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جنازه های فراموش شده 
 )امیرعلی و دریا(

امیرعلی و دریا در آن اتاق کوچک، بر اثر گاز گرفتگی و نشئه ی بسیار و 
بر اثر اُوردوز کردن و مصرف همزمان چند مخدر، آخرین نفس های خود را 
کشیدند؛ اما برایم سخت تر و دردناک تر از همه، این بود که روزی که من 

به کابل برگشتم و با تاخیر به...

صفحه 3

»شکوفه شهر«
شهر ما آن قدر بزرگ نیست که خبری در آن نپیچد. قدیم تر که اتوبوس 

شرکت واحد تنها وسیله ی رفت وآمد بود، وقتی در جاده ی اصلی به ایستگاه 
می رسید راننده می گفت: »کابل، کابل.« حرفش نادرست نبود، در اطراف 

شهر ما شهرک های صنعتی بسیاری است؛ از این رو مقصد...

صفحه 4

»آبه میرزا« با رفتن
طالبان دوباره زنده شد

در جبهه های نبرد میان طالبان و نیروهای مردمی در کابل، آخرین گلوله ها 
نیز داشتند از تفنگ ها شلیک می شدند و در سرتاسر کشور خبر سقوط 
طالبان پیچیده بود و همه مردم کشور خوشحالی وصف ناشدنی ای را 

داشتند تجربه...

صفحه 8

دانش آموزان یک مکتب 
دخترانه در والیت بدخشان 

مسموم شدند

پاکستان در آستانه ی
ورود به گفت وگوهای صلح افغانستان

ولسـوالی  در  یـک مکتـب دخترانـه  دانش آمـوزان  از  شـماری 
درایـم والیـت بدخشـان، به دالیـل نامعلومی مسـموم شـده اند.
نیک محمـد نظـری، سـخنگوی والـی بدخشـان، بـه روزنامـه ی 
یـک  دانش آمـوز  بـه 80  نزدیـک  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح 
مکتـب دخترانـه در منطقه ی منجی ولسـوالی درایـم، به دالیل 
نامعلومـی مسـموم شـده اند و در حـال حاضر، در شـفاخانه های 

ایـن والیـت مراحـل درمانـی خـود را سـپری می کنند.
مطبوعاتـی  مسـؤول  رحیمـی،  معراج الدیـن  هـم،  سـویی  از 
از  نفـر  ریاسـت معـارف والیـت بدخشـان، می گویـد کـه 75 
دانش آمـوزان یـک مکتـب دخترانـه، در جریان دو روز گذشـته 

شـده اند. مسـموم 
او می افزایـد کـه با وجـود مراقبت های صحی و انجـام معاینات، 

تا هنوز دلیل مسـمویت این دختران مشـخص نشـده اسـت.
آقـای رحیمـی می گویـد: »در قـدم اول بـه ایـن دانش آمـوزان، 

ناراحتـی دسـت داده و سـپس بیهـوش شـده اند.«
بـه گفتـه ی او، شـماری از ایـن دانش آمـوزان، در مرکـز صحـی 
ولسـوالی درایـم و شـماری هـم کـه وضعیـت صحـی خوبـی 

نداشـتند، بـه شـفاخانه ی شـهر فیض آبـاد منتقـل شـده اند.
آقـای رحیمـی گفـت کـه در حـال حاضـر، وضعیت صحـی این 

دانش آمـوزان نگـران کننده نیسـت.

2پشتون اولین قربانی خشونت است

رادیوی ملی پاکستان، به نقل از نعیم الحق، مشاور نخست وزیر 
این کشور، گزارش داده است که پس از سفر رییس جمهور 
غنی به پاکستان، روابط دو کشور نیز بهبود یافته است. این 
در حالی است که رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که قرار 
است به زودی عمران خان، نخست وزیر این کشور، با طالبان 

پیرامون  طالبان  با  خان،  که  است  شده  گفته  کند.  دیدار 
گفت وگوهای صلح افغانستان دیدار خواهد کرد.

نعیم الحق  آقای  که  همان گونه  دیدار،  این  که  دید  باید  اما 
ابراز داشته است، تاثیر گرفته از رابطه ی بهبودیافته میان دو 
کشور است یا این که پاکستان  صرفا براساس منافع خودش 

سعی می کند تا با طالبان گفت وگو کند. گفت وگو با طالبان، 
از  بسیاری  پای  کم  کم  و  است  رسیده  روزهای حساسی  به 
کشورهای تاثیرگزار در منطقه و جهان را به خود باز می کند. 
در این میان اما؛ هنوز دولت افغانستان در حاشیه قرار دارد و 

به دلیل انکار همیشگی طالبان...

چه کسانی از مردم
در مذاکرات صلح نمایندگی می کنند؟ 

مذاکرات صلح موسوم به )مذاکرات صلح بین االفغانی( در قطر جریان دارد 
و طبق موضع گیری های طرف های حاضر در دور قبلی مذاکرات، امید 

می رود دور کنونی به نتایج روشن تر در مورد چند و چون صلح بینجامد. 
خوشبینی های ارائه شده از جانب منابع امریکایی و طالبان، امیدواری ها به 

نتیجه دهی مذاکرات در ایجاد...

صفحه 8 اولین مرکز
عقیم سازی سگ ها در افغانستان

دور دوم برنامه ی عقیم سازی حیوانات، به ویژه سگ های ولگرد، به هدف 
کاهش جمعیت آن ها دیروز یک شنبه،)16سرطان ( در کابل آغاز شد. این 

برنامه به همکاری وزارت زراعت آبیاری و مالداری، شهرداری کابل، مؤسسه ی 
»Mayhew« و دانشکده ی وترنری دانشگاه کابل راه اندازی شده و قرار 

است که 10 هزار سگ در نواحی مختلف...

صفحه 5

4

صبح کابل

3

داعش در دانشگاه؛

با افراط گرایی چه باید کرد؟

7 در دومین روز نشست قطر؛
هیأت کابل بر آتش بس تأکید کرد
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در  دوشـنبه  دیـروز  کشـور،  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل 
نشسـت شـورای وزیران گفته که امیدوار اسـت تـا گفت وگوهای 
بین االفغانـی دوحـه، بتوانـد زمینه  سـاز نشسـت ها بیـن حکومت 
افغانسـتان و گـروه طالبـان شـود. این در حالی اسـت کـه در روز 
نخسـت این نشسـت ها، ارگ ریاسـت جمهـوری نیـز از برگزاری 
ایـن نشسـت ها به عنـوان یک پیشـرفت بـرای افغان ها یـاد کرده 

. بود
نشسـت های  جمهـوری،  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
افغان هـا  نظـر  اشـتراک  بـرای  فرصتـی  را  دوحـه  بین االفغانـی 
خوانـده گفتـه بـود: »می شـود کـه به حیـث یک پیشـرفت تلقی 
شـود و یـک فرصـت اسـت بـرای افغان هایـی کـه در آن مجلس 
میـان  در  هـم  بـا  را  نظریات شـان  و  افـکار  و  یافته انـد  حضـور 
می گذارنـد.« بـا ایـن همـه اما تأکیـد بیشـتر روی این اسـت که 
ایـن گفت وگوهـا منجـر به نشسـتی میـان دولت و گـروه طالبان 
شـود. بـا ایـن کـه واکنش هـای مثبتـی در مـورد نشسـت دوحه 
داده شـده اسـت؛ ولی آنچه برای مـردم افغانسـتان اهمیت دارد، 
ختـم جنـگ و حمالتی اسـت کـه همـه روزه از سـوی طالبان در 
بخش هـای مختلـف افغانسـتان صـورت می گیـرد. انفجـاری کـه 
در روز یک شـنبه در شـهر غزنـی اتفـاق افتـاد، امیدواری هـای 
ممکنـی را کـه می توانسـت در ذهـن مـردم در مـورد نشسـت 
دوحـه وجـود داشـته باشـد، نیـز از بیـن بـرد. در واقـع، در حال 
حاضـر اکثریـت خوش بینی ها صرفا نزد سیاسـیون وجـود دارد و 

مـردم هنـوز هـم اعتمادی بـه ایـن نشسـت ندارند.
در روز دوم نشسـت دوحه، از سـوی سیاسـیون افغان و هیأتی که 
عـازم دوحـه بـود بر سـر آتش بـس تأکید شـده اسـت؛ امـا بعید 
بـه نظر می رسـد کـه این پیشـنهاد از سـوی طالبان قبول شـود. 
در واقـع، نشسـت های بین االفغانـی ای کـه در ایـن اواخـر اتفـاق 
افتاده انـد، صرفـا زمینـه ای بـوده تا بعضـی از دیدگاه هـا میان دو 
طـرف مطـرح شـود؛ ولی هرگـز توافقی بر اسـاس این نشسـت ها 

بـه وجود نیامده اسـت. 
دلیـل اصلـی ای کـه بیشـتر مـردم نسـبت بـه ایـن نشسـت ها 
قابـل  نتیجـه ی  کـه  اسـت  رو  ایـن  از  نیـز  اسـتند  بی اعتمـاد 
توقـع  مرجعیـت رسـمی  بـدون  نشسـت های  از  را  مالحظـه ای 

ندارنـد.
افـرادی کـه از کابـل بـه دوحـه رفته انـد نماینـده ی آدرس هـای 
شـخصی خـود اسـتند و گفتـه می شـود کـه طالبـان نیز بیشـتر 
از ایـن کـه از گـروه خـود نمایندگی کننـد، خواسـته اند به عنوان 
تعـدادی از افغان هـا بـا دیگر افغان ها بنشـینند و بر سـر آینده ی 

کشـور گفت وگـو کنند. 
تـا زمانـی کـه طالبـان نخواهند بـا حکومت افغانسـتان نشسـتی 
را انجـام بدهنـد کـه در نهایـت آن بتـوان بـه نتیجـه ای بـرای 
تصمیم گیـری رسـید، هیـچ نشسـت بین االفغانـی ای نمی توانـد 

ضامـن صلـح سراسـری در کشـور باشـد.
دوحـه،  نشسـت  مـورد  در  نظرهـا  ابـراز  یـا  و  خوش بینی هـا 
برعکـس نشسـت مسـکو، تنش هـای زیـادی را میـان سیاسـیون 
راه نینداختـه اسـت؛ امـا ایـن نشسـت نـزد بسـیاری از آگاهـان 
امـور و تحلیل گـران سیاسـی، مؤثـر شـناخته نشـده و بـه نوعـی 
امتیازگیری شـمرده شـده اسـت. امتیازگیری ای کـه از دو طرف؛ 
هـم از سـوی طالبـان و هـم از سـوی هیـأت کابـل، هـدف اصلی 

است. شـده  شـناخته 
بـر اسـاس گزارش هـا، طالبـان در مـورد چگونگـی فعالیت هـای 
زنـان و بـه خصـوص در مـورد تحصیـل زنان ابـراز نظـر کرده اند؛ 
ولـی باشـرایط خاصـی کـه نمایانگـر دیـدگاه افراطـی ایـن گروه 
اسـت. بـه طـور مثال؛ آنـان خواسـتار تحصیالت زنان تـا درجه ی 
تحصیـل  دوران  در  بایـد  کـه  گفته انـد  امـا  شـده اند؛  دوکتـورا 
اسـت  مـواردی  این هـا  باشـد.  جـدا  پسـران  از  صنف های شـان 
کـه نشـان از انعطـاف موضـع طالبـان در مـورد مردم افغانسـتان 
می دهـد؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه حرف هـای برامـده از ایـن 
نشسـت صرفـا، حرف هایـی اسـتند که برای رسـانه ها آماده شـده 

اسـت تـا پوشـش خبـری جالب تـری را در پـی داشـته باشـد. 
چـرا کـه اگـر انعطافـی در موقف ایـن گروه وجود داشـته باشـد، 
بایـد آن را در رفتارهـای ایـن گـروه و فعالیت هـای شـان ببینیم. 
نظـر بـه آنچـه کـه طالبـان در عمـل نشـان می دهنـد، جنـگ از 
مواضـع اصلـی  آنـان محسـوب می شـود؛ زیـرا آنـان می خواهنـد 
کـه به عنـوان فاتحـان جنـگ اففغانسـتان دوبـاره برگردنـد. ایـن 
نیـز  بین االفغانـی در دوحـه  آغـاز گفت وگوهـای  از  را می تـوان 
دریافـت. آغـازی کـه بـا کشـته و زخمی شـدن قریب بـه دو صد 
تـن، همـراه بـود و اکثـر قربانیان آن نیـز کودکان و غیـر نظامیان 

بودند. 
تنهـا امیـدی کـه می تـوان از ایـن نشسـت ها داشـت، ایـن اسـت 
کـه هیـأت  کابـل بایـد همـواره تأکیـد کنـد کـه طالبـان بایـد با 
تـا بـه  افغانسـتان وارد گفت وگـو شـوند و سـعی کند  حکومـت 
موضوعـات جدی تـری کـه الزمـه ی تصمیم گیری مراجع رسـمی 

را دارد، بپـردازد.

ابراز نظرهای طالبان در مورد 
زنان به معنی انعطاف پذیری نیست

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

سـه پُسـتی کـه در فیس بـوک از شـب تـا صبح 
همـراه  بـه  را  زیـادی  واکنش هـای  گذاشـتم، 
میـان  در  کـه  دوسـتانی  از  جمعـی  داشـت. 
کمپایـن  از  مـا  آشـنایی  و  داشـتم  پشـتون ها 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری آغـاز شـده بـود، 
از دو پُسـتی کـه مخصوصـا اسـم »پشـتون« را 
ذکـر  نوشـته هایم  در  قومـی  کتلـه ی  به عنـوان 
کـرده بـودم، ناراحـت شـدند و اعتراض شـان را 
بـه گونه هـای مختلـف تبـارز دادنـد. برخـی در 
پیام گیـر فیس بوکـم نوشـتند، برخـی به عنـوان 
برخـی هـم در  و  نوشـته هایم  زیـر  کمنـت در 
کاربـران  از  جمعـی  خـود.  شـخصی  صفحـات 
هـزاره و تاجیـک نیـز از فرصتی کـه پیش آمده 
بـود، همراهـی ام بـا اشـرف غنی در انتخابـات را 
مـورد مذمـت قـرار داده و موضـع اخیـرم را بـه 
مثابـه ی یـک »حرکـت پـس از اشـتباه« بـه باد 
مالمـت گرفتنـد. در میـان ایـن عـده کسـانی 
هـم بودنـد کـه مـن و همراهانـم را کـه گویـا 
بـرای پیـروزی اشـرف غنی تـالش کـرده بودیم، 
در فاجعـه ای کـه اتفـاق افتـاده بـود، مسـتقیما 
مسـؤول می دانسـتند. عـده ای هم نشـر »روایت 
یـک انتخـاب« را کاری نفاق افکنانـه تلقی کرده 
و درخواسـت داشـتند کـه بـه خاطـر فاجعـه ی 
زابـل و ضـرورت وحـدت میان کادرهـای جامعه 
از نشـر آن ها دسـت بکشـم و باعث چندپارچگی 

و انشـقاق جامعـه نشـوم.
حیـدر اعتمـادی، یکـی از اعضـای حلقـه ی 72 
تعلیـق  بـر  مبنـی  نظـرم  از  گذشـته  روز  کـه 
عضویـت در حلقـه ی 72 خبـر شـده بـود، باری 
دیگـر زنـگ زد و ضمـن ابراز همـدردی تصمیم 
بـه تعلیـق عضویتـم در حلقـه ی 72 را ناموجـه 
دانسـت و گفـت کـه کار مـا رفـع فاصله هایـی 
مـا  ملـت  دشـمنان  خواسـت  »بـه  کـه  اسـت 
اقـدام  ایـن  بـه  مـن  اگـر  و  می شـود«  خلـق 
دسـت زنـم، در واقـع خـالف آرمان هـا و اهداف 
مشـترک مـا در حلقـه ی 72 عمـل کـرده ام. بـا 
او صحبـت مفصلـی داشـتم. او را مخصوصـا در 
دوران همراهـی بـا اشـرف غنی احمـدزی، یکـی 
و  می دانسـتم  دلسـوزم  و  صدیـق  حامیـان  از 
حـاال هـم نظـر او برایم حایـز اهمیت بـود. برای 
او از دردی گفتـم کـه بـرای هزاره هـا رنـگ و 
ماهیـت دیگـری دارد و تحملش آسـان نیسـت. 
گفتـم؛ درد هزاره هـا را نبایـد بـا آنچـه توسـط 
طالـب و داعـش در مناطـق پشتون نشـین انجام 
حـالل  بـا  هزاره هـا  گرفـت.  یکـی  می شـود، 
شـدن و کشـته شـدن خـود، بـوی یـک تحقیر 
تاریخـی را نیـز استشـمام می کننـد و این دیگر 
قابـل قبـول نیسـت. بـرای او گفتم که داسـتان 
گروگان گیـری و زجـر و آزار هزاره هـا از غزنی و 
زابـل تـا بهسـود و میـدان و ارزگان و غـور و هر 
کجـای ایـن کشـور ماه هـا و بلکـه سـال ها ادامه 
داشـته اسـت. بـرای او گفتـم کـه »هزاره هـا به 
وضـوح می بیننـد کـه به آخـر خط رسـیده اند.«

در اوایـل صبـح، تماس هـای زیـادی می گرفتـم 
از دوسـتانی کـه بـه گونـه ای بـا آقـای خلیلی و 
محقـق نزدیکـی داشـتند. همـه ی آن هـا از این 
کـه »احساسـات جوانـان« باعـث یـک فاجعه ی 
داشـتند  نگرانـی  شـود،  جامعـه  در  سـنگین تر 
و می خواسـتند کـه مـن هـم بـه سـهم خـود 
تـالش کنم که وضعیـت »با معقولیـت مدیریت 
شـود.« آقـای سـلطان علی پیمان کـه از اعضای 
ارشـد حـزب وحدت اسـالمی مـردم افغانسـتان 
بـود، از پی آمدهـای انتقـال جنازه هـا بـه کابـل 
نگرانـی شـدیدی داشـت و می گفت کـه باید به 
هـر قیمـت ممکـن جلـو آن گرفتـه شـود. او بـا 
جدیـت می گفـت کـه انتقـال جنازه ها بـه کابل 

بـه یـک فاجعـه ی سـنگین منجر می شـود.
***

کمنت هـا  از  برخـی  پسـت هایم  زیـر  در 
اکثـر  داشـتند.  آزاردهنـده ای  و  تلـخ  زبـان 
نظردهنـدگان هـزاره از برخـورد شـدید و جدی 
حمایـت می کردنـد و هرگونـه مسـامحه کاری و 
مصلحت اندیشـی را رد می کردنـد. کاربـری بـه 
 )Amanullah Parsa( نام امـان اهلل پارسـا
نوشـت: »زندگـی در ایـن کشـور بـرای هزاره ها 

هـر روز سـخت تر می شـود. در طـول یک سـال 
هزاره هـا  بـر  مصیبـت  همـه  ایـن  چـرا  اخیـر 
گروگان گیری هـای  حادثـه ی  می شـود؟  نـازل 
پشـت سـر هـم، کوچی هـا و بهسـود، حادثـه ی 
دل خـراش جلریـز و حـاال هـم جاغـوری. اگـر 
رهبـران هـزاره کمـی وجـدان دارنـد، خـود را 
رهبـر می داننـد، اگـر خـود را هـزاره می داننـد، 
پـس بایـد فکـری بـه حـال مـردم بکننـد. باید 
دولـت  از  تضمینـی  هزاره هـا  امنیـت  بـرای 
بگیرنـد و اگـر نشـد ماننـد بقیـه ی اقـوام مـردم 
را مسـلح بسـازند تـا خـود از جـان شـان دفـاع 

کننـد.«
کاربـر دیگـری به نام شـمس روشـنگر عباسـی 
 )Shams Roshangar Abbassi(
نوشـت: »از تمامی مردم افغانسـتان می خواهیم 
اگـر در فکـر نجات وطـن اسـتید و نمی خواهید 
هـر روز کشـته شـوید، بیاییـم ارگ را محاصـره 
کنیـم و ایـن دولت پوشـالی و تروریسـت پرور و 

آدم کـش را سـقوط دهیم.«
 Naiem( کاربـر دیگری بـه نـام نعیم رضایـی
Rezaie( نوشـت: »فقـط انتقام، فقـط انتقام، 
فقـط انتقـام، فقـط انتقـام، فقـط انتقـام... دیگر 
راهـی نمانـده. تـا بـه کـی بنشـینیم نظاره گـر 
باشـیم آدم هـای بی گنـاه را بربایند و سـر ببرند. 
مـردم بـه پـا خیزید. مـردم تظاهـرات کنیـد. تا 
بـه کـی بنشـینیم کـه غنـی خوک صفـت مردم 

مـا را تبـاه کنـد؟ مردم هوشـیار باشـید.«
 Saber( یکـی از کاربـران بـه نـام صابر متیـن
Matin( متـن حاکـی از یـک اعتـراض شـدید 
اندکـی  نوشـت کـه  و موضع گیـری ام  بـه مـن 
بعـد آن را در وبسـایت و صفحـه ی فیس بوکـی 
خـودش نیز بازنشـر کـرد. نکته های مطرح شـده 
در ایـن یادداشـت نگاهـی را کـه آن زمـان بـر 
گیتـوی  فراسـوی  در  جامعـه  فکـری  فضـای 
هزارگـی وجـود داشـت، نشـان مـی داد. آقـای 

بود:  نوشـته  متیـن 
»قابل توجه معلم رویش!

