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مرگ رفیق را فقط با مخدر 
توانستم، فراموش کنم

بعد از مرگ امیرعلی یک مرگ دیگر هم بر اثر مصرف مواد مخدر در بین 
رفیق هایم اتفاق افتاد که مرا بیش از هر چیزی می توانست تحت تاثیر خود 
قرار بدهد؛ اما انگار برای یک آدم معتاد حتا از دست دادن بهترین آدم های 

زندگی هم نمی تواند دلیلی کافی برای...

صفحه 3

کمپ های اندونیزی
زندانی برای مهاجران افغانستان
26 سال قبل در یکی از شهرهای ایران تولد می شود. از همان آغاز حس 
ناشی از مهاجرت را حس می کند. برای این که پدرش شهروند افغانستان 

است و مادرش ایرانی، هیچ وقت صاحب مدرک شناسایی در ایران 
نمی شود. از درون کوچه از...

صفحه 4

رنگ ناخن روی
انگشت های قطع شده

سیمین اهل مزار است و فعال در کابل زندگی می کند. او می گوید که 
»همان سال اول که طالبان به مزار شریف آمدن و شهر به دست آن ها 

سقوط کرد، زندگی مردم رنگ سیاهی را به خود گرفت. بیشتر مردم کشته 
شدن و خیلی هم آواره شدن از شهر و ...

صفحه 8

پایان گفت و گوهای صلح 
در قطر؛

خلیل زاد به چین رفت

چرا زورمندان
با وجود حکم محکمه بازداشت نمی شوند؟

نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجه ی امریکا در امور صلح افغانسـتان، از 
پایـان هفتمیـن دور گفت وگوهای صلـح با طالبـان در دوحه پایتخت 
قطـر خبر داده اسـت. زلمـی خلیلـزاد، در برگه ی تویتر خود نگاشـته 
اسـت: »هفتمیـن دور گفت وگوهـا با نماینـدگان طالبان پایـان یافت. 
از قطـر بـه سـوی چین مـی روم و از آن جا بـه واشـنگتن خواهم رفت 

تـا دربـاره ی روند صلح افغانسـتان گـزارش بدهم و مشـوره کنم.«
هفتمیـن دور گفت وگوهـای صلح میان زلمی خلیـل زاد، و نمایندگان 
طالبـان، روز شـنبه )۸سـرطان( در دوحـه پایتخـت قطـر آغـاز شـده 
بـود. ایـن دور گفت وگوهـای آقـای خلیل زاد بـا طالبان، بـرای دو روز 
بـه دلیل نشسـت بین االفغانـی در دوحه توقـف یافته بود. رسـانه های 
خارجـی پیـش از ایـن گـزارش داده بودنـد کـه نماینـدگان امریـکا و 
طالبـان، تـالش می کننـد تـا در ایـن دور گفت وگوهـا، پیش نویسـی 
در مـورد خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان را تکمیـل و نهایـی 
مـورد  تـا کنـون در  زلمـی خلیـل زاد  امـا،  ایـن وجـود  بـا  سـازند. 
گفت وگوهـا،  دور  ایـن  در  شـده  مطـرح  حرف هـای  و  پیش رفـت 

جزئیاتـی ارائـه نکرده اسـت.
پیـش از ایـن، مایـک پومپیـو، وزیـر خارجـه ی امریـکا در یـک سـفر 
از قبـل اعالم نشـده وارد کابـل شـده و گفتـه بـود کـه گفت وگوهـای 
زلمـی خلیـل زاد بـا طالبـان پیشـرفت های خوبـی داشـته و انتظـار 
مـی رود توافـق بـا طالبـان بر سـر این مسـأله کـه دیگر از افغانسـتان 

بـرای اهـداف تروریسـتی اسـتفاده نشـود، بـه زودی نهایی شـود.

2جنازه ها را انتقال می دهیم

روزنامه ی صبح کابل به اسنادی دست یافته که نشان می دهد، 
دادگاه  سوی  از  که  آن  با  دولت  پیشین  مقام های  از  برخی 
مجرم شناخته شده و هر یک از آنان به سه تا پنج سال زندان 
محکوم شده اند؛ اما تا کنون هیچ  یک از آن ها زندانی نشده و 

به قانون وقعی ننهاده اند. 

طبق اسنادی که به دست صبح کابل افتاده است، داعی الحق 
اوقاف،  و  حج  وزارت  پیشین  معین  عبداللطیف؛  فرزند  عابد، 
آصف مهمند، فرزند محمد یوسف، عضو شورای والیتی بلخ، 
نماینده ی شرکت  وحید،  والیتی،  اوقاف  اسبق  مدیر  شیرآقا، 
رییس  احمدزی،  عبدالرحمان  همچنان  و  گروپ  شاهین 

اسناد  تذویر  به  متهم  مرکزی  واوقاف  حج   ریاست  پیشین 
تاریخ  به  و  استند  وظیفه ای  صالحیت های  از  سوءاستفاده  و 
21.6.1396 دادگاه هریک از آنان را به مدت سه تا پنج سال 
به زندان محکوم کرده  است. با آن که از این فیصله ی دادگاه، 

یک سال و دو ماه می گذرد؛ اما نهادهای...

ربانی: توافق احتمالی صلح همه پذیر باشد 
وگرنه صلح پایداری در کار نخواهد بود

تمـام  بـرای  بایـد  احتمالـی صلـح،  توافـق  کـه  می کنـد  تاکیـد  وزارت خارجـه  سرپرسـت 
شـهروندان افغانسـتان قابـل قبـول باشـد، در غیر ایـن صورت، صلـح پایـداری در کار نخواهد 
بـود. صالح الدیـن ربانـی، روز سه شـنبه )1۸سـرطان(، طـی مراسـمی کـه در وزارت امـور 
خارجـه برگـزار شـده بـود، گفت کـه توافق صلـح، هنگامـی قابل قبـول و ضامن صلـح پایدار 
خواهـد بـود کـه ارزش هـای انسـانی، مردم سـاالری و حقـوق شـهروندی در آن حفـظ شـود.
آقـای ربانـی افـزود: »اگـر توافق احتمالـی صلح قابـل قبول برای همه ی شـهروندان نباشـد و 
حقـوق مـردم در آن مدنظـر گرفته نشـود، صلـح پایـداری در کار نخواهد بود.« ایـن در حالی 
اسـت که روز سه شـنبه )1۸سـرطان( هفتمین دور گفت وگوهای زلمی خلیل زاد، فرسـتاده ی 
ویـژه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، بـا نماینـدگان طالبـان در دوحـه پایتخـت قطـر، بـه 
پایـان رسـید. آقـای خلیـل زاد، از دوحـه بـه سـوی بیجنـگ، پایتخت چیـن مـی رود و بعد از 
پرداختـن بـه موضوعـات مرتبط بـا صلح افغانسـتان در این کشـور، به واشـنگتن خواهد رفت 

تـا جزئیـات مذاکراتـش بـا نماینـدگان طالبـان را به دولـت امریکا گـزارش بدهد.
از سـویی هـم، هیـأت افغانسـتان و طالبان، دوشـنبه شـب )1۷سـرطان( با صـدور قطع نامه ی 
مشـترکی، بـر کاهـش خشـونت ها، کاهـش تلفـات غیرنظامیـان، حفظ حقـوق زنـان و احترام 
بـه حقـوق اساسـی اقلیت هـای مذهبـی، تاکیـد کرده انـد. حکومـت وحـدت ملـی نیـز ابـراز 
امیـدواری کـرده اسـت کـه تـا دو مـاه دیگـر، گفت وگوهای مسـتقیم میـان دولت افغانسـتان 

و طالبـان آغاز شـود.

نیروهای مرزی افغانستان دو نفر از 
نیروهای نظامی ایران را بازداشت کردند

ــی  ــای نظام ــر از نیروه ــه دو نف ــد ک ــراه، می گوین ــت ف ــی در والی ــؤوالن محل مس
ایــران کــه وارد خــاک افغانســتان شــده بودنــد، توســط نیروهــای مــرزی بازداشــت 

شــده اند.
ــد  ــل می گوی ــه روزنامــه ی صبــح کاب ــراه، ب محــب اهلل محــب، ســخنگوی پولیــس ف
کــه یــک افســر و یــک ســرباز ایرانــی، بــا یــک عــراده موتــر لندکــروزر و تجهیــزات 
ــای  ــط نیروه ــد و توس ــرده بودن ــور ک ــی عب ــر فراه ــیخ ابونص ــدر ش ــی، از بن نظام
ــنبه  ــر روز دوش ــد از ظه ــر بع ــن دو نف ــد: »ای ــدند. او می افزای ــت ش ــرزی بازداش م
ــای  ــد نیروه ــون در بن ــد و اکن ــده بودن ــتان ش ــاک افغانس ــرطان(، وارد خ )1۷س
امنیتــی اســتند. تحقیقــات از نــزد ایــن دو نفــر جریــان دارد. هنــوزم معلــوم نشــده 

ــوده اســت.« ــه خــاک افغانســتان چــه ب اســت کــه انگیــزه ی ورود آن هــا ب
در همیــن حــال، شــاه محمــود نعیمــی، معــاون شــورای والیتــی فــراه، بــه روزنامه ی 
صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن نظامیــان ایرانــی، به گونــه ی اشــتباهی وارد خــاک 
افغانســتان شــده بودنــد و بعــد از ســاعاتی، دوبــاره بــه کشــور خــود بــاز گشــتانده 
شــدند.« والیــت فــراه در غــرب افغانســتان از والیت هــای بــه شــدت ناامــن اســت 
ــان  ــت، همچن ــن والی ــد. ای ــت حضــور گســترده دارن ــن والی ــان در ای ــراد طالب و اف
ــه  ــم ب ــران، مته ــران دارد. کشــور ای ــا ای ــرز مشــترک ب ــر م دســت کم 290 کیلومت

ــی افغانســتان اســت. ــان در والیت هــای غرب ــت از طالب حمای
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زنان بیـوه؛
میراثی برای خانواده ی شوهر
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حفیظ منصور:
ده ها هزار

دانشجو در دانشگاه ها 
شستشوی مغزی 

می شوند
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اداره ی هوانـوردی ملکـی افغانسـتان گفتـه اسـت کـه دو خط 
پـرواز جدیـد از غـرب بـه شـرق افغانسـتان ایجاد شـده اسـت. 
میـان  تنش هـا  کـه  شـده  ایجـاد  آن  از  پـس  خـط  دو  ایـن 
هوایـی  مسـیر  شـدن  بسـته  سـبب  پاکسـتان  و  افغانسـتان 

پاکسـتان بـه روی افغانسـتان شـد.
بـه گفتـه ی اداره ی هوانـوردی کشـور، فعال سـازی این خطوط 
بـرای پروازهـا در افغانسـتان »نقـش اساسـی دارد و می توانـد 
روی افزایـش دوبـاره ی پروازهـای عبوری« از خاک افغانسـتان 

بسـیار تاثیرگزار باشـد.
چنـدی قبـل در دیـداری کـه رییـس جمهـور غنـی بـا عمران 
خـان داشـت، از سـوی پاکسـتان قول باز شـدن مسـیر هوایی 
بـود.  داده شـده  افغانسـتان  پروازهـای  روی  بـه  ایـن کشـور 
گفتنـی اسـت کـه پـس از دیدارهـای سـران دو کشـور در این 
اواخـر تصـور بـر ایـن بود کـه روابـط بهتری میـان افغانسـتان 
بـر  می توانـد  روابـط  ایـن  و  می آیـد  وجـود  بـه  پاکسـتان  و 
امـا در  بگـذارد؛  تاثیـر  نیـز  و زمینـی  رفت وآمدهـای هوایـی 
نهایـت با گذشـت مدت زمـان طوالنـی از دیدارهـای دو طرف 
و وعده هـای داده شـده از سـوی پاکسـتان، هیـچ تغییـری در 
بسـته ماندن مسـیر هوایی پاکسـتان به روی افغانسـتان نیامد. 
بـه  واکنشـی  واقـع  در  کشـور،  در  هوایـی  مسـیر جدیـد  دو 
پاکسـتان تلقـی می شـود که از سـوی بسـیاری مـورد حمایت 
نیـز قـرار گرفته اسـت. دو مسـیر ایجاد شـده فاصلـه ی پروازها 
میـان شـرق و غـرب آسـیا را کوتاه تـر می کنـد و در عین حال 
سـبب بی نیـازی پروازهـای کشـور از حریـم هوایـی پاکسـتان 

می شـود.
افغانسـتان و پاکسـتان، مشـکالت زیـادی دارنـد کـه نیازمنـد 
حکومـت  سـوی  از  کـه  ایـن  بـا  امـا  اسـتند؛  آن  رفـع  بـه 
افغانسـتان بارهـا در ایـن زمینه هـا انعطـاف  نشـان داده شـده 
سیاسـت های  در  تغییـری  نخواسـته اند  پاکسـتانی ها  اسـت، 
تنش انگیـز خـود بیاورنـد. در ایـن اواخـر، تالش هـای زیـادی 
از سـوی پاکسـتان در رابطه بـه گفت وگوهای صلح افغانسـتان 
بـا گـروه تروریسـتی طالبـان صـورت گرفتـه اسـت. در آخرین 
مـورد، برنامـه ی عمـران خـان بـرای مالقـات بـا گـروه طالبان 
بـوده کـه چنـدی قبـل از سـوی رسـانه های پاکسـتانی نشـر 

بود. شـده 
ایـن  مـوارد در کنـار بی تمایلـی پاکسـتان برای رفع مشـکالت 
بـه وجـود آمـده میـان دو کشـور، سـبب نگرانی هـای زیـادی 
خواهـد شـد کـه نشـان از بی اعتمـادی بـه نیـت پاکسـتانی ها 
نسـبت به امور افغانسـان دارد. در واقع، پاکسـتان هرگز کشـور 
قابـل اعتمـاد بـرای افغان هـا نبوده اسـت و عدم اجرایی شـدن 
وعـده ی بـاز گذاشـتن مسـیر پـرواز بـه روی افغانسـتان، ایـن 

بی اعتمـادی را تشـدید داده اسـت.
پـس از درگیری هایـی کـه بیـن هنـد و پاکسـتان بـه وجـود 
آمـده بـود، مشـکالت زیـادی بـرای شـرکت های هوایـی ای که 
پروازشـان از مسـیر هوایـی پاکسـتان عبـور می کـرد بـه وجود 
آمـد. پاکسـتان نـه تنهـا بـه هواپیماهایـی کـه بـه هنـد و یـا 
از هنـد بـه افغانسـتان پـرواز می کردنـد، اجـازه ی پـرواز نـداد، 
بلکـه بـرای حـدود ۴00 تـا ۵00 پروازی که از سـایر کشـورها 
پاکسـتان عبـور  از  بعـد  و  افغانسـتان می گذشـتند  از فضـای 

می کردنـد، ممنوعیـت پـرواز وضـع کـرده بـود.
پاکسـتانی ها، همـواره سـعی کرده انـد افغانسـتان را بـه دلیـل 
از  و  بدهنـد  قـرار  بـا هنـد، تحـت فشـار  نزدیکـش  رابطـه ی 
پاکسـتان  از خـاک  بسـیاری  ترانزیتـی  راه هـای  آنجایـی کـه 
داریـم، وسـیله ی اصلـی ایـن فشـارها بسـتن ایـن مسـیرها به 

روی افغانسـتان بـوده اسـت. 
بـرای مقابلـه بـا رفتارهـای تنش برانگیـز پاکسـتان نسـبت بـه 
افغانسـتان، بهتریـن راه ایـن اسـت کـه وارد معاملـه و همکاری 
بـا کشـورهای دیگـِر همسـایه شـویم. بسـیاری از کشـورهای 
همسـایه ی افغانسـتان می تواننـد بـا همـکاری افغانسـتان بـه 
منفعـت اقتصـادی زیـادی برسـند و عالقه نشـان می دهند. این 

مـوارد سـبب بی نیـازی افغانسـتان از پاکسـتان می شـود.
دو خـط پـروازی جدیـدی کـه از غـرب بـه شـرق افغانسـتان 
گشـایش یافته اسـت، با توافق افغانسـتان و تاجیکسـتان ایجاد 
شـده اسـت و این پروازهای عبوری از فضای دو کشـور گذشـته 

و بعـد وارد چین و آسـیای شـرقی می شـود.
افغانسـتان تـا کنـون توانسـته اسـت بـه پاکسـتان روشـن کند 
کـه در صـورت ایجـاد فشـار بـر افغانسـتان، این کشـور راه های 
دیگـری را نیـز بـرای انتخـاب بدیـل دارد؛ ولـی نیـاز اساسـی 
بیـن دو کشـور همسـایه توافـق بـر سـر منافـع یک دیگـر و 
همـکاری بـرای تحقـق آن اسـت. آنچـه پاکسـتان در واکنـش 
بـه ایـن نیـت افغان ها از خود نشـان داده اسـت، چیزی نیسـت 
جـز برخوردهـای غیـر دیپلوماتیک که راه درسـتی بـرای ایجاد 

روابـط خارجی نیسـت. 

پاکستان راه و روش رابطه ی 
دیپلوماتیک را نمی فهمد

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

سـاعت هشـت صبح همراه با سـرامد بـه »میالد 
آمـده  گـرد  جاغـوری  قومـای  رسـیدیم.  نـور« 
بودنـد. نماینـدگان جامعـه ی مدنـی نیـز حضور 
داشـتند. جمعیتی کـه به صورت مسـتطیل گونه 
اطـراف میزهـا نشسـته بودنـد، بیش از صـد نفر 
بـه نظر می رسـید. یکـی از بـزرگان جاغـوری از 
اشـتراک کننـدگان قدردانـی کـرد و از فاجعه ای 
کـه اتفـاق افتـاده بـود، دردمندانه سـخن گفت. 
در صحبت هـای او طـرح خاصـی وجود نداشـت. 
از انتقـال شـهدا بـه کابـل یـاد کـرد؛ امـا گفـت 
کـه هرگونـه تصمیـم در مـورد ایـن که چـه کار 

کنیـم، بـا دقـت و سـنجش گرفته شـود.
باقـی سـمندر و ودود پـدرام بـه نمایندگـی از 
جامعـه ی مدنی حـرف زدند. حرف های سـمندر 
کوبنـده و تحریک کننـده بـود. ریـش و موهـای 
سـفید او بـه سـخنانش اثـر خاصی می بخشـید. 
گفـت: »اگـر امـروز در برابر این جنایت سـکوت 
کنیـم، فـردا هیـچ کاری از دسـت ما بـر نخواهد 
آمـد.« گفـت: »اجـازه ندهیـم که قضیـه را رنگ 
قومـی بدهنـد. اجـازه ندهیم مـا را به نـام هزاره 
و پشـتون و تاجیـک پارچـه پارچـه کننـد. ایـن 
درد انسـانی اسـت. درد همه ی مردم افغانسـتان 
اسـت.« او نیـش و کنایه هایـی بـه پاکسـتان و 
داعـش داشـت و تالش می کرد مـردم دردمند را 
تسـال دهد کـه »دشـمن اصلی خـود را فراموش 
فرعـی  دعواهـای  و  جنـگ  گرفتـار  و  نکننـد 
کوتـاه  صـورت  بـه  نیـز  پـدرام  ودود  نشـوند.« 
سـخن گفـت و از جانـب جامعـه ی مدنـی اعالم 

همـدردی و هماهنگـی کـرد.
مـن مالحظـه ام بـرای انتقـال شـهدا بـه کابـل 
را بـاری دیگـر یـاد کـردم و گفتـم خـوب اسـت 
در هرگونـه تصمیمـی کـه بـرای انتقـال شـهدا 
شـهدا  بسـتگان  و  خانـواده  می شـود،  گرفتـه 
کـه  گفتنـد  جاغـوری  بـزرگان  باشـند .  موافـق 
تصمیـم انتقـال شـهدا به اتفـاق آرا گرفته شـده 
و بـا خانواده هـای شـهدا نیـز هماهنگـی صورت 
گرفتـه اسـت. آخرین اطالعات شـان ایـن بود که 
شـهدا در حیدرآبـاد غزنـی رسـیده و امـروز بعد 
از تظاهـرات و مراسـم تشـییع، بـه سـوی کابـل 
جوانـان  از  عـده ای  گفتنـد  می یابنـد.  انتقـال 
بـه نمایندگـی از خانواده هـای شـهدا فرسـتاده 
شـده اند تـا جنازه هـا را در غزنی تحویـل بگیرند 
و بـه سـوی کابـل انتقال دهنـد. جا بـرای حرف 

دیگـری باقـی نمانـده بـود.
اجـازه  نظـری  نعیـم  و  پـدرام  سـمندر،  باقـی 
گرفتنـد تـا در گردهمایـی فعـاالن مدنـی کـه 
قـرار بـود در پارک زرنگار برگزار شـود، اشـتراک 
کننـد. نعیـم نظری گفت که او در جمع کسـانی 
اسـت کـه قـرار اسـت بـه نمایندگـی از فعالیـن 

