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صفحه 2

دیروز مجلس نمایندگان در جلسه ی علنی خویش کارکرد کمیسیون های انتخاباتی را مورد بررسی قرار داد 
نشدند. مجلس  به مجلس حاضر  بود که آن ها  فراخوانده  پاسخ دهی  برای  را  نیز رییس هردو کمیسیون  و 
نمایندگان نارسایی کاری مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی را علت تقلب در انتخابات و طوالنی شدن روند 
آن دانسته و گفته است که مسئوالن این کمیسیون ها باید به دادستانی معرفی شوند. رییس مجلس نمایندگان 
باید بر سر قانون تشکیل و صالحیت کمیسیون های  به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس دستور داد که 
قانونی  از پی گرد  انتخابات خود را مصئون  آینده اعضا و مسئوالن کمیسیون های  تا در  انتخاباتی کار کند 
دیگر  تا یک سال  که  است  گرفته شده  نمایندگان  از سوی مجلس  حالی  در  تصمیم  این  نکنند.  احساس 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار می گردد و مدت کاری اعضای کمیسیون های انتخاتی به پایان 
نرسیده است. اگر در ساختار تشکیالتی و رهبری این کمیسیون ها تغییراتی به وجود نیاید، انتخابات پارلمانی و 
شوراهای ولسوالی سال آینده نیز توسط همین افراد رهبری می شود. عملی شدن تصمیم مجلس نمایندگان 

مبنی بر محاکمه ی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، می تواند با دشواری مواجه شود و حمایت های...

زیربناها، تنها چیزهایی نیستند که در آن دوران ساخته شده اند و هنوز قابل استفاده اند. گابی ستولتز، یک 
بریدمن پیشین ارتش ایاالت متحده که در سال 2009 یک جوغه ی پیاده نظام را در والیت شرقی خوست 
فرماندهی می کرد، یادآوری می کند: »مواضع )جنگی  ( ای که تقریبا 30 سال قبل در این نقطه ساخته شده اند، 
استفاده  می گذرند،  آن جا  از  که  افغانستان  ارتش  کاروان های  و  ما  خود  نیروهای  علیه  دوبار  هفته ی  هنوز 
می شوند«. وی گفت که این مواضع جنگی، که علیه شوروی ها استفاده شدند، همراه با بقایای زنگ زده ی 

وسایل نقلیه »به من فهماندند که آن ها این کار را برای مدت طوالنی انجام می داده اند«. 
در والیت خوست، بخش بزرگی از مقاومت بار دیگر توسط جالل الدین حقانی، فرمانده کلیدی جنگ علیه 
شوروی ها در دهه ی 1980 و پسرش سراج الدین، رهبری می شد. این متحد پیشین ایاالت متحده، قبل از 
حمالت یازدهم سپتامبر در حکومت طالبان خدمت می کرد. زمانی که عملیات به رهبری امریکا در ماه اکتوبر 

2001 در افغانستان آغاز شد، او نیروهای طالبان را رهبری می کرد. 
امید امریکا به وادار کردن او به جنگ علیه برادران سابق طالبانش، به سرعت به یأس تبدیل شد.

2ص

فقر ادبیات کودک در افغانستان

باورهای نادرست 
در باره ی سرماخوردگی و آنفلوانزا

6ص

دي بوئر: 
هنگام صحبت از مسي، بايد ايستاد

7ص

مجلس نمایندگان: 
مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی به دادستانی معرفی شوند

ناتو سالح های سنگین
 در اختیار نیروهای پولیس قرار داد

سرشت نامه های خیالی
خدا شاهد است که پس از روزها، ماه و حتا سال ها، اکنون جرئت این را پیدا کردم که 
خطرناک،  و  کشنده  عقده ی  همچون  را  زندگی ام  زهرناک  و  غم انگیز  سرنوشت  تمام 
اکنون روی کاغذ تف کنم. فکر می کنم الزم نباشد صراحتًا بگویم، مخاطب من کسی 
از میان هزاران و میلیون ها آدم این سرزمین است؛ شاید این طور باشد و در معنای دیگر، 
این تنها شما هستید که مخاطب من اید و اکنون که در دقایق آخر زندگی ام- همچون 
خود شما- قرار دارم، احساس می کنم جرئت این را پیدا کرده ام که بنویسم، آن چه را که 
در درونم تلنبار شده و حجم بزرگ آن، همچون سیلی یک کابوس، بر وحشت این دنیایم 

می افزاید و از مِن کم سن و سال، یک سیمای آشفته، مرده و فرتوت  ترسیم می کند. 
عکسی را که روی نامه ام چسپانده ام، کل داستان زندگی ام است: انسان تنها، افسرده و 
بی میل به همه چیز و در عین حال، انسانی که کوله باری بزرگ از آرزوها، امیدواری ها و 

خیاالت بی پروایش را مرده دریافته و بسان تنهاترین کس،...

5ص
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امريکا: افغانستان و پاکستان برای 
بهبود روابط شان اقدام جدی کنند

در شکست انتخابات حلقه های دیگری 
هم سهم داشتند؛ روپوش کاذب نسازیم

روسیه، اتحاد جماهیر شوروی
 و افغانستان؛ دیروز و امروز
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و  افغانستان  سران  از  امریکا  روز:  اطالعات 
روابط  بهبود  برای  که  است  خواسته  پاکستان 
را  جدی  اقدام های  همکاری های شان  افزایش  و 
روابط  که  دارد  تأکید  امریکا  گیرند.  دست  روی 
را  منطقه  ثبات  پاکستان  و  افغانستان  پر چالش 
ابراز   هم چنان  امریکا  می کند.  مواجه  خطر  با 
از  تازه  ای  غنی فصل  اشرف  که  کرده  امیدواری 
روابط را با پاکستان برقرار کند. در گزارش شش 
سه شنبه  روز  به  که  امریکا  دفاع  وزارت  ماهه ی 

ارائه شده، آمده است  به گانگرس  هفته ی روان 
پاکستان  سرحدی  مناطق  در  مستقر  طالبان  که 
انفجاری  و  انتحاری  حمالت  انجام  برای  هنوز 
یاد شده  گزارش  افغانستان می شوند.  وارد خاک 
در مورد وضعیت امنیت افغانستان ترتیب و تهیه 
پاکستان  آمده است،  این گزار ش  شده است. در 
به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان و جلوگیری 
از افزایش قدرت نظامی هند، از گروه های تندور 
حکومت  گزارش،  اساس  بر  می کند.  حمایت 

پاکستان هنوز از گروه های تندرو علیه افغانستان 
تمام  ثبات  کار  این  که  می کند  استفاده  هند  و 

منطقه را با خطر مواجه کرده است. 
این  نشر  مورد  در  کنون  تا  پاکستان  حکومت 
همواره  اما  است؛  نداده  نشان  واکنش  گزارش 
گروه های  از  حمایتش  بر  مبنی  گزارش های 
است.  کرده  رد  را  افغانستان  علیه  تروریستی 
النه های  گفته اند،  بارها  حکومتی  مقام های  اما 
علیه  آن جا  از  و  است  پاکستان  در  تروریزم 

افغانستان تجهیز و تمویل می شوند. 
بدین سو  سال  چند  از  پاکستان  این،  بر عالوه ی 
شرقی  مناطق  بر  را  راکتی  و  موشکی  حمالت 
حمالت  این  کنون  تا  که  می دهد  انجام  کشور 
تلفات زیاد جانی را به دنبال داشته اند. قرار است 
رییس جمهور کشور برای بهبود روابط دو کشور 
در آینده ی نزدیک به پاکستان سفر کند. امریکا 
وضعیت  غنی  اشرف  که  کرد  امیدواری  ابراز 

پرچالش دو کشور را تغییر دهد.

داخله ی  امور  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
کشورهای  از  برخی  و  ناتو  کردند،  اعالم  کشور 
اختیار  در  را  ثقیله  سالح های  مقداری  همکار، 
سخنگوی  صدیقی،  صدیق  قرارداده اند.  پولیس 
این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل 
گفت، این سالح های ثقیله شامل موترهای زرهی 
او در مورد تعداد و مقدار  اما  و دهشکه می باشد. 

این سالح ها معلومات ارائه نکرد.
با  برای مبارزه  این سالح ها  از  افزود که  صدیقی 
مخالفان مسلح دولت استفاده خواهد شد. در حال 

بیش  به  کشور  امنیتی  نیروهای  مجموع  حاضر 
را  آن  هزار  از 350 هزار می رسد که حدود 157 
نیروهای پولیس تشکیل می دهد. اما آنان با کمبود 
جنگی  هواپیماهای  و  سنگین  تجهیز، سالح های 
مواجه اند. با امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، 
انتظار می رود که نیروهای امنیتی کشور از سوی 
امریکا و کشورهای عضو ناتو با سالح های سنگین 
تجهیز شوند. چندی پیش جنرال ظاهر عظیمی، 
سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که امریکا تا چند 
ماه آینده 62 چرخ بال را در اختیار نیروهای امنیتی 

سخنگوی  حال،  این  با  داد.  خواهد  قرار  کشور 
وزارت داخله ی کشور گفت، مقدار سالح های تازه 
اختیار  در  همکار  کشورهای  از  برخی  و  ناتو  که 
نیروهای پولیس قرار داده ، برای مبارزه با تروریزم 
مفید است. صدیقی در ادامه افزود که در این اواخر 
بهتر  کشور  مناطق  از  برخی  در  امنیتی  وضعیت 
شده است. او تأکید کرد، نیروهای پولیس در یک 
 38 کشور  مختلف  مناطق  در  گذشته،  هفته ی 
عملیات علیه طالبان انجام داده اند. در این عملیات  
160 تن از مخالفان مسلح کشته و 35 تن به اتهام 

همکاری با مخالفان مسلح دولت بازداشت شده اند. 
پولیس در  نیروهای  تلفات  مورد  در  ولی صدیقی 
ظاهر  آن،  به دنبال  نگفت.  چیزی  عملیات  این 
ظاهر، فرمانده   پولیس کابل گفت، در یک هفته ی 
اتهام دست داشتن  به  گذشته در کابل، 16٤ تن 
مواد مخدر  قاچاق  و  قتل، سرقت، مجروحیت  در 
پنج  به  نزدیک  مدت  این  »در  شده اند:  بازداشت 
کیلوگرام هیرویین، نزدیک به سه کیلو تریاک، 23 
کیلوگرام چرس و 850 خریطه مشروبات الکولی 

نیز کشف و ضبط شده اند«.

و  مخابرات  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
آینده  تا سه ماه  فن آوری کشور اعالم کردند که 
شماری از شهرهای بزرگ والیت ها، تحث پوشش 
می گیرند.  قرار  دیجیتال  تلویزیونی  شبکه ی 
شهرهای هرات، قندهار، غزنی، ننگرهار، قندوز و 
مزار شریف از جمله ی والیت هایی  اند که در موعد 
یاد شده تحت پوشش شبکه ی تلویزیونی دیجیتال 

قرار خواهند گرفت.
فن آوری  و  مخابرات  وزارت  معلومات  اساس  بر 
شهر   20 به  آینده  سال  یک  تا  رقم  این  کشور، 
افزایش داده خواهد شد. خیر محمد فیضی، معاون 
روز  وزارت  این  مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره ی 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت، در 

سه سال آینده تمام شهرهای بزرگ  تحت پوشش 
این خدمات قرار خواهند گرفت.

به گفته ی او، با ایجاد شبکه ی تلویزیون دیجیتالی، 
ترانسمیترهای  و  تاورها  بخش  در  سرمایه گذاری 
و  صفر  تلویزیونی  شبکه های  توسط  نشراتی 
می آید:  »مصارف  پایین  آنان  ماهانه ی  مصارف 
نشرات  برای  تلویزیونی  ایستگاه  یک  ماهانه ی 
امریکایی  دالر   11٤٤ به  پرنفوس،  شهر   یک  در 
تلویزیونی  سیستم  یافت«.  خواهد  کاهش 
قسمت  در  انالوگ،  سیستم  به  نسبت  دیجیتال، 
عرضه ی برنامه های نشراتی با استفاده از کمترین 
تخصیص فریکونسی، کیفیت عالی در بخش های 
صدا و تصویر، کاهش در مصارف مالی، عرضه ی 

شکل  به  کشور  نقاط  تمام  به  تلویزیونی  خدمات 
ثابت و سیار، ارتقای کیفیت برنامه ها و دسترسی 

به چینل های تلویزیونی خارجی، برتری دارد. 
برای 15 چینل  انالوگ،  تلویزیون  فریکانس  یک 
دیجیتل  سیستم  است.  کافی  دیجیتل  تلویزیونی 
برای نخستین بار در کشور در ماه سنبله سال روان 
در شهر کابل افتتاح شد. اما در حال حاضر تمام 
نیستند.  مستفید  مهم  این  از  کشور  والیت های 
مردم از وزارت مخابرات و فن آوری کشور تقاضا 
دارند که در  این زمینه توجه   جدی را به خرج دهد.

مخابرات  وزارت  سرپرست  سنگین،  امیرزی  اما 
آمدن  با  گفت،  مورد  این  در  دیروز  فن آوری  و 
شبکه ی دیجیتال برای تلویزیون هایی که در کابل 

در همه ی  تا  فراهم می شود  زمینه  دارند،  نشرات 
نقاط کشور نشرات داشته باشند. او افزود، با عملی 
شدن شبکه ی نشراتی تلویزیون دیجیتالی، در پنج 
آینده در عرصه ی رسانه ها در کشور تحول  سال 

انقالبی خواهد آمد.
و  کابل  در  رادیو   62 و  تلویزیون   35 اکنون  هم 
5٤ تلویزیون و 160 رادیوی محلی در والیت های 
مصارف  دلیل  به  آنان  اما  دارند؛  فعالیت  کشور 
سراسر  در  نتوانسته اند  انالوگ،  سیستم  در  گزاف 
شدن  عملی  با  باشند.  داشته  نشرات  کشور 
رفع شده  فریکانس  دیجیتال، محدودیت  سیستم 
باال و هزینه ی  با کیفیت  تلویزیون ها می توانند  و 

کم تر نشرات سراسری داشته باشند.