معلـم رویـش خـود را فعـال جامعـه ی مدنـی و 
دادخـواه حقـوق هزاره هـا می داند؛ امـا فراموش 
کـرده اسـت کـه دادخواهـی بـا اعـالم جنـگ 
بیـن اقـوام تفـاوت دارد. چـون آقـای رویـش از 
چهره هـای مهـم و اثرگـذار اسـت توجه شـما را 

بـه چنـد نکته در مـورد اظهار نظر ایشـان جلب 
می نمایـم:

اوالً، از لحـاظ اسـتراتیژیک نگاهـی بـه پدیده ای 
در حال رشـد هزاره کشـی داشته باشـیم. بیایید 
قبـول کنیـم کـه در بازی هـای سیاسـی، بـرد و 
باخـت طوری سـت که بهره ی سیاسـی را سـران 
از  مـن  می دهنـد.  عـوام  را  قربانـی  و  می برنـد 
شـما می پرسـم، بعـد از گروگان گیری مسـافران 
توسـط داعـش چی اتفـاق افتاد، به عنوان کسـی 
کـه ادعـای حـق هـزاره را می کنیـد چـرا بـه 
مـردم خود معلومـات نمی دهیـد، گروگان گیران 
کردنـد؟  گروگان گیـری  چـرا  بودنـد؟  کی هـا 
چگونـه گـره بـاز شـد؟ مـن مطمئنـم که شـما 
می دانیـد؛ امـا تمامـی هزاره هـا نمی داننـد. ایـن 
مغزهـای تاجـر هزاره هـا اسـتند کـه گاهـی این 
مـردم بیچـاره را بـه ایـران می فروشـند، گاهـی 
بـه ترکیـه و گاهـی بـه اسـرائیل و امریکا. شـما 
سـتد  و  داد  چگونـه  کـه  اسـتید  مسـتحضر 
تجارتـی بـر سرنوشـت هزاره هـا با ایـران صورت 
می گیـرد. خـود می فهمیـد کـه به عنـوان یـک 
مذهب سـتیز تا چـی حد وارد بازی با سرنوشـت 
ایـن قـوم بـا ایـن و آن شـدید. نکتـه ی مهـم 
ایـن اسـت کـه شـما فرامـوش نکنیـد کـه خود 
هزاره هـا با وارد عمل شـدن به بازی سیاسـی ای 
کـه با دراز کردن دسـت دوسـتی بـه ترکیه و با 
سـهم گرفتـن در تعامالت منطقـه ای هزاره ها را 
در افغانسـتان قربانـی معامـالت کـرد. معامالت 
پنهانـی محقـق و دیگـر تجـار قومـی بـا ترکیـه 
هزاره هـا  خـود  نیسـت.  پنهـان  هیچکـس  بـر 
گل کاشـته اند و قیمـت آن را خواهـر و بـرادر 

هـزاره ی مـن در غزنـی و زابـل می دهـد.
دومـاَ، بـه دور از منطـق اسـت کـه ادعـا کنیـد 
خشـونت ها و وحشـت جـاری تحـت رهبـری و 
ابتـکار پشـتون اسـت؛ زیرا: الـف، اولیـن قربانی 
نـه  و  اسـت  هـزاره  نـه  جـاری  خشـونت های 
تاجیـک و نـه هـم اوزبیـک و دیگـر اقـوام بلکـه 
شـما نیـک می دانید که قوم پشـتون اسـت. ب: 
فاشیسـت ها و رهبـران پشـتون تمامـی سـعی 
و تـالش خـود را بـه خـرج می دهنـد تـا جلـو 
نشـر افراطیـت را در بیـن پشـتون ها بگیرنـد و 
شـما می دانیـد کـه چنانچـه پشـتون ها قربانـی 
نیرومنـدی  دولـت  دارای  نمی شـدند  افراطیـت 

بودنـد کـه در آن جـا جایی بـه معلمـی نبود که 
یـک قـوم عظیـم را تروریسـت خطـاب کنـد؟!

سـوماً، هـر چند شـما با مذهـب سـر و کار زیاد 
داریـن،  تشـریف  مذهب سـتیز  حتـا  و  نداریـن 
امـا غـرض آگاهـی شـما عرض شـود که بیشـتر 
از  و  حنفی مذهب انـد  طالـب  پشـتون های 
لحـاظ فکـری بـه دور از تعصـب مذهبـی )مـن 
طالبـان را تبرئـه نمی کنـم؛ امـا واقعیـت ایـن 
اسـت کـه ایـن پدیـده ی وحشـی تـا بـه امـروز 
فقـط و فقـط پشـتون را قربانـی وحشـت های 
خـود کـرده اسـت نـه دیگـران را(؛ امـا داعـش 
مطلقـا وهابـی اسـت و شـیعه را رافضـه خوانده 
و در تمامـی نقـاط شـیعیان را نشـانه می گیـرد 
و بـا آن هـا می جنگـد کـه در افغانسـتان اولیـن 
اقدامـش ربـودن مسـافرینی بـود کـه طـی یک 
معاملـه کـه بـا جنگجویـان اوزبیـک در مقابـل 
اسـیران اوزبیـک توسـط سـران اوزبیـک و بـه 
رهبـری ازبیـک انجـام شـد رهایی یافتنـد و اگر 
شـما قومـی را نشـانه می رویـن آن قـوم اوزبیک 
خواهـد بـود کـه از سـال ها بـه این سـو شـعار 
جهـاد جهانـی را سـر می دهنـد، چـون منافـع 
شـما را تهدیـد نمی کـرد تنهـا پشـتون ها زیـر 
تیغ شـان بـود هیچ خبـری از واکنش شـما نبود 
امـروز کـه مـوج وحشت شـان دامن گیـر شـما 

شـد احساسـات تـان گل کـرد!؟
چهارمـاً، قـوم هزاره توسـط طالب نه بل توسـط 
داعـش بـه نشـانه گرفتـه شـد، طالـب پشـتون 
بـود و داعـش پشـتون تبار نیسـت بلکـه بیشـتر 
اوزبیک تبارانـد بـا همراهـی دیگـر جنگجویـان 
از اقـوام مختلـف به شـمول پشـتون. شـما نیک 
خبـر داریـد کـه بیشـتر درگیری هـای ایـن دو 
گـروه در مناطـق پشـتون ها رخ داده، بیشـترین 
خسـارات را بـه قـوم پشـتون وارد کرده اسـت و 
زمانـی  کـه پیر و طفـل پشـتون ها را در ننگرهار 
شـهادت  بـه  پشتون نشـین  مناطـق  دیگـر  و 
رسـانید، اول شـما کجا تشـریف داشـتید؟ دوما 
چنان چـه اتهام زنـی بـه آدرس قـوم باشـد پـس 

پشـتون ها قـوم اوزبیـک را نشـانه می رفتنـد؟!
حـال تأملـی بـر هـدف نوشـتۀ شـما می کنیـم. 
بـا قومـی کـردن  اگـر شـما قصـد داریـد کـه 
مسـأله پشـتون ها را تحـت فشـار بدهیـد کـه 
احترامانـه  بسـیار  بگیرنـد،  را  افراطیـت  جلـو 
کـه  اسـت  احمقانـه  ایـن  کـه  شـود  عـرض 
شـدن  قربانـی  بـا  باشـید  داشـته  توقـع  شـما 
جگرگوشـه های پشـتون کـه هـر روزه در ایـن 
میـان اتفـاق می افتد را پشـتون ها اهمـال کنند؛ 
امـا بـا اتهام زنی شـما دسـت به کار شـده و جلو 
افراطیـت را بگیرنـد. ایـن در واقـع کاری اسـت 
کـه پشـتون واقعـا تـوان مهـار آن را نـدارد و 
اگـر می داشـت ایـن همـه پشـتون ها را قربانـی 
نمی کـرد و منتظـر نمی مانـد کـه شـما طعنـه 

بدهیـد و بعـد از آن دسـت بـه کار شـوید.
فاشیسـم واقعـن کـه شـاخ و دم نـدارد. معلـم 
بـار احساسـات  زیـر  بـه حـدی  صاحـب شـما 
هیـچ  واقعـا  کـه  گرفته ایـد  قـرار  فاشیسـتی 
امـا  ببینیـد؛  نمی توانیـد  را  دیگـری  چیـزی 
سـخت اسـت تصـور کنید کـه اگـر روزی واقعن 
پشـتون ها بخواهنـد هزاره هـا را محـو کنند و یا 
هـم هزاره هـا بخواهنـد پشـتون ها را محـو کنند 
در آن صـورت صـدای هیچکس شـنیده نخواهد 
شـد ولو چهـره ی ماهر اسـتخباراتی مانند شـما 
باشـد کـه سـال ها بـرای زدودن و محـو عقایـد 
یـک جامعـه فعالیـت می کنیـد؛ امـا تا امـروز از 
اصلیـت آن خبـر ندارنـد. و مـا علینـا االلبـالغ«

***
موتـر  داخـل  هـم  بـا  و  رسـید  سـرامد  وقتـی 
نشسـتیم تـا بـه سـوی »میـالد نـور« برویـم، 
یکـی از موضوعـات مهـم پی آمـد هرگونه موضع 
و تصمیمـی بـود کـه اتخـاذ می کردیـم. روشـن 
بـود که مـا در هیچ گونـه تصمیم نقـش محوری 
نداشـتیم؛ امـا هر تصمیمـی که گرفته می شـد، 
بـه گونـه ای مـا هم در آن سـهیم می شـدیم. در 
»میـالد نـور« نـه حزبـی بـود، نـه ایتالفـی، نـه 
مرجعیتـی که بتوانـد آخرین حـرف را به عنوان 
فصـل ختـام بگویـد. بنابرایـن، هـر کسـی بـه 
میـزان حضـوری کـه در ایـن جلسـه می گرفت، 
نیـز  حـرف  آخریـن  بـه  بخشـیدن  شـکل  در 
سـهیم می شـد. طـی فاصلـه بـا »میـالد نـور« 
طـی فاصلـه بـا همیـن مرحلـه ی تصمیم گیری 

بود. نیـز 

پشتون اولین قربانی خشونت است
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قصه آدم های زیر پل سوخته

جنازه های فراموش شده 
 )امیرعلی و دریا(

 حسن ابراهیمی

ایـن روایـت را بایـد زودتر می نوشـتم؛ امـا انگار 
قـرار بـود ایـن روایـت هـم مثـل آدم هایـش در 
البـه الی ایـن همـه روایـت از جهـان و زندگـی 
افیونـی مـن، بـه فراموشـی دچـار شـود. اگـر شـب قبـل وقتـی از 
اداره ی کار بـه سـمت اتاق خود برمی گشـتم و مسـیرم به آن کوچه 
کـه خوابـگاه پسـرانه ای را در خـود جـای داده اسـت، نمی خـورد، 
ایـن روایـت  حـاال نانوشـته باقـی می مانـد و مطمئن بودم که سـال 
بعـد اگـر قـرار بـود می آمـدم و ایـن نوشـته هایم را مـرور می کـردم 
و روایـت امیرعلـی نانوشـته مانـده بـود، حتمـن خـود را بـه شـدت 

مواخـذه می کـردم.
از  یکـی  در  معالجـوی  طـب  رشـته ی  دانشـجوی  امیرعلـی، 
تنهـا  بـود.  آمـده  ایـران  از  و  بـود  کابـل  دانشـگاه های خصوصـی 
زندگـی می کـرد و خیلـی اهـل معاشـرت بـا دیگـران و هم نسـالن 
خـود نبـود. چنـد بـاری کـه در جمـع دیـده بودمـش، معلـوم بـود 
زیـاد اهـل حرف زدن نبود و بیشـتر دوسـت داشـت تنها باشـد. من 
آن مدتـی کـه گرفتـار واگـذاری کافه کاکتـوس بـودم، از او بی خبر 
بـودم. در همـان روزهـای اخیـر کـه بـرای مالقـات آقـای وکیل به 
مـزار شـریف خوانده شـده بودم، بـرای چند دقیقـه ی کوتاهی دیده 
بودمـش و برایـم از عاشـق شـدن و دوسـت داشـتن دختـری به نام 
دریـا حـرف زد. امیرعلـی هـم مثـل مـن تـازه گرفتار عمل شیشـه 
شـده بـود و آن مدتـی کـه بـا هـم هم اتـاق بودیـم، قبـل از  رفتـن 
بـه سـاعات درسـی دانشـگاه، شیشـه می کشـید و هم ایـن که ظهر 
از دانشـگاه برمی گشـت کارش ایـن بود که بسـاط شیشـه کشـیدن 
خـود را وسـط اتـاق پهـن کند و بـا صدای موسـیقی بلند بنشـیند، 
سـاعت ها شیشـه مصـرف کنـد و بـه قـول خـودش »فـاز بگیـرد تا 

ببینـد جهـان دسـت کی سـت؟«
تمـام اتفاقاتـی کـه در مـزار و در راه برگشـتن به کابل برایـم افتاده 
بـود را می دانیـد؛ امـا می خواهـم از ایـن جایـی بنویسـم کـه بـرای 
اولیـن بـار مرگ را در آغوش کشـیدم. از رابطه ی امیرعلی و دختری 
کـه دوسـتش داشـت بـه نـام دریـا، همـه چیـز را می دانسـتم. دریا 
بـه خاطـر بـودن در کنار امیرعلـی حاضر شـده بود کـه خانواده اش 
را رهـا کنـد و بیسـت و چهـار سـاعت را بـا امیرعلـی می گذرانـد. از 
همـان روزهایـی که دریا بـه زندگی امیرعلی پا گذاشـته بـود، دیگر 
ایـن پسـر بـه دانشـگاه پایـش را هـم نگذاشـت. امیـر علـی در یکی 
از خوابگاه هـای پـل سـرخ اتـاق کوچکی داشـت و آن شـب و روزها 
دریـا را لبـاس مردانـه داده بود، موهایش را کوتاه کـرده بود و روزها 
بیشـتر هـر دو بـا موترسـایکل می چرخیدند و شـب ها هـم به خاطر 
ایـن کـه دیگـر اهالـی و سـرایدار خوابـگاه بـه آن هـا شـک نکننـد، 
مجبـور بودنـد ناوقت شـب به خوابـگاه برگردند و با هـزاران زحمت 
دریـا خـود را بـه اتاق کوچـک امیرعلی در طبقه ی سـوم می رسـاند 

و تـا مجبـور نمی شـدند از ان اتـاق کوچـک بیـرون نمی آمدند. 
بـا بـودن دریـا در کنـار امیرعلـی، ایـن دختـر هـم دیگر آغشـته به 
مـواد مخـدر شـده بـود و بـا امیرعلـی هـر دو روزانه شیشـه مصرف 
می کردنـد و همـان اواخـر قبـل از رفتنـم بـه مـزار بود کـه فهمیدم 
امیرعلـی و دریـا هـر دو قرص هـای نشـئه زا نیز مصـرف می کردند و 
همزمـان بـا مصرف شیشـه و قرص نشـه زا )تابلتk(  چـرس و الکل 
هـم مصـرف می کردنـد. هـر بار کـه می گفتـم کمی محتاط باشـید، 
تنهـا برایـم یـک جـواب داشـتند؛ آن هـم ایـن بـود: »هرچـه پیش 

آمد، خـوش آمـد جانم.«
هیـچ وقـت فکـر نمی کـردم کـه آن شـب قبـل از رفتـن بـه مـزار 
شـریف، آخریـن مالقـات من بـا ایـن رفیقم امیرعلـی و دریا باشـد. 
مـن رفتـم مـزار و بـه دردسـرهای بزرگـی خـود را دچـار کـردم و 
همیـن مـدت بودنـم در مـزار و برگشـتم بـه کابـل، دقیقـا ده روز 
طـول کشـید. از ایـن ده روز نبـودن در کابـل، امیرعلـی و دریـا در 
همـان اتـاق کوچک تنهـا دو روز زنده بودن و در شـب سـوم هر دو 
در حالتـی کـه اوج نشئگی شـان بـود و در آغـوش هـم آرام گرفتـه 
بودنـد، ایـن جهـان را تـرک کردنـد و بعـد از آن شـب دیگـر آنـان 

نمی کشـیدند. نفـس 
و  گرفتگـی  گاز  اثـر  بـر  کوچـک،  اتـاق  آن  در  دریـا  و  امیرعلـی 
نشـئه ی بسـیار و بـر اثـر اُوردوز کـردن و مصـرف همزمـان چنـد 
مخـدر، آخریـن نفس هـای خـود را کشـیدند؛ امـا برایم سـخت تر و 
دردناک تـر از همـه، ایـن بود کـه روزی که مـن به کابل برگشـتم و 
بـا تاخیـر بـه پشـت دروازه ی اتـاق امیرعلی رفتـه بـودم، جنازه های 
امیرعلـی و دریـا ده روز بـود که همین طـور در اتاق باقـی مانده بود 

و هیـچ کسـی تـا آن لحظـه بـه مـرگ آن هـا پـی نبـرده بود.
در همـان راهـرو اتـاق امیرعلـی، چهار اتـاق دیگر بـود و در هر اتاق 
حداقـل چهارتـا دانشـجو زندگـی می کردنـد و همیـن کـه مـن آن 
عصـر وارد راهـرو اتـاق امیرعلـی شـدم، بوی بـد و مشـمئزکننده ی 
جنازه هـا در دمـاغ مـی زد و چطـور می شـد کـه آن دانشـجویان 
سـاکن آن راهـرو تـا روز دهـم پی بـه مـرگ امیرعلی و دریـا نبرده 
بودنـد و یـا واقعـن امیرعلـی و دریـا بعـد از ایـن کـه معتـاد شـده 
بودنـد، از آدم هـای فرامـوش شـده بـه جنازه هـای فرامـوش شـده 

تبدیـل شـده بودند.

