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2طنین صدای مزاری در محوطه ی ارگ

چرا گفت وگوهای صلح، پوشیده
و مشکوک است؟

ــه ی  ــه گفت ــان، ب ــا طالب ــح ب ــه ی صل ــر اعالمی  تعلیــق نفس گی
و  می خــورد  انــزوا  در  را  ذهــن  عجــب  هدایــت،  صــادق 
ــت  ــا صالحی ــدگان ب ــرات نماین ــن دور مذاک ــد. نهمی می تراش
ــکا در  ــژه ی امری ــده ی وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــا زلم ــان ب طالب
ــی  ــی مبن ــان رســید. خبرهای ــه پای ــح افغانســتان، ب ــد صل رون
بــر حکومــت مؤقــت چهارده ماهــه در رســانه ها درز کــرد 
کــه از طــرف ســخنگویان ارگ ریاســت جمهوری و ســخنگوی 
طالبــان رد شــد. پرســش اساســی ای کــه هــر صبــح شــهروندان 
ــرانجام،  ــه س ــت ک ــن اس ــند، ای ــود می پرس ــتان از خ افغانس
ــل  ــه چــه نتیجــه رســید. در اوای ــح ب ــد گفت وگوهــای صل رون

چنــان بــه نظــر می رســید کــه در یــک تــا ســه جلســه، بحــث 
ــن  ــا چنانچــه ای ــح در افغانســتان قطعــی خواهــد شــد؛ ام صل
رونــد بــه درازا می انجامــد، نگرانی هــای روزافــزون در پــی 
ــث  ــدن بح ــن ش ــر روش ــه فک ــتان همیش ــردم افغانس دارد. م
ــان و امــور ســرمایه گذاری همــه در تعلیــق  ــد، بازرگان صلــح ان
ــل  ــه کام ــت. آنچ ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــکاری ب ــد و بی ان
قابــل مشــاهده و مالحظــه اســت، ایــن اســت کــه جناح هــای 
ــه اوضــاع و احــوال مــردم  ــح هیــچ کــدام ب گفت وگوهــای صل
افغانســتان نیــم نگاهــی ندارنــد. اضــراری کــه مــردم از بحــث 

ــاک و... ــد، خطرن ــکوک می بینن ــل و مش طوی

حکومت مؤقت؛ تکرار6
یک دور باطل

روز شــنبه، تلویزیــون الجزیــره بــه نقــل از ســخنگوی طالبــان، 
گــزارش داد کــه در نشســت نهــم میــان طالبــان و امریکایی هــا، 
ــرای افغانســتان  ــت چهارده  ماهــه ب ــه تشــکیل حکومــت مؤق ب
ــتان  ــانه های افغانس ــر در رس ــن خب ــت. ای ــده اس ــق ش تواف
بازتــاب گســترده پیــدا کــرد؛ امــا چنــد ســاعت بعــد، طالبــان و 
زلمــی خلیــل زاد آن را رد کردنــد. خلیــل زاد در تویتــی گفــت: 
ــم.  ــته ای ــی نداش ــچ بحث ــی هی ــت انتقال ــورد حکوم ــا در م »م
تصامیــم حکومــت داری مربــوط افغان هــا می شــود کــه در 

ــد.«  ــاذ نماین ــی آن را اتخ ــرات بین االفغان مذاک
ــا  ــکا ب ــرات امری ــه مذاک ــی ک ــت از زمان ــت مؤق ــاد حکوم ایج

طالبــان آغــاز شــد، بــر ســر زبان هــا افتــاده اســت. ایــن گزینــه 
را  کســانی مطــرح می کننــد کــه اگــر حکومــت مؤقــت ایجــاد 
شــود، زمینــه بــرای امتیازگیــری و بــه قــدرت رســیدن شــان به  
ــته  ــال گذش ــده س ــه در هج ــی ک ــد. جهادی های ــود می آی وج
قــدرت شــان را از دســت داده انــد و بعضــی از تکنوکرات هایــی 
کــه از وضعیــت کشــور تحلیــل واقع بینانــه ندارنــد و هــواداران 

طالبــان، از تشــکیل حکومــت موقــت ســخن می گوینــد.
ــه پیــش  ــه دو ده ــر گشــت ب ــی، ب ــا انتقال ــت ی حکومــت مؤق
ــی  ــت طالبان ــی و حکوم ــگ  داخل ــال جن ــه در ده س ــت ک اس

ــی... ــت ربان ــم. دول ــه کردی تجرب
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غنی: بانک انکشاف اسالمی برای بهبود زندگی 
7دهقانان افغانستان سرمایه گذاری کند

عبداهلل عبداهلل: حضور زنان افغانستان
در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است

مشارکت در
اولین دزدی

دوران اعتیاد 
مگر یک باریکه راهی که شاید عرضش به پنجاه سانت هم 
نمی رسید، همزمان چه تعداد آدم می توانست از آن عبور 
و مرور کند و وقتی روی بوجی های خاکی ای که روی هم 
چیده شده بودند و همان ابتدای زیر پل بود می نشستم، تا 
چند کامی شیشه مصرف کنم، به پاهای معتادانی که از این 

باریکه راه رد می شدند، خیره می شدم و...

3

مهاجرت؛
داستان تلخی که

پایان ندارد
صمیم همین که در ترکیه  به دوستانش در شهر یالووا 
می پیوندد، در نخستین روز کاری اش مجبور می شود به 
همراه چند دوست دیگرش کامیونی پر از ذغال را خالی 
کنند. صمیم که آن زمان تازه از راه پر درد سر  قاچاق 
به ترکیه رسیده بود، هنوز خستگی راه در تنش زندگی 

می کرد؛ اما او به دلیل نداشتن...
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با کودکان بهانه گیر
چگونه

رفتار کنیم؟
بهانه گیری کودک اگر چه در بین بسیاری از کودکان شایع 
است؛ اما زمینه ی بروز و شدت آن معموال متفاوت است و 
می تواند علل مختلفی داشته باشد. در کل مجموعه ای از 
علل فردی و تربیتی باعث بروز این رفتار می شوند. آنچه 

مهم و قابل توجه است نوع رفتار والدین با فرزند در هنگام 
بهانه گیری است که می تواند...
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هیأت رهبری کمیسـیون مسـتقل انتخابات، نشسـت مشـورتی 
سیسـتم  تخنیکـی  ارزیابـی  منظـور  بـه  را  معلوماتـی ای  و 
بایومتریک با مسـؤولین و نمایندگان احزاب سیاسـی، جامعه ی 
مدنـی، نهادهـای ذیربط انتخابات، وزارت مخابـرات و تکنالوژی 
معلوماتـی، پوهنتـون پولـی  تخنیـک و همـکاران سـازمان ملل 
متحـد؛ در مقـر ایـن نهـاد برگـزار کرده اسـت. گفته شـده که 
ایـن نشسـت، برای ارائـه ی معلومات و تضمین کارکرد درسـت 
دسـتگاه ها بایومتریـک بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
روان بـوده اسـت؛ اما بـا وجود تدابیر گرفته شـده، بـاز هم بین 
مـردم نگرانی هایـی در مـورد تقلب هـا وجود دارد؛ زیـرا کارکرد 
برگـزاری  زمـان  در  اسـت  ممکـن  شـده  ذکـر  دسـتگاه های 
انتخابـات زیـر سـوال بـرود؛ چنانچه مشـابه چنیـن اتفاقاتی را 

قبـال در انتخابـات پارلمانـی شـاهد بودیم.
مطابـق فقـره ی ۲و۳ مـاده ی ۱۹ طـرح تعدیـل، ایـزاد و حذف 
در برخـی از مـواد قانون انتخابات، کمیسـیون مکلف اسـت، به 
منظور تسـریع پروسـه ی انتخابـات و تأمین شـفافیت، تدابیری 
را اتخـاذ کنـد کـه همه مراحـل پروسـه ی انتخابات به شـمول 
ثبـت نام و تشـخیص رأی دهنـدگان مطابـق طرزالعمل مربوطه 
بـا اسـتفاده از سیسـتم الکترونیکـی و تکنالـوژی بایومتریـک 
طـور مصـؤون صـورت گیـرد. کمیسـیون مکلف اسـت، قبل از 
اسـتفاده از سیسـتم متذکـره آن را توسـط مراجـع بـا اعتبـار 

ملـی و بین المللـی مـورد ارزیابـی تخنیکـی قـرار دهد. 
انتخابـات در افغانسـتان همواره از پرچالش تریـن برنامه ها بوده 
و همیشـه کاسـتی هایی بـه همراه داشـته اسـت کـه در نهایت 
سـبب نامشـروعیت بسـیاری از تعییناتی شـده که توسـط رأی 
مـردم به کرسـی  رسـیده  انـد؛ از آن جملـه می تـوان از دیدگاه 
مـردم در مـورد بسـیاری از وکالی مجلس نماینـدگان یاد کرد 
کـه هنوز مورد شـک قـرار دارند. مـردم افغانسـتان از انتخابات 
پارلمانـی خاطـره ی خوشـی ندارنـد و اتهاماتـی را کـه در مورد 
تقلب هـا در آن انتخابـات شـنیده  انـد، نگران کننـده می دانند. 
انتخابـات  جـاری،  سـال  میـزان  ششـم  در  اسـت  قـرار 
مختلفـی  کاندیداهـای  اشـتراک  بـا  کشـور  ریاسـت جمهوری 
برگزار شـود. این در حالی اسـت که انتخابات ریاسـت جمهوری 
امسـال بـرای مردم و سرنوشـت افغانسـتان یکـی از مؤلفه های 
انتخابـات،  ایـن  در  زیـرا  اسـت؛  ارزش منـد  و  مهـم  شـدیدا 
برنامه هایـی در مـورد صلـح افغانسـتان بـه وجـود آمـده کـه 
بسـیاری ها سـعی می کننـد آن را قربانـی گفت  وگوهـای صلـح 
کننـد. انتخابـات سـال جـاری از ایـن لحـاظ دارای اهمیـت 
اسـت که افغانسـتان در آسـتانه ی گفت وگوهای صلـح و توافق 
امریکایی هـا باطالبـان قـرار دارد و متأسـفانه  مخالفانـی بر علیه 

برگـزاری انتخابـات در میـان سیاسـیون سرکشـیده  انـد. 
در صورتـی کـه سیاسـیون بـه کار خـود بـرای ایجـاد سـد بـر 
سـر راه انتخابـات ادامـه  بدهنـد، ممکـن اسـت عالقـه ی مردم 
افغانسـتان بـه اشـتراک در انتخابـات تضعیـف شـود. چنانچـه 
تـا کنـون نیـز به دلیـل عـدم عالقـه ی بسـیاری از کاندیداهای 
فضـای  کمپایـن،  بـه  کشـور  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
برنامه هـا  اصلی تریـن  از  یکـی  کـه  مبارزاتـی  شـصت روزه ی 
بـرای تشـویق مـردم بـه اشـتراک در انتخابـات تلقی می شـود، 

مخـدوش شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه در ایـن نشسـت )مارتـن کولـر( نماینـده ی 
کمپنـی )دارملوک( پریزنتیشـن، معلوماتـی را در مورد ظرفیت 
دسـتگاه و سـرور عمومی بایومتریک در مورد شناسـایی نشـان 
انگشـت، عکس چهره، چشـم، نام و شـماره ی مکرر رأی دهنده 
ارائه کرده و افزود: »سـرور عمومی صد فیصد قدرت شناسـایی 
جلوگیـری  انتخابـات  در  تقلـب  از  و  دارد  را  تکـراری  آرای 
می کنـد.« بـا ایـن تضمیـن، بایـد بسـیاری از سیاسـیونی کـه 
دلیـل عدم تمایل  شـان را به مبـارزات انتخاباتـی، احتمال زیاد 
تقلـب تعریـف می کننـد، اعتمـاد الزم را بـه دسـت بیاورنـد و 

طـرف داران شـان را بـه پـای صندوق هـای رأی فـرا بخوانند.
حضـور پررنـگ مـردم در انتخابـات سـال جـاری، بیشـتر از هر 
سـالی می توانـد جـواب محکـم به گـروه طالبـان و تالش هایش 
بـرای جلوگیـری از انتخابـات باشـد؛ زیـرا، انتخابـات امسـال، 
بـا مخالفت هـای شـدیدی از سـوی ایـن گـروه مواجـه شـده و 
آنـان می خواهنـد بـا ایجـاد تـرس و وحشـت مانع رفتـن مردم 
بـه پـای صندوق هـای رأی کـه در واقـع، مکانـی بـرای انتخاب 

سرنوشـت مردم اسـت، شـوند. 
انتخابـات  کاندیداهـای  ویـژه  بـه  و  سیاسـیون  اگـر 
پروسـه ی  بـه  بـاور خـود  عـدم  بـر  ریاسـت جمهوری کشـور، 
انتخابـات تأکیـد کننـد، خواه نخـواه، همسـو بـا طالبـان عمـل 
می کننـد و ایـن بزرگ ترین اشـتباه سیاسـی خواهد بـود. گروه 
طالبـان بایـد از سـوی تـک تـک شـهروندان افغانسـتان مـورد 
انتقـاد و انـکار قـرار بگیرنـد و ایـن می توانـد بـا پیـش رفتن بر 

بیایـد. بـه وجـود  آنـان،  خـالف خواسـته های 

کم عالقگی نامزدان ریاست جمهوری به 
پیکارها و تضعیف روحیه ی عمومی

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

وقتـی وضعیـت اندکی آرام شـد، من بـا چند تن 
از همراهـان بـه سـوی نیروهـای امنیتـی رفتیـم 
تـا حضـورا از آن هـا دل جویـی کنیـم و بـه آن ها 
اطمینـان دهیـم که »هـدف ما از آمـدن به ارگ 
تخریـب کاری و برانـدازی نیسـت، بلکه رسـاندن 
صـدای ملت بـه گوش زمامـداران نامردی اسـت 
کـه ملـت را دچـار شـرم و سرشکسـتگی کـرده 
انـد.« کامره هـای زیـادی آمـده بودنـد کـه گام 
سـربازان  می کردنـد.  ثبـت  را  لحظه هـا  گام  بـه 
امنیتـی، بـه دور از تعلق قومـی و اتنیکی و زبانی، 
بـا عطوفـت و مهربانـی از مـا اسـتقبال کردنـد و 
عـده ای از آنـان اشـک در چشـمان شـان حلقـه 
زده بـود. ایـن لحظـه عاطفی تریـن صحنه هـای 
»انقـالب تبسـم« را به تاریخ می سـپرد. لحظه ای 
نگذشـته بـود کـه رابطـه ی صمیمانـه و نزدیکـی 
میـان نیروهـای امنیتـی و جوانـان تظاهرکننـده 
یـا  می ایسـتادند  یک جـا  هـم  بـا  شـد.  برقـرار 
عکس هـای سـلفی می گرفتنـد. برخـی از جوانان 
کـه غذایـی بـا خـود داشـتند، آن را بـا نیروهای 
امنیتـی تقسـیم می کردنـد. بعدهـا شـنیدیم که 
قطع سـریع شـلیک ها و تأمین رابطه ی دوسـتانه 
میـان مـردم و نیروهـای امنیتـی، حلقاتـی را در 
ارگ بـه ایـن توهـم و هـراس انداختـه بـود کـه 
در  حکومـت  برانـدازی  بـرای  توطیـه ای  گویـا 
جریان اسـت و کسـانی از درون نظـام و نیروهای 
امنیتـی نیـز در سـاقط سـاختن حکومت دسـت 

دارند.
خـادم حسـین کریمـی، بـدون ایـن کـه منبـع 
ادعـای خـود را ذکر کند، گـزارش تکان دهنده ای 

از فضـای حاکـم بـر ارگ دارد. وی می نویسـد:
از  معترضـان  صـف  نخسـتین  عبـور  از  »پـس 
دروازه ی اداره ی امـور ریاسـت جمهـوری، رییس 
جمهـور آمـاده می شـد کـه ارگ را بـه مقصـد 
تـرک کنـد.  قندهـار  یـا  بگـرام  میـدان هوایـی 
دو چرخ بـال در محوطـه ی ارگ آمـاده ی پـرواز 
و خـارج کـردن رییـس جمهـوری از ارگ بـود. 
اشـرف غنـی احمـدزی، دقایقـی قبل، یـک پیام 
ویدیویـی را در وضعیـت روحـی مضطربی خطاب 
بـود. در هنگامـه ی  ثبـت کـرده  معترضـان  بـه 
از  خـروج  بـرای  جمهـوری  رییـس  آمادگـی 
ارگ، داکتـر عبـداهلل بـه همـراه سـرور دانـش و 
محمـد محقـق بـه دفتـر او وارد شـدند. عبـداهلل 
از رییس جمهـوری خواسـت کـه از ارگ خـارج 
نشـود؛ زیـرا به بـاور او بـا خروجـش از ارگ همه 
چیـز حکومـت وحـدت ملی بـه پایان می رسـید.
غنـی احمـدزی گفت که هزاران نفـر از معترضان 
در حـال عبـور از دیوارهای ارگ اسـتند و ممکن 
نیسـت کـه محافظـان ریاسـت جمهوری همـه ی 
معترضـان را بکشـند. عبـداهلل گفـت کـه اتفـاق 
خاصـی رخ نـداده اسـت. مـردم راه پیمایـی کرده 
اند و می شـود بـا نمایندگان معترضـان گفت وگو 
کـرد. فـرار راه حـل نیسـت«. )کوچه بازاری هـا، 

چـاپ اول، صفحـات ۱8۱ و ۱8۲(
در صحبت هایـی کـه بعـد از قیام تبسـم با برخی 
از دوسـتانم در حلقـه ی ارگ داشـتم، هیچ کـدام 
آن هـا از تصمیـم قطعـی اشـرف غنـی بـرای فرار 
چیـزی نگفتنـد؛ امـا اعتراف داشـتند کـه همه ی 
احتمـال  و  بودنـد  وحشـت زده  ارگ  سـاکنان 
سـقوط حکومـت را قطعـی می دانسـتند. یکـی 
ادعـا کـرد کـه بـی بـی گل، بانـوی اول مملکت، 
گریـه اش  کـه  نبـود  معلـوم  امـا  می گریسـت؛ 
بـه خاطـر دادخواهـی مـردم بـود یـا بـه خاطـر 
معترضـان  هجـوم  در  شـدن  هـالک  از  تـرس 
خشـم گین. کسـی گفـت کـه تانک ها و سـربازان 
قرارگاه هـای  نزدیـک  تـا  نیـز  ارگ  محوطـه ی 
وزارت دفـاع عقب نشـینی کـرده بودنـد و هیـچ 
کسـی در سـاحات اطـراف ارگ بـرای محافظـت 
ایـن  گویـا  نداشـت.  وجـود  رییس جمهـوری  از 
برانـدازی  بـرای  توطیـه  احتمـال  نیـز  وضعیـت 

حکومـت را در ذهـن ارگ تقویـت کـرده بـود.
***

وقتـی از صحبـت با سـربازان و نیروهـای امنیتی 
فـارغ شـدیم، به سـمت دختـران و زنانـی رفتیم 
داشـتند.  دوش  بـر  را  شـهدا  تابوت هـای  کـه 

را بلنـد می کـردم تـا همـه بشـنوند و از نکته هـا 
و نظریـات مـن هـم گام بـه گام در جریـان قـرار 
داشـته باشـند. در یکـی از صحبت هـا با اسـداهلل 
صالحـی، وقتـی گفتم: قـول اردو یا تشـکیل واحد 
اداری خواسـته ای نیسـت کـه ارگ بخواهـد در 
مـورد آن چانه زنـی کنـد؛ سـوگند یـاد کـرد و 
گفـت کـه بحث چانه زنی نیسـت. بایـد وقت داده 
شـود کـه ترتیبـات عملی شـدن ایـن خواسـته ها 
داده شـود. بقیـه هـم بـه تکـرار می گفتنـد کـه 
ایـن خواسـت ها نـه غیـر معقول اسـت و نـه غیر 
عملـی. مقامـات ارگ چندیـن بـار اصـرار کردند 
آمـاده  تظاهرکننـدگان  طـرف  از  هیأتـی  کـه 
شـود تـا بـا رییس جمهـور و سـایر مقامـات ارگ 
مذاکـره کننـد. می گفتیـم ضرورتی بـه مذاکره یا 
گفت وگـو نیسـت. مطالبه ی مردم روشـن اسـت. 
ارگ اگـر حـرف خاصـی نـدارد، بـه طـور صریـح 
و رسـمی اعـالم کنـد کـه آن را قبـول می کنـد 
تـا مـردم قناعـت کننـد و فشـار از هـر دو جانب 
برداشـته شـود. هـدف من بیشـتر ساده سـاختن 
می کـردم  فکـر  و  بـود  مسـأله  حـل  پروسـه ی 
انـدازه کـه رابطـه و صحبت هـا داخـل  بـه هـر 
چنبـره ی بروکراسـی و هیـأت و مذاکـره بیفتـد، 
وضعیـت وخیم تـر و پیچیده تـر می شـود. بـرای 
مقامـات ارگ می گفتـم کـه اشـرف غنـی بـا هـر 
امکانـی کـه در اختیـار دارد، ابتدا با خواسـته ها و 
مطالبـات مـردم هم نوایـی کند تـا گام های بعدی 

