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از  سرمست  طالبان،  جنگ جویان  که  زمانی 
شمال  در  برق آسا  پیروزی های  و  پیشروی 
کشور، ولسوالی ها را یکی پس از دیگری تصرف 
می کردند، روحیه ی عمومی ناگهان سقوط آزاد 
کرد. طالبان عالوه بر دست یافتن به پیروزی های 
چشمگیر جنگی و تاکتیکی، از تصرف ولسوالی ها، 
برای یک هدف استراتژیک سیاسی و تبلیغاتی 
نیز استفاده می کردند. این گروه مدعی بودند که 
بیش از صد ولسوالی را بدون درگیری و مقاومت 
این  با حضور  مردم  زیرا  کردند  تصرف  چندانی 
که  ندارند  مشکلی  نه تنها  مناطق شان  در  گروه 

از سقوط این ولسوالی ها استقبال نیز کرده اند.
قلب  به  طالبان  سریع  پیشروی های  اوج  در 
ولسوالی های شمال، ناگهان ورق برگشت. موجی 
از  و  هرات  تا  بدخشان  از  مردمی  بسیج های  از 
سر  کشور  والیت  ده  از  بیش  در  بغالن  تا  غور 
برآوردند. هزاران نفر از ساکنان بومی این والیات 
نیروهای  از  حمایت شان  اسلحه،  برداشتن  با 
امنیتی و حکومت افغانستان در برابر طالبان را 

اعالم کردند...
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برخورد قومی با 
مقاومت مردمی، 

خودکشی نظام است
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اتمر: 
پاکستان اگر درباره ی صلح 
و ثبات منطقه ای جدی است، 
در روند صلح افغانستان 
همکاری کند

برای دست یابی 
به صلح، باید برنده ی 
میدان جنگ باشیم

وزیران خارجه ی 
امریکا و پاکستان 

در مورد صلح افغانستان 
تلفنی گفت وگو کردند

پایـیـن بـودن 
احتمال ابتالی 
کـودکـان به عوارض 
شدید کرونا تایید شد

اطالعات روز: محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه ی 
افغانستان در یک مصاحبه با نشریه ی فارن پالیسی، 
از پاکستان خواسته است که اگر در مورد صلح، 
ثبات و رفاه منطقه ای جدی است، در روند صلح 
افغانستان کمک کند...
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آن چه قلم به دستم داد و گفت بنویس، عشق بود
آفتاب می سوزد/ و باران امانش نمی دهد...« 

آن روزها که حال من نیز شبیه حال تک درخِت کوچک 
را  شعر  این  شاعر  که  شدم  کنجکاو  بود،  بیابان  وسط 
پایین  یعنی »شکریه عرفانی«  اسم شاعر،  البته  بشناسم. 
شعر نوشته شده بود، ولی یک اسم برای من کافی نبود، 

می خواستم بیشتر بدانم...

اشاره:
سال ها پیش که هنوز انترنت نبود و مجله ها قدر و قیمت 
داشتند، در مجله ای شعری خواندم از شاعری که حالش 
کرده  تشبیه  خانه  پیش  کوچک  تک درخت  حال  به  را 
درست شبیه حال  حالم/  و  تو/  نیستی  نیستی/  »تو  بود. 
تک درخت کوچک پیش خانه است/ که تا کمر/ در شهوت 

4
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از سرگیری نشست ها در دوحه؛ 

جدی ولی دور از چشم رسانه ها
پس از ماه ها وقفه و بن بست در روند مذاکرات بین االفغانی 
هیأت های  تماس  گروه  های  اکنون  قطر،  در  صلح 
و  افغانستان  اسالمی  دولت جمهوری  صلح  مذاکره کننده 
گروه طالبان دوباره به میز مذاکره برگشته اند و در ۱۰ روز 

گذشته، ۴ نشست پیرامون از سرگیری...

طالبان »تنها چالش« 
حکومت افغانستان نیست

بگرام  هوایی  میدان  امریکایی  نیروهای  پیش  هفته 
کردند.  واگذار  افغانستان  ارتش  به  بی سروصدا  را 
از  پس  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  اشرف  رییس جمهور 
در  کنگره  اعضای  و  بایدن  رییس جمهور  با  دیدار 
واشنگتن تازه به کابل بازگشته بودند. در واشنگتن 
به آن ها اطمینان داده شد که حمایت حیاتی ایاالت 

متحده ادامه می یابد.
امریکایی  نیروهای  تصمیم خروج  اعالم  زمان  از  اما 
کارزار  تشدید  با  طالبان  جنگ جویان  افغانستان،  از 
نظامی خود ولسوالی هایی را در خارج از مراکز قدرت 
سنتی این گروه تصرف کرده اند. روز چهارشنبه هفته 
گذشته شورشیان طالبان ]برای مدت کوتاهی[ مرکز 
نیروهای  این که  با  را تصرف کردند.  بادغیس  والیت 
اعزام  آن جا  به  بعد  ساعت  چند  افغانستان  امنیتی 
حمله  اما  زدند[  پس  را  طالبان  حمله  ]و  شدند 

بی باکانه طالبان باعث طرح این پرسش از...

همزمان با افزایش حمالت گروه طالبان در کشور، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید که این موضوع 
سبب خشم ملت افغانستان شده است. شورای عالی مصالحه ی ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای عبداهلل این گفته ها را 

دیروز )شنبه، ۱۹ سرطان( در دیدار با راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل، مطرح کرده است.

عبداهلل: 

تشدید حمالت طالبان سبب خشم ملت شده است

صفحه 2

کودکان پل سرخ 
مثال بازی می کردند
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ظهور بسیج های مردمی در شمال، هرچند 
پیشروی های  با  قیاس  در  تاکنون  که 
اما  نبرده  پیش  از  کاری  طالبان،  سریع 
روبه افول فضای  روحیه ی  به  تازه ای  روح 

عمومی دمید.
مردمی،  بسیج های  شکل گیری  آغاز  با 
حکومت  در  گسترده ای  استقبال 
این  دست به ماشه شدن  از  افغانستان 
نیروها صورت گرفت. حکومت افغانستان 
به صورت رسمی از شکل گیری این نیروها 
نیروها  این  از  که  کرد  اعالم  و  حمایت 
تجهیزاتی  حمایت  نیاز،  و  کفاف  حد  به 

صورت خواهد گرفت.
از  حمایت  روند  روز،  چند  از  پس  اما 
حکومت  در  مردمی  نیروهای  بسیج 
تمایل  نه تنها  کرد.  فروکش  افغانستان 
این  از  حمایت  برای  افغانستان  حکومت 
مقامات  برخی  که  رفت  اکراه  به  نیروها 
صاحب صالحیت در حکومت و از آن جمله 
که  گفت  تلویح  به  فضلی،  فضل محمود 
حکومت افغانستان ملیشه سازی را تحمل 

نخواهد کرد.
برخـی از گزارش هـا حاکـی از آن اسـت 
کـه رییس جمهـور غنـی پس از برگشـت 
از سـفر واشـنگتن، تمایلـش بـه حمایـت 
بـه مخالفـت  را  از خیزش هـای مردمـی 
بـا تجهیـز و حمایـت همه جانبـه از ایـن 
می کنـد  سـعی  و  داده  تغییـر  نیروهـا 
به جـای حمایـت از ایـن نیروهـا، پولیس 
محلـی کـه یک سـال قبـل لغو شـده بود 

را مجـددا فعـال کنـد.
خود  که  سیاسی  چهره های  از  برخی 
در  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  به صورت 
امور شکل دهی بسیج های مردمی دخیل 
هستند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
تجهیز  در  حکومت  تعلل  و  کوتاهی  از 
با آن سخن  یا برخورد قومی  نیروها  این 
برای  که  نور  عطامحمد  باری  گفته اند. 
رفته  بلخ  به  طالبان  پیشروی  با  مبارزه 
عملیات های  از  یکی  جریان  در  است، 
نظامی علیه طالبان اعالم کرد که از طرف 

حکومت حمایت کافی صورت نمی گیرد.
شاکی  بزرگ ترین  ملی،  جنبش  حزب 
بابر  به تازگی  است.  اعتراض  این  در 
مصالحه  عالی  شورای  معاون  فرهمند، 
در حمایت  که حکومت  است  گفته  ملی 
قومی  و  سلیقه ای  مردمی  از خیزش های 
که  سیاسی  جناح های  به  و  کرده  عمل 
مسلح،  قوای  اعالی  سرقومندانی  در 
نمایندگان مؤثر بر تصمیم گیری ها ندارند، 

هیچ توجهی صورت نمی گیرد.
خطا نیسـت اگـر بگوییـم برخـورد قومی 
و سـلیقه ای بـا نیروهـای بسـیج مردمـی 
به عنـوان  نیروهـا  ایـن  بـا  مواجهـه  و 
»تهدیـد«، بـرای نظـام سیاسـی که عمال 
دسـتکم 7۰ درصـد قلمروش را از دسـت 
شـوکران  نوشـیدن  حکـم  اسـت،  داده 
بـه  ولسـوالی  ده هـا  دارد.  را  خودکشـی 
برق آسـا  سـرعتی  بـه  طالبـان  دسـت 
سـقوط کـرد. برخـی از مهم ترین شـهرها 
از چهارسـو در محاصـره کامل قرار گرفته 
اسـت. در برخـی از شـهرها، طالبـان پس 
از کامل کـردن حلقـه ی محاصره ی شـان، 
عمـال وارد برخی از سـاحات داخل شـهر 
همـه ی  والیـت،  چندیـن  در  شـده اند. 
ولسـوالی ها در تصـرف طالبان قـرار دارند 
و از تمـام اراضـی این والیـات، فقط مرکز 
والیـت در تصـرف نیروهـای امنیتی باقی 
مانـده  اسـت. در چنیـن وضعـی، تعلل در 
حمایـت کافی از بسـیج مردمـی، تبرزدن 

به ریشـه ی خویشـتن اسـت.
نظامـی،  و  جنگـی  ضـرورت  بـر  عـالوه 
بیشـتر  نیـز و حتـا  بـه لحـاظ سیاسـی 
بسـیج  از  حمایـت  نظامـی،  دالیـل  از 
مردمـی یـک فوریـت اسـتراتژیک اسـت، 
زیـرا روایـت طالبـان مبنـی بـر اسـتقبال 
مـردم از ورود جنگ جویـان ایـن گروه به 
اراضـی تحت کنتـرل دولت افغانسـتان را 
ویـران می کنـد. اگـر برخورد سـلیقه ای و 
قومـی با نیروهای بسـیج مردمـی و تعلل 
در حمایـت کافـی از ایـن نیروهـا ادامـه 
یابـد، ممکـن اسـت قیمـت و هزینـه ی 
ایـن نـوع مواجهـه، در حد سـقوط یا قرار 
گرفتـن در لبه ی پرتگاه سـقوط سـنگین 

و ویران گـر باشـد.

کستان در مورد صلح افغانستان تلفین گفت وگو کردند یکا و پا یران خارجه ی امر وز
آنتونی بلینکن خود نیز در تویتی نوشته است: »من مشتاقانه منتظر ادامه ی همکاری 
دوجانبه ]امریکا و پاکستان[ در روند صلح افغانستان، مبارزه با کرونا، حمایت از ثبات 

منطقوی و دیگر موضوعات کلیدی هستم.«
شاه محمود قریشی نیز در تویتی نوشته است که با همتای امریکایی اش در مورد روابط 
دوجانبه و پیشرفت ها در منطقه صحبت کرده است. او نوشته است: »پاکستان متعهد 
است که رابطه ی پایدار در بخش های همکاری اقتصادی، اتصال و صلح شکل دهد. ما 

یک همکار و شریک مصمم برای صلح در افغانستان باقی می مانیم.«

اطالعات روز: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی ایاالت متحده امریکا با شاه محمود قریشی، 
تلفنی روز جمعه، ۱8  تماس  این  است.  تلفنی صحبت کرده  پاکستان  وزیر خارجه ی 

سرطان انجام شده است.
وزارت خارجه ی امریکا در اعالمیه ای گفته است که دو طرف در این تماس تلفنی در 
در  کشور  دو  همکاری های  ادامه ی  اهمیت  پاکستان،  و  امریکا  دوجانبه ی  روابط  مورد 
روند صلح افغانستان و همچنین تالش های مشترک برای مقابله با همه گیری کووید۱9 

صحبت کرده اند.

را  معادن  غیرقانونی  استخراج  و  مخدر 
منبع درآمدزایی برای شورش در افغانستان 
دانسته و گفته است که کسانی هم هستند 
افغانستان،  مردم  برای  نه  را  افغانستان  که 
بلکه برای مواد مخدر و تروریسم بین المللی 

می خواهند.
اتمر خاطرنشان کرده است: »خواست مردم 
از  عاری  ما  کشور  که  است  این  افغانستان 
تروریسم، مواد مخدر، اقتصاد جنگ و جرایم 
انسان، سالح،  از جمله قاچاق  سازمان یافته 

اخاذی و غارت منابع عامه باشد.«
کشوری  هیچ  که  است  گفته  ادامه  در  او 
بیشتر از افغانستان از این بابت متضرر نشده 
است. وزیر خارجه در این مصاحبه به گروه 
طالبان پیشنهاد کرده است که به صلح تن 
بدهند و اگر دیدگاه سیاسی برای افغانستان 
افغانستان دارند، مطابقت با ارزش های دین 

و ارزش های جهانی را انتخاب کنند.
به  را  طالبان  ارزش ها،  این  اتمر،  به گفته ی 
نظر  از  و  مسالمت آمیز  متمدنانه،  مشارکت 

سیاسی قابل قبول، راهنمایی می کند.

اعمال  از روند صلح و  پاکستان در حمایت 
فشارهای الزم بر طالبان نقش دارد.

متحده ی  ایاالت  به  چین  اتمر،  به گفته ی 
امریکا روشن کرده است که افغانستان محل 
دو  و  است  مشترک  منافع  برای  همکاری 

کشور باید از این مزیت استفاده کنند.
پرسش  به  پاسخ  در  کشور  خارجه ی  وزیر 
فارن پالیسی گفته است که در افغانستان دو 
سناریو وجود دارد. سناریوی اول به گفته ی 
آقای اتمر، افغانستان صلح آمیز است که به 
نفع مردم افغانستان، منطقه و جهان است. 
بی پایان  اتمر، سناریوی دوم جنگی  نظر  از 

خواهد بود. 
جامعه  و  منطقه  به  مصاحبه  این  در  اتمر 
جهانی هشدار داده است که سناریوی دوم 
فقط یک جنگ داخلی نخواهد بود، بلکه به 
گروه های  و  فراملی  تروریستی  شبکه های 
داد  خواهد  اجازه  سازمان یافته  جنایت کار 
و  منطقه  منافع  یکدیگر،  با  همکاری  در  تا 

جامعه جهانی را تهدید کند.
مواد  قاچاق  مصاحبه،  این  در  اتمر  حنیف 

پاکستان اجازه ی هیچ گونه فعالیتی را علیه 
پاکستان ندهد. 

