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مرکز ولسوالی کران و 
منجان به گونه ی کامل در 

کنترل طالبان درآمد

بدخشــان،  والیــت  منجــان  و  کــران  ولســوالی  مرکــز 
دســت  بــه  کامــل  به گونــه ی  )1اســد(  سه شــنبه  روز 

اســت. کــرده  ســقوط  طالــب  هراس افگنــان 
عبــداهلل ناجــی نظــری، عضــو شــورای والیتــی بدخشــان، بــه 
ــب  ــد کــه هراس افگنــان طال ــل می گوی روزنامــه ی صبــح کاب
ــز  ــل مرک ــرل کام ــرد، کنت ــت روز نب ــس از هف توانســته اند پ

ولســوالی کــران و منجــان را بــه دســت بگیرنــد.
او افــزود کــه حاجــی ملــک، فرمانــده ی نیروهــای محلــی بــا 
ــده اند  ــور ش ــرش، مجب ــت ام ــراد تح ــر از اف ــدود 100 نف ح
ــلیم  ــب تس ــان طال ــه هراس افگن ــان ب ــلحه ی ش ــا اس ــه ب ک

شــوند.
ــای  ــر از نیروه ــه 24 نف ــت ک ــان گف ــری همچن ــای نظ آق

امنیتــی کــه در اســارت طالبــان بودنــد، آزاد شــده اند.
ــع  ــان، مان ــت بدخش ــراد در والی ــی از اف ــه برخ ــت ک او گف
ــه  ــه شــده اند و ب ــن منطق ــه ای ــی ب ــای کمک رســیدن نیروه
ــقوط  ــان س ــران و منج ــوالی ک ــز ولس ــل، مرک ــن دلی همی

ــت. ــرده اس ک
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود شــش روز پیــش، نیروهــای 
کومانــدو تــاش کردنــد تــا از طریــق والیــت پنجشــیر، وارد 
ــا  ــوند؛ ام ــان ش ــت بدخش ــان والی ــران و منج ــوالی ک ولس
ــورای  ــای ش ــه ی اعض ــه گفت ــدند. ب ــن کار نش ــه ای ــق ب موف
ــت  ــا والی ــان ب ــران و منج ــوالی ک ــان، ولس ــی بدخش والیت
ــه  ــرز اســت و ســقوط آن، ســبب می شــود ک پنجشــیر هم م
ــته  ــی داش ــت دسترس ــن والی ــی از ای ــر بخش های ــان ب طالب

باشــند.
پیــش،  روز  شــش  حــدود  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
هراس افگنــان طالــب معــدن الجــورد ولســوالی کــران و 
منجــان را تصــرف کــرده و بیــش از 20 نیــروی امنیتــی را بــه 

ــد. ــه بودن ــارت گرفت اس
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2هر فرد فرمانده ی یک ستاد است!

امین احمدی: اعضای جنبش به هم اعتماد نداشتند
ســه ســال پیــش در چنیــن روزی، در دوم اســد ســال 1395 خورشــیدی، حملــه ی انتحــاری در میــان معترضــان حرکــت مدنــی جنبــش روشــنایی در 
چــوک دهمزنــگ کابــل رخ داد. در ایــن حملــه حــدود 86 تــن کشــته شــدند و نزدیــک بــه 300 تــن دیگــر زخــم برداشــتند. گــروه داعــش مســؤولیت 

ایــن حملــه را برعهــده گرفــت. 
ــا وجــود دادن قربانی هــای بــزرگ، چــرا بــه نتیجــه نمی رســد و همچنــان حرکت هــای اعتراضی-مدنــی  این کــه جنبش هــای مدنــی در افغانســتان ب
ماننــد جنبــش روشــنایی در پویایــی جامعــه چــه نقشــی دارد و در کل ایــن کــه نقــص و کاســتی های ایــن حرکت هــای مردمــی در چــه اســت، در 

ــا امیــن احمــدی، اســتاد دانشــگاه در میــان گذاشــته ایم.  گفت وگویــی ب
ــه  ــد دارد ک ــاختارمحور. او تأکی ــا س ــت ت ــور اس ــتان موضوع مح ــی در افغانس ــای مدن ــدف جنبش ه ــه ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــدی ب ــای احم آق

ــایل... ــان مس ــدف آن ــه ه ــند ک ــته باش ــاخته ای داش ــران خودس ــد رهب ــواه بای ــی عدالت خ ــای مدن جنبش ه

پاکستان در موج سیاست امریکا 
بازی می کند

مجلس سنا: افغانستان نه، پاکستان باید از 
نقشه ی جهان محو شود

عمــران خــان و دونالــد ترامــپ کــه روز دوشــنبه )31ســرطان( در 
ــد  ــر دو تأکی ــد، ه ــخن گفتن ــتان س ــاره ی افغانس ــنگنتن در ب واش
ــدارد. دلیــل  ــد کــه جنــگ افغانســتان راه حــل نظامــی ن کــرده ان
موضــع مشــترک پاکســتان بــا امریــکا چیســت؟ در ایــن یادداشــت 
بــا اســتفاده از پس زمینــه ی روابــط دو کشــور، ایــن پرســش پاســخ 
ــته  ــز برجس ــت نی ــن واقعی ــتفاده از آن، ای ــا اس ــود و ب داده می ش
می شــود کــه چــرا پاکســتان می خواهــد سیاســت های خــود 
ــودی  ــه س ــازد و از آن چ ــکا بس ــت های امری ــا سیاس ــق ب را مواف

ــز  ــتان نی ــت افغانس ــی دول ــل نگران ــال آن دلی ــه دنب ــرد و ب می ب
ــته  ــال گذش ــل س ــتان در چه ــکا و پاکس ــود. امری ــل می ش تحلی
ــد.  ــوده ان ــر مســایل افغانســتان ب ــر مســتقیم درگی مســتقیم و غی
پاکســتان در زمــان جنــگ مجاهدیــن، متحــد اســتراتیژیک امریــکا 
ــوروی در  ــوذ ش ــری از نف ــن و جلوگی ــت از مجاهدی ــرای حمای ب

ــود.  جنــوب آســیا ب
ــاف  ــکا ایت ــه امری ــپتامبر 2001  ک ــم س ــه ی یازده ــس از حمل پ

ــان را... ــده و طالب ــا القاع ــارزه ب ــی مب جهان
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اصل و فرع
 جنگ و صلح

در افغانستان 

صفحه 6

انتخابات از جشن 
مردم ساالری تا
جنگ مردمی! 

مجلـس سـنای در واکنـش بـه اظهارات اخیـر دونالـد ترامپ، 
رییـس جمهـور امریـکا، گفتـه اسـت که افغانسـتان نـه، بلکه 
پاکسـتان را که زاده گاه تروریزم اسـت، از نقشـه ی جهان محو 
کنـد. اخیـرا رییـس جمهـور امریـکا در دیـدار با نخسـت وزیر 
پاکسـتان، گفته اسـت که کشـورش قادر اسـت جنگ کنونی 
افغانسـتان را در یـک هفتـه بـه پایان برسـاند و یـا در صورت 
نیـاز ایـن کشـور را از نقشـه ی جهـان محـو خواهـد کـرد؛ اما 
ایـن کار را انجـام نمی دهـد؛ زیـرا سـبب قربانـی شـدن ده  

میلیـون نفـر خواهد شـد.
در همیـن حـال مجلـس سـنای افغانسـتان ایـن اظهـارات را 

غیـر خردمندانـه خوانـده و تأکیـد کـرده اسـت کـه این گونـه 
و  دوسـتی  علیـه  را  کشـور  ایـن  مـردم  تنهـا  نـه  اظهـارات 
تعهـدات امریـکا مشـکوک می کنـد، بلکه به سـایر کشـورهای 
جهـان پیـام منفـی از نحـوه ی دوسـتی و هم پیمانـی امریـکا 
خواسـته  امریـکا  کانکـرس  از  سـنا  مجلـس  می رسـاند.  را 
اسـت اسـت کـه در مـورد اظهـارات رییـس جمهـور ترامـپ 
توضیحـات بیشـتر ارائـه کند و او را مـورد بازپرس قـرار دهد. 
پیش از چاشـت روز سه شـنبه ارگ ریاسـت جمهـوری نیز در 
خبرنامـه ای گفتـه بود که  افغانسـتان به هیچ قـدرت خارجی 

اجـازه تعییـن سرنوشـت خـود را نـداده و نخواهـد داد.

سومین سالگشت قربانیان جنبش روشنایی؛ 

دولت افغانستان خواستار
وضاحت در اظهارات

ترامپ با عمران  خان شد
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

بـا داکتـر عارفـی دوبـاره برگشـتیم بـه میـاد نور. 
سـاعت نزدیـک به دوی پس از چاشـت بـود. میاد 
نـور همچنـان خالـی بـه نظـر می رسـید. برخـی از 
جوانـان آمدنـد و بـا نگرانـی یـاد کردنـد کـه هیـچ 
بـه مسـؤولیت های  نیسـت و هیـچ کسـی  کسـی 
جنازه هـا  می گفتنـد  نمی کنـد.  رسـیدگی  خـود 
نـه  این جـا  امـا  اسـت؛  کـرده  حرکـت  غزنـی  از 
پوسـتری داریـم و نـه بنـر یـا موتـری. تبلیغات هم 
صـورت نگرفتـه بـود. اعضـای کمیتـه ی تـدارکات 
در دسـترس نبودنـد. کسـی هـم نبـود کـه پـول و 
هزینـه ی موتـر یـا تهیه ی بنـر و عکـس را پرداخت 

. کند

»جلسـه و جلسـه بازی« ختـم شـود تـا »کمیته هـا 
بـه کارهـای خـود رسـیدگی کنند.«

غزنـی«  والیـت  »بـزرگان  کـه  بـود  معلـوم 
کـه  کننـد  شـرکت  کاری  در  نمی خواسـتند 
صاحیـت تصمیم گیـری خـود را در آن کمرنـگ 
وقتـی  گفـت:  مـن  بـه  خطـاب  یکـی  می دیدنـد. 
کـی  را  آن  مسـؤولیت  می کنیـد،  تظاهـرات 
می گیـرد؟ گفتـم: همـه ی مـا و شـما. ایـن تصمیم 
مـال یـک نفـر و یـک گـروه نیسـت. همـه تصمیم 
همـه  یابنـد.  انتقـال  جنازه هـا  کـه  انـد  گرفتـه 
تصمیـم گرفتـه انـد تظاهـرات می کننـد. همـه در 
مسـؤولیت های آن نیـز سـهیم اند. من هـم یکی از 
این هایـم... از آن هـا خواسـتم که خوب اسـت همه 

کنیـم. از شـهدا حرکـت  اسـتقبال  بـرای 
کسـی بـه صـدای مـن لبیـک نگفـت. هیچ کسـی 
حتـا یـک کلمـه هـم در تأییـد یـا رد آن بـر زبـان 
نیـاورد. مـن اجازه گرفتم و از جلسـه بیرون شـدم. 
داکتـر عارفـی بـه نمایندگـی از کمیتـه ی فرهنگی 

داکتـر عارفـی گفـت کـه مقـداری پـول از قومـای 
خارج فرسـتاده شـده و نزد »فان شـخص« اسـت 
و باید از او گرفته شـود. او اسـم این شـخص را برد؛ 
ولـی مـن او را نمی شـناختم و به یادم نمانده اسـت 
کـه کـی بـود. از گفته هـای عارفـی معلـوم بـود که 
یکی از متنفذان جاغوری اسـت. کسـی آمد و اسـم 
آن شـخص را گرفـت و گفـت اجـازه نمی دهـد از 
پولـی کـه نزد او هسـت، اسـتفاده شـود. »می گوید 
تـا همـه سـهم خـود را ندهنـد، او ایـن پـول را بـه 
کسـی نمی دهـد.« بـا لحـن تلـخ و مامت گرانـه ای 
بـه داکتـر عارفـی گفتـم کـه تصمیـم گرفتـه ایـد 
شـهدا را بـه کابـل انتقـال دهیـد؛ امـا حـاال حاضر 
نیسـتید برای تهیـه ی بلندگو و موتـر تبلیغات پنج 

یـا ده هـزار افغانـی بدهید؟
معلـوم بـود کـه داکتـر عارفـی نیـز درمانـده بود و 
چیـزی بـرای گفتـن و طرحـی بـرای رفع مشـکل 
نداشـت. او از اسـاس هـم بـا تمام طـرح و برنامه ای 
کـه روی دسـت بـود، دل گرمـی نداشـت. نمی دانم 
بـه چـه دلیلـی خـود را تـا آن وقـت در جمـع نگه 
داشـته بـود. بـه نظـر می رسـید میـان دو موضعـی 
کـه در آن گیـر افتـاده بـود، رنـج می کشـید: نـه 
مخالفـت بـا جوانانـی را که بـه هر قیمـت جنازه ها 
را انتقـال می دادنـد، بـه صـاح می دانسـت و نـه 
دل کنـدن از محقق و وکیـان و بزرگان جاغوری را 
کـه تقریبـا همـه در صِف واحد قـرار گرفتـه بودند.

لحظـه ای بـه صـورت سـرپایی بـا برخـی از جوانان 
صحبـت کردیـم. وضعیـت قابـل درک بـود. بایـد 
از خیـر اطاع رسـانی رسـمی می گذشـتیم. بـرای 
تصمیـم  یـک  منتظـر  ناراحتـی  بـا  کـه  جوانانـی 
بودنـد، گفتـم از تمـام وسـایل ارتبـاط فـردی خود 
اسـتفاده کننـد و بـه مـردم اطـاع دهنـد تـا برای 
اسـتقبال از شـهدا آماده شـوند. گفتم: مهم نیسـت 
کـی همراهـی می کنـد یـا نمی کنـد. با هـر امکانی 
کـه در اختیـار داریـم، حرکـت می کنیـم. بـه طـور 
اضطـراری تصمیـم گرفتیم که جنازه ها را از مسـیر 
کمپنـی - کوته ی سـنگی انتقـال ندهیـم، بلکـه از 
مسـیر شـهرک عرفانـی به دشـت برچـی بیاوریم و 
از آن جـا هـم بـه مصـا. بـه این وسـیله هم دسـت 
دولـت را از ربـودن جنازه ها به چهارصد بسـتر اردو 
کوتـاه می کنیـم و هـم فرصتـی می یابیـم کـه بـا 

باقـی مانـد. وقتـی از راه پله هـا بـه طـرف صحـن 
میـاد نـور پاییـن می شـدم، گروهـی از جوانـان را 
دیـدم که برگشـته و منتظـر تصمیم بعـدی بودند. 
از صحـن هوتـل میـاد نـور، باز هـم برای اسـداهلل 
عرفانـی زنـگ زدم و پیشـنهاد کـردم کـه خـوب 
اسـت برای اسـتقبال از شـهدا بیـرون شـود. ظاهراً 
وی ایـن پیشـنهادم را نپذیرفـت. تـا چنـد لحظه ی 
دیگـر کـه آن جـا بودیـم، هیـچ کسـی از »بـزرگان 
والیـت غزنـی« یـا مسـؤوالن احـزاب، جریان هـای 
از  اسـتقبال  بـرای  پارلمـان  وکیـان  و  سیاسـی 
شـهدا بیـرون نیامدنـد. از »بـزرگان و موسـفیدان 

جاغـوری« نیـز کسـی دیـده نمی شـد.
***

سـه چهـار نفـر از جوانـان کمیتـه ی اطاع رسـانی 
و تبلیغـات آمدنـد و بـا رنگ هایـی پریـده و حالتی 
خسـته گفتند کـه بلندگـو و موتر نیافته انـد. برای 
آن هـا گفتیـم کـه بـرای اطاع رسـانی و تبلیغـات 
وقـت زیـادی نمانـده اسـت. هـر فـرد یـک رسـانه 
شـود و از طریـق فیس بـوک و وایبـر و تماس هـای 
فـردی کار اطاع رسـانی را تمـام کننـد. گفتیم: هر 
تعـداد افـرادی کـه آماده شـدند، حرکـت می کنیم 
بـه  مـا یک جـا شـد،  بـا  راه هـر کـه  از مسـیر  و 

می رویـم. جنازه هـا  اسـتقبال 
آمـده  گـرد  نـور  میـاد  در صحـن  کـه  جوانانـی 
بودنـد، در واقع اولین هسـته ی عملیاتـی تظاهرات 
را تشـکیل می دادنـد. بـرای همـه ابـاغ شـد کـه 
عرفانـی می آوریـم  از مسـیر شـهرک  را  جنازه هـا 
نیروهـای  احسـاس کردیـم  و در هـر جایـی کـه 
را  جنازه هـا  می کننـد  تـاش  زور  بـا  امنیتـی 
برباینـد، زنجیـره ای از نیروهـای انسـانی تشـکیل 

انتقـال جنازه هـا از مسـیر برچـی، بـرای تظاهـرات 
فـردا نیـز تبلیغـات کنیـم. بـرای ناجـی زنـگ زدم. 
گفـت: بـا جمعی از بچه هـا در راه اسـت و به زودی 

بـه میاد نـور می رسـند.
تمـاس دومـم را بـا جـواد سـلطانی گرفتـم. او در 
بـا  و  دارد  درس  گفـت:  بـود.  ابن سـینا  دانشـگاه 
نمی توانـد.  همراهـی  شـهدا  از  اسـتقبال  کاروان 
و  خلیلـی  اطرافیـان  کـه  دارد  خبرهایـی  گفـت: 
محقـق با تمام توان تـاش دارد از انتقـال جنازه ها 
جلوگیـری می کننـد. گفـت: دانش و صـادق مدبر و 
جمـع زیـادی از وکیـان نیز در این تاش شـریک 
انـد. گفـت: حتـا اگـر جنازه ها بـه کابل برسـند، باز 
هـم تـاش می کننـد بـا اسـتفاده از زور و امکانـات 

دولتـی آن هـا را در کنتـرل خـود داشـته باشـند.
ایـن  همـه ی  کـه  ایـم  گرفتـه  تدابیـری  گفتـم: 
انتقـال  مسـیر  نقشـه ی  شـود.  زده  دور  تاش هـا 
جنازه هـا را برایـش گفتـم. تأییـد کـرد و گفت کار 
خوبـی اسـت. از او بـرای غیبـت در درس دانشـگاه 

دهیـم و جنازه هـا را بـه جـز مصـا بـه هیـچ جای 
نمی بریـم. دیگـری 

حـدود پانـزده تا بیسـت دقیقه در صحـن میاد نور 
پـا به پا شـدیم. هنـوز امیـدوار بودیم کـه »بزرگان 
والیـت غزنـی« بیرون بیاینـد و با ما یک جا شـوند. 
برخـاف انتظـار، هیـچ کسـی بیـرون نیامـد: یـک 
وکیـل، یـک قومانـدان، یک موسـفید، یـک حاجی 
یـا کربایـی به جمع مـا ملحق نشـد. از کمیته های 
شـش گانه خبـری نبـود. افـرادی بودنـد که بـه این 
یـا آن کمیتـه تعلـق داشـتند؛ امـا کسـی از رییس 
یـا مرجـع مسـؤول خـود چیـزی نمی دانسـت. از 
کمیتـه ی تدارکات کسـی را نمی شـد پیـدا کرد. از 
کمیتـه ی روابـط حتـا یک نفر هـم وجود نداشـت. 
فـرد و یـا مرجعی که مسـؤولیت کان این برنامه ی 
عظیـم را بـر عهـده گیـرد، بـه چشـم نمی خـورد. 
عکسـی نبود که روی شیشـه ی موترهای اسـتقبال 
از شـهدا نصـب شـود. تکـه ای نبـود که موتـر با آن 
سـیاه پوش شـود. شـعاری نبـود که حد اقل نشـان 
دهـد ایـن جمع می روند از کاروان شـهدا اسـتقبال 
می کننـد. غریبـی مـوج مـی زد. بیچارگـی بـا تمام 

وزنـش بـر فضـا سـنگینی می کرد.
کسـانی بودنـد کـه شـایعه ی تصمیم قطعـی دولت 
بـرای انتقال شـهدا به سـردخانه ی چهارصد بسـتر 
اردو را بـر زبـان می راندنـد. بـه صراحـت می گفتند 
تـا  می کنـد  را  خـود  تـاش  آخریـن  دولـت  کـه 
بیـرون شـود. می گفتنـد  اختیـار مـردم  از  شـهدا 
طـرح اصلـی دولـت و سـران احـزاب، بـه همراهی 
عـده ای از متنفـذان محـل این اسـت کـه جنازه ها 
بـه هـر قیمـت ممکـن دوبـاره بـه جاغـوری انتقال 
یابـد. یکـی گفـت: »شـهدای جلریـز را هـم اجـازه 
ندادنـد. بـرای دولت ایـن قضیه خیلی مهم اسـت!« 
صدایـی از میـان جمعیـت بلند شـد و گفـت: »این 
لعنـت  شـان  پـدر  بـر  نزنیـد.  دامـن  را  شـایعه ها 
کـه هـر طرحـی دارنـد. مـا جنازه هـا را می آریـم 
تـا پیـش ارگ.  و تظاهـرات می کنیـم و می بریـم 
اگـر مـا را هـم کشـتند بگـذار بکشـند.« ایـن صدا 
افـرادی را کـه خواسـته یـا ناخواسـته نگرانی خلق 

