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حافظ احمداهلل، برادر رهبر گروه طالبان در 
کویته ی پاکستان کشته شد

ـــداهلل،  ـــظ احم ـــه حاف ـــت ک ـــی از آن اس ـــا حاک گزارش ه
ـــان در  ـــروه طالب ـــی گ ـــر فعل ـــت اهلل، رهب ـــا هیب ـــردار م ب
ـــتان  ـــه ی پاکس ـــهر کویت ـــن در ش ـــار مای ـــه ی انفج نتیج

ـــت.  ـــده اس ـــته ش کش
ــتانی، ایـــن  ــر بنیـــاد گـــزارش رســـانه های پاکسـ بـ
ــر  ــده در منبـ ــازی شـ ــب جاسـ ــی از بمـ ــار ناشـ انفجـ
ـــهر  ـــاک ش ـــه ی کچ ـــم« در منطق ـــی قاس ـــجد »کل مس
کویتـــه ی پاکســـتان بـــوده کـــه در نتیجـــه ی آن بـــه 
شـــمول حافـــظ احمـــداهلل، 5 نفـــر کشـــته و 22  نفـــر 

زخمـــی شـــده  انـــد. 
ـــه  ـــت روز جمع ـــار چاش ـــن انفج ـــه ای ـــود ک ـــه می ش گفت
ـــذاران  ـــه شـــماری از نمازگ ـــی رخ داد ک )25اســـد( هنگام

ـــد.  ـــه بودن ـــاز جمع مشـــعول ادای نم
ـــماری  ـــت ش ـــتانی، وضعی ـــانه های پاکس ـــل از رس ـــه نق ب
ـــال  ـــت و احتم ـــم اس ـــز وخی ـــداد نی ـــن روی ـــان ای از زخمی

ـــد.  ـــش یاب ـــار افزای ـــن انفج ـــان ای ـــمار قربانی دارد ش
هیبـــت اهلل آخنـــدزاده، رهبـــر فعلـــی گـــروه طالبـــان 
ـــا  ـــدن م ـــته ش ـــس از کش ـــل، پ ـــال قب ـــه س ـــدود س ح
ـــد.  ـــن ش ـــروه تعیی ـــن گ ـــر ای ـــوان رهب ـــه عن ـــور ب منص
ــروه  ــر گـ ــب اهلل، رهبـ ــردار ماهیـ ــدن بـ ــته شـ کشـ
طالبـــان در پاکســـتان، نشـــان می دهـــد کـــه طالبـــان 
از ســـوی ایـــن کشـــور حمایـــت می شـــود؛ هـــر چنـــد 
کـــه بارهـــا پاکســـتان حمایتـــش از ایـــن گـــروه را رد 

کـــرده  اســـت.

چهارچوپ؛ دریچه ای به...
»ایـن نقاشـی از مجموعـه ی گل هـا اسـت؛ گل هایـی کـه توسـط زنانـی در نقـاط دور دسـت 
افغانسـتان تولیـد شـده اسـت. هویت این زنان پشـت همین گل دوزی های  شـان پنهـان مانده 

 اسـت و هیـچ  گاهـی بـه عنـوان هنرمنـد در جامعه ی شـان شـناخته نشـده اند.«
در این نقاشی گل دوزی های پر رنگ دست ساخت زنان افغانستانی... 4

دموکراسی امریکایی با چاشنی پاکستانی
دموکراسـی، از همـان نخسـت، پیراهـن گشـادی بـود کـه بـه گفته ی شـاعر »گیـرم که فلک 
جامـه دهـد کـو انـدام.« مـا کشـوری در قالـب دموکراسـی و جامعـه ی درخـور دموکراسـی 
نداشـتم و اکنـون نیـز ایـن زمینـه مهیـا نیسـت. البتـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ملیت هـای 

سـاکن در افغانسـتان، اسـتعداد بالقـوه ی بـرای تغییـر و توانایـی بـرای ... 6

نامهیسرگشادهیجمعیازفعاالنحقوقزن
بهمحمداشرفغنیرییسجمهوریاسالمیافغانستان

آقای رییس جمهور!
ــود را  ــد و خ ــه  ای ــخن گفت ــوق زن س ــه از حق ــما همیش ش
مدافــع حقــوق زنــان قلمــداد کــرده  ایــد؛ آیــا می دانیــد 
ــذرد؟  ــه می گ ــان چ ــر زن ــل ب ــهر کاب ــه و در ش ــه در جامع ک
ــه  ــد ک ــم. می دانی ــروع کنی ــی ش ــا توضیح ــد ب ــازه بدهی اج
ــد.  ــته  ان ــک داش ــخ و تراژی ــته ی تل ــتان گذش ــان در افغانس زن
ُرســوِم مســلط بــر جامعــه، مخالــِف حضــوِر زن در عرصه هــای 
ــته  ــا زیس ــتوهای خانه ه ــان در پس ــت. زن ــوده اس ــِف ب مختل

ــرت  ــان »غی ــری هم ــه تعبی ــان ب ــردان افغ ــرِت م ــا غی ــد ت  ان
افغانــی« دچــاِر تزلــزل نشــود. هنــوز زنان زیــادی در پســتوهای 

بی صــدا رنــج می برنــد. 
تاریــخ مــا شــاهد اســت کــه عــده ای مخفیانــه در ایــن پســتوها، 
شــعر ســرودند تــا متهــم بــه فحشــا و بداخاقــی نشــوند. وقتــی 
ــِز  ــه ی آن آواِز غم انگی ــر صفح ــم، از ه ــگاه کنی ــخ ن ــه تاری ب
ــباِت  ــگ و مناس ــی فرهن ــه قربان ــد ک ــوش می رس ــه گ ــی ب زن
ــا  ــی پ ــی زن ــا وقت ــد؛ ام ــده  ان ــور ش ــر کش ــم ب ــه ای حاک قبیل

ــاِن  ــک انس ــل ی ــد مث ــذارد و می خواه ــه می گ ــرون از خان بی
ــونت ها،  ــی از خش ــی موج ــد؛ قربان ــی کن ــق، زندگ ــِب ح صاح
تهمت هــا و افتراهــا می شــود. اجــازه دهیــد کــه از کارمنــدان 
ــور  ــی، آتشــه ی ام ــم. مرتضــا خرم ــال بزنی ــت شــما مث حکوم
ــداِن کشــور  ــتان در زاه ــر قنســولگری افغانس ــران در س مهاج
ــال  ــج و اعم ــرای تروی ــی ای ب ــوان عموم ــران اســت. او فراخ ای
خشــونت علیــه زنــان صــادر کــرده اســت. گــزارش مســتند آن 

توســط روزنامــه ی هشــت صبــح ...
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موفقیتانتخابات؛پیروزیدرمذاکراتصلح
در نتیجــه ی هشــت دور مذاکــره میــان طالبــان و امریکایی هــا 
ــکا  کــه در قطــر صــورت گرفــت، مســوده ی توافق نامــه ی  امری
و طالبــان آمــاده شــده اســت. در ایــن روزهــا دو طــرف 
ــته،  ــد. روز گذش ــام می دهن ــان را انج ــی های ش ــن بررس آخری
ــتراک  ــا اش ــکا ب ــه در امری ــن توافق نام ــی ای ــه ی بررس جلس
ــت  ــش و امنی ــای ارت ــو و مقام ه ــک پمپی ــپ، مای ــد ترام دونال
ــه  ــز ب ــن کشــور برگــزار شــد. ســخنگویان طالبــان نی ــی ای مل
روز چهارشــنبه  گفتــه بودنــد کــه رهبــران ایــن گــروه آخریــن 

ــکا،  ــا امری ــه ب ــن توافق نام ــورد ای ــان را در م ــی های ش بررس
انجــام می دهنــد. 

ســخنگوی  رحیمــی،  مجیب الرحمــان  حــال،  همیــن  در 
متــن  کــه  اســت  گفتــه  حکومــت،  اجرائیــه ی  ریاســت 
ــار  ــکا در اختی ــان و امری ــان طالب ــی می ــه ی احتمال توافق نام

حکومــت وحــدت ملــی قــرار گرفتــه اســت.
ــه ی  ــت توافق نام ــرار اس ــده، ق ــای نشرش ــاد گزارش ه ــر بنی ب
امریــکا بــا طالبــان، در روزهــای آینــده میــان امریــکا و طالبــان 

ــان  ــا طالب ــکا ب ــه ی امری ــات توافق نام ــد. جزئی ــا برس ــه امض ب
معلــوم نیســت؛ امــا مطابــق چهارچــوب مذاکــرات صلــح، بایــد 
طالبــان توافــق کــرده باشــند کــه بــا دولــت افغانســتان مذاکــره 
ــن  کــرده و آتش بــس می کننــد. زلمــی خلیــل زاد، پیــش از ای
ــت؛  ــل نیس ــان تکمی ــا طالب ــق ب ــه تواف ــود ک ــه ب ــا گفت باره
ــتان و  ــت افغانس ــا دول ــره ب ــه مذاک ــان ب ــه طالب ــن  ک ــر ای مگ

ــد. ــق کنن ــس تواف آتش ب
با امضای توافق نامه ی امریکا با طالبان...
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محمد اشرف غنی:

موانع سد راه
سکتور خصوصی

و سرمایه گذاران افغان 
برداشته می  شود
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میـان  صلـح  گفت وگوهـای  می شـود،  گفتـه  کـه  ایـن  بـا 
امریکایی هـا و گـروه طالبـان بـه نتایـج خوبی رسـیده اسـت؛ اما 
هیـچ تغییـری در نبـرد و تلفـات غیـر نظامیـان دیده نمی شـود. 
ایـن یعنـی گفت وگوهای صلـح، تأثیـری روی وضعیتـی امنیتی 
نداشـته اسـت. بـا ایـن که ممکن اسـت پـس از توافق و افشـای 
محتـوای توافق نامـه، تغییراتـی در ایـن زمینـه بیایـد؛ امـا حتـا 
بحـث آتش بـس میـان نیروهـای طالبـان و نیروهـای امنیتـی 
افغـان در صورتـی کـه بـه ارزش هـای مـورد نظـر مـردم و نظام 
جمهوری اسـامی افغانسـتان توجه الزم را نداشـته باشـد، هرگز 

مـورد قبول نیسـت. 
مـردم افغانسـتان صلـح را می پذیرنـد؛ امـا نه به قیمت از دسـت 
دادن آزادی هـای مدنـی و زندگی اسـتوار بر اراده ی شـهروندان. 
نظـر بـه روی کـردی کـه تـا بـه حـال در فعالیت هـای طالبـان 
دیـده شـده اسـت، این گروه تروریسـتی بـا اعمال زور، خواسـته 
تـا مـردم را به حضـور خود در حکومت افغانسـتان و یـا توافق با 
خـود، راضـی کند. نظـر به گزارش هایـی که از سـوی ارگان های 
مختلـف  بین المللـی مشـاهده می کنیـم، در سـال جـاری تعداد 
آوارگان و تلفـات غیرنظامیـان رو بـه رشـد بـوده و ایـن نشـان 
می دهـد کـه رفتـار طالبان بـا مردم عوض نشـده و خطـر زیر پا 

شـدن آزادی هـای اسـتوار بر اراده ی مردم بسـیار اسـت.
ملـل متحـد در گزارشـی گفتـه اسـت، در هفـت ماه گذشـته ی 
سـال جاری میـادی 2۱۷ هـزار نفـر در افغانسـتان بـه علـت 
دفتـر  از  نقـل  بـه  انـد.  شـده   بی جـا  شـان  منـازل   از  جنـگ 
ایـن  فیصـد   5۸ متحـد؛  ملـل  بشـری  کمک هـای  هماهنگـی 
بی جـا شـدگان کمتـر از ۱۸ سـال سـن دارنـد. ایـن در حالـی 
اسـت که چنـدی قبل کمیته ی صلیب سـرخ نیـز در اعامیه ای 
گفتـه بـود که گفت وگوهـای صلح هیـچ تأثیر مثبتـی بر کاهش 

تلفـات غیرنظامیـان نداشـته اسـت.
نگرانی هـا در مـورد نتیجـه ی گفت وگوهـای صلـح، بـه یکـی از 
مباحـث جدی میـان مردم افغانسـتان و نهادهـای مختلف فعال 
در زمینه هـای اجتماعی و مردمی بدل شـده اسـت. از اتحادیه ی 
جامعـه ی مدنـی افغانسـتان گرفتـه تـا نگرانی هایی کـه در میان 
مـردم عـادی بـه وجود آمـده اسـت. یکـی از برجسـته ترین این 
نگرانی هـا، موانعـی اسـت کـه ممکن اسـت بـر سـر راه برگزاری 
انتخابـات بـه وجـود بیایـد. در یـک نگاه کلـی، می تـوان همه ی 
ایـن نگرانی هـا را روی موضـوع دموکراسـی و حقوق شـهروندی 
دیـد. مـردم، نگـران این اسـتند کـه آنچـه می خواهد بر اسـاس 
یـک توافـق بـر سـر شـان حاکـم شـود، بـه چـه قیمتـی آمدنی 

است.
دیـروز ریاسـت اجرایی دولـت افغانسـتان، به رسـانه ها گفته بود 
کـه همزمـان بـا توافق نامـه ی امریـکا بـا طالبـان، میـان دولـت 
افغانسـتان و امریـکا هـم توافـق جداگانـه ای بـه امضـا خواهـد 
رسـید. متـن این سـند نهایـی شـده و در اختیار رهبـران دولت 
افغانسـتان قـرار گرفتـه اسـت. هرچنـد ایـن خبر از سـوی ارگ 
ریاسـت جمهوری مـورد هیـچ ابـراز نظـری قـرار نگرفـت؛ اما در 
هـر صـورت، آنچه بـرای مـردم افغانسـتان اهمیـت دارد، آگاهی 
از محتـوای توافق نامـه اسـت. وظیفـه ی سـران حکومـت وحدت 
ملـی نیـز ایـن اسـت کـه بـر عـاوه ی مطالعـه ی دقیـق ایـن 
توافق نامـه، همـه نـکات آن را بـا مـردم افغانسـتان و رسـانه ها 

در میـان بگـذارد. 
توافق نامـه ای کـه بـا حکومـت افغانسـتان در رابطـه بـه صلـح از 
سـوی ایـاالت متحـده ی امریـکا، انجـام می پذیـرد، به اسـتقال 
دولـت افغانسـتان تأکیـد خواهد شـد و ایـن  که دولت بـه عنوان 
یـک دولت مشـروع از مـردم افغانسـتان نمایندگـی می کند و در 
جریـان مذاکـرات امریـکا و طالبـان قـرار می گیـرد. ایـن موضوع 
زمینـه ی بهتـری را برای در جریـان قرارگرفتن مردم افغانسـتان 
از گفت وگوهـای صلـح مهیـا می کنـد و انتظـار مـی رود کـه از 
سـوی حکومـت و همـه ی افـراد و دولت هـای دخیـل در ایـن 

بحـث، آگاهـی مـردم در اولویـت قـرار بگیرد. 
افغانسـتان، در آسـتانه ی امـر مهمـی در تاریـخ خود قـرار دارد و 
بـه ایـن دلیل هـر تصمیمی نیاز بسـیار بـه تدبیـر دارد. برگزاری 
انتخابـات در کنـار جریـان گفت وگوهـای صلـح، از امـور مهـم 
بـه شـمار مـی رود کـه متأسـفانه در زیـر سـایه ی گفت وگوهـا، 
ممکـن اسـت به حاشـیه بـرده شـود. هرچنـد جامعـه ی جهانی 
و...  انگلسـتان  امریـکا،  قبیـل  از  جهانـی  بـزرگ  کشـورهای  و 
اعـام  انتخابـات  برگـزاری  از  نیـز  را  حمایت هـای مالـی خـود 
کرده انـد و حکومـت افغانسـتان نیـز قاطعیـت الزم را در ایـن 
زمینـه در گفته هـای خـود داشـته اسـت؛ اما بـا این وجـود، باید 
بـه نگرانی هایـی کـه در اذهان عامـه و نهادهای فعـال مردمی در 
افغانسـتان بـه وجـود آمـده نیـز بـه نحوی رسـیدگی شـود. این 
رسـیدگی جـز بـا در جریـان گذاشـتن جزئیـات گفت وگوهـای 
صلـح با مـردم که تأثیـر زیـادی روی انتخابات می گذارد، میسـر 

شـد. نخواهد 

مردم صلح می خواهند اما نه به 
هر قیمتی

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

وقتــی صــف راه پیمایــان از دهمزنــگ عبــور 
کــرد، ذهنــم بــار دیگــر بــا یــک فاش بــک بــه 
ــرِق »تبســم«  ــه ب ــت ک ــد یاف ــی پیون خاطره های
شــکریه آن هــا را زنــده کــرده بــود. تبســِم 
»شــکریه« را تبســم »هــزاره« می دیــدم کــه بــر 
لبــان هــزاران فــرد نشســته و از دهمزنــگ عبــور 
می کنــد. در همــان لحظــه ای کــه حرکــت 
راه پیمایــان ناگهــان تنــد شــد، تصویرهــای 
ــدند  ــا ش ــرعت جابه ج ــه س ــز ب ــن نی ــی م ذهن
ــردم  ــس ک ــاه، ح ــه ی کوت ــک لحظ ــرای ی و ب
ــر  ــن تصاوی ــت ای ــت و برگش ــانی از رف در نوس

ــدم.  ــف مان متوق
ــری از  ــگ در ذهــن مــن، همیشــه تصوی دهمزن
ــرق  ــردن ش ــرای جداک ــرزی ب ــه ی م ــک نقط ی
ــرای  ــرز، ب ــن م ــت. ای ــوده اس ــل ب ــرب کاب و غ
اولیــن بــار، در جنگ هــای کابــل کــه بیــن 
ســال های ۱3۷۱ تــا ۱3۷3 دوام کــرد، برجســته 
شــد. نیروهــای جنگــِی دو طــرف در دهمزنــگ، 
بــه عنــوان نقطــه ی صفــری در تقاطــع بیــن دو 
ــگ  ــتند. دهمزن ــی داش ــم رویاروی ــا ه ــه، ب جبه
ــع  ــگ قط ــش جن ــی آت ــود. وقت ــش ب ــط آت خ
ــط،  ــن خ ــردم از ای ــرور م ــور و م ــد، عب می ش
ورود و خــروج از مــرز دو جبهــه تلقــی می شــد.

ــری  ــِط صف ــن ســوی خ ــزاره، در ای ــه ی ه جبه
قــرار داشــت؛ در غــرب کابــل. در طــول دو 
ــزاره  ــخن ه ــام و س ــگ ، پی ــاه جن ــال و ده م س
از ایــن نقطــه فراتــر نرفــت و بــه گــوش کســی 
ــام و  ــن پی ــه ای ــا کســی ب ــه تنه ــه نکــرد. ن خان
ــه کــردن  ــرای خف ــا نکــرد، بلکــه ب ســخن اعتن
آن نیــز از هیــچ وســیله ای دریــغ نشــد. پاســخی 
ــت می کــرد، سراســر دشــنام،  ــزاره دریاف ــه ه ک
اهانــت، بــاروت و نفــرت بــود. رزمنــدگان هــزاره، 
بــرای مدتــی در چنــداول و تایمنــی و وزیرآبــاد 
ــی  ــور هیچ گاه ــن حض ــا ای ــتند؛ ام ــور داش حض
ــمی  ــام رس ــکاس پی ــور و انع ــای حض ــه معن ب
هــزاره در آن ســوی خــط دهمزنــگ تلقــی 
ــزاره در  ــدگان ه ــنگر رزمن ــی س ــد. وقت نمی ش
چنــداول و تایمنــی و وزیرآبــاد درهــم شکســت، 
ــور  ــمی حض ــان رس ــی آن را پای ــم کس ــاز ه ب
هــزاره در کابــل حســاب نکــرد. هــزاره در غــرب 
ــرب  ــش هــم در غ ــود و حســاب و کتاب ــل ب کاب

ــد. ــنجیده می ش ــل س کاب
***

نزدیــک تحصیــات عالــی، صدها تــن از دختران 
ــدگان  ــف تظاهرکنن ــه ص ــجو ب ــران دانش و پس
پیوســتند. ایــن جمــع در فاصلــه ی کمــی از موتر 
ــا  ــد؛ ام ــت می کردن ــا حرک ــوی م ــل بلندگ حام
احتمــاالً، هماننــد هــزاران تــن از جوانــان دیگــر، 
هیــچ یــک از آن هــا چیــز خاصــی از دهمزنــگ 
و خاطره هــای پنهــان در عقــب دخمه هــا و 
ــه ی  ــا کوت ــگ ت ــدان دهمزن ــه می ــی ک دیوارهای
نمی دانســت.  می شــد،  شــامل  را  ســنگی 
ــی، صــادق ســیاه، داود، اســماعیل،  ــر رضای نصی
ــن  ــا ت ــدی و صده ــی احم ــا، حاج ــور، ضی عاش
ــره ای از  ــام و خاط ــون ن ــه اکن ــی ک از رزمندگان
آن هــا باقــی نمانــده بــود، حــدود بیســت و یــک 
ــا و  ــان تونل ه ــت ش ــدان مقاوم ــل، می ــال قب س
ــراف  ــن اط ــر زمی ــه در زی ــود ک ــوراخ هایی ب س
ــیاه،  ــادق س ــد. ص ــرده بودن ــر ک ــگ حف دهمزن
از  یکــی  در  را  خــود  افســانه گون  ســخنان 
ــرد:  ــان ک ــگ بی ــراف دهمزن ــای اط مورچل ه

ــده، صــادق  ــو زمســتان ش ــزاری ره بگ ــه م »باب
ســیاه کاال نــداره.« و گفــت: »مــا اینجــه آمدیــم 
ــا،  ــادرای م ــه بی ــه، دیگ ــا آرام باش ــت م ــه مل ک
ــم ازوا  ــا آمدی ــن. م ــیِر گل، آرام باش ــادِر ش بی
بغــل  کــه  اســماعیل  و  می کنیــم.«  دفــاع 
دســتش ایســتاده بــود، گفــت: »تــا کــه خــون د 
رگ ماســت، اینمــی موضــع موضــع ابوالفضلــی 
ماســت. از دیــن، از ننــگ، از نامــوس خــود، مــا 
ــا  ــم. م ــاع کنی ــه دف ــد ک ــم. بای ــاع می کنی دف
جوانــا کــه دفــاع نکنیــم، کــی دفــاع می کنــه؟« 
)از ســخنان ویدیویــی صــادق و اســمعیل - 