کشور  مرکزی  بانک  رییس  دالوری،  نوراهلل 
می گوید، افتضاح کابل بانک که حدود 900 میلیون 
توسط  غیرقانونی  به صورت  آن  سرمایه ی  از  دالر 
سهام داران و مدیران آن گرفته شده بود، »حل شده 
است« و حدود 300 میلیون دالر از دارایی آن پس 

گرفته شده است.
او در مصاحبه ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت 
پس  بانک  کابل  دارایی های  از  میلیون   300 که 
گرفته شده است. عالوه بر این، دالوری گفت، به 
تا 600 میلیون دالر دارایی و مالکیت  ارزش 500 

طریق  از  و  است  شده  شناسایی  سهام داران  این 
دادگاه یا درخواست از کشورهای دیگر؛ مانند ایاالت 

متحده ی امریکا، مورد پی گرد قرار می گیرد.
نور اهلل دالوری گفت: »این قضیه دیگر یک معما 
نیست. کاری که باید می شد، انجام یافته است. ما و 
گیرندگان )این پول( مسئول هستیم. و کارهایی که 
تا حاال انجام نشده اند، به دادگاه ارجاع داده شده اند 
و حاال آن ها باید تصمیم بگیرند«. کابل بانک در 
سال 2010 پس از آن با بحران مواجه شد که ظاهراً 
سهام داران اصلی آن  ، به شمول برخی از وابستگان 

کرزی،  حامد  برادر  مانند  سیاسی،  ارشد  مقام های 
مبلغ بزرگی از سرمایه های آن را برداشته و اغلب 
اعتماد  بانکی  افتضاح  این  دادند.  انتقال  خارج  به 
و  افغانستان  مالی  سیستم  به  بین المللی  جامعه ی 
توانایی این کشور در نظارت بر صنعت بانک داری 
را تکان داد. 835 میلیون دالری که برای نجات این 
ناخالص  درآمد  درصد  پنج  معادل  شد،  داده  بانک 
داخلی افغانستان بود. اشرف غنی در روزهای اول 
کاری اش مبارزه با فساد را به عنوان بخش اساسی 
سیاست داخلی اش اعالم کرد.  او دو روز بعد از حلف 

وفاداری به عنوان رییس جمهور، دستور بازگشایی 
پرونده ی کابل بانک را صادر کرد. یک دادگاه ویژه 
مالی  افتضاح  این  مسئوالن  قضایی  پی گرد  برای 
ایجاد شده است. پس از سال 2001 که جنگ زیر 
رهبری ایاالت متحده امریکا علیه طالبان و القاعده 
شروع شد، اقتصاد افغانستان به دلیل سرازیر شدن 
پول های بین المللی توسعه یافت. اما بانک جهانی 
از  افغانستان  اقتصادی  برآورد کرده است که رشد 
1٤.٤ درصد در سال 2012، به 1.5 درصد در سال 

جاری کاهش می یابد. )دویچه وله(

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
کمبل،  جنرال  با  دیدار  در  ملی  وحدت  حکومت 
فرمانده   ناتو در کشور،  بر افزایش هماهنگی میان 
نیروهای امنیتی افغان و ناتو تأکید کرده است. دفتر 
رسانه های ریاست اجرایی دیروز با نشر خبرنامه  ای 
دفتر  در  چهارشنبه  روز  به  عبداهلل  کرد،  اعالم 
کارش با فرمانده   قوای ناتو در افغانستان مالقات 
کرد. بر اساس این خبرنامه، در این مالقات جنرال 
کمبل آخرین تحوالت نظامی امنیتی کشور را با 
داد.  قرار  نظر  تبادل  و  مورد بحث  اجرایی  رییس 

از  بعد  این خبرنامه آمده است، رییس اجرایی  در 
استماع گزارش امنیتی و آخرین تحوالت نظامی 
در کشور، بر همکاری و هماهنگی هرچه بیش تر 
میان نیروهای ناتو و قوای مسلح کشور تأکید کرد.

عبداهلل عبداهلل در دیدار قبلی خود با فرمانده   ناتو 
در کشور، خواستار تجهیز نیروهای امنیتی از سوی 
نیروهای  مجموع  حاضر  حال  در  بود.  شده  ناتو 
می رسد؛  هزار   350 از  بیش  به  کشور  امنیتی 
و  سنگین  سالح های  تجهیز،  کمبود  با  آنان  اما 

هواپیماهای جنگی مواجه  اند.

2
مجلس نمايندگان: 

مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی به دادستانی معرفی شوند
نمایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
که  کردند  اعالم  مجلس  این  دیروز  نشست  در 
مسئوالن کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
دادستانی  به  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
این  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  شوند.   معرفی 
اعضا  رسمی،  مکتوب  یک  در  که  گفت  مجلس 
به  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  و 

دادستانی معرفی شوند.
مجلس دیروز اعضای کمیسیون های انتخاباتی را 
والیتی،  شوراهای  نامزدان  اعتراض های  دلیل  به 
به درازا کشیدن انتخابات، تقلب در روند انتخابات 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  نحوه ی  و 
شوراهای والیتی فراخواند؛ اما صرف عبدالرحمان 

نشست  در  انتخابات  کمیسیون  معاون  هوتکی، 
استجوابیه حاضر شد.

مجلس  اعضای  جدی  واکنش  با  مسئله  این 
توافق  با  ابراهیمی  و سپس  مواجه شد  نمایندگان 
و  هوتکی  نمایندگان،  مجلس  اعضای  اکثریت 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  رییس 
از جلسه اخراج کرد. نمایندگان تصمیم گرفتند، تا 
به دلیل نافرمانی از قوانین، تمامی کمیشنران هردو 

کمیسیون را به دادستانی کل معرفی کنند.
دو  رییس  حضور  عدم  دالیل  که  گفت  ابراهیمی 
رییس  باید  را  نمایندگان  مجلس  در  کمیسیون 
جمهور پاسخ دهد. او افزود که این جا خانه ی ملت 
است و ما در مطابقت به قانون، رییسان و کمیشنران 

دو کمیسیون انتخاباتی را استجواب کردیم؛ اما آنان 
حضور نیافتند، این قطعاً نقض صریح قانون اساسی 
کشور است. ابراهیمی گفت، مردم در شرایط دشوار 
به  زیادی  تعداد   و  رفتند  رای  صندوق های  به پای 
همین دلیل جان و انگشتان شان را از دست دادند؛ 
ولی نتیجه ی این انتخابات دولت وحدت ملی بود که 
این خالف انتظار مردم بود. او به کمیسیون عدلی 
و قضایی مجلس هدایت داد، بر سر قانون تشکیل 
و صالحیت کمیسیون های انتخابات کار کند: »در 
مسئوالن  تا  شوند  وارد  الزم  تعدیالت  زمینه  این 
کمیسیون های انتخاباتی خودشان را مصئون مطلق 
احساس نکنند«. اما به دنبال این اعتراض ها، احمد 
یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 

دیروز در کابل گفت، مجلس نمایندگان صالحیت 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  مقام های  معرفی 
ندارد.  را  آنان  برکناری  درخواست  و  دادستانی 
کمیسیون مستقل انتخابات 9 عضو دارد که رییس، 
آن  اعضای   توسط  کمیسیون،  این  دبیر  و  معاون 
شرکت  حق  کمیسیون  اعضای  می شوند.  انتخاب 
در فعالیت های سیاسی، نظامی و اشتغال به وظایف 
این  اعضای  ندارند.  را  دیگر  غیردولتی  و  دولتی 
کمیسیون برای 6 سال انتخاب می شوند. بر اساس 
قانون، اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی نیز 
حق ندارند  در زمان وظیفه فعالیت های حزبی داشته 
انتخابات  باره ی  در  کمیسیون  این  تصمیم  باشند. 

نهایی و غیر قابل تغییر است.

امريکا:  افغانستان و پاکستان برای بهبود روابط  شان اقدام جدی کنند

ناتو سالح های سنگین در اختیار نیروهای پولیس قرار داد

شهرهای شش واليت کشور تا سه ماه آينده تحت پوشش شبکه ی ديجیتال قرار می گیرند

ريیس بانک مرکزی: قضیه ی کابل بانک حل شد

عبداهلل بر افزايش هماهنگی میان نیروهای امنیتی و ناتو تأکید کرد

حکومت جديد
 و چالش کهنه

حکومت وحدت ملی مسئله ی
 ناامنی را چگونه حل خواهد کرد؟

یکی  افغانستان  در  مسلحانه  یورش های  و  ترور  انتحار،  جنگ، 
از واقعیت های همیشگی در طول ده سال اخیر بوده است. این 
واقعیت متأسفانه روزبه روز در افغانستان بیش تر شده می رود. در 
حکومت رییس جمهور کرزی همواره این پدیده رو به افزایش بود 
و سال به سال میزان وقوع این رویدادها و قربانیان آن بیش تر 
از مهم ترین  یکی  این  نیز  ملی  در حکومت وحدت  اکنون  شد. 
تا  جدید،  حکومت  به کار  شروع  زمان  از  بود.  خواهد  چالش ها 
کنون بارها این پدیده در گوشه و کنار افغانستان اتفاق افتاده و 
هنوز هم رویدادهای انتحاری، جنگ و انفجار در صدر خبرهای 
سرویس های خبری رسانه ها می باشند. گوش و چشم رسانه ها 
امنیتی  رویداد های  دیدن  و  شنیدن  مورد  در  افغانستان  مردم  و 
کرخت شده و این گونه واقعات هرچند که سهم گین، مرگ بار و 
تکان دهنده باشند، ذهن و روح کرخت مردم افغانستان را بیدار 

نکرده و کسی به آن نمی اندیشد.
تهاجم های  و  جاده ای  کنار  ماین گذاری های  انتحاری،  حمالت 
مسلحانه ی غافل گیرانه، سه تاکتیک خطرناک طالبان می باشند. 
نیروهای  با  رو  در  رو  مقابله ی  توانایی  مخالفان  حاضر  حال  در 
امنیتی کشور را ندارند، اما انتحار و انفجار ابزارهای قدرت مندی 
در دست مخالفان مسلح اند که با اثرات گسترده و با هزینه ی 
گذاشته  اجرا  به  کشور  مختلف  بخش های  در  روز  هر  کمتر، 
این  از  دولت  مسلح  مخالفان  گسترده ی  استفاده ی  می شوند. 
تاکتیک، نشان گر این واقعیت است که به رغم تمامی پیش رفت ها 
در نیروهای امنیتی کشور، هنوز قدرت اطالعاتی و کشفی این 
برنامه های  تمامی  نمی توانند  نیروها  این  و  است  نیروها ضعیف 
دیگر  مشکل  سازند.  خنثا  هدف   به  رسیدن  از  پیش  را  دشمن 
با  بلند پایه ی حکومتی  این است که سیاست مداران و مقام های 
یافته های امنیت ملی در خصوص شبکه ها و عوامل تروریستی با 
مصلحت نگری های منطقه ای و قومی می نگرند. این نوع نگرش 
و برخورد با یافته های امنیت ملی در زمان حکومت رییس جمهور 
کرزی یک قاعده ی کلی بود و این امر بیش ترین آسیب را به 
تالش ها برای تأمین صلح و شکست تروریسم وارد کرد. همواره 
مأموران  سوی  از  که  تروریستی  و  انتحاری  خطرناک  عوامل 
از سوی رییس جمهور  از چندی  امنیت ملی گرفتار شده، پس 
رها  دوباره  دیگر  بهانه های  انواع  پیش واز مصالحه  یا  به  کرزی 
شده و آن ها بار دیگر جذب صفوف جنگی طالبان و تروریستان 
شدند. معلوم نیست که رییس جمهور غنی در این مورد چگونه 
برخورد خواهد کرد. آیا بر اساس قاعده ی رویه ی رییس جمهور 
کرزی عمل خواهد کرد یا نه، مصلحت های قومی و مصالحه را 
کنار می نهد و با یافته های امنیت ملی مسئوالنه برخورد می کند. 
این واقعیت بر هیچ کسی پوشیده نیست و ما بارها شاهد بوده ایم 
که مخالفان مسلح تمامی امکانات مورد نیازشان را از کشورهای 
برنامه های  تمامی  این جا  در  و  کابل می رسانند  به شهر  بیرونی 
خود را به دور از چشم دستگاه های اطالعاتی عملیاتی می سازند. 
اهمیت  به  بی توجهی  از  ناشی  امنیتی  نیروهای  در  ضعف  این 
اطالعات و نظارت بر عمل کرد مخالفان است که باعث می شود 
مقام  در  قرار گرفتن  به جای  موارد  بسیاری  در  امنیتی  نیروهای 
تهاجمی، حالت دفاعی به خود بگیرند. در حال حاضر که مخالفان 
انفجاری  و  انتحاری  از حمالت  به شکل گسترده  دولت  مسلح 
علیه دولت و مردم افغانستان استفاده می کنند، تقویت بخش های 
و  است  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  امنتیی  نیروهای  اطالعاتی 
توجه به این امر می تواند فرصت بیش تر برای نیروهای امنیتی 
در مواجهه با دشمن را فراهم آورد، تا آنان بتوانند جلو این گونه 

حمالت مخالفان مسلح را در کشور بگیرند.
با توجه به آینده ی نا معلوم و شرایط گذار کشور، تشدید ناامنی 
تأثیرات ناگواری را بر روح و روان مردم به جا خواهد گذاشت و 
خواهد  نگران  پیش  از  بیش  کشور  آینده ی  به  نسبت  را  مردم 
در  امنیتی  نیروهای  نا توانی  و  حمالت  این  تأثیرات  ساخت. 
جلوگیری از آن، نه تنها نگرانی های روحی و روانی را در میان 
مردم به وجود می آورد، بل که اثرات آن در زندگی روزمره و جریان 
زندگی عادی مردم نیز مشهود خواهد بود. در این شرایط مردم 
نمی توانند با خاطر آرام و آسوده و به دور از نگرانی های امنیتی به 
کارهای روزمره ی خود رسیدگی نموده و برنامه های بلند مدت را 
که باعث تقویت بنیه های اقتصادی و فرصت های شغلی در کشور 
باید رویه های  اجرا بگذارند. حکومت وحدت ملی  به  می گردند، 
اشتباه حکومت قبلی را در عرصه های جنگ و صلح کنار نهد و 

امنیت باثبات و پایدار را در کشور تأمین کند.
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خویش  علنی  جلسه ی  در  نمایندگان  مجلس  دیروز 
بررسی  مورد  را  انتخاباتی  کمیسیون های  کارکرد 
برای  را  کمیسیون  هردو  رییس  نیز  و  داد  قرار 
به مجلس حاضر  آن ها  بود که  فراخوانده  پاسخ دهی 
مسئوالن  کاری  نارسایی  نمایندگان  مجلس  نشدند. 
انتخابات  در  تقلب  علت  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  است  گفته  و  دانسته  آن  روند  شدن  طوالنی  و 
معرفی  دادستانی  به  باید  کمیسیون ها  این  مسئوالن 
به کمیسیون عدلی  نمایندگان  رییس مجلس  شوند. 
قانون  سر  بر  باید  که  داد  دستور  مجلس  قضایی  و 
تشکیل و صالحیت کمیسیون های انتخاباتی کار کند 
تا در آینده اعضا و مسئوالن کمیسیون های انتخابات 
خود را مصئون از پی گرد قانونی احساس نکنند. این 
گرفته  نمایندگان  مجلس  سوی  از  حالی  در  تصمیم 
پارلمانی  انتخابات  دیگر  سال  یک  تا  که  است  شده 
کاری  مدت  و  می گردد  برگزار  ولسوالی  شوراهای  و 
اعضای کمیسیون های انتخاتی به پایان نرسیده است. 
اگر در ساختار تشکیالتی و رهبری این کمیسیون ها 
تغییراتی به وجود نیاید، انتخابات پارلمانی و شوراهای 
رهبری  افراد  همین  توسط  نیز  آینده  سال  ولسوالی 
نمایندگان  مجلس  تصمیم  شدن  عملی  می شود. 
مبنی بر محاکمه ی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، 
می تواند با دشواری مواجه شود و حمایت های سیاسی 
باعث  انتخاتی  کمیسیون های  اعضای  از  پرده  پشت 
این  نگیرد.  عملی  جنبه ی  تصمیم  این  که  می شوند 
باشد  داشته  مسئله  این  در  ریشه  می تواند  واقعیت 
ختم  انتخاباتی  کمیسیون های  به پای  که  آن چه  که 
در  کمیسیون ها  این  اعضای  تنها  این که   و  می شود 
انتخابات گذشته دست داشته اند  تقلب و بحران های 
طوالنی  و  انتخابات  در  مشکالت  تمامی  ریشه ی  و 