مدنـی در پـارک زرنـگار صحبـت کننـد.
***

قوم هـای جاغـوری از ایجـاد شـش کمیتـه یـاد 
کمیتـه ی  مردمـی،  روابـط  کمیتـه ی  کردنـد: 
تـدارکات، کمیتـه ی مالـی، کمیتـه ی فرهنگـی، 
انتظامـات.  کمیتـه ی  و  تبلیغـات  کمیتـه ی 
بـا  ناجـی  داوود  و  مـن  کـه  کردنـد  پیشـنهاد 
جمعـی از فعـاالن مدنـی در کمیتـه ی فرهنگـی 
باشـیم. خواسـتند که اعضـای این کمیتـه بروند 
در یـک اتـاق جداگانـه و بـه کار خـود برسـند.
در ابتـدای جلسـه ی کمیتـه ی فرهنگـی، جمعی 
از بـزرگان جاغـوری بـه نمایندگـی از سـایرین 
آمدنـد و بـا صـدای بلنـد اعـالم کردنـد کـه این 
کمیتـه در تمـام زمینه هـای مرتبـط بـا اطالعیه 
و قطع نامـه و مطالبـات و انتقال شـهدا و نحوه ی 
اسـتقبال از شـهدا و برگـزاری تظاهرات و شـعار 
و سـخنرانی مسـؤولیت دارد و آخریـن حـرف، 
حـرف همیـن جمـع اسـت. تعـداد اعضایـی که 
در ایـن کمیتـه جمع شـدند، بیـش از پنجاه نفر 
بـود. برخـی از اعضا سـر پایی ایسـتاد بودند و به 
صـورت ایسـتاده در بحـث و گفت وگوهـا سـهم 

می گرفتنـد.
در جریـان صحبـت بـرای اولیـن بـار بـا اسـم و 
چهـره ی اکرم عارفی آشـنا شـدم. گفته شـد که 
رییـس دانشـگاه کاتـب اسـت و یکـی از اعضای 
شـورای اجرایـی حـزب وحـدت اسـالمی مـردم 

بـه  آقـای محقـق. وی  رهبـری  بـه  افغانسـتان 
نمایندگـی از بـزرگان جاغـوری حـرف مـی زد. 
جلسـه جریـان داشـت کـه فـردی وارد شـد و 
جریـان  در  و  نشسـت  عارفـی  نزدیـک  جایـی 
سـخنان سـهم گرفـت. بـه زودی متوجـه شـدم 
کـه او واثـق اسـت. با اسـمش آشـنا بـودم. یکی 
از قوماندان هـای جاغـوری بـود کـه تحـت نـام 
جنگ هـای  نصـر«  »سـازمان  بـا  »نهضـت« 
نزدیـک  از  هیچ گاهـی  را  او  داشـت.  خونینـی 
ندیـده بـودم. سـخنانش نظـم و ترتیـب و دقـت 
خوبـی نداشـت؛ امـا از موضـع قدرت منـد و بـا 
انتظـار  اطرافیانـش  از  و  مـی زد  حـرف  تحکـم 

داشـت کـه سـخنانش را تأییـد کننـد.
بتواننـد  کـه  باهوشـی  و  فعـال  جوانـان  تعـداد 
فضـای جلسـه را بـه خوبـی مدیریـت کننـد، در 
کمیتـه ی فرهنگـی زیاد بـود. عارفـی را به عنوان 
رییـس کمیتـه پیشـنهاد کردنـد و بـدون بحـث 
و گفت وگـوی خاصـی قبـول شـد. مـن و ناجـی 
نیـز بـه عنـوان سـخن گویان کمیتـه ی فرهنگی 
تعییـن شـدیم تـا سـخنان و پیام هـا را منسـجم 
کنیـم و در صـورت ضـرورت بـه نمایندگـی از 

جمـع سـخن بگوییـم و اعـالم موضـع کنیـم.
میـزی کـه دور آن نشسـته بودیـم، بـه شـکِل 
مسـتطیل در طـول اتـاق چیـده شـده بـود. من 
و ناجـی نزدیـک دروازه ی ورودی نشسـته بودیم 
و داکتـر عارفـی در نقطـه ی انتهـا کـه بـه نظـر 
و  رییس هـا  بـرای  سـنتی  جـای گاه  می رسـید 
مدیـران ارشـد اسـت. آقـای عارفی لحـن آرام و 
بی روحـی داشـت کـه در فضای جلسـه جذابیت 
الزم را خلـق نمی کـرد. شـاید اولیـن بـار بود که 
در هم چـون موقعیتـی قـرار می گرفـت. فضـای 
جلسـه عمـال در کنتـرل مـن، ناجـی، رمضـان 
محمـودی، ذکـی دریابـی، رضـا آگاه، دوران علی 
جریـان  در  بـود.  دیگـر  نفـر  چنـد  و  حکیمـی 
جلسـه، ناجـی بـا سـخنان قاطـع و راهکشـای 
خـود بـه زودی توجـه همه را به خـود جلب کرد 
و عمـاًل بـه یکـی از گرداننـدگان اصلـی مباحث 

شـد. تبدیل 
 در اولیـن اقـدام، روی آجنـدای کار بـه توافـق 
انتخـاب  نـام  بـرای سـتاد یـک  اول،  رسـیدیم: 
کنیـم؛ دوم، خواسـت و هـدف خـود را مشـخص 
کنیـم کـه چـه می خواهیـم؛ سـوم، شـعارهایی 
را کـه در تظاهـرات سـر داده شـوند، از همیـن 
حـاال تعییـن کنیم تـا دچـار پراکندگی نشـویم؛ 
چهـارم، برای اسـتقبال از شـهدا در کابـل تدابیر 
الزم اتخـاذ کنیـم؛ جـای آن را معیـن کنیـم و 
شـوند،  اجـرا  اسـت  قـرار  کـه  را  برنامه هایـی 
لیسـت کنیـم؛ پنجـم، بـرای مدیریـت تظاهرات 
فـردا یـک سـتاد باصالحیـت تعییـن کنیـم کـه 
تمـام امـور را مثـل یـک مرکـز فرماندهـی اداره 
کنـد و هـر کسـی نتوانـد مسـیر تظاهـرات را به 
انحـراف بکشـاند. بعـد از صحبت هـای اولیـه بـر 
یـک »اسـم سـاده و بی تکلـف« کـه »هیچ گونـه 
شـد.  توافـق  نکنـد«  خلـق  منفـی  حساسـیتی 

گفتـه شـد که پیکـر قربانیان و خشـم و اعتراض 
تظاهرات کننـدگان بـه حـد کفایـت انـرژی خلق 
می کنـد کـه نیـاز نداریـم بـار آن را روی اسـم 
بگذاریـم. به همیـن دلیل، وقتی »سـتاد مردمی 
اسـتقبال از شـهدای زابل« و »سـتاد استقبال از 
پیکـر قربانیـان و برگزاری دادخواهی« پیشـنهاد 
شـد، بـا اندک گفت وگو، توافق شـد کـه ترکیبی 
از ایـن دو اسـم یـا یکی از آنها انتخاب شـود. من 
در یادداشـت هایم اسـم »سـتاد مردمی استقبال 
از شـهدا« را به عنـوان اسـم مـورد قبـول همـه 
نوشـتم. دقیقـاً به یادم نیسـت که آیـا به صورت 
صریـح روی ایـن اسـم توافق شـد یا نـه؛ اما فردا 
وقتـی قطعنامـه ی تظاهـرات را نوشـتم، همیـن 
اسـم را به عنـوان مرجـع امضـا در زیـر آن به کار 
بـردم کـه عنـوان »جامعـه ی مدنی افغانسـتان« 
حـال،  هـر  بـه  بـود.  شـده  عـالوه  آن  بـر  نیـز 
بالفاصلـه پـس از ایـن که اسـم سـتاد مشـخص 
شـد، کسـی سـوال مهمـی را طـرح کـرد: منبع 
مالـی بـرای تأمیـن هزینه هـای تمـام برنامـه را 
کـی و چگونـه پرداخـت می کنـد؟ ایـن سـوال، 
از طـرف عـده ای که گویـا در مرکـز اداره ی امور 
قـرار داشـتند، پاسـخی روشـن و قاطـع یافـت: 
ضرورت هـای مالی تمـام برنامه توسـط کمیته ی 
مالـی و تـدارکات برآورده می شـود. پـول به حد 
کافـی جمـع شـده و در ایـن زمینـه تشـویش 
نداشـته باشـیم. این پاسـخ آن چنان قاطع و رسا 

ارایـه شـد کـه هیـچ کسـی بـه آن شـک نکرد.
***

جـان  تـازه  فرهنگـی  کمیتـه ی  صحبت هـای 
می گرفـت کـه خبـر رسـید داکتـر عبـداهلل بـا 
دیـدار  بـه  امنیـت  اعضـای شـورای  از  جمعـی 
نماینـدگان مـردم به »میـالد نـور« می آیند. این 
خبـر را آقـای خالـق آزاد آورد و خواسـت کـه 
کمیتـه تصمیـم بگیـرد بـا هیـأت چـه و چگونه 
صحبـت شـود. گفته شـد کـه تنها مطالبـه ی ما 
بـرای هیأت شـورای امنیـت، کمک کـردن آنان 
در انتقـال شـهدا از غزنـی بـه کابـل اسـت. هیچ 
مطالبـه ی دیگـری نداریم و سـایر مطالبات خود 
را در جلسـه ی سـتاد مشـخص می کنیـم و طرح 
آن در حضـور شـهیدان در کنـار ارگ ریاسـت 
جمهـوری صـورت می گیـرد. پیش بینی شـد که 
داکتـر عبداهلل و هیـأت همراه او بـرای همدردی 
و همراهـی بـا مـا نمی آینـد. آن ها نگـران انتقال 
شـهدا بـه کابل انـد و تمـام تـالش خـود را انجام 
می دهنـد تـا از ایـن کار جلوگیـری کننـد. گفته 
شـد که اجـازه ندهیم آن ها با شـعور و خواسـت 
جمعـی مـا بـازی کننـد و مـا را بـه بحث هـای 
فرعـی مصـروف سـازند. پیـام و سـخن مـا برای 
حکومـت در هـر سـطحی که باشـد، یـک جمله 
کابـل.  بـه  قربانیـان  جنازه هـای  انتقـال  اسـت: 
نگذاریـم بـا طـرح مسـایل فرعـی و خواسـت و 
هـدف و امثـال آن مـا را از کار اصلـی مـا بـاز 

بدارند.
داوود ناجـی انتخـاب شـد تـا بـه نمایندگـی از 

»سـتاد مردمـی اسـتقبال از شـهدا« بـا داکتـر 
عبـداهلل و هیـأت شـورای امنیـت سـخن بگوید. 
کـه محتـوای  نشـان دهی شـد  نیـز  نکته هایـی 
سـخنان ناجـی را تشـکیل دهنـد. وقتـی ایـن 
نکتـه مـورد توافـق قـرار گرفـت، از آخـر جلسـه 
صـدای پـچ پـچ و سـخنانی کـه یکـی بـه گوش 
دیگـری می گفـت، بلند شـد. واثق اعتـراض کرد 
رییـس  عارفـی  داکتـر  وقتـی جنـاب  گفـت:  و 
باشـد، سـخن ایـن جمـع را هـم بایـد او بگویـد. 
صـدای مخالفـت با این پیشـنهاد به سـرعت باال 
گرفـت و چنـد نفر از جوانانی که در سـمت چپ 
میـز نشسـته بودنـد، گفتند: سـخن را تنها ناجی 
بگویـد کـه سـخنگو تعییـن شـده اسـت. آقـای 
عارفـی نیـز واکنـش خاصی نشـان نـداد. به نظر 
می رسـید کـه او در وضعیـت دشـواری کـه قرار 
نمی دانسـت.  آسـان  را  سـخن گفتن  داشـتیم، 
واثـق از جـای خود برخاسـت و از جلسـه بیرون 
رفـت. بعدهـا فهمیدیـم کـه او رفته بود تـا برای 
تعییـن سـخنگو در حضـور داکتـر عبـداهلل در 
میـان ریش سـفیدان جاغـوری البی گـری کنـد.

گوینـده ی  جـای  بـه  اسـت  بهتـر  گفتـم:  مـن 
سـخن، ابتـدا در مـورد خـود سـخن بـه توافـق 
برسـیم. این سـخن را هر کسـی که بگوید، مهم 
نیسـت. طـرح مـن قبـول شـد و دوران حکیمی 
و ذکـی دریابـی از اولیـن کسـانی بودنـد کـه در 
مـورد محتوای سـخنی که گفته شـود، ابراز نظر 
کردنـد. حـرف آن ها سـاده و روشـن بـود: دولت 
گروگان هـا  قتـل  و  گروگان گیـری  قضیـه ی  در 
بـا مسـؤولیت برخـورد نکـرده و طـرف اعتمـاد 
مـا نیسـت. ایـن سـخن باید گفتـه شـود. انتقال 
جنازه هـا تصمیـم قاطـع مـردم اسـت. دولـت یا 
در انتقـال جنازه هـا کمـک کند یا از مانع تراشـی 
و مزاحمـت خـودداری کنـد. ایـن حـرف هـم با 
قاطعیـت گفتـه شـود کـه مـا بـا هیچ کسـی در 
هیـچ جایـی سـخن نمی گوییـم. هـر بـاری کـه 
دم دروازه ی ارگ رسـیدیم، پیام و خواسـت خود 
را مطـرح خواهیـم کـرد. همچنیـن گفتـه شـد 
کـه لحـن سـخن بـه هیـچ وجـه تخریش کننده 
و اهانت آمیـز نباشـد. دولـت را به عنـوان مرجـع 
پاسـخ گوی  حـال  عیـن  در  کـه  ملـت  اقتـدار 
امنیـت و مصؤونیـت شـهروندان اسـت، خطـاب 
کنیـم، نـه به عنـوان دشـمن و نیـروی مخالـف.

وقتـی واثـق از جلسـه بیـرون رفـت، فضـا بـرای 
بحـث و بررسـی آرام تـر و منظم تـر شـد. وقتـی 
گفتـه شـد کـه هیـأت دولـت نزدیـک شـده و 
بـه زودی وارد تـاالر می شـود، تصمیـم قطعـی 
مـا گرفتـه شـده بـود کـه داوود ناجـی از سـوی 
نیـز  محمـودی  رمضـان  کنـد.  صحبـت  سـتاد 
معین شـد کـه مجـری برنامـه باشـد و مدیریت 
وقـت سـخنرانی ها را نیـز بـا قاطعیت در دسـت 
بگیـرد. همـه بـا هـم بلنـد شـدیم تـا بـه داخل 

تـاالر برویـم...

جنازه ها را انتقال می دهیم
 عزیز رویش
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قصه آدم های زیر پل سوخته

مرگ رفیق را فقط با مخدر 
توانستم، فراموش کنم

 حسن ابراهیمی

بعـد از مـرگ امیرعلـی یـک مـرگ دیگـر 
هـم بـر اثـر مصـرف مـواد مخـدر در بیـن 
رفیق هایـم اتفـاق افتـاد کـه مرا بیـش از هر 
چیـزی می توانسـت تحـت تاثیـر خـود قـرار بدهـد؛ امـا انـگار 
بـرای یـک آدم معتـاد حتـا از دسـت دادن بهتریـن آدم هـای 
زندگـی هـم نمی توانـد دلیلـی کافـی بـرای ایـن باشـد کـه از 
مـواد مخـدر بـدش بیایـد و حاضـر بـه تـرک آن شـود. مـواد 
مخـدر از کسـی کـه معتـاد بـه آن اسـت همـه چیـزش را 
می گیـرد و در نهایـت حتـا جـان فـرد معتـاد را هـم خواهـد 
گرفـت؛ امـا ایـن آدم معتاد اسـت که هرگز دسـت از سـر مواد 

مخـدر بـر نخواهـد داشـت. 
مـواد مخـدر تنهـا مـاده ای اسـت در جهـان  بـرای یـک آدم 
معتـاد کـه هـم می توانـد در شـادی و هـم در غـم بـه آن نیاز 
داشـته باشـد و اگر شـاد باشـد و بخواهد از خوشـحال بودنش 
لـذت ببـرد بـه مخـدری کـه اسـتفاده می کنـد پنـاه می برد و 
هـم اگـر غمگیـن باشـد و بخواهـد غمـش را فرامـوش کنـد، 
بـاز روی بـه همـان مخـدری کـه مصـرف می کند، مـی آورد تا 
تسـکینی باشـد بـر روی دردش و آن درد را بتوانـد فرامـوش 

 . کند
مـا بـه او قومانـدان می گفتیـم و مـن شـخصا هـر گاه او را 
می دیـدم، چریـک زندگـی صدایـش می کـردم. قـوی هیـکل 
بـود و چهارشـانه بـا سـبیل های کلفتـی در پشـت لبانـش که 
بـه او چهـره ی یک مرد نظامی بـا درایت را مـی داد. فرمانده ی 
محافظیـن یکـی از شـخصیت های سیاسـی طـراز اول کشـور 
بـود و همیشـه بـا رنجـر نظامـی و دو سـه محافـظ در سـطح 
شـهر می چرخیـد؛ امـا ایـن کـه مـن چطـور توانسـته بـودم با 
یـک آدم نظامـی تـا ایـن حـد دوسـت شـوم و به هـم نزدیک 
شـویم، ایـن بـود که هر دو  عشـق مصرف مواد مخدر داشـتیم 
و تصـور هـر دومـان ایـن بـود کـه مخـدری به نـام شیشـه ما 
بیشـتر  کـه  قومانـدان  می سـاخت.  متفاوت تـری  آدم هـای  را 
اوقـات بـا مـن در سـطح شـهر می دیـد، مـرا برمی داشـت و 
بـا رنجـر نظامـی اش بـه دورتریـن نقطـه ی شـهر می رفتیـم و 
مـواد مصـرف می کردیـم. قومانـدان همیشـه برایـم می گفـت 
کـه هیـچ گاه جـان مـرا گلولـه ی دشـمن نمی توانـد بگیـرد و 
مـن از مـرگ در جنـگ نمی ترسـم. حـاال کـه دارم بـه ایـن 
حـرف قومانـدان فکـر می کنـم و مرگش، بـه این باور رسـیدم 
کـه آری! گلوله ی دشـمن جـان قوماندان را هیچ گاه نتوانسـت 
بگیـرد و دشـمن او نتوانسـت او را هـدف گلوله هـای خود قرار 
بدهـد. قومانـدان دشـمن دیگری داشـت کـه از در رفاقت با او 
وارد شـده بـود و درسـت قلـب او را نشـانه گرفته بود. درسـت 
زندگـی او را در تیـررس خـود قـرار داده بـود و او را زودتـر از 
یـک گلولـه ی تفنـگ بـر زمیـن انداخـت. آن دشـمن رفیق نما 
همـان مـواد مخـدری بـود که قومانـدان را کـه از مـن قوی تر 
بـود، زودتـر بـر زمین انداخت. شـب قبـل  از مـرگ قوماندان، 
او را در چهارراهـی پـل سـرخ دیـده بـودم کـه با رنجر داشـت 
می رفـت طـرف وظیفـه. صـدای آژیر رنجـرش که بلند شـد به 
مـن گفـت که چنـد انتحـاری به پارلمـان حمله کردنـد و باید 
بـروم کـه خانـه ی رییس مان همان نزدیک هاسـت. بایـد برویم 
دشـمن را از پـای در بیـاورم. بایـد بـروم و جان شـان را بگیرم 

تـا دیگـر هـوس کشـتن ما را به سـر نداشـته باشـند.
فـردا خبـر مـرگ قومانـدان در شـهر پیچیـده بـود و همـه 
در  شـب  آن  قومانـدان  امـا  می زدنـد؛  شـهادتش  از  حـرف 
جنـگ بـا انتحـاری شـهید نشـده بـود. ایـن موضـوع را مـن 
بعدهـا فهمیـدم. قومانـدان با رفتن بـه خانه ی رییسـش وقتی 
می فهمـد خانـه ی رییـس آن ها در تیرراس دشـمن نیسـت، با 
خیـال راحـت مـی رود در رنجـرش مشـغول بـه کشـیدن مواد 
می شـود و چـون آن شـب چنـد نـوع مـواد مخـدر را بـا هـم 
مصـرف می کنـد و از قبـل هـم کـه ناراحتـی قلبـی داشـته 
اسـت، بـا نزدیـک شـدن بـه دم صبـح، قلبـش دیگـر کشـش 
آن همـه مورفیـن را نـدارد و در همـان موتـر جـان خـود را 
از دسـت می دهـد. قومانـدان را مـواد مخـدر بـه قتـل رسـاند. 
مـواد مخـدر دشـمنی بـود کـه آن شـب بـا نقـاب آرامـش در 
موتـر رنجـر قومانـدان جـا خـوش کرده بـود و هر دم کـه آنان 
دشـمنان دیگـر گلوله ای به سـمت پارلمان شـلیک می کردند، 
وسوسـه ی قومنـدان هـم بـرای مصـرف بیشـتر مـواد مخـدر 
زیادتـر می شـد تـا ایـن کـه بـا شـلیک آخریـن گلولـه ی آن 
مـردان مهاجـم، نفس هـای قومانـدان هـم بـه شـمارش افتـاد 
و مـواد مخـدر جـان او را گرفـت و مـن هـم فقـط بـا همـان 
مصـرف بیشـتر مواد مخـدر توانسـتم خبر مـرگ قومانـدان را 

