
از زبان طراح عضو 
داعش: 

سال یازدهم   شماره مسلسل 3171   دوشنبه 14 اسد 1398   قيمت 20 افغاني

هویت اعضای گفت وگوکننده 
صلح هنوز فاش نشده است

صفحه 3

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، روز یک شنبه، 
بر  بنا  وزارت  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  اسد،  سیزدهم 
هیأت  اعضای  فهرست  که  است  گرفته  تصمیم  »مالحظاتی« 
گفت وگوکننده دولت برای صلح با گروه طالبان را فعاًل منتشر 

هیأت گفت وگوکننده صلح مرکب از پانزده نفر است و در ترکیب آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی افغانستان در نظر گرفته شده است.

اما  او  نداد.  توضیح  »مالحظات«  این  درباره  نوری  خانم  نکند. 
پانزده  از  متشکل  دولت  هیأت گفت وگوکننده  که  کرد  تصریح 
نفر است که در آن نماینده گان حکومت، احزاب سیاسی، جامعه 

مدنی و زنان حضور دارند.

صفحه 5

رییس جمهور ایاالت متحده 
و واژگان آتش افروز

عبداهلل به وزارت داخله: بی طرفی پولیس 
در انتخابات اولویت تان باشد

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  ۸صبح، 
بی طرفی  حفظ  که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت 
پولیس در انتخابات ریاست جمهوری باید در صدر 
امنیتی  مسووالن  و  داخله  امور  وزارت  اولویت های 
قرار داشته باشد و پولیس از مداخله در انتخابات دور 

نگه داشته شوند. 
یک  شنبه،  روز  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس 
»بورد هم آهنگی  نام  زیر  نشستی  در  اسد  سیزدهم 
که  صورتی  در  کرد،  تأکید  سخنانی  در  پولیس« 
انتخاب  در  امنیتی  نیروهای  مجموع  در  و  پولیس 
به  افغانستان  مردم  که  را  اعتمادی  کنند،  مداخله 
این نیروها دارند، از دست می دهند. به گفته عبداهلل، 
سلب اعتماد مردم از نیروهای امنیتی جبران ناپذیر 
است و به همین دلیل مسووالن امنیتی به صورت 
مداوم در بی طرف نگه داشتن نیروهای امنیتی تالش 

کنند.
عبداهلل عبداهلل از جانب دیگر بر غیر سیاسی شدن 
پولیس تأکید کرد و گفت که سیاسی شدن پولیس 
اعتماد  ناگوار را در پی خواهد داشت و  پی آمدهای 

پولیس را در نزد مردم مخدوش می کند.
نیروهای  اگر  اما  می گذرد،  »انتخابات ها  افزود:  او 

روزهای دشواری است. ناامیدی 
موج می زند، ولی ما می کوشیم 

که امید را زنده نگه داریم. 
همین که هم دیگر...

این طور شهرت پیدا کنند که  امنیتی و دفاعی ما 
این ها جانب داری می کنند از کاندید و یا کاندیدانی، 
این یک صدمه ی بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم 

به پولیس و نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود.«
را حق فردی  انتخاب«  اجرایی »رأی و حق  رییس 
پولیس عنوان کرد، اما گفت که پولیس نباید مردم 
فرد خاص، جهت دهی کنند.  به  دادن  رأی  برای  را 
در  امنیتی  نیروهای  این که  بیان  با  عبداهلل  عبداهلل 
حفظ  با  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  جریان 
بی طرفی و عدم مداخله در امور انتخاباتی، امتحان را 
موفقانه سپری کرده اند، تصریح کرد که این نیروها در 
انتخابات ریاست جمهوری در برابر یک آزمون کالن 

دیگر قرار دارند.
رییس اجرایی در این نشست زمینه سازی و تأمین 
امنیت انتخابات شفاف و عادالنه را از مسوولیت های 
امنیتی  مسووالن  از  و  کرد  عنوان  پولیس  عمده 
خواست با حفظ بی طرفی امنیت انتخابات را تأمین 
کنند. در انتخابات ششم میزان ۱8 نفر برای تصدی 
بارها  کرده اند.  نام نویسی  جمهوری  ریاست  کرسی 
نامزدان از مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ابراز 

نگرانی کرده اند.

بر وزارت 
مخابرات و مسجد 
امام زمان چگونه 

حمله شد؟
3

خط سرخ مان را 
مشخص کنیم
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نصرت حق پرست در برابر 
حریفی از برازیل به پیروزی 

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله از کشته شدن معاون رسید
والی نام نهاد طالبان برای والیت پنجشیر و پنج نفر از 

هم دستانش در والیت کاپیسا خبر داده است.
این وزارت از معاون والی نام نهاد طالبان برای والیت 
یاد  »ذوالفقار«  مشهور  عبداالحمد  نام  به  پنجشیر 
کرده و گفته است که این عضو کلیدی گروه طالبان و 
پنج همکارش در نتیجه اجرای یک عملیات نیروهای 
قطعات ویژه پولیس در روستای آهنگران از مربوطات 
این  شده اند.  کشته  کاپیسا  والیت  نجراب  ولسوالی 
عملیات نیمه های شنبه شب گذشته اجرا گردیده است.

عنوان  به  عبداالحمد  که  است  گفته  داخله  وزارت 
پنجشیر  والیت  برای  طالبان  نظامی  کمیته  مسوول 
نیز کار می کرده است. بر اساس معلومات وزارت امور 
داخله، عبداالحمد مشهور به ذوالفقار در فعالیت های 
و  کاپیسا  والیت   ناامن سازی  و  تخریبی  »تروریستی، 

والیت های هم جوار« آن نقش داشته است.
وزارت داخله هم چنان گفته است که در این عملیات 
و  سبک  جنگ افزار  مقداری  پولیس  ویژه  نیروهای 
سنگین مربوط گروه طالبان به شمول بمب های  دستی، 
»واسطه  چندین  و  نظامی  تجهیزات  راکت اندازها، 

نقلیه« از بین برده شده است.
این  در  می رود.  شمار  به  امن  والیت های  از  پنجشیر 
والیت گروه طالبان به رغم تالش های بسیار، نتوانسته 
ولسوالی های  از  برخی  با  اما  والیت ها  این  کند.  نفوذ 
ناامن کاپیسا، پروان، پنجشیر، نورستان و لغمان مرز 

مشترک دارد.

معاون والی نام نهاد طالبان برای 
پنجشیر در کاپیسا کشته شد

انتخابات یا صلح؟

داالن هایی که فرو ریخت
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۸صبح، کابل: نصرت حق پرست، مبارز افغان در 
سازمان یو اف سی، توانست حریف برازیلی اش را 

در چارچوب مبارزات سبک وزن شکست دهد.
آزاد  مبارزات  سازمان  چارچوب  در  دیدار  این 
جهان )یو اف سی( در امریکا برگزار شد و نصرت 
حق پرست توانست در راند دوم، خواکیم سیلوا، 

مبارز برازیلی را شکست دهد.
این سومین برد وی در چارچوب سازمان مبارزات 
برابر  در  دوبار  این  از  پیش  او  است.  جهان  آزاد 
حریفانش به برتری رسیده و یک بار مبارزه را به 

حریف هالندی اش واگذار کرده است.
آلمان  در  و  دارد  سال   ۲3 حق پرست  نصرت 
زنده گی می کند. وی رکورد ۱۱ برد و دو باخت 

در مبارزات آزاد را در کارنامه دارد.
حق پرست دومین مبارز افغان در سازمان مبارزات 
آزاد جهان است. پیش از این، سیر بهادرزاده نیز 
در چارچوب این سازمان با حریفانش مبارزه کرده 

است.
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توسط  اسد   28 جشن  مناسبت  به  که  پوسترهایی  و  آگهی نماها  در 
کنار عکس  است،  در  رسیده  به چاپ  ریاست جمهوری  امور  اداره ی 
ریاست  انتخابات  نامزد  محمداشرف  غنی  تصویر های  امان اهلل،  شاه 
است  شده  طراحی  گونه ای  به  پوسترها  می شود.  دیده  نیز  جمهوری 
که در مقابل عکس شاه امان اهلل، تصویر رییس  جمهور برحال و نامزد 
تمام  در  آگهی نماها  این  بگیرد.  قرار  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شده  نصب  کابل  فرعی  خیابان های  از  برخی  و  اصلی  خیابان های 
کمپین  راه  در  عمومی  منابع  مصرف  روشن  مصداق  امر  این  است. 
آقای  حاضر  حال  در  که  نیست  تردیدی  است.  نامزد  یک  انتخاباتی 
معنا  این  به  این  دارد،  اما  دوش  به  را  دولت  ریاست  مسوولیت  غنی 
کند.  کمپینش  خرج  را  عمومی  منابع  باشد  داشته  حق  که  نیست 
با برگزاری جشن 28 اسد نیست. در تمام  منظور ما مخالفت جدی 
کشورها ، جشن های کشوری، سنتی- فرهنگی و فستیوال های مذهبی 
امانی و  آغاز اصالحات دوره ی  به عنوان  اسد هم  از 28  دارد.  وجود 
کسب استقالل سیاسی افغانستان از هند بریتانیایی باید تجلیل شود،  

این امر هیچ اشکالی ندارد. 
وطن دوست  پادشاه  و  مشروطه خواه،  ریفرومیست  یک  امان اهلل  شاه 
باور  به آن  او سلطنت و حکومتش را فدای ارزش هایی کرد که  بود. 
با محافظه کاری  مانند پدر و جدش  امان اهلل خان می توانست  داشت. 
به  او  اما  نشود.  متوجه اش  خطری  هیچ  و  کند  سلطنت  خشونت  و 
دلیل باوری که به اصالحات،  مدرنیسم و سعادت انسان این سرزمین 
آن سلطنت  بر  که  را  تا سرزمینی  کرد  را  نهایت تالش خود  داشت،  
این  انسان های  امان اهلل تالش می کرد که  بسازد. شاه  می کرد، مدرن 
سرزمین را از رعیت پادشاه به اعضای یک ملت پیش رو و شریف ارتقا 
دهد. او در سخنرانی هایش همیشه اصطالح ملت نجیب افغانستان را 
به کار می برد. شاه امان اهلل سلطه ی هند بریتانیایی بر سیاست خارجی 
که  یافت  فرصت  افغانستان  او  حکومت  در  داد.  خاتمه  را  افغانستان 
دیگر  کشورهای  و  بزرگ  قدرت های  با  مستقل  کشور  یک  جایگاه  از 
بار  اولین  رابطه ی مبتنی بر احترام و منافع متقابل ایجاد کند. برای 
در حکومت او دختران اجازه یافتند که به مکتب بروند. گرامی داشت 
از شاه امان اهلل،  در واقع گرامی داشت از تالش برای سعادت انسان این 
دیار است. استقالل در سیاست خارجی در حال حاضر برای همه ی 
شهروندان جمهوری اهمیت دارد و جا دارد از تالشی که شاه امان اهلل 

برای به دست آوردن این استقالل کرد، گرامی داشت شود. 
و  امان اهلل  شاه  از  گرامی داشت  پوشش  زیر  در  انتخاباتی  کمپین  اما 
جشن 28 اسد، توجیه  قانونی و منطقی ندارد. بر مبنای قانون، تمام 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حق دارند که از منابع عمومی به 
اصل  نقض شود،  به  اگر  قانون  این حکم  استفاده کنند.  برابر  صورت 
در  انتخابات  می شود.  وارد  صدمه  انتخابات  و  کمپین  بودن  عادالنه 
شهروندان  آرای  از  را  خود  مشروعیت  حکومت شان  که  کشورهایی 
انتخابات  بودن  عادالنه  باشد.  رقابتی  و  عادالنه،  سری  می گیرد،  باید 
مهم  بسیار  مرحله ی  کمپین  شود.  لحاظ  آن  مراحل  تمام  در  باید 
انتخابات در مرحله ی کمپین  بودن  اگر اصل عادالنه  انتخابات است. 
می شود.  مشکل  دچار  هم  انتخابات  مراحل  ببیند،  دیگر  صدمه 
این  جمهوری  ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد  هیچ  غنی،  آقای  از  غیر 
فرصت را ندارد تا در جشنی که اداره ی امور ریاست جمهوری برای 
برگزار می کند، کمپین کند.  امان اهلل  و شاه  اسد  از 28  گرامی داشت 
اما محمداشرف  غنی، رییس  جمهور بر حال و نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری، در پوشش برگزاری جشن 28 اسد به صورت بسیار آشکار 
کمپین می کند. هیچ نام دیگری غیر از نقض قانون نمی توان بر این 

رفتار گذاشت. 
کمیسیون  شکایات انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات باید به این 
رفتار اعتراض کنند. چرا باید رییس  جمهور بر حال که نامزد انتخابات 
برای  امکانات عمومی  و  از منابع  این طوری  ریاست جمهوری است،  
نامزدی  باشند؟  بی بهره  آن  از  دیگر  نامزدان  و  کند  استفاده  کمپین 
که شعار حمایت از حاکمیت قانون را سر می دهد،  باید تحقق عملی 
آن را در کمپین انتخاباتی خودش نشان بدهد. وقتی برخالف قانون 
منابع و امکانات عمومی را استفاده می کند، روشن است که کسی به 
آن شعار باور نمی کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی باید اقدام کند.  