ــرب ۱3۷3( عق

از  شــیوه هایی  هول ناک تریــن  بــا  داشــت، 
شــکنجه و عــذاب خفــه شــده بــود. خفــه شــدن 
ــای  ــه معن ــگ، ب ــدان دهمزن ــا در زن ــن صداه ای
عــدم انعــکاس آن هــا در آن ســوی خــط مــرزی 

ــود. ــل ب ــرب کاب غ
مــزاری نیــز، پــس از دو ســال و ده مــاه مقاومــت 
و ســخن و اصــرار در غــرب کابــل، وقتــی 
ــور  ــگ عب ــتش را از دهمزن ــت راه سیاس نتوانس
دهــد، ترجیــح داد کــه بــه ســمت چهارآســیاب 
بــرود. مــن هیچ گاهــی نتوانســتم بــه حــل ایــن 
ــی از  ــوم. کس ــل ش ــزاری نای ــن م ــا در ذه معم
بازمانــدگان مــزاری نیــز در بازکــردن ایــن 
ــرا  ــه چ ــت ک ــی نگف ــرد. کس ــاش نک ــا ت معم
ــاش  ــدون ت ــره و ب ــر چه ــدون تغیی ــزاری، ب م
ــه طــرف  در اختفــای صــورت ظاهــری خــود، ب
چهارآســیاب رفــت؛ امــا بــه ســمت شــرق کابــل 
مصؤون تــِر  احتمــاالً  و  کوتاه تــر  راه  و  نیامــد 
عبــور از دهمزنــگ را انتخــاب نکــرد. آیــا مــزاری 
ــگ، کــه  نمی خواســت گامــش را از مــرز دهمزن
ــول دو  ــان در ط ــزاران انس ــون ه ــج و خ ــا رن ب
ــی  ــدی تاریخ ــک صف بن ــه ی ــاه ب ــال و ده م س
تبدیــل شــده بــود، بــه ایــن ســادگی عبــور دهــد 
و بارقه هــای آگاهــی در ایــن خــط و صف بنــدی 
را در هــم ریــزد؟ آیــا مــزاری شکســت خــود در 
ــوی  ــه آن س ــش ب ــخن و پیام ــدا، س ــال ص انتق
مــرز را پذیرفتــه بــود و نمی خواســت قضاوتــش 

ــد؟ ــردا مغشــوش کن ــن داوران ف را در ذه
ــزاری  ــِر م ــاِب آخ ــای انتخ ــود، به ــه ب ــر چ ه
ســنگین بــود. او بــه ســمت چهارآســیاب رفــت. 
ــش را  ــت و پای ــد. دس ــان افتی ــت طالب ــه دس ب
ــش،  ــردن بدن ــقه ک ــقه ش ــل از ش ــتند و قب بس
ایــن  از  و  کردنــد  بــازی  او  گوش هــای  بــا 
صحنــه عکــس گرفتنــد و عکــس آن را بــا 
نیش خندهــای سرشــار از تمســخر و نفــرت 
ــال  ــرا احتم ــزاری چ ــتادند. م ــان فرس ــه جه ب
عبــور  بــر  را  وضــع  ایــن  بــه  گیرافتیــدن 
ــر  ــگ ب ــح داد؟ درن ــگ ترجی ــر از دهمزن راحت ت
ــرای آن،  ــخ ب ــت وجوی پاس ــوال و جس ــن س ای
معمــای پیچیــده ی سیاســت هــزاره در عرصــه ی 
ــاز خواهــد کــرد؛ سیاســتی  مناســبات ملــی را ب
ــه اش  ــد، هزین ــه باش ــر چ ــه دســت آوردش ه ک

ــد. ــزاری نباش م
تمــام  بــرای  نمادیــن  نقطــه ای  دهمزنــگ، 
ذهنــی ام  تصاویــر  تأمل هاســت.  این گونــه 
بــاری دیگــر جابه جــا شــدند. در تظاهــرات 
ــز،  ــات نی ــر هزاره ج ــا ب ــوم کوچی ه ــه هج علی
ــود  ــدای خ ــد و ص ــگ آمدن ــا دهمزن ــردم ت م
ــتادند.  ــوی ارگ فرس ــه س ــه ب ــن نقط را از همی
ســال ۱3۸6. خــود مــردم و سیاســت ورزان 
ــد؛  ــور نکردن ــه عب ــن نقط ــم از ای ــاز ه ــزاره ب ه
ــور ۱395،  ــم ث ــه در بیســت و هفت ــان ک همچن
ــزاره  ــان ه ــون انس ــک میلی ــش از ی ــی بی وقت
ــیدند،  ــگ رس ــه دهمزن ــنایی ب ــش روش در جنب
ــا  ــد و ب ــف کردن ــه توق ــن نقط ــم در ای ــاز ه ب
ــتند. در دوم  ــاره برگش ــود دوب ــام خ ــال پی ارس
ــش  ــرات دوم جنب ــن ســال، در تظاه اســد همی
ــگ  ــر در دهمزن ــود نف ــه ن ــک ب روشــنایی، نزدی

حــاال بیســت و یــک ســال بعــد، هیــچ یــک از 
ایــن صداهــا باقــی نمانــده بــود. صاحبــان صــدا 
ــتند.  ــن حضــور محسوســی نداش ــز روی زمی نی
صــادق و اســماعیل نبــود. عاشــور، ضیــا و 
ــا، در  ــای آن ه ــه ج ــود. ب ــدی نب ــی احم حاج
ــن  ــا طــول چندی ــر، تمــام جــاده ب ــر دیگ تصوی
کیلومتــر بــه ســمت غــرب تــا کوتــه ی ســنگی و 
چندیــن کیلومتــر بــه ســمت شــرق تــا نوآبــاد، 
ــت  ــت در دس ــه دس ــود ک ــرادی ب ــو از اف ممل
هــم، فاصلــه ی دو ســمت مــرز را بــه هــم وصــل 
ــود در صــد  ــاز هــم بیشــتر از ن ــد. ب کــرده بودن
کســانی کــه عدالــت را فریــاد می کردنــد، هــزاره 
بودنــد؛ امــا بــه نظــر می رســید آمیــزش صــدای 
ــار  ــر، از اقش ــان دیگ ــدای دادخواه ــا ص ــان ب آن
و گروه هــای مختلــف جامعــه، پاســخی بــه 
معمــای عبــور »تبســم هــزاره« از خــط مــرزی 

ــود. ــگ ب دهمزن
از  عبــور  موقــع  در  کــه  نمی دانــم  دقیقــا 
دهمزنــگ، در ذهــن تــک تــک افــرادی کــه در 
ایــن حماســه ی تاریخــی شــرکت داشــتند، چــه 
می گذشــت. تنــوع افــراد بــه شــماره ی هــر 
ــود.  ــر ب ــد، متکث ــرات بودن ــه در تظاه ــردی ک ف
وقتــی بــه چهره هــا و حــرکات افــرادی کــه بــه 
چشــم می خوردنــد، دقــت می کــردم، تناقــض و 
پارادوکــِس نهفتــه در ایــن رویــداد بــزرگ را بــه 
ــد؛  ــم گین بودن ــانی خش ــدم. کس ــوح می دی وض
کســانی هــم جــوک می گفتنــد و می خندیدنــد؛ 
ــل  ــک تأم ــرات ی ــای خــود اث کســانی در نگاه ه
و درد و زخــم را نشــان می دادنــد؛ کســانی 
ــرگردان  ــی و س ــبک و خال ــمان س ــم در چش ه
ــاب  ــی را بازت ــم خاص ــا و فه ــچ معن ــود هی خ
نمی بخشــیدند؛ کســانی در عیــن شــجاعت و 
ــور  ــه ط ــتند، ب ــش داش ــه در پی دالوری از آنچ
آشــکار هراســان بودنــد و کســان دیگــر بــا درک 
ــان،  ــزار انس ــا ه ــای صده ــود در دری ــود خ وج
حســی سرشــار از اطمینــان و آرامــش و اعتمــاد 

ــد. ــه می کردن ــس را تجرب ــه نف ب
از ابتــدای حرکــت در مصــای شــهید مــزاری تــا 
ــتیم،  ــا برگش ــه مص ــاره ب ــه دوب ــب هنگام ک ش
ده هــا مــرد و زن جــوان و ســال خورده ای را 
ــود؛  ــک ب ــرق اش ــان غ ــمان ش ــه چش ــدم ک دی
ــان  ــادی، هیج ــا ش ــم ی ــکی از غ ــاال اش احتم
ــرای  ــا. شــاید هــم ب ــا روی ــت، خاطــره ی ــا غرب ی
بــزرگ  جمعیــت  ایــن  تماشــای  خیلی هــا 
ــت انســان  ــدرت عطوف ــی ق ــود. گوی اشــک آور ب
ــد و  ــکاس می دادن ــود انع ــن خ ــگاه و ذه را در ن
اثراتــش را بــا اشــک بیــرون می ریختنــد. گویــی 
ــورد و  ــان ورق می خ ــمان ش ــش چش ــخ پی تاری
آن هــا خــود را نیــز در ایــن ورق خــوردن تاریــخ 

ســهیم می دانســتند.
***

گونــه ی  بــه  تصاویــر،  برگشــت  و  رفــت 
ــت.  ــه می یاف ــان ادام ــد، همچن ــی تن فاش بک
ــای  ــش از جنگ ه ــه پی ــی آوردم ک ــاد م ــه ی ب
کابــل، صــدای عبدالخالــق، ســید اســماعیل 
ــه  ــی ک ــر در زندان ــارز دیگ ــا مب ــی و ده ه بلخ
ــود  ــگ وج ــدان دهمزن ــمالی می ــمت ش در س

ــر  ــد نف ــار ص ــه چه ــک ب ــد و نزدی ــان باختن ج
زخمــی شــدند. دهمزنــگ بــاز هــم بــه نقطــه ی 
ــای  ــاروت و تکه ه ــرت و ب ــم و نف ــار خش انفج
ــار  ــداد ب ــن روی گوشــت انســان تبدیــل شــد. ای
ــرای  ــزاره ب ــت ه ــه سیاس ــان داد ک ــر نش دیگ
ــنگینی دارد و  ــه ی س ــگ هزین ــور از دهمزن عب
هــزاره نیــاز دارد کــه قبــل از ایــن عبــور، درنــگ 
کنــد کــه چگونــه می توانــد هزینــه ی ناخواســته 
ــرای ایــن عبــور را  و نابه جــای سیاســت خــود ب

ــد. ــع کن رف
***

ــی  ــگ برگشــت. حوال ــه دهمزن ــاره ب ــم دوب ذهن
ــرب  ــتم عق ــر روز بیس ــل از ظه ــاعت ده قب س
۱394، وقتــی موتــر حامــل بلندگــوی راه پیمایان 
ــرد،  ــور ک ــگ عب ــرزی دهمزن ــط م ــزاره از خ ه
حــس می کــردم تجربــه ی جدیــدی در زندگــی 
سیاســی هــزاره اتفــاق می افتــد. در واقــع اولیــن 
ــود کــه صــدای رســمی هــزاره از حلقــوم  ــار ب ب
صدهــا هــزار انســان، مــرز گیتوماننــد دهمزنــگ 
ــن  ــردم ای ــس می ک ــت. ح ــم می شکس را در ه
پیــروزی نمادیــن در »قیــام تبســم« بــه درنگــی 

جــدی ضــرورت داشــت. 
قبــل از ایــن، وقتــی صــدای هــزاره هیچ گاهــی 
ــن  ــه ای ــاید ب ــت، ش ــر نمی رف ــگ فرات از دهمزن
ــدای  ــا ص ــزاره، تنه ــدای ه ــه ص ــود ک ــل ب دلی
خــود او بــود و دهمزنــگ بــه عنــوان مــرز 
قومــی  اعام ناشــده ی  گیتــوی  در  نمادیــن 
ــن  ــر از ای ــدا فرات ــن ص ــور ای ــع عب ــل مان کاب
نقطــه می شــد. در »قیــام تبســم«، صــدای 
ــور  ــگ عب ــه از دهمزن ــن ک ــل از ای ــزاره قب ه
ــی تبدیــل شــده  ــه صــدای ملــی و مدن کنــد، ب
بــود. انســان های زیــادی در ایــن شــهر، از 
درون گیتوهــای غیررســمی دیگــر در پایتخــت، 
ــتند.  ــود می دانس ــدای خ ــزاره را ص ــدای ه ص
در قیــام تبســم، هــزاره دوشــادوش همراهــان و 
ــگ  ــر هــزاره ی خــود، از دهمزن هم صداهــای غی
ــرز  ــع م ــور، در واق ــن عب ــا ای ــور می کــرد و ب عب
ــه حصــار او  ــا آن زمــان ب گیتوماننــدی را کــه ت
تبدیــل کــرده بودنــد، در هــم می شکســت و بــا 
ــور  ــدار کش ــز اقت ــوی مرک ــه س ــام ب ــدرت تم ق

گام بــر می داشــت.
در طــول دو روز گذشــته، ملــک ســتیز، ســمیع 
حامــد، ســهیل ســنجر، ســمیع مهــدی، لطیــف 
پــدرام، باقــی ســمندر و ده هــا شــخصیت ملــی و 
مدنــی کشــور از گلــوی بریــده ی تبســم ســخن 
ــا  ــی و ده ه ــم ایوب ــون رحی ــد. اکن ــه بودن گفت
ــف  ــه در ص ــدم ک ــان او را می دی ــن از همراه ت
ــت  ــد و از عدال ــاد می زدن ــان هــزاره فری راه پیمای
ایــن  صــدای  می گفتنــد.  ســخن  انصــاف  و 
ــام  ــل را در پی ــرق کاب ــرب و ش ــخصیت ها، غ ش
ــل  ــم وص ــه ه ــم« ب ــانی »تبس ــه ی انس و داعی
ــی از  ــگ، وقت ــور از دهمزن ــود. در عب ــرده ب ک
پشــت موتــر بــه دو ســمت شــرق و غــرب نــگاه 
می کــردم، جــاده را می دیــدم کــه در بافــت 
خــوردن حضــور و صــدای هــزاران انســان کابــل، 
اعــم از هــزاره و غیــر هــزاره، ایــن مــرز را خــط 

خطــی می کــرد.

»تبسِمهزاره«ازدهمزنگعبورمیکند

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

بدون توقف به دنبال
هویت شخصیتی معتاد

 حسن ابراهیمی

هشـت مـاه بیشـتر نتوانسـته بـودم دور از پـل 
بـرای مـن معتـاد،  و  بیـاورم  سـوخته طاقـت 
دوری از پـل سـوخته، درسـت شـبیه دوری از 
خواسـتگاه نیازهایـم بـود؛ امـا همیـن کـه در پـل کمپنـی پیـاده 
شـدم و گـرد و خـاک نشسـته از مسـیر راه هـرات تـا کابـل را از 
چهـره ام پـاک کـردم، نگاهـی به سـرتا پای خـودم، به عکسـم که 

در انعـکاس شیشـه ی مغـازه ای ظاهـر شـده بـود، انداختـم. 
چنـدان وضعیـت جالبـی نداشـتم و قیافـه ام از چندمتـری قابـل 
حـدس زدن بـود کـه یک معتـاد اجبار بـه مصرف اسـتم. با خودم 
کلنجـار رفتـم. حسـن ایـن پـل سـوخته بـا تـو چـه کرده اسـت؟ 
می توانـی خـودت را از آن دور نگـه داری؛ حـاال کـه بـه کابـل 
آمـدی. خیلـی مهـم نگرفتـن ایـن همـه سـبب شـد کـه بـاز هـم 
زندگـی خـود را در خطـر بینـدازم. جایـگاه مـن در ایـن وضعیـت 
کجاسـت؟ چگونـه باید خـود را تعریف کنم؟ سـطحی نـگاه کردن 
بـه زندگـی، صرفـاً به خـودم آسـیب می رسـاند و آیـا اعتیـاد تنها 
ظاهـر قضیـه ی زندگـی مـن در پـل سـوخته بـود. مـن نماینده ی 
انسـان تنهـا در عصـر مـدرن، مصرف گـرا، از خودبیگانـه، منفعل و 
سـطحی نگر در کابـل بـودم و تـا هنـوز هم مـن نماینده ی انسـان 
مـدرن بی هویـت اسـتم؛ انسـانی کـه تعریفـی از خـود نـدارد، در 
زنـدان سـرمایه داری پـل سـوخته و کابـل اسـیر شـده و اعتیاد او 

را مسـخ کـرده بود. 
معتـاد شـدن مـن و امثال مـن و حـرف زدن از اعتیاد مان، شـاید 
بزرگتریـن انتقـاد بـه سـرمایه داری افیونی ای باشـد کـه از افراد تا 
دوره ی مشـخص اسـتفاده می کنـد و زمانـی کـه رو به فرسـودگی 
می گذارنـد، آن هـا را دور می انـدازد. در نهایـت همه افـرادی که به 
اعتیـاد دچـار شـدیم، تبدیل بـه یک وسـیله ی مصرفی می شـویم 

کـه تا حد امـکان باید سودرسـان باشـیم. 
قدرت مندتریـن سـاح نظام سـرمایه داری افیونـی در زندگی امروز 
کابـل، اعتیـاد اسـت و روش تبلیغاتـی این نظام افیونـی هم ترویج 
مکان هایـی مثـل پـل سـوخته اسـت. آن قدر ایـن مکان هـا را عام 
می سـازند کـه دیگـر بـرای مـان عـادی می شـود و دیـدن درد و 
بعـد مدتـی بـه این فکر فـرو می رویـم که ایـن دردها شـاید لذتی 
داشـته باشـند و بـا خـود بـه ایـن فکـر فـرو می رویـم کـه برویـم 

تجربـه کنیـم و از بـردن ایـن لذت عقـب نمانیم.
از آن جایـی کـه فـرد دچـار بـه اعتیـاد، هویـت مشـخصی نـدارد، 
تـاش می کنـد بـه هویـت خـود از طریـق تبلیغـات ایـن نظـام 
افیونـی شـکل بدهـد و بـا مصـرف  مـواد مخـدر تبدیل بـه هویت 
مشـخصی شـود؛ در واقـع  مصـرف مـواد مخـدر اسـت که انسـان 
معتـاد پـل سـوخته ای را تعریـف می کنـد. تـو فـان مـواد مخـدر 
را مصـرف می کنـی، پـس فـان چیـز اسـتی. دقیقـا این جاسـت 
کـه بـرای بـه دسـت آوردن تعریـف مشـخص از هویت شـخصیتی 
معتادگونـه ی خودمـان می تـوان از مفهـوم »چیزوارگی« یا »شـی 
وارگـی« اسـتفاده کنیـم. هـر چنـد در اغلـب تصـور شـما کـه بـه 
معتـادان می نگریـد، فقـط مصـرف مواد مخـدر را مـورد توجه قرار 
می دهیـد و افیـون را بـه عنـوان یـک کاال کـه در پـل سـوخته 
خریـد و فـروش می شـود می نگریـد و تمـام معتـادان بـرای شـما، 
انسـان های تک بعـدی اسـتند کـه فقـط بـه مصـرف مـواد مخـدر 
خاصـه می شـود؛ امـا در واقـع ایـن گونـه نیسـت. نبایـد بـا تنهـا 
مصـرف مـواد مخـدر به شـخصیت یـک معتـاد در جامعـه عینیت 
داد. مـن بـر ایـن بـاورم کـه مصرف مـواد مخدر بـه تمـام معتادن 
پـل سـوخته تنهـا یک هویت بیرونـی می دهد و آن هم به شـمایی 
کـه تنهـا معتـادان پـل سـوخته را از دور می توانیـد نظـاره کنید و 
دیگـر امـکان ایـن را نداریـد کـه بـه قلمـرو زندگی یـک معتاد پل 
سـوخته پـا بگذاریـد و از هویت درونـی آن فرد معتاد آگاه شـوید.
فـرد معتـاد بـا مصـرف افیـون، هویـت بیرونی پیـدا می کنـد و در 
نهایـت ایـن افیـون اسـت که بر تمـام خصوصیات انسـانی مسـلط 

می شـود و در ذهـن فـرد جـای می گیـرد.
در ادامـه یـک سـوال دیگـر هـم وجـود دارد، آیا یک معتـاد تحت 
تأثیـر تبلیغـات نظـام سـرمایه داری افیونـی قـرار دارد یـا خـودش 
انتخـاب کـرده اسـت؟ آیـا هویـت بیرونـی یـک معتـاد بایـد مورد 
قضـاوت قـرار بگیـرد یـا هویـت درونـی شـخصیتی اش کـه مسـخ 
افیـون شـده اسـت؟ اگـر منطقـی و تقریبـا بی طرفانـه بـه موضوع 
نـگاه کنیـم، سـاختار حاکم بر جامعه که دسـت آورد سـرمایه داری 
افیونـی اسـت، بـا ایجـاد مکان هایـی هماننـد پل سـوخته، انسـان 
امـروزی کابـل را کـه دچـار ضعـف در تشـکیل هویت شـخصیتی 
خـود اسـت، دعـوت می کند تـا به دنیـای جدیدی گام بگـذارد که 
بتوانـد بـرای اثبـات خـود دسـت بـه هـر انتخابـی بزند؛ چـون در 
دنیـای افیونـی پـل سـوخته در ابتـدا هیـچ محدودیتـی نمی تواند 
بـرای تـو قانـون وضـع کنـد کـه چنین کـن و چنـان کـن؛ همین 

آزادی رفتارهـا تمایلـت را بـرای مصـرف افیـون بیشـتر می کنـد.

