
مجلس سنا از تصمیِم نام گذاری محلی در پاریس به نام  
احمدشاه مسعود، قهرمان ملی با تقدیر از سفیر فرانسه در کابل 

سپاس گذاری کرد.

ستایش از سفیر فرانسه در کابل
از جانب مجلس سنا

       حامیت مردم از    

       عادالنه سازی معاشات
          مردی از کوهستان؛  شهکار نامتام

ستایش  یک سوسیالیست از یک مجاهد

جمهوریت بدون جمهور ممکن است؟
شاخصۀ مهم جمهوریت، چرخشی بودن قدرت به خواست و ارادۀ مردم است

یکی از زشت ترین نوعِ دزدی، دزدیدن مطالب و آثار علمی، ادبی و فرهنگی است. به عنوان مثال اگر فردی بدون ذکر    

نام نویسنده به اسناد و دست آوردهای علمی دیگران نظر می اندازد و سعی می کند از زحامت و داشته های علمی، 

پژوهشی، هرنی یا ادبی دیگران استفاده کند و در آن نامی از صاحب اثر منی برد؛ مقوله ای شکل می گیرد که به نام 

رسقِت ادبی و فرهنگی یاد می گردد.

آثار هرنی، کمپوز آهنگ ها، طرح های علمی، مطالب ادبی، شخصیت های هرنی،  فرهنِگ تلخِ دزدیدن نوشته ها، 

فرهنگی و دانش مند توسط برخی از برادراِن سارق و دزد ما از چندی بدین سو به یغام گرفته می شود و هیچ نهادی ...
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دقیقاً چهل ویک سال پیش از امروز، رسبازان ارتش 

شوروی که در شام گاه ششم جدی سال 1358، 

به  1979میالدی  دسامرب  بیست وهفتم  با  برابر 

افغانستان تجاوز و وارد شهر کابل شده بودند. پس از 

9 سال و یک ماه و 19 روز، جنگ و اشغال در این 

رسزمین، در بیست وششم دلو ۱۳۶۷ یعنی سی ویک 

سال پیش، باتحمل هزینه های سنگین، افغانستان را 

ترک کرد. 

این تجاوز شوروی که انقالب اسالمی را در افغانستان 

پی انداخت، سبب دگرگونی های بنیادین فرهنگی 

قدرت  درعین حال،  و  شد  کشور  در  اجتامعی  و 

سیاسی را در نهایت از این دست به آن دست انتقال 

داد و نیز افغانستان را در مسیر جنگ های داخلی 

در  کشور  امروز  تا  که  داد  قرار  بعدی  تجاوزهای  و 

جنگ و مبارزه با تروریزم و افراط گرایی می سوزد و با 

حضور ایاالت متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی در این 

رسزمین، داستان خروج امریکا از افغانستان نیز ورود 

بـا مـا مـانـدگـار شـویـد!
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در بیرگ هییای پسیین...

سیرمیقیالیه

یادداشتخییبیرگزارش

میقیالیه

بیست وشش دلو و پیامدهای آن

از خروج شوروی تا 
دغدغۀ خروج امریکا

یافته های پژواک:
52 درصد خاک تحت کنرتل طالبان و 59 

درصد مردم، تحت کنرتل دولت

بنگاه خربی پژواک ظاهراً بر اساس رسوی که انجام   

اداده، به این نتیجه دست یافته است که ۵۲ درصد 

از  بیش  ولی  بوده  خاک کشور، تحت کنرتل طالبان 

۵۹ درصد مردم در مناطق تحت کنرتل دولت زنده گی 

می کنند.

رسپرست وزارت صحت عامه:  
تطبیق  واکسین کرونا در کشور 

پس از تائیدی سازمان صحی 
جهان آغاز خواهد شد
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رسقت فرهنگی و سکوت مسوولین
چرا قانون کاپی رایت عملی منی شود؟
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بن بست مذاکرات صلح؛
رسگردانی دولت و سیاحت طالبان
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از تصمیـِم  مجلـس سـنا   

در  محلـی  نام گـذاری 

احمدشـاه  نـام   بـه  پاریـس 

بـا  ملـی  قهرمـان  مسـعود، 

در  فرانسـه  سـفیر  از  تقدیـر 

کابل سپاسگذاری کرد.

اعضـای سـنا می گویـد که از 

تصمیم شـورای شهرپاریس، 

مکانـی  به خاطرنام گـذاری 

لـوح  نصـب  و  شـهر  آن  در 

یـاد بـود بـه نام شـهید احمد 

تـاالر  در  مسـعود،  شـاه 

کمیتـۀ روئسـای مجلس سـنا قدردانـی کرده و بـه پاس این 

عمل کـرد، بـه سـفیر فرانسـه در کابـل لـوح سـپاس اهـدا 

منـود.

ضمـن  سـنا،  مجلـس  اول  نایـب  ایزدیـار،  علـم  محمـد 

پاریـس،  شـهر  شـورای  تصمیـم  از  سـپاس  و  ارج گـذاری 

پیرامـون روابـط دوسـتانۀ تاریخی و فرهنگی میان دوکشـور 

صحبـت منـوده گفت: چنین تصمیمی از سـوی شـهرداری 

پاریـس ابعـاد برجسـتۀ مبـارزات خسـته گی ناپذیـر قهرمان 

ملـی کشـور را در مقابلـه بـا ارتـش رسخ شـوروی سـابق و 

مبـارزه بـا لشکرسـیاه طالـب و القاعـده متبارز می سـازد که 

هرکـدام این هـا در زمانش، تهدیـدات جدی علیه جهانیان، 

مـردم والیـت پـروان طـی گردهامیی هـای جداگانه ای   

از  شـهرچاریکار  و  سـالنگ  بگـرام،  ولسـوالی های  در 

موضع گیـری مجلـس، به خاطـر طـرح افزایـش معاشـات 

کارمندان دولت، ابراز سپاس و پشتیبانی کردند.

و  معلـامن  دولتـی،  کارمنـدان  گردهامیی هـا،  ایـن  در 

جوانـان اشـرتاک ورزیـده بودنـد، از طـرح هم سان سـازی 

و  گرفـت  صـورت  حامیـت  دولـت  کارمنـدان  معاشـات 

سـحرنانان بـه حامیـت شـان از موضـع پارملـان کشـور 

کردنـد.  تاکیـد 

در عیـن حـال، امـروز والیـت کاپیسـا نیـز شـاهد برگزاری 

برنامـۀ بزرگـی در ولسـوالی حصۀ اول کوهسـتان به خاطر 

حکومتـی  بـه  جمهوریـت  نظـاِم   

به وسـیلۀ  کـه  می شـود  گفتـه 

پادشـاه یـا امپراتـور اداره منی شـود. 

به عبارت دیگـر، رژیمـی کـه عمـالً یـا 

عمومـی  خواسـت  بـه  متکـی  اسـامً 

اسـت؛ یعنـی در طلـوع و غـروب آن، 

خواسـت و ارادۀ جمعی نقش داشـته 

باشد.

اصطـالح  عمومـاً  تاریخ نـگاران 

جمهوری را نخسـت در مورد حکومت 

قلع وقمـع  از  پـس  باسـتان  روم 

تارکویـن  اترواسـکان_  سـالطین 

امپراتـوری  تأسـیس  از  پیـش  و  هـا 

و  به کاربرده انـد  »اگوسـتین«  توسـط 

درعین حـال جمهوریـت بـه روزگار افالطـون برمی گـردد 

که تقریباً دو هزار و سـیصد و هشـتاد سال پیش از امروز 

کتاب مشـهورش را به این نام نوشـت؛ سـپس ارسـطو از 

مشـهوترین فالسـفۀ سیاسـی عـر یونـان باسـتان، در 

تقسـیم بندی نظام های سیاسـی، حکومت را به اشـکال 

پادشـاهی، آریستوکراسـی )نجیب زاده گان( و جمهوری 

تقسـیم کـرد و درایـن میـان نظـام جمهـوری را بهرتیـن 

شـکل حکومـت معرفـی منـود، اصـل و مایۀ خـوب بودن 

خلـق کـرده بودنـد. امروزهم بقایای دهشـت افگنی، جهان 

به ویـژه افغانسـتان را تهدیـد می کنـد کـه بایـد کشـورهای 

جهـان ومنطقـه بـرای مبـارزه بـا ایـن پدیـدۀ هـراس افگـن 

هرچـه مصمم تربسـیج گردنـد تابرشیـت از رش آنـان نجـات 

. یابند 

بـه سفیرفرانسـه،  لـوح سـپاس  اهـدای  بـا  ایزدیـار،  آقـای 

ازکمک هـای آن کشـور درچند دهۀ گذشـته یـادآوری منوده 

افـزود: اولیـن گروپ صحـی و خربنگاران بی مرز فرانسـه در 

دوران جهاد مردم افغانسـتان از سـوی فرانسه به افغانستان 

اعـزام گردیـده بـود کـه بـه معنـای ارج گـذاری از اندیشـه ها 

و کارنامه هـای قهرمان ملـی دانسـته می شـود و دررشایـط 

مناینـده گان  مجلـس  موقـف  از  حامیـت 

وکالی  از  برخـی  برنامـه  ایـن  در  بـود، 

مجلـس، مسـووالن اتحادیۀ ملـی کارگران 

اشـرتاک  جوانـان  و  معلـامن  کشـور، 

ورزیده بودند. اشـرتاک کننـده گان موقف 

بـه طـرح  را نسـبت  مناینـده گان مجلـس 

و  سـتایش  معاشـات،  سـازی  هم سـان 

کردنـد. حامیـت 

بـا ایـن حـال، گزارش هـا می رسـانند کـه 

پکتیـا،  غـور،  هلمنـد،  کابـل،  والیت هـای  باشـنده گان 

بغـالن و خوسـت، نیـز از طـرح هم سـان سـازی معاشـات 

و ایسـتاده گی مجلـس مناینـده گان اعـالن حامیـت کرده 

ند. ا

آن را تأمیـن خیـر و منافـع عـام جامعـه دانسـت.

ارسـطو درعین حـال امـکان این کـه هر یکـی از نظام های 

متذکـره درنفـس خود بـه حالت خوب و بـد منجمله نظام 

جمهـوری کـه نظـام مطلـوب از نظـر وی اسـت، مطـرح 

شـود را ممکـن می داند.

در واقـع اگـر نظـام جمهـوری نتوانـد حافـظ منافـع، خیر 

و رضایـت عمـوم در جامعه باشـد، خـودرأی و خودکامگی 

درایـن صـورت،  پـس  باشـد؛  اظهراملِّن الشـمس  حاکـم 

کنونـی کـه افغانسـتان در مسـیرگفت گوهای صلـح 

قـراردارد هنوز هم کشـورما در ابعـاد گوناگون، نیازمند 

کمک هـای بـی شـایبۀ دوسـتان بیـن املللـی خـود 

می باشـد.

در همیـن حـال، داویـد مارتینـون سفیرکبیرفرانسـه 

مقیـم کابـل، بـا یـادآوری از ویژه گی هـای منحـر بـه 

فـرد قهرمـان ملی کشـور، از لوح سـپاس مجلس سـنا 

ابـراز خشـنودی منـوده، درمـورد تصمیـم شـهرداری 

شـهر پاریس،گفـت کـه محفلـی بـه ایـن مناسـبت در 

پاریـس بـه رشکت شـامری ازهواخواهـان قهرمان ملی 

روابـط  افـزود:  وی  شـد.  برگزارخواهـد  افغانسـتان 

دپیلوماتیـک کشـور متبوعـش بـا افغانسـتان، از زمان 

امان اللـه خـان نزدیک بـه یک قرن برمی گـردد که این 

روابـط بـا اعـزام داکرتان صحـی به افغانسـتان، به ویژه 

به دره پنجشـیر جهت تـداوی مجروحان وعالقه مندی 

خـاص بـه احمـد شـاه مسـعود قهرمـان ملـی افغانسـتان، 

ترگردید. مسـتحکم 

شـهرداری پاریـس، هفتـۀ گذشـته اعـالم کـرد کـه شـورای 

ایـن شـهر بـا اکرثیـت آرا فیصلـه منـوده تا لـوح )پـالک( یاد 

بـود احمدشـاه مسـعود »قهرمـان ملـی« را درناحیـۀ هشـتم 

ایـن شـهرنصب مناید. معاون شـهرداری پاریـس در توییتی 

نوشـت: که »۲۰ سـال پس از ترور او )احمدشـاه مسـعود(، 

پاریس نخسـتین شـهری درجهان اسـت که افتخـار دارد از 

مبـارزات موصـوف که برای آزادی افغانسـتان، علیه جهالت 

و بنیادگرایـی رزمیـد، ارج گـزاری می کنـد.

نهادهـا،  افغانسـتان،  کنـار  و  گوشـه  در  ایـن،  از  پیـش 

دیگـر  معلـامن،  سیاسـی،  شـخصیت های  و  جریان هـا 

کارمنـدان دولتـی و مـردم از طـرح افزایـش معاشـات و 

انـد. کـرده  پارملـان کشـور حامیـت  موضـع 

جمهـوری فضیلـت خود را از دسـت داده و بـه جمهوری 

و  می شـود  مبـدل  برتـری،  اصـل  فاقـد  و  فاسد شـده 

حاکـم، تـوأم بـا نظـام در اذهـان مـردم منفـور معرفـی 

می شـود.

شـاخصۀ مهـم در نظـام جمهوریت بحث چرخشـی بودن 

و  خواسـت  بـه  مطابـق  قانـون  حول وحـوش  در  قـدرت 

بـه شـکل  مسـوولیت  نظـام  درایـن  اسـت.  مـردم  ارادۀ 

نظام هـای  برخـالف  نیسـت.  مطـرح  مادام العمـر 

ستایش از سفیر فرانسه در کابل از جانب مجلس سنا

حامیت مردم از عادالنه سازی معاشات

جمهوریت بدون جمهور ممکن است؟
شاخصۀ مهم جمهوریت، چرخشی بودن قدرت به خواست و ارادۀ مردم است

زبان هاست که هنوز تحقق نیافته است.

پس از آن که حفیظ الله امین و خانواده اش، درنتیجۀ اختالفات 

کارمل  بربک  شد،  کشته  افغانستان  در  شوروی،  در  احزاب 

رهرب دیگر جناح کمونیستی، از طریق رادیوی تاشکند اعالن 

حضور در قدرت کرد و سپس نیروهای شوروی به دستور رهرب 

و دبیرکل حزب کمونیست وقت آن کشور، از طریق هوا و زمین، 

با شعار دفاع از مردم افغانستان در برابر تهاجم قریب الوقوعی 

امپریالیسم وارد شدند و بربک کارمل را در دست گاه سیاسی 

افغانستان در ریاست جمهوری نصب کردند.

خسارت های  متحمل شدن  و  جنگ  سال ها  از  پس  شوروی 

سنگین که در تاریخ آن کشور بی پیشینه بود، رسانجام  در دوران 

ریاست جمهوری میخائیل گورباچف که افغانستان را زخم ناسور 

توصیف کرده بود و نیز پس از به چالش مواجه شدن های زیاد 

شوروی و پایان مرشوعیت نظام کمونیزم در آن جامعه، مسکو 

تصمیم گرفت که از حامیت دولت کابل دست بردارد و وظیفه 

جنگ در برابر مجاهدین و مخالفان مسلح دولت را اردوی این 

کشور به عهده بگیرد. 

باوجود نارضایتی و عدم متایل رهربان دولت موردحامیت شوروی 

به خروج کامل نیروهای جنگی آن ها از افغانستان، اتحاد شوروی 

خروج رسبازانش را از افغانستان رشوع کرد، در واقع خروج کامل 

رییس جمهور  نجیب  داکرت  به  افغانستان  از  نیروهای شوروی 

افغانستان تحمیل شد؛ زیرا او طرف دار باقی ماندن بخشی از 

نیروهای شووری در افغانستان بود. داکرت نجیب خواهان آن 

بود که نیروهای ویژۀ شوروی، حد اقل در بندر حیرتان و میدان 

هوای کابل، مباند تا امنیت بزرگ راه کابل- حیرتان تأمین گردد 

و این که به اساس گفته های گالب زوی از اعضای حزب داکرت 

نجیب، داکرت نجیب مایل بود که شوروی باید پایتخت را از کابل 

به مزار رشیف انتقال دهد و باید حکومت تحت ارادۀ شوروی 

در مزار ادامۀ حیات دهد. اما شوروی به خصوص گورباچف، با 

این طرح ها مخالفت کرد و آهنگ خروج از افغانستان را خالف 

از  منطقه  کشورهای  حتا  و  جهادی  جریان های  پیش بینی  

افغانستان نواخت. 

پس ازاینکه شوروی نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، حکومت 

موردحامیت اتحاد شوروی، به مدت سه سال در برابر مجاهدان 

ایستاده گی کرد و رسانجام دولت نجیب فروریخت و مجاهدان 

بدون دست یافنت به یک توافق الزم بین هم، پیروزمندانه وارد 

آغاز  از یک وقفه کوتاه جنگ های داخلی  کابل شدند و پس 

در  دولت مجاهدین  و  آمدند  کار  روی  و سپس طالبان  یافت 

شامل کشور مقاومت کرد. سپس امریکایی ها به افغانستان وارد 

شدند؛ همه این اتفاقات طبق پیش بینی های احمدشاه مسعود، 

قهرمان ملی کشور، اتفاق افتاد که در دوران نربد با روس ها بیان 

کرده بود. 