حکومت  نظر  از  که  است  درحالی  این 
افغانستان، گروه طالبان افغانستان و تحریک 
طالبان پاکستان هر دو گروه های تروریستی 
اند و افغانستان در برابر هر دو گروه مبارزه 

می کند.
به  افغانستان  خارجه ی  وزیر  حال،  این  با 
گروه های  که  است  گفته  پالیسی  فارن 
و  هستند  بد  اصالت  در  همه  تروریستی 

انتخاب تروریست نباید یک سیاست باشد.
]پاکستان[  اگر  که  است  کرده  استدالل  او 
که  این  امید  به  گروه  یک  روی  بخواهد 
گروه های دیگر به آن کشور آسیب نرسانند، 
گروه های  و  نیست  واقع بینانه  کند،  تمرکز 
تروریستی دیگر به دنبال پاکستان خواهند 

آمد.
این  در  اتمر  محمدحنیف  این،  با  همزمان 
نیز  افغانستان  در  چین  نقش  به  مصاحبه 
اشاره کرده است. آقای اتمر گفته است که 
چین در ایجاد اجماع منطقه ای، همکاری با 

وزیر  اتمر،  محمدحنیف  روز:  اطالعات 
مصاحبه  یک  در  افغانستان  خارجه ی 
پاکستان  از  پالیسی،  فارن  نشریه ی  با 
ثبات  اگر در مورد صلح،  خواسته است که 
و رفاه منطقه ای جدی است، در روند صلح 

افغانستان کمک کند. 
جمعه،  روز  را  مصاحبه  این  پالیسی  فارن 
در  اتمر  است.  کرده  منتشر  سرطان   ۱8
این مصاحبه گفته است که ایجاد صلح در 
افغانستان برای تأمین صلح در منطقه یک 
امر  این  در  باید  پاکستان  و  است  ضرورت 

سهیم باشد.
آقای اتمر ضمن آن که صلح در افغانستان 
نفع پاکستان خوانده، همچنین گفته  به  را 
نباید  تروریسم،  با  مبارزه  نظر  از  که  است 
تروریستی وجود  بین گروه های  فرقی  هیچ 

داشته باشد. 
سخنان  به  اتمر  اشاره ی  می رسد  نظر  به 
داخله ی  وزیر  رشید،  شیخ  پیش  روز  چند 
پاکستان باشد. شیخ رشید از گروه طالبان 
افغانستان خواسته بود که به تحریک طالبان 

اتمر: 
گر درباره ی صلح و ثبات منطقه ای جدی است، در روند صلح افغانستان همکاری کند کستان ا پا

ولسوالی   8۰ از  بیش  طالبان  مدت  این  در 
را سقوط داده اند.

افزون بر این ها، طالبان در چند روز گذشته 
بر شهر قلعه نو، مرکز بادغیس و شهر غزنی 
پیش  روز  سه  طالبان  کرده اند.  حمله  نیز 
کنترل  در  را  قلعه نو  شهر  از  بخش هایی 
از  پس  ساعات  ملی  دفاع  وزارت  گرفتند. 
این حمله ی طالبان اعالم کرد که نیروهای 
پولیس،  فرماندهی  ساختمان های  ارتش 
از  را  بادغیس  زندان  و  ملی  امنیت  ریاست 
وجود جنگ جویان طالبان پاکسازی کرده اند.

این گروه پس از آن دو بار دیگر هم به این 
شهر حمله کرده اند.

در شهر غزنی، طالبان حوزه ی پنجم امنیتی 
را سقوط داده اند.

سرپرست سفارت امریکا در کابل هم گفته 
است که تشدید جنگ به پیچیدگی وضعیت 

می افزاید.
او افزوده است که امریکا و جامعه ی جهانی 
خواهان روند صلح و ختم و جنگ خشونت 
آن ها  که  است  کرده  خاطرنشان  اما  او  اند. 
به دفاع از مردم افغانستان متعهدند، جنگ 
و  خشونت  طرف دار  و  نمی دانند  راه حل  را 

استفاده از زور نیستند.
در  طالبان  گروه  که  است  درحالی  این 
ماه های اخیر به حمالتش در بخش هایی از 
کشور شدت بخشیده اند. این گروه در بیش 
را  ولسوالی   9۰ حدود  گذشته،  ماه  دو  از 

سقوط داده اند.
که  است  کرده  تأیید  هم  افغانستان  دولت 

افغانستان  مسأله ی  راه حل  تنها  را  صلح  او 
تعهد  و  »پابندی  است:  افزوده  و  خوانده 
برابر  در  ما  که  نیست  معنا  این  به  به صلح 

حمالت طالبان بی تفاوت بمانیم.«
تأکید  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
رهبران  افغانستان،  مردم  که  است  کرده 
در  متحدانه  اقشار جامعه  تمامی  و  سیاسی 
کنار نیروهای امنیتی قرار دارند و از کشور 

دفاع می کنند.
با  طالبان  که  است  گفته  او  هم،  سویی  از 
استفاده  بیشتر در  تشدید جنگ و حمالت 
تعلل  صلح  به  دست یافتن  برای  فرصت  از 
کرده اند. به گفته ی عبداهلل عبداهلل، جمهوری 
اسالمی افغانستان اما با حسن نیت به صدای 

صلح لبیک گفته است.

حمالت  افزایش  با  همزمان  روز:  اطالعات 
عبداهلل،  عبداهلل  کشور،  در  طالبان  گروه 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید 
که این موضوع سبب خشم ملت افغانستان 

شده است.
نشر  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
خبرنامه ای گفته است که آقای عبداهلل این 
در  سرطان(   ۱9 )شنبه،  دیروز  را  گفته ها 
سفارت  سرپرست  ویلسون،  راس  با  دیدار 

امریکا در کابل، مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، آقای عبداهلل گفته است 
که مردم افغانستان در مقابل تشدید حمالت 
و  آورده اند  روی  مقاومت  و  دفاع  به  طالبان 
این گروه با زور نمی تواند در افغانستان پیروز 

شود.

عبدهللا: 

تشدید حمالت طالبان سبب خشم ملت شده است

دور تازه ی سفرهای منطقه ای خلیل زاد 
در پیوند به صلح افغانستان آغاز شد

ییس جمهور غین: تجهزیات نریوهای هوایی  ر
در امارات متحده عریب ترمیم می شود

امریکا از روند صلح، با تمامی طرف ها 
بین المللی  و  منطقه ای  ذی نفعان  و 
در مورد رسیدن به توافق صلح کار 

خواهد کرد.
به  رسیدن  امریکا  خارجه ی  وزارت 
افغانستان  در  طرف ها  بین  توافق 
بر  و  دانسته  فوری  مسأله ی  یک  را 
طریق  از  توافق  یک  روی  موافقت 

مذاکره تأکید کرده است.
وزارت،  این  اعالمیه ی  از  نقل  به 
و منطقه زودتر می توانند  افغانستان 
یافته،  گسترش  منطقه ای  اتصال  از 
تجارت و توسعه که از مزایای صلح 

هستند، بهره ببرند.
ادامـه  در  امریـکا  خارجـه ی  وزارت 
گفته اسـت کـه خلیل زاد قرار اسـت 
در تاشـکند، پایتخت ازبیکسـتان در 
یـک نشسـت بین المللـی در مـورد 
کنـد.  شـرکت  منطقـه ای  مسـائل 
ایـن نشسـت از سـوی اوزبیکسـتان 

می شـود. میزبانـی 

که شماری از نظامیان دولتی به دلیل 
عدم حمایت هوایی و کمبود امکانات 
و تجهیزات، پاسگاه های شان را ترک 

کرده بودند.
که  بود  گفته  همچنین  محب  آقای 
نیروها  این  از  نفر  دوهزار  از  بیش 
امنیتی  نیروهای  صفوف  به  دوباره 
و دفاعی پیوسته اند. به گفته ی او، در 
گذشته  هفته ی  دو  از  بیش  جریان 
تا  تجهیزات  و  امکانات  کمبود 

حدودی رفع شده است.
ملی  امنیت  مشاور  هم،  سوی  از 
تجهیزات  ترمیم  مورد  در  کشور 
بود  امنیتی و دفاعی گفته  نیروهای 
داخل  در  تجهیزات  این  بیشتر  که 

کشور ترمیم می شود.
بخش  ترمیم  برای  که  بود  گفته  او 
قراردادها  تجهیزات  از  دیگری 
آغاز  تعمیرات  به زودی  و  شده  امضا 
ارایه  بیشتر  جزئیات  او  می شود. 

نکرده بود.

خارجـه ی  وزارت  روز:  اطالعـات 
اعـالم  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت 
کـرده اسـت کـه زلمـی خلیـل زاد، 
در  ایـن کشـور  ویـژه ی  نماینـده ی 
امـور صلح افغانسـتان دور تـازه ای از 
سـفرهای خـود در پیونـد بـه صلـح 

اسـت.  کـرده  آغـاز  را  افغانسـتان 
در اعالمیه ی وزارت خارجه ی امریکا 
خلیل زاد  سفر  این  که  است  آمده 
شده  آغاز  سرطان   ۱8 جمعه،  روز 
و  پاکستان  قطر،  از  است  قرار  او  و 
اعالمیه  در  کند.  دیدن  ازبیکستان 
در مورد سفر خلیل زاد به افغانستان 

چیزی گفته نشده است.
است  گفته  امریکا  خارجه ی  وزارت 
و  جدی  تالش  به  خلیل زاد  که 
دولت  بین  صلح  توافق  پی گیری 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه 

طالبان ادامه می دهد.
این وزارت همچنین گفته است که 
از حمایت  به عنوان بخشی  خلیل زاد 

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
والیت  به  سفرش  جریان  در  غنی 
را  امنیتی  ارشد  جلسه ی  خوست، 
رهبری کرده است. آقای غنی در این 
جلسه گفته است که به منظور ترمیم 
تجهیزات نیروهای هوایی، جایی در 
امارات متحده ی عربی در نظر گرفته 

شده است.
جلسه ی  این  در  غنی  رییس جمهور 
امنیتی از نیروهای امنیتی و دفاعی 
دادن  »شکست  به خاطر  کشور 
دشمن« و روحیه ی عالی و ظرفیت 

بلندشان تشکری کرده است.
او همچنین گفته است که نیروهای 
امکانات  کمبود  با  دفاعی  و  امنیتی 
تمویل  به خاطر  و  نیستند  مواجه 
تعهدات  نیروها،  این  تجهیز  و 

بین المللی پا برجاست.
این درحالی است که پیشتر حمداهلل 
در  ملی کشور  امنیت  محب، مشاور 
یک نشست خبری در کابل گفته بود 



مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.
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طالبان »تهنا چالش« حکومت افغانستان نیست

جوان،  و  پیر  بین  کنند.  قربانی  را  خودشان 
احتماال  ملکی  و  نظامی  و  روستایی  و  شهری 
برای دفاع از جوامع مشترِک در معرض تهدید، 
اتحاد جدیدی شکل خواهد گرفت. باتوجه به 
پول دسترسی  و  اسلحه  به  که  این که کسانی 
آن ها  از  دیگر  جمهوری  که  معتقدند  دارند 
از  محافظت  به  قادر  یا  نمی کند  نمایندگی 
حوزه های مردمی آنان نیست، خطر فروپاشی 

نظامی افزایش می یابد.

آن چه در پیش است
سقوط  یادآور  میدان،  به  ملیشه ها  بازگشت 
داخلی پس  به کام جنگ  افغانستان  ویران گر 
اما  است.   ۱989 سال  در  شوروی  خروج  از 
برخوردار  از مزیت هایی  حکومت غنی-عبداهلل 
کابل  در  وقت  کمونیست  رژیم  که  است 
و  امریکایی  سربازان  این که  با  نبود.  برخوردار 
از  بازیگران خارجی  اما  می روند،  خانه  به  ناتو 
نفوذ  اعمال  به  دیپلماسی  و  مساعدت  طریق 

خود همچنان ادامه خواهند داد.
که  کابل  در  کمونیست  رژیم  حامی  برخالف 
فروپاشی  درحال  اتحاِد  یک   ۱989 سال  در 
ایاالت  یعنی  اصلی حکومت غنی،  بود، حامی 
متحده، هم قادر است و هم مایل است حمایت 
از  را  خود  بشردوستانه  و  غیرنظامی  نظامی، 
کابل ادامه دهد. در کنار این مزیت اداره غنی، 
طالبان در جایگاهی نیستند که ادعا کنند که 
از نوع حمایت مردمی برخوردارند که شورش 

مجاهدین دهه ۱98۰ برخوردار بود.
هفتاد درصد مردم افغانستان زیر 25 سال سن 
دارند. دموکراسی در این کشور، که نسل جوان 
که  می خواهند  را  فرصت هایی  و  آزادی ها  آن 
طنین  است،  طالبان  افراطی  باورهای  مغایر 
این نسل  واضح و حامی بی چون و چرا دارد. 
چگونگی  جزئیات  سر  بر  که  همان حال  در 
عملکرد یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی 
ساخته اند  واضح  دارند،  بحث  کشورشان  در 
مقاومت  اسالمی  امارت  بازگشت  برابر  در  که 

خواهند کرد.
می تواند  افغانستان  محاصره شده  حکومِت  آیا 
واقعی  پروژه  یک  به  بقا  برای  را  خود  تقالی 
نیازها،  آن  در  که  پروژه ای  دولت سازی، 
افغانستان  مردم  چشم اندازهای  و  خواسته ها 
این پرسشی  باشد، تبدیل کند؟  وجود داشته 
یابد  تداوم  می کند جمهوری  تعیین  که  است 

یا خیر.

امور  دانشکده  استادیار  موکوپادیای  دیپالی 
عمومی همفری دانشگاه مینه سوتا و کارشناس 
است.  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت  ارشد 
والیان  نویسنده کتاب »جنگ ساالران،  دیپالی 

زورمند و دولت در افغانستان« است.

محافظت امنیتی ـ دولتی برخوردار می شوند و 
بقیه کنار گذاشته می شوند.