راحت تـر برداشـته شـود.
سـخنان مقامـات ارگ و تعبیـرات شـان در مورد 
صـورت  بـه  مـردم  خواسـته های  و  مطالبـات 
مجمـوع آرام و مسـالمت جویانه بـود. سـیما غنی 
و حیـدر اعتمـادی در تمام لحظاتـی که مکالمات 
مـا جریـان داشـت، نقـش موثـر و مفیـدی بازی 
می کردنـد. همـه ی افرادی کـه در ایـن مکالمات 
سـهیم بودنـد، از افـراد نزدیـک بـه اشـرف غنـی 
بودنـد و رابطـه ی فردی مـن نیز با همـه ی آن ها 
خـوب و دوسـتانه بـود و تـا حـدی زیاد بـه زبان 
هـم پـی می بردیـم. برخـی از آن هـا، از جملـه 
سـیما غنـی، حیـدر اعتمـادی و نعمت اهلل سـایر، 
از دوسـتان مـا در حلقـه ی 7۲ نیز بودنـد. گاهی 
کـه در سـخنان من نیـش و کنایه هـای تندی به 
اشـرف غنـی وارد می شـد، ایـن افـراد بـه دلیـل 
سـابقه ی شـناختی کـه از همدیگـر داشـتیم، آن 
را بـا خون سـردی تحویـل می گرفتنـد و در تمام 
مـوارد صمیمانـه ابراز همـدردی و اعالم همکاری 

داشتند.
در ضمـن ارتباط هـای مسـتقیم با مقامـات ارگ، 
به اسـتاد شـفق، داکتر صادق مدبر، داکتر سـیما 
سـمر و احمـد بهـزاد نیـز زنـگ زدم تـا از آن هـا 
نیـز بخواهـم کـه هـر کـدام از مجراهـای تمـاس 

انضبـاط  و  نظـم  رعایـت  بـه  را  آن هـا  همـه ی 
تشـویق کردیم و از آن ها خواسـتیم کـه تابوت ها 
را روی زمیـن بگذارنـد و خود نیز آرام بنشـینند. 
آثـار خسـتگی و نگرانـی و هـراس توأم بـا عزمی 
خوانـده  آنـان  تـک  تـک  نگاه هـای  در  اسـتوار 
امنیتـی  نیروهـای  دوسـتانه ی  رفتـار  می شـد. 
روحیـه ی عمومـی را فوق العـاده متأثر کـرده بود. 
مـن هیچ نشـانه ای از یـک حرکت غیرمسـؤوالنه 

در کسـی ندیـدم.
و  نظـم  تأمیـن  بـه  نسـبت  کـه  ایـن  از  پـس 
شـدیم،  مطمیـن  معترضـان  میـان  در  آرامـش 
بالفاصلـه شـروع کـردم بـه زنـگ زدن بـه برخی 
شـخصیت هایی کـه احسـاس می کـردم راهی به 
ارگ و حلقـات تصمیم گیـری ارگ دارنـد. اولیـن 
فـرد سـیما غنـی بود کـه از طریـق او بـا اعضای 
ارشـد دفتـر رییس جمهوری تماسـم برقرار شـد. 
وفـی، حیدر اعتمادی، اسـداهلل صالحی، نعمت اهلل 
سـایر، سـالم رحیمی و واثق از کسـانی بودند که 
تقریبـاً هـر چنـد دقیقه یک بـار با یکـی از آن ها 
صحبـت می کـردم. بـرای آن ها وخامـت اوضاع را 
شـرح دادم و عواقـب بی اعتنایـی یـا تعلـل ارگ 
را نیـز هشـدار دادم. گفتـم: حـاال وضعیـت تحت 
کنتـرل اسـت و تظاهرکننـدگان تنها خواسـت و 
توقـع شـان همیـن اسـت کـه رییس جمهـوری 
بـا آن هـا صحبـت کنـد و بـه مطالبـات شـان که 
در نهایـت دقـت و بـا درنظرداشـت عملی بـودن 
آن هـا مطرح شـده اسـت، گـردن بگـذارد. گفتم: 
مـردم  مطالبـات  و  خواسـت  بـه  کـردن  توجـه 
بـرای حکومـت دموکراتیـک عیـب نیسـت. بلکه 
امتیـاز و افتخـار اسـت. اشـرف غنـی می توانـد از 
ایـن فرصـت بـرای همدلـی و همدردی بـا مردم 
اسـتفاده کنـد و نشـان دهـد کـه در مقـام یـک 
مـردم  خواسـت  بـه  مدنـی،  و  دموکـرات  فـرد 
احتـرام می گـذارد. حـدس می زنـم در پـاره ای از 
مـوارد لحـن و کلماتـی کـه در صحبت هایـم بـه 
کار می بـردم، آگاهانـه یـا ناآگاهانه درشـت و تند 
می شـد؛ امـا بازخـورد آن توسـط ایـن افـراد بـه 
صـورت کامل دوسـتانه و تـوأم با همـدردی بود.

یک دسـت  طـور  بـه  تقریبـا  مقامـات،  ایـن 
بـا  رییس جمهـوری  و  ارگ  کـه  می گفتنـد 
خواسـت ها و مطالبـات مـردم مشـکلی نـدارد و 
در مـورد آن هـا هیـچ تعللـی بـه خـرج نمی دهد. 
آن هـا صرفـا می خواسـتند بـرای ارگ وقـت داده 
شـود تـا صـورت عملیاتی ایـن پیشـنهادها آماده 
شـود. می گفتنـد کـه از هجـوم مـردم جلوگیری 
شـود تـا به کسـی آسـیب نرسـد. در بسـیاری از 
ایـن صحبت هـا، بـرای اطمینان خاطـر همراهانم 
و نیـز بـه منظـور ایـن  کـه همـکاری آنـان را در 
تأمیـن نظـم و آرامـش جلب کنم، صـدای تلفونم 

قضیـه  تـا  کننـد  تـالش  دارنـد،  کـه  نفـوذی  و 
بـه  آبرومنـدی تمـام شـود و کار  بـا آرامـش و 
برخوردهـای خشـونت آمیز و قتـل و خون ریـزی 
نکشـد. احمـد بهـزاد گفـت کـه در هـرات اسـت 
و بـا هیـچ کسـی در کابـل تمـاس نـدارد. بعدها 
و  وکیـالن  اکثـر  فیس بـوک  صفحـات  وقتـی 
مراجـع مسـؤول سیاسـی را مـرور می کـردم، از 
در صفحـات  تبسـم  رویـداد  بازتـاب  مقایسـه ی 
ایـن اشـخاص بـا عامـه ی مـردم دچـار شـگفتی 
در  کـه  فرضیـه ام  ایـن  و  می شـدم  حیـرت  و 
قیـام تبسـم بـرای اولیـن بـار نخبـگان و رهبران 
سیاسـی و اجتماعـی جامعه از مـردم دور افتادند 
و صـف شـان بـه صـورت یک دسـت مجـزا شـد 
و افـراد جامعـه نیـز بـه طـور مسـتقل، بـه رغـم 
و  سیاسـی  نخبـگان  تمایـالت  و  خواسـته ها 
اجتماعـی، بـه یـک کنش سیاسـی بزرگ دسـت 

زدنـد، بیشـتر تقویـت می شـد.
صـادق مدبـر بـه تماس هایـم پاسـخ نداد. شـفق 
هـم بـا خلیلـی کـه می گفـت در ترکیـه اسـت و 
هـم بـا محقـق و دانـش داخل تمـاس بـود. او از 
موضـع و لحـن محقـق ناراحـت بـود و چنـد بـار 
از سـخن و زبـان زشـت محقـق ابـراز نارضایتـی 
کـرد؛ امـا گفـت کـه دانـش و خلیلـی، هـر کدام 
رییس جمهـوری  تـا  می کننـد  کار  جدیـت  بـه 
را قناعـت دهنـد کـه بـه خواسـت و مطالبـات 
بـا تأکیـد  او هـم  تظاهرکننـدگان توجـه کنـد. 
توصیـه می کـرد کـه تالش شـود مـردم بـا عزت 
و آبرومنـدی، بـدون کـدام حادثـه ای ناگـوار، از 
ارگ بیـرون شـوند. سـیما سـمر نیـز می گفـت 
کـه از تمـام مجراهای نفـوذ خود تـالش می کند 
تـا قضیـه بـدون خشـونت پایـان یابـد. او بیشـتر 
نگـران بـود کـه نیروهـای امنیتـی ممکن اسـت 

باالخـره بـه خشـونت متوسـل شـوند.
بـرای تمـام کسـانی کـه طـرف ارتباط و تماسـم 
بودنـد، تأکیـد می کردم که پذیرش خواسـته های 
مـردم بـرای ارگ آسـان تر از پیامدهـای ناگواری 
اسـت که بـه هیچ صـورت قابـل جبـران نخواهد 
بـه  رسـیدگی  بـدون  مـردم  می گفتـم:  بـود. 
خواسـته های خـود از ارگ بیـرون نمی شـوند. آیا 
ارگ تصمیـم دارد کـه مـردم را تیربـاران کنـد؟ 
سـیما غنـی و حیـدر اعتمـادی از کسـانی بودند 
کـه بـا تأکیـد می گفتنـد ارگ به هیچ صـورت به 
خشـونت متوسـل نمی شـود، حتـا اگـر مـردم ده 
روز هـم در میـدان اداره ی امـور بماننـد. در عین 
حـال، حیـدر اعتمادی از دخالـت مأموران امنیت 
نگرانـی داشـت و گفـت که مراقب خـراب کاری و 
توطئه هایـی باشـیم که مـردم را ناخواسـته دچار 

رویارویـی بـا نیروهای امنیتـی نکند.
***

خشـم  ارضـای  بـرای  کـه  تدابیـری  از  یکـی 
پخـش  گرفتیـم،  نظـر  در  مـردم  ناراحتـی  و 
سـخنرانی هایی از بابه مزاری توسـط بلندگوهایی 
بـود کـه روی موتر نصب بـود. در کنار آن، تالوت 
آیاتـی از قـرآن کریـم نیـز مـردم را به سـکوت و 
آرامـش می بـرد. یکـی از جوانـان پیشـنهاد کـرد 
کـه آهنگ هـای حماسـی داوود سـرخوش پخش 
شـود. بـا پیشـنهاد او مخالفـت شـد و گفته شـد 
کـه مـا تابـوت شـهدا را روی دوش خـود داریم و 
ممکـن اسـت برخی هـا از آهنـگ و موسـیقی، به 
هـر شـکلی که باشـد، تبلیغ منفی بـه راه اندارند. 
بـرای او گفتـه شـد که: »وقتـی بابه باشـد، داوود 

را صبـر اسـت.« او هـم اصـراری نکرد.

طنین صدای مزاری در محوطه ی ارگ

 عزیز رویش

صـادق مدبـر بـه تماس هایم پاسـخ نداد. شـفق هم بـا خلیلی 
کـه می گفـت در ترکیـه اسـت و هـم بـا محقق و دانـش داخل 
تمـاس بـود. او از موضـع و لحن محقق ناراحـت بود و چند بار 
از سـخن و زبـان زشـت محقق ابـراز نارضایتی کـرد؛ اما گفت 
کـه دانـش و خلیلـی، هـر کـدام بـه جدیـت کار می کننـد تـا 
رییس جمهـوری را قناعـت دهنـد کـه بـه خواسـت و مطالبـات 
تظاهرکننـدگان توجـه کنـد. او هـم بـا تأکیـد توصیـه می کرد 
کـه تـاش شـود مـردم بـا عـزت و آبرومنـدی، بـدون کـدام 

حادثـه ای ناگـوار، از ارگ بیرون شـوند.
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

مشارکت در
اولین دزدی دوران اعتیاد 

 حسن ابراهیمی

)قسمت اول(
مگـر یـک باریکـه راهی کـه شـاید عرضش به 
پنجـاه سـانت هـم نمی رسـید، همزمـان چـه 
تعـداد آدم می توانسـت از آن عبـور و مـرور کنـد و وقتـی روی 
بوجی هـای خاکـی ای کـه روی هـم چیـده شـده بودنـد و همـان 
ابتـدای زیـر پـل بـود می نشسـتم، تـا چنـد کامی شیشـه مصرف 
کنـم، بـه پاهـای معتادانـی کـه از ایـن باریکـه راه رد می شـدند، 
کـه  می کـردم  تـالش  بیـکاری  سـر  از  حتـا  و  می شـدم  خیـره 
تعـداد پاهایـی کـه در پنـج دقیقـه از ایـن قسـمت آن باریکـه راه 

می گذشـتند را، حسـاب کنـم.
خـوب دیگـه معتاد اسـت و هـزار تـا کار عجیب و غیـر پیش بینی 
اوقـات کار دسـت آدم  بیـکاری گاهـی  بگویـم  بهتـر  یـا  شـده، 
می دهـد و خیلی هـا را مـن دیـدم کـه از ایـن گونه عادت هـا پیدا 
کـرده بودنـد و وقتـی مـواد مصرف می کردند. هشـت، نُـه، ده و ...

پانزده، شانزده، هفده و ...
بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نُه و سی

دقیقـا یـادم می آیـد کـه به شـماره ی سـی رسـیده بـودم که یک 
جفـت پـا جلوی چشـمانم ایسـتاد و مـن در آن لحظه داشـتم به 
کفش هـای کهنـه اش نـگاه می کـردم؛ کفش هایـی کـه انگشـتان 
پایـش را نمی توانسـت پنهـان کنـد و بیـرون زده بود. سـرم را باال 
آوردم و قیافـه ی رنـگ و رخ رفتـه  ای را دیـدم. کمـی چشـمانم را 
درشـت و ریـز کـردم، بـه نظـرم آمد کـه قیافـه ی این پسـر برایم 
خیلـی آشناسـت و همـان لحظـه تا می خواسـتم بگویم: ببخشـید 
شـما؟ یـک پسـر کم سـن و سـال دیگر کـه کمی از لحـاظ لباس 
و چهـره از از ایـن جـوان دیگـر بهتـر به نظـر می آمد، جلو چشـم 
من و پشـت سـر آن جوان ظاهر شـد و با دسـت به پشـت سـرش 

زد و گفـت بیـا برویم مسـعود. 
نامـش مسـعود بـود و در روزهـای اول کافه کاکتـوس، یکـی از 
مشـتری های پـر و بـا قرص کافه کاکتـوس بود و هـر روز حتما دو 
سـاعتی را در آن جـا می گذرانـد؛ امـا من بـاور نمی کـردم که این 

مسـعود می توانـد همـان مسـعودی که من می شـناختم باشـد. 
دسـتم را گرفـت و بـدون هیـچ حرفـی مـن را بـه دنبـال خـود 
کشـاند؛ آن طـوری کـه او داشـت رفتار می کـرد، انـگار او نیز من 
را شـناخته بـود. آن پسـر هـم دنبـال مـا راه افتـاد و هـر سـه بـه 
دیـوار آخـر پـل سـوخته، همان جایی کـه تاریک تـر از بخش های 
دیگـر پـل سـوخته بـود رفتیـم. به سـختی می توانسـتم نـوری را 
بـرای پیـدا کـردن جـای پـای خـود ببینـم؛ امـا مسـعود چنـان 
آسـوده و بـا اعتمادبه نفـس کامـل در آن تاریکـی راه می رفـت که 

انـگار چشـمان او بـه قـدرت دیـد در تاریکـی مجهـز بود. 
خیمـه ی  یـک  وارد  سـه  هـر  و  زد  پـس  را  پارچـه ای  پـرده ی 
چهارکنـج کوچـک شـدیم. در ایـن خیمـه بـه سـختی جـای دو 
نفـر بـود و مـا سـه نفـر بودیـم. به هـر صورتی کـه می شـد، خود 
را جابه جـا کردیـم و شـروع کردیـم بـه احوال پرسـی و از خـود 

مـان حـرف زدن.
مسـعود روایـت زندگـی جالبی داشـت برایم کـه بعدهـا حتما در 
مـوردش خواهـم نوشـت؛ امـا حـاال می خواهـم ادامـه بدهـم کـه 
چطـور شـد با مسـعود و آن رفیقـش حاضر به مشـارکت در اولین 

دزدی دوران اعتیـاد خود شـدم. 
مسـعود و آن دوسـتش کـه تـا حـاال هـم نامـش را نمی دانـم، هر 
در  کـه  نشسـتی  در همـان  و  هیروییـن مصـرف می کردنـد  دو 
دخمـه ی تاریـک داشـتیم، حـرف از این بـه میان آمد کـه چطور 
مصـارف اعتیـاد خـود را بـه دسـت می آوریـم. واقعـا هـر معتادی 
اگـر بخواهـد زنـده بمانـد، بایـد از یـک راهـی مصـرف روزانـه ی 
خـود را تهیـه کنـد و یکـی از هـزاران کاری کـه معتـادان در زیر 
پـل سـوخته انجـام می دادنـد، همـان دزدی بـود. البتـه بـه قـول 
مسـعود، آن دو تـا کار شـان َخـس دزدی بود و جرأت دسـت زدن 
بـه دزدی هـای بـزرگ را نداشـتند؛ چـون آن کارهـا دل و جگـر 
می خواسـت و مـن کـه نداشـتم و مسـعود هم همیـن را می گفت 
کـه هیـچ وقـت جرأت نکـرده اسـت از دیـوار  خانـه ای بـاال برود 
و چیـز باارزش تـری را بـدزد تـا چنـد روزی بتوانـد بـا آن پـول 

راحت تـر بشـود. 
مـن، مسـعود و دوسـتش، بـا هم قرار گذاشـتیم که آخر شـب که 
تمـام کوچه هـا خلـوت شـد، برویـم دم یک سـاختمان نیمـه کاره 
و خوازه هـای فلـزی ای را کـه مسـعود و دوسـتش نشـان کـرده 
بودنـد تـا بتواننـد سـر فرصت آن هـا را باز کننـد؛ چند لولـه ای را 
بـا خودمـان بیاوریم و بفروشـیم. مسـعود می گفت کـه خوازه های 

فلـزی مشـتری خـوب دارد و پـول خـوب می دهند.
امـا مـن چـون ایـن جـرأت را در خـود نمی دیدم کـه بتوانـم این 
کار را کنـم، فقـط بـه شـرطی قبـول کـرده بـودم کـه سـر کوچه 

ایسـتاد شـوم و کشـیک بدهـم تـا کسـی نیاید.

حکومت مؤقت؛ تکرار یک دور باطل

روز شـنبه، تلویزیـون الجزیـره به نقل از سـخنگوی 
طالبـان، گـزارش داد کـه در نشسـت نهـم میـان 
حکومـت  تشـکیل  بـه  امریکایی هـا،  و  طالبـان 
مؤقـت چهارده  ماهـه بـرای افغانسـتان توافـق شـده 
اسـت. ایـن خبـر در رسـانه های افغانسـتان بازتـاب 
گسـترده پیـدا کـرد؛ امـا چند سـاعت بعـد، طالبان 
و زلمـی خلیـل زاد آن را رد کردنـد. خلیـل زاد در 
تویتـی گفـت: »مـا در مـورد حکومـت انتقالی هیچ 
بحثی نداشـته ایـم. تصامیـم حکومـت داری مربوط 
افغان هـا می شـود کـه در مذاکـرات بین االفغانی آن 

را اتخـاذ نماینـد.« 
مذاکـرات  کـه  زمانـی  از  مؤقـت  حکومـت  ایجـاد 
امریـکا بـا طالبـان آغـاز شـد، بر سـر زبان هـا افتاده 
می کننـد  مطـرح  کسـانی  را   گزینـه  ایـن  اسـت. 
زمینـه  شـود،  ایجـاد  مؤقـت  حکومـت  اگـر  کـه 
بـرای امتیازگیـری و بـه قـدرت رسـیدن شـان بـه  
وجـود می آیـد. جهادی هایـی کـه در هجـده سـال 
گذشـته قـدرت شـان را از دسـت داده انـد و بعضی 
از تکنوکرات هایـی کـه از وضعیـت کشـور تحلیـل 
واقع بینانـه ندارنـد و هـواداران طالبـان، از تشـکیل 

می گوینـد. سـخن  موقـت  حکومـت 
حکومـت مؤقـت یـا انتقالـی، برگشـت بـه دو دهـه 
و  داخلـی  جنـگ   سـال  ده  در  کـه  اسـت  پیـش 
ربانـی  دولـت  کردیـم.  تجربـه  طالبانـی  حکومـت 
و »امـارت اسـالمی طالبـان« مـورد قبـول نبودنـد. 
ایـن حکومت هـا بـر مـردم تحمیـل شـده بودنـد؛ 
تشـکیل  بـن  کنفرانـس  از  پـس  کـه  دولتـی  امـا 
شـد، مبنـای آن قانـون اساسـی اسـت. بـا آن کـه 
اساسـی، حقـوق شـهروندان غیـر مذهبـی  قانـون 
اسـت؛  گرفتـه  نادیـده  را  ادیـان  سـایر  پیـروان  و 
لویـه  در  اجتماعـی  دیگـر  گروه هـای  نماینـدگان 
جرگـه ی تصویـت ایـن قانـون، آن را پذیرفتنـد و 
نظـام سیاسـی در یـک فراینـد نیمـه دموکراتیـک 

پـس از ختـم رخصتی های عیـد قربان کـه ده روز 
از آن می گـذرد، تـا کنـون بیشـتر مکاتـب والیـت 
بغـالن بـه درس هـای خـود آغاز نکـرده انـد و این 
موضـوع سـبب نگرانی والدیـن دانش آموزان شـده 

