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سازمان های دانش
و علم در
افغانستان

سال اول   شماره ی 47  شنبه 29 سرطان 1398

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

حسین بخش صفری در 
مسابقات آسیایی جوجیتسو 

به مدال طال رسید

جوجیتســوی  رشــته ی  قهرمــان  حســین بخش، 
افغانســتان در مســابقات آســیایی جوجیتســو، در 
ــن  ــز ای ــا و برون ــدال ط ــه م ــف ب ــبک مختل دو س

مســابقات رســیده اســت. 
ایــن مســابقات کــه روز جمعــه )28ســرطان( در شــهر 
اوالنباتــور منگولیــا میــان 24 کشــور مختلف آســیایی 
برگــزار شــد، حســین  بخش صفــری توانســت در 
ــدال طــا و در  ــه م رشــته ی کونتکــت جوجیتســو ب
رشــته ی فایتنــگ جوجیتســو بــه مــدال برونــز برســد. 
ایــن ملی پــوش کشــور پــس از پیــروزی در ایــن 
مســابقات در برگــه ی فیس بــوک خــود نگاشــته 
اســت: »بــه دعــاي شــما مــردم عزیــزم در مســابقات 
اوالنباتــور کشــور  آســیایي جوجیتســو در شــهر 
ــرده  ــتراک ک ــیایی اش ــور آس ــه 24 کش ــا ک منگولی
 بودنــد در رشــته ی کونتکــت جوجیتســو مقــام اول و 
ــز آســیا  در رشــته ی فایتنــگ جوجیتســو مــدال برون
ــه  ــز را ب ــا و برون ــدال ط ــن م ــردم و ای ــب ک را کس
ــم.« ــم مي کن ــان خــود تقدی ــده و قهرم مــردم رنج دی
ایــن درحالــی اســت کــه در ابتــدای ســال جــاری نیــز 
ــابقات  ــود در مس ــته ب ــری توانس ــین بخش صف حس
در  جوجیتســو   Contact/Combat ســتایل 
شــهر چنــاي هندوســتان بــه ســه مــدال طــا برســد. 
ــی جوجیتســو در  ــان او در مســابقات بین الملل همچن
امــارات متحــده ی عربــی نیــز مــدال طــا بــه دســت 

آورده اســت. 
ــای او از  ــای ط ــداد مدال ه ــه تع ــت ک ــی اس گفتن
و  می رســد  عــدد 19  بــه  مســابقات جوجیتســو 
چندیــن مــدال برونــز نیــز در ایــن رشــته در کارنامــه 

دارد.

صبح کابل

شیعیان افغانستان در ده سال گذشته
35 میلیارد افغانی را هزینه ی زیارت کربال کرده اند
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2هم صدا شویم تا رها شویم!

انفجار ماین در دوازه ی ورودی دانشگاه کابل جان هشت نفر را گرفت
به دنبال انفجار ماین در دروازه ی ورودی دانشگاه کابل، هشت تن به شمول یک پولیس و هفت غیر نظامی کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. 

ایــن انفجــار صبــح روز جمعــه )28ســرطان( در دوازه ی جنوبــی دانشــگاه کابــل، جایــی کــه قــرار بــود تــا ســاعاتی بعــد، امتحــان قضــا و شــورای طبــی برگــزار شــود بــه وقــوع 
پیوســت. وزارت داخلــه می گویــد کــه در نتیجــه ی ایــن انفجــار یــک پولیــس ترافیــک و هفــت غیرنظامــی کشــته و 34 تــن دیگــر زخمــی شــدند.  هرچنــد گــروه طالبــان بــا 
نشــر اعامیــه ای دست داشتن شــان در ایــن رویــداد را رد کرده انــد؛ امــا وزارت داخلــه گفتــه اســت کــه طالبــان مســؤول انفجــار در دوازه ی ورودی دانشــگاه کابــل اســتند. در 
همیــن حــال وحیــداهلل مایــار، ســخنگوی وزارت صحــت می گویــد کــه از ایــن انفجــار 8 کشــته و 33 زخمــی بــه شــفاخانه ها انتقــال داده شــده  اســت. آقــای مایــار وضعیــت 

صحــی اکثــر زخمیــان ایــن رویــداد را خــوب عنــوان می کنــد. 
انفجــار مایــن مقناطیســی در دروازه ی ورودی دانشــگاه کابــل بــا واکنش هایــی نیــز بــه همــراه بــوده اســت. ریاســت اجرایــی، ســاعتی پــس از ایــن انفجــار بــا نشــر خبرنامــه ای 

ایــن رویــداد را محکــوم کــرده و آن را عمــل جنایت کارانــه عنــوان کــرده اســت. در خبرنامــه ی ریاســت اجرایــی...

مرکز فتوا راه استبداد مذهبی
را باز می کند

دو سرباز پولیس
در والیت کندز تیرباران شدند

پیـش از ایـن  کـه محمـد اشـرف غنـی، فرمـان ایجـاد مرکـز فتـوا را صادر 
کنـد، در شـبکه های اجتماعـی و در محافـل دیگر حتا از کسـانی  که ادعای 
روشن اندیشـی دارنـد، بارها شـنیده بـودم که اگر مرکز رسـمی فتـوا وجود 
داشـته باشـد، می توانـد مشـروعیت فتـوای طالبـان و گروه هـای تنـدرو را 

بگیرد.
 وجـود مرکـز فتـوا، به طـور معمول در پایان مـاه رمضان نیز در افغانسـتان 
مطـرح می شـود و تعـدادی بـه ایـن باورنـد کـه اگر چنیـن مرکـزی وجود 
داشـته باشـد؛ افغانسـتان بـه تقلیـد از عربسـتان و ایـران، عیـد رمضـان را 

گزارش تحقیقی

در دو روز جداگانـه نمی گیـرد؛ مرکـز فتـوا می توانـد عیـد اعـام کنـد و در 
نتیجـه ی آن همـه ی مـردم عید رمضـان را یـک روز خواهنـد گرفت.

 بعضی هـا هـم توجیـه می آورنـد کـه اگـر مرکـز فتـوا و مـدارس مذهبـی 
بـزرگ در داخـل افغانسـتان وجـود داشـته باشـد، نیـازی باقـی نمی مانـد 
کـه افـرادی در پاکسـتان، ایران و سـایر کشـورهای اسـامی بـرای آموزش 
مذهبـی برونـد، آموزه هـای افراطـی مذهبـی بیاموزند و از آن ها کشـورهای 
خارجـی بـرای منافـع و اهداف سیاسی شـان اسـتفاده کنند. ایـن دیدگاه  را 

محمـد اشـرف غنـی و کسـانی  که در قـدرت...
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صفحه 3

نتیجه ی صلح
نباید حکومت 

ملوک الطوایفی شود

صفحه 3

پل سوخته مرا از 
مادرم

پنهان کرد 

مسـؤوالن امنیتـی در والیـت کنـدز می گوینـد که دو سـرباز 
پولیـس از سـوی یـک فـرد مسـلح ناشـناس در ایـن والیـت 

تیـر باران شـدند. 
سـید سـرور حسـینی، سـخنگوی فرماندهی پولیس کندز به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد، دو تـن از سـربازان پولیس 
کـه بـرای خریـد اجناس مورد نیازشـان به شـهر رفتـه بودند 
از سـوی یـک فـرد مسـلح ناشـناس تیربـاران شـدند کـه در 
نتیجـه ی آن یک تـن شـان کشـته و یک تـن دیگـر زخمـی 

است.  شـده 

آقـای حسـینی تأکیـد کـرده اسـت کـه عامـل ایـن رویـداد 
سـوار بـر یـک موتر بـوده و پـس از شـلیک بـاالی پولیس از 

سـاحه متواری شـده اسـت. 
ایـن حملـه سـاعت 3:30 پس از چاشـت جمعه)28سـرطان( 

در سـاحه ی بنـدر کابـل شـهر کندز رخ داده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه پیش از ایـن نیز افراد مسـلح ناشـناس که 
بـه گفتـه ی مسـؤوالن امنیتی، افـراد نفـوذی طالبـان بودند، 
چندیـن تـن از نیروهـای امنیتـی را در داخـل شـهر کندز به 

گلولـه بسـته بودند.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

پیـش از ایـن کـه از اتـاق جلسـه ی سـتاد خـارج 
شـویم، خالـق آزاد دوباره آمـد و گفت، هنوز دقیق 
معلـوم نیسـت کـه هیـأت بـه کجا رسـیده اسـت. 
شـما می توانیـد به جلسـه ی خـود ادامـه دهید. او 
گفـت: »هر وقـت که آنها بـه دروازه ی سـاختمان 
رسـیدند، شـما را خبـر می کنیم.« حـدس می زنم 
آزاد ایـن تدبیـر را بـه دلیلـی بـه کار بـرده بـود تا 
از بگومگـو و کش مکـش اضافـی به خاطر سـخنگو 
کنـد.  جلوگیـری  هیـأت  از  پذیرایـی  نحـوه ی  و 
بعدهـا شـنیدیم کـه واثـق قضیه ی سـخن گویی و 
نمایندگـی از مـردم در حضور داکتر عبـداهلل را به 
یـک مسـأله ی حیثیتـی و منطقـه ای تبدیل کرده 
اصـرار  میـان ریش سـفیدان جاغـوری  و در  بـود 
کـرده بـود کـه داوود ناجـی از مالسـتان اسـت و 
نبایـد بگذاریـم کـه او بـه نمایندگـی از جاغـوری 
سـخن بگویـد. خادم حسـین کریمـی، در روایـت 

خـود از ایـن البی گـری واثـق می گویـد کـه:
مشـخصا  و  جاغـوری  متنفـذان  از  »تعـدادی 
واثـق، بـر سـر ایـن  کـه چـه کسـی بـه نمایندگی 
واثـق  کردنـد.  بگویـد، جنجـال  از سـتاد سـخن 
بـا عصبانیـت اصـرار داشـت کـه عارفـی از جانـب 
مـردم حـرف بزنـد. جوانـان و دانش جویانـی کـه 
قبـا تصمیم شـان را در کمیتـه ی فرهنگی گرفته 
بودنـد، می خواسـتند داوود ناجـی گـپ بزند. واثق 
کـه  می گفـت  جاغـوری  بچه هـای  بـه  خطـاب 
ناجـی از جاغـوری نیسـت. بچه هـا اسـتداللش را 
بـه تمسـخر گرفتنـد. در میانـه ی جدال هـا، باری، 
ذاکرحسـین آگاه، طـرف واثـق بـود: »او بچـه ی 
کـه  نیسـت  مـرد  آن قـدر  جاغـوری  در  میـرزا!! 
مردکـه ی مالسـتان را آوردی؟« )کوچه بازاری هـا، 

اول، صفحـه ی 127(. چـاپ 
بـرای  سـتاد  تصمیـم  از  کـه  آزاد  خالـق  ظاهـراً 
سـخنگویی ناجـی اطـاع داشـت، خواسـته بـود 
فیصلـه ی سـتاد را نهایـی سـاخته و هرگونه بحث 
از میـان  و جنجـال بـه خاطـر آن را پیشـاپیش 

بـردارد.
مـا هـم کـه حـس می کردیـم بـرای رسـیدگی به 
کارهـای سـتاد وقت کمـی داریم، به سـرعت روی 
میزهـا برگشـتیم و گفت وگـو در مـورد نکته هـای 
بعـدی آجنـدا را پـی گرفتیـم. بنـد دوم آجنـدا 
تعییـن خواسـت و هـدف نهایـی تظاهـرات بـود. 
خواسـت های  »بایـد  کـه  گفـت  دریابـی  ذکـی 
خـود را وسـیع و فراقومـی و فرامنطقـه ای مطـرح 
کنیـم تـا افـراد دیگـری کـه در تظاهرات شـرکت 
او  بیگانگـی نکننـد.« تصـور  می کننـد، احسـاس 
ایـن بـود کـه در ایـن تظاهـرات افـراد زیـادی از 
همـه ی اقشـار کابل شـرکت خواهند کـرد. طرح و 
نظـر دریابـی توافـق اکثریـت را جلب نکـرد. گفته 
شـد کـه به هر میزان خواسـت ها و اهـداف خود را 
بـزرگ و کلـی بگیریم، مشـکات مـا در پی گیری 
و تحقق بخشـیدن آن هـا بیشـتر می شـود. عـده ای 
هـم در ایـن کـه افـراد غیـر هـزاره در تظاهـرات 
بـه صورت وسـیع شـرکت کننـد، تردید داشـتند. 
ایـن عـده می گفتنـد کـه سـاختار قومی شـهر در 
نقشـی  می شـود،  داده  بـروز  کـه  واکنش هایـی 
از  عـده ای  نظـر،  ایـن  اسـاس  بـر  دارد.  اساسـی 
فعـاالن مدنـی، به دلیـل هویت، فعالیت، خواسـت 
و تفکـر مدنـی خـود در تظاهرات شـرکت خواهند 
کـرد؛ امـا به هیچ صـورت اشـتراک کتلـه ای اقوام 
غیـر هـزاره را شـاهد نخواهیـم شـد. ایـن عـده 
اصـرار داشـتند کـه خوب اسـت تمرکز خـود را بر 
بسـیج هزاره هـا بگذاریم و خواسـت هایی را مطرح 
موضوعیـت  هزاره هـا  اکثریـت  بـرای  کـه  کنیـم 
داشـته باشـد. باالخـره، توافق جمعی بـر این اصل 
صـورت گرفـت که خواسـت های خود را بر اسـاس 
حقـوق شـهروندی تنظیـم کنیـم، به گونـه ای که 
پیـام آن بـرای مخاطبان درون اجتماعی ما روشـن 
باشـد، بـدون ایـن کـه دایـره ی تأثیـرات آن در 

درون حلقـات ملـی محدود شـود.
ایـن  دریابـی  ذکـی  پیشـنهادات  از  دیگـر  یکـی 
بـرای  را  خـود  محلـی  خواسـت های  کـه  بـود 
قطع نامـه ی تظاهـرات و راه پیمایـی غزنـی تنظیم 
کنیـم. او می گفـت، امنیـت راه هـا و فعال سـازی 
بـا  هم جـواری  در  کـه  ولسـوالی هایی  برخـی 
دلیـل  بـه  و  داشـته  قـرار  هزاره نشـین  مناطـق 
فقـدان حاکمیـت دولـت مرکزی مورد اسـتفاده ی 
طالبـان و گروه هـای تروریسـتی قـرار گرفته انـد، 

و  اداری  خواسـت های  برخـی  بـه  رسـیدگی 
قطع نامـه ی  در  تروریسـتان  از  انتقام گیـری 
تظاهـرات  و قطع نامـه ی  غزنـی گنجانیـده شـود 
کابـل بـه خواسـت های کان ملـی کـه صبغـه ی 
فراقومـی داشـته باشـد، اختصـاص یابـد. در برابـر 
ایـن پیشـنهاد او گفتـه شـد کـه فرصـت مـا برای 
دسـت  از  غزنـی  تظاهـرات  قطع نامـه ی  تنظیـم 
رفتـه و خـود مردم غزنی بـه هرگونه که خواسـته 
را مطـرح می کننـد.  باشـند، خواسـته های خـود 
قطع نامـه ی  در  مـواد  همیـن  کـه  شـد  گفتـه 
تظاهـرات کابـل درج شـوند. جمعـی از افـراد بـا 
تأکیـد مطرح کردنـد که ایجاد قـول اردو و والیت 
جاغـوری در قطع نامـه گنجانیده شـود. بر اسـاس 
نظـر آن هـا با این دو خواسـت ضمانتـی مهم برای 
تأمیـن امنیـت و حل مشـکات اداری مردم غزنی 
خلـق می شـود، عـاوه بـر آن کـه سـایر مناطـق 
هزاره جـات و والیت هـا و ولسـوالی های هم جـوار 
نیـز از سـهولت های زیـادی برخـوردار می شـوند.

مناقشـه در مـورد ایـن دو خواسـت شـدید بـود. 
هـر چنـد مخالفـان این دو خواسـت شـمار اندکی 
از افـراد را در بـر می گرفـت؛ امـا در اثـر اسـتدالل 
آن هـا تصویب این دو خواسـت با دشـواری مواجه 
شـد. بـر اسـاس ایـن اسـتدالل بُعـد فراقومـی و 
فرامنطقـه ای خواسـت ها بایـد مـورد توجـه قـرار 
می گرفـت تا بـرای حلقاتـی وسـیع تر در جامعه ی 
هـزاره و سـایر جوامـع اتنیکـی افغانسـتان قابـل 
قبـول می شـد. باالخـره، نظـر اکثریت بر این شـد 
کـه دو خواسـت مذکـور در شـمار بنیادی تریـن 
خواسـته ها و مطالباتـی باشـند کـه در قطع نامـه 
درج می شـوند. یکـی از پیشـنهادهایی که موافقت 
زیـادی جلـب نکـرد، تأکیـد بر رفـع فسـاد اداری، 
محـو تبعیـض و تعصـب در حکومـت و کوتاهـی 
در  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  و  ملـل  سـازمان 
حمایـت از دموکراسـی و ارزش هـای مدنـی بـود. 
ایـن پیشـنهاد بـه دلیـل ایـن کـه موضـوع کلـی، 
غیـر عملـی و الینحلـی را نشـانه می گرفـت، بـه 
زودی رد شـد. اسـتدالل مخالـف ایـن بـود کـه 
خواسـت مـا در حرکت سـریع و عاجلـی که پیش 
رو داریـم، انتقـال جنازه هـا بـه کابـل و مسـایل 
مرتبـط بـا همیـن فاجعـه اسـت، نه طرح مسـایل 
کان و پیچیـده ای کـه امـکان دسترسـی به آن ها 
در زمـان محـدودی کـه در اختیـار داریـم، وجود 
نـدارد. گفته شـد که خواسـت های مـا باید قدرت 
مردمـی را بـا پشـتوانه ی یک اعتـراض جدی برای 
امـا  دهـد؛  نشـان  و جامعـه ی جهانـی  حکومـت 
عملی شـدن آن هـا نیـز دشـوار نباشـد. بنابرایـن، 
انتقـال جنازه هـا بـه کابـل، تأمیـن امنیت توسـط 
ایجـاد یـک قـول اردو در هزاره جـات یـا فرقـه  ای 
ویـژه در منطقـه ی نزدیـک بـه جاغـوری و قره باغ 
خواسـت های عملی انـد. بـه همیـن ترتیـب، ایجاد 
والیـت جاغـوری نیـز خواسـتی اسـت کـه قبـًا 
داکتـر عبـداهلل بـه صراحـت آن را در شـعارهای 
بـا  نیـز  اشـرف غنی  و  پذیرفتـه  خـود  انتخاباتـی 
آن در اصـول مخالفتـی نکـرده اسـت؛ امـا ناخـن 
گذاشـتن بـر فسـاد اداری و تبعیـض و تعصـب و 
از  و حمایـت  دفـاع  نقـش جامعـه ی جهانـی در 
دموکراسـی و امثـال آن مسـایل کانی انـد کـه نه 
تعریـف و تعییـن مصـداق عملـی برای رسـیدگی 
بـه آن ها کار آسـانی اسـت و نـه هم عجالتـا برای 

دارد.  وجـود  ضمانتـی  آن هـا  تحقق بخشـیدن 
گفتـه شـد کـه این گونـه خواسـت ها می توانـد بـه 
شـعارهای داغ و هیجان انگیـز تبدیـل شـود؛ امـا 
جنبـه ی عملـی نمی یابـد. بـه همیـن دلیـل، باید 
خواسـتی را مطـرح کنیـم کـه حکومـت در عملی 

کـردن آن  بهانه جویـی و امـروز و فـردا نکنـد.  
اکثریـت اعضـای جلسـه از جاغوری و مالسـتان و 
قـره بـاغ بودنـد. بـه همیـن دلیـل، خواسـت هایی 
کـه بـه قضیـه ی گروگان هـا و ناامنی و مشـکات 
می شـد،  مربـوط  مناطـق  ایـن  مـردم  اداری 
نیـز  بحـث  ایـن  داشـت.  زیادتـری  هواخواهـان 
خاتمـه یافـت و موضوع مهـم و فـوری دیگری در 
دسـتور کار قـرار گرفـت: شـعارها، انتخـاب عکس 
و پوسـتر بـرای پذیرایـی از جنازه هـا و اسـتفاده ی 

آن هـا در تظاهـرات.
و  جالـب  مثبـت،  روی هم رفتـه،  جلسـه،  فضـای 
امیدوارکننـده بـود. اکثریـت اعضـا بـا یـک نـگاه 
نـگاه  مسـایل  بـه  پراگماتیسـتی  و  عمل گرایانـه 
جنبـه ی  در  نظـری  و  بحـث  هیـچ  و  می کردنـد 
ذهنـی و حیثیتی آن فروکاسـت داده نمی شـد. به 
نظـر می رسـید یـک نـوع درک مشـترک اعضـای 
نزدیـک می کـرد. هـر کسـی  بـه هـم  را  جلسـه 
شـعارهایی را کـه بـه نظرش می رسـید، پیشـنهاد 
می کـردم.  یادداشـت  را  شـعارها  مـن  می کـرد. 
ناجـی کـه در فاصلـه ی یـک نفـر بـا من نشسـته 
افـرادی  بـا  شـعارها،  یادداشـت  بـر  عـاوه  بـود، 
و  بحـث  وارد  می کردنـد  مطـرح  را  شـعارها  کـه 
بررسـی نیز می شـد. بارشـی از پیشـنهادها شروع 
شـد کـه زمینـه را بـرای پاالیـش و دقیق شـدن 
مطـرح  تظاهـرات  در  کـه  مهمـی  خواسـت های 
شـوند، نیـز فراهـم کـرد: »هم صـدا شـویم تـا رها 
شـویم«؛ »طالـب جنایـت می کند، دولـت حمایت 
می کنـد«؛ »زندگـی حـق ماسـت«؛ »امنیـت حق 
ماسـت«؛ »اشـرف غنی حیـا کن، رحمـی به حال 
ما کن«؛ »اشـرف غنی، عبداهلل، اسـتعفا، اسـتعفا« 

