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شماری از مقامات بلندرتبه ی فراه
به اتهام عیاشی بازداشت شدند

ــد  ــد می کننـ ــراه، تأییـ ــت فـ ــی در والیـ ــؤوالن محلـ مسـ
کـــه شـــماری از مقامـــات بلند رتبـــه ی دولتـــی در ایـــن 
والیـــت، هنـــگام نوشـــیدن مشـــروبات الکلـــی بازداشـــت 

ـــد. ـــده  ان ش
غالم فـــاروق بارکـــزی، ســـخنگوی والـــی فـــراه، می گویـــد 
ـــه  ـــات بلندرتب ـــنبه )۲۶ اســـد(، شـــماری از مقام ـــه روز ش ک
ـــی در  ـــروبات الکل ـــیدن مش ـــگام نوش ـــراه، هن ـــت ف در والی

ـــد. ـــده  ان ـــت ش ـــمی بازداش ـــاعات رس س
او افـــزود کـــه محمـــد عظیمـــی، رییـــس معـــارف فـــراه، 
ـــد  ـــراه، حام ـــی ف ـــوادث طبیع ـــس ضـــد ح ـــام، ریی ـــر اله قدی
ـــت،  ـــد خدم ـــراه، حمی ـــک ف ـــتان بان ـــر افغانس ـــرت، مدی فک
ــلمی،  ــل اسـ ــراه و جلیـ ــه ی ودان در فـ ــس مؤسسـ رییـ

ـــیدن  ـــگام نوش ـــراه، هن ـــران ف ـــور مهاج ـــت ام ـــد ریاس کارمن
مشـــروبات الکلـــی در ســـاعات رســـمی، بازداشـــت شـــده  
ـــح  ـــه ی صب ـــه روزنام ـــع ب ـــک منب ـــال، ی ـــن ح ـــد. در همی ان
ــداوی  ــز تـ ــراد، در مرکـ ــن افـ ــه ایـ ــد کـ ــل می گویـ کابـ
معتـــادان زنانـــه ی والیـــت فـــراه، همـــراه بـــا چنـــد تـــن 
از دختـــران، مشـــروبات الکلـــی می نوشـــیدند و از ســـوی 
ــه  ــد. بـ ــده  انـ ــت شـ ــی بازداشـ ــت ملـ ــای امنیـ نیروهـ
گفتـــه ی منبـــع، پرونـــده ی ایـــن افـــراد، بـــه دادســـتانی 

ســـپرده شـــده اســـت.
افـــراد  نزدیـــکان  دیـــدگاه  تـــا  کردیـــم  تـــالش 
ــا  ــیم؛ امـ ــته باشـ ــود داشـ ــا خـ ــز بـ ــده را نیـ بازداشت شـ

موفـــق نشـــدیم.

راه حل نهایی، باسواد شدن جامعه است
در عصـري کـه مـا زندگـي می کنیم، علـوم اجتماعي مدعي اسـت کـه مي تواند رفتـار گروه ها، 
افـراد، فرمان روایـان و فرمان بـران را هرچـه دقیق تـر پیش بینـي و کنتـرل کنـد. از ایـن رو، 
عجیـب اسـت کـه مي بینیم یکـي از روندهاي سیاسـي هنـوز موجب بیشـترین سـردرگمي ها 

مي شـود. نـه در ایـن قلمـرو نامکشـوف طبیعي جـاي دارد و نـه در ژرفناي... 6

رویکرد متزلزل دولت با طالبان و...
محمـد اشـرف غنی، در دیـدار بـا دینـگ شـیجون، نماینـده ی ویـژه ی چیـن کـه شـام روز 
دوشـنبه )۲7 اسـد( در ارگ ریاسـت جمهوری داشـته، گفتـه اسـت کـه حمایـت پاکسـتان 
از طالبـان هنـوز هـم ادامـه دارد؛ اگـر پاکسـتان از حمایـت و پنـاه گاه دادن بـه طالبان دسـت 

بـردارد، طالبـان بیشـتر از ایـن دوام نمی کننـد. ایـن نگرانـی در حالـی... 3

فروپاشی انسانی
با افیون؛ فاجعه ای

در پایتخت
تاکنون آنچه شما در شماره های قبل این ستون خوانده اید، 

برش های کوتاهی از درد اعتیاد بود که بر جان و زندگی 
یک انسان گذشته است؛ دردهایی که تصور آن را داشتم، 

می توانید با این دردها آشنازدایی کنید؛ اما آنچه در بازگویی 
این روایت ها به دنبالش استم، به تصویر کشیدن انسان در 

جامعه ی امروز افغانستان است. 
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مجلس نمایندگان
فرصتی برای

جوالن تاجران
این دور از انتخابات پارلمانی افغانستان، شاید بیشترین 
اعضای تاجر را در خود جا داده باشد؛ این در حالی است 
که سال های قبل نیز، چنین بوده و نامزدان پارلمانی یا 
قبل از وکالت مشغول تجارت بوده و با آمدن در پارلمان 

کشور به کار تجارتی خود رونق بخشیده  اند و یا هم پس از 
آمدن در پارلمان، شوق تجارت را به عهده گرفت  اند. اگر به 

نوشته های نویسندگان و خبرنگاران در...
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از دلتنگی های
یک روزنامه نگار

 وابستگی به محروم ترین الیه هایی طبقه ی جامعه و حس 
استقالل زندگی، در حرکت و حس دیالکتیکی میان 
استقالل و محرومیت، همواره در زندگی ات در نوسان 

بوده  است. حس می کنی منسوب به محروم ترین طبقه ای 
استی که زجر می کشی و زخم خورده است. از سوی دیگر، 
حس می کنی که استقاللیت داری، به آزادی می اندیشی 
و از زندگی مادی و قدرت طلبی، مصرف و تجمل گرایی، 

شهوت رانی و خیلی چیزها برید ای.
این دو بُعد پارادوکسیکال، دو جهت در زندگی ات وارد 

آورده است تا حالت...
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خیابان الله های سرخ
نمادی از جنگ و صلح

5

سـرک داراالمـان - دهمزنـگ که بـه دلیل چندیـن انفجار، به سـرک مرگ شـهرت یافته 
بـود، اکنـون شـماری از شـهروندان از آن بـه نـام سـرک الله هـای سـرخ یـاد می کننـد؛ 
الله هایـی کـه بـر دیوارهـای بتنـی آن  بـا پـس زمینـه ی سـفید و با نقاشـی نقش بسـته 

است.
امیـد شـریفی، مسـؤول گـروه »هنرسـاالر« که ایـن نقاشـی ها را انجـام داده، می گوید که 
ده هـزار اللـه  بـه یادبـود هـزاران شـهروند افغانی که جـان شـان را در ناامنی ها از دسـت 
داده  انـد، رسـامی شـده  اسـت.»یک اللـه از یـک انسـان بی گنـاه کـه بـا تمـام آرزوهایش 
شـهید شـده یـاد آوری می کنـد.« اقـای شـریفی تصریـح می کنـد کـه گـروه هنر سـاالر، 
کمپنـی ای را تحـت نـام )بـا تـوام ای وطـن دار( راه انـدازی کرده اسـت تا به وسـیله ی آن، 

کمپایـن و در آسـتانه ی مذاکـرات صلح، از هـزاران...

غنی: داعش و تروریستان را ریشه کن
کرده و حامیان آنان را به گلیم غم می نشانیم
7

رییـس جمهـور غنـی می گویـد کـه  طالبـان مسـؤول اصلـی تلفـات غیـر نظامیـان در 
افغانسـتان انـد؛ زیـرا ایـن گـروه تهـداب کشـتار غیرنظامیـان را در این کشـور نهـاده اند. 
آقای غنی که پیش از چاشـت روز دوشـنبه )۲8اسـد( در مراسـم گرامی داشـت از صدمین 
سـالروز اسـتقالل افغانسـتان، در قصـر دارالمـان صحبـت می کـرد، گفـت کـه طالبـان و 
دیگـر گروه هـای تروریسـتی، در حافظـه ی مـردم افغانسـتان ثبـت انـد. مسـؤول اصلـی 
تلفـات غیرنظامیـان در افغانسـتان طالبـان انـد و گروه های دیگر تروریسـتی نیـز زمینه ی 

فعالیت هـای تروریسـتی را بـرای طالبـان فراهـم می سـازند. 
آقـای غنـی، مسـؤولیت رویـداد تروریسـتی سـه شـب قبـل، در یـک مراسـم عروسـی در 
غـرب کابـل را نیـز، بـه طالبـان مرتبـط کـرد و گفـت :»آنـان )طالبان( بـا انکار از دسـت 

داشـتن در ایـن حملـه، از بـار مالمتـی شـانه خالی کـرده...

دو عضو شبکه ی حقانی به اتهام اخالل
مراسم صدمین سالروز استقالل افغانستان بازداشت شدند
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رییس جمهـور در دیـدار بـا نماینـده ی خـاص کشـور چیـن 
بـرای افغانسـتان و پاکسـتان گفتـه اسـت »بـا طالبـان بایـد 
ماننـد یـک گـروه برخـورد شـود و نباید به ایـن گـروه، با دید 
یـک دولت مشـروع نگریسـته شـود.« ایـن موضـع حکومت به 
عنـوان دولـت مشـروع افغانسـتان، یکـی از نیازهایـی بـود که 
بایـد خیلـی پیشـتر از این هـا، رفـع می شـد و اجـازه ی ایـن را 
کـه بسـیاری از کشـورها موقـف طالبـان را بـا رفتارهـای غیر 
مسـؤوالنه ی خـود بـه یـک موقـف سیاسـی بـدل کننـد، بـه 

نمـی داد. آن ها 
بـه  طالبـان  بلندرتبـه ی  اعضـای  از  تعـدادی  قبـل،  چنـدی 
ایـن  بـا وزیـر خارجـه ی  و  بودنـد  اوزبیکسـتان سـفر کـرده 
کشـور دیـدار داشـتند. در ایـن دیـدار، طـوری بـا ایـن گـروه 
رفتـار شـده بـود کـه گویـا ایـن گـروه از مقامـات بلندرتبـه ی 
افغاسـتان اسـتند و آنـان بایـد بـه شـکل ویـژه ای پذیرایـی 
شـوند. در نشسـت این گروه بـا مقامات اوزبیکسـتان، در مورد 
مـوارد  و  افغانسـتان  آبادانـی  بـرای  اوزبیکسـتان  کمک هـای 
دیگـر کـه بایـد بـا دیپلومات هـای رسـمی جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان مطـرح می شـد، بحـث و تبادل نظر شـده بـود. این 
عمـل یکـی از اعمالی اسـت کـه رییس جمهور را واداشـته تا با 
کشـورهایی کـه در مسـأله ی صلح و گفت وگوهـای آن، دخیل 

اسـتند، موضـوع عـدم رسـمیت طالبـان را مطـرح کنـد.
کشـور چیـن، یکـی از تأثیرگذارتریـن کشـورهای منطقـه در 
گفت وگوهـای صلـح بـه شـمار مـی رود و فعالیت هـای زیـادی 
نیـز انجـام داده اسـت. بـا آن هـم از گفت وگوهایـی کـه ایـن 
کشـور بـا نماینـدگان طالبان داشـته اسـت، جزئیـات الزم در 

دسـت رسـانه ها و مـردم قـرار نگرفتـه اسـت.
گـروه طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه تروریسـتی، هنـوز هـم 
در لیسـت بسـیاری از کشـورهای بـزرگ جهـان قـرار دارد و 
خطـرات موجـود از آن، هنـوز به تضمین الزم نرسـیده اسـت. 
رفتارهایـی کـه در سـدد مشـروعیت بخشـیدن بـه طالبـان از 
سـوی چنیـن کشـورها صـورت می گیـرد، می توانـد بـه عنوان 
مداخلـه، در امـور کشـوری بـرای حکومـت و مردم افغانسـتان 
دیپلوماتیـک  رابطه هـای  در  موضـوع،  ایـن  شـود.  تعبیـر 
افغانسـتان بـا کشـورهای فوق، صدمه هـای زیـادی خواهد زد. 
صلـح بـا طالبـان، از موضوعاتی اسـت کـه در کنـار محوریتش 
بـرای کشـورهای عضـو ناتو کـه از سـال های زیادی بدین سـو 
درگیـر بـا این گـروه بوده  انـد، در ایـن اواخر، پای کشـورهای 
منطقـه از جملـه پاکسـتان، چیـن و اوزبیکسـتان را نیز دخیل 
کـرده اسـت؛ امـا مهم اسـت کـه سیاسـت و رفتار کشـورهای 
منطقـه در مـورد طالبان، بـا حکومت افغانسـتان در هماهنگی 
کامـل باشـد؛ زیـرا طالبـان طرف جنـگ بـا نیروهـای امنیتی 
افغـان و دشـمن مردم افغانسـتان شـمرده می شـوند. داشـتن 
رابطـه ی نزدیک بـا چنین گروهـی، به معنی فاصلـه گرفتن از 

حکومـت و مردم افغانسـتان اسـت.
داشـتن نظـام جمهوری ای که اسـتوار بر انتخابات باشـد، برای 
مـردم افغانسـتان در اولویـت قـرار دارد. پس همسـایگان و هر 
کشـور دیگری اگـر خواهان صلح واقعی در افغانسـتان اسـتند، 
باید تالش  شـان را اسـتوار بر این خواسـته ی مردم افغانسـتان 
بـه پیش ببرند. دشـمن اصلـی نظام جمهوری در کشـور، گروه 
طالبـان اسـت و اگـر قـرار باشـد، حضـور ایـن گـروه در قالـب 
صلـح، صدمـه ای به پیکـر نظام وارد کند، از سـوی شـهروندان 

کشـور مردود خواهـد بود.
حضـور پررنـگ طالبـان در منطقـه، همان گونـه کـه در طـول 
در  اسـت،  کـرده  مختـل  را  منطقـه  امنیـت  سـال ها،  ایـن 
آینـده نیـز چنیـن خواهـد کـرد. بنابـر ایـن، الزم اسـت کـه 
کشـورهای منطقـه، جـدا از سیاسـت های معطـوف بـه منافـع 
فـردی خـود، بـه منافـع عمـوم کشـورهای منطقـه نیـز توجه 
کننـد. آزادی هـای مدنـی و حقوق بشـری در افغانسـتان، تأثیر 
مسـتقیم بـر شـهروندان کشـورهای همسـایه دارد و اگـر ایـن 
مـوارد از افغان هـا دریـغ شـود، بـدون شـک دامنگیـر دیگران 

نیـز خواهد شـد. 
گـروه طالبـان، بـا رویکـرد تندروانـه اش، خطـر بزرگـی بـرای 
جهـان محسـوب می شـود و حتـا در صـورت صلـح و توافـق با 
آنـان، انشـعاباتی کـه از ایـن گـروه به وجـود آمده، تصـوری را 
کـه از صلـح بـا طالبـان وجـود دارد، دگرگـون می کنـد. رفتار 
محتاطانـه در رابطـه بـا این گروه تروریسـتی، الزمـه ی همه ی 
کشـورها اسـت و حکومـت افغانسـتان نیـز بایـد نشسـت های 
بیشـتری را در ایـن رابطـه با کشـورهای مختلف انجـام بدهد. 
بـه حاشـیه رفتـن حکومـت در گفت وگوهـای صلـح، دلیـل 
عمـده ی برخوردهـای رسـمی بـا طالبان اسـت و اگـر پیش از 
این هـا، حکومـت در پیونـد بـه ایـن جریـان از خـود کنش هـا 
و واکنش هـای هوشـیارانه تری نشـان مـی داد، فعـال شـاهد بـه 

وجـود آمـدن ایـن وضعیـت نمی بویـدم.

طالبان و خطر حضور شان در 
رابطه های دیپلوماتیک

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

جمعیـت مردم از مسـیر زیرزمینـی و کنار وزارت 
مخابـرات، وارد جـاده ی فروشـگاه و وزارت عدلیه 
و از آن جـا بـه چـوک پشتونسـتان یـا چهارراهـی 
آریانـا سـرازیر شـدند. جوانـان گـروه انتظامات با 
دسـتانی کـه زنجیـروار بـه هم گـره خـورده بود، 
راه پیمایـان  انداختنـد.  را حلقـه  میـدان  اطـراف 
قربانیـان روی دوش شـان  پیکرهـای  بـا  وقتـی 
ماننـد  شـدند،  پخـش  آب  فـواره ی  اطـراف  بـه 
سـیلی خروشـان تمـام میـدان را پوشـش دادند. 
مـرگ«،  مـرگ   - ارگ  »ارگ  صـدای  طنیـن 
»اشـرف غنـی، عبـداهلل - اسـتعفا، اسـتعفا« فضـا 
را پـر کـرده بـود. مـوج مـردم در کنـار پیکرهای 
خون آلـود هفـت شـهید در اطـراف فـواره ی آب 
پیـچ خـورد و بخـش عظیمـی از جمعیـت، بدون 
ایـن کـه در میـدان توقـف کنـد، یک راسـت بـه 
طـرف دروازه ی ارگ از مسـیر اداره ی امـور پیـش 
رفـت. خبرنگاران به صـورت گسـترده راه پیمایان 
را همراهـی می کردنـد و گام بـه گام صـدا و پیـام 

آنـان را بـه مراکـز خـود مخابـره می کردنـد. 
جمعیـت  اگـر  کـه  بـود  ایـن  عمـده،  نگرانـی 
در  سـازمان دهی  و  مدیریـت  بـدون  خشـم گین 
برابـر دروازه ی اداره ی امـور تجمـع کنند، احتمال 
امنیتـی  نیروهـای  و  پولیـس  بـا  شـان  برخـورد 
بلندگـوی  حامـل  موتـر  می شـود.  زیـاد  خیلـی 
قـوی را در برابـر دروازه ی اصلـی ارگ کـه حـاال 
بـا دیوارهـای سـمنتی مسـدود شـده بـود، توقف 
میرویـس  ناجـی،  داوود  زحمـت  بـه  دادیـم. 
یوسـفی و جـواد سـلطانی را در میـان جمعیـت 
پیـدا کـردم. نگرانـی خـود از وخامـت اوضـاع را 
بـرای آنـان گفتـم. چنـد نفـر از جوانـان گـروه 
انتظامـات را فرسـتادیم تـا از کسـانی کـه تابـوت 
قربانیـان را بـر دوش داشـتند، بخواهنـد کـه بـه 
میـدان برگردنـد تـا سـخنرانی شـود و قطع نامـه 
خوانـده شـود. داوود ناجـی، مایـک را گرفـت تـا 
اعـالم  تظاهرکننـدگان  بـرای  را  برنامـه  صـورت 
کنـد و بـه ایـن وسـیله زمینـه را بـرای برگشـت 
جمعیـت از برابـر دروازه ی اداره ی امـور نیز فراهم 
کنـد. او، ضمـن سـخنان خـود گفـت کـه ایـن 
اعتـراض، اعتـراض قـوم خاصـی نیسـت؛ اعتراض 
تمـام مـردم افغانسـتان در برابـر بی کفایتی هـای 
سـردمداران حکومـت وحـدت ملـی اسـت. او، از 
تظاهرکننـدگان درخواسـت کـرد کـه در اطـراف 
میـدان گـرد آینـد تـا آجنـدای برنامه یکـی یکی 
بـه  تظاهرکننـدگان  قطع نامـه ی  و  شـود  اجـرا 

حکومـت ابـالغ شـود.
لحظاتـی بعـد، اکثـر تظاهرکننـدگان در همراهی 
بـا تابوت هـا به سـاحه ی نزدیک بـه دروازه ی ارگ 
در میدان پشتونسـتان برگشـتند. شـعارها اندکی 
فروکـش کـرد و سـخنرانی ها آغـاز شـد. جـواد 
سـلطانی، یکـی از اولیـن سـخنرانانی بـود کـه بـا 
لحنـی تنـد و محکـم، خطاب بـه زمـام داران ارگ 

زد: فریاد 
»امـروز زمین کابـل در زیر گام های شـیرمردان و 
شـرزه زنان کابـل می لرزد. اشـرف غنـی احمدزی! 
مـا امـروز گلوهای بریـده ی زنان و مـادران مان را 
آورده ایـم. فریـاد ما را بشـنوید؛ وگرنـه، بار دیگر 
بـا سـالح، کاخ سـتم را ویـران می کنیـم. )صدای 

اهلل اکبـر مردم(
مـردم کابـل، مـردم افغانسـتان، در سـخت ترین 
شـرایط ممکـن، در انتخابـات شـرکت کردنـد تـا 
منافـع  تأمین کننـده ی  ملـی  وحـدت  حکومـت 
آن ها باشـد. امـروز این میـدان شـاهد دادخواهی 
بشـنوید،  را  مـا  صـدای  اسـت.  کابـل  مـردم 
چشـم های کـور و گوش هـای کِر فاشیسـم قبیله! 
مـا را از گلـوی بریـده مترسـانید. ما بقیت السـیف 
بنـا  اسـتیم.  تاریـخ  نسل کشـی های  و  کشـتارها 
بـر ایـن، امـروز حکومت مـردان افغانسـتان بایـد 
درس رفتـار مدنـی را از شـهروندان کابل آموخته 
باشـند. ننـگ تـان بـاد! )صـدای اهلل اکبـر مردم(
مـن بـه عنـوان یـک فـرد و شـهروند افغانسـتان، 
اعـالم می کنـم کـه در برابـر بیـداد تـا آخریـن 
لحظـه و تـا آخریـن نفـس خواهیـم ایسـتاد. من 
از همـه ی شـما، از گام هـای اسـتوار همـه ی تـان 
سـپاس گزارم. نظـم و آرامـش را حفـظ کنید و به 

بودنـد کـه به صـورت فشـرده حرف های شـان را 
بیـان کردنـد و بـه ارگ و ارگ نشـینان اولتیماتوم 
دادنـد. برخی از ایـن مجموعه، بر رهبـران قومی، 
پاکسـتان و حامیـان تروریسـم نیز حملـه کردند. 
شـعار »ارگ ارگ - مـرگ مـرگ«، »عیـن و غین 
حیـا کـن - حکومتـه رهـا کـن«؛ »اشـرف غنـی، 
شـرمت بـاد!« در فاصلـه ی ایـن سـخن ها بیش از 