داعش در دانشگاه؛ با افراط گرایی چه باید کرد؟

پـس از پنـج سـال از نفـوذ داعـش در دانشـگاه 
کابـل، امنیـت ملـی در تـالش بازداشـت مبلغین 
و عناصـر ایـن گروه شـده کـه به عنوان اسـتاد در 
دانشـگاه ها، افراط گرایـی مذهبـی را ترویـج  و بـه 

نفـع داعـش فعالیـت و سـربازگیری می کننـد.
 چنـدی پیـش، خبر بازداشـت دو تن از اسـتادان 
ایـن دانشـگاه به نشـر رسـید. دیـروز امنیت ملی 
دو  و  ثقافـت  اسـتاد  یـک  اعترافـات  و  تصاویـر 
دانشـجو را بـه نشـر رسـانده کـه آن هـا اعتـراف 
داشـته اند.  را  داعـش  گـروه  عضویـت  می کننـد 
آن هـا می گوینـد از دانشـگاه کابـل جـذب ایـن 
از  اسـتفاده  بـا  استادان شـان  شـده اند.  گـروه 
محتـوای مضمـون ثفافـت اسـالمی، فکـر آن ها را 
مسـموم کـرده و سـپس جـذب داعـش کرده اند. 
نهادهـای  اقـدام  و  افـراد  ایـن  اعترافـات  نشـر 
امنیتـی بـرای مبارزه بـا مبلغیـن و عناصر داعش، 
داشـت.  گسـترده  بازتـاب  گذشـته  روزهـای  در 
مـورد خطـر  در  اجتماعـی  شـبکه های  کاربـران 
داعـش، افراط گرایـی مذهبـی و چگونگـی مبارزه 
بـا ایـن پدیده هـا تاکیـد کردنـد. افـکار عمومی از 
برخـورد جـدی بـا کسـانی که بـه نفـع گروه های 
را  مذهبـی  افراط گرایـی  و  فعالیـت  تروریسـتی 

می کنـد. حمایـت  می کننـد،  ترویـج 
بزرگتریـن  مذهبـی،  افراط گرایـی  و  جنـگ 
و  داعـش  طالبـان،  اسـت.  افغانسـتان  مشـکل 
گروه هـای تروریسـتی دیگـر؛ عوامل جنـگ بوده، 
بـا  و  می کننـد  تغذیـه  مذهبـی  افراط گرایـی  از 
اسـتفاده از آن، سـربازگیری کـرده بـا دولـت و 

می جنگنـد.  مـردم 
نفود داعش در دانشگاه ها حرف تازه نیست

تـازه ی  کابـل حـرف  دانشـگاه  در  داعـش  نفـوذ 
نیسـت. پنـج سـال پیـش در اواخـر مـاه میـزان 
1393 شـعار »زنـده بـاد داعـش« در دیوارهـای 
ایـن دانشـگاه نوشـته شـد. ایـن خطـر از جانـب 
مـردم و رسـانه ها در آن زمـان جـدی گرفته شـد 
گسـترده  بحث هـای  آن،  پی آمـد  بـه  نسـبت  و 

صـورت گرفـت. 
یـک مـاه از نوشـتن شـعار »زنـده بـاد داعـش« 
در دیـوار دانشـگاه کابـل نگذشـته بـود کـه در 

دانشـگاه ننگرهـار ده هـا دانشـجو پرچـم داعش و 
طالبـان را بلنـد کردنـد و خواهـان ایـن گروه هـا 
و حاکمیت شـان در افغانسـتان شـدند. در همـان 
زمـان، داعـش در ننگرهـار فعالیت هـای خـود را 
شـروع کـرده بـود و از هرگونـه جنایـت بـر مردم 
دریـغ نمی کـرد. در چندیـن ولسـوالی این والیت 

و بعضـی از والیت هـای شـرقی نفـوذ داشـت. 
چنـد مـاه از شعارنویسـی هـواداران داعـش بـر 
افـراد  کـه  بـود  گذشـت  کابـل  دانشـگاه  دیـوار 
منسـبوب بـه داعـش سـی ویک مسـافر هـزاره را 
از جـاده ی کابل ـ کندهـار گرفتنـد و اعـالم کردند 
کـه در بـدل افـراد مهـم آن ها کـه در نـزد دولت 
اسـیر بودنـد، این مسـافران را گـروگان گرفته اند. 
بـه دنبال آن، هفت باشـنده ی ولسـوالی جاغوری 
را نیـز از همیـن مسـیر، اسـیر گرفتنـد و پـس 
از هشـت مـاه آن هـا را سـربریدند. ایـن جنابـت 
اعتـراض جنبـش تبسـم را به وجـود آورد. هزاران 
نفـر در بیسـتم عقـرب 1394 در کابـل تظاهرات 
از  کردنـد و بـه دنبـال آن در شـهرهای بـزرگ 
داعـش  برضـد  مـردم  نیـز  ننگرهـار  در  جملـه 
تظاهـرات کردنـد. در آن زمان داعـش در ننگرهار 
قـدرت گرفتـه بـود و بزرگان قومـی و مردم عادی 

را بـا بمب گـذاری و قسـاوت می کشـت. 
چرا حکومت اقدام نکرد پیامد آن چه بود؟

جنایـت افـراد تـازه جـذب شـده بـه داعـش، بـه 
ایـن هـم ختـم نشـد. در پنـج سـال گذشـته و 
به خصـوص در سـه سـال اخیر، حمـالت انتحاری 
در  و  ننگرهـار  هـرات،  کابـل،  در  آن هـا  فـراوان 
شـهرها و مناطـق دیگـر کشـور صـورت گرفـت 
و هـزاران نفـر قربانـی داشـت؛ ایـن حمـالت کـه 
مـردم  گردهم آیـی  و  تجمـع  مناطـق،  تمـام  در 
مذهبـی  مراسـم  اجـرای  و  تظاهـرات  هنـگام  را 
اقـوام و گروه هـای  و فرهنگـی، هـدف گرفتنـد، 

مختلـف قومـی و نـژادی قربانـی آن بوده انـد. 

اسـنادی کـه امینـت ملـی به نشـر رسـانده ثابت 
می کنـد، گـروه داعش سـال ها پیش در دانشـگاه 
کابـل نفـوذ داشـته. کسـانی بـه نام های»مولـوی 
مبشـر  راسـخ،  معـروف  محمـد  داعـی،  ظاهـر 
مسـلم یار و ابوعبیـداهلل متـوکل« مسـؤول ترویـج 
افـکار ایـن گـروه و جـذب دانشـجویان بـه ایـن 
فـاروق،  احمـد  و  طـارق  احمـد  بوده انـد.  گـروه 
کـه دانشـجویان دانشـگاه کابـل بوده انـد، اعتراف 
ابتـدا بـه  می کننـد توسـط همیـن اسـتادان در 
سـپس  و  شـده  کشـانده  مذهبـی  افراط گرایـی 
جـذب گـروه داعـش شـدند. در ایـن دانشـگاه و 
توسـط  زیـادی  دانشـجویان  ننگرهـار،  دانشـگاه 
بـوده،  ثفافـت  اسـتادان  کـه  داعـش  مبلغیـن 
جـذب شـده اند. تعـدادی در جنگ شـرکت کرده 
کشـته شـده اند و تعـدادی هـم حمـالت انتحاری 
و انفجـاری ایـن گـروه را سـازمان دهی و انجـام 

داده انـد. 
پنـج سـال پیش، که شـعار »زنده بـاد داعش« در 
دیوار دانشـگاه کابل نوشـته شـد و صدها دانشجو 
در ننگرهـار پرچـم ایـن گـروه را بلنـد کردنـد، 
حکومـت بـرای جلوگیـری از نفـوذ این گـروه در 
آن زمـان برخـورد جـدی نکرد؛ با آن که نشـانه و 
ثبـوت کافی وجود داشـت. این کوتاهـی عملیاتی 
حکومـت، سـبب تقویت ایـن گروه در افغانسـتان 
شـد. از دانشـگاه کابـل و نهادهای دیگر آموزشـی 
در ایـن سـال ها، صدهـا نفـر جـذب ایـن گـروه 
شـدند کـه حمالتـی مرگ بـار فراوانـی را در کابل 
و شـهرهای دیگـر انجـام دادنـد. ایـن کـه چـرا 
پنـج سـال پیـش حکومت خطـر داعـش را جدی 
نگرفـت و در پـی شناساسـی و بازداشـت مبلغین 
و عامـالن این گروه نشـد؟ پرسشـی اسـت که در 
ذهـن مـردم مانـده اسـت و بایـد حکومـت به آن 

بدهد.  پاسـخ 
چه باید کرد؟

 حـاال کـه برای حکومـت ثابت شـده، افراط گرایی 
مذهبـی در دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی ترویـج 
می شـود و کسـانی بـه نـام اسـتادان دانشـگاه در 
گروه هـای  بـه  دانشـجویان  و جـذب  آن  ترویـج 
بایـد  نقـش دارنـد، حکومـت  داعـش و طالبـان 
را  فرهنگـی  ـ  آموزشـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
حزب التحریـر  و  داعـش  طالبانـی،  عناصـر  از 

کنـد.  پاک سـازی 
جامعـه ضمـن حمایـت از حکومـت و نهادهـای 
امنیتـی، انتظـار دارد کـه مبـارزه بـا افراط گرایـی 
بـا بازداشـت عناصـر داعـش کـه صـورت گرفتـه، 
بـه طـور گسـترده ادامـه پیـدا کنـد. کسـانی که 
مراکـز  دانشـگاه ها،  در  را  مذهبـی  افراط گرایـی 
فرهنگـی و مسـاجد ترویـج می کننـد، شناسـایی 

شـده و بـا آن هـا جـدی برخـورد شـود.
افرادی که توسـط امنیت ملی بازداشـت شـده اند، 

می گوینـد کـه آن هـا بـا اسـتفاده از آموزه هـای 
سـلفیت گرایی  بـه  اسـالمی،  ثقافـت  مضمـون 
رسـیده و بعـد جـذب داعـش شـده اند. همچنـان 
تحقیقـات و گزارش هایـی نشـر شـده نیـز ایـن 
واقعیـت را بیـان می کننـد کـه اسـتادان ثقافـت 
میـان  در  افراط گرایـی  گسـترش  در  اسـالمی، 
ایـن  درسـی  مـواد  دارنـد.  نقـش  دانشـجویان 
مضمـون نیـز مشـکل دارد. ایـن دریافت هـا بایـد 
از  درسـی  محتـوای  بایـد  شـود.  گرفتـه  جـدی 

شـود. پـاک  مذهبـی  افراط گرایـی  آموزه هـای 
جامعـه ی  در  حـاال  کـه  مذهبـی  افراط گرایـی 
می شـود؛  شـناخته  بـزرگ  خطـر  افغانسـتان 
زمـان  در  به خصـوص  گذشـته،  سـال  چهـل  در 
جنـگ مجاهدیـن تقویت شـد. گروه هایی سـلفی 
ایـن تفکـر را بـا اسـتفاده از آموزه هـای جهـاد و 
نهادهای دینی و آموزشـی، توسـط سـازمان هایی 
کـه ایجـاد کرده انـد بـه طـور گسـترده تقویـت و 

پـرورش داده انـد.
گروه هـای  بودنـد  قدرت منـد  و  سـنت گرایی   
جهـادی، عامـل دیگـر بـوده کـه در چهـل سـال 
و  شـده  افراط گرایـی  تقویـت  سـبب  گذشـته 
گروهـای افراطـی ای ماننـد طالبـان و داعـش از 

برخواسـته اند.  گروه هـا  ایـن  بسـتر 
خطـر  گرفتـن  نادیـده  دیگـر،  مهـم  عامـل 
از جانـب  نبـود سیاسـت روشـن  افراط گرایـی و 
حکومـت  حتـا  گاهـی  اسـت.  بـوده  حاکمیـت 
را  برنامه هایـی  و  کـرده  اتخـاذ  را  رویکـردی 
تاییـد کـرده کـه در نتیجـه ی آن، بسـتر پرورش 
دولتـی،  آموزشـی،  نهادهـای  در  افراط گرایـی 
بسـترها  ایـن  از  و  شـده  فرهنگـی  ـ  مذهبـی 
افراط گرایـی مذهبـی تولیـد و بازتولیـد می شـود. 
مثـال مشـخص آن، پذیرفتـن تدریـس مضمـون 
ثقافت اسـالمی در تمامی دانشـکده و رشـته های 
مختلف اسـت کـه باید تـا پایان دوره ی لیسـانس 
تدریـس  شـود کـه زمینـه ی نفـوذ افراط گرایـان 
مذهبی در دانشـگاه ها را بیشـتر کـرده و آن ها در 
تمـام دانشـگاه های کشـور بـه نـام اسـتاد فعالیت 
می کننـد. از طـرف دیگـر، هیـچ معیار مشـخصی 
وجـود نـدارد کـه محتـوای درسـی ایـن مضمون 
دسـت  مذهبـی  افراط گرایـان  کنـد.  تعییـن  را 
 بـاز دارنـد و هرچـه بخواهنـد می تواننـد بـه نـام 
آمـوزش  دانشـجویان  بـه  اسـالمی،  آموزه هـای 

. هند د
مکتب هـا،  در  دانشـگاه،  از  پایین تـر  سـطح  در 
مـدارس مذهبـی و نهادهـای مذهبی ایـن زمینه 
وجـود دارد. در هجـده سـال گذشـته ارزیابـی ای 
افراط گرایـی  چگونـه  زمینه هـا  ایـن  کـه  نشـده 
مذهبـی را پـرورش می دهـد و چگونـه بـه کانون 
سـایر  و  داعـش  طالبـان،  گـروه  سـربازگیری 

می آیـد. در  تروریسـتی  گروه هـای 
بـه گسـترش  رو  بـه خطـر  توجـه  بـا  بنابرایـن، 
افراط گرایـی و گروه هـای تروریسـتی، بایـد دولت 
سیاسـت و برنامه هـای روشـنی را برای مبـارزه با 
افراط گرایـی و جلوگیـری از گسـترش آن داشـته 
برنامه هـای  و  آگاهی دهـی  بـا  آگاهانـه  و  باشـد 
عمـل  جامعـه  همـکاری  بـا  و  شـده  سـنجیده 
کنـد. در غیـر آن، اقدام هـای مـوردی و زودگـذر، 
نمی توانـد خطـر افراط گرایـی را کاهـش دهـد و 
جلـو قدرت گیـری نظامـی و ایدیولوژیکـی داعش 
و طالبـان را در جامعـه و نهادهـای آموزشـی ـ 

فرهنگـی بگیـرد. 

بشیر یاوری

پنـج سـال پیـش، کـه شـعار »زنـده بـاد داعـش« در 
دیـوار دانشـگاه کابـل نوشـته شـد و صدهـا دانشـجو 
در ننگرهـار پرچـم این گـروه را بلند کردنـد، حکومت 
زمـان  آن  در  گـروه  ایـن  نفـوذ  از  جلوگیـری  بـرای 
برخـورد جـدی نکـرد؛ بـا آن کـه نشـانه و ثبـوت کافـی 
وجـود داشـت. ایـن کوتاهـی عملیاتـی حکومت، سـبب 

تقویـت ایـن گـروه در افغانسـتان شـد. 

مـدارس  مکتب هـا،  در  دانشـگاه،  از  پایین تـر  سـطح  در 
در  دارد.  وجـود  زمینـه  ایـن  مذهبـی  نهادهـای  و  مذهبـی 
هجـده سـال گذشـته ارزیابـی ای نشـده کـه ایـن زمینه هـا 
چگونـه افراط گرایـی مذهبـی را پـرورش می دهـد و چگونـه 
سـایر  و  داعـش  طالبـان،  گـروه  سـربازگیری  کانـون  بـه 

می آیـد. در  تروریسـتی  گروه هـای 
بنابرایـن، بـا توجـه بـه خطـر رو بـه گسـترش افراط گرایـی و 
برنامه هـای  بایـد دولـت سیاسـت و  گروه هـای تروریسـتی، 
از  جلوگیـری  و  افراط گرایـی  بـا  مبـارزه  بـرای  را  روشـنی 
و  آگاهی دهـی  بـا  آگاهانـه  و  باشـد  داشـته  آن  گسـترش 
کنـد.  عمـل  جامعـه  بـا همـکاری  و  برنامه هـای سـنجیده شـده 
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»شکوفه شهر«
شـهر مـا آن قـدر بـزرگ نیسـت کـه خبـری در آن نپیچـد. قدیم تـر کـه 
اتوبـوس شـرکت واحـد تنهـا وسـیله ی رفت وآمد بـود، وقتـی در جاده ی 
اصلـی بـه ایسـتگاه می رسـید راننـده می گفـت: »کابـل، کابـل.« حرفش 
نادرسـت نبـود، در اطراف شـهر ما شـهرک های صنعتی بسـیاری اسـت؛ 
از ایـن رو مقصـد بسـیاری مهاجریـن و حتا خـود مردم این کشـور برای 
کار و درآمـد اسـت. پـای صحبت بسـیاری ایرانی هـا و افغانسـتانی ها اگر 
بنشـینی خواهنـد گفـت کـه ایـن شـهر را افغانسـتانی ها آبـاد کرده انـد، 
قیمـت رهـن و اجـاره و حتـا خریـد و فروش خانـه را نیز بـه خاطر آن ها 
بـاال می داننـد. کارگاه هـای خیاطی و کفاشـی مرکـز تولید و انتشـار خبر 
اسـت؛ البتـه خبرهـای دسـت اول را هـم می شـود از آن تهیـه کـرد و یا 
اگـر بخواهـی شـایعه ای را پخش کنی چـه جایی بهتر از آن. کافی اسـت 
غـروب بـه یکـی از ایـن کارگاه هـا سـر بزنـی، بچه هـای جـوان و نوجوان 
جمع شـان جمـع اسـت؛ بحـث فوتبـال و شـنا و بیلیـارد و کنـارش هـم 
شـاید چلیمـی بـه راه باشـد. جدیدتریـن خبرهـای موثـق روز در همین 
کارگاه هـا دهـن بـه دهـن می چرخـد. خیلـی از بچه  هـا کـه شغل شـان 
جـز خیاطـی اسـت پـس از تعطیل کـردن بـه ایـن کارگاه هـا می آیند تا 
شـاید حـس کنجـکاوی و آگاهـی داشـتن خـود را کامـل و ارضـا کنند؛ 
البتـه ناگفتـه نمانـد آن زمـان بـازار ویدیوهـای کوتـاه داغ بـود کـه بـا 
گوشـی همـراه و از طریـق بلوتـوث به دیگـری منتقل می کردنـد، انترنت 
آن چنـان در ایـران جـا نیفتـاده بـود. از جاذبه هـای بلوتوث بـازی انتشـار 
عکـس دختـران بین پسـرها بـود، تصاویـر و ویدیوهـای برهنـه که جای 
خـود را داشـت. برخـی از ایـن عکس ها داسـتان و یا خبـر خاص خودش 

را داشـت کـه یکـی از آن هـا را می نویسـم.
عکسـی دسـت بـه دسـت و گوشـی به گوشـی پخـش می شـد، هر کس 
نگاهـی می کـرد، یکـی می گفـت مـن بـا او رفیـق بـودم، یکـی می گفت 
خیلـی هـم خوشـگل نیسـت، بعضی هـا کـه تعـدادش هـم کـم نبـود 
می گفتنـد خـاک بـر سـرش، حقـش اسـت کـه بـا ایرانـی پریده اسـت.

نامـش را این جـا می گذاریـم شـکوفه، دختـر افغانسـتانی  ای کـه عکـس 
و داسـتانش دهـن بـه دهـن در شـهر مـا پیچیـد، شـاید خواجـه حافـظ 
شـیرازی هـم از آن بی خبـر نمانـده باشـد. شـکوفه، دختـری بـود که در 
آرایشـگاه زنانـه ای کار می کـرد. آمـار داشـتن او بـرای پسـرهای قـدم زن 
خیابان هـا کار سـختی نیسـت، حتـا بداننـد کـه خانـه اش کجاسـت و یا 
پـدر و مـادرش کیسـت و چه کاره انـد و از کجـای افغانسـتان اسـتند و...
خبـری از شـکوفه پایه هـای اخـالق شـهر مـا را تـکان داد اگـر هنـوز به 
اخـالق بـاور داشـته باشـیم: »تجـاوز گروهـی بـه شـکوفه توسـط چنـد 

ایرانی.« نفـر 
گویـا شـکوفه دوست پسـری ایرانـی داشـته، بـه هر حقـه و نیرنگـی قرار 
بـا او را می پذیـرد. دوست پسـرش کـه پیـش از این انگار برنامه ی شـادی 
دوسـتانش را چیـده بـوده، سـر قـرار مـی رود شـکوفه را سـوار می کند و 
بـه مـکان موردنظـر می بـرد، کسـی نمی دانـد شـکوفه در فکـر و خیالش 
و نیـز در واقعیـت چـه برداشـت و توقعـی از این پسـر داشـته؛ امـا گمان 

نمی کنـم تجـاوز جنسـی ده نفـره را انتظار داشـته.
یکـی از آن ده پسـر فرزنـد عضـو شـورای شـهر بـود و دو نفـر دیگـر هم 
هـر کـدام پسـر کاسـب های بـزرگ و معـروف شـهر کوچک مـا. آن هایی 
کـه اگـر می خواسـتند خـدا و قانـون و قاضـی را یک جـا می خریدنـد. 
خانـواده ی شـکوفه شـکایت کـرده بودنـد، قانـون ظاهـراً این گونه اسـت 
کـه تجـاوز یـک نفر به یـک نفـر یعنی اعـدام؛ اما تجـاوز  گروهـی دیه ی 

یـک نفـر را بیـن ده نفـر تقسـیم کردند.
پرداخـت صـد برابـر ایـن دیـه هـم کار دشـواری بـرای آن ده نفـر و 
پدران شـان نبـود، شـاید فقـط یک صفـر از جلو عدد حسـاب بانکی شـان 

کـم می شـد، همیـن.
فـردای آن روز تمـام آن ده نفـر سـر باال در شـهر می گشـتند، نه شـرمی 
داشـتند و نـه آبرویـی از آن هـا رفتـه بـود. بـرای آن ها شـهر همان شـهر 

بـود و انـگار نـه خانـی آمده بـود و نـه خانی رفتـه بود.
آرایشـگاهی کـه فرشـته در آن کار می کـرد و مـال خانمـی ایرانـی بـود 
بسـته شـد و نمی دانـم بدنامـی اش را کجا برد. یقینا شـریک جـرم اصلی 
او بـوده اسـت کـه حواسـش بـه شـکوفه نبـوده و یـا ایـن  کـه اصـال چه 
معنایـی دارد زن و دختـر کار کنـد، آرایشـگاه زنانـه بایـد در خانه باشـد، 
زن و دختـر کـه پـای بیـرون گذاشـت، سـیالب تمـام فسـادها بـه راه 

افتاد. خواهـد 
شـکوفه انـگار جـرم بزرگـی مرتکـب شـده بـود کـه تمـام شـهر او را بـه 
چشـم تحقیـر نـگاه می کردنـد و همـه حـق را بـرای آن ده نفـر قائـل 
بودنـد از عضـو شـورای شـهر گرفتـه تـا پولدار و کاسـب و نانـوا و رهگذر 
و هم وطنـان افغانسـتانی اش. عکسـش را در تمـام گوشـی های این شـهر 
می توانسـتی پیـدا کنـی، عکسـی کـه شـاید از روی دوسـتی و اعتماد به 
همـان دوسـت پسـرش داده بـود. شـکوفه حـق نداشـت از خانـه بیـرون 
بیایـد، نبایـد سـر کار می رفـت، نبایـد عاشـق می شـد، به پسـری اعتماد 

و... می کـرد 
از شـکوفه  یـادی  ایـن قضیـه می گـذرد و کسـی در شـهر  از  سـال ها 

نمی دهـد. او  بـه  دشـنامی  حتـا  و  نمی کنـد 
شـکوفه و خانـواده اش و خاطـره اش بـه نقطـه ای دیگـر رفـت، هیچ کس 
تمـام  کـه  هم وطنـش  پسـران  حتـا  پسـرش،  دوسـت  حتـا  نمی دانـد 

خیابان هـای شـهر را پرسـه می زننـد و آمـار گربه هـا را هـم دارنـد.
خـوش بـه حـال آن ده قهرمـان، هم حالـش را بردند هم کیفـش را، پای 

بسـاط بعدی هم، خندیدنـد و خندیدند و...