و ... 
را  داغـی  بحـث  هـم  بـاز  آخـری،  شـعار  دو 
برانگیخـت. نظـر مخالـف بـا ایـن شـعارها تأکیـد 
داشـت کـه شـعارهای مـا نبایـد مطالبـات جـدی 
و  شـخصی  حمـات  حـد  در  را  مـا  عمیـق  و 
فـردی تقلیـل دهـد. این گونـه حمـات جنبـه ی 
تخریشـی دارنـد؛ امـا در تحقق خواسـت ما کمک 
نمی کننـد. گفتـه شـد که مـا باید طالـب و داعش 
را دشـمن خود بدانیـم نه حکومـت را. حکومت را 
مـورد انتقـاد قـرار دهیـم کـه بـه مسـؤولیت خود 
رسـیدگی نکـرده اسـت؛ نـه این کـه ماننـد طالب 
و داعـش در پـی سـقوط دادن آن باشـیم. نظـر 
مخالـف ایـن بود که سـران حکومـت را به صورت 
جـدی مـورد انتقـاد قـرار دهیم و نشـان دهیم که 
بیـزاری  بـا حمـل جنازه هـای خـود خسـتگی و 
خـود از حکومـت بی کفایت و غیر مسـؤول را ابراز 
می کنیـم. در کنـار ایـن شـعار، شـعار »ارگ ارگ، 
باالخـره،  شـد.  بحث برانگیـز  نیـز  مـرگ«  مـرگ 
نظـر تنـد و انقابـی توافـق بیشـتری یافـت و بـه 
طـور ضمنـی تصویـب شـد که تمـام این شـعارها 
باشـند تـا »تظاهـرات مـا بـرای سـران حکومـت 
خیلـی هـم مسـالمت آمیز جلـوه نکنـد.« یکـی از 
اشـتراک کنندگان گفـت: »فرامـوش نکنیـم که ما 

جنازه هـا را بـر دوش خـود حمـل می کنیـم.«

یک دسـت  صـورت  بـه  تقریبـاً  سـتاد،  اعضـای 
بـه اشـتراک نظـر  در مـورد یـک نکتـه ی مهـم 
رسـیدند؛ اجتنـاب از هرگونه حمله و زبان دشـنام 
و اهانـت بـه جامعـه ی بین المللی، نیروهـای ناتو و 
کشـورهای همسـایه و منطقه به شـمول پاکستان 
و ایـران و عربسـتان. گفتـه شـد کـه هـدف مـا 
رسـاندن صـدا و پیـام مـا بـه جهـان اسـت. اجازه 
داعیـه ی  فرعـی،  دشمن تراشـی های  بـا  ندهیـم 
اصلـی مـا کـه امنیـت و عـزت و حیـات ماسـت، 
مخـدوش شـود. گفتـه شـد کـه تـاش کنیـم بـا 
ایـن تظاهـرات سـمپاتی و نظـر حمایت گرانـه ی 
جلـب  خـود  سـوی  بـه  را  بین المللـی  مجامـع 
کنیـم و بیشـترین حمـات خـود را بـر طالـب و 
داعـش متمرکـز کنیـم. بـر ایـن نکتـه هـم تأکید 
شـد کـه از هرگونـه سـخنی کـه جنبـه ی نفـرت 
قومـی و زبانـی و مذهبـی داشـته باشـد، اجتنـاب 
کنیـم و سـخنی نگوییـم کـه بیانگـر ضعـف زبان 
و ادبیـات و منطـق مـا باشـد. گفته شـد کـه نباید 
بـه کسـی اجـازه دهیـم تـا از تریبیـون تظاهـرات 
بـه عقده گشـایی های قومـی و مذهبـی و جناحـی 

زند. دسـت 
جمع بنـدی  لحظـات  آخریـن  در  ناجـی،  داوود 
سـاده ای کـرد. وی گفـت کـه مطالبـات مـا نباید 
سـنگین و گسـترده باشـد. موضـوع اصلـی تأمین 
امنیـت اسـت و مطالبـه ی مـا نیز باید درخواسـت 
از دولـت بـرای تأمیـن امنیـت باشـد. پیشـنهاد 
عملیـات  و  جاغـوری  والیـت  و  قـول اردو  ایجـاد 
تصفیـه ای بـرای گرفتـاری و مجـازات قاتلیـن و 
افزایـش تشـکیل پولیـس ملی و نام گـذاری تپه ای 
در کابـل بـه نـام »تپه ی شـهدا« و دفن شـهیدان 
از جملـه ی مهم تریـن عناویـن مطالباتـی بـود که 
داوود ناجـی در جمع بنـدی خود از آن هـا نام برد. 
تـا هیـأت شـورای امنیـت نزدیـک شـد، از میـان 
و  انتخـاب  عمومـی  رأی  بـا  تعـدادی  شـعارها 
بقیـه حـذف شـدند. نکته هـای مهـم و کوتاهـی 
بـرای درج در اطاعیـه ی دعـوت از مـردم بـرای 
نیـز  تـا میدان شـهر  از شـهدا و رفتـن  اسـتقبال 
از  یوسـفی،  میرویـس  رییـس  شـد.  یادداشـت 
شـد  پیشـگام  سـمنگان،  اسـماعیلیه ی  قوم هـای 
را  عکس هـا  و  بنرهـا  تمـام  چـاپ  مسـؤولیت  و 
بـر عهـده گرفـت. او گفـت کـه هـر چـه مصـرف 
در ایـن زمینـه باشـد، متقبـل می شـود. کسـانی 
وظیفـه گرفتنـد تـا مکتوبـی بـرای وزارت داخلـه 
ببرنـد و برنامـه ی تظاهـرات و مسـیر حرکـت از 
بابـه مـزاری بـه اسـتقامت پل سـوخته،  مصـای 
و  آسـمایی  جـاده ی  دهمزنـگ،  کوته ی  سـنگی، 
چهارراهـی پشتونسـتان تـا مسـجد عیـدگاه را به 

برسـانند. امنیتـی  اطـاع مقامـات 
آزاد  خالـق  شـد،  نهایـی  تصویب هـا  ایـن  وقتـی 
خبـر آورد کـه داکتـر عبـداهلل، محقـق و دانـش 
در گوالیـی رسـیده اند و بـه زودی وارد سـاختمان 
میـاد نـور می شـوند. سـاعت نزدیـک ظهـر بـود. 
صدایـی از بین جمعیت شـنیده شـد کـه می گفت 
حـل  را  جلسـه  ایـن  در  سـخنگویی  مسـأله ی 
نکردیـم؛ کـی بایـد بـه نمایندگی از سـتاد سـخن 
بگویـد. صداهـای زیـادی بلند شـد کـه گفتند: ما 
نماینـده و سـخنگوی خـود را انتخـاب کرده ایـم. 
اداره  محمـودی  را  جلسـه  نـدارد.  بحثـی  دیگـر 

ناجـی سـخن می گویـد. می کنـد و 

هم صدا شویم تا رها شویم!
 عزیز رویش

نتیجـه  ی  در  کـه  کـرد  اعـام  عامـه  صحـت  وزارت  دیـروز 
انفجـاری کـه در کابـل رخ داد، 8 تـن کشـته و 33 تـن دیگـر 
زخمـی شـدند. قربانیـان ایـن رویـداد بـه جـز یـک نفـر، همـه 
غیـر نظامیـان بوده انـد. چنـدی قبـل در گفت وگوهـای صلـح 
بین االفغانـی کـه در دوحـه برگزار شـده بود، بین هیـأت کابل و 
نماینـدگان طالبـان توافقـی بر سـر کاهش تلفات غیـر نظامیان، 
در جنگ هـا و حمله هـای ایـن گـروه، صـورت گرفته بـود. با این 
کـه افـراد سیاسـی  حاضـر در آن نشسـت، هر یک بـه نمایندگی 
از هویـت سیاسـی و اجتماعـی خودشـان شـرکت کـرده بودنـد؛ 
امـا در نهایـت، این توافق از سـوی بخشـی از مردم و سیاسـیون 

به عنـوان یـک دسـت آورد بـه شـمار می رفـت.
عهـده  بـه  را  دیـروز  طالبـان حملـه ی  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 
نگرفته انـد؛ ولـی بسـیاری از سیاسـیون از جملـه آقـای داکتـر 
عبـداهلل، گفتـه اسـت که ایـن حمله از سـوی گروه طالبـان بوده 
و نشـانه ای از بی بـاوری ایـن گـروه بـه صلح محسـوب می شـود.

ممکـن اسـت طالبـان در ایـن حملـه دسـت داشـته باشـند؛ اما 
سـعی کننـد تـا آن سیاسـت مردم گـرای تقلبـی را بـه نمایـش 
بگذارنـد و سـود بیشـتری را کسـب کننـد. در حقیقـت، توافقی 
کـه بیـن هیأت کابـل و گروه طالبـان صورت گرفـت، زمینه های 
سوءاسـتفاده ی زیـادی را بـرای این گروه فراهم کـرد. از جمله ی 
سوءاسـتفاده های طالبـان از قطع نامـه ی دوحـه، ایـن اسـت کـه 
در صـورت تلفـات کمتـِر نیروهـای امنیتـی کشـور، ایـن گـروه 
سـعی می کنـد حمله هـای انجـام شـده اش را بـه عهـده نگیـرد. 
مشـروعیتی  بـه  را  سیاسـی  گـروه  ایـن  می توانـد  مـورد  ایـن 
برسـاند کـه جنـگ برعلیه حکومـت و کشـتار نیروهـای امنیتی 
را )البتـه بـه واسـطه ی حمـات غافل گیرکننـده ی انتحـاری که 
حتمـا تلفـات غیـر نظامیـان را در پـی دارد(  بـدون هیـچ قیـد 
و بنـدی ادامـه بدهـد.  در انفجـار دیـروز، یـک تـن از نیروهـای 
پولیـس ترافیک کشـته شـد و بقیـه ی کشته شـدگان و زخمیان 
همـه، غیـر نظامیـان بودنـد. ایـن کـه طالبـان ایـن حملـه را به 
عهـده نگرفتنـد، دلیلـی جـز ایـن امـر کـه آنـان نمی خواهنـد 
آمـار قربانیـان غیرنظامـی در حمات شـان بـاال برود، نـدارد؛ اما 
مردم فریبـی  ایـن گـروه تروریسـتی یکـی از مسـایلی اسـت کـه 
گفت وگوهـای نامنظـم و ناسـنجیده ی بین االفغانـی بـا حضـور 
مسـبب  نداشـتند،  نظـام  در  رسـمیتی  هیـچ  کـه  سیاسـیونی 
آن شـد. ایـن نشـان می دهـد کـه هیـچ توافقـی بـدون حضـور 
مربـوط  نشسـت های  در  افغانسـتان  مـردم  نماینـده ی رسـمی 
بـه صلـح، ضمانـت اجرایـی نـدارد. زمانی کـه سیاسـت مداری از 
طالبـان تعهـد کاهـش تلفات غیـر نظامیان را می گیـرد، کنترلی 
بـر ایـن کـه آیـا ایـن تعهـد عملـی می شـود یـا نـه نـدارد؛ زیرا 
نیروهـای اطاعاتـی در اختیـار او نیسـت و ایـن اطاعـات در 
اختیـار قـدرت رسـمی ای بـه نـام حکومت اسـت.  پـس در این 
صـورت، حضـور یـک سیاسـت مدار که هیچ مشـروعیت رسـمی 
نـدارد و در ضمـن ایـن همه، در نشسـتی که اشـتراک کـرده نیز 
بایـد از آدرس شـخصی خودش حـرف بزند، پیامدهـای ملموس 
و مفیـدی در پـی نخواهـد داشـت جـز مسـایلی کـه زمینـه ی 
کشـور  ملـی  امنیـت  شـورای  کنـد.  فراهـم  را  سوءاسـتفاده ها 
نیـز، در اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه حملـه ی دیـروز از سـوی 
گـروه تروریسـتی طالبـان صـورت گرفتـه اسـت. بـا اطاعاتـی 
کـه حتمـا در اختیـار ایـن ارگان قـرار دارد و بـا در نظرداشـت 
موقـف ایـن ارگان دولتـی و وظیفـه ی آن می تـوان دریافـت کـه 
برخـورد سـاده انگارانه ی سیاسـیون، فعـاالن مدنـی و نمایندگان 
رسـانه هایی کـه در قالـب یـک هیـأت از کابـل بـه دوحـه رفتـه 

بودنـد، چقـدر ناسـنجیده بوده اسـت. 
اعتمـاد بـه حرف های گروه طالبان، بدون داشـتن هیچ سـازوکار 
جـدِی رسـمی کـه بتواند از لحـاظ اطاعاتـی و امنیتـی، پی گیر 
تعهدنامـه و اجرایی شـدن و یا نشـدن آن باشـد، در کنار فرصت 
دادن بـه گروه هـای تروریسـتی، مشـروعیت سیاسـی دادن بـه 
آنـان تلقـی می شـود. طالبان، ایـن موقعیت را از دسـت نخواهند 
داد و تاش شـان نیـز بـر ایـن اسـت تـا دادوگرفـت بیشـتری از 
طریق هـای دیپلوماتیک داشـته باشـند. این دادوگرفت ها سـبب 
بـه رسـمیت شـناخته شـدن ایـن گـروه در نـزد مردم می شـود 
و آنـان فرصـت ایـن را پیـدا می کننـد کـه نگـرش حکومتـی 

خودشـان را نیز بدین شـکل رسـانه ای بسـازند. 
فرصت هایـی کـه از ایـن نشسـت ها بـه طالبـان داده می شـود، 
نتایـج غیـر قابل جبرانـی دارد. تبلیـغ جدایی دختران از پسـران 
در صنف هـای دانشـگاه، نگرشـی اسـت کـه سـنت خوابیـده ی 
درون جامعـه را دوبـاره بـه تحـرک مـی آورد و ممکـن اسـت بـه 

آسـانی طـرف داران زیـادی پیـدا کند. 
امـا  داریـم؛  قـرار  دوحـه  نشسـت  از  بعـد  هفتـه  در چنـد  مـا 
پیامدهایـی کـه ایـن نشسـت در جامعه پدیـد مـی آورد در حال 
شـکل گیری اسـت؛ کشـتار غیـر نظامیـان در جلو دانشـگاه کابل 

صرفـا یکـی از ایـن پیامدهـا بـود.

طالبان و سوء استفاده ها از 
قطع نامه ی دوحه

سرمقاله
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

پل سوخته مرا از مادرم
پنهان کرد 

 حسن ابراهیمی

)قسمت اول(
آن چـه را می تـوان، نوشـت سـاده ترین درک 
از مـواد مخدر اسـت کـه تو را چنـان به خود 
مشـغول می کنـد که از بنـد او رهاشـدن برایت دشـوارترین کار 
جهـان اسـت. همین تصور من را هر روز بیشـتر در پل سـوخته 
و در مـواد مخـدر غـرق می کـرد و ارزش آن انـدک روابـط و 
داشـتنی هایی کـه برایـم مانـده بـود را بـا مـواد مخـدر قیـاس 
معتـاد  یـک  می توانـد  کـه  تصـوری  احمقانه تریـن  می کـردم. 
داشـته باشـد و ادامـه ی زندگـی خـود را بـر اسـاس ایـن تصور 
تجسـم کنـد؛ امـا مـن یـک معتـاد بـودم و در زیـر پل سـوخته 
مـواد مخـدر همـه ارزشـی بـود کـه بایـد دنبالـش می بـودم و 
حتـا دیگـر جهـان بیـرون از پـل سـوخته را هـم با مـواد مخدر 

سـنجش می کـردم.
روزهـا بـا خـود می نشسـتم و ُچـرت ایـن را مـی زدم کـه حـاال 
آن بـاال، جهـان ارزشـی برایـم نـدارد پـس چـرا بایـد بی خودی 
بـه بـاالی پل سـرک بکشـم و بـرای خود درد سـر ایجـاد کنم. 
خـوب هنـوز آن باال کسـانی بودنـد که من را می شـناختند و به 
احتمـال قـوی هـم وقتـی باخبر بشـوند که مـن گرفتـار اعتیاد 
شـده ام، دوسـت دارند کاسـه ی داغ تر از آش بشـوند و آن وقت 

اسـت که دردسـرهایم شـروع خواهد شـد.
بـه همیـن خاطـر تـا الزم نبـود از زیـر پـل بیـرون نمی آمـدم 
و پـل سـوخته حکایـت بـرف را بـرای مـن داشـت و مـن هـم 
همـان کبکـی بـودم کـه سـر به زیـر ایـن بـرف انداخته بـودم. 
خـوب مـواد مخـدر معلـوم بـود کـه مـن را ضعیف سـاخته بود 
و قـدرت فکـر کـردن را از مـن گرفته بـود. راسـتش را بخواهید 
مـن تـا آن لحظـه خـود را معتـاد تصـور نمی کـردم و  این گونه 
فکـر می کـردم کـه اعتیـاد یـک مسـأله ی سـاده اسـت و من تا 
آن مرحلـه خیلـی فاصلـه دارم. همان روزها خانـواده ام به خاطر 
همـان مشـکاتی کـه مـن برای شـان در مـزار شـریف درسـت 
کـرده بـودم، دیگـر دلیلـی بـرای بـودن در شـهر مزار نداشـتند 
و مـادرم بـا بقیـه خانـواده ام تصمیـم گرفتـه بودند حـاال با این 
شـرایط سـخت چنـد قـدم عقب تـر بگذارنـد و دوبـاره بـه ایران 
مهاجـرت کننـد. همـه دارایی هـای خانـواده ام بـه دسـت آقـای 
وکیـل مصـادره شـده بـود و از مـن هـم که خبـری نبـود و این 

بیشـتر از همـه چیـز مـادرم را نگـران کـرده بود. 
ایـن حـرف را بعدهـا مـادرم خـودش بـه من گفـت: »اگـر قبل 
از ایـران رفتن شـان در هـرات َسـر و کلـه ام پیـدا نمی شـد بـا 
خـودش تصمیـم گرفتـه بـود کـه همانجا هـرات بمانـد و تا من 
را پیـدا نکنـد، هیـچ جا تـکان نخورد. زنـده یا مـرده ی من باید 

پیـدا می شـد تـا دل بیقـرارش، قـرار می گرفـت.«
 امـا مـن را می گویـی! در زیـر پـل سـوخته چنـان در دنیـای 
افیونـی ای کـه برای خودم سـاخته بودم، داشـتم محو می شـدم 
کـه حتـا بـرای یک لحظـه، نتوانسـتم به ایـن فکر کنـم که این 
آدم هـا کـه افـراد خانواده ام بودند حاال در چه شـرایطی هسـتند 
و چـه کردنـد بـا مصیبتی کـه من در دامن شـان گذاشـته بودم.

آن هـا یعنـی برایـم دیگـر معنـای رابطه های شـان را از دسـت 
داده بودنـد و دیگـر مـادر، بـرادر و خواهـرم نمی تواننـد باشـند. 
آری مـن آغشـته بـه اعتیاد شـده بـودم و همه رابطه هـا معنای 
خـود را از دسـت داده بود؛ سـه روز متوالی عصرها مـادرم را در 
بـاالی پـل سـوخته می دیـدم و هیچ اهمیتـی نمـی دادم؛ مادرم 
هـم برایـم یکـی از همـان هـزاران آدمی شـده بود کـه از باالی 
پـل سـوخته فقـط تماشـا می کرد. نـه او بـه دنبال مـن عصرها 
بـا تاریـک شـدن هـوا باالی پـل سـوخته می آمد تـا ردی از من 
پیـدا کنـد. کابـل را بـرای سـفر بـه ایـران انتخـاب کـرده بود و 
قـرار شـده بـود همه خانـواده ام به کابـل بیایند و بعد به سـمت 
هـرات برونـد و مدتـی را خانـه ی عمـه ام در محلـه ی شـیدایی 
بماننـد تـا یـک قاچاق بر مناسـب پیدا کننـد و از این کـه دیگر 
آقـای وکیـل مزاحم شـان نشـود به ایـران برونـد و زندگـی را از 
صفـر در مهاجـرت آغـاز کننـد. مـادرم چـه زنـی  اسـت؛ یعنـی 
بعـد از آن همـه اتفـاق بـد و نابودشـدن زندگـی اش بـه دسـت 
مـن هنـوز بـرای ادامـه ی زندگی داشـت تـاش می کـرد؛ برای 
پیـدا کـردن مـن تـاش می کـرد؛ بـرای نجـات خانـواده اش به 
هـر دری مـی زد تـا سـِر پـا نگـه دارد آن رابطه هایـی را کـه بـه 
معنای شـان ایمـان داشـت.  وقتـی مـادرم را بـرای اولیـن بـار 
بـاالی پـل سـوخته دیـدم و خبردار شـدم که نشـانی مـن را به 
چنـد معتـاد دیگـر داده اسـت تـا مـن را در بیـن آن جمعیـت 
معتـادان پـل سـوخته پیدا کننـد و ببرند کف دسـتش بگذارند، 
را  شـب  تمـام  و  خزیـدم  پـل  زیـر  نقطـه ی  تاریک تریـن  بـه 

همان جـا سـپری کـردم.
ادامه دارد... 