بهار  در  مرکزی  حکومت  اقدام  مثال  برای 
والیت  در  والی  یک  جایگزینی  برای  امسال 
نفوذ  حوزه  که  کشور،  شمال  در  فاریاب 
افغانستان،  زورمندان  خطرناک ترین  از  یکی 
عبدالرشید دوستم، است، زمانی جنجالی شد 
که طرفداران دوستم در مخالفت با این اقدام 
حکومت به خیابان ها ریختند. دوستم، در دوره 
قبلی معاون غنی بود. اکنون او از غنی دور شده 
است. دوستم سال هاست در دفاع از ازبیک ها، 
به لحاظ  قومی که  و سایر گروه های  ترکمن ها 
ندارند،  جایی  کابل  قدرت  حلقات  در  تاریخی 

تأثیر قوی داشته است.
دوستم قبال برای جایگزینی یکی از افراد وابسته 
به خودش را برای مقام والیت فاریاب پیشنهاد 
تصمیم  ریاست جمهوری  ارگ  اما  بود،  کرده 
گرفت یک چهره وفادار به رییس جمهور را که 
از میان مردم پشتون شرق افغانستان می آمد، 
در قلب حوزه سیاست غیرپشتون نصب کند. 
خطر خشونت نفر ارگ را مجبور کرد به پایگاه 
محلی ارتش پناه ببرد تا بعد از مدتی دوباره به 

کابل فراخوانده شود.
معرض  در  افغانستان،  اقلیت  دیگر  هزاره ها، 
در  داعش  دارند.  قرار  داعش  فزاینده  حمالت 
زایشگاه  در  را  نفر   25 دست کم   2۰2۰ سال 
کرد.  قتل عام  کابل  غرب  در  دولتی  شفاخانه 
انفجار  سه  جاری،  سال  می  ماه  در  همچنین 
در غرب  را  مکتبی  ده ها دختر  پی درپی جان 

رویکرد  ]پیامد  حکومت  کارمندان  حتا  که 
درون  از  کشور  نهادی  ضعیف شدن  را[  غنی 
لفاظی های  می رسد  به نظر  می کنند،  توصیف 
اقبال  غنی درباره اصالحات تکنوکراتیک ]که 
چاپ یافته[ ناکام از آب درآمده اند. این شکاف 
هم  و  زورمند  افراد  هم  که  است  شده  باعث 
آیا  که  بپرسند  را  این  عمومی  روشن فکران 
ساختار نهادی این حکومت اصال ارزش حفظ 

را دارد یا خیر.
در  قدرت  توزیع  سر  بر  داخلی  مذاکرات 
بحث  زمینه  خشونت پرهیز  دموکراسی های 
افغانستان،  در  اما  می آورد.  فراهم  را  سالم 
معماری  و  ساختار  پیرامون  گفت وگوها 
حکومت به ویژه که این کشور وارد دهه پنجم 
جنگ خود می شود، مخاطرات زیادی به همراه 
دارد. مدیریت ذره بینی حکومت غنی رهبران 
از حکومت  در مقطعی  را  و شهروندان محلی 
بیزار کرده است که حمایت رهبران محلی و 
شهروندان قابل اتکاترین و مطمئن ترین سنگر 

در برابر به قدرت رسیدن طالبان است.

برخی  افغانستان  قومی  سیاست های 
جوامع را محروم نگه می دارد

کرده  تالش  افغانستان  سیاست  دیریست 
جوامع متنوع و وابستگی هایی که در این کشور 
وجود دارند را درون »جامعه تصوری« کالن تر 
جنگ،  تشدید  با  اما  کند.  مدیریت  مرکز  از 
تصمیم گیری یک نفره در حکومت به این معنا 
است که اقوام و مناطق خاص از امتیازات ـ و 

دیپالی موکوپادیای، واشنگتن پست
مترجم: جلیل پژواک

هوایی  میدان  امریکایی  نیروهای  پیش  هفته 
بگرام را بی سروصدا به ارتش افغانستان واگذار 
عبداهلل  و  غنی  اشرف  رییس جمهور  کردند. 
بایدن  رییس جمهور  با  دیدار  از  پس  عبداهلل 
کابل  به  تازه  واشنگتن  در  کنگره  اعضای  و 
بازگشته بودند. در واشنگتن به آن ها اطمینان 
متحده  ایاالت  حیاتی  حمایت  که  شد  داده 

ادامه می یابد.
نیروهای  خروج  تصمیم  اعالم  زمان  از  اما 
طالبان  جنگ جویان  افغانستان،  از  امریکایی 
ولسوالی هایی  خود  نظامی  کارزار  تشدید  با 
گروه  این  سنتی  قدرت  مراکز  از  خارج  در  را 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  کرده اند.  تصرف 
شورشیان طالبان ]برای مدت کوتاهی[ مرکز 
این که  با  کردند.  تصرف  را  بادغیس  والیت 
بعد  ساعت  چند  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
به آن جا اعزام شدند ]و حمله طالبان را پس 
زدند[ اما حمله بی باکانه طالبان باعث طرح این 
حکومت  آیا  که  شد  ناظران  جانب  از  پرسش 

افغانستان با تهدیدی وجودی روبه روست؟
برای  چالش  برجسته ترین  طالبان  این که  با 
پروژه دولت سازی در افغانستان دیده می شود، 
نیز  جمهوری  مدافعان  میان  در  اختالفات  اما 
در  حکومت  چرا  که  دهد  توضیح  می تواند 

چنین تنگنای وخیمی قرار گرفته.
دفاع  پرچم دار  را  خود  که  کسانی  از  بسیاری 
از جمهوری در برابر بازگشت طالبان می دانند 
فعاالن  و  دانشگاه  اساتید  روزنامه نگاران،  از  ـ 
و  دولتی  کارمندان  تا  گرفته  مدنی  جامعه 
ـ  شبه نظامی  فرماندهان  و  قبایل  بزرگان 
کنار  فعلی  سیاسی  نظم  از  می کنند  احساس 
گذاشته شده اند. تا زمانی که این نارضایتی ها 
شنیده نشود، موضع حکومت در برابر طالبان 
در میدان جنگ و دور میز مذاکره، در بهترین 

حالت شکننده و ضعیف باقی خواهد ماند.

تمرکز شدید کنترل سیاسی
استدالل دیرینه منتقدان حکومت این است که 
کابل از قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری بیش 
است.  برخوردار  متنوع کشور  بر حومه  از حد 
قانون اساسی سال 2۰۰۴ حکومت افغانستان 
را به یکی از متمرکزترین حکومت های جهان 
تبدیل کرده است. تعداد انگشت شماری از افراد 
کنترل  را  همه چیز  رییس جمهور  به  نزدیک 
گرفته  والیات  برای  بودجه سازی  از  می کنند، 
نبردهای  برنامه ریزی  تا  ولسوال ها،  تعیین  تا 

محلی و تا انتصابات در نهادهای امنیتی.
روی  که   2۰۱۴ سال  از  غنی  رییس جمهور 
حلقه  یک  درون  را  تصمیم گیری  آمده  کار 
زمانی  است.  کرده  محدود  کوچک  به شدت 

کابل گرفت.
افزایش و فراگیری حمالت تروریستی و ناکامی 
حکومت در جلوگیری از این حمالت، نگرانی 
بسیاری از مردم را درباره توانایی حکومت برای 
دفاع از شهروندان ـ به ویژه کسانی که در دوره 
طالبان به شدت مورد ظلم و ستم قرار داشتند 
ـ برانگیخته است. یک رهبر شبه نظامی هزاره 
که  است  گفته  تایمز  نیویورک  خبرنگار  به 
»هزاره ها در شهرها و شاهراه ها کشته می شوند، 
از آن ها محافظت نمی کند. دیگر  اما حکومت 

بس است. ما باید از خود محافظت کنیم.«

جمهوری، برای کسانی که می مانند
اختالفات  با  مقایسه  در  افغانستان  در  آن چه 
توجه  قبیله ای کم تر مورد  و  قومی، منطقه ای 
دارد  امکان  که  است  شکافی  می گیرد،  قرار 
که  کسانی  بین  شکاف  شود:  ثابت  خطرناک 
خانواده های  می مانند.  که  کسانی  و  می روند 
کابل در خارج  از صاحبان قدرت در  بسیاری 
از کشور زندگی می کنند و گذرنامه های چند 
صورت  در  می توانند  آن ها  دارند.  را  کشور 
کنند.  ترک  را  کشور  طالبان،  نزدیک شدن 
مهاجرت  ویژه  ویزای  برنامه  ناکامی  از  نگرانی 
ایاالت متحده برای محافظت از هزاران شهروند 
کار  متحده  ایاالت  حکومت  با  که  افغانستان 
می کردند، بازتاب دهنده این واقعیت است که 

میلیون ها نفر دیگر جا می مانند.
سربازان پیاده و کارمندان دولت ممکن است 
از خود بپرسند که برای چه چیزی و چه کسی 

نی نی چشمان دخترک خشمگین در آب غوطه خورد و 
بغضش ترکید. 

تحقیرآمیزی  شکل  به  گریان  دخترک  که  جریانی  در 
توبه می کرد، مردی آمد و دو تا کاسه کگ خالی به زیبا 
داد و با انگشت اشاره اش به مردی اشاره کرد که لباسی 
سرخ رنگی داشت و حدودا 2۰ متر دورتر از ما در حال 
شیریخ درست کردن بود. مرد گفت: »اینا ره َد اووونو، اُنو 
مردی که پیرنِش  سرخ اس، َد همو بدی.« زیبا کاسه ها را 
گرفت و سربه زیر به طرف آن مرد دوید. این مرد به سمت 
راه پله های یک سوپرمارکت قدم زد و چپلک های تمیز 

و زیبایش َشب َشب به زمین می نشست و بر می خواست. 
صدف چادر دختر مظلوم و توبه کرده را پس داد. دختر 
به آرامی از آن ها پنج قدم دور شد و ناگهان برگشت و با 
خشمی که در جسم کوچکش جا نمی شد و صدایی که از 
خشم می لرزید، گفت: »مادر تو چشیم قوس مردم را... « 
و فرار کرد و در تاریکِی یک کوچه ی فرعی گم شد و چه 
تنها گم شد؛ تنهاتر از رگه ی ناب و زرین تنهایی که در 
شعر شاعران تنها حس می شود. به یاد شعری افتادم که از 
یک فیلم اشک آور یادگرفته ام: »حتا یک موش وقتی زیر 

پا له می شود، از خشم دندان هایش را به هم می فشارد.« 
و  صدف  که  کردیم  حرکت  برویم.  گفت  و  آمد  زیبا 
دوستانش نیز همراه شدند و همه با آن که خبر نداشتند، 
من به زیبا چه وعده ای داده ام، اما همان را می خواستند. 
هر  و  پیوستند  کاروان  به  نیز  دیگر  پسرک  شش -هفت 
لحظه بر جمعیت کاروان افزوده می شد. مجبور شدم به 
زیبا 2۰ افغانی بدهم که خودش برای خودش آیسکریم 

بخرد و از گیر بقیه به جنجال خودم را خالص کردم.
این جا کابل جان است.

گوش کنید! صدای انفجار از کجا بود؟ کیست که شلیک 
می کند؟ چرا و به سوی کی شلیک می کند؟

اعصاب  و  بود  خشمگین  همچنان  سرخ لباس  دخترک 
هوا  در  را  دست هایش  و  می زد  حرف  طوری  و  نداشت 
رییس جمهور های  و  رهبران  که  می داد  تکان  طوری 
مخلوع شدن  از  پیش  کمی  تاریخ  شکست خورده ی 
رفتار  در  کودکی  از  نشانی  می کنند.  و  می کردند  چنان 
کودکی اش  معصومیت  گویی  نمی شد.  دیده  گفتارش  و 
زودهنگام با معصیت بزرگ سالی َچل شده بود. ادای بالغانه 
حرف زدن های جاهلی اش می توانست همزمان بخنداند و 
بگریاند. افسوس چه زیادند دخترکان قشنگی مثل او که 
این روزها ملخ وار به خیابان ها ریخته اند، به کوچه زده اند، 
به شکستن مرز خوبی به بدی! ناگهان »صدف«، همان 
دختری که زیبا باید پیغام های رکیک را برایش می رساند، 
پیدایش شد. قدش بلندتر بود که هیچ، تنها هم نبود؛ دو 
دختر هم قد خودش نیز همراهش بودند. دختر خشمگین 
رکیک  و چند حرف  دو مشت  یکی  کردند.  محاصره  را 
زدند، بعد چادرش را گرفتند. من و زیبا تماشا می کردیم 
و صدف و دوستانش زور می گفت. می گفت: »چیشم مه 
بدبد!«  حرف های  آن  از  و  فالن  تو  مادر  یا  است  ُقوس 
گیر  مخمصه  در  بازهم  که  دانست  خشمگین  دخترک 
کرده است. ناگزیر خودش را به موش مردگی زد و زبان 
به زاری باز کرد که یک جمله اش دقیق به یادم مانده: 

»صدف خوار چادر مه بتی!« 
صدف گفت توبه می کنی که دیگه َدو نمی زنی؟ بگو ُگه 
خوریم و از این قبیل حرف ها. در آن لحظه آن ها مانند 
بازیگران تئاتر، درست زیر شاور نور یک چراغ برق که از 
شاخه ی درختی آویزان بود، روی صحنه بودند. دیدم که 

سهراب سروش

پیاده َرو پیش مارکت محب زاده در  حوالی دی شام، در 
پل سرخ، در میان عابران و در سوسوی نورهای ضعیفی 
که از هرسو می رسید و نمی رسید، دختری خردسالی را 
دیدم که پسر جوانی را دنبال می کرد. پسر یک آیسکریم 
سفید چاق در دست داشت و همین طور که راه می رفت، 
آن را نزدیک دهانش گرفته بود ولی هربار که زبانش را از 
کامش بیرون می آورد تا لیسی بزند، دخترک از گوشه ی 
آستینش کش می کرد و زبان پسر ناکام برمی گشت به 
این که طعم گوارای  کامش. آن زبان در آن حال به جای 
را  ناگواری  حروف  تا  می چرخید  بچشد،  را  آیسکریم 
تلفظ کند، تا دخترک از او دور شود، تا او با خوردن یک 
آیسکریم لعنتی در یک شامگاه سگِی خفقان آوِر تابستانی 
اندکی طعم حیات را مزه مزه کند. دختر اما اصرار می کرد 
و پسر با ناراحتی چشمانش را بزرگ و صدایش را لوگ 
انزجار  با  را  رویش  زد،  شتاب  با  را  تلخش  حرف  کرد، 
برگرداند، یک گوشک گوشکی اش را که از شکاف گوشش 
روی سینه اش آویزان شده بود، دوباره در گوشش فرو برد 

و گام هایش را تندتر کرد.  
دخترک را برگرداندم به این وعده که باهم برویم آیسکریم 
و  سفید رنگ  بود،  هفت ساله  شاید  دخترک  بخوریم. 
دیپلمات  پدرش  اگر  که  آن قدر شیرین  بود.  شیرین زبان 
می بود، حتما هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشت، قبل از 
بازکردن کراواتش خودش را به او می مالید، او را می بوسید، 
نوک  بینی اش را در غنچه ی موهایش فرو می کرد و نفس 
عمیقی می کشید. رنگ لباس هایش متنوع بود ولی رنگ 
حرف زدن  جریان  در  می چربید.  رنگ ها  سایر  بر  سیاه 
هربار که سرش را باال می گرفت، تبسمی روی لب هایش 

