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خلق کرد، در افغانستان واقع نخواهد شد. اما اگر همکاری نکنید، منتظر معجزه نباشید.«
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وزارت صحت عامه افغانستان دیروز از گسترش 
این کشور پس  ویروس کرونا در سراسر  سریع 
دو  طی  که  گفت  و  داد  هشدار  فطر  عید  از 
هفته ی اخیر در موج سوم شیوع ویروس کرونا، 
یافته است.  افزایش  بیماران در 16 والیت  رقم 
یک  در  وزارت  این  سرپرست  مجروح،  وحید 
نشست خبری مشترک با وزیر تحصیالت عالی 
سوم  موج  که  گفت  معارف  وزارت  سرپرست  و 
ویروس کرونا برای افغانستان یک تهدید است. 

مقام های حکومت افغانستان در حالی از افزایش 
کشور  در  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیماران  رقم 
شمار  اخیر  روزهای  در  که  داده اند  هشدار 
جمعه  روز  است.  شده  سه رقمی  تازه  مبتالیان 
تمام  به  نسبت  کرونا  ویروس  مبتالیان  رقم 
دوره های شیوع ویروس در افغانستان باالتر بود 
و 977 بیمار جدید ثبت شد. این در حالی است 
که در موج اول باالترین رقم مبتالیان جدید در 

24 ساعت 915 بیمار ثبت شده بود. 
عامه  صحت  وزارت  رقم،  این  ثبت  دنبال  به 
افغانستان شبانه اعالمیه صادر کرد و از رخصتی 
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به  داد.  خبر  والیت   16 در  خصوصی 
و  عالی  تحصیالت  وزارت های  آن  دنبال 
از  پیروی  به  که  کردند  اعالم  نیز  معارف 
و  دانشگاه ها  عامه،  وزارت صحت  تصمیم 
سایر مراکز تعلیمی برای دو هفته در این 

والیات رخصت شده است.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید موج 
سوم با »هوش و تدبیر« می تواند مدیریت 
شود و همکاری مردم در راستای مبارزه 
با ویروس کرونا می تواند از »مصیبتی که 
در کشورهای همجوار افغانستان رخ داد، 
صحت  وزارت  همزمان  کند.«  جلوگیری 
دارد  گالیه  مردم  همکاری  عدم  از  عامه 
و به گفته ی وحید مجروح، »اگر قرنطین 
اعالم کنیم مردم نمی پذیرند. اگر نکنیم، 
شماری  می کنند.  ما  نثار  دشنام  و  نقد 
را  دانشگاه ها  و  مکاتب  اگر  می گویند 
کشتن  به  را  ما  فرزندان  نکنید،  رخصت 
می دهید.« او می گوید اگر مردم همکاری 

نکنند، در انتظار معجزه هم نباید باشند.
کشورهای  در  کرونا  ویروس  سوم  موج 
گسترش  هند  و  ایران  جمله  از  مختلف 
را  دشواری  روزهای  هند  است.  یافته 
مبتالیان  رقم  روزانه  و  می کند  سپری 
در  می شود.  اعالم  نفر  هزاران  جدید 
زیر  مبتالیان جدید  رقم  افغانستان هنوز 
هزار نفر در 24 ساعت است اما با توجه به 
رشد سریع ارقام مبتالیان جدید و هشدار 
به نظر می رسد موج سوم  مقامات صحی، 
در افغانستان شدت بیشتر از موج های اول 

و دوم می تواند داشته باشد.
ویروس  شیوع  با  مبارزه  در  افغانستان 
کرونا هرچند موفقیت چشم گیری نداشته 
است اما در موج اول حکومت تدابیری را 
تا  زمان  همان  در  که  گرفت  روی دست 
از گسترش بیشتر  به جلوگیری  اندازه ای 
شهرهای  قرنطین  کرد.  کمک  ویروس 
اجتماعی  محدودیت های  اعمال  و  بزرگ 
افغانستان  در  کشورها  سایر  به  نسبت 
رفته  رفته  اما  داشت.  بهتری  وضعیت 
نگرانی از ابتال به ویروس کرونا در جامعه 
تدابیر  کسی  کمتر  حاال  و  کرد  فروکش 
صحی برای مبتالنشدن به ویروس کرونا 

را رعایت می کند.
از طرف دیگر جدیت در کار حکومت نیز 
مردمی  تجمعات  تمامی  نمی شود.  دیده 
در شهرها و مناطق مختلف کشور همانند 
مساجد،  در  است.  کرونا  از  پیش  دوره ی 
گردهمایی ها، مالقات های گروهی رهبران 
برگزاری  حکومتی،  مقامات  و  سیاسی 
برنامه های سیاسی در نقاط مختلف کشور 
زیر نام حمایت از جمهوریت و ... ده ها نفر 
بدون داشتن ماسک و یا رعایت فاصله ی 
سخن  اگر  می کنند.  شرکت  اجتماعی 
بدهیم  قرار  معیار  را  عامه  صحت  وزارت 
روزهای  دیدوبازدیدهای  است  مدعی  که 
عید به شیوع بیشتر ویروس کمک کرده 
است، گردهمایی ها و تجمعات مردمی در 
موارد فوق نیز نقش عمده ای در گسترش 

بیشتر ویروس می تواند داشته باشد. 
روزهای  در  که  هشدارهایی  به  توجه  با 
اخیر مطرح شده است، نیاز است حکومت 
افغانستان برنامه های اساسی و جدی تری 
کرونا  ویروس  سوم  موج  مهار  برای  را 
اقدام  یک  بگیرد.  دست  روی  کشور  در 
مسئوالنه و جدی می تواند از خلق فاجعه 
بیمارستان ها  و  قبرستان ها  پرشدن  و 
و  سهل انگاری  هرگونه  کند.  جلوگیری 
تبعات  کرونا  ویروس  برابر  در  بی پروایی 
سنگینی را برای مردم و حکومت در پی 
دارد. عالوه بر این نیاز است که مردم نیز 
رعایت  را  صحی  تدابیر  جدی  به صورت 
درمانی  کادر  به  کمک  برای  و  کرده 

رهنمودهای صحی را رعایت کنند. 
مقداری  افغانستان  حکومت  هرچند 
برای  را  وارداتی  واکسین  از  مشخصی 
گروه های  کشور،  در  مشخص  گروه های 
کادر  چون  گروه های  و  آسیب پذیر 
و  نظامی  نیروهای  خبرنگاران،  درمانی، 
ارائه  را  عامه  خدمات  که  کسانی  دیگر 
این  اما  است  کرده  تزریق  می کنند، 
اقدام  است.  بوده  ناچیز  و  محدود  برنامه 
تهیه  و  مردم  بیشتر  واکسینه کردن  برای 
کرونا  ویروس  مهار  به  می تواند  واکسین 

مانند سایر کشورها کمک کند. 

با این حال، حمداهلل محب، مشاور امنیت 
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  ملی 
کابل گفت که موضوع توقف تماس های 
تا کنون  او  با  پاکستان  رسمی حکومت 
افغانستان  دولت  با  رسمی  به صورت 
شریک نشده است. آقای محب گفت در 
صورتی که این موضوع از مراجع رسمی 
او  خود  شود،  شریک  رسمی  به صورت 
پاسخ  آن  به  افغانستان  دولت  بلکه  نه، 
که  گفت  حال  عین  در  او  داد.  خواهد 
انتظار چنین عمل غیردیپلماتیکی را از 

حکومت پاکستان ندارند. 

کستان تماس های رسمی با حمدهللا محب را متوقف کرده است« »پا
و  هستند  معترض  بلوچ ها  و  پشتون ها 

حقوق شان را می خواهند.
پاکستان  خارجه ی  وزارت  ثور   27 در 
اظهارات  به  پیوند  در  که  کرد  اعالم 
علی خیل،  نجیب اهلل  محب،  حمداهلل 
این  به  را  افغانستان در اسالم آباد  سفیر 

وزارت فراخوانده است. 
در اعالمیه ی وزارت خارجه ی پاکستان، 
و  »غیرمسئوالنه«  محب  آقای  اظهارات 
»بی اساس« عنوان شده و آمده بود که 
اتهامات بی اساس روابط میان اسالم آباد 

و کابل را متضرر می کند.

پاکستان گرفته شده است. به گفته ی او، 
در  را  خود  شدید«  »اعتراض  اسالم آباد 
پیوند به این اظهارات محب با حکومت 

افغانستان نیز شریک کرده است.
حمداهلل محب در 23 ثور سال جاری در 
جریان سفرش به والیت ننگرهار، گفته 
بود که پاکستان با استفاده از یک گروه 
قدرت طلب، در صدد گسترش مرزهایش 

در داخل افغانستان است.
آقای محب در آن زمان همچنین گفته 
و  عزت  از  چیز  »هیچ  پاکستان  که  بود 
افتخار« ندارد و اقوام پاکستان به شمول 

اطالعات روز: صدای امریکا به نقل از یک 
گزارش  پاکستان  حکومت  ارشد  مقام 
این  رسمی  تماس های  که  است  کرده 
امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  با  کشور 

ملی افغانستان متوقف شده است.
این مقام حکومت پاکستان که نخواسته 
شود،  ذکر  گزارش  در  نامش  است 
همچنین گفته است که اسالم آباد پس 
مشاور  با  دوجانبه  تعامل  هیچ  این  از 

امنیت ملی افغانستان نخواهد داشت.
از  پس  تصمیم  این  که  است  افزوده  او 
مورد  در  محب  آقای  اخیر  اظهارات 

دانش آموز بودند.
معاون  دانش،  سرور  پیش،  روز  چند 
که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری  دوم 
طرح امنیتی برای غرب کابل را که در 
به  شده،  تهیه  مردم  با  نزدیک  مشورت 
رییس جمهور اشرف غنی فرستاده است.

مورد  در  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
نه،  کابل  تنها غرب  که  این طرح گفت 
بلکه سراسر افغانستان با مشکل امنیتی 
او همچنین گفت که یک  مواجه است. 
به ویژه  کشور  کل  برای  سراسری  طرح 

کابل روی دست گرفته می شود.

رساج: 
درباره ی حمله بر مکتب سیدالشهدا به نتیجه نرسیده ایم، اما نزدیک شده ایم

تبلیغاتی، نقاطی را هدف قرار می دهند 
و  شده  مردم  نزد  سوءتفاهم  باعث  که 
فاصله میان مردم و حکومت را افزایش 

دهد.
غرب  در  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله 
کابل در 18 ثور انجام شد. در آن زمان 
به  را  دولت  طالبان  و  طالبان  دولت 
دست داشتن در این حمله متهم کردند.

قربانیان،  براساس معلومات خانواده های 
و  کشته  نفر   90 حدود  حمله  این  در 
شدند.  زخمی  دیگر  نفر   240 از  بیش 
دختران  حمله  این  قربانیان  بیشتر 

که  کرد  تأکید  حال  عین  در  سراج 
مکتب  بر  حمله  اصلی  عامل  به زودی 
او  کرد.  خواهند  معرفی  را  سیدالشهدا 
اطمینان داد که عامل این حمله پس از 

شناسایی، مجازات نیز خواهد شد.
به گفته ی سراج، امنیت ملی در راستای 
در  موتربمب  حمله ی  عامل  شناسایی 
که  رسیده است  نتیجه  به  لوگر  والیت 
این  در  حقانی  شبکه ی  می دهد  نشان 

رویداد دست دارد.
از  »دشمن«  که  گفت  او  هم،  سوی  از 
این حمالت استفاده می کنند و با جنگ 

رییس  سراج،  احمدضیا  روز:  اطالعات 
در  که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی 
بر مکتب  عامالن حمله  مورد شناسایی 
جریان  کار  کابل  غرب  در  سیدالشهدا 
نتیجه  به  هنوز  که  می گوید  او  دارد. 

نرسیده، اما نزدیک شده اند.
آقای سراج این اظهارات را دیروز )شنبه، 
مشترک  خبری  نشست  در  جوزا(   8
کرد.  مطرح  کابل  در  امنیتی  مسئوالن 
او از مردم ُفرصت خواست تا عامل حمله 
و  شناسایی  را  سیدالشهدا  مکتب  بر 

بازداشت کنند.

جاری  سال  ثور   18 در  مورد،  آخرین  در 
مکتب سیدالشهدا در غرب شهر کابل هدف 
براساس  گرفت.  قرار  تروریستی  حمله ی 
معلومات خانواده های قربانیان، در این حمله 
در حدود 90 نفر کشته و بیش از 240 نفر 
این  قربانیان  بیشتر  شده اند.  زخمی  دیگر 
حمله، دانش آموزان دختر بودند که تازه از 

مکتب رخصت شده بودند.
پیشـتر وزارت خارجـه ی کشـور اعالم کرده 
جریـان  در  اتمـر  محمدحنیـف  کـه  بـود 
سـفرش بـه الهـه، بـا دادسـتان های دیوان 
از  و  کـرده  گفت وگـو  بین المللـی  کیفـری 
ایـن دیـوان خواسـته اسـت کـه بـا دولـت 
افغانسـتان بـرای تحقیـق دربـاره ی تمامـی 
جرایمـی کـه از سـال 2003 بـه ایـن سـو 
در کشـور روی داده اسـت، همـکاری و این 
کار را بـا تحقیـق دربـاره ی فاجعه ی خونین 
اخیر در مکتب سیدالشـهدای دشـت برچی 

کند. آغـاز 

رویکرد  که  است  شده  تأکید  قطع نامه  در 
بررسی  به شمول  بین المللی  کیفری  دیوان 
استوار  اساس  این  بر  باید  کشور  وضعیت 
افغانستان عمیق و  باشد که مشکل کنونی 
چندبُعدی است و نباید سبک شمرده شود.

که  است  آمده  قطع نامه  این  از  بخشی  در 
در  بین المللی  کیفری  دیوان  در  تحقیقات 
افغانستان  در  جرایمی  چه  این که  مورد 
بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی  جرایم 
معیارهای  و  نیست  محسوب شود، سیاسی 
تشخیص جرایم در دیوان کیفری بین المللی 

نباید دوگانه باشد.
ایـن درحالـی اسـت کـه در دسـت کم ده 
سـال اخیـر حمـالت انتحـاری و انفجـاری 
بـزرگ بـر اقلیت هـای قومـی و مذهبـی در 
افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت. هزاره هـا، 
گـروه  هـر  از  بیشـتر  سـیک ها  و  هندوهـا 
قومـی دیگـر در ایـن حمـالت هـدف قـرار 

گرفته انـد.

بین المللی قرار گیرند.
بر  افزون  که  است  آمده  قطع نامه  این  در 
از درگیری های  اندوه مشترک ناشی  رنج و 
رنج  آن  از  افغان ها  تمامی  که  مسلحانه 
اقلیت های  پسین  سال های  در  می برند، 
و  مدنی  جامعه  فعاالن  مذهبی،   – قومی 
سیستماتیک  به طور  بشر  حقوق  مدافعان 

هدف قرار می گیرند.
طبق این قطع نامه، جرایم جنگی و جنایت 
شهروندان  علیه  تکرار  به  که  بشریت  علیه 
افغان از تبارهای مختلف )هندوها، سیک ها 
و هزاره ها( انجام شده، حمالت سیستماتیک 

و هدفمند بوده و مصداق نسل کشی است.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان 
که  است  کرده  عالوه  قطع نامه  این  در 
آشفتگی،  باعث  افغانستان  در  جاری  جنگ 
سطوح  در  زیادی  آسیب های  و  پیچیدگی 
مختلف جامعه شده و وضعیت کنونی را به 

شدت مغلق کرده است.