جشن 28 اسد یا
 کمپین انتخاباتی؟

8صبح، کابل: گروه طالبان نیمه های شنبه شب 
در  مرزی  نیروهای  پوسته ی  یک  بر  گذشته 
منطقه »سمتی« از مربوطات ولسوالی چاه آب 
والیت تخار و در نزدیکی مرز میان افغانستان و 
تاجیکستان حمله کرده است. مسووالن محلی 
امنیتی  نیروی  این حمله سه  در  می گویند که 

کشته و پنج نیروی دیگر زخمی شده  اند.
جواد هجری، سخنگوی والی تخار روز یک شنبه، 
این  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  اسد  سیزدهم 
اعزام نیروهای کمکی به  با  حمله گروه طالبان 
محل، عقب زده شده است. او افزود که در نتیجه 
گروه  جنگ جویان  با  مرزبانان  میان  درگیری 
طالبان، به این گروه نیز تلفات وارد شده است، 

اما رقم دقیقی از آن در دست نیست.
منطقه سمتی ولسوالی چاه آب والیت تخار در 
تاجیکستان موقعیت  افغانستان و  مرز مشترک 
دارد. بر اساس معلومات منابع محلی، از منطقه 
سمتی، تفنگ داران غیرمسوول، قاچاق بران مواد 
به  مخدر  مواد  ترانزیت  برای  طالبان  و  مخدر 
تاجیکستان استفاده می کنند. گروه طالبان بارها 

بر این منطقه حمله کرده است.
تخار  والیت  آب  چاه  ولسوالی  دیگر،  جانب  از 
به دلیل داشتن مرز مشترک با تاجیکستان  و 

والیت  در  محلی  مسووالن  کابل:  8صبح، 
سرپل می گویند که طالبان یک دهقان معلول و 
نابینا را در ولسوالی سانچارک این والیت گردن 

زده اند.
نقیب اهلل، ولسوال سانچارک والیت سرپل روز 
یک شنبه، سیزدهم اسد به روزنامه 8صبح گفت 
که جسد این دهقان که حدود دو هفته پیش از 
سوی طالبان ربوده شده بود، روز جمعه، یازدهم 
اسد از سوی نیروهای امنیتی کشف شده است.

به  این دهقان ۵۰ ساله  از  ولسوال سانچارک 
نام »نوراحمد« یاد کرد که از یک پا معلول و 
یک چشمش نیز نابینا بوده است. او گفت که 
حدود ۱۵ روز پیش این دهقان توسط طالبان 
از منطقه »مسجد سبز« سانچارک هنگامی که 
مشغول کوبیدن خرمن بود، ربوده و به اسارت 
گرفته شد. نقیب اهلل گفت که گروه طالبان این 
دهقان نابینا را در یازدهم اسد به شکل »فجیع« 

این سو  به  سال  چند  از  »نورابه«  طالی  معدن 
تفنگ داران  مسلحانه  رقابت های  دست خوش 
غیرمسوول  تفنگ داران  است.  محلی  غیرمسوول 
مسیر  گرفتن  اختیار  در  برای  ولسوالی  این  در 
معدن  بر  تسلط  هم چنان  و  مخدر  مواد  ترانزیت 
طالی »نورابه« در مواردی با هم درگیر شده اند. 
مسووالن محلی می گویند با وجود اعزام »هشت 
هیأت حل منازعه« درگیری ها میان رقیبان محلی 

در ولسوالی چاه آب حل و فصل نشده است.
اواخر  این  در  تخار در شمال شرق  از سویی هم، 
شاهد دست خوش یک رشته ناامنی های گسترده 
است. همین اکنون درگیری در ولسوالی اشکمش 
این والیت که حدود یک هفته پیش در پی حمله 
ادامه دارد. هر چند  بود،  گروه طالبان آغاز شده 
مسووالن محلی از عقب راندن جنگ جویان گروه 
اشکمش  ولسوالی  مرکز  و  مربوطات  از  طالبان 
که  است  مدعی  طالبان  گروه  اما  داده اند،  خبر 
بخش هایی از مرکز این ولسوالی را تصرف کرده  

است.
در نتیجه درگیری هایی که از یک هفته به این سو 
و  مردم  به  دارد،  جریان  اشکمش  ولسوالی  در 

باشنده گان آن خسارت مالی وارد شده است.

به قتل رساندند و جسد او را در منطقه »گورجوا« 
انداخته بود. به گفته او، جسد نوراحمد پس از 
خانواده اش  به  تدفین  برای  شناسایی  و  کشف 

سپرده شده است. 
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

است.
این در حالی است که مسووالن قول اردوی 2۰۹ 
شاهین در شمال و مسووالن محلی در والیت 
روزنامه  به  سرطان  ماه  بیست ویکم  در  سرپل 
8صبح گفته بودند که گروه طالبان سه دهقان 
را به دلیل امتناع از پرداخت »عشر و زکات« در 
مربوطات شهر سرپل تبرباران کرده و یک خرمن 

این دهقانان را به آتش کشیده است.
به  ناامن  از والیت های  در شمال  والیت سرپل 
در  طالبان  گروه  جنگ جویان  می رود.  شمار 
آن  ولسوالی های  و  سرپل  شهر  از  بخش هایی 

حضور دارند.

سه نیروی امنیتی در حمله طالبان بر یک پوسته در 
مرز افغانستان و تاجیکستان کشته شدند

طالبان یک دهقان معلول را در سانچارک
 سرپل گردن زدند

دو نفر در پی واژگون شدن 
یک موتر در پنجشیر 

جان دادند

کارمندان تلویزیون 
خورشید در کابل مورد 

حمله قرار گرفتند

8صبح، کابل: دو نفر در پی منحرف شدن یک موتر 
پنجشیر،  والیت  در  دریا  به  آن  واژگونی  و  جاده  از 

جان باختند.
به  پنجشیر،  پولیس  سخنگوی  محمدی،  غالمحمد 
ساعت  حوالی  رویداد  این  که  گفت  8صبح  روزنامه 
در  اسد،  سیزدهم  یک شنبه،  روز  صبح   ۱۰:۳۰
رخ  بازارک  ولسوالی  مربوطات  از  »نولیچ«  روستای 
داده است. به گفته او، یک موتر نوع تویوتای صرف 
با چهار سرنشین از ولسوالی حصه اول به سوی مرکز 
بی احتیاطی  و  دلیل »تیزرانی  به  و  بوده  در حرکت 
کنترل  از  بازارک  ولسوالی  مربوطات  در  راننده« 

راننده خارج شده و به دریا سقوط می کند.
موتر  این  سرنشین  دو  که  گفت  هم چنان  محمدی 
به دلیل غرق آبی در دریا، جان باخته اند، ولی به دو 

سرنشین دیگر آن آسیب نرسیده  است.
و  امنیتی  رویدادهای  کنار  در  ترافیکی  حوادث 
حمله های انتحاری یکی از مرگ بار ترین رویداد ها در 
کشور عنوان شده است. دالیل عمده وقوع حوادث 
غیرمجاز  سرعت  با  راننده گی  کشور،  در  ترافیکی 
گفته  ترافیکی  قوانین  به  راننده گان  کم توجهی  و 
عوامل  دیگر  از  نیز  غیرمعیاری  سرک های  می شود. 
وقوع این گونه حوادث در کشور است. به همین دلیل 
رویدادهای  در  کشور  سراسر  در  نفر  هزاران  ساالنه 
از  را  نیز جان های شان  و  ترافیکی، زخمی می شوند 

دست می دهند.
وزارت صحت عامه در پنجم سرطان اعالم کرد که در 
جریان شش ماه گذشته، نزدیک به چهار هزار حادثه 
این  پی  در  و  شده  ثبت  کشور  سراسر  در  ترافیکی 
هزار  و دست کم 2۰  نفر کشته شده   حوادث، ۳22 

نفر دیگر زخم برداشته اند.

8صبح، کابل: وزارت امور داخله می  گوید که در 
حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی 
دیگر  نفر  سه  و  کشته  نفر  دو  کابل  در  خورشید 

زخمی شده اند.
طبق اعالم این وزارت، کشته گان شامل یک راهرو 
تلویزیون  کارمندان  که  است  موتری  راننده ای  و 
این  زخمیان  هم چنان  می داد.  انتقال  را  خورشید 
رویداد شامل یک راهرو دیگر و دو کارمند تلویزیون 

خصوصی »خورشید« می شوند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله به روزنامه 
8صبح می گوید که موتر حامل کارمندان تلویزیون 
توسط یک ماین مقناطیسی هدف حمله قرار گرفته 

است.
این حادثه ساعت ۵:۳۰ پس از چاشت روز یک شنبه، 
سیزدهم اسد در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر 

کابل رخ داده است.
مسوولیت این رویداد را تا کنون فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
گروه طالبان پیش تر رسانه ها را تهدید کرده بود که 
در صورت نشر تبلیغات بدون منبع و ضد اهداف این 

گروه، هدف حمله قرار خواهد داد.

این در حالی است که سه روز پیش کمیته مصونیت 
خبرنگاران اعالم کرده بود که در ماه گذشته میالدی 
یافته  افزایش  خبرنگاران  علیه  خشونت  )جوالی( 
است. این کمیته در این ماه ۳۷ قضیه خشونت بر 

خبرنگاران در سراسر کشور به ثبت رسانده است.
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امام زمان« در  بر »مسجد  انتحاری   طراح حمله 
مخابرات  وزارت  بر  تهاجمی  حمله  و  کابل  غرب 
امنیت  نیروهای  توسط  معلوماتی  تکنولوژی  و 
حمالت  »طراح  این  شد.  بازداشت  کابل  در  ملی 
به  است  دیده  آموزش  پاکستان  در  که  مرگبار« 
جرمش اعتراف کرد و گفت که حمله انتحاری بر 
مسجد امام زمان در غرب کابل و حمله بر وزارت 

مخابرات، کار او بود.
نام دارد و ۳۴ ساله است.  این شخص عیدمحمد 
اعضای  میان  در  »ابوذر«  اسم مستعار  به  که  وی 
گروه داعش شهرت یافته است، حدود بیست روز 
پیش از ساحاتی مربوط به حوزه هشتم شهر کابل 
دولتی  نهادهای  بر  پیچیده  حمالت  طرح  هنگام 
ریاست  معلومات  اساس  بر  است.  شده  بازداشت 
پاکستان  مدارس  در  او  ملی،  امنیت  عمومی 
آموزش دیده و برای اجرای حمالت تروریستی به 

افغانستان فرستاده شده است. 
این عضو گروه داعش اعتراف کرد که در یکه توت 
کابل تولد شده است و در زمان حکومت طالبان 
او می گوید  است.  مهاجر شده  پاکستان  به کشور 
این  ایالت پشاور  پاکستان در  به  از رفتن  بعد  که 
دینی  تعلیمات  او  است.  شده  مسکن گزین  کشور 
آغاز  ایالت  همین  در  دینی  مدرسه  یک  در  را 
می گوید  ابوذر  به  مشهور  عیدمحمد  است.  کرده 
که نیروهای »آی اس آی« در مدرسه ای که درس 

بر  بنا  که  می گوید  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
اعضای  فهرست  نمی خواهد  فعاًل  »مالحظاتی« 
گروه  با  صلح  برای  دولت  گفت وگوکننده  هیأت 
اعالم  اسد  نهم  در  وزارت  این  کند.  نشر  را  طالبان 
صلح  برای  دولت  گفت وکننده  هیأت  که  بود  کرده 
پنج  که  اکنون  است.  شده  تشکیل  طالبان  گروه  با 
روز از اعالم این خبر گذشته است، مشخص نیست 
که چه کسانی عضو این هیأت هستند. با این حال، 
صلح،  امور  در  دولت  وزارت  کلی  معلومات  طبق 
نفر  پانزده  از  مرکب  صلح  گفت وگوکننده  »هیأت 
و  اجتماعی  سیاسی،  تنوع  آن  ترکیب  در  و  است 

قومی افغانستان در نظر گرفته شده است.«
امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی  انوری،  ناجیه 
روزنامه  به  اسد،  سیزدهم  یک شنبه،  روز  صلح، 
»مالحظاتی«  بر  بنا  وزارت  این  که  گفت  8صبح 
هیأت  اعضای  فهرست  که  است  گرفته  تصمیم 
طالبان  گروه  با  صلح  برای  دولت  گفت وگوکننده 
این  درباره  نوری  خانم  نکند.  منتشر  فعاًل  را 
که  کرد  تصریح  اما  او  نداد.  توضیح  »مالحظات« 
نفر   ۱۵ از  متشکل  دولت  گفت وگوکننده  هیأت 
احزاب  حکومت،  نماینده گان  آن  در  که  است 

سیاسی، جامعه مدنی و زنان حضور دارند.
که  بود  گفته  پیش تر  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
نماینده گان  از  متشکل  صلح  گفت وگوکننده  هیأت 
تمامی جهات سیاسی، اجتماعی و قومی افغانستان 
در  با  دولت  از  نماینده گی  به  هیأت  این  و  است 
مردم  دست آوردهای  و  ارزش ها  داشت  نظر 
گفت وگو  طالبان  گروه  با  اخیر  سال های  طی 

که  کردند  گزارش  رسانه ها  از  بعضی  بعدتر  می کند. 
هیأت  اعضای  از  نفر   ۱۱ نام های  »معتبر«  منابع 
گفت وگوکننده دولت برای صلح با گروه طالبان را در 
منابع،  این  معلومات  طبق  داده اند.  قرار  آن ها  اختیار 
منیب،  عبدالحکیم  رضایی،  شاه گل  سرابی،  حبیبه 
دین محمد، حفیظ  نادری، حاجی  نادر  ناطقی،  محمد 
احدی  انوارالحق  لودین،  عالم خلیلی، عطااهلل  منصور، 
هیأت  عضویت  که  هستند  کسانی  دوستم،  باتور  و 
را  طالبان  گروه  با  صلح  برای  دولت  گفت وگوکننده 
هیأت  این  دیگر  نام های چهار عضو  منابع  این  دارند. 
صلح  امور  در  دولت  وزارت  اما  نکرده اند.  فاش  را 
می گوید، فهرست نام هایی که توسط رسانه ها به نقل 
و  است  کذب  است،  شده  منتشر  »معتبر«  منابع  از 

ندارد. صحت 
شده  اعالم  فهرست  این  در  نام های شان  که  کسانی 
گفت وگوکننده  هیأت  در  عضویت شان  هنوز  تا  است، 
جانب  از  نکرده اند.  تأیید  رسمی  صورت  به  را  صلح 
این  عضو  مدنی  جامعه  نماینده گان  هویت  دیگر 
رییس  رفیعی،  عزیز  است.  نشده  فاش  نیز  هیأت 
شنیده  که  می گوید  مدنی،  جامعه  نهادهای  مجتمع 
در  نیز  مدنی  جامعه  نهادهای  از  نماینده گانی  است 
رفیعی  شامل اند.  صلح  گفت وگوکننده  هیأت  ترکیب 
نشده  مشخص  رسمی  صورت  به  هنوز  که  افزود  اما 
بوده  چگونه  نماینده گان  این  گزینش  شیوه  که  است 
از  نماینده گی  به  این هیأت  به عضویت  و چه کسانی 

نهادهای جامعه مدنی در آمده اند.
تاریخ  به  دیگر  جانب  از  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
مستقیم  که گفت وگوهای  بود  کرده  اعالم  اسد  پنجم 

آغاز  دیگر  هفته  دو  تا  طالبان  گروه  و  دولت  بین 
گفت وگوهای  می باید  اعالم،  این  طبق  می شود. 
آغاز  اسد  هژدهم  تاریخ  به  طرف  دو  بین  مستقیم 
شود. ناجیه انوری اما روز گذشته تصریح کرد که با 
توجه به جو حاکم بر فضای روند صلح، ممکن است 
تا  طرف  دو  مستقیم  گفت وگوهای  برگزاری  زمان 

یک هفته بعدتر از هژدهم اسد به تأخیر بیفتد. 
که  می گوید  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
میزبانی  برای  اروپایی  مختلف  کشورهای  سفرای 
آماده گی  اعالم  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  از 
افزود، هنوز به صورت دقیق  انوری  ناجیه  کرده اند. 
صلح  گفت وگوهای  میزبان  که  نیست  مشخص 
کدام یکی از این کشورها خواهد بود. پیش از این 
از  میزبانی  برای  که  کرده اند  اعالم  ناروی  و  آلمان 
هستند.  همکاری  آماده   بین االفغانی  گفت وگوهای 
استقبال  این کشورها  تصمیم  این  از  افغان  مقامات 

و قدردانی کرده اند.