کودکان پل رسخ مثال ابزی یم کردند
موج می زد. من در زوایای مبهم چهره اش دنبال چیزی 
می گشتم. گفت اسمم »زیبا« است. گفتم: »چه جالب؛ واقعا 
زیبایی!« همین طور که حرف زده می آمدیم، دختر دیگری با 
صورت سیاه رنگ و لباس های سرخ رنگ از میان عابران پیدا 
شد و به زیبا گفت: »به صدف بگو بر پدر تو ره نالد دختر 

سگ؛ بگو ما و تو چشیم ُقوس فردا مالوم می کنیم!«
دیوانه!«  بیشی  »ُچپ  گفت:  خندیده  زیبا  حال  این  در 
طوری گفت و لحن خنده اش طوری بود که گویا به دختر 
سرخ لباس و سرخ زبان می فهماند که یک نفر بزرگتر از ما 
همین لحظه به حرف های ما  گوش می کند و حرف های 
تو خارج از چوکات است، خوب است که زیاد بی ادب و 
تازه  گویی  بودم.  من  منظورش  نرسیم.  به نظر  بی نزاکت 
به خیابان آمده بود و آن قدر معصوم بود که غبار غلیظ 
خیابان ها هنوز شبنم شفاف معصومیتش را گل آلود نکرده 
بود. در همین اثنا یک پسر اسپندی می خواست از پیش 
روی ما به اسپندی دیگر چرخکی لگد بزند. جناب عالی 
پرید و دست هایش را روی زمین انداخت و کفش هایش 
در هوا پیش روی ما چرخی زد، اما به دلیل بی مهارتی اش 
پیش از این که پایش به هدف اثابت کند، پشتش به زمین 
خورد و حریفش افتاد رویش و او را خوب خاک مالی و 
مادر  و  خواهر  پایین  از  پسر  که  آن قدر  داد،  گوش مالی 
بازی  باهم  داد. آن ها مثال  قرار  عنایت  را مورد  حریفش 
می کردند. مردم بی خیال از َدور و بر ما می گذشتند. انگار 
چند کودک در زنگ تفریح مکتب باهم شوخی می کردند. 
کدام مکتب؟ این روزها هزاران کودک دیگر مثل آن ها 
در  شمالی،  سرای  در  شهر  این  بیغوله های  ناکجای  در 
ده افغانان، در کوته سنگی و در جای جای این شهر وول 
می خورند و تباه می شوند و اگر بزرگ شدند، تباه می کنند. 
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از شکریه عرفانی چند مجموعه شعر به چاپ رسیده است که از جمله می توان به مجموعه ی »اندوه ما جهان را تهدید نمی کند« اشاره کرد.

اشاره:
و  نبود  انترنت  هنوز  که  پیش  سال ها 
مجله ها قدر و قیمت داشتند، در مجله ای 
به  را  از شاعری که حالش  شعری خواندم 
حال تک درخت کوچک پیش خانه تشبیه 
کرده بود. »تو نیستی/ نیستی تو/ و حالم/ 
درست شبیه حال تک درخت کوچک پیش 
آفتاب  شهوت  در  کمر/  تا  که  است/  خانه 

می سوزد/ و باران امانش نمی دهد...« 
حال  شبیه  نیز  من  حال  که  روزها  آن 
تک درخِت کوچک وسط بیابان بود، کنجکاو 
البته  بشناسم.  را  این شعر  که شاعر  شدم 
پایین  عرفانی«  »شکریه  یعنی  شاعر،  اسم 
برای  اسم  یک  ولی  بود،  نوشته شده  شعر 
بدانم.  بیشتر  می خواستم  نبود،  کافی  من 
افتادند  رونق  از  مجله ها  که  بعد  سال های 
انترنت  انترنت فراگیر شد، من به برکت  و 
در دوردست ترین کشور  را  عرفانی  شکریه 

دنیا پیدا کردم؛ در استرالیا. 
نباشد،  جهان  شاعر  آواره ترین  اگر  شکریه 
یکی از آواره ترین شاعران جهان است. او که 
متولد سال ۱357ه.ش در ولسوالی قره باغ 
است، در همان کودکی پس  غزنی  والیت 
افغانستان  آغاز جنگ های فرسایشی در  از 
از  آوارگی  امواج  روی  بر  و  می شود  آواره 
ایران و پاکستان تا روسیه و استرالیا »لپه« 
آواره  است  هنوز  که  هنوز  و  است  خورده 
است و هنوز که هنوز است دود آتشی که 
چشم هایش  می سوزد،  پدری  سرزمین  در 
را می سوزاند. این حرف را براساس بعضی 
از شعرهای که از او خواندم گفتم. از خانم 
به چاپ  مجموعه شعر  دو  تاکنون  عرفانی 
و  تنهایی«  »زبان  نام های  با  است،  رسیده 
که  نمی کند«  تهدید  را  جهان  ما  »اندوه 
رسیده  چاپ  به  ایران  در  مجموعه  دو  هر 
قفسه های  در  جایش  متأسفانه  و  است 
خالی  آبایی  سرزمین  کتاب فروشی های 

است. 
گفت و گویی  متن  می آید،  ادامه  در  آن چه 
است که چند مدت پیش، همان ایامی که 
خانم عرفانی را در فیسبوک پیدا کرده بودم، 
انجام شده است. این گفت وگو بنابه دالیلی 
فورا نشر نشد، اما بعد از صحبت مختصر در 
این چند روز اخیر با مصاحبه شونده تصمیم 
بر این شد که گفت وگو را نشر کنیم. اگرچه 
این  از  و  ساده  گفت وگو  این  سوال  های 
شاخه به آن شاخه  ، اما جواب ها خواندنی اند. 

پیشکش به خوانندگان عزیز اطالعات روز!

اطالعات روز: با این سوال شروع می کنیم؛ 
شکریه عرفانی کیست؟ 

از  یکی  عرفانی  شکریه  عرفانی:  شکریه 
همه ی آدم های روی زمین است. جبر تاریخ 
و جغرافیا او را در دهکده ای کوهستانی در 
غزنین به این دنیا سپرد. مثل میلیون ها آدم 
مثل خودش مهاجر شد. شهروند بیگانه ی 
درجه دوم مملکتی دیگر شد. کودکی کرد. 
در  شد.  عاشق  کرد.  زندگی  کرد.  جوانی 
طوفان های مهیب زندگی و با بسیار مفاهیم 
و قراردادها جنگید و دست وپنجه نرم کرد. 
گاهی هم در گوشه ای خلوت از خود پناه 

فضاهای متفاوت تری کرد نسبت به آن چه 
که با آن شروع کرده بودم.

شعر  که  معتقدند  برخی  روز:  اطالعات 
فکری  فضای  و  منطق  از  فارسی  کهن 
به  ربطی  که  است  برخوردار  متفاوتی 
چه  شما  ندارد.  ما  امروز  زندگی  و  شعر 
برای  فارسی  کهن  شعر  آیا  می کنید؟  فکر 

شاعرانگی شما دستاوردی داشته است؟
تاحد  حرف  این  البته  عرفانی:  شکریه 
هرگونه  با  من  اما  است،  درست  زیادی 
ما  مخالفم.  انکارگرایانه ای  اندیشه ی 
آن ها  بر  ادبیات  که  را  پله هایی  نمی توانیم 
قدم به قدم باال رفت تا امروز به این شکلی 
درست  کنیم.  انکار  می بینم  که  برسد 
است که منطق حاکم بر فضای شعر کهن 
امروز با زندگی ما بیگانه است، اما همان ها 
تنومند  درخت  این  اولیه ی  ریشه های 
شعری  دیگر  نمی توانیم  ما  امروز  هستند. 
اما  بنویسیم،  کهن  شعر  نگاه  و  سبک  با 
اصیل  کار  که  باشیم  داشته  به خاطر  باید 
قرار  زمان  تأثیر  تحت  هرگز  شاخص  و 
بر زمان است. شاهد  بلکه مؤثر  نمی گیرد، 
از شاعران  این حرف هم دیوان هایی است 
جایگاهی  است  هنوز  که  هنوز  که  کهن 
نزد خوانندگان شعر  دارند در  باالتر  بسیار 
خودم  برای  امروز.  شعر  به  نسبت  فارسی 
ادبیات  دانشگاهی ام  رشته ی  چون  شخصا 
بوده است و طبیعتا سال های دانش جویی 
متون  مطالعه ی  برای  را  وقتم  بیشترین 
کهن می گذاشتم، این متون تأثیری ژرفی 
داشته اند، مخصوصا در حیطه ی آشنایی با 

زبان فاخر ادبیات کالسیک.
اما درست است. شاعر امروز باید آدم امروز 
از  و  امروز  زبان  به  باید  امروز  آدم  و  باشد 
بگوید.  امروز سخن  دنیای  مأنوس  مفاهیم 
که  می کنیم  زندگی  دنیایی  در  امروز  ما 
محوربودن فرد نسبت به هر مفهوم دیگری 
در جهانی  فردی که  را می زند.  اول  حرف 
عناصر شعری اش  و  می کند  زندگی  مدرن 
است.  جهان  همین  از  متأثر  طبیعتا  هم 
محوطه ی  به  دیگر  امروز  شاعر  دنیای 

قالب و حیطه ای  بیان آن حساسیت در  و 
که زیبایی در آن اولویت را دارد. زیبایی به 
بیانی همان ابزار و معیار سنجش است برای 
یک شعر و البته وسیله ی جدا ساختن آن از 

دیگر سخن ها.

اولین  شما  که  گمانم  به  روز:  اطالعات 
ـ  دری  ُدر  از  ـ  مشهد  در  را  کارهای تان 
شروع کردید. محافل چه تأثیری در خلق 
اثر هنری و به روزبودن اثر دارد و خود شما 

چه روشی دارید؟
با حضور  را  نوشتن  من  شکریه عرفانی: 
چون  نکردم،  شروع  دری  ُدر  جلسات  در 
من در مشهد نبودم. اما می شود گفت که 
در آن زمان چه ُدر دری چه محافل دیگر 
ادبی مهاجرین افغان در ایران فضای نسبتا 
مشابهی داشتند که در امتداد و تبعیت از 
فضای غالب بر ادبیات ایران آن دوران بود. 
انقالبی  به مفاهیم  فضایی که شعر متعهد 
شاعران  بین  البته  می طلبید.  را  دینی  و 
را  خاصی  جای  هم  مهاجرت  مسأله ی  ما 
داشت. شاید بتوان گفت شاعران آن دوران 
با نوشتن شعرهای آن دوران شان قصد ایجاد 
فضای  در  مقبول  هویتی  ثابت ساختن  و 
کالن تر حاکم را داشتند. بنابراین شعرهایی 
البته  و  اجتماعی  حماسی  رویکرد  با 
مناسبتی بُرد خاصی داشت آن روزها... من 
هم در همین فضا نوشتن را شروع کردم و تا 
سال های اولی که می نوشتم این حقیقت که 
شعر حاصل کار یک فرد است، برایم اندکی 
اشخاص  به عنوان  بود چون شاعران  غریبه 
فضاها  نوع  این  در  خاصی  هویت  مستقل، 
ندارند بلکه قلم به دستانی هستند که ناچار 
به نوشتن مضامینی هستند که از طرف جو 
که  بعد ها  می شود.  دیکته  برای شان  حاکم 
آرام آرام شروع کردم خودم باشم، رفته رفته 
کردم.  بیگانه حس  این جمع ها  با  را  خود 
کمتر در جشنواره ها شرکت کردم و کمتر 
نمی آمد  خوش  دلم  به  که  جمع هایی  به 
می پیوستم. البته فضا در تهران قدری فرق 
داشت. چون در تهران صداها متفاوت تر بود 
و آفرینندگان کالم آزادی بیشتری داشتند 
هم  بعدها  تجربه کردن.  و  نوشتن  برای 
و  به کشورهای دیگر  مهاجرت های متعدد 
آشنا شدن با قلمروهای وسیع تر شعر جهان 
نگاه و تعهدم را نسبت به شعر کامال وارد 

اصطبل اسب و مجالس می خوارگی شاهانه 
خالصه نمی شود و او به عنوان یک فرد از آن 
مردمحوربودن  ندارد.  هم  بهره ای  امتیازات 
و  است  شکسته  هم  در  سخن  حیطه ی 
پدیده ای  به  امروزی  شاعر  برای  عشق 
زمینی بدل شده است. شرابی ازلی و ناجی 
آسمانی ای هم برای او وجود ندارد و او خود 
تاریکی  در  می بیند  سرگردان  موجودی  را 
و  سرمایه داری  نظام  سلطه ی  که  جهانی 
او  آشنایی  و  فکری  رشد  دیگر  طرفی  از 
را  او  انسان گرایانه  فلسفی  اندیشه های  با 
از  دیگری  قلمرو  به  ناخواسته  و  خواسته 
حس و اندیشه و بیان وارد کرده است. ما در 
دنیای کالهک های اتم/غلبه ی کاپیتالیزم و 
جادوی رسانه ها زندگی می کنیم و حتا اگر 
سومی  جهان  کشوری  از  انسانی  به عنوان 
ربط مستقیمی به آن ها نداشته باشیم، اما 
سنگین ترین بار این پدیده ها بر شانه های ما 
و مردم ماست. پس نباید و نمی توانیم که 
چیزی باشیم متفاوت از آن چه هستیم. اما 
نکته ای که در این میان مهم است این است 
که شعر و هنر در ذات خود فریادی است در 
مقابل تاریکی و چراغی است که دل آدمی 
را روشن نگه می دارد و این موضوع همواره 
بزرگ تر و فراتر از محدوده ی زمان و مکان 

است. 

اطالعات روز: از نظر من عالوه بر مضامین 
خیلی  شعرهای تان  در  که  زنانه  غلیظ 
برجسته است؛ عنصر بارز شعر شما عاطفه 
عاطفه عنصری  آیا  و  اندیشه. چرا  تا  است 

تربیت پذیر توسط شاعر است؟
شکریه عرفانی: عاطفه تربیت پذیر نیست، 
تربیت کننده است و این نکته را که عاطفه 
از عناصر شعری من هست را قبول دارم و 
بودنش هم بسیار طبیعی است چون شعر 
اصال نمی تواند بدون عاطفه باشد و همین 
عاطفه است که در واقع ابزار شاعر می شود 
به  رسوخ  و  مخاطب  درون  دریدن  برای 
نهان گاه های پنهان او. حاال شاید بتوان در 
الیه ای دیگر زن بودن مرا هم مؤثر دانست 
در عاطفه ی غالب بر شعرهایم که صد البته 

فکر  او  به  وقت  هر  نوشت.  شعر  و  گرفت 
می کنم همین ها که گفتم یادم می آید از او.

