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سرپرست فرماندهی 
پولیس خوگیانی غزنی

کشته شد

ــه  ــد ک ــی می گوین ــت غزن ــی در والی ــؤوالن محل مس
ــی و  ــای امنیت ــان نیروه ــری می ــه ی درگی در نتیج
هراس افگنــان طالــب، سرپرســت فرماندهــی پولیــس 
خوگیانــی ایــن والیــت بــا ســه نیــروی امنیتــی 

ــدند.  ــته ش کش
ــه ای  ــا نشــر خبرنام ــی ب ــی غزن ــی وال ــر مطبوعات دفت
ــرارگاه  ــر ق ــان ب ــنبه طالب ــه پنج ش ــت ک ــه اس گفت
ــه در  ــد ک ــه کردن ــی حمل ــوالی خوگیان ــی ولس امنیت
نتیجــه ی آن سرپرســت فرماندهــی پولیــس ایــن 
والیــت بــا ســه نیــروی امنیتــی کشــته شــدند و پنــج 

ــدند.  ــی ش ــان زخم ــر ش ــن دیگ ت
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در جریــان ایــن 
درگیــری چهــار هراس افگــن طالــب نیــز کشــته 
شــدند. در بخــش دیگــر ایــن خبرنامــه گفتــه شــده 
ــی را در  ــژه ی ارتــش، عملیات اســت کــه نیروهــای وی
ــی  ــاغ غزن ــره ب ــوالی ق ــل ولس ــل خی ــتای چت روس
ــه ی آن 10  ــه در نتیج ــد ک ــدازی کرده ان ــز راه ان نی
ــگ  ــدار جن ــدند و مق ــته ش ــب کش ــن طال هراس افگ
افــزار نیــز بــه دســت نیروهــای امنیتــی افتــاده اســت. 
ــای  ــوب افغانســتان، از والیت ه ــی در جن ــت غزن والی
بــه شــدت ناامــن اســت کــه طالبــان در اکثــر 
ــال  ــد.  س ــور دارن ــت حض ــن والی ــوالی های ای ولس
گذشــته طالبــان بــا حملــه ی گســترده، بــرای چهــار 
شــبانه روز قســمت های زیــادی از مرکــز ایــن والیــت 
ــی و  ــای مخابرات ــه و آنتن ه ــرل گرفت ــت کنت را تح
ــه ی  ــیدند. در آن حمل ــش کش ــه آت ــا را ب مارکیت ه
غیرنظامــی  و  نظامــی   ۳00 از  بیش تــر  طالبــان، 
ــان  ــای ش ــر از خانه ه ــزار نف ــدود ۳0 ه ــته و ح کش

بی جــا شــدند.
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سازمان ملل: حمله های سوریه و بعد از حادثه
متحدانش باعث مرگ ده ها نفر شده است

آژیـر آمبوالنس هـا خامـوش شـد. خامـوش شـدن آژیـر امبوالنس هـا، محـو بـوی انفجـار و 
پـاک شـدن ریخـت و پاش هـای شیشـه های فروریخته، شـاید به ظاهـر برای کابل نشـینان 
بـه معنـای بازگشـت بـه روال عـادی زندگی در این شـهر آشـوب خیز باشـد؛ اما هـر حادثه 

بـرای سـاکنان این شـهر، دردهـای عمیقـی به جـا می گذارد.
ترنـم، کـودک ده سـاله در انفجـار روز جمعـه کـه در مقابـل دروازه ی جنوبی دانشـگاه کابل 
رخ داد، بـا مـادرش از آن مسـیر می گذشـت کـه صـدای انفجـار خاطـرات تلـخ چهار سـال 

پیـش را برایـش تـازه کرد.
سلیمه امیری، مادر این کودک، می گوید که او با شنیدن...

سـازمان ملـل متحـده اعـام کـرده اسـت کـه حمله هـای هوایـی اخیـر دولـت سـوریه و 
متحدانـش بـر مکتب هـا، بیمارسـتان ها، مغازه هـا و نانوایی ها سـبب مرگ ده هـا غیرنظامی 

در این کشـور شـده اسـت.
در گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمـده اسـت کـه کـه در ده روز اخیـر دسـت کـم 10۳ 
شـهروند غیرنظامی سـوریه کشـته شـده  اند. بر اسـاس گزارش خبرگزاری رویترز، از میان 

ایـن 10۳ غیرنظامـی، دسـت کـم 26 نفـر آن کـودک بوده اسـت.
میشـل باشـله، کمیشـنر حقوق بشـر سـازمان ملل متحـد، در بیانیـه ای، اعام کرده اسـت 

کـه بـا توجـه به شـواهدی که در دسـترس آنـان ...

5 آغازکارزارهایانتخاباتی
وچالشهایپیشرو

طالبانیکخواهروبرادررادرولسوالی
بنگیوالیتتخارکشتند

کـه  می گوینـد  تخـار  والیـت  در  محلـی  مسـؤوالن 
هراس افگنـان طالـب شـب گذشـته یـک خواهـر و بـردار را 
در روسـتای سـقاب ولسـوالی بنگـی ایـن والیـت با شـلیک 

کشـتند.  گلولـه 
خلیـل اسـیر، سـخنگوی پولیـس تخار بـه روزنامـه ی صبح 
کابـل می گویـد کـه این رویـداد حوالی سـاعت 8:۳0 شـب 
گذشـته در ولسـوالی بنگی این والیت زمانی رخ داده اسـت 
کـه افـراد مسـلح وارد خانـه ی شـان می شـوند و خواهـر و 

بـرادر را بـا ضـرب گلولـه بـه قتل می رسـانند. 
نامـش  شـده  کشـته  »مـرد  می گویـد:  اسـیر  آقـای 

صدام حسـین  بـوده کـه ۳5 سـال عمـر داشـت و خواهرش 
نیز 40 سـاله بوده اسـت. مرد کشـته شـده هیچ مسـؤولیت 
دولتـی نداشـته؛ امـا خانـواده ی شـان می گویند کـه طالبان 

پسـر و دختـر شـان را بـه قتـل رسـانیده انـد.«
نسـبتا  والیـات  از  افغانسـتان،  شـمال  در  تخـار  والیـت 
والیـت  ایـن  در  طالـب  هراس افگنـان  کـه  اسـت  ناامـن 
حضـور گسـترده دارنـد و هرازگاهـی سـبب اخـال زندگی 
روزمـره ی باشـندگان این والیت می شـوند. در کنـار طالبان 
شـبکه های جرمـی و جرایـم جنایـی نیـز در ایـن والیت در 

حـال افزایـش اسـت.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

وقتـی کاروان اسـتقبال از جنازه هـا بـه راه افتید، 
امـری غیـر عـادی در اطـراف جـاده و در میـان 
کسـانی کـه شـاهد حرکـت ایـن کاروان بودنـد، 
بـه چشـم نمی خـورد. هـر کسـی بـه کار خـود 
مصـروف بـود. گاهـی چشـمی از درون یـک موتر 
یـا از روی پیش خـوان یـک مغـازه بـه طـرف مـا 

خیـره می شـد و بـه سـرعت بـر می گشـت.
ایـن لحظـات نیـز از لحظـات تأمل انگیـز تاریـخ 
انـد: درک آدمـی اسـاس رابطـه و تعییـن نسـبت 
او بـا »واقعیت«هـای پیرامـون او اسـت. »درک« 
بـه معنـای »دریافـت تصویـر در ذهـن« اسـت و 
تصاویـر ذهنی اجزای به هم پیوسـته ی »هسـتی« 

یکـی از پیچ های مسـیر سـرک بیسـت متره وقتی 
از شیشـه ی موتـر بـه عقـب نـگاه کردیـم، صـف 
طویلـی از موترهـا دیـده می شـد که بـا چراغ های 
روشـن از عقـب مـا حرکت داشـتند. نبض دشـت 

برچـی بـه حرکـت افتیـده بود.
تلفون هـای همـراه، اعضـای کاروان را به همدیگر 
وصـل می کـرد. وقتـی بـه آخرین نقطه ی سـرک 
بیسـت متره رسـیدیم، یکی از همراهـان گفت که 
جمعـی از فعـاالن مدنی از مسـیر کوته ی سـنگی 
بـه نزدیـک پـل کمپنـی رسـیده انـد و منتظـر 
ماینـد تـا بـه آن هـا ملحـق شـویم. عکسـی را در 
فیس بـوک نشـان داد کـه باقـی سـمندر و ودود 
نزدیکی هـای  در  موتـر  یـک  کنـار  در  را  پـدرام 
کمپنـی نشـان مـی داد. قبـًا گفته شـده بـود که 
فعـاالن مدنـی بـه ارغندی رسـیده اند؛ امـا ظاهراً 
آن خبـر درسـت نبـوده و از فعـاالن مدنـی نیـز 
جـز عـده ای انگشت شـمار کـس دیگـری آن جـا 

بود. نیامـده 

نظـام  می دهنـد.  تشـکیل  آدمـی  »نـگاه«  در  را 
باورهـا یـا )Belief System( آدمـی نیـز متأثـر 
از همیـن درک و همیـن تصاویر ذهنی او اسـتند. 
آدمـی بـر مبنـای همیـن تصاویـر اسـت کـه بـا 
نسـبت  تعییـن  خـود  پیرامـون  »واقعیت«هـای 
شـکل  را  خـود  رفتـاری  الگوهـای  و  می کنـد 
می بخشـد. حوالـی سـاعت چهـار عصـر روز سـه 
شـنبه، نوزدهـم عقـرب 1۳94، »نظـام باور«های 
اکثر مردم در دشـت برچـی در برابر »واقعیت«ی 
بـه نـام »تبسـم«ی کـه گلویـش را بریـده بودند، 
برخـورد می کـرد. حـد  بـا سـردی و بی تفاوتـی 
اقـل کسـی واکنـش خاصـی نشـان نمـی داد کـه 
حاکـی از یـک درک ویژه و متفاوتی باشـد که در 
پـی تغییـر »واقعیت«هـای اطراف اسـت. واکنش 
عامـه ی مردم نشـان می داد که »تبسـم« و گلوی 
عامـه ی  بـرای  خاصـی  »مسـأله «ی  او  بریـده ی 
مـردم تلقـی نمی شـد. بـه تعبیری دیگر، تبسـم و 
گلـوی بریـده ی او، تصویر خاصی در ذهن انسـان 
دشـت برچـی نبـود کـه واکنـش خاصـی را در او 
برانگیـزد. شـاید هـم حرکـت ایـن کاروان در آن 
فضـای سـرد و مه آلود دشـت برچـی، اولین جرقه 
بـود از یـک درک؛ یـک آگاهـی که فقـط یک روز 
بعد اسـم »تبسـم« و دادخواهی هزاران انسـان را 
از ایـن نقطـه بـه سراسـر جهـان مخابـره می کرد.

بـه  نارسـیده  امام علـی،  از مسـجد  باالتـر  کمـی 
توقـف  عرفانـی،  شـهرک  بیسـت متره ی  سـرک 
در  هـم  پشـت  یکـی  کـه  موترهایـی  کردیـم. 
کنـاره ی جاده ایسـتادند، کمی بیشـتر از تعدادی 
بـود کـه لحظـه ای قبـل از گوالیـی بـه راه افتاده 
بـود. رضـا آگاه چنـد عـراده موتر کاسـتر را کرایه 
از  کـرده بـود و در هـر کـدام از آن هـا عـده ای 
ذکـی  بـا  خـودش  او،  بودنـد.  نشسـته  جوانـان 
دریابـی و چنـد تـن دیگـر از جوانـان در میـان 
موترهـا گشـت می زدنـد تـا امـور را منظم و سـر 
بـه راه نگـه دارند. کاسـترها در عقـب کاروان قرار 
داشـتند و مـا از جایـی کـه توقـف کـرده بودیـم، 
بـرای لحظـه ای کوتـاه صـف کشـیدن شـان در 
عقـب کاروان را مشـاهده کردیـم. سالم حسـنی، 
یـک  در  کـه  تبسـم  از  عکس هایـی  بـا  آمـد 
عکاس خانـه چـاپ کـرده بـود. عکس هـا کیفیـت 
پایینـی داشـت. احتمـاالً از صفحـات فیس بـوک 
گرفتـه و بـه صـورت اضطراری چاپ کـرده بودند. 
نصـب  موترهـا  شیشـه های  روی  را  عکس هـا 
کردند. کسـی دیگـر آمد و تکه ی سـیاهی را آورد 

و چنـد موتـر را بـا تکـه ی سـیاه پوشـاند.
یکـی از بچه هایـی کـه در موتـر مـا بـود، گفـت 

روی پـل کمپنـی عده ای از سـربازان پولیس ملی 
را دیدیـم کـه کنـار جـاده ایسـتاده و موترهـا را 
بـرای بازرسـی توقـف می دادنـد. وقتـی بـه آن ها 
رسـیدیم، گفتیـم کـه بـرای اسـتقبال از شـهدا 
ممانعـت  و  مزاحمـت  می رویـم.  میدان شـهر  بـه 
خاصـی نکردنـد. وقتـی در امتـداد جـاده ی کابل 
قندهـار بـه راه افتادیـم، معلـوم شـد کـه تعـداد 
موترهایـی کـه بـه کاروان محلـق شـده بودنـد، 
بـه گونـه ی چشـم گیری افزایـش یافتـه بود. سـه 
چهـار موتـر جلوتـر از مـا حرکـت می کـرد کـه 

یکـی از آن هـا متعلـق بـه فعـاالن مدنـی بـود.
در چـوک ارغنـدی، یکـی از همراهـان بـا خبـر 
موتـر  کـه  گفـت  وی  آمـد.  نگران کننـده ای 
حامـل شـهدا در مسـیر راه، بیـن دشـت تـوپ 
و میدان شـهر، گـم شـده اسـت. گفتـه شـد کـه 
مأمـوران صلیـب سـرخ سـاعت یـک و نیـم بعـد 
از ظهـر جنازه هـا را در غزنـی تحویـل گرفتـه و 
صلیـب  آرم  کـه  مخصوصـی  آمبوالنس هـای  در 
یکـی  کردنـد.  جابه جـا  اسـت،  داشـته  را  سـرخ 
جنازه هـا  بـا  همراهـی  در  کـه  دانش جویانـی  از 
قـرار داشـت، بـه همـراه مـا گفـت کـه آن هـا در 
میدان شـهر رسـیده انـد؛ امـا از جنازه هـا خبـری 
نیسـت و ارتبـاط آن هـا نیـز بـا آمبوالنس ها قطع 
شـده اسـت. گفتـه شـد کـه کارمنـدان صلیـب 
تـا  کـه  بودنـد  داده  تماسـی  شـماره های  سـرخ 
در دشـت  کار می کـرد.  تـوپ  منطقـه ی دشـت 
از  بعـد  از هـم فاصلـه گرفتنـد و  تـوپ موترهـا 
آن رابطـه قطـع شـد. بچه هـا گفتنـد کـه آن هـا 
به پوسـته ی بازرسـی در میدان شـهر رسـیده اند؛ 
امـا از شـهدا خبـری نیسـت و تلفون هایـی کـه 
بـرای تمـاس داده شـده بـود، نیـز کار نمی کنـد. 
چـه کار  کـه  بودیـم  مانـده  حیـرت زده  و  مـات 
کنیـم. تصـور این کـه جنازه هـا به دسـت طالبان 
اقدامـی  هیچ گونـه  نیـز  دولـت  و  باشـد  افتیـده 
انجـام ندهـد، وضعیـت  در پس گیـری جنازه هـا 
علـی  محمـد  می کـرد.  گوشـزد  را  پیچیـده ای 

از موسـفیدان جاغـوری و وکیـان و قوماندان هـا 
او  بـا کاروان همـراه نشـده اسـت.  هیـچ کسـی 
گفـت کـه در آخریـن لحظـات واثـق و حاجـی 
جاغـوری  متنفـذان  از  دیگـر  برخـی  و  انـوری 
در  و  شـدند  پاییـن  دوم  منـزل  از  کـه  دیـد  را 
صحـن میـاد نـور بـه ذکـی دریابـی گفتنـد کـه 
آن هـا مسـجد قـرآن و عتـرت را بـرای پذیرایی از 
جنازه هـا آمـاده می کننـد. او گفـت کـه احتمـاالً 
نظـر متنفـذان جاغـوری بـرای انتقـال شـهدا بـه 
مسـجد قـرآن و عتـرت تـاش دیگـری اسـت از 
محلـی سـاختن قضیـه و دسـت بـاز دادن بـرای 
متنفـذان و وکیـان جاغـوری تـا جنازه هـا را در 

کنتـرل خـود داشـته باشـند.
در  متنفـذان  ایـن  و سـماجت  تقـا  مـن  بـرای 
عیـن انعطاف پذیـری و واقع بینـی آن هـا جالـب و 
آموزنـده بـود. روشـن بـود که بـا انتقـال جنازه ها 
و برگزاری تظاهرات موافق نیسـتند. نگرانی شـان 
از حساسـیت محقـق و سـایر رهبـران و اراکیـن 

