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بیش از 60 دانش آموز دختر 
در والیت دایکندی

مسموم شدند

ــد  ــدی، می گوین ــت دایکن ــارف والی ــؤوالن مع مس
ــن  ــر در ای ــوز دخت ــش آم ــش از 60 دان ــه بی ک
ــی مســموم شــده اند. ــل نامعلوم ــه دالی ــت، ب والی
والیــت  معــارف  رییــس  ســیرت،  رحمــت اهلل 
ــد  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــدی، ب دایکن
کــه صبح روز دوشــنبه )2۴ســرطان(، بیــش از ۴0 
ــات  ــت در مربوط ــوان دش ــب نس ــوز مکت دانش آم
شــهر نیلــی، مســموم شــده و بــه شــفاخانه انتقــال 

یافته انــد.
ــن موضــوع، ۱۷  ــا ای ــان ب ــه همزم ــد ک او می افزای
تــن از دانش آمــوزان مکتــب کالــوی ولســوالی 
خدیــر نیــز مســموم شــده و بــه شــفاخانه منتقــل 

شــده اند.
از  »گزارشــی  کــرد:  عــاوه  ســیرت  آقــای 
مکتــب  دانش آمــوزان  از  شــماری  مســمومیت 
ــق  ــار دقی ــا آم ــیده؛ ام ــا رس ــه م ــم ب ــاط ه رب
حــاال  تــا  شــده اند  مســموم  کــه  دخترانــی 

اســت.«  نشــده  مشــخص 
رییــس معــارف والیــت دایکنــدی، می گویــد کــه 
ــده  ــف ش ــار ضع ــوزان، دچ ــن دانش آم ــر ای اکث
ــخص  ــی آن مش ــل اصل ــون دلی ــا تاکن ــد؛ ام بودن

نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز قبــل، بیــش 
در  دخترانــه  مکتــب  یــک  دانش آمــوز   80 از 
ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان نیــز بــه دالیــل 

ــد. ــده بودن ــموم ش ــی مس نامعلوم

صبح کابل

عبداهلل عبداهلل:

تکرار فاجعه ی انتخابات 2014 
غیر قابل تحمل است

رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی، 
بـا بیـان ایـن کـه نبایـد بـا سرنوشـت 
تأکیـد  شـود،  معاملـه  مـردم  آرای 
می کنـد کـه تکـرار فاجعـه ی انتخابات 
ریاسـت جمهـوری سـال 20۱۴، دیگـر 
قابـل تحمـل  افغانسـتان  مـردم  بـرای 

نیسـت.
دوشـنبه  روز  عبـداهلل،  عبـداهلل 
)2۴سـرطان(، در برنامـه ی آگاهی دهی 
عامـه در خصـوص افزایـش مشـارکت 
»قضـاوت  گفـت:  انتخابـات،  در  زنـان 
ایـن را کـه چـه کسـی قربانـی بـرای 
داد،  سـال 20۱۴  فاجعه بـار  انتخابـات 
یـک  اگـر  امـا  کـرد؛  خواهنـد  مـردم 
بـار دیگـر ایـن فاجعـه ی انتخاباتـی در 
انتخابـات آینـده تکرار شـود، پذیرفتنی 

بـود.« نخواهـد 
او افـزود کـه خیـر، صـاح و سـامت 
انتخابـات  برگـزاری  بـه  افغانسـتان 
ریاسـت جمهوری بسـتگی دارد و حتـا 
آنانـی  که بـه انتخابات باورمند نیسـتند 
راه  انتخابـات  پذیرفتـن  جـز  بـه  نیـز 

ندارنـد. دیگـری 
رییـس اجرایـی همچنـان تاکیـد کـرد 
کـه هیچ مقام دولتی به شـمول سـران 
انتخابـات  نبایـد در  امنیتـی  نهادهـای 
ریاسـت جمهـوری دخالت کننـد و این 
رونـد را به بحـران ببرند. آقـای عبداهلل، 
انتخاباتـی  خطـاب بـه کمیسـیون های 
انتخابـات آزاد و  گفـت: »بـا برگـزاری 
عادالنـه و بـدون اعمـال نفـوذ، اعتمـاد 
مـردم را بـه ایـن رونـد تقویـت و احیـا 
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2»روضه« نمی خوانم؛ »روایت« می کنم!

نظام تحصیالت عالی؛ نیازمند تغییرات همه جانبه است

کالف سردرگم اعتراض نامزدان 
انتخابات پارلمانی 

چالش اقتصادی هزاره ها...صفحه 3
انسـان بـه تناسـب پیچیدگـی وجـودی اش، خواسـت ها و نیازهـای فـراوان دارد. ایـن 
خواسـت ها دارای رده بنـدی اسـت. برخـی خیلـی ضـرور و بـرای انسـان حیاتی اسـت و 
برخـی در رده هـای بعـدی قـرار می گیـرد. تردیـدی نیسـت که در میـان امـور حیاتی و 

درجه اولـی کـه حیـات آدمـی بـه آن... 4

روحانی: اگر امریکا تحریم ها را...
حسـن روحانـی، رییـس جمهـور ایران، در سـخنان اخیـرش گفته اسـت که اگـر امریکا 
تحریم هـا را بـردارد، ایـران حاضـر اسـت در هـر جایـی بـا امریـکا مذاکـره کنـد. آقـای 
روحانـی در منازعـه بـر سـر برنامـه ی اتمـی بـه مذاکـرات فـوری مشـروط بـا ایـاالت 

متحـده ی امریـکا ابـراز آمادگـی کـرده و گفتـه اسـت کـه مـا همـواره به... 7

ــب و جــذب »دانشــجویان  ــرای جلوگیــری از تقل ــه داد و روز گذشــته اعــام کــرد کــه ب وزارت تحصیــات چنــد روز پیــش پنــج دانشــگاه دولتــی و خصوصــی را اعتبارنام
ــود. ــه می ش ــن وزارت گرفت ــات و ای ــی امتحان ــه ی مل ــا توســط کمیت ــن نهاده ــور ای ــون کانک ــن آزم ــس از ای ــی« در دانشــگاه های خصوصــی، پ خیال

 عبدالتــواب بــاال کــرزی، معیــن علمــی وزارت تحصیــات عالــی کــه عنــوان سرپرســتی ایــن وزارت را نیــز دارد، می گویــد بــرای اولین بــار اســت کــه وزارت تحصیــات عالــی 
بــه پنــج دانشــگاه اعتبارنامــه ی ملــی می دهــد. ارتقــای کیفیــت تحصیــات عالــی از ســال ۱390 شــامل برنامه هــای ایــن وزارت شــده اســت.

ــد کــه  ــان ده هــا دانشــگاه دولتــی و خصوصی ان ــب از می ــکا، کاردان و کات ــان ـ امری ــل، دانشــگاه کندهــار، دانشــگاه های غیردولتــی افغ ــی ســینای کاب دانشــگاه طبــی ابوعل
ــد. ــی گرفته ان ــه ی  مل اعتبارنام

ــودن کارکــرد و رعایــت نشــدن معیارهــا در تمامــی دانشــگاه های  ــا پاییــن ب ــادی تاســیس شــده اســت؛ ام در هجــده ســال گذشــته، دانشــگاه های دولتــی و خصوصــی زی
ــی... ــات عال ــی و خصوصــی از نارســایی های عمــده ی نظــام تحصی دولت

مذاکرات صلح
و ریشه ی روان شناختی قصاوت جنگجویان طالب

در آخریـن واکنش هـا، نماینـده ی طالبـان در قطـر در یـک مصاحبـه بـار 
دیگـر بـه امـر کشـتن بـه حیـث یـک سیاسـت راهبـردی طالبـان اشـاره 
کـرد. در هفته هـای اخیـر افغانسـتان متأثـر از فعالیـت تهاجمـی طالبـان 
تلخ تریـن روزهایـش را گذرانده اسـت. تعـداد زیادی از اطفـال طی حمات 
جداگانـه ی طالبـان جان شـان را از دسـت دادنـد. تأکیـد طالبان بـر راهبرد 
خشـونت و اهداف شـان در اجـرای ایـن راهبـرد دو بحـث بسـیار جـدی را 
مطـرح می کنـد. اول ایـن  کـه راهبرد خشـونت بـرای طالبان ابزار رسـیدن 
بـه قـدرت در افغانسـتان و اسـتفاده از زمینه هـای سیاسـی بـرای پیگیـری 

می تـوان  حتـا  رویکـردی  چنیـن  در  بلکـه  نیسـت؛  سیاست های شـان 
خشـونت را بـه حیـث هـدف تلقـی کـرد. خشـونت بـه حیـث ابـزار، ربـط 
کاربـردی بـه مسـأله ی سیاسـت دارد و خشـونت بـه حیث هـدف، رابطه ی 
عمیـق بـا وضعیت روانـی و خوی افراد پیـرو و طرفدار خشـونت دارد. وقتی 
خشـونت به عنوان ابزار سیاسـی اسـتفاده می شـود، با حاصل شـدن هدف، 
خشـونت کنـار مـی رود و جایـش را بـه رفتارهـای سیاسـی می دهـد؛ یعنی 
خشـونت بالنفـس چیـزی نیسـت کـه روی آن تاکیـد صورت گیـرد؛ با حل 

مشـکل سیاسـی کـه خشـونت را به...
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صفحه 5

گلنار؛ زنی که سی سال است تاوان 
سگ پدرش را پس می دهد
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

صبغـه ی  مـن  روایـت  کـه  گفـت  بـودا  اسـد 
»روضه خوانـی« دارد و عنـوان »اشـکی بر گونه ی 
سـخن« نوعی »مخته سـرایی« و »ماتم فروشـی« 
اسـت. ایـن تعبیـر او نیـز بن مایـه ای شـد بـرای 
بازشـدن لب هایـی زیـاد بـرای گفتـن حرف هایی 
از همین دسـت؛ امـا ببینیم که کـدام »روضه« و 
کـدام »مختـه« و کـدام »ماتم« و کدام »اشـک« 

و بـرای چه؟
قبـًا گفتـه ام که قیام تبسـم و جنبش روشـنایی 
جامعـه  در  رویدادهایـی  از  مـورد  تازه تریـن  را 
می دانـم کـه هـم در سـطح و هـم در عمـق خود 
بـا زخـم و خـون عجین بـود؛ رویـداد اول با زخم 
و خـون هفـت گـروگان بی پناه که سـه تن شـان 
دختـر  هـم  تـن  سـه  ایـن  از  یکـی  و  بـود  زن 
نه سـاله ای که اسـمش »شـکریه« بود و تاریخش 
بـه نـام »تبسـِم خونیـن« او ثبـت شـد. این یک 
تراژیـدی بـود؛ درد جان سـوزی کـه زخم افشـار 
و 23 سـنبله و غـرب کابـل و مـزار و یکاولنـگ و 
شـمالی و کندی پشـت و قزل آبـاد را بـر مـن و 
نسـل مـن تـازه کـرد و من روایـت ایـن تراژیدی 
نـام گذاشـتم؛  بـر گونـه ی سـخن«  را »اشـکی 
چـون چیـزی غیـر از اشـک و درد نمی توانسـت 

سـنگینی وزن آن را تمثیـل کنـد. 
حرکتـی  بـود؛  روشـنایی  جنبـش  دوم  رویـداد 
باالخـره  کـه  انسـان  میلیون هـا  اشـتراک  بـا 
در  روشـنایی،  میـدان  در  روز  یـک  نیمـه ی  در 
دهمزنـگ، بـا انفجـار و دود و بـاروت و نفرت، به 
هـوا رفـت. سـنگینی ایـن لحظـه بـر دوش مـن، 
بـاز هـم سـنگینی یـک تاریـخ بـود که تـا آن جا، 
در آن نقطـه در دهمزنـگ، کـش خـورده بـود. 
در شـام گاه آن روز، مـن بـه خـود می پیچیـدم. 
مـن تـن زخم خـورده ی صدهـا پـاره ی تاریـخ و 
خاطـره ام را بـا خود حمـل می کـردم. روایت این 
تراژیـدی نیـز بـا هیـچ چیزی غیـر از »اشـکی بر 
گونـه ی سـخن« قابل بیان نیسـت. حـد اقل من 
نمی توانـم در الی ایـن زخـم و خـون، چیزی جز 
اشـک و ماتـم و درد جانـکاه یـک نسـل را سـراغ 

. کنم
***

مـن یـک معلمـم. کارم در »اشـکی بـر گونـه ی 
سـخن« روایـت یـک فاجعـه اسـت؛ روایـت یک 
زندگـی کـه بـا فاجعه رنـگ گرفتـه اسـت. رنگ 
فاجعـه در زندگـی فـردی من تاریخی بـه درازای 
چهـار دهـه دارد. اکنـون این فاجعه را برای اسـد 
روایـت می کنـم تـا زردادی و میرزایی و احسـانی 

بشـنوند و از آن آگاه شـوند.
در  اسـت.  بـوده  تلخـی  زندگـی  مـن  زندگـی 
بـا  بلنـد  از الی صخره هـای  مـن  زندگـی  ایـن 
خـورده ام  لیـز  کودکانـه  پـای  و  دسـت  چهـار 
تـا جایـی بـرای بنـد مانـدن خـود پیـدا کنـم. 
درسـت در همـان زمانـی کـه محسـن زردادی 
تعقیـب  مـرا  سـرخ  ارتـش  زرادخانه هـای  بـا 
می کـرد تـا از پـاره پاره کـردن تن و خـرد کردن 
و  هیلی کوپتـر  درون  بدمسـتی های  اسـتخوانم 
میـگ و سـوی خود را اشـباع کند. مـن آن زمان 
»ارتجـاع« و »نوکر امپریالیسـت« بودم و زردادی 
»انقابـی« و »پاسـدار انقـاب دوران سـاز ثـور.«

در ایـن زندگی من دسـت و پای بسـته ی مزاری 
را پیـش رویـم دیـده ام و بـر خـود لرزیـده ام. این 
شـهادت و لرزیـدن مـن در زمانی بوده اسـت که 
امثال ذکی میرزایی برای شـیخ محسـنی و سـایر 
دشنه به دسـتان روی سـر مـن سـینه می زدنـد و 
بـر  و  و پوسـتر می سـاختند  نقاشـی می کردنـد 
مـرگ و ماتـم مـن و مـادر و خواهـر و بـرادرم 
همیـن  روایت گـر  مـن  می فروختنـد.  طعنـه 
زندگـی ام کـه سـهمش بـرای میرزایـی طعنه ای 
بـر مـن و قربانیـان همـراه مـن بـود. مـن خـون 
روی پـرده ی چشـمم را پـاک می کـردم و او بـا 
رنـگ سـرخ بـر گونـه و ریـش محسـنی بـرس 
می کشـید؛ همچنـان کـه امـروز بـر فـراز تپـه ای 
در آدالیـد ایسـتاده اسـت و بی باکانـه بـر مـن و 
هم نسـان مجروحـم طعنـه ی خوش بختی هـای 
خـود در دامان »لیبرالیسـم« و »شـیطان بزرگ« 

را پـاش می دهـد.
مـن از زندگـی خـود و هم نسـان خـود روایـت 

تفکـر  بـه  دعوتـی  را  روایـت  چـون  می کنـم؛ 
می دانـم. مـن روایـت می کنـم؛ چـون معتقـدم 
باشـد،  روایـت  در  ریشـه هایش  کـه  تفکـری 
آدمـی را بـه خـود بـاز مـی آورد و از جلف شـدن 
بدزبـان  و  شـدن  ذلیـل  و  حقیـر  و  کوچـک  و 
شـدن و شـماتت گر شـدن و طعنـه زن شـدن و 
هتـاک شـدن بیـرون می کشـد و کمـک می کند 
تـا نفس هـای آدمـی را در وجـود و نـگاه خـود 

احتـرام کنـد.
مـن روایـت می کنـم؛ امـا می دانم کـه درک این 
دردآشـنایی  جـان  نیسـت.  آسـانی  کار  روایـت 
می خواهـد کـه آن را درک کنـد. بـه یـاد دارم 
کـه خـدا هـم در قـرآن بـا تلخی یـاد کـرده بود 
کـه »ایـن مـردم را چـه شـده اسـت کـه سـخن 
نمی فهمنـد؟!« مـن از امثـال میرزایی و محسـن 
توقـع  احسـانی  جمعه خـان  شـیخ  و  زردادی 
نـدارم کـه اهـل درک باشـند؛ امـا وقتـی لـب به 
بـاز می کننـد، حـق می دانـم  و شـماتت  طعـن 
کـه لحظـه ای آن هـا را بـه درنـگ و تأمـل دعوت 
کنـم تـا خیلـی هم بـه غفلـت گیـر نیفتنـد. اگر 
بتواننـد  محسـنی  و  ترکـی  و  امیـن  حفیـظ اهلل 
مایـه ی مباهـات و تفاخـر باشـند، روایـت کـردن 
از درد قربانیـان شـیادی های تاریـخ نیز مخاطبی 
و  میرزایـی  روی سـینه ی  کـه دسـتی  می یابـد 
از  تـا  بگـذارد  امثال شـان  و  احسـانی  و  زردادی 
آدالیـد و بیـاروس و قـم بـر زخـم تـن قربانیان 
کابـل و زابـل و افشـار و دهمزنـگ تـف نیندازند 
و جـان و خـون و حرمـت آدمـی را آن قـدر هـم 

بی پنـاه حسـاب نکننـد.
مـن روایـت می کنم و مخاطبـم در این روایت نیز 
کسـی اسـت که اهـل درک روایت باشـد. آن که 
بدمسـتی را تفکر عنوان کند و در عالم بدمسـتی 
بـر درد و رنـج انسـان نیشـخند زنـد، اهـل درک 
از  روایـت نیسـت. کسـی کـه روایـت می کنـد، 
درد و زخـم انسـان قصـه می گویـد. هـر که قصه 
می کنـد جـان آدمی را تکـه تکه بـر کلمات خود 
بـار می کنـد تـا بگویـد که چگونـه خـود در رگ 
رگ تکـه تکـه شـده ی وجـودش پیـش دیگـران 
ردیـف می شـود؛ ایـن قصـه روایـت اسـت و ایـن 
روایـت قابـل شـنیدن و اعتناکردن اسـت. من در 
»بگـذار نفـس بکشـم« از فجایع هولنـاک دوران 
حاکمیـت حـزب دموکراتیـک خلـق و آتش باری 
ارتـش سـرخ روایت کـرده ام. این روایـت بازگوی 
همـان چیـزی بـود کـه محسـن زردادی و امثال 
او بـا نیـش و زهـر دشـنه های خـود بـر مـن و 
روایـت  افشـار  از  مـن  می ریختنـد.  هم نسـانم 

کـرده ام؛ همـان کـه حاشیه نشـینان مداح شـیخ 
محسـنی آن را »جنایـت مـزاری« و »باند کثیف 
از 23 سـنبله  مـن  تعبیـر می کردنـد.  مـزاری« 
روایـت کـرده ام؛ از آنچـه که اسـمش را »نقطه ی 
انفجـار در تاریـخ« گذاشـتم و گفتـم کـه ایـن 
انفجـار، 55 روز تمـام، بـه صـورت بی وقفـه، در 
نیمـه ای از یـک شـهر دوام کرد و مسـکن صدها 
هـزار انسـان را بـه ماتم کـده تبدیـل کـرد. مـن 
روایـت کـرده ام کـه در چهـل و هشـت روز اول 
ایـن انفجـار نـه فرصـت کـردم حمـام کنـم و نه 
لباسـم را تبدیـل کنـم. حاشیه نشـینان بـی درد 
یـا دردآفرینـان حاشیه نشـین شـاید روایـت این 
سـخن را نیـز طعنـه ای بداننـد که بر هم نسـان 
خسـته و دردمنـد من بـار کنند؛ اما خوب اسـت 
نیسـت؛  روضـه  روایـت  ایـن  بیـان  کـه  بداننـد 
تراژیـدی  نیسـت؛  ماتم فروشـی  نیسـت؛  مختـه 
اسـت؛ تراژیـدی نسـل مـن. روایِت زماِن سـختی 
اسـت کـه دشـت های غـرب کابـل بـه قبرسـتان 
آدم تبدیـل شـد و آدم های بی پنـاه در حصار پتو 
و در روشـنایی اریکیـن بـه خاک سـپرده شـدند.
مـن در »روایـت یـک انتخاب« از درد سـنگین و 
جانـکاه یـک انتخاب گفتـم. از حسـرت و دریغ و 
تـاش و امیـد و نامـردی و نامردمی هایـی که نه 
از »شـیر و پلنـگ«، بلکـه از »روباه مـکار«، نه از 
»جنـگ رودرروی در میدان«، بلکه »از دوسـتان 
آب زیـر کاه«، نـه از کافـر ملحـد خدانشـناس، 
بلکـه از »زاهـد بی عقـل نـاآگاه« کشـیدیم. مـن 
این هـا را در زمانـی روایـت کـردم کـه شـاهدان 
و مخاطبـان روایتـم همـه زنـده و صاحب مسـند 
بودنـد و بـا صد چشـم و گـوش روایتـم را رصد و 

مراقبـت می کردنـد.
اسـد، می دانـد کـه مـن روضه خـوان و مخته گـر 
نیسـتم و معرفت هـم جایی بـرای روضه خوانی و 
مخته گـری نبـوده اسـت. آن که روضـه می خواند 
بـه دنبـال ثـواب اسـت یا بـه دنبـال معیشـت یا 
در پـی کسـِب ترحـم. اسـد، می دانـد کـه من در 
روایت هـای خـود بـه دنبـال هیـچ کـدام این هـا 
نبـوده ام و نیسـتم. مـن بـا روایت هـای خـود، در 
کنـکاش یـک سـوال سـنگین در جامعه بـوده ام؛ 
سـوالی از هسـتی و بقـا و بهـای انسـان. مـن از 
روایـت خـود نان نخورده ام، سـوال خلـق کرده ام؛ 
سـوالی بـر موجودیـت یـک جامعـه و نسـل های 

آن.
روضـه ی  بیـن  اسـت  فـرق  کـه  اسـد، می دانـد 
روضه خوان هـا و روایـت یک شـاهد تاریخ؛ شـاهد 
قربانـی شـدن انسـان در تاریخ. اسـد، می داند که 

