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حامیت 
می کنیم

افغانستان 10 میلیون بی سواد دارد
که  می گوید  معارف،  وزارت  رسپرست 

بی سواد  افغانستان  در  نفر  میلیون   10

برای  عمومی  حرش  باید  و  استند 

ریشه کن سازی این معضل در این کشور 

راه اندازی شود.

میرویس بلخی، روز دوشنبه )4 سنبله(، 

جهانی  روز  از  گرامی داشت  مراسم  در 

این  »ریشه کن سازی  کرد:  تأکید  سواد، 

به حرش  نیاز  )بی سوادی(  معضل کالن 

مدنی،  جامعه ی  همکاری  با  عمومی 

مؤسسات  و  نهادها  رضاکار،  فعاالن 

همکار و عموم مردم دارد.«

برنامه های  از  یکی  که  کرد  عالوه  او 

بین  از  وزارت معارف در دهه ی معارف، 

بی سوادی  به  بازگشت  راه های  بردن 

است. آقای بلخی، سواد را قابلیتی برای 

عنوان  فرد  هر  زندگی  در  مثبت  تغییر 

کرد و گفت که وزارت معارف برای محو 

و  خواندن  روی  بر  تنها  نه  بی سوادی، 

نوشنت؛ بلکه بر اساس این تعریف برای 

تقویت قابلیت تغییر مثبت کار می کند.

رییس  نورستانی،  هام  هم،  سویی  از 

معارف،  وزارت  سوادآموزی  ملی  بسیج 

این مراسم گفت که در حال حارض  در 
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افغانستان  رسارس  در  شاگرد  هزار 

فعالیت  از  او همچنان  فعالیت می کند. 

69 باب مکتب سواد حیاتی در رسارس 

افغانستان خرب داد.

این در حالی است که پیش از این نیز، 

کرده  تأکید  معارف  وزارت  رسپرست 

را  خود  تالش  متام  وزارت،  این  که  بود 

معارف،  دهه ی  پایان  تا  که  کرد  خواهد 

کاهش  افغانستان  در  بی سوادی  سطح 

چشم گیری پیدا کند.

سال  یک  دست کم  غنی  جمهور  رییس 

سکتور  در  جدی  اصالحات  بر  قبل، 

یک  که  بود  گفته  و  کرده  تأکید  معارف 

دهه را به نام معارف مسام می کند.

عبداهلل عبداهلل بر تأمین شفافیت در انتخابات  ریاست جمهوری تأکید کرد
کمیسیون های  از  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
انتخاباتی می خواهد تا در راستای تأمین شفافیت انتخابات 

ریاست جمهوری، توجه اساسی داشته باشند.
در نشست شورای  )4سنبله(،  روز دوشنبه  عبدالله،  عبدالله 
وزیران گفت: »کمیسیون های انتخاباتی، در چارچوب قانون، 
برای تأمین شفافیت و بی طرفی در انتخابات ریاست جمهوری، 

توجه اساسی داشته باشند.«
به  انتخابات،  برگزاری  تاریخی  مسؤولیت  که  کرد  تأکید  او 
عهده ی تعداد مشخصی از افراد گذاشته شده؛ اما نتایج کار 

آن ها به میلیون ها نفر و رسنوشت افغانستان بستگی دارد.
اعالم  انتخاباتی  کمیسیون های  که  است  حالی  در  این 
انتخابات  کرده  اند که متام آمادگی های الزم برای برگزاری 
انتخابات  است  قرار  است.  شده  گرفته  ریاست جمهوری 
جاری  سال  میزان  ششم  در  افغانستان،  ریاست جمهوری 

برگزار شود.
که  گفت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  عبدالله،  آقای 
گفت وگوهای صلح میان حکومت و طالبان آغاز نشده است؛ 

اما تالش ها در این راستا جریان دارد.
آغاز نشده است.  میان دو طرف  افزود: »گفت وگوها هنوز  او 
موقع این است که طرف مقابل به خواست مردم قناعت کند 
روزهای  که  متوقف سازد. حوادثی  را  بی گناه  مردم  و کشتار 
گذشته در کابل و ننگرهار صورت گرفت از منونه های مصیبتی 
است که مردم افغانستان به صورت دوامدار تحمل می کنند.«

نهمین دور گفت وگوهای صلح، روز پنج شنبه )31 اسد( میان 
پایتخت قطر  زملی خلیل زاد و منایندگان طالبان در دوحه، 
آغاز شد. هر دو طرف، این دور گفت وگوها را مثبت ارزیابی 

کرده و نسبت به آن، ابراز خوشبینی کرده  اند.
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نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا بـرای صلح افغانسـتان، 
بـه  کـه  طالبـان  فرمانـده ی  دو  اخیـر  اظهـارات  بـه  واکنـش  در 
خبرگـزاری رویتـرز گفته بودنـد، حمایت امریکا از ارتش افغانسـتان 
پـس از موافقت نامـه ی صلـح قطـع خواهـد شـد، تأکیـد می کنـد 
کـه حمایـت امریـکا از ارتـش ایـن کشـور پس از هـر توافقـی ادامه 
خواهـد یافـت. ایـن سـخن از سـوی نماینـده ی امریـکا می توانـد 
همکاری هـای  عـدم  بـر  معتقـد  کـه  باشـد  گفته هایـی  بـر  ردی 
جـدی ایـاالت متحـده ی امریـکا پـس از آغـاز گفت وگوهـای صلـح 
بـود. بسـیاری بـر ایـن باور اسـتند کـه امریکا بـدون در نظرداشـت 
ارزش هـای چندسـاله ی افغانسـتان، نیروهـای امنیتـی افغـان را در 
میـدان مبـارزه بـا تروریـزم تنهـا خواهـد گذاشـت. هرچنـد ایـن 
گفتـه ی زلمـی خلیـل زاد نمی توانـد همـه ی نگرانی هـای مربـوط به 
بحـث یادشـده را از میـان بردارد؛ امـا می تواند بر روحیـه ی عمومی 
تأثیـر بگـذارد؛ زیـرا، گفت وگوهـای صلـح بـه دلیـل گنـگ مانـدن 
بی اعتمادی هایـی  آمـدن  وجـود  بـه  مباحثـش، سـبب  و  موضـوع 
نسـبت بـه همـکاران بین  المللـی افغانسـتان در نزد مردم شـده بود.  
البتـه دلیـل اصلـی ایـن بی اعتمادی بیشـتر بـه خاطـر پروپاگندای 
گـروه طالبـان بـوده اسـت؛ زیـرا این گـروه نـه تنهـا در میدان های 
جنـگ در حـال پیـش روی اسـت، بلکـه سـعی می کنـد با اسـتفاده 
از رسـانه های اجتماعـی و گاهـی حتـا رسـانه های جمعـی سـنتی، 
دسـت بـه تبلیغاتـی به نفع خـود بزنـد. تبلیغـات طالبـان، می تواند 
روحیـه ی مردم افغانسـتان و بـه خصوص نیروهای امنیتی کشـور را 
تحـت تأثیـر خـود قرار بدهـد و آن را تضعیف کند. زلمـی  خلیل زاد، 
پـس از چاشـت روز دوشـنبه )۵سـنبله( در رابطـه بـه اظهـارات 
دو تـن از فرماندهـان گـروه طالبایـن در مـورد عـدم حمایت هـای 
نیروهـای بین المللـی از سـربازان افغـان پـس از توافق نامـه ی صلح، 
در برگـه ی تویتـر خـود نگاشـته اسـت که هیچ کسـی نبایـد فریب 
چنیـن پروپاگنـدا  را بخـورد؛ زیـرا امریـکا پـس از هر توافـق صلحی 