است.
آغـاز  دلیـل  دانش آمـوزان،  خانـواده ی  اعضـای 
نشـدن درس هـای مکاتب را، بی توجهی مسـؤوالن 
ریاسـت معـارف بـر مکاتب ایـن والیـت می خوانند 
و می گوینـد، بـا وجـود رفـت و آمـد همـه روزه ی 
فرزنـدان شـان بـه مکاتـب، تـا هنـوز درس هـای 
شـان آغاز نشـده اسـت و در برخی مکاتب معلمان 

ندارند. حضـور 
سـلطان محمد، باشـنده ی ولسـوالی نهرین والیت 
بغـالن، در صحبـت بـا روزنامه ی صبـح کابل گفت 
کـه سـال های پیش نیز برخـی از مکاتب بـا تأخیر 
رسـمی  رختصی هـای  از  پـس  انـدک  روز  چنـد 
بـه گفتـه ی  آغـاز میکردنـد.  را  درس هـای شـان 
ریاسـت  مسـووالن  بی توجهـی  امسـال  امـا  او، 
معارف سـبب شـده اسـت که با گذشـت ده روز از 
رختصـی عیـد قربـان، تا کنـون درس هـای مکاتب 

ایـن والیـت آغاز نشـود.
یـک دانش آمـوز صنف چهارم مکتب نسـوان شـهر 
قدیـم ولسـوالی نهریـن می گویـد کـه بـرای اولین 
بـار پـس از رختصی هـای عیـد قربان روز گذشـته 
)شـنبه ۲ اسـد( مکتـب رفته بود کـه آن هم بدون 

درس خوانـدن، دوبـاره به خانه برگشـته اسـت.
»دیـروز مکتب رفتیم، شـاگردان زیـاد آمده بودند. 
معلمـان مـا گفتنـد کـه برویـن خانه هـای تـان ما 
مصـروف جـور کـردن پارچـه ی )نمـرات امتحـان 

چهارونیم ماهـه( تـان اسـتیم.«
ولسـوالی های  باشـندگان  از  شـماری  همچنـان 
جلگـه و برکـه ی ایـن والیـت نیـز از بـاز نشـدن 
ولسـوالی ها  ایـن  مکاتـب  از  شـماری  دروازه ی 

می زننـد. سـخن 
محمدحنیـف، باشـنده ی ولسـوالی برکـه می گوید 
کـه در شـماری از مکاتـب زیـر حاکمیـت دولـت 

بـه و  جـود آمـد.
حاکمیـت  و  مجاهدیـن  جنـگ  سـال  ده  در   
طالبـان، ارتـش فروپاشـیده بـود. ایـن دولـت ارتش 
مشـکل  کـرد.  بازسـازی  را  دولتـی  نهادهـای  و 
افغانسـتان چگونگـی دولت نیسـت؛ مواجـه بودن با 
طالبـان بـه عنوان یـک گـروه عقب گرا اسـت که بر 
خـالف خواسـته های مـردم، می خواهـد افغانسـتان 
را بـه گذشـته برگردانـد و حکومتـی را می خواهـد 
کـه جامعـه آن را نمی خواهـد. خواسـت های ایـن 

گـروه، بـا شـرایط زمـان سـازگار نیسـت.
بـا نظـام سیاسـی مخالفـت  بـه  خاطـری  طالبـان 
دارنـد کـه می خواهنـد حکومت گذشـته ی شـان را 
برگرداننـد و بـه ایـن منظـور نیـز می جنگنـد. ایـن 
گـروه نمایندگـی از مـردم نمی کند. تشـکیل دولت 
مؤقـت، تمکین به خواسـت ایـن گروه بـرای از بین 

بـردن نظام سیاسـی اسـت.
گرفتـن  بـرای  طالبـان  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
ایـن گـروه  قـدرت می جنگنـد. تنهـا راه برگشـت 
بـه قـدرت، تضعیـف دولـت و از بیـن بـردن نظـام 
سیاسـی و برقراری حاکمیتی اسـت که مشـروعیت 
خـود را از آرای مـردم نمی گیـرد. طالبـان بـا ایـن 
غـرض بـه نابـودی دولت تأکیـد می کنند کـه مردم 

در ایـن ولسـوالی، شـاگردان مکتـب می روند؛ ولی 
رونـد درس دادن بـه کنـدی پیش مـی رود.

بـه  نسـبت  کـه  می گوینـد  مکاتـب  آمـوزگاران 
سـال های گذشـته، امسـال حضور دانش آموزان در 
صنف هـای درسـی کمرنـگ اسـت و بـه خصـوص 
پـس از رخصتی هـای رسـمی ایـن کم عالقگی هـا 

می شـود. بیشـتر 
از آمـوزگاران ولسـوالی نهریـن، بـه شـرط  یکـی 
صبـح  روزنامـه ی  بـه  نامـش،  نشـدن  فـاش 
هیـأت  گذشـته  سـال های  کـه  می گویـد  کابـل 
نظارت کننـده از ریاسـت معـارف چندیـن بـار بـه 
مکاتـب می آمدنـد کـه ایـن کار تأثیر چشـم گیری 
بـر بهتـر شـدن درس و پابندی معلـم و دانش آموز 

می شـد.  درس  بـه 
امـا بـه گفتـه ی او، ناامنی هـا و فعالیت گسـترده ی 
افـراد مسـلح غیـر مسـؤول سـبب شـده اسـت که 
هیـأت ریاسـت معـارف کمتر بـه ولسـوالی ها رفت 

و آمـد کند.
وی کـه از چندیـن سـال بدیـن سـو در لیسـه ی 
ایـن  موقعیـت  امن تریـن  در  شـهید،  گلمیـران 
ولسـوالی آمـوزگار اسـت، می افزایـد که با گذشـت 
میـان  از  قربـان،  عیـد  رخصتی هـای  از  روز   ۱0
تمامـی دانش آمـوزان این لیسـه، امـروز حدود ۳0 

درصـد شـان بـه مکتـب آمـده بودنـد.
بـه بـاور یکـی دیگـر از آمـوزگاران ایـن ولسـوالی، 

در انتخـاب حکومـت آن هـا نقـش نـدارد و از مردم 
مشـروعیت نمی گیـرد.  مـردم به طالبـان رأی نمی 
دهنـد. امـارت طالبانـی بـه ایـن دلیل مردود اسـت 
کـه کسـی بـه نـام امیرالمومنیـن در رأس آن بـوده 
کـه مشـروعیت ایـن عنـوان را یـک گـروه محـدود 
حکومـت  طالبانـی«  »امـارت  نظـام  در  می دهـد. 
نمایندگـی از مـردم نمی کنـد. امیرالمومنیـن آن  ها 
هرچـه دلـش بخواهـد می توانـد بـر مـردم تحمیـل 
آزادی هـای  بـا  گـروه  ایـن  ایـن،  از  بدتـر  کنـد. 
و  اسـت  مخالـف  شـهروندی  حقـوق  و  اجتماعـی 
می خواهـد یـک نظـام دیکتاتـور مذهبـی را ایجـاد 
کنـد.  اگـر بـه بهانـه ی مذاکـره بـا طالبـان یک بـار 
دیگـر، دور باطـل تشـکیل حکومـت مؤقـت تکـرار 
بـه سـنتی مبـدل می شـود کـه  آینـده  شـود، در 
گروه هـای جنگـی  ایجـاد  بـا  می تواننـد  بیگانـگان 
ایـن  از  بـردن دولـت  بیـن  از  بـرای  تروریسـتی  و 
نسـخه کار بگیرنـد. دولـت یایـد مشـروعیت خود را 
از مـردم بگیـرد. دولت هـا تـا زمانـی دوام می کننـد 
کـه کارکرد داشـته باشـند و مـردم از آن  ها حمایت 
کنـد، در غیـر ایـن صـورت، حاکمیتی کـه با جنگ 
و بـدون اراده ی مـردم به  وجـود می آیـد، محکـوم به 

اسـت. نابودی 

دانش آمـوزان،  شـدن  ربـوده  و  ناامنـی  از  تـرس 
رفتـن  از  اسـت کـه  را مجبـور کـرده  خانواده هـا 

فرزنـدان شـان بـه مکاتـب جلوگیـری کننـد.
وحشـت ناک  قتـل  آمـوزگار،  ایـن  گفتـه ی  بـه 
از  چهـار  صنـف  دانش آمـوز  ۱0سـاله،  »یاسـر« 
سـوی رباینـدگان، نسـبت بـه گذشـته خانواده هـا 
را وحشـت زده تر کـرده اسـت و همچنان بازداشـت 
نشـدن قاتـالن یـک آمـوزگار از سـوی پولیـس در 
ایـن ولسـوالی سـبب دلسـردی آمـوزگاران شـده 

. ست ا
بـودن،  ناپدیـد  روز   ۲0 از  پـس  یاسـر  جسـد 
هفتـه ی گذشـته، در حالـی پیدا شـد که از سـوی 
ربایندگان به شـکل وحشـتناکی کشـته شـده بود 
و همچنـان در اوایل امسـال یک آموزگار از سـوی 
افـراد مسـلح غیـر مسـؤول کشـته شـد کـه گفته 
پولیـس  سـوی  از  وی  قاتـل  کنـون  تـا  می شـود 
نهرین بازداشـت نشـده اسـت. مسـؤوالن ریاسـت 
در  درس  نشـدن  آغـاز  بغـالن،  والیـت  معـارف 
مکاتـب برخـی از ولسـوالی ها را موجودیـت ناامنی 
مسـؤول  غیـر  مسـلح  افـراد  و  طالبـان  آدرس  از 
رییـس  مجاهـد،  اسـماعیل  سـید  می خواننـد. 
معـارف والیـت بغـالن، در صحبـت بـا روزنامـه ی 
صبـح کابـل، بـا پذیرفتـن گفته هـای باشـندگان 
بغـالن می گویـد کـه در ولسـوالی نهریـن ناامنی ها 
از آدرس افـراد مسـلح غیر مسـؤول و در ولسـوالی 

 چنیـن حکومتـی بـرای افغانسـتان کـه جامعـه ی 
آن  مشـکل  بزرگتریـن  و  اسـت  قومـی  متکثـر 
تبعیـض و دیکتاتـوری  حاکمیت هـای اسـتبدادی، 
بوده، پاسـخگو نبـوده و کارکرد ندارد. افغانسـتان با 
ایـن ویژه گی هـا، نیازمنـد یـک دولـت دموکراتیـک 
اسـت که مردم در تشـکیل آن نقش داشـته باشـد. 
دولتـی کـه از مدنیـت و پیشـرفت حمایـت کنـد تا 
ایـن جامعـه را از عقب ماندگی و سـنت گرایی نجات 

. هد د
طالبـان اگـر می خواهنـد صلـح کننـد، بایـد ایـن 
واقعیـت را در نظـر بگیرنـد کـه بـا زور نمی تواننـد 
کـه  بداننـد  بایـد  و  کننـد  حکومـت  مـردم  بـر 
مشـارکت آن هـا در حکومـت از طریـق انتخابـات و 
سـازوکارهای دموکراتیک و در یـک نظام جمهوری 

و دموکراتیـک، ممکـن اسـت. 
دولـت و سیاسـیون نیـز بایـد واقعیـت را در نظـر 
بگیرنـد که مذاکـره با طالبـان، به منعای فروپاشـی 
دولـت نیسـت. تشـکیل دولـت مؤقـت بـه منعـای 
نظـام  بـردن  بیـن  از  و  پیـش  دورزدن دو دهـه ی 
سیاسـی اسـت. حکومـت مؤقتی که پس از سـقوط 
حاکمیـت طالبـان به جود آمـد، به این دلیـل ایجاد 
شـد کـه بتوانـد زمینـه ی تشـکیل دولـت و ایجـاد 
قانـون اساسـی را فراهم کنـد. این حکومـت وظیفه 
داشـت کـه انتخابـات را بـرای تشـکیل دولتـی کـه 
مشـروعیت خـود را از آرای مـردم بگیـرد، فراهـم 
کنـد و بـه این دلیـل، به ایجـاد حکومـت موقت در 
آن زمـان نیـاز بـود و خـالی مدیریـت کشـور را پر 
می کـرد؛ امـا حـاال نهادی به نـام دولت وجـود دارد. 
را  کنونـی  نظـام  کـه   دلیلـی  هـر  بـه  طالبـان 
امـا  می گیـرد؛  بـر  آن هـا  خـود  بـه  نمی خواهنـد 
سیاسـت مداران و رهبران سیاسـی ای کـه در هجده 
سـال گذشـته در دولت بـوده اند؛ نباید بـا پذیرفتن 
تشـکیل حکومـت مؤقـت، بـا طالبـان هم نوا شـوند. 
ایجـاد حکومـت  بـا  صلـح  مذاکـرات  در  موفقیـت 
مؤقـت ممکـن نیسـت. توافـق بـا تشـکیل آن بـه 
معنـای نابـودی نظـام سیاسـی و مشـروعیت دادن 
بـه آرمان هـای طالبـان و ادعاهـای این گروه اسـت. 
طالبـان اگـر می خواهنـد در مدیریـت کشـور نقش 
داشـته باشـند بایـد در مذاکـرات صلـح در بـاره ی 

مشـارکت آن هـا در حکومـت مذاکـره شـود.

برکـه، حاکمیت داشـتن طالبان بر بیشـتر مکاتب، 
سـبب شـده اسـت کـه دانش آمـوزان نتواننـد بـه 

درس هـای شـان برونـد.
وی همچنـان می گویـد کـه فعالیت گسـترده افراد 
دولتـی  حاکمیـت  نبـود  و  مسـؤول  غیـر  مسـلح 
در ولسـوالی پـل حصـار ایـن والیـت، معلمـان و 
دانش آمـوزان را بـا دشـواری های زیـادی روبـه رو 

اسـت. کرده 
ایـن والیـت  مکاتـب  از  او، شـماری  بـه گفتـه ی 
کـه زیـر حاکمیـت طالبـان قـرار دارد، از شـروع 
سـال تعلیمـی ۱۳۹8 بدیـن سـو نتوانسـته اند که 
کیفیـت درس و چگونگـی فعالیـت آن را نظـارت 
می کننـد  تأکیـد  والیـت  ایـن  باشـندگان  کننـد. 
کـه ادامه ی ایـن وضعیـت و بی توجهی مسـؤوالن، 
سـبب می شـود کـه آمـوزش و پـرورش در مکاتب 
بیشـتر از پیـش به چالـش روبه رو شـود و فرزندان 

آنـان از رفتـن بـه مکاتب دلسـرد شـوند.
 آنـان از نهادهـای مسـؤول می خواهنـد کـه هرچه 
زودتـر بـه ایـن چالـش پایـان بخشـیده و زمینه ی 
شـاگران  بـرای  را  خوانـدن  درس  عـادی  روال 
مکاتـب فراهـم کننـد. کمبـود کتاب های درسـی، 
از  نا امنـی،  و  جنـگ  درسـی،  صنف هـای  نبـود 
چالش هـای دیگـری  اسـت که بـه گفتـه ی مردم، 
سـبب شـده اسـت که مکاتب بغـالن هـر از گاهی 

بماند. بسـته 

 بشیر یاوری

طوالنی شدن رخصتی های مکاتب در بغالن

 محراب ابراهیمی



روایت مهاجران افغانستان

)قسمت چهارم(
صمیـم همیـن کـه در ترکیـه  به دوسـتانش 
نخسـتین  در  می پیونـدد،  یالـووا  شـهر  در 
همـراه  بـه  می شـود  مجبـور  کاری اش  روز 
چنـد دوسـت دیگـرش کامیونـی پـر از ذغـال را خالـی کننـد. 
صمیـم کـه آن زمـان تـازه از راه پـر درد سـر  قاچاق بـه ترکیه 
رسـیده بـود، هنـوز خسـتگی راه در تنـش زندگی می کـرد؛ اما 
او بـه دلیـل نداشـتن پـول ناچـار می شـود شـش سـاعت را در  
گوشـه ای از شـهر، بوجی هـای ذغـال را بـه پشـت خـودش از 
کامیونـی بـه درون انبـار ببرد. آن زمان صمیم ۱7 سـال بیشـتر 

نداشت.
روزمـزد  هـای  کار  در  را  روزی  چنـد  کـه  ایـن  از  پـس  او 
می گذرانـد، بـه گلخانـه ای در شـهر یالـوا به کار شـروع می کند. 
او در ایـن گلخانه به همراه سـه دوسـت دیگـرش تمام وقت کار 
می کنـد و در بـدل هـر روز کاری اش 50 لیر به دسـت می آورد. 
او شـب ها نیـز در محـل کارش باقـی می مانـد و همـان جـا بـا 
دوسـتان همـکار دیگـرش که همه افغانسـتانی اسـتند، شـب را 
درون کانتینـری می گذراننـد. او روزهـا را در همیـن گلخانه کار 
می کنـد و گاهـی هـم به دلیل ایـن که کارش را از دسـت ندهد 
بـه دسـتورهای بی مـورد کارفرمایـش نیـز ناچـار می شـود تـن 
بدهـد. مثـال سـاعت کاری کـه در ترکیـه از 8 تا 5 عصر اسـت؛ 
امـا صمیـم بارهـا  و بارهـا مجبور می شـود که تا سـاعت شـش 

و هفـت شـام کار کند.
او روزهـا همیشـه در گیـر کار اسـت و در هفتـه تنهـا روزهـای 
یک شـنبه را می توانـد بـه شـهر بیایـد و از مکان هـای تفریحـی 

کند. اسـتفاده 
زندگـی در مهاجـرت برای صمیم نوجوان کار سـاده ای نیسـت. 
او  که از روسـتایی در شـمال افغانسـتان به ترکیه آمده اسـت، 
تصویـری کـه از زندگی در ترکیه در ذهن داشـته اسـت، تفاوت 

زیـادی بـا آنچـه دارد که او در گیرش اسـت.
پیـش از آمـدن او بـه ترکیـه، یکـی از دوسـتانش برایـش گفته 
بـود کـه می توانـد در ترکیـه بـه راحتی ماه یـک هزار دالـر و یا 

بیشـتر از آن را در بیـاورد.
امـا او وقتـی می بینـد که بـه سـختی می تواند خرچ خـودش را 
در بیـاورد و ماهانـه هـم مقـداری پـول بـرای قاچاق بـری بدهد 
کـه او را از افغانسـتان اورده اسـت. صمیـم بـه دلیـل ایـن کـه 
وقـت آمدنـش بـه ترکیـه پـول کافـی نداشـت، بـه قاچاق بـری 
کـه از دوسـتانش اسـت بـده کار می شـود. او حاال بایـد کار کند 
و در گرمـای گلخانـه گـرد خـاک بخـورد و عـرق بریـزد تا پول 
قاچاق بـر را تمـام کنـد. او پـس از ایـن کـه بدهـی اش را تمـام 
می کنـد، خیالـش راحـت نمی شـود؛ او حاال بـه فکر ایـن افتاده 
اسـت کـه باید بـه خانـواده اش در افغانسـتان نیز پول بفرسـتد؛ 
امـا بـا درآمدی که صمیم از کار در گلخانـه دارد، پول آن چنانی 
هـم بـه خانـواده اش در افغانسـتان فرسـتاده نمی توانـد؛ امـا او 
تـالش می کنـد کـه هـر از گاهی بـه خانـواده  اش در افغانسـتان 

بفرسـتد.  پول 
صمیـم ۱7سـاله، ناچـار اسـت هـم بـه خـودش برسـد و هم به 
خانـواده اش در افغانسـتان پـول بفرسـتد. او که اجـازه ی ماندن 
در ترکیـه را نـدارد، دوام زندگی در ترکیـه برایش عذاب دهنده 
می شـود. او  بـه دلیـل این کـه به دسـت پولیس ترکیـه گرفتار 
و دوبـاره بـه افغانسـتان فرسـتاده نشـود؛ از رفتن بـه مکان های 
تفریحـی تا انـدازه ی ممکن خـودداری می کند. صمیم پیوسـته 
ایـن تـرس را داشـته اسـت کـه مبـادا روزی بـه دسـت پولیس 
ترکیـه گرفتـار و بـه افغانسـتان فرسـتاده شـود؛ جایـی کـه او 
دیگـر نمی توانـد دوام بیـاورد؛ جایـی کـه بـرای او دیگـر وجـود 
نـدارد. ایـن تـرس باعـث می شـود کـه صمیـم تنها ماه یـک بار 
آن هـم بـرای اصـالح موهایـش بـه درون شـهر بـرود و دیگـر 

همـه ی وقتـش را در کار و محـل کارش بمانـد.
در گلخانـه ای کـه صمیـم کار می کنـد؛ در یکـی از روزهـای 
تابسـتان دوسـال پیـش بچه هـای افغانسـتانی ای کـه در آنجـا 
کار می کننـد بـا هـم درگیـر می شـوند و درگیـری شـان بـه زد 
و خـورد فزیکـی منجر می شـود کـه در نتیجـه، یکـی از بچه ها 
بـه پولیـس مراجعـه می کنـد . پولیـس زمانـی که بـه محل کار 
صمیـم می آیـد، همـه ی بچه های افغانسـتانی ای کـه آن جا کار 
می کردنـد را بـه شـمول صمیـم بـه اداره ی پولیس می بـرد و از 
آن جـا، صمیـم بـه همراه سـه همـکار دیگـرش که هیـچ کدام 
اجازه نامـه ی مانـدن را در ترکیـه نداشـتند و هیـچ کـدام ثبـت 
سـازمان مهاجـرت نشـده انـد، بـه گونه ی اجبـاری به فـرودگاه 
اتاتـرک در اسـتانبول فرسـتاده می شـوند و از آن جـا صمیـم 
بـا یـک دنیـا آرزوی بـه خـاک نشسـته، دوبـاره بـه افغانسـتان 

فرسـتاده می شـود.
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مهاجرت؛ داستان تلخی
که پایان ندارد

 گفت و گو کننده: علی شیر شهیر

رحمت اهلل نبیل:
حنیف اتمر  با سردار قاسم سلیمانی

و ایران رابطه ی پنهانی داشت

ریاسـت   انتخابـات  اسـت  قـرار  اشـاره: 
میـزان  ششـم  در  افغانسـتان،  جمهـوری 
سـال جـاری خورشـیدی برگـزار شـود کـه 
کمتـر از یـک مـاه بـه برگـزاری آن فرصـت 
از  مـاه  یـک  کنـون  تـا  اسـت.  نمانـده 
کارزارهـای انتخاباتـی گذشـته اسـت؛ امـا 
اکثـر نامـزدان انتخاباتی نتوانسـته  اند که 
مختلـف  به دلیل هـای  را  شـان  برنامه هـای 
از جملـه ناامنی در والیت های افغانسـتان، 
بـرای مـردم معرفـی کننـد. از سـویی هـم 
گفت وگوهـای صلـح سـبب شـده اسـت که 
برخـی از نامـزدان بـاور خـود را نسـبت بـه 
از  جمهـوری  ریاسـت   انتخابـات  برگـزاری 

دسـت دهنـد.
مـورد  در  کابـل،  صبـح  روزنامـه ی 
انتخابـات  نگرانی هـای موجـود پیـش روی 
و  امنیتـی  چالـش  جمهـوری،  ریاسـت  
مسـأله ی صلـح، بـا رحمـت اهلل نبیـل، یکـی 
ریاسـت  جمهـوری  انتخابـات  نامـزدان  از 

اسـت.  کـرده  گفت وگـو  افغانسـتان 
افغانسـتان  کنونـی  ناامنـی  مـورد  در  او 
برآینـد  وضعیـت  ایـن  کـه  می گویـد 
از  برخـی  خودخواهانـه ی  سیاسـت های 
ملـی  وحـدت  حکومـت  پیشـین  مقام هـای 
بـه  را  داعـش  می خواسـتند  کـه  اسـت 
خاطـر جلـب حمایت امریـکا در افغانسـتان، 
بزرگ کنند؛ اما این مسـأله سـبب شـد که 
بـردن  بیـن  از  بـرای  کشـورهای همسـایه 
تهدیـد داعـش علیـه کشـور شـان، دسـت 

بزننـد.  طالبـان  حمایـت  بـه 
ریاسـت   انتخابـات  بـرای  او  کارزارهـای 
بـه  امـا  دارد؛  ادامـه  رو  پیـش  جمهـوری 
در  جـاری  گفت وگوهـای  و  صلـح  مسـأله ی 

نیسـت.  خوش بیـن  مـورد  ایـن 
روزنامـه ی صبـح کابـل ایـن گفت وگـو را بـا 

آقـای نبیـل در کابـل انجـام داده اسـت.