قطر نشست 
هشتم  دور  به  نسبت  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
طالبان  گروه  و  امریکا  نماینده گان  بین  گفت وگوها 
در قطر خوش بین است و امیدوار است که این دور 
هشتم  دور  برسد.  مطلوب  نتیجه  به  گفت وگوها  از 
قطر  در  طالبان  و  امریکا  نماینده گان  گفت وگوهای 
در دوازدهم اسد آغاز شد و ممکن است برای چند 
روز طول بکشد. ناجیه انوری می گوید که حکومت 
افغانستان در جریان جزئیات کامل این گفت وگوها 
دلیل  به  صلح  امور  در  دولت  وزارت  اما  دارد،  قرار 
را  جزئیات  این  نمی تواند  موضوع«  »حساسیت 
رسانه ای کند. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح 
وزارت  این  انجام شده،  برنامه ریزی  طبق  که  افزود 
امیدوار است که گفت وگوهای جاری قطر به نتیجه 
با  دولت  گفت وگوهای  آن  دنبال  به  و  برسد  مثبت 

طالبان نیز آغاز شود.
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
افغانستان، پیش تر گفته بود که گفت وگوهای صلح 
و  امریکا  که  می شود  آغاز  آن  از  پس  بین االفغانی 
طالبان بتوانند به توافقات الزم دست یابند. پیش از 

شروع هشتمین دور گفت وگوهای امریکا و طالبان در 
قطر، گزارش شد که امریکا در حال گرفتن آماده گی 
برای خروج نیروهایش از افغانستان است. با این حال، 
زلمی خلیل زاد می گوید که خروج نیروهای امریکایی 
نشدن  استفاده  تضمین  است.  مشروط  افغانستان  از 
آتش بس  برقراری  امریکا،  ضد  بر  افغانستان  خاک  از 
شروطی  طالبان،  و  دولت  بین  گفت وگوها  شروع  و 
افغانستان  از  سربازانش  خروج  برای  امریکا  که  است 
امریکا  خلیل زاد،  زلمی  گفته  به  است.  گرفته  نظر  در 
در  بلکه  نیست،  افغانستان  از  خروج  توافق  دنبال  به 
تالش دست یابی به توافق صلح است و این توافق نیز 
زمانی حاصل خواهد شد که طبق اظهارات او، شروط 

فوق محقق شود.
سنبله  )ماه  پیش  سال  یک  حدود  خلیل زاد  زلمی 
امریکا  وزارت خارجه  ویژه  نماینده  عنوان  به   )۱۳۹۷
این سمت  در  او  تعیین شد.  افغانستان  امور صلح  در 
به  نُه سفر رسمی  تا کنون  از دوازدهم میزان ۱۳۹۷ 
اروپایی  و  منطقه  کشورهای  از  شماری  و  افغانستان 
داشته  افغانستان  در  صلح  زمینه های  تسهیل  برای 
است. خلیل زاد تا کنون هشت بار با نماینده گان گروه 
طالبان دیدار و گفت وگو کرده است. هفت دور از این 
میزبانی  با  آن  دور  یک  و  قطر  میزبانی  با  گفت وگوها 
امارات متحده عربی برگزار شده است. امارات متحده 
دور  سومین  میزبان  پارسال  قوس   26 در  عربی 
نماینده گان  با  امریکایی  دیپلمات  این  گفت وگوهای 

گروه طالبان بود.
با توجه به این گفت وگوها و تالش های نماینده ویژه 
برای  شرایط  که  می گوید  افغانستان  حکومت  امریکا، 
صلح در کشور آماده است و بدون قید و شرط با گروه 
دولت  وزارت  رو،  همین  از  کرد.  خواهد  طالبان صلح 
گفت وگوکننده  هیأت  که  کرده  اعالم  صلح  امور  در 
و  است  کرده  تشکیل  را  طالبان  با  صلح  برای  دولت 
با  گفت وگوهایش  طالبان،  با  امریکا  توافقات  از  پس 
گروه  مقابل،  جانب  در  می کند.  شروع  را  گروه  این 
دولت  با  مستقیم  گفت وگوهای  برای  هنوز  طالبان 
این  نماینده گان  هرچند  است؛  نکرده  آماده گی  اعالم 
در مسکو  افغان  غیردولتی  هیأت های  با  بار  گروه سه 

و دوحه دیده اند. 

نام نویسی  »اشتهادی ها«  کتاب  در  انتحار،  انجام 
و  او  برای  داعش  گروه  فرماندهان  می کند. 
می رسید،  نفر   ۱۴ به  تعدادشان  که  همراهانش 
را  کابل  در  شیعیان  مساجد  تا  می دهند  وظیفه 
از  که  گفت  او  دهند.  قرار  انتحاری  حمله  هدف 
آنان  انتحار کننده گان، چهار تن  از  تن  میان ۱۴ 
غرب  در  زمان«  امام  که »مسجد  می شوند  موفق 

کابل را هدف حمله انتحاری قرار دهند. 
در  کابل  غرب  در  زمان  امام  مسجد  بر  حمله 
شد.  اجرا   ۱۳۹6 سال  میزان  ماه  بیست وهشتم 
این  گرفت.  برعهده  داعش  گروه  را  آن  مسوولیت 
آن،  در  که  داد  قرار  هدف  را  نمازگزاران  حمله 
دست کم ۳۹ نفر کشته شدند و ۴۵ نفر دیگر زخم 

برداشتند. 
با این حال عیدمحمد تأکید کرد که فرمان اجرای 
حمالت بر مراکز شیعیان، از ننگرهار برایش صادر 
امام  مسجد  بر  حمله  از  بعد  که  گفت  او  می شد. 
برایش  فرمانده گروه داعش  زمان در غرب کابل، 
وظیفه داده بود تا یک مسجد شیعیان در هرات را 
هدف حمله انتحاری قرار دهد. او که برای اجرای 
به  است،  بوده  کرده  آماده  را  خودش  حمله  این 
دالیل نامعلوم از حمله انتحاری باز داشته می شود. 
او گفت: »به دلیل نامعلوم مرا از حمله انتحاری بر 

مساجد شیعیان در هرات منع کردند.«
حمالت  انجام  از  بعد  که  کرد  اعتراف  عیدمحمد 
انتحاری بر مساجد شیعیان و آماده گی برای حمله 
مسوول  گروه،  این  سوی  از  هرات،  در  انتحاری 

ارتباط  در  مدرسه  این  استادان  با  است  می خوانده 
او  است.  می کرده  گفت وگو  استادانش  با  و  بوده 
می گوید با این که از جزییات این گفت وگوها چیزی 
به  را  آن ها  مدرسه  این  در  استادنش  آما  نمی داند، 
جهاد در افغانستان تشویق می کردند. او اعتراف کرد 
که در این مدرسه به آنان آموزش می دادند که در 
افغانستان یهودی ها و نصارا آمده اند و باید علیه شان 
برای  که  کرد  اضافه  او  این  بر  افزون  شود.  جهاد 
اسالم  دشمن  »شیعیان«  که  می داند  آموزش  آن ها 
و کافر اند و باید از بین برده شوند. از این رو، وی 
افغانستان  به  استادانش  ترغیب  و  تشویق  براساس 
می آید و در ننگرهار به گروه داعش ملحق می شود. 
او می گوید که در ننگرهار در منطقه »کورک« نیز 
وی  به سخنان  است.  دیده  دینی  و  نظامی  آموزش 
بعد از آموزش نظامی و دینی به منطقه »گورگوری« 
است  داعش  گروه  جلب وجذب  مناطق  از  یکی  که 
گروپ  در  را  وی  که  می گوید  او  می شود.  فرستاده 

»امر به معروف و نهی از منکر« جذب کرده اند.

حمله بر مساجد شیعیان 
عیدمحمد می گوید گروه داعش بعد از جذب او در 
انتقال  افغانستان  به  را  فامیلش  اعضای  گروه،  این 
داعش  گروه  کارهای  این  او،   سخنان  به  می دهد. 
هر روز بیش تر برایش جذبه پیدا می کند. عیدمحمد 
پراهمیت  برایش  طوری  گروه  این  اهداف  که  گفت 
جلوه کرد که حاضر شد خودش را به خاطر رسیدن 
او برای  انتحار کند.  این گروه  به مقاصد تروریستی 

می شود.  تعیین  کابل  در  داعش  گروه  جلب وجذب 
به گفته او در کابل با شخصی به نام »جاوید« افراد 
و  ازبیکستان  ترکیه،  چون  کشورهایی  از  تازه وارد 
می فرستاده اند.  ننگرهار  به  آموزش  برای  را  چچین 
ننگرهار  از  را  آموزش دیده  افراد  او  حال  عین  در 
اجرای  برای  دیگر  والیت های  از  و شماری  کابل  به 
حمالت انتحاری و تهاجمی انتقال می داده است. در 
افرادی  از  اعتراف کرد که دو تن  او  تازه ترین مورد 
از والیت  او  بر وزارت مخابرات حمله کردند،  را که 
ننگرهار برای این حمله به کابل انتقال داده است. 

در  معلوماتی  تکنولوژی  و  وزارت مخابرات  بر  حمله 
۳۱ حمل سال جاری صورت گرفت. مسوولیت این 
حمله را نیز گروه داعش به عهده گرفت. این حمله 
تن   ۱۰ حدود  در  کشید،  درازا  به  ساعت  که شش 

کشته شدند.
بود  قرار  اعتراف کرد که  هم چنان عیدمحمد دیروز 
یک گروه 2۰ نفری اعضای داعش را از ننگرهار به 
برای  را  گروه  این  که  افزود  او  دهد.  انتقال  کابل 
انجام یک حمله گسترده خونین در شهر کابل آماده 
داشت  مسوولیت  گروه  این  او  گفته  به  می کردند. 
دولتی  مهم  نهادهای  بر  را  گروهی  حمله  پنج  تا 
اجرا کنند که پیش از رسیدن به هدف، او از سوی 

ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده است.
از  و  از کرده اش پشیمان است  افزود که  عیدمحمد 
از این  اعضای دیگر گروه داعش خواست که دست 

کار بکشند و انسان های بی گناه را نکشند.