در افغانسـتان، از ارتـش ایـن کشـور حمایـت خواهـد کـرد.
بـه گفتـه ی او، تمـام طرف هـای درگیـر در مسـأله ی افغانسـتان، 
توافـق کـرده  اند کـه آینده ی ایـن کشـور در مذاکـرات بین االفغانی 

مشـخص می شـود.
رویارویـی دو طرف اصلی جنگ افغانسـتان یعنـی، حکومت برگزیده 
و منتخـب کـه از قانـون اساسـی و همـه ی ارزش هـای جدیـدی که 
در چنـد سـال اخیـر و پـس از سـقوط حکومـت طالبـان بـه وجود 
آمـده و گـروه طالبـان کـه بسـیاری از مشـکالت امنیتـی از حضـور 
آنـان در مناطق مختلف کشـور ناشـی شـده، تعیین کننده ی صلحی 
خواهنـد بـود کـه تا حد زیـادی باید بـه تغییـر امنیت افغانسـتان و 
بهـود آن کمـک کند. سرنوشـت مـردم افغانسـتان در ایـن اواخر به 
دو موضـوع گره خورده اسـت؛ برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
و همچنـان گفت وگوهـای صلـح و نتیجـه ی آن. در هـر دو موضوع، 
افغان هـا دنبـال حفـظ ارزش هایـی اسـتند کـه در طـول سـال های 
نـه چنـدان خوشـایند، بـا دادن قربانیان بسـیار، به دسـت آورده  اند. 
کـه  کشـور  جدیـد  نسـل  البتـه  و  مـردم  از  بسـیاری  نظـر  در 
بیشـترین نفـوذ نیـز بـه آن هـا تعلـق می گیـرد، انتخابات یـک اصل 
اجتناب ناپذیـر اسـت. مـردم افغانسـتان می داننـد کـه آزادی بیـان 
یعنـی چـه و حضـور زنـان در امـور دولتـی و اجتماعی چـه تأثیرات 
مثبتـی را در پـی دارد. بنـا بـر ایـن، ایـن نسـل از افغان هـا هرگـز 
نظـام جمهـوری را بـا چیـزی معاملـه نمی کننـد؛ حتـا با صلـح. اگر 
قـرار اسـت صلحـی در راه باشـد، بایـد همـراه بـا حفـظ ارزش هـای 
ایـن نسـل باشـد؛ در غیر این صـورت، افغانسـتان در هـر صورتی به 

گذشـته ی تاریـک و وحشـت ناک برخواهـد گشـت.
همـکاران  همراهـی  آن،  ارزش هـای  و  نظـام  ایـن  حفـظ  بـرای 
بین المللـی مـردم افغانسـتان از ضروریـات اسـت. بـه خصـوص در 
بخـش نظامـی و امنیتـی کـه در مبـارزه بـا تروریـزم نـه تنهـا برای 
بـاال  اهمیـت  از  جهـان  و  منطقـه  بـرای  بلکـه  افغانسـتان  مـردم 
برخـوردار اسـت. جنـگ افغانسـتان، جنگـی اسـت که با یـک تعهد 
جهانـی شـروع شـده و آن تعهد ریشـه کن کـردن تروریـزم در خاک 
افغانسـتان اسـت. ایـن جنـگ بـا هیـچ منطقـی نمی توانـد بـدون 
همراهـی نیروهـای بین المللـی بـه پایان برسـد و باید ایـن همکاری 

تـا از میـان بـردن ایـن پدیـده ی شـوم، ادامـه داشـته باشـد.
قابـل یـادآوری اسـت کـه برگـزاری انتخابات افغانسـتان، بـه عنوان 
اصلـی کـه حکومـت مردم سـاالرانه را بر این کشـور حاکـم می کند، 
در نفـس خـودش مبـارزه بـا طالبـان و تروریـزم اسـت. در واقـع، 
جنـگ بـا تروریـزم نه تنها بـا از میان بـردن فیزیکی طالبـان و دیگر 
تروریسـتان بلکـه بـا از میـان برداشـتن تفکر و سـاختار فکـری آنان 
در جامعـه اسـت. برگزاری انتخابـات تنها راه برای بازگذاشـتن افکار 

ضـد طالبانـی و رشـد ایـن افـکار در بدنه ی جامعه اسـت.

مبارزه با تروریزم یک تعهد
 جهانی است نه افغانی

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

نمایندگان ما به ارگ رفتند

عزیز رویش

ارگ، حال  طنین صدای مزاری در محوطه ی 

و هوای عمومی را دگرگون کرد. به احرتام این 

گوش  دقت  با  و  شدند  آرام  همه  تقریبا  صدا، 

عرص،  نیم  و  چهار  ساعت  حوالی  می دادند. 

توسط  او  آمد.  جمعیت  میان  به  مراد،  جرنال 

می شد.  همراهی  خود  محافظان  از  نفر  چند 

نشان  زیادی  هیجان  او  از  استقبال  در  مردم 

دادند. جوانان به سوی او دویدند و هر کسی 

را  او  و دست های  و صورت  می کرد رس  تالش 

عبور  یک راست  جمعیت  میان  از  او  ببوسد. 

کرد و روی یک دیوار بلند که نزدیک دروازه ی 

با  تا  ایستاد  بود،  ارگ  سمت  به  امور  اداره ی 

مردم سخن بگوید. جرنال مراد، به عنوان یک 

را  نظامی  نشانه های  جالب،  و  معنادار  ژست 

از روی شانه های خود کند و دور انداخت. او 

گفت که نشان ها و درجات نظامی و افتخارات 

خود را با حامیت مردم و برای مردم به دست 

و  ارزش  آن ها  برای  مردم  بدون  و  است  آورده 

اعتباری قایل نیست. او گفت:

افغانستان،  مردم  دشمنان  اسالم،  »دشمنان 

قاتلین مردم افغانستان، با حامیت و پشتیبانی 

پاکستان،  نظامی های  شان،  خارجی  حامیان 

افغانستان  مردم  قاتلین  مجموع  در  این ها 

است. شام چند روز پیشرت در کرن دیدید، در 

کندز دیدید، و هم چنین در هلمند می بینید، 

شام  واقعا  است.  شده  تکرار  که  حادثاتی  در 

حق به جانب استید، شام درد دارید. فرزندان 

و خواهران و مادرانی که امروز رس شانه ی شام 

است، این چه تفاوت دارد با رهرب فقید شام، 

شهید عبدالعلی مزاری )صدای الله اکرب، الله 

پاک  ره روان  از  یکی  این ها  اکرب(.  الله  اکرب، 

مردم  پرافتخار  رهرب  ما،  فقید  رهرب  مقدس  و 

افغانستان است. عبدالعلی مزاری همین قسم 

شام  امروز  اما  ساحه؛  همین  در  شد،  شهید 

جواب  سپردید،  تاریخ  به  که  را  شهدایی  این 

دشمنان  ببیند.  را  جوابش  باید  خود.  از  دارد 

قسم خورده ی شام. شام مطمین باشید، متام 

مورد  در  نوشته کردید،  را که شام  موضوعاتی 

آن فعال بحث جریان دارد در ریاست جمهوری. 

مثبتی  جواب  فرصت  زودترین  در  شام  برای 

اکرب  الله  صدای  و  )تکبیر  شد.  خواهد  ارائه 

مردم(.

