
صفحه 6

یادبگیریم
 امید زندگی مان را 

افزایش دهیم

سال اول   شماره ی 48  یک شنبه 30 سرطان 1398

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

غنی: خشونت راه
ایجاد هم پذیری

نیست

رییــس جمهــور غنــی، تأکیــد می کنــد کــه خشــونت 
راه ایجــاد هم پذیــری نیســت و طالبــان بایــد از کشــتار 

غیرنظامیــان دســت بردارنــد.
ســمپوزیم  در  )29ســرطان(،  شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 
تســلیمی  طالبــان  از  کــه  گفــت  شــهری،  بین المللــی 
نخواســته، بلکــه مذاکــره ی آبرومندانــه بــرای برقــراری صلــح 

پایــدار خواســته اســت.
نخواســتیم،  تســلیمی  طالبــان خــط  از  »مــا  افــزود:  او 
ــه بــرای صلــح پایــدار خواســتیم؛ آن هــا  مذاکــره ی آبرومندان
ــتند  ــرف اس ــی ط ــا افغان های ــه ب ــد ک ــول کنن ــد قب ــم بای ه
کــه مذاکــره می خواهنــد. صلــح هــدف ماســت، هیــچ کســی 

ــدارد.« ــری ن ــح اراده ی محکم ت ــرای صل ــا ب ــتر از م بیش
ــاد  ــونت راه ایج ــه خش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای غن آق
ــد،  ــد روز بع ــه چن ــی ک ــت، در حال ــت، گف ــری نیس هم پذی
رونــد مذاکــره از ســر گرفتــه می شــود، طالبــان افــراد 
بــر  او عــاوه کــرد کــه حملــه  بی گنــاه را می کشــند. 
ــد  ــود خواه ــه اســت و ســبب رک ــم و فاجع ــان ظل غیرنظامی

ــد. ش
رییــس جمهــور غنــی گفــت: »حملــه بــر دانشــگاه ها، 
غیرنظامیــان،  و  اطفــال  شــفاخانه ها،  مســاجد،  مکاتــب، 
حملــه بــر تمــدن، دیــن و عــزت ملــی اســت و هرکســی کــه 
مســؤولیت ایــن حمــات را می پذیــرد، فاســق، خائــن ملــی، 

ــت.« ــر اس ــام بی خب ــر و از اس جاب
روز جمعــه  اســت کــه حوالــی صبــح  ایــن در حالــی 
)28ســرطان(، انفجــاری در نزدیکی دروازه ی ورودی دانشــگاه 
کابــل صــورت گرفــت. در ایــن انفجــار، 8 نفــر کشــته شــدند 
و ۳۳ نفــر دیگــر زخــم برداشــتند. هیــچ گروهــی مســؤولیت 
ــتان،  ــت افغانس ــا دول ــه، ام ــده نگرفت ــه عه ــار را ب ــن انفج ای

طالبــان را مســؤول آن می دانــد.

صبح کابل

بدون تغییر استراتیژی جنگ
 شعار صلح طالبان
عوام فریبانه است
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2اولین جرقه: از راه کنار بروید!

مردم زندگی می خواهند، مرگ نفروشید!
ــر رســیدن تمــام وجــودم را گرفتــه  ــروم و اســترس دی ــات دوســتی ب ــه ماق ــد ب ــگار زمــان از حرکــت ایســتاده اســت. بای ــر حرکــت می کننــد؛ ان عقربه هــای ســاعت ُکندت

اســت. شــنیدن ایــن نقــل قــول یکــی از سرنشــینان موتــر توجــه  همــه را بــه آن طــرف ســرک جلــب کــرد.
اشــاره ی  او بــه رســته ی تابوت  ســازی  اســت کــه تابوت هــای چوبــی، کاکــی و فلــزی را بــرای فــروش، در مقابــل دکان هــا گذاشــته اند و در ســرلوحه ی دکانــی نوشــته اســت: 

»ارائــه ی خدمــات 24 ســاعته تابوت رســانی و همــه وســایل مرتبــط بــه تدفیــن.«
مــرگ در کابــل بــه یــک اتفــاق روزمــره تبدیــل شــده و بــا آن کــه بــرای هــر شــهروند کابــل زندگــی بــا مــرگ خــو گرفتــه اســت؛ امــا دیــدن ایــن تابوت فروشــی ها نشــان 
می دهــد کــه زندگــی در کابــل بــا مــرگ توقــف نکــرده و  دو طــرِف جــاده ی ســرای شــمالی پــر اســت از مغازه هایــی کــه در کســب وکار تابوت ســازی اشــتغال دارنــد. بنابــر 
گفتــه ی کابل نشــینان در گذشــته ای نه چنــدان دور، در آن جــا فقــط یــک مغــازه ی تابوت فروشــی وجــود داشــت؛ امــا امــروز، نه تنهــا کــه بســیاری از مغازه هــا در آن منطقــه 

ــد. ــز گســترش یافته ان ــل نی ــهر کاب ــای ش ــر بخش ه ــه دیگ ــازی ها ب ــه تابوت س ــده اند، بلک ــل ش ــازی و تابوت فروشــی تبدی ــه تابوت س ب

 محیط دانشگاه را
از خطر تروریستان امن کنیم

در حمله ی هوایی در بادغیس، 10 غیرنظامی 
جان باختند

روز جمعـه )28 سـرطان( یـک موتـر بمب گـذاری شـده در مقابـل 
دروازه ی جنوبـی دانشـگاه کابـل منفجـر شـد. در ایـن حادثه هشـت 
نفـر کشـته و ۳4 نفـر زخمـی شـدند. دفتر سـازمان ملل گفته اسـت 
کـه هـدف ایـن حمله دانشـگاه کابل بـوده و این سـازمان ایـن حمله 
را جنایـت جنگـی نیـز گفتـه اسـت. پولیس کابـل پس از ایـن حادثه 
گفتـه بـود به غیر از یـک پولیس ترافیـک تمامی قربانیـان این حمله 
غیـر نظامیـان بوده انـد. حکومـت افغانسـتان می گویـد ایـن حملـه و 

حملـه ی مرگ بـار بـه کندهـار را طالبـان انجـام داده اند.

ممکـن اسـت طالبـان این حملـه را انجام داده باشـند یا گـروه داعش 
کـه امنیت ملی هفته ی گذشـه تصاویر بازداشـت دو اسـتاد شـرعیات 
را نشـر کـرده و گفتـه بود که آن ها بـه نفع این گروه در این دانشـگاه 

تبلیـغ می کردنـد و دانشـجویان را در صف این گروه می فرسـتادند.
 بـا در نظرگرفتـن ایـن واقعیت هـا، مسـأله ایـن اسـت کـه دانشـگاه 
کابـل به عنـوان بزرگتریـن نهـاد تحصیلی کـه روزانه هزاران دانشـجو 
در آن رفـت و آمـد می کننـد هـدف حملـه ی گروه هـای تروریسـتی 

قـرار گرفتـه اسـت. ایـن درحالی اسـت کـه گفته...
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هنر
 در گستره ی

تبلیغات آنالین
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مهاجرت
رویای رسیدن

به آزادی

مسـؤوالن در والیـت بادغیـس، می گوینـد کـه در پـی یـک 
حملـه ی هوایـی در ولسـوالی باالمرغـاب، 10 غیرنظامی جان 

باخته انـد.
فریـد اخیـزی، عضـو شـورای والیتـی بادغیس، بـه روزنامه ی 
جمعه شـب  رویـداد،  ایـن  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح 
ولسـوالی  در  »اکازی هـا«  منطقـه ی  در  )28سـرطان(، 

اسـت. داده  رخ  باالمرغـاب 
او می افزایـد: »تـا کنـون مشـخص نشـده کـه ایـن حملـه، 
نیروهـای  یـا  و  شـده  راه انـدازی  افغـان  نظامیـان  توسـط 

خارجـی.« از سـویی هـم، یـک منبـع بـه روزنامـه ی صبـح 
کابـل می گویـد کـه جان باختگان شـامل دو زن و هشـت مرد 
اسـتند. تاکنـون سـایر مقام هـای محلـی و امنیتـی در والیت 

بادغیـس، در مـورد ایـن رویـداد ابـراز نظـری نکرده انـد.
والیـت بادغیـس در شـمال-غرب افغانسـتان موقعیـت دارد 
محسـوب  کشـور  ایـن  ناامـن  شـدت  بـه  والیت هـای  از  و 
می ِشـود. گـروه طالبـان حضـور گسـترده ای در ایـن والیـت 
دارنـد. ولسـوالی های قـاِدس، آب کمـری و باالمرغـاب در این 

میـان، از مناطـق شـدیداً ناامـن ایـن والیـت اسـت.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

در سـالُنی که بـرای دیدار با هیأت شـورای امنیت 
آمـاده شـده بـود، جمع زیـادی گـرد آمـده بودند. 
اکثـر آنـان، شـاید در حـدی باالتـر از نـود درصد، 
کسـانی بودند کـه از دسـته های مختلـف قوم های 
جاغـوری نمایندگـی می کردنـد. آمـار دقیقـی در 
اختیـار نـدارم؛ امـا حدسـم از مشـاهده ی افـرادی 
کـه بیشـترین حضور را داشـتند، رقمـی در همین 
تناسـب را تداعـی می کنـد. در عین حـال، جوانان 
دیگـری نیز در سـالُن بودنـد که از مناطـق و اقوام 
مختلـف هـزاره در میـاد نـور آمـده بودنـد تـا بـا 
مـردم جاغـوری ابـراز همـدردی و همراهـی کنند. 
تـک و توک چهره هایـی از فرماندهـان جهادی نیز 
بـه چشـم می خوردنـد. وقتـی بـه آن هـا می دیدم، 
صاحیـت و اقتـدار بامنازع شـان در عصـر جهـاد 
کامـا  مـی آوردم. حـاال وضعیت شـان  یـاد  بـه  را 
متفـاوت بـود. دسـت آرهایی کـه بـر سـر داشـتند 
نشـانی از تعلـق هویتی شـان بـه عصِر یک »سـنِت 
در حـال زوال« در جامعـه بـود. ایـن عـده نشـان 
می دادنـد کـه در آن چـه داشـت اتفـاق می افتـاد، 
نقـش یـا سـهم ویـژه ای بـرای خـود قایـل نبودند. 
حرفـی نمی زدنـد و بـا چشـمانی کـه ایـن سـو و 
آن سـو گـردش می کـرد، دنبـال کسـانی بودند که 

حضورشـان را در میـان جمعیت شـاهد شـوند.
در  کـه  دیـدم  را  واثـق  سـالُن،  از  گوشـه ای  در 
میـان یـک حلقـه ی کوچـک ایسـتاده و بـا حالـت 
برافروختـه سـخن می گویـد. بـه زودی معلوم شـد 
کـه وی همچنان تاش داشـت جلو سخنگوشـدن 
ناجـی در حضـور داکتـر عبـداهلل را بگیـرد. مـن تا 
آن زمـان نمی دانسـتم کـه او و داکتـر عارفـی از 
افـرادی  انـد کـه در صـف متحد بـا محمـد محقق 
قـرار دارنـد. از عضویت شـان در حـزب محقـق نیز 
خبـر نداشـتم. داکتـر عارفی در جلسـه ی کمیته ی 
فرهنگـی هیـچ سـخن یـا موضعـی کـه نشـان از 
منفی نگـری او باشـد، بـروز نـداد. هـم لحـن و هم 
منطـق سـخنش مسـؤوالنه و راه گشـایانه بـود. در 
اینجـا هـم ندیـدم کـه تـاش کنـد در مناقشـه ای 

کـه واثـق ایجـاد کـرده بود، سـهیم شـود.
تصویـر واثـق در ذهـن مـن بـه دوران جنگ هـای 
داخلـی در جاغوری برگشـت می کـرد. او قوماندان 
سـابق »نهضـت« در برابـر »سـازمان نصـر« بـود. 
بعدهـا فهمیـدم کـه نگرانـی او از انتقـال جنازه هـا 
بـه کابـل بخشـی از نگرانی هایـی بـود کـه آقـای 
محقـق و سـایر رهبـران و وکیـان داشـتند. در 
جمـع افـرادی که واثـق بـا آن ها سـخن می گفت، 
و  جاغـوری  وکیـان  یـا  قوماندان هـا  از  کسـی 
مالسـتان را ندیـدم. شـاید هـم مـن حضـور شـان 
در  نتوانسـتم.  تشـخیص  جمعیـت  میـان  در  را 
دو روز گذشـته بـه تکـرار می شـنیدم کـه اغلـب 
در  مالسـتان  و  جاغـوری  وکیـان  و  قوماندان هـا 
و  شـکریه  ساخی شـدن  و  گروگان هـا  قضیـه ی 
همراهان شـان، متهـم بـه خیانـت و معامله انـد و 
اسـم  می ترسـند.  مـردم  میـان  در  از ظاهرشـدن 
علـی زاده و عرفانـی و سـجادی و اخاقی را بیشـتر 

از همـه بازگـو می کردنـد.
کـه  مـی داد  نشـان  واثـق  رفتارهـای  و  هیجـان 
سـخنگویی ناجـی در محفلـی کـه قـرار بـود دایـر 
شـود، ذهنش را آشـفته کـرده بود. به سـرعت این 
طـرف و آن طـرف می رفـت و می کوشـید صـدای 
خـود را جـا بینـدازد. یـک بـار شـنیدم کـه گفت: 
»او چـه کاره اسـت کـه بـه نمایندگـی از جاغوری 
سـخن بگویـد؟« خالـق آزاد بـه مـن نزدیـک شـد 
تـاش  محقـق  طرفـداران  و  واثـق  کـه  گفـت  و 
دارنـد جلـو سـخنان ناجـی را بگیرنـد. وی تأکیـد 
کـرد کـه بـه هیـچ وجه بـه ایـن »توطئه« تسـلیم 
نمی شـویم. کسـانی کـه بـا مـا وارد سـالن شـده 
بودنـد، اکثـراً جوانانـی بودنـد که از واثـق و محقق 
و سـایر رهبـران و وکیـان دل خوشـی نداشـتند 
یـا حـد اقل بـه آن هـا اعتنایی قایـل نبودنـد. ورود 
آن هـا بـه سـالن، تـوازن و تناسـب جمعیتـی را به 
هـم زد. همـه بـه صـورت یک صـدا پیـش رفتنـد 
و از سـخنگویی ناجـی حمایـت کردنـد. دوران علی 
حکیمـی از کسـانی بـود کـه با صـدای بلنـد همه 
را سـاکت کـرد و پیـش از ایـن کـه داکتـر عبداهلل 
قضیـه ی  شـود،  سـالُن  وارد  همراهـش  هیـأت  و 
سـخنگویی را پایان بخشـید. موسـفیدان جاغوری 
نیـز از تصمیـم کمیته ی فرهنگی برای سـخنگویی 
ناجـی حمایـت کردنـد. رمضـان محمـودی مجری 
برنامـه بـود. بـا فشـار واثـق و عـده ای از متنفذان، 
به عنـوان  پیشـنهاد شـد کـه  نیـز  عارفـی  داکتـر 
رییـس کمیتـه ی فرهنگـی و یکـی از چهره هـای 
دانشـگاه صحبـت کنـد؛ امـا او حاضر نشـد که این 
مسـؤولیت را بپذیـرد و گفـت کـه برنامـه طوالنـی 

می شـود و ضرورتـی بـه صحبـت او نیسـت.
***

حـاال وقتـی بعد از سـه و نیم سـال بـه آن لحظات 
فکـر می کنـم، بـه نظـر می رسـد جنجـال بـر سـر 
اولیـن  عبـداهلل،  داکتـر  حضـور  در  سـخنگویی 
نشـانه ی ظهور یک نسـل جدیـد با نـگاه و رویکرد 
متفـاوت در جامعـه بـود. تقابـل قـدرت بـود میان 
دو نسـل: یـک سـو نسـلی قرار داشـت که تـا حاال 
بـه صـورت بامنـازع حضـور و صـدا و تصمیـم و 
عمـل جامعـه را تمثیـل می کرد و حـرف آخر را در 
انحصـار خـود داشـت. در سـویی دیگر نسـلی قرار 
داشـت که بـرای اولین بار، در یـک حادثه ی جدی 
و مهـم، وارد میـدان شـده و »چـرا؟« می گفـت و 
»موضـع« و »پیـام« جداگانـه و متفاوتـی را مطرح 
می کـرد. کسـی از »قیام تبسـم« و حتا اسـمی که 
بـر این حرکت گذاشـته شـد، چیزی نمی دانسـت؛ 
میـان  تقابـل و صف آرایـی  در  اولیـن جرقـه  امـا 
چهـره ای بـه نـام واثـق و چهـره ی دیگـری بـه نام 
داوود ناجـی ظاهـر شـده بود. صدایی در سـالن راه 

بـاز می کـرد: از راه کنـار برویـد! 
واثـق بـا هیجـان و حـرارت و جدیـت ایسـتادگی 
داشـت. مشـت هایش را در هـوا تـکان مـی داد و با 
تپـش و ناراحتـی صدایـش را بلنـد می کـرد. ناجی 
ظاهـرا گمنـام بـود. کسـی بـه قـد و قامـت واثـق 
از ناجـی و کارنامه هایـش خبـر نداشـت؛ امـا حـاال 
واثـق، بریـده از حمایـت جمعـی، ایسـتاده بـود تا 
فـرد خـودش از موقـف سـنتی نسـل خـود دفـاع 
کنـد؛ در حالـی کـه ناجی، بـدون این کـه خودش 
حضـور داشـته باشـد، نسـل جـدی و پرهیجـان 
و مصممـی را پشـت سـر خـود داشـت کـه از او 

حمایـت می کردنـد. بعدها کسـانی ایـن صف آرایی 
را توطئـه ای می دانسـتند کـه ناجـی و همدسـتان 
او از قبـل سـازمان دهی کـرده بودنـد. مـن بـر این 
بـاور نیسـتم. نشـانه ای کـه نقـش خـاص ناجـی را 
در آن وسـط بازگـو کنـد، بـه چشـم نمی خـورد. 
امـا ایـن تقابلـی بـود کـه میـان دو نسـل ایجـاد 
تعلـق داشـت کـه  نسـلی  بـه  ناجـی  بـود.  شـده 
نسـل واثـق را چلنـج داده بـود. ایـن نسـل بیشـتر 
از ایـن کـه نسـل سـنی باشـد، نسـل فکـری بـود. 
نسـلی کـه از نگاهی جدید برخوردار بـود و در آن، 
موسـفیدان و بـزرگان قـوم بـه انـدازه ی جوانـان و 

داشـتند. تحصیل کـردگان سـهم 
در نتیجـه ی ایـن صف آرایـی، ناجـی پیـروز شـد و 
واثـق عقـب رفـت. بـا عقـب رفتـن او تمـام نسـل 
سـنتی جامعـه، از جـا و موقعیتـی کـه در آن قرار 
داشـتند، تـکان خوردنـد و یـک گام پـس رانـده 
شـدند. تریبون سـخن جامعـه دیگـر در اختیار، یا 

حـد اقـل در انحصـار آن هـا نبود.
یـک روز بعـد، وقتـی کاروان مـردم بـه راه افتیـد 
و رهبـران سـنتی و وکیـان و چهره هـای مطـرح 
جامعـه در تظاهـرات شـرکت نکردند، نسـل جدید 
بـا  جامعـه پوسـته ی حضـور خـود را شـکافت و 
قـدرت بی نظیـری بـه میـدان آمـد. خشـم و نفرت 
محقـق در شـام گاه قیـام تبسـم نیـز جلـوه ای از 
واکنش نسـل سـنتی جامعـه بود که نشـان می داد 
چقـدر با تماشـای یک تحـول در جامعـه غافل گیر 

است. شـده 
***

در ترکیـب هیـأت شـورای امنیـت، داکتـر عبداهلل 
معـاون  دانـش  سـرور  اجرایـی،  شـورای  رییـس 
ریاسـت  معـاون  خـان،  محمـد  جمهـور،  رییـس 
دفتـر  رییـس  رحیمـی،  سـام  اجرایـی،  شـورای 
رییـس  پوپـل،  غام جیانـی  جمهـور،  رییـس 
اداره ی ارگان هـای محـل، داکتـر عبـاس بصیـر از 
وابسـتگان حزبـی کریـم خلیلـی و جمعـی دیگـر 
حضـور داشـتند. محمـد محقـق دیرتـر از دیگران 
او را  بادیگاردهایـش  از  وارد سـالُن شـد. جمعـی 
همراهـی می کردنـد. مـن کـس دیگـری را کـه در 
هم طـرازی محقـق بـا او گام بـردارد، نمی دیـدم. از 
اعضـای ارشـد حزبـش نیز شـخص برجسـته ای با 

