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ترس از خماری
ترسناک است 

من آدمی شده بودم که در چنگال بیماری اعتیاد، جسم و روح و روان خود 
را گرفتار می دیدم و مواد مخدر اراده را از من گرفته بود. اگرچه من مصرف 

مواد را به صورت تفریحی آغاز کردم؛ اما آن روزها اعتیاد توانست من را 
تحت کنترل خود بگیرد و چاره ای جز مصرف مواد...

صفحه 3

واقعا مهاجرت به
این همه حسرت می ارزد؟

درس می خوانی، مدرسه می روی، تالش می کنی تا به جایی برسی، مثل 
پدرت نباشی، تمام عمر یک کارگر ساده، ورزشکاری، تمام عقده هایت را 
روی کیسه بوکس خالی می کنی، حقت را می خواهی از این دنیا بگیری. 

فوتبال را دوست داری، زنگ ورزش یا کالس های...

صفحه 4

»مه پنج وقت نماز
می خوانم، دهنم صد...

روزهای گرم تابستان تازه فرا رسیده بود.کلثوم و برادرش رحمان هم مثل 
بقیه کودکان روستای شان صبح ها که از خواب بیدار می شدند، باید در 

کارهای خانه به مادر و پدرش کمک می کردند. آن ها چند گوسفند داشتند 
که رحمان آن ها را هر صبح به چراگاه می برد و کلثوم...

صفحه 8

بازداشت یک استاد و دو 
دانشجوی دانشگاه کابل به 

اتهام همکاری با داعش 

قاچاق کودکان به آن سوی مرزها

خطر ی بیخ گوش خانواده ها

گـروه  شـبکه ی  یـک  عملیاتـی،  راه انـدازی  بـا  ملـی،  امنیـت  نیروهـای 
سـازمان دهی  و  جـذب  و  جلـب  مسـؤولیت  کـه  را  داعـش  تروریسـتی 
حمالت تروریسـتی را به عهده داشـتند، از مربوطات شـهر کابل بازداشـت 
کرده انـد. ریاسـت عمومـی امنیت ملـی، در اعالمیـه ای گفته اسـت که در 
ایـن عملیات، مبشـر مسـلم یار فرزند عبدالحلیم، اسـتاد دانشـگاه کابل که 
مسـؤولیت جلـب و جـذب افـراد بـه گـروه تروریسـتی داعش را بـه عهده 
داشـت، بازداشـت شـده اسـت. بر اسـاس این اعالمیه؛ احمد طـارق فرزند 
جنـت گل و احمـد فـاروق فرزنـد جنـت گل، فارغ التحصیل دانشـگاه کابل، 
کـه توسـط نیروهـای امنیتی ملی بازداشـت شـده اند، اعتـراف کرده اند که 
توسـط ظاهـر داعی، محمـد معروف راسـخ، مبشـر مسـلم یار و ابوعبیداهلل 

متـوکل، بـه گـروه تروریسـتی داعـش جلـب و جذب شـده بودند.
فرزنـدان  فـاروق  احمـد  و  طـارق  احمـد  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 
جنـت گل، در سـازمان دهی حمـالت تروریسـتی بر کلـپ پهلوانـی میوند، 
موتـر حامـل کارمنـدان کمیسـیون اصالحـات اداری و حمله ی مسـلحانه 
بـر میـدان هوایـی بین المللـی کابـل دسـت داشـته اند. این ریاسـت، گفته 
اسـت کـه ابوعبیـداهلل متـوکل، مسـؤول جلـب و جـذب گـروه ترویسـتی 

داعـش، قبـاًل از مربوطـات شـهر کابـل بازداشـت شـده بـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه هفته ی گذشـته، مولوی راسـخ و ابوعبیـداهلل، دو 
تن از اسـتادان دانشـکده ی شـرعیات دانشـگاه کابـل، به اتهـام تبلیغ علیه 

نظـام و عضویـت در گـروه تروریسـتی داعش بازداشـت شـده بودند.

2من شاهد یک تاریخم!

لق  و  لوچ  را  ما  اما  آسانیه؛  راه  کرده ایم.  پیدا  کار  »برای تان 
است  کسی  صحبت های  از  بریده ای  کردند.«  لت  کرده، 
او،  می کند.  ادا  را  آن  کودکی اش  زبان  لکنت  با  هنوز  تا  که 
باشنده ی ولسوالی گذره ای والیت هرات است. سه هفته پیش 
با اجازه ی خانواده و تشویق قاچاقبر برای کار همراه با یکی  از 

هم بازی هایش راهی ایران شدند. او می گوید که چهار میلیون 
ایران  به  را  آنان  نیمروز  مرز   از  تا  داده اند  قاچاقبر  به  تومان 
برساند. »قاچاقبر گفته بود که مرز آسان است؛ اما زمانی که از 
مرز گذشیتم ما را به دست بلوچ ها و دزدای پاکستان دادند. با 
کیبل ما را لت کردند و گفتند که اگر پول ندهیم ما را زندانی 

گرفتند.  ما  از  تومان  نفر صدهزار  برده می گیرند.  و  می کنند 
لوچ و لق کردند.«

آنان  بار  این  این اخاذی، قاچاقبران  از  بعد  ادامه می دهد که 
را به دست دزدان مرزی ایران می دهند. »بعد از آن ما را به 

جنگل بردند و از آن جا قاچاقبر...

کودک کشی، سیاست
چانه زنی در مذاکرات!

سطح حمالت طالبان به نظامیان و مردم غیر نظامی در روزهای اخیر به 
شدت افزایش یافته است. تأسف بار این است که در حمالت اخیر بیشتر 

بر منابع غیر نظامی تهاجم صورت می گیرد. در حمالت هفته ی گذشته ی 
طالبان، تعدادی از کودکان جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر مجروح 

شدند. کودکانی که در مسیر مکتب قرار...

صفحه 8 چرا به جای یک ُخرد زبان
یک سیر َکله تکان می دهیم؟

چندین دهه است که افعانستان  دچار تب ابوالیی جنگ است و هر آن کس 
و هر آن دولت که دغدغه ی افغانستان را دارد، برای  این کشور نسخه ی 

فروکش کردن این تب را تجویز می کند. می پذیرم که باید بدون ترس از هر 
اتهامی  برای حفظ  سالمتِی  افغانستان هر آنچه الزم باشد انجام داد. باید 

گفت و نوشت و اگر الز

صفحه 4
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صبح کابل
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حکومت افغانستان:

صلح خواهی با خون ریزی امکان ندارد

صلح خونین؛
از دوحه تا غزنی    

انفجار موتر بمب 12 کشته و 179 زخمی برجاگذاشت

موتـر  یـک  انفجـار  نتیجـه ی  در 
منطقـه ی  در  شـده  بمب گـذاری 
غزنـی،  مربوطـات شـهر  از  شـاه میر، 
12 نفـر جان باختـه  و 179 نفر زخم 

ند. برداشـته ا
روز  صبـح   ۸:۳۰ سـاعت  حوالـی 
موتـر  یـک  )1۶سـرطان(  یک شـنبه 
منطقـه ی  در  شـده  بمب گـذاری 
سـاختمان  نزدیکـی  در  شـاه میر، 
حـوزه ی سـوم ریاسـت امنیـت ملـی 

شـد.  منفجـر  غزنـی  والیـت 
اسـت  کـرده  اعـالم  صحـت،  وزارت 
کـه در نتیجـه ی این انفجـار، 12 نفر 
دیگـر  تـن   و 179  باخته انـد  جـان 
نیـز زخمی شـده اند. وحیـداهلل مایار، 
سـخنگوی وزارت صحت، گفته اسـت 
رویـداد،  ایـن  قربانیـان  بیشـتر  کـه 
دانش آمـوز  کـودکان  و  غیرنظامیـان 

. ستند ا
گـروه طالبان مسـؤولیت ایـن رویداد 
را بـه عهده گرفته اسـت. این رویداد، 
همزمـان با آغـاز گفت وگوهـای صلح 
بین االفغانـی، در دوحـه پایتخت قطر 

رخ داده است.
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عالـی صلـح، مقام هـای  اعضـای شـورای  از  هیأتـی متشـکل 
جامعـه ی  اعضـای  سیاسـی،  چهره هـای  حکومتـی،  پیشـین 
مدنـی، نماینـدگان رسـانه ها و نماینـدگان زنـان، بـه منظـور 
شـرکت در گفت وگـو بـا طالبـان ، بـه دوحـه، پایتخـت قطـر 
رفتـه اسـت. تعـدادی از این هیـأت گفته اند که نشسـت دوحه، 
دریچـه ای بـرای گفت وگوهـای بین االفغانـی صلـح خواهد بود؛ 
اما درسـت سـاعتی قبل از آغاز این نشسـت، بخشـی از ریاست 
امنیـت ملـی غزنـی مـورد حملـه ی گـروه طالبـان قـرار گرفت 
کـه در نتیجـه ی آن نزدیـک بـه دو صـد نفـر کشـته و زخمـی 
شـدند کـه  در میان این تعـداد از قربانیان اکثریت شـان را غیر 

نظامیـان بـه ویـژه کـودکان تشـکیل می دهد.
نشسـت های بین االفغانـی ای کـه پیـش از ایـن صـورت گرفتـه 
بـود، بنـا بـر بی نتیجه بودن شـان، هیـچ امیـدی را در دل مردم 
بـه بـار نیـاورده اسـت و چنیـن تصـور می شـود کـه نشسـت 
دیـروز و امـروز نیـز بی ثمـر بـه پایـان خواهـد رسـید. حمله ی 
طالبـان در والیـت غزنـی در واقـع، بیان کننـده ی قاطعیت این 
گـروه بـر هراس افکنـی و حاکمیت وحشـت اسـت. نشسـتن با 
چنیـن گروهـی آن هـم از موضـع خنثـای گروه های سیاسـی، 
حمایـت ناخواسـته ای از طالبـان اسـت کـه فقـط بـه خاطر به 

دسـت آوردن امتیـاز در برابـر حکومـت، انجام می شـود.
ارزش هـای  نظرداشـت  در  بـدون  دولـت،  مخالفـان  اکثریـت 
تروریسـتان  و  مـردم  قاتـالن  بـا  می کننـد  سـعی  مردمـی، 
نشسـت هایی را برگـزار کننـد کـه در نهایـت هیـچ ثمـره ای 
بـرای وضعیـت ناگـوار کشـور نـدارد. شـرکت در نشسـتی کـه 
نظـام افغانسـتان را بـه رسـمیت نمی شناسـد، بی معنی اسـت؛ 
چـرا کـه در چنیـن نشسـتی نـه رسـانه به عنـوان یـک نهـاد 
رسـمی و مؤثـر شـناخته می شـود، نـه جامعـه ی مدنـی و نـه 

گروه هـای سیاسـی. و  حتـا سیاسـیون 
گفتـه می شـود افـرادی کـه در ایـن نشسـت شـرکت کرده اند، 
کـه  حالـی  در  می کننـد؛  نمایندگـی  شخصی شـان  آدرس  از 
انتخاباتـی،  تکت هـای  از  نمایندگانـی  احـزاب،  نماینـدگان 
نمایندگانـی از رسـانه ها و جامعه ی مدنی، قانونیت هویت شـان 
را بـر اسـاس نظامـی کـه در کشـور حاکمیـت دارد گرفته انـد. 
طالبـان در ایـن رابطـه گفته انـد کـه »موقـف ما روشـن اسـت 
اگر اشـخاصی بـه نمایندگی خودشـان به گونه ی شـخصی مثل 
آن هـا می نشـینیم؛  بـا  اشـتراک می کننـد،  دیگـر  افغان هـای 
ولـی اگـر کسـی بـه نمایندگـی از اداره ی کابـل شـرکت کنـد، 
کـه  ایـن  از  منظـور  نمی کنیـم.«  دیـدار  کـه  اسـت  طبیعـی 
شـخص بایـد مثـل افغان هـای دیگـر باشـد، بـدون شـک ایـن 
اسـت کـه مشـروعیت خـودش را و هویـت اجتماعـی اش را از 
مجـرای قانونـی کـه در جمهـوری اسـالمی افغانسـتان جـاری 
اسـت نگیـرد و یـا الاقـل در ایـن نشسـت از ایـن هویـت انکار 

. کند
کـه  نیسـت  هویتـی  محـض  تناقـض  موضـوع،  ایـن  آیـا 
خـود  بـرای  قطـر  نشسـت  در  اشـتراک کننده  شـخصیت های 
انتخـاب کرده انـد؟ و آیـا بـا چنیـن برخـوردی و قبـول کـردن 
شـرایط طالبـان، می توان مدعـی نمایندگی از مردم افغانسـتان 

و ارزش هـای مـورد قبـول مـردم بـود؟
و  طالبـان  برابـر  در  اعتـراض  بهتریـن  می رسـد  نظـر  بـه 
وحشـی گری های ایـن گـروه، انصـراف از ادامـه ی گفت وگـو بـا 
ایـن روش اسـت. تـا زمانـی کـه نشسـت بـا طالبـان از سـوی 
سیاسـیون افغـان و نهادهایـی چون جامعه ی مدنی و رسـانه ها، 
مـورد تأییـد قـرار بگیرد و تحریم نشـود، هر نشسـتی از سـوی 
شـهروند افغـان، امتیازدهـی بـه ایـن گروه تروریسـتی شـمرده 

شـد. خواهد 
گفت وگـو  طالبـان  بـا  آدرس شخصی شـان  از  کـه  اشـخاصی 
بـرای  کـه  باشـند  ایـن  مدعـی  نمی تواننـد  هرگـز  می کننـد، 
آینـده ی افغانسـتان تصمیـم می گیرنـد؛ زیـرا هویـت شـخصی 
فـرد، زمانـی کـه در یـک گفت وگـو  نقـش پیـدا می کنـد صرفا 

بـه دنبـال منافـع همـان هویـت اسـت. 
نشسـت های بی نتیجـه ای کـه پیـش از ایـن میـان گروهـی از 
سیاسـیون افغان با طالبان در مسـکو صورت گرفت، نشـان داد 
کـه صـرف دو گـروه از آن منفعـت پیـدا می کننـد. اول از همه 
طالبـان بـا برگـزاری ایـن نشسـت ها، فرصـت برجسـته شـدن 
موضع شـان را بـه دسـت می آورنـد و در قـدم دوم؛ سیاسـیونی 
اسـتند کـه از موقـف اپوزیسـون افغان، در تالش کسـب هر نوع 

امتیـازی در برابـر حکومت اسـتند.
نشسـت قطر نیـز از آن جایی کـه افراد آن نمی تواننـد نمایان گر 
نظامـی باشـند کـه بـر اسـاس ارزش هـای آن در افغانسـتان 
فعالیـت  می کننـد، قـادر نخواهـد بـود تـا بـه مسـایل مـورد 
نیـاز مـردم کـه همانـا ارزش هـای نظـام جاری اسـت، بپـردازد 
و ایـن تواضـع آنـان در برابـر طالبـان، ناشـی شـده از اهـداف 
غیـر مردمـی آنـان اسـت. اهدافی کـه صرفا بـه نفـع گروه های 

مشـخص سیاسـی طـرح شـده و غیـر از آن کارایـی نـدارد.

 نشست با قاتالن مردم در ازای 
امتیازگیری سیاسی

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

»امـروز سـه شـنبه اسـت، 19 عقـرب 1۳94. 
مـن حضـورم را در حلقه ی 72 رسـما به حالت 

تعلیـق در می آرم.
حلقـه ی 72، حلقـه ای از بهتریـن انسـان های 
سـرزمینم اسـت. تـک تـک آن هـا را بـه تعبیر 
نکته سـنج،  و  نازنیـن  و  خـوب  دوسـت  یـک 
بـا »چـراغ موالنـا«، از گوشـه کنار ایـن ُملـک 
جسـته ایم و یافته ایم: هندو و مسـلمان؛ شـیعه 
ترکمـن،  بلـوچ،  پشـتون،  تاجیـک،  سـنی؛  و 
پشـه ای،  قزلبـاش،  سـید،  هـزاره،  اوزبیـک، 
نورسـتانی و براهـوی؛ افغان ملتـی، جمعیتـی، 
وحدتـی، سـامایی و جنبشـی؛ عضـو پارلمـان، 
وزیـر، والـی و معین حکومت؛ اسـتاد دانشـگاه 
و فعـال مدنـی؛ زن و مـرد؛ از بدخشـان و تخار 
دایکنـدی  و  بامیـان  از  قندهـار؛  و  تـا هـرات 
و غـور تـا فاریـاب و نورسـتان و ننگرهـار؛ از 
کابـل تـا پـروان و غزنه و خوسـت و لغمـان؛ از 
بغـالن و تخـار تـا میـدان و هلمنـد و نیمروز و 

جوزجـان و سـمنگان.
بیش از هفت سـال، روز و هفته و ماه و سـال، 
کنـار هم ماندیـم و با هم نفس کشـیدیم. قرار 
اسـت در ختـم روز بـه 72 برسـیم. بـه زحمت 
تعـداد خـود را بـه ۶۰ تـن رسـانیده ایم. بـرای 
ایـن کـه دوسـتی را در حلقه ی خـود بپذیریم، 
بایـد توافـق صددرصـدی تمام اعضـا را حاصل 
کسـی  تـا  می کشـد  طـول  ماه هـا  کنیـم. 
پیشـنهاد شـود و بررسـی شـود و صحبت شود 
و بـه ایـن حلقـه راه یابـد. حلقـه ی دوسـتان 
همـدل اسـت و کوچکترین ناهمدلـی را در آن 

نمی دانیـم. روا 
در ایـن مـدت، خانواده هـای مـا بـه هـم پیوند 
یافتنـد و اطفـال و کـودکان مـا بـا هـم بـازی 
کردنـد و بـه هـم محبـت ورزیدنـد و در یـک 
کاسـه بـا هـم نـان خوردنـد. بـا هـم درد دل 
کردیـم و بـا هم از انسـان گفتیم و از سیاسـت 
و فرهنـگ. بـا هم بر مـرگ ارزش های انسـانی 
ایـن ُملـک گریسـتیم و بـا هـم بـرای تدویـن 
و  اسـاس  به عنـوان  ارزش   72 جمع کـردن  و 
پایـه ی منافـع ملی کشـور حرف زدیـم و طرح 

ریختیـم و بـه پیـش رفتیم.
در انتخابـات 1۳9۳ کـه همـه ی حلقه ها از هم 
پاشـیدند و تکـه تکه شـدند، دوسـتان حلقه ی 
مـا بـا همـه ی جریان هـا و تیم هـای انتخاباتی 
در فعال تریـن و موثرتریـن سـطوح کار کردند؛ 
امـا هیـچ گاه از هـم فاصلـه نگرفتیـم و بـه هم 
شـک نکردیـم و وقتـی گـرد و غبـار انتخابـات 
فـرو نشسـت، همچنـان دسـت در دسـت هم، 
در راه مـان بـرای سـاختن افغانسـتان بهتـر و 

انسـانی تر باقـی ماندیـم.
***

حلقـه  ایـن  در  را  عضویتـم  مـن  امـا  امـروز، 
بـه حالـت تعلیـق در مـی آرم. دیـروز خبـرش 
امـروز  و  دادم  اطـالع  بـه دوسـتانم  را رسـما 
ایـن  جـا آن را بـه همـه ی ملتـم و بـه همـه ی 
هم نسـالنم اعـالم می کنـم. آن جـا جمعـی از 
پشـتونم  دوسـتان  صمیمی تریـن  و  بهتریـن 
را دارم. بـه خاطـر آن هـا دیگـر بـه حلقـه ی 
بریـده ی مـادر و  تـا کنـار سـر  72 نمـی روم 
دختـر و پـدر و بـرادرم بمانـم و از رگ هـای 
بریـده ی گـردن »تبسـم«، بـر ماتـم »تبسـم« 
در جنـگل زاری کـه بـا دسـتان پشـتون و بـا 
نـام و هویـت پشـتون بـر مـن روا داشـته اند، 

کنـم. سـوگواری 
مـن یـک معلمـم. عمـرم را در معلمی سـپری 
ایـن  کـودک  »تبسـِم«  حکایـت  بـا  کـرده ام. 
سـرزمین رفتـم تـا مقـام ده معلم برتـر جهان. 
حکایـت »تبسـِم« ایـن ملت را با جهـان گفتم 
و جهـان را در خوشـی لبان »تبسـم« شـریک 
سـاختم. می دانـم کـه هزینـه ی ایجـاد و حفظ 
این »تبسـم« در ملـک طالب پرور و در فرهنگ 
و نگاهـی با میـراث امیرعبدالرحمـن و ظرفیت 
گلوبریـدن و چشـم کورکردن و قیله قیله کـردن 
و سـیاه چال و تیـل داغ و چونه درچشـم کـردن 
و بـه قیـن و فانه بسـتن و پولیگون سـاختن و 
مـزار و شـمالی و زمین سـوخته دادن و حالل 

می دانـم  چیسـت.  آوردن  داعـش  و  کـردن 
کـه مـن بایـد در مقـام معلـم چـه بکشـم تـا 
مـادر  و  بنشـیند  دختـرم  لـب  بـر  »تبسـم« 
داغ دار و رنجـورم »تبسـِم« دختـر خـوب و ناز 
خـود را بـاور کنـد. امـروز نشسـته ام و بریـده 
شـدن این »تبسـم« را در سـرزمین پشـتون با 
دسـت پشـتون و در زیـر نـگاه سـرد و سـاکت 
و بی تفـاوت و آمیختـه با تمسـخر و اسـتهزای 