متام خواسته های شام را شورای امنیت همین 

خواسته های  آن  و  دارد  بحث  آن  روی  لحظه 

امنیت  از  شام  شد.  خواهد  برآورده  شام 

در  که  شام  برادران  سایر  مثل  آسایش  و 

افغانستان استند و همدرد و همنوا و یک سان 

اکرب(.  الله  اکرب،  الله  اکرب،  )الله  بود.  خواهد 

بهرت  فرصت  یک  که  شام  برای  دارم  پیشنهاد 

را جست وجو کنید. مبانید که ما یک راه حل 

اساسی، نه مقطعی، راه حل اساسی برای شام 

جست وجو کنیم. )صدای الله اکرب( در همین 

از پیش شام می براییم، فورا این  لحظه که ما 

موضوع را با ریاست جمهوری در میان خواهیم 

تان جوابی خواهیم  برای  زودی  به  و  گذاشت 

گرفت و به زودترین فرصت این جواب را برای 

باد  زنده  اکرب،  )الله  کرد.  خواهیم  ارائه  شام 

جرنال(. باز برای شام می گویم ای مردم عزیز، 

این حرکت شام یک جنایت  مردم شهیدپرور، 

نیست، این حرک شام کامال یک حرکت مدنی 

است.« )برگرفته از صفحه ی ویدیویی(

جرنال  سخنان  از  بعد  کوتاه،  لحظه ای  در 

کند  تالش  که  کردیم  تأکید  نیز  او  با  مراد، 

آن ها  به  و  کند  گوش  را  مردم  مطالبات  ارگ 

مستقیم  مذاکره ی  خواهان  او  بگذارد.  گردن 

رییس جمهوری  و  مردم  منایندگان  میان 

مستقیم  مذاکره ی  برای  پیش رشط  دو  شد. 

مراد  جرنال  که  داشتیم  رییس جمهوری  با 

اول،  شود:  برآورده  آن ها  دوی  هر  داد  قول 

باشد؛  رییس جمهوری  شخص  مذاکره  طرف 

دوم، جریان مذاکره به طور مستقیم از طریق 

میدان  در  بزرگ  مانیتوری  و  ملی  تلویزیون 

و  ببینند  را  آن  مردم  همه ی  تا  شود  پخش 

قناعت شان حاصل شود.

بعد از جرنال مراد، جرنال باز محمد جوهری 

به میان مردم آمد. من او را تشویق کردم و در 

سخنانی کوتاه برای معرفی او، از وی به عنوان 

یکی از همرزمان خود در دوران مقاومت کابل 

با  تا  را گرفت  مایک  وقتی  کردم. جوهری  یاد 

یاد کرد  افتخارات خود  از  مردم صحبت کند، 

و از کارهایی که انجام داده است. کسانی از 

با  و  دادند  نشان  تند  واکنشی  جمعیت  میان 

صدای بلند او را در مورد قتل »مامد سیاه« که 

از رسبازان در جلریز کشته شدند،  با گروهی 

دادند. جوهری خواست  قرار  بازخواست  مورد 

تا در مورد مامد سیاه و ارتباط شخصی خود با 

او سخن بگوید که باز هم عده ای دیگر او را با 

الفاظی تند مورد حمله قرار دادند و خواستند 

ناچار  جوهری  کند.  قطع  را  خود  صحبت  که 

شد صحنه را ترک گوید، بدون این که از آمدن 

او خودش یا مردم نفعی برده باشند.

***

شخصیت های  از  عده ای  لحظات،  همین  در 

و  آمدند  میدان  به  غذایی  بسته های  با  ملی 

این بسته ها را در میان تظاهرکنندگان پخش 

ایوبی  رحیم  را  غذا  این  که  شد  گفته  کردند. 

و برخی از وکالی پکتیا و جالل آباد آورده اند. 

هاشمی،  فهیم  که  شد  گفته  بعد  لحظه ای 

کمپل  و  غذا  مقداری  یک،  تلویزیون  رییس 

یاد شد  نیز  نادری  فرخنده  از  است.  فرستاده 

غذا  و  محوطه شده  داخل  غذا  مقداری  با  که 

را میان تظاهرکنندگان تقسیم کرده است. من 

و در مورد  ندیدم  را  این اشخاص  از  هیچ یک 

صحت و سقم خربهایی که در مورد آن ها پخش 

می شد، نیز چیز دقیقی به دست نیاوردم.

صورت  به  که  نیز  باران  نم  نم  بود.  رسد  هوا 

می افزود.  هوا  رسدی  بر  می بارید،  وقفه ای 

را  ارگ  درختان  شاخه های  بچه ها  از  برخی 

گرم  را  خود  آن  آتش زدن  با  و  می شکستند 

دود  که  این  برای  نوبت،  یک  در  می کردند. 

آتش باعث نگرانی و یا سوء برداشت در بیرون 

توصیه هایی  جوانان  برای  نشود،  محوطه  از 

هوا،  حد  از  بیش  رسدی  دلیل  به  اما  کردم؛ 

آنان  تالش  از  منی توانست  هرگز  توصیه  این 

برای گرم کردن خود جلوگیری کند. رسبازان 

ساحه  در  که  امنیتی ای  نیروهای  و  پولیس 

برای  مزاحمتی  و  مامنعت  هیچ گونه  بودند، 

مردم خلق منی کردند.

ارگ  مقامات  عرص  نیم  و  پنج  ساعت  نزدیک 

است  آماده  رییس جمهوری  که  کردند  اعالم 

اسدالله  کند.  صحبت  مردم  منایندگان  با  تا 

صالحی، در متاس تلفونی برای من گفت که 

هر تعداد از منایندگان مردم که برای صحبت 

معرفی می شوند، ِلست شوند و برای مالقات به 

قرص سالم خانه بیایند. او در پاسخ به پیشنهاد 

ما وعده داد که به زودی مانیتورهای بزرگی را 

تا جریان  در محوطه ی میدان نصب می کنند 

به  رییس جمهوری  با  مردم  هیأت  مذاکره ی 

همه ی  و  شود  پخش  زنده  و  مستقیم  طور 

که  گفت  او  ببینند.  را  آن  تظاهر کنندگان 

طریق  از  صحبت  این  که  اند  داده  ترتیبی 

شود  پخش  زنده  صورت  به  نیز  ملی  تلویزیون 

رویکرد  این  باشند.  آن  شاهد  مردم  همه ی  تا 

و  آرامش خاطر  باعث  مساملت جویانه ی ارگ، 

خوشی ما شد و احساس کردیم که یک گام به 

سوی تحقق خواسته ها و مطالبات خود نزدیک 

می شویم.

تا  شد  پیشنهاد  نفر   27 از  ِلستی  رسعت  به 

آزاد  خالق  ارگ.  داخل  بروند  هیأت  عنوان  به 

اسامی اعضای خانواده ی قربانیان را همراه با 

اسم خود قربانیان آماده کرد. اسم من هم در 

اسامی  که  خواستند  من  از  بود.  هیأت  ِلست 

را  آن ها  مردم  تا  بخوانم  مردم  برای  را  هیأت 

تأیید یا رد کنند. افرادی که اسم شان در ِلست 

بود،  به تصور این که اسم ها برای رفنت به ارگ 

خوانده می شود، به سوی دروازه ی ارگ رفتند. 

برای من زنگ زد که چرا  ناجی  بعد  لحظه ای 

نیست  قرار  گفتم:  اند.  منتظر  همه  منی آیم؛ 

برویم. گفت: پس چرا ِلست را خواندی؟ گفتم: 

می خواستند  که  بود  مردم  ارصار  به  لست  آن 

نه  اند  شامل  هیأت  در  کسانی  چه  بفهمند 

منتظر  به هر حال، گفتم  ارگ.  به  برای رفنت 

نصب  اند  گفته  که  را  مانتیوری  تا  می مانیم 

کنند و قبل از آن نباید کسی به ارگ برود.

