مردم زندگی میخواهند ،مرگ نفروشید!
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عقربههــای ســاعت ُکندتــر حرکــت میکننــد؛ انــگار زمــان از حرکــت ایســتاده اســت .بایــد بــه مالقــات دوســتی بــروم و اســترس دیــر رســیدن تمــام وجــودم را گرفتــه
اســت .شــنیدن ایــن نقــل قــول یکــی از سرنشــینان موتــر توج ـه همــه را بــه آن طــرف ســرک جلــب کــرد.
ی او بــه رســتهی تابوتســازی اســت کــه تابوتهــای چوبــی ،کاکــی و فلــزی را بــرای فــروش ،در مقابــل دکانهــا گذاشــتهاند و در ســرلوحهی دکانــی نوشــته اســت:
اشــار ه 
«ارائـهی خدمــات  24ســاعته تابوترســانی 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 تابوتفروشـیها نشــان
میدهــد کــه زندگــی در کابــل بــا مــرگ توقــف نکــرده و دو طــرفِ جــادهی ســرای شــمالی پــر اســت از مغازههایــی کــه در کسـبوکار تابوتســازی اشــتغال دارنــد .بنابــر
گفت ـهی کابلنشــینان در گذشــتهای نهچنــدان دور ،در آنجــا فقــط یــک مغــازهی تابوتفروشــی وجــود داشــت؛ امــا امــروز ،نهتنهــا کــه بســیاری از مغازههــا در آن منطقــه
بــه تابوتســازی و تابوتفروشــی تبدیــل شــدهاند ،بلکــه تابوتســازیها بــه دیگــر بخشهــای شــهر کابــل نیــز گســترش یافتهانــد.

محیط دانشگاه را
از خطر تروریستان امن کنیم

روز جمعـه ( 28سـرطان) یـک موتـر بمبگـذاری شـده در مقابـل
دروازهی جنوبـی دانشـگاه کابـل منفجـر شـد .در ایـن حادثه هشـت
نفـر کشـته و  34نفـر 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 بودهانـد .حکومـت افغانسـتان میگویـد ایـن حملـه و
حملـهی مرگبـار بـه کندهـار را طالبـان انجـام دادهاند.
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ممکـن اسـت طالبـان این حملـه را انجام داده باشـند یا گـروه داعش
کـه امنیت ملی هفتهی گذشـه تصاویر بازداشـت دو اسـتاد شـرعیات
را نشـر کـرده و گفتـه بود که آنها بـه نفع این گروه در این دانشـگاه
تبلیـغ میکردنـد و دانشـجویان را در صف این گروه میفرسـتادند.
بـا در نظرگرفتـن ایـن واقعیتهـا ،مسـأله ایـن اسـت کـه دانشـگاه
کابـل بهعنـوان بزرگتریـن نهـاد تحصیلی کـه روزانه هزاران دانشـجو
در آن رفـت و آمـد میکننـد هـدف حملـهی گروههـای تروریسـتی
قـرار گرفتـه اسـت .ایـن درحالی اسـت کـه گفته...

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

غنی :خشونت راه
ایجاد همپذیری
نیست
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صبح کابل

رییــس جمهــور غنــی ،تأکیــد میکنــد کــه خشــونت
راه ایجــاد همپذیــری نیســت و طالبــان بایــد از کشــتار
غیرنظامیــان دســت بردارنــد.
آقــای غنــی ،روز شــنبه (29ســرطان) ،در ســمپوزیم
بینالمللــی شــهری ،گفــت کــه از طالبــان تســلیمی
نخواســته ،بلکــه مذاکــرهی آبرومندانــه بــرای برقــراری صلــح
پایــدار خواســته اســت.
او افــزود« :مــا از طالبــان خــط تســلیمی نخواســتیم،
مذاکــرهی آبرومندانــه بــرای صلــح پایــدار خواســتیم؛ آنهــا
هــم بایــد قبــول کننــد کــه بــا افغانهایــی طــرف اســتند
کــه مذاکــره میخواهنــد .صلــح هــدف ماســت ،هیــچ کســی
بیشــتر از مــا بــرای صلــح ارادهی محکمتــری نــدارد».
آقــای غنــی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه خشــونت راه ایجــاد
همپذیــری نیســت ،گفــت ،در حالــی کــه چنــد روز بعــد،
رونــد مذاکــره از ســر گرفتــه میشــود ،طالبــان افــراد
بیگنــاه را میکشــند .او عــاوه کــرد کــه حملــه بــر
غیرنظامیــان ظلــم و فاجعــه اســت و ســبب رکــود خواهــد
شــد.
رییــس جمهــور غنــی گفــت« :حملــه بــر دانشــگاهها،
مکاتــب ،مســاجد ،شــفاخانهها ،اطفــال و غیرنظامیــان،
حملــه بــر تمــدن ،دیــن و عــزت ملــی اســت و هرکســی کــه
مســؤولیت ایــن حمــات را میپذیــرد ،فاســق ،خائــن ملــی،
جابــر و از اســام بیخبــر اســت».
ایــن در حالــی اســت کــه حوالــی صبــح روز جمعــه
(28ســرطان) ،انفجــاری در نزدیکی دروازهی ورودی دانشــگاه
کابــل صــورت گرفــت .در ایــن انفجــار ۸ ،نفــر کشــته شــدند
و  ۳۳نفــر دیگــر زخــم برداشــتند .هیــچ گروهــی مســؤولیت
ایــن انفجــار را بــه عهــده نگرفتــه ،امــا دولــت افغانســتان،
طالبــان را مســؤول آن میدانــد.

بدون تغییر استراتیژی جنگ
شعار صلح طالبان
عوامفریبانه است

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

مهاجرت
رویای رسیدن
به آزادی

هنر
در گسترهی
تبلیغات آنالین

یادبگیریم
امید زندگیمان را
افزایش دهیم

در حملهی هوایی در بادغیس 10 ،غیرنظامی
جان باختند
مسـؤوالن در والیـت بادغیـس ،میگوینـد کـه در پـی یـک
حملـهی هوایـی در ولسـوالی باالمرغـاب 10 ،غیرنظامی جان
باختهانـد.
فریـد اخیـزی ،عضـو شـورای والیتـی بادغیس ،بـه روزنامهی
صبـح کابـل میگویـد کـه ایـن رویـداد ،جمعهشـب
(28سـرطان) ،در منطقـهی «اکازیهـا» در ولسـوالی
باالمرغـاب رخ داده اسـت.
او میافزایـد« :تـا کنـون مشـخص نشـده کـه ایـن حملـه،
توسـط نظامیـان افغـان راهانـدازی شـده و یـا نیروهـای

اولین جرقه :از راه کنار بروید!

خارجـی ».از سـویی هـم ،یـک منبـع بـه روزنامـهی صبـح
کابـل میگویـد کـه جانباختگان شـامل دو زن و هشـت مرد
اسـتند .تاکنـون سـایر مقامهـای محلـی و امنیتـی در والیت
بادغیـس ،در مـورد ایـن رویـداد ابـراز نظـری نکردهانـد.
والیـت بادغیـس در شـمال-غرب افغانسـتان موقعیـت دارد
و از والیتهـای بـه شـدت ناامـن ایـن کشـور محسـوب
می ِشـود .گـروه طالبـان حضـور گسـتردهای در ایـن والیـت
دارنـد .ولسـوالیهای قـادِس ،آبکمـری و باالمرغـاب در این
میـان ،از مناطـق شـدیدا ً ناامـن ایـن والیـت اسـت.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

اولین جرقه :از راه کنار بروید!

تخلف نامزدان ریاست جمهوری
از قانون انتخابات بیباوریها را
گسترش میدهد
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ،در رابطـه بـه تخلفات از سـوی
نامـزدان ریاسـت جمهـوری گفته اسـت کـه تبلیغـات انتخاباتی
پیـش از وقـت نامـزدان بـا در نظرداشـت میـزان تخلفـات،
اخطاریـه ،محرومشـدن از بخـش یـا تمـام میعـاد کمپیـن
انتخاباتـی ،محرومشـدن از شـرکت در انتخابـات و یـا جریمـهی
نقـدی همـراه خواهـد بـود.
این در حالی اسـت که همواره ،نشسـتهای مختلف و سـفرهای
مشـابه از سـوی نامـزدان ریاسـت جمهـوری ،بـه بهانههـای
گوناگـون صـورت گرفتـه اسـت .تمایـل بـه نشسـتهایی کـه
نزدیکـی زیـادی بـه کمپینهـای انتخاباتـی دارد ،میتوانـد
نشـانهای در رابطـه بـه تالشهـای نامـزدان بـرای تخلف باشـد.
در یـک نـگاه تحلیلـی بـه بیقانونیها از سـوی نامزدان ریاسـت
جمهـوری و عـدم احتـرام آنان به قوانیـن انتخاباتـی ،میتوان به
سـمبولهایی رسـید کـه خبر از یـک انتخابات پرتنـش میدهد.
طبـق گزارشهـا ،قـرار اسـت تـا شـش روز دیگـر مبـارزات
انتخاباتـی نیز شـروع شـود و در این مبارزات نیـز قواعدی وجود
دارد کـه بایـد در جریـان کمپینهـا ،مراعـات شـود.
براسـاس اعالمیهی منتشـر شـده از سـوی کمیسـیون شـکایات
انتخاباتـی ،مدتزمـان مبـارزات انتخاباتـی بـرای نامـزدان
انتخابـات ریاسـتجمهوری در قانـون انتخابـات  ۶۰روز در نظـر
گرفتـه شـده و مطابـق بنـد دهـم فقـرهی اول ماده نودوهشـتم
ایـن قانـون ،راهانـدازی مبـارزات انتخاباتـی قبـل یا بعـد از وقت
تعیینشـده ،تخلـف انتخاباتـی محسـوب میشـود.
تخلفاتـی کـه از سـوی ایـن کمیسـیون بهعنـوان تخلـف ثبـت
خواهد شـده ،شـامل راهانـدازی گردهماییهـا ،تبلیغـات قبل از
وقـت ،رقابتهـای منفـی و فعالیتهایـی کـه ماهیـت تبلیغاتـی
دارنـد ،میشـود.
در شـرایطی کـه کشـور در آن قـرار دارد ،هـر تالشـی کـه بـه
رونـد انتخابـات صدمـه بزنـد در اختالف بـا اصـول و نظامی قرار
میگیـرد کـه ایـن نامـزدان بـرای حفـظ و رشـد آن بـه میـدان
مبـارزهی سیاسـی و انتخاباتـی آمدهانـد .بنـا بـر ایـن ،نمیتوان
بـه تخلفـات صـورت گرفتـه از سـوی نامـزدان و برگـزاری
کمپینهـای پیـش از وقـت بیتوجـه بـود .در واقـع ،چنیـن
عملکـردی از سـوی نامـزدان ،بیباوریهـا را بـه انتخابـات و
داشـتن رهبـران پابنـد بـه قانـون در آیندهی افغانسـتان بیشـتر
میکنـد.
مسـؤولیتی کـه نامـزدان ریاسـت جمهـوری مدعـی پذیرفتـن
آن اسـتند و همچنـان ادعـا دارنـد کـه بـه آن عمـل میکننـد،
صرفـا از زمانـی کـه کار رسمیشـان بهعنـوان رییـس جمهـور
آغـاز میشـود نیسـت؛ بلکه ایـن ادعا بایـد از همیـن دوران و از
زمانـی کـه بهعنـوان نامـزد ریاسـت جمهـوری ثبت نـام کردند،
بـه جامـهی عمـل درآید.
شـکایتهایی کـه در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ثبت شـده
اسـت ،خلاف این حرف را نشـان میدهـد و اگر به ایـن موضوع
در زمـان باقیمانـده و همچنـان دوران کمپینهـای انتخاباتـی
توجـه الزم صـورت نگیـرد ،انتخابـات کشـور در سـال جـاری،
دچـار تنشهایـی خواهد شـد کـه این پروسـهی ملـی و مردمی
را بـه بحـران میکشـاند .این همه در حالی اسـت که کمیسـیون
انتخابـات نیـز بـا چالشهای زیادی روبهرو اسـت و رسـیدگی به
مشـکالت فـراراه ایـن دور از انتخابـات بـا رفتارهای غیـر اصولی
نامـزدان ریاسـت جمهـوری بیشـتر خواهـد شـد .آمـار تصحیـح
نشـدهی رایدهندگانـی کـه تـا اکنـون از سـوی این کمیسـیون
ثبـت شـده اسـت بـه تعـداد مجموعـی  9میلیـون  600و 78
هـزار و  283نفـر میرسـد کـه از ایـن میـان بسـیاری از آنـان و
چگونگـی ثبـت نامهـای شـان نیاز بـه بازبینـی دارد.
انتخابـات سـال جـاری ،بـرای افغانهـا از اهمیـت زیـادی
برخـوردار اسـت؛ زیـرا در نتیجـهی ایـن انتخابـات اسـت کـه
پایـداری نظـام جمهـوری اسلامی افغانسـتان تضمین میشـود
و بـر ضـد کسـانی که خواهـان تصرف در قانون اساسـی اسـتند،
ایسـتادگی صـورت میگیـرد .در گفتوگوهـای پیرامـون صلـح
کـه بـا طالبـان صـورت گرفتـه اسـت ،ایـن گـروه بارهـا از تغییر
قانـون اساسـی سـخن گفتهانـد و همچنـان بـه گونـهای از
حکومـت و نظـام افغانسـتان یـاد کردهانـد کـه گویـا در صـورت
برقـراری صلـح بایـد در آن تغییـر ایجـاد شـود .در ضمـن ایـن
موضـوع ،گروههـای سیاسـی خاصـی نیـز در کشـور اسـتند کـه
بـرای ایجـاد دولت مؤقـت تالش میکنند تـا انتخابـات را برگزار
کنـد؛ ولـی این همـه چالشهایی اسـتند که برخلاف تصور این
سیاسـیون نـه راهی بـرای شفافسـازی 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.

عزیز رویش

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 دسـتههای مختلـف قومهای
جاغـوری نمایندگـی میکردنـد .آمـار دقیقـی در
اختیـار نـدارم؛ امـا حدسـم از مشـاهدهی افـرادی
کـه بیشـترین حضور را داشـتند ،رقمـی در همین
تناسـب را تداعـی میکنـد .در عین حـال ،جوانان
دیگـری نیز در سـالُن بودنـد که از مناطـق و اقوام
مختلـف هـزاره در میلاد نـور آمـده بودنـد تـا بـا
مـردم جاغـوری ابـراز همـدردی و همراهـی کنند.
تـک و توک چهرههایـی از فرماندهـان جهادی نیز
بـه چشـم میخوردنـد .وقتـی بـه آنهـا میدیدم،
صالحیـت و اقتـدار بالمنازعشـان در عصـر جهـاد
را بـه یـاد مـیآوردم .حـاال وضعیتشـان کاملا
متفـاوت بـود .دسـتآرهایی کـه بـر سـر داشـتند
ِ
«سـنت
نشـانی از تعلـق هویتیشـان بـه عص ِر یک
در حـال زوال» در جامعـه بـود .ایـن عـده نشـان
میدادنـد کـه در آنچـه داشـت اتفـاق میافتـاد،
نقـش یـا سـهم ویـژهای بـرای خـود قایـل نبودند.
حرفـی نمیزدنـد و بـا چشـمانی کـه ایـن سـو و
آن سـو گـردش میکـرد ،دنبـال کسـانی بودند که
حضورشـان را در میـان جمعیت شـاهد شـوند.
در گوشـهای از سـالُن ،واثـق را دیـدم کـه در
میـان یـک حلقـهی کوچـک ایسـتاده و بـا حالـت
برافروختـه سـخن میگویـد .بـه زودی معلوم شـد
کـه وی همچنان تالش داشـت جلو سخنگوشـدن
ناجـی در حضـور داکتـر عبـداهلل را بگیـرد .مـن تا
آن زمـان نمیدانسـتم کـه او و داکتـر عارفـی از
افـرادی انـد کـه در صـف متحد بـا محمـد محقق
قـرار دارنـد .از عضویتشـان در حـزب محقـق نیز
خبـر نداشـتم .داکتـر عارفی در جلسـهی کمیتهی
فرهنگـی هیـچ سـخن یـا موضعـی کـه نشـان از
منفینگـری او باشـد ،بـروز نـداد .هـم لحـن و هم
منطـق سـخنش مسـؤوالنه و راهگشـایانه بـود .در
اینجـا هـم ندیـدم کـه تلاش کنـد در مناقشـهای
کـه واثـق ایجـاد کـرده بود ،سـهیم شـود.
تصویـر واثـق در ذهـن مـن بـه دوران جنگهـای
داخلـی در جاغوری برگشـت میکـرد .او قوماندان
سـابق «نهضـت» در برابـر «سـازمان نصـر» بـود.
بعدهـا فهمیـدم کـه نگرانـی او از انتقـال جنازههـا
بـه کابـل بخشـی از نگرانیهایـی بـود کـه آقـای
محقـق و سـایر رهبـران و وکیلان داشـتند .در
جمـع افـرادی که واثـق بـا آنها سـخن میگفت،
کسـی از قوماندانهـا یـا وکیلان جاغـوری و
مالسـتان را ندیـدم .شـاید هـم مـن حضـور شـان
را در میـان جمعیـت تشـخیص نتوانسـتم .در
دو روز گذشـته بـه تکـرار میشـنیدم کـه اغلـب
قوماندانهـا و وکیلان جاغـوری و مالسـتان در
قضیـهی گروگانهـا و سالخیشـدن شـکریه و
همراهانشـان ،متهـم بـه خیانـت و معاملهانـد و
از ظاهرشـدن در میـان مـردم میترسـند .اسـم
علـیزاده و عرفانـی و سـجادی و اخالقی را بیشـتر