همـه تکـرار می شـد. 
***

بعـد از حـدود یـک سـاعت سـخنرانی و شـعار، 
ایـن نگرانـی بـه میـان آمـد کـه فضـای تبلیغات 
از مسـیری کـه قبـاًل تعییـن شـده بـود، انحـراف 
بـه  تظاهـرات  سـتیج  از  کسـی  هـر  و  می کنـد 
ابـراز  و  عقده کشـایی  بـرای  تریبونـی  عنـوان 
نظریـات و مواضـع فـردی خـود بهـره می جویـد. 
در آن وضـع، امـکان ایـن کـه بتوانیـم کسـی را 
از سـخن گفتـن منـع کنیـم، تقریبـاً محـال بود. 
از طـرف دیگـر، حکومـت نیـز در برابـر صـدای 
مـردم بـا سـکوت و بی توجهـی برخـورد کـرده و 
تـا آن زمـان هیچ گونـه واکنشـی از خـود بـروز 
نـداده بـود. چنـد بـار بـه طـور رسـمی از سـران 
حکومـت خواسـته شـد که بـرای شـنیدن صدا و 
اعتـراض مـردم بـه میـدان بیاینـد؛ امـا هیچ کدام 

نیافـت. پاسـخی  درخواسـت ها  ایـن 
دو شـایعه نیـز بـر التهـاب هیجـان مـردم افـزود: 
یـک بار گفته شـد که کاروان بزرگـی از معترضان 
شـمالی و پنجشـیر در حال سرازیرشـدن به کابل 
انـد. ایـن شـایعه بـه سـرعت دهـان بـه دهـان 
را  آن  کـه  بـود  نمی دانـم چـه کسـی  و  گشـت 
بـرای مـن نیـز گفـت. در آن وضعیت که سراسـر 
میـدان پشتونسـتان و جاده هـای اطـراف آن بـه 
سـمت نادرپشـتون و بانـک ملـی و اداره ی امـور 
نفـر  هـزاران  تصـور  بـود،  جمعیـت  از  ماالمـال 
سـاحه  بـه  پنجشـیر  و  شـمالی  از  کـه  دیگـری 
را  می رسـید، مدیریـت خشـم و هیجـان مـردم 
بـه یک سـوال جـدی و حسـاس تبدیـل می کرد. 
تـرس مـن این بـود که نه تنها خشـم و خشـونت 
در برابـر حکومـت و نیروهـای امنیتـی غیرقابـل 
کنتـرل خواهـد شـد، بلکـه تظاهرکننـدگان نیـز 
بـه آشـفتگی و تنـش ناخواسـته ای گیـر خواهند 
افتـاد. هنـوز در حال سـبک سـنگین کـردن این 
شـایعه بودیـم کـه گفتـه شـد جنـرال دوسـتم، 
معـاون اول ریاسـت جمهوری، بـه میـان جمعیت 
می آیـد تا پیـام حکومـت را به معترضان برسـاند. 
ایـن دو شـایعه، صـدای شـعار و تکبیـر و اعتراض 
مـردم را چنـد برابـر قـوت بخشـید و نگرانـی مـا 
از کنتـرل وضعیـت را نیـز بیشـتر کـرد. آمـدن 
جنـرال دوسـتم با ایـن وضعیـت نیز می توانسـت 
مدیریـت تظاهـرات را از دسـت کسـانی کـه بـه 
زحمـت می توانسـتند دو سـه نفـر خـود را کنـار 
اختیـار  در  و  کنـد  بیـرون  باشـند،  داشـته  هـم 
کسـانی قـرار دهـد کـه از آن مطابـق خواسـت و 
ذایقـه ی سیاسـی خود اسـتفاده کننـد. هیچ کدام 
از ایـن رویدادهـا در پیش بینی هـای اولیـه ی مـا 

مـد نظـر گرفتـه نشـده بود.
در مشـوره ای کوتـاه بـا داوود ناجـی، میرویـس 
یوسـفی، جـواد سـلطانی و دو سـه تـن دیگـر از 
همراهانـی کـه در نقطـه ای دورتـر از موتـر گـرد 
آمدیـم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که بهتر اسـت 
قطع نامـه را بخوانیـم تـا پیـام مـا به طور رسـمی 
ابـالغ شـود و جلـو سـخنان پراکنـده،  بـه ارگ 
اسـتفاده جویی های فـردی و تحریـک احساسـات 
و عواطـف مـردم نیـز گرفته شـود. روشـن اسـت 
کـه ایـن تصمیـم، نمی توانسـت تصمیـم جمعـِی 
شـرایط  آن  در  شـود.  تلقـی  تظاهرکننـدگان 
ملتهـب و بـا توجـه بـه پراکندگـی نظریاتـی کـه 
در میـان تظاهرکننـدگان وجود داشـت، رسـیدن 
بـه یـک توافـق جامـع کار ناممکنـی بـود. ابتـکار 

دولت مـردان بی کفایت افغانسـتان درس سیاسـت 
و شـرافت و انسـانیت بدهیـد.« )صـدای اهلل اکبـر 

مردم(
یکـی دیگـر از سـخنرانان برنامه رحمـان رحمانی 

کـه گفت: بود 
»مـردم غیور کابل، مـردم غیور افغانسـتان، امروز 
شـما بـا حضـور میلیونـی تـان، ثابـت کردیـد که 
مـا همه یـک شـهروندیم و هیـچ قومی بـر قومی 
برتریـت ندارد. شـما امـروز با حماسـه آفرینی های 
تـان در برابـر ارگ، شیشـه های ارگ، دروازه هـای 

ارگ را بـه لـرزه درآوردید.«
هنـوز سـخنان رحمانـی ادامه داشـت کـه صدای 
خانـم سـال خورده ای از بیـن جمعیـت بلنـد شـد 

کـه از یـک بلندگـوی دیگـر فریاد مـی زد:
»مـرگ بـر طالـب، مـرگ بـر داعـش، مـرگ بـر 

غنـی«... اشـرف 
سـیمای این زن، با قامت و صورت اسـتخوانی اش، 
تصویـری مانـدگار از اعتـراض مـردم در میـدان 
ایـن صـدای اعتراضـی  او بـه  پشتونسـتان بـود. 
از  کـه  سـخنرانی هایی  بـه  بی توجـه  خـود، 
بلندگـوی اصلـی تظاهـرات پخش می شـد، تقریباً 
تـا آخریـن دقایقـی کـه مـردم در میـدان بودند، 
ادامـه داد. ایـن پیـرزن، پس از هر وقفـه ای کوتاه، 
سـرش را از شیشـه ی موتری کـه حامل بلندگوی 
او بـود، بیـرون مـی آورد و روی دو پـا در صندلـی 
و  انـرژی  آخریـن  بـا  و  می ایسـتاد  موتـر  جلـو 
نیرویـی که در حنجـره اش بود، فریـاد می زد. وی 
لحظاتـی بـر روی سـقف ایـن موتر نشسـته بود و 
در حالـی کـه بـا مشـت بـر زانوهایـش می کوبید، 
بـر سـاکنان ارگ نفرین می فرسـتاد و ناله و فریاد 

می کـرد.
در قسـمتی از برنامـه، داوود ناجـی به من نزدیک 
شـد و گفـت که آصـف آشـنا می خواهد از پسـت 
خـود اسـتعفا کنـد و بـه صـف مـردم بپیونـدد. 
پیشـنهاد کـرد کـه مایـک را در اختیـار او قـرار 
دهیـم تا سـخن بگویـد. اسـتعفای آصف آشـنا از 
لحـاظ نمادیـن اهمیـت زیادی داشـت. وی مایک 
را در دسـت گرفـت و خطـاب به شـهروندان کابل 

: گفت
»شـاید تعجـب کنیـد که چرا مـن اینجا هسـتم. 
ایـن  تـا بـه احتـرام  امـروز این جـا هسـتم  مـن 
دادخواهـی بـزرگ شـما، از ادامـه ی همـکاری بـا 
ایـن وضعیـت اسـتعفا بدهـم و بـه شـما بپیوندم. 
مـن امـروز این جـا هسـتم تـا بعـد از ایـن صدای 
رنج دیـده ی  مـردم  کنـار  در  و  باشـم  عدالـت 

بایسـتم.« افغانسـتان 
جـواد سـلطانی در نوبـت دیگـر کـه مایـک را در 

گفت: گرفـت،  دسـت 
»مـا از وجـب وجب این خـاک با اعتبـار و جان و 
هسـتی مـان دفاع کرده ایم. افغانسـتان سـرزمین 
مشـترک تمـام مردم افغانسـتان اسـت. مـا انتظار 
نداشـتیم کـه سـران حکومـت وحـدت ملـی، از 
جملـه اشـرف غنـی احمـدزی، افغانسـتان را بـه 
مبـدل  نـژادی  تضادهـای  و  جنگ هـا  عرصـه ی 
کنـد. مـا شـهروندان افغانسـتان اسـتیم. یک صدا 
و بـه عنـوان افراد یـک جامعه از حقـوق، حیثیت 
کـرد.  خواهیـم  دفـاع  مشـترک  مـان  اعتبـار  و 
شـهروندان کابـل امـروز نشـان دادند کـه رهبران 
قومـی، معامله گـران فاسـد بر جان و خـون مردم 
انـد. امـروز بـه رغم خواسـت تمام تاجـران قومی، 
مـان  فریادهـای  بـا  را  ارگ  و  این جاییـم  در  مـا 
می لرزانیـم. بنـا بـر این، مـا همه شـهروندان یک 
جامعـه ی سیاسـی بـا حقوق شـهروندی مسـاوی 
گذشـت،  کـه  لحظـه ای  چنـد  طـی  اسـتیم.« 
افـراد زیـادی آمدنـد و بـه زبـان فارسـی و پشـتو 
پـدرام،  لطیـف  گیالنـی،  فتانـه  گفتنـد.  سـخن 
رحمانـی،  عـارف  باقـی سـمندر،  ایوبـی،  رحیـم 
ذوالفقـار امیـد و وکیـل یزدان پرسـت، از کسـانی 

مـا در گرفتـن ایـن تصمیـم، در واقـع بخشـی از 
عنـوان  بـه  گذشـته  شـب  کـه  بـود  صالحیتـی 
اعضـای سـتاد مدیریـت تظاهـرات گرفتـه بودیم.

***
در همـان زمانـی کـه بـا هـم مشـوره و رایزنـی 
داشـتیم کـه چگونـه فضـای ملتهب تظاهـرات را 
کنتـرل کنیـم، ناگهـان صدایی در میـان جمعیت 
طنیـن انداخـت: »میـدان پشتونسـتان - تحریـر 

افغانسـتان«.
بلندگـو  پشـت  از  بلنـد  صـدای  بـا  شـعار  ایـن 
نیـز تکـرار شـد و بـه سـرعت در میـان جمعیـت 
انعـکاس کـرد. ندانسـتیم کـه ایـن صـدا از چـه 
بلنـد  نقطـه ی جمعیـت  کـدام  از  و  بـود  کسـی 
شـد. اسـتفاده از اسـتعاره ی »تحریر افغانسـتان« 
تظاهرکننـدگان،  توسـط  آن  سـریع  پذیـرش  و 
در  اثرگـذاری  و  تصمیم گیـری  دایـره ی  وسـعت 
تظاهـرات را نشـان مـی داد. فکـر می کردیـم اگـر 
فقـط عـده ی معـدودی از افـراد موثـر و بانفـوذ، 
بخواهنـد از تریبـون تظاهرات بـرای تعیین جهت 
اسـتفاده  مـردم  هیجـان  و  و خشـم  احساسـات 
کننـد، بـه زودی دچـار هـرج و مـرج خطرناکـی 
خواهیـم شـد. در آن وضعیـت احتمـال دخالـت 
شـبکه های مخفـی امنیـت ملی نیز وجود داشـت 
و مـا نمی توانسـتیم از اقدامـات خرابکارانـه ای که 
توسـط مأمـوران این دسـتگاه صـورت می گرفت، 

در امـان باشـیم.
در همیـن حال، صـدای دیگـری از بلندگو پخش 
حکومـت  جانـب  از  هیأتـی  می گفـت  کـه  شـد 
امنیـت ملـی  اتمـر، مشـاور  بـا ترکیـب حنیـف 
رییس جمهـور، بـرای دیـدار بـا نماینـدگان مردم 
می آیـد. صـدای اعتـراض مـردم بلنـد شـد کـه 
خـود  نمی خواهیـم.  را  اتمـر  »مـا  می گفتنـد 
غنـی بیایـد. عبـداهلل بیایـد.« صدای این شـخص 
درهم آمیختـه  صـورت  بـه  مـردم  فریادهـای  بـا 
را هـم  ایـن صـدا  فضـا طنیـن می انداخـت.  در 
نشـناختیم کـه از چه کسـی بـود. لحظـه ای بعد، 
همیـن صـدا در میـان فریادهـای مـردم گفـت 
کـه مـا تـا بـرآورده شـدن خواسـته ها و مطالبات 
مـان اینجـا هسـتیم. از مـردم نیـز با صـدای بلند 
فریـاد  وقتـی  هسـتید؟«   ... »هسـتید؟  پرسـید: 
مثبـت مـردم در هـوا پیچیـد، همین صـدا گفت: 
مـا  اسـت...  افغانسـتان  تحریـر  میـدان  »این جـا 
این جـا را میـدان تحریـر افغانسـتان می سـازیم.« 
»میـدان  زد:  فریـاد  بلنـد  صـدای  بـا  هـم  بعـد 
پشتونسـتان - تحریر افغانسـتان«. شعاردهندگان 
دیگـری نیـز بـه تبعیـت از او، این شـعار را پی هم 

تکـرار کردنـد.
داوود ناجـی رفـت تـا ببینـد کـه قصـه ی آمـدن 
هیـأت چیسـت و چه کسـی به دیدار مـردم آمده 
اسـت. پـس از لحظـه ای کوتـاه برگشـت و گفـت 
کـه اتمـر نیامـده و هیـأت دون پایـه ای از جانـب 
بـه صـورت  حکومـت خواهـان مطالبـات مـردم 
کتبـی انـد. تصمیم گرفتیـم که مطالبـات خود را 
از طریـق بلندگـو اعـالم کنیم و به دسـت افرادی 
کـه آن هـا را واجـد صالحیـت نمی دانیـم، ندهیم.
بـا  صحبـت  در  ارگ  تعلـل  مـن  بـرای 
تظاهرکننـدگان غیـر قابـل درک بـود. تـا کنـون 
کـه سـه و نیـم سـال از آن روز می گـذرد، هیـچ 
یـک از کارگـزاران کلیـدی ارگ بـه ایـن معمـای 
بیسـتم عقرب پاسـخی روشـن نداده اسـت. گفته 
گفتـه  بودنـد؛  ترسـیده  ارگ  کـه سـاکنان  شـد 
شـد کـه اشـرف غنـی می خواسـت بـه مطالبـات 
او  عبـداهلل  امـا  گویـد؛  لبیـک  تظاهرکننـدگان 
ایـن کوتاه آمـدن  بـا  را منـع کـرد و گفـت کـه 
شـد  گفتـه  می شـکند؛  را  حکومـت  اتوریتـه ی 
کـه محقـق مانـع پاسـخ مثبـت اشـرف غنـی بـه 
تظاهرکننـدگان شـد؛ ... هیـچ منبـع مؤثقـی این 

ادعاهـا را تأییـد نکـرده اسـت. 
تصـور مـن ایـن بـود کـه ارگ در قیـام تبسـم 
فرصـت خوبـی بـه دسـت آورده بـود تـا بـا مردم 
اعـالم همـدردی کنـد و خـود را در موضـع یـک 
حکومـت دموکراتیـک و پاسـخ گو در صـف و قلب 
منـدرج  وقتـی مطالبـات  شـهروندان جـا دهـد. 
نیـز دیـد مـا  آمـاده می کردیـم  را  در قطع نامـه 
گشـودن روزنـه ای بـرای حکومـت بـود تـا هـم 
تصویـر  هـم  و  کنـد  اعتنـا  مـردم  خواسـت  بـه 
شکسـته ی خـود در ذهـن مـردم را ترمیـم کنـد. 
تعبیـری کـه در قطع نامـه دولـت را »هنـوز هـم 
ممثل اقتدار مشـروع سیاسـی در کشـور« خطاب 
می کـرد، ناظـر بـر همیـن نـگاه بـود. سـکوت و 
و  برداشـت ها  ایـن  بـر همـه ی  ارگ  بی اعتنایـی 

توقعـات مـا خـط بطـالن می کشـید.

میدان پشتونستان - تحریر افغانستان

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

فروپاشی انسانی با افیون؛ فاجعه ای
در پایتخت

 حسن ابراهیمی

تاکنــون آنچــه شــما در شــماره های قبــل 
ــد، برش هــای کوتاهــی  ــده ای ــن ســتون خوان ای
ــی  ــان و زندگ ــر ج ــه ب ــود ک ــاد ب از درد اعتی
ــه تصــور آن را داشــتم،  ــی ک ــک انســان گذشــته اســت؛ دردهای ی
می توانیــد بــا ایــن دردهــا آشــنازدایی کنیــد؛ امــا آنچــه در 
ــه تصویــر کشــیدن  ــه دنبالــش اســتم، ب بازگویــی ایــن روایت هــا ب
ــه دچــار  ــروز افغانســتان اســت. انســانی ک ــه ی ام انســان در جامع
ــرای  ــدوه ب ــن ان ــه مــواد مخــدر می شــود. ای ــاد ب ــدوه و درد اعتی ان
یــک معتــاد، تنهــا اعتیــاد و زندگــی کارتن خوابــی در پــل ســوخته 
ــی  ــک کلون ــدوه محــو شــدن آدمــی در ازدحــام ی ــن ان نیســت؛ ای
چنــد هزارنفــری در پــل ســوخته، چنــد صــد هــزار نفــری در کابــل، 
چنــد میلیــون نفــری در افغانســتان و چنــد ده میلیونــی در جهــان 
اســت. ایــن انســان ها هــر کــدام یــک زندگــی اســتند کــه بــا ایــن 
انــدوه بــه فروپاشــی می رســند و بــا بلعیــده شــدن هــر یــک از ایــن 
ــل  ــی تبدی ــه فراموش ــان هایی ب ــاد، انس ــان اعتی ــا در ده زندگی ه
می شــوند کــه بــدون شــک بــه خاطــر کمــی توجــه و کمــی رفــاه، 
تمــام ســالمت جســم و روح شــان را قمــار زدنــد و بازنــده شــدند 
و حــاال تنهــا ســالمتی شــان کــه آخریــن دارایــی شــان اســت را، 
ــه را خــود شــان  ــا ایــن کار آخریــن گلول ــه حــراج گذاشــتند و ب ب
بــه ســمت شــقیقه ی  شــان شــلیک می کننــد؛ چــون ناامیــد 

می پندارنــد خودشــان را.
ــان  ــود م ــی خ ــه در تنهای ــم ک ــماری بودی ــان هایی بی ش ــا انس  م
ــه  ــار احمقان ــن قم ــاط ای ــای بس ــان پ ــای خودم و در محدوده ه
نشســتیم و برنــده ی ایــن بــازی بی رحمانــه کســی یــا چیــزی جــز 
مــواد مخــدر و فروشــندگان آن نبودنــد کــه کمــی آن ســوتر و گاه 
ــا مکان هــای دیگــری  ــل ســوخته ی ــا در پ ــر از م ــدم جلوت چنــد ق
هماننــد پــل ســوخته در جــای جــای پایتخــت، بــه کمیــن نشســته 

بودنــد تــا درســت لحظــه ی ناامیــد شــدن مــان یــورش بیاورنــد.
بــرای بــه دام افتــادن در دام مــواد مخــدر، حتمــا الزم نیســت کــه 
بــه دنبــال مــواد مخــدر باشــید یــا دوســتان نابــاب داشــته باشــید؛ 

ــدازد. گاهــی مــواد مخــدر خــود شــما را در دام می ان
ــل  ــدر و پ ــواد مخ ــه م ــم ک ــس می کن ــی ح ــه خوب ــن ب ــاال م ح
ــل  ــروز حداق ــدارد و ام ــرای کســی ن ــی ب ــت چندان ســوخته، اهمی
پــل ســوخته و آدم هایــش نمــاد عــادات روزمــره و زندگــی در کابــل 
شــده اســت و هــر روز ایــن فروپاشــی انســانی در همیــن روبــه روی 
چشــمان مــان دارد تکــرار می شــود و مــا بــه ایــن تکرارهــا عــادت 

کــرده ایــم. 
ــر روی  ــاک ب ــه اصطــالح پ ــه انســان های ب ــی اســت ک ــاد نام معت
ــا جــدا  ــد خــود را از م ــه توانســته ان ــن گون ــد و ای ــا گذاشــته ان م
کننــد؛ امــا در واقعیــت ایــن گونــه نیســت؛ همــه ی مــا بــه نوعــی 
بــا بیمــاری اعتیــاد ســر دچاریــم کــه ایــن بیمــاری زندگــی همــه ی 
ــاد  ــدر و معت ــواد مخ ــا م ــرد؛ ام ــزوال می ب ــه ان ــان ها را رو ب انس
ــر ویران گــری زندگــی اســت و ســرعت  ــه آن، ســطح باالت شــدن ب
ــر و  ــه پی ــیم ک ــه ای می رس ــه نقط ــرد و ب ــاال می ب ــالل را ب اضمح
جــوان، تحصیلکــرده و بی ســواد، فقیــر و ســرمایه دار و ســیاه و 
ســفید گرفتــار جهــل و عــدم شــناخت و آگاهــی می شــویم و ایــن 

نقطــه شــروع فروپاشــی انســانی اســت.
ــدم،  ــل ســوخته  گذران ــی  را کــه در پ  مــن هــر لحظــه از روزهای
ــا خــود فکــر  ــودم و گاهــی ب ــن فروپاشــی های انســانی ب شــاهد ای
ــادان،  ــا معت ــاری م ــی و رفت ــای اخالق ــن کج روی ه ــردم ای می ک
می توانــد تحــت تأثیــر چــه چیــزی باشــد. آیــا جامعــه بــه گونــه  ای 

بــوده اســت کــه معتــادان را بــه ایــن نقطــه رســانده؟ 
ــن  ــه ای ــا ب ــتم در آن روزه ــه می توانس ــی ک ــل جواب ــن حداق م
پرســش خــود بدهــم، ایــن بــود کــه آری! ســاختار جامعــه در قــرار 
گرفتــن مــن در آن شــرایط و موقعیــت نقــش داشــت و هــم خــودم 
انتخــاب کــرده بــودم کــه از مــواد مخــدر اســتفاده کنــم و می شــود 
گفــت کــه مــن در یــک انتخــاب جبــری قــرار داشــتم و ســاختار 
ــاب،  ــق انتخ ــرای ح ــن ب ــن م ــت یافت ــا فرص ــان ب ــه همزم جامع
زمینــه را بــرای سمت وســو گرفتــن فروپاشــی انســانی آمــاده کنــد.
در ایــن وضعیــت، ســاختارها وضعیــت انســان را مشــخص می کننــد 
و همیشــه قابــل تغییــر نیســتند؛ امــا انســان ها موجــودات منفعلــی 
اســتند و در همــان ســاختار محــدود و تحمیلــی حــق انتخاب هایــی 
ــد شــدت و ضعــف وضعیــت را مشــخص کنــد؛  ــد کــه می توان دارن

پــس بــه ایــن ترتیــب می تواننــد دســت بــه انتخــاب بزننــد.
ــا خیلــی از معتادهــا در زیــر پــل ســوخته آشــنا شــدم کــه  مــن ب
در همــان شــرایط اجبــاری دســت بــه انتخــاب زدنــد و بــه زندگــی 
شــان پایــان دادنــد تــا رنــج بیشــتری را نپذیرنــد و هــم معتادانــی 
بودنــد کــه انتخــاب کردنــد تــا بــه هــر صورتــی می شــود اعتیــاد را 
تــرک کننــد و زندگــی جدیــدی را ادامــه بدهنــد و بتواننــد بــه هــر 

قیمتــی کــه شــده، زنــده بماننــد.

