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که رویا بود حقیقتی 

ترور شخصیت زنان فعال
در فضای مجازی

صلح بدون مبنای منطقه ای
کام است نا

5

ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  سرور 
جنگجویان  عبور  مورد  در  آوازه ها  که  می گوید 
از مناطق مرکزی برای  گروه تروریستی داعش 
آقای  ندارد.  واقعیت  کشور،  شمال  تسخیر 
گفت: »باید بدانیم این  دانش در این مراسم 
داعش  یا  و  طالب  جدید  سال  در  که  آوازه ها 
مناطق  کشور  شمال  سمت  به  عبور  به منظور 
گند  پروپا یک  کرد،  خواهد  اشغال  را  مرکزی 
و  جوانان  نیست.  بیش  روانی  جنگ  یک  و 
هیچ گاه  افغانستان  مرکزی  مناطق  دلیرمردان 

این اجازه را به دشمن نخواهند داد.
صفحه 2

صفحه 4

که بدون آن تداوم زندگی ، ناممکن می باشد .  آب در زندگی تمام انسان ها وسایر جانوران  ، دارای اهمیت ویژه  بوده ویک عنصر مهم پنداشته  میشود 
گی را به  که عدم دسترسی به آن تهدید بزرگی به هستی خواهد بود وادامه و استمرار زنده  واما دراین میان آب آشامیدنی صحی ، نیاز انکار ناپذیریست 

که آب را مایۀ حیات نامیده اند . چالش مواجه خواهد ساخت. لهذا تصادفی نیست 
که مردم آن  ازمدتها بدینسو درزمینۀ تهیۀ آب آشامیدنی صحی به مشکل بزرگی مواجه  قریۀ ملک ها ،  یکی از روستا های ولسوالی خوشی والیت لوگر بوده 
گردیده بود. این روستا متشکل از ۸۸ فامیل است  ودرچهارکیلو متری بازار  که این معضله موجب  خطرات جدی دررابطه با صحت مردم نیز  بودند 
کشت نموده وبهترین  که درجریان سال زمین های زراعتی خویش را دوبار  ولسوالی مذکور موقعیت دارد . پیشۀ اهالی این قریه زراعت ومالداری بوده 
گندم ، شالی ، ماش، جواری وغیره را تشکیل میدهند. اما چنانچه یاد شد ، مردم روستای ملک ها بنا برعدم دسترسی به آب صحی  حاصالت شان را 
گان آسیب پذیر روستا با بیماری های مکروبی دست وگریبان نگردند  کودکان ، پیر مردان و سایر باشنده  که  ،روزگار سختی را سپری میکردند وروزی نبود 

گی شان را تهدیدنکند.   و این پیشامد زنده 
که وظیفۀ ریاست شورای انکشافی قریه  را  که سی و پنج ساله است وصاحب سه دختر و یک پسرمیباشد . او  گان این قریه  غالم محمد یکتن ازباشنده 

نیز به عهده دارد ، نظرخویش را چنین بیان نمود :
کدام چاهی هم بود ، مسافت آن از خانۀ اهالی قریه زیاد بود و  گراحیانًا  »  قبآل اهالی این قریه آب صحی آشامیدنی مورد ضرورت خویش را به مشکل بدست می آوردند ، زیرا  درقدم نخست چاه مناسب درقریه وجود نداست وا
مردم هرروز ، فاصلۀ زیاد رابا پای پیاده غرض بدست آوردن آب می پیمودند وچندین دقیقه درصف ، منتظر میماندند تا برای آنها نوبت میرسید. آب را نیز توسط دلو وریسمان وگاهی هم با چرخ ازچاه  بیرون میکرد ند. اینکار از 

یک جهت برای اطفال وخانم ها خیلی دشوار بود از جانب دیگر مردم مجبور بودند قسمت زیاد روز شان را برای بدست آوردن یک جرعه آب سپری نمایند. « 
ناظرعلی ،   باشندۀ دیگرقریه  در مورد ، میگوید :

گون دست وپنجه نرم میکردند. درقریه آب صحی برای نوشیدن نبود ، دربسیاری جاهای روستای ما ، مردم منتظر میشدند تاباران ببارد  گونا گیرد ، مردم ما با مشکالت  " قبل از اینکه قریه ما تحت پوشش برنامۀ همبستګی قرار 
کوزه ها پر  گل آن ته نشین شود وبعدآ آنرا در  گل وخت ، تشکیل میداد . مردم  برای استفاده از این ّآب ، مدتی انتظار میکشیدند تا  که حدود  ۵۰٪ آب مذکور را  وبعدًا  آب باران  را در حوضچه های غیر صحی  جمع آوری میکردند 

گون مثل اسهال ، پیچش ، وغیره میگردد ولی مجبورًا از آن استفاده میکردند . « گونا که آب مذکوراز لحاظ صحی مطمئن نبوده وباعث ایجاد مریضی های  کرده وبرای نوشیدن و پخت وپز به خانه میبردند . همه میدانستند 
کردند. سپس با طرح پالن  گردآمدند و شورای انکشافی شانرا ایجاد  خوشبختانه ورارت احیا وانکشاف دهات به سروقت مردم این روستا رسید و زمانیکه قریۀ مذکور تحت پوشش دور دوم برنامۀ همبستگی ملی قرارگرفت ، مردم با هم 
که با تمام اصول واستانداردهای  که یکی ازآرمان های دیرین و نیاز مبرم شان بود ، دراولویت قراردادند وبا شو وشعف آن را د رعمل تطبیق نمودند.  اینک مردم قریه از آب چاه های عمیق وصحی  انکشافی ، پروژۀ شبکۀ آبرسانی را
که از جمله )  که پروژۀ متذکره به هزینۀ مجموعی )۹۶۸۰۰۰(  افغانی  صحی مطابق است ، بهره مند شده وآب صحی مینوشند ، لهذا ، تا حدود زیادی ابتال به امراص مکروبی  از روستای شان رخت سفر بسته است . باید یاد آور شد 
کنون مردم با سهولت زیاد ، درنزدیکی خانه های شان از آب آشامیدنی صحی استفاده میکنند و دیگر مجبور نیستند  ۸۸۰۰۰۰( افغانی آن سهم برنامه و)۸۸۰۰۰( افغانی سهم مردم قریه می باشد  ، تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد . ا

فاصله های زیاد را بخاطر دسترسی به آب بپیمایند و بیشتر وقت شانرا دراین راستا ضایع نمایند .

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

گی آب، عنصر مهم و اساسی در زنده 

خلیلی خطاب به جامعه جهانی:

اختالفــات  در باره
صلح افغانستان

گذاشته شود کنار 

در شیندند چه می گذرد؟
کار ساده ای نیست، سال ها  کنترول جغرافیای بزرگ شیندند برای نیروهای امنیتی  که  بسیاری ها به این باورند 
که به نظر می رسد اراده  که متنفذین شیندند خواستار تبدیل شدن این ولسوالی به والیت اند، خواستی  است 

کرزی وجود داشت و هم در حکومت وحدت ملی. آن نه در حکومت حامد 
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نظام  تقنینی رییس جمهور در مورد اصالح  فرمان  سرنوشت 
هفته  پنج شنبه  امور  اداره  ریاست  نیست.  روشن  انتخاباتی، 
پیش از طریق مسوول مطبوعاتی اش اعالم کرد که متن چنین 
رییس جمهور  فرمان های  ندارد.  قرار  آنان  اختیار  در  فرمانی 
باید از طریق اداره امور به مراجع مربوط فرستاده شود. وقتی 
فرمانی در اختیار اداره امور قرار ندارد، به این معنا است که تا 
هنوز امضا نشده است. اما ریاست جمهوری هفته پیش اعالم 
نظام  اصالح  مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  که  کرد 

انتخاباتی امضا شده. حاال واقعیت را کسی نمی داند.
ارگ هم توضیح نمی دهد که چرا فرمان تقنینی رییس جمهور 
به مراجع مربوط  تا از آن جا  اداره امور فرستاده نمی شود  به 
نظام  اصالح  مورد  در  تقنینی  فرمان  صدور  شود.  فرستاده 
فراهم  گزینش  کمیته  کار  برای  حقوقی  مبنای  انتخاباتی 
اگر  است.  متوقف  کمیته  این  کار  حاضر  حال  در  می کند. 
به  امضا شده است چرا  انتخاباتی  نظام  تقنینی اصالح  فرمان 
آغاز  کار  به  گزینش  کمیته  تا  نمی شود  فرستاده  امور  اداره 
است؟  اختالف  گزینش  کمیته  ترکیب  مورد  در  آیا  کند؟ 
نظام  اصالح  فرمان  متن  مفاد  مورد  در  حکومت  سران  یا 

انتخاباتی توافق ندارند؟
نشده  امضا  انتخاباتی  نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  متن  اگر 
امضا  اگر  کرد؟  اعالم  را  آن  امضای  خبر  ارگ  چرا  است، 
امور فرستاده نمی شود؟ چرا  اداره  به  شده است، چرا فرمان 
به کمیته گزینش اجازه داده نمی شود که به کار آغاز کند؟ 
چرا  نمی گذارند؟  جریان  در  را  مردم  حکومت  سران  چرا 
واقعا  اگر  می کنند؟  کتمان  کشور  شهروندان  از  را  حقیقت 
ارگ  چرا  دارد،  وجود  حکومت  سران  میان  اختالف های 
امضا  انتخاباتی  نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  که  می کند  اعالم 

شده است؟
حکومت  سران  اختالف نظرهای  که  است  این  واقعیت 
کرده  زمین گیر  را  سیاسی  اصالحات  روند  ملی،  وحدت 
و  ملی  وحدت  حکومت  سران  اختالف های  است. 
نتیجه  این  به  را  بسیاری ها  سپیدار،  و  ارگ  کش وقوس های 
رسانده که ارگ اراده ای به برگزاری انتخابات ندارد. ارگ 
نامعلوم  آینده ای  تا  هم  را  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع 
پای  در  غنی  رییس جمهور  امضای  هنوز  انداخت.  تاخیر  به 
شناس نامه های  توزیع  که  بود  نشده  خشک  انتخابات  قانون 
الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  شد.  متوقف  الکترونیک 
بدون  دارد.  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  در  مهم  نقش 
که  نیست  ممکن  اصال  اعتبار،  با  شناس نامه های  وجود 
شفاف  انتخابات  و  نیاید  به وجود  رای گیری  خیالی  مراکز 
الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  که  کسانی  شود.  برگزار 
را به هزارویک دلیل متوقف کرده اند، نمی خواهند انتخابات 

شفاف برگزار شود. 
سران حکومت وحدت ملی پیش از احراز قدرت توافق کرده 
برای  طرحی  می سازند ،  اصالح  را  انتخاباتی  نظام  که  بودند 
لویه جرگه،  فراخواندن  با  و  می نویسند  اساسی  قانون  تعدیل 
سرنوشت ریاست اجرایی را تعیین می کنند. اما به نظر می رسد 
که ارگ نه اراده ای به برگزاری انتخابات دارد و نه تعهدی 
هم  اجرایی  رییس  دارد.  عبداهلل  غنی-  توافق  اجرای  به 
سخن  انتخاباتی  نظام  اصالح  بن بست  مورد  در  نمی خواهد 
انتخاباتی و  بگوید. رییس اجرایی که قرار بود اصالح نظام 
کمیسیون تهیه طرح تعدیل قانون اساسی را به نحوی مدیریت 

کند، حاال ساکت است. 
سال  میزان  ماه  در  که  بدانند  نمی خواهند  حکومت  سران 
به  ملی  وحدت  حکومت  توافق نامه  انقضای  تاریخ  آینده، 
پایان می رسد. اگر تا بهار سال آینده، چشم انداز روشنی برای 
از  برخی  آن که  احتمال  نیاید،  به وجود  سیاسی  اصالحات 
سیاستمداران از وضعیت بهره برداری کنند، بسیار باال است. 
از برگزاری جرگه  عنعنه ای  از همین حاال برخی از حلقات 

صحبت می کنند.

