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عدم توجه گروه »G7« به روند صلح افغانستان
رسور دانش: مردم افغانستان در 

مذاکرات صلح صدای واحد بلند کنند

پارملان یک امر فرهنگی است 
تا سیاسی

روز بد برادر ندارد
)قسمت دوم(

قلمرو معرفتی در جامعه ی ما

در  جهان،  صنعتی  کشورهای  رسان  نشست 

کشورهای  رسان  شد.  برگزار  فرانسه  بیاریتس 

صنعتی که در حقیقت قدرت های صنتعی جهان 

مهم ترین  روی  که  آمدند  هم  گرد  استند،  نیز 

کنند  صحبت  دنیا  امنیتی  و  اقتصادی  تحوالت 

و اوضاع امنیتی و اقتصادی را به بررسی بگیرند. 

روی هم رفته، گروه »جی 7«، نصفی از رسمایه ی 

تصمیم های  و  دارند  دست  به  را  کنونی  دنیای 

تحوالت  متام  روی  نانوشته  قانون  هامنند  آنان، 

و تحرکات اقتصادی دنیا تأثیر عمیق می گذارد. 

نشستی  صنعتی،  کشورهای  رسان  نشست 

و  دنیا  اقتصاد  باالی  ناامنی  تأثیر  که  است 

می دهد.  قرار  بحث  مورد  نیز  را  ناخالص  تولید 

از  یکی  نیز  زیست  محیط  بحث  اواخر،  این  در 

حساب  به   »7 »جی  گروه  داغ  بسیار  بحث های 

برای  که  شدند  متعهد   ،»7 »جی  گروه  می آید. 

اقدامات  زمین،  جو  در  کاربونیک  گاز  کاهش 

مشخص و معینی را در آینده انجام بدهند؛ اما 

 »7 »جی  گروه  نشست  از  افغانستان  مردم  آنچه 

توقع داشتند، به گونه ی ناامیدکننده ای نادیده 

گرفته ...

حوزه های  به  می توان  را،  معرفتی  قلمروهای 

علم  فلسفه،  مذهب،  کرد؛  تقسیم  مختلف 

و  اساسا  که  قلمرویی  چهار  ایدیولوژی،  و 

واقعی  آن ها  تفاوت  و  استند  متفاوت  ذاتا 

به  سلیقه ای؛  و  تعریفی  نه  و  است  عینی  و 

و  است  عین  در  آن ها  تقسیم  دیگر،  عبارت 

روش،  لحاظ  به  موضوعات  این  ذهن.  در  نه 

تاریخی،  جهت  و  شکل  هدف،  موضوع، 

کارکرد  و  زبان  رهربی،  تیپ  و  انسانی  ممثل 

استند.  متفاوت  اجتامعی 

محسوس  جهان  به  پرداخنت  علم  در  موضوع 

در  که  حالی  در  است؛  طبیعی  –فیزیکی- 

است.  آن  کلیت  در  وجود  به  پرداخنت  فلسفه 

در دین، پرداخنت به فضای نجات و رستگاری 

حول  فضای  به  پرداخنت  ایدئولوژی،  در  و 

مربوطه  وضعیت های  و  روزمرگی  حوش  و 

سیاسی – اجتامعی است. در مراحل مختلف 

فرهنگی،  مختلف  نظام های  در  و  تاریخی 

می شوند.  ظاهر  متفاوتی  واقعی  عوامل 

با  و  معین  طریق های  به  واقعی  عوامل  این 

را  متناسبی  دریچه های  تعیین شده،  نظمی 

به  می بندد؛  و  می کند  باز  ایده ای  فضای  از 

معرفت  وجوه  و  جنبه ها  که  است  طریق  این 

می گیرد  قرار  دسرتس  در  رشایط  این  تحت 

قلمروهای  این  است.  حصول  قابل  یا  و 

نیز  را  گوناگونی  روش های  معرفتی،  متفاوت 

پیشکش...

سید مهدی حسینی

حسن ابراهیمی

ساره ترگان

صلح بدون آتش بس ممکن نیست

آیا خلیل زاد قهرمان صلح خواهد شد؟
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وزارت داخله در کاهش فساد موفق نبوده 
است

کمیته ی مک:
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نیویـارک تایمـز، گفتـه اسـت کـه بخشـی از گـروه طالبـان 
در  اسـت،  کـرده  انشـعاب  تروریسـتی  گـروه  ایـن  از  کـه 
ادامـه بـا گـروه داعـش خواهـد پیوسـت. ایـن مشـکل، یکی 
از نکاتـی اسـت کـه بارهـا از سـوی رسـانه های افغانسـتان و 
مـردم ایـن کشـور بـه عنـوان نگرانـی در رابطـه بـه نتیجه ی 
گفت وگوهـای صلـح، در غیـاب ایـن گروه ها و انشـعاباتی که 

از طالبـان صـورت گرفتـه، مطـرح شـده اسـت.
بسـیاری از مـردم معتقـد  انـد کـه گـروه طالبـان، یـک گروه 
کامـا متحـد نیسـت و بخش هـای مختلفـی از آن بـه دلیـل 
وجـود اختـاف در مذاکـرات صلـح، از بدنـه ی ایـن گـروه 
جـدا خواهنـد شـد؛ امـا گزارش هایـی وجـود دارد که نشـان 
می دهـد گـروه طالبـان در درون خـودش بـا بی برنامگـی و 
عـدم یک پارچگـی مواجـه شـده اسـت. ایـن پراگندگـی در 
رهبـری طالبـان، دو مـورد را بـرای مـردم افغانسـتان در پی 
دارد و ممکـن اسـت در هـر دو مـورد، مـردم افغانسـتان را از 

ناحیـه ی مشـخصی صدمـه بزنـد.
یکـی از ایـن مـوارد، داشـتن رابطـه ی گروه هـای انشـعابی 
طالبـان با دیگر گروه های تروریسـتی اسـت. طالبـان مخالف 
بـا گفت وگوهـای صلـح، هرچنـد ممکـن اسـت نظر بـه دیگر 
طالبانـی کـه در گفت وگوهـای صلـح بـا ایـاالت متحـده ی 
امریـکا قـرار دارنـد، کمتـر باشـند؛ امـا ایـن موضـوع دلیلـی 
بـرای حـل شـدن نگرانی هـا نیسـت؛ زیـرا ایـن گروه هـا بـا 
عـدم اکمـال شـدن از سـوی فرماندهـان دیگـر طالبـان، در 

نهایـت مجبـور بـه بیعـت بـه داعـش می شـوند. 
چیـزی کـه نیویـارک تایمـز گفتـه اسـت، حکایـت از ایـن 
گفت وگوهـای  بـا  مخالـف  طالبـان  کـه  می کنـد  موضـوع 
صلـح، ممکـن اسـت اکثرا بـه داعـش بپیوندند. ایـن می تواند 
زمینه ای برای حضور برجسـته ی داعش در افغانسـتان شـود. 
و  طالبـان  میـان  کـه  افغانسـتان  صلـح  گفت وگوهـای 
نماینـدگان امریـکا صـورت گرفـت، نمی توانـد ضامـن صلـح 
سراسـری در افغانسـتان باشـد؛ زیرا گـروه طالبـان حاکمیت 
الزم را بـاالی افـراد خود نـدارد. این عدم حاکمیت اسـت که 
نیروهـای ایـن گـروه را به سـوی گروه های تازه تـر و جبهه ی 

تـازه فـرا می خوانـد.
نکتـه ی دومـی ای کـه قابـل درنـگ اسـت، ایـن اسـت کـه 
نهایـت  در  ندارنـد،  را  اتحـاد الزم  در خـود  طالبـان چـون 
رهبـران جدیـدی از ایـن گـروه بیـرون خواهـد زد. رهبـران 
جدیـد گـروه طالبـان یـا حتـا رهبرانـی کـه بعـد از مـرگ 
ماعمـر در میـان افراد طالـب ظهور کردند، بـا آنچه مابرادر 
و مـا هبـت اهلل معتقـد  انـد، مخالفـت می کننـد و در نتیجـه 
ممکـن اسـت شـاخه های انشـعابی ایـن گـروه، بتواننـد بـا 
همـکاری کشـورهای همسـایه، بـه جنـگ خـود بـا حکومت 

افغانسـتان ادامـه بدهنـد.  
این هـا نکاتـی اسـتند کـه هیـچ جوابـی در مـورد آن داده 
نشـده اسـت. در واقـع، ایـن بی جوابـی،  سـبب بی اعتمـادی 
مـردم افغانسـتان بـه گفت گوهای صلـح و نتیجه ی آن شـده 

ست. ا
دیـروز، زلمـی  خلیل زاد در یـک تویت گفته بود کـه نیروهای 
امریکایـی پـس از توافـق صلـح نیـز همـکاری خـود شـان را 
بـا نیروهـای افغـان ادامـه  می دهنـد؛ در صورتـی کـه ادامه ی 
همکاری هـا وجـود داشـته باشـد، می تـوان بـه گفت وگوهای 
صلـح خوشـبین شـد؛ امـا اگـر قـرار باشـد، صلـح بـا طالبان 
فقـط صلـح با گـروه مشـخصی از میان آنـان باشـد، نتیجه ای 

کـه منتظـر آن اسـتیم، به دسـت نخواهـد آمد.
بـا چنیـن وضعیتـی می تـوان چنیـن تعبیـر کـرد کـه گـروه 
طالبـان در آسـتانه ی ازهم پاشـی قـرار دارد و گفت وگوهـای 
صلح سـبب افشـای واقعیت هایی شـده کـه می توانـد اصلیت 

تشـکیات طالبـان را برمـا کند.
طالبانـی کـه مدعـی تحـت کنتـرل داشـتن بخـش بزرگـی 
از کشـور اسـتند، بـا فـاش شـدن چنددسـتگی ها در درون 
تشـکیات شـان، معلـوم می شـود کـه همـه ی ایـن مناطـق 
تحـت فرمـان یک رهبـر نیسـت و در واقع، حاکمیـت طالبان 
دارای هیـچ نـوع مرکـز بـرای فرمـان آتش بـس و یـا حملـه 

نیسـت. هم 
چیـزی کـه بایـد از سـوی حکومـت افغانسـتان در صـورت 
آغـاز گفت وگوهـای صلـح بین االفغانـی، بیشـتر از همـه مورد 
تأکیـد قـرار بگیـرد، همیـن موضـوع اسـت؛ زیـرا طـرح ایـن 
مسـأله بـا ارائـه ی اسـناد و شـواهد الزم، قـدرت و امتیازاتـی 
را کـه طالبـان بـا ایجـاد وحشـت و پروپاگندا در مـورد اتحاد 

شـان، بـه دسـت آورده انـد، از میـان می بـرد.
حکومـت افغانسـتان تنهـا نماینـده ای اسـت که باید بـا تمام 
تاشـش بـه نفـع مـردم افغانسـتان، در گفت وگوهـای صلـح 
عنـوان  بـه  امریـکا  موضع گیری هـای  کنـد.  موضع گیـری 
گفت وگوهـای  زمینـه ی  بتوانـد  اگـر  افغانسـتان،  همـکار 
بین االفغانـی را مهیـا کنـد، کافـی بـه نظـر می رسـد. پـس از 
تفاهـم امریـکا بـا طالبـان، آنچـه مـردم توقـع دارنـد، باید از 
آدرس حکومـت افغانسـتان بـرآورده شـود و ایـن خواسـته ی 

مـردم افغانسـتان اسـت.

با طالبان مخالف گفت وگوهای صلح 
چه می کنید؟

سرمقاله
)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

برگشت! عزیز رویش

طلوع نیوز  تلویزیون  شب،  ده  ساعت  نزدیک 

متاس گرفت و از پاسخ منفی ارگ به مطالبات 

که  گفتم  وقتی  داد.  خرب  تظاهر کنندگان 

منایندگان ما هنوز با ارشف غنی دیدار نکرده 

اند و کسانی که در تلویزیون ها ظاهر شده اند، 

منایندگان ما نیستند، پیشنهاد کرد که در یک 

مصاحبه ی تلفونی موقف تظاهر کنندگان را بیان 

کنم. با خواست آن ها موافقت کردم و لحظه ای 

بعد جریان متاس برقرار شد. در ابتدای گزارش 

طلوع نیوز، بخشی از سخنان محقق و به تعقیب 

که  شنیدم  را  غنی  ارشف  تهدیدآمیز  لحن  آن 

برایم تکان دهنده و غیر قابل پیش بینی بود. با 

شنیدن این صداها، به روشنی حس کردم که 

ورق به زیان ما برگشت خورده است. تعبیرات 

درشت محقق و لحن زخم خورده ی ارشف غنی، 

فرستادن  از  ما  که  بود  آن چیزی  کامال عکس 

حس  داشتیم.  توقع  ارگ  به  خود  منایندگان 

کردم که از این لحظه، ما به جای ارشف غنی، با 

محقق مواجه خواهیم بود و ارشف غنی همه ی 

تیرهای خود را از کامن محقق رها خواهد کرد. 

موقعیت  می افتاد،  اتفاق  چیزی  چنین  اگر 

به  می شد.  آسیب پذیر  و  تضعیف  شدت  به  ما 

روشنی می دیدم که فریب خورده ایم و به دام 

خطرناکی افتاده ایم. با حضور منایندگان ما در 

ما بسته و دهان ما دوخته  پای  و  ارگ، دست 

اطالعی  هیچ  نیز  ماجرا  واقعیت  از  بود.  شده 

و  کجا  در  صحنه  که  منی دانستیم  و  نداشتیم 

پاسخ  در  است.  مدیریت شده  ما  علیه  چگونه 

دیدار  ارگ  با  که  هیأتی  که  گفتم  طلوع نیوز 

کرده، منایندگان ما نبوده است. منایندگان ما 

با مطالبات روشن داخل ارگ اند و من امیدوارم 

به  و  کند  گوش  را  مردم  خواسته های  ارگ  که 

آن ها پاسخ مثبت دهد. در برابر اظهارات محقق 

تنها جمله ای که بر زبانم رفت، این بود که گفتم 

»احساس رشمندگی می کنم.« خربنگار پرسید 

که شام تا چه وقت در جاده ها می مانید، گفتم: 

ما داخل ارگ استیم نه روی جاده ها.

که  تبلیغات  موتر  از  شد،  متام  مصاحبه  وقتی 

درون آن نشسته و به متاس های تلفونی جواب 

با برخی از همراهانی  تا  می دادم، پایین شدم 

در  می کردند،  دنبال  را  وضعیت  نگرانی  با  که 

کنیم.  مشوره  و  صحبت  بعدی  اقدامات  مورد 

تقریبا مطمین شده بودم که پاسخ ارگ شدید، 

اگر  و  بود  خواهد  خطرناک  و  انتقام جویانه 

بیشرت از آن بر خواسته های خود ارصار کنیم، 

ارشف غنی در حصار محقق از رسکوب خونین 

تظاهر کنندگان مضایقه نخواهد کرد.

***

بعدها به سخنان محقق، ارشف غنی و تکه هایی 

فیاض،  آیت الله  فهیمی، مناینده ی  از سخنان 

دست یافتم که جزئیات آنچه را در ارگ اتفاق 

افتاده بود، بازگو می کرد. در این فیلم ها که به 

صورت زنده از تلویزیون ملی پخش شده است، 

با  که  می شود  بیان  فهیمی  از  سخنانی  ابتدا 

لحنی تلخ و کوبنده ارشف غنی را مورد حمله 

خود  سخنان  از  بخشی  در  او  می دهد.  قرار 

خطاب به ارشف غنی می گوید:

»برای من خیلی تعجب بود که از در وقتی وارد 

برادران خودم  از  یکی  تا همین مجلس  شدم، 

ملی  وحدت  چه  این  منی بینم.  دیگر  اقوام  از 

رییس  اگر   ... ملی؟  وحدت  کدام   ... است؟ 

برادران  و  جمهور و زعیم یک کشور فقط قوما 

بیا  تو  وقت  آن  کند،  را جمع  فامیل خودش  و 

قصه ی مفصل بخوان تو از این مجمل.«

تندتر  حمله ای  با  هم  باز  او  دیگر  جایی  در 

می گوید:

»چرا یک برادر هزاره یا تاجیک خود را در این 

ارگ منی بینم؟ ... هر که در این ارگ آمده، این 

اجازه  لذا  اند؛  را خانه ی شخصی خود ساخته 

و  شده  کشته  دیگر  قوم  یک  از  که  منی دهند 

گلویش بریده شده اند، بربند و زیر خاک کنند. 

ولی این مردم از اینجا منی روند. تا جواب این 

لبیک  مردم  این  صدای  به  تا  ندهید  را  مردم 

ندهید  افتخار  مدال  تان  خوبان  به  تا  نگویید 

و بدان تان را تنبیه نکنید، این جامعه اصالح 

منی شود.«

فهیمی در جایی دیگر از سخنان خود نکته ی 

هشداردهنده ای را بر زبان می راند و می گوید:

ببینیم،  خود  سفره ی  در  باید  را  ملی  »وحدت 

می آییم،  ما  اقل.  حد  ببینیم  خود  اداره ی  در 

عاممه و پای و کفش و کاله ما را چک می کنند. 

کدام هزاره را تو دیدی که انتحار کرده باشد که 

عاممه ی ما را چک می کنی؟... این اهانت است 

به یک ملت. ما می فهمیم؛ ولی صرب می کنیم. 

صرب کردیم. سال ها صرب کردیم. شصت درصد 

ممکن  اما  کردیم؛  صرب  شدند،  نابود  ما  مردم 

است یک روزی، خدای تبارک و تعالی قانونش 

کرد،  پیدا  طغیان  ظلم  وقتی  که  است  این  بر 

جوی خون جاری می شود، سیالب خون جاری 

می شود و اساس و بنیان خانه های ظاملان را 

ویران می کند.«

در جای دیگر هم می گوید:

در  و خیلی ها  اند  آمده  ارگ خیلی ها  این  »در 

همین ارگ دفن شده اند. خیلی ها در این ارگ 

ارگ  این  در  کسی  هیچ  است.  ریخته  خونش 

باقی منانده است.... ما باید تالش کنیم که از 

این ارگ مصدر خدمت برای مردم خود باشیم. 