می کردنـد، سـاکت کـرد. 
در همیـن لحظـه خبـر حرکـت جنازه هـا از غزنـی 
بـا صـدای بلنـد بـه گـوش همـه رسـید: جنازه هـا 
حرکـت کـرده انـد. ایـن صـدا از رضـا آگاه و ذکـی 
نیـز  بـود. گفتنـد: معـاون والیـت غزنـی  دریابـی 
تأییـد کرده کـه صلیب سـرخ جنازه هـا را همراهی 
می کنـد. لحظـه ای بعـد بچه هایـی کـه جنازه هـا را 
همراهـی می کردنـد، تمـاس گرفتنـد و گفتنـد که 
موترهـا از کوتـل روضه عبور کرده اسـت و در حال 

نزدیـک شـدن به چشـمه ی سـاالر اسـت.
در  وصف ناپذیـری  هیجانـی  و  انـرژی  خبـر  ایـن 
فضـا پخـش کـرد. مـن هـم اعـام کـردم کـه بـه 
جـای ایسـتادن در این جـا بهتـر اسـت بـه سـوی 
میدان شـهر حرکـت کنیـم. گفتـم: هر کسـی موتر 
تونـس یـا کاسـتری اجـاره کنـد و کرایـه ی آن را 
خـود مـا پرداخـت می کنیـم. یکـی گفـت: عکس و 
پوسـتر نداریـم. گفتـه شـد کـه هـر چـه در اختیار 
تـان بـود، بگیریـد و روی شیشـه ها نصـب کنیـد. 
می آوریـم.  را  جنازه هـا  و  می رویـم  نیسـت.  مهـم 
یکـی جیـغ زد و گفـت: تکه ی سـیاه هم اگر باشـد 

کفایـت می کنـد. ایسـتاد نشـویم!
***

جلوتـر  حسـنی  سـالم  کردنـد.  حرکـت  موترهـا 
در  را  »تبسـم«  از عکس هـای  تعـدادی  تـا  رفـت 
یـک عکاس خانـه ی مسـیر راه آمـاده کنـد تـا بـر 
روی شیشـه های موترهـا نصـب شـود. بـا او قـرار 
گذاشـتیم کـه نارسـیده بـه سـرک عرفانـی بـرای 
و  عکس هـا  تـا  می کنیـم  توقـف  لحظـه  یـک 
تکه هـا را روی موترهـا نصـب کنیـم. هر کسـی که 
آنجـا بـود، در حـد یـک فرمانـده یـا یـک مسـؤول 
سـتاد عمـل می کـرد. سـرعت عمـل بـاال گرفتـه 
بـود: هـر طرحـی کـه مطـرح می شـد، بـه سـرعت 
تعدیـل،  و  انـدک اصاحیـه  بـا  و  تبادلـه می شـد 
و  مدنـی  ظرفیـت  می رسـید.  اجـرا  مرحلـه ی  بـه 
از  مرحلـه  ایـن  بـه  هیچ گاهـی  جامعـه  فرهنگـی 

بـود. نرسـیده  شـکوفایی 
گفتـه شـد کـه برخـی از فعـاالن مدنـی از مسـیر 
کوته ی سـنگی و کمپنـی رفتـه و تـا نزدیکی هـای 
ارغنـدی رسـیده اند. با آن هـا رابطه برقرار شـد که 
توقـف کننـد تـا کاروان مـا بـه هـم ملحق شـود. با 
افـرادی کـه از غزنـی همراه با شـهدا حرکـت کرده 
بودنـد، نیـز تمـاس برقـرار شـد. گفتنـد شـهدا تـا 
یـک سـاعت دیگـر بـه میدان شـهر می رسـد. زمان 
سـرعت گرفتـه بـود. حوالـی سـاعت چهـار عصر از 
در  چیـزی  افتادیـم:  راه  بـه  مهتاب قلعـه  گوالیـی 

حـدود پنـج یـا شـش موتر!

اجـازه خواسـتم. گفـت: دانشـگاه مهـم نیسـت. بـه 
کار خـود تـان برسـید. از تعلـل و غیبـت بـزرگان 
جاغـوری گفتـم. با سـخنی تلـخ و دردمندانه گفت 
کـه بـه آن هـا تکیـه نکنیـد؛ کاری نمی کننـد؛ در 

اند. پـی معاملـه 
***

سـاعت دو و نیـم پـس از چاشـت »بـزرگان والیت 
غزنـی« جمع شـدند. باز هـم مرا دعـوت کردند که 
در جلسـه ی شـان شـرکت کنـم. بـا داکتـر عارفی 
یک جایـی وارد اتـاق جلسـه شـدیم. حدود بیسـت 
نفـر یـا بیشـتر از آن نشسـته بودنـد. حـرف اصلـی 
بـر »تشـییع« جنازه هـا بـود و ایـن کـه چه کسـی 
سـخنرانی کنـد و مراسـم در کجـا برگـزار شـود. 
مـن بـاری دیگـر گفتـم: بحـث »تشـییع« نیسـت، 
»تظاهرات« اسـت. سـخنرانی نیسـت، شـعار اسـت 
و طـرح مطالبـات. پیشـنهاد کـردم کـه بـه جـای 
نشسـتن در این جـا، خـوب اسـت همـه بـا هـم بـه 

برویم.  اسـتقبال شـهدا 
جنـرال مـراد نگرانی هـای امنیتـی را گوشـزد کرد؛ 
امـا گفـت که »من به عنـوان یک سـرباز در خدمت 
مـردم اسـتم. هـر کاری از دسـتم بر بیاید، دسـتور 
دهیـد کـه اجـرا کنـم.« رگه هایـی از یـک تـرس و 
ناراحتـی پنهـان در سـیما و سـخنان همـه خوانده 
می شـد. جنرال قاسـمی، عرفانی و سـجادی بیشتر 
از دیگـران حـرف زدنـد. در بخشـی از گفت وگوهـا 
خالـق آزاد وارد جلسـه شـد و بـا صـدای بلنـد و 
انـد  خشـم آگین گفـت: جنازه هـا را حرکـت داده 
می زنیـد.  حـرف  و  ایـد  نشسـته  این جـا  شـما  و 
یکـی دیگـر از جوانـان نیـز بـا لحنـی مامت گرانـه 
خطـاب بـه »بـزرگان والیت غزنـی« گفت کـه این 

هر فرد فرمانده ی یک ستاد است!

 عزیز رویش

سـفر عمـران خـان بـه امریکا، حرف هـای تـازه ای را در پی داشـت؛ 
و  موضـوع جنـگ  بـه  آن  نـکات  در جدی تریـن  کـه  حرف هایـی 
صلـح در افغانسـتان پرداختـه شـده اسـت. در دیـداری کـه رییـس 
جمهـور امریـکا بـا صـدر اعظـم پاکسـتان داشـت، گفتـه شـده که 
جنـگ افغانسـتان بـا ادامـه ی بیشـتر و رویکـرد نظامـی بـه پایـان 
نخواهـد رسـید و بهتریـن راه بـرای خاتمـه دادن بـه آن گفت وگو و 
مذاکـره اسـت. دونالـت ترامـپ، در کنـار این سـخنان افزوده اسـت 
کـه »اگـر بخواهیـم می توانیـم در یـک هفتـه در جنگ افغانسـتان 
پیـروز شـویم؛ امـا ایـن کار را نمی کنیـم؛ زیـرا نمی خواهیـم که 10 
میلیـون نفر کشـته شـوند. اگر بخواهیـم که در جنگ پیروز شـویم، 
افغانسـتان از روی کـره ی زمیـن محـو می شـود. همـکاری امریکا و 
پاکسـتان بـرای حـل مسـالمت آمیز معضـل افغانسـتان، موثـر واقع 

است.« شـده 
ایـن اظهـار نظـر از سـوی ترامـپ، واکنش هـای زیادی میـان مردم 
و سیاسـیون کشـور، در پـی داشـت. بـه دیـد بسـیاری از جملـه 
حکومـت افغانسـتان، بایـد در رابطـه بـه ایـن اظهـار نظـر از سـوی 
امریـکا وضاحـت داده شـود. حکومـت افغانسـتان، دیـروز در رابطـه 
بـه گفته هـای رییـس جمهور ایـاالت متحـده ی امریـکا، اعامیه ای 
را منتشـر کـرد کـه در آن از تعییـن سرنوشـت ملـت افغانسـتان به 
دسـت خارجی هـا سـخن گفتـه شـده بـود؛ »افغانسـتان یکـی از 
کهـن تریـن ملـت - دولت هـای دنیـا اسـت کـه در طـول تاریـخ از 
بحران هـای متعـدد عبـور کـرده اسـت. ملـت افغانسـتان بـه هیـچ 
قـدرت خارجی اجازه ی تعیین سرنوشـت خویـش را نداده و نخواهد 
داد.« آنچـه در اعامیـه ی ارگ آمـده اسـت در واقـع، خواسـته ی 
بی چون وچـرای مـردم افغانسـتان اسـت و حکومـت حـق دارد تا در 
رابطـه بـه اظهـارات نگـران کننـده ی ترامـپ توضیـح بخواهـد. اما؛ 
حکومـت افغانسـتان کـه در تـاش یافتـن راه حلـی برای کشـاندن 
گـروه طالبـان بـه میـز مذاکـره اسـت، بیشـتر از همیشـه نیـاز بـه 
راه  در  را  افغانسـتان  می توانـد  آنچـه  دارد.  امریـکا  همکاری هـای 
دسـت یافتن بـه صلـح کمـک کنـد، رابطـه ای اسـت کـه حکومت با 
کشـورهای مختلـف تاثیرگـزار در جامعـه ی جهانـی دارد. تـا کنون 
اکثـر نشسـت هایی کـه بـرای تسـهیل گفت وگوهـا صـورت گرفتـه، 
بـه کمـک چنین کشـورهایی بـوده اسـت. بنابر ایـن، اگـر اظهارات 
ترامـپ در دیـدار بـا عمـران خـان، بتوانـد سـبب تیرگـی رابطـه ی 
کابـل و واشـنگتن شـود، امـکان نشسـتن بر میـز مذاکره بـا طالبان 
نیـز، بـه مشـکل بـر خواهـد خـورد. آنچـه کـه در اعامیـه ی ارگ 
ریاسـت جمهـوری آمـده، در صورتـی کـه با واکنـش منفـِی امریکا 

مواجـه شـود، دو پیامـد را بـا خـود دارد:
اول ایـن کـه اگـر در شـرایط سرنوشت سـاز کنونـی، روابـط موثـر 
خـود را کـه بـرای بـه دسـت آوردن امنیـت، از نیازهـای جـدی 
پنداشـته می شـود از دسـت بدهیم، کشـور را به حاشـیه می کشاند. 
بـه حاشـیه رفتـن افغانسـتان در گفت وگوهـای صلـح و مباحـث 
دیگـر، در دو سـاحت مشـکل ایجـاد می کنـد؛ سـاحت نخسـتین، 
بـه سیاسـت های داخـل کشـور بـر می گـردد کـه در نتیجـه ی هـر 
نـوع بی توجهـی یـا ناتوانی از سـوی دولـت، میـدان تصمیم گیری ها 
و تاثیرگذاری هـای سیاسـی بـه سیاسـیونی واگـذار می شـود کـه از 
مشـروعیت سیاسـی الزم برخوردار نیسـتند. چنانچـه در بحث صلح 
و گفت وگوهـای مربـوط بـه آن، شـاهد بودیـم که در حاشـیه ماندن 
ریاسـت  نامـزدان  منفعت طلبی هـای  بـرای  را  زمینـه ای  حکومـت، 
جمهـوری و مخالفـان سیاسـی دولـت، در نشسـت  های مسـکو و 
تـا حـدی هـم در نشسـت دوحـه بـه وجـود آورد. ایـن موضـوع راه 
حـل دیگـری هـم دارد کـه لزومیـت داشـتن یـک اجمـاع ملـی در 
رابطـه بـه سیاسـت های مختلـف اسـت؛ حکومـت باید بر سـر ایجاد 
یـک تفاهـم و هم سـویی بـا مخالفـان سیاسـی اش، تاش کنـد و در 
نهایـت یـک اجمـاع عمومـی را در نسـبت بـه سیاسـت های مختلف 
تشـکیل بدهـد. پی آمـد دومـی در صـورت واکنـش منفـِی امریـکا، 
بـه دسـت  پاکسـتان در گفت وگوهـای صلـح  فرصتـی اسـت کـه 
مـی آورد. نقش آفرینـی پاکسـتان در ایـن رونـد، خطرهـای جدی ای 
را متوجـه ی آینـده ی افغانسـتان می کنـد کـه باید از همیـن اکنون 
شـود؛  دنبـال  از سـوی حکومـت  زیرکـی خاصـی  و  ریزبینـی  بـا 
یکـی از راه هـای موثـر در ایـن زمینـه، حفـظ رابطـه ی سیاسـی بـا 
کشـورهای قدرت منـد، بـه خصـوص ایاالت متحـده ی امریکا اسـت 
وگرنـه حکومـت، در صـورت تیرگی روابـط میان کابل و واشـنگتن، 
نـه تنهـا تاثیرگـذاری سیاسـت های داخلـی را از دسـت می دهـد؛ 
بلکـه در سـاحت سیاسـت های خارجـی در خصـوص صلـح، میـدان 
را بـه پاکسـتان خواهـد باخـت و این موضـوع، چیزی نیسـت که در 
شـرایط فعلـی، آمادگـی الزم را برایـش داشـته باشـیم.  پاکسـتان، 
تجربـه ی تیرگـی رابطـه بـا امریـکا را دارد و هنـوز هـم در تـاش 
ترمیـم آن اسـت. تجربـه ی ایـن تیرگـی بـرای افغانسـتان در ضمن 
صدمـه ی جـدی  ای کـه در پـی خواهـد داشـت، نقـش پاکسـتان را 
نیـز در منطقـه برجسـته می کنـد. تـرس از حضـور برجسـته ی این 
کشـور، نـه تنهـا بایـد جـدی گرفته شـود، بلکـه حتا بـرای کمرنگ 

شـدن آن تـاش بیشـتری از ایـن الزم می نُمایـد.

افغانستان نباید تجربه ی 
پاکستان را تکرار کند

سرمقاله

سـه چهار نفـر از جوانان کمیته ی اطالع رسـانی و تبلیغات 
آمدنـد و بـا رنگ هایـی پریـده و حالتـی خسـته گفتنـد که 
بلندگـو و موتـر نیافتـه انـد. بـرای آن ها گفتیم کـه برای 
اطالع رسـانی و تبلیغـات وقـت زیـادی نمانـده اسـت. هـر 
فـرد یـک رسـانه شـود و از طریـق فیس بـوک و وایبـر و 

تماس هـای فـردی کار اطالع رسـانی را تمـام کننـد. 
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

اعتیاد
رفیق هزارچهره است

 حسن ابراهیمی

وقتـی به هـرات رسـیدم و در آغـوش مادرم 
آرام گرفتـم، خـودم را مامت تـر از همیشـه 
پیـدا کردم و اصا نمی توانسـتم به چشـمان 
مـادرم نـگاه کنـم و زمانـی کـه در جمـع افـراد خانـواده قـرار 

گرفتـه بودم همیشـه سـرم پاییـن بود. 
امـا ایـن احسـاس شـرمندگی و خجالت زدگی به آن انـدازه در 
مـن تأثیرگـذار نبـود کـه نتوانـم به مـواد مخـدر فکر نکنـم. با 
ایـن کـه پیـش خانـواده ام رسـیده بـودم؛ امـا همیـن کـه تنها 
مـواد  مقـدار  آن  بتوانـم  کـه  بـودم  مکانـی  دنبـال  می شـدم 
مخـدری کـه پیـش خـود نگه داشـته بـودم را مصـرف کنـم و 

خـودم را دوبـاره نشـئه کنـم.
ایـن بمانـد کـه در چـه شـرایطی و در چه وضعیتـی من خودم 
و خانـواده ام را توانسـتم از مسـیر قاچاقی به تهران برسـانم. در 
تمـام مسـیر راه بـه خاطر بودن مـادرم در کنـارم مجبور به این 
شـده بـودم کـه از هیچ مخـدری اسـتفاده نکنم و دشـواری راه 
هـم بـه گونـه ای بود کـه اصا به مـن اجـازه ی ایـن را نمی داد 

کـه بـه مواد مخـدر و یا مصـرف آن فکـر کنم. 
هـر چنـد در تمـام مسـیر راه قاچاقـی از مسـیر زابـل تـا مـرز 
پاکسـتان و بـا وارد شـدن بـه مـرز ایـران مکان هایـی بـود کـه 
افـرادی مثـل مـن کـه معتـاد مـواد مخـدر اسـتند برونـد و بـا 
پرداخـت پـول بـه قاچاق بران بلـوچ و ایرانـی مواد مخـدر خود 

را مصـرف کننـد و مسـیر را نشـئه ادامـه بدهنـد.
وقتـی کـه مـواد مخـدر در تمام جانـت رخنه کرده باشـد دیگر 
مهـم نیسـت کـه در کجا اسـتی؟ در پل سـوخته اسـتی یا یک 
نقطـه ی دیگـری در ایـن جهـان. چـون تـو حـاال یـک معتـاد 
اسـتی و تـا تصمیـم بـر تـرک اعتیـاد نگیـری این مـواد مخدر 
اسـت کـه همـه جـا با تـو خواهـد آمـد و آدم معتـاد را وادار به 

ایـن می کنـد کـه بـه اعتیـاد خـود هـر لحظه فکـر کند.
مسـیر راه قاچاقـی هـرات تـا تهـران و ایـن سـفر ده روزه من و 
خانـواده ام اولیـن ترک ناخواسـته ی مـن از مواد مخـدر بود که 
توانسـته بـودم در این مـدت از مواد مخـدر دور بمانم و در این 

ده روز هیـچ مخـدری را مصرف نکنم. 
امـا همیـن کـه پایم بـه تهران رسـید و توانسـتیم محلـی برای 
اقامـت خانـواده پیـدا کنم و خیـال خود را از این لحاظ آسـوده 
کنـم، دوبـاره وسوسـه ی مـواد مخـدر سـراغم آمـد و بدجوری 
دنبـال ایـن  بـودم تـا بتوانـم دوباره مـواد مخدر مصـرف کنم. 

بـه قـول صـادق هدایـت در زندگـی زخم هایی اسـت کـه مثل 
خـوره بـه جان آدمـی می افتد و روح آدمـی را در تنهایی و انزوا 
می خـورد. درد مخـدر هـم آن روزهـا بـرای مـن همین طـوری 
بـود و مثـل خـوره بـه جانـم افتـاده بـود تـا دوبـاره از کجـا و 
چطـوری بتوانـم کمـی مـواد مخـدر پیدا کنـم و مصـرف کنم.

یعنـی تـا زمانـی کـه در تمـام ایـن مسـیر دشـواری هایی مثل 
بـه گیـر نیفتـادن به دسـت پولیس ایـران با من بـود اصا یک 
لحظـه هـم به مـواد مخدر و مصـرف آن فکر نکـردم؛ اما همین 
کـه به آرامش نسـبی رسـیده بودم دوبـاره در جانم وسوسـه ی 
شـدیدی افتـاده بـود برای ایـن که دوبـاره مخدر مصـرف کنم. 

انـگار ایـن اعتیـاد و مـواد مخـدر در آرامش سـراغت می آید. 
مـا قبـل از ایـن در شـهر قزوین زندگـی می کردیـم و چون در 
تهـران آشـنایی خاصـی نداشـتیم؛ بنابرایـن محـل اقامت خود 
را دوبـاره بـه شـهر قزویـن انتقـال دادیـم و در آن جـا هنـوز 
از دوسـتان دوران کودکـی ام چنـد نفـری باقـی مانـده بودند و 
همین که در شـهر قزوین جابه جا شـدیم من یکی از دوسـتان 
قدیمـی خـود را کـه چنـد سـالی هـم از مـن بزرگتر بـود پیدا 
کـردم و مـن همـان وقت هـا می دانسـتم کـه او تریـاک مصرف 
می کـرد و در اولیـن دیدارمـان بـا دیـدن قیافـه اش فهمیـدم 
کـه او حـاال از مصـرف تریـاک باالتـر رفتـه و چیـز دیگـری را 

مصـرف می کنـد.
آری او در ایـن مدتـی کـه در ایـران بـود معتـاد بـه مصـرف 
کـراک )نوعـی مواد مخدر شـیمیایی( شـده بود و حاال داشـت 

هیروییـن و شیشـه مصـرف می کـرد. 
همیـن کـه سـام و علیـک کردیـم و در گوشـه ای از پـارک با 
هـم خلـوت کردیم و از گذشـته و حـال با هم صحبـت کردیم، 
حـرف از مخـدر را بـه میـان کشـاندم تـا هـر چـه زودتـر آن 
تعارف هـای مرسـوم بین مـان از بیـن بـرود و برویـم سـر اصـل 

. مطلب
چقـدر ایـن دنیـا و جهـان گاهـی برای مـان کوچـک می شـود. 
مـن و ایـن دوسـتم کـه روزی باهـم بازی هـای کودکانـه انجام 
می دادیـم، حـاال بایـد می نشسـتیم و بـا همدیگـر مـواد مخدر 
مصـرف می کردیـم و ایـن شـده بـود آن لحظه تمام دلخوشـی 

من و آن دوسـتم.