ــم  ــام تی ــما ن ــل ش ــای نبی ــل: آق ــح کاب صب
ــت« گذاشــته   ــان را »امنیــت و عدال ــی   ت انتخابات
ایــد؛ اگــر از امنیــت آغــاز کنیــم، بــه نظــر شــما 
در  امنیــت  بخــش  در  اساســی  چالش هــای 
افغانســتان چیســت، چــه عامل هایــی ســبب 

ــد؛  ــوا بده ــدان ل ــه قومان ــزارش را ب ــن گ ــه ای ک
ــاع، مشــاور  ــر دف ــوی درســتیز، وزی ــول اردو، ل ق

ــور.  ــس جمه ــام ریی ــر انج ــی و س ــت مل امنی
 پیــش از ۲0۱4، نیروهــای مــا قــوت عمــل 
ــان  ــا ســرعت عمــل نداشــتند. طالب داشــتند؛ ام
برعکــس ســرعت عمــل داشــتند؛ امــا قــوت 
ــه  ــس از آن  ک ــروه، پ ــن گ ــتند. ای ــل نداش عم
ــی  ــای خارج ــه نیروه ــد ک ــال ۲0۱4 دیدن در س
ــل  ــوت عم ــدند، روی ق ــرون ش ــتان بی از افغانس
ــد و قــوت عمــل خــود را قــدرت  خــود کار کردن
ــوت عمــل خــود  ــا ق ــا برعکــس م بخشــیدند؛ ام
ــاختیم و  ــی س ــم و سیاس ــف کردی ــز تضعی را نی
ــای  ــداد کدره ــک تع ــت نامناســب ی ــک وق در ی
ــن  ــا ای ــم و ب ــوق دادی ــد س ــه تقاع ــه را ب باتجرب
کار در واقــع مدیریــت متوســط نیروهــای امنیتــی 
را تضعیــف کردیــم. درســت اســت کــه تعــدادی 
ــال  ــداد کام ــک تع ــا ی ــد؛ ام ــد می ش ــد متقاع بای
جــوان بودنــد کــه در ســن 45 و 50 تقاعــد داده 
شــدند. شــورای امنیــت هیــچ وقــت نتوانســت که 
ــاله را  ــدات پنج س ــاله ی تهدی ــالن پنج س ــک پ ی
ــازد  ــی بس ــتراتیژی امنیت ــی و اس ــی امنیت پالیس
کــه مــا در پنــج ســال آینــده بــا چــه تهدیداتــی 
ــا  ــه خارجی ه ــزی ک ــر چی ــتیم. ه ــه روی اس روب
بــه مــا بگوینــد، مــا همــان را قبــول کــرده ایــم. 
صبــح کابــل: در افزایــش ناامنــی و رشــد 
عامل هــای  کنــار  در  افغانســتان  در  طالبــان 
داخلــی ای کــه شــما اشــاره کردیــد، چقــدر 

بــود؟ دخیــل  خارجــی  عامل هــای 
نبیــل: بــدون شــک کــه عامل هــای خارجــی در 
ــا می توانیــم  جنــگ افغانســتان دخیــل اســت. م
ــد دوره  ــه چن ــتان ب ــکا را در افغانس ــور امری حض
تقســیم کنیــم؛ دور نخســت حضــور امریــکا، 
یــک دوره ی خوبــی بــود کــه مــا صاحــب قانــون 
اساســی شــدیم، حکومــت مؤقــت آمــد و انتخابات 
صــورت گرفــت؛ امــا وقتــی کــه در عــراق جنــگ 
شــد، توجــه امریــکا به عــراق شــد. در افغانســتان 
پــول گزافــی بــرای دولت ســازی وارد شــده 
بــود؛ امــا ایــن پــول بــرای حکومت ســازی و 
نهادســازی مصــرف نشــد. کــرزی هــم بــه جــای 
ــالش  ــراد ت ــاختن اف ــرای س ــا، ب ــاختن نهاده س
ــراد و  ــتر روی اف ــرمایه گذاری اش بیش ــرد و س ک
اشــخاص بــود تــا بــه نهادهــا. ایــن مســأله آغــازی 
ــتان.  ــاد در افغانس ــدن فس ــرای نهادینه ش ــود ب ب
امریــکا دوبــاره زمانــی بــه افغانســتان توجــه کــرد 
کــه در ســال ۲00۹ وضعیــت افغانســتان وخیــم 
شــد و آن  وقــت بســیار ناوقــت شــده بــود؛ چــون 
ــاره  طالبــان در اواخــر ۲004 و اوایــل ۲005 دوب
منســجم شــده بــود و پاکســتان دوبــاره بــا آنــان 

روابــط ســاخته بــود. 
پــس از ســال ۲0۱4 کــه حکومــت وحــدت 
ــش  ــای بخ ــد و امریکایی ه ــان آم ــه  می ــی ب مل
افغانســتان  از  را  شــان  نیروهــای  از  اعظمــی 
بیــرون کردنــد. در اوایــل حکومــت وحــدت ملــی 
در ســال ۲0۱5، زمانــی  کــه مــن رییــس امنیــت 
ــم  ــت یافت ــی دس ــه گزارش ــن ب ــودم، م ــی ب مل
کــه شــاخه ی پیشــاور ســازمان اســتخباراتی 
پاکســتان )ISI( بــه اســالم آباد گــزارش داده 
بــود کــه آنــان یــک برنامــه ی ســه بعدی ای 
ــد و در  ــه  ان ــر گرفت ــتان در نظ ــرای افغانس را ب

ــد؟ ــد کن ــور رش ــا در کش ــه ناامنی ه ــده ک ش
نبیــل: مــا امنیــت را بــه  عنوان یــک »پکیــج« یا 
بســته می بینیــم کــه تنهــا بــه بمبــارد و بخــش 
ــازی،  ــا در ملت س ــود. م ــه نمی ش ــی خالص نظام
ــوام  ــن اق ــت در بی ــس مالکی ــتی و ح در هم زیس
ــم؛ چهــل  و اقشــار مختلــف کشــور مشــکل داری
ــا مــا  ــه، محــراب و منبــر ب ســال اســت کــه قری
ــا اشــتباه مــا  ــوده ی ــه هردلیلــی کــه ب نیســت. ب
بــوده یــا اشــتباه آن هــا. مــا بایــد قریه هــا را هــم 
ــر  ــه خاط ــم ب ــی و ه ــایل امنیت ــر مس ــه خاط ب
مســایل اقتصــادی بــا خــود داشــته باشــیم. علمــا 
ــا  ــه م ــیر علی ــک شمش ــوان ی ــه  عن ــواره ب هم
اســتفاده شــده؛ مــا بایــد بــه آنــان توجــه کنیــم. 
حــس مالکیــت مســأله ی دیگــری اســت. زمانــی 
 کــه حــس مالکیــت میــان اقــوام و اقشــار کشــور 
ــع حــس وطن دوســتی  ــف می شــود، در واق ضعی
تضعیــف می شــود؛ مــا نبایــد سیاســتی را در 
ــس  ــه ح ــری از جامع ــه قش ــم ک ــش بگیری پی

ــد. ــت دهن ــور را از دس ــودن کش مالک ب
ــل: امــا شــما می دانیــد کــه جنــگ  ــح کاب صب

ــا اســت.  ــن چیزه ــر از ای افغانســتان پیچیده ت
نبیــل: در مــورد جنبه هــای دیگــر جنــگ 
افغانســتان نیــز می گویــم؛ جنــگ در افغانســتان، 
ــه  ــا هیچ گون ــا م ــت؛ ام ــتخباراتی اس ــگ اس جن
هزینــه ای در ایــن بخــش نکــرده  ایــم. بــر 
عکــس مــا بــه دفــع نظامــی ســرمایه گذاری 
ــن اســت کــه وقتــی  ــا ای ــدگاه م ــم. دی کــرده ای
ــم  ــش ه ــد دفع ــت، بای ــتخباراتی اس ــگ اس جن
هــم  و  داخــل  در  هــم  باشــد؛  اســتخباراتی 
کنونــی  ناامنی هــای  مســأله ی  خــارج.  در 
افغانســتان، بــه چنــد مســأله بــر می گــردد؛ 
ــا  ــاد م ــیون زی ــداد سیاس ــک تع ــه ی ــن  ک اول ای
ــب  ــه طال متأســفانه در هجــده ســال گذشــته، ب
ــد؛ وســیله ی اســتراتیژیک  ــد قومــی دیدن ــه دی ب
قومــی دیدنــد. دوم، ســاختارهای امنیتــی ای کــه 
ــت  ــی اس ــه ی قوت های ــم و تعبی ــا داری ــال م فع
ــر  ــت؛ ب ــی نیس ــرورت کنون ــاس ض ــر اس ــه ب ک
ــده  ــابق مان ــه از س ــت ک ــکیالتی اس ــاس تش اس
ــگ  ــا در جن ــم. م ــرده ای ــدی نک ــا اولویت بن و م
را  خــود  تصمیم  گیــری  الیحه هــای  چریکــی 
ــود را  ــی خ ــای امنیت ــم، نیروه ــرده ای ــه ک اضاف
ــرعت  ــا روی س ــم، م ــرده ای ــی ک ــتر سیاس بیش
عمــل خــود کار نکــرده ایــم؛ وقتــی کــه قوماندان 
ــر  ــه س ــی آورد ک ــت م ــه دس ــالع ب ــدک اط کن
ــدارد  ــن جــرأت را ن ــود، او ای ــه می ش ــان حمل آن
ــون  ــد؛ چ ــات بزن ــه عملی ــه خــودش دســت ب ک
مــورد مؤاخــذه قــرار می گیــرد. او مجبــور اســت 

ــزارش،  ــن گ ــد. در ای ــش ان ــی کردن ــال عمل ح
ــود؛  ــه ســه نکتــه اشــاره شــده ب بســیار واضــح ب
نخســت ایــن کــه بــا ایجــاد قطعــه ی ســرخ، بایــد 
ــی  ــگ فرسایش ــک جن ــه ی ــتان ب اردوی افغانس
ــیون در  ــان سیاس ــالف می ــود. دوم اخت ــرده ش ب
داخــل حکومــت و بــا بیــرون بایــد بیشــتر شــود 
و ایــن کار بایــد از طریــق دوســتان مــا در داخــل 
نظــام افغانســتان صــورت گیــرد. ســوم بایــد میان 
ــود.  ــن زده ش ــات دام ــتان اختالف ــوام افغانس اق
ــت در آن  ــورای امنی ــا ش ــأله را ب ــن مس ــن ای م
ــه ای  ــن برنام ــان گذاشــتم کــه چنی ــت در می  وق
از ســوی پاکســتان در جریــان اســت و مــا 
ــفانه  ــا متاس ــم.  ام ــش کار کنی ــرای دفع ــد ب بای
وضعیــت حکومــت بــه  نوعــی بــود و بــه  انــدازه ای 
بــه اختالفــات داخلــی درگیــر بــود کــه نتوانســت 
ــت  ــد؛ ســه حکوم ــز کن ــن مســائل تمرک روی ای
ــا چهــار حکومــت مــوازی در داخــل  مــوازی حت
ــم  ــش آن تی ــک بخ ــت، ی ــود داش ــت وج حکوم
ــای  ــای غنــی، بخــش دیگــرش تیــم آق خــود آق
عبــداهلل، بخــش ســومی تیــم آقــای اتمــر و بخش 
چهارمــی هــم تیــم آقــای کــرزی کــه در حکومت 
باقــی مانــده بــود. پــس طبعــا پاکســتان از همــان 
ابتــدا بــه چهــار مــورد آمادگــی گرفــت؛ ســاختن 
جــای امــن بــرای طالبــان، ســربازگیری، حمایــت 

ــزه دادن.  ــی و  انگی مال
صبــح کابــل: شــما گفتیــد کــه ایجــاد اختــالف 
میــان اقــوم افغانســتان یکــی از ســه محــور 
برنامــه ی »آی.اس.آی« بــود کــه در ســال ۲0۱5 
ــا  ــود، آن ه ــده ب ــی ش ــتان طراح ــرای افغانس ب
ــدند؟  ــق ش ــان موف ــه ی ش ــن برنام ــدر در ای چق
نبیــل: مــا اســنادی از »آی.اس.آی« بــه  دســت 
حقانــی،  شــبکه ی  از  نفــر   ۳0 کــه  آوردیــم 
ــه  ــود ک ــده ب ــوزش دی ــن آم ــرای ای ــص ب مخت
ــتان راه  ــوام در افغانس ــان اق ــی را می ــگ قوم جن
ــرار  ــا ق ــار م ــه در اختی ــنادی ک ــدازد. در اس بین
ــدف  ــان و ه ــداد ش ــراد، تع ــام اف ــود، ن ــه ب گرفت
شــان به گونــه ی واضــح ذکــر شــده بــود. والیــت 
زابــل، منطقــه ای کــه در آن فاجعــه ی تبســم رخ 
ــده  ــر ش ــوب »آی.اس.آی« ذک ــز در مکت داد، نی
ــن  کــه واقعــه ی تبســم رخ  ــا پیــش از ای ــود. م ب
ــریک  ــت ش ــا حکوم ــزارش را ب ــن گ ــد، ای بده

ــم. کردی
ــیدن  ــرای رس ــتان را ب ــاد افغانس ــاط ح ــان نق آن
ــه  ــد؛ ب ــرار دادن ــن مقصــد شــان، هــدف ق ــه ای ب
طــور مثــال غزنــی، چــون منطقــه ای اســت کــه 
ــد، ارزگان،  ــی می کن ــف در آن زندگ ــوام مختل اق
میــدان وردک نیــز بــه همیــن  طــور؛ امــا چــون 
در کابــل نزدیــک اســت، کمتــر می تواننــد آنجــا 

فعالیــت کننــد. 
صبــح کابــل: شــما همــواره در گفته هــای تــان 
از توطئه هــای بزرگــی یــاد کــرده  ایــد کــه علیــه 
ــرا  ــا چ ــت؛ ام ــان اس ــتان در جری ــت افغانس امنی
ــرف  ــح ح ــورد واض ــن م ــی در ای ــما هیچ گاه ش

ــن دسیســه ها چیســت؟ ــد، ای ــزده  ای ن
همیــن  دسیســه ها  ایــن  برآینــد  نبیــل: 
وضعیــت کنونــی اســت کــه شــما شــاهدش 
ــام داعــش در حــال  ــه  ن ــه ب ــی ک اســتید؛ گروه
ــال  ــد، اص ــت می کن ــتان فعالی ــر در افغانس حاض

بـدون شـک کـه عامل هـای خارجـی در جنـگ افغانسـتان 
در  را  امریـکا  حضـور  می توانیـم  مـا  اسـت.  دخیـل 
نخسـت  دور  کنیـم؛  تقسـیم  دوره  چنـد  بـه  افغانسـتان 
مـا صاحـب  کـه  بـود  خوبـی  دوره ی  یـک  امریـکا،  حضـور 
قانـون اساسـی شـدیم، حکومـت مؤقـت آمـد و انتخابـات 
شـد،  جنـگ  عـراق  در  کـه  وقتـی  امـا  گرفـت؛  صـورت 
توجـه امریـکا بـه عـراق شـد. در افغانسـتان پـول گزافی 
بـرای دولت سـازی پمـپ شـده بـود؛ امـا ایـن پـول بـرای 

نشـد.  مصـرف  نهادسـازی  و  حکومت سـازی 
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ــش زاده ی  ــن داع ــراق نیســت. ای ــوریه و ع ــش س داع
توطئه هــای پاکســتان در مــراوده بــا برخــی از افــراد و 
اشــخاص در داخــل حکومــت بــود. حکومت افغانســتان 
ــت  ــین امنی ــاور پیش ــر، مش ــف اتم ــژه حنی ــه  وی و ب
ملــی، کوشــش کــرد کــه داعــش را بزرگ نمایــی 
ــه  ــد ک ــت بدهن ــن قناع ــه ای ــکا را ب ــه امری ــد ک کن
ــه اردو و  ــان ب ــد؛ چــون آن ــرباز خــود را بیشــتر کن س
ــد  ــاور نداشــتند و فکــر می کردن پولیــس افغانســتان ب
کــه ایــن اردو در وقــت مجاهدیــن ســاخته شــده اســت 
ــرس  ــن ت ــن اســت و در همی ــان مجاهدی و همــه ی آن

ــد.  ــراس بودن و ه
امنیتــی  نیروهــای  کــه  زمانــی    ،۲0۱4 درســال 
می گرفــت،  آمادگــی  انتخابــات  بــرای  افغانســتان 
ــی را  ــال، عملیات ــن  س ــون همی ــاه ج ــتان در م پاکس
گروه هــای  زیــادی  یک تعــداد  و  کــرد  راه انــدازی 
تروریســتی را راه دادنــد کــه داخــل افغانســتان شــوند؛ 
ــتان و  ــوارگذر نورس ــای دش ــام  راه ه ــرال و تم راه چت
ــلط  ــا تس ــت در آن جاه ــه دول ــکا را ک ــر و پکتی کن
ــاز  ــتی ب ــای تروریس ــه روی گروه ه ــت ب ــری داش کمت
اوزبیکســتان،  اســالمی  تحریــک  گروه هــای  شــد. 
ــال  ــداهلل و امث ــه، جن ــرقی، جندالخلیف ــتان ش ترکس
آن هــا همــه بــه داخــل انتقــال داده شــد. زمانــی  کــه 
ــات  ــان پاکســتان )TTP( عملی ــک طالب ــاالی تحری ب
ــرف  ــن ط ــه ای ــا ب ــداد آن ه ــک  تع ــت، ی ــورت گرف ص
بــه نقــاط صفــری آمدنــد، یــک  تعــداد شــان هــم بــه 
پاکســتان تســلیم شــدند؛ برخــی آنهــا کشــته شــدند و 
تعــدادی هــم گــم شــدند. در چنیــن شــرایطی طالبــان 
ــف  ــه بســیار سرســخت مخال ــزی اجنســی« ک »اوروگ
پاکســتان بودنــد، در منطقــه ی نازیــان افغانســتان 
ــای  ــه مقام ه ــفری ک ــد از در س ــدند. بع ــا ش جابه ج
داشــتند،  اســالم آباد  بــه  افغانســتان  حکومــت 
پاکســتان از آن هــا خواســت کــه اگــر کابــل مخالفــان 
پاکســتان را در مناطــق نازیــان و برخــی مناطــق 
ــت  ــش امنی ــالم آباد در بخ ــرد، اس ــن بب ــرزی از بی م
ــتان  ــت افغانس ــد. حکوم ــکاری می کن ــل هم ــا کاب ب
ــه  ــت و از جمل ــالم آباد گرف ــی از اس ــیار امتیازهای بس
ــا  ــر ب ــای اتم ــه توســط آق ــی ای ک ــه ی امنیت تفاهم نام
پاکســتان بــه امضــا رســید. بــا ایــن حــال افغانســتان و 
امریــکا یک جانبــه شــروع کردنــد بــه بمباردمــان علیــه 
ــور، در گشــته و  ــان، لعل پ ــان پاکســتان در نازی مخالف
ــاره مراجعــه  ــر. در چنیــن شــرایطی پاکســتان دوب کن
کــرد بــه مخالفانــش در مناطــق مــرزی و گفتنــد کــه 
ــم  ــان ه ــد؛ آن ــیده  ان ــق رس ــل به تواف اســالم آباد و کاب
ــم؛ و  ــا ه ــد و م ــرار می دهن ــه ق ــورد حمل ــما را م ش
ــام داعــش در  ــازه ن ــه ت ــود ک ــی ب ــا روزهای ــن دقیق ای
ــش  ــتان از مخالفان ــود. پاکس ــده ب ــاال ش ــتان ب افغانس
خواســت کــه بــا آنــان وارد یــک معاملــه شــود؛ گفتنــد 
ــرف افغانســتان  ــه ط ــان را ب ــا روی ت ــرف م ــه از ط ک
برگردانیــد و در مقابــل، مــا شــما را حمایــت می کنیــم. 
پاکســتانی ها تمــام ســالح هایی کــه از قطارهــای ناتــو 
از مســیر تورخــم و پیشــاور دزدی و خریــده بودنــد، بــه 
ــم  ــه پرچ ــتند ک ــا خواس ــد و از آن ه ــروه دادن ــن گ ای
داعــش را بلنــد کننــد و در چنیــن زمانــی نــواز 
شــریف در ســفرش بــه کابــل اعــالم کــرد کــه دشــمن 