کمیسیون های  نارسایی  و  ضعف  به  آن  شدن 
سیاسی  دخالت های  و  می گردد  مربوط  انتخاباتی 
مقامات بلند پایه ی حکومت قبلی در آن نادیده گرفته 
می شوند، یک تلقی واقع بینانه نیست. درست است که 
کمیسیون های انتخاباتی مسئولیت داشته اند که روند 
انتخابات را بی طرفانه و مسئوالنه مدیریت کنند و از 
بروز بحران و نارسایی ها در انتخابات جلوگیری کنند 
و در این زمینه باید پاسخ گو باشند؛ اما واقعیت مسلم 
این است که در بحران های انتخاباتی و طوالنی شدن 
سیاسی  و غرض های  اهداف  گذشته،  انتخابات  روند 
در  حلقه هایی  و  قبلی  حکومت  بلند پایه ی  مقام های 

تیم های انتخاباتی دخیل بوده اند.
شدن  منصوب  مرحله ی  از  دولتی  مقام های  دخالت 
تقلب های  تا  کمیسیون ها  این  تشکیل  در  افراد 
شدن  بی اعتبار  و  انتخابات  شدن  بحرانی  و  گسترده 
کمیسیون های انتخاباتی را نباید نادیده گرفت و آن چه 
کارکردی  و ضعف  تشکیل  روی  زیرکانه  به طور  که 
این کمیسیون ها از سوی حلقه ها و مقام های حکومت 
قبلی صورت گرفت، در بحران های انتخاباتی و ضعف 

این نهاد های انتخاباتی تأثیرگذار بوده است.
اگر مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد مسئول که 
می تواند کارکرد نهاد های اجرایی را بررسی کند و از 
را  انتخاباتی  تخطی های  باید  می کند،  حمایت  قانون 
و  نکند  انتخاباتی خالصه  کمیسیون های  اعضای  به 
تمامی عوامل و زمینه هایی که باعث شدند انتخابات 
کرده  شناسایی  را  نیابد  دست  مطلوب  نتیجه ی  به 
بر  نفوذ خویش  و  موقف سیاسی  از  که  را  و کسانی 
کمیسیون های انتخاباتی استفاده کرد و با استفاده از 
رویکرد فشار سیاسی و وعده و نوید ها برای آن عده از 
مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی که در تخطی های 

اگر مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد مسئول که می تواند کارکرد نهاد های اجرایی را بررسی 
کند و از قانون حمایت می کند، باید تخطی های انتخاباتی را به اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
خالصه نکند و تمامی عوامل و زمینه هایی که باعث شدند انتخابات به نتیجه ی مطلوب دست 
نیابد را شناسایی کرده و کسانی را که از موقف سیاسی و نفوذ خویش بر کمیسیون های انتخاباتی 
استفاده کرد و با استفاده از رویکرد فشار سیاسی و وعده و نوید ها برای آن عده از مسئوالن 
کمیسیون های انتخاباتی که در تخطی های انتخاباتی نقش داشته اند را شناسایی کرده و آن ها را 
برای یک دادخواهی ملی به دادگاه بکشانند. اگر مجلس نمایندگان و هر مرجع دیگر تخطی های 
انتخاباتی و ناکامی انتخابات را تنها به چند عضو بلند پایه ی کمیسون های انتخاباتی ختم کند، این 

کار روپوشی کاذبانه بر واقعیت بحران انتخابات ریاست جمهوری گذشته است.

آن ها  و  کرده  شناسایی  را  داشته اند  نقش  انتخاباتی 
اگر  بکشانند.  دادگاه  به  ملی  دادخواهی  برای یک  را 
تخطی های  دیگر  مرجع  هر  و  نمایندگان  مجلس 
عضو  چند  به  تنها  را  انتخابات  ناکامی  و  انتخاباتی 
بلند پایه ی کمیسون های انتخاباتی ختم کند، این کار 
ریاست  انتخابات  بحران  واقعیت  بر  کاذبانه  روپوشی 

جمهوری گذشته است.
هنوز به یاد داریم که تمامی تالش های ستاد انتخاباتی 
بر  مبنی  انتخابات  جریان  در  هم گرایی  و  اصالحات 
دادخواهی عادالنه و به محاکمه کشاندن مسئوالنی 
سازمان دهی  در  که  انتخاباتی  کمیسیون های  از 
و  ماند  بی نتیجه  بودند،  متهم  انتخاباتی  تقلب های 
سرنوشت انتخابات آن گونه  که مهندسی و طرح شده 
بود، به همان جهت سوق داده شد. کسانی که متهم 
به تقلب بودند و انتخابات را بی اعتبار ساختند، نه تنها 
و  تقدیر  با  بلکه  نشدند،  برکنار  مسئولیت های شان  از 

تجمید کارکرد ناشایست آن ها تقدیس شد. 
این واقعیت به ما می نمایاند که اگر اراده ی صادقانه و 
مصمم وجود دارد که دیگر با آرای مردم بازی نشود 
نشوند،  تکرار  گذشته  انتخابات های  نارسایی های  و 
انتخاباتی  تقلب های  به نحوی در  تمامی کسانی که 
و  انتخاباتی  نظام  و  شوند  محاکمه  داشته اند،  نقش 
کمیسیون های  رهبری  اعضای  گزینش  هنجارهای 
و  شو د  اصالح  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  انتخاباتی 
باید  نو  از  انتخاباتی  نهاد های  بعدی، اعضای  در گام 
و  لیاقت  بر  مبتنی  و  دموکراتیک  اصول  مبنای  بر 
زمینه هایی  تمامی  و  شوند  گزینش  افراد  شایستگی 
که انتخابات را به بحران می کشانند، از میان برداشته 

شوند.

من این روزها نگران زمستانم. البد فکر می کنید به دیگران چه که شما 
)من( نگران زمستان اید. حق با شماست. حضرت موالنا باری برای زمستان 
فرموده بود که »چوب است، بخاری است و یاران دل انگیز/ الندی پلِو فصِل 
زمستانم آرزوست«. حاال من هم بگویم به ما چه که موالنا چه آرزو داشته؟ 
نه نمی گویم. او تنها برای خود نگفته. بیش تر برای مردم افغانستان گفته 

است. از کجا فهمیدم که برای افغانستان گفته؟ از این جا:
دی شیخ با چراغ همی گشت ناق ناق
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند یافت می نشود، گشته ایم ما
گفت آن که یافت می نشود، آنم آرزوست

بلی من نگران زمستانم. زمستان های قبلی، همیشه  بهانه ای وجود داشت 
تا تجار عزیز ما، یک کمی سنگین تر روی گرده ی مردم سوار شوند. این 
بهانه ای خواهند یافت. خدا ارحم الراحمین است. برق از  زمستان هم حتماً 
همین حاال هفته ی چهار شب قطع می شود. چوب سوخت هم وقتی ما را 
می بیند، چنان قیافه می گیرد که گویا با تیل بزرگ شده، نه با آب و باران. 
صاحبان هردو، موتر زرهی دارند و خانه های مجهز که نوش جان شان باد. 
خالصه اگر از اراجیف بگذریم، من نگران زمستانم. زمستانی که مقدمه اش را 
بر کابل پهن کرده و شب های کابل، سرد شده است. این نگرانی من بود. من 
چون زمستان را پیش رو دارم، فکر می کنم هرکسی که در زمستان بخاری 
ترکی، زغال فراوان و چوب زیاد داشت، فارغ از نگرانی است؛ اما این گونه 
نیست. در افغانستان، همه به نحوی نگرانی دارند. مثاًل مجلس نمایند  گان 
دیروز هردو رییس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات 
انتخاباتی را به مجلس فراخوانده بود تا از آن ها در مورد جان فشانی های شان 
در طول این چند ماه، سواالتی بپرسند؛ اما هردو رییس محترم حاضر نشدند. 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  تمام  که  کرده  فیصله  مجلس  بعد 
کمیسیون شکایات انتخاباتی به دادستانی معرفی شوند و از آن ها در مورد 
انبوهی از تقلب و تزویر در انتخابات، تحقیق شود. هرچند که اعضا و رییسان 
این دو کمیسیون نازنین نه غم چوب سوخت دارند و نه از سرمای زمستان 
می ترسند، اما نگران این تصمیم مجلس نمایند  گان می باشند. ممکن است 
اصاًل هم نگران نباشند؛ چون فرصت دل جویی از دادستانی ها وجود دارد. 
همان طور که از اول انتخابات خیلی ها از رییس جمهور شدن اشرف غنی 
نگرانی داشتند و خیلی های دیگر از انتقال قدرت به عبداهلل، ممکن است 
البته که خیلی از نگرانی ها به جا اند.  خیلی از نگرانی های ما بی جا باشند. 
را  خودش  نگرانی های  هم  حاال  غنی،  اشرف  به دست  قدرت  افتادن  مثاًل 
برای بعضی ها دارد. این نگرانی ها با پرکردن اداره ی امور قبلی و ریاست دفتر 
قبلی از رفقای دوران کمپاینش، بیش تر و قوی تر هم شدند. گفتم که خیلی 
از نگرانی ها بی مورد اند. مثاًل آقای محمد اشرف غنی در آغازین روزهای 
حکومتش از نمایندگان پارلمان خواست که با وزیران مالقات شخصی نکنند 
و از نصب و عزل مقامات امنیتی دست بردارند. شاید همان  روزها این مسئله 
برای خیلی از وکال نگران کننده می آمد؛ اما حاال به حول و قوه ی خداوند 
این نگرانی رفع شده و وکال می توانند کما فی السابق در نصب و عزل برادران 
و خواهران نقش بازی کنند و بساط خویش را آماده کنند. به خصوص که 
انتخابات پارلمانی آینده نزدیک شده و بازار زد و بند مردمی گرم! مطمئنم 
اگر دولت پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، گوشه ای از کارکرد وکال برای 
موکلین شان را بررسی و آن را به خورد مردم بدهد، نگرانی وکال از همه 
بیش تر خواهد شد. این را از آن بابت گفتم که قریب به تمام وکال، روزها را 
با متولیان امور در وزارت خانه ها شب کرده و شب ها روی زد و بند ها حرف 
بیرون  را  اگر هر وزارت خانه   گزارش مراجعه و خواسته های وکال  گفته اند. 
بدهد، آن وقت معلوم می شود که هرکدام از این عالی جنابان، چقدر برای 

مردم کار کرده و چقدر برای خودشان! 
به مقام رفیع وکالت  نگرانی که زورمند و پول دار  این  این وجود، هنوز  با 
خواهد رسید، به قوت خودش باقیست. چرا؟ چون اصالحات توسط حکومتی 
در کمیسیون مستقل انتخابات وارد می شود که خود از دل منشای نگرانی ها 
)تقلب( بیرون آمده است. چه فرقی می کند اگر اعضای فعلی کمیسیون از 
وظیفه به دلیل سستی در انجام وظیفه سبک دوش شوند و دیگران در مایه ی 
اصالحات  به  می توان  زمانی  تنها  مقرر شو ند؟  فعلی سرجای شان  اعضای 
در کمیسیون و نتیجه ی انتخابات امیدوار بود که مکانیزم ها دقیق شوند و 
شناس نامه  ی الکترونیک توزیع! این که چرا تا هنوز مردم دارای شناس نامه ی 
الکترونیک نشده، خودش جای نگرانی دارد. شاید پشت این معطل کاری ها، 
وکالی نگرانی وجود دارند که خیر خویش را در توزیع این دست شناس نامه 
نمی بینند. وکالیی که خیر آن ها خیر مقامات باالرتبه ی دولتی نیز می باشد. 
این را از آن بابت گفتم که در اقتصاد یک اصل است به نام مبادله و گفته 
می شود که در مبادله هردو طرف نفع می برند. شاید این اصل، کاربردی ترین 
اصلی  است که بساط معامله گری را میان قوای سه گانه ی افغانستان گرم 
می کند. البته باید بگویم که مردم نیز در این داللی ها شریک اند. اگر مردم 
دانسته زندگی می کنند که من بی جا گفته ام و اگر زندگی بر اساس اصل 

»توکل به خدا« است، که معلوم است کار ما هم چندان جور نیست.

خبرنگار ناراضی

نگرانی

هادی دریابی
در شکست انتخابات حلقه های ديگری
 هم سهم داشتند؛ روپوش کاذب نسازيم

ریشب حیدری
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روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان؛ 
دیروز و امروز
Rusia Beyond The Headline :منبع

Nick Allen :نویسنده
بخش سوم و پایانیبرگردان: حمید مهدوی

ساخته  دوران  آن  در  که  نیستند  چیزهایی  تنها  زیربناها، 
بریدمن  یک  ستولتز،  گابی  استفاده اند.  قابل  هنوز  و  شده اند 
ایاالت متحده که در سال 2009 یک جوغه ی  پیشین ارتش 
می کرد،  فرماندهی  خوست  شرقی  والیت  در  را  پیاده نظام 
یادآوری می کند: »مواضع )جنگی  ( ای که تقریبا 30 سال قبل 
در این نقطه ساخته شده اند، هنوز هفته ی دوبار علیه نیروهای 
خود ما و کاروان های ارتش افغانستان که از آن جا می گذرند، 
استفاده می شوند«. وی گفت که این مواضع جنگی، که علیه 
وسایل  زنگ زده ی  بقایای  با  همراه  شدند،  استفاده  شوروی ها 
نقلیه »به من فهماندند که آن ها این کار را برای مدت طوالنی 

انجام می داده اند«. 
توسط  دیگر  بار  مقاومت  از  بزرگی  بخش  خوست،  والیت  در 
در  علیه شوروی ها  کلیدی جنگ  فرمانده  حقانی،  جالل الدین 
دهه ی 1980 و پسرش سراج الدین، رهبری می شد. این متحد 
در  سپتامبر  یازدهم  حمالت  از  قبل  متحده،  ایاالت  پیشین 
حکومت طالبان خدمت می کرد. زمانی که عملیات به رهبری 
امریکا در ماه اکتوبر 2001 در افغانستان آغاز شد، او نیروهای 

طالبان را رهبری می کرد. 
سابق  برادران  علیه  جنگ  به  او  کردن  وادار  به  امریکا  امید 
به  در جریان سفری  تبدیل شد.  یأس  به  به سرعت  طالبانش، 
پاکستان در سال 2001، از حقانی نقل و قول شده بود که  »ما به 
کوه ها عقب نشینی خواهیم کرد و جنگ چریکی طوالنی مدتی 
را »علیه امریکا« آغاز خواهیم کرد تا سرزمین مان را از وجود 
کافران پاک کرده و کشورمان را آزاد کنیم و همان کاری را 