سرنوشت فرمان تقنینی انتخابات
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معلوماتدرستقدرتهرمرمیراصدبرابرمیسازد

کشتهشدننزدیکبهپنجاهتروریستدرعملیاتهاینظامی

حکومتوحدتملیدربنبستحلمشکلزبالههایکابل

کشتهشدنسهفرماندهارشد
طالباندرهرات

داعشتنهادریکولسوالی
فعالیتدارد

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح،
با  دیداری  در  کشور،  جمهور 
مدیران  و  شهری  حوزه های  آمران 
والیت های  ملی  امنیت  اداره های 
و  پکتیا  لوگر،  کنر،  خوست،  
معلومات  که  است  گفته  ننگرهار 
درست شان قدرت و قوت هر مرمی 

را صد برابر می سازد.
رییس جمهور غنی هم چنین در این 
امنیت  نیروهای  شجاعت  از  دیدار 
گفت:  کرده  قدردانی  ابراز  ملی 
و  عقل  گوش،  چشم،  ملی  »امنیت 

شمشیر پنهان است.«
مبارزه  که  می گوید  اشرف غنی 
روزه  یک  کشور  امنیتی  نیروهای 
نیروها  این  قربانی  پاس  به  و  نیست 

نسل های آینده آرام خواهند بود.
رییس جمهور از منسوبان امنیت ملی 
خواست تا در شناخت جغرافیا، رسم 
و عنعنات مردم تالش بیشتر کرده و 

8صبح،کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  جریان  در  که  کرده 
یک  طی  کشور  امنیتی  نیروهای 
پنجاه  به  نزدیک  گذشته  روز  شبانه 

تن از تروریستان به قتل رسیده اند.
این وزارت می گوید این عملیات  ها 
تروریستان  سرکوب  منظور  به  که 

8صبح،کابل: شماری از مقام های 
حکومتی به شمول رییس جمهور و 
رییس اجراییه، در جلسه ای راه های 
را  کابل  شهر  زباله های  مشکل  حل 
نتوانسته اند  مورد بحث قرار داده اما 
این مشکل  از  قطعی  بیرون رفت  راه 

دریابند.
و  مالی  مدیریت  عالی  شورای 
خود  جلسه  آخرین  در  اقتصادی 
رییس  اشرف غنی  ریاست  تحت 
مسووالن  حضور  با  و  جمهور 
تنظیم  به  اقتصادی،  سکتورهای 
تاکید  کابل  شهر  در  جامد  کثافات 
تا  به شهرداری دستور داده  کرده و 
از رسیدن فصل  در کوتاه مدت قبل 
از  کثافات  انتقال  زمینه  در  تابستان، 

کمین  دو  در  هرات  پولیس  کابل:  8صبح،
را  طالبان  مشهور  فرماندهان  از  تن  سه  جداگانه 

کشته است.
همراه  طالبان  سرشناس  فرماندهان  این  از  یکی 
پنج تن از افرادش شب جمعه در کمین نیروهای 
مال  شد.  کشته  شیندند  ولسوالي  در  امنیتی 
محلی  مسووالن  ادعای  اساس  بر  که  سیداحمد 
تروریستی  گروه  نهاد  نام  امنیه  فرمانده  هرات 
طالبان در ولسوالی فرس هرات بود؛ پس از آن 
کشته شد که پولیس شیندند در یک کمین علیه 
همراهان  از  تن  پرداخت. شش  آتش باری  به  او 

این فرمانده نیز زخمی شدند.
نهاد  نام  ولسوال  منیب  سیداحمد  مال  هم چنان 
متین  مال  با  همراه  ادرسکن  ولسوالی  در  طالبان 
این  در  تروریستی  گروه  این  امنیه  فرمانده 
ولسوالي نیز شب جمعه در کمین نیروهاي امنیتي 
هرات همراه با چهار تن کشته و چهار تن دیگر 
تنها یک  رویدادها  این  طالبان زخمی شدند.  از 
پایان جنگ شدید میان جنگجویان  از  روز پس 
طالبان در شیندند رخ داده است. در جنگ میان 
طالبان نزدیک به دوصد نفر از دو طرف درگیر 

و غیرنظامیان به قتل رسیدند.

یک جنرال امریکایی گفته است که جنگجویان 
به  قادر  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه 
و  نیستند  بزرگ  تازهای  و  تاخت  راه اندازی 
این جنگجویان صرفا در بخش کوچکی از این 

کشور فعالیت دارند. 
ناتو  نیروهای  سخنگوی  شوفنر،  ویلسون  جنرال 
واقع  در  گروه  این  که  می گوید  افغانستان  در 
یک  بر  تنها  کشور  سراسر  در  ولسوالی   404 از 

ولسوالی کنترول دارد.
به گزارش دویچه وله، شوفنر در یک کنفرانس 
تلفونی به خبرنگاران در واشنگتن گفت که این 
ولسوالی در والیت شرقی ننگرهار در امتداد مرز 

پاکستان موقعیت دارد.
برآورد  نظامی  مقام های  میالدی  گذشته  سال 
هزار  سه  تا  هزار  یک  میان  که  بودند  کرده 
ننگرهار  ولسوالی  هفت  در  داعش  جنگجوی 
فعالیت دارند. شوفنر گفت که اما حاال شمار این 

جنگجویان احتماال کمتر از آن است.
شوفنر افزود که بسیاری این جنگجویان اعضای 
سابق گروه طالبان پاکستانی هستند که »به داعش 
اعالم وفاداری کرده اند.« به گفته این مقام نظامی 
نظامی  عملیات  اثر  در  جنگجویان  این  ناتو، 
به  شمالی  وزیرستان  قبایلی  مناطق  در  پاکستان 

مناطق مرزی افغانستان فرار کرده اند.
افغانستان گفت که  ناتو در  ماموریت  سخنگوی 
»داعش در میان طالبان جذبه بنیادی ایدیولوژیک 
ندارد.« به گفته او، »اعمال بسیار مخوف داعش 
در والیت ننگرهار در میان باشندگان این والیت 
این  از  این دلیل حمایت  به  بوده است« و  منفور 

گروه در افغانستان تضعیف شده است.
در  داعش  گروه  این،  وجود  با  گفت  شوفنر 
افغانستان به عنوان یک »تهدید استراتژیک« باقی 

می ماند.
حمالت  حمایت  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در  امریکایی  بی سرنشین  طیاره های  هوایی 
برای عقب زدن  را  اخیر عملیات زمینی  ماه های 
جنگجویان داعش در والیت ننگرهار راه اندازی 
کرده اند؛ جایی که اعمال وحشتناک این گروه 
منجر به فرار هزاران تن از مردم محل شده است.

در  خود  نیروهای  به  جنوری  ماه  در  سفید  کاخ 
افغانستان صالحیت قانونی داد تا این جنگجویان 
را هدف قرار دهند که نخستین فرمان حمله علیه 
این گروه در خارج از عراق است. شوفنر تایید 
این  علیه  امریکایی  نیروهای  حمالت  که  کرد 

تروریستان در افغانستان افزایش یافته است.

خود  اهداف  مردم،  شناخت  بدون 
نخواهند  برده  پیش  به  خوبی  به  را 

توانست.
گفت  دیدار  این  در  اشرف غنی 
از  جلوگیری  ملی  امنیت  وظیفه  که 
در  و  است  غیرمشروع  قوه  استعمال 
صورتی که در باره جنگ، اطالعاتی 

مردم  جان  و  مال  حفظ  هم چنین  و 
خانشین  گرشک،   ولسوالی های  در 
مرکز  لشکرگاه  شهر  اطراف  و 
والیت  ارچی  هلمند، دشت  والیت 
ارزگان،  والیت  دهراوود  کندز،  
دندغوری  کاپیسا،  والیت  نجراب 
بغالن،  والیت  دندشهاب الدین  و 

شهر کابل اقدام کند.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
مورد  در  ریاست جمهوری  دفتر 
است  آمده  شده،  منتشر  جلسه  این 
و  مالی  مدیریت  عالی  شورای  که 
طرحی  تا  کرده  فیصله  اقتصادی 
آن  بازیابی  و  زباله ها  تنظیم  برای 
شود.  ساخته  انرژی  تولید  منظور  به 
»جلسه  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
یک  درازمدت  در  که  کرد  فیصله 
بررسی جامع انجام شود که چگونه 
گردد  تنظیم  شهر  داخل  در  زباله ها 
سکتور  و  دولت  با  مشارکت  در  و 
شده،  بازیابی  و  مدیریت  خصوصی 

به انرژی مبدل گردد.«
که  می افزاید  ریاست جمهوری  دفتر 

سالح  استعمال  باشد،  نداشته  وجود 
به تنهایی سودمند نیست.

»معلومات  می گوید:  غنی  آقای 
را صد  مرمی  هر  قوت  شما  درست 
برابر می سازد و اگر معلومات ناقص 
باشد به جای یک مرمی صد مرمی 

بی فایده به مصرف می رسد.«

و  وردک  میدان  والیت  سید آباد 
شده  راه اندازی  تخار  والیت  درقد 
تروریست  نه  و  چهل  آن  در  بود،  
کشته و بیست و نه تن دیگر زخمی 
سه  عملیات ها  این  در  شده اند. 
و  بازداشت شده اند  دیگر  ترورست 
مهمات  و  سالح  مقداری  هم چنین 

تروریستان نیز بدست آمده است.
بیست  میان  در  می گوید  وزارت 
به  هلمند  والیت  در  که  تروریستی 
مهم  فرمانده  یک  رسیده اند،  قتل 
شامل  نیز  سورگل  مال  بنام  طالبان 

است.
این وزارت دفاع از شهادت پنج تن 
از سربازان اردوی ملی نیز خبر داده 
محل  مورد  در  وزارت  این  است. 
ارایه  جزییاتی  سربازان  این  شهادت 

نکرده است.

تنظیم  برای  نیز  خصوصی  سکتور 
عالقمندی  کابل  شهر  در  زباله ها 
نشان داده اما رییس جمهور گفته که 
قبل از سهم گیری سکتور خصوصی 
باید بررسی شود که دولت، سکتور 
نقشی  چه  مردم  و  خصوصی 

می توانند در این زمینه بازی کنند.
طی  کابل،  شهر  در  زباله ها  انباشت 
برای  عمده  مشکل  به  اخیر  ماه های 
شده  تبدیل  شهر  این  شهروندان 
است. با گرم تر شدن هوا، مشکالت 
در  زباله ها  انباشت  از  ناشی  مردم 
برابر  روی جاده ها و جویچه  ها چند 

خواهد شد.

ACKU
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صلح،  عالی  شورای  ارشد  معاون  خلیلی،  محمدکریم 
آغاز  برای  دولت  مخالف  مسلح  گروه های  از  دعوت  با 
کرات صلح، از جامعه جهانی نیز خواست تا اختالفات  مذا

کنار بگذارد. خود در مورد تامین صلح در افغانستان را 
مراسم  در  حوت،   21 جمعه،  روز  که  خلیلی  آقای 
گرامیداشت از بیست ویکمین سالیاد عبدالعلی مزاری رهبر 
می گفت،  سخن  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  فقید 
افغانستان  در  نیابتی  جنگ  باید  جهانی  جامعه  که  افزود 
این  در  تامین صلح  برای  اختالفات خود  و  را خاتمه دهد 
صلح  عالی  شورای  ارشد  معاون  بگذارد.  کنار  را  کشور 
خطاب به جامعه جهانی افزود: »همان طوری که در ایجاد 
کنار  فصل جدید اختالفات و دیدگاه های متفاوت خود را 
کردید، در روند صلح هم  گذاشتید و مردم افغانستان را یاری 
کنار بگذارید و مردم افغانستان  دیدگاه های متفاوت خود را 
را یاری برسانید. ما را در جنگ ها و رقابت های نیابتی خود 
کشور  کشور و آن  نکشانید و ماهم در رقابت های نیابتی این 

کشیده نخواهیم شد.«
محمدکریم خلیلی نسبت به نتیجه بخش شدن تالش های 
که افغانستان  کرده می گوید  کشور ابراز امیدواری  صلح در 

از  می باشد.  حاضر  قرن  سریع  تغییرات  بیانگر  مشارکت 
هر  در  روز افزونی  به شکل  جهان  سرد،  جنگ  پایان  زمان 
دو بعد امنیت و توسعه اقتصادی به سوی وابسته شدن به 
این  از  بیش  کشورها  که  است  دلیل  این  به  می رود.  پیش 
در  که  صفر   - مجموع  سیاستی  نوع  باره  در  نمی خواهند 
پس  سال های  ابتدای  در  و  سرد  جنگ  گذشته  دهه  های 
حد اقل،  کنند.  صحبت  می کردند  استفاده  سرد  جنگ  از 
سیاست های  اصطالحات  جایگزین  برد«  برد-  »مشارکت 
و  شده  اخیر  قرن  در  گذشته  اصطالحات  سایر  و  عملی 
جهانی  جدید  نظم  سوی  به  کشورها  روز افزونی  به صورت 
کنار دیگران  کشور فرصت برای توسعه را در  که هر  جایی، 

داشته باشد، به پیش می برد.
را  ما  سرد  جنگ  از  پس  و  جریان  در  افغانستان  تجربیات 
برای  تشریک مساعی  که  کنیم  تا درک  که  کمک می کند 

ملت ها مهم است.
این  و  کرد  قربانی  را  افغانستان  جنگ سرد قدرت  سیاسی 
کرد. در پایان غرب و  کشور را به میدان جنگ نیابتی بدل 
اتحاد جماهیر شوروی این جنگ نیابتی پیروز و شکست 
افغانستان  مردم  این  اما  کردند.  تجربه  این جنگ ها  در  را 
کردند  که فشار رقابت بازی مجموع - صفر را تحمل  بودند 

و هنوزم از آن رنج می برند.
و  مشارکت  نگهداری  جهت  در  افغان ها  می رود  انتظار 
اعمار  و  ثبات  سبب  تا  کنند  تالش  بین المللی  همکاری 
حصول  نتیجه  در  گردند.  جنگ  از  پس  کشور  مجدد 
کشورهای  اطمینان از صلح و رفاه جهانی نیز شود. امریکا و 
هم پیمانش به صورت نابه هنگام افغانستان را در او اخر سال 
که در ادامه آن شوروی نیز از  کردند،  1990 به حال خود رها 
افغانستان خارج شد. اما یک دهه بعد تر در 11 سپتامبر سال 
افغانستان  با  همکاری  عدم  از  سنگینی  بهای  امریکا   2001

پرداخت.