او نبـود. 
کسـی بـه اسـتقبال هیـأت از جـا برنخاسـت؛ حتا 
صدایـی در موقـع ورود داکتـر عبـداهلل بلنـد شـد 
کـه به مـردم نهیب مـی زد در جای خود بنشـینند 
و بـر نخیزنـد. ایـن صـدا، صـدای یـک جـوان بود 
از موسـفیدان  اظهـار شـد. جمعـی  بی پـرده  کـه 
شـده  بلنـد  نیمه خیـز  حالـت  در  کـه  دیـدم  را 
بودنـد؛ امـا بـا شـنیدن صـدای ایـن جـوان دوباره 
روی صندلی هـای خـود نشسـتند. محقـق نیـز بـا 
برخـورد سـرد و بی تفـاوت حاضـران مواجـه شـد. 
کسـی برایش صلوات و درود نفرسـتاد و کسـی در 
پیشـواز مقدمـش از جـا تـکان نخـورد. وی نیـز از 
میـان دو صـف افرادی کـه در فاصلـه ی دور از هم 
در دو سـمت سـالُن روی چوکی ها نشسـته بودند، 
گذشـت و کنـار سـایر اعضـای هیـأت جـا گرفت. 
و  نگـران  همـه،  از  بیشـتر  محقـق،  چهـره ی 
خشـمگین بـه نظر می رسـید. احتمـاال  بی اعتنایی 
حاضـران مجلـس نیز بـرای او حس ناخوشـایندی 
خلـق کـرده بـود. شـاید هم بـوی یـک صف آرایی 

را کـه پیـش از او بـه زیـان واثـق پایان یافتـه بود، 
و  محقـق  می کـرد.  استشـمام  جلسـه  فضـای  در 
خلیلـی از کسـانی اند که چهـره و ادا و اطوارشـان، 
بـه سـرعت مکنونـات درونی شـان را افشـا می کند. 
این جـا نیـز محقـق نشـان مـی داد کـه از تغییـر 

وضعیـت تـکان خـورده و شـدیدا ناراحـت اسـت.
***

رمضـان محمـودی از قـاری بـرای قرائـت آیاتـی 
از قـرآن کریـم دعـوت کـرد. بـه دنبـال آن شـعر 
آهنگیـن دکلمـه کـرد  بـا صدایـی  را  کوبنـده ای 
کـه بـر خـواب و بی مسـؤولیتی زمـام داران اشـاره 
داشـت. او یکـی از مجریـان موفـق برنامـه ی ادبی 
»نیسـتان« در تلویزیـون »راه فردا« بـود. تلویزیون 
»راه فـردا« شـبکه ی محقـق بـود که در سـال های 
پـس از طالبـان مهم تریـن تریبـون تبلیغاتـی او به 
شـمار می رفـت. حـاال محمـودی در یـک مقطـع 
و  کام  ادبـی  قـدرت  تـا  بـود  ایسـتاده  حسـاس 
آهنـگ صدایـش را بـه رخ محمـد محقـق بکشـد. 
ایـن هـم از پتک هایـی بـود کـه باالپایین رفتنـش 

ذهـن و روان محقـق را جریحـه دار می کـرد. 
بیت هایـی از شـعری کـه محمـودی دکلمـه کـرد، 
بـه طـور آشـکار خطاب بـه هیـأت دولتی بـود که 
پشـت سـر او در یـک صـف نشسـته بودنـد: »مـن 
از شـب های تاریـک بـدون مـاه می ترسـم / نـه از 
شـیر و پلنـگ، از این همـه روباه می ترسـم / مرا از 
جنـگ رو در روی در میـدان گریزی نیسـت / ولی 
از دوسـتاِن آِب زیـِر کاه می ترسـم / اگـر چـه راه 
دشـوار اسـت و مقصـد ناپدیـد، امـا / نه از سـختی 
ره، از سسـتی همراه می ترسـم .... / من از عمامه و 
تسـبیح و تاج و مسـند شـاهی / اگر افتد به دسـت 

آدم خودخـواه، می ترسـم...«
 محمـودی ایـن شـعر را بـه گونـه ای دکلمـه کـرد 
کـه هـم بـر فضـای مجلـس تأثیـر گذاشـت و هم 
مخاطبـان دولتِی نشسـته در مجلـس را فوق العاده 
نـاآرام کـرد. ایـن ناآرامـی از چهره هـای تـک تـک 
اعضـای هیـأت دولتـی، مخصوصـا محمـد محقق، 
و  سـالُن  تمـام  می رسـید  نظـر  بـه  بـود.  آشـکار 

آدم هایـش روی ُمـخ محقـق راه می رفتنـد.
هوای سـالُن سـرد بـود. سـرمای اواخر مـاه عقرب 
در دو سـه روز اخیـر بـا رطوبـت باران و سـایه های 
»میـاد  سـالُن  حـاال  بـود.  شـده  سـوزنده تر  ابـر 
درد  و سـوزناک،  نـور«، در همیـن فضـای سـرد 
زخـم تبسـم بر لبـان شـکریه را با شـاق هایی که 
از زبـان و نـگاه افـراد بـه همدیگـر تبادله می شـد، 

خون چکان تـر از همیشـه نشـان مـی داد.
محمـودی، پـس از دکلمـه ی شـعر، داوود ناجی را 
دعـوت کرد تا سـخن سـتاد را برای هیـأت بگوید. 
ناجـی نیـز بـا گام های بلنـد به سـوی تریبون رفت 
و در حالـی کـه آوازش در فضای سـالُن می پیچید، 
بـه طـور صریـح و قاطـع بـر بی کفایتی زمـام داران 
ناخـن گذاشـت. او درخواسـت کـرد کـه دولـت در 
انتقـال شـهیدان کمک کند؛ امـا مطالبات مردم در 
کنـار ارگ به سمع شـان خواهد رسـید. نشـانه های 
آشـکاری از عـزم و قاطعیـت در سـخنانش مـوج 
مـی زد و حـس کردم کـه رگه هایـی از آن تا درون 
مغـز هیـأت شـورای امنیت نیز رسـوخ کرد. شـاید 
تیرهـای بعدی که از کمان بیرون شـدند، پاسـخی 
بودنـد بـه همین آسـیبی کـه در نیمـه ی ظهر روز 

وارد شد. سه شـنبه 

اولین جرقه: از راه کنار بروید!

 عزیز رویش

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی، در رابطـه بـه تخلفات از سـوی 
نامـزدان ریاسـت جمهـوری گفته اسـت کـه تبلیغـات انتخاباتی 
تخلفـات،  میـزان  نظرداشـت  در  بـا  نامـزدان  وقـت  از  پیـش 
کمپیـن  میعـاد  تمـام  یـا  بخـش  از  محروم شـدن  اخطاریـه، 
انتخاباتـی، محروم شـدن از شـرکت در انتخابـات و یـا جریمـه ی 

نقـدی  همـراه خواهـد بـود. 
این در حالی اسـت که همواره، نشسـت های مختلف و سـفرهای 
بهانه هـای  بـه  جمهـوری،  ریاسـت  نامـزدان  سـوی  از  مشـابه 
گوناگـون صـورت گرفتـه اسـت. تمایـل بـه نشسـت هایی کـه 
می توانـد  دارد،  انتخاباتـی  کمپین هـای  بـه  زیـادی  نزدیکـی 
نشـانه ای در رابطـه بـه تاش هـای نامـزدان بـرای تخلف باشـد. 
در یـک نـگاه تحلیلـی بـه بی قانونی ها از سـوی نامزدان ریاسـت 
جمهـوری و عـدم احتـرام آنان به قوانیـن انتخاباتـی، می توان به 
سـمبول هایی رسـید کـه خبر از یـک انتخابات پرتنـش می دهد.

مبـارزات  دیگـر  روز  شـش  تـا  اسـت  قـرار  گزارش هـا،  طبـق 
انتخاباتـی نیز شـروع شـود و در این مبارزات نیـز قواعدی وجود 

دارد کـه بایـد در جریـان کمپین هـا، مراعـات شـود. 
براسـاس اعامیه ی منتشـر شـده از سـوی کمیسـیون شـکایات 
نامـزدان  بـرای  انتخاباتـی  مبـارزات  مدت زمـان  انتخاباتـی، 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در قانـون انتخابـات ۶0 روز در نظـر 
گرفتـه شـده و مطابـق بنـد دهـم فقـره ی اول ماده نودوهشـتم 
ایـن قانـون، راه انـدازی مبـارزات انتخاباتـی قبـل یا بعـد از وقت 

تعیین شـده، تخلـف انتخاباتـی محسـوب می شـود.
تخلفاتـی کـه از سـوی ایـن کمیسـیون به عنـوان تخلـف ثبـت 
خواهد شـده، شـامل راه انـدازی گردهمایی هـا، تبلیغـات قبل از 
وقـت، رقابت هـای منفـی و فعالیت هایـی کـه ماهیـت تبلیغاتـی 

دارنـد، می شـود. 
در شـرایطی کـه کشـور در آن قـرار دارد، هـر تاشـی کـه بـه 
رونـد انتخابـات صدمـه بزنـد در اختاف بـا اصـول و نظامی قرار 
می گیـرد کـه ایـن نامـزدان بـرای حفـظ و رشـد آن بـه میـدان 
مبـارزه ی سیاسـی و انتخاباتـی آمده انـد. بنـا بـر ایـن، نمی توان 
برگـزاری  و  نامـزدان  سـوی  از  گرفتـه  صـورت  تخلفـات  بـه 
چنیـن  واقـع،  در  بـود.  بی توجـه  وقـت  از  پیـش  کمپین هـای 
عمل کـردی از سـوی نامـزدان، بی باوری هـا را بـه انتخابـات و 
داشـتن رهبـران پابنـد بـه قانـون در آینده ی افغانسـتان بیشـتر 

می کنـد.
مسـؤولیتی کـه نامـزدان ریاسـت جمهـوری مدعـی پذیرفتـن 
آن اسـتند و همچنـان ادعـا دارنـد کـه بـه آن عمـل می کننـد، 
صرفـا از زمانـی کـه کار رسمی شـان به عنـوان رییـس جمهـور 
آغـاز می شـود نیسـت؛ بلکه ایـن ادعا بایـد از همیـن دوران و از 
زمانـی کـه به عنـوان نامـزد ریاسـت جمهـوری ثبت  نـام کردند، 

بـه جامـه ی عمـل درآید.
شـکایت هایی کـه در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ثبت شـده 
اسـت، خـاف این حرف را نشـان می دهـد و اگر به ایـن موضوع 
در زمـان باقی مانـده و همچنـان دوران کمپین هـای انتخاباتـی 
توجـه الزم صـورت نگیـرد، انتخابـات کشـور در سـال جـاری، 
دچـار تنش هایـی خواهد شـد کـه این پروسـه ی ملـی و مردمی 
را بـه بحـران می کشـاند. این همه در حالی اسـت که کمیسـیون 
انتخابـات نیـز بـا چالش های زیادی روبه رو اسـت و رسـیدگی به 
مشـکات فـراراه ایـن دور از انتخابـات بـا رفتارهای غیـر اصولی 
نامـزدان ریاسـت جمهـوری بیشـتر خواهـد شـد. آمـار تصحیـح 
نشـده ی رای دهندگانـی کـه تـا اکنـون از سـوی این کمیسـیون 
ثبـت شـده اسـت بـه تعـداد مجموعـی 9 میلیـون ۶00 و 78 
هـزار و 28۳ نفـر می رسـد کـه از ایـن میـان بسـیاری از آنـان و 

چگونگـی ثبـت نام هـای شـان نیاز بـه بازبینـی دارد.
زیـادی  اهمیـت  از  افغان هـا  بـرای  جـاری،  سـال  انتخابـات 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا در نتیجـه ی ایـن انتخابـات اسـت کـه 
پایـداری نظـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان تضمین می شـود 
و بـر ضـد کسـانی که خواهـان تصرف در قانون اساسـی اسـتند، 
ایسـتادگی صـورت می گیـرد. در گفت وگوهـای پیرامـون صلـح 
کـه بـا طالبـان صـورت گرفتـه اسـت، ایـن گـروه بارهـا از تغییر 
از  گونـه ای  بـه  همچنـان  و  گفته انـد  سـخن  اساسـی  قانـون 
حکومـت و نظـام افغانسـتان یـاد کرده انـد کـه گویـا در صـورت 
برقـراری صلـح بایـد در آن تغییـر ایجـاد شـود. در ضمـن ایـن 
موضـوع، گروه هـای سیاسـی خاصـی نیـز در کشـور اسـتند کـه 
بـرای ایجـاد دولت مؤقـت تاش می کنند تـا انتخابـات را برگزار 
کنـد؛ ولـی این همـه چالش هایی اسـتند که برخـاف تصور این 
سیاسـیون نـه راهی بـرای شفاف سـازی انتخابات بلکه مغشـوش 

کـردن آن اسـت.
بـر ایـن اسـاس نیاز اصلـی ما در این اسـت کـه با رعایـت قانون 
انتخابـات و خـودداری از ایجاد شـک و تردیـد در اذهان عمومی 
نسـبت بـه ایـن پروسـه، بـر حفـظ نظـام و احتـرام بـه قانـون 

اساسـی کشـور تأکیـد کنیم.

تخلف نامزدان ریاست جمهوری 
از قانون انتخابات بی باوری ها را 

گسترش می دهد

سرمقاله
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

پل سوخته مرا از مادرم
پنهان کرد 

 حسن ابراهیمی

)قسمت دوم(
انـگار قـرار نبـود تـا مـن پیـدا شـوم، مـادرم 
دسـت از َسـر پـل سـوخته بـردارد و بـرود تا 
مـن بـه درد خود بسـوزم. شـب دوم هم زودتـر از روز اول باالی 
پـل سـوخته پیدایـش شـد و آمـده بـود کنـار میله هـای آهنی 
پـل  ایسـتاد شـده و کـف دریـای افیونـی و خشـکیده ی کابل را 
بـا چشـمانش جسـتجو می کرد. بیـن آن همه معتاد کـه در هم 
می لولیدیـم پیدا کردن قیافه ی آشـنا کار سـختی بـود و آن هم 
وقتـی کـه سـیاهی نشسـته بر قیافـه ی هر یـک از مـا معتادان، 
شـده بود شـباهت مشـترکی که باهم داشـتیم و این حتما کار 

را بـرای مـادرم سـخت کـرده بـود که مـن را پیـدا کند. 
مـن پشـت سـیاهی زندگـی خـود پنهان شـده بـودم. بـا افیون 
خـود را مخفـی نگه داشـته بـودم و حـاال کـه یـک معتـاد روی 
سـیاه بـودم در زیـر پـل سـوخته، برایم چـه فرقی می توانسـت 

داشـته باشـد کـه مـادرم جهـان را چـه رنگـی می بیند.
مـن دسـت از جهـان ُشسـته بـودم و جهـان هـم بـا افیونی که 
مـن را آشـنا کـرده بود قرار بود کاری به کار من نداشـته باشـد؛ 
امـا چـرا مـادرم در بیـن ایـن قـرارداد مـن و جهـان کارشـکنی 
می کـرد و نمی خواسـت و نمی گذاشـت تـا مـن ادامـه ی همـان 

دردی باشـم کـه او را بـه پل سـوخته کشـانده بود.
شـب دوم بـود که وقتـی ماماقندهـاری از یکی بچه هـای معتاد 
شـنیده بـود کـه مادرم دو شـب اسـت پشـت سـرهم بـه باالی 
پـل سـوخته می آیـد و سـراغ مـن را از دیگر معتـادان می گیرد، 

بود. ناراحت شـده 
بـا خشـمی کـه قبـل آن از ماماقندهـاری ندیده بودم مـن را به 
دیـوار سـیمانی پـل سـوخته چسـباند و گلویـم را بـا دسـتانش 
فشـرد تـا آن جایـی کـه دیگـر حـس می کـردم نفس کشـیدن 
برایم غیرممکن شـده اسـت و شـروع به دسـت و پا زدن کردم. 
ماماقندهـاری دلیـل خشـمش چـه می توانسـت باشـد و بعیـد 
بـود از پیرمـردی چـون ماماقندهـاری ایـن قـوت و قـدرت در 

دسـتانش جمع شـده باشـد. 
مامـا مامـا چـه شـده؟ گنـاه مـن را بگـو؟ من کـه تـا آن لحظه 
نـه از دنیـا خبـر داشـتم و نـه از آخرت ایـن سـوالم، روی زمین 
نشسـتم تـا اگر بـار دیگـر ماماقندهاری خشـمگین شـد این بار 

مـن را محکم بـه دیوار نچسـباند. 
ماماقندهـاری بـدون کـدام حـرف اضافـه دیگر دسـتم را محکم 
گرفـت و بـه طـرف خود کشـاند تا بـه حرکت بیفتـم. این حرف 
ماماقندهـاری بـود کـه تـا حـاال هم در ذهنم حک شـده اسـت. 
»وقتـی کـه معتاد اسـتی خودش بـرای مادرت یک درد اسـت؛ 
امـا بـا نبودنت اجـازه نده که درد بزرگتـری در دل نگه دارد. درد 

نبـودن از درد اعتیاد بدتر اسـت پسـرجان.«
مامـا قندهـاری می خواسـت مـن را بـه هـر بهانـه ای و بـا زور یا 
رضایـت از جایـم حرکـت دهـد و متقاعد به این شـوم که خودم 
را بـه مـادرم نشـان بدهـم تـا همـان دردی کـه مامـا قندهاری 

می گفـت و مـن تـا حـاال متوجـه آن نشـده بودم، کم شـود.
نمی دانـم لجبـازی بـا خـودم بـود یـا ایـن کـه تـرس داشـتم 
مـادرم دیگـر نگـذارد مـواد مصـرف کنـم، بـه همیـن خاطـر به 
هـر بهانـه ای شـد خـود را از دسـت ماماقندهـاری نجـات دادم. 
ایـن بـار از همـان زیـر پـل سـوخته بـه آن طـرف پـل رفتـم و 
چنـد صـد متر جلوتـر در امتـداد دریای خشـکیده ی کابل چند 
کارتنی را تُشـک و یک ُمشـمای )پاسـتیک( سـوراخ سـوراخ را 
پتـوی خود قـرار دادم و شـروع کردم در تنهایی یـک نفره خود 

مـواد مصـرف کردم. 
آن شـب هـر چقـدر مـواد مخدری کـه در جیب خود داشـتم را 
یکجـا مصـرف کـردم و هیـچ ذخیـره ای هم بـرای فـردای خود 
نگـه نداشـته بـودم. از فـرط مصـرف زیاد مـواد مخـدر همان جا 

چشـمانم بسـته شـد و شـب جای خـودش را بـه روز داد.
فـردا تـا قبـل از ایـن کـه چشـمانم بـاز شـود، خمـاری دهانـم 
را بـاز کـرده بـود و هـی خمیازه هـای کشـاله دار و ممتـد، زنگ 
خطـر خمـاری را برایم بـه صدا در مـی آورد. اسـتخوان هایم هم 
شـروع کـرده بـود بـه تِیـر )درد( کشـیدن و آفتاب باالی سـرم 
هـم بی رمـق می کـرد اگر بیـدار نمی شـدم و برای خمـاری خود 

نمی کـردم. کاری 
بـه یـاد مـادرم افتادم. پولی نداشـتم و آن لحظه هـم هیچ راهی 
بـه نظـرم نمی آمـد تـا بتوانم کمـی مواد مخـدر برای خـود پیدا 
کنـم تا سـر و حال شـوم. بـه ناچار به سـمت بـاالی پل حرکت 
کـردم تـا مـادرم را ببینم و حداقـل فقط برای یک بار هم شـده 

من را از خمـاری در بیاورد. 
مـادر اسـت دیگـر، بـا خـودم می گفتـم شـاید خمـاری مـن را 

نتواند. دیـده 

آقـای خلیل زاد، روز شـنبه )۲۹سـرطان(، در صفحه ی تویترش 
نگاشـته اسـت کـه در دیـدار بـا سـفیران هنـد، آلمـان و وزیـر 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  مـورد  در  اوزبیکسـتان،  خارجـه ی 
گفت وگـو کـرده اسـت. او افـزوده اسـت: »آمـاده می شـوم کـه 
یـک مأموریت دیگر را درباره ی مذاکرات صلح افغانسـتان آغاز 
ایـن دور گفت وگوهـا، پیشـرفت های  امیـدوارم کـه در  کنـم، 