از همـه بازگـو میکردنـد.
هیجـان و رفتارهـای واثـق نشـان مـیداد کـه
سـخنگویی ناجـی در محفلـی کـه قـرار بـود دایـر
شـود ،ذهنش را آشـفته کـرده بود .به سـرعت این
طـرف و آن طـرف میرفـت و میکوشـید 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
و گفـت کـه واثـق و طرفـداران محقـق تلاش
دارنـد جلـو سـخنان ناجـی را بگیرنـد .وی تأکیـد
کـرد کـه بـه هیـچ وجه بـه ایـن «توطئه» تسـلیم
نمیشـویم .کسـانی کـه بـا مـا وارد سـالن شـده
بودنـد ،اکثـرا ً جوانانـی بودنـد که از واثـق و محقق
و سـایر رهبـران و وکیلان دل خوشـی نداشـتند
یـا حـد اقل بـه آنهـا اعتنایی قایـل نبودنـد .ورود
آنهـا بـه سـالن ،تـوازن و تناسـب جمعیتـی را به
هـم زد .همـه بـه صـورت یکصـدا پیـش رفتنـد
و از سـخنگویی ناجـی حمایـت کردنـد .دورانعلی
حکیمـی از کسـانی بـود کـه با صـدای بلنـد همه
را سـاکت کـرد و پیـش از ایـن کـه داکتـر عبداهلل
و هیـأت همراهـش وارد سـالُن شـود ،قضیـهی
سـخنگویی را پایان بخشـید .موسـفیدان جاغوری
نیـز از تصمیـم کمیتهی فرهنگی برای سـخنگویی
ناجـی حمایـت کردنـد .رمضـان محمـودی مجری
برنامـه بـود .بـا فشـار واثـق و عـدهای از متنفذان،
داکتـر عارفـی نیـز پیشـنهاد شـد کـه بهعنـوان
رییـس کمیتـهی فرهنگـی و یکـی از چهرههـای
دانشـگاه صحبـت کنـد؛ امـا او حاضر نشـد که این
مسـؤولیت را بپذیـرد و گفـت کـه برنامـه طوالنـی
میشـود و ضرورتـی بـه صحبـت او نیسـت.
***
حـاال وقتـی بعد از سـه و نیم سـال بـه آن لحظات
فکـر میکنـم ،بـه نظـر میرسـد جنجـال بـر سـر
سـخنگویی در حضـور داکتـر عبـداهلل ،اولیـن
نشـانهی 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 بالمنـازع حضـور و صـدا و تصمیـم و
عمـل جامعـه را تمثیـل میکرد و حـرف آخر را در
انحصـار خـود داشـت .در سـویی دیگر نسـلی قرار
داشـت که بـرای اولین بار ،در یـک حادثهی جدی
و مهـم ،وارد میـدان شـده و «چـرا؟» میگفـت و
«موضـع» و «پیـام» جداگانـه و متفاوتـی را مطرح
میکـرد .کسـی از «قیام تبسـم» و حتا اسـمی که
بـر این حرکت گذاشـته شـد ،چیزی نمیدانسـت؛
امـا اولیـن جرقـه در تقابـل و صفآرایـی میـان
چهـرهای بـه نـام واثـق و چهـرهی دیگـری بـه نام
داوود ناجـی ظاهـر شـده بود .صدایی در سـالن راه
بـاز میکـرد :از راه کنـار برویـد!
واثـق بـا هیجـان و حـرارت و جدیـت ایسـتادگی
داشـت .مشـتهایش را در هـوا تـکان مـیداد و با
تپـش و ناراحتـی صدایـش را بلنـد میکـرد .ناجی
ظاهـرا گمنـام بـود .کسـی بـه قـد و قامـت واثـق
از ناجـی و کارنامههایـش 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 میکردنـد .بعدها کسـانی ایـن صفآرایی
را توطئـهای میدانسـتند کـه ناجـی و همدسـتان
او از قبـل سـازماندهی کـرده بودنـد .مـن بـر این
بـاور نیسـتم .نشـانهای کـه نقـش خـاص ناجـی را
در آن وسـط بازگـو کنـد ،بـه چشـم نمیخـورد.
امـا ایـن تقابلـی بـود کـه میـان دو نسـل ایجـاد
شـده بـود .ناجـی بـه نسـلی تعلـق داشـت کـه
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 انـدازهی جوانـان و
تحصیلکـردگان سـهم داشـتند.
در نتیجـهی ایـن صفآرایـی ،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 آنهـا نبود.
یـک روز بعـد ،وقتـی کاروان مـردم بـه راه افتیـد
و رهبـران سـنتی و وکیلان و چهرههـای مطـرح
جامعـه در تظاهـرات شـرکت نکردند ،نسـل جدید
جامعـه پوسـتهی حضـور خـود را شـکافت و بـا
قـدرت بینظیـری بـه میـدان آمـد .خشـم و نفرت
محقـق در شـامگاه قیـام تبسـم نیـز جلـوهای از
واکنش نسـل سـنتی جامعـه بود که نشـان میداد
چقـدر با تماشـای یک تحـول در جامعـه غافلگیر
شـده است.
***
در ترکیـب هیـأت شـورای امنیـت ،داکتـر عبداهلل
رییـس شـورای اجرایـی ،سـرور دانـش معـاون
رییـس جمهـور ،محمـد خـان ،معـاون ریاسـت
شـورای اجرایـی ،سلام رحیمـی ،رییـس دفتـر
رییـس جمهـور ،غالمجیالنـی پوپـل ،رییـس
ادارهی ارگانهـای محـل ،داکتـر عبـاس بصیـر از
وابسـتگان حزبـی کریـم خلیلـی و جمعـی دیگـر
حضـور داشـتند .محمـد محقـق دیرتـر از دیگران
وارد سـالُن شـد .جمعـی از بادیگاردهایـش او را
همراهـی میکردنـد .مـن کـس دیگـری را کـه در
همطـرازی محقـق بـا او گام بـردارد ،نمیدیـدم .از
اعضـای ارشـد حزبـش نیز شـخص برجسـتهای با
او نبـود.
کسـی بـه اسـتقبال هیـأت از جـا برنخاسـت؛ حتا
صدایـی در موقـع ورود داکتـر عبـداهلل بلنـد شـد
کـه به مـردم نهیب مـیزد در جای خود بنشـینند
و بـر نخیزنـد .ایـن صـدا ،صـدای یـک جـوان بود
کـه بیپـرده اظهـار شـد .جمعـی از موسـفیدان
را دیـدم کـه در حالـت نیمهخیـز بلنـد شـده
بودنـد؛ امـا بـا شـنیدن صـدای ایـن جـوان دوباره
روی صندلیهـای خـود نشسـتند .محقـق نیـز بـا
برخـورد سـرد و بیتفـاوت 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 فاصلـهی دور از هم
در دو سـمت سـالُن روی چوکیها نشسـته بودند،
گذشـت و کنـار سـایر اعضـای هیـأت جـا گرفت.
چهـرهی محقـق ،بیشـتر از همـه ،نگـران و
خشـمگین بـه نظر میرسـید .احتمـاال بیاعتنایی
حاضـران مجلـس نیز بـرای او حس ناخوشـایندی
خلـق کـرده بـود .شـاید هم بـوی یـک صفآرایی

را کـه پیـش از او بـه زیـان واثـق پایان یافتـه بود،
در فضـای جلسـه استشـمام میکـرد .محقـق و
خلیلـی از کسـانیاند که چهـره و ادا و اطوارشـان،
بـه سـرعت مکنونـات درونیشـان را افشـا میکند.
اینجـا نیـز محقـق نشـان مـیداد 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
کوبنـدهای را بـا صدایـی آهنگیـن دکلمـه کـرد
کـه بـر خـواب و بیمسـؤولیتی زمـامداران اشـاره
داشـت .او یکـی از مجریـان موفـق برنامـهی ادبی
«نیسـتان» در تلویزیـون «راه فردا» بـود .تلویزیون
«راه فـردا» شـبکهی محقـق بـود که در سـالهای
پـس از طالبـان مهمتریـن تریبـون تبلیغاتـی او به
شـمار میرفـت .حـاال محمـودی در یـک مقطـع
حسـاس ایسـتاده بـود تـا قـدرت ادبـی کالم و
آهنـگ صدایـش را بـه رخ محمـد محقـق بکشـد.
ایـن هـم از پتکهایـی بـود کـه باالپایینرفتنـش
ذهـن و روان محقـق را جریحـهدار میکـرد.
بیتهایـی 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 شـبهای تاریـک بـدون مـاه میترسـم  /نـه از
شـیر و پلنـگ ،از این همـه روباه میترسـم  /مرا از
جنـگ رو در روی در میـدان گریزی نیسـت  /ولی
دوسـتان آبِ زیـ ِر کاه میترسـم  /اگـر چـه راه
از
ِ
دشـوار اسـت و مقصـد ناپدیـد ،امـا  /نه از سـختی
ره ،از سسـتی همراه میترسـم  / ....من از عمامه و
تسـبیح و تاج و مسـند شـاهی  /اگر افتد به دسـت
آدم خودخـواه ،میترسـم»...
محمـودی ایـن شـعر را بـه گونـهای دکلمـه کـرد
کـه هـم بـر فضـای مجلـس تأثیـر گذاشـت و هم
دولتی نشسـته در مجلـس را فوقالعاده
مخاطبـان
ِ
نـاآرام کـرد .ایـن ناآرامـی از چهرههـای تـک تـک
اعضـای هیـأت دولتـی ،مخصوصـا محمـد محقق،
آشـکار بـود .بـه نظـر میرسـید تمـام سـالُن و
آدمهایـش روی ُمـخ محقـق راه میرفتنـد.
هوای سـالُن سـرد بـود .سـرمای اواخر مـاه عقرب
در دو سـه روز اخیـر بـا رطوبـت باران و سـایههای
ابـر سـوزندهتر شـده بـود .حـاال سـالُن «میلاد
نـور» ،در همیـن فضـای سـرد و سـوزناک ،درد
زخـم تبسـم بر لبـان شـکریه را با شلاقهایی که
از زبـان و نـگاه افـراد بـه همدیگـر تبادله میشـد،
خونچکانتـر از همیشـه نشـان مـیداد.
محمـودی ،پـس از دکلمـهی شـعر ،داوود ناجی را
دعـوت کرد تا سـخن سـتاد را برای هیـأت بگوید.
ناجـی نیـز بـا گامهای بلنـد به سـوی تریبون رفت
و در حالـی کـه آوازش در فضای سـالُن میپیچید،
بـه طـور صریـح و قاطـع بـر بیکفایتی زمـامداران
ناخـن گذاشـت .او درخواسـت کـرد کـه دولـت در
انتقـال شـهیدان کمک کند؛ امـا مطالبات مردم در
کنـار ارگ به سمعشـان خواهد رسـید .نشـانههای
آشـکاری از عـزم و قاطعیـت در سـخنانش مـوج
مـیزد و حـس کردم کـه رگههایـی 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 نیمـهی ظهر روز
سهشـنبه وارد شد.
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محیط دانشگاه را از خطر تروریستان امن کنیم
بشیر یاوری

روز جمعـه ( 28سـرطان) یـک موتـر بمبگـذاری
شـده در مقابـل دروازهی جنوبـی دانشـگاه کابـل
منفجـر شـد .در ایـن حادثـه هشـت نفـر کشـته و
 34نفـر 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
قربانیـان ایـن حملـه غیـر نظامیـان بودهانـد.
حکومـت افغانسـتان میگویـد ایـن حملـه و
حملـهی مرگبـار بـه کندهـار را طالبـان انجـام
دادهانـد.
ممکـن اسـت طالبـان ایـن حملـه را انجـام داده
باشـند یـا گـروه داعـش کـه امنیـت ملـی هفتهی
گذشـه تصاویر بازداشت دو اسـتاد شرعیات را نشر
کـرده و گفتـه بـود کـه آنها بـه نفع این گـروه در
ایـن دانشـگاه تبلیـغ میکردند و دانشـجویان را در
صـف این گـروه میفرسـتادند.
بـا در نظرگرفتـن ایـن واقعیتهـا ،مسـأله ایـن
اسـت کـه دانشـگاه کابـل بهعنـوان بزرگتریـن
نهـاد تحصیلـی کـه روزانه هـزاران دانشـجو در آن
رفـت و آمـد میکننـد هـدف حملـهی گروههـای
تروریسـتی قـرار گرفتـه اسـت .این درحالی اسـت
کـه گفتـه میشـود دانشـگاه کابـل چندیـن مـاه
اسـت کـه در سـطح بلنـد تهدیدهای امنیتـی قرار
داشـته است.
روز جمعـه کـه موتـر بمبگـذاری شـده در مقابل
دروازهی دانشـگاه کابـل منفجـر شـد ،امتحـان
«شـورای قضایـی و شـورای طبی» برگزار میشـد
و گفتـه میشـود بـرای ایـن آزمونهـا دههـزار
نفـر ثبـت نـام کـرده بودنـد .معلـوم اسـت کـه
سـازماندهندگان ایـن حملـه از برگـزاری ایـن
ن بـا خبـر بـوده و این حملـه زمانـی صورت
آزمـو 
گرفتـه کـه افـراد بـرای اینآزمونهـا شـرکت

میکردنـد و از والیتهـای مختلـف آمـده بودنـد.
بـا آنکـه طالبان در نشسـت دوحه بـا هیأت کابل
توافـق کردنـده بودنـد کـه مراکز تحصیلـی ،صحی
و نهادهـای اجتماعـی را هـدف قـرار نمیدهنـد و
تلاش میکننـد که آمـار تلفـات غیـر نظامیان در
حمالتشـان کاهـش پیـدا کنـد؛ اما به دنبـال این
نشسـت حمالتـی که توسـط ایـن گروه انجام شـد
و بـه ویـژه اگـر حملـهی روز جمعـه بـه دانشـگاه
کابـل را طالبـان انجـام داده باشـند ،ثابـت میکند
کـه طالبـان بـه شـعار و تعهداتشـان پایبنـد
نیسـتند ،ماننـد گذشـته بـرای آنهـا مهم نیسـت
کـه هـدف آنهـا چـه کسـانی باشـند و پرهیـزی
هـم ندارنـد کـه بـرای دسـتآورد انـدک و غوغای
رسـانهای ،غیـر نظامیـان را هـدف بدهند.
در هجده سـال گذشـته تاکتیک مشـترک طالبان
و سـایرگروههای تروریسـتی ایـن بـوده کـه تجمع
افـراد و حتـا غیـر نظامیـان را هـدف میگیرنـد و
بـا کشـتن و زخمی کـردن افـراد زیادتـر و غوغای
رسـانهای کـه بـه دنبـال هـر حملـهی مرگبـار به
وجـود میآیـد را دسـتآورد میداننـد و بـدون
پـروای مرگ انسـانها دنبـال اهداف سیاسیشـان
ا ستند .
بـا توجـه بـه ایـنکـه تاکتیـک و شـیوهی جنگی
طالبـان تغییـر نکـرده و هفتههـای آینـده
کمپایـن نامـزدان ریاسـت جمهـوری نیـز آغـاز
میشـود و همزمـان رونـد صلـح ادامـه دارد؛

احتمـال سـازماندهی حملـه بـر تجمعـات و
گردهماییهایـیکـه برگـزار خواهـد شـد ،وجـود
دارد.
در ماههـای گذشـته نیـز بارهـا تجربـه شـد؛ هـر
زمانـی کـه بحـث صلـح داغتـر شـده ،طالبـان بـا
حملات مرگبـار انفجـاری و انتحـاری ،اهـداف
نظامـی و سیاسیشـان را دنبـال کردهانـد.
همچنـان طالبـان پیـش از ایـن اعالم کـرده بودند
ی کـه نیروهـای خارجـی از افغانسـتان
تـا زمانـ 
بیـرون نشـوند ،ایـن گـروه بـا انتخابـات مشـکل
دارد؛ ایـن مسـأله زمینـهی دیگ ِر افزایـش حملهی
طالبـان محسـوب میشـود.
در گذشـته توجـه نامـزدان انتخابـات ریاسـت
جمهـوری بـرای گرفتـن حمایـت اجتماعـی
مراکـز فرهنگـی بـود؛ ایـن درحالـی اسـت کـه تـا
یـک هفتـهی دیگـر کمپایـن انتخابـات بـه طـور
رسـمی آغـاز میشـود؛ برگـزاری تجمعـات و
گردهماییهـای تبلیغاتـی بیشـتر برگـزار خواهـد
شـد بـا توجه بـه تهدیدهـای امنیتیای کـه وجود
دارد بایـد آسـیبپذیریها در نظـر گرفتـه شـود.
نهادهـای امنیتـی مسـؤولیت دارنـد کـه تدابیـر
امنیتـی را بیشـتر کـرده و تلاش کنند کـه جلوی
حملات را بگیرنـد .از جانـب دیگـر نامـزدان و
تیمهـای انتخاباتـی بـرای اهـداف سیاسیشـان
غیـر نظامیـان را قربانـی نکننـد .گردهماییهـای
کمپاینـیای را کـه برگـزار خواهند کـرد نیروهای

ِ
رعایت
امنیتـی را در جریـان بگذارنـد و بـا دقـت و
حفـظ جـان غیـر نظامیـان و هوادارانشـان
برنامههـای انتخاباتـی و سیاسیشـان را دنبـال
کنند .
روز گذشـته حملـهی انفجـاری ،شـرکتکنندگان
«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
عامـل افزایـش تهدیـد
حملـه پرسـیدم؛ او یـک
ِ
دانشـگاه کابـل و توجـه گروههـای تروریسـتی را
اسـتفاده از محیط دانشـگاه کابل بـرای برنامههای
دولتـی و سیاسـی بیـان کـرد و گفـت کـه در این
اواخـر بـه نامهـای مختلـف برنامههـای دولتـیای
کـه ربطـی بـه برنامههـای دانشـگاهی نـدارد ،در
ایـن دانشـگاه برگـزار شـده اسـت کـه در تعدادی
ایـن برنامههـا رهبـران حکومـت نیـز شـرکت
کردهانـد .بـرای این کـه بدانم کـه چـه برنامههای
در ایـن اواخـر در دانشـگاه کابـل گرفتـه شـده ،به
وبسـایت آن سـر زدم و متوجـه شـدم کـه بـه نـام
تجلیـل از صدمین سـال اسـتقالل کشـور ،کمپاین
اهـدای خـون ،گفتمـان علمـی بنـدر چابهـار و
هفتادمیـن سـالگرد تشـکیل جمهـوری خلق چین
در ایـن اواخـر برنامههایی در دانشـگاه کابل گرفته
شـده و در ایـن برنامههـا رهبـران حکومتـی در
سـطح معـاون ریاسـت جمهـوری نیـز شـرکت
کردهانـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه در دانشـگاه کابل
نفـوذ گروههـای افراطـی مذهبـی ماننـد طالبـان،
داعـش و حزبالتحریـر وجـود دارد و ایـن گروهها
بـا دولت میجنگنـد ،گرفتن برنامههایـی در ظاهر
گفتمـان علمی کـه در دانشـگاه برگزار میشـود و
افـراد سیاسـی شـرکت میکننـد ،میتوانـد توجـه
گروههـای افراطـی را جلـب کنـد و خطـری
محسـوب شـود بـرای امنیـت دانشـگاه کابـل .اگر
همینطـور در آینـده نیـز محیـط دانشـگاهها و
نهادهـای آموزشـی محـل رفـت و آمـد رهبـران
دولتـی شـود یـا حکومـت و گروههـای سیاسـی
از محیطهـای آموزشـی و تحصیلـی بخواهنـد
اسـتفاده سیاسـی کننـد ،امنیـت و مصؤونیـت این
مراکـز بـا خطـر و تهدیـد بیشـتر مواجه میشـود.