ظفرشاه رویی

نویسنده: اشرف حیدری
برگردان: ضیا صادق

منبع: فارن پالیسی

کنار بگذارند. کشورهای جنوب آسیا برای توسعه و شگوفایی اقتصاد خود، نیاز دارند تا بازی های سیاسی را  افغانستان و 

مسیر بامیان بگذرد.
در همین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
گروه تروریستی  که آوازه ها در مورد عبور جنگجویان  می گوید 
کشور، واقعیت  داعش از مناطق مرکزی برای تسخیر شمال 
گفت: »باید بدانیم این  ندارد. آقای دانش در این مراسم 
که در سال جدید طالب و یا داعش به منظور عبور  آوازه ها 
کرد،  کشور مناطق مرکزی را اشغال خواهد  به سمت شمال 
نیست. جوانان  بیش  روانی  و یک جنگ  گند  پروپا یک 
را  اجازه  این  افغانستان هیچ گاه  مرکزی  مناطق  دلیرمردان  و 
به دشمن نخواهند داد. ما به مردم خود اطمینان می دهیم 
برکف  جان   نیروهای  طریق  از  توان  همه ی  با  حکومت  که 

کنند. بازارهای »دست نخورده افغانستان« سرمایه گذاری 
در  افغانستان  سفارت  طریق  از  افغانستان،  خارجه  وزیر 
دهلی جدید، آجندای مهم دیپلوماسی اقتصادی را دنبال 
نویسنده،  شمول  به  افغانستان  دیپلومات های  است.  کرده 
تعداد زیادی از ایالت های هند را دیده ایم و به گونه مستقیم 
گفتگوهای  با جومع تجارتی آن ها دیدار داشته ایم. هندی ها 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  فرصت های  باره  در  را  موثری 
زیرساخت ها،  انرژی،  زراعت،  معدن،  سکتور  شامل  که 

کرده اند.  ارتباطات و سایر بخش ها می گردد 
کمک مالی هند احداث شده،  که به  بند برق سلما در هرات 
یکی از نمونه های خوب همکاری و روابط متقابل میان دو 
دیپلومات های  برعالوه،  می باشد.  افغانستان  و  هند  کشور 
اقتصادی  مشارکت  تفاهم نامه های  امضای  زمینه  افغان 
محلی  تجارت  اتاق های  از  شماری  با  و  کرده  تسهیل  را 
سرمایه گذاران  دیدار  زمینه  هم چنان  کرده اند.  هماهنگی 
که  سرمایه گذارانی  ساخته اند؛  مساعد  افغانستان  از  را  هند 
در جستجوی به دست آوردن بازارهای پر سود اند. علی رغم 

از  سرزمین،  این  وجب  به  وجب  از  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
جنوب تا شمال و از شرق تا غرب و هم چنین مناطق مرزی 

کرد.« افغانستان از جان، مال و عزت مردم دفاع خواهد 
لقب شهید وحدت ملی

از بیست ویکمین سالیاد عبدالعلی  گرامیداشت  با  همزمان 
مزاری، حکومت وحدت ملی به آقای مزاری لقب »شهید 

کرده است. وحدت ملی« اعطا 
مناسبت  به  پیامی  در  کشور،   رییس جمهور  اشرف غنی، 
»شهید  به عنوان  او  از  مزاری،  عبدالعلی  از  گرامی داشت 
به  ارج گذاری  »برای  گفت:  کرده  یاد  ملی«  وحدت 
پیشنهاد  براساس  و  مقام  واال  شهید  آن  برحق  آرمان های 
کشور،  به وی لقب شهید وحدت  و دولتی  بزرگان سیاسی 

گردد.« کشور درج  کرده تا در تقویم رسمی  ملی را اعطا 
که  افزود  هم چنین  خود  پیام  این  در  غنی  رییس جمهور 
عبدالعلی مزاری در روزهای »سخت« ندای عدالت را سر 
کشور در ساختن آینده  می داد و می خواست تا همه ی اقوام 
افغانستان سهم مشترک و مساوی داشته باشند. آقای غنی 
از رهبر فقید حزب وحدت به عنوان شخصیت تاثیرگذار در 
در  زنان  نقش  به  او  که  گفت  برده  نام  افغانستان  سیاست 

جامعه اهمیت زیادی قایل بود.
می گوید  نیز،  غنی  آقای  دوم  معاون  دانش  سرور  هم چنین 
اندیشه  و  فرهنگ  درنظرگیری  به  مزاری  عبدالعلی  که 
کنون  ا دانش،  آقای  به گفته  می داد.  اهمیت  سیاست  در 
استفاده  ابزار  به عنوان  سیاست  در  اندیشه  و  فرهنگ  از 
مبارزات  راس  در  که  »شعارهایی  می گوید:  وی  می شود. 
شهید مزاری قرار داشت، عدالت اجتماعی، مشارکت ملی،  
وحدت ملی، برابری اقوام،  نفی تبعیض،  انحصار، سیاست 
تعدیل  بر  کید  تا هم چنین  و  انتخابات  بر  کید  تا و  حذف 
معیارها  سایر  و  نفوس  گرفتن  قرار  معیار  اداری،  واحدهای 
در سخنان شهید مزاری به وفور و صراحت شنیده می شد.«
که  می گوید  نیز،  کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
عبدالعلی  اصلی  خواست های  از  یک پارچگی  و  وحدت 
و  وحدت  بدون  که  گفت  کرزی  آقای  بود.  مزاری 
کمیت ملی  یک پارچگی، مردم افغانستان نمی توانند از حا
مخالف  مسلح  گروه های  از  کرزی  آقای  کنند.  دفاع  خود 
چنگال  از  یک پارچگی  منظور  به  تا  خواست  دولت 

بیگانگان بیرون شوند.
 همه ساله در 22 حوت  به مناسبت سالیاد عبدالعلی مزاری 
وخارج  داخل  در  مراسم هایی  وحدت  حزب  فقید  رهبر 

کشور ازسوی هوادارانش برگزار می گردد.

ساست های  میان  هم چنان  آسیا  جنوب  اما  تالش ها،  این 
این  که  افتاده  دام  به  موجود  دولت های  این  فلج کننده 
کستان  پا و  هند  به ویژه  منطقه  کل  بر  منفی  اثرات  موضوع، 

گذاشته است.
با  را  خود  باخت«  »باخت-  رابط  می توانند  کشور  دو  این 
برد«  »برد-  اقتصادی  زیاد همکاری های  امتیازات  بر  تمرکز 
این  روابط  زیربنای  می تواند  امر  این  که  سازند،  برقرار 
ک  اشترا چنان که،  گردد.  جهان  کشورهای  سایر  با  کشور 
)ترکمنستان،  تاپی  پایپ الین  پروژه  در  در  کستان  پا و  هند 
باشد  خوبی  نمونه  می تواند  هند(  و  کستان  پا افغانستان، 
اقتصادی  پروژه های  در  می توانند  کشور  دو  چگونه  این که 
سبب  می تواند  کار،  این  انجام  کنند.  سرمایه گذاری  دیگر 
بلند بردن وابستگی های متقابل منطقه ای نیز شود، از سوی 
را  دیگر  کشورهای  و  متذکره  کشور  دو  موضوع  این  دیگر 
که منابع خود را نه در مواجهه با یک دیگر  تشویق می کند 
مصرف  به  برد«  »برد-  اقتصادی  همکاری های  در  بلکه 

برسانند.
نمونه ای  هند،  و  چین  استراتژیک  و  تعاونی  همکاری 
حال  در  آن ها  کرده اند،  عمل  خوب  سنتی،  دشمنان  از 
مدیریت تفاوت های خود بوده و تالش دارند تا فرصت های 
کنند. در سال های آینده،  متقابل توسعه اقتصادی را پیدا 
انتظار می رود آن ها به اهداف خود دست یابند. علی رغم 
میلیارد   100 کشور ساالنه  این دو  کوتاه مدت،  شکست های 
نفع  به  تجارت  کسری  با  که  دارند  دو جانبه  تجارت  دالر 

هند می باشد.
اصول  به  متعهد  و  شده  محدود  کشور  یک  به عنوان 
آماده  افغانستان  آسیا،  جنوب  در  مسالمت آمیز  همزیستی 
همکاری های  تسهیل  جهت  در  خود  حصه  در  تا  است 
نشست  پنجمین  در  کند.  بازی  نقش  اقتصادی  منطقه ای 
به  که  اسالم آباد  در  استانبول  پروسه  آسیا-  قلب  کنفرانس 
بار  افغانستان  گردید،  برگزار   2015 سال  دسامبر   8 تاریخ 
کشورهای  که در  کرد  کشورهای منطقه اعالم  دیگر به سایر 

کنند. هم دیگر سرمایه گذاری 
که در جریان نشست آخری  کرد  کید  رییس جمهور غنی تا
نیپال،  در  )سارک(  آسیا  جنوب  منطقه ای  همکاری های 
که به جای مقابله همکاری را در  کرد  کشورها را دعوت  تمام 
که سال  پیش بگیرند. دولت و مردم افغانستان امیدوار اند 
گام های مستحکمی با حمایت های سیاسی  2015 میالدی 
برداشته  منطقه  تمام  برای  پایدار  اقتصاد  توسعه  سوی  به 

شود.

از  خلیلی  آقای  گشت.  برنخواهد  تاریک  گذشته  به  هرگز 
به  پیوستن  با  تا  خواست  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
کنند تا خود و مردم افغانستان  گفتگوهای صلح، تالش  روند 
را از چنگال بیگانه ها و جنگ نجات دهند. معاون ارشد 
به وجود  را  میکانیزمی  باید  »ما  افزود:  صلح  عالی  شورای 
که خواسته و ناخواسته  که مخالفان مسلح دولت  بیاوریم 
گرفته اند، از این وضعیت بیرون  در خدمت بیگانگان قرار 
پیدا  نجات  وضعیت  این  از  افغانستان  ملت  هم  و  بیایند 
گروه و تحریک طالبان هم صدای ما  از همین رو به  کنند. 
ملت  و  هستید  افغان  هم  شما  چون  بیایند،  که  است  این 
افغانستان هم افغان هستند، با روش افغانی خود جنگ را 
کرات بین االفغانی  کنیم. مذا پایان بدهیم و صلح را پیاده 

راه خوبی برای تامین صلح و ختم جنگ است.«
کشور  در  اجتماعی  عدالت  تامین  به  خلیلی  محمدکریم 
تامین عدالت  برای  افغانستان  گفت مردم  کرد و  کید  تا نیز 
رهبران  می گوید  خلیلی  آقای  هستند.  ایستاد  اجتماعی 
مبارزات  وقت  در  طوری  که  همان  ملی  وحدت  حکومت 
که هیچ شهروند افغان  کرده بودند  انتخاباتی با مردم تعهد 
گفت  کنند. وی  بر شهروند دیگر برتری ندارد، به آن عمل 

که این تعهد و شعار باید در عمل پیاده شود.
کشور  معاون ارشد شورای عالی صلح به انکشاف متوازن در 
که پروژه انتقال برق توتاپ باید از  کرده می گوید  کید  نیز تا

روز افزونی  به صورت  بین المللی  جامعه  سپتامبر   11 از 
این  که  داده   ادامه  افغانستان  با  خود  همکاری های  به 
قالب  در  مختلف  نوعیت های  و  اهداف  به  همکاری ها 
بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت ها، بانک اروپایی 
برای بازسازی و توسعه، بانک انکشافی جدید ارایه شده 
است. نکته مشترک میان تمام این ها، عنصر همکاری های 
از  یکی  بالقوه  به صورت  آسیا  جنوب  است.  اقتصادی 
این  باستانی  تمدن  می باشد.  جهان  مناطق  ثروتمندترین 
با  سرزمین ها  این  مختلف  مردمان  اتحاد  سبب  منطقه 