موفقیتانتخابات؛پیروزیدرمذاکراتصلح

شیخمطیعاهلل؛مغزمتفکرجنگطالباندرشمال

در نتیجـه ی هشـت دور مذاکـره میـان طالبـان 
گرفـت،  صـورت  قطـر  در  کـه  امریکایی هـا  و 
مسـوده ی توافق نامـه ی  امریـکا و طالبـان آمـاده 
شـده اسـت. در ایـن روزهـا دو طـرف آخریـن 
روز  می دهنـد.  انجـام  را  شـان  بررسـی های 
در  توافق نامـه  ایـن  بررسـی  جلسـه ی  گذشـته، 
امریـکا با اشـتراک دونالد ترامپ، مایـک پمپیو و 
مقام هـای ارتـش و امنیت ملی این کشـور برگزار 
شـد. سـخنگویان طالبان نیـز به روز چهارشـنبه  
آخریـن  ایـن گـروه  رهبـران  بودنـد کـه  گفتـه 
بررسـی های شـان را در مـورد ایـن توافق نامـه با 

می دهنـد.  انجـام  امریـکا، 
رحیمـی،  مجیب الرحمـان  حـال،  همیـن  در 
سـخنگوی ریاسـت اجرائیـه ی حکومـت، گفتـه 
میـان  احتمالـی  توافق نامـه ی  متـن  کـه  اسـت 
امریـکا در اختیـار حکومـت وحـدت  طالبـان و 

ملـی قـرار گرفتـه اسـت.

سـال های  در  افغانسـتان،  شـمال  والیت هـای 
اخیـر شـاهد افزایـش ناامنی و سـقوط پـی در پی 
روسـتاها و ولسـوالی ها بـه دسـت هراس افگنـان 
طالـب بـوده اسـت و همچنـان ناامنی هـا در ایـن 

بخـش کشـور سـیر صعـودی می پیمایـد.
در یـک مـاه اخیـر، مهم تریـن رویـداد در شـمال 
افغانسـتان، سـقوط ولسـوالی قوش پـه ی والیـت 
جوزجـان و افتـادن ده هـا میـل جنگ افزار سـبک 
و سـنگین و تجهیـزات بـزرگ نظامـی بـه دسـت 

بود. طالبـان 
جنـگ  رهبـری  و  خارجـی  جنگجویـان  حضـور 
افغانسـتان از سـوی آنـان، بارهـا رسـانه ای شـده 
طاهـر  پسـِر  همچـون  نام هـای  کنـار  در  اسـت؛ 
اوزبیکسـتان،  اسـامی  تحریـک  رهبـر  یولـداش، 
نـاِم جنـراالن پاکسـتانی درشـت تر بـوده اسـت؛ 
قسـمی کـه بارها مقامـات کشـور، از حضـور آنان 
در صفـوف جنگـی طالبان سـخن زده انـد. برخی 
از منابـع مؤثـق در شـمال افغانسـتان، بـه تازگـی 
می گوینـد، یـک جنـرال پاکسـتانی که به »شـیخ 
مطیع اهلل« مشـهور اسـت، رهبری جنگ شـمال را 
بـه عهـده دارد و پیچیده تریـن و خطرناک تریـن 
حمـات را علیـه نیروهـای امنیتـی سـازماندهی 
می کنـد. بـه گفته ی منابع، »شـیخ مطیـع اهلل« که 
از جنـراالن مهـم سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان 
والیـت  قوش تپـه ی  ولسـوالی  سـقوط  در  اسـت، 
جوزجـان نقـش داشـته و پان هایـی را نیـز بـه 
هدف تصرف ولسـوالی درزاب روی دسـت داشـته 
کـه بـه ناکامـی انجامیـده اسـت. دو سـال پیـش، 
از حضـور یـک  نیـز  فاریـاب  مقام هـا در والیـت 
جنـرال دیگـر پاکسـتانی به نام »شـیخ ندامحمد« 
در رهبـری جنـگ طالبان خبـر داده و گفته بودند 
کـه ایـن جنـرال پاکسـتانی، بـر عـاوه ی رهبری 
و سـازماندهی حمـات، آمـوزش سـاخت مایـن 

اسـت  قـرار  نشرشـده،  گزارش هـای  بنیـاد  بـر 
روزهـای  در  طالبـان،  بـا  امریـکا  توافق نامـه ی 
آینـده میـان امریـکا و طالبـان بـه امضـا برسـد. 
جزئیـات توافق نامـه ی امریـکا بـا طالبـان معلـوم 
نیسـت؛ امـا مطابـق چهارچـوب مذاکـرات صلح، 
بایـد طالبـان توافـق کـرده باشـند کـه بـا دولت 
افغانسـتان مذاکـره کـرده و آتش بـس می کننـد. 
زلمـی خلیـل زاد، پیـش از ایـن بارهـا گفتـه بود 
کـه توافـق بـا طالبـان تکمیل نیسـت؛ مگـر این  
کـه طالبـان بـه مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان و 

کننـد. توافـق  آتش بـس 
طالبـان،  بـا  امریـکا  توافق نامـه ی  امضـای  بـا 
االفغانـی  بیـن  مذاکـره ی  وارد  سـناریوی صلـح 
مرحلـه،  ایـن  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  می شـود. 
نگرانی هـای جـدی در مـورد صلـح بـا طالبـان و 

دارد.  وجـود  افغانسـتان  آینـده ی 
بـا  امریـکا  مذاکـرات  کـه  گذشـته  ماه هـای  در 
طالبـان صـورت گرفـت و در نشسـت هایی کـه 
در مسـکو و قطـر برگـزار شـد، واضـح شـد کـه 
طالبـان به چیزی کمتـر از برگردانـدن حاکمیت 
گذشـته ی شـان قناعـت ندارنـد و بـرای تحمیل 
رهبـران  می کننـد.  اسـتفاده  امـکان  هـر  از  آن 
جهـادی، قومـی و جوانانـی کـه در نشسـت قطر 

و تجهیـز مالـی گـروه طالبـان را بـه عهـده دارد. 
مقام هـای امنیتـی در والیـت جوزجـان، حضـور 
شـیخ مطیـع اهلل را در رهبـری حمـات طالبان در 
ایـن والیـت را تأییـد می کننـد و می گوینـد کـه 
ایـن جنـرال پاکسـتانی، سـاح هـای جدیـدی را 

نیـز با خـود آورده اسـت.
والیـت  پولیـس  فرمانـده ی  وجـدان،  عبدالواحـد 
صبـح  روزنامـه ی  بـا  گفت وگـو  در  جوزجـان، 
کابـل گفـت: »جنـرال پاکسـتانی ای کـه به شـیخ 
مطیـع اهلل مشـهور اسـت، در حملـه بـر ولسـوالی 
قوش تپـه و سـقوط آن نقـش مسـتقیم داشـت.«
بـه گفتـه ی او، ایـن جنرال پاکسـتانی، بـه تازگی 
از کویته ی پاکسـتان وارد شـمال افغانسـتان شده 
و بـا شـماری از جنگجویانـش کـه هویـت شـان 
شـناخته نمی شـود، جنگ افـزار پیشـرفته نیـز بـا 

بـا طالبـان گفت وگـو کردنـد و از نزدیـک افـکار 
و دیـدگاه طالبـان  را بررسـی کـرده انـد، ایـن 

را مطـرح می کننـد. نگرانـی 
از طـرف دیگـر، در جریـان مذاکـره ی امریـکا بـا 
طالبـان کـه محدودیـت بـر اعضـای رهبـری این 
گـروه برداشـته شـد، به گـروه طالبـان زمینه داد 
کـه به نـام صلح برای جلـب حمایت برای شـان، 
اسـتفاده کننـد. تا حـاال نمایندگان ایـن گروه به 
چند کشـور اسـامی سـفر کرده و برای رسـیدن 

بـه اهدافـش زمینه سـازی کرده اسـت. 
آغـاز  از  افغانسـتان  دولـت  حـال،  همیـن  در 
حاشـیه ی  در  طالبـان،  بـا  امریـکا  مذاکـره ی 
اختـاف  اسـت.  داشـته  قـرار  صلـح  سـناریوی 
سیاسـی  گروه هـای  و  حکومـت  میـان  نظـر 
بـوده کـه  بزرگتریـن چالشـی  مـورد صلـح،  در 
هنـوز حـل نشـده و دیـدگاه مشـترک در مـورد 
چگونگـی مذاکـره بـا طالبـان و ایـن کـه چگونه 
بـه نگرانی هـا پاسـخ داده شـود و طالبـان نتوانند 
افغانسـتان  مـردم  بـر  را  شـان  خواسـت های 
تحمیـل کننـد و نظـام سیاسـی پـس از توافـق 
صلـح بـا طالبـان چگونـه باشـد، بـه این مسـایل 

نمی شـود. توجـه  مهـم 
 وضعیـت، سـردرگم و آشـفته اسـت و روشـن 
نیسـت کـه دولـت افغانسـتان و رهبران سیاسـی 
بـرای مذاکـره بـا طالبـان چـه آمادگـی دارنـد و 
چگونـه می تواننـد اختـاف نظـر شـان را رفـع 
کـرده بـا خواسـت های طالبـان چگونـه برخـورد 
دسـت آوردهای  می تواننـد  چطـور  و  می کننـد 
هجده سـاله ی کشـور را حمایـت و بـه نگرانی هـا 

می هنـد.  پاسـخ  
از  قربـان،  از عیـد  پیـش  بـا آن کـه حکومـت، 
پیشـرفت در مـورد تشـکیل هیـأت مذاکـره بـا 
اعضـای آن  بـود، هنـوز  طالبـان، سـخن گفتـه 
معرفی نشـده و معلوم نیسـت این هیـأت چگونه 

می توانـد اختـاف نظـر را حـل کنـد.
 انتخابـات ریاسـت جمهوری نیز در جریان اسـت؛ 
ایـن رونـد از وضیعت سـردرگم صلـح متأثر بوده 
و فضـای رقابـت انتخاباتـی را سـرد کـرده اسـت. 
می دهنـد  را  ذهنیـت  ایـن  حکومـت،  مخالفـان 
کـه انتخابـات برگـزار نمی شـود و حکومـت بـه 
برگـزار  را  انتخابـات  می خواهـد  خـود  خواسـت 

خـود دارنـد آورده  انـد. »شـیخ مطیـع اهلل در چند 
کویتـه ی  از  تـازه  کـه  می کنـد  فعالیـت  والیـت 
پاکسـتان آمده اسـت و نقش مهمی را در سـقوط 

داشـت.« قوش 
کـه  می افزایـد  جوزجـان  پولیـس  فرمانـده ی 
شـیخ مطیـع اهلل در کنـار سـازماندهی حمـات، 
جنگجویـان طالـب را تجهیـز مالـی نیـز می کنـد. 
بـه گفتـه ی او، ایـن جنـرال پاکسـتانی از سـوی 
چنـد نفـر از محافظـان مـورد اعتمـادش نگهبانی 
می-شـود و حتـا بـر طالبـان داخلـی نیـز قابـل 
شناسـایی نیسـت. »همرای طالبـان محلی یک جا 
نمی باشـند و حفاظتـش را خـودش و چنـد نفری 
کـه دارد می کنـد. بـاز از سـاح های بیزبیـزک دار 
آورده و در حمـات از همـو اسـتفاده می کنـه.«

سـقوط ولسـوالی قوش تپـه، بـرای طالبـان سـبب 

می گویـد  قاطعیـت  بـا  حکومـت  امـا  کنـد؛ 
می شـود.  برگـزار  انتخابـات 

تأکیـد  عیـد  روزهـای  در  اشـرف غنی،  محمـد 
کـرد کـه انتخابـات بایـد برگـزار شـود. حکومت 
کنونـی بـه آخر رسـیده، نمی توانـد در مورد صلح 
تصمیـم بگیـرد. در این گیـرودار، آن چه فراموش 
شـده، این مسـأله اسـت کـه اختاف دیـدگاه در 
مـورد صلـح و انتخابات بزرگترین مشـکلی اسـت 
کـه می توانـد هـر دوی ایـن برنامـه را متأثر کند 
کـه از ایـن اختـاف، طالبان و حامیـان این گروه 

کنند.  اسـتفاده  می تواننـد 
در ایـن میـان بـه نظـر می رسـد راهـکار بهتـر 
ایـن اسـت که بـه انتخابـات اولویـت داده شـود؛ 
برگـزاری  از  سیاسـی  جریان هـای  و  نامـزدان 
انتخابـات نظـارت کننـد. تنها راهی کـه می تواند 
کنـد،  حـل  صلـح  مـورد  در  را  نظـر  اختـاف 
قانونـی  سـازوکار  به عنـوان  انتخابـات  پیـروزی 

تشـکیل حکومـت جدیـد اسـت. 
به وجـود  انتخابـات  نتیجـه ی  در  کـه  حکومتـی 
سیاسـی  نظـام  از  نمایندگـی  می توانـد  آیـد، 
کنـد. اگـر انتخابـات بـه درسـتی مدیریـت شـود 
و تقلـب صـورت نگیـرد، حکومـت جدیـد مبنای 
اختـاف نخواهـد شـد و ایـن حکومـت می تواند، 
اختـاف شـکل گرفته در بـاره ی صلـح و برخورد 
چنیـن  صورتـی  در  کنـد.  حـل  را  طالبـان  بـا 
حکومتـی به وجـود می آید کـه نامـزدان و تمامی 
گروه هـای سیاسـی، انتخابـات را اولویـت دهنـد 
و بـرای پیـروزی آن بـه  عنـوان سـازوکار قانونـی 
انتقـال قـدرت و تشـکیل حکومـت جدیـد عمل 
کننـد. از رونـد انتخابـات بایـد نظـارت شـود و 
انتخابـات بـه تقلـب کشـانده نشـود. ایـن گزینه، 
و  مانـده  باقـی  کـه  اسـت  مطمئنـی  را  تنهـا 
می توانـد وزنـه ی مذاکـرات صلح را بـه نفع مردم 
افغانسـتان، حمایـت از نظـام جمهـوری و حفـظ 

دسـت آوردهای دو دهـه ی کشـور رقـم بزنـد.
 اگـر وضعیـت آشـفته ی کنونـی بـدون حمایـت 
از انتخابـات تـداوم پیـدا کنـد؛ یـا اگـر انتخابـات 
برگـزار شـود، تقلـب صـورت گیرد و مشـروعیت 
قانونی نداشـته باشـد، اختافات تشـدید شـده و 
سـناریوی  آن صـورت،  در  می شـود؛  گسـترده تر 

صلـح بـه نفـع طالبـان ختـم خواهد شـد.

تقویـه ی نظامـی بزرگـی شـده اسـت؛ قسـمی که 
منابـع می گوینـد، طالبـان از ولسـوالی قوش تپـه، 
حـدود 300 میل اسـلحه ی کاشـینکوف )روسـی 
پیـکا، 43 میـل  امریکایـی(، حـدود 40 میـل  و 
راکت انـداز، یـک پایـه تـوپ ۸2 ملی متـر، 3 پایه 
هـاوان، 23 عـراده رنجـر، 6 عـراده تانـک هامـوی 
بـه دسـت  را  و ۷00 هـزار مرمـی مختلف النـوع 
بـه گفتـه ی منابـع، طالبـان وسـایط  انـد.  آورده 
نظامـی و اسـلحه ی سـنگین بـه دسـت آمـده را، 
بـه پایگاه هـای شـان در دشـت لیلـی و از آن جـا 
بـه منطقـه ی شـاخ ولسـوالی قیصـار در والیـت 
فاریـاب انتقال داده اند و اسـلحه ی سـبک را میان 

گروه هـای شـان توزیـع کـرده انـد.
پیش از این )در سـال ۱394( جنرال عبدالرشـید 
دوسـتم، معـاون اول ریاسـت جمهوری، از کشـته 
در  پاکسـتان،  اسـتخبارات  جنـرال  یـک  شـدن 
جنـگ والیـت فاریاب خبـر داد و گفـت که جنگ 
در ایـن والیـت در واقـع بـا »آی اس آی« اسـت. 
والیت هـای شـمال افغانسـتان کـه هـم مـرز بـا 
از سـال  اسـت، پـس  میانـه  آسـیای  کشـور های 
20۱۱ میـادی، دسـت خوش ناامنی هـا شـد. بـه 
بـاور برخی هـا، پـس از این سـال جنـگ از جنوب 
به شـمال افغانسـتان انتقال یافـت. در حال حاضر 
سـه ولسـوالی در والیت هـای سـرپل، جوزجـان و 
بغان و شـمار زیاد روسـتاهای والیت های شـمال 

در تصـرف طالبـان قـرار دارد.

 بشیر یاوری

فرمانـده ی پولیـس جوزجـان می افزایـد که شـیخ مطیـع اهلل در 
کنـار سـازماندهی حمـات، جنگجویـان طالـب را تجهیـز مالـی نیز 
می کنـد. بـه گفتـه ی او، ایـن جنـرال پاکسـتانی از سـوی چنـد 
نفـر از محافظـان مـورد اعتمـادش نگهبانـی می-شـود و حتـا بـر 
طالبـان داخلـی نیـز قابـل شناسـایی نیسـت. »همـرای طالبـان 
محلـی یک جـا نمی باشـند و حفاظتـش را خودش و چنـد نفری که 
دارد می کنـد. بـاز از سـاح های بیزبیـزک دار آورده و در حمات 

از همـو اسـتفاده می کنـه.«

 حفیظ اهلل جوزجانی
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تاثیر جرایم جنایی در پروسه ی  مجیب ارژنگ
ادغام مهاجران

می کننـد،  شـروع  زمیـن  در  زندگـی  بـه  انسـان ها  کـه  زمانـی  از 
مهاجـرت بـه گونـه ای شـکل می گیـرد. انسـان های اولیـه با پیـروی از 
طبیعی تریـن غریـزه ی شـان بـرای نزدیک بودن بـه منابع مهـم غذایی 
و یافتـن مکانـی امـن بـرای دوام گونـه ی خـود، از جایـی بـه جایـی 

می کوچیدنـد.
ایـن تکاپـو در نهـاد انسـان نهفتـه اسـت؛ امـا در جهـان امـروزی بـا 
مرزهـای سیاسـی مشـخص و مرزهـای فرهنگی و علمی آن؛ از سـویی 
هـم تضـاد طبقاتی در سـطح دوگانـه ی ملـی و بین المللی باعث شـده  

اسـت کـه مهاجرت شـکل تـازه ای بـه خـود بگیرد.
مهاجـرت از یـک سـو به نیـاز جـدی انسـان های امروزی تبدیل شـده 
اسـت و از سـویی هم به جدی ترین مشـکل؛ جهانی شـدن باعث شـده 
 اسـت انسـان ها زودتـر از پیـش و بـدون در نظر گفتن فاصلـه با هم در 
ارتبـاط باشـند. یافته هـا و داده های انسـان ها با سـرعت باورنکردنی ای 

می شـود.  همه گانی 
محرومیـت  در  را  شـان  خـود  کـه  انسـان هایی  دلیـل،  همیـن  بـه 
می بیننـد، بـرای بیـرون شـدن از ایـن حالـت و نزدیـک کـردن خـود 
شـان بـه منابـع مهم و ضـروری زندگی امـروزی و یافتـن امنیت جانی 
از جامعـه ی مشـخصی بیـرون می شـوند و در جامعه ی دیگـری آرزوها 
و امیـال  شـان را دنبـال می کننـد. در میـان آن هایـی کـه از جامعـه ی 
 شـان بـه جامعـه ی دیگـری مهاجـرت می کنند؛ بـه اضافه ی اشـخاص 

سـالم، اشـخاص بیمـار و مضـر جامعـه نیز وجـود دارد.
رونـد کلـی مهاجرت در جهان، نشـان می دهد که پیوسـته شـهروندان 
بـه کشـور های  ادامـه ی زندگـی  بـرای  کشـورهای در حـال توسـعه 
بررسـی های  انـد.  بـرده  پنـاه  امـروزی  متمـدن  و  توسـعه یافته 
نشـان  همـه  رسـمی،  آمارهـای  و  مجرم شناسـی  و  جرم شناسـی 
می دهـد کـه در کشـورهای در حـال توسـعه همـواره جرایـم جنایـی 
بیشـتر اتفـاق می افتـد. در شـماری از این کشـورهای در حال توسـعه 
مثـل افغانسـتان؛ بـه دلیل زندگـی در حـال جنگ؛ خشـونت در ذهن 
شـهروندان آن نهادینـه شـده اسـت. در میـان مهاجرانـی کـه از ایـن 
می رونـد،  امـروزی  متمـدن  و  توسـعه یافته  کشـورهای  بـه  کشـورها 
اشـخاص بیمـار و مجرمـان  خطرنـاک جنایـی نیـز جـای دارنـد. ایـن 
هـا نـه تنهـا که خـود شـان نمی تواننـد بـه زودی در جامعـه ی میزبان 
مدغـم شـوند؛ بلکه بـرای آن هایی کـه ایـن توانایی را دارنـد، صدمه ی 
غیـر مسـتقیم خـود را وارد می کننـد؛ بـه نحـوی کـه این اشـخاص با 
اعمـال و گسـترش خشـونت و ارتـکاب جرایـم جنایـی، افـکار عمومی 
کشـور مهاجر پذیـر را در رابطـه بـه مهاجـران، بـه ویـژه مهاجرانـی که 
از یـک سـرزمین آمـده انـد، به سـمتی تغییـر می دهد که بدون شـک 

بـرای مهاجـران مشکل سـاز اسـت.
رونـد اعمال و گسـترش خشـونت در کوتاه مدت، آثار خودش را نشـان 
نمی دهـد. ایـن تنهـا شـخص مرتکـب این عمل اسـت که اثـرش را در 
کوتاه مـدت می بینـد؛ امـا ایـن رونـد آرام آرام روی ذهنیت شـهروندان 
کشـور مهاجر پذیـر اثـر خـودش را می گذارد. بـا تکرار جرایـم جنایی و 
گسـترش خشـونت از سـوی مهاجران این باور رفته رفتـه در جامعه ی 
انسـان هایی  دسـته  آن  از  مهاجـران  کـه  می گیـرد  شـکل  میزبـان 
نیسـتند کـه بتوانند بـا آن ها سـازگاری داشـته باشـند و بتوانند بدون 
بـروز مشـکل تـازه ای به زندگی در کشـور شـان ادامه بدهنـد. این باور 
باعـث می شـود کـه کشـورهای مهاجر پذیـر، در رابطـه بـه مهاجـرت 
سیاسـت  شـان را بازبینـی کننـد و در رابطـه بـه پذیـرش مهاجـران 
محتاط   تـر از پیـش عمـل کننـد. از سـویی هم بـرای مهاجرانـی که در 
آن کشـور زندگـی می کننـد محدودیت های تـازه ای وضـع کنند؛ مثل 
شـرایط اجـازه ی مانـدن در کشـور مهاجر پذیـر و تمدیـد اجازه نامـه ی 

مانـدن و دسـت آخـر اخذ شـهروندی کشـور میزبان.
رونـد روی مهاجـران وضـع می شـود،  ایـن  محدودیت هایـی کـه در 
کـه  جامعـه ای  در  را  مهاجـران  ادغـام  پروسـه ی  خـود  خـودی  بـه 
زندگـی می کننـد، بـه مشـکل مواجـه می کنـد. از یـک سـو وضـع این 
محدودیت هـا باعـث می شـود شـخص مهاجـر مثل شـهروند عـادی از 
همـه امکان هـا و سـهولت های موجـود در کشـور میزبـان بهـره نگیرد 
و بـه همـان انـدازه بـا همـان بخـش بیگانـه بمانـد؛ از سـوی دیگـر، 
محرومیت هایـی کـه وضـع ایـن محدودیت هـا بـه بـار مـی آورد حس 
حقـارت را در مهاجـران زنـده و دوام آن ایـن حس را تقویـت می کند. 
ایـن وضعیـت باعـث می شـود مهاجـران بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه 
هرگـز نمی تواننـد جـزو جامعـه ای شـوند کـه در آن زندگـی می کنند. 
همیـن امـر سـبب می شـود کـه مهاجـران نیـز بـرای مدغم شـدن در 
جامعـه ی میزبـان تـاش کم تری کننـد. این ها عواملی سـت کـه مانع 
ادغـام مهاجـران در جامعـه ی میزبـان می شـود و یـا کـم از کـم باعث 

می شـود پروسـه ی ادغـام بـه کنـدی پیـش رود. 
مـا بارهـا در رسـانه های جمعـی دیـده و یـا شـنیده ایـم کـه مهاجران 
افغانسـتانی در کشـورهای مهاجرپذیـر اروپایـی، زنانـی را بـه گونـه ی 
فـردی و یـا دسـته جمعی مـورد تجـاوز جنسـی قـرار داده انـد و یـا به 
قتـل رسـانده اند که منابع رسـمی نیـز آن را تأیید کرده اسـت. چنین 
عمل کردهایـی، در پروسـه ی ادغـام مهاجـران افغانسـتانی چالش های 

جـدی ای را بـه وجود آورده اسـت.