پاکستان در موج سیاست امریکا بازی می کند

عمـران خـان و دونالـد ترامـپ کـه روز دوشـنبه 
)31سـرطان( در واشـنگنتن در بـاره ی افغانسـتان 
سـخن گفتنـد، هـر دو تأکیـد کـرده اند کـه جنگ 
افغانسـتان راه حـل نظامـی نـدارد. دلیـل موضـع 
ایـن  امریـکا چیسـت؟ در  بـا  پاکسـتان  مشـترک 
بـا اسـتفاده از پس زمینـه ی روابـط دو  یادداشـت 
بـا  و  می شـود  داده  پاسـخ  پرسـش  ایـن  کشـور، 
اسـتفاده از آن، ایـن واقعیت نیز برجسـته می شـود 
کـه چـرا پاکسـتان می خواهد سیاسـت های خود را 
موافـق بـا سیاسـت های امریـکا بسـازد و از آن چه 
سـودی می بـرد و به دنبـال آن دلیـل نگرانی دولت 
افغانسـتان نیـز تحلیل می شـود. امریکا و پاکسـتان 
در چهـل سـال گذشـته مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
درگیـر مسـایل افغانسـتان بـوده انـد. پاکسـتان در 
زمـان جنگ مجاهدیـن، متحد اسـتراتیژیک امریکا 
بـرای حمایـت از مجاهدیـن و جلوگیـری از نفـوذ 

شـوروی در جنـوب آسـیا بود. 
پس از حمله ی یازدهم سـپتامبر 2001  که امریکا 
را  و طالبـان  القاعـده  بـا  مبـارزه  ایتـاف جهانـی 
تشـکیل داد، بـار دیگر نقش پاکسـتان در سیاسـت 
امریـکا برجسـته شـد. امریـکا بـا دادن پـول به این 
سیاسـت هایش  بـا  همـگام  کـه  خواسـت  کشـور، 
عمـل کنـد. باوجـودی کـه حکومت های پاکسـتان 
سـاالنه میلیون هـا دالر را به نـام مبارزه بـا تروریزم 
از امریـکا دریافـت می کردنـد؛ امـا دولت پاکسـتان 
بـه جـز مقابلـه بـا تهدیـد گروه هـای تروریسـتی 
تهدیـد   را  دولـت  ایـن  کـه  کشـور  ایـن  داخلـی 
می کـرد؛ هیـچ اقـدام موثـری را بـرای مقابلـه بـا 
تروریـزم، انجـام نـداد. آنچه کـه دونالـد ترامپ نیز 
در دیـدار بـا عمـران خـان از آن یـادآوری کـرده 
اسـت. پاکسـتان در زمـان جنـگ مجاهدیـن و هم 
پـس از سـقوط طالبـان، از متحـد بـودن بـا امریکا 
سوءاسـتفاده کـرده و بیشـتر اهـداف اسـتراتیژیک 
خـود را دنبـال کـرده اسـت. محـور سیاسـت های 
بـوده  ایـن  گذشـته  سـال  هجـده  در  پاکسـتان 
کـه بتوانـد از طالبـان بـرای برهـم زدن ثبـات و 

تضعیـف دولـت افغانسـتان اسـتفاده کنـد. نکتـه  ی 
قابـل تأمـل این اسـت کـه پاکسـتان در ارتبـاط به 
طالبـان، بـازی دوگانـه دارد و بـرای تحقـق اهداف 
اسـتراتیژیک خـود در افغانسـتان، در هجـده سـال 
گذشـته، از ایـن گـروه بـه شـکل علنـی حمایـت 
کـرده اسـت. حـاال که طالبـان با حمایت پاکسـتان 
شـده  قدرت منـد  منطقـه ای  قدرت هـای  دیگـر  و 
و نقـش غیـر جنگـی ایـن گـروه برجسـته شـده، 
پاکسـتان شـعار می دهـد که جنـگ افغانسـتان راه 
حـل نظامـی نـدارد؛ درحالـی پاکسـتان در هجـده 
سـال گذشـته بزرگتریـن حامـی طالبـان بـوده و 
رهبـران طالبـان در ایـن کشـور زندگـی می کننـد. 
 بـا آن کـه در این مدت دولت افغانسـتان و امریکا، 
از پاکسـتان پیوسـته خواسـته بودند که باید مراکز 
آموزش تروریسـتی در آن کشـور از بین برده شود؛ 
امـا پاکسـتان  این خواسـت را جـدی نگرفت. دلیل 
آن ایـن واقعیـت اسـت کـه پاکسـتان از طالبـان و 
اسـتفاده  می توانـد  بهتـر  مذهبـی   افراط گرایـان 

 . کند
پاکسـتان در عیـن حالـی که اهـداف اسـتراتیژیک 
خـود را در افغانسـتان دنبـال می کنـد؛ امـا برایـش 
مهـم اسـت کـه چگونـه خـود را در مـوج سیاسـت 
امریـکا جـا بزنـد؛ بـرای ایـن  کـه پاکسـتان ایـن 
تجربـه دارد کـه بـا ایـن گزینـه از طرفـی می تواند 
حمایـت امریـکا را بـا خود داشـته باشـد و از جانب 
و  را حفـظ کنـد  قـدرت خـود  دیگـر در منطقـه 
ایـن تاکتیـک بهتـر توانسـته اهـداف  بـا  همـواره 
خـود را در افغانسـتان دنبـال کنـد. ترامـپ، رییس 
جمهـور امریـکا، در دیـدار بـا عمـران خـان گفتـه 
اسـت کـه امریـکا می توانـد در یـک هفتـه مشـکل 

امـا  کنـد؛  حـل  نظامـی  اقـدام  بـا  را  افغانسـتان 
نمی خواهـد ده میلیـون نفر را بکشـد؛ ایـن گفته از 
ایـن نظـر قابـل تحلیل اسـت کـه امریکا بـه عنوان 
جهـان،  سیاسـی  و  اقتصـادی  قـدرت  بزرگتریـن 
چنیـن توانایـی نظامـی را دارد و می توانـد بـرای 

اهـداف خـود هـرکاری را انجـام بدهـد. 
 پـس از حملـه ی یازدهـم سـپتامبر 2001 تجربـه 
کردیـم کـه امریـکا بـه سـادگی حاکمیـت طالبان 
را  القاعـده  گـروه  و  داد  سـقوط  افغانسـتان  در  را 
منـزوی کـرد. دلیـل ایـن برخـورد سـخت امریـکا 
بـا طالبـان و القاعـده ایـن بـود ایـن گروه هـا بـرای 
اشـتباه  امـا  می شـدند؛  محسـوب  خطـر  امریـکا 
ایـن  جهـان  قـدرت  بزرگتریـن  به عنـوان  امریـکا 
سـازمان های  و  القاعـده  طالبـان،  بـا  کـه  اسـت 
تروریسـتی مبـارزه ی بنیـادی نـدارد و در نتیجه ی 
ایـن رویکـرد باوجـودی کـه امریکا هجده سـال در 
افغانسـتان حضور نظامی داشـته اسـت؛ امـا طالبان 
به عنوان منبع شـرارت در افغانسـتان باقـی ماندند. 
امریکایـی، آن هـا را  پاکسـتان و قدرت هـای ضـد 
حمایـت کردنـد و بـه مـرور زمـان قوی تـر شـدند.

درسـت اسـت که امریکا در هجده سـال گذشـته از 
دولـت افغانسـتان برضد طالبان حمایـت کرده و به 
گفتـه ی ترامپ جنگ امریکا در افغانسـتان، سـاالنه 
بیـش از پنجـاه میلیـارد دالـر هزینـه دارد. اِشـکال 
کار در ایـن اسـت کـه رویکـرد امریـکا بـا طالبـان 
پایـدار  و  بـوده  مقطعـی  مذهبـی،  افراط گرایـی  و 
نیسـت؛ بـه ایـن دلیـل طالبـان از زیـر خاکسـتر 
جنـگ هجـده  سـاله ی امریـکا، دوبـاره قدرت منـد 
شـدند و حـاال امریـکا حاضـر اسـت بـا ایـن گـروه 

کند.  صلـح 

امریـکا از هجده سـال جنـگ در افغانسـتان به این 
نتیجـه رسـیده کـه ایـن جنـگ برایـش هزینـه ی 
بایـد  بدهـد  دوام  اگـر  دارد؛  اقتصـادی  سـنگین 
را مصـرف  دالـر  میلیـارد  از 50  بیـش  هـر سـال 
کنـد. بـا آن کـه ترامـپ قـدرت جنگـی امریـکا را 
مطـرح می کنـد؛ امـا بـرای امریـکا دیگـر جنگ در 
افغانسـتان دسـت آوردی نـدارد. از طرفـی برنامه ی 
امریـکا بـرای دولت سـازی در افغانسـتان به چالش 
مواجـه شـده و از این رو بهتریـن گزینه برایش این 
اسـت کـه از طالبـان تعهد بگیـرد تا برایـش تهدید 
خلـق نکننـد. این گزینـه نه تنهـا برای امریـکا کار 
بـرد دارد، بلکـه بـرای پاکسـتان نیـز کار بـرد؛ بـه 
دلیـل این  کـه پاکسـتان از برنامه ی صلـح می تواند 
طالبـان را بـرای قدرت منـد شـدن در افغانسـتان 
حمایـت کنـد یـا دولتی بـه وجـود آید کـه طالبان 

در آن نقـش برجسـته داشـته باشـند. 
روز دوشـنبه )31سـرطان( اشـرف غنی در بیسـت 
ارزیابـی، بـدون  دومیـن نشسـت بـورد نظـارت و 
ایـن کـه مشـخص کنـد یـاد آوری کـرد؛ برنامه ای 
گـروه  یـک  می خواهـد  کـه  اسـت  جریـان  در 
حاکـم  افغانسـتان  در  را  نقاب پـوش«  و  »مرمـوز 
بسـازد. هـدف اشـرف غنـی از ایـن تعبیـر طالبـان 
بـود؛ امـا مشـخص نبـود چـه کسـانی می خواهنـد 
طالبـان را بـه قـدرت برسـانند. هـدف اشـرف غنی 
و  خـان  عمـران  مشـترک  دیـدگاه  از  می تـوان  را 
از  نگرانـی  منظـورش  کـه  کـرد  برداشـت  ترامـپ 
سیاسـت امریـکا و پاکسـتان اسـت. در ایـن دیدار، 
نخسـت وزیر پاکسـتان و دونالـد ترامـپ،  هـر دو 
خـود را حـال مشـکل افغانسـتان مطـرح کردند و 
حتـا ترامـپ از اقـدام نظامـی بـرای حـل مسـأله ی 
افغانسـتان یـاد کـرد کـه نشـان مـی داد بـه دولـت 
گذشـته  روز  نمی شـود.  داده  اهمیـت  افغانسـتان 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان نسـبت بـه اظهارات 
ترامـپ بـه شـدت واکنـش نشـان داد و گفـت کـه 
هیـچ قـدرت خارجـی نمی توانـد بـرای افغانسـتان 
سرنوشـت تعییـن کنـد. بـا توجـه بـه این مسـایل، 
دولـت افغانسـتان در شـرایط حسـاس و متفـاوت 
قـرار گرفتـه و ایـن آزمـون را پیـش  رو دارد کـه 
چگونـه بتوانـد در برابـر چالش هایـی کـه مواجـه 
اسـت، نظـام سیاسـی را حفـظ کند و انتظـار مردم 

افغانسـتان را پاسـخ بدهـد. 

بشیر یاوری

بـه گفتـه ی دونالـد ترامـپ، امریـکا بـا پاکسـتان 
بـه دنبال راهـی برای پایـان جنگ در افغانسـتان 
اسـت. نخسـت وزیر پاکسـتان نیـز گفته، قـرارداد 
دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  طالبـان،  بـا  صلـح 
برخـی  افغانسـتان،  در  امـا  اسـت؛  دسـترس  در 
تحلیل گـران بـر ایـن باورآنـد، کـه در واشـنگتن 
پیشـرفت خاصـي در زمینه ی صلح افغانسـتان به 

دسـت نیامـده اسـت.
و  دانشـگاه  اسـتاد  محسـنی،  شجاع حسـین 
نـوع  از  می گویـد،  سیاسـی  مسـایل  کارشـناس 
اسـتقبالی کـه از عمـران خـان صـورت گرفتـه، 
می تـوان گفـت که پیشـرفت خاصـی در زمینه ی 
آقـای  اسـت.  نگرفتـه  افغانسـتان صـورت  صلـح 
محسـنی در مصاحبـه بـا روزنامـه ی صبـح کابـل 
حکومـت  خوش بینـي  »برخـاف  می گویـد: 
افغانسـتان بـه پیـروزي جمهوري خواهـان، ظهور 
ترامـپ، اتفـاق بـدي براي جنـگ افغانسـتان بود. 
او دو هـدف را در سـرخط سیاسـت هاي اعامي و 
اعمالـي خود در افغانسـتان قـرار داد. پایان جنگ 

و کاهـش هزینـه هـا.«
سیاسـی،  مسـایل  کارشـناس  ایـن  گفتـه ی  بـه 
امـور  در  واشـنگتن  پرشـتاب  رویکـرد  از  پـس 
کـه  می بینـد،  آبـاد  اسـام  افغانسـتان،  صلـح 
موقـف طالبـان قوي تر شـده و احتمـال و ضریب 
عقب نشـیني امریکایي هـا در رونـد صلـح بیشـتر 

اسـت.
در چنیـن فضایـي، تأکیـد پاکسـتان بیـش از آن 
کـه بـر فـاز همـکاري در مذاکـرات باشـد، روي 
طالبـان  توسـط  نظامـي  بیشـتر  دسـت آوردهاي 
بـراي بهره بـرداري بیشـتر در میـز مذاکره اسـت. 
خـان بـه دنبـال خریـد زمـان از واشـنگتن اسـت 
تـا در فراینـد فرسـایش جنـگ، موقـف قـوي و 
حفـظ  کابـل  برابـر  در  اسـام آباد  قیم مآبانـه ی 

. د شو

دسـت  بـرای  ترامـپ،  دونالـد  گذشـته  سـال 
کشـیدن پاکسـتان از حمایت گروهای ترورستی، 
بخشـی از کمک هـای اقتصـادی اش را قطـع کرد.
کـه  گویـد  مـی  محسـنی،  شجاع حسـین  امـا 
جریان-هـای  از  حمایـت  از  پاکسـتان  انصـراف 
افراطـی انتظـار درسـتي نیسـت. به گفتـه ی وی، 
امریـکا نیـز از ناحیـه ی تروریـزم آسـیب دیـده و 
صادقانـه علیـه ایـن گروهـا مي جنگد؛ امـا در این 
بحران 40سـاله افغانسـتان زمین گیر شـده است. 
امـا یـک مقـام ارشـد دولـت امریـکا گفته اسـت: 
»هـدف از دیدارهـای ترامپ با خان، فشـار آوردن 
بـه پاکسـتان بـرای همکاری اساسـی در پیشـبرد 
رونـد صلـح افغانسـتان و تشـویق پاکسـتان بـه 
تعمیـق و تـداوم تاش هـای اخیـر در سـرکوب 
خـود  مناطـق  در  تروریسـت ها  و  سـتیزه جویان 

است.« شـان 
ایـن مقـام دولـت امریـکا کـه نخواسـته نامـش 
فـاش شـود، در آسـتانه ی دیدار رییـس جمهوری 
ایـاالت متحده ی آمریکا با نخسـت وزیر پاکسـتان 
گفتـه، واشـنگتن از گام هـای اولیـه ای که اسـام 
آباد به منظور تسـهیل روند صلح برداشـته اسـت 
قدردانـی می کنـد؛ امـا »ما در آسـتانه ی رسـیدن 

بـه مرحله ی حیاتی اسـتیم« و همکاری بیشـتری 
بـرای پیشـبرد روند جاری الزم اسـت.

وی افـزوده اسـت، ترامـپ عاقه منـد خواهـد بود 
که پاکسـتان را به اسـتفاده از اهرم های فشـارش 
در برابـر طالبان در راسـتای کمـک به تحقق یک 
آتش بـس و مذاکـرات صادقانـه میـان افغان هـا با 

حضـور دولـت افغانسـتان ترغیب کند.
رییـس جمهوری امریکا با نخسـت وزیر پاکسـتان، 
روز دوشـنبه )31سـرطان( باهم دیـدار کردند. در 
ایـن دیـدار آقـای ترامپ، رییـس جمهـور ایاالت 
متحـده ی امریـکا، گفـت کـه امریـکا با پاکسـتان 
بـرای یافتـن راهـی بـه خاطـر پایـان دادن بـه 
جنگ 18سـاله در افغانسـتان در حال کار اسـت. 
رییـس جمهـوری امریـکا افـزود: »فکـر نمی کنم 
کـه پاکسـتان پیـش از ایـن بـه ایـاالت متحـده 
احتـرام می گذاشـت. ]امـا[ حـاال آن هـا بسـیار به 
مـا کمـک می کننـد و فکـر می کنم که پاکسـتان 

کار زیـادی می توانـد انجـام دهـد.«
نخسـت وزیر  خـان،  عمـران  دیـدار،  ایـن  در 
پاکسـتان، گفـت کـه تنهـا یـک راه حـل بـرای 
بـا  صلـح  قـرارداد  آن  و  دارد  وجـود  افغانسـتان 
طالبـان اسـت. قـراردادی کـه بـه گفتـه ی وی، 

اکنـون بیـش از همه زمان »در دسـترس« اسـت.
همچنیـن در ایـن دیـدار، دونالـد ترامـپ، رییس 
جمهـوری آمریـکا،  گفت کـه اگر امریـکا بخواهد 
در جنـگ با افغانسـتان در ظرف یـک هفته پیروز 
خواهد شـد. آقـای ترامپ گفـت: »نمی خواهم ده 
میلیـون نفر را بکشـم. افغانسـتان ممکن اسـت از 
صفحـه ی روزگار حـذف شـود.« او تاکیـد کـرده 
اسـت کـه »بـرای پیـروزی در آن جنـگ در یـک 
هفتـه برنامه ی ویـژه ای دارم.« آقـای ترامپ گفت 
کـه کشـورش بزرگترین بمـب غیرهسـته ای را بر 
سـر افغانسـتان انداخته اسـت. او گفـت که نیازی 
نیسـت امریـکا بـرای پایان جنگ در آن کشـور به 

برود. راهـی  چنین 
ایـن اظهـارات رییـس جمهـوری آمریـکا واکنش 

کابـل را برانگخـت.
ارگ ریاسـت جمهـوری گفته، افغانسـتان یکی از 
کهن تریـن ملـت - دولت هـای دنیـا اسـت که در 
طـول تاریـخ از بحران هـای متعـدد عبـور کـرده 
اسـت. ملـت افغانسـتان بـه هیـچ قـدرت خارجی 
و  نـداده  را  خویـش  سرنوشـت  تعییـن  اجـازه 
نخواهـد داد. شـراکت و همـکاری مـا بـا جهـان و 
بـه خصـوص با ایـاالت متحده ی امریـکا بر مبنای 

منافـع متقابـل و احتـرام متقابل اسـت. 
جمهـوری،  ریاسـت  ارگ  اظهـارات  ادامـه ی  در 
بـرای  امریـکا  از همـکاری  آمـده اسـت کـه مـا 
آوردن صلـح حمایـت مـی کنیـم؛ امـا سرنوشـت 
اساسـی کشـور در جلسـات سـران دول خارجـی 
بـدون حضـور افغان هـا نمی توانـد تعییـن شـود. 
مـا  »افغانسـتان  اسـت:  افـزوده  ادامـه  در  ارگ 
بـا صابـت و ابهـت در صحنـه ی سیاسـت دنیـا 
باقـی خواهـد مانـد.  دولـت جمهـوری اسـامی 
همه جانبـه  روابـط  درنظرداشـت  بـا  افغانسـتان 
میـان دو دولـت همـکار از مجـرای دیپلوماتیـک 
و دولتـی خواهـان صراحت و توضیحـات از جانب 
جمهـور  رییـس  اظهـارات  مـورد  در  واشـنگتن 
ترامـپ بـا صـدر اعظـم پاکسـتان، شـده اسـت. 
تحـوالت  افغانسـتان  اسـامی  دولـت جمهـوری 
مرتبـط بـه این مسـأله را به طـور دوام دار با مردم 
آزاده ی افغانسـتان در میـان خواهـد گذاشـت.«

مانیمشکینقلم

احضار خان در واشنگتن
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کار شناسانی با
کار شاقه

ــم را خیــس کــرده  عــرق تمــام لبــاس های
ــه ی  ــر نقط ــه از ه ــه بی وقف ــی ک ــود؛ عرق ب
بدنــم ســرازیر می شــد. و قتــی بــه دماســنج 
گوشــی ام نگاهــی انداختــم، دمــای هــوا 60 
ــوا  ــازه آن روز ه ــی داد. ت ــان م ــانتی گراد را نش ــه ی س درج
زیــاد گــرم نبــود. بــا بچه هــای دیگــر افغانســتانی، ســبد های 
گل را کــه روز پیــش از کامیــون پاییــن کــرده بودیــم، درون 

ــم. ــا می کردی ــه جابه ج گل خان
میــان ایــن بچه هــای کارگــر، یکــی شــان کارشناســی 
حقــوق داشــت. او یــک ســال بعــد از مــن درس هایــش را در 
ــود و دومــی هــم کارشناســی  ــل تمــام کــرده ب دانشــگاه کاب