مـن روایت گـر انفجـار پنـج صـد کیلـو بمـب و 
بـاروت بـر روی انسـان بـوده ام. محسـن زردادی 
ایـن بمـب را می ریخـت و بـا نیـش دنـدان خود 
تمسـخر  خـود  بی پنـاه  و  بی گنـاه  قربانـی  بـر 
و  بـود  سـرخ  اردوی  در  زمـان  آن  او  مـی زد. 
ضـد لیبرالیسـم و امپریالیسـم مبـارزه می کـرد. 
ماننـد حـاال نبـود کـه نانـش را بـا چشـم بینی و 
دریوزگی از ته کاسـه ی لیبرالیسـم و امپریالیسـم 
در بیـاروس تکـدی کنـد. اسـد می دانـد که من 
از ضجـه ی انسـان روایـت می کردم؛ امـا میرزایی 
بـا دسـتان معیـوب خـود بـرای شـیخ محسـنی 
نقاشـی می کـرد و نوحـه و روضـه می خوانـد و 
بـر خـون و جـان مـن و هم نسـان مـن طعنـه 
می باریـد. او آن زمـان آخونـد بـود و نـان والیـت 
فقیـه می خـورد و ضـد لیبرالیسـم بـود نـه مثـل 
حـاال کـه برای جلب گوشـه ی چشـم لیبرالیسـم 
و غنـودن در دامـان آن دین سـتیزی و خراج اهل 
و عیالـش را بـه مایـه ی فخرفروشـی و مباهـات 

کند. تبدیـل 
مخته گـر  و  روضه خـوان  کـه  می دانـد  اسـد، 
یـک  روایت گـر  بلکـه  نیسـتم؛  ماتم فـروش  و 
بی انقطـاع  و  مسـتدام  تراژیـدی  تراژیـدی ام؛ 
در  کـه  اسـت  روایـت  ایـن  دل  از  انسـان. 
جسـت وجوی »آگاهـی ناشـاد«م. بـا ایـن روایت 
می خواهـم بگویـم که مـن و هم نسـانم در تمام 
زندگـی با چه دیـو و ددهایی پنجه سـاییده ایم و 
در برابـر چـه دجاالنی نابخرد و انسـان خور قامت 
افراشـته ایم. اسـد، می دانـد کـه این هـا روایت اند؛ 
و  روضه خـوان  کـه  نیسـتند  مختـه  و  روضـه 
مخته گـر را بـه ثـواب و نـان و ترحـم برسـاند. 
وانگهـی مـن چـه ثـواب و نـان و ترحمـی را از 
ایـن روضـه جسـت وجو می کنم که اهـل طعنه و 
شـماتت آن را به رخ من بکشـند؟ مـن این ثواب 
و نـان و ترحـم را از کـی جسـت وجو می کنم که 
طعنـه اش را اسـد از زبـان میرزایـی و زردادی و 
احسـانی و صابـر عرفانـی بـر مـن تحویـل دهد؟

اسـد را می خواهـم بـر تعبیراتـش درنگـی دوباره 
داشـته باشـد. هر سـخنی باری از یـک معنا دارد 
و بـا هـر سـخن، هـر معنایـی را نمی شـود حمل 
صابـر  و  احسـانی  و  میرزایـی  و  زردادی  کـرد. 
عرفانـی منتظـر فرصت انـد تـا حسـابی از یـک 
بـازی نابرابـر و ناخوشـایند را دوبـاره روی میـز 
بکشـند. بارهـا ایـن کار را کرده اند و بارها آسـیب 
دیـده و زخمـی برگشـته اند؛ اما اسـد می داند که 
برگشـت دادن جامعـه و نسـل مـا بـه ایـن بازی، 
بـر جریان اندیشـه و آگاهی نسـل ما اثـر نیکویی 
نـدارد. حـد اقـل خسـاره ی آن هـدردادن زمانـی 
فوری تـر  و  بزرگ تـر  کارهـای  بـرای  کـه  اسـت 
بـه دسـت آورده ایـم. مـا بـرای تصفیه حسـاب بـا 
هیچ کسـی در گذشـته نیسـتیم؛ آنچه گذشـت، 
در  مـا  ایـم.  آینـده  یـک  راهیـان  مـا  گذشـت. 
میدانـی حضـور داریـم کـه حـرف حسـاب مـا 
آن جـا بـا زردادی و میرزایی و احسـانی و عرفانی 
و شـیخ محسـنی و محقـق نیسـت. بـا کسـانی 
دیگـر اسـت کـه بایـد بـرای دیدن شـان چشـم 
بـر واقعیت هایـی کـه در یـک حـوزه ی کان تـر 

جریـان دارد، بـاز کنیـم.

»روضه« نمی خوانم؛ »روایت« می کنم!
 عزیز رویش

)تأملی بر پست اسد بودا و کمنت های برخی از کاربران فیس بوکی - قسمت چهارم(
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفته اسـت کـه بودجه ی مـورد نیاز 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ 20/ ۱398/۴ منظـور شـده 
اسـت. منظـور شـدن بودجـه ی مـورد نیـاز کمیسـیون، بـه معنـی 
قطعـی شـدن برگـزاری انتخابـات اسـت و امیـد ایـن را کـه دوباره 
در کار ایـن کمیسـیون و زمـان برگـزاری انتخابات تاخیـر نمی آید، 

بیشـتر می کنـد.
نظـام  پایه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  افغانسـتان  در  انتخابـات، 
مردم سـاالرانه ای اسـت کـه در سـال های اخیـر در پـی اسـتحکام 
خـودش بـوده اسـت؛ امـا با ایـن همـه باز هـم مشـکات جدی ای 
در اجرایـی شـدن ایـن اصـل مهم قانون اساسـی کشـور، مشـاهده 

می شـود.  
از ایـن جملـه هزینـه ی گزافی اسـت که در هر انتخابـات به مصرف 
می رسـد. ایـن هزینـه بـا ایـن که قسـمت مـورد ماحظـه ای از آن 
از سـوی جامعـه ی جهانـی پرداخـت می شـود، بازهم بار سـنگینی 
بـر دوش حکومـت افغانسـتان کـه از لحـاظ اقتصـادی در وضعیـت 

نابسـامانی قرار دارد، محسـوب می شـود.
بـه گفتـه  ی کمیسـیون انتخابـات، از مجمـوع ۱۴9 میلیـون دالـر 
بودجـه ی انتخابـات ریاسـت جمهوری پیـش رو، مبلـغ 90 میلیون 
دالـر آن از جانـب دولـت افغانسـتان و 59 میلیون دالـر دیگر آن از 

جانـب جامعـه ی جهانـی تأمین می شـود.
بـرای  را  زیـادی  توقعـات  گـزاف،  هزینـه ی  ایـن  شـدن  متقبـل 
برگـزاری انتخابـات شـفاف و قابـل قبـول بـرای مردم افغانسـتان و 
همـکاران حکومت افغانسـتان در جامعه ی جهانـی، در پی دارد. در 
حقیقـت، ایـن هزینـه، سـرمایه گذاری ای اسـت که برای اسـتحکام 
بیشـتر قانـون اساسـی و نظـام دموکراسـی در افغانسـتان صـورت 
می گیـرد و ایـن موضوع در انتخابات سـال جاری اهمیت بیشـتری 

پیـدا کرده اسـت.
افغانسـتان بـا برگزاری ایـن انتخابات، یـک گام بلند را در راسـتای 
حفـظ نظـام دموکراسـی و قانون اساسـی، بـر خواهد داشـت. دلیل 
اهمیـت انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال جاری در این اسـت که 
در ماه هـای اخیـر، حرف هـای بسـیاری در رابطـه بـه برگـزاری و 
عـدم برگـزاری این دور انتخابات از سـوی افراد مشـخصی از جمله 
گـروه طالبان زده شـده اسـت. این ابـراز نظرها در پی جدی شـدن 
گفت وگوهـای صلـح میـان امریـکا و طالبان و همچنـان تا حدودی 

نشسـت  بین االفغانـی مسـکو و دوحه بوده اسـت. 
طـوری کـه در گزارش هـای مربـوط بـه ایـن نشسـت ها می تـوان 
مشـاهده کـرد، طالبـان بـر ایـن فکر اسـتند کـه حکومـت آینده ی 
افغانسـتان، حکومتـی ادغـام شـده از قوانیـن طالبانـی و یـا هـم 
تـا  مـی دارد  وا   را  آنـان  ایـن  و  باشـد  اسـامی  امـارت  سیسـتم 
تاش شـان را بـر ایـن کـه انتخابـات به عنـوان یکی از اساسـی ترین 
اصـول جمهـوری اسـامی افغانسـتان و نظـام مقابـل اعتقـاد آنان، 

حـذف شـود، بیشـتر کنند.
بنابـر ایـن یکـی از چالش هـای بـزرگ بـر سـر راه برگـزاری بهتـر 
انتخابـات، ناامنی هایـی اسـت کـه از سـوی ایـن گـروه تروریسـتی 
کـه  اسـت  امنیتـی کشـور الزم  نیروهـای  بـرای  خلـق می شـود. 
برنامه هـای دقیـق امنیتـی را روی دسـت بگیرنـد تـا آنچـه هویـت 
نظـام و پایـه ی اصلـی آن را کـه انتخابـات اسـت، مورد تهدیـد قرار 

می دهـد، در حـد توانـان از میـان برداشـته شـود.
نکتـه ی دیگـری کـه انتخابـات سـال جـاری را پراهمیت تـر نشـان 
می دهـد، مخالفت هایـی اسـت کـه حتـا از سـوی نامـزدان ریاسـت  
جمهـوری صـورت گرفـت. نامـزدان ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل 
اختافاتـی کـه بـا ارگ ریاسـت جمهوری مبنـی بر تمدیـد دوره ی 
کاری ریـس جمهـور داشـتند، تـا جایی پیش رفتند کـه حتا مدعی 
تحریـم انتخابـات شـدند. مشـکاتی کـه بـر اسـاس مخالفت هـای 
سیاسـی میـان سیاسـت مداران کشـور، بـه وجـود می آیـد نبایـد 
خدشـه ای بـر چهـره ی انتخابـات بگـذارد؛ زیـرا تنهـا عملـی که در 
ایـن زمـان حسـاس می تواند قاطعیـت الزم را در برابـر افراط گرایان 
و گروه هـای تروریسـتی ای کـه خواهـان تغییر نظام اسـتند، نشـان 

بدهـد، برگـزاری انتخابات اسـت.
انتخابـات، عـزم و اراده ی مـردم را بـر حفـظ نظـام جـاری نشـان 
می دهـد و در واقـع، جوابیـه ای محکـم و قدرت منـدی اسـت که به 
طالبـان و دیگر گروه های تروریسـتی، داده می شـود؛ زیـرا برگزاری 
انتخابـات و نتیجـه ی سـالم آن، نظامـی را کـه مـردم در آن دخالت 

دارنـد، بـرای سـال های بسـیاری تضمیـن می کند.
مـورد  در  ریاسـت جمهوری  نامـزدان  سـوی  از  کـه  نگرانی هایـی 
از  بایـد  نیـز  دارد،  وجـود  انتخابـات  شـفاف  و  عادالنـه  برگـزاری 
سـوی دولـت افغانسـتان، رفع شـود. در واقـع، گذشـته ی نه چندان 
سـالم دوره هـای قبلـی انتخابـات، تـا جایـی بـر نگرانـی نامـزدان 
ایـن  از  یـک  امـا هیـچ  تأییـد می گـذارد؛  مهـر  ریاسـت جمهوری 
نگرانی هـا نمی توانـد دلیلـی بـرای بـه چالش کشـاندن این پروسـه 
باشـد. با تکمیل شـدن بودجـه ی انتخابـات، امیدواری ها نسـبت به 
برگزاری این پروسـه بیشـتر شـده اسـت و باید از سـوی مسـؤولین 
حـل  بـه  رابطـه  در  بیشـتری  تاش هـای  نیـز  کمیسـیون  ایـن 

چالش هـای فـراراه انتخابـات، داشـته باشـد.

انتخابات، عزم و اراده ی مردم بر 
حفظ نظام مردمی است

سرمقاله

مـن روایـت می کنـم؛ امـا می دانـم کـه درک ایـن روایـت 
کار آسـانی نیسـت. جـان دردآشـنایی می خواهـد کـه آن را 
درک کنـد. بـه یـاد دارم کـه خدا هـم در قرآن بـا تلخی یاد 
کـرده بـود کـه »ایـن مـردم را چـه شـده اسـت کـه سـخن 
و محسـن زردادی  میرزایـی  امثـال  از  مـن  نمی فهمنـد؟!« 
کـه اهـل درک  نـدارم  و شـیخ جمعه خـان احسـانی توقـع 
باشـند؛ امـا وقتـی لـب به طعـن و شـماتت بـاز می کنند، حق 
می دانـم کـه لحظـه ای آن هـا را به درنگ و تأمـل دعوت کنم 

تـا خیلـی هـم بـه غفلـت گیـر نیفتند.
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

قانون اول پل سوخته:»معتاد از خماری 
نمی میرد؛ اما از نشئگی می میرد«

 حسن ابراهیمی

بـودن در پـل سـوخته چنان اعتیادآور اسـت 
کـه در هـر شـرایطی در هـر نقطـه از کابـل 
باشـی، فقـط کافی  اسـت یک بار آمده باشـی 
در زیـر پـل سـوخته مواد مصرف کرده باشـی؛ بعـد همان لذتی 
کـه در یـک بـار مصرف مـواد در زیر پـل سـوخته تجربه کردی 

تـو را در هـر شـرایطی بـه زیـر پل سـوخته فـرا می خواند.
مـن از تنهایـی مصرف کـردن مواد مخدر متنفر بـودم و در ابتدا 
همیشـه دوسـت داشـتم هنگامـی که مصـرف می کنـم، حداقل 
چنـد نفـر در کنـارم باشـند تا با هم گپ و گفت داشـته باشـیم 
و نشـئه کنیـم. ایـن قانـون مـواد مخدر اسـت کـه آدم معتاد را 
وادار می کنـد کـه بـه صـورت گروهـی مصـرف کنـد و همیـن 
لـذت مصـرف هم در این اسـت تا بـه صورت چندنفـری مصرف 
شـود و شـاید در همـان ابتـدا از دادن مـواد مصرفـی خـود بـه 
معتـاد دیگـر ابا نداشـته باشـی و بدون کـدام دلخـوری این کار 

را انجـام بدهی.
امـا قانـون مصـرف مـواد طوری اسـت کـه زمانی کـه مجبور به 
مصـرف بشـوی و هـر چقـدر مواد مخـدر مصرفـی زیاد داشـته 
باشـی و هـر چقـدر کـه آن دوسـت معتـادت را هم که دوسـت 
داشـته باشـی و بـا هـم رابطـه ی نزدیـک داشـته باشـید؛ امـا 
حاضـر نمی شـوی حتـی یـک دود از مـواد خـود را بـه دیگـری 
بدهـی و ایـن قانـون اول پل سـوخته بـود که هر معتـادی برای 
ادامـه ی زنده گـی خـود در پل سـوخته آن را باید یـاد می گرفت 
وگرنـه در غیـر ایـن صورت دسـت و دل بازی در پل سـوخته تو 

را بـا مشـکل روبـه رو می کند.
زیـر پـل سـوخته، تنها جهانی اسـت که می توانی سـراغ داشـته 
باشـی کـه یـک معتـاد حتـا بـرای یـک دود اعتیـادش بایـد 
سـرپای خـودش بایسـتد وگرنـه خیلـی زود از پـای در می آیـد 
و بـه همیـن خاطـر بـود وقتـی کـه مـن اوایـل پایـم را بـه زیر 
پـل سـوخته گذاشـته بـودم می دیـدم کـه خیلی هـا از خمـاری 
رنـج می برنـد؛ امـا در دوران زندگـی در زیـر پـل سـوخته مـن 
یـک چیـز را تجربـه عینـی داشـتم و آن ایـن بود که مـن کمتر 
معتـادی را دیـدم کـه از خمـاری بمیـرد و هـر معتـادی را کـه 

دیـدم مـرده اسـت از نشـئگی مـرده بود. 
ایـن کـه معتـاد از خمـاری نمی میـرد بـه خاطـر ایـن اسـت، 
بیشـترین معتـادان زیـر پـل سـوخته وقتـی می دیدنـد یـک 
معتـادی خمـار اسـت حتـا حاضـر می شـدند از همـان مقـدار 
کـم مـواد مصرفـی خـود بـه آن معتـاد خمـار بدهنـد و او را از 
خمـاری در بیاورنـد. بـرای ورود بـه زیـر پـل سـوخته و زندگی 
در آن جـا بایـد یـاد می گرفتـم به عنـوان یـک معتـاد سـنگ دل 
باشـم و زیاده خـواه و بـه هـر چقـدر مـواد مخـدری کـه دارم 
بسـنده نکنـم. ایـن قانـون زیر پل سـوخته و قانون اعتیاد اسـت 
و بخواهـی نخواهـی وقتـی لب به اولیـن دود مواد مخـدر بزنی؛ 
تـو را خواسـته یـا ناخواسـته به چنین شـرایطی سـوق می دهد 

و بایـد این گونـه معتـاد بـودن را یـاد بگیـری.
امـا مـن خیلـی از مـواردی را شـاهد بـودم کـه معتـادان پـل 
سـوخته ایـن قانونـی که خودشـان گذاشـته بودند و برای شـان 
نانوشـته هـم بـود را زیـر پـای خـود می گذاشـتند و تـا این که 
معتـادی را می دیدنـد کـه خمـار اسـت و از خمـاری نالـه و آه 
می کنـد، تـاش می کردنـد تـا از آن شـرایط نجاتـش بدهنـد.

مـن گاهـی بـا خـودم فکـر می کـردم شـاید همیـن زیـر پـا 
گذاشـتن قانـون تنهـا دلیلـی باشـد بـرای یـک معتـاد کـه پل 
سـوخته را بـه هـر جـای دیگـر ترجیـح می دهـد؛ چـون در زیر 
پـل سـوخته وقتـی داشـته باشـد می تواند بـه یک معتـاد خمار 
کمـک کنـد و وقتـی خمـار باشـد حتما یـک معتاد نیمه نشـئه 

پیـدا خواهـد شـد کـه او را از خمـاری نجـات دهـد.
بایـد یادمـان نـرود هـر کسـی کـه در زیـر پـل سـوخته زندگی 
می کـرد یـا می کنـد، قبـل از این که معتاد باشـد او یک انسـان 
اسـت و در هر شـرایطی باشـد نمی تواند ببیند یک انسـان دیگر 
درد بکشـد و او کاری نکند. اما آن روی این سـکه معتادانی بود 
کـه مـواد مخـدر آن هـا را زیاده خـواه و انحصـار طلب کـرده بود 
و مـواد مخـدر بـرای آن هـا بیشـتر از هر چیـز دیگـر ارزش پیدا 
کـرده بـود و مـن دیـدم معتادانـی را که زیـر پل سـوخته با آن 
کـه آنقـدر مـواد داشـتند که شـاید برای یـک هفته ی بعدشـان 
هـم کافـی بـود؛ امـا حاضـر نبودنـد یـک دود بـه معتـادی کـه 
خمـار اسـت بدهنـد و آن قـدر کشـیده اند کـه اُوردوز کـرده و 
در همان جایـی کـه در حـال کشـیدن بودنـد بدن شـان جـواب 
نـداده از آن همـه مورفینـی کـه بـر بـدن خـود وارد کرده انـد، 
مرده انـد و بعـد همـان معتـاد خمار بر سـر جنـازه ی آن ها رفته 
و جیب های شـان را تاشـی کـرده و بقیه موادشـان را برداشـته 

و خمـاری خـود را تبدیـل به نشـئگی کرده اسـت.

نظام تحصیالت عالی؛
نیازمند تغییرات همه جانبه است

وزارت تحصیـات چنـد روز پیـش پنـج دانشـگاه 
دولتـی و خصوصـی را اعتبارنامه داد و روز گذشـته 
اعـام کـرد کـه بـرای جلوگیـری از تقلـب و جذب 
»دانشـجویان خیالـی« در دانشـگاه های خصوصـی، 
پـس از ایـن آزمـون کانکـور ایـن نهادهـا توسـط 
گرفتـه  وزارت  ایـن  و  امتحانـات  ملـی  کمیتـه ی 

می شـود.
وزارت  علمـی  معیـن  کـرزی،  بـاال  عبدالتـواب 
ایـن  سرپرسـتی  عنـوان  کـه  عالـی  تحصیـات 
وزارت را نیـز دارد، می گویـد بـرای اولین بـار اسـت 
دانشـگاه  پنـج  بـه  عالـی  تحصیـات  وزارت  کـه 
کیفیـت  ارتقـای  می دهـد.  ملـی  اعتبارنامـه ی 
تحصیـات عالـی از سـال ۱390 شـامل برنامه های 

اسـت. شـده  وزارت  ایـن 
دانشـگاه  کابـل،  سـینای  ابوعلـی  طبـی  دانشـگاه 
کندهـار، دانشـگاه های غیردولتـی افغـانـ  امریـکا، 
کاردان و کاتـب از میـان ده هـا دانشـگاه دولتـی و 

گرفته انـد. اعتبارنامـه ی  ملـی  کـه  خصوصی انـد 
در هجـده سـال گذشـته، دانشـگاه های دولتـی و 
خصوصـی زیـادی تاسـیس شـده اسـت؛ امـا پایین 
بـودن کارکـرد و رعایت نشـدن معیارهـا در تمامی 
دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی از نارسـایی های 
عمـده ی نظـام تحصیـات عالی افغانسـتان اسـت.