رویکرد متزلزل دولت با طالبان و بازی دوگانه ی پاکستان

محمـد اشـرف غنی، در دیـدار بـا دینـگ شـیجون، 
نماینـده ی ویـژه ی چین که شـام روز دوشـنبه )۲7 
اسـد( در ارگ ریاسـت جمهوری داشـته، گفته است 
کـه حمایـت پاکسـتان از طالبـان هنـوز هـم ادامـه 
دارد؛ اگـر پاکسـتان از حمایـت و پنـاه گاه دادن بـه 
طالبـان دسـت بـردارد، طالبان بیشـتر از ایـن دوام 
نمی کننـد. ایـن نگرانـی در حالـی مطـرح می شـود 
کـه در بهـار امسـال، دیـدگاه حکومـت افغانسـتان 
ایـن بـود کـه رویکـرد پاکسـتان نسـبت بـه طالبان 
تغییـر کـرده و تأکید می کـرد که پاکسـتان از صلح 

در افغانسـتان حمایـت می کنـد.
همچنـان ایـن روزهـا محمـد اشـرف غنـی، موضـع 
تندتـری را نسـبت بـه طالبـان نیـز مطـرح می کند 
و تأکیـد دارد ایـن گـروه بـه گروه هـای تروریسـتی 
دیگر در افغانسـتان بسترسـازی کـرده و به حمایت 
بـه  واکنـش  در  می دهـد.  ادامـه  گروه هـا  ایـن  از 
حملـه ی انتحـاری شنبه شـب )۲۶ اسـد( در کابـل 
کـه در هوتلـی در حـوزه ی ششـم صـورت گرفـت 
بـه شـمول کـودکان و زنـان کشـته و  نفـر  و ۶3 
۲00 نفـر دیگـر زخمـی شـدند، رییس جمهـور، در 
اعالمیـه ا ی  طالبـان را عامـل و بسترسـاز فعالیـت 
داعـش و دیگـر گروه هـای تروریسـتی معرفـی کرد 
در  کـه  نقشـی  نمی تواننـد  طالبـان  کـه  گفـت  و 
به وجـود آمـدن ایـن وضعیـت داشـته و حمالتـی 

مشـابهی را کـه انجـام داده انـد، کتمـان کننـد.
حکومـت  موضـع  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش 
افغانسـتان نسـبت بـه پاکسـتان و طالبـان تغییـر 

امروز )۲8 اسـد(، روز اسـتقالل افغانسـتان اسـت؛ 
اسـترداد  بـود صدمیـن سـالروز  قـرار  روزی کـه 
اسـتقالل افغانسـتان، با شـکوه برگزار شـود. برای 
برگـزاری این جشـن سـه ماه پیـش داراالنشـایی 
تشـکیل شـد تـا بـرای برگزاری جشـن اسـتقالل 
کار کنـد؛ امـا از آن جایـی که برگزاری این جشـن 
همزمـان بـا آغـاز دروه ی  کمپاین هـای انتخاباتـی 
نامـزدان ریاسـت جمهوری در افغانسـتان بـود، بـا 
مخالفـت گسـترده مواجـه شـد. مخالفـان معتقـد 
بودنـد کـه ایـن جشـن در واقـع سـازکار تبلیغاتی 
بـرای رییس جمهـور اسـت که بـا امکانـات دولتی 
دولـت  حـال،  ایـن  بـا  امـا  شده اسـت؛  ترتیـب 
افغانسـتان بـرای برگـزاری جشـن صـد سـالگی 
اسـتقالل، بیـش از 384 میلیـون افغانی اختصاص 
داد و بـه تمـام نهاد هـای دولتـی دسـتور داد کـه 
صدمیـن  اختصاصـی  تصویـر  بـا  را  شـان  نمـای 
سـالروز اسـتقالل افغانسـتان )بیرق هـای ملی این 
کشـور و عکس هـای شـاه امـان اهلل خـان(  مزیـن 
کننـد. ایـن کارزار، در ایـن جـا خالصه نشـد و در 
سـطح شـهر و ملکیت هـای شـخصی نیـز رسـید 
و لـوح بسـیاری از مغازه هـای سـطح شـهر کابـل 
بـا تصویـر اختصاصـی صدمیـن سـالروز اسـتقالل 
افغانسـتان مزیـن شـد. در کنار این، چهـار ترانه ی 
میهنـی بـا هزینـه ی بیـش از ۲0 میلیـون افغانـی 
و بـه مناسـبت سـالروز اسـتقالل سـاخته شـد تـا 
بـه شـکوه جشـن اسـتقالل بی افزاینـد. جشـنی 
افتتـاح  بـا  اسـد(،   ۲8( دیـروز   بـود،  قـرار  کـه 
قصـر بازسازی  شـده ی داراالمـان و سـایر بناهـای 
شـروع  افغانسـتان  از  شـده،  بازسـازی  تاریخـی 
افغانسـتان  سـفارت خانه های  تمـام  در  و  شـود 
در سـایر کشـور ها، نیـز جشـن برگـزار شـود تـا 
شـأن افغانسـتان آشـکار شـود. در کنـار ایـن و به 
مناسـبت گرامی داشـت از صدسـالگی اسـترداد و 
اسـتقالل افغانسـتان، بـرج خلیفـه در دبـی، بـرج 
ایفل در فرانسـه و نمای موتور جسـتجوگر گوگل، 
بـا پرچـم افغانسـتان بـرای یـک روز مزین شـود.
برگـزاری  کمیسـیون  سـخنگوی  بشـری،  فیـروز 
صدمین سـالروز اسـترداد اسـتقالل افغانستان، به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه بـرج خلیفه 
در دبی، امشـب بـا پرچم افغانسـتان مزین خواهد 
شـد؛ امـا سـاعت دقیـق آن تـا کنـون مشـخص 
نیسـت. آقـای بشـری در مـورد تزییـن بـرج ایفل 
نیـز گفـت کـه هزینـه ی ان را نداشـته و تـا کنون 

از  غنـی  اشـرف  تنـد  انتقادهـای  دلیـل  و  کـرده 
پیـش،  مـاه  چنـد  چیسـت؟  طالبـان  و  پاکسـتان 
حکومـت افغانسـتان مطـرح می کـرد کـه سیاسـت 
پاکسـتان نسـبت بـه طالبـان تغییر کرده اسـت. در 
مـورد طالبـان نیـز دیـدگاه اشـرف غنـی تندتـر از 
گذشـته شـده اسـت؛ درحالی در ماه ها و سـال های 
گذشـته، از طالبـان تعریفـی کـه حـاال می دهـد را 

نداشـت.
مخالـف  را  طالبـان  ایـن  از  پیـش  غنـی،  اشـرف   
انتقـاد  تروریسـتی.  نـه گـروه  سیاسـی می خوانـد؛ 
تنـد او از طالبـان بـه چـه دلیـل اسـت؟ در حالـی 
انـد،  آمـده  به وجـود  زمانی کـه  از  طالبـان  کـه 
زمـان  در  و  انـد  داشـته  تروریسـتی  فعالیت هـای 
حاکمیـت شـان بـا گروه هـای تروریسـتی ارتبـاط 
داشـتند و کشـور را بـه بسـتر فعالیـت ایـن گروه ها 

مبـدل کـرده بودنـد.
رهبـران  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش ها،  ایـن  پاسـخ 
حکومـت افغانسـتان، چـه در حکومـت حامدکرزی 
و چـه در حکومـت غنـی، بـه  جـای در نظـر گرفتن 
ماهیـت طالبـان، آن هـا را بـرادر و مخالف سیاسـی 
بی ثبـات  موضع گیـری  دلیـل  دادنـد.  عنـوان 
حکومت افغانسـتان نسـبت بـه پاکسـتان و طالبان، 
رویکـرد انفعالـی و نبود سیاسـت روشـن نسـبت به 

سیاسـت های پاکسـتان و طالبـان بـوده اسـت.
 بـا آن کـه حکومت های افغانسـتان در این دو دهه، 
پیوسـته شـعار داده اند کـه عامل ناامنـی، بی ثباتی 
و تقویـت طالبـان، پاکسـتان اسـت؛ امـا نسـبت بـه 
هوشـیارانه  پاکسـتان  بازی هـای  و  سیاسـت ها 
برخـورد نداشـته انـد و تغییـر تاکتیک پاکسـتان را 
دالـی بـر تغییـر سیاسـت کلـی این کشـور دانسـته 
انـد. در اوایـل بهار امسـال، حکومت پاکسـتان برای 
و  را در سـناریوی صلـح  نقـش طالبـان  ایـن  کـه 
معاملـه بـا امریکا برجسـته کند، رهبران این کشـور 

نیـز معلـوم نیسـت که ایـن بـرج پیشـنهاد دولت 
افغانسـتان را مـی پذیـرد یانه. این در حالی اسـت 
اسـد(،   ۲8( دوشـنبه  امـروز  صبـح  گـوگل،  کـه 
مطابـق بـه برنامـه ی از قبـل تعین شـده، لوگـوی 
از  تصاویـری  بـه  را  خـود  جسـت وجوگر  موتـور 

پرچـم افغانسـتان تغییـر داده اسـت.
تبریک و تقبیح

همزمـان بـا تغییـر نمای موتـر جسـتجوگر گوگل 
به مناسـبت صدمن سـالروز اسـتقالل افغانسـتان، 
ملـل،  سـازمان  سرمنشـی  یاماماتـو،  تدامچـی 
مایـک پامپیـو، وزیـر خارجـه ی امریـکا و جـان، 
بـس سـفیر امریـکا در افغانسـتان، سـفارت المان 
در افغانسـتان، سـفارت هالنـد و... ضمـن تقبیـح 
حادثـه ی شنبه شـب در سـالن عروسـی در غـرب 
کابـل، اسـتقالل افغانسـتان را با نوشـتن تویت در 

صفحـه ی تویتـر شـان تبریـک گفتـه  اند.
رییس جمهـور اشـرف غنـی نیـز دیروز، بـه منظور 
و  رفـت  داراالمـان  قصـر  بـه  اسـتقالل  جشـن 
سـخنرانی کرد. او ضمن تبریکی اسـتقالل کشـور، 
اسـترداد  سـالروز  صدمیـن  »بدبختانـه  گفـت: 
فاجعـه  یـک  تحـت شـعاع  افغانسـتان  اسـتقالل 
قـرار گرفـت. هـدف از تجلیـل شـأن دار ایـن بـود 
کـه برای نسـل جـوان عظمـت افغانسـتان تداعی 
شـود تا این نسـل بـه خـاک و تاریخ خـود افتخار 

» ید. نما
انفجـار  بـه  اشـاره  بـا  کشـور،  رییس جمهـوری 
شب شـنبه در جشـن عروسـی کـه منجر بـه جان 
باختـن  ۶3 تـن و زخمی شـدن 180 تن شـد، به 
مبـارزه علیـه فعالیـت گـروه داعش در افغانسـتان 
تأکیـد کـرد و گفت کـه دولت النه هـای این گروه 
را در تمامـی نقـاط کشـور نابـود می کنـد و انتقام 

اظهـارات و حرف هـای متفاوتـی ماننـِد ایـن  کـه از 
صلـح در افغانسـتان حمایـت می کننـد را، مطـرح 
می کردنـد؛ اما رهبـران حکومـت افغانسـتان، بدون 
فریـب  پاکسـتان  زیرکانـه ی  بـازی  نادیده گرفتـن 
پاکسـتان  سیاسـت  کـه  دادنـد  شـعار  و  خوردنـد 
و  کـرده  تغییـر  افغانسـتان  و  طالبـان  بـه  نسـبت 
خوشـبینی هایی را نیـز نسـبت بـه صلـح بـا طالبان 

می کردنـد. مطـرح 
حـاال پـس از چنـد مـاه مذاکـرات پشـت پـرده ی 
طالبـان بـا امریـکا در قطـر  کـه پاکسـتان طالبـان 
بـا  کشـور  ایـن  کـرد،  حمایـت  رونـد  ایـن  در  را 
امریـکا بـرای معاملـه بـا طالبـان دیـدگاه مشـترک 
پیـدا کـرده، حکومـت افغانسـتان بازی پاکسـتان را 
درک کـرده و خـالف خوشـبینی هایی کـه مطـرح 
از طالبـان  پاکسـتان  می کـرد، می گویـد؛ حمایـت 
قطـع نشـده اسـت. رویکـرد حکومت کـرزی و غنی 
نسـبت بـه طالبـان نیـز چنیـن بـوده اسـت. این ها، 
روایـت روشـن از طالبـان نداشـته انـد؛ این مسـأله، 
بزرگتریـن عاملـی بـوده کـه تـا حاال بـا طالبـان به 
عنـوان یـک گـروه تروریسـتی و عقب گـرا برخـورد 
صـورت نگرفـت اسـت. اگـر بـا ایـن گـروه برخـورد 
جـدی می شـد و انگیزه هـای قومـی و تباری سـبب 
عدم سـرکوب و نابـودی این گروه نمی شـد، طالبان 
ایـن قـدر قدرت مند نبودند. پاکسـتان بـا حمایت از 
طالبـان، ایـن گـروه را بـرای بی ثباتـی افغانسـتان 
تقویـت کـرد. آن چه در هجده سـال گذشـته نادیده 
گرفتـه شـد، طالبـان و تفکـر طالبانـی بـود. دولت، 
بـرای مهـار تفکـر طالبانی و از بین بـردن این گروه، 
هیـچ برنامـه ای روشـنی نداشـته اسـت. حـاال کـه 
اشـرف غنـی طالبـان را گـروه عقب گـرا می خوانـد، 
در گذشـته نیـز ایـن گـروه عقب گـرا و مخالف نظام 
جمهـوری، مدنیـت و ارزش هـای مدرن بوده اسـت. 
ایـن گـروه از زمانی کـه به وجود آمد، نظـام مطلوب 

خـون شـهدا را می گیـرد.
استقالل خونین

افغانسـتان،  اسـتقالل  روز  اسـد(   ۲8( دیـروز 
جاده هـای شـهر کابـل و سـایر بـزرگ شـهرهای 
افغانسـتان شـاهد تدابیـر جـدی امنیتـی اسـت و 
نیروهـای امنیتـی افغـان در احضـارات درجه یـک 
در  سـه رنگ  پرچم هـای  و  می برنـد  سـر  بـه 
جاده هـا، بـر سـر مغازه هـا و وسـایط شـهروندان 
در شـهر کابـل بـه چشـم می خـورد. در کابـل و 
شـهرهای مهـم دیگـر، مراسـم های پراکنـده بـه 
در حالـی  اسـتقالل  مناسـبت صدمیـن سـالگرد 
برگـزار شـده کـه انـدوه ناشـی از انفجـار خونیـن 
پایتخـت،  در  عروسـی  مراسـم  در  شنبه شـب 
سـایه ی سـنگین خـود را بـر سـر مردم گسـترده 
اسـت. بـا ایـن حـال و  بـا آن کـه دو روز پیـش 
منابـع حکومتـی افغانسـتان اعـالم کـرده بودنـد 
افتتـاح  و  اسـتقالل  رسـمی جشـن  مراسـم  کـه 
خاطـر  بـه  داراالمـان،  شـده ی  بازسـازی  قصـر 
ارج گـذاری به قربانیان انفجار در مراسـم عروسـی 
و بازمانـدگان داغ دار آنـان بـه تعویق افتاده اسـت؛ 
امـا اشـرف غنی، رییس جمهـور کشـور، دیـروز در 
قصـر داراالمـان اسـتقالل را تبریـک گفـت و بعـد 
از سـخنرانی در ایـن قصـر، پای منار اسـتقالل در 

اکلیـل گل گذاشـت. محوطـه ی وزارت دفـاع، 
کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  نیـز  بی بی سـی 
رییس جمهـور بـه منظـور افتتـاح قصـر بـه آن جا 

اسـت.  بـوده  رفتـه 
جشن استقالل کی برگزار می شود؟

اداره ی  مطبوعـات  رییـس  محمـد،  عیـد  آقـای 
امـور، در گفت وگویـی بـا روزنامـه ی صبـح کابـل 
می گویـد کـه در پـی بـه تعویـق افتـادن جشـن 

آن »امـارات اسـالمی« بـود و عمل کـرد ایـن نظـام 
در گذشـته تجربـه شـده کـه چگونـه کشـور را در 
دام گروه هـای افراطـی و تروریسـتی قـرار داد. آنچه 
نادیـده گرفتـه می شـود، ایـن واقعیـت اسـت کـه 
طالبـان نمـاد سـنت گرایی بومی افغانسـتان اسـتند 
کـه صـد سـال پیـش دولـت تجددگـرای امـان اهلل 
خـان را از بین بـرد و عامـل عقب ماندگی افغانسـتان 
شـد. دیـدگاه طالبـان بـا سـنت گرایان صـد سـال 
پیـش، تفـاوت نـدارد. در صدمیـن سـال اسـتقالل 
افغانسـتان، بـار دیگـر خطـر برگشـت ایـن گـروه 
مطـرح اسـت. دلیـل تغییـر رویکـرد و انتقادهـای 
تنـد اشـرف غنـی از طالبـان که ایـن روزهـا مطرح 
می کنـد، ایـن نیسـت کـه رییـس جمهـور ماهیـت 
طالبـان را نمی شـناخته؛ حـاال طالبـان را عقب گـرا 
و بسترسـاز فعالیـت گروه هـای تروریسـتی  می داند. 
دلیـل انتقـاد تنـد اشـرف غنـی این اسـت کـه حاال 
خطـر بـه قـدرت رسـیدن ایـن گـروه بـه نـام صلح 
مطـرح اسـت و حکومـت اشـرف غنی در حاشـیه ی 
ایـن سـناریو قـرار گرفتـه اسـت و امـارات طالبانـی 
بدیـل نظـام جمهـوری مطـرح می شـود. اگـر ایـن 
تغییـر دیـدگاه در دوهـه ی پیـش مطـرح می شـد و 
خطـر طالبـان جدی گرفته می شـد، افغانسـتان این 
همـه قربانـی را نمـی داد؛ دولت در شـرایط متفاوت 
از حـاال قرار داشـت و نظام سیاسـی نیـز قدرت مند 
بـود.  بـا آن هـم، موضـع حکومـت در برابـر طالبان 
و گفتمـان حفـظ نظـام جمهوریـت، تنهـا گزینه ای 
اسـت کـه بایـد از آن حمایـت شـود. دولـت بایـد 
هماهنگـی بیشـتر را بـرای دفـاع از دسـت آوردهای 
جدیـد و جمهوریـت نظـام ایجـاد کنـد. در برابـر 
بـرای  و  کنـد  برخـورد  جـدی  عمـل  در  طالبـان 
جامعـه انگیـزه بدهـد کـه طالبـان بزرگتریـن خطر 
بـرای افغانسـتان اسـتند و نمی گذارد کـه این گروه 

بـار دیگـر در افغانسـتان حاکم شـود. 

اسـتقالل و افتتاح قصـر داراالمان، بـرای برگزاری 
و اجـرای برنامه هـای جشـن اسـتقالل و افتتـاح 
قصـر داراالمـان تاریخـی مشـخص نشـده اسـت.