اطالعات روز: شبکه جامعه مدنی و حقوق 
بشر افغانستان و شماری از فعاالن افغان در 
مقابل  جوزا(   7( جمعه  روز  هلند  و  آلمان 
الهه  شهر  در  بین المللی  کیفری  دیوان 
مکتب  بر  حمله  قربانیان  برای  و  تجمع 
سیدالشهدا در غرب کابل، دادخواهی کردند.

در قطع نامه ی شبکه جامعه مدنی و حقوق 
منتشر  ماده  سه  در  که  افغانستان  بشر 
شده، پیشنهاد شده است که دیوان کیفری 
بین المللی برای بررسی و تحقیق حمالت بر 
از جمله حمله  مذهبی   - قومی  اقلیت های 
بر مکتب سیدالشهدا که تمامی قربانیان آن 
از »اقلیت قومی – مذهبی هزاره« هستند، 

اولویت قایل شود.
شده  پیشنهاد  قطع نامه  این  در  همچنین 
مدافعان  علیه  هدفمند  حمالت  که  است 
حقوق بشر که در تقویه و دفاع از ارزش های 
در  نیز  دارند،  مهم  نقش  بشری  حقوق 
کیفری  دیوان  سوی  از  بررسی  اولویت 

دادخواهی برای قربانیان؛ 
دیوان کیفری بنی املللی برریس حمله بر مکتب سیدالشهدا را اولویت دهد

کشور  ملی  امنیت  مشاور  حال،  این  با 
توانایی  گفت که جنگ جویان گروه طالبان 
امنیتی و دفاعی  نیروهای  برابر  مقاومت در 

را ندارند.
آن که  از  آقای محب گفت که طالبان پس 
شماری  و  قندهار  و  هلمند  والیت های  در 
خوردند،  شکست  دیگر  بزرگ شهرهای  از 
کرده اند  آغاز  را  ولسوالی ها  بر  حمالت شان 
که با پاسخ قاطع نیروهای امنیتی و دفاعی 

مواجه شده اند.
که  گفت  مورد  این  در  ارتش  ستاد  رییس 
نیروهای امنیتی و دفاعی در چهار ولسوالی 
به داللیل مشکالت مواصالتی و لوژستیکی و 
جلوگیری از تلفات به این نیروها عقب نشینی 

کرده اند. 
آقای ضیا گفت که در حال حاضر کار روی 
به گفته ی  دارد.  جریان  عملیاتی  اصالحات 
و  شده  عملی  اصالحات  این  از  بخشی  او، 
دستاوردهای خوبی نیز در پی داشته است.

او گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی به زودی 
با تغییر شیوه به بازپس گیری چهار ولسوالی 
)دولت شاه در لغمان، بُرکه در بغالن و نرخ و 

جلریز در میدان وردک( اقدام خواهند کرد.

تالش می کنند. او گفت که نیروهای هوایی 
 700 حدود  در  گذشته  سال  جریان  در 
از تلفات  پرواز عملیایتی را برای جلوگیری 

غیرنظامیان لغو کرده اند.
رییس عمومی امنیت ملی به رابطه ی القاعده 
و طالبان نیز اشاره کرد و گفت که این دو 
گروه روابط عمیق ایدیولوژیکی و خانوادگی 
کشته شدن  از  پس  او،  به گفته ی  دارند. 
اسامه بن الدن، القاعده فعالیت های مستقیم 
اواخیر دوباره به صحنه  اما در این  نداشته، 

آمده است. 

است.  بوده  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 
و  امنیتی  نیروهای  تلفات  آمار  مورد  در  او 

دفاعی جزئیات نداد.
در  امنیتی  نیروهای  که  گفت  ضیا  آقای 
تلفات غیرنظامیان نقش نداشته و این گروه 
سالح های  از  استفاده  با  که  است  طالبان 
ثقیله و انداخت های بی هدف، از غیرنظامیان 

قربانی می گیرد.
کشور  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
نیز در این باره گفت که نیروهای امنیتی و 
دفاعی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان 

اطالعات روز: احمدضیا سراج، رییس عمومی 
یک  جریان  در  که  می گوید  ملی  امنیت 
هفته ی گذشته در حدود 1500 جنگ جوی 
کشور  مختلف  بخش های  در  طالبان  گروه 

کشته و یا زخمی شده اند.
آقای سراج دیروز )شنبه، 8 جوزا( در نشست 
کابل  در  امنیتی  مسئوالن  مشترک  خبری 
گفت که هفته ی گذشته برای گروه طالبان 

یک هفته ی خونین بوده است.
در  طالبان  بلند  تلفات  که  افزود  سراج 
جریان هفته ی گذشته در بین رهبری این 
و  کرده  ایجاد  مشکالت  سلسله  یک  گروه 
دلیل  این  به  نیز  را  یعقوب  فشارها سر مال 
افراد  این  از  خودشان  زعم  به  نتوانسته  که 
کنند،  استفاده  درست  زخمیان[  و  ]کشته 

افزایش یافته است.
به گفته ی سراج، این مسأله باعث شده است 
که طالبان به جلب و جذب جبری کودکان و 
فرستادن آنان به میدان های جنگ بپردازند.

نیز  کشور  ارتش  ستاد  رییس  ضیا،  یاسین 
تلفات  که  گفت  خبری  نشست  این  در 
یک  جریان  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
ماه گذشته حتا تا ده برابر بیشتر از تلفات 

ییس عمومی امنیت ملی:  ر
هفته ی گذشته برای طالبان خوننی بود
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سرپرست وزارت صحت از 
موجودیت اکسیجن کافی در 
شفاخانه های ویژه ی کرونا 

اطمینان داد. او گفت که در 
هر شفاخانه ی ویژه کرونا، 

200 تا 400 بالون اکسیجن 
ذخیره است. به گفته ی او 

حکومت از یونسف خواسته که 
چهارهزار و 800 بالون دیگر 
هم فراهم کند که در شرایط 

اضطراری از آن استفاده شود. 

آقای رمضانی می گوید که 
وزارت اطالعات و فرهنگ 
نه به آن ها پاسخ »مثبت« 
می دهد و نه از جواب 
»منفی« خبری است و باعث 
شده آن ها از برنامه های 
امسال شان عقب بیفتند: 
»بیشتر از چهار ماه می شود 
کابل هستم. این وعده ی 
وزارت باعث شده مشکالت 
مالی ما چندبرابر شود.«

گسرتش رسیع ویروس کروان در 16 والیت؛ 

»اگر مردم همکاری نکنند، منتظر معجزه هم نباشند«
ظرفیت اضافه شـدن 50 بسـتر دیگر در شـرق 
کابـل و شـفاخانه ی محمدعلی جنـاح با 100 
بسـتر در حـال حاضـر و ظرفیت اضافه شـدن 
150 بسـتر دیگر در آینـده ی نزدیک، آماده ی 

پذیـرش بیمـاران کرونایی هسـتند. 
برای  صحت  وزارت  آمادگی  از  مجروح  آقای 
والیت های  در  کافی  بسترهای  فراهم کردن 
در  که  هلمند  و  بلخ  لغمان،  لوگر،  قندهار، 
خبر  نیز  است،  گسترش  حال  در  ویروس  آن 
به  وزارت  مسلکی  تیم های  که  گفت  او  داد. 
با  و در عین حال  این والیت ها سفر کرده اند 
بانک جهانی هم توافق شده است که در این 
تمامی  با  بستر  درصد   100 تا   50 والیت ها 

امکاناتش اضافه کند. 
در کل، به گفته ی آقای مجروح وزارت صحت 
وخامت  صورت  در  که  دارد  را  این  توانایی 
اوضاع، تا 22 هزار بستر برای بیماران کرونایی 

فراهم کند. 
سرپرست وزارت صحت از موجودیت اکسیجن 
اطمینان  کرونا  ویژه ی  شفاخانه های  در  کافی 
داد. او گفت که در هر شفاخانه ی ویژه کرونا، 
است.  ذخیره  اکسیجن  بالون   400 تا   200
یونسف خواسته که  از  او حکومت  گفته ی  به 
کند  فراهم  هم  دیگر  بالون  و 800  چهارهزار 

که در شرایط اضطراری از آن استفاده شود. 
تهیـه  ی برخـی از امکانـات مثـل فراهم کـردن 
اکسـیجن را یونسـف و بنیـاد آغـا خـان بـه 
امـا بـه گفتـه ی سرپرسـت  دوش گرفته انـد. 
وزارت صحـت عامـه، یونسـف هنوز نتوانسـته 
یونسـف  کنـد.  عمـل  خـود  تعهـد  ایـن  بـه 
مـاه حمـل  تـا  کـه  اسـت  بـوده  داده  وعـده 
در شـفاخانه های ویـژه کرونـا در 34 والیـت 
افغانسـتان دسـتگاه تولیـد اکسـیجن تعبیـه 
می کنـد. امـا بـه گفتـه ی آقـای مجـروح ایـن 
نهـاد تـا کنـون ایـن کار را انجـام نداده اسـت 
و بـار دیگـر وعـده داده کـه ایـن کار را اواخـر 
مجـروح  آقـای  می دهـد.  انجـام  اسـد  مـاه 
اضافـه کـرد کـه امـارات متحـده ی عربـی بـا 
فرسـتادن یک دسـتگاه تولید اکسـیجن برای 
شـفاخانه ی افغـان – جاپان تا جایـی این خال 
را پـر کـرده اسـت. او گفـت: »در حـال حاضر 
نیازمنـدی بـه اکسـیجن را بخـش خصوصـی 
کشـور بـرآورده می کنـد و تـا کنون با مشـکل 

کمبـود اکسـیجن روبـه رو نشـده ایم.«

عالی گفت که به مسئوالن نهادهای تحصیلی 
ادامه  درس ها  که  والیت های  در  دانشگاه ها  و 
دارد هدایت داده است که تمامی دستورهای 

صحی را رعایت کنند. 
رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف هم 
او به مسئوالن نهادهای تعلیمی در  گفت که 
هدایت  دارد،  جریان  درس ها  که  والیت هایی 
رعایت  را  صحی  دستورهای  که  است  داده 

کنند. 

تمامی  موجود،  وضعیت  کنترل  و  ویروس 
دانشگاه ها، مکاتب، کورس های آموزشی دولتی 
و خصوصی در این والیت ها از دیروز )شنبه، 8 
جوزا( برای دو هفته تعطیل اعالم شده است. 

تعطیلی مکاتب و دانشگاه ها با واکنش هایی هم 
مواجه شده است. شماری از استادان مکتب ها 
و دانشگاه های خصوصی از این تصمیم وزارت 
انتقاد کرده اند. آنان استدالل می کنند  صحت 
عادی  به صورت  دیگر  فعالیت های  وقتی 
نهادهای  رخصتی  با  تنها  باشد،  جریان  در 

تحصیلی و آموزشی کرونا مهار نمی شود. 
در مقابل استدالل وزارت صحت عامه این است 
و  متفاوت  خواست های  کشور  شهروندان  که 
صحت  وزارت  سرپرست  دارند.  متناقضی 
کنیم  اعالم  قرنطین  »اگر  گفت:  باره  این  در 
مردم نمی پذیرند. اگر نکنیم، نقد و دشنام نثار 
و  مکاتب  اگر  می گویند  شماری  می کنند.  ما 
دانشگاه ها را رخصت نکنید، فرزندان ما را به 
کشتن می دهید.« بنابراین وزارت صحت عامه 
و  کورس ها  مکاتب ،  که  است  گرفته  تصمیم 
دانشگاه ها را به دلیل این که از جاهایی به شدت 
مزدحم است و شیوع ویروس کرونا را تسریع 

می کند، رخصت اعالم کند. 
در همین حال، عباس بصیر، وزیر تحصیالت 

اطالعات روز: براساس آمارهای وزارت صحت 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  کشور،  عامه ی 
در  به شدت  و  گرفته  خود  به  صعودی  سیر 
افزایش است. دو روز پیش، هفتم جوزا  حال 
977 بیمار کرونایی شناسایی شدند؛ رقمی که 
کشور  در  تاکنون  ویروس  این  شیوع  آغاز  از 
بی پیشینه بوده است. پیش از آن در موج اول 
با  بود.  بیمار  روز 915  یک  در  رقم  بیشترین 
این حال وزارت صحت عامه ی کشور موج سوم 
کرونا در کشور را تهدید به امنیت ملی کشور 
که  می خواهد  شهروندان  از  و  می کند  عنوان 
این  با  مبارزه  در  دستورهای صحی  رعایت  با 

تهدید همکاری کنند. 
صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
نشست  یک  در  جوزا(   8 )شنبه،  دیروز  عامه 
گفت  کشور  شهروندان  به  خطاب  مطبوعاتی 
که اگر مردم با دستگاه صحی کشور همکاری 
کنند، موج سوم »با هوش و تدبیر« مدیریت 
می شود: »با همکاری شما مصیبتی که کرونا 
در کشورهای همجوار خلق کرد، در افغانستان 
نکنید،  همکاری  اگر  اما  شد.  نخواهد  واقع 

منتظر معجزه نباشید.«
براساس آمار وزارت صحت عامه، در 24 ساعت 
گذشته 654 تن به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و 20 بیمار کرونایی در کشور جان باخته اند. 
با ثبت این ارقام، شمار کل مبتالیان به کرونا 
در کشور به 70 هزار و 761 تن رسیده است.