 ایـن نارسـایی ها نتیجـه ی متاشـی شـدن نظـام 
دانشـگاهی در جریـان جنِگ چهل سـاله در کشـور 
اسـت که بیشـترین آسـیب را به نهادهای آموزشی 
و دانشـگاهی وارد کـرده اسـت. از زمانـی که جنگ 
آغـاز شـد، مکتب هـای دولتـی بـه غیر از شـهرها و 
مراکـز دولتـی در مناطـق روسـتایی تعطیـل شـد. 
بـه جـای مکتـب و دانشـگاه، مـدارس مذهبـی و 
مسـجد کانـون آمـوزش و پـرورش شـد. بـه جـز 
در شـهرهای بـزرگ و بعضـی از مناطـق تـا زمـان 
سـقوط حاکمیـت طالبـان حـد اقـل چهـار نسـل 
از کـودکان افغانسـتان از آمـوزش محـروم شـدند. 
تنهـا در شـهرهای بـزرگ و بعـض از مناطـق، پس 

از آمـدن مجاهدیـن و در دوره ی طالبـان بـه طـور 
پراکنـده دروازه ی  مکتب هـا باز شـد. ایـن مکتب ها 
بـا شـرایطی کـه آن گروه هـا می خواسـتند، فعالیت 
می کردنـد. تنهـا مکتب هایـی کـه پیـش از کودتای 
هفـت ثـور ۱35۷ تاسـیس شـده بـود در دولـت 
رسـمیت داشـت. بـه علـت وضعیـت حاکـم جنگی 
و تسـلط محـدود دولـت، مکتب هـای دولتـی معلم 
معلمـان  حقـوق  و  آموزشـی  امکانـات  و  نداشـت 
توسـط نهادهـای خیریـه ی خارجـی و مـردم تهیه 
می شـد؛ ایـن وضعیـت تـا پایـان حکومـت طالبان 

داشـت.  ادامه 
هجده سـال پیش که نظام سیاسـی بازسـازی شـد 
و دامنـه ی جنـگ در آن زمـان کاهـش پیداکـرد؛ 
افغانسـتان  نوپـای  دولـت  بـه  جهـان  کشـورهای 
بـرای بازسـازی نهادهـای اجتماعی و دولتـی اقدام 
کردنـد. شـرایط جدیـد در جامعـه امیـدواری ای را 
بـه وجـود آورد که ناکامی و شکسـت هایی گذشـته 

را جبـران کند.
بسـته  کـه  دانشـگاهی ای  و  آموزشـی  نهادهـای   
بـود، باز شـد. با گذشـت زمـان و افزایـش متقاضی 
دانشـگاه در سراسـر کشـور، دانشـگاه های جدیـد 
دولتـی سـاخته شـد. از آغـاز ایـن رونـد تـا حـاال 
مراکز آموزشـی و دانشـگاهی فراوان سـاخته شـده 
کـه زمینـه ی جـذب متقاضیـان تحصیـات عالـی 
را بیشـتر کـرده؛ امـا بـا آن هـم هـر سـال هـزاران 
دانشـجو بـه علت هـای مختلـف از جملـه پذیـرش 
محـدود در دانشـگاه های دولتـی از رفتـن بـه ایـن 
دانشـگاه ها، محـروم می شـوند. اگـر شـرایط فردی 
ایـن دانشـجویان ایجـاب کنـد، آن هـا می توانند در 

دانشـگاه های خصوصـی تحصیـل کننـد.
بـرای  هرچنـد  خصوصـی  دانشـگاه های  ایجـاد 
فراهـم  را  عالـی  آمـوزش  زمینـه ی  دانشـجویان 
کـرده؛ امـا بیشـتر آن هـا از نظـر معیـار پایین تـر 
تعـداد  جـز  بـه  اسـت؛  دولتـی  دانشـگاه های  از 
محـدود دانشـگاه های خصوصـی کـه پایبنـدی بـه 
معیارهـای دانشـگاهی دارنـد و بـه ارتقـای کیفیت 
و کارکردشـان، توجـه دارنـد؛ بیشـتر دانشـگاه های 
خصوصـی توسـط سـرمایه داران بـه منظـور گرفتن 
پـول ایجـاد شـده کـه کیفیـت و ویژه گی دانشـگاه 

را نـدارد.

دانشـگاه های  عالـی،  حـاال کـه وزارت تحصیـات 
از نظـر کیفیـت سـنجش  را  دولتـی و خصوصـی 
می کنـد و آزمـون کانکـور دانشـگاه های خصوصـی 
را می گیـرد، هرچنـد کـه اولیـن گام بـرای توجـه 
بـه کیفیـت نهادهای دانشـگاهی اسـت، بـه تنهایی 
کارکـرد  سـطح  بـردن  بلنـد  متضمـن  نمی توانـد 

دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی شـود.
وزارت تحصیـات عالـی، در کنـار ایـن کـه با دادن 
سـند اعتبـار بـه دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی 
پایبنـدی ایـن نهادهـا را بـه معیارهای دانشـگاهی 
و علمـی الزامـی کنـد، باید بـاب بسـته ی راه یافتن 
کادرهـای علمـی را بـه نهادهـای عملـی، بگشـاید؛ 
ایـن یکـی از مشـکات جـدی ای اسـت که سـبب 
ضعیـف  کارکـرد  دولتـی  دانشـگاه های  می شـود 
داشـته باشـند و سـطح معیارهـای علمـی در ایـن 
نهادها، پایین بیاید. بیشـترین اسـتادان دانشـگاه ها 
در زمـان جنـگ مجاهدیـن، دوره ی طالبـان و آغاز 
دوره ی جدیـد، بر اسـاس روابـط و نیازهایی که آن 
زمـان وجود داشـته به عنـوان کادرهای دانشـگاهی 
و  امتیـاز  کـه  ایـن  بـرای  آن هـا  جـذب شـده اند؛ 
جایگاه  شـان را از دسـت ندهنـد، بـا تیم سـازی بـه 
بهانه هـای مختلـف بـا راه یافتن کادرهـای جوان تر 
دانشـگاهی مخالفـت می کننـد. تـا زمانـی کـه این 

بـاب بسـته بمانـد، هـر اقـدام دیگـری نمی توانـد 
ضعف هـای نظـام تحصیـات عالـی را جبـران کند. 
چندسـال پیـش، وزارت تحصیـات عالـی، اعـام 
کـرد کـه بـرای باکیفیت کـردِن نصاب دانشـگاهی، 
مـواد درسـی دانشـگاه ها را تغییـر و بـروز می کنـد؛ 
امـا بنـا بـه گفته هـای دانشـجویان، مـواد تحصیلی 
دانشـجویان هنـوز هم کهنـه و غیر معیاری اسـت. 
عالـی  تحصیـات  وزارت  نواقـص،  ایـن  کنـار  در 
بایـد کارکـرد اسـتادان را نیـز در نظـر بگیـرد تـا 
بـا  را  آموخته های شـان  کـه  شـوند  مکلـف  آن هـا 
عیـار  تحقیقاتـی  و  عملـی  تـازه ی  دریافت هـای 
کننـد. دانشـگاه بایـد بسـتر پـرورش دانش باشـد؛ 
بایـد زمینه هـا و عواملـی کـه محیـط دانشـگاه را 
ذهنیـت  شـود.  شناسـایی  می سـازد  علمـی  غیـر 
افراطـی  گروه هـای  عناصـر  توسـط  دانشـجویان 
مسـموم می شـود، مصـداق ایـن مسـأله بازداشـت 
چندیـن اسـتاد مضمـون ثقافـت اسـامی بـه اتهام 
سـربازی گیری بـرای گـروه داعش و ترویـج دیدگاه 
افراطـی مذهبـی اسـت. باید بـه صـورت همه جانبه 
بـه پـرورش  کیفیـت و کارکـرد دانشـگاه ها توجـه 
بشـری  نیروهـای  توان منـدی  بتوانـد  تـا  شـود 
و  ترقـی  زمینه هـای  و  ببـرد  بلنـد  را  افغانسـتان 

پیشـرفت کشـور تقویـت شـود.

بشیر یاوری

کمیسـیون های  کـه  بـود  قبـل  مـاه  سـه  حـدود 
از فهرسـت  را  نامـزدان  از  برخـی  نـام  انتخاباتـی، 
برنـدگان حـذف و آن هـا را جـزو افـراد راه نیافتـه 
بـه پارلمـان معرفـی کردنـد. از آن زمـان تـا کنون 
ایـن نامـزدان کـه بیشـتر آنـان را زنـان تشـکیل 
اسـتفاده  بـا  را  اعتراض شـان  صـدای  می دهنـد، 
خواسـتار  و  کردنـد  بلنـد  مختلـف  شـیوه های  از 

رسـیدگی بـه مشـکات شـان شـدند. 
تـا  خبـری  متعـدد  نشسـت های  برگـزاری  از 
برپایـی چادرهـای اعتراضـی و همچنـان دوختـن 
دهان شـان، شـیوه های اعتراضـی بودنـد کـه ایـن 
امـا  متوسـل شـده اند؛  آن  بـه  نامـزدان  از  دسـته 
نامـزدان  نیافته انـد.  دسـت  نتیجـه ای  بـه  ظاهـرا 
برخـی  کـه  شـاکی اند  مجلـس،  بـه  نیافتـه  راه 
کمیسـیون های  بـا  تبانـی  در  همکاران شـان  از 
انتخاباتـی دسـت بـه تقلـب زده و بـا اسـتفاده از 
زر و زور موفـق بـه راه یابـی بـه مجلـس شـده اند. 
ادعایـی کـه آن هـا دارنـد این اسـت که باید اسـناد 
دسـت داشـته ی آن ها بررسـی شـود تا بـه گفته ی 

کمیسـیون های  برسـد.  حـق دار  بـه  حـق  آن هـا، 
ایـن  بـه  نسـبت  نوعـی  بـه  کنـون  تـا  انتخاباتـی 
اعتراض هـا بی توجهـی نشـان داده اند. ایـن درحالی 
ا سـت کـه کمیسـیون انتخابـات بـه آن دسـته از 
نامزدانـی کـه متهـم بـه تقلـب اسـتند، اعتبارنامـه 
داده و صاحیت هـای آن ها را به رسـمیت شـناخته  
اسـت. هم قطاران پیشـین ایـن نامـزدان، همه روزه 
در پارلمـان می رونـد و ایـن روزهـا بـر سـر راه یابی 
بـه یکـی از کرسـی های پول سـاز کمیسـیون ها بـه 
چانه زنـی می پردازنـد؛ امـا در ایـن سـوی ماجـرا، 
هنـوز از مشـخص شـدن سرنوشـت دیگـر نامزدان 

خبـری نیسـت.
مسـتقل  کمیسـیون  سـنخگوی  ابراهیمـی،  عزیـز 
صبـح  روزنامـه ی  بـا  گفت وگـو  در  انتخابـات، 
نامـزدان  شـکایت های  بـه  رسـیدگی  کابـل، 
اصلـی  وظایـف  از  را   ۱39۷ پارلمانـی  معتـرض 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی دانسـته و می گوید: 
حـد  در  و  انتخابـات  کمیسـیون  مربـوط  »آنچـه 
دادیـم.  انجـام  بـود،  مـا  کاری  صاحیت هـای 
رسـیدگی بـه قضایای ایـن معترضان به مسـؤوالن 
می گـردد.« بـر  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 

از  امـا  انتخاباتـی  شـکایت  کمیسـیون  مسـؤوالن 
ابـراز نظـر در ایـن مـورد خـودداری کـرده و حاضر 
بـه گفت وگـو نشـدند. ایـن مسـؤوالن تا کنـون در 
ایـن مـورد بـا دیگـر رسـانه ها هـم کمتـر گفت وگو 
کرده انـد. در پـی ایـن بی توجهـی کمیسـیون های 

انتخاباتـی، از چنـدی به این سـو نامـزدان معترض 
آن هـا  از  و  گرفتنـد  را  ارگ  مقام هـای  دامـن 
رسـیدگی  شکایت های شـان  بـه  کـه  خواسـتند 
ورودی  در  را  اعتراضـی  چادرهـای  آن هـا  کننـد. 
کاخ ریاسـت جمهـوری بر پـا کردند؛ امـا در فرجام 

خیمه هـای اعتـراض آن هـا برچیـده شـد. 
بـه  رسـیدگی  کـه  اسـت  ایـن  ارگ  اسـتدالل 
صاحیت هـای  از  انتخاباتـی،  شـکایت های 
ایـن  در  ارگ  و  اسـت  انتخاباتـی  کمیسـوین های 
مـورد مداخلـه نمی کنـد. اما چندی پیـش حمداهلل 
محـب، مشـاور امنیت ملی و خان ولی خان بشـرمل، 
معـاون تخنیکـی اداره ی امور ریاسـت جمهوری، از 
نامـزادان معتـرض خواسـته بودنـد که بـه اعتصاب 
نامـزدان  بـه گفتـه ی  غذایی شـان خاتمـه دهنـد. 
معتـرض، آقـای محب وعـده داده بود کـه حکومت 
بـرای رسـیدگی بـه مشـکات آنـان یـک کمیته ی 
اختصاصـی را ایجـاد می کنـد؛ همچنـان زمینـه ی 
فراهـم  نیـز  را  بـا رییـس جمهـور غنـی  ماقـات 
می کنـد تـا آنـان به طـور مسـتقیم مشکات شـان 
را بـا رییـس جمهـور در میـان بگذارند. بـه گفته ی 
نامـزدان معتـرض، اکنـون کـه بیـش از یک مـاه از 
زمـان ایـن دیـدار و وعده هـا گذشـته اسـت، هیـچ 
کمیته ی اختاصی ای ایجاد نشـده اسـت و همچنان 
نزدیـک  از  را  جمهـور  رییـس  نتوانسـته اند  آنـان 

ماقـات کننـد.
 ۱۴ بـه  شمار شـان  کـه  معتـرض  نامـزدان  ایـن 
بـه  انتخاباتـی  حـوزه ی  یـازده  از  می رسـد،  تـن 
شـمول حـوزه کوچی هـا اسـتند. آن هـا خیمه های 
اعتراضـی را بـا شـعار »یگانـه خواسـت مـا ایجـاد 
محکمـه ی اختصاصـی اسـت. تا زمانی کـه حکومت 
از  ندهنـد  پاسـخ  مـا  برحـق  خواسـت های  بـه 
بـه  دسـت  نمی کشـیم«  دسـت  غذایـی  اعتصـاب 
اعتـراض زده انـد. امـا بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت، 
نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات، از ادامـه ی ایـن روند 
می گوینـد،  و  می کننـد  نگرانـی  ابـراز  شـدت  بـه 
کمیسـیون های انتخاباتـی نبایـد صـدای اعتـراض 
ایـن  بگیرنـد.  نادیـده  را  نامـزدان  از  شـمار  ایـن 
نهادهـا معتقدنـد کـه عـدم رسـیدگی بـه صـدای 
ایـن نامـزدان متعـرض، درحقیقت نمـاد بی عدالتی 
در نظـام دموکراسـی کشـور اسـت. نهاد هـای ناظر 

بـر انتخابـات، هشـدار داده و می گوینـد کـه اگـر 
ایـن اعتراض هـا بـه همیـن منـوال ادامـه یابـد و 
مسـؤوالن جـواب قناعت بخـش بـرای آن هـا ارائـه 
نکننـد، این امـر می توانـد وجهه و اعتبـار انتخابات 

بزنـد. ریاسـت جمهوری را نـزد مـردم آسـیب 
انتخابـات  محمـد نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد 
شـفاف افغانسـتان، صداهـای این نامـزدان معترض 
بر علیـه  کـه  تاکیـد می کنـد  و  دانسـته  برحـق  را 
»اگـر  اسـت:  گرفتـه  صـورت  بی عدالتـی  آنـان 
قـرار باشـد کـه ایـن بی عدالتی هـا بیشـتر شـود و 
ارگانـی نباشـد که به آن رسـیدگی کنـد، انتخابات 
ریاسـت جمهوری پیـش رو را بـه بحـران خواهـد 

» برد.
انتخابـات  فیفـا »بنیـاد  امینـی، سـنخگوی  مـروه 
آزاد و عادالنـه ی افغانسـتان« کمیسـیون مسـتقل 
شـکایت انتخاباتی را در خصوص عدم رسـیدگی به 
صـدای نامـزدان پارلمانـی متعرض به سـهل انگاری 
بـه  نـدادن  »گـوش  می گویـد:  و  کـرده  متهـم 
اعتـراض کلـی مـردم افغانسـتان بـه خصـوص در 
بخـش زنـان تبدیل به یک رسـم نشـود. حـاال، اگر 
ایـن نامـزدان متعرض برحق اسـتند ویا خیـر، باید 
به قضایای شـان رسـیدگی صورت گیرد. متأسـفانه 
تـا حـاال ما شـاهد هیـچ کـدام کار بنیـادی نبودیم 
کـه بـه صـدای ایـن متعرضان عمـل کرده باشـد.«

سـخنگوی فیفـا، می گویـد: »مـا بارهـا از حکومـت 
افغانسـتان و مسـؤوالن کمیسـیون های انتخابـات، 
و  اختصاصـی  کمیتـه ی  یـک  ایجـاد  خواسـتار 
و  باشـد  داشـته  کاری  اسـتقالیت  کـه  بی طـرف 
بـه مشـکات نامـزدان متعـرض جواب گـو باشـد، 
شـدیم؛ اما متأسـفانه ما شـاهد هیچ نوعی اجراآتی 
نبوده ایـم کـه جواب گـوی ایـن متعرضـان باشـد.«

تصمیم هـای  و  فیصله هـا  بـه  معتـرض  نامـزدان 
از  و  دارنـد  اعتـراض  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
همیـن رو خواهـان ایجـاد محکمـه ی اختصاصـی 
بـرای بررسـی آرای شـان اسـتند. بر اسـاس آنچـه 
کمیسـیون های  می کننـد،  مطـرح  نامـزدان  ایـن 
بـا دسـتبرد در آرای   آن هـا، حق تلفـی  انتخاباتـی 
کرده  انـد. بـا ایـن حـال مشـخص نیسـت کـه گـره 
کـور این مشـکل نامـزدان معترض چـه زمانی و بر 

اسـاس کـدام کارشـیوه بـاز خواهـد شـد. 

  فرشته فیضی 

کالف سردرگم اعتراض نامزدان انتخابات پارلمانی 
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روایت مهاجران افغانستان

نفس گیر بودن مهاجرت
برای زنان

ــتن  ــار برداشـ ــرده و در کنـ ــاده کـ ــری آمـ ــه ی مختصـ صبحانـ
لقمـــه، از البـــه الی خط هـــای کتابـــش نـــکات مهـــم را نیـــز 
برمـــی دارد تـــا بـــه کـــورس بـــرود. شـــاگرد الیقـــی اســـت و 
ـــت  ـــر اس ـــن خاط ـــه ای ـــدن ب ـــرای درس خوان ـــاش او ب ـــام ت تم
ـــه  ـــه اش ک ـــورد عاق ـــته ی م ـــگاه رش ـــت دارد در دانش ـــه دوس ک
ـــن و  ـــت س ـــر کهول ـــر اث ـــدرش ب ـــد. پ ـــت را بخوان ـــکی اس پزش
ـــال  ـــت و ح ـــرده اس ـــوت ک ـــی ف ـــاری قلب ـــر بیم ـــر اث ـــادرش ب م

بـــا یـــک خواهـــر و بـــرادرش زندگـــی می کنـــد.
از آن جایـــی کـــه بزرگتـــر از آن هاســـت و مســـؤولیت خواهـــر 
و بـــرادر کوچکتـــرش بـــا اوســـت، بعـــد از ایـــن کـــه هـــر روز 
ـــم  ـــی رود، نصـــف روز را ه ـــور م ـــی کنک ـــورس آمادگ ـــه ک ـــح ب صب
ــد.  ــی می کنـ ــرده، دست فروشـ ــه کـ ــه کرایـ ــی ای کـ در کراچـ
بـــا ایـــن کـــه ســـن و ســـالی نـــدارد، از برخـــورد اجتماعـــی و 
ــوردار اســـت. ایـــن را از گفت وگویـــی  ــتقال خوبـــی برخـ اسـ

ـــدم.  ـــتم فهمی ـــا او داش ـــه ب ک
او نرجس نام دارد و از والیت غور می باشد.