اطالعات روز: اولین شعری را که سرودید 
هنوز به یاد دارید؟ من فکر می کنم، اولین 

شعر باید بسیار خاطره انگیز باشد!
شعر  اولین  آفریدگار  عرفانی:  شکریه 
نوجوانی  دخترک  وقتی  بود.  عشق  من 
و  وحشیانه  نشاط  و  شور  از  پر  و  بودم 
توانست  چشمی  که  وقتی  و  زندگی  خام 
آن چه  که  است  بدیهی  اما  بلرزاند،  را  دلم 
آدمی قرار است بشود یا می شود، محصول 
فقط یک اتفاق نیست، بلکه مجموعه ای از 
مسیر  این  در  درونی  و  بیرونی  رخدادهای 
از فضای تنگ  دخیل هستند. بیرون آمدن 
و دور زادگاهم و واردشدن به دنیای بزرگتر 
تجربه کردم، شاید  ایران  شهری ای که در 
اولین امر دخیل در این موضوع بوده باشد. 
قناعت ناپذیر  و  و کنجکاو  بی قرار  روحیه ی 
که  خانواده ای  در  بزرگ شدن  و  خودم 
به دلیل آخوند بودن پدر به هرصورت کتاب 
و کتاب خوانی جایگاهی در آن داشت هم 
از دالیلی است که می توانم مؤثر بدانم در 
گرایشم به دنیای شعر، مخصوصا این که پدر 
مجالس  با  آشناشدن  می نوشت.  شعر  هم 
ادبی آن دوران هم از عوامل مهم مؤثر بوده 
است، اما آن چه واضحا روزی قلم به دستم 

داد و گفت بنویس عشق بود.

به  را  شعر  بخواهید  اگر  روز:  اطالعات 
از  زودتر  چیزی  چه  کنید،  تشبیه  چیزی 

همه به ذهن تان می رسد؟
شکریه عرفانی: شعر را می توانم به اتفاق 
منتظرش  که  جهت  این  از  کنم.  تشبیه 
نیستی و ساعت آمدنش را نمی دانی یعنی 
قراردادی نداری با آن. اتفاقی ست ناگهانی 

در درونت که باید در زبان جاری اش کنی.

اطالعات روز: شعر را چه تعریف می کنید؟ 
درست است که شعر تعریفی ندارد و شما 
به  اما  گفتهاید،  شعر  تعاریف  از  فراتر  هم 
هر حال برای شما هم یک متر و معیاری 
نسبی وجود دارد که شعر را از غیرشعر جدا 

میکند.
بسیار  شعر  تعریف  در  عرفانی:  شکریه 
کار  که  البته  و  صاحب نظران  نوشته اند 
تعریفی  ساختن  نه  است  شعر  خلق  شاعر 
برای آن. بنابراین نمی توانم تعریفی از شعر 
داشته باشم من هم، اما آن چه حس به من 
شعر  که  است  این  شعر  درباره ی  می گوید 
شاعر  یک  درونی  واکنش های  تبدیل شدن 
مثل  زبان.  قالب  در  است  بیرون  دنیای  به 
گریستن یک کودک وقتی از سینه ی مادر 
وقتی  خندیدنش  یا  و  می کنند  جدایش 
دلقک بازی  و  می نشیند  روبه رویش  کسی 
می کند. شعر واکنش است و هنر اصال در 
به دنیای  انسان  کلیت خود واکنش درون 
بیرون است. البته واکنش به دنیای بیرون 
اما آن چه واکنش  کار هر جان داری است، 
از  متفاوت  را  شاعر  یک  یا  هنرمند  یک 
باالتر  درجه ی  آن  می کند  واکنش ها  دیگر 
دیگران  به  نسبت  اوست  حساسیت پذیری 

سهراب سروش

آن چه قلم به دسمت داد 
و گفت بنویس، عشق بود

گفت وگو با شکریه عرفانی

دنیای شاعر امروز دیگر به 
محوطه ی اصطبل اسب و 
مجالس می خوارگی شاهانه 
خالصه نمی شود و او به عنوان 
یک فرد از آن امتیازات بهره ای هم 
ندارد. مردمحوربودن حیطه ی 
سخن در هم شکسته است 
و عشق برای شاعر امروزی به 
پدیده ای زمینی بدل شده است.
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و  خشونت ها  کاهش  به  معطوف  بایستی  صلح  بین االفغانی 
برقراری آتش بس شروع می شد و ادامه پیدا می کرد. با این حال 
برخالف  اما  شد،  شروع  دوحه  در  صلح  بین االفغانی  مذاکرات 
تعهدات میان امریکایی ها و طالبان، روند مذاکرات بین االفغانی 
تنها روی تهیه اجندای مذاکرات سه ماه زمان برد، ولی همزمان 

با توافق روی اجندای مذاکرات، این روند متوقف شد. 
نیروهای  کامل  خروج  آستانه ی  در  طالبان  گروه  اما  اکنون، 
و  امنیتی  نیروهای  باالی  را  نظامی شان  حمالت  بین المللی، 
دفاعی افغانستان شدت بخشیده اند  و دامنه  ی جنگ و خشونت را 
در تمامی ولسوالی ها و والیات کشور گسترش داده اند. طوری که 
در هفته های اخیر گروه طالبان در جبهه ی جنگ با نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان، بیشتر از 8۰ ولسوالی  را در والیات 
البته بیشتر در شمال از کنترل نیروهای امنیتی و  مختلف و 
دفاعی افغانستان خارج کرده  اند و توأم با آن حمالت گسترده 
نظامی را باالی شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس انجام داده 
و کنترل سه بندر مهم تجارتی )اسالم قلعه، تورغندی و ابونصر 

فراهی( را در غرب افغانستان به دست گرفته اند.
پی هم  دادن  سقوط  جنگ،  تشدید  برعالوه  طالبان  گروه 
ولسوالی ها و حمله بر مراکز برخی والیات که براساس توافق نامه 
صلح دوحه با امریکایی ها، نبایستی بر مراکز والیات و شهرها 
حمله می کردند، در عرصه ی سیاست و دیپلماسی با کشورهای 
افغانستان عمل کرده اند. چنان که  از حکومت  فعال تر  منطقه، 
در هفته های اخیر اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر طی 
سفرهای رسمی به تهران و مسکو رفته اند و در مورد مسائل 
وزاری  با  مرزی  امنیت  و  افغانستان  آینده  به  مرتبط  سیاسی  
به  در سفر  اگرچند  کرده اند.  ایران گفت وگو  و  روسیه  خارجه 
تهران، شیر عباس ستانکزی، معاون دفتر سیاسی این گروه طی 
یک نشست بین االفغانی دو روزه با میزبانی محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، با هیأتی از سوی دولت افغانستان به ریاست 
محمدیونس قانونی، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
ملی دیدار داشتند و به این امر که »جنگ راه حل نیست« به 
توافق رسیده اند، اما آن چه این روزها در میدان جنگ می گذرد، 

بیانگر واقعیت دیگری است.  
با این حال به نظر می رسد گروه طالبان در کنار گزینه ی نظامی، 
همچنان نیم نگاهی به گزینه ی »راه حل سیاسی« دارند. اما این 
نیز واقعیت است که در واکنش به پیشروی  اخیر گروه طالبان 
افغانستان،  حکومت  تاکتیکی«  »عقب نشینی  نتیجه  ی  در  و 
بازیگران تازه ی در جنگ و صلح جاری در حال ظهور هستند 
در  تازه  یک طرف  به عنوان  جایگاهشان  تثبیت  به محض  که 
نیروهای  تازه  بازیگر  این  شد؛  خواهند  مطرح  صلح  و  جنگ 
مقاومت و بسیج مردمی علیه طالبان است که در صورت دوام 
طالبان،  پیشروی  و  حکومت  عقب نشینی  و  سقوط  سناریوی 
جنگ وارد مرحله ی تازه خواهد شد و امکان رسیدن به صلح 

دشوارتر.
با آن که روند مذاکرات صلح در دوحه به کندی پیش می رود، 
ولی در نهایت تنها مسیری که بایستی به صلح رسید، ادامه ی 
سایر  تجربه ی  چنان که  است.  سیاسی  راه حل  و  گفت وگو 
کشورها نیز نشان داده، در نهایت جنگ و گزینه نظامی، امکان 
مذاکره و راه حل های سیاسی تعیین کننده و آورنده نظم بوده 
است. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که جنگ افغانستان 
حتا اگر با تسلط نظامی یکی از طرف ها بر دیگری پایان یابد، 
بازهم به دلیل ماهیت پیچیده جنگ و ابعاد مختلف اجتماعی 
و سیاسی آن، صلح پایدار از درون به وجود نخواهد آمد، مگر 
این که  همه ی طرف ها دخیل باشند. همان طوری که تاریخ چند 
دهه گذشته افغانستان نشان می دهد که با حذف یک گروه از 
قدرت، وضعیتی که پس از آن به وجود آمده، منجر به پایداری 

درازمدت توأم با صلح و آرامش نشده است. 

عباس عارفی

پس از ماه ها وقفه و بن بست در روند مذاکرات بین االفغانی صلح 
در قطر، اکنون گروه  های تماس هیأت های مذاکره کننده صلح 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان دوباره به میز 
مذاکره برگشته اند و در ۱۰ روز گذشته، ۴ نشست پیرامون از 
سرگیری مذاکرات در دوحه داشته اند. نتایج این نشست ها هنوز 
نیز  این نشست ها  مورد جزئیات  و دو طرف در  نیست  معلوم 
چیزی نمی گویند. گفت وگوها در حالی آغاز می شود که خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان قطعی شده، سطح خشونت ها 
در کشور به شدت افزایش یافته است و طرف های منازعه تالش 
می کنند با تبلیغات وسیع در رسانه ها خود را برنده میدان اعالم 
کنند. به این معنا که در میدان جنگ نشانی از صلح و آشتی و 

کاهش خشونت ها مشاهده نمی شود. 
هیأت  اعضای  از  برخی  با  که  جداگانه  صحبت هایی  در 
مذاکره کننده دولت جمهوری اسالمی افغانستان و محمدنعیم 
وردک، سخن گوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر داشتم، 
سطح  در  نشست ها  که  بودند  باور  این  بر  گفت وگوکنندگانم 
اما  ندارد،  ادامه  گروه های تماس میان دو طرف مذاکره کننده 
دو طرف تعهد سپرده اند تا زمانی که این سطح از مذاکرات در 
فضای سیاسی و امنیتی حاکم در کشور به نتیجه ی ملموس 
به  نشست ها  این  جزئیات  مورد  در  معلومات  ارائه  از  نرسیده ، 

رسانه ها و مطبوعات خودداری می کنند. 
اسالمی  جمهوری  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  یک 
افغانستان که نخواست از وی نام ببرم، در گفت وگو با اطالعات 
روز می گوید »مذاکرات به طور جدی پیش می رود، ولی هنوز 
اجندای بحث میان دو طرف نهایی نشده  است.« این عضو هیأت 
مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که هیأت مذاکره کننده 
طالبان هنوز هیچ طرح و اجندایی را در زمینه پیشبرد مذاکرات 
آینده پیشکش نکرده  است تا روی آن  بحث و گفت وگو صورت 
بگیرد. با این حال گروه تماس آن ها در نشست ها حاضر می شوند 

و خواهان دوام چنین نشست هایی هستند. 
محمد نعیم وردک، سخن گوی دفتر سیاسی گروه طالبان در 
با من می  گوید اعضای هیأت مذاکره کننده  قطر، در گفت وگو 
گروه طالبان از همان هفته اول بعد از عید رمضان آماده پیشبرد 
مذاکرات صلح بوده اند، »ولی اعضای هیأت مذاکره کننده طرف 
می گوید،  وردک  نبودند.«  حاضر  دوحه  در  ماه  یک  تا  مقابل 
از زمانی که برخی اعضای هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان 
ادامه  طرف  دو  میان  کماکان  نشست ها  برگشته اند،  دوحه  به 
داشته  است. اما »در مورد موضوعات نمی توانیم چیزی بگوییم. 
براساس تعهدی  که هر دو تیم نموده است، توافق بر این است 
که درباره جزئیات گفت وگوها چیزی با رسانه ها شریک نشود.«
امریکا  متحده  ایاالت  میان  دوحه  صلح  توافق نامه  برمبنای 
برابر  در  که  بودند  سپرده   تعهد  طرف  دو  طالبان،  گروه  و 
مذاکرات  افغانستان،  از  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  خروج کامل 

دیده  آن  به  فمنیستی  نگاه  از  نیستم  مایل 
زن  به  که  چیزی  هر  امروز  متأسفانه  شود. 
فمینیزم  چنگ  به  طوری  می شود  مربوط 
سردرگم و انکارگرایانه ی شرقی افتاده است 
انسان بودن  روزی  نکند  می رود  آن  بیم  که 
و  بی ارزش تر  انسان بودن  طبیعی  به طور  و 

بی مفهوم تر از جنس زن یا مردبودن شود. 

شما  شعر  خودتان  نظر  از  روز:  اطالعات 
چه ویژگی دارد که باعث لذت بردن مخاطب 

می شود؟
شکریه عرفانی: جوابی برای این سوال تان 
ندارم. آن کس که شعرهایم را می خواند و اگر 
احیانا لذت می برد، باید جواب شما را بگوید.