ــت.  ــی داش مهندس
کارشناســانی کــه حــاال ناچــار بودنــد، شــش روز در هفتــه را 
ــانتی گراد  ــه ی س ــاالی 60 درج ــای ب ــاعت در دم ــت س هش
ــود  ــن ب ــه ای ــا در گلخان ــای م ــتر روزه ــد. کار بیش کار کنن
ــا  ــبد ها جابه ج ــل س ــروش را داخ ــاده ی ف ــای آم ــه گل ه ک
کــرده و ســپس در ســتون های ســیزده دانــه ای درون کامیــون 
ــر  ــم مت ــه دو و نی ــتون ها ب ــن س ــاع ای ــه ارتف ــم ک می چیدی
از گلخانه هــای  می رســید؛ همین گونــه گل هایــی را کــه 
دیگــر در اطــراف شــهر می آوردنــد از کامیــون پاییــن آورده و 
در گلخانــه جابه جــا می کردیــم. روزانــه دو تــا چهــار کامیــون 
ــتر  ــرای بیش ــه ب ــم. در گلخان ــی می کردی ــر و خال را از گل پ
ــردن  ــی ک ــر و خال ــخت ترین کار، پ ــتانی س ــای افغانس بچه ه
کامیــون بــود؛ چــون یــک کامیــون شــانزده متری را بایــد در 
ــرای  ــا ب ــم؛ ام ــی می کردی ــا خال ــر و ی ــر از دو ســاعت پ کمت
مــن و دوســت مهندســم، هیــچ تفاوتــی نداشــت. همــان اندازه 
کــه پرکــردن و خالی کــردن کامیــون آدمــی را از پــا در 
ــردن ســبدهای  ــه و جابه جــا ک ــودن درون گلخان ــی آورد، ب م
ــر اخــاق  ــت. از ســوی دیگ ــی را می گرف ــز جــان آدم گل نی
بــد صاحــب کار مــا همیشــه بــه شــدت ناراحتــی و عصبانیــت 

ــرد. ــه می ک ــه اضاف ــی در ترکی ــا از زندگ م
از روزهــای داغ  ادامــه ی کارم در گلخانــه در یکــی  بــه 
تابســتان، شــش تــا از ســبدهای گل را روی دســتم هایم 
ــت  ــون در حرک ــمت کامی ــه س ــه ب ــتم و از درون گلخان داش
ــا  ــم زد و ب ــه ه ــت هایش را ب ــب کارم دس ــه صاح ــودم ک ب
ــز.  ــز تی ــی تی ــوک« یعن ــوک چب ــت: »چب ــد گف ــدای بلن ص
ایــن در حالــی بــود کــه مــن بــا باالتریــن ســرعت ممکــن در 

ــی دادم.  ــام م ــط کارم را انج آن محی
تابســتان بــود و آفتــاب بیشــترین تاشــش را می کــرد 
ــه  ــه درون گلخان ــری را ک ــای کارگ ــر بچه ه ــن و دیگ ــا م ت

ــوزاند. ــد، بس ــغول کار بودن مش
ــود؛  ــر شــده ب ــه کمت ــه کار گلخان ــود ک ــا ب ــن روزه  در همی
ــتانبول  ــازار اس ــه ب ــروش ب ــرای ف ــا را ب ــتر گل ه ــون بیش چ
ــد. مــن و یکــی دیگــر از بچه هــا کــه کارشناســی  ــرده بودن ب
ــا در  ــردن م ــوب کار ک ــل خ ــه دلی ــت را ب ــی داش مهندس
گلخانــه نگــه داشــت. یــک هفتــه ای دو تایــی بــا هــم رفتیــم 
ــای  ــدت گرم ــه کار از ش ــش ب ــر رفتن ــر کار. او در روز آخ س
گلخانــه کــه آن روزهــا بــه بــاالی 60 در جــه ی ســانتی گراد 
می رســید در عــذاب بــود. هــر یــک ســاعت از درون گلخانــه 
بیــرون می شــد و بــه ســر و صورتــش آب مــی زد. گاهــی هــم 
از کار شــانه خالــی می کــرد؛ امــا ایــن شــانه خالــی کردن هــا 
ــش  ــر صورت ــی آورد. در ه ــال وی نم ــه ح ــادی ب ــاوت زی تف
ناچــار بودیــم، تــا پنــج عصــر را درون گل خانــه بمانیــم؛ چــون 
ــا از  ــی داد ت ــه ای کشــیک م ــد دقیق ــر چن ــا ه صاحــب کار م
کار در نرویــم. کار آن روزهــای مــا کنــدن علف هــای هــرزی 
ــه ی  ــن، بهان ــر ای ــود. بناب ــده ب ــه رویی ــه درون گلخان ــود ک ب
زیــادی بــرای بیــرون شــدن از گلخانــه و گرفتــن هــوای آزاد 
ــه را بیشــتر  ــای گلخان ــه ام گرم ــن پســر هم خان نداشــتیم. ای
از ایــن دوام نیــاورد. پیــش از ســاعت پنــج از شــدت گرمــای 
درون گلخانــه ضعــف رفــت. پــس از چنــد دقیقــه ای کــه بــه 
حــال خــودش آمــد آهــی کشــید و زود از گلخانــه بیــرون زد. 
فــردای آن روز را بــا پســر دیگــر هم خانــه ام کــه کارشناســی 
حقــوق داشــت، ســر کار آمدیــم. ایــن پســر هــم بــه ســختی 
دو روز را دوام آورد و در پایــان روز دوم بعــد از دشــنام دادن 
ــه  ــه گل خان ــر ب ــتانی دیگ ــی افغانس ــتان و زندگ ــه افغانس ب

نیامــد.
پــس از آن یــک مــاه دیگــر را در دمــای بــاالی 60 درجــه ی 

ــه ســوختم. ــن گلخان ــی در ای ســانتی گراد، تنهای
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بــر  تأکیــد  صلــح  و  جنــگ  جامعه شناســی 
ــر و  ــر معاص ــگ در عص ــه جن ــر دارد ک ــن ام ای
ــوژی کمونیســیم  ــا خاتمــه ی نبــرد بیــن ایدیول ب
و لیبــرال دموکراســی غــرب در دوران ســرد، 
ــگ  ــه و آن جن ــود گرفت ــه خ ــدی ب ــکل جدی ش

ســت.  ملت ها
ــرب در درون تمــدن  ــوک شــرق و غ ــرد دو بل نب
غربــی شــکل گرفتــه بــود؛ امــا اســتراتیژی پــس 
ــگ از  ــه جن ــد ک ــی ش ــر مبتن ــن ام ــر ای از آن ب

ــن تمــدن خــارج شــود.  محــدوده ی ای
ــای  ــوردن تمدن ه ــه ی برخ ــتا نظری ــن راس در ای
در  عمیقــی  تأثیــر  هانتینگتــون(  )ســاموئل 
محافــل علمــی و سیاســی جهــان برجــا نهــاد، بــه 
ــا و  ــیاری از رفتاره ــکل گیری بس ــه ش ــوری ک ط
ــورهای  ــی از کش ــی برخ ــت های بین الملل سیاس
ــه ترســیم شــدند.  ــن نظری ــای ای ــر مبن ــی ب غرب
نظریــه ی هانتینگتــون بــه جهــان غــرب هشــدار 
ــورد  ــی و برخ ــده رویاروی ــرن آین ــه در ق داد ک
آن  از  و  گوناگــون  تمدن هــای  بیــن  جــدی 
جملــه برخــورد تمدن هــای غــرب بــا اتحــاد 

تمدن هــای اســامی حتمــی اســت. 
ــاً رویکــرد  حــال آغــاز ایــن رویارویــی کــه عمدت
اقتصــادی را بــه خــود گرفتــه، می بایســت از 
نقطــه ای و در جهــت اهدافــی صــورت می گرفــت 
نظریــات  بــر  می تــوان  راســتا  ایــن  در  کــه 
برژینســکی در بــاب خاورمیانــه کــه حیثیــت 
ــع  ــرای مناف ــتراتیژیک ب ــات اس ــن حی بزرگتری
راهبــردی قدرت هــای غربــی را دارد و همچنیــن 
بــر نظریــات ژئوپلیتیســین مشــهور، مکینــدر 
انگلیســی و نظریــه ی هارلنــد ایشــان داللــت 

ــرد. ک
هارلنــد جهــان از نظــر مکینــدر، بخــش بزرگــی 
از خشــکی کــره ی زمیــن اســت کــه مرکــز ایــن 
ــکیل  ــه تش ــیای میان ــتان و آس ــه را افغانس قطع
ــن  ــر ای ــس ب ــر ک ــد وی ه ــه از دی ــد ک می ده
منطقــه حکومــت کنــد و یــا کنتــرول آن را 
ــزرگ  ــره ی ب ــر جزی ــد، ب ــته باش ــار داش در اختی
ــر  ــن ب ــا و همچنی ــیا و اروپ ــی آس ــی یعن جهان
جهــان تســلط خواهــد داشــت و بــر اســاس 
ــتان  ــر افغانس ــلط ب ــری، تس ــای نظ ــن مبن همی
و آســیای میانــه آرزوی دیرینــه ی قدرت هــای 
جهانــی در طــول یــک قــرن گذشــته شــده 
ــی  ــس از حضــور طوالن ــر پ ــای کبی ــود. بریتانی ب
در شــبه قــاره ی هنــد انتظــار تحقــق ایــن رویــا 
را داشــت و در دوره ی جنــگ ســرد بیــن بلــوک 
شــرق و غــرب، آســیای میانــه در کنترل شــوروی 
ســابق قــرار داشــت کــه در گام بعــدی بــه 
ــت؛  ــغال آن پرداخ ــه اش ــرض و ب ــتان تع افغانس
ــز  ــا نی ــرای آن ه ــان ب ــی جه ــب حیات ــون قل چ

ــت.  ــتراتژیک داش ــت اس اهمی
ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــرب و در رأس آن ای غ
بــرای حضــور در ایــن منطقــه و کنــار زدن 
ــک  ــه کم ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی ــلطه ی اتح س
ــن خــود عربســتان و پاکســتان، مــدارس  متحدی
ــود آورده  ــه وج ــتان ب ــدد را در پاکس ــی متع دین

ایجــاد نظــم و ثبــات نیــاز مبــرم و حیاتــی تلقــی 
ــت  ــکا می توانس ــط امری ــان فق ــن لویات ــود. ای ش
ــرآغاز  ــپتامبر 2001 س ــه ی 11 س ــد و حادث باش
ــور  ــرای حض ــد ب ــل و بع ــادالت قب ــی مع تمام

ــکا در افغانســتان شــد.  امری
ــر قــدرت جهانــی توانســت  ــه عنــوان اب امریــکا ب
در کمتــر از )72( ســاعت بــه رژیــم طالبــان 
ــا  ــد؛ ام ــی نمان ــری از آن باق ــد و اث ــه ده خاتم
نقش آفرینــی طالبــان دوبــاره شــکل گرفــت 
و امریــکا، ایــن ابــر قــدرت جهانــی خــود را 
ــر  ــتان در براب ــاله در افغانس ــور )18( س در حض
طالبــان ناتــوان احســاس کــرد و حاضــر بــه کنــار 
آمــدن روی ســاختار نظــام و بحــث توزیــع قدرت 
در افغانســتان شــد کــه اساســا بــه آن مذاکــرات 
صلــح مــی گوینــد، صلــح کل جامعــه ی جهانــی 
ــا  ــا یــک گــروه جنگــی کــه دیگــر وجــود آن ب ب
رقابــت قدرت هــای برتــر بــا یکدیگــر پیونــد 

ــت.  ــورده اس خ

ــا  طالبــان بــر ایــن امــر واقــف انــد کــه جنــگ ب
حکومــت و مــردم افغانســتان پیــروزی را در پــی 
ــدارد و نقــش رســمی شــان در ســاختار نظــام  ن
ــان  ــرای خودش ــه ب ــز ن ــتان نی ــی افغانس سیاس
قابــل هضــم اســت و نــه بــرای مــردم افغانســتان 
ــای شــان  ــرای بق ــا راه ب ــس تنه ــول، پ ــل قب قاب
ــگ  ــز جن ــر دری ج ــیدن ه ــت کش ــن بس ــه ب ب

فرسایشــی اســت. 
 مهمتــر ایــن کــه طالبــان می داننــد کــه نقــش 
ــگ در  ــم جن ــح و خت ــم صل ــی را در تحکی نهای
افغانســتان ندارنــد و تــداوم جنــگ در افغانســتان 
و  جهانــی  مباحــث  بــا  مســتقیم  رابطــه ی 

منطقــه ای دارد:
-  تــداوم جنــگ در ایــن جغرافیــا یکــی از 
رکن هــای اساســی مشــروعیت حضــور نیروهــای 

ــت. ــی اس ــه جهان جامع
-  تــداوم جنــگ اهــرم فشــاری اســت بــر حضــور 
امریــکا در افغانســتان از ســوی رقبــای جهانــی و 

منطقــه ای امریــکا.
منافــع  بــا  افغانســتان  در  جنــگ  تــداوم   -
گروه هــای مافیــای مــواد مخــدر و حلقاتــی 
کــه جایــگاه سیاســی و کســب امتیــازات مــادی 
ــات  ــه منازع ــن زدن ب ــان را در دام ــوی ش و معن
دارد.  ناگسســتنی  پیونــد  می بیننــد،  قومــی 
-  تــداوم جنــگ در افغانســتان از عوامــل اصلــی 
ــتان  ــت گذاران پاکس ــزد سیاس ــی ن ــات داخل ثب
اســت کــه در جهــت حفــظ عمــق اســتراتیژیک 
ــد  ــوذ هن ــا نف ــه ب ــود و مقابل ــده ی خ تعریف ش
از هیــچ ســعی و تاشــی دریــغ نمی کنــد، و 
ــازی  در طــول 18 ســال گذشــته نیــز همــواره ب
دوگانــه را در رابطــه بــا بحــث تروریــزم در قبــال 
افغانســتان و جامعــه ی جهانــی در پیــش گرفتــه 
تجهیــز  و  تمویــل  به عنــوان  آنچــه  اســت. 
افغانســتان تعریــف می شــود،  تروریســتان در 
بالــغ بــر 400 میلیــون دالــر در ســال هزینــه در 
بــر دارد کــه ایــن بودجــه از ســوی پاکســتان بــه 
ــر از ایــن مقــدار را هــم  مصــرف می رســد و باالت
از ســوی ایــاالت متحــده ی امریــکا بــرای مبــارزه 
ــزم در نوبت هــای ســالیانه و نیــم ســال  ــا تروری ب
دریافــت می کنــد و مؤسســه ی مفتشــین امریــکا 
ــن  ــر ای ــی ب ــیگار در گزارش های ــه س ــوم ب موس

ــود.  ــرده ب ــد ک مســأله تأکی
دیپلماســی  در  پاکســتان  دیگــر،  بخــش  در 
سیاســی خــود نقــش مثبــت را در تحکیــم صلح و 
ثبــات در افغانســتان بــه نمایــش می گــذارد؛ امــا 
حتــا در مباحــث مربــوط بــه صلــح بــه علَت هــای 
نمی پــردازد،  افغانســتان  در  جنــگ  بنیادیــن 
ــان را  ــروه طالب ــه گ ــد ک ــزم می دان ــود را مل خ
ــرای  ــای میــز مذاکــرات حاضــر می کنــد، ب ــه پ ب
نشــان دادن ُحســن نیــت صــوری خــود بــه 
دســتگیری و تســلیمی مهره هــای ســوخته ی 
ــر  ــرادر و دیگ ــا ب ــد م ــان همانن ــک طالب تحری
گروه هــای تروریســتی نظیــر حافــظ ســعید رهبــر 
ــه  ــا در رابط ــی ورزد؛ ام ــدام م ــه اق ــکر طیب لش
بــا ماشــین جنــگ و مجــرای دهشــت افگنی 
ــخص  ــی و ش ــبکه ی حقان ــه ش ــتان ک در افغانس
ســراج الدین حقانــی اســت، ســکوت اختیــار 
می کنــد؛ در حالــی کــه وزیرســتان شــمالی، 
ــی در  ــت حقان ــت مدیری ــدارس تح ــز و م مراک
اشــراف و نظــارت کامــل ارتــش ایــن کشــور قــرار 
دارد؛ چــون چنیــن ســازمانی بــا پتانســیل قــوی 
ــر  ــی و در ه ــکل و محتوای ــر ش ــد در ه می توان
ــا  ــد خــود را ایف ــی حضــور قدرت من مقطــع زمان
کنــد، خــواه بــا بیــرق ســفید طالبــان باشــد و یــا 

ــش. ــیاه داع ــرق س بی

ــون  ــد و چ ــط دادن ــت را بس ــوژی وهابی و ایدیول
نمــاد شــوروی خــرس و تفکــر ایدیولوژیــک 
شــان مارکسیســم بــود در گام نخســت اســام را 
در مقابــل مارکسیســم  قــرار داده و بــرای خــرس 
اســتراتیژی ماســکیتو یــا همــان پشــه را تدوین و 
اجــرا کردنــد کــه در ایــن اســتراتیژی مجاهدیــن 
ــاد آن  ــل کمونیســم، نم ــی در مقاب ــزار دین ــا اب ب
ــه  ــردن خــرس، ک ــر ک ــرای زمین گی پشــه ها را ب
ــت  ــه گونه اس ــه ی پش ــف آن حمل ــه ی ضع نقط

ــدند.  ــز ش ــق نی ــه موف ــد ک ــازی می کردن ب
ــا شکســت شــوروری و تک قطبــی شــدن نظــم  ب
جهانــی و زمان بنــدی ســناریو های تدویــن شــده 
بــرای مدیریــت جهــان، نیــاز بــود تــا ایــن منطقه 
ــر  ــرد و ب ــرار گی ــی ق ــی مقطع ــک فراموش در ی
ــق  ــه های خل ــن پش ــز، ای ــه ی هاب ــاس اندیش اس
شــده بــه میزانــی در تنــش و نــزاع بــا یکدیگــر در 
وضــع طبیعــی بــه ســر برنــد کــه حضــور و وجــود 
یــک لویاتــان یــا همــان اژدهــای بی ماننــد بــرای 

اصل و فرع، جنگ و صلح در افغانستان 

در  را  مثبـت  نقـش  خـود  سیاسـی  دیپلماسـی  در  پاکسـتان 
تحکیـم صلـح و ثبـات در افغانسـتان بـه نمایـش می گـذارد؛ 
بنیادیـن  علَت هـای  بـه  بـه صلـح  مربـوط  مباحـث  در  حتـا  امـا 
جنـگ در افغانسـتان نمی پـردازد، خـود را ملـزم می دانـد کـه 
گـروه طالبـان را بـه پـای میـز مذاکـرات حاضـر می کنـد، بـرای 
نشـان دادن ُحسـن نیت صوری خود به دسـتگیری و تسـلیمی 
مهره هـای سـوخته ی تحریـک طالبـان هماننـد مال بـرادر و دیگر 
گروه هـای تروریسـتی نظیـر حافـظ سـعید رهبـر لشـکر طیبـه 

اقـدام مـی ورزد.

و  نظـم جهانـی  و تک قطبـی شـدن  بـا شکسـت شـوروری 
مدیریـت  بـرای  شـده  تتدویـن  سـناریو های  زمان بنـدی 
جهـان، نیـاز بـود تـا ایـن منطقـه در یـک فراموشـی مقطعی 
قـرار گیـرد و بـر اسـاس اندیشـه ی هابـز، ایـن پشـه های 
خلـق شـده بـه میزانـی در تنـش و نـزاع بـا یکدیگـر در 
وضـع طبیعـی به سـر برنـد که حضـور و وجود یـک لویاتان 
یـا همـان اژدهـای بی ماننـد بـرای ایجـاد نظـم و ثبـات نیـاز 

مبـرم و حیاتـی تلقـی شـود. 