احمـدی، معـاون والـی غزنـی را روی خـط پیـدا 
کردیـم. او هـم از گم شـدن جنازه هـا یـاد کـرد 
و گفـت کـه تـا نیـم سـاعت قبـل بـا کسـانی که 
جنازه هـا را حمـل می کردند، در ارتبـاط بوده؛ اما 
حـاال تماسـش قطـع شـده اسـت. احمـدی گفت 
کـه بـا دفتـر صلیـب سـرخ نیـز در تماس اسـت؛ 
ولـی آن هـا چیـز خاصـی نمی داننـد. هـوا کم کم 
تاریـک می شـد. یکـی از همراهـان حـدس زد که 
جنازه هـا بـه دسـت طالبـان نیفتیده، بلکـه دولت 
بـه گونـه ای خواسـته اسـت بـا ربـودن شـهدا از 
برنامـه ی تظاهـرات جلوگیـری کنـد. ایـن نظـر 
نیـز قابـل درک بـود. در هـر صـورت، بـا معمـای 
گنگـی مواجه شـده بودیم. افرادی کـه در کاروان 
بودنـد، بـا یـک »درد مشـترک« بـه هـم وصـل 
بودنـد. سـازمان و تشـکیات و مرجعیـت واحدی 
نداشـتیم کـه در ایـن لحظه ی دشـوار راهکشـای 
مـا قـرار گیـرد یا مسـؤولیت یـک اقدام جـدی را 
بـر دوش گیـرد. بـا داوود ناجـی و ذکـی دریابـی 
و یکـی دو نفـر دیگـر از کسـانی کـه گاه نـاگاه 
تمـاس برقـرار می شـد، صرفـاً در حـد تبادلـه ی 
خبـر و نگرانـی بـود، نـه ایـن کـه تصمیـم قاطـع 
تصمیـم  باالخـره   شـود.  گرفتـه  سـازنده ای  و 
گرفتیـم کـه حرکـت خـود به سـوی میدان شـهر 
را ادامـه دهیـم و تـا هـر جایـی که مانعـی جدی 
خلـق نشـود، پیـش برویـم. وقتـی نزدیـک کوتل 
موترهـا  بـود.  فشـرده تر شـده  کاروان  رسـیدیم، 
بـا هـم حرکـت می کردنـد.  فاصلـه ی کمـی  در 
تـا نزدیـک دروازه ی ورودی بـه میدان شـهر، سـه 
چهـار بـار بـا احمـدی، معـاون والی غزنـی تماس 
گرفتیـم. بـا روحیه ای مثبـت و مشـفقانه برخورد 
می کـرد و نشـان مـی داد کـه در انتقـال جنازه ها 
و برگـزاری تظاهـرات دادخواهـی موافـق اسـت و 
بـه سـهم خـود از هیچ کمکـی دریـغ نمی کند. با 
ایـن هـم، از جنازه هـا خبـری نداشـت و در رفـع 
تشـویش مـا کاری نمی کرد. وقتی از اولین پسـت 
بازرسـی در میدان شـهر عبـور کردیـم، شـنیدیم 
محوطـه ی  داخـل  جنازه هـا  حامـل  موتـر  کـه 
ریاسـت امنیت میدان شـهر اسـت. معلوم شـد که 
همـراه  دانش جویـان  از  زودتـر  جنازه هـا خیلـی 
آن هـا بـه ریاسـت امنیـت ملـی در میدان شـهر 
نزدیکـی  در  ناحـق  بـه  دانش جویـان  و  رسـیده 
پوسـته ی بازرسـی توقـف داده شـده انـد. گفتـه 
از  ملـی  امنیـت  ریاسـت  در  جنازه هـا  کـه  شـد 
آمبوالنس هـای صلیـب سـرخ بیـرون شـده و در 
آمبوالنس هـای نظامـی متعلـق بـه اردوی ملـی 
بـار شـده انـد. خادم حسـین کریمـی، در روایـت 
خـود، بـه اسـتناد گفت وگـو بـا جوانـان و وارثـان 
صـورت  بـه  را  لحظـه  ایـن  جزئیـات  قربانیـان، 
می نویسـد:  او  اسـت.  کـرده  بیـان  دقیق تـری 
از  زودتـر  »آمبوالنس هـای صلیـب سـرخ کمـی 
پنـج دانشـجو و وارثـان قربانیـان بـه میدان شـهر 
از  را  قربانیـان  پیکـر  ارتـش  نیروهـای  رسـیدند. 
موترهـای صلیـب سـرخ به سـه آمبوالنـس ارتش 
سـوار کردنـد. هنگامی کـه آمبوالنس هـای ارتش 
آمـاده ی حرکـت بـه سـمت کابـل بودنـد، پنـج 
نیـز سـر رسـیدند.  قربانیـان  وارثـان  و  دانشـجو 
آن هـا پیکرهـای قربانیـان را گـم کـرده بودند. در 
فاصلـه ی صدمتری، نیروهـای ارتش و امنیت ملی 
در دروازه ی ورودی میدان شـهر، دانش جویـان و 
وارثـان قربانیـان را متوقف کرده بودنـد. نیروهای 
و  مختلـف  بهانه هـای  بـه  امنیتـی می خواسـتند 
طوالنـی کـردن صحبـت، بـا معطـل نگه داشـتن 
آنـان فرصـت کافی بـرای حرکـت آمبوالنس های 
ارتـش بـه دسـت آورنـد تـا وقتـی آمبوالنس هـا 
بـه دانشـجویان و  از میدان شـهر خـارج شـدند، 
وارثـان قربانیـان اجـازه ی عبـور بدهنـد. هنگامی 
بـا  قربانیـان  پیکرهـای  بـرای  دانشـجویان  کـه 
نیروهـای امنیتـی مشـاجره می کردنـد، یکـی از 
سـربازان ارتـش، پنهانـی به یکـی از دانشـجویان 
- جاویـد سـلطانی - ماجـرا را توضیـح داده بـود. 
پنج دانشـجو با جسـارت و ایجاد سـر و صدا خود 
شـان را بـه آمبوالنس هـای ارتش رسـاندند. وقتی 
نقشـه ی نیروهـای امنیتـی و مسـؤوالن صلیـب 
آمبوالنـس  راننـدگان چنـد  سـرخ آشـکار شـد، 
صلیـب سـرخ خـراب شـدن موترهـای شـان را 
بهانـه آوردنـد. پنـج دانشـجو اجـازه ندادنـد کـه 
تنهایـی  بـه  را  پیکرهـا  ارتـش  آمبوالنس هـای 
کابین هـای سـه  در  دانشـجویان  منتقـل کننـد. 
آمبوالنـس ارتـش تقسـیم شـدند تـا کنـار پیکـر 
قربانیـان و بـرای جلوگیـری از انتقـال آن هـا بـه 
جـای دیگـر، آمبوالنس هـا را تـا کابـل همراهـی 
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دولـت نیز قابـل درک بـود. از پررنگ شـدن نقش 
جوانـان در مدیریـت حـوادث نیـز جگـر پرخونی 
داشـتند. بـا این وجـود، حساسـیت تصمیم گیری 
و عمـل خـود را نیـز فرامـوش نمی کردنـد و گام 
بـه گام کوتـاه می آمدنـد و در هـر گام طـرح تازه 
و فکـر جدیـدی با خـود پیـش می کشـیدند. این 
رفتـار آن هـا درس دیگـری بـود از تقابـل ظریـف 
میـان آنچـه یـک »سـنِت در حـاِل زوال« و یـک 
می شـد.  خوانـده  ظهـور«  حـال  در  »واقعیـِت 
متنفـذان جاغـوری، برخـاف وکیـان و رهبران، 
گام بـه گام میـدان خالـی می کردنـد؛ امـا حاضـر 
نبودنـد بـازی را بـه صـورت کامل خـراب کنند و 
نقـش خـود را در حـد صفر تنـزل دهنـد. گفتیم: 
مراقـب باشـیم کـه جنازه هـا، در هـر صـورت، به 
مصا بیایند نه در مسـجد. مسـجد جای مناسـبی 
بـرای تجمـع مـردم از اقشـار و اصنـاف مختلـف 
و  فاتحـه  بـرای  جایـی  مسـجد  نیسـت.  جامعـه 
تشـییع اسـت؛ اما مکان مناسـبی بـرای راه اندازی 
و  عکس هـا  وقتـی  نیسـت.  دادخواهـی  حرکـت 
تکه هـا روی موترهـا نصـب شـد، کاروان دوباره به 
راه افتیـد. صفحـات فیس بوک پر بـود از عکس ها 
کاروان  حرکـت  کـه  کوتـاه  اسـتاتوس های  و 
در  مـا  از  موتـر جلوتـر  دنبـال می کـرد. سـه  را 
جـاده ی ناهموار و آسـفالت ناشـده ی بیسـت متره 
پیـش می رفـت. چـراغ موترهـا روشـن بـود. فکر 
می کنـم ایـن رسـم را رانندگان به عنـوان عامت 
همبسـتگی کاروانـی کـه بـه اسـتقبال جنازه هـا 
می رفـت، انتخـاب کـرده بودنـد. از ایـن لحظـه 
بعـد، در هیـچ جـا توقفـی نکردیـم؛ بـه همیـن 
دلیـل، نمی دانسـتیم که سـر و تـه کاروان از کجا 
تـا کجـا می رسـد. حسـاب و عـدد و کمیـت از 
اعتبـار افتیـده بـود. مهـم ایـن بـود کـه جنازه ها 
بـه کابل برسـند و فـردا در معیت آن ها به سـوی 
ارگ ریاسـت جمهـوری حرکـت کنیـم. کاربـران 
فیس بوکـی مـردم را بـه پیوسـتن بـه کاروان و 
در  می کردنـد.  دعـوت  دادخواهـی  در  اشـتراک 

جنازه ها گم شده اند!
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وزیـر خارجـه ی امریکا در تمـاس تلفونی با رییـس جمهور غنی 
گفتـه اسـت که اسـتراتیژی کشـورش در قبـال افغانسـتان هیچ 
تغییـری نکرده اسـت. ایـن تماس تلفونـی می تواند نـگاه مثبتی 
را کـه در ایـن اواخـر در رابطـه بـه صلـح و رابطـه ی نزدیـک 
افغانسـتان و ایـاالت متحـده ی امریـکا در رابطـه به ایـن روند به 
وجـود آمـده بـود، تقویت کند. ایـن تقویت، هرچنـد پس از یک 
سـری دیدگاه هـای نگران کننـده در نسـبت بـه ادامـه ی روابـط 
دیپلوماتیـک قـوی میـان کابل و واشـنگتن، بـود؛ امـا در نهایت 

می توانـد تاثیر بسـیاری داشـته باشـد.
گذشـته از سـخنان بحث برانگیـر آقـای ترامـپ و واکنـش تنـد 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در رابطـه بـه آن اظهـارات، در 
تمـاس تلفونـی آقـای مایـک پمپیو، نکتـه ی قابل بحـث دیگری 
از  امریکایـی  نیروهـای  بـه خـروج  رابطـه  دارد کـه در  وجـود 
افغانسـتان اسـت؛ در اعامیه ی مشـترکی که از سـوی حکومت 
افغانسـتان و وزارت خارجه ی امریکا به نشـر رسـیده، آمده است 
کـه وزیـر خارجـه ی امریـکا در ایـن تمـاس تلفونـی بـه رییـس 
جمهـور غنـی، اطمینـان داده کـه اسـتراتیژی امریـکا در قبـال 
افغانسـتان هیـچ تغییـری نکـرده و خـروج سـربازان امریکایی از 

ایـن کشـور نیـز بسـتگی بـه اوضـاع امنیتی ایـن کشـور دارد.
اوضـاع امنیتی افغانسـتان در ایـن اواخر دچار وضعیـت ناگواری 
و  حامـی  نیروهـای  کـه  می کنـد  ایجـاب  ایـن  و  اسـت  شـده 
همـکار کـه متشـکل از نیروهای بین المللی اسـت در افغانسـتان 
حضـور شـان را حفـظ کننـد و برنامـه ی دقیق تری بـرای بهبود 
بخشـیدن بـه وضعیت بـد امنیتـی بگیرنـد. صلح افغانسـتان که 
جدیـدا وارد مرحلـه ی جدی تـری شـده اسـت، در عیـن حـال 
کـه نیـاز بـه پیشـرفت در گفت وگوهـا دارد، یکـی از نیازهایش، 
توانایـی نبـرد نیروهـای افغـان و خارجـی در میدان هـای جنگ 
نیـز اسـت و ایـن نیازمنـد بـه ادامـه ی حمایت هـای نیروهـای 
خارجـی و حضـور بیشـتر آنـان در افغانسـتان اسـت. از آن جایی 
کـه شـرط اساسـی طالبـان بـرای صلـح، خـروج ایـن نیروهـا از 
افغانسـتان گفته شـده اسـت، حضـور این نیروهـا و تأکید بر این 
کـه تـا امنیـت بهتر شـامل حـال افغانسـتان نشـود، ایـن نیروها 

حضـور خواهنـد داشـت، یـک عمل مثبت اسـت.
برنامه هـای صلـح در افغانسـتان، بـه توافقـات مهمـی کـه بتواند 
تأثیـر مسـتقیم بـر بهبـود امنیـت بگـذارد، دسـت یافته اسـت؛ 
امـا ایـن نتایـج تـا بـه حـال نتوانسـته بـرای بـه عمـل درآمدن، 

ضمانـت الزم را بـه دسـت بیـاورد. 
بـا وارد شـدن پاکسـتان در رونـد صلـح افغانسـتان، نگرانی هایی 
نیـز بـه وجود آمده اسـت و باید حکومـت افغانسـتان در این که 
نقـش پاکسـتان تـا جایـی کـه بتواند بـه نفع مـردم افغانسـتان 
و همین طـور منطقـه اسـتفاده شـود، زیرکـی خاصـی بـه خـرج 
بدهـد؛ زیـرا پاکسـتان، کشـوری اسـت که همـواره سـعی کرده 
تـا از نفـوذ خـودش در میـان تروریسـتان طـوری اسـتفاده ببرد 
کـه دیگـر کشـورها و بـه خصـوص افغانسـتان تحـت فشـار قرار 
داشـته باشـد. پاکسـتان بـا ایـن حضـور یـک فرصـت طایـی را 
بـرای نقش آفرینـی در منطقـه  بـه دسـت مـی آورد کـه ممکـن 
اسـت جایـگاه تعییـن کننـده ای برایـش مهیـا کنـد؛ اما داشـتن 
چنیـن جایگاهـی بـرای کشـوری چـون پاکسـتان بـرای بقیـه و 
بـه خصـوص افغانسـتان، نگرانی هـا و مشـکات زیـادی در پـی 

داشـت. خواهد 
یکـی از مشـکاتی کـه حضـور پاکسـتان در گفت وگوهـای صلح 
افغانسـتان، بـه بار مـی آورد، امکان ضعیف شـدن رابطـه ی کابل 
بـا واشـنگتن اسـت؛ طـوری کـه در اولیـن دیـدار صـدر اعظـم 
پاکسـتان بـا دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا، ایـن اتفاق 
افتـاد و امـکان وخامـت آن هم بسـیار بـود. ضعیف شـدن رابطه 
میـان کابـل و واشـنگتن می توانـد از هـر دو طـرف بـه وجـود 
بیایـد؛ امـا نقطـه ی تحریک آن مطمینا از طرف پاکسـتان فشـار 

می شـود. داده 
اینک که دور هشـتم سـفرهای آقـای خلیل زاد آغاز یافته اسـت، 
امیدواری هـا بـه ثمربخشـی گفت وگوهای صلح نیز بیشـتر شـده 
اسـت و امیـد مـی رود تـا در ایـن دور، حکومـت و طالبـان بـه 
عنـوان دو طـرف اصلـی جنـگ روبـه رو بنشـینند و گفت وگـو 

. کنند
تاثیـر پاکسـتان نیـز از مزایـای ایـن دور از گفت وگوها پنداشـته 
قابلیت هـای  از  کـه  آن  بـا  افغانسـتان،  مـردم  امـا  می شـود؛ 
را  پاکسـتان  اسـتند،  آگاه  گفت وگوهـا  تسـهیل  در  پاکسـتان 
کشـوری نمی داننـد کـه بتـوان بـه آن اعتمـاد کـرد و در نهایـت 
بـر اسـاس یـک توافـق کلـی بـه برقـراری رابطـه  ی دیپلماتیک، 
اهدافـی را مناسـب بـا منافـع دو طـرف دنبال کرد. پـس بهترین 
راه ایـن اسـت کـه رابطـه ی افغانسـتان با ایـاالت متحـده قدرت 
بگیـرد؛ زیـرا ایـن رابطـه، همسـویی اهداف امریـکا و افغانسـتان 
را بیشـتر از پیـش نشـان داده و سیاسـت های پاکسـتان را نیـز 

تحـت تاثیـر می بـرد.

رابطهیکابلوواشنگتنرکن
اصلیگفتوگوهایصلحاست

سرمقاله

از پررنگ شـدن نقـش جوانـان در مدیریـت حـوادث نیـز جگر 
پرخونـی داشـتند. بـا ایـن وجـود، حساسـیت تصمیم گیـری و 
عمـل خـود را نیـز فرامـوش نمی کردنـد و گام بـه گام کوتـاه 
می آمدنـد و در هـر گام طـرح تـازه و فکـر جدیـدی بـا خـود 
پیـش می کشـیدند. ایـن رفتـار آن هـا درس دیگـری بـود از 
تقابـل ظریـف میـان آنچـه یـک »سـنِت در حـاِل زوال« و یـک 

»واقعیـِت در حـال ظهـور« خوانـده می شـد. 
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

حتافراربهایرانهم
خیالمراآسودهنکرد

 حسن ابراهیمی

قـرار بـر این شـد که مـادرم با یکـی از آشـنایان 
قدیمـی حـرف بزنـد و مـن بـرای کار کـردن بـه 
تهـران بـروم. ایـن آشـنای قدیمـی یـک کارگاه 
تولیـد  زنانـه  کارگاه خیاطـی کـه کیـف  ایـن  در  خیاطـی داشـت. 
می کردنـد، در حـدود بیسـت نفـر کار می کردنـد و مـن هـم قـرار بر 
ایـن شـد که برای آشـپزی با حقوق ماهانه ی مشـخص شـده ای بروم 

در ایـن کارگاه شـامل کار شـوم.
صاحـب ایـن کارگاه خیاطـی، نامش رضـا بود که کارگـران آن جا او را 
رضـا »پانـزده« صـدا می زدنـد که هرگـز نتوانسـتم علتـش را بفهمم. 

مهم هـم نبود. 
از مدتـی کـه بـه ایـران آمـده بـودم تقریبـا سـه هفتـه می گذشـت و 
خانـواده ام در شـهر قزویـن خانـه ای را بـه کرایه گرفته بودنـد و دیگر 
دوسـت و آشـناهای مـان، دور و نزدیک بسـتگانی که در ایـران بودند 

از آمـدن مـا بـه ایـران خبر شـده بودند. 
تقریبـا هـر روز خانـه  ی مـان مهمـان بود. مـن اصا این شـلوغی ها را 
دوسـت نداشـتم و از مدتـی کـه بـه ایـران آمده بـودم فقط توانسـته 
بـودم دو یـا سـه بار همـان دوسـت دوران کودکـی خود را پیـدا کنم 

و چنـد دودی مصـرف کنم. 
علـت ایـن کم مصـرف کردن مـواد مخدر بـرای من در ایـن مدت دو 
علـت اصلـی داشـت. اول این که مادرم خیلی حواسـش بـه من بود و 
مـن هـم کـه تقریبا درد مواد مخـدر را بـا درد راه قاچاق بری فراموش 
کـرده بـودم و کمتـر خمـار می شـدم و دوم ایـن که درآمـدی از خود 
نداشـتم وگرنـه پیـش از این هـا دلم می خواسـت بتوانـم در ایران هم 
کـه شـده مواد مصـرف کنم. چـون تا هنوز وسوسـه ی مـواد مخدر از 

سـرم بیـرون نرفته بود.
همیـن کـه قـرار اسـتخدام مـن در آن کارگاه خیاطـی میـان مـادرم 
و آن آشـنای قدیمـی گذاشـته شـد، مـن بـدون معطلـی بـه سـمت 
تهـران حرکـت کـردم. ایـن عجلـه ی مـن هـم بـه ایـن خاطـر بـود 
کـه هـر لحظـه بـا بـودن در خانـه و پیـش مـادرم نمی توانسـتم بـار 
سـنگین نـگاه و حرف هـای اعضای خانـواده ام را تحمل کنـم. این که 
خانـواده ام در مـورد مـن چطـور فکـر می کردند-بماند کنـار- از همه 
مهمتر من را سـواالت آن آشـنایان و بسـتگانی که هـر روز به صورت 
دسـته جمعـی بـه خانه ی مـان می آمدنـد و از علت آمـدن دوباره مان 
بـه ایـران آن هـم بعـد از ایـن همه سـال را پرسـان می کردنـد، دیگر 
داشـت کافـه ام می کـرد. این مـردم انگار از چیـزی بوی بـرده بودند 
و بـا ایـن سـواالت پی هـم فقـط می خواسـتند از دهـان مـادرم حرف 
بکشـند که آره این پسـر بی عرضه سـبب شـد ما همه چیزمـان را در 
افغانسـتان از دسـت بدهیم و چـون هنوز بدهکار آقـای وکیل ماندیم 
و تـا قـرض او را هـم نمی دادیـم، ایـن آقـای وکیـل نمی گذاشـت در 
افغانسـتان یـک لیـوان آب از گلوی مـان پاییـن بـرود، ناچـار فـراری 

شـدیم و دوبـاره به خانـه ی اول مان برگشـتیم. 
دوبـاره مهاجر ایران شـدیم؛ کشـوری که مدت هاسـت مـن با فرهنگ 
و جغرافیایـش خـود را ناآشـنا حـس می کنـم؛ امـا انگار چـاره ای جز 
ایـن نداشـتم کـه مدتـی را در تهران بمانـم تا آب از آسـیاب در کابل 
و مـزار شـریف بیفتـد تـا کمـی ایـن آقـای وکیـل آلزایمـر بگیـرد و 

بتوانـم به کابـل برگردم.
و هـر  کابـل می مانـدم  در  موقـع  اگـر همـان  اسـتم کـه  مطمیـن 
چنـد هـم معتـاد بـودم و ایـن آقـای وکیـل مـن را پیـدا می کـرد 
بـه خاطـر همـان مقـداری کـه از قرض داریـش مانـده بـود، مـن را 
سـاخی می کـرد؛ چـون مطمیـن اسـتم ایـن آقـای وکیـل برعکـس 
نـام و نشـانش حتـا حاضر نیسـت یک افغانـی اش که آن هـم مطمینا 
پـول زور اسـت را بـه کسـی ببخشـد. انـگار خوابش نمی بـرد اگر یک 
افغانـی از آن همـه سـرمایه اش بخواهـد مصرف شـود. خـدا آن روز را 
نشـان ندهـد کـه ایـن آقـای وکیـل بـه خاطـر یـک افغانـی  در برابـر 
کسـی مدعـی شـود. بدون شـک طـرف مقابل نبایـد خـودش را گیر 
ایـن آقـای وکیـل بدهـد. تمـام ایـن بدبختی هـا از همـان چنـد صـد 
دالـری شـروع شـد کـه مـن بخت برگشـته بـرای این کـه بتوانم سـر 
پـای خـود ایسـتاد شـوم از آقـای وکیـل گرفتـم و بعـد بـا بی پروایی 
و بـه شـکل احمقانـه ای خـود را گرفتـار مـواد مخـدر کـردم و انـگار 
بـه جـای آقـای وکیـل مـن دچـار آلزایمر شـده بـودم که قرار اسـت 
روزی ایـن پـول قـرض گرفته شـده را بـه این آقای وکیـل پس بدهم 
و بـا شـناخت قبلـی ای کـه از او داشـتم نبایـد بی پروایـی و حماقـت 

می کـردم و بـه هـر قیمتـی می شـد، آن پـول را پـس مـی دادم.
مطمینـم اگـر همـان روزهـا بـا فروختـن کافه کاکتوس و پـس دادن 
مقـدار پول آقای وکیل و کمی خماری کشـیدن بیشـتر حاال شـرایط 

زندگـی بـه گونـه ی دیگـری می بـود و نگـران هیچ چیـز نمی بودم.
خـوب حـاال کـه نشـد و تهران رسـیده بـودم و دور از دسـترس آقای 
وکیـل داشـتم به اشـتباهات خـودم فکر می کـردم؛ اما دیگـر کاری از 
دسـتم برنمی آمـد و بایـد خـود را عیـار می کـردم بـا شـرایطی که در 

ایـران بـا آن روبه رو شـده بودم.

صلح با طالبان؛ استراتیژی خروج امریکا یا حمایت از افغانستان

در  امریـکا،  خارجـه ی  وزیـر  پمپیـو،  مایـک 
گفت وگـوی تلفونـی بـا محمـد اشـرف غنـی، گفته 
اسـت کـه اسـتراتیژی امریـکا در جنـوب آسـیا و 
افغانسـتان تغییر نکرده و خـروج نیروهای امریکایی 
از افغانسـتان بسـتگی بـه شـرایط این کشـور دارد. 
سـخنان وزیرخارجه  ی امریـکا، از جهتی قابل تأمل 
اسـت که خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان و 
توافـق بـا طالبـان از برنامه هـای مهـم دونالدترامپ 
اسـت؛ امـا ایـن برنامـه بـه سـرعت بـدون ایـن  که 
پیامـد آن بـرای افغانسـتان در نظـر گرفتـه شـود، 
توسـط امریـکا دنبـال می شـود و در کابـل میـان 
حکومـت، مخالفـان حکومـت و گروه های سیاسـی، 
دیـدگان مشـترک در بـاره ی چگونگـی مذاکـره بـا 

طالبـان وجود نـدارد.
در  طالبـان  بـا  بـار  تـا حـاال هفـت  امریکایی هـا   
و  افغانسـتان  از  شـان  نیروهـای   خـروج  مـورد 
ایـن  کـه طالبـان تعهـد بدهنـد کـه از افغانسـتان 
نمی کننـد  اسـتفاده  متحدانـش  و  امریـکا  برضـد 

اسـت. گفت وکـرده 
ایـن درحالـی اسـت که یـک مـاه پیـش در چهارم 
سـرطان، مایـک پمپیـو، در سـفری از قبـل اعـام 
نشـده بـه کابـل آمـد و گفت کـه  امریکا تـا دو ماه 
دیگـر می خواهـد بـا طالبان بـه توافق برسـد. محور 
مذاکـرات امریـکا بـا طالبـان خـروج نیروهـای این 
کشـور و ناتو از افغانسـتان، تعهد گرفتن از طالبان، 
آغـاز مذاکـرات بین االفغانـی و آتش بس می باشـند. 
آخریـن نشسـت امریکایی هـا بـا طالبـان در چهارم 
سـرطان در قطـر برگـزار شـد و در هجدهـم آن 

یافت. پایـان 
از  نشسـت  ایـن  از  پـس  طالبـان،  و  خلیـل زاد 
توافـق جـدول خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتو از 
افغاتسـتان و تعهـد دادن طالبـان بـه امریکایی هـا 
گفتنـد و حتـا گفتـه شـده بـود کـه دو طـرف در 
بـاره ی جـدول خروج نیروهای یاد شـده، بـه توافق 
نهایـی رسـیده انـد و تنها اعامیـه ی آن باقی مانده 

کـه در آینـده منتشـر می شـود. 