بدون تغییر استراتیژی جنگ ،شعار صلح طالبان عوامفریبانه است

علی شیر شهیر

سـرور دانـش ،معـاون دوم ریاسـت جمهـوری
افغانسـتان ،میگویـد تـا زمانـی کـه طالبـان
اسـتراتیژی جنگـی خـود را تغییـر ندهنـد و به
آتشبـس و گفتوگوهـا بـا حکومت افغانسـتان
تـن ندهند ،سـردادن شـعار صلح ،از سـوی آنان
عوامفریبـی اسـت.
آقـای دانـش کـه روز شـنبه ( 29سـرطان) در
نشسـتی در کابـل صحبـت میکـرد ،تأکید کرد
کـه گـروه طالبـان نمیتوانـد روند صلـح را تنها
از راه مذاکـره بـا ایـاالت متحـدهی امریـکا بـه
پیـروزی برسـاند .به گفتـهی او ،طـرف عمدهی
جنـگ ،مردم افغانسـتان اسـتند و در مورد صلح
نیـز باید مـردم تصمیـم بگیرند.
معـاون دوم ریاسـت جهـوری افغانسـتان افـزود
کـه گـروه طالبان با پیشـینه سیاهشـان هنوزهم
بـر دوام جنگ در افغانسـتان اصـرار دارد.
او تصریـح کـرد« :چنیـن گروهـی بـا چنیـن
پیشـینهای هنـوز هم بر تداوم جنگ و خشـونت
اصـرار دارد و هنـوز هـم هـر روز مـردم ملکی و
حتـا علمـا ،زنـان ،اطفـال ،محصلان و متعلمان
ایـن کشـور را بـه خـاک و خـون میکشـاند».
روز جمعـه ( 28سـرطان) انفجـاری در ورودی
دانشـگاه کابـل رخ داد کـه در آن نزدیـک بـه
ده تـن کشـته شـد و بیشـتر از  30تـن دیگـر
زخـم برداشـتند .هرچنـد مسـؤوالن امنیتـی
میگوینـد 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
دوش نگرفتنـد؛ امـا عبـداهلل عبـداهلل رئیـس
اجرائـی حکومـت وحـدت ملـی در فیسبـوک

خـود نوشـت« :این حمله نشـان داد کـه طالبان
نظریـهی تروریسـتی خـود را تغییـر ندادهانـد».
از سـوییهم در حملـهی شـام روز پنجشـنبه بر
فرماندهـی پولیـس کندهار  ۱۱تن کشـته و ۸۳
تـن دیگـر زخـم برداشـتند .طالبان ،مسـؤولیت
حملـه را بـه دوش گرفتند.
بـا ایـن حـال صدیـق صدیقـی ،سـخنگوی ارگ
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان ،میگویـد کـه
متحـدان حکومـت افغانسـتان بـه خاطـر ایـن
اعمـال طالبـان ،بایـد بـه آنـان گوشـزد کننـد.
او تصریـح میکنـد« :طالبـان بـه طـور مکـرر
مسـؤولیت کشـتار ملکیهـا را بـه عهـده
میگیرنـد .متحـدان حکومـت افغانسـتان از این
اعمـال شـان ،باید به آنهـا خاطرنشـان کنند».
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری افغانسـتان تأکید
دارد کـه حـرف و عمـل طالبـان باهـم یکـی
نیسـت؛ آنهـا از یکسـو ،مسـؤولیت حملـه
بـر تأسیسـات ملکـی را بـه عهـده میگیرنـد و
از جانـب دیگـر بـا کشـورهای منطقـه و جهـان
گفتوگـوی صلـح را بـه پیـش میبرنـد.
خوشبینـی حکومـت از هشـتمین دور
مذاکـرات صلـح
تاشـکند تایمـز ،روزنامـه انگلیسـیزبان
اوزبیکسـتان ،روز دوشـنبه در گزارشـی اعلام
کـرد کـه شـهر سـمرقند ایـن کشـور ،میزبـان
گفتوگوهـای بیناالفغانـی آینـده خواهـد بـود.
بـر اسـاس گـزارش رسـانههای داخلـی
اوزبیکسـتان ،گفتوگوهـای بیناالفغانـی بعدی
صلـح در مـاه اگسـت برگزار میشـود؛ امـا زمان
معیـن اعلان نشـده اسـت.
از سـویی هـم زلمـی خلیـلزاد ،نماینـدهی
ویـژهی وزارت خارجـهی امریـکا در امـور صلـح
افغانسـتان ،گفتـه اسـت کـه بـرای مأموریـت
جدیـد دیگـری در راسـتای برقـراری صلـح در
افغانسـتان آمـاده میشـود.
آقـای خلیـلزاد ،روز شـنبه (۲۹سـرطان) ،در
صفحـهی تویتـرش نگاشـته اسـت کـه در دیدار
بـا سـفیران هنـد ،آلمـان و وزیـر خارجـهی

آقـای خلیلزاد ،روز شـنبه (۲۹سـرطان) ،در صفحهی تویترش
نگاشـته اسـت کـه در دیـدار بـا سـفیران هنـد ،آلمـان و وزیـر
خارجـهی اوزبیکسـتان ،در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان
گفتوگـو کـرده اسـت .او افـزوده اسـت« :آمـاده میشـوم کـه
یـک مأموریت دیگر را دربارهی مذاکرات صلح افغانسـتان آغاز
کنـم ،امیـدوارم کـه در ایـن دور گفتوگوهـا ،پیشـرفتهای
بیشـتری بـه دسـت بیایـد».
اوزبیکسـتان ،در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان
گفتوگـو کـرده اسـت .او افـزوده اسـت« :آماده
میشـوم کـه یـک مأموریـت دیگـر را دربـارهی
مذاکـرات صلـح افغانسـتان آغاز کنـم ،امیدوارم
کـه در ایـن دور گفتوگوهـا ،پیشـرفتهای
بیشـتری بـه دسـت بیایـد ».همزمـان بـا ایـن،
وزارت خارجـهی اوزبیکسـتان روز شـنبه (29
سـرطان) تأییـد کـرد کـه عبدالعزیـز کاملـوف،
وزیـر خارجـهی ایـن کشـور ،در دیدار بـا زلمی
خلیـلزاد در مـورد صلـح افغانسـتان صحبـت
کرد هانـد.

بـر اسـاس اعالمیـهی وزارت خارجـهی
اوزبیکسـتان ،آقایـان خلیـلزاد و کاملـوف در
مـورد تالشهـای صلـح افغانسـتان و اهمیـت
گفتوگوهـای بیناالفغانـی ،بحـث کردهانـد.
بـا این حال صدیق صدیقی ،سـخنگوی ریاسـت
جمهـوری افغانسـتان میگویـد کـه «توقـع
حکومـت و توقـع همـهی مـردم افغانسـتان این
اسـت کـه کوشـشهای صلـح نتیجه بدهـد و تا
چنـد هفتـهی دیگر نتایـج آن را ببینیم و جنگ
در افغانسـتان و حملـه بـر مـردم پایـان یابد».
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
پل سوخته مرا از مادرم
پنهان کرد

(قسمت دوم)
انـگار قـرار نبـود تـا مـن پیـدا شـوم ،مـادرم
حسن ابراهیمی
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 میلههـای آهنی
ل ایسـتاد شـده و کـف دریـای افیونـی و خشـکیدهی کابل را
پـ 
بـا چشـمانش جسـتجو میکرد .بیـن آن همه معتاد کـه در هم
میلولیدیـم پیدا کردن قیافهی آشـنا کار سـختی بـود و آن هم
وقتـی کـه سـیاهی نشسـته بر قیافـهی 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 نگهداشـته بـودم و حـاال کـه یـک معتـاد روی
سـیاه بـودم در زیـر پـل سـوخته ،برایم چـه فرقی میتوانسـت
داشـته باشـد کـه مـادرم جهـان را چـه رنگـی میبیند.
مـن دسـت از جهـان شُ سـته 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
میکـرد و نمیخواسـت و نمیگذاشـت تـا مـن ادامـهی همـان
دردی باشـم کـه او را بـه پل سـوخته کشـانده بود.
شـب دوم بـود که وقتـی ماماقندهـاری از یکی بچههـای معتاد
شـنیده بـود کـه مادرم دو شـب اسـت پشـت سـرهم بـه باالی
پـل سـوخته میآیـد و سـراغ مـن را از دیگر معتـادان میگیرد،
ناراحت شـده بود.
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 میکـردم نفس کشـیدن
برایم غیرممکن شـده اسـت و شـروع به دسـت و پا زدن کردم.
ماماقندهـاری دلیـل خشـمش چـه میتوانسـت 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 نگهدارد .درد
نبـودن از درد اعتیاد بدتر اسـت پسـرجان».
مامـا قندهـاری میخواسـت مـن را بـه هـر بهانـهای 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
میگفـت و مـن تـا حـاال متوجـه آن نشـده بودم ،کم شـود.
نمیدانـم لجبـازی بـا خـودم بـود یـا ایـن کـه تـرس داشـتم
مـادرم دیگـر نگـذارد مـواد مصـرف کنـم ،بـه همیـن خاطـر به
هـر بهانـهای 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 خشـکیدهی کابل چند
کارتنی را تُشـک و یک ُمشـمای (پالسـتیک) 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 ذخیـرهای هم بـرای فـردای خود
نگـه نداشـته بـودم .از فـرط مصـرف زیاد مـواد مخـدر همانجا
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 خمیازههـای کشـالهدار و ممتـد ،زنگ
خطـر خمـاری را برایم بـه صدا در مـیآورد .اسـتخوانهایم هم
شـروع کـرده بـود بـه تیِـر (درد) کشـیدن و آفتاب باالی سـرم
هـم بیرمـق میکـرد اگر بیـدار نمیشـدم و برای خمـاری خود
کاری نمیکـردم.
بـه یـاد مـادرم افتادم .پولی نداشـتم و آن لحظه هـم هیچ راهی
بـه نظـرم نمیآمـد 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 میگفتـم شـاید خمـاری مـن را
دیـده نتواند.
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مردم زندگی میخواهند ،مرگ نفروشید!
روایت مهاجران افغانستان

مهاجرت ،رویای رسیدن
به آزادی
در جامعــهای کــه ارزش انســان ،بــا
معیارهــای غیــر انســانی تعریــف میشــود،
دیگــر نمیتوانســتم دوام بیــاورم .مــن
مجیب ارژنگ
بــه هیــچ وجــه نمیتوانســتم بپذیــرم
کــه دیگــران برایــم قیــد و بنــد تعریــف کننــد و خطــوط
قرمــز زندگــیام را دیگــری بکشــد .دیگــر نمیتوانســتم در
جامعـهای دوام بیــاورم کــه بــه پوشــش بــه خــورش و رفتــار
مــن دخلانــدازی داشــته باشــد و در کل روزمرهگــیام را
خــودش تعریــف کنــد .بــی آن که خــودم ،در شخصیتســازی
بیرونــی (شــخصیت اجتماعــی) خویــش هیــچ گونــه نقشــی
داشــته باشــم .و هیــچ گاهــی نتوانــم ،بــدون دلهــره و نگرانــی
شــخصیت واقعــی خــودم را بیــرون دهــم.
از زمــان پایــان درسهایــم در دانشــگاه کابــل ســه ســالی
میگذشــت .هنــوز نتوانســته بــودم ،بــرای خــودم کاری
دســت و پــا کنــم .یــا بهتــر اســت بگویــم هیــچ انگیــزهای
بــرای ادامـهی زندگــی در ایــن کشــور را نداشــتم و مدینـهی
فاضل ـهی خــود را ناچــار در گوش ـههای دیگــر زمیــن دنبــال
میکــردم .همیشــگی ســرگردانی روزهــا و ســر درگمــی
شــبهایم ،برایــم ایــن را فهمانــد کــه دیگــر نمیتوانــم،
در ایــن جغرافیــا زندانــی بمانــم .از زندگــی در افغانســتان
آنچــه بــر مــن میرفــت ،در قلع ـهی نــای بــر مســعود ســعد
ســلمان نرفتــه بــود.
دوام هــرج و مــرج در نظــام و بــی ســرو پــا بــودن مــردم،
روشــن نبــودن فــردا و دیــدن جوانــان بــه ویــژه جوانــان
دانشــگاهی بــا باورهــای طالبانــی و افراطــی و جهــل شــناخت
شــان از زندگــی و هــدف آن ،بــه گونــهی کامــل مــرا بــه
آینــدهی مانــدم در افغانســتان ،نــا امیــد کــرده بــود.
روزهــای نخســت بهــار  95بــود کــه تصمیــم نهایــی شــد و
بایــد از افغانســتان بیــرون میشــدم .بــه هــر قیمتــی کــه
تمــام میشــد ،دیگــر برایــم مهــم نبــود .میخواســتم جایــی
بــروم کــه بهتــر از یــن جــا باشــد .آن زمــان هیــچ تصویــری از
روزیهــای زندگــی در مهاجــرت را نداشــتم؛ امــا راهــی بــرای
مانــدن نیــز وجــود نداشــت ،بایــد میرفتــم و میرفتــم.
اینگونــه 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 پلههــای هواپیمــا گام برداشــتم ،مهاجــرت
برایــم آغــاز شــد .خواســتم بــه عقــب نــگاه کنــم؛ امــا
نتوانســتم .دیگــر نمیخواســتم چشــمم بــه روی افغانســتان
بــاز شــود .بــا هــزار نگرانــی و ســردرگمی پــس از گذرانــدن
دو ســاعت و نیمــی در هــوا بــه فــرود گاه امامخمینــی در
تهــران پیــاده شــدم.
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 نمیدیــدم.
گویــا بــه محیــط بدتــر از افغانســتان رفتــه بــودم .همیــن
فکــر باعــث شــد آرام نگیــرم .بــه هیــچ یــک از دوســتانم کــه
در ایــران بودنــد تمــاس نگرفتــم .میدانســتم ایــران هــم
مثــل افغانســتان جایــی بــرای مانــدن نیســت .بــا فکــر کــردن
ذهنــم بــه جایــی نرســید .و در لحظــه شــمارهی قاچاقبــری را
کــه مســافران افغانســتانی را بــه گونـهی غیرقانونــی از ایــران
بــه ترکیــه مــی فرســتاد ،روی گوشــی وارد کــردم .قاچاقبــر
برایــم گفــت کــه بایــد ســوار تاکســی شــوم و خــودم را بــه
میــدان آزادی برســانم .پــس از دو ســاعتی کمتــر یــا بیشــتر
رســیدم بــه میــدان آزادی و در همــان حوالــی روی نیمکتــی
آرام گرفتــم تــا از آدمهــای ارتباطــی ایــن قاچاقبــر کســی
بیایــد .شــش ســاعتی در پــارک آزادی انتظــار کشــیدم.
ناگهــان گوشــیم زنــگ خــورد .دیــدم شــمارهی تمــاس
راننــده اســت .جــواب دادم و پــس از چنــد دقیقـهای آمــادهی
رفتــن شــدیم .هــوا روشــن بــود ،پــس از هفــت ســاعت
رســیدیم بــه شــهر مــرزی .یــک شــب را در خوابــگاه مــرزی
کــه پــر از بــوی بــد و تعفــن بــود ،بــا مســافران افغانســتانی
در یــک اتــاق تنــک و تاریــک کــه مثــل گوســفند بــه هــم
چســپیده بودنــد ،گذرانــدم .شــب بعــدش بــه ســمت مــرز
در حرکــت شــدیم و پــس از چنــد ســاعت کشــیک دادن
توانســتیم از مــرز رد شــویم .و اینگونــه بــود کــه بــا یــک
دنیــا ســرگردانی و امیــد بــه خــاک ترکیــه وارد شــدم ،تــا
باشــد بــه زندگــی بهتــری برســم و بتوانــم چنــد روزی خــودم
بــرای خــودم زندگــی کنــم.