چهارچوپ؛دریچهایبهوضعیتهنردرافغانستان

نامهیسرگشادهیجمعیازفعاالنحقوقزن
بهمحمداشرفغنیرییسجمهوریاسالمیافغانستان

اســت؛  از مجموعــه ی گل هــا  نقاشــی  »ایــن 
گل هایــی کــه توســط زنانــی در نقــاط دور دســت 
افغانســتان تولیــد شــده اســت. هویــت ایــن زنــان 
پشــت همیــن گل دوزی هــای  شــان پنهــان مانــده 
ــد در  ــوان هنرمن ــه عن ــی ب ــچ  گاه ــت و هی  اس

ــد.« ــده ان ــناخته نش ــان ش ــه ی ش جامع
رنــگ  پــر  گل دوزی هــای  نقاشــی  ایــن  در 
ــرای  ــه ب ــتانی -ک ــان افغانس ــاخت زن ــت س دس
ــف،  ــا و روح لطی ــاد آرزوه ــش، نم ــم هورخ خان
صلح جــو و زیبــای آنــان اســت- همــراه بــا 
رنگ هــای تاریــک و روشــن، قصــه ی زنانــی 
ــر از  ــان متأث ــی  ش ــه زندگ ــد ک ــان می کن را بی
جنــگ اســت. نبیلــه  هورخــش، در کنــار شمســیه 
 حســنی و جهــان آرا رفیــع؛ نقاشــی اســت کــه در 
ــارش  ــد( آث ــوپ )۱۷-۱9 اس ــش گاه چهار چ نمای
ــورد  ــت. او در م ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ایــن اثــرش کــه تلفیقــی از کار رنــگ و گل دوزی 
کــه  می گویــد  اســت  روســتایی  خانم هــای 
خواســته اســت بــا جــادادن دســت دوزی های 
ــک  ــای تاری ــه در درون نقاشــی اش، از نقطه ه زنان
ــردارد.  ــرده ب ــتایی پ ــان گل دوز روس ــی زن زندگ
ــرد را در بیشــتر کار  ــن رویک ــم هورخــش، ای خان

هایــش دنبــال می کنــد.
آثــار نبیلــه هورخــش، بــا رویکــرد ریالیســتی آن، 
ــد  ــه ی اجتماعــی دارد. او می گوی بیشــتر درون مای
ــار  ــی را کــه مــن در آث :»داســتان ها و موضوع های
ــت  ــتان هایی اس ــه  ام، داس ــه آن پرداخت ــود ب خ
کــه گفتــه نشــده و صداهایــی  اســت کــه تــا هنــوز 

شــنیده نشــده اســت.«
نبیلــه هورخــش، از نقاشــان جــوان و توانــای 
ــه ی  ــؤول مؤسس ــان مس ــت. او، همزم ــور اس کش
آن  بنیان گــذاران  از  یکــی  و  بی رنــگ  هنــری 
می باشــد و همیــن طــور مدیریــت و رهبــری 
ــتقال« را  ــی- اس ــری مال ــه ی »کارگاه هن برنام

ــده دارد. ــه عه ــز ب نی
مؤسســه ی هنــری بی رنــگ کــه خانــم هورخــش، 
مســؤولیت آن را بــه عهــده دارد، از 20۱۱ بــه 
ــه ی رســمی فعالیــت دارد کــه  ــه گون ایــن ســو ب
تــا حــاال پنــج نمایــش گاه نقاشــی برگــزار کــرده 

اســت.
ــه ی  ــه گون ــی را ب ــه نقاش ــن ک ــا ای ــش، ب هورخ
بــا توانایــی و  امــا  آماتــور فرا گرفتــه اســت؛ 

آقای رییس جمهور!
ــد  ــه  ای ــخن گفت ــوق زن س ــه از حق ــما همیش ش
ــرده   ــداد ک ــان قلم ــوق زن ــع حق ــود را مداف و خ
ایــد؛ آیــا می دانیــد کــه در جامعــه و در شــهر 
ــد  ــازه بدهی ــذرد؟ اج ــه می گ ــان چ ــر زن ــل ب کاب
ــان  ــه زن ــد ک ــم. می دانی ــروع کنی ــا توضیحــی ش ب
ــته  ــک داش ــخ و تراژی ــته ی تل ــتان گذش در افغانس
ــوِر  ــِف حض ــه، مخال ــر جامع ــلط ب ــوِم مس ــد. ُرس  ان
ــان در  ــوده اســت. زن ــِف ب ــای مختل زن در عرصه ه
پســتوهای خانه هــا زیســته  انــد تــا غیــرِت مــردان 
افغــان بــه تعبیــری همــان »غیــرت افغانــی« دچــاِر 
ــادی در پســتوهای  ــان زی ــوز زن ــزل نشــود. هن تزل

بی صــدا رنــج می برنــد. 
ــه  ــده ای مخفیان ــه ع ــت ک ــاهد اس ــا ش ــخ م تاری
ــه  ــم ب ــا مته ــرودند ت ــعر س ــتوها، ش ــن پس در ای
فحشــا و بداخاقــی نشــوند. وقتــی بــه تاریــخ نــگاه 
کنیــم، از هــر صفحــه ی آن آواِز غم انگیــِز زنــی بــه 
گــوش می رســد کــه قربانــی فرهنــگ و مناســباِت 
قبیلــه ای حاکــم بــر کشــور شــده  انــد؛ امــا وقتــی 
ــد  ــذارد و می خواه ــه می گ ــرون از خان ــا بی ــی پ زن
ــد؛  ــی کن ــق، زندگ ــِب ح ــاِن صاح ــک انس ــل ی مث
قربانــی موجــی از خشــونت ها، تهمت هــا و افتراهــا 
می شــود. اجــازه دهیــد کــه از کارمنــدان حکومــت 
شــما مثــال بزنیــم. مرتضــا خرمــی، آتشــه ی 
امــور مهاجــران در ســر قنســولگری افغانســتان 
فراخــوان  او  اســت.  ایــران  زاهــداِن کشــور  در 
عمومــی ای بــرای ترویــج و اعمــال خشــونت علیــه 
ــتند آن  ــزارش مس ــت. گ ــرده اس ــادر ک ــان ص زن
توســط روزنامــه ی هشــت صبــح بــه نشــر رســیده 
ــن  ــز واکنشــی در ای ــور مهاجــران نی ــه وزارت ام ک

ــری  ــارف، کارگاه هن ــکاری وزارت مع ــا هم ــه ب ک
»مالــی- اســتقال« را راه بینــدازد. او، می گویــد 
کــه  را  دانش آموزانــی  کار گاه،  ایــن  در  کــه 
عاقه منــد بــه هنــر اســتند، انتخــاب کــرده 
انــد و هفتــه ی یــک روز بــه آن هــا آمــوزش 
داده می شــود تــا مهارت هــای هنــری را فــرا 
ــا  ــم؛ طرح ه ــک می کنی ــا کم ــه آن ه ــد. »ب بگیرن
ــاده  ــر پی ــب هن ــد را در قال ــه دارن ــی ک و ایده های
ــر  ــان هن ــا زب ــان را ب ــتان های ش ــد و داس کنن

ــد.« ــان کنن بی
ــارف افغانســتان،  ــد کــه در مع هورخــش، می گوی
ــر،  ــاعت های هن ــت و س ــر نیس ــه هن ــی ب توجه
ــح  ــاعت تفری ــه س ــتر ب ــوزان بیش ــرای دانش آم ب

می مانــد.
ــه  ــت ک ــری اس ــاش دیگ ــنی، نق ــیه حس شمس
ــش  ــه نمای ــوب ب ــش گاه چهارچ ــارش در نمای آث

می پردازنــد و بــه حریــم خصوصــی افــراد، بــه ویــژه 
ــد.  ــت برد می زنن ــان، دس ــی زن ــم خصوص ــه حری ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــما قانون ــت ش ــا در حکوم آی
نقــض حقــوق افــراد در دنیــای ســایبر وجــود دارد؟ 
ــراد  ــی اف ــوزه ی خصوص ــما ح ــت ش ــا در حکوم آی
ــی  ــات انترنیت ــه خدم ــبکه های مخابراتی ای ک در ش
ارایــه می کننــد، محفــوظ اســت؟ مــا شــنیده  ایــم 
ــرای امنیــت  کــه شــبکه های مخابراتــی، تعهــدی ب
اطاعــات شــخصی افــراد ندارنــد؛ ایــن عــدم 
ــان و  ــت زن ــه هوی ــه ب ــود ک ــب می ش ــد موج تعه
ــوء  ــراد س ــد. اف ــیب برس ــتر آس ــه بیش ــراد هرچ اف
ــن شــرایط ســوء اســتفاده کــرده  اســتفاده گر، از ای
و ســوء اســتفاده می کننــد. حتــا حســاب های 
ــد کــه مصــروف وارد کــردن  واقعــی ای وجــود دارن
هتــک حرمــت بــه زنــان اســتند؛ مثــا افــرادی بــه 
نــام رضــا شــرق شــش، حیثیــت زنــی را بــه حــراج 
ــان را  ــی، زن ــا خرم ــر مرتض ــذارد و روِز دیگ می گ
ــاب و زدن  ــه ارع ــد ب ــد و تهدی ــرد« می خوان »ولگ
بــی  مســتعار  آیدی هــا  دیگــر،  روز  می کنــد. 
ــی  ــروی زن ــا آب ــی ب ــرد قانون ــی از پیگ ــچ هراس هی

می کنــد. 
ــه ای  ــه برنام ــما چ ــه ش ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ام
ــان  ــه زن ــرول موجــی از خشــونت ها علی ــرای کنت ب
داریــد؟ آیــا شــما برنامــه ای بــرای امنیــت اطاعــات 
شــخصی شــهروندان داریــد؟ اگــر شــما یــک 
کارمنــد حکومــت تــان را وادار بــه رعایــت حقــوق 
ــه شــعارهای شــما  ــه ب ــد، چگون ــران نمی توانی دیگ

ــرد؟  ــاور ک ــوان ب را می ت
آقای رییس جمهور! 

یکــی از شــعارهای انتخاباتــی شــما »دفــاع از 
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ــودش  ــه دارد، خ ــن عرص ــه در ای ــت کاری ک پش
ــه ی  ــوب در جامع ــاش خ ــک نق ــوان ی ــه عن را ب

ــت. ــرده اس ــت ک ــتان ثاب ــری افغانس هن
ــش گاه  ــن نمای ــش، در چندی ــم هورخ ــار خان آث
از  کــه  اســت  یافتــه  راه  نیــز  بین المللــی 
ــان هنــد و  ــر زن ــه، نمایــش گاه مشــترک هن جمل
ــام  ــوان ن ــتان می ت ــی هندوس ــتان در دهل افغانس
ــود و  ــده ب ــزار ش ــش برگ ــدی پی ــه چن ــرد ک ب
همیــن طــور او در چندیــن نمایشــگاه بین المللــی 
دیگــر؛ مثــل نمایــش گاه تابســتانی اکادمــی هنــر 
ــر در  ســلطنتی انگلســتان و نمایــش گروهــی هن
ــدا کــرده اســت.  ــز راه پی شــهر برلیــن آلمــان نی
و  هنــری  آثــار  خلــق  کنــار  در  هورخــش، 
تجربــه ای کــه از کار هنــری اش یافتــه اســت، 
بــه اهمیــت آمــوزش تخصصــی ایــن رشــته 
پی بــرده اســت و همیــن باعــث شــده اســت 

ــوال  ــما س ــم از ش ــت. می خواهی ــته اس ــورد داش م
کنیــم کــه چگونــه دیپلومــات شــما فراخــوان 
ــد؛  ــادر می کن ــان ص ــه ی زن ــی خشــونت علی عموم

ــد!؟ ــخن می گویی ــان س ــوق زن ــما از حق ــا ش ام
گورســتاِن  افغانســتان،  کــه  می دانیــد  شــما 
این جــا،  اســت.  ولیمه هــا  فرخنده هــا  رابعه هــا، 
ــان  ســرزمینی اســت کــه جنــگ همــه علیهــی زن
ــرد  ــت م ــا زن ملکی ــته و دارد. اینج ــان داش جری
ــی  ــا، جای ــود؛ این ج ــداد می ش ــوم قلم ــه و ق قبیل
ــان در  ــردی انس ــرِف ف ــت و ش ــه حیثی ــت ک اس
ــه  ــردان ب ــدادی از م ــته اســت. تع ــی نداش آن بهای
ســادگی نوشــیدن آب بــه هــر زنــی برچســِب 
ــی  ــار« م ــد و ب ــی بن ــرد« و »ب ــه«، »ولگ »فاحش
زننــد و او را از صحنــه ی سیاســت، فرهنــگ، رســانه 
ــد؛  ــد می کنن ــی تبعی ــای اجتماع ــایر فعالیت ه و س
امــا حکومــت و قانونــی نیســت کــه از حقــوق 

ــد.   ــت کن ــع حمای ــه موق ــان ب ــری زن بش
آقای رییس جمهور! 

در  جدیــدی  نســل  ســپتامبر،  یــازده  از  پــس 
بــه جــای  افراشــت کــه  بــر  قــد  افغانســتان 
حــذف یک دیگــر بــه ترویــِج تســاهل، مــدارا، 
ــن  ــد. ای ــرام و... پرداختن ــی، آزادی، احت دموکراس
نســل بــرای حیثیــت انســانی هزینــه دادنــد و 
بهــای جــاِن انســان را در ایــن مملکــت بــاال 
ــت آوردها  ــن دس ــون ای ــفانه اکن ــا متأس ــد؛ ام بردن
در خطــر نابــودی قــرار گرفتــه اســت. درخــِت 
ــاج  ــان آم ــود و زن ــر می ش ــر روز بارورت ــر ه تحج
ــبکه های  ــد. ش ــرار می گیرن ــتیزان ق ــات زن س حم
اجتماعــی پُــر اســت از حســاب های واقعــی و 
ــان  ــی زن ــونت علیه ــج خش ــه تروی ــه ب ــی، ک جعل

گذاشــته شــده اســت. او، دوره ی کارشناســی اش 
را در رشــته ی نقاشــی و همیــن طــور دوره ی 
هنر هــای  بخــش  در  را  ارشــد ش  کارشناســی 
زیبــای  هنرهــای  دانشــکده ی  در  تجســمی 
دانشــگاه کابــل تمــام کــرده اســت و فعــا مصروف 
ــار  ــت. او، در کن ــکده اس ــن دانش ــس در ای تدری
بنیان گــذاران مؤسســه ی  از  نبیلــه هورخــش، 
شمســیه  هویــت  اســت.  بی رنــگ  هنــری 
ــی،  ــی دیواری/گرافیت ــا نقاش ــتر ب ــنی، بیش حس
ــش  ــان کارهای ــه در می ــت ک ــورده اس ــره خ گ
خیابــان ۱9  در  دیــواری  نقاشــی  از  می شــود 
ــان  ــن؛ نقاشــی دیواری در خیاب ســه راهی عاؤالدی
ــه ی  ــواری در کارت ــی دی ــل؛ نقاش ــوری- کاب دهب

ــرد. ــام ب ــل ن ــگاه کاب ــان دانش ــه، خیاب س
ــته  ــه دارد، توانس ــت کاری ک ــاش و پش ــا ت او ب
جشــنواره های  و  نمایش گاه هــا  در  اســت 
بین المللــی بــرای نقاشــی دیــواری، راه پیــدا 
کنــد. او همیــن طــور توانســته اســت در لیســت 
ــن  ــرد. ای ــای بگی ــز ج global thinkers  نی
نقــاش جــوان و مســتعد توانســته اســت نخســتین 
جشــنواره ی ملــی گرافیتــی را بــه همــکاری 
»پرنــس کاس فنــد« و »مؤسســه ی هنــری 

بی رنــگ« در کابــل برگــزار کنــد.
ــک  ــور ی ــنی، حض ــیه حس ــی های شمس در نقاش
بــه  کــه  می خــورد  بــه چشــم  زن  کاراکتــر 

حقــوق زنــان« اســت؛ امــا اکثــر کســانی کــه دســت 
ــی  ــای حقیق ــتیزانه در فض ــای زن س ــه فعالیت ه ب
ــت  ــاِل حکوم ــداِن برح ــد؛ کارمن ــازی می زنن و مج
ــما  ــه ش ــه را ب ــن نام ــه ای ــون ک ــن اکن ــد. همی ان
می نویســیم، کابــل و والیــت آبســتن حــوادث 
ــوان ایــن ســرزمین را خطرهــای  زیــادی اســت. بان
جــدی بالقــوه و بالفعــل تهدیــد می کنــد. هــر 
لحظــه ممکــن اســت بینــی و گوشــی از چمــن گل 
دیگــری بریــده شــود و یــا فرخنــده ی دیگــری زیــر 
مشــت و لگــد جــان دهــد و بــه آتش کشــیده شــود 
ــه بســته  ــه گلول ــوان ب ــه ی ج ــون لیم ــی چ ــا زن ی
شــود و... تأســف بار و خطرنــاک، ایــن اســت که 
کارمنــدان دولــت بــه خصــوص فــردی در حکومــت 
ــی  ــورهای خارج ــی از کش ــات در یک ــما دیپلم ش
ــان  ــه ی زن ــک خشــونت علی ــج و تحری اســت، تروی
جامعــه  مــردان  از  و  می کنــد  ســازمان دهی  را 
ــال در  ــاغل و فع ــان ش ــه ی زن ــه علی ــد ک می خواه
اجتمــاع خشــونت انجــام بدهنــد. در حکومــت شــما 
بــا چنیــن کارمنــدان حکومــت چگونــه برخــوردی 

ــت؟  ــد گرف صــورت خواه
بنــا بــر آن چــه گفتــه شــد، از شــما انتظــار 
از  اســتفاده  بــا  آینــده،  داریــم در 24 ســاعت 
ریاســت جمهوری،  خــاص  صاحیت هــای 
ــق  ــت تعلی ــدان حکوم ــه کارمن ــه ی این گون وظیف
ــر آن از  ــرد؛ در غی ــرار گی ــرد ق ــورد پیگ ــود و م ش
ــی  ــه نهادهــای بین المل شــما ناامیــد می شــویم و ب
ــی و  ــات مدن ــه اقدام ــت ب ــم و دس ــع می کنی راج
رســانه ای بعــدی خواهیــم زد کــه احتمــاال اعتبــار 
حکومــت نیــز در راســتای حمایــت از حقــوق 
شــهروندی زنــان، مــورد ســوال واقــع خواهــد شــد. 

زنـان  سـاخت  دسـت  رنـگ  پـر  گل دوزی هـای  نقاشـی  ایـن  در 
افغانسـتانی -کـه بـرای خانم هورخـش، نماد آرزوهـا و روح لطیف، 
صلح جـو و زیبـای آنان اسـت- همـراه با رنگ های تاریک و روشـن، 
قصـه ی زنانـی را بیـان می کنـد کـه زندگـی  شـان متأثـر از جنـگ 
اسـت. نبیلـه  هورخش، در کنار شمسـیه  حسـنی و جهـان آرا رفیع؛ 
نقاشـی اسـت که در نمایش گاه چهار چوپ )17-19 اسـد( آثارش 

بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت.