انجام دهیم که علیه شوروی ها انجام دادیم«.
نبرد دوره ای

از مشکالتی  زیادی  تعداد  با  بین المللی  نیروهای  به طور کلی، 
مواجه شدند که نیروهای شوروی با آن مواجه بودند، از جمله 
بدون  افغانستان،  عادی  مردم  به  شدن  نزدیک  چگونگی 
از  قبل  کانادایی،  کاپیتان  یک  آسیب پذیری ها.  زیاد  افزایش 
پایان  در سال 2010  به عملیات های جنگی  این که کشورش 
دهد، در والیت قندهار گفت: »برای حفاظت از جان افراد، ما 
آن ها را در یک وسیله ی نقلیه ی زرهی 20 تنی قرار می دهیم، 
اما  کرد؛  خواهد  محافظت  انفجار  برابر  در  شما  از  که  چیزی 
صحبت  مردم  با  مستقیم  شکل  به  نتوانید  می شود  باعث 
عینک های  ضدگلوله،  جاکت های  ایمینی،  کاله  »و  کنید«. 
گوش های مان  به  که  سیم هایی  و  دندان  حفاظ  بالیستیک، 
وصل اند، همه ی این لوازم، باعث می شوند تا شبیه سپاهیان 
کشتی فضایی و یک جهان دورتر از کسانی باشیم که با آن ها 

صحبت می کنیم«. 
آرتیوم بروویک، سرباز شوروی سابق و روزنامه نگار، در کتاب 
یک  مورد  در  می خواهید  »اگر  نوشت:  خود  پنهان«  »جنگ 
بیاموزید، به سیاحان کارآموزده ی خود  کشور بیگانه چیزی را 
بگویید در آن کشور محو شوند. اما در افغانستان ما حتا قادر 
به انجام این کار هم نشدیم«. »در جریان نه سال جنگ، ما 
پیوسته با شیشه ی هشت سانتی متری ضدگلوله از این کشور 
وسایل  درون  از  و  آن  طریق  از  که  شیشه ای  می شدیم،  دور 

نقلیه ی زرهی مان به ترس خیره می شدیم«.
اواسط دهه ی 1980  سرگیی، خلبان روسی هلی کوپتر  که در 
به عنوان خلبان نظامی در افغانستان خدمت می کرد، دو دهه 
بعد برگشت تا کمک های انسان دوستانه ی سازمان ملل متحد 
را پرواز دهد. سرگیی گفت: »وقتی در سال 1987 افغانستان 
دوباره  را  این جا  و  برگردم  روزی  می خواستم  کردیم،  ترک  را 
گفت:  وی  است«.  شده  درست  چه  آن  از  که  ببینم  ببینم، 
این که در گذشته  »مردم در مزار شریف، بدون در نظرداشت 
چه اتفاقی افتاده، به من واکنش خوبی نشان دادند– آن ها به 
روس ها گوش فرامی دهند و حتا آن ها را برای صرف شام به 

خانه های شان دعوت می کنند«. 
اما  اگر شهرها متمدن و مهمان نواز شده بودند، حومه های شهر 
او به خاطر دارد. »این جا هیچ  بودند که  اندازه عقیم  به همان 
چیزی تغییر نکرده است. همان کوه ها، همان گرمی و حرارت 
آن ها  و  هستند  هم  هنوز  بودند،  که  خاکی  و  گرد  همان  و 

)روستانشنیان( هنوز می جنگند«.
اتحاد جماهیر شوروی سابق دوباره کم کم می درخشد

اتحاد  نشانه های  و  عالیم  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
افغانستان،  در  گذشته  دهه ی  یک  در  سابق  شوروی  جماهیر 
گرجی  نیروهای  شده اند.  رونما  غیرمنتظره،  اشکال  به  اغلب 
و آذری در جمع نیروهای آیساف، مانند هفت جمهوری دیگر 
ازبک ها،  مقابل،  جهت  در  کرده اند.  خدمت  سابق،  شوروی 
تاجیک ها و چچینی ها برای طالبان جنگیده اند و با سالح های 
نیز  افغانستان  حکومت  نیروهای  که  شوروی–روسیه   ساخت 
پایگاه های کالن  در  اند.  استفاده می کنند، مسلح  آن  از  هنوز 
و  ماساژ  سالون های  سلمانی ها،  مغازه ها،  مستخدمین  آیساف، 
که  اند  قرغیزستانی  روسی زبان  شهروندان  عمدتا  فروشگاه ها 
در بیشکک استخدام شده اند. هم چنین، در دروازه های خروجی 
فروشگاه ها، اغلب میزهایی با پوشش متعلقات ارتش شوروی و 

سوغاتی های با تصویر لنین، مدال ها و اسکناس روبل قدیمی 
وجود دارند.

در  که  هلمند،  دروالیت  استونیایی  گروه  پیشین  فرمانده  یک 
در  شوروی  چترباز  سرباز  عنوان  به   1987–1986 سال های 
قندهار جنگیده بود و دو دهه بعد با ناتو به افغانستان برگشت، 
گفت: »پس از خدمت در افغانستان در جریان جنگ شوروی، 
از  »پس  نوشت:  افسر  این  ماند«.  باقی  سال ها  آن  کابوس 
خوب  یک حس  به  نوعی  به  همه چیز  افغانستان،  به  برگشت 
اما  می شوند؛  شبح زده  رویاها  از  برخی  اکنون،  شده اند.  تبدیل 

به صورت عموم، روحم در صلح و آرامش است«.
در جست وجوی عساکر گم شده

زیادی  تعداد  هم چنین   1989–1979 سال های  جنگ  میراث 
از افراد در جمهوری های شوروی سابق، به شمول خانواده های 

عساکر شوروی، را شبح زده می سازد. 
پرسونل   26٤ جست وجوی  مأموریت  به  هم چنان  روسیه 
آن ها  اکثریت  که  می رود  احتمال  می دهد.  ادامه  نظامی اش 
مرده باشند؛ اما ممکن است تعداد انگشت شماری زنده باشند 
ترک  را  شوروی  ارتش  یا  افتاده  زندان ها  به  که  زمانی  از  و 
کرده اند، ممکن است در افغانستان ماندگار و با مردم افغانستان 

هم سان شده باشند.
برخی ها  شده اند.  مشاهده  آن  مورد  چندین  اخیر  سال های  در 
 Local( سرانجام به کمک کمیته ی سابقه داران جنگی محلی
حمایت  مورد  نهاد   ،)War Veterans Committee
کشورشان  به  می کند،  رهبری  را  مأموریت  این  که  دولت 
عفو  ارتش  فراریان  برای   1990 سال  در  )مسکو  برگشتند. 
داوطلبانه  کامال  کشور  به  بازگشت  و  کرد  اعالن  عمومی 
است(. دیگران، که بخش بزرگ زندگی بزرگ سالی شان را در 
زبان های  بودند،  گذاشته  ریش  بودند،  کرده  سپری  افغانستان 
بودند،  شده  خانواده  صاحب  و  بودند  آموخته  را  پشتو  و  دری 
احساس کردند که افغانستان به کشور شان تبدیل شده است. 
زنده ی  یا  مرده  ردیابی  مأموریت  آن،  نظرداشت  در  بدون  اما 

دیگران ادامه دارد. 
الکساندر الورینتیف، معاون کمیته ی سابقه داران جنگی محلی  
اطاعت  خود  کشوری  فرمان های  از  که  »عسکری  می گوید: 
زمان  از  که  الورینتیف  شود«.  فراموش  نباید  است،  کرده 
افغانستان  از  بار  این نهاد در سال 2009، نوزده  پیوستنش به 
دیدار کرده است، از استقبال مردم در سراسر کشور نیز متأثر 
شده است. »یکی از بزرگ ترین شگفتی ها از زمان آغاز کارم 
آن هایی  به شمول  افغان ها،  دوستانه ی  نگرش  افغانستان،  در 
که جنگیده بودند و عزیزان شان را از دست داده بودند، نسبت 
به شوروی سابق است. ما همیشه دیدگاه های مان را در مورد 
این که جنگ برای هردو طرف یک تراژیدی است، به اشتراک 
بوده  شوروی  یا  افغان  مادر،  که  نمی کند  فرقی  گذاشته ایم. 

باشد، پسری کشته شده بود«. 
سرمایه گذاری شوروی مورد استقبال قرار گرفت

به جز نیروهای ایاالت متحده ی امریکا که تا اواخر سال 2016 
در افغانستان خواهند ماند، تمام نیروهای خارجی تا اواخر ماه 
افغانستان  در  جنگی شان  مأموریت  به  جاری  سال  د سامبر 
در  را  مربیان شان  از کشورها،  زیادی  تعداد  داد.  پایان خواهند 
افغانستان خواهند گذاشت تا نیروهای امنیتی نوپای افغانستان 
بار هزینه ی  این کشورها  مالیات دهندگان  را حمایت کرده و 
را  افغانستان   نیروهای  حفظ  برای  دالری،  میلیارد   ٤ ساالنه 

بردوش خواهند کشید. 
اما در حالی که رهبرانی چون تونی بلیر، زمانی اطمینان داده 
بود که کشورهای شان برای »یک نسل« و به منظور بازسازی 
افغانستان در این کشور خواهند ماند، خروج از افغانستان برای 
بسیاری از افغان ها جای تعجب ندارد. تاریخ اغلب نشان داده 
است که هیچ کسی برای مدت طوالنی در یک کشور نخواهد 

ماند.
از  نظر  صرف  خارجی،  ارتش  سودمندی  بسیاری ها،  برای 
آن ها  که  می شود  اندازه گیری  مادی ای  کمک های  میزان 
بیاورند. یک  به دست  را  آن  ارتش خارجی  از حضور  می توانند 
غربی  والیت  در  که  متحده  ایاالت  ویژه ی  نیروهای  مأمور 
آن ها  که  شنید  محل  مردم  از  وقتی  می کرد،  خدمت  هرات 
اساسی  محصوالت  و  بیش تر  برنج  دادن  به خاطر  را  روس ها 
بود. وی گفت: »من گفتم،  ترجیح می دهند، شگفت زده شده 
این  اما  بلی،  گفتند،  آن ها  و  نمی کشتند؟«   را  شما  آن ها  »اما 
به  آن ها  آن ها مخالفت می کردید.  با  بود که شما  در صورتی 
را  افغانستان  زودتر  امریکایی ها  داشتند  انتظار  که  گفتند  من 
ترک کنند و سپس کشورهای دیگری، روسیه یا شاید بریتانیا، 

بیایند«. 
و  کمک  از  ناشی  بادآورده ی  ثروت  که  حالی  در  اکنون، 
مشتاق  مسکو  و  است  رسیده  فرجامش  به  غربی  قراردادهای 
حامد  به شمول  افغان ها،  از  بسیاری  است،  صحنه  به  آمدن 
از  عالقه  روی  از  افغانستان،  پیشین  جمهور  رییس  کرزی، 

حمایت مالی و مادی شوروی ها یادآوری می کنند. 

گفت:  پست  واشنگتن  با  مارچش  ماه  مصاحبه ی  در  کرزی 
در  رسید«. »آن ها  به مصرف  در جای درست  »پول شوروی 
مصرف پول شان کارآمد بودند و این کار را از طریق حکومت 

افغانستان انجام می دادند«. 
در  روسیه  به  کریمه  الحاق  به  کرزی  سریع  اذعان  هم چنین  
همان ماه نیز شایان ذکر است. این در حالی بود که بسیاری 
گفته های  این  می کردند.  محکوم  را  آن  جهان  کشورهای  از 
کرزی با خراب شدن روابط او با باراک اوباما و ایاالت متحده 
مصادف بود. پیام فراق کرزی به رهبری ایاالت متحده، یکی 
از »خشم های شدید« او بود و دلیل آن بیش تر تلفات هزاران 
ایاالت  عملیات های  نتیجه ی  در  افغان  ملکی  افراد  از  تن 

متحده و نیروهای بین المللی بود. 
ممکن  روسیه  بیش تر  کمک های  چشم انداز  هرچند 
برداشت های بیش از حد خوش بینانه نسبت به دوران شوروی 
را در پی داشته باشد، الورینتیف از کمیته ی سابقه داران جنگی 
محلی می گوید که صدها بحثی را که او در سراسر کشور دایر 

کرده است، چیز بیش تری را به او می گوید.
مخاطبان او اغلب گفتند که شوروی ها بدون این که به عزت 
افغان ها توهین کنند، آن ها را برابر می پنداشتند. وی با اشاره به 
رسوایی های بی شمار فساد، اضافه کرد: »هم چنین، آن ها واقعا 
می خواستند زندگی افغان ها را بهتر سازند، آن ها به کودکان و 
بزرگ ساالن سواد آموختند، مراقبت های بهداشتی ارائه دادند، 

شرکت ها ساختند تا کار واقعی انجام دهند«. 
پس حاال چه؟

خروج  با  این که  بر  مبنی  مطمئنی  پیش فرض های  از  به جز 
شد،  خواهد  خراب تر  امنیتی  وضع  بین المللی  نیروهای 
کارشناسان با در جات مختلفی از اطمینان، به سختی تحوالت 
جمهور  رییس  غنی،  اشرف  می کنند.  پیش بینی  را  آینده  در 
سیاست  زمینه ی  در  اقداماتش  اولین  در  افغانستان،  جدید 
را  متحده  ایاالت  با  امنیتی  دوجانبه ی  موافقت نامه ی  خارجی، 
امضا کرد، موافقت نامه ای که اجازه می دهد تا تعداد اندکی از 
نیروهای ایاالت متحده تا سال 2016 در افغانستان بمانند. اما 
بانک جهانی در روسیه کار کرده است،  با  غنی که پنج سال 
خواهد  استقبال  از کشورش  روسیه  بیش تر  حمایت  از  مطمئنا 
واقع گرایانه  سیاست  این  که  می گویند  کارشناسان  اما  کرد. 
ایاالت  و  روسیه  با  ائتالف  روز، شامل  ائتالف  که  بود  خواهد 

متحده  خواهد بود. 
به  روسیه  باالی  امنیتی سطح  به کمک های  اشاره  با  اسمیت  
زیاد  »احتمال  گفت:  افغانستان   مرکزی  آسیای  همسایه های 
افغانستان  برای  درازمدت  متحد  یک  روسیه  که  دارد  وجود 
مانند  تروریستی،  گروه های  فعالیت  زمینه ی  »اگر  باشد«. 
باشد،  بیش تر  افغانستان  در  ازبکستان،  اسالمی  جنبش 
چالش های امنیتی آن ها افزایش خواهند یافت«. »این مسئله 
و  روسیه  مشترک  منافع  به  را  افغانستان  در  ثبات  هم چنین 

ایاالت متحده تبدیل می کند«. 
از دانشگاه  هاروارد، هنگام صحبت کردن در مورد  گورنبرگ، 
شکاف ها  کاهش  زمینه ی  در  بتواند  افغانستان  این که  احتمال 
که  می کنم  فکر  »من  گفت:  کند،  کمکی  متحده  ایاالت  با 
برای همکاری و منافع مشترک قطعا زمینه وجود دارد«. » با 
ایاالت  »با  روابط کلی  در  تنش ها  فکر می کنم که  این حال، 