بدهم. قـورت 

هیأت کابل در نشست دوحه به طالبان باخت

نشسـتی کـه در دوحـه بـا میزبانـی آلمـان و دولت 
قطـر بـه نـام »نشسـت بین االفغانـی صلـح« برگزار 
ایـن  یافـت.  پایـان  دوشـنبه  روز  بـه  بـود،  شـده 
نشسـت وسـط دور هفتم نشسـت امریکا بـا طالبان 
به روز یک شـنبه 16 سـرطان برگزار شـد و سومین 
افغانسـتان  صلـح  دربـاره ی  بین االفغانـی  نشسـت 
بـود. جلوگیـری از تلفـات غیرنظامیـان و حفاظـت 
از نهادهـای آموزشـی-مذهبی، تاسیسـات اجتماعی 
و حمایـت از اعالمیـه ی نشسـت مسـکو، مهمتریـن 
نشسـت های  در  بـود.  نشسـت  ایـن  کار  نتیجـه ی 
و  قومـی  و  جهـادی  رهبـران  الهـور،  و  مسـکو 
بعضـی از چهره هـای تکنوکـرات ـ دموکراتـی کـه 
در حکومـت کـرزی به عنـوان وزیر، سـفیر و مشـاور 
شـرکت  جهـادی،  احـزاب  نماینـدگان  و  بودنـد 
داشـتند کـه بیشـتر آن هـا از نظـر عالیـق فکـری و 
ایدیولوژیکـی بـا طالبان وجه مشـترک داشـتند. در 
آن نشسـت ها تنهـا دو زن شـرکت کـرده بـود. در 
نشسـت اول فوزیه کوفی و حوا علم نورسـتانی و در 

نشسـت دوم، فوزیـه کوفـی و تاجـور کاکـر.
تفاوت نشست دوحه با نشست های مسکو

نشسـت دوحه پـس از ناکامی برگزاری نشسـتی که 
بایـد در اواخـر ماه حمل امسـال برگزار می شـد؛ اما 
نشـد، برگزار شـد. قطـر و آلمان که میزبان نشسـت 
دوحـه بودنـد با اسـتفاده از تجربه  ی گذشـته، تعداد 
فهرسـت  کردنـد.  مشـخص  را  شـرکت کنندگان 
اشـتراک کنندگان طـوری ترتیـب شـده بـود کـه تا 
آخریـن سـاعات کسـی نمی دانسـت چه کسـانی به 
ایـن نشسـت معرفـی و دعـوت شـده اند. از طـرف 
ایـن  بـرای  بهتـر  آمادگی هـای  و  رایزنـی  دیگـر 
نشسـت گرفته شـده بود. این همه، سـبب شـد که  
نشسـت دوحه ایـن بار بـا موفقیت برگزار شـود؛ اما 
تفاوت هـای مشـخص ایـن نشسـت بـا نشسـت های 
نـکات  از  بعضـی  و  اشـتراک کنندگان  در  مسـکو 

قطع نامـه ی آن بـود. 
در نشسـت های مسـکو بیشـتر مخالفـان حکومـت 
نفـوذ  بـا  چهره هـای  و  قومـی  رهبـران  سـطح  در 

قدرت نمایـی  می خواسـتند  بیشـتر  کـه  جنجالـی 
کننـد، در تـالش نزدیکی بـا طالبان بودند، شـرکت 
سیاسـی  سـنتِی  رهبـران  آن هـا  بیشـتر  داشـتند. 
و قومـی بودنـد؛ امـا در نشسـت دوحـه، در هیـأت 
کابـل چهره هایـی کـه پـس از حاکمیـت طالبـان 
در سیاسـت راه پیـدا کرده انـد و بعـض آن هـا در 
حکومـت، پارلمـان و سـازمان های اجتماعی فعالیت 
می کنند، دعوت یا در فهرسـت شـامل شـده بودند. 
در  کـه  حکومـت  مخالـِف  سیاسـی  حلقه هـای  از 
نشسـت های مسـکو رهبـران آن هـا، شـرکت کـرده 
بودنـد؛ اما در نشسـت دوحـه به نمایندگـی آن ها از 
نظـر جایـگاه سیاسـی افـراد متوسـط آن حلقه ها و 

گروه هـای جهـادی، حضـور داشـتند. 
نقش نه  چندان مؤثر جوانان و زنان

حضـور زنـان، جوانـان و خبرنـگاران تفـاوت دیگـر 
ایـن نشسـت بـود. زنانی کـه در هیأت کابل شـامل 
بودنـد بـا سـواد و فعـال بودند؛ امـا از نظر سیاسـی 
محافظـه کار و میانـه رو. شـاید در انتخـاب آن ها این 
ویژگـی و صفـات در نظـر گرفته شـده بـود. آن ها با 
ایـن اوصاف در نشسـت دوحه نتوانسـتند مسـأله ی 
زنـان را جـدی مطـرح کننـد. حضور بیشـتر زنان از 
نظـر تعداد نتیجه بخش نشـد. امضاکـردن ده زن به 
پـای قطعنامه ی  این نشسـت که دیـدگاه طالبان در 
آن برجسـته شـده اسـت، در آینـده رونـد مذاکرات 
صلـح را بـه نفـع طالبـان و مذهب گرایـان سـنتی 
جهـت می دهـد و حتـا می توانـد مبنـا قـرار بگیـرد 
کـه تعریـف روشـن از حقـوق زنـان شـکل نگیـرد.

همیـن طـور حضـور جوانانـی کـه بـه نمایندگی از 
نهادهـای مدنـی و خبرنـگاران در هیـأت گفت وگـو 
بودنـد، بیشـتر آن هـا افـراد غیرسیاسـی و بی تجربه 
بودنـد. حضـور زنـان و جوانـان بـا ایـن ویژه گی هـا 
تعـداد  نظـر  از  کـه  هرچنـد  دوحـه،  نشسـت  در 
بیشـتر از نشسـت های دیگـر بـود؛ اما آن هـا حداقل 
دربـاره ی نظـام سیاسـی، حقـوق زنـان، آزادی بیان 
و آزادی هـای اجتماعـی، بـه غیـر از تعبیـری کـه 
طالبـان دارنـد کاری نتوانسـتند و در نتیجـه موفـق 
نشـدند کـه موضوعات اصلـی گفت وگو را بـه نکاتی 

کـه انتظـار می رفـت جهـت بدهند. 
نقـش مثبـت هیـأت کابل در ایـن نشسـت این بود 
کـه در قطعنامـه ی آن تاکیـد شـده که تلفـات غیر 
نظامیـان و حمـالت مرگ بـار کاهـش پیـدا کنـد و 
نهادهـای آموزشـی، صحـی و تاسیسـات اجتماعـی 

نشـوند. تخریب 

هیأت کابل به طالبان باخت
نظامیـان  غیـر  تلفـات  از  جلوگیـری  بـه  تاکیـد 
آموزشـی،  نظامـی،  دولتـی،  نهادهـای  حفـظ  و 
اقلیت هـای  و  اقـوام  حقـوق  و  عامـه  تاسیسـات 
بـود کـه در قطع نامـه ی  نـکات مثبتـی  مذهبـی، 
نشسـت دوحه آمده اسـت. ایـن مـوارد را نمی توان 
بُـرد هیـأت کابـل در نشسـت دوحـه تلقـی کـرد. 
بـه ایـن دلیـل  کـه بعـض آن هـا، از جملـه حقـوق 
اقـوام واقلیت هـای مذهبـی را طالبـان بـه نحـوی 
طالبـان  بودنـد.  پذیرفتـه  مسـکو  نشسـت  در 
نهادهـای دولتـی، آموزشـی و تاسیسـات اجتماعی 
و  درکابـل  طالبـان  کـه  زمانـی  می خواهنـد.  را 
اکثریـت والیت هـای کشـور حاکمیـت می کردنـد، 
دولت شـان را به وجـود آوردند نیـز نهادهای نظامی 
و دولتـی را حفـظ کردنـد؛ امـا بحـث بر سـر حفظ 
نهادهـای دولتـی و نظامـی نیسـت. طالبـان همین 
حـاال نیز در قلمرو خود، سـاختاری شـبیه با دولت 
و نهادهـای آموزشـی را دارنـد؛ امـا مخالفـت آن ها 
بـا نوعیـت نظـام آموزشـی و نظـام سیاسـی اسـت. 
کـه  شـده  گفتـه  دوحـه  نشسـت  قطعنامـه ی  در 
شـرکت کنندگان خواهـان دولـت اسـالمی، حقـوق 
زنـان و آزادی هـای اجتماعـی در چارچـوب دیـن 
اسـالم اسـتند. هیـأت کابـل آن را پذیرفتـه و حتـا 
شـرکت کنندگان  شـده  گفتـه  قطع نامـه،  ایـن  در 
در  را  مسـکو  نشسـت  اعالمیـه ی  دوحـه  نشسـت 
مـاه دلـو سـال گذشـته، حمایـت می کننـد. این ها 

خواسـت های اساسـی طالبـان بودنـد کـه خـالف 
انتظـار، هیـأت کابـل موفـق نشـد در ایـن نشسـت 
آن را تغییـر بدهـد. بـه همیـن دلیل ایـن هیأت به 
طالبـان باخت. دولت اسـالمی، حقـوق زنان مطابق 
ارزش هـای اسـالمی و فرهنـگ افغانـی، اصالحـات 
و  جهادگرایـان  طالبـان،  ناروشـن اند.  و  ُگنـگ 
سـنت گران، در رونـد بعـدی صلـح می تواننـد، بـا 
اسـتفاده از قید مذهب و اسـالم، نظـام مذهبی غیر 
دموکراتیـک را تحمیـل کننـد و دلیـل بیاورنـد که 
در نشسـت دوحـه، چهره های دموکـرات، جوانان و 
زنـان، ایـن الگوهـا را پذیرفتـه بودنـد. گفت وگـوی 
خواسـت های  از  عقب نشـینی  معنـای  بـه  صلـح 
اساسـی و سرنوشت سـاز بـرای مـردم نیسـت کـه 
هیـأت کابـل در نشسـت دوحـه نادیده گرفـت و با 
تاییـد کـردن در پـای قطع نامـه ی این نشسـت، به 

طالبـان امتیـاز داد. 
بـدون تردیـد طالبـان از رونـد مذاکـرات صلـح از 
مفـاد ایـن قطع نامـه به عنـوان یـک سـند اسـتفاده 
بـه  را  برنـده  بـرگ  ایـن  کابـل  هیـأت  می کننـد؛ 
رونـد  در  بایـد  هـم  ایـن  بـا  اسـت.  داده  طالبـان 
و  هـدف  بـا  قدرت منـد  هیـأت  صلـح  مذاکـرات 
متعهـد بـه ارزش هـای جدید به وجـود آیـد و بتواند 
از دسـت آوردها در بخـش دولـت داری، حقـوق زنان 
و آزادهـای اجتماعـی، دفاع کند تا  افغانسـتان پس 
از مذاکـرات صلـح، یـک نظـام دموکراتیـک داشـته 

باشـد و رونـد پیشـرفت را بپیمایـد.

بشیر یاوری

روزنامـه ی صبح کابل به اسـنادی دسـت یافته 
کـه نشـان می دهـد، برخـی از مقام هـای پیشـین 
دولـت بـا آن کـه از سـوی دادگاه مجرم شـناخته 
شـده و هـر یـک از آنـان بـه سـه تـا پنـج سـال 
زنـدان محکـوم شـده اند؛ اما تـا کنـون هیچ  یک از 
آن هـا زندانـی نشـده و به قانـون وقعـی ننهاده اند. 
طبـق اسـنادی کـه بـه دسـت صبـح کابـل افتاده 
عبداللطیـف؛  فرزنـد  عابـد،  داعی الحـق  اسـت، 
معیـن پیشـین وزارت حج و اوقـاف، آصف مهمند، 
فرزنـد محمـد یوسـف، عضو شـورای والیتـی بلخ، 
وحیـد،  والیتـی،  اوقـاف  اسـبق  مدیـر  شـیرآقا، 
و همچنـان  گـروپ  نماینـده ی شـرکت شـاهین 
عبدالرحمـان احمـدزی، رییـس پیشـین ریاسـت 
حـج  واوقـاف مرکـزی متهـم بـه تذویـر اسـناد و 

سوءاسـتفاده از صالحیت هـای وظیفه ای اسـتند و 
بـه تاریـخ 21.6.1396 دادگاه هریـک از آنـان را 
به مـدت سـه تا پنج سـال بـه زندان محکـوم کرده  
اسـت. بـا آن کـه از این فیصله ی دادگاه، یک سـال 
و دو مـاه می گـذرد؛ اما نهادهـای امنیتی تا اکنون 
آن هـا را بازداشـت نکرده و به زندان نفرسـتاده اند. 
از سـویی هـم اسـناد نشـان می دهـد کـه زمـری 
پیـکان، فرزنـد مامـور جـان رییـس پیشـین امـن 
و نظـم عامـه وزارت داخلـه، دوم سـارن مختـار 
سـارمن و تـاج محمـد، منسـوبین قومندانی امن و 
نظـم  عامـه که، هـر یک بـه تاریـخ 1۷.6.139۷به  
اتهـام سوءاسـتفاده از صالحیـت وظیفـه ای و قتل 
ابتدایـی  از سـوی محکمـه  افسـر پولیـس،  یـک 
جرایـم سـنگین محکـوم  به مجـازات  ۸ سـال و 6 
مـاه زنـدان شـده  اند؛ امـا هنوزهـم بـاالی وی نیز 

حکـم محکمـه تطبیق نشـده اسـت.
همچنـان، احمدضیـا یفتلـی فرزنـد عبدالسـالم، 
وزارت  ستردرسـتیز  صحیحـه ی  اسـبق  رییـس 
دفـاع ملـی و نماینـده ی برحـال والیت بدخشـان 
در مجلـس بـه تاریـخ 22.2،139۸ کـه بـه اتهـام 
وزارت  قراردادهـای  در  فسـاد  در  دست داشـتن 

دفـاع  از سـوی محکمه ی ابتدایی جرایم سـنگین 
محکـوم بـه 6 ماه زندان شـده؛ اما او نیـز تا کنون 

گرفتار نشـده اسـت.
مسـؤوالن در دادسـتانی کل تاییـد می   کننـد کـه 
ایـن مقام هـای پیشـین دولـت، از سـوی ریاسـت 
عمومـی دادسـتانی اختصاصی مبـارزه  علیه جرایم 
سـنگین فسـاد اداری مرکز عدلی و قضایی، مجرم 
سـخنگو   رسـولی،  جمشـید  شـده اند.  شـناخته 
دادسـتانی کل، می گویـد کـه حکـم باداشـت ایـن 
افـراد را طـی مکتوب رسـمی بـه نهادهـای امنتی 
ارسـال کـرده اسـت؛ امـا آنـان در دسـتگیری این 

افـراد اقـدام جـدی نکرده اند.
امـا نصـرت رحیمـی، سـخنگوی وزارت داخله، در 
پاسـخ بـه عدم گرفتـاری این افـراد، بـه روزنامه ی 
صبـح کابـل جزئیـات نـداده و می گویـد کـه ایـن 
وزارت بـرای دسـتگیری افـراد زورمنـدی کـه در 
سوءاسـتفاده ی  بـه  محکـوم  حکومتـی  مقام هـا 
وظیفـه ای اسـتند، اقدام هایی را انجام داده اسـت؛ 
ولـی طـوری کـه همـه می داننـد ایـن افـراد بـا 
اعمـال زور بـر قانـون، همیشـه از پنجـه ی قانـون 
فـرار می کننـد. آقـای رحیمـی تعهـد می سـپارد 

کـه وزارت داخلـه تـالش می کنـد ایـن افـراد را 
بازداشـت کـرده و بـه زنـدان بفرسـتد.

کارشـناس  رفعـت،  ضیـا  احمـد  حـال،  ایـن  بـا 
خبرنـگاری  دانشـکده ی  در  اسـتاد  و  سیاسـی 
دانشـگاه کابـل ، سـران حکومـت وحـدت ملـی را 
د ر تطبیـق قانـون بـاالی مجرمیـن بـه برخـورد 
قانـون  کـه  حالـی  در  می کنـد.  متهـم  سیاسـی 
اساسـی تصریح کرده اسـت که همه ی شـهروندان 
در پیشـگاه قانـون دارای حقوق و وجایب مسـاوی 
می باشـند؛ امـا ایـن قانـون بـاالی همـه به طـور 

نمی شـود.  تطبیـق   یک سـان 
حکومـت  سـران  کـه   حالـی  در  رفعـت،  آقـای 
ملـی را بـه نقـص قانـون اساسـی متهـم می کنـد 
بـه ایـن بـاور اسـت که عـدم تطبـق قانـون باالی 
افـراد زورمنـد در حقیقـت بی باوری هـای مردم را 
نسـبت بـه نهادهـای عدلـی و قضایی به بـار آورده 

ست.  ا
حکومـت  طـول  »در  می گویـد:  ادامـه  در  وی، 
وحـدت ملـی ما شـاهد اسـتیم کـه در برخـورد با 
فسـاد، نـگاه  دوگانـه و تبعض آمیـز وجـود دارد. 
حکومـت وحـدت ملی  بر فاسـدانی کـه مخالفش 
باشـد، بسـیار سـخت می گیرد؛ اما بر فاسـدانی که 
حامی اش باشـد، چندان سـخت نمی گیـرد؛ یعنی 
کـه برخـورد سیاسـی می کنـد.« او مـی گویـد که 
ادامـه ی برخـورد سیاسـی در نظـام کنونی سـبب 
می شـود تـا یـک تعـداد از زورمنـدان زومندتـر و 

یـک تعداد از فاسـدان فاسـدتر شـوند. 
ضـای رفعت، عـدم تطبیـق قانون بـاالی زومندان 
ایـن  اگـر  کـه  می گویـد  خوانـده  خطرآفریـن  را 
افـراد مـورد پیگـرد قانونـی قـرار نگیرنـد، با رشـد 
تکان دهنـده ی فسـاد در جامعـه روبـه رو خواهیـم 
شـد. گفتنـی اسـت کـه حکومـت و حـدت ملـی، 
در سـطح  را  سـنگین  جرایـم  محکمـه ی  ایجـاد 
کشـور، یکـی از بزرگتریـن دسـت آوردهـای خود 
در راسـتای محـو فسـاد و نهـاد تطبیق کننـده ی 
قانـون علیـه مجرمیـن عنـوان می کنـد؛ امـا دیده 
می شـود کـه این نهـاد متهم بـه کـم کاری و عدم 
تبطیـق قانـون بـاالی مجرمیـن زورمند می باشـد.