یک  در  و  آوردند  مانیتوری  بعد  لحظه ای 

بود.  شده  تاریک  هوا  کردند.  نصب  نقطه 

متایل  ارگ  که  بود  آن  نشانه ی  مانیتور  نصب 

مثبت  رویکردی  با  مردم  خواسته های  به  دارد 

برخورد کند. با این هم، به دلیل این که هنوز 

از  من  چیست،  ارگ  روشن  پاسخ  نبود  معلوم 

ناجی  برای  کردم.  امتناع  هیأت  با  همراهی 

من  است  خوب  می رود  او  وقتی  که  گفتم 

اداره ی  میدان  در  را  تا وضعیت  این جا مبانم 

آزاد  خالق  باشم.  داشته  کنرتل  تحت  امور 

و  آمد  من  نزد  نبود،  ِلست  در  هم  او  اسم  که 

اعرتاض کرد. برایش گفتم که من هم  شدیداً 

منی روم. وقتی سایر دوستان ما باشند، فرقی 

منی کند که ما باشیم یا نباشیم. این ها حرف 

ما را می گویند. او ظاهراً ساکت شد؛ اما معلوم 

هیأت  اعضای  ِلست  از  اسمش  که حذف  بود 

افراد  از  یکی  او  منی دانست.  توجیه  قابل  را 

بود.  تظاهرات  مدیریت  و  برگزاری  در  محوری 

اعضای  متام  که  شنیدیم  دیگر  لحظه ای  تا 

هیأت 27 نفره به شمول هفت نفر از نزدیکان 

به  و  گذشتند  امور  اداره ی  دروازه ی  از  شهدا 

شنیدم  لحظات  آخرین  در  رفتند.  ارگ  سوی 

به  رفنت  از  پدرام،  ودود  و  که رحامن رحامنی 

ارگ امتناع ورزیده اند؛ اما داوود ناجی، باقی 

سمندر، سمیع دره ای، لیال محمدی، میرویس 

یوسفی، ذوالفقار امید، رضا آگاه، نوروز کریمی 

و تعدادی از دانش جویان رفتند تا پیام مردم را 

به رییس جمهوری برسانند و پاسخ او را بگیرند.

***

رفتند،  ارگ  داخل  ما  هیأت  که  این  از  بعد 

ارتباط ما به جز یکی دو مورد محدود به کلی 

قطع شد. صالحی، وفی و سیام غنی از طریق 

تلفون در متاس بودند؛ اما از جریان صحبت و 

تلویزیونی  منی گفتند.  چیزی  ارگ  در  مذاکره 

که قرار بود روی دیوار اداره ی امور نصب شود، 

نتوانست تصویری را پخش کند. ظاهراً افرادی 

تخنیکی  مشکالت  داشتند  تالش  که  بودند 

تلویزیون را رفع کنند؛ اما تا آخر هیچ توفیقی 

نیافتند.

سیام غنی از احتامل پذیرفته شدن خواسته ها 

می گفت  اما  می داد؛  اطمینان  ما  مطالبات  و 

که  استند  امنیت  شورای  در  کسانی  که 

آن  آینده ی  و  دارند  نگرانی  قول اردو  به  نسبت 

را خطرناک می دانند. او از افرادی نام برد که 

گفتم  می سازند.  آشفته  را  غنی  ارشف  ذهن 

که  دهند  پیام  غنی  ارشف  برای  است  خوب 

پذیرفنت دو سه مطالبه ی ساده ی مردم برایش 

از حضور هفت شهید  ارزان تر است  و  آسان تر 

ارگ  محوطه ی  در  خشم گین  نفر  هزاران  و 

ریاست جمهوری.

که  گفت  و  آمد  من  نزدیک  بچه ها  از  یکی 

امور  اداره ی  اشغال  از  ان  ان  سی  تلویزیون 

پخش  مفصلی  گزارش  تظاهرکنندگان  توسط 

ارگ  که  است  گفته  آن  گزارش گر  و  کرده 

او  است.  سقوط  حال  در  ریاست جمهوری 

بگوید.  به همه  را  این خرب  هیجان داشت که 

می گفت:  و  بود  کرده  گره  را  مشت هایش 

ما  است.  رسیده  جهان  گوش  به  ما  »انقالب 

این گونه  که  گفتم  او  برای  می شویم.«  پیروز 

وضعیت  تا  نکند  پخش  مردم  میان  را  خربها 

نشود.  متشنج  قابل  پیش بینی  غیر  شکل  به 

ایم.  نکرده  اشغال  را  ارگ  ما  گفتم:  او  برای 

مطالبه ای داریم که توسط ارگ شنیده شود. 

نباید دچار هیجان و شتاب باشیم.

***

تا ساعت هشت و نیم شب، نشانه های زیادی 

وجود داشت که از پذیرفته شدن مطالبات مردم 

اطمینان خلق می کرد. در میان متام شایعات 

و خربهایی که دهن به دهن گردش می کرد، 

به  فوق العاده  ارگ  ساکنان  که  می شد  گفته 

اضطراب افتیده اند.

ساعت حدود هشت و نیم یا بعدتر از آن بود که 

کسی آمد و گفت تلویزیون ملی صحنه ی دیدار 

منایندگان مردم را به طور زنده پخش می کند؛ 

اما چهره های کسانی در تصویر دیده می شود 

تظاهر کنندگان  مناینده ی  هیچ کدام  که 

این  که  بودند  ناراحت  جمعی  نیستند. 

مردم  مناینده ی  عنوان  به  دلیل  چه  به  عده 

صحبت های  بعدتر  لحظاتی  اند.  شده  معرفی 

محقق بر رس زبان ها افتید. گفته شد که این 

سخنان در صفحات فیس بوک حساسیت ها و 

واکنش های تندی برانگیخته است. از جزئیات 

تصور  اما  منی دانستم؛  چیزی  محقق  سخنان 

آن لحظه  در  او  ناراحتی  و  می کردم که خشم 

او  سخنان  از  که  کسانی  است.  درک  قابل 

پست های  به  بیشرت  می کردند،  قول  نقل 

بچه ها  از  کسی  داشتند.  استناد  فیس بوکی 

در  که  داد  نشانم  را  عطایی  محمد  صفحه ی 

آدرس  به  را  مطالبی  نفرت  و  با خشم  وی  آن، 

محقق نوشته بود. ظاهرا محقق در سخنانش 

تلخی  دشنام های  مردم  و  تظاهرکنندگان  به 

نثار کرده بود.

دیدار  برنامه ی  چرا  که  می کردم  تعجب 

تعویض  دیگر  برنامه ای  یک  به  ما  منایندگان 

دیده  جلسه  در  کسانی  آن  در  که  است  شده 

می شوند که با تظاهرات و مردمی که حاال در 

اداره ی امور بودند، هیچ نسبتی نداشتند. در 

ارگ  در  دیدار  جریان  از  که  عکس ها  از  یکی 

پخش شده بود، چهره هایی را می دیدم که از 

با  جلسه  در  حاال  و  بودند  تظاهرات  مخالفان 

ارشف غنی هامن ها حضور داشتند.

متاسم با ارگ و متام افرادی که تا حاال پشت 

تلفون بودند، قطع شده بود. از منایندگان ما 

که داخل ارگ رفته بودند، نیز خربی نداشتیم 

منی دانستیم.  چیزی  آنان  رسنوشت  از  و 

ناراحتی در میان جوانان دوباره جان  خشم و 

می گرفت. رسما و گرسنگی و نگرانی و ناراحتی 

تاریکی شب  از یک درد سنگین در  ملغمه ای 

بود.
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

مشارکت در اولین دزدی دوران اعتیاد 

بیسـت دقیقـه از نصـف شـب گذشـته بـود کـه مـا سـه نفـر بـا هـم 

رسـیدیم بـه سـر همـان کوچهـای کـه آن سـاختمان نمیـه کاره کـه 

قـرار بـود مـا تعدادی خـوازه ی  فلـزی از آن بدزدیم و برویم بفروشـیم 

تـا فـردا صبـح حداقـل یـک روز راحـت و آسـوده داشـته باشـیم بـا 

پولـی کـه از فـروش ایـن خوازه هـای فلزی به دسـت مان می رسـید. 