سکینه امیری

« من با دیدن اینها به یاد انفجار میافتم».
عقربههـای سـاعت ُکندتـر حرکت میکننـد؛ انگار
زمـان از حرکـت ایسـتاده اسـت .بایـد بـه مالقات
دوسـتی بـروم و اسـترس دیـر رسـیدن تمـام
وجـودم را گرفتـه اسـت .شـنیدن ایـن نقـل قـول
یکـی از سرنشـینان موتـر توجـه همـه را بـه آن
طـرف سـرک جلـب کرد.
ی اسـت کـه
اشـارهی او بـه رسـتهی تابوتسـاز 
تابوتهـای چوبـی ،کاکی و فلزی را بـرای فروش،
در مقابـل دکانهـا گذاشـتهاند و در سـرلوحهی
دکانی نوشـته اسـت« :ارائهی خدمات  24سـاعته
تابوترسـانی و همـه وسـایل مرتبـط بـه تدفین».
مـرگ در کابـل بـه یـک اتفـاق روزمـره تبدیـل
شـده و بـا آن کـه بـرای هـر شـهروند کابـل
زندگـی بـا مرگ خـو گرفته اسـت؛ اما دیـدن این
تابوتفروشـیها نشـان میدهـد کـه زندگـی در
کابـل بـا مرگ توقـف نکـرده و دو طـرفِ جادهی
سـرای شـمالی پـر اسـت از مغازههایـی کـه در
کسـبوکار تابوتسـازی اشـتغال دارنـد .بنابـر
گفتهی کابلنشـینان در گذشـتهای نهچندان دور،
در آنجـا فقـط یک مغـازهی تابوتفروشـی وجود
داشـت؛ اما امـروز ،نهتنها کـه بسـیاری از مغازهها
در آن منطقـه بـه تابوتسـازی و تابوتفروشـی
تبدیـل شـدهاند ،بلکـه تابوتسـازیها بـه دیگـر
بخشهـای شـهر کابـل نیـز گسـترش یافتهانـد.
چنانچـه یکـی از تابوتفروشـان کـه از سـال
 ۲۰۱۴تاکنـون در ایـن منطقـه تابوتسـاز بـوده
اسـت ،میگویـد« :همانطـور کـه تعـداد انفجارها
افزایـش یافتـه اسـت ،تعـداد مغازهها هـم افزایش
یافته اسـت».
پیـش از ایـن عزیـزه عطایفـا ،یـک شـهروند
اوزبیکسـتانی ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل گفـت
بـود« :وقتـی بـه افغانسـتان آمـدم ،ابـزار جنگـی
بـود کـه هـر جـا دیـده میشـد .آن ابـزار مـرا بـه
یـاد جنـگ جهانـی دوم میانداخت و امـا کودکان
افغـان بـا آنهـا بـازی میکردنـد».

جنـگ و ناامنی چیزی تازهای نیسـت؛ چهل سـال اسـت
کـه مـردم افغانسـتان بـا آن سـر دچارند؛ امـا انفجارها
در بـزرگ شـهرها از چنـد سـال بـه ایـن سـو شـدت
یافتـه اسـت و از مـردم قربانیهـای جمعـی میگیـرد.
مطابـق آمـاری کـه سـازمان ملـل ارایـه کـرده در بیـن
سـالهای  2009تـا  2019در افغانسـتان 93هـزار
نفـر از جنـگ آسـیب دیدهاند کـه از آن جمله 32695
نفـر جـان شـان را از دسـت دادهانـد و  60753تـن
زخمـی شـدهاند.
عطایفـا در سـال  2005بـه افغانسـتان آمـده بود.
او از ابـزار جنگـی باقیمانـده و از کودکانـی کـه
بـا آن بـازی میکردنـد و از قبرهـا در جادههـا
بهعنـوان بدتریـن منظرههایـی یـاد میکنـد کـه
در طـول عمـرش دیـده اسـت .صحنههـای غمبار
و وحشـتناک« .بـه ایـن فکـر مـی کردم کـه با آن
سلاح آدمهـا را کشـتند و در هـر جا زیـر خاک و
سـنگ کردنـد .هر طرف بـوی مرگ؛ در کشـور ما
اینگونـه نبـود».
طلب کنندههای مرگ؟
جنـگ و ناامنـی چیـزی تـازهای نیسـت؛ چهـل
سـال اسـت کـه مـردم افغانسـتان بـا آن سـر
دچارنـد؛ امـا انفجارهـا در بـزرگ شـهرها از چنـد
سـال بـه ایـن سـو شـدت یافتـه اسـت و از مردم
قربانیهـای جمعـی میگیـرد.
مطابـق آمـاری کـه سـازمان ملـل ارایـه کـرده در
بیـن سـالهای  2009تـا  2019در افغانسـتان
93هـزار نفـر از جنـگ آسـیب دیدهانـد کـه از آن
جملـه  32695نفر جان شـان را از دسـت دادهاند
و  60753تـن زخمـی شـدهاند.
بیشـتر انفجارهـا در جادههـای پُررفتوآمـد
و مکانهـای ُمزدحـم در پایتخـت رخ داده و
خسـارات بـزرگ مالـی و جانـی از خـود برجـا
گذاشـته اسـت .فاجعهبـار بودن ناامنـی و انفجارها
در پایتخـت ،تنهـا از روی خسـارات و رونق شـغل
تابوتسـازی و قبرکنی محاسـبه شـده و دو -سـه
روزی سـر زبانهـا مانـده و بـه فراموشـی سـپرده
شـده است.

یکـی از باشـندههای کابـل قدیـم میگویـد کـه
تـا چند سـال پیـش تابوتفروشـی در کابـل مثل
امـروز رایـج نبـود و تنهـا بـرای نظامیـان و شـمار
محـدود افـراد کـه جسدشـان در حادثـات تکـه-
تکـه میشـد ،اختصـاص مییافـت.
بنابـر گفتـهی او  ،در قدیـم از تابـوت در مراسـم
خاکسـپاری مسـلمانان اسـتفاده نمیشـداسـت.
«در میـان مسـلمانان ،مردههـا معمـوال در کفـن
سـفید پیچیـده و مسـتقیما در قبـر قـرار داده
میشـوند .بـه جـز مـواردی کـه جسـد بهشـدت
آسـیب میدیـد ،از تابوتهـای چوبـی اسـتفاده
میشـد».
ِسـب
امـا اکنـون اوضـاع دگرگون شـده اسـت و ک ِ
تابوتسـازی رونـق یافتـه؛ بـه ویـژه بعـد از
رویدادهـای امنیتـی .داکتـر شـرفالدین عظیمی،
روانشـناس میگویـد« :در سـالهای پنجـاه
تابوتسـازی بسـیار انـدک بـود و تنهـا در یـک
محـل کابـل یافـت میشـد».
گورهای دستهجمعی
شـمار زیـادی از جـان باختـگان رویدادهـا در
سـالهای پسـین در گورسـتانهای مشـخص
بـه صـورت دسـتهجمعی بـا تابـوت دفـن شـدند.
از جمـع ایـن گورسـتانها ،میتـوان بـه گلـزار
شـهدای دانایی ،گورسـتانی در صحن مسـجد امام
زمـان در خیرخانـه و گلزار شـهدای روشـنایی نام
برد کـه جانباختـگان آن به صورت دسـتهجمعی
بـا تابـوت دفن شـدند.
چنانچه بعد از انفجاری در مرکز آموزشـی(موعود)
در غـرب کابـل ،تنها در شـفاخانهی اسـتقالل 80
تابـوت بـرای فـروش و انتقـال جانباختـهگان،
آورده شـدهبود.
بـا ایـن وضـع و بـا آن کـه کابل شـهر پر آشـوب
اسـت؛ امـا مردمـش همچنـان در صدد فراموشـی
غمهـای بـزرگ اسـتند و تلاش میکننـد کـه
زندگـی شـان را فرامـوش نکننـد.
تالشـی کـه بـه آنانـان لقـب آدمهای بیاحسـاس
را دادهاسـت کـه رویدادهـای انفجـاری و انتحاری
آنـان را تـکان نمیدهـد .یـک شـهروند هـرات بـا
اشـاره بـه یـک رویـداد امنیتـی میگویـد« :برای
مـردم کابـل انفجارهـا عـادی شـده .دیـروز اینجا
انفجـار شـد؛ امـا امـروز ،مـردم بیخیـال در ایـن
محل اسـت ببین! امـا در هرات اینگونه نیسـت».
بـه گفتـهی روانشناسـان ،اینگونـه رویدادهـا
نشـان میدهـد کـه شـهروندان تلاش دارنـد،
برندهی میدان دهشـت باشـند و زندگـی را حتا با
ایـن واقعیتهـای تلـخ نیـز فرامـوش نکننـد.
هـم عبدالـوارث یکـی از تابوتفرروشـان میگوید:
« وزهایـی کـه تابـوت زیـاد میفروشـم خـوش
نمیباشـم .در روزهـای انتحـار و انفجـار مـردم
پیـش مـن میآینـد و تابـوت میخرنـد؛ امـا مـن
واقعـن ناراحـت میشـوم».
تداعیکنندگان ناامیدی
سـاخت یـک تابـوت بیسـت دقیقـه وقـت نیـاز
دارد و معمـوال در شـهر کابـل بـه یـازده صـد

افغانـی بـه فـروش میرسـد .فـروش آن بـا
رویدادهـای تروریسـتی رابطـهی مسـتقیم دارد
و افزایـش مییابـد .از ایـن رو ،در سـالهای
اخیـر تولیدکننـدگان تابـوت نیـز بیشـتر شـده و
تولیدشـان را در اطـراف جادههـا بـرای فـروش
میگذارنـد .چیـزی کـه بـه بـاور پزشـکان
رواندرمـان ،ناامیـدی و افسـردگی را در جامعـه
شـدت میبخشـد.
داکتـر شـرفالدین عظیمـی ،میگویـد کـه
گذاشـتن وسـایل مرتبـط بـه تدفین مثـل تابوت،
ناامیـدی را در جامعـه بیشـتر میکنـد« .همـهی
نشـانهها ناخـودآگاه روان آدم را متأثیـر میسـازد؛
بـه ویژه که شـغل تابوتسـازی و فـروش تابوت با
پدیـدهی ناامنـی و انفجار مرتبط اسـت .گذاشـتن
تابـوت و وسـایل تدفیـن در چنیـن حـال مـرگ
را تداعـی میکنـد و اجـازه نمیدهـد کـه مـردم
اتفاقـات بـد را فرامـوش کننـد».
در حـال حاضـر براسـاس سـروی سـازمان
جهانـی صحـت 70 ،درصـد مـردم افغانسـتان بـا
مشـکالت روانـی سـردچارند؛ امـا بنابـر معلومات
ارائـه شـده از سـوی وزارت صحـت عامـه ،پنجـاه
درصـد شـهروندان کشـور ،نوعـی از بیماریهـای
روانـی چـون افسـردگی و اضطـراب را تجربـه
میکننـد .بیماریهـا ،در بانـوان بیشـتر از
مـردان اسـت و کـودکان نیـز بهگونـهی جـدی
در برابـر ایـن بیماریهـا آسـیبپذیرند .افـزون
بـر ایـن ،مرکزهـای رواندرمانـی کافـی بـرای
درمـان مبتالیـان بیماریهـا روانـی و کمـک بـه
آسـیبدیدگان رویدادهـا وجـود ندارد و از سـویی
مراجعـه بـه پزشـکان روانـی ،هنـوز در میـان
شـهروندان جـا نیافتـاده اسـت.
در حـال حاضـر در شـفاخانههای حـوزهای
افغانسـتان ۱۱۵ ،متخصص بـرای رواندرمانی کار
میکننـد و در هـر شـفاخانهی والیتـی یک بخش
صحـت روانی وجـود دارد که برای مـردم خدمات
عرضـه میکنـد.
آقـای عظیمـی ،میگویـد کـه در کنـار نبـود
ارائـهی خدمـات الزم رواندرمانـی بـه مـردم ،از
طریـق وزارت صحـت عامـه ،سـازکارها نیز کمک
میکنـد کـه مشـکالت صحـی مـردم چنـد برابـر
شـود« .بـا آن کـه بسـیاری مـردم از مشـکالت
روانـی رنـج میبرنـد؛ اما خدمـات صحـت درمانی
جـا افتـاده نیسـت .در چنیـن وضع ،سـازکارهایی
چـون گذاشـتن تابوتها و وسـایل تدفین در روی
جادههـا ،ماننـد دیگـر وسـایل و سـازکار هـای
تبلیغاتـی عمـل میکند و مشـکالت صحـی مردم
را شـدت میبخشـد».
ایـن رواندرمـان توضیـح میدهـد کـه تابـوت و
وسـایل مرتبـط بـه تدفین بـرای آنان کـه زندگی
شـان را دوسـت دارنـد ،سـبب تـرس و اظطـراب
شـان میشـود و بـرای آنـان کـه عزیـزان شـان را
از دسـت دادهانـد ،داغ شـان را تـازه میکنـد و هر
روز آنـان را بدبینتـر کـرده بـه انـزوا میکشـاند.
در حـال حاضـر بـه گفتـهی روانشناسـان،
 ۱۲۰نـوع بیمـاری روانـی وجـود دارد؛ امـا مـردم
افغانسـتان بیشـتر دچـار اختاللهـای روانـی،
افسـردگی و اضطـراب شـدهاند.
شـرفالدین عظیمـی ،میگویـد کـه تابوتهـا و
وسـایلی که بـرای تدفین به کار مـیرود ،از جمله
مـواد اولیـه نیسـت .دولـت میتوانـد آنهـا را از
روی جادههـا حمـل کرده بـه مکانهای گوشـهتر
انتقـال دهـد« .همانطـوری کـه الزم اسـت برای
لباسفروشـان مغـازه میسـازند و فـرش لبـاس
روی جـاده خـوب نیسـت .فـروش تابـوت نیـز از
نـگاه روانـی خـوب نیسـت ».چنـد روز پیش یکی
از کابـران در صفحـهی فیسبوکـش نوشـته بـود:
«انـگار مـا محکومیـم تـا از هـر پدیده و بـا دیدن
هـر گوشـهای از ایـن ملـک زجـر بکشـیم .در این
شـهر حکایتهـای زجردهنـده کـم بـود کـه حاال
بایـد هـر لحظه بـرای مرگت شـمارش معکوس را
آغـاز کنـی .میدانـم میزان تلفـات و مـرگ و میر
بلنـد اسـت؛ ولـی هیچ قابـل توجیه نیسـت که در
قلـب شـهر و در هـرگام فروشـگاههای تابـوت و
تابوتسـازی جـا داشتهباشـد ».همیشـه از جنگ،
فقـر گسـترده ،بـیکاری ،خشـونتهای خانوادگی
و اعتیـاد بـه مـواد مخـدر بهعنـوان عوامـل
تجدیدکنندهی مشـکالت 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 تجدیدکنندهی
ناامیـدی در افغانسـتان قـرار میگیـرد و انتظـار
مـردم از حکومـت ایـن اسـت کـه برنامههـای
جـدیای از سـوی حکومـت روی دسـت گرفتـه
شـود تـا ایـن ناهنجـاری روانـی تبدیـل بـه یـک
هنجـار اجتماعی نشـود.
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هنر ،در گسترهی تبلیغات آنالین
نازنیـن میگویـد ،بعـد از ایـن کـه از صنـف دوازدهـم
فـارغ شـدم بـه نسـبت عالقـهی شـدیدی کـه بـه هنر،
بـه خصـوص عکاسـی داشـتم ،رشـتهی هنرهـا را
انتخـاب کـردم و در دانشـکدهی هنرهای دانشـگاه بلخ
راه پیدا کردم و سـه سـال اسـت که در این دانشـگاه
درس میخوانـم.
پـدر نازنیـن یـک مقـدار وسـایل کار را برایـش از
ایـران مـیآورد.
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هما همتا

در گوشــهای از کشــوری پــر از زخــم و
انتحــار ،اتــاق کوچــک دختــری اســت از تبار
رنگهــا .چهــار دیــواریِ کــه هنــر در بســتر
آن شــکل گرفتــه و رشــد کــرده اســت .وقتی
وارد اتــاق میشــوی ،همــهی رنگهــا و
نقشهــا در روانــت معنــی پیــدا میکنــد.
شــازده کوچولــو را بــه یــاد خاطــرات
کودکــی یکــی از ســفارشدهندگان
ِ
کشــیده اســت؛ رنــگ ســرخ ،بــرای عشــق؛
نقــش کفشهــا ،رفتــن و تــرک کــردن؛
نقــش درخــت ،ایســتادگی و مقاومــت و امــا
تکنولــوژی چقــدر نقــش داشــته اســت بــرای
معرفــی هنــر ایــن دختــر .نازنیــن ،بــرای
کارهــای هنــریاش ســفارشهای آنالیــن
دریافــت میکنــد.
نازنیــن فــردوس رحیمــی ،متولــد ســال
 ۱۳۷۶در کشــور ایــران .او هــم ماننــد
هــزاران هموطــن دیگــرش ،امیــدوار
بــه بهتــر شــدن شــرایط کشــورش بــه
افغانســتان بــر میگــردد و بــه تحصیالتــش
ادامــه میدهــد.
نازنیــن میگویــد ،بعــد از ایــن کــه از صنــف
دوازدهــم فــارغ شــدم بــه نســبت عالق ـهی
شــدیدی کــه بــه هنــر ،بــه خصــوص
عکاســی داشــتم ،رشــتهی هنرهــا را انتخــاب
کــردم و در دانشــکدهی هنرهــای دانشــگاه
بلــخ راه پیــدا کــردم و ســه ســال اســت کــه
در ایــن دانشــگاه درس میخوانــم.
پــدر نازنیــن یــک مقــدار وســایل کار را
برایــش از ایــران مــیآورد.
«کاری کــه مــن انجــام میدهــم رشــتهای