وزیرخارجه ی امریکا، به اشـرف غنـی، تلفونی گفته 
اسـت کـه خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان 
نظـر به شـرایط این کشـور صـورت خواهـد گرفت. 
ایـن اظهـارات، گفته هـای خلیـل زاد و طالبان را که 
آن هـا در مورد جـدول خروج نیروهـای امریکایی و 
ناتـو از افغانسـتان توافق کرده باشـند را زیر سـوال 
می بـرد کـه هنوز امریکا بـا طالبان در مـورد خروج 
نیروهایـش بـه توافـق نرسـیده یـا اظهـارات مایک 
توافـق صـورت   اگـر  دارد.  دیگـری  هـدف  پمپیـو 
گرفتـه باشـد، نبایـد  بگویـد کـه خـروج نیروهـای 
امریکایـی از افغانسـتان، بسـتگی بـه شـرایط ایـن 

دارد. کشور 
 اگـر در نشسـت هفتـم میان طالبـان و امریکایی ها 
در مـورد جدول خـروج نیروهـای امریکایی و تعهد 
توافـق صـورت  امریکایی هـا  بـه  طالبـان  سـپردن 
گرفتـه باشـد، در ایـن صـورت اظهـارات تلفونـی 
می توانـد  غنـی  اشـرف  بـا  امریـکا  وزیرخارجـه ی 
یـک نـوع بـازی باشـد کـه می خواهـد بـا آن افکار 

عمومـی و دولـت افغانسـتان را فریـب بدهـد. 
چنـد روز پیـش، محمـد اشـرف غنـی بـدون آن 
کـه نـام بگیـرد گفتـه بـود: »می خواهد یـک گروه 
مرمـوز و نقاب پـوش را در افغانسـتان سـر قـدرت 
بیـاورد.«  ایـن اظهـارات، بیانگـر ایـن واقعیت بوده 
می توانـد کـه حتـا دولـت افغانسـتان از جزئیـات 
طالبـان  بـا  آن هـا  مذاکـرات  و  امریـکا  برنامـه ی 
نمی دانـد. بـا آن کـه از تاش هـای صلـح بـا طالبان 

اسـتقبال می کنـد؛ امـا نگرانـی جـدی دارد.
 در همیـن حـال، تردیدهـا و نگرانـی در امریـکا 
نیـز از پیامـد مذاکـرات حکومـت امریکا بـا طالبان 
وجـود دارد. مایـک مورل، معاون پیشـین سـی آی 
ای، مذاکـرات حکومـت ترامـپ را بـا طالبـان یـک 
نـوع بـازی می دانـد و بـه بـاور او حکومـت امریـکا 
زودتـر  هرچـه  خـروج  بـرای  آن  از  می خواهـد 
نیروهایش از افغانسـتان اسـتفاده کنـد. آقای مورل 
گفتـه کـه حکومـت امریـکا می خواهـد از طالبـان 
تعهـد بگیـرد؛ امـا طالبان پـس از خـروج نیروهای 
امریکایـی به ایـن تعهد پایبنـد نمی ماننـد، القاعده 

را بـه افغانسـتان خواهنـد آورد. 
ایـن نگرانـی از ایـن جهت قابـل تأمل اسـت که در 
نشسـت بین االفغانـی ای کـه بـه میزبانـی آلمـان و 
دولـت قطـر در دوحـه برگـزار شـد، طالبـان تعهـد 

کـرده بودنـد که غیر نظامیـان، نهادهای آموزشـی، 
صحـی و تأسیسـات اجتماعـی را هـدف حمـات 
شـان قـرار نمی دهند و تلفـات غیر نظامیـان را نیز 
کاهـش می دهنـد؛ اما پـس از این نشسـت حمات 
انتحـاری و انفجـاری ای کـه در آن غیـر نظامیـان 
آسـیب دیـده و مراکـز آموزشـی و اجتماعـی هدف 
قـرار گرفتـه در کابـل، ننگرهـار، کندهـار و مناطق 

دیگـر بیشـتر از گذشـته تکرار شـده اسـت. 
یکـی از ایـن حمـات، انفجـار موتـر بمب گـذاری 
شـده در جمعـه ی گذشـته )28 سـرطان(  مقابـل 
دروازه ی دانشـگاه کابـل بـود کـه امتحان دهندگان 
را هـدف قـرار داد و باعـث مرگ هشـت غیر نظامی 
و زخمـی شـدن 24 غیـر نظامـی شـد. همچنـان 
و  انتحـاری  حملـه ی  سـه  گذشـته  پنج شـنبه ی 
انفجـاری در کابـل صـورت گرفـت کـه قربانیـان 
و  کـودکان  نظامیـان،  غیـر  بیشـتر  ایـن حمـات 
زنـان بودنـد. پیـش از این نیـز طالبـان در کندهار، 
ننگرهـار و مناطـق دیگـر حمـات مشـابه را انجام 

داده بودنـد.
 طالبـان مسـؤولیت بعضـی از حمـات را گرفتـه 
انـد و حماتـی که غیـر نظامیـان را بیشـتر قربانی 
گرفتـه، مبهـم مانـده اسـت. حکومـت افغانسـتان 
می گویـد، طالبـان ایـن حمـات را انجـام داده اند.  
دوحـه  در  کـه  کابـل  هیـأت  اعضـای  همچنـان 
بـا طالبـان بـر روی یـک میـز در بـاره ی صلـح بـا 
نماینـدگان طالبـان گفت وگـو کردنـد، اکثـر آن هـا 
می گوینـد کـه در دیـدگاه طالبـان تغییـر نیامـده 

. ست ا
 تکـرار حمـات انفجاری و انتحاری پس از نشسـت 
بین االفغانـی دوحـه کـه طالبـان تعهـد داده بودنـد 

تلفـات غیـر نظامیـان کاهـش یابـد؛ امـا در عمـل 
نقـض کردنـد، نگرانـی از رونـد صلـح را به وجـود 
آورده و بـه ویـژه کـه اگر امریـکا از صلح بـا طالبان 
تنهـا بـه منظـور خـروج نیروهایـش اسـتفاده کنـد 
یـا نتیجـه ی مذاکـره طـوری شـود کـه طالبـان را 

قدرت منـد بسـازند.
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان، روز گذشـته اعـام 
کـرد کـه در گفت وگـوی تلفونـی اشـرف غنـی بـا 
وزیرخارجـه ی امریـکا، تأکید شـده کـه تاش های 
صلح سـرعت داده شـود. ایـن حرف نیـز بیانگر این 
واقعیـت اسـت کـه دولـت امریـکا بیشـتر از آن  که 
بـه نتیجـه ی مثبت تاش هـای صلـح اهمیت بدهد 
بـه پایـان یافتـن آن می اندیشـد. همچنـان زلمـی 
خلیـل زاد بـه کابـل آمده و قرار اسـت برای تسـریع 
تـاش صلـح  تـا مدتـی ایـن  جـا بمانـد. بـا آن  که 
حکومـت افغانسـتان می گویـد؛ یک هیـأت متفاوت 
معلـوم  امـا  می کنـد؛  تعییـن  را  مذاکره کننـده 
نیسـت طالبـان بـا هیأت دولـت افغانسـتان مذاکره 
اختـاف  مسـأله  مهم تریـن  و  نـه  یـا  می کننـد 
بـا  حکومـت  میـان  طالبـان  مقابـل  جبهـه ی  در 
مخالفانـش و حلقـات سیاسـی ای اسـت کـه از آغاِز 
رونـد مذاکـرات امریکا بـا طالبان به وجـود آمد و تا 

هنـوز حل نشـد اسـت.
سـرعت  صلـح  رونـد  می خواهـد  امریـکا  دولـت   
دارد.  وجـود  کابـل  در  سـردرگمی  و  کنـد  پیـدا 
طالبـان نیـز بـا حمـات انتحـاری و کشـتن غیـر 
نظامیـان قدرت نمایـی می کننـد. بـا توجـه بـه این 
روشـن  صلـح  تاش هـای  نتیجـه  ی  واقعیت هـا، 
نیسـت و نگرانی هـای جـدی از نتایـج آن وجـود 

دارد.

بشیر یاوری

آژیـر آمبوالنس هـا خامـوش شـد. خاموش شـدن 
پـاک  و  انفجـار  بـوی  محـو  امبوالنس هـا،  آژیـر 
شـدن ریخت و پاش هـای شیشـه های فروریخته، 
شـاید بـه ظاهـر بـرای کابل نشـینان بـه معنـای 
بازگشـت بـه روال عـادی زندگـی در ایـن شـهر 
آشـوب خیز باشـد؛ امـا هـر حادثـه برای سـاکنان 
ایـن شـهر، دردهـای عمیقـی بـه جـا می گـذارد.

ترنـم، کـودک ده سـاله در انفجـار روز جمعـه که 
در مقابـل دروازه ی جنوبی دانشـگاه کابل رخ داد، 
بـا مـادرش از آن مسـیر می گذشـت کـه صـدای 
انفجـار خاطـرات تلخ چهار سـال پیـش را برایش 

تـازه کرد.
می گویـد  کـودک،  ایـن  مـادر  امیـری،  سـلیمه 
کـه او بـا شـنیدن صـدای انفجـار فریاد کشـید و 
اکنـون بعد از گذشـت چند روز، او شـب ها خواب 
نـدارد و دچـار بیماری شـب ادراری شـده اسـت.
ترنـم، شـش سـال داشـت کـه در یـک انفجـار 
او  جسـمانی  زخم هـای  هرچنـد  شـد.  زخمـی 
بعـد از دو مـاه بهبـود یافـت؛ امـا هنـوز زخم های 
روحـی او بهبـود نیافتـه اسـت؛ از ایـن رو، او و 
خانـواده اش هنـوز از آن رنج می برنـد و انفجار روز 
جمعـه مقابل دروازه ی دانشـگاه کابـل، بیماری او 
را تشـدید کرده اسـت. مـادر این کـودک توضیح 
می دهـد کـه از حادثـه چهار سـال می گـذرد؛ اما 
دختـرش آن حادثـه را تـا هنـوز فرامـوش نکرده 
انفجـاری را می شـنود  و هـر بـاری کـه صـدای 
چیـغ می زنـد و شـب ها کابـوس می بینـد. »زخم 
هایش خوب شـده؛ امـا همچنان ناآرامـی او ادامه 
بلنـد  دارد. حـاال دختـرم بـا شـنیدن صدا هـای 
دیوانه می شـود. شـب ها خـواب نـدارد. اگر خواب 
هـم بـرود بـا کابـوس و شـب ادراری بـه همـراه 
اسـت. نمـی دانم چه زمـان خوب خواهد شـد؟.«
حملـه ی  قربانی هایـی  از  دیگـر  یکـی  اسـد، 

انتحـاری در کابـل اسـت. او، دو سـال قبـل در 
حملـه ی انتحـاری زخمـی شـده و اکنـون پایش 

اسـت. معلـول 
در ضمـن سـامتی روانـی خـود را نیـز از دسـت 
داده اسـت .خالـد پـدر ایـن کـودک مـی گویـد: 
صنفـش  اول نمـره ی  بـود.  تیزهوشـی  پسـر  »او 
تمـام  امـا  داشـت؛  بلنـدی  آرزوهایـی  و  بـود 
اسـتعدادهایش خـاک شـد؛ او اکنـون معلـول و 
دیوانـه اسـت. داکتـران گفتـه انـد که امیـد برای 
سـامتی او اسـت در صورتـی کـه بـه داکتـران 
خارجـی مراجعـه شـود؛ امـا چـون توانایـی مالی 
نداریـم، هزینـه ی تـداوی او را در خـارج پرداخته 

نیـم.« نمی توا
صـدای انفجـار، سـتایش هشـت سـاله را مبتـا 
بـه لکنـت زبـان کـرده و  مـادرش می گویـد: »او 
پـس از شـنیدن صـدای انفجار به شـدت ترسـید 
و از هـوش رفـت ؛ زمانـی کـه به هـوش آمد یک 
هفتـه نمی توانسـت حـرف بزنـد حاال هـم  لکنت 

زبـان دارد.«
مـادر سـتایش می گویـد کـه او دختـری شـوخ و 
بـا جـرأت بـود، اکنون گوشـه گیر و منزوی شـده. 
همیشـه بـا بازیچه هـا خـود را  مصـروف می کند. 

با کسـی گفت وشـنود نـدارد.
فرامـرز دوازده سـاله کـه از داشـتن نعمت دسـت 
محروم اسـت، از سرگذشـت خـود چنین حکایت 

می کنـد: »مـن و دوسـتم در سـرک پاسـتیک 
فروشـی می کردیـم کـه انفجار شـد. بعـد از چند 
روزخودم را در شـفاخانه یافتم و از احوال دوسـتم 
جویـا شـدم. زمانی خبـر مرگ او را شـنیدم، آرزو 

کـردم کاش مـن هم می مـردم.« 
فرامـرز در حالـی که قطره های اشـک چشـمانش 
از  می شـوید،  را  خاک آلـودش  کفش هایـی 
او  می کنـد.  حکایـت  انفجـار  قبـل  خاطـرات 
کیانـوش   بـا  قبـل  سـال  چهـار  کـه  می گویـد 
دوسـت شـده؛ در مکتـب و کار یک جـا بودنـد. 
او اکنـون مکتـب را تـرک کـرده. فرامـرز در ایـن 
مـورد می گویـد: »دیگـر کیانـوش نیسـت. انفجار 
او را از مـن گرفـت دیگـر حـال و هوایـی بـرای 
مکتـب رفتـن نـدارم. شـاید در انفجـار بعدی من 

بمیـرم. پـس مکتـب و درس فایـده نـدارد.«
ترومای بعد از حادثه

بـرای  کشـورها  بدتریـن  جمـع  از  افغانسـتان 
ایـن  در  کـودکان  می شـود.  شـناخته  کـودکان 
اسـتند. انفجـار  و  اصلـی جنـگ  قربانـی  کشـور 
بین المللـی  سـازمان  ایـن  از  پیـش  چنانچـه 
محافظـت از کـودکان نیـز در گزارشـی گفته بود 
بدتریـن کشـور   فهرسـت ده  افغانسـتان در  کـه 
جهـان قـرار دارد کـه مـکان امنی بـرای کودکان 

نیسـت.
طبـق گـزارش ایـن سـازمان، از هـر ده کـودک، 

هشـت کـودک در افغانسـتان قربانـی اسـتفاده از 
سـاح و مـواد انفجـاری شـده  انـد. از سـویی هم، 
کشـور  ایـن  در  کـودکان  گـزارش،  ایـن  طبـق 
نـه تنهـا در انفجارهـا از لحـاظ فزیکـی آسـیب 
دچـار  نیـز  روانـی  لحـاظ  از  بلکـه  می بیننـد 

می شـوند.  شـدید  آسـیب هایی 
کـه  می گویـد  روان شـناس  حبیبـی،  ناصـر 
شـایع ترین امراضـی کـه کـودکان درگیـر جنـگ 
بـا آن روبـه رو می شـوند، ترومـا )اختال اسـترس 
اضطـراب،  سـبب  کـه  اسـت  ازسـانحه(  پـس 
ترس هـای شـبانه، احسـاس ناامنـی و بسـیاری از 
اختـاالت دیگـر روانی می شـود که پیامـد ناگوار 
روی ذهـن و روان کـودک دارد و مـدت زمـان 
طوالنـی در بـر می گیـرد تـا از ایـن حالت شـدید 

امـراض روحـی نجـات یابنـد .
بـه گفتـه ی ایـن روان شـناش، کودکانـی کـه هر 
روز درگیـر جنـگ و انفجـار اسـتند و صـدای آن 
را می شـنوند یـا تصاویـر دلخـراش را در تلویزیون 
و صفحـات اجتماعـی مـی بینند، از لحـاظ روانی 
دچـار تـرس و وحشـت می شـوند و نسـبت بـه 
کـودکان که چنیـن وضعیتی را تجربـه نمی کنند 
لحـاظ  از  می کننـد  زندگـی  امـن  مـکان  در  و 
ذهنـی رشـد از رشـد بـاز می مانند و با مشـکات 
روانـی دچار مـی شـوند. حبیبی  تأکیـد می کند، 
کودکانـی کـه در حادثه آسـیب می بیننـد و دچار 
اسـترس، اضطـراب، تـرس و دیگر امـراض روحی 
و روانـی می شـوند بایـد تحت درمان روان شـناس 

قـرار بگیرند .
وی بـرای خانواده هـا گوشـزد می کند کـه پس از 
چنیـن حادثه هـا باید  بـه مرکزهـای روان درمانی 
مراجعـه کننـد و محیـط امنـی در خانـه بـرای 

کـودکان شـان ایجـاد کنند.
عامـه  وزارت صحـت  اسـت کـه  ایـن در حالـی 
اعـام  خـود  گزارش هـای  تازه تریـن  در  نیـز 
کـرده کـه 4۷ درصـد از جمعیـت ۳2 میلیونـی 
کشـور از ناسـامتی روانـی رنـج می برنـد. طبـق 
کـودکان  شـامل  افـراد  ایـن  بیشـتر،  معلومـات 
بـر گفتـه ی  بنـا  از سـویی،  و زنـان می شـوند و 
روان شناسـان، ادامـه ی جنگ، ناامنی و مشـکات 
اقتصـادی در ایـن کشـور، بـه تـداوم ناسـامتی 

می دهـد. گسـترش  را  آن  و  زده  دامـن  روانـی 

 راحله یوسفی

بعد از حادثه
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بیشـتر از یـک ماهـی می شـد کـه چـرس 
مصـرف نکـرده بـودم. آن روزهـا از  بودنـم 
در ترکیه سـه ماهی می گذشـت. در شـهری 
کـه مـن زندگـی می کـردم نمی شـد چرس 
گیـر آورد؛ چـون هیـچ فروشـنده ی افغانسـتانی را در خـود 

نداشت.
ایـن گونـه بود که بـرای فرار از خماری و بـه بهانه ی هواخوری 
بـا یکـی از دوسـتانم، دوتایـی بـرای رفتن بـه اسـتانبول بلیت 
کردیـم.  کشـتی ای کـه سـوارش شـدیم بعـد یـک سـاعت و 
نیمـی مـا را روی اسـکله ای در اسـتانبول پیـاده کـرد. از آن 
جـا سـوار متـرو شـدیم. همیـن کـه از مترو پیـاده شـدیم. به 
فروشـنده ی مـواد مخـدر بـرای تهیه ی چـرس تمـاس گرفتم. 
برایـم گفـت کـه بایـد بیایـم »زیتـون برنـو«. سـپس راهـی 
زیتـون برنـو شـدیم، در یکـی از کوچه هـای زیتـون برنـو کنار 
یـک رسـتوارنت افغانسـتانی که او برایـم گفته بود، ایسـتادیم. 
بعـد از پنـج دقیقـه  ای انتظـار سـرو کلـه اش پیـدا شـد و بـا 

عجلـه دو تلـی چـرس را در بـدل صـد لیـر ازش گرفتیـم.
بـه  آن  از  اسـتانبول  ترک هـای  گاهـی  کـه  برنـو«  »زیتـون 
نـام »افغـان برنـو« نیـز یـاد می کننـد، محـل تجمـع افغان هـا 
گان  فروشـنده  بیشـتر  محلـه  ایـن  می باشـد.  اسـتانبول  در 
مـواد مخـدر را در خـود جـا داده اسـت،. کـه در کنـار دگـر 
فروشـنده گان مـواد مخـدر، بخـش بـزرگ ایـن فروشـندگان 
را مهاجـران افغانسـتانی تشـکیل می دهـد. »زیتـون برنـو« به 
داشـتن افغانسـتانی بیـش از انـدازه اش و فروشـندگان مـواد 
مخـدری را کـه در خـود گـرد آورده اسـت بـه بدنامـی شـهره 
اسـت. جایـی کـه در آن بییشـتر از ده هـا فروشـنده ی مـواد 
مخـدر در آن بـه طـور مخفیانـه بـرای مـردم مـواد عرضـه 

می کننـد.
بیشـتر فروشـندگان افغانسـتانی، مـواد مخـدر را از افغانسـتان 
مـی آورنـد بـه نحـوی کـه ایـن مـواد از افغانسـتان بـه ایـران 
قانونـی توسـط مسـافران  بـه طـور غیـر  از آن جـا  و  آمـده 
قاچـاق بـه اسـتانبول انتقـال داده مـی شـود. در بعضـی موارد 
فروشـندگان افغانسـتانی ایـن مـواد را بـه همـکاری رانندگان 
»کـرد ترکیـه« از شـهر مـرزی »وان« یـا »دوبـی یزیـد« بـه 