داریم،  قرار   1400 سال  آستانه  و   2021 سال  در  اکنون که 

نزدیک به بیست سال از حضور امریکا در افغانستان می گذرد 

و طالبان به عنوان مخالفان نظامی امریکا در حال جنگ با این 

گروه بودند، اکنون درحال مذاکره و توافق با امریکا هستند که بر 

بنیاد آن باید امریکا افغانستان را تا پایان ماه می ترک کند. اما 

امری که خیراً به عنوان بازکشتی در سیاست امریکا مشاهده شده 

است که ممکن، روند خروج به درازا کشانده شود؛ اما قصه هرچه 

که باشد دولت کنونی افغانستان طرف دار خروج نیروهای امریکا 

نیست ولی طالبان که دیگر شباهت زیادی با مجاهدین دوران 

شوروی ندارند، خواهان خروج امریکا هستند و به فرض اگر روی 

این خروج به زودی صورت گیرد، شکی نیست که دولت کابل با 

چالش هایی مانند دولت نجیب مواجه شود؛  زیرا افرتاق قومی، 

اختالفات زبانی و فساد گسرتده در اندام دولت، پایه های دولت 

را ضعیف کرده است و به محض برداشنت دست حامیان خارجی 

این دولت به چالش می شود. 

تنها شانسی که برای دولت کنونی افغانستان باقی است اینکه 

مردم تجربه طالبان را دارند و شاید مایل نباشند که آن تجربه 

تکرار شود در حالی با خروج شوروی از افغانستان مردم طرف دار 

رسیدن مجاهدین به قدرت بودند و به آن خوش آمد می گفتند.

افغانستان وضعیت دولت  امروز  این است که رشایط  واقعیت 

وحدت ملی با حکومت داکرت نیجب الله قابل مقایسه نیست، 

و  سیاسی  حامی  تنها  شوروی  جامهیر  اتحاد  زمان  آن  در 

زیادی  داخلی  مشکالت  و  چالش ها  با  کابل  دولت  نظامی 

دست به گریبان بود و توان حامیت از حکومت کابل را نداشت؛ 

اما امروز وضعیت افغانستان بسیار متفاوت است، هزاران نیروی 

نظامی  امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در افغانستان 

حضور مستشاری و کمکی دارند و ناتو هم از نیروهای داخلی 

افغانستان حامیت راهربدی می کند و مصارف آنان را می پردازد و 

نیز طالبان حامیت مستقیم جهان را در عرصه سیاسی و نظامی 

در برابر دولت ندارند و به همین دلیل، منی شود رشایط دو زمان 

و رشایط حضور دو قدرت خارجی در دو برهۀ جداگانه اما مرتبط 

تاریخ را یکی تلقی کرد.

در  شوروی  خروج  از  جهان،  و  منطقه  افغانستان،  بنابراین،   

بیست وشش دلو 1367، به دلیل بی برنامه گی کشورها  پس از 

خروج شوروی و خالء قدرت در افغانستان و منطقه درس هایی 

گرفته اند و باید این درس تاریخ، سبب خروج مسووالنه امریکا 

از افغانستان و شکل یافنت اجامع جهانی و منطقه ای در قبال 

افغانستان باشد؛ زیرا مردم افغانستان انتظار دارند که به این 

دورهای باطل پایان داده شود و افغانستان روزی شاهد برقراری 

یک نظام مستقل بدون حضور خارجی و دست یافنت به صلح 

پایدار باشد تا منافع همه قدرت هایی که مجبور به حضور نظامی 

در افغانستان دارند از راه تفاهم در این نقطه از جهان حل گردد.

ادامه از صفحه اول

بیست وشش دلو و پیامدهای آن

از خروج شوروی تا دغدغۀ 
خروج امریکا
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پس از برچیده شدن 
حاکمیت و نظام 
سیاه طالبانی، بار 

دیگر نظام جمهوری 
در کشور آغاز شد 

و مردم عمالً در 
پروسۀ شکل گیری 

نظام اشرتاک کردند؛ 
اما باسیاست های 

تک قومی و 
انحصارگرایانۀ 

حاکامن، اصل و 
اساس این نظام 

مخدوش شد

تحیلییییل

فرید عمری

گیزارش
راه ماندگار

خییبییر
راه ماندگار



راه ماندگار: اخیراً کتاب »ثابت قدم« خاطرات   

حجت االسالم سید جعفرعادلی حسینی منترش و 

در مرکز بین املللی مطبوعات وزارت اطالعات و 

فرهنگ، با حضور کارشناسان عرصۀ سیاست و فعاالن 

فرهنگی کشور، بررسی، نقد و رومنایی شد. این کتاب 

در برگیرندۀ خاطرات پنج دهه زنده گی نویسنده، از 

مهم ترین و مستندترین رویدادهای تاریخ کشور است.

در این شامره، گفتگویی با ایشان انجام شده است که 

پیشکش می گردد: 

• کمی در مورد کتاب »ثابت قدم« بگویید که چه وقت در 

کجا منترش شده است؟ 

قطع  با  که،  باشد  می  اثربنده  یکمین  و  پنجاه  قدم«  »ثابت    •

وزیری و دارای 1264صفحه منت و 64 صفحه ضامئیم در شش 

فصل تنظیم گردید و با مجوز )ISBN( وزارت اطالعات و فرهنگ 

جمهوری اسالمی افغانستان، تلخیص و نتیجه گیری آن از فارسی 

به پشتو، عربی و انگلیسی ترجمه شده و این بخش با همکاری 

مولوی محمد عارف ملکیار معین تعلیامت اسالمی وزارت معارف، 

محرتم شمس الحق حیران مرتجم منت پشتو، حجت االسالم دکرت 

سید حسین واعظ زاده مرتجم منت عربی و استاد عطاالله صادق 

شاه آغاسی مرتجم منت انگلیسی انجام شده که به تیراژ یک هزار 

نسخه توسط سازمان جهاد فرهنگی منترش و در 29 جدی 1399 

خورشیدی با همکاری محرتم محمد طاهر زهیر رسپرست وزارت 

اطالعات و فرهنگ جمهوری اسالمی افغانستان بررسی، نقد و 

رومنایی شد.

• دلیل انتخاب نام »ثابت قدم« چی بوده است؟

• این نام؛ مرتادف و متضاد با »استوار، با اراده، با عزم، پا برجا، 

مصمم، دوام و پایداری که ضد زوال و نیستی است.

• »ثابت قدم« شامل چه مباحثی است؟

• چنان چه خاطرات هر شخص از تجربه هاى زنده گى خود در 

رابطه باشخصیت ها، افكار، عقايد، راه و روش جامعه  دربردارندۀ 

رسگذشت تاريخ حكام، بزرگان، اقوام، تشکل های مذهبى، مّل 

و سیاسی و مربوط حدود پنج دهۀ حوادث و تحوالت شگفت آور 

ورُخ دادهای عربت انگیز و مهم افغانستان وجهان به گونۀ مرتبط 

به خاطراتم هست.

این  افغانستان  اسالمی  جمهوری  تا  جمهوریت  از  خاطراتم 

گونه آغاز می شود: مردم افغانستان در دوران حكومت محمد 

ظاهرشاه در يك فضاى نسبتاً آرام زنده گی می کردند و در همني 

حركت آرام بود، در اثر اختالفات شاهزاده گان و پس از استقرار 

جمهوریت نطفۀ جريانات سياىس چپی منعقد 

گرديد، دموکراسی پا به عرصۀ وجود گذاشت و 

با کودتای احزاب چپی خلق و پرچم وابسته به 

روس ها در 7 ثور 1357 خورشیدی و سیاه ترین 

روز در تاریخ افغانستان، فجایع با شکل گیری 

تا  بُن  پسا  و  طالبان  تحریک  جهادی،  احزاب 

اکنون ادامه دارد و در کتاب »ثابت قدم« خاطراتم  

به صورت آشکار و مستند از واقعیت های عینی 

ارایه شده و این اثر می تواند برای نسل های آینده 

درس خوبی باشد.

در این کتاب از بخش های مبهم و تاریِک تاریخ 

برای  که   منودم  سعی  پرده برداری  با  معارص 

امروزی ها و نسل فردا الگو باشد و  با عربت گرفنت 

از فجایع پنج دهۀ گذشته  واقعیت پذیر باشیم 

و  حوادث  از  عربت  با  فردا  امروز  نسل  باید  و 

را  اندیشه  و  قلم  گفتامن  گذشته،  رُخ دادهای 

جاگزین تفنگ و خشونت منوده و با آزادی بیان 

منتقل  آینده گان  برای  آزادانه  را  خود  دیدگاه 

کنیم.

• اخیرا شام برنامه ای داشتید که در بخشی 

از آن، نصب بیلبوردها در سطح شهر بود، 

با چه انگیزه ای این کار را کردید و چه 

بازخوردی به دست آوردید؟

برنامه ای،  چنین  راه اندازی  از  ما  هدف   •

شدۀ  مطرح  سواالت  و  محتوا  شکل دهی 

بیلبوردها در سطح شهر، به تناسب حوادث و 

رُخ دادهای مناطق مختلف نصب شده بودند که  

از میان گفتامن نقدی بود که می خواستیم موارد 

از  عده  گرفتته شود. یک  نقد  به  تاریخی  مهم 

بیلبوردهای ما نسبت به همه، واکنش های تندی 

اولی، در منطقۀ  از جمله:  به همراه داشت،  را 

»پل سوخته« با طرح این سئوال: »فاجعۀ خونین 

افشار؛ مقر کیست؟ )مزاری؟ انوری؟ مسعود؟( 

چرا طرف های دخیل در فاجعۀ افشار در مناظره 

با انوری حارض نشدند؟«

دومی، در مقابل درب ورودی دانشگاه کابل: »اهداف تهران از 

تشکیل حزب وحدت چه بود؟

به  اسکاد  فروش  »عامالن  اسکاد:  تپه  نزدیکی   در  سومی، 

پاکستان به عنوان اسرتاتیژیک ترین مرکز تسلیحاتی افغانستان 

کدام جریان ها بوده اند؟«

مخاطبین این بیلبوردها به جای پرداخنت منطقی به پرسش ها، 

در شبکه های اجتامعی به توهین و فحاشی پرداختند، مصائب 

اهل قلم در افغانستان تنها سانسور نیست، بلکه برخی ها گاهاً با 

نگاه امنیتی و اتهامات پرونده می سازند، باید نهادهای مربوط، 

وزارت اطالعات و فرهنگ، فرهنگ نقد را نهادینه  مخصوصاً 

منایند، نباید نقد از رفتار و کردار افراد منجر به حرمت شکنی 

شود، من طرفدار نقد هستم، نقد را باعث تکامل یک جامعه 

می دانم، به نظر من نیاز نیست که ما با رفتارمان دیگری را 

توهین کنیم که این موضوع در ادبیات دینی نشانۀ نفاق است.

• شام در کتاب یاد شده، ادعا کردید که عالمه مرتضی 

مطهری از افغانستان بوده است، با چه اسنادی چنین 

می گویید؟ 

عادلی حسینی: در کتاب ثابت قدم تفصیالً به آن   •

پرداخته شده که عالمه شهید مرتضی مطهری از بهسود است 

و در زمان نسل  کشی عبدالرحمن خان کوچانده شده و این 

موضوع در اظهارات دکرت علی مطهری در »دانشگاه صدوقی« 

بنگاه خربی پژواک بر اساس رسوی که انجام اداده، به   

این نتیجه دست یافته است که ۵۲ درصد خاک کشور، 

تحت کنرتل طالبان بوده ولی بیش از ۵۹ درصد مردم در 

مناطق تحت کنرتل دولت زنده گی می کنند.

در  طالبان  و  دولت  که  دارد  ادعا  خربرسانی،  بنگاه  این 

فیصدی مناطق تحت کنرتل شان مبالغه می کنند.

پژواک، مناطقى را تحت کنرتل یک جانب می خواند که آن 

جانب ) دولت و طالبان( ضمن حضور نظامی، می تواند در 

آن مناطق، پالن و قوانین خود را تطبیق مناید. 

کنرتل  تحت  مناطق  در  دولت  پژواک،  رسوی  اساس  بر 

پروژه های  و  را متویل کرده  و معارف  طالبان، مراکز صحی 

مناطق  امنیت  طالبان  اما  می مناید؛  تطبیق  را  انکشافی 

تحت کنرتلشان را تأمین می کنند، یافته های پژواک نشان 

کنرتل  تحت  مناطق  در  اوقات  بعضی  طالبان  که  می دهد 

دولت نیز در بخش عدلی و قضایی »خدمت« می کنند و از 

برخی پروژه های دولتی نیز نظارت می کند.

بر اساس معلومات این گزارش، مراکز متام ۳۴ والیت کشور 

بر ۲۷  از جمله ۳۸۸ ولسوالی، طالبان  و  در کنرتل دولت 

و  دارند  کنرتل  کامالً  ولسوالی   ۶۴ بر  دولت  و  ولسوالی 

ولسوالی های متباقی، در برخی مناطق شان، طالبان و در 

برخی مناطق آن، دولت کنرتل دارد.

تاکید می کند که در نصف والیات کشور،  پژواک همچنان 

و  دارد  قرار  طالبان  کنرتل  تحت  نیز  ولسوالی   ۳۹ مراکِز 

مناطق  یا  والیت  مرکز  به  ولسوالی ها  این  اداری  تشکیالت 

ولسوالی های  جمله  از  اما  است؛  داده شده  انتقال  دیگر 

و مصاحبه استاد جالل  الدین فارسی در مجلۀ کیهان فرهنگی 

دلو 1388 خورشیدی منترش شده است.

• از نظر شام نقش اهل قلم و تاریخ نویسان در کاهش 

آسیب های سیاسی، اجتامعی و موضوعاتی از این  

دست، چیست؟

گسرتدۀ  تهاجم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  قلم  اصحاب   •

فرهنگی و سیاسی هستند و در رشایط کنونی مسوولیتی 

و  جنایت کاران  ماهیت  افشای  با  مبارزه  در  سنگین 

فاجعه آفرینان دارد؛ باید حکومت از اهالی قلم دفاع منایند و 

روزی را برای آن ها قایل شوند، باید این سوال را از مسووالن 

حکومتی بپرسیم: چرا یک نویسنده مانند سایر صنوف دفرت 

کار ندارد که به نیازمندان دانش و نویسنده گی خدمات 

ارایه دهد؟ به نظر من با در نظر گرفنت روز خاص برای 

گرامیداشت مورد تقدیر قرار گیرد، اهل قلم باید در جریان 

تحوالت نظام سیاسی باشند تا بتوانند اندیشه های شان را 

برای نظامی که زیست می کنند، به پرواز درآورند و جامعه 

نیز از آن بهره مند شود و زنده گی و تفکر را در جامعه، ساری 

و جاری سازند و این وظیفۀ خطیر اهل قلم و مطبوعات باید 

مورد حامیت قرار گیرد تا بتوانند حقایق تاریخی و فجایع 

چند دهۀ گذشته را به رصاحت بیان منایند.

• آیا در نظر دارید کتاب »ثابت قدم« تجدید چاپ و 

در برخی موارد آن اصالحات و اضافات صورت گیرد؟

در  فراوان  استقبال  مورد  قدم«  »ثابت  که  آنجایی  از   •

افغانستان و کشورهای مختلف قرار گرفت، ممکن در آینده 

چندان دور در بازار نایاب شود، اصالحات و اضافاتی را 

نیز به همراه خواهد داشت، از همین طریق از اهل قلم 

و مطبوعات و اقشار مختلف جامعه تقاضامندم اسناد نرش 

تا  ساخته  رشیک  من  با  را  خویش  ناگفته های  و  ناشده 

رسگذشت پیشینیان برای نسل امروز و فردای کشور رسگذشت 

عربت انگیز شود. مصمم هستم؛ آن عدۀ که زنده گی را برای 

مردم جهنم ساختند، افشا گردد. مصمم هستم؛ آنانی را افشا 

منایم که دین اسالم را، دین وحشت و خون آشامی در جهان 

معرفی کردند. مصمم هستم؛ برای معرفی چهره هایی که از نام 

جهاد سوء استفاده منوده و اینک پشت به جهاد و آن را بدنام 

ساختند. مصمم هستم؛ آنانی که سالیان متامدی با دروغ و 

اتهام تاریخ را تحریف و وارونه جلوه داده اند، کتاب »ثابت قدم« 

روایت نیم قرن از حقایقی خواهد بود که باید بدانیم و به عنایت 

پروردگار، انحصار تاریخ شکسته می شود.

راه ماندگار: تشکر از شام

عادلی حسینی: از شام نیز تشکر می کنم.

ذکرشده، در برخی مناطق ۱۲ ولسوالی نیروهای دولتی نیز 

حضور دارند.

پژواک در این گزارش تاکید می کند که طالبان در مقایسه 

تعداد  اما  دارند؛  کنرتل  کشور  بیش تر  مناطق  بر  دولت  با 

نبست  به خاطری  دولت،  کنرتل  تحت  مناطق  باشنده گان 

بر  دولت  که  است  بیش تر  طالبان  کنرتل  تحت  مناطق  به 

و  آباد  جالل  هرات،  بلخ،  کابل،  مثل  نفوس  پر  شهرهای 

کندهار کنرتل دارد.

رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی و طارق آرین 

سخنگوی وزارت امور داخله، در مورد نتایج رسوی پژواک، 

پاسخ مشخص ارایه نکرد؛ اما هر دو می گویند که اظهارات 

طالبان در این مورد بی اساس است.

پژواک در حالی این گزارش را به نرش می رساند که یافته های 

آن، نتیجۀ رسوی از  ۱۲۶۶ تن بر اساس متاس تلیفونی و 

گزینش منونه ای-تصادفی می باشد. 

در همین حال، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، دوسال پیش 

در کنفرانس خربی گفته بود که هیچ نوع رسوی که در تفاهم 

معترب  نهاد  از سوی یک  ولوکه  نگرفته؛  اداره صورت  این  با 

این  از  حاصله  نتایج  و  بوده  اعتبار  فاقد  باشد  هم  دولتی 

رسوی ها نیز از سوی این اداره مردود شمرده می شود.