  فرشته فیضی

چرا زورمندان با وجود حکم محکمه بازداشت نمی شوند؟
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روایت مهاجران افغانستان

کمپ های اندونیزی، زندانی 
برای مهاجران افغانستان

 26 سـال قبـل در یکـی از شـهرهای ایـران تولد می شـود. 
از همـان آغـاز حـس ناشـی از مهاجـرت را حـس می کنـد. 
بـرای ایـن که پـدرش شـهروند افغانسـتان اسـت و مادرش 
ایرانـی، هیـچ وقـت صاحـب مـدرک شناسـایی در ایـران 

نمی شـود.
و  مکتـب  تـا  گرفتـه  هم بازی هایـش  از  کوچـه  درون  از 
همکالسـی هایش وقتـی می فهمند، پدر شـبانه افغانسـتانی 
اسـت، بـه هـر نحـوی کـه شـده وی را اذیـت می کننـد. 
از همـان کودکـی  بـا درد مهاجـرت آشـنا و بـا آن کالن 
امـا  از هـر سـویی تحقیـر می شـود؛  بـا آن کـه  می شـود 
در درس و کالسـش هیـچ وقـت کـم نمـی آورد. همیشـه 
نمره هـای بـاال را از آن خـود می کند. چشـمان شـبانه خود 
گویـای ایـن راز اسـت که چگونـه بیش از دو دهـه این درد 
را  بـا خـود یـدک کشـیده اسـت. وی بـا تـالش  و درس 
خوانـدن شـبانه روزی به یکـی از دانشـگاه های دولتی ایران 
در بخـش علوم انسـانی راه پیـدا می کنـد و درس می خواند 

و صاحـب لیسـانس می شـود. 
هـر چـه تـالش می کنـد تـا درس هایـش را در مقطـع بـاال 
بـودن شـهریه ی  بـاال  دلیـل  بـه  متأسـفانه  بدهـد،  ادامـه 
دانشـجویی بـه آرزویـش نمی رسـد. اوایـل تابسـتان 201۵ 
وقتـی که سـیل مهاجرین به سـوی اروپا سـرازیر می شـود، 
شـبانه  فامیلـش را  راضـی می کنـد کـه بـه صـورت قاچاق 

بـه سـوی ترکیه بـرود.
این سـفر از کوچه ای در گلشـهر مشـهد شـروع می شـود و 
هنـوز بـه خـود پایانی نـداده اسـت. شـبانه هنگام عبـور از 
مـرز ایـران به سـوی ترکیـه، توسـط نیروهای مـرزی ایران 
دسـتگر می شـود و بعـد از چنـد روز بـه  شـهرک مـرزی 
اسـالم قلعـه ی هـرات رد مـرز می شـود. چنـد روزی را در 
بـر می گیـرد تـا بـرای اولیـن بـار توسـط دوسـت پـدرش 
صاحـب تذکـره می شـود و بـه گفتـه ی شـبانه اولیـن بـار 
اسـت کـه راحـت می شـود و حس می کنـد به جایـی تعلق 
دارد؛ امـا بـرای او مانـدن در افغانسـتان و ادامـه ی زندگـی 
در میـان جنـگ و انتحـار سـخت اسـت. از کابـل و قندهار 
چندیـن بـار کوشـش می کنـد کـه ویـزای ایـران را بگیرد؛ 
هـر بـار بـه خاطـر ایـن کـه مجـرد اسـت و دختـر، جـواب 
منفـی می گیـرد. بـه خـودش جـرأت نمی دهـد کـه دوباره 
بـه شـکل قاجـاق بـه ایـران بـرود. قاچاقبـران وی را راهـی 
هنـد می کننـد و مدتـی  بعد  سـر از اندونیـزی در می آورد؛ 
کشـوری کـه هـزاران مهاجـر در آن بـا رویایـی رسـیدن 
بـه کشـور سـومی پنـاه برده انـد. شـبانه بارهـا از خـودش 
پرسـیده اسـت کـه چطـور شـده اسـت به ایـن جا رسـیده 
و اگـر بـه اندونیـزی برسـم تمام مشـکالتم حل می شـود و 

کلیـد پایـان دادن بـه مهاجـرت همین جاسـت.
ولـی اینجـا تـازه شـروع مشـکالت اسـت. شـبانه  بـه یکی 
از کمپ هـای مهاجـران در حومـه ی شـهر جاکارتـا بـه نـام 
کالدریـس مـی رود؛ جایـی کـه به گفتـه ی مهاجـران کمپ 
اسـت؛ امـا در اصـل خطرناک تریـن زندانیـان و قاچاقبـران 
مـواد مخدر  آن جا در بند اسـتند. مهاجران از هر کشـوری 
که اسـتند زن و مرد و بچه های خردسـال همگی به شـکل 
دسـته جمعی در سـالن های عمومی جا داده می شـوند و در 
هـوای  3۵ درجـه بـه جـز چند دانـه پکه ی سـقفی از کولر 
و دیگـر وسـایل سـردکننده خبری نیسـت. چنـد مدت بعد 
بـه خاطـر ازداحـام زیـاد مهاجـران شـبانه را  بـه جزیـره ی 
بالـی در یکـی از کمپ هـای دیگـر منتقل می کننـد. این جا 
وضعیـت بدتـر از کمـپ اولـی اسـت. رییـس کمـپ این جا 
حکـم ریـس جمهـوری را دارد. اگـر رییـس نباشـد بقیـه 
محافظـان کمـپ  هـر کاری کـه دل شـان بخواهـد، انجـام 
می دهنـد. شـبانه، بارهـا تـالش می کنـد تا بـا پرداخت پول 
از ایـن مخمصـه خـود را نجـات بدهد؛ امـا هر بار بـا جواب 
منفـی رییـس کمـپ روبـه رو می شـود و هـر بـار در بـدل 
رهایـی اش پیشـنهاد رابطـه ی جنسـی را از سـوی رییـس 
کمـپ دریافـت می کنـد. در غیـر آن صورت باید سـه سـال 

را درون کمـپ سـپری کند.
 شـبانه ایـن لحظـات را بدترین دوره ی زندگـی اش می داند؛ 
بدتریـن روزهایـی کـه هـم درد مهاجـرت را بـا خـود حمل 
می کنـد و هـم بدرفتاری هـای مسـؤولین کمـپ پناهجویان 
را کـه بیـش از هـر چیـزی او را اذیـت می کنـد و هنـوز 
بیـش از چهـار سـال می شـود کـه در ایـن کمـپ مهاجرت 
را زندگـی کـرده اسـت و بـا ایـن همه هنـوز امیدوار اسـت 
تـا روزی از ایـن زنـدان رهایـی یابد و حد اقـل نفس راحت 
بکشـد؛ آن هـم در کشـوری دیگـر بـه جـز از افغانسـتان و 

اندونیزی.

 احمد سیر هجران 

ملــی  امنیــت  ریاســت  اخیــرا،  اشــاره: 
ــجو  ــد دانش ــتاد و چن ــک اس ــتان، ی افغانس
ــکاری  ــام هم ــه اته ــل ب ــگاه کاب را از دانش
ــرده اســت.  ــروه داعــش، بازداشــت ک ــا گ ب
ــجویان،  ــتاد و دانش ــن اس ــت ای ــا بازداش ب
تــرس شــهروندان افغانســتان از تهدیــد 
رو بــه رشــد افراط گرایــی در افغانســتان 
ــش  ــتر از پی ــگاها، بیش ــژه در دانش و به وی
افزایــش یافتــه اســت. ایــن  کــه بســتر 
در  چگونــه  تنــدروی  و  افراطی گرایــی 
ــن  ــو ای ــرا جل ــد و چ ــا ش ــتان مهی افغانس
کشــور  ایــن  در  مذهبــی  افراط گرایــی 
ــه  ــت ک ــوال هایی اس ــود، س ــه نمی ش گرفت
ــن گفت وگــو  ــل در ای روزنامــه ی صبــح کاب
بــا حفیــظ منصــور، اســتاد دانشــگاه و 

ــت.  ــته اس ــان گذاش ــگر در می پژوهش
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــور ب ــای منص آق
افراطی گــری در افغانســتان از زمــان جهــاد 
مســلحانه ی افغانســتان در برابــر اتحــاد 
ــد  ــرد. او تاکی ــه ک ــوروی رخن ــر ش جماهی
ــه دو دلیــل جلــو  دارد کــه در افغانســتان ب
ــود؛  ــه نمی ش ــی گرفت ــری مذهب افراطی گ
یــا حکومــت بــه بُعــد نــرم جنــگ در ایــن 
ــت  ــم حکوم ــا ه ــدارد و ی ــه ن ــور توج کش
خــود در صــدد تقویــت گروه هــای افراطــی 
بــه منظــور شــکل گیری یــک جنبــش 
ضــد دینــی در افغانســتان، آگاهانــه تــالش 

می کنــد. 
روزنامــه ی صبــح کابــل ایــن گفت وگــو 
ــده ی پیشــین  ــظ منصــور، نماین ــا حفی را ب
مــردم در مجلــس نماینــدگان و اســتاد 

ــت:     ــام داده اس ــل انج ــگاه، در کاب دانش
ــأله ی  ــور، مس ــای منص ــل: آق ــح کاب صب
افغانســتان چقــدر جــدی  افراطیــت در 
ــه  ــی ک اســت؟ شــما در ســال 2016، زمان
نماینــده ی مــردم در پارلمــان بودیــد از 
ابــراز  افغانســتان  افراطیــت در  افزایــش 
نگرانــی کردیــد؛ وضعیــت کنونــی را در 
ــور  ــته چط ــال گذش ــه س ــا س ــه ب مقایس

می کنیــد؟   ارزیابــی 
افراط گرایــی  بــه نظــر مــن  منصــور: 
دینــی کــه بــه صــورت سیســتماتیک، وارد 
افغانســتان شــد، از 30 و ۴0 ســال پیــش، 
ــر اتحــاد  ــاد مســلحانه در براب ــاز جه ــا آغ ب
ــاز  ــن کشــور جــا ب ــر شــوری، در ای جماهی
کــرد. همزمــان بــا جهــاد در برابــر شــوروی، 
دروازه بــه روی امدادگــران عربــی بــاز شــد. 
ــد بســته آرد  ــا و چن ــا خرم ــراه ب ــان هم آن
و روغــن، افــکار خــود را هــم آوردنــد. 
آنــان مســاجد و مدارســی را عمدتــا در 
ــه  ــد ک ــرار دادن ــت ق ــر حمای ــتان زی پاکس
ــه  ــدارس ب ــن م ــداد ای ــک دوره ای، تع در ی
دو هــزار و 600 مدرســه می رســید. آن 
ــادی  ــه قشــر زی ــان ک ــان مهاجــران افغ زم
از آنــان را جوانــان و نوجوانــان بــی کار، آواره 
ــتاق  ــار آن مش ــرپناه و در کن ــاج س و محت
ــی داد، جــذب  ــی تشــکیل م ــات دین تعلیم
ــن  ــم ای ــا ه ــدند. عرب ه ــدارس ش ــن م ای
مــدارس را حمایــت مالــی می کردنــد و 
ــزاج خــود  ــه م هــم نصــاب درســی آن را ب

ترتیــب می دادنــد. 
عرفــان  مــدارس  ایــن  در  آن  از  پیــش 
ادبیــات  می شــد،  داده  درس  تصــوف  و 
ــا  ــات، طــب، حت ــوی، ریاضی ــی و مثن عرفان
ــن  ــل مضامی ــن قبی ــوم از ای ــه و نج هندس
بــه  دانش آمــوزان  کــه  می خواندنــد  را 
یــک سلســله علــوم، آشــنا می شــدند؛ 
ــن مــدارس  ــا عرب هــا نصــاب درســی ای ام
دیوبنــدی پاکســتان را تغییــر دادنــد و 
بــه  کردنــد  مختــص  را  آن  درس هــای 
ــیر  ــد، تفس ــم، تجوی ــرآن  کری ــدن ق خوان
حــال  ایــن  بــا  حدیث شناســی.  و 
بســیار  دوره ی  یــک  در  دانش آمــوزان 
کوتــاه، تبدیــل می شــدند بــه مولــوی. ایــن 

ــود. ــأله ب ــاز مس ــی آغ یک
ــل: امــا افغانســتان چه وقــت از  صبــح کاب

ایــن مــدارس تاثیرپذیــر شــد؟ 
نفــس  کــه  منصــور: شــما می دانیــد 
داشــتن یــک فکــر نمی توانــد جــرم باشــد؛ 

ــا  ــت؛ ام ــه اس ــکل گرفت ــتان ش در افغانس
ــرای  ــی ب ــک اجماع ــه ی ــم ک ــا می گویی م
در  افراط گرایــی  و  تروریســم  تقویــه ی 
ــا یــک  ــا ب منطقــه شــکل گرفتــه اســت. م
سیاســت دوگانــه روبــه رو اســتیم؛ در حــرف 
ــس  ــر ک ــل ه ــا در عم ــح ام ــه از صل هم

را دارد.  تروریســتی خــود  گروه هــای 
مــا در حــال حاضــر داریــم بــا یک لشــکر از 
ــای  ــا پایگاه ه ــت ها ب ــا و تروریس افراطی ه
ــه ی  ــن مرحل ــتیم؛ ای ــه رو اس ــدد روب متع

ســوم اســت. 
شــکل گیری  از  شــما  کابــل:  صبــح 
ــتان  ــان در افغانس ــه مرحله ای افراط گرای س
یــاد کردیــد؛ این هــا از افغانســتان چــه 

هنــد؟  ا می خو
ــای  ــر هدف ه ــالوه ب ــا ع ــور: این ه منص
خــرد و کوچــک دیگــری کــه در افغانســتان 
ــت  ــن اس ــن ای ــاور م ــد، ب ــال می کنن دنب
ــرج  ــک »مخ ــا ی ــن گروه ه ــه ی ای ــه هم ک
برابــر  در  مخالفــت  دارنــد؛  مشــترک« 

ــف.  ــات مختل ــه درج ــکا، ب ــور امری حض

ــن  چــه افراطــی باشــد و چــه تفریطــی. ای
فکــر زمانــی تبدیــل بــه یــک عنصــر 
مخــرب می شــود کــه در عرصــه عمــل 
پیــاده شــود. بنابرایــن افراط گرایــی زمانــی 
خطرنــاک شــد کــه بــا عنصــر سیاســت، بــا 
ســالح و حمایــت خارجــی یکجــا شــد و از 

ــاخت. ــلح س ــکر مس ــک لش ــان ی این
ــا  ــه عرب ه ــدی ک ــا عقای ــان ب ــن نوجوان ای
آنــان درس  بــه   در مــدارس پاکســتانی 
ــت  ــن درس ــند و ای ــد می کش ــد، ق می دهن
زمانــی اســت کــه جهــاد افغانســتان در ایــن 
ــای  ــن طلبه ه ــود. ای ــروز می ش ــور پی کش

ــه  ــد ک ــما می بینی ــا ش ــل: ام ــح کاب صب
از  یکــی  پیــش  روز  دو  و  یــک  همیــن 
ــگاه  ــرعیات دانش ــکده ی ش ــتادان دانش اس
کابــل، محلــی کــه بایــد مرکــز تجــدد 
باشــد، بــه ظــن همــکاری بــا گــروه داعــش 
گرفتــار می شــود. ایــن گــروه افراطــی حتــا 
ــد.  ــربازگیری می کن ــا س ــگاه های م از دانش
تهدیــد  می توانــد  چقــدر  مســأله  ایــن 

ــد؟  ــا باش ــه ی م ــرای جامع ــزرگ ب ب
ــتگیری  ــه دس ــت ک ــت اس ــور: درس منص
چنــد تن از اســتادان دانشــکده ی شــرعیات 
ــا  ــکاری ب ــرم هم ــه ج ــل ب ــگاه کاب دانش

گروه هــای افراطــی مســلح، تــازه اســت؛ امــا 
اولیــن نشــانه ی افراط گرایــی نیســت. شــما 
شــاهد اســتید کــه در چنــد ســال گذشــته 
ــم در  ــتان ه ــگاه  افغانس ــن دانش در چندی
ــی  ــار راه پیمایی های ــم در ننگره ــل و ه کاب
ــب  ــداری گروه هــای داعــش و طال ــه طرف ب
صــورت گرفــت. شــما حتمــا یادتــان اســت 
ــن  ــن ت ــته چندی ــال های گذش ــه در س ک
بــا  همــکاری  به اتهــام  دانش جویــان  از 
شــدند.  دســتگیر  افراطــی  گروه هــای 
ــگاه  ــوار دانش ــر در و دی ــه ب ــعارهایی ک ش
کابــل در حمایــت از گروه هــای افراطــی 
نوشــته شــد، همــه آن را دیدنــد. پــس 
دســتگیری اســتادان دانشــکده ی شــرعیات 
قابــل پیش بینــی بــود و یــک موضــوع 

ــود.  ــه نب غیرمترقب
شــش ســال پیــش، مــن متوجــه ایــن 
مســأله شــدم و نقدگونــه در روزنامــه ی 
ــن  ــه ای ــدار دادم ک ــتم و هش ــدگار نوش مان
مســأله را اصــالح کنیــد؛ هیچکــس متوجــه 
ــن  ــه م ــت ک ــا نگف ــر حت ــک نف ــد و ی نش
راســت می گویــم یــا دروغ. باالخــره بســیار 
ــن  ــه ای ــه ب ــک قضی ــه ی ــت ک دردآور اس
ــی  ــی صدای ــود و کس ــان می ش ــت بی اهمی

بلنــد نمی کنــد. 
بحث هــای  کــه  این جاســت  جالــب 
چالشــی نظــام سیاســی در اســالم کــه 
در سمســتر پنجــم در دانشــگاه ها درس 
داده می شــود، بازبینــی توســط کســانی 
ــان  ــته اند؛ آن ــن را نوش ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــتر  ــان بیش ــون فهم ش ــد چ ــری ندارن تقصی
ــر  ــردن وزی ــه گ ــأله ب ــت. مس ــن نیس از ای
ــر  ــای بلندرتبه ت ــی و مقام ه ــالت عال تحصی

آموزش دیــده یــک تعــداد بــه  بهانــه ی 
ــتان  ــان در افغانس ــای ش ــت به خانه ه برگش
و تعــدادی هــم در چارچــوب طالبــان، گویــا 
ــام  ــاختن نظ ــرای نجــات افغانســتان و س ب
ــارت اســالمی«  ــه »ام ــورد نظــر شــان ک م
ــود، به شــکل یــک لشــکر وارد افغانســتان  ب
ــل  ــود حم ــا خ ــکار را ب ــن اف ــدند و ای ش

ــود.  ــه ی نخســت ب ــن مرحل ــد. ای کردن
مرحلــه ی دوم، زمانــی اســت کــه جامعــه ی 
می شــود؛  افغانســتان  وارد  جهانــی 
ــکر  ــک لش ــه ی ــب ک ــکر طال ــت لش آن وق
رزمنــده ی عــادی اســت، یــک عنصــر 
دیگــری را به خــود می گیــرد؛ پدیــده ای 
ــال  ــه قب ــار ک ــا انتح ــی ی ــام خودکش ــه  ن ب
پیامــد  نداشــت؛  وجــود  افغانســتان  در 
ــتراتیژی  ــه اس ــت ک ــن اس ــأله ای ــن مس ای
ــان  ــد و آن ــر می کن ــی تغیی سیاســی- نظام
ــوت  ــر ثب ــه خاط ــه ب ــد ک ــالش می کنن ت
حضورشــان بــه جهانیــان، بــه کشــتار 
عامــه دســت بزننــد. در ایــن قضیــه بیشــتر 
پاکســتان حامــی آنــان  اســت؛ امــا کســانی 

دیگــر هــم هســتند کــه مخفیانــه حمایــت 
 . می کننــد

امــا حــرف اصلــی این جاســت کــه مــا 
ــازه ای  ــه ت ــش وارد مرحل ــال پی ــچ س از پن
ــه  ــم ک ــوح می ببین ــه وض ــا ب ــویم؛ م می ش
ــز  ــه نی ــورهای منطق ــر از کش ــی دیگ جمع
افراطــی تربیــه می کننــد. مــا در حــال 
حاضــر همســایه ای نداریــم کــه تروریســت 
ــه در  ــا ک ــالف آن ج ــر خ ــد. ب ــه نکن تربی
رســانه ها گفتــه می شــود و آنچــه کــه 
دولــت افغانســتان می گویــد کــه یــک 
اجمــاع منطقــه ای بــرای آمــدن صلــح 

حفیظ منصور:
ده ها هزار دانشجو در دانشگاه ها

شستشوی مغزی می شوند
 علی شهیر

بـه نظـر مـن افراط گرایـی دینـی کـه بـه صـورت 
 30 از  شـد،  افغانسـتان  وارد  سیسـتماتیک، 
و 40 سـال پیـش، بـا آغـاز جهـاد مسـلحانه در 
برابـر اتحـاد جماهیـر شـوروی، در ایـن کشـور 
جـا بـاز کـرد. همزمـان با جهـاد در برابر شـوری، 
دروازه بـه روی امدادگـران عربی باز شـد. آنان 
همـراه بـا خرما و چند بسـته آرد و روغن، افکار 

خـود را هـم آوردنـد. 
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پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

چرا اعضای مجلس عالقه ای به 
مبارزه با فساد اداری ندارند؟

مجلـس نماینـدگان افغانسـتان پس از سـپری کـردن مراحـل انتخاب 
هیـأت اداری، وارد انتخـاب اعضـای کمیسـیون های ایـن مجلس شـده 

است.
عضویـت اعضـای ولسـی جرگه بـه کمیسـیون های هجده گانـه، در روز 
دوشـنبه بـه ثبـت نام گذاشـته شـد. در این کمیسـیون ها بایـد نظر به 
رشـته و تخصص هـر یک از نمایندگان، برای شـان وظیفه ای مشـخص 
شـود. جهـت اجرایـی شـدن ایـن مـورد در ابتـدا نماینـدگان بایـد در 
کمیسـیون های مربـوط بـه توان مندی شـان ثبـت نـام کننـد و سـپس 

بعـد از رأی گیـری عضویـت رسـمی آن را به دسـت بیاورند.
تقسـیم بندی اعضـای مجلـس نماینـدگان در کمیسـیون های مختلـف 
مجلـس، بـر اسـاس ماده هـای 2۵ و 26 اصـول وظایف داخلـی صورت 
می گیـرد و هـر یـک از کمیسـیون ها بایـد بین نـه تا بیسـت وپنج عضو 

باشد. داشـته  وجود 
روز دوشـنبه، عضویت برای کمیسـیون های دایمی مجلـس نمایندگان 

در حالـی کـه نصاب مجلس را 19۸ تن تشـکیل می داد، شـروع شـد.
انجـام  مربوطـه  کمیسـیون های  در  اعضـا  ایـن  کـه  فعالیت هایـی 
می دهنـد بـر اسـاس نیازهایـی اسـت کـه مـردم افغانسـتان در امـور 
مختلـف بـا آن رو به رو اسـتند و آنچـه در اصول وظایـف داخلی مجلس 
در رابطـه بـه تحصیـل و تخصـص مرتبـط آمـد، یـک مـورد جـدی در 
نظـر گرفتـه می شـود.  در واقـع، در صورتـی کـه افراد کم سـواد در این 
کمیسـیون ها گماشـته شـوند، ممکـن اسـت کـه مشـکالت زیـادی در 
تطبیـق شـدن نتایجـی کـه  کمیسـیون ها بـه  آن می رسـند بـه وجود 