پشـتون ماتـم می گیـرم.
***

مـن  نمـی روم.   72 حلقـه ی  بـه  دیگـر  مـن 
سـوگوار مـادر و دختر و پدر و بـرادری ام که با 
گلـوی بریده در برابـر چشـمانم افتیده اند. من 
شرمسـار حضور خود در جامعه و سـرزمینی ام 
کـه مرا پشـتون به مرگ »تبسـم« می کشـاند 
و پشـتون بـر ایـن ماتـم مـن خاموشـانه طعنه 

می زنـد و سـاکت می مانـد.
من شرمسـار حضور و ماندن خودم. این اسـت 
کـه یارانـم را در حلقـه ی 72 رهـا می کنـم تـا 
انگشـتانم را بـا خـون »تبسـم« در ملـک خود 
رنگیـن کنم و بـر در و دیوار بنویسـم که هنوز 

هـم »من شـاهد یـک تاریخم!«
***

روی  بـار  آخریـن  بـرای  را  انگشـتم  وقتـی 
دکمـه ی صفحـه ام در فیس بـوک فشـار دادم، 
حـس ناخوشـایندی داشـتم. حـاال کـه سـه و 
نیـم سـال از آن لحظـه می گـذرد، می توانـم با 
اعصابـی سـرد بـر آنچـه در آن لحظه نوشـته و 
پُسـت کـردم، مکث کنـم. شـاید در آن لحظه، 
جـواد سـلطانی کـه مـرا بـا اصـرار از عجلـه و 
و  دقیق تـر  دیـدی  می کـرد،  نهـی  شـتاب 

آرام تـر داشـت. شـاید یوسـف پشـتون و حیدر 
آرامـش می خواندنـد،  بـه  اعتمـادی کـه مـرا 
حق به جانب تـر بودنـد؛ امـا مـن در آن لحظـه، 
حـس دیگـری داشـتم و خـود را در موقعیـت 
چیـزی  بـه  دلـم  می یافتـم.  متفاوت تـری 
گواهـی مـی داد که ذهنـم از درک و شـرح آن 

بود. عاجـز 
فـردای ایـن تصمیـم، بـا همـان دل پرخـون و 
چشـم اشـک آلود تـا ارگ رفتیـم و ده سـاعت 
خـود  تصـرف  در  را  امـور  اداره ی  محوطـه ی 
تحـوالت  و  حـوادث  آبسـتن  زمـان  داشـتیم. 
زیادی شـد. محقق در ارگ سـخن گفت و کام 
همـه ی مـا را با زهـری تلختر از آنچـه طالب با 
نیـش نـگاه و دسـتان خـود بر گلوی »تبسـم« 
ریختـه بـود، تلـخ کـرد. جنبـش روشـنایی و 
انفجـار میدان روشـنایی و به هـوا رفتن صدها 
عزیـز دیگـر را شـاهد شـدیم که مـن در اولین 
سـاعات روز نوزدهـم عقرب چیـزی از آن ها در 
مخیلـه ام نداشـتم. اکنون همـه ی این تصویرها 
بـه گونـه ی فالش بـک در برابـرم رژه می رونـد. 
گویـی فیلمـی را کـه یـک بـار بـا هیجـان و 

نابـاوری دیـده ام، از نـو تماشـا می کنـم.
نبـود.  این گونـه  وضعیـت  روز  آن  امـا 
یادداشـت های روزانـه ام را کـه مـرور می کنـم، 
از  برخـی  پریشـانی اند.  و  آشـفتگی  از  پـر 
نوشـته هایم کـه در حـد دو یـا سـه جمله اند و 
تنها با یک سـتاره در برابرشـان روی صفحه ی 
حالـت  یـک  از  نشـان  نشسـته اند،  کامپیوتـر 
مالیخولیـا دارنـد. نوشـتن برایـم نوعـی با خود 
سـخن گفتـن و درد دل کـردن اسـت. گویـی 
ایـن جمله ها همه درشـتی های درونـم را روی 

دامنـم ریخته انـد تـا بـا دیـدن آن ها خـودم به 
خـودم تسـلیت بگویـم و ابـراز همـدردی کنم.
حقـارت  احسـاس  بـودم.  خشـم گین  روز  آن 
و اهانـت می کـردم. حـس می کـردم در برابـر 
خـودم، در برابـر اعضـای خانـواده ام، فرزندانم، 
دانش آموزانـم در معرفـت، هـر کسـی کـه در 
بـازار و کوچـه و اطرافـم بودنـد، سرشکسـته 
و ناتـوان شـده ام. وقتـی پُسـتم بـرای اعضـای 
حلقـه ی 72 را نوشـتم، شـاید امید کورسـویی 
در درونـم وجـود داشـت کـه از درک و پاسـخ 
مثبـت آن هـا نویـد مـی داد. در جلسـات 72 
تحلیل هـا  و  سـخن ها  این گونـه  از  گاهـی 
بـودم  دیـده  را  همراهـان  اغلـب  و  داشـتیم 
کـه همدیگـر و زبـان و نـگاه همدیگـر را درک 
بـا  را  همدیگـر  تلخ زبانی هـای  و  می کردنـد 
نفـرت و دشـمنی تعبیـر نمی کردنـد. یـک روز 
بعـد، وقتـی صدهـا هـزار انسـان، نـه تنهـا در 
کابـل، بلکـه در هـر گوشـه و کنار کشـور به پا 
خاسـتند و فریـاد زدند که »من هم شـکریه ی 
هـزاره ام« یا »مـن پشـتون هـزاره ام«، بدبینِی 
ناشـی از زندگـی گیتویی در کشـور را شـدیداً 
زیـر سـوال بـرد و رگه هـای پیوند و هم سـویی 

ملـی و مدنـی را بازآفرینـی کـرد.
***

شـدم  بیـرون  خانـه  از  صبـح  هفـت  سـاعت 
و  همـکاران  از  جمعـی  رفتـم.  مکتـب  بـه  و 
دانش آمـوزان اطرافـم حلقـه زدنـد و لحظـه ای 
بـه صـورت سـرپایی بـا هـم صحبـت کردیـم. 
خبرهایـی را کـه از آخریـن تحـوالت داشـتیم 
بـا هم در میان گذاشـتیم. وقتـی دانش آموزان 
بـه صنف هـای خـود رفتنـد، چهار پنـج نفری 
از همـکاران برگشـتند بـه دفتـر مـن تـا با هم 
بنشـینیم و مقـداری از طرح هـا و احتماالتی را 
کـه در ذهـن داشـتیم بـا هم شـریک سـازیم. 
بـا تصمیـم مـن کـه عضویتـم را در حلقـه ی 
72 بـه تعلیـق انداختـه بـودم، مخالفتی نشـد. 
در واقـع، همکارانـم از حلقـه ی 72 و کارهـا 
و اهـداف آن چیـز خاصـی نمی دانسـتند کـه 
بـه خاطـر آن نگـران باشـند. خشـم و نفرت و 
هیجـان بـرای یـک اقـدام جـدی در سـیمای 
همـه خوانـده می شـد. همـه در پـی آن بودند 
کـه بـرای برون رفـت از ایـن وضعیـت دسـتی 
بشـورانیم. انتقـال قربانیـان بـه کابـل گزینه ی 
مطلوبـی بـود. قایمـی زاده گفـت: »کابـل یـک 
بـار دیگـر زنـده می شـود. خـون بابه در شـهر 
بـه گـردش می آید.« مـن این جملـه ی او را به 
عنـوان یک یـادگار در صفحه ی یادداشـت های 

روزانـه ام درج کـردم.
تـا سـرامد از خانه اش بـه مکتب رسـید، اندک 
فراغتـی داشـتم کـه بـاری دیگـر بـه انترنیـت 
و فیس بـوک سـر بزنـم. روزنامـه ی »جامعـه ی 
بـاز« نوشـته ی شـدیداللحنی از جواد سـلطانی 
را بـه نشـر رسـانیده بود کـه تحت عنـوان »به 
مـردم پاسـخ دهیـد!« خطـاب به سـرور دانش 

گفتـه بود:
بـا  همیشـه  قـدرت  کـه  ایـن   آخـر  »سـخن 
حداقل هایـی از مسـؤولیت همـراه بوده اسـت؛ 
مـواردی  در  نیـز  توتالیتـر  نظام هـای  حتـا 
ناگزیـر از اهتمـام و توجـه بـه افـکار عمومـی 
شـما  بـرای  اگـر  بوده انـد.  مـردم  حقـوق  و 
سرنوشـت و حنجره هـای بریـده ی کـودکان و 
زنـان سـرزمین و مردم تان، امـری در خور اعتنا 
نیسـت، نباشـد، هیـچ باکـی نیسـت؛ امـا برای 
خودتـان به عنـوان یـک انسـان و عالـم دینی و 
دانشـگاهی، واکنش هـا و تصویـری که از شـما 
در افـکار عمومـی مـردم شـکل  گرفتـه اسـت، 
در حکومـت  اگـر  باشـد.  التفـات  قابـل  بایـد 
اشـرف  غنی، جایـی برای حقوق مردم نیسـت، 
اگـر در ایـن حکومـت  سـرهای بریـده ی زنان، 
کـودکان و پیرمـردان، تـن و وجـدان کسـی را 
نمی لرزانـد، عطـای ایـن حکومـت را بـه لقـای 
آن وا گذاریـد و شـرافت مندانه از آن اسـتعفا 
دهیـد؛ چون در چنین نظامی »تعویذنویسـی« 
در شـاه دوشمشـیره، بر »تسلیت نامه نویسـی« 

از صـدارت، شـرافت مندانه اسـت.«
»جامعـه ی بـاز« ایـن خبـر را نیـز نشـر کـرده 
بـود کـه »مـردم جاغـوری جنازه هـا را تحویل 
نگرفتنـد.« در ایـن خبـر گفتـه شـده بـود که 
جنازه هـا در غزنـی رسـیده و در حـال انتقـال 

بـه کابل انـد.

من شاهد یک تاریخم!
 عزیز رویش

فـردای ایـن تصمیـم، بـا همـان دل پرخـون و چشـم 
محوطـه ی  سـاعت  ده  و  رفتیـم  ارگ  تـا  اشـک آلود 
زمـان  داشـتیم.  خـود  تصـرف  در  را  امـور  اداره ی 
آبسـتن حـوادث و تحـوالت زیـادی شـد. محقـق در 
ارگ سـخن گفـت و کام همـه ی مـا را با زهـری تلختر 
از آنچـه طالـب بـا نیـش نگاه و دسـتان خـود بر گلوی 

»تبسـم« ریختـه بـود، تلـخ کـرد.
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قصه آدم های زیر پل سوخته

ترس از خماری
ترسناک است 

 حسن ابراهیمی

چنـگال  در  کـه  بـودم  شـده  آدمـی  مـن 
بیمـاری اعتیـاد، جسـم و روح و روان خـود 
را گرفتـار می دیـدم و مـواد مخـدر اراده را از 
مـن گرفته بـود. اگرچه من مصـرف مواد را به صـورت تفریحی 
آغـاز کـردم؛ امـا آن روزها اعتیاد توانسـت مـن را تحت کنترل 
خـود بگیـرد و چاره ای جز مصـرف مواد نداشـتم. آدمی ضعیف 
شـده بـودم و بـی اراده. اصـال بـه این فکـر نمی کردم کـه روزی 
تـرک کنـم و بـا آن همه دشـواری هایی کـه تا آن روز کشـیده 
بـودم از مـواد دل بکنـم؛ همـه چیزم شـده بود آن مـواد مخدر 

نفرین شـده کـه مـرا هـم داشـت نفریـن شـده می کرد. 
آن روز و شـب در بـاالی پـل سـوخته کمتـر خودم را سـرزنش 
و نصیحـت می کـردم و می دانـم اگـر ذره ای شـرم و گنـاه در 
هیـچ گاه  بـودم  مطمیـن  می کـردم،  روزهـا حـس  آن  خـودم 
پایـم را بـه زیـر پـل سـوخته، آن جهـان تاریک و مسـخ شـده 
نمی گذاشـتم؛ امـا مـن آن روزها مـواد مخدر مصـرف می کردم 
و همان کشـیدن های پشـت سـرهم طرز فکـر و رفتارهایم غیر 
طبیعـی کـرده بـود. دچار یک وسوسـه ی فکری شـده بودم که 
کنتـرل کـردن آن خـارج از حـد توانـم بـود. قـوای عقالنی من 

در برابـر ایـن وسوسـه ذهنـی هیـچ کاری از پیـش نمی برد. 
دیگـر اعتیـاد بـرای مـن راهـی بـه جز ایـن نگذاشـته بـود که 
پـای بـه جایـی بگـذارم کـه مثـل باتالق بـود. بـا رفتن بـه زیر 
پـل سـوخته، تمام راه های برگشـتن خود را بسـته بـودم. دیگر 
بـاور بـه برگشـتن نداشـتم. اصال بـه برگشـتن فکـر نمی کردم. 
مـن مسـخ شـده بودم. مسـخ افیـون و لذتی کـه آنی بـود. باید 
هـر چند سـاعت یک بـار در رگان، خـون و ترواش هـای ذهنی 
خـود ایـن افیـون، مـاده ی  بهشـتی را در جهنمی تریـن جـای 
کابـل تزریـق می کـردم تـا فکـر کنـم و بـاورم بشـود کـه آدم 
خوشـبختی اسـتم وقتـی دردی نـدارم تا بـه آن فکر کنـم؛ اما 
مـن آن روزهـا و در آن شـرایط بـه درد بزرگتری خـود را دچار 
کـرده بـودم و دیگـر هیچ چیـز آن ارزش قبل را برایم نداشـت. 
بـرای مـن آدمی که مـواد مخـدر او را به فراموشـی دچار کرده 
بـود و مبتـال بـه آلزایمـری از نـوع شـدید شـده بـود، دیگر باال 
و پاییـن پـل سـوخته فرقـی نداشـت و حـاال همیـن کـه صبح 
می شـد بـا ماما قندهـاری کمک می کـردم و بسـاطش را جمع 
می کـردم و پشـت سـر او راه می افتادم و سراشـیبی پلکانی آن 
شـکاف را پاییـن می شـدم و بـا پریـدن از جـوی آب فاضالبـی 
کـه از دل خیابـان آمـده بود و به رگ های کوچـک دریای کابل 
وصـل می شـد، بـه سـرزمین ناشـناخته ای وارد می شـدم که تا 
آن روز تـرس داشـتم؛ امـا واقعیت ایـن بود که خمـاری لعنتی 
کار دسـت آدم می دهـد  و هـر چقـدر بیشـتر مـواد مصـرف 
کنـی، صـد چنـدان بنده و بـرده ی این ماده ی لعنتی می شـوی 
و تـرس از خمارمانـدن، آدم را بـه خیلـی از کارهـا وا مـی دارد 
کـه هیـچ گاه تـا قبـل از آن شـاید بـه آن فکـر نمی کـردی و یا 
ایـن کـه تـرس انجامـش تـو را همیشـه از انجـام آن کارها دور 

می داشـت. نگه 
 وقتـی معتـاد شـوی و بـرده ی افیـون، ایـن تـرس از خمـاری 
تـو را تبدیـل بـه شـجاع ترین آدم روی زمیـن خواهـد کـرد و 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه وقتـی یـک آدم عـادی اسـتی و 
بـه هیـچ چیـزی اعتیـاد نـداری و می شـنوی کـه فـالن معتاد 
دزد اسـت و فـالن معتـاد آدم کشـته اسـت و فـالن معتـاد آن 
کار و ایـن کار را کـرده اسـت، تعجـب می کنـی؛ امـا همین که 
دچـار اعتیـاد و تـرس از خمـاری شـوی، آن وقـت اسـت کـه 
می فهمـی انجـام هیـچ کاری برایـت سـخت و دشـوار نخواهـد 
بـود و یـک معتـاد فقـط بـرای فراهـم کـردن مـواد می توانـد 
این قدر شـجاع باشـد و دسـت بـه هـر کاری بزند. بعـد از وارد 
شـدن بـه زیـر پل سـوخته مـن بارهـا به خـودم قـول دادم که 
مصـرف مـواد را کنـار بگـذارم و بسـیاری از اوقـات هـم قول و 
قرارهایـم فقـط بـه ایـن خاطر بود کـه می خواسـتم چند روزی 
بیشـتر بهانـه بـرای مصـرف داشـته باشـم  و آن روزهایـی هـم 
کـه نمی توانسـتم مـواد بـرای خـود تهیـه کنم، عذاب جسـمی 
و روحـی تـرک اعتیـاد را بـه جـان می خریـدم و درد خمـاری 
را تحمـل می کـردم؛ ولـی هـر بـار قـدرت بیمـاری اعتیـاد از 
مـن بیشـتر بـود و نتوانسـتم مـواد مخـدر را ترک کنـم. من به 

تنهایـی قـدرت مقابلـه بـا هیـوالی اعتیاد را نداشـتم.
مـن یکـی از معتادیـن زیـر پـل سـوخته شـده بـودم و در من  
تـرس از خمـار مانـدن بـر تـرس از زندگـی در زیر پل سـوخته 
پیشـی گرفتـه بـود. جهانـی کـه می توانسـت بـه مـن تعلـق 
داشـته باشـد، زیـر همیـن پـل بـاالی دریـای خشـکیده ای از 
کثافـات و زباله هـا داشـت، شـکل و معنـا می گرفـت؛ پلـی کـه 

زخـم ناسـور کابل شـده اسـت.

صلح جنایت بار طالبان از مردم قربانی می گیرد

در  )1۶سـرطان(  یک شـنبه  روزگذشـته  صبـح 
مرگ بـار  انفجـار  خبـر  اجتماعـی  شـبکه های 
انفجـار  شـد.  نشـر  غزنـی  شـهر  در  دیگـری، 
نخسـتین، دو روز پیـش در مسـجد خـاک غربیان، 
منطقـه ای درحاشـیه ی ایـن شـهر صـورت گرفت. 
ایـن انفجـار دو کشـته و 2۰ زخمـی تحویل مردم 
کودکانـی  و  غیرنظامیـان  آن هـا  کـه همـه ی  داد 
بودنـد کـه در آن مسـجد بـرای نمازخوانـدن رفته 

بودنـد.
 انفجـار دیـروز، ناشـی از موتـر بمب گـذاری شـده 
بـود کـه یـک واحـد نیروهـای امنیـت ملـی را در 
حـوزه ی سـوم ایـن شـهر هدف قـرار داد. شـنیدن 
صـدای انفجـار و خبـر رویدادهـای تروریسـتی در 
هرجـا و زمانـی  کـه اتفـاق بیفتـد، تداعـی نابودی 
اسـت. در لحظـات نخسـتین این رویدادها، کسـی 

نمی دانـد کـه چـه کسـانی قربانـی شـده اند.
پـس از انفجـار دیـروز، هرچـه زمـان می گذشـت 
آمـار تلفات بیشـتر گـزارش می شـد. وزارت صحت 
عامـه، آخریـن آمـار تلفـات را  12 کشـته و 1۸۰ 
غزنـی،  والـی  سـخنگوی  اسـت.  گفتـه  زخمـی، 
اسـت.  کـرده  تاییـد  را  نظامـی  دو  باختـن  جـان 
مسـؤولیت ایـن حملـه ی مرگ بار را کـه نزدیک به 
دوصـد قربانـی از مـردم گرفـت، طالبـان بـه دوش 

گرفته انـد. 
در کمتـر از ده روز گذشـته ایـن گـروه حمـالت 
افغانسـتان  مختلـف  نقـاط  در  را  مرگ بـاری 
گذشـته،  جمعـه ی  روز  اسـت.  کـرده  راه انـدازی 
ولسـوالی  در  نظامیـان  برغیـر  راکتـی  حملـه ی 
خواجه سـبزپوش والیـت فاریـاب صـورت گرفـت. 
در آن حادثـه چهـار غیـر نظامـی کشـته و ۳۶ نفر 

دیگـر زخمـی شـدند.
بمب گـذاری  موتـر  انفجـار  پیـش،  هفتـه  یـک 
شـده ی طالبـان در نزدیکـی سـاختمان تـدارکات 
وزارت دفـاع نیـز مرگ بـار بـود، مشـابه حملـه ی 
طالبـان در غزنـی، 1۰5 نفـر زخمـی و هشـت نفر 
دیگـر بـه شـمول دو سـرباز پولیـس خاص کشـته 
شـدند. بـه جـز تلفـات نیروهـای امنیتـی، تمـام 
قربانیـان، کـودکان، زنـان و غیـر نظامیـان بودنـد. 

پیشـتر از آن، طالبـان در والیـت بغـالن در یـک 
حملـه ی شـب هنگام، 25 سـرباز خیـزش مردمـی 
را کشـتند. ایـن همـه در حالـی اتفـاق می افتد که 
گفت وگوهـای نماینـدگان ایـن گـروه در قطـر بـا 
زلمی خلیل زاد در جریان اسـت و روز گذشـته نیز 
گفت وگوهـای ایـن گـروه بـا هیأتی کـه از کابل به 

دوحـه رفـت، آغاز شـد. 
روز شـنبه ی گذشـته، دور هفتم نشسـت امریکا با 
طالبـان آغـاز شـد. دیـروز نیـز اولیـن روِز نشسـت 
نیروهـای  واحـد  بـر  طالبـان  بـود،  بین االفغانـی 
امنیـت ملـی، در غزنـی حملـه کردنـد و با کشـتن 
و زخمـی کـردن نزدیـک بـه دوصـد غیرنظامی که 
بیشـتر آن هـا کـودکان بودند، جنایتـی بزرگی را با 

آغـاز ایـن نشسـت انجـام دادند.
بـر بنیـاد آمارهـای نشـر شـده، تنهـا در نتیجـه ی 
چنـد رویداد انفجـاری و تروریسـتی در والیت های 
 4۰۰ از  بیـش  فاریـاب،  و  غزنـی  بغـالن،  کابـل، 
تعـداِد  جـز  بـه  شـده اند.  زخمـی  و  کشـته  نفـر 
دیگـر  بوده انـد؛  نظامیـان  کـه  انگشت شـماری 
همـه ی قربانیـان و آسـیب دیدگان، غیرنظامیـان و 

کودکان انـد. شـان  بیشـتر 
تشـدید حمـالت انتحـاری و انفجـاری طالبـان که 
سـازمان دهی  صلـح،  نشسـت های  بـا  همزمـان 
می شـود، بـرای امتیـاز گرفتـن و قدرت نمایـی در 
مذاکـرات صلـح اسـت. هیـچ تردیـد باقـی نمانـده 
کـه صلح خواهـی طالبـان یـک فریـب اسـت. ایـن 
گـروه حتا در زمـان مذاکرات صلح، پروای کشـتن 
کـودکان و غیـر نظامیـان را نـدارد و بی پرواتـر از 
گذشـته و مجنون تـر از پیـش جنایـت می کنـد. 