در جاجای این گزارش تحقیقی، مواردی هم یافت می شود 

به سه درصد خاک کشور )۱۸  »نزدیک  است.  که خربساز 

نفوس کشور  )سه درصد  آن  و ساکنین  کیلومرتمربع(  هزار 

که بالغ بر 32 هزار تن می شود( تحت کنرتِل هیچ جانبی 

منی باشد. 

دیکتاتـوری و شـاهی در نظـام جمهوریـت، قـدرت تحـت 

نظارت مردم اسـت، رأی و ارادۀ مردم، در هنگام انتخابات 

می باشـد.  قابل اعـامل  حتـا  و  حرمـت  قابـل  پـس ازآن  و 

مـردم نقش سـمبولیک و منونـه ای در این نظـام را ندارند؛ 

بلکـه اراده و خواست شـان بـن و بینـاد نظـام را تشـکیل 

می دهـد.

جمهوریـت طـوری کـه از نامـش پیـدا اسـت، هویـت خـود 

از جمهـور )مـردم( گرفتـه، هـامن طوری کـه مـردم در  را 

بـارز و قابـل حسـاب دارنـد در  شـکل گیری نظـام نقـش 

برانـدازی نظـام و برکنـاری حاکم نیز نقش مهم و اساسـی 

را دارنـد.

جمهوریـت،  ویژه گی هـای  دیگـر  از 

رسشـت مردم محـور آن اسـت. درایـن نوع 

یـا  تک فـردی  و  دیکتاتـوری  حـس  نظـام 

اگـر  اسـت؛  متصـور  کم تـر  قانون شـکنی 

و خـرد جمعـی  اراده  بـه  بالفـرض حاکـم 

احرتام نگذاشـت و به جهت انحصارگرایی 

بـدون  می تواننـد  مـردم  کـرد،  میـالن 

نیـاز بـه خون ریـزی و جنـگ ماننـد نظـام 

دیکتاتـوری و پادشـاهی حاکـم یـا رییـس 

از قـدرت کنـار بربنـد. را  جمهـور 

بـرای  افغانسـتان،  در  جمهوریـت  نظـام 

رسدار  زمـام داری  زمـان  در  اولین بـار 

محمدداوودخـان شـکل گرفـت کـه پـس 

از  رسنگونـی حکومـت نجیب اللـه، جایش 

آمـدن  روی کار  بـا  سـپس  و  داد  اسـالمی  دولـت  بـه  را 

مرزوبـوم  ایـن  در  امارتـی  هـم حکومـت  مدتـی  طالبـان، 

حاکـم بـود. ولـی پـس از برچیده شـدن حاکمیـت و نظـام 

سـیاه طالبانـی، بـار دیگـر نظـام جمهـوری در کشـور آغـاز 

شـد و مـردم عمـالً در پروسـۀ شـکل گیری نظـام اشـرتاک 

انحصارگرایانـۀ  و  تک قومـی  باسیاسـت های  امـا  کردنـد؛ 

حاکـامن، اصـل و اسـاس این نظام مخدوش شـد، آهسـته 

و پیوسـته در اذهـان عامـه منزجـر گردیـد. تنهـا کمینـه 

مـردم در افغانسـتان مخالـف ایدیوژیکـی بـا نظـام دارنـد 

و جمهوریـت را به عنـوان نظـام دست نشـانده غربی هـا و 

مخالـف دسـاتیر دیـن مقـدس اسـالم تلقـی می کننـد؛ اما 

اکرثیـت مطلـق مـردم با تجربـۀ تلـخ تاریخـی از نظام های 

شـاهی و دیکتاتـوری، خوش بیـن نظام جمهوریت هسـتند 

هسـتند.  راضـی  جمهوریـت  نظـام  ذات  و  نفـس  از  و 

نظـام  واقعـاً  اگـر  دارنـد  ایـن  بـر  عقیـده  صاحب نظـران 

جمهوریـت و مردم سـاالر در کشـور عملـی شـود، کشـور از 

گـودال و عمـق بدبختی های متعدد خارج 

می شـود؛ ولـی آن چـه مـردم افغانسـتان را 

در طـول بیست سـال از نظـام جمهوریـت 

ادعای هـای  انتقـاد  و  سـاخته  نـاراض 

نسـبت بـه نظـام داشـته اند نحـوی رفتـار 

غلـط و منحـرف حاکـامن بـود کـه حتـا به 

منافـع علیای کشـور -که همدیگـر پذیری 

و امنیـت اسـت- نیـز صدمـه وارد کـرده و 

کشـور را از یـک اجـامع کلـی و حاکمیـت 

ملـی، فرسـنگ ها دور سـاخته اسـت.

در  حاکـم  حضـور  از  شـهروند  زمانی کـه 

بـا  جامعـه  شـود،  متـرر  قـدرت  اریکـۀ 

چالش هـای مختلف گرفتار باشـد، امینت 

و  فقـر  باشـد،  در خطـر  فـردی  و  جمعـی 

نـاداری در کشـور سـایه گسـرتانده باشـد 

و هامننـد ایـن، چالش هـای دیگـری جامعـه را از هـر سـو 

جمهـوری  یـک  جمهوریـت،  آن گونـه  پـس  کنـد.  تهدیـد 

بـی ارزش و فاقـد خواسـت و ارادۀ مردم اسـت و مـردم باید 

بـه خاطـر یـک جمهوریـِت جمهورگرا کـه ارادۀ شـان در آن 

مطـرح باشـد و بـه خواست های شـان در مطابقت بـا قانون 

رسـیده گی شـود، قـد راسـت کننـد و تـالش مناینـد.

انحصار تاریخ شکسته می شود 
چرا یک نویسنده مانند سایر صنوف دفرت کار ندارد که به نیازمندان دانش و نویسنده گی خدمات ارایه دهد؟ 
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در این کتاب از بخش های 
مبهم و تاریِک تاریخ معارص با 

پرده برداری سعی منودم که  برای 
امروزی ها و نسل فردا الگو باشد و  
با عربت گرفنت از فجایع پنج دهۀ 

گذشته  واقعیت پذیر باشیم

ولی آن چه مردم 
افغانستان را در طول 

بیست سال از نظام 
جمهوریت ناراض 

ساخته و انتقاد 
ادعای های نسبت به 

نظام داشته اند نحوی 
رفتار غلط و منحرف 

حاکامن بود 

یافته های پژواک:
52 درصد خاک تحت کنرتل طالبان و 59 درصد مردم، تحت کنرتل دولت

گفتگو
راه ماندگار

خییبییر



سلیامن الیق، کسی که پست های مهم و کلیدی در    

از  یکی  و  داشت  پرچمی ها  و  خلقی ها  زمان 

به شامر  آن حکومت  پایه ای  و  تأثیرگذار  شخصیت های 

نیز  این موارد، وی یک شاعر و مورخ  می رفت در کنار 

آقای سلیامن الیق به  با  بوده است. زمان آشنایی من 

به  تازه  من  هنگامی که  برمی گردد؛   1387 سال 

روزنامه نگاری آغاز کرده بودم و برای انجام یک مصاحبه 

در مورد شعر به خانۀ وی در مکرویان چهارم رفته بودم. 

آقای الیق آن زمان از »شه کاری« برایم سخن گفت که 

سی سال از عمر خود را وقف رسودن آن کرده بود. 

مردی از کوهستان، رمان منظوم 

من  برای  گفتگویی  در   1387 سال  در  الیق،  آقای 

گفته بود که در رماِن منظوم »مردی از کوهستان« مردی 

را روایت کرده ام از میان مجاهدین که مأمور تحقیقش 

دلیری  و  مردانگی  که  بود  جوانی  زندانی،  مرِد  بودم. 

و  بود  آزاد  انگار  که  اسیری  بود.  هویدا  سیامیش  از 

عاقالنه  و  می رزمید  هدف مندانه  که  دلیرمردی  آزاده، 

می کرد  حکایت  الیق  سلیامن  زنده یاد  می اندیشید. 

این مرد  به  بیشرتینه  رمان منظوم،  که محتوای داخل 

که  جناحی  دو  از  خودم  برداشت  نیز  و  می گردد  بر 

بیاورند.  نتیجه  ملت  آرامش  برای  نتوانستند  هیچ کدام 

از  »مردی  منظوم  رماِن  مورد  در  هم چنان  الیق  آقای 

در  وقایع،  این  منی خواهم  که  می گفت  کوهستان« 

زنده  اثر  این  پیکر  در  را  مرد  این  من  مبیرند.  خاطرم 

نگهداشتم تا مردانه گی و آزاده گی را بازتاب دهم؛ زیرا 

و  عیاری  از  بود  الگوی  زندانی،  جوان مرد 

رسشار از آزاده گی!

استاد!  جناِب  که  پرسیدم  الیق  آقای  از 

به گفتۀ  نداد.  را  پاسخم  این مرد کیست؟ 

پاسخ دهم؛  اینکه منی خواهم  »نه  خودش 

آزاده مردی را افشا  بلکه منی خواهم هویت 

کرده  اسیر  منش  چنگ  به  روزگار  که  کنم 

بود«. آقای الیق گفته بود که اگر این اثر را 

مرا  ادبی  آثار  متام  کنم؛  چاپ  کرده  متام 

تحت الشعاع قرار خواهد داد. و نیز گفته بود 

خودم  برای  را  اثرم  این  دارم  »دوست  که 

شه کار پندارم«.

اکنون که 13 سال از آن روز می گذرد بنده 

مطمنئ بودم که رمان وی پایان یافته است. 

در متاسی که هفتۀ پیش با دوست عزیزم 

الیق  سلیامن  ارشد  فرزند  الیق،  غرزی 

ایشان  و  پرسیدم  رمان  این  درمورد  داشتم 

نامتام  هامن گونه  رمان،  این  که  فرموند 

فکر  که  جایی  تا  ولی  است؛  شده  چاپ 

نیز روی  آقای الیق ده سال دیگر  می کنم 

یعنی چهل سال  و  بود  کرده  کار  رمان  آن 

روی این اثر خود زحمت کشیده است.

از   یکی  الیق  آقای  منظوم،  رمان  این  در 

خود،  درگیر  طرف  مهم  و  کلیدی  افراد 

نخستین  در  که  است  کشیده  به تصویر  را  مجاهدی  یعنی 

نگاه، تصمیم بر رهایی وی گرفته بود. در این رمان، اندیشه 

و  است  یافته  بازتاب  اسالم گرا  شورشی  جوان  این  تفکر  و 

حامسه ای است که نه کمونیست و نه هم مجاهد، نتوانستند 

بی عدالتی های  و  بیاورند  این سزمین، صلح  مردمان  برای 

منظوم  رمان  این  در  الیق  آقای  کنند.  برطرف  را  موجوده 

می خواهد این برایند را به مخاطب القا کند که هردو جناح، 

چندگاهی کشور را در چنگال خود فرشده ولی یک میراث 

ادامه دارد. ) جنگ، آشوب و  به جا گذاشته اند که تاکنون 

خون ریزی(. زمانی که آقای الیق در سن 88 ساله گی در 

نه تنها  دیگر  برداشت؛  زخم  انتحاری شدیداً  اثر یک حملۀ 

اله شعر از وی فرار کرده بود؛ بلکه حافظه اش یاری منی کرد 

تا این اثر ناتکمل خود را تکمیل کند. چون فرزندانش، این 

اثر را در بسرت بیامری هم برایش برده بودند تا تکمیل شود. 

ولی حافظۀ ایشان قد منی داد.

زمان شکل گیری و نخستین جرقۀ الهام و رسایش این رمان 

وقتی رخ می دهد که آقای الیق حسب وظیفۀ رسمی باید 

الیق  آقای  نزِد  را  مجاهدی  کند.  سفر  افغانستان  رشق  به 

با غل و زنجیر می آورند »چنان موزون بود که گویی بدنش 

به محض  الیق،  آقای  است«.  شده  تراشیده  مرمر  سنگ  از 

به  تا  می خواهد  او  از  و  می بخشد  را  مجاهد  این  دیدن 

خانه اش برگردد؛ ولی این جوان سلحشور، قبول منی کند. 

جوانی که تحت شدیدترین شکنجه ها هیچ حرفی منی زند 

و  شوروی ها  حق  در  که  کارهای  به  طوطی وار  همینک 

داده است، همه  انجام  رودررو  حامیان شان در جنگ های 

را موبه مو حکایت می کند. آقای الیق به جوان می گوید که 

پاسخ می دهد  او  چرا اعرتاف کردی؟ 

بخشیده  شام  سوی  از  من  »چون  که 

نداشتم  این  از  بهرت  هدیه ای  شده ام؛ 

رسانجام  اینکه  بدهم«.  برای تان  که 

آن مرد چه شد؟ نه من از  آقای الیق 

پرسیدم و نه خوِد ایشان در این مورد 

می کردند  تصور  شاید  گفتند.  چیزی 

که باز مثل پیش لج کنم و نام اصلی 

ولی  از وی جویا شوم.  را  این مجاهد 

را  شاعر  خیال  عمر  اخیر  تا  مرد  این 

منظوم  داستان  در  و  گرفته  نشانه 

کرد  همراهی  اورا  تاریخی-حامسی، 

که با دریغ، نامتام ماند.

آقای الیق یکی از پایه گذاران جنبش 

خانوادۀ  یک  در  کشور،  در  چپی 

بیشرتینه  و  یافته  پرورش  مذهبی 

انجام  دین  حوزۀ  در  را  تحصیالتش 

شامل  اینکه  از  پس  ولی  است.  داده 

دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل شد و 

با فلسفه های متعدد آشنایی پیدا کرد، 

نخواست که از آدرس یک روحانی وارد 

میدان شود.

عضویت  دریافت  زمان  تا  الیق،  آقای 

وقت  روزنامه های  در  خلق،  حزب 

خربنگاری می کرد. آقای الیق بعدها از حزب خلق، فاصله 

گرفت و به حزب وطن پیوست، حزبی که به گفتۀ خودش، 

»افکار کمونیستی را عقب زده و از دری مصالحه و مفاهمه، 

یابد«. جنگی که هیچ گاهی  پایان  تا جنگ  تالش می کرد 

پایان نیافت. آقای الیق در گفتگویی به بی بی سی گفته بود 

که »سیاست حکومتی که او به آن پیوسته بود، به گمراهی 

و  زیاده روی  چنان  آن  اندیشه های  در  و  شده بود  کشانده 

می شد  دخالت  مردم  زنده گی  در  چنان  و  می شد  تفریط 

که دیگر قابل قبول نبود. او حتا پیشنهاد کرد که اگر برای 

می کند،  کمکی  جنگ  دهه  چهار  قربانیان  زخم  التیام 

عدالت انتقالی بر وی تطبیق شود«. آقای الیق به خربنگار 

بی بی سی گفته بود که »از من باید رشوع شد؛ زیرا در بازی  

قدرت ها و احزاب، هم چنین در رقابت  قوت های بین املللی 

شامِر  که  شدند  قربانی  چنان  افغانستان  ملت  کشور،  در 

بیوه ها و یتیم ها، از حساب باال رفته است.

مرد  آرزوهای  روزگار،  و  شد  آسامنی  الیق  آقای  رسانجام 

کوهستان را در کامش تلخ کرد و نیمۀ آن را به دِل خاک 

سپرد. آقای غرزی الیق، فرزند ارشد زنده یاد سلیامن الیق، 

یادداشتی در پیش آغازۀ این شه کار منظوم نوشته است که 

از نظر می گذرانید.

چند گفتنی فرشده در باب کتاب

منظوم  رمان  برای  رسسخن  این  نگارش  به  حالی  در  من 

آفریده گار  از کوهستان« می پردازم که مرگ  نامتام »مردی 

ذات  گناه  به  رمان  این  منی گذرد.  ماه  دو  از  بیش تر  آن 

و  آدم  با  ما،  زخمی  دیار  با  که  ماند  بی پایان  آنانی  بدگهر 

آدمانه زیستی، با فرهنگ، ادب، شعر و تندیس های هویت 

آدم ها،  گردن زدن  با  هم پا  و  می ورزند  کینه  رسزمین  این 

شهرگ های فضلیت و ثقافت و نژاده گی این دیار را نیز یکی 

پی دیگر قطع می کنند.

سال پار پدرم به من روآورد تا برای این شهکار ناب وی در 

زبان فارسی در باب دیباچۀی بیندیشم و کار چاپ این اثر 

را تندی بخشم. وی که تا آن گاه برای گزینۀ پایان نامه این 

ختم  باالی  بود،  جدال  در  خود  با  رمان 

پافشاری  اثر  این  چاپ  بایسته گی  و  کار 

در  پدرم  آن که  از  پس  دریغ،  با  می منود. 

 ۲۰۱۹ سال  سپتامرب   ۵ انتحاری  انفجار 

اسیر  کابل  شهر  شش درک  در  میالدی 

بسرت سوزندۀ بیامری گردید، تا روز پسین 

توانایی رسایش شعر و پرداخنت به نگارش 

و آفرینش را از دست داد و هیچ گاه مداد 

نبست.  کار  به  هدف  این  به  را  کاغذ  و 

رمان »مردی از کوهستان«، با دریغ، برای 

جاودان نامتام ماند.

و  نفاست ها  به  که  نیستم  شاعر  من 

ظرافت های هرنی این رمان، مهارت های 

و  زیست شناسانه   و  زیبایی شناسی 

اندازها  اثر،  این  باب های  زبان پژوهی 

کارگیری  آمیزۀ  و  شاعرانه  و  پرداز های 

چندی  و  چونی  و  رسوده رسایی  فن های 

ایامها و گویه ها و پنداشت های بیت های 

بپردازم.  کوهستان«  از  »مردی  رمان 

سطر  چند  این  نگارش  یارای  مرا  آن چه 

من  نسبی  آشنایی  می دهد،  را  شکسته 

و  شه کار  این  هستاری  پیش زمینه های  با 

نقل رخ دادی است که از زبان آفریده گار 

آن بار بار شنیده  بودم.