متری  دو  فاصله ی  رعایت  ماسک،  پوشیدن 
از  مزدحم  جاهای  به  رفتن  از  خودداری  و 
مهم ترین کارهایی است که برای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا توصیه می شود. به گفته ی 
آقای مجروح، پوشیدن ماسک می تواند 60 تا 
از شر کرونا مصون  را  70 درصد یک شخص 

نگهدارد.  
سرپرست وزارت صحت عامه گفت که شیوع 
تمامی  در  سو  این  به  فطر  عید  از  کرونا 
سیر  کشور  والیت   16 در  به ویژه  والیت های 
غزنی،   کابل،  می پیماید.  را  خود  صعودی 
پروان،  پکتیا،  ننگرهار،  لوگر،  قندهار،  هلمند،  
لغمان، بدخشان،  بلخ،  میدان وردک، پنجشیر، 
کاپیسا، قندوز و نیمروز از جمله ی والیت هایی 
حال  در  آن  در  کرونا  ویروس  که  هستند 
گسترش است. براساس برنامه ی مبارزه با موج 
گسترش  از  جلوگیری  به منظور  و  کرونا  سوم 

با  مبارزه  برای  کافی  امکانات  از  اطمینان 
موج سوم 

ظرفیت  که  گفت  صحت  وزارت  سرپرست 
که  حدی  در  است؛  یافته  افزایش  آزمایش 
تا   24 ظرفیت  ساعت   24 در  صحی  مراکز 
که  کرد  اضافه  او  دارند.  را  آزمایش  هزار   28
ماه جون میالدی در  اواسط  تا  انتظار می رود 
34 والیت کشور امکانات آزمایش فراهم شود. 
به گفته ی او وزارت صحت برنامه دارد که در 
10 تا 15 روز آینده 100 هزار آزمایش سریع 

در سطح کشور انجام شود. 
بسـترهای  موجودیـت  از  مجـروح  آقـای 
کافـی بـرای بیمـاران کـه وضع شـان وخیـم 
می شـوند هـم اطمینـان داد. به گفتـه ی او در 
شـفاخانه ی افغـان – جاپـان 70 بسـتر جدید 
اضافـه شـده و در آینـده 50 بسـتر دیگـر هم 
اضافـه می شـود. او همچنین گفت کـه وزارت 
صحـت در بخش کابل شـماری از شـفاخانه ها 
را ویـژه ی بیمـاران کرونایی آماده کرده اسـت. 
بـه گفته ی او شـفاخانه ی قصبه با 200 بسـتر 
در شـمال کابـل، شـفاخانه حـالل احمـر بـا 
اضافه شـدن  ظرفیـت  و  موجـود  بسـتر   50
50 بسـتر دیگـر در جنـوب کابـل، شـفاخانه 
اندونیزیایی هـا بـا 50 بسـتر در حـال حاضر و 

فاریابی  نامزدها  همه  ی  که  حاال  کیست؟  والیت  برای 
هستند، مردم فاریاب به چه کسی باید رای بدهند؟ در 
آزمایش  در  خوب  اند«  »مردم  تئوری  که  همین  جاست 
که  است  وضعیت  همین  در  می  شود.  گذاشته  سختی 
عریان  مردم/ملت  و  حاکم  سیاستمدار/  میان  پیوند 
»مردم  پیشفرض  که  می  آید  پیش  فرصتی  و  می  شود 

خوب  اند، سیاستمداران بد اند« را بیازماییم. 
در  یا  رای  دهی  زمان  در  افغانستان  مردم  رفتار  به  اگر 
افسانه  ی  کنیم،  دقت  سیاسی  جبهه  بندی  های  مقاطع 
انتخابات مخصوصا ظرفیت  باطل می  شود.  خوبی مردم 
انتخابات  که  وقتی  تا  دارد.  بهتری  عریان  کننده  ی 
شکل  در  را  خود  صدای  نمی  توانستند  مردم  یا  و  نبود 
بود  این  غالب  روایت  کنند،  بلند  خیابانی  اعتراض های 
اما  هستند.  سوار  مردم  گرده  ی  بر  زور  با  حاکمان  که 
افغانستان  در  که  هم  پُرعیبی  انتخابات  چند  همین 
برگزار شدند، نشان دادند که زور نمی  تواند همه  ی ماجرا 
و  سیاسی  رفتارهای  از  مهمی  پاره  ی  بدهد.  توضیح  را 
انتخاباتی مردم را همان طرز فکر و تعلقات و ترجیحات 
عقب  مانده  ی خودشان شکل می  دهد. به بیانی دیگر، اگر 
حاکمان خوبی نداریم و اگر سیاستمداران نااهل بسیاری 
که  هست  هم  این  علتش  هستند،  سوار  ما  گرده  ی  بر 
است  ممکن  نیستیم.  خوبی  مردمان  نیز  –مردم-  ما 
تداوم  برای  غالبا  را  زور  این  اما  باشد،  خدا  زور  ما  زور 
تعصب، دفاع از عقب  ماندگی فکری، مقابله با نوآوری و 
جزم  اندیشی دینی-قبیله  ای به کار می  بریم. رهبران بد و 
سیاستمداران شیاد از آسمان بر ما نازل نشده  اند. ما آنان 
والیت  از  بیرون  والِی  اگر  داده  ایم.  وجاهت  و  قدرت  را 
هم والیتی  های  میان  از  که  است  بعید  نمی  پذیریم،  را 
حاال  تا  کنیم.  انتخاب  را  توانایی  و  سالم  آدم  نیز  خود 

که نکرده  ایم. 

وقتی که مردم یک والی را نخواهند، چه اصراری هست 
آنان  بر  را  نامحبوب  و  بی  طرفدار  والی  همان  حتما  که 

حاکم مقرر کنیم؟ 
چـاره چیسـت؟ اولیـن چـاره  ای کـه بـه ذهـن می  آیـد 
ایـن اسـت کـه والی  هـا انتخابـی شـوند و رقابت بر سـر 
احـراز پُسـت والیـت از طریـق انتخابـات آزاد محلی در 
هـر والیت ممکن شـود. وقتی کسـی برنـده  ی انتخابات 
شـد، حکومـت مرکـزی و رییس جمهـور نیـز از همـان 

فـرد برنـده حمایـت کند. 
این چاره ممکن است مشکِل فرستاده شدن »لغمانی« 
سوال  حاال  اما  کند.  حل  را  »فاریابی«  مردم  میان  در 
انتخابی  والی  ها  کنید  فرض  می  آید:  میان  در  دیگری 
ده  میان  )از  والی  انتخاب  برای  فاریاب  مردم  و  شوند 
حاال  بروند.  رای  صندوق  های  پای  به  والیت(  نامزد 
نامزد  بهترین  نیست،  نامزد  والیت  بیروِن  از  کسی  که 

سخیداد هاتف

می  گویند زور مردم زور خداست. 
می  گویند مردم خوب  اند، سیاستمداران خوب نیستند. 

می  گویند فالنی شکست خواهد خورد، چون پشتوانه  ی 
مردمی ندارد. 

می  گویند اگر مردم را به حال خودشان بگذارند، مردم 
مشکلی با همدیگر ندارند. 

می  گویند ما برای احقاق حقوق مردم وارد عمل سیاسی 
یا جبهه  گیری نظامی شده  ایم. 

مورد  در  قصه  هایی  افراد  همه  ی  تقریبا  افغانستان  در 
خوبی مردم را در خاطر دارند. شیرین  ترین این قصه  ها 
را  مختلف  قوم  چند  افراد  همزیستی  که  همان  هایی  اند 
در  وقت  آن  »در  می  گوید:  یکی  مثال  می  کنند.  روایت 
کوچه  ی ما هفت خانه پشتون بودند و یازده خانه هزاره 
به  عید  روزهای  در  همه  ازبک.  خانه  چهار  و  بیست  و 
خانه  های همدیگر می  رفتیم.« یکی دیگر به یاد می  آورد: 
من  پدر  رفیق  بهترین  ولی  هستیم،  پکتیا  از  اصال  »ما 
یک تاجیک بدخشانی بود.« سومی می  گوید: »خدا این 
داشتیم.  دکان  سه  کارته  در  ما  کند.  لعنت  را  رهبران 
همسایه  ی ما از برادران هزاره بود. حسینعلی نام داشت. 
من  و  هستی  شیعه  تو  این  می  پخت.  شوربا  هرچاشت 
پشتو زبان استم و فالنی از کجاست و بهمانی از کجاست 
از  را  ما  آمدند  که  تنظیم  ها  همین  نبود.  وقت  آن  در 

همدیگر دور کردند.«
فرض زیرین همه  ی این خاطرات شیرین این است که 
مردم خوب   بودند، خوب هستند و خوب خواهند بود- 

اگر رهبران و سیاستمداران بگذارند. 
والیت  قبلی  والی  غنی  رییس جمهور  اواخر،  این  در 
فاریاب را برکنار کرد و والی دیگری را به آنجا فرستاد. 
به  دست  انتصاب  این  به  اعتراض  در  فاریاب  مردم 

افسانه  ی شیرین مردِم خوب
ازتصمیم  حکومت  سرانجام  و  زدند  اعتراضی  تظاهرات 
به  پس  را  فرستاده  شده  والی  و  کرد  عقب  نشینی  خود 
لغمانی«  »داوود  معرفی  شده  والی  اسم  فراخواند.  کابل 
بود. فرستادن داوود لغمانی برای حکومت بر شهروندان 
فاریابی بر مردم فاریاب گران آمد. آنان بر این باور بودند 
که بهتر است فردی از میان مردم فاریاب والی آن والیت 

شود. 
آیا این رویکرد مردم فاریاب نسبت به این اقدام حکومت 

درست بود؟ 
در پاسخ به این سوال آن جمالتی را به یاد بیاورید که در 
آغاز این نوشته در مورد »مردم« آوردم. اگر مردم اساسا 
همین  وقتی  دارد،  اولویت  خواست های  شان  و  خوب  اند 
نپذیرند،  و  نخواهند  خود  والی  به عنوان  را  کسی  مردم 
حکومت منطقا باید به خواست و ترجیح این مردم گردن 
است.  پاسخ درستی  این  و عملی،  نظر سیاسی  از  نهد. 



یکجانبه سخن گفتن، 
قضاوت کردن و 
تصمیم گرفتن از جانب هر 
کدام از طرف های جنگ، 
پیامدی جز استبداد ندارد. 
تنها از منظر گفت وگو است 
که می توان امیدوار بود 
که منازعات، تنش ها و 
ناهنجاری های جامعه راه حلی 
منطقی و دوامدار پیدا کند و 
عصر ظلمتی که در آن زیست 
می کنیم، پایان یابد. 
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می کند و او را تبدیل به عامل شر می کند. 
به باور آرنت، شر امری ماورالطبیعی نیست 
امری  شر  بلکه  کرد.  فهم  را  آن  نتوان  که 
میان مایگی  و  تفکر  نبود  به دلیل  که  است 
به وجود می آید. نیندیشیدن است که عامل 
هولوکاست و فاجعه مکتب سیدالشهدا در 
کابل است. چرا که در عامالن فاجعه عنصر 
می داشت،  وجود  اگر  اندیشیدن  و  تخیل 
مکتب  فاجعه  که  می رسید  به نظر  بعید 
خود  انسان  چنانچه  دهد.  رخ  سیدالشهدا 
به  دیگری  دریچه  از  و  بداند  مسئول  را 
پیرامون خود نظر کند، امکان خلق فاجعه 

کاهش می یابد.  

شده اند. عصری بی پایان و کور. 
مفهوم عصر ظلمت که آرنت به آن اشاره 
تار  و  تیره  عصری  جهت،  این  از  می کند. 
توتالیتر  نظام های  و  ایدئولوژی ها  است که 

ابعـاد هولناکـی، بـر هنجارهـای عقالنیـت 
بـاور  بـه  پـا نهنـد؟  و معقولیـت، هـر دو 
تحـول  نشـانه ی  پرسـش  ایـن  نویسـنده، 
نگـرش انسـان مـدرن بـه شـر از واقعیتـی 
طبیعـی بـه صفتـی اخالقی اسـت. صفتی 
کـه بیشـتر در رابطـه بـا انسـان و عمل او 
قابـل معنـا اسـت. در صورتـی کـه شـر به 
مفهـوم ماورالطبیعـی آن نقـش انسـان را 
کنـار گذاشـته و او را نادیـده می انگاشـت. 
فیلسوفان  که  می گوید  نایمن  سوزان 
چیزها،  سرشت  درباره ی  پیشامدرن 
کیهان، انسان و طبیعت می اندیشیدند. اما 
از دکارت و کانت گرفته  فیلسوفان مدرن 
تا دیگران با شکاف انداختن میان پدیدار و 
سرشت  فهم  برای  ما  توانایی  در  واقعیت، 
که  می گوید  نایمن  کردند.  تردید  چیزها 
تردید فیلسوفان در امکان واقعیت نداشتن 
از  بلکه  نبود،  پدیدارها  نبودن  واقع نما  یا 
جهانی  می ترسیدند  آن ها  عکس،  به  قضا 
زخم زنندگی،  و  زمختی  و  زشتی  بدین 
واقعیت داشته باشد. از این رو آن ها تالش 
چیزی  پدیدارها  این  پس  در  می کردند 
مگر  تا  بکاوند  پایداتر  و  حقیقی تر  زیباتر، 

جهان را جایی قابل زیست تر کنند. 
شـد  بیـان  هـدف  ایـن  بـا  مقدمـه  ایـن 
کـه ایـن پرسـش طـرح شـود کـه چگونه 
می تـوان از وقـوع شـری به نـام »جنـگ« 
در جغرافیایـی کـه بـه جنـگ و منازعـه 
کـرد؟  جلوگیـری  اسـت،  خـورده  پیونـد 
در عصـر حاضـر کسـی بـه سـیل، زلزلـه 
و سـایر بالیـای طبیعـی پاسـخی الهیاتـی 
نمی دهـد. همچنیـن بـه جنـگ و عوامـل 
داد.  پاسـخی  چنیـن  نمی تـوان  نیـز  آن 
بنابرایـن بایـد امکان هـای جلوگیـری ایـن 

کـرد.  جسـت وجو  را  مسـأله 
به وقوع  برای  آرنت«  »هانا  که  پاسخی 
پیوستن شر می دهد، نیندیشیدن است. به 
باور او، نیندیشیدن است که از انسان امکان 
تخیل و از موقعیت دیگری دیدن را سلب 

آیا احتمال فاجعه ای عظیم و تکرار چرخه 
است؟  راه  در  بی پایان  جنگی  و  خشونت 
امنیتی،  تحلیل های  خروج،  هشدارهای 
سقوط  جنگ،  برای  طرف ها  آمادگی های 
گفت وگو  بن بست  روستاها،  و  ولسوالی ها 
چنین  وقوع  از  نشان   همه  و  همه    ... و 
به نظر  که  فاجعه ای  می دهند.  فاجعه ای 
می رسد با بن بست مذاکرات صلح روز به روز 
که  وضعیتی  است.  تقویت شدن  حال  در 
آیا  است.  حل  قابل  جنگ  با  تنها  ظاهرا 
جنگ، پایان خواب های تیره و تار افغان ها 

را رقم خواهد زد؟ 
مهدی خلجی در مقدمه ای که برای ترجمه 
»عصر ظلمت« هانا آرنت می نویسد، معتقد 
است »در عصر مدرن، مفهوم شر با کاربرد 
بنیادین  تفاوتی  آن  پیشامدرن  الهیاتی 
دارد. در روزگار جدید شر بیشتر در پیوند 
با رفتار اخالقی انسان ها مطرح می شود تا 
امری که متقضای حکمت، عنایت، عدالت 

و قضای الهی باشد.«
اشـاره ی او به حوادث و رویدادهایی اسـت 
که بشـر در مقابل آن بهـت زده و حیران از 
پاسـخ اسـت. در چنیـن وضعیتـی، الهیات 
پیشـامدرن، پاسـخی از سـنخ قضـا و قـدر 
الهـی بـه رویدادهـا و حـوادث مـی داد که 
بشـر ناگزیـر از فهـم و پذیـرش آن بـود. 
خلجـی به نقل از سـوزان نایمن، فیلسـوف 
و  فیلسـوفان  کـه  می گویـد  امریکایـی 
الهی دانـان قدیـم در برابر حادثـه ای مانند 
زلزلـه، سـیل و یـا سـایر بالهـای طبیعـی 
خدایـی  چگونـه  می پرسـیدند  خـود  از 
کـه قـادر اسـت، مطلـق و عـادل اسـت، 
می توانـد چنین نظـام طبیعـی ای را ایجاد 
کنـد کـه در آن بی گناهـان رنـج ببرنـد؟ 
در عصر جدید، پرسـش فیلسـوفان پس از 
وقوع »شـر« نامتصوری مانند هولوکاسـت 
می تواننـد  انسـان ها  چگونـه  بـود  ایـن 
چنـان  در  و  سـنگ دالنه  این چنیـن 

عصری ورای فهم بشری
آن  در  افغانی  انسان  اکنون  که  وضعیتی 
زیست می کند، بی شباهت به عصر تیره و 
نیست؛  یاد می کند،  آن  از  آرنت  که  تاری 
در  که  عصری  بشری.  فهم  ورای  عصری 
آن نظام های اخالقی، سیاسی و اجتماعی 
نیست.  انسان  وضعیت  تبیین  به  قادر 
تخیل  شناخت،  امکان  که  سیاه  عصری 
انسان سلب کرده  از  را  از وضعیت  فهم  و 
است. عصری که در آن جنگ و خشونت، 
شکلی  به  است.  کنشگران  غالب  گفتمان 
که بر همه چیز سایه افکنده است. عصری 
که نظام ها و ارزش های اخالقی در آن تهی 

افغانستان جنگ زده؛ 

عرص یب اپیان و کور

در فهرست اقوامی که وزارت 
امور سرحدات و قبایل 

تهیه کرده، 67 »قوم« و 
زیرشاخه های قومی را به 
چهار دسته، دسته بندی 

کرده است. در دسته ی اول 
نام های 14 قومی فهرست 
شده که در ماده ی چهارم 

قانون اساسی نام برده شده 
است. این وزارت پیشنهاد 

کرده که نام های آن ها بدون 
بحث و گفت وگو در سیستم 
شناسنامه الکترونیکی درج 

شوند.