پـس از حملـه ی انفجـاری کابل، سـهیل شـاهین، 
سـخنگوی طالبـان کـه با حسـیب عمـار، خبرنگار 
بـا  امریـکا  مذاکـرات  بـاره ی  در  سـی،  بـی  بـی 
طالبـان صحبـت می کرد، بی شـرمانه جنایت شـان 
را پذیرفـت و کاذبانـه غیرنظامیـان و کودکانـی را 
کـه کشـته شـده بودنـد، هموطـن خوانـد و ادعـا 
کـرد کـه طالبـان بـه حفـظ جـان غیـر نظامیـان 
اهمیـت می دهنـد؛ امـا در فاصلـه ی شـش روز، دو 
حملـه ی مرگ بـار را در والیـت غزنی انجـام دادند 

و مسـؤولیت آن را نیـز بـه دوش گرفتنـد.
سـخنگوی طالبـان گفـت کـه آن هـا کمیسـیون 
بررسـی تلفـات غیـر نظامیـان را تشـکیل داده اند؛ 
تلفـات غیـر نظامیـان را بررسـی و عامـالن آن را 

شناسـایی و مجـازات می کننـد؛ امـا ایـن ادعـای 
طالبـان را، عمل کردشـان که با حمـالت انتحاری، 
انفجـاری در هجـده سـال گذشـته عامـل بـزرِگ 
کشـتار غیـر نظامیان بوده انـد رد می کنـد. طالبان 
نمی تواننـد دلیـل بیاورند که مسـؤول کشـتار غیر 

نظامیـان و کـودکان نیسـتند.
 حمـالت انفجـاری ای کـه در کابـل و غزنـی انجام 
شـد، ایـن گـروه مسـؤولیت آن را گرفـت.  هزاران 
حملـه ی مشـابه دیگـر را در هجده سـال گذشـته 
انجـام داده انـد. دسـتور ایـن حمـالت را رهبـران 
آن هـا صـادر کرده انـد. کشـتار مـردم و کـودکان 
قدرت نمایـی  و  امتیازگرفتـن  هـدف  بـه  بی دفـاع 
در گفت وگوهـای صلح، سـازمان دهی شـده اسـت 
و معلـوم اسـت کـه چـه کسـی عامـل آن اسـت؛ 
آن هایـی کـه در میـز مذاکره دسـتور ایـن حمالت 

را صـادر می کننـد.
 انتظـار قطـع جنـگ و جنایـت از این گـروه نباید 
داشـت. صلح خواهـی تـوأم بـا جنایـت و ریختاندن 
خـون کـودکان جنایـت اسـت، نـه صلـح خواهـی! 
جنـگ بـا مـردم اسـت. طالبـان از زمانـی کـه بـه 
وجـود آمـده، بـا مـردم اعـالم جنـگ کرده اند چه 
بـا خشـونت و کشـتاری کـه انجـام دادنـد و چـه 
بـر  می خواهنـد  کـه  را  مذهبـی ای  نظـام خشـن 
مـردم تحمیـل کننـد و جنـگ مذهبـی و قومـی 

راه بیندازنـد؛ ایـن اعمـال و خواسـت های طالبـان 
برضـد مردم اسـت. 

طالبـان بـا روشـنی تمامـی بـا مـردم می جنگنـد؛ 
امـا دردنـاک ایـن  کـه جهـان و حتـا آن هایـی که 
بـا شـادمانی و شـوق بـرای دیـدار و گفت وگـو بـا 
رهبـران ایـن گـروه در قطـر رفته اند، بـا لبخند در 
کنـار طالبـان می نشـینند و جنایـت و خطـر ایـن 
بـزرگ  قدرت هـای  نمی گیرنـد.  جـدی  را  گـروه 
جهانـی و منطقـه ای بـه نـام صلـح در افغانسـتان 
بـا طالبـان معالملـه می کننـد. یکـی در پی گرفتن 
تضمیـن از ایـن گـروه اسـت، دیگری بـرای اهداف 
اقتصـادی خـود از ایـن گـروه حمایـت می کنـد و 
افغانسـتان  در  را  طالبـان  شـدن  حاکـم  دیگـری 
متضمـن منافـع خـود می دانـد. مثـال آن توصیـه 
مکـرِر مقام هـای امریکایـی اسـت کـه بـه مـردم 
پیـش  روز  دو  می دهنـد.  نویـد صلـح  افغانسـتان 
امریـکا در کابـل، در مراسـم  »جان بـس« سـفیر 
دوصـد و چهـل و سـومین سـال اسـتقالل امریکا، 
بـه مـردم افغانسـتان توصیـه کـرد کـه بـا طالبان 
مـردم  بـرای  را  آینـده  ماه هـای  کننـد.  آشـتی 
افغانسـتان سرنوشت سـاز خوانـد و گفـت کـه باید 
بـرای صلـح با طالبـان و انتخابات آمادگـی بگیرند. 
ایـن حـرف بیانگـر چشم پوشـی جنایـت طالبان و 
خطـر ایـن گـروه بـرای افغانسـتان و جهان اسـت.

بشیر یاوری

مقام هـای طالبـان می گوینـد کـه تاکنـون در 
افغانسـتان  در  کـه  ایـن  روی  ایـن نشسـت 
شـده  صحبـت  بیایـد«،  صلحـی  قسـم  »چـه 
اسـت. آنـان امـا تاکیـد دارنـد کـه ادامـه ی 
ایـن نشسـت ها می توانـد بـرای آمـدن صلـح 

باشـد.  موثـر  افغانسـتان  در 

آغاز سـومین نشسـت بین االفغانی صلـح در دوحه، 
پایتخـت قطـر، بـا انفجـار یـک موتـر بمب گـذاری 
شـده در والیـت غزنـی، همـراه بـود؛ ایـن رویـداد 
را  افغانسـتان  حکومتـی  مقام هـای  تنـد  واکنـش 

به همـراه داشـت. 
در عیـن حال مقام های امریکایی در مورد نشسـت 
دوحـه، ابـراز خوش بینـی می کننـد و تاکیـد دارند 
کـه این نخسـتین باری اسـت کـه مقام های ارشـد 

حکومتـی و طالبـان دور یـک میز می نشـینند. 
مایـک پامپیـو، وزیر خارجه ی امریـکا، در صفحه ی 
تویتـرش نوشـته اسـت کـه »نشسـت بین االفغانی 
بـرای صلـح در دوحـه بـرای مـدت طوالنی اسـت 
ایـن یـک دیـدار عالـی اسـت  کـه جریـان دارد. 
کـه مقام هـای ارشـد حکومتـی، فعـاالن جامعـه ی 
مدنـی، زنـان و نماینـدگان طالبـان را دور یک میز 

می بینیـم.«
بـا آن کـه دولـت افغانسـتان گفتـه بـود در ایـن 
کنفرانـس هیـچ نقشـی نـدارد؛ امـا نـادر نـادری، 
متیـن  اداری،  اصالحـات  کمیسـیون  رییـس 
بیـک، رییـس ارگان هـای محلـی، شـهرزاد اکبـر، 
سـرابی،  حبیبـه  ملـی،  امنیـت  شـورای  معـاون 
معـاون شـورای عالـی صلـح افغانسـتان، از جملـه 
چهره هـای دولتـی ای اسـتند که در ایـن کنفرانس 

حضـور دارنـد.
از سـویی هم زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی 
ایـاالت متحـده ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 
بـه  دوحـه،  نشسـت  حاشـیه ی  در  گذشـته  روز 
خبرنـگاران گفـت کـه طالبـان تا کنـون روی هیچ 
مـوردی موافقـت نکرده انـد: »مـا برنامه هـای زیـاد 

آنـان  امـا  داشـتیم؛  طالبـان  بـا  گفت وگـو  بـرای 
تاکنـون روی هیـچ یکـی از ایـن برنامه هـا موافقت 

نکرده انـد.«
امـا مقام هـای طالبـان می گوینـد کـه تاکنـون در 
ایـن نشسـت روی ایـن کـه در افغانسـتان »چـه 
قسـم صلحـی بیایـد«، صحبـت شـده اسـت. آنان 
نشسـت ها  ایـن  ادامـه ی  کـه  دارنـد  تاکیـد  امـا 
می توانـد بـرای آمـدن صلـح در افغانسـتان موثـر 

 . شد با
سـهیل شـاهین، سـخنگوی دفتر سیاسـی طالبان 
در قطـر، روز گذشـته در حاشـیه ی نشسـت دوحه 

بـه خبرنـگاران در مـورد این  که چقـدر دیدگاه دو 
طـرف در ایـن نشسـت باهـم نزدیک اسـت، گفت 
کـه »در ایـن نشسـت هـر کـس دیـدگاه خـود را 
در  کـه  می گویـد  را  خـود  نظـر  هرکـس  دارد. 

افغانسـتان چـه قسـم یـک صلحـی بیاید.«
ایـن  ادامـه ی  طالبـان،  سـخنگوی  گفتـه ی  بـه 
آمـدن  بـه  و  باشـد  موثـر  می توانـد  نشسـت ها، 
صلـح در افغانسـتان منتـج شـود: »این نشسـت ها، 
افغان هـا را بـا هـم نزدیـک می کنـد، ایـن بـرای 
صلـح افغانسـتان و بـرای حـل منازعـه و قضیـه ی 
افغانسـتان بسـیار موثـر و مثمـر اسـت. اگـر ایـن 

منتـج  شـاءاهلل  ان  کنـد،  پیـدا  ادامـه  نشسـت ها 
بـه حـل منازعـات در افغانسـتان می شـود کـه در 

می آیـد.« افغانسـتان  در  صلـح  آن  نیتجـه ی 
صلح خواهی با خونریزی 

هم زمـان بـا آغاز سـومین گفت وگـوی بین االفغانی 
در قطـر، طالبـان یـک موتـر بمب گـذاری شـده را 
در نزدیکـی ریاسـت امنیـت ملـی غزنـی انفجـار 

دادنـد کـه از ده هـا غیـر نظامـی قربانـی گرفت.
محمـد اشـرف غنی، رییـس جمهوری افغانسـتان، 
کـه  کـرد  اعـالم  خونیـن،  رویـداد  ایـن  از  پـس 
طالبـان نمی تواننـد بـا کشـتن افـراد بی گنـاه، بـه 
امتیـاز  صلـح  گفت وگوهـای  در  کـودکان،  ویـژه 

آورنـد.  به دسـت 
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاسـت جمهوری افغانستان، 
بـه نقـل از آقـای غنی نوشـته اسـت کـه »طالبان 
بـا انجـام ایـن حملـه ی تروریسـتی، نشـان دادنـد 
کـه گفتـار و عمل کردشـان در تناقـض جـدی قرار 
دارد. در حالـی کـه در قطـر گفت وگـو می کننـد؛ 
بـا  را  دستان شـان  روزه  همـه  افغانسـتان  در  امـا 
بـه ویـژه زنـان و کـودکان  افـراد بی گنـاه  خـون 
سـرخ می سـازند.« ایـن انفجار بـزرگ در مربوطات 
حـوزه ی سـوم امنیتـی شـهر غزنـی، در منطقـه ی 
شـامیر ایـن والیـت رخ داد. سـخنگوی والی غزنی، 
بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه در ایـن 
رویـداد 12 تـن کشـته شـده و نزدیـک بـه 1۸۰ 
تـن دیگـر زخمـی شـده اند. بـه گفتـه ی مقام های 
غیرنظامیـان  را  قربانیـان  بیشـتر  غزنـی،  محلـی 

به ویـژه کـودکان تشـکیل می دهنـد. 
از سـویی هم، مارکـوس پاتـزل، نماینـده ی ویـژه ی 
آلمـان در افغانسـتان در نشسـت دوحـه حملـه  ی 
دیـروز غزنـی را یـک حمله »شـنیع« عنـوان کرد. 
او تاکیـد کـرد: »بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا 
تالش هـای خـود را بـرای یافتـن مسـیر صلـح در 

می کنیـم.«  برابـر  دو  افغانسـتان 

حکومت افغانستان: صلح خواهی با خون ریزی امکان ندارد

 علی شیر شهیر
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روایت مهاجران افغانستان

واقعا مهاجرت به این همه 
حسرت می ارزد؟

درس می خوانـی، مدرسـه مـی روی، تـالش می کنی تـا به جایی برسـی، 
مثـل پـدرت نباشـی، تمـام عمـر یـک کارگـر سـاده، ورزشـکاری، تمـام 
عقده هایـت را روی کیسـه بوکـس خالـی می کنـی، حقـت را می خواهـی 
از ایـن دنیـا بگیـری. فوتبال را دوسـت داری، زنـگ ورزش یا کالس های 
خالـی، بـا دوسـتان هم شـهری ات همیشـه در یـک تیـم اسـتید؛ زنـگ 
تفریـح هـم، مسـیر مدرسـه آمـدن و بـه خانـه رفتـن را هـم، بـا هـم 
می رویـد، شـما آینـدگان کشـور افغانسـتان اسـتید. شـب های بی خوابی، 
نـه همه ی شـب ها پیـش از خواب، به افغانسـتان مـی روی و برمی گردی، 
بایـد دانشـگاه بـروی، مهندس بشـوی، دکتر بشـوی، امسـال را که درس 
بخوانـی، می مانـد سـال بعـد، پیش دانشـگاهی، بـا همیـن رفیق هایـت 
قـول گذاشـتی کـه بـرای دانشـگاه درس بخوانیـد، همـه مثـل تـو فکـر 

نمی کننـد؛ امـا تنهـا هم نیسـتی.
ابرهـای سـیاه ترسـناک شـبانه رسـیدند؛ همـه خـواب بودیـد. صبح که 
آفتـاب قصـد آمـدن داشـت، پشـت همیـن ابرهـا گیـر کـرده بـود، انگار 

گرفته انـد. گروگانـش 
ویدیویـی پخـش شـده بـود کـه چنـد نفـر بـه یـک زن گویـی تجـاوز 
جنسـی و بـه زور می کننـد. فیلم برش خـورده بود، لهجـه ی مردها توهم 
افغانسـتانی بـودن را ایجـاد کـرده بـود. بعدهـا کـه فیلـم کامل تـر پخش 
شـد، گویـا خانـم روسـپی بوده اسـت و پیـش از همخوابگـی پیش همان 
مردهـا رقـص هـم می کنـد؛ یعنـی کـه تجـاوز نبـوده اسـت و مهمتـر از 

همـه کـه آن مردهـا افغانسـتانی نبودند.
دو سـه هفتـه ای انـگار حکومـت نظامـی اعالم شـده باشـد، مـردم ایران 
کـه همیشـه بدبختـی و فالکت شـان را دوسـت دارنـد گـردن دیگـری 
بیندازنـد و یـا هیجان جمعی و عقـده ی فروخورده ی شـان را جایی خالی 
کننـد، بهانـه ی خوبـی پیـدا کرده بودنـد. من سـنم خیلی قـد نمی دهد؛ 
امـا یـادم می آید که خفاش شـب هـم که اصال افغانسـتانی نبـود بهانه ی 

مشـت و مـال و خونریـزی مهاجرین افغانسـتانی در ایران شـد.
از در و دیـوار شـهر فحـش می شـنوی، می شـنوی کـه همه جـا ناامـن 
اسـت، کارگـران در تاریکـی سـر کار می رونـد و در تاریکـی برمی گردند. 
قبـال دیده بودی روی دیواری از شـهر نوشـته بودنـد: »محله ی گرگ های 
زخمـی«، دریدن همشـهری هایت را شـنیده بودی، شـنیده بودی که هر 
روز گوشـه ای از شـهر یـک افغانسـتانی را کتـک زده انـد. بچه هـای نادان 
مدرسـه ای هـم در خیابـان دسـته راه انداخته انـد و داد می زننـد مرگ بر 
افغانـی. بـا همـان دوسـتان شـاد همیشـگی مجبور می شـوی کـه مدتی 
همـراه نباشـی. راهـی خلـوت برای رسـیدن به مدرسـه پیدا کنـی، مدیر 
مدرسـه تنهـا کاری کـه می توانسـت برای تـان بکنـد، زنـگ آخـر تمـام 
دانش آمـوزان افغانسـتانی را ده دقیقـه زودتـر تعطیـل کنـد تـا جـان و 
کیف تـان را در دسـت بگیریـد و بـه سـرعت بـاد بـه الک خانـه ی خـود 
پنـاه ببریـد. بمانـد کـه فضـای مدرسـه را هـم پر از بـوی تعصـب کور و 
حیوان صفتـی می دیـدی، پـی بـرده بـودی مـا همـه شـغال درون داریم 

کـه اگـر فرصـت پیدا شـود، دیگـری را پـاره پـاره می کنیم.
تـو اهـل فـرار نیسـتی، اهـل قـرار نیسـتی، مثـل مـوش فـرار نمی کنی؛ 
امـا بـه هزینـه اش نمـی ارزد. نمـی ارزد کـه ده نفـر یا بیشـتر روی سـرت 
بریزنـد و بـه قصد ُکشـت کتـک بخوری. چند هفته باشـگاه هـم نرفته ای 
تـا بـه کیسـه ی مشـت سـالمی بگویـی و علیکی بشـنوی، مگر تـو تجاوز  
کـرده ای، مگـر کشـور قانون ندارد، مگـر هر جا خوب و بد نـدارد، همه را 
بـا یـک چـوب که نباید زد؛ شـوک اسـت زندگـی در این فضـای ترس بار 
همـه چیـز را بی رنـگ می کنـد؛ غـذا خـوردن را، درس خوانـدن را، ای 

کاش افغانسـتان بودم.
تـازه سـر کالس آمـده بـودی، هم کالسـی ات کـه چنـد سـالی از همـه 
بزرگ تـر بـود و قـد و هیکلش دو برابر تو، چند سـال انگار در دبیرسـتان 
رفـوزه شـده بـود، همیشـه زورگـو بـود و بـه دیگـران آزار می رسـاند، از 
کنـارت رد شـد، فهمیـدی کـه برگشـته اسـت و می خواهـد چکـی پس 
کلـه ات بزنـد، یـاد داشـتی چـه کار کنی، بـه سـرعت دسـتش را گرفتی، 
بـه طـرف خود کشـیدی و لگدت را بـه صورتش زدی، فرش زمین شـده 
بـود، صورتـش سـرخ و بی آبـرو، تن سـنگین و هیکل درشـتش آن موقع 
خیلـی ناچیـز و بی مقـدار بـه نظـر می رسـید. همـه ی کالس فروریختـن 
بـت بزرگـی را بـه چشـم دیدنـد؛ امـا انـگار بـاور نمی کردند. لباسـش را 

تکانـده بـود و آرام رفتـه بـود سـر جایش نشسـته بود.
می دانسـتی  نیـاورد،  در  را  رسـید، کسـی صدایـش  معلـم سـر کالس 
خرتـر از ایـن حرف هاسـت کـه دسـت روی دسـت بگـذارد. آخـر کالس 
می نشسـت، صـدای پچ پـچ و فحش هایـش را می شـنیدی: زنـگ تفریـح 
پـدرت رو در مـی آورم افغانـی و...، تـرس را در چشـم همـه ی دوسـتان 

هم وطنـت دیـدی، حتـا تـه دل خـودت هـم خالـی شـده بـود.
حیـاط مدرسـه، زنـگ تفریـح، میـدان نبـرد شـده بـود،  گلـه ای گـرگ 
وحشـی یـک طـرف، تو بـودی و چنـد هم وطنت، برخـی رفتـه بودند در 
سـرویس بهداشـتی پنهان شـده بودند، برخی از راه مخفـی؛ یعنی همان 
دیـوار پشـت سـاختمان فـرار کـرده بودنـد، تـو امـا مانـده بـودی، مانده 
بـودی تـا آن قـدر کتـک بخـوری کـه کتک بخـوری، حتـا ناظم مدرسـه 

هـم کاری نکند.
آب هـا بـه آسـیاب برگشـتند؛ امـا تـو نـه، غـرورت شکسـته بـود، دلـت 
شکسـته بـود، تمـام آرزوهایـت را بـر بـاد دادی، خـودت را از یـاد بردی، 
پشـت ایـن میـز برش خیاطـی، حتا رفاقتـت را با کیسـه ی بوکس به هم 
زدی، آن سـال مدرسـه را تمـام کردی؛ امـا نه از پیش دانشـگاهی خبری 

شـد نـه از دانشـگاه، دکتری و مهندسـی.