نه افغان و نه ترک و نه تتاریم / چمن زاریم و از 

یک شاخساریم / متیز رنگ و بو بر ما حرام است 

/ که ما پرورده ی یک نوبهاریم«.

بعد از سخنان فهیمی که گویا محقق و ارشف 

غنی را به یک نسبت غافل گیر کرده و برخالف 

است،  گفته  سخن  شان  پیش بینی  و  توقع 

محقق می رود و لب به سخن باز می کند. او بعد 

از یک مقدمه ی متعارف و خطاب به اراکین و 

می برد  را  شان  نام  یکایک  که  مجلس  اعضای 

جاغوری«  و  غزنی  مردم  »مناینده ی  را  آن ها  و 

می خواند، حرف های خود را آغاز می کند. وی 

می گوید:

جناب  که  است  آن  خاطر  به  جلسه  »این 

زبان  از  را  مردم  مشکالت  جمهوری  رییس 

و  پارملانی  انتخابات  در  که  بشنود  کسانی 

ریاست جمهوری، مردم به آن ها اعتامد کرده اند 

و رأی داده اند که اغلب وکال استند یا این که 

مردم به نحوی به آن ها از نظر علامیی و جهادی 

به آن ها اعتامد دارند تا گپ های واقعی مردم را 

بشنوند و در باره ی آن تصمیم بگیرند. به دور از 

هیاهو، دور از غوغای سیاسی و دور از دسایس 

بیگانگان.«

رها  در  غنی  ارشف  تالش های  توجیه  برای  او 

کردن »ربوده شده ها« می گوید:

»اولین روزی که سی و یک نفر ربوده شد، من 

ملس  معنا  متام  به  را  رییس جمهور  بی قراری 

خاطر  به  بود  بی قرار  چگونه  که  دیدم  و  کردم 

من  شود.  عملیات  و  شوند  رها  این ها  این  که 

یک کسی نیستم که به کسی خوش خدمتی یا 

چاپلوسی کنم. من کسی استم که رس خود را 

با فوالد جنگانده ام. من کسی بوده ام که در 

تا آخر بودم و یک روز مهاجر نشدم. در  جهاد 

مقاومت ده سال با طالبان جنگیده ام. در این 

دوره هم پیش کسی کمی ندارم؛ اما حرف حق 

را آدم باید گفت.«

اراکین  و  اجرائیه  رییس  گرفنت  شاهد  با  وی 

قوای امنیتی، از جزئیات عملیاتی یاد می کند 

تأکید  و  شد  رها  نفر  نوزده  آن  نتیجه ی  در  که 

بی تفاوت  دولت  مرحله  هیچ  در  که  می کند 

انتقاد  مورد  را  فهیمی  او سخنان  است.  نبوده 

یک  طرف  از  وقتی  که  می گوید  و  داده  قرار 

مرجعیت گپ می زند، باید بر اساس واقعیت ها 

گپ بزند. وی این گالیه ی فهیمی را »که امروز 

و  سالم  دفعه  یک  مردم  با  آمده،  این جا  مردم 

علیک نکرده و نربامده است«، مورد انتقاد قرار 

می دهد و می گوید:

»ما باید افغانستان شمول بحث کنیم. در دیگر 

جای افغانستان هیچ حادثه ای واقع منی شود؟ 

درست است که حادثه ی جاغوری حادثه ی تلخ 

و تکان دهنده است؛ اما دیگر هم وطنان تان را 

هم ببینید. در جالل آباد طفلی که تازه به دنیا 

پیش روی چشم  اند  پاره کرده  دو  آمده است، 

را هم کشتند.  و پدر و مادرش  پدر و مادرش، 

دارد یک  که یک دخرت  که هر  گفتند  را  مردم 

اگر دو دخرت دارد،  و  بیرق سفید رس خانه اش 

قتل  کندز  در  رقم.  دیگر  دارد  بیوه  اگر  دو. 

عام کردند. در غور رس مردم تجاوز کردند. در 

سیزده  مزاررشیف  در  کردند.  عام  قتل  فاریاب 

نفر را یک دفعه کشتند. دو نفر را دو روز پیش 

رس بریدند. در غور سال گذشته چهارده نفر را 

شهید  بود،  عروس  یکی  که  زن  سه  شمول  به 

کردند. اگر همه ی این ها بیایند کابل و همه ی 

شوند،  جمع  ریاست جمهوری  ارگ  پیش  شان 

را  کی  جواب  رییس جمهور  افغانستان،  متام 

بگوید؟ ... آن هم ناحق و ناروا. مرگ و درد و این 

و آن. اگر کسی در انتخابات شکست می خورد، 

برود دل مردم را به دست بگیرد. کسانی که در 

پشت  که  کسانی  خوردند.  شکست  انتخابات 

وزارت گشتند. داوود ناجی، صد بار مالق زده 

آمد پیش من که من بروم معاون وزارت اطالعات 

و فرهنگ شوم. در امتحان برده نتوانست یا که 

وزیر نشد. دنیا  بود،  او قوی تر  از  حریف هایش 

قیامت نشد. هر کسی که دستش به یک چوکی 

نرسید؛ آمده خون شهدای دامرده را بهانه جور 

جور  بهانه  قاسمی صاحب  آقای  چرا  می کند. 

منی کند؟ هامن وقتی که گپ گپ حمله رس 

دامرده شد، آقای قاسمی شصت نفر را از کجا 

پیدا کرد، روان کرد. چرا من دعوا منی کنم که 

متام دارایی خود را قرض و قوال کرده برای شان 

روان کردم که رس شان داعش نیاید. آدم های 

مفت کالذی ای که این جا هیچ چیزی، در زمین 

انتخابات  در  ندارند،  ستاره  آسامن  در  و  بوریا 

شکست خورده و مردم بر روی شان تف کرده و 

رأی نداده یا این که به معاونت و وزارت نرسیده 

از چهار طرف  را  را جمع کن، مردم  اند، مردم 

صحنه سازی کن، نه مصالح مملکت، نه مصالح 

کشور، نه مصالح قوم، مردم هزاره را ایستاد کن 

و بیار در مقابل ارگ که ارگ و مرگ و مرگ و 

ارگ. آیا همین جنازه های شهدا را، مناینده ی 

مجتهد هم استید، جواز دارد که از لنگ شهدا 

کش کرده از کجا تا کجا بیار رس رسک بگردان. 

مگر ترسیع در دفن اموات مستحب نیست؟ مگر 

به جنازه ی شهدا که می آورند رقم گوشت قصابی 

رس رسک می مانند، بی احرتامی نیست؟ بروید 

شهدا را دفن کنید، باز عکس هایش را بیاورید، 

اگر خواستید درد و مرگ بگویید. بناًء یک کمی 

انصاف هم خوب است. من بسیار خجالت شدم 

از این  که به ناحق این رقم گپ ها در این جا زده 

اینها  خواستیم،  این جا  را  دوستان  که  ما  شد. 

وکال و علام بودند، گفتیم که بیایند درد واقعی 

را بگویند. رییس صاحب جمهور هم درد واقعی 

شان را دوا کند. ما و شام در این جا رس کس 

زور و ضابطه نداریم. گپی که فالی دوبی چه 

کار کرده، هیچ ربطی به این مجلس ما ندارد. 

هامن چیزی که دامرده مشکالت خود را گفته 

اند و مردم دامرده که من از هر لحاظ با آن ها 

و  استند  من  نزدیکان  و  دوستان  دارم،  ارتباط 

همه ی  در  و  رشیک  خون  که  جاغوری  بقیه ی 

را که همین  ایم، چیزی  بوده  آن ها  با  مقاومت 

مردم گفتند و رییس صاحب جمهوری شنیدند، 

کار شان را حل کنند؛ اما این که برو از رشق و 

غرب جمع کن، به نام جامعه ی مدنی و کجا و 

کجا... لطیف پدرام از بدخشان آمده و در این 

خودش  می کند.  تعیین  رسنوشت  ما  برای  جا 

آبرو داشته باشد. یک  کاش در منطقه ی خود 

کم از خدا هم برتسیم و از مردم رشم کنیم. این 

رقم نیست که رییس جمهور که شد، گناه کل 

تشکر  تان  حضور  از  باشد...  گردنش  بر  عامل 

می کنم و به همین خاطر من و دانش صاحب 

و  علام  از  استند  که  بزرگانی  گرفتیم  لست 

این ها، گپ های واقعی را بگویند.« 

)ویدیوی سخنان محقق در ارگ(

ورق به زیان ما
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

ملکه ی مادر و مورچه های کارگر پل سوخته

نمی توانـم فرامـوش کنـم، بـرای بـه دسـت آوردن پـول مـواد مخـدری 

کـه بـه صـورت روزانه هر معتـادی مصرف می کـرد، باید چـه کارها که 

نمی کـرد و چـه خطرهایـی را قبـول می کـرد تـا بتوانـد پنجـاه افغانـی 

یـا صـد افغانـی بـه دسـت سـاقی های پـل سـوخته بدهـد تـا در بـدل 

آن مقـدار ناچیـزی هیروییـن یـا شیشـه بگیـرد و خـود را نشـئه کنـد و 

بعـد کـه آن مقـدار را مصـرف می کرد، دوبـاره باید مثل یـک مورچه ی 

کارگـر راه می افتـاد و بـه دنبـال آذوقـه ی خـود می رفـت؛ امـا فـرق 

معتـادان پـل سـوخته و مورچه هـای کارگـر ایـن اسـت کـه مورچه هـا 

زمسـتان  یـک  تـا  بـه جـان می خرنـد  را  و سـختی  تـالش می کننـد 

راحـت باشـند؛ امـا مـا معتـادان پل سـوخته ایـن همه سـختی و جان 

می کندیـم تـا فقـط بتوانیـم نیـم سـاعت یـا فوقش یک سـاعت نشـئه 

باشیم.

بـه  را  بودنـد  خـودم  مثـل  کـه  معتادانـی  آن  و  سـوخته  پـل  مـن 

مورچه هـای کارگـری تشـبیه کـرده بودم کـه هر روز و هر سـاعت و هر 

دقیقـه بایـد جـان  مـان را در کف دسـت  مـان می گرفتیـم و می رفتیم 

و از هـر راه ممکـن پـول تهیـه می کردیـم و می آوردیـم بـه سـاقیان 

مـواد مخـدر کـه آن هـا را هـم تشـبیه کـرده بـودم بـه ملکـه  ی مـادر 

مورچه هـا، می دادیـم تـا ایـن سـاقیان )ملکـه مـادر( را از خـود راضی 

می داشـتیم. نگـه 

در حیـن ایـن تکاپـو و تالشـی کـه مـا معتـادان )مورچه هـای کارگـر( 

داشـتیم، ایـن سـاقیان مـواد مخـدر )ملکـه ی مـادر( هـر روز چـاق و 

فربه تـر می شـدند و ایـن مـا معتـادان بودیـم که هـر روز بیشـتر از روز 

قبـل نحیـف و الغرتـر می شـدیم و باید آن قـدر جان می کندیـم تا روز 

مـرگ مـان فرا برسـد.

امـا بـا مـردن یکـی یـا ده یـا صدتـا معتـاد )مورچه هـای کارگـر( حتـا 

خمـی بـر ابـروی ایـن سـاقی های مـواد مخـدر نمی آمـد؛ چـون حـاال 

آن هـا خـوب فهمیـده بودنـد کـه قـرار نیسـت از جمعیـت مورچه های 

کارگـر شـان بـا ایـن تعـداد مرگ ومیـر چیـزی کـم شـود؛ چـون واقعـا 

همـه ی مـا می دیدیـم کـه هـر روز ده هـا چهـره ی تـازه بـه قیافه هـای 

آشـنایی کـه قـرار بـود مـا در پـل سـوخته بـا آن هـا در طـول روز سـر و 

کار داشـته باشـیم، اضافـه می شـد.

هـر روز هـم مـن و معتـادان پـل سـوخته شـاهد ایـن بودیـم کـه ده ها 

معتـاد جسـدهای بی جـان شـان از شـب تـا صبـح و حتـا روزهـا در 

گوشـه و کنـار ایـن پـل می افتـاد و خیلـی از معتـادان بـا بی تفاوتـی 

تمـام روی ایـن جنازه هـا پـا می گذاشـتند و رفـت و آمـد می کردنـد. 

در مـواردی مـن شـاهد ایـن بـودم که معتـادی اگر به تازگـی می مرد، 

معتـاد دیگـری خـود را بر سـر جنازه اش می رسـاند و مشـغول پالیدن 

جیب هایـش می شـد تـا هـر چـه از آن باقـی مانده اسـت را مـال خود 

کنـد و بتوانـد از جنـازه ی آن معتاد چیـزی کمایی کند. 

درسـت شـبیه مورچـه ی کارگـری کـه می بینـد آن مورچـه ی نحیـف و 

بی  جـان در مسـیر بازگشـت بـه خانـه افتـاده و دیگـر قادر بـه ادامه ی 

مسـیر نیسـت؛ سـر و کلـه اش پیـدا می شـود و جنـازه ی او را بهتریـن 

آذوقـه ی زمسـتان می دانـد و تـالش می کنـد تـا آن جنـازه را بـا خـود 

بـردارد و ببرد.

آخ کـه دیـدن ایـن تصاویـر می توانـد از جهـان مورچه هـا تـا چـه حـد 

دردنـاک باشـد؛ حـاال تصـور کنیـد کـه خـود تـان اسـتید و همیـن 

تصویـر را جلـو چشـمان  تـان در زیـر پـل سـوخته می بینیـد. آیـا ایـن 

درد را می توانیـد تحمـل کنیـد؟ آیـا می توانیـد بر جنازه ی یـک معتاد 

نـه، بلکـه بـر جنـازه ی یـک انسـان دیگـر پـا بگذاریـد و بـدون تفـاوت 

از روی آن بگذریـد؟ در واقـع شـما اگـر نمی توانیـد؛ امـا معتـادان پل 

سـوخته ایـن کار را توانسـته اند انجـام بدهند و حتـا صادقانه بگویم، 

مـن خـودم هـم آن روزهـا تبدیـل شـده بـودم بـه همـان معتـادی کـه 

راحـت می توانسـتم بـه روی جنـازه ی یـک معتـاد دیگـر پـا بگـذارم و 

کنم. عبـور 

امـا راسـتش را بخواهیـد، مواقعـی شـده کـه اولیـن معتادی بـودم که 

یـک جنـازه ی تـازه پیـدا کـرده بـودم؛ ولـی نتوانسـتم به خـودم جرأت 

ایـن را بدهـم که بروم باالی سـر جنازه اش بایسـتم و مشـغول پالیدن 

جیب هایـش شـوم تـا پـوره ای شیشـه یـا هیروییـن به دسـت بیـاورم و 

خـود را بـا مـواد باقی مانـده ی یـک جنازه نشـئه کنم. 

مرگ ومیرهـای معتـادان در زیـر پـل سـوخته، دالیلـی زیـاد داشـت و 

هـر معتـادی به هـزاران دلیـل ممکن بود کـه بمیرد و جنـازه اش روی 

دسـت پل سـوخته بماند کـه حتمن در نوشـته های بعـد روایتی هایی 

خواهـد آمـد از ایـن مرگ هـای نابه هنـگام معتـادان و سرنوشـت ایـن 

جنازه هـا.

واقعـا چـه فکـر می کنیـد؟ هـر معتـادی کـه در پـل سـوخته می ُمـرد، 

بـا جنـازه اش چـی می کردنـد؟ اولیـن کاری کـه در حق ایـن جنازه ها 

خـود  سـنگ دلی  همیـن  همانـا  کـه  نوشـتم  تـان  بـرای  را  می شـد 

معتـادان بـود بـا ایـن جنازه هـا.

صلح 
بدون آتش بس ممکن نیست 

به روند صلح افغانستان  »G7« عدم توجه گروه

3

صنعتی  کشورهای  رسان  نشست 

برگزار  فرانسه  بیاریتس  در  جهان، 

که  صنعتی  کشورهای  رسان  شد. 