»نفوس مرده« و »بینی«، به همان اندازه که 
برای آنچه نوشته است، شناخته می شود، به 
همان اندازه برای آنچه که نابود کرده است 

مشهور است.
اروپا  از   1848 سال  در  گوگول  وقتی 
درخشانش  طنز  و  سورئالیسم  بازگشت، 
کرده  دست وپا  او  برای  فراوانی  محبوبیت 
به عنوان  آثارش  که  او می خواست  اما  بود، 
پوچ شناخته شود.  از کمدی   بیش  چیزی 
نفوس مرده قرار بود سه گانه ای برای ادای 
احترام به »کمدی الهی«، اثر ماندگار »دانته 
آلیگیری« باشد. کمدی الهی سه بخش دارد، 
اما گوگول از بخش  دوزخ، برزخ و بهشت. 
دوم نفوس مرده ناراضی بود. در همان زمان 
به  ارتدوکس،  تأثیر کشیشی فوق  او تحت 
که  کنستانتینوفسکی«،  ماتوی  »پدر  نام 

افتضاح است. »مارتین آمیس«، که هرگز با 
نویسنده ای تعارف نداشته است، در روزنامه 
هر  کار  پایان  از  »پس  نوشت:  گاردین 
نویسنده ای آدم انتظار دیدن خرده شیشه 
طبیعتا،  اما،  ناباکوف  با  دارد.  را  خراش  و 
هسته ای  حادثه ی  یک  مقیاس  در  فوران 
باید باشد.« ولی در این اثر ناباکوف حتا از 
خرده  شیشه هم خبری نبود. معلوم شد که 
کتاب  آتش زدن  برای  کافی  دلیل  ناباکوف 

خود داشته.
با این که سرنوشت اصلیت لورا در مقایسه با 
میراث حرفه ای درخشان ناباکوف، پاورقی ای 
بیش نیست و چیزی را تغییر نمی دهد اما 
سوزاندن  برای  گوگول«  »نیکالی  تصمیم 
نوشته های منتشرنشده اش، میراث متفاوتی 
از وی برجا گذاشت. این روزها، نویسنده ی 

کرده  رها  مسیر  در طول  را  ایده هایی  چه 
او شکل  تفکر  رمان،  پیشرفت  با  و چگونه 

گرفته.
سلست در کتاب خاطرات خود »مونسیور 
پروست« می نویسد هنگامی که او از ارباب 
می خواهد  وی  از  چرا  که  می پرسد  خود 
دفترچه ها را بسوزاند، اربابش به او می گوید 
این  اما  ندارد.  نیاز  دفترچه ها  به  دیگر  که 
نمی تواند پاسخ قانع کننده ای باشد. آپارتمان 
مبلمان  از  پر  »هاسمان«  بلوار  در  پروست 
نمی خواست  او  زیرا  بود،  مرده اش  والدین 
آن ها را دور بیاندازد. در نتیجه این فکر که 
او کامال آماده ی نابودکردن هسته ی شاهکار 
خود ــ که تا آن زمان همه ی داروندار او از 
منطقی  بوده،  ــ  به شمار می رفت  نوشتن 
به نظر نمی رسد. اگر دفترچه ها اتاق خواب 
او را شلوغ کرده بود، می توانست به راحتی 
آن ها را در الماری های خالی پدر و مادرش 
بچیند یا حتا دور بیندازدش. این سوال که 
پروست برای نابودکردن دفترچه ها چرا یاد 

آتش افتاد، در مغزم تکرار می شود.
البته بیش تر نویسندگان آثار خود را آتش 
مطمئن  کامال  می خواهند  زیرا  می زنند 
شوند که کس دیگری آنچه را که نوشته اند، 
همیشه  خاکسترکردن  این که  با  نخواند. 
شرایط  می شود،  انجام  آینده  به  نگاهی  با 
که  نمی خورد  رقم  گونه ای  به  همیشه  اما 

نویسندگان آرزو می کنند.
به  مرگ  بستر  در  ناباکوف«  »والدیمیر 
رمان  تکه های  که  داد  دستور  همسرش 
ناتمام وی، »اصلیت لورا«، را پس از مرگش 
بسوزاند زیرا او تصور نمی کرد که این کتاب 
به  ناباکوف  شهرت  باشد.  چاپ  آماده ی 
حدی بود که او می دانست از وی هرچیزی 
باقی بماند، عالقه ی مردم را به خود جلب 
می کند. شاید او ترسیده بود که مبادا این 
کتاب ناتمام، میراث ادبی وی را لکه دار کند. 
شاید انگیزه های او صرفا زیبایی شناسانه بود. 
دلیل هرچه بوده باشد، ناباکوف می خواست 

رماِن زیرکارش نابود شود.

لیتراری هاب – الکس جورج
مترجم: جلیل پژواک

»زنان  رمان  در  الکات«  می  »لوییزا  چرا 
کوچک« خواست »ایمی مارچ« دفترچه ی 

»جو« را بسوزاند؟ حتما دلیلی داشته.
را  خواهرش  دفترچه ی  می توانست  ایمی 
چرا  اما  بیندازدش،  دور  حتا  یا  کند  پاره 
آتش؟ همسرم می گوید وقتی هردو داشتیم 
تماشا  سینما  در  را  کوچک  زنان  فیلم 
جو  دفترچه ی  سوختن  صحنه  می کردیم، 

مرا تکان داده است.
تخریب شدن  و  است  طبیعت  عنصر  آتش 
درحالی که  مطلق.  نابودی  آن  توسط 
نوشتن کاری آهسته، آرام و خالقانه است، 
به  و  صدادار  سریع،  کاری  ورق  سوزاندن 
که  جایی  در  نابودکننده.  وقیحانه ای  طرز 
هیچ چیز  آتش  از  پس  بود،  چیزی  روزی 
شعله ی  نزدیک شدن  نمی ماند.  باقی 
برهنه ی آتش به گوشه ی صفحه و تماشای 
آتش،  از  غالفی  درون  کاغذ  ناپدیدشدن 
حس دراماتیکی خلق می کند که مقاومت 
درحالی که  است.  ناممکن  آن  برابر  در 
واژه های حذف شده از روی صفحه ی رایانه 
یا  پنهان  حافظه ی  در  جایی  در  معموال 
وقتی  ولی  می ماند،  باقی  ابری  حافظه ی 
کاغذی  صفحه ی  حذف  به  شروع  آتش 
برجای  دیگری  چیز  خاکستر  جز  می کند، 
نمی گذارد. صفحه  خاکستر می شود و واژه را 
از خاکستر راه برگشتی نیست. همین حس 
که  بوده  شاید  آتش  توسط  مطلق  نابودی 
مرا در سینما به وحشت انداخته. وحشتی 
به  پروست«  »مارسل  خواندم  وقتی  که 
دستور  آلبرت«  »سلست  خود،  خدمت کار 
حاوی  که  را  وی  دفترچه ی   32 می دهد 
مضامین اصلی رماِن »در جست وجوی زمان 
از دست رفته« بوده، بسوزاند، باز به سراغم 
گنجینه هایی  درباره  نمی توانستم  آمد. 
آشپزخانه ی  واقعی کلمه در  معنای  به  که 
فکر  هوا،  رفت  شد  دود  پروست  مارسل 
نکنم. ما هرگز نخواهیم دانست که پروست 

چرا برخی نویسندگان آاثر خود را آتش یم زنند؟
از  ناباکوف«  »ورا  می دانیم،  که  همان طور 
نتوانست  او  نکرد.  پیروی  شوهرش  دستور 
رمان  صفحات  سوزاندن  برای  را  خودش 
قانع کند. »دمیتری«، پسر ورا و والدیمیر 
ریشه  مادرش  بی میلی  این  که  می گوید 
بی حدوحصر«  عشق  و  ضعف  »سن،  در 
داشته است. صفحات رمان ناتمام ناباکوف 
بانکی در سویس  برای سال ها در تاقچه ی 
بود  نسوزانده  را  آن ها  ورا  خورد.  خاک 
در  افتخار  این  بود.  نکرده  هم  منتشر  اما 
اصلیت  شد.  دمیتری  نصیب   2009 سال 
را  مختلفی  واکنش های  و  شد  منتشر  لورا 
هم  و  اخالقی  هم  اعتراضات  برانگیخت. 
زیبایی شناسانه بود. بسیاری احساس کردند 
احترام  باید  نویسنده  خواسته ی  به  که 
رمان،  که  کردند  فکر  دیگر  برخی  می شد. 

حسین علی کریمی
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روند رسیدگی به زخمیان شده بود.«
حمله انفجاری بر مکتب سیدالشهدا یکی از حمالت پرتلفات 
عموما  را  آن  قربانیان  که  بود  افغانستان  در  اخیر  سال  های 
دختران دانش آموز بودند. برپایه آمار رسمی در این حمله بیش 
از 85 نفر که بیشتر آن ها جوانان و نوجوانان بودند، جان باختند 
واکنش  های  با  حمله  این  شدند.  زخمی  نفر   150 از  بیش  و 
جهانی همراه شد و بازتاب گسترده ای داشت. دولت افغانستان 
دو روز پس از این حمله، پس از باالگرفتن انتقادها و خواست 
خانواده  های قربانیان، عزای عمومی اعالم کرد. هنوز مسئولیت 
دولت  که  هرچند  است،  نگرفته  عهده  به  کسی  را  حمله  این 
گفته کار گروه طالبان است اما این گروه دست داشتن در این 

حمله را رد کرده است. 
با این که محمداشرف غنی در پیام ویدیویی گفت به مسئوالن 
زیردستش دستور داده که با استفاده از همه امکانات و تمام 
توان به درمان زخمیان این حمله بشتابند، اما ستاد کمک به 
زخمیان این حمله می  گویند که حکومت در کمک به زخمیان 
بخش  در  رضاکار  یگانه،  زهرا  می  کند.  کم کاری  و  بی توجهی 
رسیدگی و حمایت از زخمیان به روزنامه اطالعات روز می  گوید 
که بیشتر زخمیانی را که شفاخانه ها مرخص کرده بودند بعد 
از چند روز دوباره مجبور شدند به شفاخانه ها مراجعه کنند. او 
می  افزاید که به علت سهل انگاری داکتران، شماری از زخمیان 
و  بودند  نشده  درمان  و  معاینه  دقیق  به طور  حادثه  شب  در 
بعد از سه روز زخم آن ها عفونت کرده و دوباره به شفاخانه ها 
مراجعه کردند: »شاهد این هستم که پس از گذشت چند روز 
از حادثه، زنان و کودکان یکی چره به سر، یکی چره در کمر، 
بازو و حتا در بطن داشتند، به  بعضی  های دیگر چره در پا و 

شفاخانه ها مراجعه کرده و دوباره عملیات می  شدند.«

فاطمه دانش آموز یکی دیگر از زخمیان مکتب سیدالشهدا است 
که در شفاخانه علی آباد بستری بوده است. او در این شفاخانه 
دو بار عملیات شده و حدود 90 ترکش از پایش کشیده شده 
بود. فاطمه پس از سه روز بستری از آن جا به بخش سوختگی 
این  از  پانسمان  از  پس  و  می  شود  منتقل  استقالل  شفاخانه 
خانه،  در  روز  دو  گذشت  از  پس  می  شود.  مرخص  شفاخانه 
وضعیت سالمتی او بدتر می  شود و خانواده اش او را دوباره به 
شفاخانه استقالل منتقل می  کنند. اما داکتران این شفاخانه او 
را به دلیل تعطیلی آخر هفته نپذیرفته و می  گویند که دو روز 
بعد مراجعه کند. بعدا او به کمک ستاد کمک به زخمیان به 
شفاخانه محمدعلی جناح منتقل شده و بستری می  شود: »در 
این شفاخانه دوباره از پایم عکس گرفتند و متوجه شدند که 
بیشتر از پنج چره در پاهایم مانده است. برای بار سوم عملیات ام 
کردند. در شفاخانه علی آباد تمام زخم هایم را دوخته بودند اما 
در شفاخانه محمدعلی جناح گفتند نباید زخم ها دوخته می  شد، 

چون زخم ها عمق است اگر دوخته شود، عفونت می  کند.«
است  قرار  سیدالشهدا  مکتب  زخمیان  به  کمک  ستاد  حاال 
زخمیانی را که وضعیت شان وخیم است و آسیب جدی دیده  اند 
و در افغانستان قابل درمان نیست به ترکیه بفرستند. تا اکنون 
به کمک  آن ها  تن  میان 12  این  از  و  معاینه شده  20 زخمی 

هزینه مردم برای درمان به ترکیه فرستاده می  شوند.
وزارت صحت عامه می  گوید که برخی از شفاخانه ها مشکالت 
مدیریتی دارند، اما مشکل اساسی شفاخانه کمبود بودجه است. 
سخن گوی این وزارت می  افزاید که شفاخانه  های بزرگ دولتی 
برای عرضه خدمات از سه تا پنج میلیون افغانی پول در اختیار 
دارند و بیشتر بودجه این شفاخانه صرف مزد داکتران و پرسنل 

آن ها می  شود. 