 عارف حسینی 

با دیپلماسـی تضرع و سیاست برادراِن ناراضی 
و اسـتراتیژی تحریک و قلقلک پاکسـتان توسـط 
کویرسـازی  و  دیورنـد  نشـناختن  رسـمیت  بـه 

ایـران و . . .
کار  در  هـم  صلحـی  و  نمی شـود  تمـام  جنـگ 
درخودفریبـی  ریشـه  سـناریو  ایـن  نیسـت؛  
و  وضعیـت  از  مـا  دقیـق  درک  عـدم  از  ناشـی 
عدم اشـراف ملی متریک از شـرایط اسـت. باید 
جسـارت گفتـن داشـت، هـر چنـد کـه بـر مـزاق 

نیایـد. خـوش  خیلـی 

از طـرف دیگـر دولـت حامد کـرزی و دولت 
سـایه ی  در  نیـز،  ارگ  در  ملـی  وحـدت 
ناکامی هـای پی درپـی در مبـارزه بـا طالبـان 
اکنـون به یک خالء نظامی و امنیتی رسـیده 
اسـت؛ لـذا هـم دولـت کابـل و هـم دونالد 
ترامـپ، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه 
جنـگ نظامـی بـا طالبـان فرسایشـی شـده و 
تـداوم ایـن جنـگ هیـچ سـود و فایـده ا ی 

بـرای کاخ سـفید و ارگ نـدارد. 

چندیـن دهـه اسـت کـه افعانسـتان  دچـار تب 
ابوالیـی جنـگ اسـت و هـر آن کـس و هـر آن 
دولـت کـه دغدغـه ی افغانسـتان را دارد، بـرای  
این کشـور نسـخه ی فروکـش کردن ایـن تب را 
تجویـز می کنـد. می پذیـرم کـه باید بـدون ترس 
از هـر اتهامـی  برای حفظ  سـالمتِی  افغانسـتان 
هـر آنچـه الزم باشـد انجـام داد. بایـد گفـت و 

نوشـت و اگـر الزم بـود فریـاد کرد. 
جنـگ  فریـاد  از  بیـش  صلـح،  فریـاد  می دانـم 
آن  دیگـر  طالبـان  گـروه  می خواهـد؛  جسـارت 
گروهـک چریکـی متواری نیسـت که در سـر هر 
گردنـه بتـوان نفلـه ی شـان کـرد. درِک موقعیت 
و ظرفیـت، بخـش مهمـی از موفقیـت اسـت. ما 
در طـول سـی سـال پسـین بحـران در کشـور، 
غافـل از ایـن اصـل بوده ایـم و نتایـج آن رشـد 
قارچـی خطرناک تریـن تروریسـتان بین المللـی 
بودیـم کـه کشـور مـا النـه ی امـن آن ها اسـت. 
گـروه  روزافـزون  تهدیـدات  و  بحران سـازی 
کابـل،  در  ملـی  وحـدت  دولـت  علیـه  طالبـان 
قابـل قیـاس بـا تهدیـدات گذشـته هرگـز نبوده 
و جنـس گپ وگفـت صلح از سـنخ جنگ اسـت. 
تـداوم عـدم درک شـرایط و ظرفیت هـای دولت 
و طالبـان چـه در میـدان جنـگ و چـه در دور 
میـز صلـح، در تقابـل احتمالـی، فـردا می توانـد 
بـه فرجامـی تلخ تـر از همـه فرجام های گذشـته 

شـود. منجر 
 نگاهـی به نقشـه ی جغرافیایـی و درک موقعیت 
ژئواسـتراتژیک افغانسـتان، اثبـات می کنـد کـه 
ضعـف دولـت مرکـزی و بحـران جغرافیایـی این 
سـرزمین، آرزوی دشـمنان و رقبـای منطقـه ای 
افغانسـتان اسـت. نباید به هرندایـی صلح خواهی 
از شـرق و غرب افغانسـتان لبیک گفت. بایسـتی 
را  صلـح  تحقـق  چندبعـدی  پیچیدگی هـای 
درک کـرده و وارد دام فریـب و ادبیـات شـطح 
صلح خواهی نشـد. بایسـتی از ساده سازی بحران 
و تحلیـل سـاده خیلـی دور شـد. برآینـد گفتار، 
نوشـتار و آنالیـز صلـح و جنـگ در هـر میدانـی 
بایـد ماحصـل درد و مسـؤولیت افغانسـتانی مـا 
باشـد کـه در قبـال آن تمـام آدرس هـای فعـال 
در ایـن پروسـه اعـم از دولـت و اپوزیسـیون و 

دوسـتان خارجـی پاسـخگو باشـند. 
 با دیپلماسـی تضرع و سیاسـت بـرادراِن ناراضی 
و اسـتراتیژی تحریک و قلقلک پاکسـتان توسـط 
کویرسـازی  و  دیورنـد  نشـناختن  رسـمیت  بـه 

ایـران و . . . جنـگ تمـام نمی شـود و صلحی هم 
در کار نیسـت؛  این سـناریو ریشـه درخودفریبی 
و  وضعیـت  از  مـا  دقیـق  درک  عـدم  از  ناشـی 
عـدم اشـراف ملی متریـک از شـرایط اسـت. باید 
جسـارت گفتـن داشـت، هـر چنـد که بـر مزاق 

خیلـی خـوش نیاید.
آنچـه در هفـت نوبـت در دوحـه ی قطـر مذاکره 
دیپلماتیـک  گفت وگوهـای  گرفتـه،  صـورت 
ترافیـِک  نـه مسـابقه سـیاهی لشـکر کـه  بـود 
سـنگینش از کابـل تـا دوحـه تبدیـل بـه طنـِز 
تلخـی در حـوزه ی دیپلماسـی افغانسـتان شـد؛ 
سـیلی از ناراضی هـای دولتـی بـا دورزدن اقتدار 

دولـت مرکـزی و دور از چشـم منافـع علیـای 
فنـون  آن  در  کـه  ماراتـون  ایـن  در  کشـوری، 
مذاکـره ی اسـتراتیژیک اصـل اسـت نـه جنـون 
بیـرون  سـلفی  مسـابقه ی  در  گرفتـن  پیشـی 
دادن بـا مـال بـرادر و عبـاس اسـتانکزی آخنـد. 
هرچنـد در میـان آن هـا افـرادی نیز هسـتند که 

در حکومـت کار مـی کننـد. 
طالبـان بـا دیپلماسـی هویـج در قطـر و چمـاق 
خـروج  مشـخص  اجنـدای  بـا  افغانسـتان  در 
از کشـور، اضمحـالل قـوای مسـلح  خارجی هـا 
افغانسـتان، الغـای قانون اساسـی و برپایی امارت 
اسـالمی عوض جمهوری اسـالمی افغانسـتان در 
حقیقـت بـا امریکایـی از ناحیـه اقتـدار توسـط 
مثلـث مالبرادر، عباس اسـتانکزی و سـید طیب 
آغـا بـا زلمـی خلیلـزاد نماینـده ی رسـمی کاخ 
سـفید در امـور افغانسـتان چانه زنـی می کننـد؛ 
ولـی از ایـن طـرف قضیـه بیـش از هفتـاد نفـر 
مـرد و زن از آدرس شـخصی خویـش فقط برای 
بـاال  همدیگـر  کـول  و  سـر  از  مجلـس  دیکـور 
می رونـد. چـرا به جای یـک ُخرد زبان مشـترک 
یـک سـیر کلـه ی بی تفـاوت در امر ختـم جنگ 
و تحقـق صلـح در کشـور تـکان می دهیم؟ چون 
درک مـا از شـرایط و  و برداشـت مـا از واقعیـت 

فرسـنگ ها راه بـه دور اسـت.
کافیسـت ریشـه های مواضـع پنهانـی و ناگهانـی 
صفـر  گزینـه ی  خصـوص  در  ترامـپ  دیـروز 
تعییـن  از  بعـد  آن هـم  افغانسـتان،  خـاک  از 
دوام دار  )همـکاری  آمریـکا  جدیـد  اسـتراتیژی 

روی  طالبـان  سـرخ  خطـوط  و  افغانسـتان(  بـا 
دولـت  تمایـل  عـدم  و  دوحـه،  نشسـت  میـز 
وحـدت ملـی به ایـن سـناریو و سـکوت معنادار 
همسـایه های افغانسـتان در قبـال نشسـت های 

شـود. واکاوی  دوحـه،  
 شـکی نیسـت که ترامپ اکنون بـه یک واقعیت 
انکارناپذیـر دسـت یافتـه کـه  ایتـالف امریکا در 
افغانسـتان بعـد از یک و نیم دهـه و اندی جنگ 
فرسایشـی بـا طالبـان، بـه نقطـه ای رسـیده که 
از همـان جـا و سـال 2۰۰1 جنـگ را شـروع 
کـرده اسـت و بعـد از صـرف هزینه هـای مالـی، 
سـه  در  پیشـرفتی  هیـچ  جانـی،  و  تسـلیحاتی 
حـوزه ی مبـارزه باتروریسـم، تحقق دمکراسـی و 
آمـدن صلـح پایدار در کشـور عاید آمریـکا و ناتو 

است.  نشـده 
از طـرف دیگـر دولـت حامـد کـرزی و دولـت 
سـایه ی  در  نیـز،  ارگ  در  ملـی  وحـدت 
طالبـان  بـا  مبـارزه  در  پی درپـی  ناکامی هـای 
اکنـون بـه یـک خـالء نظامـی و امنیتی رسـیده 
اسـت؛ لـذا هم دولت کابـل و هم دونالـد ترامپ، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت که جنـگ نظامی 
بـا طالبـان فرسایشـی شـده و تـداوم ایـن جنگ 
هیـچ سـود و فایـده ا ی بـرای کاخ سـفید و ارگ 

رد.  ندا
آمـد،  بـاال   نکاتـی کـه در سـطور  در سـایه ی 
آدرس  از  طالبـان  بـا  صلـح  طـرح  نـه  اساسـا  
دولـت،  نـه تعییـن اسـتراتیژی امریـکا  بـرای 
همـکاری بلندمـدت بـا افغانسـتان و نـه مواضـع 
صـرف  مانـدن  باقـی  بـر  مبنـی  ترامـپ  اخیـر 
تطبیـق  و  کشـور  در  امریکایـی  سـرباز   9۰۰۰
پنهانـی گزینـه ی صفـر، همـه و همه چشـم انداز 
روشـن و دورنمـای واضـح نـدارد و در کل نوعی 
سـردرگمی در هـر سـه اردوگاه حاکـم اسـت.

پاسـخ دادن بـه ایـن سـواالت، می تواند راه گشـا 
و کمکـی بـرای بیرون رفـت از سـردرگمی حاکم 
باشـد .آیـا واقعـا دوسـتان خارجـی افغانسـتان 
خواهنـد  فراموشـی  بـه  را  کشـور  ایـن  دوبـاره 
سـپرد؟ آیـا فقـط موجودیـت خارجی هـا عامـل 

فریـز بسـته ی صلـح در کشـور اسـت ؟
آیـا خارجی ها، دولـت و گروه طالبـان پازل های 
جـدا افتـاده ی دومنیـوی صلـح در افغانسـتان 
اسـت؟ آیا کشـورهای درگیر بحران افغانسـتان 
هیـچ نقشـی در بازی صلـح افغانسـتان ندارند؟

آیـا والیـت خراسـان )داعـش( بـر ایـن تصمیم 
سیاسـی امـارت اسـالمی تمکین خواهـد کرد؟

 و . . .
بـر  افغانسـتان  صلـح  بسـته ی  دروازه ی  حـاال 
اسـاس فریـب تاریخـی یـک کلیـد خانـه پیـش 
تـو یـک کلیـد خانـه پیـش مـن )مذاکـرات بین 
االفغانـی( باز نشـده و باز نخواهد شـد؛ بلکه یک 
کلیـد خانـه پیـش ما یـک کلید خانـه ی دیگران 
رمز شکسـتن طلسـم صلح در افغانسـتان اسـت.

تـا در کابـل یـک دولـت مقتـدر مرکـزی کـه 
چهـره ی تمام نمای ملی و ممثـل اراده ی مردمی 
شـکل نگیـرد و تعریـف دقیـق از دشـمن وارد 
ادبیـات مواجهـه ی راهبـردی دولـت نشـود و تـا 
دیپلماسـی تسـاهل و مـدارا بـا دوسـتان بیرونی 
نکنـد،  بـاز  جـا  کشـور  خارجـی  سیاسـت  در 
نگارنـده ی سـطور بـه ایـن باور اسـت کـه: ختم 
جنـگ در افغانسـتان همانا داسـتاِن در حزب باد 
شـعار دادن، آب در هـاون کوبیـدن و مشـت در 
هـوا زدن  و وضعیـت نیـز همیـن آش و همیـن 

بود.  کاسـه خواهـد 

چرا به جای
یک ُخرد زبان، یک سیر َکله تکان می دهیم؟

 رضا مهسا 
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پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

آرای سفید و باطل؛
حربه ای در دست اعضای مجلس

تاکنـون مجلـس نماینـدگان نتوانسـته اسـت کـه اعضـای هیأت 
اداری خـود را انتخـاب کنـد و  بـرای هـر یـک از پسـت های 
هیـأت اداری، چهـار بار صندوق رای گیری گذاشـته شـده اسـت 
و همین امر سـبب شـده اسـت کـه بعد از انتخاب آقـای رحمانی 
بـه حیـث رییـس مجلس و بـا گذشـت دو هفته از ریاسـت وی، 
هنـوز دو پسـت منشـی و نایـب منشـی مجلـس، بـدون کـدام 
مسـؤول باقـی بماننـد. آقـای رحمانـی، در صحبت هایـی که بعد 
از رفتـن بـه دور چهـارم انتخابـات بـرای پسـت منشـی و نایـب 
منشـی داشـت، بـه نکتـه ی مهمـی توجـه داشـت کـه تـا حـال 
انتخابـات هیـأت اداری مجلـس را بـا بن بسـت روبـه رو سـاخته 
اسـت و سـبب شـده اسـت کـه هیـچ فـردی نتواند این پسـت ها 

را احـراز کنـد و اعضـای هیـأت اداری مجلـس تکمیـل شـود.
آقـای رحمانـی، در بخشـی از صحبت هـای خود اشـاره بـه آرای 
سـفیدی داشـت کـه اعضـای مجلـس در انتخابات هیـأت اداری 
تاکنـون  آرای سـفید  و موجودیـت همیـن  اسـتفاده می کننـد 
سـبب شـده اسـت کـه اعضـای هیـأت ادارای مجلـس تکمیـل 

نشـود و ایـن چالـش تـا هم اکنـون ادامـه داشـته باشـد.
دور دوم مرحلـه ی سـوم انتخابـات اعضـای هیـأت اداری مجلس 
برای انتخاب منشـی و نایب منشـی روز یک شـنبه )1۶سـرطان( 
برگـزار شـد؛ امـا هیـچ یکـی از نامـزدان، برنـده ی این دو پسـت 
انتخابـات  مجلـس 21۳ نماینـده از  هیـات اداری نشـدند. در 
حـق رأی خـود اسـتفاده کـرده بودنـد کـه هرکـدام از نامـزدان 
پسـت منشـی و نایب منشـی برای دسـت یابی به این دو سـمت 
بـه 1۰7 رأی تاییـد نیـاز داشـتند. در دور دوم مرحلـه ی سـوم 
انتخابـات منشـی، عبدالـرؤوف انعامـی و محمد کریم اتـل، نامزد 
بودنـد کـه آقـای انعامی ۸9 و آقـای اتل 9۸ رأی تایید به دسـت 
آوردنـد؛ امـا هیـچ کـدام نتوانسـتند ایـن سـمت را از آن خـود 
کننـد. در ایـن دور انتخابـات منشـی مجلـس هـم ۶ رای سـفید 
و 2۰ رای باطـل از سـوی نمایندگان اسـتفاده شـده بـود. در دور 
دوم مرحلـه ی سـوم انتخابـات نایب منشـی نیـز، نیلوفـر جاللی 
کوفـی و جاویـد صافـی نامـزد بودنـد کـه خانـم کوفـی ۸4 رأی 
تاییـد و آقـای صافـی هـم 92 رأی تاییـد بـه دسـت آورد؛ ولـی 
هیـچ کـدام برنده نشـدند. در انتخابات نایب منشـی هم 15 رای 

سـفید و 22 رای باطـل اسـتفاده شـده بود.
بـا این وجود، میـر رحمان رحمانـی، رییس مجلـس نمایندگان، 
گفـت کـه هیـچ یکـی از نامـزدان پسـت منشـی و نایب منشـی 
برنـده نـدارد؛ بنا برایـن، مرحله ی چهـارم و نهایـی انتخابات این 
دو پسـت میـان دو تـن از نامزدانـی کـه در سـه دوره بیشـترین 
آرای نماینـدگان را بـه خـود اختصـاص داده اند برگزار می شـود. 
در دور چهـارم انتخابـات در پسـت منشـی، اسـداهلل شـهباز و 
کریـم اتـل و در پسـت نایـب منشـی هـم عرفـان اهلل عرفـان و 
جاویـد صافـی باهـم رقابـت خواهنـد کـرد. هـرگاه در ایـن دور 
هیـچ یکـی از نامـزدان برنده نشـود، نامـزدی کـه بلندترین آرای 
نماینـدگان را کسـب کـرده بـا رای علنـی نماینـدگان تایید و یا 
رد خواهـد شـد. نماینـدگان مجلـس بیـش از 5۰ روز اسـت کـه 
مصـروف انتخابـات رییـس و اعضـای هیـأت اداری مجلس انـد. 
طوالنـی شـدن رونـد انتخابـات رییـس و اعضـای هیـأت اداری 
مجلـس بـا واکنش هـای متعـددی مواجـه شـده و بسـیاری از 
مـردم افغانسـتان اعضای مجلـس را به برخوردهـای قومی، زبانی 
و سـمتی متهـم کـرده و تاکیـد دارنـد کـه نماینـدگان بـه فکـر 

منافـع ملی کشـور نیسـتند.
اکنـون  نماینـدگان،  مجلـس  داخلـی  انتخابـات  در  بن بسـت 
دیگـر بـه رسـمی رایـج و رویکـردی معمول تبدیل شـده اسـت. 
نماینـدگان بـه راحتی قادراند دور باطلی را رقـم بزنند که در آن 
حتـا خوش شـانس ترین نامزدها نیـز نتوانند از تلـه ی مجموعه ی 
قابـل توجـه آرای سـفید و باطـل، جـان سـالم بدر بـرده و گوی 
سـبقت و پیـروزی را از دیگـران برباینـد. ایـن موضـوع، دیگـر 
نمی توانـد یـک مسـأله ی حیثیتی شـرم آور و خجل کننـده برای 

حیثیـت حقوقـی و سیاسـی مجلـس و نمایندگان آن باشـد.
اسـاس  بـر  کـه  درون پارلمانـی  طیف هـای  از  یـک  هـر   
ملیـت،  قومیـت،  نظیـر  سـطحی  و  سـخیف  تقسـیم بندی های 
تقسـیم  گوناگـون  گروه هـای  بـه  سیاسـی  حـزب  و  سـمت 
می شـوند، بـا اعمال شـماری قابل توجـه از آرای سـفید و باطل، 
می تواننـد حریـف را از دسـت یافتـن بـه هـدف تعییـن شـده و 
مـورد نظر باز دارند. اسـتفاده از آرای سـفید و باطـل، به حربه ی 
معمولـی در پارلمـان افغانسـتان مبـدل شـده اسـت کـه اعضای 
مجلـس بـه خوبـی می تواننـد از ایـن آرا سوءاسـتفاده کننـد و 
مجلـس و انتخابـات هیـأت اداری را در گـرو خـود نگه دارند. باید 
دیـده شـود کـه تـا چـه زمانـی اعضـای مجلـس دسـت از ایـن 
سوءاسـتفاده های انتخاباتـی خـود بـر می دارند و اجـازه می دهند 

تـا زودتـر هیـأت اداری مجلـس انتخـاب شـود.

 نیما کاوه

در سـال های اخیـر بنابـر گفتـه ی مسـؤوالن، میـزان قاچـاق و 
اعزام کودکان به خارج از کشـور افزایش یافته اسـت. هرات 
در غـرب افغانسـتان طـی سـال روان، میزبـان 1122 کـودک 
رد مـرز شـده بـوده  اسـت. در میـان ایـن شـمار، کودکانـی نیز 
هسـتند کـه بـا خانواده هـای تقلبـی راهـی مهاجـرت شـده اند. 
کودکانـی کـه در برهـوت بی پناهـی بـه دام دزدان  و گروه های 
مافیایـی افتاده انـد و سـرانجام بـه افغانسـتان اخـراج شـده اند.