صنتعی  قدرت های  حقیقت  در 

آمدند که  استند، گرد هم  نیز  جهان 

و  اقتصادی  تحوالت  مهم ترین  روی 

اوضاع  و  کنند  صحبت  دنیا  امنیتی 

بررسی  به  را  اقتصادی  و  امنیتی 

بگیرند. روی هم رفته، گروه »جی 7«، 

را  کنونی  دنیای  رسمایه ی  از  نصفی 

آنان،  تصمیم های  و  دارند  دست  به 

متام  روی  نانوشته  قانون  هامنند 

دنیا  اقتصادی  تحرکات  و  تحوالت 

تأثیر عمیق می گذارد. نشست رسان 

است  نشستی  صنعتی،  کشورهای 

دنیا  اقتصاد  باالی  ناامنی  تأثیر  که 

بحث  مورد  نیز  را  ناخالص  تولید  و 

بحث  اواخر،  این  در  می دهد.  قرار 

بحث های  از  یکی  نیز  زیست  محیط 

حساب  به   »7 »جی  گروه  داغ  بسیار 

می آید. گروه »جی 7«، متعهد شدند 

که برای کاهش گاز کاربونیک در جو 

معینی  و  مشخص  اقدامات  زمین، 

آنچه  اما  بدهند؛  انجام  آینده  در  را 

گروه  نشست  از  افغانستان  مردم 

گونه ی  به  داشتند،  توقع   »7 »جی 

شد.  گرفته  نادیده  ناامیدکننده ای 

پیاپی ای  اجالس  در   »7 »جی  گروه 

ماکرون،  ایامنویل  درخواست  به  که 

شد،  انجام  فرانسه،  رییس جمهور 

یمن،  ایران،  چون  کشورهای  روی 

آبراه اسرتاتیژیک خلیج فارس  عراق، 

کشتی رانی  امنیت  و  هرمز  تنگه ی  و 

و راهکار برای عبور از بن بست توافق 

امتی ایران و هشت قدرت اقتصادی؛ 

تبادل  و  بحث  برجام،  یعنی 

نظر کردند و قرار است، 

با  ایران  رییس جمهور 

امریکا،  رییس جمهور 

به  مشکالت  پیرامون 

این  توقع  کنند.  صحبت  آمده  وجود 

در  صلح  روند  پیرامون  باید  که  بود 

نظام  در  طالبان  آمدن  و  افغانستان 

حکومت داری و همچنان روی تقویت 

بحث  مردم ساالری  و  دموکراسی 

در  نگرفت. حتا  که  صورت می گرفت 

حاشیه های این اجالس مهم، حرفی 

به  صلح  روند  و  افغانستان  پیرامون 

می رسد  نظر  به  چنان  نیامد.  میان 

یک  افغانستان،  صلح  مسأله ی  که 

رییس جمهور  برای  شخصی  امر 

خارجی   سیاست  و  ترامپ  دونالد 

کشورهای  و  است  امریکا  متخص 

به  توجهی  کوچک ترین  حتا  دیگر، 

بحث  کامال  یا  و  ندارند  مسأله  این 

دیپلومات های  به  را  افغانستان  صلح 

نظر  به  اند.  بخشیده  امریکایی 

غیر  به  اروپا،  اتحادیه ی  که  میرسد 

که  ساده  و  صاف  بیانیه ی  چند  از 

ایراد  شان  سخنگویان  معمول  طبق 

گفت وگوهای  وارد  عمال  کردند، 

روی  نظارتی  حتا  و  نیستند  صلح 

و  بی طرفی  این  ندارند.  روند  این 

در  اروپا،  اتحادیه ی  گوشه گیری 

این  بی عالقگی  منایان گر  اول،  نگاه 

و  است  بی املللی  تأثیرگذار  نهاد 

توافق  در  که  می دهد  نشان  دوم؛ 

اروپایی  معیارهای  صلح،  نهایی 

شد.  نخواهند  گرفته  نظر  در  اصال 

به  که  اروپا  اتحادیه ی  معیارهای 

نحوی معیارهای بین امللل نیز است، 

برش،  حقوق  بحث  نخست،  قدم  در 

تحجر  حاکمیت  عدم  بیان،  آزادی 

اتحادیه  این  کار  دستور  افراطیت  و 

است. در این هجده سال، اتحادیه ی 

اورپا به متام مسایل سیاسی و امنیتی 

افغانستان شامل بود و تصامیم آنان، 

و  افغانستان  در  مردم ساالری  روند 

می کرد.  تقویت  را  انتخابات  عموما 

سایه ی  مالی،  کمک های  از  گذشته 

سیاسی  تحوالت  باالی  نهاد  این 

کامال  افغانستان  در  اقتصادی  و 

ارزنده و بازدارنده ی خودکامگی های 

حتا  و  بوده  امریکایی  دیپلومات های 

از  افغانستان،  در  ملکی  تلفات  روند 

بررسی  بسیار جدی  نهاد،  این  طرف 

بیشرتین   ،»7 »جی  گروه  می شد. 

رهربان  استند.  اروپایی ها  اعضایش 

دست اول اروپا، ایامنویل مکرون که 

بازیگر مهم سیاسی در جهان کنونی 

انگالمرکل  بانو  می آید،  حساب  به 

اروپا  اقتصادی  و  صنعتی  قطب  که 

جانسون،  بوریس  همچنان  و  است 

بریتانیا،  عمل گرای  نخست وزیر 

وضعیت  به  نگاهی  نیم  متأسفانه 

رسان  آیا  نداشتند.  افغانستان 

را  افغانستان  کار  اورپا  اتحادیه ی 

قضیه  این  یا  می دانند؟  متام شده 

می کنند  تلقی  امریکایی  کامال  را 

دیپلامتیک  امور  به  منی خواهند  و 

امریکا در قضیه ی افغانستان دخالت 

برخورد،  نوع  این  باشند.  داشته 

خالی  امریکایی ها  برای  را  میدان 

به  را  تام  و  عام  صالحیت  و  می کند 

این  می کند.  محول  امریکایی ها 

قیمتی  هر  به  که  استند  امریکایی ها 

پیروزی خود را می خواهند و توجهی به 

وضعیت مردم در افغانستان نخواهند 

داشت. کم کاری های دولت افغانستان 

نیز امیدهای  اروپایی ها و به خصوص 

است.  کرده  ناامید  را   »7 »جی  گروه 

تقلب  خصوص  به  سیاسی،  تحوالت 

در  متعدد  انتخابات های  در  گسرتده 

به  را  اورپایی  کمیشرنان  افغانستان، 

گسرتده ی  فساد  است.  آورده  سطوح 

پس  کشیدن  پا  علت  یگانه  مالی، 

افغانستان  قضیه ی  از  اروپایی ها 

افغانستان  دولت  می رود.  شامر  به 

نیست.  مالی  کمک های  جواب گوی 

و  شده  بنا  خیالی  مکتب  هزاران 

هزاران میلیون دالر حیف و میل شده 

و  مجرمین  بازداشت  قضیه ی  در  و 

قابل  اقدامات  آنان،  کردن  دادگاهی 

همه  ما  است.  نگرفته  صورت  قبول 

اتحادیه ی  کمک های  که  می دانیم 

اورپا، همیشه با پیش رشط مبارزه با 

فساد بوده که متأسفانه آن چنان 

که باید به درخواست آنان جواب 

قناعت بخش داده نشده است.

اصلی  موضوعات  از  آتش بس،  آمدن  به  وجود 

که  است  نیاز  است.  طالبان  با  صلح  مذاکرات 

طالبان پس از توافق با امریکا، در آغاز مذاکرات 

بین االفغانی به آن توافق کنند.

 این گروه، بزرگ ترین دلیل جنگ خود را حضور 

طالبان  می کنند.  مطرح  خارجی  نیروهای 

نیروهای  خروج  چگونگی  مورد  در  امریکا  با 

امریکایی و ناتو مذاکره کرده و دو طرف نیز به 

توافق رسیده اند. بر بنیاد گفته های دو طرف، 

و  امریکا  میان  توافق نامه  آینده  روزهای  در 

طالبان به امضا می رسد. 

 پس از توافق طالبان با امریکا، در باره ی خروج 

نیروهای امریکایی، این گروه باید جنگ هایش 

برای  که  زمانی   از  طالبان  کند.  متوقف  را 

چگونگی خروج نیروهای امریکایی وارد مذاکره 

شده اند، قاعده ی بازی را پذیرفته اند. پس از 

که  امریکا  و  طالبان  میان  توافق نامه  امضای 

سازوکار و زمانبندی خروج این نیروها مشخص 

شان  کشتار  و  جنگ  به  طالبان  اگر  می شود؛ 

به صلح  آن ها  که  می کنند  ثابت  بدهند،  ادامه 

تنها  حاال  تا  کشتار،  و  جنگ  ندارند.  احرتام 

ابزاری بوده که طالبان  از آن استفاده کرده و با 

آن می خواهند به قدرت برسند.

گزینه ی جنگ، از زمانی که این گروه به و جود 

آمده در دستور کار طالبان بوده است. با آن که 

می گویند؛  صلح  از  سخن  حاال  و  گذشته  در 

اولویت  جنگ  که  شده  ثابت  حاال  تا  اما 

طالبان است. در هجده سال گذشته 

و پیشرت از آن، طالبان به مذاکره 

اند؛  داده  نشان  خوش  روی 

به آن متعهد  اما در عمل 

منانده اند.

این  شده،  تجربه  طالبان  عمل کرد  از  آنچه   

ترجیح  را  جنگ  همواره  آن ها  که  بوده  واقعیت 

داده اند و به آن پایبند بوده اند.

در ده ماه گذشته که مذاکره ی امریکا با طالبان 

که  کرد  خودمنایی  مسأله  این  داشته،  جریان 

از  امتیازگیری  برای  قطر  در  شان  منایندگان 

امریکا در پشت میز گفت وگو حارض می شدند؛ 

حمالت  افغانستان  در  شان  جنگ جویان  اما 

جنگی و انتحاری انجام می دادند. اگر حرف از 

باید طرف های  که  می کند  ایجاب  است،  صلح 

به  و  بگذارند  کنار  را  نظامی  گزینه ی  جنگ، 

گزینه ی مذاکره و گفت وگو متوصل شوند. 

اگر  که  کرده  مشخص  را  خود  موضع  دولت 

گروه  این  با  کنند،  توافق  آتش بس  به  طالبان 

دولت  جانب  از  بارها  گزینه  این  منی جنگد. 

مطرح شده؛ اما طالبان آن را رد کرده اند. آنان، 

دلیل جنگ شان را حضور نیروهای خارجی در 

کشور مطرح می کنند. حاال وقت آن رسیده که 

آتش بس جدی گرفته شود و از طالبان خواسته 

شود که به آن احرتام بگذارند.  

طالبان  با  امریکا  توافق  جزئیات  مورد  در 

منی دانیم که چه نکاتی 

در نظر گرفته شده که طالبان را متعهد کند تا 

نیروهای  خروج  جدول  مورد  در  شان  توافق  به 

امریکای، پایبند مبانند. با توجه به عمل کرد این 

گروه که جنگ و کشتار را اولویت می دهد، باید 

آنان  آورده شود که  این گروه  با  در موافقت نامه 

این  به  توجه  بدهند.  تن  رسارسی  آتش بس  به 

مهم، از این جهت اهمیت دارد که گزارش هایی 

به نقل از منابع طالبان، منترش شده که پس از 

امضای توافق نامه میان امریکا و طالبان، جنگ 

طالبان در جریان مذاکرات صلح ادامه می یابد.

نظر  در  با  و  مرحله ای  آتش بس  می شود  گفته 

والیت  هر  از  امریکایی  نیروهای  خروج  گرفنت 

یک  از  خارجی  نیروهای  اگر  می شود.  تطبیق 

والیت خارج می شوند، تنها در آن والیت جنگ 

ختم می شود و در دیگر والیت ها جنگ طالبان 

پیدا  ادامه  دولت  و  خارجی  نیروهای  ضد  بر 

از  امریکایی  رسباز  آخرین  که  این  تا  می کند 

کشور خارج شود. تنها در آن صورت، آتش بس 

در رسارس کشور تأمین می شود.

امریکا چنین  اگر در توافق نامه میان طالبان و 

و  امریکای  نیروهای  خروج  برای  سازوکاری 

شده  گرفته  نظر  در  آتش بس 

باشد یا اگر طالبان بر 

یی ها  یکا مر ا

در  باشند،  کرده  تحمیل  را  خواستی  چنین 

طالبان  برای  جنگ  توجیه  و  زمینه  صورت،  آن 

فراهم  می شود و جنگ و کشتار در کشور ختم 

منی شود. 

هیچ  طالبان،  با  امریکا  توافق  امضای  از  پس 

آن  دلیل  منی ماند؛  باقی  جنگ  برای  بهانه ای 

پذیرفنت قاعده ی بازی توسط این گروه است که 

خواسته از طریق مذاکره با امریکا نیروهای آن ها 

و ناتو از کشور خارج شوند و مسأله ی خود را با 

خارجی ها این گونه مشخص کرده است.

دلیل مهم دیگر برای تأمین آتش بس، این است 

برای  افغانستان  مردم  و  دولت  با  طالبان  که 

آتش بس  کرد.  خواهند  مذاکره  صلح،  تأمین 

هر  در  دولت  است.  نیاز  صلح   موفقیت  برای 

صورت برای تحقق آتش بس اعالم آمادگی کرده؛ 

طالبان نیز باید اراده به صلح  را نشان بدهند و 

ثابت کنند که گفت وگو را برای رسیدن به ختم 

جنگ، می پذیرند و به آن احرتام دارند.

مذاکرات  که  نیست  ممکن  آتش بس،  بدون   

صلح به نتیجه برسد. آتش بس، مقدمه ای برای 

ختم جنگ است که روند صلح را تقویت می کند 

در  بتوانند  درگیر  که طرف های  است  آزمونی  و 

جنگ  از  غیر  گزینه ای  که  بدهند  نشان  عمل 

نکات،  این  به  توجه  با  اند.  کرده  انتخاب  را 

آتش بس پس از امضای توافق نامه میان امریکا 

بین االفغانی،  گفت وگوهای  آغاز  و  طالبان  و 

عملی  برای  باید  که  است  جدی ای  رضورت 

شدن آن کار شود. 

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

بیژن برناویج



روایت مهاجران افغانستان

دود سـیگار و آتشـی کـه بیـن شـن ها فرورفتـه  اسـت؛ نفس هایـم 

دیگـر  سـیگار  و  می شـوم  بیـرون  خیمـه  از  مـی آورد.  بنـد  را 

اسـت  خواب گاهـی  سـیاه،  خیمـه ی  شـش  می کنـم؛  روشـن 

کـه چاقاق بـران وسـط کویـر بـرای مسـافران  شـان سـاخته  انـد. 

چنـد چراغـی کـه یـک و نیـم سـاعت، سـی و چهـار نفـر را وسـط 

آدمـی  بـود.  روشـنی همیـن خوابـگاه  بـود،  کـرده  میخ کـوب  راه 

از چیزهایـی کـه نمی شناسـد می ترسـد؛ فرقـی نـدارد حشـره ی 

ناشـناخته ای را در آسـتینش ببینـد یـا در موقعیتـی از جغرافیـا 

قـرار بگیـرد کـه پشـتش بـه هیـچ چیـزی ُپـر نیسـت. هیـچ کسـی 

از دیـدن گوسـفند یـا بـزی در بیابـان نمی ترسـد؛ امـا اگـر حیوان 

ناشـناخته ای را بـه بزرگـی گوسـفند و یـا بـز ببینـد، مـو بـر تنـش 

سـیخ می شـود. ما سـی و چهار نفر، سـاعت ده شـب، درسـت سه 

سـاعت پیـش؛ از سوسـوی چنـد چـراغ، وسـط بیابـان میخ کـوب 

شـده بودیـم؛ آن قـدر که روشـنی قوغ سـیگار مـان را در فاصله ی 

دوکیلومیتـری، پنهـان می کردیـم. موتربـان ولـی نمی ترسـید؛ او 

می فهمیـد کـه این جا خوابگاه اسـت؛ همین ناشـناختگی انسـان 

در سـرزمینی کـه بودنـش جرم اسـت، از انسـانی کـه راه قاچاق را 

پیـش گرفتـه اسـت، ترسـی غیـر قابـل پیش بینـی می سـازد. هـر 

لحظـه بـا دیـدن چراغـی از دور دوسـت یـا نزدیـک، موتـرت بریک 

بپـری وسـط شـب؛  تـو مجبـوری  و  بپـر  می شـود؛ می گویـد کـه 

خـودت را بـه پناه گاهـی برسـانی.

علـی چنـد قـدم دورتـر از خیمـه وسـط تاریکـی پیـش مـی رود؛ 

می گویـد: »د خاکـت شـاش کنـم پاکسـتان، نفـس مـا کنـد بـه 

آبادانی نمی رسـیم.« علی شـش سـال پیـش، وقتی چهارده سـاله 

بـود، از خانـه قهـر می کنـد و با سـه تـا از دوسـتانش، از روسـتایی 

در چهارسـده ی غـور، هـر کـدام یـک نـان گنـدم بـه کمـر شـان 

می بندنـد و پیـاده حرکـت می کننـد. سـه روز بعـد از روسـتایی بـه 

روسـتایی، علـی و دوسـتانش از ولسـوالی جونـد بادغیـس سـر در 

می آورنـد. علـی بـه آدرس یکـی از شـناخته های پـدرش مـی رود و 

بـه بهانـه ی ایـن کـه رد مـرز شـده اسـت و خانـه مـی رود، مقداری 

پـول می گیـرد و سـوار فالنکوچی می شـوند کـه به هـرات می رود. 

علـی اولیـن شـهری کـه دیـده اسـت، هـرات اسـت و می گویـد که 

همین جاسـت؛  ایـران  می کـردم  فکـر  رسـیدم،  هـرات  بـه  وقتـی 

وسـط شـهر گـم شـده بودیـم. علـی شـماره ی یکـی از اقاربـش را 

کـه چاقاق بـر اسـت زنـگ می زنـد و خـودش را معرفـی می کنـد. 

راهـی کـه علـی شـش سـال پیـش قاچـاق رفتـه بـود؛ بـه گفتـه ی 

خـودش بعـد از سـه تـا چهـار سـاعت از دیوار مـرزی نیمـروز عبور 

کـرده بودنـد و بعـد با پوشـیدن لبـاس بلوچی، توسـط قاچاق بران 

بلـوچ، بیـن فامیل ها از ایست بازرسـی ها گذشـته بودنـد. حاال که 

پـس از شـش سـال با هجوم سرسـام آور مهاجران بـه مقصد ایران، 

ترکیـه و بعـد اروپـا، دیوارهـای مـرزی ایـران و افغانسـتان بسـته 

شـده اسـت؛ بیـش از دو روز سـفر بی وقفـه به پاکسـتان می رسـی 

و هنـوز مشـخص نیسـت کـه َکـی وارد خـاک ایران می شـوی؛ این 

مسـافت نفس گیـر دمـار از دلـت در مـی آورد. مـن بـار اول اسـت 

کـه ایـران مـی روم؛ آن هـم بـه اعتمـاد گفته هـای علـی، راه قاچاق 

را پیـش گرفتـه  ام. اولـش فکـر می کـردم کـه تجربـه اسـت؛ ولـی 

دو روز پیـش، وقتـی دو سـاعت از شـن زارهای نیمـروز را پشـت 

سـر گذاشـته بودیم، فهمیدم چیزی بیشـتر از تجربه اسـت. شاید 

ایـن بـرای عـده  ای عادی باشـد؛ ولی بـرای من یـا از جایی که من 

نـگاه می کنـم، عـادی نیسـت. موتربانی که دو سـاعت پیش، جدا 

جـدا پیـش هرکسـی البی گـری می کـرد تـا سـوار موتـرش شـود، 

طـوری برخـورد می کنـد کـه انـگار گوسـفند بـار زده اسـت.