 عارف حسینی 

همـه ایـن اتفاقـات، در حالـی رخ می دهـد که آقای 
صلـح  بـرای  آمریـکا  خـاص  نماینـده ی  خلیـل زاد، 
هفتـم   دور  در  را  گفت وگوهایـش  افغانسـتان، 
نشسـت های صلـح دنبـال می کنـد و به نتایـج قابل 

مالحظـه ای نیـز رسـیده اسـت.
بـه نظـر می رسـد در دیـدار آقـای خـان بـا طالبـان، 
و  امریـکا  توسـط  کـه  باشـد  نهفتـه  ماموریتـی 
اسـت.  شـده  تعییـن  هـدف  مشـترکا  پاکسـتان 

اگـر بخواهیـم بـر اسـاس گزارش های قبلـی ای که 
نزدیـک بـه موضوع اسـتند، دیـدار عمـران خان با 
دونالـد ترامـپ و سـپس دیدار وی را بـا طالبان به 
تحلیـل بگیریـم، بایـد اشـاره ای بـه وخامـت رابطه 
میـان پاکسـتان و امریکا داشـته باشـیم. از زمانی 
کـه ترامـپ، رییـس جمهـور امریـکا شـده اسـت، 
میـان  رابطـه  کـه  بوده ایـم  ایـن  شـاهد  همـواره 
امریـکا و پاکسـتان بـه تیرگـی کشـیده. آسـیا اسـت.

رادیـوی ملـی پاکسـتان، بـه نقـل از نعیم الحـق، 
مشـاور نخسـت وزیر ایـن کشـور، گـزارش داده 
اسـت کـه پـس از سـفر رییـس جمهـور غنـی 
بـه پاکسـتان، روابـط دو کشـور نیز بهبـود یافته 
رسـانه های  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت. 
پاکسـتانی گـزارش داده انـد کـه قـرار اسـت بـه 
کشـور،  ایـن  نخسـت وزیر  عمران خـان،  زودی 
بـا طالبـان دیـدار کنـد. گفتـه شـده اسـت کـه 
خـان، بـا طالبـان پیرامـون گفت وگوهـای صلـح 

افغانسـتان دیـدار خواهـد کـرد.
امـا بایـد دیـد کـه ایـن دیـدار، همان گونـه کـه 
تاثیـر  اسـت،  داشـته  ابـراز  نعیم الحـق  آقـای 
گرفتـه از رابطـه ی بهبودیافتـه میـان دو کشـور 
ایـن کـه پاکسـتان  صرفـا براسـاس  اسـت یـا 
منافـع خـودش سـعی می کنـد تـا بـا طالبـان 
گفت وگـو کنـد. گفت وگو بـا طالبان، بـه روزهای 
حساسـی رسـیده اسـت و کـم کم پای بسـیاری 
از کشـورهای تاثیرگـزار در منطقـه و جهان را به 
خـود بـاز می کند. در ایـن میان امـا؛ هنوز دولت 
افغانسـتان در حاشـیه قرار دارد و بـه دلیل انکار 
حکومـت  بـا  گفت وگـو  از  طالبـان  همیشـگی 
افغانسـتان، نشسـتی کـه در آن دو طـرف اصلی 
جنـگ قرار داشـته باشـند، برگزار نشـده اسـت. 
دیـدار آقای عمـران خان با گروه طالبان درسـت 
زمانی با رسـانه ها در میان  گذاشـته شـده اسـت 
کـه قـرار اسـت وی بـه زودی بـا رییـس جمهور 

آمریـکا، دونالد ترامپ نیـز ببیند. 
طبـق اعـالم وزارت خارجـه پاکسـتان، عمـران 
خـان در )22 جـوالی( بـا ترامپ دیـدار و درباره 
مسـائل مهـم منطقه ای بـا وی گفت وگـو خواهد 
کـرد کـه  قـرار اسـت موضـوع صلـح افغانسـتان 
گفت وگـو  محورهـای  جدی تریـن  از  یکـی 
میـان سـران دو کشـور باشـد. سـهم پاکسـتان 
می توانـد  افغانسـتان،  صلـح  گفت وگوهـای  از 
فرصـت نقش آفرینـی باشـد تـا ایـن کشـور در 
تحوالتـی کـه در اثـر توافق نامـه ی صلـح خواهد 

آمـد، دخیـل  شـود.
در  تروریـزم  حامـی  عنـوان  بـه  کـه  پاکسـتان 
منطقـه یاد می شـود. از زمانی کـه گفت وگوهای 
صلـح افغانسـتان بـه رهبـری زلمـی خلیـل زاد، 
آغـاز شـده اسـت، جایـگاه خـودش را نـزد ایـن 
گـروه نااسـتوار می بینـد و بارهـا تـالش کـرده 
داشـته  گفت وگوهـا  ایـن  در  نقشـی  تـا  اسـت 
باشـد؛ امـا ایـن نقـش صرفـا در صورت بـراورده 
شـدن منافع امریـکا، به پاکسـتان تعلـق خواهد 

. فت گر

آمـده  پاکسـتان  خارجـه ی  وزارت  بیانیـه ی  در 
خواهـد  تالشـی  خـان،  عمـران  »سـفر  اسـت: 
بـود بـرای بهبـود شـرایط در منطقـه و افزایـش 
امریـکا در صـورت  نکتـه ای کـه  آن.  ثبـات در 
خـروج نیروهایـش از افغانسـتان بیشـتر از پیش 

خواسـتار آن خواهـد بـود.«
همـه ایـن اتفاقـات، در حالـی رخ می دهـد کـه 
آقـای خلیـل زاد، نماینـده ی خاص آمریـکا برای 
دور  در  را  گفت وگوهایـش  افغانسـتان،  صلـح 
هفتـم  نشسـت های صلـح دنبـال می کنـد و بـه 

نتایـج قابـل مالحظـه ای نیـز رسـیده اسـت.
بـا  خـان  آقـای  دیـدار  در  می رسـد  نظـر  بـه 
توسـط  کـه  باشـد  نهفتـه  ماموریتـی  طالبـان، 
امریـکا و پاکسـتان مشـترکا هـدف تعیین شـده 
اسـت. نشسـت  عمـران خـان و دونالـد ترامـپ، 
قبـل از ایـن کـه قـراری بـرای دیـدار بـا طالبان 
توسـط عمران خان گذاشـته شـود، در رسـانه ها 

مطـرح شـده بـود و طـوری کـه قبـال ذکـر شـد 
دیـدار بـا طالبـان بـه مقصـد گفت وگـو در مورد 
صلـح افغانسـتان خواهد بـود؛ بحثی کـه در این 
اواخـر از سـوی آمریکا به شـکل جـدی ای دنبال 

می شـود.
اگـر بخواهیـم بـر اسـاس گزارش هـای قبلـی ای 
کـه نزدیـک بـه موضـوع اسـتند، دیـدار عمـران 
خـان بـا دونالـد ترامـپ و سـپس دیـدار وی را 
بـا طالبـان به تحلیـل بگیریـم، باید اشـاره ای به 
وخامـت رابطـه میـان پاکسـتان و امریکا داشـته 
باشـیم. از زمانـی کـه ترامـپ، رییـس جمهـور 
امریـکا شـده اسـت، همواره شـاهد ایـن بوده ایم 
کـه رابطـه میـان امریـکا و پاکسـتان بـه تیرگی 
کشـیده. دلیـل اصلـی ایـن تیرگی ها نیـز هراس 
آمریـکا از قدرت منـد شـدن چیـن و روسـیه در 
جنـوب آسـیا بـوده اسـت؛ طـوری کـه در سـال 
گذشـته پنتاگـون اعـالم کـرد کـه ارتبـاط میان 
اسـالم آبـاد بـا پکـن و مسـکو یکـی از خطـرات 
پیـش روی سیاسـت های خارجـه ی امریـکا در 

منطقـه جنوب آسـیا اسـت.
در واقـع، دیـدار عمران خان بـا ترامپ، طی یک 
دعـوت رسـمی، بـه معنـی تقویـت رابطـه میان 
دو کشـور اسـت. تقویـت رابطـه پـس از سـردی 
بسـیار، خبـر از توافقـات تازه تـری می دهـد کـه 
خـواه  نخـواه، گفت وگوهـای صلح افغانسـتان، در 

محـور آن قـرار دارد. 
بـه نظر می رسـد دیـدار رییس جمهور پاکسـتان 
بـا گـروه طالبـان، تالشـی بـرای بهبـود رابطه ی 
ایـن کشـور با امریـکا اسـت و این دیـدار ممکن 
اسـت قبـل و یـا بعد از مالقـات با دونالـد ترامپ 
افغانسـتان،  صلـح  گفت وگوهـای  در  باشـد. 

پافشـاری زیـادی بـر خـروج نیروهـای خارجـی 
صـورت گرفتـه اسـت و ایـن بـرای امریکایی هـا 
کـه در افغانسـتان دارای پایگاه اسـتند، می تواند 
چنـدان قابـل قبـول نباشـد؛ زیـرا این کشـور، از 
حضـور دو رقیـب خودش کـه چین و روسـیه را 

شـامل می شـود، در هـراس اسـت. 
بـر سـر خـروج  توافـق  ایـن، در صـورت  بنابـر 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، بایـد رابطـه ی 
بـرای  اصلـی  خطـر  کـه  پاکسـتان  بـا  امریـکا 
حمایـت از تروریـزم شـناخته می شـود، تقویـت 
پاکسـتان  بـا  امریـکا  رابطـه  تقویـت  شـود. 
افغانسـتان  روابـط  شـدن  بهتـر  بـا  بی نسـبت 
بـا ایـن کشـور نیسـت و ایـن موضـوع احتمـال 
نفـع  بـه  را  صلـح  گفت وگوهـای  تاثیرگـزاری 
در  امـا  بـرد؛  خواهـد  بـاال  افغانسـتان  دولـت 
عیـن حـال در صـورت بـی برنامـه پیـش رفتـن 

بگیـرد. دولـت  از  را  فرصـت  می توانـد 
فـرار رسـیده  از گفت وگوهـا  اینـک، مرحلـه ای 
اسـت کـه پاکسـتان نیـز در آن قرار اسـت عمال 
بـرای جهـت دادن آن سـهم داشـته باشـد. آغاز 
حضـور این کشـور را می تـوان  از »رونـد الهور« 
دانسـت کـه در آن جمعـی از سیاسـیون افغـان 
انتقادهـای  بـا  نشسـت  ایـن  داشـتند.  حضـور 
داخـل  در  سیاسـیون  دیگـر  سـوی  از  زیـادی 
کشـور مواجه شـد و نقش پاکسـتان در برگزاری 
بی دلیـل  تردیـد  ایـن  بـود.  تردیـد  مـورد  آن 
نیسـت و ممکـن اسـت با حضـور این کشـور در 
گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، آن هـم زمانـی 
کـه هنـوز نقـش حکومـت در ایـن نشسـت ها به 

برجسـتگی الزم نرسـیده، خطرآفریـن باشـد. 
دیـدار عمـران خـان بـا سـران طالبـان، می تواند 
را  ایـن نشسـت، منافعـی  امریـکا در  نقـش  بـا 
و  پاکسـتان  کشـور  دو  بـه  کـه  کنـد  تضمیـن 
امریـکا بـر گـردد و این نیـازی را مطـرح می کند 
کـه بایـد دولـت افغانسـتان نیـز در پـی کسـب 

جایـگاه تاثیرگـزار در ایـن نشسـت ها باشـد. 
مقامـات  از  نقـل  بـه  نوشـته  ایـن  در  چنانچـه 
پاکسـتانی آورده شـده اسـت کـه رابطـه میـان 
افغانسـتان و پاکسـتان بهتـر شـده اسـت، توقـع 
در  آبـاد  اسـالم  برنامه هـای  کـه  مـی رود  ایـن 
بـا  افغانسـتان در هماهنگـی  نسـبت بـه صلـح 

کابـل صـورت گرفتـه باشـد. 
موضـوع اساسـی دیـدار عمـران خـان و دونالـد 
ترامـپ را، نیـز بحـث گفت وگوهـای افغانسـتان 
می انگیـزد  بـر  را  مـا  ایـن  و  می دهـد  تشـکیل 
کـه بدانیـم نقـش حکومـت افغانسـتان در ایـن 
کشـورهای  سـوی  از  برنامه هـا  و  نشسـت ها 

دیگـر کشـورها چیسـت.  و  همسـایه 
صلـح  گفت وگوهـای  در  پاکسـتان  حضـور  بـا 
زیـاد  امیدواری هـا  کـه  عیـن حـال  در  کشـور، 
کـه  می افکنـد  سـایه  نیـز  خطراتـی  می شـود، 
بایـد در مـورد آن اطالعـات کافـی را بـه دسـت 
آورد. پاکسـتانی کـه هـم بـا چیـن روابطـش را 
بهبـود می دهـد و هـم بـا آمریـکا کـه از حضـور 
چیـن در جنـوب آسـیا نگـران اسـت، نمی توانـد 
قابـل اعتمـاد باشـد و اگـر بنـا بـر ایجـاد روابـط 
مسـتحکم تر بـا توافقـات کارا، وارد گفت وگـو و 
تقسـیم منافـع منطقـه ای بـرای خـود نباشـیم، 
ممکـن اسـت در توافق نامـه ی صلحی کـه اتفاق 
افتـادن آن نزدیـک اسـت، هیچ نقشـی نداشـته 
باشـیم و پاکسـتان بـاز هـم قوی تـر از مـا ظاهر 

. د شو

پاکستان در آستانه ی
ورود به گفت وگوهای صلح افغانستان

 عبداهلل سالحی
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پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

پارلمان ظرفیت الزم را برای 
احیای جایگاه خود ندارد

مطابـق جـزء دوم، مـاده ی هشـتم اصـول وظایـف داخلـي ولسـي 
جرگـه، کـه گفتـه شـده )هـرگاه هیـچ یـک از نامـزدان نتوانسـت 
رأی اکثریـت حاضـر را کسـب کنـد، دو تـن، نامزدی که بیشـترین 
آرا را بـه دسـت آورده انـد، بـه رأي گیـري علنـي جهـت رد و یـا 
تأییـد گذاشـته مي شـود؛ ایـن حکم بـراي اعضـاي متباقـي هیئت 
اداري نیـز مـدار اعتبـار اسـت.( به همین اسـاس در روز یک شـنبه، 
رأي گیـري علنـي براي تأییـد عرفـان اهلل عرفـان و محمدکریم اتل، 
بـه خاطـر  بـه دسـت آوردن  کرسـي هاي منشـي  و نائب منشـي، 
صـورت گرفتـه و بـا اتفـاق آرا اعضـای حاضـر  هـر دوی شـان مورد 

تأییـد قـرار گرفتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه چنین برخـوردی و اسـتفاده از جـزء دوم 
مـاده ی هشـتم اصـول داخلـی ولسـی جرگـه، از راه هـای ناگزیـر 
در  همـواره  افغانسـتان  پارلمـان  مـی رود.  بـه شـمار  پارلمـان  در 
رأی گیری هـا دچـار مشـکل بـوده اسـت و نتوانسـته بسـیاری از 

چالش هـای سـر راه خـودش را در درون پارلمـان حـل کنـد.
بـا ایـن رویکـرد، گمـان نمـی رود کـه در تصمیم هـای آینـده نیـز 
دچـار مشـکل نشـویم و مجلـس نماینـدگان بتوانـد بـدون هیـچ 
تاخیـری مراحـل  قانـون را در جهـت تصمیم گیری هـای مجلـس 
اسـتفاده کنـد. کنـدی ای کـه در کار ایـن مجلـس دیـده می شـود، 
نشـان از وخامـت اوضـاع سیاسـی کشـور می دهد؛ طـوری که هیچ 
اتفـاق نظـر کلـی ای را در میـان نماینـدگان کشـور در رابطـه بـه 

فعالیت هـای مربـوط بـه مجلـس نمی تـوان دیـد.
پیـش از ایـن، بزرگتریـن چالش نماینـدگان را نبـود رییس مجلس 
کـه مـورد تأییـد همگانـی وکال باشـد تشـکیل مـی داد و سـپس 
انتخـاب معاونیـن و بالخـره منشـی ها؛ امـا حاال کـه این مـوارد نیز 
حـل شـده اسـت، مجلـس نماینـدگان نخواهـد توانسـت اعتبـار از 
دسـت رفته را دوبـاره به دسـت بیـاورد؛ زیرا مـردم در هـر انتخابی، 
شـاهد چالـش خاصـی در میـان نماینـدگان بوده انـد از جملـه تـن 

دادن بـه راه حل هایـی از سـر ناگزیـری.
دور هفدهـم پارلمـان کشـور، بـا طـی کـردن پـر تنـش مراحـل 
انتخـاب رییـس  تـا  انتخـاب مردمـی گرفتـه  از  رسـمی خـودش 
مجلـس، همـواره مـردم افغانسـتان را از خـود ناامید کرده اسـت و 
هـر مرحلـه ای که پیـش آمده اسـت باعـث از میان رفتـن اعتباری 

شـده کـه یـک پارلمـان نیازمنـد آن اسـت.
ایـن مـورد نشـان می دهـد که مفهـوم اساسـی پارلمان کـه خانه ی 
نماینـدگان اسـت، به کلی تغییر کرده اسـت؛ زیرا اعضـای پارلمان، 
بـر اسـاس انتخاب مـردم به کرسـی می  رسـند و این انتخـاب برای 
هـر یـک از نماینـدگان اعتبـاری را می بخشـد که نظر بـه قانون هر 

کشـور، نماینـده ی مذکـور دارای صالحیت های قانونی می شـود. 
نماینـدگان دور هفدهم پارلمان کشـور، چندین مـوردی را که باید 
بـا طـی مراحـل آن، اعتبـار الزم را بـه دسـت می آوردند، از دسـت 
داده انـد. ایـن مـوارد از انتخابـات پـر تنـش مجلس شـروع شـد که 
بسـیاری را بـر ایـن باور داشـت کـه نماینـدگان بر اسـاس تقلب ها 
و واسـطه بازی ها بـه مجلـس راه یافته انـد. حتـا اگـر تقلـب را یـک 
اتهـام بـه مجلـس بدانیـم، اعتبـاری کـه مـد نظر مـردم اسـت، نزد 
اعضـای مجلـس وجود ندارد و بر اسـاس ایـن باور، می تـوان نتیجه 
گرفـت کـه آن معنـای اصیلی کـه به پارلمـان تعلـق دارد، دیگر در 

میـان نماینـدگان کشـور قابل دریافت نیسـت.
نکتـه ی دیگـری کـه مجلـس را کامـال از اعتبـار انداخـت، بحـث 
و جنجالـی بـود کـه بـر سـر انتخـاب رییـس ایـن مجلـس پیـش 
آمـد. ایـن جنجال هـا تا حـدی پیش رفـت که حتـا نماینـدگان به 
درگیـری فزیکـی بـا هـم پرداختنـد؛ درگیری هایـی کـه در نهایت 
سـبب شـد تـا راه حل هایـی از سـر ناگزیری پیش کشـیده شـده و 
مراحـل قانونـی از پیش تعیین شـده بـرای انتخـاب رییس مجلس، 

نادیـده گرفته شـود.
پارلمـان  کـه  می دهـد  نشـان  مجلـس،  مـن درآوردی  قوانیـن 
اسـت  ممکـن  قانون گـذاران،  از  اجتماعـی  به عنـوان  افغانسـتان 
قانونـی آن  راه مـردم و خواسـته های  فـرا  را  چالش هـای زیـادی 
بگـذارد. در واقـع، ملتـی کـه از عـدم تطبیـق قانـون رنـج می بـرد، 
بـا چنیـن پیش آمدهایـی همـه انگیـزه ی خـود را که بـر مبنای آن 

از دسـت می دهـد. بـود،  آورده  بـه دسـت  را  امیدواری هایـی 
بعـد از حل شـدن مشـکالت اداری مجلـس، بزرگترین چالشـی که 
تـا اتمـام دور هفدهـم باقـی خواهـد مانـد، اعتبـار از دسـت رفته ای 

اسـت کـه در نهایـت بایـد دوباره احیا شـود. 
مـردم افغانسـتان، قربانی هـای زیادی را در راه انتخابـات و به خاطر 
داشـتن نماینـدگان کارا در مجلـس داده انـد؛ ولی متأسـفانه، آنچه 
نماینـدگان جدیـد از خـود نشـان دادند، ناسپاسـی محـض در برابر 
ایـن قربانی هـا بـوده اسـت. کشـوری کـه تـازه وارد مباحثـی چون 
انتخابـات و حـق رأی شـده اسـت، با دیـدن این همه سوءاسـتفاده 
و فسـاد، در نهایـت جـز بی اعتبـاری، چیـزی را بـه دسـت نخواهـد 

آورد. اعتبـاری کـه پایـه ی مفهوم انتخابات اسـت.