متحده« این همکاری را از پیشرفت باز خواهد داشت«. 
و  غرب  اشتباهات  از  که  درس هایی  از  استفاده  با  روسیه 
است  ممکن  است،  آموخته  شوروی  جماهیر  اتحاد  اشتباهات 
به  را  افغانستان  به  دولت سازی  کمک های  جاده ی  دیگر  بار 
تنهایی بپیماید. گورنبرگ، نتیجه گیری کرد که »فکر نمی کنم 
یک حس بدهکار بودن »به افغان ها« وجود داشته باشد«. اما  
در  و  کشور   این  مورد  در  چیزی  دانستن  است حس  »ممکن 
با  مقایسه  در  تأثیرگذاری،  در  بیش تر  توانایی  داشتن  نتیجه ی 

ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی، وجود داشته باشد«.
نیز  اما حتا دانش فنی روسیه که به سختی حاصل شده است 
انتقال،  و  پرتحول  کشور  این  در  واقعا  که  چیزی  ایجاد  برای 
دوام بیاورد، کافی نخواهد بود. افغان ها  در حالی که سپاس گزار 
ثروت های بادآورده ی مادی مداخالت خارجی اند، هنوز دوست 
دارند به یک ضرب المثل قدیمی استناد کنند: »شما نمی توانید 

یک افغان را بخرید، فقط می توانید او را اجاره بگیرید«. 
یک کاپیتان ارتش دنمارک، که به زبان پشتو و روابط قبیله ای 
اند،  فرصت طلب  »آن ها  گفت:  هلمند  در  است،  دیده  آموزش 
آن ها این گونه بزرگ می شوند تا زنده بمانند«. »شما می دانید 
که آن ها همکاری می کنند؛ زیرا این قابل دوام است؛ اما اگر 

چیزی بهتر بیابند، تغییر خواهند کرد«. 
شمال غربی  والیت  در  نارویژی  نیروهای  ترجمان  محمد، 
ناتو،  با  مقایسه  »در  گفت:  ترکمنستان   نزدیک  در  فاریاب، 
زیادی  شکر  و  نمک  روغن،  گوگرد،  چای،  غذا،  روس ها 
آوردند و با این همه، آن ها نتوانستند مردم را راضی کنند و از 
آوردن  به دست  می کنم  »فکر  شدند«.  رانده  بیرون  افغانستان 

دل مردم افغانستان امکان ندارد«.

سرشت نامه های
آقای خیالباف 

خدا شاهد است که پس از روزها، ماه و حتا سال ها، اکنون جرئت این را پیدا کردم که 
تمام سرنوشت غم انگیز و زهرناک زندگی ام را همچون عقده ی کشنده و خطرناک، 
من  مخاطب  بگویم،  صراحتًا  نباشد  الزم  می کنم  فکر  کنم.  تف  کاغذ  روی  اکنون 
باشد و در  این طور  این سرزمین است؛ شاید  از میان هزاران و میلیون ها آدم  کسی 
آخر  دقایق  در  که  اکنون  و  من اید  مخاطب  که  هستید  شما  تنها  این  دیگر،  معنای 
زندگی ام- همچون خود شما- قرار دارم، احساس می کنم جرئت این را پیدا کرده ام 
که بنویسم، آن چه را که در درونم تلنبار شده و حجم بزرگ آن، همچون سیلی یک 
کابوس، بر وحشت این دنیایم می افزاید و از مِن کم سن و سال، یک سیمای آشفته، 

مرده و فرتوت  ترسیم می کند. 
عکسی را که روی نامه ام چسپانده ام، کل داستان زندگی ام است: انسان تنها، افسرده و 
بی میل به همه چیز و در عین حال، انسانی که کوله باری بزرگ از آرزوها، امیدواری ها 
را  مرگش  ثانیه های  تنهاترین کس،  بسان  و  دریافته  مرده  را  بی پروایش  خیاالت  و 
این تصویر مغموم و آشفته و بی رمق، کدام زمان و در  اما نمی دانی که  می شمارد. 
چه شرایطی رسم شد: این نقاشی را سال پار، درون یک چهاردیواری رسم کردم که 
خواهر کوچکم- دختر ظاهراً عصیانگر خودت- با نهایت دقت و هوشیاری و تیزهوشی 
ذاتی اش، راز آن را برمال کرد و من که شرمیده بودم، صدها بهانه و توجیه سست و 
احمقانه را پیش کشیدم برای این که گفته باشم، این تنها انسان منتظر به مرگ، نه 
من، بلکه آن انسان از حال رفته ی ذهن و تصورات من است که حاصل یک عمر 
زهرکامی و نومیدی است. ولی هرگز نخواستم چشم شما به آن بیفتد، برای این که 
فکر کردم و تا این لحظه فکر می کنم این تصویر شکسته و بی رمق، حتا پس از مرگم، 

گمنام باقی بماند. 
شاید الزم به عذرخواهی نباشد که بگویم چرا از ضمیر »شما« استفاده می کنم، در 
حالی که واژه به واژه ی مسایلی که پیش آمدند و حرف هایی که گفته خواهند شد، 
اندکی از حال و وضعم آگاه بودید، شاید حق  طرف شماست. در این جا و اگر واقعًا 
یک  همین  می کنم  فکر  این،  وجود  با  می کنم!  خطاب تان  این گونه  چطور  می دادید 
اشاره ی کوچک و مختصر کافی باشد که بگویم، با وجودی که سال ها از کودکی ام 
گذشته و اکنون- هردو- ثانیه های مرگ مان را می شماریم، باز هم یک نوع ترس و 
وحشت و اضطراب، درونم می پیچد و وقتی تصویر شما جلو دیدم  لنگر می اندازد، با 
ترس و لرز تمام و انگار همچون مجرمی به ناحق، روی چوبه ی دار ایستاده و نگاه 

خیره و نومیدش، در انتظار کوچک ترین شفقت است. 
به دوری دو قطب زمین، میان  تفاوتی  اما هنوز  پا به مرگ رسیده ایم؛  گفتم! هردو 
من و تو فاصله باقی  است: تو هنوز همان آدم بی پروا، خودخواه، مقتدر، ترسناک و 
بی عاطفه هستی که سعی می کنی در مقابل مرگ، امیدوارانه مقاومت کنی، در حالی 
که من،... من جلو مرگ زانو زده ام و پس از روزها و سال ها، اکنون از حصار تمامی آن 
ترس و لرزها و نگرانی ها گذشته و مصمم شده ام که انگیزه ی اشتیاق به مرگ را در 
خودم بیدار کنم و بخواهم که زندگی ام را پایان بخشم. البته که با کمال میل این کار 
را می  کنم؛ چون احساس می کنم من و هیچ چیِز من متعلق به این دنیا نیست. دنیایی 
که برای من، سراسر سراب نومیدی، زحمت، رنج و ترس و استیصال بود که در آن، 
هیچ آزادی ای جز سرخم کردن، جز ترسیدن، جز عقده و شکایت ها و ناخوشی های 
فروخورده، در خودم نداشتم؛ در حالی که تو همه چیز داشتی: غضب، قهر، زور، هیبت و 
غرور، خودخواهی و خصلتی که تو را وا می داشت تا طرف را در حد مرگ تحقیر کنی. 
تفاوت دیگری هم بین ماست. تو از نفس افتاده ای و تکلیف نفس تنگی ات، روز یکبار 
تو را تا لبه ی مرگ می کشاند؛ اما تو باز همان موجودی هستی که با تمام عجز و 
درماندگی اش، امیدی دارد که من ندارم. تو خیلی بیش تر از گذشته، زاهد، معتقد و 
از  به درستی می توانم بفهمم، وحشت مرگ و تصور زندگی پس  دعاخوان هستی و 
آن، همچون یقین کامل، به تو وعده ی بهشت و زندگی آرامی می دهد؛ در حالی که 
موضوع من کاماًل فرق می کند. ظاهر من، انسان عمیقًا بی باور به خدا، ایمان و مذهب 
است؛ اما باطنم- آن چه خودم از خودم می دانم- چیز دیگری است. احساس می کنم 
هنوز هم یک ذره اعتقاد و ایمان در وجودم دارم و نمی توانم اعتراف کنم که کاماًل 
بی باورم. آن چه در من است، آن چه ایمان و باورم را به سویش جلب می کند، حضور 
همیشگی یک ایده ی متعالی سرشار از عشق است که برخالف خدای شما، نه قهار و 
جبار است و نه وعده ی بهشت می دهد. آن چه است، همچون وجود نامرئی است که 

به من وعده می دهد، حساب آدم بدها، از آدم خوب ها جداست. 
بگذریم و بگذاریم تا کلمات و جمله هایی که از خشت سرگذشت و تاریخ زندگی ما 
ساخته شده، دیواری از حقایق و گوشه و کنارهای زندگی ما را بنا کند تا باشد که در 
لحظه های مرگ، خود را خالی احساس کنم. و احیانًا اگر کسی از میان هزاران کس، 
برای فردایی خواست حقیقت ماجرا را دریابد، به روح کسی که حقیقت را گفته است، 
درود بفرستد و به روح کسی که این زهر را به انسانی خورانده است، نفرین. البته که 
با کلمه ی بخشش، زیباتر است؛ ولی بگذریم و در حال حاضر، هیچ چیزی  زندگی 
نمی توانم در باره ی آن بگویم و صبر می کنم، آیا می توانم با تالش تمام، در پایان این 

شکایت، چیزی از کلمه ی بخشش بیاورم؟
ادامه دارد...
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در يافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

يادداشت:  تنها يادداشت روز ديدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت ساير نوشته ها به نويسندگان آن بر می گردد.

پنج شنبه15 عقرب، 1393سال سوم شماره 702  

فقر ادبیات کودک در افغانستان

شاعر  یگانه،  حیدر  کارنامه ی  از  لندن  مقیم  افغان های  از سوی جمعی  پیش  روز  چند  همین 
مقاله خوانده  این محفل متفاوت شعر و  نیکوداشت صورت گرفت. در  افغان  و داستان نویس 
شد و رباب هم چاشنی گردید. یگانه و کارنامه ی او بسیاری از اشتراک کنندگان را واداشت 
تا ناگهانی به یاد ادبیات کودک بیفتند و به چیزی بیندیشند که سال هاست همه در افغانستان 

آن  را از یاد برده اند.
یگانه چهل سال پیش نوشتن برای کودکان را آغاز کرده و چندین کتاب قصه برای کودکان 
دارد. قصه هایش همه ساده و کودک فهم اند. او وقتی برای کودکان می نویسد، کودک می شود؛ 
اما وقتی برای بزرگ ساالن شعر می گوید، بزرگ می شود. او در هردو صورتش یگانه است. اما 
در این نوشته قرار نیست برای اشعار یا داستان های او نظری نوشته شود یا نقدی تحویل داده 
شود. در این نوشته، محفل بهانه و عقده گشایی در باب ادبیات کودک در افغانستان است و 

حسرت فرصت های از دست رفته است.
جای خالی بزک چینی

عقده از پرسشی می ترکد: ما ادبیات کودک در افغانستان داریم؟ جواب فوریست: بلی داشتیم، 
اما حاال نداریم.

قصه ی بزک چینی به یاد می آید که چیزی بیش تر از سی سال پیش در صنف چهارم خوانده 
بودیم.

»بزک چینی دو شاخ داشت باالی بینی... که خورده انگک من، که خورده بنگک من، که خورده 
کلوله سنگک من... که میدان جنگ داره، که تیر و تفنگ داره...«

این قصه را همه ی کودکان دوست داشتند. دوست داشتند بارها بشنوند و با آن به خواب بروند. 
پدرها و مادرها هم آن را از برداشتند و اکثرا برای کودکان شان قصه می کردند. وقتی شبانه پدرم 
این قصه را برایم می گفت، من با شوق فراوانی به آن گوش می دادم و بعد در ذهن خود آن را 
پرورش می دادم و با بقیه  ماجراهایی که خودم می ساختم، به خواب می رفتم. فکر می کردم برای 
کودکان همین یک قصه وجود دارد. قصه ی دیگری نه من شنیدم و نه پدرم شنیده بود، یا در 

جایی خوانده بود تا برایم تعریف کند.
می گویند قصه ها ذهن و تخیل کودکان را رشد می دهند و آن ها را وا می دارند تا به جهانی 
غیر از ماحول خود بیندیشند. شاید هم یگانه و چندین داستان نویس مطرح کشور ما محصول 
همان عصری باشند که پدرها و مادرها قصه می گفتند و آن ها انگیزه ی فکر کردن و یاد گرفتن 

می یافتند.
تعلیم  امکانات و شرایط  برای کودکان، جهانی خاصی شکل گرفته، جهانی که شامل  امروز 
و تربیه ی خوب و حتا عالی و شامل توجه به سالمتی و تغذیه و بهداشت آن هاست. هرچند 
کودکان کشورهای مختلف از نعمت های این جهان خاص به اندازه ی برابر برخوردار نیستند، اما 

با آن هم در سخت ترین شرایط ملت ها به آن فکر کرده اند.
امروز فقط با نوشتن »ادبیات کودک« به زبان انگلیسی یا زبان رایج دیگری، با یک کلیک در 
موتورهای جست وجوی انترنت، می توان به صدها هزار قصه و مطلب رسید که این خود، گواه 

این است که در کشورهای زیادی به ادبیات کودک به خوبی پرداخته شده است.
دنیای کودک در سی سال جنگ افغانستان آسیب های فراوانی دیده و در افغانستان وضعیت 
ادبیات کودک حتا از مرز بحران هم عبور کرده و حاال در پهلوی دیگر کمبودی ها و سختی ها، 
به فقر مبدل شده است. امروز در افغانستان حتا قصه ی بزک چینی را شاید کمتر کسی به یاد 
داشته باشد. آن پدری که قصه ی بزک چینی را در سینه داشت، نیست و آن فرزندی که بارها 
با آن قصه به خواب رفته بود، ممکن است از آن قصه فقط گرگ آن را به یاد داشته باشد و آن 
نظامی که به ادبیات کودک فکر کرده بود و قصه ی بزک چینی را در کتاب درسی به صورت 
مصور به چاپ رسانده بود، حاال بساطی ندارد و حکومت های زیادی هم که آمدند و رفتند، با 

مشکالت بزرگ  دیگری که داشتند، حتا مجالی نیافتند که به ادبیات کودک بیندیشند.
کودکان کتاب های قصه را دوست دارند و این تصادفی نیست. انسان فطرتا قصه دوست است 
و قصه و داستان جهان معرفت است. کودکان نه تنها از قصه ها چیزی می آموزند، بلکه قصه  
ذهن شان را هم پرورش می دهد و قصه به آن ها کمک می کند تا خوب و بد را بشناسند. آن ها 
می دانند  که  قصه هاست  از  بعد  و  معصوم،  میش  و  است  درنده  گرگ  که  می فهمند  قصه  از 

نیکوکاری، نیک سرشتی و خوبی پاداش دارد و باید ره آن گیرند.