از زبان طراح عضو داعش: 
بر وزارت مخابرات و مسجد 
امام زمان چگونه حمله شد؟

هویت اعضای گفت وگوکننده 
صلح هنوز فاش نشده است

عبداالحمد حسینی

خلیل اسیر
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ولی  می زند،  موج  ناامیدی  است.  دشواری  روزهای 
که  همین  داریم.  نگه  زنده  را  امید  که  می کوشیم  ما 
شدن  قربانی  و  صلح  درباره ی  می بینیم،  را  هم دیگر 
روزها  می زنیم.  گپ  اخیر  دهه ی  دو  دست آوردهای 
با  ما  و  می کند  یخ  میز  روی  ما  صبحانه های  که  است 
خلیل زاد  آقای  توییتر  در  را  روز  هر  زود  صبح  حیرت 
صلح  درباره ی  فردا  او  می شویم.  مصروف  کنجکاوی  با 
امشب درباره ی  او  نوشت؟  از قطر چه خواهد  ما  وطن 
توافق نامه ی صلح ما در پاکستان چه فیصله خواهد کرد؟ 
زخم  ما  به  ساده انگارانه  نگاه  با  می تواند  چقدر  ترمپ 
زبان بزند؟ این جنگ، جنگ کیست؟ روزهای دشواری 
در  می خواهد  خودش  توان  اندازه ی  به  هرکسی  است. 
برابر موجی بایستد که بسیار تاریک است، اما ما ایمان 

داریم که همه با هم سرانجام مهارش خواهیم کرد.
هم  با  همه  باید  شویم،  موفق  بتوانیم  این که  برای   
بزنیم.  گپ  سفیدمان  و  سرخ  سبز،  خط های  در باره  
بزنیم؛  سخن  آرزوهای مان  سفید  خط های  درباره 
خط هایی که برای هر کدامش برابر تاریخ ۱۰۰ ساله ی 
داده ایم.  جان  خونین  و  گرسنه  روزهای  این  استقالل 
قیمت  به  که  خون آلودی  آرزوهای  سفید  خط های 
کشته شدن ما در سرک ها و دانشگاه ها به دست آمد. 
در  بدبختی  هزار  با  که  قلبی  قیمت جان سی و چند  به 
بودند.  جدل  در  زنده گی  با  هنوز  محروم  جغرافیای 
شکم  فکر  به  آن ها  از  یکی  شاید  می داند  کسی  چه 
و  فراه  فکر خشک سالی  به  کسی  کودکانش،  گرسنه ی 
معتادش،  برادر  فکر  به  کسی  لب خشکش،  زمین های 
ایران  راه  از  قاچاقی  که  خانواده اش  تشویش  به  کسی 
گریختند تا به آسایش برسند که شاید هرگز نرسند، یا 
شاید کسی در فکر چشم های زیبای معشوقه ی رعنای 
خویش در بس بود و زنده گی می بافت که ناگهان بمب 
وحشت منفجر شد و تمام قلب ها در میان دود و باروت 
به  تکه تکه  صلح  روزهای  این  معامالت  آهن  پاره های  و 
می شود  شروع   همین  جا  از  ما  قصه ی  افتاد.  سو  هر 
این  انسان  قصه ی  می رسد.   پایان  به  همین جا  در  و 
جغرافیا، قصه ی مادر غمگین ما افغانستان که از صبح 
تا شامش حادثه چنان می آید که یک باره در یک بخش 
از وجودش سی و چند انسان بی گناه چنان تلخ، به کام 
وحشت سقوط می کنند که دیگر سخنی برای همدردی 
نمی ماند. این درد است که جریان دارد و جریان دارد و 
جریان دارد. تا انفجار دیگر، تا انتحار دیگر که هر قدر 
که  می شود،  بیش تر  میز  در  قدرت شان  بکشند،  را  ما 
هرقدر ما را بکشند، معامله سریع تر می شود. خروج به 

چه قیمت؟ باالتر از قیمت حضور؟
روی  دوباره  تاریکی  همه   این  با  روزها  این  که  حاال 
آن  زمان  افگنده،  سایه  ما  روستا روستای  و  شهر شهر 
تمام  پاس  به  و  بدهیم  هم  دست  به  دست  که  است 
قربانی های بی شمار و تن های تکه تکه، یک صدا شویم؛ 
باهمی  مشترک  فریاد  و  اتحاد  در  قوتش  که  صدایی 
آینده ایم.  از  هراس  در  همه  از  بیش تر  زنان  ما  است. 
این که سنت گرایان ما را با سیلی غرب پرستی می زنند، 
و  افراطیون  این که  دین،  ضد  زنان  نام  به  افراطی ها 
نماینده گان  ما  که  می کشند  چالش  به  را  ما  سنتی ها 
همه ی زنان افغانستان نیستیم، در حالی آیا این سوال 
کل  نماینده گان  شما  آیا  این که  پرسیده اند؛  خود  از  را 
و  جنگ افروز  خود  که  شما  هستید؟  افغانستان  مردان 

جنگ آور و امروز صلح خواه شده اید!
مردان،  و  زنان  زمانی  هر  از  بیش تر  که  است  به جا 
و  سیاسی  اجتماعی،  کوچک  اختالفات  از  گذشته 
مردان  منظورم  بدهیم.  هم  دست  به  دست  فرهنگی، 
نیست،  کوتاه مدت  پروژه های  زنان  و  سیاست  پوشالی 
نگذارد  نسلی است که  منظور رسیدن صدای مشترک 
از سیاهی  تاریک  را چون دهان  ما  تاریک  این سایه ی 

ببلعد.
فردا  تا  است  ایستاده گی  و  اعتراض  زمان  زمان،  حاال 
خواهند  را  تاریخ  این  که  آن هایی  برای  را  ما  رسالت 
دشوار  روزهای  این  کنیم.  ادا  ایستاده گی  با  خواند، 
را  ما  افغانستان  سخت  روزهای  و  شب ها  می گذرد. 
به  ما  خیره مانده ی  چشم های  کرد.  نخواهد  فراموش 

برای برگزاری یک انتخابات سالم و خوب، صلح الزمه 
و شرط اساسی است، اما در شرایط کنونی که روند 
می گیرد،  قوت  هم زمان  انتخابات  برگزاری  و  صلح 
قربانی کنیم؟  پای دیگر  به  را  چطور می توانیم یکی 
ما فقط پنجاه روز از انتخابات فاصله داریم، حال آن که 
هیچ کسی حاضر نیست فاصله رسیدن به یک صلح 
می دانیم  نیک  کند.  تضمین  ما  برای  را  سراسری 
و  زمان  به  نیاز  همواره  پایدار،  صلح  به  رسیدن  که 
صلح  توافقات  همه  در  دارد.  بیش تر  چانه زنی های 
پیمان  تا   ۱6۴8 سال  در  وستفالی  پیمان  از  جهان 
)فارک(  کلمبیا  انقالبی  مسلح  نیروهای  میان  صلح 
بزنید،  سر  اگر   2۰۱6 سال  در  کشور  آن  دولت  با 
جهان  در  صلح  روند  که  یافت  خواهید  در  ندرت  به 
کم تر از دو سال را در بر گرفته باشد. رسیدن به یک 
توافق سراسری که بتواند معضالت و کشیده گی های 
چهل ساله مملکت را به شمول ترک های تاریخی این 
کشور که بدون شک در فردای صلح بحران جدیدی 
را کلید می زند، حل کند، وقت گیر و پر فراز و نشیب 
است. من این حقیقت را رد نمی کنم که افغان ها در 
حل معضالت شان استعداد و توانمندی دارند، اما جداً 
به این واقعیت نیز واقف هستم که گسترده چالش ها 
و  بزرگ  نهایت  افغانستان  کنونی  بحران  مشکالت  و 
سال  دو  و  سال  یک  آن طی  که حل  است  پیچیده 
با در نظرداشت اختالفات سیاسی و فرهنگی داخلی، 
گروه ها،  و  اشخاص  منافع  تقابل  بیرونی،  مداخالت 
امنیتی  و  اقتصادی  سیاست های  در  کشور  موقعیت 
و  قانونی  مسلح  نیروهای  حضور  و  جهان  و  منطقه 

غیر قانونی خارجی در کوتاه مدت ممکن نیست. 
اگر انتخابات نکنیم، چه کسی از نظام کنونی صیانت 
حقوق  جمهوریت،  از  کی  کرد؟  خواهد  پاسداری  و 
و  برابری  از  نهایت  در  و  ما  آزادی های  ما،  اساسی 
با طالبان، دفاع خواهد کرد؟  میز مذاکره  عدالت در 
چه کسی از نیروهای مسلح ما دفاع خواهد کرد؟ چه 
کسی از ساختار های دموکراتیک و ارزش های مدرن 
مانند حقوق بشر، انتخابات، آزادی بیان و حقوق زنان 
که طی ۱8 سال برای بقا و استمرار آن ها قربانی های 
فراوان داده ایم، دفاع خواهد کرد؟ چه تضمینی وجود 
دارد که در فقدان رهبری واحد )نبود رییس جمهور( 
نیروهای مسلح از هم نمی پاشند و والیت ها یکی پی 
دیگر در تصرف دشمن مکار در نمی آید؟ چه تضمینی 
وجود دارد که کابینه دچار انحالل نمی گردد و روند 
تا رسیدن  نمی گردد؟ چه کسی  حکومتداری مختل 
به صلح، این کشور را رهبری خواهد کرد؟ مکانیزمی 
که براساس آن ما به آن اعتماد کنیم، چیست؟ کجا 

است؟ نزد کی است؟ 
ما  نماینده  نکنیم، چه کسی  برگزار  را  انتخابات  اگر 
کرزی،  حامد  بود؟  خواهد  طالبان  با  مذاکره  میز  در 
عطا محمد نور و پسرش، محمد محقق، باتور دوستم، 
کوفی،  فوزیه  زاخیل وال،  حضرت عمر  اتمر،  حنیف 
این ها کی هستند که  دیگر؟  یا کسی  حامد گیالنی 
به نماینده گی از من، خانمم، دخترم، پسرم و هزاران 
کنند؟  نماینده گی  مملکت  این  رنج  دیده  خانواده 
صدای  است؟  کجا  زجر کشیده  توده های  نماینده 
بیوه زنانی که شوهران شان در حمالت طالبان و سایر 
است؟  کجا  شده اند،  شهید  جنایت پیشه  گروه های 
نماینده یتیمان کجا است تا از حقوق شان دفاع کند؟ 

نه تنها من، بلکه میلیون ها انسان این سرزمین به این ها 
اعتماد ندارند که از حقوق اساسی ما در مقابل طالبان 
دفاع کنند. شواهد و قراین بسیار وجود دارد که این ها 
برای حفظ قدرت، ثروت و شوکت شان آماده هستند 
به هر ذلتی تن دهند. من یک لحظه حاضر نیستم که 
در میز مذاکره با طالبان، این ها از ما و ارزش های ما 
نماینده گی کنند. من خوب می دانم که اگر طالبان به 
این ها کرسی و حفظ جان شان را تضمین کنند، با جان 
و دل حاضر اند که امارت طالبان را بپذیرند و فردا با 
و  است  الهی  نظام  یک  امارت  که  بگویند  دیده درایی 
باز هم  امر ما  طالبان هم فرشته های آسمانی. نهایت 
همان رعیت سرخورده و سرگردان پشت لقمه ای نان 
خواهیم بود و این ها یک بار دیگر وزیر، والی، معین، 
سفیر، رییس و ثرومند خواهند بود. یک بار دیگر دختر 
رفتن  مکتب  حق  مملکت  این  فقیر  دختران  و  من 
نواده های شان  و  این ها  فرزندان  ولی  داشت،  نخواهند 
دنیا درس خواهند  دانشگاه های  و  بهترین مکاتب  در 
خواند. در آن صورت این آغاز یک بحران دیگر است 
که ریشه اش از بی عدالتی، تبعیض و تحقیر آب خواهد 

خورد. 
که  می دانیم  خوب  چه؟  کنیم  برگزار  انتخابات  اگر 
کشور های  اکثر  انتخابات های  در  مشارکت  سطح 
است.  کم تر  مراتب  به  آن ها  نفوس  تناسب  در  دنیا 
اگر بتوانیم در انتخابات آتی پنج میلیون افغان واجد 
شرایط رأی را در پای صندوق های رأی حاضر کنیم، 
از  و مشروعیتی که  بود  پیروز خواهد  انتخابات  نفس 
مشارکت مطرح است تأمین خواهد شد. از طرف دیگر، 
انتخابات زمانی می تواند بیش تر گردد که  مشروعیت 
شفافیت در آن به حد ممکن تأمین گردد. اما آن چه 
آفتابی است، این است که انتخابات  در سراسر جهان 
از برچسب فساد و مداخله به دور نیست. بشر تا اکنون 
قادر نشده است که انتخابات کاماًل شفاف و عاری از 
دموکراسی های  بزرگ ترین  کند.  راه اندازی  مداخله 
می کنند.  اذعان  انتخابات  در  فساد  وجود  به  دنیا، 
قدرت  انتقال  مکانیزم  و  ساختار  یگانه  انتخابات  اما 
تعیین  در  را  مردم  است که حق مشارکت  در جهان 
مکانیزم  هیچ  و  می کند  فراهم  کشور شان  سرنوشت 

دیگری تا اکنون بدیل انتخابات نشده است. 
بناً، با رفتن به سمت انتخابات، حد اقل ما قادر خواهیم 
انتخاب  با رأی خود  را  بود که زعیم مملکت خویش 
کنیم و با صالحیت تمام حق نماینده گی در میز مذاکره 
با طالبان را برایش بدهیم. حکومت منتخب که بر آمده 
از رأی و فکر ما باشد، بدون شک برای ما پاسخگو نیز 
است و می توانیم هر لحظه احضارش کنیم و از جریان 
مذاکره، مطالبه معلومات نماییم و خواست های خویش 
را برایش مطرح سازیم. از طرف دیگر، با انتخاب یک 
شخص به عنوان رییس جمهور، ما حفظ جمهوریت و 
نظام کنونی را تضمین می کنیم. با داشتن یک رییس 
جمهور منتخب، می توانیم با اقتدار و قدرت بیش تر با 
طالبان مذاکره کنیم. می توانیم از طریق مکانیزم های 
مانند  اثرگذار  و  مهم  جریان های  حقوقی،  و  رسمی 
روحانیون، احزاب قدرتمند، شبکه های زنان و جوانان 
و  صلح  گفتمان  در  نیز  را  مدنی  جامعه  نهاد های  و 
به  را  خویش  خواست های  تا  سازیم  شامل  مذاکرات 

نماینده گی از اعضای خویش مطرح سازند.

انتخابات یا صلح؟ خط سرخ مان را 
مشخص کنیم

ساعت هایی که هر تیک تاک عقربه هایش یک خطر تازه 
است.

از  بعد  می کنیم،  بغض  تنهایی های مان  در  ما  کدام  هر 
خواندن هرکلمه بغض می کنیم، بعد از دیدن غریبی مردم 
بدبخت مان بغض می کنیم، با دخترک کوچک مان بغض 
آتش می گیریم  توییت های خلیل زاد  به خاطر  می کنیم، 
گریه  تنهایی های مان  در  و  می کنیم  بغض  سرانجام   و 
می کنیم، به خاطر تمام زخم های ناسور بی وطنی... ولی 
و  می گیریم  از سر  را  زنده گی  می کند،  طلوع  که  آفتاب 
دوباره می جنگیم. با همه ی بغض ها... زنده گی این روزها 
برای همه ما، راه رفتن در یک جنگل آتش گرفته است.

خط سرخ من، جغرافیای من است؛ جغرافیایی که کوه 
من،  سرخ  خط  معامله.  نه  می خواهد،  صلح  کمرش  و 
نیست. هیچ  از من  که  است  مذاکراتی  میز  در  حق من 
نماینده ای از من نیست. خط سرخ من، پایان بازی های 
سیاست با خون هزاران قربانی جنگ این جغرافیا است.