 کیانوش
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گفتــه ی خــودش ایــن شــخصیت مرکــزی نقاشــی های 
او اســت و بــه دلیــل ایــن کــه بهتــر می توانــد بــه هــم 
جنــس خــودش ارتبــاط برقــرار کنــد و او را درک کنــد، 
ایــن شــخصیت را در نقاشــی هایش انتخــاب کــرده 
اســت. در نقاشــی های او، زنــی اســت بــا چشــمان 
بســته و بــدون دهــان بــا یــک آلــه ی موســیقی فانتزی. 
ــدرت  ــه او ق ــه ی موســیقی، ب ــن آل ــه ای ــد ک او می گوی
ــا  ــد و صدا ه ــرف بزن ــا ح ــد ت ــس می ده و اعتماد به نف
ــه  ــد ک ــوازد. چشــمان بســته ی او می گوی ــر بن را بلندت
چیــز خوبــی بــرای دیــدن وجــود نــدارد. کاش می شــد 
ــای  ــرد. موضــوع کاره ــج ب ــر رن ــت و کمت ــده گرف نادی
ــت  ــی اس ــردی و اجتماع ــتر ف ــنی، بیش ــیه حس شمس

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ــگ سیاس ــی رن ــه گه گاه ک
ــارز را  ــک مب ــش ی ــی نق ــی های او گاه ــر نقاش کاراکت
دارد، گاهــی در نقــش مهاجــری بی سرنوشــت، گاهــی 
در جســت و جوی صلــح و گاهــی در نقــش فــردی 
ــی  ــا و گاه ــرق در روی ــی غ ــده، گاه ــت و گم ش بی هوی
ــده؛  ــته و آین ــر گذش ــدوه، درگی ــه ور در درد و ان غوط
عاشــق ســرزمین کــه بــا کوله بــاری از ناامیــدی و 
»حــس  می گویــد:  او،  می کنــد.  مبــارزه  حســرت 
ــه  ــتند ک ــری ای اس ــی تصوی ــم الفبای ــم کارهای می کن
ــرار  ــاط برق ــون شــان ارتب ــی پیرام ــا حالت هــای ذهن ب

می کننــد.«
ــرار از  ــرای ف ــرت؛ ب ــه در مهاج ــی ک ــان آرا، خانم جه
اندوهــی کــه در درونــش تلنبــار شــده بــه کار نقاشــی 
ــا پنســل شــروع  ــان آرا، کارش را ب رو آورده اســت. جه
در  اســامی  امــارت  رژیــم  ســقوط  بــا  می کنــد. 
ــازه؛ جهــان آرا  افغانســتان و روی کارآمــدن حکومــت ت

ــردد  ــر می گ ــتان ب ــه افغانس ــواده اش ب ــراه خان ــه هم ب
ــه  ــی دارد، ب ــه نقاش ــبت ب ــه نس ــوقی ک ــه ش ــا ب و بن
راه  دانشــگاه کابل  در  زیبــا  هنرهــای  دانشــکده ی 
ــه ی  ــه گون ــی را ب ــر نقاش ــا هن ــد و آن ج ــدا می کن پی

اکادمیــک فــرا می گیــرد.
را  هنــری اش  کار هــای  دانشــجویی،  زمــان  در  او، 
ــت  ــد و عضوی ــی کن ــروع م ــگاه ش ــرون از دانش در بی
مرکــز هنرهــای معاصــر افغانســتان را بــه دســت 
ــی  ــای داخل ــان آرا، در نمایش گاه ه ــار جه ــی آورد. آث م
و بین المللــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. 
جهــان آرا می گویــد کــه بــه دلیــل نبــود گالــری بــرای 
ــم  ــه همــکاری چهــار خان ــری، مــن ب ــر هن ــش اث نمای
دیگــر کــه دوســتان هــم بودیــم، در ســال 20۱4 
ــن  ــفانه ای ــه متأس ــم ک ــمامه را راه انداختی ــری ش گال
گالــری پــس از دو ســال فعالیــت بســته شــد. او میگوید 
کــه در تاریــخ هنــر افغانســتان ایــن نخســتن گالــری ای 
ــان ایجــاد شــده  اســت. جهــان آرا،  ــود کــه توســط زن ب
در یکــی از مکتب هــای خصوصــی  در شــهر کابــل 
مضمــون هنــر را تدریــس می کنــد. او، از کارش در 
ــال  ــه س ــد: »س ــت و می گوی ــی اس ــب راض ــن مکت ای
ــر را  ــب هن ــن مکت ــن در ای ــه م ــود ک ــی می ش و نیم
ــم و  ــس می کن ــم تدری ــودم می خواه ــه خ ــه ک آن گون
بــه نتیجــه ی خوبــی هــم دســت یافتــه  ام.« جهــان آرا، 
ــوده  ــاعر ب ــد، ش ــاش باش ــک نق ــه ی ــن ک ــش از ای پی
اســت و می گویــد کــه نقاشــی برایــش دریچــه ای 
ــته  ــه نتوانس ــت ک ــی اس ــرون دادن حرف های ــرای بی ب

ــد.  ــاد بزن ــعر فری در ش
ــان در  ــه زن ــدگاه جنســیتی نســبت ب ــان آرا، از دی جه
ــوز  ــای خانمان س ــت و جنگ ه ــاکی اس ــتان ش افغانس

ــد.  ــان می دان ــی زن ــر فراموش ــل ب ــور را دلی ــن کش ای
افغانســتان،  در  مختلــف  نظام هــای  بروبیــای  »بــا 
ــان ایــن کشــور درگیــر فــراز و نشــیب های  زندگــی زن
ــا و  ــن بروبیاه ــه ی همی ــت. در نتیج ــده اس ــادی ش زی
ــای  ــتان مصیبت ه ــان افغانس ــی، زن ــای داخل جنگ ه
ــش  ــد.«  او، در کارهای ــده ان ــب ش ــماری را نصی بی ش
زنــی را بــه تصویــر می کشــد کــه فکــر می کنــد 
زن  یــک  مختلــف  نقش هــای  در  اســت  خــودش 

ــتانی. افغانس
چهار چوپ؛ اهداف و دست آورد های آن

نمایــش گاه ســه روزه ی نقاشــی زیــر نام»چهــار چــوپ« 
بــه همــکاری نهــاد هنــری بی رنــگ و گالــری عکاســان 
افغانســتان )۱9-۱۷ اســد( در شــهر کابــل برگــذار شــد.

ــزاری  ــزه ی برگ ــه انگی ــه ب ــش در رابط ــه هورخ نبیل
ــا  چهارچــوپ مــی گویــد کــه هــدف مــا ایــن اســت ت

بــا نقاشــی های مــا در جامعــه موجودیــت خــود را 
ــد  ــا زن هــای هنرمن ــم کــه م ــت کنی ــم. ثاب ــت کنی ثاب
ــم  ــه بیاوری ــی را در جامع ــر مثبت ــم تغیی ــم می توانی ه
ــؤول  ــهروند مس ــک ش ــوان ی ــه عن ــود را ب ــش خ و نق
بــرای بهبــود وضعیــت ادا کنیــم؛ بــه ویــژه در شــرایط 
ــه  ــفانه ب ــا متأس ــدان م ــتر هنرمن ــه بیش ــروزی ک ام
ــم  ــری ک ــای هن ــد؛ برنامه ه ــه ان ــور رفت ــرون از کش بی
ــه  ــر پرداخت ــر کمت ــر معاص ــه هن ــود ب ــزار می ش برگ

می شــود.
آغــازی  را  »چهارچــوب«  نمایــش گاه  هورخــش، 
ــری  ــار هن ــد آث ــر و نق ــان هن ــرای گفتم ــد ب می دان
در افغانســتان. او، برگــزاری چنیــن نمایش گاه هایــی 
قربانــی  کــه  توســعه  حــال  در  کشــورهایی  در  را 

می دانــد. تأثیرگــذار  می شــوند  جهانی ســازی 
برگــذار کننــدگان »چهارچــوپ« از برخــورد فرهنگیــان 
و مــردم بــا ایــن نمایــش گاه راضــی بــه نظــر می رســند 

اســت؛ امــا امــروز پــس از برپایــی حکومــت جدیــد بــا 
ارزش هــای دموکراتیــک کــه آزادی  بیــان از مهم تریــن 
چقــدر  نقاشــی  هنــر  می باشــد؛  آن  شــاخصه های 
توانســته جایــگاه شایســته ی خــودش را در میــان اهــل 
ــد، پرسشــی  ــدا کن ــن کشــور پی ــر و شــهروندان ای هن
ــد  ــخ آن می گوی ــش، در پاس ــه  هورخ ــه نبیل ــت ک اس
ــوب  ــی خ ــا جای ــم ت ــبک ریالیس ــه س ــی البت : »نقاش
ــم در  ــوز ه ــر هن ــی معاص ــا نقاش ــت؛ ام ــرفته اس پیش
ــاد کار  حــال نوپایــی اســت و نیــاز اســت کــه بایــد زی
شــود و ایــن مســؤولیت هنرمنــدان اســت کــه در ایــن 
بخــش کار کننــد؛ هنــوز هــم نیــاز اســت و هنــوز هــم 
ــم.«  ــیده  ای ــر نرس ــگاه شایســته ای از هن ــه جای ــا ب م

جدی تریــن  و  مهم تریــن  را  دینــی  اعتقادهــای  او، 
ــد؛  چالــش فــراروی هنــر نقاشــی در افغانســتان می دان
ــوع  ــتان ممن ــمی افغانس ــن رس ــی در دی ــون نقاش چ

ــت. ــده اس ــته ش دانس
ــم  ــان رژی ــژه زم ــه وی ــی ب ــای داخل ــان جنگ ه جری
امــارت اســامی، نمــودار ایــن وضعیــت اســت کــه در 
ــواب  ــه خ ــی ب ــر نقاش ــدان و هن ــه ی آن، هنرمن نتیج
دیگــر،  ســوی  از  رفتنــد.  فــرو  درازی  زمســتانی 
ــور را  ــوپ، سانس ــش گاه چهارچ ــد گان نمای برگزارکنن
ــژه  ــه وی ــدان ب ــر راه کار هنرمن ــی س ــز محدودیت نی
ــی  ــم هنرمندان ــوز ه ــتند هن ــد؛ هس ــان می دانن نقاش
ــه در  ــد ک ــق کنن ــاری را خل ــد آث ــاید بخواهن ــه ش ک
تضــاد بــا افــکار عمومــی قــرار مــی گیــرد. ایــن باعــث 

اقتصــادی هنرمنــدان اســت. هنرمندانــی  مشــکل 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــوب دارن ــه کار خ ــتند ک ــم هس ه
ــب  ــر کس ــق هن ــد از طری ــا نمی توانن ــه آن ه ــن ک ای
ــی  ــه نهاد های ــد ب ــور ان ــند؛ مجب ــته باش ــد داش درآم
ــر  ــند. هن ــته باش ــوار داش ــاش ماه ــه مع ــد ک کار کنن
ــی  ــد خیل ــدان بای ــاز دارد؛ هنرمن ــی نی ــت کاف ــه وق ب
ــار هنــری ای کــه تولیــد  ــا از درک آث ــد ت زمــان بگذارن

ــند. ــته باش ــدی داش ــد درآم می کنن
از ســویی هــم بی مهــری و کم توجهــی دولــت، در 
شــده  باعــث  فرهنگــی،  سیاســت گذاری  زمینــه ی 
 اســت کــه وضعیــت هنــر رشــد آنچنانــی ای را کــه بایــد 
داشــته باشــد، نــدارد. توجــه بــه فرهنــگ و کار هنــری 
در افغانســتان، روی دوش هنرمنــد گذاشــته شــده 
ــی کاروان روشــنایی  ــه تنهای ــد ب اســت. هنرمنــدان بای

ــد.  ــه پیــش ببرن را ب
ــا هنــوز هیــچ کاری  ایــن هنرمنــدان می گوینــد کــه ت
ــوی  ــر از س ــازار هن ــهولت در کار و ب ــاد س ــرای ایج ب
ــی و  ــای دولت ــت و نهاده ــه اس ــورت نگرفت ــت ص دول
خصوصــی در ایــن بخــش توجــه و عاقــه نشــان 

نمی دهنــد.
ــی  ــه بی توجه ــگ را ب ــات و فرهن ــان وزارت اطاع آن
ــن  ــه ای ــد ک ــد و می گوین ــم می کنن ــر مته در کار هن
وزارت نــه تنهــا سیاســت مشــخصی بــرای رشــد هنر در 
افغانســتان نــدارد؛ بلکــه هنــوز نتوانســته اســت بــا هنــر 

معاصــر افغانســتان کنــار بیایــد.

ــری  ــن اث ــق چنی ــه خل ــا ب ــاش ی ــه نق ــود ک ــی ش م
نپــردازد و یــا آن را بــا خــودش نگــه دارد و هیچ جایــی 

ــذارد. ــش نگ ــه نمای آن را ب
مهاجــرت  نمایــش گاه،  ایــن  کننــدگان  برگــزار 
بــه عنــوان جدی تریــن  افغانســتانی را  هنرمنــدان 
چالــش بــرای رشــد هنــر نقاشــی در افغانســتان عنــوان 
ــد  ــام می گیرن ــی ن ــن نقاشــان از هنرمندان می کننــد. ای
ــه دلیــل وضعیــت ناهنجــار سیاســی، اقتصــادی  کــه ب
ــد و  ــده ان ــر ش ــورهای دیگ ــی، آواره ی کش و اجتماع
یــا پــس از اشــتراک در برنامه هــای بین المللــی در 
ــر نگشــته  ــه افغانســتان ب ــاره ب ــر، دوب کشــورهای دیگ
انــد، تــا آموخته هــا و تجربه هــای جدیــد شــان از 
ــد،  ــا نقاشــانی کــه در افغانســتان کار می کنن ــر را ب هن
ــود  ــث می ش ــت باع ــن وضعی ــد؛ دوام ای ــریک کنن ش
ــش  ــدی پی ــه کن ــتان ب ــی در افغانس ــر نقاش ــد هن رش

رود.
ــا  ــزاری نمایش گاه ه ــع برگ ــه مان ــی ک محدودیت های

می شــود
ناامنــی، پیوســته بــه عنــوان جدی تریــن چالــش 
ــرده  ــوش ک ــا خ ــتان ج ــهروندان افغانس ــی ش در زندگ
اســت. نبیلــه  هورخــش، وضعیــت بــد امنیتــی را یکــی 
ــا  ــزاری نمایش گاه ه ــر راه برگ ــم س ــای مه از چالش ه
ــا هــزار  دانســته و می گویــد: »مــا ایــن نمایــش گاه را ب
تــرس و دلهــره برگــزار کــرده  ایــم؛ حتــا مــا نخواســتیم 
ــام  ــی، اع ــد امنیت ــرایط ب ــل ش ــه دلی ــتیم ب و نتوانس
همگانــی بدهیــم؛ ایــن خــود چالشــی اســت کــه کار را 
ــرای  ــودا را ب ــا نتوانســتیم کار خ ــازد. م محــدود می س

عمــوم تبلیــغ کنیــم.«
چالــش دیگــر ســر راه برگــزاری نمایشــگاه ها، کمبــود 
ــتر  ــق، بیش ــا و موف ــدان توان ــت؛ هنرمن ــدان اس هنرمن
ــرای  ــم ب ــی ه ــد و میل ــه ان ــور رفت ــرون از کش ــه بی ب
ــرای  ــد کــه ایــن خــود مانعــی اســت ب برگشــتن ندارن
برگــزاری یــک نمایــش گاه خــوب. چالــش دیگــر هــم، 

ــتقبال  ــوپ اس ــش گاه چهارچ ــه از نمای ــد ک و می گوین
و  مخاطبــان  و  گرفتــه  صــورت  خوبــی  بســیار 
ــی  ــد. و م ــو می کردن ــه پرس وج ــدگان هم بازدیدکنن
خواســتند داســتانی را کــه اثــر هنــری بــه آن پرداختــه 

ــد. اســت بدانن
ــر در  ــم هن ــرد مه ــد: »کارک ــش می گوی ــم هورخ خان
ــت. ــت اس ــر مثب ــت و تغی ــاد ذهنی ــه ایج ــک جامع ی
روی ایــن منظــور مــن فکــر مــی کنــم کــه نمایــش گاه 
»چهارچــوب« بــه خوبــی توانســت مخاطبــان خــود را 

جــذب کنــد.«
ــه  ــم ک ــام بدهی ــم پی ــا می خواهی ــه م ــد ک او می گوی
ــرای  ــرژی داریــم و می خواهیــم ب »مــا امیــد داریــم؛ ان

بهبــود وضعیــت فرهنگــی کشــور کاری کنیــم.«
از  یکــی  نمایــش گاه،  ایــن  کننــدگان  برگــزار 
هدف هــای مهــم شــان را جلــب توجــه و حمایــت 
عنــوان می کننــد. بــه بــاور آنــان، نبــود گالــری کافــی 
ــای  ــان، از چالش ه ــار ش ــش آث ــرای نمای ــب ب و مناس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــراروی کار  آن ــده ی ف عم
چالش هــا و محدودیت هــای فــراروی هنــر 

ــتان ــی در افغانس نقاش
ــینه ی  ــتان، پیش ــی افغانس ــای کنون ــی، درجغرافی نقاش
ــران  ــماری از پژوهش گ ــه ش ــی ک ــا جای درازی دارد؛ ت
هنــر، نخســتین نقاشــی های رنــگ  روغــن را نیــز 
نســبت  بامیــان  مغاره  هــای  بــه  و  افغانســتان  بــه 
ــوان  ــن ســرزمین می ت ــدار ای ــد. از نقاشــان نام می دهن
ــام محمــد میمنه گــی  ــزاد و غ ــن به اســتاد کمال الدی

ــد. ــی دارن ــه شــهرت جهان ــرد ک ــام ب را ن
دوره هــای  در  افغانســتان،  در  نقاشــی  هنــر  امــا 
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــری و بی مه ــورد کم مه ــف م مختل
ــت؛  ــه اس ــرقت رفت ــه س ــماری ب ــری بی ش ــار هن و آث
از  بارهــا  کشــور  ایــن  نگارســتان های  و  گالری هــا 
ــه آتــش کشــیده شــده اســت و  ســوی دشــمنان آن ب
ــده  ــام ش ــوع اع ــر ممن ــی هن ــم نقاش ــی ه ــا زمان حت

در نقاشـی های شمسـیه حسـنی، حضور یک کاراکتر زن به چشـم 
می خـورد کـه به گفته ی خودش این شـخصیت مرکزی نقاشـی های 
او اسـت و بـه دلیـل ایـن که بهتـر می تواند به هـم جنس خودش 
در  را  شـخصیت  ایـن  کنـد،  درک  را  او  و  کنـد  برقـرار  ارتبـاط 
نقاشـی هایش انتخـاب کـرده اسـت. در نقاشـی های او، زنی اسـت 
بـا چشـمان بسـته و بدون دهان بـا یک آله ی موسـیقی فانتزی. او 
می گویـد کـه ایـن آلـه ی موسـیقی، بـه او قـدرت و اعتماد به نفس 

می دهـد تـا حـرف بزنـد و صدا هـا را بلندتـر بنوازد.