که  کوهستان«  از  »مردی  نامتام  داستان 

شاعر  جویندۀ  دماغ  در  آن  آغازین  الهام 

در پی آمد یک پیش آمد راستین در روزگار 

رشقی  حوزۀ  در  رسوده رسا  گامشته گی 

شه کار  یک  ذروۀ  تا  و  بست  مایه  کشور 

افغانستان  فارسی  معارص  ادبیات  در 

خیال پردازی های  و  انگارها  قالب  در 

فن کارانه دست یافت، بازتاب مو به موی 

فرآیندهایی است که هستار دیار زخمی ما را در آوند سود و 

زیان زورمندان جهان تا مرز ورشکسته گی و نابودی کشاند. 

باورهای سنگک شدۀ  زندۀ  گویای  نامتام  اثر  این  باب های 

پارینه است که در دو جناح نام نهاد »جهاد« و »الحاد« جان 

ده  ها هزار هم وطن بی گناه و ناخرب ما را گرفت. درون مایۀ 

جنگ  پوچی گری  نشان دهندۀ  فرد  به  منحر  اثر  این 

ایدیولوژی های بیگانه است که مردم بالپروردۀ این بوم گاه 

هنوز کفارۀ آن را با خون فرزندان بی تقصیر خود می پردازد. 

»مردی از کوهستان« در آرایۀ نامتام خویش آبسنت پیام های 

پندآموز  عربت گاه  به  بی گامن  که  است  سوزنده ای  و  تلخ 

برای نسل های در حال آمدن مبدل خواهد شد.

قطار  در  را  کوهستان«  از  »مردی  نامتام  رمان  آن چه 

ایجادگری های هرنمندانۀ شاعر برجسته گی ویژه می بخشد، 

زبان ساده و شیوا، صورت گری های داهیانۀ طبعیت ملکوتی 

و انسان آزادۀ کوهستان، روان رسکش و بی باک تاج داران 

بومی،  ارزش های  و  سنت ها  موشگافانۀ  ردیابی  رمان، 

کوه بچه ها،  دامنه ها،  هستاری  رسشت  استادانۀ  نقاشی 

دره ها و ناوه ها و ذروه های برف گیر و توفنده، آب های جاری 

کوهستان زمین  باصفای  و  غریبانه  کاشانه های  و  باغ ها  و 

است. باب های رمان »مردی از کوهستان«، هم پا با شگافنت 

غده های رسهم بندی شدۀ  پارینه  سنگی، نگارستان الهوتی 

منایه ها،  و  واژه گانی  کاربرد  ماهرانه گی  در  را  کوهستان 

ایامها و نگاره ها تا اوج یک تابلوی راستین و بی عیب نقاشی 

منوده است. رمان نامتام »مردی از کوهستان« شناس نامۀ 

کامل رسزمین عقابان بلندپرواز کوهستان است.

سال های  ادبیات  در  بی مثال  شهکار  این  که  دارم  باور 

و  گردیده  اندیشه پردازی  رزم گاه سیال  راهی  پسین کشور 

در نامتامی منت خویش، برای نورسته های زادگاه تپندۀ ما 

و  آموزه ها  و عربت مبدل گردد.  پند  به یک منونۀ شایسته 

آینده  نسل های  بی گامن،  بی جوره،  اثر  این  یافته گی های 

خواهد  یاری  درست رفتاری  و  درست پنداری  میدان  در  را 

رساند و از لغزش ها و خطا ها در امان نگه خواهد داشت.

و فرهنگ جمهوری اسالمی  از وزارت اطالعات  تا  جا دارد 

افغانستان و وزیر دانش مند آن آقای طاهر زهیر و ریاست 

زمینۀ  که  منایم  سپاس گزاری  جداگانه  بیهقی  نرشات 

آماده منودند.  مدت  کوتاه ترین  در  را  اثر  این  نرش  و  چاپ 

مانند همیشه چاپ  نیز مشکورم که  بنگاه نرشاتی عازم  از 

این کتاب نامتام را به دوش گرفته و آن را شامل فهرست 

چاپ شده های خویش منود.

مردی از کوهستان؛ شهکار نامتام
ستایش  یک سوسیالیست از یک مجاهد

امروز  محمد رسور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که   

جمعه »24« دلو در برنامۀ یادبود از یک ساله گی در گذشت 

محمد باقر محقق سخن می گفت، به بن بست پیش آمده در 

گفتگوهای صلح اشاره کرده گفت: 

در حال حارض گفتگوهای صلح در حالت نسبی بن بست قرار 

گرفته، طالبان مروف سفرهای سیاسی هستند و هم چنان 

پیش رشط های جدیدی را برای آغاز گفتگو مطرح کرده اند که به 

هیچ صورت به نفع پروسۀ صلح نیست.

که  گفت  موقت  حکومت  شکل گیری  مورد  در  چنان  هم  او 

طرح حکومت موقت، به معنای بازگشت به گذشته و به معنای 

فروپاشی نظام است.

به گفتۀ او،  تجربۀ سیاسی در کشور خودما و کشورهای دیگر 

نشان داده است که طرح موقت مفید نیست.

آقای دانش تاکید کرد: ما به هیئت گفتگو کنندۀ دولت اسالمی 

افغانستان تاکید کردیم که برای ادامۀ گفتگوها، هرلحظه آماده 

باشند. 

در همین حال محمد کریم خلیلی، رهرب حزب وحدت اسالمی، 

همه طرف های درگیر را برای آوردن صلح در کشور فراخواند و 

گفت: همه باید از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم، و کشور 

را از بحران چند دهه جنگ و بدبختی نجات بدهیم، به هیچ وجه 

طبل جنگ کوبیدن، به نفع مردم افغانستان نیست. 

او افزود: خواهش از مسووالن حکومتی همه طرف های جنگ 

این است که همه با هم در جهت آوردن یک صلح عزت مندانه 

تالش کنیم، در غیر آن در برابر تاریخ پاسخ گو خواهیم بود.

پیش از این عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی 

نیز از به بن بست رسیدن گفتگوهای صلح خربداده گفته بود: 

از طالبان می خواهیم دوباره به مذاکرات بر گردند تا گفتگوهای 

شکل گیری  هم چنان  عبدالله،  آقای  برسد.  نتیجه  به  صلح 

حکومت موقت را غیر مفید خوانده بود. 

از   یکی  افتتاح  برنامۀ  در  دلو   23 تاریخ  به  عبدالله  آقای 

کمیسیون های شورای عالی مصالحه گفته بودکه گروه طالبان 

با پیشکش کردن پیش رشط هایی برای ادامه  مذاکرات صلح، 

موقف رسسختانه ای را اتخاذ کرده اند که این کار به پیش رفت 

مذاکرات صلح کمک منی کند. 

این گفته ها در حالی ابراز می شود که نزدیک به چهل روز که 

هیئت گفتگوکننده دولت، برای از رس گیری دور دوم گفتگوهای 

صلح وارد دوحه شده است، اما طالبان به میز گفتگوها حارض 

منی شوند و مروف سفرهای سیاسی شان به کشورهای منطقه 

هستند. 

طالبان نخستین سفر منطقه ای شان را از کشور پاکستان رشوع 

اول گفتگوهای صلح رشوع شد.  دور  از ختم  کردند که پس 

دومین سفرشان به تاریخ 7 دلو به دعوت رسمی دولت جمهوری 

اسالمی ایران به این کشور رفتند. در عین حال، یک هیئت 

دیگر طالبان به روسیه رفتند و آخرین سفر شان به رهربی مال 

عبدالغنی برادر به ترکمنستان بود.

بر  مبنی  امریکایی ها  اظهارات  از  پس  که  حالیست  در  این   

بازنگری توافق نامۀ دوحه، طرف های گفتگوکنندۀ صلح، مردم 

افغانستان و کشورهای منطقه؛ همه انتظار موقف روشن دولت 

بایدن را در قابل گفتگوهای صلح می کشند و تا اکنون موقف 

رسمی این کشور مشخص نیست.

از  کرونا  واکسین  دوز   500 تطبیق  پالن  چگونه گی   

گرفته  بررسی  به  افغانستان،  به  هند  کشور  کمک های 

شد.

مورد  در  وزارت صحت عامه،  رسپرست  مجروح،  وحید  داکرت 

است  قرار  که  واکسین می گوید  این  تطبیق  پالن  چگونگی 

تطبیق واکسین کرونا در قدم اول به متام پرسونل صحی و 

کارمندان  به  سپس  و  گردد  تطبیق  کشور  امنیتی  نیروهای 

رسانه های کشور که مستقیام در امر مبارزه با ویروس کرونا، 

مواجه اند صورت خواهد گرفت.

وی گفت که رهربی دولت افغانستان و وزارت صحت عامه در 

تالش است تا برای متام هم وطنان ما در کشور، زمینۀ تطبیق 

 20 برای  راستا،  این  در  که  مناید  فراهم  را  کرونا  واکسین 

فیصد در واکسین تهیه و برای 20 فیصد دیگر در کتگوری 

دوم نیز تحت پروسس می باشد.

عالوه بر آن در کتگوری سوم برای 60 فیصد دیگر از نفوس 

کشور به 325 ملیون دالر رضورت می باشد که از این میان، 

بیش تر پول آن تدارک گردیده و به 76 ملیون دالر دیگر نیاز 

است که تالش ها در این راستا جریان دارد.

با ریاست  ایجاد کمیتۀ تخنیکی در تفاهم  از  داکرت مجروح 

تطبیق  و  تهیه  از  نظارت  به خاطر  رسانه ها  مرکز  و  جمهوری 

کشور،  در  واکسین  این  نگهداری  سیستم  کرونا،  واکسین 

آموزش کارمندان در این مورد سخن گفته است.

تطبیق  مرحله  که  گفت  هم چنان  وزارت  این  رسپرست 

واکسین کرونا، به هم وطنان ما تا زمان تاییدی ادارۀ سازمان 

صحی جهان متوقف بوده که بعد از تاییدی این اداره، مرحلۀ 

تطبیق آن در کشور آغاز خواهد شد.

روز  هند،  کشور  ساخت  کرونا  واکسین  محموله  نخستین 

یک شنبه ) 19 دلو( به کابل رسید. این محموله واکسین از 

سوی راگورا شارژدافر سفارت هند به وزارت صحت عامه، در 

میدان هوایی کابل تحویل داده شد. 

بن بست مذاکرات صلح؛ رسگردانی 
دولت و سیاحت طالبان

رسپرست وزارت صحت عامه: 
تطبیق  واکسین کرونا در کشور پس 

از تائیدی سازمان صحی جهان 
آغاز خواهد شد
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آقای الیق، در سال 
1387 در گفتگویی 

برای من گفته بود که 
در رماِن منظوم »مردی 
از کوهستان« مردی را 
روایت کرده ام از میان 

مجاهدین که مأمور 
تحقیقش بودم. مرِد 

زندانی، جوانی بود که 
مردانگی و دلیری از 
سیامیش هویدا بود. 
اسیری که انگار آزاد 

بود و آزاده، دلیرمردی 
که هدف مندانه 

می رزمید و عاقالنه 
می اندیشید.

این رمان به گناه ذات بدگهر 
آنانی بی پایان ماند که با دیار 

زخمی ما، با آدم و آدمانه زیستی، 
با فرهنگ، ادب، شعر و 

تندیس های هویت این رسزمین 
کینه می ورزند

یادداشت

مبارکشاه شهرام



یکی از زشت ترین نوعِ دزدی، دزدیدن مطالب و    

آثار علمی، ادبی و فرهنگی است. به عنوان مثال 

و  اسناد  به  نویسنده  نام  ذکر  بدون  فردی  اگر 

دست آوردهای علمی دیگران نظر می اندازد و سعی 

می کند از زحامت و داشته های علمی، پژوهشی، 

هرنی یا ادبی دیگران استفاده کند و در آن نامی از 

صاحب اثر منی برد؛ مقوله ای شکل می گیرد که به 

نام رسقِت ادبی و فرهنگی یاد می گردد.

هرنی،  آثار  نوشته ها،  دزدیدن  تلخِ  فرهنِگ 

ادبی،  آهنگ ها، طرح های علمی، مطالب  کمپوز 

شخصیت های هرنی، فرهنگی و دانش مند توسط 

برخی از برادراِن سارق و دزد ما از چندی بدین سو 

به یغام گرفته می شود و هیچ نهادی در کشور دیده 

منی شود تا این معضله را حل کرده و مجرمین را به 

مراجعِ عدلی و قضایی معرفی کند. 

بوده  از دزدی مادی  بدتر  و فرهنگی  ادبی  دزدی 

که به اثِر بی تفاوتی مسوولین؛ در حال شکل دادن 

یک فرهنِگ ناپسند می باشد. زیرا همه می دانیم 

به  دیگران  آثار  فریب کارانۀ  و  قانونی  غیر  که نرش 

اسم کسانی که می دزدند عملی است غیراخالقی 

و ناپسند.

و  ادبی  رسقِت  منونه های  بیش ترین  اواخر  دراین 

و رسانه های  اکرث نرشات چاپی،  را روی  فرهنگی 

اجتامعی دیده می توانید که بدبختانه چنان حیا 

از چشِم نارشان دزد و متقلب پریده که هر منت را 

که میل دل شان باشد به نام خود نرش منوده فخر 

کاذب کامیی می کنند.

در این مقطع به گونه ای مثال چند منونه از رسقت 

ادبی و فرهنگی را خاطر نشان می کنم:

خانوادۀ یام سیاووش که از بی توجهی دولت در بررسی    

قتل او خسته شده است، به شورای امنیت سازمان ملل، 

طومار داد خواهی فرستاد.

از شهروندان کشور در ۲۲  تن  توسط هزاران  این طومار، 

والیت ، امضا و آماده شده است، دیروز) ۲۱ دلو( با حضور 

و  مجلس  مناینده گان  مدنی،  نهادهای  رسانه ها،  روسای 

چهره های فرهنگی و رسانه ای در جوار دفرت سازمان ملل 

متحد در  کابل، طی یک کنفرانس خربی ارایه شد.

 داوود سیاووش، پدر یام سیاووش، طی این کنفرانس خربی 

خواستار رسیده گی سازمان ملل متحد، به این قضیه شده 

است.

داوود سیاووش در این مراسم گفت که سازمان ملل متحد 

می خواهیم تا با اعزام یک هیئت با صالحیت این قضیه را 

بررسی کند. آقای سیاووش گفت: »برای ما سوال برانگیز 

است که یام سیاووش به بانک عریضه نکرده، خودش نرفته 

و نه مراجعه کرده و با بسیار با حالت دل سوزانه و دوستانه به 

خوش نویسی،  هرن  که  می کند  اعالن  کشوری   -

و  است  ایشان  به  مربوط  میناتوری  یا  رسامی 

معترِب  سازمان های  در  را  متذکره  هرن  می کوشد 

کند؛  راجسرت  و  ثبت  خویش  نام  به  جهانی 

درحالی که هرن متذکره مربوط به ایشان منی باشد.

- منبعی را مواجه می شویم که ادعا دارد رباب، آلۀ 

موسیقی مرتبط به ایشان است درحالی که چنین 

نیست.

- اگر از داشته های یک کتاب، مقاله های پژوهشی 

و  نویسنده  اسم  و  می کنیم  استفاده  تحقیقی  یا 

منی کنیم  درج  خود  نوشتۀ  اخیر  در  را  کتاب  یا 

حق تلفی و دزدی کرده ایم.

ادعا  افغانستان هم زمان هر سه  و  ترکیه  ایران،   -

است  ما  از  بلخی  جالل الدین  موالنا  که  دارند 

اگر اشتباه در ثبت این اسم به نفع هر یک ازاین 

فرهنگی  و  ادبی  رسقت  می گیرد  صورت  ماملک 

صورت گرفته است.

- اگر آهنگی می رسایم و در اخیر اسم ترانه ساز و 

منی نویسیم  را  کمپوزکننده 

و به نام خود یا کسی دیگری 

هرنی  دزدی  می کنیم  درج 

فرهنگی انجام داده ایم.

فیلم  داستانی  اساس  بر   -

نویسندۀ  ولی  می سازیم؛ 

داستان شخص خود را معرفی 

شکل  همین  به  و  می کینم 

صدها مثال دیگر...

موضوع  فرهنگی  دزدی 

آن  دامنۀ  که  است  رایجی 

می شود.  گسرتده تر  روزبه روز 

در  دزدی  دامنۀ  گسرتش 

ادب،  و  فرهنگ  حوزه های 

است  دردآوری  صدمه ای 

این بانک جذب شده است«

او در ادامه می گوید که ما به شورای امنیت سازمان  ملل 

یک استغاثه نوشته کردیم و هیئت بی طرف کرمنال  تخنیک 

را خواستیم تا همین دوربین های امنیتی بانک را بررسی 

کنند«

او گفت: جی پی اس موتر، کمره های بانگ، بالون باالی 

تا  بانک  مسیر  کمره های چهارراهی  های  و  بانگ  و  ارک 

مکرویان چهارم باید بررسی شود و قاتل یام سیاووش روشن 

شود.

او با اشاره به تناقض گویی حکومت در 

امرالله  گفت:  سیاوش  قتل  خصوص 

جمهوری،  ریاست  دوم  معاون  صالح، 

به ما می گوید که در این پیوند سه تن 

می گوید  داخله  وزیر  و  شده  بازداشت 

ریاست  و  شده است  بازداشت  تن  یک 

امنیت ملی می گوید که موضوع تحت 

بررسی قرار دارد.