اسـتانبول مـی آورنـد. 
چـون ماشـین آن هـا به دلیـل این که شـهروند ترکیه اسـتند، 
از سـوی نهادهـای امنیتی وارسـی نمی شـود. و از سـویی هم 
آن هـا خـود شـان راه هایی را بلد اسـتند که از دسـت وارسـی 

پولیـس در بروند.
ایـن مـواد پس از این که در اسـتانبول به دسـت فروشـندگان 
افغانسـتانی می رسـد، در بسـته های یک گرامی، سـه گرامی و 
شـش گرامی بسـته بندی شـده و برای فروش به مردم عرضه 
می شـود، کـه بیشـترین خریـداران آن  نیـز خـود مهاجـران 
افغانسـتانی اسـت. کـه در میـان موادی کـه این فروشـندگان 
افغانسـتانی بـرای مشـتری های شـان عرضه می کنـد؛ چرس، 
تریـاک، شیشـه، غبـار، بونـزای، قرص هـای نشـاط آور، قـرص

k  و ترامـادول جـای دارد. کـه در ایـن میـان دو مـورد اولـی 
بیشـتر از افغانسـتان آورده مـی شـود. چـون  ایـن دو مـواد 
بیشـتر بـا جغرافیـای افغانسـتان معنـا پیـدا مـی کنـد. که در 
میـان مهاجران افغانسـتانی ایـن دو مواد بییشـترین مصرف را 
دارد. مـن در زمـان بودنـم در ترکیـه بار هاا و بارهـا برای تهیه 
 ی چـرس بـه ایـن محل آمـده ام؛ امـا هیچ گاه با دسـت خالی 
بـر نگشـته ام. حتـا در جـدی ترین شـرایط امنیتی کـه در آن 
جـا وضع می شـد. در سـال های اخیر با بیشـتر شـدن شـمار 
مهاجران افغانسـتانی در شـهرهای مختلف ترکیه، باعث شـده 
اسـت کـه بـازار فروش مـواد مخـدر از زیتون برنوی اسـتانبول 
فراتـر رفتـه و وارد شـهرهای دگـر ترکیه نیز شـود. این حادثه 
در شـروع برای من و بیشـتر بچه هـای افغانسـتانی خوش آیند 
تمـام شـد. چون بیشـتر بچه  هـای افغانسـتانی چـرس مصرف 
می کننـد؛ حتـا آن هایـی که در افغانسـتان مصـرف نمی کردند 
بـه  گه گاهـی  مهاجـرت،  دنیـای  سـختی های  از  فـرار  بـرای 
چـرس پنـاه می بردنـد. از آمـدن چـرس در شـهری کـه مـن 
بـودم، یـک ماهی نگذشـته بود، که بـه تعداد فروشـندگان آن 
اضافه شـد کـه در چهار ماه شـمار فروشـندگان آن به بیش از 
چهـار نفر رسـید. ایـن وضعیت همچنان ادامه داشـت، بیشـتر 
بچه هایـی کـه در ایـن شـهر زندگـی می کردنـد. از ایـن وضع 
خـوش بـه نظـر می رسـیدند؛ بی خبـر از آن کـه چـه صدمه ای 
بـه خـود شـان وارد می کننـد. آن هـا بـه دلیـل قیمـت بـاالی 
چـرس در آن  جـا مجبـور بودنـد پول یـک روز کاری شـان را 

چـرس بگیرنـد تـا یک شـب مصـرف کنند.

 مجیب ارژنگ 

 داوود عرفان

پیش زمینه ی بحث
احمـدی،  محمـد  جنـاب  گرانمایـه،  دوسـت 
تاریخـی  روایـت  سـه  نقـد  بـه  مقالـه ای  در 
امـان اهلل  و  خراسـان خواهان  خافت خواهـان، 
خـان پرداختـه اسـت. مقالـه بـه درسـتی بیـان 
نکـرده اسـت کـه ایـن سـه روایـت را از منظـر 
کدام معرفت شناسـی اندیشـه ی سیاسی دریافت 
روایت هـای  ایـن  شـاخص های  اسـت.  کـرده 
تاریخـی، گنـگ، پراکنـده و مبهـم  انـد. در ایـن 
کـه سـه روایت فـوق، فقـط روایت هـای تاریخی 
رمانتیـک  انـد یـا واقعیت هـای موجـود زمانـه ی 
مـا، در ایـن نوشـته مجالـی بـرای بحث نیسـت. 
فقـط بـه صـورت کوتـاه می تـوان گفـت کـه هر 
سـه روایـت، گفتمان هایی را سـاخته  انـد که در 
کشـور مـا طرفدارانـی دارنـد. من در این نوشـته 
بـه واکاوی گفتمـان خراسـان خواهـم پرداخـت 
را  از گفتمـان خراسـان  رمانتیـک  و کج فهمـی 
پاسـخ خواهـم گفـت. پرسـش اصلـی ایـن بحث 
از خراسـان در  منظـور  اصـوالً  اسـت کـه  ایـن 
سـپهر عمومـی مـا چیسـت؟ برخـی ناآگاهانـه 
گفتمـان  از  منظـور  کـه  انـد  اندیشـه  ایـن  بـر 
خراسـان، احیـای سـرزمینی بـه نـام خراسـان 
کشـور  چنـد  جغرافیـای  در  امـروز  کـه  اسـت 
برداشـت  ایـن  اسـت.  منطقـه جاخـوش کـرده 
کـه  عصـری  در  اسـت.  ساده اندیشـانه  بسـیار 
دولت های مدرن  بر اسـاس سـرزمین مشـخص، 
حکومـت  و  حاکمیـت  و  مشـخص  جمعیـت 
مسـتقل، تشـخص یافته  انـد؛ احیـای جغرافیای 
تاریخـی ای بـه نـام خراسـان، بیشـتر بـه یـک 
شـوخی می مانـد تـا خواسـت سیاسـی معقـول. 
کسـانی  کـه چنیـن برداشـتی را دامـن می زنند؛ 
از سـه حالـت بیـرون نیسـتند. یـا این  کـه واقعاً 
درک درسـتی از مفهـوم گفتمـان ندارند و یا این 
 کـه در رؤیاهـای رمانتیـک تاریخـی چنـان غرق 
شـده اند کـه از درک واقعیت هـای امـروز محیط 
بین الملـل عاجزنـد. گـروه سـوم، کسـانی  اند که 
خواسـته یـا ناخواسـته، در صـدد این اسـتند که 
گفتمـان خراسـان را بـا طـرح چنیـن مباحثـی 
آن  اصلـی  از مطالبـات  و  بکشـانند  بیراهـه  بـه 
دور کننـد. بـا ایـن توضیـح کوتـاه، بـرای تبیین 
موضـوع، نخسـت بایـد مفهـوم گفتمـان را درک 
توضیـح گفتمـان خراسـان  بـه  و سـپس  کـرد 

پرداخـت. 
از  یکـی  دارد.  گوناگونـی  تعاریـف  گفتمـان 
گفتمـان،  تعاریـف  گویاتریـن  و  سـاده ترین 
زبانـی اسـت کـه مـردم یـک عصـر بدان سـخن 
می گوینـد. هـر گفتمـان دال مرکـزی و دال های 
شـناوری دارد کـه مناسـبات یک تفکر سیاسـی 
را شـکل می دهـد. مصـداق بـزرگ ایـن موضوع 
در عصـر حاضـر، گفتمـان لیبـرال دموکراسـی 
مطـرح  بین المللـی  عرصـه ی  در  کـه  اسـت 
اسـت. در ایـن گفتمـان، دال هایی چـون آزادی، 
مطـرح  و...  آزاد  بـازار  برابـری،  بشـر،  حقـوق 
 اسـت. ایـن گفتمـان بـه حـدی شـایع شـده که 
را تشـکیل می دهـد. دال هـای  زبـان عصـر مـا 

بـه اندرزهای اخاقـی نمی تواند راه حـل گذار از 
بحـران کنونـی مـا را رقـم زنـد. 

گفتمان خراسان چیست؟ 
گفتمـان خراسـان پهنـای جغرافیایی کـه برخی 
بـدان اشـاره می کننـد، نیسـت. این جـا سـخن 
به عنـوان  بلـخ  و  هـرات  و  نیشـابور  و  مـرو  از 
واحدهـای جغرافیـای واحـدی نیسـت. گفتمـان 
نیشـابور،  بلـخ،  از  نمی توانـد  هرچنـد  خراسـان 
هـرات و مـرو بگـذرد؛ اما سـخن ما از اندیشـه ای 
اسـت که در بـازه ی زمانی خاصی در سـرزمینی 
عالم گیـر  نـام خراسـان شـکل گرفـت کـه  بـه 
اسـامی  اندیشـه ی  از  سـخن  هـرگاه  شـد. 
شـرق  و  غـرب  اندیشـه ی  می آیـد،  میـان  بـه 
جهـان اسـام مطـرح اسـت. اندیشـه ی شـرقی 
همـان اندیشـه ی خراسـانی اسـت کـه از درون 
کامـی،  فلسـفی،  اندیشـه های  آن  مناسـبات 
سـر  حکومـت داری  و  دقیقـه  علـوم  و  فقهـی 
بـرآورده اسـت. چـه کسـی می توانـد منکـر فقه 
ابوحنیفـه،  فلسـفه ی ابـن سـینا و فارابـی،کام 
و  موالنـا  عرفـان  ابوریحـان،  دانـش  ماتریـدی، 
انصـاری و حکومـت داری سـامانیان و غزنویـان 
و تیموریـان شـود؟ گفتمـان خراسـان بـا چنین 
دال هایـی شـناخته می شـود. گفتمـان خراسـان 
امـام  فقهـی  عقانیـت  چـون  دال هایـی  بـا 
ابوحنیفـه و کام عقایـی ماتریـدی اسـت کـه 
توانسـته بـود گسـتره ی بزرگـی از شـرق را بـا 
مناسـبات عقایـی خـود به سـوی علـم و دانش 
گفتمـان  می گـردد.  تعریـف  کنـد؛  رهنمـون 
خراسـان خواسـتار برگشـت به سـرزمینی به نام 
خراسـان و تغییـر نـام افغانسـتان نیسـت، بلکـه 
خواسـتار اندیشـه ای اسـت کـه دوره ی زرینی از 

تاریـخ مـا را رقـم زده بـود. شـاید معـادل چنین 
خواسـتی، رنسـانس در غـرب باشـد. مطالبـه ی 
را دگرگـون کـرد.  اروپـا  تاریـخ  کـه  بازگشـتی 
مگـر اروپایی ها خواسـتار برگشـت به اندیشـه ی 
یونـان و روم نشـدند. آیـا چنیـن مطالبـه ای در 
اروپـا بـه معنـی بازگشـت بـه دولت- شـهرهای 
یونـان و امپراتـوری روم تلقـی می شـد؟ یقینـاً 
کـه چنیـن منظـوری هرگـز در تاریـخ اروپا حتا 
بحـث نشـده بـود، بلکه همه خواسـتار بازگشـت 
بـه خـردورزی، اومانیـزم و فردگرایـی آن دوران 
شـده بودنـد کـه بعدها توانسـت اندیشـه ی اروپا 
را دگرگـون سـازد. در مقاله ی آقـای احمدی، به 
روایـت خراسـان از ایـن بـاب تاخته شـده اسـت 
کـه تاریـخ خراسـان، از جنگ و فتنـه و درگیری 
حکایت داشـته اسـت و نویسـنده به زعم خویش 
خواسـته چنیـن تداعـی کنـد کـه برگشـت بـه 
گفتمـان خراسـان؛ یعنـی خانه جنگی هـای دیگر 
جنگ هـای  بـا  قدیـم  یونـان  آیـا  خراسـان.  در 
پلوپونـزی و اعـدام سـقراط همـراه نبوده اسـت؟ 
وحشـتناک  جنگ هـای  می توانـد  تاریـخ  آیـا  و 
امپراتـوری روم و کلوزیـوم را فراموش کند؟ هیچ 
اروپایـی ای خواسـتار برگشـت چنیـن وضعیتـی 
نبـود؛ امـا همگان بـر احیـای  اندیشـه ای که در 
آن زمـان طلـوع کرد و سـپس با ظهـور حکومت 
مسـیحی فراموش شـد؛ تأکید داشـتند. گفتمان 
خراسـان، مطالبـه ی مشـابهی دارد، برگشـت به 

اندیشـه ی خراسـانی.
چرا گفتمان خراسان؟ 

اندیشـه ی  تولیـد  بن بسـت  در  افغانسـتان 
متعـدد  برنامه هـای  شکسـت  دارد.  قـرار  ملـی 
ملت سـازی و توسـعه، مـا را وادار می کنـد کـه 
عمیق تـر بیندیشـیم. آنچـه کـه در صـد سـال 
گذشـته ملت سـازی را بـه چالش مهمـی مواجه 
مـا  اسـت.  ملـی  هویـت  بحـران  اسـت،  کـرده 
نتوانسـته ایم اندیشـه ای بیابیـم کـه هویـت ملی 
خویـش را تعریـف کنیـم. اندیش منـدان توسـعه 
بـر ایـن بـاور رسـیده  انـد که جهـان سـوم برای 
رسـیدن بـه توسـعه ناگزیر بـه طرح مـدِل بومی 
اسـت. مدل بومی توسـعه با تاریـخ، از ارزش ها و 
واقعیت هـای اجتماعـی جوامع گوناگون سـاخته 
می شـود. گفتمـان خراسـان می توانـد مـا را در 
سـاخت طرحـی بومی یـاری رسـاند. ماکس وبر، 
در نظریـه ی عقانیـت مـدرن بـر این باور اسـت 
کـه بـرای توسـعه بایـد نخسـت چتـری ارزشـی 
تعریـف کرد، سـپس بـه تولیـد هنجـار پرداخت 
و پـس از آن بایـد به نهادسـازی مبـادرت ورزید. 
مشـکل اصلـی مـا دقیقاً چنین مسـأله ای اسـت. 
مـا هنوز نتوانسـته ایـم چتر ارزشـی ای مبتنی بر 
تاریـخ و واقعیت هـای اجتماعـی خویش بسـازیم 
کـه در درون خویش بتوانـد هنجارهایی را تولید 
کنـد کـه نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی 
مـا را تغذیـه کنـد. گفتمـان خراسـان، می توانـد 
چتـر ارزشـی مـا را تشـکیل دهـد. ایـن گفتمان 
نـه بـر ارزش هـای قومـی اسـتوار اسـت و نـه بر 
افراطیـت دینـی. گفتمان خراسـان تنـوع و تکثر 
را به رسـمیت می شناسـد و با توجـه به وضعیت 
اجتماعـی امـروز مـا می توانـد دوبـاره مـا را بـه 
برداشـت های معتـدل دینی، خردورزی، تسـاهل 
و تسـامح، عرفان و حکومـت داری خوب رهنمون 
کند. گفتمان خراسـان، بیشـترین همپوشـانی با 
گفتمـان جهانـی دموکراسـی در روزگار ما را دارا 
اسـت. ایـن گفتمـان پتانسـیل های فراوانـی در 
اختیـار مـا قـرار می دهد تا بـه بازتعریـف هویت 

ملـی و بین المللـی خویـش بپردازیـم. 

گفتمـان دموکراسـی از حـوزه ی آکادمیـک تـا 
سـپهر عمومـی جوامـع انسـانی از معنـی تقریباً 
بـه  ایـن  و  اسـت  شـده  برخـوردار  یک سـانی 
ایـن معنـی اسـت کـه دموکراسـی بـه گفتمـان 
مسـلط دنیـای مـا تبدیل شـده اسـت. شـاید در 
افغانسـتان بتـوان از گفتمان هـای رقیبـی چـون 
گفتمـان طالبـان، گفتمـان مجاهدیـن، گفتمان 
چـپ و گفتمـان دموکراسـی، حداقـل در پنجـاه 
سـال اخیـر یـاد کـرد. هـر کـدام از گفتمان های 
مذکـور، روزگاری معانـی خـاص خـود را تولیـد 
کـرده و مناسـبات یـک دوره را شـکل می دادند. 
پرسـش های  فـوق،  گفتمان هـای  شکسـت 
کـه  اسـت  کـرده  خلـق  اذهـان  در  را  فراوانـی 
جغرافیایـی بـه نـام افغانسـتان چـرا از قافلـه ی 
توسـعه، ملت سـازی  و پیشـرفت بازمانده اسـت. 
بسـیاری ایـن پرسـش را مطـرح می کننـد کـه 
سـرآمدان  روزگاری  کـه  جغرافیایـی  چگونـه 
دانـش و علـم و عرفـان را در دامان خـود پرورده 
بـود، امـروز به بهشـت تروریزم، افراطیـت و مواد 
مخـدر تبدیـل شـده اسـت؟ چـه دالیلـی باعـث 
شـده کـه ایـن جغرافیـا از اوج عزت بـه حضیض 
عقب ماندگـی و تحقیـر بین المللـی افتاده اسـت. 
صاحب نظـران زیـادی در ایـن باره دسـت به قلم 
برده انـد و دالیلـی چـون سـرزمین محـاط بـه 
خشـکه، ذهنیـت قبیلـه ای، مداخلـه ی خارجی، 
جنـگ و فقر را برشـمرده  انـد؛ اما هیچ کـدام راه 
حـل مناسـبی بـرای برون رفـت از ایـن وضعیت 
نامناسـب ارائـه نکـرده  انـد. همان گونه کـه آقای 
احمـدی بـا نقـد روایت هـای سـه گانه ی خویش، 
هیـچ راه حـل منطقـی و قابـل قبولی ارائـه نداده 
اسـت. توسـل به یک سـری مفاهیم عام و توسل 

کج فهمی رمانتیک از گفتمان خراسان
اشـاره  بـدان  برخـی  کـه  جغرافیایـی  پهنـای  خراسـان  گفتمـان 
می کننـد، نیسـت. این جـا سـخن از مرو و نیشـابور و هرات و بلخ 
به عنـوان واحدهـای جغرافیای واحدی نیسـت. گفتمان خراسـان 
هرچنـد نمی توانـد از بلـخ، نیشـابور، هـرات و مـرو بگـذرد؛ امـا 
سـخن مـا از اندیشـه ای اسـت کـه در بـازه ی زمانـی خاصـی در 
نـام خراسـان شـکل گرفـت کـه عالم گیـر شـد.  بـه  سـرزمینی 
هـرگاه سـخن از اندیشـه ی اسـامی به میـان می آید، اندیشـه ی 

غـرب و شـرق جهـان اسـام مطـرح اسـت.



5سال اول   شماره ی 52  شنبه 5 اسد 1398

 مهدی حسینی

قــرار اســت فــردا یک شــنبه شــش اســد، 
در  ریاســت جمهوری  انتخاباتــی  مبــارزات 
ــاده ی ۷6  ــاد م ــر بنی ــود. ب ــاز ش ــتان آغ افغانس
ــرای  ــی ب ــارزات انتخابات ــات، مب ــون انتخاب قان
60 روز ادامــه دارد و در ایــن مبــارزات، هجــده 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــات رقاب ــزد انتخاب نام
آمادگی هــای  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــرای نظــارت و بررســی از پیکارهــای  شــان را ب
ــاد  ــر بنی ــد؛ ب ــت گرفته ان ــی روی دس انتخابات
قانــون انتخابــات، کمپاین هــای پیش از وقــت، 
ــن در  ــب، کمپای ــزدان رقی ــه نام ــی ب بی احترام
ــزدان  ــات نام ــب تبلیغ ــی، تخری ــل عموم محاف
و  خارجــی  کمک هــای  دریافــت  رقیــب، 
ــوان  ــه عن ــی، ب ــات دولت ــتفاده از امکان سوءاس

انتخاباتــی محســوب می شــود. تخلفــات 
کمیســیون  معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
صبــح  روزنامــه ی  بــه  انتخابــات،  مســتقل 
انتخاباتــی  مبــارزات  کــه  می گویــد  کابــل 
روز یک شــنبه آغــاز می شــود و کمیســیون، 
تدابیــر خــود را روی دســت گرفتــه اســت.