یک دیگر شان شده است.
که  برخوردار اند  جوان  جمعیت  ظرفیت  از  کشورها  این 
می توان از از انرژی و ذکاوت آن ها برای بهره برداری از منابع 
طبیعی موجود در منطقه برای اساس گذاری صنعت پایدار و 
کشورهای  کشورهای منتطقه جنوب آسیا و  برای توسعه تمام 

کرد. متصل به آن استفاده 
کشورهای جنوب آسیا نتوانستند از همکاری  های  متاسفانه 
به گونه  خود  اقتصادی  رشد  برای  چند جانبه  و  دو جانبه 
بدشانسی  حساب  به  می توان  را  این  کنند.  استفاده  موثر 
اقدامات شان  که  برشمرد  آسیا  کشورهای جنوب  از  بعضی 
گذشته است.  منعکس کننده رفتارها و سیاست های دوران 
فعالیت های  چنین  این  اصلی  قربانی های  از  افغانستان 
نا امنی ها  »ایجاد  نتیجه  در  که  می باشد  منطقه ای  منفی 
نیز  آرام دیگر  کشورهای  در  را  بی ثباتی  تروریسم«  قالب  در 

گسترش می دهد.
در  را  توجهی  قابل  گام های  افغانستان  حال،  این  با 
باید  میان  این  در  است،  برداشته  درازمدت  ثبات  قسمت 
هند  کشور  شمول  به  بین المللی  کمک کننده  کشورهای  از 
گذشته افغانستان  که در جریان 14 سال  کرد  سپاس گزاری 
در  را  امنیت  نیز  افغان ها  برعالوه،  رسانده اند.  یاری  را 
کرده  اند.  کشورشان برقرار ساخته و نهادهای دولتی را ایجاد 
رشد  جهت  را  خصوصی  سکتور  بخش   آن ها  هم چنان 
از سرمایه گذاران  همواره  افغان ها  کرده اند.  فعال  اقتصادی 
در  را  سرمایه های شان  که  خواسته اند  بین المللی  و  داخلی 

خلیلی خطاب به جامعه جهانی:

اخـــــتالفات  
در باره صلح 
افغانستان کنار 
گذاشته شود

کشور،  در پیامی  اشرف غنی، رییس جمهور 
گرامی داشت از عبدالعلی مزاری،  به مناسبت 
کرده  از او به عنوان »شهید وحدت ملی« یاد 
ج گذاری به آرمان های برحق  گفت: »برای ار
ال مقام و براساس پیشنهاد  آن شهید وا
کشور،  به وی لقب  بزرگان سیاسی و دولتی 
کرده تا در تقویم  شهید وحدت ملی را اعطا 
گردد.« ج  کشور در رسمی 

چگونه اقتصاد افغانستان را شگوفا سازیم؟

ACKU



بمباردمان های پی هم این ولسوالی توسط نیروهای ناتو و 
کرزی  کشته شدن ده ها غیر نظامی دست کم دوبار حامد 

کشاند. رییس جمهور وقت را به این ولسوالی 
نظامیان ایاالت متحده امریکا بیش از ده سال در میدان 
افغانستان،  بزرگ نظامی  پایگاه  هوایی شیندند، دومین 
مرکز  یک  به  نظامی  پایگاه  یا  میدان  این  بودند.  مستقر 
گاهی جنوب افغانستان  عملیاتی برای جنگ در غرب و 

تبدیل شده بود.
در  منطقه  استراتژیک ترین  که شیندند  طالبان می دانند 
مرز  ایران  با  هم  که  ولسوالی ای  است؛  افغانستان  غرب 
افغانستان  غرب  اقتصادی  شاهرگ  هم  و  دارد  مشترک 

محسوب می شود.
حتا  است،  کشور  استراتژیک  مناطق  از  یکی  شیندند، 
سقوط چند ساعته این ولسوالی به دست مخالفان دولت 
روبه رو  کم سابقه ای  با چالش های   را  می تواند حکومت 

سازد.
 ۱۳۷۴ سال  در  مجاهدین  حکومت  زمان  در  چنان که 
سقوط شیندند، بالفاصله منجر به سقوط همه ی مناطق 
هرات، سپس فراه و بادغیس به دست طالبان شد. پس 
که سقوط هرات، سقوط بسیاری از والیت های  از آن بود 

کشور را رقم زد. کلیدی 
اهمیت شیندند تنها به خاطر دومین پایگاه بزرگ هوایی 
که در این منطقه بنا شده، این ولسوالی از طریق  نیست 
از  برای رفتن  گر  ا ایران مرز مشترک دارد،  با  ته نظر«  »کال
هرات به سمت والیت های مهمی در جنوب، مرکز و شرق 
این  از  باید  کنیم،  حرکت  کشور  پایتخت  کابل  حتی  و 

ولسوالی بگذریم.
نیز  کشور  غرب  در  فراه  و  غور  والیت های  به  سفر  حتا 

مستلزم عبور از شیندند است.
به یک  تبدیل  را  نیز شیندند  میان قومی  مخاصمت های 
قومی  ساختار  است.  ساخته  آشوب  در  دایما  منطقه 

که نمی توان از آن  پرتنش در این ولسوالی مشکلی است 
چند  این  در  بارکزایی  و  نورزایی  قوم  کرد.  چشم پوشی 
سال تبدیل به دشمنان خونی شده اند و به نظر نمی رسد 

کرد. بتوان این خصومت را به سادگی حل 
به  شیندند  در  طالبان  رهبر  دو  هوادارن  نیز  کنون  ا هم 

گروه قومی اند. گانه متعلق به همین دو  صورت جدا
برخوردهای قومی میان پشتون ها و تاجیک ها هم همیشه 
تا  دیگر  سوی  از  است،  بوده  مساله ساز  شیندند  برای 
باالبلوک،  سفید،  ک  خا چون  ولسوالی هایی  زمانی که 
نباید  توقع  باشند،  ناامن  فراه  والیت  اناردره  و  پرچمن 

که شیندند به آرامش برسد. داشت 
شدیدی  زدوخوردهای  شاهد  همه ساله  شیندند 
جاری  سال  در  چنان که  است،  طالبان  و  دولت  میان 
جنگچویان طالب بارها به مرکز این ولسوالی یورش برده 

و ساعت ها با نیروهای دولتی جنگیدند.
گذشته همه ساله شاهد  ولسوالی طی چهارده سال  این 

ده ها مورد ترور افراد در روز روشن بوده است.
بزرگ  جغرافیای  کنترول  که  باورند  این  به  بسیاری ها 
نیست،  ساده ای  کار  امنیتی  نیروهای  برای  شیندند 
که متنفذین شیندند خواستار تبدیل شدن  سال ها است 
می رسد  به نظر  که  خواستی  والیت اند،  به  ولسوالی  این 
کرزی وجود داشت و هم  اراده آن نه در حکومت حامد 

در حکومت وحدت ملی.
کشور در  اوایل امسال محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
سفری به هرات به مردم شیندند وعده داد تا برای مشکل 
کند و در دومین سفرش از تصمیم  شیندند راه حلی پیدا 
خبر  گانه  جدا ولسوالی  چهار  به  ولسوالی  این  تقسیم  به 
کوتاه مدت تقسیم  که شاید در  داد. بسیاری ها می گویند 
کاهش  را  تنش ها  از  مقداری  بتواند  بزرگ  ولسوالی  این 
دهد. ولی با توجه به ساختار قومی این ولسوالی، احتمال 

تامین امنیت شیندند با این راه کار ممکن نیست.

4سال نهم   شماره مسلسل 2336  شنبه 22 حوت 1394     
8صبح، هرات: ولسوالی آشوب زده شیندند در جنوب 
کرد.  گذشته روزهای پر تنشی را سپری  هرات آواخر هفته 
طی سه روز در این ولسوالی بنا بر آمار ارایه شده رسمی 

بیش از دوصد تن به شمول غیرنظامیان جان باختند.
گروه متخاصم جنگجوی مخالف  این زدوخورد میان دو 
دولت در مناطق زیرکوه، پرمکان و بخت آباد این ولسوالی 

روی داده است. 
گزارش های  شمار زیادی از قربانیان، غیر نظامی بودند و 
کی از انجام جنایات جنگی به شمول سربریدن  وحشتنا
کهن ساالن نیز به نشر رسیده  کودکان و  اسیران، قتل زنان، 
نقض  مردم،  اموال  تاراج  از  هرات  محلی  اداره  است. 
اسیران  مجازات  و  قتل  و  جنگی  جنایات  بشر،  حقوق 
کودکان خبر داده و آن را به شدت  در پیش روی زنان و 

کرده است. محکوم 
که هر دو طرِف درگیری، خانه به خانه  گزارش شده است 
در جستجوی مخالفان خود بوده اند و شمار زیادی را از 

کشیده و به قتل رسانده اند. خانه ها بیرون 
پنج شنبه  روز  ننگیالی  مال  شکست  با  خونین  نبرد  این 

پایان یافت.
کردند  متهم  را  حکومت  هرات،  باشندگان  از  شماری 
و  مانده  بی تفاوت  ولسوالی  این  قضایای  به  نسبت  که 
نظامیانی  غیر  قتل  و  طالبان  میان خودی  نبرد  نظاره گر 

کشته می شوند. که از سوی دو طرف  است 
امنیتی  مشترک  نیروهای  خبرها،  تازه ترین  بر اساس  اما 
مناطق  شیندند،  ولسوالی  در  شب  جمعه  افغانستان 
گسترده  پرمکان و بخت آباد را از زمین و هوا آماج حمالت 
مال  جمله  از  طالبان  مسلح  فرمانده  چندین  و  داده  قرار 
ولسوالی  در  طالبان  نام نهاد  ولسوال  منیب  احمد  سید 
نام نهاد طالبان در  امنیه  فرمانده  متین  فرسی هرات، مال 
ولسوالی ادرسکن و مال متکی از فرماندهان مشهور طالبان 

کشتند. در جنوب هرات و شماری از افرادشان را 
ولسوالی شیندند پس از سقوط طالبان نخستین بخشی از 
گرفت  که موجی از خشونت ها در آن شکل  افغانستان بود 

گذشت 14 سال هنوز آرامش به آن بازنگشته است. و با 
»اختالفات درونی طالبان در شیندند«

گذشته  تازه ترین درگیری ها در شیندند روز سه شنبه هفته 
گروه از جنگجویان مسلح به رهبری  که دو  زمانی آغاز شد 
مال ننگیالی و مال صمد به جان هم افتادند. مال صمد و 
هم  با  طالبان  رهبری  سر  بر  که  است  ماه ها  ننگیالی  مال 

اختالف نظر دارند.
طرفدار  صمد  مال  و  محمد رسول  مال  هوادار  ننگیالی  مال 

مال اختر محمد منصور است.
از  که  است  جنگجویانی  از  بزرگی  گروه  میزبان  شیندند 
می کنند،  پیروی  طالبان  انشعابی  رهبر  رسول  محمد  مال 
مال  مرگ  پی  در  منصور  محمد  اختر  مال  آن که  از  پس 
محمد  مال  خواند،  طالبان  رهبر  را  خودش  محمد عمر 
فراه  از  او  رسانه ها  گزارش  به  و  نکرد  بیعت  او  با  رسول 
به ولسوالی شیندند هرات رفت و در آن جا طی مراسمی 
بزرگ صف خود را از رهبری جدید طالبان جدا ساخت 
هرات  در  خود  نام نهاد  والی  به عنوان  را  ننگیالی  مال  و 

کرد. معرفی 
احتمال  از  خود  سخنرانی  در  رسول  مال  مراسم  این  در 
که رهبری  کرد  کید  صلح با دولت افغانستان خبر داد و تا
نیز  از سویی  را نخواهد پذیرفت.  مال اختر محمد منصور 
مال اختر محمد منصور رهبر طالبان، مال صمد را نماینده 

کرد. تام االختیار خود در شیندند معرفی 
به  منجر  امسال  قوس  ماه  پانزدهم  در  اختالفات  این 
مال  و  ننگیالی  مال  افراد  میان  شدید  نبردی  شکل گیری 
کشته شدند  گردید و نزدیک به 100 نفر از دو طرف  صمد 

گذاشت. و ده ها زخمی برجای 
ساختن  خاموش  برای  کویته  شورای  »دخالت 

نبرد«
که در ماه قوس امسال در شیندند میان این  زدوخوردی 
در  منابع  از  برخی  به گفته  شد،  آغاز  متخاصم  گروه  دو 
شد.  خاموش  کویته  شورای  مستقیم  دخالت  با  نهایت 
کویته  از شورای  هیاتی  نشر شده،  گزارش های  اساس  بر 
کره شد  طی سفری به هرات با طرف های درگیر وارد مذا
گروه در ولسوالی  و مانع ادامه خونریزی های بیشتر این دو 

گردید. شیندند 
کم تر از 3  که طی  گفته اند  اما برخی از منابع به 8صبح 
گذشته و پس از خاموش شدن شعله های این نبرد،  ماه 
امکان  و  پرداختند  خود  نفرات  تجهیز  به  طرف  دو  هر 

نظر  به  بعید  گروه  دو  هر  میان  شدید  درگیری  یک  وقوع 
نمی رسید.