او، تأکیـد می کنـد کـه جشـن اسـتقالل و افتتـاح 
قصـر داراالمـان و سـایر بنا هـای تاریخـی برگـزار 
شـود. دیروز )۲8 اسـد( جشن اسـتقالل در بعضی 
از والیـات کشـور برگزار شـد؛ اما در یـک تعداد از 
والیـات برگزار نشـده اسـت و مسـؤوالن برگزاری 
دقیـق  تاریـخ  مـورد  در  نیـز  اسـتقالل  جشـن 
برگـزاری آن از دادن معلومات خـوداری می کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در مراسـم باشـکوهی 
امـان اهلل در ننگرهـار  اسـتقالل کـه در مقبـره ی 
مایـن  انفجـار  چندیـن  گـواه  شـد،  برگـزار 
جاسازی شـده بود. دفتـر مطبوعاتی والـی ننگرهار 
می گویـد کـه در پـی شـش انفجار، بیش تـر از ۶0 
نفـر که در حال رفتن به مراسـم جشـن اسـتقالل 
بودنـد، زخمـی شـدند. پیـش از ایـن، مسـؤوالن 
سـالگرد  صدمیـن  جشـن  برگـزاری  کمیتـه ی 
اسـترداد اسـتقالل افغانسـتان در)۲۶ اسـد( گفته 
بودنـد کـه جشـن اسـتقالل بـه دلیـل تهدید های 
امنیتـی در والیت هـای کندهـار، ننگرهـار، هرات، 
بلـخ، بامیـان و هلمند برگزار نمی شـود؛ امـا امروز 
ایـن جشـن در شـماری از ایـن والیت هـا از جمله 
در بلـخ برگـزار شـد. حکومـت افغانسـتان بـرای 
اسـتقالل  اسـترداد  سـالگرد  صدمیـن  برگـزاری 
کشـور، بیـش از 384 میلیـون افغانـی اختصـاص 
داده بـود کـه مقدار هنگفتـی از ایـن بودجه برای 
برگـزاری جشـن پرشـکوه مصـرف شـده؛ امـا بـه 
گفتـه ی مسـؤوالن کمیته برگزاری جشـن، ممکن 
حتـا بـا برگـزاری جشـن در تمـام والیت هـا، تمام 

ایـن بودجـه بـه مصرف نرسـد.

 بشیر یاوری

تالش های بیهوده برای برگزاری جشن استقالل 

 سکینه امیری



روایت مهاجران افغانستان

سـطح  در  جـدی  بحـث  بـه  مهاجـرت  امـروز، 
بین المللـی آن تبدیـل شـده  اسـت. مسـأله ای کـه 
زندگـی کتلـه ی بزرگـی از انسـان ها را تحـث تأثیـر 
قـرار داده  اسـت. گسـترش بی سـابقه ی مهاجرت در 
سـطح بین المللـی، باعـث شـده  اسـت بحث هـای جـدی ای در این راسـتا 
شـکل بگیـرد و کشـور های مهاجر پذیـر، بـه ویـژه کشـور های امریکایی و 
اروپایـی، در ایـن راسـتا سیاسـت  شـان را بازبینـی کننـد؛ چـون امـروزه 
بیشـترین مهاجـران را کشـور های اروپایـی و امریکایـی در خـود جـا داده 
 اسـت. مهاجـرت، به سـادگی باعـث تقابل فرهنگ هـا می شـود؛ مهاجرانی 
کـه بـرای دسـت یافتن بـه زندگـی بهتـر، از کشـور های در حـال توسـعه، 
بـه کشـور های توسـعه یافته پنـاه می برنـد، هـم خـود شـان بـرای توافـق 
بـا محیـط جدیـد و کامـال متفـاوت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی دچار 
مشـکل می شـوند و از سـویی هم، کشـور های مهاجرپذیر را برای پذیرش 
وضعیـت جدیـد دچـار مشـکل می کنند. فرهنگـی را که مهاجـران با خود 
بـه کشـور میزبـان می برند و فرهنگ حاکم در کشـور میزبـان، تفاوت های 
چشـم گیر خـودش را بـا هـم دارد. این جاسـت کـه شـهروندان کشـور 
مهاجرپذیـر، در برابـر مهاجـران و فرهنگـی کـه آن هـا بـا خـود می آورند، 
واکنش هایـی را نشـان می دهـد. کـه ایـن واکنش هـا در بیشـتر مـوارد 
مانعـی اسـت بـرای ادغـام مهاجـران در جامعـه ی مهاجـر پذیـر. در میان 
ایـن مانع هـا پدیده هایی مثـل نژاد پرسـتی، تصورات قالبـی، پیش داوری 
و تبعیـض مهم تریـن مانع هایـی اسـت کـه در پروسـه ی ادغـام از سـوی 

شـهروندان جامعـه ی مهاچرپذیـر بـروز داده می شـود.
نژاد پرسـتی، بیماری ای اسـت که بیشـتر انسـان ها به آن گرفتار اسـتند؛ 
بـا  نژاد پرسـتی  امـروزی و  وجـود مهاجـرت بین المللـی،  امـا در عصـر 
ایـن کـه رنـگ دیـروز خـودش را نـدارد؛ بـه بحـران جـدی ای در زندگی 
شـهروندان  نژاد پرسـتی،  سـایه ی  در  شـده  اسـت.  تبدیـل  انسـان ها 
کشـورهای مهاجرپذیـر، هیچ گاهـی نمی تواننـد بـه سـادگی موجودیـت 
گـروه اقلیـت  نـژادی دیگـری را در کنـار شـان بپذیرنـد؛ چـون این هـا به 
برتـری نـژادی خـود شـان بـاور منـد اسـتند. ایـن حـس برتری جویـی، 
مانعـی می شـود کـه این هـا مهاجـران را در حالـی کـه در یـک جامعـه 
زندگـی می کننـد، نپذیرنـد. ایـن باعث می شـود کـه هیچ گاهـی مهاجران 
نتواننـد در جامعـه ی میزبـان بـه گونـه ی کامـل مدغـم شـوند. تصـورات 
قالبـی عامـه کـه در برابـر مهاجـران بـروز داده می شـود، از قبیل نسـبت 
دادن بـه برخـی از صفت هـای پسـت بودن، نفهم بـودن، بی اعتمـاد، ناکارا 

بـودن یـا تعصـب بـه گروه هـای مختلـف مهاجـران می باشـد.
و  متمـدن  جامعه هـای  از  چـه  جامعه هـا  همـه  در  قالبـی  تصـورات 
پیشـرفته ی امـروزی تـا کشـور های فقیـر و در حـال توسـعه وجـود دارد. 
تصـورات قالبـی، باعـث می شـود کـه مـا در برخـورد بـا گروه هـای دیگـر 
دچـار تعصـب شـویم. رونـد تاریخی مهاجـرت و تجربه نشـان داده اسـت 
کـه تصـورات قالبـی، بیشـتر اشـتباه از آب در آمـده اسـت. بـه گونـه ی 
نمونـه؛ در ترکیـه ایـن تصـور وجـود دارد کـه سـوری ها مردمـان تنبـل 
و تن پـروری اسـتند کـه بـه درد هیـچ کاری نمی خورنـد؛ در حالـی کـه 
در میـان مهاجـران سـوری در ترکیـه، مردمـان زحمت کـش و تیزهـوش 
زیـر سرپرسـتی  را  کارخانه هـا  از  دارد کـه حتـا خیلـی  زیـادی وجـود 
صاحـب کارخانـه اداره می کننـد و همیـن طـور رسـتورانت های زیـادی 
را در شـهرهای مختلـف ترکیـه راه انداختـه انـد. بـرای کاهـش و از بیـن 
بـردن تصـور قالبـی در رابطـه بـه مهاجـران، نیـاز بـه همزیسـتی اسـت. 
همزیسـتی مهاجـران بـا شـهروندان جامعـه ی مهاجرپذیر، باعث می شـود 
کـه تصور هـای منفـی نسـبت بـه مهاجـران کاهـش یابـد. کار کـردن در 
یـک محیـط و رفتـن بـه مکتب هـا و دانشـگاه ها و درس خوانـدن در یـک 
محیـط و بهره بـردن یکسـان از مکان هـای تفریحـی، باعث می شـود تصور 
قالبـی نسـبت به مهاجـران تغییر کند و شـهروندان جامعـه ی میزبان این 
را بپذیرنـد کـه مهاجـران مردمـان مشکل سـازی نیسـتند. ایـن رویکـرد، 
می توانـد ایـن دیـد را در ذهنیـت کشـور میزبان ایجـاد کند که می شـود 
بـا مهاجـران بـه هم گونـی رسـید. مانـع دیگـر مدغم شـدن مهاجـران در 
جامعـه ی میزبـان، پیـش داوری و تبعیـض اسـت کـه در ذهنیـت کشـور 
میزبـان در رابطـه بـه مهاجـران وجـود دارد. امـا مهاجرانـی کـه بـا وجود 
ایـن همـه مانـع، بـاز هـم نمی تواننـد کشـور میزبـان را تـرک کننـد؛ در 
پروسـه ی ادغـام واکنش هایـی را از خودشـان نشـان می دهنـد کـه یکـی 
از ایـن واکنش هـا همانند سـازی اسـت. مثـال مهاجران، کوشـش می کنند 
پوشـش ظاهـری و رفتـار شـان را به شـهروندان کشـور میزبان کـه گروه 
مسـلط فرهنگـی اسـتند، شـبیه کننـد. واکنـش دیگـری کـه مهاجـران 
از خـود بـروز می دهنـد، فرهنگ پذیـری اسـت. در ایـن رونـد، مهاجـران 
فرهنـگ جامعـه ی میزبـان را بـه گونـه ی کامـل می پذیرنـد کـه در ایـن 
صـورت، فرهنـگ اقلیـت مهاجـران کـه خرده فرهنـگ به شـمار مـی رود، 
بـه گونـه ی کامـل در کالن فرهنگ کـه فرهنگ مسـلط جامعـه ی میزبان 
اسـت، حـل می شـود. ایـن واکنش هایـی را کـه مهاجـران در پروسـه ی 
ادغـام از خـود بـروز می دهنـد، تا جایـی راه های حلی اسـت بـرای بحران 
ادغـام؛ امـا بـرای سـاده کردن و پاییـن آوردن آسـیب پذیری در پروسـه ی 
ادغـام، جامعـه ی میزبـان و مهاجـران بایـد به گونـه ی مشـترک کار کنند 

تـا بـه هم گونی برسـند.
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 مجیب ارژنگ

چالش های فراروی پروسه ی ادغام 
مهاجران و راه های حل آن

 از من فقط
یک دست بیرون مانده از آوار

ــه  ــردم می ترســند ک ــم، م ــه بودی پیشــتر گفت
مبــادا بمبــی درون نبــض یــک خنــده ی از تــه 
ــب  ــاد. بم ــاق افت ــن اتف ــود. ای ــر ش دل منفج
ــه  ــه دو دل داده ب ــا ک ــان ج ــد. هم منفجــر ش
کــه  جــا  همــان  می شــدند؛  وصــل  هــم 
می رقصیدنــد.  و  می زدنــد  دســت  همــه 
در ادامــه، ایــن بمب هــای دیگــری اســت 
ــا  ــر ج ــود، ه ــر می ش ــا منفج ــر م ــر س ــه ب ک
ــاس  ــه لب ــا ک ــر ج ــم، ه ــد می خندی ــه بلن ک
ــر  ــه ی ازدواج، ه ــه حلق ــا ک ــر ج ــفید، ه س
جــا کــه کفش هــای پاشــنه بلند می بینیــم، 
می ترســیم و بمب هــا پشــت ســر هــم منفجــر 
می شــوند. بــه تمــام تروریســتان تبریــک 
زیبایی هــا  تمــام  از  دیگــر  مــا  می گویــم؛ 
می ترســیم وعــادت می کنیــم بــه منفجــر 
ــا  ــان و ب ــر م ــر در س ــای متوات ــدن بمب ه ش
ــه  ــده، ب ــی ش ــز متالش ــه و مغ ــه تک روح تک
برابــر  در  گل  می دهیــم.  ادامــه  مســیرمان 
گلولــه داده ایــم و گلولــه خــورده ایــم. دســت 
داده ایــم و هــر پنــج انگشــت را پــس نگرفتــه 
ایــم. مــا بازمانــده ی لحظاتــی اســتیم کــه تنهــا 
نمــرده ایــم و از مــا فقــط یــک دســت بیــرون 

مانــده از آوار.
ســاعت 10 شــب اســت. گارســون ها بعــد 
ــذا داده  ــه غ ــالون زنان ــرای س ــه ب ــن ک از ای
ــرای  ــه ب ــون مردان ــا در صال ــد ت ــاده ان ــد، آم ان
ــد. ســاعت 10:11 دقیقــه،  ــان غــذا ببرن مهمان
تــردد مهمانــان در وســط ســالون بیشــتر 
ــر می شــود، مهاجــم  شــده اســت. زمــان کندت
انتحــاری، وارد صالــون شــده اســت؛ مهمانــان 
ــور  ــمانش عب ــره ی چش ــی از دای ــی  یک را یک
خــط  طــرف  ایــن  را  خــودش  می دهــد؛ 
جــوی  بهشــتی،  حــوران  کنــار  می بینــد، 
شــراب و غذاهــا و میوه هــای متنــوع؛ آن طــرف 
ــا جماعتــی کــه در آتــش می ســوزند  خــط ام
ــرادری  و فریــاد می زننــد. همــان جایــی کــه ب
می خنــدد، پــدری حــرف می زنــد، پســری 
ــالون  ــراف س ــدش در اط ــای جدی ــا لباس ه ب
راه مــی رود و همســری نشــان دســت های 
یــارش را روی پیراهنــش حمــل می کنــد؛ 
ــای  ــود. چراغ ه ــی ش ــف م ــز متوق ــه چی هم
ــد،  ــت می دهن ــان را از دس ــنی ش ــاالر روش ت
ــکند.  ــه ها می ش ــزد و شیش ــرو می ری ــقف ف س
مردمــی کــه درســت همیــن چنــد ثانیــه قبــل 
ــون  ــان خ ــه می ــه تک ــد، تک ــحال بودن خوش
غلــت می زننــد. چشــم وا مــی کنــی کــه تمــام 
چیزهــای ارزش منــدت را از دســت داده  ای. 
دیگــر روحــت بــه هیــچ اتفاقــی از پیرامونــش 
ــد  ــط چن ــا فق ــد. م ــان نمی ده ــش نش واکن
ــام شــدن  ــن و تم ــرگ و فروریخت ــا م ــه ب ثانی

ــم. ــه داری فاصل
بعــد از وقــوع انفجــار، نیروهــای امنیتــی، 
ــِد مــرگ ســهراب، ســاحه  ــوش داروهــای بع ن
را قرنطیــن کــرده انــد. جریــان عــادِی زندگــی 
ــه  ــت. دروازه ای ک ــده اس ــل ش ــا مخت ــن ج ای

ــوع انفجــار،  ــه وســط ســالن، محــل وق چــه ب
نزدیکتــر می شــوی، ســکوتی کــه فضــای 
ــر می شــود.  ــه اســت، بلندت ــت را گرفت پیرامون
بلندتــر، بلندتــر و منفجــر می شــود. حــاال 
ــت را  ــای درون ــه پارچه ه ــد تک ــه بای ــی ک توی
ــه هــم بچســپانی کــه بتوانــی روی پاهایــت،  ب
فقــط بایســتی. تصاویــر یکــی یکــی جلــو 
بــا  چهره هــا  می گیــرد،  شــکل  چشــمانت 
ــد و دســت و پاهــای  ــن می خندن دهــان خونی

جداشــده از تن هــای شــان، می رقصنــد.
کســی تکــه ای از بدنــش، کســی یکــی از 
پاهایــش، کســی یکــی از دســتانش و بــی 
حواس تریــن آدم، خــودش را جــا گذاشــته 

ورودِی  می شــود،  بــاز  تــاالر  داخــل  بــه 
ــی اســت.  ــای جــان آدم ــه موی رگ ه ــدوه ب ان
ــدای  ــوی، ص ــاالر می ش ــل ت ــه داخ ــن ک همی
ــروع  ــت ش ــف پاهای ــه از ک ــای شیش خرده ه
می شــود و بــه عمــق جانــت راه مــی رود. 
ــات  ــدوه اســت. لحظ ــر ان ــیا روایت گ ــام اش تم
قبــل از انفجــار، در حالــی کــه مــردان و زنــان 
ــاره  ــی اســتند، یک ب در حــال رقــص و پای کوب
ــدای  ــورد. ص ــم می خ ــه ه ــا ب ــم صندلی ه نظ
ــون و  ــی، خ ــود. تاریک ــع می ش ــیقی قط موس
ــت  ــزی اس ــام چی ــه ی تم ــه تک ــای تک بدن ه
کــه از چنــد ثانیــه قبــل بــه جــا مانــده اســت. 
ــز اســت، هــر  ــز نیســت و همــه چی ــچ چی هی

اســت. چیــزی بــه جــز صخره هــای انــدوه بــه 
ــته. ــه برنگش خان

ــه از  ــک تک ــیده، ی ــوار پاش ــه در و دی ــون ب خ
گوشــت کــه مشــخص نیســت کــدام قســمتی 
از بــدن اســت، کــف ســالن افتــاده. دو دســت، 
یــک پــا کــه از زانــو بــه بــاال قطــع شــده و هــر 
ــرده،  ــدا نک ــش را پی ــت بدن ــته اس ــه گش چ
خســته در گوشــه ای از ســالن ِکــز کــرده انــد. 
یــک لنگــه کفــش کودکانــه ی خون آلــود، 
ــردن  ــتمال گ ــک دس ــی، ی ــک آفتاب ــک عین ی
ــده  ــش مان ــدون صاحبان ــون، ب ــه خ ــته ب آغش

ــد. ان
کســی  و  شکســته  پنجره هــا  شیشــه های 
ــه  ــاد و خاکــی ک ــور، ب ــو ورود ن ــد جل نمی توان
ــد،  ــر می کن ــیا را غمگین ت ــی اســت و اش زخم
ــت  ــه هیئ ــا ب ــن ج ــز در ای ــه چی ــرد. هم بگی

ــده اســت.  ــج درآم ــد رن ماشــین تولی
رد خــون مــرا بــه طبقــه ی دوم ســالون 
می کشــاند. در اولیــن اتــاِق ســمت چــپ 
دهلیــز داخــل می شــوم، صــدای شــیهه ی 
بــاد اســت، و پرده هــای اتــاق هــر چــه تــالش 
پنجــره  بغــض  نیســتند  قــادر  می کننــد، 
را بپوشــانند. یــک جفــت کفــش صورتــِی 
ــت و  ــاده اس ــاق افت ــه ی ات ــه در گوش کودکان
ــای  ــون روی روپوش ه ــای خ ــم لکه ه ــاز ه ب

صندلی هــا. ســفید 
ــمت  ــه س ــتی ب ــک در پش ــی، ی ــالن عروس س
آشــپزخانه و پارکینــگ وســایط دارد. محوطه ی 
پارکینــگ یکــی دیگــر از جاهایــی اســت کــه 
ــج را در  ــی از رن ــان، انبوه ــادر مهرب ــد م مانن
صندلی هــای  اســت؛  داده  جــا  اش  ســینه 
ــا  ــای صندلی ه ــا و روپوش ه ــته، پرده ه شکس
کــه خون آلــود انــد و انبــاری از کفش هــا. 
خــدای مــن! شــما بــا کــدام پاهــا فــرار کردیــد 
ــت؟  ــتان نداش ــز قبرس ــه ج ــی ب ــه راه نجات ک
ایــن کفش هــا چگونــه بــدون صاحبانــش 
افتــاده اســت؟ مگــر مــا چقــدر تــوان تماشــای 
رنــج دیگــران را داریــم؟ مگــر یــک بنــا را چنــد 

ــرد؟ ــران ک ــود وی ــار می ش ب
مــردی مغمــوم، بــا شــانه های خمیــده در 
ــام  ــت. تم ــتاده اس ــون ایس ــه ای از صال گوش
ــا او  ــا ب ــمتش ت ــه س ــد ب ــگاران می رون خبرن
ــی  ــاهدان عین ــی از ش ــه یک ــد ک ــرف بزنن ح
ــار  ــوع انفج ــان وق ــش از زم ــا او زبان ــوده؛ ام ب
تــا فردایــش دچــار لکنــت شــده اســت؛ 
ــار  ــگاران را کن ــد. خبرن ــرف بزن ــد ح نمی توان
مــی زنــد، راه مــی رود ناهمــوار، ناهمــوار و 
خاکســتر انفجــار نامرئــی ای کــه درونــش 
ــل  ــودش حم ــا خ ــت را ب ــاده اس ــاق افت اتف
صحنه هــای  از  کــه  آدم هایــی  می کنــد. 
انتحــار زنــده بــر می گردنــد، هیــچ گاهــی بــه 

زندگــی عــادی بــر نمی گردنــد.
ــود،  ــای خون آل ــه، دیواره ــه تک ــای تک بدن ه
جســمی،  و  روحــی  عمیــق  زخم هــای 
تابوت هــای خوابیــده زیــر خرمــن خرمــن 
ــل  ــک محف ــاِر در ی ــای انفج خــاک، بازمانده ه
ــش و انتحــار  ــص دود و آت عروســی اســت. رق
ــده.  ــیقی و خن ــد موس ــدای بلن ــان ص در می
رگ  از  نزدیک تــر  جاســت؛  همیــن  مــرگ 

ــت. گردن

سـاعت 10 شـب اسـت. گارسـون ها بعد از این که برای سـالون 
بـرای  تـا در صالـون مردانـه  انـد  انـد، آمـاده  زنانـه غـذا داده 
مهمانـان غـذا ببرنـد. سـاعت 10:11 دقیقـه، تـردد مهمانـان در 
وسـط سـالون بیشـتر شـده اسـت. زمان کندتـر می شـود، مهاجم 
انتحـاری، وارد صالـون شـده اسـت؛ مهمانـان را یکـی  یکـی از 
دایـره ی چشـمانش عبـور می دهـد؛ خـودش را ایـن طـرف خـط 
می بینـد، کنـار حوران بهشـتی، جوی شـراب و غذاهـا و میوه های 
امـا جماعتـی کـه در آتـش می سـوزند و  متنـوع؛ آن طـرف خـط 

می زننـد.  فریـاد 

سـالن عروسـی، یـک در پشـتی بـه سـمت آشـپزخانه و پارکینـگ 
وسـایط دارد. محوطـه ی پارکینـگ یکی دیگر از جاهایی اسـت که 
ماننـد مـادر مهربـان، انبوهـی از رنـج را در سـینه اش جـا داده 
اسـت؛ صندلی هـای شکسـته، پرده هـا و روپوش هـای صندلی ها 
کـه خون آلـود انـد و انبـاری از کفش هـا. خدای من! شـما با کدام 
پاهـا فـرار کردیـد کـه راه نجاتـی به جز قبرسـتان نداشـت؟ این 
کفش هـا چگونـه بـدون صاحبانـش افتـاده اسـت؟ مگر مـا چقدر 
تـوان تماشـای رنـج دیگـران را داریـم؟ مگـر یـک بنـا را چنـد بار 