ـــت.  ـــق فضـــای مجـــازی صـــورت گرف ـــا او، از طری ـــن ب آشـــنایی م
پســـتی درصفحـــه اش گذاشـــته بـــود کـــه رشـــته های دلـــم را 
ـــه   ـــوده ک ـــون آل ـــتانی خ ـــورت و دس ـــا ص ـــری ب ـــرد. دخت ـــاره ک پ
ـــاده  ـــه ای افت ـــه گوش ـــت و ب ـــت داش ـــه ای در دس ـــم و کتابچ قل

ـــود.  ب
ــن آورده  ــه در کپشـ ــی کـ ــود. مطلبـ ــودش بـ ــم خـ ــه گمانـ بـ
بـــود این طـــور معنـــی مـــی داد. بـــه دایرکـــت او پیامـــی دادم 
و جوابـــش را زود دریافـــت کـــردم. گفتـــم: »حالتـــون االن 
خوبـــه؟« بـــا ایـــن جملـــه جوابـــم را داد. »عزیـــزم حـــال مـــا 

خوبـــه اگـــه بـــزارن خیانـــت کارای کشـــور.«
ـــه درازا  ـــه ب ـــن مکالم ـــود ای ـــارش ب ـــه در گفت ـــی ک ـــا صمیمیت ب
ـــد؛  ـــرف بزن ـــط ح ـــی فق ـــا کس ـــت ب ـــت داش ـــگار دوس ـــید. ان کش

ـــود. ـــی ش ـــا خال ـــد ت بگوی
ــان  ــی از عکاسـ ــط یکـ ــه توسـ ــود کـ ــس بـ ــس نرجـ آن عکـ
ـــد  ـــه چن ـــت ب ـــود و برمی گش ـــده ب ـــه ش ـــری گرفت ـــه ی خب مجل
مـــاه گذشـــته و انفجـــاری کـــه در کابـــل بـــه وقـــوع پیوســـته 
ـــود.  ـــرده ب ـــش ک ـــتش لمس ـــت و پوس ـــا گوش ـــس ب ـــود و نرج ب
ـــود: »آن روز  ـــه ب ـــن داد این گون ـــه م ـــاق ب ـــه از آن اتف ـــرحی ک ش
ـــی  ـــدم و حوال ـــاده ش ـــه آم ـــل همیش ـــام مث ـــوق تم ـــا ذوق و ش ب
ـــورس  ـــرف ک ـــه ط ـــرون زدم و ب ـــه بی ـــه از خان ـــود ک ـــاعت 8 ب س

می رفتـــم.
ــی آن روز  ــدم؛ ولـ ــگ می شـ ــتانم هماهنـ ــا دوسـ ــر روز بـ هـ
ـــم  ـــد. کتاب ـــه بودن ـــم رفت ـــا ه ـــدم و آن ه ـــر ش ـــر حاض ـــی دی کم
را در دســـت داشـــتم و در مســـیر گـــه گـــدار نگاهـــی بـــه آن 
ــروری دوبـــاره  ــه بـــرای امتحـــان آن روز مـ می نداختـــم کـ
ــود.  ــده بـ ــگاه نمانـ ــه آموزشـ ــه ای بـ ــم. ده دقیقـ ــته باشـ داشـ
بـــه یـــک بـــاره صـــدای مهیبـــی بلنـــد شـــد و موتـــری کـــه 
ـــه  ـــی از دود ب ـــا موج ـــان ب ـــت و ناگه ـــود در گرف ـــاده ب ـــار ج کن
آن طـــرف، روی زمیـــن پرتـــاب شـــدم و بعـــد از آن چیـــزی 
نفهمیـــدم بـــه جـــز درد شـــدیدی کـــه در صورتـــم احســـاس 

ــدم. ــار می دیـ ــره و تـ ــا را تیـ ــه جـ ــردم و همـ می کـ
ـــرد  ـــم کار می ک ـــه چش ـــا ک ـــا هرج ـــود؛ ت ـــی ب ـــه ی دلخراش صحن
ـــود و ســـرخ. هرکـــس هـــرکاری از دســـتش  ـــود و ســـرخ ب ســـرخ ب
برمی آمـــد انجـــام مـــی داد. صـــدای نالـــه و بـــوی ســـوختگی 
ـــار  ـــیاری کن ـــه هوش ـــت نیم ـــود. در حال ـــه ب ـــا را گرفت ـــه ج هم
ـــد  ـــر آم ـــک نف ـــت ی ـــان جمعی ـــودم. از می ـــاده ب ـــوی آب افت ج
ـــاند.  ـــفاخانه رس ـــه ش ـــود ب ـــین خ ـــا ماش ـــرد و ب ـــد ک ـــرا بلن و م
در بیـــن راه بیهـــوش شـــدم و وقتـــی بـــه هـــوش آمـــدم کـــه 
ـــمان  ـــز پانس ـــمانم نی ـــی از چش ـــود و یک ـــی ب ـــد پیچ ـــم بان پاهای

ـــت. ـــدیدی داش ـــود و درد ش ـــده ب ش
آنجـــا اتـــاق عمـــل بـــود و دســـتگاه های زیـــادی را بـــه مـــن 
ـــتار  ـــودم دادم پرس ـــه خ ـــی ب ـــی تکان ـــد. وقت ـــرده بودن ـــل ک وص
متوجـــه شـــد و کنـــارم آمـــد و دســـتگاه هایی کـــه بـــه مـــن 
ـــه  ـــن چ ـــرای م ـــیدم ب ـــرد. از او پرس ـــرل ک ـــود را کنت ـــل ب وص
ـــدا را  ـــت خ ـــت و گف ـــن انداخ ـــرش را پایی ـــاده؟ او س ـــی افت اتفاق
ـــا را  ـــود دنی ـــم می ش ـــم ه ـــک چش ـــا ی ـــدی ب ـــده مان ـــکر زن ش

ـــی. ببین
ایـــن جملـــه کـــه بـــرای او ظاهـــرا خیلـــی ســـاده بـــه زبـــان 

آمـــده بـــود، انـــگار شـــفاخانه را روی ســـرم خـــراب کـــرد.

مقدمه-بخش نخست
وجـودی اش،  پیچیدگـی  تناسـب  بـه  انسـان 
ایـن  دارد.  فـراوان  نیازهـای  و  خواسـت ها 
خواسـت ها دارای رده بنـدی اسـت. برخـی خیلـی 
ضـرور و بـرای انسـان حیاتـی اسـت و برخـی در 
رده هـای بعـدی قـرار می گیـرد. تردیـدی نیسـت 
کـه در میـان امور حیاتـی و درجه اولـی که حیات 
آدمـی بـه آن وابسـته اسـت، خـوراک، پوشـاک و 
کاال، »اقتصـاد« جایگاه برجسـته دارد. بـاور ندارم 
کـه اقتصـاد را - ماننـد برخـی از مکاتـب فکری - 
اسـاس همـه نظـام عالـم بنامـم ولـی شـک نباید 
کـرد که نیاز عمـده ی جامعه ی انسـانی »اقتصاد« 
و  دوسـتی ها  چانه زنی هـا،  از  بسـیاری  و  اسـت 
دشـمنی های کشـورهای جهـان، بـر مبنـای نیـاز 
از  اسـت.  اقتصـادی  منافـع  تضـاد  یـا  اقتصـادی 
ایـن رو، بایسـته دیـدم از سـهم گیری هزاره هـا در 
پروسـه ی اقتصـاد، سـیاهه ای بنگارم. این نوشـته، 
بـه صـورت ترتیب زمانـی و ناظر بـر دوران زندگی 
خـودم اسـت. قطعـا نـکات و مسـائل فراوانـی در 
ایـن مجـال نمی گنجـد. از گفت وگو هـای دوبـه دو 
بـا بـزرگان نتیجه نگرفتـه و خواسـتم ازین طریق 
یکـی از ده هـا درد مـردم را بـه رخ شـان بکشـم. 
ناگفته هـای  دیگـر،  فرصت هـای  در  امیـدوارم 
تذکـر  قابـل  پیشـاپیش،  بنـگارم.  نیـز  را  دیگـرم 
بسـیار  واقعیت هـا  از  کـه  ازایـن  می دانـم 
پوسـت کنده سـخن گفتـه ام، از دوسـتان قدیـم و 

جدیـدم انتظـار دارم از مـن نرنجنـد.
اول؛ اقتصاد عمومی - روستایی

رو  ایـن  از  نیسـتم؛  تاریخـی  شـخصیت  مـن 
نمی توانـم پیشـینه ی روشـنی از اقتصـاد هزاره هـا 
در دوره هـای قدیم تر و دورتر ترسـیم کنـم؛ اما به 
انـدازه ای کـه سـابقه ی ذهنی من یـاری می دهد و 
حکایاتی از نسـل پیشـینم به گوشـم رسیده است 
و تحقیـق چندیـن سـاله ای کـه داشـتم، اقتصـاد 
هزاره هـا متکـی بـر بـازو و فاقـد تفکـر مسـلکی 
بـوده و طبعـا بـدون پشـتوانه ی برنامـه و پالیسـی 
بـوده اسـت. اقتصـاد وابسـته بـه تکـه ای از زمیـن 
ارثـی و - کمتـر خریـداری شـده- و روش معیـن 
بهره بـرداری تقلیـدی کـه هیـچ فکـر نو و سـوالی 
تـازه و تردیـد در مدل درآمد و بهـره وری از زمین 
وجـود نـدارد. نـگاه به بیـرون از جغرافیای کشـور 
ماننـد کان  بـه کارهـای سـخت و پسـت  صرفـا 
کولـه یـا امور مشـابه آن اسـت؛ کاری کـه دیگران 
رایـگان  فقـط  هـزاره  انسـان  و  کرده انـد  ایجـاد 
بـه کارگـری  را  از سـال  نیمه رایـگان فصلـی  یـا 
می پـردازد. نـگاه تـازه و مبتنـی بر فکر و اندیشـه 
بـه حـوزه ی اقتصـاد وجـود نداشـته اسـت. از این 
رو، اقتصـاد تجارتـی کـه اقتصـاد مبتنـی بـر تفکر 
و اقتصـاد جهانـی اسـت و اقتصـاد مـورد عاقـه ی 
پیامبـر اسـام بـوده و لـذا خیلـی مـورد سـفارش 
فـراوان دین اسـت، هیچ مـورد توجه قـرار نگرفته 
اسـت. ایـن نـگاه تک بُعدی و تک سـاحتی، انسـان 
هـزاره را خجـول سـاخته اسـت؛ چـرا کـه تمرین 
روابـط با دنیـا نداشـته و هرگز چانه زنـی را تجربه 
نکرده اسـت. انسـان هزاره در این شـرایط، انسـان 
گوشـه گیر سـاخته شـده اسـت؛ چـرا که وابسـته 
و پایبنـد بـه تکه زمیـن ارثـی بـوده و آخـرت را 
اسـت.  از همـان دریچـه جسـت وجو کـرده  نیـز 
انسـان هـزاره، فاقـد تفکـر فرامنطقـه ای و ملـی 
پـرورش یافته اسـت؛ چرا که منافـع کان برای او 
مفهومی نداشـته اسـت. وسـعت دنیـای او »خان« 
منطقـه و فراخنـای آخـرت نیـز در زبـان »مـای 

چالش اقتصادی هزاره ها؛
عوامل و راه حل ها

زد؛ چـون تـوان بیـش از آن بـود و نـه تفکـر فراتر 
از آن. لـذا نخسـتین اقتصـاد هزاره هـا در شـهر، 
نانوایـی، کار در سـماوات و هوتل هـا، جوالی گری، 
دکانـداری، نانوایـی کارگـری در کمپنی یا گمرک 
انـدک  انـدک  مـردم،  تـاش  امـا  بـود؛  غیـره  و 
آنـان را بـه شـکوفایی اقتصـادی بـرد. اوج آن در 
دوره ی نجیـب اهلل بـود کـه بـدان اشـاره خواهیـم 
کـرد. به عنـوان جمع بنـدی ایـن بخـش، گفتنـی 
اسـت، ورود هزاره هـا بـه شـهر بـه دلیـل قرابـت 
جغرافیایـی بـه شـهر یـا ناچاری بـوده اسـت نه از 
روی تفکـر. عمـوم مـردم از هرجا به شـهر نیامدند 
یـا کـم آمدند و لذا اقتصاد شـهری هزاره ها بسـیار 
محدود اسـت و به دلیل این محدودیت، شـکننده 
اسـت. این نکتـه دلیل اصلی محرومیـت اقتصادی 
هزاره هـا در دوره ی پـس از کنفرانـس بُـن اسـت؛ 
چـرا کـه اقتصاد هنوز به خواسـت عمومـی تبدیل 
دچـار  اقتصـاد،  زدن  پـس  بـا  رهبـران  و  نشـده 

مشـکل چندانـی نشـده اند.
جایگاه-اقتصادی هزاره ها از 19۷9 تا 2۰۰1

هزاره هـا  بـرای  کـه  عمومـی  شـرایط  وجـود  بـا 
ترسـیم کردیـم، انسـان هـزاره را بـا هـوش امـا 
کـرد.  تعریـف  بایـد  محدودبیـن  و  جزئی نگـر 
»صداقـت« و درسـت کاری و »تـاش« از صفـات 
ذاتـی اوسـت. ایـن صداقـت، نـگاه او بـه »علم« را 
صادقانـه و صرفـا بـرای خـود علم سـاخته اسـت؛ 
از ایـن رو، از روزگار صـدارت داکتـر یوسـف کـه 
بـه  شـروع  بگیرنـد،  پاسـپورت  یافتنـد  اجـازه 
تکاپـوی دنیـای تـازه کردند؛ امـا بسـیار محدود و 
صرفـا حـوزه ی دینـی را شـامل می شـد و عمده ی 
مسـافرت مـردم، سـفرهای گروهـی و پرهزینـه ی 
زیارتـی بـود کـه فاقـد پشـتوانه ی علمـی و دینی 
و ناسـازگار بـا نیازهای زندگی شـان بود. سـفرهای 
گروهـی و کاروان های گسـترده، هیـچ تغییری در 
زندگـی آن هـا ایجـاد نمی کـرد. انقـاب ۱9۷9 اما 
نقطـه ی عطـف بـود و دیـوار »دولـت« شکسـت. 
سـیل کارگـر سـاده بـه کشـورهای همسـایه رو 
آوردنـد؛ امـا باز هم نـان را در قدرت بـازو و مقدار 
ریختـن عـرق، جسـت وجو می کردنـد و کمتـر به 
اقتصـاد مبتنـی بـه تفکر و اندیشـه توجه می شـد.
بـه مـرور در داخـل کشـور، بـه خصـوص در عصر 
داکتـر نجیـب اهلل، کسـانی مانند اقای کشـت مند 
بـه رده هـای بـاالی حکومتـی رسـیدند، طرح های 
کان بـرای مردم شـان خـواب دیدنـد و بـه اجـرا 
گذاشـتند. بـا ایـن وجود، کارکـرد کمی داشـتند؛ 
چـرا کـه عمـوم مـردم آنـان را درک نمی کردنـد 
و بسـا کـه بـا کافـر خواندن شـان مانـع موفقیـت 
وجـود  ایـن  بـا  می شـدند.  اندک شـان  هرچنـد 
هـزاره ی انـدک کابـل، در آن روزگار موفقیت های 
خوبـی داشـت؛ نـگاه تبعیض آمیـز رو بـه کاهـش 
رفتـه بـود یـا چنـدان وجـود نداشـت. در کابینـه 
رجـال برجسـته و خوبـی داشـتیم. هزاره هـا نیـز 

بـا خصلـت سخت کوشی شـان رو بـه رشـد رفتند. 
قطعـات  صنایـع  قطـب  بـه  ترکمـن  هزاره هـای 
بـه  دیگـر  اقـوام  نـگاه  شـدند.  تبدیـل  ماشـین 
هزاره هـا رو بـه بهبـود رفـت؛ لـذا ازدواج هزاره هـا 
بـا غیـر هزاره هـا به امـر عـادی تبدیل شـد؛ چون 
آن نـگاه تحقیرآمیـز از بیـن رفتـه بـود. علـت این 
اقبـال بـه هزاره هـا، قطعـا رشـد اقتصـاد هزاره هـا 
بـود کـه در ایـن دوره ی کوتـاه اتفـاق افتـاد؛ چـرا 
کـه در اواخـر حکومـت داکتر نجیب، شـاید نصف 
جـواز شـرکت های تجارتی برا ی مـردم محروم ما 
صـادر شـده بـود. آقـای کشـت مند و هم کارانـش 
شـرکت سهامی کوهسـاران را راه اندازی و حمایت 
کردنـد؛ شـرکتی کـه در آن، هفت صـد و پنجـاه 
تاجـر هـزاره زیر یک سـقف جمـع شـدند و آن را 
بـه وجـود آوردنـد. ایـن مجموعـه، تولید عسـل و 
خیلـی از تولیـدات دیگـر داشـتند و عمـا به یک 
شـرکت بسـیار کان و مؤثر در کشـور تبدیل شده 
بـود. گرچنـد سـوگ مندانه عاقبت خوبی نداشـت 
و سـرمایه های مـردم توسـط بعضـی از دولتی های 
مردم ما حیف ومیل شـد. شـرکت سـهامی دره ی 
ترکمـن، شـرکت مهـم دیگـری بـود کـه کفـش 
سـپورتی تولیـد می کـرد. شـرکت ملی پاسـتیک 
از حاج عـوض و کسـان دیگـر بود. شـرکت معروف 
بـوت آهو کـه زیر لیسـنس آلمـان؛ امـا در اختیار 
سـیداقبال و ییاقی هـا از مـردم مـا بـود. شـرکت 
مارشـال را داشـتیم کـه از مـردم قزلبـاش بـود 
و ده هـا مـورد دیگـر را در ایـن دوران مـردم مـا 
تهداب گـزاری کردنـد. در هرصـورت، سـهم مردم 
مـا در اقتصـاد تجارتـی و کان کشـور، قابل توجه 
و تأثیرگـذار بـود. بـرای توضیـح بیشـتر گفتنـی 
امـروزه  مافیایـی  اقتصـاد  روزگار،  آن  در  اسـت، 
نبـود؛ لـذا تاجر مجبور نبود یک شـخص سیاسـی 
را به عنـوان حامـی خـود داشـته باشـد. اقتصاد آن 
عصـر بیشـتر اقتصـاد مختلـط بـود؛ به ایـن معنی 
دیـدگاه  یـک  عنـوان  بـه  کمونیسـتی  نـگاه  کـه 
کامـا مسـلط نبـود بلکـه کلیـات و مـواد عمومی 
مایحتـاج مـردم را دولـت تأمین می کـرد؛ اما بقیه 
امـور اقتصـاد، آزاد بـود و نقـش مـردم و مالکیـت 
خصوصـی بـه خوبی و شـاید بتوان گفـت تا حدی 
عادالنـه در جریـان بـود. نکتـه ای که حایـز اهمیت 
اسـت، نـوع درک زمانه توسـط رهبران مردم اسـت؛ 
در آن زمـان، رهبـران راه یافتـه بـه کابینـه، تنها در 
انبـار کاه سیاسـت گـم نشـدند؛ بلکـه اقتصـاد را هم 
دیدنـد و دسـتیابی بـه آن را تـا سـطوح عالـی برای 
مـردم خـود به اجرا گذاشـتند. به گونـه ی کمرنگ تر 
البتـه ایـن رویـه بعدهـا نیز بـه صورتی ادامـه یافت، 
چنـان کـه در زمـان اسـتاد مـزاری، در شـرایطی که 
غـرب کابـل محاصره بود و مشـکات زیـاد اقتصادی 
دامن گیـر ایشـان و حـزب بود، بـه تاجران مـردم ما 
مثـل حاج انـور رضایـی، حاج محـراب و کسـان زیـاد 
دیگـر کمـک مالـی می کـرد تـا مایحتاج مـردم ما را 
از جـای دیگـر وارد کننـد. شـهید مـزاری یـک نگاه 
بـاز داشـت و در حـوزه ی اقتصـاد نیـز در حـد توان 
خـود و آن شـرایط، توجـه داشـت. از دیگـر رهبران 
هـزاره، صادقی نیلی اسـت، کاری بـه تفکر و حزبش 
نداریـم؛ امـا بـه زور یـا بـا رضایـت، کاشـتن نهـال 
بـادام تحـول و کشـیدن جـوی تغییـر را بـر مـردم 
دایکنـدی مـا اجرا کـرد و زندگی مـردم را ارتقا داد. 
در هـر صـورت، نگاه سـران هزاره نسـبت به حوزه ی 
اقتصـاد، موفقیت هـای فـراوان برای مردم بـه ارمغان 
آورد؛ امـا بـاز گفتنـی اسـت، دسـتیابی بـه اقتصـاد 
مـدرن و مبتنـی بـر تفکـر هنـوز بـه یـک خواسـت 

عمومـی کل هزاره هـا تبدیـل نشـده بـود.
ادامه دارد...

منطقـه« ترسـیم می شـده اسـت. انسـان هـزاره 
بسـیار و بیـش از حـد قانـع تربیـت شـده بـود؛ 
چـرا کـه رزق خداونـد را مقـدر شـده و در حـد 
قـواره ی خرمـن به دسـت آمده تصـور می کرد. در 
نتیجـه، ایـن انسـان، از ارتباط با جهان می ترسـید 
یـا اصـا بـه آن نمی اندیشـید. رزق و روزی را در 
دسـتان انسـان های دیگـر کـره ی خاکـی نمی دید 
و فقـر همه جانبـه، پهن تریـن سـفره ی زندگی اش 
بـود. بایـد اشـاره کـرد کـه عامـل ایـن نکتـه تنها 
خـود مـردم نیسـت؛ رهبـران فراتـر از کوهسـتان 
متولـد نشـده بـود تـا راهبری شـان کننـد. نظـام 
سـتم نیـز بـر مصایـب یادشـده ی هزاره هـا تأثیـر 

فـراوان و بلکـه اصلـی را داشـته اسـت.
دوم؛ اقتصاد-شهری و هزاره ها

در گذشـته های دورتـر شـاید حضـور هزاره هـا در 
تمدن و شـهر عالـی بوده؛ ولـی در دوره ی معاصر، 
»شهرنشـینی«  از  کمـی  بهـره ی  هـزاره  انسـان 
داشـت؛ از ایـن رو، از دولت هـای جدیـد کابـل نیز 
سـود چنـدان نمی بـرد. یا بهتـر بگویـم،  حضور به 
معنـی واقعی در دولت نداشـت. آنچه این شـرایط 
را سـخت تر می کنـد، نبـود تفکـر خـروج از ایـن 
وضعیـت بـود. لـذا کسـی بـه فکـر فـردا و بازیابی 
گمشـده های خـود نبـود یـا خیلـی کـم بـه آن 
می اندیشـید. عبـور از تفکـر کوچـک کوهسـتانی 
و روسـتایی، فقـط بـا بیـرون رفتـن از آن ممکـن 
اسـت. حضـور در کوهسـتان، فقط فرصـت اقتصاد 
همـان محیـط را می دهـد نـه بیشـتر. در نتیجـه، 
دوره ی  در  هزاره هـا  شـهری  و  مـدرن  اقتصـاد 
معاصـر بـا ورودشـان به کابل شـروع شـده اسـت. 
و  خویـش  قـول  و  ترکمـن  اقـوام  مـا  مـردم  از 
جاهـای دیگـر بهسـود زودتـر از بقیـه وارد شـهر 
وکیـل  کـه  اهلل داد  نـادر  مرحـوم  شـدند.  کابـل 
مـردم دره ی ترکمـن بـوده، خـودش سرپرسـتی 
جوالی هـا را داشـته و اقوامـش را بـه مـرور وارد 
شـهر و کار شـهری کرده اسـت. بهسـود نیـز بـه 
دسـت  شـهری  روزمره گـی  و  ابتدایـی  کارهـای 

 فاطمه صابری

در  هزاره هـا  حضـور  شـاید  دورتـر  گذشـته های  در 
بـوده؛ ولـی در دوره ی معاصـر،  تمـدن و شـهر عالـی 
انسـان هـزاره بهـره ی کمی از »شهرنشـینی« داشـت؛ 
از ایـن رو، از دولت هـای جدید کابل نیز سـود چندان 
واقعـی  معنـی  بـه  بگویـم،  حضـور  بهتـر  یـا  نمی بـرد. 
سـخت تر  را  شـرایط  ایـن  آنچـه  نداشـت.  دولـت  در 
می کنـد، نبـود تفکـر خـروج از ایـن وضعیـت بـود. لذا 
کسـی بـه فکـر فـردا و بازیابی گمشـده های خـود نبود 

یـا خیلـی کـم بـه آن می اندیشـید.