نیســت کــه در دانشــگاه تدریــس شــود و
وســایل کارم را نمیتوانــم از افغانســتان
تهیــه کنــم».
نازنیــن بــا رنگهــا بــه روی ظــروف و
وســایل تزئینــی طــرح میانــدازد و بــرای
ایــن تجــارت کوچکــش فیسبــوک را بــه
خاطــر اطــاع رســانی و تبلیغــات انتخــاب
کــرده اســت.
«بــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده کــردن از
وســایلی کــه پــدرم برایــم فرســتاده بــود،
یــک هدیــه بــرای فراغــت یکــی از دوســتانم
آمــاده کــردم».
ایــن اولیــن گامهــای نازنیــن بــه خاطــر
شــروع کارش اســت؛ هنرمنــدی کــه در آغــاز
حمایتکننــدهای در رشــتهی تحصیلــیای
کــه انتخــاب کــرده بــود نداشــت ،بــا
تشــویقهای جمعیــت کوچکــی کــه در
جشــن فراغــت دوســتش حضــور داشــتند،
مواجــه میشــود و جرقــهای ایجــاد
میشــود تــا نازنیــن بیشــتر کار کنــد.
«بعــد از ایــن کــه کارهــای بیشــتری انجــام
دادم ،خانــوادهام تشــویقم میکــرد تــا
بتوانــم از ایــن طریــق یــک مرجــع درآمــد
بــرای خــودم بســازم و ایــن باعــث شــد
بیشــتر انگیــزه بگیــرم».
بــرای یــک زن اســتقالل مالــی داشــتن
خیلــی مهــم اســت .زن اگــر درآمــد
خــودش را داشــته باشــد ،رنــگ موهایــش و
لباسهایــش را خــودش انتخــاب میکنــد.
نازنیــن نیــاز داشــت کــه هنــرش را بــرای
جامعــه معرفــی کنــد و ایــن کار نیــاز
بــه تبلیغــات داشــت؛ از آن جایــی کــه
نمیتوانــد تبلیغــات تلویزیونــی بدهــد ،از
آدرس فیسبوکــیای کــه دارد اســتفاده
میکنــد و نمونــهی کارهایــش را در
صفحــهاش میگــذارد.
«بعــد از ایــن کــه دوســتان فیسبوکــم

«مـن همـهی بخشهـای هنـر را دوسـت
دارم؛ گاهـی کـه بـه سـمت یـک تابلـوی
نقاشـی نـگاه میکنـم ،حـس میکنـم یـک
شـعر را دارم میشـنوم .گاهـی کـه یـک
شـعر را میشـنوم یـا میخوانـم ،حـس
میکنـم به سـمت یک تابلوی نقاشـی نگاه
میکنـم .از نظـر مـن همـهی بخشهـای
هنـر بـا هـم در ارتبـاط اسـتند».
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نمون ـهی کارهایــم را از صفح ـهام دیدنــد ،از
تعــدادی ســفارش بــرای کارهایــم دریافــت
کــردم و ایــن مســأله راه را بــاز کــرد بــرای
کار کــردن مــن بــه صــورت آنالیــن».
بــه گفتــهی نازنیــن ،خیلــی از کاربــران
فیسبــوک هنــوز هــم بــه خریــداری آنالیــن
اعتمــاد ندارنــد کــه ایــن مســأله باعــث
میشــود تعــداد ســفارشهای آنالیــن
کمتــر از ســفارشهای حضــوری باشــد؛ امــا
در ایــن میــان هســتند کســانی کــه دوســت
دارنــد خریدهــای شــان را ســریع انجــام
بدهنــد و خریداریهــا و ســفارشهای
آنالیــن ســهولت خیلــی خوبــی را بــرای

هنــوز هــم آزادی وجــود دارد.
« همیشــه در هنــر یــک ظرافتی وجــود دارد
کــه میشــود ایــن ظرافــت را درون یــک زن
هــم دی ـد .مــن گاهــی فکــر میکنــم خــو ِد
زن و موجودیــت زن ،بخشــی از هنــر اســت».
حرفهــای نازنیــن مــرا یــاد گفت ـهای از آل
پاچینــو میانــدازد« .تــا حــال بــه زنهــا
فکــر کــردی؟ کــی خلــق شــان کــرده؟ بایــد
خــدا یــک نابغــه بــوده باشــد».
نازنیــن تقریبــا در تمــام طرحهایــش از
رنگهــای روشــن اســتفاده میکنــد و
دوســت دارد از طریــق ایــن رنگهــا انــرژی
مثبــت و شــادی را بــه دیگــران انتقــال

بـرای یـک زن اسـتقالل مالـی داشـتن خیلـی مهـم
اسـت .زن اگـر درآمـد خـودش را داشـته باشـد ،رنگ
موهایـش و لباسهایـش را خـودش انتخـاب میکنـد.
نازنیـن نیـاز داشـت که هنـرش را برای جامعـه معرفی
کنـد و ایـن کار نیـاز بـه تبلیغـات داشـت؛ از آن جایـی
کـه نمیتوانـد تبلیغـات تلویزیونـی بدهـد ،از آدرس
فیسبوکـیای کـه دارد اسـتفاده میکنـد و نمونـهی
کارهایـش را در صفحـهاش میگـذارد.
آنهــا ایجــاد کــرده اســت .او همچنــان
میافزایــد کــه کار آنالیــن بهتریــن ســهولت
را بــرای او از لحــاظ تبلیغــات ،فراهــم کــرده
اســت؛ زیــرا امــروز اکثریــت مــردم بــه
رســانههای اجتماعــی از جملــه فیســبوک
و انســتاگرام دسترســی دارنــد.
نازنیــن میگویــد کــه هنــر ماننــد یــک
دریاســت .همــهی آدمهــا دریــا را دوســت
دارنــد؛ مثــا هرکســی دوســت دارد بــرود
کنــار دریــا بنشــیند و از شــنیدن صــدای
امــواج لــذت ببــرد؛ ولــی تعــداد کمــی
هســتند کــه شــنا میکننــد ،و اعمــاق
دریــا را میبیننــد ،زیباییهــای درونــی
دریــا را لمــس میکننــد و راز اصلــی دریــا
را کشــف میکننــد .هنــر همیــن دریــا
اســت و هنرمنــد کســی اســت کــه درون
ایــن دریــا شــنا کــرده اســت و هنــر واقعــی،
هنــری اســت کــه هنرمنــد بــدون وابســتگی
بــه چیــزی ،آن را بــه تصویــر بکشــد.
تــا حــاال چندیــن نفــر بــرای نازنیــن
گفتهانــد کــه بــدون شــناخت قبلــی از تــو،
از کارهــای تــو میشــود حــدس زد کــه ایــن
کار یــک زن اســت .زنــی کــه پابلــو پیکاســو
را دوســت دارد و ماننــد او بــرای خــودش
نقاشــی میکنــد و دنبــال تاییــد دیگــران
نیســت .زنانگــی درون کارهــای او حــل
شــده اســت و رنــگ آبــیای کــه برایــش
نمــاد صلــح و آرامــش اســت را دوســت دارد.
تعبیــر نازنیــن از رنــگ آبــی ،آســمان اســت.
نازنیــن میگویــد کــه هــر وقتــی بــه
آســمان نــگاه مــی کنــم ،حــس میکنــم

بدهــد.
هنــر همیشــه از محدودیــت زاده میشــود؛
در آغــاز وقتــی نازنیــن میخواســت در
رشــتهی هنــر بــه تحصیــل بپــردازد ،پــدرش
بــا ایــن تصمیــم نازنیــن موافــق نبــود؛ امــا
حــاال پــدر نازنیــن یکــی از حمایتکننــدگان
اصلــی او بــه حســاب میآیــد.
«مــن همــهی بخشهــای هنــر را دوســت
دارم؛ گاهــی کــه بــه ســمت یــک تابلــوی
نقاشــی نــگاه میکنــم ،حــس میکنــم
یــک شــعر را دارم میشــنوم .گاهــی کــه
یــک شــعر را میشــنوم یــا میخوانــم،
حــس میکنــم بــه ســمت یــک تابلــوی
نقاشــی نــگاه میکنــم .از نظــر مــن هم ـهی
بخشهــای هنــر بــا هــم در ارتبــاط
اســتند».
نازنیــن در آخــر حرفهایــش شــعری
میخوانــد ،شــعری کــه نازنیــن بــا
تکههــای آن زندگــی کــرده اســت.
« ایــن شــعر را وقتــی هفــت ســالم بــود در
ایــران از یــک مجلــهای کــه خواهــرم از آن
الگوهــای خیاطــی میگرفــت ،بــه حافظ ـهام
ســپردم».
اگر آسمان شبی بیستاره باشد
مرا خیالی نیست
چون تنها و تکستارهی قلبم تویی
که هرگز خاموش نخواهی شد.
نازنیــن مــی گویــد ،ایــن «تــو» یــی کــه در
ایــن شــعر آمــده اســت میتوانــد هرچیــزی
و هــر کســی باشــد کــه بــرای مــن خیلــی
بــار معنایــی داشــته اســت.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

مجلس مسؤولین امنیتی را
استجواب میکند
نیما کاوه

پارلمـان افغانسـتان در ایـن اواخـر کـه توانسـته بـه چالشهـای
بسـیار بزرگـی خاتمـه بدهـد ،امیدوارکننـده بـوده اسـت؛ امـا این
امیـدواری نهتنهـا میتوانـد 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 آیندهی بهتر از شـاخصههای
کشـورهای عقبافتـاده بـه شـمار مـیرود .دلیل آن هم این اسـت
کـه در ایـن کشـورها ،چالشها به اندازهای روشـن اسـت که مردم
میداننـد هرگـز بـه این زودی به حـل آنها دسـت نخواهند یافت.
در واقـع ،امیدواری بر اسـاس آگاهی جمعی از یک مشـکل اسـت.
مـردم افغانسـتان ایـن مشـکل را همـواره بهعنـوان ناکارایی مطرح
کردهانـد؛ یعنـی در یـک کلیت نسـبت به وضعیـت حکومتی و غیر
حکومتـی مـا بـا مشـکالتی بـر میخوریم کـه در نتیجـهی آن این
ناکارایـی نهتنهـا سـبب عقبمانـی میشـود ،بلکـه باعث بـه وجود
آمـدن جـوی از تصـورات میشـود کـه آن را بهعنـوان اطالعـات
مردمـی میتوان یـاد کرد.
اطالعـات و آگاهـی جمعـی از مشـکالت ،دو بُعـد را در اذهان عامه
رشـد میدهـد و ایـن رشـد بسـتگی خاصـی بـه چگونگـی سـیر
حرکت مشـکالت دارد .اگر شـاهد رشـد بیشـتر باشـیم ،مشکالتی
کـه در ذهـن مـردم تلنبـار شـده اسـت ،امیـدواری خلـق میکند
و ایـن امیـدواری توقعاتـی را در پـی دارد کـه بایـد بـه آنها توجه
کرد.
متأسـفانه در روند سیاسـیای که در افغانسـتان شـاهد آن استیم،
سـعی میشـود صرفـا مـردم را امیـدوار بـه روزهـای بهتـری
نگهدارنـد و توقعـات آنـان را همـواره نادیـده میگیرنـد.
وکالی مـردم در پارلمـان دور هفدهـم ،بـا ایـن که وقـت زیادی را
هـدر دادهانـد؛ 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 میتوانـد گروههای سیاسـیای
را کـه در مجلـس وجـود دارد به دور هم گـرد آورده و از بازیهای
سیاسـیای کـه در انتخابـات معمـول میشـود جلوگیـری کنـد.
در ضمـن ایـن موضـوع ،بـرای کار و فعایـت بهتـر کمیسـیونهای
پارلمـان ،نیـاز اساسـی بر این اسـت تا مشـکالت مردم بـه صورت
هماهنـگ حـل شـود تـا سـرعت بهتـر بتوانـد نواقـص و زمـان از
دسـت رفتـهای را کـه بـا مشـکالت درونـی مجلـس پیـش آمـد،
جبـران کند.
نماینـدگان مجلـس ،در زمینهی صلـح ،امنیت و برخـی از اتفاقات
مهـم ،اشـتراک نظـر ندارنـد و ایـن عدم اشـتراک نظر را بـه خوبی
میشـود از وخامـت رابطـه میـان مجلـس کـه در چنـد مـاه اخیر
جلـوهی خاصـی در رسـانهها داشـت ،فهمید.
بـه هـر صـورت نیـاز اسـت تا اشـتراک نظـر میـان وکال بر اسـاس
نیـاز مـردم در والیتهـای مختلـف بـه وجـود بیایـد تـا بشـود در
مـورد مشـکالت به خصوصـی که همـواره تنشها و حتـا درگیری
فزیکـی را خلـق کـرده اسـت به نتیجـهی بهتری رسـید.
در وضعیـت فعلـی چیـزی کـه میتوانـد راه حـل بهتـری را بـرای
ایجـاد امیدواریهـا و بـه جـا آوردن توقعـات مـردم بـه وجـود
بیـاورد ،ایجـاد تفاهـم بر سـر راه حلهاسـت .دیروز طی جلسـهی
مجلـس تصمیـم گرفتـه شـد تـا نماینـدگان ،مقامهـای امنیتـی
را اسـتجواب کننـد .ایـن اسـتجواب بـا هماهنگـی الزم و طـرح
مسـأله ،راه حلهایـی را در پـی خواهـد داشـت تـا بـه بهبـودی
وضـع بینجامـد .نمایندگان در نشسـت دیروز شـنبه( ۲۹سـرطان)
از افزایـش نـا آرامیهـا در سراسـر کشـور بـه ویـژه ولسـوالیها،
شـهرها و شـاهراههای عمومـی انتقـاد کردنـد .آنـان ،مقامهـای
امنیتـی را در کاهـش ناآرامیهـا و کنتـرل جنـگ در کشـور بـه
کوتاهـی متهـم کردنـد.
برخـی از نماینـدگان مجلـس ،تقرریهـا در نهادهـای امنیتـی را
سـلیقهای و خلاف ن ُرمهـای نظامـی خواندنـد و تأکیـد کردند که
مقامهـای امنیتـی در بسـیاری مـوارد یک افسـر با رتبـهی نظامی
جگرنـی را بـه فرماندهـی جنـگ گماشـته و جنـراالن باتجربـه را
خانهنشـین کردهانـد .در نتیجـهی جلسـهی دیـروز ،نماینـدگان از
هیـأت اداری مجلـس خواسـتند کـه مقامهای امنیتـی را در پیوند
بـه نـا امنـی در کشـور به مجلـس فـرا بخواند.
برگـزاری چنیـن جلسـاتی برای حل مسـایل کالن کشـور ،چیزی
اسـت کـه بایـد پیش از اینهـا صـورت میگرفت تا از رشـد قلمرو
گروههـای تروریسـتی جلوگیـری میشـد؛ اما بـه دلیل نامنسـجم
بـودن نظرهـا در مجلـس و وجـود تنشها در مـورد انتخاب رییس
مجلـس ،فرصـت اسـتجواب نیروهـای امنیتـی و دیگـر ارگانهای
فعال در حکومت میسـر نشـد.
بـر اسـاس نشسـت دیـروز ،قـرار شـده در روز دوشـنبه اسـتجواب
مقامـات نیروهـای امنیتی در مجلـس نمایندگان صـورت بگیرد تا
مسـألهی ناامنـی که در ایـن اواخـر از نگرانیهای شـدید مردم در
اکثـر والیتهـا محسـوب میشـود ،حل شـود.
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رابطهی دولت و دانشگاه

سید محمد تقی حسینی

آمــوزش یکــی از مســؤولیتهای دولــت بــه
شــمار مـیرود .دولــت مســؤولیت ایجــاد محیط
مناســب توســعهی علمــی و وضــع رهنمودهــا
بــرای خــط مشــی علمــی را بــر عهــده دارد.
مدیریــت موفــق روابــط بیــن دانشــگاه و
صنعــت ،بــر پایــهی رویکــرد مدیریتــی و
راهبــردی میتوانــد بــه هماهنگســازی
بیــن صنعــت و دانشــگاه کمــک کنــد .علــم
امــروز بــر علــم دیــروز اســتوار اســت و تحقیــق
امــروز نیــز بــر فــردا اســتوار اســت .دولــت
میتوانــد بــا راه انــدازی تحقیقــات میدانــی و
اختصــاص دادن بودجــه بــرای ایــن تحقیقــات
تناســب میــان انتظــار جامعــه از مؤسســات و
کارهــای واقعــی آنــان را بســنجد و بــرای بهتــر
شــدن و یــا مدیریــت ایــن بخــش گام بــردارد.