این که  و  شویم  یکی  دادخواهی  این  در  هم  با  بیایید 
فردای ما چه می شود، چه کسی می داند؟ آری، زنده گی 
در این جا آن قدر دردناک است که ما فردا چه، یک لحظه 

بعد خود را نمی دانیم چه می شود. 
مردانی  و  زنان  مبارزات  تاریخ  از  جزئی  دادخواهی  این 
و  بشری  و  انسانی  حقوق  برای  سال  سال های  که  است 
کردند،  تالش  فقیر  و  غنی  بر  اجتماعی  عدالت  تطبیق 
نکشیدند.  دست  ولی  نوشیدند،  خون  و  خوردند  خاک 
از روزهای مبارزات غالم محمد غبار و کلمات آتش افروز 
وطن تا روزهای قسیم اخگر و سمیرا و وژمه و ماری و 
و  کاوه...  و  شهرزاد  و  تیمور  و  رامین  و  اصیال  و  صحرا 

هزاران نام با شکوه دیگر.
ما دوباره با حمایت مردم خویش حرکت خط سرخ من 
را که تاریخ مبارزات ارزش های انسانی این خاک است، 
انداخته ایم. از هرجا که می توانید، به این حرکت  به راه 
تا  آنیم  بر  ما  بگویید.  را  سوال تان  و  صدا  پیام ،  برسید. 

صدای مردمی را در این حرکت بازتاب دهیم.
»خط سرخ من«، یک دادخواهی مستقل است و مربوط 
به هیچ گروه و نهاد داخلی و بین المللی نمی شود. رسالت 
با  مردان  و  زنان  مبارزه  تاریخ  رسالت  دادخواهی،  این 
صدای  بازتاب  دادخواهی   این  است.  خاک  این  رسالت 
صلح  برای  مسالمت آمیز  فضای  ایجاد  نیت  به  مردم 
ما  مردم  زنده گی  رگ رگ  به  را  عدالت  که  است  پایدار 
این  بر روی  افغانستان  نام هیچ کسی جز مردم  برساند. 
که  دیگری  بخش  هر  یا  گروه  هر  نیست.  دادخواهی 
تالش شان  خاطر  به  ما  می گیرد،  نقش  حرکت  این  در 
برخوردهای  زمان  که  باشد  داشته  یاد  به  اما  متشکریم، 
کوتاه مدت و پروژه ای با مسایل مردم افغانستان گذشته 
از  ترسی  نه  امروز  خریده ایم.  جان  به  را  خطر  ما  است. 
تباهی. خط های سفید  از  نه بیمی  کشته  شدن داریم و 
آرزوهای ما که با خون دل به دست آورده ایم، امروز به 
آن جا رسیده است که خط سرخ زبان های ما شده است. 
افراد و خاک و وطن مان،  از حقوق  به دفاع  ما متحدانه 
آه که وطن می نویسم بغضم می گیرد، وطنی که هرگز از 
ما نشد، وطنی که هرگز به نام ما نشد، ولی می دانیم که 
وطن ما است... ما آخر خانه ی مان را از دست این وحشت 

نجات خواهیم داد.
می خواهم از همه ی کسانی که این نوشته ام را می خوانند، 
روزهای  تلخ ترین  را در  نوشته  این  بگیرم. من  قول  یک 
زنده گی جوانی ام کلمه به کلمه گریسته ام، ولی ایستاده ام. 
می خواهم این قول را بگیرم که در این روزهای سخت، 
وطن دوست  طالبان  رهبران  که  تاریک  روزهای  این  در 
خوانده می شوند و در میز گفت وگوهای صلح به دشمنان 
در  قیمتی  هیچ  به  می شود،  داده  عزت  دموکراسی 
میلیون ها  سرزمین،  این  دختر  میلیون   ۱6 حقوق  برابر 
تلخ کام  مهاجران  معیوب،  معلول،  قربانی جنگ،  میلیون 
بی وطن، مادران سوگوار هندوکش، پسران قربانی پامیر 
امروز  که  و شکوه دشت های چمن در چمن هلمندمان 

دست خوش تریاک است، سکوت نکنیم.
خط سرخ من، شکستاندن این سکوت است؛ خط سرخ 
بیاید همه ی ما خط سرخ مان را مشخص  شما چیست؟ 

کنیم.

نصیراحمد تره کی

فرحناز فروتن
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پس از آن که آقای ترامپ رییس جمهور ایاالت 
سخیف  سخنان  جوالی   22 تاریخ  به  متحده 
و  جنگی  برنامه  درباره  را  خشونت زایش  و 
توانایی اش مبنی بر پیروزی بر مردم افغانستان 
ابراز داشت، من این مقاله را نوشتم. اما پس از 
به گونه ی  افغانستان  آن که مردم و رسانه های 
گسترده در برابر ایشان واکنش نشان دادند، من 
از انتشار این مقاله دوری جستم. سخنان دیروز 
که  داد  نشان  یک بار  دیگر  آگست(ایشان  )دوم 
مردم  و  می دهند  برون  را  مکنونات شان  ایشان 
یک  مثابه  به  را  تروریستان  نه  و  را  افغانستان 
کلیت دشمن می پندارند. وی به تکرار در برابر 
این  نیروهایش »می توانند  که  خبرنگاران گفت 
جنگ را در دو، سه و یا چهار روز ببرند«. وی 
دارند که  را  این  »توانایی  او  نیروهای  گفت که 
افغانستان را ظرف چند روز از  از  بخش مهمی 
ادامه تاکید  صفحه روزگار محو کنند.« وی در 
کرد که او بدون استفاده از سالح اتمی توانایی 
چنین کاری را دارد. ایاالت متحده قبال بزرگترین 
بمب غیر اتمی اش )مادر بمب ها( را در افغانستان 
به کار برد و موجب ضایعات و ویرانی های بسیار 
قبال  ملی  وحدت  حکومت  شد.  زیستی  محیط 
از حکومت ایاالت متحده در بار اظهارات آقای 
ترامپ در ماه جوالی خواهان »وضاحت« شده 
ایاالت  جمهور  رییس  که  می شود  دیده  بود. 
متحده با کاهش روزهای ویران کردن افغانستان 
از ده به دو تا چهار روز به حکومت کابل وضاحت 

الزم را داده است.
آقای  امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  رییس 
هم گرایی  سیاست  و  کشورش  برای  ترامپ 
نشان می دهد  او  است.  بزرگی  فاجعه ی  جهانی 
به عنوان کشوری که  امریکا  ایاالت متحده  که 
و  جمهوری خواهانه  اساسی  قانون  نخستین 
موجب  و  کرد  عرضه  جهان  به  را  دموکراتیک 
شد که حتا انقالبیون فرانسه از اعالمیه استقالل 
اعالمیه  تدوین  در  کشور  این  اساسی  قانون  و 
حقوق شهروندان فرانسه ی پس از انقالب الهام 
بگیرند، دیگر نمی تواند الگو باشد. وقتی ابراهام 
را  کشور  این  در  برده داری  عصر  پایان  لنکلن 
این  از  کمونیسم  بنیان گذاران  حتا  کرد،  اعالم 
وجد  به  متحده  ایاالت  در  بزرگ تاریخی  گام 
کارل  قلم  به  نامه ای   ۱86۴ سال  در  آمدند. 
مارکس به آبراهام لینکلون رییس جمهور ایاالت 
متحده نوشته شده بود که از جمله در این نامه 

آمده بود:
»طبقه کارگر اروپا اطمینان دارد که همان طور 
جدیدی  دوران  آمریکا  استقالل«  »جنگ  که 
همین  به  گشود،  متوسط  طبقه  عروج  برای  را 
داری[  برده  علیه  آمریکائی ها  ]جنگ  ترتیب 

همان نقش را برای طبقه او دارد.
این طبقه آگاه است که جنگ علیه برده داری 
در سرزمین »آبراهام لینکلن«، این فرزند مصمم 
برای  مردم اش  مبارزه  راس  در  کارگر  طبقه 
آتی  نبردهای  طالیه  بردگی،  زنجیر  گسست 

طبقه خود او برای بازسازی نظم جهان است«.
جنبش های  سیاهان،  مدنی  جنبش های 
دینی  آزادی   اصول   دیگر باوران،  و  دیگر بودان 
همه  متحده،  ایاالت  در  فردی  آزادی های  و 
ارزش هایی اند که بشریت ترقی خواه از این کشور 
آن ها  تحقق  جهت  در  آن  مردم  پیکار های  و 

رنگین پوستان و شهروندان اسپانیایی تبار امریکا، 
در  این ها  مانند  و  معلولیت  دارای  افراد  توهین 
کیهان انسان ستیزانه ی تفکر سیاست مدارانی از 

این دست جایگاه خاص دارند.
ناسیونالیست های  تا  مجارستان،  در  اربان،  از 
و  فرانسوی  و  آلمانی  افراطیون  و  پولیندی، 
شرکای آن ها در سراسر جهان همه هم زبان اند. 
و  ارزش  دارای  و  خودی  به  انسان ها  تصنیف 
افرادی  چنین  فکری  قالب  شی  و  غیر خودی 
زا  آتش  واژه های  از  همیشه  این ها  است. 
استفاده می کنند. واژه هایی که احساس و غریزه  
سخنانی  می کنند.  نشانه گیری  را  مخاطبان 
کار های  مهاجران  و  خارجیان  که،  این  مانند 
می کنند،  تجاوز  ما  دختران  به  می ربایند،  را  ما 
و  می کنند  دزدی  می فروشند،  مخدر  مواد 
دست به جنایت می زنند از این قبیل اند. چنین 
پایه  بر  بتواند  انسان  مشکل  به  را  ادعا هایی 
تا  دهد  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد  واقعیت ها 
درونی  پیام های  کنه  و  حقیقت  درک  به  قادر 
یرغل های  روزگار  در  هم  آن  و  شود.  آن ها 
سربازان پنهان لشکر های رسانه ای و یا به سخن 
است  نا ممکن  چلونکی«ها  »فیسبوک  افغان ها 
چنین  و سقم  بتواند صحت  عادی  که شهروند 
ادعاهایی را ارزیابی و کشف کند.آقای ترامپ در 
صحبت هایش با رسانه ها در حضور آقای عمران 
و  افغانستان  درباره  پاکستان  صدر اعظم  خان 
چندین  از  که  داشت  ابراز  سخنانی  آن  مردم 
بر  فقط  من  و  بودند  تکان دهنده  بسیار  جهت  
از  بهره گیری  یک  می کنم.  مکث  آن  وجه  دو 
کلمه های خشونت زا با در نظرداشت یک اشاره 
نژادپرستی  با  ادعا های  پیوند چنین  گفتمانی و 
آقای  که  منظر  این  از  دیگر  و  خشونتپروری  و 

ترامپ مخاطبان اش را عوضی گرفته است.
 

و  خشونت زا  واژگان  از  بهره گیری 
نژادگرایی  با  مستقیم  پیوند  نفرت آفرین 
به  انسان  آماده سازی  و  بیگانه ستیزی  و 

اعمال قهر دارد.
زیگفرید یگر و همکارانش در دانشگاه دویسبورگ 
آلمان سال ها پیش پژوهش های شان را با توسل 
نژادپرستانه  گفتمان های  تحلیل  و  بررسی  به 
و  نفرت آفرینی  و  خشونت  با  آن ها  رابطه  و 
نفرت پراکنی با توسل به گفتمان و سخن، آغاز 
ایاالت  ویژه  به  جهان  دانشگاه های  در  کردند. 
متحده امریکا تحقیق های بسیار گسترده در این 
خشونت  تبیین  در  است.  گرفته  صورت  راستا 
ظاهر  به  واژگان  از  بهره گیری  با  گام  نخستین 
بیزاری اجتماعی  معصوم آغاز می شود. نفرت و 
می آموزد.  جامعه پذیریش  فرایند  در  انسان  را 
دیگر  جمعیت های  و  انسان ها  از  نفرت  با  آدم 
جمعیت های  از  کینه  و  نفرت  نمی شود.  زاده 
آن  با  که  است  اجتماعی  فرایند  یک  دیگر 
مولد  اجتماعی  و  سیاسی  رفتار های  با  انسان 
به  و  می اموزد  می شود؛  آشنا  تبارزاتی  چنین 
آن مبتال می شود. نژادگرایی در عین زمان یک 
و  سلطه  تاریخ  با  که  است  ایدیولوژیک  فرایند 
استعمار پیوند اندام واره دارد. بهره گیری از نفرت 
با  نخست  تبعیض آمیز  تفکر  نظام مندسازی  و 
کار گیری از واژگان صورت می گیرد؛ بعدا اجرایی 
می شود. هولوکاوست با تعمیم یهودی ستیزی و 

در  متحده  ایاالت  بسیار  قربانی های  گرفت.  الهام 
آزادی  و  دموکراسی  آوردن  و  فاشیسم  با  مبارزه 
به  دادن  پایان  در  کشور  این  سهم  و  اروپا  به 
فراموش  دست آورد های  اردوگاهی  سوسیالیسم 
ایاالت  بومیان  کشتار  تجارب  اما  ناشدنی اند. 
لشکر  و  برده داری  بی دادگرانهی  نظام  متحده، 
سرزمین های  در  کشور  این  کودتا های  و  کشی ها 
ایاالت  سیاسی  نظام  واقعیت  دیگر  روی  دیگر، 
اگر  را  ترامپ  آقای  زمام داری  و  است.  متحده 
دوم  امریکای  این  تداوم  می توان  یک دست  از 
پایان  از  نشانی  امر  این  دیگر  جانب  از  پنداشت 
سیاست مدار  ترامپ  آقای  است.  امریکا«  »دوران 
در  تاریخی  خاص  روزگار  یک  که  است  ویژه ای 
روزگار  نماد  وی  می کند.  نمایندگی  را  کشورش 
زوال ارزش ها و سرگردانی سیاست مداران عوام زده 
در دوران مصدومیت تاریخی دموکراسی ارزشی و 
مسخ دموکراسی به یک روش گزینشی و انتخاب 
برابر  در  بیباک  و  عوام زده  اکثریت های  استبداد 
را  واقعیت  این  است.  دیگران  ارزش های  و  باور ها 
بیشتر از همه جا نهاد های اکادمیک و علمی ایاالت 
متحده و حلقه های دموکراسی و عدالت خواه این 

