52 رأی تاییــد، عبدالقــادر قالتــوال 77 رأی تاییــد و ســید 
طاهــا صــادق 76 رأی تاییــد بــه دســت آوردنــد؛ امــا هیــچ 

کــدام نتوانســتند بــه ایــن کرســی دســت یابنــد.
ــفید و 17  ــم 14 رأی س ــس ه ــی مجل ــات منش در انتخاب
رأی باطــل از ســوی نماینــده گان اســتفاده شــده بــود. دور 
دوم مرحلــه دوم انتخابــات منشــی میــان آقــای قالتــوال و 

صــادق امــروز برگــزار خواهــد شــد.
ــنگین 36 رأی  ــه س ــم ذکی ــی ه ــت منش ــات نیاب در انتخاب
ــی  ــر عثمان ــد، عبدالبصی ــی 46 رأی تایی ــه زک ــد، نظیف تایی
45 رأی تاییــد و نعمــت اهلل کریــاب هــم 70 رأی تاییــد بــه 
دســت آوردنــد؛ امــا هیــچ کــدام نتوانســتند پســت نیابــت 

ــد. منشــی را از آن خــود کنن
در ایــن انتخابــات 20 رأی باطــل و 19 رأی ســفید اســتفاده 
ــات نایــب منشــی  ــۀ دوم انتخاب ــود. دور دوم مرحل شــده ب
ــه در دور  ــاب ک ــت اهلل کری ــی و نعم ــه ذک ــان نظیف ــز می نی
اول بیشــترین آرای نماینــده گان را بــه خــود اختصــاص داده 

ــود. ــزار می ش ــد، برگ بودن
گفتنــی اســت کــه دیــروز ســومین روزی بــود کــه 
ــس را  ــأت اداری مجل ــای هی ــات اعض ــده گان انتخاب نماین
برگــزار کــرده بودنــد. در انتخابــات روزهــای گذشــته هیــچ 
کــدام از نامــزدان نتوانســته بودنــد آرای الزم را بــرای احراز 

ــد. ــت آورن ــه دس ــس ب ــأت اداری مجل ــت های هی پس

واکنـش  در  سـیف دچلدرن،  یـا  کـودکان  از  حمایـت  بین المللـی  سـازمان 
بـه حمـلG تروریسـتی دو روز پیـش در شـهر کابـل، از افغانسـتان بـه عنـوان 
»خطرناک تریـن« کشـور در جهـان بـرای کـودکان نام  بـرده می گوید کـه کودکان 

در ایـن کشـور هنوزهـم هزینـۀ دو دهـه جنـگ را می پردازنـد.
ایـن سـازمان در بیانیه یـی می گویـد کـه زخمـی شـدن بیـش از پنجـاه کـودک 

دانش آمـوز در انفجـار تروریسـتی در شـهر کابـل، نشـان می دهـد کـه کـودکان 
تاهنـوز هزینـۀ دو جنـگ و خشـونت در افغانسـتان را می پردازنـد.

سـیف دچلدرن می گویـد: »افغانسـتان یکـی از خطرناک کشـورها بـرای کودکان 
در جهـان اسـت. یافته هـای دفتـر بین المللـی حمایـه اطفـال نشـان می دهـد کـه 
8۰ درصـد از مرگ ومیـر کودکان در افغانسـتان در نتیجه ی اسـلحه های انفجاری 
اسـت. بـدن کودکان نسـبت بـه بزرگ سـاالن ضعیف تـر و مقاومت شـان پایین تر 
اسـت به خصـوص در قسـمت تختـه سـینه و سـر کـه باعـث معلولیـت و حتی 

مـرگ آنها می گـردد«.
ایـن نهـاد حامـی حقـوق کـودکان تاکیـد دارد کودکانـی کـه در معـرض خطـر 
دایمـی رنـج می برنـد.  افسـرده گی و اضطـراب  از  قـرار می گیرنـد،  انفجارهـا 
سـیف دچلدرن می گویـد: »ایـن کامـًا ناخوشـایند اسـت کـه کـودکان در روز 
عـادی در مکتـب بـا ایـن وضعیـت روبـه رو می شـوند، ایـن یکـی دیگـر از 

مثال هـای جنـگ اسـت کـه کـودکان را هـدف قـرار می دهـد«.
بـا این    حـال، سـیف دچلدرن می افزایـد کـه هم اکنـون ۴2۰ میلیـون کـودک در 
جهـان در مناطـق آسـیب پذیر و جنگـی زنده گـی می کننـد. بـه گفتـۀ ایـن نهـاد، 
حکومت هـا بایـد تـاش کننـد تـا جنـگ »بـاالی کـودکان« را متوقـف بسـازند.

سـیف دچلدرن از طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان نیـز خواسـته تـا در 
جریـان  فعالیت های شـان بـر محافظـت از کـودکان توجـه داشـته باشـند. ایـن 
نهـاد گفتـه نبایـد جنـگ و درگیـری مسـلحانه در نزدیکـی محاتی کـه کودکان 

بودوبـاش دارنـد، مثـل مکتـب، صـورت گیرد.

حکومتـي چارواکـي وايـي چـې پـه قطـر کـې د بیـن 

االفغـاين ناسـتې جزیـات ال تراوسـه لـه دوی رسه نه دي 

رشیـک شـوي.