پایـم  و  دسـت  و  داشـتم  اسـترس  واقعـا  مـن  مسـیر  تمـام  در  امـا 

بـا هـر قدمـی کـه  می لرزیـد و تپـش قلبـم را حـس می کـردم کـه 

می گذاشـتم و نزدیـک می شـدیم، ضربـان قلبـم هم باالتـر می رفت. 

مسـعود و آن دوسـتش، اصـال بـه قیافه ی  شـان نمی خورد کـه نگران 

باشـند و یـا ایـن کـه ترسـی در دل داشـته باشـند؛ امـا مـن چـون 

واقعـا اولیـن بـارم بود، ترسـیده بـودم و چند بار در دل خـود تصمیم 

گرفتـه بـودم کـه خـودم را چنـد قـدم عقب تـر از مسـعود و دوسـتش 

بینـدازم و دوبـاره برگـردم بـه پـل سـوخته؛ امـا از یـک سـوی دیگـر 

داشـتم فکـر می کـردم کـه اگـر نروم بـا مسـعود و دوسـتش همکاری 

هـم  راهـی  دیگـر  و  مانـد  خواهـم  خمـار  صددرصـد  فـردا  نکنـم، 

نداشـتم بـه همـان قـول معـروف، نـه راه پیش داشـتم و نـه راه پس.

را  فکـرش  کـه  حـاال  امـا  نبـودم؛  بلـد  را  دزدی  و  نبـودم  دزد  مـن 

می کنـم، ایـن مـواد مخـدر اسـت کـه تـو را می توانـد چقـدر تغییـر 

بدهـد و مجبـور بـه کارهایـی خواهـد کـرد کـه شـاید فکـرش را هـم 

نمی کـردی. 

گوشـه ای  در  می رفتنـد،  کـه  قـدم  چنـد  هـر  دوسـتش،  و  مسـعود 

هیروییـن  دود  چنـد  می نشسـتند  و  می گرفتنـد  را  خـود  کوچـه  از 

مصـرف می کردنـد. بـه مسـعود گفتـم چـرا مسـعود عجلـه نـداری و 

نمی خواهـی زودتـر ایـن کار را بـه اتمـام برسـانیم، می دانیـد برایـم 

چـی گفـت؟ گفـت  کـه عجلـه نکـن! عجلـه کار شـیطان اسـت و در 

دزدی هـر چقـدر عجلـه کنـی، همـان قدر ممکـن اسـت کاری کنی 

کـه بـه ضـررت تمام شـود.

نگهبـان  کـه  برسـیم  زمانـی  درسـت  بایـد  کـه  می گفـت  مسـعود 

بخواهـد  کـه  ایـن  یـا  و  باشـد  رفتـه  خـواب  درسـت  یـا  سـاختمان 

بـرود بـرای نمـاز خوانـدن، انـگار دقیقـا اطالعاتـی داشـت در مـورد 

نگهبـان و ادامـه داد کـه آن پیرمـرد نگهبـان همیشـه بـه وقـت اذان 

بیـدار می شـود و بـرای خوانـدن نمـاز می رود مسـجد و ایـن بهترین 

فرصـت خواهـد بـود تـا مـا وقـت بیشـتری داشـته باشـیم که وسـایل 

بیشـتری را بـا خـود برداریـم.

همیـن شـد کـه مـا مجبـور شـدیم تـا اذان صبـح وقـت خـود را در 

کوچه هـای اطـراف آن سـاختمان بگذرانیـم تـا زمانـی کـه صـدای 

اذان بلنـد شـود و بـا شـنیدن اولیـن اللـه اکبـر از بلندگوی مسـجد، 

مـا نیـز بـه طـرف سـاختمان راه افتادیـم. مسـعود درسـت می گفـت 

مـن کـه قـرار شـده بـود بـروم سـر کوچـه کـه طـرف مسـجد بـود، 

بایسـتم و مواظـب باشـم تـا کسـی نیایید. دیدم کـه پیرمـرد نگهبان 

بـه طـرف  و  را بسـت و قفـل زد  نیمـه کاره  دروازه ی آن سـاختمان 

مسـجد حرکـت کـرد و مـن هـم پشـت سـرش رفتـم و سـر کوچـه در 

گوشـه ای تاریـک، خـودم را گرفتـم و چشـم را بـه دروازه ی مسـجد 

دوختـم تـا کسـی ایـن طـرف نیاییـد.

مـا بـه داخـل سـاختمان اصـال نیـاز نداشـتیم و آن خوازه هـای فلزی 

بیـرون دروازه چیـده شـده بودند و شـاید ده دقیقه هم طول نکشـید 

کـه مسـعود و آن دوسـتش، بـا آچـاری که در دسـت داشـتند، تقریبا 

پانـزده لولـه کوچـک و بـزرگ خـوازه ی فلـزی را بـاز کـرده بودنـد و 

همـه را بـا طنـاب بسـته بودنـد و بـا سـوت زدن به مـن اشـاره کردند 

کـه کار شـان تمـام شـده و دیگـر وقتش اسـت کـه حرکـت کنیم. 

مـن آخریـن نـگاه را بـه دروازه ی مسـجد انداختـم و در آن تاریکـی 

کوچـه داشـتم می دیـدم کـه آن پیرمـرد نگهبـان با چند مـرد دیگر از 

مسـجد زدنـد بیـرون و همان لحظـه بود که آب دهانـم را قورت دادم 

و خیلـی ترسـیدم. بـا پاهـای لـرزان خـودم را به مسـعود و دوسـتش 

رسـاندم و بـا لکنـت زبانـی کـه گرفتـه بـودم، گفتـم مسـعود حرکـت 

کـن کـه نگه بـان دارد می آیـد. 

هـر سـه ی مـان، دو پـا کـه داشـتیم هیـچ، دو پـای دیگـر هـم قـرض 

گرفتیـم و بـا انداختـن آن لوله هـای سـنگین بـر شـانه، چنـان پـا بـه 

فـرار گذاشـتیم کـه وقـت فـرار مـن فقـط داشـتم بـه مسـعود و آن 

دوسـتش فکـر می کـردم کـه چطـور بـا این وضعیـت خمـاری و اندام 

نحیـف ایـن گونـه می توانسـتند فـرار کننـد. 

ایـن هـم از عجایـب معتـادان اسـت کـه در وقـت فـرار کـردن از یک 

آهـو هـم می تواننـد تیزتـر باشـند و از هـر دزد دیگری هـم می توانند 

باهـوش تر شـوند. 

و  می شـد  روشـن  داشـت  هـوا  دیگـر  سـوخته،  پـل  بـه  رسـیدن  بـا 

بـه مـا  بـاالی پـل سـوخته ایسـتاد شـده بودنـد،  مال خرهایـی کـه 

نزدیـک شـدند و مزایـده ی فـروش آن خوازه هـای فلزی شـروع شـد.

) قسمت دوم(

تسهیل گری برای صلح یا کمک به طالبان؟ 

ابهامات در روش کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی 
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انتخابات  برگزاری  تا  روز  ویک  سی 

است.  مانده  باقی  ریاست جمهوری 

گذشته،  ماه  یک  طی  حداقل 

استقبال  با  انتخاباتی  کارزارهای 

از  بسیاری  شوق  و  شور  فراگیر، 

نامزدان  میان  از  نبود.  همراه  مردم 

فقط  ریاست جمهوری،  انتخابات 

که  توانسته  اند  آن ها  از  عده ای 

برگزار  را  مردمی  شان  هامیش های 

هواداران خود  به  را  برنامه  ی شان  و 

گونه  این  به  توجه  با  کنند.  اعالم 

نشان  انتخابات،  سوی  به  حرکت 

سوی  به  رفنت  روحیه ی  که  می دهد 

کمرنگ  نامزدان  میان  در  انتخابات 

به نظر می رسد.