به گفته برخی از بزرگان قومی شیندند، از جمله تور محمد 
روزنامه  به  هرات  والیتی  شورای  پیشین  نماینده  ظریفی 
در  متخاصم  گروه  دو  هر  بیرونی  استخبارات  8صبح، 

گذشته تجهیز می کرد. شیندند را طی سه ماه 
گذشته این اختالفات به اوج خود  سرانجام اواسط هفته 
کشته شدن  که منجر به درگیری شدید و  رسید؛اختالفاتی 

بیش از دوصد تن از جمله غیر نظامیان شد.
هوادار  ننگیالی  مال  شکست  با  نهایت  در  نبرد  این 
آن  از  پس  یافت،  خاتمه  محمد رسول  مال  سرسخت 
گزارش هایی از پیوستن مال ننگیالی به نیروهای ارتش در 
کنون مسووالن محلی هرات  کشور منتشر شد اما تا  غرب 

پیوستن این فرد به ارتش را تایید نکرده اند.
14 سال ناآرامی در جنوب هرات

گروه وفادار به مال محمد رسول پسر  مال ننگیالی، فرمانده 
شیندند  در  زیرکوه  پرآشوب  منطقه  از  زیرکوهی  امان اهلل 
است. امان اهلل زیرکوهی در ماه عقرب سال 1385 در پی 
بروز اختالفات جدی قومی میان او، شبه نظامیان مربوط 

کشته شد. به ارباب بصیر 
جرقه های  نخستین  قومی،  نبردهای  این  از  پیش  اما 
زمانی  افغانستان  در  طالبان  سقوط  از  پس  جنگ، 
که وی به مخالفت  گرفت  توسط امان اهلل زیرکوهی آتش 
این  پرداخت.  والیت  آن  وقت  والی  خان  اسماعیل  با 
کشته و زخمی  درگیری در زمان حکومت انتقالی، ده ها 

گذاشت. برجای 
که از تاجیک های  کثر طرفداران اسماعیل خان را  امان اهلل ا
داد  فراری  شیندند  از  هم  یا  و  کشت  یا  بودند،  شیندند 
ولی  کرد.  حکمرانی  ولسوالی  این  بر  مدید  مدت های  و 
نیرو های  از  شیندند  تصفیه  از  پس  نشد.  آرام  شیندند 
وفادار به اسماعیل خان، تنش قومی میان نیرو های مسلط 
که از قوم پشتون بودند افزایش یافت. امان اهلل  بر شیندند 
که خود از قوم نورزایی بود، با حاجی ارباب بصیر از قوم 
اچکزایی و هم چنین با قوم بارکزایی در افتاد و این تنش 
جنگی  نیروی  بیشتر  قوم  سه  این  که  گرفت  باال  چنان 
از  تعدادی  و  امان اهلل  بردند.  بین  از  شیندند  در  را  خود 
برادران او و حاجی بصیر و خانواده اش در این جنگ ها 

کشته شدند.
شیندند  در  دیگر  خشونت های  مورد  چندین  در 

در شیندند 
چه می گذرد؟

گروه بزرگی از  شیندند میزبان 
که از مال  جنگجویانی است 

محمد رسول رهبر انشعابی 
طالبان پیروی می کنند، پس 

از آن که مال اختر محمد منصور 
در پی مرگ مال محمد عمر 

خودش را رهبر طالبان خواند، 
مال محمد رسول با او بیعت 

گزارش رسانه ها او از  نکرد و به 
فراه به ولسوالی شیندند هرات 

رفت و در آن جا طی مراسمی 
بزرگ صف خود را از رهبری 

جدید طالبان جدا ساخت و مال 
ننگیالی را به عنوان والی نام نهاد 

کرد. خود در هرات معرفی 

در این مراسم مال رسول در سخنرانی خود از احتمال صلح با دولت 
که رهبری مال اختر محمد منصور را  کرد  کید  افغانستان خبر داد و تا

نخواهد پذیرفت. از سویی نیز مال اختر محمد منصور رهبر طالبان، مال 
کرد. الختیار خود در شیندند معرفی  صمد را نماینده تام ا
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یاسین رسولی

بدونمبنایمنطقهای
ناکاماست

امنیت ملی پاکستان رویکرد تجدید نظرطلبی منطقه ای دارد. برعکس، 
اردوی پاکستان همه  چیز را در قالب استراتژی جنگ نیابتی در برابر 

رقیب بزرگ تر خود هند می سنجد. بیان دیپلوماتیک خواسته های 
استراتژیک همواره مقدور نیست که بارها از زبان جنرال های متقاعد 

و گاه برحال پاکستان شنیده ایم و کابل فراتر از محکوم کردن 
بیانیه ها، زحمت درک »فرهنگ استرایژیک«پاکستان برای فهم عمیق 

 منظور آنان را به خود نداده و در پی چاره جویی و یافتن استراتژی 
بدیل نیز برنیامده است.

صلح
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بوده، حتا تن به فشارهای واشنگتن نیز نداده است. چین 
در دهه گذشته در دیپلوماسی سه جانبه چین، پاکستان 
نیاورد. چین  پاکستان  بر  را  فشار  افغانستان کم ترین  و 
و  می بیند  درازمدت  را  افغانستان  در  طالبان  ماهیت 
آسیب های  کردن  کم  و  واقعیت  با  سازش  صدد  در 
سرمایه گذاری  و  سین کیانگ  استان  به  نسبت  امنیتی 
عظیم  سرمایه گذاری  هرگز  چین  است.  اقتصادی اش 
خود در پاکستان را مشروط به همکاری این کشور در 
مبارزه با طالبان نخواهد کرد. و این پاکستان بوده است 
همراه  خود  با  افغانستان  سیاست  مورد  در  را  چین  که 
یک  چین  که  کند  قبول  باید  افغانستان  است.  ساخته 
است،  پاکستان  استراتژیک  متحد  اما  ما  نیک  همسایه 

هر نوع سیالی با پاکستان بر سر چین بی فایده است. 
افغانستان بیش از هر کشور دیگری در منطقه در دهه 
و  مبتکر  زیاد،  و  انرژی  اشتیاق  خوش بینی،  با  گذشته 
ارتقای  در  که  است  شده  منطقه  ای  همگرایی  پی گیر 
در  اما  داشته  دست آورهایی  اقتصادی  همکاری های 
همکاری های امنیتی هیچ  پیشرفت صورت نگرفت. در 
از پی گیری  اقتصادی کشورهای منطقه را  واقع، منافع 

رویکردهای متضاد امنیت ملی منصرف نکرده است. 
همه  است،  کرده  پیشنهاد  کرزی  حامد  که  چنان  اگر 
باز  کنند  اشتراک  مذاکرات  در  منطقه  کشورهای 
این  مبنای  که  می ماند  باقی  حل ناشده  بنیادی  مشکل 
دیپلوماسی  ابتکارات  باشد.  چه  مذاکرات  فراخوان 
ایده الیستی  پیش فرض  بر  کرزی  حامد  منطقه  ای 
اقدام جمعی  لزوم  تهدید علیه همه و  به مثابه  تروریسم 
کشورهای منطقه  در برابر آن استوار بود. اما در دنیای 
واقعی، گروهی که برای یک کشور تهدید تروریستی 
برای  فرصت  یک  دیگر  کشور  برای  می کند،  ایجاد 
امنیت ملی ایجاد می کند. طالبان تهدید برای افغانستان 
علیه  تهدید  داعش  هستند،  پاکستان  برای  فرصت  و 
پاکستانی  طالبان  است،  برای عربستان  و فرصت  ایران 
و شورشیان بلوچ تهدید برای پاکستان و فرصت برای 
هند و افغانستان هستند و این تعمیم در مورد حزب اهلل 
امکان  بنابراین  است.  صادق  نیز  طیبه  لشکر  و  لبنان 
جنوب  در  تروریسم  برابر  در  منطقه ای  رویکرد  یک 
است  منتفی  کوتاه مدت  در  خاورمیانه-حداقل  و  آسیا 
و حتا در مورد تعریف تروریسم نیز رسیدن به اجماع 
کشورهای  دعوت  اگر  بنابراین  است.  غیرممکن  نظر 
باشد،  تسهیل کننده  نقش  مذاکرات صلح در  به  منطقه 
بی نتیجه بودن آن قابل پیش بینی است. اما اگر هر کدام 
از این کشورها خود طرف مذاکره باشند و از نگرانی ها 
و منافع مشخص و متعارض منافع ملی خود دفاع  کنند 
با فضای متفاوت چانه زنی روبه رو خواهیم شد؛ روندی 
از  ناکارآمدتر  افغانستان  دیپلوماسی  که  دشوار  و  کند 
و کشورهای  مذاکراتی شود  وارد چنان  است که  آن 

منطقه نیز این نقش را برای افغانستان قایل نمی شوند.
پاکستان؛ شریک یا طرف؟

تعیین کننده پاکستان در هر نوع مذاکرات صلح  نقش 
از  این موضوع  با درک  نیست. اشرف غنی  انکار  قابل 
ابتدای ورود به ارگ در پی جلب حسن نظر و دوستی 
اسالم آباد برآمد، نه تنها با حکومت ملکی نواز شریف 
و  پاکستان  لوی درستیز  شریف،  راحیل  جنرال   با  بلکه 
داده  قرار  خود  بی شایبه  تالش های  محور  آی اس آی 
است. اشرف غنی به صورت یک جانبه بخش مهمی از 
خواسته های اردوی پاکستان را در مورد کنار گذاشتن 
عناصر ضد پاکستانی از حکومت اجرا کرده است؛ در 
راس تمامی بخش های امنیتی سرپرست های گمنام و یا 
وجود  با  شده اند.  گماشته  پاکستان  جانبداری  سابقه  با 
معرفی وزیر  از  مردم  و  پارلمان  درخواست های مکرر 
دفاع، رییس امنیت ملی و وزیر داخله امتناع می ورزد. 
جلب  برای  که  رسیده  نتیجه  این  به  اشرف غنی  آیا 
را  امنیتی کشور  بخش  همه  پاکستان،  اردوی  رضایت 
موقتا تعطیل کند، یا جنرال راحیل شریف این را از وی 
در برابر همکاری و هم دستی با روند صلح مطالبه کرده 

به  پارلمان  تقنینی  جدید  سال  به  مناسبت  را  مقاله  این 
نمایندگان مردم تقدیم می کنم تا در تعمیر جدید بیش 

از گذشته به واقعیت های منطقه ای توجه کنند.
اشرف غنی با امیدواری زیاد به نتیجه متفاوت  مذاکرات 
چهارجانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا، از ابتدای 
و  برنامه ریزی  آن  رسیدن  به  ثمر  برای  ار گ  به  ورود 
مقدمه چینی کرده و دل بسته است. این مقاله با نقد مبنای 
بدیل و خوش بینی ها  روندهای  این سیاست،  منطقه  ای 
منظر  از  را  افغانستان  در  صلح  دورنمای  بدبینی های  و 

منطقه  ای ارزیابی می کند.
کرزی  حامد  دارد.  منطقه ای  راه حل  افغانستان  امنیت 
ایجاد  خوشبینی  فضای  بارها  اشرف غنی  حاال  و 
دچار  منطقه ای  مذاکرات  مبنای  مورد  در  اما  کرده اند 
و  رسمی  بیانیه های  قرائت  از  نشست ها  سردرگمی اند، 
هنوز  ارگ  است.  نرفته  فراتر  دیپلوماتیک  تشریفات 
را  منطقه  کشورهای  که  برسد  نتیجه  به   نمی تواند 
به عنوان »طرف« مذاکره  ببیند یا صرف خواستار مساعی 