ــت. ــتان اس ــمن پاکس ــتان، دش افغانس
پاکســتان از داعــش خودســاخته اش اســتفاده کــرده و 
ــرد.  ــامل ک ــه را ش ــکر طیب ــدر و لش ــکر الب در آن لش
ــت  ــرل گرف ــر کنت ــال آن را زی ــتان و امث ــر، نورس کن
ــته  ــوذ داش ــز نف ــمیر نی ــرف کش ــه ط ــد ب ــه بتوان ک
باشــد. بعــدا پاکســتانی ها بــا بســیار مهــارت بــه 
روســیه و چیــن اعــالم کردنــد کــه امریــکا بــرای شــما 
ــز  ــاخته اســت و نشــانه های آن نی ــی س ــن گروه چنی
ــی  ــالح های امریکای ــا س ــان ب ــه آن ــت ک ــوم اس معل
ــا،  ــه روس ه ــد ک ــبب ش ــأله س ــن مس ــد. ای می جنگن
ــش  ــردن داع ــن ب ــرای از بی ــا، ب ــا و تاجیک ه ایرانی ه
ــد  ــاور دارن ــان ب ــد؛ چــون آن ــا طالبــان ارتبــاط بگیرن ب
ــدرت  ــتان از ق ــت های افغانس ــان در دوردس ــه طالب ک
ــای  ــس از اســتفعای آق ــه پ ــد ک ــری برخــوردار ان بهت
ــا شــاهد  ــی، م ــت مل ــی مشــاوریت امنی ــر از چوک اتم
ــای  ــان آق ــه می ــم ک ــه ای بودی ــدن تفاهم نام ــاش ش ف
اتمــر و علــی شــمع خانی، رییــس امنیــت ملــی 
ــه،  ــن تفاهم نام ــود. در ای ــیده ب ــا رس ــه امض ــران ب ای
آمــده بــود کــه تهــران بــه خاطــر جلوگیــری از نفــوذ 
ــان در  ــا طالب ــد ب ــران، می توان ــرف ای ــه  ط ــش ب داع
ــه  ــس از آن ک ــد و پ ــم کاری کن ــتان ه ــرب افغانس غ
ــان بلنــد  ــا طالب ــران ب ــی در مــورد کمــک ای حرف های
شــد، علــی شــمع خانی بــه حکومــت افغانســتان اعــالم 
ــان  ــه طالب ــه ب ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ــه ب ــرد ک ک
ــد  ــما می دانی ــس ش ــت. پ ــات داده اس ــالح و مهم س
کــه در کل ایــن خودخواهــی داخلــی و نداشــتن یــک 
دیــد وســیع و اســتراتیژیک امنیتــی، مــا را بــه این جــا 

ــاند.  رس
در  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  کابــل:  صبــح 
گفت وگوهایــی کــه بــا چنــد فرمانــده ی محلــی 

ــان  ــران  ش ــالف س ــر خ ــان ب ــام داده، آن ــان انج طالب
ــه  ــد، ب ــرده   ان ــرکت ک ــح ش ــرات صل ــه در مذاک ک
ــاور ندارنــد؛ آن هــا بــرای خــود شــان بــه نــام  صلــح ب
ــرای  ــد و صلــح ب طالــب منبع هــای درآمــد ســاخته  ان
ــن  ــما در ای ــر ش ــه نظ ــس ب ــدارد. پ ــی ن ــان معن  ش
گفت وگوهــای صلــح کــدام طالــب شــامل  اســت؟ 
نبیــل: یــک تعــداد طالبانــی که از مســاجد افغانســتان 
ــح  ــای صل ــامل گفت وگوه ــا ش ــا این ه ــد، تنه ــوده  ان ب
ــد.  ــم نمی پاش ــب از ه ــی طال ــین جنگ ــا ماش ــد؛ ام  ان
طالبــان مســاجد افغانســتان ماننــد مالبــرادر و کســانی 
ــد  ــان را می آورن ــد، آن ــوده  ان ــاجد ب ــن مس ــه از ای ک
بــه نظــام شــامل می کننــد؛ امــا ماشــین جنگــی 
ــل  ــید، ب ــد پاش ــم نخواه ــه از ه ــا ک ــه  تنه ــان ن طالب
ــی  ــا وقت ــود م ــا خ ــد. م ــد ش ــم خواه ــجم تر ه منس
از خلیــل زاد در مــورد ایــن  کــه آیــا شــبکه ی حقانــی 
ــیدیم؛  ــت پرس ــامل  اس ــا ش ــن گفت وگوه ــم در ای ه
ــه  ــد ک ــما می دانی ــداد. ش ــی ن ــا جواب ــرای م ــا ب ام
اســتراتیژیک ترین وســیله ی پاکســتان حتــا نســب بــه 
طالبــان کویتــه، شــبکه ی حقانــی اســت. چــون آنــان 
ــد؛  ــی دارن ــتان خارج ــا تروریس ــری ب ــط عمیق ت رواب
ــال  ــن س ــه تروریســتان خارجــی چندی ــی ک ــه  دلیل ب
در وزیرســتان بــوده  انــد، نــه در کویتــه. بــا ایــن حــال 
ــی در والیت هــای ماننــد  ــان و حکــم ســراج حقان فرم
ــال هبــت اهلل اســت. در  ــر از حکــم م بدخشــان معتبرت
ــا و  ــه در والی ه ــدی ک ــات جدی ــر تعیین ــال حاض ح
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــاد طالب ــان نام نه فرمانده
ــا  ــی اســتند. پــس ب ــراد شــبکه ی حقان ــان اف ــر آن اکث
ایــن لحــاظ، ماشــین جنــگ باقــی می مانــد. مــا صلــح 
می خواهیــم؛ امــا مــن بــه صلــح و گفت وگوهــای 

جــاری، خوشــبین نیســتم. 
از مصاحبه هــای  صبــح کابــل: شــما در یکــی 
ــوده  ــی  کــه رییــس امنیــت ملــی ب ــان گفتیــد، زمان ت
ــت  ــان حکوم ــه می ــه هایی ک ــی از جلس ــد، در خیل  ای
ــورت  ــتان ص ــتخبارات پاکس ــران اس ــتان و س افغانس
می گرفــت، شــما بــا اصــرار آقــای اتمــر اجــازه ی 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــوال م ــد. س ــرکت نمی یافتی ش
آیــا آقــای اتمــر تمایلــی بــه پاکســتان دارد؟ و چنیــن 
سیاســت  ضــرر  بــه  او،  مشــوره های  و  سیاســت 

خارجــی افغانســتان تمــام نمی شــد؟ 
ــای  ــتان{تمایل دارد. آق ــه پاکس ــدیدا {ب ــل: ش نبی
ــر در  ــای اتم ــدن آق ــا آم ــه ب ــرد ک ــر می ک ــی فک غن
ــط  ــد رواب ــی، او می توان ــت مل ــاوریت امنی ــت مش پس
شــما  امــا  کنــد؛  بهبــود  را  اســالم آباد  و  کابــل 
ــد  ــا هن ــط خــود را ب ــد کــه او چــه کــرد؛ رواب می دانی
خــراب کــرد و پیشــنهاد ایــن کشــور را بــرای اهــدای 
ــتان  ــا پاکس ــت ب ــس رف ــرد و برعک ــا رد ک چرخبال ه
ــه امضــا رســاند. از آن جملــه  معاهــدات مختلفــی را ب
ــث روی آن  ــاال بح ــه ح ــاردار ک ــیم خ ــده ی س معاه
ــر و  ــان اتم ــرم می ــای مح ــت. تلفون ه ــده اس داغ ش
ــر از  ــای اتم ــد. آق ــته ش ــس »آی.اس.آی« گذاش ریی
روز نخســتی کــه در حکومــت آمــده بــود، برنامــه اش، 
ریاســت جمهوری و کاندیداتــوری بــود. بــه ایــن لحــاظ 

ــورهای  ــا کش ــه ب ــرد ک ــود را می ک ــالش خ ــت ت نهای
ــا  ــد؛ ب ــاد کن ــی ایج ــط مخف ــه، رواب ــذار منطق تأثیرگ
کشــورهای عربــی، روســیه، ایــران و بــا پاکســتان 
بســیار روابــط عمیقــی ایجــاد کــرد. آقــای غنــی بــا او 
روی کــدام مــورد خاصــی اختــالف نداشــت؛ امــا وقتــی 
فهمیــد کــه پشــت ســر، قبــر او را کنــده و معامالتــی 
را در خفــا از او انجــام داده اســت، خواهــان اســتفعای 
اتمــر شــد. حتــا در کشــیدن اتمــر از حکومــت، 
ــا  ــه امریکایی ه ــی  ک ــت. وقت ــت داش ــز دس ــکا نی امری
از دیدار هــای آقــای اتمــر بــا ســردار قاســم ســلیمانی، 
رییــس ســپاه پاســداران ایــران، مقام هــای چیــن، 
ــود  ــدند، خ ــر ش ــال آن باخب ــیه و امث ــای روس مقام ه
امریکایی هــا بــاالی اتمــر بدگمــان شــدند. در غیــر آن 
برخــی از وزیــران دیگــر در کابینــه اســتند کــه باوجــود 
ــا  ــی، امریکایی ه ــای غن ــا آق ــدید ب ــای ش اختالف ه
ــرون کشــیده  ــت بی ــا از حکوم ــه آن ه ــد ک نمی خواهن
شــوند؛ امــا آقــای غنــی بــه اتمــر تــا ســاعت 4 بعــد از 
ظهــر وقــت داد کــه اســتفعایش را بنویســد در غیــر آن 

ــود.  ــی می ش ــتانی معرف ــه دادس ب
ــه ی  ــما رابط ــه ش ــود ک ــه می ش ــل: گفت ــح کاب صب
ــد. ســران  ــا ســران جنبــش روشــنایی داری نزدیکــی ب
ایــن جنبــش آقــای اتمــر را در انفجــار دهمزنــگ کــه 
ــت،  ــرار گرف ــدف ق ــنایی ه ــش روش ــرات جنب تظاه
متهــم می کننــد، شــما چقــدر بــا آنــان موافــق 

ــتید؟  اس
ــرد؛ در  ــوز می ک ــای مرم ــی کاره ــر خیل ــل: اتم نبی
ــه  ــود ک ــوری ب ــش ط ــت. دیدگاه ــکی نیس ــن ش ای
در چنیــن قضایــا، هــم مداخــالت داشــت و هــم 

ــدا  ــود را پی ــگاه خ ــتند جای ــداهلل، نتوانس ــمول عب  ش
کننــد. حــرف مــن ایــن اســت کــه چنیــن تیم هایــی 
ــاال  ــن ح ــون همی ــت؛ چ ــتان نیس ــر افغانس ــه خی ب
افغانســتان را مثــل توتــه ی کیــک تقســیم کــرده  انــد. 
صبــح کابــل: رهبــران جهــادی افغانســتان در هــر دو 
دوره از حکومــت افغانســتان؛ چــه در دوران حکومــت 
آقــای کــرزی و چــه در حکومــت وحــدت ملــی، نقــش 
و پایــگاه محکمــی داشــتند. نظــر بــه ایــن فعالیت هــا، 
تصــور تــان از تیــم »صلــح و اعتــدال« کــه تشــکیالت 

کامــال جهــادی دارنــد چیســت؟
ــد.  ــد. رفتن ــالص ش ــی خ ــم انتخابات ــن تی ــل: ای نبی
حتــا حــاال دفترهــای  شــان بســته اســت. آقــای اتمــر 
ــرای  ــود را ب ــم خ ــای تی ــه اعض ــش ک ــد روز پی چن
برخاســتن دوبــاره جمــع کــرده بــود، اعضــای تیمــش 
ــود کــه بیشــتر از ایــن خــود را نشــرماند و از  گفتــه ب

ــد.  ــزدی انصــراف ده نام
صبــح کابــل: شــما در نشســت های صلــح بــا 
ــد؟ از  ــده بودی ــوت ش ــر دع ــکو و قط ــان در مس طالب
ــن  ــتان در ای ــیون افغانس ــتراک سیاس ــما اش ــد ش دی
نشســت، چقــدر بــه نفــع یــا ضــرر رونــد صلــح بــود؟

نبیــل: ایــن مســأله ســبب شــد کــه در مجمــوع بــه 
ــان  ــد، طالب ــن رون ــد. ای ــرر برس ــتان ض ــردم افغانس م
را بیشــتر مشــروعیت داد؛ امــا مــا هیچ چیــز بــه 
دســت نیاوردیــم. طالبــان بیشــتر منحیــث یــک 
ــک گــروه  ــه ظاهــر ی ــا ب ــی؛ ام گــروه تروریســتی اصل
منســجم معرفــی شــدند. ایــن مســأله همچنــان باعــث 
پاشــیدگی بیشــتر سیاســیون در داخــل کشــور شــد و 
ــم  ــد. تی ــان بیشــترین نفــع را بردن ــد طالب ــن رون از ای
مــا در ایــن نشســت ها دعــوت شــده بــود؛ امــا شــرکت 
ــرای  ــد ب ــا نبای ــه م ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای نکردن
ــه هــر کاری دســت بزنیــم، نظــام از  تضعیــف نظــام ب

ــا و شــما اســت.  ــی نیســت، از م اشــرف غن
ــه  ــه ای ک ــورد موافقت نام ــدر در م ــل: چق ــح کاب صب
ــود،  ــا ش ــان امض ــکا و طالب ــان امری ــت می ــرار اس ق
ــتان  ــردم افغانس ــع م ــه نف ــدر ب ــد و آن را چق می دانی

می دانیــد؟ 
ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــت کاف ــن حقیق ــل: همی نبی
ــن  ــی اصلــی جنــگ، از ای ــه  عنــوان قربان افغانســتان ب
ــرر  ــان ض ــر ت ــه نظ ــتند. ب ــر اس ــه بی خب موافقت نام

ــت. ــتان چیس ــرای افغانس ــن ب ــر از ای کالن ت

صالحیــت. مــن می دانــم کــه اتمــر اعتقــاد بــه چنیــن 
ــل  ــش »کاب ــی از نمونه های ــت. یک ــونت هایی داش خش
تکســی« اســت. ایــن صفحــه تنهــا یــک طنــز نوشــته 
بــود؛ امــا اتمــر طــی یــک مکتــوب رســمی بــه  عنــوان 
مشــاور امنیــت ملــی، خواهــان دســتگیری ایــن فــرد 
شــد. چنیــن مصداق هــا و خــوی و خواصــی کــه آقــای 
اتمــر داشــت، چنیــن چیــزی بعیــد نیســت؛ امــا چــون 
مــن آن  زمــان در حکومــت نبــودم، قضاوتــی در ایــن 

ــم.  ــاص نمی توان ــورِد خ م
هــم  تــان  نامه هــای  مــورد  در  کابــل:  صبــح 
می خواهــم بپرســم. شــما در نامــه ای بــه دوســت تــان 
ــی،  ــای غن ــی آق ــم انتخابات ــاون تی ــح، مع ــراهلل صال ام
ــدد. اگــر  ــم شــما بپیون ــه تی ــد کــه ب از او خواســته  ای
ــم  ــه تی ــس چــرا ب ــک شــما اســت، پ او دوســت نزدی

ــت؟  ــری پیوس دیگ
ــای  ــد از خــود آق ــن ســوالی اســت کــه بای ــل: ای نبی
صالــح پرســیده شــود؛ چــون جمعــی از مــا بــه شــمول 
ــه   ــرار گرفتــن او ب ــح، چنــد روز پیــش از ق آقــای صال
عنــوان وزیــر داخلــه، روی رونــد صلــح کار می کردیــم 
و قــرار بــود کــه نشســت مشــترک مطبوعاتــی بگیریــم 
و در مــورد صلــح و زوایــای پنهــان آن صحبــت کنیــم؛ 
ــر  ــح وزی ــای صال ــه آق ــر شــدیم ک ــا روز شــنبه خب ام

شــده اســت.
ــل: آقــای صالــح بــا دیــد امنیتــی ای کــه  صبــح کاب
ــه  ــی ای ک ــم انتخابات ــد در تی ــر می کنی ــت، فک داش

ــد؟  ــه داده بتوان ــود را ادام ــت، راه خ ــه اس رفت
نبیــل: فکــر نمی کنــم؛ بــه خاطــری کــه آقــای غنــی 
یــک فکــر انحصارطلبانــه دارد کــه هیچ کــس در 

نباشــد.  شــریک  او  تصمیم گیری هــای 
ــل: شــما نامــه ای هــم بــه آقــای عبــداهلل  صبــح کاب
نوشــته بودیــد. داکتــر عبــداهلل توانســته اســت از تیــم 
ــون  ــانی را چ ــر کس ــف اتم ــه ی حنی ــم ریخت ــه ه ب
محمــد محقــق بــه تیــم خــود جــذب کنــد. ایــن تیــم 
اکثــر آنــان مجاهدیــن اســتند. برداشــت شــما از چنین 
ــراد در  ــن اف ــه ای ــی ک ــینه ی اختالفات ــا پیش ــی ب تیم
دوران جهــاد و حتــا در نظــام جدیــد کشــور داشــتند، 

چیســت؟ 
ــع کالن  ــم روی مناف ــن تی ــن ای ــاور م ــه ب ــل: ب نبی
ــر  ــن خاط ــه   همی ــت؛ ب ــده اس ــع نش ــا جم و ارزش ه
ــه  ــزرگان ب ــن ب اســت کــه محقــق و هیــچ  یکــی از ای

ادامه از صفحه 4

حتـا در کشـیدن اتمـر از حکومـت، امریـکا نیـز دسـت داشـت. وقتـی  
کـه امریکایی هـا از دیدار هـای آقـای اتمر با سـردار قاسـم سـلیمانی، 
رییـس سـپاه پاسـداران ایـران، مقام هـای چیـن، مقام های روسـیه و 
امثـال آن باخبر شـدند، خـود امریکایی هـا باالی اتمر بدگمان شـدند. 
در غیـر آن برخـی از وزیـران دیگـر در کابینـه اسـتند کـه باوجـود 
اختاف هـای شـدید بـا آقـای غنـی، امریکایی هـا نمی خواهند کـه آن ها 
از حکومـت بیـرون کشـیده شـوند؛ امـا آقـای غنـی بـه اتمـر تا سـاعت 
4 بعـد از ظهـر وقـت داد کـه اسـتفعایش را بنویسـد در غیـر آن بـه 

دادسـتانی معرفـی می شـود. 
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 تعلیـق نفس گیـر اعالمیـه ی صلـح بـا طالبـان، بـه 
انـزوا  را در  گفتـه ی صـادق هدایـت، عجـب ذهـن 
مذاکـرات  دور  نهمیـن  می تراشـد.  و  می خـورد 
نماینـدگان بـا صالحیـت طالبـان با زلمـی خلیل زاد، 
نماینـده ی ویـژه ی امریـکا در روند صلح افغانسـتان، 
بـه پایان رسـید. خبرهایـی مبنی بـر حکومت مؤقت 
طـرف  از  کـه  کـرد  درز  رسـانه ها  در  چهارده ماهـه 
سـخنگوی  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  سـخنگویان 
طالبـان رد شـد. پرسـش اساسـی ای کـه هـر صبـح 
شـهروندان افغانسـتان از خود می پرسـند، این اسـت 
بـه چـه  رونـد گفت وگوهـای صلـح  کـه سـرانجام، 
نتیجـه رسـید. در اوایـل چنـان به نظر می رسـید که 