ابراهیمــی افــزود، کمیســیون انتخابــات انتظــار 
دارد کــه از یــک طــرف، تمامــی نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهوری، مبــارزات  شــان 
ــون  ــا و قان ــح، طرزالعمل ه ــوب لوای را در چارچ
انتخابــات انجــام دهنــد و از طــرف دیگــر، 
ــی  ــه ی مصارف ــاس الیح ــر اس ــد ب ــزدان بای نام
در  کــرده،  را مشــخص  آن  کــه کمیســیون 

ــد. ــه کنن ــی هزین ــای انتخابات پیکاره
مصــارف  میــزان  انتخابــات،  کمیســیون 
ــای  ــاس دارایی ه ــر اس ــزدان را ب ــی نام انتخابات
 شــان ارزیابــی و بررســی می کنــد؛ دارایی هایــی 
ــای  ــاز پیکاره ــش از آغ ــزد پی ــده نام ــه هج ک
انتخاباتــی، بــه ایــن کمیســیون ثبــت کرده انــد.
پیکارهــای انتخاباتــی، در حالــی آغــاز می شــود 
کــه انبوهــی از چالش هــا و نگرانی هــا فــرا 
روی انتخابــات ریاســت جمهوری وجــود دارد؛ 
ناامنی هــا، رونــد مذاکــرات صلــح  افزایــش 
انتخابــات،  امــور  در  مداخلــه  طالبــان،  بــا 
سوءاســتفاده از منابــع دولتــی از ســوی برخــی 
جــدی ای  چالش هــای  جملــه  از  حلقه هــا، 
ــات،  ــزاری انتخاب ــی برگ ــر چگونگ ــه ب ــت ک اس

ــت. ــده اس ــایه افگن س
نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات، ناامنی هــا، 
ــات و قومــی  عــدم شــفافیت در مصــارف انتخاب
ــا  ــن چالش ه ــد را از عمده تری ــن رون ــدن ای ش
رییــس  رشــید،  یوســف  می کننــد.  عنــوان 
عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  اجرایــی 
افغانســتان)فیفا(، در مصاحبــه ا ی بــه روزنامــه ی 
صبــح کابــل گفــت: »مســأله امنیــت دو مشــکل 
ــت:  ــد داش ــات خواه ــود را در انتخاب ــدی خ ج
در  را  سراســری  کمپاین هــای  نامــزدان  اول، 
ــردم  ــه م ــد ک ــند و نتوانن ــته باش ــات نداش والی
را از برنامه هــای  شــان آگاهــی دهنــد. دوم، 
بــه خاطــر ســفرهای والیتــی نامــزدان، ایجــاب 
می کنــد کــه دولــت بــه خاطــر تأمیــن امنیــت، 
ــات  ــا از امکان قطعــات نظامــی را بســیج کنــد ت

ــد.« ــرای  شــان اســتفاده کنن ــی ب دولت
ــزدان  ــارف نام ــی مص ــش، چگونگ ــن چال دومی
انتخابــات ریاســت جمهوری اســت کــه بــه 
ــه  ــتی را ک ــغ درش ــر، مبل ــای ناظ ــاور نهاده ب
ــن  ــرده، ممک ــن ک ــات تعیی ــیون انتخاب کمیس
ــکات  ــر و مش ــی از فق ــزدان انتخابات ــت نام اس
اقتصــادی مــردم ســوء اســتفاده کننــد. بــه ایــن 
ــول  ــه وســیله ی پ ــات ب ــزدان انتخاب معنــی، نام
ــان  ــردم، در می ــو دادن م ــتای سمت وس در راس
ــه  ــی ک ــد؛ پول ــوذ کنن ــی نف ــای اجتماع گروه ه

ــت. ــفاف نیس ــد آن ش ــع درآم منب
انتخابــات  شــدن  قومــی  چالــش،  ســومین 
از  زیــادی  شــمار  اســت.  ریاســت جمهوری 
ــای  ــر گروه ه ــه ب ــا تکی ــی ب ــای انتخابات تکت ه
ــمرده  ــک رأی ش ــود بان ــوع خ ــه در ن ــی ک قوم
ــد.  ــق رأی برآمده ان ــال خل ــه دنب ــوند، ب می ش
انتخابــات،  در  قومــی  گروه هــای  بــه  اتــکا 
فراختــر  را  قومــی  و  اجتماعــی  شــکاف های 
کــرده و منجــر بــه بحــران اجتماعــی می شــود. 
ــران  ــی از بح ــات، بخش ــر انتخاب ــای ناظ نهاده
قومــی  را  میــادی   2014 ســال  انتخابــات 
دانســته و تأکیــد می کننــد کــه ســناریوی 
انتخابــات ســال 2014 میــادی نبایــد بــار 

ــات ترغیــب کننــد  ــرای ســهم گیری در انتخاب ب
و دوم، تعلقــات قومــی اســت کــه ممکــن مــردم 
ــی  ــا بررس ــاند. ب ــات بکش ــوی انتخاب ــه س را ب
ــه، برداشــت می شــود کــه مــردم  ــن دو گزین ای
در پروســه ی انتخابــات فاقــد اعتبــار اســت 
و ســهم گیری مــردم بــر اســاس مفکــوره و 
انگیــزه در انتخابــات مشــکل بــه نظــر می رســد.

در  دانشــگاه،  اســتاد  نظــری،  عبدالطیــف 
کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  مصاحبــه ای 
گفــت، بحــران انتخابــات ریاســت جمهوری و 
نماینــدگان  مجلــس  انتخابــات  چالش هــای 
باعــث شــد کــه اعتمــاد مــردم افغانســتان 
ــت  ــی و حکوم ــیون های انتخابات ــبت کمیس نس

ــد. ــدا کن ــش پی کاه
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــخن گف ــت س ــه صراح او ب
چالش هــا و عــدم اعتمــاد، مــردم بــر ایــن 
عقیــده اســتند کــه تنها راه گــذار مســالمت آمیز 
ــور و  ــد حض ــونت می توان ــدون خش ــول ب و تح
مشــارکت مــردم در پروســه ی انتخابــات باشــد. 
او در ادامــه ی صحبت هایــش افــزود کــه در 
ــد  ــم و امی ــه ی بی ــردم در میان ــر م ــال حاض ح
ســیر می کننــد. از یــک طــرف مــردم بــه 
ــاد  ــی اعتم ــیون های انتخابات ــت و کمیس حکوم

ندارنــد و از طــرف دیگــر، بــرای مهــار خشــونت 
ــتند  ــر اس ــاالر، ناگزی ــام مردم س ــت نظ و تقوی
ــر  ــد و در غی ــات را برگزینن ــیر انتخاب ــه مس ک
آن، خشــونت و جنــگ، افغانســتان را از بحــران 

ــد داد. ــات نخواه نج
آمادگی هــای  بــه  نســبت  نظــری  آقــای 
ــفاف  ــزاری ش ــرای برگ ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ایــن پروســه شــک دارد؛ امــا او تأکیــد می کنــد 
ــات  ــی، انتخاب ــر کمیســیون های انتخابات ــه اگ ک
را برگــزار کننــد، بــا توجــه بــه قرایــن و شــواهد، 
ــار  ــال 98 سرش ــت جمهوری س ــات ریاس انتخاب
از تقلــب و بحرانی تــر از انتخابــات پارلمانــی 

ــود. خواهــد ب
وی، ابــراز ناامیــدی کــرد کــه وضعیت سیاســی، 
ــه ا ی  ــه گون ــتان ب ــادی افغانس ــی و اقتص امنیت
ــه میــزان ناامیــدی مــردم نســبت  اســت کــه ب
بــه پروســه ی انتخابــات افــزوده اســت؛ ناتوانــی 
را  نگرانــی  ایــن  انتخاباتــی  کمیســیون های 

اثبــات می کنــد.
بــا ایــن همــه، از میــان هجــده نامــزد انتخابــات 
ــار  ــان چه ــت می ــرا رقاب ریاســت جمهوری، ظاه
تکــت انتخاباتــی بــرای رســیدن بــه بزرگ تریــن 
ــدرت سیاســی )ارگ ریاســت جمهوری(  ــاد ق نه
ــی  ــت انتخابات ــد؛ تک ــر می رس ــه نظ ــدی ب ج
ــی،  ــری محمداشــرف غن ــه رهب ــاز« ب »دولت س
»ثبــات  انتخاباتــی  تکــت  رییس جمهــور، 
بــه رهبــری داکتــر عبــداهلل  و همگرایــی« 
عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت، تکــت 
رهبــری  بــه  اعتــدال«  و  انتخاباتی»صلــح 
محمدحنیــف اتمــر و تکــت انتخاباتی»امنیــت و 

ــل. ــت اهلل نبی ــری رحم ــه رهب ــت« ب عدال
ــزد  ــو نام ــک س ــه از ی ــی ک ــرف غن محمداش
از  و  اســت  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــب  ــال، رقی ــور برح ــر، رییس جمه ــوی دیگ س
سرســخت ســه نامــزد دیگــر بــه حســاب 
می آیــد. از همیــن رو، پیکارهــای انتخاباتــی 
ــم  ــت ک ــوان دس ــده، نمی ت او را در 60 روز آین

ــت. گرف
از جانــب دیگــر، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، نامــزد 
ــی  ــس اجرای ــت جمهوری و ریی ــات ریاس انتخاب
ــریک  ــع ش ــت؛ او در واق ــت اس ــال حکوم برح
قــدرت سیاســی بــه حســاب می آیــد؛ بنابرایــن، 
رقابــت آقــای عبــداهلل در پیکارهــای انتخاباتــی 
ــف  ــود. حنی ــته می ش ــت پنداش ــا اهمی ــز ب نی
اتمــر در ایــن دور انتخابــات، رقیــب جــدی 
ــن دور  ــود و در ای ــداد می ش ــی قلم ــای غن آق
انتخابــات، شــمار بزرگــی از احــزاب سیاســی او 
را همراهــی خواهنــد کــرد. حنیــف اتمــر از دو 
ــاد  ــه ب ــی را ب ــای غن ــو، عملکرده ــاه بدین س م
انتقــاد گرفتــه و بــا ســخن  صریــح، او را متهــم 

ــود. ــرار ش ــر تک دیگ
بــا بررســی چالش هــای فــوق، آنچــه کــه 
مهــم و حیاتــی بــه نظــر می رســد، بحــث 
ــد  ــه براین ــبت ب ــتان نس ــردم افغانس ــاد م اعتم
کمیســیون های  آمادگی هــای  و  انتخابــات 
ــه کمیســیون ها  ــی اســت؛ امــری کــه ن انتخابات
ــری  ــات شــفاف گام مؤث ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــاد  ــب اعتم ــرای جل ــم، ب ــه ه ــته اند و ن برداش
مــردم نســبت بــه ایــن پروســه، موفــق بودنــد.

عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  رییــس 
ــیون های  ــه کمیس ــت ک ــد اس ــتان معتق افغانس
ــب  ــا را تصوی ــه و طرزالعمل ه ــی الیح انتخابات
ــی  ــزم نظارت ــک میکانی ــد ی ــی فاق ــرده؛ ول ک
اســت. از یــک جانــب، در صورتــی  کــه تخلــف 
ــی  ــای قانون ــرد، رونده ــورت گی ــی ص انتخابات
ــا قاطعیــت برخــورد  ــد ب ــا بتوان فعــال نیســت ت
کنــد و از جانــب دیگــر، هنوزهــم کمیشــنرهای 
اســتخدام  انتخابــات  کمیســیون  والیتــی 
چگونگــی  چالش هــا،  ایــن  کــه  نشــده اند 
انتخابــات شــفاف را زیــر ســوال  برگــزاری 

می بــرد.
اعتمــاد مــردم افغانســتان نســبت بــه پروســه ی 
انتخابــات، هنــوز هــم یــک معمــا اســت. 
ــردم  ــا حضــور م ــه آی ــوم نیســت ک ــق معل دقی
در پــای صندوق هــای رأی پررنــگ خواهــد 
ــته  ــات  گذش ــای انتخاب ــر. چالش ه ــا خی ــود ی ب
برآینــد  بــه  را نســبت  باورمنــدی عمومــی 
انتخابــات از بیــن بــرد و مــردم بیشــتر بــا ایــن 
ذهنیــت پروســه ی انتخابــات را قبــول خواهنــد 
کــرد کــه رأی آن هــا نتیجــه نــداده، بلکــه 

ــت. ــا اس ــی راه گش ــات سیاس موضوع
ــن  ــر ای ــات ب ــد انتخاب ــر رون ــر ب ــای ناظ نهاده
ــه  ــردم را ب ــد م ــه می توان ــه دو گزین ــد ک باورن
نخســت،  بکشــاند:  رای  صندق هــای  پــای 
ــا سوءاســتفاده از فقــر و  تکت هــای انتخاباتــی ب
ــا توزیــع پــول، مــردم را  مشــکات اقتصــادی ب

آغاز کارزارهای انتخاباتی و چالش های پیش رو

یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه ی 
افغانسـتان)فیفا(، در مصاحبـه ا ی بـه روزنامـه ی صبـح کابل گفت: 
انتخابـات خواهـد  امنیـت دو مشـکل جـدی خـود را در  »مسـأله 
والیـات  در  را  سراسـری  کمپاین هـای  نامـزدان  اول،  داشـت: 
نداشـته باشـند و نتواننـد که مـردم را از برنامه های  شـان آگاهی 
دهنـد. دوم، بـه خاطـر سـفرهای والیتـی نامـزدان، ایجـاب می کنـد 
کـه دولـت بـه خاطـر تأمیـن امنیـت، قطعات نظامـی را بسـیج کند تا 

از امکانـات دولتـی بـرای  شـان اسـتفاده کننـد.«

بـا ایـن همه، از میـان هجده نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری، 
ظاهـرا رقابـت میـان چهـار تکـت انتخاباتـی بـرای رسـیدن بـه 
ریاسـت جمهوری(  )ارگ  سیاسـی  قـدرت  نهـاد  بزرگ تریـن 
بـه  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  تکـت  می رسـد؛  نظـر  بـه  جـدی 
انتخاباتـی  تکـت  رییس جمهـور،  غنـی،  محمداشـرف  رهبـری 
عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر  رهبـری  بـه  و همگرایـی«  »ثبـات 
رییـس اجرایـی حکومت، تکـت انتخاباتی»صلـح و اعتدال« به 
رهبـری محمدحنیـف اتمر و تکـت انتخاباتی»امنیت و عدالت« 

بـه رهبـری رحمـت اهلل نبیـل.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

جلسههایمجلسوقفانتقاد
میشودتاعمل

در آخریـن جلسـه ی مجلـس نماینـدگان کشـور، روی حرف هـای 
آقـای ترامـپ راجـع بـه پایان جنـگ در افغانسـتان از سـوی ایاالت 
متحـده در طـول یـک هفتـه، اعتـراض صـورت گرفـت. مجلـس 
نماینـدگان بـا وجـودی کـه تعطیـات اعضایـش را ده روز به تعویق 
انداختـه اسـت؛ اما هنوز هم روی بسـیاری از موارد نتوانسـته اسـت 
بـه درسـتی کار کنـد و بیشـتر جلسـاتش روی انتقـاد و اعتـراض 

می چرخـد. 
اعتـراض ایـن مجلـس در رابطـه بـه حرف های آقـای ترامـپ نادیده 
گرفتـه نمی شـود؛ امـا نظر بـه این که اکثـر کارکردهـای مجلس در 
جلسـه ی اخیـر روی کـرد انتقـادی داشـت و نـه تصمیمـی و عملی، 
مـا را بـه ایـن پرسـش روبـه رو می کند کـه واقعـا آنچه مجلـس باید 

در ایـن شـرایط حسـاس انجام بدهـد چه چیزی اسـت؟
اعضـای ولسـی جرگـه، اظهـارات ترامـپ را غیرمسـؤوالنه  و  خاف  
تمـام  موازیـن  دیپلوماتیـک  عنـوان  کـرده ، گفتند: افغانسـتان  با 
داشـتن تاریـخ  پنج هزارسـاله و  دارای  مردمـان سلحشـور   در 
ادوار  تاریـخ  بـوده و ترامـپ  بـدون  آگاهـی از  ایـن تاریـخ  دیرینه 
بـه مـردم  دلیـر افغانسـتان توهیـن کـرده اسـت. وکاء از حکومـت  
خواسـتند تـا در قبـال ایـن  موضوع ، موضع گیری مشـخص داشـته 
و در بازنگـری   موافقت نامـه ی امنیتـی  با  ایـاالت  متحده ی امریکا  
اقدامـات جـدی و همه جانبـه روی دسـت گیـرد  و موضـوع را از  

طریـق دیپلوماتیـک، روشـن کند.
بحـث تاریـخ پنج هزارسـاله ی کشـور و غـرور تاریخـی مـان چگونـه 
سـوی  از  همـواره  کـه  کشـور  اخیـر  سیاسـت های  بـا  می توانـد 
سیاسـیون زیـر سـوال رفتـه اسـت، قابـل قیـاس باشـد؟ رفتـاری 
کـه اعضـای مجلـس کشـور در ایـن دور بـا یک دیگـر داشـتند کـه 
رابطـه ای بـا فرهنـگ و تمـدن تاریخـی افغانسـتان داشـت که حاال 
از ترامـپ خواسـته می شـود تـا در رابطـه به افغانسـتان متناسـب با 

تاریـخ و گذشـته ی آن حـرف بزنـد.
انتقـادات روی  از  بعـد  نماینـدگان در جلسـه ی گذشـته  مجلـس 
حرف هـای ترامـپ بـه گـزارش دادن وضعیـت امنیتـی و مشـکات 
دیگـر پرداختنـد؛ امـا ایـن کـه چـه نتیجـه ای بـرای حل مشـکات 
مـد نظر گرفتند مشـخص نیسـت. آنچـه در مجلس بـه بحث گرفته 
شـد، ادامـه ی کار سرپرسـتان در بسـیاری از ارگان هـای دولتی بود 
کـه بـر خاتمه بخشـیدن به سرپرسـتی مسـؤولین حکومتـی، تأکید 

. شد
از سـویی هـم نگرانـی از وضعیـت بـد امنیتی در سرتاسـر کشـور به  
خصـوص  ناکارایـی  مسـؤولین  امینـی والیـت هلمند و عـدم توجه 
حکومـت در زمینـه، انتقـاد از قطع  شـدن شـبکه  های مخابراتی در 
شـهر مزار شـریف از سـه  روز  به  این سـو ،  ناکارایی  و اسـتفاده ی 
سـوء از موقـف دولتـی  والی والیـت  زابل و کیفیت پایین سـرک ها  
از دیگـر  موضوعـات  بـود  که  در جلسـه ی خیر مجلس در سـاعت 

امتیازی مطرح شـد.
از  را  بودجـه ای  مسـتقل  واحـد  و  ادارات  گونـه  هـر  ایجـاد  وکا، 
ریاسـت  از  دانسـته،  ولسـی جرگـه   اختصاصـی   صاحیت هـای  
جمهـوری خواسـتند تـا  فرامیـن تقنینـی را مطابـق  قوانیـن نافذه 

در کشـور، صـادر کنـد.  
همچنان در جلسـه، اعضای ولسـی جرگه،  با  درنظرداشـت  شرایط 
دشـوار،  در کشـور و بـه منظـور بـه  تصویـب رسـانیدن فرامیـن 
تقنینـی رییـس جمهـور و تصویـب  قوانینـی کـه بـه شـورای ملـی 
مواصلـت ورزیده ، از هیأت اداری خواسـتند، تا تعطیات  تابسـتانی 

وکا بـه تعویـق انداخته شـود .
در ادامـه امیرخـان یـار،  نائب اول ولسـی جرگه که ریاسـت مجلس 
را بـه عهـده داشـت بـا جمع بنـدی موضوعـات یادشـده، اظهـارات 
اخیـر رییـس جمهـور ترامـپ را شـخصی عنـوان کرده، گفـت : این 
گفته هـا خـاف عـرف بین المللـی بـوده، آقـای ترامـپ در نخسـت  
بایـد  زبـان  دیپلوماتیـک  و  تاریـخ  را   مطالعـه  کنـد  و بایـد 
گفـت  زمانـی  کـه  ایـاالت متحـده ی امریـکا در نقشـه ی جهـان  
عـرض  انـدام  نکرده بود، افغانسـتان منحیث یک کشـور مسـتقل و 
دارای تاریـخ  درخشـان  از سـوی   جوامـع    بین الملل   شناسـایی 
شـده بـود. دریـک جمع بندی کلـی می تـوان از مجلـس نمایندگان 
و جلسـه ی اخیـرش، به عنـوان یک جلسـه ی انتقـادی یاد کـرد؛ در 
حالـی کـه در خصـوص وضعیـت بـد امنیتـی کشـور، قبا از سـوی 
اعضـای مجلـس، مقامـات امنیتی اسـتجواب شـده بودنـد و باید در 

تـا بـه حـال نتیجـه ی الزم را به دسـت مـی داد. 
متأسـفانه آنچـه مجلـس در اسـتجواب مقامـات امنیتـی بـه دسـت 
آورده اسـت رشـد بیشـتر وضعیـت بـد امنیتـی اسـت و حتـا قطـع 
شـدن شـبکه های مخابراتـی در مزارشـریف، نتیجـه ی ادامـه یافتن 
همیـن روند اسـت. حاال باید پرسـید کـه با چنین فعالیتی از سـوی 
نیروهـای امنیتـی و چنیـن نظارتـی از سـوی مجلـس نماینـدگان، 
فرهنـگ  و  تاریـخ  می توانـد  چگونـه  افغانسـتان  تاریخـی  کشـور 
خـودش را بـه ماننـد یـک قابلیـت تمدنـی و فرهنگی بـه رخ جهان 
بکشـد و آن را دلیلـی برای احتـرام دیگران در قبال خـودش بداند؟

 نیما کاوه
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مـردم  وقتـی  مـا  کتاب نخـوان  جامعـه ی  در 
یـک جامعـه  کتـاب می خوانند، چهـره ی یک 
جامعـه را عـوض می کنند؛ یعنی بـه جامعه ی 
جامعـه ی  یـک  می دهنـد،  چهـره  شـان 
بی چهـره را می تـوان در میـان مردمی کشـف 
کـرد کـه در صف هـای طوالنـی ماننـد بانـک 
اتاق هـای  در  و  دیگـر  جاهـای  خیلـی  یـا  و 
انتظـار و انتظارهـای بـدون اتـاق به هـم نگاه 
می کننـد و از ایـن نـگاه کـردن نـه چیـزی 

نـه چیـزی می گیرنـد.  و  می دهنـد 
جامعـه ای کـه گـروه منتظـران  شـان بـه هم 
اسـت.  بی چهـره  جامعـه ی  می کننـد؛  نـگاه 
جامعـه ی فعلی افغانسـتانی را بـرای لحظه ای 
تصـور کنیـد، سـرانه ی مطالعه در ایـن جامعه 
کمتـر از یـک دقیقـه اسـت، ایـن موضـوع از 
اسـت.  غم انگیزتـر  هـم  انسـانی  فاجعـه ی 
مدیـدی  مدت هـای  کـه  شـده  دیـده  بارهـا 
را  خـود  وقـت  و  می نشـینند  انتظـار  بـه  را 
همین گونـه می گذراننـد، حاضرنـد سـاعت ها 
صحبـت کننـد ولـی حاضـر نیسـتند، نگاهی 
بـه کتـاب و یا حتـا مجله و روزنامه ای داشـته 

. شند با
 اسـتاد کتـاب نمی خوانـد و همـان چپترهای 
می کنـد،  تدریـس  را  گذشـته  سـال های 
پـاس  تقلـب  بـا  را  چپتـر  همیـن  دانشـجو 
می کنـد، مـردم عـادی را کـه هیـچ نمی توان 
کـه  فیس بـوک  در  حتـا  دیـد؛  کتاب خـوان 
جایـی اسـت بیشـتر به قـول غربی هـا »فان« 
بـاز هم کسـی حوصلـه ی خوانـدن متن کمی 
بلندتـر را نـدارد، اسـتادهای بزرگ با سـال ها 
تجربـه مطلبـی را بـه تحلیـل می گیرنـد کـه 
بـا توجـه بـه سرشـناس بـودن اسـتاد نهایت 
دسـت  بـه  را  الیـک«   « پسـند  پنج صـد 
مـی آورد و عکـس یـک خانـم نه چنـدان زیبا 

دو برابـر مطلـب اسـتاد پسـند می شـود.