بیشـتری بـه دسـت بیایـد.«

 محیط دانشگاه را از خطر تروریستان امن کنیم

روز جمعـه )28 سـرطان( یـک موتـر بمب گـذاری 
شـده در مقابـل دروازه ی جنوبـی دانشـگاه کابـل 
منفجـر شـد. در ایـن حادثـه هشـت نفـر کشـته و 
۳4 نفـر زخمـی شـدند. دفتـر سـازمان ملـل گفته 
اسـت کـه هـدف ایـن حملـه دانشـگاه کابـل بوده 
و ایـن سـازمان ایـن حملـه را جنایـت جنگـی نیز 
گفتـه اسـت. پولیـس کابـل پـس از ایـن حادثـه 
گفتـه بـود به غیـر از یـک پولیس ترافیـک تمامی 
بوده انـد.  نظامیـان  غیـر  حملـه  ایـن  قربانیـان 
و  حملـه  ایـن  می گویـد  افغانسـتان  حکومـت 
انجـام  حملـه ی مرگ بـار بـه کندهـار را طالبـان 

داده انـد.
ممکـن اسـت طالبـان ایـن حملـه را انجـام داده 
باشـند یـا گـروه داعـش کـه امنیـت ملـی هفته ی 
گذشـه تصاویر بازداشت دو اسـتاد شرعیات را نشر 
کـرده و گفتـه بـود کـه آن ها بـه نفع این گـروه در 
ایـن دانشـگاه تبلیـغ می کردند و دانشـجویان را در 

صـف این گـروه می فرسـتادند.
ایـن  مسـأله  واقعیت هـا،  ایـن  نظرگرفتـن  در  بـا 
بزرگتریـن  به عنـوان  کابـل  دانشـگاه  کـه  اسـت 
نهـاد تحصیلـی کـه روزانه هـزاران دانشـجو در آن 
رفـت و آمـد می کننـد هـدف حملـه ی گروه هـای 
تروریسـتی قـرار گرفتـه اسـت. این درحالی اسـت 
کـه گفتـه می شـود دانشـگاه کابـل چندیـن مـاه 
اسـت کـه در سـطح بلنـد تهدیدهای امنیتـی قرار 

است. داشـته 
روز جمعـه کـه موتـر بمب گـذاری شـده در مقابل 
امتحـان  شـد،  منفجـر  کابـل  دانشـگاه  دروازه ی 
»شـورای قضایـی و شـورای طبی« برگزار می شـد 
ده هـزار  آزمون هـا  ایـن  بـرای  می شـود  گفتـه  و 
کـه  اسـت  معلـوم  بودنـد.  کـرده  نـام  ثبـت  نفـر 
ایـن  برگـزاری  از  حملـه  ایـن  سـازمان دهندگان 
آزمـون  بـا خبـر بـوده و این حملـه زمانـی صورت 
شـرکت  این آزمون هـا  بـرای  افـراد  کـه  گرفتـه 

می کردنـد و از والیت هـای مختلـف آمـده بودنـد. 
بـا آن  کـه طالبان در نشسـت دوحه بـا هیأت کابل 
توافـق کردنـده بودنـد کـه مراکز تحصیلـی، صحی 
و نهادهـای اجتماعـی را هـدف قـرار نمی دهنـد و 
تـاش می کننـد که آمـار تلفـات غیـر نظامیان در 
حمات شـان کاهـش پیـدا کنـد؛ اما به دنبـال این 
نشسـت حماتـی که توسـط ایـن گروه انجام شـد 
و بـه ویـژه اگـر حملـه ی روز جمعـه بـه دانشـگاه 
کابـل را طالبـان انجـام داده باشـند، ثابـت می کند 
پایبنـد  تعهدات شـان  و  شـعار  بـه  طالبـان  کـه 
نیسـتند، ماننـد گذشـته بـرای آن هـا مهم نیسـت 
کـه هـدف آن هـا چـه کسـانی باشـند و پرهیـزی 
هـم ندارنـد کـه بـرای دسـت آورد انـدک و غوغای 

رسـانه ای، غیـر نظامیـان را هـدف بدهند.
در هجده سـال گذشـته تاکتیک مشـترک طالبان 
و سـایرگروه های تروریسـتی ایـن بـوده کـه تجمع 
افـراد و حتـا غیـر نظامیـان را هـدف می گیرنـد و 
بـا کشـتن و زخمی کـردن افـراد زیادتـر و غوغای 
رسـانه ای کـه بـه دنبـال هـر حملـه ی مرگ بـار به 
بـدون  و  می داننـد  دسـت آورد  را  می آیـد  وجـود 
پـروای مرگ انسـان ها دنبـال اهداف سیاسی شـان 

 . ستند ا
بـا توجـه بـه ایـن  کـه تاکتیـک و شـیوه ی جنگی 
آینـده  هفته هـای  و  نکـرده  تغییـر  طالبـان 
آغـاز  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  نامـزدان  کمپایـن 
دارد؛  ادامـه  صلـح  رونـد  همزمـان  و  می شـود 

و  تجمعـات  بـر  حملـه  سـازمان دهی  احتمـال 
گردهمایی هایـی  کـه برگـزار خواهـد شـد، وجـود 

دارد.
در ماه هـای گذشـته نیـز بارهـا تجربـه شـد؛ هـر 
زمانـی کـه بحـث صلـح داغ تـر شـده، طالبـان بـا 
اهـداف  انتحـاری،  و  انفجـاری  مرگ بـار  حمـات 

کرده انـد. دنبـال  را  سیاسی شـان  و  نظامـی 
همچنـان طالبـان پیـش از ایـن اعام کـرده بودند 
افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای  کـه  زمانـی   تـا 
بیـرون نشـوند، ایـن گـروه بـا انتخابـات مشـکل 
دارد؛ ایـن مسـأله زمینـه ی دیگِر افزایـش حمله ی 

می شـود.  طالبـان محسـوب 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  توجـه  گذشـته  در 
اجتماعـی  حمایـت  گرفتـن  بـرای  جمهـوری 
مراکـز فرهنگـی بـود؛ ایـن درحالـی اسـت کـه تـا 
یـک هفتـه ی دیگـر کمپایـن انتخابـات بـه طـور 
و  تجمعـات  برگـزاری  می شـود؛  آغـاز  رسـمی 
گردهمایی هـای تبلیغاتـی بیشـتر برگـزار خواهـد 
شـد بـا توجه بـه تهدیدهـای امنیتی ای کـه وجود 
دارد بایـد آسـیب پذیری ها در نظـر گرفتـه شـود. 
تدابیـر  کـه  دارنـد  مسـؤولیت  امنیتـی  نهادهـای 
امنیتـی را بیشـتر کـرده و تـاش کنند کـه جلوی 
و  نامـزدان  دیگـر  جانـب  از  بگیرنـد.  را  حمـات 
سیاسی شـان  اهـداف  بـرای  انتخاباتـی  تیم هـای 
غیـر نظامیـان را قربانـی نکننـد. گردهمایی هـای 
کمپاینـی ای را کـه برگـزار خواهند کـرد نیروهای 

امنیتـی را در جریـان بگذارنـد و بـا دقـت و رعایِت 
هواداران شـان  و  نظامیـان  غیـر  جـان  حفـظ 
دنبـال  را  سیاسی شـان  و  انتخاباتـی  برنامه هـای 

 . کنند
روز گذشـته حملـه ی انفجـاری، شـرکت کنندگان 
»آزمـون شـورای قضایـی« را در دانشـگاه کابـل 
هدف گرفت که دانشـجویان و غیر نظامیان کشـته 
و زخمـی شـدند، بـا یـک دوسـتم کـه از احـوال و 
اوضـاع دانشـگاه کابـل بـا خبر بـود، در مـورد این 
تهدیـد  افزایـش  او یـک عامـِل  حملـه پرسـیدم؛ 
دانشـگاه کابـل و توجـه گروه هـای تروریسـتی را 
اسـتفاده از محیط دانشـگاه کابل بـرای برنامه های 
دولتـی و سیاسـی بیـان کـرد و گفـت کـه در این 
اواخـر بـه نام هـای مختلـف برنامه هـای دولتـی ای 
کـه ربطـی بـه برنامه هـای دانشـگاهی نـدارد، در 
ایـن دانشـگاه برگـزار شـده اسـت کـه در تعدادی 
شـرکت  نیـز  حکومـت  رهبـران  برنامه هـا  ایـن 
کرده انـد. بـرای این کـه بدانم کـه چـه برنامه های 
در ایـن اواخـر در دانشـگاه کابـل گرفتـه شـده، به 
وبسـایت آن سـر زدم و متوجـه شـدم کـه بـه نـام 
تجلیـل از صدمین سـال اسـتقال کشـور، کمپاین 
و  چابهـار  بنـدر  علمـی  گفتمـان  خـون،  اهـدای 
هفتادمیـن سـالگرد تشـکیل جمهـوری خلق چین 
در ایـن اواخـر برنامه هایی در دانشـگاه کابل گرفته 
شـده و در ایـن برنامه هـا  رهبـران حکومتـی در 
شـرکت  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  معـاون  سـطح 
کرده انـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه در دانشـگاه کابل 
نفـوذ گروه هـای افراطـی مذهبـی ماننـد طالبـان، 
داعـش و حزب التحریـر وجـود دارد و ایـن گروه ها 
بـا دولت می جنگنـد، گرفتن برنامه هایـی در ظاهر 
گفتمـان علمی کـه در دانشـگاه برگزار می شـود و 
افـراد سیاسـی شـرکت می کننـد، می توانـد توجـه 
خطـری  و   کنـد  جلـب  را  افراطـی  گروه هـای 
محسـوب شـود بـرای امنیـت دانشـگاه کابـل. اگر 
و  دانشـگاه ها  محیـط  نیـز  آینـده  در  همین طـور 
نهادهـای آموزشـی محـل رفـت و آمـد رهبـران 
دولتـی شـود یـا حکومـت و گروه هـای سیاسـی 
بخواهنـد  تحصیلـی  و  آموزشـی  محیط هـای  از 
اسـتفاده سیاسـی کننـد، امنیـت و مصؤونیـت  این 
مراکـز بـا خطـر و تهدیـد بیشـتر مواجه می شـود.

بشیر یاوری

سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 
طالبـان  کـه  زمانـی  تـا  می گویـد  افغانسـتان، 
اسـتراتیژی جنگـی خـود را تغییـر ندهنـد و به 
آتش بـس و گفت وگوهـا بـا حکومت افغانسـتان 
تـن ندهند، سـردادن شـعار صلح، از سـوی آنان 

اسـت.  عوام فریبـی 
آقـای دانـش کـه روز شـنبه )29 سـرطان( در 
نشسـتی در کابـل صحبـت می کـرد، تأکید کرد 
کـه گـروه طالبـان نمی توانـد روند صلـح را تنها 
از راه مذاکـره بـا ایـاالت متحـده ی  امریـکا بـه 
پیـروزی برسـاند. به گفتـه ی او، طـرف عمده ی 
جنـگ، مردم افغانسـتان اسـتند و در مورد صلح 

نیـز باید مـردم تصمیـم بگیرند.
معـاون دوم ریاسـت جهـوری افغانسـتان افـزود 
کـه گـروه طالبان با پیشـینه سیاه شـان هنوزهم 

بـر دوام جنگ در افغانسـتان اصـرار دارد.
چنیـن  بـا  گروهـی  »چنیـن  کـرد:  تصریـح  او 
پیشـینه ای هنـوز هم بر تداوم جنگ و خشـونت 
اصـرار دارد و هنـوز هـم هـر روز مـردم ملکی و 
حتـا علمـا، زنـان، اطفـال، محصـان و متعلمان 

ایـن کشـور را بـه خـاک و خـون می کشـاند.«
روز جمعـه )28 سـرطان( انفجـاری در ورودی 
دانشـگاه کابـل رخ داد کـه در آن نزدیـک بـه 
ده تـن کشـته شـد و بیشـتر از ۳0 تـن دیگـر 
امنیتـی  برداشـتند.  هرچنـد مسـؤوالن  زخـم 
می گوینـد کـه هـدف مهاجمـان دانشـگاه  کابل 
نبـوده؛ امـا قـرار بـود کـه آن روز امتحـان قضـا 
و شـورای طبـی در ایـن دانشـگاه برگـزار شـود.
هـر چنـد طالبـان مسـؤولیت ایـن انفجـار را به 
رئیـس  عبـداهلل  عبـداهلل  امـا  نگرفتنـد؛  دوش 
اجرائـی حکومـت وحـدت ملـی در فیس بـوک 

خـود نوشـت: »این حمله نشـان داد کـه طالبان 
نظریـه ی تروریسـتی خـود را تغییـر نداده انـد.«
از سـویی هم در حملـه ی شـام روز پنج شـنبه بر 
فرماندهـی پولیـس کندهار 11 تن کشـته و 8۳ 
تـن دیگـر زخـم برداشـتند. طالبان، مسـؤولیت 

حملـه را بـه دوش گرفتند.
بـا ایـن حـال صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ارگ 
کـه  می گویـد  افغانسـتان،  جمهـوری  ریاسـت 
متحـدان حکومـت افغانسـتان بـه خاطـر ایـن 
اعمـال طالبـان، بایـد بـه آنـان گوشـزد کننـد. 
بـه طـور مکـرر  او تصریـح می کنـد: »طالبـان 
عهـده  بـه  را  ملکی هـا  کشـتار  مسـؤولیت 
می گیرنـد. متحـدان حکومـت افغانسـتان از این 
اعمـال شـان، باید به آن هـا خاطرنشـان کنند.« 
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری افغانسـتان تأکید 
یکـی  باهـم  طالبـان  عمـل  و  کـه حـرف  دارد 
حملـه  مسـؤولیت  یک سـو،  از  آن هـا  نیسـت؛ 
بـر تأسیسـات ملکـی را بـه عهـده می گیرنـد و 
از جانـب دیگـر بـا کشـورهای منطقـه و جهـان 

پیـش می برنـد.  بـه  را  گفت وگـوی صلـح 
دور  هشـتمین  از  حکومـت  خوش بینـی 

مذاکـرات صلـح 
انگلیسـی زبان  روزنامـه  تایمـز،  تاشـکند 
اوزبیکسـتان، روز دوشـنبه در گزارشـی اعـام 
کـرد کـه شـهر سـمرقند ایـن کشـور، میزبـان 
گفت وگوهـای بین االفغانـی آینـده خواهـد بـود.
داخلـی  رسـانه های  گـزارش  اسـاس  بـر 
اوزبیکسـتان، گفت وگوهـای بین االفغانـی بعدی 
صلـح در مـاه اگسـت برگزار می شـود؛ امـا زمان 

معیـن اعـان نشـده اسـت.
نماینـده ی  خلیـل زاد،  زلمـی  هـم  سـویی   از 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا در امـور صلـح 
مأموریـت  بـرای  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان، 
جدیـد دیگـری در راسـتای برقـراری صلـح در 

می شـود. آمـاده  افغانسـتان 
در  )29سـرطان(،  روز شـنبه  آقـای خلیـل زاد، 
صفحـه ی تویتـرش نگاشـته اسـت کـه در دیدار 
خارجـه ی  وزیـر  و  آلمـان  هنـد،  سـفیران  بـا 

اوزبیکسـتان، در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان 
گفت وگـو کـرده اسـت. او افـزوده اسـت: »آماده 
می شـوم کـه یـک مأموریـت دیگـر را دربـاره ی 
مذاکـرات صلـح افغانسـتان آغاز کنـم، امیدوارم 
پیشـرفت های  گفت وگوهـا،  دور  ایـن  در  کـه 
بیشـتری بـه دسـت بیایـد.« همزمـان بـا ایـن، 
روز شـنبه )29  اوزبیکسـتان  وزارت خارجـه ی 
سـرطان( تأییـد کـرد کـه عبدالعزیـز کاملـوف، 
وزیـر خارجـه ی ایـن کشـور، در دیدار بـا زلمی 
افغانسـتان صحبـت  خلیـل زاد در مـورد صلـح 

کرده انـد.

خارجـه ی  وزارت  اعامیـه ی  اسـاس  بـر 
در  کاملـوف  و  خلیـل زاد  آقایـان  اوزبیکسـتان، 
اهمیـت  و  افغانسـتان  مـورد تاش هـای صلـح 
کرده انـد. بحـث  بین االفغانـی،  گفت وگوهـای 
بـا این حال صدیق صدیقی، سـخنگوی ریاسـت 
»توقـع  کـه  می گویـد  افغانسـتان  جمهـوری 
حکومـت و توقـع همـه ی مـردم افغانسـتان این 
اسـت کـه کوشـش های صلـح نتیجه بدهـد و تا 
چنـد هفتـه ی دیگر نتایـج آن را ببینیم و جنگ 

در افغانسـتان و حملـه بـر مـردم پایـان یابد.«

  علی شیر شهیر

بدون تغییر استراتیژی جنگ، شعار صلح طالبان عوام فریبانه است
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مهاجرت ،رویای رسیدن
به آزادی

بــا  انســان،  ارزش  کــه  جامعــه ای  در 
ــر انســانی تعریــف می شــود،  معیارهــای غی
مــن  بیــاورم.  دوام  نمی توانســتم  دیگــر 
بپذیــرم  نمی توانســتم  وجــه  هیــچ  بــه 
ــوط  ــد و خط ــف کنن ــد تعری ــد و بن ــم قی ــران برای ــه دیگ ک
ــتم در  ــر نمی توانس ــد. دیگ ــری بکش ــی ام را دیگ ــز زندگ قرم
جامعــه ای دوام بیــاورم کــه بــه پوشــش بــه خــورش و رفتــار 
مــن دخل انــدازی داشــته باشــد و در کل روزمره گــی ام را 
خــودش تعریــف کنــد. بــی آن که خــودم، در شخصیت ســازی 
ــه نقشــی  بیرونــی )شــخصیت اجتماعــی( خویــش هیــچ گون
داشــته باشــم. و هیــچ گاهــی نتوانــم، بــدون دلهــره و نگرانــی 

ــم. ــرون ده ــودم را بی ــی خ ــخصیت واقع ش
ــالی  ــه س ــل س ــگاه کاب ــم در دانش ــان درس های ــان پای از زم
می گذشــت. هنــوز نتوانســته بــودم، بــرای خــودم کاری 
ــزه ای  ــچ انگی ــم هی ــر اســت بگوی ــا بهت ــم. ی ــا کن دســت و پ
بــرای ادامــه ی زندگــی در ایــن کشــور را نداشــتم و مدینــه ی 
فاضلــه ی خــود را ناچــار در گوشــه های دیگــر زمیــن دنبــال 
ــی  ــر درگم ــا و س ــرگردانی روزه ــگی  س ــردم. همیش می ک
ــم،  ــر نمی توان ــه دیگ ــد ک ــن را فهمان ــم ای ــب هایم، برای ش
ــتان  ــی در افغانس ــم. از زندگ ــی بمان ــا زندان ــن جغرافی در ای
آنچــه بــر مــن می رفــت، در قلعــه ی نــای بــر مســعود ســعد 

ــود. ــه ب ســلمان نرفت
ــردم،  ــودن م ــا ب ــرو پ ــی س ــام و ب ــرج در نظ ــرج و م دوام ه
ــان  ــژه جوان ــه وی ــان ب ــدن جوان ــردا و دی ــودن ف ــن نب روش
دانشــگاهی بــا باورهــای طالبانــی و افراطــی و جهــل شــناخت 
ــه  ــرا ب ــل م ــه ی کام ــه گون ــدف آن، ب ــی و ه ــان از زندگ ش

ــود.  ــرده ب ــد ک ــا امی ــتان، ن ــدم در افغانس ــده ی مان آین
ــود کــه تصمیــم نهایــی شــد و  روز هــای نخســت بهــار 95 ب
ــه  ــی ک ــر قیمت ــه ه ــدم. ب ــرون می ش ــتان بی ــد از افغانس بای
تمــام می شــد، دیگــر برایــم مهــم نبــود. می خواســتم جایــی 
بــروم کــه بهتــر از یــن جــا باشــد. آن زمــان هیــچ تصویــری از 
روزی هــای زندگــی در مهاجــرت را نداشــتم؛ امــا راهــی بــرای 

ــم. ــم و می رفت ــد می رفت ــت، بای ــود نداش ــز وج ــدن نی مان
این گونــه بــود کــه در یکــی از همــان روزهــای بهــار 95رفتــم 
بــرای درخواســت ویــزا بــه ســفارت ایــران در کابــل. پــس از 
گرفتــن ویــزا درآخــر مــاه اول بهــار، ســوار هواپیمایــی شــدم، 

کــه بــه مقصــد تهــران ســفر داشــت.
همیــن کــه روی پله هــای هواپیمــا گام برداشــتم، مهاجــرت 
ــا  ــم؛ ام ــگاه کن ــب ن ــه عق ــتم ب ــد. خواس ــاز ش ــم آغ برای
ــه روی افغانســتان  نتوانســتم. دیگــر نمی خواســتم چشــمم ب
ــا هــزار نگرانــی و ســردرگمی پــس از گذرانــدن  بــاز شــود. ب
ــی در  ــرود گاه امام خمین ــه ف ــوا ب ــی در ه ــاعت و نیم دو س