 محمد عارف محب
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گلنار؛ زنی که سی سال است تاوان سگ پدرش را پس می دهد

دختـران هنـوز هـم در برخـی از نقـاط افغانسـتان بـه بـد 
مـورد  بـه شـدت  فرهنـگ هرچنـد  ایـن  می شـوند.  داده 
تنفـر قـرار دارد و کمپاین هـای مختلفـی نیـز بـرای خاتمـه 
یافتـن آن در سـال های گذشـته راه انـدازی شـده اسـت؛ 
امـا هنـوز هم در والیت های شـرقی و برخـی از والیت های 
شـمال ایـن وضعیـت ادامـه دارد. سـاالنه دختـران زیادی 
بـه بـد داده می شـوند. آن ها قربانـی جنایتی می شـوند که 

اعضـای مـرد خانواده های شـان مرتکـب می شـوند.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

نمایندگان مجلس، تمثیل گر 
خواسته های مردم نیستند

از هفـده کمیسـیون در پارلمـان کشـور، صرفـا ده کمیسـیون آن از 
لحـاظ هیـأت کاری تکمیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که این 
کمیسـیون ها بایـد زودتـر از ایـن زمـان تکمیل شـده و بـه کار آغاز 
می کردنـد. دالیـل متعـددی در به تعویـق افتادن کار کمیسـیون ها 
وجـود داشـته اسـت کـه ممکـن اسـت بسـیاری از آنان مشـکاتی 
باشـد کـه به دلیـل بی نظمـی در امور روزانـه ی مجلـس نمایندگان 

به وجـود آمده باشـد. 
گفتنـی اسـت کـه از میـان ایـن ده کمیسـیون نیـز، تعـدادی باقی 
مانـده کـه تشـکیات آن هـا هنـوز کامل نشـده اسـت؛ از ایـن میان 
کمیسـیون امـور داخلـی و کمیسـیون تفتیـش مرکـزی اسـت کـه 
اولـی هنـوز هم بدون نایب کمیسـیون از سـوی مجلـس نمایندگان 
در جمـع ده کمیسـیون تکمیـل شـده آمـده اسـت و در عیـن حال 
کمیسـیون تفتیـش مرکـز کـه صرفـا رییس آن مشـخص شـده؛ اما 
نایـب و منشـی آن هنـوز هم نامشـخص باقی مانده اسـت، در جمع 

این ده کمیسـیون قـرار دارد.
هیـأت اداری مجلـس نماینـدگان گفتـه اسـت کـه کمیسـیون های 
باقی مانـده بـه زودی تکمیـل و اعـام می شـود؛ امـا ایـن رویکرد در 
مجلـس می تواند سـبب بروز مشـکات زیادی شـود؛ زیـرا تا به حال 
کـه مـدت زمان زیادی از آغاز کار مجلس گذشـته اسـت، متأسـفانه 
مـا شـاهد تکمیل شـدن مسـایل اداری درون پارلمان اسـتیم و این 
یعنـی هنـوز هـم مـوردی پیش نیامده اسـت کـه مجلـس را به حل 
مشـکات مـردم و بیـرون از آن بکشـاند. این بی خبـری از مردم، آن 
هـم مردمـی کـه در ایـن روزهـا بـا مشـکات زیـادی دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد و ممکـن اسـت در صـورت ادامـه ی ُکندکاری هایـی 
کـه پارلمـان در مدت زمان گذشـته از خـود نشـان داده، اعتراضات 
زیـادی را از میـان مـردم در پـی داشـته باشـد. شـاید بسـیاری از 
نماینـدگان مـردم ادعـا بکننـد کـه آن هـا در جریـان تکمیل شـدن 
بخش هـای اداری پارلمـان، بـه امـور زیـادی کـه مربـوط بـه مـردم 
درون  در  کـه  فعالیت هـا  ایـن  امـا  کرده انـد؛  رسـیدگی  می شـود 
مجلـس، وجـه اجرایـی نداشـته باشـد کاری را به جایی نمی رسـاند.
در پارلمـان، بخش هـای اداری زیـادی وجـود دارد کـه بایـد قبل از 
هـر مـوردی آن هـا به فعالیـت آغـاز کنند تا بـه مدد آن، مشـکات 
مـردم و همچنـان مـوارد مـورد نظـارت ماننـد فعالیت هـای دولتی، 
پارلمـان  کـه  طوالنـی ای  زمـان  مـدت  در  امـا  شـود؛  رسـیدگی 
افغانسـتان ایجـاد شـده اسـت، بیشـترین بحـث را در زمینه هـای 
موقف گیری هـای سیاسـی بـر علیـه اعضـای ایـن مجلـس از سـوی 
هم قطاران شـان شـاهد بوده ایـم. در حقیقـت آنچـه تـا به حـال، این 
مجلـس انجـام داده اسـت، تصمیم گیـری بـر سـر مشـکات درونی 

پارلمـان بـوده اسـت و نـه مشـکاتی مـؤکان و شـهروندان.
مـردم افغانسـتان در انتخابـات پارلمانـی، ضربه هـای زیـادی دیدند 
و قربانی هـای زیـادی بـه دلیـل عدم امنیت مناسـب بـرای برگزاری 
انتخابـات متقبـل شـدند؛ امـا آنچه فعا عایدشـان شـده اسـت، جز 
دوبـاره قربانی شـدن چیـز دیگـری نیسـت. بـا روی کار آمـدن ایـن 
تعـداد از نماینـدگان در دور هفدهـم مجلس نمایندگان، دسـت آورد 
بزرگـی چـون داشـتن نماینـده ای کـه بـه انتخاب مـردم باشـد، در 
حقیقـت از مـردم گرفتـه شـده اسـت؛ زیـرا تقلب هـا در انتخابـات 
صـورت  مـردم  بـه  نسـبت  وکا  سـوی  از  کـه  بی پروایی هایـی  و 

می گیـرد، مشـروعیت الزم را از نماینـدگان می گیـرد. 
کمیسـیون هایی  واقـع،  در  مجلـس  هفده گانـه ی  کمیسـیون های 
اسـت کـه بـر اسـاس وظایـف تعریـف شـده ی آنـان، شـکایات و 
مشـکات داخلـی مجلـس و همچنـان به مشـکات و خواسـته های 
مردم رسـیدگی می شـود. بـا تکمیل شـدن این کمیسـیون ها، دیگر 
چالش هـای درون پارلمـان بایـد بـه انجـام برسـد و سـعی شـود تـا 
به عنـوان یـک مجلـس کـه از حضـور نماینـدگان مـردم پـر اسـت، 
وظایـف درسـت و کاملـی کـه بـه نماینـده ی مجلس مربوط اسـت، 

بگیرد. صـورت 
طـوری کـه دیـده می شـود عـدم حضـور نماینـدگان یکـی دیگر از 
دالیلـی اسـت کـه اکثـرا کار کمیسـیون ها بـه عقـب می مانـد ویـا 
کمیسـیون  جلسـه  ی  دیـروز  می شـود.  برگـزار  دیرتـر  انتخاباتـش 
اقتصـاد ملـی، زراعت و مالداری، انکشـاف دهات و سـازمان های غیر 
حکومتـی بـه ریاسـت محمد هاشـم خـان ، رییـس  موقـت  برگزار  
شـد کـه در آن صرفـا چهارده تـن از اعضای بیسـت وپنج نفره ی این 

کمیسـیون اشـتراک کـرده بودند. 
غیرحاضـری ایـن تعـداد از نماینـدگان باعـث شـد کـه جلسـه ی 
انتخـاب رییـس، نایـب و منشـی این کمیسـیون به سـه دور برسـد. 
هرچنـد انتخـاب الزم بـا همیـن تعـداد نیـز انجـام شـد امـا؛ دیـده 
می شـود کـه اکثـرا کمیسـیون ها، بـا عـدم حضـور وکا برخورده اند 
کـه ایـن مـورد، می توانـد درسـتی انتخـاب را زیر سـوال ببـرد؛ چرا 
کـه نتیجـه ای کـه از انتخابـات حاصل می شـود، نظر همـه را با خود 
نـدارد و صرفـا تعداد کمـی از نماینـدگان تصمیم گروه بیسـت وپنج 

نفـره را می گیرنـد. 

 نیما کاوه

»کاش مــادرم مثــل روزهــای دیگــر گــردن 
ــه را محکــم می بســت.« ــد ســگ رم بن

حــدود 30 ســال قبــل، در یــک بعــد از 
ــر  ــک دخت ــی ی ــار، زندگ ــری به ــر اب ظه
ــان  ــمالی بغ ــت ش ــاله در والی ــزده س پان
قمــار،  ایــن  شــد.  گذاشــته  قمــار  بــه 
ــک  ــود. ی ــار ب ــم آن دی ــار فرهنــگ حاک قم
دختــری کــه هیــچ نمی دانســت چــرا و بــه 
چــه جرمــی، بایــد زن پســر 20 ســاله ای در 
ــر  روســتایش می شــد کــه شــاید از او متنف
ــه  ــی ب ــا نام ــه او ب ــن ک ــر ای ــود. بدت ــم ب ه
خانــه ی شــوهر رفــت کــه ننــگ بــود. 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــه ک ــتا فیصل ــزرگان روس ب

ــوند. ــد داده ش ــه ب او ب
ــزده  ــام مســتعار(، در آن زمــان پان گلنــار )ن
ســال عمــر داشــت. او برخــاف دیگــر 
ــا ســاز و  دختــران هــم روســتایی اش کــه ب
ــا  ــد، ب ــوهر می رفتن ــه ی ش ــه خان ــرود ب س

ــت. ــوهر رف ــه ی ش ــه خان ــرس ب ــر و ت جب
ــزی  ــا از خون ری ــد ت ــد داده بودن ــه ب او را ب
ــر  ــود. ب ــری ش ــواده جلوگی ــان دو خان می
اســاس ایــن فرهنــگ رایــج، هــرگاه در 
میــان دو خانــواده و یــا قومــی، قتلــی 
از  جلوگیــری  بــرای  بگیــرد،  صــورت 
از  دختــری  بیشــتر،  خون ریزی هــای 
خانــواده ی  بــه  بایــد  قاتــل  خانــواده ی 
ــر در  ــود. آن دخت ــد داده ش ــه ب ــول ب مقت
کنــار ایــن کــه ماننــد یــک بــرده ی جنســی 
ــدش را تحمــل  ــی جدی ــد ســال ها زندگ بای
ــدارد.  ــه حــق و صاحیتــی ن کنــد، هیچ گون
ــچ  ــت. هی ــی نداش ــچ جرم ــار هی ــا گلن ام
ــی  ــز جرم ــواده اش نی ــای خان ــک از اعض ی
را مرتکــب نشــده بودنــد. هیــچ قتلــی 
ــل  ــه دلی ــود. او ب ــه ب ــورت نگرفت ــم ص ه
ــتباه  ــد. اش ــد داده ش ــه ب ــتباه ب ــک اش ی
و بی توجهــی مــادر گلنــار ســبب شــد 
ــختی،  ــال را در س ــی س ــرش س ــه دخت ک
بدبختــی و بــه قــول خــودش در شــرمندگی 
ــک اشــتباه،  ــه خاطــر ی ــرد. او ب ــه ســر بب ب
آرزوی پوشــیدن لبــاس عروســی، جشــن و 
حنــا گذاشــتن بــه دســتانش را ســی ســال 
ــد و احتمــاال  ــا خــود حمــل می کن اســت ب
ــه  ــن کار ادام ــز ای ــر نی ــال دیگ ــن س چندی

ــد. ــدا کن پی
دختــران هنــوز هــم در برخــی از نقــاط 
افغانســتان بــه بــد داده می شــوند. ایــن 
ــر  ــورد تنف ــدت م ــه ش ــد ب ــگ هرچن فرهن
قــرار دارد و کمپاین هــای مختلفــی نیــز 
ســال های  در  آن  یافتــن  خاتمــه  بــرای 
امــا  اســت؛  انــدازی شــده  راه  گذشــته 
هنــوز هــم در والیت هــای شــرقی و برخــی 
وضعیــت  ایــن  شــمال  والیت هــای  از 
زیــادی  دختــران  ســاالنه  دارد.  ادامــه 
قربانــی  آن هــا  می شــوند.  داده  بــد  بــه 
مــرد  اعضــای  کــه  می شــوند  جنایتــی 
می شــوند. مرتکــب  خانواده های شــان 

ــورد  ــتان در م ــای افغانس ــوای علم فت
ــران ــد دادن دخت ب

در بیســت و پنجــم مــاه اســد ســال ۱395، 
ــا  ــتان ب ــای افغانس ــری علم ــورای سراس ش
صــدور فتوایــی، بــد دادن دختــران را حــرام 
ــای  ــورای علم ــدام ش ــن اق ــرد. ای ــام ک اع
ــوان  ــک ج ــراض ی ــی اعت ــتان در پ افغانس
ــود  ــا ب ــت پکتی ــنده ی والی ــه باش ــان ک افغ
ــل خیمــه ی تحصــن  و چندیــن مــاه در کاب
ــود،  ــا کــرده ب ــر پ ــر ضــد ایــن فرهنــگ ب ب

ــاد. ــاق افت اتف
شــورای سراســری علمــای افغانســتان در آن 
زمــان گفتــه بودنــد کــه »بــد دادن دختــران 
ــرام  ــاروا و ح ــرعی ن ــی و ش ــور قطع ــه ط ب

اســت.«
خان ولــی عــادل کــه خــود و خواهــرش 
ــد، در  ــن فرهنــگ بودن ــان ای یکــی از قربانی
ــدر و اقوامــش  ــواده، پ ــل خواســت خان مقاب
ایســتادگی کــرده و پــس از آن کــه اعتــراض 
او در والیــت خــودش نتیجــه نــداد، بــه 
کابــل آمــد و در جــاده ی داراالمــان در 
مقابــل دفاتــر اعضــای مجلــس چندیــن مــاه 

احمــد )نــام مســتعار( یکــی از بــزرگان 
قومــی در بغــان کــه حــدود ۷0 ســال ســن 
ــای  ــه از رویداده ــدش را ک ــم دی دارد، چش
ــر ســن  ــد دادن و ازدواج هــای زی مختلــف ب
ــا  ــاد ای گپ ــیار زی ــد: »بس ــن می گوی چنی
ــر پرســان نمی کــد  ــود اوال. کســی از دخت ب
کــه همــی نفــره قبــول داره یــا نــی. پــدرش 
یــا کاکایــش و یــا بــرادرش کــه قــول 
ــر را  ــد دخت ــه می ش ــم ک ــر رق ــی داد ه م
ــد  ــدادن. چن ــوهر می ــه ش ــر ب ــو نف ــه هم ب
ــاز آرام میشــد.  روز دختــر گریــان می کــد ب
ــر  ــه دخت ــا ک ــده. ت ــم ش ــا گ ــی ای گپ حال
قبــول نکنــه بــه شــوهر نمیتــن. حتــا حالــی 
مــی رون خانــه ی دامــاد را می بینــن و حتــا 

ــه. ــاد را می بین ــر دام ــود دخت خ
احمــد کــه حــاال ســن و ســالی از او گذشــته 
ــن  ــیاری از ای ــه در بس ــد ک ــت، می گوی اس
بــد دادن هــای دختــران یــا مجبــور کــردن 

ــه داد. ــود ادام ــراض  خ ــه اعت ب
امــا در قصــه ی گلنــار، او بــر خــاف دیگــر 
قربانــی  دختــران،  دادن  بــد  قضایــای 
حملــه ی ســگ بــر یــک دختــر شــش 
ســاله ی همســایه ی شــان شــده اســت. 
ــد.  ــدار بودن ــه دار و مال ــار گل ــواده ی گلن خان
یکــی از روزهــا، ســگی کــه پاســبان گلــه ی 
گوســفندهای پــدرش بــود، خــود را از بنــد 
رهــا می کنــد و بــه یــک دختــر شــش 
ــرس  ــرک از ت ــد. دخت ــه می کن ــاله حمل س
ــزرگان  ــد. ب ــان می ده ــرده و ج ــکته ک س
ــد  ــار بای ــه گلن ــد ک ــه می کنن ــتا فیصل روس
همســر بــرادر آن دختــر شــش ســاله شــود.

ــون حــدود  ــه اکن ــتایی ک ــوی روس ــن بان ای
۴5 ســال عمــر دارد، مــادر پنــج فرزنــد 
ــه  ــادرش ک ــتباه م ــک اش ــا ی ــت. او ب اس
ــگ  ــد س ــود و گردن بن ــب نب آن روز مواظ
ــال  ــی س ــدد، س ــم ببن ــان را محک گله ی ش
ــر  ــه او زج ــد. البت ــر می کش ــه زج ــت ک اس
ــتان  ــتاهای افغانس ــم در روس ــگ حاک فرهن
ــادرش را. ــتباه م ــر اش ــا زج ــد ت را می کش

ــران در  ــد دادن دخت کاهــش ســنت ب
ــن اواخر ای

ــی در  ــای محل ــا مقام ه ــه؛ ام ــن هم ــا ای ب
ــن دســت  ــه ای ــد ک ــان مدعی ان ــت بغ والی
رویدادهــا اکنــون بســیار کاهــش یافتــه 
ــدود  ــال مح ــد س ــه در چن ــد ک و امیدوارن
ــی از  ــرود. یک ــن ب ــی از بی ــه کل ــر، ب دیگ
مناطــق بغــان کــه بیشــتر درگیــری و 

ــش  ــت و پی ــای نخواس ــه ازدواج ه ــان ب آن
جنجال هــا  می شــد  باعــث  وقــت،  از 
بــه  و  شــود  بیشــتر  خانواده هــا  بیــن 
»بــه  بینجامــد.  بیشــتری  دشــمنی های 
نظــرم همــی گــپ خوبســت. چــرا کــه 
ــدون  ــر را ب ــه دخت ــا ک ــای م در او وقت ه
ــاز پســان  ــه شــوهر مــی دادن ب رضایتــش ب
بســیار جنجــال می شــد. یــگان دختــر 
پــس از عروســی هــم در خانــه ی خســر روز 
ــگ و جنجــال  ــر روز جن ــد و ه ــدی می ک ب

می شــد.« پیــدا  خانه هــا  در 
احمــد نــه تنهــا شــاهد ازدواج هــای اجبــاری 
دختــران نوجــوان و بــد دادن دختــران بــوده 
ازدواج هایــی می گویــد کــه  از  او  اســت؛ 
دختــران را در گهــوره بــرای مــردان جــوان 
ــوان  ــا ج ــردان ت ــن م ــد و ای ــظ می دادن لف
کــه  می کردنــد  تــاش  دختــر،  شــدن 
ــرا  ــد. »بســیاری دخت ــه ی او را بپردازن مهری
حتــا در گهــواره می بــود بــرای جوانــای 20 
ســاله و 25 ســاله »لـَـَوظ« )لفــظ( مــی دادن. 
بــاز او نفــر می رفــت ایــران و پاکســتان و یــا 
ــا کان شــدن  ــد ت ــردم را می ک ــزدوری م م
دختــر پیســه پیــدا می کــد بــاز کــه دختــر 

ــدن.« ــکاح میک ــد ن کان می ش
بــد دادن، اجبــار بــه ازدواج دختــران از 
ــال  ــوهر دادن اطف ــه ش ــواده، ب ــرف خان ط
زیــر ســن، از فرهنگ هــای جــا افتــاده 
بــوده  افغانســتان  اطرافــی  در جامعــه ی 
ــا  ــا ب ــن اتفاق ه ــواردی ای ــه در م ــت ک اس

عالمانــی  و  قانــون  مجریــان  پادرمیانــی 
ــت. ــده اس ــام ش ــی انج دین

عوامــل کاهــش ســنت بــد دادن 
دختــران در میــان مــردم

رییــس امــور زنــان بغــان، باالرفتــن ســطح 
آگاهــی مــردم در مــورد حقــوق زنــان، 
جــدی گرفتــه شــدن ایــن مســأله از ســوی 
ــرام  ــی و ح ــزرگان قوم ــا و ب ــورای علم ش
اعــام شــدن بــد دادن دختــران را، از عوامل 
کاهــش ایــن فرهنــگ عنــوان می کنــد؛ امــا 
در والیــت بغــان هنــوز هــم ولســوالی هایی 
موجودیــت  دلیــل  بــه  کــه  هســتند 
تفنــگ داران غیــر مســؤول و اتفــاق افتــادن 
ــت  ــه دور از دســترس دول ــه ب ــی ک قتل های
مرکــزی اســتند، هنــوز دختــران بهــای ایــن 

می پردازنــد. را  جرم هــا 
ایــن اقــدام هرچنــد در کوتــاه مــدت مانــع 
ــان های  ــا انس ــود؛ ام ــری می ش ــل دیگ قت
ــم  ــه جهن ــته ب ــا بس ــت و پ ــری را دس دیگ
ــه  ــردان می فرســتند ک ســاخته ی دســت م
ــل  ــکنجه و درد را تحم ــد ش ــر بای ــک عم ی

ــد. کنن
ــار خشــونت  ــم آم ــوز ه ــه، هن ــن هم ــا ای ب
رییــس  اســت.  بــاال  بغــان  والیــت  در 
ــود  ــا وج ــد، ب ــان می گوی ــان بغ ــور زن ام
تاش هــای زیــادی کــه بــرای جلوگیــری از 
ــا زنــان جریــان دارد؛ امــا هنــوز  خشــونت ب
ــای  ــی و قتل ه ــونت های خانوادگ ــم خش ه
تکان دهنــده  والیــت  ایــن  در  ناموســی 

ــت. اس

وجــود  آن  در  درون قومــی  جنگ هــای 
ــن  ــاوان ای ــران ت ــط دخت ــی فق دارد و زمان
می پرداختنــد،  را  مــردان  دشــمنی های 
ــه  ــت ک ــان اس ــدراب بغ ــوالی های ان ولس
اکنــون مــردم بــر علیــه ایــن فرهنــگ 

ــت.  ــتاده اس ایس
انــدراب  ولســوالی های  باشــندگان 
می گوینــد کــه حــدود ۱۷ ســال اســت کــه 
فرهنــگ بــد دادن دختــران در مقابــل جــرم 
از  خانــواده،  مــردان  قتــل  و خون بهــای 
ســوی عالمــان دینــی و بــزرگان قومــی ایــن 
ــت. ــده اس ــام ش ــوع اع ــوالی ها ممن ولس

ــافی  ــورای انکش ــس ش ــان، ریی ــد ام محم
ولســوالی بنــو بــه صبــح کابــل می گویــد، بــا 
وجــودی کــه در ســال های اخیــر قتل هــای 
زیــادی بــه دلیــل دشــمنی های درون قومــی 
ــت؛  ــاده اس ــاق افت ــوالی ها اتف ــن ولس در ای
ــران در  ــان و دخت ــوردی زن ــچ م ــا در هی ام

آن قربانــی نشــده اند.
بــه گفتــه ی محمــد امــان، نتایــج تلــخ 
ــان  ــاوه ی پای ــه برع ــران ک ــد دادن دخت ب
ــازه  ــمنی های ت ــه دش ــمنی ب ــن دش نیافت
منجــر شــده بــود، ســبب شــد کــه بــزرگان 
قومــی و عالمــان دینــی چنیــن تصمیمــی را 
ــد.  ــون همــه از آن راضی ان ــه اکن ــد ک بگیرن
بــه ویــژه بــه گفتــه ی او، بــه زنــان حرمــت 

گذاشــته می شــود. 
ــز  ــان نی ــت بغ ــان والی ــور زن ــت ام ریاس
ــران  ــد دادن دخت ــوارد ب ــه م ــد ک می گوی
ــدا  ــت کاهــش چشــم گیری پی ــن والی در ای
کــرده اســت. خدیجــه یقیــن، رییــس امــور 
زنــان بغــان بــه صبــح کابــل می گویــد: »در 
ده مــاه گذشــته ی امســال، هیــچ مــوردی از 
ــت  ــت ثب ــن ریاس ــران در ای ــد دادن دخت ب
ــز  ــته نی ــال های گذش ــت؛ در س ــده اس نش
آمــار بــد دادن دختــران وجــود داشــت؛ امــا 

ــود.« ــن ب بســیار پایی
امــا زنانــی کــه ســی یــا بیســت ســال قبــل 
قربانــی ایــن فرهنــگ شــده اند، بــه ســختی 
بــاور می کننــد کــه مــردان افغانســتان 
دســت از ایــن کار برداشــته باشــند. گلنــار، 
یکــی از ایــن زنــان اســت کــه وقتــی 
بیــن  از  دختــران  دادن  بــد  می شــنود، 
رفتــه و یــا بســیار کــم شــده اســت، اشــک 
می ریــزد. شــاید ایــن اشــک شــوق باشــد و 
یــا هــم حســرت درد سی ســاله کــه بــه مــا 

نمی گویــد.