چـرا در ایـن جامعه کسـی حوصلـه ی مطالعه 
نـدارد؟ چـرا کسـی نمی خوانـد تا بدانـد؟ چرا 
افغانسـتانی ها  مـا  بـرای  خوانـدن  قـدر  ایـن 
سـخت اسـت؟ چهـره ی جامعه ی ما چـرا این 

اسـت؟ چنین 
تناسـب  هیـچ  کـه  بی چهـره  جامعـه  ی 
مناسـبی بیـن اشـکال هندسـی رفتارهای آن 
نمی خوانـد،  کـه  جامعـه ای  نمی شـود.  پیـدا 
نمی توانـد حـرف بزنـد، نمی توانـد بفهمـد که 
بایـد چگونـه سـخن بگویـد و با طـرف مقابل 
خـود ارتبـاط برقـرار کنـد. نفهمیـدن طـرف 
مقابـل؛ یعنـی کسـی نیسـت کـه در دیالوگ 
شـریک شـود و همـه بحث ها یک طرفه اسـت 
و همـه می گوینـد؛ ولـی کسـی نیسـت کـه 
بشـنود و بفهمـد کـه منظـور چیسـت و چـه 

بایـد جـواب بگویـد.
چـرا کتـاب نمی خوانیـم؟ ایـن موضـوع بایـد 
بـه صـورت مسـأله ای جـدی مطـرح شـود و 
تـا زمانـی کـه به عنـوان مسـأله مطرح نشـود 
راه  بـود.  خواهـد  روال  همیـن  بـه  وضعیـت 
حل هـای بسـیاری اسـت کـه می تـوان بـرای 
حـل ایـن بحـران بـه کار گرفـت، بـرای مثال 

می کنـم  فکـر  دوم  جهانـی  جنـگ  از  بعـد 
سـرانه ی مطالعـه در اروپـا بـه شـدت کاهش 
یافـت، تحقیقاتـی در این زمان انجام شـد که 
چـرا مـردم دیگـر مطالعـه نمی کننـد، جـواب 
ایـن بـود کـه پـول و وقت بـرای مـردم وجود 
نـدارد تـا کتـاب بخرنـد و بخواننـد، جامعه ای 

تـازه از جنـگ رهـا یافته شـده.
در ایـن زمان مؤسسـه ای، اقدام بـه کار جالبی 
کـرد. این مؤسسـه کتاب هـای کوچک جیبی 
بـا تعداد صفحـات محدود در خـور حوصله ی 
مـردم و بـا قیمـت مناسـب بـه بـازار عرضـه 
پـول  بـود،  کـرد. مشـکل دیگـر حـل شـده 
کافـی و وقـت مناسـب بـرای خوانـدن کتاب 
وجـود داشـت. سـرانه ی مطالعـه کم کـم و با 
گـذر زمـان بـه حالـت قبلـی خـود بازگشـت. 
در جامعـه ی مـا چندین عامل بـرای نخواندن 
ایـن کـه متن هـای  اول  دارد.  کتـاب وجـود 
تولیـده شـده بـه حدی آشـفته اسـت کـه به 
راحتـی معنـا را منتقـل نمی کند و بـه راحتی 
قابـل فهـم نیسـت کـه می شـود بـا ارائـه ی 
ویرایـش خـوب و فنـی ایـن مشـکل را حـل 
کـرد. دوم کتاب هـای ترجمـه شـده توسـط 

دیگر کشـورها مورد سـوء ظن قـرار دارد و به 
راحتـی توسـط خیلی هـا پذیرفتـه نمی شـود. 
سـوم نبـود ترجمـه در میـان افـراد اکادمیک 
و اهـل فـن و حرفـه اسـت. تعـداد کتاب هایی 
کـه در افغانسـتان ترجمه می شـود، برای یک 
روسـتای کوچـک هـم کافـی و قابـل پذیرش 
نیسـت. دولـت می توانـد بـا سمت وسـو دادن 
به ایـن گونـه فعالیت ها سـرانه ی کتاب خوانی 
سـرانه ی  اگـر  دهـد.  افزایـش  جامعـه  در  را 
کتاب خوانـی در کشـور از مـرز یـک دقیقـه 
بگـذرد و بـه جایـی برسـد کـه حداقـل قابـل 
قبـول باشـد، آن زمـان اسـت کـه می توانیـم 
بنیـادی  و  اساسـی  تغییـرات  بـه  امیـدوار 
برخـورد  نـوع  و  اجتماعـی  سـاختارهای  در 
باشـیم.  هم دیگـر  بـا  اجتمـاع  در  مردمـان 
اسـاس تغییـرات در هـر جامعـه ای را تفکـر 
تفکـر  ایـن  می کنـد؛  مشـخص  مردمـان  آن 
تنهـا با مطالعه اسـت کـه تغییر خواهـد کرد. 
جامعـه ای کـه گـروه منتظـران شـان بـه هم 
اسـت.  بی چهـره  جامعـه ی  می کننـد؛  نـگاه 
بایـد چهـره ی نـو بـه جامعـه داد تـا چهـره ی 

وضعیـت فعلـی مـا تغییـر کند.

جامعه ی بی چهره ی افغانستان

مبارزاتانتخاباتی؛خوبیهاوبدیها

ارزش هــای  از  یکــی  انتخابــات 
مبــارزات  کارراز  و  دمکراتیــک 
انتخاباتــی »کمپاین هــا« بخــِش 
ــت.  ــات اس ــه ی انتخاب ــم پروس مه
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــوب اس ــات خ ــور انتخاب ــای پُرش فض
حساســیت مــا را بــه سرنوشــت مشــترک  مــان 
چــه  کــه  می دهــد  یادمــان  می دهــد.  افزایــش 
ــا  ــا طیف ه ــان ب ــم. ناگه ــترکی داری ــت مش سرنوش
هنرمنــدان،  از  اجتماعــی،  مختلــف  صنف هــای  و 
بازیگــران، کارگــران، زنــان، جوانــان و... احســاس 
پیدایــش  و  می کنیــم  هم سرنوشــتی  و  نزدیکــی 
ایــن احســاس، مبــارک اســت. مــا را از پیلــه  ی 
وهم آلــود خــود بیــرون می کشــد و بــه دیگــران 
پیونــد می دهــد. در کشــاکش انتخابــات، تمریــن 
می کنیــم کــه میــان منافــع نزدیــک، کوتاه مــدت 
ــه  ــت ب ــدگار، دس ــدت و مان ــع بلندم ــا و مناف و فریب
ــای  ــه وعده ه ــم ک ــن می کنی ــم. تمری ــاب بزنی انتخ
دلفریــب، مــا را از مصالــح ُعمــده و دیرپــا، بــاز نــدارد. 
ــن، مبــارک اســت.  شــکل گیری  ــن آگاهــی و تمری ای
خواســت مشــترک اجتماعــی و همبســتگی معطــوف 
ــد.  ــا می کاه ــودی م ــی وج ــدری از تنهای ــه آن، َق ب
معطــوف بــه یک دیگــر می شــویم و ایــن آگاهــی 
کــه واجــد نگرانــی نیرومنــِد مشــترکی اســتیم، مرهــم 
تنهایی هــای مــا می شــود و هــر آنچــه تنهایــی مــا را 
قــدری تســکین ببخشــد، مبارک اســت. ایــام انتخابات، 
شــناخت مــا را از جامعــه  افزایــش می دهــد. صداهــای 
خامــوش شــنیده می شــوند و الیه هــای متکثــر و 
رنگ رنــِگ اجتماعــی هویداتــر می شــوند. بیشــتر 
ــویم  ــه می ش ــن جامع ــاری در مت ــوِع ج ــه تن متوج
ــد  ــات ب ــام انتخاب ــت. ای ــارک اس ــی مب ــن آگاه و ای
اســت؛ چــرا کــه اغلــب، اخــاق رقابــت را بــه درســتی 
رعایــت نمی کنیــم. از تحقیــر و تمســخر رقیــب  مــان 

ــان  ــای م ــا و ارزیابی ه ــم و در داوری ه ــذت می بَری ل
ــم.  ــد نمی گیری ــه بای ــان ک ــی را چن ــب بی طرف جان
را  مــا  حق پویــی  و  حق گویــی  بغض هــا،  حــب  و 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و هدف هــای خــوب، 
مــا را در اســتفاده از ابــزار، وســایل و راه کارهــای 
ــه و نادرســت، اغــوا می کنــد. آنچــه بیــش  غیرمنصفان
ــاق  ــی رود »اخ ــا م ــاد م ــات از ی ــه در انتخاب از هم
ــروزی  ــت«. پی ــت اس ــاق رقاب ــا »اخ ــمنی« و ی دش
حقیقــی آدمــی وقتــی اســت کــه ســهم بیشــتری از 
ــه دســت آورد. اغلــب در کارزار  مهربانــی و دوســتی ب
ــان کــه  ــه آن ــا ب ــی، مهــر و شــفقت م ــت انتخابات رقاب
ــب،  ــد. اغل ــه می بین ــتند، صدم ــا نیس ــه ی م هم جبه
ــمومیت  ــرت« مس ــه« و »نف ــم«، »کین ــط »خش توس
معنــوی پیــدا می کنیــم. در مبــارزه بــا آنچــه تاریکــی 
می دانیــم، دســت های مــان را آلــوده می کنیــم و 
ــب در  ــد. اغل ــاق می افت ــا اتف ــی این ج شکســت حقیق

ــه ابعــاِد  ایــام تبلیغــات، مواضــع فکــری انســان ها را ب
اخاقــی و عاطفــی، ارجــاع و تحویــل می دهیــم؛ 
یعنــی بــه جــای آن کــه »حمــل بــر احســن« کنیــم 
ــرده،  ــت ک ــزد حمای ــی از آن نام ــر فان ــم اگ و بگویی
ــه ی او  ــه و خردمندان ــِی آگاهان ــرآورد و ارزیاب ــد ب الب
ــرده،  ــت ک ــی حمای ــم: از فان ــت، می گویی ــوده اس ب
چــرا کــه دنبــال اغــراض و منافــع فــردی اســت، چــرا 
کــه ذات، ســیرت و ســریرت تیــره ای دارد. بــه جــای 
نقــد دالیــل هــم، اغــراض و نیــت یک دیگــر را متهــم 
ــه جــای آن کــه  ــراد را ب می کنیــم. رأی و حمایــت اف
ــی  ــد و وارس ــل نق ــی قاب ــی و اجتماع ــاد سیاس اجته
ــب  ــم. اغل ــی می کنی ــی و عاطف ــم، داوری اخاق بدانی
ــات، رادیــکال و مطلق نگــر می شــویم و  در ایــام انتخاب
ــه  ــان ک ــم: آن ــفید می کنی ــته بندی های سیاه وس دس
بــا مــا اســتند؛ خوبنــد و آنــان کــه مثــل مــا نیســتند؛ 

ــد. بدن

 سید محمد تقی حسینی 
چگونهمیتوانیمزندگیشاد

داشتهباشیم؟

بایـد خیلـی صریـح و واضـح بـرای شـما بگوییم کـه اصا بر 
ایـن تصـور نباشـید کـه قـرار اسـت اتفاقـی بیفتد یـا چیزی 
از راه برسـد کـه شـما را شـاد نگـه دارد. پـس ما بایـد با این 
واقعیـت کنـار بیاییـم کـه در ایـن مسـیر هـر کـدام مـا تنها 
اسـتیم و اگـر بـر این باور اسـتید که چیزی قرار اسـت شـما 
را شـاد نگـه دارد یـا ایـن کـه شـادی ابدی تـر و ماندگارتری 
را تجربـه کنیـد، سـخت در اشـتباه اسـتید. هیـچ نیرویـی 
بـه جـز تقویـت نیـروی درونـی بـه شـما نمی توانـد در شـاد 
زندگی کـردن کمـک کنـد. پـس بـرای شـاد بودن نیاز اسـت 
کـه احساسـات و شـخصیت درونـی خـود را بهتر بشناسـیم.

تعریف شادی چیست؟
هم اکنـون شـاید هنگامی که این نوشـته را در حـال خواندن 
اسـتید با چند سـوال در ذهن تان مواجه می شـوید که شـاید 
این ها باشـد. شـادی واقعی چیسـت؟ تعریف شـادی چیسـت 
و چگونـه می توانم احسـاس خوشـحالی کنم؟ ارسـطو دوهزار 
و پنج صـد سـال پیـش، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه زنـان و 
مـردان بیـش از هـر چیـز دیگـری در جسـتجوی شـادکامی 
انـد. شـادکامی بـه سـبب خـودش جسـت وجو می شـود؛ در 
حالـی کـه اهـداف دیگـری مثـا سـامت و زیبایـی، پـول و 
یـا قـدرت فقـط بـه ایـن دلیـل ارزش منـد اسـتند کـه فکـر 
می کنیـم مـا را شـادمان می کنند. بگذارید در ایـن جا تعریف 
یک روان شـناس مثبت گـرای معروف را در مـورد تحقیقاتش 
در بـاب شـادی بـرای تان نقـل کنـم: آنچه من کشـف کردم 
ایـن بود که شـادی چیـِز اتفاقی نیسـت؛ شـادکامی نتیجه ی 
اقبـال خـوب و یا شـانس و تصادف نیسـت. شـادکامی چیزی 
نیسـت کـه بـا پـول بتـوان آن را خریـد یـا بـا قدرت دسـتور 
آن را داد. شـادکامی بـه رخدادهـای بیرونی وابسـته نیسـت، 
بلکه بیشـتر به شـیوه ی تفسـیر ما از رویدادها وابسـته اسـت.

هر چه بیشـتر به دنبال شـادی باشـید بیشـتر آن را از دسـت 
می دهیـد. شـادی هیچگاه در بیـرون از ما وجود نـدارد؛ همه 
خمیرمایـه ی آن درون ماسـت. ماییـم کـه انتخـاب می کنیم 

شـاد زندگـی کنیـم و یا مسـائل غمگین زندگـی را ببینیم. 
نبایـد  را  شـادکامی  مـورد  در  تعریـف  سـابقه ی  کـه  البتـه 
مشـخصا از روان شناسـان شـروع کـرد؛ چـرا کـه فیلسـوفانی 
چـون ارسـطو و اپیکـور در ایـن بـاره اولیـن اظهـار نظرهـا را 
کرده انـد؛ امـا شـاید کسـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه دنبـال 
انسـان های شـاد و خودشـکوفا رفـت تـا بـه ویژگی هـای این 
افـراد و سـبب تفاوت شـان بـا بقیه بپـردازد، آبراهـام مزلو را 
بتوانیـم نـام ببریـم. مزلـو، یکـی از ویژگی هـای انسـان های 
خودشـکوفا و موفـق را احسـاس تجربـه اوج نامید؛ احساسـی 
کـه آن هـا در مـورد خـود می گفتنـد و چیـزی شـبیه بـه از 
دسـت دادن زمـان و یکـی شـدن بـا کل نظـام هسـتی بـود. 
شـادی را می تـوان در حـوزه روان شناسـی شـخصیت مـورد 

بررسـی قـرار داد.
باید یاد بگیریم در حال زندگی کنیم نه در گذشته

به یاد داشـته باشـید که تمدن اگرچه پدیـده ی متمایزکننده 
بیـن انسـان و حیـوان اسـت و ما بـه آن افتخـار می کنیم؛ اما 
مبنـای آن بـر اسـاس سـرکوب اسـت. رالـف والدو امرسـون، 
بارهـا گفتـه اسـت که ما همیشـه در حـال آماده شـدن برای 

زندگـی اسـتیم؛ ولـی هرگز زندگـی نمی کنیم.
 از همان ابتدای زندگی ما شـرطی شـده ایم که خواسـته های 
مـان را موکـول بـه آینـده کنیـم و موفقیـت و شـادی را در 
آینـده جسـت وجو کنیـم؛ ایـن دقیقـا همان چیزی اسـت که 
باعـث می شـود زمـان حـال را از یـاد ببریـم بـا این کـه همه 

شـادی مـا در زمان حال اسـت.
ارزش های مان در زندگی را مهم بگیریم

تـا بـه ایـن جـای کار متوجـه شـدیم کـه کسـانی شـادی 
واقعـی را تجربـه می کننـد کـه مشـخصا خـود شـان آن  را 
سـاخته اند و هوشـیاری و یـا تمرکز شـان را منحصـرا بر روی 
چیـزی گذاشـته اند. همـه ی مـا می دانیـم که قصدهـای مان 
اسـت کـه اطاعـات را بـه طـور منظم در هوشـیاری مـا نگه 
مـی دارد. مـا بر اسـاس قصدهـا و یا اهـداف  مان اسـت که بر 
روی چیزهایـی تمرکـز می کنیـم و یـا چیزهایـی را نادیـده 
می گیریـم. ایـن دقیقـا همـان چیـزی اسـت که به قـول آدلر 
باعـث می شـود مـا بـه گونـه ی متفـاوت از هـم رفتـار کنیم.

در میهمانـی یک سـان یـک فـرد برون گـرا در جسـت وجوی 
تعامـل بـا دیگـران اسـت و از آن لـذت می بـرد. فـرد اهـل 
پیشـرفت در جسـت وجوی ارتباطات تجاری سـودمند اسـت 
و فـرد پارانوئیـد در مقابـل نشـانه های خطـری کـه بایـد از 
آن هـا اجتنـاب کنـد، حالـت آمـاده بـاش بـه خـود می گیرد. 
بی نهایـت  صـرف  می تـوان  را  توجـه  کـه  اسـت  این گونـه 
چیزهـای غنـی و یـا فاکت بـار زندگـی کـرد. واقعیـت ایـن 
اسـت کـه مـا انتخـاب می کنیـم کـه بـه چـه چیـزی توجـه 

کنیـم و ایـن را فقـط قصدهـا و اهـداف  مـان می سـازد.

 زهرا اکبری

 صبور بیات
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خبرهایداخلی

در  کـه  می گویـد  کندهـار  پولیـس  فرماندهـی 
نتیجـه ی ضـد حمله ی نیروهـای ارتش، بیـش از 60 
هراس افگـن طالـب در ایـن والیـت کشـته شـده اند. 
تادیـن خـان اچکـزی، فرمانـده ی پولیـس کندهـار 
روز جمعه)4اسـد( در برگـه ی تویتـر خـود نگاشـته 
بـر  پنج شـنبه شـب  بـود کـه هراس افگنـان طالـب 
والیـت  ایـن  ریگسـتان  و  شـوراوک  ولسـوالی های 
حملـه کردند کـه با مقاومت شـدید هوایـی و زمینی 
نیروهـای ارتـش مواجـه شـدند. آقـای اچکـزی گفته 
اسـت کـه در نتیجـه ی درگیـری میان دو طـرف، 61 
هراس افگـن کشـته و بیـش از ۳0 تن دیگر شـان نیز 
زخمـی شـدند. او نگاشـته اسـت: »بر بنیـاد اطاعات 
کامـاز  موترهـای  بـا  پاکسـتانی ها  مـا،  اسـتخباراتی 

آمدند و اجسـاد ایـن هراس افگنان را از سـاحه انتقال 
دادنـد.« هـر چنـد فرمانـده ی پولیـس کندهـار گفته 
اسـت کـه در جریـان حملـه ی طالبـان یـک پاسـگاه 
امنیتـی در ولسـوالی شـوراوک تخریـب شـده و بـه 
نیروهـای ارتش تلفات وارد شـده اسـت؛ امـا در مورد 

رقـم دقیـق تلفـات چیـزی نگفته اسـت. 
والیـت کندهـار در جنـوب افغانسـتان، از والیت های 
ناامـن اسـت. ایـن والیـت مرکـز حکومـت طالبـان و 
می شـود.  محسـوب  گـروه  ایـن  اصلـی  خاسـتگاه 
مـرزی  ولسـوالی های  در  گـروه  ایـن  جنگ جویـان 
ایـن والیـت کـه بـا پاکسـتان و هلمند هم مرز اسـت، 
همچنـان بـا قـدرت حضـور دارنـد و هرازگاهـی بـا 

نیروهـای امنیتـی افغـان درگیـر می شـوند.