ــاده شــدم. ــران پی ته
همیــن کــه توانســتم از فروشــگاه دم در فــرودگاه، خط تماس 
بــرای خــودم تهیــه کــردم. دوســتانی در تهــران داشــتم؛ امــا 
تهــران هــم برایــم جــای زندگــی بــه نظــر نرســید و بــا بیرون 
شــدن از افغانســتان هیــچ تغییــر خاصــی را نمی دیــدم. 
ــن  ــودم. همی ــه ب ــتان رفت ــر از افغانس ــط بدت ــه محی ــا ب گوی
فکــر باعــث شــد آرام نگیــرم. بــه هیــچ یــک از دوســتانم کــه 
ــم  ــران ه ــتم ای ــم. می دانس ــاس نگرفت ــد تم ــران بودن در ای
مثــل افغانســتان جایــی بــرای مانــدن نیســت. بــا فکــر کــردن 
ذهنــم بــه جایــی نرســید. و در لحظــه شــماره ی قاچاقبــری را 
کــه مســافران افغانســتانی را بــه گونــه ی غیرقانونــی از ایــران 
ــه ترکیــه مــی فرســتاد، روی گوشــی وارد کــردم. قاچاقبــر  ب
ــه  برایــم گفــت کــه بایــد ســوار تاکســی شــوم و خــودم را ب
میــدان آزادی برســانم. پــس از دو ســاعتی کمتــر یــا بیشــتر 
رســیدم بــه میــدان آزادی و در همــان حوالــی روی نیمکتــی 
ــی  ــر کس ــن قاچاقب ــی ای ــای ارتباط ــا از آدم ه ــم ت آرام گرفت
بیایــد. شــش ســاعتی در پــارک آزادی انتظــار کشــیدم. 
ناگهــان گوشــیم زنــگ خــورد. دیــدم شــماره ی تمــاس 
راننــده اســت. جــواب دادم و پــس از چنــد دقیقــه ای آمــاده ی 
ــاعت  ــت س ــس از هف ــود، پ ــن ب ــوا روش ــدیم. ه ــن ش رفت
رســیدیم بــه شــهر مــرزی. یــک شــب را در خوابــگاه مــرزی 
کــه پــر از بــوی بــد و تعفــن بــود، بــا مســافران افغانســتانی 
ــه هــم  ــاق تنــک و تاریــک کــه مثــل گوســفند ب در یــک ات
ــرز  ــه ســمت م ــدش ب ــدم. شــب بع ــد، گذران چســپیده بودن
ــیک دادن  ــاعت کش ــد س ــس از چن ــدیم و پ ــت ش در حرک
ــک  ــا ی ــه ب ــود ک ــه ب ــویم. و این گون ــرز رد ش ــتیم از م توانس
ــا  ــه وارد شــدم، ت ــه خــاک ترکی ــد  ب ــا ســرگردانی و امی دنی
باشــد بــه زندگــی بهتــری برســم و بتوانــم چنــد روزی خــودم 

ــرای خــودم زندگــی کنــم. ب

 مجیب ارژنگ 

» من با دیدن این ها به یاد انفجار می افتم.« 
عقربه هـای سـاعت ُکندتـر حرکت می کننـد؛ انگار 
زمـان از حرکـت ایسـتاده اسـت. بایـد بـه ماقات 
تمـام  رسـیدن  دیـر  اسـترس  و  بـروم  دوسـتی 
وجـودم را گرفتـه اسـت. شـنیدن ایـن نقـل قـول 
یکـی از سرنشـینان موتـر توجـه  همـه را بـه آن 

طـرف سـرک جلـب کرد.
اشـاره ی  او بـه رسـته ی تابوت سـازی  اسـت کـه 
تابوت هـای چوبـی، کاکی و فلزی را بـرای فروش، 
در مقابـل دکان هـا گذاشـته اند و در سـرلوحه ی 
دکانی نوشـته اسـت: »ارائه ی خدمات 24 سـاعته 
تابوت رسـانی و همـه وسـایل مرتبـط بـه تدفین.«

مـرگ در کابـل بـه یـک اتفـاق روزمـره تبدیـل 
کابـل  شـهروند  هـر  بـرای  کـه  آن  بـا  و  شـده 
زندگـی بـا مرگ خـو گرفته اسـت؛ اما دیـدن این 
تابوت فروشـی ها نشـان می دهـد کـه زندگـی در 
کابـل بـا مرگ توقـف نکـرده و  دو طـرِف جاده ی 
سـرای شـمالی پـر اسـت از مغازه هایـی کـه در 
بنابـر  دارنـد.  اشـتغال  تابوت سـازی  کسـب وکار 
گفته ی کابل نشـینان در گذشـته ای نه چندان دور، 
در آن جـا فقـط یک مغـازه ی تابوت فروشـی وجود 
داشـت؛ اما امـروز، نه تنها کـه بسـیاری از مغازه ها 
تابوت فروشـی  و  تابوت سـازی  بـه  آن منطقـه  در 
تبدیـل شـده اند، بلکـه تابوت سـازی ها بـه دیگـر 
بخش هـای شـهر کابـل نیـز گسـترش یافته انـد.

سـال  از  کـه  تابوت فروشـان  از  یکـی  چنانچـه 
2014 تاکنـون در ایـن منطقـه تابوت سـاز بـوده 
اسـت، می گویـد: »همان طـور کـه تعـداد انفجارها 
افزایـش یافتـه اسـت، تعـداد مغازه ها هـم افزایش 

اسـت.« یافته 
شـهروند  یـک  عطایفـا،  عزیـزه  ایـن  از  پیـش 
اوزبیکسـتانی، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل گفـت 
بـود: »وقتـی بـه افغانسـتان آمـدم، ابـزار جنگـی 
بـود کـه هـر جـا دیـده می شـد. آن ابـزار مـرا بـه 
یـاد جنـگ جهانـی دوم می انداخت و امـا کودکان 

افغـان بـا آن هـا بـازی می کردنـد.«

یکـی از باشـنده های کابـل قدیـم می گویـد کـه 
تـا چند سـال پیـش تابوت فروشـی در کابـل مثل 
امـروز رایـج نبـود و تنهـا بـرای نظامیـان و شـمار 
محـدود افـراد کـه جسدشـان در حادثـات تکـه- 

تکـه می شـد، اختصـاص می یافـت.
بنابـر گفتـه ی او ، در قدیـم از تابـوت در مراسـم 
خاک سـپاری مسـلمانان اسـتفاده نمی شـد  اسـت. 
»در میـان مسـلمانان، مرده هـا معمـوال در کفـن 
داده  قـرار  قبـر  در  مسـتقیما  و  پیچیـده  سـفید 
می شـوند. بـه جـز مـواردی کـه جسـد به شـدت 
اسـتفاده  چوبـی  تابوت  هـای  از  می دیـد،  آسـیب 

می شـد.«
امـا اکنـون اوضـاع دگرگون شـده اسـت و ِکسـِب 
از  بعـد  ویـژه  بـه  یافتـه؛  رونـق  تابوت سـازی 
رویداد هـای امنیتـی. داکتـر شـرف الدین عظیمی، 
پنجـاه  سـال های  »در  می گویـد:  روان شـناس 
تابوت سـازی بسـیار انـدک بـود و تنهـا در یـک 

می شـد.« یافـت  کابـل  محـل 
گورهای دسته جمعی

در  رویدادهـا  باختـگان  جـان  از  زیـادی  شـمار 
مشـخص  گورسـتان های  در  پسـین  سـال های 
بـه صـورت دسـته جمعی بـا تابـوت دفـن شـدند. 
گلـزار  بـه  می تـوان  گورسـتان ها،  ایـن  جمـع  از 
شـهدای دانایی، گورسـتانی در صحن مسـجد امام 
زمـان در خیرخانـه و گلزار شـهدای روشـنایی نام 
برد کـه جان باختـگان آن به صورت دسـته جمعی 

بـا تابـوت دفن شـدند.
چنانچه بعد از انفجاری در مرکز آموزشـی)موعود( 
در غـرب کابـل، تنها در شـفاخانه ی اسـتقال 80 
جان باختـه گان،  انتقـال  و  فـروش  بـرای  تابـوت 

شـده بود.  آورده 
 بـا ایـن وضـع و بـا آن کـه کابل شـهر پر آشـوب 
اسـت؛ امـا مردمـش همچنـان در صدد فراموشـی 
کـه  می کننـد  تـاش  و  اسـتند  بـزرگ  غم هـای 

زندگـی شـان را فرامـوش نکننـد.
تاشـی کـه بـه آنانـان لقـب آدم های بی احسـاس 
را داده اسـت کـه رویدادهـای انفجـاری و انتحاری 
آنـان را تـکان نمی دهـد. یـک شـهروند هـرات بـا 
اشـاره بـه یـک رویـداد امنیتـی می گویـد: »برای 
مـردم کابـل انفجار هـا عـادی شـده. دیـروز اینجا 
انفجـار شـد؛ امـا امـروز، مـردم بی خیـال در ایـن 
محل اسـت ببین! امـا در هرات این گونه نیسـت.«
رویدادهـا  این گونـه  روان شناسـان،  گفتـه ی  بـه 
دارنـد،  تـاش  شـهروندان  کـه  می دهـد  نشـان 
برنده ی میدان دهشـت باشـند و زندگـی را حتا با 

ایـن واقعیت هـای تلـخ نیـز فرامـوش نکننـد.
هـم عبدالـوارث یکـی از تابوت فرروشـان می گوید: 
زیـاد می فروشـم خـوش  تابـوت  کـه  وز هایـی   «
نمی باشـم. در روز هـای انتحـار و انفجـار  مـردم 
پیـش مـن می آینـد و تابـوت می خرنـد؛ امـا مـن 

واقعـن ناراحـت می شـوم.«
تداعی کنندگان ناامیدی

نیـاز  بیسـت دقیقـه وقـت  تابـوت  سـاخت یـک 
صـد  یـازده  بـه  کابـل  شـهر  در  معمـوال  و  دارد 

بـا  آن  فـروش  می رسـد.  فـروش  بـه  افغانـی 
دارد  مسـتقیم  رابطـه ی  تروریسـتی  رویدادهـای 
سـال های  در  رو،  ایـن  از  می یابـد.  افزایـش  و 
اخیـر تولیدکننـدگان تابـوت نیـز بیشـتر شـده و 
فـروش  بـرای  جاده هـا  اطـراف  در  را  تولیدشـان 
پزشـکان  بـاور  بـه  کـه  چیـزی  می گذارنـد. 
روان درمـان، ناامیـدی و افسـردگی را در جامعـه 

می بخشـد. شـدت 
کـه  می گویـد  عظیمـی،  شـرف الدین  داکتـر 
گذاشـتن وسـایل مرتبـط بـه تدفین مثـل تابوت، 
ناامیـدی را در جامعـه بیشـتر می کنـد. »همـه ی 
نشـانه ها ناخـودآگاه روان آدم را متأثیـر می سـازد؛ 
بـه ویژه که شـغل تابوت سـازی و فـروش تابوت با 
پدیـده ی ناامنـی و انفجار مرتبط اسـت. گذاشـتن 
تابـوت و وسـایل تدفیـن در چنیـن حـال مـرگ 
را تداعـی می کنـد و اجـازه نمی دهـد کـه مـردم 

اتفاقـات بـد را فرامـوش کننـد.«
سـازمان  سـروی  براسـاس  حاضـر  حـال  در 
جهانـی صحـت، 70 درصـد مـردم افغانسـتان بـا 
مشـکات روانـی سـردچارند؛ امـا  بنابـر معلومات 
ارائـه شـده از سـوی وزارت صحـت عامـه، پنجـاه 
درصـد شـهروندان کشـور، نوعـی از بیماری هـای 
تجربـه   را  اضطـراب  و  افسـردگی  چـون  روانـی 
از  بیشـتر  بانـوان  در  بیماری هـا،  می کننـد. 
به گونـه ی جـدی  نیـز  و کـودکان  اسـت  مـردان 
افـزون  آسـیب پذیرند.  بیماری هـا  ایـن  برابـر  در 
بـرای  کافـی  روان درمانـی  مرکزهـای  ایـن،  بـر 
درمـان مبتایـان بیمار ی هـا روانـی و کمـک بـه 
آسـیب دیدگان رویدادهـا وجـود ندارد و از سـویی 
میـان  در  هنـوز  روانـی،  پزشـکان  بـه  مراجعـه 

اسـت. نیافتـاده  شـهروندان جـا 
حـوزه ای  شـفاخانه های  در  حاضـر  حـال  در 
افغانسـتان، 115 متخصص بـرای روان درمانی کار 
می کننـد و در هـر شـفاخانه ی والیتـی یک بخش 
صحـت روانی وجـود دارد که برای مـردم خدمات 

عرضـه می کنـد.
نبـود  کنـار  در  کـه  می گویـد  عظیمـی،  آقـای 
ارائـه ی خدمـات الزم روان درمانـی بـه مـردم، از 
طریـق وزارت صحـت عامـه، سـازکار ها نیز کمک 
می کنـد کـه مشـکات صحـی مـردم چنـد برابـر 
از مشـکات  شـود. »بـا آن کـه بسـیاری مـردم 
روانـی رنـج می برنـد؛ اما خدمـات صحـت درمانی 
جـا افتـاده نیسـت. در چنیـن وضع، سـازکار هایی 
چـون گذاشـتن تابوت ها و وسـایل تدفین در روی 
هـای  سـازکار  و  وسـایل  دیگـر  ماننـد  جاده هـا، 
تبلیغاتـی عمـل می کند و مشـکات صحـی مردم 

می بخشـد.« را شـدت 
ایـن روان درمـان توضیـح می دهـد کـه تابـوت و 
وسـایل مرتبـط بـه تدفین بـرای آنان کـه زندگی 
 شـان را دوسـت دارنـد، سـبب تـرس و اظطـراب 
شـان می شـود و بـرای آنـان کـه عزیـزان شـان را 
از دسـت داده انـد، داغ شـان را تـازه می کنـد و هر 
روز آنـان را بدبین تـر کـرده بـه انـزوا می کشـاند.

روان شناسـان،  بـه  گفتـه ی  حاضـر  حـال  در   
120 نـوع بیمـاری روانـی وجـود دارد؛ امـا مـردم 
روانـی،  اختال هـای  دچـار  بیشـتر  افغانسـتان 

شـده اند. اضطـراب  و  افسـردگی 
و  تابوت هـا  کـه  شـرف الدین عظیمـی، می گویـد 
وسـایلی که بـرای تدفین به کار مـی رود، از جمله 
مـواد اولیـه نیسـت. دولـت می توانـد آن هـا را از 
روی جاده هـا حمـل کرده بـه مکان های گوشـه تر 
انتقـال دهـد. »همان طـوری کـه الزم اسـت برای 
لبـاس  فـرش  و  می سـازند  مغـازه  لباس فروشـان 
روی جـاده خـوب نیسـت. فـروش تابـوت نیـز از 
نـگاه روانـی خـوب نیسـت.« چنـد روز پیش یکی 
از کابـران در صفحـه ی فیس بوکـش نوشـته بـود: 
»انـگار مـا محکومیـم تـا از هـر پدیده و بـا دیدن 
هـر گوشـه ای از ایـن ملـک زجـر بکشـیم. در این 
شـهر حکایت هـای زجردهنـده کـم بـود کـه حاال 
بایـد هـر لحظه بـرای مرگت شـمارش معکوس را 
آغـاز کنـی. می دانـم میزان تلفـات و مـرگ و میر 
بلنـد اسـت؛ ولـی هیچ قابـل توجیه نیسـت که در 
قلـب شـهر و در هـرگام فروشـگاه های تابـوت و 
تابوت سـازی جـا داشته باشـد.« همیشـه از جنگ، 
فقـر گسـترده، بـی کاری، خشـونت های خانوادگی 
عوامـل  به عنـوان  مخـدر  مـواد  بـه  اعتیـاد  و 
تجدیدکننده ی مشـکات روانی در افغانسـتان نام 
بـرده شـده اسـت؛ امـا ایـن اولیـن بـار اسـت کـه 
سـازوکار تبلیغاتـی و گذاشـتن وسـایل مربـوط به 
کفـن و دفـن نیز به جمـع عوامـل تجدیدکننده ی 
ناامیـدی در افغانسـتان قـرار می گیـرد و انتظـار 
برنامه هـای  کـه  اسـت  ایـن  حکومـت  از  مـردم 
جـدی ای از سـوی حکومـت روی دسـت گرفتـه 
شـود تـا ایـن ناهنجـاری روانـی تبدیـل بـه یـک 

نشـود. اجتماعی  هنجـار 

عطایفـا در سـال 2005 بـه افغانسـتان آمـده بود. 
او از ابـزار جنگـی باقی مانـده و از کودکانـی کـه 
جاده هـا   در  قبر هـا  از  و  می کردنـد  بـازی  آن  بـا 
به عنـوان بدتریـن منظره هایـی یـاد می کنـد کـه 
در طـول عمـرش دیـده اسـت. صحنه هـای غمبار 
و وحشـتناک. »بـه ایـن فکـر مـی کردم کـه با آن 
سـاح آدم هـا را کشـتند و در هـر جا زیـر خاک و 
سـنگ کردنـد. هر طرف بـوی مرگ؛ در کشـور ما 

این گونـه نبـود.«
طلب کننده های مرگ؟

جنـگ و ناامنـی چیـزی تـازه ای نیسـت؛ چهـل 
سـر  آن  بـا  افغانسـتان  مـردم  کـه  اسـت  سـال 
دچارنـد؛ امـا انفجار هـا در بـزرگ شـهرها از چنـد 
سـال بـه ایـن سـو شـدت یافتـه اسـت و از مردم 

می گیـرد.  جمعـی  قربانی هـای 
مطابـق آمـاری کـه سـازمان ملـل ارایـه کـرده در 
افغانسـتان   در  تـا 2019  بیـن سـال های 2009 
9۳هـزار نفـر از جنـگ آسـیب دیده انـد کـه از آن 
جملـه ۳2۶95 نفر جان شـان را از دسـت داده اند 

و ۶075۳ تـن زخمـی شـده اند.
پُررفت وآمـد  جاده هـای  در  انفجارهـا  بیشـتر 
و  داده  رخ  پایتخـت  در  ُمزدحـم  مکان هـای  و 
برجـا  خـود  از  جانـی  و  مالـی  بـزرگ  خسـارات 
گذاشـته اسـت. فاجعه بـار بودن ناامنـی و انفجار ها 
در پایتخـت، تنهـا از روی خسـارات و رونق شـغل 
تابوت سـازی و قبرکنی محاسـبه شـده و دو- سـه 
روزی سـر زبان هـا مانـده و بـه فراموشـی سـپرده 

است. شـده 

مردم زندگی می خواهند، مرگ نفروشید!