سـاعت نزدیـک بـه سـه ی شـب اسـت؛ بیـش از پنجـاه نفـر درون 

هـم  از  پهلوهـای  شـان  انـگار  کـه  خوابیـده  انـد  طـوری  خیمـه 

می کنـد؛  بـاز  سـرش  دور  از  را  پتویـش  علـی،  اسـت.  گذشـته 

پهـن می کنـد گوشـه ی در خیمـه؛ بـا هـم دراز می کشـیم. بـاد 

صبح گاهـی مـاه جـدی در کویـری که دیـروز از گرمایش سـوخته 

بودیـم، سـردی زمختـی را از در خیمـه پکـه می کنـد کـه خبـر 

از زمسـتان گم شـده ای وسـط کویـر می دهـد. بـا علـی، رودررو 

خوابیـده  ایـم و باالپـوش مـن کمپلـی اسـت کـه از زانـو بـه باالی 

مـان را پوشـانده اسـت. هـر ده-پانزده دقیقـه، به نوبـت زانوهای 

مـان را الی  پاهـای هـم تبدیـل می کنیـم تـا یـخ  مـان نزنـد. یـک 

سـاعتی را دوام می آوریـم. علـی بلنـد می شـود، تکه کاغـذی را 

روی قوغ هـای فرورفتـه بیـن شـن ها می انـدازد؛ بـوی تنـدی بـه 

اسـت کشـمش نخود خـورده  انـد،  روز  دو  کـه  بـوی شـکم هایی 

بـرای  پیـش  سـاعت  چنـد  کـه  را  آبـی  بوتـل  می شـود.  اضافـه 

کشـیدن چـرس دو سـمتش را سـوراخ کـرده بـود، از کنـج خیمه 

بـر مـی دارد و می گویـد: »بلنـد شـو چـرس بکشـیم؛ د ای خـاک 

لعنتـی خوابیـده نمیشـه.«
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روز بد برادر ندارد

 )قسمت دوم(

قهرمان صلح خواهد شد؟آیا خلیل زاد 
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هامیون یوسفی

بودا

چند روز پیش، شبکه ی خربی الجزیره، به نقل 

و  طالبان  که  بود  داده  گزارش  خود،  منابع  از 

رسیده  توافق  به  مؤقت  حکومت  روی  امریکا 

هیأت  سخنگوی  هم  را  خرب  این  اما  اند؛ 

سیاسی طالبان در قطر و هم طرف مذاکره ی 

شان، زملی خلیلزاد رد کردند. همزمان با این 

خرب، روزنامه ی دان پاکستان، به نقل از سهیل 

گزارش  قطر،  در  طالبان  سخنگوی  شاهین، 

داد که امریکا و طالبان روی زمان بندی جدول 

خروج نیروی های خارجی به توافق رسیده اند و 

به زودی جزئیات این توافق همگانی می شود.

و  امریکا  میان  صلح  مذاکرات  دور  نهمین 

سیاسی  هیأت  دارد.  جریان  قطر  در  طالبان، 

خربهای  رد  ضمن  خلیل زاد،  زملی  و  طالبان 

این  نتیجه ی  به  نسبت  مؤقت،  حکومت 

واقغا  که  این  اما  استند؛  خوش بین  نشست، 

می گذرد،  چی  قطر  در  بسته  درهای  پشت 

هیچ کس منی داند روی چه مواردی طرف های 

گفت وگو به توافق رسیده اند و روی چه مواردی 

در  متناقضی  خربهای  می کنند.  گفت وگو 

که  آنچه  برای  اما  است؛  کرده  درز  رسانه ها 

امریکا  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی 

ظاهرا مامور شده است، گفت وگو با طالبان و 

این  مورد  در  است.  افغانستان  در  ختم جنگ 

منتظر  توافق  این  از  بعد  سناریوهایی  چه  که 

مردم افغانستان است، نظر های متفاوتی وجود 

دارد. اغلب نسبت به این گفت وگوها خوش بین 

از  بد بینی ها،  این  از  بخش  یک  اگر  نیستند. 

به  نسبت  ترامپ  انتخاباتی  و  عجوالنه  برخورد 

می گیرد،  نشأت  امریکا،  جنگ  طوالنی ترین 

خاطر  به  ناامیدی ها،  این  دیگر  بخش  یک 

از  قبل  افغانستان است.  تاریخ طوالنی جنگ 

در  که  بود  گروه شورشیان مجاهدین  طالبان، 

نهایت،  در  که  می جنگیدند  حکومت  مقابل 

اما  کردند؛  امضا  توافق نامه  و  کردند  مذاکره 

طالبان  گروه  داشت؛  جریان  همچنان  جنگ 

شباهت های زیادی با مجاهدین دارد. 

نشان  قراین  مذاکرات،  دور  نهمین  از  بعد 

زملی  و  طالبان  سیاسی  هیأت  که  می دهد 

نزدیک  توافق  یک  به  رسیدن  برای  خلیل زاد، 

توافق چی  این  این که محتوای  اما  اند؛  شده 

کرده  پیش بینی  دقیق  کسی  بود،  خواهد 

منی تواند. چیزی شبیه به همین سناریوهایی 

کرده  درز  رسانه ها  در  دیروز  که  بود  خواهد 

امریکا  نیروی های  بود. حکومت مؤقت، خروج 

و  مشخص  زمان بندی  جدول  یک  در 

رشیک شدن طالبان در قدرت. 

در  جدی  پرسش  یک  اما 

ذهن همه افغان ها است؛ 

افغانستان  40ساله ی  جنگ  به  توافق  این  آیا 

نقطه ی  امریکا  و  طالبان  18ساله ی  جنگ  و 

این  به  نسبت  من  گذاشت؟   خواهد  پایان 

خوش  چرا  که  این  نیستم؛  خوش بین  توافق 

بین نیستم، نکته وار می شامرم.

در  طالبان  و  امریکا  توافق  که  فرض  بر   :1

آیا طالبان و  این دور از گفت وگو نهایی شود؛ 

رسید؟  خواهند  توافق  به  افغانستان  حکومت 

آن  هر  به  غنی  ارشف  کنیم  تصور  که  این 

چیزی که امریکا توافق کند، تن می دهد، یک 

سال  پنج  در  حداقل  است.  سطحی  برداشت 

دوره ی حکومت وحدت ملی، ارشف غنی بارها 

سناریو  اما  و  گرفت  قرار  تقابل  در  امریکا  با 

همیشه یک طرفه به نفع امریکا خامته نیافت. 

امنیت  مشاور  محب،  حمدالله  مسأله ی  از 

انتخابات  پروسه ی  تا  گرفته  ریس جمهور  ملی 

ارشف غنی،  افغاستان.  صلح  گفت وگوهای  و 

همه  در  که  داده  نشان  مختلف  موارد  در 

با  افغانستان،  مورد  در  امریکا  سیاست های 

امریکا هم سو نیست. آیا توافقی میان حکومت 

و طالبان صورت خواهد گرفت؟ آیا ارشف غنی 

حق  که  منتخب  رییس جمهور  یک  موضع  از 

واگذرکردن قدرت را به غیر از مجرای انتخابات، 

به اساس هیچ میکانیزمی به کسی و جناحی 

ارشف غنی،  کرد؟  خواهد  عقب نشینی  ندارد، 

تلویحا بارها در مصاحبه های رسانه ای خود به 

این سوال پاسخ داده است. او  گفته است که 

من این حق را ندارم و با قیمت 

جان خود از مقام 

دفاع  است،  مردم  امانت  که  ریاست جمهوری 

می کنم. 

یک  عنوان  به  را  انتخابات  طالبان  آیا   :2

میکانیزم ذیرفته شده برای حل 

قدرت  تقسیم  جدال 

می پذیرند؟

که  بگذاریم  فرض  بر  اما  نیستم؛  امیدوار  من   

که  اعالمیه هایی  و  بیایند  کوتاه  هم  طالبان 

علیه پروسه های انتخابات صادر کرده بودند را 

نادیده بگیرند و انتخابات را بپذیرند؛ آیا طالبان 

توان این را دارند که خود را در یک زمان بندی 

یک  به  تروریستی  شبکه ی  یک  از  محدود، 

پروسه ی  در  و  کنند  مبدل  سیاسی  جریان 

انتخابات  پروسه های  کنند؟  رشکت  انتخابات 

بلکه  نبوده،  تنها مشکل گشا  نه  افغانستان  در 

شده  سیاسی  دردرسهای  خلق  باعث  همیشه 

انتخابات،  هر  نتیجه ی  اعالم  از  بعد  است. 

افراد درگیر با این پروسه که نتیجه ی انتخابات 

به  تهدید  را  حکومت  نبوده،  شان  میل  طبق 

جنگ کرده اند. از بازیگران سیاسی در سطح 

والیت گرفته تا بن بست انتخابات 2014 که به 

تا  را  افغانستان  سیاسی،  تحلیل گران  گفته ی 

لبه ی پرتگاه برده بود. آیا بعد از رشیک شدن 

طالبان در پروسه های انتخابات، چه تضمینی 

برای  انتخابات  این  نتیحه ی  که  دارد  وجود 

این ها قابل پذیرش خواهد بود؟ آیا این گروه، 

مثل همه بازیگران سیاسی، حکومت را تهدید 

به جنگ و رسنگونی منی کند؟

سیاسی،  علوم  دانشجوی  یک  عنوان  به  من 

هنوز به موردی از توافق صلح میان شورشیان 

آن،  نتیجه ی  در  که  ام  نخورده  بر  حکومت  و 

و  باشند  پیوسته  سیاسی  نظام  به  شورشیان 

نظام  ادغام  انتخابات  پروسه های  مجرای  از 

یک  افغانستان  آیا  باشند.  شده  سیاسی 

افریفا  کشورهای  از  متفاوت تر  خیلی  تجربه ی 

و امریکای التین خواهد داشت؟ 

3: جبهه ی شامل؛ جبهه ای که شش سال در 

مقابل طالبان مقاومت کرد. اکرث رهربان رده ی 

دوم این جبهه، در احزاب مختلف جهادی، 

تأثیرگذار  چهره های  از  هم  هنوز 

افغانستان  فضای سیاسی  در 

که  طرف هایی  استند. 

تقابل  سال ها  تجربه ی 

و  دارند  با هم  را  نظامی 

بزرگ  شهرهای  بارها 

زور  با  را  افغانستان 

تانک،  و  راکت  و  تفنگ 

کرده  دست  به  دست 

نظام  یک  چرت  زیر  اند، 

سیاسی دوام خواهند آورد؟ 

فرزند  مسعود،  احمد 

احمدشاه 

مسعود، رهرب جبهه ی شامل، از یک ماه به این 

طرف در دره  پنجشیر و والیت های همجوار، با 

او، در مصاحبه ی  مردم دید و بازدید می کند. 

ما  که  می گوید  فرانسوی  رسانه ی  یک  با  خود 

منتظر استیم که از توافق امریکا و طالبان چه 

مورد  توافق  این  اگر  و  می شود  بیرون  چیزی 

قبول مردم ما نباشد، ما دوباره مثل پدرم، در 

تأکید  او  شد.  خواهیم  ایستاد  طالبان  مقابل 

می کند که ما توان مقابله ی نظامی در مقابل 

طالبان را داریم. 

هر  با  حالت،  خوش بینانه ترین  در   :4

سیاسی،  توافق  یا  انتخابات  میکانیزمی؛ 

سهیم  قدرت  ساختار  از  بخشی  در  طالبان 

جدید  ارزش های  و  نو  نسل  با  این ها  شدند. 

طالبان  رهربان  کرد؟  خواهند  برخورد  چگونه 

رسانه های  همیشه  شان،  اعالمیه های  در 

به ترویج فحشا و بی دینی  افغانستان را متهم 

یک  سال،   18 گذشت   از  بعد  اما  اند؛  کرده 

آنچه که در رسانه های داخلی  از  بخش عمده 

نرش می شود، حداقل جزء فرهنگ شهرنشینان 

که  انسانی  میلیون ها  با  طالبان  است.  شده 

و  به شالق  و محکوم  کافر  آن ها،  معیار های  با 

سنگسار استند، چه خواهند کرد؟ 

قوماندان های  و  رسبازان  میان  مرز   :5

است.  نازک  بسیار  داعش  و  طالبان  محلی 

که  رسانه ها  دیگر  و  تایمز  نیورک  گزارش های 

روایت هایی از آن طرف خط جنگ می نویسند، 

به وضوح نشان می دهد که قوماندانان محلی 

و رسبازان طالبان، در یک چشم به هم زدن، از 

یا برعکس آن،  و  صف طالبان به صف داعش 

سنگر تبدیل می کنند. پرسش این است که آیا 

بعدی،  مرحله ی  در  و  طالبان  و  امریکا  توافق 

توافق طالبان و حکومت متام جنگ جویان این 

گروه شورشی را قانع می کند که تفنگ به زمین 

بگذارند و به نفع داعش سنگر تبدل نکنند؟

مخدر،  مواد  مافیایی  شبکه ی  و  طالبان   :6

منابع  از  ساالنه  دالر  ملیارد  چهار  حدود 

تا معدن  از قاچاق مواد مخدر گرفته  مختلف، 

قوماندانان  دارند.  عواید  مردم،  از  باج گیری  و 

که  استند  طالبان  صفوف  در  زیادی  محلی 

اعتقادی  با طالبان همسویی  آن که  از  بیشرت 

دارند.  اقتصادی  همسویی  باشند،  داشته 

بردن  بین  از  معنای  به  حکومت  شدن  حاکم 

یک بخشی کالن این منابع غیر قانونی است. 

تن  راحتی  همین  به  مافیایی  شبکه های  آیا 

خواهند داد؟
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امروزی،  و  مدرن  شهرهای  منادهای  از  یکی 

سینام است. شهر بدون سینام را تصور کنید؛ 

ندارد؟  سینام  چرا  هرات  را.  روح  بدون  جان 

سوالی است که مدت ها به دنبال آن در ذهنم 

استم. آیا از اهالی سینام هم کسی در هرات 

هست؟ 

با آغاز حکومت دوره ی سیاه طالبان و اواسط 

در  هرات  سینامی  سالن  تنها  هفتاد،  دهه ی 

با گذشت  اکنون  از بین رفت.  این شهر  مرکز 

حکومت  سقوط  از  دهه  نیم  و  یک  از  بیش 

علم،  به  شده  منتسب  شهر  این  طالبان، 

کمرت  حضور  شاهد  چرا  اما  هرن؛  و  فرهنگ 

اساس  بر  استیم.  شهر  این  در  سینامگر  زن 

تن   120 میان  از  آمده  دست  به  اطالعات 

آن  چهارم  یک  هرات،  در  سینامگر  زنان  از 

راستای  در  سینامیی  فعالیت های  مشغول 

این  در  فیلم برداری   و  نویسندگی  بازیگری، 

به  گزارش،  این  در  استند.  باستانی  شهر 

بانوان  راه  سد  چالش های  از  گوشه هایی 

تئاتر  و  سینام  عرصه ی  در  هرات  سینامگر 

پرداخته  ایم.

کاهش حضور زنان در سینام و تئاتر

تهدیدهای امنیتی بیش از هر موضوع دیگری 

-یکی  هرات  در  آن هم  سینامگر،  بانوان  برای 

از کالن شهرهای افغانستان- به قدری مشکل 

را،  بازیگران  این  از  برخی  که  است  آفریده 

کرده  چندین ساله  هرن  این  ترک  به  مجبور 

است. راحله رضایی که ده سال از بهار عمرش 

که  می گوید  است،  کرده  سینام  هرن  رصف  را 

از  بارها  تا  باعث شده  این راستا  فعالیتش در 

ناشناس مورد سوء قصد  افراد  از  سوی برخی 

قرار بگیرد. 

پرده ی  روی  تردیدی  هیچ  بدون  که  او 

افزایش  تلویزیون ظاهر می شود، می گوید که 

کارش  باالی  قدری  به  امنیتی  تهدیدهای 

خانه  از  بیرون  مسیر  که   است  گذاشته  تأثیر 

گفته ی  به  می کند.  طی  برقع  و  روبند  با  را 

سوی  از  بار  چندین  خانواده اش  و  خود  وی، 

تا  اند؛  شده  مرگ  به  تهدید  متعددی  افراد 

این هرن  ترک  به  بار مجبور  جایی که چندین 

چندین ساله شده است.

متوجه  تهدیدهای  تأیید  با  مرتضوی،  شکوفه 

و  امتیاز  نبود  که  می گوید  سینامگر،  زنان 

دالیل  دیگر  از  زنان،  حقوق  شدن  پایامل 

می شود.  خوانده  هرات  در  زن  بازیگران  ترک 

به  پا  طالبان  حکومت  سقوط  از  بعد  که  او 

است،  گذاشته  سینامیی  کارهای  عرصه ی 

آن هم  زنان  فعالیت   برای  کنونی  رشایط 

به  می داند.  دشوار  را  بازیگری  حرفه ی  در 

تعصبات  و  مردم  حامیت  عدم  وی،  گفته ی 

فرهنگی، باعث شده تا بسیاری از دخرتان بر 

خالف عالقه  ی شان به کارهای دیگری غیر از 

بپردازنند.  بازیگری 

عمومی  مدیر  فکوری،  فریدون  هم،  سویی  از 

تئاتر ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات، 

فرهنگی  نهادهای  و  حکومت  بی مهری  از 

انتقاد  سینام  هرن  و  بانوان  رشد  عرصه ی  در 

در  سینام  و  تئاتر  صنعت  او،  باور  به  می کند. 

دیگر  یکی  وی،  است.  رکود  به  رو  والیت  این 

این عرصه،  در  را  بانوان  از دالیل عدم حضور 

دغدغه ی عاملان دین از حجاب و ظاهر شدن 

عنوان  تلویزیون  پرده ی  یا  تصویر  در  زنان 

می کند.

سقوط  از  پس  فکوری،  آقای  گفته های  به  بنا 

نهادند؛  این عرصه  به  پا  زیادی  زنان  طالبان، 

حدود  هشتاد،  دهه ی  اواسط  در  که  طوری 

یک صد و بیست زن در هرات مشغول آموزش 

بدامنی،  جمله  از  متعددی  عوامل  اما  بودند؛ 

افراطی  گروه های  حضور  و  فرهنگی  تعصبات 

با ذهنیت های منفی، این رقم را به بیست تن 

رسانده است.