می شـود ویـران کرد؟
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 سکینه امیری

خیابان الله های سرخ
نمادی از جنگ و صلح

دلیـل  بـه  کـه  دهمزنـگ   - داراالمـان  سـرک 
چندیـن انفجـار، به سـرک مـرگ شـهرت یافته 
بـود، اکنـون شـماری از شـهروندان از آن بـه نام 
سـرک الله هـای سـرخ یـاد می کننـد؛ الله هایی 
کـه بـر دیوارهـای بتنـی آن  بـا پـس زمینـه ی 

سـفید و بـا نقاشـی نقش بسـته اسـت.
امیـد شـریفی، مسـؤول گـروه »هنرسـاالر« کـه 
ایـن نقاشـی ها را انجـام داده، می گویـد کـه ده 
هـزار اللـه  بـه یادبـود هـزاران شـهروند افغانـی 
کـه جـان شـان را در ناامنی هـا از دسـت داده 
 اند، رسـامی شـده  اسـت.»یک الله از یک انسان 
بی گنـاه که بـا تمام آرزوهایش شـهید شـده یاد 

می کنـد.« آور 
اقـای شـریفی تصریـح می کنـد کـه گـروه هنـر 
ای  تـوام  )بـا  نـام  تحـت  را  سـاالر، کمپنـی ای 
وطـن دار( راه انـدازی کرده اسـت تا به وسـیله ی 
آن، کمپایـن و در آسـتانه ی مذاکـرات صلـح، از 
هـزاران شـهروند بی گنـاه  افغـان یـادآوری کند 
کـه جـان شـان را در جنـگ و ناامنـی از دسـت 

داده انـد.
اسـت.  ویران کننـده  »جنـگ  می گویـد:  او 
سـال ها جنـگ در کشـور، بیـش از 1۲0 هـزار 
افغـان را قربانـی گرفتـه اسـت. ما اگـر بخواهیم 
عکـس تمـام ایـن شـهروندان را در دیوار ها و در 
اعتـراض بـه جنـگ نصـب کنیـم، تأثیـر روانـی 
مـا  ایـن منظـور  بـه  بسـیار شـدید می گـذارد. 
بـه جـای عکـس تمـام آن ها، گل سـرخ نقاشـی 

» می کنیـم.
دیوارهـای  روی  در  سـرخ  الله هـای  کنـار  در 
جـاده ی داراالمـان، تصویری از یـک دختر جوان 
دیوارنـگاری  نیـز  قدسـیه  اسـم  بـه  دانشـجو  و 
شـده اسـت. او، یکـی از ده هـای شـهروند افغان 
اسـت کـه در ناامنی های سـال های پسـین و در 
انفجـاری در همیـن جاده جانش را از دسـت؛ اما 
الله هـای سـرخ دیـواری از او نشـد و تـا ایـن که 

تصویـرش بـه کار فت.
اعتـراض  در  سـرخ،  گل هـای  نقاشـی  کمپایـن 
بـه ناامنی هـا از جـاده ی داراالمـان شـروع شـده 
 اسـت. قـرار اسـت کـه ایـن رونـد ادامـه یافته و 
بیـش از 1۲0 هزار الله ی سـرخ بـا پس زمینه ی 
سـفید، در دیوارهـای بتنـی ترس آور شـهر کابل 

شـود. دیوارنگاری 
شهر دیوار ها

کابـل، بـا دیوار هـای بتنـی محافظتـی ای کـه به 
دلیـل تهدیدهـای امنیتـی در اطـراف اداره هـای 
مهـم دولتـی گذاشـت شـده، بـه شـهر دیوار هـا 
شـهرت یافته اسـت؛ شـهر تـرس و اظطـراب که 
هـر لحظـه عابـران را بـه فکـر ناامنـی و کشـتار 
بتنـی جاده هـای  ایـن دیوار هـای  می اندازد؛امـا 
شـهر کابـل، دیگـر تنهـا دیوار هـای محافظتـی 
تـرس آور نیسـت. از چنـد سـال بـه ایـن سـو، 
خیابانـی  نقاشـی های  محـل  بـه  رفتـه  رفتـه 
تبدیـل شـده  اسـت. ایـن دیوار هـا، گاهـی بـه 
چـون  منفـی،  پدیده هـای  بـه  اعتـراض  محـل 

ایـن کشـور و دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد، به 
ایـن گـروه داده شـد.

شـفافیت،  بین المللـی  سـازمان  گـزارش  بـه 
در  کـه  اسـت  کشـوری  چهارمیـن  افغانسـتان 
سـطح جهان دارای بیشـترین میزان فسـاد مالی 

اداری در جهـان اسـت. و 
همگرایی

در کنـار چشـم های »مـن تـرا می بینـم«، شـما 
نقشـه هایی از افغانسـتان زخمـی و تکـه شـده 
اسـت.  وصلـه شـده  هـم  بـه  کـه  می بینیـد  را 
و  تصاویـر  ایـن  زیـر  شـده ی  حـک  شـعارهای 
نقاشـی ها، مـردم افغانسـتان را بـه همگرایـی و 

می کنـد. دعـوت  اتحـاد 
شـماری از ایـن دیوارنگاری هـا را نیز شـهروندان 
عـادی افغانسـتان نقـش کـرده انـد؛ نقش هایـی 

کـه خواسـته های درونـی آنان اسـت.
محو خشونت

دیگـر  میـراث  تندروانـه،  و  رفتـاری   خشـونت 
جنـگ در افغانسـتان اسـت که با آمـدن طالبان 
تشـدید شـد؛ بـه ویـژه خشـونت در مقابـل زنان 
ایـن گـروه نیـز همچنـان  کـه بعـد از سـقوط 
تـداوم یافـت بـه حدی کـه در حـوت 1393 در 
کابـل،  مـردان یـک دختـر جـوان را  بـا اتهـام 
بـه آتـش زدن قـرآن، در مقابـل مسـجد شـاه دو 
ششـیره، ابتدا مـورد لت و کوب قـرار داده و بعد 
بـه آتـش کشـیدند.  ایـن رفتـار سـبب شـد که 
گـروه هنرسـاالر، بـه کمـک دیـوار و دیوارنگاری 
بـه آن اعتـراض کننـد. حـال در روی شـماری 
شـهر  در  جاده هـا  بـه  منتهـی  دیوارهـای  از 
کابـل، تصاویـری از زنـان بـه ویـژه تصویرهایـی 
تصاویـر  ایـن  اسـت.  بسـته  نقـش  فرخنـده  از 
در  علیـه زن  بـا خشـونت  مبـارزه  راسـتای  در 

افغانسـتان اسـت.
پژوهـش  نتایـج  براسـاس  حـال،  ایـن  بـا   
و  نـاروی  در  صلـح  تحقیقـات  انسـتیتوت 
و  صلـح  زنـان،  بـرای  جورج تـاون  انسـتیتوت 
امنیـت در امریکا، شـاخص جدیـد وضعیت زنان 
را در جهـان ارائـه کـرده و بهبـود معیشـت زنان 
را عنصـر کلیـدی بـرای صلـح و امنیت کشـورها 
عنوان کرده اسـت. افغانسـتان و سـوریه، بدترین 

می شـوند. محسـوب  زنـان  بـرای  کشـورها 
منع مهاجرت

دنیـا،  میـان مهاجـران کشـورهای مختلـف  در 
شـهروندان  را  نفـر  میلیـون  شـش  از  بیـش 
افغانسـتان شـکل می دهنـد کـه در کشـورهای 

هسـتند. مهاجـر  مختلـف 
 مهاجـرت افغان هـا، همزمـان با آغـاز جنگ های 
داخلـی در افغانسـتان شـدت گرفـت. تشـکیل 
دولـت موقـت در سـال  1380 ایـن رونـد را تـا 
حـدودی کنـد کـرد؛ اما بـار دوم رونـد مهاجرت 
تـا ۲015  بیـن سـال های ۲013  در  افغان هـا، 
منظـور  بـه  هنرسـاالر،  گـروه  گرفـت.  شـدت 
مهاجـرت،  خطرهـای  و  رونـد  ایـن  نکوهـش 
دیوارنگاری هایـی را بـا سـوژه ی مهاجـرت خلـق 
کـرده اسـت. مسـؤول ایـن گـروه می گویـد کـه 
بـه منظـور آگاهی دهـی در مـورد  دیوارنگارهـا 
قانونـی صـورت  غیـر  مهاجرت هـای  خطرهـای 

فسـاد اداری، ناامنـی، بی اتفاقـی، خشـونت علیه 
زن، منـع مهاجـرت و... بـدل شـده و گاهـی بـه 
محـل تبلیـغ و معرفـی آثـار تاریخی افغانسـتان.

بـه  نقاشـی ها  ایـن   دیـواری؛  نقاشـی   750
گفتـه ی شـهروندان از اسـترس زندگی در شـهر 
ناامـن و جاده هـای کوچـک و احاطـه شـده بـا 
دیوار هـا می کاهـد و آنـان را غـرق در تماشـای 

می کنـد. شـان 
هنر ساالر

سـال  در  افغـان،  هنرسـاالران  خدماتـی  نهـاد 
1393 بـا شـش نفـر ایجـاد شـد. در ابتـدا کار 
عمـده ی ایـن نهاد، تمرکـز روی فسـاد اداری در 
افغانسـتان بـود. اعضـای ایـن گـروه، بـه گونه ی 
رضـاکار و بـا هزینـه ی شـخصی بـه دیوارنگاری 
والیـت  در۲0  گـروه  ایـن  شـدند.  مشـغول 
دیوارنـگاری کـرده اسـت و مجموعـه ی  اثرهـای 
دیوارنـگاری   750 بـه  آن  توسـط  شـده   خلـق 
می رسـد. بیشـتر دیوارنگاری با رویکـرد انتقادی 

بـه همـراه اسـت.
امیـد شـریفی می گویـد: »مـا شـش نفـر بـرای 
دیوارنـگاری  بـا  بـار سـعی کردیـم کـه  اولیـن 
خیابانـی در مقابـل پدیده هـای منفـی اعتـراض 
میـان  بـه  گفتمـان  آن  محـو  بـرای  تـا  کنیـم 

بیایـد.«
اقـای شـریفی اضافـه می کنـد که دو سـال گروه 
هنـر سـاالر بـا هزینه هـای شـخصی دیوارنگاری 
کـرده و گاهـی هـم در ایـن راسـتا مـردم نیـز 
سـهیم شـده  اند و سـبب شـده کـه دیوارنگاری 
در افغانسـتان بـه یـک رفتـار جمعـی انتقـادی 

نظام منـد تبدیـل شـود.
من ترا می بینم

بلنـد  دیوارهـای  روی  کابـل،  شـهر  مرکـز  در 
امنیتـی، در کنـار مهم تریـن نهادهـای امنیتـی؛ 
و  تیـز  چشـمان  ریاسـت جمهوری،  نهـاد  حتـا 
درشـت افـرادی را کـه بـر دیوارهـا نقش بسـته، 
می بینیـد کـه به شـما نـگاه می کنند و انگشـت 
شـان را بـه شـما نشـانه رفتـه اند و نوشـته هایی 
کـه )مـن شـما را می بینـم، رشـوت خور دشـمن 
خـدا و رسـول اسـت.( و در کنـار ایـن، چندیـن 

نقاشـی و دیوارنـگاری دیگـر.
گـروه هنـر سـاالر، بـه منظـور مبـارزه با فسـاد، 
پـر  را در جاده هـای  فعالیت هـا هنـری زیـادی 
کابـل  شـهر  در  بی  ویـژه  شـهر ها  رفت وآمـد 
انجـام دادنـد. بـه حـدی کـه دیوارهـای منتهی 
بـه جاده هـای پررفـت و آمـد شـهر، نمـای ضـد 
فسـادی اداری را بـه خـود گرفت. بنـا بر گفته ی 
مسـؤول گـروه هنر سـاالر، ایـن دیوارنگاری های 
منحصـر بـه فـرد بـرای بـار اول در دل دیـوار 
جاده هـای شـهر کابـل نقـش بسـت و بـه همین 
دلیـل گـروه هنرسـاالر، در سـال 1395 برنده ی 
جایـزه ی جهانـی خالقیـت  ونـوآوری در بخـش 
مبـارزه با فسـاد اداری را به خـود اختصاص داد.

ایـن گروه، بـه نمایندگی از افغانسـتان، در میان 
مقـام  جهـان  100کشـور  از  بیشـتر  نهادهـای 
نخسـت را گرفتـه و برنـده ی ایـن جایـزه شـد. 
ایـن جایـزه ی جهانی، از سـوی مرکـز حاکمیت 
قانـون و مبـارزه بـا فسـاد قطـر، بـا حضـور امیر 

گرفـت تـا مـردم بدانند کـه در فرار قرار نیسـت 
و راه مهاجـرت را پیـش نگیرنـد.

موتر های شیشه سیاه
در کنـار این دیوارنگار ی هـا، در بعضی از دیوار ها 
موترهـای  شیشه سـیاه نیـز دیـوار نـگاری شـده 
اسـت. ایـن دیوارنـگاری، در اعتـراض بـه ناامنی 
و موترهـای شیشـه سـیاه کـه گفتـه می شـد، 
ناامنـی را در شـهر کابـل دامن می زنند، نقاشـی 
شـده اسـت. جوانـان افغـان، صاحبـان موترهای 
شیشـه سـیاه را فرعـون خطـاب کـرده از آن هـا 
پرسـیده انـد کـه در موترهای شـان چـه چیزی 
را انتقـال می دهنـد کـه شیشـه ی آنهـا را سـیاه 
کـرده و بـه قوانیـن شـهری بـه ویـژه بـه قوانین 

ترافیـک پابند نیسـتند.
کـه  شـد  سـبب  نیـز  اعتراضـی  کمپایـن  ایـن 
ارگان هـای مسـؤول، در پـی پاکسـازی فیلـم از 

برآینـد. موترهـا  شیشـه ی  روی 
آثار تاریخی

 در کنـار ایـن دیوارنگاری هـای انتقـادی، از دو 
سـال بـه ایـن سـو، شـماری از دیوار هـای بتنی 
در جاده هـای کابـل، بـا تصاویـری از مکان هـای 
تاریخـی مزین شـده اسـت؛ تصاویـری که کمک 
می کنـد مـردم مکان هـای تاریخـی را بشناسـند 
از  کـرده  مکان هـا جلوگیـری  آن  تخریـب  از  و 

آن هـا لـذت ببرند.
هنر خیابانی

دیوارنـگاری، هنـری بـه تصویرکشـیدن نقش ها، 
نوشـته ها، نمادهـا و نشـانه ها بـر روی دیـوار و 
سـطح شـهرها و مکان هـای عمومـی اسـت کـه 
مـی رود.  شـمار  بـه  خیابانـی  هنـر  از  بخشـی 
دیوارنـگاری، در بسـیاری از شـهرها در جهـان  
معمـول اسـت؛ امـا در افغانسـتان عمـر زیـادی 
نـدارد؛ زیـرا پیـش، از این دیوارنگاری بیشـتر در 
قالب شـعارها و تبلیغات غیر منظم رواج داشـت 
و از چنـد سـال بـه ایـن سـو در افغانسـتان بـه 

صـورت حرفـه ای رواج یافتـه اسـت.
 ایـن موضـوع از آن جـا نشـأت می گیـرد کـه 
شـمار زیـادی از فعـاالن مدنـی افغـان، در صدد 
طریـق  ایـن  از  شـهروندان  بـرای  پیام رسـانی 
شـده انـد. بـا ایـن حـال، شـماری از گروه هـای 
از  بسـیاری  کـه  می گوینـد  دیوارنـگاری 
دیوارنگاری هـای افغانسـتان، آثـار خلـق شـده ی 
شـمار  روی  در  بعد هـا  کـه  اسـت  افغان هـا 
دیوارهایـی در ده کشـور دیگـر نیـز دیوارنـگاری 
شـده اسـت. به هر حال، امروز بیـش از هر زمان 
دیگـر، بحث طراحـی و دیوار نگاری جدی شـده. 
اکثـرا بـرای زیباسـازی شـهرها و ایجـاد آگاهـی 
در میـان مـردم در بـاره ی مسـائل مهـم و حـاد 
روز، از ایـن روش اسـتفاده می شـود. دیوارنگاران 
افغـان نیـز، از دو سـال به این سـو بـا هماهنگی 
اداره هـای دیگـر و به منظـور زیباسـازی جاده ها 
و کاهـش تأثیـرات روانـی دیوارهـای بتنـی، بـه 
دیوارنـگاری بـه گونـه ی نظام منـد آن رو آورده 
انـد و اکنون بیشـتر جاده هـا بـا دیوارنگاری ها با 
پیام هـای مختلـف آن زیبـا شـده اسـت. روندی 
کـه بنا برگفتـه ی روان شناسـان، تأثیـرات روانی 

مفیـدی را بـر جـا خواهـد گذاشـت.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

مجلس نمایندگان
فرصتی برای جوالن تاجران

ــی افغانســتان، شــاید بیشــترین اعضــای  ــات پارلمان ایــن دور از انتخاب
تاجــر را در خــود جــا داده باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســال های 
ــت  ــل از وکال ــا قب ــی ی ــزدان پارلمان ــوده و نام ــن ب ــز، چنی ــل نی قب
مشــغول تجــارت بــوده و بــا آمــدن در پارلمــان کشــور بــه کار تجارتــی 
خــود رونــق بخشــیده  انــد و یــا هــم پــس از آمــدن در پارلمــان، شــوق 
ــه نوشــته های نویســندگان  ــر ب ــد. اگ ــت  ان ــده گرف ــه عه تجــارت را ب
و خبرنــگاران در طــول زمان هــای مختلــف و دوره هــای پارلمانــی 
ــتر روی  ــکایت ها بیش ــه ش ــد ک ــم دی ــود، خواهی ــته ش ــور نگریس کش
ــا  ــوده و ی ــدگان ب ــس نماین ــر در مجل ــدگان تاج ــور نماین ــدم حض ع
هــم هــر بی اعتنایــی ای بیشــتر بــه وکالی تاجــر تعلــق گرفتــه اســت.
در افغانســتان، اکثــرا دلیــل ایــن کــه تاجــران وارد عرصــه ی سیاســت 
ــف  ــدان در مناطــق مختل ــی اســت کــه زورمن می شــوند، باج گیری های
فعالیت هــای تجارتــی ایــن افــراد انجــام می دهنــد. در حقیقــت نفــس 
ــدرت  ــه ق ــدگان، دســت یابی ب ــس نماین حضــور وکالی تاجــر در مجل
ــف  ــای مختل ــرای کمپاین ه ــی ب ــول کاف ــه پ ــی ک ــت و از آن جای اس
ــات  ــزاری انتخاب ــت اندرکاران برگ ــه دس ــوه  دادن ب ــور رش و همین ط
ــد  ــا بای ــوند؛ ام ــق ش ــود موف ــد در کار خ ــی می توانن ــه راحت ــد، ب دارن
ــردم و  ــه م ــت ب ــه قصــد خدم ــز ب ــل هرگ ــن عم ــه ای ــرد ک ــول ک قب
وکالــت نیســت، بــل برنامــه ای تجارتــی اســت تــا سیاســی و خدمــت 

سیاســی.
تغییــر هویــت در افغانســتان، چیــزی اســت کــه بــرای بســیاری نیــاز 
ــده  ــه دی ــتر از هم ــت مداران بیش ــان سیاس ــر در می ــن تغیی ــت. ای اس
می شــود؛ زیــرا بــرای جلــب توجــه مــردم مختلــف، دســت بــه 
ــر  ــوان تاج ــا عن ــی ب ــر هویت ــا تغیی ــد؛ ام ــن می زنن ــعارهای دروغی ش
ــتر از  ــه بیش ــت ک ــه ای اس ــت مدار، نکت ــوان سیاس ــا عن ــی ب ــه هویت ب
همیشــه برجســته اســت. طــوری کــه معنــا و مفهومــی جامعه شناســانه 
ــرد  ــت ف ــوان اصلی ــز نمی ت ــاس آن هرگ ــر اس ــرد و ب ــود می گی ــه خ ب

ــت. ــه را دریاف تغییریافت
ــای  ــا و فعالیت ه ــد، در کاره ــت رو آورده  ان ــه سیاس ــه ب ــی ک تاجران
ــه در  ــوم معامل ــد و مفه ــی می زنن ــت تجارت ــه فعالی ــت ب ــان دس ش
ــود در  ــد. س ــدل می کنن ــودآور مب ــه  ی س ــه معامل ــان را ب ــای ش کاره
هــر موضوعــی مطــرح می شــود؛ امــا نمی توانــد صرفــا مفهــوم فــردی 
ــد  ــک سیاســت مدار ســعی می کن ــه ی ــی ک ــی وقت داشــته باشــد؛ یعن
ــر  ــد نظ ــز م ــودش را نی ــواداران خ ــد، ه ــام بده ــودآور انج کاری س
ــودن آن  ــود آور ب ــرای س ــر ب ــک تاج ــوی ی ــه از س ــا کاری ک دارد؛ ام
ــت  ــتر منفع ــت و بیش ــی در کار نیس ــرد، هواداران ــورت می گی کار ص

ــود. ــرح می ش ــخصی مط ش
نظــر بــه آنچــه در افغانســتان و مجلــس نماینــدگان کشــور دیده شــده، 
ورود تاجــران در عرصــه ی سیاســت، مفاهیــم زیــادی را تغییــر داده و 
ــتند،  ــم اس ــوب ه ــرا نامطل ــه اکث ــی ک ــا دگرگونی های ــده ت ــبب ش س
ــود  ــه س ــوف ب ــت معط ــد. در سیاس ــان آی ــه می ــاع ب ــطح اجتم در س
ــبیه  ــزی ش ــوادار چی ــت، ه ــارت از راه سیاس ــان تج ــا هم ــخصی ی ش
ــاد  ــک نه ــاد ی ــا ایج ــد ب ــعی می کنن ــران س ــت؛ تاج ــتری اس ــه مش ب
خیریــه، دل مــردم فقیــر و همچنــان متوســط را بــه دســت بیاورنــد و 
بــر اســاس آن بــرای خــود اعتبــار مردمــی کســب کننــد. ایــن اعتبــار 
آنــان را در پارلمــان، شــورای والیتــی و ... می رســاند. در واقــع، یافتــن 
چنیــن قدرتــی کــه از ســوی مــردم داده می شــود، تاجــر را بــه 