بنـا بـه ارزیابی پنتاگـون، هرچند کـه مذاکرات صلح میـان امریکا 
و طالبـان بـه نتیجـه برسـد، داعـش و برخـی از نیروهـای تنـدرو 
طالبـان همچنـان درصـدد حملـه بـه نیروهـای امریکایـی و افغـان 
خواهنـد بـود. اما مقام هـای وزارت دفاع افغانسـتان تأکید دارند 
کـه جنگجویـان مربـوط بـه گـروه دولـت اسـامی یـا داعـش، دیگر 
بـه مثابـه ی یـک تهدیـد جـدی بـرای افغانسـتان باقـی نمانده اند.

مرکز فتوا راه استبداد مذهبی را باز می کند

ایـن  کـه محمـد اشـرف غنـی، فرمـان  از  پیـش 
ایجـاد مرکـز فتـوا را صـادر کنـد، در شـبکه های 
اجتماعـی و در محافـل دیگـر حتـا از کسـانی  کـه 
ادعـای روشن اندیشـی دارنـد، بارهـا شـنیده بودم 
کـه اگـر مرکـز رسـمی فتـوا وجود داشـته باشـد، 
می توانـد مشـروعیت فتـوای طالبـان و گروه هـای 

تنـدرو را بگیـرد.
 وجـود مرکـز فتـوا، بـه طـور معمـول در پایـان 
مـاه رمضـان نیـز در افغانسـتان مطـرح می شـود و 
تعـدادی بـه ایـن باورنـد کـه اگـر چنیـن مرکـزی 
از  تقلیـد  بـه  افغانسـتان  باشـد؛  داشـته  وجـود 
روز  دو  در  را  رمضـان  عیـد  ایـران،  و  عربسـتان 
عیـد  می توانـد  فتـوا  مرکـز  نمی گیـرد؛  جداگانـه 
اعـام کنـد و در نتیجـه ی آن همـه ی مـردم عیـد 

رمضـان را یـک روز خواهنـد گرفـت.
 بعضی هـا هـم توجیـه می آورنـد کـه اگـر مرکـز 
فتـوا و مـدارس مذهبی بزرگ در داخل افغانسـتان 
وجـود داشـته باشـد، نیـازی باقـی نمی مانـد کـه 
ایـران و سـایر کشـورهای  افـرادی در پاکسـتان، 
اسـامی برای آمـوزش مذهبـی برونـد، آموزه های 
افراطـی مذهبـی بیاموزنـد و از آن هـا کشـورهای 
سیاسی شـان  اهـداف  و  منافـع  بـرای  خارجـی 
اسـتفاده کننـد. این دیـدگاه  را محمد اشـرف غنی 
و کسـانی  کـه در قـدرت هسـتند؛ بـه نحـو دیگـر 
مطـرح می کننـد؛ امـا واقعیت این اسـت که چنین 
دیدگاهـی نمی توانـد مـا را قناعـت دهد کـه ایجاد 
مراکـز آمـوزش مذهبـی و مرکز فتـوا می تواند جلو 

افراط گرایـی مذهبـی را بگیـرد.
روز سـه شـنبه که دسـتور ایجـاد مرکز فتـوا صادر 
اسـتقبال  آن  از  خوش بینـی  بـا  بعضی هـا  شـد، 
کردنـد؛ امـا نگرانی هـای جـدی ای از ایجـاد ایـن 
ایـن اسـت  نهـاد مذهبـی وجـود دارد؛ یکـی آن 
کـه در سـاختار نظـام جمهـوری، توجیه نـدارد که 

چنیـن نهـادی سـاخته شـود. بـه بـاور مـن ایجاد 
مرکـز فتـوا بـا در نظرگرفتن ماهیت نظام سیاسـی 
افغانسـتان که »جمهوری اسـامی« تعریف شـده، 
جمهـوری  نظـام  ماهیـت  بـا  و  بی ربـط  اضافـه، 
نظام هـای  در  کـه  ایـن   دلیـل  بـه  دارد.  تناقـض 
نهـاد  کـه  دارد  وجـود  قـوا  تفکیـک  جمهـوری، 
زیـر  در  اسـت.  قضایـی  و  قانون گـذاری  اجرایـی، 
مجموعـه ی نهـاد قضایـی دادسـتانی کل و دادگاه 
عالـی داریـم که اگـر مسـأله ای نیاز بـه وضاحت و 
حکم روشـنی داشته باشـد، دادگاه عالی صاحیت 
حکـم  آن  مـورد  در  کـه  دارد  رسـمی  و  قانونـی 
بدهـد. بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیـت »مرکـز 
فتـوا« نیـاز نیسـت و هیـچ کارکـرد مثبتی نـدارد. 
نبایـد در نظـام جمهـوری چنیـن نهـادی ایجـاد 
شـود کـه صاحیـت آن بیشـتر از نهـاد قضایـی و 

باشـد. قانون گـذاری 
کـه  می شـود  مطـرح  ادعایـی  دیگـر  جانـب  از 
هـم  را  ایـن  اگـر  داریـم؛  دموکراتیـک  نظـام  مـا 
بپذیریـم کـه نظـام دموکراتیـک داریـم؛ نظام های 
دموکراتیـک بایـد حامـی آزادی و حقـوق مـردم 
باشـند. در یـک دولـت دموکراتیـک و جمهـوری، 
نهـاد قانون گـذاری داریـم کـه مطابـق نیـاز جامعه 

از  دارد  نهـاد قضایـی وظیفـه   و  قانـون می سـازد 
تطبیـق قانـون و امـور حقوقی و جزایی رسـیدگی 
کنـد. هیـچ نهادی باالتر از نهاد قضایی در سـاختار 
نظـام جمهـوری نبایـد ایجاد شـود؛ اگر ایجاد شـد 
وسـیله ای در دسـت حکومـت قـرار می گیـرد تنها 
منافـع حکومـت و خواسـت حاکمـان را توجیـه و 

می کنـد. عملـی 
زمـان  در  را  آن  نمونـه ی  افغانسـتان  تاریـخ  در 
حاکمیـت عبدالرحمـان خـان داریـم کـه امیـر بـا 
فتـوای ماهـا بـه کشـتار نـژادی و ُکـوچ اجبـاری 
و قتـل عـام گروه هـای مختلـف قومـی و بـه ویـژه 
اداره ی  آن  دیگـر  نمونـه ی  پرداخـت.  هزاره هـا 
بـود  طالبـان  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر 
کـه ایـن اداره محدودیت هـای سـختی را بـه نـام 
مذهـب بـر مـردم وضـع کـرده بـود و دسـتور قتل 
و زندانی کـردن افـراد را بـدون آن کـه جرمـی را 
مرتکـب شـده باشـند یـا حقـوق کسـی را نقـض 
کرده باشـند، صـادر می کرد و تفنـگ داران طالبان 
دسـتور اداره ی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

می کردنـد.  تطبیـق  را  طالبـان 
مرکـز فتـوا، هرچنـد بـا اداره ی امـر بـه معـروف 
طالبـان کمـی تفـاوت دارد؛ امـا در ماهیـت ماننـد 

نـام مذهـب  بـه  ایـن مرکـز می توانـد  آن  اسـت. 
هـر فتوایـی را صـادر کنـد کـه آزادی هـا و حقـوق 
اساسـی شـهروندان را نقـص کنـد و می توانـد هـر 
نـوع عمـل خـاِف قانـون و هرچـه را حاکمیـت 
جامعـه  بـر  و  بدهـد  مذهبـی  توجیـه ی  بخواهـد 

تحمیـل کنـد. 
بـا توجـه بـه ایـن  کـه ظرفیـت حمایـت از مدنیت 
و پیشـرفت در جامعـه ی مـا قدرت منـد نیسـت؛ 
ایجـاد مرکـز فتوا کـه می توانـد در آینـده از وجود 
باورهـای  و  تغییـرات  برضـد  گرایـان  سـنت  آن 
نظـام  داشـتن  بـرای  کننـد،  اسـتفاده  جدیـد 
دموکراتیـک خطـر اسـت. اگر اشـرف غنـی، ایجاد 
ایـن مرکـز را بـرای اهـداف سیاسـی خود سـاخته 
غیـر  نهـاد  یـک  به عنـوان  مـدت  دراز  در  باشـد؛ 
دموکراتیـک و تهدیـد کننـده  ی حاکمیـت قانـون 
باقـی می مانـد. از آن جایـی که در جامعـه مخالفت 
بـا تجـدد و ارزش هـای نویـن بـه نـام دیـن توجیه 
می شـود، ایجـاد مرکـز فتـوا و هـر نهـاد مذهبـی 
اسـتبدادی  حاکمیـت  یـک  بـرای  را  راه  دیگـر، 
مذهبـی بـاز می کنـد. هیـچ ضمانتـی وجـود ندارد 
کـه فتوادهنـدگان از ایـن جایـگاه خـاف قانون و 
حقـوق انسـانی مـردم عمـل نکنند و حاکمـان نیز 
فتـوای مذهبـی را سـاطوری بـرای قطـع گلـوی 

نسـازند. آزادی خواهـان 
اگـر توجیـه از ایجـاد مرکـز فتـوا ایـن باشـد کـه 
ایـن اداره فتـوای طالبـان را خنثـا می کنـد، یـک 
خیـال باطـل بـوده و ثابـت شـده کـه کارکـردی 
نـدارد. در سـال های گذشـته، تجربه کردیـم که با 
تشـویق و زمینه سـازی حکومـت در کابـل هـزاران 
عالـم مذهبـی کشـتار و انتحـار طالبـان را محکوم 
و مخالـف دیـن معرفـی کردنـد و مجمـع علمـای 
اسـامی در عربسـتان سـعودی انتحـار کـردن را 
حـرام گفتنـد؛ امـا هیـچ تاثیـری نداشـت. طالبان 
و  خشـونت  بـه  مذهبـی  افراط گرایـان  دیگـر  و 
جنایت شـان  بـه نـام مذهـب ادامـه دادنـد. فتوای 
طالبـان  رهبـران  فتـوای  جلـو  مذهبـی  عالمـان 
امـا  بگیـرد؛  نتوانسـت  را  تکفیـری  گروه هـای  و 
برخـاف ایـن  گروه هـا از آن بـرای توجیـه کشـتن 

عالمـان مذهبـی اسـتفاده توانسـتند. 

بشیر یاوری

شـماری از چهره هـای سیاسـی افغانسـتان تأکید 
دقـت  بـا  بایـد  صلـح  گفت وگوهـای  کـه  دارنـد 
کامـل بـه پیـش بـرده شـود و نبایـد در فـردای 
پـس از صلـح، صفحـه ی جدیـدی از بی ثباتـی در 

کشـور باز شـود.
پیشـین  جمهـوری  رییـس  کـرزی،  حامـد 
افغانسـتان  مـردم  کـه  دارد  تأکیـد  افغانسـتان، 
صاحـب  صلـح،  آمـدن  از  پـس  دارنـد  انتظـار 

باشـند.  مقتـدر  حکومـت 
آقـای کـرزی کـه روز پنج شـنبه )27 سـرطان( 
در نشسـتی در مـورد صلـح و امنیـت در کابـل 
نمی خواهیـم  »مـا  کـرد:  تأکیـد  مـی زد،  حـرف 
کـه پـس از صلـح، افغانسـتان از یـک حکومـت 
سـوی  بـه  کشـور  و  نباشـد  برخـوردار  مقتـدر 
ملوک الطوایفـی شـدن پیـش بـرود. به ایـن دلیل 
از همیـن اکنـون بایـد اساسـات صلـح را بسـیار 

بگذاریـم.« محکـم 
رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان بـا آن کـه از 
نقـش تسـهیاتی کشـورهای منطقـه و جهان در 
رونـد صلـح افغانسـتان اسـتقبال کـرد؛ امـا گفت 
شـامل  را  افغانسـتان  نبایـد  کشـورها  ایـن  کـه 

کننـد. تنش های شـان  و  رقابت هـا 
حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل 
افغانسـتان، کـه در ایـن نشسـت حضـور داشـت، 
در مـورد رونـد گفت وگوهـای صلـح گفـت کـه 
مقام هـای امریکایـی و طالبـان در مـورد خـروج 
نیروهـای خارجی از افغانسـتان به پیشـرفت هایی 
دسـت یافته انـد و بایـد حـاال روی گفت وگوهـای 

رسـمی میـان افغان هـا تمرکـز شـود. 
او تأکیـد کـرد: »زمـان آن رسـیده کـه مذاکـرات 
نیروهـای  بگیـرد. بحـث خـروج  رودرُرو صـورت 
خارجـی از افغانسـتان میـان نماینـدگان امریکا و 

طالبان پیشـرفت داشـته؛ اما سرنوشـت کشـور را 
بایـد خـود افغان هـا بیـن هـم بنشـینند و فیصله 

» . کنند
جنگ پس از صلح

در گـزارش اخیـر وزارت دفاع امریـکا، پنتاگون به 
کنگـره امریـکا آمـده که شـاخه ی خراسـان گروه 
موسـوم بـه دولت اسـامی )داعش( در شـش ماه 
گذشـته )دسـامبر 2018 تا آخر مـاه می 2019( 
در افغانسـتان مناطـق بیشـتری را تحـت کنتـرل 

است. درآورده 
در گـزارش پنتاگـون، آمـده که داعـش همچنان 
به نبـرد با نیروهـای امنیتی افغانسـتان، نیروهای 

امریکایـی و بین المللـی ادامـه می دهد.
بنـا بـه ارزیابـی پنتاگـون، هرچنـد کـه مذاکرات 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان بـه نتیجـه برسـد، 
طالبـان  تنـدرو  نیروهـای  از  برخـی  و  داعـش 
همچنـان درصـدد حملـه بـه نیروهـای امریکایی 

و افغـان خواهنـد بـود.
تأکیـد  افغانسـتان  دفـاع  وزارت  مقام هـای  امـا 
دارنـد کـه جنگجویـان مربـوط بـه گـروه دولـت 
اسـامی یـا داعـش، دیگر بـه مثابه ی یـک تهدید 

جـدی بـرای افغانسـتان باقـی نمانده انـد.
در ایـن گـزارش 84 صفحـه ای پنتاگـون کـه ماه 
جون سـال جاری میـادی برای کانگـرس امریکا 

تهیه شـده، آمده اسـت کـه حتا اگر یـک راه حل 
سیاسـی موفقیت آمیـز بـا طالبـان از گفت وگوهـا 
بـه دسـت آید، باز هم شـبکه ی القاعده، شـاخه ی 
خراسـان داعـش و شـماری نامعلومـی از طالبـان 
تنـدرو به عنـوان یـک تهدیـد قابـل توجـه نه تنها 
بـه حکومت و مردم افغانسـتان، بلکـه برای امریکا 

و همـکاران ایتافـی اش باقـی خواهند ماند.
امـا وزارت دفـاع افغانسـتان بـا رد ایـن موضـوع 
حاضـر  حـال  در  گـروه  ایـن  کـه  می گویـد 
به گونـه ی »پراگنـده« در افغانسـتان فعالیت دارد 

و اصـا تهدیـد بـه شـمار نمـی رود.
دفـاع  وزارت  سـخنگوی  معـاون  امـان،  فـواد 
افغانسـتان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گوید: 
بـدون  تروریسـتی  گروه هـای  سـایر  و  »داعـش 
شـک تـاش دارند کـه در افغانسـتان از حاکمیت 
بیشـتری برخوردار باشـند؛ اما این گـروه در حال 
حاضـر در شـمال و شـرق افغانسـتان به گونـه ی 
تهدیـدی  و  سـربازگیری اند  مصـروف  پراگنـده 
از جانـب آنـان جـدی نیسـت. آن هـا نمی تواننـد 
چالشـی را بـرای آینده ی افغانسـتان خلـق کند.«

  محمد گوهری

نتیجه ی صلح نباید حکومت ملوک الطوایفی شود
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مهاجر افغانی بودن یعنی فاقد 
شخصیت در ایران

در یکـی از سـریال هایی کـه خیلـی سـال پیـش در ایـران در یکـی 
از شـبکه های صـدا و سـیما نشـر شـده بـود، چنـد قسـمتی بازیگر 
نقـش خـود بـود. نقشـی که افـکار عامـه ی ایران بـه مهاجـر افغانی 
داده بـود. متأسـفانه در ایـن چنـد سـال اخیـر هـر سـریالی کـه از 
صـدا و سـیمای ایـران بـه نشـر رسـیده و از سـر اتفـاق هـم اگـر 
در آن سـریال قـرار باشـد شـخصیت شـهروند افغانسـتانی در بیـن 
شـخصیت های دیگـر سـریال نقشـی داشـته باشـد، باید شـخصیت 
ایـن نقـش یـک فرد ناامیـد و کارگر سـاده بـا لهجه ی مسـخره آمیز 

. شد با
ایـن هویـت اکنـون پایـش را از بـازی کـردن شـخصیت مهاجـر 
افغانسـتانی در سـریال ها جلوتـر گذاشـته اسـت و بـه نوعـی تفکـر 

مرسـوم اکثریـت جامعـه ی ایرانـی شـده اسـت.
غـام عبـاس )نـام مسـتعار( حـاال پشـیمان اسـت از ایفـای چنین 
نقـش ضعیفـی در یـک سـریال توهین آمیز بـه شـخصیت مهاجران 
افغانسـتان در ایـران. غـام عبـاس، بازیگـر افغانـی ای اسـت کـه 
تحصیل کـرده ی دانشـگاه بازیگـری نیسـت؛ اما عاقـه ی او به جهان 
سـینما و بازیگری سـبب شـد تا از طریق آشـنایی با یک کارگردان 
ایرانـی توانسـت بـرای بـازی در ایـن سـریال نقش کوچکـی از خود 

را بـازی کند.
غـام عبـاس بایـد نقش یـک مهاجـر افغانسـتانی را در این سـریال 
بـازی کنـد؛ نقشـی کـه شـخصیت خـودش اسـت؛ امـا او تـا حـاال 
کارگـر سـاده نبـوده و بـرای ایـن که تصـور کارگـر بـودن از هویت 
مهاجـر افغانسـتانی برداشـته شـود، همیشـه تاش کرده اسـت که 
خـود را بـه دیگـران ثابـت کنـد کـه هـر مهاجـر افغانسـتانی اگـر 
شـرایط برایـش مسـاعد باشـد می توانـد در عرصه هـای مختلـف بـا 

بـودن یـک مهاجـر حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـد.
غـام عبـاس می گویـد از وقتـی کـه ایـن نقـش را در سـریال بازی 
کـرده اسـت از طـرف خـود مهاجـران افغانسـتانی ای که با او آشـنا 
اسـتند و حتـا خانـواده ی خـود مامـت شـده اسـت و گاهـی ایـن 
سـرزنش ها آن قـدر شـدید بوده انـد کـه او را بـه فکـر خودکشـی 

اسـت. انداخته 
متأسـفانه امـروز بیـش از هر چیـز دیگـر، هویت مجهـول مهاجران 
افغانسـتانی در ایـران آزاردهنـده اسـت و شـخصیت ایـن مهاجـران 
چنـان در افـکار عامـه ی جامعـه بـا چنیـن هویتی دسـت به دسـت 
اسـت.  پـی داشـته  نیـز در  را  واکنش هایـی  می چرخـد کـه حتـا 
جامعـه ی رسـانه ای ایـران و روشـن فکران ایـن جامعـه بارهـا لـب 
بـه اعتـراض نمایـش ایـن چنیـن از هویـت شـخصیت مهاجـران 
افغانسـتانی گشـوده اند؛ امـا آن قـدر ضعیـف بـوده اسـت کـه هیـچ 

تأثیـری بـر ادامـه ی ایـن روند نداشـته اسـت.
هنـر حتـا بـر علیه مهاجـران افغانسـتانی در کشـور میزبان اسـت و 
برعکـس ایـن کـه دسـت مایه ای شـود تا بـه مهاجـران افغانسـتانی 
هویـت واقعـی خودشـان را بدهـد، بر علیـه این خواسـته در حرکت 
شـده اسـت و اکنون دیده می شـود که در جامعه ی سـینمایی ایران 
اگـر قـرار باشـد از مهاجـر افغانسـتانی به عنـوان بخشـی از واقعیـت 
جامعـه ی خـود حرفـی بزننـد، تـاش بر این می شـود کـه از مهاجر 
افغانسـتانی چنیـن هویـت کاذبـی داده شـود تـا افـکار عامـه نیز بر 

محـور همیـن تصـور غلـط از هویت مهاجـر افغانسـتانی بچرخد.
به عنـوان  ایـران  زندگـی در  ادامـه ی  غـام عبـاس می گویـد کـه 
برایـش  اسـت،  شـده  عملکـردی  چنیـن  مرتکـب  کـه  مهاجـری 
سـخت اسـت و بـه دنبـال راه حلـی بـرای تغییـر ایـن برخوردهای 
برخوردهای شـان  این گونـه  کـه  اسـت  مهاجرانـی  یک سـویه ی 

زندگـی را بـر غـام عبـاس سـخت تر کـرده اسـت.
غـام عبـاس بعـد از بازی در آن نقـش چند  بار دیگر هم پیشـنهاد 
بـرای بـازی داشـته اسـت؛ اما هر بـار وقتـی فیلم نامه را به دسـتش 
می دهنـد، می بینـد نقشـی کـه قـرار اسـت بـازی کنـد هیـچ فرقی 
در شـخصیت ها نـدارد و انـگار بـرای مهاجر افغانسـتانی بـه جز این 
نقـش هیـچ نقـش دیگـری تعریـف نشـده اسـت و همین بـرای او، 

آزاردهنده اسـت. 
غـام عبـاس می گویـد که وقتـی می بینـد خواهر کوچک تـرش نیز 
عاقـه و شـوق بسـیار برای پا گذاشـتن بـه صحنه ی بازیگـری دارد 
بـه فکـر فـرو مـی رود کـه چطـور می توانـد بـرای خواهـرش دلیلی 
بیـاورد تـا او از بازیگـری در جامعـه ی ایـران منصـرف شـود و اگـر 
عاقـه ی خاصـی برای بازیگر شـدن دارد، در تاش این باشـد که از 
راهـی دیگـر وارد دنیای بازیگری شـود و اگر به ادامه ی بازیگرشـدن 
خـود مصمم اسـت، تـاش کند تا به کشـورش افغانسـتان باز گردد 

و از آن جـا بتوانـد ایـن رویـای خود را بـه واقعیـت تبدیل کند. 
کاری کـه نشـدنی نیسـت و حداقلـش ایـن خواهـد بود کـه خواهر 
مثـل بـرادر )غام عباس( حاضر  نشـود تاوان سـنگینی برای بازیگر 
بـودن در یـک نقـش چنـد دقیقـه ای بدهـد. بـرای جامعـه ای مثل 
ایـران، یـک مهاجـر افغانسـتانی کـه عاشـق دنیـای بازیگری ا سـت 

همیـن داشـتن رویا کافی  اسـت. 