در یـک تـا سـه جلسـه، بحـث صلـح در افغانسـتان 
بـه  رونـد  ایـن  چنانچـه  امـا  شـد؛  خواهـد  قطعـی 
پـی  در  روزافـزون  نگرانی هـای  می انجامـد،  درازا 
دارد. مـردم افغانسـتان همیشـه فکـر روشـن شـدن 
بحـث صلـح انـد، بازرگانـان و امـور سـرمایه گذاری 
همـه در تعلیـق انـد و بیـکاری بـه اوج خود رسـیده 
اسـت. آنچـه کامـل قابل مشـاهده و مالحظه اسـت، 
ایـن اسـت کـه جناح هـای گفت وگوهـای صلـح هیچ 
نیـم  افغانسـتان  مـردم  احـوال  و  اوضـاع  بـه  کـدام 
نگاهـی ندارنـد. اضـراری کـه مـردم از بحـث طویـل 
جبران ناپذیـر  و  خطرنـاک  می بیننـد،  مشـکوک  و 
اسـت. نخسـت رونـد انتخابـات و دموکراسـی کـه بـا 
دادن میلیون هـا کشـته بـه دسـت آمده زیر سـایه ی 
رونـد گفت وگوهـای صلـح قـرار دارد و کامـال مسـخ 
و بی رنـگ اسـت. در حالـی کـه بایـد انتخابـات بـه 
چنـان شـور و هلهلـه آغـاز می شـد و تمـام نامـزدان 
برنامه هـای شـان را بـا بـوق و کرنـا بیـان می کردند. 
یکـی از عمـده علت هایـی که دموکراسـی و انتخابات 
کشـاندن  و  انتخاباتـی  کمپایـن  می دهـد،  رونـق  را 

اصـل  در  اسـت.  رأی  پـای صندوق هـای  در  مـردم 
ایـن مـردم در هیـچ جـای دنیـا عالقـه ی وافـر بـه 
رأی دادن ندارنـد. ایـن کمپایـن اسـت کـه مـردم را 
در پـای صندوق هـای رأی هدایـت می کنـد. اکنـون 
گفت وگوهـای صلـح دمـار از روزگار مـردم درآورده 
اسـت و مـردم نمی داننـد چـی کار کننـد؟ زیـرا، زیـر 
سـایه ی پروپاگنـدای گفت وگوهای صلح قـرار گرفته 
انـد. در همچـون موقـع حسـاس، ایـن گفت وگوهـا 
می زنـد.  مردم سـاالری  بـه  بزرگـی  لطمـه ی 
امریکایی هـا، اهـل رسـانه و آزادی بیـان انـد؛ امـا در 
ایـن گفت وگوهـای صلـح، چنـان مشـکوک برخـورد 
می کننـد کـه نگرانی هـا را دوچنـدان می کننـد. چرا 
امریـکا قدم قـدم برای مـردم پیرامون پیشـرفت های 
صلـح آگاهـی نمی دهـد؟ چه کاسـه ای زیر نیم کاسـه 
خلیـل زاد  جنـاب  مصاحبه هـا،  از  یکـی  در  اسـت؟ 
چنـان نتایـج گفت وگوهـای صلـح را زیـر لفاظی هـا 
پنهـان کـرد کـه بنـده واقعـا نگـران شـدم. مـردم 
دوبـاره  کـه  نشـود  از خـود می پرسـند،  افغانسـتان 
طالبـان بـر سرنوشـت مردم حاکم شـوند. نشـود این 

گـروه خون خـوار، مانـع آزادی بیـان و فعالیت هـای 
مدنـی شـوند. از سـوی دیگـر، مطابـق شـایعات بـه 
انحـالل نیروهـای نظامـی بینجامـد و جـای آنـان را 
ملیشـه های وحشـی طالـب پـر کنـد. در حقیقت هر 
شـایعه، مثـل یک دشـنه ی محکـم در افـکار عمومی 
فـرو مـی رود. سـوال اصلـی این اسـت، اگـر ریگی در 
کفـش طالـب و کاسـه ی زیـر نیـم کاسـه ی امریـکا 
نیسـت، پـس چـه عیبـی دارد کـه قـدم بـه قـدم از 
بـرای مـردم اطـالع بدهنـد و  پیشـرفت های صلـح 
مـردم بـرد و باخـت و خـود را بداننـد. در اصـل باید 
ایـن مـردم باشـند کـه پیرامـون گفت وگوهـای صلح 
تصمیـم بگیرنـد و از آن حمایت کننـد. گفت وگوهای 
صلـح در اوایـل از پشـتیبانی مـردم برخـوردار بـود و 
همـه چشـم امیـد شـان بـه گفت وگوهای صلـح بود؛ 
همیـن کـه روزهـا و ماه هـا گذشـت، نگرانـی مـردم 
بیشـتر و بیشـتر شـد. اکنـون نـه تنهـا مـردم بلکـه 
سیاسـیون افغانسـتان نیـز در وضعیت سـردرگمی به 
سـر می برند و سـخت نگران انـد که آیـا نتایج نهایی 
بـه نفع شـان اسـت یا خیـر؟ ایـن تعلیـق درازمدت، 
نـه تنهـا حاکمیـت ملـی افغانسـتان را هرچه بیشـتر 
زیـر سـوال می بـرد که تمام شـهروندان را سراسـیمه 
کـرده اسـت. اکنون مـردم نـه تنها بـه گفت وگوهای 
صلـح مشـکوک انـد، بلکـه بـه آن بـاور هـم ندارنـد. 
افـکار عمومـی بـر ایـن اسـت کـه مـردم افغانسـتان 
هیـچ نـوع صالحیت در امـور صلح ندارنـد و آنچه که 
مـردم می بیننـد، نوعـی از تحمیل سیاسـت خارجی 
امریـکا و دیـدگاه دونالـد ترامـپ بر سرنوشـت مردم 
رییـس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  اسـت.  افغانسـتان 
عمل گـرای امریـکا، می خواهـد بـه هـر نحـوی کـه 
شـده از افغانسـتان پیـروز بیـرون شـود و ایـن جـا 
اسـت کـه زنـگ خطـر بـه صـدا در می آید. مـردم از 
خـود می پرسـند کـه پیـروز شـدن امریـکا در جنگ 
و گفت وگوهـای مشـکوک و معلـق، بـه چـه قیمتـی 
خواهـد بـود؟ آیـا مـردم افغانسـتان تـوان پرداخـت 
ایـن قمیـت را دارنـد؟ ایـن ها همـه سـواالتی اند که 
متأسـفانه همچنـان در هالـه ای از ابهـام فروهشـته 
باقـی خواهـد مانـد. تـا این کـه مـردم افغانسـتان به 
نحـوی وارد طـرف معامله  شناسـایی شـوند و نقش و 
خواسـت خود شـان را درج توافق نامـه ی صلح کنند.

چرا گفت وگوهای صلح، پوشیده و مشکوک است 

جلو عام تر شدن بچه بازی را بگیریم

دامـــن ایـــن فعـــل چنـــان 
هـــر  از  کـــه  اســـت  کالن 
جماعـــت بـــه آن گرفتـــار انـــد 
و بـــدون هیچ گونـــه شـــرمی 
انجـــام می دهنـــد. هـــر چنـــد در کـــود جـــزای 
ــی  ــدی اجتماعـ ــائل جـ ــی مسـ ــتان برخـ افغانسـ
چـــون بچه بـــازی و اذیـــت و آزار جنســـی جـــرم 
پنداشـــته شـــده  اســـت و خیلی هـــا خوش حـــال 
ـــرم  ـــوان ج ـــه عن ـــازی ب ـــه بچه ب ـــن  ک ـــد از ای بودن
ـــه ی  ـــوز زمین ـــا هن ـــا ت ـــت؛ ام ـــده  اس ـــناخته ش ش
درســـت تطبیـــق قانـــون فراهـــم نشـــده  اســـت. 
بـــه هـــر حـــال در مطالعـــات و تحقیقاتـــی کـــه 
صـــورت گرفتـــه ؛ بچه بـــازی یـــا پدوفیلـــی را 
اختـــالل روانـــی هـــم گفتـــه  انـــد. پدوفیلـــی در 
افغانســـتان قصه هـــای فـــراوان دارد. اختـــالل 
روانـــی ای کـــه مشـــخصه ی آن، فانتـــزی یـــا 
ـــی  ـــت جنس ـــدن در فعالی ـــر ش ـــی درگی ـــل واقع عم
بـــا کـــودکان اســـت. افـــراد پدوفیـــل، فعالیـــت 
ـــد و  ـــح می دهن ـــا ترجی ـــودکان را ی ـــا ک ـــی ب جنس
ـــی  ـــت جنس ـــرد، از فعالی ـــور منحصربه ف ـــه ط ـــا ب ی
ــودکان  ــا کـ ــس یـ ــان جنـ ــودکان از همـ ــا کـ بـ
از جنـــس دیگـــر بـــه هیجـــان جنســـی و لـــذت 

ــد.  ــدا می کننـ ــت پیـ ــردن دسـ بـ
جنســـی  رفتـــار  از  افغانســـتان  در  بچه بـــازی 
تنهـــا بـــا کـــودکان گذشـــته ؛ جوانـــان زیبـــاروی 
ـــردان  ـــت های جنســـی م زیـــادی طعمـــه ی خواس
و یـــا هـــم جوانـــاِن دیگـــر می شوند/شـــده انـــد. 
در زندان هـــای کشـــور آمـــار کســـانی  کـــه بـــه 
خاطـــر بچه بـــازی آدم کشـــته  انـــد و قتـــل 
ــای  ــت. رفتارهـ ــم نیسـ ــد، کـ ــرده  انـ ــال کـ و قتـ
جنســـی دخیـــل در پدوفیلـــی، طیـــف وســـیعی 
از فعالیت  هـــای ممکـــن را شـــامل می شـــود؛ 
ـــاب  ـــتفاده از زور اجتن ـــا اس ـــوال ب ـــا معم ـــی آن ه ول

می کننـــد تـــا بتواننـــد فعالیت هـــای خـــود را 
ـــا  ـــر راه آن ه ـــی س ـــر مانع ـــرا اگ ـــد؛ زی ـــه بدهن ادام
ـــودک  ـــل ک ـــونت و قت ـــا خش ـــد، ب ـــود بیای ـــه وج ب

پایـــان خواهـــد یافـــت.
ــا، رفتارهـــای خـــود را بـــه   برخـــی از پدوفیل هـ
افشـــای خـــود یـــا اســـتمنا در مقابـــل کـــودک، 
و یـــا نـــوازش کـــردن یـــا لخت کـــردن کـــودک؛ 
امـــا بـــدون تمـــاس جنســـی محـــدود می کننـــد 
در حالـــی کـــه دیگـــران کـــودک را بـــه شـــرکت 
ــلی وادار  ــت تناسـ ــی و مقاربـ ــه ی جنسـ در رابطـ
ــوان،  ــا جـ ــر یـ ــد پیـ ــاز می توانـ ــد . بچه بـ می کننـ
ـــی از  ـــت بزرگ ـــه اکثری ـــر چ ـــد؛ اگ ـــا زن باش ـــرد ی م
آن هـــا مـــرد اســـتند. متأســـفانه، برخـــی از آن هـــا در 
ـــا  ـــد کـــه در آن آمـــوزش و ی ـــه ای فعالیـــت دارن حرف
ـــوان  ـــراد ج ـــودکان و اف ـــاه ک ـــالمت و رف ـــظ س حف
ـــا  ـــران ب ـــه دیگ ـــی ک ـــد؛ در حال ـــده دارن ـــه عه را ب
کـــودکان قربانـــی خـــود رابطـــه ی فامیلـــی و یـــا 

ـــد.  ـــک دارن ـــا ژنتی حت
بســـیاری از کارشناســـان، بچه بـــازی را ناشـــی از 
عوامـــل روانـــی و نـــه از ویژگی هـــای بیولوژیـــک 
می داننـــد. بعضـــی از آن هـــا فکـــر می کننـــد 
ـــرار  ـــی ق ـــورد آزار جنس ـــه ی م ـــی نتیج ـــه پدوفیل ک
ـــودک  ـــک ک ـــوان ی ـــه عن ـــود ب ـــدن، خ ـــه ش گرفت
اســـت؛ اگـــر چـــه همـــه پدوفیل هـــا خـــود 
بـــه عنـــوان کـــودک مـــورد آزار جنســـی قـــرار 
ـــر  ـــان فک ـــر از کارشناس ـــی دیگ ـــد. بعض ـــته  ان نداش
می کننـــد کـــه پدوفیلـــی از تعامـــل نامناســـب و 
ـــول  ـــود در ط ـــادر خ ـــدر و م ـــا پ ـــرد ب ـــک ف پاتولوژی
ســـال های اولیـــه زندگـــی مشـــتق می شـــود؛ 
ــتند،  ــودکان اسـ ــا کـ ــان پدوفیل هـ ــون قربانیـ چـ
بـــه  را  خـــود  خدمـــات  اغلـــب  پدوفیل هـــا 
تیم هـــای ورزشـــی، مـــدارس و یـــا ســـازمان های 
ـــودکان  ـــا ک ـــاط ب ـــه در ارتب ـــی ک ـــا مدن ـــی ی مذهب

ــد.  ــه می کننـ ــتند ارائـ اسـ
در برخـــی مـــوارد، پدوفیل هایـــی کـــه کـــودکان 
ــتند،  ــذاب اسـ ــا جـ ــرای آن هـ ــود بـ ــواده  خـ خانـ

ــتگان  ــه بسـ ــود را بـ ــک خـ ــت کمـ ــن اسـ ممکـ
بـــه عنـــوان همـــکار کـــودک ارائـــه دهنـــد. 
آن هـــا متأســـفانه اغلـــب مهارت هـــای بیـــن 
ـــی  ـــه راحت ـــد و ب ـــا دارن ـــا بچه ه ـــی ب ـــردی خوب ف
ـــد.  ـــت آورن ـــه دس ـــودکان را ب ـــاد ک ـــد اعتم می توانن
در افغانســـتان دیـــده شـــده کـــه پدوفیل هـــا بـــه 
عاشـــقان بچه هـــا مبـــدل شـــده  انـــد؛ عاشـــقان 
ــراد  ــمارند. افـ ــرزمین بی شـ ــن سـ ــا در ایـ بچه هـ
پدوفیـــل، معمـــوال در دوران بلـــوغ بـــه مشـــکل 
خـــود پـــی می برنـــد و فعالیـــت خـــود را در 

ســـنین میان ســـالی شـــروع می کننـــد. 
ـــی  ـــرای پدوفیل ـــه ب ـــی ک ـــادی از مردان ـــد زی درص
دســـتگیر شـــده  انـــد یـــا خـــود پـــدر اســـتند و 
یـــا حداقـــل ازدواج کـــرده بـــوده  انـــد. قصه هـــا 
و روایت هـــا نشـــان می دهـــد کـــه بچه بـــازی 
ـــده ای  ـــت. ع ـــته  اس ـــی گذش ـــط جنس ـــِد رواب از ح
از مـــردان عاشـــق بچه هـــای مقبـــول  انـــد و 
ســـال های زیـــادی را در فـــراق مثـــال یـــک 
بچـــه ســـپری کـــرده  انـــد. در نهایـــت وظیفـــه ی 
حفـــظ کـــودک و نوجـــوان در برابـــر پدوفیل هـــا 
ــن،  ــر ایـ ــا بـ ــت. بنـ ــن اسـ ــده ی والدیـ ــر عهـ بـ
ــه  ــن  کـ ــد ایـ ــه امیـ ــد و بـ ــهل انگاری نکنیـ سـ
کـــودک تـــان آزار جنســـی را گـــزارش می دهـــد، 
ـــت،  ـــر از او اس ـــه بزرگت ـــنایی ک ـــچ آش ـــا هی او را ب
تنهـــا نگذاریـــد. تحقیقاتـــی کـــه در کشـــورهای 
ــه از  ــد کـ ــان می دهـ ــده، نشـ ــام شـ ــر انجـ دیگـ
ده کـــودک تنهـــا یـــک کـــودک از آزار و اذیـــت 

جنســـی گـــزارش می دهـــد. 
و  درگیری هـــا  کـــه  نکنیـــم  فرامـــوش 
بچه بـــازی  بـــه خاطـــر  فـــراوان  جنگ هـــای 
میـــان افـــراد صـــورت گرفتـــه  اســـت. بچه بـــازی 
ـــردم  ـــن م ـــر دام ـــگ ب ـــه ی نن ـــام و لک ـــت ناتم روای
ــن  ــه ی ایـ ــر علیـ ــارزه بـ ــت. مبـ ــتان اسـ افغانسـ
ـــی و  ـــی، وجدان ـــؤولیت ایمان ـــت، مس ـــده ی زش پدی
ـــرزمین  ـــن س ـــهروندان ای ـــی از ش ـــر یک ـــی ه اخالق

اســـت.

با کودکان بهانه گیر چگونه
رفتار کنیم؟

بهانه گیـری کـودک اگـر چـه در بیـن بسـیاری از کـودکان 
شـایع اسـت؛ امـا زمینه ی بـروز و شـدت آن معمـوال متفاوت 
کل  در  باشـد.  داشـته  مختلفـی  علـل  می توانـد  و  اسـت 
مجموعـه ای از علـل فـردی و تربیتـی باعـث بـروز ایـن رفتار 
می شـوند. آنچـه مهـم و قابـل توجه اسـت نـوع رفتـار والدین 
بـا فرزنـد در هنـگام بهانه گیری اسـت که می تواند زمینه سـاز 
در  بهانه گیـری  باشـد.  کـودک  در  بعـدی  بهانه گیری هـای 
سـنین مختلـف، علـل متفاوتی دارد کـه در ادامه بـا برخی از 

آن هـا آشـنا می شـویم.
اگرچـه کـودک در سـنین پاییـن معنی لغـات و کلمـات را تا 
حـدود زیـادی متوجـه می شـود و معنی حرف ها و سـؤال های 
مـا را درک می کنـد؛ امـا نمی توانـد برای پاسـخ دادن به آن ها 
و یـا ابـراز نظـرات شـخصی خـودش از کلمـات بـه درسـتی 
اسـتفاده کنـد و همیـن امـر در مواقعی کـه خواسـته ای دارد 
و  بهانه گیـری  ایجـاد  باعـث  و  کـرده  کالفـه  را  او  می توانـد 
بی قراری هـای او شـود. در ایـن شـرایط  الزم اسـت کـه بـا 
صبـوری نیازهـای کـودک تـان را بررسـی کنیـد تا بـه جواب 

درسـتی دسـت یابید. 
گاهـی خسـتگی بـرای کـودکان می تواند سرسـام آور باشـد و 
آن هـا را وادار بـه بهانه گیـری کنـد. در واقـع میـزان فعالیـت 
کـودکان گاهـی چندیـن برابـر بزرگ سـاالن اسـت؛ آن هـا از 
صبـح کـه بیـدار می شـوند شـروع بـه بـازی و جسـت وخیز 
می کننـد و تـا شـب بـه ایـن فعالیت هـا ادامـه می دهنـد. از 
آن جایـی کـه کـودک نمی توانـد احسـاس خسـتگی را بـرای 
دیگـران توضیـح دهد، در بسـیاری از موارد مشـکل خود را با 

بهانه گیـری نشـان می دهـد.  بی قـراری و 
پرخاش گـر  و  را عصبـی  فـردی  یـا تشـنگی هـر  گرسـنگی 
می کنـد. کـودک هـم از ایـن موضـوع مسـتثنا نیسـت. او هم 
در هنـگام گرسـنگی عصبـی می شـود و بـدون این کـه مطلع 
باشـد نسـبت بـه مـوارد بی اهمیـت بهانه گیر می شـود. قبل از 
بررسـی هـر عاملـی کـه می توانـد در بهانه گیـری کـودک تان 
تأثیرگـذار باشـد، ابتـدا به نیازهـای اولیه ی او نظیر گرسـنگی 
بپردازیـد و در صورتـی کـه در ایـن مـوارد مشـکلی نبـود، به 

دنبـال عوامـل دیگر باشـید. 
خـواب کافـی یکـی از مهم تریـن نیازهـای انسـان اسـت کـه 
کمبـود آن بـه شـدت در خلـق و روحیـه تأثیـر می گـذارد. 
هرچـه سـن فـرد کمتر باشـد ایـن نیاز بـرای او بیشـتر حس 
می شـود؛ چـرا که مغز بـرای تحلیـل اتفاقات روزانـه به خواب 
بیشـتری نیـاز دارد. اگـر خـواب شـب کامـل نباشـد باعـث 
بدخلقـی، پرخاش گـری و عـدم تعـادل در افـراد بزرگ سـال 
می شـود. در کـودکان هـم اوضـاع بـر همیـن منوال اسـت، با 
ایـن تفـاوت که چون کـودکان کنتـرل کمتری بـر رفتار خود 
دارنـد، بی خوابـی شـبانه باعـث می شـود کـه آن هـا در تمـام 

روز بعـد بهانه گیـر و پرخاش گـر شـوند. 
درخواسـت  کـودک  بهانه گیـری  عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی 
توجـه از اطرافیـان و والدیـن اسـت. حتمـا تجربـه کـرده  ایـد 
مـواردی را کـه والدیـن در حـال انجـام کاری مثـل مطالعه یا 
تماشـای سـریالی بـوده  انـد و کـودک شـان اصـرار می کـرده 
کـه آن هـا نقاشـی اش را ببیننـد. ایـن بهانه گیری هـا می تواند 
معلـول حـس نیاز به توجـه والدین باشـد. در این شـرایط هر 
چقـدر کـه در طـول روز توجـه سـالم و مؤثرتـری بـه کودک 
داشـته باشـید، بهانه گیری هـای او بـرای نیاز بـه توجه کاهش 