کشور مورد نقد قرار می دهند. 
سرکرده  دیل  پاوال  سخن  به  ترامپ  آقای  اما 
وی  گفتمان  در  که  است  غلو  و  مبالغه  گفتمان 
تقلیل  شی  به  و  بی جان  مهره های  به  انسان ها 
می یابند. وی در سخنان خود بسیار آگاهانه مانند 
و  هویت گرا  سیاست مداران  و  نخبگان  از  بسیاری 
با  بیگانه،  و  خودی  دسته بندی های  با  عوام زده، 
دشمن آفرین  کالمی  زراد خانه های  از  بهره گیری 
از واژه های خون، کشتار و نفرت به  و بهره گیری 
فراوانی بهره گیری می کند. سخنرانی های وی چه 
کشور های  کنفرانس  از  چه  کاخ سفید،  تریبون  از 
گروه هفت و چه از نشست های ناتو بیشتر یاد آور 
و  رجز خوانی ها  کج اند.  کشتی  رینگ  پهلوانان 
عربده های دشمن آفرین و کین توزانه که بیشتر از 
انسان های مصرفی و توده ای سازی  سرگرم کردن 

هرزه گرایی ارزش بیشتری ندارند.
فرهنگی، چنین  دانشمند مطالعات  فوگول  ژوزف 
آدم هایی را به عنوان نمونه عالی آدم های اقتصادی 
می پندارد. وی به این باور است که آدم های از این 
نادرست،  بنیاد درست و  بر  نه  را  دست، پدیده ها 
زشت و یا زیبا، عادالنه و یا غیرعادالنه بلکه بر بنیاد 
اصل سود و زیان تصنیف می کنند. به سخن توماس 
آشویر، اینان واژگان را از درونمایه ی ارتباطی آن ها 
تهی می کنند و آن ها را تقلیل می دهند به نوعی 
رابطه گفتمانی بر پایه بده و بستان پولی. اما در هر 
حالتی سخنان این افراد نه برای آموزش متقابل و 
فرا گرفتن مدارا و رواداری ابراز می شوند بلکه تابع 
دستور زبان سیطره و کنترول قدرت اند؛ بی توجه 
به عدالت و برابری. سیاست مدارانی از این قبیل، 
افراطی اند که حتا مایه ی  گاهی چنان رادیکال و 
سرافکندگی همراهان و هم فکران خود می شوند. 
ترامپ در یکی از سخنرانی هایش در برابر نظامیان 
اتومی  بمب  چند  ده  به  »امریکا  گفت:  امریکایی 
بیشتر از ]این[ چهار  هزار ]مطرح شده[ نیاز دارد.« 
در  متحده  ایاالت  وزیر  خارجه  تیلرسون  ریکس 
کابینه خودش در واکنش به این سخنان او گفت: 
»احمق لعنتی«! وی همه روزه برخی از شهروندان 
می شوراند  دیگر  برخی  جان  به  را  متحده  ایالت 
تحقیر  اسالم ستیزی،  می کند.  دشمن آفرینی  و 

توده ای شدن آنتی سمیتیسم در گفتمان همه گانی 
ممکن شد. هر جا که انسان ها به دلیل نژاد، دین، 
باور های شان قتل عام شدند، نخست  یا  مذهب و 
قدرت  نظام  پیش قراوالن  مثابه  به  واژگان نفرت 
در  امروز  مسلمان  تکفیری های  رفتند.  میدان  به 
سراسر جهان با بهره گیری از واژگان و صدور فتوا 
قرائت  یا  و  برداشت  دلیل  به  را  دیگر  انسان های 
دیگری از دین، ذلیل و مباح الدم اعالم می کنند و 
بعد می کشند. افراطیون سیاسی و سیاست مداران 
نژادپرست نیز همین کار را می کنند. با افاده های 
مانند این  که »می توانند با کشتن ده میلیون انسان 
در جنگ افغانستان پیروز شوند« و یا کشوری مثل 
کنند،  محو  خاکی  کره  از  می توانند  را  افغانستان 
می سازند.  جامعه پذیر  را  کشورها  محو  و  کشتار 
را  غیر خودی  و  خودی  انسان های  حساسیت های 
باره کاهش می دهند؛ از مرز های ممنوعه  در این 
گفتمان  می کنند،  عبور  انسانی  میان  گفتمان  در 
و  می کشانند  عمومی  حوزه های  به  را  قتل عام 
حساسیت  آزمایش  برای  را  قدم ها  نخستین 
آزمایش  و  دموکراسی  و  صلح  جانب دار  انسانیت 
خنثا سازی  و  خودی  عامه  افکار  آمادگی های 
این  از  را  انسان دوستانه  احتمالی  واکنش های 
قباحت زدایی  قبیح،  از  می گیرند.  آزمون  به  راه 
می کنند و بدین گونه اعمال خشونت علیه انسان 
و  انسان ها  بی تفاوتی  از  استفاده  با  نخست  را 
توده ای  جامعه پذیر،  احساسات  تحریک  با  بعد ها 
با  پیوند  در  تابو ها  وقتی  می کنند.  سالون نشین  و 
هم  جمعی  کشتار  شکستند،  جمعی  کشتار های 
به پدیده ی روزمره، به خشونت عادی مانند همه 
کشتار های  می یابد.  کاهش  دیگر،  خشونت های 
جمعی مانند بسیاری از جنگ ها بخشی از زندگی 
انسان می شوند؛ همان گونه که در یک محدوده ی 
به  افغانستان  مانند  در کشور ی  انتحار  کوچک تر، 
یک پدیده ی روزمره بدل شد. چه کسی در کشور 
ما می توانست در مخیله اش جای بدهد که پس از 
کشتار جمعی کودکان، اعدام زنان در استدیوم ها 
سنگسار  و  اعدام  مراسم  در  توده ها  هوراکشی  و 
پای  راحتی  به  بتوانند  آدم ها  معاصر،  روزگار  در 
صحبت های روزمره بنشینند و طوری رفتار کنند 
که  است  بدین گونه  است.  نشده  کاری  گویا  که 
مانفیست های نفرت و کینه در جامعه راه شان را 
با مقاومت  اجرایی شدن  می گشایند و در جریان 

کمتری رو به رو می شوند.
رنگین پوست  زنان  برابر  در  ترامپ  آقای  واکنش 
عضو کنگره ایاالت متحده در روز های پسین نشان 
تنها  که  نیست  ساده   شونیست  یک  وی  که  داد 
کارزار های  در  سیاسی  حساب گری های  دلیل  به 
استفاده می کند، وی یک  نژاد  از حربه  انتخاباتی 
نژادپرست صاف و پوست کنده است. او به چیزی 
به  »برگردید  سخن،  دارد.  باور  می کند  بیان  که 
خطاب  در  اید«  آمده  آن جا  از  که  جایی  همان 
بانوی سیاه پوست نشان می دهد که وی  به چهار 
افاده ی  است.  مانفیست شده  نژادگرایی  به  مبتال 
اکثریت  با  سرزمین های  باره  در  وی  توهین آمیز 
را  رنگین چرده که آن ها  و  انسان های سیاه پوست 
به نام »کشور های حفره های کثافات« می پندارد، 
نشان می دهد که وی به گونه بیمار گونه مبتال به 

نژادگرایی است.

رییس جمهور ایاالت متحده و 
واژگان آتش افروز

رنگین دادفر اسپنتا
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شکست و موجب ارتقای نیرو های افراطی، دولت گریز و 
تقلیل  به  ناگزیر  خودش  نیز  نهایت  در  و  شد.  تکفیری 
از  این منطقه شد و یک جغرافیای بزرگ  حضورش در 
مالی تا افغانستان را در یک هرج ومرج بی مانند سیاسی 

و امنیتی کشاند. 
من آن چه را که در این جا می نویسم، حرف نوی نیست. 
دشوار«  »سال های  و  آزادی«  »تالش  کتاب های  در 
عضو  که  سال هایی  همان  در  جستار هایم  از  برخی  در 
حکومت بودم نیز به این مسایل پرداخته ام. در نخستین 
کنفرانس مطبوعاتی خود پس از این که در سال ۱۳۸5 
به حیث وزیر  خارجه کشور ما انتخاب شدم، گفتم که 
به  توجه  عدم  و  تروریسم  با  مبارزه  کنونی  استراتژی 
برخاستگاه آن، محکوم به شکست است. من در همان 
سال از تغییر جغرافیای جنگ صحبت کردم. هیچ کس 
در  ندارد که من  یاد  به  در هیچ جای  اما هیچ کس  و 
هژده سال گذشته، حتا پیش از آن که در سال ۲۰۰5 
به دولت بپیوندم تا به امروز غیر از این گفته باشم و یا 

نوشته باشم.
ناتو  با دم و دستگاه  افغانستان  ایاالت متحده در جنگ 
یک جا شکست خورده است و در حال رفتن است. یکی 
از اصلی ترین دالیل این شکست این بود که این کشور 
شامل  که  کلیت  یک  مثابه  به  تروریسم  با  بجای جنگ 
برخاستگاه، ریشه های اجتماعی و سیاسی و دفاع از اصل 
حکومت داری خوب بود، واقعاً با مردم افغانستان جنگید. 
از  بی رحمانه  چنان  غلط  جفرافیای  در  این جنگ  در  و 
زور، قهر و آتش استفاده کرد که مردم همه از این کشور 
حکومت هایی  اعضای  و  آن  طرف دار  سیاست مداران  و 
که با این کشور همکاری کردند، به شمول این نگارنده، 
به  بی داد ها  این  به  واکنش  در  جوانان  شدند.  بیزار 
و  دموکراسی  جستند،  پناه  گذشته گرا  ایدیولوژی های 
انتخابات در نتیجه تقلب های عوامل امریکا و مداخله ای 
و  به یک مضحکه مسخ شد  این کشور  آشکار  و  صریح 
سنخیت  ارتجاعی  و  گذشته گرا  باور های  با  که  عده  آن 
اندوه بار  زندگی  به  و  دوری جستند  مبارزه  از  نداشتند، 

روزانه پناه بردند.
افغانستان بر سر یک چرخشگاه آشکار قرار گرفته است. 
آن ها  نه  ما  است.  نیکی  امر  می روند،  خارجیان  وقتی 
ما  نه هم می خواهیم که در سرزمین  و  بودیم  آورده  را 
بمانند. روزگار مبارزه برای دموکراسی، عدالت و تکیه بر 
نیروی مبارزاتی و ترقی خواهانه مردم فصل زیبایی است 

که باید به آن بپردازیم.
کاهش  برای  کوشش  و  صلح  استقرار  برای  تالش 
پی آمدهای منفی آن بخش جدا ناپذیری از مبارزه برای 
دموکراسی است. اما هیچ کس نمی داند، با در نظرداشت 
این  پس آمد  قدرت،  مناسبات  و  امروزی  واقعیت های 
جوانان  نوبت  حال  بود.  خواهد  چه  کوتاه مدت  در  صلح 
پا پیش بگذارند و  و ترقی خواهان سرزمین ما است که 
مبارزه برای استقالل، عدالت و آزادی را بهتر سازماندهی 

کنند. 
اخیراً شعری از یک روزنامه نگار ترک را که از زندان به 
فرزند پنج  ساله اش در آلمان نوشته بود، خواندم. این شعر 

را در این جا به فارسی دری ترجمه می کنم.

پرندگانی را به سراغ پنجره ات
فرستادم،

به آن جا رسیده اند؟
فریب تاریکی ها را نخوری!
اینان آخرین ابر ها اند که

رخسار آفتاب را پوشانده اند.
به زودی حسرت ما به پایان می رسد.

در  ترامپ  آقای  کازینوی  سیاه پوست  کارمندان  از  یکی 
آقای  که  وقتی  گفت  نیویورکر  نشریه  با  گفت وگویی 
دیدار  کازینو  این  از  ایوانا  سابقش  همسر  و  ترامپ 
از  را  سیاه پوست  کارمندان  کازینو  مدیران  می کردند، 
در  امسال وی  ماه جون  در  پنهان می کردند.  انظار وی 
باره مردم هایتی گفت که »اینان همه مبتال به بیماری 
ایدز اند« وی در باره نایجریایی هایی که در ایاالت متحده 
را  خود  کلبه های  یک بار  »اینان  گفت  می کنند،  زندگی 
ترک کنند« دگر هرگز به خانه های شان برنمی گردند. در 
ترامپ  آقای  باره  در  که  انتقادی  کتاب  در  سال ۱۹۹۱ 
زیر عنوان »ترامپید« انتشار یافت به قول یکی از مدیران 
پیشین کازنیوی ترامپ، جان او دونل، نقل شده است که 
در  کاستل  و  پالزا  کازینو های  در  از وضعیت حاکم  وی 
سیاه پوستانی  »من  گفت:  و  بود  ناراحت  آتالنتیکسیتی 
را دیدم که پول های مرا شمار می کردند. من از این کار 
نفرت دارم.« کژروی های کالمی ترامپ بر ضد انسان های 
با رنگ دیگر بسیار است و من فقط به همین چند نمونه 

اکتفا می کنم.
ترامپ در خشونت های کالمی اش از تعمیم دهی، و واژگان 
باشندگان  همه  او  می کند.  استفاده  استریوتایپی  ویژه 
باشندگان  همه  می پندارد،  ایدز  به  مبتال  را  هایتی 
خاور میانه را تروریست می انگارد و قس علی هذا. او نشان 
می دهد که یک آدم نامتعارف ساده نیست. فوران کینه 
و نفرت او در برابر مردمانی است که مانند او بلوند و بور 
از  بهره گیری  با  وی  دارند.  دیگری  دین  هم  و  نیستند 
خشونت کالمی با این پیمانه حتا اگر در جمله دوم بگوید 
که »من این کار را نمی کنم« از مرز های مجاز گفتمان 
وی  است.  کرده  عبور  انسان دوستی  و  اخالق  بر  مبتنی 
انسان  افغانستان را به هیچ و به شی تقلیل می دهد و با 

ادبیات کشتار جمعی سخن می گوید.