مسؤولین  و  دولت  بی توجهی  همچنان  او، 

عنوان  هرن  تراژیدی  این  عامل  را  زیربط 

اطالعات  ریاست  در  مسؤوالن  اما  می کند؛ 

دلیل  یگانه  موضوع،  این  رد  با  فرهنگ،  و 

سنتی  جو  را  سینامگر  بانوان  کم  حضور 

حاکم در هرات عنوان  می کنند.

می گوید:  اداره  این  رییس  رؤوفیان،  آریا 

مخالفت های  موارد  از  بسیاری  »در 

این  در  زنان  حضور  مانع  خانوادگی 

عرصه شده است. آن گونه که

 مسؤوالن در فرماندهی پولیس 

هرات نیز می گویند،

بررسی های این اداره 

نشان می دهد اکرث 

تهدیدهایی که متوجه 

بانوان است، از سوی 

گرفته  صورت  شان  نزدیکان 

است.«

عبداالحد ولی زاده، سخنگوی

 فرماندهی پولیس هرات، 

هیچ  کنون  تا  که  می گوید 

شکایتی مبنی بر تهدید 

جان بانوان هرنمند از سوی آنان در این اداره 

به ثبت نرسیده است.

در بخش های  ویژه  به  بانوان،  کار  با  مخالفت 

که  دوانده  ریشه  جایی  تا  هرنی  و  فرهنگی 

در  زنانه  پوشش های  با  مردان  حضور  شاهد 

فیروز  استیم.  هرات  محلی  تلویزیون های 

مالئکه، از مردان بازیگری است که با پوشش 

او  می کند.  کارآفرینی  زنان  نقش  در  زنانه 

حرفه ای  هرنمند  زنان  نبود  را  دلیلش  یگانه 

وی،  گفته ی  به  می خواند.  عرصه  این  در 

باعث  زمینه،  این  در  موجود  حساسیت های 

شده تا آن گونه که باید، فعالیت کرده نتوانند.

از  برخی  سوی  از  زنان  لباس  پوشیدن 

بار  تا کنون چندین  هرنمندان مرد در هرات، 

است؛  داشته  پی  در  را  دین  علامی  اعرتاض 

محکوم  و  واکنش  شاهد  اول  بار  به  چنانچه 

علامی  شورای  سوی  از  عمل  این  خواندن 

هرات در خصوص این مسأله بودیم.

در  نباید  زنان  روحانیون،  از  برخی  باور  به 

تصویر آن هم در تئاتر و سینام کار کنند. 

سید عبدالواحد آمثی، یک تن از عاملان 

تنها  مسأله،  این  به  ارتباط  در  دینی، 

دلیل نگرانی و مخالفت برخی از عاملان 

کارهای  در  زنان  حضور  به  نسبت  دین 

و  حجاب  نکردن  رعایت  را،  سینامیی 

عنوان  اخالق  اصول  رعایت  خالف 

می کند. او می گوید که زنان نیز با 

حفظ حجاب اسالمی حق دارند 

جامعه  در  مردان  مانند  به  تا 

فعالیت داشته باشند.

 افراطیت در هرات

شامری از باشنده های 

نیز،  والیت  این 

متفاوتی  دیدگاه های 

را در خصوص فعالیت 

تئاتر  عرصه ی  در  زنان 

می کنند.  عنوان  سینام  و 

از  تن  یک  رحیمی،  فرزاد 

کار  هرات،  باشندگان 

بازیگر  عنوان  به  زنان 

در سینام و تئاتر 

را خالف فرهنگ و عرف جامعه بیان می کند. 

او، کار زنان را تنها مختص به خانه خوانده و 

می گوید مردی که خواهر یا همرسش را اجازه 

پرده ی  روی  نامحرم  مردان  کنار  در  که  دهد 

سینام یا تلویزیون ظاهر شود، بی غیرت است. 

از خود ننگ و غیرت  بازیگر  باور وی، زنان  به 

ندارند.

فعاالن  از  بسیاری  نگرانی  افراطیت،  افزایش 

داشته  پی  در  نیز  را  والیت  این  در  سینامیی 

ریاست  در  منابع  از  برخی  که  آن گونه  است؛ 

اطالعات و فرهنگ هرات می گویند که ریاست 

از  بسیاری  اجرای  مانع  بارها  اوقاف،  و  حج 

است.  شده  اجتامعی  و  فرهنگی  برنامه های 

این در حالی است که تا کنون چندین برنامه 

افغان،  ستاره ی  تلویزیونی  برنامه ی  شمول  به 

در این والیت برگزار نشده است. این نگرانی ها 

در حالی مطرح می شود که به تازگی ریاست 

حج و اوقاف هرات، مانع ساخت یک سینامی 

این  در  از رسمایه گذاران  یکی  از سوی  مدرن 

والیت شده است.

عدم توجه دولت به رشد هرن سینام

یگانه  فیلم سازی،  صنعت  امور  کارشناسان 

دلیل حضور کمرنگ زنان در عرصه ی کارهای 

به  نسبت  حکومت  بی مهری  را،  سینامیی 

آگاه  عظیمی،  عبدالرشید  می دانند.  سینام 

بی عالقگی  و  بی اعتامدی  هرات،  در  امور 

نبود  را،  سینامیی  کارهای  به  نسبت  زنان 

گفته ی  به  می کند.  عنوان  مالی  حامیت های 

سقوط  از  بعد  می رفت  انتظار  چند  هر  وی، 

فعالیت  اخیر،  دهه ی  یک  در  ویژه  به  طالبان 

شود؛  بیشرت  سینام  و  تئاتر  عرصه ی  در  زنان 

کار  این  وضعیت  دیدگاه،  این  خالف  بر  اما 

باور  به  است.  شده  محدود تر  بانوان  برای 

ادامه  منوال  همین  به  وضعیت  این  اگر  وی، 

زنان هرنمند  نزدیک،  آینده ی  در  یابد، ممکن 

بین  از  با  باشیم.  داشته  خود  با  را  کمرتی 

زمان  در  سینام  و  تئاتر  سالن  تنها  رفنت 

سینامست.  فاقد  شهر  این  کنون  تا  طالبان، 

بارها  مسؤولین،  وعده های  کنار  در  چند  هر 

به منظور  از سوی هرنمندان  دادخواهی هایی 

ایجاد یک مکان تحت نام سینام صورت گرفته 

است؛ اما نه تنها عملی نشده بلکه ساخت این 

مکان، واکنش های تندی را نیز در پی داشته 

است.

مرضیه حسینی

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

پارلمان یک امر فرهنگی است 
تا سیاسی

زنان در مجلس نمایندگان افغانسـتان دارای 68 کرسـی اسـت 
کـه امتیـاز ویژه ای به حسـاب می آید؛ ایـن امتیاز بـه اندازه ای 
کـه می  توانـد سـبب راه یابـی زنان به عرصه ی سیاسـت باشـد، 
بـه همـان انـدازه می توانـد، نمایان گـر ایـن باشـد کـه زنـان، 
قـدرت سیاسـی بـه دسـت آورده  انـد. قـدرت سیاسـی راهـی 
بـرای بـه دسـت آوردن توانایی هـای اقتصـادی نیـز اسـت؛ اما 
بـه شـرطی کـه ایـن توانایـی صرفا بـرای امـور شـخصی مورد 

اسـتفاده قـرار نگیرد. 
افغانسـتان از سـال 1384 بـه این سـو، شـاهد حضـور پررنگ 
ایـن حضـور  امـا  بـوده اسـت؛  نماینـدگان  زنـان در مجلـس 
زندگـی  در  بتوانـد  کـه  را  دسـت آوردهایی  هرگـز  پررنـگ، 
بـا خـود نداشـته  بیـاورد،  زنـان کشـور تغییـر قابـل دیـدی 
اسـت. هنـوز هـم زنـان در والیـات بـا خشـونت های شـدیدی 
روبـه رو اسـتند و همچنـان مشـکات اقتصـادی زیـادی دارند 
کـه بـر اسـاس آن نمی تواننـد از سـاختار جامعـه ی مردانـه ی 
افغانسـتان بیـرون شـوند. این هـا نکاتـی  انـد کـه بـا حضـور 
زنـان در مجلـس نماینـدگان و راه یابـی آنان در تعییـن قوانین 
الزم، می توانسـت دگرگونی هـای خوبـی را در زندگـی زنـان 
افغـان بـه وجـود بیـاورد؛ امـا وقتـی کـه بـه مشـکل های زنان 
در افغانسـتان توجـه می کنیـم، در کنـار رنجـی کـه مشـاهده 
افغانسـتان  پارلمـان  زنانـی کـه در  می شـود، بی کفایتی هـای 
از زنـان و مـردان زیـادی را بـه دوش  وظیفـه ی نمایندگـی 

دارنـد، نیـز دیـده می شـود.
در واقـع، نماینـدگان زن در مجلـس نمایندگان افغانسـتان، از 
آدرس زنـان و بـا توجـه بـه نیـاز زنـان افغـان بـه این کرسـی 
رسـیده انـد؛ امـا این مهـم، از نظر بسـیاری از ایـن نمایندگان 
پنهـان مانـده اسـت. نقـش زنـان در امور سیاسـی افغانسـتان، 
بـرای زنـان افغـان از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت و حتا 
زمینـه ی تغییـر دیـدگاه مـردان را در جامعـه مهیـا می کنـد. 
در طـول سـال هایی کـه طالبـان و مجاهدیـن بـر افغانسـتان 
بـه انـواع محتلفـی حاکمیت داشـتند، زنـان افغان از بسـیاری 
ماندنـد.  دور  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  نـکات 
آمـده،  وجـود  بـه  وضعیـت  ایـن  پـی  در  کـه  نتیجـه ای 
فرهنـگ  نبـود  و  افغانسـتان  در  زنـان  بی سـواد  اکثریـت 

آمیختـه بـا زنـان بـوده اسـت.
نظـر بـه وضعیتـی کـه شـرح داده شـد، افغانسـتان، جامعه ای 
اسـت کـه هنـوز زمینه هـای تعامـل آن بـا زنـان بـه وجـود 
نیامـده اسـت. فرهنگ مردانه در افغانسـتان، نوعـی از فرهنگ 
اسـت که بـا دیگر جوامـع مردانـه تفاوت هایی دارد. بیشـترین 
تفـاوت در ایـن اسـت کـه مـردان افغـان نـگاه سـنتی بـه زن 
دارنـد و ایـن یعنـی حاکمیـت مردانه در افغانسـتان سـلطه گر 

اسـت، نـه قدرت گـرا.
تفاوتـی کـه بیـن سـلطه و قـدرت وجـود دارد، تفاوت سـنتی 
بـودن و مـدرن بـودن اسـت؛ برای ایـن که دوران مردسـاالری 
در افغانسـتان از میـان بـرود، بـه نحـوی نیـاز اسـت تـا نـگاه 
مـردان در افغانسـتان نـو شـود. بـا ایـن کـه ایـن نـو شـدن 
هـم نمی توانـد، زنـان را از بنـد حاکمیـت مردانـه برهانـد؛ امـا 
زمینـه ی سـلطه داشـتن مردان را بـر زنان از میان بـر می دارد. 
بحـث سـلطه و قـدرت را می توانیـم چنیـن توضیـح بدهیم که 
در نگاه سـنتی و سـلطه گرا بـه جامعه و افـراد جامعه، حاکمان 
اگـر  اسـتند؛  دارای حاکمیـت مسـتقیم  بـه شـکل شـدیدی 
زمانـی در اخبـار رسـانه ای می بینیـد که مردی زنش را کشـته 
اسـت یـا زبانش را بریـده اسـت، بدانید که این عمـل در بحث 
نظـری خـودش، بـه مبحـث حاکمیت یا سـلطه مربوط اسـت؛ 
زیـرا زمانـی کـه سـلطه دار بخواهد کسـی را تنبیه کنـد، آن را 

بـه طـور مسـتقیم و فیزیکـی انجـام می دهد.
در چنیـن جوامعـی، برخـورد فیزیکـی از مـواد اصلـی قوانیـن 
همیـن  از  اعـدام  و  سنگسـار  و  می شـود  پنداشـته  جزایـی 

روی کـرد برامـده اسـت. 
امـا در نـگاه نـو بـه مسـأله ی یـاد شـده، حاکمیـت تبدیـل به 
کنتـرل می شـود؛ یعنـی جامعـه دارای قوانینـی می شـود کـه 
هـر کـس از آن عـدول کنـد، قانـون برایـش جـزا می دهـد؛ 
امـا ایـن جـزا، نـه بـه شـکل فیزیکـی، بلکه بـه شـکل جریمه 
انجـام می شـود. زمانـی که شـخصی بـه اتهام جرمی بـه زندان 
انداختـه می شـود، بـا او رفتـار بـد فیزیکـی صـورت نمی گیرد؛ 
غیـر  شـکل  وارد  خـودش  مسـتقیم  شـکل  از  جـزا،  یعنـی 

می شـود.  مسـتقیم 
ایـن کـه گفتم، افغانسـتان هنـوز زمینه ی تعامل بـا زنان را در 
خـود بـه وجـود نیـاورده اسـت، به ایـن دلیل اسـت کـه زنان 
در ایـن کشـور همـواره از راه سـلطه تحـت حاکمیـت مـرد 
قـرار گرفتـه  انـد. از زمینه هایـی که باید رشـد کننـد و تعامل 
مـردان را بـا زنـان در یـک سـطح فرهنگـی مهیا کننـد، یکی 
همیـن حضـور پررنگ زنـان در مجلـس نمایندگان اسـت؛ اما 
بـه شـرطی کـه ایـن زمینـه و قابلیت، به شـکل احسـن مورد 
اسـتفاده قـرار بگیـرد. بـا تقویـت چنیـن زمینه هایـی اسـت 
کـه مـا می توانیـم مدعـی داشـتن نظـام مـدرن و همچنـان 
آینـده ای فـارغ از برخوردهـای جنسـیتی و سـنتی بـا زنـان 
باشـیم؛ زیـرا پارلمـان، یک امـر فرهنگی اسـت تا سیاسـی و 
می توانـد نگـرش جامعـه را نسـبت به افـراد مختلف و اقشـار 

کند. عـوض  آن 

نیام کاوه

هرات شهری 
بدون سینما 
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جامعه ماقلمرو معرفتی در 
با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟

نیـِم  از  بیـش  کـه  افغانسـتان  جامعـه ی  ماننـد  جامعـه ای  در 

دغدغه هـای  از  یکـی  بـه  ازدواج  اسـت،  جـوان  آن  جمعیـت 

اصلـی جوانـان مبـدل شـده اسـت؛ اما هـر جوانـی در موضوع 

داشـته  معیارهایـی  و  اولویت هـا  اسـت  ممکـن  خـود  ازدواج 

باشـد بـرای انتخـاب شـریک زندگـی خـود. بایـد هـر جوانـی 

کـه در آسـتانه ی انتخـاب همسـر اسـت، بدانـد که چـه افرادی 

ممکـن اسـت بـرای ازدواج نامناسـب باشـند و تـا آن جایـی که 

ممکـن اسـت از ازدواج بـا چنیـن افـرادی خـودداری کنـد.

کدام افراد برای ازدواج نامناسـب استند؟ 

بـرای آن کـه بتوانیـد یـک ازدواج موفـق داشـته باشـید، پیـش 

از هـر چیـز، الزم اسـت بـه یک خودشناسـی رسـیده و بررسـی 

نـه؟  یـا  داریـد  را  الزم  آمادگـی  ازدواج  بـرای  آیـا  کـه  کنیـد 

معیارهایـی بـرای انتخـاب همسـر مناسـب خـود تعییـن کنید؛ 

سـپس بـر اسـاس ایـن معیارهـا، وارد رابطـه شـوید. دوسـتی و 

آشـنایی قبـل از ازدواج، تـا حدودی می تواند به شـناخت شـما 

کمـک کننـد. 

1- با افرادی که کودک صفت اسـتند ازدواج نکنید

برخـی افـراد بـا وجـود ایـن کـه از نظـر سـنی یـک بزرگ سـال 

بچگانـه ای  رفتارهـای  هنـوز  ولـی  می رونـد؛  شـمار  بـه  بالـغ 

دارنـد. ایـن افـراد هنـوز قـادر نیسـتند برای امـور مهـم زندگی 

خـود بـه صورت مسـتقل تصمیم گیـری کنند. اگـر قصد ازدواج 

بـا چنیـن شـخصی را داریـد؛ بایـد بـا این موضـوع کنـار بیایید 

کـه همسـر آینـده ی تـان، بعـد از تصمیم گیـری و مشـورت بـا 

والدینـش، بـه نظرهـای شـما گـوش می دهـد. 

2- با افرادی که زود عصبانی می شـوند، ازدواج نکنید

فـردی کـه زود عصبانـی می شـود، بـه طـور کلـی در مدیریـت 

گونـه ای  بـه  افـراد،  ایـن  برخـورد  دارد.  مشـکل  خـود  خشـم 

اسـت کـه احسـاس محـق بـودن را می تـوان در آن ها مشـاهده 

کـرد. فلسـفه ی ایـن اشـخاص، بی عدالتـی فراگیـر در جهـان 

پـس  می بیننـد؛  را  لیـوان  خالـی  نیمـه ی  همیشـه  و  اسـت 

هیـچ گاه مسـؤولیت رفتارهـای خـود را نمی پذیرنـد و همیشـه 

متهـم  خـود  اشـتباه های  خاطـر  بـه  را  دیگـران  می خواهنـد 

کننـد. اگـر بخواهیـد بـه او ثابـت کنیـد کـه اشـتباه می کنـد، 

در  شـان  خـود  بـه  حملـه  عنـوان  بـه  را  شـما  برخـورد  ایـن 

هـم  مشـترک  زندگـی  در  افـرادی،  چنیـن  می گیرنـد؛  نظـر 

کننـد. مدیریـت  را  خـود  زندگـی  خشـم  بـا  می خواهنـد 

3- با افراد شـکاک ازدواج نکنید

یکـی از شـروط اساسـی در برقراری رابطه همراه بـا صمیمیت، 

داشـتن اعتمـاد دوطرفـه اسـت. مسـلما تحـت نظـارت بـودن 

خوش بختانـه  نیسـت.  خوشـایند  کسـی  هیـچ  بـرای  دائمـی 

زمانـی کـه بـا فـردی شـکاک آشـنا می شـوید، بعـد از چنـد بـار 

قـرار مالقـات می توانیـد بـه نشـانه هایی واضـح از بدبینـی او 

پـی ببریـد؛ ولـی عاملـی کـه باعـث می شـود بسـیاری از افـراد 

بـه ازدواج بـا چنیـن افـرادی تـن دهنـد، نادیـده گرفتـن ایـن 

نشـانه ها و احساسـاتی عمـل کـردن اسـت.