 سکینه امیری

امـا  آسـانیه؛  راه  کرده ایـم.  پیـدا  کار  »برای تـان 
مـا را لـوچ و لـق کـرده، لـت کردنـد.« بریـده ای از 
صحبت هـای کسـی اسـت کـه تـا هنـوز بـا لکنت 
زبـان کودکـی اش آن را ادا می کنـد. او، باشـنده ی 
ولسـوالی گـذره ای والیـت هرات اسـت. سـه هفته 
پیـش با اجـازه ی خانـواده و تشـویق قاچاقبر برای 
کار همـراه بـا یکـی  از هم بازی هایش راهـی ایران 
شـدند. او می گویـد کـه چهـار میلیـون تومـان بـه 
قاچاقبـر داده انـد تا از مرز  نیمروز آنـان را به ایران 
برسـاند. »قاچاقبـر گفته بود که مرز آسـان اسـت؛ 
امـا زمانـی کـه از مـرز گذشـیتم مـا را بـه دسـت 
بلوچ هـا و دزدای پاکسـتان دادنـد. بـا کیبـل مـا را 
لـت کردنـد و گفتنـد کـه اگـر پـول ندهیـم مـا را 
زندانـی می کننـد و بـرده می گیرنـد. نفـر صدهزار 

تومـان از مـا گرفتنـد. لـوچ و لـق کردند.«
ادامـه می دهـد کـه بعد از ایـن اخـاذی، قاچاقبران 
ایـن بـار آنـان را بـه دسـت دزدان مـرزی ایـران 
می دهنـد. »بعـد از آن مـا را بـه جنـگل بردنـد  و 
از آن جـا قاچاقبـر دیگـری مـا را به گیـر بلوچ های 
ایـران داد. اونـا مـا را لوچ)برهنـه( کردنـد. هـر چه 

بـه قاچاقبـر زنـگ زدیـم، بـه داد ما نرسـید.«
ایـن کـودک ادامـه می دهـد کـه چهار شـب و روز 
همین گونـه و بـا گرسـنگی و تشـنگی بـه پایـان 
رسـید و در آخـر نیز قاچاقبران آنـان را در نزدیکی 
پاسـگاه پولیـس  یـزد رهـا کردنـد و از جمـع ۶9 
نفـری این کـودکان، تنها چهـار نفر موفـق به فرار 
می شـوند و متباقـی به دسـت پولیس مـرزی ایران 
می افتنـد و پولیـس ایـران نیـز  بـه آزار و اذیـت 
آنـان دسـت می زنـد. »در پاسـگاه، پولیس هـا مـا 
را لـت می کردنـد و می گفتنـد کـه پـول نداریـن 
چـرا آمدین؟ بـه خانواده هاتان زنـگ بزنید و کارت 
بـه کارت پـول بخواهیـد. از یـزد تـا بـه نیمـروز 
پولیس هـای ایـران از مـا 2۸۰ هـزار تومـان دیگـر 

» گرفتند.
گل سرخ و سفید

تمـام   وجـود  بـا  کـه  می گویـد  دیگـر  کـودک 
سـختی ها سـه بـار فروختـه شـده؛ امـا  در نهایـت 
هـم بـه مقصـد نرسـیده اسـت. »مـا بـه سـه نفـر 
فروختـه شـدیم و بعـد از ایـن  کـه بـه سـه نفـر 
فروختـه شـدیم، بـاز مـا را گرفتند.  بچه ها خسـته 
شـده بودنـد و کفـش هم نداشـتن و سـخت بود تا 
پیـاده راه بـرون. پولیـس ایـران حتا بـه بچه ها نان 

و آب نمـی داد. خـاری زیـادی کشـیدیم.«
سـارا بـا پانزده سـال سـن، یکـی از ده ها شـهروند 
افغانسـتان اسـت کـه بـه منظـور یافتـن زندگـی 
خـوب و فـرار از جنـگ بـا خانـواده  راهـی ایـران 
مقصـد  بـه  خانـواده اش  و  او  امـا  شـده  بودنـد؛ 
خـود نمی رسـند و دوبـاره بـه افغانسـتان اخـراج 
کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  سـارا،  می شـوند. 
می گویـد: »بـه خاطـر کارگـری بـه ایـران رفتـه 
بودیـم و بـه مـدت 1۰ تـا 15 روز در راه بودیـم 
و تـا کرمـان رسـیدیم، آن قـدر راه مشـکل اسـت 

کـه توبـه!«
او توضیـح می دهـد کـه قاچاقبـران بـه خانـواده ی 
او گفتـه بودنـد کـه در ایـران کار زیـاد اسـت. این 
قاچاقبـر از خانـواده ی او می خواهد تا خانه   ی شـان 
را کـه تمام سـرمایه ی آن هـا بود را بابـت هزینه ی 

قاچاقبـری بـه او بفروشـند و به همیـن بهانه دار و 
نـدار خانـواده ی او را  می بلعـد و آنـان را تحویـل 
پولیـس مـرزی ایـران می دهـد. سـارا، می گویـد: 
اسـت،  کار  کـه  می گوینـد  دروغ  »قاچاقبـران 
آن هـا فقـط بـه دنبـال ایـن اسـتند کـه پول مـا را 
از چنگ مـان در بیاورنـد و هدف شـان فقـط پـول 
گرفتـن اسـت و اصـال برای شـان مهـم نیسـت که 
زن و بچـه ی مـردم بـا چـه سـختی هایی در راه به 
امیـد رسـیدن بـه کار و بـار دشـواری ها را تحمـل 
و  می خورنـد  فریـب  هـم  آخـرش  و  می کننـد 
مجبوریـم با دسـت خالی به افغانسـتان برگردیم.« 
می گویـد:  نیـز  اسـت،  بلـخ  از  کـه  او  همسـفر 
»قاچاقبـران گل سـرخ و سـفید نشـان می دهنـد 

و مـا بـازی آن هـا را خوردیـم.«
در سـال های اخیـر بنابر گفته ی مسـؤوالن، میزان 
قاچـاق و اعـزام کودکان به خارج از کشـور افزایش 
یافتـه اسـت. هـرات در غرب افغانسـتان طی سـال 
روان، میزبـان 1122 کـودک رد مـرز شـده بـوده  
اسـت. در میـان ایـن شـمار، کودکانی نیز هسـتند 
مهاجـرت  راهـی  تقلبـی  خانواده هـای  بـا  کـه 
بی پناهـی  برهـوت  در  کـه  کودکانـی  شـده اند. 
بـه دام دزدان  و گروه هـای مافیایـی افتاده انـد و 

سـرانجام بـه افغانسـتان اخـراج شـده اند.
کـودکان دیپورتی، کـودکان قاچاق شـده ی  

قانونی انـد 
بنابـر گفته ی مسـؤوالن، حتا پولیـس و نیروی های 
نظامـی کشـورهای میزبـان نیز بـه آزار و اذیت این 
به عنـوان طعمـه  آنـان  از  و  کـودکان می پردازنـد 
بـرای گیـر آوردن بستگان شـان اسـتفاده می کنند. 
در  اطفـال  سـکرتریت  رییـس  اخالقـی،  نجیـب  
وزارت کار و امـور اجتماعـی افغانسـتان می گویـد: 
»طبـق معلومـات مـا، کشـورهای میزبـان کودکان 
را زندانـی می کننـد تـا بـه ایـن ترتیـب اقـوام و 

خانواده هـای آنـان را نیـز گیـر بیاورنـد.«
نجیـب اخالقـی اضافـه می کنـد کـه یک شـمار از 
ایـن کـودکان بـه گونـه ی قانونـی بـه کشـورهای 
و می افزایـد  و می شـوند  قاچـاق شـده  مختلـف  
کـه کـودکان نیـروی ارزان کار اسـتند و بـه نفـع 
قاچاقبـران اسـت. آقـای اخالقی، توضیـح می دهد 
کـه شـماری از خانواده هـا کودکان شـان را بـرای 
کار و یـا هـم بـرای بهتـر شـدن زندگی شـان،  بـه  
منظـور  بـه  قاچاقبـران  می فروشـند.  قاچاقبـران 
رسـاندن ایـن کـودکان بـه مقصـد، قانـون را دور 
تقلبـی  خانواده هـای  کـودکان  بـرای  و  می زننـد 
پیـدا می کننـد و بـا پاسـپورت،کودکان را قاچـاق 

می کننـد. طبـق معلومات ارایه شـده ی سـکرتریت 
اطفـال وزارت کار و امـور اجتماعی، مقصد بیشـتر 
عربـی  کشـورهای  شـده،  قاچـاق  کـودکان  ایـن 
اسـت. کـودکان در ایـن کشـورها به دست فروشـی 
و کارهـای خیابـان، بـه ویـژه کارهـای غیـر قانونی  
جـاری  سـال  در  اکنـون  هـم  می شـوند.  وادار 
خورشـیدی  ۳5 کـودک از کشـورهای عربـی بـه 
ویـژه از عربسـتان بـه افغانسـتان رد مـرز شـده اند 
کـه در میـان ایـن تعـداد، 7 کـودک دختـر نیـز 

است. شـامل 
رییـس سـکرتریت بخـش کـودکان  وزارت کار و 
امـور اجتماعـی توضیـح می دهـد کـه شـمار زیـاد 
ایـن کـودکان قاچـاق شـده اند و  قبـل از دیپـورت 
ایـن کودکان کارگـران روی جاده  بودنـد. ماموران 
دسـتگیر  را  کـودکان  ایـن  کشـورها،  نظامـی 
می کننـد و تـا زمانـی آنـان را نگـه  می دارنـد کـه 
آدرس خانواده های شـان را بدهنـد و یـا ایـن کـه 
خانواده هـا یـا اقـوام آنـان پیـدا شـوند. کـودکان 
قاچـاق شـده ای کـه خانـواده ای ندارنـد و عـده ای 
کـه دارنـد نیـز سـراغ آنـان را نمی گیرنـد. بـه این 
ترتیـب سـرانجام در بی پناهـی اخـراج می شـوند. 
زون  چهـار  در  اجتماعـی  امـور  و  کار  وزارت   
کشـور، درسـال های 1۳92 و 1۳9۳مراکـزی برای  
قاچـاق  و  شـده  اختطـاف  کـودکان  از  نگـه داری 
شـده، ایجـاد کـرده اسـت. بـه گفته ی مسـؤوالن، 
بنا بـر قطـع کمک هـای موسسـات حمایت کننده؛ 
از  کـه  دارد  فعالیـت  کابـل  در  مرکـز  یـک  تنهـا 
کـودکان قاچـاق شـده ای که دوبـاره به افغانسـتان 

می کنـد.  نگـه داری  می شـود،  بازگردانـده 
نجیـب اخالقـی، رییـس سـکرتریت بخـش اطفال 
می گویـد: »هـر زمانـی که کـودکان به افغانسـتان 
مرکـز  بـه  را  آنـان  مجبوریـم  می شـوند،  اخـراج 
نگـه داری از اطفـال قاچـاق شـده در کابـل منتقل 
کنیـم. در سـال 1۳9۳، 2۰ دختـر  ۸۰ پسـر، در 
سـال94، سـه دختـر و ۳2 پسـر، در سـال 95، 
یـک   ،9۶ سـال  در  دختـر،  یـک  و  پسـر  هشـت 
دختـر و 17 پسـر، در سـال 97، چهـار دختـر و 
1۸ پسـر از کشـورهای عربـی و ایـران و پاکسـتان 
بـه افغانسـتان بـاز گردانده شـده اند. ایـن کودکان 
تـا زمانـی در کابـل نگه داری می شـوند کـه والیات 

شـوند.  پیـدا  خانواده های شـان  و 
کودکان قاچاق شـده؛ آزار جنسـی را تجربه 

می کنند
 بـا ایـن حـال ریاسـت کمیسـیون مسـتقل حقوق 
موضـوع  ایـن  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  هـرات،  بشـر 
می گویـد کـه به طـور اوسـط روزانـه 15۰ کودک 

از ایـران بـه افغانسـتان رد مـرز می شـود. 
رییـس  رحیمـی،  عبدالقـادر  گفتـه ی  بنابـر 
کـودکان  ایـن  هـرات،  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
از ۸ تـا بـه 25 سـال سـن دارنـد کـه اکثـرا بـا 
رضایـت خانواده هـا بـه منظـور کار بـه ایـران و یـا 
سـایر کشـورها  فرسـتاده می شـوند؛ اما در جریان 
مهاجـرت انـواع آزار و اذیـت را تجربـه می کننـد و 

تاکیـد می کنـد کـه قاچاقبـران، بیشـتر خانواده ها 
بهانه هـای  بـه  را  اطفال شـان  و  کـرده  اغفـال  را 
مختلـف، قاچـاق می کنند. به گفته  آقـای رحیمی، 
ایـن کودکان ممکن اسـت حتـا مـورد آزار و اذیت 
جنسـی در مسـیر راه قرار بگیرند. در سـفر پرخطر 
مهاجـرت، کـودکان  بـا اشـکال مختلـف خشـونت 
مواجـه می شـوند. بـا آن کـه به مـا هیچ شـکایتی 
مبنـی بـر آزار جنسـی کـودکان نرسـیده و ما حق 
ارجـای کـودکان بـه طـب عدلـی را نداریـم؛ امـا 
نگران اسـتیم کـه ممکن این کودکان آزار جنسـی 
را نیـز تجربـه کـرده باشـند و از تـرس یا شـرم به 
هیـچ نهـادی شـکایت نمی کننـد و در چنین وضع 

مـا هیـچ کای بـرای ایـن کـودکان نمی توانیـم. 
سـاحوی  کمیسـیون  مسـؤول  ایـن  گفتـه ی  بـه 
حقـوق بشـر، قاچـاق انسـان کـه امـروزه بـه یـک 
تجـارت غیرقانونـی و بـه منبـع پُردرآمـد تبدیـل 
شـده، شـکل جدیـد بـرده  داری در عصـر حاضـر 
اسـت. آقـای رحیمـی از خانواده هـا تقاضـا می کند 
قاچاقبـران  از چنـگ  بـرای نجـات کـودکان  کـه 
انسـان، در هـر حالـت محتـاط باشـند و بـه حرف 

آنـان بـاور نکننـد.
حکومـت افغانسـتان مبـارزه بـا قاچاق انسـان را از 
سـال 1۳9۰ شـروع کـرد و در کد جـزا جرم نگاری 
جـزا  کـد   51۰ مـاده ی  سـوم،  فصـل  در  شـد. 
آمـده اسـت: »قاچـاق انسـان: اسـتخدام یـا تحـت 
تسـلط قـرار دادن انتقـال، حمـل و نقـل، نگه داری 
بـا  بهره کشـی  منظـور  بـه  شـخص  دریافـت  یـا 
اسـتفاده از شـیوه های تهدیـد یـا اسـتفاده از زور 
یـا سـایر اشـکال اجبـار، اختطـاف، حیلـه و فریب، 
سوءاسـتفاده از نفـوذ و یـا پرداخـت و دریافت پول 

جهـت کسـب رضایـت قاچـاق انسـان  اسـت.«
 همچنیـن در مـاده ی 51 آمـده اسـت: »شـخصی 
کـه مرتکـب جـرم قاچـاق انسـان شـود بـه حبس 
طویـل تـا ده سـال محکوم می شـود.« بـا این حال 
آن چـه امـروز در افغانسـتان بیـش از بیـش دولت 
و مـردم را نگـران سـاخته اسـت، روند رو به رشـد 
قاچـاق کـودکان توسـط باندهـای سـازمان یافته و 
تبهـکاری اسـت. کـودکان قربانـی اصلـی فعالیـت 
و  اسـتند  افغانسـتان  در  انسـان  قاچاقبـران  ایـن 
و  گروه هـا  ایـن  فعالیـت  از  پیش گیـری  عـدم 
باندهـا، سـبب خواهـد شـد کـه هـر روز بـه آمـار 
اختطـاف کـودکان اضافه شـود و نگرانـی مردم هم 
جدی تـر شـود. تاکنـون دیده می شـود کـه قوانین 
قضایـی ای کـه بـرای مبـارزه بـا قاچـاق انسـان در 
افغانسـتان اعمـال شـده اسـت، نتوانسـته جلـوی 

فعالیـت قاچاقبـران انسـان را در کشـور بگیـرد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن بـاره روزنامـه ی 
صبـح کابل تالش داشـت تـا دیـدگاه وزارت داخله 
را مبنـی بـر فعالیـت گروه هـای قاچـاق انسـان در 
بـا تماس هـای  امـا  باشـد؛  سـطح کشـور داشـته 
مکـرر موفـق نشـدیم تـا در پیونـد به ایـن گزارش 
گفته هـای مسـؤولین وزارت داخلـه را نیـز انعکاس 

. هیم د

قاچاق کودکان به آن سوی مرزها
خطر ی بیخ گوش خانواده ها
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فرهنـگ تمـام دارایـی انسـان و جامعـه اسـت 
از یک سـوی »خـود« را در آن می یابـد و  کـه 
هویـت می گیـرد و از سـوی دیگـر، مـرز میـان 
»خـود« و »دیگـری« را بـاز می شناسـد. بـا این 
نـگاه، می تـوان »فرهنـگ« را مرز میـان بودن و 
نبـودن دانسـت؛ »بودن« تا آن جا کـه »خود« را 
بـه اثبات رسـانده و آشـکار می کنـد و »نبودن« 
از آن جـا کـه »دیگری« را می بیند و به رسـمیت 
می شناسـد. »بـودن و نبودنـی« کـه ریشـه در 
درازنـای هویـت انسـان در تاریـخ و در ژرفـای 
هسـتی الیه الیـه ی او دارد. جان مایـه ی فرهنگ 
در همیـن نکته نهفته اسـت کـه »خود« را بیاب 
و »دیگـری« را پـاس دار. به بیان دیگر، زیسـِت 
فرهنگـی انسـان با درک درسـت ایـن بن مایه و 
نـگاه بـه آن آغـاز می شـود و »انسـان فرهنگی« 
انسـان  تولـد  می نهـد.  تاریـخ  سـپهر  در  پـای 
برجسـته  او  در  را  مهـم  ویژگـی  دو  فرهنگـی 
می سـازد: نخسـت، اندیشـه ورزی کـه الزمـه ی 
دیگـر،  و  اسـت  »دیگـری«  و  »خـود«  یافتـن 
تسـاهل و بردبـاری کـه الزمـه ی زیسـت سـالم 
بـا »دیگری« اسـت. پیونـد با فرهنگ و داشـتِن 
زیسـِت فرهنگی، مسـتلزم درک فرهنـگ و باور 
بـه امـکاِن آن بـرای آدمـی اسـت. از همیـن  رو 
اسـت کـه پدیـدار فرهنگ، بسـیار دشـواریاب و 
دیرپیونـد اسـت. ایـن درک، لحظـه ای در تاریخ 
انسـان رخ داده و او را همچـون حیوانـی کـه به 
زندگـی  آن  بنیـان  بـر  و  می اندیشـد  فرهنـگ 
می دهـد،  رنـگ  را  خـود  اجتماعـی  و  فـردی 
بـه درون دایـره ی زندگـی پرتـاب کـرده اسـت؛ 
نـدارد و در هـر لحظـه و  پایـان  تاریخـی کـه 
هرجـا می توانـد بـه آغـاز خـود و حتـا پیـش از 

آغـاز خـود بازگـردد و بـر انسـان و جامعـه ای 
همـان رود کـه بر انسـان پیشـافرهنگی )انسـان 

می رفـت.  طبیعـی( 
از سـوی دیگـر، فرهنـگ از آن  رو کـه امـری در 
پیونـد بـا واقعیـت بـوده و بـا تجلیـات گوناگوِن 
درونـِی انسـان ارتبـاط پیـدا می کنـد، سـیال و 
تاریخی اسـت. این سـیالیت، مسـتلزِم سـیالیت 
در درک و تحقـق آن نیـز اسـت. بـه بیـان دیگر 
این گونـه نیسـت کـه همـه عناصـر برسـازنده ی 
فرهنـگ بـه گونـه ای فراتاریخـی عمـل کـرده 
سـپهرهای  در  انسـان ها  همـه  بـر  را  خـود  و 

و  جغرافیایـی  اجتماعـی،  تاریخـی،  گوناگـون 
دینـی تحمیـل کنـد. با درک درسـت ایـن نکته 
بایـد گفـت کـه فرهنـگ از بُـن امـری تحمیلی 
نبـوده و بـه دریافـت و خواسـت آدمیـان گـره 
خـورده اسـت. از همیـن  رو اسـت کـه انسـان 
فرهنگـی پیوسـته در صـدد »یافتـِن خـود« و 
»برسـازی پیونـدی انسـانی« بـا دیگـری اسـت. 
ایـن یافتـن و برسـاختِن مـدام، روح فرهنـگ را 
در جامعـه زنـده نگه مـی دارد. ناگفته پیداسـت 
کـه پیدایـی و پایایـی »روح فرهنـگ« در هـر 
جامعـه، کـه همـان »یافتـِن پیوسـته ی خـود« 

و »برسـازی پیونـد انسـانِی مـدام« بـا دیگـری 
اسـت، جـز از راه بازسـازی و نوسـازی مفاهیـم، 
گزاره هـا و باورهایی که سـاحت اندیشـه و ذهن 
انسـانی را شـکل داده انـد و بـر همه دیگـر ابعاد 
وجـودی او سـریان یافته انـد، ناممکـن اسـت. 

 ایـن درهم آمیختگـی »فرهنـگ« و »اندیشـه« 
سـاختمان ترکیبـی اصیلـی را شـکل می دهـد 
که آشـکارگی همزمـان هر دو در سـپهر بیرونی 
و  خیـر  حقیقـت،  هـم آوای  تجلـی  می توانـد 
زیبایـی در اندیشـه ی فلسـفی را به یـاد آورد. از 
سـوی  دیگر از هم گسـیختگی آن دو به »آشوب 
فرهنگـی« می انجامـد. آشـوب فرهنگـی نمودار 
اندیشـه ورزی  کـه  اسـت  جامعـه  در  وضعیتـی 
قـرار  انسـانی  پیوندهـای  و  مبنـای شـناخت ها 
نمی گیـرد. »نیندیشـیدن«، از یـک سـو، بنیـاد 
فرهنـگ را کـه »یافتـِن خـود و دیگری« اسـت، 
ویـران می کنـد و از سـوی  دیگـر بـا هـدف قرار 
دادن »سـیالیت« کـه الزمـه ی پیونـد فرهنـگ 
در  را  پیش گفتـه  »یافتـِن«  اسـت،  واقعیـت  و 
نقطـه ای از »زمـان« منجمـد کرده و بـه پیدایی 

»ایدیولـوژی« مـدد می رسـاند.
ایدیولوژی همان بسـته های از پیش طراحی شـده 
شـبیه اندیشـه اسـت کـه فاقـد عنصـر بنیانـی 
آن یعنـی سـیالیت اسـت. از همیـن  رو اسـت 
میـان  سـخت  خط کشـی های  زودی  بـه  کـه 
افـراد، نهادهـا، دسـته ها و گروه هـای اجتماعـی 
را  دیگـری«  بـا  سـالم  »زیسـت  و  می کشـد 
فرهنگـی«  »انسـان  مهـم  و  نشـانه ی دوم  کـه 
اسـت، بـه مسـلخ کشـیده و قربانـی می کنـد. 
در وضعیتـی کـه از آن بـه »آشـوب فرهنگـی« 
یـاد شـد، آهسـته آهسـته »بی فرهنگـی« خـود 
را همچـون یـک فرهنـگ بـه جامعـه می نمایاند 
و تمام قـد در برابـِر فرهنـگ حقیقـی ایسـتاده 
و از راه »گسـترش نادانـی« بـه بازتولیـد خـود 
جـان  شـیره ی  نادانـی،  سـیطره ی  می پـردازد. 
از  را  جامعـه  و  انسـان  و  می کشـد  را  فرهنـگ 
مغـز تهـی سـاخته و بدین  سـان او را تا مرزهای 

»انسـان طبیعـی« بـه قهقـرا می بـرد.