 محراب الدین ابراهیمی
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از  ای  شــاخه  معرفــت  جامعه شناســی 
جامعه شناســی اســت کــه رابطــه ی فکــر 
ــد.   ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــه را م و جامع
در  گوناگــون  گروه هــای  چــرا  کــه  ایــن 
ــژه،  ــرایط وی ــت ش ــاص و تح ــای خ دوره ه
بــا مســائل و  بیشــتر احتمــال دارد کــه 
معضــات معینــی درگیــر باشــند و ایــن 
ــرات  ــه نظ ــا نقط ــاال ب ــان احتم ــرا آن ــه چ ک
ــد. در  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس خاص
ــای  ــام ه ــی و در نظ ــف تاریخ ــل مختل مراح
ــی  ــف فرهنگــی، عوامــل واقعــی متفاوت مختل
ظاهــر می شــود کــه  ایــن عوامــل واقعــی بــه 
طریق هــای معیــن و بــا نظمــی تعییــن شــده، 
ــده ای  ــای ای ــب را از فض ــای متناس دریچه ه
بــاز می کنــد و می بنــدد و بدیــن طریــق 
ــا  ــت ی ــوه معرف ــا و وج ــه جنبه ه ــت ک اس
ــرار  ــن شــرایط در دســترس ق فکــر تحــت ای
ــا  ــاز ی ــا قابــل حصــول اســت. ب می گیــرد و ی
بســته شــدن همیــن دریچه هــا توســط فکــر 
ــل  ــن عوام ــا ای ــرد؛ ام ــام می گی ــر انج و تفک
ــول  ــه در ط ــی ک ــن معرفت ــا همی ــی ی واقع
تاریــخ ایجــاد مــی شــود، از کجــا سرچشــمه 
می گیــرد. زمانــی کــه از فکــر و رابطــه ی 
ــد،  ــان می آی ــه می ــخن ب ــاع  س ــا اجتم آن ب
ــتیم.  ــزی اس ــه چی ــال چ ــه دنب ــا ب ــا م دقیق
ــوع  ــی و ن ــراد از زندگ ــور اف ــت تص ــد گف بای
اندیشــیدن آن هــا در خلــق نظــام آگاهــی در 
ــوع  ــن ن ــر مســتقیم دارد. ای ــه تاثی هــر جامع
ــه شــده از فرهنــگ  تصــورات بیشــتر برگرفت
و روان مردمــان در دوران هــای خــاص اســت 
ــه صــورت مکمــل  ــا ب ــن دوران ه ــی ای و گاه

یک دیگــر عمــل کــرده و در رســوب کردن 
ــان  ــاری مردم ــه ی ــادات ب ــیاری از اعتق بس
می تــوان  مثــال  طــور  بــه  می شــتابند. 
ــار  ــود رفت ــتان را نم ــی در افغانس ــت فعل دول
اجتماعــی  مــردم دانســت. دولتــی کــه امــروز 
همــگان انگشــت انتقــاد و اتهــام بــه ســوی آن 
ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــد؛ وضعیت دراز می کنن
ــد. وضعیــت  همیــن جامعــه به وجــود آورده ان
ــا  ــن و ن ــتانی بدتری ــه ی افغانس ــی جامع فعل
ــر در  ــه بش ــت ک ــی اس ــانی ترین وضعیت انس
آن زیســت کــرده اســت. خاف هــا، تخلفــات 
و ســرقت های علمــی، سســت شــدن اخــاق 
حرفــه ای، دســتکاری داده هــا، رقابت هــای 
ناســالم، فســاد ســازمان یافته ی حرفــه ای، 
ــی،  ــر علم ــا غی ــی ب ــای علم ــط ماک ه َخل
ــم  ــان عل ــی، نقص ــیوع بی تفاوت ــری و ش تس
ــدم حساســیت  ــدرت، ع ــروت و ق ــع ث ــه نف ب
در رده هــای مختلــف اجتماعــی؛ همــه ی 
اینهــا تفکــری اســت کــه در حــال حاضــر در 
جامعــه ی افغانســتانی جریــان دارد. در چنیــن 
جامعــه ای کــه نابرابــری و اســتثمار برتابیــده 
ــود  ــد وج ــز نمی توان ــت هرگ ــود، عدال می ش

ــت را از  ــوان عدال ــس نمی ت ــد؛ پ ــته باش داش
ــت.  ــار داش ــر انتظ ــاد دیگ ــر نه ــا ه ــت ی دول
باهــم  انصــاف  بــه  هنگامــی کــه مــردم 
در  مــدارا  و  گذشــت  و  نمی کننــد  رفتــار 
ــه تقاضــای  ــدارد، چگون ــای ن ــان ج ــر آن تفک
ــا  ــوی نهاده ــدن از س ــار ش ــاف رفت ــه انص ب
ــت  ــی اس ــه قالب ــد ک ــازمان هایی را دارن و س
تهــی و اگــر هــم پــر شــده، انباشــته ی 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس ــن مردم همی
ــه  ــی ک ــد. زمان ــی می کنن ــر زندگ ــرز فک ط
برداشــت از دموکراســی؛ یعنــی ایــن کــه  
ــاس  ــش و لب ــا آرای ــه ب ــایه ک ــر همس دخت
بــه  بیــرون شــود و در کافه هــا  بدن نمــا 
مــردان و پســران دســت بدهــد و زمانــی کــه 
نوبــت بــه خــود فــرد و اقــوام درجه یــک 
آن رســید، دموکراســی برداشــت دیگــری 
خواهــد داشــت و  این گونــه نیســت. چــه 
ــه  ــر در جامع ــوع فک ــن ن ــاری از ای ــوع رفت ن
ترویــج پیــدا خواهــد کــرد. افــرادی کــه 
ســرانه ی مطالعه ی شــان در روز بــه ۱ دقیقــه 
هــم نمی رســد و در بیشــتر گفت وگوهــای 
روزمــره اگــر بتوانیــم بــه طــور ثابــت بیشــتر 

ــاید  ــم، ش ــت کنی ــان را ثب ــای آن گفت وگوه
در طــول روز یــک کلمــه ی معنــادار هــم 
ــا در  ــت واقع ــخص نیس ــند و مش ــه باش نگفت
ــه  ــاره ی چ ــتند و در ب ــزی اس ــه چی ــر چ فک
ــه در  ــا هم ــد. اینه ــر می کنن ــی فک موضوع
ســاختن تفکــر جمعــی کــه باســاختن جامعــه 
و اجتمــاع ارتبــاط مســتقیم دارد، نقــش 
دارنــد. رفتارهــای اجتماعــی ای کــه اکنــون در 
جامعــه رواج دارد و بــه شــدت ناامنــی ذهنــی 
و جســمی و بــی اعتمــادی را در جامعــه 
برجســته کــرده، نتیجــه ی همیــن طــرز 
ــرای  ــه آنچــه خــوب اســت ب ــر اســت ک تفک
ــرای  ــت ب ــراب اس ــردود و خ ــه م ــن و آنچ م
ــه  ــن ک ــل  از ای ــت. غاف ــن اس ــایه ی م همس
ــا  ــودن ی ــود؛ ب ســال ها پیــش کســی گفتــه ب
نبــودن مســأله ایــن اســت. بــودن بــرای چــی 
و بــه چــه قیمتــی، چــه بســیار بودن هــا کــه 
بــه نبودن هــا مــی ارزد. نــوع تفکــر افــراد هــر 
ــت؛  ــه اس ــان جامع ــازنده ی هم ــه ای س جامع
اگــر امــروز مــا شــاهد جامعه هــای پیشــرفته 
ــت؛  ــی نیس ــر اتفاق ــن ام ــتیم ای ــدرن اس و م

ــت.  ــاخته اس ــه آن را س ــراد جامع ــر اف فک

رابطه بین فکر و جامعه

نگه داری رابطه ها شبیه نگه داری از پوقانه است
را  بـازی  وسـائل  از  خیلـی 
بـازی  آن  بـا  کودکـی  در  کـه 
می کنیـم در بزرگـی برای مـان 
پیـاِم خـاص می تواننـد داشـته  باشـند. یـا ایـن  
کـه حکمتـی در کارهـای کودکـی مـان نهفتـه 
خاطـرات  بـه  می شـویم  کان  وقتـی  اسـت، 
کودکـی بـر می گردیـم بـه پیـام بازی هـا و موارد 
می کنیـم.  پیـدا  دسـت  کودکـی  دوران  فـراوان 
پوقانـه  او  حـال  می گفتیـم  پوقانـه  کودکـی  در 
دارم  دوسـت  امـا  مـن  می گوینـد.  بادبـادک  را 
بـه نـام کودکـی صدایـش کنـم. پوقانـه بـه مـا 
دوست داشـتن را یـاد می دهـد؛ امـا نگه داشـتن و 
حفـظ رابطه هـا را دیرتـر یـاد می گیریم یا شـاید 
هیـچ یـاد نگیریـم. مـن در کودکی عاشـق پوقانه 
پوفانـه  داشـتن  دوسـت  فهمیـدم  تـازه  بـودم؛ 
شـبیه رابطه هـا اسـت. اصطـاح سیاسـت مداران 
پوقانـه ای هرچنـد گاهی در مجالس سیاسـی هم 
یـاد می شـود. حـال بگذریـم از کنایـه ی رهبران 
پوقانـه ای و سیاسـت و پوقانـه. یـادم نـرود گفتم 
در کودکـی عاشـق پوقانـه بـودم. امکان نداشـت 
بـا پـدر و مـادرم بـه بـازار بـروم و بـرای پوقانـه 
پـا زمیـن نکوبـم. اولیـن پوقانـه ای که داشـتم را 
همـان روز اول در دسـت هایم گرفتـم و محکـم 
بغلـش کـردم؛ ولـی ترکیـد. فهمیدم همـان اول 
نبایـد خیلـی دوسـت داشـتنم را نشـان بدهـم. 
نبایـد خیلـی محکـم بغلـش کنـم؛ طاقتـش را 
نـدارد می ترکـد! پوقانـه ی بعـدی را بیـش از حد 
بزرگـش کـردم. ظرفیتـش را نداشـت؛ آن هـم 
ترکیـد. فهمیـدم نباید چیزی را که دوسـت دارم 
بیـش از حـد بزرگـش کنم. رفتـم پوقانه ی بعدی 
را که خریدم حواسـم بود؛ نه دوسـت داشـتنم را 
زیـاد نشـان دادم نـه بیـش از حد بزرگـش کردم 

ولـی آن هـم بـرای مـن نمانـد بردمـش پیـش 
دوسـتانم و در یـک چشـم بر هـم زدن صاحبش 
شـدند؛ پوقانـه ی دیگـر را خیلی اتفاقی از دسـت 
همـه  وقتـی  خوب مـان  روزهـای  وسـط  دادم. 
چیـز خـوب پیـش می رفـت، افتـاد روی بخـاری 
و تمـام شـد. سـوخت در گرفـت و نگاهش کردم 
و افسـوس خـوردم. چنـد مـاه بعـد بـازار قریه ی 
دیگـر  پوقانـه  یـک  خودمـان؛  محلـه ی  همـان 
خریـدم. همان جـا بـه آن نـگاه کـردم و گفتـم 
تـو آخریـن پوقانـه ای اسـتی کـه دوسـت دارم. 
رفتـم خانـه و آن را در کنـاراب دور از روی تـان 
»دسـت شـوی های کـه کمـد نـدارد« گذاشـتم. 
نـه بغلـش کـردم، نه زیـاد بزرگش کـردم و نه به 
کسـی نشـانش دادم. این طور دیگـر هیچ خطری 
تهدیـدش نمی کـرد. خیلـی از مـا جوانـان مثـِل 

همیـن پوقانـه ی مانـده در کنارابیـم؛ بـه خاطـر 
ایـن  کـه مدرن تـر بیایـد پوقانه هـای افتـاده در 
پنهانـی،  و  آهسـتگی  دوست  داشـتن  کمدیـم. 
دوست داشـتن  یـک  دور،  راه  از  دوست داشـتن 
وقـت  هرچنـد  شـاد.  و  خـوب  روزهـای  بـدون 
یک بـار می رفتـم سـراغش تا مطمئن شـوم هنوز 
هسـت. یـک روز وقتـی رفتـم سـراغش دیدم که 
خیلـی کوچک شده اسـت خیلی پیر شـده  اسـت. 
همان جـا بـود که فهمیـدم دوست داشـتن را باید 
یـاد گرفـت. فهمیـدم به دسـت آوردن کسـی که 
دوسـت داری تازه اول ماجراسـت. دوست داشتن 
زیـادی  پوقانه هـای  مـن  می خواهـد.  نگـه داری 
یـاد  هیچ وقـت  را  دوست داشـتن  ولـی  داشـتم؛ 
نگرفتـم. رابطه هـای مـان مثـِل قصـه ی پوقانـه و 

شـبیه داسـتان های مشـابه اسـت.

 سید محمد تقی حسینی 

چه کسی مسؤولیت زندگی ما را
بر عهده دارد؟

ــؤولیت پذیر  ــراد، مس ــوغ اف ــای بل ــن جنبه ه ــی از مهمتری یک
بایــد  بــودن  مســؤول  بــرای  افــراد  آن هاســت.  بــودن 
بــه وعده هــای خــود عمــل کننــد و بــه تعهدات شــان 
بــرای  تــاش  اول  باشــند. شــاید در مرحلــه ی  پایبنــد 
مســؤولیت پذیری ســخت باشــد؛ امــا بــا کمــی تــاش، 
ــه عــادت شــما تبدیــل شــود. هــر فــرد مســؤوِل  ــد ب می توان
رفتــار و اعمــال خــود اســت؛ پــس چــه بهتــر، طــوری رفتــار 
ــاز  ــا مشکل س ــرای م ــؤولیت آن ب ــن مس ــه پذیرفت ــم ک کنی
ــت.  ــرورش اس ــل پ ــی قاب ــؤولیت پذیری از کودک ــد. مس نباش
خانواده هــا بــا اســتفاده از روش هــای تربیتــی می تواننــد 
ــن  ــد. در ای ــروش دهن ــود را پ ــودک خ ــؤولیت پذیری ک مس
مطلــب برخــی از تمرین هــا و راهکارهــای علمــی بــرای 
افزایــش روحیــه ی مســؤولیت پذیری ارائــه شــده اســت.

ــی اش  ــف زندگ ــای مختل ــؤولیت پذیر در جنبه ه ــخص مس ش
ــی  ــای زندگ ــد. او انتخاب ه ــل می کن ــران عم ــر از دیگ بهت
خــود را گــردن دیگــران نمی انــدازد. از پیامدهــای انتخابــش 
ــش از  ــه اهداف ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــب می کن ــه کس تجرب
ــن  ــا چنی ــؤولیت پذیر ب ــرد مس ــد. ف ــتفاده می کن ــا اس آن ه
ــترس را از  ــم اس ــم افســردگی، و عائ ــر عائ ــه ای کمت روحی
ــادت،  ــدی، حس ــری، ناامی ــد. پرخاش گ ــان می ده ــود نش خ
ــه  ــر ب ــیار کمرنگ ت ــراد بس ــن اف ــی در ای ــه و انتقام جوی کین

چشــم می خــورد.
مســؤولیت پذیــری امــری نیســت کــه طــی یــک شــب اتفــاق 
بیفتــد، بلکــه فراینــدی اســت تدریجــی کــه بــه مــرور حاصــل 

مــی شــود.
گام اول: پذیرش

ــد و  ــرار داری ــده ای ق ــت ناراحت کنن ــه در موقعی ــی ک هنگام
ــن  ــه چنی ــد ک ــدا بپذیری ــی مواجــه می شــوید، ابت ــا واقعیت ب
ــن کــه مقصــر چــه  ــاده اســت؛ صــرف نظــر از ای ــی افت اتفاق
ــه  ــت ک ــن اس ــرش ای ــد پذی ــی از فراین ــت. بخش ــی اس کس
ــراد  ــی و اف ــل بیرون ــرزنش عوام ــت از س ــد دس ــعی کنی س
ــه  ــرا ک ــید؛ چ ــی نباش ــال مقصریاب ــه دنب ــد و ب ــر برداری دیگ

ــد. ــرایط نمی کن ــود ش ــه بهب ــی ب ــچ کمک هی
ــی راضــی و  ــت فعل ــه در موقعی ــا نیســت ک ــن معن ــن بدی ای
خوشــحال باشــید. فقــط نیــاز اســت کــه خودتــان و واقعیــت 
ــا  ــداد ی ــچ روی ــد. هی ــرار بدهی ــرش ق ــورد پذی ــی را م بیرون
ــر و  ــد. تفک ــار ایجــاد بکن ــما رفت ــد در ش ــردی نمی توان ف
ــت؛  ــتقیم شماس ــرل مس ــت کنت ــواره تح ــما هم ــل ش عم
در نتیجــه مســؤولیت رفتــار و واکنش تــان را بپذیریــد و 

ــید. ــدی باش ــای بع ــاده ی گام ه آم
گام دوم: گزینه های تان را بررسی کنید

هــرگاه بــا مســأله ای درگیــر اســتید، از خودتــان نپرســید کــه 
ــید:  ــه جــای آن، از خــود بپرس چــه کســی مقصــر اســت. ب

ــم؟« ــل کن ــاوت عم ــم متف ــه می توان »چگون
ــی  ــما را از »مســأله« و قربان ــه ش ــون توج ــن پرســش کان ای

ــد. ــت می کن ــل« هدای ــمت »راه ح ــه س ــودن ب ب
در هــر زمانــی و در هــر موقعیتــی، شــما می توانیــد انتخــاب 
کنیــد کــه چگونــه پاســخ بدهیــد. اهمیتــی نــدارد که شــرایط 
ــد  ــوز می توانی ــما هن ــد، ش ــد ناگوارن ــه ح ــا چ ــا ت و رویداده

وضعیــت ذهنــی خــود را کنتــرل کنیــد.
اکنــون بــه جــای آن کــه احســاس اجبــار کنیــد، بــه 
گزینه هایــی کــه در دســترس داریــد فکــر کنیــد. چــه 
ــتِم  ــد؟ کار سیس ــام دهی ــد انج ــری می توانی ــات دیگ اقدام
ــا  ــه ایده ه ــبت ب ــت. نس ــنهاد اس ــه ی پیش ــما، ارائ ــاِق ش خ
ــا را  ــام گزینه ه ــید و تم ــاز باش ــان ب ــنهادهای ذهن ت و پیش

ــد. ــی کنی بررس
گام سوم: اقدام عملی

پــس از بررســی گزینه هــای متعــدد، بهتریــن گزینــه ای کــه 
ــاب  ــت را انتخ ــت های تان اس ــا و خواس ــتای ارزش ه در راس
ــه را  ــن هزین ــه کمتری ــد ک ــه ای را انتخــاب کنی ــد. گزین کنی
برای تــان دارد؛ بیشــتر در دســترس تان اســت، و ســریعتر 
می توانــد شــما را از ایــن مشــکل بیــرون آورد؛ ســپس دســت 

بــه اقــدام عملــی بزنیــد.
گام چهارم: همواره ارزیابی اقدام

ــد در اســرع  ــی زدی ــدام عمل ــه اق ــن کــه دســت ب پــس از ای
ــان  ــه اقدام ت ــد ک ــی کنی ــد. بررس ــی کنی ــود ارزیاب ــت خ وق
کنــد؟  نزدیک تــر  خواســت تان  بــه  را  شــما  توانســت 

ــه؟ ــا ن ــت ی ــوده اس ــر ب ــان مؤث اقدام ت
ــرای حــل مســأله پیــش  بســیاری از اوقــات گزینــه ای کــه ب
ــود،  ــر نب ــر مؤث ــد. اگ ــواب نده ــت ج ــن اس ــم ممک می گیری

ــد. ــن کنی ــد جایگزی ــری را می توانی ــه ی دیگ گزین

 زهرا اکبری

 صبور بیات
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

نیروهـای ارتـش بـا راه انـدازی عملیاتـی در شـماری 
بـه  تلفـات سـنگینی  بلـخ،  از ولسـوالی های والیـت 
اردوی  قـول  کرده انـد.  وارد  طالـب  هراس افگنـان 
اسـت  گفتـه  خبرنامـه ای  نشـر  بـا  شـاهین،   209
هوایـی  و  زمینـی  عملیـات  ارتـش،  نیروهـای  کـه 
چمتـال،  ولسـوالی های  پاک سـازی  منظـور  بـه  را 
چهاربولـک، بلـخ و دولـت آبـاد والیـت بلـخ، از وجود 
هراس افگنـان طالب راه انـدازی کرده انـد. در خبرنامه 
آمـده اسـت: »در جریـان ایـن عملیـات، بـه شـمول 
22 نفـر از فرماندهـان کلیـدی هراس افگنـان طالـب، 

تروریسـت   ۷۷ و  شـده اند  کشـته  هراس افگـن   8۷
تـن   ۷ و  زخمـی  سـرگروپ   ۱۷ شـمول  بـه   دیگـر 
قـول  بازداشـت شـده اند.«  تجهیزات شـان  بـا  دیگـر 
اردوی 209 شـاهین گفتـه اسـت کـه ایـن عملیـات، 
بیشـتر از یـک هفتـه اسـت کـه در مربوطـات والیت 
بلـخ راه اندازی شـده و در جریان آن، سـاحات وسـیع 
و روسـتاهای زیـادی از وجـود هراس افگنـان طالـب 
پاک سـازی شـده اسـت. در خبرنامـه آمده اسـت که 
ایـن عملیـات، تا سـرکوب کامل هراس افگنـان طالب 

ادامـه خواهـد یافـت.