4- با افرادی که مشـکالت جنسـی دارند ازدواج نکنید

از آن جایـی کـه کیفیـت روابـط زناشـویی در میـزان موفقیـت 

بـه  طـالق  آمارهـای  از  بسـیاری  و  دارد  زیـادی  تأثیـر  ازدواج 

دلیـل نارضایتی هـای جنسـی اسـت؛ فـرد مبتـال بـه اختـالالت 

جنسـی، نقـش مهمـی در از هم پاشـیدن پیونـد ازدواج دارد. 

الزم اسـت افـراد، قبـل از ازدواج، نسـبت به مشـکالت جنسـِی 

خـود اقدامـات درمانـی انجـام دهنـد.

5- با افرادی که سـلطه  جو استند، ازدواج نکنید

فـرد کنترل کننـده، بـرای دیگـران نیـز تعییـن تکلیـف می کند. 

حـس سـلطه جویی را می توانیـد در ایـن فـرد به وضـوح ببینید. 

فـرد کنترل کننـده در صورتـی که حـس کند شـرایط در کنترل 

او نیسـت، از حالـت معمولـی خارج می شـود. حتـا اگر صاحب 

فرزنـدی شـوید، بـه والـد سـلطه جو و انتقادگـر تبدیل می شـود 

و در زندگـی مشـترک نیـز نظرهـای شـما را بـه عنـوان همسـر 

قبـول نخواهـد کرد.

فرامـوش  را  شـان  هنـوز شکسـت عشـقی  کـه  افـرادی  بـا   -6

نکنیـد ازدواج  انـد،  نکـرده 

ازدواج بـا فـردی کـه هنـوز عشـق فرد دیگـری را در قلـب دارد، 

می توانـد یکـی از اشـتباه های بـزرگ زندگـی باشـد. ایـن افراد 

هنـوز در گذشـته َسـیر می کننـد و ذهـن و قلـب  شـان درگیـر 

محبـت  و  عشـق  شـما  بـه  نمی تواننـد  آن هـا  اسـت.  گذشـته 

داشـته باشـند؛ پـس در صـورت ازدواج بـا چنیـن فـردی، بایـد 

بـرای سـردی ها، بی توجهی هـا و بی محبتی هـا آمـاده باشـید. 

7- با افرادی که مشـکالت روانی دارند ازدواج نکنید

تـا  خفیـف  از  پیوسـتاری  درجـه  نظـر  از  روانـی  اختالل هـای 

شـدید را در بـر می گیرنـد. ایـن اختالل هـا شـامل افسـردگی 

روان پریشـی  مشـکالت  شـخصیت،  اختـالالت  اضطـراب،  و 

و... می شـود؛ هـر کـدام از ایـن اختـالالت در سـطح شـدید، 

می کنـد.  ایجـاد  مشـترک  زندگـی  در  را  عمـده ای  مشـکالت 

ایـن  خانواده هـا  و  افـراد  مـوارد،  از  بسـیاری  در  متأسـفانه 

مشـکالت را پنهـان می کننـد. توصیـه می شـود قبـل از اقـدام 

بـرای ازدواج، بـا بهره گیـری از خدمـات مشـاوره ی ازدواج، از 

بـودن تصمیـم خـود مطمئـن شـوید. صحیـح 
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حوزه های  به  می توان  را،  معرفتی  قلمروهای 

علم  فلسفه،  مذهب،  کرد؛  تقسیم  مختلف 

و  اساسا  که  قلمرویی  چهار  ایدیولوژی،  و 

واقعی  آن ها  تفاوت  و  استند  متفاوت  ذاتا 

به  سلیقه ای؛  و  تعریفی  نه  و  است  عینی  و 

و  است  عین  در  آن ها  تقسیم  دیگر،  عبارت 

روش،  لحاظ  به  موضوعات  این  ذهن.  در  نه 

تاریخی،  جهت  و  شکل  هدف،  موضوع، 

کارکرد  و  زبان  رهربی،  تیپ  و  انسانی  ممثل 

استند.  متفاوت  اجتامعی 

محسوس  جهان  به  پرداخنت  علم  در  موضوع 

در  که  حالی  در  است؛  طبیعی  –فیزیکی- 

آن است.  به وجود در کلیت  پرداخنت  فلسفه 

در دین، پرداخنت به فضای نجات و رستگاری 

و  حول  فضای  به  پرداخنت  ایدئولوژی،  در  و 

مربوطه  وضعیت های  و  روزمرگی  حوش 

در  است.  اجتامعی   – سیاسی 

در  و  تاریخی  مختلف  مراحل 

فرهنگی،  مختلف  نظام های 

متفاوتی  واقعی  عوامل 

عوامل  این  می شوند.  ظاهر 

معین  طریق های  به  واقعی 

تعیین شده،  نظمی  با  و 

از  را  متناسبی  دریچه های 

می کند  باز  ایده ای  فضای 

طریق  این  به  می بندد؛  و 

وجوه  و  جنبه ها  که  است 

رشایط  این  تحت  معرفت 

و  می گیرد  قرار  دسرتس  در 

این  است.  حصول  قابل  یا 

معرفتی،  متفاوت  قلمروهای 

نیز  را  گوناگونی  روش های 

می کند. پیشکش 

و  عینی  دوگانگی  این 

داده  توضیح  که  ذهنی 

را  متفاوتی  برداشت های  شد، 

این  می توان  که  می آورد  ارمغان  به 

بزرگی  دانش مندان  آثار  در  را  برداشت ها 

قلمرو  دید.  مارکس  کارل  و  هگل  چون 

انواع  از  باشد  تلفیقی  می تواند  گاه  معرفتی، 

نحوه  ی  است،  مهم  که  چیزی  اما  شده؛  ذکر 

تفکیک  و  این منبع ها  و مکانی  زمانی  کاربرد 

کمرت  و  سومی  جهان  جوامع  در  است.  آنان  

قلمرو  بیشرت  افغانستان،  مانند  عقالنی شده 

مدرنیزم  نیم بند،  طور  به  و  سنت  معرفتی 

سنت  در  پای  سو  یک  از  کنش گران  است. 

مدرنیزم.  به  نگاهی  دیگر،  سوی  از  و  دارند 

قانو ن های  هامن  که  است  این  بر  کوشش 

برگزینند.  انسانی  روابط  برای  را  الهی  منشأ 

به دلیل روحیه ی دینی،  از طرفی منی توانند 

دیگر  جانب  از  و  بگیرند  فاصله  مذهب  از 

آموزه های  درست  فهم  و  انتقال  درک،  توان 

که  جایی  آن  از  ندارند.  را  امروزی  مدرن 

افغانستانی،  جامعه ی  مردم  رفتار  بیشرت 

و  پوشش  نوع  حتا  و  دارد  مذهبی  رنگ  تنها 

بردن  باال  بلند،  ریش  لنگی،  یعنی  را  ظاهر 

نحوه ی  و  پا،  بجولک  باالی  تا  پطلون)شلوار( 

مسواک  چوب  مانند  وسائلی  از  استفاده 

دندان)کریم  خمیر  و  مسواک  حضور  در 

دندان(، تراشیدن بروت و امثال هم را، دین 

می کند. تعیین  برای شان  مذهب  و 

 اما در مواردی دیده می شود که با یک 

زده  نیکتایی  اسالمیت،  نشانه  دراز  ریش 

این  نتوان  شاید  غربی.  سبک  به  می شود 

همین  اما  داد؛  قرار  انتقاد  مورد  را  مورد  یک 

مثال  می توان  را  ظاهری  همخوانی  عدم 

قلمرو  این که،  برای  ظاهری واضحی دانست 

در  و  دین  مواردی  در  ما،  مردمان  معرفتی 

مدرنیزم  بهرت  معنای  به  و  علم  دیگر  مواردی 

معرفتی  منبع های  دیگر  از  ایدیولوژی  است. 

ما  جامعه ی  اجتامعی  کنش گران  رفتار  در 

تنها  نه  که  روزمرگی  و  کاذب  نوع  از  است؛ 

منی تواند،  اساسی  نقد  را  موجود  وضعیت 

آینده  برای  هم  مشخصی  و  درست  راه  بلکه 

قلمرو  کلی،  طور  به  منی کند.  پیشکش 

سال های  فلسفه  از  ما،  جامعه ی  معرفتی 

در  و  فلسفه  در  است.  دور  که  است  نوری 

پرسش  با  فلسفی،  پرسش هایی  واقع 

راه های  به  می توان  هستی  از 

که  گذاشت  قدم  گوناگونی 

بیشرت  راه گشای  پرسش ها 

است. زندگی  در  بن بست ها 

جامعه ی  معرفتی  قلمرو   

است؛  بیگانه  نیز  علم  با  ما 

دارد  را  علم  تولید  توان  نه 

تولید  علم  انتقال  نه  و 

می سازد.  ممکن  را  شده 

جایگاهی  که  قلمروی  تنها 

تفکر  در  مانور  برای 

دارد،  افغانستانی  جامعه ی 

نجات،  است؛  دین  قلمرو 

خیر  به  عاقبت  و  رستگاری، 

که  است  شعار هایی  شدن، 

است؛  ما  مردمان  زبان  بر 

فهم  این  که  این  از  غافل 

دینی  آموزهای  از  نادرست 

آخرت  در  بلکه  دنیا،  در  نه 

خود،  پیروان  برای  نجاتی  راه  نیز 

نسازد،  بهرت  را  دنیا  که  دینی  ندارد. 

دردی از آخرت دوا نخواهد کرد. `

سید محمد تقی حسینی

زهرا اکربی

کارمند و کارمندی

هیچ گونه  از  افغانستان  در  کارمند  که  این   وجود  با 

امروز روز کارمند.  اما  برخوردار نیست؛  مصؤونیت کاری 

در واقع هر روز روز کارمند است. به خاطر می آورم زمانی 

بود.  جوانی ام  رویایی  بودن  کارمند  بودم،  کودک  که 

کارمند بودن زمانی از چنان ارج و قربی برخوردار بود که 

به عنوان برگ  برنده در خواستگاری ها رو می شد؛ بعدها 

روزها  این  و  داد  هویت  تغییر  منیر«  و  بخور  »حقوق  به 

رویای هیچ پدر و مادری نیست که فرزند شان »کارمند 

دولت« شود؛ جز آن ها که بیکاری ذله ی  شان کرده است. 

در  فکری  کار  انجام  ازای  به  که  است  کسی  کارمند، 

دستگاهی اداری، حقوق دریافت می کند و بنا است که 

به طور درازمدت اشتغال داشته باشد.  برخالف نامش که 

به نظر امروزی می آید، کارمندی شغل دیرپایی است. از 

صدها سال پیش، پادشاهان به افرادی که دارای مهارت 

و توانایی های ویژه ای بودند، حقوق و مواجب می دادند تا 

عضوی از دربار و سیستم آن ها باشند. بعدها با توسعه ی 

اداری، کارمندی هم شکل های  و سیستم های  دولت ها 

به  پیدا کرد؛ کارمند دولتی و بخش خصوصی  مختلفی 

از  استخدامی  شیوه های  انواع  کنارش  در  و  آمد  وجود 

قراردادی و رشکتی تا پیامنی و رسمی و ... درآمد اندک 

شغل  کنار  در  قرش  این  تا  شده  باعث  غول آسا  تورم  و 

اصلی، در پی یافنت شغل دیگری هم باشند وگرنه حقوق 

کارمندی به تنهایی کفاف مخارج را منی دهد. 

خیلی از کارمندان دولت، پس از رسمیات، به دکانداری، 

تکسی رانی و یا هم کارهای دیگر مشغول  اند. از سوی 

دیگر، برخی از کارمندها، گله مند استند که باوجود 

ارائه ی خدمات با کیفیت، از سوی افکار عمومی عموما 

مورد نقد قرار می گیرند که به جای کار کردن در محل 

کار، متام وقت جدول حل می کنند یا در انرتنت غوطه 

می خورند؛ نصف وقت  شان را به بهانه ی صبحانه و نان 

چاشت و مناز به اصطالح می پیچانند؛ به بهانه ی خرابی 

سیستم های کامپیوتری، از انجام وظیفه رسباز می زنند و 

با سیاست »امروز برو فردا بیا« گذران می کنند. 

بیرون  را  در شبکه های اجتامعی  این تصویر  از  بخشی 

می سازند.  طنز  فیلم های  تلویزیون ها  در  یا  و  می دهند 

کار  حال  که  مستأجری  و  مقروض  کلیشه ی  کارمند، 

کردن ندارد، غر می زند و ناراضی است؛ اما حارض نیست 

باریکه  به هامن آب  از شغلش بکشد و دل خوش  دست 

ارشد می گویند که  از چندگاهی هم مقامات  است. هر 

حقوق بگیر  کارمندهای  تعداد  و  شده  فربه  بسیار  دولت 

زیاد است و در راستای کوچک سازی دولت باید از تعداد 

کارمندها کاست. 

نیست.  راضی  هیچکس  کارمندی،  دنیای  در  انگار 

در  شاغل!  کارمند  خود  حتا  نه  و  ملت  نه  دولت،  نه 

اما  ساخته  می شود؛  وزرات خانه  افغانستان،  حکومت 

چندی منی گذرد که دوباره به وزارت خانه ی دیگر مدغم 

می شوند. طی چندین سال 

گذشته، در کل در هجده سال پسین، وزارت خانه هایی 

طی فرمان تشکیل شد و با یک فرمان لغو شد؛ خیلی از 

کارمندان این وزارت خانه ها بی رسنوشت شدند. 

همه می دانیم که نهادسازی با توجه به آموزش هایی که 

از سوی خارجی ها طی چند سال اخیر به افغانستانی ها 

تیم  به نظر می رسد. یک  داده شده  است، خیلی آسان 

نهاد  یک  می تواند  روز  یک  ظرف  در  نفری،  پنج  چهار 

اما  قصه؛  عین  هم  حکومت  در  دهد  تشکیل  و  طراحی 

استخدام  که  کارمندانی  و  نهادها  پایداری  قسمت  در 

می شوند، کمرت توجه صورت می گیرد. 

از  نیز  خصوصی  نهادهای  در  افغانستانی  کارمند 

موارد،  از  برخی  در  نیستند.  برخوردار  کاری  مصؤونیت 

خواهند  دفرت  کارمند  زمانی  چه  تا  که  منی دانند  حتا 

ماند. در اخراج کارمندان نهادهای خصوصی، هیچ گونه 

عکس العمل صورت منی گیرد. 

صبور بیات
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اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

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

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

خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

حسن روحانی:  

کمیته ی مک: 

سرور دانش: 

7

پولیس یونان بیش از 140 پناه جو را بازداشت کرد
تا تحریم ها برداشته نشود، تحول مثبتی رونما نخواهد شد

وزارت داخله در کاهش فساد پیشرفت چندانی نداشته است

مردم افغانستان در مذاکرات صلح صدای 
واحد بلند کنند

کشته شدن 9 نفر از سربازان خیزش مردمی در جوزجان

جنگ بر سر کمپاین های انتخاباتی 
جان پسر وکیل پیشین تخار را گرفت

به  پناه جو   140 از  بیش  که  می رساند  گزارش ها 

پولیس  سوی  از  افغان  پناه جوی  چندین  شمول 

یونان بازداشت شده اند. 

پناه جویان  این  فرانسه،  خربگزاری  از  نقل  به 

از  می رسد،  نفر   140 از  بیش  به  آنان  شامر  که 

کشورهای ایران، عراق، اریرتیا و افغانستان استند 

یونان  پولیس  سوی  از  عملیات  یک  جریان  در  و 

بازداشت شده اند. 

از  بیش  شده،  بازداشت  افراد  که  می شود  گفته 

در  که  استند  و چندین کودک  زن   57 مرد،   50

جریان چند هفته پس از دستور دادستانی یونان 

بازداشت شده اند. 

یونان  دادستانی  فرانسه،  خربگزاری  گزارش  به   

این افراد را برای تأمین امنیت این کشور بازداشت 

کرده است؛ زیرا گفته می شود که این افراد سبب 

اخالل نظم عامه شده اند.

این درحالی است که اخیرا ایاالت متحده ی امریکا 

این  به  مهاجران  ورود  علیه  محدودیت هایی  نیز 

کشور اعالم کرده است. 

است،  داده  هشدار  امریکا،  ریاست جمهوری 

در  ندارند،  تابعـــیت  که  کســــانی  به 

داشته  نیاز  عامه  کمــک های  به  که  صورتی 

داده  دامئی  اقامه ی  اسناد  و  ویزه  باشند، 

. منی شود

ایاالت متحده ی  زمانی  که  تا  است،  تأکید کرده  ایران،  رییس جمهور 
نخواهد  رومنا  مثبتی  تحول  هیچ  ندارد،  بر  تحریم ها دست  از  امریکا 

شد.
در  سنبله(،   5( سه شنبه  روز  روحانی،  حسن  یورونیوز،  از  نقل  به 
خواهان  ما  نیستیم.  دنیا  با  تنش  خواستار  »ما  است:  گفته  مراسمی 
کشورهای  همه ی  با  همکاری  آماده ی  تهران  استیم.  دنیا  در  امنیت 
مقررات  همه  رعایت  با  تا  دارد  وجود  آمادگی  این  و  است  دوست 

بین املللی، در چارچوب امنیت و منافع ملی حرکت کنیم.«
به  وابسته  با واشنگنت  تهران  تغییر رویکرد  او، ترصیح کرده است که 
)توبه ی امریکا( است. آقای روحانی افزوده است که امریکا باید از راه 

و مسیر خطایی که رفته  است، برگردد و نظام و حقوق ملت ایران را به 
رسمیت بشناسند و از خطاهایش باز گردد.