و همکاری آن ها باشد. 
چرا فقط چین؟ چرا روسیه و چین نباشند؟

اشرف غنی بر چه مبنایی از کشورهای منطقه فقط چین 
را برای مذاکره چهارجانبه انتخاب کرد و چرا روسیه و 
ایران در این مذاکرات نباشند؟ هر کدام این کشورها 
هم منافع بیشتر و هم نقش برجسته تر از چین در امنیت 
و ثبات افغانستان دارند. هند و روسیه متحد استراتژیک 
است.  بنیادگرایی  علیه  منطقه  در  افغانستان  طبیعی  و 
هم چنین »امریکا و هند در منطقه  ای از سنگاپور تا یمن 
بنیادگرایی دارند، این که انگیزه هند  منافع همسو علیه 
 Kissinger( ».یا امریکا متفاوت است، اهمیت ندارد

)2001:252
روسی  پیلوت های  و  طیاره ها  با   1928 در  امان اهلل  شاه 
شورشیان قبایلی را بمباران کرد )گری گوریان، فصل نه 
1388(. در دهه 1980 نیز حکومت کابل با جنگنده های 
روسی به مصاف مخالفان در سرحد می رفت. افغانستان 
کمک های  با  را  خود  تاریخ  ارتش  قدرتمند ترین 
از  بخشی  می تواند  نیز  آینده  در  و  ساخت  روس ها 
تجهیزات پیش رفته را از روس ها به دست آورد. امریکا 
برای  مدرن  هوایی  نیروی  یک  ایجاد  مورد  در  هنوز 

افغانستان تردید دارد. 
هلی کوپترهای  با  افغانستان  روزی  نیست  بعید  بنابراین 
در  طالبان  جنگ  به  روسی  جنگنده های  یا  و  هندی 
مرزهای شرقی خود برود. اکنون روسیه بدل به مهم ترین 
قدرت سرکوب بنیادگرایی در منطقه شده است و در 
برابر نفوذ داعش به آسیای میانه- و حتا افغانستان آماده 
را  نظامی است. روس ها مذاکرات چهارجانبه  دخالت 
را-  خود  ناراضایتی  و  کرده  تلقی  خود  نادیده گرفتن 
در  روسیه  سفیر  کابلوف  ضمیر  اخیر  اظهارات  مانند 

کابل نیز پنهان نکرده اند.
ایران با صدها میلیارد دالری که از لغو تحریم ها به دست 
آورده است، بیش از پیش بر پی گیری منافع خود در 
به  ایران  امنیتی  نگاه  در دهه گذشته  می پردازد.  منطقه 
افغانستان ضربه زدن غیرمستقیم به امریکا و مواظبت از 
حمله احتمالی از پایگاه های امریکا از خاک افغانستان 
بود و پس از رفع تنش و احتماال عادی سازی روابط با 
امریکا، ایران در افغانستان نیز مانند سوریه و عراق در 
طالبان  بر  بیشتر  تمرکز  احتماال  و  داعش  پی سرکوب 
برخواهد آمد که به معنای منافع  مستقیم در گفتگوهای 
تحریک کننده  ایران  حذف  و  است  صلح  منطقه ای 

است. 
که  قدرتی اند  دو  امریکا  و  چین  ارگ  محاسبه  در 
کنند.  کمک  پاکستان  سیاسی  رفتار  به تغییر  می توانند 
است.  خوشبینانه  اثبات نشده  فرضیه  یک  فقط  این  اما 
امنیت ملی پاکستان در میان  وقتی نگرانی های اساسی 

است؟ 
دوست  حکومت  یک  که  می کند  تکرار  پاکستان 
اسالم آباد در کابل می خواهد. احمدشاه مسعود زمانی 
گفته بود: »پاکستان اگر در پی تشکیل دولت دوست 
رهبران  اندازه  به  کسی  هیچ  می بود،  افغانستان  در 
جهادی دوست پاکستان نبودند.« )عبدالحفیظ منصور، 
جلب  پاکستان  اردوی  منظور   )8.9.2015 فیسبوک 
و دوستی کابل  اعتماد  نیست،  دوستی حکومت کابل 
حکومت  دارد.  پاکستان  اردوی  برای  ثانوی  ارزش 
دوست پاکستان در کابل اطمینان از وجود یک »عمق  
استراتژیک« در برابر هند است. رییس جمهور افغانستان 
از  خود  اخالقی  توقعات  و  زیاد  احساسات  با  همواره 
پاکستان، بر اصول همسایگی نیک و سود همکاری های 
اقتصادی و تهدید مشترک تروریسم تاکید می کند. اما 
نمی کنند،  تلقی  تهدید  را  تروریسم  پاکستانی  نظامیان 
بود؛  گفته  کرزی  به  بوش  جرج  حضور  در  مشرف 
پا  این ها نگران چند طالب هستند که مثل مورچه زیر 

له می کنیم )نقل به مضمون(. 
اشرف غنی خاضعانه سر فرود آورده و به جلب رضایت 
نقش و رضایتمندی  تعریف  است.  پاکستان در تالش 
گرچه  شود  دیده  باید  متفاوت  موضوع  دو  پاکستان 
همبستگی نزدیک به هم دارند که با رویکرد واقع گرایی 
سیاسی قابل تفکیک اند. به این معنا که کابل باید نقش 
واقعی پاکستان را در افغانستان انکار نکند، نگرانی های 
امنیتی پاکستان را بپذیرد. اما جلب رضایتمندی اردوی 
برای  پاکستان  تواقعات  به  تن دادن  واقع  در  پاکستان 
ایجاد وضعیت مطلوب و مورد نظر خود در کابل است. 
نزدیک ترین نمونه وضع مطلوب اردوی پاکستان تجربه 
امارت اسالمی طالبان در کابل مانند دهه 90 است و یا 
حتا فراتر از آن که فقط در تخیالت استراتژیست های 
از  نیست.  پذیرفتنی  عمل  در  و  می گنجد  پاکستانی 
دولت  یک  را  پاکستان  پژوهشگران،  برخی  این رو 
می نامند.  purely greedy« »state محض  آزمند 

)2010 Glaser(
امنیت ملی پاکستان رویکرد تجدید نظرطلبی منطقه ای 
در  را  چیز  همه   پاکستان  اردوی  برعکس،  دارد. 
بزرگ تر  رقیب  برابر  در  نیابتی  استراتژی جنگ  قالب 
خواسته های  دیپلوماتیک  بیان  می سنجد.  هند  خود 
زبان  از  بارها  که  نیست  مقدور  همواره  استراتژیک 
و  شنیده ایم  پاکستان  برحال  گاه  و  متقاعد  جنرال های 
درک  زحمت  بیانیه ها،  کردن  محکوم  از  فراتر  کابل 
عمیق  منظور  فهم  برای  استرایژیک«پاکستان  »فرهنگ 
یافتن  و  چاره جویی  پی  در  و  نداده  به خود  را  آنان 
گفتمان  تغییر  برای  است.  برنیامده  نیز  بدیل  استراتژی 

باید سه اصل مبنایی را مدنظر بگیریم:
اصل اول. افغانستان باید نگاه امنیت ملی خود را معطوف 
خود  مرزهای  داخل  در  فرادستی  هدف  با  به داخل 
جغرافیای  تغییر  برای  منازعه  یک  توهم  نه  دارد،  نگه 
تجدید نظرطلبی  آرمان های  از  ناتو  و  امریکا  منطقه  ای. 

دهه  در  داوود  سردار  نمی کنند.  حمایت  افغانستان 
1950 کمک های نظامی امریکا را به خاطر این سیاست 

از دست داد.
پاکستان،  با  موفق  مذاکره  یک  پیش شرط  دوم.  اصل 
»توازن ترس« balance of terror است. یک انفجار 
در کابل در اسالم آباد پاسخ داده شود. تا پاکستانی ها 
درد و رنج مشابه را احساس نکنند، حاضر به درک درد 

مردم افغانستان نمی شوند. 
هند  با  مناسبات  سطح  فروکاستن  سیاست  سوم.  اصل 
است.  نهایی  شدن  تسلیم   بلکه  نیست  راه حل  نه تنها 
پاکستان کم کم به واقعیت تن داده و به حسادت پایان 
جنوب  در  ثبات  پیش نیاز  منطقه ای«  »توازن  می دهد. 
منطقه ای؛  درست  یارگیری  با  توازن  این  و  آسیاست 
باثبات  شکل  چین  پاکستان-  برابر  در  هند  افغانستان- 

می گیرد.
اما آنچه هر نوع مذاکره مستقیم میان کابل و اسالم آباد 
را کند و چالش انگیز می سازد، تفاوت های اساسی میان 
امریکا و نخبگان افغانستان در تحلیل و ارزیابی پاکستان 

است:
1. در کابل از فروپاشی پاکستان سخن گفته می شود، 
اولویت  پاکستان  یکپارچگی  حفظ  امریکا  برای  اما 
دارد، امریکا از تجدیدنظر طلبی در جنوب آسیا حمایت 

نمی کند خواه از جانب افغانستان باشد یا پاکستان.
2. در کابل از طالبانی  شدن پاکستان یاد می شود اما در 
ارزیابی غربی ها تنوع قومی و هویتی هر نوع انقالب نیاز 
به درهم شکستن توازن قومی محافظه کار پاکستان دارد 

)2011:28 Lieven( .که عمال غیر ممکن می باشد
اما  است  پاکستان  اردوی  مشکل  افغانستان،  نظر  از   .3
قابل  راه حل  تنها  بلکه  نه  مشکل  اردو  این  امریکا   نزد 

اتکاست.
4. تفاوت میان حکومت ملکی و نظامیان در پاکستان 
تحلیل می شود،  است که در کابل  از آن  بسیار کم تر 
که  گاهی  و  ندارد  جایگزین  طرح  ملکی  حکومت 
انحصار اردو را به چالش گرفته– که دوگانگی قدرت 
تحلیل شده اما آخر همراهی با اردو نشان داده و همواره 

با ساز اردو رقصیده است. 
دارد،  قدرتمند  جامعه  و  ضعیف  دولت  پاکستان   .5
برجسته  پاکستان شناس  لیوین،  اناتول  تعبیر  به  پاکستان 
و  اقوام  است؛  مذاکره ای«  »دولت  یک  بریتانیایی 
و  بررانت ها  جدال  حال  در  فیودال  قدرتمند  خاندان  
از دولت اند. )Lieven 2011:15( که در  بیشتر  امتیاز 
همین  با  می شود.  برداشت  جدایی طلبی  به غلط  کابل 
پیش فرض ها، کرزی طالبان را »برادر« می خواند و در 
است.  پاکستان  پشتون  ملی گرای  احزاب  دوستی  پی 
رویای اتحاد ناسیونالیسم پشتون با طالبان در دو سوی 
دیورند خیالی محال است. امریکا و پاکستان اجازه این 
بازی را به کرزی ندادند و به هیچ کس دیگر در کابل 

نیز نمی دهند. 
ادامه دارد...
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شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، در مدت کم در 
افغانستان به یکی از مستحکم ترین پایه های نقد، گفتمان 
تعداد  که  اندازه ای  به  است؛  شده  بدل  اطالع رسانی  و 
زیادی از مردم افغانستان و به خصوص جوانان از الیه های 
شبکه های  از  یکی  در  حساب  داشتن  اجتماع،  مختلف 
در  را  آن چه  و  دانسته  ضروری  خویش  برای  را  مجازی 
آن  نشر می شود و نشر می کنند، واقعیت محض می پندارند 
دست  جدی  واکنش های  و  کنش ها  به  آن،  اساس  بر  و 

می یازند.
زنان  همبستگی  جهانی  روز  از  ساله  هر  تجلیل  به رغم 
جهان و برگزاری محافل پُرطمطراق و شعارمحـور همراه 
و  نگاه  هیچ  هنوز  تا  افغانستان،  در  هنگفت  مصارف  با 
پرداخت عالمانه ای به حدود و ثغور استفاده از شبکه های 
شخصیت  ترور  و  الکترونیک  جرایم  تعریف  مجازی، 
ما  سنتی  جامعه  در  زن  فعاالن  به ویژه  اشخاص  و  افراد 
نشده است. هم اکنون ما شاهد فعالیت صفحات فیسبوکی 
بی شماری هستیم که هرکدام به نوبه خود، با ارایه افکار و 
داوری های شان در هیات »پست« و »الیک«  و »کامنت«، به 
ترور شخصیت زنان فعال در  عرصه های مختلف سیاسی و 
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ا ست که به نحوی در رقابت با مردان قرار گرفته اند و در 
بسا موارد، خوش تر از آن ها درخشیده اند و پیروزی های 
ناشناخته  ناخواسته دشمنان  و  نصیب شده اند  را  بزرگ تر 
زیادی را برای خود رقم زده اند؛ دشمنانی که فقط استفاده 
از فضای مجازی را یاد دارند و چیزی به نام »حفظ حریم 
عنعنات  و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  افراد«  خصوصی 
به ویژه در قبال زنان، تیغ برنده ای را به دست آنان  افغانی 
داده تا از زن فعال افغانی انتقام بکشند و هر از گاهی، تیغ 