 نیما کاوه

بیمـاری  یـک  رابیـس،  یـا  دیوانـه  سـگ  مـرض 
ویروسـی قابـل پیش گیری اسـت که اکثـرا در اثر 
گزیدن حیوانات پسـتان دار ملـوث با این ویروس 
بـه ویـژه سـگ، بـه انسـان سـرایت می کنـد. بنـا 
بـر گفتـه ی داکتـران، ویـروس رابیـس، سیسـتم 
عصبـی را مصـاب کـرده و در نهایـت سـبب مـرگ 

می شـود. انسـان 

برنامـه ی عقیم سـازی سـگ ها در حالـی بـه مرحلـه ی 
شـهروندان  شـکایت  کـه  می شـود  گذاشـته  تطبیـق 
ایـن  بـه دلیـل حضـور گسـترده ی سـگ ها در  کابـل 
اواخـر بـاال گرفتـه اسـت. بنابـر گفتـه ی وکالی گـذر 
نواحـی مختلف شـهر کابـل، افزایش سـگ های ولگرد 
در کوچه هـا و بـازار، سـبب آزار و اذیـت مـردم بـه 
خصـوص کـودکان و شـاگردان مکاتـب شـده و مـرض 

سـگ دیوانـه را بـه میـان آورده اسـت.

 سکینه امیری

دور دوم برنامـه ی عقیم سـازی حیوانـات، به ویژه 
سـگ های ولگـرد، بـه هـدف کاهـش جمعیـت 
آن هـا دیـروز یک شنبه،)16سـرطان ( در کابـل 
آغاز شـد. ایـن برنامه به همـکاری وزارت زراعت 
آبیـاری و مالـداری، شـهرداری کابل، مؤسسـه ی 
»Mayhew« و دانشـکده ی وترنـری دانشـگاه 
کابـل راه اندازی شـده و قرار اسـت کـه 10 هزار 
سـگ در نواحی مختلف شـهر کابل عقیم شـود. 
احمد ذکی سـرفراز، سرپرسـت شـهرداری کابل 
در افتتاحیـه ی ایـن برنامـه گفت: »عقیم سـازی 
سـگ های ولگـرد یکـی از برنامه های مهـم برای 
کنتـرل نفـوس سـگ ها در کابـل اسـت کـه بعد 
از دریافـت شـکایت باشـنده های این شـهر، روی 

دسـت گرفته  شـده است.«
سـگ های  جمعیـت  تراکـم  او،  گفتـه ی  بـه 
ولگـرد، نگران کننده اسـت و راه اندازی پروسـه ی 
از  و  سـگ ها  درکاهـش  سـگ ها،  عقیم سـازی 

بیـن بـردن امـراض نقـش اساسـی دارد.
معضل سگ

افغانسـتان  در   »Mayhew« نهـاد  مسـؤول 
می گویـد کـه در برابـر هـر هـزار نفـر در ایـن 
شـهر، تنهـا 8 سـگ ولگـر وجـود دارد کـه ایـن 
بسـیار  کشـورها  سـایر  بـا  مقایسـه  در  تعـداد 
اندک اسـت؛ امـا احمدذکی سـرفراز، سرپرسـت 
شـهرداری کابـل تاکیـد می کنـد: »شـهر کابـل 
بـا داشـتن ده هـا چالـش دیگـر، دارای معضـل 
دامن گیـر  کـه  هسـت  نیـز  ولگـرد  سـگ های 
خانواده هـای شـهر کابـل بـه خصـوص کـودکان 

شـده اسـت.« 
نهـاد  و  شـهرداری  اداره ی  آمـار  براسـاس 
»Mayhew«، در کابـل 35 تـا 40 هزار سـگ 
ایـن شـمار سـگ در شـهر  ولگـر وجـود دارد. 
کابـل نـه تنهـا  سـبب تـرس مـردم شـده، بلکه 
مشـکالت زیـادی صحـی را نیـز بـه میـان آورده 

اسـت.
از،1871  بیـش  کنـون  تـا  گذشـته  سـال  از 
نفـر بـه دلیـل گزیدگـی سـگ دیوانـه تنهـا بـه 
امـا  کرده انـد؛  مراجعـه  دولتـی  شـفاخانه های 
وکالی گـذر نواحـی مختلـف شـهر کابـل، آمـار 
افـراد سـگ گزیده و قربانیـان آن را بـه مراتـب 

می کننـد.  عنـوان  تعـداد  ایـن  از  بیشـتر 
افزایش جمعیت سگ ها

بـا این وجـود، مسـؤوالن می گویند که بـه دلیل 
بی توجهـی مـردم، تعـداد سـگ ها افزایـش یافته 
اسـت. بـه بنابرگفتـه ی مسـؤوالن در شـهرداری 
کابـل و نهـاد»Mayhew«، شـمار سـگ ها در 
شـهر کابـل بـه دلیـل تجمـع غـذا در این شـهر 
افزایـش یافتـه اسـت. منابـع توضیـح می دهنـد 
کـه سـاکنان شـهر کابـل، بـه پیمانـه ی وسـیع، 
موادغذایـی را بـه بیـرون از خانه ی شـان انتقـال 
می دهنـد و سـبب تجمـع سـگ ها و زاد وولـد 

آن هـا می شـوند.
از سـویی هـم مختـار محسـنی، رییـس صحـت 
حیوانـی وزارت زراعـت می گویـد کـه حضـور و 
گشـت و گـذار سـگ ها، سـبب بـه میـان آمـدن 
56 نوع مرض می شـود. »عقیم سـازی سـگ های 
ولگـرد یکـی از برنامه هـای مهـم اسـت و نبایـد 
تنهـا به جمع آوری سـگ ها  بسـنده شـود؛ چون 
نسـل آن هـا روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت؛ 
بنابرایـن، بـرای کاهـش آن نـه تنها جمـع آوری 

بلکـه واکسیناسـیون راه حـل بهتر اسـت.«
بـه  سـگ ها  عقیم سـازی  برنامـه ی  دوم  فـاز 
همکاری شـهرداری، دانشـکده ی زراعت دانشگاه 
کابـل، وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری و نهاد 
انـدازی می شـود  »Mayhew« در حالـی راه 
 ،1395 سـال  تـا  کـه  کابـل  شـهرداری  کـه  
سـگ های ولگـرد را بـا زهـر از بیـن می بـرد. 

احمـد بهـزاد غیاثـی، رییـس تنظیف شـهرداری  
می گویـد: »در طـی 18 سـال گذشـته از بیـن 
بـردن سـگ هـا با زهـر عملی می شـد؛ امـا حال 
مشـخص شـد که این راهـکار برای حـل معضل 

سـگ در شـهر موثـر نبوده اسـت.«
طـی  در  مسـؤول،  مقـام  ایـن  بنابرگفتـه ی 
سـال های گذشـته هزاران سـگ به این شـیوه از 
سـوی مسـؤوالن شـهرداری و مـردم عـام از بین 

بـرده شـده اسـت؛ امـا بعـد از سـال 1396 ایـن 
پـروژه متوقـف شـد.

در ایـن سـال، شـهرداری کابـل بـا مؤسسـه ی 
بین المللـی )مای هیـو انیمل هـوم( تفاهم نامه ای 
را بـه امضـا رسـاند کـه بر اسـاس آن، سـگ های 
ولگـرد بعد از واکسـین شـدن، عقیم شـوند تا از 

تولیـد مثـل آن ها جلوگیـری صـورت گیرد.
نهـاد»Mayhew«  بعـد از 1396 سـال، 10 
 2017 سـال  در  و  کـرد  عقیـم  را  هـزار سـگ 
و  ولگـرد  سـگ های  از  درصـد   70 حـدود 
سـگ های خانگی را واکسـین کرد. مسـؤول این 
نهـاد مـی گویـد: »در دور اول ما 27283 سـگ 
را که شـامل 23420 سـگ ولگرد و 6624 سگ 

خانگـی می شـد، واکسـین کردیـم.«
 امسـال قـرار اسـت کـه 80 درصـد کل سـگ ها 
و صـد درصـد سـگ های مـاده که قبال واکسـین 

شـده بودند، عقیم شـوند.
چرا عقیم سازی و از بین بردن سگ ها؟

بـه  حالـی  در  سـگ ها  عقیم سـازی  برنامـه ی 
مرحلـه ی تطبیق گذاشـته می شـود که شـکایت 
شـهروندان کابـل بـه دلیـل حضـور گسـترده ی 
سـگ ها در ایـن اواخـر بـاال گرفتـه اسـت. بنابـر 
گفتـه ی وکالی گـذر نواحی مختلف شـهر کابل، 
افزایـش سـگ های ولگـرد در کوچه هـا و بـازار، 
سـبب آزار و اذیـت مردم به خصـوص کودکان و 
شـاگردان مکاتـب شـده و مـرض سـگ دیوانه را 

به میـان آورده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری کابـل نیـز تاکیـد می کند 
کـه طـی سـال روان سـگ های ولگـرد دو هـزار 
بـار بـه مـردم حملـه کـرده اسـت. بـا ایـن حال 
 »Mayhew« داکتـر جلیل رییس، مؤسسـه ی
عقیم سـازی  برنامـه ی  تطبیق کننـده  ی  کـه 

»وجـود  می گویـد:  اسـت،  دیوانـه  سـگ های 
هیـچ حیوان و حتا سـگ تهدیدکننـده ی حیات 
آدمـی نیسـت؛ بلکه شـیوع بیماری سـگ دیوانه 
در بیـن سـگ ها و مـردم نگران کننـده اسـت.«

نـوع  چـه  رابیـس  یـا  دیوانـه  سـگ 
اسـت؟ بیمـاری ای 

مـرض سـگ دیوانـه یـا رابیـس، یـک بیمـاری 
ویروسـی قابـل پیش گیـری اسـت کـه اکثـرا در 
اثـر گزیـدن حیوانـات پسـتان دار ملـوث بـا ایـن 
سـرایت  انسـان  بـه  سـگ،  ویـژه  بـه  ویـروس 
ویـروس  داکتـران،  گفتـه ی  بـر  بنـا  می کنـد. 
رابیـس، سیسـتم عصبـی را مصـاب کـرده و در 

انسـان می شـود. مـرگ  نهایـت سـبب 
داکتـران می گوینـد کـه ویـروس ایـن بیمـاری، 
از طریـق لعـاب دهـن حیـوان وارد انسـاج بـدن 
تـب،  شـخص  نـزد  ابتـدا  در  و  شـده  انسـان 
و  بـدن  ناراحتـی عمومـی  و  سـردردی، ضعـف 
سیسـتم  نهایـت  در  و  می شـود  پیـدا  خـارش 
عصبـی را هـدف قـرار می دهـد و مـرگ را بـه 

دارد. دنبـال 
بنابـر گفتـه ی داکتران ریاسـت مدیریـت کنترل 

واکسـین  اگـر شـخص  وزارت صحـت،  امـراض 
بیمـاری را دریافـت نکنـد، در مـدت زمـان یـک 

تـا ده روز، از بیـن خواهـد رفـت. 
مرکز عقیم سازی سگ ها

در کنـار آغـاز برنامـه ی عقیـم سـازی سـگ ها 
در کابـل، بـرای اولیـن بـار در افغانسـتان مرکـز 
کنتـرل نسـل حیوانـات بـه ویـژه مرکـز کنتـرل 
نفـوس سـگ ها )عقیم سـازی( بـه بهـره بـرداری 
مؤسسـه ی  از سـوی  مرکـز  ایـن  سـپرده شـد. 
بین المللـی )مای هیـو انیمـل هـوم( بـه منظـور 
کنتـرل سـگ های ولگـرد در کابـل ایجـاد شـده 
در  نهـاد،  ایـن  مسـؤول  برگفتـه ی  بنـا  اسـت. 
کار می کننـد  داکتـر جـراح  مرکـز چهـار  ایـن 
و ایـن مرکـز، توانایـی نگـه داری از 80 سـگ را 
بـرای عقیم سـازی دارد و بعـد از عقیم سـازی و 
درمـان، آن هـا را بـه کلونی)فامیـل( در مناطـق 
زندگی شـان بـاز می گردانـد. »در مرحلـه ی اول 
فوکـس مـا روی سـگ های ماده اسـت. مـا اینجا 
80 َکَنـل یـا اُتاقک)محفظـه( داریم کـه آن ها را 
جمـع آوری کـرده بـا عمل عقیـم می سـازیم؛ به 
ایـن ترتیـب آن هـا از چوچه وری و سـر وصدا باز 
مـی ماننـد. بعد از درمـان ما سـگ ها را به محل 
در  سـگ ها  ایـن  می سـازیم.  رهـا  زندگی شـان 
عـرض پنـج تـا شـش سـال به مـرگ خودشـان 

از بیـن خواهنـد رفـت.«
هزینـه ی  مسـؤول،  مقـام  ایـن  برگفتـه ی  بنـا 
درمـان بـرای هـر سـگ 20 تـا 30 دالـر اسـت 
و امـا سـگ های خانگـی بـه گونـه ی رایـگان در 
ایـن مرکـز درمـان خواهد. طبـق معلومـات این 
منبـع، از 35 تـا 40 هـزار سـگ در شـهر کابـل، 
بـاالی هشـت هـزار آن سـگ های خانگی  اسـت.

قـرار اسـت که در آینـده این کلنیـک حیوانی به 
شـهرداری و دانشـکده ی وترنـری کابـل سـپرده 

شود.

اولین مرکز
عقیم سازی سگ ها در افغانستان
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چـه رابطـه ای میان تصـورات دینی، بـا پذیرش 
تکلیف هـا و دیگـر جنبه هـای سـلوک انسـانی، 
بـه ویـژه جنبه هـای اقتصـادی در جامعه وجود 
دارد؟ آیـا دریافت انسـان ها از کائنـات از جمله 
می توانـد  آنـان،  دینـی  حلقه هـای  و  الوهیـت 
کارکردهـای واقعـی آنـان و همین طـور روابـط 
اجتماعـی و بـه ویـژه رفتـار اقتصادی شـان را 
کـه امـری بسـیار دنیـوی اسـت، در چارچـوب 
جهان بینـی دینی شـان شـکل بخشـد و تحـت 
تصوراتـی  جامعـه ای  هـر  دهـد؟  قـرار  تاثیـر 
از مرتبـه ی فـوق طبیعـی، ارواح، خدایـان یـا 
از  این هـا  کـه  دارد  شـخصی  غیـر  نیروهـای 
نیروهایـی که بـر رویدادهای طبیعـی حاکم اند  
هـم متفاوت انـد و هـم برتر؛ و سرشـت و کنش 
آن هـا بـه گونه ای اسـت کـه به جنبه هـای غیر 
معمـول ناخشـنودکننده ی تجـارب و وقایعـی 
کـه عقل انسـانی نیـز از درک آن ناتوان اسـت، 
معنـا می بخشـد. وجـود چنیـن مرتبـه ی فـوق 
طبیعـی، جـدی گرفتـه می شـود و بسـیاری از 
رویدادهـای عینـی در ایـن تجـارب، اگـر نه به 
تمامـی، ال اقـل تـا حـدودی بـه دخالـت آن ها 
نسـبت داده می شـود و مـردم بخـش مهمـی 
از وقـت و منابـع مالـی خـود را بـرای تنظیـم 
طبیعـی،  فـوق  مرتبـه ی  ایـن  بـا  روابط شـان 
بدان گونـه کـه بـاورش دارنـد، صـرف می کنند. 
انسان شناسـی مـدرن، ایـن نظر را کامـال تایید 
کـرده اسـت که اعتقـاد به امـور فـوق طبیعی، 
بسـیاری  در  و  جهان شـمول  اسـت  اعتقـادی 
توسـل  دارد.  وجـود  فرهنگ هـا  و  مذاهـب  از 
جسـتن بـه امـر غیـر طبیعـی، تنهـا در میـان 
دیـن داران مرسـوم نیسـت و در میان بسـیاری 

از مردمـان بدون دین مشـخص هـم رواج دارد 
جـادو  در  می تـوان  را  آن  بـارز  نمونـه ی  کـه 

کرد.  مشـاهده 
اسـت؛  دیـن  از  بحـث، صحبـت  ایـن  در  امـا 
انسـان های مختلـف در ادیـان مختلـف بـرای 
امـر دنیایـی خـود، از منابـع مافـوق طبیعـی 
آروزی  می کننـد؛  نیـاز  و  کمـک  درخواسـت 
دشـمن  بـر  پیـروزی  سـالمتی،  عمـر،  طـول 
و امثـال آن، همـه ایـن امـور دنیایـی اسـتند. 
در پرتـو چنیـن برداشـتی از نیـروی مـاورای 
انسـانی  زندگـی  بخـش  مهمتریـن  طبیعـی، 

نیـز کـه اقتصـاد باشـد هـم تحـت تاثیـر قـرار 
می گیـرد. تعین گرایـی، تقدیـر، قضـا و قـدر و 
قناعتـی کـه بیـن مسـلمانان رواج اسـت، راه 
را بـرای پیشـرفت اقتصـادی بسـته کـه هیـچ، 
سـدی را نیـز بـه بلنـدای تاریـخ در مقابـل آن 
ایجـاد کـرده. وقتـی از ایـن موضـوع سـخن به 
میـان می آیـد کـه همسـایه ی تـو اگـر فقیـر 
اسـت تـو نیـز تظاهـر بـه نـداری کـن، اخـالق 
متکـی بـر عقاید دینـی ای را ترویج داده اسـت 
کـه در آن تالش برای دنیا و سـاختن آن کاری 
بـی ارزش جلـوه می نمایـد. ترویـج فقـر بـا این 

نوع برداشـت در جامعه حتمی اسـت و تالشـی 
برای رفاه انجام نمی شـود. صبر پیشـه و دسـت 
بـه درگاه خداونـد می نشـینند تـا شـخص خدا 
بیایـد و معـدن را برای شـان اسـتخراج و پـول 
حاصلـه را بـه حساب شـان واریز کنـد؛ در کنار 
معـدن مـس، شـب تـا صبح دعـا می کننـد که 
خدایـا بـه ما روزی عطـا بفرما؛ اما در گوشـه ی 
دیگـر، روح سـرمایه داری عجین شـده با اخالق 
پروتسـتانی، جامعـه ای را بـرای مردمـان ایـن 
کیـش رقم زده اسـت کـه رفاه و آسـایش خلق 
خـدا در اولویـت آن قـرار دارد. آن ها بـا باور این 
کـه اگـر می توانـی در زندگـی به درآمد بیشـتر 
دسـت پیدا کنی و آن کار را انجام نمی دهی در 
واقـع نافرمانـی خـدا را انجـام داده ای و این که 
انسـان رسـتگار کسـی اسـت که پول بیشـتری 
دارد؛ زیـرا می توانـد بـه افـراد بیشـتری کمـک 
کنـد و در سـایه ی آرامـش فکـری می توانـد به 
پیشـرفت و ترقی دسـت پیدا کنـد؛ زندگی آرام 
و بـدون دغدغـه ای را بـا محوریـت دیـن بـرای 
خـود سـاخته اند کـه هـم دنیـا را دارنـد و هـم 
اندوخته انـد؛  خـود  آخـرت  بـرای  ذخیـره ای 
زیـرا بـه وظیفـه ی دینـی خـود عمـل کرده اند. 
رفـاه اقتصـادی برآمـده از مناسـبات دینـی و 
را  صلح آمیـزی  فضـای  کیـش،  ایـن  مذهبـی 
بـه وجـود آورده کـه مردمـان ایـن آییـن دیگر 
مجالـی بـرای فکر کـردن بـه منازعـه را ندارند 
و پیوندهـای ایجـاد شـده ی اقتصادمحـور، راه 
را بـرای هـر گونـه تعـارض و کشـمکش بسـته 
اسـت. حـال بـه آسـانی می تـوان درک کرد که 
چـرا در اکثـر کشـورهای اسـالمی، بـه شـمول 
افغانسـتان، وضعیـت اقتصادی این گونه آشـفته 
اسـت و فکـری هـم بـرای بیرون رفـت از ایـن 
منجـالب نمی شـود؛ دینـی کـه درد ایـن دنیـا 
بـرای  چیـزی  هـم  آخـرت  در  نکنـد،  دوا  را 
گفتـن نـدارد. برداشـت از دیـن بایـد اصـالح و 
بـه خدمت بشـر درآیـد تـا روح تعالی طلبی آن 
بیـش از بیـش آشـکار شـود و سـعادت را برای 
دنیـا و آخرت پیروان خود درپی داشـته باشـد.