فریضه عالمی و عابر شایگان

دخترانه  مکتب  بر  مرگبار  حمله  از  پس  روز  بیست  حدود 
حمله  این  زخمیان  از  برخی  کابل،  غرب  در  سیدالشهدا 
می گویند که در شفاخانه ها با بی توجهی و سهل انگاری داکتران 

مواجه بوده اند و بدون بهبود کامل از آنجا مرخص شده  اند. 
این زخمیان در همان روزهای اول پس از حمله که در برخی 
در  بودند،  گرفته  قرار  درمان  تحت  پایتخت  شفاخانه  های  از 
از شفاخانه ها مرخص شدند که هنوز ترکش  )چره(  وضعیتی 
رضاکار  داکتران  از  گروهی  بعدا  بود.  مانده  باقی  بدن شان  در 
به کمک آن ها شتافته و زمینه ی درمان برخی از آن ها را در 

خانه  های شان و شمار دیگر را در شفاخانه ها فراهم کرده  اند. 
فاطمه، دانش آموز صنف یازده مکتب سیدالشهدا که در حمله 
انفجاری 18 ثور از قسمت دست و پا شدیدا زخم برداشته بود، 
برای درمان در شفاخانه محمدعلی جناح منتقل شد و تحت 
درمان قرار گرفت. اما پس از گذشت 16 روز بستری در این 
متوجه  او  خانواده ی  وقتی  نیافت.  بهبود  زخم هایش  شفاخانه 
را  او  می   شود،  بدتر  روز  هر  او  سالمتی  وضعیت  که  می  شوند 
 )FMIC( به انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و کودکان
به  فاطمه،  از معاینه  این مرکز پس  منتقل می کنند. داکتران 
پدرش می گویند که در دست دخترش ترکش )چره( مانده و 

پایش هم شکسته است و نیاز به جراحی دارد.
سمیرا، دانش آموز مکتب سیدالشهدا هم وضعیت شبیه فاطمه 
در  او  پدر  است.  گذاشته  سر  پشت  استقالل  شفاخانه  در  را 
گفت  وگویی با اطالعات روز می گوید که سمیرا بر اثر سوختگی 
استقالل  شفاخانه  سوختگی  بخش  به  صورتش  و  دست ها 
منتقل شده بود اما به علت رسیدگی نکردن داکتران به زخم ها 
و آسیب  های قسمت  های دیگر بدنش، وضعیتش وخیم شده و 

ناچار او را به کمک ستاد کمک به زخمیان به شفاخانه دیگری 
منتقل کرده  اند. 

می  گوید  رضاکار  داکتران  گروه  عضو  بهرام،  حبیب اهلل  داکتر 
شماری از شفاخانه ها در کمک به زخمیان این حمله کم کاری 
شفاخانه ها  از  نامناسب  وضعیت  در  را  زخمیان  و  کرده  اند 
مرخص کرده  اند. از جمله او به زخمی ای اشاره می  کند که در 
شفاخانه »صحت طفل« بستری بوده و با وجودی که آزمایش 
سی تی اسکن نشان می  داده که در سر او ترکش وجود دارد، 
برای  بی توجهی  »این  بودند:  نکرده  عملیات  را  او  داکتران  اما 
آن مریض واقعا مشکل ساز شده بود. به همین ترتیب بعضی از 
زخمیان از بی توجهی داکتران در شفاخانه ها شکایت داشتند. 
البته یک تعداد خانواده ها نیز به مشاوره داکتران درست گوش 
مشاوره  آن ها  به  بودند  نتوانسته  داکتران  یا  و  بودند  نکرده 
برای  مشکل  ایجاد  سبب  هم  مسأله  این  که  بدهند  درست 

زخمیان شده بود.«
وزارت صحت عامه افغانستان این مشکالت را رد نمی کند اما 
می  گوید که در روز حمله به مکتب سیدالشهدا شمار زخمیان 
دستگیر  غالم  بوده  اند.  شفاخانه ها  ظرفیت  و  پذیرش  از  بیش 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  وزارت  این  سخن گوی  نظری، 
تعداد  و  باشد  پایین  شفاخانه ها  ظرفیت  که  زمانی  می  گوید 
می  گیرد:  صورت  طبی«  خطای  شک  »بدون  زیاد،  بیماران 
باشد  داشته  را  اضطراری  بستر   10 ظرفیت  که  »شفاخانه ای 
و پرسنل نیز براساس همان ده بستر تعیین شده باشد و در 
عین زمان بیشتر از 60 زخمی در آن شفاخانه مراجعه کنند، 
بدون شک آشفتگی ایجاد می  شود. از طرف دیگر در روز حادثه 
بیشتر از 2 هزار نفر که بیشترشان از بستگان زخمیان بودند 
در شفاخانه ها تجمع کرده بودند و این هم سبب مختل شدن 

تالش می کنند قلمرو عمومی را تسخیر کنند. 
این قلمرو عمومی شامل فضاها و مکان های 
عمومی و به عبارتی فضاهایی است که مردم 
برچسب های  از  خارج  و  محدودیت  بدون 
مصرف  آن ها  از  قبیله  و  قوم  نژاد،  جنس، 
می کنند. فضاهایی که به اکثریت شهروندان 
تعلق دارند و مردم به صورت رایگان از آن ها 
به  متعلق  که  فضاهایی  می کنند.  استفاده 
تمامیت خواه  نظام های  نیست.  خاصی  قشر 
می کنند  تالش  توتالیتر  حکومت های  در 
جامعه  افراد  عموم  اختیار  از  را  فضاها  این 
را در فضاهای  واقع آن ها  خارج کنند و در 
خصوصی شان تبعید کنند. طوری که آن ها 
شوند.  باخبر  یکدیگر  درد  و  رنج  از  نتوانند 
پیامد چنین فضایی این است که امکان های 
گفت وگو، شناخت، تخیل، آزادی و مشارکت 
در تعیین سرنوشت برای افراد جامعه از آنان 
از  فراتر  عذابی  و  رنج  هیچ  می شود.  سلب 
فهم  و  تخیل  امکان  تنهایی  نیست.  تنهایی 
رنج دیگری را از ما می ستاند و ما را تبدیل 
به اهریمنی می کند که با آن شّری همچون 
می آید  به وجود  سیدالشهدا  مکتب  فاجعه 
و  تحلیل  به  قادر  بشری  اخالق  و  عقل  که 
این  البته که  پاسخگویی چرایی آن نیست. 
انسان  برای  فردی  به صورت  هم  تنهایی 
که  شکل  این  به  هم  و  می پیوندد  به وقوع 
ارزش های  تفکر،  )ایدئولوژی،  دایره ای  شما 
خاص و ...( را دور خود می کشید، طوری که 
قادر نیستید صدای دیگری را به جز انعکاس 

صدای خودتان بشنوید. 
در عصر ظلمت به باور آرنت، اتفاق دیگری هم 
رخ می دهد. این که هیچ گفتمان و نظریه ای 
قادر نیست پریشانی و درماندگی انسان را در 
فضای تیره و تار آن تبیین کند. چرا که زبان 
کارکرد های خود را از دست می دهد و دیگر 
تولید معنا و مفهوم نمی کند. به قول مهدی 
خلجی، »زبان در دستگاه تبلیغاتی، آموزش 
دانشگاه،   ... و  عالی  تحصیالت  پرورش،  و 
 ... و  ماهواره  و  مجازی  غیر  مجازی،  فضای 

بی رویه  مصرف  و  می شود  مستهلک  چنان 
در  مرتب  در حقیقت، مخاطب  می شود که 
معرض دریافت پیام قرار می گیرد. در چنین 
وضعیتی قوه قضاوت شما را مختل می شود. 
را  چیزی  نمی کنید  فرصت  شما  بنابراین 
پیام ها و معانی  درک کنید. هجوم بی پایان 
مثل تصویری عمل می کنند که جلوی شما 
قرار گرفته و هر دو ثانیه این تصویر عوض 
بنابراین شما امکان درک و تشخیص  شود. 

مفاهیم را از دست می دهید.«

گفت وگو
جدا از فهم وضعیتی که در آن قرار داریم، 
وضعیت  این  از  رهایی  امکان  چیزی  چه 
شاید  پاسخ ها  همه  میان  در  ماست؟  برای 
سیاسی  وضعیت  به  نزدیک تر  پاسخ  این 
باشد؛  ما  جامعه ی  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
جامعه ای که این روزها صدای جنگ بیشتر 
امکان  این که  می رسد.  گوش  به  صلح  از 
این  دروازه های  نکنیم.  سلب  را  گفت وگو 
گفت وگو را نبندیم. برای جنگ وقت همیشه 
ما  اکنون  که  است  امکانی  هست. گفت وگو 
دروازه های  اگر  داریم.  نیاز  آن  به  به شدت 
قابل  وضعیتی  هیچ  ببندیم،  را  گفت وگو 
نیست.  ناممکن  جنایتی  هیچ  نیست.  تصور 
و  گفتمان  و هیچ   نیست  امان  در  هیچ کس 
تحلیل  را  جنگ  پیامد  نمی تواند  ارزشی  یا 
چیزی  چه  آن  درون  از  که  کند  ارزیابی  و 
این که  برای  بنابراین  شد.  خواهد  سبب 
بگیرد  شکل  جامعه  در  پاسخی  و  پرسش 
باید فرهنگ دیالوگ و گفت وشنود را احترام 
کنیم. یکجانبه سخن گفتن، قضاوت کردن و 
تصمیم گرفتن از جانب هر کدام از طرف های 
از  تنها  ندارد.  استبداد  جز  پیامدی  جنگ، 
امیدوار  می توان  که  است  گفت وگو  منظر 
ناهنجاری های  و  تنش ها  منازعات،  که  بود 
پیدا کند  دوامدار  و  راه حلی منطقی  جامعه 
و عصر ظلمتی که در آن زیست می کنیم، 

پایان یابد. 

وضعیت زخمیان مکتب سیدالهشدا؛ 

»ترکش ها را نکشیده، مرخص کردند«

قرار  می دانست،  شیطان«  »کار  را  نوشتن 
گرفت. گوگول، تحت تأثیر کنستانتینوفسکی 
و حالتی از افسردگی که موجی از بیماری ها، 
ناامیدی هنری )و به لطف کشیش( پشیمانی 
چندین  بود،  بخشیده  شدت  آن را  معنوی 
دوم  بخش  جمله  از  دست نوشته  نسخه ی 

نفوس مرده را آتش زد.
آیا  که  نمی داند  کسی  است  هنوز  که  هنوز 
را  خود  کتاب  سوزاندن  قصد  واقعا  گوگول 
داشته یا خیر. برخی گزارش ها تأیید می کند 
ادعا  نوشته هایش،  سوزاندن  از  پس  او  که 
او  شیطان  و  شده  اشتباه  مرتکب  که  کرد 
روز   9 از  پس  گوگول  است.  داده  فریب  را 

گرسنگی دادن خودش، درگذشت.
شاید این که اسطوره ی گوگول بیش تر حول 
کتابی که او نابود کرده است می چرخد تا اثری 
باشد.  اجتناب ناپذیر  به جا مانده،  از وی  که 
مقاومت ناپذیر  هرکسی  برای  نیز  او  داستان 
انجام می شود،  پریشانی  از سر  عملی  است: 
به دنبال خود پشیمانی بار می آورد، پشیمانی 
را مرگی ناگوار تعقیب می کند و برجسته تر 
نبوغ،  از  باقی می ماند سرشار  اثری  از همه، 
آدم  چون  آزار،  می دهد؛  آزار  آن  دیدن  که 
را به فکر آنچه که در کام آتش نابود شده، 
می اندازد. این همه به یک سوال ختم می شود: 
آیا گوگول اگر نوشته های خود را نمی سوزاند، 

به اندازه  ای که امروز، محبوب می بود؟
برای  پروست  مارسل  تصمیم  داستان 
اسطوره ای  حالت  دفترچه هایش  سوزاندن 
که  نیاورد،  دست  به  را  گوگول  ماجرای 
جلِد  هفت  زنده ماندن  حدی  تا  آن  دلیل 
کامِل »در جست وجوی زمان از دست رفته« 
این وجود، فکر من همچنان درگیر  با  است. 
هست  پروست  خاکسترشده ی  دفترچه های 
برای  راه  یک  تنها  که  بردم  پی  سرانجام  و 
جبران خسارت آتش بر صفحه ی کاغذ وجود 
از  خاکستر  از  کلمات  بازسازی  آن  و  دارد 

طریق خلق داستان است.
هر  از  جدا  سوخته،  دست نوشته ی  یک 
میراث دیگری که برجای می گذارد، می تواند 

هدیه ای برای نویسندگان باشد. خوِد همین 
کامل بودن نابودی به ما امکان می دهد زمان 
را به عقب بر گردانیم، کلمات را از شعله های 
برهنه نجات دهیم و برای خود تصور کنیم 
من  چرا.  و  است  شده  نابود  چیزی  چه  که 
»ساعت های  عنوان  با  خود  جدید  رمان  در 
دفترچه های  سوختن  داستان  پاریس«، 
پروست را بازگو می کنم، به جز این که این بار 
خدمت کار )داستان ما( یکی از آن دفترچه ها 
را از کام آتش نجات می دهد. او آن را همچون 
از  پس  می کند.  پنهان  ارزش مند  یادگاری 
در  خدمت کار  درحالی که  نویسنده،  مرگ 
سوگ ارباب محبوب خود نشسته، دفترچه ی 
وی  آرامش  و  تسلی  مایه ی  نجات یافته 

می شود. 
اضطراب آور  بازنویسی  این  انگیزه ی  البته 
تاریخ تا حدی ناشی از ناراحتی من درباره ی 
امیدوار  من  است.  تخریب  نخستین  عمل 
جلو  خود  داستان  دنیای  در  دست کم  بودم 
آن  می خواستم  من  بگیرم.  را  تخریب  این 

دفترچه ها را نجات دهم. 
اما حتا در داستان، هیچ  کاری ساده نیست.

من هنوز نمی توانم درک کنم که واقعا چرا 
دفترچه ها  که سلست  داشت  اصرار  پروست 
چیزی  صفحات  آن  در  حتما  بسوزاند.  را 
بوده که پروست می خواسته برای همیشه از 
چشم جهان مخفی کند. نمی دانم چه چیزی. 
رمان نویس ها  که  همان طور  من  بنابراین 
کردم.  گمانه زنی  به  شروع  است،  عادت شان 
برای  نجات یافته  دفترچه ی  آن  نتیجه،  در 
خدمت کار داستان دردسرساز شد. هیچ کدام 
که  نمی دانم  اما  نبود  عمدی  واقعا  این ها  از 
آیا در ناخودآگاه خود می دانستم که این کار 
تخیلی ام هزینه ای دارد، یا خیر. آنچه را یقین 
آغاز، دیگر  از سوت  این است که پس  دارم 
برای  برگشتی در کار نیست؛ چه آن سوت 
سوزاندن صفحات یک رمان باشد چه برای 
و  سوخته .  صفحات  درباره ی  رمانی  نوشتن 
و  ناباکوف  و  گوگول  و  الکات  که  همان طور 

پروست می دانستند، نکته همین است.
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طرح  اجرای  سوء  آثار  کرد  خاطرنشان  شد،  منتشر 
اعزام اجباری کودکان بومیان به مدارس شبانه روزی 

انگلیسی زبان، موجب پدید آمدن نسلی آزرده شد.
از زمان شکل گیری کانادا در قرن 19 میالدی، دولت، 
کودکان بومیان کانادا را از خانواده و قبیله جدا می کرد 
نزد خانواده های  و  روزی  در مدارس شبانه  را  آنها  و 

سفید پوست به فرزند خواندگی می فرستاد.
در این گزارش آمده بود کودکان بومی کانادا که از این 
مدارس فارغ التحصیل شدند، »کودکانی با روح مرده 

و آزرده« بودند.
غرامت  دالر  میلیارد  چندین  کنون  تا  کانادا  دولت 

پرداخت کرده است.