ترامپ،  دونالد  با  دیدار  احتامل  به  اشاره  با  ایران،  رییس جمهور 
کسی  که  »این  است:  گفته  امریکا،  متحده ی  ایاالت  رییس جمهور 
البته  نیست.  امکان پذیر  بگیرد،  عکس  روحانی  حسن  با  بخواهد 
فتوشاپ آن امکان پذیر است؛ ولی واقعی آن امکان پذیر نیست، مگر 
آن که یک روزی از متام تحریم ها دست بردارند به حقوق ملت ایران 
باره ی  در  می شود  و  است  جدیدی  رشایط  وقت  آن  بگذارند؛  احرتام 

آن فکر کرد.«
او تأکید کرد: »اگر آن طور که ادعا می کنند و می گویند از ایران هیچ 
چیز منی خواهیم جز آن که ایران مبب اتم نسازد، که این به گفته ی 
آن ها نیست که ما مبب اتم بسازیم یا نسازیم؛ ما مبب اتم منی سازیم 

چه شام بگویید و چه شام نگویید.«
خارجه ی  وزیر  منتظره ی  غیر  حضور  از  پس  که  است  حالی  در  این 
ایران در نشست گروه 7، احتامل دیدار روسای جمهور ایران و امریکا 
مطرح شد. پیش از این، دونالد ترامپ گفته بود، در صورتی  که رشایط 

مساعد شود، با حسن روحانی دیدار خواهد کرد.

با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشرتک  کمیته ی 
جدیدی  گزارش  نرش  با  )مک(،  اداری  فساد 
گفته است که وزارت داخله، در کاهش فساد 

پیرشفت های الزمی نداشته است.
باری سالم، رییس کمیته ی مک، روز سه شنبه 
که  گفت  خربی  نشست  یک  در  )5سنبله( 
سه  تنها  ماه،  شش  جریان  در  داخله  وزارت 
را تطبیق کرده  این کمیته  سفارش اصالحی 

است.
او افزود: »شش ماه قبل گزارشی نرش کردیم 
برشی،  منابع  بخش های  آن،  اساس  بر  که 
فساد  به  داخله  وزارت  لوجستیک  و  تدارکات 
آلوده بود؛ اما پس از گذشت شش ماه، تنها 
اندکی تطبیق  در بخش استخدام اصالحات 

شده است.«
از  داخله،  وزارت  که  کرد  عالوه  سالم،  آقای 
را در  ارائه شده، هیچ سفارشی  سفارش های 

بخش لوجستیک تطبیق نکرده است.
به  که  سفارش هایی  میان  از  که  می گوید  او 
این وزارت شد، تنها سه مورد آن تطبیق شده 
و 28 سفارش دیگر در حال تطبیق است و 5 
سفارش نیز به دلیل تغییر در ساختار داخلی 

این وزارت، عملی نشده است.

آقای سالم ادامه داد: »بیست سفارش دیگر که 
عمدتا بخش لوجستیک را در بر می گیرد و یک 
بخش مهم و حیاتی محسوب می شود، تطبیق 
اند و یا گزارشی که حکایت از تطبیق  نشده  
این سفارش ها داشته باشد، به ما ارسال نشده 

است.«
او گفت که بخش استخدام نیروهای نظامی، 
تبدیل نیروها و بخش تقاعد نیروهای پولیس 
در  او،  گفته ی  به  است.  فساد  درگیر  هنوز 
ابتدایی  گام های  پولیس،  تدارکات  بخش 

اصالحی برداشته شده است.
تدارکات  بخش  که  کرد  تأکید  سالم  آقای 

زیرا  است؛  جدی  اصالحات  نیازمند  پولیس، 
این  در  اصالحی  سفارش   28 تطبیق  برای 

بخش، کار جدی صورت نگرفته است.
رییس جمهور غنی، چند سال قبل، گفته بود 
که وزارت داخله قلب فساد در حکومت است 
و باید تالش هایی در راستای کاهش فساد در 

این وزارت، روی دست گرفته شود.
چالش های  از  یکی  اداری،  فساد  با  مبارزه 
و  است  افغانستان  حکومت  فراراه  عمده ی 
جامعه ی جهانی نیز ادامه ی کمک های خود 
با  به مبارزه ی جدی  این کشور را مرشوط  به 

این پدیده اعالم کرده است.

کرده  تأکید  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 

است که مردم افغانستان می توانند با صدای 

ارزش های  از  صلح،  مذاکرات  در  واحد 

حفاظت  کشور  این  در  اخیر  هجده ساله ی 

کنند.

سه شنبه  روز  چاشت  از  پس  دانش،  رسور 

سفیر  بلک،  الیسن  با  دیدار  در  سنبله(،   5(

صلح  مذاکرات  مورد  در  کابل،  در  بریتانیا 

افغانستان گفت وگو کرده است.

انتخابات  و  این دیدار، صلح  آقای دانش در 

تحوالت  در  اساسی  موضوع  دو  عنوان  به  را 

که  گفته  و  کرده  عنوان  افغانستان  سیاسی 

جامعه ی  همکاری  و  کمک  به  روند،  دو  این 

جهانی نیاز دارد.

اساسی،  قانون  دموکراسی،  ارزش های  او، 

آزادی  انتخابات،  مردم ساالر،  سیاسی  نظام 

حقوق  رسانه ها،  و  مطبوعات  آزادی  بیان، 

را  مشابه  موارد  و  اقلیت ها  حقوق  برش، 

و جامعه ی جهانی  مردم  ارزش های مشرتک 

خوانده و بر حفاظت و صیانت از این ارزش ها 

در روند مذاکرات صلح، تأکید کرده است.

به  اشاره  با  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 

مذاکرات صلح گفته است که مردم افغانستان 

به ادامه ی این مسیر و حفظ دست آوردهای 

هجده ساله در رسیدن به صلح بااعتبار تأکید 

مدنی،  ارزش های  این  از  صیانت  و  دارند 

صلح  پروسه ی  درست  مدیریت  طریق  از 

جهانی  جامعه ی  همه جانبه ی  همکاری  و 

امکان پذیر است.

آقای دانش، تأکید کرده است که در پروسه ی 

همکاران  با  افغانستان  دولت  باید  صلح 

بین املللی و کشورهای منطقه در یک فضای 

را  پروسه  این  همه،  اعتامد  مورد  و  مطمنئ 

تا رسانجام مذاکرات مستقیم  مدیریت کنند 

بین االفغانی آغاز شود.

حامیت  از  دیدار،  این  در  نیز  بلک،  الیسن 

انتخابات  برگزاری  از  بریتانیا  دولت 

کرده  تأکید  و  داده  خرب  ریاست جمهوری 

گونه ی  به  جاری  سال  انتخابات  که  است 

شفاف و رسارسی برگزار شود.

او، به یک صدایی مردم افغانستان در مذکرات 

از گزینه های  را یکی  و آن  تأکید کرده  صلح 

مؤثر در جهت حفظ ارزش های به دست آمده 

در هجده سال گذشته عنوان کرده است.

به  بریتانیا  دولت  که  است  گفته  بلک،  خانم 

ارزش های نوینی که توسط مأموریت مشرتک 

جامعه ی جهانی و مردم افغانستان به دست 

صلحی  پروسه ی  از  و  می گذارد  ارج  آمده، 

حامیت می کند که در آن دموکراسی، حقوق 

حفظ  اقلیت ها  حقوق  و  زنان  حقوق  برش، 

شود. 

پس  فرایند  به  جهانی  جامعه ی  توجه  او، 

کمک  های  ادامه ی  و  صلح  مذاکرات  از 

بین املللی به مردم افغانستان را مهم خوانده 

پروسه ی  به  بریتانیا  دولت  که  است  گفته  و 

تأکید  افغان ها  مالکیت  و  رهربی  به  صلح، 

دارد.

این در حالی است که دور نهم گفت وگوهای 

منایندگان  و  خلیل زاد  زملی  میان  صلح 

شد.  آغاز  اسد(   31( پنج شنبه  روز  طالبان، 

مثبت  را  گفت وگوها  دور  این  طرف،  دو  هر 

ارزیابی کرده و نسبت به آن، ابراز خوش بینی 

کرده  اند.

سیدشجاع الدین معصومی، پرس یکی از منایندگان 

منایندگان،  مجلس  در  تخار  والیت  پیشین 

رس  بر  دوستانش  از  یکی  با  لفظی  جنگ  از  پس 

کمپاین های انتخاباتی، کشته شده است.

سیداکرام الدین  پرس  معصومی،  سیدشجاع الدین 

منایندگان،  مجلس  پیشین  مناینده ی  معصومی، 

از  و  اسالمی  جمعیت  انسجام  شورای  رییس 

چهره های بانفوذ در والیت تخار است.

تخار والیت  پولیس  فرمانده ی  مسلم،  حشمت 

دوشنبه شب  معصومی،  آقای  پرس  که  می گوید   T

بر  نام جاوید،  به  از دوستانش  با یکی  )4سنبله(، 

و  داشته  لفظی  انتخاباتی جنگ  رس کمپاین های 

سپس توسط چاقو مورد حمله قرار گرفته و زخمی 

شده بود.

روز  صبح  معصومی  آقای  پرس  او،  گفته ی  به 

باخته  جان  شفاخانه  در  سنبله(،   5( سه شنبه 

است.

متهم  فرد  که  می گوید  تخار،  پولیس  فرمانده ی 

نیروهای  و  شده  متواری  رویداد  محل  از  قتل  به 

پولیس، پدر و برادر او را بازداشت کرده  اند.

حامیت  پیش  روز  دو  معصومی،  اکرام الدین  سید 

رهربی  به  »دولت ساز«  انتخاباتی  تکت  از  را  خود 

محمد ارشف غنی اعالم کرده بود.

ولسوالی  بر  طالب  هراس افگنان  حمله ی  در 

رسبازان  از  نفر   9 جوزجان،  والیت  فیض آباد 

این  اند.  باخته   جان  مردمی  خیزش  نیروهای 

بر  سنبله(،   4( دوشنبه شب  طالبان،  حمله ی 

و  شد  آغاز  ولسوالی  این  کوکلداش  منطقه ی 

چندین ساعت ادامه یافت.

به  جوزجان،  والی  سخنگوی  انیق،  فریدون 

حمله ی  در  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

نیروهای  پاسگاه های  بر  طالب  هراس افگنان 

ولسوالی  کوکلداش  منطقه ی  در  مردمی  خیزش 

خیزش  نیروهای  رسبازان  از  نفر   9 فیض آباد، 

مردمی جان باخته  اند و 7 نفر دیگر این نیروها، 

زخمی شده  اند.

طالب  هراس افگنان  حمله ی  انیق،  گفته ی  به 

ساعت 8 شب آغاز شد و تا ساعت 4 بامداد روز 

می افزاید  او  یافت.  ادامه  سنبله(   5( سه شنبه 

نیز  به هراس افگنان طالب  درگیری،  این  در  که 

تلفاتی وارد شده است؛ اما آمار دقیق آن تا کنون 

معلوم نیست.

نیروهای  که  می گوید  جوزجان  والی  سخنگوی 

هراس افگنان  و  شده  اند  اعزام  محل  به  کمکی 

طالب نیز این منطقه را ترک کرده  اند.

باشندگان والیت جوزجان، از بدتر شدن وضعیت 

امنیتی این والیت ابراز نگرانی می کنند. 

جوزجان،  والیتی  شورای  عضو  حیات،  عبدالحی 

والیت  این  ولسوالی های  بیشرت  که  می گوید 

طالبان  و  شده  گسرتده  ناامنی های  دست خوش 

بازرسی  ایست های  بلخ-جوزجان  شاهراه  در 

باربری اخاذی  از مالکان موترهای  و  ایجاد کرده 

می کنند.

آقای حیات، تأکید می کند که در صورت ادامه ی 

این وضعیت، ممکن است برخی از ولسوالی های 

جوزجان سقوط کند.

قوش تپه ی  ولسوالی  پیش،  ماه  دو  به  نزدیک 

والیت جوزجان، به دست طالبان سقوط کرد و تا 

کنون در ترصف طالبان قرار دارد.

رییس جمهور ایاالت متحده، گفته است که در حال 

حارض، هیچ گونه جدول زمانی برای خروج نیروهای 

امریکایی از افغانستان وجود ندارد.

حاشیه ی  در  )4سنبله(،  دوشنبه  روز  ترامپ،  دونالد 

نشست رسان جی هفت در فرانسه، به خربنگاران گفته 

است که جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از 

افغانستان وجود ندارد و به همین دلیل، »هر آنچه که 

است، عجله ای نداریم.«

آقای ترامپ، با اشاره به تالش های جاری برای برقراری 

صلح در افغانستان، گفته است که امریکا با طالبان، 

حکومت افغانستان و دیگران در این زمینه کار می کند.

او افزوده است: »در حال حارض، دولت امریکا بیش از 

هر چیز دیگری نقش صلح بانی را در افغانستان دارد، 

اما  شود؛  پیروز  جنگ  این  در  کم  مدت  در  می تواند 

منی خواهم ده میلیون نفر در این کشور جان های خود 

را از دست بدهند.«

جزئیات  که  کرد  اعالم  طالبان  گروه  هم،  سویی  از 

توافق نامه ی صلح میان زملی خلیل زاد و منایندگان 

این گروه، به زودی نهایی خواهد شد.

در  طالبان  سیاسی  دفرت  سخنگوی  شاهین،  سهیل 

»تالش  است:  نگاشته  خود  تویرت  برگه ی  در  قطر، 

نهایی  صلح  توافق نامه ی  نکات  آخرین  که  می کنیم 

شود.«

خارجه ی  وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی 

ایاالت متحده ی امریکا برای صلح افغانستان، تا کنون 

در این باره چیزی نگفته است.

و  خلیل زاد  زملی  میان  صلح  گفت وگوهای  نهم  دور 

منایندگان طالبان، روز پنج شنبه )31 اسد( آغاز شد. 

هر دو طرف، این دور گفت وگوها را مثبت ارزیابی کرده 

و نسبت به آن، ابراز خوشبینی کرده  اند.

برای خروج از افغانستان عجله ای نداریم
دونالد ترامپ: 
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ایاالت متحده ی  دور نخست مذاکرات نمایندگان 

سال  اکتبر  دوازدهم  در  طالبان،  گروه  و  امریکا 

در  مذاکرات  این  دور  دومین  و  میالدی   2018

دوحه  میزبانی  به  سال  این  نوامبر  شانزدهم 

مذاکرات  دور  سومین  شد.  آغاز  قطر،  پایتخت 

در  میالدی   2018 سال  دسامبر  هفدهم  در 

به  عربی  متحده ی  امارات  پایتخت  ابوظبی  شهر 

میانجی گری اسالم آباد برگزار شد. در این نشست، 

ابتدایی بود که پیرامون خروج نظامیان  مذاکرات 

امریکایی از افغانستان گفت وگو کردند.

جنوری  نزدهم  در  صلح  مذاکرات  دور  چهارمین 

ترکیب  در  که  شد  برگزار  میالدی   2019 سال 

نمایندگان  از  تن  هشت  کننده،  هیأت مذاکره 

و  استانکزی  شیرمحمدعباس  ریاست  به  طالبان 

یازده نفر از امریکایی ها به ریاست زلمی خلیلزاد 

دور میز گفت وگو نشستند. در این دور مذاکرات، 

خروج نظامیان امریکایی و این که افغانستان برای 

محورهای  از  نباشد،  تهدیدی  دیگر  کشورهای 

گفت وگوهای این چهارمین نشست بود.

به دنبال چهار دور مذاکره، هیچ گونه جزئیاتی از 

این نشست ها بیرون داده نشد؛ اما گزارش هایی به 

نشر رسید که طالبان از آقای خلیل زاد خواسته اند 

تا مراحل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را 

از  طالبان  رهبران  دیگر،  جانب  از  کند.  مشخص 

فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شد و دفتر 

سیاسی طالبان در قطر به رسمیت شناخته شود.

مالبرادر و طوالنی ترین مذاکره

دور پنجم مذاکرات صلح نمایندگان امریکا و گروه 

طالبان در 25 فبروری 2019 برگزار شد. در این 

طالبان،  گروه  رهبر  معاون  مالبرادر،  مذاکره،  دور 

مذاکرات  روند  در  را  جدی تری  تنوع  و  پیوست 

شانزده  که  مذاکرات  دور  پنجمین  آورد.  وجود  به 

روز وقت گرفت، در واقع، طوالنی ترین مذاکره ای 

بودند.  نشسته  گفت وگو  میز  به  طرف  دو  که  بود 

هیأت  رهبری  استانکزی،  شیرمحمد  هرچند 

اما  داشت؛  عهده  به  را  طالبان  مذاکره کننده یی 

صالحیت  مذاکره،  اهمیت  خصوص  در  مالبرادر، 

آینده ی  برای  راه  نقشه ی  و  مذاکره کننده  تیم 

افغانستان سخن گفت. هیأت های مذاکره کننده، 

پس از شانزده روز گفت وگوی نفس گیر روی خروج 

عدم  برای  طالبان  تضمین  و  امریکایی  نیروهای 

استفاده ی گروه های  تروریستی از خاک این کشور 

رسیدند.  توافق  به  آن،  متحدان  و  امریکا  علیه  بر 

پس از پایان این نشست، خلیل زاد اعالم کرد که 

از یک طرف، روی پیش نویس این دو مورد توافق 

مذاکرات  آغاز  دیگر، در خصوص  از سوی  و  شده 

بحث های  نیز  همه جانبه  آتش بس  و  بین االفغانی 

همه جانبه صورت گرفت. خلیل زاد همچنان گفته 

جدول  پیش نویس  سر  بر  توافق  از  پس  که  بود 

زمانی خروج نیروهای امریکایی و اقدامات مؤثر 

با  طالبان  تروریزم،  با  مبارزه  امر  در  طالبان 

خواهند  آغاز  را  گفت وگوها  افغانستان  حکومت 

باالی  اگر  که  بود  کرده  تأکید  خلیل زاد  اما  کرد؛ 

صورت  به  نشود،  توافق  ذکرشده  موارد  تمام 

پراکنده باالی موضوعات، تفاهمی صورت نخواهد 

گرفت. در پایان پنجمین دور مذکرات، طالبان نیز 

توافقی  این نشست هیچ گونه  در  اعالم کردند که 

آتش بس  و  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  مورد  در 

مذاکرات  دور  ششمین  است.  نگرفته  صورت 

محورهای  با   2019 می  ماه  اول  در  طرف،  دو 

شش  مذاکرات  دور  این  که  شد  آغاز  تعریف شده 

تروریزم، خروج  با  مبارزه  یافت. تضمین  ادامه  روز 

مذاکرات  آغاز  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 

عمده ی  موضوعات  از  آتش بس،  و  بین االفغانی 

دو  این نشست  پایان  در  و  بود  این دور مذاکرات 

طرف اعالم خوش بینی کردند که به پیشرفت هایی 

دست یافته اند. 