نقش دین در تنظیم روابط اقتصادی 

تغییری در روش استفاده ی شبکه های اجتماعی 
 صبور بیات

در  وقت مــان  بیشــتر  کــه  جایــی  آن  از 
می شــود،   ســپری  اجتماعــی  شــبکه های 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، روی رفتــار، 
روش، اخــالق، آگاهــی و بیــداری و گاهــی بــار 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــراه دارد. ب ــه هم ــی ب منف
ــه ایــن  کــه اوقــات بیشــترمان در  ــا توجــه ب ب
ــت  ــر مثب ــر تغیی ــود، ه ــپری می ش ــا س این ج
ــانی  ــان و کس ــار و اخالق م ــد روی رفت می توان
کــه بــا مــا در رابطــه اســتند تاثیرگــذار واقــع 
شــود. فرســتادن عکــس، فیلــم و خبــر از 
عــادات مــا و شــما بــه دیگــران اســت. تغییر را 
از ایــن  جــا شــروع کنیــم که هــر عکــس، فیلم 
ــه  ــرای عزیزان مــان نفرســتیم؛ ب و خبــری را ب
ویــژه تصاویــری کــه حــاوی صحنه هــای تلــخ 
و دلهــره آور اســت. دلیلــی نــدارد چیــزی 
ــی  ــرای کس ــد، ب ــد می کن ــا را ب ــال م ــه ح ک
بفرســتیم کــه برای مــان اهمیــت دارد و حــال 
ــه  ــام ب ــا در ارســال پی ــد کنیــم. م او را هــم ب
ــال  ــع ارس ــه منب ــم. ب ــت نمی کنی ــع دق منب
پیــام دقــت کنیــم و از خودمــان بپرســیم چــرا 
ــده  ــد ش ــوا تولی ــن محت ــی ای ــه هدف ــه چ و ب
اســت؟ حقیقــت دارد یــا یــک شــایعه و دروغ 
اســت؟ وقتــی یــک خبــر دروغ را بازنشــر 
می کنیــم، مــا هــم بخشــی از چرخــه ی دروغ 
ــان  ــتی از دروغ بدم ــه راس ــر ب ــویم. اگ می ش
می آیــد، آن را بازتولیــد نکنیــم. مــا در ارســال 
ــل  ــب مقاب ــاع جان ــه اوض ــری ب ــای خب پیام ه
ــم.  ــه می کنی ــر توج ــال او کمت ــس و ح و ح
ــی  ــرای کس ــری را ب ــم خب ــی می خواهی وقت
ارســال کنیــم، ده ثانیــه فکــر کنیــم و از 
ــه طــرف  خودمــان بپرســیم کــه ایــن خبــر ب
لبخنــد  می کنــد؟  اضافــه  دانــش  مقابــل 

ــی از  ــر یک ــد؟ اگ ــش می ده ــد؟ آرام می بخش
ایــن ســه حالــت بــود، ارســال کنیــم. خیلــی از 
مــا و شــما در مواجــه بــا نقــد پــس از درگیری 
بــه بــالک کــردن منتقــد متوصــل می شــویم. 
ــوم  ــواده و ق ــه خان ــن ب دشــنام، فحــش، تاخت
و تبــار و زبــان مخالف مــان، از ویژگی هــای 
مــا افغانســتانی ها در شــبکه های اجتماعــی 
اســت. یــاد بگیریــم اگــر بــا نقــد و نــگاه 
ــرای  ــالتی ب ــا رس ــتیم، م ــف اس ــی مخال کس
ــرم  ــان را محت ــم؛ حرف م ــردن او نداری ادب ک

ــم. ــه بگیری ــم و فاصل بزنی
حفــظ فاصلــه همیشــه باعــث حفــظ احتــرام 
شــبکه های  کاربــران  می شــود.  متقابــل 
اســتفاده کنندگان  خصوصــا  اجتماعــی، 
فیس بــوک بــرای قبوالنــدن نظــر و گــپ 
ارایــه  ثبــوت  ایــن  کــه  بــرای  خودشــان 
می گیرنــد.  کار  اسکرین شــات  از  کننــد 
ــره  ــای دو نف ــم و چت ه ــات نگیری اسکرین ش
را بــرای دیگــران ارســال نکنیــم. دنیــای 
ــان  ــم. یادم ــار نزنی ــره را ج ــی دو نف خصوص
ــم.  باشــد کــه مــا بخشــی از آن ماجــرا بوده ای
ــی  ــق قانون ــر کســی قصــد آزار دارد از طری اگ
پی گیــری کنیــم؛ در عیــن زمــان هــر مطلــب، 
ــم،  ــر می کنی ــه منتش ــی ک ــا کامنت ــس ی عک
می شــود،  تبدیــل  مــا  ویزیــت  کارت  بــه 
ــت  ــه دس ــت ب ــد از دس ــت بع ــخص نیس مش
شــدن چــه کســانی آن را می  بیننــد؛ امــا 
خیلی هــا بــر اســاس همــان، شــخصیت مــا را 
ــا خواســته و ناخواســته  ــد. م قضــاوت می کنن
ــا  ــم ت ــم می دهی ــه دســت ه ــی دســت ب گاه
بی شــعورها را بــه شــهرت برســانیم. مخصوصــا 
ــای  ــه از آدم ه ــا ک ــوک در کشــور م در فیس ب

ــه  ــعور«ها را ب ــم. »بی ش ــم نداری ــعور ک بی ش
ــک  ــردن، الی ــو ک ــا فال ــانیم. ب ــهرت نرس ش
ــرادی کــه در شــبکه های  ــی اف کــردن و معرف
ــد و تشــنه ی شــهرت  مجــازی ریشــه ای ندارن
ابلهانــه  رفتارهــای  بــه  دســت  و  اســتند 
ــگان آن هــا تبدیــل  ــه ویزیتــور رای می زننــد؛ ب
ــا در  ــم. م ــک نکنی ــا کم ــه آن ه ــویم و ب نش
مقابــل هــر الیــک مســئول اســتیم. مــا بایــد 
تمریــن کنیــم و یــاد بگیریــم هیچ کســی 
ــم  ــؤول حری ــازی مس ــای مج ــا در فض ــز م ج
ــی عکســی منتشــر  شــخصی مان نیســت. وقت
ــر  ــن آن میس ــس گرفت ــکان بازپ ــم ام می کنی
را  چیــزی  چــه  باشــیم  مراقــب  نیســت، 
دیگــران  بــه  چقــدر  و  می کنیــم  منتشــر 
اجــازه می دهیــم بــه حریــم شــخصی مان 
ــدارد.  ــودی ن ــدی س ــای بع ــوند. گله ه وارد ش
خیلــی از مــا عــادت داریــم بگوییــم »اعتمــاد 
جملــه،  ایــن  خــوردم.«  فریــب  و  کــردم 
حــرف مشــترک تمــام کســانی اســت کــه در 
فضــای مجــازی مــورد سوءاســتفاده مالــی یــا 
ــخ  ــرف تل ــن ح ــد. ای ــرار گرفته ان ــمی ق جس
ــر  ــل ب ــا اص ــت دارد. اینج ــا واقعی ــت؛ ام اس
ــد  ــم بع »بی اعتمــادی« اســت. اول شــک کنی
اعتمــاد، تــا کمتــر پشــیمان شــویم. در پایــان، 
گوشــی موبایــل در دســت مــا هــم ُگل اســت، 
ــن  ــه ای ــواب ب ــل از خ ــب قب ــه! ش ــم گلول ه
ــال  ــا آن ح ــول روز ب ــه در ط ــم ک ــر کنی فک
ــروی  ــا روان و آب ــم ی ــر کرده ای ــران را بهت دیگ
ــه  ــن  ک ــل رســانده ایم؟ از ای ــه قت کســانی را ب
ایــن مــوارد را پــس از ایــن رعایــت می کنیــم 
رفتــار و روش مــان دچــار دگرگونــی و تحــول 

می شــود.

 سید محمد تقی حسینی 

انسـان های مختلـف در ادیـان مختلـف بـرای امـر 
دنیایـی خـود، از منابـع مافـوق طبیعـی درخواسـت 
کمـک و نیـاز می کننـد؛ آروزی طول عمر، سـالمتی، 
پیـروزی بـر دشـمن و امثـال آن، همـه ایـن امـور 
از  برداشـتی  چنیـن  پرتـو  در  اسـتند.  دنیایـی 
نیـروی مـاورای طبیعـی، مهمتریـن بخـش زندگـی 
انسـانی نیـز کـه اقتصـاد باشـد هـم تحـت تاثیـر 

می گیـرد.  قـرار 

ازدواج سنتی یا مدرن؟
کدام بهتر است؟

ازدواج سـنتی یـا مـدرن؟ کـدام بهتـر اسـت؟ ازدواج سـنتی پایدارتـر اسـت 
یـا ازدواج مـدرن؟ یکـی از نـکات جالبـی کـه در برخـورد بـا هـواداران ازدواج 
سـنتی و مـدرن می بینـم، این اسـت کـه هر کدام شـیوه ی ازدواج مورد پسـند 
خودشـان را بهتـر می داننـد و بـر ایـن باورند که عشـق و عالقه در آن شـیوه ی 
ازدواج بیشـتر اسـت و احتمـال طـالق در شـیوه ی ازدواج دیگـر باالسـت. در 
ایـن نوشـته بـه بررسـی ازدواج سـنتی و مـدرن می پـردازم. ازدواج سـنتی یـا 
مـدرن؟ کـدام بهتـر اسـت؟ پیـش از هر چیز نیاز اسـت کـه تعریفـی از ازدواج 
سـنتی و امـروزی داشـته باشـیم تـا بتوانیم ایـن موضـوع را از چشـم اندازهای 

گوناگـون بررسـی کنیم.
1- ازدواج سـنتی: در گذشـته ازدواج هـا بـه شـیوه ی سـنتی انجام می شـد. 
و  پـدران  می کردنـد.  بـازی  را  کلیـدی  نقـش  خانواده هـا  سـنتی  ازدواج  در 
مـادران دختـری را از خانـواده ی خویشـاوندان، دوسـتان یـا آشـنایان بـرای 
پسرشـان برمی گزیدنـد و پـس از موافقـت پسـر، والدیـن بـا خانـواده ی دختـر 
مذاکـره می کردنـد تـا ببیننـد تمایلـی بـه ازدواج بـا پسرشـان را دارنـد یـا نه. 
خانـواده ی دختـر نیـز بـا هماهنگـی )گاهـی بـدون هماهنگـی( با دخترشـان 
مراسـم خواسـتگاری را ترتیـب می دادنـد تـا زمینه سـاز آشـنایی دختر و پسـر 
شـوند. در ازدواج سـنتی خانواده هـا بـه معیارهایـی ماننـد هم تـرازی مالـی، 
فرهنگی و حسـن شـهرت خانواده توجه ویژه داشـتند و شـناخت احساسـات، 
افـکار، عالیـق و معیارهـای فرزنـدان بـرای ازدواج اهمیـت چندانـی نداشـت. 
هـواداران ایـن شـیوه ی ازدواج بـر ایـن باورنـد کـه عشـق پـس از ازدواج خواه 
ناخـواه شـکل می گیـرد و نیـاز نیسـت افـراد پیـش از ازدواج به هـم عالقه مند 
باشـند. در شـکل امروزی تـر ازدواج سـنتی خانواده هـا زمانـی را برای آشـنایی 
بیشـتر دختـر و پسـر در نظـر می گیرنـد تـا بـا نظـارت خانـواده بـه شـناخت 

بپردازند. هـم 
۲- ازدواج مـدرن یـا امـروزی: ازدواج بـه شـیوه ی امـروزی در شـرایطی 
اهمیـت پیـدا کـرد کـه دختـران و پسـران بـه ایـن بـاور رسـیدند کـه بایـد 
همسرشـان را بـر پایـه ی معیارها و انتظاراتی که از همسـر آینده ی شـان دارند 
انتخـاب کننـد. در ازدواج مدرن و امروزی آشـنایی و ارتباطـات پیش از ازدواج 
اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه معیارهای خانـواده دارد. در این شـیوه فرد تالش 
می کنـد همسـرش را بـر اسـاس عالقـه و معیارهـای شـخصی برگزینـد و بـه 
خانـواده معرفـی کنـد. هـواداران ایـن شـیوه ی ازدواج بر ایـن باورند کـه عامل 
اصلـی ازدواج، عشـق و عالقـه میان طرفین و شـناخت آن ها از یک دیگر اسـت 
و بـدون عشـق و عالقـه نمی تـوان یـک زندگـی را آغاز کـرد و امیـدوار بود که 

پـس از ازدواج عالقـه میـان زن و مـرد پدیـد آید.
مزایـا و معایـب ازدواج سـنتی و امـروزی: اگـر دوباره بـه این شـیوه های 
ازدواج نـگاه کنیـد می بینیـد کـه هـر کـدام از ایـن شـیوه های ازدواج مزایـا 
و معایبـی دارنـد کـه نمی تـوان از آن هـا چشم پوشـی کـرد. آمـار درسـتی از 
میـزان طالق هـای ثبـت شـده بـرای کسـانی کـه سـنتی یـا امـروزی ازدواج 
کرده انـد در دسـت نیسـت. در ازدواج سـنتی نوعی سـلطه گری خانـواده دیده 
می شـود و گاهـی ازدواج هـا بـه ایـن شـیوه به طـور اجبـاری انجـام می گیرند. 
بسـیاری از کسـانی کـه بـه شـیوه ی سـنتی ازدواج می کننـد بر ایـن باورند که 
ازدواج کردنـد؛ چـون بایـد ازدواج می کردند. نفـوذ خانواده ها در ازدواج سـنتی 
بـه انـدازه ای باالسـت کـه پـس از ازدواج هـم بـه جـای فرزندان شـان تصمیم 
می گیرنـد؛ گویـی آن هـا اسـتند کـه ازدواج کرده انـد نـه فرزندان شـان. ایـن 
دخالت هـا گاه تـا جایـی دنبالـه دارد کـه راهـی جـز طـالق نیسـت. در ازدواج 
سـنتی مرد و زن شـناخت درسـتی از عالیق، معیارها و خواسـته های یک دگیر 

ندارنـد و همیـن نبـود شـناخت، زندگـی مشـترک را بـه خطـر می اندازد.
تمرکـز اصلـی ازدواج مـدرن روی عشـق و عالقـه پیـش از ازدواج و شـناخت 
یک دیگـر اسـت؛ امـا بـرای یـک ازدواج موفـق عشـق و عالقـه کافـی نیسـت. 
گاهـی دختـران و پسـران به دلیل عشـق و عالقه ای که به هم دارند مشـکالت 
و چالش هـا را نادیـده می گیرنـد و بـا کسـی ازدواج می کننـد کـه معیارهـای 
ایده آلشـان به عنـوان همسـر را نـدارد. آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه ایـن مسـائل 
پـس از ازدواج قابـل حـل اسـت. ایـن باوری نادرسـت اسـت. هنگامـی که پای 
گفت و گـو بـا کسـانی کـه می خواهنـد از هم جدا شـوند می نشـینم، می شـنوم 
کـه بـر این باور بودنـد که پـس از ازدواج می توانند همسرشـان را تغییر دهند؛ 
امـا نـاکام بوده انـد. در گونه هـای افراطـی ازدواج مـدرن، طرفین اجـازه ی هیچ 
گونـه همیـاری و همفکـری را بـه خانواده های شـان نمی دهنـد و می گوینـد 
نمی خواهند خانواده ها در ازدواج شـان دخالتی داشـته باشـند. به یاد بسـپاریم 
کـه افـراد در بسـتر خانـواده رشـد کرده اند و شـخصیت آن ها بر پایـه ی باورها، 
فرهنـگ و هنجارهـای خانواده ی شـان شـکل گرفته اسـت. شـناخت خانواده ها 

و هم فکـری آنـان می توانـد موفقیـت ازدواج را تضمیـن کنـد.
ازدواج موفـق می توانـد ترکیبـی از ازدواج سـنتی و امـروزی باشـد. 
بـر پایـه ی آن چـه گفته شـد ترکیـب ازدواج مدرن و سـنتی می توانـد موفقیت 
ازدواج را بـه میـزان باالتـری تضمیـن کنـد. در ایـن شـیوه، بهتـر اسـت دختر 
و پسـر پیـش از ازدواج بـه هـم عالقه منـد باشـند و بـه شـناخت یک دیگـر 
بپردازنـد. معیارهایـی که برای ازدواج و همسـر ایده آل دارنـد را در نظر بگیرند 
و ببیننـد آیـا کسـی کـه می خواهنـد بـا او ازدواج کنند مناسب شـان هسـت یا 
نـه. از سـوی دیگـر معیارهـای خانواده هـا نیـز در نظـر گرفتـه شـود. هم ترازی 
فرهنگـی، اخالقـی، مالـی و هنجارهـای خانواده هـا هـر انـدازه بـه هـم نزدیک 
باشـد ازدواج موفق تـر خواهـد بـود. هم فکـری و راهنمایـی خانواده هـا را نباید 
نادیـده گرفـت و ایـن راهنمایـی گرفتـن از آنـان بـه معنـی دخالـت در ازدواج 
نیسـت. در پایان پیشـنهاد می کنم کسـانی کـه می خواهنـد ازدواج کنند پیش 
روان شـناس برونـد و مشـاوره ی پیـش از ازدواج بگیرنـد تا بتوانند به شـناخت 
و درک بهتـری از هـم، شـرایط و چالش هـا برسـند و سـپس بـرای ازدواج 
تصمیـم بگیرنـد. مـا در گـروه آقای روان شـناس آماده ی مشـاوره بـه زوج های 
جـوان و خانواده های شـان اسـتیم. بـه یاد بسـپارید اگـر این ویژگی هـا را دارید 

نکنید! ازدواج 

 حمیده جعفری



7سال اول   شماره ی 40  سهشنبه 18 سرطان 1398

خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

پاسـگاه های  بـر  طالـب  هراس افگنـان  حملـه ی 
امنیتـی در ولسـوالی کجـران والیـت دایکندی، با 

مقاومـت نیروهـای امنیتـی عقـب زده شـد.
سـکینه احسـانی، سـخنگوی والـی دایکنـدی، به 
روزنامـه ی صبح کابـل می گوید کـه هراس افگنان 
بـر  )16سـرطان(  شـب  یک شـنبه  طالـب، 
پاسـگاه های نیروهـای امنیتـی در مناطـق بـازار 
و  بودنـد  کـرده  حملـه  سیاه سـنگ  و  مشـترک 
پـس از تلفـات سـنگینی که به آن ها وارد شـد، از 

سـاحه فـرار کردنـد.
امنیتـی،  نیروهـای  مقاومـت  »بـا  می افزایـد:  او 
ایـن حملـه، 30  در  زده شـدند.  عقـب  طالبـان 
هراس افگـن طالـب بـه شـمول ولسـوال نام نهـاد 
آن هـا برای ولسـوالی باغران والیت هلمند کشـته 

شـدند و تعـداد دیگـری از افـراد ایـن گـروه هـم 
زخمـی شـدند؛ تعـداد زخمی شـدگان آن هـا تـا 

هنـوز مشـخص نشـده اسـت.« 
احسـانی، همچنـان گفـت کـه در جریـان  بانـو 
ایـن حملـه، سـه نفـر از سـربازان امنیتـی جـان 

شـده اند. زخمـی  دیگـر  نفـر   9 و  باخته انـد 
والیـت دایکنـدی در مرکـز افغانسـتان، از جملـه 
والیت هـای امـن افغانسـتان محسـوب می شـود؛ 
امـا در ایـن اواخـر ولسـوالی های کجـران و پاتوی 
بـوده  فراوانـی  ناامنی هـای  شـاهد  والیـت  ایـن 

. ست ا
در جریـان سـال گذشـته، هراس افگنـان طالـب 
در  امنیتـی  نیروهـای  پاسـگاه های  بـر  بارهـا 
ولسـوالی پاتـوی والیـت دایکنـدی حملـه کردند.