شد.
این مدرسه با هدف دور کردن کودکان بومی از خانه و 
جوامع شان و ممنوع کردن صحبت به زبان های مادری 

یا انجام اقدامات فرهنگی خاص تاسیس شد.
جسمی،  های  استفاده  سوء  از  متعددی  گزارش های 
شده  منتشر  نهادهایی  چنین  در  جنسی،  و  عاطفی 

است.
این مدرسه  نشان می دهد دانش آموزان  اسناد موجود 
در معرض شیوع سرخک، سل، آنفلوانزا و سایر بیماری 
از  را  خود  جان  بسیاری  و  داشتند  قرار  مسری  های 

دست دادند.
 2012 سال  در  کانادا  دولت  سفارش  به  که  گزارشی 

فقدان  یک  شده،  کشف  آنچه  گفت  کلمبیا  بریتیش 
مدرسه  مدیران  توسط  هرگز  که  است  تصور  غیرقابل 

ثبت نشده بود.
و  متخصصان  با  همکاری  حال  در  قبیله  این  مقامات 
در  بیشتر  اطالعات  ایجاد  برای  قانونی  پزشکی  دفتر 

مورد مرگ این افراد هستند.
برخی از اجساد کشف شده متعلق به کودکان سه ساله 
است. هنوز علت و زمان مرگ این افراد مشخص نیست.

خانم کازیمیر گفته است »در حال حاضر، سئوال های 
بیشتر از پاسخ هایمان است.«

توسط   1890 سال  در  کملوپس  شبانه روزی  مدرسه 
تعطیل   1978 سال  در  و  تأسیس  کاتولیک  کلیسای 

اطالعات روز: یک گور دسته جمعی حاوی بقایای 215 
کودک بومی در محوطه یک مدرسه شبانه روزی سابق 

در استان بریتیش کلمبیا کانادا کشف شده است.
نخست  ترودو،  فارسی، جاستین  بی بی سی  گزارش  به 
کشف  مورد  در  خود  پریشانی  و  از شوک  کانادا  وزیر 
مدرسه  یک  محوطه  در  کودکان  این  اجساد  بقایای 
برای  پیش  قرن  یک  از  بیش  که  سابق  روزی  شبانه 
جذب مردم بومی تاسیس شده بود، سخن گفته است.

به  او  آنچه  دردناک  یادآور  را  مساله  این  ترودو  آقای 
کانادا  تاریخ  از  آور  شرم  و  تاریک  فصل  یک  عنوان 

خواند، دانست.
روزان کازیمیر، رییس قبیله TteS در شهر کملوپس 

گور دسته جمعی بیش از ۲۰۰ کودک بومی در محوطه یک مدرسه شبانه روزی کانادا کشف شد
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کار یهودیان در ایالت های مختلف قرار گرفته است.
رسانه های اسرائیل گزارش داده بودند که برخی از یهودیان 
امریکایی از استفاده از نشانه هایی که یهودی بودن آنها را 

در معرض دید می گذارد، خودداری می کنند.
با وجود آتش بس که از روز 31 اردیبهشت و در پی 12 روز 
حمالت متقابل اسرائیل و شبه نظامیان حماس، از جمله با 
میانجی گری مصر و با حمایت امریکا به دست آمد، تنش 

در میان جوامع یهودی امریکایی هنوز احساس می شود.
این تنش ظاهرا در زمینه رقابت برای برگزاری تظاهرات 

یکا در یپ جنگ غزه انتقاد بایدن از حمالت »ضد یهودیان« در امر
حمایت از اسرائیل یا ابراز پشتیبانی از فلسطینیان ادامه 

دارد.
ارسال  با  امریکایی در روزهای گذشته  پنج گروه یهودی 
نامه به جو بایدن، خواهان افزایش تدابیر امنیتی، از جمله 
در دانشگاه های امریکا شدند؛ به گفته آنها، فضای بسیاری 
ابراز حمایت از فلسطینیان، از  از دانشگاه های امریکا، در 

ضدیت با اسرائیل به یهودستیزی مبدل شده است.
از  شماری  ساختمان  ان بی سی،  شبکه  گزارش  به  اما 

مساجد امریکایی نیز در دوره اخیر آسیب دیده است.
در این میان، تازه ترین نظرسنجی در امریکا که در زمینه 
عملیات اخیر اسرائیل و حماس انجام شده، می گوید که 
به نوعی  را  امریکایی خود  از پرسش شوندگان  59 درصد 
حامی اسرائیل می دانند و 24 درصد از فلسطینیان حمایت 

می کنند.
فاکس نیوز  شبکه  را  آن  نتایج  که  نظرسنجی  این  در 
از  درصد   51 کرد،  منتشر  گذشته  پنج شنبه  روز  امریکا 
سوال شوندگان از ادامه حمایت نظامی امریکا به اسرائیل 
تحویل  قطع  خواهان  درصد   44 و  کرده   طرفداری  نیز 

تسلیحات امریکایی به اسرائیل هستند.
حزب  دو  از  پرسش شوندگان  حمایت  که  زمانی 
 71 گرفته،  قرار  توجه  مورد  دموکرات  و  جمهوری خواه 
از  از دموکرات ها  از جمهوری خواهان و 47 درصد  درصد 

ادامه کمک تسلیحاتی به اسرائیل پشتیبانی کردند.
جو بایدن درخواست شماری از اعضای دموکرات در کنگره 
به  امریکا  تسلیحاتی  کمک  شدن  محدود  خواهان  که  را 

اسرائیل هستند، رد کرده است.
آقای بایدن مشخصا گفته است که حمایت امریکا از سامانه 
گنبد آهنین اسرائیل افزایش خواهد یافت و راکت هایی که 
این سامانه برای رهگیری راکت های شلیک شده از سوی 

حماس، پرتاب کرد، جبران می شود.

وزات دادگستری امریکا »از همه امکانات خود برای مبارزه 
با جرایم ناشی از نفرت اقدام خواهد کرد.«

نیز  گذشته  دوشنبه  روز  بایدن  آقای  رویترز،  گزارش  به 
افزایش حمالت به یهودیان امریکا در زمینه جنگ اسرائیل 
و حماس را نکوهش کرده و گفته بود این موارد در سایر 

کشورها )در غرب( نیز افزایش یافته است.
کاماال هریس، معاون جو بایدن، نیز گفته است که افزایش 
دیگر،  کشورهای  سایر  در  و  امریکا  یهودیان  به  تعرض 
خانم  همسر  شود«.  محکوم  »باید  و  است  »چندش آور« 

هریس یهودی است.
اشاره کاماال هریس به این امر بود که همزمان با حمالت 
متقابل اسرائیل و حماس و افزایش تعرض به یهودیان در 
امریکا، مواردی از اذیت و آزار علیه یهودیان در آلمان و 

نیز بریتانیا رسانه ای شد.
آیا  که  شد  مطرح  پرسش  این  بریتانیا  عوام  مجلس  در 
بریتانیا هنوز جای امنی برای زندگی یهودیان هست یا نه.

و  تجمع  صدها  حماس،  و  اسرائیل  عملیات  طول  در 
راه پیمایی اعتراضی در کشورهای مختلف غربی و نیز در 
با  و  شد  برگزار  اسرائیل  علیه  عمدتا  جهان،  دیگر  نقاط 

فلسطینیان ابراز همبستگی شد.
از  سپاس  با  امریکا،  در  اسرائیل  سفیر  اردان،  گلیعاد 
یهودیان  به  تعرض  علیه  امریکا  دولت  قاطع  موضع گیری 
امریکایی، گفته است که در افزایش حمالت یهودستیزانه، 

تالش برای سلب مشروعیت از اسرائیل نهفته است.
افزایش تعرض به یهودیان در امریکا یکی از موضوع های 

مهم روزهای گذشته در رسانه های امریکا نیز بوده است.
در  اسرائیلی ها  به  متعلق  رستوران  به  تعرض  فیلم های 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  نیویورک  و  لس آنجلس 

شده بود.
پلیس امریکا در جریان موارد اذیت و آزار زندگی و محل 

اطالعات روز: رییس جمهور امریکا می گوید که »رویدادهای 
ضد یهودی« که اخیرا در امریکا افزایش یافته، »حقیرانه، 
یهودیان  ترور  و  امریکایی  رفتاری ضد  و  با وجدان  مغایر 

امریکا است.«
هفتم جوزا،  روز جمعه،  بایدن  فردا، جو  رادیو  از  نقل  به 
»شاهد  اخیر  هفته های  در  امریکا  که  افزود  بیانیه ای  در 
سلسه حمالت ضد یهودی با هدف ایجاد وحشت در میان 
باید متوقف  رفتار شنیع  اما »این  بوده«،  امریکا  یهودیان 

شود«.
با جنگ  به مواردی است که همزمان  بایدن  آقای  اشاره 
اسرائیل و سازمان حماس در غزه درگرفت، اما پس از آن 

نیز ادامه یافته است.
در  یهودیان  مغازه های  پنجره  به  که  »آجری  گفت:  وی 
منهتن )در نیویورک( پرتاب شده؛ عالمت صلیب شکسته 
سیتی  سالت لیک   شهر(  )در  کنیسه  ورودی  روی  بر  که 
در  رستوران  یک  بیرون  که  خانواده هایی  شده،  کشیده 
لس آنجلس مورد تعرض قرار گرفتند و موزه های فلوریدا 
و آالسکا که آثار فرهنگ یهودیان و یادبود هولوکاست در 
آن قرار داشت، با نقش بستن پیام های ضد یهودی به روی 

آنها، مورد بی حرمتی قرار گرفت.«
آقای بایدن اظهار داشت: »در روزهای اخیر شاهد بودیم 
هم  کنار  باید  همه  نیست.  مصون  جامعه ای  هیچ  که 
دوران  بدترین  یادآور  که  را  شوم  طنین  این  و  بایستیم 

تاریخ جهان است، خاموش کنیم.«
رییس  جمهوری امریکا تصریح کرد: »نباید گذاشت مردم 
در وحشت زندگی کنند یا به خاطر هویت و باورهای خود 
با  سمی  زهر  این  که  داد  اجازه  »نباید  و  شوند«  تهدید 
ترکیبی از نفرت، دروغ های خطرناک و تئوری های توطئه، 

زندگی این بخش از امریکاییان را به خطر بیندازد.«
و  دادستان،  گارلند،  مریک  گفت  امریکا  رییس  جمهوری 

سال گذشته )2020( دولت امریکا هشت مقام ارشد دولتی 
در بالروس را در پی انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت این 
کشور تحریم کرد؛ کشورهای غربی نتیجه این انتخابات را 

غیرمعتبر می دانند.
بدون  امریکا  رییس  جمهوری  بایدن،  جو  هم  پیش  هفته 
بالروس  علیه  تحریمها  اجرایی شدن  از  به جزئیات  اشاره 

خبر داده بود.
برای اجرایی شدن این تحریمها، وزارت دارایی امریکا باید 
بایدن  جو  امضای  به  که  کند  تهیه  را  اجرایی  فرمان  یک 
تحریمهای  ژوئن  سوم  از  همچنین  متحده  ایاالت  برسد؛ 
کاملی را درباره 9 نهاد دولتی این کشور را دوباره به اجرا 
خواهد گذاشت که مبادالت شهروندان امریکایی با آنها را 

منع خواهد کرد.
هفته پیش پیش دولت بالروس یک هواپیمای مسافربری را 
مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه مینسک، پایتخت 
لیتوانی،  پایتحت  ویلنیوس  اصلی،  مقصد  بجای  بالروس، 

کرد.
برج کنترل بالروس یکشنبه به هواپیمای مسافربری شرکت 

یم می کند« یکا مقام های بالروس را به طور هدفمند »تحر امر
رایان ایر که در مسیر یونان به لیتوانی از آسمان این کشور 
در  بمب گذاری  باره  در  گزارشی  کرد  اعالم  می کرد  عبور 
مسیر  تغییر  خواست  خلبان  از  و  کرده  دریافت  هواپیما 
دهد. رومن پروتاسویچ، 26 ساله، روزنامه نگار منتقد دولت 
بالروس در بین مسافران بود و پس از فرود هواپیما بازداشت 

شد.
در پی این اتفاق، اتحادیه اروپا عبور هواپیماهای بالروس را 
از حریم  هوایی خود ممنوع کرد و از شرکت های هوایی این 

اتحادیه هم خواستند از حریم هوایی بالروس عبور نکنند.
سال  از  که  بالروس  رییس  جمهوری  لوکاشنکو،  الکساندر 
1994 سکان رهبری کشورش را بر عهده داشته از زمان 
برگزاری انتخابات در اوت سال پیش )2020( حلقه فشار 
را بر مخالفانش تنگ تر کرده و سرکوب مخالفان را تشدید 
کرده است؛ با این اقدامات بسیاری از منتقدان در این کشور 

دستگیر یا مجبور به ترک بالروس شده اند.
در انتخابات پارسال کشورهای غربی از خانم تیخانوفسکایا 
که مدعی پیروزی شده بود، حمایت کردند؛ پیش از آنکه او 

مجبور به ترک کشورش شود و به لیتوانی برود.

»نقض  با  که  بالروس هستند  دولت  کلیدی  اعضای  علیه 
مستمر حقوق بشر، فساد، دستکاری انتخابات سال 2020 
حامل  هواپیمای  کردن  مه)منحرف  ماه   23 حوادث  و 

خبرنگار(« مرتبط بوده اند.

اطالعات روز: در پی منحرف کردن هواپیمای حامل یک 
خبرنگار منتقد دولت بالروس که به دستگیری او انجامید، 
دولت امریکا اعالم کرده قصد دارد تحریمهای هدفمندی را 

علیه مقامهای کلیدی دولت بالروس اجرایی کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
گفته است ایاالت متحده امریکا توافق واشنگتن و میسنک 
توافقنامه  این  اساس  بر  معلق می کند؛  را  در سال 2019 
از  می توانستند  بالروس  و  امریکا  مسافربری  هواپیماهای 

آسمان دو کشور استفاده کنند.
علیه  دیگری  اقدامات  از  همچنین  سفید  کاخ  سخنگوی 
دولت الکساندر لوکاشنکو، رییس  جمهوری این کشور خبر 

داده است.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای از رییس  جمهوری بالروس 
خواسته اجازه تحقیقات »معتبر« بین المللی درباره اتفاقات 
23 ماه مه که به دستگیری خبرنگار منتقد منجر شد را 

صادر کند.
بنابر اعالم کاخ سفید، ایاالت متحده امریکا، اتحادیه اروپا و 
متحدانشان در حال تهیه فهرستی از تحریمهای هدفمند 

یک شنبه | 9 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2163



www.etilaatroz.comتحلیل

دولت افغانستان اراده 
سیاسی چندانی برای بررسی 
جدی جنایات هولناکی مانند 
حمله به مکتب سیدالشهدا 

ندارد که این امر به شایعات 
دامن می زند. ایاالت متحده 
و سایر کشورها باید حامی 
تحقیقات مستقل درباره ی 
این حمله و سایر حمالت و 
اقدام واقعی برای بهبود 
وضعیت امنیتی جوامع در 

معرض خطر باشد.

گاهی تصمیم گیران برای 
گرفتن مشروعیت به 
الف زنی در سیاست خارجی 
و داخلی رو می آورند. 
سیاست مداران و 
دولت هایی که از مشروعیت 
 آن ها کاسته شده است 
تالش می کنند با الف زنی 
اذهان عامه را به سمت 
خودشان جلب کنند. و البته 
این یک تالش پوپولیستی 
برای مهم  جلوه دادن 
خودشان است.