انتخابات  نامزدان  که  این 

به  رفنت  روحیه ی  ریاست جمهوری، 

ندارند؛  یا  دارند  را  انتخابات  سوی 

کمیسیون های  به  مربوط  آنچه  اما 

تدابیر  آن ها  می شود،  انتخاباتی 

آینده  ماه  میزان  ششم  در  را  شان 

بررسی  گرفته  اند.  دست  روی 

)بایومرتیک(  انگشت نگاری  دستگاه 

و  والیات  به  انتخاباتی  مواد  انتقال 

از  رأی دهی،  مراکز  فهرست  اعالم 

است  کمیسیون  این  اقدامات  جمله 

انتخابات در تاریخ  تا  که تالش دارد 

تعیین شده برگزار شود. 

انگشت نگاری  دستگاه  از  استفاده 

تقلبات  از  جلوگیری  راستای  در 

بازی  را  حیاتی  نقش  انتخاباتی، 

انتخابات،  کمیسیون  می کند. 

منایندگان  با  را  مشرتکی  نشست  

سیاسی،  احزاب  مدنی،  جامعه ی 

در  بین املللی  و  ملی  نهادهای 

دستگاه  از  استفاده  چگونگی  مورد 

انگشت نگاری برگزار کرده و اطمینان 

داده است که با آماده سازی سیستم 

این  در  تقلب  هرگونه  از  الکرتونیک، 

روند جلوگیری خواهد شد.

رشکت  از  که  بایومرتیک  دستگاه 

مناینده ی  شده،  خریداری  دارملوک 

انتخابات  کمیسیون  در  رشکت  این 

احزاب سیاسی  با حضور منایندگان 

داده  اطمینان  مدنی،  جامعه ی  و 

نشان  شناسایی  در  دستگاه  این  که 

و  نام  چشم،  چهره،  عکس  انگشت، 

شامره ی رأی دهنده قادر خواهد بود 

تا از استعامل تکرار آرا در انتخابات 

جلوگیری کند.

انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 

کارکردهای  از  بخشی  می گویند، 

خوب  حدودی  تا  کمیسیون  این 

این  میان  هامهنگی  جمله  از  بوده؛ 

طبق  انتخابات  کمیسیون  و  نهادها 

قانون صورت گرفته است و نهادهای 

جهت  را  خود  اعتبارنامه های  ناظر 

آورده  دست  به  انتخابات  از  نظارت 

اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  اند. 

به  عادالنه،  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 

نهاد  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه ی 

مختلف  نشست های  در  او،  مربوطه 

بهرت  نظارت  را جهت  طرح های خود 

از این روند به جانب کمیسیون ارائه 

کرده که در برخی موارد عملی کرده 

است.

آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 

کمیسیون  که  افزود  عادالنه،  و 

جمله  از  موارد  برخی  در  انتخابات 

و  اعتامدسازی  اطالع رسانی درست، 

مؤثری  گام های  تخنیکی  اصالحات 

را برنداشته است.

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات، 

کمیسیون  کارکرد  عدم  از  شدت  به 

می کنند.  انتقاد  انتخاباتی  شکایات 

»کمیسیون  کرد:  بیان  رشید،  یوسف 

رویه همکاری ا ش  متأسفانه  شکایات 

بسیار پایین است. شفافیت در روند 

سوال برانگیز  کمیسیون  این  کار 

است و جدا نگرانی داریم که اگر به 

است  ممکن  برود،  پیش  شکل  این 

شکایات  کمیسیون  کار  نتیجه ی  که 

قابل قبول نباشد.«

شکایات  »کمیسیون  افزود:  وی   

منی کند  عمل  شفاف  خاطری  به 

مقدار  می شود،  پرسیده  وقتی  که 

را  تعداد  چه  که  می گوید  را  شکایت 

دریافت کرده؛ ولی این  که در قسمت 

ناظر  نهادهای  شکایات  به  رسیدگی 

جزئیات  هم  یا  و  منی کند  دعوت  را 

با  را  شکایات  به  رسیدگی  نحوه ی  و 

رسانه ها واضح و رشیک منی سازد.«

از سویی هم، نعیم ایوب زاده، رییس 

افغانستان،  شفاف  انتخابات  بنیاد 

به روزنامه ی صبح کابل ابراز نگرانی 

در  اطمینانی  هیچ گونه  که  کرد 

وجود  بررسی شکایات  میکانیزم های 

ندارد و هنوز روشن نیست که آیا این 

کمیسیون در رسیدگی شکایات بهرت 

کار می کند یاخیر.

نهادهای  که  آن گونه  گفت،  او 

هنوز  دارند،  توقع  انتخابات  ناظر 

در  شکایات  بررسی  میکانیزم های 

انتخاباتی  داخل کمیسیون شکایات 

ایجاد نشده است و روش کنونی این 

عدالت  تأمین  به  قادر  کمیسیون، 

انتخاباتی نخواهد بود.

شکایات  کمیسیون  مسووالن  اما 

نهادهای  که  می گویند  انتخاباتی 

در  همواره  انتخابات،  روند  بر  ناظر 

شکایت های  به  رسیدگی  خصوص 

قاسم  اند.  شده   خواسته  مهم، 

کمیسیون  سخنگوی  الیاسی، 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  شکایات، 

متأسفانه  ناظر  »نهادهای  افزود: 

این  ولی  می کنند؛  انتقاد  همیشه 

والیت های  به  مربوط  که  شکایاتی 

تخار، فاریاب است و آن جا رسیدگی 

منی شود و بعد این شکایات به مرکز 

مورد  این  در  ما  و  می شود  ارسال 

نهادهای ناظر را خواسته ایم .«

سخنگوی کمیسیون شکایات گفت، 

کمیسیون  والیتی  کمیشرنهای 

وجود  والیت ها  اکرث  در  شکایات 

نهادهای  که  صورتی   در  و  دارند 

ناظر در سطح والیات مناینده دارند، 

والیتی  فیصله های  در  می توانند 

کمیسیون حضور یابند؛ اما در برخی 

نبوده  مهم  شکایت هایی که  موارد، 

شده،  رسیدگی  کمیسیون  توسط  و 

نیازی به نهادهای ناظر نبوده است.

کرد  بیان  همچنان  الیاسی،  آقای 

انتخاباتی،  پیکارهای  آغاز  از  که 

به  شکایت  مورد   27 تاکنون 

کمیسیون شکایات ثبت شده است. 

مورد   13 که  کرد  خاطرنشان  او 

شکایت  14ه  و  کابل  از  شکایت 

این  اکرث  که  است  والیت ها  از  دیگر 

مدارک  و  اسناد  فاقد  شکایت ها 

معترب است. 

افزود  شکایات  کمیسیون  سخنگوی 

که عده ای از شکایت های ثبت شده 

اسناد  دارای  که  کمیسیون  این  به 

به  قانون،  اساس  بر  بود،  کافی 

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 

اکرثیت  است.  شده  صادر  اخطاریه 

تیم  چهار  یا  سه  برابر  در  شکایت ها 

که  رسیده  ثبت  به  انتخاباتی  مطرح 

یک دیگر  علیه   بر  تیم ها  این  خود 

شکایت کرده اند.

انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 

در  را  شده  ثبت  شکایت های 

می کند:  رسیدگی  مرحله  پنج 

دوم،  می شود،  ثبت  شکایت  اول، 

موضوع  لحاظ  به  شکایت ها 

طبقه بندی می شود، سوم، بر اساس 

اسناد و مدارک دسته بندی می شود 

است  معترب  و  کافی  اسناد  آیا  که 

یاخیر، چهارم، تحلیل و تحقیق شده 

و مرحله ی نهایی، فیصله می شود.