انتقام شان را به سنگ تهمت های ناروا تیز و تیزتر بدارند.
استفاده  فرهنگ  نبود  الکترونیک،  جرایم  تعریف  عدم 
سالم از فضای مجازی، عقده های جنسی و از همه مهم تر، 
برداشت غلط از آموزه های دینی، باعث شده است که هر 
کاربر مردی به  آسانی بتواند با ارایه یک دیدگاه خصمانه 
علیه  نفرت بار  و  مسموم  فضای  از  موجی  زن،  یک  علیه 
زنان را به راه بیندازد و در این میان، از لشکریان جهل و 

تعصب برای دشمنی شخصی خود، یارگیری کند.
و  آگاهانه  گاه  و  ناآگاهانه  غیرمسووالنه،  اظهارنظرهای 
منجر  می تواند  حکومت،  نظارت  نبود  در  سیستماتیک 
بکر  طرح های  که  شود  مستعدی  و  فعال  زنان  انزوای  به 
در  آن ها  تطبیق  برای  فراوانی  انرژی  و  ذهن  در  فراوانی 
آن ها  به  تهمت بار  دعوای  طرح  یک  اما  دارند،  بازوان 
فرمان ایست و برگشت می دهد. دردآور این که هرگاه زن 
فعالی به خود جرات دفاع و تعقیب عدلی این گونه موارد 
قضاوت های  یا  و  امنیتی  ارگان های  سکوت  با  داده،  را 
جالب شان مبنی بر »کیس«سازی برای پناهند گی، روبه رو 
بروز  به  بیشتری  مجال  اظهارنظر،  و  این سکوت  شده اند. 
و  داده  زن ستیز  صفحات  تاسیس  و  افراطی  اندیشه های 

عرصه را بر زنان فعال تنگ تر ساخته است.
وجود  و  افراطی  اندیشه های  حضور  دیگر،  سوی  از 
بدون  و  تصادفی  نمی تواند  این چنینی،  مجازی  صفحات 
بی تردید  باشد.  منظم  برنامه  و  پالیسی  و  مالی  حمایت 
شاخه  یا  می زنند،  دست  اعمال  این گونه  به  که  آن هایی 
غیررسمی  اعضای  یا  و  نظام  مخالفان  غیرنظامی  و  ملکی 
عقیده  و  فکر  از  که  می آیند  حساب  به  داعش  و  طالبان 
تفنگ  فیزیکی  میدان  در  یکی  و  می کنند  پیروی  واحد 

می کشد و دیگری در میدان مجازی قلم!
حال سوال این جاست که حکومت برای حفظ مصونیت 
مُعرف  شک  بدون  که  زنی  فعاالن  از  حمایت  و  زنان 
می باشند، چه  در حال گذار  در جامعه  مدنی  ارزش های 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  قالب  در  کارهایی 

بلندمدت می تواند روی دست گیرد؟
پاسخ کوتاه و مختصر من به این پرسش این است:

ـ حکومت می تواند با تعقیب و تطبیق اصالح گری دینی و 
نواندیشی اسالمی و ارایه قرائت های به روز و مدارامحور 
از آموزه های دینی، منابر مساجد را به گونه نرم و  تدریجی 
از انحصار مبلغان سنتی و خشن خارج سازد و بلندگوی 
مساجد را در اختیار منادیان برابری زنان و مردان و تکریم 
ارزش های اخالقی و انسانی در قرن بیست ویک قرار دهد.

معنوی  و  مادی  قاطع  با حمایت های  ـ حکومت می تواند 
با  و  می کنند  کار  زنان  امور  با  رابطه  در  که  نهادهایی  از 
مختلف  عرصه های  در  که  فعالی  زنان  از  ویژه  حمایت 
اند، ذهنیت های سنت زده و خشن در  نقش آفرین  جامعه 

برابر زنان را به همزیستی مسالمت آمیز با آن ها وا دارد.
ارایه  با  می تواند  حکومت  فوری تر،  و  مهم تر  همه  از  ـ 
تعریف روشن از جرایم انترنتی و تصویب قوانین مربوط 
و  مخطیان  مجازی،  فضاهای  از  سالم  استفاده  شیوه  به 
این  به  و  برساند  کیفر  به  را  انترتی  و  فیسبوکی  مجرمان 
ترتیب، فضاهای لجام گسیخته مجازی را مهار و ترورهای 

شخصیتی را به حداقل ممکن برساند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

گونه  همین  تنها  را  موسیقی  معموال 
دلیل  یک  گاهی  نمی خوانند.  ایالیی 
باعث می شود که یک آواز خوان محترم 
رابطه  بسیار جالب در همین  یک آهنگ 
می گویند  آهنگ ها  این  به  کند.  درست 
یک  وقتی  یعنی  مناسبتی.  آهنگ های 
واقعه در کشور رخ می دهد، از آن جایی 
بپرسی  خوان  آواز  از  که  اول  روز  که 
خاطری  به  می گوید  شدی،  خواننده  چرا 
کنم ،  خدمت  کشورم  به  راه  این  از  که 
این  در  آهنگی  سرودن  پی  در  سریعا  بنا 
دهد.  نشان  را  خدمتش  تا  می شود  رابطه 
به  را  ریاست جمهوری  کرزی  وقتی  مثال 
نفر بعدی داد، باز یک آواز خوان به این 

مناسبت چنین آهنگی خواند:
رفتم ز برت ناالن ای دوست خدا  حافظ 

با قلب پر از حرمان ای دوست خدا حافظ
با چشم پر از گریان ای دوست خدا حافظ 
شد ،  رییس جمهور  صاحب  غنی  وقتی  یا 
صاحب  غنی  خیلی  که  خوان  آواز  یک 
دوستی  می خواست  و  داشت  دوست  را 
این  ثابت کند،  از طریق موسیقی  خود را 
آهنگ را در وصف غنی صاحب خواند: 

بچه جان لوگری رفتارت 
کبک زری رفتارت کبک زری 

کاکه و مقبول هستی 
دل ز کفم می بری دل ز کفم می بری 

البته ما به موضوع شعر کار نداریم. منظور 
ما در کل نفس عمل است. 

به هر صورت تازگی ها به خاطر حل مشکل 
با طالبان جناب گالب منگل یک  جنگ 
منطقه  در  تاثیرگذار  و  خوب  بسیار  طرح 
از  که  گرفتند  دست  روی  غوری  دند 
اثراتش را در  ما  بود،  تاثیر گذار  بس که 
متوجه شدیم.  تاریکی  به شکل  کابل هم 
موسیقی  در  دستی  نیز  ما  که  آنجایی  از 
داریم، این آهنگ را خدمت گالب جان 
این  از  که  باشد  تا  می کنیم  تقدیم  منگل 
توافق های طالب پسند بیشتر کند. این شما 

و این هم آهنگ برای گالب جان:
که  دندی  همان  دند  کدام  دند  بریم  بیا 

منگل نام دارد ای بلی 
بچه طالب به پایه کار دارد ای بلی 

بچه طالب را نزن ، توافق جالب را نزن 
سرمه طالب به دم مار می ماند بلی 

بیا بریم دشت کدام دشت همان دشت که 
ارچی نام دارد ای بلی 

بچه طالب به برچی دام دارد ای بلی 
را  مردم  جایش  به  نکش  ،  را  طالب  بچه 

بکش 
کار طالب به انفجار می ماند بلی 

بیا بریم باغ کدام باغ همو باغی که منگل 
میله دارد ای بلی 

بچه طالب به پایه تیله دارد ای بلی 
بچه طالب را ببین ، پایه های برق را تو نبین 

دهان طالب به مثل غار می ماند بلی 
ما همه برای آواز خوان ده نمره می  دهیم.

آهنگ مناسبتی 

ترور شخصیت زنان فعال منیره یوسف زاده

ی مجازی
 در فضا

اجتماعی می پردازند. هرچند در این میان، این عمل برای 
برای  و  دارد  را  تفنن  و  تفریح  بی شماری حکم  کاربران 
تخلیه عقده های سرکوب شده  برای  راهی  دیگر،  عده ای 
اما  می شود؛  شمرده  شخصیتی شان  ضعف های  و  جنسی  
درجه اول  قربانی  زنان،  هنوز  این که  است  مبرهن  آن چه 
فعالیت های مدنی در جامعه در حال گذار و افسارگسیخته 

افغانستان اند. 
هنوز پس از گذشت یک ونیم دهه از سر دادن شعارهای 
پُرزرق و برق جامعه جهانی مبنی بر تساوی زن و مرد و 
بهبود وضعیت زنان افغانستان، هم چنان زن افغان محکوم 
تبعیض آمیز  به شدت  و  دوگانه  برخوردهای  تحمل  به 

جامعه و حتا دستگاه   های حکومتی در قبال خود است. 
ریشه های  از  جدا  افغانستان،  فعال  زنان  شخصیت  ترور 
عمیق و انبوه آن در سنت های ناپسند جامعه افغانی، ریشه 
امنیتی،  ارگان های  و همدمی مسووالن  در عدم همراهی 
شده  واقع  شخصیت  ترور  مورد  زنان  با  قضایی  و  عدلی 
دارد؛ به نحوی که تبعات ناگوار این عدم همراهی را در 
دختران  و  زنان  سرخورد  گی  و  خاموشی  و  انزوا  اشکال 

جامعه مان شاهد هستیم.
 ترور شخصیت در فضای مجازی، بدون پی گیری جدی 
زنانی   انزوای  برای  نیرومندی  عامل  حکومت،  سوی  از 
با  است که تمایل به حضور فعاالنه در جامعه دارند ولی 
می گردند.  روبه رو  خانواده های شان  هراس آمیز  ممانعت 
این نوع ترورها و اخبار و حکایت های پیرامون آن، تبدیل 
به فوبیای بزرگی برای زنان افغانستان شده که هر دم این 
نتیجه تلخ را به ذهن  آن ها تزریق می کند که: ایجاد تغییر 
افغانی، ارزش این همه زجر و شکنجه و  مثبت در جامعه 

قربانی شدن را ندارد! 
با سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی در کشور، بهبود 
فرصت های  و  مدنی  آزادی های  اعطای  و  زنان  وضعیت 
برابر به آن ها، یکی از اهداف اساسی در افغانستان خوانده 
به نهادهای مختلف  شد و بر همین اساس، میلیون ها دالر 
زیر  وزارتی  حتا  و  شد  سرازیر  زنان  ارتقادهنده وضعیت 
ایجاد شد  در ساختار حکومت  زنان  امور  وزارت  عنوان 
حضور  زمینه  و  اعاده  افغانی،  زن  پایمال شده  حقوق  تا 
بی  دغدغه و هراس آنان در جامعه فراهم گردد. اما اکنون 
کرده  حکم  به  جرات  سال،  چهارده  گذشت  از  پس 
می توانیم که مردساالری و سنت زدگی جامعه افغانستان، 
بسیار سخت جان تر از این فعالیت ها و برنامه های روبنایی 
و  هراس ها  محاصره  در  هم چنان  افغانی  زن  و  بوده 
تهدیدهای بزرگ قرار دارد که ترور شخصیت از طریق 
وبسایت های خبری و شبکه های مجازی نظیر فیسبوک و 

توییتر، یکی از آن ها و مهم ترین شان است! 
توجه  با  افغانستان،  در  انترنت  به  ارزان  و  آسان  دسترسی 
به محدودیت های وضع شده بر آن در کشورهای منطقه، 
استفاده  فرهنگ  نبود  در  اما  است؛  مسرت بخش  هرچند 
درست از این پدیده مدرن و قوانین پیش گیرانه از جرایم 
یاد شده،  مسرت  از  زنان  نصیب  تنها  انترنتی،  و  رسانه ای 
را  آنان  که  است  بزرگی   اندوه  و  غم  و  شخصیت  ترور 
وا  اجتماع  از  پرهیز  و  در چهاردیواری خانه ها  نشستن  به 

می دارد. 
شبکه های  مهارگسیخته  و  گرگ ومیش  فضای  مسلما 
فعالی  زنان  از  انتقام گیری  برای  مساعدی  بستر  مجازی، 

 هم اکنون ما شاهد فعالیت 
صفحات فیسبوکی بی شماری 

هستیم که هرکدام به 
نوبه خود، با ارایه افکار و 
داوری های شان در هیات 

»پست« و »الیک«  و »کامنت«، 
به ترور شخصیت زنان فعال 
در  عرصه های مختلف سیاسی 
و اجتماعی می پردازند. هرچند 
در این میان، این عمل برای 

کاربران بی شماری حکم تفریح 
و تفنن را دارد و برای عده ای 

دیگر، راهی برای تخلیه 
عقده های سرکوب شده جنسی  

و ضعف های شخصیتی شان 
شمرده می شود؛ اما آن چه 
مبرهن است این که هنوز 

زنان، قربانی درجه اول 
فعالیت های مدنی در جامعه 

در حال گذار و افسارگسیخته 
افغانستان اند.
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از  محموله  نخستین  است  گفته  روسیه  در  دولتی  مقام  یک 
ایران  به  دیگر  ماه  شش  حدود  اس-۳۰۰  دفاعی  موشک های 
میلیون   ۸۰۰ خرید  به  مربوط  قرارداد  شد.  خواهد  داده  تحویل 
دالری سامانه دفاعی موشکی اس-۳۰۰ در سال ۲۰۰۷ میان ایران 
برقراری  به دلیل   ،۲۰۱۰ سال  در  قرارداد  این  شد.  برقرار  روسیه  و 
به دنبال  درآمد.  تعلیق  حال  به  ایران  علیه  جهانی  تحریم های 
ایران و قدرت های غربی،  کرات هسته ای میان  پیشرفت در مذا
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، طی حکمی، ممنوعیت 

کرد. تحویل این جنگ افزار موشکی به ایران را لغو 
گفتگو  سرگیی چمزوف، رییس شرکت دولتی روستک روسیه در 
موشکی  محموله  اولین  گفت:  ژورنال،  وال استریت  روزنامه  با 
در ماه سنبله به ایران تحویل داده خواهد شد و فکر می کنم این 
این  از  پیش  دهیم.  تحویل  )میالدی(  سال  پایان  تا  را  محموله 
کرده  خبرگزاری رویترز از مسکو به نقل از یک منبع مطلع اعالم 
به  فبروری  ماه  در  اس-۳۰۰  موشک های  محموله  نخستین  بود 

ایران تحویل داده خواهد شد.