مردم افغانستان با ایاالت متحده در جنگ نیستند
مثابه یک جمع، یک  به  را  افغانستان  مردم  ترامپ  آقای 
می پندارد.  دشمن  تفکیکی  هر نوع  بدون  و  کلکتیف 
متحده  ایاالت  با  افغانستان  مردم  که  است  این  واقعیت 
دشمنی اش  که  است  متحده  ایاالت  این  ندارند.  جنگ 
نخست  متحده  ایاالت  آورد.  افغانستان  به  را  القاعده  با 
القاعد   ه چی ها را پرورش و تقویت کرد. به آن ها در برابر 
اتحاد شوری پول و اسلحه داد. بعدا آن ها به ایاالت متحده 
حمله کردند. این کشور به منظور سرکوب آن ها به کشور 
ما حمله کرد. خود آقای ترامپ در یکی از صحبت هایش 
در باره سیاست دوگانه پاکستان در برابر ایاالت متحده 
اما  دادیم  پول  دالر  میلیارد ها  کشور  این  به  ما  گفت، 
پاکستان با ما همکاری نکرده بلکه دشمنان ما را تقویت و 
حمایت می کند. بدون هر شکی که کشتار انسان ها در هر  
کجا که باشد و حشتناک است و من مخالف جنگ در هر 
کشوری استم. اما اگر ایاالت متحده واقعاً می خواست در 
جنگ با تروریسم پیروز شود، چرا مبارزه را با برخاست گاه 
آن آغاز نکرد. نیازی نبود که این کشور توانایی اتمی و 
ویران گرش را به رخ مردم افغانستان بکشد، کافی بود تا با 
وضع تحریم های اقتصادی و ممنوعیت سیر و سفر بر آن 
عده از جنرال های پاکستانی که حامی تروریسم اند و با 
تروریست اعالم کردن گروه  های تروریستی که دست به 
کشتار مردم افغانستان می زنند، قاطعیتش را در مبارزه با 

تروریسم به نمایش می گذاشت.
اما استراتژی پر از اشتباه ایاالت متحده و عدم پیگیری 
ما  منطقه  در  تروریسم  با  درست  مبارزه  در  کشور  این 
موجب خسارات و شکست های بسیار شد. این کشور در 
آن  با  ویتنام  در  برخورد که  آزمونی  با همان  افغانستان 
مواجه شده بود. نظم خاورمیانه )آسیای غربی( را در هم 

غذای نامناسب 
یا حاجیان »نازدانه«
زایران افغان در مراسم حج

بر اساس آمارهای وزارت حج و اوقاف، در سال جاری 
بیش از ۳۰ هزار زایر افغان برای اشتراک در مراسم 
حج، عازم عربستان شده اند. مسووالن در این وزارت 
عربستان  به  افغان  زایران  اعزام  روند  که  می گویند 
سعودی از ۲۰ سرطان آغاز شده است و روز دوشنبه، 

۱4 اسد، به پایان می رسد.
ناصرالدین دریز، رییس نشرات وزارت حج و اوقاف، 
می گوید که زایران افغان در ۱۰۰ پرواز از زون های 
کابل، هرات،  قندهار و مزار شریف عازم مراسم حج 
روز  شش  آنان  برگشت  روند  است  قرار  و  شده اند 
اهل  زایر  هر  که  افزود  وی  شود.  آغاز  عید،   از  پس 
سنت برای اجرای مناسک حج،  ۲هزار و 75۰ دالر 
امریکایی پرداخته است، این در حالی است که زایران 
شیعه به دلیل »خدمات بیش تر«، ۲هزار و ۸۰۰ دالر 

امریکایی هزینه کرده اند.
ملی  تدارکات  اداره  در  مسووالن  حال،   همین  در 
به  ترانسپورت  و  غذا  مسکن،   قراردادهای  واگذاری 
آنان می گویند  تایید کردند.  را  از شرکت ها  شماری 
که تهیه غذا را به ارزش ۱6.۸ میلیون ریال سعودی 
با شرکت های »لیان الماس لالعاشه، تمیکن القادره 

و مطبخ االسناد الماس« قرارداد کرده اند.
اداره  استراتژیک  ارتباطات  ایاز،  مسوول  احمدرامین 
زایر  از ۳۰ هزار  برای بیش  افزود که  تدارکات ملی 
ارزش 6۰.۹ میلیون ریال  به  را  حج، ۳۱ ساختمان 
کرد  عالوه  هم چنان  وی  کرده اند.  قرارداد  سعودی 
به  زایران  این  زمینی  ترانسپورت  قرارداد  ارزش  که 
۲.5 میلیون ریال سعودی می رسد. در همین حال، 
او می گوید که ارزش مجموع این قراردادها بیش از 

۹۲ میلیون ریال سعودی است.

واکنش ها پس از نشر تصاویر زایران افغان
عربستان  در  افغان  زایران  وضعیت  از  ویدیوها  نشر 
سعودی، واکنش های شماری از مسووالن وزارت حج 
این  که  می گویند  آنان  است.  برانگیخته  را  اوقاف  و 
زایران  از  شماری  زیاده خواهی  از  برخاسته  موضوع 

است.
والیت  اوقاف  و  حج  رییس  شیرزادی،  سیدمحمد 
و  تصاویر  نشر  از  فیس بوکش  صفحه  در  هرات، 
هرات،   زایران  ویژه  به   افغان،  زایران  توسط  ویدیوها 
وی  است.  خوانده  »نازدانه«  را  آنان  و  کرده  انتقاد 
از  افغان  زایران  از ۹۰ درصد  بیش  است که  نوشته 
و  اند  »راضی«  رهنما  و  ترانسپورت  غذا،   وضعیت 
شمار دیگر، به دلیل داشتن »طبیعت نازک« از این 
روند انتقاد کرده اند. وی در صفحه اش نوشته است: 
نیست؛  نازدانه  هیچ حاجی  نوکر شخصی  »ناظمین 
هیچ  و  است  یکی  ثروتمند  و  فقیر  حاجی  ما  برای 
فرقی نمی کند.« در همین حال، وی از نشر ویدیوها 
توسط زایران والیت هرات، ابراز تأسف کرده است. او 
نوشته است که عمومی ساختن این موضوع، سبب 

»کم آمدن« هرات در نزد دیگر والیات شده است.
پیش از این نیز زایران افغان از مشکالت در هنگام 
اجرای مناسک حج شکایت کرده اند. آنان می گویند 
که نسبت به زایران دیگر کشورها،  از خدمات کم تری 

بهره مند هستند. 

در  افغان  حاجیان  حج،  مراسم  آغاز  با  هم زمان 
عربستان سعودی ضمن انتقاد از پایین بودن کیفیت 
دلیل  به  که  ترانسپورتی، می گویند  و مشکالت  غذا 
جریان  در  مشکالتی  با  رهنما،  به  دست رسی  نبود 

اجرای مناسک حج روبه رو می شوند.
به  ویدیوهایی  و  تصاویر  ارسال  با  افغان  حاجیان 
غذایی  امنیت  از  که  می گویند  ۸صبح،  روزنامه 
نداشتن  دست رسی  دلیل  به  و  نیستند  برخوردار 
مشکالتی  با  حج  مناسک  انجام  هنگام  رهنما،  به 
می افزایند  هم چنان  آنان  می شوند.  روبه رو  نیز 
موتر  منتظر  ایستگاه  در  را  زیادی  مدت های  که 

حامل شان می مانند.
غذای  که  می دهد  نشان  شده  فرستاده  تصاویر 
حاجیان افغان از وضعیت مناسبی برخودار نیست و 
حتا مرغ ذبح ناشده نیز در سفره آنان دیده می شود. 
در همین حال،  شماری از آنان می گویند که به دلیل 
دست رسی نداشتن به رهنما، مجبور اند که از بقیه 

افراد با تجربه کمک بگیرند.
در ویدیوهای فرستاده شد، دیده می شود که جمعی 
موترهای   منتظر  ایستگاهی  در  افغان  حاجیان  از 
حامل شان هستند. آنان با انتقاد از مسووالن وزارت 
حج و اوقاف، می گویند که از دیر زمانی با این مشکل 

روبه رو اند.
پیش از این نیز ویدیوهایی در رسانه های اجتماعی 
افغان  آشفته حاجیان  از وضعیت  که  بود  نشر شده 
پرده برمی داشت. در آن ویدیوها، حاجیان افغان به 
نبود  و  ترانسپورت  در  تعلل  غذایی،  مشکالت  دلیل 
در حالی  این مشکالت  بودند.  اعتراض کرده  رهنما 
مطرح می شود که در سال جاری، بیش از ۳۰ هزار 
زایر برای اجرای مناسک حج، عازم عربستان شده اند.  

»اوضاع عادی است«
مسووالن در وزارت حج و اوقاف هرچند »مشکالت 
اما  تایید می کنند،   جزئی« زایران در مراسم حج را 
می  گویند که روند حضور زایران افغان را »به دقت« 
واگذاری  وجود  با  آنان،  گفته   به  دارند.  نظر  زیر 
به  زمینی  ترانسپورت  و  غذا  مسکن،  تدارک  روند 
نزدیک  از  را  روند  این  آنان  خصوصی،  شرکت های 

ارزیابی می کنند.
و  حج  وزارت  مسلکی  معین  مظفری،   امین الدین 
مکرمه  مکه  در  افغان  زایران  بعثه  رییس  و  اوقاف 
رسانه های  در  ویدیوها  و  تصاویر  نشر  از  انتقاد  با 
در  زایران،  می گوید که گروه هایی  توسط  اجتماعی 
بن بست  به  را  روند  این  »اغراض«  با  که  تالش اند 
سفر  تنظیم  برنامه  که  می افزاید  وی  کنند.  روبه رو 
افغان را »به شکل منظم« به پیش می برند  زایران 
استخدام  را  ناظم  یک  افغان،  زایر   45 هر  برای  و 
کرده اند. آقای مظفری عالوه کرد که هنوز شکایتی 
مبنی بر وجود مشکالت در راستای وضعیت آشفته 
وی  است.  نشده  ثبت  آنان  نزد  افغان  زایران  غذای 
افزود که امور حاجیان،  به  ویژه موضوع تدارک غذا 
تدارکات  اداره  توسط  قرارداد  ترانسپورت در یک  و 
ملی به سپرده شده است و آنان از این روند نظارت 

می کنند. 
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))داوطلبی مجدد((

شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 

نماید تا در پروسه داوطلبی )تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی )۳۰ قطعی( برای ۱۰۰۰ فامیل برای 

ولسوالی ترینکوت، گیذاب، دهراود و چوره والیت ارزگان( ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری 

)NHLP( اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از 

ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده 

آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته 

از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  تاریخ ۲۱ سپمتبر ۲۰۱۹ به دفتر جلسات 

ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و 

انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۰۸ سپتمبر 

۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر می گردد.

تضمین آفر به صورت اظهارنامه تضمین آفر )Bid-Securing Declaration( مطابق شرطنامه 

اخذ می گردد.

 MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-61(Re-Bid)
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی.

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

))داوطلبی مجدد((

شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 

نماید تا در پروسه داوطلبی )تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری 

Hatchery در والیت خوست( ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری )NHLP( اشتراک نموده و 

نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر 

معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق 

شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 

ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  تاریخ ۱۹ سپتمبر ۲۰۱۹ به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات 

منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 5 سپتمبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ 

قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت اظهار نامه تضمین آفر )Bid-Securing Declaration( مطابق شرطنامه 

اخذ می گردد.

MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-75-(Re-Bid)

محمدحسین نیکخواه
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دوران شکوه و اقتدارشان زمانی بود که ساختمان های 
نبود.  یکه تاز  هرات  شهر  خیابان های  در  کانکریتی 
کوچه ها  خسته ی  رهگذران  برای  سایه ای  تابستان 
از  ماندن  امان  در  برای  چتری  زمستان  و  بود 
گزند برف و باران. نه تنها در هرات، بلکه در سایر 

والیت های کشور هم حضوری چشم گیر داشت . 
و  رنگ  با  پیش  سال  چند  همین  تا  اما  هرات  در 
روی کم رمق در برخی کوچه و پس کوچه های شهر 
قدیم و روستا های نزدیک شهر خودنمایی می کرد، 
اما هرچه ساختمان های جدید از زمین سر درآورد، 

سر داالن های قدیمی بیش تر زیر خاک فرو رفت. 
کوچه های  روی  که  بود  خشتی  پوشش  داالن ها 
ادبیات  در  می شد.  ساخته  گنبدی  به  شکل  باریک 
عامیانه مردم هم از آن ها یاد شده و حضور داالن ها 
در شعر و ترانه ی آواز خوانان مشهور کشور هم دیده 

می شود. 
هم  نزدیک  و  دور  شهرهای  در  هرات،  بر  افزون 
مشهد  شهر  در  مثاًل  است،  داشته  وجود  داالن ها 
شباهت های  خراسانی  معماری  لحاظ  از  که  ایران 
داالن های  که  کابل  در  یا  و  دارد  هرات  به  زیادی 
اما  می خورد؛  چشم  به  پیش  سال  چند  تا  کوچک 
شدن  وصل  و  زیاد  طول  هرات  داالن های  ویژه گی 
بر  گاهی  داالن ها  این  است. حتا  به یک دیگر  آن ها 
برآوردن  که سبب سر  دکان ها ساخته می شد  فراز 

بازارهای سرپوشیده می گردید. 
داالن هایی که روزی بخش اصلی معماری هرات را 
شکل می داد، این روزها حال و روز رو به راهی ندارد 
این  نابودی کامل  نگران  و حامیان میراث فرهنگی 

بناهای قدیمی هستند. 