یافت. خواهـد 
اولیـن قـدم حفظ آرامـش والدین اسـت. وقتی کودک شـروع 
بـه بهانه گیـری می کنـد، مسـلما والدیـن عصبـی می شـوند؛ 
امـا بایـد بدانیـم کـه در این شـرایط حفـظ آرامـش و کنترل 
خشـم بـه طـور غیـر مسـتقیم بـه کـودک نشـان می دهد که 
بـرای صحبت کـردن باید بهانه گیـری و پرخاش گـری را کنار 
بگـذارد؛ چـرا کـه فرزنـد تـان بیـش از هرکسـی از شـما الگو 
می گیـرد و اگـر شـما نیـز بـا عصبانیـت بـه او پاسـخ دهیـد، 

رفتـار او تشـدید خواهد شـد. 
برخـی مواقـع کنتـرل اوضاع از دسـت والدین خارج می شـود. 
آن هـا هـر چقدر تـالش می کننـد تـا رفتارهای ناسـازگارانه ی 
فرزنـد شـان را کنتـرل کنند، موفقیتـی به دسـت نمی آورند. 
 بهانه گیـری در هـر کودکـی اتفـاق می افتـد و تـا حـدودی 
انـدازه ی  بـه  کـودک  کـه  چـرا  باشـد؛  طبیعـی  می توانـد 
بزرگ سـاالن بـه رشـد شـناختی و اجتماعـی کافـی دسـت 
نیافتـه اسـت تـا بتوانـد همـه رفتارهای خـود را کنتـرل کند. 
بـا ایـن حال ایـن بهانه گیـری باید به درسـتی توسـط والدین 
مدیریـت شـود تـا بـه رفتـاری مخـرب و آسیب رسـان تبدیل 
نشـود. عالوه بر رفتار والدین، شـرایط روانی کودک نیز بسـیار 
اهمیـت دارد؛ چـرا کـه کـودکان قابلیت کمتری بـرای تحمل 
اسـترس دارنـد و در نتیجـه ممکـن اسـت بهانه گیری هـای 

شـان بازتابـی از وضعیـت نامناسـب روانی  شـان باشـد.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 بیژن برناویج
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غنی: بانک انکشاف اسالمی برای بهبود زندگی و عاید 
دهقانان افغانستان سرمایه گذاری کند

رییـس جمهـور غنـی در دیـدار بـا رییـس بانـک 
انکشـاف اسـالمی، از او خواسـته اسـت کـه بـرای 
افغانسـتان  دهقانـان  عایـد  و  زندگـی  بهبـود 

کنـد. سـرمایه گذاری 
در خبرنامـه ای کـه از سـوی ارگ ریاسـت جمهوری 
بـه نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه محمـد اشـرف 
غنـی، رییس جمهـور، در دومیـن روز سـفرش بـه 
عربسـتان سـعودی، صبح روز یک شـنبه )۳سـنبله( 
بـا بندرالحجـار، رییـس بانک انکشـاف اسـالمی در 

شـهر جـده دیـدار کرده اسـت. 
بـر بنیـاد ایـن خبرنامـه، در این دیـدار دو طرف در 

مـورد همکاری هـای دو جانبـه، انکشـاف اقتصـادی 
سـرمایه  بخش هـای  در  افغانسـتان  خودکفایـی  و 
گـذاری، زراعت و اعطـای قرضه هـای درازمدت در 

ایـن کشـور، بحـث و تبـادل نظر کـرده اند. 
آقـای غنـی، در دیدار بـا بندرالحجار، از او خواسـته 
اسـت کـه در بخش هـای تولیـدات زارعتـی، بهبود 
زندگـی و عایـد دهقانان افغانسـتان سـرمایه گذاری 
کنـد.  او افـزوده اسـت: »صادرات جلغـوزه، زعفران، 
افغانسـتان بـه شـمول  بـادام و محصـوالت دیگـر 
عربسـتان سـعودی بـه کشـورهای منطقـه و جهان 
همـکاری  نتیجـه ی  در  و  اسـت  یافتـه  افزایـش 

انکشـاف  بانـک  درازمـدت  قرضه هـای  اعطـای  و 
اسـالمی، در بخـش زراعـت بهبـود بیشـتر صـورت 
بانـک  رییـس  سـویی  هـم،  از  گرفـت.«  خواهـد 
انکشـاف اسـالمی در دیـدار با رییـس جمهور غنی، 
گفتـه اسـت کـه ایـن بانـک عالقه منـد اسـت تا در 
بخش هـای انکشـاف و تمویـل پروژه های بـزرگ به 

همکاری هایـش بـا افغانسـتان ادامـه بدهـد.
رییس جمهـور غنـی، پس از چاشـت روز شـنبه )۲ 
سـنبله( در رأس یـک هیـأت عالی رتبـه ی دولتـی، 
در یـک سـفر رسـمی، به عربسـتان سـعودی رفت.

بـه دنبـال عملیـات نیروهـای امنیـت ملی، هفـت نفر 
بـه اتهـام فعالیت هـای تروریسـتی در والیـت غزنـی 

شدند. بازداشـت 
در خبرنامـه ای که روز یک شـنبه )۳سـبنله( از سـوی 
دفتـر مطبوعاتـی ریاسـت امنیـت ملـی ایـن والیـت 
بـه نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه افـراد بازداشـت 
شـده، متهـم بـه تـرور منسـوبین امنیتـی، جاسـازی 
و  هراس افگنـان  بـا  اپراتیفـی  همـکاری  ماین هـا، 
جمـع آوری عشـر و زکات بـرای طالبـان بودنـد. بـر 
بنیـاد ایـن خبرنامـه، در میـان افـراد بازداشـت شـده 
شـیراهلل فردی کـه چنـدی قبـل دو تـن از منسـوبین 

پولیـس را در سـاحه ی بـزازی شـهر غزنی تـرور کرده 
بود، نیز شـامل اسـت. در خبرنامه آمده اسـت: »افراد 
بازداشـت شـده بـه جرایـم و دسـت داشـتن شـان در 
فعالیت هـای تروریسـتی اعتـراف کرده و دوسـیه های 
شـان به هـدف تطبیـق قانون بـه ارگان هـای عدلی و 

قضایـی محول شـده اسـت.«
والیـت غزنـی در جنـوب افغانسـتان، از والیت های به 
شـدت ناامن اسـت کـه هراس افگنـان طالـب در اکثر 
ولسـوالی های آن حضـور گسـترده دارنـد. مسـؤوالن 
مرکـز  تنهـا  کـه  ایـن والیـت می گوینـد  در  محلـی 

ولسـوالی ها در دسـت دولـت اسـت.

بازداشت هفت نفر
به اتهام فعالیت های تروریستی در غزنی

هراس افگنـان طالـب، پـس از چاشـت روز یک شـنبه 
)۳سـنبله( یـک بـزرگ قومـی را در ولسـوالی بغـالن 

مرکـزی والیـت بغالن کشـتند.
طالـب،  هراس افگنـان  می گوینـد،  امنیتـی  منابـع 
پهلـوان  از چاشـت روز یک شـنبه،   سـاعت ۲ پـس 
منطقـه ی  کاکه منـگل  روسـتای  در  را  نورالحـق 

کشـتند. حسـن تال 
ایـن منبـع امنیتی بـه روزنامه ی صبح کابـل می گوید 
کـه طالبـان این بـزرگ قومـی را از موتر پاییـن آورده 

و تیربـاران کردند.
منطقـه ی حسـن تال، از بخش هـای ناامـن ولسـوالی 

بغـالن مرکزی اسـت کـه گفته می شـود بیشـتر از دو 
مـاه اسـت در محاصـره ی طالبان قـرار دارد.

ایـن در حالی اسـت کـه پیـش از این نیز سـه نظامی 
در مسـیر راه حسـن تال از سـوی طالبـان تیربـاران 

اند.  شـده 
از  افغانسـتان،  شـرق  شـمال  در  بغـالن  والیـت 
والیت هـای ناامـن اسـت. طالبـان بـا حضور گسـترده 
در ایـن والیـت، شـاهراه کابـل - شـمال را بـه شـدت 
از وجـود طالبـان  ایـن والیـت  اگـر  و  کـرده  ناامـن 
بـا  حکومـت  کـه  ایـن  احتمـال  نشـود،  پاک سـازی 
مشـکالت جدی تـر روبـه رو شـود، بسـیار زیـاد اسـت.

هراس افگنان طالب
یک بزرگ قومی را در والیت بغالن کشتند

کـه  می گوینـد  غزنـی  والیـت  در  محلـی  مسـؤوالن 
ارتـش،  نیروهـای  هوایـی  عملیـات  نتیجـه ی  در 
۱6هراس افگـن طالـب در ایـن والیـت کشـته شـدند. 
یک شـنبه  روز  از چاشـت  پـس  کـه  خبرنامـه ای  در 
)۳سـنبله( از سـوی دفتـر مطبوعاتـی والـی غزنـی به 
نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه نیروهـای ارتـش ۱6 
خوگیانـی،  ولسـوالی های  در  را  طالـب  هراس افگـن 

قره بـاغ و خواجـه عمـری ایـن والیـت کشـتند. 
میـان  در  کـه  اسـت  آمـده  خبرنامـه  ایـن  در 
تبعـه ی  انتحـاری  فـرد  دو  طالـب،  کشته شـدگان 

اسـت.  بـوده  شـامل  نیـز  پاکسـتان 

دفتـر مطبوعاتـی والـی غزنـی، تأکیـد کـرده اسـت 
کـه در جریـان ایـن عملیات بـه غیرنظامیان آسـیبی 
نرسـیده اسـت. والیت غزنـی در جنوب افغانسـتان، از 
والیت هـای ناامـن بـه حسـاب می  آیـد. هراس افگنـان 
طالب سـال گذشـته بـا حملـه ی گسـترده، مرکز این 
شـهر را بـرای چهـار روز در دسـت گرفتنـد. طالبـان 
تجارتـی و  مارکیت هـای  از  بسـیاری  ایـن مـدت  در 

پایه هـای مخابراتـی را بـه آتـش کشـیدند. 
در ایـن حملـه  افـزون بـر بیجا شـدن صدهـا خانواده، 
حـدود ۳00 نظامـی و غیـر نظامـی و بیـش از 700 

هراس افگـن طالـب کشـته شـدند.

دو تروریست پاکستانی در والیت غزنی کشته شدند

یکـی از اعضـای شـورای والیتـی سـمنگان کـه روز 
شـنبه )۲ سـنبله( از سـوی هراس افگنـان طالـب در 
منطقـه ی چشـمه ی شـیر شـهر پلخمری ربوده شـده 

بود، کشـته شـده اسـت.
حاجـی راز محمـد، رییس شـورای والیتی سـمنگان، 
بـا تأییـد این خبـر به روزنامـه ی صبح کابـل می گوید 
کـه سـید عبدالعلیـم سـادات، عضـو شـورای والیتـی 
ایـن والیـت از سـوی هراس افگنـان طالـب در والیـت 
بغالن کشـته شـده اسـت. بـه گفتـه ی او، طالبان پس 
از کشـتن آقـای سـادات، جسـد او را در کنـار مسـیر 
شـاهراه بغالن-بلـخ رهـا کـرده بودنـد کـه پیـش از 

چاشـت روز یک شـنبه )۳ سـنبله( به والیت سمنگان 
انتقـال یافته اسـت.

ایـن عضو شـورای والیتی سـمنگان، پیش از چاشـت 
بـه  بـا چهارتـن دیگـر  اسـد( همـراه  روز شـنبه )۲ 

اسـارت طالبـان در آمـده بـود.
از  می افزایـد،  سـمنگان  والیتـی  شـورای  رییـس 
سرنوشـت همراهـان آقـای سـادات خبـری در دسـت 
ناامنی هـای  از  بغـالن  والیـت  باشـندگان  نیسـت. 
گسـترده در شـاهراه های ایـن والیـت ابـراز نگرانـی 
شـاهراه های  در  طالبـان  کـه  می گوینـد  و  می کننـد 
دارنـد. بغالن-کنـدز حضـور گسـترده  و  بغالن-بلـخ 

طالبان یک عضو شورای والیتی سمنگان را کشتند

خبرهای خارجی

بریتانیا یک ناو جنگی دیگر روانه ی آب های خلیج فارس می کند

عبداهلل عبداهلل: حضور زنان
افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است

دولـــت بریتانیـــا اعـــالم کـــرده اســـت کـــه بـــه 
منظـــور حضـــور بیشـــتر در مأموریـــت تأمیـــن 
امنیـــت تـــردد کشـــتی ها، یـــک نـــاو جنگـــی 
ــارس  ــج فـ ــای خلیـ ــه آب هـ ــز بـ ــر را نیـ دیگـ

می فرســـتد.
بـــه نقـــل از رویتـــرز، خبـــر اعـــزام ایـــن نـــاو 
ـــالم  ـــا اع ـــاع بریتانی ـــر دف ـــوی وزی ـــی، از س جنگ
شـــده و تقویـــت حضـــور نظامـــی بریتانیـــا در 
ــور  ــه منظـ ــز بـ ــارس نیـ ــج فـ ــای خلیـ آب هـ

عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی و نامـزد انتخابـات 
مشـارکت  بـر  تأکیـد  بـا  ریاسـت جمهوری، 
انتخابـات  در  آنـان  حضـور  کـه  می گویـد  زنـان، 

اسـت.  جـدی  نیـاز  یـک  ریاسـت جمهوری 
آقـای عبـداهلل کـه روز یک شـنبه )۳سـنبله( در یـک 
کـه  گفـت  می کـرد،  صحبـت  انتخاباتـی  همایـش 
بـدون حضـور زنـان، رشـد اقتصـادی، امنیـت و رفاه 

در افغانسـتان تأمیـن نخواهـد شـد. 
او بـا بیـان ایـن مطلـب کـه »امـروز مسـأله ی دل 
سـوختن نیسـت، بلکـه امـروز بـه حضـور زنـان نیـاز 
داریـم«، تأکیـد کـرد کـه شـرکت زنـان در انتخابات 
می توانـد زمینـه ی ایـن را فراهـم کنـد تـا زنـان این 
کشـور در سـایر عرصه هـا نیـز سـهم داشـته باشـد.

بـه بـاور آقـای عبـداهلل، مشـکالت زنـان افغانسـتان 
فـرا از کابـل باید درک شـود؛ زیـرا هـزاران زن افغان 
در روسـتاهای ایـن کشـور با مشـکالت بسـیار جدی 
روبـه رو اسـتند کـه زندگـی آنـان را بـه خطـر مواجه 

اسـت.  کرده 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری، بـا اشـاره به 
حضـور زنـان در هجـده  سـال گذشـته، افـزود که در 

تأمیـــن امنیـــت کشـــتی رانی در ایـــن منطقـــه 
صـــورت می گیـــرد. 

گفتـــه می شـــود کـــه اعـــزام نـــاو جنگـــی 
جدیـــد از ســـوی بریتانیـــا در واکنـــش بـــه 
»اســـتینا  بریتانیایـــی  نفت کـــش  توقیـــف 
ــورت  ــداران صـ ــپاه پاسـ ــط سـ ــرو« توسـ ایمپـ

. د می گیـــر
ـــی  ـــتی بریتانیای ـــه کش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
تـــا کنـــون نیـــز در توقیـــف ســـپاه پاســـداران 

هجـده سـال گذشـته، حضـور آنـان گاهـی پررنـگ 
و گاهـی نیـز کمرنـگ بـوده اسـت و نیـاز اسـت تـا 
زمینـه ی فعالیت هـای آن هـا در جامعه بیشـتر شـود. 
او تأکیـد کـرد تـا زمانـی کـه ذهنیت هـا در مـورد 
نمی تـوان  نکنـد،  تغییـر  اجتمـاع  در  زنـان  حضـور 
شـاهد تحـول آن چنانی بـود؛ زیرا اگـر ذهنیت بر این 

ـــه  ـــد هفت ـــپاه، چن ـــی س ـــروی دریای ـــرار دارد. نی ق
قبـــل، نفت کـــش بریتانیایـــی را توقیـــف کـــرده 
بـــود. توقیـــف ایـــن نفت کـــش در واکنـــش 
ــس ۱«  ــی »گریـ ــش ایرانـ ــف نفت کـ ــه توقیـ بـ
توســـط نیـــروی دریایـــی جبل الطـــارق و در 
ـــورت  ـــا ص ـــی بریتانی ـــروی دریای ـــا نی ـــی ب همراه
ــن دو  ــاط ایـ ــران ارتبـ ــا ایـ ــت؛ امـ ــه اسـ گرفتـ

واقعـــه را تکذیـــب کـــرده اســـت.
ـــت  ـــه اس ـــا، گفت ـــاع بریتانی ـــر دف ـــن واالس، وزی ب
کـــه نـــاو جنگـــی جدیـــدی کـــه بـــه آب هـــای 
ـــام  ـــدر« ن ـــی رود، »اچ ام اس دیفن ـــارس م ـــج ف خلی
دارد. بـــه گفتـــه ی او، قـــرار اســـت ایـــن نـــاو، 
جایگزیـــن نـــاو جنگـــی »اچ ام اس دونـــکان« 

شـــود.
نـــاو جنگـــی »اچ ام اس دونـــکان«، دســـت کم دو 
ـــش  ـــف نفت ک ـــه توقی ـــش ب ـــل در واکن ـــه قب هفت
ـــارس  ـــج ف ـــای خلی ـــرو«، وارد آب ه ـــتینا ایمپ »اس

ـــود. ـــده ب ش
ــی »اچ ام اس  ــاو جنگـ ــه نـ ــود کـ ــه می شـ گفتـ
ـــارس مســـتقر  ـــج ف ـــای خلی ـــز در آب ه ـــت« نی کن
ـــت  ـــه اس ـــا گفت ـــاع بریتانی ـــر دف ـــت. وزی ـــده اس ش
ـــای  ـــر کج ـــا در ه ـــت ت ـــاده اس ـــورش آم ـــه کش ک
دنیـــا کـــه کشـــتی رانی آزاد بـــا خطـــر مواجـــه 

ـــود. ـــل ش ـــود، وارد عم ش

باشـد کـه زنـان افغـان نمی تواننـد در جامعـه نقـش 
داشـته باشـند، پـس واضـح اسـت کـه نمی تواننـد. 

آقـای عبـداهلل، در حالی بـر حضور زنـان در انتخابات 
ریاسـت جمهوری تأکیـد کـرده کـه قـرار اسـت ایـن 
انتخابـات بـه تاریخ شـش میزان سـال جـاری برگزار 

. شود

جنگنده هـای اسـرائیلی، بر مواضع نظامـی نیروهای 
جمهـوری  حمایـت  مـورد  جنگ جویـان  و  ایرانـی 
اسـالمی ایران در حومه ی دمشـق، حملـه کرده  اند.
بـه نقل از یورونیوز، ارتش اسـرائیل، نیمه شـب دوم 
سـنبله، گفتـه اسـت کـه ایـن حملـه مانـع عملیات 
نیـروی  انتحـاری  سرنشـین  بـدون  هواپیماهـای 
قدس سـپاه پاسـداران شـده اسـت. دفتر مطبوعاتی 
بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیر اسـرائیل، صبـح روز 
یک شـنبه )۳ سـنبله(، تویـت کـرد: »در یـک اقدام 
عملیاتـی وسـیع، حمله ی تروریسـتی نیـروی قدس 
سـپاه پاسـداران علیه اسـرائیل را خنثا کردیم. رژیم 

جمهـوری اسـالمی در هیـچ کجـا مصـؤون نخواهـد 
بـود.« حملـه ی جنگنده های اسـرائیلی بـر پایگاهی 
در منطقه ی عقربا در جنوب-شـرقی دمشـق صورت 
گرفتـه اسـت. اسـرائیل گفته اسـت که ایـن منطقه، 
در اختیـار سـپاه قـدس و جنگ جویـان وابسـته بـه 
ایـران بـوده و هواپیماهـای بـدون سرنشـین موجود 
در آن قـادر بـه حمـل سـالح و مـواد منفجـره بوده 
 انـد. از سـویی هـم، خبرگـزاری دولتی سـوریه، این 
حملـه را تأییـد کـرده و گـزارش داده کـه پدافنـد 
هوایـی ایـن کشـور حـدود سـاعت ۱0 و نیـم شـب 

از کار افتـاده بود.

جنگنده های اسرائیلی مواضع ایران را در سوریه هدف قرار دادند

داریـوش اسـدزاده، هنـر پیشـه ی مشـهور تئاتـر و 
سـینمای ایـران، روز یک شـنبه )۳سـنبله( در عمـر 

۹6سـالگی درگذشـت. 
هنرپیشـه ی  ایـن  ایسـنا،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه 
ایرانـی، در عمـر ۹6سـالگی در منزلـش درگذشـته 
اسـت. آقای اسـدزاده در سـال ۱۳0۳ در کرمانشـاه 
ایـران بـه دنیـا آمـد و فعالیت های هنری خـود را در 

آغـاز کرد.  ۲0سـالگی 
گفتـه می شـود که آقـای اسـدزاده در چندیـن فیلم 
از جملـه )دو نیمـه سـیب، همسـر، قالده هـای طال، 
بـوی  و  دسـت رفته  از  زمـان  ایـران،  یتیم خانـه ی 

کافـور( نقـش بـازی کرده اسـت. 
ایـن بازیگر ایرانی کـه در حدود  50فیلم سـینمایی 
بـازی کـرده اسـت، حـدود 4۱ سـال قبل بـه امریکا 
مهاجـر شـد؛ امـا در سـال ۱۳65، پـس از ده سـال 
دوبـاره بـه ایـران بازگشـت و در چندین فیلـم دیگر 

نقـش بـازی کرد. 
در  هنرپیشـگی،  بـر  افـزون  اسـدزاده،  داریـوش 
فیلم هـای  کارگردانـی  و  نویسـندگی  بخش هـای 
سـینمایی نیـز فعالیـت کـرده اسـت. بـا درگذشـت 
آقـای اسـدزاده، جـای او در سـینمای ایـن کشـور 

خالـی خواهـد مانـد.