تلفات سنگین هراس افگنان طالب
در والیت دایکندی

فیلـم »نامـه ای بـه رییس جمهـور« جایـزه ی بهتر 
فیلم نامـه را در نهمیـن جشـنواره ی فیلم سـازمان 

سـارک به دسـت آورد. 
سـادات،  رویـا  سـاخته های  از  کـه  فیلـم  ایـن 
کارگـردان جـوان افغـان اسـت، بـا نامزد شـدن در 
نهمین جنشـواره ی فیلم سـازمان سـارک، توانست 

جایـزه ی بهتریـن فیلم نامـه را بـه دسـت آورد. 
در نقـش مرکـزی این فیلم، لینا علم، هنر پیشـه ی 
افغـان بـازی کرده اسـت. ایـن فیلم، داسـتان زنی 
بـه نـام ثریـا را بـه تصویـر می کشـد کـه بـه اتهام 
قتـل شـوهرش بـه اعـدام محکـوم شـده اسـت و 
بـرای دادخواهـی به پرونـده اش به رییـس جمهور 

نامـه می فرسـتد. 
خانـه ی فیلـم رویـا نیـز در پیـام تبریکـی ای گفته 
اسـت کـه ایـن فیلـم بـا چهـار فیلـم دیگـر بـه 

نمایندگـي از سـینماي افغانسـتان از سـوی افغان 
بهتریـن  بخـش  در  و  بـود  شـده   معرفـي  فیلـم 

اسـت.  گرفتـه  جایـزه  فیلم نامـه، 
ایـن درحالـی اسـت کـه فیلـم »نامه ای بـه رییس 
جمهـور« پیـش از ایـن در بخـش بهتریـن فیلـم 
خارجـی در جشـنواره ی جوایز اسـکار نیـز معرفی 
شـده بـود. همچنـان در جشـنواره ی فیلـم »اُپـرا 

پرایـم سـویس« نیـز یـک بـاز نامزد شـده اسـت.
افـزون بـر ایـن رویـا سـادات، بانویی که ایـن فیلم 
را سـاخته اسـت، سـال گذشـته از سـوی مجله ی 
و  برتـر  چهـره ی  ده  جمـع  در  پالیسـی،  فاریـن 

تاثیرگـذار جهـان معرفـی شـد. 
مختلـف  جشـنواره های  در  همچنـان  فیلـم  ایـن 
خارجـی و داخلـی نیـز بـه جوایـز متعـدد رسـیده 

. ست ا

»نامه ای به رییس جمهور«
جایزه ی بهترین فیلم نامه را گرفت

وزیــر خارجــه ی بریتانیــا، تاکیــد کــرده اســت کــه 
اگــر ایــران بــه ســالح اتمــی دســت یابــد، بــرای 
ــد  ــاک خواه ــیار خطرن ــه بس ــه ی خاورمیان منطق

بــود.
بــه نقــل از یورونیــوز، جرمــی هانــت، وزیــر 
خارجــه ی بریتانیــا، بــه خبرهــای مرتبــط بــا 
ــران  ــوم در ای ــازی یورانی ــطح غنی س ــش س افزای
ــض  ــه نق ــت ک ــه اس ــان داده و گفت ــش نش واکن
برجــام توســط ایــران، پی آمدهــای جــدی در پــی 

ــت. ــد داش خواه
ــان  ــار آلم ــاکان در کن ــا کم ــزوده اســت: »م او اف
و فرانســه فکــر می کنیــم کــه ایــران نبایــد 
ــران  ــم کــه اگــر ای هســته ای شــود، فکــر می کنی
ــه ی  ــرای منطق ــد ب ــت یاب ــی دس ــالح اتم ــه س ب

ــود.« ــد ب ــاک خواه ــیار خطرن ــه بس خاورمیان
آقــای هانــت ادامــه داده اســت: »مــا هنــوز 

می خواهیــم راهــی پیــدا کنیــم کــه ایــن توافــق 
مؤثــر باشــد و نگــران خبرهایــی اســتیم کــه 

می شــنویم.« امــروز 
ــر خارجــه ی بریتانیــا گفتــه اســت کــه قبــل  وزی
از تصمیم گیــری دربــاره ی گام بعــدی، منتظــر 
مســتقل  بین المللــی  نهادهــای  نظــر  اعــالم 
ــدون  ــا ب ــود؛ ام ــد ب ــوزه خواه ــن ح ــر در ای معتب
ــد،  ــض کن ــه را نق ــن معامل ــران ای ــر ای ــک اگ ش

ــود. ــد ب ــدی خواه ــیار ج ــب آن بس عواق
ایــن در حالــی اســت کــه دونالــد ترامــپ، رییــس 
ــت  ــه دول ــت ک ــه اس ــز گفت ــکا نی ــور امری جمه
ایــران، کارهــای بــد زیــادی انجــام می دهــد؛ امــا 
ــت.  ــد یاف ــه ســالح اتمــی دســت نخواه ــز ب هرگ
آقــای ترامــپ تاکیــد کــرده اســت: »دولــت ایــران 
بایــد خیلــی محتــاط باشــد، خواهیــم دیــد کــه در 

مــورد ایــران چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد.«

وزیر خارجه ی بریتانیا:
نقض برجام توسط ایران پیامدهای جدی در پی دارد

کشــور مالتــا، بــه کشــتی آلــن کــوردی کــه 65 
ــود،  ــان را از مــرگ نجــات داده ب نفــر از پناهجوی
ــر  ــور لنگ ــن کش ــواحل ای ــه در س ــازه داد ک اج

ــدازد. بین
بــه نقــل از یــورو نیــوز، نخســت وزیر مالتــا، 
ــازه داده  ــورش اج ــه کش ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
ــن  ــات  آل ــتی نج ــه در کش ــی ک ــا 65 پناهجوی ت
کــوردی اســتند، از مالتــا بــه کشــورهای اروپایــی 

ــد. برون
مالتــا،  دریایــی  نیروهــای  کشــتی  یــک 
پناهجویانــی کــه در کشــتی آلــن کــوردی بودنــد 
ــت. ــال داده اس ــور انتق ــن کش ــواحل ای ــه س را ب
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ایتالیــا 

بــه ایــن کشــتی اجــازه نــداده بــود تــا در ســواحل 
کشــورش لنگــر بینــدازد. از ســویی هــم، دولــت 
ــن 65  ــر از ای ــه 40 نف ــت ک ــه اس ــان گفت آلم

پناهجــو را به عنــوان پناهنــده می پذیــرد.
کشــتی آلــن کــوردی، ایــن 65 پناهجــو را از 
ــه در  ــای مدیتران ــه در آب ه ــی ک ــان قایق های می

ــود. ــات داده ب ــد، نج ــدن بودن ــرق ش ــال غ ح
از 65 پناهجویــی کــه کشــتی آلمانــی آلــن 
کــوردی از آب هــای مدیترانــه نجــات داده اســت 
ــروی  ــط نی ــه توس ــری ک ــوی دیگ و 58 پناهج
نجــات  از آب هــای مدیترانــه  مالتــا  دریایــی 
ــورهای  ــه کش ــر ب ــت 94 نف ــرار اس ــد، ق یافته ان

ــد. ــا برون ــه ی اروپ ــو اتحادی ــر عض دیگ

مالتا اجازه داد تا کشتی آلن کوردی در سواحل این کشور 
لنگر بیندازد

ترامپ به ایران: بهتر است مراقب باشید

در دومین روز نشست قطر؛
هیأت کابل بر آتش بس تأکید کرد

سازمان ملل:
در سال 2017، حدود 50 هزار زن در جهان توسط بستگان شان به قتل رسیده اند

دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور امریکا، بـه تصمیم 
غنی سـازی  میـزان  نکـردن  رعایـت  بـرای  ایـران 
یورانیـوم بـر اسـاس برجـام، واکنـش نشـان داده 

. ست ا
دویچه ولـه، بـه نقـل از رویتـرز، گزارش داده اسـت 
کـه آقای ترامـپ، در واکنش بـه گام دوم جمهوری 
بـر  تعهـدات خـود  بـرای کاهـش  ایـران  اسـالمی 
برجـام،  مشـترک  اقـدام  جامـع  برنامـه ی  اسـاس 
هشـدار داده که »آن ها بهتر اسـت مراقب باشـند.«

دونالـد ترامپ، یک شـنبه شـب، قبل از بازگشـت از 
موریس تـاون نیوجرسـی به واشـنگتن، در جمعی از 
خبرنـگاران گفتـه اسـت که دولـت ایـران، کارهای 
بـد زیـادی انجـام می دهـد؛ امـا هرگـز بـه سـالح 

اتمـی دسـت نخواهـد یافت.
آقـای ترامپ، قبل از سـفر بـه نیوجرسـی نیز گفته 
بـود کـه: »دولـت ایـران باید خیلـی محتاط باشـد، 

سـازمان ملـل متحد، با نشـر گزارشـی گفته اسـت 
کـه در جریـان سـال 2017 میـالدی، حـدود 50 
هـزار زن در سراسـر جهـان، توسـط شـوهر و یـا 

اعضـای خانـواده ی خـود بـه قتـل رسـیده اند. 
بـه نقـل از دویچه ولـه، دفتـر سـازمان ملـل متحـد 
امـور مبـارزه علیـه مـواد مخـدر و جرایـم در  در 
ویانـا، بـا نشـر ایـن گـزارش گفتـه اسـت: »اکثـر 
و  قبلـی،  شـوهران  شـوهر،  سـوی  از  زنـان،  ایـن 
مـادر،  پـدر،  شـمول  بـه  خانواده ی شـان  اعضـای 
خواهـر و بـرادر و یـا بسـتگان نزدیک شـان بـه قتل 

رسـیده اند.«
بـر اسـاس ایـن گـزارش، اکثـر زنانـی کـه توسـط 
شـکنجه ی  رسـیده اند،  قتـل  بـه  خـود  شـوهران 
طوالنـی ای را سـپری کرده انـد و اکثـراً انگیزه هـای 
آن نیـز، حسـادت، بدگمانـی و یـا تـرس از جـدا 

شـدن بـوده اسـت.
ایـن گزارش نشـان می دهـد که در مقایسـه با تمام 
درگیری هـای مسـلحانه، شـمار قربانیـان ناشـی از 
قتـل بیشـتر بوده اسـت؛ طـوری  که شـمار قربانیان 
ناشـی  از درگیری هـای مسـلحانه، 89 هـزار نفـر 

عنوان شـده اسـت.
سـازمان ملـل گفتـه اسـت کـه در مقایسـه میـان 
قاره هـا، بیشـترین مـورد خشـونت خانوادگی منجر 

خواهیـم دیـد کـه در مـورد ایـران چـه اتفاقـی رخ 
داد.« خواهد 

کـه  سـرطان(   16( یک شـنبه  روز  ایـران،  دولـت 

بـه مرگ زنـان، در قاره ی آسـیا اتفاق افتاده اسـت. 
گـزارش افـزوده اسـت کـه آمـار قتـل زنان توسـط 
شـوهر یـا اعضـای خانواده ی شـان، در سـال 2017 
در کشـورهای آسـیایی بـه 20 هـزار نفـر می رسـد 
دیگـر  قاره هـای  بـه  مقایسـه  در  رقـم،  ایـن  و 

نشـان دهنده ی آمـار زیـادی اسـت. 
در قـاره ی افریقایـی، 19 هـزار مـورد قتـل زنان در 
درجـه ی دوم و قـاره ی امریـکا با 8000 مـورد قتل 
زنـان توسـط شوهرشـان در درجـه ی سـوم به ثبت 
رسـیده اسـت. در کشـورهای اروپایـی هـم حـدود 
3000 مـورد قتـل زنان توسـط شوهرشـان به ثبت 

است. رسـیده 
سـال 2017  در  کـه  اسـت  گفتـه  ملـل  سـازمان 

میـالدی، مجموعـا 464 نفر کشـته شـده اند و آمار 
قتل هـای عمـدی در مقایسـه بـا کشـته شـدن در 

جنـگ و درگیـری، بیشـتر بـوده اسـت.
گزارش افزوده اسـت که 81 درصد از کشته شـدگان 
را پسـران و مـردان تشـکیل می دهنـد؛ امـا شـمار 
مـردان نـه تنهـا در جایـگاه قربانیان قتل بیشـتر از 
زنـان اسـت، بلکـه در مقولـه ی متهمان بـه قتل هم 

مردهـا 90 درصـد بیشـتر از زنان قـرار دارند.
همچنـان در ایـن گـزارش، از مـردان گـروه سـنی 
به عنـوان خطرناک تریـن گـروه  تـا 29 سـال،   15
سـنی ای کـه می تواننـد مرتکـب قتـل شـوند، یـاد 

است. شـده 

اروپایـی  بـه کشـورهای  ایـران  روزه ی  مهلـت 60 
در  کشـور  ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  یافـت،  یایـان 
برنامـه ی هسـته ای برجـام، از مرز تعیین شـده برای 

اسـت. کـرده  عبـور  یورانیـوم  غنی سـازی 
عبـاس عراقچـی، معـاون سیاسـی وزیـر خارجـه ی 
ایـران، از نامـه ای کـه به مسـؤول سیاسـت خارجی 
اتحادیـه ی اروپـا می فرسـتد، خبـر داده و گفته بود: 
»نامـه ای از سـوی ظریف به موگرینی نوشـته شـده 
و ارسـال می شـود و بـه صراحـت بندهایـی کـه از 
برجـام دربـاره ی عـدم تعهد ما بـه غلظـت یورانیوم 
و یـک مهلـت 60 روزه تعییـن شـده بـود، اعـالم 

شـد.«  خواهد 
آقـای عراقچـی گفته بـود که روند کاهـش تعهدات 
و  اسـت  برجـام  توافـق  راسـتای حفـظ  در  ایـران 
ممکـن اسـت ایـن رونـد به خاتمـه ی حضـور ما در 

برجـام منتهی شـود.

در دومیـن روز نشسـت بین االفغانـی قطر، افـرادی که از 
کابـل بـه ایـن نشسـت رفتـه بودنـد، بـر اعـالم آتش بس 
نشسـت  شـرکت کنندگان  کردنـد.  تأکیـد  سراسـری 
می گوینـد کـه بحث اساسـی تر و خواسـت آن هـا در این 
نشسـت در کنـار مسـایل دیگـر، اعـالم آتش بـس و ختم 
موقتـی جنـگ بـود؛ امـا طالبـان گفته انـد کـه آتش بس 
بایـد پـس از توافق روی یـک میکانیزم مشـخص صورت 

 . د بگیر
بـه نظـر می رسـید کـه خواسـت طالبـان نخسـت روی 
توافـق نهایـی خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 
باشـد؛ ایـن گـروه در تمامـی نشسـت هایی کـه بـا هیأت 
امریکایـی داشـته اند، بـر خـارج شـدن تمامـی نیروهای 

خارجـی تأکیـد کرده انـد. 
روز گذشـته محـور بحث هـای نشسـت بین االفغانـی در 
قطـر، بیشـتر حقـوق زنـان و قصه هایـی از ایـن دسـت 
بـوده اسـت. بر اسـاس گفته هـای اشـتراک کنندگان این 
نشسـت، طالبـان گفته انـد کـه آن ها بـا این کـه دختران 
بالغ خودشـان حق انتخاب شـوهر داشـته باشـند مشکل 
ندارنـد و زنـان می تواننـد تـا مقطـع دکتـرا نیـز درس 

نند. بخوا
امـا ایـن گـروه هنوز هـم روی یـک موضوع دیگـر تأکید 
دارنـد. مـردان و زنان بایـد در صنف هـای جداگانه از هم 
درس بخواننـد. خواسـتی کـه هنـوز هم نـگاه تعصب آلود 

بـه زنـان را به شـکل پرقـدرت آن نشـان می دهد. 
حکومـت  ارشـد  مقام هـای  امـا؛  کابـل  در  طـرف  ایـن 
امیـدوار اسـتند کـه ایـن نشسـت سـرآغاز نشسـت های 
میـان حکومـت افغانسـتان و طالبـان باشـد. چیـزی که 
طالبـان آن را نمی خواهنـد و تـا همیـن دو روز پیش نیز 
گفتـه بودنـد که بـا »اداره ی کابـل نمی خواهند سـر یک 
میـز بنشـینند.« هرچنـد در میـان هیأتـی کـه از کابـل 
رفتـه، شـمار زیـادی از افـراد دولتـی و حکومتـی حضور 
دارنـد؛ امـا طالبـان گفته انـد که ایـن افراد بـه نمایندگی 
از حکومـت نـه، بلکـه به عنـوان یـک شـهروند افغـان به 

ایـن نشسـت اشـتراک کرده انـد. 
داکتـر عبداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومت وحدت 

ملـی امـروز گفـت، انتظـار مـی رود که سـومین نشسـت 
بین االفغانـی بـرای صلـح، زمینه سـاز مذاکرات مسـتقیم 
آلمـان  از  او  افغانسـتان و طالبـان شـود.  میـان دولـت 
در  صلـح  تحکیـم  بـرای  کـه  کـرد  قدردانـی  قطـر،  و 

می کننـد.  تـالش  افغانسـتان 
داکتـر عبـداهلل، در صفحه ی  رسـمی فیس بـوک خود نیز 
نوشـته اسـت: »نشسـت بین االفغانـی میـان نماینـدگان 
مـردم افغانسـتان و طالبـان جریـان دارد کـه یـک قـدم 
خـوب و مثبـت اسـت. از کوشـش های کشـور آلمـان و 
میزبانـی کشـور قطـر تشـکری می کنیـم. البتـه در مورد 
ترکیـب هیـأت صحبت هایـی وجـود دارد؛ امـا در چنین 
نشسـت ها داشـتن یـک ترکیـب قابـل قبول بـرای همه، 
دشـوار است.کشـور آلمـان تالش کرده اسـت از کسـانی  
دعـوت کنـد کـه تـا حـد ممکـن از مـردم افغانسـتان 
نشسـت   ایـن  کـه  مـی رود  توقـع  کننـد.  نمایند گـی 
زمینه سـاز مذاکـرات مسـتقیم میان حکومت افغانسـتان 

و طالبـان شـود.«
دو روز پیـش ارگ ریاسـت جمهـوری نیـز گفت وگوهـا 

میـان افغان هـا در قطـر را در رونـد صلح افغانسـتان یک 
گام بـه پیـش خوانـده بـود. صدیـق صدیقی، سـخنگوی 
کـه  بـود  گفتـه  رسـانه ها  بـه  غنـی،  جمهـور  رییـس 
گفت وگوهـای قطـر، فرصـت خـوب تبـادل نظـر میـان 
افغان هـا اسـت؛ امـا او نیـز بـر آغـاز گفت وگوهـا میـان 
حکومـت و طالبـان تأکیـد کـرده بـود: »می شـود کـه به 
حیـث یـک پیشـرفت تلقـی شـود و یـک فرصـت اسـت 
بـرای افغان هایـی کـه حضـور دارنـد در آن مجلـس تـا 
افکار و نظریات شـان را با طرف مقابل شـریک بسـازند.«
خیلـی  هرچنـد  قطـر  نشسـت  اشـتراک کنندگان 
مطمیـن نیسـتند؛ امـا گفته انـد کـه امیـدوار اسـتند این 
گفت وگوهـا نتیجـه ی ملموسـی داشـته باشـد و آغـازی 

شـود.  جدی تـر  گفت وگوهـای  بـرای 
آتش بـس  مـورد  در  جدی تـر  صحبت هـای  احتمـاال 
دلیـل ایـن امیـدواری باشـد؛ چیـزی کـه طالبـان هنـوز 
نپذیرفته انـد و احتمـاال نخواهنـد پذیرفـت؛ مگـر این که 
بـا امریـکا بـه توافق برسـند، که امـروز گفتگوهای شـان 

دوبـاره از سـر گرفتـه می شـود. 
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»آبه میرزا« با رفتن طالبان 
دوباره زنده شد

در جبهه هـای نبـرد میان طالبـان و نیروهای مردمی 
در کابـل، آخریـن گلوله هـا نیـز داشـتند از تفنگ هـا 
شـلیک می شـدند و در سرتاسـر کشـور خبر سـقوط 
طالبـان پیچیـده بود و همه مردم کشـور خوشـحالی 
وصف ناشـدنی ای را تجربـه می کردنـد. باالخـره مـردم داشـتند از زیـر 
سـلطه ی حکومت سـیاه طالبـان نجـات می یافتند و ایـن بهترین خبری 
بـود کـه آن روزها مـردم افغانسـتان پس از چند سـال حکومـت طالبان 