جهان آرا، از دیدگاه جنسـیتی نسـبت به زنان در افغانسـتان 
شـاکی اسـت و جنگ هـای خانمان سـوز ایـن کشـور را دلیـل 
بـر فراموشـی زنـان می دانـد. »بـا بروبیـای نظام هـای مختلـف 
و  فـراز  درگیـر  کشـور  ایـن  زنـان  زندگـی  افغانسـتان،  در 
نشـیب های زیـادی شـده اسـت. در نتیجـه ی همیـن بروبیاهـا 
و جنگ هـای داخلـی، زنان افغانسـتان مصیبت های بی شـماری 

را نصیـب شـده انـد.« 
جریـان جنگ هـای داخلـی بـه ویـژه زمان رژیـم امارت اسـامی، نمـودار این 
وضعیـت اسـت کـه در نتیجـه ی آن، هنرمنـدان و هنـر نقاشـی بـه خـواب 
زمسـتانی درازی فـرو رفتنـد. از سـوی دیگـر، برگزارکننـد گان نمایـش گاه 
چهارچـوپ، سانسـور را نیـز محدودیتـی سـر راه کار هنرمنـدان بـه ویـژه 
بخواهنـد  کـه شـاید  می داننـد؛ هسـتند هنـوز هـم هنرمندانـی  نقاشـان 
آثـاری را خلـق کننـد کـه در تضـاد بـا افـکار عمومـی قـرار می گیـرد. ایـن 
باعـث مـی شـود کـه نقـاش یـا بـه خلـق چنیـن اثـری نپـردازد و یـا آن را بـا 

خـودش نگـه دارد و هیچ جایـی آن را بـه نمایـش نگـذارد.
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پیراهـــن  از همـــان نخســـت،  دموکراســـی، 
ـــرم  ـــاعر »گی ـــه ی ش ـــه گفت ـــه ب ـــود ک ـــادی ب گش
ــا  ــدام.« مـ ــو انـ ــد کـ ــه دهـ ــک جامـ ــه فلـ کـ
ــه ی  ــی و جامعـ ــب دموکراسـ ــوری در قالـ کشـ
درخـــور دموکراســـی نداشـــتم و اکنـــون نیـــز 
ایـــن زمینـــه مهیـــا نیســـت. البتـــه بـــه ایـــن 
ســـاکن  ملیت هـــای  کـــه  نیســـت  معنـــا 
بـــرای  بالقـــوه ی  اســـتعداد  افغانســـتان،  در 
تغییـــر و توانایـــی بـــرای پذیـــرش دموکراســـی 
نداشـــته باشـــند. اســـتقبال مـــردم افغانســـتان 
از دموکراســـی گاهـــی بـــا بـــوق و کرنـــا بـــوده 
ـــان  ـــه ی طبیب ـــه گفت ـــاری.  ب ـــا انتح ـــی ب و گاه
ـــی  ـــم غذای ـــی رژی ـــر ناگهان ـــم، تغیی ـــی قدی چین

بـــه عصـــاب صدمـــه می زنـــد و باعـــث وجـــد 
یـــا ســـرخوردگی وحشـــیانه خواهـــد شـــد. 
ــه  ــم کـ ــم بگوییـ ــاده، می توانیـ ــان سـ ــه زبـ بـ
ــش  ــور میـ ــه آخـ ــتخوان ها را بـ ــبه اسـ یک شـ

بیندازیـــم و علوفـــه را بـــه ســـگ.
اقـــوام و گروه هـــای سیاســـی و نظامـــی در 
کشـــور کـــه ســـال ها بـــه مثلـــه کـــردن 
ــاره  ــور یک بـ ــد، چطـ ــغول بودنـ ــر مشـ همدیگـ
ـــی- ـــراوات و کرت ـــا ک ـــد و ب ـــدگاه بدهن ـــر دی تغیی
پتلـــون ظاهـــر شـــوند و دموکـــرات بـــه نظـــر 
بیاینـــد و بعـــد ادعـــای ســـاختن یـــک کشـــور 
ته مانـــده در فقـــر و فاکـــت را وعـــده بدهنـــد. 
ــهور ایمانویـــل کانـــت، فیلســـوف  ســـخن مشـ
آلمانـــی عصـــر روشـــنگری، چنیـــن وضعیـــت 
نابســـامان بشـــر را بـــا دو کلمـــه بـــه نمایـــش 
می گـــذارد، »صغـــارت خودکـــرده« آنچـــه مـــا 
ـــاهده  ـــال مش ـــده س ـــن هج ـــتان در ای در افغانس
کردیـــم، گیـــر کـــردن در صغـــارت خودکـــرده 
اســـت کـــه بـــه معنـــای عـــام می توانیـــم 
مقاومـــت متعصب گونـــه علیـــه تغییـــر تفســـیر 

بـــود کـــه  کنیـــم. دموکراســـی، فرصتـــی 
بـــرای افغانســـتان کنونـــی مهیـــا شـــده بـــود، 
توده هـــای مـــردم بـــه جـــای پذیـــرش آن، 
آن قـــدر علیـــه ایـــن پدیـــده مقاومـــت نشـــان 
ـــیده  ـــگاه رس ـــه ی پرت ـــون در لب ـــه اکن ـــد ک دادن

اســـت.
تصـــور کنیـــد، پـــس از معاهـــده ی صلـــح بـــا 
ــه  ــی چـ ــوب کنونـ ــی معیـ ــان، دموکراسـ طالبـ
ـــه جـــای  ـــه خـــود خواهـــد گرفـــت. مـــا ب شـــکلی ب
اصل هـــای مفیـــد و درخشـــان دموکراســـی، 
ـــم  ـــن داری ـــت را جاگزی ـــب و افراطی ـــر، طال تحج
ــی  ــی باقـ ــی رویایـ ــر از دموکراسـ ــه در آخـ کـ
نخواهـــد مانـــد. دانش منـــد امریکایـــی ای در 
ــوش  ــت بـ ــه حکومـ ــادی بـ ــال 200۱ میـ سـ
پیشـــنهاد کـــرده بـــود کـــه در کشـــورهای 
نـــه  دموکراســـی  و جنوب شـــرقی،  شـــرقی 
ـــی  ـــرا دموکراس ـــد؛ زی ـــج کنی ـــه آزادی را تروی بلک
ــود. در  ــریع افراطیـــت می شـ ــد سـ باعـــث رشـ
ــی در  ــب دموکراسـ ــه ی تخریـ ــت زمینـ حقیقـ
خـــود دموکراســـی نهفتـــه اســـت و افراطیـــت 
ـــل  ـــی قاب ـــه بالندگ ـــی ب ـــن دموکراس ـــم در دام ه
توجـــه خـــود رســـید. اکنـــون پـــس از هـــژده 
ــد  ــه بایـ ــد کـ ــی بردنـ ــا پـ ــال امریکایی هـ سـ
از ادعـــای ترویـــج دموکراســـی بگذرنـــد؛ زیـــرا 
ـــل تحمـــل نیســـت.  ـــر قاب ـــزاف آن دیگ مخـــارج گ
ــامل  ــی را شـ ــای افراطـ ــت گروه هـ ــر اسـ بهتـ
ــای  ــن گروه هـ ــه ایـ ــازند، کـ ــی بسـ دموکراسـ
ـــی  ـــت خارج ـــق در سیاس ـــه ی عمی ـــی ریش افراط
ــان در  ــه طالبـ ــی کـ ــد. هنگامـ ــتان دارنـ پاکسـ
ـــوند  ـــتان ش ـــح وارد افغانس ـــده ی صل ـــی معاه ط
ـــک  ـــند، ی ـــدک بکش ـــود ی ـــا خ ـــارت را ب ـــام ام و ن
ـــی و  ـــون اساس ـــرات در قان ـــل تغیی ـــت طوی فهرس
ـــد  ـــود خواهن ـــا خ ـــی را ب ـــاختار اجتماع ـــر س تغیی
ــی  ــد دموکراسـ ــه نمی خواهنـ ــک کـ آورد. بیشـ
را از بـــن بـــر کننـــد؛ زیـــرا در پاکســـتان نیـــز 
ــاله ی  ــرچ و مسـ ــا مـ ــاکان بـ ــی کمـ دموکراسـ

مخصـــوص خـــودش وجـــود دارد. 
دموکراســـی آینـــده ی افغانســـتان، کمـــاکان 
بـــا کمک هـــای مالـــی امریـــکا باقـــی خواهـــد 

مانـــد؛ امـــا ایـــن دموکراســـی از مـــدل غربـــی 
ــه  ــت و بـ ــد گرفـ ــه خواهـ ــی آن فاصلـ امریکایـ
ـــد  ـــل خواه ـــتان متمای ـــی پاکس ـــدل دموکراس م
ــتانی  ــی پاکسـ ــدل دموکراسـ ــه در مـ ــد کـ شـ
میلیتاریـــزم و زندانـــی ســـاختن روزنامه نـــگاران 
ـــل  ـــت. دو عام ـــته اس ـــروج نانوش ـــون م ـــک قان ی
اصلـــی ایـــن دموکراســـی را در افغانســـتان بـــه 
ــا  ــه جـ ــا بـ ــدن آن جـ ــتانی شـ ــوی پاکسـ سـ
خواهـــد کـــرد. یـــک؛ نفـــوذ و طـــرز دیـــدگاه 
طالبـــان در حکومـــت آینـــده و جابه جایـــی 
در  گروه هـــا  ایـــن  بـــه  وفـــادار  افـــراد 
ــان  ــوذ آنـ ــی و نفـ ــد حکومتـ ــکان های بلنـ سـ
بیشـــک  بـــزرگ.  تصمیم گیری هـــای  بـــه 
کـــه مـــدل بهتـــر از مـــدل پاکســـتان در 
ـــدارد. دوم؛  ـــود ن ـــان وج ـــت طالب ـــه ی ذهنی عقب
عقب نشـــینی غـــرب، بـــه خصـــوص امریـــکا و 
ـــتقیم  ـــر مس ـــرای تأثی ـــا ب ـــدن فض ـــاز ش ـــا و ب اروپ
ـــتان  ـــاالی افغانس ـــتان ب ـــی پاکس ـــت خارج سیاس
ـــی  ـــم و جاگزین ـــج، تعمی ـــرای تروی ـــه بیشـــک ب ک
ـــن  ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــاش خواه ـــود ت ـــای خ الگوه
خـــود دموکراســـی مـــدل غربـــی افغانســـتان را 
نابـــود کـــرده و رونـــد شبیه ســـازی پاکســـتانی 
پاکســـتان  داشـــته های  از  الگوبـــرداری  و 
خواهـــد بـــود کـــه از نـــگاه صورت بنـــدی 
ـــتان را در  ـــت افغانس ـــتقال و حاکمی ـــأله اس مس
جهـــان زیـــر تأثیـــر خـــود خواهـــد بـــرد و بـــه 
ـــز  ـــتان ج ـــه افغانس ـــد داد ک ـــان خواه ـــا نش دنی
ــور  ــتان نیســـت و ایـــن کشـ ــه ی پاکسـ الحاقیـ
ــتانی  ــای پاکسـ ــر و الگوهـ ــوذ، تأثیـ ــت نفـ تحـ
ــه  ــن اســـت کـ ــا چنیـ ــرار دارد. پیش بینی هـ قـ
مـــا در آینـــده در صـــورت ادغـــام طالبـــان در 
حکومـــت و امضـــای معـــاده ی صلـــح، دموکراســـی 
ــم  ــتانی خواهیـ ــنی پاکسـ ــا چاشـ ــی بـ امریکایـ
ــته،  ــال گذشـ ــده سـ ــون در هجـ ــت؛ چـ داشـ
ـــگ  ـــش جن ـــا آت ـــا را ب ـــام فرصت ه ـــفانه تم متأس
و تفرقـــه ســـوزاندیم و نتوانســـتیم مدلـــی از  
دموکراســـی افغانســـتانی بســـازیم کـــه الگـــوی 
مناســـب بـــرای وضـــع بشـــری مخصـــوص 

خودمـــان باشـــد.

دموکراسیامریکاییباچاشنیپاکستانی

پارلمان در سایه

در  احــزاب  کــه  در کشــورهایی 
و  تعیین کننــده  نقــش  نظام هــا 
ــد، اعضــای پیشــین  برجســته دارن
تقویــت  بــه خاطــر  پارلمان هــا 
احــزاب و یــا هــم کل پارلمــان، »پارلمــان در ســایه« 
ــزاب  ــد اح ــون فاق ــتان چ ــد. افغانس ــکیل می دهن تش
ــد در آن  ــزب قدرت من ــه ح ــا س ــه دو و ی ــی ک کان
ــایه«  ــان در س ــت »پارلم ــند، اس ــته باش ــور داش حض

ــد. ــا نمی توان ــر ایف ــش مؤث نق
خالــی  افغانســتان  در  ســایه  در  پارلمــان  جــای 
احســاس می شــود. ایجــاد یــک چنیــن تشــکلی، 
ــد،  ــم باش ــی ه ــر حزب ــراد غی ــب اف ــر از جان ــا اگ حت
در صورتــی کــه بتوانــد راهکارهــای تــازه ارائــه کنــد، 

ــت. ــوب اس خ
ــراد  ــه در افغانســتان همیشــه اف ــواردی ک  یکــی از م
ــاد  ــد، ایج ــده  ان ــاکام مان ــش ن ــان آوردن ــه می در ب
ــایه در  ــاِن س ــه اســت. پارلم ــا برنام فراکســیون های ب
افغانســتان، پــس از آن ایجــاد می شــود کــه تعــدادی 
ــس  ــی در مجل ــین، رأی نمایندگ ــدگان پیش از نماین
نماینــدگان کشــور را نیاوردنــد یــا هــم از رفتــن 
ــدند.  ــذف ش ــیون ح ــوی کمیس ــات از س ــه انتخاب ب
کنونــی  نماینــدگان  مجلــس  در  پارلمــان ســایه، 
ــد  ــده می توان ــع ش ــد واق ــورت مفی ــتان در ص افغانس
ــا توجــه  ــدگان، ب ــس نماین ــی مجل ــه اعضــای کنون ک
ــورت  ــان مش ــا آن ــد ب ــه دارن ــی ای ک ــه کم تجربه گ ب

ــد. کنن
هــرگاه بتوانیــم »دولــت در ســایه« ایجــاد کنیــم، آن 
گاه »پارلمــان در ســایه« هــم می توانیــم تشــکیل 
ــت در  ــایه«، »دول ــان در س ــر از »پارلم ــم. مهمت دهی
ســایه« اســت؛ چــون هــم تشــکیل آن راحت تــر 
اســت و هــم بــا تعــداد افــراد کمتــری ســر و کار دارد. 
لــذا بــه نظــر مــن بایــد دولت هــای متعــدد در ســایه، 

از ســوی جناح هــای مختلــف شــکل گیــرد کــه اگــر 
ــود را  ــل وزرای خ ــدند، از قب ــق ش ــات موف در انتخاب

داشــته باشــند.
اکنــون تمــام احــزاب در دنیــا ایــن کار را انجــام 
می دهنــد؛ امــا از آن جــا کــه مــا در کشــور خــود فاقــد 
ــان  ــکیل »پارلم ــنهاد تش ــتیم، پیش ــی اس ــزاب مل اح
ــزوم آن  ــه ل ــه اگرچ ــود ک ــرح می ش ــایه« مط در س
ــا در  ــا حت ــه م ــا ک ــا از آن ج ــود؛ ام ــاس می ش احس
کار فراکســیونی هــم مشــکل داریــم، امــکان تشــکیل 

ــدارد. ــود ن ــایه« وج ــان در س »پارلم
ــر  ــه خاط ــورها ب ــیار کش ــایه، در بس ــان در س پارلم
تقویــت پارلمان هــا کمــک کــرده  اســت. پرســش 
اساســی ایــن اســت کــه در کشــورهای جهــان، 
پارلمــان در ســایه بــه خاطــر اثرگــذاری حزبــی شــکل 
می گیــرد و احــزاب بــه افــراد شــان برنامــه می دهنــد 
کــه چــه تصمیمــی بگیرنــد؟ آیــا در افغانســتان یــک 

پرســش جدی تــر  دارد؟  وجــود  قابلیتــی  چنیــن 
ــایه از  ــان س ــای پارلم ــدازه  اعض ــه ان ــا چ ــه ت ــن  ک ای
کارنامــه ی خــوب در نمایندگــی از مــردم برخوردارنــد؟ 
ــانزدهم از  ــدگان دوره ی ش ــس نماین ــم مجل ــا آن ه ب

ــود.  ــر ب ــب بهت ــه مرات ــی ب ــان کنون پارلم
از طــرف دیگــر، مجلــس نماینــدگان افغانســتان، 
ــدار  ــد و دوام ــه و متعه ــیون های بابرنام ــد فراکس فاق
ــی خــوش  اســت. پارلمــان ســایه در افغانســتان، زمان
ــی  ــیون های پارلمان ــه فراکس ــد ک ــیده می توان درخش
ــایه،  ــان س ــه پارلم ــد ک ــد. هرچن ــته باش ــود داش وج
ــی  ــدگان کنون ــس نماین ــرای مجل ــیار ب ــد بس می توان
ــه نظــر می رســد کــه پارلمــان ســایه  ــد. ب کمــک کن
در کشــور بــه خاطــر تقابــل بــا حکومــت شــکل گرفته 
 اســت. تقلــب گســترده و دخالــت حکومــت نشــان داد 
کــه اکثریــت نماینــدگان مجلــس حکومتــی اســتند و 

یــا هــم بــه واســطه ی پــول راه یافتــه  انــد.

علت و درمان لجبازی کودکان  

)قسمت اول(
کـودکان، در سـنین مختلـف، رفتارهـای مختلفـی دارنـد و لجبـازی 
کـردن نیـز یکـی از رفتارهایـی اسـت کـه ممکـن اسـت کـودکان در 
مراحـل رشـد خود داشـته باشـد. نحـوه ی صحیـح برخورد بـا کودکان 
لجبـاز، نیـاز به کسـب مهـارت و آگاهی در ایـن زمینـه دارد. کودکانی 
کـه لجبـازی و نافرمانـی می کننـد، سـعی می کنند از دسـتوراتی که از 
سـوی بزرگترهـا صادر می شـود، سـرپیچی کنند و نظر آن هـا را نادیده 
بگیرنـد. آسـیب رسـاندن بـه خـود یـا دیگـران از طریـق گاز گرفتـن، 
ناسـزا گفتـن، گریـه کـردن و ایـن گونـه رفتارهـا، از جملـه کارهایـی 
اسـت کـه کودکانی کـه لجبـازی می کنند انجـام می دهنـد؛ همچنین 
معمـوال افـرادی کـه لجبـازی و نافرمانـی می کننـد، افرادی بـا اعتماد 
بـه نفـس پاییـن و دارای خلق افسـرده اسـتند. اگر کودک، نشـانه های 
بـاال را داشـت، می تـوان گفـت کـه لجبـازی و نافرمانـی می کنـد و 
توصیـه می شـود والدیـن بـرای درمـان و کاهـش لجبـازی کـودکان 
اگـر  ادامـه گفتـه می شـود، اسـتفاده کننـد.  از راهکارهایـی کـه در 
همچنـان لجبـازی فرزندتان ادامه داشـت، می توانیـد از راهنمایی   های 
روان شناسـان متخصـص بـرای کاهـش نافرمانی هـای کـودکان تـان 
اسـتفاده کنیـد. کودکان، در سـنین مختلـف لجبازی هایـی دارند؛ ولی 
نـوع ایـن لجبازی هـا متفـاوت اسـت؛ مثـا کودکانـی کـه بچـه ی اول 
خانـواده اسـتند، خصوصیـات فرزنـد اول را دارنـد و بـه دلیـل تربیـت 
در بهتریـن شـرایط و فراهـم بـودن امکانـات رفاهـی بیشـتر از سـایر 
فرزنـدان، ممکـن اسـت لجبـازی کننـد و بـرای خواسـته های شـان 
پافشـاری کننـد؛ امـا فرزنـدان دیگـر خانـواده لجبازی کمتری نسـبت 
بـه فرزنـد اول خانـواده دارند و این مسـأله گاهی مشکل سـاز می شـود 
و والدیـن از لجبـازی کـودک خـود درمانـده می شـوند و نمی داننـد 
چـه برخـوردی بایـد بـا فرزنـد خـود داشـته باشـند. عوامـل زیسـتی 
نیـز در بـروز لجبـازی کـودکان مؤثـر اسـت و عوامل ژنتیکـی، مصرف 
دارو، مبتـا بـودن بـه بیمـاری خاص، خسـتگی، گرسـنگی، تشـنگی، 
کم خوابـی و مبتـا بـودن بـه اختاالت روانـی مثـل ADHD. عوامل 
محیطـی و روانـی نیـز ممکـن اسـت در بـروز لجبـازی کـودکان نقش 
داشـته باشـد کـه شـامل آگاه نبـودن کـودک از درسـت یـا نادرسـت 
بـودن رفتـار خود، داشـتن والدین حسـاس و کمال گـرا، کمبود محبت 
کـودک، وابسـتگی شـدید کـودک بـه دیگـران، ضعیـف بـودن والدین 
کـه باعـث می شـود کـودکان در لجبـازی و نافرمانـی شـدت بگیرند و 

بـرای رسـیدن بـه خواسـته های خـود پافشـاری کنند.
علت و درمان لجبازی در کودکان 2 تا 3 ساله

قابـل  غیـر  و  کنجـکاو  تقریبـا  3سـالگی،  تـا   2 سـن  در  کـودکان 
پیش بینـی اسـتند. آن هـا تمایـل دارنـد از طریـق مشـاهده و تجربـه، 
در بـاره ی برخـی از اتفاقـات اطاعـات کسـب کنند و ممکن اسـت در 
ایـن مسـیر بـا مقاومـت والدیـن و اطرافیـان مواجه شـوند و دسـت به 
لجبـازی بزننـد. از عوامـل دیگـری که باعـث بروز لجبـازی در کودکان 
باعـث  کـه  والدیـن،  منطقـی  غیـر  توقعـات  بـه  می تـوان  می شـود، 
می شـود از کـودک خـود فراتـر از توانایی هایـش انتظار داشـته باشـند 
و فرزنـد شـان را تحـت فشـار قرار دهنـد. در واقـع همه چیز بسـتگی 
بـه ایـن دارد کـه والدیـن کـدام یـک از سـبک های فرزندپـروری را 

کرده انـد.   انتخـاب 
علت لجبازی در کودکان ۴ تا ۵ ساله

کـودکان 4 تـا 5سـاله، معمـوال بـرای  ایـن کـه بتواننـد خودشـان را 
ثابـت کننـد و تـا حـدودی بـه اسـتقال برسـند، ممکـن اسـت گاهی 
لجبازی هایـی داشـته باشـند. البته ایـن رفتارها جزئی از مراحل رشـد 
کـودکان اسـت و طبیعـی اسـت. جلـب توجـه اطرافیـان به وسـیله ی 
لجبـازی، یکـی دیگـر از کارهایـی اسـت کـه ممکـن اسـت کـودکان 
انجـام می دهنـد. گاهـی اوقـات نیـز بـه دلیـل نـوع تربیـت والدیـن 
ممکن اسـت کودکان دسـت بـه لجبازی بزننـد و نافرمانـی کنند؛ زیرا 
برخـی از والدیـن تمایـل دارنـد روی فرزنـد خود تسـلط کامل داشـته 
باشـند و در تمـام امـور فرزنـد خـود دخالـت کننـد و فرصـت کافی به 
فرزنـد خـود بـرای انجـام دادن کارهایـش نمی دهند کـه نتیجه ی آن، 
لجبـازی کـودکان و نافرمانـی آن هـا می شـود. همچنیـن خسـتگی و 
گرسـنگی، از دالیـل دیگـر لجبـازی کـودکان اسـت و کـودکان زمانی 
کـه خسـته و بی حوصلـه می شـوند، ممکـن اسـت بـرای موضوعـات 
 ADHD مختلفـی لجبـازی کننـد. داشـتن بیماری هـای خاص مثـل
نیـز در بـروز لجبـازی کـودکان مؤثـر اسـت. دالیـل دیگر لجبـازی در 
کـودکان 4 تـا 5سـاله، کمبـود توجـه، تقلیـد از دیگـران و تولـد نوزاد 
جدیـد بـه گونـه ای که کـودک حسـادت خـود را بـه صـورت لجبازی 

نشـان می دهـد، می باشـد.
علت لجبازی در کودکان 6 تا ۷ ساله

کودکانـی که در سـن 6 تا ۷سـالگی قـرار دارند، معموال بـرای دریافت 
محبـت از سـوی دیگـران، یـاری و کمک خواسـتن از دیگران، داشـتن 
احسـاس قـدرت و تسـلط بـر دیگـران و حتـا جلـب توجـه دیگـران 
ممکـن اسـت در برخـی موقعیت هـا دسـت بـه پرخاشـگری بزننـد و 
لجبـازی کننـد. والدیـن و اطرافیـان کـودک، می تواننـد بـا تشـخیص 
لجبـازی  برابـر  در  مناسـبی  واکنـش  کـودکان،  پرخاشـگری  علـت 

باشـند. داشـته  کودکان 
در شـماره بعـدی بـه روش هـای کاهش لجبـازی در کـودکان خواهیم 

پرداخت.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 بیژن برناویج
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خبرهای داخلی

خبرهای خارجی

دونالدترامپ
طرحصلحامریکاباطالبانرابازنگریکرد

رسـانه های خارجـی گـزارش داده انـد که رییس 
جمهـور ترامـپ، بـه منظـور بازنگری طـرح صلح 
امنیـت  ارشـد  بـا مشـاوران  بـا طالبـان  امریـکا 
ملـی ایـن کشـور دیـدار و گفت وگـو کـرده تـا 
طوالنی تریـن  جنـگ امریـکا را در افغانسـتان بـه 

برسـاند. پایان 
شـبکه ی خبـری سـی ان ان، بـه نقـل از دو منبع 
معتبر نگاشـته اسـت که آقای ترامـپ روز جمعه 
)25اسـد( بـرای بررسـی ایـن طـرح بـا مایـک 

پمپیـو، وزیـر خارجـه ی امریـکا و جـان بولتـون، 
مشـاور امنیـت ملـی این کشـور دیـدار و در این 

مـورد بحـث و گفت وگـو کـرده اسـت.
دیـدار،  ایـن  در  کـه  می شـود  گفتـه  همچنـان 
افـزون بـر وزیر خارجـه ی امریکا و مشـاور امنیت 
ملـی این کشـور، احتمال دارد مارک اسـپر، وزیر 
دفـاع و جنـرال جـوزف دانفـورد، رییـس سـتاد 
مشـترک ارتـش امریکا نیز حضور داشـته اسـت.