داریوش اسدزاده، هنر پیشه ی مشهور ایران درگذشت
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طالبان خودشان دزدان
خانه ما بودند

»کسـی در خانـه نبـود و چـون طالبـان آن روزهـا در 
کابـل حکومـت می کردنـد و مـا شـنیده بودیـم کـه 
حتـا  و  می کننـد  برخـورد جـدی  دزدان  بـا  طالبـان 
شـوهرم دیـده بـود کـه طالبـان روزی در ده افغانـان 
مـردی را بـه جـرم دزدی دسـتانش را قطع کـرده اند، 
خیـال مـان راحـت بـود کـه دیگـر کسـی جـرأت دزدی نـدارد و بـه همین 
خاطـر آن شـب کـه ختنه سـوری بچـه ی خواهرم بـود، خانه را رهـا کردیم و 
بـه محفـل رفتیـم.« ایـن برشـی از گفته هـای زرغونه، زن میان سـالی اسـت 
کـه فعـال در یکـی از مکاتب شـهر کابل به عنوان اجیر مشـغول به کار اسـت 
و معـاش چندانـی هـم نـدارد. زرغونـه که زنـی مهربان بـه نظر می رسـد و با 
تمـام دانش آمـوزان مکتـب مثـل فرزنـدان خـودش رفتـار می کنـد، در زمان 
طالبـان نیـز در همیـن کابـل زندگـی می کرد. زرغونـه می گویـد در آن زمان 
کـه طالبـان بـه کابـل آمدند، او در پـل شـش درک خانه ای داشـت و آن جا 
مشـغول بـه زندگـی بود. بـه گفتـه ی زرغونه، با وارد شـدن طالبـان خیلی از 
همسـایه های شـان خانـه ی  شـان را تـرک کردنـد؛ امـا بعـد با گذشـت یکی 

دو سـال، او کـم کـم همسـایه های جدیـد پیـدا می کـرد.
زرغونـه می گویـد: »دیگـر بـا حکومـت طالبـان مـدارا می کردند و بـا این که 
هـر روز خبرهـای بـدی از قتل و کشـتار مردم در سـطح شـهر می شـنیدیم؛ 
امـا دل مـان می خواسـت همیـن طور بـه زندگی مـان ادامه بدهیـم. طالبان 
قوانیـن سـختی برای زندگی کردن گذاشـته بودنـد؛ اما یکی از قوانین شـان 
کـه تـا حدودی سـبب شـده بـود، مـردم از آن رضایت داشـته باشـند در ان 
روزهـا همیـن بـود کـه طالبـان دسـتور داده بودند کـه اگر کسـی را به جرم 

دزدی دسـتگیر کننـد، حتمـن دسـتش را قطع خواهـد کرد.«
بـه گفتـه ی زرغونـه، بعـد از گذشـت مدتـی در کوچـه ی  آن هـا یـک شـب 
در میـان خبـر از دزدی خانـه ای بـه گـوش می رسـید و ایـن خبرهـا سـبب 
شـده بـود کـه مـردم کوچه بسـیار نگـران شـوند و هیچ کسـی جـرأت پیدا 
نمی کـرد کـه در آن شـب و روز خانـه خـود را خالـی بگـذارد و ایـن دزدان 
عـادت کـرده بودند که سـر و صـورت خود را بپوشـانند و چون مسـلح بودند 
راحـت وارد خانه هـا می شـدند و دسـت و پـای اعضـای خانه را می بسـتند و 

بعـد هـر چیـزی کـه در خانـه پیـدا می شـد، بـا خـود می بردند.
زرغونـه می گویـد: »شـب ختنه سـوری بچـه ی خواهـرم بـود کـه خواسـتیم 
برویـم بـه محفـل؛ امـا دل نگـران بودیـم و می ترسـیدیم کـه خانـه را رهـا 
کنیـم. چـون همـه اعضـای خانه بایـد می رفتیـم، مجبـور بودیم کـه خانه را 
تنهـا بگذاریـم و برویـم. شـوهرم می گفـت که خیال مـان راحت باشـد چون 
طالبـان دسـت دزدان را قطـع می کننـد و هیـچ دزدی جـرأت نـدارد کـه به 

خانـه ی آن هـا بیایـد و وسـایل  شـان را ببرد.«
زرغونـه و دیگـر اعضـای خانـواده اش بـه محفـل می رونـد و خانـه را بـدون 
نگه بـان می گذارنـد؛ امـا زرغونـه در طول محفل دلش شـور می زنـد و نگران 
ایـن اسـت کـه نکنـد دزدان بیاینـد و همـه دارایـی آن هـا که همان وسـایل 

زندگـی بـود را با خـود ببرند.
زرغونـه در ادامـه می گویـد: »نوز سـر شـب بود و تـازه می خواسـتیم تدارک 
شـام را ببینیـم کـه دروازه ی خانـه خواهرم تک تک شـد و پسـر همسـایه ی 
مـان بـود کـه بـه ماخبر داد خانـه ی مان را دزد زده اسـت و هر چـه در خانه 
بـوده بـا خـودش برده اسـت. با شـنیدن این خبـر، دیگر سـمت خانه حرکت 
نکردیـم و یـک راسـت بـه سـمت پوسـته ی طالبـان حرکـت کردیـم تـا این 
موضـوع را بـا طالبـان در میـان بگذاریـم؛ چون شـنیده بودیم کـه طالبان به 

دزدی حسـاس اسـتند و حتمـا زود دزدهـا را پیـدا خواهند کرد.«
امـا زرغونه و همسـرش با رسـیدن به پوسـته ی طالبان، با صحنـه ای برخورد 
کردنـد کـه اصـال فکـرش را هـم نمی کردنـد کـه  یـک چنیـن کاری را خود 
طالبـان کـرده باشـند. آری زرغونـه می گوید کـه یک موتر در کنار پوسـته ی 
طالبـان ایسـتاده بـود کـه همه لـوازم خانـه ی زرغونـه در پشـت آن جابه جا 
شـده بـود و از صحبـت خود مـردان طالب که در کنـار موتر ایسـتاد بودند و 
حـرف می زدنـد، فهمیـده بود که دزد خانه ی شـان همین افـراد طالبان بوده 

و حـاال تصمیـم تقسـیم اموال خانـه ی زرغونه را بین خود شـان داشـتند.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا مـا شـریک کنید. مـا متعهد بـه حفظ 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: ۳50 $

 ساره ترگان

شـود و در عیـن حـال، صلـح را هـم نمی توانیـم 
نادیـده بگیریـم.«

صلـح  مذاکـرات  بـه  باورمنـدی  او،  نظـر  بـه 
وجـود نـدارد و گـروه طالبـان کـه طـرف اصلـی 
مذاکره کننـده بـا امریـکا اسـت، ایـن گـروه یـک 
جریان وابسـته به اسـتخبارات کشـورهای همسایه 
اسـتخبارات  هدایـت  اسـاس  بـر  طالبـان  اسـت. 
کشـورهای همسـایه، همـواره از شـرایط حسـاس 
در  می کننـد.  سوءاسـتفاده  افغانسـتان  سیاسـی 
بـرای  اسـتفاده جویی  زمینـه ی  کنونـی،  شـرایط 
طالبـان فراهـم شـده و آنـان بـا طوالنـی کـردن 
مذاکـرات صلـح بـا امریـکا، بـه دنبـال بهترسـازی 
بانـو  اسـتند.  افغانسـتان  در  موقعیـت  شـان 
از  موفقانـه  عبـور  کـه  می گویـد  همچنـان  آزاد، 
بـه  بسـتگی  ایـن وضعیـت حسـاس و شـکننده، 
کـه  دارد  انتخابـات  در  مـردم  مشـارکت  میـزان 
بـا سـهم گیری گسـترده در ایـن رونـد، بـه گـروه 

ندهنـد. میـدان  طالبـان 
وی بـر ایـن نظر اسـت کـه مـردم افغانسـتان پس 
از هجـده سـال بـا رونـد دموکراسـی سـر سـازش 
را گرفتـه و از آن پاسـبانی کـرده انـد؛ بسترسـازی 
دموکراسـی، جامعـه ی افغانسـتان را بـا تحـوالت 
و تغییـرات گسـترده همـراه کـرد و اکنـون ایـن 
فرصـت در اختیـار مـردم قـرار گرفتـه تا بـار دیگر 
بـه پـای صندوق هـای رأی رفتـه و اراده ی شـان 
را در جهـت شـکل گیری دولـت مشـروع، اعمـال 
کننـد. اعضـای مجلـس نماینـدگان، تأکیـد دارنـد 
کـه از یـک جانـب با گـروه طالبـان بایـد از موضع 
قـدرت مذاکـره شـود و از جانـب دیگـر، بـه دلیـل 
زمان گیـر بـودن رونـد صلـح، نگاه هـا بـه بعـد از 
صلـح  مذاکـرات  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

شـود. متمرکز 
از سـویی هـم، نهادهـای ناظـر بررونـد انتخابـات، 
رونـد  بـر  صلـح  مذاکـرات  تاثیرگـذاری  نگـران 
انتخابـات اسـتند. نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد 
انتخابـات شـفاف افغانسـتان، بـه روزنامـه ی صبح 
کابـل گفـت: »مـا بـه عنـوان شـریک انتخابـات، 
انتخابـات  نگـران سـه چالـش عمـده در  شـدیدا 
پیـش رو اسـتیم: چالـش سیاسـی  کـه بـه صلح و 
سیاسـت دوگانـه ی جامعـه ی جهانی بـر می گردد؛ 
تغییـرات در اولویت هـای جامعـه ی جهانـی نگران 
کننـده اسـت. دوم، چالـش امنیتـی اسـت کـه بـا 
گذشـت هـر روز میـزان تهدیدها بیشـتر می شـود 
کـه این امـر، تأثیرات منفـی ای را باالی مشـارکت 
سـوم،  چالـش  و  می گـذارد  انتخابـات  در  مـردم 
مسـائل تخنیکـی انتخابـات اسـت کـه هنـوز بـه 
جـای خـود باقـی اسـت. اگـر ایـن چالش هـا رفـع 
گسـترده  انتخابـات  در  مـردم  مشـارکت  شـود، 
و  شـفافیت  نشـود،  رفـع  اگـر  امـا  بـود؛  خواهـد 
عادالنـه بـودن این روند زیر سـوال خواهـد رفت.«
نهادهـای ناظـر بررونـد انتخابـات، معتقـد اسـتند 
کـه مسـأله ی صلـح و انتخابـات در کنتـرل دولـت 
افغانسـتان نیسـت و تصامیـم این دو روند، توسـط 
خارجی هـا گرفتـه می شـود و نیز بازیگـران داخلی 
از یـک اجمـاع سیاسـی برخـوردار نیسـتند. پـس 
بـه  تقابـل  از  انتخابـات  و  صلـح  رویکـرد  تغییـر 
بـه تغییـر سیاسـت کشـورهای  تعامـل، بسـتگی 
متحـدان  اگـر  معنـی،  ایـن  بـه  دارد؛  خارجـی 
ایـن  بـه  نسـبت  خـود  سیاسـت های  افغانسـتان 
کشـور را تغییـر دهنـد و در دو مرحلـه )صلـح-
انتخابـات( پیـش برونـد، امکان تعامل وجـود دارد؛ 
امـا در شـرایط حاضـر، سیاسـت جامعـه ی جهانی 
بـه گونـه  ای حاکم شـده که بیشـتر آسـیب پذیری 

را بـه همـراه دارد.
بـا این همـه، اولویت کشـورهای حامی افغانسـتان 
بـه ویـژه ایـاالت متحـده ی امریـکا، گفت وگوهـای 
صلـح اسـت، نـه انتخابـات. جان بس، سـفیر امریکا 
در کابـل، در صحبت هـای اخیـر خـود گفته اسـت 
کـه خواسـت مـردم افغانسـتان، خواسـت امریـکا 
اسـت؛ زیـرا اکثـر مـردم خواسـتار تأمیـن صلـح 
زودی،  بـه  اسـت  قـرار  کـه  هرچنـد  می باشـند. 
و  امریـکا  نماینـدگان  نهـم  دور  مذاکـرات  نتایـج 
طرف هـای  فیصلـه ی  امـا  شـود؛  علنـی  طالبـان 
مـردم  انتخابـات،  خصـوص  در  مذاکره کننـده 
افغانسـتان را در میـان تـرس و دلهـره قـرار داده 

. ست ا

انتخابـات بـه عنوان یک سـازوکار سیاسـی، بیرون 
افغانسـتان اسـت؛  آمـده از متـن قانـون اساسـی 
را در  ارزش هـای دموکراتیـک  قانونـی  کـه تمـام 
دل خـود جـای داده اسـت؛ در این شـکی نیسـت 
کـه انتخابـات از مهم تریـن دسـت آوردهای مـردم 
افغانسـتان اسـت و هرگونـه نگاه حاشـیه ای به این 
رونـد، روحیه ی قانون اساسـی را تضعیف و دسـت 
شورشـیان داخلـی را بـرای شکسـتن ایـن قانـون، 

بـاز می گـذارد.
گـروه  و  امریـکا  نماینـدگان  احتمالـی  توافـق 
در  صلـح  گفت وگوهـای  دور  نهمیـن  در  طالبـان 
قطـر، ارزش هـای هجـده سـال پسـین افغانسـتان 
را در تهدیـد باالقـوه ی طالبـان قـرار داده اسـت. 
حفـظ نظـام جمهوریـت و تـداوم انتخابـات کـه از 
مؤلفه هـای بنیـادی دموکراسـی اسـت، در میـان 
عناصـر متعدد ارزشـی، سـر بلنـد کـرد و پایه های 
ثبـات  بـا  را  اخیـر  سـال  هجـده  سیاسـی  نظـام 
نگـه  داشـت. شـهروندان کشـور طـی چهـار دور 
انتخابـات، بـا قبول تهدیدهـای امنیتی با اسـتفاده 
از ایـن مؤلفـه، اراده ی شـان را اعمـال کردنـد و 
در شـکل گیری دولـت مشـروع تـالش ورزیدنـد. 
هرچنـد نظام جمهـوری در طول دو دهـه ی اخیر، 
بـا کاسـتی هایی همـراه بـوده اسـت؛ ولـی بـا آن 
هـم در هر فصـل انتخابات، شـهروندان افغانسـتان 
بـا ایـده ی تغییـر بـه دنبـال جابه جایـی نخبـگان 
سیاسـی شـتافتند تـا بتواننـد بـا مشـارکت  شـان 
در ایـن رونـد مسـالمت آمیز، از میـزان کاسـتی ها 

بکاهنـد.
جاخـوش  افغانسـتان  جامعـه ی  در  کـه  چالشـی 
در  مـردم  مشـارکت  سیاسـی  فرهنـگ  کـرده، 
انتخابـات مبتنـی بـر قومیـت اسـت؛ بـه همیـن 
منظـور، چرخـش نخبـگان در امـر بهبـود وضعیت 
اسـت.  بـوده  نتیجه بخـش  کمتـر  سیاسـی  نظـام 
جابه جایـی قـدرت بـه طـور مسـالمت آمیز از یـک 
فـرد بـه فـرد دیگـر بـا اسـتفاده از رونـد انتخابات، 
از موضوعـات مهـم هـر نظام سیاسـی اسـت و این 
امـر ممکـن اسـت بـرای کشـورهای توسـعه یافته، 
باشـد؛  شـده  تبدیـل  معمـول  رویـه ی  یـک  بـه 
اهمیـت  از  افغانسـتان  در  راه  ایـن  پیمـودن  امـا 
ویـژه ای برخوردار اسـت. افغانسـتانی کـه در چهل 
سـال گذشـته بـا انبوهـی از منازعـات و تحـوالت 
ویران گـر همـراه بـود؛ امـا جابه جایـی قـدرت در 
افغانسـتان حـد اقـل در طول هجده سـال پسـین، 
بـه سـوی قاعده مندسـازی حرکـت کـرد و یـک 

تحـول مثبـت را در صفحـه ی تاریـخ رقـم زد.
ارزش هـای نظام جمهـوری به ویژه رونـد انتخابات 
کـه آهسـته و پیوسـته نهادینه می شـود؛ اما اینک 
در معـرض آسـیب پذیری و تهدیـد گـروه طالبـان 
قـرار گرفتـه اسـت. توافـق احتمالـی نماینـدگان 
امریـکا و طالبـان، بـه میزان ایـن نگرانی هـا افزوده 
خارجـی،  نظامیـان  خـروج  از  پـس  کـه  اسـت 
طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه غیرقابـل اعتمـاد، 
افغانسـتان را در شـرایط ناگـواری قـرار خواهنـد 
داد. رژیـم طالبـان کـه در دهـه ی هشـتاد سـاقط 
شـد؛ امـا در جریـان سـال های اخیـر بـار دیگـر 
سـاختار تشـکیالتی خود را تنظیم کـرده و به یک 
نظـم سـازمانی دسـت یافته اسـت. طالبانـی   که از 
یـک طـرف حمـالت تروریسـتی را سـازمان دهی 
می کننـد و از سـوی دیگـر، بـه روابـط دیپلماتیک 
بـا کشـورهای منطقـه  روی آورده انـد؛ طبیعتا این 

شـیوه ی رفتـاری طالبـان، تهدیـد بالقـوه ای بـرای 
نظـام جمهـوری ایجـاد کرده اسـت.

علیـه  بـر  اکنـون  کـه  انتخابـات  و  صلـح  رونـد 
کنـار  می توانـد  چگونـه  کشـیده،  قـد  یک دیگـر 
بیایـد و یـا بـه عبـارت دیگـر، آیـا می تـوان تقابـل 

واداشـت؟ تعامـل  بـه  را  رونـد  دو 
پاسـخ  نماینـدگان  مجلـس  اعضـای  از  شـماری 
صلـح  تعامـل  حاضـر،  شـرایط  در  کـه  می دهنـد 
اسـت  امکان پذیـر  صـورت  یـک  در  انتخابـات  و 
از  بعـد  بـه  صلـح  گفت وگوهـای  پیشـبرد  کـه 
انتخابـات واگـذار شـود؛ زیـرا مهم تـر از هرچیزی، 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری بـرای مـردم 
افغانسـتان اسـت و ممکـن نیسـت کـه یـک رونـد 
ملی)انتخابـات( قربانـی مذاکـرات صلـح ابهام آلـود 

. د شو
بـه  نماینـدگان،  مجلـس  عضـو  آزاد،  ریحانـه 
نظـام  کـه  کـرد  بیـان  کابـل  صبـح  روزنامـه ی 
بـا  دموکراسـی  بـر  مبتنـی  افغانسـتان  سیاسـی 
قربانی هـای مـردم بـه دسـت آمـده اسـت و ایـن 
مـردم اسـت کـه می خواهند با مشـارکت  شـان در 
دهنـد. ادامـه  را  جمهـوری  نظـام  راه  انتخابـات، 

از  صلـح  تأمیـن  هرچنـد  کـه  اسـت  معتقـد  او 
نیازهـای جـدی و آرزوی مـردم افغانسـتان اسـت؛ 
امـا بـه دلیـل زمان گیـر بـودن آن و بی باوری هـا 
نسـبت بـه ایـن مذاکـرات، نمی تـوان از برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری عـدول کـرد. این عضو 
مجلـس نماینـدگان افزود: »بـه نظر مـن انتخابات 
نسـبت بـه صلـح مهـم اسـت و ایـن  کـه در مـورد 
ایجـاد حکومـت مؤقـت شـایعاتی نشـر می شـود، 
بـرای مـردم افغانسـتان قابـل قبـول نیسـت و باید 
پروسـه ی ملـی ای کـه انتخابات اسـت، پیـش برده 

صلح و انتخابات؛ تعامل یا تقابل؟

فرهنـگ  کـرده،  جاخـوش  افغانسـتان  جامعـه ی  در  کـه  چالشـی 
سیاسـی مشـارکت مـردم در انتخابـات مبتنـی بـر قومیـت اسـت؛ 
بـه همیـن منظـور، چرخـش نخبـگان در امـر بهبـود وضعیـت نظـام 
بـه  قـدرت  جابه جایـی  اسـت.  بـوده  نتیجه بخـش  کمتـر  سیاسـی 
از  اسـتفاده  بـا  دیگـر  فـرد  بـه  فـرد  یـک  از  مسـالمت آمیز  طـور 
رونـد انتخابـات، از موضوعـات مهـم هر نظام سیاسـی اسـت و این 
امـر ممکـن اسـت بـرای کشـورهای توسـعه یافته، بـه یـک رویـه ی 

معمـول تبدیـل شـده باشـد.

 سیدمهدی حسینی