5سال اول   شماره ی 51  چهارشنبه 2 اسد 1398

ــن روزی، در دوم  ــش در چنی ــال پی ــه س ــاره: س اش
اســد ســال 1395 خورشــیدی، حملــه ی انتحــاری در 
میــان معترضــان حرکــت مدنــی جنبــش روشــنایی در 
چــوک دهمزنــگ کابــل رخ داد. در ایــن حملــه حــدود 
86 تــن کشــته شــدند و نزدیــک بــه 300 تــن دیگــر 
زخــم برداشــتند. گــروه داعــش مســؤولیت ایــن حملــه 

را برعهــده گرفــت. 
ــا وجــود  ــی در افغانســتان ب ــای مدن ــه جنبش ه این ک
ــه نتیجــه نمی رســد  ــزرگ، چــرا ب ــای ب دادن قربانی ه
ماننــد  اعتراضی-مدنــی  حرکت هــای  همچنــان  و 
ــی  ــه نقش ــه چ ــی جامع ــنایی در پویای ــش روش جنب
دارد و در کل ایــن کــه نقــص و کاســتی های ایــن 
ــی  ــه اســت، در گفت وگوی ــی در چ ــای مردم حرکت ه
میــان  در  دانشــگاه  اســتاد  احمــدی،  امیــن  بــا 

گذاشــته ایم. 
آقــای احمــدی بــر ایــن بــاور اســت کــه هــدف 
موضوع محــور  افغانســتان  در  مدنــی  جنبش هــای 
کــه  دارد  تأکیــد  او  ســاختارمحور.  تــا  اســت 
رهبــران  بایــد  عدالت خــواه  مدنــی  جنبش هــای 
خودســاخته ای داشــته باشــند کــه هــدف آنــان 
ــه ی او،  ــه گفت ــد. ب ــذر نباش ــی زودگ ــایل سیاس مس
ایــن روحیــه بایــد در میــان اعضــای حرکت هــای 
ــه  ــب و عدالت خــواه وجــود داشــته باشــد ک اصاح طل

ــد. ــردا کن ــی ف ــود را قربان ــروز خ ام
ــای  ــا آق ــو را ب ــن گفت وگ ــل، ای ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــل انجــام داده اســت:  احمــدی در کاب
صبــح کابــل: جنبــش روشــنایی را بــا درنظرداشــت 
ــه  ــتان، چگون ــی در افغانس ــای مدن ــخ اعتراض ه تاری

حرکتــی می بینیــد؟  
روان  بــر  می فرســتم  درود  نخســت  احمــدی: 
شــهیدان جنبــش روشــنایی کــه در دوم اســد در 
میــدان شــهدای جنبــش روشــنایی )چــوک دهمزنگ( 
ــتان  ــمنان افغانس ــی دش ــونت و بی رحم ــی خش قربان
ــی  ــان را گرام ــاد آن ــدند. ی ــانیت ش ــمنان انس و دش

می داریــم و فــداکاری آنــان را قــدر می کنیــم.
در مــورد ایــن جنبــش مدنــی بایــد بگویــم کــه ایــن 
حرکــت، در ادامــه ی مبــارزات عدالت خواهانــه ی مــردم 
ــاکن  ــوام س ــی از اق ــاص، یک ــور خ ــتان و به ط افغانس
ــه لحــاظ تاریخــی تحــت ســتم و  ــه ب ــن کشــور ک ای
ــض  ــتم و تبعی ــاس س ــا احس ــت و ی ــوده اس ــم ب ظل
می کننــد، شــکل گرفــت. ایــن حرکــت جــدا و بریــده 
ــع  ــنایی در واق ــش روش ــت. جنب ــارزات نیس از آن مب
ــوع خودآگاهــی تاریخــِی مردمــی و قومــی  ناشــی از ن
ــی  ــض تاریخ ــتم و تبعی ــه ی س ــه در نتیج ــت ک اس
ــیع از  ــر وس ــک قش ــون ی ــت؛ چ ــه اس ــکل گرفت ش
بــه  کــه  می کننــد  حــس  افغانســتان  جامعــه ی 
 لحــاظ هویــت قومــی و مذهبــی مــورد تبیعــض قــرار 
ــی   ــن درک تاریخــی زمان ــن حــال ای ــا ای ــد. ب گرفته ان
کــه بــا حوادثــی کــه مصــداق نوعــی تبعیــض، حــذف و 
ســرکوب گــره می خــورد، پایــه و اســاس یــک بســیج 
اجتماعــی را تشــکیل می دهــد کــه همان طــور پیــش 
ــت  ــش تبســم شــکل گرف ــش روشــنایی، جنب از جنب
ــه  ــد ک ــاش می کنن ــی ت ــران سیاس ــد کنش گ و بع
ــی را  ــای مدن ــا و جریان ه ــن جنبش ه ــری چنی رهب

ــد. ــر عهــده بگیرن ب
گرفتــن  قــرار  تــان،  نظــر  بــه  کابــل:  صبــح 
کنش گــران سیاســی در رهبــری چنیــن جنبش هــای 
مدنــی، بــه مدنیــت ایــن حرکت هــا قــدرت می بخشــد 

یــا آن را تضعیــف می کنــد؟ 
احمــدی: در جنبــش روشــنایی ســهم گرفتــن 
کنش گــران سیاســی و افــراد ســهیم قــدرت، هــم بــه 
ایــن جنبــش قــدرت بخشــید و هــم ســبب شکســت 
ــه  ــی  ک ــی، زمان ــت مدن ــن حرک ــاز ای ــد. در آغ آن ش
ــود،  ــه  میــان آمــده ب انســجام و هماهنگــی وســیعی ب
حکومــت حاضــر بــه گفت وگــو شــد؛ چــون حکومــت 
ــران  ــه بح ــد ب ــو نکن ــر گفت وگ ــه اگ ــرد ک ــس ک ح

مواجــه می شــود.

کــه حکومــت را بــه بحــران جــدی مواجــه کنــد؛ امــا 
ــک  ــا در ی ــود؛ چــون م ــی نب ــل پیش بین عواقبــش قاب

ــم. ــی می کنی ــران زده زندگ ــور بح کش
ــتان  ــی در افغانس ــای مدن ــل: حرکت ه ــح کاب صب
اکثــرا نتیجه بخــش نبــوده اســت، فکــر می کنیــد کــه 
ــا  ــد ی ــا ضعیــف عمــل می کنن ــن حرکت ه ــران ای مدی

ــد؟  ــت نمی ده ــا اهمی ــن جنبش ه ــه ای ــت ب حکوم
احمــدی: یــک جنبــش بــه قــول مارتیــن لوترکینــگ، 
بایــد چنــد ویژگــی داشــته باشــد؛ یکــی از ویژگی هــای 
آن، تثبیــت تبعیــض و وجــود بی عدالتــی اســت. 
ــل  ــل قاب ــواهد و دالی ــناد و ش ــا اس ــد ب ــا بای جنبش ه
فهــم واضــح کننــد کــه تبعیــض در مــوارد خــاص یــا 
ــن  ــت ای ــا در نظرداش ــود دارد. ب ــام وج ــطح ع در س

اصــل، ایجــاب می کنــد کــه مســأله ی مــورد مناقشــه، 
ــه  ــن ارای ــواهد و قرای ــار، ش ــا آم ــتند ب ــه ی مس به گون
شــود کــه تــا حــدودی ایــن کار در جنبــش روشــنایی 

صــورت گرفــت. 
کار دومــی کــه در یــک جنبــش اجتماعــی بایــد 
تــا  اســت. گفت وگــو  بگیــرد، گفت وگــو  صــورت 
زمانــی شــکل نمی گیــرد کــه جریــان مذکــور قــدرت 
خلــق بحــران را نداشــته باشــد؛ بحرانــی کــه مبتنــی 
بــر عــدم تشــدد و خشــونت باشــد. پــس یــک حرکــت 
مدنــی بایــد از انســجام و هماهنگــی برخــوردار باشــد 

ــدرت ایجــاد بحــران را داشــته باشــد. ــه ق ک
ــدرت  ــی، ق ــش مدن ــک جنب ــر در ی ــم دیگ ــل مه اص
خودســازی در میــان اعضــا و رهبــری آن اســت. چــون 

یکــی از ویژگی هــای جنبش هــای مدنــی همیــن 
ــه گفت و گــو کنــد،  اســت کــه طــرف مقابــل را وادار ب

البتــه از راه هــای غیرخشــونت آمیز. 
در کمیســیون اول کــه از ســوی حکومــت و نمایندگان 
ــده  ــکیل ش ــو تش ــرای گفت وگ ــنایی ب ــش روش جنب
بــود، شــاید از اعضــای جنبــش روشــنایی بــا یــک وزن 
ــا حکوومــت قــرار نمی گرفــت و آن  را جنبــش  برابــر ب
ــه اطاعــات  ــگاه دسترســی ب قبــول نکــرد؛ چــون از ن
ــود  ــت ش ــن رعای ــان طرفی ــوازن می ــد ت ــع بای و مناب
ــه  ــرادی ک ــت اف ــدد و کیفی ــه لحــاظ ع ــان ب و همچن
روی میــز مذاکــره می نشــینند نیــز، در تســاوی قــرار 
ــوازن  ــن ت ــیون اول ای ــن، در کمیس ــر ای ــد. بناب بگیرن

رعایــت نشــده بــود. 

ــکیل  ــور تش ــب 27 ث ــه ش ــیون دوم ک ــا در کمیس ام
ــود،  ــرات ش ــب تظاه ــردای آن ش ــود ف ــرار ب ــد و ق ش
ــه اطاعــات  ــود و دسترســی ب ــوازن رعایــت شــده ب ت
ــه شــده  ــز از هــردو طــرف یک ســان در نظــر گرفت نی
بــود. اگــر گفت وگویــی در کمیســیون دوم شــکل 
می گرفــت، جنبــش روشــنایی در میــز مذاکــره برنــده 
ــل  ــه در داخ ــود ک ــا ب ــکل این ج ــا مش ــد؛ ام می ش
جنبــش روشــنایی، یــک انســجام و اعتمــاد الزم 
میــان اعضــا وجــود نداشــت و از آن فرصــت اســتفاده 
نکردنــد؛ ایــن یکــی از خطاهــای بــزرگ جنبــش 

ــود.  ــنایی ب روش
بنــا بــر ایــن، نقطــه ی قــوت حضــور رهبــران سیاســی 
دخیــل در حکومــت، در جنبــش روشــنایی ایــن بــود 
ــای  ــان اعض ــر می ــاف نظ ــدن اخت ــود آم ــه به وج ک
حکومــت، زمینــه ی چانه زنــی را در درون حکومــت 
شــکل داده بــود و از ســویی  هــم کنش گــران سیاســی 
هــزاره بــه دلیلــی، نقطــه ی ضعــف جنبــش روشــنایی 
شــدند؛ چــون افــراد حکومــت نمی توانســتند تــا آخــر 
ــود  ــف خ ــد ص ــان بای ــند؛ آن ــش باش ــار جنب در کن
اســتعفا  حکومــت  از  یــا  می کردنــد؛  مشــخص  را 
می دادنــد یــا وظیفــه ی حکومتــی خــود را حفــظ 
بــود  ممکــن  دســته جمعی  اســتعفای  می کردنــد. 

ــدم  ــدد و ع ــر تش ــا در براب ــن حرکت ه ــارزه ی ای مب
ــته  ــونت را داش ــل خش ــد تحم ــت؛ بای ــونت اس خش
باشــند. اگــر طــرف مقابــل خشــونت کنــد، بایــد عمــل 
بالمثــل صــورت نگیــرد چــون آن  وقــت حرکــت  شــان 

ــود. ــرون می ش ــدن بی ــی ش ــت مدن از حال
 بحــث زبــان و ادبیــات از مهم تریــن ویژگی هــای 
ــه  ــه کار گرفت ــات ب ــت. ادبی ــی اس ــان مدن ــک جری ی
ــی باشــد؛  ــی، نبایــد انقاب شــده در یــک حرکــت مدن
ــات  ــد و از ادبی ــه باش ــد اصاح طلبان ــات بای ــن ادبی ای

ــود. ــز ش ــی در آن پرهی ــی و مذهب ــز قوم نفرت آمی
ــرد  ــنایی در کارب ــش روش ــکل های جنب ــی از مش یک
ــان  ــای ش ــه در تظاهرات ه ــود ک ــی ب ــا و ادبیات واژه ه
نــگاه  از  روشــنایی  جنبــش  می کردنــد.  اســتفاده 

از ویژگی هــای خــوب جنبــش  یکــی  احمــدی: 
ــود. در  ــی ب ــونت فیزیک ــدم خش ــان ع ــنایی، هم روش
ایــن جنبــش، تــا آخریــن مرحلــه تــاش شــد کــه از 
خشــونت پرهیــز شــود. نکتــه ی قــوت نســبی دیگــر، 
اســتفاده از برخــی تکتیک هــای جهانــی بــود. حضــور 
ــش را  ــن جنب ــنایی، ای ــش روش ــی اعضــای جنب جهان

ــود.  ــل کــرده ب ــدرت تبدی ــه یــک ق ب
ــک  ــوان ی ــم به عن ــه آن را می توانی ــوم ک ــه ی س  نقط
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــم؛ ای ــاد کنی ــوب ی ــه ی خ نکت
جنبــش نوعــی آگاهــی را در میــان نســل جدیــد مــا 
ــد  ــر بیندیشــند. مــا بای ــان عمیق ت خلــق کــرد کــه آن
تأمــل نفســانی داشــته باشــیم؛ چــاپ کتابــی بــه نــام 
ــودی از  ــان، نم ــی از  جوان ــط یک ــا توس کوچه بازاری ه

ــت. ــا اس ــن تأمل ه ای
 صبــح کابــل: جنبــش روشــنایی بــا برگــزاری ایــن 
ــان  ــور و همچن ــارج کش ــل و خ ــا در داخ تظاهرات ه
ــه چــه چیــزی دســت  ــزرگ، ب ــی ب دادن چنیــن قربان

یافــت؟ 
احمــدی: دادخواهی هــا و حق خواهــی بــه ایــن 
زودی نتیجــه نمی دهــد. مثــا جنبــش نهضــت مدنــی 
ــت  ــم حمای ــه ه ــت ک ــی شــکل گرف ــکا در فضای امری
ــود.  ــون اساســی پشــتش ب ــت قان ــی و هــم حمای دین
قانــون اساســی امریــکا در قــرن 18 میــادی تصویــب 
شــد کــه در آن قانون اساســی، اصــول برابــری و آزادی 
بــرای همــه ی مــردم امریــکا تعریــف شــده اســت؛ امــا 
ــول می کشــد  ــال ط ــاد،200 س ــرات زی ــس از مظاه پ
ــری و آزادی برســند.  ــن براب ــه ای ــتان ب ــه سیاه پوس ک
ــه در  ــول چ ــر و تح ــرای تغیی ــی ب ــن آمادگ ــر ای بناب
ــوال  ــت، معم ــطح حکوم ــه در س ــه و چ ــطح جامع س
ــک  ــن ی ــت. ای ــریع نیس ــت و س ــر اس ــد زمان گی رون
ــا تشــکیل یــک  ــا تنهــا ب ــه ی تاریخــی اســت. م تجرب
حرکــت مدنــی بــه نــام جنبــش روشــنایی کــه بیشــتر 
ــه  ــه نتیج ــور، ب ــاختار مح ــه س ــود ن ــأله محور ب مس

نمی رســیم. 
صبــح کابــل: بــه نظــر تــان چــرا جنبــش روشــنایی 

خامــوش شــد؟ 
احمــدی: بــه خاطــری کــه خواســت اصلــی جنبــش 
روشــنایی بیشــتر موضوع محــور بــود و یــک مســأله ی 
خــاص را مربــوط می شــد کــه اهــداف کان و رهبــری 

سیاســی خودســاخته نداشــت. 
در چنیــن جنبش هایــی بایــد رهبــران خودســاخته ای 
ــی  ــایل سیاس ــان مس ــدف آن ــه ه ــد ک ــته باش داش
ــا  ــن جنبش ه ــای چنی ــرای اعض ــد. ب ــذر نباش زودگ
بایــد اهــداف درازمــدت و کان باشــد کــه امــروز خــود 
را بــرای فــردا قربانــی کنــد کــه بــه آن هــدف برســد؛ 
امــا ایــن روحیــه در میــان رهبــران جنبــش روشــنایی 
وجــود نــدارد کــه امــروز خــود را فــدای فــردا کننــد. 
هــدف جنبــش روشــنایی همــان لیــن بــرق بــود. اگــر 
ــردم  ــا م ــرا تنه ــی دارد؛ چ ــت مل ــروژه اهمی ــن پ ای
ــه ی  ــزاره، هزین ــردم ه ــا م ــرا تنه ــان و در کل چ بامی
ــرده  ــی ک ــرای آن دادخواه ــد و ب ــروژه را بدهن ــن پ ای
ــه  ــی  ک ــد. وقت ــهید بدهن ــگ ش ــوک دهمزن و در چ
ــروژه ی  ــن پ ــت چنی ــه اهمی ــت ب ــردم داران حکوم س
ملــی توجــه ندارنــد، یــک قــوم خــاص نبایــد قربانــی 
ــی  ــت و وقت ــرق اس ــزاره ب ــردم ه ــت م ــد. خواس بده
ــر  ــد دیگ ــد، نبای ــرق می ده ــد ب ــت می گوی ــه حکوم ک

ــند.  ــته باش ــی داش اعتراض
ــتر از  ــرد و بیش ــود را ک ــاش خ ــنایی ت ــش روش جنب
ایــن معقولیــت نــدارد کــه تنهــا یــک قــوم خــاص بــه 
ــام  ــه تم ــع آن ب ــه نف ــی ک ــروژه ی مل ــک پ ــر ی خاط

ــد.  ــه بده ــد، هزین ــتان می رس ــردم افغانس م

ــال های  ــای س ــی جنگ ه ــا کاپ ــات دقیق ــرد ادبی کارب
ــن، خودفروختــه، فاشیســت و ..؛ این هــا  ــود؛ خائ 72 ب
ادبیــات چپــی اســت کــه در دوران جنــگ ســرد از آن 

اســتفاده می شــد.
مــردم مــا بایــد یــاد بگیرنــد کــه متناســب بــه زمــان، 
ادبیــات خــود را بســازند. جامعــه ی مــا هنــوز بــه ایــن 
درک نرســیده اســت کــه بــا یــک زبــان درســت و نــرم 
و بــا یــک درک اجتماعــی روشــن تر و انســانی تر، 
ــک خشــونت در  ــد ی ــا بای ــد؛ حتم ــا بیای ــه خیابان ه ب
کام و ذهــن مــا وجــود داشــته باشــد کــه بــرای یــک 

حرکــت مدنــی تحریــک شــویم.
ویژگــی دیگــر یــک جنبــش، اســتفاده از تاکتیک هــای 
گوناگونــی اســت کــه بتوانــد زمینــه را بــرای چانه زنــی 
مســاعد کنــد. تاکتیک هایــی کــه جنبش هــای مدنــی 
بــه کار می گیرنــد، بســیار محــدود  افغانســتان  در 
اســت کــه بیشــتر از یــک و دو تــا بیشــتر نیســت؛ امــا 
ــی  ــای افراط ــاری گروه ه ــات انتح ــا حم ــا ب ــاال م ح
ــه رو اســتیم کــه دیگــر تظاهــرات  ــن کشــور روب در ای
و تجمعــات جــواب نمی دهــد. بنابــر ایــن ایجــاب 
می کنــد کــه مطالعــات بیشــتر صــورت بگیــرد و 

ــود.  ــتفاده ش ــر اس ــای دیگ تاکتیک ه
صبــح کابــل: در کنــار ایــن کــه شــما بــه برخــی از 
نــکات ضعــف جنبــش روشــنایی اشــاره کردیــد، نــکات 

قوتــی کــه ایــن جنبــش داشــت، چــه بــود؟

امین احمدی: اعضای جنبش به هم  اعتماد نداشتند
سومین سالگشت قربانیان جنبش روشنایی؛ 

 گفت وگو کننده: علی شیر شهیر

قشـر وسـیع از جامعـه ی افغانسـتان حـس می کنند که به  لحـاظ هویت 
قومـی و مذهبـی مـورد تبیعض قـرار گرفته اند. با این حـال این درک 
تاریخـی زمانـی  کـه بـا حوادثـی کـه مصـداق نوعـی تبعیـض، حـذف و 
سـرکوب گره می خورد، پایه و اسـاس یک بسـیج اجتماعی را تشـکیل 
تبسـم  جنبـش  روشـنایی،  جنبـش  از  پیـش  کـه همان طـور  می دهـد 
شـکل گرفـت و بعـد کنش گـران سیاسـی تـالش می کننـد کـه رهبـری 

چنیـن جنبش هـا و جریان هـای مدنـی را بـر عهـده بگیرنـد.