افغانستان  امروز  زنان  شعر  روز:  اطالعات 
تاریخ،  در  حوزه  این  زنان  شعر  برخالف 
سرشار است از بیان احساسات تنانه؛ آن قدر 
ویژگی  شاخص ترین  چیز  همین  گاهی  که 
هستند.  شهرت شان  دلیل  و  شعرهای شان 
آیا زنان شاعر افغانستان به شمول شما واقعا 

خوب کار می کنند؟
امروز  زن  شعر  من  عرفانی:  شکریه 
باید  که  می دانم  کودکی  هنوز  را  افغانستان 
بسیار راه ها را برود. بارها زمین بخورد و باز 
به  آینده  در  تا  بدهد  ادامه  و  بایستد  سرپا 
پختگی و قوام برسد. این یک حقیقت است 
که بیان ها و تصاویر زنانه و تنانه بسامد بسیار 
باالیی در میان کارهای بانوان ما دارند و غالبا 
فضای  توجه  جلب  برای  است  ابزاری  هم 
را محکوم نمی کنم  این  کالن تر مردانه. من 
تقالیی می دانم  و  از همین تالش  بخشی  و 
که بانوان ما باید با آن دست وپنجه نرم کنند 
قلمروهای  و  بگذرند  آن  از  روزی  بتوانند  تا 
چیزی  اما  کنند،  تجربه  را  دیگر  گسترده تر 
استفاده  که  است  این  می کند  متأسفم  که 
تبدیل شده  وسیله ای  به  عنصر جنسیت  از 
است که بعضی بانوان ما در پشت آن سنگر 
بقبوالنند  این وسیله  به  را  تا خود  گرفته اند 
این  در حالی که  امروز.  ادبی  جامعه ی  به 
سنگر باعث شده است او به نوعی خودباوری 
کار  من  شعر.  عرصه ی  در  برسد  کاذب 
و  می خوانم  را  شاعرمان  خانم های  بیشتر 
بسیار  و  بسیار  که  می بینم  اغلب  متأسفانه 
رد پای مطالعه ی جدی و اندیشه و تجربیات 
شعر  پیداست.  کم  کارهای  شان  در  شخصی 
آن  از  و شعر شعارمحور جنسیتی  رسانه ای 
به عنوان  هرچند  که  است  متن هایی  دست 
را به  اما می توان آن  یک تجربه الزم است، 
سرفه های کوتاه قبل از یک سخنرانی تشبیه 
تو  مقابل  در  که  مخاطبی  هر حال  به  کرد. 
از  بعد  که  بداند  می خواهد  است  نشسته 
گفتن  برای  کوتاه چه چیزی  آن سرفه های 
داری. آن جا جایی است که تو باید با قدرت 
اندیشه و  به  شاعری مطالعه کرده و مسلط 
زبان وارد عرصه شوی. به نظر من در این جا 
بسیاری از بانوان ما کم می آورند و این بسیار 
جدی  مطالعه های  باید  است.  تأسف برانگیز 
و  کرد  باز  را  ناگشوده  درهای  بسیار  و  کرد 
را  خود  انداخت  تجربه ها  از  بسیاری  دل  به 
تا بتوان خلق کرد. البته شاعرانی هستند که 
کارهای شان بسیار خوب و ارزشمند است و 
در  را  افغانستان  زن  شعر  آینده ی  می توان 
کارهای ایشان جست وجو کرد و امیدوار بود.

اطالعات روز: یکی از احساس های که پس 
از خوانش شعرهای تان به من دست می دهد 
این است که از چیزی یا هم از کسی شکایت 
کی  از  و  می کنید  شکایت  چه  از  دارید؟ 

ناراضی هستید؟
از  خشونت  از  جنگ  از  عرفانی:  شکریه 
را  زیستنش  و حق  آدمی  آن چه  از  و  مرگ 

انکار می کند، شکایت دارم.

از  کودکی  در  که  رؤیایی  روز:  اطالعات 
زندگی داشتید تا چه حد با زندگی کنونی تان 

هماهنگی دارد؟
می کنم  گمان  نمی دانم،  عرفانی:  شکریه 
رؤیاش  کودکی  در  که  آن چیزی  اصال 
کودک  امروزم.  زندگی  نشد  می بافتم  را 
پیچیدگی های  و  زشتی های  که  بی گناهی 
دنیای آدم بزرگ ها را نمی داند در رؤیاهایش 
خود را فاتح مدینه ی فاضله می داند. من که 

به آن مدینه ی فاضله نرسیدم، ولی گاهی که 
رضایت  احساس  می کنم  نگاه  سر  پشت  به 
دارم از همه ی فراز و فرودهایی که تا امروز 
در زندگی ام بوده است یا درست تر این که از 
ماحصل آن همه احساس رضایت می کنم و 

از عشقی که به زندگی می ورزم خوشحالم. 

اطالعات روز: شما سال هایی سال است که 
در غربت زندگی می کنید. تجربه زندگی در 
و  غربت  از  داشته اید.  را  دنیا  کشور  چندین 
از  بهتر  می رسد،  به نظر  بگویید.  حس هایش 

زندگی در وطنی باشد که ما داریم. 
شکریه عرفانی: بله، متأسفانه همه ی عمر 
من تا امروز در غربت گذشته است. ریشه ی 
دل  از  هرگز  و  است  عمیق  بسیار  درد  این 
پاک نمی شود. خیلی وقت ها آرزو می کنم که 
امروز  تا  ولی شاید  آغوش وطنم  به  برگردم 
فرصت و شهامت این کار در من ایجاد نشده 
اهمیت  فیزیکی  حضور  حال  هر  به  است. 
چندانی ندارد. من هر جای جهان که باشم 

شاخه ای از همان درخت هستم.

شاعر  آینده ی  شما  نظر  به  روز:  اطالعات 
چگونه خواهد بود؟ منظورم خود شمایید؟

شکریه عرفانی: نمی دانم. هیچ چشم اندازی 
از آینده ندارم. سال ها درگیر مهاجرت بودن 
وقت  زندگی  دیگر  درگیری های  خیلی  و 
است.  گرفته  من  از  را  زیادی  فرصت های  و 
باید بیشتر از این ها کار می کردم که نکردم، 
برای  که  بگویم  می توانم  را  این  حداقل  اما 
باقی  شاعر  می کنم  آرزو  شاعر  این  آینده ی 
از  جنگ  جای  به  دیگر  که  شاعری  بماند. 
عشق بنویسد و جای کوچکی در دل مردمی 

که کارهایش را می خوانند داشته باشد. 
و در پایان دو شعر از خانم شکریه عرفانی:

آرزو کرده بودم 
در مزرعه ات 

به جای گوسفندان شیرده 
تانکی سالخورده ایستاده باشد

و سربازان
چون کرم های پس مانده از هجوم ملخ ها

بر گندم زار تاراج شده ات بلولند
و پاهاشان جا مانده باشد در مزارع دیگر

بلولند
و دست هاشان خوراک مرمی هایی شده باشد 

که در مسیر رودخانه 
به سوی هم شلیک می کردند!

آرزو کرده بودم 
آمده باشد جنگ 

تا نفس های خسته اش را 
زیر سقف تاریک کاهدان تو به آخر برساند 

تا تو هم تفنگ از شانه بگذاری
به قریه بازگردی

گندم های تازه بنشانی در خاک
و من هنوز عاشقت مانده باشم

اشتباه کرده بودم اما
خاک گندمزارت 

بر تن سربازان
دست ها و پاهای تازه رویانید

نفس تازه کرد جنگ
قریه را سوزاند

و تو هرگز به من بازنگشتی
************

دلم می خواهد
هر صبح که چشمانت را باز می کنی

با چیزی غافلگیرت کنم
پتویت  زیر  پرتقال  پوست  مشت  یک  مثال 

بگذارم 
تا صبح 

عطرش تو را در باغ پرتقالی بیدار کند
بعد از جا بلندت کند

و بین درخت ها دنبال من بدواندت
یا با دست خط خودت

اولین نامه ی عاشقانه ات را بنویسم
و آن را آرام الی انگشت هایت بلغزانم

تا بیدار که شدی
قلبت با خواندنش چنان بتپد

که قلب تازه جوانی با اولین عشقش
دلم می خواهد کاری کنم 

که گیج شوی
که گیج بمانی

که مثل پرنده ای کوچک تکلیف روزگارت
تنها در کف دستان من روشن شود.

از رسگیری نشست ها در دوحه؛ 

جدی ویل دور از چمش رسانه ها

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که جنگ 
افغانستان حتا اگر با تسلط نظامی یکی از طرف ها 
بر دیگری پایان یابد، بازهم به دلیل ماهیت پیچیده 
جنگ و ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی آن، صلح 
پایدار از درون به وجود نخواهد آمد، مگر این که  
همه ی طرف ها دخیل باشند. 
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التهابی کودکان«« )PIMS-TS( ناشی شد.
• اگرچه به طور مطلق خطر شدت بیماری کرونا یا مرگ 
در اثر آن در میان کودکان ناچیز بود، اما کودکان مبتال به 
چند بیماری زمینه ای، چاقی یا بیماری های قلب و اعصاب 

بیشتر در معرض خطر قرار داشتند.
داشت  شرکت  پژوهش  این  در  که  واینر،  راسل  پروفسور 
به  کودکان  نیاز  مورد  در  تصمیم گیری  که  است  گفته 
واکسیناسیون مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعدد است و 
پژوهش انجام شده توسط این گروه ها باید صرفا به عنوان 

یکی از منابع مورد نظر قرار گیرد.
او در عین حال گفته است اگر واکسن به اندازه کافی در 
دسترس باشد، براساس نتایج این تحقیقات، واکسیناسیون 

گروه های خاصی از کودکان می تواند توصیه شود.
پروفسور واینر افزوده است که »براساس تحقیقات ما، نظر 
برخی  کردن  واکسینه  که  است  این  من  شخصی  کامال 

پاینی بودن احتمال ابتالی کودکان به عوارض شدید کرونا تایید شد

گروه های مورد مطالعه ما که احتمال شدت بیماری و نیاز 
بیشتر  ویژه  مراقبت های  بخش  در  شدن  بستری  به  آنها 
است می تواند مفید باشد ولو اینکه خطر مرگ آنها هنوز 

هم زیاد نباشد.«
اعتماد  قابل  اطالعات  می رود  انتظار  که  است  گفته  او 
از کشورهای دیگر به خصوص  بیماری  بیشتری در مورد 
ایاالت متحده و اسرائیل دریافت شود که در تصمیم گیری 

در مورد پوشش واکسیناسیون باید در نظر بگیریم.
و  بیماری  سلطنتی  کالج  استاد  ویتاکر،  الیزابت  دکتر 
بهداشت کودکان و امپریال کالج دانشگاه لندن، گفته است 
که پایین بودن آمار ابتالی کودکان به عوارض شدید کرونا 
افزوده است که »گرچه این  او  کامال دلگرم کننده است. 
داده ها تا فوریه 2۰2۱ را شامل می شود، اما شیوع سویه 
جدید دلتا در آن تغییری نداده که باعث اطمینان خاطر 

کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان است.«

که  داشت  امکان وجود  این  نبود هرچند  در دست  کرونا 
ابتالی آنها به بیماری های دیگر شناسایی نشده بود.

 3۶ کرونای  آزمایش  که  می دهد  نشان  آمار  بررسی   •
کودک دیگر در زمان مرگ مثبت بود اما علت درگذشت 

آنها عوامل دیگری بود.
اما  بود،  کم  کلی  طور  به  کودکان  ابتالی  خطر  اگرچه   •
کودکان و نوجوانانی که جان خود را از دست دادند بیشتر 
باالی ۱۰ سال سن داشته و از اقلیت سیاهپوست و جنوب 

آسیایی بودند.
میر در جمعیت حدود ۱2  و  به 25 مورد مرگ  توجه  با 
میلیون کودک در انگلستان، پژوهشگران تخمین می زنند 
یک  در  نفر   2 حدود  سنی  گروه  این  تلفات  احتمال  که 

میلیون باشد.
در مورد کل جمعیت، داده های فعلی نشان می دهد که از 
زمان شیوع این بیماری در انگلستان حدود ۱283۰۱ نفر 
28 روز پس از آزمایش مثبت ابتالی به ویروس کرونا جان 
خود را از دست داده اند و از نظر نهادهای بهداشتی، مرگ 

آنان نتیجه ابتالی به ویروس کرونا دانسته می شود.

›موارد نادر بستری شدن در بیمارستان‹
و  کودکان  آمار  پژوهشگران  جداگانه،  بررسی  یک  در 
جوانانی در انگلستان را که تا فوریه 2۰2۱ به خاطر ابتالی 
به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شدند ارزیابی کردند.

• در این مدت، حدود 58۰۰ کودک و نوجوان به خاطر 
ابتالی به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شدند حال 
آنکه شمارکودکانی که به خاطر عوارض دیگر )به استثنای 
جراحت ناشی از حوادث( بستری شدند 3۶7،۶۰۰ نفر بود.

بخش  به  نفر   25۰ حدود  مبتال  کودکان  میان  از   •
مراقبت های ویژه نیاز یافتند.

التهابی  عارضه  یک  بروز  از  کودک  بستری شدن ۶9۰   •
نادر مرتبط با ویروس کرونا به نام »سندرم مولتی سیستم 

اطالعات روز: تجزیه و تحلیل جدیدترین مجموعه داده ها 
در  که  می کند  تایید  کرونا  ویروس  به  ابتالی  مورد  در 
مجموع خطر بروز عوارض شدید یا مرگ در اثر ابتالی به 

ویروس کرونا در کودکان بسیار کم است.
به گزارش بی بی سی فارسی، اطالعات گردآوری شده طی 
۱2 ماه اول شیوع کرونا در انگلستان نشان می دهد که در 
این مدت، 25 نفر افراد زیر ۱8 سال در اثر ابتالی به این 

ویروس جان دادند.
به  مبتال  نوجوانان  و  کودکان  که  داد  نشان  پژوهش  این 
معلولیت  و  مزمن  بیماری های  مانند  زمینه ای  عوارض 
عصبی بیشتر در معرض خطر هستند هرچند در این موارد 

هم عموما خطر بروز بیماری شدید یا مرگ کم است.
نتیجه این تحقیقات برای بررسی در اختیار گروه مشاوره 

واکسیناسیون در انگلستان قرار گرفته شده است.
در حال حاضر، به طور کلی واکسن کرونا به افراد زیر ۱8 
سال تزریق نمی شود حتی اگر به انواع بیماری زمینه ای هم 
مبتال باشند که آنها را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد.
و  لندن  دانشگاه  کالج  یونیورسیتی  در  پژوهشگران 
دانشگاه های یورک، بریستول و لیورپول می گویند مطالعات 
آنها درباره آثار ویروس کرونا بر کودکان جامع ترین تحقیق 
در این زمینه است که تاکنون در دنیا صورت گرفته است.

این گروه از پژوهشگران تمامی داده های سازمان بهداشت 
که  گرفتند  نتیجه  و  کردند  بررسی  را  انگلستان  عمومی 
بیشتر افراد خردسال و نوجوانی که در اثر ابتالی به ویروس 
کرونا درگذشتند دارای مشکالت بهداشتی قبلی بودند. این 

تحقیقات نشان داد که:
• حدود ۱5 نفر از کسانی که جان دادند دارای مشکالت 
حادی بودند که زندگی عادی را مشکل می کرد از جمله 

۱3 نفر به معلولیت عصبی-حرکتی مبتالبودند.
• در مورد شش نفر از درگذشتگان گزارشی از ابتالی به 
بیماری جدی طی پنج سال منتهی به ابتالی به ویروس 

یکایی در ایران است رابرت مایل: دولت بایدن خواهان آزادی تمامی زندانیان امر
کرد،  می  صحبت  شنبه  سه  روز  در  جهان«  سرتاسر  در 
دوش  بر  شدت  به  که  است  مساله ای  این  داشت،  اظهار 
من و تعدادی از ما که در توافق بر سر مبادله ای که در 
سال 2۰۱۶ منعقد شد، دخالت داشتند، سنگینی می کند.
او تصریح کرد، این کاری است که ما باید آن را تمام کنیم.