 سکینه امیری

جنـگ و ناامنی چیزی تازه ای نیسـت؛ چهل سـال اسـت 
کـه مـردم افغانسـتان بـا آن سـر دچارند؛ امـا انفجار ها 
در بـزرگ شـهرها از چنـد سـال بـه ایـن سـو شـدت 
یافتـه اسـت و از مـردم قربانی هـای جمعـی می گیـرد. 
مطابـق آمـاری کـه سـازمان ملـل ارایـه کـرده در بیـن 
سـال های ۲00۹ تـا ۲01۹ در افغانسـتان  ۹3هـزار 
نفـر از جنـگ آسـیب دیده اند کـه از آن جمله 3۲6۹5 
نفـر جـان شـان را از دسـت داده انـد و 60753 تـن 

زخمـی شـده اند.
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در گوشــه ای از کشــوری پــر از زخــم و 
انتحــار، اتــاق کوچــک دختــری اســت از تبار 
رنگ هــا. چهــار دیــوارِی کــه هنــر در بســتر 
آن شــکل گرفتــه و رشــد کــرده اســت. وقتی 
اتــاق می شــوی، همــه ی رنگ هــا و  وارد 
ــد.  ــدا می کن ــی پی ــت معن ــا در روان نقش ه
خاطــرات  یــاد  بــه  را  کوچولــو  شــازده 
ســفارش دهندگان  از  یکــی  کودکــِی 
ــرای عشــق؛  ــگ ســرخ، ب کشــیده اســت؛ رن
نقــش کفش هــا، رفتــن و تــرک کــردن؛ 
نقــش درخــت، ایســتادگی و مقاومــت و امــا 
تکنولــوژی چقــدر نقــش داشــته اســت بــرای 
ــرای  ــن، ب ــر. نازنی ــن دخت ــر ای ــی هن معرف
ــن  ــفارش های آنای ــری اش س ــای هن کاره

می کنــد. دریافــت 
نازنیــن فــردوس رحیمــی، متولــد ســال 
ماننــد  هــم  او  ایــران.  کشــور  در   1۳7۶
امیــدوار  دیگــرش،  هموطــن  هــزاران 
بــه بهتــر شــدن شــرایط کشــورش بــه 
ــه تحصیاتــش  ــر می گــردد و ب افغانســتان ب

می دهــد.  ادامــه 
نازنیــن می گویــد، بعــد از ایــن کــه از صنــف 
ــه ی  ــه نســبت عاق ــارغ شــدم ب دوازدهــم ف
بــه خصــوص  بــه هنــر،  شــدیدی کــه 
عکاســی داشــتم، رشــته ی هنرهــا را انتخــاب 
ــگاه  ــای دانش ــکده ی هنره ــردم و در دانش ک
بلــخ راه پیــدا کــردم و ســه ســال اســت کــه 

ــم. ــگاه درس می خوان ــن دانش در ای
پــدر نازنیــن یــک مقــدار وســایل کار را 

برایــش از ایــران مــی آورد.
ــته ای  ــم رش ــام می ده ــن انج ــه م »کاری ک

ــد، از  ــم را از صفحــه ام دیدن ــه ی کارهای نمون
ــت  ــم دریاف ــرای کارهای ــدادی ســفارش ب تع
ــرای  ــاز کــرد ب کــردم و ایــن مســأله راه را ب

ــن.« ــه صــورت آنای ــن ب ــردن م کار ک
بــه گفتــه ی نازنیــن، خیلــی از کاربــران 
فیس بــوک هنــوز هــم بــه خریــداری آنایــن 
اعتمــاد ندارنــد کــه ایــن مســأله باعــث 
آنایــن  ســفارش های  تعــداد  می شــود 
کمتــر از ســفارش های حضــوری باشــد؛ امــا 
در ایــن میــان هســتند کســانی کــه دوســت 
دارنــد خریدهــای شــان را ســریع انجــام 
ســفارش های  و  خریداری هــا  و  بدهنــد 
آنایــن ســهولت خیلــی خوبــی را بــرای 

نقاشی روی بشقاب از نازنینی فردوس رحیمی. عکس: هما همتا

آن هــا ایجــاد کــرده اســت. او همچنــان 
می افزایــد کــه کار آنایــن بهتریــن ســهولت 
را بــرای او از لحــاظ تبلیغــات، فراهــم کــرده 
اســت؛ زیــرا امــروز اکثریــت مــردم بــه 
ــبوک  ــه فیس ــی از جمل ــانه های اجتماع رس

ــد. ــی دارن ــتاگرام دسترس و انس
نازنیــن می گویــد کــه هنــر ماننــد یــک 
ــت  ــا را دوس ــا دری ــه ی آدم ه ــت. هم دریاس
ــرود  ــت دارد ب ــی دوس ــا هرکس ــد؛ مث دارن
ــدای  ــنیدن ص ــیند و از ش ــا بنش ــار دری کن
امــواج لــذت ببــرد؛ ولــی تعــداد کمــی 
اعمــاق  و  هســتند کــه شــنا می کننــد، 
درونــی  زیبایی هــای  می بیننــد،  را  دریــا 
ــا  ــی دری ــد و راز اصل ــس می کنن ــا را لم دری
را کشــف می کننــد. هنــر همیــن دریــا 
ــه درون  ــت ک ــی اس ــد کس ــت و هنرمن اس
ایــن دریــا شــنا کــرده اســت و هنــر واقعــی، 
هنــری اســت کــه هنرمنــد بــدون وابســتگی 

ــد. ــر بکش ــه تصوی ــزی، آن را ب ــه چی ب
نازنیــن  بــرای  نفــر  چندیــن  حــاال  تــا 
ــو،  ــی از ت ــدون شــناخت قبل ــد کــه ب گفته ان
از کارهــای تــو می شــود حــدس زد کــه ایــن 
کار یــک زن اســت. زنــی کــه پابلــو پیکاســو 
ــودش  ــرای خ ــد او ب ــت دارد و مانن را دوس
ــران  ــد دیگ ــال تایی ــد و دنب ــی می کن نقاش
او حــل  نیســت. زنانگــی درون کارهــای 
ــش  ــه برای ــی ای ک ــگ آب ــت و رن ــده اس ش
نمــاد صلــح و آرامــش اســت را دوســت دارد.
تعبیــر نازنیــن از رنــگ آبــی، آســمان اســت. 
بــه  وقتــی  هــر  کــه  می گویــد  نازنیــن 
ــم  ــس می کن ــم، ح ــی کن ــگاه م ــمان ن آس

ــود دارد. ــم آزادی وج ــوز ه هن
» همیشــه در هنــر یــک ظرافتی وجــود دارد 
کــه می شــود ایــن ظرافــت را درون یــک زن 
هــم دیــد . مــن گاهــی فکــر می کنــم خــوِد 
زن و موجودیــت زن، بخشــی از هنــر اســت.« 
ــه ای از آل  ــاد گفت ــرا ی حرف هــای نازنیــن م
ــا  ــه زن ه ــال ب ــا ح ــدازد. »ت ــو می ان پاچین
فکــر کــردی؟ کــی خلــق شــان کــرده؟ بایــد 

خــدا یــک نابغــه بــوده باشــد.«
از  تمــام طرح هایــش  در  تقریبــا  نازنیــن 
و  می کنــد  اســتفاده  روشــن  رنگ هــای 
دوســت دارد از طریــق ایــن رنگ هــا انــرژی 
مثبــت و شــادی را بــه دیگــران انتقــال 

ــد. بده
ــود؛  ــت زاده می ش ــه از محدودی ــر همیش هن
در  می خواســت  نازنیــن  وقتــی  آغــاز  در 
رشــته ی هنــر بــه تحصیــل بپــردازد، پــدرش 
ــا ایــن تصمیــم نازنیــن موافــق نبــود؛ امــا  ب
حــاال پــدر نازنیــن یکــی از حمایت کننــدگان 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی او ب اصل
ــت  ــر را دوس ــای هن ــه ی بخش ه ــن هم »م
ــوی  ــک تابل ــمت ی ــه س ــه ب ــی ک دارم؛ گاه
نــگاه می کنــم، حــس می کنــم  نقاشــی 
ــه  ــی ک ــنوم. گاه ــعر را دارم می ش ــک ش ی
یــک شــعر را می شــنوم یــا می خوانــم، 
ــوی  ــک تابل ــمت ی ــه س ــم ب ــس می کن ح
نقاشــی نــگاه می کنــم. از نظــر مــن همــه ی 
ارتبــاط  در  هــم  بــا  هنــر  بخش هــای 

ــتند.« اس
شــعری  حرف هایــش  آخــر  در  نازنیــن 
بــا  نازنیــن  کــه  شــعری  می خوانــد، 

اســت. کــرده  زندگــی  آن  تکه هــای 
» ایــن شــعر را وقتــی هفــت ســالم بــود در 
ــه خواهــرم از آن  ــه ای ک ــک مجل ــران از ی ای
الگوهــای خیاطــی می گرفــت، بــه حافظــه ام 

ســپردم.«
اگر آسمان شبی بی ستاره باشد

مرا خیالی نیست
چون تنها و تک ستاره ی قلبم تویی

که هرگز خاموش نخواهی شد.
نازنیــن مــی گویــد، ایــن »تــو« یــی کــه در 
ایــن شــعر آمــده اســت می توانــد هرچیــزی 
ــی  ــرای مــن خیل و هــر کســی باشــد کــه ب

بــار معنایــی داشــته اســت.

ــود و  ــس ش ــگاه تدری ــه در دانش ــت ک نیس
افغانســتان  از  نمی توانــم  را  کارم  وســایل 

ــم.« ــه کن تهی
و  بــه روی ظــروف  رنگ هــا  بــا  نازنیــن 
ــرای  ــدازد و ب ــرح می ان ــی ط ــایل تزئین وس
ــه  ــوک را ب ــش فیس ب ــارت کوچک ــن تج ای
ــاب  ــات انتخ ــانی و تبلیغ ــاع رس ــر اط خاط

ــت. ــرده اس ک
ــردن از  ــتفاده ک ــا اس ــار ب ــن ب ــرای اولی »ب
ــود،  ــتاده ب ــم فرس ــدرم برای ــه پ ــایلی ک وس
یــک هدیــه بــرای فراغــت یکــی از دوســتانم 

ــردم.« ــاده ک آم
ــر  ــه خاط ــن ب ــای نازنی ــن گام ه ــن اولی ای
شــروع کارش اســت؛ هنرمنــدی کــه در آغــاز 
ــی ای  ــته ی تحصیل ــده ای در رش حمایت کنن
بــا  نداشــت،  بــود  کــرده  انتخــاب  کــه 
در  کــه  کوچکــی  تشــویق های جمعیــت 
ــتند،  ــت دوســتش حضــور داش جشــن فراغ
ایجــاد  جرقــه ای  و  می شــود  مواجــه 

می شــود تــا نازنیــن بیشــتر کار کنــد.
»بعــد از ایــن کــه کارهــای بیشــتری انجــام 
تــا  می کــرد  تشــویقم  خانــواده ام  دادم، 
ــد  ــک مرجــع درآم ــق ی ــن طری ــم از ای بتوان
ــد  ــث ش ــن باع ــازم و ای ــودم بس ــرای خ ب

ــرم.« ــزه بگی ــتر انگی بیش
بــرای یــک زن اســتقال مالــی داشــتن 
درآمــد  اگــر  زن  اســت.  مهــم  خیلــی 
خــودش را داشــته باشــد، رنــگ موهایــش و 
ــد.  ــاب می کن ــودش انتخ ــش را خ لباس های
ــرای  ــرش را ب ــه هن ــت ک ــاز داش ــن نی نازنی
نیــاز  کار  ایــن  و  کنــد  معرفــی  جامعــه 
بــه تبلیغــات داشــت؛ از آن جایــی کــه 
نمی توانــد تبلیغــات تلویزیونــی بدهــد، از 
اســتفاده  دارد  کــه  فیس بوکــی ای  آدرس 
در  را  کارهایــش  نمونــه ی  و  می کنــد 

می گــذارد. صفحــه اش 
»بعــد از ایــن کــه دوســتان فیس بوکــم 

هنر، در گستره ی تبلیغات آنالین
پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

مجلس مسؤولین امنیتی را 
استجواب می کند

پارلمـان افغانسـتان در ایـن اواخـر کـه توانسـته بـه چالش هـای 
بسـیار بزرگـی خاتمـه بدهـد، امیدوارکننـده بـوده اسـت؛ امـا این 
امیـدواری نه تنهـا می توانـد نـگاه مثبتـی را در کار ایـن مجلس به 
وجـود بیـاورد، بلکه در کنـار آن توقعاتی را نیز به بـار خواهد آورد.
در کلیـت امـر، امیدوارکردن مردم به آینده ی بهتر از شـاخصه های 
کشـورهای عقب افتـاده بـه شـمار مـی رود. دلیل آن هم این اسـت 
کـه در ایـن کشـورها، چالش ها به اندازه ای روشـن اسـت که مردم 
می داننـد هرگـز بـه این زودی به حـل آن  ها دسـت نخواهند یافت. 
در واقـع، امیدواری بر اسـاس آگاهی جمعی از یک مشـکل اسـت. 
مـردم افغانسـتان ایـن مشـکل را همـواره به عنـوان ناکارایی مطرح 
کرده انـد؛ یعنـی در یـک کلیت نسـبت به وضعیـت حکومتی و غیر 
حکومتـی مـا بـا مشـکاتی بـر می خوریم کـه در نتیجـه ی آن این 
ناکارایـی نه تنهـا سـبب عقب مانـی می شـود، بلکـه باعث بـه وجود 
آمـدن جـوی از تصـورات می شـود کـه آن را به عنـوان اطاعـات 

مردمـی می توان یـاد کرد.
اطاعـات و آگاهـی جمعـی از مشـکات، دو بُعـد را در اذهان عامه 
رشـد می دهـد و ایـن رشـد بسـتگی خاصـی بـه چگونگـی سـیر 
حرکت مشـکات دارد. اگر شـاهد رشـد بیشـتر باشـیم، مشکاتی 
کـه در ذهـن مـردم تلنبـار شـده اسـت، امیـدواری خلـق می کند 
و ایـن امیـدواری توقعاتـی را در پـی دارد کـه بایـد بـه آن ها توجه 

. کرد
متأسـفانه در روند سیاسـی ای که در افغانسـتان شـاهد آن استیم، 
بهتـری  روزهـای  بـه  امیـدوار  را  مـردم  صرفـا  می شـود  سـعی 

نگه دارنـد و توقعـات آنـان را همـواره نادیـده می گیرنـد.
وکای مـردم در پارلمـان دور هفدهـم، بـا ایـن که وقـت زیادی را 
هـدر داده انـد؛ امـا هنـوز هـم فرصـت ایـن را دارند تـا بـا کار بهتر 
و رسـیدگی بـه توقعـات مـردم جایـگاه  شـان را دوبـاره بـه دسـت 

بیاورند.
آنچـه مـردم از مجلـس توقـع دارد، وجود هماهنگی بهتـر در میان 
نماینـدگان اسـت. ایـن هماهنگـی می توانـد گروه های سیاسـی ای 
را کـه در مجلـس وجـود دارد به دور هم گـرد آورده و از بازی های 
سیاسـی ای کـه در انتخابـات معمـول می شـود جلوگیـری کنـد. 
در ضمـن ایـن موضـوع، بـرای کار و فعایـت بهتـر کمیسـیون های 
پارلمـان، نیـاز اساسـی بر این اسـت تا مشـکات مردم بـه صورت 
هماهنـگ حـل شـود تـا سـرعت بهتـر بتوانـد نواقـص و زمـان از 
دسـت رفتـه ای را کـه بـا مشـکات درونـی مجلـس پیـش آمـد، 

کند. جبـران 
نماینـدگان مجلـس، در زمینه ی صلـح، امنیت و برخـی از اتفاقات 
مهـم، اشـتراک نظـر ندارنـد و ایـن عدم اشـتراک نظر را بـه خوبی 
می شـود از وخامـت رابطـه میـان مجلـس کـه در چنـد مـاه اخیر 

جلـوه ی خاصـی در رسـانه ها داشـت، فهمید.
بـه هـر صـورت نیـاز اسـت تا اشـتراک نظـر میـان وکا بر اسـاس 
نیـاز مـردم در والیت هـای مختلـف بـه وجـود بیایـد تـا بشـود در 
مـورد مشـکات به خصوصـی که همـواره تنش ها و حتـا درگیری 

فزیکـی را خلـق کـرده اسـت به نتیجـه ی بهتری رسـید.
در وضعیـت فعلـی چیـزی کـه می توانـد راه حـل بهتـری را بـرای 
بـه وجـود  توقعـات مـردم  آوردن  بـه جـا  و  امیدواری هـا  ایجـاد 
بیـاورد، ایجـاد تفاهـم بر سـر راه حل هاسـت. دیروز طی جلسـه ی 
مجلـس تصمیـم گرفتـه شـد تـا  نماینـدگان، مقام هـای امنیتـی 
را اسـتجواب کننـد. ایـن اسـتجواب بـا هماهنگـی الزم و طـرح 
مسـأله، راه حل هایـی را در پـی خواهـد داشـت تـا بـه بهبـودی 
وضـع بینجامـد. نمایندگان در نشسـت دیروز شـنبه)29 سـرطان( 
از افزایـش نـا آرامی هـا در سراسـر کشـور بـه ویـژه ولسـوالی ها، 
آنـان، مقام هـای  انتقـاد کردنـد.  شـهرها و شـاهراه های عمومـی 
امنیتـی را در کاهـش ناآرامی هـا و کنتـرل جنـگ در کشـور بـه 

کوتاهـی متهـم کردنـد.
برخـی از نماینـدگان مجلـس، تقرری هـا در نهادهـای امنیتـی را 
سـلیقه ای و خـاف نُرم هـای نظامـی خواندنـد و تأکیـد کردند که 
مقام هـای امنیتـی در بسـیاری مـوارد یک افسـر با رتبـه ی نظامی 
جگرنـی را بـه فرماندهـی جنـگ گماشـته  و جنـراالن باتجربـه را 
خانه نشـین کرده انـد. در نتیجـه ی جلسـه ی دیـروز، نماینـدگان از 
هیـأت اداری مجلـس خواسـتند کـه مقام های امنیتـی را در پیوند 

بـه نـا امنـی در کشـور به مجلـس فـرا بخواند.
برگـزاری چنیـن جلسـاتی برای حل مسـایل کان کشـور، چیزی 
اسـت کـه بایـد پیش از این هـا صـورت می گرفت تا از رشـد قلمرو 
گروه هـای تروریسـتی جلوگیـری می شـد؛ اما بـه دلیل نامنسـجم 
بـودن نظر هـا در مجلـس و وجـود تنش ها در مـورد انتخاب رییس 
مجلـس، فرصـت اسـتجواب نیروهـای امنیتـی و دیگـر ارگان های 

فعال در حکومت میسـر نشـد.
بـر اسـاس نشسـت دیـروز، قـرار شـده در روز دوشـنبه اسـتجواب 
مقامـات نیروهـای امنیتی در مجلـس نمایندگان صـورت بگیرد تا 
مسـأله ی ناامنـی که در ایـن اواخـر از نگرانی های شـدید مردم در 

اکثـر والیت هـا محسـوب می شـود، حل شـود.

 نیما کاوه

 هما همتا

رقص سماع روی کاسه ی ِگلی از نازنین فردوس رحیمی. عکس: هما همتا

نازنیـن می گویـد، بعـد از ایـن کـه از صنـف دوازدهـم 
فـارغ شـدم بـه نسـبت عالقـه ی شـدیدی کـه بـه هنر، 
را  هنرهـا  رشـته ی  داشـتم،  عکاسـی  خصـوص  بـه 
انتخـاب کـردم و در دانشـکده ی هنرهای دانشـگاه بلخ 
راه پیدا کردم و سـه سـال اسـت که در این دانشـگاه 

می خوانـم. درس 
از  برایـش  را  کار  وسـایل  مقـدار  یـک  نازنیـن  پـدر 

مـی آورد. ایـران 

مهـم  خیلـی  داشـتن  مالـی  اسـتقالل  زن  یـک  بـرای 
اسـت. زن اگـر درآمـد خـودش را داشـته باشـد، رنگ 
می کنـد.  انتخـاب  خـودش  را  لباس هایـش  و  موهایـش 
نازنیـن نیـاز داشـت که هنـرش را برای جامعـه معرفی 
کنـد و ایـن کار نیـاز بـه تبلیغـات داشـت؛ از آن جایـی 
کـه نمی توانـد تبلیغـات تلویزیونـی بدهـد، از آدرس 
نمونـه ی  و  می کنـد  اسـتفاده  دارد  کـه  فیس بوکـی ای 

کارهایـش را در صفحـه اش می گـذارد.

»مـن همـه ی بخش هـای هنـر را دوسـت 
دارم؛ گاهـی کـه بـه سـمت یـک تابلـوی 
نقاشـی نـگاه می کنـم، حـس می کنـم یـک 
شـعر را دارم می شـنوم. گاهـی کـه یـک 
حـس  می خوانـم،  یـا  می شـنوم  را  شـعر 
می کنـم به سـمت یک تابلوی نقاشـی نگاه 
بخش هـای  همـه ی  مـن  نظـر  از  می کنـم. 