یافته هـای روزنامـه ی صبـح کابـل نشـان می دهد 
که شـیعیان افغانسـتان طی ده سـال گذشته، 35 
میلیـارد افغانـی را هزینه ی زیارت کربـا کرده اند. 
بـر اسـاس یافته هـای روزنامـه ی صبـح کابـل، در 
ده سـال گذشـته بـه طـور اوسـط 250 هـزار تن 
از  سـیاحتی  و  زیارتـی  شـرکت های  طریـق  از 
طریـق  از  تـن  50هـزار  دسـت کم  و  افغانسـتان 
دیگـر از افغان هـای مهاجـر و کارگـر مقیـم ایـران 
بـه زیارت قبر امام حسـین و سـایر امامان شـیعه، 

بـه عـراق و سـوریه رفته انـد.
افغانسـتان  بیش تـر شـیعیان  کـه درصـد  آن  بـا 
در والیت هـای توسـعه نیافته و فقیـر ایـن کشـور 
زندگـی می کننـد و بیش تـر شـغل آنـان در ایـن 
والیت هـا کشـاورزی اسـت، طبق یافته هـای صبح 
کابـل، زایـران زیـادی بـا گرفتـن قـرض، فـروش 
زمیـن و یـا جـای داد نیـاز زندگی شـان بـه زیارت 

کربـا رفته انـد.
صابـره، هفـت سـال پیـش، زمانـی کـه 58 سـال 
از  حسـین  غـام  شـوهرش  بـا  داشـت،  سـن 
منطقـه ی دورافتـاده ی دایکندی تصمیـم گرفتند 

کـه بـرای زیـارت کربـا بـه عـراق برونـد.
صابـره و شـوهرش 200 هـزار افغانـی را از نـزد 
قـرص  زیارتـی  سـفر  ایـن  به خاطـر  اقارب شـان 
بـه آروزی  سـال  چندیـن  از  بعـد  و  می کننـد 
دیرینه ی شـان کـه زیـارت کربـا بـود، می رسـند. 
خورشـیدی(   1391 )سـال  پیـش  سـال  هفـت 
و  »عتبـات  به زیـارت  رفتـن  بـرای  سـهولت ها 
عالیـات« کم تـر از حـاال بـود. مقـدار پولـی کـه 
صابـره و شـوهرش غام حسـین از اقارب شـان وام 
گرفته بودنـد، در طـول این سـفر مصرف می شـود 
مصـرف  نیـز  را  داشـتند  خانـه  در  کـه  پولـی  و 
سـوغاتی و ختـم قرآن و مراسـم مهمـان داری بعد 

می کننـد. زیـارت  از 
از  کـه  ماهـی  چنـد  از  بعـد  می گویـد،  صابـره 
طلـب کاران  می گـذرد،  آنـان  »کربایی شـدن« 
بـرای گرفتـن پول شـان سـراغ آنـان را می گیرنـد. 
غام حسـین، شـوهر صابـره تـاش می کنـد کـه 
بـا فروختـن دارایی شـان از قبیـل وسـایل خانـه، 
مواشـی و زمیـن زراعتـی، قرض شـان را ادا کنند؛ 
برآوردهـا، می بینـد کـه تمـام دار و  از  بعـد  امـا 
نـدارش، بیش تـر از 30 هـزار افغانـی نمی شـود. 
می شـود  مجبـور  شـوهرش  صابـره،  به گفتـه ی 
بـرای پرداخـت قرض هایـش، ایـن بـار پول »سـر 
سـود« قـرض بگیـرد؛ کاری کـه میـزان وام هـای 
آنـان  را بعـد از هفـت سـال از 200 هـزار افغانـی 

بـه 800 هـزار افغانـی رسـانده اسـت.
وام هـا، صابـره ی 65 سـاله  ایـن  حـاال در میـان 
همـراه بـا یک پسـر و دختـرش تنها مانده اسـت. 
غام حسـین شـوهر صابـره به خاطر قـرص داری به 
ایـران فـرار کرده اسـت. این همه ی ماجرای سـفر 
زیارتـی صابـره و شـوهرش نیسـت؛ قـرض داران 
بـرای بـه دسـت آوردن پول شـان، چشـم بـه تنهـا 

دختـر آنـان دوخته انـد. 
ایـن مـادر و پـدر بـا آن که دخترشـان زهـره 32 
سـاله شـده اسـت، هنـوز او را بـه شـوهر نداده اند. 
منتظرنـد،  تنگ دسـتی  از  کـه  می گویـد  صابـره 
پسرشـان مهـدی که حاال 18 سـاله اسـت، بزرگ 
شـود و زهـره را در بـدل زنـی بـرای مهـدی بـه 

دهند. شـوهر 

شیعیان افغانستان در ده سال گذشته
35 میلیارد افغانی را

هزینه ی زیارت کربال کرده اند

مسـاجد بـوده اسـت کـه ثـواب زیـارت کربـا را 
بیش تـر از ثـواب ادای حـج گفته انـد.

زیارتـی  از شـرکت های  یکـی  همایـون، صاحـب 
خاطـرات  از  مزارشـریف،  در  سـیاحتی  و 
مالـی  »وضعیـت  می گویـد:  مراجعه کنندگانـش 
مـردم در شـرایط کنونی افغانسـتان بسـیار خراب 
اسـت. مـا مشـتریانی داریم کـه پـول مکتب رفتن 
کـه  دارنـد  تـاش  امـا  ندارنـد؛  را  بچه های شـان 

حتمـا بایـد بـه  زیـارت کربـا برونـد.« 
همایـون، از سـحرگل 60سـاله حـرف می زنـد که 
بـا دسـت های لـرزران و الغـرش چندیـن سـال 
نخ ریسـی کرده اسـت کـه هزینه سـفر زیارتی اش 
را بـه کربـا آمـاده کند. همایـون می گویـد: »این 
بـود  آورده  مـا  بـرای  پول هایـی  کهن سـال،  زن 
کـه نَـم داشـت و بـوی بـدی مـی داد. سـحرگل 
بـه مـا گفـت کـه پول هـای نخ ریسـی اش را چنـد 
سـال جمـع آوری کـرده و در زیـر زمیـن »گـور« 

اسـت.« می کـرده 
در کنـار تبلیغـات افراطـی مـا امامـان مسـاجد، 
تبلیغـات رنگارنـگ برخـی از شـرکت های زیارتـی 
و سـیاحتی نیز سـبب شـده اسـت که مردم با آن  
کـه شـرایط خوب مالـی ندارند؛ اما بـرای رفتن به 

زیـارت کربـا اقـدام کرده اند.
زهـرای 50 سـاله، باشـنده ی ولسـوالی جاغـوری 
عقیـده ی  کنـار  در  غزنـی می گویـد کـه  والیـت 
مذهبـی اش، تبلیغـات شـرکت های زیارتی سـبب 
شـده اسـت کـه او بیش تـر از پیـش به رفتـن بـه 

تشـویق شـود.  کربا 
زیارتـی،  شـرکت  »چندیـن  می گویـد:  زهـرا 
تبلیغـات می کردنـد کـه تنهـا در بـدل 15 هـزار 
افغانـی مـا را بـه کربـا می برنـد و پـس می آورند. 
از خانـه ی مـا چهـار و پنـچ نفـر رفتیم؛ امـا وقتی 
کـه از کربا برگشـتیم، بیش تر از 60 هـزار افغانی 
سـر نفـر مصـرف شـد و مـا قـرض دار، قـرض دار 

شـدیم.« 
شـماری از عالمـان دینـی می گوینـد کـه اولیـن 
شـرط قبولـی هـر زیـارت، داشـتن توانایـی مالـی 
فـرد اسـت. ایـن عالمـان رفتـن بـه زیـارت کربا 
و  اخـروی می داننـد  ثـواب  دارای  و  را مسـتحب 

نفقـه ی خانـواده  را واجـب.
سـالم حسـنی، عالـم دیـن و مشـاور امـور دینـی 
رییـس جمهـور غنـی، بـه روزنامـه ی صبـح کابل 
در  حسـین  امـام  آرامـگاه  »زیـارِت  می گویـد: 
مذهـب شـیعه یکـی از مسـتحبات اسـت و دارای 
فضیلـت بسـیار؛ امـا اهمیـت هـر زیـارت و اولیـن 
مالـی  نـگاه  از  فـرد  کـه  اسـت  ایـن  آن،  شـرط 
توان منـدی رفتـن بـه زیـارت را داشـته باشـد و 

ادای آن قـرض دار نشـود.« از  بعـد 
ایـن عالـم دیـن می افزاید که اگر کسـی بـه خاطر 
رفتـن بـه زیارت قرض دار شـود و از نـگاه مالی در 
شـرایط بدی قـرار بگیـرد، چنیـن زیارتـی از نگاه 

شرعی اشـکال دارد. 
سـالم حسـنی می گوید: »مسـأله ی نفقـه ی فامیل 
بـه  ویـژه بـرای مـردان یکـی از واجبات اسـت. در 
صورتـی کـه کسـی بـه خاطـر زیـارت کـه یـک 
عیالـش  نفقـه ی  از  اسـت،  مسـتحب  مسـأله ی 

مصـرف بکاهـد، ایـن زیـارت مشـکل دارد.«
آقـای حسـنی در مـورد تبلیغـات افراطـی برخـی 
هم چنـان  سـیاحتی  و  زیارتـی  شـرکت های  از 
تبلیغـات  در  کـه  چیـزی  بایـد  کـه  دارد  تاکیـد 
گفتـه می شـود بـا خدمات مطابقت داشـته باشـد؛ 
در غیـر آن از نـگاه شـرعی کار چنیـن شـرکت ها 

نـدارد.  جواز 
مشـاور امـور دینی رییـس جمهور غنـی، در مورد 
جنبـه ی اقتصـادی ایـن سـفرهای زیارتـی بـرای 
کشـوری ماننـد افغانسـتان می گویـد کـه از نـگاه 
اختیـار  دارد،  دینـی هرکـس هـر درآمـدی کـه 
مصـرف آن را در امـور که قانونی و شـرعی باشـد، 
دارد؛ امـا ایـن جـواز نـدارد کـه کسـی با شـرایط 
را  خـود  عیـال  نفقـه ی  پـول  اقتصـادی،  دشـوار 

هزینـه ی زیـارت کنـد. 
شرکت های کاله بردار

در میـان شـرکت های سـیاحتی و زیارتـی، برخی 
عقیـده  از  کـه  دارد  وجـود  نیـز  شـرکت هایی  از 
آنـان  از  و  کـرده  اسـتفاده  مـردم سـوء  مذهبـی 

می کنـد. کاه بـرداری 

و  زیارتـی  و  سـیاحتی  شـرکت های  تأسـیس 
پـای  در  مسـاجد  ماهـای  تشـویق  همچنـان 
منبرهـا، سـبب شـده بـود کـه بیش تـر از پیـش، 
سـوم  )امـام  حسـین  امـام  قبـر  زیـارت  شـوق 
شـیعیان( بـه دل صابـره مـوج بزنـد. او شـوهرش 
را بـا وضـع مالـی کـه داشـتند، متقاعـد می کنـد 
از  بـه  یکـی  را  خودشـان  قـرض،  پـول  بـا  کـه 
شـرکت های زیارتـی و سـیاحتی بـرای رفتـن بـه 

کننـد. ثبت نـام  کربـا، 
افـراط در تبلیغـات شـرکت های زیارتـی و 

مسـاجد مالامامان 
افـراط در تبلیغات شـرکت های زیارتـی و ماامان 
مسـاجد سـبب شـده اسـت کـه ماننـده صابـره و 
شـوهرش غام حسـین، صدهـا تـن از شـهروندان 
بـا شـرایط دشـوار  بـا آن کـه  افغانسـتان  دیگـر 
اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، رفتـن 
بـه ایـن زیارت هـا را یکـی از واجبات زندگی شـان 

نند.  بدا
صابـره ی 65 سـاله می گویـد، یکـی از دلیل هایـی 
کـه او حتـا با پـول قرض بـه زیارت کربـا رفت و 
حـاال زندگـی دخترش بـه خاطر ایـن قرض ها، به 
 گـرو مانـده، گـوش دادن بـه حرف هـای ماامامان 

مسـاجد  ماامـان  و  زیارتـی  شـرکت های  تبلیغـات  در  افـراط 
سـبب شـده اسـت که ماننـده صابره و شـوهرش غام حسـین، 
صدهـا تـن از شـهروندان دیگر افغانسـتان با آن که با شـرایط 
دشـوار اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، رفتـن بـه این 

زیارت هـا را یکـی از واجبـات زندگی شـان بداننـد. 
صابـره ی 65 سـاله می گویـد، یکـی از دلیل هایـی کـه او حتـا بـا 
پـول قـرض بـه زیـارت کربـا رفـت و حـاال زندگـی دختـرش به 
خاطـر ایـن قرض هـا، بـه  گـرو مانـده، گـوش دادن بـه حرف های 
را  کربـا  زیـارت  ثـواب  کـه  اسـت  بـوده  مسـاجد  ماامامـان 

بیش تـر از ثـواب ادای حـج گفته انـد.

 صفر اسکندری

  علی شیر شهیر

گزارش تحقیقی
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قـاری عبدالعلـی )نام مسـتعار(، باشـنده ی والیت 
هـرات، می گویـد کـه سـه سـال پیـش، نماینـده 
 یـکاروان 15نفـری بـوده اسـت کـه از هـرات آنان 
را بـه یکـی از شـرکت های زیارتی کـه نمی خواهد 
نامـی از آن شـرکت گرفته شـود، در کابل ثبت نام 

کرده اسـت. 
دو سـال پیـش، از هـر زایـری کـه بـه ایـران و 
 300 کابـل  در  ایـران  سـفارت  می رفـت،  عـراق 
یـورو ضمانـت می گرفـت و این پول هـای ضمانتی 
از آدرس شـرکت های زیارتـی بـه سـفارت تحویل 

می شـد. داده 
عبدالعلـی می گویـد، شـرکتی کـه آنـان ثبت نـام 
کـرده بودنـد، بعـد از برگشـت زایـران از عـراق و 
ایـران، پـول ضمانتـی هیـچ  یکـی از آنـان را -کـه 
نزدیـک بـه یـک هـزار و 500 تـن می شـدند، بـا 
بارهـا مراجعـه به دفتر این شـرکت- بر نگشـتانده 

ست. ا
آنـان  نماینـده ی  کـه  هراتـی  نفـر   15 وقتـی 
عبدالعلـی بـود، او را بـه دزدی و دسـت داشـتن 
متهـم  شـرکت  صاحـب  بـا  کاه بـرداری  بـه 
می کننـد. عبدالعلـی می گویـد: »وقتـی مسـأله ی 
آبرویـم مطـرح شـد، مـن دسـت بـه اقدام شـدم. 
این قـدر می فهمیـدم کـه شـرکت هنـوز پول هـا 
را از سـفارت نگرفتـه اسـت. مـن کـه کارت 15 
نفـر پیشـم بـود، مسـتقیم سـفارت ایـران رفتم و 
تقاضـای پـول ضمانتـی را کـردم. سـفارت بعـد از 
پرس وجـوی زیـاد، باالخـره پـول ضمانتـی 15نفر 
را بـه مـن داد؛ امـا اصـل ماجـرا پس از آن شـروع 

» . شد
وقتـی افـراد شـرکت زیارتـی آگاه می شـوند کـه 
دوسـتانش  و  اقـارب  ضمانتـی  پـول  عبدالعلـی، 
شـب  یـک  را  او  اسـت،  گرفتـه  سـفارت  از  را 
برچـی  دشـت  ناظـر  قلعـه ی  در  به دفترشـان 
زندانـی می کننـد کـه بتواننـد پـول را از پیشـش 
بگیرنـد: »آنـان به بهانـه ی پُـر کـردن ُفـرم، مرا در 
دفترشـان خواسـتند؛ امـا وقتـی فهمیدم کـه آنان 
می خواهنـد پول را از پیشـم بگیرند، دست شـویی 
خـود  )نیکـر(  زیرلباسـی  بـه  را  پول هـا  و  رفتـم 
انتقـال دادم و »ایـزار بنـدم« را هـم چندیـن کره 

زدم.«  محکـم 
عبدالعلـی می گویـد کـه افـراد شـرکت زیارتـی و 
سـیاحتی چندین بـار بـاالی او حملـه می کننـد؛ 
امـا موفـق بـه گرفتـن پـول از او نمی شـوند. »تـا 
سـاعت یـک شـب آنـان چند بـار تـاش کردنـد، 
موفـق نشـدند کـه پول هـا را از مـن بگیرنـد و من 
دوبـاره به دستشـویی فرار کـردم و آن جا دروازه را 
سـرم قفـل کردم. سـر انجام سـاعت یک شـب به 
محافظـان صادقـی زاده نیلـی، وکیـل دایکندی که 
دفترشـان نزدیـک به دفتر شـرکت بـود زنگ زدم 

و آنـان مـرا نجـات دادند.« 
نیـز  دیگـر  زیارتـی  شـرکت های  ایـن،  کنـار  در 
وجـود دارد کـه پـول مـردم را بـه بهانـه ی بـردن 
بـه زیـارت گرفته  اسـت؛ امـا هیچ  وقت آنـان را به 

اسـت. نبرده  زیـارت 
شـرکت زیارتـی و سـیاحتی »راه آفتـاب« یکی از 
ایـن شـرکت ها اسـت. روزنامـه ی صبـح کابـل که 
بـا هشـت تـن از مشـتریان ایـن شـرکت حـرف 
شـرکت  ایـن  کـه  می گوینـد  آنـان  اسـت،  زده 
بـرای  تبلیغاتـی کـه داشـت و تخفیفـی کـه  بـا 
مشـتریانش در نظـر گرفتـه بود، سـبب شـده بود 
ثبت نـام  آن  در  نفـر  هـزار  یـک  از  بیش تـر  کـه 

کننـد. 
در  کـه  کابـل  شـهر  باشـنده ی  اکبـری،  ظاهـر 
زمسـتان سـال1393 خـود و پـدر بزرگـش را در 
ایـن شـرکت ثبت نـام کـرده بـود، می گویـد کـه 
»ایـن شـرکت بابـت ثبت نـام هـر نفـر 50 هـزار 
افغانـی می گرفـت؛ امـا بعـد بـا 48 هـزار افغانـی 
حاضـر شـد کـه مـا را ثبت نـام کنـد. مـا 76 هزار 
افغانـی دادیـم و گفتیـم کـه 20 هـزار افغانـی را 

می دهیـم.« رفتـن  نزدیـک 
آقـای اکبـری می گویـد کـه اربعیـن گذشـت؛ امـا 
این شـرکت سـر همه ی مشـتریانش کاه گذاشت 
گفتـه ی  بـه  نبـرد.  کربـا  بـه  را  کسـی  هیـچ   و 
اکبـری، بعـد از ایـن  که همـه مطمین شـدند این 
شـرکت کاه بـردار اسـت، صاحب او را بـه محکمه 
کشـاندند. »در چندیـن محکمـه بردیـم و اسـناد 
خـود را نشـان دادیـم؛ امـا تـا کنـون کـه پنـج 
سـال می گـذرد مـا موفـق بـه  گرفتـن پـول خـود 

نشـده ایم.«
عبـاس سـروش، باشـنده ی والیـت دایکنـدی، از 
مشـتریان دیگـر شـرکت زیارتـی و سـیاحتی راه 
آفتـاب اسـت کـه هشـت تـن از اعضـای فامیـل 
خـود را بـه ایـن شـرکت ثبت نـام کـرده و بابـت 
ثبت نـام آنـان 800هـزار افغانـی بـه ایـن شـرکت 

پرداختـه اسـت. 