آشوب فرهنگی و فراخنای نادانی 

شهرداری مسؤولیت دارد شهروندان نه! 
 صبور بیات

توجـه  عـدم  و  بی کفایتـی  از  مانـدن  ویدیـو  و  عکـس 
شـهرداری کابـل در نظافـت شـهر کابـل، سـوژه ای اسـت 
کـه کهنگی نـدارد. چنـد روز پیش دختـری دیدیم ویدیو 
مانـده بـود کـه چند بوتـل خالـی آب معدنی روی سـرک 
افتاده انـد. چنـد قـدم آن طرفتر امـا سـطل زباله دانی بود. 
دختـر کـه فعـال مدنـی اسـت در فیس بـوک بـا ویدیویی 
فریـاد مـی زد کـه شـهرداری کابـل احسـاس مسـؤولیت 
»سـالم  می گویـد:  فیس بوکـی  ویدیـوی  در  نمی کنـد. 
همشـریان! اینجـا)...( اسـت. همان طـوری کـه می بینیـد 
نـگاه  ویدیـو  بـه  ماسـت.«  فرهنـگ  از  گوشـه ای  ایـن 
می کنـم. بـه این  که ارسـال کننـده ی فیلم، سـوژه را پیدا 
کـرده، احتمـاال یکـی دو بـار فیلم گرفتـه، بعد بـه انترنت 
وصـل شـده، برای شـبکه ی فیس بـوک الیف رفتـه چقدر 
التمـاس می کنـد که ویدیوی او را اشـتراک گـذاری کنند. 
بعـد می گویـد: »مـن تـا زنـده اسـتم مبـارزه می کنـم.« 

ایـن دختـر مبـارز فعـال مدنـی، بعـد احسـاس کـرده که 
چـه مشـت محکمـی بر دهـان مسـؤوالن شـهری زده که 
در نظافـت شـهر کوتاهـی کرده انـد، سیسـتم آموزشـی را 
زیـر سـوال برده کـه شـهروندان را به خوبـی تربیت نکرده 
و همین طـور بی فرهنگـی عـده ای را افشـا کرده اسـت. در 
حالـی کـه اگـر واقعـا دلـش می سـوخت، در پـی شـهرت 
نام کشـی  اصطـالح  بـه  فالـوور  کـردن  پیـدا  و  طلبـی 
نمی بـود، می توانسـت خـم شـود و آن کاغذهـا را بـردارد 
و بینـدازد در سـطل زبالـه خیـر و خـال؛ امـا چـرا این کار 
را می کنیـم؟ چـه لذتـی در ایـن فالکت بـار نشـان دادن 
اوضـاع وجـود دارد کـه بایـد آن را مستندسـازی کنیـم 
فریـاد رس  فیس بـوک  بفرسـتیم؟  فیس بـوک  بـرای  و 
بشـریت اسـت؟ قـرار اسـت معجـزه کنـد؟ تیـم بفرسـتد 
از زبالـه پـاک کنـد؟ گـروه امـداد  و خیابان هـای مـا را 
جلـو  گرفتـه ی  بـرف  درخت هـای  زمسـتان  و  بفرسـتد 
بدبخت پنـداری،  خـود  ایـن  در  بتکانـد؟  را  مـا  خانـه ی 

سـیاه نشـان داده همـه چیـز، سـلب مسـؤولیت فـردی و 
مسـابقه ی ملـی بـرای بازتـاب بدی هـا و شسـتن رخـت 
چرک هـا در کوچـه، چـه مـدال لذتـی نهفتـه اسـت کـه 
از آن دسـت برنمی داریـم؟ واقعـا ایـن شـهروندان مخـوف 
بی مسـؤولیت کـه ایـن کارهای بـد را انجـام می دهند کجا 
دارنـد زندگـی می کننـد کـه مـا آن هـا را نمی شناسـیم؟ 
یـک عـده ی کـم هسـتند کـه همـه جـا نفـوذ دارنـد؟ در 
بـازار اقتصـادی احتـکار می کننـد، در حکومـت اختالس، 
در خیابان هـا قانون شـکنی، در مکتـب و دانشـگاه تقلـب، 
ترافیـک  قانـون  بـه  توجـه  بـدون  شـهر  جاده هـای  در 
رانندگـی و... این هـا چـه کسـانی اسـتند؟ جاسـوس های 
پاکسـتان و ایـران یـا خـود مـا؟ چکـر کوتاهـی بـه قرغـه 
و پغمـان داشـتم. چنـد دقیقـه ای کنـار بند رفتـم و بیزار 
شـدم. در پغمـان عیـن قصـه. کثافت هایـی کـه در چنـد 
وجبـی بنـد قرغـه بودنـد مجموعـه ای از کثافت و آشـغال 
ریختـه بودنـد. پوشـک کهنـه ی بچـه، بوتـل آب مصـرف 
شـده، تاپالـه اسـب هایی کـه بـرای سـواری دادن آن جـا 
کرایـه داده می شـوند، قطی هـای سـگریت، پوسـت تربُـز، 
گیالس شیشـه ای شکسـته، چای کیسـه ای مصرف شـده 
و ... فکـر کـردم اگـر همیـن اآلن دوربیـن تلویزیـون بیاید 
و بـا همیـن جمعیتـی کـه کنـاِر بنـد ایسـتاده اند حـرف 
بزنـد، آن هـا یک دل سـیر در مـورد بی کفایتی مسـؤوالن 
و ناکارآمـدی آن هـا در مدیریت کشـور حـرف می زنند. در 
مـورد ایـن  که چقـدر خارجـی گل و مـاه اسـتند و چقدر 
همیـن دوبـی و ایران کـه نزدیکی ما قـرار دار، آباد و تمیز 
و زیبـا شـده اسـت؛ امـا هیچ کـس حتـا آن هایـی کـه این 
زباله هـا را ریخته انـد، حاضـر نیسـتند نقـش خودشـان را 
بپذیرنـد. واقعـا شـب که مـا خواب اسـتیم، شـهردار کابل 
و رییس جمهـور، وزیـر و وکیـل، موتـر موتر زبالـه می برند 

و می ریزنـد در کنـار بنـد قرغـه و تپه هـای پغمـان؟
گاهـی احسـاس می کنـم بخشـی از ایـن رفتـار نتیجـه ی 

کاری اسـت کـه چهاردهـه  خـود حاکمیت انجـام داد. هر 
وقـت هـر مشـکلی پیـش آمـد گفـت تقصیـر چهـار دهه 
جنـگ و حکومت هـا اسـت، تقصیـر ایـران اسـت، تقصیـر 
پاکسـتان اسـت، تقصیـر ... تقصیـر همـه اسـت جـز مـن! 
خـود  از  را  مسـؤولیت ناپذیری  ایـن  از  بخشـی  شـاید 
ناتوانـی  نمی توانـد  هیچ کـس  گرفته ایـم.  یـاد  مسـؤوالن 
و ناکارآمـدی بسـیاری از مدیـران را انـکار کنـد. مـن هم 
سیاسـی  و  اقتصـادی  حوزه هـای  در  کـه  می کنـم  درک 
گاهـی  بوده انـد.  ناتـوان   .... و  آموزشـی  و  اجتماعـی  و 
فاجعه بـار حتـا؛ امـا ایـن دلیل نمی شـود کـه ما مـدام در 
دام تبـاه نشـان دادن همـه چیـز بیفتیـم و در ترویـج این 

نـگاه فالکت بـار از هـم سـبقت بگیریـم.
بوده ایـم  بدشـانس  چقـدر  کـه  فهمیدیـم  حـال  مثـال 
سرنوشـت  چـه  آمده ایـم؛  دنیـا  بـه  افغانسـتان  در  کـه 
تلخـی داشـته ایم کـه بـه جـای سـوئیس در افغانسـتان 
بـزرگ شـده ایم؛ تـا چـه انـدازه نگون بختیـم کـه چنیـن 
مسـؤوالنی داریـم. چه وضع بـدی داریم که با شـهروندان 
مسؤولیت نشـناس زندگـی می کنیـم که کاغذهـا را داخل 
 ... و  می کننـد  رانندگـی  بـد  نمی ریزنـد،  زبالـه  سـطل 
نتیجـه؟ باید چـه کار کنیم؟ بعد از کشـف ایـن موضوعات 
چـه؟ نقطـه ی توقـف و پایـان خطـی وجـود دارد و بـر 
می گردیـم بـه نقطـه ی نخسـت و همـه چیـز را درسـت 
و اصولـی انجـام می دهیـم و کشـور آبـاد می شـود؟ ادامـه 
دادن ایـن رفتـار یعنـی افتـادن به چاهـی که انتهـا ندارد. 
فقـط فرورفتـن و نالـه کـردن و تبـاه شـدن عمـر بی هیچ 
داشـته  شـجاعت  مطلـق.  تلخ کامـی  بـا  و  دسـت آوردی 
باشـیم و روبـه روی آیینه بایسـتیم و کمی نقـش خودمان 
را در ایـن تباهـی کشـف کنیـم. همه ی مان؛ هـم ما مردم 
عـادِی پـاک و پاکیـزه و هـم مسـؤوالن ناالیـق! اگـر برای 
ایـن کشـور کاری نمی کنیـم، حداقـل دسـت از ایـن ذکر 

مصیبـت ملـی برداریـم؛ همین!

 سید محمد تقی حسینی 

فرهنگـی،  زیسـِت  داشـتِن  و  فرهنـگ  بـا  پیونـد 
بـرای  امـکاِن آن  بـه  بـاور  مسـتلزم درک فرهنـگ و 
آدمـی اسـت. از همیـن  رو اسـت که پدیـدار فرهنگ، 
درک،  ایـن  اسـت.  دیرپیونـد  و  دشـواریاب  بسـیار 
لحظـه ای در تاریـخ انسـان رخ داده و او را همچـون 
حیوانـی کـه بـه فرهنـگ می اندیشـد و بـر بنیـان آن 
زندگـی فـردی و اجتماعـی خـود را رنـگ می دهـد، بـه 

کـرده اسـت؛  پرتـاب  درون دایـره ی زندگـی 

چه عواملی بر
تحصیل نوجوانان تاثیر می گذارد؟

نوجوانـی دوران گـذار از مرحلـه ی کودکی به 
بزرگ سـالی اسـت و مانند همـه ی دوران های 
گـذار، با مشـکالت و تعارض هـا و بحران هایی 
همـراه اسـت. یکی از مسـایل مهـم مربوط به 
دوران نوجوانـی تحصیـل نوجوانـان می باشـد. 
عواملـی وجـود دارنـد کـه بـر تحصیـل نوجوانـان تاثیـر دارنـد. 
شـناخت ایـن عوامـل می توانـد بـرای والدیـن مفیـد باشـد. ایـن 

عوامـل در زیـر توضیـح داده می شـوند.
1.مکتب

مکتـب از عوامل بسـیار مهم در تکوین شـخصیت نوجوانان اسـت 
و بعـد از خانـواده، مهمتریـن نقـش را در فراینـد اجتماعی شـدن 
ایفـا می کنـد. حضـور در مکتـب موجـب می شـود تـا آنـان، هـم 
از حالـت خودمحـوری کودکانـه رهـا شـوند و هـم تا حـدودی از 
قیـد و بنـد و محدودیت هـای خانوادگـی آزاد باشـند. همچنیـن 
تمـاس بـا معلمـان و هم سـاالن، شـرکت در فعالیت هـای گروهی 
و آشـنایی بـا درس هـای مختلـف، بـه آن هـا فرصـت می دهـد تـا 
دیدگاه هـای متفـاوت بـه زندگـی را بیاموزنـد و ضمـن آشـنایی 
بیشـتر بـا جامعـه، بین دنیای تحصیـل و زندگی واقعـی پل بزنند. 
اگـر چـه امروزه مطرح می شـود که هـدف تعلیم و تربیـت، تأمین 
سـالمت جسـمانی، روانـی و اجتماعـی دانش آموزان اسـت و همه 
سـاله نیـز میـزان قابـل توجهی از بودجه ی کشـور صـرف آموزش 
و پـرورش و تأسـیس مـدارس می شـود؛ امـا بـه سـالمت روانـی 
نوجوانـان و جوانـان کمتـر توجـه شـده اسـت و مکاتـب سـهم 
قابـل توجهـی از بـروز مشـکالت رفتـاری را بـه خـود اختصـاص 
می دهنـد. مکاتـب بیشـتر وقـت خـود را صـرف ایجـاد آمادگـی 
می کننـد،  تحصیلـی  عالـی  مـدارج  کسـب  بـرای  نوجوانـان  در 
در حالـی کـه بسـیاری از دانش آمـوزان بـدون ایـن کـه فرصـت 
تحصیـالت عالـی را پیـدا کننـد، مسـتقیما وارد زندگی می شـوند 
و از آن جـا کـه آمادگـی کافـی در ایـن زمینـه ندارنـد، احسـاس 
شکسـت و درماندگـی می کننـد. ایـن امر ضمن آسـیب رسـاندن 
بـه بهداشـت و سـالمت روانـی، سـبب بـروز مشـکالت رفتـاری و 
بزهکاری در آن ها می شـود. از مسـایل شـایع نوجوانان در مکتب، 
مکتب گریـزی و ضعـف تحصیلـی اسـت و آنچه مهم اسـت عبارت 

از: است 
1 . عالقه ی نوجوانان به پیشرفت

2. تصـور نوجـوان از مکتـب بـه صـورت واحـدی سـازمان یافته و 
هدف دار

۳. انجام منظم تکالیف منزل و نمره گذاری آن ها
4. میـزان وقتـی کـه معلـم بـرای تدریـس و نـه حفـظ نظـم و 

می کنـد. صـرف  انضبـاط 
5. ساختار مناسب کالس

۶. دادن بازخورد به عملکرد مناسب
2. عوامل شخصی

عـالوه بـر عوامـل کیفی و کمـی در مکتـب، ویژگی های شـخصی 
خـود نوجوانـان عامل دیگری اسـت کـه بر تحصیل و پیشـرفتش 
تأثیـر می گـذارد. در ایـن بـاره بایـد گفـت کـه بیـش از نیمـی از 
دانش آمـوزان نوجـوان ناموفـق، عامـل اصلـی شکسـت تحصیلـی 
خـود را سـهل انگاری شـخصی و نداشـتن عالقـه بـه درس عنوان 
می کننـد. شکسـت تحصیلـی در ایـن نوجوانـان سـبب می شـود 
تـا دیدگاهـی منفـی در آنـان نسـبت بـه تحصیـل ایجـاد شـود. 
بـا  مکتب گریـزی  کـه  کرده انـد  مشـخص  پژوهش هـا  از  برخـی 
تربیـت کمتـر رابطـه دارد و نوجوانـان مکتب گریز اگر چه بیشـتر 
از دیگـران اهـل معاشـرت اند؛ امـا افـرادی غیرقابـل اتـکا، فاقـد 
پشـتکار کافـی و عالیـق عاطفی انـد. غیبـت در سـاعت درسـی 
بـا رفتـار نوجـوان هماهنـگ اسـت. پسـران بیشـتر از دختـران 
از مکتـب غیبـت می کننـد و ایـن موضـوع بـه ویـژه در مناطـق 
روسـتایی و در پسـران بزرگتـری دیـده می شـود کـه به کارشـان 

در مـزارع نیاز اسـت.
3. دوستان

نگـرش منفـی نوجوانـان بـه تحصیـل، تحـت تأثیـر قابـل توجـه 
دوسـتان آن هـا قـرار می گیـرد. ایـن نگـرش منفـی نوجوانـان بـه 
تحصیـل می توانـد، تحـت تأثیـر نگـرش مثبـت دوسـتان آن هـا 
قـرار گیـرد و بهبـود یابـد. در مقابـل، نوجوانانـی کـه دوسـتان 
مکتب گریـز دارنـد نیـز از مکتـب می گریزنـد و یـا تـرک تحصیل 
ایجـاد  سـبب  دوسـتی  کـه  معتقدنـد  روان شناسـان  می کننـد. 
شـباهت در میـزان صـرف وقـت و مطالعـه ی درس هـا می شـود. 
نکتـه ی جالـب ایـن که مشـکالت رفتـاری دوسـتان نیز بـه مرور 
زمـان، بـه یک دیگـر شـبیه می شـوند و این امـر در مورد کسـانی 
کـه دوسـتی های پایـدار دارند بیشـتر صـدق می کنـد. صمیمیت 
در بیـن دوسـتان بـر پیشـرفت بیشـتر تحصیلـی مؤثـر اسـت. در 
داشـتند،  یک دیگـر  بـا  بهتـری  رابطـه ی  کـه  نوجوانانـی  واقـع، 
تجـارب خـود را مطلوبتـر می دانسـتند. برعکـس، نوجوانانی که از 
آغـاز سـال تحصیلـی نتوانسـته بودند با دیگـران ارتباط مناسـبی 

پیـدا کننـد، مشـکالت رفتـاری آشـکارتری را نشـان می دادنـد.

 مرضیه وفایی
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

محمـد عمـر داوودزی، رییـس دبیرخانـه ی شـورای 
عالـی صلـح و نماینـده ی رییـس جمهـور در امـور 
منطقـه ای بـرای اجماع صلح، از سـمتش کنـار رفت.
یـک منبـع، در شـورای عالـی صلـح، بـه روزنامـه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه آقـای داوودزی، از سـمت 
رسـمی  مکتـوب  کنـون  تـا  امـا  رفتـه؛  کنـار  خـود 

اسـتعفای او، بـه ایـن شـورا نرسـیده اسـت.
در همیـن حـال، منابعـی بـه روزنامـه ی صبـح کابـل 
می گوینـد کـه آقـای داوودزی، بـه عنـوان مسـؤول 
بـه رهبـری  تیـم دولت سـاز،  انتخاباتـی  کارزارهـای 

محمـد اشـرف غنی گماشـته شـده اسـت.
رییـس جمهـور غنـی، در مـاه قـوس سـال قبـل بـا 
به عنـوان  را  فرمانـی، محمـد عمـر داوودزی  صـدور 
رییـس دبیرخانـه ی شـورای عالـی صلـح و نماینده ی 
صلـح،  اجمـاع  بـرای  منطقـه ای  امـور  در  دولـت 

گماشـته بـود.
مخالفـان  از  یکـی  آن،  از  پیشـتر  داوودزی،  آقـای 
سرسـخت حکومـت وحـدت ملی بـود و قصد داشـت 
تـا به عنـوان نامـزد، در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

سـال 1۳9۸ شـرکت کنـد.