نیروهای ارتش، 22 فرمانده و 65 عضو طالبان را 
در والیت بلخ کشتند

سـفیر اتحادیـه ی اروپـا، تاکیـد می کنـد کـه حضـور 
زنـان سـبب شـفافیت بیشـتر در گفت وگوهـای صلـح 
بین االفغانـی خواهد شـد. پیـری مایدون، روز دوشـنبه 
)2۴سـرطان(، در حاشـیه ی نشسـتی دربـاره ی نقـش 
»در  گفـت:  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  در  زنـان 
گفت وگوهـای صلحـی کـه زنـان نقـش داشـتند، 80 
می شـود.  دیـده  موافقت نامه هـا  در  شـفافیت  درصـد 
درحالـی  کـه ایـن شـفافیت در گفت وگوهایـی که زنان 
نقـش چندانـی ندارند، دیـده نمی شـود.« او تاکید کرد 
کـه اتحادیـه ی اروپـا، خواسـتار حضـور پررنـگ زنـان 
در گفت وگوهـای صلـح اسـت. آقـای مایـدون گفـت 

گفت وگوهـای  رونـد  در  را  خوبـی  پیشـرفت های  کـه 
حضـور  شـاهد  همین طـور  و  اسـتیم  شـاهد  صلـح 
خـوب زنـان در نشسـت قطـر بودیـم. ایـن در حالـی 
اسـت کـه نشسـت بین االفغانـی قطـر، دوشـنبه شـب 
)۱۷سـرطان( بـا صـدور قطع نامـه ی مشـترک هشـت 
مـاده ای پایـان یافـت. در ایـن قطع نامـه، بـر کاهـش 
خشـونت ها، کاهـش تلفـات غیرنظامیـان، حفظ حقوق 
زنـان و احتـرام بـه حقوق اساسـی اقلیت هـای مذهبی، 
قطـر،  بین االفغانـی  نشسـت  در  اسـت.  شـده  تاکیـد 
۱۱ نماینـده ی زن نیـز حضـور داشـتند و بـه گونـه ی 

مسـتقیم، بـا نماینـدگان طالبـان گفت وگـو کردنـد.

سفیر اتحادیه ی اروپا خواستار حضور پر رنگ زنان در 
گفت وگوهای صلح شد

بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیر اسـراییل، گفته اسـت 
کـه ارتـش اسـراییل قـادر بـه جنگ بـا ارتـش ایران 

است.
آقـای نتانیاهو، در ادامه ی پاسـخ بـه تهدیدهای ایران 
و گروه هـای مـورد حمایـت او، در یـک سـخنرانی در 
جمـع نظامیـان این کشـور گفـت که ارتش اسـراییل 
تنها ارتشـی اسـت کـه قادر بـه جنگ با ارتـش ایران 

است.
در  نتانیاهـو،  بنیامیـن  رویتـرز،  گـزارش  براسـاس 

سـخنرانی اخیـرش در دانشـکده ی امنیـت اسـراییل 
بـا اشـاره بـه توافق نامـه ی اتمـی سـال 9۴ ایـران بـا 
کشـورهای پنـج بـه عـاوه ی یـک، گفـت زمانـی او 
تنهـا مخالـف ایـن توافق نامـه ی جهانـی بـوده اسـت.

او در ادامـه بـه تهدیدهـای حسـن نصـراهلل، دبیرکال 
حـزب اهلل  و برخـی مقام هـای نظامی ایران پاسـخ داد.
حـزب اهلل  آن،  متحـدان  از  برخـی  و  ترامـپ  دولـت 
لبنـان را یـک گروه تروریسـتی مـورد حمایـت ایران 

می داننـد.

نتانیاهو:
ارتش اسراییل قادر به جنگ با ایران است

کـه  کـرده  اعـام  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 
مجمـوع ۱۴9 میلیـون دالـر بودجـه بـرای برگـزاری 
از سـوی حکومـت و  ریاسـت جمهـوری،  انتخابـات 
جامعه ی جهانی منظور شـده اسـت. این کمیسـیون، 
بـا نشـر اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه بودجـه ی مورد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری،  برگـزاری  بـرای  نیـاز 
بـه تاریـخ 20 مـاه سـرطان منظـور شـده اسـت. در 
اعامیه آمده اسـت کـه از مجمـوع ۱۴9 میلیون دالر 

بودجـه ی انتخابات ریاسـت جمهوری پیـش  رو، مبلغ 
90 میلیـون دالـر آن از سـوی دولت افغانسـتان و 59 
میلیـون دالـر دیگر از سـوی جامعه ی جهانـی تأمین 
می شـود. کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، از نهادهـای 
ملـی و بین المللی خواسـته تـا در برگـزاری انتخابات 
شـفاف و سـالم، بـا ایـن کمیسـیون همـکاری کنند.

قرار اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان، به 
تاریخ شـش میزان سـال جاری برگزار شـود.

بودجه ی برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری منظور شد

دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور ایـاالت متحـده ، بـه 
گانگـرس  از مخالفـان دموکـرات خـود در  شـماری 
گفتـه اسـت که دوبـاره به کشـورهای تان بروید. سـه 
نفـر از ایـن نمایندگانـی کـه مخاطـب ایـن اظهارات 
ترامـپ اسـتند، در ایـاالت متحـده  بـه دنیـا آمـده و 
بـزرگ شـده اند. آقـای ترامپ، در سـخنان اخیرش به 
گروهـی از نمایندگان زن پیـش رو در کانگرس امریکا 
گفتـه اسـت کـه »دوباره به کشـورهای مملـو از جرم 

و جنایـت« شـان برگردند.
در واکنـش بـه ایـن بیانات آقـای ترامـپ، نمایندگان 
دموکـرات بـه صـورت متحدانه ایـن اظهـارات ترامپ 

را محکـوم کـرده و آن را »نژادگرایانـه« خوانده انـد.
بـا آن کـه تاکنـون مشـخص نشـده اسـت کـه منظور 

آقـای ترامـپ کـدام نماینـدگان کانگرس بوده اسـت؛ 
ایـن  کـه هـدف  اسـت  برداشـت شـده  امـا چنیـن 
الهـان  کورتـس،  اوکازیـو  الکسـاندرییا  او  اظهـارات 
اسـت.  بـوده  و رشـیده طلیـب  پرسـلی  ایانـا  عمـر، 
ایـن نماینـدگان دموکـرات در کانگـرس همـواره از 
وضاحـت  بـا  امریـکا  جمهـور  رییـس  سیاسـت های 

کرده انـد. انتقـاد 
در همیـن حال، خانم نانسـی پلوسـی، رییس مجلس 
نماینـدگان از حـزب دموکرات هـا در پیامـی در تویتر 
بـا اشـاره بـه ایـن شـعار »عالـی سـاختن دوبـاره ی 
امریـکا« گفتـه اسـت کـه ایـن اظهـارات او »مجـددا 
تاییـد می کنـد کـه ترامـپ همـواره در تاش سـفید 

کـردن دوبـاره ی امریـکا بوده اسـت.«

ترامپ به نمایندگان دموکرات:
دوباره به کشورهای تان بروید

روحانی:
اگر امریکا تحریم ها را بردارد، حاضریم گفت وگو کنیم

عبداهلل عبداهلل: تکرار فاجعه ی انتخابات 2014 
غیر قابل تحمل است

مایک پومپیو: ویزه ی ظریف برای سفر به نیویورک با موافقت من صادر شد

حسـن روحانـی، رییـس جمهور ایـران، در سـخنان 
تحریم هـا  امریـکا  اگـر  کـه  اسـت  گفتـه  اخیـرش 
بـا  جایـی  هـر  در  اسـت  حاضـر  ایـران  بـردارد،  را 
امریـکا مذاکـره کنـد. آقـای روحانـی در منازعـه بـر 
سـر برنامـه ی اتمـی بـه مذاکـرات فـوری مشـروط 
بـا ایـاالت متحـده ی امریـکا ابـراز آمادگـی کـرده و 
گفتـه اسـت کـه مـا همـواره بـه مذاکـرات باورمنـد 
بوده ایـم. او همچنـان افـزوده اسـت در صورتـی کـه 
حکومـت ایاالت متحـده ی امریکا بـه تحریم ها پایان 

مایـک پومپیـو، وزیـر خارجـه ی امریکا، گفته اسـت 
کـه ویـزه ی محمـد جـواد ظریـف، وزیـر خارجـه  ی 
او  موافقـت  بـا  نیویـورک  بـه  سـفر  بـرای  ایـران، 
صـادر شـده اسـت. آقـای پومپیـو در مصاحبـه ای با 
روزنامـه ی واشـنگتن پُسـت، سـخنان اخیـر حسـن 
پیش نهـادی  را  ایـران  جمهـور  رییـس  روحانـی، 
وزیـر  کـری،  جـان  بـه  پیشـتر  »او  کـه  خوانـد 
خارجـه ی پیشـین امریـکا، و بـارک اوبامـا، رییـس 
جمهور پیشـین امریـکا، داده اسـت.« وزیر خارجه ی 
امریـکا تاکیـد کـرده اسـت کـه تصمیـم نهایـی را 
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور امریـکا، در رابطه با 
مذاکـره بـا ایـران و لغـو تحریم هـا بـر عهـده دارد. او 
همچنـان اضافـه کـرد: »امـا این مسـیری کـه دولت 
قبلـی امریـکا طـی کـرد و منجر بـه توافق هسـته ای 
بـا ایـران شـد کـه بـه اعتقـاد دولـت فعلـی، رییـس 
جمهـور ترامـپ و من یک فاجعه اسـت.« پومپیو، در 
مصاحبه ی تلفنی خود با روزنامه ی واشـنگتن پُسـت 
گفتـه اسـت که ویـزه ی آقـای ظریف، برای سـفر به 
نیویـورک و شـرکت در اجـاس سـازمان ملل متحد 

دهـد، از فشـارهای اقتصـادی صـرف نظـر کنـد و به 
توافق نامـه ی بین المللـی اتمـی برگردد، مـا آماده ایم 

فـوراً و در هـر جایـی بـا امریـکا مذاکـره کنیـم.
بر اسـاس گـزارش دویچـه وله، رییس جمهـور ایران 
ایـن سـخنانش را در حالـی ابـراز کـرده اسـت کـه 
محمـد جـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ی ایـران، روز 
یک شـنبه )22 سـرطان( عـازم نیویورک شـد؛ جایی 
کـه بـر اسـاس اظهـارات رسـمی، او می خواهـد روز 
و  اقتصـادی  شـورای  در  )25سـرطان(  چهارشـنبه 

بـا موافقـت او صـادر شـده اسـت؛ امـا آقـای ظریـف 
اجـازه ی تـردد آزادانـه در نیویورک را نـدارد. پومپیو 
در مـورد گفته هـای اخیـر رییـس جمهـور ایـران در 
مـورد مذاکـره بـا امریـکا در صـورت رفـع تحریم  هـا 
ابـراز تردیـد کـرده اسـت. بـه نوشـته ی روزنامـه ی 
واشـنگتن پُسـت و به نقـل از وزیر خارجـه ی امریکا، 
محمـد جـواد ظریـف و هیأت همـراه او اجـازه  دارند 
در مسـیر میـان مقـر اصلـی سـازمان ملـل متحـد و 
نمایندگـی دایمـی ایـران که شـش چهـار راه دورتر 
واقـع شـده و اقامت گاه سـفیر ایران در سـازمان ملل 

کـه در نزدیکـی ایـن دو سـاختمان قـرار دارد، رفت 
و آمـد داشـته باشـند. تنش ها میـان امریـکا و ایران، 
بـا خـروج امریـکا از توافق هسـته ای با ایـران در یک 
سـال اخیـر افزایـش یافتـه اسـت. حسـن روحانـی، 
ایـران، در آخریـن سـخنان خـود  رییـس جمهـور 
گفته اسـت کـه ایران اسـتراتیژی »صبـر راهبردی« 
خـود را بـه »اقـدام متقابانـه« تغییـر داده و اگـر 
امریـکا بـه تعهـدات خـود به طـور کامل عمـل کند، 
تهـران نیـز متقابا بـه تعهـدات برجامی خـود عمل 

کرد. خواهـد 

اجتماعـی سـازمان ملـل متحـد سـخنرانی کنـد.
در همیـن حـال، شـایعه هایی در ایـران پخش شـده 
نیویـورک  در  می خواهـد  آقـای ظریـف  کـه  اسـت 
احتمـاال یـک دیدار با همتـای امریکایـی را برای ماه 
سـپتمبر نیـز آمـاده کنـد. اظهـارات اخیـر روحانـی 

ایـن شـایعه ها را تقویـت کـرده اسـت.
رییـس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  در همیـن حـال، 
وضـع  بـه  را  ایـران  پیـش،  هفتـه ی  در  امریـکا، 
تعزیـرات بیشـتر تهدیـد کرد. آقـای ترامـپ رهبری 
ایـران را متهـم کـرد کـه از مدت هـا بـه این سـو بـه 
صـورت مخفیانـه غنی سـازی یورانیوم خـود را ادامه 
می دهـد. وی همچنـان گفتـه بـود کـه بـه همیـن 
دلیـل امریـکا از توافق نامـه ی اتمـی تخطـی کـرده 

. ست ا
از  گذشـته،  سـال  امریـکا،  متحـده ی  ایـاالت 
صـورت  بـه   20۱5 سـال  اتمـی  توافق نامـه ی 
یک جانبـه خـارج شـد و تحریم هـای اقتصـادی علیه 
ایـران را از سـر اجرایـی کـرد. آقـای ترامـپ، به این 
توافق نامـه ی  بـه یـک  را  ایـران  وسـیله می خواهـد 

کنـد. مجبـور  سـخت تری  شـرایط  بـا  جدیـد 

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، بــا بیــان 
ایــن کــه نبایــد بــا سرنوشــت آرای مــردم معاملــه 
شــود، تأکیــد می کنــد کــه تکــرار فاجعــه ی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 20۱۴، دیگــر 

ــل تحمــل نیســت. ــردم افغانســتان قاب ــرای م ب
ــرطان(، در  ــنبه )2۴س ــداهلل، روز دوش ــداهلل عب عب
برنامــه ی آگاهی دهــی عامــه در خصــوص افزایــش 
ــاوت  ــت: »قض ــات، گف ــان در انتخاب ــارکت زن مش
ــات  ــرای انتخاب ــی ب ــه چــه کســی قربان ــن را ک ای
فاجعه بــار ســال 20۱۴ داد، مــردم خواهنــد کــرد؛ 
امــا اگــر یــک بــار دیگــر ایــن فاجعــه ی انتخاباتــی 
در انتخابــات آینــده تکــرار شــود، پذیرفتنــی 

ــود.« نخواهــد ب
او افــزود کــه خیــر، صــاح و ســامت افغانســتان 
بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری بســتگی 
ــد  ــات باورمن ــه انتخاب ــه ب ــی  ک ــا آنان دارد و حت
ــات راه  ــن انتخاب ــز پذیرفت ــه ج ــز ب ــتند نی نیس

ــد. ــری ندارن دیگ
رییــس اجرایــی همچنــان تاکیــد کــرد کــه هیــچ 
مقــام دولتــی بــه شــمول ســران نهادهــای امنیتــی 
ــت  ــوری دخال ــت جمه ــات ریاس ــد در انتخاب نبای

ــای  ــد. آق ــران ببرن ــه بح ــد را ب ــن رون ــد و ای کنن
ــی  ــیون های انتخابات ــه کمیس ــاب ب ــداهلل، خط عب
ــه و  ــات آزاد و عادالن ــزاری انتخاب ــا برگ ــت: »ب گف
ــن  ــه ای ــردم را ب ــاد م ــوذ، اعتم ــال نف ــدون اعم ب

ــد.« ــا کنی ــت و احی ــد تقوی رون
ــان  ــا بیــان ایــن کــه ســهم زن عبــداهلل عبــداهلل، ب
در انتخابــات مهــم و ارزنــده اســت، می گویــد 
ــه دســت  ــن حــق را ب ــداکاری ای ــا ف ــان ب ــه زن ک
ــد و در انتخابات هــای گذشــته، نقش شــان  آورده ان
را بــه درســتی بــازی کرده انــد؛ بــه همیــن دلیــل 
بایــد در ایــن رونــد ملــی در محــراق توجــه قــرار 

داشــته باشــند.
ــات  ــان در انتخاب ــور زن ــه حض ــرد ک ــد ک او تاکی
ــات  بســیار مهــم و حیاتــی اســت؛ هرچنــد انتخاب
چالش   هایــی خواهــد داشــت؛ امــا همــه بایــد 
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــود را در برگ ــه ی خ وظیف

ــد. ــالم ادا کنن ــفاف و س ش
از ســویی هــم، پیــری مایــدون، ســفیر اتحادیــه ی 
اروپــا، در ایــن برنامــه، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
مــردم افغانســتان شــاهد برگــزاری یــک انتخابــات 

خــوب باشــند.

ــی  ــات پارلمان ــان در انتخاب ــور زن ــت: »حض او گف
زنــان  حضــور  اکنــون  امــا  بــود؛  کمرنــگ 
و  نامــزد  به عنــوان  پیــش  رو  درانتخابــات 
شرکت شــان به عنــوان رأی دهنــد گان امیــدوار 
در  فعالیت شــان  و  حضــور  و  کننده اســت 
ایــن رونــد بــه معنــای تقویــت دموکراســی، 
مردم ســاالری و ارج گذاشــتن بــه مســایل حقــوق 

بشــری اســت.«
ــس  ــتانی، ریی ــم نورس ــوا عل ــال، ح ــن ح در همی
ــد  ــد می کن ــات، تاکی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــات و در  ــیون انتخاب ــان در کمیس ــون زن ــه اکن ک
ــی و  ــش اساس ــیون نق ــن کمیس ــد ای ــطوح بلن س
ــد در برگــزاری  ــد کــه می توان ــده دارن تصمیم گیرن

ــد. ــات شــفاف و ســالم کمــک کن ــک انتخاب ی
ــات شــفاف و  ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ــزود ک او اف
ــی،  ــزاب سیاس ــکاری اح ــه هم ــته ب ــالم، وابس س
ــور  ــات و حض ــزدان انتخاب ــی، نام ــای مدن نهاده

ــت. ــردم اس ــگ م پررن
گفتنــی اســت کــه قــرار اســت انتخابــات ریاســت 
ــزان  ــش می ــخ ش ــه تاری ــتان، ب ــوری افغانس جمه

ســال جــاری برگــزار شــود.