شهر داالن های طویل
با قدمت ۸۰۰ ساله به چهار منطقه ی  هرات قدیم 
یا  چهارسوق  آن  مرکز  که  بود  شده  تقسیم  اصلی 
بیش تر  زمان  آن  است.  کهنه  شهر  چهارسوی 
کوچه های شهر را داالن ها پوشانده بود، اما حاال نه 
هم  نه  و  هست  خبری  شهر  قدیمی  کوچه های  از 
از داالن های خشتی که بخش جدا نشدنی معماری 

خانه های آن زمان به  حساب می آمد. 
اصلی  هدف  ساختمانی،  مهندسان  عقیده ی  به 
کوچه   فضای  از  بهینه  استفاده  داالن ها  ساخت  از 
و  ساختمان  مهندس  شیوا،  عبدالبشیر  است.  بوده 
پژوهش گر شهر قدیم هرات، می گوید که در معماری 
قدیم اتاق های هم کف برای نگهداری حیوانات مثل 
اتاق های  از  نشستن  برای  و  بود  گوسفند  و  گاو 
که  داالن  روی  اتاق  می شد.  استفاده  دوم  طبقه ی 
گویش  به  و  داشت  تابستانی سرد  و  گرم  زمستانی 
محلی به آن »بال خونه« یا همان باالخانه می گفتند، 
به  سبب موقعیت خوبی که داشت، بهترین اتاق خانه 

به  حساب می آمد. 
در  طول شان  و  متر  سه  تا  دو و نیم  داالن ها  عرض 
بوده  متر   ۱۰۰ از  بیش تر  هم  مقیاس  بیش ترین 
قدیم  شهر  معماری  در  شیوا،  آقای  دید  از  است. 
هرات خانه ها باهم پیوند داشته و داالن وصل کننده 

خانه های دو طرف کوچه بوده است.
ترکمن ها  که  زمانی  تاریخی،  روایت های  اساس  بر 
می تاختند  هرات  کوچه های  در  تندرو  اسب های  با 
دزدیده  را  می شد  سبز  راه شان  سر  که  هرکسی  و 
می فروختند،  دیگر  شهرهای  در  برده  به  عنوان  و 
ساخت داالن ها با ارتفاع کم حربه ای دفاعی برای در 

امان ماندن از شر آن ها بود. به داالن های کم ارتفاع، 
اصطالحاً داالن  ترکمن ساز می گفتند. برخی داالن ها  
داخل  به  غربیه  افراد  ورود  از  تا  داشت  دروازه  هم 

محله ها پیش گیری شود. 

نگرانی حامیان میراث فرهنگی 
وضعیت  از  هرات  فرهنگی  میراث  حامیان  انجمن 
نگران  والیت  این  در  تاریخی  آبده های  نابه سامان 
ساخت و سازهای  انجمن،  این  اعضای  باور  به   است. 
بناهای  بیمار  پیکر  بر  بزرگی  ضربه ی  غیر معیاری، 

تاریخی به جای مانده از  قدیم وارد کرده است. 
از نظر فعاالن فرهنگی، آبداتی که در آن ها جلوه های 
هنری به  کار رفته باشد و 66 سال از ساختش بگذرد،

جلوه های  آن ها  در  که  بناهایی  و  است  حفظ  قابل 
قدامت داشته  باشد و ۹۰ سال  رفته  به  کار  هنری 
باشد، باید در فهرست میراث فرهنگی گنجانده شود. 
میراث  حامیان  انجمن  رییس  وزیری،  عبدالقیوم 
فرهنگی، به روزنامه ی ۸صبح می گوید که داالن های 
استفاده  هنری  جلوه های  آن ها  در  اگر  حتا  هرات 
قدمت  سال   ۱۰۰ از  بیش تر  بازهم  باشد،  نشده 
تاریخی دارد و جزء میراث فرهنگی به شمار می رود. 
برابر  در  کم توجهی  به  را  حکومت  وزیری  آقای 
آبده های تاریخی متهم کرده و باور دارد که برخی 
نهادهای دولتی عمداً در تخریب داالن ها دست دارند 
و اداره ی محلی هرات هم دست روی دست نشسته 

و برای حفظ میراث فرهنگی اقدامی نمی کند. 
می گوید  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی  اما 
وظیفه ی  دولتی  نهادهای  از  مشترک  کمیسیونی 
میراث  و  تاریخی  آبده های  از  مراقبت  و  حفظ 
فرهنگی را بر عهده دارد و اولویت کاری اداره محلی 
بازسازی،  برای  منابع  جذب  هرات  والی  شخص  و 

حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی است. 
داشتن  سبب  به  را  شهر  این  که  می شود  روایت 
می گفتند،  داالن ها  شهر  روزگاری  زیاد،  داالن های 
اما با ساخت خانه های مدرن اکثر داالن های قدیمی 
شهر از بین رفته است، هرچند هنوز هم نشانه هایی 
»باغ دشت«،  مناطق  کوچه های  در  آن ها  از 
»بیت االمان«، »باغ  نظرگاه« و محله های شهر قدیم 

به چشم  می خورد.

داالن هایی که فرو ریخت
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تیراندازی در یک مرکز خرید 
در تگزاس، ۲۰ کشته و ۳۰ 

مجروح بر جای گذاشت

فرار گردشگران از کشمیر بعد 
از هشدار حمله تروریستی

خرید  مرکز  یک  در  مهاجم  یک  تیراندازی  پی  در 
پر رفت و آمد در ال پاسو واقع در ایالت تگزاس امریکا، 
دست کم ۲۰ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر مجروح شدند.

این تیراندازی مرگ بار روز شنبه در فروشگاه والمارت 
در شهر ال پاسو رخ داده است.

به گزارش دویچه وله، فرد مهاجم سفیدپوست، توسط 
این حادثه آغاز  بازداشت و تحقیقات درباره  پولیس 

شده است.
شهر ال پاسو، در نزدیکی مرز امریکا با مکسیکو واقع 
 6۰ از  بیش  دارد.  جمعیت  نفر  هزار   6۸۰ و  است 
درصد جمعیت این شهر را شهروندان مکسیکویی تبار 

تشکیل می دهند.
در نزدیکی محل تیراندازی اعالمیه ای به دست پولیس 
پولیس  دارد.  نژادپرستانه  مضمون  که  است  افتاده 
مکسیکو در حال حاضر سرگرم بررسی موضوع است.

گریگ آلن، رییس پولیس ال پاسو در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفته است که احتمال می رود فرد مهاجم 
با انگیزه های نژادپرستانه اقدام به تیراندازی کرده و 
هم دستی نداشته است. سن این فرد بین ۲۰ تا ۳۰ 

سال اعالم شده است.
جمهور  رییس  اوبرادور،  لوپس  مانوئل  آندرس 
مکسیکو، اعالم کرده است که سه شهروند مکسیکو 

نیز در جریان این تیراندازی کشته شده اند.
خارجه  امور  وزارت  سوی  از  که  اخباری  اساس  بر 
مکسیکو منتشر شده، دست کم شش شهروند دیگر 
در  نیز  ساله  ده  کودک  یک  جمله  از  و  کشور  این 

جریان این تیراندازی مجروح شده اند.
تازه ای  امریکا پدیده  تیراندازی و حمله به مردم در 
رویداد  چند  گذشته،  روز  چند  ظرف  تنها  نیست. 

مشابه دیگر نیز مردم امریکا را غافل گیر کرده است.
در  تیراندازی  اثر  در  جوالی،   ۳۰ سه شنبه،  روز 
ایالت  در  واقع  والمارت،  فروشگاه  دیگر  شعبه  یک 
می سی سی پی، دو نفر کشته شده اند. چند روز پیش 
از آن نیز، یک جوان ۱۹ ساله با شلیک بر مردم در 
فستیوال غذایی در شهر گیلروی واقع در شمال ایالت 

کالیفرنیا، باعث مرگ سه نفر شده بود.

هند  در شمال غربی  و کشمیر«  ایالت »جامو  دولت 
از گردشگران و زایران خواست که »هر چه سریع تر« 
شد،  گفته  دولت  هشدار  در  کنند.  ترک  را  کشمیر 
شواهدی تازه از »خطرات تروریستی« برای گردهمایی 

بزرگ هندوها در این منطقه به دست آمده است.
طبق گزارش دویچه وله، در اطالعیه دیگری از صدها 
دانشجوی یک ایالت دیگر هند خواسته شد که این 
منطقه را ترک کنند. تعدادی از مراسم برنامه ریزی 
شده برای زایران لغو شده است. آلمان و بریتانیا از 
شهروندان خود خواسته اند که به »جامو و  کشمیر« 

سفر نکنند.
این هشدار فرودگاه سنگاپور روز شنبه، ۱۲  در پی 
اسد، پر شد از مسافران و گردشگرانی که سراسیمه 
آن جا  به  منطقه  این  از  فوری  خروج  برای  را  خود 

رساندند.
پروازهای  که  هواپیمایی  شرکت های  از  یکی  مدیر 
سنگاپور ـ دهلی نو را ارایه می دهد، گفت: »مسافرانی 
که در حقیقت قرار بود در چند روز آینده خارج شوند، 
داد:  ادامه  او  آمده اند.«  فرودگاه  به  و سریع  هراسان 
اضافی وجود  پروازهای  اگر  و  به هم ریخته  »اوضاع 
نداشته باشد، بسیاری حتا چوکی برای نشستن هم 

نخواهند داشت.«
که  شده  باعث  کشمیر  از  سریع  خروج  برای  تالش 
در تانک های تیل، سوپرمارکت ها و کنار دستگاه های 

خودپرداز صف های طوالنی تشکیل شود.
دو  بین   ۱۹47 سال  جنگ  از  بعد  کشمیر  منطقه 
قدرت اتمی هند و پاکستان تقسیم شده است، اما تا 
به امروز هر دو طرف ادعای مالکیت کامل این منطقه 

مسلمان نشین را دارند.
تنش ها اخیراً در کشمیر باال گرفته است. دولت هند 
هفته گذشته اعالم کرد که ۱۰۰هزار سرباز تازه نفس 

به منطقه اعزام خواهند کرد.

موفق  فرانسوی،  ساله   4۰ مخترع  زاپاتا،  فرانکی 
شد روز چهارشنبه با پرواز در عرض کانال مانش، 
پروازی  تخته  یک  با  را  کیلومتری   ۳5 مسیری 
)هاوربرد( طی کند. این رکورد جدید در این نوع 
پرواز است و برای نخستین بار است که فردی مسیر 

فرانسه تا بریتانیا را با تخته پرنده می پیماید.
خبرگزاری  از  نقل  به  فردا  رادیو  گزارش  به 
کانال  بریتانیایی  مرز  در  تنها  وی  آسوشیتدپرس، 
یک بار برای سوخت گیری توقف کرد. سرعت پرواز 
وی ۱77 کیلومتر در ساعت بوده  است و سه بالگرد 

وی را در مسیر پرواز همراهی می کردند.
کانال  از  عبور  برای  زاپاتا  آقای  این دومین تالش 

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران 
ایران از توقیف یک تانکر خارجی حاوی 7۰۰ هزار 

لیتر سوخت در آب های خلیج فارس خبر داد.
به گزارش یورونیوز، رمضان زیراهی، فرمانده منطقه 
اعالم  با  ایران،  پاسداران  دریایی سپاه  نیروی  دوم 
این خبر گفت که این تانکر در حال قاچاق سوخت 
از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که با 
هم آهنگی و حکم مراجع قضایی در حوالی جزیره 

فارسی توقیف شد.
هفت  ایران،  پاسداران  سپاه  فرمانده  این  گفته  به 
بودند،  خارجی  تبعه  همه  که  تانکر  این  خدمه 

دستگیر شدند.
زیراهی خاطرنشان کرد که توقیف این تانکر شامگاه 

مانش با تخته پروازی است. ۱۰ روز قبل، تنها چند 
دقیقه پیش از رسیدن به قایقی برای سوخت گیری 
نفت سفید، سوخت هاوربرد وی تمام شد و به آب 
افتاد. این شهروند فرانسوی می گوید که به همراه 
تیمش روزی ۱6 ساعت تمرین کرده  است تا بتواند 

این مسیر را با موفقیت پرواز کند.
تخته  این  قبل  سال  سه  که  می گوید  زاپاتا 
پنج موتوره را ساخته است و ارتش فرانسه نیز اواخر 
پارسال ۱٫۳ میلیون یورو برای پیش برد و تکمیل 
آن امکانات مالی در اختیار وی قرار داده  است. زاپاتا 
جریان باد و سوخت گیری مجدد را مهم ترین چالش 

این ماجراجویی ۲۰ دقیقه ای عنوان کرده  است.

چهارشنبه، ۹ اسد، ساعت ۲۱:۳۰ توسط نیروهای 
پاسداران  سپاه  دریایی  دوم  منطقه  پایگاه  گشتی 

انجام شده است.
سپاه پاسداران ایران سه هفته پیش نیز کشتی ریاح 
میلیون  یک  اتهام حمل  به  را  پاناما  پرچم  حامل 
لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف کرد. دو 
هفته پیش نیز یک کشتی با پرچم بریتانیا به نام 
»استینا ایمپرو« به اتهام نقض مقررات بین المللی 

دریانوردی از سوی ایران متوقف شد.
این توقیف ها پس از آن آغاز شد که یک ابرنفت کش 
اتهام نقض تحریم صدور  ایران در جبل الطارق به 
نفت به سوریه توقیف شد. پس از آن مقام های ارشد 

ایران، بریتانیا را به اقدام متقابل تهدید کردند.

یک مخترع از فرانسه تا بریتانیا با 
تخته پروازی سفر کرد

سپاه پاسداران ایران یک تانکر نفتی خارجی را در خلیج 
فارس توقیف کرد