نـور محمـد حسـن خیل، رییـس تصـدی »افغـان 
تـور« در وزارت اطاعات افغانسـتان، به روزنامه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه شـرکت های زیارتـی و 
سـیاحی بـه چندین اتحادیه تقسـیم شـده اسـت؛ 
عـراق  و  ایـران  بـه  را  زایـران  کـه  شـرکت هایی 

می برنـد، یکـی از ایـن اتحادیه هاسـت. 
و  اطاعـات  وزارت  تـور«  »افغـان  آمارتصـدی 
اربعیـن سـال  در  کـه  نشـان می دهـد  فرهنـگ، 
 30 از  بیش تـر   )1397( خورشـیدی  گذشـته ی 
کربـا  بـه  ایـن شـرکت ها  از طریـق  زایـر  هـزار 
از  یکـی  رییـس  اهلل یـار محمـدی،  امـا  رفته انـد؛ 
شـرکت های زیارتـی و سـیاحتی در غـرب کابـل، 
تنهـا  کـه  می گویـد  کابـل  روزنامـه ی صبـح  بـه 
شـرکت او در سـال 1396، یک هـزار نفـر و سـال 
گذشـته خورشـیدی، حدود 980 نفـر را به زیارت 

»عتبـات و عالیـات« فرسـتاده اسـت.
بـه گفتـه ی مقام هـای وزارت اطاعـات و فرهنگ 
افغانسـتان، هزینـه ی میانگیـن هـر زایـر از طریق 
شـرکت های زیارتـی، 650 دالـر معـادل 52هـزار 

افغانـی می شـود.
مرتضـا یعقوبـی، معـاون اتحادیـه ی شـرکت های 
عالیـات  و  عتبـات  بخـش  سـیاحتی  و  زیارتـی 
یک هـزار  از  بیش تـر  مجمـوع  از  کـه  می گویـد 
شـرکت زیارتـی و سـیاحتی ای کـه در افغانسـتان 
وجـود دارد، 120 شـرکت آن در بخـش انتقـال 
عالیـات«  و  »عتبـات  بـه  افغانسـتان  از  زایـران 

دارد.  فعالیـت 
اتحادیـه ی  آمـار  یعقوبـی،  آقـای  گفتـه ی  بـه 
آنـان نشـان می دهـد کـه سـاالنه از طریـق ایـن 
شـرکت ها، 30 تـا 35 هـزار نفـر بـه زیـارت کربا 
می رونـد. او تاکیـد دارد: »فهرسـت همـه ی ثبـت 
 نـام کننـدگان شـرکت های زیارتی و سـیاحتی به 
خاطـر طـی مراحـل اداری از زیر نظر مـا می گذرد 
و سـاالنه آمـار زایریـن پیـش مـا ثبت می شـود.«

یعقوبـی می گویـد کـه چون تمـام سـال ها، آمارها 
یک سـان نبـوده، به گونـه ی میانگین در هر سـال، 
25 هـزار نفـر از طریـق ایـن شـرکت های زیارتـی 

بـه کربـا می رونـد. بـه گفتـه ی معـاون اتحادیـه 
شـرکت های زیارتـی و سـیاحتی هزینـه ی هر زایر 
از ایـن طریـق بـه  طـور میانگیـن 50 هـزار افغانی 

می شـود.
و  اتبـاع  امـور  کل  اداره ی  آمـار  سـویی هم  از 
مهاجریـن خارجـی وزارت کشـور/ داخلـه ی ایران 
نشـان می دهـد کـه سـاالنه بیش تـر از پنـج هـزار 
از  کشـور،  ایـن  مقیـم  افغانـی  کارگـر  و  مهاجـر 
بـه کربـا می رونـد کـه هزینـه ی  ایـران  طریـق 
میانگیـن هـر زایـر 400 دالـر معـادل 32 هـزار 

افغانـی عنـوان شـده اسـت.
بـا ایـن حـال هزینـه ی میانگین هـر زایـری که از 
افغانسـتان از طریق شـرکت های زیارتـی به کربا 
مـی رود، 50 هـزار افغانـی و هزینـه ی هـر زایـر 
افغانـی ای کـه از طریـق ایـران بـه کربا مـی رود، 
32 هـزار افغانـی برآورد شـده اسـت؛ امـا هزینه ی 
زیـارت تنهـا بـه مقـدار پولـی کـه به  شـرکت های 
زیارتـی داده می شـود، خاصـه نمی شـود؛ خریـد 
سـوغاتی و برگـزاری ختـم و مهمـان داری پـس از 
سـفر، هزینه هـای هنگفـت دیگـری اسـت کـه هر 

زایـر می پـردازد. 
کفـن  شـامل  کـه  عـراق  از  سـوغاتی  خریـد 
و  انگشـتر  خرمـا،  تسـبیح،  ُمهـر،  تربت نویـس، 
امثـال آن می شـود، بخشـی از هزینه هـای گـزاف 

می دهـد.  تشـکیل  را  زیـارت  ایـن 
سـلیمه ی 22 سـاله، باشـنده ی بامیـان کـه سـال 
قبـل بـه کربـا رفتـه اسـت، بـه روزنامـه ی صبح 
را  افغانـی  هـزار   70 تنهـا  کـه  می گویـد  کابـل 
کفـن  اسـت.  کـرده  سـوغاتی  آوردن  هزینـه ی 
بـاارزش  سـوغاتی های  از  یکـی  تربت نویـس، 
سـلیمه،  گفتـه ی  بـه  اسـت.  کربـا  از  سـلیمه 
اقـارب او، بـاور دارنـد کـه ایـن کفن از عـذاب قبر 

هـد.   می کا
تـن   40 از  بیـش  بـا  کابـل،  صبـح  روزنامـه ی 
در  رفته انـد،  کربـا  زیـارت  بـه  کـه  کسـانی   از 
و  کابـل  در  زیارتی شـان،  سـفر  هزینـه ی  مـورد 
چنـد والیـت دیگـر از جملـه غزنـی، دایکنـدی، 
مزارشـریف، هـرات و بامیـان و هم چنـان بـا 20 
زایـری کـه از ایـران بـه کربـا رفته انـد، گفت وگو 

کـرده اسـت. 
کـه  می دهـد  نشـان  کابـل،  صبـح  یافته هـای 
مصـرف مجموعـی هـر زایـر در افغانسـتان بعـد از 
برگشـتن از کربـا و گرفتـن سـوغاتی و برگـزاری 
ختـم، بـه گونـه ی میانگیـن 100 هـزار افغانـی و 
مصـرف هـر زایـر افغانـی مهاجـر مقیـم ایـران، به 
گونـه ی میانگیـن 48 هـزار افغانـی بـوده اسـت. 

از  کـه  زایرانـی  زیارتـی  سـفر  حـال،  ایـن  بـا 
افغانسـتان در ده سـال گذشـته به کربـا رفته اند، 
25 میلیـارد افغانـی و زایـران افغانی  کـه از طریق 
 600 و  میلیـارد   9 رفته انـد،  عـراق  بـه  ایـران 

افغانـی هزینـه داشـته اسـت.  میلیـون 

شـرکت  ایـن  »رییـس   : کـه  می گویـد  سـروش 
کسـی بـه نام رضـا اسـت. وقتی مـا به دادسـتانی 
کل علیـه او پرنـده بـاز کردیم او، بعـد از فیصله ی 
محکمـه ی ابتدایـی شـهر کابـل، در محبـس کابل 
زیـر نظـارت قـرار گرفـت کـه ازش تحقیق شـود. 
چـون او از طـرف یکی از رهبـران جهادی حمایت 
می شـد، در رخصتی هـای فـوت مارشـال فهیـم، 
از ایـن محبـس کشـیده شـد و دیگـر کسـی او را 
ندیـد. سـندها طـوری دسـت کاری شـد کـه گویا 
چنیـن کسـی را محکمـه هیـچ بازداشـت نکـرده 
اسـت و محکمـه بـه مـا هیـچ گزارشـی نـداد کـه 
در  او حـاال  اسـت.  کـرده  را کـی ضمانـت  رضـا 

میـدان هوایـی کابـل، وظیفـه ی نظامـی دارد.« 
بـا ایـن حـال، مرتضـا یعقوبـی، معـاون اتحادیه ی 
شـرکت های زیارتـی و سـیاحتی، بـه روزنامـه ی 
صبـح کابل، تخطی برخـی از شـرکت های زیارتی 
نـام  خاصـی  شـرکت  از  امـا  می کنـد؛  تاییـد  را 
نمی بـرد. او می گویـد کـه بارهـا شـرکت هایی کـه 
تخطـی کـرده اسـت را بـه مراجع عدلـی و قضایی 

معرفـی کرده انـد.
امـور  و  بودجـه  ارشـد  مشـاور  حسـینی،  میثـم 
نیـز  فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت  گردش گـری 
بـه  نزدیـک  روزهـای  در  کـه  می کنـد  تاییـد 
اربعیـن، شـرکت هایی ایجـاد می شـود کـه بـدون 
جـواز اسـت؛ امـا هیأت آنان در سـطح شـهر کابل 
نظـارت می کنـد کـه فعالیـت ایـن شـرکت ها را 
متوقـف کنـد. او در مـورد تخلف های شـرکت های 
چنیـن  کنـون  تـا  کـه  می گویـد  امـا  ثبت شـده، 

مـوردی بـه آنـان شـکایت نشـده اسـت. 
و  زیارتـی سـیاحتی  افزایـش شـرکت های 

ن یرا ا ز
آمـار وزارت اطاعـات و فرهنگ افغانسـتان نشـان 
می دهـد کـه حـدود یـک هـزار و 300 شـرکت 
ثبـت شـده  وزارت  ایـن  در  و سـیاحتی  زیارتـی 
اسـت. از آن جملـه حـدود 550 شـرکت به  تازگی 
)در سـال جـاری خورشـیدی 1398( ثبـت ایـن 

وزارت شـده اسـت.

آمارتصـدی »افغـان تـور« وزارت اطاعـات و فرهنـگ، نشـان 
می دهـد کـه در اربعیـن سـال گذشـته ی خورشـیدی )1397( 
بیش تـر از 30 هـزار زایـر از طریـق ایـن شـرکت ها بـه کربـا 
شـرکت های  از  یکـی  رییـس  محمـدی،  اهلل یـار  امـا  رفته انـد؛ 
زیارتـی و سـیاحتی در غـرب کابـل، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل 
می گویـد کـه تنهـا شـرکت او در سـال 1396، 1هـزار نفـر و 
زیـارت  بـه  را  نفـر   980 حـدود  خورشـیدی،  گذشـته  سـال 

»عتبـات و عالیـات« فرسـتاده اسـت.
بـه گفتـه ی مقام هـای وزارت اطاعـات و فرهنـگ افغانسـتان، 
هزینـه ی میانگیـن هر زایـر از طریق شـرکت های زیارتی، 650 

دالـر معـادل 52هـزار افغانی می شـود.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

معاونان مجلس؛ »عصای دسِت« 
رییس مجلس

در جلسـه  های دیـدار و ماقاتـی کـه آقـای رحمانـی انجـام می دهـد 
جـای معاونانـش خالـی اسـت. در واقع، معاونـان وی به عنـوان عصای 
دسـت او، هیـچ کاربـردی ندارنـد و اکثـرا مشـغول اجرایـی کـردن 
جلسـه های کوچـک داخلـی پارلمـان اسـتند. ایـن رویکـرد تک نفـره 
در ریاسـت پارلمـان می تواند سـبب بی هماهنگی های بیشـتری شـود 
و در نهایـت بـا ایـن وضـع نمی تـوان از دیدارهـا و ماقات هایـی کـه 
از موقـف مجلـس نماینـدگان صـورت می گیـرد، منفعـت اجتماعی را 

کرد. حاصـل 
و  شـخصی  دیدارهـای  بـه  بی شـباهت  رحمانـی  آقـای  دیدارهـای 
تقویـه ی رابطه هـای سیاسـی شـخصی نیسـت؛ چرا کـه اکثـرا در این 

اول را می زننـد.  دیدارهـای تشـریفات حـرف 
امـروز قـرار اسـت تدویـر جلسـه ی عمومـی، بعـد از سـاعت امتیـازِی 
بحـث آزاد، پیرامـون وضعیـت امنیتـی در سـطح کشـور و بحـث روی 
ریاسـت  انتخابـات  آزاد  بحـث  اخیـر  در  و  طالبـان  صلـح  پروسـه ی 
جمهـوری و بـه تأخیرانداختـن تعطیـات تابسـتانی اعضـای ولسـی 
جرگـه، بحـث و تبـادل نظر کننـد. این در حالی اسـت کـه دیدارهای 
مختلـف رییـس مجلـس در ایـن اواخـر هیچ یـک بر اسـاس محوریت 
امنیـت و صلـح نبـوده اسـت. عدم داشـتن نظرهـای نماینـدگان دیگر 
کشـورها در ایـن رابطـه نمی توانـد، تأثیـر مثبتـی بر جلسـه ی مجلس 

باشد.  داشـته 
آقـای رحمانـی، از لحـاظ داشـتن سیاسـت خـاص بـرای رسـیدن بـه 
اطاعـات و درک وضعیـت، دچـار مشـکل های فـراوان اسـت و ایـن 
مشکل هاسـت کـه باالخـره دامن گیـر دیگـر نماینـدگان نیز می شـود؛ 
چـرا کـه هیـأت اداری، نمی تواند روابط سیاسـی مجلس را به درسـتی 

کند. نمایندگـی 
صلـح افغانسـتان از جملـه ی جدی تریـن مباحـث سیاسـی و مرتبـط 
بـه اتفاقـات جـاری در کشـور اسـت. در حقیقـت، بحث صلـح که این 
روزهـا جریـان دارد، می توانـد در آینـده نیـز معلول هـای خـودش را 
در وضعیتـی کـه آمدنـی اسـت داشـته باشـد. کسـانی کـه می تواننـد 
تأثیـری در این امر داشـته باشـند و در نهایت قابلیـت کنترل وضعیت 
آمدنـی را بـه دسـت مـردم بدهنـد، نماینـدگان مـردم اسـتند؛ امـا 
نماینـدگان مـردم در کشـور، هرگـز توانایی این تسـلط را بـر وضعیت 

اجتماعـی نداشـته اند.
بـرای بـه دسـت آوردن ایـن قابلیـت، نیـاز بـه هماهنگـی درسـت در 
مجلـس نماینـدگان اسـت و ایـن هماهنگی صرفـا از راه تقسـیم بندی 
وظایـف و گاهی اسـتفاده ی توانایی هـای گروهی اسـت. در نظراندازی 
کلـی بـه فعالیت  هـای اخیـر پارلمـان کشـور، دیده می شـود کـه ما با 
یـک جدایـی محـض سیاسـی، حتـا در هیـأت اداری پارلمانـی روبه رو 
اسـتیم. در میـان ایـن هیأت الاقل دو نفـر، رییس مجلـس نمایندگان 
و معـاون دوم او، هـر دو تجربـه ی تجـاری دارنـد و نـه تجربـه ی کافی 
سیاسـی. معـاون دوم آقـای رحمانـی، بـا ایـن کـه سال هاسـت وکیل 
فعالیت هـای  روز  بـه  روز  امـا  بـوده؛  افغانسـتان  پارلمـان  در  مـردم 
سیاسـی او کمرنـگ شـده اسـت تـا حـدی کـه در شـروع وکالـت 
به عنـوان نماینـده ی اول مـردم بلـخ در پارلمـان حضور یافته بـود؛ اما 

حـاال بـه رده ی پایین تـری رسـیده اسـت. 
آقـای رحمانـی نیـز به عنـوان یـک سیاسـت مدار ممکـن اسـت نتواند 
بیشـتر از یکـی دو سـال دوام بیـاورد و باالخـره، دوبـاره بـه میـدان 
تجـارت و رقابت هـای تجارتـی برمی گـردد. یکی از آفت های سیاسـت 
افغانسـتان حضور تجاری اسـت که از عدم پشـتوانه سیاسـی درسـت، 

بـه نمایندگـی و کاندیـدای پارلمـان شـدن روی می آورند. 
مجلـس  وارد  سیاسـی  دلیـل  بـدون  اکثـرا  تجارت پیشـه ها،  ایـن 
شـده اند. در واقـع آنـان با به قدرت سیاسـی رسـیدن آینـده ی تجارت 
خودشـان را تضمیـن می کننـد و از باج دهی هایـی کـه قبـا بـه افـراد 
زورگـو می پرداختنـد، رهایـی می یابنـد. در کشـوری کـه تجـارت و 
سیاسـت، رابطـه ی شـخصی و برنامـه ی شـخصی باشـد، از نهادهـای 
تولید کننـده ی سیاسـت مدار کـه پارلمـان یکـی از آن  هاسـت، هرگـز 

برنامه هـای ملـی و همه گیـر بـه نتیجـه نمی رسـد. 
صحبـت در مـورد امنیت و صلـح، صحبت های همه جانبه ای اسـت که 
اگـر بخواهیـم آن را بـا رویکـرد جـاری در پارلمان به نتیجه برسـانیم، 
جـز تکمیـل کـردن زمانـی کـه یـک وکیـل بایـد در کرسـی وکالـت 

حاضـر باشـد، چیـز دیگری بـه دسـت نمی آید.
دیدارهـای آقـای رحمانی، بـدون حضور معانیـن او، خصوصا در زمانی 
کـه پارلمـان تـازه شـروع به کارهـای اداری خـودش کرده اسـت، یک 
اشـتباه اسـت و حتـا نمایان گـر نوعـی از اختـاف میـان هیـأت اداری 

پارلمـان بـه حسـاب می آید.
معرفـی تیـم کاری آقـای رحمانـی بـا سـفیران و نمایندگان سیاسـی 
کشـورهای دیگـر، در اولویـت دیدارهـا قرار دارد و پـس از این معرفی، 
هـر یـک از آنـان می توانند نظـر به تجربه ها و دانشـی که در سیاسـت 
دارنـد، رابطه هـا را گسـترش بدهند و حتـا در مـورد موضوعات بزرگ 

بـه صحبت بـا آنـان بپردازند.
شـاید بسـیاری از کشـورها ابراز خوشـنودی در مورد صلح افغانستان و 
برنامـه ی جـاری آن داشـته باشـند؛ اما نشسـتی که در نهایـت توانایی 

آنـان را نیز بـه فعالیت برانگیـزد، از نیازهای اصلی اسـت.

 نیما کاوه
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ــش  ــازمان های دان ــتان س ــا در افغانس ــرا م چ
ــدارد؟ چــرا همــه  ــم وجــود ن ــی عل ــم ول داری
انتخــاب و انتصاب هــا بــه جــا و شایســته 
ــی در  ــه مثبت ــه نتیج ــچ گون ــی هی ــت؛ ول اس
ــل  ــگاه کاب ــیس دانش ــال تأس ــدارد؟ س ــی ن پ
ــه ســال  به عنــوان دانشــگاه مرکــزی و مــادر ب
1311 خورشــیدی بــاز می گــردد. چندیــن 
دهــه از تأســیس ایــن دانشــگاه می گــذرد. بــه 
ــه های  ــا و مؤسس ــگاه نهاده ــن دانش ــد ای مانن
زیــاد آموزشــی داریــم کــه ســال های طوالنــی 
ــد.  ــت دارن ــش فعالی ــج دان ــه ی تروی در عرص
ــور در  ــار کانک ــش آم ــت پی ــد وق ــن چن همی
قســمت تحصیــات عالــی اعــام شــد، تعــداد 
زیــادی از دانش آمــوزان بــه تحصیــات عالــی 
ــادی از  ــد و هــر ســاله تعــدا زی راه پیــدا کردن

همیــن تحصیــات عالــی فــارغ می شــوند؛ 
ــاختار  ــوع س ــری در ن ــچ تغیی ــرا هی ــا چ ام
ــاهده  ــادی مش ــی و اقتص ــی و فرهنگ اجتماع
آغــاز  مســأله  بــا  علــم  زیــرا  نمی شــود؟ 
ــأله ی  ــرای مس ــت ب ــخی اس ــود و پاس می ش
بــه وجــود آمــده. تفــاوت بســیاری اســت بیــن 
دانش محــوری و مســأله محوری؛ اصــوال خــود 
ــه تفکــر می رســد  مســأله محوری اســت کــه ب
ــرای  ــاید ب ــی می گش ــر راه حل ــن تفک و همی
ــی  ــی. زمان ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــل مس ح
کــه بــدون در نظرداشــت نیازهــای اجتماعــی 
یــک  فرهنگــی  بســا  چــه  و  اقتصــادی  و 
فعالیــت  مختلــف  دانشــکده های  جامعــه، 
مــا  کــه  می مانــد  ایــن  بــه  می کننــد، 
ــی در  ــم؛ ول ــیمی نداری ــم ش ــه عل ــازی ب نی
حــال پــرورش متحصصــان شــیمیایی اســتیم. 
براســاس کــدام ســروی و آمــاری همیــن 
و  خصوصــی  دانشــگاه های  در  دانشــکده ها 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــت می کنن ــی فعالی دولت
از  اســت  علمــی کــه در حــال گســترش 
کجــا مشــخص اســت کــه بــه معنــای واقعــی 