ید. آ
در روز ثبـت نـام در کمیسـیون های هفده گانـه ی مجلـس نماینـدگان، 
آنچـه  برخـالف  نداشـتند. همچنـان  نماینـدگان حضـور  از  تعـدادی 
گفتـه شـده کـه در هـر یـک از کمیسـیون ها بایـد نـه تـا بیسـت وپنج 
تـن عضویـت پیـدا کننـد؛ در بسـیاری از کمیسـیون ها تعـداد بیشـتر 
از بیسـت وپنج تـن ثبـت  نـام کرده انـد از جملـه تعـداد ۵۴ تـن بـه 
کمیسـیون مالـی و بودجـه، 3۵ تـن بـه کمیسـیون سـمع شـکایات، 
۴۵ تـن بـه کمیسـیون امنیـت داخلـی و امنیـت ملـی و 29 تـن بـه 

کرده انـد.  ثبـت  را  نام های شـان  مخابـرات  و  مواصـالت  کمیسـیون 
ایـن ناهماهنگی هـا موجـب خالـی ماندن و یا کم عضو شـدن بسـیاری 
از کمیسـیون های دیگـر در مجلـس شـده اسـت. در واقـع، یکـی از 
بـه  کمیسـیون ها  ایـن  در  را  کم کاری هـا  می توانـد  کـه  چالش هایـی 
وجـود بیـاورد این اسـت که نماینـدگان پارلمان کشـور در بسـیاری از 
کمیسـیون های ایـن مجلس، تخصـص الزم را ندارند وگرنه کمیسـیون 
مبـارزه بـا فسـاد اداری خالی نمی مانـد و همچنان در کمیسـیون های، 
کمیسـیون   ، تقنینـی  امـور  کمیسـیون  معلولیـن،  و  شـهداء  امـور 

کوچی هـا یـک یـک تـن ثبـت نـام نمی کردنـد.
ایـن کمیسـیون ها عضویـت  در  تعـداد الزم  نهایـت  در  ایـن کـه  در 
خواهنـد گرفـت شـکی وجود نـدارد؛ زیـرا پـس از انتخاباتی کـه بدین 
منظـر گرفته شـده اسـت، بخشـی از نمایندگانی کـه رأی الزم را برای 
باالخـره  نیاورده انـد  بـه دسـت  پـر طـرف دار  کار در کمیسـیون های 
در کمیسـیون های کم عضـو و یـا خالـی ثبـت نـام خواهنـد کـرد؛ امـا 
ایـن موضـوع را نبایـد نادیـده بگیریـم کـه ایـن تعـداد از نماینـدگان 
مجلـس، از سـر ناگزیـری به فعالیت در کمیسـیون های مبارزه با فسـاد 
اداری، امـور شـهداء و معلولیـن، کمیسـیون امور تقنینی و کمیسـیون 
کوچی هـا، آغـاز خواهنـد کـرد. ایـن ناگزیـری دو مشـکل را در پـی 

داشـت.  خواهد 
اول ایـن کـه عالقـه ای کـه منشـأ از آگاهـی اجتماعـی و دغدغـه ی 
از سـوی  ایـن کمیسـیون ها الزم اسـت،  مردمـی نسـبت بـه کار در 
نمایندگانـی کـه در بخش هـای مورد نظر خـود موفق بـه عضویت پیدا 
کـردن نشـده اند، بـه وجـود نمی آیـد و در قـدم دوم مشـکلی که پیش 
خواهـد آمـد در ایـن موضـوع اسـت کـه نماینـدگان مذکـور، توانایی و 
دانایـی ای را کـه بایـد در زمینـه ی کاری خـود داشـته باشـند، ندارند. 
طـوری کـه قبـال گفتـه شـد، کمیسـیون های هفده گانـه در مجلـس 
نماینـدگان در صورتـی عضویـت می طلبـد کـه افـراد متقاضی اشـغال 
کرسـی در آن باید تخصص الزم را در زمینه ی کاری کمیسـیون مورد 

نظرشـان داشـته باشند.
در ضمـن ایـن دو مـورد، یکـی دیگـر از مواردی کـه قابل تأمل اسـت، 
و  شـهداء  امـور  چـون  کمیسـیون هایی  بـه  نماینـدگان  کم توجهـی 
معلولیـن، مبـارزه بـا فسـاد اداری و دیگر کمیسـیون ها اسـت. در کنار 
کمیسـیون شـهدا و معلولیـن کـه بخش خاصـی از مردم افغانسـتان را 
تشـکیل می دهـد چیزی که بـرای مجلس نماینـدگان بایـد در اولویت 
قـرار داشـته باشـد، مبـارزه بـا فسـاد اداری اسـت؛ ولـی هیـچ یـک از 
نماینـدگان عالقـه ای برای کار در این زمینه نداشـته اند. معلوم نیسـت 
کـه دلیـل عـدم عالقـه در چـی اسـت؛ امـا ایـن کمیسـیون می توانـد 
نظارت کننـده ی اصلـی بـرای کنتـرل ادارات دولتی باشـد کـه در آن ها 
فسـاد اداری در جریـان اسـت. ایـن کـه کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد 
اداری در مجلـس نماینـدگان خالی مانده اسـت، نشـان از بی برنامه گی 

نماینـدگان کشـور در زمینـه ی فسـاد اداری می دهـد.

 نیما کاوه

از آن اســت. نتیجــه ایــن کــه تعــداد زیــادی 
ــی  ــای افراط ــب گروه ه ــجویان جل از دانش
ــا جــوان  ــد ت ــا دســتگیری چن می شــوند. ب
ــه ی  ــون ریش ــود؛ چ ــل نمی ش ــأله ح مس
اصلــی کــه مضمــون نظــام سیاســی اســالم 
ــه ی آن  ــکل تندروان ــان ش ــه هم ــت، ب اس
وجــود دارد و همیــن اکنــون روزانــه ده هــا 
هــزار دانشــجوی مــا تغذیــه فکــری و 

شستشــوی مغــزی می شــوند. 
صبــح کابــل: بــه نظــر تــان چــرا محتوای 
ایــن مضامیــن در دانشــکده ی شــرعیات 

ــود؟  ــالح نمی ش ــت اص ــط حکوم توس
منصــور: ایــن مســأله دو وجهــه دارد. 
ــت  ــن اس ــر آن ای ــه ی خوش بینانه ی ت وجه
ــرم  ــد ن ــه بع ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ک
ــتر  ــدارد. بیش ــه ن ــتان توج ــگ افغانس جن
جنــگ  روی  مصروفیتــش  و  مشــغولیت 
ــاع را  ــه و دف ــه وزارت داخل ــت ک ــرد اس س
تجهیــز می کنــد. حکومــت ایــن را درک 
روایت هــا  کــه  زمانــی  در  نمی کنــد، 
می کننــد،  جنــگ  باهــم  واقــع  در 
روایت ســازی مهــم اســت. ایــن مســأله 
بــر می گــردد بــه وزارت معــارف، وزارت 
تحصیــالت و حــج و اوقــاف افغانســتان. 
ــه  ــد ک ــتان دیده ای ــی در افغانس ــما گاه ش
میــان  تحصیــالت،  وزارت  کرســی  روی 
ــی  ــا روی کرس ــود، ی ــه ش ــزاب مناقش اح
وزارت معــارف؛ امــا مــا بارهــا دیده ایــم کــه 
روی کرســی های وزرات دفــاع و داخلــه 
ــدان  ــا ســِر قومان ــوده اســت. حت مناقشــه ب

ــت.  ــگ اس ــدک جن ــک کن ی
حکومــت افغانســتان هیچ وقــت برایــش 
مهــم نبــوده کــه وزیــر حــج و اوقــاف کــی 
ــجد در  ــزار مس ــه 126 ه ــت. وزارتی ک اس
سراســر افغانســتان زیــر پوشــش خــود دارد 
و در گوشــه گوشــه ی افغانســتان دفتــر دارد 
ــن  ــه ای ــد ک ــر می ده ــط فک ــردم را خ و م

مســأله نیــاز بــه پــول هــم نــدارد. 
بنابرایــن حــرف مــا ایــن اســت کــه حکومت 
بــه پهلــوی نــرم جنــگ در افغانســتان 
توجــه نــدارد. در امــر مبــارزه بــا گروه هــای 
ــتان، روی  ــی در افغانس ــتی و افراط تروریس
ایــن وزارت هــا بایــد تمرکــز داشــته باشــد. 
ــک  ــد ی ــک نمی توانی ــوپ و تان ــا ت ــما ب ش
ــت  ــا یــک روای گــروه فکــری کــه مجهــز ب

ــد.  دینــی اســت را ســرکوب کنی
وجهــه ی دوم کــه حکومــت نمی خواهــد 
جلــو ایــن افراطی گــری را بگیــرد، مــن 
ــب  ــه جان دارم مشــکوک می شــوم کــه نکن
ــدان را  ــه، می ــورت آگاهان ــه ص ــت ب حکوم
ــری  ــه افراطی گ ــد ک ــاده می کن ــوری آم ط
و تنــدروی فضــا را چنــان تیــره و تــار 
درون  در  جنبشــی  یــک  کــه  بســازد 
ــکل  ــگاه ها ش ــژه در دانش ــتان به وی افغانس
ــته  ــول نداش ــن را قب ــال دی ــه اص ــرد ک بگی
باشــند. در حــال حاضــر در افغانســتان 
ــک  ــان ی ــه می ــم مقابل ــه می بینی فضــا را ک
سکوالریســم  و  مذهبــی  افراطــی  فکــر 
افراطــِی دین ســتیز اســت. وقتــی کــه 
ــه  ــت ب ــی دس ــن فضای ــت در چنی حکوم
ــن اســت  ــش ای ــد، معنای ــات نمی زن اصالح
ــه ی  ــژه طبق ــه وی ــردم ب ــد م ــه می خواه ک
ــد  ــد و بگوین ــتوه بیاین ــه س ــن فکر، ب روش
ــم.  ــا اســالم را از ریشــه قبــول نداری کــه م
ــون  ــک مضم ــاب ی ــر نص ــر آن تغیی در غی
ــه کار دارد.  ــدر هزین ــت و چق ــدر وق چق

و  حرف هــا  در  شــما  کابــل:  صبــح 
ــه در  ــد ک ــواره گفته ای ــته های تان هم نوش
مســاجد و مــدارس افغانســتان، افراطگرایانی 
وجــود دارنــد کــه معــاش از حکومــت 
ــر ضــد حکومــت و نظــام  ــا ب ــد؛ ام می گیرن
ــت  ــن اس ــد، ممک ــات می کنن ــی تبلیغ فعل
شــما  بزنیــد،  حــرف  مســتندتر  کمــی 

ــد؟ ــندی داری س
یــک  مســاجد  اکثریــت  در  منصــور: 
گروه هــای  بــا  همفکــری  و  همنوایــی 
شــما  به ویــژه  دارد،  وجــود  افراطــی 
برویــد.  جمعــه  نمازهــای  در  یک بــار 
ــای شــان و  ــه الی حرف ه ــان در الب مالامام
ــر ضــد منافــع کشــور  ــواع مختلــف ب ــه  ان ب
حــرف می زننــد؛ خــدا ایــن خارجی هــا 
ــارا  ــود و نص ــن یه ــدا ای ــد، خ ــود کن را ناب
ــدا  ــد، خ ــرنگون کن ــا س ــرزمین م را از س
حــق را پیــروز کنــد. این هــا از جملــه 
حرف هــای عــادی هــر مالامــام اســت. کــه 

ــزب  ــد ح ــی مانن ــل: گروه های ــح کاب صب
التحریــر و جمعیــت اصــالح نیــز گاهــی در 
ــرار داده  ــای افراطــی ق ــن گروه ه ــف ای ردی
ــن  ــما از ای ــت ش ــر و برداش ــود، نظ می ش

ــت؟  ــه اس ــا چگون گروه ه
گروه هــای  جملــه  از  هــردو  منصــور: 
از  بخشــی  کــه  اســت  افراطــی  فعــال 
جوانــان را تحــت پوشــش خــود قــرار 
داده انــد. بســیاری ایــن کارهــا در مواقعــی، 
ــرد و  ــورت می گی ــوب ص ــای خ ــه نیت ه ب
ــا  ــن کاره ــه ای ــت توطئ ــه نی ــا ب ــان م جوان
را انجــام نمی دهنــد، جــز کســانی  کــه 
ــد  ــود دارن ــه وج ــن قضی ــر ای ــت س در پش
را  ایــن کار  چــه  بــرای  کــه  می داننــد 

 . می کننــد
ــورد  ــن م ــه در ای ــانی  ک ــا از کس ــع م توق
می فهمنــد و آگاهــی دارنــد، بایــد ایــن 
طــور قضایــا را بشــکافند و فضایــی را بــرای 
ــا  ــتباه م ــد. اش ــاده کنن ــای آزاد آم بحث ه
ــک  ــا را از ی ــه ی قضای ــه هم ــت ک ــن اس ای

می گوینــد خداونــد ترجمــه اش ایــن اســت 
کــه نیروهــای خارجــی بیــرون شــود و حــق 
کــه بــه تفســیر آنــان طالبــان اســت، پیــروز 

ــود. ش
صبــح کابــل: پــس بــه نظــر شــما 
ــری را در  ــو افراطی گ ــه جل ــت چگون حکوم

مســاجد بگیــرد؟ 
ــد  ــتگیری چن ــه دس ــن کار ب ــور: ای منص
اســتاد  چنــد  و  مالامــام  چنــد  و  فــرد 
دانشــگاه، از بیــن نمــی رود. آن اســتاد کــه 
ــا یــک عقیــده مجهــز  دســتگیر شــده، او ب
اســت. از دیــد آنــان آمــدن هــر نــوع تهدیــد 
و فشــار بــاالی آنــان، مقام شــان را نــزد 
خــدا باالتــر می بــرد. ســرکوب کــردن ایــن 
ــد  ــردن و تهدی ــی ک ــق زندان ــراد از طری اف
کــردن کار درســتی نیســت. در تاریــخ 
امیــن  حفیــظ اهلل  و  تره کــی  افغانســتان 
چنیــن کارهایــی کردنــد؛ امــا کارشــان 
درســت نبــود. بــه  همیــن دلیــل، حــرف مــا 
ــود  ــی در خ ــه مدارس ــت ک ــوده اس ــن ب ای
ــاد  ــت ایج ــارت حکوم ــر نظ ــتان زی افغانس
ــه  ــن ب ــه رفت ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــود ک ش
ــن  ــران نباشــد و ای ــدارس پاکســتان و ای م
مســأله هزینــه ی هنگفتــی را بــه کار نــدارد. 
ــا ایــن حــال ســاختن مــدارس در داخــل  ب
ــی از  ــت، یک ــم اس ــیار مه ــتان بس افغانس
شــرایط مولــوی شــدن بایــد ایــن باشــد کــه 
در مدرســه ی داخلــی درس خوانــده باشــد. 
بســیار جالــب اســت کــه مولوی هــای فعلــی 
ــد  ــران و پاکســتان درس خوانده ان ــا در ای م
ــدام بررســی  ــدون ک ــا ب ــارف م و وزرات مع
ــد،  ــه خوانده ان ــا چ ــه این ه ــی ک و امتحان

ــایر  ــر آن، س ــم، غی ــه قضــاوت می کنی جنب
دیدگاهــا از نــگاه مــردم مــا کفــری اســت. از 
ــه، هیــچ  ــی مثــل معتزل دیــدگاه عقل گرایان
ــر  ــام کاف ــه ن ــان ب ــا آن ــم. تنه ــر نداری خب
و مرتــد پیــش مــا شــناخته می شــوند. 
مــا  مــردم  بیــن  در  همیشــه  فالســفه 
ــه خــود اجــازه  ــا ب ــوده اســت. م محکــوم ب
ــزرگ  نمی دهیــم کــه در میــان حکیمــان ب
اســالم، از ابــن ســینا گرفتــه تــا فارابــی و از 
خواجــه نصیــر گرفتــه تــا زکریــای راضــی، 
ــد  ــره دی ــد. دای ــر می کردن ــه فک ــا چ این ه
مــا آمــده زیــر حاکمیــت معــدودی از 
ــک  ــا ی ــراث اســالمی م شــخصیت ها. از می
روایــت را برگزیده ایــم و تنــوع و تکثــر 

ــوده اســت.  ــان ب پنه
بــا ایــن حــال، جوانــان بــه دلیلــی کــه فکــر 
می کننــد  خالصانــه  عبــادت  می کننــد 
از خــدا، بــه چنیــن جنبش هــا، تســلیم 

می شــوند. 
ــوان  ــور به عن ــای منص ــل: آق ــح کاب صب

ــه کار  ــد چ ــت بای ــوال، حکوم ــن س آخری
کنــد کــه در کنــار جنگ هــای نظامــی، در 

ــق بدرخشــد؟  ــز موف ــرم نی ــگ ن جن
منصــور: از نظــر نظامــی، در حــال حاضــر 
ــا  ــت. م ــر اس ــا بی نظی ــردم م ــت م مقاوم
ــخ گذشــته ی  ــه در تاری چنیــن مقاومتــی ن
ــه ی آن را در  ــه نمون ــم و ن ــتان داری افغانس
ــه  ــد ک ــما می دانی ــان. ش ــاط جه ــایر نق س
یــک ســرباز مــا تــا کنــون در هیــچ جایــی 
تســلیم نشــده اســت و تــا آخریــن نفســش 
جنگیــده اســت. معنایــش ایــن اســت کــه 
ــه  ــا رخن ــر قلب ه ــوز ب ــل هن ــرف مقاب ط
ــا  ــس م ــربازان و پولی نتوانســته اســت و س
ــد.  ــان دارن ــود ایم ــارزه خ ــت مب ــا حقانی ب
ــب  ــی، طال ــی و روان ــگ تبلیغات ــا در جن ام
ــر حــق نشــان می دهنــد؛ طــرف  خــود را ب
مقابــل را مــزدور و دست نشــانده و کشــور را 
ــک  ــا در ی ــد. م ــده نشــان می دهن اشغال ش
ــگ  ــا در جن ــه م ــم ک ــه می توانی کالم گفت
ــم  ــت خورده ای ــی شکس ــگ روان ــرم و جن ن
و هیــچ اســتراتیژی ای نــه از ســوی حکومت 
ــن  ــی در ای ــه ی جهان ــوی جامع ــه از س و ن
ــه  ــدارد؛ امــا ایــن باخــت ب بخــش وجــود ن
ایــن معنــا نیســت کــه میــدان از دســت مــا 
ــم  ــه می توانی ــر لحظ ــا ه ــت. م ــه اس رفت
ــون  ــم، چ ــس کنی ــر عک ــه را ب ــن قضی ای
امکانــات، ظرفیــت و اســتعدادهایش وجــود 
دارد. ایــن بُعــد در پیــروزی جنــگ جــاری 
افغانســتان و در بقــای ایــن ســرزمین، یــک 
مســأله ی مهــم اســت و ایــن مصــرف بســیار 
ــزی  ــا چی ــدارد. تنه ــی ن ــگاه مال کالن از ن
کــه کار دارد، اراده، تشــخیص و یــک ســتاد 

ــی. اســت؛ ســتاد جنــگ تبلیغات

شــهادت نامه ی  آنــان  فعالیــت  بــرای 
عصــری می دهــد. هنــوز در ذهــن اکثریــت 
مــردم افغانســتان، انتخابــات، مســایل زنــان، 
ــا  ــوا، نظــام جمهــوری، رابطــه ب تفکیــک ق
کشــورهای خارجــی و داشــتن ســفیر و 
ــه  ــر اســالمی، ب ــا کشــورهای غی تجــارت ب
ــوز از آدرس  ــت. هن ــده اس ــا مان ــک معم ی
ــی در  ــار دین ــا اعتب ــدر و ب ــاد متق ــک نه ی
ــر  ــن مســایل ب ــردم ای ــرای م افغانســتان، ب
مبنــای دیــن واضــح نشــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل تــا هنــوز هــم در ذهــن 
بیشــتر مــردم مــا در افغانســتان، انتخابــات 
حــرام اســت، نظــام جمهــوری یــک نظــام 
کافــری اســت و بایــد امارتــی باشــد، و 
ــا کشــورهای خارجــی،  ــط ب در بخــش رواب
ســازمان ملــل یــک نهــاد کفــری پنداشــته 
می شــود و ده هــا مثــال دیگــر. ایــن مســایل 
کافــی اســت کــه یــک نصــاب درســی شــود 
ــی  ــالم فعل ــی اس ــام سیاس ــای نظ ــه ج و ب
مثــال  شــود.  تدریــس  دانشــگاه ها  در 

ــن  ــگاه دی ــت از ن ــورای امنی ــات ش مصوب
چــه جایــگاه دارد، اطاعــت از آن جایــز 
ــلمانان  ــرای مس ــا ب ــت. آی ــا نیس ــت ی اس
ــازه  ــان اج ــرای آن ــن ب ــت و دی ــز اس جای
می دهــد کــه در ســازمان ملــل کــه در 
خــاک امریــکا اســت، عضویــت پیــدا کننــد 
ــکا  ــا امری ــه ب ــی ای ک ــان امنیت ــا پیم و آی
ــگاه اســالم  ــا از ن ــد علمــای م داشــتیم، بای
آن را بــرای مــردم مــا واضــح کننــد کــه آیــا 
ــا یــک  یــک جامعــه ی اســالمی می توانــد ب
ــی  ــن پیمان ــالمی چنی ــر اس ــه ی غی جامع
ــدی ای  ــایلی ج ــا مس ــد. این ه ــته باش داش
ــر نظــام سیاســی  ــد در چپت ــه بای اســت ک
اســالم در دانشــکده ی شــرعیات جــای داده 
ــن کار  ــا ای ــود. ب ــود و روی آن بحــث ش ش
هــم اســتادان و دانشــجویان معلومات شــان 
ــون  ــم مضم ــود و ه ــتر می ش ــروز و بیش ب
ــا  ــود. این ه ــه می ش ــالمی فرب ــت اس ثقاف
مســایل الینحــل نیســت؛ امــا کســی بــه آن 

ــدارد.  ــه ن توج

از نظـر نظامـی، در حـال حاضـر مقاومت مـردم ما بی نظیر 
گذشـته ی  تاریـخ  در  نـه  مقاومتـی  چنیـن  مـا  اسـت. 
افغانسـتان داریـم و نـه نمونـه ی آن را در سـایر نقـاط 
جهـان. شـما می دانیـد کـه یـک سـرباز مـا تـا کنـون در 
هیـچ جایـی تسـلیم نشـده اسـت و تـا آخریـن نفسـش 
جنگیـده اسـت. معنایـش ایـن اسـت کـه طـرف مقابـل 
هنـوز بـر قلب هـا رخنـه نتوانسـته اسـت و سـربازان و 

پولیـس مـا بـا حقانیـت مبـارزه خـود ایمـان دارنـد. 