محمد عمر داوودزی، از ریاست دبیرخانه ی شورای 
عالی صلح استعفا داد

کشـورهای  کـه  می گویـد  اسـالمی،  حـزب  رهبـر 
خارجـی، رونـد صلـح افغانسـتان را به انحصـار خود 

آورده انـد. در 
یک شـنبه  روز  حکمت یـار،  گلب الدیـن 
)1۶سـرطان(، در یـک نشسـت خبری گفـت که در 
رونـد گفت وگوهـای صلـح، طـرف داخلـی تصمیـم 
گیرنـده ای وجـود نـدارد و کشـورهای خارجـی، این 

آورده انـد. در  خـود  انحصـار  در  را  رونـد 
رییـس  شـخص  و  افغانسـتان  »دولـت  افـزود:  او 
جمهـور غنـی، از جریـان و متـن گفت وگوها خبری 
ندارنـد؛ بـا احـزاب سیاسـی هـم هیـچ مشـوره ای 
نشـده و تنهـا کشـورهای خارجی تصمیـم گرفته اند 
کـه چه کسـی را بخواهند و اجندا روشـن نیسـت.«

آقـای حکمت یـار، می گویـد کـه نبایـد بـه توافـق 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان در آینـده ی نزدیـک 
بـا  صلـح  گفت وگوهـای  زیـرا  بـود؛  خوش بیـن 
بی نظمـی و فاقـد یـک طـرح روشـن بـرای پایـان 

جنـگ روبـه رو اسـت.
او عـالوه کـرد کـه هنوز هـم موانع زیادی بر سـر راه 

رسـیدن به یک توافـق وجود دارد.
رهبـر حـزب اسـالمی گفـت: »تنهـا دو راه وجـود 

اول  یابـد.  پایـان  افغانسـتان  در  جنـگ  کـه  دارد 
شـود؛  آغـاز  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  بایـد 
تصمیم گیرنـده  افغان هـا  خـود  کـه  گفت وگوهایـی 
باشـند؛ دوم هـم بایـد انتخابات شـفاف بـرای تغییر 
همـه  بـرای  کـه  انتخاباتـی  شـود،  برگـزار  نظـام 

باشـد.« قبـول  قابـل  طرف هـا 
او گفـت کـه اگـر دالیل قانـع کننده ای بـرای تاخیر 
باشـد،  داشـته  وجـود  برقـراری صلـح  و  انتخابـات 

تاخیـر انتخابـات مشـکلی نخواهـد داشـت.
ایـن  بـه  از یـک هفتـه  ایـن در حالـی اسـت کـه 
طـرف، دور هفتـم گفت وگوهـای صلـح میـان زلمی 
خلیـل زاد و نماینـدگان طالبـان، در دوحـه پایتخت 
قطـر، جریـان دارد و هـر دو طـرف گفته انـد کـه 
ایـن دور گفت وگوها، پیشـرفت های اساسـی داشـته 

. ست ا
از سـویی هـم، هیأتـی متشـکل از اعضـای شـورای 
حکومتـی،  پیشـین  مقام هـای  صلـح،  عالـی 
مدنـی،  جامعـه ی  اعضـای  سیاسـی،  چهره هـای 
بـه  کـه  زنـان  نماینـدگان  و  رسـانه ها  نماینـدگان 
دوحـه پایتخـت قطر رفته انـد، با نماینـدگان طالبان 

کرده انـد. گفت وگـو  و  دیـدار 

حکمت یار:
کشورهای خارجی روند صلح را در انحصار خود گرفته اند

ــروی  ــد نی ــران ارش ــر از افس ــارده نف ــاد چه اجس
دریایــی روســیه کــه در هفتــه ی گذشــته بــر اثــر 
آتش ســوزی در یــک زیردیایــی اتمــی جــان 

ــپرده شــد. ــه خــاک س ــد، ب ــه بودن باخت
اجســاد ایــن 14 نفر، در قبرســتان سرافیمســکویه 
در شــهر ســنت پترزبــورگ و تحــت تدابیــر شــدید 
امنیتــی دفــن شــد. مراســم خاک ســپاری همــراه 
بــا تشــریفات و ادای احتــرام نظامــی برگــزار 
ــد  ــان بودن ــه کاپیت ــان ک ــر از آن ــار نف ــد و چه ش
ــان  ــه »قهرم ــجاعت ک ــدال ش ــن م ــم باالتری ه
ــد. ــت کردن ــام دارد، دریاف فدراســیون روســیه« ن
ــارده  ــن چه ــه ای ــت ک ــزارش داده اس ــکو گ مس

ــع  ــی مان ــا راهنمای ــوزی ب ــس از آتش س ــر، پ نف
از ســرایت حریــق بــه بخــش موتــور اتمــی 
ــر استنشــاق دود  ــر اث ــی وارد شــدند و ب زیردریای

ــدند. ــه ش ــری، خف ــش بات ــمی در بخ س
ایــن حادثــه، روز چهارشــنبه ی هفتــه ی گذشــته 
رخ داد و ایــن در حالــی اســت کــه جزئیــات 
ــوز  ــه  هن ــن حادث ــا و چگونگــی ای ــت آن ه ماموری

ــت. ــده اس ــان نش ــانه ها بی ــه رس ب
حتــا نــام زیردریایــی آســیب دیــده هــم تــا هنــوز 
رســمن اعــالم نشــده اســت؛ زیــرا کرملیــن آن را 
ــده  ــی خوان ــّری نظام ــوق س ــرار ف ــی از اس بخش

اســت.

اجساد 14 نفر از افسران ارشد
نیروی دریایی روسیه به خاک سپرده شد

ســر کیــم داروچ، ســفیر بریتانیــا در ایــاالت 
متحــده ی امریــکا، در ایمیل هــای افشــا شــده اش، 
دولــت ترامــپ را بی منطــق، متزلــزل و  ناکارآمــد 

ــده اســت. خوان
بــر اســاس گــزارس بی بی ســی فارســی، در یکــی 
از ایــن ایمیل هــای ارســال شــده در مــاه گذشــته، 
را  ترامــپ  داروچ، سیاســت های دولــت  آقــای 
ــردرگم«  ــجم و س ــران »غیرمنس ــوص ای در خص

ــرده اســت. ــی ک معرف
ــورت  ــه ص ــه ب ــپ ک ــای ترام ــان از ادع او همچن
ــه  ــه 1۰ دقیق ــود ک ــه ب ــانه ها گفت ــه رس ــی ب علن
ــه  ــه ب ــران ک ــی در ای ــه نقاط ــه ب ــش از حمل پی
ــه دســت  خاطــر کشــته شــدن 15۰ نفــر از حمل

کشــیده بــود، می گویــد کــه ادعــای او »بــا 
واقعیــت هم خوانــی نــدارد.«

آقــای داروچ، در یکــی دیگــر از ایمیل هایــش 
ــه  ــز ب ــپ »هرگ ــه ترام ــت ک ــده اس ــی ش مدع
طــور کامــل« موافــق حملــه ی تالفی جویانــه 
علیــه ایــران بــه دلیــل ســرنگونی هواپیمــای 

اســت. نبــوده  امریکایــی  بی سرنشــین 
ــد  ــه »نبای ــاور دارد ک ــان ب ــا همچن ســفیر بریتانی
انتظــار داشــت کــه سیاســت های امریــکا در 
ــد  ــه رون ــک ب ــده ی نزدی ــران در آین ــوص ای خص

ــردد.« ــی بازگ منطق
ــت  ــه دول ــد ک ــدار می ده ــال هش ــن ح او در عی

ــت. ــم گرف ــد دســت ک ــپ را نبای ترام

سفیر بریتانیا در امریکا:
دولت ترامپ بی منطق، متزلزل و ناکارآمد است

ایران:
از مرز تعیین شده در برجام برای غنی سازی یورانیوم عبور کردیم

نشست بین المللی آزادی مطبوعات در لندن برگزار می شود

انفجار موتر بمب 12 کشته و 179 زخمی برجاگذاشت
صلح خونین؛ از دوحه تا غزنی 

امریکا خواستار مشارکت بیش تر آلمان در جنگ سوریه علیه داعش شد

دولـت ایـران، روز یک شـنبه )1۶ سـرطان( کـه مهلـت 
۶۰ روزه ی ایـران بـه کشـورهای اروپایـی یایـان یافـت، 
اعـالم کرد کـه این کشـور در برنامه ی هسـته ای برجام، 
عبـور  یورانیـوم  بـرای غنی سـازی  تعیین شـده  مـرز  از 
کـرده اسـت. بر اسـاس گـزارش رسـانه های ایـران، علی 
ربیعـی، سـخنگوی دولـت ایـران، پیـش از چاشـت روز 
یک شـنبه، در یـک نشسـت خبـری مشـترک بـا عباس 
عراقچـی، معـاون سیاسـی وزیـر خارجه ی این کشـور و 
بهـروز کمالوندی، سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی این 
کشـور، گفـت: »امـروز از مـرز ۳.۶7 درصـد یورانیـوم 

جیمـز جفـری، فرسـتاده ی ویـژه ی امریـکا در امـور 
سـوریه و در ایتـالف بین المللـی علیه داعـش، گفته 
اسـت که ایـاالت متحده از آلمان و دیگر کشـورهای 
متحد خواسـته اسـت که بیشتر در سـوریه مشارکت 

داشـته باشند.
سـهم آلمـان در مبـارزه با داعش در سـوریه و عراق، 
و  سوخت رسـان  تورنـادو،  هواپیماهـای  بـا  حضـور 

اعـزام مشـاوران نظامـی بوده اسـت.
امـا دولـت ترامـپ، بیشـتر از آنچـه که سـهم آلمان 
بوده اسـت، از آلمان و کشـورهای متحد درخواسـت 

کرده اسـت.
آقـای جفـری، گفته اسـت کـه آلمان نیـروی زمینی 
بـه سـوریه اعـزام کند، تـا جـای سـربازان امریکایی 

در سـوریه را بگیرند.
او همچنـان افـزود که انتظـار دارد، دولـت آلمان در 
مـاه جـوالی به ایـن درخواسـت امریکا پاسـخ بدهد.
مطـرح  حالـی  در  ترامـپ  دولـت  درخواسـت  ایـن 
می شـود کـه دونالـد ترامپ، رییـس جمهـور امریکا، 
بـود کـه  در دسـمبر سـال 2۰1۸ میـالدی گفتـه 
سـربازان امریکایـی مسـتقر در شـمال سـوریه، کـه 
تعـداد آن بـه دو هـزار سـرباز می رسـد، در مدت ۶۰ 
تـا 1۰۰ روز آینـده، سـوریه را تـرک خواهنـد کـرد.

غنی شـده عبـور کردیـم.«
عبـاس عراقچـی نیز، از نامه ای که به مسـؤول سیاسـت 
خارجـی اتحادیـه ی اروپـا می فرسـتد، خبـر داد و گفت: 
»امـروز نامـه ای از سـوی ظریـف بـه موگرینـی نوشـته 
شـده و ارسـال می شـود و بـه صراحـت بندهایـی کـه از 
برجـام دربـاره ی عـدم تعهـد مـا بـه غلظـت یورانیـوم و 
یـک مهلـت ۶۰ روزه تعییـن شـده بـود، اعـالم خواهـد 
شـد.« معـاون سیاسـی وزیر خارجـه ی ایـران، همچنان 
در  ایـران  تعهـدات  کاهـش  رونـد  کـه  اسـت  افـزوده 
راسـتای حفـظ توافـق برجـام اسـت و ممکن اسـت این 

امریـکا از نیروهـای دموکراتیـک سـوریه و نیـروی 
نظامـی یگان هـای مدافـع خلـق در شـمال سـوریه 

می کنـد. حمایـت 
نظامـی  نیـروی  گذشـته،  سـال  مـارچ  مـاه  در 
یگان هـای مدافـع خلـق، آخریـن پایـگاه داعـش را 
بـه کمـک امریـکا تصـرف کردنـد؛ امـا افـراد داعش 
همچنـان  خـود  فعالیت هـای  بـه  و  شـدند  مخفـی 

ادامـه می دهنـد. دولـت ترامـپ، بعدا تصمیـم گرفت 
کـه 4۰۰ سـرباز خـود را بـرای تقویت ثبـات منطقه 

در سـوریه مسـتقر کنـد.
ایـاالت متحـده ی امریـکا، همزمان از متحـدان خود 
درخواسـت  داعـش  ضـد  بین المللـی  ایتـالف  در 
پشـتیبانی کـرد. در ایتـالف ضـد داعـش ۸۰ کشـور 

از جملـه آلمـان و ترکیـه مشـارکت دارنـد.

رونـد بـه خاتمـه ی حضـور مـا در برجـام منتهی شـود.
آقـای عراقچی در پاسـخ به پرسـش یکـی از خبرنگاران 
دربـاره ی اینس تکـس و نتایـج آن گفـت: »اگـر اروپـا 
مـا  بـود خواسـته های  توانسـته  اینس تکـس  از طریـق 
را بـرآورده کنـد، مـا در ایـن گام قـرار نداشـتیم. آن هـا 
نتوانسـتند خواسـته ی مـا را در حـوزه ی فـروش نفت و 

بازگشـت درآمدهـای نفتـی را تامیـن کننـد.«
وی همچنیـن بـه نشسـت اضطـراری هفتـه ی آینـده ی 
بـه  ایـران  مـورد  اتمـی در  انـرژی  بین المللـی  آژانـس 
درخواسـت امریـکا، اشـاره کـرد و گفـت: »یـک طنـزی 
ایـن وسـط اتفـاق افتـاده و امریـکا کـه از برجـام خارج 
شـده، خواسـتار نشست شـورای حکام شده اسـت. البته 
هـر عضـو شـورای حـکام می تواند درخواسـت جلسـه ی 

اضطـراری شـورای حـکام را داشـته باشـد.«
ایـن در حالی اسـت کـه قرار اسـت چهارشـنبه ی آینده 
)19سـرطان( نشسـت بین المللـی آژانـس انـرژی اتمـی 

دربـاره ی ایـران در ویـن برگزار شـود.

آزادی  بین المللـی  )نشسـت  زودی،  بـه  اسـت  قـرار 
مطبوعـات( در شـهر لنـدن کشـور بریتانیـا برگـزار 
بـه  نیـز،  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  و  شـود 
شـرکت  آن  در  افغانسـتان،  دولـت  از  نمایندگـی 

کـرد. خواهـد 
جیلـز لوری، شـارژ دافیـر سـفارت بریتانیـا در کابل، 
ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  سـرور  بـا  دیـدار  در 
جمهـوری، از برگـزاری »نشسـت بین المللـی آزادی 
مطبوعـات« در شـهر لنـدن خبـر داده و از او دعـوت 
ایـن  در  افغانسـتان،  از  نمایندگـی  بـه  کـه  کـرده 

نشسـت شـرکت کنـد.
نشسـت،  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  لـوری،  آقـای 
نماینـدگان بیـش از چهـل کشـور شـرکت می کننـد 
و چالش هـا و فرصت هـای موجـود در زمینه ی آزادی 

مطبوعـات را مـورد بررسـی قـرار می دهنـد.
او افـزوده اسـت کـه تـالش بـرای ایجاد یـک ایتالف 
تهیـه ی  و  مطبوعـات  آزادی  از  حمایـت  جهانـی 
راسـتای  در  کشـورها،  بـرای  ملـی  عمـل  برنامـه ی 
به عنـوان  مطبوعـات،  و  رسـانه ها  آزادی  از  حمایـت 
آزادی  بین المللـی  نشسـت  اساسـی  موضـوع  دو 

ــر بمب گــذاری شــده در  ــک موت در نتیجــه ی انفجــار ی
منطقــه ی شــاه میر، از مربوطــات شــهر غزنــی، 12 نفــر 

جــان باختــه  و 179 نفــر زخــم برداشــته اند.
حوالــی ســاعت ۸:۳۰ صبــح روز یکشــنبه )1۶ســرطان( 
ــاه میر،  ــه ی ش ــده در منطق ــذاری ش ــر بمب گ ــک موت ی
در نزدیکــی ســاختمان حــوزه ی ســوم ریاســت امنیــت 

ملــی والیــت غزنــی منفجــر شــد. 
وزارت صحــت، اعــالم کــرده اســت کــه در نتیجــه ی این 
ــر  ــن  دیگ ــد و 179 ت ــان باخته ان ــر ج ــار، 12 نف انفج
نیــز زخمــی شــده اند. وحیــداهلل مایــار، ســخنگوی 
وزارت صحــت، گفتــه اســت کــه بیشــتر قربانیــان ایــن 

دارد. قـرار  کار  دسـتور  در  لنـدن،  در  مطبوعـات 
عـالوه  کابـل،  در  بریتانیـا  سـفارت  دافیـر  شـارژ 
کـرده اسـت کـه بـا توجـه بـه چالش هـا، تهدیدهـا و 
افغـان،  برابـر خبرنـگاران  در  موجـود  خشـونت های 
لنـدن،  در  مطبوعـات  آزادی  بین المللـی  نشسـت 
فرصـت مناسـبی اسـت کـه از آن بـرای همـکاری و 
حمایت هـای بیشـتر جامعـه ی جهانـی در زمینـه ی 
در  آزاد  رسـانه های  فعالیـت  و  مطبوعـات  آزادی 

شـود. کمـک خواسـته  افغانسـتان 
آقـای لـوری، سـفر معاون دوم ریاسـت جمهـوری به 
بریتانیـا را، بیانگـر تـالش هـر دو کشـور در راسـتای 
گسـترش روابـط متقابـل عنـوان کـرده و گفتـه کـه 
دولـت بریتانیـا بـرای ادامـه ی همکاری هـای قـوی و 
دوام دار بـا دولـت و مـردم افغانسـتان متعهـد اسـت.

سـرور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهـوری، در این 
دیـدار گفته اسـت کـه حکومـت افغانسـتان، امیدوار 
و  تجـارب  از  بین المللـی،  نشسـت  ایـن  در  اسـت 
اندوخته های سـایر کشـورها بـرای حمایـت از آزادی 

مطبوعـات اسـتفاده کنـد.
او افـزوده اسـت کـه نشسـت بین المللـی لنـدن، در 

ــتند. ــوز اس ــودکان دانش آم ــان و ک ــداد، غیرنظامی روی
ــده  ــه عه ــداد را ب ــن روی ــؤولیت ای ــان مس ــروه طالب گ
آغــاز  بــا  همزمــان  رویــداد،  ایــن  اســت.  گرفتــه 
ــی، در دوحــه پایتخــت  ــح بین االفغان ــای صل گفت وگوه

قطــر رخ داده اســت.
ــرده  ــوم ک ــه را محک ــن حمل ــی، ای ــور غن ــس جمه ریی
ــه ممکــن  ــد ک ــد بدانن ــان بای ــه طالب ــه اســت ک و گفت
ــژه  ــه وی ــان، ب ــراردادن غیرنظامی ــدف ق ــا ه ــت ب نیس
کــودکان، در مذاکــرات صلــح امتیــاز بــه دســت آورنــد.

ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهــوری، در 
واکنــش بــه ایــن رویــداد گفتــه اســت کــه صلــح واقعــی 

راسـتای حمایـت از آزادی مطبوعـات و رسـانه های 
آزاد، موثـر خواهـد بـود و حکومـت افغانسـتان نیـز 
آمـاده اسـت تـا در ایـن راسـتا، سـهم فعالی داشـته 

. شد با
کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  همچنـان  دانـش،  آقـای 
حکومـت افغانسـتان، بـه تعهدات بین المللـی خود در 
راسـتای حمایـت از آزادی مطبوعـات، متعهد اسـت.

نـی،  پیـش،  روز  چنـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
از  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های  حمایت کننـده ی 
کاهـش 5۰ درصـدی خشـونت علیـه خبرنـگاران در 
شـش مـاه اول سـال جاری میالدی نسـبت به سـال 
گذشـته خبـر داده بـود. این نهاد، همچنـان چند روز 
پیـش تاکیـد کـرده بـود کـه حکومـت بایـد تامیـن 
امنیـت رسـانه ها و خبرنـگاران را در اولولیـت کاری 

خـود قـرار دهد.
از سـویی هم، گـروه طالبان، بیـش از دو هفته پیش، 
و  دیـداری  رسـانه های  اگـر  کـه  بـود  داده  هشـدار 
شـنیداری افغانسـتان بـه تبلیغات منفی خـود برضد  
ایـن گـروه پایـان ندهنـد، از سـوی آنـان هـدف قرار 

گرفت. خواهنـد 

و دوام دار خواســته ی اصلــی دولــت و ملــت اســت؛ امــا 
ــن  ــرای تامی ــه ب ــد ک ــت خــودش را موظــف می دان دول
امنیــت و حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور، بــا گروه هــای 
ــارزه  ــدی مب ــورت ج ــه ص ــام ب ــتی و خون آش تروریس

کنــد.
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی نیــز گفتــه اســت کــه 
ــه  ــند ک ــیده باش ــن درک رس ــه ای ــد ب ــتان بای تروریس
ــداف  ــه اه ــد ب ــت، نمی توانن ــت و دهش ــق وحش ــا خل ب
ضــد انسانی شــان دســت یابنــد؛ زیــرا در جامعــه ی 
امــروز افغانســتان، امــارت اســالمی و رویکــرد خشــن و 

ــدارد. ــه و فرصــت ن ــی زمین ــه ی طالبان تندروان



1st Year    No: 39  Monday  July 8, 2019

صاحب امتیاز: مختار پدرام
مدیرمسئول: عبداهلل سالحی

سردبیر: ریحان تمنا
گزارش گران: علی شیر شهیر، طاهره هدایتی، سکینه امیری

هما همتا، فرشته فیضی
خبرنگاران: محمد گوهری، محراب ابراهیمی

ستون نویسان: حسن ابراهیمی، مرضیه وفایی، عزیز رویش
تحلیل گر: محمد بشیر یاوری

آنالین: محمد داوود توانا، عبدالرازق اختیار بیک

ویراستار: زاهد مصطفا
بازاریاب: ۰774۰۰2۶۰4

توزیع: شبکه زنگ صبح - ۰744۰21952
چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم
ایمیل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن 

برمی گردد.