ادبیات کودک در افغانستان
در افغانستان ادبیات کودک از زمان حکومت امان اهلل خان وارد مطبوعات شد و سراج االطفال 
نخستین نشریه ای بود که در زمان وی به نشر رسید. در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق 
هم به ادبیات کودک در افغاستان پرداخته شد. کانونی ساخته شد که جمعی از نویسندگان 
صرف برای کودکان می نوشتند و آقای یگانه که در ابتدای این نوشته از آن یاد شد، می گوید 
که در آن کانون کار کرده و تعدادی از قصه هایش برای اطفال در همان زمان نوشته شده اند.

هم چنان در آن زمان در کتاب فروشی های بیهقی، کتاب های ترجمه شده و مصوری با کیفیت 
باال و به نرخ ارزان برای کودکان از روسیه وارد می شد و به فروش می رسید، این کتاب ها 
اما آن زمان، زمان خیلی  بوی و رنگ سیاسی نداشتند، فقط قصه هایی برای اطفال بودند. 
بدی بود. مملکت در آشوب بود و فقط اطفال محدودی در کابل و شهرهای هرات و بلخ به 

این کتاب ها دسترسی داشتند.
ادبیات کودک  برای رونق گیری دوباره ی  اخیر تالش های کنده گذری  این سیزده سال  در 
در افغانستان صورت گرفت. ضمن تعداد انگشت شماری کتاب قصه، چاپ مجله هایی مانند 
»سالم سالم بچه ها«، «باغ«، »کودک افغان«، هم یاران، شاپرک«، »انیس کودک« »پرواز« 
و... از جمله ی این تالش ها بوده اند؛ اما این تالش ها موقتی بودند و بعضی از این مجله ها و 

نشریه ها در حد چند شماره نفس کشیدند و دوامی نداشتند.
دوباره  بود،  اطفال  دوست داشتنی  مجله ی  زمانی  که  کودک  انیس  مجله ی   1383 سال  در 
شروع به چاپ شدن کرد. چهل سال پیش وقتی قصه ی بزک چینی قصه ی دوست داشتنی 
این  از  کلکسیون هایی  زیادی  کودکان  بود.  محبوب  برای شان  هم  مجله  این  بود،  اطفال 
از  را داشت،  آن مجله ها  آنی  که چند شبی  و  به دست می گشت  داشتند که دست  را  مجله 

خوشبخت ترین ها بود.
کار مجله ی انیس کودک حدودا ده سال پیش دوباره راه افتاد و اولین شماره ی آن بعد از سی 
و چند سال چاپ شد؛ اما محبوب بچه ها نشد. خیلی چیز ها برای محبوب شدن کم داشت: 
دالر هیچ کسی حاضر  پنجاه  با معاش معادل  بودجه.  نقاش، عکاس، گرافیست و  نویسنده ، 
نشد برای مجله ی دلخواه کودکان کار کند و دولت دردسرهایی داشت که ادبیات کودک هیچ 

اولویتی برای آن نبود.
انتظار می رفت که وزارت اطالعات و فرهنگ برای کودکان پیش گام شود و چیزی شبیه آن 
کانون سال های قبل بسازد که نساخت. انتظار می رفت که مشاوریت علمی و فرهنگی ریاست 
جمهوری برای کودکان کاری کند، ولی آن مقام هم از نوشتن پیام های تسلیت و پیام های 

کلیشه ای به مناسبت های مختلف برای رییس جمهوری فارغ نشد.
امروز افغانستان مکاتب زیادی دارد و معارف خوب رونق گرفته است؛ اما چیزی  که نویسندگان 
و دولت مردان به آن کمتر اندیشیده اند، ادبیات کودک است. اگر کودکان ما امروز توجه جدی 
و درخوری از سوی بزرگان داشتند، شاید مثل خیلی اطفالی که با شنیدن قصه ی بزک چینی 
و خواندن مجله ی انیس کودک و دیگر قصه ها چشم شان به جهان احساس و عاطفه باز شد 
و قدرت تخیل و تفکر یافتند و در بزرگ سالی نویسنده، دکتر، معلم، نجار و معمار شدند، کمتر 
کودکی در بزرگ سالی دست به اسلحه می برد یا شکار کسانی می شد که او را به انتحار سوق 

دهد. )بی بی سی(

سیامک هروی، نویسنده

یادداشت های سخیداد هاتف

تقسیم  قسم  سه  بر  آدم ها  روان شناسی،  فلسفه ی  نظر  از 
می گردند:

تفدانی  مزاج:
افراد تفدانی  مزاج که سابقا با نام غیرعلمِی بلغمی  مزاج شناخته 
به شدت  ببیند،  نصوار  هرجا  که  هستند  کسانی  می شدند، 
بر  اضطراب  و  می اندازد  آب  دهن شان  و  می شوند  برانگیخته 
در  را  نصوار  که  وقتی  افراد  این  وجود شان مستولی می گردد. 
دهن خود می گذارند، به شدت احساس ناامنی می کنند و بدخو 
می شوند. اما اگر در این حالت کسی تفدانی بیاورد و پیش شان 
بگذارد، به سرعت آرام می شوند و به حالت عادی برمی گردند. 
این افراد معموال بیش از سه بار ازدواج می کنند، ریش دارند، 
سن شان از شصت گذشته و غالبا عضو پارلمان افغانستان اند. 
با  مخالفت  آدم ها،  از  گروه  این  شخصیتی  ویژگی  مهم ترین 
است.  ترکی  سریال های  در  زن  هنرپیشه های  برهنه ی  پاهای 
اما آب دهن همیشه  چرا که تفدانی  گاه هست و گاه نیست؛ 

هست و می تواند بدون هشدار قبلی جاری شود.
ترقانی مزاج:

را سابق گوسالیون می گفتند، چون عمِق  از آدم ها  این دسته 
این  ویژگی های  از  بود.  بهاری  چمن  علِف  حد  در  عقل شان 
این  ویژگی  آن  و  دارند  ویژگی  یک  فقط  که  است  این  افراد 
است که خوب پارچه می دهند. به عبارت روشن تر، این دسته 
از افراد بوم بوم بوم، روده. معموال این دسته از آدم ها دوست 
به  را  منفجره  مواد  کیلو  بار چندین  زندگی چندین  در  دارند 
لگن خود بچسپانند و بروند و خود را در بین مردم بترقانند. 
بکنند، چون  را  کار  این  از یک بار  بیش  نمی توانند  معموال  اما 
لگن خاطره ی شان با همان یک بار ترقیدن، به تاریخ می پیوندد 
و مسئولین محترم شهرداری حتا با ماشین های آب پاش قوی 

هم نمی توانند آن را از تاریخ جدا کنند.
تحتانی مزاج:

حاالت  و  می کنند  نگاه  آسمان  به  معموال  افراد  از  دسته  این 
روحانی عجیبی دارند و به همین خاطر، سابق آنان را فوقانی 
مزاج و گاه حقانی مزاج می گفتند؛ اما چون ایشان معموال در 
همان حاِل نگاه کردن به سماوات، لحظه ای از احوال ماتحِت 
که  اند  باور  این  بر  دانشمندان  نمی شوند،  غافل  نیز  خویش 
وسواس  افراد  این  بگوییم.  مزاج  تحتانی  را  آنان  است  بهتر 
عجیبی برای پیاده کردن اخالِق صحیح در جامعه دارند و از 
شدت تقوا و پاکیزگی، در تنبان خویش نمی گنجند. این افراد 
انسان ساز  مدارس  در  و  تارک الدنیا هستند  و  غالبا طالب العلم 
نفس  دیو  بر  دیوبندی  مراکز  در  و  می بندند  نقش  نقش بندی 
به خدمت  عنفوان جوانی  در  آن گاه  و  می شوند  غالب  خویش 
بزرگان کرام درمی آیند و در آن جا بر ایشان مکشوف می گردد 
که حقیقت چه قدر دردناک و در عین حال بهشت افزا هست. 
و  می کنند  پیدا  عالقه  گاو  و  خر  و  بز  به  معموال  افراد  این 
عظیم  راِز  که  می کوشند  جهان  دیگر  هرجای  یا  بدخشان  در 
را  حیوانات  و  آدمیان  وجود  بین التحتانی  ساحِت  در  حیات 

کشف کنند.

تازه ترين يافته های 
علم المزاج 
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یادآور خاطرات بسیاری است؛  فصل سرما برای ما 
بوی  کرسی،  دور  نشستن  مکتب،  خوش  روزهای 
طوالنی  شب های  در  کتاب  خوانی  تازه،  و  داغ  نان 
البته  و  مادرکالن  خوش طعم  آش  زمستان، 
آنفلوانزا  و  خوردگی  سرما  آنفلوانزا.  و  سرماخوردگی 
هرساله  و  می افتد  اتفاق  بیش تر  سرد  فصول  در 
از  پیش گیری  شیوه های  مورد  در  بسیاری  مطالب 
آن ها می شنویم و می خوانیم. اما آیا به تفاوت های 

این دو بیماری واقف هستید؟
شروع  گلو  سوزش  و  درد  با  معموال  سرماخوردگی 
دفع  گاهی  و  سرفه  بینی،  آب ریزش  با  و  می شود 
کودکان  در  است  ممکن  تب  می یابد.  ادامه  خلط 
ایجاد شود، اما معموال در بزرگ ساالن رخ نمی دهد.

عالیم دو تا سه روز بعد از شروع شدیدتر هستند و 
بعد به تدریج خفیف تر می شوند. بیماری معموال بین 
ممکن  سرفه  اما  می کشد؛  روز طول  هفت  تا  پنج 
سرماخوردگی  عامل  کند.  پیدا  ادامه  بیش تر  است 
پیکورناویروس ها(  خانواده ی  )از  راینوویروس  اغلب 
کوروناویورس،  مثل  دیگر  ویروس های  اما  است؛ 
ویروس  و  پاراآنفلوانزا  ویروس  آدنوویروس، 
باعث  است  ممکن  هم  تنفسی  سین سیشیال 

سرماخوردگی شوند.
به سرماخوردگی ممکن است عفونت های باکتریایی 
و  شدیدتر  عالیم  صورت،  این  در  که  شود  اضافه 
صورت  این  در  بود،  خواهد  طوالنی تر  آن  دوره ی 
ممکن است عفونت سینوس ها )سینوزیت(، عفونت 
ایجاد شود.  )اُتیت(  یا عفونت گوش  )فارنژیت(  گلو 
تنها  را  میکروبی  و  ویروسی  سرماخوردگی  تفاوت 
افراد متخصص؛ مثل پزشکان می توانند تشخیص 
دهند و در صورتی که سرماخوردگی باکتریایی باشد، 
با نظر و تجویز پزشک ممکن است به انتی بیوتیک 

نیاز باشد.
اما آنفلوانزا بیماری دیگری است و عالیم متفاوتی 
دارد، چرا که ویروس هایی که باعث آن می شوند، از 
خانواده ی متفاوتی هستند و نباید با سرماخوردگی 
توسط  معموال  آنفلوانزا  شوند.  گرفته  اشتباه 
ایجاد  ویروس ها  ارتومیکسو  خانواده ی  ویروس های 
می شود که خود به سه دسته ی )A,B,C(  تقسیم 
می شود. تب، تعریق، سردرد، درد عضالت و مفاصل، 
عالیم  از  سرفه  و  عطسه  بینی،  احتقان  درد،  گلو 
آنفلوانزا است و معموال بین دو تا هفت روز بیماری 

ادامه پیدا می کند.
برخی از انواع آنفلوانزا؛ مانند آنفلوانزای خوکی )نوع 
با  است  ممکن   )A  آنفلوانزای ویروس  از  خاصی 
اسهال و استفراغ همراه باشد. باید توجه داشت که 
آنفلوانزا می تواند در کودکان، سال مندان و کسانی 
بیماری های  یا  عروقی  قلبی  مشکالت  دچار  که 

تنفسی هستند، با عفونت ریه )پنومونی یا ذات الریه( 
همراه شود؛ اما چنین حالتی در افراد سالم به ندرت 
اتفاق می افتد. در مورد هردوی این بیماری ها، به جز 
مسایلی که در مورد پیش گیری و درمان شان مطرح 

هست، باورهای نادرستی وجود دارند.
یکی از این باورهای نادرست، درمان انتی بیوتیکی 
است که بدون آن که تأثیری بر ویروس سرماخوردگی 
یا آنفلوانزا داشته باشد، منجر به مشکالت بیش تری 
قابل  انتی بیوتیک ها  مورد  در  نکته  دو  می شود. 
انتی بیوتیک ها  این که  اول  نکته ی  است:  تأمل 
قارچی  عفونت های  برخی  باکتری ها،  درمان  برای 
و  نوع  باید  و  مؤثر هستند  انگلی  و تک یاخته های 
مقدار انتی بیوتیک را پزشک بر اساس نوع عفونت 

تعیین کند.
هیچ  به  باشد،  ویروسی  بیماری  که  صورتی  در 
که  چرا  کرد،  استفاده  انتی بیوتیک  از  نباید  عنوان 
عفونت های  بر  عنوان  هیچ  به  انتی بیوتیک ها 

ویروسی تأثیر ندارند.
نمی توان  را  ویروسی  آنفلوانزای  و  سرماخوردگی 
آن،  درمان  راه  تنها  و  کرد  درمان  انتی بیوتیک  با 

استراحت و مراقبت است.
و  خودسرانه  مصرف  که  است  این  نکته  دومین 
پدیده ای  ظهور  باعث  انتی بیوتیک ها  بی رویه ی 
این  است.  شده  انتی بیوتیک«  به  »مقاومت  به نام 
تماس  علت  به  میکروب  که  معناست  بدان  پدیده 
زیاد با انتی بیوتیک ها، راه بی اثر کردن آن ها را یاد 

می گیرند و در واقع انتی بیوتیک ناکارآمد می شود.
در  که  گزارشی  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
وجود  با  گفت،  کرد،  منتشر  میالدی  جاری  سال 
برای  متخصصان  سایر  و  سازمان  این  هشدارهای 
وارد  جهان  انتی بیوتیک،  مصرف  کردن  محدود 
سوی  از  است.  شده  »پساانتی بیوتیکی«  دوران 
دیگر، بر اساس منابع رسمی، مصرف انتی بیوتیک 
در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار باال 
است که خود باید زنگ خطری بسیار جدی تلقی 

شود.
سرماخوردگی  مورد  در  نادرست  باورهای  دیگر  از 
می کنند  گمان  بسیاری  که  است  این  آنفلوانزا  و 
سرمای هوا، یا قرار گرفتن در معرض هوای سرد، 
که  حالی  در  می شود.  بیماری ها  این  بروز  باعث 
عامل این دو بیماری ویروس است و ابتال به آن ها 
در  شما  عبارتی،  به  ندارد.  سرد  هوای  با  ارتباطی 
تابستان هم می توانید دچار سرماخوردگی و آنفلوانزا 
شوید. اما شاید پرسش این باشد که دلیل شیوع زیاد 

این بیماری ها در زمستان چیست؟
نهادهای  سایر  و  مکتب ها  در  زمستان  و  پاییز  در 
هستند  هم  با  نزدیک  تماس  در  کودکان  آموزشی 