دور هفتم 

متحده ی  ایاالت  نمایندگان  مذاکرات  هفتم  دور 

امریکا و گروه طالبان، در 29 جوالی سال جاری 

مذاکرات،  دور  این  در  شد.  سرگرفته  از  میالدی 

دو طرف اعالم کردند که به پیشرفت های اساسی 

گفتند.  نهایی صلح سخن  توافق  از  و  دست یافته 

زلمی خلیل زاد، این دور گفت وگوها را مثمر خواند 

تضمین   مورد:  چهار  در  آن ها  که  کرد  تأکید  و 

گفت وگوهای  نیروها،  خروج  تروریزم،  با  مبارزه 

اساسی  پیشرفت های  به  آتش بس،  و  بین االفغانی 

کردند  اعالم  نیز  طالبان  گروه  یافته  اند.  دست 

کدام  به  گفت وگوها،  دور  هفتمین  جریان  در  که 

موانعی برنخورده و پیشرفت ها رضایت بخش بود.

دور هشتم

انتظار  یافت،  ادامه  روز   9 مذاکرات  دور  این 

نشست،  این  پایان  از  روز  دو  از  بعد  که  می رفت 

و  امریکا  نمایندگان  میان  صلح  توافق نامه ی 

بود  گفته  نیز  و خلیل زاد  امضا شود  طالبان  گروه 

تمایل  نهایی  توافق  برای  طالبان  نمایندگان  که 

در  که  بود  گفته  خلیل زاد  آقای  داده  اند.  نشان 

دور هشتم، توافق برای صلح است نه برای خروج. 

توافقی  دنبال  به  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  او 

را فراهم  نیروهای خارجی  تا زمینه ی خروج  است 

بر  مشروط  افغانستان  در  امریکا  حضور  و  کند 

هشتم  دور  پایان  از  پس  بود.  خواهد  شرایط 

با  باید  که  کردند  اعالم  طرف  دو  هر  مذاکرات، 

مشوره  مذاکرات  آخرین  خصوص  در  خود  رهبری 

طالبان،  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله  کنند. 

آینده  اقدامات  »موافقه کردیم در مورد  بود:  گفته 

از  قبل  نماییم.«  مشورت  رهبری  با  جانب  دو  هر 

خلیل زاد  شود،  آغاز  مذاکرات  هشتم  دور  این  که 

توافق نامه ای  مذاکرات  دور  این  در  که  کرد  ابراز 

به  و  نهایی می سازد  ماه ها کار کرده،  آن  که روی 

امضا می رساند؛ اما او در نهایی سازی این مرحله، 

به نتیجه ای نرسید.

دور نهم، مرحله ی پایانی مذاکرات

پایانی  مرحله ی  واقع  در  که  مذاکرات  نهم  دور 

آغاز  از  پیش  خلیل زاد  زلمی  می شد،  خوانده  آن 

نشست،  این  که  بود  کرده  اعالم  نشست،  این 

روی مسائلی متمرکز خواهد بود که تا هنوز روی 

بیان  خلیل زاد،  آقای  است.  نرسیده  نتیجه  به  آن 

کرد: »ما آماده استیم. باید منتظر ماند و دید که 

امادگی  نتیجه  به  رسیدن  برای  هم  طالبان  آیا 

به  گزارش هایی  مذاکرات،  نهم  دور  در  دارند.« 

حکومت  ایجاد  روی  طرف  دو  گویا  که  رسید  نشر 

رسیده  توافق  به  و  کرده  گفت وگو  چهارده ماهه 

و  خلیل زاد  آقای  سوی  از  گزارش  این  اما   اند؛ 

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، رد شد. 

خلیل زاد در صفحه تویترش  نوشت که در باره ی 

موضوع  این  و  نشده  صحبتی  هیچ  مؤقت  دولت 

مربوط به گفت وگوهای بین االفغانی می شود. در 

از افغانستان،  مجموع، خروج نظامیان امریکایی 

آغاز  و  تروریزم  با  مبارزه  تضمین  آتش بس،  اعالم 

گفت وگوهای بین االفغانی، از محورهای اصلی ُنه 

تا هنوز هیچ گونه  بود که  دور مذاکرات دو طرف 

نمایندگان  توافق  که  ندارد  وجود  دقیقی  منبع 

چگونه  موضوعات  این  سر  بر  طالبان  و  امریکا 

بوده است.

طالبان  سیاسی  دفتر  سخنگوی  شاهین،  سهیل 

تا  می شود  تالش  که  کرد  اعالم  دیروز  قطر،  در 

صلح  توافق نامه ی  و  شده  حل  باقی مانده  موارد 

از  نقل  به  )رویترز(  غرب  رسانه های  شود.  نهایی 

گروه طالبان گزارش داد که قطع حمایت امریکا 

از نیروهای امنیتی افغان، بخشی از توافق صلح 

این  شدت  به  خلیل زاد،  زلمی  اما  بود؛  خواهد 

از  بعد  واشنگتن  که  گفت  و  کرده  رد  را  گزارش 

حمایت  افغان  امنیتی  نیروهای  از  صلح،  توافق 

بیان کرد که  آقای خلیل زاد صریحا  خواهد کرد. 

که  اند  کرده  موافقت  مذاکره کننده،  طرف های 

بین االفغانی  مذاکرات  در  افغانستان  آینده ی 

مشخص خواهد شد.

پس از ُنه دور مذاکره  ی نفس گیر میان نمایندگان 

و طالبان در قطر، هنوز روشن نیست که  امریکا 

و  است  افغانستان  مردم  انتظار  در  تحولی  چه 

جزئیات  که  ندارد  وجود  دقیقی  منبع  هیچ گونه 

افغانستان شریک کند.  با مردم  را  این مذاکرات 

طرف های  که  نمی داند  افغانستان  دولت  حتا 

مذاکره کننده روی چه موضوعی گفت وگو کرده و 

پیرامون چه موضوعاتی به توافق رسیده  اند. پس 

انجام می شود  این همه مذاکره برای چه تحولی 

که مردم افغانستان در متن آن قرار ندارند؟

شدن  طوالنی  می گویند،  مدنی  جامعه ی  فعاالن 

تخنیکی  مشکالت  که  می دهد  نشان  مذاکرات، 

در میان طرف های مذاکره کننده وجود دارد؛ زیرا 

برای رسیدن به یک تفاهم کلی، تالش دارند که 

طرف ها  مخاطبان  برای  مذاکرات  این  نتیجه ی 

قابل پذیرش باشد.

جامعه ی  شبکه ی  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 

مدنی )مجما( به روزنامه ی صبح کابل می گوید: 

به یک  بیشتر جگونگی رسیدن  »فکر می کنم که 

تفاهم کلی که قابل پذیرش برای دو طرف باشد 

و هم برای مخاطبان دو طرف باشد. مثال طالبان 

داخل شد، چگونه  امریکا  علیه  آجندای جهاد  با 

دیگر  که  دهد  اطالع  خود  افراد  و  مخاطبان  به 

از  رسیدیم.  تفاهم  به  ما  و  است  ختم  جهاد  این 

دموکراسی،  پدر  عنوان  به  امریکا  دیگر،  طرف 

چگونه باید توجیه کند که ما با یک گروه جنگی 

طرف استیم و چگونه به یک تفاهم برسیم.«

آقای رفیعی با بیان این  که مذاکرات ایجاب وقت  

بیشتر می کند، بیان کرد، تمامی طرف ها به این 

و  است  جدی  نیاز  صلح  که  اند  رسیده   نتیجه 

یافت.  دست  صلح  به  نمی توان  جنگ  طریق  از 

گفت:  مدنی  جامعه ی  شبکه ی  مجتمع  رییس 

نمی شود.  گسترده  تحوالت  زیاد  من  نظر  »به 

یاد  به  است.  جامعه پذیرا  افغانستان  جامعه ی 

استقبال  بسیار  داوودخان  کودتای  از  که  داریم 

کردند و از کودتای هفت ثور هم استقبال کردند، 

از آمدن مجاهدین هم استقبال کردند.«

 وی معتقد است که هیچ گونه استراتیژی عمومی 

تحولی  هر  و  ندارد  وجود  افغانستان  مردم  برای 

استقبال  آن  از  آنی شود،  تغییر  به  منجر  که  آنی 

می کنند.

بین االفغانی مذاکرات 

طالبان  و  امریکا  نمایندگان  مذاکرات  نهم  دور 

آن ها  بود.  برای دو طرف  یک دور سرنوشت ساز 

کلیدی ای  و  مهم  مسائل  روی  که  دارند  توافق 

مسایل  این  روی  کار  کردند،  تعریف  قبل  از  که 

زمان  هنوز  اما  شود؛  امضا  آماده ی  و  نهایی 

است  ممکن  نیست.  روشن  سند  این  امضای 

چون  دیگر؛  کالن  مسائل  پیرامون  طرف  دو  که 

که  کنند  توافق  و...  آتش بس  مؤقت،  حکومت 

گیرد.  قرار  بحث  مورد  بین االفغانی  نشست  در 

روزنامه ی  به  نظامی،  آگاه  کوهستانی،  جاوید 

در  که  گفت وگوهایی  در  گفت،  کابل  صبح 

نظام  در  طالبان  ادغام  بحث  دارد،  جریان  قطر 

گروه  این  و  نیست  مطرح  افغانستان  سیاسی 

مسائل  روی  موجود  حکومت  با  نیست  حاضر 

بین االفغانی  مذاکرات  اما  کند؛  گفت وگو  کالن 

به  سیاسی  جناح های  تمام  نمایندگان  که 

باشد،  داشته  حضور  افغانستان  حکومت  شمول 

پایان دور نهم مذاکرات نهایی شود  احتماال در 

به  بین االفغانی  مذاکرات  که  است  ممکن  و 

زودی در ناروی برگزار شود؛ در حقیقت نشست 

یعنی  افغانستان  بعدی  سرنوشت  برای  ناروی 

مسائل  و  آتش بس  مؤقت،  حکومت  چگونگی 

برسد. نتیجه  به  طالبان  جانب  با  دیگر  کلیدی 

دولت  مذاکره کننده ی  تیم  کوهستانی،  آقای 

تیم  این  که  می داند  مهم  بسیار  را  افغانستان 

تیم  که  صورتی  در  می شود؛  تعیین  چگونه 

خواست  و  سلیقه  اساس  بر  مذاکره کننده 

بین االفغانی  گفت وگوهای  شود،  تعیین  دولت 

طوالنی مدت  کلی،  توافق  یک  به  رسیدن  برای 

یابند.  توافق کلی دست  به یک  تا  بود،  خواهد 

نشست  اگر  که  است  باور  این  بر  کوهستانی، 

انتخابات  برگزاری  از  قبل  بین االفغانی 

به  روند  این  شود،  برگزار  ریاست جمهوری 

مخالف  شدت  به  طالبان  رفت،  خواهد  تعلیق 

سیاسیون  دیگر،  جانب  از  و  استند  انتخابات 

نشان  همسویی  گروه  این  با  نیز  افغانستان 

مسأله ی  صورت،  این  در  که  داد  خواهند 

خواهد  همراه  مؤقت  حکومت  با  آتش بس 

آتش بس  موجود  حکومت  با  طالبان  زیرا  بود؛ 

کرد. نخواهند 

 در فضای سیاسی موجود، دولت افغانستان در 

گروه  و  امریکایی ها  با  تقابل گرایانه  رویکرد  یک 

گفت وگوهای  نشست  است.  گرفته  قرار  طالبان 

بعد  چه  و  انتخابات  از  قبل  چه  بین االفغانی 

به  مصمم  کابل  اما  یابد؛  تدویر  انتخابات  از 

است. ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

نُه دَور مذاکره نافرجام
وآینده ی مبهم

ساره ترگان

بین  از  رشیف  مزار  شهر  آرامش  طالبان،  حکمرانی  زمان  در 

رفته بود؛ دیگر هیچ کسی از ترس طالبان گشت و گذار کرده 

خاطر  به  و  بودند  شده  خانه نشین  مطلق  زنان  منی توانست. 

حفظ جان شان، در پشت دیوارهای کاه گلی سال ها به زندان 

خانگی به رس بردند.

ربابه )نام مستعار(، در حال حارض با آن که زن جوانی است؛ 

می شود؛  دیده  اش  چهره  و  پیشانی  بر  عمیقی  خطوط  اما 

این خطوط حکایت گر رنج هایی است که این خانم در دوران 

دوران  از  پرسیدم  وقتی  است.  کشیده  طالبان  حکم رانی 

سفید  گچ  مثل  رنگش  داری،  یاد  به  چه  طالبان  حکم رانی 

با ترس و هراس،  او  را قورت می داد.  شد و مرتب آب دهنش 

اتفاقی که برایش افتاده بود را این گونه بازگو می کند: »زمانی 

شده  نامزد  می شد  ماه  سه  گرفت،  را  رشیف  مزار  طالبان  که 

بودم و صدای تیراندازی و راکت فضا را پر کرده بود. نزدیک 

شام بود که دروازه ی حویلی به شدت تک تک شد. فکر کردم 

پدرم است. رفتم که دروازه را باز کنم؛ اما به جای پدرم با چند 

طالب تفنگ به دوش روبه رو شدم. با دیدن آن ها، جیغ زده به 

دنبال  مرا  هم  طالب  چند  آن  دیدم  رفتم.  مادرم  پیش  دهلیز 

کرده آمدند؛ با آن که به سختی فارسی حرف می زدند، از مادرم 

پرسیدند که شوهرت کجاست؟ و می گفتند آمده اند تا خانه ی 

را تالشی کنند؛ چون برای شان گزارش رسیده که در این خانه، 

اسلحه است.«

با آن که طالبان همه وسایل خانه ی ربابه را زیر و رو کردند؛ اما 

هیچ سالحی را پیدا  نکردند.

بید  مثل  و  بودیم  ایستاد  خانه  دهلیز  گوشه ی  در  ما  »همه ی 

پا  تا  رس  شان،  فرمانده  ی  خشم آلود  نگاه های  می لرزیدیم. 

بلند فرمانده ی طالب  ناگهان صدای  مان را بررسی  می کرد. 

مادرم را مخاطب قرار داد و گفت که چرا لباس مناسب به جان 

لباس های من  یخن  که  این  به جرم  بعد  و  دخرتت منی دهی 

باز است، چند شالق به دستان مادرم زد. مادرم از شدت درد 

دستانش را زیر بغل گرفته و پیش روی ما به زمین نشست؛ با آن 

که درد به استخوان های مادرم رسیده بود، باز هم سپری شده 

بود تا اوالد هایش صدمه نبیند.«

کاری  دخرتش  به  که  التامس  می کند  و  گریه  ربابه،  مادر 

نامزد دارد.  این دخرت  التامس می کرد که  او،  باشند.  نداشته 

در همین حال یکی از افراد طالب دست به جیبش می برد و 

چاقوی بزرگی که بیشرت شباهت به کارد دارد را بیرون کرده و 

به دست فرمانده ی شان می دهد، می گوید: » مالصایب وظیفه 

ما امر به معروف و نهی از منکر است خودت یک جزا برای این 

دخرت در نظر بگیر.«

مرا  حتام  می کردم  فکر  بودم،  ترسیده  »خیلی  می گوید:  ربابه 

می کشند.«

گریه مجال حرف زدن را به این زن منی دهد؛ با صدای بلند 

می گوید  گریه هایش  میان  در  و  می کند  گریه   هق هق کنان 

منی  را  سینه هایم  اما  بودند؛  کشته  مرا  طالبان  کاش  ای  که 

بریدند.

بریده  چاقو  با  را  سینه هایش  طالبان  ربابه،  گفته های  به  نظر 

به دست مادرش می دهند؛ چون مادرش التامس می کرده که 

به دخرتش کاری نداشته باشند و او نامزاد دار است، طالبان 

سینه ی خون آلود و بریده ی این دخرت را به مادرش می دهند که 

به نامزدش روان کند.

ربابه می گوید: »بعد از آن اتفاق بیهوش شده بودم و وقتی به 

هوش آمدم از شدت درد به خود می پیچیدم. مادرم با دلسوزی 

متام زخم هایم را باز و بسته کرده مرهم می گذاشت. در کنارم 

می نشست و اشک می ریخت. چند ماه سپری شد تا زخم سینه 

ام خوب شد.«

این تنها دخرتی نیست که در زمان حکم رانی طالبان سینه اش 

مزار  مردم  از  بعدها  او،  گفته های  به  نظر  است.  شده  بریده 

دیگر  دخرتان  از  تعداد  یک  برای  اتفاق  این  که  است  شنیده 

هم افتاده است که بعضی های شان از شدت درد و خونریزی 

مرده اند .

در حال حارض، ربابه سه طفل دارد. او اطفالش را با شیرخشک 

بزرگ کرده است. داغ طالب روی سینه ی ربابه ماندگار شده 

است و با دیدن جای زخمش، این زن هر روز رنج می کشد.

پی نوشت: مطالب درج شده در این ستون، برگرفته از قصه های 

مردمی است که قسمتی از زندگی خود را تحت سلطه ی طالبان 

در افغانستان گذرانده  اند و خاطرات  شان را با روزنامه ی صبح 

یا  و  ایمیل  طریق  از  را  تان  خاطرات   کرده  اند.  رشیک  کابل 

صفحه ی فیس بوک روزنامه ی صبح کابل با ما رشیک کنید. ما 

متعهد به حفظ هویت شام و نرش خاطرات  تان استیم.

سیدمهدی حسینی