بلومِبـرگ، خبرگـزاری امریکایـی، بـه نقـل از منابـع 
مطلـع نوشـت کـه ایـاالت متحـده می خواهـد بعـد 
از دریافـت اولیـن سـامانه ی پدافنـد موشـکی اس-
۴00 روسـیه توسـط ترکیـه، این کشـور را بـا تحریم 
مجـازات کند. این خبرگزاری نوشـته اسـت که اواخر 
هفتـه ی آینـده احتماال ایـن تحریم ها اعام شـود. بر 
بنیـاد گزارش صـدای امریـکا، وزارت خارجه ی امریکا 
از پاسـخ بـه سـوال بلومبرگ دربـاره ی اظهـارات این 
منابـع امتنـاع ورزیده اسـت. مارک اسـپر، سرپرسـت 
وزارت دفـاع امریکا، در آخرین دیدار خود از سـازمان 
ناتـو گفتـه بـود کـه اگـر ترکیـه همچنـان بـه خرید 
اس-۴00 از روسـیه ادامـه دهـد، امریـکا بـه آن هـا 

آقـای  داد.  نخواهـد  اف-35  جنگنـده ی  جت هـای 
اسـپر، در واکنـش بـه سـخنان وزارت دفـاع ترکیه به 
تاریـخ 2۱ سـرطان کـه گفته بـود، اولیـن محموله ی 
سیسـتم دفـاع موشـکی سـاخت روسـیه وارد ترکیـه 
شـده اسـت، گفـت: »از شـروع تحویـل پدافنـد اس-

۴00 روسـیه بـه ترکیـه مطلـع اسـتیم. موضـع ما در 
بـا  و  نکـرده  تغییـر  خصـوص جنگنده هـای اف-35 
وزیـر دفـاع ترکیـه گفت وگـو خواهـم کـرد.« امریـکا 
از منتقـدان جـدی خرید سیسـتم اس-۴00 روسـیه 
از سـوی ترکیـه اسـت و می گویـد تجهیـزات نظامـی 
روسـیه قابلیـت انطباق پذیـری با دیگر تجهیـزات ناتو 

ندارد. را 

بلومِبرگ: امریکا می خواهد ترکیه را به خاطر دریافت پدافند 
موشکی از روسیه تحریم کند
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شهادتین
گفتنی بود نه انداختنی

»شـهادتین را هـر افغانـی بلـد اسـت و مـا در بیـن خـود بـه نـام 
»کلمـه« از شـهادتین یـاد می کنیـم و ای کلمـه را از ای خاطـر از 
هـم پرسـان می کنیـم کـه بدانیـم بـه کـی و به چـی ایمـان داریم. 
واهلل تعجـب اسـت کـه نفامی که کلمه گفتنی اسـت یـا انداختنی.«

ایـن برشـی از صحبت هـای زر گل ) نـام مسـتعار( اسـت. زر گل 
مـردی کـه حاال سـنی در حـدود ۴5 سـال دارد و از اهالی اودخیل 
کابـل اسـت و فعـا در سـطح شـهر کابـل رانندگی می کنـد. زرگل 
می گویـد کـه حـاال بـا دوره ی طالبـان خیلی فـرق کرده اسـت و از 
خیلـی جهت هـا کابـل برایش قابل تحمل تر شـده اسـت نسـبت به 

زمـان طالبـان و حاال مردم باسـوادتر اسـتند. 
زرگل می گویـد: »آن زمـان کـه طالبـان بـه کابل آمده بودنـد تو به 
راحتی نمی توانسـتی در سـطح کابـل بگردی چون مـردان طالب از 
هـر نقطـه ای از افغانسـتان آمده بودند و بیشترشـان بی سـواد بودند 

و خیلـی از گپ هـا را نمی فهمیدنـد و همین آدم را می ترسـاند.«
از زرگل خواسـتم کـه یـک خاطـره از آن روزهایـی کـه طالبـان به 
کابـل و مخصوصـا بـه منطقـه ی اودخیـل کابـل آمـده بـود را برایم 
قصـه کنـد. زرگل می گویـد کـه حـاال هفـت تـا فرزنـد دارد و چون 
آن زمـان  دیـده بـود کـه بی سـوادی طالبـان چطـور مـردم را اذیت 
می کـرد و هیـچ کس نمی توانسـت گـپ طالبان را بفهمـد و طالبان 
نمی تانسـتند گـپ مـردم را بفهمند، بـه همین خاطر دوسـت ندارد 
حـاال فرزندانـش بی سـواد باشـند و اوالدهایـش را دوسـت دارد تـا 

آن جـا کـه می توانـد بـه مکتب بفرسـتد تا باسـواد شـوند.
زرگل ادامـه می دهـد: »آن روزا ده کابـل کـه تـازه طالبـان به کابل 
آمـده بـودن، بیـن مـردان طالـب افـرادی مالـوم بـود کـه بیخی از 
جاهـای دور آمـده بـودن و هیـچ کسـی نمی تانسـت گپ شـان را 

» بفهمد
طالبانـی کـه در منطقـه اودخیـل کابل آمـده بودند بیشـتر افرادی 
بـود کـه از اهالی نورسـتان بودند و بیشترشـان از قومیـت اهل قوم 
پشـه ای افغانسـتان بودنـد و چـون خیلـی رفـت و آمـد بـه مناطق 
پشـتون  زبـان  بـه  می توانسـتند  کمتـر  نداشـتند  کابـل  شـهری 

شهرنشـینان کابـل حـرف بزنند.
ایـن توضیحـات زرگل در مـورد آن مردان طالبی بود کـه آن روزها 

بـه منطقـه ی اودخیل کابل آمـده بودند.
زرگل بـا خنـده ای کـه معلـوم بـود از به یـاد افتادن خاطـره اش در 
روی لبانـش نقـس بسـته ادامـه می دهد: »یک روز صبـح که کاالی 
نَـو کـده از خانـه بیـرون شـدم تا خانـه ی کـدام قوم مان بـروم، یک 
مـرد طالـب پیـش راهم را گرفـت و بـا عصبانیت با نـول تفنگ خو 

ده جـان مـه زد و بـه مه گفـت: کلمـه ات را بینداز؟«
زرگل، حیـران می مانـد کـه چـه کار کنـد؟ زرگل، هـر چـه بـه آن 
مـرد طالـب توضیـح می دهـد کـه کلمـه همـان شـهادتین اسـت و 
شـهادتین را چنـد بـار بـرای آن مـرد می خوانـد اما آن مـرد طالب 
قبـول نمی کنـد و بـا عصبانیـت بیشـتر بـه زرگل هشـدار می دهـد 

کـه کلمـه ات را بینـداز روی زمیـن و گرنـه او را خواهـد کشـت.
ایـن اصـرار از آن مـرد طالـب و انـکار از زرگل تا جایـی ادامه میابد 
تـا ایـن که باالخـره فرمانـده ی طالـب پیـدا می شـود و زرگل برای 
او شـرح می دهـد کـه ایـن مـرد طالـب از او خواسـته اسـت کـه 
شـهادتین را بینـداز و در همـان زمـان زرگل تمـام وسـایلی که در 
جیبـش هسـت را بیـرون می انـدازد و بـه آن هـا مـی فهمانـد کـه 
شـهادتین را بایـد بـر روی لـب گفت و گفتنی اسـت نـه انداختنی.

بعـد آن فرمانـده ی طالـب از زرگل معـذرت می خواهـد و بـه زرگل 
می گویـد کـه ایـن مـرد طالـب از نورسـتان تـازه آمده اسـت و زیاد 
در مـورد کلمـه نمی فهمـد و به همین خاطر اشـتباه جلـو راهش را 
گرفتـه اسـت و بعـد آن مـردان طالب به راه شـان ادامـه می دهند و 

زرگل هـم به راهـش می رود.
از  برگرفتـه  سـتون،  ایـن  در  شـده  درج  مطالـب   : پی نوشـت۱ 
قصه هـای مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت 
سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا 
روزنامـه ی صبـح کابـل شـریک کرده انـد. خاطرات تـان را از طریـق 
ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا 
شـریک کنیـد. مـا متعهد بـه حفظ هویت شـما و نشـر خاطرات تان 

. ستیم ا

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: ۴500 افغانی

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

 فیروزه سیمین

طالبــان  نماینــده ی  واکنش هــا،  آخریــن  در 
ــر  ــه ام ــر ب ــار دیگ ــه ب ــک مصاحب در قطــر در ی
ــردی  ــت راهب ــک سیاس ــث ی ــه حی ــتن ب کش
اخیــر  هفته هــای  در  کــرد.  اشــاره  طالبــان 
ــر از فعالیــت تهاجمــی طالبــان  افغانســتان متأث
ــداد  ــده اســت. تع ــش را گذران ــن روزهای تلخ تری
زیــادی از اطفــال طــی حمــات جداگانــه ی 
ــد  ــد. تأکی ــت دادن ــان را از دس ــان جان ش طالب
ــر راهبــرد خشــونت و اهداف شــان در  طالبــان ب
ــدی  ــیار ج ــث بس ــرد دو بح ــن راهب ــرای ای اج
راهبــرد  کــه  ایــن   اول  می کنــد.  مطــرح  را 
خشــونت بــرای طالبــان ابــزار رســیدن بــه 
ــای  ــتفاده از زمینه ه ــدرت در افغانســتان و اس ق
سیاست های شــان  پیگیــری  بــرای  سیاســی 
حتــا  رویکــردی  چنیــن  در  بلکــه  نیســت؛ 
ــی  ــدف تلق ــث ه ــه حی ــونت را ب ــوان خش می ت
کــرد. خشــونت بــه حیــث ابــزار، ربــط کاربــردی 
بــه مســأله ی سیاســت دارد و خشــونت بــه 
ــت  ــا وضعی ــق ب ــه ی عمی ــدف، رابط ــث ه حی
روانــی و خــوی افــراد پیــرو و طرفــدار خشــونت 
دارد. وقتــی خشــونت بــه عنــوان ابــزار سیاســی 
ــدف،  ــدن ه ــل ش ــا حاص ــود، ب ــتفاده می ش اس
بــه  را  جایــش  و  مــی رود  کنــار  خشــونت 
ــونت  ــی خش ــد؛ یعن ــی می ده ــای سیاس رفتاره
ــد  ــه روی آن تاکی ــت ک ــزی نیس ــس چی بالنف
ــه  ــا حــل مشــکل سیاســی ک ــرد؛ ب صــورت گی
ــتفاده  ــورد اس ــزار م ــث اب ــه حی ــونت را ب خش
قــرار داده، کارآیــی آن نیــز از بیــن مــی رود؛ امــا 
ــرز اســتفاده ی  ــر خشــونت از م ــد ب ــی تأکی وقت
ابــزاری می گــذرد، نشــان از کاربــرد ایــن رفتــار 
ــی  ــت روان ــک وضعی ــه ی ــخ ب ــث پاس ــه حی ب
اســت. وقتــی بــه دوره ی حکومــت طالبــان ســر 
می زنیــم و رفتــار جنگجویــان طالــب را بــا 
ــیار  ــه بس ــن نظری ــم، ای ــی می کنی ــردم بررس م
به عنــوان  اســتانکزی  کــه  می شــود  جــدی 
ــردن  ــیم ک ــر ترس ــاوه ب ــان ع ــخنگوی طالب س
ــث  ــه حی ــی، ب ــروژه ی طالبان خــط سیاســی و پ
روانــی  خطرنــاک  انباشــت های  ســخنگوی 
و ذهنــی طالبــان نیــز ظاهــر شــده اســت. 
انباشــت های روانــی ای کــه دوره ی حکومــت 
ــرده  ــدل ک ــت مب ــه وحش ــامی را ب ــارت اس ام
بــود. هیــچ کــس در هیــچ گوشــه ای از جامعــه و 
جغرافیــای زیــر کنتــرل طالبان امنیــت و آرامش 
جانــی و روانــی نداشــت. یــک عضــو طالبــان هــر 
جایــی کــه میلــش می کشــید، می توانســت 
هــر کســی را بزنــد و آبــروی فــرد را در اجتمــاع 
بریــزد. نظــام طالبانــی از هیــچ یــک از اعضــای 
گــروه طالبــان بابــت بدرفتــاری و خشــونتی 
ــد،  ــام می دادن ــردم انج ــر م ــر دیگ ــه در براب ک
اصلــی  دلیــل  نمی کــرد. شــاید  بازخواســت 
ــان  ــان حکومت ش ــان در زم ــرد طالب ــن رویک ای
ــان  ــه جنگجوی ــود ک ــر ب ــن ام ــر ای ــی ب آگاه
ــد و  ــونت دارن ــه خش ــل ب ــع می ــب بالطب طال
نبایــد جلــو تبــارز ایــن میل شــان گرفتــه شــود. 
برخــورد طالبــان در جبهه هــای جنــگ چــه در 
ــراد  ــاوت اف ــر از قص ــال، خب ــه ح ــته و چ گذش
طالبــان می دهــد؛ قصاوتــی کــه هیــچ حــد 
ــد و  ــور ش ــوان متص ــرای آن نمی ت ــرزی ب و م

چهارچوب بنــدی شــود کــه امــکان مهــار خــوی 
خشــونت جنگجویــان طالــب، بعــد از ورودشــان 
باشــد.  ممکــن  اجتماعــی  بــه ســاختارهای 
ــام  ــه تم ــان ب ــض طالب ــراد مری ــر آن اف در غی
ــا همیــن ویژگی شــان رخنــه  بافــت اجتماعــی ب
ــا شــکل و ویژگــی  ــزاع حــاال شــاید ب کــرده و ن
ــد.  ــان یاب ــا مــداوم و همه گیــر جری متفــاوت؛ ام
ورود  بحــث  کــه  چیــزی  هراس انگیزتریــن 
طالبــان را جــدی می کنــد، همیــن زمینــه 
ــرات  ــز مذاک ــی روی می ــث سیاس ــت. مباح اس
قابــل حــل اســت؛ امــا مباحــث عمیق تــر و 
جدی تــر مثــل گرایش هــای روانــی جنگجویــان 
ــه خشــونت، موضوعــی نیســت کــه در  طالــب ب
گفت وگوهــا و مذاکــرات قابــل حــل باشــد. 
ــد،  ــی را کاهــش ده ــن نگران ــد ای آنچــه می توان
ــه  ــا و توج ــاختن تفاهم ه ــی س ــاختار اجرای س
جنگجویــان  رفتــار  بعــدی  احتمــاالت  بــه 
طالــب اســت. متأســفانه چنــد امــر، نگرانــی در 
ــه  ــن ک ــد. اول ای ــدی می کن ــه را ج ــن زمین ای
ــدی  ــورت ج ــه ص ــی ب ــن بحث ــوز چنی ــا هن ت
ــتان  ــی افغانس ــی و کارشناس ــل سیاس در محاف
ــان  ــط توجه ش ــا فق ــت. آن ه ــده اس ــرح نش مط
ــن  ــت و ای ــث اس ــی بح ــای سیاس ــه زمینه ه ب
ــی و  ــه های روان ــت از ریش ــی غفل ــد نوع می توان
ــان  ــا طالب ــه ب ــونت در رابط ــدی خش ــی ج مبان
ــی  ــان ط ــه طالب ــن ک ــر ای ــد. دیگ را نشــان ده

ــل  ــروه مقاب ــراد گ ــدن اف ــا دری ــربریدن ت از س
جلــو مــی رود. سیاســت کنونی شــان تاکیــد 
بــر حمــات خشــونت بــار اســت. حماتــی 
ــی در  ــراد ملک ــان و اف ــر نظامی ــتر غی ــه بیش ک
ــده ی  ــمت تکان دهن ــوند. قس ــی می ش آن قربان
ــه  ــا ب ــا غالب ــه آن ه ــت ک ــن اس ــار ای ــن رفت ای
کــودکان حملــه می کننــد. حملــه بــه کــودکان 
هیــچ توجیــه سیاســی نمی توانــد داشــته باشــد، 
ــوع  ــک ن ــاس ی ــر اس ــه آن را ب ــن ک ــر ای مگ
ارضــای میــل درونــی خشــونت بدانیــم. صلــح بــا 
ــورد توجــه  ــد م ــز بای ــن منظــر نی ــان از ای طالب
قــرار گیــرد. اســتانکزی در آخریــن صحبــت خود 
بــا رســانه ها، نــه حاضــر بــه پذیــرش آتش بــس 
اســت و نــه حاضــر اســت حملــه بــه غیــر 
ــری  ــن موضع گی ــد. ای ــف کن ــان را متوق نظامی
ــان  ــروه طالب ــه گ ــد ک ــان می ده ــع نش در واق
حتــا بعــد از رســیدن بــه یــک تفاهــم سیاســی، 
مــورد  نمی تواننــد  را  خشونت بارشــان  روش 
بازنگــری قــرار دهنــد؛ چــرا کــه رفتارهــای 
ــی،  ــف سیاس ــر تعری ــاوه ب ــان ع خشونت بارش
دارای ابعــاد روانــی نیــز می باشــد. مســأله ی 
ــی  ــوی و ویژ گ ــن خ ــا ای ــرد ب ــد ف ــور چن حض
در صفــوف طالبــان نیســت، بلکــه مســأله ایــن 
ــرد  ــک رویک ــونت بار، ی ــار خش ــه رفت ــت ک اس
طالبــان  بــرای جنگجویــان  درونــی  و  عــام 
اســت. هرگونــه تفاهــم صلــح بایــد بــه گونــه ی 

چنــد دور مذاکــرات، نشــان داده انــد کــه بیشــتر 
ــان  ــی برای ش ــای خارج ــا طرف ه گفت وگــو ب
ــردم  ــه از م ــی ک ــه نماینده های ــت دارد، ن اهمی
ــد.  ــی می کنن ــرات نمایندگ ــتان در مذاک افغانس
وقتــی طالبــان از چنیــن موضعــی برخــورد 
را  رفتارهای شــان  نوعــی  بــه  می کننــد، 
حقانــی دانســته و در شــرایط بعــدی نیــز چنیــن 
رفتارهایــی را مؤثــر و حقانــی خواهنــد دانســت. 
جالــب اســت کــه آن هــا حتــا آتش بــس را بــرای 
ــان دارد،  ــرات جری ــه مذاک ــی ک ــدت کوتاه م

ــد. ــول نکردن قب
آخریــن حملــه ی طالبــان چنــد روز پیــش 
ــی  ــد. دو نوجوان ــام ش ــس انج ــت بادغی در والی
ــه دســتگیر شــدند،  مهاجمــی کــه در ایــن حمل
شــد،  نشــر  کــه  ویدیــوی  کلیــپ  یــک  در 
ــه  ــا گفت ــه آن ه ــان ب ــد فرمانده هان ش می گوین
هــر کســی را کــه دیدید بکشــید؛ یعنــی همزمان 
کــه مذاکــرات در جریــان اســت، بــدون توجــه به 
ــه دارد.  ــز ادام ــتار نی ــخص، کش ــوژه های مش س
همیــن عــدم تــن دادن بــه آتش بــس نوعــی 
قصــاوت را می رســاند. اگــر بــه لحــن و وضعیــت 
ــد  ــد می کن ــتار تأکی ــه کش ــی ب ــتانکزی وقت اس
ــه  ــه ای ک ــرد، او لحظ ــورت گی ــق ص ــه دقی توج
ــدی  ــا ح ــد، ت ــرف می زن ــتار ح ــاره ی کش در ب
مشــعوف بــه نظــر می رســد. او حتــا از یــادآوری 
ــه  ــن ک ــاه ســخن ای ــرد. کوت ــذت می ب کشــتار ل
مســأله ی صلــح را نبایــد تنهــا در قالــب منازعــات 
ــر  ــای درگی ــدن گروه ه ــم آم ــرد ه سیاســی و گ
ــع  ــوردن مناف ــره خ ــا گ ــره ی ــز مذاک ــت می پش
گروه هــای درگیــر خاصــه کــرد، بلکــه صلــح در 
ــه طــرف جنگــش  ــل افغانســتان ک کشــوری مث
ــث  ــت، بح ــان اس ــخصات طالب ــا مش ــی ب گروه
عمیق تــر و جدی تــر اســت. مــا بــا کســانی 
ــد.  ــذت می برن ــتن ل ــه از کش ــتیم ک ــه رو اس روب
کشــتن بــرای صفــوف طالبــان عــاوه بــر هــدف 
عقده هــای  و  خاهــا  بــه  پاســخ  سیاســی، 
ــا در  ــه خط ــر گون ــد. ه ــز می باش ــان نی درونی ش
ــح  ــای صل ــدی تفاهم ه ــوب بن ــرآورد و چارچ ب
ــه  ــکلی ب ــگ را از ش ــی آن، جن ــد اجرای و قواع
شــکلی دیگــر ســوق خواهــد داد و هیــچ صلحــی 
پدیــد نخواهــد آمــد. مذاکــرات فقــط قســمتی از 
قضیــه ی صلــح را در بــر می گیــرد؛ قســمتی کــه 
بــه منافــع سیاســی منابــع تاثیرگــذار و برنامه ریز 
جنگ هــا مربــوط می شــود؛ امــا جنگجویــان 
طالــب نیــز بایــد تحــت قواعــد خاصــی تــا حــد 
ــردا  ــر ف ــی اگ ــوند؛ یعن ــی ش ــن آفت زدای ممک
ــود، در  ــه می ش ــان وارد جامع ــو طالب ــک عض ی
احتمالــی ای  خشــونت بار  برخوردهــای  برابــر 
بایــد  انجــام می دهــد،  بقیــه  برابــر  کــه در 
ــده ی  ــا قاع ــی ب ــد؛ یعن ــت نباش دارای مصؤونی
کنونــی ای کــه گــروه طالبــان بــا افــرادش 
برخــورد می کنــد و آن هــا را در انجــام هــر 
عملــی ضــد انســانی و جنایت بــار، مــورد پرســش 
قــرار نمی دهــد، برخــورد نشــود. شــاید قســمتی 
ــی  ــه چگونگ ــاالت ب ــا و احتم ــن تضمین ه از ای
از دل مذاکــرات جــاری  تفاهم هــای برآمــده 
بســتگی داشــته باشــد و ترتیــب بندی قــدرت در 
چارچــوب تفاهــم هــای احتمالــی، امــکان بــروز و 
یــا کنتــرل چنیــن رفتارهایــی را مشــخص کنــد؛ 
امــا بــا آن هــم افــرادی کــه از مــردم نمایندگــی 
ــه صــورت جــدی ایــن  می کننــد، بهتــر اســت ب

ــند. ــته باش ــر داش ــه را در نظ قضی

آخریـن حملـه ی طالبان چنـد روز پیش در والیـت بادغیس 
انجام شـد. دو نوجوانی مهاجمی که در این حمله دسـتگیر 
شـدند، در یـک کلیـپ ویدیـوی کـه نشـر شـد، می گوینـد 
فرمانده هان شـان بـه آن هـا گفتـه هـر کسـی را کـه دیدید 
بکشـید؛ یعنـی همزمـان کـه مذاکـرات در جریـان اسـت، 
بـدون توجـه بـه سـوژه های مشـخص، کشـتار نیـز ادامـه 
دارد. همیـن عـدم تـن دادن بـه آتش بـس نوعـی قصـاوت 

می رسـاند. را 
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