پدر یام سیاووش میگوید که آقای صالح 

به ما گفت در نفس خود موتر بانک یک 

شده  جابجا  ایکس  دی  آر  نام  به  ماده 

نه  که  می گوید  داخله  وزارت  و  است 

چسپکی بود. حاال منی دانیم که گپ 

اختیار  سکوت  زمنیه ها  دراین  مسووالنی که  و 

این  اصلی  حامیاِن  و  ترویج کننده گان  می کنند 

َمیلی  اگر  پس  می شوند.  محسوب  زشت  پدیدۀ 

به رشیک سازی مطلبی در رسانه داریم چه خوب 

است که ناِم صاحب اثر را حفظ کنیم. این شیوه، 

نه تنها به افکاِر ما ارج می گذارد بل که بنیان گذار 

فرهنگ نیکوی انسانی و وجدانی هم خواهیم بود.

نادرست  عمِل  این  جلوگیری  برای  دوم  گام  در 

این  به  تا  انداخت  براه  کمپاینی  باید  رشم آور،  و 

پدیدۀ شوم نه گفته و حامی فرهنگ خوب، اخالق 

پسندیده و میکانیزم قانونی باشیم.

از  یکی  نرش،  حق  حفظ  یا  رایت  کاپی  مقولۀ 

حقوق  درنظرگرفنِت  شیوۀ  بهرتین  و  مهم ترین 

صاحب اثر است که باید با جدیت کامل رعایت 

می شود،  استفاده  شکلی  هر  به  اثری  اگر  شود. 

استفاده کننده باید حقوق مسلم صاحب اثر را مِد 

نظر گیرد.

سخنگوی  یا  کنیم  قبول  را  جمهوری  ریاست  اول  معاون 

وزارت داخله را.

او گفت بنابراین تناقض ها در اظهارت مقام های امنیتی، ما 

به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کردیم.  برای ما ثابت 

شد که دولت افغانستان ارادۀ سیاسی برای معر فی قاتل 

یام سیاوش ندارد و اگر دارد نوارهای تصویوی دوربین های 

امنیتی را برای ما نشان دهند .

او گفت: »ما به استثنای کمره های امنیتی چیز دیگر را 

هیچ  امنیتی  های  دوربین  بررسی  جز  به  نداریم.  قبول 

سندی دیگر مورد قبول ما نیست«

توحیدی،  الله  صدیق  حال  عین  در 

رسانه های  از  حامیت  کمیته  مسوول 

خربی  نشست  این  در  افغانستان  آزاد 

گفت: تقاضای اساسی نهادهای حامی 

رسانه ای افغانستان این است که شوری 

پاسخ  طومار  این  به  متحد  ملل  امنیت 

مثبت بدهد و یک هییت بی طرف برای 

به  سیاووش  یام  شهادت  قضیه  بررسی 

افغانستان بفرستند تا ما به  آن تحقیق 

اعتامد کنیم.

چون  که  گفت  ادامه  در  توحیدی  آقای 

وقضایی  عدلی  نهادهای  به  اعتامد  ما 

افغانستان در این زمینه نداریم.

در ادامۀ این نشست خربی، جالنی زواک رییس تلوزیون 

کابل نیوز، قاری کبیر حیدری قاری بین املللی افغانستان، 

احمدولی هوتک ورزشکار و آرش بارز از هرنمندان کشور و 

شامری از اعضای مجلس، یک پی در دیگر از سازمان ملل 

متحد خواستند تا یک هیئت با صالحیت به کابل بفرستد 

تا این قضیه را بررسی کند. در پایان کنفرانس خربی، این 

طومار به دفرت سازمان ملل متحد تسلیم داده شد. 

گفتنی است که یام سیاوش، مشاور پیشین بانک مرکزی 

و گرداننده سابق تلویزیون طلوع، در سه ماه پیش در یک 

انفجاری ماین جاسازی شده در موتر بانک مرکزی با دو 

همکارش جان باخت. مرگ سیاوش آغاز یک سلسله ترور 

های زنجیره ای از فعالن مدنی و رسانه ای نیز بود. کشته 

شدن سیاوش شوک کالنی را در جامعه افغانستان خلق 

کرد. تاکنون هیچ گروهی مسوولیت آن را به عهده نگرفته 

است.

رسقت فرهنگی و سکوت مسوولین
چرا قانون کاپی رایت عملی منی شود؟

در پی خون سیاووش؛ طومار دادخواهی به سازمان ملل ارایه شد

پدر سیاووش: دولت همکاری منی کند و تناقض می گوید

جایزه ادبی ره نورد   

هدف  با  زریاب، 

پاس داشت از کارنامه 

استاد  فرهنگی  پربار 

ره نورد  محمداعظم 

و  است  زریاب 

و  ستایش  همچنین 

به  گذاشنت  حرمت 

ی  ینش ها فر آ

ن  گا یسند نو

برگزار  افغانستان 

نام  با  شد.  خواهد 

گذاشنت این جایزه به نام »ره نورد زریاب« تالش می شود ضمن 

اثرشان  که  نویسندگانی  از  ایشان،  کارنامه  مداوم  بررسی 

برگزیده شده، تجلیل به عمل آمده و در راستای ارتقای سطح 

داستان نویسی و همچنین نقد ادبی داستانی در افغانستان 

همت گامرده شود. البته این جایزه هرگز در صدد آن نیست 

که اثر برنده را اثر ماندگار و تاریخی بداند و آثار برنده نشده را 

غیر ماندگار و غیر تاریخی.

اوضاع  تاریکی  در  چراغی  می تواند  جایزه  این  پایه گذاری 

کنونی فرهنگی کشور باشد. چرا که فرهنگ و فعاالن فرهنگی 

در این وانفسا کامالً فراموش شده اند و جایگاهی در میان 

جمهوری ما ندارند. ما باور داریم که تنها با کار فرهنگی است 

که روشن گری و توسعه امکان می یابد.

شیوه  برگزاری

۱. این جایزه هر سه سال یک بار برگزار خواهد  شد، اما برای 

دور اول آن، آثار داستانی که از سال 1390 تا 1399 به چاپ 

رسیده اند، می توانند شامل این دور  شوند.

۲. نخستین دور جایزه ادبی ره نورد زریاب، در اواسط سال 

1400 هجری خورشیدی برگزار می شود.

یادداشت: نویسندگانی که آثارشان، رمان یا مجموعه داستان 

کوتاه است و در این سال ها منترش شده  است، می توانند 

آثارشان را به نشانی  که در پایین این یادداشت است، بفرستند.

بخش های جایزه

1. رمان؛

2. داستان کوتاه؛

3. نقد ادبی داستانی؛

4. تجلیل از چهره های برجسته ادبی کشور.

یادداشت: در دور اول، به دلیل فرصت اندک، بخش نقد ادبی 

به طور مستقل برگزار نخواهد شد اما از دور بعد، آثاری که در 

حوزه نقد ادبی داستانی در افغانستان منترش شوند، به صورت 

مستقل در جایزه زریاب حضور خواهند داشت.

رشوط اشرتاک

1.  نویسنده اثر از افغانستان باشد؛

2. نویسنده هایی که در این 10 سال گذشته، هم مجموعه  

داستانی و هم رمان  منترش کرده ا ند، تنها یک رمان و یک 

مجموعه داستانی خودشان را نامزد می توانند؛

3. نویسنده هایی که مجموعه داستانی یا رمان خود را نامزد 

می کنند، باید 7 نسخه از اثر خود را با ورقی که نشان دهنده 

اشرتاک شان در این جایزه است به امضا خود ضمیمه کتاب ها 

کرده و به نشانی جایزه بفرستند؛

4.  نویسنده های گران قدری که خارج از کشور سکونت دارند، 

می توانند مناینده خود را در داخل کشور، با فرستادن نامه 

کتبی به نشانی ایمیل جایزه معرفی کرده و در جایزه رشکت 

کنند؛

5. آثار ارسال شده به دبیرخانه جایزه، دوباره به نویسندگان 

پس داده منی شود؛

6. مهلت ارسال آثار تا پایان ماه حوت 1399 است.

امتیاز جایزه

1. برای برنده مقام نخست رمان، وجه نقدی، تندیس ره نورد 

زریاب به عنوان مناد جایزه و لوح ستایش داده می شود.

2. برای برنده مقام نخست مجموعه داستانی، وجه نقدی، 

تندیس ره نورد زریاب به عنوان مناد جایزه و لوح ستایش داده 

می شود.

نام داوران جایزه، در پایان برگزاری جایزه اعالم می گردد.

نشانی برای ارسال کتاب ها

خیرخانه، چهارراهی قلعه نجارها، پالزای احمدیار، طبقه دوم، 

دکان شامره 25، کتاب زریاب.

E- mail: zariabprize@gmail.com

فراخوان جایزه ادبی 
ره نورد زریاب
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جی پی اس موتر، 
کمره های بانگ، بالون 

باالی ارک و بانگ و 
کمره های چهارراهی 

 های مسیر بانک تا 
مکرویان چهارم باید 

بررسی شود و قاتل یام 
سیاووش روشن شود.

منونه های رسقِت ادبی 
و فرهنگی را روی 

اکرث نرشات چاپی، و 
رسانه های اجتامعی 
دیده می توانید که 

بدبختانه چنان حیا از 
چشِم نارشان دزد و 

متقلب پریده که هر 
منت را که میل دل شان 

باشد به نام خود نرش 
منوده فخر کاذب 

کامیی می کنند.

یادداشت

نذیر احمد دقیق

گزارش

محمد امن سریت



مقدمه

در رشایط حساس کنونی، که بیشرت از هر وقت دیگر حقوق 

و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان در محارصۀ تحجر و 

افراطیت قرار دارد و روز به روز تبلیغات منفی علیه دستاوردهای 

سوی  از  حاکم  نظام  و  پسین  دهۀ  دو  دست آمدۀ  به  سخت 

از هر  اوج می گیرد؛ بیش  افغانستان  دشمنان دولت و مردم 

زمانی نیاز به اعتامدسازی میان شهروندان و مسؤوالن است. 

هرچند از دیر زمان تا اکنون، رضورت وجود هامهنگی بیشرت 

میان متامی نهادهای دولتی برای برقراری ارتباط مستقیم، 

اما  قوی و دوسویه میان دولت و ملت محسوس بوده است؛ 

اکنون وجود یک اجامع برای انسجام دولت و ملت، یک نیاز 

نیست؛ یک اولویت برای بقاء مردم ساالری است.

پس زمینه:

انسجام  ایجاد  برای  نبود یک اجامع جامع  این، در  از  پیش 

تحرکات  و  فعالیت  برای  فضا  دولتی؛  نهادهای  میان  بیشرت 

گروه های دهشت افکن، باندهای مافیایی، شبکه ها و دسته های 

کوچک و بزرگ زورگویان منطقه یی، غاصبان زمین، باج گیران 

که  طوری  بود.  شده  مصؤن  عمومی،  نظم  اخالل گران  و 

جنایتکاران و جرم پیشگان، با این خیال خام که گویا قصاص هر 

جانی که از تن جدا می کنند، بهای هر بسوه زمینی که غصب 

می کنند و مجازات هر عمل قانون شکنانۀ که بر علیه امنیت و 

نظم شهری انجام میدهند؛ در حد سوژۀ یک هفته یی رسانه های 

اجتامعی، تقلیل پیدا خواهد کرد و مردم عام نیز مجبور به 

عادت  کردن به هر تخطی آنان از قانون هستند؛ میدان را برای 

یکه تازِی مجرمانه خویش، خالی می انگاشتند.

تا اینکه نخستین جلسۀ میثاق امنیتی »شش نیم صبح«، به 

جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح،  امرالله  رهربی  و  ابتکار 

افغانستان، به منظور تأمین امنیت کابل، برقراری نظم شهری، 

مبارزه علیه تروریزم و انواع جرایم سازمان یافته و جنایی، حل 

مشکالت مردم و تسهیل ارتباط میان شهروندان و دولت؛ از 

طریق انسجام کاری و مشخص سازی اولویت های وظیفه یی 

گردید.  برگزار  امنیتی،  میثاق  تطبیق  برای  دولتی  نهادهای 

آن،  از  و دقیق تر  افغانستان کم پیشینه  تاریخ  اقدامی که در 

بی پیشینه بوده است.

پیشینۀ طرح:

لحاظ  از  چه  صبح«،  نیم  و  »شش  جلسات  برگزاری  طرح 

شکلی و چه از نگاه ماهوی در افغانستان کم سابقه است. از 

نگاه شکلی، برگزاری جلسات شش و نیم، نقش معاونیت اول 

ریاست جمهوری را ملموس تر به منایش گذاشته و اقتدار را 

جایگزین ترشیفات کرده است. از نگاه ماهوی نیز، کمرت گواه 

بوده ایم که یک اجامع از یک جانب در سطح نهادهای دولتی 

از طرف  و  به شکل شبکه یی منسجم کند  را  روابط سازمانی 

دیگر، طوری رابطۀ مستقیم با مردم برقرار کند که نه تنها روند 

پاسخگویی دولت به ملت تسهیل شود؛ بلکه بتوان از نظریات و 

طرح های سازنده چه کارشناسان امور و چه عوام الناس، برای 

بهرت شدن اوضاع استفاده کرد.

ساختار، محور و سطح جلسات:

در جلسۀ میثاق امنیتی شش ونیم صبح، بیشرت از )70( مسؤول 

ارشد نهادهای دولتی گرد هم آمده، اوضاع محله به محلۀ کابل 

را در دو محور ارزیابی روزمره و بررسی کلی وضعیت در پنج 

سطح، زیر ذره بین نظارت و ارزیابی موشکافانه قرار می دهند.

نخست در بخش تأمین امنیت، طی جلسات شش و نیم صبح، 

برنامۀ تعقیب بیش از )8000( مظنون، متهم و مجرم در کوچه 

و پس کوچۀ کابل، پی گیری می شود.

در سطح دوم، تحلیل استخباراتی وضعیت امنیتی پایتخت با 

اتکا به دسرتسی منابع و اطمینان از دسرتسی آن ها به حلقات 

ترور؛ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در قسمت سوم، برای استقرار نظم شهری، از چند و چون ارائه 

خدمات شهری توسط شهرداری کابل، بررسی صورت می گیرد.

برای تقویت حکومت داری خوب و تطبیق  در سطح چهارم، 

حاکمیت قانون، از کارکردها و فعالیت های نهادهای مجری 

صورت  ارزیابی  و  نظارت  څارنوالی(  لوی  و  )پولیس  قانون 

گرفته و به همین ترتیب در سطح پنجم و آخر، به مشکالت 

مردم رسیدگی شده و نظریات آنان برای بهبود هر چه بیشرت 

کیفیت جلسات شش و نیم صبح،باتوسل به روابط عمومی نرم 

و اسرتاتیژیک، بررسی می گردد.

رویکردها:

مهم ترین رویکردی هایی که در این جلسات اتخاذ می گردد، 

مشمول بر موارد ذیل است:

اول: بسیج منابع

تیم شش و نیم صبح، با شیوۀ مدیریتی مدرن، طی فرایندی 

موثر وکارآمد، منابع مادی و انسانی را با برنامه ریزی دقیق، بسیج 

و سازماندهی منوده و در راستای نیل به اهداف اسرتاتژیک و 

موجود،  زمینه های  و  امکانات  از متام  معقول  بطور  مطلوب، 

استفاده می کند.

آمار وزارت صحت عامه که حاکی ازکاهش 45 درصدی واقعات 

کشته و زخمی شدن افرادناشی از جرایم جنایی و خیابانی در 

سطح شفاخانه های کابل -پس از برگزاری نشست های »شش و 

نیم صبح«- است، خود گواهی ست دال بر موفقیت انکارناپذیر 

این جلسات در امر مهار منودن و کاهش قابل مالحظۀ میزان 

جرم و جنایت در سطح پایتخت و مدیریت سامل در امر ایجاد 

هامهنگی میان نهادهای دولتی و تعبیه قوا.

دوم: حکومت داری باز

جلسات شش و نیم صبح، اجامعی ست به هدف تأمین امنیت، 

استقرار عدالت اجتامعی، حاکمیت قانون، برقراری نظم شهری 

و تحکیم روابط اسرتاتژیکهم در درون نهادهای دولتی با یکدیگر 

و هم در بخش قوام بخشیدن به رابطۀ مردم با حکومت. برای 

رسیدن به این مهم، این جلسات، رویکرد حکومت داری باز یا 

مشارکتی را بکار می گیرد.

مردم از طریق شبکه های اجتامعی یا متاس تیلفونی با تیم 

شش و نیم صبح، مواردی را که نیاز به مداخله پولیس، امنیت 

ملی، څارنوالی، شاروالی و سایر مسؤولین حکومتی والیت کابل 

را داشته باشد، رشیک می کنند و بالفاصله پس ازمتاس آنان، 

قضایایی را که آنان گزارش می کنند، نخست در جلسات مطرح 

گردیده یا بطور آنی حل و فصل می شود و یا هم درج سیستم 

شده، مورد تعقیب قرار می گیرد.

هر نظری که در صفحات اجتامعی ابراز می گردد، هر مشکلی 

که از هر طریق ممکن  به تیم شش ونیم صبح رسانیده می شود، 

هر تبره اکادمیک که بتواند بسرتی برای آرامش مردم خلق 

کند؛ مورد حرمت و پذیرش این تیم قرار می گیرد.

در بخش تحکیم ارتباط میان نهادهای دولتی با یکدیگر، تیم 

جلسات شش و نیم صبح هر چند با برنامه های بزرگی چون 

با جرایم فساد اداری، ترور، آوردن نظم شهری، اعادۀ  مبارزه 

ملکیت های غصب شده، مردم آزاری، وصل مردم با حاکمیت 

قانون ، اعاده حیثیت، صالبت واقتدار دولت در کل کشور وارد 

عرصه شده است؛ امارهربی تیم شش ونیم کارش را از قاعده )از 

یک رسباز گمنام( واز پاییرتین نقطه آغاز و به طرف رأس هرم 

قدرت به پیش می برد.