ارتبــاط میــان مشــکالت جامعــه و بــازار کار و
جهتگیریهــای درازمــدت در جهــت اهــداف
و نیازهــای اجتماعــی ،از دیگــر وظایــف دولــت
اســت .شناســایی مشــکالت اساســی جامعــه بــا
یــک ســروی جــدی توســط نهادهــای معتبــر
تحقیقــی بــر مبنــای شناســایی مشــکالت
آموزشــی و پرورشــی میتوانــد بــه دولــت در
تدویــن و مدیریــت آمــوزش در جامعــه کمــک
کنــد .شناســایی مشــکالت بــرای پیونــد بیــن
دانشــگاه وصنعــت میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
بهــادادن بــه کارهــای تحقیقــی بــرای ارائ ـهی
راه حلهــای اجتماعــی و جامعــه میتوانــد
دولــت را بــا انبوهــی از راه حــل کــه تــا بــه
حــال بــدان نیندیشــیده اســت مواجــه کنــد.
دولــت اگــر آمــوزش ضمــن خدمــت را بــه
یکــی از اصــول مهــم در نهادهایــی کــه مربــوط
خــود اســت تبدیــل کنــد ،میتوانــد در طــول
چنــد ســال انــدک کارمنــدان حرفهــای
تــر و کارآزمودهتــری را در میــان نهادهــای
خــود ببیننــد .تشــویق بخشهــای مختلــف از
نهادهــای آکادمیــک بــرای یــک رقابــت ســالم

در راســتای ارائــهی راه حلهــای متفــاوت بــا
توجــه بــه تخصــص آنــان؛ بــه طــور مثــال اگــر
دولــت بتوانــد در بخــش نگ ـهداری ،صــادرات و
یــا تولیــد گنــدم بیشــتر در داخــل کشــور بــه
مؤسســات تحصیــات عالــی فرصــت بدهــد کــه
طرحهــای خــود را ارائــه کننــد ،بــه طــور حتــم
بــه نتایــج خیلــی خوبــی دســت پیــدا خواهنــد
کــرد .مــورد دیگــر را میتــوان بــه دانشــجویان
روابــط بینالملــل و علــوم سیاســی واگــذار
کــرد؛ نــوع معاملــه و برخــورد بــا کشــورهای
همســایه و منطقــه و همچنــان مذاکــره بــا
گروههــای مختلــف مخالــف دولــت .دولــت
میتوانــد بــا بازکــردن پــای دانشــگاه و پیونــد
زدن آن بــا صنعــت کار؛ دانــش و صنعــت را
مکمــل همدیگــر بســازد؛ ایــن موضــوع در
تاریــخ تکــرار شــده کــه میتــوان بــه اولیــن
پارکهــای صنعتــی و نحــوهی بــه وجودآمــدن
آنهــا در انگلســتان اشــاره کــرد .اصــا علــم در
خدمــت صنعــت اســت؛ زمانــی کــه کارخانههــا
و محلهــای تولیــد مــواد ایجــاد شــده اول
نیــاز بــه انســانهای قــوی بــود تــا چرخهــای

بــزرگ را بــه حرکــت در آورنــد؛ ولــی بعدهــا
نیــاز بــه ایــن موضــوع شــد کــه کســانی بایــد
باشــند تــا ســاعتهای روزانــه و معــاش ایــن
افــراد را پرداخــت کننــد؛ ایــن جــا بــود کــه
نیــاز شــد کســانی آمــوزش ببیننــد تــا بتواننــد
از عهــدهی ایــن کار برآینــد .اگــر دولــت بتوانــد
بــا مدیریــت درســت و همهجانبــه ،پــای
دانشــگاه را بــه مناســبات اجتماعــی بکشــاند و
برای بیشــتر مشــکالت از دانشــگاه مــدد بجوید،
آن زمــان تمــام هزینههایــی کــه در طــول ایــن
همــه ســال بــرای دانشــگاههای دولتــی شــده را
میتوانــد توجیــه کنــد؛ دخیــل شــدن دانشــگاه
در مناســبات اجتماعــی اولیــن چیــزی را کــه
ممکــن میســازد ،نظــم اجتماعــی اســت .دولــت
بایــد بــا مدیریــت تحقیقهــای انجامشــده
توســط افــراد مشــخص و گسســترش و تســری
دادن ایــن تحقیقــات بــرای پیگــری و ادامــه
یافتــن توســط افــراد دیگــر ،ایــن زمینــه را
مســاعد کنــد کــه تحقیــات بــه نتیجــه برســند؛
ایــن عمــل را کالــج نامرئــی میگوینــد کــه
دولــت میتوانــد بــه راحتــی بــه آن ســمت
و ســوی مثبــت بدهــد .دولــت میتوانــد بــا
ارائــهی تحصیــات بــرای کســانی کــه در
بخشهــای علمــی و کاربــردی بــرای نظــم
اجتماعــی و ادارهی مملکــت طــرح دارنــد ،ایــن
فرصــت را بــه کســانی بدهــد کــه در زمینههــای
مختلــف حرفــی بــرای گفتــن دارنــد .دانشــگاه
هــاروارد ،نمون ـهی بــارز پیونــد میــان دانشــگاه
و صنعــت اســت .بزرگتریــن پروژههــای
تحقیقاتــی انجــام شــده توســط دانشــگاه در
اختیــار دســتگاه سیاســی وزارت خارجــهی
امریــکا بــرای تصمیمگیــری قــرار میگیــرد.
دولــت مســؤول اصلــی پراکندگیهــای فعلــی
در ســطح آمــوزش عالــی در کشــور اســت و
بایــد بــا مدیریــت بهتــر ،کشــور را بــه ســویی
ببــرد کــه تحصیــات جایــگاه اصلــی خــود را در
جامعــه پیــدا کــرده و افــراد تحصیلکــرده نیــز
بــه احتــرام واقعــی خــود دســت پیــدا کننــد.

یادبگیریم ،امید زندگیمان را افزایش دهیم
همــه میخواهیــم بــه فــرد
بهتــری تبدیــل شــویم .بســیار
بعیــد اســت کســی را بشــود پیــدا
صبور بیات
کــرد کــه بگویــد برنام ـهام امســال
ایــن اســت کــه فــرد بدتــری در زندگــی شــخصی و
اجتماعــی شــوم! امــا در ایــن روزهــا کــه زندگــی
خیلــی مهربــان نیســت بایــد چ ـهکار کــرد؟ خیلیهــا
دنبــال نســخه میگردنــد؛ نســخهای کــه بهعنــوان
نقشـهی راه جلـ ِو چشمشــان بگذارنــد و بــر اســاس آن
بــه ســوی موفقیــت پیــش برونــد؛ امــا آیــا میشــود
بــا توجــه بــه تفاوتهــای ذاتــی و پیچیدگیهــای
روحــی همــهی انســانها بــا هــم« ،یــک نســخهی
واحــد» نوشــت؟ نســخهای کــه بــرای یــک نفــر درمــان
بــه همــراه مــیآورد ممکــن اســت باعــث درد در
دیگــری شــود .چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و دنبــال
آن نگردیــد .درک میکنیــم کــه شــرایط اقتصــادی
کشــور خــوب نیســت ،میفهمیــم مدیــران آنقــدر
گرفتــار چاههــای متعــدد اســتند کــه وقتــی بــرای
چالههــای مــا ندارنــد ،میدانیــم کــه گاهــی حــس
رهاشــدن و بیپناهــی داریــم ،در جریــان اســتیم
کــه الگوهــای فرهنگــیای کــه مدیــران و مســؤوالن
نهادهــای مســؤول کشــور معرفــی میکننــد در
بیشــتر اوقــات بــا آنچــه در بطــن جامعــه وجــود دارد
همخــون و همخــوان نیســت ،بــرای همیــن یــا عمومــا
بــا مقاومــت همــراه میشــود یــا تنهــا روی کاغذهــا
و دســتورالعملها باقــی میمانــد و بــرای مــردم آب
نــدارد؛ امــا احتمــاال بــرای آن نهادهــا نــان دارد .پــس
چــه بایــد کــرد؟ آیــا قــرار اســت معجزهگــری از راه
برســد و مشــکالت شــخصی مــا در خانــه و محلــه و
کشــور را حــل کنــد؟ تجربــهی ایــن ســالها بــه مــا
چــه میگویــد؟ بــه شــخصه اعتقــاد دارم تعویــض
دولتهــا گرچــه مؤثــر اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه
باورهــای مــا تغییــر نکنــد تنهــا یــک پوســتاندازی
ظاهــری اســت .بــا مفاهیمــی مثــل توســعه از بــاال و

پاییــن هــم آشــنا اســتم؛ بــه همیــن خاطــر معتقــدم
کــه تنهــا یــک توســعهی واقعــی ،عمیــق ،اثرگــذار
و کاربــردی وجــود دارد و آن هــم توســعهی فــردی
اســت .هــر روز ،هــر مــاه و امســال را «توســعهی
فــردی» خودمــان بدانیــم .برنامـهی «توســعهی فردی»
اصطالحــی اســت کــه ریش ـهی آن بــه قرنهــا پیــش
برمیگــردد .موضــوع ،هیــچ پیچیدگــی خاصــی نــدارد
همــان داســتان قدیمــی «کجــا اســتید و میخواهیــد
بــه کجــا برســید» .بارهــا در زندگیمــان مشــابه ایــن
برنامــه را نوشــتهایم .گاهــی توانمــان تــه کشــیده
و نیمــهکاره رهــا کردهایــم و گاهــی بعــد از رســیدن
بــه اولیــن هــدف ادامــهاش ندادهایــم؛ امــا پیــش از
نوشــتن هــر برنامــهای بایــد تــوان فــردی را ارتقــا
داد .بــا بهتریــن برنام ـهی نوشــته شــده از ســوی یــک
فاتــح «اورســت» مــا نمیتوانیــم ایــن قلــه را پیــش

از ارتقــای توانمندیهــای فعلیمــان فتــح کنیــم.
همیشــه گفتــن ایــن نکتههــا آســانتر از اجراکــردن
آنهاســت .امســال در برنام ـهی کاریتــان حتمــا روی
«توســعه فــردی» کار کنیــد .در ایــن مــورد هــم کتــاب
هســت و هــم کارگاههــای آموزشــی بــرای شــناخت
ظرفیتهــا ،کاســتیها و نیــاز بــه بســط هدفمنــد
توانمندیهــا .دریــغ نکنیــد و منتظــر هیــچ کــس
نمانیــد .یکــی از مهمتریــن توصیههــا بــه کســانی
کــه در معــرض ناامیــدی اســتند ایــن اســت کــه
«چیــزی» یــاد بگیریــد .یادگیــری ،امیــد بــه زندگــی
را افزایــش میدهــد .در خصــوص توســعهی فــردی،
جســتجو کنیــد و بخوانیــد .در کارگاههــای آموزشــی
شــرکت کنیــد و خودتــان را بــاال بکشــید .در عصــر
حاضــر «توانمندیهــای جانبــی» بیــش از مــدرک و
دانشــگاه بــه کار میآیــد.

منفیگرا نباشیم
و مثبتاندیش باشیم
زهرا اکبری

بــرای هــر یــک از مــا نیــاز اســت تــا در زندگــی بــه دو موضــوع
اساســی توجــه بیشــتری داشــته باشــیم .اگــر زندگــی را دارای
دو بُعــد منفــی و مثبــت بدانیــم بایــد مواظــب ایــن باشــیم
کــه در طــول روز بــا اتفاقــات زندگــی از چــه بُعــدی برخــورد
میکنیــم و ورودیهــای زندگیمــان بــه چــه نــوع اســت.
منظــور از ورودیهــا بــه معنــی اطالعاتــی اســت کــه مــا
روزانــه دریافــت میکنیــم .ایــن اطالعــات میتوانــد از طریــق
تلویزیــون ،شــبکههای اجتماعــی ،ســایت هــا و ...منتقــل
شــود .هــر اطالعاتــی جــدا از ایــن کــه مثبــت یــا منفــی باشــد
در مغــز مــا تأثیــر میگــذارد و ایــن باعــث کاهــش یــا افزایــش
انگیــزه میشــود.
یکــی از منفیتریــن ورودیهــا میتوانــد اخبــاری باشــد کــه
روزانــه دریافــت میکنیــم .بــه خصــوص اخبــاری مثــل حــوادث
کــه دائمــا فقــط حــوادث بــد دنیــا را مخابــره میکننــد.
فرقــی نمیکنــد کــه ایــن مــدل اخبــار از کجــا مخابــره شــود؛
مثــل تلویزیــون ،روزنامــه ،شــبکههای اجتماعــی و ...در هــر
صــورت تأثیــر منفــی خودشــان را در هــر ســطحی میگذارنــد.
توصیــه میشــود ایــن مــدل اخبــار را بــه کل از زندگیتــان
حــذف کنیــد .در مــورد اخبــار دیگــر نمیتــوان خیلــی
نظــر داد و بســتگی دارد کــه فــرد در چــه زمین ـهای فعالیــت
میکنــد .شــاید یــک نفــر کــه کســب و کار در زمینـهی مالــی
و اقتصــاد دارد ،اخبــار اقتصــادی بــه دردش میخــورد و از ایــن
راه کســب درآمــد میکنــد؛ امــا عمومــا کســانی کــه اخبــار
زیــاد دنبــال میکننــد خودشــان دلیــل ایــن کــه ایــن قــدر
بــه آن توجــه میکننــد را نمیداننــد.
بــه طــور کلــی ،در اطالعاتــی کــه روزانــه دریافــت میکنیــم
بایــد خیلــی دقــت کنیــم .امــروزه دیگــر شــبکههای اجتماعــی
مختلفــی اســتند کــه میتــوان اطالعــات زیــادی را از آنهــا
دریافــت کــرد؛ بــه طــور مثــال فیسبــوک و اینســتاگرام کــه
میکانیــزم معتــاد کننــدهای هــم دارنــد .حتمــا بایــد در انتخــاب
صفحههایــی کــه دنبــال میکنیــم دقــت کــرد و بــه هیــچ
وجــه تعــداد آنهــا را بــدون هــدف بــاال نبــرد .بایــد یادمــان
باشــد کــه مطالــب انگیزشــی میتوانــد نقــش خیلــی موثــری
در مثبتاندیشــی داشــته باشــد .بــه طــور کلــی آنهــا را بــه
چنــد دســته تقســیم میکنیــم:
کتابهــای مثبــت :کتابهایــی وجــود دارنــد کــه
بیشــتر حالــت مثبتگــرا دارنــد؛ یعنــی شــاید مثــا راهــکار
مســتقیمی بــه مــا ارائــه ندهنــد؛ ولــی نیــروی مثبتاندیشــی
را در مــا بــاال میبرنــد .معمــوال کتابهــای زندگینامــهی
افــراد موفــق ایــن خصوصیــت را دارنــد و میتواننــد خیلــی
کمــک کننــده باشــند.
نقــل قولهــای مثبــت :ایــن نقــل قولهــا را احتمــاال در
جاهــای مختلــف زیــادی دیدهایــم .میتوانیــم دائمــا خــود را
در معــرض ایــن مطالــب قــرار دهیــم تــا ایــن کــه یــک ســری
نــکات مهــم را یادمــان نــرود و ایــن کــه هــر بــار آنهــا را دیــد
مشــکلی نــدارد و اتفاقــا راه درســت هــم همیــن اســت؛ مثــا
میتــوان عکــس پسزمینــهی تلفــون همــراه یــا کامپیوتــر
خــود را ایــن جمــات انگیزشــی بگذاریــم.
ویدئوهــای مثبــت :در مــورد ویدیــو هــم مثــل نقلقولهــا
میتــوان گفــت کــه روز بــه روز فراگیرتــر میشــود .میتــوان
در ســایتهایی کــه ویدیــو بــه اشــتراک میگذارنــد
ویدیوهــای مثبتگــرای زیــادی پیــدا کــرد .البتــه شــاید همــه
ایــن ویدیوهــا هــم بــا کیفیــت خوبــی نباشــند و ویدیوهــای
مثبتگــرا بایــد مدلــی باشــند کــه واقعبینانــه در نظــر بگیرنــد؛
چــون مثبتگــرای الکــی هــم فایــدهای نــدارد و بایــد واقعیــت
را هــم در نظــر گرفــت .میتــوان بــا کمــی جســتجو بــه نتایــج
خوبــی رســید.
در مــورد بحــث مثبتاندیشــی هــم بایــد گفــت افــرادی کــه
بــا آنهــا ارتبــاط داریــم در ایــن موضــوع خیلــی تأثیــر دارنــد.
اگــر دائمــا بــا افــراد منفــی ارتبــاط داشــته باشــیم ،مطمئنــا
ناخــودآگاه مــا منفــی میشــویم و نمیتــوان از آن ورودی
منفــی کــه آنهــا بــه مــا منتقــل میکننــد ،در امــان بــود.
حــاال برعکــس اگــر بــا افــرادی ارتبــاط داشــته باشــیم کــه
انــرژی خیلــی مثبتــی منتقــل میکننــد و تــاش میکننــد
کــه دائمــا پیشــرفت کننــد ،ناخــودآگاه مــا هــم بــه همــان
ســمت کشــیده میشــویم .پــس ایــن موضــوع را بایــد خیلــی
جــدی گرفــت.
البتــه منظــور از ارتباطــات ،اعضــای خانــواده مثــل پــدر و مــادر
و بــرادر و خواهــر نیســت و ایــن افــراد را نمیتوانیــم حــذف
کنیــم .هــر چنــد کــه بــا یادگیــری مهارتهایــی مثــل ارتبــاط
مؤثــر و حــل تعــارض میشــود بــا آنهــا هــم رابطـهی خوبــی
داشــت؛ امــا افــراد دیگــری کــه در ارتبــاط اســتیم را کامــا
حــق انتخــاب داریــم و میتوانیــم رابطــه بــا آنهــا را بــه طــول
کامــل قطــع و یــا حداقــل محــدود کنیــم.