دور نهم مذاکرات امریکا با طالبان پایان نیافته 

است. آنچه دو طرف توافق کرده اند، در مورد 

افغانستان و قطع  از  امریکایی  نیروهای  خروج 

گروه های  سایر  و  القاعده  با  طالبان  رابطه ی 

ندهند،  اجازه  طالبان  که  بوده  تروریستی 

سایر گروه های تروریستی از افغانستان بر ضد 

بنیاد  بر  کنند.  استفاده  متحدانش  و  امریکا 

گزارش ها دو طرف در مورد موضوعات یاد شده 

به توافق رسیده اند. 

طالبان  منبع  یک  داده،  گزارش  سی،  بی  بی 

به آن ها گفته است که در این نشست میان دو 

افرادی در مذاکرات   طرف بحث شده که »چه 

میز  پشت  افغانستان  طرف  از  بین االفغانی 

حرف  این  اگر  بنشینند.«  طالبان  با  مذاکره 

امریکایی ها  باشد که در دوحه  واقعیت داشته 

با طالبان در مورد اعضای هیأت مذاکره کننده 

معنای  به  این  می گیرند،  تصمیم  و  گفت وگو 

این است که دوحه مرکز معامله میان طالبان و 

امریکایی ها است. 

تنها  که  بودند  گفته  این  از  پیش  امریکایی ها 

و  افغانستان  از  شان  نیروهای  خروج  مورد  در 

تعهد گرفنت از طالبان برای قطع رابطه با سایر 

به  و  می کنند  مذاکره  تروریستی،  گروه های 

دولت  مورد  در  تصمیم گیری  و  داخلی  مسایل 

آینده، دخالت منی کنند.

 نکته ا ی که در گزارش بی بی سی مطرح شده، 

روشن  و  می کند  نقض  را  امریکا  ادعای  این 

اعضای  مورد  در  طالبان  با  امریکا  که  ساخته 

هیأت مذاکره کننده با طالبان تصمیم می گیرد 

که چه کسانی عضو این هیأت باشند.  

پیش، محمد  این درحالی است که چند شب 

گفت  نیوز،  طلوع  با  گفت وگو  در  غنی،  ارشف 

که هیأت مذاکره با طالبان مشخص شده؛ اما 

به دلیل تکرار نشدن تجربه ی نشست ابوظبی، 

از نرش نام اعضای آن خودداری شده است. 

مذاکره کننده،  هیأت  اعضای  تعداد  مورد  در 

می شود که نظر طالبان را به عنوان یک طرف 

تالش های  بودن  نتیجه بخش  برای  و  مذاکره 

از  اما در مورد اعضای هیأتی که  صلح گرفت؛ 

دلیلی  کرد،  خواهند  مذاکره  طالبان  با  کابل 

و  شود  خواسته  طالبان  نظر  که  ندارد  وجود 

در مورد آن بحث صورت بگیرد. تعیین اعضای 

و  دولت  حق  تنها  طالبان،  با  مذاکره  هیأت 

مردم افغانستان است.

طالبان  با  خلیل زاد  دوحه،  نشست  در  اگر   

طالبان  با  مذاکره  هیأت  اعضای  مورد  در 

که  است  این  معنای  به  باشد،  کرده  گفت وگو 

امریکا به بام صلح و ترسیع آن به نفع طالبان 

چرا  نیست؛  چنین  اگر  می کند.  تسهیل گری 

مورد  در  طالبان،  با  امریکا  دوحه،  در  باید 

اعضای هیأت مذاکره با طالبان  گفت وگو کند.

یاد  صلح  گفت وگوهای  نام  به  آنچه  حاال  تا 

مورد  در  طالبان  با  امریکا  مذاکرات  می شود، 

از افغانستان و قطع رابطه ی  خروج نیروهایش 

بوده  دیگر  تروریستی  گروه های  با  گروه  این 

است.

 چارچوب مذاکرات نیز طوری طراحی شده که 

این مسایل مربوط به امریکا و طالبان در نظر 

بین االفغانی،  مذاکره ی  است.  شده  گرفته 

آینده،  حکومت  ماهیت  و  ساختار  آتش بس، 

شامل بخش دوم گفت وگوهای صلح است.

این  که  است  کرده  تأکید  بارها  خلیل زاد،   

آن  به  امریکا  و  افغان هاست  به  مربوط  بخش 

دخالت ندارد. 

این گونه  صلح  مذاکره ی  چارچوب  که  آن  با 

یک  وجود  از  نگرانی  بزرگ ترین  اما  است؛ 

که  است  این  طالبان  و  امریکا  میان  معامله 

توافق  آن،  کردن  آشکار  بدون  جانب  دو  هر 

مردم  بر  را  طالبان  آن،  نتیجه ی  در  که  کنند 

افغانستان حاکم کند یا سناریوی صلح طوری 

پیش برود که طالبان  را امتیاز بدهد.

از  از این جهت پیچیده است که امریکا  قضیه 

نقش دولت در مذاکره با طالبان حامیت روشن 

می خواهد  طوری  را  صلح  سناریوی  منی کند. 

باشد که دولت نه به عنوان طرف اصلی مذاکره 

با طالبان، بلکه رشیک مذاکره باشد؛ اما نقش 

موضع  رویکرد  این  باشد.  نداشته  برجسته 

که  می شود  سبب  و  می کند  تضعیف  را  دولت 

طالبان  با  مذاکره  برای  کابل  در  واحد  موضع 

شکل نگیرد. 

بزرگ منایی  و  دولت  نقش  گرفنت  نادیده 

میان  در  اختالف  زدن  دامن  سبب  طالبان، 

است.  شده  سیاسی  رهربان  و  سیاسیون 

سیاسی،  گروه های  و  حکومت  مخالف  حلقات 

طالبان  با  مذاکره  موفقیت  به  که  این   بدون 

اهمیت بدهند، در پی فرصتی اند که چگونه از 

سناریوی مذاکره با طالبان امتیاز بگیرند. این 

مسأله، مداخله ی کشورها را از طریق اشخاص 

سیاسی فراهم کرده و طالبان نیز با استفاده از 

این آشفتگی سود برده اند.

 اگر امریکا می گوید که در روند صلح مداخله 

گذاشته  احرتام  اصل  این  به  باید  منی کند، 

و  مردم  از  طالبان  با  مذاکره  هیأت  که  شود 

دولت افغانستان منایندگی کند. کار مؤثری 

که  است  این  دهد،  انجام  می تواند  امریکا  که 

اگر  نکند.  طالبان  تقویت  برای  زمینه سازی 

خوب  میراث  افغانستان  در  خود  از  می خواهد 

یک  تشکیل  و  دولت  نقش  به  باید  بگذارد؛ 

هیأت بااعتبار ملی اهمیت بدهد. 

مذاکره کننده  که هیأت  است  این  مهم  نکته ی 

مردم  و  دولت  از  منایندگی  باید  طالبان  با 

با  تنها  طالبان  مسأله ی  کند.  افغانستان 

دولت نیست. این گروه خواست هایی را مطرح 

می کند.  متأثر  را  مردم  زندگی  که  می کنند 

خواهان  گروه  این  که  را  اسالمی«  »امارات 

دارد،  مذهب  از  که  روایتی  و  است  آن  احیای 

می خواهند  زنان  برای  که  را  محدودیتی 

نادیده  که  را  مردم  اجتامعی  آزادی های  و 

رسنوشت  به  که  اند  مسایلی  می گیرند، 

با  مذاکره  هیأت  در  باید  می گردد.  بر  مردم 

و  دموکرات  نیروهای  زنان،  منایندگان  طالبان 

منایندگان اقوام به ویژه، منایندگان اقلیت های 

قومی و مذهبی نقش داشته باشند. 