آنفلوانزا  افزایش خطر سرماخوردگی و  باعث  این  و 
انتقال آن به خانواده و شیوع  در کودکان و سپس 
آن در جامعه می شود. از سوی دیگر، در فصل های 
در  ماندن  به  بیش تری  تمایل  مردم  سال،  سرد 
انتقال ویروس  فضاهای سرپوشیده دارند که باعث 
به دیگران می شود. عامل دیگر شیوع این بیماری ها 
که  است  فصلی  تغییرات  سرد،  فصل های  در 
از  بسیاری  می شود.  هوا  رطوبت  در  تغییر  باعث 
تولید  را  سرماخوردگی  و  آنفلوانزا  که  ویروس هایی 
می کنند، در هنگامی که رطوبت کم است، یعنی در 
فصل پاییز و زمستان، بهتر و بیش تر زنده می مانند 
سرد،  فصل های  در  هم چنین  هستند.  بیماری زا  و 
گرم  فصل های  از  خشک تر  دهان  و  بینی  مخاط 
بدن  به  ویروس ها  انتقال  در  می تواند  که  است 

میزبان نقش داشته باشد.
عوامل مؤثر در بیماری

معرض  در  بیش تر  مسن  افراد  و  کودکان  سن: 
ابتال به سرماخوردگی و آنفلوانزا هستند. علت این 
به  نسبت  آن ها  ایمنی  سیستم  بودن  امر، ضعیف 
بزرگ ساالن است. به عالوه، زمانی که کودکان در 
تماس با سایر افراد مبتال به سرماخوردگی و آنفلوانزا 
قرار می گیرند، دانش و توانایی کمتری برای مراقبت 
از خود در برابر بیماری دارند. این خود عاملی برای 

افزایش شدت بیماری در آن هاست.
باعت  استرس  و  کم خوابی  استرس:  و  کم خوابی 
فرد  و  می شود  بدن  ایمنی  سیستم  شدن  ضعیف 

را بیش تر در معرض ابتال به بیماری قرار می دهد.
قلیان-  و  سیگار  مانند  دخانیات؛  مصرف  دخانیات: 
مستقیم  کننده ی  مصرف  که  کسانی  برای  چه 
برای کسانی که در معرض دود آن  هستند و چه 
هستند- باعث افزایش احتمال ابتال به سرماخوردگی 
را  ایمنی  آنفلوانزا می شود؛ چون سیگار سیستم  و 

ضعیف می کند.
دچار  که  افرادی  در  دخانیات  مصرف  عالوه،  به 
تشدید  باعث  هستند،  آنفلوانزا  و  سرماخوردگی 
عالیمی مانند گلودرد می شود. این مشکل در مورد 
قلیان به علت این که مصرف آن بیش تر به صورت 
جمعی است، می تواند شدیدتر باشد. از طرف دیگر، 
مصرف کنندگان دخانیات یا کسانی که در تماس 
مستقیم با افراد سیگاری هستند، بیش تر در معرض 
خطر بیماری های ریوی مانند برونشیت و ذات الریه 

هستند.
حساسیت: سرماخوردگی و حساسیت دارای عالیم 
مشترکی مثل سوزش گلو و آب ریزش بینی هستند. 
تأثیری که حساسیت بر روی بینی و گلو می گذارد، 
و  معرض خطر سرما خوردگی  در  بیش تر  را  آن ها 

آنفلوانزا قرار می دهد. )بی بی سی(
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بگو مگو از

سکسوالیته ی »گاوی«، یا استبداد آلتی
ُخفت و خیز گروهی چند مرد با یک گاو در بدخشان مرا چه 
که »جفری ویکس« و »میشل فوکو« را »قیچ« ساخت و 
به فکر بازنگری تاریخ سکسوالیته انداخت و »فروید« را وا 

دارساخت که نوع نگاهش را به »استبداد آلتی« کمی فربه تر سازد.
عجبا در کشوری که به شدت پس از »تایلند« و »برازیل« به کانون »تجارت سکس« 
جهانی مبدل می شود و کاال های »ترکی« و »چینایی« و ایرانی در بازار سکس افغانی موج 
می زند و ژانر های سکسی در انترنت خانه ها و گوشی های موبایل دارد بازاریابی می کند، چه 

باعث می شود که آدم افغانی از گاو کام دل می ستاند؟
ذهن  در  آدم هاست،  تمام  ویژه ی  فروید،  باور  به  که  انحراف جنسی  شاید  امر  بادی  در 
متبادر شود، ولی من فکر می کنم استبداد دروغین »سازمان آلتی« که ریشه در باور های 
»عقیدتی« دارد که بنیاد »دینی« ندارد، باعث می شود که آدم افغانی »سوژه«ی انحراف 
»نر«مان  »فقهی«،  اصطالح  به  و  می گیرد  قرار  حیوانی  »ابژه«ی  سایه ی  در  اخالقی 

»وطی گرا« و »ماده« ی مان هم »بوتل« و »گروپ« و »بادنجان« گرا می شود.
پیش از برانگیخته شدن محمد بزرگ در شبیه جزیره ی عربستان، در حدود بیست رقم 

آمیزش جنسی وجود داشته و بازار سکس حتا گروهی بد رقم گرم بوده است.
محمد برای کنترول بحران سکسوالیته به اصول مدیریت بحران رو کرد و آمیزش جنسی 
را کانالیزه کرد و از بیست نوع به دو نوع »دایمی« و در صورت بروز عدم تمکین مرد به 
یک زن، بحث »تعدد زوجات« را به میان آورد و برای مدیریت پیامد های خفت و خیز کنار 
َسَرکی، آمیزش جنسی »موقت« یا »صیغه« را پیش کشید که مورد مدرن و مترقی برای 

افسارگسیختگی جنسی محسوب می شود.
حال در جامعه ای که »سنتی« هایش سکس را »تابو« و هنجار »غیراخالقی« می دانند 
ارزش زدایی  انسانی فکر و  ارزش های  پدیده ی خالف  را یک  و روشنفکرانش »صیغه« 
می کنند، بدیهی است که گاو و مرغ گوسفند »ابژه«ی نامناسب قرار می گیرند و »جلق« و 

»همجنس گرایی« جای »دگرجنس گرایی« نهادینه می شود.

این بار نوبت رفیقم
که  است  جهان  در  خطرناک  شغل  ده  از  یکی  خبرنگاری 
من  نمی باشد.  برخوردار  نیز  آن چنانی  امتیازات  و  حقوق  از 
شخصا چند سال می شود که در این بخش مصروف به کارم. 
اما همین که وارد این شغل شدم، برخالف  از دور به گونه  ای یافته بودم؛  این شغل را 
تصورم، دشواری ها و جنجال های جدی را به همراه دارد که گاهی منجر به مرگ و پایان 
زندگی آدم ها نیز می شود. جاوید یوسفی، هم کالسی دوران مکتب و با یک سال تأخیر، 
هم دوره ی دانشگاهم بود. هردوی ما از یک روستا و یک ولسوالی هستیم و از دانشکده ی 
زبان و ادبیات دانشگاه کابل فارغ شده ایم. وی خبرنگار شبکه ی تلویزیون آرزو است. وی 
دیشب هنگام بازگشت از وظیفه به سوی اتاق، با کمین افراد ناشناس مواجه شده که وی را 
با ضرب چاقو به شدت مجروح ساخته اند. او اکنون در شفاخانه ی علی آباد بستری می باشد. 
حینی که این مطلب را می نویسم، از این قضیه آگاه شدم و بعد از نوشتن این مطلب، به 
دیدار  وی خواهم رفت و از نزدیک احوالش را جویا خواهم شد. برای صحت مندی این رفیق 
شفیقم، خبرنگار فعال و جوان کشور، دعای دوستان را خواهانم. متأسفانه تا هنوز حکومت 
هیچ پرونده         ای از خشونت و قتل خبرنگاران را بررسی و عامالن قضیه را به پنجه ی قانون 
نسپرده است. امیدوارم که این بار قضیه ی یوسفی همانند قضیه ی سایر خبرنگاران خاموش 

نگه داشته نشود و عامالن این قضیه شناسایی و به پنجه ی قانون سپرده شوند.

هراس از نام یک مورخ!
بازیچه ی  و  کابل سرگردان  نام یک مورخ در سرک های 
هیچ  است.  شده  حاجی  و  شاروال  وزیر،  کثیف  سیاست 
نام  پرده چه جریان دارد؟ وقتی  کسی نمی داند که پشت 
آیت اهلل خمینی، فهد، گاندی، دیپلمات های ایرانی و... در این شهر قابل تحمل است؛ 
چرا از نام کاتب هراس دارند؟ محور سه نشست شورای وزیران، نام گذاری یک سرک 
بوده است؛ اما هنوز راه حل روشن داده نشده است. حکومت باید به این بازی حساس 
و خطرناک پایان دهد. شاید چهره های کثیف با نیت پلید در پشت این بازی باشند. با 

همه ی این ها، کاتب شایسته ی این همه بی مهری از سوی زمام داران نمی باشد.

Reza Mehsa

محمد جلیل تجلیل

Shah Hussain Murtazawi







چند نکته در باره ی خیاباِن فیض محمد كاتب
١. چرا مصوبه ي شوراِي وزیران فقط در مورد خیابان فیض 

محمد کاتب هزاره غیرقانوني است؟
٢. کاتب تاریخ تمامي مردم این سرزمین را نوشت، چرا بسیاري 

از بزرگاِن غیرهزاره در این مورد ساکت اند و حتا کارشکني مي کنند؟
٣. مخدوم رهین چرا ضد کاتب است؟ همین طور نواندیش که از نظر قومي ازبیک است.

٤. اشرف غني که مدعي بود کاتب تاریخ قدرت را نوشت، به این سرزمین هویت سیاسي داد 
و سراج التواریخ کاتب را ١٦ بار خوانده است، چرا در این مورد بي توجه است؟

٥. از جنرال دوستم هم باید گله کرد که به عنوان مقام دوم مملکت سکوت مطلق اختیار کرده 
است. مخصوصا از این جهت که این مسئله توسط یک شارواِل ازبیک تبار خلق شده است.

٦. سرور دانش و آقاي محقق مي گفتند، مسئله حل است، اکنون چرا خاموش اند؟
٧. عبداهلل عبداهلل به عنوان کسي که با حمایت هزاره ها به مقام ریاسِت اجرایي حکومت جدید 
دست یافت، چرا در این مورد با هزاره ها همراه نیست؟ آیا اتحاد هزاره و تاجیک فقط براي 

انتخابات بود؟
٨. آخرین جلسه که در آن نام کاتب براي همیشه از این خیابان حذف شد، زیر نظر چه کسي 
و کدام تیم برگزار شد؟ مطابق قانون باید زیر نظر دکتر عبداهلل عبداهلل بر گزار شود. آیا دکتر 

عبداهلل عبداهلل هم دشمن کاتب است؟
٩. روشنفکران غیرهزاره چرا اغلب ساکت اند؟ در صورتي که کاتب به عنوان مرجِع نوشته هاي 
آنان به دلیل هزاره بودن مورد بي توجهي قرار گیرد، چه امیدي براي اتحاد اقوام باقي مي ماند؟

شوراي  فیصله ی  ندارد،  ارزشي  قانوني  نظر  از  وزیران  شوراي  پیشین  فیصله ي  اگر   .١٠
سرپرستان به یقین ارزش قانوني ندارد. نام گذاري یک جاده ی فرعي به نام کاتب، توهین 

مضاعف به اوست. هر قسمي شده، این خیابان باید به نام فیض محمد کاتب باقي بماند

Asad Buda

سمیه رستمیان، پژوهشگر دانشگاه لیدن، هالند

باورهای نادرست در باره ی سرماخوردگی و آنفلوانزا



رونالد دي بوئر، بازيکن سابق تيم هاي آژاکس و بارسلونا 
اين روزها در تيم هاي پايه اي آژاکس مشغول فعاليت 
در  کار  به  فرانک،  برادرش  برخالف  که  رونالد  است. 
بازی  آستانه ی  در  است،  عالقه مند  پايه ای  تيم های 
»از  بارسلونا گفت:  حساس ديشِب آژاکس در مقابل 
بارسا خاطرات  خوب و بد دارم. فصل 98-99 با اين تيم 
قهرمان الليگا شدم؛ اما فصل بعد در الليگا دوم شديم 
و در نيمه نهايی کوپا دل ری و ليگ قهرمانان حذف 
پيچيده ای  بازی  )سه شنبه شب(  امشب  بازی  شديم. 
خواهد بود. نمی دانم آژاکس می تواند بارسا را شکست 
دهد يا خير. فصل گذشته که چنين اتفاقی افتاد؛ اما 

بارسا از آن شکست درس های زيادی گرفته است«.
دی بوئر در مورد هم تيمی قديمی خود، لوييس انريکه 
که اکنون سرمربی بارسلوناست، چنين گفت: »لوييس 
يک برنده ی مادرزاد است. او، گوارديوال و برادرم فرانک، 
هميشه به ايجاد نوآوری در فوتبال می انديشند و اين 
نکته ی مثبت مربی گری آن هاست. برای انريکه آرزوی 
ليونل  از  به صحبت  بوئر سپس  دارم«. دی  موفقيت 
مسی پرداخت و گفت: »هيچ وقت نديده ام که او بد 
بازی کند. برای صحبت از او بايد بلند شد و ايستاد. 
مسی بی همتاست و شايسته ی همه گونه احترام. کريس 
رونالدو هم بازيکنی استثنايی است؛ اما از نظر من، مسی 

يک پله باالتر از او قرار دارد«.
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گودين: سيمئونه با اختالف 
بهترين مربي جهان است

بنزما: اين بهترين
 دوره ی ريال مادريد است

پيش نهاد خيره کننده ی
 سيتي براي رويس

 A اتلتیکو مادرید سه شنبه شب به سومین پیروزي خود در گروه
لیگ قهرمانان دست یافت. آن ها با دو گول در زمین مالمو به 

پیروزي دست یافتند.
اروگوئه ای  ارزشمند  بازی، »دیگو گودین«، مدافع  این  پایان  در 
از دیگو سیمئونه، سرمربی تیمش  به تمجید  اتلتیکو مادرید 
پرداخت و گفت: »فکر می کنم دیگو سیمئونه امسال باید با 
اختالف به عنوان بهترین مربی دنیا شناخته شود. فصل گذشته 
چندان  نه  بازیکنان  از  مجموعه ای  با  را  اتلتیکو  موفق شد  او 
گران قیمت، قهرمان اللیگا کند. این مسئله ارزش دو چندان 
دارد. نمی دانم چه کسانی برای انتخاب بهترین مربی سال رای 
می دهند؛ اما به آن ها می گویم که در انتخاب خود این مسئله را 

لحاظ کنند«.
گودین در مورد پیروزی بر مالمو نیز گفت: »در نیمه ی اول حاکم 
زمین بودیم؛ اما نیمه ی دوم کمی به ما سخت گذشت. در ابتدای 
این نیمه نمی توانستیم فضاهای خالی را به خوبی پیدا کنیم و 
همین مسئله ما را دچار مشکل کرده بود. کمی عذاب کشیدیم و 
مجبور شدیم به سختی دفاع کنیم. خوش بختانه در نهایت پیروز 

این بازی شدیم«.