ــد.  ــام بده ــری را انج ــه ی بهت ــه معامل ــاند ک ــی می رس موقعیت
قــدرت سیاســی، در عیــن حــال کــه تاجــر را بــه بــازار بهتــری نزدیــک 
می کنــد، از شــر سیاســیونی کــه قبــال او را تحــت فشــار قــرار مــی داد، 
ــور در  ــس از حض ــری پ ــه تاج ــده ک ــده ش ــد. دی ــالص می کن ــز خ نی
سیاســت و مجلــس نماینــدگان، کم کــم حتــا بــه عنــوان رقیــب چنیــن 
سیاســت مداران شــناخته شــده و توانایــی بــه دســت آورده اســت. بایــد 
یــادآور شــد کــه اکثــرا تاجرانــی کــه وارد سیاســت شــده  انــد، مســیر 
تجــارت را نیــز بــه سمت وســویی بــرده کــه قانونــی نیســت و تجــارت 
ســیاه شــمرده می شــود. ایــن نــوع تجــارت کــه البتــه در میــان مــردم 
ــه ی  ــورد عالق ــتر م ــت، بیش ــناخت نیس ــل ش ــارت قاب ــوان تج ــه عن ب
سیاســت مداران اســت. زمانــی کــه تاجــر وارد فضــای سیاســت 
می شــود، تــازه می فهمــد کــه صرفــا قــدرت قانونــی ای کــه بــه او داده 
شــده، کارایــی نــدارد و بایــد وارد ســازوکار و قــدرت فــرا قانونــی شــود. 
روی آوردن بــه تجــارت ســیاه و یــا مافیایــی، در کنــار منفعــت 
ــود  ــه وج ــز ب ــتری نی ــدرت بیش ــر دارد، ق ــرای تاج ــه ب ــیاری ک بس
ــه  ــه معامل ــم ب ــرا مته ــان اکث ــل  پارلم ــه وکی ــن اســت ک ــی آورد. ای م
ــخصی  ــودجویی های ش ــه وارد س ــه رفت ــه رفت ــی ک ــت؛ معامله های اس
شــده و دیگــر آن هویــت سیاســی خــودش را نــدارد. تغییــر چهــره ی 
ــود  ــه وج ــی ب ــت، وهم ــه سیاس ــارت ب ــارت و تج ــه تج ــت ب سیاس
مــی آورد کــه هــوادار و مشــتری را نیــز از ســاحت وجــودی و معنایــی 

ــد. ــارج می کن ــت، خ ــه اس ــه ک آنچ
حقیقتــا، سیاســت و تجــارت دو روی یــک ســکه اســت و دیگــر 
ــمی ای  ــای رس ــا مجلس ه ــا و حت ــت ها، معامله ه ــه نشس ــوان ب نمی ت
چــون مجلــس نماینــدگان بــاور داشــت؛ زیــرا چنیــن تصــور می شــود 
کــه پارلمــان، یــک مارکیــت معامــالت و تعامــالت تجارتــی اســت تــا 

ــذاری. ــرای قانون گ ــی ب مکان

 نیما کاوه
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در عصـــري کـــه مـــا زندگـــي می کنیـــم، 
کـــه  اســـت  مدعـــي  اجتماعـــي  علـــوم 
افـــراد،  گروه هـــا،  رفتـــار  مي توانـــد 
هرچـــه  را  فرمان بـــران  و  فرمان روایـــان 
دقیق تـــر پیش بینـــي و کنتـــرل کنـــد. از 
ایـــن رو، عجیـــب اســـت کـــه مي بینیـــم 
یکـــي از روندهـــاي سیاســـي هنـــوز موجـــب 
ــه در  ــود. نـ ــردرگمي ها مي شـ ــترین سـ بیشـ
ـــاي دارد  ـــي ج ـــوف طبیع ـــرو نامکش ـــن قلم ای
ــناخته ی روح و روان.  ــاي ناشـ ــه در ژرفنـ و نـ
افـــرادی کـــه در قلمـــرو رام نشـــدني تحلیـــل 
ــه آن  ــد؛ بلکـ ــرار نمی گیرنـ ــانه قـ روان شناسـ
ــرا  ــه ظاهـ ــت کـ ــوزه اي جسـ ــد در حـ را بایـ
ـــه  ـــوم و قبیل ـــن ق ـــن آهنی ـــیطره ی قوانی در س

اســـت؛ جایـــي کـــه در آن عوامـــل تصادفـــي، 
آروزهـــا و تمنیـــات بشـــري، تالطم هـــاي 
ــف،  ــات و عواطـ ــر احساسـ ــي ناپذیـ پیش بینـ
ــزی  ــر آن چیـ ــه هـ ــؤولیتي و خالصـ بي مسـ
ــد،  ــت مي کنـ ــق را سسـ ــر منطـ ــه زنجیـ کـ
ـــه  وجـــود دارد. رونـــد سیاســـي و اجتماعـــی ای ب
ـــر  ـــتانی ها، در زنجی ـــا افغانس ـــتان ی ـــام افغنس ن
ـــج  ـــار فل ـــي دچ ـــده و گوی ـــر مان ـــي گی بي مایگ
ـــي  ـــِي مزمن ـــي شـــده و بالتکلیف فکـــري و اخالق
گلـــوي آن را مي فشـــارد کـــه نـــه تـــوان 
ـــه اي  ـــه برنام ـــن وضعیـــت را دارد و ن ـــور از ای عب
افسارگســـیخته ی  رفتـــار  آینـــده.  بـــراي 
ــان  ــي، نشـ ــی و سیاسـ ــران اجتماعـ کنش گـ
ـــتي  ـــم نادرس ـــه فه ـــت ک ـــي ای اس از در ماندگ
ــد.  ــدک مي کشـ ــود یـ ــا خـ ــت را بـ از وضعیـ
ایـــن در ماندگـــی، پیکـــر خســـته ی اجتمـــاع 
را بـــه شـــخصی بیمـــاری کـــه بـــه شـــدت از 
درد ســـر رنـــج می بـــرد، ماننـــد اســـت کـــه 
بـــا دو دســـت خـــود بـــه شـــدت ســـرخود را 
ـــتگي  ـــاي ورشکس ـــت و احی ـــارد. مرم ـــی فش م
ـــبات  ـــم مناس ـــه فه ـــاز ب ـــي، نی ـــی فعل و مریض

ـــتاني،  ـــه ی افغانس ـــي جامع ـــي و سیاس اجتماع
منطقـــه اي و بین الملـــي دارد؛ بایـــد دریافـــت 
ــي در  ــرگ طبیعـ ــه مـ ــور بـ ــن کشـ ــه ایـ کـ
حـــال مـــرگ نیســـت و  نمـــرده اســـت؛ 
ــت  ــکوفایي اسـ ــالي شـ ــوز در تقـ ــه هنـ بلکـ
و در گذشـــته ی بـــر گشـــت ناپذیر دفـــن 
نشـــده اســـت. راه برون رفـــت یـــا همـــان 
بن بســـت سیاســـي یـــا اجتماعـــي، درک 
و فهـــم شـــرایط فعلـــي اســـت؛ فهمـــي کـــه 
ـــا  ـــد ت ـــته باش ـــود داش ـــا خ ـــي ب ـــکار منطق راه
ـــن  ـــم. ای ـــور کنی ـــت عب ـــن وضعی ـــم از ای بتوانی
ـــوم  ـــه عل ـــد ک ـــاني را مي طلب ـــت کس ـــر هم ام
ـــد  ـــي مي دانن ـــه خوب ـــي را ب ـــي و سیاس اجتماع
و مي تواننـــد راه نجاتـــي باشـــند بـــراي ایـــن 
کشـــتي بـــه گل نشســـته؛ ایـــن جـــا، جایـــي 
اســـت کـــه اندوخته هـــاي چندین ســـاله و 

علـــم اندوخته شـــده بـــه کار مي آیـــد.
ــم  ــه علـ ــه همیشـ ــت کـ ــواه اسـ ــخ گـ تاریـ
بـــوده.  بن بســـت ها  تمامـــي  راه گشـــاي 
علمـــی  نظریه هـــای  همـــه  یـــا  بیشـــتر 
ـــرایطی  ـــت در ش ـــه و سیاس ـــه جامع ـــوط ب مرب

بـــه وجـــود آمـــده کـــه جامعـــه بـــه شـــدت 
دچـــار مشـــکالت بـــوده. همیشـــه تشـــنج و 
ـــدن  ـــود آم ـــه وج ـــتن ب ـــی، آبس ـــرایط بحران ش
نظریه هـــای جدیـــد اجتماعـــی و سیاســـی 
ــوال  ــأله و سـ ــا مسـ ــم بـ ــت. علـ ــوده اسـ بـ
ـــیدن  ـــرای رس ـــن ب ـــخ روش ـــد؛ پاس ـــروع ش ش
بـــه امـــر مجهـــول. بایـــد از وضعیـــت فعلـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــی را ب ـــت فعل ـــد موقعی ـــید، بای پرس
یـــک مســـأله و ســـوال مـــد نظـــر گرفـــت، 
بایـــد بـــه ایـــن طـــرح مســـأله رســـید کـــه 
چـــرا، وضعیـــت اجتماعـــی و سیاســـی ایـــن 
ـــیدن روز  ـــد رس ـــه امی ـــد ب ـــت؟! نبای ـــه اس گون
ـــه  ـــیده ک ـــت آن رس ـــود. وق ـــر ب ـــوب منتظ خ
ـــوان  ـــه عن ـــون ب ـــت اکن ـــش از وضعی ـــا پرس ب
ـــم  ـــر برآیی ـــن ام ـــل ای ـــی ح ـــوال، در پ ـــک س ی
کـــه چـــرا و تـــا چـــه زمـــان بایـــد در ایـــن 
وضعیـــت اســـفناک و ناامیـــدی ســـر کنیـــم. 
در ایـــن میـــان مســـؤولیت کســـانی کـــه در 
ــی  ــی و سیاسـ ــف اجتماعـ ــای مختلـ حوزه هـ
تحصیـــل کـــرده انـــد بیشـــتر اســـت؛ آنـــان 
ــت  ــیدن وضعیـ ــش کشـ ــه چالـ ــا بـ ــد بـ بایـ
جـــاری، در حوزه هـــای تخصصـــی خـــود 
ـــرده و  ـــارزه ک ـــنتی مب ـــای س ـــا باوره ـــان ب ش
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد، ب ـــای جدی ـــب راه کاره در قال
بومـــی کـــردن ادبیـــات و واژه هـــای همـــان 
رشـــته ی تخصصـــی، راهـــکاری را بـــرای 
ــد  ــن کار می توانـ ــد. ایـ ــه کننـ ــان ارائـ مردمـ
ــردن  ــزد کـ ــخنرانی، گوشـ ــتن و سـ ــا نوشـ بـ
ـــای  ـــه رویه ه ـــاز و ب ـــص آغ ـــن و تخص ـــل ف اه
ــر  ــود. اگـ ــیده شـ ــی کشـ ــف اجتماعـ مختلـ
تخصـــص و تخصص گرایـــی در عرصه هـــای 
ــاهد  ــا شـ ــد، مـ ــد باشـ ــل دیـ ــف قابـ مختلـ
جامعـــه ای خواهیـــم بـــود کـــه بـــر اســـاس 
علمـــی  پیش بینی هـــای  و  محاســـبات 
ـــز  ـــده نی ـــه آین ـــد داد و ب ـــات خواه ـــه ی حی ادام
ـــت  ـــتفاده ی درس ـــود. اس ـــد ب ـــر خواه امیدوارت
از علـــم و علمیـــت، می توانـــد راهـــی باشـــد 

ــی.  ــت فعلـ ــت از وضعیـ ــرای برون رفـ بـ

راه حل نهایی، باسواد شدن جامعه است

از دلتنگی های یک روزنامه نگار

محروم ترین   به  وابستگی 
حس  و  جامعه  طبقه ی  الیه هایی 
و  حرکت  در  زندگی،  استقالل 
استقالل  میان  دیالکتیکی  حس 
بوده   نوسان  در  زندگی ات  در  همواره  محرومیت،  و 
است. حس می کنی منسوب به محروم ترین طبقه ای 
استی که زجر می کشی و زخم خورده است. از سوی 
دیگر، حس می کنی که استقاللیت داری، به آزادی 
می اندیشی و از زندگی مادی و قدرت طلبی، مصرف 

و تجمل گرایی، شهوت رانی و خیلی چیزها برید ای.
ایـن دو بُعـد پارادوکسـیکال، دو جهـت در زندگی ات 
نگه داشـته  تعـادل  در  حالـت  تـا  اسـت  آورده  وارد 
شـود. گاهـی خوابیـده  ای و گاهـی خـودت را بـه 
انسـانیت  نـام  خـواب زده  ای. شـاگردان کمـی بـه 
تربیـت می شـوند کـه بـا آموختـن و عمـل بـه آن 
گام بـر می دارنـد و بـه راه کمـال می رسـند. احتیـاج 
بـودن؛ یعنـی وابسـتگی به هـر طبقه ای که باشـی ما 
را از تکامـل بـاز مـی دارد؛ از همین خاطـر در زندگی 

اسـتقالیت نـداری. 
فقـر بـالی بـد و آفـت کشـنده ای خواهـد بـود کـه 
در هـر لحظـه ای از زندگـی، تعقیـب مـان می کنـد؛ 
بـه سـایه ی شـب مبـدل می شـود و این هـا همـه بـا 
جبـر تأریـخ، انتظـار، رجعـت و مسـؤولیت های مـان 
واقعیـت  تنهـا  و  تنهـا  این هـا  اسـت.  خـورده  گـره 
زندگـی نیسـت؛ چیزهای زیـادی اتفـاق می افتد و به 
حقیقـت نمی رسـد؛ مثـل واقعیت احسـاس مرگ که 
اتفـاق نمی افتـد و بـه حقیقـت نمی پیونـدد. گاهـی 
اوقـات آدم هـا به کسـی نیاز دارنـد؛ بـه مخاطبی که 
از تنگنـای نگفتـن بـه در آید. تو بـه چنین موجودی 
نیـاز داری؛ چـون بـه هنـگام شـکافتن و فهمیـدن 
دوسـتان مـان نیـاز داریـم بـه یکـی کـه همـه ابعاد 
احسـاس و روح مـان را یـک بُعـد کند و بگویـد بگو! 

تـو از آخریـن مرحلـه ی حکـم و قضـاوت »ژوژمـان 
و داولـور« هـای تحقیـق نکـرده و نخوانـده متنفرتـر 
و  نمی داننـد  عـوام  کـه  خیلی هـا  نقـش  شـده  ای. 
اهـل معرفـت درکـش می کنند، خـوب و بـد، معتقد 
و منکـر، حـق و باطـل حکـم کردن هـا در زندگـی 
خصوصـی آدم هـا می آینـد، واردش می کننـد و تـو 
را حتـا از گفتـن بـاز می دارنـد، ایـن نیـز اسـتقالل 

 . نیست
متـن هـر قـدر پیچیـده  باشـد بـه تکنیسـن احتیاج 
دارد، سـخت و خـرج بـردار اسـت و این جا اسـت که 
عمـل و رویکـرد سـاده بـه چالـش در می آیـد. وقتی 
عمـل میکانیکـی انجـام می شـود بـه هـدف تأثیرات 
خـاص خودش را دارد و نیت سـر جـای خودش قرار 
دارد. متـن جـادو نیسـت؛ تسـخیر روح نیـز نیسـت. 
ادبیـات دارای چهـره ی مرمـوز اسـت کـه از کشـف 
شـناخته و پیـدا می شـود. تو هـم در میـان این همه 
شـلوغی فـرم را رهـا کـرده ای کـه محتـوا را از بیـن 
ببـری؟ ذهن نویسـنده کـه در هم و برهـم نبود قابل 
قبـول نیسـت و کاری نکـرده  اسـت. ادبیـات امـروز 

مثـل شـعور و شایسـتگی کـه بـه قـدری بـر دیگران 
اثـر نداشـت، یک شـاهی ارزش نـدارد. 

پـس بـه سـادگی می تـوان بـه ایـن موهـوم پـی برد 
کـه یـک روزنامه نـگار، یـک نویسـنده، یـک منتقـد، 
بـه جامعـه  بایـد چگونـه  اجتماعـی،  یـک کنشـگر 
بنگـرد و متن هـای خـود را بـا چـه سـاختار و فرمی 
تحویـل ذهـن مخاطـب بدهـد تـا بتوانـد بـه اعمـاق 
ذهـن قابـل خوانـش جامعـه و مخاطـب خود دسـت 
پیـدا کنـد و حداقل تغییـر در نگرش مرسـوم جامعه 
بیـاورد. بدیـن گونـه اسـت کـه اگـر روزنامه نـگاری 
نتوانـد در ایـن رسـالت خود موفق باشـد، دچار نوعی 
دلتنگی شـود کـه از درون او را مثل خـوره  ای بخورد 
و در نهایـت اگـر او نتوانـد جامعـه را بـا تغییر مثبت 
سـمت و سـو دهـد، مجبـور بـه ایـن خواهد شـد که 
ایـن بـاور را در خـود تقویـت دهـد کـه مشـکل از 
خـودش و متن هایـش اسـت و در صـدد تغییـر خود 
و همسـو شـدن بـا جامعـه برآیـد کـه این امـر بدون 
تردیـد هـم بـرای جامعه و هـم برای شـخصیت خود 

روزنامه نـگار، سـِم کشـنده محسـوب می شـود.

چگونگی مصارف مالی خانواده 
را شریک بسازید 

بـرای خانواده هـای افغانـی ای کـه بـه تازگـی زندگـی مشـترک خـود 
را آغـاز می کننـد، حـرف زدن در مـورد مسـائل مالـی شـاید یکـی از 
سـخت ترین و مهم تریـن موضوعـات زندگـی شـان در شـروع زندگـی 
باشـد. در  اوایـل زندگـی خیلـی از ایـن زوجیـن جـوان، دیـده شـده 
اسـت کـه چگونگـی مصـارف، میـزان خـرج و درآمـد مالـی  بـا جـر 
و بحث هایـی تـوأم بـوده اسـت؛ امـا بایـد در نظـر بگیریـم کـه ایـن 
مشـکالت بایـد در همان شـروع زندگی برای شـان راه حلی سـنجیده 
شـود کـه بدون شـک ادامـه یافتـن این مشـکالت بـه بدنـه ی زندگی 
ایـن خانواده هـای نوپـا، صدمـه وارد خواهد کرد. در این  شـماره تالش 
بـر ایـن دارم تـا بیشـتر روی این مشـکالت حـرف بزنـم و راهکارهایی 
را پیشـنهاد بدهـم تـا خانواده های جـوان، آگاهی بیشـتری در زمینه ی 
راه حـل ایـن معضـل پیـدا کننـد و بـا اسـتفاده از ایـن شـیوه ها، در 
زندگـی خـود بتواننـد تعادلـی را حفظ کنند تـا زندگی  شـان در ادامه 

بـا چنیـن مشـکالتی مواجه نشـود.
 از حرف زدن با همسر مان نهراسیم

بـدون شـک، شـماری از خانواده هـای جـوان در افغانسـتان هسـتند 
کـه بـروز ایـن مشـکالت را در زندگـی زناشـویی خـود بسـیار جـدی 
می پندارنـد و حتـا دیـده شـده اسـت کـه وقتی دچـار چنین مشـکلی 
می شـوند، از حـرف زدن بـا شـریک زندگی خـود حـذر می کنند. علت 
ایـن موضـوع، باورهـای غلطی اسـت کـه بسـیاری از افـراد در این باره 
در ذهـن خـود دارنـد. بـرای مثـال؛ برخـی فکـر می کنند کـه صحبت 
کـردن در بـاره ی مسـائل مالـی، نشـان دهنده ی ایـن اسـت کـه آن ها 
انسـان های مادی گرایـی اسـتند؛ بـه همیـن دلیـل ممکن اسـت دچار 
نشـخوارهای ذهنـی و خطاهـای شـناختی نظیـر ذهن خوانـی شـوند 
کـه اگـر در مـورد مسـائل مالی حـرف بزننـد، همسـر شـان در باره ی 
آن هـا چـه فکرهایـی خواهـد کرد. الزم اسـت کـه بدانید، هر مشـکلی 
کـه در زندگـی مشـترک پیـش می آیـد، اگـر بـا گفت وگویـی سـالم 
بـه حـل آن پرداختـه شـود و زوجیـن از مهارت هـای ارتبـاط کالمـی 
مناسـبی برخـوردار باشـند، سـوءتفاهم های این چنینـی بسـیار کمتـر 
پیـش می آیـد و جـای نگرانـی در ایـن بـاره وجـود نخواهـد داشـت. 
پیـش از هـر چیـز، تالش کنیـد کـه مهارت هـای ارتباط کالمـی خود 

تقویـت کنید. را 
روش های صحبت کردن در باره ی مسائل مالی با همسرتان

بـرای ایـن کـه بتوانید مشـکالت مالـی  در زندگی مشـترک  تـان را به  
خوبـی مدیریـت کنیـد و گفت وگـوی مثبـت و سـازنده ای بـا یک دیگر 

داشـته باشـید، رعایـت برخـی از نکات ضروری اسـت.
1- اسـتقاللیت مالـی را همزمـان بـا شـریک بـودن تقویـت 
کنیـم: هنگامی که شـما وارد زندگی مشـترک می شـوید، الزم اسـت 
یـاد بگیریـد کـه با همسـر تان در مسـائل مختلف شـریک شـوید؛ چرا 
کـه ایـن زندگی و ایـن خانواده متعلـق به هردوی شماسـت؛ در نتیجه 
هـر تصمیمی کـه در مورد خانـواده گرفته می شـود، نیازمنـد نظرهای 
هـر دو طـرف خواهـد بـود. مسـائل مالـی و اقتصـادی نیز همیشـه در 
زندگـی زناشـویی از جملـه موضوعـات مهمـی اسـت کـه بـه تصمیـم 
هـردو نفـر نیاز دارد. بـرای مثال؛اسـتقالل مالی زنان از مقوالتی اسـت 