در ضد حمله ی نیروهای ارتش، بیش از 60 هراس افگن 
طالب در والیت کندهار کشته شدند

وزیـر خارجـه ی امریـکا در تمـاس تلفونی بـا رییس 
جمهـور غنـی گفته اسـت که اسـتراتیژی کشـورش 

در قبـال افغانسـتان هیـچ تغییری نکرده اسـت.
مایـک پمپیو، پـس از اظهـارات بحث برانگیـز دونالد 
ترامـپ در مـورد خاتمـه دادن جنگ افغانسـتان، در 
تمـاس تلفونـی بـه رییـس جمهـور غنـی، اطمینان 
داده کـه هیـچ تغییـری در اسـتراتیژی امریـکا در 

قبـال افغانسـتان بـه میـان نیامده اسـت.
دونالـد ترامـپ، هفتـه ی قبـل در دیـدار بـا عمـران 
خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان، گفتـه بود کـه امریکا 
قادر اسـت جنـگ کنونی افغانسـتان را در یک هفته 
بـه پایـان برسـاند و یا در صـورت نیاز این کشـور را 
از نقشـه ی جهـان محـو کنـد؛ امـا ایـن کار را انجام 
نمی دهـد؛ زیـرا سـبب قربانی شـدن ده  میلیـون نفر 

خواهد شـد.
حکومـت  سـوی  از  کـه  مشـترکی  اعامیـه ی  در   
نشـر  بـه  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  و  افغانسـتان 
رسـیده، آمـده اسـت کـه وزیـر خارجـه ی امریـکا 
در ایـن تمـاس تلفونـی بـه رییـس جمهـور غنـی 

قبـال  در  امریـکا  اسـتراتیژی  کـه  داده  اطمینـان 
افغانسـتان هیـچ تغییـری نکـرده و خروج سـربازان 
ایـن کشـور نیـز بسـتگی بـه اوضـاع  از  امریکایـی 

دارد. کشـور  ایـن  امنیتـی 
 در ایـن اعامیـه  آمده اسـت: »زمان آن فرا رسـیده 
تـا تاش ها بـرای پایان بخشـیدن جنگ افغانسـتان 

از طریـق مذاکرات سـرعت یابد.«
همچنـان بـه نقل از ایـن اعامیه ی مشـترک، زلمی 
خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی  خلیـل زاد، 
جـوزف  جنـرال  و  افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا 
دانفـورد، رییـس سـتاد ارتش امریـکا نیز بـه منظور 
تسـریع بخشـیدن گفت وگوهـای صلـح و ایـن کـه 
مسـیر بعـدی ایـن مذاکـرات را بـه بحـث بگیرند به 

افغانسـتان فرسـتاده شـده انـد.
ایـن در حالی اسـت کـه چهـار روز قبـل دور تازه ی 
سـفرهای زلمـی خلیل زاد بـه افغانسـتان و قطر آغاز 
شـده اسـت. وزارت خارجـه ی امریکا گفته اسـت که 
ایـن دور سـفر آقـای خلیـل زاد تا یک اگسـت سـال 

جـاری ادامه خواهـد یافت.

مایک پمپیو: هیچ تغییری در استراتیژی امریکا در قبال 
افغانستان وارد نشده است

احتمـال مـی رود کـه هفتـه ی آینـده گـروه دیگـری از 
پناهجویـان افغـان کـه درخواسـت پناهندگی شـان از 
سـوی دولـت آلمـان رد شـده اسـت، از آلمـان اخـراج 

. ند شو
خبرگـزاری آلمـان )دی پـی ای( بـه نقـل از منابعـی در 
کابـل گـزارش داده اسـت کـه قـرار اسـت صبـح روز 
چهارشـنبه  ی آینـده )9 اسـد( یـک هواپیمـای دیگـر 
حامـل پناهجویـان اخراجی، از آلمـان در میدان هوایی 
مقام هـای  سـوی  از  خبـر  ایـن  کنـد.  نشسـت  کابـل 
افغانسـتان  عودت کننـدگان  و  مهاجریـن  امـور  وزارت 

اسـت. تأیید شـده 

ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن اواخر بازهـم وضعیت 
امنیتی افغانسـتان به وخامت گراییده اسـت. مسـأله ی 
اخـراج پناهجویـان افغـان همـواره بحث برانگیـز بـوده 
اسـت. روز پنج شـنبه در جریـان موجـی از خشـونت ها 
در والیت هـای کابـل، تخـار و ننگرهـار، دسـت کم 55 
تـن جـان باختنـد؛ 11 تـن آنـان بر اثر سـه انفجـار در 

شـهر کابل جـان شـان را از دسـت دادند.
از ماه دسـمبر سـال 2016 میادی تاکنون در مجموع 
پناهندگـی  درخواسـت های  کـه  افغـان  مهاجـر   600
شـان از سـوی دولت آلمان رد شـده بـود، در 25 پرواز 

از آلمـان بـه افغانسـتان بازگردانده شـده اند.

خبرگزاری آلمان، احتمال اخراج گروهی از
پناهجویان افغان را داده است

بـا آن  که مجـازات اعدام در ایاالت متحـده در عمل، 
سـیر نزولی داشـته اسـت؛ امـا دونالد ترامـپ، رییس 
امریـکا، می خواهـد کـه مجـازات حکـم  جمهـوری 

اعـدام دوباره شـروع شـود.
بـا ایـن حـال، هـر روز شـمار بیش تـری از ایالت های 
امریـکا یـا ایـن نـوع از مجـازات را از بیـن می برند و 

یـا از اجـرای آن خـودداری می کنند.
اعـدام محکومیـن در امریـکا در سـطح دولـت فدرال 
بسـیار کـم صورت می گیـرد. از سـال 1988 میادی 
تـا کنون تنها سـه نفر در سـطح فدرال بـه جرم قتل 

به اعـدام محکوم شـده اند.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری امریـکا، از مدت ها 
پیـش از راه یافتنـش بـه کاخ سـفید، از ایـن امـر 
قاتـان  ایـن  تـا  داشـت  تأکیـد  و  می کـرد  انتقـاد 
سـریعتر اعـدام شـوند. آقـای ترامـپ، خـزان سـال 
گذشـته پـس از کشـته شـدن 11 شـهروند یهـودی 
در  کلیسـایی  بـه  حملـه  جریـان  در  امریکایـی 
پیتزبـورک پنسـیلوانیا گفـت: »باید بـرای افرادی که 
دسـت به چنیـن اعمالی می زننـد، مجـازات اعدام را 

دوبـاره بـه جریـان انداخـت.«

ترامپ:
اجرای حکم اعدام دوباره شروع شود

اون، رهبـر کوریـای شـمالی، آزمایـش  کیـم جونـگ 
موشـکی تـازه ی کشـورش را هشـداری جـدی بـرای 

اسـت. خوانـده  جنوبـی  کوریـای  جنگ افـروزان 
کشـورش  کـه  اسـت  گفتـه  شـمالی  کوریـای  رهبـر 
مجبـور شـده اسـت تـا بـرای نابـودی خطـرات بالقـوه  
کوریـای  رسـانه های  کنـد.  تولیـد  جدیـد  تسـلیحات 
دو  کـه  انـد  داده  خبـر  اسـد(   ۳( پنج شـنبه  شـمالی 
موشـک کوتاه بـرد از سـاحل شـرقی کوریـای شـمالی 
بـه دریـای جاپـان پرتـاب شـده اسـت. رهبـر کوریـای 
شـمالی، گفتـه اسـت کـه موشـک های آزمایـش  شـده 

بخشـی از یـک سـامانه ی هدایـت شـونده می باشـند. 
در  جنوبـی  کوریـای  و  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت 
واکنـش بـه ایـن آزمایـش موشـکی از رهبـر کوریـای 
شـمالی خواسـته  انـد تـا از ایجـاد تنش هـا و اقدامـات 
تحریک کننـده خـودداری کنـد. این آزمایش موشـکی، 
در حالـی انجـام شـده اسـت کـه برنامه ریـزی ای بـرای 
مانـور نظامـی مشـترک بین کوریـای جنوبـی و ایاالت 
متحـده انجـام شـده اسـت. ایـن نخسـتین آزمایـش 
موشـکی کوریـای شـمالی پـس از دیـدار اقـای کیم با 

دونالـد ترامـپ در مـاه گذشـته اسـت.

کیم جونگ اون:
آزمایش موشکی هشداری برای کوریای جنوبی است

رسانه های امریکایی: ایران دست به آزمایش موشکی زده است

مایک مورل: گفت وگوهای امریکا با طالبان یک »بازی« برای بیرون 
کردن نیروهای خارجی از افغانستان است

حکمت یار: خواست های مشروع طالبان در 
گفت وگوهای صلح در نظر گرفته شود 

سازمان ملل: حمله های سوریه و متحدانش باعث مرگ ده ها نفر شده است

اخیـرا شـماری از رسـانه های امریکایی گـزارش داده 
انـد کـه ایران دسـت به آزمایش موشـکی زده اسـت.
بـر اسـاس برخـی از گزارش هـا، روز جمعه )4 اسـد(، 
تعـدادی از رسـانه های امریکایـی بـه نقـل از منابعـی 
در وزارت دفـاع ایـاالت متحده ی امریـکا گزارش داده 
 انـد کـه روز چهارشـنبه )2 اسـد( ایـران دسـت بـه 

آزمایش موشـکی زده اسـت.
از  آزمایـش،  ایـن  در  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  متحـده  ملـل  سـازمان 
حمله هـای هوایـی اخیـر دولـت سـوریه و متحدانش 
نانوایی هـا  و  مغازه هـا  بیمارسـتان ها،  مکتب هـا،  بـر 
سـبب مـرگ ده هـا غیرنظامـی در ایـن کشـور شـده 

. ست ا
در گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمـده اسـت که که 
در ده روز اخیـر دسـت کم 10۳ شـهروند غیرنظامی 

سـوریه کشته شـده  اند.
بر اسـاس گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، از میـان این 
10۳ غیرنظامـی، دسـت کم 26 نفـر آن کودک بوده 

است.
میشـل باشـله، کمیشـنر حقـوق بشـر سـازمان ملـل 
متحـد، در بیانیـه ای، اعـام کرده اسـت که بـا توجه 
بـه شـواهدی کـه در دسـترس آنـان قـرار گرفتـه، 
ناممکـن اسـت کـه هـدف قـرار گرفتـن غیرنظامیان 

بـه صـورت اتفاقـی بوده باشـد.
باعـث  همچنیـن  اخیـر  ماه هـای  در  حمله هـا  ایـن 
آواره شـدن صدهـا هـزار نفـر و پنـاه بـردن آن هـا به 
اردوگاه هایـی در نزدیکـی مـرز با ترکیه شـده اسـت.
یـک گـروه حقوق بشـر سـوری، گـزارش داده اسـت 
و  دولـت سـوریه  اخیـر  کـه در جریـان حمله هـای 
ارتـش روسـیه بـه ادلب، دسـت کـم 544 غیرنظامی 

مناطـق جنـوب ایـران بـه سـوی اطـراف تهـران در 
شـمال شـلیک شـده اسـت. این آزمایش یـک فروند 
موشـک زمیـن بـه زمیـن میـان برد بـا بـرد یک هزار 
کیلومتـر بـوده اسـت. در گـزارش آمده اسـت که این 
موشـک، از نـوع موشـک های شـهاب -۳ بـوده اسـت.
بـا ایـن همـه؛ امـا مقام هـا و منابـع رسـمی ایـران تا 

کنـون بـه ایـن خبـر واکنشـی نشـان نـداده  اند.
بـه نقـل از یک منبـع دولتی امریکایی، گزارش شـده 

کشـته شـده و بیش از 2100 نفر دیگر زخمی شـده 
ند. ا

نظـر به این گـزارش حد اقـل 1۳0 نفر ایـن قربانیان 
کـودکان بـوده انـد. پیـش از ایـن پـاپ فرانسـیس، 
رهبـر کاتولیک هـای جهـان نیـز، در پیامـی از بشـار 
اسـد، رییـس جمهـوری سـوریه خواسـته بـود که به 
وضعیـت بحـران انسـانی در ادلـب رسـیدگی صورت 

. گیرد

و  دارد  موقعیـت  سـوریه  شـمال غرب  در  ادلـب، 
پـس از آن  کـه دولـت سـوریه موفـق شـد کنتـرل 
مناطـق مختلـف را دوبـاره بـه دسـت گیـرد، محـل 
حضـور میلیون هـا سـوری و نیـز گروه هـای مختلـف 

اسـت. شـده  جهـادی  و  اسـام گرا 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری ایاالت متحـده  نیز، 
از روسـیه، ایـران و سـوریه خواسـته بود که »کشـتار 

افـراد بی گنـاه« در ایـن منطقه را متوقـف کنند.

کـه ایـاالت متحـده از این آزمایـش آگاهـی دارد؛ اما 
فعـا در ایـن مـورد اظهار نظـر نمی کند.

مغایـر  را  ایـران  موشـکی  آزمایـش  امریـکا،  دولـت 
توافـق هسـته ای )موسـوم بـه برجـام( بیـن ایـران و 
قدرت هـای هسـته ای جهانـی و قطع نامـه ی شـماره  

اسـت.  دانسـته  22۳1 مصوبـه ی جـوالی 2015 
در ایـن قطع نامـه از ایـران خواسـته شـده اسـت تا از 
دنبـال کـردن برنامه هـای موشـکی بالسـتیکی  قـادر 
بـه حمـل کاهـک هسـته ای خـودداری کنـد؛ اما به 

صراحـت ایـن برنامـه را ممنـوع نکرده اسـت. 
دوازه  از  یکـی  ایـران  موشـکی  برنامـه ی  توقـف 
بـه  دسـت یابی  بـرای  امریـکا  کـه  اسـت  موضوعـی 
تواقـف جدیـد هسـته ای بـا ایـران مطـرح کـرده و 

اسـت. شـده  مذاکـره  خواسـتار 
گـزارش  حالـی  در  ایـران  موشـکی  آزمایـش  ایـن 
توسـط  ایـران  نفتـی  تحریـم  پـی  می شـود کـه در 
امریـکا، تنـش بین دو طرف شـدت گرفتـه و واکنش 
ایـران بـه تحریـم نفتی خود سـبب افزایـش تنش در 

منطقـه ی خلیـج فـارس شـده اسـت.

رهبـر حـزب اسـامی افغانسـتان می گویـد کـه در 
مشـروع  خواسـت  بـه  بایـد  صلـح  گفت وگوهـای 
طالبـان رسـیدگی شـود تـا توافـق صلح به دسـت 

 . ید آ
در  )4اسـد(  جمعـه  روز  حکمت یـار،  گلب الدیـن 
یک نشسـت خبـری تأکیـد کرد کـه گفت وگوهای 
صلـح نبایـد بـه گونـه ی انحصـاری بـه پیـش برده 
شـود؛ زیـرا این پروسـه ی ملی اسـت و هیچ  فردی 

نمی توانـد صلـح افغانسـتان را انحصـار کنـد. 
آقـای حکمت یـار همچنـان گفـت در صورتـی کـه 
یـک هیـأت همه شـمول بـرای گفت وگوهـای صلح 
در  زیـادی  مشـکات  نشـود،  تعییـن  طالبـان  بـا 

پروسـه ی صلـح بـه بـار خواهـد آمد. 
بـه بـاور رهبر حـزب اسـامی، صلح در افغانسـتان 
وابسـته بـه خـروج نیروهـای خارجی از این کشـور 
اسـت و تـا زمانی که نیروهـای خارجی افغانسـتان 
را تـرک نکننـد، صلـح تأمیـن نخواهـد شـد. او در 
ایـن نشسـت تأکیـد کرد کـه نبایـد بهانـه ای برای 

در حالـی کـه وزیـر خارجـه ی امریـکا در تمـاس تلفونی 
بـا رییـس جمهـور غنـی اطمینـان داده کـه نیروهـای 
خارجـی تـا زمان  نیـاز در افغانسـتان باقـی خواهد ماند، 
یـک مأمـور پیشـین »سـی آی ای« گفتـه اسـت کـه 
گفت گوهـای امریـکا بـا طالبـان یـک بـازی بـرای بیرون 

کـردن نیروهـای خارجـی از ایـن کشـور اسـت. 
مایـک مـورل، معـاون پیشـین سـی  آی ای، اخیـرا گفته 
اسـت کـه گفت وگوهـای کنونی میـان ایـاالت متحده ی 
امریـکا و طالبـان نوعـی بـازی  طراحی شـده اسـت تا به 
راحتـی زمینه ی خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان 
را فراهـم سـازد. بـه گفته ی این مأمور پیشـین سـازمان 
اسـتخباراتی امریکا، طالبان پس از یازده سـپتمبر قلمرو 
و کنترل شـان در افغانسـتان را بیشـتر کرده  اند و تاش 

باقـی  ایـن کشـور  در  نیروهـای خارجـی  حضـور 
شود.  گذاشـته 

وزیـر خارجـه ی  اخیـرا  کـه  اسـت  ایـن درحالـی 
امریـکا در تمـاس تلفونـی بـا رییـس جمهـور غنی 

شـان بـر این اسـت تا تمـام خاک این کشـور را تسـخیر 
کننـد. آقـای مـورل گفته اسـت: »رییس جمهـور ترامپ 
گفتـه اسـت کـه طالبـان از جنـگ خسـته شـده اند. این 
حقیقـت نـدارد. طالبان بیشـتر از زمـان یازده سـپتمبر، 
قلمـرو افغانسـتان را تحـت کنترول دارند و آنان همیشـه 
خواسـته اند تـا دولـت تک حزبـی در افغانسـتان حاکـم 
اسـت کـه طالبـان همچنـان  تأکیـد کـرده  او  باشـد.« 
بـر خـاف خـط قرمـزی کـه امریـکا تعییـن کـرده بـود 
عمـل خواهنـد کـرد و زمانـی کـه نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان خارج شـدند، دوباره از حضـور القاعده در این 
کشـور اسـتقبال خواهنـد کـرد. ایـن درحالـی اسـت که 
امریـکا  نماینـدگان  از مهم تریـن پیش شـرط های  یکـی 
در چنـد دور مذاکـرات شـان بـا طالبان این بـوده که بار 

زمـان  تـا  خارجـی  نیروهـای  کـه  داده  اطمینـان 
نیـاز در افغانسـتان باقـی خواهـد مانـد؛ امـا یـک 
مأمـور پیشـین »سـی آی ای« گفتـه اسـت کـه 
متحـده ی  ایـاالت  میـان  کنونـی  گفت وگوهـای 
امریـکا و طالبـان نوعـی بازی  طراحی شـده اسـت 
تـا بـه راحتی زمینـه ی خـروج نیروهـای امریکایی 

از افغانسـتان را فراهـم سـازد.
رهبـر حـزب اسـامی در این نشسـت بـر برگزاری 
تعییـن  زمـان  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
برگـزاری  کـه  گفـت  و  کـرد  تأکیـد  آن  شـده ی 
توقـف  راه  یگانـه  شـفاف  و  عادالنـه  انتخابـات 
خشـونت ها و حـل بحران هـا در افغانسـتان اسـت.

او همچنـان خواسـتار برگـزاری همزمـان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، شـوراهای والیتـی، شـوراهای 
ولسـوالی و مجلـس نماینـدگان والیت غزنی شـده 

ست.  ا
قـرار اسـت انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه تاریخ 

شـش میـزان سـال جـاری برگزار شـود.