کلمــه علــم اســت. در مــورد علــم کشــورهایی 
هســتند کــه علــم را تولیــد می کننــد؛ ماننــد 
کشــورهای غربــی و کشــورهایی هســتند کــه 
ــد  ــد مانن ــال می دهن ــده را انتق ــم تولیدش عل
هنــد و پاکســتان و ایــران؛ امــا در کشــور 
ــود  ــز وج ــم نی ــال عل ــوان انتق ــتان ت افغانس
ــناخت  ــی و ش ــاوت فرهنگ ــی مق ــدارد؛ یعن ن
ــم  ــال عل ــع از انتق ــن عمــل مان نادرســت از ای
بــه ایــن ســرزمین شــده. پیونــد خــوردن علــم 
بــه اصطــاح مــدرن بــا ســنتی کــه در کشــور 
درســت  انتقــال  بــرای  را  راه  دارد،  وجــود 
ــه افغانســتان بســته اســت. بیشــتر  مفاهیــم ب
دانشــکده ها و دانشــگاه ها بــا ســوءتفاهمی 
ــیار  ــد. بس ــم نمی پردازن ــج عل ــه تروی ــش ب بی
ــروزی  ــم ام ــان عل ــی کــه در زب اســت واژه های
اســت و معــادل آن را نمی تــوان در مؤسســات 
فهــم  کــرد.  پیــدا  مــا  عالــی  تحصیــات 
نادرســت از علــم مــدرن امــروزی، باعــث شــده 
کــه مــا نتوانیــم بــا اســتفاده از ایــن علــم کــه 
در همــه  جــای دنیــا رهگشــای مشــکات 
ــرای جامعــه ی خــود اســتفاده کنیــم  ــوده، ب ب

و بــر مشــکات فایــق آییــم. نبــود علم بــاوری 
بیــن مــردم و در نتیجــه آمــوزش نادرســت از 
ــتر  ــی، بیش ــات عال ــات تحصی ــوی مؤسس س
کــرده  ســردرگمی  دچــار  را  دانشــجویان 
اســت. مــا نــه تعریــف درســتی از ســنت داریم 
ــرا  ــه درســتی شــناختیم؛ زی ــه تجــدد را ب و ن
قــدرت شــناخت تجــدد را تــا امــروز نداشــتیم. 
در راســتای ترکیــب آنــان نیــز موفقیــت 
ــا  ــای م ــن دنی ــه ای ــته ایم. آنچ ــی نداش چندان
می کنــد  غم انگیزتــر  هــم  قبرســتان  از  را 
ــادی از  ــه تعــداد زی ایــن اســت کــه ســاالنه ب
ــل  ــانس فارغ التحصی ــتری و لیس ــع ماس مقط
کــه  همچنانــی  شــرایط  امــا  می شــوند؛ 
ــاط  ــری در ارتب ــچ تغیی ــت و هی ــوده، هس ب
ــود  ــه وج ــه ب ــف جامع ــای مختل ــا بخش ه ب
ــتانی  ــه دس ــناد ب ــم اس ــل عظی ــد. خی نمی آی
خیابان هــا  و  کوچــه  در  کار  جویــای  کــه 
از  جدیــدی  خوانــش  اســتند.  ســرگردان 
ــه سیســتم  ــد، خوانشــی ک ــدرن را بای ــم م عل
ــات  ــوزش تحصی ــا آم ــی و ی ــات عال تحصی
عالــی را تغییــر دهــد و مســأله محور بســازد و 
نــه امتحان محــور؛ سیســتم تحصیــات فعلــی 
ــرای امتحــان آمــاده می کنــد  دانشــجویان را ب
ــن،  ــأله؛ بنابرای ــم مس ــرای درک و فه ــه ب و ن
ــا  ــرای م ــدرن ب ــای م ــم دنی ــه فه ــی ک تازمان
ــز  ــان نی ــم آن ــال عل ــد انتق ــر نباش امکان پذی
ــه  ــی ک ــت، تازمان ــن اس ــر ممک ــا غی ــرای م ب
افغانســتان بومی ســازی  علــم غربــی را در 
ــتیم  ــای بســیاری اس ــاهد فراغت ه ــم، ش نکنی
کــه هرســاله بــا اشــتیاق فــراوان گرفتــه 
می شــود؛ ولــی ســودی در میــان نیســت جــز 
ــا  ســندی کــه نشــان می دهــد چهــار ســال ی
ــه  ــخص ب ــان مش ــدت زم ــک م ــال در ی دوس
محلــی رفــت و آمــد شــده و تمــام؛ تــا زمانــی 
کــه از دانشــگاه بــرای حــل مســائل اجتماعــی، 
ــچ  ــی اســتفاده نشــود، هی اقتصــادی و فرهنگ
ــگاه  ــد دانش ــد. بای ــد ش ــل نخواه ــکلی ح مش
ــاخته  ــود س ــه خ ــود ب ــه خ ــاخت؛ جامع را س

ــد.  ــد ش خواه

سازمان های دانش و علم در افغانستان

پاتوق های کابل
شــدن  جمــع  بــرای  پاتوق هــا 
دربــاره ی  صحبــت  و  هــم  دور 
شــعر و ادبیــات، ســینما، فرهنــگ 
مناســب  جــای  سیاســت  و 
ــا  ــل از پاتوق ه ــا در کاب محســوب می شــود؛ همین ج
ادبــی،  فرهنگــی،  مدنــی،  بــزرگ  برنامه هــای 
می شــود.  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  و...  سیاســی 
ــن  ــه بزرگ تری ــار، ب ــه ی چه ــه و کارت ــه ی س کارت
حــوزه ی مدنــی افغانســتان مبــدل شده اســت. از 
یــک نــگاه مثبت تــر در حــال حاضــر مــوارد ارزشــی 
افغانســتان از پاتوق هــای کافــه ای و قهوه خانــه ای 
ــال  ــه س ــا س ــدودا دو ی ــن ح ــود. م ــت می ش مدیری
شــده کا در پاتوق هــا زندگــی می کنــم؛ پاتــوق 
ــوق ی  ــود. پات ــوب می ش ــرم محس ــه ی دیگ ــن خان م
کــه مــن مــی روم خیلــی ســاده، صمیمــی، ســنتی و 
غریــب؛ امــا مدنــی و جــای خوبــی بــرای فکرکــردن، 
ــتر  ــت. بیش ــردن اس ــتن و عمل ک ــزی، نوش برنامه ری
دوســتانی کــه برایــم زنــگ می زننــد در کشــور 
ــند:  ــک می پرس ــام و علی ــس از س ــت پ ــم اس رس
کجاســتی؟ پاســخ شــاید همیشــگی ام کارتــه ی ســه 
ــم  ــر بخواهی ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب بوده اس
ــون کار  ــات گوناگ ــدی روی موضوع ــه ی ج ــه گون ب
ــی  ــای این چنین ــه پاتوق ه ــاز ب ــا نی ــم، مطمین کنی
داریــم. خیلی هــا باورشــان ایــن اســت کــه بحــث در 
ــک موضــوع  ــدم فوکــس روی ی ــل ع ــه دلی ــوق ب پات
ــت،  ــث نیس ــط محب ــز خل ــزی ج ــی چی و پراگندگ
یــا هــم حضــور افــراد بیشــتر بــه پــر کــردن اوقــات 
فراغــت شــبیه اســت؛ برخی هــا هــم بــه هــر نحــوی 
ــد  ــا می توان ــور در پاتوق ه ــد حض ــاس می کنن احس
ــیار  ــا بس ــا بعضی ه ــد؛ حت ــاز باش ــان خطرس برای ش
و  می کننــد  برخــورد  پاتوقــی  ماجــرای  بــا  بــد 

کرده انــد.
مشــکل مــا در حــال حاضــر یــک نظــام غلط نیســت؛ 
یــک سیســتم فکــري اشــتباه ناشــی از شــرایط 

ــه  ــأله ای از جمل ــر مس ــه ه ــت ک ــه اس ــاد جامع ح
منظــر  از  را  قهوه خانــه ای  و  کافــه ای  پاتوق هــای 
ــرد  ــن رویک ــد؛ چنی ــل می کنن ــی تأوی ــائل جنس مس
ــای  ــا از رویکرده ــا، واقع ــه پاتوق ه ــبت ب ــگاه نس و ن
ــود.  ــی می ش ــراد ناش ــی از اف ــه ی برخ خوش گذاران
بــه هــر صــورت روزگار سرنوشــت و تاریــخ آینــده ی 
ــد  ــم خواه ــا رق ــن پاتوق ه ــدی از همی ــل های بع نس
خــورد؛ دیــری نخواهــد گذشــت کــه تحــوالت جــدی 
ــرد.  ــد ک ــاهده خواهن ــا را مش ــادی از پاتوق ه و بنی
ــن  ــه شــد در همی ــه گفت ــی ک بیشــترین فعالیت های
پاتوق هــا طرح ریــزی می شــود، همــه گــرد هــم 

دارنــد.  متفــاوت  ایده هــای  و  طرح هــا  می آینــد 
و گفتمان هــای جــدی و  هــراز گاهــی بحث هــا 
ــد  ــت می کن ــخ حکای ــرد. تاری ــکل می گی ــی ش اساس
شــخصیتی  خودآگاهی هــای  بزرگ تریــن  کــه 
همین جاهــا  از  گرفتــه  شــکل  انقاب هــای  و 
انقاب ســازی  انقــاب،  بــه  کاری  اســت،   بــوده 
کابــل  در  پاتوق هــا  امــا  نــدارم؛  انقاب بــازی  و 
هم زیســتی،  هم گرایــی،  هم دلــی،  جهــت  در 
ــردن  ــناخت پیداک ــتن و ش ــت یابی، دوست داش دوس
ــم  ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک ــراد و جامع از اف

ــت. ــا کرده اس ــی ایف ــش پُررنگ نق

 سید محمد تقی حسینی 

انگیزه داشتن برای خانواده
چه نقشی دارد؟

داشــتن انگیــزه بحــث جــدی ای اســت کــه امــروز وارد بحــث 
روان شانســی فــردی یــا افــراد یــک جامعــه شــده اســت و هــر یــک 
ــزه در زندگــی داشــته  ــی درســت از داشــتن انگی ــد تعریف ــا بای از م
ــه  ــرد ک ــف ک ــه تعری ــتن را این گون ــزه داش ــوان انگی ــیم. نمی ت باش
اشــتیاق بــرای انجــام تمــام کارهای مــان را داشــته باشــیم و حاضــر 
نشــویم نیمــه کاره کارهای مــان رارهــا کنیــم. انگیــزه یــک مؤلفــه ی 
تــک بُعــدی نیســت و عوامــل زیــادی می توانــد در آن دخیــل باشــد؛ 

پــس انگیــزه یــک مؤلفــه ی چنــد بُعــدی اســت.
در بحــث انگیــزه بایــد بپذیریــم کــه گاهــی بایــد دســت از کارهــای 
ــرای داشــتن  ــا ب ــن شــناخت فرصت ه پیــش  روی خــود بکشــیم. ای
ــر  ــر س ــود را ب ــد خ ــت. نبای ــم اس ــی مه ــی خیل ــزه در زندگ انگی
دوراهــی قــرار داد و ترســی از نشــدن کاری کــه قــرار اســت انجــام 
بدهیــم، داشــته باشــیم. زمانــی کــه مــا بــا تــرس روبــه رو می شــویم، 
بایــد آگاهانــه رفتــار کنیــم و در چنیــن شــرایطی اســت کــه انگیــزه 

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ــواع مختلف ان
ــی  ــی و درون ــوع بیرون ــه دو ن ــزه را ب ــوان انگی ــی می ت ــور کل ــه ط ب

ــرد: تقســیم ک
درونــی: مــواردی هســتند کــه باعــث می شــوند از درون مــا 
قدرت منــد باشــیم و اشــتیاق زیــاد در انجــام کارهــا داشــته باشــیم. 
ــیوه ی  ــد ش ــه بای ــت ک ــتن اس ــدف داش ــوارد ه ــن م ــن ای مهمتری
ــداف  ــتای اه ــوان در راس ــت و بت ــاد گرف ــی را ی ــذاری اصول هدف گ
ــن اســت کــه ســبک زندگــی  ــورد بعــدی هــم ای ــدم برداشــت. م ق

ــیم. ــته باش ــی داش ــت و اصول درس
ــی: بــه معنــی مــواردی اســت کــه از طــرف عواملــی غیــر از  بیرون
ــورد  ــن م ــه در ای ــن طــور نیســت ک ــه ای درون خــود ماســت و البت
ــا  ــم؛ مث ــل داری ــرل کام ــا کنت ــی نداشــته باشــیم و اتفاق ــا کنترل م
ــای  ــا ورودی ه ــتیم ی ــاط اس ــتر در ارتب ــا بیش ــا آن ه ــه ب ــرادی ک اف
ذهنــی مختلفــی کــه در طــول روز دریافــت می کنیــم و اختیــار آن 

ــم کــه آن هــا را درســت انتخــاب کنیــم. را داری
ــی مهــم  ــا خیل ــد کــه نقــش اهــداف در زندگــی م احتمــاال می دانی
اســت و در بحــث انگیــزه هــم بایــد گفــت وقتــی هدفــی در زندگــی 
ــی  ــزه ی باالی ــه انگی ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــیم، نمی ت ــته باش نداش
هــم بــه وجــود بیایــد و هــر چــه قــدر هــم مــوارد دیگــر را رعایــت 
کنیــم، همچنــان یــک جــای کار مشــکل دارد. در هــر صــورت، قــدم 
ــی را  ــت در زندگ ــذاری درس ــیوه ی هدف گ ــه ش ــت ک ــن اس اول ای
انتخــاب کنیــم. بعــد از ایــن کــه یــک شــیوه ی هدف گــذاری درســت 
ــه ســمت  ــن اســت کــه واقعــا ب ــه ی بعــدی ای را پیــدا کنیــد، مرحل
ــر  ــد باالت ــه خاطــر همیــن، انگیــزه می توان آن هــا حرکــت کنیــد و ب

بــرود.
ــذاری  ــیوه ها هدف گ ــه ش ــه در هم ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی دیگ نکت
معمــوال اشــاره می شــود کــه شــما بایــد ارزش هــای زندگــی 
ــی  ــی زندگ ــای اصل ــا ارزش ه ــی ت ــد؛ یعن ــان را مشــخص کنی خودت
ــد.  ــه ســمت اهــداف حرکــت کنی ــد ب ــد، نمی توانی ــان را ندانی خودت
ــا  ــد دائم ــا را بای ــن ارزش ه ــه ای ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــن بای همچنی
ــاب  ــا را انتخ ــط ارزش ه ــه فق ــد ک ــوری نباش ــرد و این ط ــی ک زندگ
کــرد. بــه طــور مثــال اگــر »احتــرام« جــزو ارزش هــای اصلــی یــک 
نفــر اســت، بایــد حتمــا آن را دائمــا زندگــی کنــد و اگــر آن را زندگی 
ــه  ــن ک ــه ای ــورد از جمل ــر می خ ــی بَ ــکات مختلف ــه مش ــد ب نکن

دچــار بی انگیزگــی می شــود. 
ســبک زندگــی موضــوع خیلــی گســترده ای اســت. ســبک زندگــی را 
می تــوان گفــت کــه قســمتی از آن درونــی و قســمتی از آن بیرونــی 

 . ست
ــد آگاه  ــه اول بای ــت ک ــد گف ــی بای ــی زندگ ــمت درون ــورد قس در م
شــویم کــه چــه ســبک زندگــی ای داریــم؛ یعنــی مثــا وقتــی صبــح 
بیــدار می شــویم معمــوال چــه کارهایــی انجــام می دهیــم؟ تغذیــه ی 
ــرای  ــت؟ ب ــه اس ــای روزان ــزو برنامه ه ــت؟ ورزش ج ــور اس ــا چط م
ــبک  ــدن از س ــد از آگاه ش ــم؟ بع ــم داری ــه ای ه ــان برنام اهداف م
ــبک  ــه س ــرد ک ــه ک ــد توج ــم بای ــوع مه ــن موض ــه ای ــی ب زندگ
زندگــی مــا متعــادل اســت یــا نــه؟ یعنــی مثــا بــرای خانــواده چــه 
ــواده اختصــاص  ــرای خان ــه ب ــی ک ــا وقت ــم؟ آی ــت می گذاری ــدر وق ق
می دهیــم خیلــی کمتــر از وقتــی اســت کــه بــرای کارمــان 

ــا کار؟ ــت ی ــواده اس ــا خان ــی م ــت اصل ــم؟ اولوی می گذاری
ــزء  ــک ج ــتند ی ــم اس ــی مه ــواده و کار خیل ــه خان ــن ک ــز ای ــه ج ب
ــم  ــد بررســی کنی ــان اســتیم و بای ــم کــه آن خودم دیگــر هــم داری
ــد از  ــل بای ــم. در اص ــت می گذاری ــدر وق ــان چه ق ــرای خودم ــه ب ک
ــوط  ــف مرب ــات مختل ــرای موضوع ــدر ب ــان بپرســیم کــه چه ق خودم
بــه خــود، مثــل تفریــح و لــذت، یادگیــری و پیشــرفت، فکــر کــردن 

و... وقــت می گذاریــم.
در مجمــوع بایــد بیــن ایــن مثلــث خانــواده، کار و خــود یــک تعادلــی 
ــن  ــع کــه متوجــه شــویم کــه یکــی از ای را ایجــاد کــرد و هــر موق
ســه مــورد کــم اهمیــت جلــوه می کنــد، حتمــا ســبک زندگــی مــا 
مشــکلی دارد و نتوانســتیم ســبک زندگــی درســت را داشــته باشــیم. 
بــه همیــن علــت اســت کــه تاثیــر آن بــر انگیــزه ی مــا خیلــی زیــاد 

اســت.

 زهرا اکبری

 صبور بیات
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

ایـران ادعـای رییس جمهـور امریکا را کـه گفته یک 
کشـتی جنگـی امریکا یـک هواپیمای بدون سرنشـن 

ایران را سـقوط داده، رد کرده اسـت. 
محمـد جـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ی ایـران گفتـه 
اسـت کـه او هیـچ معلوماتی در بـاره ی از بیـن رفتن 
هواپیمای بدون سرنشـین کشـورش در دسـت ندارد. 
عبـاس عراقچـی، معـاون وزارت خارجه ی ایـران نیز، 
گفتـه اسـت کـه مـا نـه در مسـیر هرمـز و نـه جـای 
دسـت  از  را  سرنشـین  بـدون  هواپیمـای  دیگـری 
نداده ایـم. آقـای عراقچـی گفتـه اسـت کـه احتمـاال 
امریـکا هواپیمـای بـدون سرنشـن خـود را سـقوط 

داده باشـد. 
جنگـی  کشـی  بـود  گفتـه  امریـکا  رییـس جمهـور 
کشـورش یـک هواپیمـای بـدون سرنشـین ایـران را 
کـه بـرای سرنشـینان ایـن کشـتی خطـر به حسـاب 

می رفـت، هـدف قـرار داده اسـت. 
یـک  سرنشـینان  کـه  اسـت  افـزوده  ترامـپ  آقـای 
کشـتی نیـروی دریایـی ایـن کشـور هواپیمـای ایران 
را نابـود کرده انـد؛ زیرا ایـن هواپیمـا در تنگه ی هرمز 

بسـیار نزدیـک شـده بود.
ایرانی هـای  کـه  اسـت  افـزوده  همچنـان  ترامـپ 
هشـدارهای نیروهـای دریایی امریـکا را نادیده گرفته 
و مامـوران در کشـتی »یـو اس اس بوکسـر« بـرای 
تدابیـر امنیتـی - دفاعـی، ایـن هواپیمـا را نابود کرده 

 . ست ا
نیروهـای  هشـدارهای  گرفتـن  نادیـده  همچنـان  او 
امریکایـی از سـوی ایـران را، اقـدام تحریک آمیـز و 
خصمانـه ی تهـران عنـوان کرده و گفته اسـت، امریکا 
حـق دفـاع از منافع، تأسیسـات و کارمندانش را برای 

خـود محفوظ مـی دارد.

ایران ادعای دونالد ترامپ
رییس جمهور امریکا را رد کرد

ــان گفتــه اســت کــه در یــک عملیــات  پولیــس یون
ویــژه ی پولیــس در مرکــز آتــن پایخــت ایــن کشــور، 
9 نفــر از اعضــای احتمالــی یــک بانــد قاچــاق انســان 

ــده اند.  ــت ش بازداش
پولیــس یونــان گفتــه اســت کــه ایــن افــراد در کار 
قاچــاق مهاجــران از ترکیــه بــه یونــان و ســپس بــه 

کشــورهای اروپایــی فعــال بودنــد. 
ــد از  ــن بان ــان، ای ــات پولیــس یون ــر اســاس معلوم ب
ــدل پول هــای هنگفــت  ــن ســو در ب ــه ای ــا ب ــاه ه م
مختلــف  کشــورهای  بیــن  را  مهاجــران  گاهــی 

می کردنــد.  جابه جــا 
ــال  ــرای انتق ــران ب ــا، قاچاقب ــاس گزارش ه ــر اس ب
غیــر قانونــی مهاجــران، از ترکیــه بــه یونــان از هــر 
نفــر 2 هــزار یــورو و ســپس بــه کشــورهای اروپایــی 

نیــز از هــر نفــر از 400 تــا 6000 یــورو پــول 
دریافــت می کننــد. 