بلوف در سیاست خارجی
نظامی و قدرت مورد نیاز را ندارد، به پرستژ 
زیرا  می زند.  لطمه  کوچک  کشور  اعتبار  و 
این کار عملی نیست و ادامه این کار سبب 
سیاست  در  الف زنی  به  کشور  تا  می شود 
به  کشوری  اگر  و  کند  پیدا  شهرت  خارجی 
تهدیداتش  دیگر  کرد  پیدا  شهرت  الف زنی 
داشت.  نخواهد  اعتبار  بین الملل  روابط  در 
می کند  تأکید  مورگنتاو  دلیل  همین  به 
خود  خارجی  سیاست  در  باید  دولت ها  که 
تا  کنند  مادی حرکت  توانایی های  براساس 

به خطر نیفتند. 
سیاست  در  بلوف زنی  به جای  واقع گراها 
تهدید  مورد  و  کوچک  دولت  به  خارجی 
توصیه می کنند که برای حفظ بقای خود باید 
به سمت سیاست های اتحاد و ائتالف بروند. 
حاال سوالی که مطرح می شود این است که 
جواب  در  می کنند؟  بلوف زنی  دولت ها  چرا 
هنجاری  هویتی،  مختلف  عوامل  به  می توان 

و سیاسی اشاره کرد. 
1- بعضی اوقات یک مسأله تبدیل به هویت 
و  می شود  کشور  یک  خارجی  سیاست  در 
راضی  برای  خارجی  سیاست  تصمیم گیران 
سخنرانی های  به  عمومی  افکار  نهگداشتن 
منازعه  می پردازند.  غیرعملی  و  پوپولیستی 
به  تبدیل  پاکستان  و  هند  میان  کشمیر 
موضوع هویتی شده است و سیاست خارجی 
بنا  کشمیر  محور  حول  باید  کشور  دو  این 
برای  باید  کشور  دو  هر  دولت مردان  و  شود 
جلب رضایت عامه در سخنرانی های خود به 
کنند.  اشاره  تاریخی  دشمنی  و  موضوع  این 
کار  این  با  و  است  تاکتیک  یک  این  البته 
می خواهند فشار موجود در داخل را به سمت 
دیگر سوق  دهند. به طور مثال، یک مشکل 
در داخل کشور به اوج رسیده و امکان دارد 
این مسأله پایه های حکومت را متزلزل کند. 
از  بیرون  در  دشمن تراشی  با  دولت مردان 
کشور، افکار عمومی را منحرف می کنند و به 

سمت دیگری جهت می دهند. 
گرفتن مشروعیت  برای  تصمیم گیران  گاهی 
به الف زنی در سیاست خارجی و داخلی رو 
که  دولت هایی  و  سیاست مداران  می آورند. 
است تالش  از مشروعیت  آن ها کاسته شده 
با الف زنی اذهان عامه را به سمت  می کنند 
خودشان جلب کنند. و البته این یک تالش 
خودشان  جلوه دادن  مهم   برای  پوپولیستی 

است.

و  کنش  به  دست  بین الملل  عرصه  در  خود 
واکنش بزنند و از بلوف در سیاست خارجی 

خود جلوگیری کنند. 
کنش هـا و واکنش هـای دولـت در سیاسـت 
خارجـی بایـد براسـاس توانایی هـا و قـدرت 
هیـچ  کـه  اقداماتـی  تـک  باشـد.  دولـت 
سـنخیت و رابطـه ی با قـدرت واقعـی دولت 
نداشـته باشـد، ناموفق و محکوم به شکسـت 
اسـت. یعنـی زمانی کـه یـک کشـور فراتـر از 
توانایـی و قـدرت خـود در عرصـه بین الملـل 
حـرف می زنـد و دیگـران را تهدیـد می کند، 
اصـوال بـه منافع ملی و پرسـتیژ خـود لطمه 
می زنـد. گاهـی قبـول یـک واقعیـت یـا هـم 
شکسـت بهتـر از ادامـه رفتـن بـه راه غلـط 
بلوف زنـی  بـا  کشـورها  از  خیلـی  اسـت. 
منافـع  کـه  وضعیـت  بـه  می  خواهنـد 
ملی شـان نیسـت ادامـه بدهند. مثـال خوب 
اسـت.  آن شـوروی در دوران جنـگ سـرد 
شـوروی اگـر از رقابـت کنار نمی رفت شـاید 
وضعیت شـان خیلـی بدتر می شـد ولـی کنار 
رفتـن شـوروی از رقابـت سـبب شـد تـا این 

کشـور دوبـاره شـگوفا شـود. 

دارد.  دولت  ها  خارجی  سیاست  بر  تأثیر  آن 
دولت  ها  قطبی،  دو  در شرایط  مثال  به طور 
نمی توانند بی طرف باقی بمانند و اگر خواسته 
ساختار  بازهم  باشند  بی طرف  که  باشند 
آن ها  خارجی  سیاست  روی  بین الملل  نظام 

تأثیرگذار است. 
مهم  این  بیان  باال،  مقدمه چینی  از  هدف 
آشوبناک،  بین الملل محیط  بود که سیاست 
پیچیده، بی رحم و فوق القاده خطرناک است. 
یک  بین الملل  محیط  دیگر  عبارت  به  یا 
محیط هابزی )جنگ همه علیه همه( است. 
جان مرشایمر اندیشمند برجسته واقع گرایی 
و  میل  دولت ها  همه  است  معتقد  تهاجمی 
را  قدرت شان  باید  که  دارند  تهاجمی  نیات 
وضع  می کنند  تالش  همه  و  کنند  بیشتر 
پس  بدهند.  تغییر  خود  نفع  به  را  موجود 
در این چنین محیطی باید محتاط بود و از 
خودداری  ایدئولوژیک  و  احساسی  اقدامات 
کرد. تصمیم در سیاست خارجی باید براساس 
محاسبات قدرت و توانایی باشد، در غیر آن 
مخاطره  به  را  کشور  امنیت  و  بقا  می تواند 
بیندازد. دولت ها باید بر اثر محاسبات قدرت 

علی سجاد موالیی

واقع گراها باور دارند که سیاست خارجی جزء 
بین المللی  عرصه  در  دولت ها  حیاتی  و  مهم 
واقع گراها  نظر  از  بین الملل  محیط  است. 
یک محیط انارشیک و ذاتا منازعه خیز است. 
افکار سیاسی  واقع گراها ریشه در  این حرف 
توماس هابز، متفکر سیاسی مدرن دارد. هابز 
و  است  شرور  ذاتا  انسان ها  که  است  معتقد 
و خودخواه  انسان های شرور  از  هم  دولت ها 
البته در قرن 20، کنث  تشکیل شده است. 
نظری  چنین  نیز  واقع گرا  نظریه پرداز  والتز 
و  براساس داده ها  والتز  ارائه کرد. مشاهدات 
ژن های  بررسی  با  او  بود؛  علمی  فکت های 
موجود در وجود انسان به این نظر رسید که 
ژن هایی در انسان وجود دارند که سبب شرور 
بودن انسان ها می شوند. پس به همین دلیل 
دولت در محیط بین الملل باید به  دنبال حفظ 
دیگر،  عبارت  به  باشد.  خود  بقای  و  امنیت 
در محیط بین المللی باید فقط به خود تکیه 
دیگران  به  تکیه  دیگران؛ چون  به  نه  و  کرد 
می تواند تبعات سنگین برای دولت ها داشته 

باشد. 
حوزه  یک  حاضر  حال  در  خارجی  سیاست 
موارد  و  است  تخنیکی  و  پیچیده  بسیار 
شده  خارجی  سیاست  بحث  وارد  متعددی 
چون  موضوعات  به  نمونه  طور  به  است. 
نظریه های  ژنتیک،  آمار،  روان شناختی، 
سیستمی و غیر سیستمی، نظریه پیچیدگی 
و آشوب )حوزه هواشناسی(، بازی ها )اقتصاد( 
سیاست  تحلیل  حوزه  وارد  جامعه شناسی  و 
عقیده  به  کرد.  اشاره  می توان  خارجی 
ادامه  خارجی  سیاست  رشته،  این  دانشوران 
این سیاست داخلی  و  سیاست داخلی است 
شکل  را  خارجی  سیاست  اندازه  که  است 
سیاسی  اوضاع  و  ملی  منافع  زیرا  می دهد، 
جهت  را  خارجی  سیاست  که  است  داخلی 
می دهد. این که توانایی مادی و منابع قدرت 
تعیین کننده  است،  اندازه  چه  تا  دولت  یک 
است. این حرف بدین معنا نیست که محیط 
بین المللی تأثیر ندارد. کنث والتز معتقد است 
بین المللی  انارشی  و  بین الملل  سیاست  که 
را شکل می دهد.  است که سیاست خارجی 
هرج  شرایط  در  که  است  این  والتز  هدف 
بقا  و  هستند  بقا  دنبال  به  دولت ها  مرج  و 
به  است.  خارجی  سیاست  هدف  اصلی ترین 
عبارت دیگر، ساختار نظام بین الملل و نوعیت 

دولت های که می خواهند قدرت خود را بیشتر 
الجرم  بدهند  جلوه  هستند  که  چیزی  از 
قدرت مند  ادعای  و  می رسند  شکست  به 
مثال  می شود.  تبدیل  الف زنی  به  بودن شان 
یک  یا  هسته ای  کشور  یک  نظامی  تهدید 
قدرت بزرگ توسط کشور کوچک، که توانایی 
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تصحیح اعالن
قبآل درشماره )2161( مورخ 05/03/1400 روزنامه اطالعات روز اعالن قرارداد بازسازی تعمیر و اطاق چوچه گیری، ترمیمات حوض های کانکریتی معه جوی های مواصالتی دخولی و خروجی آب و ترمیم حوض های کالن 
کانکریتی فارم ماهی قرغه والیت کابل MAIL/PD/NCB/W/1400 مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به نشر رسیده بود و مبلغ قرارداد پروژه متذکره اشتباها 2،500،000 دومیلیون و پنج صدهزار افغانی 

ذکر گردیده بود. لذا مبلغ درست آن 1,826,580 )یک میلیون و هشت صد و بیست و شش هزار و پنج صد و هشتاد افغانی( می باشد داوطلبان محترم مطلع باشند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار دیوار احاطه فارم پیله وری ریشخور 
در والیت کابل را به شرکت ساختمانی و سرک سازی فیروزغزنیوال دارنده جواز نمبر )42662( واقع شهر کهنه، مرکز غزنی، غزنی، افغانستان به قیمت مجموعی6،۹44،8۷0 )شش میلیون و نه صد و چهل و چهارهزار 

و هشت صد و هفتاد 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 ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق 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«
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عملیایت که از رشد القاعده تحت چرت طالبان پرده برداشت؟

پس از چند سال اعتراض های گسترده، جنبش های معترض و مدنی 
افغانستان زیر فشار سرکوب و رویکرد امنیتی-استخباراتی حکومت 
افغانستان له شدند. نسل جدید افغانستان پس از چند بار سرکوب 

اعتراض های مدنی توسط حکومت، به ناامیدی عمیقی سقوط کرد. 

این حکم شامل »هرکس« از جمله جنگ جویان 
پاکستانی می شود.

که  متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت  گزارش 
که  می گوید  شد  منتشر  جنوری  ماه  اوایل 
القاعده »در افغانستان دارد قوی می شود و تحت 
ادامه  این گروه  با  به همکاری  حمایت طالبان 

می دهد.«
رابطه طالبان با القاعده بارها مورد ارزیابی قرار 
گرفته است و مقامات امریکایی، در مواقعی از 
جانب منتقدان متهم شده اند که برای دریافت 
منابع نظامی بیشتر، تهدید القاعده را کالن جلوه 
اخیرا  مخصوصا  دیگر  مواقعی  در  و  می دهند 
متهم شده اند که برای توجیه خروج نظامی از 
افغانستان تهدید القاعده را ناچیز جلوه می دهند.

معتقدند  تحلیل گران  از  بسیاری  درحالی که 
به گروه  پناه دادن  از  امر  نهایت  در  که طالبان 
تروریستی مسئول حمالت 11 سپتامبر که به 
و  افغانستان  به  امریکا  موجب آن جرقه حمله 
سرنگونی رژیم طالبان زده شد، پشیمان هستند، 
اما این گروه در سال 2015 سراج حقانی را که 
و رهبر شبکه  القاعده  به  وابسته  یک شورشی 
حقانی است، به سمت فرماندهی عملیات های 

نظامی طالبان ترفیع ترفیع داد.
که  گفت  افغانستان  ارشد   استخباراتی  مقام 
اقامت حسام عبدالرؤوف  از دوره  اسناد متعدد 
در افغانستان نشان  می دهد که او رابطه نزدیک 
که  گفت  مقام  این  داشته.  طالبان  رهبری  با 
داخل  در  عبدالرؤوف  دست اندرکاران  از  یکی 
گروه طالبان فردی به نام زاهد است. نام زاهد 
به  عنوان  که  طالبان  زندانی  اعضای  لیست  در 
بخشی از توافق نامه صلح با ایاالت متحده باید از 
زندان های حکومت افغانستان آزاد می شدند، نیز 
درج بوده. این مقام ارشد گفت که »در آن زمان 
ما از این رابطه آگاه نبودیم. اما بودن نام وی در 
این لیست نشان دهنده همدلی رهبری طالبان 
و  القاعده  بین  رابط  به  عنوان  که  است  زاهد  با 

طالبان کار می کرد.«
در گزارش سازمان ملل متحد که در ماه فبروری 
منتشر شد آمده است که »کشته شدن چندین 
فرمانده القاعده در قلمرو تحت کنترل طالبان، 
بیان گر نزدیک بودن این دو گروه است.« در این 
گزارش نه تنها به کشته شدن حسام عبدالرؤوف 
در افغانستان بلکه به کشته شدن محمد حنیف 
)ضرار(، معاون رهبر »القاعده در شبه قاره هند« 
والیت  بکواه  ولسوالی  در  نوامبر   10 تاریخ  در 
فراه نیز اشاره شده است. این گزارش به نقل از 
ارزیابی یک »کشور عضو« سازمان ملل متحد، 
برای  را  آورده است که حنیف »ساختن بمب 

شورشیان آموزش می داده.«
که:  است  آمده  گزارش  این  نتیجه گیری  در 
حسام  به  هم  طالبان  که  می رسد  »به نظر 
داده  پناه  حنیف  محمد  به  هم  و  عبدالرؤوف 
این  می کردند.«  محافظت  آن ها  از  و  بودند 
گزارش با استناد به درخواست طالبان مبنی بر 
این که همسر یکی از چهره های ارشد القاعده که 
در حمله ای در سال 2019 کشته شده بود، در 
افغانستان در  با حکومت  روند مبادله زندانیان 
سال 2020 از زندان آزاد شود، نتیجه  می گیرد 
از پیوند نزدیک  این خود »مدرک دیگری  که 

این دو گروه است.«
نام  ذکر  از  افغانستان  ارشد   استخباراتی  مقام 
رهبر فعلی القاعده در افغانستان خودداری کرد 
و گفت که پس از مرگ بن الدن در سال 2011، 
از نظر فنی ایمن الظواهری همچنان رییس این 
ما  »اطالعات  گفت:  او  است.  مانده  باقی  گروه 
نشان می دهد که ظواهری در جایی در مناطق 
ما  ولی  دارد.  اقامت  پاکستان  فدرال  قبیله ای 
دقیق  موقعیت  در خصوص  اطالعات مشخص 

وی نداریم.«

در  سی ان ان  ارشد  خبرنگار  والش  پاتون  نیک 
حوزه امنیت بین الملل و ایوان پرز خبرنگار ارشد 

سی ان ان در حوزه عدلی و قضایی است.