دیگر از افغانسـتان برای تروریزم جهانی اسـتفاده نشـود. 
ایـن مأمـور پیشـین سـی آی ای همچنـان در برگـه ی 
تویتـر خـود نگاشـته اسـت: »حرف هـای مـن در مـورد 
ایـن نیسـت کـه در افغانسـتان بمانیـم یـا برویـم. بحـث 
مـن اینجاسـت کـه ما بایـد با یک دیـد باز بـه این قضیه 
ببینیـم کـه پس از خـروج نیروهـای خارجی افغانسـتان 

چـه اتفاقاتـی قـرار اسـت بیفتد.«
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح می شـود کـه طالبان در 
جریـان چنـد دور گفت وگـو بـا نماینـدگان امریکایـی، 
تأکیـد کـرده اند تـا زمانی که حتـا یک سـرباز امریکایی 
در افغانسـتان حضـور داشـته باشـد، نـه تنها بـا حکومت 
ایـن کشـور مذاکـره نمی کند که بـه کشـتار و خونریزی 

خـود ادامـه خواهند داد.
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منکهریشنداشتم،بایدکشته
میشدم

»آن کسـی کـه ریـش نـدارد با آن کسـی کـه ریش 
اسـت.  آسـمان  تـا  زمیـن  مثـل  فرقـش  نمـی ذارد، 
واهلل مـن ریـش نداشـتم، اصـا ایـن ریـش نداشـتن 
در اجـدادم هـم همین طـور اسـت و هیـچ کـدام  مـان ریـش نداشـتیم 
وگرنـه مـه خـودم بسـیار ریـش داشـتن را دوسـت داشـتم و سـن آدم ره 
پختـه نشـان میتـه؛ امـا مگـر طالـب ایـن گـپ را می فامیـد.« این برشـی 
از حرف هـای کاکا غفـار اسـت کـه حـاال بـه گفتـه ی خـودش »پیرمردی 
شـصت و سـه سـاله ی بـدون ریش« اسـت. کاکا غفـار، حاال که پـای خود 
را به کهن سـالی گذاشـته اسـت، ویتریـن کوچکی پیش روی خـود دارد و 
در امتـداد خیابانـی کـه از پـل سـوخته به کوته ی سـنگی ختم می شـود، 
نصـوار و کارت تلفـون می فروشـد. ایـن پیرمـرد وقتـی پـای صحبتـش 
بنشـینی، حـرف  برای گفتـن زیـاد دارد، آن هم دربـاره ی موضوعی که در 
ایـن سـتون کـه بـه اتفاق هـا و عمل کردهـای طالبـان در زمـان حکومـت 

شـان با مـردم می پـردازد.
ایـن سـتون بـه دنبـال این اسـت کـه بـا بازنمایی تاریـخ خشـونت طالبان 
بـر مـردم، گفتمانـی را برای شـناخت دقیق این گـروه و ایدیولوژیی شـان 
بـه جـود بیـاورد و نگذارد آنچـه طالبان با مردم کردند، سـرپوش گذاشـته 
شـود. کاکا غفـار می گویـد، طالبـان وقتـی کـه آمدنـد، می خواسـتند همه 
چیـز را تغییـر بدهنـد؛ حتـا ایـن گـروه در کنار تغییـری که می خواسـت 
از چطـور فکرکـردن در مـردم بیـاورد، گذشـته بـود و حتا در نوع پوشـش 
آن  را  افغانسـتان  مـردم  و  ببـرد  نیـز دسـت  مـردم  قیافه هـای  و  مـردم 
طـوری کـه خـود می خواسـت، »ُجـور« درسـت کنـد. کاکا غفـار یکـی از 
شـخصی ترین خاطراتـش را کـه در زمـان طالبـان داشـته اسـت  چنیـن 
بازگـو می کنـد. »شـب و روزهای بیخی سـختی بـود. هر کی کـه در کابل 
بـوده او روزا میفامـه کـه مـه چی میگوم. خـو مردم کابل هـم هیچ چیزی 
جـز تحمل کده نمی تانسـتن. از روزای اول کده پسـان تر ُکشـت و کشـتار 
کـم شـده بـود ده خود شـار؛ اما امی مـردم طالـب بیخی یـگان دفعه آدم 
ره از مـرگ بیـزار می کـد. خـود مـه ره یـک روز پیـش راهـم ره گرفتـه و 
هیـچ ایـا دادنـی نبـودن کـه مـه چـرا ریـش نمـی ذارم و مه هـم هر چی 
عـذر کـده رایسـتم کـه بلیاز خـدا مه »کوسـه« اسـتم و ریش نـدارم، حتا 

پـدرم و پـدر کانم هـم ریش نداشـتند هیـچ ایـاگار نبودند.«
آن  دسـت  از  را  خـودش  بـود  توانسـته  سـختی  بـه  روز  آن  غفـار  کاکا 
چنـد مـرد طالـب کـه راهـش را بـه خاطـر نداشـتن ریـش و یا گذاشـتن 
و نگذاشـتن ریـش گرفتـه بودنـد، رهـا کنـد. ایـن پیرمـرد در ادامـه ی 
صحبت هایـش بـه ایـن مـورد نیز اشـاره می کنـد کـه آن مـردان طالب او 
را بـه خاطـر ریـش نداشـتن محکـوم به مـرگ کـرده بودند و حتـا یکی از 
آن مـردان تفنـگ خـود را به سـوی او نشـانه گرفته بود و آماده ی شـلیک 
کـردن بـود تـا کسـی را کـه ریـش نـدارد و در سـرزمین تحـت حکومـت 
طالبـان نفـس می کشـد را بُکشـد. این گونـه برخوردهـای طالبـان آن هـم 
از آدرس دیـن در نظـام رفتـاری ایـن گـروه جزئـی از طبیعـت وجـودی  
شـان اسـت؛ برخوردهایـی کـه دیگر امـروز و برای نسـل امروز افغانسـتان 
هیـچ گاه نمی توانـد قابـل پذیـرش باشـد و آن هـم مخصوصـا زمانـی کـه 
دیـده می شـود طالبـان از لحاظ عقیدتـی و فکری دچـار دوگانگی برخورد 
اسـتند. کاکا غفـار ایـن خاطـره اش را چنیـن بـه پایـان می رسـاند: »امـو 
چنـد مـرد طالـب هـی بـا قنـداق تفنـگ ده پشـتم می زدنـد که مـه هیچ 
مسـلمان نیسـتم وقتـی ریـش ندارم و مـه کافر اسـتم. مه هم خـو زبان او 
مردمـه بلـد نبـودم کـه ده اونا گپـه بفانم. هیچ که نشـد یگان تـا مردم ده 
دور مـا جمـع شـدند و چنـد تـا از امـی مردم کـه با طالبـان آشـنا بودند، 
واسـطه شـدن کـه این باره ایـا کنن و دفعـه ی بعد ریش خـوده نمی زنم. 
مـه همیـن کـه طالبـا مـه ره ایا کـدن از ترس جـان همو طـور تیز طرف 
خانـه رفتـم. امـو ترسـاندن طالبا از ریش نداشـتنم سـبب شـده که خیلی 
وقت هـا از خانـه بیـرون نیایـم و اگر هـم بیـرون می رفتم صورت خـوده با 

دسـتمال پُـت )پنهـان( می کدم.«
پی نوشـت: مطالب درج شـده در این سـتون، برگرفتـه از قصه های مردمی 
اسـت که قسـمتی از زندگی خود را تحت سـلطه ی طالبان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل شـریک کرده 
 انـد. خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیل و یـا صفحه ی فیس بـوک روزنامه ی 
صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنید. مـا متعهد بـه حفظ هویت شـما و نشـر 

خاطرات  تان اسـتیم.

اشتراکدرروزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

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

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

بدهـد. در نبـود یک سیاسـت مسـتحکم از سـوی 
دهلـی نـو به »سـریناگر« مرکز کشـمیر، هـر گونه 
رابطـه میـان هنـد و پاکسـتان، بـه مسـایلی چون 
حقـوق بشـر و خشـونت در داخل کشـمیر منتهی 

می شـود.
الجزیـره: چـه نکتـه ی مثتـی در روابـط دو رهبر 

دیده شـده اسـت؟
روابـط  روی  سـرمایه گذاری  بـه  ترامـپ،  اکبـر: 
شـخصی اش بـا رهبـران جهـان بیشـتر شـناخته 
شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه آقـای خـان و 
دوطرفـه  رابطـه ی  یـک  ترامـپ  جمهـور  رییـس 
ایجـاد کرده انـد و ایـن کمـک خواهـد کـرد؛ امـا 
چالش هایـی چـون مسـایل افغانسـتان، تروریـزم، 
هنـد و چیـن سـد راه روابـط امریـکا و پاکسـتان 
می شـود. ایـن مسـائل همچنـان پیچیـده مانـده 

اسـت. 
الجزیـره: نقش اعضای ارشـد ارتش و اسـتخارات 

پاکسـتان را در ایـن ماقات چگونـه می بینید؟
اکبـر: رابطه ی ایـاالت متحـده و پاکسـتان دارای 
یـک زاویـه ی امنیتـی مهـم اسـت. حضـور اعضای 
پاکسـتان همزمـان،  اسـتخبارات  و  ارتـش  ارشـد 
نشـان دهنده  ی هم فکـری هـر دو نهـاد پاکسـتانی 

را در ایـن تعهـدات بـود.
مانوج جوشـی، عضو ارشـد بنیـاد تحقیقاتی 

آبـَزرَور، در دهلی نو
الجزیـره: از نظـر شـما، دیـدار رییـس جمهـور 
و  بـود  چگونـه  پاکسـتان،  نخسـت وزیر  و  امریـکا 
ایـن  کـه روی همکاری هـا و تعهـدات بیشـتر هـر 
دو طـرف تأکیـد شـد را چگونه بررسـی می کنید؟
جوشـی: به نظـر مـن باید احتیـاط کرد. بخشـی 
بـا  دشـمنی  یعنـی  هنـد،  خارجـی  سیاسـت  از 
روابـط  واقـع،  در  شـد.  برجسـته تر  پاکسـتان، 
پاکسـتان و امریـکا در چنـد سـال اخیـر بحرانـی 
بـوده اسـت و ایـن سیاسـت خارجـی دهلـوی نـو 
را قـوی نشـان می دهـد؛ امـا حـاال بایـد درسـت 

بررسـی و دقـت شـود.
الجزیـره: واکنـش دهلـی نـو، در مـورد اظهارات 
رییـس جمهور ترامپ درباره ی مسـأله  ی کشـمیر، 
بحـران  حـل  روی  چگونـه  ایـن  و  بـود  چگونـه 

کشـمیر نقـش خواهـد داشـت؟
جوشـی: دولـت هنـد، هـر گونـه گفت وگـو میان 
رییـس جمهـور ترامـپ و نخسـت وزیر مـودی را 
در مـورد مسـاله ی کشـمیر، بـه صراحـت رد کرده 
را  اسـت. دولـت هنـد، همیشـه حاکمیـت خـود 
داشـته اسـت و هـر گونـه گفت وگوی نخسـت وزیر 
مـودی با آقـای ترامـپ، نشـان دهنده ی مداخله ی 
دولـت ترامـپ در سیاسـت خارجی هند می باشـد.
الجزیـره: اگر درخواسـتی از سـوی آقـای مودی، 
بـرای میانجی گـری ترامـپ در مسـأله ی کمشـیر 
طـرح شـده باشـد، ایـن خبـر چقـدر تاثیـر منفی 
خواهـد  مـودی  دولـت  داخلـی  سیاسـت  بـاالی 

گذاشـت؟
جوشـی: مخاطبـان داخلـی، بـه آقـای مـودی و 
دولـت او بـاور دارنـد؛ زیـرا شـهرت آقـای ترامـپ 
در چنیـن مسـایلی بسـیار واضـح اسـت و مهم تـر 
از آن ، ایـن  کـه طـرح چنیـن مسـأله ای از سـوی 
دولـت هنـد، کامـا برخـاف سیاسـت خارجـی او 
تاکنـون بـوده اسـت و حتـا در بحرانی تریـن حالت 
در دهـه ی 1990 هـر گونـه میانجی گری از سـوی 

دولـت هند رد شـده اسـت.
الجزیـره: در مـورد گروه هـای شورشـی ای چـون 
لشـکر طیبـه و جیـش محمـد، کشـور امریـکا و 
پاکسـتان در یـک نظـر اسـتند. بـه نظـر شـما این 

مسـأله چگونـه اسـت؟ 
جوشـی: بلـه. مـن فکـر می کنـم کـه امریـکا بـه 
پاکسـتان حـق می دهـد، تا اقـدام جـدی علیه این 
گروه هـا انجـام دهـد؛ امـا اگـر حادثـه ای رخ بدهد 
کـه در قلمـرو پاکسـتان باشـد، ایـن اعتبـار آقـای 

خـان را مخـدوش خواهـد کرد.

نویسنده: اسد هاشم - الجزیزه
سـه تحلیل  گـر از واشـنگتن، اسـام آباد و دهلـی 
نـو بـه بررسـی ماقـات عمران خـان، نخسـت وزیر 
می پردازند.اسـام آباد،  امریـکا  از  پاکسـتان، 
پاکسـتان - عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان، 
روز  متحـده  ایـاالت  از  دیـدار  روز  سـه  از  پـس 
پنج شـنبه )۳ اسـد( به پایتخت پاکسـتان برگشت. 
بازگشـت آقـای خـان، بـا اسـتقبال گـرم از سـوی 
هوادارانـش و ایـن  کـه بـا چـه دسـت آوردی برای 
دولـت خـود از این ماقات بازگشـته اسـت، مواجه 
شـد. آقای خـان، بازی کن سـابق کریکت، در صبح 
روز پنج شـنبه بـه هوادارانـش در میـدان هوایـی 
اسـام آباد گفـت: »امـروز، احسـاس نمی کنم که از 
یـک سـفر خارجی برگشـته ام؛ بلکه حـس می کنم 
از پیـروزی در جـام جهانـی کریکـت برگشـته ام.« 
عمـران خـان، بـا دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور 
سـرطان(   ۳1( دوشـنبه  روز  متحـده،  ایـاالت 
ماقـات کردنـد. در ایـن ماقـات، هـر دو طـرف، 
بـر همـکاری با روند صلـح افغانسـتان تعهد کردند 
و آقـای ترامپ، میانجی گری در مسـأله ی کشـمیر 
را بـرای آقـای خـان پیش نهـاد داد. جنـرال قمـر 
جاویـد بَجـوا، رییـس سـتاد ارتش و جنـرال فیض 
حمیـد، رییس اسـتخبارات پاکسـتان، آقـای خان 
را همراهـی کردند. نخسـت وزیر پاکسـتان و هیأت 
خارجـه ی  وزیـر  پومپیـو،  مایـک  بـا  همراهـش، 
امریـکا، اعضـای ارشـد کانگـرس امریـکا، اعضـای 
ارشـد صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک جهانـی 
نیـز دیـدار و گفت وگـو کرده اند. در برگشـت، آقای 
خـان بـا لحـن مصمم گفته اسـت که پاکسـتان در 
تـاش اسـت بـا امریکا روابط مسـتحکم خـود را از 
سـر بگیـرد تـا باهـم شـریک های برابـر باشـیم. او 
گفتـه اسـت: »هرگـز به کسـی تعظیم نکـر ده ام؛ و 
هرگـز نبایـد ملـت مـن بـه کسـی تعظیم کنـد. ما 
بایـد بـه ملـت خودکفـا تبدیـل شـویم.« الجزیره، 
بـا تحلیل گرانـی در واشـنگتن، اسـام آباد و دهلی 
ایـن ماقـات  نـو گفت وگـو کـرده و بـه بررسـی 

اسـت. پرداخته 
مرکـز  رییـس  معـاون  کوِجلمـن،  مایـکل 
در  ویلسـن،  دانش منـدان  بین المللـی 

دی سـی واشـنگتن 
الجزیـره: از دیـد امریکا و پاکسـتان ایـن دیدار را 

چگونـه بررسـی می کنید؟
کوِجلمـن: بـه نظـر مـن، هـر دو طـرف بـه آنچه 
کـه می خواسـتند، دسـت یافتند. هدف واشـنگتن 
ایـن بود تـا تمـام موانع را برداشـته و از پاکسـتان 
بـه خاطـر همکاری هایـش در جریـان یـک سـال 
گذشـته تشـکری کـرده و از او بـه خوبـی میزبانی 

کنـد.  مـن فکـر می کنـم کـه انگیـزه ی دیگـری 
نیـز وجـود داشـت. واشـنگتن امیـدوار اسـت کـه 
مسـأله ی  در  را  پاکسـتان  بیشـتر  همکاری هـای 
می خواسـت  پاکسـتان  کنـد.  جلـب  افغانسـتان 
بدانـد همکاری هایـی که بـا امریکا انجـام می دهد، 
از  پاکسـتان  و  می شـود  برخـورد  آن  بـا  چگونـه 
گرمـی  بـه  امریـکا  بلندرتبـه ی  مقام هـای  سـوی 

اسـتقبال شـد.
در  بعـدی  قدم هـای  شـما،  نظـر  بـه  الجزیـره: 

بـود؟ خواهـد  چـه  طالبـان  بـا  گفت وگـو 
کوجلمـن: خواسـت های امریـکا این بـار، بـا نرمی 
مطـرح شـده اسـت؛ در حالـی که در گذشـته، این 
مسـأله بـا اجبـار و تهدیـد همراه بـود؛  امـا این بار، 
آقـای  اسـت.  شـده  برخـورد  مایم تـر  لحـن  بـا 
اسـام  از  امریکایـی،  مقام هـای  دیگـر  و  ترامـپ 
آبـاد خواسـته  انـد تـا همکاری هایـش را در رونـد 
صلـح افغانسـتان بـه مرحلـه ی بعد ببـرد. قدم های 
بعـد در گفت وگـو بـا طالبان، نخسـت به پاکسـتان 
و مهم تـر از آن بـه طالبـان برمی گـردد کـه چـه 
پاسـخی خواهنـد داد. درخواسـت های واشـنگتن 
از اسـام  آبـاد بلندپروازانه اسـت. کشـاندن طالبان 
بـه میـز مذاکـره یـک بحث اسـت؛ و قناعـت دادن 
دولـت  بـا  گفت وگـو  و  آتش بـس  بـرای  طالبـان 
افغانسـتان یـک بحـث دیگر؛ کـه تاکنون از سـوی 

طالبـان به شـدت رد شـده اسـت.
رییـس  اظهـارات  از  شـما  برداشـت  الجزیـزه: 

چیسـت؟ کشـمیر  دربـاره ی  ترامـپ  جمهـور 
کوجلمـن: مـن فکـر می کنم کـه چیـزی خاصی 
نگفت. سـخنش بیشـتر جنبـه ی غیرارادی داشـت 
کـه به هیـچ وجه، سیاسـت خارجی جدیـد امریکا 

نمی رود به حسـاب 
الجزیـره: از پاکسـتان در ایـن مورد چـه انتظاری 

می رود؟
کوجلمـن: پاکسـتان در تـاش ایـن اسـت تـا بـا 
همـکاری  در رونـد صلـح افغانسـتان منافـع ملـی 
خـود را تأمیـن کنـد و بـرای اسـام  آبـاد، دولتـی 
پـس از جنـگ که طالبـان نیز در آن نقش داشـته 

باشـد، اهمیـت دارد.
حسـن اکبـر، تحلیل گـر سیاسـت خارجی، 

اسـالم  آباد در 
الجزیـره: از دیـد امریکا و پاکسـتان ایـن ماقات 

را چگونـه بررسـی می کنید؟
مهم تریـن  ترامـپ،  آقـای  دولـت  بـرای  اکبـر: 
رهبـری  و  خـان  عمـران  بـا  ماقـات  دسـت آورد 
ارتـش پاکسـتان، تعهدات جدید اسـام  آبـاد برای 
همـکاری و پیـدا کـردن یـک راه  حل همه شـمول 
و صلح آمیـز بـرای پایـان دادن بـه جنـگ طوالنـی 
در افغانسـتان اسـت. برای پاکسـتان، ایـن ماقات 
در دو بُعـد مفیـد واقـع شـد. یکـی ایـن  کـه، آقای 
خـان توانسـت کـه نـگاه مثبتـی را بـرای خـود و 
دولتـش کسـب کنـد؛ بـا وجـودی که در سیاسـت 
داخلـی مخالفت هـای شـدید در پاکسـتان دارد. و 
دوم، دولـت ترامـپ بـه میـزان باالیـی از رهبـری 

پاکسـتان درخواسـت همـکاری برای ایجـاد روابط 
تاش هـای  همچنـان  اسـت؛  کـرده  دوجانبـه 
پاکسـتان در جهـت مبـارزه علیـه تروریـزم هـم از 
سـوی کاخ سـفید و هـم از طـرف کانگـرس امریکا 

جلب شـده اسـت.  
بـا  گفت وگـو  در  بعـدی  قدم هـای  الجزیـره: 

بـود؟ خواهـد  چـه  طالبـان 
ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  از  قبـل  تـا  اکبـر: 
جمهـوری افغانسـتان در مـاه سـپتمبر )6 میزان(، 
پـی  در  واشـنگتن  اسـت.  دسـت یافتنی  توافقـی 
یـک گفت وگـوی بین االفغانـی و آتش بـس دایمـی 
اسـت؛ تـا جـدول خـروج نیروهایـش را آغـاز کند.  
ایـن مسـأله، بـرای انتخاب دوبـاره ی آقـای ترامپ 
بسـیار حیاتـی محسـوب می شـود. عمـران خـان، 
بـرای فشـار آوردن بـاالی طالبـان بـرای گفت وگو 
اسـت.  داده  نشـان  تمایـل  افغانسـتان  دولـت  بـا 
کـه  داد  تذکـر  پاکسـتان، همچنـان  نخسـت وزیر 
پاکسـتان می خواهـد تا طالبان بخشـی از انتخابات 
همه شـمول افغانسـتان باشـند. این نشـان می دهد 
کـه در ماه هـای بعـدی، قدم هـای اساسـی در ایـن 
رونـد برداشـته می شـود. خواسـت های واشـنگتن 
تغییـر نکرده اسـت. با وجـودی که ایـاالت متحده 
بـه وضاحـت از تاش هـای پاکسـتان در پیش بـرد 
رونـد صلـح افغانسـتان و قدم هـای موثـر در جهت 
اقنـاع گـروه  طالبـان بـه صـورت واضـح یـاد کرده 
اسـت و امریـکا در ایـن مـورد، خواسـت هایش را 

بررسـی کرده اسـت.
الجزیره: برداشـت شـما از پیشـنهاد میانجی گری 
کشـمیر  مسـأله ی  در  ترامـپ  جمهـور  رییـس 

چیسـت؟
اکبـر: آن اظهـارات در پیونـد بـه مسـأله ی هند و 
پاکسـتان بی ربـط بـود. آقـای ترامـپ در اظهارات 
سـختی  بـه  اسـت.  شـهره  ابهام آمیـز  و  گنـگ 
بـا  گفت وگـوی  در  او  کـه  کـرد  بـاور  می تـوان 
نرنـدرا مـودی، نخسـت وزیر هند، دربـاره ی چنین 
مسـأله ای کـه روابـط هنـد و پاکسـتان را نشـان 
می دهـد، داشـته اسـت. بیشـتر احتمـال مـی رود 
کـه آقـای مـودی از امریـکا کمک خواسـته باشـد 
بـه خاطـر مدیریـت روابـط هنـد و پاکسـتان تـا 
از  میانجی گـری  پیشـنهاد  چـه  میانجی گـری. 
یـا خیـر،  باشـد  آقـای مـودی داده شـده  سـوی 
پیش کشـیدن مسـأله ی کشـمیر در ایـن گفت وگو 
بـرگ برنـده را بـرای پاکسـتان رقـم زد. ایـن هـم  
بـاالی دولـت مـودی فشـار وارد خواهـد کـرد. اگر 
احتمـال چنیـن چیـزی میـان دو کشـور وجـود 
داشـته باشـد، دولـت مـودی بـه شـدت از سـوی 
رسـانه های هنـدی مـورد پرسـش واقـع می شـود.
اهمیـت  دارای  پیشـنهاد چقـدر  ایـن  الجزیـره: 

اسـت؟
اکبـر: بسـیار کـم احتمـال مـی رود که مسـأله ی 
کشـمیر مطـرح شـود. پیشـرفت واقعـی بـر سـر 
کـه  می گیـرد  صـورت  وقتـی  کشـمیر  اختـاف 
دولـت مـودی روی کردش را در ایـن موضوع تغییر 
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