رابرت مالی تاکید کرده است: ما می گوییم همه آنها باید 
ما  نیستیم.  جزئی  توافقی  خواهان  ما  بازگردند.  خانه  به 
می کنم،  تکرار  بیفتد.  قلم  از  کسی  دوباره  نمی خواهیم 
و  بود  رنج آور  چقدر  موضوع  این  پیش  دفعه  می دانم 

نمی خواهم تاریخ تکرار شود.
سیامک نمازی، مراد طاهباز، فعال محیط زیست و عماد 
دو  افراد  جمله  از  ایرانی-امریکایی،  بازرگان  یک  شرقی، 
تابعیتی زندانی در ایران هستند. باقر نمازی هم اکنون در 
بیرون از زندان و در مرخصی پزشکی است و اجازه خروج 

از ایران را ندارد.

قدرت  شش  و  اسالمی  جمهوری  بین  برجام  به  موسوم 
جیسون  شامل  امریکایی،  شهروند  چند  ایران  جهانی، 
نصرت اهلل  و  عابدینی  سعید  حکمتی،  امیر  رضاییان، 

خسروی رودسری، را آزاد کرد.
در  زندانی  ایرانی-امریکایی  شهروند  نمازی،  سیامک  اما 
نمازی  سیامک  نشد.  آزاد  مبادله  این  جریان  در  ایران، 
در ماه میزان سال ۱39۴ به اتهام »همکاری با حکومت 
امریکا« بازداشت شد و پدرش، باقر نمازی، نیز که برای 
کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر 

شد.
رابرت مالی تاکید کرده است، جریان مبادله زندانیان در 
خانواده  برای  آوری  رنج  داستان   ۱39۴ سال  جدی  ماه 

سیامک نمازی است، چرا که او در زندان ماند.
طبق این گزارش، نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران 
که در یک نشست مجازی با عنوان »کمک به گروگان ها 

اطالعات روز: رابرت مالی، نماینده ویژه ایاالت متحده در 
امور ایران، گفته است که دولت جو بایدن خواهان آزادی 
ایران  در  ناعادالنه  طور  به  که  است  امریکایی های  تمام 
را  آنها  آزادسازی  برای  جزئی«  »توافق  و  هستند  زندانی 

نخواهد پذیرفت.
نیوز،  سی  بی  ان  شبکه  سرطان   ۱8 جمعه  گزارش  به 
اظهارات  این  ایران  امور  در  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
را در گفت وگو با تعدادی از زندانیان سابق و خانواده های 
زندان  در  ایران  در  اکنون  هم  که  امریکایی  زندانیانی 

هستند مطرح کرده است.
به نقل از رادیو فردا، رابرت مالی در ادامه گفته است، من 
در خصوص این موضوع در دولت باراک اوباما کار کردم، 
زمانی که توانستیم تعدادی از شهروندان ما که به ناحق 

بازداشت شده بودند را آزاد کنیم، اما همه آزاد نشدند.
در ماه جدی 9۴ همزمان با اجرایی شدن توافق هسته ای 

در درگیری میان پلیس و گروه های تبهکار شماری از 
عابران هم کشته شدند.

سوی  از  خشونت ها  این  است  مدعی  ونزوئال  دولت 
نیکوالس  دولت  کردن  »بی ثبات«  برای  مخالفان 

مادورو، رییس جمهوری ونزوئال است.
تأمین  با  میهن  »دشمنان  نوشت:  توییتر  در  مادورو 
مالی باندهای جنایتکار قصد ایجاد اضطراب دارند، ما 

بیکار نخواهیم نشست.«
در  امنیتی  نیروهای  عملیات  اولین  جمعه،  عملیات 
چند سال اخیر علیه گروه های مسلحی بوده که کنترل 

مناطقی از پایتخت را در دست دارند.

در کاراکاس زده اند، جایزه ای نیم میلیون دالری تعیین 
کردند.

این گروه ها از حاشیه شهر به اماکن تجاری و نواحی 
مسکونی شهر منتقل شده اند و در تالش برای کنترل 
شاهراه اصلی کاراکاس به غرب کشور وارد درگیری های 

مسلحانه شده اند.
رسانه های محلی می گویند در این درگیری ها، شماری 

از شهروند جان خود را از دست داده اند.
است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  پلیس  مامور  یک 
ماموران دولتی کنترل ۴ ناحیه فقیرنشین را در دست 

گرفته اند اما هنوز تک تیراندازهایی وجود دارند.

اطالعات روز: نیروهای امنیتی ونزوئال با انجام چندین 
در  درصدد  این کشور  پایتخت  کاراکاس،  در  عملیات 
روز  دو  از  پس  شهر  این  کامل  کنترل  گرفتن  دست 

درگیری های شدید با گروه های مسلح هستند.
مامور   8۰۰ از  بیش  فارسی،  سی  بی  بی  از  نقل  به 
دولتی خانه ها را یک به یک مورد جستجو قرار دادند 
و سالح های موجود در این خانه ها را توقیف کردند و 
به گروگان  شهروندانی را که توسط گروه های تبهکار 

گرفته شده بودند، آزاد کردند.
مقام های ونزوئال برای سران گروه های تبهکار که برای 
درگیری های مسلحانه  به  قلمرو خود دست  گسترش 

نریوهای امنییت ونزوئال برای کنرتل کامل پایتخت با گروه  های تبهکار درگری شدند
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL24/01012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل ولسوالی 
خاک جبار والیت کابل را مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی 
)www.npa.gov.af( و همچنان معلومات متذکره را می توانند از وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )www.mail.gov.af( و وب سایت اکبر )www.acbar.org( بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ۱3/05/۱400 ساعت ۱0:00 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک 

مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد .
جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱3/05/۱400 ساعت ۱0:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ )400,000.00( چهارصدهزار افغانی می باشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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برای دست یایب به صلح، ابید برنده ی ميدان جنگ ابشیم

غیرقابل قبول« خوانده، خواهان بازگردانیدن اراضی آن سوی 
خط، تا رود سند، به افغانستان شده  است. 

از این مقدمات می توان نتیجه گرفت که قشر سیاسی حاکم 
بر افغانستان، آماده ی صلح با پاکستان، که حامی و محرک 
اصلی طالبان است، نیستند. بدون آمادگی این قشر برای 
اعتراف به آن حقیقت آشکار، توقع صلح داشتن، امر بیهوده 

است.
دوم طالبان بیش از این که یک فرقه یا نحله ی دینی باشند، 
آنان  اولی  انگیزه ی  و  مبنا  قومی  اند.  دسته ی  یا  گروه  یک 
برای قیام علیه دولت شهید استاد برهان الدین ربانی، کامال 
مالحظات قومی بود. وجیزه های سخن گوی آن وقت طالبان 
به  اوزبیکان  بروند،  تاجیکستان  به  »تاجیکان  می گفت  که 

اوزبیکستان بروند، و هزاره ها به گورستان« هیچگاه فراموش 
نمی شود. آنان تاحال هیچ گفتمان دینی برای دولت داری 
ارائه نکرده اند. برخي از پاسخ های آنان به خواست های جمهور 
مسلمین، نمایانگر بی اعتنایی شان در برابر احکام مبرهن دینی 
است. مثال وقتي از آنان خواسته شد که در رمضان آتش بس 
کنند، در جواب گفتند »جهاد در رمضان ثواب بیشتر دارد!«

از  بین المللی  نیروهای  خروج  علی رغم  که  این جاست، 
به  اخیرالذکر،  شعارهای  تحقق  برای  طالبان  افغانستان، 
جنگ ادامه داده، مخصوصا شمال افغانستان را که موطن 
قرار  توجه خود  محراق  در  است،  مذکور  اقوام  و خاستگاه 
داده اند. گفته می شود که در این امر برخی از حلقات حکومت 
با آنان هماهنگی دارند؛ شهادت مأمورین عالی رتبه ی نظامی 
و سیاسی خارجی )مخصوصا امریکایی ها(، و پیام های صوتی 
برخي از مشاوران عالی رتبه ی دولت، دال بر درست بودن این 
ادعا است. به شهادت یکی از آنان، حامد کرزی در دوره ی 
ریاست جمهوری خویش، نظریه ی انتقال طالبان به شمال را 
مطرح کرد و آقایان حنیف اتمر و مجتبا پتنگ )هردو وزیران 
داخله ی وقت( آن را به اجرا درآوردند. اینان طالبان را همچون 
بازوی نظامی خویش برای برآورده شدن اهداف فوق می دانند. 
خاطرخواهی طالبان از سوی دولت، نه تنها جلو نابودی این 
گروه را گرفت بلکه تصویر مغشوشي از دشمن در چشم و 
ذهن نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ترسیم کرد. این نکته 
راز تلفات سنگین نیروهای دفاعی-امنیتی را برمال می سازد.
این دو مالحظه، پیچیدگی بحران افغانستان را نشان می دهد 
و چشم انداز صلح را بسي مغشوش و مکدر می نمایاند. فقط 
را  ابهام  می توان  پرده های  مقاومت  و  ایستادگی  ادامه ی  با 
باال زد، دوست و دشمن را ازهم تمیز داد، و تمامی مناطق 
ازدست رفته را از طالبان باز پس گرفت. آن گاه که طالبان خود 
را در میدان نبرد باال دست نبینند، بی گمان به میز مذاکره بر 

می گردند.

ولی اگر در محاسبات خود از ذکر دو عامل دیگر فروگذار 
ادامه ی جنگ  برای  طالبان  انگیزه های  در شناخت  شویم، 

درمی مانیم، زیرا:
نخست آن چنان که اشاره شد، پاکستان برای ختم جنگ و 
برقراری صلح آماده نیست؛ کما این که اخیرا وزیر خارجه ی 
دولت  حلقات  از  برخی  ادعای  روپوشی،  بدون  کشور  آن 
افغانستان بر اراضی آن سوی خط دیورند را از اسباب نبود 
حالی که  در  کرد.  عنوان  کشور  دو  میان  حسنه  مناسبات 
تمامی کشورهای جهان )بدون استثنا(، خط دیورند را مرز 
رسمی و بین المللی میان افغانستان و پاکستان می شناسند؛ 
جمله  )از  فوقتا  وقتا  افغانستان  دولت  عالی رتبه ی  مقامات 
رییس جمهور همین امروز در خوست(، آن را »خط فرضی 

دکتر محیی الدین مهدی

راه حل  افغانستان  معروف که »مشکل  قول  با  این سخن 
نظامی ندارد« در تضاد نیست، ولی باید هردو سوی جنگ 
به این قاعده تن دردهند. طالبان که خود را برنده ی جنگ 
می دانند، این قول را قبول ندارند؛ آنان تاهنوز پیروزی نظامی 

خود را امر مسلم می دانند.
توانایی  تا  طالبان  که  می نماید  بودم: »چنین  نوشته  باری 
را،  خارجی  حمایه ی  بدون  افغانستان  حکومت  دفاعی 

نیازمایند، به صلح تن نخواهند داد.« 
بنابراین، در شرایط کنونی، نباید صلح دستور کاری دولت و 
نیروهای مخالف طالب باشد؛ در این وضعیت دم زدن از صلح، 
حمل بر ضعف و ناتوانی گردیده، طالبان را بیش از این جسور 
و گستاخ می سازد. آنان باید متقاعد گردند که در جنگ پیروز 

نخواهند شد.
چنان که دیدیم مساعی جهانی، فتاوا و توصیه های علمای 
جهان اسالم، پادرمیانی کشورهای مسلمان، هیچکدام، ثمری 
از صلح  نموده،  را ترک  نیاوردند. طالبان میز مذاکره  به بار 
رو برتافته، رویکرد جنگ را دستور کار خویش قرار دادند 
توانا یی های  نبود حمایه ی خارجی،  در  گفتم،  تا، چنان که 
کشورهای  اکثر  ظاهرا  بیازمایند.  را  مقابل  طرف  و  خود 
اثرگذار در قضایای افغانستان، عدم موافقت خود با اعاده ی 
امارت طالبانی را ابراز داشته اند. همسایه های افغانستان - به 
شمول پاکستان - مخالفت یا نگرانی خود را از وقوع احتمالی 
چنین امري، برمال ساخته اند. با خروج نیروهای بین المللی 
از افغانستان، حیله ی شرعی طالبان )یعنی جنایاتي را که 
ترتیب  بدین  بالاثر گردیده است.  آنان جهاد می خوانند(، 
طالبان در انزوای سیاسی، و واماندگی یا قحط فتوای دینی 
قرار گرفته اند. یعنی به قول معروف »شرایط ذهنی و عینی« 
به نفع نیروهای دفاعی-امنیتی، و نیروهای خیزش مردمی 

فراهم شده است.
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The ministry of communication and IT,now invites expression of interest from eligible and qualified firms and companies to indicate interest in providing the services 
(Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure).
The (REOI) and (TOR) can be accessed through MCIT  and  NPA’S formal websites(www.mcit.gov.af),(www.npa.gov.af), and by sending to emails ,which are given 
below,or can visit to the consultancy procurement department in 14th floor of MCIT’building Muhammad jan khan watt,in order,to receive the soft copies.
The interesting documents can be delivered in accordance (TOR) and (REOI) requirements to the consultancy procurement department in 14th floor MCIT building 
from the advertisement /releasing date TILL 10:00 AM    31/JULY/2021.
The interested consultancy firms ,who submit their EOI soft documents to the emails which are given below they must submit the hard documents wighin 7 days after 
valid date,Otherwise,they will be disqualified.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST(REOI)

Procurement Entity Ministry Of Communications &Information Technology(MCIT),Islamic Republic of Afghanistan

Item Description/Ref No. Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure, MCIT/1400/ICB/NC-24/QCBS

Funded By Afghanistan GOV.

Deadline For EOI Submission 31 july  /2021 by 10:00: AM(local time)

Address for Submission Of EOIs Procurement Directorate 14th Floor MCIT Building Muhammad Jan Khan Watt Kabul Afghanistan
,And consultants can Submit EOI through emails as well ,which are given below.