سال اول

خبرهای داخلی

سرور دانش :مذاکرهی طالبان با امریکا ،به تنهایی
سبب برقراری صلح نمیشود

معــاون دوم ریاســت جمهــوری تأکیــد میکنــد
کــه مذاکــرهی نماینــدگان طالبــان و امریــکا ،بــه
تنهایــی ســبب برقــراری صلــح نخواهــد شــد.
ســرور دانــش ،روز شــنبه (29ســرطان) در
حاشــیهی نشســتی در کابــل ،گفــت« :طالبــان
اگــر فکــر میکننــد کــه تنهــا بــا مذاکــره بــا
ایــاالت متحــده میتواننــد بــا امریــکا صلــح کننــد
و بــه پیــروزی برســند ،ایــن یــک خیــال اســت و
محــال؛ طــرف عمــدهی جنــگ ،دولــت افغانســتان
و قربانــی اصلــی جنــگ هــم مــردم افغانســتان
اســتند و بایــد ایــن مــردم تصمیــم بگیرنــد».
آقــای دانــش ،از تالشهــا و اقدامــات
صورتگرفتــه بــرای برقــراری صلــح اســتقبال
کــرد؛ امــا گفــت کــه صلــح نبایــد بــه ایــن معنــی
تلقــی شــود کــه دولــت افغانســتان دسـتآوردهای
18ســالهی خــود را بــه کنــار گذاشــته و تســلیم
گروههایــی شــود کــه زمین ـهی پذیــرش در میــان
مــردم افغانســتان را ندارنــد.
آقــای دانــش افــزود« :طالبــان در زمــان حاکمیــت
خــود ،افغانســتان را بــه یــک قبرســتان خامــوش
تبدیــل کردنــد و از خــود یــک ســرزمین ســوخته و
ویــران بــه میــراث گذاشــتند؛ در نظامی اســتبدادی
آنهــا ،هیــچ شــهروندی حــق نفــس کشــیدن

نداشــت و از هیــچ حقــی برخــوردار نبــود .زنــان و
دختــران در زنــدان خانــه ،محبــوس شــده بودنــد و
حتــا حــق تعلیــم و تدریــس را نداشــتند».
او عــاوه کــرد کــه چنیــن گروهــی بــا چنیــن
پیشــینهای هنــوز هــم بــر تــداوم جنــگ و وحشــت
اصــرار دارد و هنــوز هــم هــر روز غیرنظامیــان
بــه خصــوص کــودکان و زنــان را هــدف قــرار
میدهــد.
معــاون دوم ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد« :در
چنیــن حالتــی تــا زمانــی کــه طالبــان اســتراتیژی
جنگــی خــود را تغییــر ندهنــد ،دســت از جنــگ
برندارنــد ،آتشبــس را نپذیرنــد و بــه مذاکــرهی
بیناالفغانــی بــه رهبــری حکومــت افغانســتان
تــن ندهنــد ،ســخن گفتــن از صلــح ،تنهــا یــک
شــعار بیمحتــوا و فریــب دادن افــکار عمومــی
دنیــا اســت».
آقــای دانــش ،انتخابــات را یکــی از دسـتآوردهای
نظــام جدیــد جمهوریــت در دورهی پســاطالبان
خوانــد و گفــت کــه صلــح بــه معنــای کنــار
گذاشــتن و انصــراف از انتخابــات نخواهــد بــود.
او تأکیــد کــرد کــه اگــر انتخاباتــی در کار نباشــد،
ایــن همــان نظــام امــارت اســت کــه مــردم
افغانســتان آن را تجربــه کردهانــد؛ بــه همیــن

دلیــل ،هــر گروهــی کــه بــه صلــح میپیونــدد،
بایــد جمهوریــت نظــام و همچنــان نظــام مبتنــی
بــر انتخابــات و آرای مــردم را بپذیــرد.
معــاون دوم ریاســت جمهــوری گفــت کــه بــا توجه
بــه نقــش انتخابــات در برقــراری ثبــات و تــداوم
مردمســاالری ،اکنــون شــهروندان افغانســتان
بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و
اســتفاده از حــق رأی خــود آمادگــی میگیرنــد و
دولــت و کمیســیونهای انتخاباتــی نیــز آمادگــی
کامــل خــود را گرفتهانــد تــا انتخابــات در وقــت
تعییــن شــده برگــزار شــود.
آقــای دانــش ،بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن زمــان
رســمی مبــارزات انتخاباتــی ،از تمــام تکتهــای
انتخاباتــی ،احــزاب سیاســی و نهادهــای مدنــی
خواســت کــه در برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف
و عادالنــه ســهم بگیرنــد و بــا رعایــت قانــون و
اخــاق ،زمین ـهی مشــارکت گســتردهی مــردم را
فراهــم ســازند.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا حــدود یــک هفتــه
بعــد ،کمپاینهــای انتخاباتــی نامــزدان ریاســت
جمهــوری آغــاز خواهــد شــد .قــرار اســت
انتخابــات ریاســت جمهــوری افغانســتان ،در شــش
میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.
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کمیسیون شکایات انتخاباتی :نامزدان از
کمپاین پیش از وقت خودداری کنند
کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی،
اعلام کـرده اسـت کـه ادعاهایـی را مبنـی بـر آغـاز
مبـارزات انتخاباتـی پیـش از وقت توسـط شـماری از
نامـزدان ،دریافـت کـرده اسـت .ایـن کمیسـیون ،در
اعالمیـهای گفته اسـت کـه مبـارزات انتخاباتی پیش
از وقـت ،تخلـف به شـمار مـیرود و نامزدان ریاسـت
جمهـوری ،بایـد از راهانـدازی گردهمایـی ،تبلیغـات
پیـش از وقـت ،رقابتهـای منفـی و فعالیتهایـی که
ماهیـت تبلیغاتـی داشـته باشـد ،خـودداری کننـد.
در اعالمیـه آمده اسـت که روند بررسـی شـکایات در
مـورد راهانـدازی مبـارزات پیـش از وقـت که توسـط

مـردم و گزارشهـای رسـانهها بـه ثبت رسـیده ،آغاز
شـده است.
کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی ،از
شـهروندان افغانسـتان خواسـته اسـت کـه در صورت
مشـاهدهی مبـارزات انتخاباتـی پیـش از وقـت،
شـکایت شـان را ثبـت کننـد.
ایـن کمیسـیون افزوده اسـت کـه تبلیغـات انتخاباتی
پیـش از وقـت ،با توجه بـه میزان تخلفـات ،اخطاریه،
محرومشـدن از بخـش یـا تمـام میعـاد مبـارزات
انتخاباتـی ،محـروم شـدن از شـرکت در انتخابات و یا
جریمـهی نقـدی ،روبـهرو خواهد شـد.

آمادگی کمیسیون انتخابات برای آغاز کارزارهای انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان
مسـؤوالن کمیسـیون انتخابـات از آمادگیهـای ایـن
کمیسـیون بـرای آغـاز کارزارهـای انتخابات ریاسـت
جمهـوری افغانسـتان خبـر دادهانـد .عبدالعزیـز
ابراهیمـی ،سـخنگوی ایـن کمیسـیون بـه روزنامهی
صبـح کابـل میگویـد کـه کارزارهـای انتخابـات
ریاسـت جمهوری به تاریخ شـش اسـد آغاز میشـود
و قـرار اسـت این رونـد تا دو ماه ادامه داشـته باشـد.
آقـای ابراهیمـی ضمـن این کـه میگوید کمیسـیون
انتخابـات آمادگـی کامـل بـرای آغـاز ایـن کازارهـا
را دارد ،همچنـان تأکیـد میکنـد کـه رهبـری
کمیسـیون الیحـهی مصـارف  18نامـزد انتخابـات
ریاسـت جمهـوری را نهایـی کـرده کـه بـر اسـاس،
میـزان مصـارف و داراییهـای منقـول و غیرمنقـول
ایـن نامـزدان مشـخص میشـود.
در همین حال کمیسـیون رسـیدگی به شـکایتهای
انتخاباتـی در یـک اعالمیـهای از نامـزدان انتخابـات
ریاسـت جمهوری خواسـته اسـت کـه از کمپاینهای
قبـل از وقـت خـودداری کننـد .در اعالمیـهی ایـن
کمیسـیون آمده اسـت کـه مبـارزات انتخاباتی پیش
از وقـت ،تخلـف به شـمار مـیرود و نامزدان ریاسـت
جمهـوری ،بایـد از راهانـدازی گردهمایـی ،تبلیغـات

پیـش از وقـت ،رقابتهـای منفـی و فعالیتهایـی که
ماهیـت تبلیغاتـی داشـته باشـد ،خـودداری کنند.
از سـوییهم رییـس کمیسـیون انتخابـات نیـز عصـر
روز گذشـته در یـک نشسـت خبـری اعلام کـرد
کـه  329هـزار و  312رایدهنـدهی جدیـد بـرای
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ثبـت نـام کردهانـد.
حـوا علـم نورسـتانی ،رییـس کمیسـیون انتخابـات
همچنـان گفته اسـت کـه در جریان ثبتنـام تقویتی
بیـش از  244هـزار و  400نفـر در والیـت غزنـی
ثبتنـام کردهانـد .بـا ایـن حال بـه صـورت مجموعی
بیـش از  9میلیـون و  678هـزار و  200نفـر واجـد
شـرایط بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوریانـد.
امـا بانـو نورسـتانی در نشسـت روز گذشـته از
چالشهایـی کـه در مقابـل کمیسـیون قـرار دارد نیز
پـرده برداشـت و گفـت کـه مشـکالت امنیتی سـبب
شـده اسـت کـه از برخـی ولسـوالیها مـواد ثبتنـام
رایدهنـدگان دوبـاره بـه کمیسـیون برگردانیـده
شـود« .بـه دلیل مشـکالت امنیتـی ،مـواد ثبتنام دو
ولسـوالی هـرات و زابل دوباره به کمیسـیون مسـترد
شـده؛ همچنـان تـا کنـون فهرسـت رایدهنـدگان
سـال گذشـته نیـز تصحیـح نشـده اسـت».

خبرهای خارجی

عربستان سعودی با استقرار سربازان امریکایی در این کشور موافقت کرد
بـه دنبـال افزایـش تنشهـا در منطقـهی خلیـج
فـارس ،عربسـتان سـعودی بـا اسـتقرار سـربازان
امریکایـی در ایـن کشـور موافقـت کـرده اسـت.
بـه نقـل از دویچـه ولـه ،نماینـدهی وزارت دفـاع
عربسـتان سـعودی ،بـه خبرگـزاری دولتـی ایـن
کشـور ،گفتـه اسـت کـه ملـک سـلمان ،پادشـاه
عربسـتان سـعودی چنیـن اقدامـی را تأییـد کـرده
اسـت.
او افـزوده اسـت کـه امریـکا و عربسـتان سـعودی
تلاش میکننـد تـا همکاریهـای خـود را در
راسـتای دفـاع ،امنیـت و ثبـات در منطقـه ،بیشـتر
کننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از این ،رسـانههای
امریکایـی از برنامـهی دولـت امریـکا و دونالـد
ترامـپ ،رییـس جمهـور ایـن کشـور ،بـرای اعـزام
 ۵۰۰نظامـی امریکایـی به عربسـتان سـعودی خبر
داده بـود.
هـدف از ایـن اقـدام ،محافظت از نیروهای مسـلح و
مصالـح ایاالت متحـدهی امریکا در منطقـه در برابر
تهدیدهای موجود خوانده شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه آخریـن اسـتقرار سـربازان

امریکایـی در عربسـتان سـعودی ،در سـال ۲۰۰۳
بـود و در سـال  ۱۹۹۱نیـز در جریـان جنگ خلیج
فـارس ،سـربازان امریکایـی در عربسـتان حضـور
داشـتند .در آن زمـان ،از پایگاهی در جنوب ریاض،
نیروهـای هوایـی امریـکا حملات خود علیـه عراق
را عملـی میکردنـد.
ایـن اقـدام عربسـتان سـعودی ،همزمان بـا افزایش
تنشهـا در منطقـهی خلیـج فـارس در مقابلـه بـا
ایـران اعالم شـده اسـت.

بـه تازگی سـپاه پاسـداران ایـران اعالم کرده اسـت
کـه نفتکـش اسـتینا ایپمـرو که بـا پرچـم بریتانیا
حرکـت میکـرد را به دلیـل رعایت نکـردن قوانین
بینالمللـی ،در تنگـهی هرمـز متوقف کرده اسـت.
وزیـر خارجـهی بریتانیـا نیـز در واکنـش بـه ایـن
اقـدام ایـران ،هشـدار داده اسـت کـه اگـر نفتکش
ایـن کشـور در تنگهی هرمـز به گونهی فـوری آزاد
نشـود ،ایـران بایـد منتظـر پیامدهای بسـیار جدی
باشد.

جرمی هانت به ایران :نفتکش بریتانیایی را هرچه زودتر آزاد کنید

وزیـر خارجـهی بریتانیـا هشـدار داده اسـت کـه اگر
نفتکـش ایـن کشـور در تنگـهی هرمـز بـه گونهی
فـوری آزاد نشـود ،ایـران بایـد منتظـر پیامدهـای
جـدی آن باشـد.
بـه نقـل از دویچـه ولـه ،جرمـی هانـت ،در گفتوگو
بـا اسـکای نیوز ،گفته اسـت« :بـرای ما واضح اسـت
و اگـر ایـن وضعیـت بـه گونـهی فـوری حل نشـود،
پیامدهـای جـدی در پـی خواهد داشـت».

آقـای هانـت ،گفته اسـت کـه بریتانیـا از راهحلهای
نظامـی کار نمیگیـرد ،بلکـه در فکـر راه حـل
دیپلماتیـک اسـت.
او گفتـه اسـت کـه بـا مایک پمپیـو ،وزیـر خارجهی
امریـکا در ایـن مـورد گفتوگو کـرده و تلاش دارد
تـا بـا محمدجواد ظریـف ،وزیـر خارجهی ایـران نیز
تمـاس تلفونی برقـرار کند.
این در حالی اسـت که پیش از این ،سـپاه پاسـداران

ایـران اعلام کرده بـود که نفتکـش اسـتینا ایپمرو
کـه بـا پرچـم بریتانیـا حرکـت میکـرد را بـه دلیل
رعایـت نکـردن قوانیـن بینالمللـی ،در تنگهی هرمز
متوقف کرده اسـت.
از سـویی هـم ،رییـس شـرکت مالک ایـن نفتکش
گفتـه اسـت که این کشـتی ،تمـام قوانیـن ناوبری و
مقـررات بینالمللـی را رعایـت کـرده اسـت .اریـک
هانـل ،رییـس شـرکت اسـتینا بالـک ،گفتـه اسـت:
«این کشـتی  ۲۳خدمه از کشـورهای هند ،روسـیه،
فیلیپیـن و لتونـی دارد و امنیـت و سلامت کارکنان
ایـن کشـتی مهمتریـن موضـوع بـرای ایـن شـرکت
است».
دقایقـی پـس از توقیـف ایـن کشـتی ،گزارشهایـی
از تغییـر مسـیر یـک نفتکـش دیگـر بریتانیایـی
بـه سـوی ایـران منتشـر شـد .این کشـتی بـا پرچم
لیبریـا حرکـت میکنـد؛ امـا تحـت مالکیت شـرکت
کشـتیرانی بریتانیایـی نوربالـک یوکـی اسـت .گفته
شـده اسـت کـه ایـن کشـتی آزاد شـده و به مسـیر
خـود ادامـه داده اسـت.

آموزگار تکتیراندازی برای جنگجویان داعش در امریکا
محاکمه میشود
یــک فــرد کلیــدی گــرو ه تروریســتی داعــش قــرار
اســت بــه زودی در محکمــهای در امریــکا محاکمــه
شــود .بــر بنیــاد گزارشهــا ایــن عضــو داعــش
شــهروند قزاقســتان اســت و چنــد ســال در نیویــارک
نیــز زندگــی کــرده اســت.
بــه نقــل از دویچــه ولـه ،آســاینوف  42ســاله افــزون
بــر آمــوزش تکتیرانــدازی و جلــب نیــرو بــرای
داعــش ،بــرای ایــن گــروه ســاح و مهامــات نیــز
آمــاده میکــرده اســت.
گفتــه میشــود ایــن عضــو داعــش در ســوریه
بازداشــت شــده و بــه تازگــی بــه پولیــس فــدرال

امریــکا تحویــل داده شــده اســت .معلوماتــی کــه
در مــورد ایــن شــخص داده شــده ،نشــان میدهــد
کــه او در ســال  2013میــادی از طریــق ترکیــه
وارد ســوریه شــده و بــه گــروه تروریســتی داعــش
پیوســته اســت .او در ایــن مــدت تــاش میکــرده
اســت کــه شــهروندان امریــکا را بــه ایــن گــروه
تروریســتی جــذب کنــد .آنچــه کــه در پرونــدهی
ایــن عضــو داعــش بیشــتر توجــه را جلــب میکنــد
ایــن اســت کــه او در ســال  2015میــادی در یــک
پیــام تصویــری از داعــش بهعنــوان بدتریــن گــروه
تروریســتی در جهــان یــاد کــرده بــود.

در نتیجهی انفجار ،بیش از  10کارگر کارخانهی مواد
کیمیایی در چین جان باختند
بــه دنبــال انفجــار در یــک کارخانــهی مــواد
کیمیایــی در چیــن بیــش از  10کارگــر ایــن
کارخانــه جــان باختنــد .رســانههای چینــی گــزارش
دادهانــد کــه ایــن انفجــار در شــهر سانمنشــیای در
ایالــت هِنــان ایــن کشــور رخ داده اســت.
همچنــان گفتــه میشــود کــه در نتیجــهی ایــن
انفجــار ،نزدیــک بــه  20نفــر زخمــی و پنــج تــن
دیگــر نیــز مفقــود شــدهاند .تــا کنــون علــت اصلــی
وقــوع انفجــار در ایــن کارخانــه معلــوم نشــده اســت.

ایــن نخســتین بــار نیســت کــه در یــک کارخان ـهی
مــواد کیمیایــی در چیــن انفجــار صــورت میگیــرد،
چنــد مــاه قبــل نیــز در یــک رویــداد مشــابه نزدیــک
بــه  80کارگــر یــک فابریک ـهی مــواد کیمیایــی در
ایالــت جیانگســوی ایــن کشــور جــان باختنــد و
دههــا تــن دیگــر زخــم برداشــتند.
همچنــان چنــد ســال قبــل نیــز در نتیجـهی انفجــار
در شــهر بنــدری تیانجیــن ایــن کشــور ،نزدیــک بــه
 180تــن جــان باختنــد.

عملیات نظامی نیروهای ایتالف عربی
علیه حوثیها در یمن
نیروهـای ایتلاف بـه رهبـری عربسـتان سـعودی،
عملیاتـی را در برابـر مواضـع حوثیهـا در صنعـا
پایتخـت یمـن راهانـدازی کردهانـد.
بـه نقـل از بیبیسـی ،نیروهـای ایتلاف بـه رهبـری
عربسـتان ،گفتهانـد کـه هـدف راهانـدازی ایـن
عملیـات ،پایگاههـای هوایـی و انبارهـای تجهیـزات
موشـکهای بالسـتیک حوثیهـا اسـت.
صنعـا در حـال حاضـر در کنتـرل حوثیهـا اسـت.
نیروهـای ایتلاف بـه غیرنظامیـان هشـدار دادهانـد
کـه از نزدیک شـدن بـه پایگاههـای نظامـی حوثیها
خـودداری کننـد.