کـه ممکـن اسـت باعث ایجـاد اختالف شـود.
درسـت اسـت کـه هر کدام از شـما ممکن اسـت سـر کار برویـد  و در 
خـرج کـردن پـول خـود احسـاس اسـتقالل کنیـد؛ امـا چون مسـائل 
می شـود، الزم  مربـوط  خانوادگـی شـما  زندگـی  کیفیـت  بـه  مالـی 
اسـت تـا جایـی کـه می توانیـد بـه نظـرات یک دیگـر احتـرام بگذارید 
و هنگامـی کـه قـرار اسـت اقـدام مالـی مهمـی انجـام دهیـد، پیش از 
عملی کـردن تصمیم تـان، نظـر همسـر تـان را جویـا شـده و  بـه آن ها 

بگذارید. احتـرام 
از  بسـیاری  بزنیـد:  حـرف  مالی تـان  اهـداف  بـاره ی  در   -2
اختالفـات زوجیـن در مـورد مسـائل مالـی، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
آن هـا هرگـز در مـورد اهـداف مالی  شـان بـا یک دیگـر به طـور واضح 
صحبـت نمی کننـد. بـه همین خاطر ممکن اسـت شـما یا همسـر تان 
بـا فکـر ایـن کـه داریـد بـرای زندگی مشـترک تـان تـالش می کنید، 
اقدامـی انجـام دهیـد کـه منجـر بـه نارضایتـی طـرف مقابل شـود. به 
همیـن دلیـل بهتـر اسـت زمان هایـی را بـرای برنامه ریـزی و صحبـت 
در مـورد مسـائل مالـی اختصـاص دهیـد. به وضـوح انتظـارات خود را 
بیـان کنیـد تـا بتوانیـد در کنـار یک دیگـر برنامه هـای مشـترکی برای 

رسـیدن بـه این هـا پیـدا کنید.
3- بـه نظریـات همدیگـر احتـرام بگذاریـد: وقتـی بـا همسـر 
تـان در مـورد مسـائل مالـی صحبـت می کنید، انتظار نداشـته باشـید 
کـه او نیـز دیـدگاه و نظـرات مشـابهی بـا شـما داشـته باشـد. زنـان و 
مـردان معمـوالً در نـوع نـگاه و برخـورد بـا مسـائل مالـی تفاوت هایـی 
بـا یک دیگـر دارنـد؛ ایـن تفاوت هـا مسـائلی نظیـر مـوارد زیـر را در بر 

می گیـرد:
- تفـاوت در نحـوه ی خریـد کـردن: زنـان بیشـتر ممکـن اسـت بـرای 

خریـد چیـزی کـه مـورد نیـاز نیسـت اقـدام کنند
- اهمیت دادن به تنوع در وسایل در زنان

- تفاوت در نحوه ی پس انداز و سرمایه گذاری
نظـر  در  را  تفاوت هـا  ایـن  کـه  اسـت  الزم  مالـی،  صحبـت  هنـگام 
داشـته باشـید. ایـن امـر به شـما کمـک خواهد کـرد کـه در مکالمات 

از خـود نشـان دهیـد.  انعطاف پذیـری بیشـتری 

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی
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غنی: داعش و تروریستان را ریشه کن کرده
و حامیان آنان را به گلیم غم می نشانیم

گوگل به مناسبت صد ساله گی استقالل افغانستان 
لوگوی خود را تغییر داد

رییـس جمهـور غنـی می گوید کـه  طالبان مسـؤول 
اصلـی تلفـات غیـر نظامیـان در افغانسـتان انـد؛ زیرا 
ایـن گـروه تهـداب کشـتار غیرنظامیـان را در ایـن 

کشـور نهـاده اند. 
دوشـنبه  روز  چاشـت  از  پیـش  کـه  غنـی  آقـای 
)۲8اسـد( در مراسم گرامی داشـت از صدمین سالروز 
صحبـت  دارالمـان  قصـر  در  افغانسـتان،  اسـتقالل 
گروه هـای  دیگـر  و  طالبـان  کـه  گفـت  می کـرد، 
تروریسـتی، در حافظـه ی مـردم افغانسـتان ثبت اند. 
افغانسـتان  در  غیرنظامیـان  تلفـات  اصلـی  مسـؤول 
نیـز  تروریسـتی  دیگـر  گروه هـای  و  انـد  طالبـان 
بـرای طالبـان  را  تروریسـتی  فعالیت هـای  زمینـه ی 

می سـازند.  فراهـم 
آقـای غنـی، مسـؤولیت رویـداد تروریسـتی دو شـب 
قبـل، در یـک مراسـم عروسـی در غرب کابـل را نیز، 
بـه طالبـان مرتبـط کـرد و گفـت :»آنان )طالبـان( با 
انـکار از دسـت داشـتن در ایـن حمله، از بـار مالمتی 
شـانه خالـی کـرده نمی تواننـد؛ تهـداب ایـن چنیـن 
کشـتار و قتل هـای بی رحمانـه را آنـان نهـاده انـد. 
طالبـان بارها این چنیـن حمالت ظالمانه، وحشـیانه 
و بی رحمانـه را در مسـاجد، مکاتـب و اماکـن عامـه 

گــوگل، روز دوشــنبه )۲8 اســد(، بــه مناســبت 
گرامی داشــت از صــد ســاله گی اســترداد و اســتقالل 
افغانســتان، لوگــوی موتــور جســت وجوی خــود را بــه 

ــر داد. ــتان تغیی ــم افغانس ــری از پرچ تصاوی
برنامه هــای  برگــزاری  کمیســیون  دبیرخانــه ی 
صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل افغانســتان، 
ــن  ــترک ای ــای مش ــا تالش ه ــه ب ــت ک ــه اس گفت
دبیرخانــه و وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، 
ــری  ــه تصاوی ــور جســت وجوی گــوگل ب لوگــوی موت

ــت. ــه اس ــر یافت ــتان تغیی ــم افغانس از پرچ
ــب  ــه دوشنبه ش ــود ک ــه می ش ــم، گفت ــویی ه از س
)۲8 اســد(، بــه مناســبت گرامی داشــت از صــد 
ســاله گی اســترداد و اســتقالل افغانســتان، بــرج 

انجـام داده انـد و مسـؤولیت آن را نیز به دوش گرفته 
ند.« ا

او خطـاب بـه طالبـان گفـت کـه  اگـر جـزء مـردم 
افغانسـتان اسـتند، افغان کشـی را متوقـف کننـد؛ در 
غیـر آن هیـچ سـهمی در این خاک نخواهند داشـت. 
قـرار بـود از صدمیـن سـالروز اسـتقالل افغانسـتان، 
دارالمـان  قصـر  در  رسـمی  مراسـم  یـک  طـی 
گرامی داشـت شـود؛ اما بـه دلیل حمله ی تروریسـتی 
دوشـب قبـل، ایـن جشـن بـر یـک وقـت دیگـر بـه 

تعویـق انداختـه شـد. 
ایـن مراسـم گفـت کـه  رییـس جمهـور غنـی، در 
صدمیـن سـالروز اسـتقالل افغانسـتان، تحـت شـعاع 
یـک تراژیـدی قـرار گرفـت و افـزود: »مـا بـه خاطـر 
حملـه ی  قربانی هـای  بـه  شـدن  قایـل  احتـرام 
سـالروز  از صدمیـن  بزرگداشـت  کابـل،  تروریسـتی 
اسـتقالل کشـور را بـه تعویـق انداختیـم. دشـمن بـا 
برگـزاری مراسـم  ریختانـدن خـون غیـر نظامیـان، 

شـأن دار مـا را بـه تعویـق انداخـت.«
امـا محمـد اشـرف غنـی تأکیـد کـرد کـه گروه هـای 
تروریسـتی  حمـالت  بـا  نمی تواننـد  هراس افگـن  
جلـو خوشـی های مـردم افغانسـتان را بگیرنـد؛ زیـرا 

ــن  ــتان مزی ــم افغانس ــا پرچ ــز ب ــی نی ــه در دب خلیف
ــت. ــده اس ش

ــت  ــتان درس ــاه افغانس ــان، پادش ــان اهلل خ ــاه ام ش
ــروز، اســتقالل افغانســتان را  100 ســال پیــش از ام
از بریتانیــای کبیــر گرفــت و بریتانیــا هــم، اســتقالل 

ــه رســمیت شــناخت. افغانســتان را ب
هــر چنــد قــرار بــود حکومــت افغانســتان از صدمیــن 
ســالروز اســترداد اســتقالل ایــن کشــور بــه گونــه ی 
بــا شــکوه تجلیــل کنــد؛ امــا ارگ ریاســت جمهوری، 
یک شنبه شــب )۲7 اســد( اعــالم کــرد کــه بــه 
ــد  ــهدای ۲۶ اس ــگاه ش ــه جای ــذاری ب ــور ارج گ منظ
ــدار شــهدا،  ــدگان داغ ــه بازمان ــت ب ــل و حرم در کاب
مراســم رســمی جشــن داراالمــان بــه زمــان دیگــری 

داعـش  و  طالبـان  جملـه  از  تروریسـتان  النه هـای 
شـد.  خواهنـد  ریشـه کن 

آقـای غنـی افـزود: »مـن امـروز یکجـا بـا ملـت، بـه 
گلیـم غـم نشسـته ایـم، بـا جدیـت تعهـد می کنـم 
کـه داعـش و تروریسـتان را ریشـه کن مـی نماییـم 
و حامیـان آنـان را همین گونـه، بـه گلیـم غـم مـی 

نشـانیم.«
ایـن درحالـی اسـت کـه شنبه شـب )۲۶اسـد(، یـک 
فـرد انتحارکننـده، مـواد انفجـاری همراهـش را در 
داخـل یـک سـالن عروسـی، در مربوطـات حـوزه ی 

ششـم امنیتـی شـهر کابـل منفجـر کـرد.
در  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  داخلـه ی  وزارت 
نتیجـه ی ایـن حملـه، ۶3 نفر جان باختـه اند و 18۲ 

تـن دیگـر زخمـی شـده انـد. 
بـر عهـده  را  ایـن حملـه  گـروه داعـش مسـؤولیت 

اسـت.  گرفتـه 
رییـس جمهـور غنی در این مراسـم، وعـده ی قطعی 
بـرای نابـودی داعـش در افغانسـتان داد و گفـت کـه 
النه هـای داعـش در هر جای از افغانسـتان که باشـد، 
نابـود خواهـد شـد. »تعهد ما این اسـت کـه النه های 
داعش را چه در شـرق باشـند، چه در شـمال و یا در 
مرکـز، ریشـه کن و نابـود می نمائیـم. درسـت همـان 
طـوری کـه در ننگرهـار نشـان دادیـم، آنـان مـورد 
هیـچ گونـه ترحم قـرار نمی گیرنـد و مبـارزه ی ما به 

شـدت در مقابـل داعـش دوام خواهد داشـت.«
آقـای غنـی، همچنـان از جامعـه ی جهانـی خواسـت 
و  حشـیانه  و  اعمـال  گونـه   ایـن  مقابـل  در  کـه 
تروریسـتی، خاموشـی اختیار نکند و در قسـمت پیدا 
کـردن النه های امن تروریسـتان حکومت افغانسـتان 

را همـکاری کنـد. 
حملـه ی تروریسـتی شنبه شـب در غـرب کابـل، بـا 
واکنش هـای فـراوان بـه همـراه بـوده اسـت. دفتـر 
افغانسـتان،  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایندگـی 
گفتـه اسـت کـه تیم حقوق بشـر ایـن نهـاد، در حال 
بررسـی ایـن رویـداد اسـت و تـالش می کنـد کـه به 

حقایـق دسـت یابـد.

بــه تعویــق افتــاده اســت.
اســتقالل  اســترداد  ســالروز  صدمیــن  جشــن 
افغانســتان، در حالــی بــه تعویــق افتــاد کــه حوالــی 
ــل  ــک عام ــد(، ی ــب )۲۶ اس ــاعت 10:40 شنبه ش س
ــل  ــش را در داخ ــاری همراه ــواد انفج ــاری م انتح
یــک ســالن عروســی، در مربوطــات حــوزه ی ششــم 
امنیتــی شــهر کابــل منفجــر کــرد. ایــن انفجــار، در 
میــان تجمــع افــرادی کــه در یــک محفــل عروســی 

ــت. ــد، رخ داده اس ــرده بودن ــرکت ک ش
ــه  ــان باخت ــر ج ــداد، ۶3 نف ــن روی ــه ی ای در نتیج
ــروه  ــد. گ ــده ان ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــد و 18۲ ت ان
ــه  ــه را ب ــن حمل ــؤولیت ای ــش، مس ــتی داع تروریس

ــت. ــه اس ــده گرفت عه

شهرداران سه شهر کردنشین ترکیه به اتهام ارتباط با »پ ک ک« برکنار شدند

دولــت ترکیــه، روز دوشــنبه )۲8 اســد(، اعــالم 
ــه  ــب س ــهرداران منتخ ــه ش ــت ک ــرده اس ک
ــه  ــن، ب شــهر کردنشــین دیاربکــر، وان و ماردی
ــتان  ــران کردس ــا حــزب کارگ ــاط ب ــام ارتب اته

ــد. ــده  ان ــار ش )پ ک ک( برکن
ــه نقــل از یورونیــوز، وزارت داخلــه ی ترکیــه،  ب
ــه در  ــت ک ــه اس ــب، گفت ــن مطل ــان ای ــا بی ب
حــال حاضــر، مســؤولیت ایــن شــهرداری ها بــه 
ــت. ــده اس ــذار ش ــق واگ ــن مناط ــای ای والی ه

ــات  ــان انتخاب ــه در جری ــهردار ک ــه ش ــن س ای
محلــی 31 مــارچ ۲019 انتخــاب شــده بودنــد، 

ــتند  ــا اس ــک خلق ه ــزب دموکراتی ــای ح اعض
ــت در  ــه عضوی ــددی از جمل ــم متع ــه جرای و ب
ــدای  ــاعه ی پروپاگان ــتی و اش ــازمان تروریس س

ــد. یــک گــروه تروریســتی متهــم شــده  ان
انقــره، اعــالم کــرده اســت کــه ایــن افــراد، بــر 
ــد  خــالف قانــون شــهرداری ها تــالش کــرده  ان
کــه شــهرداری ها را تبدیــل بــه مراکــز تمــاس 

ــد. ــب کنن ــازمان های جدایی طل ــا س ب
وزارت داخلــه ی ترکیــه گفتــه اســت کــه ایــن 
شــهرداران، پــس از انتخابــات مــارچ ۲019 
میــالدی، آغــاز بــه تغییــر نــام جاده هــا و 

ــد. ــرده  ان ــردی ک ــای ک ــا نماده ــا ب پارک ه
از ســویی هــم، وزارت داخلــه ی ترکیــه، پــس از 
برکنــاری ایــن افــراد، اعــالم کــرده اســت کــه 
پولیــس ایــن کشــور، روز دوشــنبه )۲8 اســد(، 
418 نفــر را بــه اتهــام ارتبــاط بــا »پ ک ک« در 
۲9 والیــت ایــن کشــور، بازداشــت کــرده  انــد. 
بــه گفتــه ی ایــن وزارت، عملیــات نظامــی برای 
بازداشــت ســایر افــرادی کــه بــا »پ ک ک« در 

ارتبــاط اســتند، ادامــه خواهــد یافــت.
در همیــن حــال، حــزب دموکراتیــک خلق هــا، 
و  شــهرداران  برکنــاری  بــه  واکنــش  در 
بازداشــت صدهــا نفــر توســط پولیــس ترکیــه، 
ــع  ــه اســت کــه ســرکوب و بازداشــت، مان گفت

ــد. ــد ش ــق« نخواه ــر ح ــدف ب ــری »ه پیگی
ــران کردســتان  ــه حــزب کارگ ــوط ب ــراد مرب اف
ــه  ــت ترکی ــا دول ــه ب ــت ک )پ ک ک(، سال هاس
می جنگنــد و انقــره بــا واشــنگتن، آن هــا را بــه 

ــد. ــتی می شناس ــروه تروریس ــوان گ عن
اردوغــان،  طیــب  رجــب  ایــن،  از  پیــش 
ــه  ــود ک ــدار داده ب ــه، هش ــور ترکی رییس جمه
اگــر شــهرداران عضــو حــزب دموکراتیــک 
کردســتان  کارگــران  حــزب  بــا  خلق هــا 
ارتباطــی برقــرار کننــد، برکنــار خواهنــد شــد.

پیـش از چاشـت روز دوشـنبه )۲8 اسـد(، شـش 
انفجـار جداگانـه در نقاط مخلتف شـهر جالل آباد و 
ولسـوالی خوگیانـی والیـت ننگرهار رخ داده اسـت.

منابعـی در شـفاخانه ی حـوزوی والیـت ننگرهار، به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گوینـد که تا کنـون، ۶۲ 
زخمـی ناشـی از این رویـداد، به شـفاخانه ها انتقال 
یافتـه  انـد و وضعیـت شـماری از ایـن افـراد، وخیم 
اسـت. تـا کنـون نوعیـت ایـن انفجارهـا مشـخص 
نشـده اسـت و همچنـان، هیـچ فـرد یـا گروهـی 

مسـؤولیت آن را بـه عهـده نگرفته اسـت.

منظـور  بـه  مراسـمی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
اسـتقالل  اسـترداد  صدسـالگی  از  گرامی داشـت 
افغانسـتان، در والیـت ننگرهـار در حـال برگـزاری 
تدابیـر  کـه  گفتـه  انـد  امنیتـی  مسـؤوالن  اسـت. 
ویـژه ی امنیتـی در ایـن والیت گرفته شـده اسـت.

والیـت ننگرهـار در شـرق افغانسـتان از والیت های 
بـه شـدت ناامـن و مرکـز گـروه داعـش به حسـاب 
می آیـد. برعـالوه ی افـراد داعـش، گروه طالبـان نیز 

در ایـن والیـت حضـور گسـترده دارند.

آمار زخمیان ناشی از انفجارهای پی هم
در ننگرهار به بیش از 60 نفر رسید

وزارت داخلــه اعــالم کــرده اســت کــه دو عضــو 
شــبکه ی حقانــی کــه می خواســتند مراســم 
گرامی داشــت از صدمیــن ســالروز اســتقالل 
افغانســتان را بــه هــم بزننــد، از ســوی نیروهــای 

ــی بازداشــت شــدند.  ــت مل امنی
نصــرت رحیمــی، ســخنگوی ایــن وزارت در 
ــت: »دو  ــته اس ــود نگاش ــبوک خ ــه ی فیس برگ
ــه ی  ــتند از منطق ــه می خواس ــی ک ــر هنگام نف
ــوری و  ــت جمه ــه ارگ ریاس ــان ب ــه ی زم قلع
ســالگرد  صدمیــن  از  گرامی داشــت  محفــل 
اســتقالل در وزارت دفــاع راکــت پرتــاب کننــد، 
توســط قطعــات عملیاتــی ریاســت عمومــی 

ــدند.« ــتگیر ش ــل دس ــی بالفع ــت مل امنی

افــراد  کــه  اســت  گفتــه  رحیمــی  آقــای 
حقانــی  شــبکه ی  اعضــای  بازداشت شــده 

اســتند. 
اســتقالل  ســالروز  صدمیــن  از  بــود  قــرار 
افغانســتان، طــی یــک جشــن رســمی در قصــر 
ــل  ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــت ش ــان گرامی داش دارالم
حملــه ی تروریســتی دو شــب قبــل، ایــن جشــن 
بــر یــک وقــت دیگــر بــه تعویــق انداختــه شــد. 
انتخــاری  حمله کننــده ی  یــک  شنبه شــب، 
مراســم  یــک  داعــش،  گــروه  بــه  وابســته 
عروســی در غــرب کابــل را هــدف قــرار داد کــه 
در نتیجــه ی آن ۶3 نفــر کشــته شــدند و بیــش 

ــدند. ــی ش ــز زخم ــر نی ــن دیگ از 180 ت

دو عضو شبکه ی حقانی به اتهام اخالل مراسم صدمین 
سالروز استقالل افغانستان بازداشت شدند

سـالروز  صدمیـن  از  هـرات،  والیـت  باشـندگان 
اسـترداد و اسـتقالل افغانسـتان طـی یـک مراسـم 

کردنـد.  گرامی داشـت  رسـمی 
بـا حضـور  افغانسـتان،  اسـتقالل  سـالروز  صدمیـن 
نماینـدگان حکومتـی و نیروهـای امنیتـی در پایـگاه 
گرامی داشـت  کشـور،  غـرب  در   ۲07 اردوی  قـول 
شـد. هـر چنـد قرار بـود از ایـن روز طی یک جشـن 
بـزرگ گرامی داشـت شـود؛ امـا بـه دلیـل حملـه ی 
تروریسـتی در کابـل، ایـن مراسـم بـه گونه ی سـاده 
در والیـت هـرات برگـزار شـد. سـربازان ارتـش در 
ایـن روز آرزو کردنـد کـه در افغانسـتان یـک صلـح 
سرتاسـری بـه میـان آید تـا شـهروندان این کشـور، 

شـاهد قربانـی شـدن هموطنـان شـان نباشـند. 
اردوی  قـول  سـربازان  از  تـن  یـک  عبداالحـد، 
می گویـد:  کابـل  صبـح  روزنامـه ی   بـه  ظفـر،   ۲07

»آرزومنـدم کـه روزی در کشـور صلـح برقـرار شـود 
و جنـگ و خونریـزی متوقـف گـردد، تـا بتوانیـم از 
ایـن روزهای پرافتخـار به گونه ی باشـکو و در فضای 

امـن تجلیـل کنیـم.«
قـرار بـود از صدمین سـالروز اسـتقالل افغانسـتان به 
گونـه ی بـا شـکوهی در سراسـر افغانسـتان و به ویژه 
امـا رییـس جمهـور  در کابـل گرامی داشـت شـود؛ 
غنـی بـه دلیـل حملـه ی تروریسـتی در غـرب کابل، 

آن را بـه یـک وقـت دیگـر بـه تعویـق انداخت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه شنبه شـب )۲۶اسـد( یـک 
بـه گـروه داعـش، یـک  وابسـته  انتحـاری  مهاجـم 
مراسـم عروسـی در غـرب کابـل را هـدف قـرار داد. 
آمـار وزارت داخلـه نشـان می دهد کـه در این حمله 
۶3 نفـر کـه همه غیرنظامـی بودند کشـته و بیش از 

180 نفـر دیگـر زخمی شـدند.