در چنیـن جنبش هایـی بایـد رهبـران خودسـاخته ای داشـته باشـد 
بـرای اعضـای  نباشـد.  آنـان مسـایل سیاسـی زودگـذر  کـه هـدف 
چنیـن جنبش هـا بایـد اهـداف درازمـدت و کالن باشـد کـه امـروز 
خـود را بـرای فـردا قربانـی کنـد کـه بـه آن هـدف برسـد؛ امـا ایـن 
روحیـه در میـان رهبـران جنبـش روشـنایی وجـود ندارد کـه امروز 
خـود را فـدای فـردا کننـد. هـدف جنبش روشـنایی همـان لین برق 
بـود. اگـر ایـن پروژه اهمیت ملـی دارد؛ چرا تنها مـردم بامیان و در 
کل چـرا تنهـا مـردم هـزاره، هزینـه ی ایـن پـروژه را بدهنـد و برای 

آن دادخواهـی کـرده و در چـوک دهمزنـگ شـهید بدهنـد.
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انسـان موجودی اسـت که طبیعـت اجتماعی دارد، 
بقایـش وابسـته بـه دیگران اسـت و شـیوه ی بقای 
خـود را از دیگـران می آمـوزد. از طریـق اجتماعـی 
شـدن هـم ویژگی هـای انسـانی و هـم ویژگی هـای 
فـردی پیـدا می کنـد و در جامعـه زندگـی می کند. 
موجـودی اسـت فرهنگـی کـه جهـان را بـر طبـق 
آنچـه در جامعـه می آمـوزد تفسـیر می کنـد؛ بنـا 
بـر ایـن، موجـودی اسـت کـه طبیعتـش را فقـط 
بیولـوژی تعییـن نمی کنـد، بلکـه بسـیار گوناگـون 
زندگـی  معنـا  از  پـر  جهانـی  در  انسـان  اسـت. 
بـرای درک  کـه  اسـتدالل می کنـد  او  و  می کنـد 
کنـش انسـانی بایـد دریابـد که مـردم دنیـای خود 
بـاره ی  در  چگونـه  می کننـد،  تعریـف  چگونـه  را 
آن می اندیشـند و تفکـر آنـان بـا فرهنگـی کـه بـه 
طـور اجتماعـی خلـق شـده اسـت چـه ارتباطـی 
دارد. نسـل های بعـدی هـم کـه در ایـن اجتمـاع 
همیـن  اسـاس  بـر  نیـز  کـرد،  خواهنـد  زندگـی 
داشـت؛  خواهنـد  مشـترکی  دیـد  جامعه پذیـری 
یعنـی مـا همـه باید بـا هـم زندگـی کنیـم؛ اما در 
مـورد جامعـه ی افغانسـتانی، مـن می خواهـم ایـن 
موضـوع را بـا سـخنی از مارکـس روشـنتر کنـم. 
مارکـس تنهـا از دو طبقـه در گفته هـای خـود یاد 
می کنـد، سـرمایه دار در مقابـل طبقـه ی کارگر؛ آیا 
واقعـا دیگـر طبقـه ای وجود نـدارد، دلیل نـام بردن 
کارل مارکـس از دوطبقـه بـه جای طبقـات متعدد 
ایـن اسـت کـه او این گونـه اسـتدالل مـی کنـد؛ 
طبقـات اجتماعـی کسـانی اسـتند که در مـراوده و 
داد و سـتد باهـم قـرار دارنـد و بیـن آن هـا حداقل 
دیگـر  می شـود.  بـدل  و  رد  معنـاداری  پیام هـای 
افـراد جامعـه فقـط در کنـار هـم زندگـی می کنند 
و ربـط چندانـی بـه یکدیگـر ندارند. درسـت اسـت 
زندگـی جمعـی اسـت و عـده ای کنـار هـم زندگی 
می کننـد؛ بـه طـور مثـال کشـاورزانی را مـد نظـر 
بگیـرد کـه در یـک محیـط در کنـار هـم زندگـی 
می کننـد؛ هـر کـدام از اینهـا زمینـی دارنـد کـه 

تأمیـن می کنـد،  را  مایحتـاج شـان  تمـام  تقریبـا 
در یـک جـا هسـتند؛ ولـی آیـا آنـان واقعـا جامعـه 
اسـتند یـا طبقـه ی خاص؟ مارکـس مثـال اینان را 
چنـان بوجی)گونـی( کچالـو می دانـد؛ کچالوهایـی 
کـه کنـار هـم قـرار دارنـد؛ ولـی تاثیـری بـر رفتار 
چـه  بـه  افغانسـتانی  جامعـه ی  ندارنـد.  دیگـران 
انـدازه فرهنگـی و بـه چـه انـدازه از همیـن الگوی 
کچالویـی پیـروی می کند؟ آیـا جامعه برای انسـان 
افغانسـتانی مهم اسـت تا انـدازه ای که بـرای حفظ 
و بقـای آن بکوشـد و خـود را جزئـی از آن تلقـی 
کنـد؟ آیـا احسـاس مشـترک و عاطفـی کـه در آن 
فـرد احسـاس می کنـد جز چیـز بزرگتـری که یک 

حـس مـا بودن را بـه او می دهد وجـود دارد؟ جایی 
کـه فـرد از تعلقـات فـردی رها شـود و به مـا بودن 
بیاندیشـد. آیـا ایـن جامعه یـاد گرفته کـه در اینجا 
یـک ملـت وجـود دارد و همـه بایـد بـرای یگدیگر 
زندگـی کننـد؟ جامعه ی افغانسـتانی نمونـه ی بارز 
یـک جامعـه ی غیـر اخاقـی و مدنی اسـت؛ جایی 
کـه بیشـتر انسـان ها هنـوز در دوران طبیعـی بـه 
اجتماعـی  قراردادهـای  از  گویـا  و  می برنـد  سـر 
چیـزی نمی داننـد و خبـری هـم ندارنـد. وضعـی 
کـه جنـگ همـه علیه همـه جریـان دارد و کسـی 
بـه ایـن موضوع حتـا فکر هـم نمی کند کـه حیات 
مـا در گـرو زندگـی با دیگران اسـت و ایـن دیگران 

مهـم اسـتند کـه حیـات مـا را تضمیـن می کننـد. 
عـدم احسـاس مشـترک بـر پایـه ی ناسیونالیسـم 
و یـا ملی گرایـی، جامعـه ی افغانسـتانی را بـه یـک 
اجتمـاع مردمی بدل سـاخته که چند سـویه اسـت 
فرهنـگ  نمی شـود.  دیـده  آن  راه مشـترکی در  و 
برسـاخته شـده از این نوع برخورد، همان سیاسـت 
حـذف و از بیـن بـرردن اسـت و تـرس ایجاد شـده 
از ایـن نـوع ذهنیت تعصـب و خشـونت را در رفتار 
اجتماعـی پدیـدار کـرده اسـت. این جامعـه گرفتار 
رفتارهـای  از  خالـی  و  بی معنایـی  و  پوچـی  در 
کـه  می مانـد  بی ناخدایـی  کشـتی  بـه  هـدف دار 
در حـال فرورفتـن در امـواج سـهم گین نادانـی و 
بی اطاعـی از رفتارهـای اجتماعی اسـت. نمود این 
جامعـه همیـن چهره ی کریـه، ناپسـند و ناموزنی و 
اسـت کـه فعا شـاهد آن اسـتیم. جایی کـه در آن 
بـه طـور عینـی می تـوان اوج وحشـی بودن انسـان 
را بـه وضـوح تمام لمـس و درک کرد. گاهـی واقعا 
بایـد کچالـو بـود، تـا از این کـه خیری بـه دیگران 
باشـی.  نداشـته  هـم  شـری  برسـانی،  نمی توانـی 
اینجـا در جامعـه ی مـا خیـری نیسـت کـه هیـچ، 
همـه کوشـش دارنـد بـه نوعـی سـد راه دیگـران 

شـوند. بایـد بـا هـم زندگـی کـردن را آموخت.

جامعه ی افغانستانی

انتخابات از جشن مردم ساالری تا جنگ مردمی! 

از  یکـی  بـه  عنـوان  انتخابـات 
دموکراسـی  اساسـی  پایه هـای 
روز  از  دیگـر  کشـورهای  در 
کارزار مبـارزات انتخاباتـی شـروع 
محسـوب  ملـی  جشـن  انتخابـات  روز  تـا  می شـود 
ایـن اسـت کـه کارزار مبـارزات  می شـود. حقیقـت 
انتخاباتی در کشـور مثِل افغانسـتان باید خوشـایند و 
لذت بخـش باشـد؛ امـا این طور نیسـت؛ خشـونت های 
انتخابـات  برگـزاری  تـا  ثبت نـام  روز  از  گوناگونـی 
شـروع می شـود. هولیگانیسـم یک ناهنجاری رفتاری 
در حاشـیه ی رقابت هـای انتخاباتـی اسـت. هـواداران 
نامـزدان انتخابات هـای افغانسـتان از این شـیوه برای 
ایـن  و  می کننـد  اسـتفاده  رقیـب  کـردن  مرعـوب 
آشـوب گری ها حتـا از مرزهـای فیس بوک و رسـانه ها 

نیـز فراتر مـی رود. وقتـی در انتخابـات »نفرت« جای 
»لـذت« را بگیـرد و پیـروزی بـه هر قیمتـی به عنوان 
هـدف انتخـاب شـود، بـروز ایـن رفتارهـا غیرمنتظره 
تشـنه ی  کـه  می شـویم  مدعـی  گاهـی  مـا  نیسـت. 
دموکراسـی اسـتیم و بهتریـن هـواداران را در سـطح 
منطقـه داریـم؛ امـا با برگـزاری هـر انتخابات جشـن 
بـه یـک مسـأله ی نگران کننـده تبدیل شـده و دیدن 
سـرهای شکسـته و سـنگ های پرتـاب شـده اتفـاق 
عـادی بـه شـمار می آیـد؛ همیـن کـه در فیس بـوک 
یعنـی  می دهیـم؛  دشـنام  همدیگـر  بـه  رسـانه ها  و 
سـرهای همدیگر را شکسـته ایم و اگر نزدیک باشـیم 
همدیگـر را می بلعیـم . مـا در ایـن حـوزه نیازمنـد آن 
اسـتیم کـه چهره هـای فعـال در رسـانه و همچنیـن 
متخصصـان دانشـگاهی در حوزه های جامعه شناسـی، 
روان شناسـی و علـوم رفتـاری بـه این گونـه مقوله ها 
بـه عنـوان یـک دغدغه ی ملی نـگاه کنند و مشـمول 

گـذر زمان نشـود؛ چـون تجربه نشـان داده کـه انکار 
و نادیـده گرفتـن این گونـه نارضایتی ها ممکن اسـت 
باعـث بـروز تنـش در حوزه هـای دیگـر شـود و بـاز 
برخـی عنـوان کننـد کـه »غافلگیـر شـدیم.« ارائه ی 
راهـکاری کـه بتـوان جمعیـت پرشـور و توفنـده ی 
متقاعـد  را  انتخاباتـی  مبـارازت  کارزار  در  حاضـر 
کـرد تـا از پرخاش گـری نسـبت بـه هـم، نامـزدان و 
هـواداران حریـف دسـت بردارنـد، آسـان نیسـت؛ اما 
نقـش رسـانه ها بـه ویـژه فعـاالن شـبکه های مجازی 
در ایـن مقوله بسـیار کلیدی اسـت. ما بـا پدیده ای به 
اسـم »هـوادار مجـازی« روبرو اسـتیم که تـا پیش از 
فعال شـدن شـبکه های مجـازی بـه این شـکل وجود 
نداشـت. ایـن طیف که عموما نوجوان و جوان اسـتند 
و بـه صـورت مجـازی کـه در شـبکه های اجتماعـی 
حضـور دارنـد و در کارزار مبـارزات انتخاباتی به عنوان 
هـواداران حاضـر نمی شـوند، در شـبکه های مجـازی 
بـا تشـکیل حسـاب و گـروه و بـا ادبیـات تحقیرآمیز، 
پرخاشـگرانه و تـوأم بـا توهین هـای مکـرر به شـدت 
دسـت بـه تخریـب تیـم رقیـب می زننـد و بـه نوعـی 
پطـرول روی آتش سـکوها می ریزند. باید رسـانه های 
رسـمی و غیـر رسـمی بـه یـک وحـدت بـرای پایـان 
دادن بـه این خشـونت ها برسـند؛ در غیـر این صورت 
بـاز هـم شـاهد اتفاقات خونیـن و شـرم آوری خواهیم 
بـود کـه به هیـچ وجـه برازنده ی این کشـور نیسـت. 
شـهروندان بایـد بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه قـدرت 
رسـیدن یک حلقه ارزش خشـونت های نرم و دشـنام 
هموطنان شـان را نـدارد. انتخابـات و کارزار مبارزات 
انتخاباتی را به جشـن باشـکوه و پرشـور تبدیل کنند 
تـا زمینـه ی نفـرت و کینه و خشـونت ها . این جشـن 
نیازمنـد حراسـت اسـت. به مثابـه ی دسـت آورد ملی 
از آن حفاظـت کنیـم. لذتـی کـه در دموکراسـی و 
تمثیل دموکراسـی برای شـهروندان این کشـور است 

در هیـچ چیـز دیگر نیسـت.

 سید محمد تقی حسینی 
با معلولیت ذهنی در کودکان 

بیشتر آشنا شویم

معلولیـت ذهنـی یـا ناتوانـی عقانـی، اختالی اسـت کـه در طول 
دوره ی رشـد شـروع می شـود و کم بودهـای عقانـی و عمل کـرد 
بـر  و عملـی در  اجتماعـی  زمینه هـای مفهومـی،  را در  انطباقـی 
می گیـرد. در چهارمیـن راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختـاالت 
روانـی ایـن اختال بـا عنـوان عقب ماندگـی ذهنی مطرح می شـد؛ 
امـا در پنجمیـن راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختـاالت روانـی، 

عنـوان ناتوانـی عقانـی جایگزیـن اسـامی دیگر شـد.
مالک های تشخیص معلولیت ذهنی

بـرای تشـخیص معلولیـت ذهنـی در فرد موردنظر سـه معیـار زیر 
باید وجود داشـته باشـد:

الـف. نقـص در عمل کـرد ذهنـی، مثـل اسـتدالل، حـل مسـأله، 
و  تحصیلـی  یادگیـری  قضـاوت،  انتزاعـی،  تفکـر  برنامه ریـزی، 
یادگیـری از تجربـه. ایـن نقص هـا را هـم سـنجش بالینـی و هـم 

کننـد. تأییـد  بایـد  اسـتندرد شـده  آزمون هـای 
ب. نقـص در عمل کـرد سـازگارانه کـه بـه ناتوانـی در رسـیدن بـه 
اسـتندردهای رشـدی و اجتماعی-فرهنگی برای اسـتقال شخصی 
مـداوم  کمـک  بـدون  می شـود.  منجـر  اجتماعـی  مسـؤولیت  و 
نقص هـای موجـود در عمل کـرد سـازگارانه باعث می شـوند فرد در 
یـک یـا چنـد فعالیت زندگـی روزمـره )مثا ارتبـاط برقـرار کردن 
بـا دیگـران، شـرکت در فعالیت هـای اجتماعی، و زندگی مسـتقل( 
و در چنـد محیـط )مثـا، خانه، مدرسـه، کار و جامعـه( محدودیت 

باشـد. داشـته  عمل کرد 
ج. شـروع نقص هـای ذهنـی و سـازگارانه در طـول دوره ی رشـد 

)قبـل از 18 سـالگی(.
درجه بندی معلولیت ذهنی

در معلولیـت ذهنـی بـر اسـاس شـدت آن و توانایی هـای فـرد در 
زمینـه ی اجتماعـی و عملـی بـه چهـار گروه زیر تقسـیم می شـود:

1- معلولیـت ذهنـی خفیف. )mild( این افـراد معموال مهارت های 
اجتماعـی و ارتباطـی را بـه انـدازه ی کافـی کسـب می کننـد و در 
بزرگ سـالی می تواننـد مهارت هـای اجتماعـی و شـغلی کافـی بـه 

دسـت آورنـد تا حداقـل خودکفایی را داشـته باشـند.
2- معلولیـت ذهنـی متوسـط. )moderate( افـراد مبتـا بـه 
معلولیـت ذهنـی متوسـط بـه گفت وگوهای سـاده می پردازنـد و با 
حمایـت و نظـارت دیگـران می توانند شـغل های کوچکی به دسـت 

بگیرنـد و خـود را سـرگرم کنند.
3- معلولیـت ذهنـی شـدید. )severe( افـراد مبتا بـه معلولیت 
ذهنـی شـدید زبـان را بـه خوبـی یـاد نمی گیرنـد و در مهارت های 
خودگردانـی مشـکل دارنـد. افـراد ایـن گـروه معمـوال بـه نظـارت 
بسـیار زیـاد نیـاز دارنـد؛ امـا می توانند کارهای بسـیار سـاده را یاد 

ند. بگیر
افـراد  ایـن  اکثـر    )profound( عمیـق.  ذهنـی  معلولیـت   -4
یـک نشـانه ی نورولوژیـک شـناخته شـده دارنـد کـه علـت اصلـی 
ناتوانـی آن هاسـت. آن ها به بعضی دسـتورات سـاده واکنش نشـان 
می دهنـد؛ ولـی هیچ گونـه توانایی کامـی ندارند یـا توانایی کامی 
آن هـا بسـیار اندک اسـت. آن ها معمـوال در سـازمان های مخصوص 

بـه صـورت شـبانه روزی و دایمـی، نگـه داری می شـوند.
علل معلولیت ذهنی

جداسـازی و شناسـایی علـل ناتوانی ذهنـی در موارد فردی بسـیار 
دشـوار اسـت. علـت اصلـی ناتوانایی هـای ذهنـی ذاتـا بیولوژیـک 
اسـت؛ امـا بسـیاری از روان شناسـان بالینـی معتقدنـد کـه عوامـل 

محیطـی نیـز در ایجـاد معلولیـت ذهنـی تأثیـر بسـیاری دارند.
عوامل بیولوژیک

معلولیـت  عامـل  اصلی تریـن  و  بزرگتریـن  بیولوژیـک  عوامـل 
ذهنـی اسـت که شـامل عوامـل کروموزومـی، متابولیـک و جنینی 
انـواع  کـه  انـد  کـرده  کشـف  بالینـی  روان شناسـان  می شـود. 
معلولیـت ذهنـی بـا ناهنجاری هـای کرومـوزوم X ارتبـاط دارنـد. 
ناهنجاری هـای کروموزومـی علـت 25 تـا 30 درصـد معلولیت های 
ذهنـی اسـتند. در اختـاالت متابولیـک توانایـی بـدن، در تولید یا 
تجزیـه ی مـواد شـیمیایی نقص پیـدا می کنـد و در توانایـی ذهنی 
افـراد تأثیـر می گـذارد. در عوامـل جنینـی از جملـه بیماری هـای 
عفونـی، سـوءمصرف مـواد و سـوء تغذیـه ی مـادر بـاردار می توانـد 

باعـث معلولیـت ذهنـی دایمـی شـوند.
عوامل محیطی

کـودک ممکن اسـت سـالم بـه دنیـا بیاید؛ ولـی در اوایـل کودکی 
در اثـر بعضـی از عوامـل محیطـی در معـرض معلولیـت ذهنی قرار 
بگیـرد. از جملـه عوامـل محیطـی می توان بـه حوادث و آسـیب ها، 
قـرار گرفتـن در معـرض مـواد سـمی، عفونت های کودکـی و فقر و 
محرومیـت اشـاره کـرد. از رایج تریـن حـوادث و آسـیب های دوران 
کودکـی کـه می توانـد بـه نقـص ذهنـی دایـم و غیـر قابـل ترمیـم 
منجـر شـود، عبارتنـد از افتـادن از ارتفـاع، تصادفـات رانندگـی، 
خفگـی و مسـمومیت. همچنیـن در معـرض مـواد سـمی ماننـد 
سـرب قـرار گرفتن منجـر به ناتوانایـی ذهنی می شـود. عفونت های 
کودکـی نیـز می توانـد باعث آسـیب های عصبـی شـود. محرومیت 

اجتماعـی و فقـر نیـز بـه ایجـاد معلولیـت ذهنـی کمـک می کند.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

انسـان در جهانـی پـر از معنـا زندگی می کند و او اسـتدالل می کند 
کـه بـرای درک کنـش انسـانی بایـد دریابـد کـه مـردم دنیـای خود 
را چگونـه تعریـف می کننـد، چگونـه در بـاره ی آن می اندیشـند و 
تفکـر آنـان بـا فرهنگـی کـه به طـور اجتماعی خلق شـده اسـت چه 
ارتباطـی دارد. نسـل های بعـدی هـم کـه در ایـن اجتمـاع زندگـی 
خواهنـد کـرد، نیـز بر اسـاس همیـن جامعه پذیـری دید مشـترکی 

خواهند داشـت.
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

سـمیه نـوروزی، خبرنـگار و فعـال حقـوق زن در والیت 
شـهرداری  سـرمهندس  کـه  می کنـد  ادعـا  بغـان، 
پلخمـری، او و دو نفـر از اعضـای خانـواده اش را مـورد 

اسـت. قـرار داده  توهیـن، تحقیـر و لت وکـوب 
می گویـد:  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  نـوروزی،  بانـو 
»شـیرآغا، سـرمهندس شـهرداری پلخمـری، در واکنش 
برگـه ی فیسـبوک خـود دربـاره ی  پُسـتی کـه در  بـه 
سوءاسـتفاده از صاحیت هـای وظیفـه ای ایـن مهنـدس 
نوشـته بودم، سـاعت شـش دوشنبه شـب )31سـرطان(، 
وارد خانـه ی ما شـد و من، مـادرم و برادر 12 سـاله ام را 
بـا اسـتفاده از سـنگ و خشـت، لت و کـوب کـرد.« او که 
در حـال حاضـر در شـفاخانه ی والیتـی شـهر پلخمـری 
بسـتری اسـت، می افزایـد کـه ایـن مهندس شـهرداری، 
همچنـان او و اعضـای خانـواده اش را تهدیـد بـه مـرگ 

اسـت. کرده 
از سـویی هم، شـیرآغا، سرمهندس شـهرداری پلخمری، 
می گویـد:  او  می کنـد.  رد  را  خبرنـگار  ایـن  ادعـای 
»خانـواده ی سـمیه نـوروزی با مـن، روی زمیـن دعوای 
حقوقـی دارنـد و بـه خاطر سـرپوش گذاشـتن روی این 

کار، چنیـن ادعایـی را کـرده اسـت.«
بـه  اسـت  حاضـر  حتـا  کـه  می افزایـد  شـیرآغا  آقـای 
ارگان هـای عدلـی و قضـای در بـاره ی ادعـای لت وکوب 

ایـن خبرنـگار زن، پاسـخ بگویـد.
سـمیه نـوروزی، بیـش از 5 سـال اسـت کـه در رادیـو 
به عنـوان مدیـر خبـر کار می کنـد و همچنـان  رویـان 
به عنـوان فعـال حقـوق زن، شـاعر و نویسـنده در والیت 

بغـان شـناخته می شـود.
در همیـن حـال، نهاد نی یا حمایت کننده ی رسـانه های 
آزاد افغانسـتان، از وزارت داخلـه خواسـته اسـت کـه هر 
چـه زودتـر، عامـل خشـونت در برابـر مدیـر خبـر رادیو 
رویـان را بازداشـت کـرده و ایـن موضـوع را به گونـه ی 
جـدی مـورد بررسـی قرار دهـد. نـی تأکید کرده اسـت 
گسـتره ی  تـا  شـده  سـبب  حکومـت،  بی توجهـی  کـه 
تهدیـد و خشـونت حتـا بـه خانه هـای خبرنـگاران نیـز 
بشـارت، سـخنگوی  جاویـد  کشـیده شـود. همچنـان، 
فرماندهـی پولیـس والیـت بغـان، بـه روزنامـه ی صبح 
کابـل می گویـد کـه شـیر آغـا، سـرمهندس شـهرداری 
پلخمـری، به منظـور بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع بـه 
در  ایـن  اسـت.  شـده  فراخوانـده  پولیـس  فرماندهـی 
حالـی اسـت کـه چنـد روز پیـش، کمیتـه ی مصؤونیت 
خبرنـگاران، اعـام کـرده بـود کـه در جریان شـش ماه 
نخسـت سـال 2019 میـادی، 45 مـورد خشـونت در 
برابـر خبرنـگاران به ثبت رسـیده کـه از این میـان، تنها 

عامـل 20 مـورد آن، کارمنـدان دولتـی بوده انـد.