است«  حمله می کرد. او در مواردی بریتانیا و 
مسخره  و  خوانده  نژادپرست  را  متحده  ایاالت 
کرده بود. مقامات استخباراتی ارشد افغانستان 
می گویند که این تبعه مصری پس از خروج از 
افغانستان مخفی  پاکستان در سال 2014 در 
شده و با گروهک های القاعده در سایر کشورها 
مقامات  از  دیگر  یکی  بود.  کرده  برقرار  ارتباط 
کامپیوتر  از  که  اسنادی  که  افزود  افغانستان 
حاوی  آمده،  دست  به  عبدالرؤوف  شخصی 
با  القاعده  رهبر  این  رمزگذاری شده  مکاتبات 
القاعده در سوریه و  سایر اعضا و گروهک های 

پاکستان است.
گفت  افغانستان  ارشد   استخباراتی  مقام  این 
که حسام عبدالرؤوف با »سایر اعضای کلیدی 
القاعده در دیگر کشورها در تماس بود. او برخی 
برنامه های عملیاتی را در سر داشت.« این مقام 
با اشاره به این که کارزار مبارزه با تروریسم  هنوز 
ارائه جزئیات بیشتر  از  پایان نرسیده است،  به 
خودداری کرد اما افزود: »طالبان اقامت گاه وی 

را به خوبی محافظت می کردند.«
این مقام ارشد گفت که عبدالرؤوف در پیام های 
ارسالی به همتایان القاعده خود گفته که امکان 
به زودی به وضعیت پیشا 11  افغانستان  دارد 
گروه  این  اصلی  مرکز  به  عنوان  خود،  سپتامبر 
تروریستی، بازگردد. این مقام ارشد نگران است 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  روند  پایان  با  که 
کشور، افغانستان بار دیگر »به پایگاه و سنگری 
این این افراد برای سازماندهی حمالتی در خارج 

از کشور« تبدیل شود.
این مقام استخباراتی ارشد گفت که او مدرکی 
ندارد که نشان دهد القاعده درحال برنامه ریزی 
اما  باشد.  افغانستان  از  خارج  در  عملیاتی 
برای  جدیدی  قلمرو  »وارد  گروه  این  اعضای 
سازمان دهی عملیات های خود می شوند و بعد 
کرد.«  خواهند  فعالیت  وسیع تری  مقیاس  در 
این مقام گفت که این اطالعات را وی از جریان 
بازجویی یک عضو القاعده که طی عملیات ماه 
اکتبر بر اقامت گاه عبدالرئوف بازداشت شده بود، 

به دست آورده است.
حسام  اقامت گاه  به  حمله  از  پس  روز  چند 
پیام های  کشف  و  غزنی  در  عبدالرؤوف 
سوریه  به  وی  کامپیوتر  از  که  رمزگذاری شده 
ارسال شده بود، در آنچه به نظر می رسد نشانه 
احتمالی از ارتباطات وسیع گروهک های القاعده 
مستقر در افغانستان با بقیه گروهک های وابسته 
به القاعده باشد، نیروی هوایی امریکایی در دو 
حمله دقیق مخفی گاه های شبه نظامیان القاعده 
را در خاک سوریه هدف قرار داد. یکی دیگر از 
مقامات استخباراتی ارشد افغانستان در صحبت 
با سی ان ان گفت که پس از عملیات ماه اکتبر 
امریکایی ها خواستند  عبدالرؤوف،  اقامت گاه  بر 

تروریستی القاعده از النه ی امن خود در مناطق 
تحت کنترل طالبان برخوردار است و اعضای این 
افغان  نیروهای ویژه  گروه هرازگاهی به چنگ 
می افتند. یک مقام افغانستان گفت که القاعده تا 
18 ماه دیگر قادر به حمله به غرب خواهد بود. 
او گفت که این گروه تا پایان سال جاری قادر 
خواهد شد حمالت منطقه ای خود را از خاک 
افغانستان سازمان دهد. این مصاحبه ها در نوع 
خود بی پیشینه است و دلیل انجام آن پس از 
چندین ماه، عمدتا نگرانی فزاینده مقامات افغان 
از این است که خروج نظامیان امریکایی از این 
کشور منجر به افزایش فعالیت های القاعده شود.

امتناع آشکار طالبان از ادامه مسیر دیپلماتیک 
ترمپ  حکومت  با  گذشته  سال  گروه  این  که 
آغاز کرده بود، به نگرانی های مقامات افغانستان 
با  افزوده است. تعهد طالبان به عدم همکاری 
تروریست ها و پناه دادن  به آن ها، در توافق نامه 
صلحی این گروه که سال گذشته در دوحه با 
ایاالت متحده به امضا رساند، بخش بسیار مهم 
توافق نامه  این  اول  بند  در  بود.  توافق نامه  این 
آمده است که گروه شورشی طالبان »از استفاده 
از خاک افغانستان توسط هر گروه یا فردی علیه 
جلوگیری  متحدانش  و  متحده  ایاالت  امنیت 

خواهد کرد.«
مقام استخباراتی ارشد افغانستان می گوید که 
»بین  ترمپ  حکومت  به  طالبان  صلح  وعده 
آن ها  بود.  جوک  یک  مثل  دقیقا  خودشان 

می دانستند که این اتفاق، نخواهد افتاد.«

حمله به حسام عبدالرؤوف سرنخ های تازه 
را درباره دامنه نفوذ و دسترسی القاعده به 

دست می دهد
ماه  عملیات  محرمانه  جزئیات  افغان  مقامات 
معروف  عبدالرؤوف  حسام  اقامت گاه  بر  اکتبر 
به ابومحسن المصری را سندی عنوان می کنند 
که نشان می دهد القاعده همچنان درحال رشد 
توسط  بازداشت  از  اندکی پس  المصری  است. 
نیروهای ویژه افغان در روستای کوچک کنصف 
اثر  بر  طالبان،  کنترل  تحت  اندرِ  ولسوالی  در 

جراحات وارده ُمرد.
دادگاه  و  بود  اف بی آی  تعقیب  تحت  المصری 
دستور   2018 دسامبر   27 تاریخ  در  منهتن 
بازداشت وی را به دلیل »دسیسه برای کشتن 
اتباع ایاالت متحده« و »ارائه حمایت مادی برای 
کرده  صادر  خارجی«  تروریستی  سازمان  یک 
بود. المصری طی یک دهه گذشته یک سری 
نوارهای صوتی و ویدیویی را از طریق کانال های 
این  او گاهی در  القاعده منتشر کرد.  رسانه ای 
نوارها علیه »دروغگوی کاخ سفید شیطان که 
ادعا می کند نیروهای خود را از افغانستان بیرون 
رسیده  پایان  به  مأموریت  زیرا  کشید،  خواهد 

نیک پاتون والش و ایوان پرز، سی ان ان 
مترجم: جلیل پژواک

به  افغانستان  حکومت  نیروهای  حمله  در 
رهبر  غزنی یک  در والیت  دورافتاده  روستایی 
اف بی آی  تعقیب  تحت  که  القاعده  سال خورده 
پیام های  وی  لپ تاپ  از  می شود؛  کشته  بود 
در  القاعده  به  وابسته  گروهک های  به  ارسالی 
سوریه به دست می آید؛ ده روز بعد دو هواپیمای 
شبه نظامیان  امریکا  ارتش  سرنشین  بدون 
قرار  هدف  سوریه  شمال غرب  در  را  القاعده 

می دهد.
به  افغانستان  حکومت  استخباراتی  مقامات 
ویژه  عملیات  جزئیات  که  می گویند  سی ان ان 
افغانستان در  اکتبر سال گذشته نیروهای  ماه 
روستایی در والیت غزنی که در آن یک رهبر 
ارشد القاعده به نام حسام عبدالرؤوف کشته شد، 
نشان می دهد که القاعده تحت حمایت طالبان 
به رشد خود در افغانستان ادامه داده و همچنان 
با سایر گروهک های خود در سراسر جهان در 

ارتباط است.
یک مقام استخباراتی افغانستان می گوید که در 
جریان عملیات بر مخفی گاه حسام عبدالرؤوف، 
این  گروهک های  و  اعضا  بین  که  پیام هایی 
سازمان در افغانستان و سوریه رد و بدل شده 
این  از  پس  روز   10 حدود  آمد.  به دست  بود، 
نیروهای  عملیات، دو حمله هوایی کم پیشینه 
استان  در  را  القاعده  شبه نظامیان  امریکایی، 
ادلیب سوریه هدف قرار داد. مقامات امریکایی 
ارشد  رهبر  به  بین حمله  ارتباط  وجود  به  اما 
هوایی  حمالت  و  غزنی  والیت  در  القاعده 

نیروهای امریکایی در ادلیب اذعان نمی کنند.
در  افغانستان  ارشد  استخباراتی  مقام  یک 
جزئیات  که  می گوید  سی ان ان  با  گفت وگو 
فاش نشده حمله بر مخفی گاه حسام عبدالرؤوف 
در والیت غزنی به ترسیم تصویری از چگونگی 
این  می کند.  کمک  طالبان  با  القاعده  پیوند 
مقام ارشد می گوید که روابط القاعده و طالبان 
از چیزی ست  عمیق تر  بسیار  حاضر  حال  »در 
از پیوند  که فکر می کنیم. پیوند این دو گروه 
این دو گروه  اعضای  فراتر رفته و  ایدیولوژیک 
اعضای  بین  فامیلی دارند.  با هم روابط  اکنون 
برای  ازدواج ها صورت گرفته است. و  دو گروه 
طالبان غیرممکن است که ]القاعده[ را از انجام 

کاری در بیرون« از افغانستان مانع شود.
از  طالبان  گروه  که  می گوید  ارشد  مقام  این 
تخصص و مهارت های اعضای القاعده در زمینه 
جمع آوری پول و ساخت بمب استفاده می کند 
و در عوض به آن ها پناه می دهد. او می گوید: 
مختلف  مناطق  از  القاعده  »تروریست های 
به  آن را  و  می کنند  جمع آوری  پول  جهان 
طالبان می دهند. آن ها همچنین به طالبان در 
استراتژیک  انتحاری و تفکر  تربیه بمب گذاران 
کمک می کنند. در عوض، طالبان به آن ها پناه 

می دهد.« 
آن ها  که  جزئیاتی  و  افغان  مقامات  ارزیابی 
درباره ارتباطات القاعده ی مستقر در افغانستان 
القاعده  به  وابسته  تروریستی  گروهک های  با 
به  توجه  با  می دهند،  ارائه  کشورها  سایر  در 
برای  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
حکومت بایدن ارزیابی ناراحت کننده ای خواهد 
برای  خود  تصمیم  بایدن  رییس جمهور  بود. 
بیان  با  را  امریکا  از طوالنی ترین جنگ  خروج 
تهدیدی  دیگر  القاعده  تروریستی  این که گروه 
محسوب  افغانستان  خاک  از  امریکایی ها  برای 
اعالم  هنگام  بایدن  کرد.  توجیه  نمی شود، 
تصمیم خروج گفت که امریکا به افغانستان رفته 
»به  عنوان  کشور  این  که  شود  مطمئن  تا  بود 
پایگاهی برای حمله مجدد« به ایاالت متحده 
مورد استفاده قرار نگیرد. او گفت که با از بین 
به  متحده  ایاالت  افغانستان،  در  القاعده  رفتن 

هدف خود رسیده است.
سلسله  یک  در  کابل  در  مقامات  این حال  با 
گروه  که  گفتند  سی ان ان  با  گفت وگوها 

او  نشود.  علنی  فورا  عملیات  این  جزئیات  که 
می گوید که این حمله دو هفته قبل از آن که 
جزئیات آن در تاریخ 24 اکتبر رسانه ای شود، 
انجام شده بود. این مقام افزود که عملیات ماه 
اکتبر بر اقامت گاه حسام عبدالرؤوف »به احتمال 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  با  زیاد« 
ارتش امریکا در سوریه مرتبط است اما مدرک 

رسمی در این خصوص ندارد.
پس از حمله به اقامت گاه حسام عبدالرؤوف در 
غزنی، هواپیماهای بدون سرنشین ارتش امریکا 
در  را  مخفی گاه  دو  اکتبر  و 22  تاریخ 15  در 
خاک سوریه که متعلق به گروهک های القاعده 
بوده هدف قرار دادند. درباره حمله اول جزئیات 
بیانیه  براساس  اما  نشد،  منتشر  قابل توجهی 
عضوی  هفت  دوم  در حمله  امریکایی  مقامات 
کشته  بودند  جلسه  درحال  که  القاعده  ارشد 

شدند.
یک مقام امریکایی ارتباط بین حمله به اقامت گاه 
از  آمده  دست  به  پیام های  عبدالرؤوف،  حسام 
القاعده در  کامپیوتر وی و حمالت ناگهانی به 
سوریه را کمرنگ جلوه می دهد. دگرمن »کارن 
روکزبری«، سخن گوی »سنتکام« که فرماندهی 
و  افغانستان  جنگ  برای  متحده  ایاالت  ارتش 
سوریه است، در بیانیه ای اظهار داشت که این 
به  حمله  بین  ارتباط«  وجود  »از  فرماندهی 
حمالت  سپس  و  عبدالرؤوف  حسام  اقامت گاه 

هوایی در ادلیب آگاه نیست.
سهیل شاهین، سخن گوی طالبان در دوحه به 
نیست.«  »درست  ادعا  این  که  گفت  سی ان ان 
دهه  دو  طی  کابل  در  حکومت  که  گفت  او 
شبهه  و  »شک  ایجاد  با  می خواست  گذشته 
کند«  ماندن  به  مجبور  را  خارجی  نیروهای 
باقی  قدرت  »در  کابل  در  حکومت  رهبران  تا 
بمانند و میلیاردها دالر دیگر را برای چاق کردن 

حساب های بانکی خود دریافت کنند.«
ایاالت  با  طالبان  توافق نامه  که  گفت  شاهین 
اجازه  گروه  این  که  کرده  مشخص  متحده 
به  برای حمله  افغانستان  از خاک  داد  نخواهد 
او  شود.  استفاده  متحدانش  یا  متحده  ایاالت 
گفت: »اگر اجازه دهیم، برای خودمان دردسر 
افغانستان صلحی حاصل  ایجاد می کنیم و در 
خالف  این  جنگ.  پشت  جنگ  شد.  نخواهد 
امضای  از  پس  که  گفت  او  است.«  ما  منافع 
فرماندهان  متحده،  ایاالت  با  صلح  توافق نامه 
نظامی طالبان دورهم جمع شدند و این تعهد 
اول در یک جلسه و سپس ذریعه یک مکتوب 
یک  آن  دنبال  به  که  گفت  شاهین  شد.  ابالغ 
رهبری  آن  در  که  شد  ارسال  دیگر  مکتوب 
طالبان می گوید که هر فرمانده این گروه که در 
صفوف خود افراد خارجی داشته باشد بالفاصله 
اخراج و به محکمه سپرده می شود. او گفت که 

حسام عبدالرؤوف به  عنوان تحت تعقیب ترین تروریست در پوستر اف بی آی؛ او در عملیاتی در ماه اکتبر 2020 در والیت غزنی کشته شد.