چنانچه از آغاز تا اکنون، تیم شش ونیم صبح توانسته است تا 

آهسته و پیوسته با پشتوانۀ قوی مردمی، ازروش تاکتیکی به 

سمت اهداف اسرتاتژیک، تغییر جهت دهد.

سوم: گفتامن شهرنشینی 

شهرنشینی  فرهنگ  پیرامون  شهروندان  از  شامری  ناآگاهی 

باعث بروز چالش ها و نابهنجاری های بسیار فردی و اجتامعی 

در سطح جامعه شده است. به همین منظور، جلسات شش 

و نیم صبح گفتامن شهرنشینی را به عنوان رویکرد این اجامع 

جهت برقراری نظم شهری مطرح کرده است.  تصامیم جلسات 

شش و نیم، مبنی بر پاک سازی پیاده روها، برداشنت موانع از رس 

جاده ها، منظم ساخنت دست فروشان، آزادسازی ساحات سبز 

پیاده روها از دست غاصبین کوچک و کالن؛ موجب برگشت و 

اعادۀ نظم شهری و از میان برداشنت باور مردم نسبت به عدم 

تطبیق یکسان قانون باالی شهروندان و ایجاد روایت نو مبنی 

بر حس مالکیت مردم نسبت به شهر و اماکن عمومی گردیده 

است.

چهارم: حاکمیت قانون

یکی از اهداف تیم شش و نیم صبح، استقرار عدالت و تطبیق 

حاکمیت قانون است؛ زیرا این قانون است که سالمت، عزت و 

حیات معنوی یک جامعه را به خوبی فراهم می کند و زمانی که 

این بسرت در عرصه حیات انسانی به خوبی مورد توجه قرار بگیرد 

امنیت، آسایش و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورند؛ اما 

متأسفانه به علت پایین بودن سطح آگاهی، آن گونه که باید و 

شاید در مورد اهمیت قانون مداری در اذهان عمومی جا نیفتاده 

است. از همین رو، شامری از شهروندان برای رسیدن به اهداف 

خود از راه های غیرقانونی استفاده می کنند که تکرار این امر، 

گامی به سوی تباهی است.

 تیم جلسات شش و نیم صبح، وظیفه خود می دانند تا  ساختار 

اجتامعی و فرهنگی جامعه را به سوی اهداف متعالی و بلند 

به محور قانون گرایی و نهادینه شدن اخالق عمومی در پرتو 

ارزش های اسالمی در جامعه نهادینه سازند تا باشد که دیگر 

هیچ شهروندی، قانون را به عنوان یک ضدارزش جامعه تلقی 

نکند.

پیرامون تحقق حاکمیت قانون، میثاق امنیتی در گام نخست 

روی افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت قانون، نظام سیاسی، 

امنیت  تأمین  و  نظم شهری  اعادۀ  در  قانون  تطبیق  نقش  و 

معنوی و روحی مردم، مترکز کرد. در کنار این مساله، برای 

تحقق حاکمیت قانون، تیم شش و نیم، با هیچ قانون شکنی 

براساس  منی شود.  وارد  مصلحت جویی  در  از  و  نکرده  مدارا 

تصمیم جلسات شش ونیم، شهرداری کابل به همکاری نزدیک 

با نیروهای امنیتی طبق پالن  منظم میثاق امنیت، برای ایجاد 

نظم شهری، جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی، اسرتداد 

زمین های غصب شده، جلوگیری از تخلفات شهری، پاک  کاری 

پیاده روها و جاده ها و همین گونه تنظیم دست فروشان جهت 

کاهش ازدحام؛ مبادرت ورزیده است.

از همین جهت است که شهروندان به تطبیق یکسان قانون 

بر همگان، فارغ از ملیت، سمت، قدرت و نفوذ؛ باورمند شده 

و برای تطبیق حاکمیت قانون، با نهادهای مجری آن بیشرت از 

پیش همکاری می کنند.

پنجم: اجرای اصل مکافات ومجازات

اجرای اصل مکافات و مجازات در هر نظامی رضوری است. 

این اصل، غفلت وظیفوی و کارهای فراقانونی  بدون اجرای 

افزایش یافته و نظم و انضباط در نظام، حاکم نخواهد شد. 

همین گونه عدم اجرای اصل مکافات و مجازات، باعث افزایش 

فساد و سهل انگاری در اجرای وظایف می گردد که در نهادهای 

در  و  کشور  پیرشفت  روند  عقب گرد  موجب  ملکی  خدمات 

قسمت نیروهای امنیتی عواقب ناگوار و جربان ناپذیری را در پی 

دارد. در صورتی که اصل مجازات و مکافات به درستی از سوی 

حکومت اجرا گردد، باعث ایجاد انگیزه مثبت در سطوح مختلف 

اداری گردیده وکارکنان حس مالکیت وروحیه خدمت گزاری 

وتزلزل  اداری  ناپایداری  از جانب دیگر  و  یافته  افزایش  شان 

ماموریت از میان رفته و اداری و روحیه وطن دوستی جایگزین 

آن می گردد که در نهایت موجب اعتامد مردم به نظام و مبدل 

شدن نهادها به ادارات مردمی وپاسخگو در برابر خواهد شد.

طی این رویکرد، هیئت رهربی جلسات شش و نیم از یک  عده 

منسوبین پولیس و امنیت ملی که در شناسایی و دستگیری 

عملیات های  اجرای  باج گیر،  دزد،  اختطاف چی،  گروه های 

و  داشته اند  نقش  کابل  سطح  در  جرایم  کاهش  و  موفقانه 

باانگیزۀ  که  نارنجی پوشانی  و  ترافیک  منسوبین  از  همچنان 

بلند برای خدمت گزاری و صداقت کامل در اجرای وظایف شان 

جهت ایجاد نظم شهری، با دولت خود همکار بوده اند؛ با اعطای 

تقدیر نامه ها و مکافات مادی، از زحامت و تعهد آنان به وطن، 

متجید و سپاسگزاری می کند.

تحلیل وضعیت:

از دید جامعه شناسانه و روانشناسی جمعی، زمانی که معاون 

به عنوان  افغانستان،  چون  کشوری  جمهور  ریاست  نخست 

دومین فرد بااقتدار در حکومت، بدون نظرداشت متام فشارهای 

وارده از جانب دشمنان استقرار نظم و تطبیق قانون در کشور، 

برای بهبود وضعیت امنیتی و نظم شهری، از طریق برگزاری 

جلسات منظم با مسؤوالن ارشد نهادهای دولتی، انسجام امور 

را در دست می گیرد و با پیگیری دقیق هر قضیه، پس از هر 

جلسه به مردم به طور شفاف حساب میدهد؛ از یک سو این پیام 

را به شهروندان می رساند که دولت در ارادۀ خود برای ادای 

مسؤولیتش در قبال حفاظت از جان، مال و حیثیث شهروندان، 

را  ناقوس هشدار  دیگر،  از جانب  و  است  نامنعطف  و  جدی 

به مجرمان و جنایتکاران به صدا درمی آورد، اینکه که آنان را 

از پنجۀ برّان قانون، گریزی نیست. همین موجب می شود تا 

ضمن برقراری نظم شهری، امنیت روانی شهروندان تضمین و 

آسوده خیالی مجرمان و تبهکاران به دلهرگی و ترس از قدرت 

حاکمیت قانون، مبدل شود.

نتیجه گیری:

از آنجا که برگزاری جلسات »شش و نیم صبح«، با تاکید بر تحقق 

عدالت، استقرار نظم و حاکمیت قانون، از رویکرد انعطاف ناپذیر 

در برابر جنایتکاران کار می گیرد؛ به جرئت میتوان گفت این 

مجموعه جلسات، دامنۀ حاکمیت قانون را گسرتده ساخته، 

نهادهای مجری قانون را بیشرت از پیش در امر مدیریت بهرت 

و انجام وظایف شان جسارت بخشیده و مردم را از سایۀ ترس 

آورده است؛ یک دستاورد  آفتابی عدالت اجتامعی  به ساحۀ 

قوی برای حکومت داری خوب در نظام مردم ساالر افغانستان 

پسندیدۀ  و  نیک  عرف  یادشده،  موارد  ضمن  می تواند  که 

»مردم محوری« را به متام نهادهای دولتی رسایت بدهد.

» 95 روز با شش و نیم«
جلسات شش و نیم، نقش معاونیت اول ریاست جمهوری را ملموس تر به منایش گذاشته

و اقتدار را جایگزین ترشیفات کرده است

کرم هـای ریشـه خوار کـه از سـوی متخصصیـن زراعت 

به نـام اژدهـای زیرزمین شـناخته می شـوند، به مناطق 

رشقـی  شـامل  والیت هـای  در  چراگاه هـا  از  وسـیعی 

افغانستان هجوم برده اند.

ایـن  بدینسـو  چهارسـال  از  کـه  می گوینـد  دام داران 

کردم هـا حاصالت شـان را می بلعند. آن هـا می گویند که 

چندین بـار در ایـن مورد به ریاسـت زراعت تخـار مراجعه 

کردیـم؛ ولـی هیـچ اقدامی نشـده اسـت. در همین حال 

مسـووالن در ریاسـت زراعـت تخـار می گویند کـه به این 

مشـکل رسـیده گی خواهنـد کرد.

متخصصـان کشـاورزی می گوینـد کـه ایـن کـرم ریشـه 

خـوار بـه نـام اژدهـای زیرزمیـن یـاد می شـود. بـا رنـگ 

می شـود.  دیـده  رسدسـیر  مناطـق  در  بیشـرت  و  سـفید 

ایـن کرم هـا هسـتند. دامـداران نگـران شـیوع بیشـرت 

جاویـد احمـد جوهـری، کارشـناس کشـاورزی می گویـد 

ایـن کـرم معمـوال ریشـۀ گیاهـان به ویـژه سـبزیجات را 

قطـع می کنـد، ولـی در سـال های اخیـر بـه چراگاه هـا 

هجـوم برده انـد. بـه گفتـۀ آقـای جوهـری ایـن کـرم در 

و  زنده گـی  گیاهـی،  ریشـۀ  دارای  و  زمین هـای سـخت 

تخم گـذاری می کنـد و پـس از آن بـه حـرشۀ کامـل در 

می آیـد. بـه گفتـۀ او در سـال های اخیـر سمپاشـی های 

بی رویـه، عوامـل طبیعـی کـه جمعیت این کـرم را کنرتل 

می کـرد از بیـن رفتـه و سـبب ازدیـاد آن شـده اسـت.

بـه گـزارش بی بی سـی، هجـوم ایـن نـوع کرم هـا در ده 

ولسـوالی ایـن والیـت دسـت کم حـدود ۲۰ هـزار هکتـار 

چـراگاه  را تخریـب کرده اسـت.

رساج الدیـن مهربـان، رئیـس زراعـت تخـار از شـکایت 

بی اطالعـی می کنـد. اظهـار  زمینـه  ایـن  در  دامـداران 

آقـای مهربـان می گویـد کـه روش اول مبـارزه طبیعـی 

اسـت کـه طبعیـت آن را کنـرتل می کنـد. دوم اسـتفاده 

از مواد شـیمیایی اسـت که محل سمپاشـی شـود و این 

باعـث رضر بـه محیـط زیسـت می شـود. سـوم این کـه به 

صـورت فیزیکـی کرم هـا جمـع آوری شـود کـه ایـن کار 

پرهزینـه، ولـی بهرتیـن روش اسـت.

مالـداران می گوینـد اگـر حکومـت جلـو هجـوم کرم هـا 

را نگیـرد، ممکـن اسـت در بهـار آینـده، بـا بیـدار شـدن 

کرم هـا از خـواب زمسـتانی هـزاران هکتـار چـراگاه دیگر 

نیـز تخریب شـود.

اژدهارهای زیِر زمین، 
هزاران هکتار چراگاه  را در 

تخار نابود کردند
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سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه ایران حمله به کاروان مأمورین 

سازمان ملل متحد در جاده کابل - 
جالل آباد را محکوم کرد

سـخنگوی وزارت امـور خارجه با ابـراز مراتب همدردی 

داشـت:  اظهـار  قربانیـان  خانـواده  بـه  تسـلیت  و 

متاسـفانه گسرتش خشـونت ها در افغانسـتان به مرحله 

بسـیار خطرناکـی رسـیده اسـت و اگـر جامعـه جهانـی ، 

در  مسـئول  نیروهـای  متـام  و  منطقـه  کشـورهای 

افعانسـتان بـه ایـن مهـم توجـه نکننـد، بیـم  آن مـی رود 

کـه ایـن کشـور شـاهد خشـونت های فزاینـده و رشایـط 

امنیتی وخیم تری باشد.

گزارش

سارنمل نورهادی هادی
رئیس داراالنشاء ومنایندۀ باصالحیت

لوی څارنوالی ج.ا.ا. در جلسات 6:30 صبح
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بخش دوم  

خودسانسوری

یکـی از آفـات سـد راه یـک پژوهش گـر در افغانسـتان خودسانسـوری اسـت. 

طوری کـه یـک نویسـنده در واقـع برخـود نـوع فشـاری را وارد می سـازد و بـه 

ایـن گـامن اسـت کـه مبـادا مـورد سـوءظن قـرار گیـرد و یـا یـک نـوع عمـل 

پیش گیرانـه را مرتکـب می شـود. مهم تریـن عامـل درزمینـۀ شـکل گیری یـا 

پیدایـش سانسـور، مسـئلۀ سیاسـی اسـت؛ امـا کنـار سیاسـی بودن مسـأله، 

و  دینـی  مذهبـی،  زمینه هـای  در  به ویـژه  جامعـه  در  حاکـم  سـنت های 

اخالقـی، عنعنات، رسـم و رواج ها، ارتباط دوسـویه میان مناسـبات اجتامعی 

و فرهنگـی و مـواردی زیـر نـام ارزش هـا و منافع ملـی و در کل رعایـت این ها 

سبب شـده تـا سانسـور به عنـوان سـد راه مهـم و اساسـی درراه تاریخ نویسـی 

گیرد. قـرار 

مطلـب  یـک  زمانی کـه  می گفـت  افغانسـتان  بـزرگ  دانش منـدان  از  یکـی 

می کنـم؛  دور  را  پاراگـراف  یـک  می کنـم  مـرور  را  آن   دوبـارۀ  و  می نویسـم 

زیـرا می ترسـم بـا نوشـنت ایـن پاراگـراف فـالن رهـرب سیاسـی آزرده نشـود و 

باقی مانـده را بـار دیگـر می خوانم بعد پاراگـراف دیگر را به خاطر آزرده نشـدن 

مولـوی صاحـب حـذف می کنـم و بار سـوم بازهم پاراگـراف دیگـر را به خاطر 

یـک قـوم خـاص دور می کنـم و پاراگـراف چهارمـی حتـام به یکـی از مذاهب 

افغانسـتان خوش آینـد نیسـت بایـد او هـم دور شـود و دیده می شـود که یک 

پاراگـراف هـم در تضـاد به سیاسـت خارجی افغانسـتان قرارگرفتـه باید او هم 

حـذف گـردد و پاراگـراف طویـل خـالف منافـع ملـی افغانسـتان تقلـی شـده 

می توانـد بایـد آن را نیـز حـذف کـرد و در آخـر کـه دیـده می شـود کـه یـک 

مقالـۀ بسـیار تکـراری و بی روح نوشـته شـده بنابراین به خاطر نـام و حیثیت 

خـود از نـرش آن خـودداری می کنـم.

فرهنگ ننوشنت

متاسـفانه مـا را عـادت بـر آن اسـت کـه از حـوادث و چشـم دیدهـا یادداشـت 

منی گیریـم و یـا آن را سـطحی نگاشـته و بنابـر عوامـل گوناگـون از نوشـنت 

تاریـخ  بـرای  دیدهـا  از چشـم  برخـی  درحالی کـه  می منایـم.  آن رصف نظـر 

بسـا مهـم و اساسـی هسـتند و تاریخ نویـس مـا در روشـنایی آن یادداشـت ها 

می توانـد بـه حقایـق بس مهم دسـت یابـد. یکـی از دانش مندان افغانسـتان 

کـه سـال ها در دربارهـا و حکومـات مقـام بلنـد داشـت می گفت بـا رفنت من 

از دنیا حداقل پنجاه سـال تاریخ افغانسـتان زیرخاک می رود. شـعری از دورۀ 

مرشوطیـت اسـت کـه می گوید:

آنچه درراه وطن نگفتند و نهفتند

ما اندر رس بازار بگفتیم و نوشتیم

این شـعر نشـان دهنده آن است که بسـیاری از بازی گران سیاسی افغانستان 

آنچـه را دیده انـد، نگفته، محافظه کاری منوده و با خود نگه داشـته و رسانجام 

زیرخـاک بـرده اسـت و پژوهش گـر را در خـالی عمیق اطالعاتـی و معلوماتی 

قـرار داده اسـت و چـون بازی گـر اصلـی چیـزی نگفتـه و ننوشـته بنابرایـن 

برداشـت ها از واقعـه یـا حادثـه یـا رویـداد بـه اسـاس گفته هـای اشـخاص و 

منابـع دسـت دوم و سـوم تحریـر گردیـده کـه در ثقه بـودن آن شـک و شـبه 

وجـود می داشـته باشـد درحالی کـه عمدتـاً اتـکاء تاریخ نویـس بـر خاطره  هـا 

افغانسـتان هنـوز خاطره نویسـی و سفرنامه نویسـی  و در  اسـتوار می باشـد 

جـا بـاز نکـرده اسـت و کم تـر اتفـاق افتـاده اسـت کـه مقامـات، پـس از پایان 

دورۀ کارشـان بـه نوشـنت کتـاِب خاطرات خـود بپردازند. طور مثـال از حداقل 

محمـد  پادشـاهی  آغـاز  زمانـی  مقطـع  در  افغانسـتان  نخسـت وزیر  پانـزده 

ظاهرشـاه در ۱۳۱۲ خورشـیدی تـا روی کار آمـدن طالبـان در ۱۳۷۵، فقـط 

دو تـن دسـت بـه نوشـنت خاطرات شـان زده انـد و از ده هـا وزیر خارجـه هم به 

همیـن تعـداد می باشـد.