لت و کوب یک خبرنگار زن
از سوی سرمهندس شهرداری پلخمری

دوشـنبه  روز  پاکسـتان،  نخسـت وزیر  خـان،  عمـران 
سـازمان  اطاعـات  کـه  اسـت  گفتـه  )31سـرطان( 
اسـامه  یافتـن  در  )آی اس آی(  پاکسـتان  اسـتخباراتی 
بـن الدن، رهبر شـبکه ی القاعـده، به ایـاالت متحده ی 
ایـن،  از  پیـش  پاکسـتان  بـود.  کـرده  امریـکا کمـک 
داشـتن اطاعـات در بـاره ی موقعیـت رهبـر پیشـین 
شـبکه ی القاعـده در خـاک ایـن کشـور را بـه صـورت 
رسـمی انـکار می کرد؛ امـا در دوم ماه می سـال 2011 
میـادی، اسـامه بـن الدن، در یـک عملیـات شـبانه ی 
فـوق سـّری نیروهـای ویـژه ی ایـاالت متحـده کشـته 
شـد. پـس از ایـن رویـداد، در زمـان حکومـت بـارک 

اوبامـا، رییـس جمهـور پیشـین امریـکا، تنش هـا میان 
پاکسـتان و امریکا شـروع شـد. آقای خان، در نخستین 
سـفر رسـمی خـود در واشـنگتن، در یـک مصاحبـه با 
شـبکه ی خبـری فاکس نیـوز، ایـن اظهـارات را مطرح 
کـرد. در مصاحبـه از او پرسـیده شـد که آیا کشـورش 
داکتـری را کـه با یـک برنامـه ی تقلبی واکسیناسـیون 
در ردیابـی اسـامه بـن الدن کمـک کـرده بـود، آزاد 
پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او  خیـر؟  یـا  می سـازد 
گرداننـده ی برنامـه در بـاره ی داکتـر گفـت: »این یک 
مسـأله ی بسـیار حسـاس اسـت، به خاطری که شکیل 
افریدی در پاکسـتان جاسـوس محسـوب شـده است.«

عمران خان:
اطالعات »آی اس آی« در یافتن اسامه بن الدن کمک کرد

دولـت افغانسـتان، از واشـنگتن خواسـته اسـت کـه در 
مـورد اظهـارات اخیـر دونالـد ترامـپ بـا عمـران خـان، 
وضاحـت بدهـد. دونالـد ترامپ، رییـس جمهـور امریکا، 
روز دوشـنبه )31سـرطان(، در دیـدار بـا عمـران خـان، 
کشـورش  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان،  نخسـت وزیر 
می توانـد در جریان یـک هفته در نبرد افغانسـتان پیروز 
شـود؛ اما ایـن کار را نخواهـد کرد؛ زیـرا 10 میلیون نفر 
جان هـای خـود را از دسـت خواهنـد داد. آقـای ترامپ، 
در ایـن دیـدار، تأکیـد کـرده اسـت کـه اگـر بخواهد در 
جنگ پیروز شـود، افغانسـتان از روی کـره ی زمین محو 
خواهـد شـد. در همیـن حـال، دفتـر مطبوعاتـی ارگ 

ریاسـت جمهـوری، بـا نشـر اعامیـه ای به این سـخنان 
آقـای ترامـپ واکنش نشـان داده و گفته که افغانسـتان 
یکـی از کهن تریـن ملت-دولت هـای دنیـا اسـت کـه در 
طـول تاریـخ از بحران هـای متعـددی عبـور کـرده و بـه 
هیـچ قـدرت خارجـی اجـازه تعییـن سرنوشـت خـود را 
نـداده و نخواهـد داد. در اعامیه تأکید شـده اسـت: »ما 
از همـکاری امریـکا برای آوردن صلـح حمایت می کنیم؛ 
اما سرنوشـت اساسـی کشـور ما در جلسـات سـران دول 
خارجـی بـدون حضـور زعامـت افغان هـا تعییـن شـده 
نمی توانـد. افغانسـتان مـا با صابت و ابهـت در صحنه ی 

سیاسـت دنیـا باقـی خواهـد ماند.«

دولت افغانستان خواستار وضاحت در اظهارات ترامپ با 
عمران  خان شد

کـه  روسـی  جنگنـده ی  یـک  بـه  جنوبـی  کوریـای 
گفتـه می شـود وارد حریـم هوایـی ایـن کشـور شـده 
بـود، گلولـه ی اخطـار شـلیک کـرده اسـت. بـا آن  کـه 
و  چیـن  کشـورهای  بـه  جنوبـی  کوریـای  اتهام هـای 
روسـیه مبنـی بـر نقـض حریـم هوایـی ایـن کشـور، 
از سـوی ایـن کشـورها رد شـده اسـت؛ امـا کوریـای 
جنوبـی می گویـد کـه جنگنده هـای روسـی و چینـی 
بارهـا وارد حریـم هوایـی ایـن کشـور شـده اسـت. بـر 
اسـاس گـزارش منابع نظامـی کوریای جنوبـی، پدافند 
هوایـی این کشـور بـه یک جنگنده ی روسـی کـه وارد 
حریـم هوایی این کشـور شـده بـود، تیر اخطار شـلیک 
کـرده اسـت. در گـزارش آمـده اسـت کـه در مجمـوع 

سـه جنگنده ی روسـی بدون مجـوز وارد حریـم هوایی 
بـه واردشـدن  بودنـد. در گـزارش  ایـن کشـور شـده 
دو جنگنـده ی چینـی نیـز اشـاره شـده اسـت. گفتـه 
می شـود کـه جنگنده هـای روسـی و چینـی در زمـان 
تمرینـات نظامـی مشـترک دسـت بـه ایـن اقـدام زده 
 انـد. در واکنـش بـه ایـن خبـر، وزارت دفـاع روسـیه 
گفتـه اسـت کـه جنگنـده ی روسـی یادشـده بـر فـراز 
آب هـای بین المللـی بـوده و این کشـور هیـچ گاه حریم 

هوایـی کوریـای جنوبـی را نقـض نکـرده اسـت.
روسـیه همچنـان گفتـه اسـت کـه ایـن چندمیـن بـار 
بـه  دسـت  جنوبـی  کوریـای  پیلوت هـای  کـه  اسـت 

می زننـد. کاری  چنیـن 

کوریای جنوبی به طرف
جنگنده ی روسی گلوله ی اخطار شلیک کرد

دولـت هنـد، با لحـن صریحی اظهـارات دونالـد ترامپ، 
رییـس جمهـوری ایاالت متحـده در قبـال حل معضل 
آقـای  کـرد.  رد  را  پاکسـتان  و  هنـد  میـان  کشـمیر 
نخسـت وزیر  خـان،  عمـران  بـا  دیـدارش  در  ترامـپ، 
پاکسـتان، مدعـی شـده اسـت کـه دولـت هنـد از او 

خواسـته تـا در ایـن رابطـه پادرمیانـی کنـد.
وزارت  سـخنگوی  ولـه،  دویچـه  گـزارش  بنیـاد  بـر 
خارجـه ی هند، روز سه شـنبه )1اسـد( گفته اسـت که 
نخسـت وزیر نارنـدرا مـودی، هیچـگاه از ترامـپ بـرای 

حـل معضـل کمشـیر تقاضایـی نکـرده اسـت.
او در ادامـه افـزوده اسـت کـه موضـع هنـد در ایـن 

خصـوص بسـیار واضـح بوده و همـواره بـر مذاکرات دو 
طرفـه بـا پاکسـتان و فقط در سـطح سـران دو کشـور 
تأکیـد داشـته اسـت. آقای ترامـپ در سـخنانش گفته 
اسـت: »مـن دو هفته پیش بـا مودی دیدار کـردم و ما 
در مـورد ایـن موضـوع گفت وگـو کردیم. مـودی گفت: 

می توانیـد در ایـن زمینـه میانجـی یا داور باشـید.«
بـرای  بـه هنـد  افـزوده اسـت کـه در پاسـخ  ترامـپ 

اسـت. کـرده  آمادگـی  اظهـار  میانجی گـری 
دو  در  کشـمیر  منطقـه ی  میـادی،   1947 سـال  از 
و  اتمـی هنـد  قسـمت تحـت تسـلط هـر دو قـدرت 

می باشـد. پاکسـتان 

هند: ما از ترامپ خواستار
میانجی گری درباره ی بحران کشمیر نشده ایم

بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شد

وزارت شهرسازی: غاصبان زمین تفکیک و شناسایی شده  اند

وزیر صحت: زمینه ی درمان بیماری های پیشرفته در 
افغانستان فراهم می شود

تحریم یک شرکت نفتی چین از سوی امریکا

بوریـس جانسـون، وزیـر خارجـه ی پیشـین بریتانیـا، 
انتخـاب شـده  به عنـوان نخسـت وزیر جدیـد بریتانیـا 

. ست ا
بـر اسـاس گـزارش بی بی سـی، اعضـای حـزب حاکـم 
محافظـه کار بریتانیـا، بوریـس جانسـون را بـا اکثریـت 
قاطـع آرا به عنـوان رهبـر حـزب و جانشـین تـرزا می، 

کرده انـد. انتخـاب  فعلـی،  نخسـت وزیر 
در انتخابـات رهبـری حـزب، آقـای جانسـون بیـش از 

92 هـزار رأی بـه دسـت آورد.
ایـن در حالی اسـت کـه رقیـب او، جرمی هانـت، وزیر 

ایـاالت متحـده ی امریـکا، یک شـرکت نفتی چین 
را بـه خاطـر معاملـه ی تجارتـی بـا ایـران تحریـم 

اسـت. کرده 
کـه  شـرکت،  ایـن  رویتـرز،  گـزارش  اسـاس  بـر 
»ژوهـی ژن رانـگ« نـام دارد، یکـی از شـرکت های 
نفتـی ای اسـت که تحـت کنترل دولت چیـن اداره 

می شـود.
مایـک پمپیـو، وزیـر خارجـه ی امریـکا، ایـن کار 
دولـت ترامـپ را، نشـانه ی قاطعیـت کشـورش در 

پیونـد بـه تحریم هـای ایـران خوانـده اسـت.
نقـض  اتهـام  بـه  را  چینـی  ایـن شـرکت  امریـکا 
ایـران  بـا  نفتـی  معامـات  بـر  ناظـر  تحریم هـای 

اسـت. کـرده  تحریـم 
در گـزارش رویتـرز آمـده اسـت کـه روز دوشـنبه 
)31سـرطان( وزارت مالیـه ی امریـکا در چارچـوپ 
اجـرای سیاسـت تحریـم حداکثری ایـران، اقدام به 

تحریـم ایـن شـرکت نفتـی چین کرده اسـت.
در  خبـر،  ایـن  انتشـار  از  بعـد  پمپیـو،  مایـک 
سـخنرانی خـود در فلوریـدا گفته اسـت کـه دلیل 
تحریـم این شـرکت نفتـی، ادامـه ی واردات نفت از 

خارجـه ی دولـت ترزا مـی، کمتر از 47 هـزار رأی برده 
است.

جانسـون  آقـای  انتخابـات،  نتیجـه ی  اعـام  از  پـس 
در سـخنان خـود از خانـم مـی، »بـه خاطـر خدمـات 
خارق العـاده  بـه کشـور« قدردانـی کرده و گفـت از این 
کـه در دوره ی نخسـت وزیری خانـم مـی، کـه به عنوان 
وزیـر خارجـه خدمـت کـرده اسـت، افتخـار می کنـد.

همچنـان در سـخنان خـود از اعضـای حزب بـه خاطر 
»تردیـدی  افـزود:  و  کـرد  تشـکری  او  بـه  رأی  دادن 
نیسـت چـون هسـتند کسـانی کـه عاقانه بـودن رأی 

ایـران بوده اسـت بـا آن  کـه تحریم هـای نفتی این 
کشـور از سـوی امریـکا وضـع شـده اسـت.

آقـای پمپیـو همچنـان در سـخنرانی خـود گفتـه 
اسـت کـه امریـکا بارهـا اعـام کـرده اسـت که هر 
گونـه نقـض تحریم هـای ایـران مشـمول مجـازات 

بود. خواهـد 
او این کار امریکا را نشـانه ی قاطعیت کشـورش در 

پیونـد به تحریم هـای ایران خوانده اسـت.
در سـخنان آقـای پمپیـو آمـده اسـت که شـرکت 
چینـی یادشـده، آگاهانـه دسـت بـه خریـد نفـت 

پیش بینـی  تحریم هـای  کـه  آن   بـا  زده  ایـران  از 
شـده ی معاملـه را واضـح سـاخته اسـت.

آقـای پمپیـو در ادامه افزوده اسـت کـه یومین لی، 
رییـس اجرایـی ایـن شـرکت چینـی حق سـفر به 
امریـکا را نخواهـد داشـت و همـه دارایی هـای این 

شـرکت نفتـی در امریکا مسـدود خواهد شـد.
امریـکا در دوم مـاه ِمـی، بـه معافیت شـش ماهه ی 
خریـد نفـت از ایـران پایـان داده، و همچنان چین 
و هفـت کشـور دیگـر را از ادامـه ی معامـات نفتی 

بـا ایـران منع کـرده بود.

شـما را بـه پرسـش خواهنـد گرفـت؛ امـا بایـد بگویـم 
کـه هیـچ فـرد و هیـچ حزبـی عقانیـت را در انحصـار 

نـدارد.« خود 
پیـش از اعـام نتایـج هـم، بـر اسـاس نظرسـنجی ها، 
انتظـار می رفـت کـه بوریـس جانسـون، از رقیـب خود 
نخسـت وزیری  مقـام  تصـدی  بـرای  هانـت،  جرمـی 

جلوتـر باشـد.
در ایـن انتخابـات، حضـور اعضـای حـزب محافظـه کار 
بریتانیـا در حـدود 160 هـزار نفـر گفتـه شـده اسـت.

مقـام  تصـدی  کسـب  از  پـس  جانسـون،  آقـای 
نخسـت وزیری بریتانیـا، بـا بحـران مربـوط بـه خـروج 

شـد. خواهـد  مواجـه  اروپـا  اتحادیـه ی  از  بریتانیـا 
او همچنـان گفتـه اسـت کـه تـا پایـان مـاه اکتبـر، بـا 
توافـق یـا بـدون توافـق بریتانیـا را از اتحادیـه ی اروپـا 

کرد. خـارج خواهـد 
آقـای جانسـون، پیش از این، در سـمت شـهردار لندن 

ایفـای وظیفه کرده اسـت.
انتظـار مـی رود که چهارشـنبه )2 اسـد( پـس از کناره  
گیـری رسـمی خانـم ترزا مـی، از مقام نخسـت وزیری، 
ملکـه ی بریتانیـا بوریـس جانسـون را بـه ایـن مقـام 

کند. منصـوب 

وزارت صحـت اسـتراتیژی جدیـدی را تهیـه کرده 
کـه بـر اسـاس آن، تـا پنـج سـال بعـد، سـکتور 
صحـی  خدمـات  بهبـود  زمینـه ی  خصوصـی، 
در  را  پیشـرفته  بیماری هـای  درمـان  بخـش  در 

کـرد. خواهـد  فراهـم  افغانسـتان 
روز سه شـنبه  وزیـر صحـت،  فیـروز،  فیروزالدیـن 
)1اسـد( طی نشسـتی در کابل، اسـتراتیژی سکتور 
خصوصـی صحـی را معرفـی کـرد و گفـت: »ایـن 
اسـتراتیژی پـس از یـک ارزیابـی فعالیـت سـکتور 
خصوصـی در بخـش صحـت در پنـج والیـت، بـه 
منظـور انکشـاف ایـن سـکتور تهیه شـده اسـت.«

او افـزود، بـر اسـاس ارزیابی هـای صـورت گرفتـه، 
از پیشـبینی ها  سـکتور خصوصـی صحـت، فراتـر 
پیشـرفت داشـته و حتـا زمینـه ی درمـان برخـی 
امـراض پیشـرفته را در داخل کشـور مسـاعد کرده 
کـه از ایـن طریـق، از مصـرف حـدود 70 میلیـون 
دالـر امریکایـی در خارج از کشـور جلوگیری شـده 

ست. ا
آقـای فیـروز گفـت: »ایـن اسـتراتیژی بـه کمـک 
متحـده ی  ایـاالت  بین المللـی  انکشـاف  اداره ی 
 2023 تـا   2019 سـال های  بـرای  امریـکا 

می گویـد،  اراضـی،  و  شهرسـازی  وزارت  سرپرسـت 
افـرادی کـه زمین هـای عامـه و دولتـی را غصـب کـرده  

انـد، تفکیـک و شناسـایی شـده  انـد.
جـواد پیـکار، سرپرسـت وزارت شهرسـازی و اراضی روز 
سه شـنبه )1اسـد( در یـک نشسـت خبری، با بیـان این 
کـه رونـد رسمی سـازی خانه هـای غیرپانـی آغاز شـده 
اسـت، گفـت: »آغـاز این روند بـه هیچ عنـوان نمی تواند 
حکومـت را از رسـیدگی به پرونده های غصـب زمین باز 
دارد و افـرادی کـه زمین هـای عامـه و دولتـی را غصـب 
کرده  اند، تفکیک و شناسـایی شـده  اند.« گفتنی اسـت 
کـه رییـس جمهـور غنی، چنـد روز پیش در سـمپوزیم 
بین المللـی شـهری، گفتـه بـود کـه تنهـا یـک میلیـون 
جریـب زمیـن، در شـهرها غصـب شـده اسـت. او تأکید 

طرح ریـزی شـده و می توانـد زمینـه ی مشـارکت 
صحـت  بخـش  در  را  خصوصـی  سـکتور  بیشـتر 
مسـاعد کنـد و دسترسـی شـهروندان بـه خدمـات 
صحـی در بخـش درمـان بیماری های پیشـرفته را 

بسـازد.« مسـاعد 
او عـاوه کـرد که سـکتور خصوصـی، بخش صحت 
ارایـه ی خدمـات فـوق  افغانسـتان را در راسـتای 

کـرده بـود: »غاصبیـن زمین، خائـن ملی اسـتند و روند 
غصـب زمین بـه پایان می رسـد.«

آقـای غنـی گفتـه بـود کـه 13 هـزار غاصـب زمیـن در 
سـطح کشـور شناسـایی شـده کـه بـر اسـاس قانـون 
جدیـد، مجرم شـناخته می شـوند و دولـت در برابر آنان 

اقـدام کـرده و حـق را بـه حـق دار خواهـد سـپرد. 
در همیـن حـال، سرپرسـت وزارت شهرسـازی و اراضی، 
می گویـد کـه تا کنون 20 هزار سـند ملکیـت به مالکان 
کابـل،  در شـهرهای  رسـمی  غیـر  خانه هـای سـاحات 
هـرات، مزار شـریف، جال آبـاد، کندهار، فـراه، بامیان و 

نیلی، توزیع شـده اسـت.
آقـای پیـکار، می افزایـد کـه رونـد توزیـع سـند ملکیت 
بـه مالـکان خانه هـای مناطـق غیـر پانـی، همچنـان 

تخصصـی، هـم کاری می کنـد و دولـت بـا امکانات 
کمـی کـه در اختیـار دارد، قـادر بـه فراهـم آوری 
تمـام ایـن خدمـات نیسـت. او گفـت کـه بـا رشـد 
در  افغانسـتان  احتیاج هـای  خصوصـی،  سـکتور 
افزایـش میـزان دسترسـی بـه خدمـات صحـی و 
بلنـد بـردن کیفیـت خدمـات صحـی، رفـع خواهد 
شـد. وزیـر صحـت، بـا اشـاره بـه بهبـود خدمـات 
سـکتور خصوصـی در سـه سـال اخیـر، گفـت کـه 
در گذشـته عملیـات  قلبـی، پیونـد گـرده و پیونـد 
مفصـل، در داخل افغانسـتان امکان پذیـر نبود؛ اما 
اکنـون زمینـه ی ایـن خدمـات فراهم شـده اسـت. 
اداره ی  نماینـده ی  ایـرس،  جـان  هـم،  سـویی  از 
انکشـافی بین المللـی امریـکا، در این نشسـت گفت 
که با رشـد سـکتور خصوصی، سـهولت های بیشـتر 

صحـی در افغانسـتان فراهـم می شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن، همایـون 
قیومـی، سرپرسـت وزارت مالیه گفته بـود که نبود 
افغانسـتان، سـبب  در  پیشـرفته ی صحـی  مراکـز 
شـده کـه شـهروندان ایـن کشـور، سـاالنه بیش از 
500 میلیـون دالـر را بـرای درمـان در کشـورهای 

خارجـی هزینـه کنند.