هنـر بـا هـم در ارتبـاط اسـتند.«
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آمــوزش یکــی از مســؤولیت های دولــت بــه 
شــمار مــی رود. دولــت مســؤولیت ایجــاد محیط 
ــا  ــی و وضــع رهنموده ــعه ی علم مناســب توس
ــده دارد.  ــر عه ــی را ب ــی علم ــط مش ــرای خ ب
و  دانشــگاه  بیــن  روابــط  موفــق  مدیریــت 
و  مدیریتــی  رویکــرد  پایــه ی  بــر  صنعــت، 
هماهنگ ســازی  بــه  می توانــد  راهبــردی 
ــم  ــد. عل ــک کن ــگاه کم ــت و دانش ــن صنع بی
امــروز بــر علــم دیــروز اســتوار اســت و تحقیــق 
ــت  ــت. دول ــتوار اس ــردا اس ــر ف ــز ب ــروز نی ام
ــی و  ــات میدان ــدازی تحقیق ــا راه ان ــد ب می توان
ــات  ــن تحقیق ــرای ای اختصــاص دادن بودجــه ب
ــات و  ــه از مؤسس ــار جامع ــان انتظ ــب می تناس
کار هــای واقعــی آنــان را بســنجد و بــرای بهتــر 
ــردارد.   ــا مدیریــت ایــن بخــش گام ب شــدن و ی

ــازار کار و  ــه و ب ــان مشــکات جامع ــاط می ارتب
ــداف  ــت اه ــدت در جه ــای درازم جهت گیری ه
و نیازهــای اجتماعــی، از دیگــر وظایــف دولــت 
اســت. شناســایی مشــکات اساســی جامعــه بــا 
ــر  ــای معتب ــک ســروی جــدی توســط نهاده ی
تحقیقــی بــر مبنــای شناســایی مشــکات 
ــت در  ــه دول ــد ب ــی می توان ــی و پرورش آموزش
تدویــن و مدیریــت آمــوزش در جامعــه کمــک 
ــن  ــد بی ــرای پیون ــد. شناســایی مشــکات ب کن
دانشــگاه وصنعــت می توانــد مفیــد واقــع شــود. 
ــه ی  ــرای ارائ ــی ب ــه کارهــای تحقیق ــادادن ب به
راه حل هــای اجتماعــی و جامعــه می توانــد 
ــه  ــا ب ــه ت ــل ک ــی از راه ح ــا انبوه ــت را ب دول
ــد.  ــه کن ــت مواج ــیده اس ــدان نیندیش ــال ب ح
دولــت اگــر آمــوزش ضمــن خدمــت را بــه 
یکــی از اصــول مهــم در نهادهایــی کــه مربــوط 
ــد در طــول  ــد، می توان ــل کن خــود اســت تبدی
حرف هــای  کارمنــدان  انــدک  ســال  چنــد 
تــر و کارآزموده تــری را در میــان نهادهــای 
ــف از  ــای مختل ــویق بخش ه ــد. تش ــود ببینن خ
ــت ســالم  ــرای یــک رقاب نهادهــای آکادمیــک ب

ــا  ــاوت ب ــای متف ــه ی راه حل ه ــتای ارائ در راس
توجــه بــه تخصــص آنــان؛ بــه طــور مثــال اگــر 
دولــت بتوانــد در بخــش نگــه داری، صــادرات و 
ــه  ــا تولیــد گنــدم بیشــتر در داخــل کشــور ب ی
مؤسســات تحصیــات عالــی فرصــت بدهــد کــه 
طرح هــای خــود را ارائــه کننــد، بــه طــور حتــم 
بــه نتایــج خیلــی خوبــی دســت پیــدا خواهنــد 
کــرد. مــورد دیگــر را می تــوان بــه دانشــجویان 
روابــط بین الملــل و علــوم سیاســی واگــذار 
ــورهای  ــا کش ــورد ب ــه و برخ ــوع معامل ــرد؛ ن ک
همســایه و منطقــه و همچنــان مذاکــره بــا 
گروه هــای مختلــف مخالــف دولــت. دولــت 
ــد  ــای دانشــگاه و پیون ــا بازکــردن پ ــد ب می توان
زدن آن بــا صنعــت کار؛ دانــش و صنعــت را 
مکمــل همدیگــر بســازد؛ ایــن موضــوع در 
ــن  ــه اولی ــوان ب ــه می ت ــده ک ــرار ش ــخ تک تاری
ــه وجودآمــدن  پارک هــای صنعتــی و نحــوه ی ب
آن هــا در انگلســتان اشــاره کــرد. اصــا علــم در 
خدمــت صنعــت اســت؛ زمانــی کــه کارخانه هــا 
و محل هــای تولیــد مــواد ایجــاد شــده اول 
ــای  ــا چرخ ه ــود ت ــوی ب ــه انســان های ق ــاز ب نی

ــا  ــی بعده ــد؛ ول ــت در آورن ــه حرک ــزرگ را ب ب
ــه ایــن موضــوع شــد کــه کســانی بایــد  نیــاز ب
ــن  ــاش ای ــه و مع ــاعت های روزان ــا س ــند ت باش
ــه  ــود ک ــا ب ــن ج ــد؛ ای ــت کنن ــراد را پرداخ اف
نیــاز شــد کســانی آمــوزش ببیننــد تــا بتواننــد 
از عهــده ی ایــن کار برآینــد. اگــر دولــت بتوانــد 
پــای  همه جانبــه،  و  درســت  مدیریــت  بــا 
ــه مناســبات اجتماعــی بکشــاند و  دانشــگاه را ب
برای بیشــتر مشــکات از دانشــگاه مــدد بجوید، 
آن زمــان تمــام هزینه هایــی کــه در طــول ایــن 
همــه ســال بــرای دانشــگاه های دولتــی شــده را 
می توانــد توجیــه کنــد؛ دخیــل شــدن دانشــگاه 
ــه  ــزی را ک ــن چی ــی اولی ــبات اجتماع در مناس
ممکــن می ســازد، نظــم اجتماعــی اســت. دولــت 
بایــد بــا مدیریــت تحقیق هــای انجام شــده 
توســط افــراد مشــخص و گسســترش و تســری 
ــه  ــری و ادام ــرای پیگ ــات ب ــن تحقیق دادن ای
ــه را  ــن زمین ــر، ای ــراد دیگ ــط اف ــن توس یافت
مســاعد کنــد کــه تحقیــات بــه نتیجــه برســند؛ 
ــه  ــد ک ــی می گوین ــج نامرئ ــل را کال ــن عم ای
ــمت  ــه آن س ــی ب ــه راحت ــد ب ــت می توان دول
ــا  ــد ب ــت می توان ــد. دول ــت بده ــوی مثب و س
بــرای کســانی کــه در  ارائــه ی تحصیــات 
بخش هــای علمــی و کاربــردی بــرای نظــم 
اجتماعــی و اداره ی مملکــت طــرح دارنــد، ایــن 
فرصــت را بــه کســانی بدهــد کــه در زمینه هــای 
ــد. دانشــگاه  ــرای گفتــن دارن مختلــف حرفــی ب
ــد میــان دانشــگاه  ــارز پیون ــه ی ب هــاروارد، نمون
پروژه هــای  بزرگتریــن  اســت.  صنعــت  و 
ــگاه در  ــط دانش ــده توس ــام ش ــی انج تحقیقات
اختیــار دســتگاه سیاســی وزارت خارجــه ی 
ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــرای تصمیم گی ــکا ب امری
ــی  ــای فعل ــی پراکندگی ه ــؤول اصل ــت مس دول
ــت و  ــور اس ــی در کش ــوزش عال ــطح آم در س
ــه ســویی  ــر، کشــور را ب ــت بهت ــا مدیری ــد ب بای
ببــرد کــه تحصیــات جایــگاه اصلــی خــود را در 
جامعــه پیــدا کــرده و افــراد تحصیل کــرده نیــز 
ــد.  ــدا کنن ــی خــود دســت پی ــرام واقع ــه احت ب

رابطه ی دولت و دانشگاه

یادبگیریم، امید زندگی مان را افزایش دهیم
فــرد  بــه  می خواهیــم  همــه 
بســیار  شــویم.  تبدیــل  بهتــری 
بعیــد اســت کســی را بشــود پیــدا 
ــد برنامــه ام امســال  کــرد کــه بگوی
ــخصی و  ــی ش ــری در زندگ ــرد بدت ــه ف ــت ک ــن اس ای
ــی  ــه زندگ ــا ک ــن روزه ــا در ای ــوم! ام ــی ش اجتماع
ــد چــه کار کــرد؟ خیلی هــا  ــان نیســت بای ــی مهرب خیل
ــوان  ــه به عن ــخه ای ک ــد؛ نس ــخه می گردن ــال نس دنب
نقشــه ی راه جلــِو چشم شــان بگذارنــد و بــر اســاس آن 
ــود  ــا می ش ــا آی ــد؛ ام ــش برون ــت پی ــوی موفقی ــه س ب
بــا توجــه بــه تفاوت هــای ذاتــی و پیچیدگی هــای 
ــخه ی  ــک نس ــم، »ی ــا ه ــان ها ب ــه ی انس ــی هم روح
واحــد« نوشــت؟ نســخه ای کــه بــرای یــک نفــر درمــان 
بــه همــراه مــی آورد ممکــن اســت باعــث درد در 
ــدارد و دنبــال  دیگــری شــود. چنیــن چیــزی وجــود ن
ــادی  ــرایط اقتص ــه ش ــم ک ــد. درک می کنی آن نگردی
ــدر  ــران آن ق ــم مدی ــت، می فهمی ــوب نیس ــور خ کش
ــرای  ــی ب ــه وقت ــتند ک ــدد اس ــای متع ــار چاه ه گرفت
ــس  ــی ح ــه گاه ــم ک ــد، می دانی ــا ندارن ــای م چاله ه
رهاشــدن و بی پناهــی داریــم، در جریــان اســتیم 
ــؤوالن  ــران و مس ــه مدی ــی ای ک ــای فرهنگ ــه الگوه ک
در  می کننــد  معرفــی  کشــور  مســؤول  نهادهــای 
ــا آنچــه در بطــن جامعــه وجــود دارد  ــات ب بیشــتر اوق
همخــون و همخــوان نیســت، بــرای همیــن یــا عمومــا 
ــا  ــا روی کاغذه ــا تنه ــود ی ــراه می ش ــت هم ــا مقاوم ب
ــردم آب  ــرای م ــد و ب ــی می مان ــتورالعمل ها باق و دس
نــدارد؛ امــا احتمــاال بــرای آن نهادهــا نــان دارد. پــس 
ــری از راه  ــت معجزه گ ــرار اس ــا ق ــرد؟ آی ــد ک ــه بای چ
ــه و  ــه و محل ــا در خان ــخصی م ــکات ش ــد و مش برس
ــا  ــه م ــال ها ب ــن س ــه ی ای ــد؟ تجرب کشــور را حــل کن
چــه می گویــد؟ بــه شــخصه اعتقــاد دارم تعویــض 
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــت؛ ام ــر اس ــه مؤث ــا گرچ دولت ه
ــت اندازی  ــک پوس ــا ی ــد تنه ــر نکن ــا تغیی ــای م باوره
ــاال و  ــل توســعه از ب ــی مث ــا مفاهیم ــری اســت. ب ظاه

ــه همیــن خاطــر معتقــدم  پاییــن هــم آشــنا اســتم؛ ب
ــذار  ــق، اثرگ ــی، عمی ــعه ی واقع ــک توس ــا ی ــه تنه ک
ــردی  ــعه ی ف ــم توس ــود دارد و آن ه ــردی وج و کارب
اســت. هــر روز، هــر مــاه و امســال را »توســعه ی 
فــردی« خودمــان بدانیــم. برنامــه ی »توســعه ی فردی« 
ــه قرن هــا پیــش  اصطاحــی اســت کــه ریشــه ی آن ب
برمی گــردد. موضــوع، هیــچ پیچیدگــی خاصــی نــدارد 
ــد  همــان داســتان قدیمــی »کجــا اســتید و می خواهی
ــن  ــان مشــابه ای ــه کجــا برســید«. بارهــا در زندگی م ب
ــیده  ــه کش ــان ت ــی توان م ــته ایم. گاه ــه را نوش برنام
ــیدن  ــد از رس ــی بع ــم و گاه ــا کرده ای ــه کاره ره و نیم
ــش از  ــا پی ــم؛ ام ــه اش نداده ای ــدف ادام ــن ه ــه اولی ب
ــا  ــردی را ارتق ــوان ف ــد ت ــه ای بای ــر برنام ــتن ه نوش
داد. بــا بهتریــن برنامــه ی نوشــته شــده از ســوی یــک 
ــش  ــه را پی ــن قل ــم ای ــا نمی توانی ــت« م ــح »اورس فات

از ارتقــای توان مندی هــای فعلی مــان فتــح کنیــم. 
ــردن  ــان تر از اجرا ک ــا آس ــن نکته ه ــن ای ــه گفت همیش
ــان حتمــا روی  آن هاســت. امســال در برنامــه ی کاری ت
»توســعه فــردی« کار کنیــد. در ایــن مــورد هــم کتــاب 
ــناخت  ــرای ش ــی ب ــای آموزش ــم کارگاه ه ــت و ه هس
ــد  ــط هدف من ــه بس ــاز ب ــتی ها و نی ــا، کاس ظرفیت ه
ــس  ــچ ک ــر هی ــد و منتظ ــغ نکنی ــا. دری توان مندی ه
نمانیــد. یکــی از مهمتریــن توصیه هــا بــه کســانی 
کــه در معــرض ناامیــدی اســتند ایــن اســت کــه 
ــه زندگــی  ــد ب ــری، امی ــد. یادگی ــاد بگیری ــزی« ی »چی
ــردی،  ــعه ی ف ــوص توس ــد. در خص ــش می ده را افزای
ــی  ــای آموزش ــد. در کارگاه ه ــد و بخوانی ــتجو کنی جس
ــر  ــید. در عص ــاال بکش ــان را ب ــد و خودت ــرکت کنی ش
ــدرک و  ــش از م ــی« بی ــای جانب ــر »توان مندی ه حاض

دانشــگاه بــه کار می آیــد.

 سید محمد تقی حسینی 

منفی گرا نباشیم
و مثبت اندیش باشیم

بــرای هــر یــک از مــا نیــاز اســت تــا در زندگــی بــه دو موضــوع 
اساســی توجــه بیشــتری داشــته باشــیم. اگــر زندگــی را دارای 
ــیم  ــن باش ــب ای ــد مواظ ــم بای ــت بدانی ــی و مثب ــد منف دو بُع
ــا اتفاقــات زندگــی از چــه بُعــدی برخــورد  کــه در طــول روز ب

ــت. ــوع اس ــه ن ــه چ ــان ب ــای زندگی م ــم و ورودی ه می کنی
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــی اطاعات ــه معن ــا ب ــور از ورودی ه منظ
ــق  ــد از طری ــن اطاعــات می توان ــه دریافــت می کنیــم. ای روزان
تلویزیــون، شــبکه های اجتماعــی، ســایت هــا و... منتقــل 
شــود. هــر اطاعاتــی جــدا از ایــن کــه مثبــت یــا منفــی باشــد 
در مغــز مــا تأثیــر می گــذارد و ایــن باعــث کاهــش یــا افزایــش 

ــود. ــزه می ش انگی
ــه  ــد ک ــاری باش ــد اخب ــا می توان ــن ورودی ه ــی از منفی تری یک
روزانــه دریافــت می کنیــم. بــه خصــوص اخبــاری مثــل حــوادث 

کــه دائمــا فقــط حــوادث بــد دنیــا را مخابــره می کننــد.
فرقــی نمی کنــد کــه ایــن مــدل اخبــار از کجــا مخابــره شــود؛ 
ــر  ــی و... در ه ــبکه های اجتماع ــه، ش ــون، روزنام ــل تلویزی مث
صــورت تأثیــر منفــی خودشــان را در هــر ســطحی می گذارنــد. 
ــان  ــه کل از زندگی ت ــار را ب ــدل اخب ــن م ــود ای ــه می ش توصی
حــذف کنیــد. در مــورد اخبــار دیگــر نمی تــوان خیلــی 
ــه ای فعالیــت  ــرد در چــه زمین نظــر داد و بســتگی دارد کــه ف
می کنــد. شــاید یــک نفــر کــه کســب و کار در زمینــه ی مالــی 
و اقتصــاد دارد، اخبــار اقتصــادی بــه دردش می خــورد و از ایــن 
ــار  ــه اخب ــانی ک ــا کس ــا عموم ــد؛ ام ــد می کن ــب درآم راه کس
ــدر  ــن ق ــه ای ــن ک ــل ای ــان دلی ــد خودش ــال می کنن ــاد دنب زی

ــد. ــد را نمی دانن ــه می کنن ــه آن توج ب
ــم  ــت می کنی ــه دریاف ــه روزان ــی ک ــی، در اطاعات ــه طــور کل ب
بایــد خیلــی دقــت کنیــم. امــروزه دیگــر شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــادی را از آن ه ــات زی ــوان اطاع ــه می ت ــتند ک ــی اس مختلف
ــوک و اینســتاگرام کــه  ــال فیس ب ــه طــور مث دریافــت کــرد؛ ب
میکانیــزم معتــاد کننــده ای هــم دارنــد. حتمــا بایــد در انتخــاب 
ــچ  ــه هی ــرد و ب ــت ک ــم دق ــال می کنی ــه دنب ــی ک صفحه های
ــان  ــد یادم ــرد. بای ــاال نب ــدون هــدف ب وجــه تعــداد آن هــا را ب
ــد نقــش خیلــی موثــری  باشــد کــه مطالــب انگیزشــی می توان
ــه  ــا را ب ــی آن ه ــه طــور کل در مثبت اندیشــی داشــته باشــد. ب

ــم: ــیم می کنی ــته تقس ــد دس چن
کــه  دارنــد  وجــود  کتاب هایــی  مثبــت:   کتاب هــای 
ــکار  ــا راه ــاید مث ــی ش ــد؛ یعن ــرا دارن ــت مثبت گ ــتر حال بیش
ــی نیــروی مثبت اندیشــی  ــه ندهنــد؛ ول ــه مــا ارائ مســتقیمی ب
را در مــا بــاال می برنــد. معمــوال کتاب هــای زندگی نامــه ی 
ــی  ــد خیل ــد و می توانن ــت را دارن ــن خصوصی ــق ای ــراد موف اف

ــند.  ــده باش ــک کنن کم
ــاال در  ــا را احتم ــل قول ه ــن نق ــت: ای ــای مثب ــل قول ه نق
ــا خــود را  ــم دائم ــم. می توانی ــادی دیده ای ــف زی ــای مختل جاه
در معــرض ایــن مطالــب قــرار دهیــم تــا ایــن کــه یــک ســری 
نــکات مهــم را یادمــان نــرود و ایــن کــه هــر بــار آن هــا را دیــد 
ــدارد و اتفاقــا راه درســت هــم همیــن اســت؛ مثــا  مشــکلی ن
ــر  ــا کامپیوت ــراه ی ــون هم ــه ی تلف ــس پس زمین ــوان عک می ت

ــم. ــن جمــات انگیزشــی بگذاری خــود را  ای
ــو هــم مثــل نقل قول هــا  ــت: در مــورد ویدی ــای مثب ویدئوه
ــوان  ــر می شــود. می ت ــه روز فراگیرت ــه روز ب ــت ک ــوان گف می ت
می گذارنــد  اشــتراک  بــه  ویدیــو  کــه  ســایت هایی  در 
ویدیوهــای مثبت گــرای زیــادی پیــدا کــرد. البتــه شــاید همــه 
ــای  ــند و ویدیوه ــی نباش ــت خوب ــا کیفی ــم ب ــا ه ــن ویدیوه ای
مثبت گــرا بایــد مدلــی باشــند کــه واقع بینانــه در نظــر بگیرنــد؛ 
چــون مثبت گــرای الکــی هــم فایــده ای نــدارد و بایــد واقعیــت 
را هــم در نظــر گرفــت. می تــوان بــا کمــی جســتجو بــه نتایــج 

خوبــی رســید.
ــه  ــرادی ک ــد گفــت اف ــورد بحــث مثبت اندیشــی هــم بای در م
بــا آن هــا ارتبــاط داریــم در ایــن موضــوع خیلــی تأثیــر دارنــد. 
ــا  ــاط داشــته باشــیم، مطمئن ــراد منفــی ارتب ــا اف اگــر دائمــا ب
ناخــودآگاه مــا منفــی می شــویم و نمی تــوان از آن ورودی 
ــود.  ــان ب ــد، در ام ــل می کنن ــا منتق ــه م ــا ب ــه آن ه ــی ک منف
ــه  ــیم ک ــته باش ــاط داش ــرادی ارتب ــا اف ــر ب ــس اگ ــاال برعک ح
ــد  ــاش می کنن ــد و ت ــل می کنن ــی منتق ــی مثبت ــرژی خیل ان
ــان  ــه هم ــم ب ــا ه ــودآگاه م ــد، ناخ ــرفت کنن ــا پیش ــه دائم ک
ســمت کشــیده می شــویم. پــس ایــن موضــوع را بایــد خیلــی 

ــت. جــدی گرف
البتــه منظــور از ارتباطــات، اعضــای خانــواده مثــل پــدر و مــادر 
ــذف  ــم ح ــراد را نمی توانی ــن اف ــت و ای ــر نیس ــرادر و خواه و ب
کنیــم. هــر چنــد کــه بــا یادگیــری مهارت هایــی مثــل ارتبــاط 
مؤثــر و حــل تعــارض می شــود بــا آن هــا هــم رابطــه ی خوبــی 
ــا  ــتیم را کام ــاط اس ــه در ارتب ــری ک ــراد دیگ ــا اف ــت؛ ام داش
حــق انتخــاب داریــم و می توانیــم رابطــه بــا آن هــا را بــه طــول 

کامــل قطــع و یــا حداقــل محــدود کنیــم.