subhekabul.daily@outlook.com

»مه پنج وقت نماز می خوانم، دهنم 
صد مرتبه پاکتر از شماهاست«

روزهـای گـرم تابسـتان تـازه فـرا رسـیده بود.کلثـوم و بـرادرش رحمان هم 
مثـل بقیـه کـودکان روستای شـان صبح هـا کـه از خـواب بیـدار می شـدند، 
بایـد در کارهـای خانـه بـه مـادر و پـدرش کمـک می کردنـد. آن هـا چنـد 
گوسـفند داشـتند کـه رحمان آن هـا را هر صبح بـه چراگاه می بـرد و کلثوم 
هـم معمـوال بـا رحمـان از خانـه بیـرون مـی زد و می رفـت تـا علـف تـازه 
بچینـد. کلثـوم کـه حـاال زن جوانی شـده اسـت و ازدواج کرده اسـت، برایم 
یکـی از خاطـرات دوران کودکـی اش را قصـه می کنـد کـه برای اولیـن بار با 
یـک جنگجـوی طالـب در اطـراف روستای شـان راه او و بـرادرش را گرفـت. 
کلثـوم می گویـد کـه قبـل از آن روز از پـدرش و پسـر کاکاهایـش و بقیـه 
مردهـای فامیل شـان کـه عصرهـا در حویلی خانـه ی آن ها جمع می شـدند، 
شـنیده بـود کـه طالبـان بـه روسـتای آن هـا نزدیـک شـده اند و در حـال 
جنـگ بـا نیروهـای حزبـی اسـتند و اگـر خـط مقـدم روسـتای باالی شـان 
بشـکند، نیروهـای طالـب حتمـا بـه روسـتای آن هـا هـم خواهنـد رسـید و 
را  بـه همیـن خاطـر پـدرش و دیگـر مـردان روسـتا داشـتند خودشـان 
بـرای جنـگ آمـاده می کردنـد و حتـا بعضـی از خانواده هـا در حـال تـرک 
کـردن روسـتا بودنـد و بـه محل هـای امـن می رفتنـد. ایـن زن جـوان کـه 
آن زمـان دختـر خردسـالی بیـش نبـود، هیـچ تصـوری از طالبـان در ذهن 
خـود نداشـت؛ امـا او می گویـد کـه مـادرش همیشـه بـرای او و رحمـان از 
نـوع لبـاس پوشـیدن و حـرف زدن جنگجویـان طالب می گفت و برای شـان 
هشـدار مـی داد اگـر در اطـراف روسـتا مردانی بـه آن ظاهر و قیافـه دیدند، 
خیلـی زود خـود را از آن هـا پنهـان کنند و آن جا ایسـتاد نشـوند. آن روزها 
همیشـه از دوردسـت های روسـتای آن هـا صـدای شـلیک گلولـه می آمـد. 
کلثـوم و رحمـان بیشـتر اوقات کـه به دنبال همـان چند گوسـفند و بزغاله 
می رفتنـد بیـرون، موترهـای نظامـی حزبـی را می دیدند که از جـاده بیرون 
روستای شـان بـا سـرعت می گذشـتند و سـوار این موترهـا مردان مسـلح با 
سـر و صـورت خاکـی و گاهـی خون آلـود بودنـد و آن هـا خیـال می کردنـد 
کـه آنـان طالبـان اسـتند و هـر وقـت صـدای موتـری را می شـنیدند کـه 
از دور و در دل جـاده بـه روسـتای آن هـا نزدیـک می شـد، ایـن دو پشـت 
تختـه سـنگ ها پنهـان می شـدند و از تـرس تـا آن موترهـا دور نمی شـدند 
از پناهـگاه خـود بیـرون نمی آمدنـد. کلثـوم هنـوز همـان تـرس را از دوران 
کودکـی بـا خـود دارد و می گویـد کـه ایـن تـرس زمانـی بیشـتر شـد کـه 
مـن و رحمـان آن روز قـرار بـود زودتـر از همیشـه گوسـفندان را بـه خانـه 
بازگردانیـم  و برویـم از جـوی آب کـه بـاالی ده بـود و از خانه ی  مـان کمی 
دورتـر، بـرای مـادرم آب بیاوریـم. رحمان و او بـه محض رسـاندن مال ها به 
خانـه، با برداشـتن سـطل های پالسـتیکی به طرف جـوی آب حرکت کردند 
و بعـد از رسـیدن بـه جوی آب، سـطل های خود را پـر آب کردند و به طرف 

خانـه در حـال حرکت شـدند. 
 دختـر خردسـال آن سـال ها و زن جـوان ایـن سـال ها می گویـد کـه او 
و رحمـان خیلـی هنـوز از جـوی آب دور نشـده بودنـد و صـد متـر جلوتـر 
ناگهـان در آن خلـوت بعدازظهـر گرم تابسـتان مـردی با یک کالشـینکوف 
بـر شـانه بـه آن هـا نزدیـک شـد. کلثـوم و رحمـان از دور فکـر کردنـد کـه 
شـاید یکـی از مـردان قریـه باشـد؛ اما همین کـه آن مرد نزدیک تر شـد، در 
دل ایـن دو کـودک تـرس هـم خانـه کـرد. آن ها حرف هـای مـادر از مردان 
طالـب را پیـش چشم شـان داشـتند می دیدنـد. مـردی با چشـمان تاریک و 
سـرمه کشـیده و لنگـی سـفید بر سـر و ریـش بلند کـه به نافش می رسـید 
و خشـمی کـه از قیافـه اش می شـد حـدس زد کـه او از کشـتن آدم ها لذت 
می بـرد.  آن مـرد طالـب بـه آن هـا نزدیـک شـد و بـا فارسـی حـرف زدن 
شکسـته بـه آن هـا فهمانـد که تشـنه اسـت و باید بـه او آب بدهنـد. کلثوم 
از تـرس سـطل دسـت داشـته اش را بـه او نزدیک کـرد و مرد هم کـه انگار 
خیلـی تشـنه بـود نیمـی از سـطل را سـر کشـید و بعـد از سـیراب شـدن 
سـطل را بـه کلثـوم پـس داد. کلثـوم می گویـد: » نمی دانـم چطور شـد که 
یـک بـاره بـه دلم افتاد که باقی آب درون سـطل را دور بینـدازم و آن لحظه 
سـطل را خالـی کـردم کـه ناگهان آن مـرد طالب با خشـم و عصبانیت سـر 
مـن و رحمـان فریـاد کشـید و گفـت: »مه پنج وقـت نماز می خوانـم، دهنم 
صـد مرتبـه پاکتر از شماهاسـت.« کلثـوم و رحمان با فریـاد آن مرد از ترس 

سـطل های آب را رهـا کردنـد و بـه سـمت خانه ی  شـان دویدند.
پی نوشـت: تمـام مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، خاطـرات روایـت 
شـده توسـط مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحت سـلطه ی 
حکومـت طالبـان در افغانسـتان گذرانده انـد و آن هـا را بـا روزنامـه ی صبـح 
کابـل بـه اشـتراک گذاشـته اند. خاطـرات خـود را بـا مـا شـریک کنیـد. 
روزنامـه ی صبـح کابـل متعهـد بـه حفظ هویـت و نشـر خاطرات تان اسـت.

ــردم  ــان و م ــه نظامی ــان ب ــالت طالب ــطح حم س
غیــر نظامــی در روزهــای اخیــر بــه شــدت 
افزایــش یافتــه اســت. تأســف بار ایــن اســت 
ــر  ــع غی ــر مناب ــتر ب ــر بیش ــالت اخی ــه در حم ک
ــالت  ــرد. در حم ــورت می گی ــم ص ــی تهاج نظام
هفتــه ی گذشــته ی طالبــان، تعــدادی از کــودکان 
ــر  ــدادی دیگ ــت داده و تع ــود را از دس ــان خ ج
مجــروح شــدند. کودکانــی کــه در مســیر مکتــب 
قانــون و رویــه ی  قــرار داشــتند و در هیــچ 
را  کــودکان  بــه  حملــه  نمی تــوان  جنگــی، 
توجیــه کــرد. بعــد از آن بــر اثــر مایــن جاســازی 
ــودکان در  ــدادی از ک ــان تع ــط طالب ــده توس ش
ــری  ــه ی دیگ ــد. حمل ــان باختن ــور ج ــت غ والی
در والیــت غزنــی انجــام شــد. ایــن حملــه بســیار 
مخــرب و ســنگین بــود. در ایــن حملــه نیــز بــه 
ــتار  ــان کش ــدف طالب ــتر ه ــد بیش ــر می رس نظ

ــت.  ــوده اس ــودکان ب ک
ابزارهــای بــازی در سیاســت افغانســتان در محــور 
ــرای  ــا ب ــود. گروه ه ــف می ش ــی تعری انسان کش
ــی  ــدری، انسان کش ــان از قل ــگاه ش ــات جای اثب
بــه  توجــه  می کننــد.  اســتفاده  زورگویــی  و 
معیارهــای اخالقــی و انســانی و یــا احســاس 
ــوان در  ــر می ت ــردم را کمت ــه م ــبت ب ــق نس تعل
ــاهد  ــازی ش ــل در ب ــای دخی ــای گروه ه رفتاره
بــود. بــه موازاتــی کــه رونــد مذاکــرات صلــح بــا 
طالبــان در بیــرون از کشــور جلــو مــی رود، شــدت 
حمــالت ایــن گــروه نیــز افزایــش می یابــد. 
رابطــه ی بســیار معنــادار میــان جریــان مذاکــرات 
ــر  ــان و غی ــر نظامی ــالت ب ــم حم ــدد و حج و تع
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــود دارد. پرس ــان وج نظامی
ــونت،  ــش خش ــح، نمای ــرات صل ــد مذاک در رون
چــه جایگاهــی دارد؟ آیــا گــروه طالبــان بــا 
آوردن فشــار بــر مــردم افغانســتان، قصــد اتخــاذ 
ــا  ــد؟ آی ــان مذاکــرات را دارن ــاال در جری دســت ب
مذاکــره روی صلــح  راســتی طرف هــای  بــه 
ــرای  ــه ای ب ــح بهان ــا صل ــد ی ــو می کنن گفت وگ
وضعیــت دیگــری اســت کــه هیــچ آرامشــی را در 

ــت؟  ــد داش ــود نخواه خ
جنــگ،  جــای  بــه  صلــح  راه  انتخــاب 
نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه یــک گــروه 
ــتار  ــه ی کش ــترش دامن ــق گس ــان، مواف ــا جری ی
ــی  ــو را از لحــاظ اخالق نیســت و مســیر گفت وگ
درســتتر یــا از لحــاظ سیاســی مفیدتــر می دانــد؛ 
ــه  ــه ب ــح همیش ــوی صل ــه س ــدن ب ــی آم یعن
معنــای تــرک دایمــی جنــگ و بی اعتقــادی 
ــح  ــه صل ــی ک ــت. گروه ــتار نیس ــر کش ــه ام ب
ــاد  ــل ابع ــه دلی ــن جنــگ ب ــه حیــث جایگزی را ب
غیــر اخالقــی و کشــتار انســانی حاصــل از جنــگ 
انتخــاب می کنــد، مســلما بــر ایــن امــر اخالقــی 
ــتی  ــر درس ــان ها ام ــتار انس ــه کش ــاور دارد ک ب
ــتوانه ی  ــا پش ــروه ب ــک گ ــر ی ــا اگ ــت. حت نیس
ــی  ــورت نیابت ــه ص ــی ب ــع سیاس ــی از مناب خاص
هــم در حــال جنــگ باشــد، ممکــن اســت 
باورهــا و اخالقیــات رهبــران گــروه در طــرح 
ــی  ــف اخالق ــا تعری ــح ب ــه ی صل ــه گزین و توجی
تاثیرگــذار باشــد. میــل بــه صلــح بــه دلیــل نفرت 
ــم  ــه خت ــا توانســته ب و خســتگی از جنــگ، باره
ــی  ــرط اصل ــود. ش ــر ش ــتار منج ــه و کش منازع
ایــن فراینــد ایــن اســت کــه رهبــران گروه هــای 
ــوده و روح  ــی ب ــخصیت اخالق ــر، دارای ش درگی
ــی  ــد؛ یعن ــی آزار ببین ــان از انسان کش و روان ش

وجدانــی بــرای ســنجش رفتارهــای خویــش 
داشــته باشــند و بــر اســاس آن برخوردهــای 
ــت  ــن دس ــواردی از ای ــد. م ــم کنن ــان را تنظی ش
البتــه  داریــم.  زیــاد  جنگ هــا  تاریــخ  در  را 
ــت  ــه ی عدال نقــش نیروهــای متخاصــم در صحن
ــم  ــت خت ــات جه ــتفاده از اخالقی ــرای اس ــز ب نی
انسان کشــی بســیار مهــم اســت. مهــم اســت کــه 
ــگ  ــی از جن ــه تعریف ــم چ ــای متخاص جریان ه
ــی و  ــاوت عقالن ــاس قض ــر اس ــد و ب ــود دارن خ
اخالقــی، جنگ شــان چقــدر می توانــد بــرای 
یــک  ســاختن  متــوازن  یــا  عدالت خواهــی 
ــرای  ــی ب ــی کس ــد. وقت ــت باش ــت نادرس وضعی
مبنــای  بــر  را  عدالــت  و  می جنگــد  عدالــت 
ــح  ــر واض ــد، پ ــف می کن ــرد تعری ــت و خ عقالنی
اســت کــه یــک پدیــده ی منطقــی اســت. صلــح 
بــه دلیــل نفــرت و خســتگی از جنــگ فراینــدی 
ــرد،  ــاظ رویک ــد از لح ــرف بای ــه دو ط ــت ک اس
بــه یــک رشــته موازیــن عقلــی و اخالقــی 
مســأله ی  آن  غیــر  در  چــه  باشــند؛  پایبنــد 
نگــرش افراطــی دینــی و ایدیولوژیــک بــه دلیــل 
ــدوده ی  ــط در مح ــط و فق ــت فق ــار حقانی انحص
ــق  ــاک خل ــیار خطرن ــی بس ــود، توجیه ــروه خ گ
ــرد.   ــان می ب ــح را از می ــأله ی صل ــد و مس می کن
امــر دیگــری کــه بحــث صلــح را بــه میــان 
ــر  ــح جهــت تغیی ــه صل ــزاری ب ــگاه اب مــی آورد، ن
ــر  ــگ موثرت ــت جن ــق فرص ــرای خل ــت ب وضعی
ــان  ــد طالب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــزی ک ــت. چی اس
ــت  ــن اس ــش ای ــد. پرس ــتفاده می کنن از آن اس
کــه اگــر روی صلــح مذاکــره جریــان دارد، حملــه 
بــه غیــر نظامیــان چــه معنایــی می توانــد داشــته 
ــکا را  ــا امری ــو ب ــت گفت وگ ــان فرص ــد. طالب باش
بــا اســتفاده از سیاســت مقاومــت و ادامــه ی 
جنگ هــای چریکــی و گوریالیــی بــه دســت 
آوردنــد. روش طالبــان نشــان از بــاور ایــن گــروه 
نســبت بــه مقولــه ی جنــگ دارد. آنچــه مشــکل 

داشــته باشــد، بــرای طالبــان ارجحیــت دارد. بــه 
همیــن دلیــل بــه کــودکان، مکاتــب، کلینیک هــا 
ــد.  ــه می کنن ــی حمل ــر نظام ــن غی ــر اماک و دیگ
قومــی،  مســایل  معادلــه ی  ایــن  بــه  حــاال 
تفاوت هــای مذهبــی و گرایش هــای گروهــی 
ــرا  ــه چ ــود ک ــخص می ش ــد؛ مش ــه کنی را اضاف
ــد. در کل  ــن راه فشــار وارد می کنن ــان از ای طالب
بــاور ایــن اســت کــه وحشــت و قصــاوت بیشــتر، 

ــی آورد.  ــار م ــه ب ســهم بیشــتر را ب
نیســت  الســاعه  خلــق  رویــه ی  ایــن  البتــه 
رفتــار  دارد.  دور  گذشــته های  در  ریشــه  و 
ناراضی هــا  و  سیاســی  گروه هــای  و  دولــت 
ــی  ــز متک ــش نی ــال پی ــا 5۰ س ــت حت از حکوم
ــه ی دهــه ی  ــوده اســت. تجرب ــه زور و کشــتار ب ب
دموکراســی به عنــوان اولیــن قــدم شــمولیت 
گروه هــای متعــدد سیاســی در فضــای عمومــی، 
ــر ایــن کــه دولــت  نشــان می دهــد کــه عــالوه ب
بــرای مجــاب و کنتــرل گروه هــای مخالفــش 
بــه نیــروی زور متوســل می شــده، نیروهــای 
ــام  ــر ن ــه زی ــن ک ــا ای ــت ب ــف دول سیاســی مخال
ــر  ــه ظاه ــر در عرص ــر فک ــی ب ــای مبتن جریان ه
اســتفاده  رویکــردی  چنیــن  از  نیــز  شــدند، 
می کردنــد. همیــن رویکــرد بــه سیاســت در 
ــلط  ــرد مس ــون رویک ــا اکن ــدی و ت ــال های بع س
ــک  ــا در ی ــت؛ حت ــوده اس ــاوی ب ــام دع ــه تم ب
ــح  ــان از صل ــوان نش ــم نمی ت ــک ه ــورد کوچ م
ــد  ــانی در رون ــق انس ــی و تعل ــف اخالق ــا تعری ب
ــت.  ــور داش ــر کش ــال اخی ــاه س ــوالت پنج تح
ــرد زور و  ــن رویک ــا همی ــان ب ــم طالب ــاال ه ح
ــد.  ــا برخــورد می کنن ــا قضای ــر و خشــونت، ب جب
طبیعــی اســت باورشــان ایــن باشــد کــه روی میز 
مذاکــرات هــر کــس پرونــده ی خشــن تری را 
ــود.  ــنیده می ش ــتر ش ــش بیش ــذارد، صدای می گ
اگــر حتــا ایــن مذاکــرات بــه نتایجــی هــم قــرار 
باشــد برســد، در چنــد مــاه پیــش رو تــا رســیدن 
ــه  ــه حمــالت ب ــی رود ک ــال م ــه نتیجــه، احتم ب
ــان  ــب طالب ــا از جان ــا و نظامی ه ــر نظامی ه غی

ــود.  ــتر ش ــر روز بیش ه
چــه وقــت زبــان مــراوده، گفت وگــو و پیام رســانی 
ــی می شــود؟  ــان کشــتار و زورگوی ــه زب ــدل ب مب
ــی از  ــروه، خال ــا گ ــه ی ــک جامع ــه ی ــی ک وقت
ــی در  ــد. کودک کش ــده باش ــانی ش ــات انس تعلق
ــات و  ــر منازع ــم ب ــن حاک ــک از قوانی ــچ ی هی
جنــگ، قابــل توجیــه نیســت. گروهــی کــه اقــدام 
ــد در  ــا می توان ــد، آی ــودکان می کن ــه کشــتار ک ب

ــح بیاندیشــد؟ ــه صل رابطــه ب

را عمیــق می ســازد و بــه نحــوی طالبــان را 
در مقــام توجیــه رفتارشــان قــرار می دهــد، 
ــود  ــگ خ ــروه جن ــن گ ــه ای ــی اســت ک اعتقادات
ــروه  ــن گ ــر ای ــت. از نظ ــرده اس ــا ک ــرآن بن را ب
ــیم  ــد تقس ــوب و ب ــته های خ ــه دس ــان ها ب انس
ــر کســی  ــان، ه ــه براســاس درک ش ــوند ک می ش
مخالــف اعتقــادات و باورهــای افراطــی ایــن گــروه 
باشــد، بــد محســوب می شــود. حکــم قطعــی در 
ــا  ــد ی ــرم بای ــه الج ــت ک ــن اس ــا ای ــورد بده م
ــکان  ــه ام ــر کجــا ک ــد. ه ــا بمیرن ــوند ی ــع ش تاب
ــتار  ــه کش ــان ب ــوان طالب ــد و ت ــان باش کشتارش
برســد، می کشــند و جایــی کــه در موضــع ضعیف 
قــرار گرفتنــد، بــه نوعــی سیاســت نرمتــر جهــت 
ــرای پیشــبرد برنامــه ی کشتارشــان  فضاســازی ب
سیاســی  معــادالت  می پردازنــد.  آینــده  در 
ــده  ــر ش ــده ی دیگ ــه ی پیچی ــه وارد مرحل منطق
اســت و جایــگاه نیروهــای پشــتیبان طالبــان نیــز 
بــر اســاس وضــع جدیــد تعریــف می شــود. آنچــه 
طالبــان را بــه میــز مذاکــره کشــانده اســت، میــل 
ایــن گــروه بــه صلــح نیســت. اگــر ایــن گــروه بــه 
مقولــه ی صلــح بــاور داشــت، مــوازی بــا جریــان 
مذاکــرات بــه انسان کشــی نمی پرداخــت. بــه 
نظــر می رســد کــه طالبــان اهــداف شــان را 
ــد.  ــن می کنن ــت سیاســی تعیی ــت و ظراف ــا دق ب
ــا  ــر نظامی ه ــه غی ــه ب ــودکان و حمل ــتار ک کش
ــی  ــر اخالق ــده و غی ــر نکوهی ــک ام ــه ی همیش
ــی مســأله  ــان بعــد اخالق ــرای طالب ــا ب اســت؛ ام
ــال  ــه دنب ــا ب ــه آن ه ــدارد. آنچ ــی ن ارزش خاص
حمالت شــان  سیاســی  تاثیــرات  اســتند،  آن 
اســت. انســان هایی کــه در ایــن حمــالت کشــته 
می شــوند، از نظــر طالبــان مســتحق کشــته 
شــدن اســتند؛ چــون بــه صــورت علنــی در 
ــان های  ــن انس ــد. ای ــرار ندارن ــان ق ــف طالب ص
قربانــی اگــر کســانی باشــند کــه از لحــاظ 
تبلیغاتــی مرگ شــان بتوانــد تاثیــرات بیشــتر 

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 45۰۰ افغانی
یک سال: ۸۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 25۰۰ افغانی
یک سال: 45۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 2۰۰ $
یک سال: ۳5۰ $

 ریحان تمنا

کودک کشی، سیاست
چانه زنی در مذاکرات!

فیروزه سیمین

انتخـاب راه صلـح بـه جـای جنـگ، نشـان دهنده ی ایـن اسـت کـه 
یـک گـروه یا جریـان، موافق گسـترش دامنه ی کشـتار نیسـت و 
مسـیر گفت وگـو را از لحـاظ اخالقـی درسـتتر یـا از لحاظ سیاسـی 
مفیدتـر می دانـد؛ یعنـی آمدن به سـوی صلح همیشـه بـه معنای 
تـرک دایمـی جنـگ و بی اعتقـادی به امر کشـتار نیسـت. گروهی 
کـه صلـح را بـه حیـث جایگزیـن جنگ به دلیـل ابعاد غیـر اخالقی 
و کشـتار انسـانی حاصـل از جنـگ انتخاب می کند، مسـلما بر این 
امـر اخالقـی باور دارد که کشـتار انسـان ها امر درسـتی نیسـت. 