ــادی  ــدار زی ــه مق ــت ک ــه اس ــان گفت ــس یون پولی
ــه  ــراد ب ــن اف ــت ای ــا بازداش ــز ب ــی نی ــناد جعل اس
ــی  ــات در هماهنگ ــن عملی ــت. ای ــده اس ــت آم دس
ــو  ــر عض ــورهای دیگ ــی کش ــای امنیت ــا بخش ه ب

ــت.  ــده اس ــام ش ــا انج ــه ی اروپ اتحادی
یونــان بــرای مهاجــران و قاچاقبــران حکــم دروازه ی 
ــا  ــاالنه ده ه ــی را دارد. س ــر اروپای ــورهای دیگ کش
ــای  ــان جان ه ــا یون ــیدن ت ــیر رس ــر در مس مهاج

شــان را از دســت می دهنــد. 
بیشــتر مهاجــران بــه دلیــل در نظــر گرفتــه نشــدن 
ــا  ــان و ی ــای یون ــی، در آب ه ــفر دریای ــی س ایمین

ــد.  ــان داده ان ــرق شــده و ج ــه غ ترکی

پولیس یونان یک گروه
قاچاقبران بین الملی انسان را بازداشت کرد

وزارت صحــت عامــه اعــام کــرده اســت کــه 42 
ــدان  ــت می ــده در والی ــته ش ــی بس ــز صح مرک
وردک بــا پادرمیانــی بــزرگان ایــن والیــت دوبــاره 

ــاز شــده اســت.  ب
وحیــداهلل مایــار، ســخنگوی ایــن وزارت می گویــد 
ــه  ــاره ب ــس از آن دوب ــده پ ــز بســته ش ــه مراک ک
فعالیــت آغــاز کــرده، کــه شــورای صحــی، 
بــزرگان  و  صحــت  وزارت  قومــی،  متنفذیــن 
ــن  ــد و ای ــان صحبــت کردن ــا طالب ــت ب ــن والی ای
ــز  ــن مراک ــاره ی ای ــت دوب ــازه ی فعالی ــروه اج گ
ــه روز  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای را داده  ان
پیــش، کمیتــه ی ســویدن بــرای افغانســتان اعــام 
ــه  کــرد کــه طالبــان 42 مرکــز صحــی وابســته ب
ایــن کمیتــه را در والیــت میــدان وردک مســدود 

کرده انــد.
ــود کــه پــس از  ــه ب ــان گفت ــن نهــاد در آن زم ای

ــه ی گذشــته  نیروهــای امنیتــی در  ــات هفت عملی
والیــت میــدان وردک، طالبــان 42 مرکــز صحــی 
ــه  ــن کمیت ــه ای ــوط ب ــه مرب ــت ک ــن والی در ای

می شــد را مســدود کرده انــد.
در خبرنامــه ی کمیتــه ی ســویدن آمــده بــود: 
ــا  ــی، صده ــز صح ــن مراک ــدن ای ــدود ش »مس
هــزار نفــر از باشــندگان والیــت میــدان وردک را 
متضــرر خواهــد کــرد کــه بیشــتر آن هــا، کــودکان 
و زنــان اســتند.« ایــن همــه در حالــی اســت کــه 
مســؤوالن ســازمان جهانــی صحــت ســال گذشــته 
ــدان صحــی در  ــات کارمن ــه تلف ــد ک ــام کردن اع
افغانســتان درجریــان شــش مــاه اول ســال 2018 
اســت.  داشــته  چشــم گیر  افزایــش  میــادی 
گفتــه می شــود ایــن نهــاد بیــش از 54 قضیــه ی 
ــه برجــان کارمنــدان صحــی را ثبــت کــرده  حمل

اســت.

مراکز صحی بسته شده در والیت میدان وردک
فعالیت شان را از سر گرفته اند

رســانه های پاکســتانی گــزارش داده انــد کــه 
ــدار  عمــران خــان، نخســت وزیر پاکســتان، در دی
بــا دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا 
در مــورد رونــد صلــح افغانســتان گفت وگــوه 

ــرد.  ــد ک خواهن
ــد  ــزارش رســانه های پاکســتانی، رون ــاد گ ــر بنی ب
صلــح افغانســتان، اقتصــاد پاکســتان و موضوعــات 
ــت  ــایلی اس ــن مس ــد، از مهمتری ــه هن ــط ب مرتب
کــه دو طــرف در مــورد آن بحــث و تبــادل نظــر 

خواهنــد کــرد. 
ایــن درحالــی اســت کــه قــرار اســت عمران خــان، 
ــد ترامــپ، رییــس  نخســت وزیر پاکســتان و دونال
ــخ  ــه تاری ــکا، ب ــاالت متحــده ی امری ــوری ای جمه
22 جــوالی )31 ســرطان( بــا هــم دیــدار کننــد.

ســفر  کــه  می شــود  گفتــه  هم چنــان 

عمران خــان بــه امریــکا و دیــدار بــا دونالــد 
ــان  ــط می ــود رواب ــر بهب ــه خاط ــپ بیشــتر ب ترام

انجــام خواهــد شــد.  کشــورها 
ــرار  ــی ق ــان، درحال ــران خ ــپ و عم ــد ترام دونال
اســت تــا چنــد روز دیگــر بــا هــم دیــدار و 
گفت وگــو کننــد کــه روابــط ایــن دو کشــور 
ــه  ــپ ب ــای ترام ــیدن آق ــدرت رس ــه ق ــس از ب پ
ــا  ــکا باره ــور امری ــد. رییــس جمه تیرگــی انجامی
در جریــان ریاســت جمهــوری خــود پاکســتان را 
متهــم بــه حمایــت از هراس افگنــی کــرده بــود و 
برخــی از کمک  هــای مالــی خــود در ایــن کشــور 

ــرده اســت.  ــز قطــع ک را نی
ــت  ــاد از حکوم ــا انتق ــون ب ــته پنتاگ ــال گذش س
ــکا   ــری امری ــون دال ــک 300 میلی ــتان کم پاکس

ــرد. ــو ک ــن کشــور را لغ ــه ای ب

عمران خان در دیدار با ترامپ در مورد روند صلح افغانستان 
گفت وگو خواهد کرد

دوازده نوجوان اسرائیلی در قبرس به دادگاه حاضر شدند

انفجار ماین در دوازه ی ورودی دانشگاه کابل جان 
هشت نفر را گرفت

دولت ارجنتاین حزب اهلل لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد

دوازده نوجـوان اسـرائیلی بـه اتهـام تجـاوز بـر یـک 
دختـر بریتانیایـی در قبرس به دادگاه حاضر شـدند. 
ایـن نوجوانـان اسـرائیلی بیـن 15 تـا 17 سـال عمر 

دارند.
گفتـه مـی شـود کـه آن هـا بـه اتهـام تجاوز بـر یک 
دختـر 19 سـاله ی بریتانیایـی بـه دادگاه کشـانیده 

شـده اند. 
ایـن حادثـه در یک هوتـل، در تفریحگاه سـاحلی در 

قبـرس اتفاق افتاده اسـت. 

حـزب ااهلل لبنـان کـه یـک گـروه نظامـی و تنـدرو 
مـورد حمایـت ایـران اسـت، از سـوی ارجنتایـن در 

گرفـت.  قـرار  تروریسـتی  گروه هـای  فهرسـت 
جـوالی(   17( شـنبه  پنـج  روز  ارجنتانـی  دولـت 
سـال  بمب گـذاری  سـالروز  پنجمیـن  و  بیسـت  در 
1994 در سـاختمان انجمـن همیـاری اسـرائیلی ها 
را  تصمیـم  ایـن  آیـرس  بوئنـوس  در  ارجنتایـن  و 
نفـر کشـته  گرفتـه اسـت. در آن بمب گـذاری 85 
شـده و 150 نفـر دیگـر زخمـی شـدند. کشـورهای 
غربـی و اسـرائیل، ایـران و حـزب اهلل لبنـان را متهم 
می کننـد کـه آن بمب گـذاری را سـازماندهی کرده؛ 
اتهـام را رد کـرده اسـت.  ایـن  ایـران همـواره  امـا 
تمامـی  کـه  اسـت  داده  دسـتور  ارجنتایـن  دولـت 
حسـاب های مالـی مرتبـط به گـروه حـزب اهلل لبنان 
مسـدود شـود. ایـن تصمیـم در جریـان سـفر وزیـر 
خارجـه ی امریـکا بـه این کشـور گرفته شـده اسـت. 
کشـورهای غربـی، سال هاسـت ایـران را متهـم بـه 
کـه  گروه هایـی  از  حمایـت  و  تروریسـی  اقدامـات 
حـزب اهلل  کرده انـد.  می خواننـد،  تروریسـتی  آن هـا 

پولیـس  سـوی  از  آن  از  پـس  اسـرائیل  نواجوانـان 
قبـرس بازداشـت شـدند کـه دختـر بریتانیایـی بـا 
تماسـی بـه پولیـس قبـرس گفتـه بـود کـه در ایـن 

هوتـل بـه او تجـاوز شـده اسـت. 
رسـانه های غربـی نوشـته اند کـه ایـن نوجوانـان در 
بازداشـت پولیـس بـه سـر می برنـد و تحقیقـات از 

آن هـا ادامـه دارد. 
از  دادگاه،  جریـان  در  سـی،  بـی  بـی  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران خواسـته شـد کـه بـه خاطـر سـن یکی 

لبنـان، از جریان هـای تنـدرو در خاورمیانـه اسـت 
کـه همـواره بـا اسـرائیل در جنـگ می باشـد. دولت 
ارجنتایـن گفته اسـت که حـزب اهلل لبنـان اقدامات 
غیـر قانونـی در ارجنتایـن، برازیـل و پاراگوئـه دارد. 
دولـت ایـن کشـور گفتـه اسـت: »حـزب اهلل لبنـان 
تهدیـد بـرای امنیت و اعتبـار نظم مالـی و اقتصادی 
جمهـوری ارجنتاین اسـت.« پیش از این کشـورهای 
امریـکا، بریتانیـا، اسـرائیل و چندیـن کشـور عربـی 

نیـز حـزب اهلل لبنـان را یـک گـروه تروریسـتی اعام 
کرده انـد. ارجنتایـن پیـش از ایـن، در سـال 2006 
رسـما نهادهایـی در ایـران را متهـم بـه حمایـت از 
بمب گـذاری سـال 1994 کـرده و خواسـتار صـدور 
حکـم جلـب شـماری از مقام هـای ایرانی شـده بود. 
در میـان افـراد متهـم از سـوی ارجنتایـن، چندیـن 
مقـام ارشـد ایرانـی از جملـه رییس جمهور پیشـین 

ایـن کشـور نیـز حضور داشـت. 

از مظنونـان کـه 15 سـاله اسـت، جلسـه ی دادگاه را 
تـرک کننـد. والدین چند نفـر از ایـن نوجوانان برای 
شـرکت در دادگاه از اسـرائیل بـه قبـرس رفته انـد.

در  اسـرائیل  دولـت  مداخلـه  از  نگرانی هـا  اکنـون 
جریـان دادگاه بـه میـان آمـده اسـت. گفتـه شـده 
کـه یـک دیپلمات اسـرائیلی نیـز در جریان بررسـی 
دادگاه حضـور داشـته اسـت؛ امـا او بـه خبرنـگاران 
گفتـه اسـت کـه تنهـا بـرای ایـن در دادگاه حضـور 
داشـته اسـت که در جریان بررسـی ایـن پرونده قرار 

بگیـرد و قصـد مداخلـه در پرونـده را نـدارد. 
بریتانیـا اعـام کـرده اسـت کـه از قربانـی حمایـت 
می کنـد. وزارت داخلـه ی بریتانیـا گفتـه اسـت که با 

پولیـس محلـی در قبـرس در تمـاس اسـت. 
سـیاحان  بـرای  جـذاب  مناطـق  از  یکـی  قبـرس 
خارجـی اسـت و بـر اسـاس گـزارش بـی بـی سـی، 
سـال گذشـته بیشـتر از یک میلیـون و سـیصدهزار 

کرده انـد.  دیـدار  قبـرس  از  بریتانیایـی  توریسـت 
کشـور قبـرس، یـک جزیره ی نسـبتا بـزرگ در اروپا 
اسـت کـه از دو بخـش قبـرس شـمالی و جنوبـی 
تشـکیل شـده سـت. قبـرس شـمالی ترک نشـین و 

قبـرس جنوبـی یونانـی و ارتودکـس اسـتند. 

بـه دنبـال انفجـار مایـن در دروازه ی ورودی دانشـگاه 
کابـل، هشـت تن به شـمول یـک پولیـس و هفت غیر 

نظامـی کشـته و 34 تـن دیگر زخمی شـدند. 
ایـن انفجار صبـح روز جمعه )28سـرطان( در دوازه ی 
جنوبـی دانشـگاه کابل، جایی کـه قرار بود تا سـاعاتی 
بعـد، امتحـان قضـا و شـورای طبـی برگـزار شـود بـه 
وقـوع پیوسـت. وزارت داخله می گوید کـه در نتیجه ی 
ایـن انفجـار یک پولیـس ترافیـک و هفـت غیرنظامی 
کشـته و 34 تـن دیگـر زخمی شـدند.  هرچنـد گروه 
در  دست داشتن شـان  اعامیـه ای  نشـر  بـا  طالبـان 
ایـن رویـداد را رد کرده انـد؛ امـا وزارت داخلـه گفتـه 
اسـت کـه طالبـان مسـؤول انفجـار در دوازه ی ورودی 
دانشـگاه کابـل اسـتند. در همین حال وحیـداهلل مایار، 
سـخنگوی وزارت صحـت می گویـد کـه از ایـن انفجار 
8 کشـته و 33 زخمـی بـه شـفاخانه ها انتقـال داده 
شـده  اسـت. آقای مایـار وضعیت صحی اکثـر زخمیان 

ایـن رویـداد را خـوب عنـوان می کند. 
انفجـار ماین مقناطیسـی در دروازه ی ورودی دانشـگاه 

کابـل بـا واکنش هایـی نیـز بـه همـراه بـوده اسـت. 
ریاسـت اجرایـی، سـاعتی پـس از ایـن انفجـار با نشـر 
خبرنامـه ای ایـن رویداد را محکوم کـرده و آن را عمل 
خبرنامـه ی  در  اسـت.  کـرده  عنـوان  جنایت کارانـه 
ریاسـت اجرایـی بـه نقـل عبـداهلل عبداهلل، آمده اسـت 
:»ایـن حملـه ی بزدالنـه نشـان می دهـد کـه برخاف 
ادعاهـای واهـی، هیـچ تغییـری در تفکـر تروریسـتی 
و خشـونت باورانه ی طالبـان بـه میـان نیامـده اسـت. 

برنامه هـای  و  اهـداف  از  کافـی  شـناخت  علی رغـم 
گروه هـای جنگجـو، انتظـار می رفت پـس از چند دوره 
نشسـت و گفت وگـو دربـاره ی صلح، تغییـری در رفتار 
و اعمـال طالبـان بـه میـان آیـد؛ امـا آن ها بـا ادامه ی 
خشـونت های مکـرری کـه غیرنظامیان به شـمول زنان 
و کـودکان، از قربانیـان اصلـی آن بودنـد، ثابت کردند 
کـه هیـچ بـاوری به صلـح و آینده ی عاری از خشـونت 

در افغانسـتان ندارنـد.«

نگرانی خبرنگاران هرات از عدم دسترسی به اطالعات 
در  رسـانه ای  مسـؤوالن  و  خبرنـگاران  از  شـماری 
والیـت هـرات از عـدم دسترسـی بـه اطاعـات کافی 

در ایـن والیـت ابـراز نگرانـی می کننـد. 
هـرات،  والیـت  رسـانه ای  مسـؤوالن  گفتـه ی  بـه 
خبرنـگاران ایـن والیـت نمی تواننـد اطاعـات مـورد 
ایـن والیـت دریافـت  ادارات محلـی  از  را  نیازشـان 
مسـؤول  و  خبرنـگار  تیمـوری،  اسـداهلل  کننـد. 
تلویزیـون دنیـای نـو در والیت هـرات، بـه روزنامه ی 
صبـح کابـل می گوید که عـدم دسترسـی خبرنگاران 
بـه اطاعـات بـه یـک معضـل جـدی در ایـن والیت 

مبـدل شـده اسـت.
یـک  هـرات  کـه  ایـن  می گویـد:»  تیمـوری  آقـای 
قطـب  یـک  و  بـوده  کشـور  دو  بـا  هم مـرز  والیـت 
ایـن  بـه  دسترسـی  می شـود،  محسـوب  اقتصـادی 
منابـع مالـی خیلـی مشـکل و حتـا ناممکـن اسـت؛ 
مسـتوفیت  گمـرک،  رییـس  از  اطاعـات  گرفتـن 

وترانسـپورت بـه مراتـب مشـکل تر از آن اسـت که از 
کنـی.« دریافـت  آن  مربوطـه  وزارت خانه هـای 

می شـود  سـبب  کـه  عمـده ا ی  دلیـل  همچنـان 
اختیـار  در  را  اطاعـات  والیـت  ایـن  مسـؤوالن 
خبرنـگاران قـرار ندهنـد، وجـود گسـترده ی فسـاد 

اسـت.  شـده  خوانـده 
خبرنـگاران هـرات می گوینـد، حتـا زمانـی کـه یـک 
رویـداد امنیتـی در ایـن والیـت رخ می دهـد، هیـچ 
جـواب  خبرنـگاران  تلفـن  بـه  مسـؤوالن  از  یـک 

نمی دهنـد. 
در همیـن حـال، نـی یـا حمایت کننده ی رسـانه های 
آزاد افغانسـتان، تأییـد می کنـد کـه عـدم دسترسـی 
برابـر  در  مشـکات  عمده  تریـن  از  اطاعـات  بـه 
عبدالمجیـب  می شـود.  محسـوب  خبرنـگاران 
خلوتلگـر، رییـس اجرایـی ایـن نهـاد، بـه روزنامـه ی 
پاسـخ مسـؤولین  کابـل می گویـد کـه عـدم  صبـح 

سـبب خدشـه دار شـدن اعتبار خبرنگار و طرف واقع 
می شـود.  او  شـدن 

آقـای خلوتگـر می گویـد: »زمانـی کـه خبرنـگار بـه 
اطاعـات کافی دسترسـی نداشـته باشـد و معلومات 
را در ایـن زمینـه از دولـت دریافـت نکنـد، زمانی که 
اعامیـه ی دولـت را نشـر می کنـد طـرف طالـب قرار 
می گیـرد و اگـر مبنـی برشـکنجه ی زندانیـان طالب 
چیـزی بنویسـد طـرف دولـت قـرار می گیـرد؛ د رهر 
دو صـورت امنیـت شـغلی و جانـی خبرنـگار مـورد 

تهدیـد قـرار می گیـرد.«
ایـن نگرانی هـا درحـال افزایـش می یابد کـه حکومت 
بارهـا از تحقـق آزادی بیان و دسترسـی بـه اطاعات 
سـخن گفتـه اسـت و بـه همیـن خاطـر فدراسـیون 
ملی دسترسـی به اطاعات نیز تشـکیل شـده اسـت 
کـه در رأس آن سـرور دانـش، معـاون دوم رییـس 

دارد. قـرار  جمهور، 
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داشتن دستگاه ویدیویی
جرمی نابخشودنی

»مگـر می شـه کـه سـر هـر چیـزی مـردم را ده گلوله بسـت و ُکشت شـان. 
ای طالب هـا هـم بیخـی فکـر ُمکنـن از پیـش خدا آمده باشـن کـه جهنم و 
بهشـت ره خودشـان ده اختیـار دارن کـه هر کی را دل شـان شـد بُکشـن و 
روانـه جهنـم کنـن و هـر کـی ره خوش شـان آمد برای بهشـت نگـه دارن و 
هیـچ گـپ نزنـن.« این حرف های داوود اسـت کـه حـاال دکان کوچکی دارد 
و فیلم هـای هالیـودی و بالیـوددی ای را کـه تـازه روانه ی بازار می شـود روی 
سـی دی  کپـی می کنـد و بـه فـروش می رسـاند. داوود در کنـار فیلم هـای 
فـروش  بـه  هـم  را  خارجـی  و  افغانـی  آهنگ هـای  سـی دی های  خـود، 
می رسـاند. داوود می گویـد کـه از قدیـم کارش همیـن بـوده اسـت و حتـا 
پیـش از طالبـان هم که هنوز سـی دی و کامپیوتر نبـود او نوارهای ویدیویی 
و کاسـت های آهنـگ را بـه فـروش می رسـاند. او کـه حـاال مرد میان سـالی 
اسـت، می گویـد از روزی کـه بـه یـاد دارد از همیـن راه خـرج خانـواده اش 
را تأمیـن می کـرده و آن سـال ها کـه هنـوز حرفـی از طالبـان نبـود او دو 
دسـتگاه ویدیویـی قدیمی داشـت که بـرای تکثیر فیلم هـای ویدیویی از این 
دسـتگاه ها اسـتفاده می کـرد و از روی یـک فیلـم کـه مشـتری ها سـفارش 
مـی داد روی نـوار ویدیـوی خـام کپـی می کـرد و بـرای مشـتری های خـود 

سفارش های شـان را انجـام مـی داد.
داوود هـر از گاهـی ایـن دسـتگاه های ویدیویـی خـود را بـه مردمـی کـه 
تقاضـای دسـتگاه ویدیـو داشـتند، کرایـه مـی داد تـا درآمـدش باالتـر برود. 
داوود قـرار اسـت یکـی از خاطـرات خـود در زمان طالبـان را برایمـان بازگو 
کنـد؛ خاطـره ای کـه بـه قـول داوود هنـوز هـم بـا تـرس از آن یـاد می کند 
و می ترسـد کـه ایـن بـار طالبـان بیاینـد و بـه خاطـر سـی دی های فیلـم و 
آهنـگ او را اعـدام کننـد. داوود ایـن چنیـن ادامـه می دهـد: »او وقـت مثل 
آلـی نبـود کـه بـه همیـن راحتـی لب سـرک سـی دی بفروشـی. طالبـا اگه 
گیـرت مـی آورد حتما ده میدانی شـار ده شـخ چـوب آویزانـت می کدن که 