سـی ان ان، نگاشـته اسـت که محور اساسی دیدار 

امنیتـی  بـا مشـاوران و مقامـات ارشـد  ترامـپ 
امریـکا، صحبـت در مورد طرحی اسـت که زلمی 
خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی ایـن کشـور بـرای 
نزدیـک بـه ده مـاه  بـرای پایـان دادن بـه جنگ 

افغانسـتان روی آن کار کـرده اسـت.
ایـن منابـع بـه سـی ان ان گفتـه انـد، در صـورت 
بازنگـری ایـن طرح کاهـش قابل ماحظـه ای در 
تعـداد نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان خواهد 
آمـد. انتظـار مـی رود بـا عملی شـدن ایـن طرح، 
تعـداد سـربازان امریکایـی از ۱5هـزار بـه ۸هزار 

یابد.  کاهـش 
امـا گفتـه می شـود کـه همزمـان بـا کاهـش این 
نیروهـا، از طالبـان نیـز تضمیـن گرفتـه خواهـد 

شـد تـا علیـه هراس افگنـی مبـارزه کننـد. 
در بخـش دیگـر ایـن گـزارش سـی ان ان آمـده 
اسـت کـه قـرار اسـت، متـن توافق نامـه میـان 
امریـکا و طالبـان، تـا نزدهـم آگسـت؛ یعنـی تـا 
صدمیـن سـالگرد اسـتقال افغانسـتان بـه امضـا 

برسـد.
تصمیـم بازنگـری طـرح صلـح امریـکا، در حالـی 
از سـوی دونالـد ترامـپ صـورت می گیـرد کـه 
ویـژه ی  نماینـده ی  زلمی خلیـل زاد،  تاکنـون 
وزارت خارجـه ی امریـکا، هشـت بـار بـا طالبـان 
دیـدار و گفت وگـو کـرده اسـت. دور هشـتم این 

گفت وگوهـا، بـه تازگـی پایـان یافـت.

کوریایشمالیگفتوگوباکوریایجنوبیراردکرد

کمیتــه ی اتحــاد کوریــای شــمالی، اعــام 
ــه  ــور ب ــن کش ــت ای ــه حکوم ــت ک ــرده اس ک
ــا کوریــای جنوبــی نیســت. دنبــال گفت وگــو ب

ــد(، دو  ــه )25 اس ــمالی، روز جمع ــای ش کوری
ــرقی  ــای ش ــمت آب ه ــه س ــر ب ــک دیگ موش
اســاس،  بــر همیــن  کــرد.  خــود شــلیک 
پیونگ یانــگ، ششــمین پرتــاب موشــکی خــود 
را در جریــان دســت کم یــک مــاه گذشــته 

ــت. ــام داده اس انج
ــای  ــاد کوری ــه ی اتح ــال، کمیت ــن ح در همی
ــه  ــه اســت ک ــه ا ی گفت ــا نشــر بیانی شــمالی، ب

ــت.« ــن نیس ــرای گفت ــی ب ــر حرف »دیگ
ایــن بیانیــه، پــس از آن کــه مــون  جائــه ایــن، 
ــی در روز آزادی  ــای جنوب ــور کوری رییس جمه
کوریــای جنوبــی )24 اســد( در تلویزیــون 
ملــی ایــن کشــور حضــور یافــت و گفــت 
ــر،  ــکی اخی ــای موش ــود پرتاب ه ــا وج ــه ب ک
شــتاب گفت وگــو بیــن دو کوریــا و امریــکا 

ــد. ــر ش ــت، منتش ــر« اس »تغییرناپذی
آقــای مــون، در ایــن برنامــه گفــت کــه هــدف 
ــه  ــت، ن ــو اس ــات گفت وگ ــن اقدام ــی ای نهای

ــی. ــورد نظام برخ

محمداشرفغنی:
موانعسدراهسکتورخصوصیوسرمایهگذارانافغانبرداشتهمیشود

تکـت  رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد 
انتخاباتی»دولت سـاز« می گویـد؛ در صورتـی که بار 
دیگـر به عنـوان رییس جمهـور افغانسـتان انتخاب 
شـود، سـهولت های زیـادی برای سـرمایه گذاران در 

کـرد.  خواهـد  فراهـم  کشـور  بیـرون  و  داخـل 
یـک  در  )25اسـد(  جمعـه  روز  کـه  غنـی  آقـای 
همایـش انتخاباتـی در خیمه ی لویـه جرگه صحبت 
می کـرد، گفـت کـه موانـع و مشـکاتی که فـرا راه 
سـکتور خصوصـی و سـرمایه گذاری در افغانسـتان 
وجـود دارد را از میـان بـر مـی دارد و در بخش های 
صعنتـی، تجـاری و زراعتـی کار خواهد کـرد تا این 

کشـور بـه خودکفایی برسـد. 
رییـس تکـت انتخاباتـی دولت سـاز، همچنـان بـر 
نقـش سـکتور خصوصـی در افغانسـتان تأکیـد کرد 
و گفـت کـه نقـش سـکتور خصوصـی متمـم نقش 
نیروهـای امنیتی این کشـور اسـت؛ زیـرا این بخش 
بـرای اسـتقال اقتصـادی افغانسـتان کار می کنـد. 
آقـای غنـی، تأکیـد کـرد کـه سـکتور خصوصـی 
همـکار خـوب حکومـت اسـت و افـزود: »سـکتور 
ناتمـام  فصـل  اساسـی  شـرکای  را  خصوصـی 

می دانیـم.« خـود  اقتصـادی 
در  افغانسـتان  سـرمایه گذاران  او،  گفتـه ی  بـه 
شـرایط بـد اقتصـادی و امنیتـی به سـرمایه گذاری 
در داخـل کشـور می پردازنـد. آقـای غنـی، تأکیـد 
کـرد کـه بـا تمـام حلقاتی کـه مانع سـرمایه گذاری 

برخـورد جـدی صـورت  افغانسـتان می شـوند،  در 
خواهـد گرفـت.

او همچنـان خطـاب بـه سـرمایه گذاران و سـکتور 
خصوصـی گفـت: »افغانسـتان را صنعتـی بسـازید، 
بـه پـا ایسـتاده کنیـد و این کشـور را با کشـورهای 
دیگـر برابـر بسـازید. افغانسـتان بـه چهار راه آسـیا 

مبـدل خواهد شـد.«
ایـن  در  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
زراعـت  کـه  داد  اطمینـان  انتخاباتـی  همایـش 
افغانسـتان بـه زودی شـاهد یـک انقـاب خواهـد 
بـود. »زراعـت افغانسـتان بعـد از چنـد هـزار سـال 
ایـن  زراعـت  و  بـود  انقـاب خواهـد  یـک  شـاهد 
می شـود،  وصـل  بین المللـی  بازارهـای  بـه  کشـور 
قیمت هـای تمـام پیداوارهـای افغانسـتان هماننـد 

می یابـد.« افزایـش  زیـاد  جلغـوزه، 
آقـای غنـی ضمن ایـن که گفـت، ثبـات و آینده ی 
افغانسـتان وابسـته بـه رشـد سـکتور زراعت اسـت، 
همچنـان تأکیـد کرد کـه  عـدم هماهنگی هایی که 
میـان وزارت زراعت و تجارت وجـود دارد، به زودی 

می برد. بیـن  از 
او تأکیـد کـرد، در صورتـی کـه بار دیگر به کرسـی 
ریاسـت جمهوری تکیـه زنـد، یک طـرح واحد برای 

صادرات و واردات در افغانسـتان می سـازد. 
ایـن درحالی اسـت که از آغـاز کازراهـای انتخاباتی 
بیسـت روز می گـذرد؛ امـا تـا کنـون هشـت نامـزد 

کارزارهـای انتخاباتـی خـود را آغاز کـرده اند. تکت 
انتخاباتـی محمـد حنیـف اتمـر نیـز هفتـه ی قبـل 
تعلیـق  بـه حالـت  را  انتخاباتـی خـود  کارزارهـای 

درآورد. 
بـا این همـه قرار اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری، 

بـه تاریخ ششـم میزان سـال جاری برگزار شـود.

رییس جمهــور کوریــای جنوبــی، همچنــان 
تأکیــد کــرده کــه کشــورش دارای قــدرت 
دفاعــی بیشــتری از کوریــای شــمالی اســت؛ اما 
ســئول تــاش می کنــد کــه از ایجــاد تنــش در 

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــی کوری ــبه جزیره ش
گفتــه می شــود کــه ایــن اقــدام کوریــای 
ــگ  ــه دلیــل ناخشــنودی کیــم جون شــمالی، ب
اون، رهبــر ایــن کشــور از ســخنان رییــس 

ــت. ــوده اس ــی ب ــای جنوب ــور کوری جمه
ایــن در حالــی اســت کــه شــش روز قبــل نیــز 
کوریــای شــمالی دو موشــک بالســتیک بــا بــرد 
ــلیک  ــان ش ــای جاپ ــوی دری ــه س ــاه را ب کوت

کــرده بــود.
ــای  ــته ای کوری ــای هس ــازه ی آزمایش ه دور ت
ــاه  ــه در م ــده ک ــاز ش ــس از آن آغ ــمالی، پ ش
ــد ترامــپ،  ــا دونال ــن کشــور ب ــر ای جــون، رهب
و  کردنــد  دیــدار  امریــکا  رییس جمهــور 
را  خــود  تاش هــای  کــه  گذاشــتند  قــرار 
ــا از  ــبه جزیرهی کوری ــردن ش ــاری ک ــرای ع ب

ســاح های هســته ای افزایــش دهنــد.
کوریــای شــمالی در حــال حاضــر، تحــت فشــار 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرار دارد ک ــی ق تحریم هــای جهان
ــده  ــع ش ــور وض ــن کش ــته ای ای ــه ی هس برنام

اســت.

و  کوف  ولسوالی های  از  طالب،  هراس افگنان 
دوردست  روستاهای  بر  را  خود  حمات  راغستان ها، 
ولسوالی خواهان والیت بدخشان آغاز کرده  اند و راه 
ارتباطی میان نیروهای خیزش مردمی در روستاهای 

این منطقه را بسته  اند.
از  طالب  هراس افگنان  که  می گویند  محلی  منابع 
حوض  منطقه ی  بر  طرف،  این  به  گذشته  هفته ی 
خاک  درصد   ۷0 حدود  که  خواهان  ولسوالی  شاه 
این ولسوالی را تشکیل می دهد، حمله کرده و چهار 
خیزش  نیروهای  کنترل  از  را  منطقه  این  روستای 

مردمی بیرون کرده  اند.
و  ارتش  نیروهای  منطقه  این  در  منابع،  گفته ی  به 
پولیس حضور ندارند و تأمین امنیت آن، تنها به دوش 
نیروهای خیزش مردمی است که راه مواصاتی زمینی 

به مرکز ولسوالی ندارد.
بر  طالب  هراس افگنان  حمله ی  محلی،  مسؤوالن 

منطقه ی حوض شاه را تأیید می کنند.
روزنامه ی  به  خواهان،  ولسوال  اکبری،  قادر  غام 
منطقه ی  بر  طالب،  هراس افگنان  که  می گوید  صبح 
ولسوالی  مرکز  از  کیلومتر  که حدود ۸0  حوِض شاه 
فاصله دارد، حمله کرده اند و در این مدت با نیروهای 

امنیتی درگیری هایی نیز داشتند.
به گفته ی او، در این درگیری ها به نیروهای خیزش 
از هراس افگنان  نفر  اما ۸  تلفاتی وارد نشده،  مردمی 
طالب کشته و ۸ نفر از اعضای دیگر این گروه زخمی 

شده  اند.
اسد(   24( پنج شنبه  روز  که  می افزاید  اکبری،  آقای 
نیروهای خیزش مردمی از طریق هوا اکماالت نظامی 

شده  اند.
ولسوالی خواهان از بخش های مرزی والیت بدخشان 
با کشور تاجیکستان است که اکثر روستاهای آن راه 

مواصاتی به مرکز ولسوالی ندارد.

حملهیهراسافگنانطالب
برولسوالیخواهانوالیتبدخشان

هفته ی  یک  جریان  در  که  است  گفته  بامیان،  والی 
بخش های  از  گردش گر،  هزار  از ۱00  بیش  گذشته، 

مختلف پارک ملی بند امیر بازدید کرده  اند.
طاهر زهیر، والی بامیان، روز پنج شنبه )24 اسد( در 
پنجاه ونهمین نشست کمیته ی پارک ملی، گفته است 
از ۱00 هزار گردش گر در  بازدید بیش  که حضور و 
جریان یک هفته ی گذشته از بند امیر، بی سابقه بوده 

و این آمار رو به افزایش است.
آقای زهیر، سرمایه گذاران افغان را به سرمایه گذاری 

در پارک ملی بند امیر دعوت کرده است.
پارکینگ  تنظیم  مورد  در  همچنان  نشست،  این  در 
و  هوتل داران  توسط  نظافت  رعایت  نقلیه،  وسایط 
تقویت فرهنگ هوتل داری، جدیت در پاکی و نظافت 
قایق ها  درست  مدیریت  عمومی،  دست شویی های 
نرخ های  مطابق  قیمت ها  و  بی نظمی  از  جلوگیری  و 

داده شده ی شهرداری، مدیریت زباله و حفظ الصحه ی 
محیط زیستی، و جلوگیری از شکار حیوانات و صید 

ماهی، گفت وگو شده است.
منتهی  راه های  در  فراوان  امنیتی  تهدیدات  وجود  با 
به والیت بامیان، افراد زیادی برای تفریح در جریان 

روز های عید قربان، به این والیت رفتند.
به  و  است  افغانستان  مرکزی  والیت های  از  بامیان 
ساالنه  است،  شهر  این  درون  در  که  امنیتی  دلیل 
افغانستان  شهروندان  خارجی ،  گردش گران  کنار  در 
نیز از والیت های مختلف وارد آن شده و به سیاحت 

می پردازند. 
اکثر گردش گران برای دیدن عجایبی که در آن است، 
از سراسر جهان به این شهر می روند. از مناظر و اماکن 
امیر، شهر ضحاک،  بند  این شهر، پارک ملی  دیدنی 
شهر غلغله و... مکان و آثار مختلفی را می توان نام برد.

دریکهفتهیگذشتهبیشاز100هزارنفر
ازپارکملیبندامیربازدیدکردند

مرکز  بر  را  گسترده ای  حمات  طالب،  هراس افگنان 
بودند  کرده   راه اندازی  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 
که پس از چند ساعت درگیری، به عقب رانده شدند.

که  می گویند  فاریاب،  والیت  امنیتی  مسؤوالن 
حمله ی هراس افگنان طالب ساعت ۱۱ پنج شنبه شب 
و  ولسوالی  مرکز  بر  استقامت  چندین  از  اسد(   24(
پاسگاه های اطراف بازار آغاز شد و سرانجام با مقاومت 

نیروهای امنیتی پس از 4 ساعت به ناکامی انجامید.
کریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب، به 
روزنامه ی صبح کابل می گوید که در این درگیری ها، 
امنیتی  نیروی   5 و  طالب  هراس افگن   ۱0 از  بیش 
کشته شده و همچنان ۷ نفر از نیروهای امنیتی که 
شامل پولیس و خیزش مردمی استند، زخم برداشته 

 اند.
به گفته ی آقای یورش، تهدیدهای امنیتی با شکست 
و  شده  برطرف  حمله  این  در  طالب  هراس افگنان 

وضعیت به حالت عادی برگشته است.
خیزش  نیروهای  فرمانده ی  قیصاری،  جاویدخان  اما 
در  حکومت  بی توجهی  از  ولسوالی،  این  مردمی 

زمینه ی تقویه نظامی نیروهای خیزش مردمی انتقاد 
می کند.

کابل می گوید که  روزنامه ی صبح  به  قیصاری،  آقای 
شمار زیادی از نیروهای خیزش مردمی این ولسوالی، 
برکنار  وظیفه  از  پیش  چندی  نامعلومی  دالیل  به 
این  تضعیف  و  دلسردی  سبب  موضوع  این  و  شدند 

نیروها در خطوط نبرد شده است.
به هدف جذب  را  پیشنهادهایی  بارها  او،  گفته ی  به 
دوباره ی این نیروها در چوکات دولت داشته است که 

تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
و  تجهیز  در  حکومت  که  صورتی  در  می افزاید،  وی 
تقویت نیروهای خیزش مردمی کوتاهی کند، وضعیت 
به  حتا  و  شد  خواهد  بدتر  قیصار  ولسوالی  امنیتی 

سقوط این ولسوالی خواهد انجامید.
ولسوالی قیصار در میان ۱3 ولسوالی والیت فاریاب، 
از امنیت بهتری برخوردار است؛ اما به گفته ی منابع 
محلی، نبود پایگاه های امنیتی در بخش های مهم آن، 
سبب شده است که طالبان در بخش هایی از آن برای 

خود پایگاه ایجاد کنند.

حملهیهراسافگنانطالببرولسوالیقیصارفاریابشکستخورد

ارتـش پاکسـتان اعـام کـرده اسـت کـه در جریـان 
دو روز گذشـته، چهـار نفـر از سـربازان پاکسـتانی در 

درگیـری بـا سـربازان هنـدی کشـته شـده  انـد.
آصـف غفـور، سـخنگوی ارتـش پاکسـتان، روز جمعـه 
)25 اسـد(، در برگه ی تویتر خود نگاشـت که سـربازان 
هنـدی بـا نقـض آتش بـس بـر نیروهـای نظامـی ایـن 
کشـور تیرانـدازی کـرده  انـد کـه ایـن اقـدام، منجـر 
بـه درگیـری میـان دو طـرف شـده اسـت. او افـزوده 
اسـت کـه سـه سـرباز ارتـش پاکسـتان روز پنج شـنبه 
)24 اسـد( و یـک سـرباز دیگـر ایـن کشـور روز جمعه 
)25 اسـد(، در نتیجـه ی تیراندازی سـربازان هندی در 

کشـمیر کشـته شـده  انـد. آقای غفـور، گفته اسـت که 
در جریـان ایـن درگیـری، پنج سـرباز هنـدی نیز جان 
باختـه  انـد؛ امـا ارتـش هنـد ایـن موضـوع را رد کـرده 
اسـت. درگیـری میـان سـربازان پاکسـتان و هنـد، در 
حالـی آغـاز شـده کـه بـار دیگـر تنش هـا میـان ایـن 
دو کشـور بـر سـر موضوع کشـمیر شـدت یافته اسـت. 
تنش هـا بـر سـر کشـمیر، پـس از آن اوج گرفـت کـه 
پارلمـان هنـد الیحـه ی مدغـم شـدن ایالـت جمـو و 
کشـمیر بـه هند را تصویـب کرد. مقام های پاکسـتان و 
هنـد، از احتمـال درگیری هـای بیشـتر میـان نیروهای 

نظامـی دو کشـور، هشـدار داده انـد.

چهارسربازارتشپاکستاندرکشمیرکشتهشدند

شـش زن کـه بـه دختـران آزادی معروف شـده  اند، به 
اتهـام تاش بـرای ورود به ورزشـگاه های ایران توسـط 
سـازمان اطاعات سـپاه پاسـداران بازداشـت شده  اند.