پـه داسـې حـال کـې چـې د راتلونکـې اوونـۍ د شـنبې 

او یکشـنبې پـه ورځـو د قطـر په مرکـز دوحه کـې د قطر 

او جرمنـي پـه کوربتـوب بین االفغـاين ناسـته جوړېږي، 

چارواکـي وايـي چې لـه دوی رسه د دې ناسـتې جزیات 

نـه دي رشیک شـوي.

خـو د ولسـمرش ویانـد صدیق صدیقي د سـې شـنبې په 

ورځ پـه یوه خـري کنفرانس کـې هیله وښـوده چې دغه 

ناسـته او د نړیوالـې ټولنـې هلـې ځلې المـل يش چې د 

طالبانـو او افغـان حکومـت ترمنـځ بین االفغـاين خرې 

يش. پیل 

ده وویـل: مـوږ د دې ناسـتې د جزیاتـو پـه اړه معلومات 

نـه لـرو، کـوم افـراد او اشـخاص چـې دې ناسـتې تـه 

بلـل شـوي، طبعـًا د شـخيص ادرسـونو او اشـخاصو په 

توګـه برخـه اخيل، مـوږ د برخې اخیسـتونکو پـه اړه هم 

معلومـات نـه لـرو، خـو زمـوږ لپـاره مهمـه دا ده چـې د 

افغانسـتان د سـولې د پروسـې مالکیت د افغانانو په الس 

کـې دی.

کـه څه هم ښـاغلی صدیقـي د دغې ناسـتې د هدف او د 

ګډونوالـو پـه اړه معلومات ور نه کړل، خـو د راپورونو په 

اسـاس پـه دې ناسـته کې نـږدې ۶۰ تنه برخـه اخيل او د 

غونـډې اجنـډا به د ناسـتې په لومـړۍ ورځ ټاکل کېږي.

لـه دې وړانـدې د سـولې د شـورا ویانـد غفـور احمـد 

جاویـد ازادي راډيـو تـه ویـيل وو چـې کـه د حکومـت 

بایـد د  اسـتازي پـه دې ناسـته کـې برخـه اخـيل، نـو 

حکومتـي اسـتازو په توګه برخـه واخيل، نه د اشـخاصو 

توګه. پـه 

دا ناسـته چـې ټـاکل شـوې پـه قطـر کـې تـررسه يش، د 

برګهـاف بنسـټ لـه خـوا تنظیـم شـوې او د کوربتـوب 

چـارې يـې د جرمنـي او قطـر پـر غـاړه دي.

د افغانسـتان او پاکسـتان لپاره د جرمني ځانګړی استازی 

مارکـس پوتـزل وایـي، پـه قطر کـې بین االفغـاين خرې 

بـه پـه افغانسـتان کـې سـولې تـه د رسـېدو لپاره یـو مهم 

فرصـت وي او جرمنـي هیلـه مند دی چې دغـه خرې د 

جګـړې د ښـکېلو خواو ترمنـځ باور رامنځتـه کړي.

پـه هغـه اعالمیـه کـې چـې د ښـاغيل پوتـزل له خـوا نن 

خپـره شـوې، دا واضح شـوې چې په دې خـرو کې ټول 

ګډونـوال بـه پـه انفـرادي او برابره توګـه برخه اخيل.

طالبانوهـم له دې مخکې د افغانسـتان لـه حکومت رسه 

د مخامـخ خـرو پـه اړه تل پـه ورته دریځ ټینـګار کړې او 

ویـيل یـی دي چـې لـه افغـان چارواکـو رسه د حکومت 

د اسـتازو پـه توګـه نـه، بلکـې د عـادي افغانانو پـه توګه 

خـرې کوي.

خـو د نړیوالـو اړیکو کارپوه سـید خالد سـادات بیا وايي 

چـې د دغې ناسـتې پـه اړه لـه حکومـت رسه همغږي نه 

کـول بـه د دې غونډې په پایلـو ناوړه اغېـزې ولري.

د ده پـه خـره، د تېـرو ناسـتو پایلو ته په کتو چـې د افغان 

حکومـت اسـتازو په کـې برخه نـه لرله، فکـر کېږي چې 

دا ناسـته بـه هم نتیجـه ونه لري.

لـه دې وړانـدې هـم په قطـر کـې دا ډول یوه پالن شـوې 

غونـډه ظاهـرًا د ګډونوالـو د زیاتوايل له امله لغوه شـوه.

د افغانسـتان د سـولې د پروسـې لپاره د امریـکا ځانګړي 

اسـتازي زملـي خلیلـزاد چـې په دوحـه کـې د طالبانو له 

پـالوي رسه خـرې مـخ تـه وړي، پـرون پـه یـوه ټوېټري 

پیغـام کـې د دې خـرو هرکلـی کـړی او ویـيل یـې دي 

چـې دغـه خـرې د افغـان سـولې د پرمختګ لپـاره مهم 

ګام دی.

حکومت: یار و رمضان معاون اول و دوِم مجلس شدند

د قطـر د بیـن االفغـاين ناستـې 

جـزییات له مـونږ سـره رشیـک شـوي نـه دي

موضوع: اعالن تدارکات101 قلم ادویه ،198 قلم مواد مصرفی 
و مواد البراتواری طبی ، 1 قلم گاز اکسیجن طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی غزنی
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