REOI & TOR are available at www.mcit.gov.af,www.npa.org.af
‘In case of any problems in downloading,may obtain the same by sending e-mail at the address given below

email addresses: ,rahibkakar123@gmail.com, m.tech1369 @gmail.com , aslamsherzad77@gmail.com

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، 
که اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه )تهیه و خریداری بسته های ابزار جهت ترویج شالی برای والیت های بلخ، هرات، بغالن و ننگرهار( را با شرکت محترم )تجارتی محسن سهاک( دارای جواز نمبر )4۱۱72( 

آدرس- کارته نو قریه مالخیل مرکز کابل، کابل افغانستان به قیمت مجموعی )2,540,340.00( دومیلیون و پنج صد و چهل هزار و سه صد و چهل افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از 

برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«



Monday  11 July 2021  Year 10  No 2193یک شنبه | 20 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2193

طالبان اب أتسیسات عامه در ولسوایل های 
تحت حاکمیت شان در غرب کشور چه کردند؟

باور ندارند و آنان نیروی نیستند که در آینده 
نظام بسازند. طالبان فقط جمله به جنت رفتن  
که  نمی فهمند  هم  خودشان  و  گرفتند  یاد  را 

معیار جنت رفتن چه است؟«
پس از تیرگی اوضاع امنیتی در غور، عبدالظاهر 
عطامحمد  و  رضا زاده  کرام الدین  تمیم، 
به  پارلمان  در  غور  نماینده  سه  دهقان پور، 
زادگاه شان برگشتند، تا علیه طالبان بجنگند و 
در کنار آن روحیه ی نیروهای دولتی بلند برود. 
آرامش نسبی در بخش هایی از والیت غور هم 

اکنون شکل گرفته است. 

طالبان در بادغیس چه کردند؟
نیروهای دولتی در ۱8 جوزا، پس از محاصره 
شدید اقتصادی سه ساله، ولسوالی جوند والیت 
ولسوالی های  با  و  کردند  ترک  را  بادغیس 
ولسوالی های  شمار  غورماچ،  و  باالمرغاب 
سقوط یافته به دست طالبان در بادغیس به سه 

رسید. 
حسام الدین شمس، والی بادغیس در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز می گوید که ولسوالی های 
جوند و باالمرغاب براساس فشار نظامی طالبان 
ولسوالی،  دو  این  بلکه  است،  نشده  تخلیه 
به خاطر حفظ جان نیروهای دولتی و کارمندان 
گونه ی  »به  است:  تخلیه شده  ملکی حکومت 
موقت ولسوالی های جوند و باالمرغاب را تخلیه 
کرده ایم. این بدین معنی نیست که کمپ خالد 
در باالمرغاب و مرکز ولسوالی جوند را به زور 
طالبان از دست داده باشیم. هر دو ولسوالی را 
خود ما تخلیه کردیم و همه امکانات را خارج 

ساختیم.«
او تأکید می کند که با بهبود وضعیت امنیتی، 
برای باز پس گیری این دو ولسوالی اقدام خواهد 

شد.
والی بادغیس مدعی است که با ترک ولسوالی 
جوند، گروه طالبان قبرستانی نیروهای دولتی 
را در تخریب کرده اند و همچنین دارایی ، منازل 
مسکونی و زمین های زراعتی نیروهای دولتی، 
افراد وابسته با حکومت را بین خود جنگ جویان 
تأسیسات  تخریب  »از  کرده اند:  تقسیم  طالب 
طالبان  اما  نداریم،  اختیار  در  گزارشی  دولتی 

نیروی ضد آبادی و ساخت وساز هستند.«
در  بادغیس  مردم  نماینده  اکازی،  ضیاءالدین 
ولسوالی  تصرف  با  طالبان  می گوید  پارلمان 
جوند به مردم هوادار حکومت محدودیت وضع 
کردند. او مدعی است که نیروهای دولتی پس 
تمام  باالمرغاب،  در  خالد«  »کمپ  ترک  از 
هاموی  تانک های  به شمول  نظامی  تجهیزات 
به دست  تجهیزات  این  تا  کرده اند  تخریب  را 
طالبان قرار نگیرد. آقای اکازی می گوید طالبان 
این  آهن االت  دولتی،  نیروهای  خروج  از  پس 
کمپ را به ارزش بیش از ۱۰ میلیون افغانی به 
یک تاجر فروخته اند و هم اکنون از این کمپ 
»ساختمان  است:  نمانده  باقی  چیزی  هیچ 
ولسوالی، شهرداری و معارف در باالمرغاب در 
گذشته هاوان زیاد خورده بود و تخریب شده 

بود. حاال در باالمرغاب هیچ آبادی نیست.«
را رد می کند.  تأسیسات عامه  طالبان تخریب 
گروه  سخن گویان  از  یکی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  طالبان 
می گوید که در هیچ ولسوالی به جزء تأسیساتی 
به عنوان  آن  از  دوباره  افغانستان  حکومت  که 
قرارگاه نظامی استفاده می کرد، تخریب نشده 

است. 

پیام را دارد که حکومت به آسانی نتواند دوباره 
مراکز اداری ولسوالی ها را فعال کند.

فعال سازی  برای  الزم  پتانسیل  طالبان  گروه 
ولسوالی ها را ندارند؛ چرا که این کار هزینه شان 

را بلند می برد.
کیلومتری  فاصله ۱۰۰  در  ولسوالی چخانسور 
شرق شهر زرنج موقعیت دارد و روز یک شنبه، 

3۰ جوزا به دست طالبان سقوط کرد.
به  نیمروز  والی  مشاور  چخانسوری،  صدیق 
روزنامه اطالعات روز می گوید که گروه طالبان 
بخشی از اموال این ولسوالی را غارت کرده اند: 
»در کل افغانستان وضعیت امنیتی خراب است 
نباید  و  است  بیشتر شده  بدبختی  و  ناامنی  و 

طالبان دست به تخریب ساختمان ها بزنند. «
چخانسور با والیت های ناامن فراه و هلمند مرز 
مشترک دارد و این آسیب پذیری این ولسوالی 
را بیشتر کرده بود و زمینه سقوط آن را فراهم 

ساخت.

و  نیست  انفجاری  مواد  با  را  پلچک ها  و  پل 
طالبان  گروه  که  است  مدعی  او  کردند.  نابود 
در ولسوالی الش وجوین حدود ۱8 غیرنظامی 
گلوله  رگبار  به  را  مکاتب  معلمان  به شمول 

بستند.
را  طالبان  میزان خساره  فراه  محلی  مقام های 
زیاد می دانند، اما به دلیل دسترسی نداشتن به 
الش وجوین  و  پشت کوه  اناردره،  ولسوالی های 

میزان تخریب را مشخص کرده نمی توانند. 
شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  مصاحبه  در 
که طالبان حتا به غیرنظامیان حامی حکومت 
در ولسوالی الش وجوین رحم نکردند و بیش از 

۱2 تن را کشتند. 
طالبان،  به دست  الش وجوین  سقوط  از  پس 
بخشی از زخمیان نیروهای دولتی به ولسوالی 
خاشرود فرار کرده بودند، اما به گفته ی، معاون 
از  بی خبر  زخمیان  این  فراه،  والیتی  شورای 
این که به ایست بازرسی طالبان مواجه می شوند: 
»دو نیروی دولتی و دو تن از همراهان شان را 
نیمروز  مسیر  در  بی رحمانه  شکل  به  طالبان 
تیرباران کردند. طالبان در ولسوالی الش وجوین 
با هر کس کینه و دشمنی داشتند، با شلیک 

گلوله تصفیه حساب کرده  اند.«
از ۱۰ ولسوالی والیت فراه، تنها کنترل پرچمن 
دیگر  در  و  است  به دست حکومت  باالبلوک  و 
دارند.  به دست  را  قدرت  طالبان  ولسوالی ها 
فراهی  ابونصر  شیخ  بندر  حکومت  تاکنون 
 ۱2۰ فاصله  و  پشت کوه  ولسوال  در  مربوط 

کیلومتر غرب شهر فراه را در اختیار دارد. 
الش وجوین در معرض سرازیرشدن سیالب های 
میزان  پلچک ها  تخریب  و  دارد  قرار  مرگبار 
آسیب پذیری ساکنان این ولسوالی را به میزان 

چشم گیری افزایش می دهد. 
به باور شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی 
فراه، تخریب مکان های دولتی و زیربناها، این 

واجد روحانی – هرات

که  می گویند  کشور  غرب  در  محلی  منابع 
اوبه والیت هرات، شهرک، ساغر  ولسوالی های 
بادغیس،  والیت  جوند  غور،  والیت  تولک  و 
فراه،  والیت  پشت کوه  و  اناردره  الش وجوین، 
اخیر  هفته  دو  طی  نیمروز،  والیت  خاشرود 

به دست طالبان سقوط کرده است. 
از هر زمانی پس از سقوط  حاال طالبان بیش 
رژیم شان در سال 2۰۰۱ میالدی توسط ائتالف 
در  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری  به  جهانی 
اما  والیت های غربی جغرافیا در اختیار دارند، 
مقام های ارشد و نمایندگان مردم این والیت ها 
مدعی اند که طالبان با تصرف ولسوالی ها، دست 
به تخریب تأسیسات دولتی، »غارت«، »چور و 
چپاول« اموال و حتا رگبار غیرنظامیان زده اند. 

اما گروه طالبان این اتهامات را رد می کند. 

کشتار و ویرانی
نیروهای دولتی جمعه، 28 جوزا، قرارگاه شان 
را در ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات تخلیه 
کردند. ضیاءالحق نوری، ولسوال اوبه به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که این ولسوالی به دلیل 
نیروهای  نرسیدن  و  روزه   ۴۰ شدید  محاصره 

کمکی، به دست طالبان سقوط کرده است. 
با خروج حدود ۱5۰ نیروی دولتی از قرارگاه شان 
در اوبه، این ولسوالی به گونه ی کامل به دست 
طالبان سقوط کرد. عکس  و ویدیوهایی که در 
نشان  شده،  نشر  اوبه  از  اجتماعی  شبکه های 
می دهد که طالبان بخشی از تأسیسات دولتی و 
عام المنفعه را تخریب، وسایل اداری و تجهیزات 

نظامی قابل حمل را غارت کرده اند. 
با  گفت وگو  در  هرات  والی  قانع،  عبدالصبور 
طالبان  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
تخریب  را  پلچک ها  و  پل ها  اوبه،  ولسوالی  در 
چپاول  و  چور  را  دولتی  امکانات  از  بخشی  و 
به  را  تلفات  بیشترین  »طالبان  کرده اند: 
غیرنظامیان وارد کرده اند و تأسیسات آب رسانی 

را خراب کردند.«
دوم  و  بیست  در  »الش وجوین«  ولسوالی 
جوزا  ماه  »پشت کوه« 29  و  دره«  »انار  جوزا، 
پخش  شد.  خارج  حکومت  کامل  کنترل  از 
ویدیویی از انفجار تأسیسات ساختمان ولسوالی 
شبکه های  در  اناردره  پولیس  فرماندهی  و 
اجتماعی با موجی از انتقادها مواجه شده است. 
فراه،  والیت  در  امنیتی  اوضاع  تیرگی  با 
تاج محمد جاهد از سمت والی این والیت برکنار 
او  شد.  گماشته  بختور  مسعود  آن  به جای  و 
پیش تر نیز به عنوان معاون والی کار کرده بود. 
او در صحبت با روزنامه اطالعات روز، تخریب 
به  وفادار  طالبان  کار  را  زیربناها  و  تأسیسات 
سازمان استخبارات پاکستان می داند. او با لحن 
بر تخریب  از عملکرد گروه طالبان مبنی  تند 
زیربناها انتقاد می کند: »دشمن ما یک دشمن 
ظالم و وحشی است و هیچ وفاداری به منافع 
که  می خواهد  بی شرمانه  پاکستان  ندارد.  ملی 
تأسیسات عامه و سرمایه های کالن افغانستان 

از بین برده شود.«
این سو،  به  ماه  از شش  فراه،  والی  گفته ی  به 
به خاطر  را  جنگی شان  رویکرد  طالبان  گروه 
زیربناها  و  دولتی  تأسیسات  قراردادن  آماج 

تغییر داده اند و این نگران کننده است. 
مسعود بختور، والی فراه مدعی است که طالبان 
در ولسوالی های اناردره، پشت کوه، الش وجوین، 
ساختمان های دولتی، مکاتب تأسیسات نظامی، 

فروش وسایط نظامی در غور
ولسوالی شهرک در ۱۶، تولک در 22 و ساغر 
طالبان  به دست  غور  والیت  در  جوزا   23 در 
سقوط کرد. والی غور مدعی  است که طالبان 
با تصرف ولسوالی های شهرک، تولک و ساغر، 
کرده اند  غارت  را  دولتی  ساختمان های  اموال 
و بخشی از آن را به مردم محل به عنوان مال 
غنیمتی به فروش رسانده اند: »از میز، چوکی، 
تا درب و دروازه ساختمان های ولسوالی ها را به 
قیمت بسیار پایین به فروش رسانده اند و آنان 
مال  نباید  و  داده اند  انجام  نابخشودنی  جنایت 

بیت المال را این گونه به فروش می رساندند.«
براساس روایت والی غور، با سقوط هر ولسوالی 
به ارزش حدود 5 تا ۱۰ میلیون افغانی طالبان 

به تأسیسات غیرنظامی زیان رسانده است. 
عمده  دالیل  از  یکی  غور،  محلی  مقام های 
اکماالت  در  مشکل  را  ولسوالی ها  سقوط 
طوالنی  بودن  همچنین  و  دولتی  نیروهای 
عنوان  غور  والیت  مرکز  از  ولسوالی ها  فاصله 
می کنند. والی غور با صراحت می گوید که اگر 
در بخش اکماالت به مشکل مواجه نمی  شدند، 
به دست  ساغر  و  تولک  شهرک،  ولسوالی های 

طالبان سقوط نمی کرد. 
عطامحمد دهقان پور، نماینده مجلس، طالبان 
را فاقد صالحیت تصمیم گیری در مورد مسائل 
و  شدید  وابستگی  از  و  می داند  افغانستان 
اطاعت شان از پاکستان سخن می زند: »طالبان 
فکر  به  هم  نه  و  می فهمد  چیزی  نظام  از  نه 
چور  فکر  به  فقط  طالب  است.  نظام  ساخت 
طالبان  برای  پاکستان  هرچه  است.  چپاول  و 

بگوید، همان کار را انجام می دهند.«
و  صلح  مذاکرات  در  بن بست  به  اشاره  با  او 
گذاشتن  بر  مبنی  طالبان  گروه  تمایل نداشتن 
را  را  گروه  این  با  روند صلح  زمین،  بر  اسلحه 
»بی معنی« و »وقت  تلف کردن« عنوان می کند: 
»طالبان برای ملت سازی، مصالحه و نظام سازی 
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نیروهای دولتی پس از ترک 
»کمپ خالد« در باالمرغاب، 
تمام تجهیزات نظامی به شمول 
تانک های هاموی را تخریب 
کرده اند تا این تجهیزات به دست 
طالبان قرار نگیرد. آقای اکازی 
می گوید طالبان پس از خروج 
نیروهای دولتی، آهن االت این 
کمپ را به ارزش بیش از 10 میلیون 
افغانی به یک تاجر فروخته اند.