از صدمین سالروز استقالل افغانستان در والیت هرات 
گرامی داشت شد

مسـؤوالن محلـی در والیـت جوزجـان، می گوینـد 
کـه یک زن 19سـاله در شـهر شـبرغان مرکـز این 

والیـت خودکشـی کرده اسـت.
عبدالواحـد وجـدان، فرمانـده ی پولیـس جوزجـان، 
بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه ایـن زن 
19سـاله، شـش مـاه پیـش عروسـی کـرده بـود و 
اسـد(،   ۲7( یک شنبه شـب  نامعلومـی  دالیـل  بـه 

خـودش را حلق آویـز کـرده اسـت. بـه گفتـه ی او، 
تـا کنـون دلیـل اصلی خودکشـی این زن مشـخص 
نشـده؛ امـا بررسـی ها در این باره آغاز شـده اسـت.

زنـان  بـرای  مـکان  بدتریـن  افغانسـتان،  شـمال 
افغـان شـناخته می شـود. خشـونت های خانوادگی، 
قتل هـای ناموسـی و خودکشـی زنـان و دختران در 

شـمال افغانسـتان، میـزان بسـیار باالیـی دارد.

یک زن در والیت جوزجان خودکشی کرد

رییس  جمهـور ایـاالت متحـده، گفتـه اسـت کـه فشـار 
تحریم هـای نفتـی بـر ایـران و کاهش فـروش نفت این 

کشـور، بیـش از انتظـار امریکا بوده اسـت.
روز  ناوقـت  ترامـپ،  دونالـد  بی بی سـی،  از  نقـل  بـه 
از  جمعـی  بـه  نیوجرسـی  در  اسـد(،   ۲7( یک شـنبه 
خبرنـگاران گفتـه اسـت کـه ایـران تـالش دارد تـا بـا 
ایـاالت متحـده وارد مذاکـره شـود؛ امـا نمی دانـد کـه 
چـه کنـد؛ زیرا به گفتـه ی او، آن هـا )ایرانی ها( آدم های 
مغـروری اسـتند. او افـزوده اسـت کـه حـس می کنـد 
می توانـد بـا ایـران بـه توافقـی دسـت یابـد؛ امـا تأکید 
کـرد کـه ممکـن اسـت هیـچ توافقـی صـورت نگیـرد.

آقـای ترامـپ همچنـان گفتـه اسـت: »کاهـش فروش 
نفـت ایـران بیـش از حـد انتظار امریـکا بـوده و اقتصاد 
ایـران بـه شـدت در حـال سـقوط قـرار دارد؛ تـورم در 
ایـن کشـور به شـدت بـاال رفتـه و وضـع بـدی در این 
مـا  نمی فروشـند.  نفـت  آن هـا  اسـت.  حاکـم  کشـور 
می فروشـند؛  کمتـری  نفـت  و  کردیـم  تحریـم  شـان 

یعنـی کمتـر از آن چـه فکـر می کردیـم.«
رییس جمهـور ایـاالت متحـده، پیـش از این نیـز گفته 
بـود کـه در پـی مذاکره با ایران اسـت؛ اما تهـران گفته 
اسـت تـا زمانی  کـه تحریم ها بـه گونه ی کلی برداشـته 

نشـود، با واشـنگتن وارد مذاکره نخواهند شـد.

ترامپ: فشار تحریم های نفتی بر ایران بیش از انتظار بوده است

نخسـت وزیر آلمـان، اعـالم کـرده اسـت که کشـورش، 
بـرای خـروج بـدون توافـق بریتانیـا از اتحایـه ی اروپـا 
روز  ناوقـت  مـرکل،  انـگال  اسـت.  گرفتـه  آمادگـی 
بـرای  »آلمـان  اسـت:  گفتـه  اسـد(،   ۲7( یک شـنبه 
خـروج بـدون توافـق بریتانیـا از اتحادیـه ی اروپـا آماده 
شـده اسـت. قـرار اسـت روز چهارشـنبه در دیـدار بـا 
برکسـیت حـرف  بـاره ی  او در  بـا  بوریـس جانسـون، 
بزنـم.« او افـزوده اسـت کـه آلمان بـرای هـر نتیجه ای 
آمـاده اسـت و بایـد گفت وگـو صـورت بگیـرد و حتـا 
اگـر توافقـی نشـود، او آمـاده اسـت کـه تا آخریـن روز 

مذاکـره، تـالش کنـد تـا راه هـای حلـی پیـدا شـود.

بانـو مـرکل، عالوه کـرد اسـت: »بهتر اسـت اتحادیه ی 
اروپـا را بـا توافـق تـرک کـرد تـا بـدون توافـق! بـا این 
حـال اگـر ایـن امـر امکان پذیـر نباشـد، بـرای گزینه ی 

جایگزیـن آماده اسـت.«
می خواهـد  بریتانیـا،  نخسـت وزیر  جانسـون،  بوریـس 
بـه  را  اروپـا  اتحادیـه ی  عضـو  کشـورهای  رهبـران 
ایـن  از  کشـورش  خـروج  سـر  بـر  مجـدد  مذاکـره ی 

کنـد. ترغیـب  اتحادیـه، 
آقـای جانسـون گفتـه اسـت کـه بریتانیـا بـا توافـق یا 
بـدون توافق بـا اتحادیـه ی اروپا، در سـی ویکم اکتبر از 

ایـن اتحادیه خـارج خواهد شـد.

انگال مرکل: آلمان آماده ی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا است
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عشق مخفیانه ی دختری که 
پدرش طالب است

»از قـوم پشـتون اسـتم و پـدرم عضـو گـروه طالـب 
اسـت. اگر موقـع  فرارکردن مـرا گیـر می کردند، حتما 
سنگسـار می شـدم و حـاال هـم سال هاسـت کـه از آن 
ماجـرا می گـذره، اقوامـم بـه جسـت وجوی من اسـتند 
تـا مـرا پیـدا کـرده و سنگسـار کننـد.« ایـن گفته های 
زرلشـت )نـام مسـتعار( دختـر یـک طالـب اسـت کـه از خانـه اش فـرار کرده 
و فعـال هـم بـا هـراس زندگـی مخفیانـه دارد. زرلشـت، یـک دختـر کوچی و 
غژدی نشـین بـوده که در دشـت های سـوزان قره بـاغ غزنی، زندگی سـخت را 
همـراه بـا فامیلـش داشـت. وی می گویـد: »زمانی که بـا دختر غـژدی مجاور 
بـرای آب آوردن بـه چشـمه رفتـه بـودم یـک دل نـه صـد دل عاشـق یـک 
راننـده ی موتـر شـدم کـه مسـافرانش را پیـاده کرده بود و در چشـمه دسـت 
و صورتـش را می شسـت.« زرلشـت از زیـر چـادر گلـدار نگاه هـای مهرآمیزی 
را نثـار راننـده می کنـد و بعـد از آن روز تـاب و قـرارش را از دسـت می دهـد 
و روزهـای روز بـه بهانـه ی آب آوردن بـه چشـمه می آیـد و انتظـار کسـی را 
می کشـد کـه حتـا نامـش را نمی دانـد. نظـر بـه گفته هـای خـودش، روزهـا 

پی هـم سـپری می شـد؛ امـا آن شـخصی کـه دلـش را بـرده بـود، نمی آمـد.
زرلشـت ادامـه می دهـد: »هـر موقع کـه فکر می کـردم، این حـس را دیوانگی 
بیـش نمی دانسـتم؛ چـون مـن یـک دختـر غژدی نشـین بـودم کـه حتا حق 
حـرف زدن را نداشـتم، چـه برسـد بـه ایـن که در باره ی احساسـاتم با کسـی 
حـرف بزنـم؛ امـا بـه امید دیـدن کسـی که مهـرش به دلـم نقش بسـته بود، 
وقتـی رمـه را بـه چـراگاه می بـردم از کنـار سـرک خاکـی می گذشـتم تا آن 
شـخص را بـار دیگـر ببینـم.« بعـد از ماه هـا زرلشـت راننـده را یک بـار دیگر 
کنـار چشـمه می بینـد؛ امـا زمانـی کـه راننـده همرایش حـرف می زنـد اصال 
حرف هایـش را نمی فهمـد؛ چـون ایـن دختـر غژدی نشـین آن زمـان اصـال 
فارسـی بلـد نبـوده بـه همیـن خاطـر بـا نشـان دادن دسـتمال سـرخ رنگ، 
عشـقش را بـه راننـده ابـراز می کنـد و بـا زبـان اشـاره باهـم قـرار می گذارند 
کـه دوبـاره همدیگـر را مالقـات کننـد. راننده بـا دادن چوری های سـرخ رنگ 
عشـقش را بـه ایـن دختـر ابـراز کـرده و حتـا برایـش کـوزه ی نقـش و نـگار 
شـده نیـز از شـهر آورده بـوده تـا این کـه دختر غـژدی مجاور با دیـدن کوزه 
از ماجـرای عشـق ایـن دختـر آگاه شـده و گا ه گاهـی بـا ایـن دختر بـه دیدن 
راننـده می آیـد. چـون راننـده یـک پسـر هـزاره بـوده و زرلشـت یـک دختـر 
پشـتون، بـه همیـن خاطـر آن هـا ازدواج شـان را غیـر ممکـن می بیننـد و با 
هـم قـرار فـرار را می گذارنـد. وقتی زرلشـت بـا دختر غـژدی مجـاور تصمیم 
فـرارش را در میـان می گـذارد، او هـم کـه از زندگـی غژدی نشـینی خسـته 
شـده بـا زرلشـت، شـب هنگام همـراه می شـود و بـه سـوی چشـمه می آیند. 
بـا پـارس کردن سـگ های غـژدی، خانـواده ی زرلشـت و همسـایه اش از فرار 
دختـران شـان باخبـر می شـوند و با تفنـگ این دو دختـر را دنبـال می کنند. 
زرلشـت و دختـر دیگـر آن شـب در دشـت های پرخـار دویدند، تا خـود را به 
چشـمه رسـاندند. آن جـا مـرد راننده منتظـر بود. کسـانی که آن هـا را دنبال 
می کردنـد، شـروع بـه تیـر انـدازی کردنـد. دختـر همسـایه زخمی شـد و به 
زمیـن افتـاد؛ اما زرلشـت خـود را به داخل موتـر انداخت. موتـر حرکت کرد و 
سـاعت ها باسـرعت زیـاد حرکت کردنـد تا در جای امن رسـیدند. هـم اکنون 
زرلشـت و همسـرش، بـه خاطـر حفـظ جـان شـان همـواره از یـک والیت به 
والیـت دیگـر می رونـد؛ چـون بـه گفته ی آن هـا، تا هنـوز اقوام زرلشـت آن ها 

را جسـت وجو می کننـد تـا سنگسـار کننـد .
زرلشـت از زندگـی فعلـی اش راضی اسـت و می گویـد: »زندگی در دشـت ها و 
کوه هـا واقعـا سـخت اسـت و زنـان غژدی نشـین نـه تنها کـه زندگـی راحتی 

ندارنـد، بلکـه از حـق و حقوق خـود نیز آگاهـی ندارند.«
عشـق سرنوشـت زرلشـت را تغییـر داده اسـت و او در حـال حاضـر خواندن و 
نوشـتن را یـاد گرفتـه اسـت. در آن زمـان، فـرار ایـن دختـر طالب بـا راننده 
سـبب شـده بـود کـه طالبـان دیگـر راننده هـا را آزار و اذیـت کننـد و هـر 
راننـده  ای کـه در ایـن مسـیر مسـافربری می کرد، با تـرس و هراس از دشـت 
قره بـاغ عبـور می کـرد و یـا هـم مسـیر دورتـری را انتخـاب می کـرد تـا مورد 

آزار و شـکنجه ی طالبـان قـرار نگیرند.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحه ی فیس بـوک روزنامـه ی صبح 
کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. ما متعهـد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲00 $
یک سال: 350 $

 ساره ترگان

و  طالبـان  امریکایـی،  نیروهـای  میـان  در  دائمـی 
امـا طالبـان  افغانسـتان اسـتند؛  نیروهـای دولتـی 
اصـرار دارنـد که آتش بـس را تا زمانی خـروج کامل 
نیروهـای خارجـی نمی پذیرنـد. حمایـت از حقـوق 
زنـان نیـز یکـی از مطالبـات ضمنی ایـاالت متحده 
اسـت؛ اگرچـه در پیش نویـس توافق نامـه بـه طـور 
رسـمی بیان نشـده اسـت. مذاکره کننـدگان طالبان 
حقـوق زنـان را پذیرفتـه  انـد؛ امـا گفتنـد کـه  باید 

مطابـق بـا اصول اسـالمی باشـد.  
چه چیزی در معرض خطر است؟ 

بسـیاری ها نگـران اسـتند کـه یـک توافـق صلـح 
تلفـات  افزایـش  و  نبـرد  تشـدید  باعـث  نافرجـام 
کـه  آن جایـی  از  خصوصـا  می شـود؛  غیرنظامیـان 
طالبـان در جریـان مذاکـرات حمـالت انجـام داده  
در  غیرنظامـی  کـه شـرکت کنندگان  انـد  گفتـه   و 
قـرار  هـدف  را  آینـده  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
دهد. در پنج سـال گذشـته، بیش از 45000 سـرباز 

و افسـر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان کشـته 
شـدند. در گـزارش سـازمان ملل متحد آمده اسـت 
کـه در شـش ماه نخسـت امسـال 381۲ غیرنظامی 
کشـته یـا زخمـی شـده  انـد کـه از ایـن تعـداد ، 

1۲07 کـودک اسـتند. 
مـواد  تولیـد  می توانـد  همچنـان  جنـگ،  ادامـه ی 
افغان هـای  و  کنـد  تشـدید  را  غیرقانونـی  مخـدر 
بیشـتری را بـه دنبـال پناهندگی به خارج از کشـور 

دهد.  سـوق 
از زمـان آغاز جنگ در سـال ۲001، بیش از ۲400 
امریکایـی کشـته و حـدود ۲0000 زخمـی شـده 
 انـد. بیـش از 1100 سـرباز ناتـو نیـز کشـته شـده 
انـد. ایـن جنـگ در کل 975 میلیـارد دالـر بـرای 
ایـاالت متحـده هزینه داشـته اسـت. مهمتـر از آن، 
هزینه هـای مراقبت هـای پزشـکی و معلولیـت برای 
جانبـازان بیش از یـک تریلیون دالـر در طول چهل 

سـال آینـده هزینـه خواهد شـد. 
چشم انداز توافق صلح چیست؟ 

بـا وجـود اطمینـان از پیشـرفت خلیل زاد، بسـیاری 
از عوامـل می تواننـد باعـث از هـم پاشـیدن رونـد 
صلـح شـوند. یکـی هـم ایـن که، مشـخص نیسـت 
کـه آیـا دولـت افغانسـتان که عمدتـا از رونـد صلح 
فاصلـه گرفتـه اسـت، توافق نامه های ایـاالت متحده 
و طالبـان را بـه رسـمیت خواهنـد شـناخت و از آن 
پیـروی خواهنـد کرد؟ طالبـان همچنیـن می توانند 
از ایـن میـز مذاکـره فاصلـه بگیرنـد و معتقدنـد که 
می توانـد نیروهـای امریکایـی را بـدون توافـق بـه 
خـروج از افغانسـتان سـوق دهنـد. پیتـر گالبرایت، 
دیپلمـات سـابق ایـاالت متحـده و مقـام سـازمان 
ملـل، در مصاحبـه بـا الجزیـره گفـت: »بزرگتریـن 
ناتوانایـی  عـدم  اسـت  ممکـن  سـازنده  توافـق 
آوردن  دسـت  بـه  در  طالبـان  مذاکره کننـدگان 
پیـروی  بـرای  طالبـان  جناح هـای  همـه  قناعـت 
از هرگونـه اسـناد صلـح باشـد.« حتـا اگـر ایـاالت 
متحـده و طالبـان به توافق برسـند، بسـیاری هراس 
دارنـد کـه ایـن امر فقـط بـه درگیری ارتـش امریکا 
در افغانسـتان خاتمـه دهـد و بـه طـور کامـل قطع 
جنـگ در کشـور نباشـد. اگـر طالبـان و رهبـران 
دولـت افغانسـتان نتواننـد از توافق نامـه ی تقسـیم 
کارشناسـان  از  بسـیاری  کننـد،  اسـتفاده  قـدرت 
می گوینـد: افغانسـتان در حالی که شـهروندان خود 
از حمـالت هـراس دارنـد، قطـب بی ثباتـی خواهند 
بـود و می توانـد یـک بـار دیگـر بـه عنـوان پناهگاه 
بـرای القاعـده و گروه هـای تروریسـتی وابسـته بـه 

آنـان و یـا هـم داعـش مبدل شـود.
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مقامـات امریـکا می گوینـد کـه آن هـا بـه توافـق با 
طالبـان نزدیـک شـده  انـد؛ اما صلـح در افغانسـتان 
جدی تریـن  امسـال  نمی شـود.  تضمیـن  هنـوز 
ایـاالت متحـده و طالبـان بـرای  دیپلماسـی بیـن 
در  هجده سـاله  تقریبـا  جنـگ  بـه  دادن  پایـان 
افغانسـتان را شـاهد بودیـم؛ امـا اختـالف نظـر در 
بـاره ی شـرایط توافـق صلـح، بـا توجـه بـه نقـش 
مذاکـرات،  در  افغانسـتان  دولـت  »مبهـم«  گنـگ 
زیـر سـوال  را  پایـدار  بـه صلـح  امـکان دسـتیابی 

می بـرد.  
تازه  ترین ها چیست؟ 

ایـاالت  ویـژه ی  نماینـده ی  خلیـل زاد،  زلمـی 
متحـده ی امریـکا تـا کنـون هشـت بـار بـا طالبـان 
مذاکـره کـرده  اسـت. ایـن مذاکـرات در طـی چند 
مـاه گذشـته شـدت یافتـه  اسـت و بخشـی از آن 
تحـت فشـار واشـنگتن بـرای دسـتیابی بـه توافـق 
تـا اول سـپتامبر اسـت. هـر دو طـرف، پیش نویـس 
توافق نامـه را در مـاه مـارچ تهیـه کردنـد و از آن 
زمـان بـه نهایـی شـدن شـرایط آن نزدیـک شـده 
انـد. طالبـان از سـال ۲017 جداگانـه بـه طـور غیر 
رسـمی بـا رهبـران افغانسـتان مالقـات داشـته اند؛ 
زیـرا  آنـان بـه دولـت افغانسـتان بـه عنـوان »رژیم 
دسـت نشـانده« نامشـروع غـرب نـگاه می کننـد. 
کارشناسـان می گوینـد کـه ایـن جلسـات، بـه ویژه 
گفت وگـوی اخیـر بین االفغانـی، گامی مثبت اسـت؛ 
امـا هنـوز دور از مذاکرات رسـمی الزم بـرای توافق 
پاکسـتان،  چیـن،  حـال،  همیـن  در  اسـت.  صلـح 
روسـیه و ایـاالت متحـده، نشسـت هایی در پیوند به 

رونـد صلـح را برگـزار کـرده  اند.
 طالبـان و ایـاالت متحـده چـه می خواهنـد؟ دنبال 
چـه اسـتند؟ بـه نظـر می رسـد مذاکـرات بـر چهار 

عنصـر متمرکز شـده اسـت:
در  دو طـرف  هـر  قوت هـای خارجـی.  1- خـروج 
امریکایـی  14000سـرباز  کامـل  خـروج  بـاره ی 
موجود در افغانسـتان و همچنیـن نیروهای خارجی 
اضافـی توافـق دارنـد؛ امـا آن هـا در مـورد جـدول 

بـر گزارش هـا،  بنـا  ندارنـد.  نظـر  اختـالف  زمانـی 
ایـاالت متحـده مهلـت دو و نیم سـاله بـرای خـروج 
خواسـته  اسـت، در حالـی کـه طالبـان  بـه نـه مـاه 

خـروج کامـل اصـرار دارنـد. 
۲- تضمیـن ضـد تروریسـم. طالبـان موافقـت کرده 
انـد تـا از اسـتفاده ی افغانسـتان توسـط گروه هـای 
تروریسـتی جلوگیـری کننـد، امـا مذاکره کننـدگان 
و  »تروریسـم«  اصطالحـات  تعریـف  نحـوه ی  بـا 

»تروریسـتی« اختـالف نظـر دارنـد. 
از  واشـنگتن  بین االافغانـی.  گفت وگوهـای   -3
دولـت افغانسـتان و رهبران طالبان خواسـته اسـت 
اداره  نحـوه ی  مـورد  در  را  رسـمی  مذاکـرات  کـه 
افغانسـتان پـس از جنـگ آغـاز کننـد؛ امـا طالبـان 
از مذاکـره بـا دولـت تـا پـس از موافقـت بـا ایـاالت 

می کننـد.   خـودداری  متحـده، 
4- آتش بـس همه جانبـه. مذاکره کننـدگان ایـاالت 
متحـده، پیـش از توافـق صلـح بـه دنبـال آتش بس 

آیا گفت وگوهای صلح ایاالت متحده به جنگ
در افغانستان پایان می دهد؟ 

بسـیاری ها نگـران اسـتند که یـک توافق صلـح نافرجام باعث تشـدید 
آن جایـی  از  غیرنظامیـان می شـود؛ خصوصـا  تلفـات  افزایـش  و  نبـرد 
کـه طالبـان در جریـان مذاکـرات حمـات انجـام داده  و گفتـه  انـد کـه 
را  آینـده  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  غیرنظامـی  شـرکت کنندگان 
هـدف قـرار دهـد. در پنـج سـال گذشـته، بیـش از 45000 سـرباز و 

افسـر نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان کشـته شـدند. 
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