ایـن کار بـه دسـتگیری چند فرد و چنـد مالامام 
و چنـد اسـتاد دانشـگاه، از بیـن نمـی رود. آن 
یـک عقیـده  بـا  او  کـه دسـتگیر شـده،  اسـتاد 
نـوع  هـر  آمـدن  آنـان  دیـد  از  اسـت.  مجهـز 
تهدیـد و فشـار بـاالی آنـان، مقام شـان را نـزد 
خـدا باالتـر می بـرد. سـرکوب کـردن ایـن افراد 
کار  کـردن  تهدیـد  و  کـردن  زندانـی  از طریـق 

نیسـت. درسـتی 
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بـه نظـر می رسـد مـا انسـان ها آفریدگانـی در 
جسـتجوی معنـا اسـتیم؛ بـا ایـن بداقبالـی که 
در جهـان تهـی از معنـا افکنـده شـده ایم. یکی 
از مهمتریـن وظایف مـان ابـداع معنایـی اسـت 
کـه تکیـه گاه محکمـی بـرای زندگـی باشـد یا 
ایـن کـه تصـور کنیـم معنـا جایـی منتظـر ما 
اسـت؛ جسـتجوی مداوم مـا برای نظـام محکم 
معنایـی، اغلب مـان را دچـار بحـران معنا کرده 
اسـت. جهـان و مسـیر تحـول آن ، بـه گفته ی 
هایدیگـر، بشـریت را در فراموشـی هسـتی فرو 
بـرده اسـت. در عصـر جدیـد، هرکـس تنهـا به 
زندگـی و بقـای خـود فکـر می کنـد و انگیزه ی 
فـردی، شـالوده ی همه کارها و فعالیت ها شـده 
اسـت. انسـانی کـه خـود را در گذشـته اربـاب 
و مالـک طبیعـت شـناخته بـود، بـا اندیشـه ی 
بـه  خویـش،  خودمدارانـه ی  و  یک سـونگرانه 
گریـز  راه  کـه  آمـده  گرفتـار  دامـی  در  واقـع 
بـه هیـچ کجـا را نـدارد. پرتـاب شـدن انسـان 
بـه ایـن کـره ی خاکـی یـا منظومـه ی سـاخته 
شـده از سـتارگان، سـیاره ها و خورشـید و مـاه 
بـه چـه منظور بـوده؛ به راسـتی انسـان در پی 
چـه چیزی بـه دنیایی قـدم نهاده که خواسـت 
او نبـوده. در ایـن میـان نوع مواجهـه ی آدمیان 
بـه ایـن جهـان را می تـوان در دو نـوع برخورد 
ارزیابـی کـرد؛ اول انسـان هایی اسـتند کـه بـار 
زندگـی را بـر دوش می کشـند، غـم نـان و غـم 
نـان و غـم نـان؛ تمامـی افـکار ایـن آدم هـا بـا 
محوریـت روزمره گـی می گـذرد؛ کار چه شـود، 
کرایـه خانـه، پـول آب و بـرق و تلفـون و خرج 
مهمانـی و دعوتـی و دعوتـی رفتـن را از کجـا 
بـه دسـت بیاوریـم. امشـب را چگونـه بگذرانیم 

فرداهـای دیگـر چـه خواهـد شـد؛  و  فـردا  و 
امـا گـروه دوم آن عـده ای اسـتند کـه باوجـود 
مواجهـه بـا این مسـائل بـه دنبال ایـن موضوع 
اسـتند کـه اساسـا مـا بـرای چی بـه ایـن دنیا  
آمده ایـم؟ چگونـه می توانیم در دنیایی زیسـت 
چگونـه  نیسـتیم؟  موافـق  آن  بـا  کـه  کنیـم 
می توانیـم بـا انسـان هایی زیسـت کنیـم که نه 
آن  از  را  شادی های شـان  نـه  و  رنج های شـان 
خـود نمی دانیـم؟ راسـتی هـدف مـا از زندگـی 
چیسـت؟ ایـن افراد که بـار هسـتی را بر دوش 
می کشـند همـان بـاری کـه میـالن کونـدارا از 

آن امکاناتـی تعبیـر کـرد کـه بـرای هر انسـان 
آن  بـه  و  اسـت  آن  افتـادن  اتفـاق  احتمـال 
توجـه نمی کنـد، عرصـه ای کـه ایـن احتمـال 
وجـود دارد کـه کار هـای بسـیار اتفـاق بیفتـد 
بـار هسـتی را  از آن غفلـت می کنـد.  و بشـر 
کسـانی بـردوش می کشـند کـه دنبـال جـواب 
ایـن مسـأله اسـتند کـه وظیفـه ی انسـان در 
منظـوری  چـه  بـرای  و  ایـن جهـان چیسـت 
بـه ایـن وادی گام نهـاده اسـت. ایـن دو نـوع 
نـگاه متفـاوت بـه هسـتی و زندگـی مشـخصا 
پیامدهـای متفاوتـی را نیـز به بار آورده اسـت. 

اولـی خـود را محصـور و مقرون و اسـیر دسـت 
ایـن هسـتی  گویـد  مـی  و  طبیعـت می دانـد 
رمزآلـود بـه حـدی پیچیـده اسـت کـه مـا را 
تـوان شـناخت آن نیسـت و بایـد گـردن نهـاد 
بـر سـلطه ی ایـن طبیعـت بی رحـم؛ امـا نـگاه 
جسـتجوکننده ی  و  پرسـش گر  نگاهـی  دوم، 
همـان مسـأله ی محوری ا سـت که علـم را می 
آغـازد؛ نـگاه مسـأله محور ایـن عده را به سـوی 
تولیـد ابـزار رهنمـود می کنـد. این تولیـد ابزار 
طبیعـت را مسـخر بشـر می گردانـد و بیشـتر و 
بیشـتر بـه او تـوان می دهـد تـا پیرامـون خـود 
را  بشناسـد و بفهمـد و بـه پیش بـرود. کس یا 
کسـانی کـه بار هسـتی را بـر دوش می کشـند 
دنیـا را بـا تمـام موجـودات آن مـی پذیرنـد و 
بـرای بشـریت تـالش می کننـد. شـناخت ایـن 
کـه بـرای چـی بـه ایـن سـرزمین پـا نهاده اند، 
آنـان را بیشـتر مشـتاق ایـن خواهـد کـرد کـه 
تحقیـق پیشـه کننـد و دسـت بـه کاری بزنند 
تـا شـاید توانسـتند رمـز ورود را پیـدا کننـد و 
نـه این که پشـت بارهـا بارها خطـا وارد کردن 
رمـز عبـور، ایسـتاده بماننـد و بـر گـذر زمـان 

بخورند. افسـوس 

بار هستی یا بار زندگی 

سرنوشت مشابه
 صبور بیات

ــنیده ایم  ــی ش ــان خیل ــای دور و برم از آدم ه
کــه »همــه ی مــا در یک کشــتی ســوار اســتیم 
ــه را  ــم.« ایــن جمل و سرنوشــت مشــابهی داری

ــم.  ــم گفته ای ــاید ه ــنیده ایم و ش ــیار ش بس
شــنیدن ایــن جملــه از آن جــا کــه حــس 
ــن  ــوب اســت. ای ــد خ ــاد می کن مشــترک ایج
ــت و  ــارغ از قومی ــه همــه ی افغانســتانی ها ف  ک
ــی  موقعیــت هم سرنوشــت اســتیم و اگــر اتفاق
ــان  ــد، همــه زی ــه بیفت ــن خان ــرای ســقف ای ب
می کنیــم؛ اگــر ســنگی از آســمان پایــان 
ــه  ــورد. البت ــان می خ ــه ی م ــر هم ــه س ــد ب آی
در مــورد ایــن  کــه کشــتی از عرشــه تــا 
ماشــین خانه جاهــای مختلفــی بــرای ســکونت 
و گــذران دارد هــم توافــق داریــم. چیــزی مثل 
ــم  ــاالی آن ل ــدان ب ــه ثروت من ــر ک ــط فق خ
ــد!  ــواب می کنن ــرش خ ــرا زی ــد و فق می دهن
امــا پرســش اینجاســت کــه مــا در ایــن کشــور 
ــگار مســؤوالن  ــوع »مــردم« داریــم؟ ان چنــد ن
ــه  ــد ک ــردم« دارن ــک »م ــان ی ــرای خودش ب
ــد و  ــکلی ندارن ــت و مش ــوب اس ــان خ »حالش
ــردم« ی هــم  ــد و بانشــاط اســتند«؛ »م پرامی
ــان  ــه حال ش ــتند ک ــان اس ــه و خیاب در کوچ
اتفاقــا  و  دارنــد  مشــکل  و  نیســت  خــوب 
ــا نومیــدی  نشــاطی در وجودشــان نیســت و ب
ــم  ــم داری ــی ه ــد. مردم ــا را می گذرانن روزه
کــه در فیســبوک  مــدام در حــال ســفرکردن 
و رســتورانت گردی و خوش گذرانــی اســتند؛ 
ــراض  ــال اعت ــا در ح ــم در ماهواره ه ــی ه برخ
اســتند؛ عــده ای را داریــم کــه مســؤوالن 
می گوینــد از آن هــا خواســته اند کــه علیــه 
وضــع موجــود شــکایت کننــد، و عــده ی 
ــته اند  ــؤوالن خواس ــی مس ــه از برخ ــر ک دیگ

ــد  ــان بای ــه طالب ــبت ب ــخت گیری نس ــه س ک
ــه  ــخت ب ــات س ــود و ادبی ــته ش ــار گذاش کن
ــدا  ــه پی ــا خاتم ــتفاده کردن ه ــردن و اس کار ب
ــه  ــتم ک ــردم اس ــزو آن م ــن ج ــد و ... م کن
ــی  ــا در مکتب ــی از والیت ه ــان در یک پسران ش
زخــم برداشــته اند و می گوینــد کــه مــا دیگــر 

مکتــب نمی رویــم. 
ــتید؟  ــردم اس ــته از م ــدام دس ــزو ک ــما ج ش
ــه ی  ــک جامع ــه در ی ــدارد ک ــک ن ــی ش کس
32 میلیونــی، حتــم اختــالف طبقاتــی و نــگاه 
وجــود دارد. درســت وقتــی کســانی از گرانــی 
می نالنــد، عــده ای سرمســت و ســرخوش از 
ــان  ــاب های بانکی ش ــد حس ــرایط دارن ــن ش ای
ــر  ــتند. اگ ــا راضــی اس ــد و اتفاق ــر می کنن را پ
ــان اســتید کــه تــرس و وحشــت  جــزوی از آن
کــودکان مکتــب را احســاس می کنیــد، از هــر 
طبقــه ای کــه باشــید و در هرجایــی حکومــت و 
ــع  ــد، در جم ــت کار می کنی ــر از حکوم ــا غی ی
کســانی اســتید کــه مکتــب امــن می خواهنــد؛ 
ــا چــرا هــر کــس وقتــی می خواهــد حــرف  ام
و نظــر خــودش را بــه دیگــران تحمیــل کنــد، 
جــوری از »مــردم« حــرف می زنــد انــگار 
همــه 32 میلیــون انســان ایــن ســرزمین 
داده انــد  محضــری  رضایت نامــه ی  او  بــه 
تام االختیــار  وکیــل  طرف شــان  از  کــه 
ــف  ــر طی ــم ب ــدی حاک ــالف نومی ــد! برخ باش
گســترده ای از جامعــه، ایمــان دارم کــه از ایــن 
ــن  ــرد. گفت ــم ک ــذر خواهی ــزرگ گ ــش ب چال
ایــن  کــه دیگــر مکتــب نمــی روم یــک مشــکل 
از هــزاران چالــش مردمــان افغانســتان جدیــد 
ــدن«  ــت و جنگی ــدارم »مقاوم ــک ن ــت. ش اس
در شــرایط فعلــی البتــه یــک انتخــاب ناگزیــر 

اســت نــه از ســر رغبــت و رضایــت؛ حتــا 
ــان  ــدن توان ش ــام ش ــدام از تم ــه م ــا ک آن ه
اتفاقــا  آدمــی  می داننــد  هــم  می گوینــد، 
نیــروی  خردکننــده،  فشــار  لحظه هــای  در 
عظیمــی درونــش آزاد می شــود کــه بــه او 
ــل  ــاره ســرپا بایســتد. مث ــد دوب کمــک می کن
زنــده مانــدن و زندگــی کــردن و خندیــدن حتا 
بعــد از فقــدان عزیــزی کــه گمــان می کردیــم 
ــم و  ــده بمانی ــم زن ــد از او نمی توانی ــز بع هرگ
ــرای گــذر از  ــا ب ــم؛ ام زندگــی کنیــم و بخندی
ایــن گــذرگاه دشــوار، خــوب اســت مســؤوالن 
ــه  ــد ک ــوش نکنن ــه را فرام ــن نکت ــور ای کش
مــردم بــه آرامــش و امنیــت روانــی نیــاز 
دارنــد و بــه شــدت آزرده می شــوند وقتــی 
می بیننــد کســانی بــرای امیــال و اهــداف، 
ــد و  ــرار می دهن ــه ق ــردم« را بهان ــردی »م ف
از نــام و اعتبــار آن هــا هزینــه می کننــد. مــدام 
مــردم مــردم کــردن هم شــما را در قلــب مردم 
واقعــی نمی نشــاند؛ کاری بــه آن دســته از 
مــردم اختصاصــی کــه خودتــان داریــد و مــدام 
ــد شــهر  ــد و می گویی ــار می دهی ــا آم ــه آن ه ب
در امــن و امــان اســت نــدارم؛ امــا مــا ســاکنان 
ــی  ــم وقت ــان، پیشــنهاد می کنی ــه و خیاب کوچ
مصــرف  در  دســت کم  نیســتید  امــان  در 
واژه ی »مــردم« صرفه جویــی کنیــد. لطفــاً! 
مــا ضــرورت داریــم بــه ایــن  کــه امیــد حلــق 
کنیــم؛ امــا بــه کــودکان کــه می گوینــد دیگــر 
مکتــب نمی رویــم چــه راهــکاری وجــود دارد؟ 
ــه کار  ــبوک چ ــه و فیس ــِت روزنام ــا از پش م
ــرای بازگشــتاندن امیــد و وادار کــردن  موثــر ب
ــام داده  ــن انج ــب رفت ــاره مکت ــه دوب ــان ب آن

می توانیــم؟

 سید محمد تقی حسینی 

ایـن  بـا  مواجهـه  باوجـود  کـه  اسـتند  عـده ای 
کـه  اسـتند  موضـوع  ایـن  دنبـال  بـه  مسـائل 
اساسـا مـا بـرای چـی بـه ایـن دنیـا  آمده ایـم؟ 
چگونـه می توانیـم در دنیایـی زیسـت کنیـم که 
بـا  نیسـتیم؟ چگونـه می توانیـم  بـا آن موافـق 
انسـان هایی زیسـت کنیـم کـه نه رنج های شـان 
و نـه شادی های شـان را از آن خـود نمی دانیـم؟ 

راسـتی هـدف مـا از زندگـی چیسـت؟ 

چگونه می توان خشم را به شیوه ی 
سالم ابراز کرد؟

یادگیـری مهـارت ابـراز خشـم یکـی از مهارت های مهـم برای 
افـراد وابسـته به شـمار مـی رود. روش هـای زیادی بـرای ابراز 
خشـم وجـود دارد. برخـی از ایـن روش هـا ناسـالم و برخـی 
هـم سـالم اسـتند. ابـراز ناسـالم خشـم به سـالمت جسـمانی، 
بهداشـت روانـی و روابـط اجتماعـی لطمـه می زنـد؛ در حالـی 
کـه ابـراز خشـم به شـیوه ی سـالم و سـازنده بـرای هر انسـانی 

اسـت. ضروری 
پرخاش گـری،  از؛  عبارت انـد  ابـراز خشـم  ناسـالم  روش هـای 
خودزنـی، فروخوردن خشـم و پرخاش گری انفعالـی. این روش 
هـا می تواننـد، خیلـی خطرنـاک باشـند و حتـا به مـرگ منجر 

ند. شو
شـیوه های سـالم ابـراز خشـم عبارت انـد از؛ فعالیت هـای بدنی 
و ورزشـی، فعالیت هـای هنـری، گفت وگـو بـا صندلـی خالـی، 
ترکانـدن  بوکـس،  کیسـه ی  بـه  زدن  نامـه، مشـت  نوشـتن 
بادکنـک، لـه کردن گوجـه فرنگی و ابـراز کالمـی از روش های 

سـالم بـرای ابـراز خشـم محسـوب می شـوند.
 در پسـت هاي بعـد بـه شـیوه های سـالم ابـراز خشـم پرداخته 

می شـود.
1- فعالیت بدنی

جملـه  از  دویـدن  و  کوه پیمایـی  پیـاده روی،  کارکـردن، 
خشـم  و  برانگیختگـی  کاهـش  بـه  کـه  اسـت  فعالیت هایـی 
می انجامنـد. بـرای مثـال هرگاه خشـمگین شـدید، پیـاده روی 
کنیـد، بدویـد، ورزش کنیـد، زیـرا به این ترتیب روشـی سـالم 
بـرای ابـراز خشـم خواهیـد داشـت. البتـه به شـرطی کـه این 
فعالیت هـا را بـه صـورت منظـم و روزانـه انجـام دهیـد. ایـن 
فعالیـت می توانـد کار منـزل یا کار شـخصی باشـد. بـرای مثال 
می توانیـد ظرف هـا را بشـویید، کتابخانـه را مرتـب کنیـد، اتاق 
را تمیـز کنیـد، لباس هـا را اتو بکشـید، غذا بپزیـد و گردگیری 

. کنید
بـه ایـن ترتیـب توجـه شـما بـه جای خشـم، بـه چیـز دیگری 
جلب و نیز بخشـی از خشـم شـما تخلیه می شـود و احسـاس 

آرامـش بیشـتری پیدا خواهیـد کرد.
٢. فعالیت های هنری

نقاشـی، مجسمه سـازی، موسـیقی و دیگـر فعالیت هـای هنری 
از جملـه روش هایـی اسـتند کـه بـرای تخلیـه ی خشـم مفیـد 
مـی باشـند. هنرمنـدان اغلـب بـه کمـک فعالیت هـای هنـری 

احساسـات خـود را تعدیـل مـی کنند.
3. گفت وگو با صندلی خالی

یکـی از راه هـای ابـراز خشـم بـه شـیوه ی سـالم، گفت وگـو بـا 
صندلـی خالـی اسـت. ایـن فن اغلـب بـرای مقابله با احسـاس 
خشـم ناشـی از روابـط بیـن فـردی مؤثـر اسـت. بـرای مثـال 
در صورتـی کـه از کسـی خشـم گین اسـتید و به او دسترسـی 
نداریـد، می توانیـد از فـن صندلـی خالـی بـرای کاهش خشـم 

خـود اسـتفاده کنید.
چشـمان خـود را ببندیـد. چند نفس عمیق بکشـید و مجسـم 
کنیـد کـه فـرد مـورد نظـر روی صندلی خالی نشسـته اسـت. 
سـعی کنیـد فرد مـورد نظر را بـا جزئیات کامل مجسـم کنید. 
آن گاه چشـمان خـود را بـاز کنیـد و بـا صندلـی خالـی حرف 

بزنید.
 احساسـات خـود را ابـراز کنیـد. می توانیـد صدای تـان را بلنـد 
کنیـد و هـر طور کـه دل تان خواسـت حـرف بزنیـد. می توانید 
بـا صـدای بلنـد از فـرد خیالـی انتقـاد کنیـد و رفتـارش را زیر 
سـؤال ببریـد و هـر جـا احسـاس کردیـد، دچـار احساسـات 
ناخوشـایندی شـدید، به صحبت خـود پایان دهیـد. این کار را 
بـرای جلسـات متوالـی ادامـه دهید تا از احسـاس خشـم شـما 

نسـبت بـه فرد مـورد نظر کاسـته شـود.
4.نوشتن نامه

یکـی دیگـر از راه هـای سـالم ابـراز خشـم این اسـت بـه فردی 
کـه از او خشـمگین اسـتید، نامـه بنویسـید. نامه ای کـه هرگز 
پسـت نمی شـود و در آن نامـه از احساسـات، افـکار و انتظارات 

خـود حـرف بزنید.
٥. مشت زدن به کیسه ی بوکس

یـک کیسـه ی بوکـس یـا بالشـت را در نظـر بگیریـد و هـرگاه 
احسـاس خشـم کردیـد بـه آن مشـت بزنیـد. بـه ایـن ترتیـب 
خشـم شـما تخلیـه می شـود. به یاد داشـته باشـید که خشـم 
ابـراز نشـده می توانـد مشـکالت جسـمانی و افسـردگی بـه بار 

آورد.
٦. ترکاندن بادکنک

بادکنکـی را بـاد کنیـد. اسـم فـرد یـا افـرادی را کـه از آن هـا 
عصبانـی اسـتید را روی آن بنویسـید و هر وقـت خیلی از آن ها 

عصبانـی شـدید، آن را بترکانید.