حکومات دیکتاتوری

یکـی از عوامـل ترویـج فرهنـگ ننوشـنت و نگفـنت در افغانسـتان موجودیت 

ایـن  در  درازی  سـال های  کـه  اسـت  ظـامل  و  دیکتاتـوری  حکومت هـای 

کشـور حکم روایـی منـوده و نوعـی تـرس و وحشـت را در اذهـان مـردم ایجـاد 

کرده انـد. ایـن تـرس و وحشـت سـبب گردیده تا آنچه دیده شـده پنهان شـود 

و وقایـع، ناگفتـه و نانوشـته باقـی مبانـد کـه ایـن ننوشـنت کار تحقیـق در 

مسـایل تاریخـی افغانسـتان را بـس دشـوار سـاخته و ده هـا حادثـۀ تاریخـی 

در پـرده ابهـام مخفی مانـده اسـت؛ زیـرا بازی گـران و شـاهدان آن را نگفتـه 

و ننوشـته اند و اگـر هـم تحلیلـی از آن وقایـع صـورت گرفتـه برداشـت های 

نادرسـت و سـلیقه ای از آن بـوده اسـت.

در زمـان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان حتا شـنیدن رادیوهای 

بیگانـه به ویـژه رادیوهـای پاکسـتان، ایـران و بریتانیـا جـرم پنداشـته می شـد 

و ده هـا تـن بـه جـرم شـنیدن رادیـو یـا نقـل قـول از آن هـا زندانی شـدند چه 

رسـد بـه نوشـنت و یادداشـت ها از حـوادث و رویدادهـای تاریخـی، بنابرایـن 

فرهنـگ ننوشـنت و تـرس از حکومت هـای گذشـته بـه یـک اصـل اجتامعی 

وقایـع  از  چشم دیدشـان  نوشـنت  عالقه منـد  کم تـر  مـردم  و  تبدیل شـده 

هسـتند و ایـن مسـئله مانـع بـزرگ در رس راه تاریخ نـگاران شـمرده می شـود.

رفتار سلیقه یی

برخـی از مورخـان مـا خصوصـاً درباری هـا یا مورخـان حزبی، با نوشـنت تاریخ 

می خواهنـد حقایـق را پنهـان منوده و نوع برخوردسـلیقه یی با تاریخ نویسـی 

انجـام  دهنـد کـه بـا ایـن نوشـنت، پژوهش گـران را بـا دنیایـی از مشـکالت 

البـالی  در  می شـود  خوانـده  تاریخـی  حقایـق  آنچـه  و  می سـازند  مواجـه 

گفته های درسـت و نادرسـت متالشـی می شـود و کار را به نویسـندۀ حال و 

آینده سـخت دشـوار می سـازد کـه ما از این نوع نوشـتارها ده ها مثـال داریم.

در زمـان حکومـت نـور محمـد تره کـی جریـان وقـوع انقالب ثور نوشـته شـد 

و فلـم مسـتند نیـز از آن تهیـه گردیـد؛ امـا بـه مجـردی کـه او از اریکـۀ قدرت 

بـه زیـر کشـیده شـد، حفیظ اللـه امیـن بـه افغـان فیلـم و تلویزیـون دولتـی 

دسـتور داد تـا فیلم مسـتندی کـه در آن خودش منحیث یـک قهرمان ظهور 

منایـد، تهیـه کننـد و داسـتان کودتـای ثـور بـه اثـر دسـتور حفیظ اللـه امین 

از رس نوشـته شـد و متام مخالفین شـخصی او که در انقالب سـهم داشـتند 

از صفحـۀ تاریـخ پـاک شـدند و نقـش آن هـا در کودتـا به کلـی نادیـده گرفته 

شـد و حتـا اسـمی از آن هـا نیـز بـرده منی شـد و یـا اگـر برگردیـم بـه جنـگ 

دوم افغانسـتان و انگلیـس و طوری کـه تاریـخ گـواه اسـت در آن نـربد ایـوب 

خـان قهرمـان جنـگ بـود؛ امـا زمانی کـه نام بـرده از جنـگ فـارغ گردیـد و 

می خواسـت به طـرف کابـل حرکـت کنـد، عبدالرحمـن زمان امـور را تصاحب 

کـرد و در جنگـی کـه بـه تاریـخ ۲۲ سـپتامرب ۱۸۸۱ میـالدی در مسـیر راه 

کابـل – قندهـار رخ داد، قـوای خسـته و جنـگ زدۀ ایـوب خـان در مقابـل 

عبدالرحمـن شکسـت خورده و او مجبـور بـه فـرار از افغانسـتان گردیـد.

عبدالرحـامن، پـر او امیـر حبیب اللـه و نواسـه اش امان اللـه مجموعـاً حدود 

پنجاه سـال در افغانسـتان حکومـت کردنـد و در ایـن مـدت تـالش صـورت 

گرفـت تـا ایـن جنـگ به نـام دیگران حتا اشـخاص واهی متام شـود و کسـی 

اجـازه نداشـت تـا نامـی از فاتحـان جنـگ میونـد بـربد. بـه همیـن ترتیـب 

پـس از بـه قـدرت رسـیدن محمـد نادرشـاه تـالش صـورت گرفـت تـا از نقش 

امان الله در جنگ اسـتقالل کاسـته شـود و حتا روز ۲۸ می ۱۹۱۹ مطابق ۶ 

جـوزا ۱۲۹۸ بـه صفـت روز اسـرتداد اسـتقالل در زمان نادر خان تجلیل شـد؛ 

یعنـی روزی کـه قلعـه نظامـی تـل و نواحـی آن از کنـرتل بریتانوی هـا برآمده 

و بـه تـرف افـراد تحـت فرماندهی نادرشـاه درآمد و نادرشـاه می خواسـت با 

ذهن نشین سـاخنت ایـن حادثـه، اسـتقالل افغانسـتان را مرهـون تالش هـای 

خـود و بـرادران خویش و سـقوط تل به دسـت نیروهای تحـت فرمان خودش 

قلـم داد کند.

***

 بخش دوم 

وقایع سال 1375 خورشیدی

در زمان مقاومت، هفته نامۀ پیام مجاهد، موثق ترین و یگانه نرشیه یی بود که از آدرس 

دولت اسالمی افغانستان به حامیت احمدشاه مسعود، فرماندۀ کل مجاهدین فعالیت 

محمد  انجنیر  می گردید.  نرش  جبهه  فرهنگی  کمیتۀ  سوی  از  نرشیه  این  داشت. 

مجاهد  پیام  نامۀ  هفته  مسوول  مدیر  منصور  عبدالحفیظ  و  کمیته  رییس  اسحاق، 

بود. اعضای کمیته شامل: عزیزالله ایام، محمد اسحاق فایز، عظیم آقا، تجمل خان، 

مالمحمد حسن و رحمت الله بیگانه بودند.

14 حمل: گروهی از علامی دینی در شهر کندهار اجتامع کرده و لقِب امیراملومنین 

را به مال عمر رهرب طالبان بخشیدند.

4 جوزا: توافقات میان حزب اسالمی و دولت اسالمی افغانستان به امضا رسید و به 

اساس آن گلبدین حکمتیار، مخالفتش را با حکومت کنار گذاشت. گلبدین حکمتیار، 

چهارسال در مقابل دولت اسالمی افغانستان جنگید.

6 رسطان: گلبدین حکمتیار به حیث صدراعظم افغانستان تعیین شده بود، به شهر 

کابل آمد.

13 رسطان: کابینۀ جدید گلبدین حکمتیار اعالن شد.

17 اسد: طالبان صبح روز 17 اسد بار دیگر والیت بلخ را ترف کردند.

27 اسد: هفت پیلوت و عملۀ روسی هواپیامی رشکت هوایی تاتارستان، به گونۀ ارسار 

آمیزی با طیارۀ شان از زندان طالبان و میدان هوایی قندهار فرار کرد.

یک  طی  مسلح شان،  محافظین  و  ننگرهار  والیت  فرماندهان  از  تن   60 سنبله:   20

کمین در نزدیکی تورخم رسحد والیت ننگرهار کشته شدند.

21 سنبله: شهر جالآلباد به دست طالبان افتاد.

4 میزان: ولسوالی رسوبی با مقاومت اندک به دست طالبان افتاد.

5 میزان: شهر کابل به دست طالبان سقوط کرد.

6 میزان: داکرت نجیبالله، رییسجمهور پیشین افغانستان و برادرش توسط طالبان و 

پاکستانی ها به قتل رسیدند.

6 میزان:  برهانالدین ربانی، رییس دولت اسالمی افغانستان اعالن کرد که به خاطر 

جلوگیری از کشتار مردم کابل، نیروهای دولت شهر کابل را ترک کرده است.

6 میزان: احمد شاه مسعود فرماندۀ کل نیروهای مقاومت افغانستان، رسک عمومی 

راِه درۀ پنجشیر را که یگانه راه ورودی به این دره است، با انفجار بزرگی پراند.

به قول بسم الله محمدی، وزیر دفاع سابق افغانستان انفجار 1000 سیر مواد انفجاری 

و بم های طیاره در این ساحه حفرۀ بزرگی ایجاد کرده که حتا رفنت با پای پیاده را از 

این گذرگاه مشکل ساخت. در واقع این ساحه مشهور به بریده گی شد به خط اول 

نربد )جنگ( بین طالبان و نیروهای مسعود تبدیل گردید. طالبان در جریان بیش از 

چهارسال حاکمیت خود با وجود تالش های زیاد نتوانستند از این راه به درۀ پنجشیر 

نفوذ کنند. بریده گی در واقع نقطۀ عطف تاریخ مقاومت افغانستان است. زیرا طالبان 

اکرثاً با اولین رضبه و رخنه به ولسوالی ها، والیات و دره ها توانسته اند نیروهای مخالف 

خود را قلع و قم کنند. 

9 میزان: طالبان ادارۀ شهر جباللراج را به دست گرفتند.

با  علی  امام  ربانی،  برهانالدین  حضور  در  تاجیکستان  صلح  موافقتنامۀ  قوس:    21

عبدالله نوری به امضا رسید.

15 حوت: احمدشاه مسعود، اظهارات سخن گوی گلبدین حکمتیار را مبنی بر قصد 

ترور به جان گلبدین را عاری از حقیقت خواند.

با  تفاهم وی  بود که  با روزنامۀ شهادت گفته  حکمتیار هفتۀ قبل طی مصاحبه یی 

دولت اسالمی یک اشتباه بود و دامادش غیرت بهیر گفت: مسعود قصد ترور حکمتیار 

صاحب و استاد سیاف را داشت.

17 حوت: جنگ در اطراف قلعه نو شدت بیش تر یافته است. نیروهای شورای دفاع از 

افغانستان با حمالت زمینی و هوایی تلفات سنگینی به گروه طالبان داده اند.

19 حوت: 50 کشته و 20 تن مجروح شدند، اخبار واصله از آشابه حاکیست که طی 

زدوخوردهای متعدد در آشابه میان مجاهدین و طالبان جمعاً 50 طالب به هالکت 

رسیدند.

یک  نورگل  ولسوالی  در  جاندادخان  قوماندان  فرماندهی  زیر  مجاهدین  حوت:   21

تعرض طالبان را عقیم ساختند.

22 حوت: گروه طالبان دوصد میلیارد افغانی که در دوبی جابه جا بود، از آن کشور به 

دست آوردند. یک منبع آگاه گفت: پول مذکور قبل از اشغال کابل در فرودگاه دوبی 

جهت انتقال به کابل آماده بود که به دلیل تحوالت نظامی، انتقال آن به تعویق افتاد.

22 حوت: رادیوی رشیعت شب 18 حوت اعالن کرد که 76 تن از اهالی شهر کابل به 

خاطر اصالح ریش شان و نگذشتاندن دستار، محکوم به جزا گردیدند.

طالبان پیوسته از طریق رادیو رشیعت می خواهند تا کلیۀ مردان ریش انبوه گذارند و 

هیچکس حق اصالح زیر و زبر ریش خود را ندارد، متخلفین جزا داده می شود. درهمین 

اطالعیه گروه طالبان از کلیۀ مامورین و منسوبین ادارات خواسته است تا خود را با 

لباس جدید که پوشیدن دستار است عیار کنند. این گروه به کسانی که ریش شان را 

می تراشند، دو رضبه شالق و یک روز جزا تعیین کرده اند. ]اما چشم دید من )ویراستار 

این منت( از آن زمان  دو ظربۀ شالق و یک روز جزا کافی نبود. طالبان افرادی که ریش 

روز  هر  و  نگه می داشتند  پل چرخی  زندان  در  روز  ده  کوتاه می کردند مدت  را  خود 

چندین رضبه شالق را تحمل می کردند[

همچنان به تاریخ 18 حوت، مال عمر فرمان 23 مادهیی را صادر کرده است که در 

آن پوشیدن بوت سفید و جوراب سفید، فیلمربداری و عکاسی از جانداران، پوشیدن 

بدون حجاب،  زنان  با  و فروش  برهنه بودن رس مردان، خرید  ایرانی،  به شیوۀ  حجاب 

گذاشنت موی رس و بازیهای ورزشی کامالً منع شده است.

22 حوت: سخنگوی طالبان به خربنگاران گفت: طالبان اسامه بن الدن را به عربستان 

سعودی تحویل نخواهند داد، وی اسامه را مهامن توصیف کرد؛ این اظهارات را امیرخان 

متقی داشته است.

22 حوت: کشیدن و خرید و فروش سگرت در ولسوالی های چهارگانه پنجشیر منع 

قرار داده شد.

22 حوت: مال عمر رهرب نام نهاد طالبان طی مصاحبه یی گفت: گروه تحت فرمان وی 

تا آخر می جنگد و مفاهمه و مذاکره راه حل نیست.

27 حوت: رادیو رشیعت که رادیوی رسمی طالبان در کابل، اعالن کرد:

متام اهالی شهر کابل مکلف اند تا کلکین های خود را تا اندازۀ 180 سانتی مرت رنگ و 

یا شیشه های گُلدار بگیرند و خانه هایی که تازه ساختامن می گردند، باید کلکین های 

خود را باال تر از 180 سانتی مرت بگیرند. این فرمان تا 20 روز باید عملی شود.

28 حوت: انفجار عظیمی در شهر جالل آباد به وقوع پیوست، اما طالبان این انفجار را 

تصادفی گفتند. در این انفجار 50 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند.

29 حوت: طالبان تجلیل از روز نوروز را ممنوع اعالن کردند و گفتند که در این روز 

رخصتی نیست.

30 حوت: طالبان اعالن کردند که راه حل قضیۀ افغانستان نظامی است و به زودی 

متام افغانستان را فتح خواهند کرد.

روی دادهای خونین افغانستان
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هر خشت و سنگی که درراه آبادی افغانستان گذاشته می شود   

مایۀ خرسندی و افتخار است و بدون در نظر گرفنت مسایل 

سیاسی و جناح بندی ها باید از آن استقبال منود .این که در کدام 

زمان تکمیل می گردد و کی ها و کدام نسل از آن بهره می برد؟ 

سؤاالت جداگانه است که گذشت زمان آن را پاسخ خواهد داد.

دیروز بند سلام پس از نیم قرن آمادۀ بهره برداری شد و امروز بند 

کامل خان پس از هفت صد سال! و فردا بند شاه و عروس پس از 

حد اقل نه سال کار و پس فردا سد آبی شاه توت و یا فرودگاه لوگر؛ 

ولی ما منحیث شهروندان کشور و متصدیان امور هامن طوری که 

در برابر هر خشتی که گذاشته می شود آن را دست آورد خویش 

که  اقداماتی  خصوصاً  اقدام،  هر  برابر  در  اندازۀ  تا  می پنداریم 

قروض آن ها را باید نسل های آینده بپردازند، به اندازۀ سهم و درک 

خویش مسوولیت نیز داریم چون به این باور داریم که آینده گان، 

با بی رحمی بر خرد و اقدام امروزی ما قلم خواهند راند.

تا جایی که شنیده می شود فکر ساخت فرودگاه در لوگر با این 

عظمت و پهنا در اواخر پادشاهی شادروان محمد ظاهرشاه به 

میان آمد و در زمان جمهوری مرحوم محمد داوود مطالعات آغازین 

کشمکش های  آغاز  و  ثور  هفت  کودتای  با  ولی  گرفت؛  صورت 

درون حزبی، تهاجم شوروی و قیام مردم افغانستان تا امروز به باد 

فراموشی سپرده شده بود.

ما  دولت مردان  اذهان  در  زمانی  بزرگ  فرودگاه  اعامر  مفکورۀ 

خطور منوده بود که در منطقه ما به 

اساس تیوری والر اشتاین، کشورهای 

ظهور  بزرگ  اقتصاد  با  پیرامون 

ننموده و از شهرهای شگفت انگیز در 

کشورهای امارات متحدۀ عرب، قطر 

کشور  پاکستان  و  نبود  خربی  و... 

منزوی، فقیر، تازه از جنگ رها یافته، 

کودتاها و حکومت های لرزان، با ده ها 

بدبختی و مشکالت در همسایه گی 

ما وجود داشت.

یک  تأسیس  فکر  در  ما  زمانی که 

فرودگاه مجهز در والیت لوگر بودیم 

صنعت هوانوردی پیش رفت چندانی 

و  ترانسپورتی  هواپیامهای  و  نکرده 

مسافربری برای رسیدن به کشورهای 

رشق  از  برعکس  و  آسیا  جنوب رشق 

به کشورهای اروپایی مجبور بودند تا 

برای نفت گیری و تبادلۀ مسافر ترانزیت به یکی از میدان های 

منطقۀ ما فرود آیند و این حقیقت ما را درراه اعامر میدان بزرگ، 

روحیه بخشیده بود.