بشنوند.  می توانسـتند، 
در قریـه ی مـا هـم بعدازظهـر یـک روز بهـاری بـه خوبـی می توانسـتی 
هیاهـو و نشـاط خاصـی را در بیـن اهالی قریه ببینـی. دو قومندان طالب 
از خانه هـای  را  و چنـد سربازشـان تمـام مهمـات و سـالح های خـود 
بـر  را  ایـن تجهیـزات  و  بودنـد  بیـرون کشـیده  قریـه  غصـب شـده ی 
موترهـای جیـپ بـاال می کردنـد، تـا هر چـه زودتـر قریه ی  مـان را ترک 
کننـد. همـه ی مـا در آن عصـر در دل هامـان لحظـه شـماری می کردیم 
تـا طالبـان قریـه و ولسـوالی مان را هـر چـه زودتر تـرک کنند؛ امـا انگار 
دل آن هـا بـه رفتـن نبـود و در میدان قریـه هنوز حضور داشـتند. مردان 
قریـه در مقابـل مسـجد جمع شـده بودند و تصمیم داشـتند کـه فردای 
آن روز بـه سـمت ولسـوالی برونـد تا مشـخص کنند که طالبـان چه کار 
خواهنـد کـرد و چـه تصمیمـی دارنـد آیـا قریـه را تـرک می کننـد یا بر 
علیـه دولـت می جنگنـد؛ اما نیمه شـب بـود که طالبـان قریه ی مـا را به 

سـمت اجرسـتان یـا همـان دایه تـرک کردند.
صبـح فـردا، در قریه ی مـان جشـنی برپـا شـده بود. پیـر و جـوان، مرد و 
زن و کـودک، همـه لبخنـد می زدنـد و شـاد بودنـد. شـماری از دختران 
هـم در کنـاری ایسـتاده بودنـد و بـازی فوتبـال را تماشـا می کردنـد. 
جمعـی از مـردان  در زمین فوتبال بـازی می کردند؛ همـان بازی فوتبال 
کـه اگـر طالبـان بودنـد آن هـا را بـه خاطـر آن شـالق می زدنـد. طالبان 
عقیـده داشـتند کـه بـازی فوتبـال فرهنگ خارجی ها اسـت و ایـن بازی 
آدم را کافـر می کنـد و بـه هیـچ کسـی اجـازه نمی دادنـد کـه در زمـان 
حکومت شـان  فوتبـال بـازی کننـد. بـازی آن روزهـای مردها و پسـران 
قریه ی مـان پرتـاب سـنگ بـود و بـس و مـن آن روزهـا دلـم خیلـی بـه 
حـال مردهـای قریـه می سـوخت کـه دیگـر نمی توانسـتند مثـل سـابق 

باشند. شـاد 
دسـته ی دیگـری از مـردان آتش بـه راه انداخته بودند و زنـان دیگ های 
نـذری را برپـا کـرده بودنـد. همـه شـاد بودنـد و مـن از همـه ی آن هـا 
شـادتر. چنـد دختـر جـوان، دور پیرزنـی را گرفته بودند و صـدای زیبای 
آن پیـرزن تمـام فضـا را گرفتـه بـود و دختـران جـوان هم داشـتند کف 
می زدنـد و بـا پیـرزن بیت هـای آهنـگ را همصدایـی می کردنـد. ایـن 
پیـرزن نامـش »آبـه میـرزا« بـود. در قریـه ی مـا از ایـن زن و صدایـش 
همیشـه حرف هـا و قصه هـای زیادی بـود و از صدای زیبای او بـا نام آواز 
طالیـی اسـم می بردنـد؛ اما آبـه میـرزا همین کـه طالبان بـه قریه ی مان 
آمـده بـود ناگهـان ناپدید شـد و خیلـی وقت بـود که هیچ کسـی از این 
پیـرزن مهربـان و خوش صـدا خبـری نداشـت. همـه مردها و زنـان قریه 

دل شـان بـرای خـودش و صدایـش تنگ شـده بود.
ایـن پیـرزن از دسـت طالبـان فـرار کرده بـود و بعدهـا که دیگـر طالبان 
تمـام قریه ی مـان را گرفتـه بودنـد از شـماری از زنان قوم مـان و مردهای 
قریـه شـنیده بودیم کـه آبه میـرزا آوازخان معروف ولسـوالی مان کشـته 

شـده و همـه خیلی غمگیـن بودیم. 
آن روز کـه دیگـر فردایـش طالبـان در قریه ی ما نبود و همه شـاد بودیم 
و می خواسـتیم آواز بخوانیـم؛ امـا در شـادی مردمان قریـه ی ما یک صدا 

جایـش خالـی بود و آن صدا، صـدای همان پیـرزن مهربان بود. 
از دیـدن آبـه میـرزا، همـه مردمـان آن روسـتا خوشـحال شـده بودیم و 
بـا رفتـن آن گـروه دوبـاره آبـه میـرزا زنده شـده بـود و با زنده شـدن او 
تمـام زنـان و مـردان قریه مـان زنـده شـده بودند و بعـد از آن بـا صدای 

آبـه میـرزا زندگـی همیشـه برای مـان جریان داشـت.
پی نوشـت: تمـام مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، خاطـرات روایـت 
شـده توسـط مردمی اسـت که قسـمتی از زندگی خود را تحت سـلطه ی 
حکومـت طالبـان در افغانسـتان گذرانده انـد و آن ها را بـا روزنامه ی صبح 
کابـل بـه اشـتراک گذاشـته اند. خاطـرات خـود را بـا مـا شـریک کنیـد. 
روزنامـه ی صبـح کابـل متعهـد بـه حفـظ هویـت و نشـر خاطرات تـان 

است.

ــح  ــرات صل ــه )مذاک ــوم ب ــح موس ــرات صل مذاک
طبــق  و  گذشــته  روز  قطــر  در  بین االفغانــی( 
دور  در  حاضــر  طرف هــای  موضع گیری هــای 
ــه  ــی ب ــی رود دور کنون ــد م ــرات، امی ــی مذاک قبل
ــح  ــون صل ــد و چ ــورد چن ــن تر در م ــج روش نتای
ــب  ــده از جان ــه ش ــبینی های ارائ ــد. خوش بینجام
منابــع امریکایــی و طالبــان، امیدواری هــا بــه 
ــح را بیشــتر  ــرات در ایجــاد صل نتیجه دهــی مذاک
کــرده؛ امــا نقــاط کــور بســیاری در ایــن میــان بــه 
ــنی  ــت در روش ــد در نهای ــورد و بای ــم می خ چش

ــود. ــح ش ــا واض ــو ه ــن گفت وگ ای
واضــح اســت کــه مســأله ی صلــح در افغانســتان، 
هرگونــه  و  اســت  منطقــه ای  مســأله ی  یــک 
خوش بینــی نســبت بــه صلــح در افغانســتان بایــد 
بــا نشــانه های مســاعد صلــح در جــو منطقــه 
پشــتیبانی شــود. از یک ســو مســایل حل نشــده و 

جهــت حــل منازعــات داخلــی، ببــرد. از آن جایــی 
مالــی و سیاســی  بزرگتریــن حمایت گــر  کــه 
افغانســتان در حــال حاضــر امریــکا می باشــد، ایــن 
ــای  ــر گروه ه ــا اعمــال فشــار ب ــد ب کشــور می توان
ــده ای در  ــش برازن ــی، نق ــف داخل ــر و مخال درگی
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــا کن ــح ایف ــاد صل ایج
ــر  ــای اخی ــز در ماه ه ــر، پاکســتانی ها نی ــر ام ظاه
ــح در افغانســتان را  ــد صل ــا رون ســر ناســازگاری ب
ندارنــد. ایرانی هــا نیــز نظــر مســاعد نشــان داده اند. 
اجالســی در رابطــه بــا صلــح در مســکو نیــز برگزار 
ــا،  ــت ها و موضع گیری ه ــن نشس ــه ی ای ــد. هم ش
ــه ای از تفاهــم مشــترک  نشــان می دهــد کــه گون
ــا  ــود دارد؛ ام ــتان وج ــح در افغانس ــور صل در مح
ــورها  ــن کش ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل چال
ــی در  ــانی و اجتماع ــت انس ــران وضعی ــدر نگ چق
زمینــه ی پاسداشــت ارزش هــای انســانی و مدنــی 
در افغانســتان بعــد از تفاهــم بــا طالبــان اســتند؟ 
ــران  ــؤولیت بازیگ ــن را مس ــد ای ــر باش ــاید بهت ش
ــرات  ــد مذاک ــردم در رون ــدگان م ــی و نماین داخل
ــادی  ــای زی ــم. نگرانی ه ــان بدانی ــا طالب ــح ب صل

قابــل توجــه زیــادی بــا کشــورهای منطقــه داریــم 
ــورهای  ــدادی از کش ــرای تع ــر ب ــوی دیگ و از س
دور، بــه دالیــل سیاســی یــا اقتصــادی از جهاتــی 
می شــویم.  پنداشــته  منافع شــان  حــوزه ی 
ــی  ــوع سیاس ــف و متن ــع مختل ــوردن مناف گره خ
و اقتصــادی کشــورهای دور و نزدیــک در جغرافیــا 
و تحــوالت افغانســتان، مســأله ی صلــح را بــه 
امــر پیچیــده مبــدل کــرده اســت. گروه هــا، 
در  بیرونــی،  و طرف هــای  داخلــی  دســته های 
ــد؛  ــی دارن ــرات متفاوت ــتان، تاثی ــای افغانس قضای
تاثیراتــی کــه بــا توجــه بــه وســعت و عمــق 
جــاری  رونــد  روی  تاثیرگذاری شــان  و  نفــوذ 
تنــوع  همیــن  می باشــد.  طبقه بنــدی  قابــل 
ــان  ــی می ــاظ داخل ــه از لح ــی ک ــدگاه و منافع دی
گروه هــای بــزرگ سیاســی بــه نظــر می رســد، بــه 
همیــن حجــم تنــوع دیــدگاه در بازیگــران خارجی 
ــور  ــر کش ــد. ه ــوان دی ــتان می ت ــه ی افغانس قضی
ــاوت  ــتش را متف ــع و سیاس ــط مناف ــایه خ همس
ــا همســایه ی دیگــر تعریــف کــرده و در مقاطــع  ب
بســیار نــادر بــه یــک نقطــه ی مشــترک می رســند. 
ــی از طالبــان  ــر گروه های ــران در حــال حاضــر ب ای
تســلط دارد، در حالــی کــه دو دهــه ی پیــش، 

فرهنگــی،  و  فعــاالن مدنــی  زنــان،  از جانــب 
ــای  ــی و آزادی ه ــه دموکراس ــد ب ــای معتق نیروه
مدنــی و غیــره در ایــن رابطــه طــرح شــده اســت. 
قبــال  در  طالــب  موضع گیری هــای  از  آنچــه 
نســبت  نگرانی هــا  می دانیــم،  صلــح  شــرایط 
ــف  ــی و اقشــار مختل ــده ی نیروهــای مترق ــه آین ب
ــه  ــت ک ــن اس ــأله ای ــازد. مس ــر می س را جدی ت
طالبــان بــه چــه ارزش هــای مدنــی تمکیــن 
ــی روی  ــه ای و جهان ــم منطق ــرد. تفاه ــد ک خواهن
ایجــاد صلــح، کفــه ی نماینــدگان مــردم را در 
ــر و  ــد هن ــا بای ــازد؛ ام ــنگین می س ــرات س مذاک
تعهــد الزم بــرای بهره بــرداری از ایــن امــکان، 
افغانســتان  مــردم  از  کــه  کســانی  وجــود  در 
نمایندگــی می کننــد، باشــد. ایــن دغدغــه ناگزیــر 
ایــن پرســش را مطــرح می کنــد کــه چــه کســانی 
در مذاکــرات در جایــگاه نمایندگــی از مــردم 
ــی  ــد کاف ــدگان تعه ــن نماین ــا ای ــد؟ آی ــرار دارن ق
ــانی  ــروع و انس ــته های مش ــاع از خواس ــرای دف ب
ــرای  ــا اساســاً منافــع مــردم ب ــد؟ آی مــردم را دارن
ــت جــدی  ــای حاضــر در جلســات اهمی نماینده ه
ــه  ــرد معامله گران ــر، رویک ــال های اخی دارد؟ در س
ــردم در بازی هــای سیاســی اعتمــاد  ــع م ــه مناف ب

در بــازی هرکــدام از تــوان مشــخصی بــرای بــردن 
بــازی بــه ســوی صلــح برخــودار اســتند و همیــن 
ناگزیــر ســطح مشــارکت را مشــخص می کنــد 
و بازیگــران را بــه درجــات متفاوتــی مســؤول 
قلمــداد می کنــد. در ایــن کشــورهایی کــه بیشــتر 
تاثیــر دارنــد، حکمیــت شــان در امــر آوردن صلــح 
ــه  ــی ک ــه خصــوص قوه  های ــم اســت، ب بســیار مه
از لحــاظ تاتیرگــذاری نقــش بســیار تعیین کننــده 
دارنــد. بــدون شــک امریــکا مهمتریــن بازیگــر ایــن 

ــدان اســت.  می
تمرکــز سیاســت امریــکا در فراهــم آوری زمینــه ی 
ــای  ــذاری اش روی قضای ــل تاثیرگ ــه دلی ــح ب صل
از  روشــن تر  را  صلــح  دورنمــای  افغانســتان، 
گذشــته نشــان می دهــد. رییــس جمهــور امریــکا، 
بــا راه انــدازی گفت وگــو در نقــاط بحرانــی و 
را در  زیــادی  امیدواری هــای  پرتنــش جهــان، 
ــکا از رویکــرد فشــار  ــر سیاســت امری جهــت تغیی
هم گرایــی  و  تفاهــم  مقولــه ی  بــه  منازعــه  و 
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــت. افغانس ــرده اس ــاد ک ایج
بلنــد بحران خیــزی و ضعــف در  ظرفیت هــای 
خیراندیشــی،  و  دقــت  صــورت  در  هم گرایــی، 
ــادی  ــکا، ســود زی ــن سیاســت امری ــد از ای می توان

کشــور وجــود دارد. اگــر ایــن بدبینــی در شــرایط 
ــه دلیــل فشــارها  ــه تقابل هــای تبــاری ب بعــدی ب
و ضدیــت طالبــان بــا مــردم هــزاره و غیــره منجــر 
ــل و  ــؤول ح ــی مس ــع و مرجع ــه منب ــود، چ ش
فصــل آن خواهــد بــود. طالبانــی کــه اکنــون 
بیــرون از قــدرت اســتند، برنامه ریــزی شــده 
ــودکان  ــا ک ــی و حت ــر نظام ــردم غی ــه کشــتار م ب
می پردازنــد؛ اگــر در تفاهــم نهایــی مذاکــرات 
ــل  ــخص و قاب ــی مش ــای عمل ــط چارچوب ه توس
ــت  ــش و امنی ــن آرام ــوند، تضمی ــار نش ــرا مه اج
در شــرایط بعــدی غیــر ممکــن خواهــد بــود. 
از فحــوای مذاکــرات، بــه نظــر می رســد کــه 
دارنــد مــردم را دســت بســته بــه دســت طالبــان 
تفاهم هــای  و  مذاکــرات  می ســپارند. جزئیــات 
احتمالــی در زمینــه ی تضمیــن حقــوق شــهروندان 
ــر  ــده و تصوی ــالم نش ــوز اع ــان، هن ــر طالب در براب
ــر  ــا اشــاره ب ــری کــه در دســت اســت، تنه بزرگت
ــأله ی  ــی دارد. مس ــت طالبان ــا ذهنی ــح ب ــر صل ام
ــت  ــه قیم ــت ک ــن اس ــا ای ــی دقیق ــل نگران قاب
ــهروندی  ــوق ش ــام حق ــذر از تم ــد گ ــح نبای صل
ــرایط  ــه ش ــتان ب ــه ی افغانس ــدن جامع و بازگردان
دوره ی حاکمیــت طالبــان باشــد. طــی دو دهــه ی 
ــظ  ــرای حف ــادی را ب ــان زی ــا قربانی ــته، م گذش
ارزش هــای انســانی در ایــن ســرزمین دادیــم؛ نباید 
ــی و  ــته های عموم ــالف خواس ــی خ ــچ تفاهم هی
انســانی مــردم تحــت فشــارهای سیاســی، شــکل 
بگیــرد. ایــن دقیقــا همــان جایــی اســت کــه بایــد 
نماینــدگان مــردم، حساســیت آن را درک کــرده و 
ــرات  ــن مذاک ــش را در ای ــالت خوی ــه رس متعهدان

ــانند. ــام رس ــه انج ب

هیــچ  روی  تاثیرگــذاری  و  مشــخص  رابطــه ی 
بخشــی از طالبــان نداشــت و در مجمــوع طالبــان 
ــا  ــتان ام ــرد. پاکس ــی می ک ــود تلق ــمن خ را دش
ــن  ــز ای ــه ی خی ــان و تخت ــادر طالب ــث م ــه حی ب
ــی  ــا کم ــرا ب ــه، اخی ــه ی منطق ــه معادل ــروه ،ب گ
ــان از  ــر دســته ی از طالب ــش را ب چرخــش، کنترل
ــر  دســت داده و در داخــل پاکســتان نیــز فشــار ب
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــی را آغ ــرای دین ــع افراط گ مناب
ــه  ــای منطق ــام بازی ه ــواد خ ــوان م ــان به عن طالب
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــای سیاس ــد بازی ه در رون
شــده و در راســتای سیاســت کشــورهای همســایه 
و دور، نقــش ایفــا کرده انــد. پی گیــری منافــع 
بــا اســتفاده از عنصــر طالبــان، توســط کشــورهای 
دیگــر، همیشــه تــوأم بــا روش هــای خونبــار بــوده 
ــان،  ــا طالب ــح ب ــه ی صل ــن، پروس ــت. بنابرای اس
سیاســت  بــه  دادن  تــن  معانــی اش  از  یکــی 
نرمتــر و کاهــش خشــونت در منطقــه اســت. هــم 
ــه  ــر ب ــای اخی ــران در ماه ه ــم ای ــتان و ه پاکس
ــا طالبــان صــدا بلنــد  ــح ب ــد صل پشــتیبانی از رون
ــل  ــای دخی ــا نیروه ــد؛ ام ــرده و اســتقبال کردن ک

سیاســی؛  شناخته  شــده ی  منابــع  از  را  مــردم 
گروه هــای  و  دولتــی  منابــع  احــزاب،  یعنــی 
بــزرگ و فعــال دیگــر، ســلب کــرده اســت. حــاال 
ــی و  ــی بدبین ــا نوع ــردم ب ــاری م ــرات ج در مذاک
ــد.  ــگاه می کنن ــه ن ــن قضی ــه ای ــق ب ــی عمی نگران
ــه نتیجــه ای منجــر  اگــر ایــن مذاکــرات نهایــت ب
ــردم را  ــه ی م ــوق اولی ــا و حق ــه آزادی ه ــود ک ش
ــح  ــه صل ــاور ک ــن ب ــا ای ــان ب ــر طالب ــق نظ مطاب
ــیار  ــای بس ــد، خط ــا کن ــر پ ــت دارد، زی ارجحی
بــزرگ و جفــای نابخشــودنی انجــام شــده اســت؛ 
ــت  ــون اس ــه اکن ــی ک ــگ از جبهات ــه جن ــرا ک چ
ــرزمین  ــن س ــای ای ــا و خیابانه ــام کوچه ه ــه تم ب
ــل  ــان می ــت طالب ــد. ذهنی ــد ش ــانده خواه کش
ــردم و  ــار م ــام رفت ــر تم ــارت ب ــرل و نظ ــه کنت ب
شــهروندان را دارد. ایــن ذهنیــت در صورتــی 
کــه رســمیت پیــدا کنــد، شــاید جنگ هــای 
ــا شــکل  ــا ب ــد؛ ام ــش کن ــی فروک ــه ای کنون جبه
و هویــت دیگــری ســر بلنــد خواهــد کــرد. عــالوه 
ــای  ــه برخورده ــبت ب ــی نس ــی بدبین ــر آن، نوع ب
قومــی و تبــاری طالبــان در میــان شــهروندان 

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ریحان تمنا

چه کسانی از مردم
در مذاکرات صلح نمایندگی می کنند؟ 

واضـح اسـت کـه مسـأله ی صلـح در 
افغانسـتان، یـک مسـأله ی منطقه ای 
اسـت و هرگونـه خوش بینی نسـبت 
بـا  بایـد  افغانسـتان  در  صلـح  بـه 
جـو  در  صلـح  مسـاعد  نشـانه های 

شـود. پشـتیبانی  منطقـه 

 ساره