 دکتر درناز آقاشاهی
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

مسـؤوالن محلـی هـرات می گوینـد که چهـار موتر 
حامل وسـایل طبی تولید شـده در شـهرک صنعتی 
هـرات بـرای نخسـتین بار به کشـور سـومالیا صادر 

شـده است. 
ومعـادن  صنایـع  اتـاق  رییـس  خـادم،  حمیـداهلل 
هـرات، بـه روزنامـه ی صبح کابـل می گویـد که این 
وسـایل، شـامل تخـت خـواب، میزهـای عملیـات و 
برخـی تجهیـزات دیگر طبـی می باشـد و ارزش آن 

بیـش از90 هـزار دالر اسـت.
یـک  اکنـون  هـم  کـه  می افزایـد  خـادم  آقـای 
موترحامل این وسـایل از مسـیر کشـورهای ایران و 

ترکیـه به سـومالیا رسـیده و سـه موتر دیگـر نیز تا 
دو روز آینـده از همیـن مسـیر به آن کشـور خواهد 

. سید ر
نشـان  هـرات  معـادن  و  صنایـع  اتـاق  آمارهـای 
می دهـد کـه هـم  اکنـون چهار شـرکت داروسـازی 
و تجهیـزات طبـی در شـهرک صنعتی هـرات فعال 
می باشـد و قـرار اسـت سـه کارخانـه ی دیگـر در 

آینـده ی نزدیـک در ایـن بخـش سـاخته شـود. 
مسـؤوالن در ایـن اتـاق می گوینـد کـه در سـکتور 
داروسـازی و تجهیـزات طبـی هـرات تاکنـون 30 

میلیـون دالـر سـرمایه گذاری شـده اسـت.

نخستین محموله ی وسایل طبی تولیدات هرات 
به سومالیا صادر شد

دوم  معـاون  بـا  دیـدار  در  کابـل  در  سـفیر چیـن 
ریاسـت جمهوری، گفته اسـت، زمان آن که کسـی 
یـا گروهـی بتوانـد بـا توسـل بـه زور و از طریـق 
جنگ و خشـونت قدرت را در افغانسـتان به دسـت 

بگیـرد، گذشـته اسـت.
روز  کابـل،  در  چیـن  سـفیر  سـونگ،  لیوجیـن 
سه شـنبه )1۸سـرطان( در دیـدار بـا سـرور دانش، 
معـاون دوم ریاسـت جمهوری، در مـورد روند صلح، 
بـا  مبـارزه  و  منطقـه ای  مشـترک  همکاری هـای 

اسـت. کـرده  تروریسـم گفت وگـو 
آقای سـونگ، در این دیدار گفته اسـت، در سـفری 
کـه هیـأت طالبـان چنـدی قبـل بـه کشـور چیـن 
داشـتند نیـز مقام هـای چینـی آن هـا را بـه انعطاف 
بیشـتر در مذاکـرات صلح، گفت وگـوی بین االفغانی 

و آتش بـس همه جانبـه تشـویق کرده انـد.
او افـزوده اسـت کـه از دیـد دولـت چیـن، زمان آن 
کـه کسـی یـا گروهـی بتوانـد با توسـل بـه زور و از 
طریـق جنگ و خشـونت قدرت را در افغانسـتان به 
دسـت بگیـرد، گذشـته اسـت و از همیـن  رو توجـه 

جـدی همـه ی طرف هـای درگیر به خصـوص گروه 
طالبـان، حکومـت افغانسـتان و جامعـه ی جهانـی 
بـرای رسـیدن به صلـح دایمـی در افغانسـتان، یک 

نیـاز حیاتی اسـت.
آقـای سـونگ، در ایـن دیـدار، از برگـزاری نشسـت 
سـه جانبه میـان چیـن، امریـکا و روسـیه کـه بـه 
زودی در بیجنـگ برگـزار می شـود نیـز خبـر داده 
و گفتـه اسـت کـه در این نشسـت، چگونگـی صلح 
افغانسـتان و همـکاری کشـورهای منطقـه در ایـن 

پروسـه مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفت.
سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری نیـز 
در ایـن دیـدار گفته اسـت کـه دولت افغانسـتان در 
فراینـد پروسـه ی صلـح، به مشـارکت گـروه طالبان 
در قـدرت سیاسـی بـا حفظ نظـم سیاسـی موجود، 
ارزش هـای مندرج قانون اساسـی و دسـت آوردهای 

هجـده سـال گذشـته متعهد اسـت. 
آقـای دانـش تاکید کرده اسـت کـه هرگونـه توافق 
دیگـر در مذاکـرات صلـح، خالف خواسـت و اراده ی 

جمعـی مردم افغانسـتان خواهـد بود.

سفیر چین: زمان زورگویی برای تصاحب قدرت در 
افغانستان گذشته است

و  ثروت منــد  ســرمایه گذار  ایپســتین،  جفــری 
باشــنده ی ایالــت نیویــارک ایــاالت متحــده، کــه از 
ــه  ــا نفــوذ در قــدرت نیــز می باشــد، ب اشــخاص ب
اتهــام گردانــدن »یــک شــبکه ی وســیع« دختــران 

زیرســن بــرای ســکس، بــه دادگاه حاضــر شــد.
در ادعانامــه علیــه او آمــده اســت کــه آقــای 
ایپســتین از ســال 2002 تــا 200۵ دختــران 
ــد  ــی را تکمیــل نکرده ان ــی کــه ســن قانون نوجوان
ــاری اش در  ــاختمان های تج ــدار از س ــرای دی را ب
ــت. ــرده اس ــویق می ک ــدا تش ــارک و فلوری نیوی

ــر اســاس متــن ادعانامــه ایــن دختــران گاهــی  ب

ــرای  حتــا کمتــر از 1۴ ســال ســن داشــته اند و ب
کارهــای غیرقانونــی و انجــام اعمــال جنســی 

ــد. ــب می کردن ــر کس ــا دال صده
مدیریــت  شــرکت های  ســاله ی   66 بیلیونــر 
مالــی، روز شــنبه )16 ســرطان(، زمانــی از ســوی 
ــارک بازداشــت شــد کــه از ســفری  پولیــس نیوی
ــرودگاه  ــخصی اش در ف ــت ش ــا ج ــه ب ــه فرانس ب

ــود. ــده ب ــور آم تترب
ــان بررســی  ــان پای ــا زم ــد ت ــای ایپســتین، بای آق
پرونــده اش در دادگاه تــا روز پنــج شــنبه )20 

ــد. ــدان بمان ــرطان(، در زن س

بیلیونر امریکایی به
قاچاق جنسی دختران زیرسن متهم شد

ــی هنگ کنــگ، پــس از  ــم، رییــس اجرای کــری ل
اعتراضــات گســترده ی شــهروندان هنگ کنــگ 
نســبت بــه الیحــه ی اســترداد مجرمــان بــه 

ــت. ــان داده اس ــش نش ــن، واکن چی
بــر اســاس گــزارش دویچــه ولــه، الیحــه ی 
ــی  ــبب برپای ــن، س ــه چی ــان ب ــترداد مجرم اس
تظاهــرات گســترده ای شــده بــود کــه در 20 

ســال گذشــته  بی ســابقه بــوده اســت.
خانــم کــری لــم، در پــی افزایــش ایــن اعتراضــات 
عمومــی، ایــن الیحــه را الیحــه ی »مــرده« خواند.

رییــس اجرایــی هنگ کنــگ، در واکنــش بــه ایــن 
تظاهــرات عمومــی در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی 
اعــالم کــرد کــه ایــن الیحــه مجــددن بــه شــورای 

قانون گــذاری ارائــه نخواهــد شــد.
تاکنــون روشــن نشــده اســت کــه اظهــارات خانــم 

ــان  ــت معترض ــرش خواس ــای پذی ــه معن ــم، ب ل
دربــاره ی لغــو قطعــی ایــن الیحــه اســت یــا نــه.
ایــن  زمانــی کــه  از  شــهروندان هنگ کنــگ، 
الیحــه در مجلــس شــورای قانون گــذاری مطــرح 

ــد. ــی زده ان ــرات میلیون ــه تظاه ــت ب ــد، دس ش
معترضــان بــر ایــن باورنــد کــه قــوه ی قضائیــه ی 
چیــن ارگان مســتقل نبــوده و چیــن از ایــن 
سیاســی  نیروهــای  پیگــرد  بــرای  الیحــه  

می کنــد. سواســتفاده 
شــهروندان هنگ کنــگ بیــش از یــک هفتــه 
ــاره ی 99  ــان اج ــالگرد پای ــا س ــان ب ــل، همزم قب
ــا و بازگشــت  ســاله ی هنگ کنــگ توســط بریتانی
ــق  ــوری خل ــت جمه ــه حاکمی ــرزمین ب ــن س ای
ــرزمین  ــن س ــرات گســترده ای در ای ــن، تظاه چی

ــد. ــزار کردن برگ

رییس اجرایی هنگ کنگ به اعتراض الیحه ی استرداد 
مجرمان واکنش نشان داد

ظریف به موگرینی: تا ماه سپتامبر مرحله ی سوم کاهش تعهدات برجام آغاز خواهد شد

صدیق صدیقی:
امیدواریم تا دو ماه بعد گفت وگوهای مستقیم با طالبان آغاز شود

دو مسیر جدید برای پروازهای عبوری از فضای افغانستان گشایش یافت

جام جهانی فوتبال زنان؛ امریکا قهرمان شد

محمـد جـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ی ایـران، در 
نامـه ی خود به فدریکا موگرینی، مسـؤول سیاسـت 
اگـر  اروپـا، گفتـه اسـت کـه  اتحادیـه ی  خارجـی 
امضاکننـدگان برجـام در ظـرف 60 روز آینـده بـه 
تعهـدات توافق هسـته ای برجام عمـل نکنند، ایران 
از ماه سـپتامبر )حـدود دو ماه بعد( مرحله ی سـوم 
کاهـش تعهـدات برجامـی خـود را بـه اجـرا خواهد 
گذاشـت. آقای ظریـف، در نامه ی خود آورده اسـت 
کـه پای بنـدی ایـران بـه تعهـدات برجـام بسـتگی 

تیـم ملـی فوتبـال زنـان امریـکا بـا پیـروزی دو بر 
صفـر در برابـر تیـم ملـی هالنـد، جـام قهرمانـی را 

ازآن خـود کـرد.
ملی پوشـان امریـکا، بـرای چهارمیـن بـار، بـا دفاع 
پیـروزی  ایـن  خـود،  قهرمانـی  عنـوان  از  موفـق 

بی نظیـر را بـه نـام خودشـان ثبـت کردنـد.
در نیمـه ی نخسـت، هیـچ گولـی از سـوی هـر دو 
تیم رد و بدل نشـد؛ اما در نیمه ی دوم ملی پوشـان 
در  حریـف،  تیـم  بـر  فشـار  افزایـش  بـا  امریـکا، 
دقیقـه ی 60 صاحب یـک ضربه ی پنالتی شـدند و 

اولیـن گـول را وارد دروازه ی حریـف کردنـد.
فقـط ۸ دقیقه پـس از گول اول، رز الول، گول دوم 
را بـه سـود ملی پوشـان امریکا به ثمر رسـاند و این 

نتیجه تـا پایان بازی حفظ شـد.
امریـکا در نخسـتین بـازی اش در برابـر تایلند قرار 

گرفـت کـه نتیجـه ی آن 13-0 بود.
درماتیـک  مسـابقه ی  در  انگلسـتان  ملی پوشـان 
نیمه نهایـی، کـه با اندوه بسـیار شـاهد بـود، پنالتی 
دقیقه ی ۸۴ اسـتف هالتن را آلیسـا نیهر دروازه بان 

بـه رفتـار متقابـل امریـکا و طرف هـای دیگـر دارد.
وی بـا لحـن تهدیدآمیـزی گفته اسـت کـه در غیر 
ایـن صـورت، ایـران 60 روز دیگـر وارد مرحلـه ی 

سـوم کاهـش تعهـدات خـود خواهد شـد.
بـر بنیـاد گـزارش خبرگـزاری آلمان، آقـای ظریف 
در نامـه ی خـود از عـدم پای بندی ایران به شـرایط 
تعیین شـده  در برجـام مبنـی بـر غنی سـازی 3/6۷ 

درصـدی یورانیـوم خبر داده اسـت.
روز یک شـنبه )16 سـرطان(، مقام هـای ایرانـی بـا 

امریـکا مهار کـرد و آنان از ادامه ی بـازی بازماندند.
یکـی از تیم های سـخت کوش، ملی پوشـان اسـپانیا 
بسـیار  نهایـی  یک هشـتم  مرحلـه ی  در  کـه  بـود 
پرشـور بـا ملی پوشـان امریـکا بـازی کردنـد؛ امـا 
در نتیجـه تسـلیم دو ضربـه ی پنالتی مـگان رپینو 

. شد
بـر اسـاس آمـاری که از سـوی سـازمان فیفـا ارایه 

شـده اسـت در حـدود 13 میلیـون و 360 هزار زن 
و دختـر در سراسـر دنیا فوتبال بـازی می کنند و از 
میـان آنـان نُـه و نیم میلیـون بازیکن فقـط متعلق 

بـه امریکا می باشـد.
جهـان  سراسـر  از  تیـم   2۴ مسـابقات  ایـن  در 
ملی پوشـان  نهایـت  در  و  بودنـد  کـرده  اشـتراک 

آوردنـد. دسـت  بـه  را  قهرمانـی  جـام  امریـکا 

برگـزاری یک نشسـت خبری، پـس از آن که مهلت 
اروپایـی  کشـورهای  بـه  کشـور  ایـن  روزه ی   60
گذشـته بـود، از تصمیمـات جدید دربـاره ی کاهش 

تعهـدات برجـام خود خبـر داد.
مقام هـای ایرانـی، تاکیـد کردنـد که ایـران دیگر به 
محدودیت هـای اعمال شـده در برجـام برای سـطح  
غنی سـازی  و  بـود  نخواهـد  پای بنـد  غنی سـازی 

باالتـر از 3/6۷ درصـد را آغـاز خواهـد کرد.
مدیـرکل آژانـس بین المللـی انرژی اتمی، با انتشـار 
نامـه ی آقـای ظریـف  از دریافـت  گزارشـی، پـس 
 3/6۷ از  فراتـر  غنی سـازی  موگرینـی،  خانـم  بـه 
درصـدی را در ایـران تاییـد کـرد. تنش هـا میـان 
ایـاالت متحـده ی امریـکا و ایـران، زمانی آغاز شـد 
کـه امریـکا از توافق برنامه ی هسـته ای )موسـوم به 
برجـام( خارج شـد و ایران در اقدامـی تالفی جویانه 
تاکنـون در دو مرحلـه  از تعهـدات برجامـی خـود 
کاسـته اسـت. ایـن کاهش هـا شـامل نقـض سـقف 
میـزان ذخایـر یورانیـوم غنی شـده، آب سـنگین و 
نیـز درصـد غنی سـازی فراتـر از مـرز تعیین شـده 

در برجـام اسـت.

سـخنگوی ارگ ریاسـت جمهـوری، نتایـج بـه دسـت 
آمـده از گفت وگوهـای بین االفغانـی در قطـر را مثبـت 
خوانـده و ابـراز امیـدواری می کنـد کـه تا دو مـاه دیگر، 
و  افغانسـتان  دولـت  میـان  مسـتقیم  گفت وگوهـای 

طالبـان آغـاز شـود.
صدیـق صدیقـی، روز سه شـنبه )1۸سـرطان(، در یـک 
نشسـت خبـری گفت که حکومت افغانسـتان نسـبت به 

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ملکـی،  هوانـوردی  اداره ی 
بـا مسـدود مانـدن حریـم هوایـی پاکسـتان بـه روی 
هواپیماهـای افغانسـتان، این کشـور دو مسـیر جدید 

را بـرای پروازهـای عبـوری ایجـاد کـرده اسـت.
کـه  اسـت  گفتـه  خبرنامـه ای  نشـر  بـا  نهـاد،  ایـن 
افغانسـتان بـا تاجیکسـتان بـه توافـق رسـیده اند که 
پروازهـای عبـوری از فضای دو کشـور گذشـته و بعد 

وارد چیـن و آسـیای شـرقی شـود.
در خبرنامـه آمـده اسـت که این مسـیر روز دوشـنبه 
)16سـرطان( بـا صـدور یاداشـت رسـمی گشـایش 
یافـت و رسـما به مسـیرهای پـروازی منطقـه افزوده 

. شد
اداره ی هوانـوردی ملکی، گفته اسـت که با گشـایش 

گفت وگوهـای بین االفغانـی در قطـر و قطعنامـه ای کـه 
در پایـان آن منتشـر شـده، خوش بین اسـت.

حرکـت  در  مثبـت  جهـت  در  »گفت وگوهـا  افـزود:  او 
اسـت و در نتیجـه ی تالش هـای حکومـت و جامعـه ی 
جهانـی بـه دسـت آمـده اسـت. امیدواریـم که تـا اوایل 
مـاه سـپتامبر، طرفیـن روی یـک توافق نامـه ی ابتدایـی 
بـه توافـق برسـند، جنـگ خاتمـه یابـد و طالبـان وارد 
از سـپتامبر؛ یعنـی گفت وگوهـای  بعـد  مرحلـه ی دوم 

مسـتقیم آن هـا بـا حکومـت افغانسـتان، بشـوند.«
قطـر،  نشسـت  در  کـه  کـرد  عـالوه  صدیقـی،  آقـای 
مسـایل عمـده و اساسـی در مـورد ختم جنـگ، کاهش 
مطـرح  غیرنظامیـان  تلفـات  از  جلوگیـری  و  خشـونت 
شـده و امیدواری هـا را نسـبت بـه رونـد صلـح بیشـتر 
کـرده اسـت. او گفـت کـه آتش بـس، یکـی از اساسـات 
پروسـه ی صلـح اسـت و حکومـت افغانسـتان امیـدوار 
اسـت کـه یکجـا بـا متحدیـن خـود بـه نتیجـه ای کـه 

منجـر بـه آتش بـس شـود، برسـد.
آقـای صدیقی خاطرنشـان کـرد که حکومت افغانسـتان 
از جزئیـات تمـام مراحـل پروسـه ی صلـح آگاه اسـت 
و مـواردی کـه در جریـان نشسـت قطـر مطـرح شـده، 

ایـن دو مسـیر هوایـی، فاصلـه ی پروازها میان شـرق 
مـی رود  انتظـار  و  می شـود  کوتـاه  آسـیا  غـرب  و 
شـرکت های هواپیمایـی فـالی دبـی، قطـر ایرویس و 

سـایر شـرکت ها از ایـن مسـیر اسـتفاده کننـد.
ایـن  ایـن نهـاد، عـالوه کـرده اسـت کـه گشـایش 
و  هواپیمایـی  شـرکت های  اسـتقبال  بـا  مسـیرها، 
)آیاتـا(  هوایـی  شـرکت های  بین المللـی  انجمـن 

اسـت. شـده  مواجـه 
اوایـل مـاه حـوت سـال گذشـته، جنگنده هـای  در 
حملـه  پاکسـتان  خـاک  از  بخش هایـی  بـر  هنـدی 
جنگنده هـای  از  شـماری  آن،  از  پـس  کردنـد. 
پاکسـتانی نیـز وارد نوشـهره جمـو و کمشـیر هنـد 
حریـم  پاکسـتان  موضـوع،  ایـن  از  پـس  شـدند. 