حال ما در منطقه ای قرار داریم که امارات متحدۀ عربی به مرکز 

ترانزیت اروپا – آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و افزون بر فرودگاه 

اماراتی ها  است؛  درحال توسعه  به شدت  که  دوبی  شهر  کنونی 

تصمیم بر اعامر فرودگاه چندین مرتبه بزرگ تر از میدان فعلی 

آن ها  با  رقابت  در  کراچی  و  دوحه  بحرین،  کنارش  در  و  دارند 

قرارگرفته و کارهای فراوانی را در این راستا انجام داده اند.

اقتصادی  هژمون های  رقابت  این  در  می شود  دیده  که  طوری 

فرا منطقه یی حتا کشورهای که قبالً چنین نقش  و  منطقه یی 

را ایفا می کردند خود را عقب کشیده و زمانی فرودگاه کویت و 

بیروت که نقطه وصل بود، دیگر در این رقابت ها سهیم نیستند 

باوجودی که کویتی ها از قدرت مندان اقتصاد منطقه یی به شامر 

می روند. کدام کشور می تواند با قدرت اقتصادی امارات در این 

راستا رقابت کند؟ اماراتی ها در نظر دارند تا مبلغ باالتر از یک 

در  که  مقداری  بیش تر  برابر  )شصت  دالر  میلیارد  صدوبیست 

فرودگاه لوگر مرف خواهد شد( را درراه توسعه فرودگاه املکتوم 

شهر دوبی مرف منایند تا این میدان در سال ۲۰۵۰ بزرگ ترین 

و پر مسافرترین میدان در رسارس جهان تبدیل شود.

فّناوری هوانوردی به شدت درحال توسعه است و  از سوی دیگر 

رشکت های هوایی خصوصاً دو غول هواپیامسازی یعنی بوینگ و 

ایربس در تالش اند تا طیارات کم مرف حتا نوری، با غرش کم تر 

و قادر به طی مسافه های بیش تر را وارد مارکیت جهانی منایند 

طوری که همین حاال رشکت طیاره سازی بوینگ، هواپیامی نوع 

۷۸۷ را در اختیار خطوط هوایی کوانتاس گذاشت که توانست 

فاصلۀ مدت بیست ساعت را بدون توقف، از نیویارک - امریکا الی 

سیدنی - آسرتالیا طی کند و رضورتی به هیچ یک از میدان های 

نیمه راهی نداشته باشد.

ما در سال های اخیر تجربه منودیم که همین فرودگاه بین املللی 

حامد کرزی با همین حالت شکسته و ریخته در همین سال های 

تنها در  پرواز در یک روز،  از پنجاه  اخیر، قدرت پذیرش اضافه 

ساعاتی که هوا روشن می شد، را داشت و طیارات غول پیکر قوای 

هوایی امریکا و ناتو، مسافربری و طیارت کوچک از همین میدان 

بدون دردرس جدی استفاده منوده است، عالوتا امروز ما میادین 

بلخ  و  پهناور والیات هرات، قندهار  و  کوچک در ساحات فراخ 

داریم که گنجایش توسعۀ چندین برابر را دارایند و به مصارف 

کم تر به میادین بزرگ و معیاری بین املللی بدل شده می توانند.

در چنین رشایط و با در نظر داشت پیرشفت تکنالوژی و اقتصاد 

ضعیف کشور ما پرسش مطرح می شود که آیا نیاز است تا ما دو 

میلیارد دالر را برای ایجاد فرودگاه جدید رسمایه گذاری کنیم؟ 

درحالی که گزینه های

امروزی سازی فرودگاه بین املللی حامدکرزی، توسعه و بین املللی 

سازی میادین والیات نظیر بلخ، هرات، قندهار، تجهیز و به سازی 

ننگرهار،  نیمروز،  بامیان،  دایکندی،  غزنی،  خوست،  میادین 

کندوز، فاریاب و سایر والیات با معیارهای متفاوت، را داریم.

امید است دولت مردان ما به این برنامه، بازنگری کرده و با استفاده 

از تجارب سایر کشورها، پیش نهاد های متخصصین بخش های 

رسمایه گذاری و هوانوردی، آگاهان امور تکنالوژی هوانوردی طرح 

بهرت ریخته و میلیون ها دالر را بی جا حیف ومیل نکنند.

***   

رضورت به اعامر فرودگاه جدید
میلوین ها دالر را به خاطر ساخنت فردوگاه در لوگر، حیف و میل نکنید

افغانسـتان حضـور دارنـد، پس از رییس جمهـور بوش جنگ 

بـه بـارک اوبامـا بـه میـراث مانـد کـه هـزاران نیروهـای دیگر 

در افغانسـتان اضافـه کـرد و جنـگ عـراق آغاز یافت. سـپس 

در ۲۰۱۴ تصمیـم گرفـت تـا بـه ایـن جنگ هـا نقطـۀ پایـان 

بگـذارد و بـا خـروج ایـن نیروها، زمـان ریاسـت جمهوری اش 

را بـه پایـان بربد.

اواخـر  در  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  برنامـۀ  بااین همـه 

سـال ۲۰۱۳ روی دسـت گرفتـه شـد و نیروهـای امریکایـی 

افغانسـتان  نیروهـای  آمـوزش  و  مشـورت دهی  مسـوولیت 

نیروهـای  بـه  جنگـی،  مسـوولیت های  گرفتنـد.  به عهـده  را 

افغانسـتان محـول شـد. هم زمـان بـا ایـن وقتـی بـارک اوباما 

دور دوم ریاسـت جمهـوری خـود را بـه پایـان رسـاند، ۸ هزار 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بیـرون شـده بـود.

دونالـد ترامـپ رییـس جمهـوری پیشـین امریـکا بخشـی از 

سیاسـت خارجـی را باانگیـزۀ »امریـکا نخسـت« ایجـاد کـرد؛ 

امـا او نیـز در ابتـدا بیـش از هـزار تـن از نیروهـای خـودرا بـه 

افغانسـتان فرسـتاد.

در کنـار آن دونالـد ترامـپ گفت وگوهـا مسـتقیم را با طالبان 

آغـاز کـرد، درنتیجـۀ ایـن توافق نامـه کـه سـال گذشـته در 

دوحـۀ قطـر امضـا شـد، نیروهـای امریکایی متعهد بـه خروج 

کامـل تـا ماه »می« شـدند، موضوعـی اخیر گروه تروریسـتی 

روی آن پافشـاری می کنـد.

به صـورت مکـرر گفته انـد کـه  امریکایـی  مسـووالن نظامـی 

طالبـان بـه تعهـدات خودشـان عمـل نکرده انـد؛ امـا دونالـد 

ترامـپ تـا زمـان تـرک کاخ سـفید، نیروهـای خویـش را بـه 

جمهـوری  رییـس  بایـدن  جـو   

ایاالت متحـدۀ امریـکا در دوراهی 

قرارگرفتـه اسـت کـه نیروهـای خود را 

در افغانسـتان حفـظ کنـد یـا از ایـن 

کشور بیرون کند.

نیروهـای  خـروج  برنامـۀ  بایـدن 

امریکایـی از افغانسـتان را، کـه تـا ماه 

»مـی« رضب االجل آن پایـان می یابد؛ 

زیـر دور زده اسـت. کارشناسـان بـاور 

می توانـد  خـروج،  چنیـن  کـه  دارنـد 

نیروهـای  و  افغانسـتان  امنیـت  بـرای 

امریکایـی نتیجـۀ بـر عکـس بگـذارد.

امـا دولـت جوبایـدن در درون کشـور 

بـه فشـارهای جـدی مواجه اسـت: کسـانی که ادعـا دارند تا 

بـه طوالنی تریـن جنـگ امریـکا نقطـۀ پایـان گذاشـته شـود. 

کرده بـود  تعهـد  انتخاباتـی  کارزارهـای  هنـگام  جوبایـدن 

کـه بـه جنگ هـای نافرجـام امریـکا نقطـۀ پایـان می گـذارد؛ 

امـا اضافـه کـرد یـک بخـش از نیروهـای خـاص امریکایـی 

را بـرای مبـارزه بـا تروریـزم در کشـورهای ماننـد افغانسـتان 

حفـظ خواهـد کرد. پس از رسـیدن جوبایدن به کاخ ریاسـت 

جمهـوری امریـکا، مسـووالن ادارۀ او گفته اند که افغانسـتان 

از جملـه کشـورهای اسـت که زیـر بازنگری پالیسـی خارجی 

امریـکا قـرار دارد.

امـا ادارۀ بایـدن می توانـد در مذاکـره بـا اعضـای ارشـد ناتـو 

رسنوشـت  مـورد  در  تصمیـم  یـک  بـه  اخیـر  هفته هـای  در 

دفـاع  وزارت  یـا  پنتاگـون،  سـخن گوی  برسـد.  افغانسـتان 

تصمیـم  اداره  یـک  به عنـوان  مـا  اسـت:  گفتـه  امریـکا، 

می گیریـم کـه در افغانسـتان چـه را انجام دهیـم. توافق نامۀ 

دوحـه را بازنگـری می کنیـم و ادعاهـای کـه در مـورد ایـن 

توافق نامـه وجـود دارد را نیـز بـه بررسـی می گیریـم. مـا بـه 

ایجـاد یـک راه حـل مصمـم هسـتیم؛ زیـرا بـاور نداریـم کـه 

راه نظامـی منی توانـد راه حلـی ایجـاد کنـد، رونـد بازنگـری 

دارد. جریـان 

کربـی هم چنـان گفت: »آسـتین« وزیـر دفاع امریـکا در میانۀ 

مـاه فربوری در نشسـت وزیران خارجۀ ناتو در ویانا اشـرتاک 

کـرده و در مـورد برنامه هـای خـود در رابطـه بـه افغانسـتان 

به صـورت روشـن صحبـت خواهـد کرد.

پـس از حمـالت ۱۱ سـپتامرب ۲۰۰۱ نیروهـای امریکایی در 

کاهـش  افغانسـتان  در  تـن   ۲۵۰۰

نیروهـای  رقـم  پایان تریـن  ایـن  داد. 

امریکایی پس از ۲۰۰۱ در افغانسـتان 

بـرای  کوتـاه  توقـف  یـک  امـا  اسـت، 

دارد. خـود  نیروهـای  متـام  خـروج 

به اسـاس این توافق نامـه طالبان تعهد 

کردنـد تـا بـه تروریسـتان بین املللی از 

و  کننـد  رابطـه  قطـع  القاعـده،  جملـه 

بـرای آنان در افغانسـتان پناه گاه ندهد 

ایـن  بـه کشـورهای غربـی حملـه کننـد. هم چنـان در  کـه 

توافق نامـه بـه کاهش حمـالت بـاالی نیروهای افغانسـتان و 

آغـاز مذاکرات مسـتقیم اشـاره شـده اسـت.

مسـووالن نظامـی امریـکا گفته انـد کـه تـا هنـوز طالبـان بـا 

را  و هم چنـان خشـونت ها  نکرده انـد  رابطـه  القاعـده فسـح 

و  امنیتـی  نیروهـای  روی  را  و حمالت شـان  نـداده   کاهـش 

دفاعـی افزایـش داده انـد.

بـه اسـاس آمـاری کـه از طـرف ادارۀ بـازرس امریـکا در امـور 

بازسـازی افغانسـتان نرش شـد، از ماه اکترب تا دسـامرب سـال 

۲۰۲۰ آمـار حمالت نسـبت به عین زمـان در ۲۰۱۹ افزایش 

داشـته اسـت. بـه اسـاس این گـزارش در میان سـال ۲۰۲۰ 

قتل هـای هدف منـد از طـرف طالبـان بـر مسـووالن دولتـی، 

افزایـش  خربنـگاران  و  سیاسـی  رهـربان  مدنـی،  فعـاالن 

بی پیشـینه داشـته اسـت.

مسـووالن نظامـی افغانسـتان و امریـکا بـه ادارۀ بـازرس ویژۀ 

امریـکا در امـور بازسـازی افغانسـتان گفته انـد کـه حمـالت 

داشـته  افزایـش  خیلـی  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  طالبـان 

اسـت، ایـن حمـالت از طـرف طالبان بـا گروه هـای مرتبط به 

داعـش در افغانسـتان صـورت می گیـرد.

بـا این رونـد مذاکرات آغازشـده اسـت، رشوع مذاکرات میان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان بـه مـدت شـش مـاه به خاطـر 

چانه زنـی روی رهایـی زندانیـان طالبـان تأخیـر شـد. پـس از 

آعـاز مذاکـرات در مـاه سـپتامرب تـا دسـامرب زمـان بـرد تنهـا 

روی چارچـوب پیش بـرد مذاکـرات توافـق صـورت گرفـت.

پـس ازآن کـه کانگـرس امریـکا هفتـۀ گذشـته اعـالم کـرد که 

طالبـان بـه تعهـدات خویـش در توافق نامـه عمـل نکرده اند، 

بـه  مـی  مـاه  تـا  نیروهـای خـودرا  راهـربد خـروج  جوبایـدن 

تأخیـر انداخـت.

ایـن تأخیـر نگرانـی را در میـان گـروه طالبـان ایجـاد کـرده 

اسـت و هشـدار داده انـد کـه عمـل نکـردن بـه توافق نامـه، 

کـرد.  خواهـد  بحـران  از  جدیـدی  فـاز  وارد  را  افغانسـتان 

آغـاز  باقی مانـده  رسبـازان  خـروج  بـه  امریـکا  درصورتی کـه 

کنـد، رشایـط طـوری ایجـاد خواهـد شـد کـه امریـکا تصمیم 

بـه خـروج زودهنـگام بگیـرد.

جـرنال بازنشسـته، جـوزف دانفـورد، گفته اسـت کـه امیدوار 

اسـت تـا ادارۀ بایـدن یـک تصمیـم جـدی بـرای پایـان بـه 

جنـگ نافرجـام روی دسـت داشـته باشـد.

ایـن اسـت کـه مـا  بـه خربنـگاران گفـت: موضـوع مهـم  او 

نیروهـای خـود را بـه ۲۵۰۰ تـن کاهـش دادیـم و نیروهـای 

بـا  دارنـد،  بیشـرت  مسـوولیت  افغانسـتان  دفاعـی  امنیتـی 

کاهـش نیروهایـامن بـه ۲۵۰۰ تـن بـه همـه نشـان دادیـم 

کـه ایـن مهـم نقـش اساسـی را بـازی منی کنـد. امـا بایـدن 

هم چنـان مشـورت های بـا اعضـای گـروه خـودش دارد کـه 

طـرف خـروج از افغانسـتان هسـتند، »ریـپ رود خانـان« یک 

عضـو هیئـت مطالعـه در مـورد افغانسـتان می گویـد: چالش 

اصلـی امریـکا ایـن بـود کـه در سیاسـت خارجـی این کشـور 

در ۲۰ سـال اخیر بزرگ ترین اشـتباه را مرتکب شـده اسـت.

خانـان گفـت: رییـس جمهـور بایـدن نیـاز دارد تـا بـه مـردم 

گـوش کنـد، او نیـاز دارد تـا بـه اسـکالتن بـرود تـا بـه مـردم 

رییـس  فیصله هـای  بـه  مـن  کـه  گفـت  او  دهـد،  گـوش 

جمهـوری اعتقـاد دارم، اعتقـاد دارم درصورتی کـه بـا مـردم 

تصمیـم درسـتی خواهـد گرفـت. کنـد،  صحبـت 

خانـان گفـت: خـروج از افغانسـتان بـا تهدیـد جدیـد مواجـه 

اسـت، زمانـی امریـکا بیـرون می شـود یـک تهدیـد متوجـه 

اسـاس  بـه  ایـن اسـت کـه  امـا روش قدرت منـد  اسـت،  آن 

دیپلوماسـی ایـن رونـد پیـش بـرده شـود.

او گفـت کـه یـک راه حـل منطقـی بـرای حفـط دسـت آودها 

طریـق  از  کـه  اسـت  زنـان  آزادی  و  بـرش  حقـوق  مـورد  در 

برسـیم. توافـق  بـه  دیپلوماسـی 

پـس از پایـان گروه بررسـی )گـروه مطالعه افغانسـتان( ادارۀ 

بایـدن در مـورد افغانسـتان تصمیـم خـود را خواهـد گرفـت. 

بااینکـه پنتاگـون در ایـن مـورد چیـزی نگفتـه اسـت و تنهـا 

اشـاره کرده کـه بازنگـری توافق نامـه جریـان دارد.

بررسـی های ابتدایـی پنتاگـون نشـان می دهـد کـه طالبـان 

بـه تعهـدات خـود عمـل نکرده انـد، جـان کربی گفته اسـت: 

طالبـان در بخش کاهش خشـونت ها و هم چنـان حمله های 

خـود را بـاالی نیروهـای امنیتی – دفاعی افغانسـتان کاهش 

نداده انـد.

 وزیـر دفـاع امریـکا روز جمعـه بـا محمـد ارشف غنی صحبت 

کـرد. سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا از خـروج نیروهـا تـا ماه 

مـی چیـزی نگفت؛ اما اشـاره کرد کـه این گفت وگـو در مورد 

رونـد مذاکـرات صلـح بـه رهـربی افغانسـتان باشـد. صـورت 

گرفته اسـت.

بایدن نیروهایش را از افغانستان بربد یا نربد؟
بایدن در امریکا با فشارهای جدی مواجه است

خروج از افغانستان با 
تهدید جدید مواجه 
است، زمانی امریکا 
بیرون می شود یک 

تهدید متوجه آن است، 
اما روش قدرت مند 

این است که به اساس 
دیپلوماسی این روند 

پیش برده شود.

برگردان: راه ماندگار
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