خبرگـزاری ایـران وایـر، روز جمعه )25 اسـد(، گزارش 
داده اسـت کـه شـش زن بـه شـمول زهـرا خوش نـواز، 
لیلـی ملکـی، هدیه مروسـتی و فـروغ عایی، از سـوی 
اطاعـات سـپاه پاسـداران بازداشـت و روز دوشـنبه ی 

گذشـته بـه زنـدان قرچـک ورامیـن منتقل شـده  اند.
بـه گفتـه ی یکـی از نزدیـکان بازداشت شـدگان، ایـن 
مـوج اول بازداشـت ها بر اسـاس شـکایت و درخواسـت 
از  ایـران  فوتبـال  فدراسـیون  رییـس  تـاج،  مهـدی 

اطاعـات سـپاه پاسـداران و بـه منظـور جلوگیـری از 
تـاش دختـران برای ورود به ورزشـگاه ها در آسـتانه ی 

آغـاز رقابت هـای لیـگ برتـر صـورت گرفتـه اسـت.
پیـش از ایـن، جیانـی اینفانتینـو، رییـس فدراسـیون 
ایـران  فوتبـال  رییـس فدراسـیون  بـه  ایمیلـی  فیفـا، 
فرسـتاده بـود و در آن، گفتـه بـود که ممانعـت از ورود 
محرومیـت  ماننـد  عواقبـی  بـا  ورزشـگاه ها  بـه  زنـان 
همـراه خواهـد شـد و فدراسـیون فوتبـال ایـران، تـا 
جام جهانـی  مقدماتـی  مسـابقات  برگـزاری  زمـان 
2022، فرصـت دارد کـه شـرایط حضـور زنـان در همه 

را فراهـم کنـد. ایـن کشـور  ورزشـگاه های 

بازداشتششزنبهاتهامتالشبرایورودبهورزشگاههایایران
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مادری که طالبان را هیچ گاه 
نمی بخشد

»آن روز که پسرم از خانه بیرون رفت، هیچ یادم 
نمی رود؛ حمام کرد، لباس سفیدش را پوشید و 
امروز بوت زیاد  به من گفت که مادر! دعا کن 
این  بیایم.«  را گرفته  بفروشم و خرچ یک ماهه 
مادر با صدای بلند آه می کشد و می گوید: »من که آن روز از خدا 
سامتی پسرم را خواستم؛ اما نمی دانم، چرا خدا صدایم را نشنید و 

جنازه ی یگانه پسرم را به دستانم گذاشت.«
این گفته های زنی بیوه ای است که در زمان طالبان پسر نوجوانش 
نان آور  تنها  نسیم،  است.  داده  دست  از  راکت  اصابت  اثر  در  را 
خانواده اش بوده و با مرگ وی مادر و خواهرانش رنج های بسیاری 

را دیده اند.
 همسایه ی نسیم، خبر زخمی شدن نسیم را به مادرش می آورد و 
مادر نسیم دوان دوان خود را به باالی سر پسر نیمه جانش می رساند؛ 

این مادر فقط نظاره گر جان کندن پسر نوجوانش می شود.
مادر نسیم می گوید: »همه جا را خون گرفته بود و پسرم غرق خون 
بود. هنوز نیمه جان بود، به خانه آوردیم هنوز هم نفس می کشید؛ 

اما یک بار دیدم دیگر نفس نمی کشد.«
بوت دوزی  خانه  در  نسیم،  خانواده ی  اعضای  طالبان،  زمان  در 
کرده  بار  کراچی  در  را  شده  دوخته  بوت های  نسیم  و  می کردند 
برای فروش به دکان ها می برد و از این طریق خرچ خانه اش را پیدا 
می کرد؛ اما با کشته شدن نسیم خانواده اش دیگر مردی نداشت که 
به بازار برود تا بوت ها را بفروشد و برای این خانواده خوراکه بخرد.

از مرگ نسیم، و مشکاتی که دامن گیر خانواده اش می شود،  بعد 
بعد از روزها گرسنگی، مادر نسیم تصمیم می گیرد بازار برود تا مواد 
خوراکه بخرد. او با هزار ترس و لرز چادری آبی رنگش را پوشیده به 
بازار می رود؛ چون پول کافی به همراه نداشته فقط یک پاکت روغن 

شمع و کمی آرد می خرد.
مادر نسیم می گوید: »تکه به کمرم بسته بود وقتی روغن و آرد را 
خریدم به پشتم  زیر لباس هایم پنهان کردم و راهی خانه شدم در 
مسیر راه طالبان مرا ایستاد کردند که چرا  بدون محرم در میان 
این همه گشت وگذار می کنم و بدون این که منتظر جواب باشد، 
با شاق به پشتم حواله کرد و خریطه ی روغن شکاف شد؛ چون 
هوا گرم بود و روغن آب شده بود، روغن شروع کرد به چکیدن تا 
اما گذاشت که  کرد؛  فکر  نمی دانم چه  متوجه شد  این که طالب 

من بروم.«
او آن روز که تمام دارایی اش آرد و روغن خریده است، با خریطه ی 
آرد به خانه  بر می گردد و آن را می پزد و در تارکی شمعی که روشن 

نیست، می خورد.
داده است، در زمان  از دست  را  نان آورش  تنها پسر  مادر که  این 
در  زنان  برای حضور  آنان  با محدودیت هایی که  حکومت طالبان، 
جامعه وضع کرده بودند، با اندوه پسر و گرسنگی خانواده زندگی را 
به پیش می برد و از روزهایی می گوید که با فرزندان کوچکش برای 

تکه  نانی گریسته است.
در  چهل ساله  جنگ  که  است  مادری  صدها  از  یکی  نسیم،  مادر 
افغانستان همه چیزش را از او گرفته است و او مانده است و با کمر 
خمیده و مبارزه در زندگی و جنگ نابرابری که همیشه پیروزی با 

جنگ بوده است.
که  است  آنان  جفای  و  ظلم  از  روایتی  صدها  از  یکی  روایت  این 
تاکنون طالبان بر سر مردم ما آورده اند و هنوز داغ این مصیبت ها و 
سوگ ها بر دل مردم ما هست و شاید هیچ خانواده ای در افغانستان 
نتواند این دردها و رنج ها را از دل خود دور کند و هر روز این غم 

و مصیبت ها را ناله نکند.
از قصه های  این ستون، برگرفته  پی نوشت: مطالب درج شده در 
مردمی است که قسمتی از زندگی خود را تحت سلطه ی طالبان 
در افغانستان گذرانده  اند و خاطرات  شان را با روزنامه ی صبح کابل 
صفحه ی  یا  و  ایمیل  طریق  از  را  تان  خاطرات   کرده  اند.  شریک 
به  متعهد  ما  کنید.  شریک  ما  با  کابل  صبح  روزنامه ی  فیس بوک 

حفظ هویت شما و نشر خاطرات  تان استیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: ۸000 افغانی

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

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

 ساره ترگان

جـان گرفـت و نه هم به قـدرت نظامی افغانسـتان 
افـزوده شـد؛ بـا ایـن وجـود، چـه عواملـی باعـث 
افغانسـتان شـده اسـت؟  کاهـش قـدرت نظامـی 
شـماری از آگاهـان نظامـی پاسـخ می دهنـد کـه 
نبـود تعلیـم و تربیه ی درسـت، تخنیـک محاربوی 
و سـوق اداره و فرماندهـی، از عوامل کاهش قدرت 

نظامـی افغانسـتان بـوده اسـت.
عتیـق اهلل امرخیـل، آگاه امور نظامـی، به روزنامه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط 
تاکتیـک  یاهـم  و  محاربـوی  تخنیـک  جنگـی، 
نیروهـای امنیتـی همـواره تغییرپذیـر اسـت؛ امـا 
عـدم تغییـر تاکتیـک نیروهـای امنیتـی، منجر به 
کاهـش قـدرت نظامـی افغانسـتان شـده اسـت. او 
امنیتـی  نیروهـای  فرماندهـی  »اگـر  کـرد:  بیـان 
همیشـه بـا تجربه باشـد، مطابـق قوانیـن نظامی و 
مطابـق بـه شـرایط جنگـی تاکتیکی عمـل کنند، 
سیسـتم قوی وجود داشـته باشـد، واضح اسـت که 
قـوت نظامـی افزایـش می یابـد؛ امـا وقتی سـوق و 
محاربـوی  اظهـارات  کنـد،  عمـل  ضعیـف  اداره  
پاییـن می آیـد. از ایـن خاطـر در افغانسـتان دیده 
می شـود که متاسـفانه در یک سـال چندیـن وزیر 
دفـاع تعییـن و برکنـار می شـوند و جنـراالن هـم 
بـه تقاعـد سـوق داده می شـوند.« هرچنـد ارتـش 
افغانسـتان نقـش عمـده ای را در تحوالت سیاسـی 
و نظامـی افغانسـتان ایفا کـرده؛ اما اینـک، کاهش 
مطـرح  شـرایطی  در  افغانسـتان  نظامـی  قـدرت 
می شـود کـه بقـای نیروهـای نظامـی افغانسـتان 
در سـایه ی گفت وگوهـای صلـح قرار گرفته اسـت. 
محمداشـرف غنـی، رییس جمهوری کشـور همواره 
نیروهـای  مذاکـرات صلـح،  در  کـه  کـرده  اعـام 
دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان هرگـز قابـل معاملـه 
او بـاری در وزارت دفـاع ملـی درشـت  نیسـتند. 
سـخن گفـت: »مـن بـه شـما قـول می دهـم کـه 
بـا آینـده ی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی معاملـه 
نخواهـم کرد. شـما خواهیـد ماند. ما هیـچ توافقی 
را کـه هویـت و اقتـدار ملـی نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی افغانسـتان در آن محافظـت نشـود، قبـول 

نمی کنیـم.«
می کنـد  فکـر  »هرکسـی که  افـزود:  غنـی  آقـای 
مسـلح  قـوای  سـر  را  نجیـب  داکتـر  بعـد  دوران 
افغانسـتان تکـرار می کنـد، خـواب اسـت و خیـال 
اسـت و ایـن خیـال را به گـور ببرد.« این سـخنان 
اسـتانکزی،  عبـاس  اظهـارات  بـه  پیونـد  در  او 
عضـو هیـأت مذاکره کننـده ی طالبـان بیـان شـده 
بـود. اسـتانکزی، گفتـه بـود کـه در صـورت توافق 
صلـح بـا دولـت کابـل، ارتـش افغانسـتان منحـل 

خواهـد شـد. هشـت دور از مذاکـرات نماینـدگان 
امریـکا و طالبـان در قطـر می گـذرد و طرف هـای 
مذاکره کننـده بـه توافـق نهایـی نزدیک شـده  اند؛ 
امـا آن چـه مبهـم اسـت، ایـن اسـت کـه توافـق 
طرف هـا بر سـر نیروهـای ارتش افغانسـتان چگونه 
سـو  یـک   از  می گوینـد،  نظامـی  آگاهـان  اسـت. 
روشـن نیسـت کـه مذاکرات پشـت پـرده ی امریکا 
و طالبـان بـه نفـع کیسـت و از سـوی دیگـر، اگـر 
آن هـا )امریکا-طالبـان( بـه تفاهم رسـیده باشـند، 
در خصـوص ارتـش افغانسـتان کـدام تضمین داده 
شـده اسـت یاخیـر؛ تضمین هایی کـه بایـد وجـود 
داشـته باشـد تا بقـای نیروهای ارتش حفظ شـود.
هـرگاه  می کنـد،  نگرانـی  ابـراز  امرخیـل،  آقـای 
بعـد از توافـق امریـکا و طالبـان، ارتش افغانسـتان 
نابـود  افغانسـتان  نظامـی  قـدرت  شـود،  منحـل 
شـده و سـناریوی فروپاشـی رژیـم داکتـر نجیـب 
بـه  توجـه  بـا  افتـاد.  خواهـد  اتفـاق  دیگـر  بـار 
نگرانی هـای موجـود، ایجـاب می کنـد کـه افـراد و 
اشـخاص نظامـی در سـطح بلندرتبه هـای امنیتـی 
تفکیـک شـوند تا وابسـتگی  آن هـا بـه جریان های 
سیاسـی و احزاب مشـخص شـود که از این طریق 
می تـوان بـه قـدرت نظامـی افـزود و تهدیدهـای 
نامتقـارن کـه متوجـه نیروهـای امنیتـی اسـت، را 
دفـع کـرد. پس از سـقوط دولـت دکتـر نجیب اهلل، 
اتحـاد  سـوی  از  سـال ها  کـه  افغانسـتان  ارتـش 
جماهیـر شـوروی سـابق، تجهیـز شـده بـود، در 
نتیجـه ی اختافـات و جنگ هـا میـان گروه هـای 

مجاهدیـن از هـم پاشـید.
رحمـت اهلل بیژن پـور، آگاه امـور سیاسـی می گویـد 
کـه ارتـش افغانسـتان دارای یـک سـاختار منظـم 
شـده اسـت و نیروهایی  کـه )جنگ جویـان طالب( 
بـه  غیرمتعـارف جنـگ می کننـد،  بـا روش هـای 
او  نمی شـوند.  ارتـش محسـوب  نیروهـای  ردیـف 
در  نمی تـوان  را  طالـب  »جنگجویـان  داد:  ادامـه 
سـاختار نیروهای امنیتی شـامل کرد و در حقیقت 
نیـروی  یـک  در  را  تفکـر  تـا طـرز  دو  نمی تـوان 
ارتـش تنظیـم کـرد. ایـن امـر ممکن نیسـت.« در 
بـاب مذاکـرات صلـح، بیژن پـور هنـوز بـه توافقات 
نهایـی امریکایی ها و طالبان خوشـبین نیسـت و او 
معتقـد اسـت کـه در آسـتانه ی برگـزاری انتخابات 
صلـح  گفت وگوهـای  رونـد  ریاسـت جمهوری، 
تشـدید یافتـه و بعـد از انتخابـات، مسـأله ی توافق 
بـا طالبـان فروکـش کـرده و بـار دیگـر پـروژه ی 
طالب سـازی در کشـور از سـر گرفتـه خواهد شـد.  
افغانسـتان را در یـک  او کاهـش قـدرت نظامـی 
سـال پسـین ناشـی از عـدم گزارش دهـی شـفاف 
رونـد  کـه  می دانـد  مربوطـه  نهادهـای  و  دولـت 
گزارش دهـی در زمینـه ی کمک هـا و حمایت هـای 

مالـی از نیروهـای امنیتـی معیـوب بـود.
در  »متأسـفانه  کـرد:  تصریـح  بیژن پـور  آقـای 
جامعه ی افغانسـتان شـفافیت و وضاحـت به وجود 
نیامـد کـه دانسـته شـود در حقیقـت کاهـش و 
افزایـش پـول در رابطـه بـه تـوان مالـی دولـت در 
تقویـت نیروهـای مسـلح چگونه اسـت. روی دیگر 
قضیـه تنهـا قراردادهـای نفتـی یـا مـواد سـوخت 
قـوای مسـلح کـه از بیـرون می گیـرد، شـش صـد 
میلیـون دالـر اسـت. بـه همیـن جهـت اسـت کـه 
مسـأله ی پولـی بیشـتر بـه فسـاد می گذرد و سـوء 

می گیـرد.« صـورت  اسـتفاده 
ارتـش افغانسـتان پـس از سـال 20۱4 میـادی، 
مسـؤولیت  تأمیـن امنیـت افغانسـتان را بـه عهـده 
نقـش  بـه  خارجـی  نیروهـای  نقـش  و  گرفـت 
از  پـس  یافـت.  تقلیـل  آموزشـی  و  مشـوره دهی 
گرفتـن ایـن مسـؤولیت، شـرایط سـنگینی بـاالی 
نیروهـای امنیتـی اعمـال شـد کـه این امـر میزان 
تلفـات نیروهـای امنیتـی را در میدان هـای نبـرد 
بلنـد بـرد. بـر بنیـاد آمارهـای منتشـره، در طـول 
پنـج سـال حکومـت وحـدت ملـی، بیـش از 45 

هـزار نیـروی امنیتـی جـان باختـه انـد.

بـر بنیـاد گزارش تـازه ی نهـاد »گلوبـال فایرپاور«، 
ارتـش جهـان،  میـان ۱3۷  از  افغانسـتان  ارتـش 
در رده ی هفتادوچهـارم قـرار گرفتـه اسـت. ایـن 
مـورد  را  ارتش هـای جهـان  نهـاد کـه همه سـاله 
ارزیابـی و بررسـی قـرار می دهـد، سـال گذشـته 
هفتادویکـم  فهرسـت  در  را  افغانسـتان  ارتـش 
قـرار داده بـود کـه بـا ایـن وجـود، طی یک سـال 
گذشـته، قدرت نظامی افغانسـتان سـه پلـه پایین 
آمـده اسـت. کاهش قـدرت نظامی افغانسـتان، در 
شـرایطی مطرح می شـود کـه حکومت افغانسـتان 
اسـت؛  طالبـان  بـا  صلـح  گفت وگوهـای  درگیـر 
هرچنـد تـا هنوز میـان دولـت کابـل و نمایندگان 
طالبـان گفت وگویـی صـورت نگرفتـه؛ امـا رهبران 
طالبـان و ایـاالت متحـده ی امریکا در قطـر ظاهرا 
بـه توافـق نهایـی نزدیـک شـده  انـد که بنیـاد این 
افغانسـتان  از  خارجـی  نظامیـان  خـروج  توافـق، 
پیـش  سـال  هجـده  افغانسـتان،  ارتـش  اسـت. 
از امـروز بـا تناسـب قومـی 45 درصـد پشـتون، 
 ۱0 و  هـزاره  درصـد   ۱0 تاجیـک،  درصـد   30
درصـد اوزبیـک و پنـج درصـد سـایر اقـوام دیگـر 
بـه وجـود آمـد. در ایـن شـکی نیسـت کـه ارتش 
افغانسـتان بانـی و احیاگـر افغانسـتان نزدیـک بـه 
دو دهـه ی اخیـر اسـت و تمامـی ارزش هـای ملـی 
و دموکراتیـک کنونی در سـایه ی ارتش افغانسـتان 

می شـود. حفـظ 
هرچنـد قـدرت نظامـی یـک کشـور بـا توجـه بـه 
مؤلفه هـای صنعتـی و تکنالـوژی در طـول زمـان 
کـه  هنگفتـی  پول هـای  امـا  می آیـد؛  بـه دسـت 
بـه نـام ارتـش افغانسـتان در طـول هجـده سـال 
گذشـته سـرازیر شـد، انتظـار می رفت کـه حداقل 
ارتـش منظم و نسـبتا قوی به تناسـب کشـورهای 
همسـایه و منطقـه شـکل بگیـرد؛ امـا براینـد این 
مؤثریـت  افغانسـتان  ارتـش  آرایـش  در  کمک هـا 
بـه  ایـن کمک هـا  بیشـترین  و  نداشـت  چندانـی 
فایرپـاور،  بـرده شـد. در گـزارش گلوبـال  غـارت 
آمـده کـه بـا وجـود کمک هـای میلیاردهـا دالر به 
منظـور سـازمان دهی یـک نیروی نظامـی مؤثر؛ اما 
هنـوز هـم مبـارزه وجـود دارد و ارتش این کشـور 

نتوانسـته دشـمنان خـود را از سـد راه بـردارد.
پیشـینه ی ارتـش افغانسـتان کـه از نظـم عالـی و 

امکانـات بهتـری برخـوردار بـود، درسـت در دوره 
قـرن  بـود کـه در  امیـر شـیرعلی خـان  زعامـت 
هجدهـم یـک ارتش نسـبتا نیرومنـدی را روی کار 
آورد؛ امـا در دهـه ی شـصت و هفتـاد، بـا روی کار 
آمـدن ظاهرشـاه و داوودخـان، ارتـش افغانسـتان 
مـورد حمایـت شـوروی سـابق قـرار گرفـت و از 
تجهیزات پیشـرفته ی برخوردار شـد. مدرن سـازی 
حکومت هـای  دوران  در  افغانسـتان،  ارتـش 
اتحـاد  سـوی  از  کـه  خـورد  رقـم  کمونیسـتی، 
جماهیـر شـوروی مـورد حمایـت قـرار می گرفـت. 
و  شـصت  دهه هـای  در  داوودخـان  و  ظاهرشـاه 
بـه  را  صد هزارنفـری ای  ارتـش  میـادی،  هفتـاد 
همـکاری نزدیـک شـوروی سـابق تقویـت و مدرن 
کردنـد. بـه دنبـال ایـن کمک هـا، پـس از خـروج 
نظامیـان شـوروی از افغانسـتان، بیـش از دو هـزار 
تانـک، پنج صـد هواپیمـای جنگی و ترانسـپورتی و 
بیـش از پنجـاه هـزار واسـطه ی زرهـی در اختیـار 

نیروهـای امنیتـی افغـان قـرار گرفتـه بـود. 
بـا سـقوط رژیـم جمهـوری افغانسـتان بـا زعامـت 
توسـط  افغانسـتان  ارتـش  نجیـب اهلل،  داکتـر 
و  فروپاشـید  سـرعت  بـه  مجاهدیـن،  گروه هـای 
تجهیـزات نظامـی بـه غـارت بـرده شـد. بسـیاری 
از فرماندهـان، ارتـش افغانسـتان را تـرک کردنـد 
چهارچـوب  در  فرماندهـان  از  دیگـری  شـمار  و 

کردنـد. ظهـور  جهـادی  و  قومـی  گروه هـای 
بـا روی کار آمـدن رژیـم طالبـان در افغانسـتان، 
ایدیولـوژی  اسـاس  بـر  نظامـی  جدیـد  نیـروی 
و  سیاسـی  معاملـه ی  وارد  مذهبـی  و  دینـی 
نظامـی ایـن کشـور شـد. نیرویـی کـه باورمنـد به 
نیـروی پیشـرفته ی نظامـی نبـود، بلکـه شـیوه و 
راهبـرد ارتـش را در بسـیج افراد دانسـته و تمامی 
عمل کردهـای آن مذهبـی بـود؛ اما ایـن ارتش نیز 
دوام نیـاورد و بـا سـقوط رژیـم طالبـان همـه چیز 
از بیـن رفـت. پـس از سـال 200۱ میـادی، در 
نشسـت بن کـه در آلمان برگزار شـده بـود، ارتش 
هزارنفـری  هفتـاد  نیـروی  بـا  افغانسـتان  جدیـد 
روی کار آمـد. ارتـش افغانسـتان، در طـول هجـده 
سـال پسـین بـا دشـواری ها و چالش هـای فـراوان 
روبـه رو بوده اسـت. خاءمدیریتی، نبـود امکانات و 
تجهیـزات نظامی بیـش از هر چالـش دیگر، ارتش 
را در شـرایط  ناگـوار قـرار داد؛ امـا بـا وجـود ایـن 
دشـواری ها، ارتـش کنونـی افغانسـتان بـا خـون و 
کنونـی  افغانسـتان  در  بسـیار  جان فشـانی های 
اسـتمرار یافتـه و از تمامیـت ارضی دفـاع می کند.

آدرس  بـه  دالـر  میلیاردهـا  شـدن  سـرازیر  بـا 
افغانسـتان  ارتـش  نـه  افغـان،  امنیتـی  نیروهـای 
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قدرت نظامی افغانستان را کاهش داد؟
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