 زهرا اکبری

 صبور بیات
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

ــرار  ــش ق ــتی داع ــروه  تروریس ــدی گ ــرد کلی ــک ف ی
ــه  ــکا محاکم ــه ای در امری ــه زودی در محکم اســت ب
شــود. بــر بنیــاد گزارش هــا  ایــن عضــو داعــش 
شــهروند قزاقســتان اســت و چنــد ســال در نیویــارک 

ــرده اســت.  ــی ک ــز زندگ نی
بــه نقــل از دویچــه ولــه ، آســاینوف 42 ســاله افــزون 
بــر آمــوزش تک تیرانــدازی و جلــب نیــرو بــرای 
ــز  ــات نی ــاح و مهام ــروه س ــن گ ــرای ای ــش، ب داع

آمــاده می کــرده اســت. 
ایــن عضــو داعــش در ســوریه  گفتــه می شــود 
ــدرال  ــس ف ــه پولی ــی ب ــه تازگ ــده و ب ــت ش بازداش

ــه  ــی ک ــت. معلومات ــده اس ــل داده ش ــکا تحوی امری
ــد  ــان می ده ــده، نش ــخص داده ش ــن ش ــورد ای در م
ــه  ــق ترکی ــادی از طری ــال 201۳ می ــه او در س ک
ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــه گ ــده و ب ــوریه ش وارد س
ــرده  ــاش می ک ــدت ت ــن م ــت. او در ای ــته اس پیوس
اســت کــه شــهروندان امریــکا را بــه ایــن گــروه 
ــده ی  ــه در پرون ــه ک ــد.  آنچ ــذب کن ــتی ج تروریس
ــد  ــب می کن ــن عضــو داعــش بیشــتر توجــه را جل ای
ایــن اســت کــه او در ســال 2015 میــادی در یــک 
ــروه  ــن گ ــوان بدتری ــش به عن ــری از داع ــام تصوی پی

ــود. ــرده ب ــاد ک ــان ی ــتی در جه تروریس

آموزگار تک تیراندازی برای جنگجویان داعش در امریکا 
محاکمه می شود

مــواد  کارخانــه  ی  یــک  در  انفجــار  دنبــال  بــه 
ایــن  کارگــر  از 10  بیــش  چیــن  در  کیمیایــی 
کارخانــه جــان باختنــد. رســانه های چینــی گــزارش 
داده  انــد کــه ایــن انفجــار در شــهر سانمن شــیای در 

ــت.  ــور رخ داده اس ــن کش ــان ای ــت ِهن ایال
ــن  ــه ی ای ــه در نتیج ــود ک ــه می ش ــان گفت همچن
ــن  ــج ت ــی و پن ــر زخم ــه 20 نف ــک ب ــار، نزدی انفج
دیگــر نیــز مفقــود شــده اند. تــا کنــون علــت اصلــی 
وقــوع انفجــار در ایــن کارخانــه معلــوم نشــده اســت. 

ایــن نخســتین بــار نیســت کــه در یــک کارخانــه ی 
مــواد کیمیایــی در چیــن انفجــار صــورت می گیــرد، 
چنــد مــاه قبــل نیــز در یــک رویــداد مشــابه نزدیــک 
ــی در  ــواد کیمیای ــک فابریکــه ی م ــر ی ــه 80 کارگ ب
ــد و  ــان باختن ــور ج ــن کش ــوی ای ــت جیانگس ایال

ده هــا تــن دیگــر زخــم برداشــتند. 
همچنــان چنــد ســال قبــل نیــز در نتیجــه ی انفجــار 
در شــهر بنــدری تیانجیــن ایــن کشــور، نزدیــک بــه 

180 تــن جــان باختنــد.

در نتیجه ی انفجار، بیش از 10 کارگر کارخانه ی مواد 
کیمیایی در چین جان باختند

سـعودی،  عربسـتان  رهبـری  بـه  ایتـاف  نیروهـای 
صنعـا  در  حوثی هـا  مواضـع  برابـر  در  را  عملیاتـی 

کرده انـد. راه انـدازی  یمـن  پایتخـت 
بـه نقـل از بی بی سـی، نیروهـای ایتـاف بـه رهبـری 
ایـن  راه انـدازی  هـدف  کـه  گفته انـد  عربسـتان، 
عملیـات، پایگاه هـای هوایـی و انبا رهـای تجهیـزات 

اسـت. حوثی هـا  بالسـتیک  موشـک های 
صنعـا در حـال حاضـر در کنتـرل حوثی هـا اسـت. 
نیروهـای ایتـاف بـه غیرنظامیـان هشـدار داده انـد 
کـه از نزدیک شـدن بـه پایگاه هـای نظامـی حوثی ها 

خـودداری کننـد.

ایـن در حالـی اسـت که عربسـتان به خاطـر عملیات 
شـدید  انتقـادات  بـا  حوثی هـا  برابـر  در  هوایـی اش 
بین المللـی روبـه رو اسـت. گفته می شـود کـه از آغاز 
ایـن عملیـات تـا کنـون، صدهـا غیرنظامـی کشـته 

شـده اند.
دولـت مرکزی یمن و کشـورهای عربسـتان و امارات، 
حوثی هـا را بـه وابسـتگی به ایـران متهـم می کنند و 
می گوینـد کـه این گـروه از حمایت تسـلیحاتی ایران 
برخـوردار اسـت. ایـران بارهـا ادعای حمایـت نظامی 
از حوثی هـا را رد کـرده اسـت؛ امـا تأکیـد دارد که به 

شـکل معنـوی از این گـروه حمایـت می کند.

عملیات نظامی نیروهای ایتالف عربی
علیه حوثی ها در یمن 

انتخاباتـی،  شـکایات  بـه  رسـیدگی  کمیسـیون 
اعـام کـرده اسـت کـه ادعاهایـی را مبنـی بـر آغـاز 
مبـارزات انتخاباتـی پیـش از وقت توسـط شـماری از 
نامـزدان، دریافـت کـرده اسـت. ایـن کمیسـیون، در 
اعامیـه ای گفته اسـت کـه مبـارزات انتخاباتی پیش 
از وقـت، تخلـف به شـمار مـی رود و نامزدان ریاسـت 
جمهـوری، بایـد از راه انـدازی گردهمایـی، تبلیغـات 
پیـش از وقـت، رقابت هـای منفـی و فعالیت هایـی که 

ماهیـت تبلیغاتـی داشـته باشـد، خـودداری کننـد.
در اعامیـه آمده اسـت که روند بررسـی شـکایات در 
مـورد راه انـدازی مبـارزات پیـش از وقـت که توسـط 

مـردم و گزارش هـای رسـانه ها بـه ثبت رسـیده، آغاز 
شـده است.

از  انتخاباتـی،  شـکایات  بـه  رسـیدگی  کمیسـیون 
شـهروندان افغانسـتان خواسـته اسـت کـه در صورت 
وقـت،  از  پیـش  انتخاباتـی  مبـارزات  مشـاهده ی 

شـکایت شـان را ثبـت کننـد.
ایـن کمیسـیون افزوده اسـت کـه تبلیغـات انتخاباتی 
پیـش از وقـت، با توجه بـه میزان تخلفـات، اخطاریه، 
مبـارزات  میعـاد  تمـام  یـا  بخـش  از  محروم شـدن 
انتخاباتـی، محـروم شـدن از شـرکت در انتخابات و یا 

جریمـه ی نقـدی، روبـه رو خواهد شـد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی: نامزدان از
کمپاین پیش از وقت خودداری کنند

مسـؤوالن کمیسـیون انتخابـات از آمادگی هـای ایـن 
کمیسـیون بـرای آغـاز کارزارهـای انتخابات ریاسـت 
عبدالعزیـز  داده انـد.  خبـر  افغانسـتان  جمهـوری 
ابراهیمـی، سـخنگوی ایـن کمیسـیون بـه روزنامه ی 
انتخابـات  کارزارهـای  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح 
ریاسـت جمهوری به تاریخ شـش اسـد آغاز می شـود 
و قـرار اسـت این رونـد تا دو ماه ادامه داشـته باشـد. 
آقـای ابراهیمـی ضمـن این کـه می گوید کمیسـیون 
انتخابـات آمادگـی کامـل بـرای آغـاز ایـن کازارهـا 
رهبـری  کـه  می کنـد  تأکیـد  همچنـان  دارد،  را 
انتخابـات  نامـزد   18 مصـارف  الیحـه ی  کمیسـیون 
ریاسـت جمهـوری را نهایـی کـرده کـه بـر اسـاس، 
میـزان مصـارف و دارایی هـای منقـول و غیرمنقـول 

می شـود. مشـخص  نامـزدان  ایـن 
در همین حال کمیسـیون رسـیدگی به شـکایت های 
انتخاباتـی در یـک اعامیـه ا ی از نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری خواسـته اسـت کـه از کمپاین های 
قبـل از وقـت خـودداری کننـد. در اعامیـه ی ایـن 
کمیسـیون آمده اسـت کـه  مبـارزات انتخاباتی پیش 
از وقـت، تخلـف به شـمار مـی رود و نامزدان ریاسـت 
جمهـوری، بایـد از راه انـدازی گردهمایـی، تبلیغـات 

پیـش از وقـت، رقابت هـای منفـی و فعالیت هایـی که 
ماهیـت تبلیغاتـی داشـته باشـد، خـودداری کنند.

از سـویی هم رییـس کمیسـیون انتخابـات نیـز عصـر 
کـرد  اعـام  خبـری  نشسـت  یـک  در  گذشـته  روز 
بـرای  کـه ۳29 هـزار و ۳12 رای دهنـده ی جدیـد 

نـام کرده انـد.  انتخابـات ریاسـت جمهـوری ثبـت 
حـوا علـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون انتخابـات 
همچنـان گفته اسـت کـه در جریان ثبت نـام تقویتی 
نفـر در والیـت غزنـی  از 244 هـزار و 400  بیـش 
ثبت نـام کرده  انـد. بـا ایـن حال بـه صـورت مجموعی 
بیـش از 9 میلیـون و ۶78 هـزار و 200 نفـر واجـد 

شـرایط بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری انـد. 
از  گذشـته  روز  نشسـت  در  نورسـتانی  بانـو  امـا 
چالش هایـی کـه در مقابـل کمیسـیون قـرار دارد نیز 
پـرده برداشـت و گفـت کـه مشـکات امنیتی سـبب 
شـده اسـت کـه از برخـی ولسـوالی ها مـواد ثبت نـام 
برگردانیـده  کمیسـیون  بـه  دوبـاره  رای دهنـدگان 
شـود. »بـه دلیل مشـکات امنیتـی، مـواد ثبت نام دو 
ولسـوالی هـرات و زابل دوباره به کمیسـیون مسـترد 
تـا کنـون فهرسـت رای دهنـدگان  شـده؛ همچنـان 

سـال گذشـته نیـز تصحیـح نشـده اسـت.«

آمادگی کمیسیون انتخابات برای آغاز کارزارهای انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان

عربستان سعودی با استقرار سربازان امریکایی در این کشور موافقت کرد

سرور دانش: مذاکره ی طالبان با امریکا، به تنهایی 
سبب برقراری صلح نمی شود

جرمی هانت به ایران: نفت کش بریتانیایی را هرچه زودتر آزاد کنید

افزایـش تنش هـا در منطقـه ی خلیـج  بـه دنبـال 
اسـتقرار سـربازان  بـا  عربسـتان سـعودی  فـارس، 

امریکایـی در ایـن کشـور موافقـت کـرده اسـت.
بـه نقـل از دویچـه ولـه، نماینـده ی وزارت دفـاع 
ایـن  دولتـی  خبرگـزاری  بـه  سـعودی،  عربسـتان 
پادشـاه  اسـت کـه ملـک سـلمان،  کشـور، گفتـه 
عربسـتان سـعودی چنیـن اقدامـی را تأییـد کـرده 

اسـت.
او افـزوده اسـت کـه امریـکا و عربسـتان سـعودی 
در  را  خـود  همکاری هـای  تـا  می کننـد  تـاش 
راسـتای دفـاع، امنیـت و ثبـات در منطقـه، بیشـتر 

کننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از این، رسـانه های 
دونالـد  و  امریـکا  دولـت  برنامـه ی  از  امریکایـی 
ترامـپ، رییـس جمهـور ایـن کشـور، بـرای اعـزام 
500 نظامـی امریکایـی به عربسـتان سـعودی خبر 

داده بـود. 
هـدف از ایـن اقـدام، محافظت از نیروهای مسـلح و 
مصالـح ایاالت متحـده ی امریکا در منطقـه در برابر 

تهدیدهای موجود خوانده شـده اسـت.
سـربازان  اسـتقرار  آخریـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

وزیـر خارجـه ی بریتانیـا هشـدار داده اسـت کـه اگر 
نفت کـش ایـن کشـور در تنگـه ی هرمـز بـه گونه ی 
بایـد منتظـر پیامد هـای  ایـران  فـوری آزاد نشـود، 

جـدی آن باشـد.
بـه نقـل از دویچـه ولـه، جرمـی هانـت، در گفت وگو 
بـا اسـکای نیوز، گفته اسـت: »بـرای ما واضح اسـت 
و اگـر ایـن وضعیـت بـه گونـه ی فـوری حل نشـود، 

پیامدهـای جـدی در پـی خواهد داشـت.«

امریکایـی در عربسـتان سـعودی، در سـال 200۳ 
بـود و در سـال 1991 نیـز در جریـان جنگ خلیج 
عربسـتان حضـور  در  امریکایـی  سـربازان  فـارس، 
داشـتند. در آن زمـان، از پایگاهی در جنوب ریاض، 
نیروهـای هوایـی امریـکا حمـات خود علیـه عراق 

می کردنـد.  عملـی  را 
ایـن اقـدام عربسـتان سـعودی، همزمان بـا افزایش 
تنش هـا در منطقـه ی خلیـج فـارس در مقابلـه بـا 

ایـران اعام شـده اسـت.

آقـای هانـت، گفته اسـت کـه بریتانیـا از راه حل های 
حـل  راه  فکـر  در  بلکـه  نمی گیـرد،  کار  نظامـی 

اسـت. دیپلماتیـک 
او گفتـه اسـت کـه بـا مایک پمپیـو، وزیـر خارجه ی 
امریـکا در ایـن مـورد گفت وگو کـرده و تـاش دارد 
تـا بـا محمدجواد ظریـف، وزیـر خارجه ی ایـران نیز 

تمـاس تلفونی برقـرار کند.
این در حالی اسـت که پیش از این، سـپاه پاسـداران 

ایـران اعـام کرده بـود که نفت کـش اسـتینا ایپمرو 
کـه بـا پرچـم بریتانیـا حرکـت می کـرد را بـه دلیل 
رعایـت نکـردن قوانیـن بین المللـی، در تنگه ی هرمز 

متوقف کرده اسـت.
از سـویی هـم، رییـس شـرکت مالک ایـن نفت کش 
گفتـه اسـت که این کشـتی، تمـام قوانیـن ناوبری و 
مقـررات بین المللـی را رعایـت کـرده اسـت. اریـک 
هانـل، رییـس شـرکت اسـتینا بالـک، گفتـه اسـت: 
»این کشـتی 2۳ خدمه از کشـورهای هند، روسـیه ، 
فیلیپیـن و لتونـی دارد و امنیـت و سـامت کارکنان 
ایـن کشـتی مهم تریـن موضـوع بـرای ایـن شـرکت 

است.«
دقایقـی پـس از توقیـف ایـن کشـتی، گزارش هایـی 
بریتانیایـی  دیگـر  نفت کـش  یـک  مسـیر  تغییـر  از 
بـه سـوی ایـران منتشـر شـد. این کشـتی بـا پرچم 
لیبریـا حرکـت می کنـد؛ امـا تحـت مالکیت شـرکت 
کشـتی رانی بریتانیایـی نوربالـک یو کـی اسـت. گفته 
شـده اسـت کـه ایـن کشـتی آزاد شـده و به مسـیر 

خـود ادامـه داده اسـت.

بـه تازگی سـپاه پاسـداران ایـران اعام کرده اسـت 
کـه نفت کـش اسـتینا ایپمـرو که بـا پرچـم بریتانیا 
حرکـت می کـرد را به دلیـل رعایت نکـردن قوانین 
بین المللـی، در تنگـه ی هرمـز متوقف کرده اسـت.

وزیـر خارجـه ی بریتانیـا نیـز در واکنـش بـه ایـن 
اقـدام ایـران، هشـدار داده اسـت کـه اگـر نفت کش 
ایـن کشـور در تنگه ی هرمـز به گونه ی فـوری آزاد 
نشـود، ایـران بایـد منتظـر پیامد های بسـیار جدی 

شد. با

ــد  ــد می کن ــوری تأکی ــت جمه ــاون دوم ریاس مع
ــه  ــکا، ب کــه مذاکــره ی نماینــدگان طالبــان و امری

ــح نخواهــد شــد. ــراری صل ــی ســبب برق تنهای
در  )29ســرطان(  شــنبه  روز  دانــش،  ســرور 
ــان  ــت: »طالب ــل، گف ــتی در کاب ــیه ی نشس حاش
ــا  ــره ب ــا مذاک ــا ب ــه تنه ــد ک ــر می کنن ــر فک اگ
ایــاالت متحــده می تواننــد بــا امریــکا صلــح کننــد 
ــه پیــروزی برســند، ایــن یــک خیــال اســت و  و ب
محــال؛ طــرف عمــده ی جنــگ، دولــت افغانســتان 
ــتان  ــردم افغانس ــم م ــگ ه ــی جن ــی اصل و قربان

ــد.« ــم بگیرن ــردم تصمی ــن م ــد ای ــتند و بای اس
اقدامــات  و  تاش هــا  از  دانــش،  آقــای 
صورت گرفتــه بــرای برقــراری صلــح اســتقبال 
کــرد؛ امــا گفــت کــه صلــح نبایــد بــه ایــن معنــی 
تلقــی شــود کــه دولــت افغانســتان دســت آوردهای 
ــته و تســلیم  ــار گذاش ــه کن ــود را ب ــاله ی خ 18س
گروه هایــی شــود کــه زمینــه ی پذیــرش در میــان 

ــد.  ــتان را ندارن ــردم افغانس م
آقــای دانــش افــزود: »طالبــان در زمــان حاکمیــت 
ــه یــک قبرســتان خامــوش  خــود، افغانســتان را ب
تبدیــل کردنــد و از خــود یــک ســرزمین ســوخته و 
ویــران بــه میــراث گذاشــتند؛ در نظامی اســتبدادی 
ــیدن  ــس کش ــق نف ــهروندی ح ــچ ش ــا، هی آن ه

نداشــت و از هیــچ حقــی برخــوردار نبــود. زنــان و 
دختــران در زنــدان خانــه، محبــوس شــده بودنــد و 

حتــا حــق تعلیــم و تدریــس را نداشــتند.«
ــن  ــا چنی ــی ب ــن گروه ــه چنی ــرد ک ــاوه ک او ع
پیشــینه ای هنــوز هــم بــر تــداوم جنــگ و وحشــت 
اصــرار دارد و هنــوز هــم هــر روز غیرنظامیــان 
بــه خصــوص کــودکان و زنــان را هــدف قــرار 

می دهــد.
معــاون دوم ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد: »در 
چنیــن حالتــی تــا زمانــی کــه طالبــان اســتراتیژی 
ــد، دســت از جنــگ  ــر ندهن جنگــی خــود را تغیی
ــره ی  ــه مذاک ــد و ب ــس را نپذیرن ــد، آتش ب برندارن
بین االفغانــی بــه رهبــری حکومــت افغانســتان 
ــک  ــا ی ــح، تنه ــن از صل ــد، ســخن گفت ــن ندهن ت
ــی  ــکار عموم ــب دادن اف ــوا و فری ــعار بی محت ش

ــا اســت.« دنی
آقــای دانــش، انتخابــات را یکــی از دســت آوردهای 
ــاطالبان  ــت در دوره ی پس ــد جمهوری ــام جدی نظ
خوانــد و گفــت کــه صلــح بــه معنــای کنــار 
ــود. ــد ب ــات نخواه ــراف از انتخاب ــتن و انص گذاش

او تأکیــد کــرد کــه اگــر انتخاباتــی در کار نباشــد، 
ایــن همــان نظــام امــارت اســت کــه مــردم 
افغانســتان آن را تجربــه کرده انــد؛ بــه همیــن 

ــدد،  ــح می پیون ــه صل ــه ب ــی ک ــر گروه ــل، ه دلی
بایــد جمهوریــت نظــام و همچنــان نظــام مبتنــی 

ــرد. ــردم را بپذی ــات و آرای م ــر انتخاب ب
معــاون دوم ریاســت جمهــوری گفــت کــه بــا توجه 
ــداوم  ــات و ت ــراری ثب ــات در برق ــش انتخاب ــه نق ب
افغانســتان  شــهروندان  اکنــون  مردم ســاالری، 
ــوری و  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــد و  اســتفاده از حــق رأی خــود آمادگــی می گیرن
ــز آمادگــی  ــی نی ــت و کمیســیون های انتخابات دول
ــت  ــات در وق ــا انتخاب ــد ت ــود را گرفته ان ــل خ کام