ادامـه دارد و قـرار اسـت تا پایـان سـال 2019، به 150 
هـزار خانـه سـند ملکیت توزیع شـود. او عـاوه کرد که 
ایـن آمـار تـا سـال 2020، بـه 500 هـزار خانـه خواهد 
رسـید. او گفـت: »با تطبیق پالیسـی بهسـازی سـاحات 
غیررسـمی شـهری، تبعیض میان سـاحات رسمی و غیر 
رسـمی از بین رفته، این سـاحات به سـاحات رهایشـی 
مبـدل می شـود، خدمـات بـه موقـع و معیـاری بـرای 
باشـند گان سـاحات غیر رسـمی شـهری عرضه شـده و 
خانه هـای شـهروندان در سـاحات غیر رسـمی شـهری، 

مصـؤون می شـود.«
آقـای پیـکار خاطرنشـان کـرد کـه اعطای سـند ملکیت 
بـه یـک خانـه ی غیررسـمی، ارزش آن را تـا سـه برابـر 

افزایـش خواهـد داد.



1st Year    No: 51  Wednesday  July 24, 2019

صاحب امتیاز: مختار پدرام
مدیرمسئول: عبداهلل ساحی

سردبیر: ریحان تمنا
گزارش گران: علی شیر شهیر، طاهره هدایتی، سکینه امیری

هما همتا، فرشته فیضی
خبرنگاران: محمد گوهری، محراب ابراهیمی
ستون نویسان: حسن ابراهیمی و عزیز رویش

تحلیل گر: محمد بشیر یاوری
آنالین: عبدالرازق اختیار بیک

ویراستار: زاهد مصطفا
بازاریاب: 0774002604

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952
چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم
ایمیل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن 

برمی گردد.

subhekabul.daily@outlook.com

سیلی طالبان
مرا ناشنوا کرد

محـل  همـواره  غزنـی  خواجه عمـری  ولسـوالی 
تاخـت و تـاز طالبـان بـوده اسـت. ایـن ولسـوالی 
در جنـوب غزنـی بـا فاصلـه زمانـی 15 دقیقـه از 
شـهرغزنی قـرار دارد؛ محـل سرسـبز و حاصل خیـز و در حـال حاضـر 

مردمـش در سـایه ی تـرس طالبـان زندگـی می کننـد.
احمـد، یکـی از باشـندگان ولسـوالی خواجه عمـری مـی گویـد: »در 
زمـان طالبـان، پـدرم ماه هـا در یـک قلعـه ی قدیمـی پیـش طالبـان 
زندانـی بـود؛ مـن و بـرادرم مجبـور بودیـم هـر روز فاصله ی زیـادی را 

پیـاده برویـم تـا بـرای پـدرم کـه زندانـی بـود غـذا ببریم.«
احمـد آن زمـان کـودک خردسـالی بـود که اصـا قضیه زندانی شـدن 
پـدرش را نمی دانسـت؛ او همـواره از بـرادرش سـوال می کـرد کـه چرا 

طالبـان پـدرش را بندی کـرده اند؟«
احمـد می گویـد: »یـک روز کـه با بـرادرم طـرف زنـدان می رفتیم  در 
مسـیر راه بـرادرم از سـوال های مـن خسـته شـد، رو بـه مـن گفت بیا 
کـه در سـایه ی درخت نشسـته و به این سـوال های تکـراری ات جواب 
بدهـم؛ چـون موضوع زندانی شـدن پـدرم برایـم مبهـم  و نامعلوم بود 

بـا عجله کنـار برادرم نشسـتم.«
احمـد، حرف هـای بـرادرش در مـورد زندانـی شـدن پـدرش توسـط 
طالبـان را این گونـه روایـت می کنـد: »محمـد، کاکا قاچاق بـر مـواد 
مخـدر اسـت؛ او سـند حویلـی یکـی از رفیق هایـش را بـه یکـی از 
مشـتریانش ضمانـت گذاشـته و از او پـول گرفتـه تا مـواد برایش ببرد؛ 
امـا در مسـیر راه هرچـه مواد بوده طالبان از پیشـش گرفته و مشـتری 
مـواد حویلـی رفیـق کاکا را به زور غصـب کرده و رفیـق کاکامحمد به 
طالبـان شـکایت کـرده و طالبـان هم به اسـاس معلوماتی که داشـتند 
آمـده پـدر را گرفتـه زندانـی کردنـد و می گوینـد تـا بـرادرت حاضـر 
نشـود تو گروگان اسـتی؛ امـا کاکامحمد بسـیار ناجوان اسـت برادرش 
را زیـر شـاق و شـکنجه ی طالبـان رهـا کرده گم و گور شـده اسـت.«

احمـد ادامـه می دهـد و مـی گوید: »بـرادرم گفـت بلند شـو برویم که 
ناوقـت شـده بایـد هر طوری شـده غـذا را به پدر برسـانیم.« 

آن هـا هـر لحظـه کـه بـه آن قلعـه ی مخـوف و وحشـتناک نزدیکتـر 
می شـدند، معنـای واقعـی ترس و وحشـت را بیشـتر حـس می کردند؛ 
مگـر یـک کـودک چقـدر جـرأت دارد تـا از میـان افـراد سـیاه پوش و 
تفنـگ دار طالـب کـه  دور تـا دور قلعـه گشـت گـذار می کردنـد، عبور 
کننـد؟ اما حس پدردوسـتی سـبب شـده بود تـا این دو کـودک خطر 
را بـه جـان خریـده از ایـن موانـع مرگ بـار هـر روز عبـور کننـد تـا 

پـدرش از گرسـنگی در زیـر شـکنجه های طالبـان جـان ندهـد.
احمـد مـی گویـد: »وقتـی بـه درب وردی قلعـه ی چهـار بـرج قدیمی 
رسـیدیم، نگه بانـان طالـب از سـر تـا پـای مـا را تاشـی کردنـد حتـا 
غذایـی را کـه بـرای پـدرم بـرده بودیم با دسـت های ناشسـته و کثیف  
شـان مشـت کردنـد تـا لب باز کـردم و گفتـم چه می کنی یک سـیلی 
محکـم در کنـار گوشـم خواباند؛ گوشـم از شـدت درد بنگـس می کرد 
از تـرس زیـاد سـکوت کـردم؛ بـه مـا گفتنـد اجازه نیسـت کـه داخل 
برویـد، غـذا را بـه پدرتـان می رسـانیم. بـرادرم کـه از مـن بزرگتـر و 
هوشـیار بـود منتظـر بودن را صاح ندانسـت دسـتم را گرفـت و راهی 
خانه شـدیم. دسـت دیگرم  را روی گوشـم گرفته بودم چون زیاد درد 
می کـرد بـرادرم گفـت زود زود بیـا کـه از گوشـت خـون میایـه رویت 
سـرخ شـده بایـد خـود را به چشـمه ی آب رسـانده بشـویم؛ امـا من تا 
آن وقـت فکـر می کـردم از شـدت گرمـی هـوا عـرق از گردنـم پاییـن 
می شـود؛ وقتی دسـتم را از روی گوشـم برداشـتم خون آلود شـده بود؛ 

درسـت صـدا را نمی شـنیدم و تـا حاال مشـکل شـنوایی دارم.«
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه های 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خود را تحـت سـلطه ی طالبان 
در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل 
یـا صفحـه ی  و  ایمیـل  از طریـق  را  کرده انـد. خاطرات تـان  شـریک 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهد به 

حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطرات تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

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

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

داده سال هاسـت افـکار عمومـی واکنش جمعی را 
علیـه یـک قضیه ای که علنـا و عمـا منافع مردم 
را تهدیـد می کنـد، شـکل نمی دهـد. در مقاطعی 
قضایـا  بعضـی  بـه  نسـبت  واکنش هـای جمعـی 
صـورت گرفـت؛ ولـی بـه زودی فروکـش کـرد و 
اثـری از آن باقـی نمانـد، فقـط چند تـن مبلغ به 
حیـث سـخنگوی جریـان در پـس معرکـه باقـی 
ماندنـد و مردم غایب شـدند و دیگـر به آن دالیل 
بـه صحنـه بازنگشـتند. اگـر دزدی هـای بـزرگ 
انجـام شـد، اگـر منافـع ملی نادیـده گرفته شـد، 
اگـر جـان مردم به خطـر افتـاد و گروه هایی اقدام 
بـه کشـتار مـردم کردنـد، اگـر روی حیـات مردم 
سـاخت و باخـت صـورت گرفـت و خـون مـردم 
معاملـه شـد، اگـر کسـی پـول هفت صـد مکتـب 
خیالـی را بـه جیـب زد، اگـر قاتـان مـردم تحت 
پوشـش گروه هـای بـا نفـوذ آزادانه گشـت و گذار 
می کننـد و اگـر صـد جنایـت و جـرم و حق تلفی 
انجـام شـد، جامعـه کمتـر بـه واکنـش پرداخت. 
ایـن تجربه به سیاسـت مداران افغانسـتان یاد داد 
کـه نگـران افـکار عمومی نباشـند. در واقـع افکار 
عمومـی دیگـر اهرم فشـار بـرای برقـراری عدالت 
بانیـان  و  سیاسـت مداران  رفتارهـای  پاالیـش  و 
مدیریـت و رهبـری در سـطح دولـت و مناسـبات 
سیاسـی نیسـت؛ بلکه یک بسـتر بازی بـا اهدافی 
دیگـر اسـت. از صدهـا واقعه ای که ماهانـه در این 
جامعـه اتفـاق می افتـد، حتـا اگـر یکـی در یـک 
کشـور دموکراتیـک مثـا اروپایـی اتفـاق بیفتـد، 
اکثریـت  اسـت  ممکـن  روز  چنـد  فاصلـه ی  در 
مدیـران ارشـد و رهبران، خانه نشـین شـوند؛ ولی 
این جـا در افغانسـتان یـک قلدر یـک والیت چند 
میلیونـی را گـرو می گیـرد و هـر چـه خواسـت با 
مـردم می کنـد؛ امـا واکنـش مـردم در برابـر او 
منفعانه و خنثا اسـت. از یک سـو وضعیت بسـیار 
انفعالـی افـکار عمومـی در برابـر حـوادث بسـیار 
حسـاس کشـور و از سوی دیگر سـهولت مدیریت 
گروه هـای  توسـط  مـردم  جمعـی  رفتارهـای 
وابسـته ی محیطـی، باعث شـده اسـت کـه ترس 
از افـکار عمومـی در هیـچ یک از سیاسـت مداران 
کشـور به چشـم نخـورد و آن هـا بـدون نگرانی از 
گفت وشـنودهای مثبـت یـا منفـی مـردم نسـبت 
به عمل شـان، مسـیر تعیین شـده ی خود را طی 
می کننـد. در واقـع اصل ضایعـه و مصیبت همین 
امـر اسـت. اگـر افـکار عمومـی نقـش بازدارنده ی 
خود را در قضایای سیاسـی کشـور داشـته باشند، 
امـکان اصـاح رفتـار سیاسـت مداران و رهبـران 

تحـت فشـار افـکار عمومی مـی رود. 
شـاید لحـاظ کـردن دو گونه رفتار متضاد نسـبت 
سیاسـت مداران،  جانـب  از  عمومـی  افـکار  بـه 
نامأنـوس بـه نظـر برسـد؛ امـا متأسـفانه  کمـی 
ایـن پارادکـس موجـود اسـت و افـکار عمومـی با 
چنیـن سرنوشـتی در افغانسـتان رو بـه رو اسـت. 
سیاسـت مداران تبلیـغ می کننـد؛ نـه بـرای ایـن 
کـه رضایـت مـردم را نسـبت بـه فعالیـت و نقش 
شـان در جامعـه، بـه دسـت بیاورنـد و بـه تطهیر 
پرونـده ی خـود در پیشـگاه مـردم اقـدام کـرده 
نوعـی  تبلیغـات  دقیقـا صحنـه ی  بلکـه  باشـند؛ 
کشـمکش میـان گروه هـای سیاسـی اسـت کـه 
بـا هـدف تقویـت صـف طـرف داران شـان بـه آن 
هزینـه می کننـد. همزمـان هیـچ بحـث کلـی در 
نتوانسـته  افغانسـتان  جامعـه ی  عمومـی  افـکار 
سیاسـی  گروه هـای  رفتـار  در  را  عدالـت  نقـش 
بـه فعالیت هـای  بُعـد سـازنده  برجسـته کنـد و 
افغانسـتان  در  عمومـی  افـکار  ببخشـد.  شـان 
عنصـر فشـار نیسـت، بنـا بـر ایـن، طبیعی اسـت 
کـه سیاسـت مداران از فکـر مسـلط و گفت وگوی 
غالـب در جامعـه نسـبت بـه رفتارشـان هراسـی 
نداشـته باشـند؛ چـرا که هیـچ مرجعی در کشـور 
خـود را ملـزم بـه پاسـخگویی بـه افـکار عمومـی 

نمی دانـد. جامعـه 

قسمت دوم
وافـری  میـل  افغانسـتان  امـروز  جامعـه ی  در 
تـرازوی  سـنگین  کفـه ی  در  گرفتـن  قـرار  بـه 
قـدرت، در افـراد و گروه هـا دیـده می شـود. ایـن 
ارزش گـذاری  هـر  ورای  اوقـات  اغلـب  در  میـل 
و  افـراد  یعنـی  می کنـد؛  عمـل  ارزش گرایـی  و 
کارآیـی،  مسـأله ی  بـه  توجـه  بـدون  گروه هـا 
اخاقـی بـودن و موثـر بـودن )به لحـاظ مردمی( 
بیشـتر بـه گـراف احتمال برنده شـدن یـک گروه 
و  افـراد  رفتـار  حتـا  می کننـد.  توجـه  سیاسـی 
مدعیـان پـر و پـا قـرص اخاق گرایـی و افـراد به 
ظاهـر درای جایـگاه و شـأن اجتماعی و مسـوول 
در حوزه هـای فکـری، هنـری و غیـره، نشـان از 
نوعـی میـل بـه قـرار گرفتـن در کفـه ی سـنگین 
اسـتند و می خواهنـد در کنـار گـروه برنـده قـرار 
داشـته باشـند. سـاخت بندی ایـن میـل از روابط 
درون گروهـی آغـاز می شـود. افراد ابتـدا در تاش 
ایـن اسـتند کـه در تیم قومـی یا سیاسـی-قومی 
خـود به تشـخیص گـروه برنده پرداختـه و جانبی 
بگیرنـد.  را  دارد  بیشـتر  پیـروزی  احتمـال  کـه 

فراتـر از ایـن، وقتـی چارچوب هـای قومـی امکان 
بـه  نداشـت،  را  خواسـته  ایـن  کـردن  بـرآورده 
دنبـال گـروه غالـب گروه هـای قومـی دیگـر روان 
می شـوند. ریشـه ی این رفتـار به صـورت حتم به 
دو زمینه ی اصلی سـقوط اخاقـی و ترس حاصل 
ناآرامی هـا و بی ثباتی هـای سیاسـی-اجتماعی  از 
چنـد دهـه ی اخیر جامعـه برمی گردد. از یک سـو 
و  روابـط  شـده  متزلـزل  اخاقـی  پایگاه هـای 
رفتارهـا بـر مبنـای ارزش مداری مشـخص شـکل 
نمی گیـرد و روحیـه ی معامله گـری بـر همه غالب 
شـده اسـت و از سـوی دیگـر، اعتمـاد بـه ثبـات 
وضعیـت بـر اثـر تکـرار ویرانی هـا و فروریزی هـا 
از میـان رفتـه اسـت. ایـن اسـت کـه جامعـه در 
و  تـرس  و  کم اخاقـی  دشـوار  بسـیار  شـرایط 
احسـاس ناامنـی درونـی قـرار گرفته و هـر فرد و 
گـروه در تاش حفـظ خود در برابـر این وضعیت 
نامشـخص و پرخطـر اسـت. همیـن امر اسـت که 
افـراد بسـیار مطرحـی را از چارچـوب اخاقـی ای 
کـه در ظاهـر امر برای کسـب شـأن سـاخته اند، 
سـتایش گری  و  چاپلوسـی  و  می کشـد  بیـرون 
وامیـدارد.  قدرت منـد  تیم هـای  دنبالـه روی  و 
مصداق هـای زیـادی از نویسـنده های سرشناسـی 
کـه مدعـی خـط مبارزه بـرای یک هـدف مقدس 
و بـزرگ بودنـد، وجـود دارد کـه بـا فراهم شـدن 
فرصـت معاملـه بـه گروهی پیوسـتند که سـال ها 

علیـه آن شـعار داده و بـد نوشـته بودنـد. وضع و 
حـال گروه هـای میانـی و کسـانی کـه کمتـر بـه 
مدعـی دفاع از خط مشـخصی اسـتند را می شـود 
مدعـی  افـراد  همیـن  رفتـار  روی  از  حـدی  تـا 
حـدس زد و سـنجید. اولیـن کاربـرد تبلیغـات و 
توجـه بـه افـکار عمومـی در جامعه ی افغانسـتان 
در همیـن زمینـه اسـت. تیم هـای سیاسـی برای 
عسـکرگیری و نشـان دادن وزنه ی خـود، اقدام به 
تبلیغـات در سـطح رسـانه های مختلـف و دیگـر 
ایـن  از  آن هـا  می کننـد.  تبلیغاتـی  زمینه هـای 
طریـق می خواهنـد بـه کسـانی کـه دارای نیروی 
مشـخصی از لحـاظ مردمی و غیره اسـتند بگویند 
کـه ما امکان بزرگتـر برای پیروزی اسـتیم. عاوه 
بـر آن گروه هـا بـا اسـتفاده از روش تبلیغـات بـه 
رده ای از دشـمنان و مخالفـان آسـیب پذیر شـان 
هشـدار می دهنـد کـه امـکان فشـار و برخـورد با 
منافـع شـان را دارنـد. هـدف دوم بـاز هـم کاری 
اسـت برای سـربازگیری از گروه مخالف سیاسـی. 
مجمـوع ادعاهـای اخاقـی و ارزشـی را در بسـا 
اوقـات می تـوان در همیـن چارچـوب قـرار داد و 
خروجـی آن را کشـید. عـدم برخـورد از جانـب 
گـروه بـا کسـانی که عضویـت گروه خـودی را در 
بازی های سیاسـی دارنـد، حتا اگـر چارچوب های 
قانونـی و اخاقـی را به هـر اندازه زیر پـا بگذارند، 
قاطـع  اکثریـت  بـرای  منافـع  تضمیـن  نوعـی 
افـرادی اسـت کـه بـه دنبـال وزنـه ی سـنگین تر 
می گردنـد. در واقـع آنچـه کاربـرد تبلیغـات را در 
ایـن زمینه روشـن می کند، سـطح منافعی اسـت 
کـه گـروه بـرای اعضایـش می تواند مهیـا کند. به 
همیـن دلیـل گروه هایی کـه به قدرت می رسـند، 
حتـا اگـر رفتـار و عمل شـان علیه منافـع علیایی 
کشـور و عموم مردم باشـد، باز هم بـرای اکثریت 
قاطـع جذابیـت زیـاد دارد و میـل بـه عضویت در 
آن گـروه در سـطح جامعه بسـیار دیده می شـود. 
در  خصوصـا  را  بسـیاری  هزینه هـای  گروه هـا 
مقاطـع انتخاباتـی بـرای اسـتفاده از زمینه هـای 
جدیـد  هم پیمان هـای  جـذب  جهـت  تبلیغاتـی 
مصـرف می کننـد و چـون ایـن رابطـه غالبـا بـر 
بنیادهـای اخاقی اسـتوار نیسـت، موازی با رشـد 
زورگویی هـای  و  غارت گـری  خطـر  وزنـه،  یـک 
گـروه غالب بیشـتر می شـود. چون افـراد به طمع 
منافـع وارد معاملـه بـا گـروه سیاسـی می شـوند 
و اگـر منافـع شـان کـه بیشـتر شـخصی اسـت، 
بـرآورده نشـود، امـکان فاصلـه گرفتـن از گروه و 
پیوسـتن بـه گـروه مخالفی کـه فرصت بیشـتر به 
طـرف معاملـه می دهـد، زیـاد می شـود. دومیـن 
برخـورد بـا افـکار عمومـی مسـأله ی بی توجهـی 
گروه هـا بـه افـکار عمومـی اسـت. افـکار عمومـی 
گروه هـای  از  یـک  هیـچ  بـرای  افغانسـتان  در 
سیاسـی ترسـاننده نیسـت؛ چرا که تجربه نشـان 
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وزنـه ی  دادن  نشـان  و  عسـکرگیری  بـرای  سیاسـی  تیم هـای 
خـود، اقـدام بـه تبلیغـات در سـطح رسـانه های مختلـف و دیگـر 
زمینه هـای تبلیغاتـی می کننـد. آن هـا از ایـن طریـق می خواهند 
بـه کسـانی کـه دارای نیـروی مشـخصی از لحـاظ مردمـی و غیـره 
اسـتند بگوینـد کـه مـا امـکان بزرگتـر بـرای پیـروزی اسـتیم. 
عـالوه بـر آن گروه هـا بـا اسـتفاده از روش تبلیغـات بـه رده ای 
از دشـمنان و مخالفـان آسـیب پذیر شـان هشـدار می دهنـد که 

امـکان فشـار و برخـورد بـا منافـع شـان را دارنـد.