زمینـه ی  و  کنـد  کمـک  پروسـه  ایـن  بـه  می توانـد 
کنـد. فراهـم  را  بعـدی  گفت وگوهـای 

سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، همچنان ابـراز امیدواری 
کـرد که چهره های سیاسـی افغانسـتان، منافـع بزرگ و 
ملـی ایـن کشـور را در نظـر بگیرنـد و در نشسـت هایی 
کـه بـه منظـور رونـد صلـح برگـزار می شـود، از یـک 

افغانسـتان نویـن و بـا ارزش حـرف بزننـد.
تقویـم  کـه  کـرد  تاکیـد  همچنـان  صدیقـی  آقـای 
ریاسـت  انتخابـات  و  اسـت  واضـح  و  آمـاده  انتخاباتـی 
جمهـوری، تحـت هـر شـرایطی برگـزار خواهـد شـد.

روز  دو  از  پـس  سـرانجام  قطـر،  بین االفغانـی  نشسـت 
بـا  )1۷سـرطان(  دوشنبه شـب  نظـر،  تبـادل  و  بحـث 
صـدور یـک قطع نامـه ی هشـت مـاده ای پایـان یافـت. 
در ایـن قطع نامـه، دو طـرف روی کاهـش خشـونت ها 
رسـیده اند.  توافـق  بـه  غیرنظامیـان  تلفـات  کاهـش  و 
در  زنـان  حضـور  بـر  قطع نامـه،  ایـن  در  همچنـان 
تعلیمـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  فعالیت هـای سیاسـی، 
و فرهنگـی تاکیـد شـده و همچنـان فیصلـه شـده کـه 
بایـد بـه حقوق اساسـی اقلیت هـای مذهبی نیـز احترام 

گذاشـته شـود.

هوایـی اش را بـه روی تمـام پروازهایـی کـه بـه هنـد 
کـرد. مسـدود  می رفتنـد، 

پیـش از ایـن، دولـت افغانسـتان اعـالم کـرده بـود 
تالش هـا جریـان دارد تـا حریـم هوایـی پاکسـتان، 
بـه روی هواپیماهـای افغانسـتان باز شـود؛ امـا ظاهراً 
ایـن مشـکل، بـا بن بسـت مواجه شـد؛ سـپس دولت 
راه هـای  تـا  می کنـد  تـالش  کـه  گفـت  افغانسـتان 
جدیـدی بـرای پروازهـای کابل-دهلـی ایجـاد کنـد.

همچنـان، اداره ی هوانـوردی ملکـی، پیـش از ایـن 
اعـالم کـرده بـود کـه مسـدود بـودن حریـم هوایـی 
پاکسـتان، سـبب کاهش تعـداد پروازهـای عبوری از 
افغانسـتان شـده و ایـن موضـوع، حـدود 1۵ میلیون 

دالـر بـه افغانسـتان ضـرر وارد کرده اسـت.
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رنگ ناخن روی
انگشت های قطع شده

سـیمین اهـل مـزار اسـت و فعـال در کابـل زندگـی می کنـد. او می گوید 
کـه »همـان سـال اول کـه طالبـان بـه مـزار شـریف آمـدن و شـهر بـه 
دسـت آن ها سـقوط کـرد، زندگی مردم رنگ سـیاهی را به خـود گرفت. 
بیشـتر مـردم کشـته شـدن و خیلی هـم آواره شـدن از شـهر و آن هایی 
هـم کـه ماندن بـه هـزار بدبختی خـود را زیر سـایه ی طالبان زنـده نگه 

داشتن.«
مـردم شـهر مـزار شـریف بـا آمـدن طالبـان بـه شهرشـان، دردهـا و 
رنج هـای بسـیاری را متحمـل شـدند و چندتا از همان دردها به سـیمین 
و خانـواده ی او رسـید. طالبـان خانـواده ی او را خیلـی آزار دادنـد و هـر 
روز پـدر سـیمین را بـا خـود می بردنـد؛ چـون پـدرش یـک فـرد نظامی 
در دوره ی داکتـر نجیـب بـود؛ امـا بـا سـقوط حکومـت داکتـر نجیـب و 
آمـدن طالبـان پـدر سـیمین دیگـر نظـام را رها کرد و خانه نشـین شـد؛ 
ولـی نظامـی بـودن بـرای او و خانـواده اش پیامدهای زیـادی را به همراه 

داشت.
سـیمین می گویـد: »نمی خواهـم از ایـن حـرف بزنـم که طالبـان با پدرم 
چـه کردنـد بلکـه می خواهـم برای تـان قصه کنم کـه طالبان سـنگ دل 
بـا خـودم چـه کردنـد و ادامـه می دهـد: »طالبان که بـه مزار آمـده بود، 
مـن تـازه جـوان شـده بـودم و بـا هـزار شـوق و ذوق خـودم را آرایـش 
می کـردم و دوسـت داشـتم کـه هـر روز زیباتـر بـه نظـر برسـم. مـن 
دختـری زیبـا بـودم و در آن روزهـای جوانـی بیـش از هر چیـزی که در 
نـوع آرایـش زنانـه بـود، مرا رنـگ ناخـن زدن، بسـیار خوشـم می آمد.«

سـیمین در حرف هایـش کـه حـاال با بغـض همراه شـده بود، از دوسـت 
نداشـتن چـادری می گفـت و چـون حـاال جوان تـر شـده بـود، مـادرش 
مجبـور می کـرد او را کـه بیـرون بـرود پشـت کـدام سـودا همیشـه بـا 
چـادری بـرود بیـرون و سـودا بخـرد. سـیمین بـا گوشـه ی دامنـش آن 
چنـد دانـه اشـک را کـه گوشـه چشـمش جمـع شـده پـاک می کنـد و 
صدایـش را صـاف کـرده ادامـه می دهـد کـه مـن از طالبان نفـرت دارم، 
آن هـا کاری بـا مـن کردند کـه همه جوانـی ام را نابـود سـاختن و بعد از 
آن هـر شـب طالبـان را در خـواب می بینـم. آن قیافه هـای سـنگ دل و 
خشم گین شـان کـه هیـچ بـه قیافـه ی آدم نمی خوردنـد تـا مدت هـا هر 

شـب مثـل یـک کابـوس در خواب هایـم می آمدنـد. 
خـواب سـیمین هـر شـب با ایـن تصویـر بـه کابـوس مبدل می شـد که 
چهـار نفـر طالب او را در حالی که چادری سـفید پوشـیده اسـت، احاطه 
کرده انـد و دور او را گرفته انـد و نمی گذارنـد بـه هیـچ سـمتی بـرود. 
سـیمین جیـغ می زنـد و آن چهـار مـرد فقـط می خندنـد. صـدای جیغ 
سـیمین در میـان خنده هـای آن مـردان طالـب گـم می شـود و بعـد 
آن چهـار مـرد او را محکـم می گیرنـد و او بـا جیغ هـای بلنـد بیهـوش 
بیـدار می شـود کنـار رودخانـه ای اسـت و چـادری  و وقتـی  می شـود 

سـفیدش رنـگ سـرخ گرفتـه و آب رودخانـه هم سـرخ شـده اسـت.
اما این کابوس از دل این روایت می آید:

آن روز حادثـه، مـادر سـیمین، او را صـدا زد و به او مقـداری پول داد که 
بـرود از قصـاب کمـی گوشـت بگیرد تا بـرای مهمانـان نان چاشـت تیار 
کنـد. سـیمین بـا ناخن هـای رنـگ ناخـن شـده که حـاال پشـت چادری 
داشـت پنهـان می کـرد، پیسـه ی گوشـت را  روی میـز قصـاب انداخـت 
و از دکان قصابـی بیـرون زد تـا زودتـر بـه خانـه برسـد. بـه خانه ی شـان 
نرسـیده بـود کـه دسـتور ایسـت چنـد مرد طالبـان کـه مامـوران امر به 

معـروف و نهـی از منکـر بودنـد او را مجبـور به ایسـتادن کردند. 
آن مـردان از سـیمین پرسـیدند کـه گوشـت را از کجـا و چقـدر خریده 
اسـت؟ سـیمین کـه تـرس از طالبـان زبانـش را بـه لکنـت انداختـه بود 
و کنـده کنـده پاسـخ آن مامـوران را داد. مامـوران بـه او گفتنـد کـه راه 
بیفـت برویـم آن قصابـی تـا مرد قصـاب را جـزا بدهیم که به تو گوشـت 

کم داده اسـت. 
ناگهـان آن مـردان  بـه دکان قصـاب رسـیدند.  آن مـردان و سـیمین 
سـیمین را بـه داخـل دکان قصاب تیله کردن و سـیمین داخل پسـتوی 
دکان کـف زمیـن افتـاده بـود. مامـوران امـر بـه معـروف با صـدای بلند 
می خندیدنـد و سـیمین را بلندکردنـد و بـه زور دسـت راسـتش را که با 
رنـگ ناخن هـای قشـنگ می درخشـید بـر روی تکـه چوبـی کـه قصاب 
بـرای توتـه کـردن گوشـت هایش اسـتفاده می کـرد، گذاشـتند و بـا باال 
رفتـن سـاتور مـرد قصـاب که حـاال در دسـت یکـی از آن مـردان طالب 
بـود، سـیمین چشـمانش را بسـت و بعـد از دو روز کـه تـازه در خانـه به 

هـوش آمـده بـود، فهمیـد کـه دیگـر ناخنی بـرای رنـگ کردن نـدارد.

ــه  ــود ک ــگ ب ــرم کالن نن ــل خس ــرای فامی »ب
بگویــن زن زلمــی را دیگــه کــس گرفــت.« 

ــی  ــه آرام ــرش را ب ــی س ــکوت کوتاه ــد از س بع
تــکان می دهــد و بــا لحــن حــق به جانبــی 
ــی  ــگ زلم ــام و نن ــه ن ــه ب ــد: »م ــه می ده ادام
بنــد بــودم. شــویم بــود... کــد دشــمن و ســیالش 

ــه.« ــدن دیگ ــم. نمان ــه نمی رفت ک
دوختــه  روبــه رو  دیــوار  بــه  را  چشــم هایش 
اســت. می دانــم کــه نبایــد ســوال دیگــری 
بپرســم. پیش تــر از زندگــی اش برایــم گفتــه 
بــود. از جوانــی اش. از دلــی کــه در گــرو »غریــب 
بچــه ای« بــه نــام احمــد داشــت. از عشــق پرشــور 
ــه  ــان. ب ــه ی  ش ــداران قری ــردی از نام ــی، م زلم
ــود. از  ــده ب ــم ش ــاری خت ــه ازدواج اجب ــه ب او ک
ــادر  ــکم م ــه ماهگی، در ش ــه در س ــرش ک دخت
یتیــم شــده بــود. از خــودش؛ لیالیــی کــه 
یک شــبه از عــروس نازپــرورده ی زلمــی، تبدیــل 
بــه میــراث به جامانــده از او بــرای بــرادرش شــد.

لیــال یکــی از هــزاران زن افغانســتانی اســت کــه 
ــوهر  ــرادر ش ــه ب ــان، ب ــرگ همسران ش ــد از م بع
روایتــی  شده اند/می شــوند.  داده  میــراث  بــه 
ــه در آن،  ــده ک ــه  ش ــنتی پذیرفت ــز و س غم انگی
ــول  ــم پ ــا ه ــن و ی ــه  ای زمی ــه ی تک ــه مثاب زن ب
نقــدی به جامانــده از متوفــا بــه میــراث داده 

می شــود.
از  بعــد  از روزی می گویــد کــه  بــا جزئیــات 
ــی در  ــدن زلم ــته  ش ــاه از کش ــه م ــت س گذش
ــدری اش  ــه ی پ ــه خان ــار، ب ــک انفج ــه ی ی نتیج
ــیده،  ــب نرس ــه ش ــه ب ــود. روزی ک ــته ب برگش
مــردان مســلح خانــواده ی زلمــی را، بــه خانــه ی 
پــدری لیــال کشــاند و در نتیجــه ی آن، لیــال بــه 
ــی،  ــر زلم ــرادر بزرگ ت ــد. ب ــم درآم ــکاح حکی ن
ــد  ــد. او می گوی ــه فرزن ــدر س ــورا و پ همســر صف
قبــل از تولــد فرزنــدش نــکاح را جــاری کردنــد. 
چــرا کــه می ترســیدند بعــد از تولــد فرزنــد، لیــال 
فــرار کنــد و یــا هــم جنجــال اضافــه خلــق کنــد. 
ــد  ــد و معتق ــی می دان ــرد خوب ــم  را م ــال حکی لی
اســت حکیــم نیــز ماننــد او مجبــور بــه پذیــرش 
ــم   ــد؛ از حکی ــود. او می گوی ــده ب ــن ازدواج ش ای
ــده اســت و  ــری ندی ــز دیگ ــرام چی ــز احت ــه ج ب
ــم را  ــم، همســر حکی ــر خــودش و حکی ــالوه ب ع

ــد. ــنت می دان ــن س ــر ای ــی دیگ ــز قربان نی

بــرادرش شــد. مصطفــا یــک ســال بعــد از ازدواج 
ــط  ــود. فق ــده ب ــا آم ــه دنی ــا ب ــرادرش و گل نس ب
چنــد ماهــی بــا فرزنــد بزرگ تــر بــرادر و همســر 
فعلــی اش اختــالف ســنی دارد. گل نســا روزهــای 
بــارداری خشــویش را بــه خاطــر دارد و می گویــد 
مصطفــا در یــک روز بارانــی از روزهــای اول بهــار 
ــا  ــد: »مصطف ــت. او می گوی ــده اس ــا آم ــه دنی ب

ــه کالن شــده.« ــش م پی
حتــا در ایــن نــوع ازدواج هــا هــم جامعــه، دســت 
بازتــر گذاشــته اســت و بســیارند  مــردان را 
مــردان جوانــی کــه بعــد از گذشــت چنــد ســال 
ــه عنــوان همســر،  ــرادر ب ــا همســر ب از زندگــی ب
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــه ازدواج مجــدد می زنن دســت ب
ــظ  ــر حف ــه خاط ــوم، ب ــم و رس ــه رس ــرام ب احت
نامــوس برادرشــان، بــا زنــی جــوان و بــه دل خــواه 

خودشــان ازدواج می کننــد.
ــواده ی  ــوت شــوهر، خان ــا بعــد از ف بعــض وقت ه
پــدری زن نیــز از پذیــرش زن ســر بــاز می زننــد. 
ــده  ــه ی پــدری هــم ران ــی کــه خــود را از خان زن
ــه  ــن دادن ب ــر و ت ــه ی خس ــد، خان ــده می دان ش
آداب و رســوم را بهتریــن و تنهــا راه ممکــن بــرای 

ــدارد. ــود می پن خ

لیــال کــه تمــام کودکــی، نوجوانــی و جوانــی اش 
را در یکــی از روســتاهای والیــت بغــالن گذرانــده 
اســت می گویــد آن زمــان گمــان می کــرده 
اســت کــه ایــن سرنوشــت، قســمت محتــوم 
ــان و  ــتای آن ــه در روس ــرا ک ــت؛ چ ــی اوس زندگ
ــه  ــد روســتای اطــراف محــل زندگی شــان، ب چن
میــراث دادن زنــان، ســنتی پذیرفتــه شــده و جــا 
ــی  ــا آن، مخالفت ــی ب ــت و کس ــوده اس ــاده ب افت

نمی کــرده اســت.
ــراث  ــه می ــه در ب ــد ک ــش می آی ــز پی ــی نی گاه
ــع  ــم واق ــورد ظل ــا جنــس زن م ــان، تنه دادن زن
ــطه ی  ــه واس ــه ب ــی ک ــتند مردان ــود؛ هس نمی ش
بــا  نســبتا مشــابه  در وضعیــت  ایــن رســم 
زنــان قــرار می گیرنــد و از طــرف خانواده هــا، 
ــه پذیــرش آن چــه پیــش آمــده اســت  مجبــور ب
ــواده و  ــق خان ــه عاش ــی ک ــه مردان ــوند. چ می ش
همســر خــود اســتند و چــه مردانــی کــه مجبــور 
ازدواج  بــه  تــن  آغــاز جوانــی،  در  می شــوند 
اجبــاری بــا زنــی مســن تر از خــود بدهنــد. 
مصطفــا تنهــا 19 ســال داشــت کــه خانــواده اش 
عــزادار مــرگ بــرادر بزرگ تــرش شــدند و بنــا بــه 
رســوم و ســنت ها، او مجبــور بــه ازدواج با همســر 

در بســیاری از قریه هــا و یــا در میــان بعــض 
ــرادر شــوهر ســر  ــا ب ــی کــه از ازدواج ب ــوام، زن اق
ــه ی اول  ــا در مرحل ــد و مخالفــت کنــد ی ــاز بزن ب
ــد، حتــا  ــده هــم بمان ــا زن ــه قتــل می رســد و ی ب
ــری از آن  ــخص دیگ ــال ها ش ــت س ــد از گذش بع
قــوم و یــا قریــه، بنــا بــر ملحوظــات بیــن قومــی 
ــش  ــا پی ــا آن زن پ ــرای ازدواج ب ــه ای، ب ــا قری ی

ــد گذاشــت. نخواه
ــر  ــر اث ــوهرش را ب ــل ش ــال قب ــت س ــا بیس مین
آن  اســت.  داده  دســت  از  العــالج  بیمــاری 
ــن  ــود و بزرگ تری ــد ب ــه فرزن ــادر س ــان او م زم
ــا  ــت. اصراره ــال داش ــج س ــا پن ــدش تنه فرزن
بــرای  خانــواده ی همســرش  پافشــاری های  و 
ــه عنــوان  ــرادران همســرش ب پذیــرش یکــی از ب
ــرای  همســر و ردکردن هــای مــداوم مینــا، او را ب
ــا  ــرده اســت. مین ــه رو ک ــرگ روب ــا م ــار ب ــه ب س
ــرگ   ــد از م ــال بع ــج س ــر پن ــار آخ ــد ب می گوی
شــوهرش بــوده اســت کــه ایــور کالنــش میلــه ی 
ــه و  ــانی اش گرفت ــه روی پیش ــینکوف را روب کالش
او را تهدیــد بــه مــرگ کــرده اســت. او می گویــد 
وحشــت زده ی  چشــمان  مقابــل  در  بارهــا 
خانــواده ی  لت وکــوب  مــورد  فرزندانــش 
ــرش  ــه پذی ــا راضــی ب ــه ت ــرار گرفت همســرش ق
ــه  ــن ب ــی ت ــا ول ــود. مین ــش ش ــی از ایورهای یک
ــت  ــد از گذش ــاال، بع ــت. ح ــداده اس ــن کار ن ای
بیســت ســال هنــوز هــم خانــواده ی همســرش بــا 
ــد. او و هــر ســه فرزنــدش رابطــه ی خوبــی ندارن
در ایــن میــان، بســیاری از زنــان علــت تــن دادن 
بــه ایــن مســاله را عــدم اســتقالل مالــی عنــوان 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی  اس ــن در حال ــد و ای می کنن
میــان حتــا زنانــی  کــه از عهــده ی پرداخــت 
مخــارج خویــش بــه وســیله ی خیاطــی، گل دوزی 
ــز  ــد نی ــر بر می آین ــی دیگ ــای خانگ ــا کاره و ی
دیــده می شــوند. عــده ای نیــز از علت هــای اصلــی 
ــوع از ازدواج را عــالوه  ــه ایــن ن ــان  ب تــن دادن زن
ــی،  ــر قــدرت رســم و رســوم در جامعــه ی افغان ب
شــیوه ی تربیتــی خانواده هــا در جامعــه ی ســنتی 
ــد. شــیوه ای کــه  و مردســاالر افغانســتان می دانن
از کودکــی دخترانــی وابســته بــه مــردان پــرورش 
می دهــد و از ابتــدای کودکــی جنــس دوم بــودن 
ــد  ــد. هرچن ــردان را می پذیرن ــری م ــود و برت خ
عــدم اســتقالل مالــی و قیــودات خانوادگــی کــه 
ــان را از تحصیــل و یــا کار منــع می کنــد نیــز  زن
ــه  از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در ایــن مســاله ب

شــمار مــی رود.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴۵00 افغانی
یک سال: ۸000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵00 افغانی
یک سال: ۴۵00 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 3۵0 $

زنان بیـوه؛
میراثی برای خانواده ی شوهر  طاهره هدایتی

تصویر از وبسایت getty image گرفته شده و متعلق به شخصیت های ذکر شده در گزارش نیست.

 لیدا معصومی 