تعییــن شــده  برگــزار شــود.
آقــای دانــش، بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن زمــان 
ــای  ــام تکت ه ــی، از تم ــارزات انتخابات ــمی مب رس
ــی  ــای مدن ــی و نهاده ــزاب سیاس ــی، اح انتخابات
خواســت کــه در برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف 
ــون و  ــت قان ــا رعای ــد و ب ــهم بگیرن ــه س و عادالن
ــردم را  ــه ی مشــارکت گســترده ی م اخــاق، زمین

ــازند. ــم س فراه
ــا حــدود یــک هفتــه  ــی اســت کــه ت ایــن در حال
ــت  ــزدان ریاس ــی نام ــای انتخابات ــد، کمپاین ه بع
اســت  قــرار  شــد.  خواهــد  آغــاز  جمهــوری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری افغانســتان، در شــش 

ــود. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــزان س می
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با آمدن طالبان
رود خون جاری شد

»هیـچ وقـت نمیشـه یـادم بـره کـه او روز مردم چـه حالی داشـتن، ده 
کوچـه  جـوی خـون راه افتـاده بـود و از دیـدن او َقـد جنـازه روی هـم 
بیخـی حـال آدم بَـد می شـد. طالبا هیچ دل  رحم نداشـتن و از اوشـتک 
تـا کان برای شـان هیـچ فـرق نمی کـد، هر کی گیرشـان آمـده بوده ره 

ده گلولـه بسـتن؛ خـدا جزایشـان را بِده.«
ایـن گفته هـای هدایـت اهلل اسـت . آن روزی کـه شـهر مزار شـریف در 
محاصـره ی طالبـان قـرار گرفـت او یـک نوجـوان 14 سـاله بـوده و 21 
سـال اسـت کـه خاطـرات تلـخ آن روزهـا را بـا خـود یـدک می کشـد. 
هدایـت اهلل در شـهر مـزار شـریف نگه بـان یک شـرکت خصوصی اسـت 
و  بعـد از ایـن کـه طالبـان بـه شـهر مزار شـریف وارد شـدند بـه خاطر 
تـرس از کشـتار طالبـان در همـان روزهـا بـا خانواده هـای بسـیاری که 
در منطقـه ی زراعـت مـزار شـریف بودنـد به صـورت پنهانی و شـبانه به 
ولسـوالی چهارکنـت پنـاه می برنـد و بعـد از آن جـا تصمیـم می گیرنـد 
کـه کشـور را تـرک کننـد و مهاجـر پاکسـتان می شـوند و بعـد از ایـن 
کـه چنـد سـالی را در پاکسـتان می گذرانند بـه ایران مهاجر می شـوند. 
حـاال او بـه همـراه خانـواده اش دوازده سـال می شـود کـه به شـهر مزار 
شـریف بازگشـته اسـت؛ بـا این کـه خیلی سـال ها از حادثه ی 17 اسـد 
سـال 1۳77 گذشـته اسـت؛ امـا می گویـد تـا هنـوز وقتـی کـه گـذرم 
بـه آن کوچه هـای شـهر کـه در آن روزهـا شـاهد قتـل عـام مـردم از 
سـوی طالبـان بـودم، می خـورد، تمـام آن اتفاق هـای خونیـن از پیـش 
چشـمانش می گـذرد و یـادآوری آن اتفاقات همیشـه روان هدایت اهلل را 

آزار داده اسـت.
هدایـت اهلل می گویـد: »آن صبـح وقتـی خبـر شکسـتن خـط مقاومـت 
در اطـراف شـهر مـزار در بیـن مـردم پیچیـد، خیلی ها ترسـیده بودند و 
حیـران مانـده بودنـد که چـه کنند؟ آن روز برای شـهر مزار شـریف روز 

سـیاهی بـود و همـه چیز بـوی مرگ مـی داد.«
هدایـت اهلل کـه در آن روزهـا نوجوانـی بیـش نبـود، ادامـه می دهـد که 
پـدرم یکـی از افـرادی بـود کـه بـا طالبـان می جنگیـد و آن شـب هیچ 
خبـری از او نبـود. پـدرش بـا یک گـروه سـی نفری دیگر بـرای مقاومت 
بـه سـمت یلمبـرب رفتـه بودنـد. از همه جـا صـدای گلولـه و انفجار به 

گـوش می رسـید.
هدایـت اهلل می گویـد: »فـردا صبح بـا مـادرم از خانه ی مان بیـرون زدیم 
تـا برویـم هر طوری شـده خبـری از پدرم به دسـت بیاوریـم؛ اما همین 
کـه پای مـان را بـه کوچـه گذاشـتیم با جـوی خـون مواجه شـدیم. آن 
لحظـه بـود کـه مـادرم بیهوش شـد و بـه دیـوار تکیـه دادمـش. جنازه 

روی جنـازه افتـاده بود.«
تـا دو روز دیگـر از پـدر هدایـت اهلل هیـچ خبـری نمی شـود و هـر روز 
بیشـتر از روز دیگـر از هـر کوچـه شـهر مزارشـریف صـدای مـرگ بـه 
گـوش می رسـد. مـادر هدایـت اهلل هـم هـر روز حالـش بدتـر می شـود 
چـون از همسـرش هیـچ خبـری بـه دسـت نمی آیـد. مـادر هدایـت اهلل 
خـود را در سـرگردانی می دیـد و بیشـتر همسـایه های هدایـت اهلل در 
حـال ترک کـردن خانه ها ی شـان بودنـد و کوچه ی شـان دیگـر متـروک 

بود.  شـده 
هدایـت اهلل می گویـد: »ده کوچـه فقـط خانـه ی مـا و یـک همسـایه ی 
دیگـه ده آخـر کوچـه باقـی مانـده بود و مـا هم بـه خاطر نبـودن پدرم 
نمی توانسـتیم خانه  ی مـان را تـرک کنیـم و طالبان هم هر کسـی را که 
در کوچـه می دیدنـد، بـا گلولـه می زدنـد و کسـی حتـا جـرأت نداشـت 
کـه داخـل کوچه هـا شـود و جنازه های آشـنایان خـود را بـردارد؛ چون 

طالبـان ممکـن بـود او را هم بُکشـن.«
آن روزهـای مـزار شـریف از خونین تریـن روزهـای تاریـخ افغانسـتان 
اسـت و طالبـان بـا ورودشـان به این شـهر با قتـل عام،  چنان وحشـتی 
را در شـهر راه انداختنـد و  چنیـن صحنه هایـی را در ذهـن مـردم آن 
شـهر ابـدی سـاختند که بـه یـاد آوردن آن اتفاقات همیشـه از تلخ ترین 
آن  یـادآوردن  بـه  و  اسـت  مزارشـریف  در  طالبـان  حضـور  اتفاقـات 
خونریزی هـا بـرای شـهروندان آن شـهر بـه معنای شـوک  روانی اسـت. 
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان 
در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابـل 
صفحـه ی  یـا  و  ایمیـل  طریـق  از  را  خاطرات تـان  کرده انـد.  شـریک 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهـد به 

حفـظ هویـت 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: ۳50 $

 فیروزه سیمین

وقتـی وارد ادارات دولتـی در افغانسـتان می شـوید، 
بـر در و دیـوار اداره، نشـانه ها و عکس هـای زیـادی 
دیـده می شـود کـه هـر کـدام حکایت خـاص خود 
را دارد. در بسـیاری از اداره هـا از همـان بـدو ورود 
روی  از  فقـط  و  قبلـی  شـناخت  بـدون  می شـود 
نشـانه های در و دیـوار ادارات بـه قومیـت و گـروه 
سیاسـی رییـس و اعضـای کلیـدی یا گروه مسـلط 
کشـورهای  از  بسـیاری  در  پی بـرد.  اداره  آن  بـر 
جهـان سـوم، عرف بر این اسـت که عکـس رهبرها 
و قهرمان هـا یا مشـاهیر بـزرگ مردم آن سـرزمین 
خدمات شـان  و  جایـگاه  پاسداشـت  جهـت  را 
نصـب  دولتـی  ادارات  و  عمومـی  مکان هـای  بـر 
می کننـد. هـدف از نصـب ایـن نشـانه ها و عکس ها 
یـادآوری خاطـرات و ارزش هایـی سـت کـه بـرای 
امـا  افغانسـتان،  در  اسـت.  حرمـت  قابـل  جامعـه 
داسـتان عکس ها در ادارات بسـیار تفـاوت می کند. 
بیـان  بـرای  ا سـت  نشـانه هایی  عکس هـا  اینجـا 
وابسـتگی های قومـی و سیاسـی افـراد. در بعضـی 
از ادارات تنهـا عکسـی از رهبـران یـک جریـان بـه 
چشـم می خـورد و در بعضـی دیگر عکسـی از چند 
رهبـر تبـاری یـا سیاسـی دیـده می شـود. از روی 
ایـن عکس هـا می شـود درجـه ی وابسـتگی فـرد را 

بـه جریانـی، اقلـن از لحـاظ ظاهـری حـدس زد. 
کـه  اسـت  ایـن  زمینـه  ایـن  در  مهـم  مسـأله ی 
تنهـا  ادارات  دیوارهـای  از  آویختـه  عکس هـای 
ارزش منـدی  و  حرمت گـذاری  بیان کننـده ی 
صاحـب عکـس نیسـت، بلکه مسـأله فراتـر می رود. 
در واقـع ایـن نوعی جنگ اسـت کـه جغرافیای آن 
دیوارهـای ادارات اسـت. عـاوه بـر آن این عکس ها 
از یـک وضعیـت عمیـق روانـی و اخاقـی جامعـه 

دارد.  حکایـت 
پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن چگونـه جنگی ا سـت 
و بـا چـه هـدف انجـام می شـود؟ آیـا می تـوان از 
روی ایـن نشـانه های آویختـه از دیوارهـای ادارات، 
بـه کنـه ی تقابـل و درگیری هـای حاکم در کشـور 

برد؟  پـی 
بـه نظـر می رسـد کـه عکس هـا در ادارات بازنمایی 
واضحـی از بحرانـی ا سـت کـه در عمـق جامعـه و 
در سـطح سیاسـی کشـور بـا آن درگیـر اسـتیم. 
نگرش هـای قومـی، صف بندی هـا را تـا دیوارهـای 
ادارات کشـانده و هـر فـرد اداری در صـورت تـوان، 

عکس هـا دیـده اسـت.
مـا حـق داریم محیط شـخصی و خصوصـی خود را 
بـا نمادها و نشـانه هایی کـه مورد پسـند و عاقه ی 
ماسـت آراسـته کنیـم، فقـط بـه ایـن دلیل سـاده 
کـه آن محیـط مـال ماسـت و بایـد مطابق سـلیقه 
و میـل مـا باشـد؛ امـا آیـا می توانیـم در زمینـه ی 
دیزایـن محیـط کاری عمومـی کـه آن هـم اداره ی 
بـر حسـب سـلیقه ی خـود عمـل  باشـد،  دولتـی 

؟  کنیم
ادارات دولتـی منابع رسـیدگی به امـور دولت داری 
وجـودی  اصـل  بـه  عنـوان  ایـن  می باشـند. 
سـازمان های دولتـی شـناخته می شـود. در درون 
معنـاداری  نشـانه گذاری  گونـه  هـر  اداره  محیـط 
ایدیولوژیـک  کـه حامـل یـک نگـرش سیاسـی و 
باشـد، بایـد بر اسـاس قانون صـورت بگیـرد؛ یعنی 
باشـد کـه چنیـن  قانـون تصریـح شـده  بایـد در 
نشـانه ای مجـاز اسـت در اداره نصـب شـود یـا نـه. 
یـا مـا بی خبریـم یـا این کـه واقعـا در هیـچ جایی 
از قانـون چنیـن اصلـی وجـود ندارد کـه صاحیت 
بـه  را  اداره  درون  نمادپـردازی  و  نشـانه گذاری 
مسـؤول اداره واگـذار کنـد. اگـر هـم قانونـی وجود 
داشـته باشـد، حتمـن عـام اسـت و بایـد در تمـام 
ادارات قابـل اجـرا باشـد؛ نـه ایـن که نشـانه از یک 
اداره تـا اداره ی دیگـر تفـاوت کنـد و بیانگـر نوعـی 

سـتیز و تقابـل بـا گروهـی از مـردم باشـد. 
کـه  تقابلـی ای  نـگاه  و  قومـی  دالیـل  بـر  عـاوه 
ادارات حامـل  از در و دیـوار  عکس هـای آویختـه 
آن اسـت، ایـن عکس ها بـه چیز دیگری نیز اشـاره 
ریـاکاری اسـت.  دارد و آن فرهنـگ چاپلوسـی و 
عکـس  آویختـن  ادارات،  مسـؤولین  از  بسـیاری 
خاصـی را بـر دیـوار اداره تضمینـی بـرای ادامـه ی 
کارشـان می داننـد. شـخص وابسـته بـه یـک گروه 
سیاسـی خـاص کـه پایـه ی چوکـی اش را محکـم 
سـاخته، بـرای نشـان دادن تعلقـش بـه آن گـروه، 

از ایـن طریـق جهت گیـری و باورهای سیاسـی اش 
منابـع  همچنیـن  عکس هـا  می کنـد.  بازگـو  را 
پاسـخگویی مسـؤول اداره را نیز نشـان می دهد. در 
اداراتـی کـه تنهـا عکـس اشـرف غنی نصب اسـت، 
رییـس اداره گویـی قدرت و جایگاهـش را از طریق 
گـروه سیاسـی رییـس جمهـور بـه دسـت آورده و 
خـود را فقـط در برابـر رییـس جمهـور پاسـخگو 
و  سیاسـی  تیـم  اعضـای  و  وابسـته ها  می دانـد. 
قومـی رییـس جمهـور بـا دسـت باز تـری در اداره 
عمـل می کننـد و بـه تبـع آن بـرای هم تیمی هـای 
خـود با سـهولت بیشـتری خدمـات ارایـه می کنند. 
تنهایـی عکـس اشـرف غنـی در یـک اداره و نبـود 
عکـس دیگـری در کنـار آن، همزمـان در بیشـتر 
تعلـق  مـوارد هویـت قومـی و درجـه ی احسـاس 
قومی مسـؤول اداره را نشـان می دهـد. افراطی های 
قومـی در بسـیاری مـوارد در صورت تـوان از نصب 
سیاسـی  گروه هـای  دیگـر  رهبـران  عکس هـای 
جلوگیـری می کننـد و به این وسـیله سرسـپردگی 
پشـتون های  می دهنـد.  نشـان  را  خـود  قـوم  بـه 
افراطـی در قالـب اوقـات فقط به نصـب عکس های 
رهبـران پشـتون می پردازنـد و ایـن کار را بـا نوعی 
انجـام  سیاسـی  هدف مندانـه ی  اعتقـاد  و  بـاور 
افراطـی  تاجیک هـای  کـه  اداراتـی  در  می دهنـد. 
احمدشـاه  از  عکس هایـی  بیشـتر  اسـتند  مسـلط 
داکتـر  و  ربانـی  اسـتاد  فهیـم،  مارشـال  مسـعود، 
عبـداهلل عبـداهلل دیـده می شـود. البتـه در همـان 
سـطح هـم بـاز می تـوان بـه دسـته بندی کوچکتـر 
پرداخـت؛ یعنـی در غالـب اوقـات می تـوان گـراف 
تعلـق ریـس اداره بـه شـخصیت های رده اول یـک 
جریـان را از روی عکس هـای داخل اداره اش حدس 
و  محیـط   در  افراطـی  تاجیک هـای  از  برخـی  زد. 
اداراتـی که در قبضـه دارند و مخالفـت تیم مخالف 
را در بقـای پست شـان بی اثـر می داننـد، از نصـب 
عکس هـای شـخصیت های پشـتون و غیـره تبارهـا 
خـودداری می کننـد. به همیـن ترتیب می شـود به 
اداراتـی کـه سـهم هزاره هـا و یـا اوزبیک هـا اسـت، 
نـگاه کـرد. بـا تغییـر مدیـر اداره و آمـدن شـخص 
دیگـر از گروه سیاسـی دیگر به حیـث رییس اداره، 
و عکـس  برداشـته شـده  رهبـر  یـک  عکس هـای 
یکـی دیگـر جایـش را می گیـرد. همـه بـه نوعی به 
وسـیله ی نصـب عکس ها بـا بازنمایی شـکاف قومی 
و تقابـل موجـود می پردازنـد. البتـه در ایـن میـان 
امـا بـه نـدرت می تـوان بـه اداراتـی هـم برخـورد 
کـه عکس هـای متنوعـی از شـخصیت های رده اول 
نصـب اسـت. این نشـان می دهـد که مسـؤول اداره 
بـه هـر دلیـل صـاح کارش را در اسـتفاده از تمام 

اقـدام بـه چنیـن رفتارهایـی می کنـد. برای شـان 
مهم اسـت که شـخص رهبـر، عکسـش را در باالی 
سـر ایـن رییـس اداره ببینـد و دلـش خوش شـود 
و او را از زمـره ی وفـاداران بـه خـود بدانـد؛ یعنـی 
بـه ایـن وسـیله درجـه ی وفاداری شـان بـه گـروه 
سیاسـی یـا شـخص رهبـر و یـا کسـی کـه چوکی 
را برایشـان داده اسـت، نشـان می دهنـد. تأسـفبار 
ایـن اسـت کـه ایـن رویه بـه رقابتـی بسـیار کریح 
و زشـت مبدل شـده اسـت و هـر روز هـم دامنه ی 
ایـن ریـاکاری و چاپلوسـی گسـترده تـر می شـود. 
شـاید بسـیاری از همیـن کسـانی کـه عکـس یک 
نصـب  اداره  یـک  در  خـود  سـر  بـاالی  را  رهبـر 
کرده انـد، هیـچ از همـان رهبـر خوششـان نیایـد؛ 
امـا مصلحـت ادامـه ی کارشـان را در ایـن دیده انـد 
کـه از چنیـن راه فریبکارانـه و دغل بازانـه قـدرت 

پشتیبان شـان را حفـظ کننـد. 
ایـن نمادهـای موجـود در ادارات را هـر روز هزاران 
بـرای  آن  معنـای  و  می بیننـد  مراجعه کننـده 
شـهروندان روشـن اسـت. کارکرد این آییـن تقابلی 
و یـا ریاکارانـه این اسـت کـه تضادهـا را در ذهن و 
روح و روان افـراد جامعـه تشـدید می کنـد. بـرای 
جامعـه ای کـه بالقـوه اسـتعداد تضادهـای قومـی و 
سیاسـی را دارد، چنیـن وضعیتـی در ادارات حکـم 
الزمـه ی  اسـت.  دشـمنی  چاقـوی  کـردن  دسـته 
دموکراتیـک  نظـام  یـک  در  دولـت داری  فرهنـگ 
ایـن اسـت کـه دولـت به عنـوان دسـتگاه حاکـم از 
روی ندانـی یـا عمـدی رفتارهـای سـتیزجویان در 
آنچـه  ندهـد.  مشـروعیت  را  دولتـی  محیط هـای 
امـروز در دیوارهـای ادارات دیده می شـود، به هیچ 
عنـوان کارکـردش یـادآوری خاطره هـای سـودمند 
و حـس آرامـش بـرای مراجعیـن و مـردم نیسـت. 
فراینـد ایـن رفتـار در نهایـت امـر تعمیـق کیـش 
شخصیت پرسـتی و ریاکاری هـای زشـت و در کنـار 
آن القـای حـس ناراحتی به مردم نسـبت به ادارات 
بـه  شـخصیت های  کشـور  رهبـران  غالـب  اسـت. 
شـدت خودشـیفته ای اسـتند. آن هـا به زیردسـتان 
بـه  اسـتند،  نیازمنـد حمایت شـان  و کسـانی کـه 
نوعـی شخصیت پرسـتی را اعمـال می کننـد. وقتی 
درآمد هـای  مدخـل  ریـاکاری  و  شخصیت پرسـتی 
بـزرگ می شـود، طبیعی اسـت کـه مبدل بـه رفتار 
عـام و روحیـه ی مسـلط در اجتمـاع می شـود و در 

نهایـت ریشـه ی اخـاق را می خشـکاند. 
از  را  ادارات  درون  کـه  اسـت  مؤظـف  دولـت 
نشـانه های تشـدید تقابل های قومـی و ایدیولوژیک 
پـاک کنـد. شـاید بهتـر باشـد کـه در ایـن زمینـه 
دقیقـا از جانـب مراجـع بـا صاحیـت و مسـؤول 
تصمیـم گرفته شـده و مشـخص شـود چه عکسـی 
بایـد در ادارات نصـب شـود و چـه عکسـی مجـاز 

نیسـت.
اکنـون مـا در ادارات بـا عکـس شـخصیت ها طرف 
نیسـتیم؛ بلکـه بـا صف بندی های بسـیار خطرناکی 
طرفیـم کـه ادارات را بـرای مـردم نامطمئـن کرده 

است.

جنگ عکس ها در ادارات دولتی

 ریحان تمنا