درس عبـرت دیگا شـوی«
داوود از تـرس مـردم کـه بـه خاطـر طالبـان در دل داشـتند حـرف می زند 
و علـت ایـن تـرس را هـم داشـتن دسـتگاه ویدیـو در آن وقت هـا می دانـد. 
طالبـان چنـد بـار پشـت خانـه ی داوود آمـده بودنـد و خانـه ی او را تاشـی 
کـرده بودنـد؛ چـون خبر به آن ها رسـیده بـود کـه داوود دسـتگاه ویدیویی 
بـه مـردم کرایـه می دهـد؛ امـا هـر بـاری کـه طالبـان پشـت داوود و بـرای 
نبـوده و همسـرش  بودنـد خـود داوود در خانـه  تاشـی خانـه اش آمـده 
توانسـته بـود بـا زرنگـی آن دو  دسـتگاه ویدیـو را از چشـم طالبـان پنهـان 
کنـد و جـان داوود را بخـرد. داوود می گوید که او با چشـمان خودش شـاهد 
ایـن بوده اسـت کـه طالبـان در چند کوچـه باالتـر از خانه ی آنان شـخصی 
را بـا دسـتگاه ویدیـو گیـر آورده بودنـد و بدون ایـن که حاضر شـوند حرفی 
از آن مـرد را بشـنوند او را همان جـا تیربـاران کردنـد و دسـتگاه ویدیـو را 
هـم زیـر پای شـان تکه تکـه کردنـد. طالبان بـر این بـاور بودند که داشـتن 
دسـتگاه ویدیو از کارهای شـیطانی اسـت و هر کسـی که این دسـتگاه را در 
خانـه ی خـود نگـه می دارد بـا شـیطان دسـت دارد و جزایش تنهـا می تواند 
مـرگ باشـد. داوود بعـد از دیدن صحنه ی ُکشـتن آن مرد توسـط طالبان به 
خاطـر داشـتن دسـتگاه ویدیو از داشـتن دسـتگاه ویدیـو می ترسـد و هنوز 
ایـن تـرس را بـا خـود در دل دارد. داوود می گویـد: »اگـه دسـتگاه ویدیـو 
َدشـتن ایقـه جرم نابخشـودنی اسـت چرا خی خـود طالبان امـروز از انترنت 
بلده ی)بـرای« کارهـای خـو اسـتفاده موکونـن، یـا ده خودشـان هیـچ کدام 
گـپ نیسـت، فقـط بلـده ی مـو مـردم گنـاه اسـت.« داوود سـرش را تـکان 
می دهـد و بـه یـاد آن دوران و آن ترسـی کـه از طالبـان در دلـش مانـده 
اسـت فکـر می کند و سـی دی گلچینی از آهنگ های شـاد ایرانـی را از میان 
کارتـن سـی دی های خـود بیـرون می کشـد و به دسـت مشـتری می دهد و 
پولـی که مشـتری برایش داده اسـت را می بوسـد و می گوید: »خـدا مهربان 
اسـت، ای هـم از دسـاف امـروز.«  آن وقت هـا مثـل حـاال که نبـود. همین 
کـه طالبـان پـای خـود را بـه کابل گذاشـتند، بـازار کرایـه گرفتن دسـتگاه 
ویدیـو و فـروش نوارهـای ویدیویـی و کاسـت هـم گـم شـد و هیـچ کسـی 
حاضـر نبـود کـه سـراغ داوود را بگیـرد جـز طالبـان کـه هزارگاهـی بـرای 

تحقیـق بـه خانـه ی او سـر می زدند.
قصه هـای  از  برگرفتـه  سـتون،  ایـن  در  شـده  درج  مطالـب  پی نوشـت: 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبـان در 
افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل شـریک 
فیس بـوک  صفحـه ی  یـا  و  ایمیـل  طریـق  از  را  خاطرات تـان  کرده انـد. 
روزنامـه ی صبـح کابـل با ما شـریک کنیـد. ما متعهـد به حفظ هویت شـما 

و نشـر خاطرات تـان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

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

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

 فیروزه سیمین

پنجـم؛ مکـررا در صفحـات قبـل اشـاره شـد کـه 
اقتصـاد  نیسـت.  مـادی  کار  یـک  صرفـا  اقتصـاد 
ابـزاری بـرای شـناختن دنیـا و شـناخته شـدن در 
دنیاسـت. عامـل فهم دنیـا و فهماندن به دنیاسـت. 
عامـل قـرار گرفتن یـک ملت در مسـیر رفت و آمد 
تجـارت؛ یعنـی قـرار گرفتـن در مسـیر آب حیـات 
و رفـاه اجتماعـی اسـت. اقتصـاد، بـه یـک جامعـه 
در  مـوم  ماننـد  را  سیاسـت  و  می بخشـد  اقتـدار 
دسـت رهبـران یـک جامعه قـرار می دهـد. اقتصاد 
بـه افـراد و جامعـه جـرأت اظهـار وجـود می دهـد. 
بـه یـک جامعـه اعتبار و شـخصیت واال می بخشـد. 
ایـن یـک واقعیت اسـت؛ اما ایـن ابـزار، هرگز مورد 
توجـه رهبـران نبوده اسـت. پـس جامعـه همچنان 
خجـول و گوشه نشـین اسـت. مـردم همچنـان در 
کوچه هـای تنـگ و خاکـی زندگی می کننـد. اقتدار 
عمـا وجـود نـدارد نـه در فـرد و نـه در کل مردم. 
جایـگاه سیاسـی و اجتماعـی مـردم سـقوط کـرده 
نتیجـه ی یـک غفلـت بسـیار بـزرگ  ایـن  اسـت. 
اسـت کـه انجـام شـده و مـدام بـه غفلـت ادامـه 
داده می شـود. تمـام مرزهـا و گمـرکات از وجـود 
مـا خالی اسـت. نـه در صـادرات حضور داریـم و نه 
واردات . شـناختی از شـاهرگ های اقتصادی کشـور 
نداریـم. هیـچ از ظرافت ها و مسـائل جهانی مربوط 
بـه اقتصـاد، اطاعـی نداریم؛ چـون حضـور نداریم. 
ایـن نادانی هـای مـا تـا کـی ادامه یابـد؟ بسـیار به 
صراحـت گفتنـی اسـت کـه: حفـظ موقعیت هـای 
باالی سیاسـی، برای مردم ما بسـیار سـخت اسـت؛ 
امـا دسـت یابی بـه موقعیت هـای ممتـاز اقتصـادی 
چنیـن نیسـت؛ چـون فضـای کانـی اسـت و جـا 
بـرای همـه نیز هسـت. هرکس بـه انـدازه ی توان و 
اسـتعدادش می توانـد سـهم بگیـرد؛ امـا کـدام یک 
از رهبـران ایـن نکتـه را درک می کننـد؟ و تاکـی 
ایـن غفلـت ادامه یابـد؟ در نتیجه، جایـگاه رهبران 
در مدیریـت اقتصـادی بسـیار بی بدیـل بـوده؛ امـا 

هرگـز از ایـن جایـگاه اسـتفاده نکرده انـد.
ج( دانشگاهیان و اقتصاد

سـابقه ی حضـور هزاره هـا در دانشـگاه، بـا وجـود 
عمر 90 سـاله ی دانشـگاه در افغانسـتان بسـیار کم 
اسـت. از اواخـر عصـر ظاهرشـاه بسـیار اندکـی از 
هزاره هـا بـه دانشـگاه راه یافتند؛ اما غالبا در مسـیر 
بـه  یـا  روشـن فکر  عنـوان  بـه  دانشـگاهیان  بقیـه 
نام هـای مختلـف دیگـر، جایـگاه چنـدان و درخور 
عصـر  در  وجـود،  ایـن  بـا  نیافته انـد.  جامعـه  در 
داکتـر نجیـب اهلل، چنـان کـه اشـاره شـد، تأثیرات 
خوبـی داشـتند؛ اما عمـده ی بحث دانشـگاهیان از 
2001 بـه این سـو اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
دانشـگاهیان، فرزنـدان پـدران فقیرنـد؛ پدرانی که 
گرسـنه خوابیده اند و فرزندان شـان را برای تحصیل 
فرسـتاده اند. دراین شـرایط، شایسـته ی متنفذان و 
مخصوصـا رهبـران بـود که اقتصـاد دانشـجویان را 
از تحصیل شـان جـدا می کـرد. بـه آن هـا فهمانـده 
می شـد که مسـیر اقتصـاد و تحصیل یکی نیسـت؛ 
از ایـن رو، جوانـان بایـد از سـنین زودتر شـروع به 
فعالیـت اقتصـادی می کردنـد ولـو بسـیار کوچـک، 
تـا امـروزه بـا انبوهـی از جوانـان تحصیـل کـرده؛ 
امـا فاقـد توانایـی و مهـارت و بـا جیب هـای خالـی 
مواجه نمی شـدیم. در نتیجه، عمده ی دانشـگاهیان 
در میـان راه مانده انـد؛ پشـتوانه ی آن هـا پـدران و 
مـادران پیـر و آینده ی شـان مسـیر مبهـم و تاریک 
اسـت. تـرس بـزرگ آن اسـت کـه »ناامیـدی« بـر 

وهلـه ی  در  می شـود:  یـادآوری  نکاتـی  عجالتـا، 
اقتصاددانـان،  از  متشـکل  کمیسـیونی  نخسـت، 
نخبـگان، افراد موفق، دلسـوز و کارآزموده تشـکیل 
شـود، تـا آن ها روی مـوارد ذیل برنامه ریـزی کنند:
و  حمایتـی  مقتـدر  کمیسـون  یـک   1 -ایجـاد 
بـا  و  توان منـد  افـراد  دفاعـی کـه در ترکیـب آن 
پوزیشـن های کان دولتـی حتـا خـود رهبـران و 
حقوق دانـان نخبـه، بـا جلسـات منظم و رسـیدگی 
بـه شـکایت ها و معضات قشـر بـازار و سـرمایه دار، 

حامـی مـردم شـوند .
2- تشـکیل مؤسسـه های مالـی در قالـب با نک هـا 
و مؤسسـه های خدمـات پولـی و شـرکت های بیمه.
 3 - سـرمایه گذاری و تشـبث در اصنـاف پردرآمـد و 
سـودده؛ ماننـد احـداث ورزش گاه ها و شـرکت های 
تولیـدی نسـاجی لبـاس و مـواد خوراکـه، تحـت 
و  تهیـه  یـا  و  دنیـا  معـروف  برند هـای  الیسـنس 
تولیـد بـرای کمپنی هـای بـزرگ؛ مشـابه تجربـه ی 
موفـق کشـور بنگادیش؛ چـون کشـور بنگادیش 
تولیداتـش را بـا مارک هـای معـروف دنیـا انجـام 
مي دهـد، از ایـن رو، بزرگتریـن و معروف ترین برند 
لبـاس در کشـور بنگادیـش تولیـد مي شـود و بـه 
ایـن سـبب میلیون هـا بنگادیشـی صاحـب شـغل 

و سـرمایه شـده اند.
 4 - تشـکیل فوندیشـن )مؤسسـه ی خیریـه( زیـر 
هـر نـام و عنـوان بـه هـدف رسـیدگی بـرای مردم 
بی بضاعـت وایجـاد شـغل های خانگـی و کوچک در 
مناطـق محـروم بـرای قشـر ضعیـف و نیـز تـاش 
بـرای انکشـاف صنایـع دسـتی سـنتی و جدیـد در 
هزارجـات و ایجـاد ارتبـاط بیـن تولیدکننـدگان و 
خریـداران در سراسـر دنیـا و انتقـال بی واسـطه یـا 

کم واسـطه ی ایـن کاالهـا بـه دسـت خریـداران.
 5 - ایجـاد صنـدوق صدقـه و نـذر و پخـش آن در 
سـطح کل مـردم مخصوصـا کابل و خارج از کشـور 
بـه شـکل دخلک های صدقه و تبلیـغ و آگاهی دهی 
بـرای تمـام اقشـار مردم بـه خاطر تقویـت صندوق 
در  شـده  جمـع آوری  پول هـای  هزینه کـردن  و 
راسـتای تقویـت معـارف درسـی اطفـال و جوانـان 

بـرای تحصیـات در خـارج و داخـل کشـور .
قبیـل  از  تولیـدی  مؤسسـه های  راه انـدازی  ـ    6 
زراعـت،  کـردن  میکانیـزه  و  توسـعه  دام داری، 
قالین بافـی، نخ ریسـی و تقویـت شـغل های محلـی، 

سـنتی و غیـره .
افـراد  توسـط  البیینـگ،  و  مارکیتینـگ   - 7 

نسـل جـوان مـا رو نیـاورد و خـدای نکـرده دوباره 
بـه مردمی تبدیل شـویم کـه »جوالی« و »شـاگرد 
سـماوات« تولیـد کنـد، یـا سیل آسـا  بـه جاده های 

مهاجـرات  اجبـاری  روان شـویم .
د( دین و اقتصاد

رویکـرد دین اسـام به اقتصاد بسـیار جالب اسـت. 
تشـویق بـه انفـاق، صدقـه و غیـره و نیـز واجـب 
بـرای  و کفـارات همگـی  و زکات  کـردن خمـس 
تکافـل اجتماعـی اسـت، تـا همـه ثروت منـدان در 
ارتقـای اقتصـاد نیازمنـدان سـهم داشـته باشـند و 
ایـن سهم گیری شـان عبـادت بـه شـمار مـی رود. 
در قـرآن، سـوره ی حشـر، خداونـد متعـال امـوال 
و  یتیمـان  و  رسـول  و  خـدا  بـرای  را  عمومـی 
بیچـارگان و درمانـدگان قـرار داده اسـت و تأکیـد 
می کنـد کـه ایـن کار بـرای آن اسـت کـه تمـام 
ثروت هـا در اختیـار یـک عـده ی خـاص نباشـد و 
همـه آحـاد جامعـه از مواهب مالی کشـور بهره مند 
باشـند. در تاریـخ نیـز نمونه هایـی گفتـه شـده که 
حاکمـی، بـه والـی دسـتور داده، خـراج آن منطقه 
را بیـن فقیـران آن منطقـه تقسـیم کن! ولـی والی 
در جـواب گفتـه اسـت کـه در ایـن والیـت فقیـر 
نمانـده اسـت! ایـن بـه معنـای تکافـل اجتماعـی 
همـه مسـلمانان اسـت. اگـر زکات، خمـس و غیره 
بیـکار در  درسـت مدیریـت شـود، عمـا فقیـر و 
و  مواهـب  کلیـه  نمی مانـد. سـوگ مندانه،  جامعـه 
هزینه هـای مذهبـی فاقـد مدیریـت الزمنـد. ایـن 
کـه بیـوت مراجـع، چـه نقشـی در بهبـود وضعیت 
فلـک زده ی مـردم دارنـد؟ اصـا روشـن نیسـت، با 
وجـودی  کـه همـه منابـع مالـی دینـی بـه نهـاد 
مرجعیـت سـرازیر می شـود. اگـر ایـن نهـاد بـرای 
مـردم فقیـر و یتیـم،  سـهمی قائل نیسـت، حد اقل 
می توانـد مجـرای مـورد اطمینـان برای شناسـایی 
درمانـدگان بـه ثروت منـدان باشـد یـا برنامه هـای 
بهبـود  و  مدیریـت  بـرای  آموزشـی  و  مشـورتی 
اقتصـاد فقیـران جامعـه داشـته باشـد؛ امـا آنچـه 
شـرایط  کامـا  مراجـع  بیـوت  می بینیـم،  امـروزه 
ایسـتا و ناسـازگار بـا جامعـه دارنـد. انتظـار می رود 
ایـن نهـاد تکانی بـه خود بدهـد و حرکـت متفاوت 

از گذشـته را آغـاز کنـد.
راه حل ها

وضعیـت  بهبـود  بـرای  برنامه ریـزی  گرچنـد 
و  طوالنی مـدت  کارهـای  نیازمنـد  اقتصـادی 
میان مـدت و برنامه ریـزی همه جانبـه اسـت؛ ولـی 

شایسـته ی مـردم در خـارج از کشـور بـه خاطـر 
آگاهی دهـی و دسـت یابی مـردم بـه معـادن بکـر و 

. کشـور  دسـت نخورده ی 
 8 - ارتبـاط و تبـادل ظرفیت هـای اقتصـادی مـردم 
در خـارج کشـور و مـردم داخل بـه مثابه ی یک پل 
ارتباطـی بـه هـدف تبـادل تجربـه و حمایـت مالی 

. از همدیگر 
 9 - ایجـاد شـرکت های سـهامی تولیـدی، زراعتـی، 
تجارتـی در بیـن اقـوام و مناطق مختلـف و تقویت 

روحیـه ی رقابت هـای سـالم و سـازنده .
 10 - ظرفیت سـازی اقتصادی در قالب شـرکت های 
بـزرگ و کوچـک سـهامی تحـت حمایه ی بـزرگان 
در داواطلبی هـا و قراردادهـای کان در حـال انجام 

کشور.
کوچـک  قرضه هـای  برنامه هـای  راه انـدازی   -11
بدون سـود برای طبقـه ی ضعیف و تقویـت اقتصاد 
عمومـی مـردم از بودجـه ی قشـر سـرمایه دار و یـا 
مثـل  عاقه منـد؛  و  دونـر  کشـورهای  یـا  دولـت 
مؤسسـه ی اویپک امریکا و ده ها و صدها مؤسسـه ی 
خارجـی ای کـه بـا یـک برنامـه و پان مشـخص و 
مـدون از قبـل سـاخته شـده حاضرنـد پـول بدون 
تکتانه )سـود/ ربـا( در اختیار مؤسسـه های تولیدی 

و ارتقـای ظرفیت هـای اقتصـادی قـرار بدهنـد .
 12 - قـرارداد و ایجـاد شـغل بـرای قشـر ضعیـف 
کارگـران  بـه  نیـاز  کـه  کشـورهایی  بـا  کارگـر  و 
سـاده دارنـد؛ ماننـد کشـور اسـترالیا و کشـورهای 
حاشـیه ی خلیـج و صدهـا کمپنی خارج از کشـور .

 13 - راه انـدازی مؤسسـه های آموزشـی و تربیتـی 
و ظرفیت سـازی تجارتـی و تولیـدی و آگاهی دهـی 
سـرمایه دار  آمـوزش  و  تجربـه  انتقـال  و  عمومـی 
از  رفاهـی  نـگاه  و  مـردم  قشـرضعیف  بـه  شـدن 
شـهر بـه روسـتا.   و ده هـا مـورد دیگر که ایـن مقال 
گنجایشـش را نـدارد. و این خاصـه ا ی از طرح هاي 
قابـل اجـرا بـود کـه بیـان شـد؛ البتـه ده هـا مـورد 
دیگـر هـم هسـت کـه مکتـوب شـده و بـه مـرور 
زمـان در اختیـار مـردم عزیز قرار داده خواهد شـد.

  خاصـه ایـن که تمام مـوارد گفتـه شـده و نگفته، 
عملـی خواهد شـد. صـدای جوانـان را باید شـنید، 
دنیـای  در  اگـر  کـرد.  حـس  بایـد  را  مـردم  درد 
سیاسـت، امـکان جمع کـردن مردم زیر یک سـقف 
و چتـر »بابـه مـزاری« ممکـن اسـت، آن هـم بـه 
خاطـر منافـع فـردی، جمـع کـردن مـردم بـر یک 
محـور بـه خاطر منافـع کان خود مـردم به صورت 
قطع، شـدنی اسـت. کافی اسـت نگاه سـران، از باال 
بـه پاین نباشـد و مـردم را مـورد توجه قـرار دهند 
و فرصت هـای انـدک باقی مانـده را هـدر ندهنـد و 
بیشـتر از ایـن مـردم خـود را متملق و گـدا تربیت 
نکنیـم؛ یـا حـد اقـل نتیجـه این کـه افـکار جوانان 
را از فضـای مسـموم سیاسـی بـه سـمت آمـوزش 
تکـرار  بـه  الزم  بدهیـم.  جهـت  مـدرن  اقتصـاد 
می دانـم کـه راه برون رفـت از چالش هـای فعلی ای 
کـه فـراراه مـردم مـا قـرار دارد، فقـط »تقویـه ی 
بنیـه ی اقتصـادی« آن هاسـت. از تمـام دلسـوزان، 
تحصیل کـردگان و آگاهـان مـردم می خواهـم قـدم 
پیـش بگذارنـد و پیـش از آن کـه فرصت هـا بـه 
کلـی از دسـت بـرود، کاری انجـام دهنـد؛ امـا نـه 
کار فـردی؛ چـرا کـه حـل مشـکل جامعـه بـا نگاه 
جامـع و همه جانبـه اسـت کـه بـا کار گروهـی و 
تیمـی قابـل حل اسـت و یـا حـد اقـل جوانانی که 
سـرمایه ی اصلـی مردم ما اسـتند را از لحاظ فکری 
از سیاسـت های مسـموم پـردرد و رنـج بـه سـمت 
یـک اصل فراموش شـده به نـام اقتصاد تغیر مسـیر 
داد و یـک تحـول فکری را کلید زد. بـه امید روزی 

کـه همـه بـه فکـر هم باشـیم.

چالش اقتصادی هزاره ها؛ عوامل و راه حل ها

 محمد عارف محب