واقع  یونان،  ایدومنی  شهر  در  پناهجویان  برای  دشوار  شرایط 
منطقه  این  ترک  به  را مجبور  آن ها  مقدونیه،  و  کشور  این  مرز  در 
به دلیل  که  حالی  در  آلمان،  خبرگزاری  به گزارش  است.  کرده 
بارندگی های اخیر در مرز یونان و مقدونیه اردوگاه پناهجویان در 
گرفته است و شرایط ماندن برای پناهجویان هر  ایدومنی را آب فرا
که  کی از آن است  گزارش های مختلف حا روز دشوارتر می شود، 
از جمله  پناهجو،   ۸۰۰ در مجموع  ۲۰ حوت  پنج شنبه  روز  از ظهر 

کرده اند. خانواده ها این محل را ترک 
که  دارند  امید  پناهجویان  از  کثیری  گروه  هم چنان  حال  این  با 
را  خود  بتوانند  آن ها  و  شود  گشوده  بالکان  کشورهای  مرزهای 
جمعه  روز  گزارش ها،  این  اساس  بر  برسانند.  اروپا  شمال  به 
مانده اند.  ایدومنی  در  پناهجو   ۵۰۰ و  هزار   ۱۲ هنوز  حوت،   21
کشورهای بالکان مرزهای خود را به روی  مقدونیه به همراه دیگر 
که  می دهند  عبور  اجازه  کسانی  به  تنها  و  بسته اند  پناهجویان 

گذرنامه و روادید معتبر داشته باشند.

ایران علیه شرکت دولتی  و روسیه،  ایران  قرارداد میان  تعلیق  به دنبال 
دعوی  اقامه  ژنو  داوری  و  مصالحه  دادگاه  در  روسیه  سالح  صادرات 
جدیدتر  سامانه  تحویل  و  مصالحه  پیشنهاد  ایران  به  روسیه  اما  نمود 
موشکی دفاع هوایی آنتی-۲۵۰۰ را داد. ایران این پیشنهاد را نپذیرفته 
شرکت  رییس  ورزید.  اصرار  قبلی  سیستم  همان  تحویل  به  نسبت  و 
گفته است این آخرین مورد از فروش این نوع  دولتی روستک روسیه 
جنگ افزار دفاعی موشکی اس-۳۰۰ است و تولید آن احتماال متوقف 

خواهد شد.

که دولت یونان در نظر ندارد پناهجویان  خبرگزاری آلمان نوشته است 
به  کند.  محل  ترک  به  مجبور  خشونت  با  را  ایدومنی  در  حاضر 
شدن  بسته  مورد  در  اطالعاتی  خودشان  زبان های  به  پناهجویان 
پناهجویان  به  هم چنین  می شود.  داده  بالکان  غرب  مسیر  مرزهای 
مرز  جنوب  در  گرفته شده  نظر  در  اردوگاه های  به  که  می شود  توصیه 
گر وضع به همین  و حومه آتن بروند. مقامات امنیتی یونان می گویند ا

کرد. منوال پیش رود هزاران پناهجو ایدومنی را ترک خواهند 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91097640 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field to 
participate in the bidding process for” Printing of Calendar and Notebooks for Rule of Law project in 
Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 March 2016, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  (Rule of Law)حاکمیت قانونپروژه  بهابچه وکتانتقال جنتری چاپ و نمودن  قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  کابل

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    آدرس الکترونیک به2016 مارچ1۴بجه تاریخ  ۴ به ساعت

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هاینوټ: ارسال کاپی   

 روحانی

از همه  و  بیدار شدم  از خواب  زود  دیروز صبحی 
اوضاع  از  تا  بزنم  فیسبوک  به  اول تر خواستم سری 
که اصال  افغانستان با خبر شوم اما چیزهایی دیدم 
کردم شاید خواب باشم و  باورم نمی شد. اول فکر 
گذشته ها یکی از همان خواب های شیرینی  به مثل 
که فقط همیشه برایم رویا باقی ماند و هرگز  است 
را تکان داده و خوب متوجه  نیافت. خود  تحقق 
که  که به خواب نمی ماند و چیزهایی  شدم دیدم 
می بینم حقیقت دارند اما باز هم باورم نمی شد و 
گفتم  دوباره در فکر عمیق و ژرف فرو رفتم و با خود 
مردم  و  فرهنگی شده  انقالب  افغانستان  در  حتما 
شب هنگام  و  کرده  فوران  فرهنگ شان  یک شبه 

چیزهای خوبی برای شان الهام شده. 
صبحانه  آراستم،  را  خودم  دیگر  روزهای  از  زودتر 
عقب  سیت  در  شدم.   دفتر  روانه  و  کرده  صرف 
موتر نشسته بودم و دریورم در رادیوی موتر دستک 
اما  می کند  نشر  آهنگ  که  بیاید  کانالی  تا  میزد 
کانال  هر  در  و  نمی کرد  نشر  آهنگ  کانالی  هیچ 
که اصال باورتان  آقایی صحبت های بسیار شیرین 
کم شکم  کم  نشود داشت. فیسبوک و رادیو دیگر 
شده.  انقالب  حتما  که  می کرد  برطرف  داشت  را 
به  موتر  شیشه  از  و  بودم  رفته  فرو  فکر ها  همین  در 
که دیدم تعدادی از مردم در  بیرون نگاه می کردم 
بهارستان  در  فروشی  کیک  مقابل  طوالنی  صف 
مثل  سرک  کنند،  سفارش  کیک  تا  ایستاده اند 
شهرنو  به  روان  روان  و  داشت  ترافیک  همیشه 
گلفروشی  هر  مقابل  بود،   بیروبار عجیبی  رسیدیم. 
گل بخرند. در  تا  مردان زیادی صف بسته بودند 

گفتم حتما چیزی شده. دلم 
دفتر  کرد  صدا  دریور  که  بودم  فکر  در  هنوزم   

کار نمی شه چطو؟  که دلت  رسیدیم. نی 
شدم  پایان  نیست.  این طور  نه  گفتم  کرده  تبسیم 
دیگر  روزهای  از  متفاوت تر  شدم.  دفتر  داخل  و 
شیک شان  لباس های  و  بودند  آراسته تر  همکارانم 
کردم  کرده بودند. با همکارانم احوال پرسی  را بر تن 

کارم.  و مشغول شدم به 
که  کرد  صدا  همکارانم  از  یکی  بعد  لحظات 
هم  شما  و  شده اند  جمع  همه  کنفرانس  اتاق  در 
خود  با  شما اند.  منتظر  همه  که  بیاورید  تشریف 
آجندای  و  ندارم  گاهی  آ جلسه  از  که  من  گفتم 
کدام  حتما  نشده،  شریک  من  با  هم  جلسه 
داخل  رفتم  است.  اضطراری  و  عاجل  موضوع 
کنفرانس همه خوش و خندان ایستاده بودند  اتاق 
در  بود.  در دستان شان  تزیین شده هم  گل های  و 
که رویش با سرمیزی سفید  گوشه  از اتاق یک میز 
کیک مقبول و زیبا  تزیین شده بود و باالی آن یک 
بود،  قرار داشت. عقب میز یلدا جان،  سمیرا جان 
و فرحت جان همکارانم ایستاده بودند و تبسم بر 

لبان شان نشانگر اوج خوشی شان بود. 
روز جهانی زن«  مارچ  کردند »هشتم  یکبار همه صدا 

مبارک!
کیک را  کف زدن  گل هدیه دادند و با  همه به خانم ها 
کردند. از این که من غافلگیر شده  توته و به همه تقسیم 
بودم و تحفه  نداشتم خجل شده و از یلداجان،  سمیرا 
دفتر  روانه  و  خواستم  معذرت  جان  فرحت  و  جان 
اجتماعی،  صفحات  در  روز  طول  در  شدم.  کاری ام 
 رادیو و تلویزیون شعرها و نوشته های زیادی در وصف 
زنان نشر می شد. »زن مادر است، خواهر است، همسر 
و  است. زن مقدس است. زن جایگاهی رفیعی دارد 
است.  کرده  شوهران شان  دین  مکمل  را  زنان  اسالم 
آسمانی  موجود  زن  است.  صلح  و  نجات  فرشته  زن 

است.« 
و  آزادی  افغانستان  زنان  که  داشتم  عجیبی  خوشی 
قایل  عجیبی  احترام  زنان  به  مردان  یافتند،   عزت 
شده اند و آن هم در یک شب این همه ظلم و ستم و 

بیچار گی زنان خاتمه یافته. 
بستر  به  شب  ناوقت  شدم.  خانه  روانه  و  شد  شام 
به  از خواب دوباره  بیدار شدن  با  فردا  و  رفتم  خواب 
شده.  انقالب  دوباره  گویی  دیدم  زدم،  سر  فیسبوک 
فیسبوک دیروز با امروز زمین تا آسمان فاصله داشت. 
بر  تجاوز  از  خبری  صفحات  بود.  باور نکردنی  اصال 
زنان نوشته بود و صفحات دیگری علیه زنان می گفت 

و زنان را اشاعه گر فساد می دانستند. 
را  زیادی  زنان  می رفتم،  دفتر  سوی  هم  باز  که  وقتی 
گوشه های سرک تگدی می کنند و تعداد  که در  دیدم 
مردان موتر سوار هم حرف های بسیار رکیکی نثار شان 
گلفروشی بیروبار دیروز را داشت و نه  می کنند. دیگر نه 
کیک فروشی. نه زن مادر بود و نه هم زن خواهر بود  هم 
کسی  و نه هم زن همسر بود- نه زن مقدس بود و نه هم 
کنار خیابان های شهر  به زن احترام قایل بود- زنان در 
مورد آزار و اذیت عابرین سوار و پیاده قرار می گرفتند و 
کسی به زن  دیگر رادیو هم هوای دیروز را نداشت؛ نه 

کسی از زن وصف می کرد.  شعر می سرود و نه هم 
هوس بر انگیز  نگاه های  متوجه  و  رسیدم  دفتر  به 
دیگر  شدم،   دفتر  در  خانم ها  به سوی  مرد  همکاران 
توته  را  کیک  دیروز  که  زیباروی  خانم های  لبان 
می  کردند تبسم نداشت. باز هم از این که مرد هستم و 
کنارمان احساس آرامش و امنیت نمی کنند،  از  زنان در 
یلداجان،  سمیرا جان و فرحت جان معذرت خواستم.
که در دفتر از خواب بیدار شدم و دیدم نه  امروز بود 
کرده- نه به مردان  انقالبی شده و نه هم چیزی تغییر 
الهامی شده و نه هم فرهنگی تغییر یافته. دیروز هشتم 
از  برای سودجویی  آن هم  بیشتر  تشریفاتی  و  بود  مارچ 
دیروز  که  چیزهایی  همه  آن  نبود.  زن  حقوق  و  وجود 
که همیشه رویا  دیده بودم رویا بود- از همان رویا هایی 

ماند و هیچ گاهی تحقق نیافت.
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