کریم بنزما، مهاجم ریال مادرید عنوان کرد که او و هم تیمي هایش 
از پیروزي مقابل لیورپول لذت برده اند. سه شنبه شب ریال مادرید 
موفق شد مقابل لیورپول ١-٠ پیروز شود. تک گول بازی را کریم 
بنزما به ثمر رساند و باعث صعود زودهنگام ریال به مرحله ی 
بعد رقابت ها شد. بنزما عنوان کرد که او و هم تیمی هایش از 
این پیروزی لذت برده اند. او گفت: »وارد یک دوره ی فوق العاده 
شده ایم و از آن لذت می بریم. نمی دانم این که آیا از لیگ قهرمانان 
بیش تر از باقی رقابت ها لذت می برم یا نه؛ ولی مسلما بهترین 
باقی رقابت ها گول زنی کرده ام.  از  رقابت است و در آن بیش 
از حضور در زمین لذت می برم، مثل باقی بازیکنان. در همه ی 
بازی ها حضور داریم. در کنار هم حمله می کنیم، دفاع می کنیم 
و موقعیت می سازیم. نمی دانم در بهترین فرمم حضور دارم یا نه، 
ولی احساس می کنم بیش ترین توانم را در این باشگاه گذاشته ام 

و همه به من اطمینان دارند«.

بیشترین  رویس  مارکو  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  روزها  این 
مشتري را دارد. بیلدسایتونگ نوشت بعد از بایرن، اینک نوبت 
دورتموند  ارزشمند  بازیکن  به  چشم  که  است  منچسترسیتی 
بدوزد. شیخ ثروتمند اهل ابوظبی که چند وقتی است به لطف 
دالرهای نفتی امارات، مالک باشگاه من سیتی شده است، قصد 
کند.  ارائه  رویس  به  را  وسوسه انگیزی  نجومی  پیش نهاد  دارد 
جزیره ی  در  بازیکن  این  است  قرار  »بیلد«  شنیده های  به  بنا 
طبق  رویس  کند.  دریافت  ساالنه  حقوق  یورو  میلیون   ١٣
سال  تابستان  می تواند  دورتموند،  بروسیا  با  قراردادش  مفاد 
آینده در ازای ٢٥ میلیون یورو از این تیم جدا شود. او یکی از 

پرمشتری ترین بازیکنان زردپوشان است

کاپلو: براي ريال، 
کارلتو مربي بهتري از مورينيو است

انتقاد مورينيو
 از استراحت دادن راجرز به بازيکنانش

گوارديوال: 
وضعيت کرنرهاي ما فاجعه است

کمپاني: با 60 ميليون
 و دو فراري به  آرسنال نمي روم

آنچلوتي:
 از نيمکت نشيني جرارد متعجب نشدم

راجرز: عملکرد خوبي مقابل ريال داشتيم

روم بواتنگ، 
سومين مدافع گران قيمت دنيا

فابیو کاپلو، سرمربي سابق ریال مادرید، معتقد 
به  مربي  ریال  براي  آنچلوتي  کارلو  که  است 
مراتب بهتري از ژوزه مورینیو است. مورینیو در 
سه فصلی که هدایت ریال را برعهده داشت، 
تنها یک قهرمانی در اللیگا و یک قهرمانی 
در کوپا دل ری به دست آورد و در مقابل با چند 
بازیکن این تیم از جمله ایکر کاسیاس به شدت 

دچار مشکل شد.
در مقابل آنچلوتی در اولین فصل حضورش 
در ریال، قهرمان کوپا دل ری و چمپیونزلیگ 
نتایج بسیار  شد و تیمش در این فصل هم 
خوبی کسب کرد. به همین دلیل، کاپلو معتقد 
است که کارلتو مربی ایده آل ریالی هاست. او به 
مارکا گفت: »فکر می کنم کارلو مربی ای برای 
ایده آل  مربی  یک  است؛  بلندمدت  پروژه های 
برای ریال است. سبک کاری او کامال همان 
انتظار  بزرگ  باشگاه  یک  از  که  است  چیزی 

می رود. کارلو جزئی از تیم است. پیش از آن، 
سرمربی مقابل بقیه بود؛ زیرا مورینیو دوست 

دارد همه چیز را تحت کنترول داشته باشد«.
این  ایسکو  کننده،  ناامیده  از یک فصل  بعد 
بهتری  نمایش های  ریال  در  توانست  فصل 
ارائه بدهد. کاپلو در این مورد گفت: »سیستم 
تیم اکنون به شکلی است که او می تواند در 
همان پستی که در ماالگا داشت، بازی کند. 
او می تواند پا به توپ حرکت کند. کارلو راه حل 

بی نقصی برای ایسکو پیدا کرد«.
علی رغم تحسین کارلو آنچلوتی، کاپلو معتقد 
است که جایزه ی بهترین مربی سال باید به 
داده  مادرید،  اتلتیکو  دیگو سیمئونه، سرمربی 
شود: »هم سیمئونه و هم آنچلوتی شایسته ی 
 ،٩١ دقیقه ی  تا  هستند.  جایزه  این  دریافت 
اتلتیکو قهرمان چمپیونزلیک بود. سیمئونه در 

اتلتیکو فوق العاده کار کرده است«.

انتقاد  به  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
از  پس  لیورپول  سرمربي  راجرز،  برندن  از 
استراحت دادن به بازیکنان اصلي اش مقابل 
جرارد،  استیون  پرداخت. سه شنبه شب  ریال 
کوتینیو،  هندرسون،  جردن  بالوتلی،  ماریو 
استرلینگ و... بازی را از روی نیمکت شروع 
هواداران  انتقاد  مورد  موضوع،  این  که  کردند 
لیورپول نیز قرار گرفت. مورینیو که روز شنبه 
تیمش مقابل لیورپول بازی خواهد کرد، عنوان 
کرد که اگر اوی جای راجرز بود، هیچ گاه جا 

بازی،  یک  در  روزی  »اگر  گفت:  او  نمی زد. 
آن  در  شوم،  پیروز  نمی توانم  کنم  احساس 
مقابل  بنابراین،  کرد.  نخواهم  شرکت  بازی 
را  تالشم  بیش ترین  حریفان،  سخت ترین 
خواهم کرد. ولی کسی چه می داند؟ لیورپول 
شاید با بازی دادن به بازیکنانش، خیلی خوب 
بازی کند و شرایط خوبی برای بازی با چلسی 
به دست آورد. در این شرایط، این یک تصمیم 
هوشمندانه بوده است. در فوتبال، نظر دادن 

کار سختی است«.

پپ گواردیوال، سرمربي بایرن، به علت بي نتیجه 
بودن کرنرهاي تیمش از شاگردانش انتقاد کرد. 
بایرن ١٠ هفته  بدون شکست در بوندسلیگا 
را پشت سر گذاشته و تا این جای کار در جام 
حذفی آلمان هم بدون هیچ مشکلی باال آمده 
و در چمپیونزلیگ هم هیچ امتیازی را از دست 
نداده است. با این حال، پیش از دیدار چهارشنبه 
شب بایرن مونیخ برابر آ اس رم، پپ گواردیوال 

به بازیکنان، هواداران و خبرنگاران هشدار داد.
او به خبرنگاران گفت: »وضعیت کرنرهای ما 
فاجعه است. باید حتما یک فکری برای این 
مورد بکنیم. ما تسلط باالیی در بازی ها داریم و 
کرنرهای زیادی هم به دست می آوریم. اما از این 
فرصت ها نتیجه ی خاصی نگرفته ایم. تیم من 

در زدن ضربات آخر ضعف دارد«.
شروع  از  هفته  ده  از  بعد  )دیروز(  امروز  تا 
بوندسلیگا، مجموعا ٨٣ کرنر گرفته شده که 
هیچ کدام آن ها به گول تبدیل نشده اند. آخرین 

بار در دسامبر ٢٠١٣ تونی کروس موفق شده 
با  پپ  کند.  دروازه  وارد  را  کرنری  ضربه  بود 
فصل  در  مادرید  ریال  برابر  شکست  یادآوری 
روی  »پارسال  گفت:  چپمیونزلیگ  گذشته ی 
همین ضربه ها اوت شدیم«. منظور او شکست 
٤ بر صفر مقابل کهکشانی ها است که سه تا 
از گول ها از روی ضربات آزاد و دیگری از روی 
بایرن مونیخ شد.  ضربه ی کرنر وارد دروازه ی 
پپ علی رغم پیروزی قاطع ٧ بر یک در بازی 
رفت مقابل رم در چمپیونزلیگ امسال، نسبت 
به دست کم گرفتن بازی برگشت که در آلیانس 
آرنا برگزار می شود، هشدار داد: »من نمی دانم 
که ما نقطه ی قوتی داریم یا خیر. حریف می آید 
تا انتقام بگیرد. باالخره آن ها غرور دارند و مایل 
نیستند بار دیگر هواداران شان را ناامید کنند«. 
گفتنی است بایرن مونیخ بعد از انجام چهار 
بر  چمپیونزلیگ،  گروهی  مرحله ی  در  بازی 

صدر جدول گروه خود تکیه زده است.

ونسان کمپاني، مدافع منچسترسیتي عناون 
کرد که به هیچ قیمتي- حتا با ٦٠ میلیون پوند 
و دو فراري- به آرسنال نخواهد پیوست. پیرس 
مورگان، از هواداران مشهور آرسنال، روز گذشته 
پس از تساوی ٣-٣ آرسنال مقابل اندرلخت، در 
صفحه ی اجتماعی خود، پیش نهادی به ونسان 
آخر  »پیش نهاد  نوشت:  او  داد.  ارائه  کمپانی 
برای کمپانی، ٦٠ میلیون پوند، ٢ فراری و حق 

استفاده از خانه ی من در بورلی هیلز«.

کمپانی به این صحبت ها واکنش نشان داد و 
گفت که آرسنال باشگاه بزرگی است؛ ولی او از 
حضور در سیتی خوشحال است. کمپانی در 
میلیون   ٦٠« نوشت:  اجتماعی اش  صفحه ی 
پوند و دو فراری؟ آن روزها گذشته پیرس، من 
بازی می کنم«. کاپیتان کمپانی  افتخار  برای 
دیشب در دیداری حساس مقابل زسکا مسکور 
قرار گرفت که این بازی، نقش سرنوشت سازی 

در صعود آن ها از گروه داشت.

ریال مادرید سه شنبه شب با پیروزي ١-٠ مقابل 
لیورپول، صعود خود به مرحله ی یک هشتم 
با  ریال مادرید  را قطعي کرد.  لیگ قهرمانان 
پیروزی متوالی خود در  برد به چهارمین  این 
گروه B و به دوازدهمین پیروزی متوالی خود 
در تمام رقابت ها دست یافت. کارلو آنچلوتی در 
نشست خبری پس از بازی به تمجید از بنزما 
پرداخت و گفت: »بنزما این روزها از لحاط ذهنی 
در بهترین وضعیت قرار دارد. فکر می کنم از 
زمانی که به ریال آمده ام، کریم به این خوبی 
نبوده است. از تالشی که برای موفقیت تیم 
می کند، خوشم می آید. او بازیکن بسیار مهمی 
برای ماست. عالوه بر کریم، مارسلو و واران هم  
بازی بسیار خوبی مقابل لیورپول انجام دادند. از 
حاال باید به بازی شنبه مقابل رایووایکانو فکر 

کنیم«. کارلتو در مورد تمدید قرارداد خود با ریال 
گفت: »در این مورد هنوز صحبت زیادی انجام 
انجام  را  کار  این  برسد،  که  زمانش  نداده ایم. 
خواهیم داد. تا سال ٢٠١٦ قرارداد دارم و هنوز 
وقت داریم. از حضور در ریال راضی هستم«. 
آنچلوتی در مورد حضور اکثر بازیکنان اصلی 
لیورپول روی نیمکت افزود: »این من نیستم 
که در مورد ترکیب لیورپول تصمیم می گیرم. 
فکر می کنم راجرز برای دفاع کردن در مقابل 
حمالت ما از بازیکنان تازه نفس ترش استفاده 
ستارگان  دیگر  و  جرارد  نیمکت نشینی  کرد. 

لیورپول اصال مرا متعجب نکرد«.
در انتها کارلتو در مورد حتمی شدن صعود ریال 
قطعی  شدنمان  اول  هنوز  که  گفت  گروه  از 

نیست و دو بازی دیگر را جدی می گیریم.

برندن راجرز، سرمربي لیورپول به دفاع از ترکیب 
از  پس  مادرید  ریال  مقابل  تیمش  اولیه ی 
برنابئو پرداخت. کارشناسان  شکست ١-٠ در 
معتقد بودند که راجرز در این بازی تسلیم شده 
و قصد دارد تیمش را برای دیدار مقابل چلسی 

استراحت دهد. استرلینگ، جرارد، هندرسون و 
بالوتلی بازی را از روی نیمکت شروع کردند. با 
این حال، راجرز به دفاع از چینش بازیکنانش 
پرداخت و گفت که مطمئن است از گروه صعود 

خواهند کرد.

سایت معتبر ترانسفرمارکت با گذشت ده هفته 
باشگاه هاي  جدید  فصل  رقابت هاي  آغاز  از 
آلمان، قیمت بازیکنان شاغل در این لیگ را 
به روز کرد. جروم بواتنگ بعد از کسب عنوان 
قهرمانی جهان با تیم ملی آلمان به روند رو به 
رشد خود در رقابت های باشگاهی هم ادامه داد.

دنیا  فوتبال  مدافعان  بهترین  جزو  او  اینک 
تارنمای  اعالم  به  بنا  می آید.  حساب  به 

ترانسفرمارکت، ارزش این بازیکن از ٢٨ میلیون 
یورو به ٣٥ میلیون یورو افزایش پیدا کرده است. 
در کنار بواتنگ نام داوید آالبا و متس هوملس 
بوندسلیگا  مدافعان  گران ترین  لیست  در  هم 
دیده می شود. به این ترتیب، در سطح جهانی 
میلیون   ٤٥ راموس  سرخیو  از  پس  بوآتنگ 
یورویی  میلیون  سیلوای ٤٠  تیاگو  و  یورویی 

رتبه ی سوم را از آن خود کرده است.
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د لوی خدای ) ج( په مرسته سوله د افغانستان راتلونکې جوړوالی شي.  
ګرانو هېوادوالو، سوله زمونږ د دين او کلتور برخه ده. د افغانستان د حافظانو  
د ټولنې غړی استاد قاري علی محمد وايي:"اسالم د سولې او ورورولئ دين 
 دی.  په سوله کې خير دی. د اسالم دين د هر ډول تاوتريخوالي خالف دی.

 د سولې د ټينګښت لپاره کار کول زمونږ د ټولو دنده ده."
نيکمرغې له سولې رامنځته کيږي!

به خواست خداوند بزرگ )ج( صلح مى تواند آينده افغانستان را بسازد. 
هموطنان عزيز ، صلح جزء دين و فرهنگ ما است. قاری استاد علی محمد عضو 
انجمن حافظان افغانستان ميگويد: " اسالم دين صلح و اخوت است. در صلح 
خير است. دين اسالم مخالف هرگونه  خشونت و تشدد است. کارکردن برای 

تحقق صلح وظيفۀ همه ء ما است."  
خوشبختی از صلح به بار می آيد!
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