ایـن در حالـی اسـت که عربسـتان به خاطـر عملیات
هوایـیاش در برابـر حوثیهـا بـا انتقـادات شـدید
بینالمللـی روبـهرو اسـت .گفته میشـود کـه از آغاز
ایـن عملیـات تـا کنـون ،صدهـا غیرنظامـی کشـته
شـد هاند.
دولـت مرکزی یمن و کشـورهای عربسـتان و امارات،
حوثیهـا را بـه وابسـتگی به ایـران متهـم میکنند و
میگوینـد کـه این گـروه از حمایت تسـلیحاتی ایران
برخـوردار اسـت .ایـران بارهـا ادعای حمایـت نظامی
از حوثیهـا را رد کـرده اسـت؛ امـا تأکیـد دارد که به
شـکل معنـوی از این گـروه حمایـت میکند.
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جنگ عکسها در ادارات دولتی
ریحان تمنا

وقتـی وارد ادارات دولتـی در افغانسـتان میشـوید،
بـر در و دیـوار اداره ،نشـانهها و عکسهـای زیـادی
دیـده میشـود کـه هـر کـدام حکایت خـاص خود
را دارد .در بسـیاری از ادارههـا از همـان بـدو ورود
میشـود بـدون شـناخت قبلـی و فقـط از روی
نشـانههای در و دیـوار ادارات بـه قومیـت و گـروه
سیاسـی رییـس و اعضـای کلیـدی یا گروه مسـلط
بـر آن اداره پیبـرد .در بسـیاری از کشـورهای
جهـان سـوم ،عرف بر این اسـت که عکـس رهبرها
و قهرمانهـا یا مشـاهیر بـزرگ مردم آن سـرزمین
را جهـت پاسداشـت جایـگاه و خدماتشـان
بـر مکانهـای عمومـی و ادارات دولتـی نصـب
میکننـد .هـدف از نصـب ایـن نشـانهها و عکسها
یـادآوری خاطـرات و ارزشهایـی سـت کـه بـرای
جامعـه قابـل حرمـت اسـت .در افغانسـتان ،امـا
داسـتان عکسها در ادارات بسـیار تفـاوت میکند.
اینجـا عکسهـا نشـانههایی اسـت بـرای بیـان
وابسـتگیهای قومـی و سیاسـی افـراد .در بعضـی
از ادارات تنهـا عکسـی از رهبـران یـک جریـان بـه
چشـم میخـورد و در بعضـی دیگر عکسـی از چند
رهبـر تبـاری یـا سیاسـی دیـده میشـود .از روی
ایـن عکسهـا میشـود درجـهی وابسـتگی فـرد را
بـه جریانـی ،اقلـن از لحـاظ ظاهـری حـدس زد.
مسـألهی مهـم در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه
عکسهـای آویختـه از دیوارهـای ادارات تنهـا
بیانکننـدهی حرمتگـذاری و ارزشمنـدی
صاحـب عکـس نیسـت ،بلکه مسـأله فراتـر میرود.
در واقـع ایـن نوعی جنگ اسـت کـه جغرافیای آن
دیوارهـای ادارات اسـت .علاوه بـر آن این عکسها
از یـک وضعیـت عمیـق روانـی و اخالقـی جامعـه
حکایـت دارد.
پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن چگونـه جنگی اسـت
و بـا چـه هـدف انجـام میشـود؟ آیـا میتـوان از
روی ایـن نشـانههای آویختـه از دیوارهـای ادارات،
بـه کنـهی تقابـل و درگیریهـای حاکم در کشـور
پـی برد؟
بـه نظـر میرسـد کـه عکسهـا در ادارات بازنمایی
واضحـی از بحرانـی اسـت کـه در عمـق جامعـه و
در سـطح سیاسـی کشـور بـا آن درگیـر اسـتیم.
نگرشهـای قومـی ،صفبندیهـا را تـا دیوارهـای
ادارات کشـانده و هـر فـرد اداری در صـورت تـوان،

از ایـن طریـق جهتگیـری و باورهای سیاسـیاش
را بازگـو میکنـد .عکسهـا همچنیـن منابـع
پاسـخگویی مسـؤول اداره را نیز نشـان میدهد .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
میدانـد .وابسـتهها و اعضـای تیـم سیاسـی و
قومـی رییـس جمهـور بـا دسـت بازتـری در اداره
عمـل میکننـد و بـه تبـع آن بـرای همتیمیهـای
خـود با سـهولت بیشـتری خدمـات ارایـه میکنند.
تنهایـی عکـس اشـرف غنـی در یـک اداره و نبـود
عکـس دیگـری در کنـار آن ،همزمـان در بیشـتر
مـوارد هویـت قومـی و درجـهی احسـاس تعلـق
قومی مسـؤول اداره را نشـان میدهـد .افراطیهای
قومـی در بسـیاری مـوارد در صورت تـوان از نصب
عکسهـای رهبـران دیگـر گروههـای سیاسـی
جلوگیـری میکننـد و به این وسـیله سرسـپردگی
بـه قـوم خـود را نشـان میدهنـد .پشـتونهای
افراطـی در قالـب اوقـات فقط به نصـب عکسهای
رهبـران پشـتون میپردازنـد و ایـن کار را بـا نوعی
بـاور و اعتقـاد هدفمندانـهی سیاسـی انجـام
میدهنـد .در اداراتـی کـه تاجیکهـای افراطـی
مسـلط اسـتند بیشـتر عکسهایـی از احمدشـاه
مسـعود ،مارشـال فهیـم ،اسـتاد ربانـی و داکتـر
عبـداهلل عبـداهلل دیـده میشـود .البتـه در همـان
سـطح هـم بـاز میتـوان بـه دسـتهبندی کوچکتـر
پرداخـت؛ یعنـی در غالـب اوقـات میتـوان گـراف
تعلـق ریـس اداره بـه شـخصیتهای رده اول یـک
جریـان را از روی عکسهـای داخل ادارهاش حدس
زد .برخـی از تاجیکهـای افراطـی در محیـط و
اداراتـی که در قبضـه دارند و مخالفـت تیم مخالف
را در بقـای پستشـان بیاثـر میداننـد ،از نصـب
عکسهـای شـخصیتهای پشـتون و غیـره تبارهـا
خـودداری میکننـد .به همیـن ترتیب میشـود به
اداراتـی کـه سـهم هزارههـا و یـا اوزبیکهـا اسـت،
نـگاه کـرد .بـا تغییـر مدیـر اداره و آمـدن شـخص
دیگـر از گروه سیاسـی دیگر به حیـث رییس اداره،
عکسهـای یـک رهبـر برداشـته شـده و عکـس
یکـی دیگـر جایـش را میگیـرد .همـه بـه نوعی به
وسـیلهی نصـب عکسها بـا بازنمایی شـکاف قومی
و تقابـل موجـود میپردازنـد .البتـه در ایـن میـان
امـا بـه نـدرت میتـوان بـه اداراتـی هـم برخـورد
کـه عکسهـای متنوعـی از شـخصیتهای رده اول
نصـب اسـت .این نشـان میدهـد که مسـؤول اداره
بـه هـر دلیـل صلاح کارش را در اسـتفاده از تمام
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1st Year

با آمدن طالبان
رود خون جاری شد
فیروزه سیمین

عکسهـا دیـده اسـت.
مـا حـق داریم محیط شـخصی و خصوصـی خود را
بـا نمادها و نشـانههایی کـه مورد پسـند و عالقهی
ماسـت آراسـته کنیـم ،فقـط بـه ایـن دلیل سـاده
کـه آن محیـط مـال ماسـت و بایـد مطابق سـلیقه
و میـل مـا باشـد؛ امـا آیـا میتوانیـم در زمینـهی
دیزایـن محیـط کاری عمومـی کـه آنهـم ادارهی
دولتـی باشـد ،بـر حسـب سـلیقهی خـود عمـل
کنیم ؟
ادارات دولتـی منابع رسـیدگی به امـور دولتداری
میباشـند .ایـن بـه عنـوان اصـل وجـودی
سـازمانهای دولتـی شـناخته میشـود .در درون
محیـط اداره هـر گونـه نشـانهگذاری معنـاداری
کـه حامـل یـک نگـرش سیاسـی و ایدیولوژیـک
باشـد ،بایـد بر اسـاس قانون صـورت بگیـرد؛ یعنی
بایـد در قانـون تصریـح شـده باشـد کـه چنیـن
نشـانهای مجـاز اسـت در اداره نصـب شـود یـا نـه.
یـا مـا بیخبریـم یـا این کـه واقعـا در هیـچ جایی
از قانـون چنیـن اصلـی وجـود ندارد کـه صالحیت
نشـانهگذاری و نمادپـردازی درون اداره را بـه
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 ادارهی دیگـر تفـاوت کنـد و بیانگـر نوعـی
سـتیز و تقابـل بـا گروهـی از مـردم باشـد.
علاوه بـر دالیـل قومـی و نـگاه تقابلـیای کـه
عکسهـای آویختـه از در و دیـوار ادارات حامـل
آن اسـت ،ایـن عکسها بـه چیز دیگری نیز اشـاره
دارد و آن فرهنـگ چاپلوسـی و ریـاکاری اسـت.
بسـیاری از مسـؤولین ادارات ،آویختـن عکـس
خاصـی را بـر دیـوار اداره تضمینـی بـرای ادامـهی
کارشـان میداننـد .شـخص وابسـته بـه یـک گروه
سیاسـی خـاص کـه پایـهی چوکـیاش را محکـم
سـاخته ،بـرای نشـان دادن تعلقـش بـه آن گـروه،

اشتراک در روزنـامـه

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

اقـدام بـه چنیـن رفتارهایـی میکنـد .برایشـان
مهم اسـت که شـخص رهبـر ،عکسـش را در باالی
سـر ایـن رییـس اداره ببینـد و دلـش خوش شـود
و او را از زمـرهی وفـاداران بـه خـود بدانـد؛ یعنـی
بـه ایـن وسـیله درجـهی وفاداریشـان بـه گـروه
سیاسـی یـا شـخص رهبـر و یـا کسـی کـه چوکی
را برایشـان داده اسـت ،نشـان میدهنـد .تأسـفبار
ایـن اسـت کـه ایـن رویه بـه رقابتـی بسـیار کریح
و زشـت مبدل شـده اسـت و هـر روز هـم دامنهی
ایـن ریـاکاری و چاپلوسـی گسـترده تـر میشـود.
شـاید بسـیاری از همیـن کسـانی کـه عکـس یک
رهبـر را بـاالی سـر خـود در یـک اداره نصـب
کردهانـد ،هیـچ از همـان رهبـر خوششـان نیایـد؛
امـا مصلحـت ادامـهی کارشـان را در ایـن دیدهانـد
کـه از چنیـن راه فریبکارانـه و دغلبازانـه قـدرت
پشتیبانشـان را حفـظ کننـد.
ایـن نمادهـای موجـود در ادارات را هـر روز هزاران
مراجعهکننـده میبیننـد و معنـای آن بـرای
شـهروندان روشـن اسـت .کارکرد این آییـن تقابلی
و یـا ریاکارانـه این اسـت کـه تضادهـا را در ذهن و
روح و روان افـراد جامعـه تشـدید میکنـد .بـرای
جامعـهای کـه بالقـوه اسـتعداد تضادهـای قومـی و
سیاسـی را دارد ،چنیـن وضعیتـی در ادارات حکـم
دسـته کـردن چاقـوی دشـمنی اسـت .الزمـهی
فرهنـگ دولـتداری در یـک نظـام دموکراتیـک
ایـن اسـت کـه دولـت بهعنـوان دسـتگاه حاکـم از
روی ندانـی یـا عمـدی رفتارهـای سـتیزجویان در
محیطهـای دولتـی را مشـروعیت ندهـد .آنچـه
امـروز در دیوارهـای ادارات دیده میشـود ،به هیچ
عنـوان کارکـردش یـادآوری خاطرههـای سـودمند
و حـس آرامـش بـرای مراجعیـن و مـردم نیسـت.
فراینـد ایـن رفتـار در نهایـت امـر تعمیـق کیـش
شخصیتپرسـتی و ریاکاریهـای زشـت و در کنـار
آن القـای حـس ناراحتی به مردم نسـبت به ادارات
اسـت .غالـب رهبـران کشـور شـخصیتهای بـه
شـدت خودشـیفتهای اسـتند .آنهـا به زیردسـتان
و کسـانی کـه نیازمنـد حمایتشـان اسـتند ،بـه
نوعـی شخصیتپرسـتی را اعمـال میکننـد .وقتی
شخصیتپرسـتی و ریـاکاری مدخـل درآمدهـای
بـزرگ میشـود ،طبیعی اسـت کـه مبدل بـه رفتار
عـام و روحیـهی مسـلط در اجتمـاع میشـود و در
نهایـت ریشـهی اخلاق را میخشـکاند.
دولـت مؤظـف اسـت کـه درون ادارات را از
نشـانههای تشـدید تقابلهای قومـی و ایدیولوژیک
پـاک کنـد .شـاید بهتـر باشـد کـه در ایـن زمینـه
دقیقـا از جانـب مراجـع بـا صالحیـت 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 شـخصیتها طرف
نیسـتیم؛ بلکـه بـا صفبندیهای بسـیار خطرناکی
طرفیـم کـه ادارات را بـرای مـردم نامطمئـن کرده
است.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

«هیـچ وقـت نمیشـه یـادم بـره کـه او روز مردم چـه حالی داشـتن ،ده
کوچـ ه جـوی خـون راه افتـاده بـود و از دیـدن او َقـد جنـازه روی هـم
بیخـی حـال آدم بَـد میشـد .طالبا هیچ دلرحم نداشـتن و از اوشـتک
تـا کالن برایشـان هیـچ فـرق نمیکـد ،هر کی گیرشـان آمـده بوده ره
ده گلولـه بسـتن؛ خـدا جزایشـان را ب ِده».
ایـن گفتههـای هدایـت اهلل اسـت  .آن روزی کـه شـهر مزار شـریف در
محاصـرهی طالبـان قـرار گرفـت او یـک نوجـوان  14سـاله بـوده و 21
سـال اسـت کـه خاطـرات تلـخ آن روزهـا را بـا خـود یـدک میکشـد.
هدایـتاهلل در شـهر مـزار شـریف نگهبـان 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 خانوادههـای بسـیاری که
در منطقـهی زراعـت مـزار شـریف بودنـد به صـورت پنهانی و شـبانه به
ولسـوالی چهارکنـت پنـاه میبرنـد و بعـد از آن جـا تصمیـم میگیرنـد
کـه کشـور را تـرک کننـد و مهاجـر پاکسـتان میشـوند و بعـد از ایـن
کـه چنـد سـالی را در پاکسـتان میگذرانند بـه ایران مهاجر میشـوند.
حـاال او بـه همـراه خانـوادهاش دوازده سـال میشـود کـه به شـهر مزار
شـریف بازگشـته اسـت؛ بـا این کـه خیلی سـالها از حادثهی  17اسـد
سـال  1377گذشـته اسـت؛ امـا میگویـد تـا هنـوز وقتـی کـه گـذرم
بـه آن کوچههـای شـهر کـه در آن روزهـا شـاهد قتـل عـام مـردم از
سـوی طالبـان بـودم ،میخـورد ،تمـام آن اتفاقهـای خونیـن از پیـش
چشـمانش میگـذرد و یـادآوری آن اتفاقات همیشـه روان هدایتاهلل را
آزار داده اسـت.
هدایـتاهلل میگویـد« :آن صبـح وقتـی خبـر شکسـتن خـط مقاومـت
در اطـراف شـهر مـزار در بیـن مـردم پیچیـد ،خیلیها ترسـیده بودند و
حیـران مانـده بودنـد که چـه کنند؟ آن روز برای شـهر مزار شـریف روز
سـیاهی بـود و همـه چیز بـوی مرگ مـیداد».
هدایـتاهلل کـه در آن روزهـا نوجوانـی بیـش نبـود ،ادامـه میدهـد که
پـدرم یکـی از افـرادی بـود کـه بـا طالبـان میجنگیـد و آن شـب هیچ
خبـری از او نبـود .پـدرش بـا یک گـروه سـینفری دیگر بـرای مقاومت
بـه سـمت یلمبـرب رفتـه بودنـد .از همه جـا صـدای گلولـه و انفجار به
گـوش میرسـید.
هدایـتاهلل میگویـد« :فـردا صبح بـا مـادرم از خانهیمان بیـرون زدیم
تـا برویـم هر طوری شـده خبـری از پدرم به دسـت بیاوریـم؛ اما همین
کـه پایمـان 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 هدایـتاهلل هیـچ خبـری نمیشـود و هـر روز
بیشـتر از روز دیگـر از هـر کوچـه شـهر مزارشـریف صـدای مـرگ بـه
گـوش میرسـد .مـادر هدایـتاهلل هـم هـر روز حالـش بدتـر میشـود
چـون از همسـرش هیـچ خبـری بـه دسـت نمیآیـد .مـادر هدایـتاهلل
خـود را در سـرگردانی میدیـد و بیشـتر همسـایههای هدایـتاهلل در
حـال ترککـردن خانههایشـان بودنـد و کوچهیشـان دیگـر متـروک
شـده بود.
هدایـتاهلل میگویـد« :ده کوچـه فقـط خانـهی مـا و یـک همسـایهی
دیگـه ده آخـر کوچـه باقـی مانـده بود و مـا هم بـه خاطر نبـودن پدرم
نمیتوانسـتیم خانهیمـان را تـرک کنیـم و طالبان هم هر کسـی را که
در کوچـه میدیدنـد ،بـا گلولـه میزدنـد و کسـی حتـا جـرأت نداشـت
کـه داخـل کوچههـا شـود و جنازههای آشـنایان خـود را بـردارد؛ چون
طالبـان ممکـن بـود او را هم بُکشـن».
آن روزهـای مـزار شـریف از خونینتریـن روزهـای تاریـخ افغانسـتان
اسـت و طالبـان بـا ورودشـان به این شـهر با قتـل عام ،چنان وحشـتی
را در شـهر راه انداختنـد و چنیـن صحنههایـی را در ذهـن مـردم آن
شـهر ابـدی سـاختند که بـه یـاد آوردن آن اتفاقات همیشـه از تلخترین
اتفاقـات حضـور طالبـان در مزارشـریف اسـت و بـه یـادآوردن آن
ک روانی اسـت.
خونریزیهـا بـرای شـهروندان آن شـهر بـه معنای شـو 
پینوشـت :مطالـب درج شـده در ایـن سـتون ،برگرفتـه از قصههـای
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطهی طالبان
در افغانسـتان گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبـح کابـل
شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی
فیسبـوک روزنامـهی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد .مـا متعهـد به
حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطراتتـان اسـتیم.