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

مهدی حسینی



روایت مهاجران افغانستان

آفتـاب در ادامـه ی دشـتی نشسـته اسـت که بیش از ده سـاعت اسـت 

بـه هیـچ کوهـی نمی رسـد؛ حتـا دریایـی کـه اول صبـح فکـر می کردم 

ده دقیقـه بعـد می رسـیم؛ سـرابی از آب درآمـد کـه بـر تـن سـیاه کویـر 

چسـپیده اسـت . آهنـگ پاکسـتانی بـا صدای بـادی که از سـرعت صد 

و چهـل تویوتـا می گـذرد، گوش هایـم را می خراشـد؛ بـا خـش خـش 

خاکـی در قروچـه ی دندان هایـم. آفتـاب کـم کـم سـینه اش را در کویر 

خوابانـده اسـت؛ دریـای کبـود اوایـل صبـح، دشـتی از خون اسـت که 

ادامـه اش معلوم نیسـت.

تویوتـای جاپانـی دچـار مشـکل تخنیکـی شـده اسـت. کنـار خیابـان 

از همکارانـش  یکـی  بـا  راننـده  از لحنـی کـه  ایسـتاده ام؛  خاکـی ای 

تلفونـی حـرف می زنـد، احسـاس می کنم مشـکل مـا تخنیکی تر اسـت 

و بایـد فاصلـه ای را پیـاده برویـم. بـه علـی »نـام مسـتعار« می گویـم که 

بایـد پیـاده شـود. علـی بـاالی ِسـت موتـر نشسته اسـت؛ سـی و چهـار 

نفـر، طـوری پشـت تویوتـا قفل شـده اند کـه برای پایین شـدن، دسـت 

و پـای همدیگـر را اشـتباه می گیرنـد. پیرمـردی پشـتش را پشـت ِسـت 

پشـیمانی  می بـارد؛  برودوشـش  از  پشـیمانی  چسپانده اسـت؛  موتـر 

عمیـق و پختـه، پشـیمانِی پیشـتر از این کـه بخواهد قاچاقـی به ایران 

بـرود؛ یـک نـوع پشـیمانی از جنـس دیگر کـه در چهره های عـده ای از 

آدم هـا می نشـیند و آنـان را بـه نمـادی از پشـیمانی تبدیـل می کنـد؛ 

سـاییده  اسـتخوان  بـا  را  زندگـی  ناکامـی  و  درد  کـه  پشـیمانی ای 

اسـت و وارونگـی زندگـی الکپشـتی اش در چشـم هایی کـه در کاسـه 

فرورفتـه اسـت، مـوج می زنـد. اشـاره می کنـد نزدیـک شـوم؛ صدایـش 

را نمی شـنوم؛ آخریـن بـار در گرمـای سـوزان چاشـت بود کـه صدایش 

را شـنیده بـودم؛ مطمیـن نیسـتم؛ شـاید صـدای علـی را شـنیده بودم 

کـه بـه دیگـران می گفـت کاکا را زیـر دسـت و پـای نکننـد پیر اسـت و 

ناتـوان؛ امـا قاچـاق پیـر و جـوان و زن و مـرد نـدارد؛ هرکسـی مجبـور 

اسـت گلمـش را از آب بیـرون بکشـد. راهـی اسـت بـدون برگشـت کـه 

خواسـته یـا ناخواسـته وقتـی پـا می گـذاری، بایـد بـدوی و هیـچ وقـت 

نبایـد در جمـع آخریـن نفرهـا باشـی تا از فحـش قاچاقبـر و کمین دزد 

در امـان بمانـی. حتـا اگـر نزدیکتریـن دوسـتت را هـم همـراه داشـته 

باشـی، بـاز هـم ایـن را می فهمـی کـه اگر از پـا بیفتـی دیگـر مانده ای 

نیروهـای  و  دزد  دسـت  افتـادن  یـا  اسـت،  مـرگ  یـا  سرنوشـتت  کـه 

نظامـی و شـبه نظامی. هیـچ کسـی نمی توانـد بـرای بـردن کسـی کـه 

از پـا افتـاده اسـت، از قافلـه عقـب بمانـد؛ عقب مانـدن در دشـتی کـه 

سـاعت ها بـه زنده جـان یا سـرپناهی نمی رسـد، مرگ اسـت و نجات از 

مـرگ تنهـا دغدغـه ی تنـازع بقا اسـت؛ ایـن جوان هایی کـه یکی یکی 

بـا پاهـای ُشـل و کمرهـای خمیـده از سـه سـمت موتـر ملـخ وار پاییـن 

می پرنـد؛ بیشـتر از همـه بـه زنـده ماندن فکـر می کننـد و نمی خواهند 

جانـی را کـه ایـن همـه راه کشـیده اند فـدای دیگـری کننـد. وقتـی در 

چنیـن موقعیت هایـی محاسـبه می کنیـم؛ احتمال هـای یـک در هـزار 

را در نظـر نداریـم.

سـاعت ده اسـت، وسـط تاریکی سـنگینی که در کویر خوابیده اسـت؛ 

در فاصلـه ی نمی دانمـی، روشـنی چنـد چـراغ ایـن طـرف و آن طـرف 

پرسـه می زنـد؛ علـی می گویـد کـه شـاید دزد باشـند، یکـی می گویـد 

احتمـال  بـه  امـا همـه  آبادانـی ای؛  یـا  باشـد  دارد خوابـگاه  احتمـال 

دزد بیشـتر فکـر می کننـد؛ بـه احتمالـی کـه قـدم بـه قـدم بـا همـه 

راه مـی رود. تصمیـم گرفته ایـم همین جـا بنشـینیم تـا اگـر چراغ هـای 

نزدیـک  اگـر  برگردیـم؛  نزدیـک شـوند؛ بی صـدا  دوری کـه می بینیـم 

نشـدند، منتظـر موتـر بمانیـم کـه شـاید دسـتی از آسـمان بـه مشـکل 

تخنیکـی اش رسـیدگی کند. سـی و چهار نفر هرکس حـدس و گمانی 

را بررسـی می کنـد؛ علـی پشـتش را بـه چراغ هـا کـرده بـه سـیگارش 

طـوری پـک می زنـد تـا مبـادا روشـنی  قوغـش دیـده شـود.

سـاعت یـازده و سـی و چنـد دقیقه اسـت؛ از راهـی کـه آمـده بودیـم، 

تاریکـی  آن قـدر  می شـود.  بـزرگ  آهسـته  آهسـته  کوچکـی  روشـنی 

اسـت کـه انـدک روشـنی ای، مـو بـر تـن همـه سـیخ می کنـد؛ یکـی 

کجـا  سـاعت  ده  دزد  می گویـد  دیگـری  باشـد،  دزد  شـاید  می گویـد 

دنبـال مـا می آیـد و سـی و چنـد حـرف و تـرس گمـان؛ از دو راهـی ای 

کـه از سـرک کنـار برویـم هرکسـی اسـت از مـا رد شـود یـا همیـن جـا 

بمانیـم کـه مبـادا موتر خودمان باشـد و بگـذرد و در این برهـوت پیاده 

بمانیـم؛ انتخـاب می کنیـم کـه بمانیـم. نزدیـک می شـود؛ چنـد نفـری 

بـه سـمت تاریکـی می دونـد؛ یکـی کـه انـگار می خواهـد وانمـود کنـد 

نمی ترسـد، می گویـد کـه بهتـر اسـت چنـد نفـر مـا این جـا بمانیـم و 

دیگـران از راه گوشـه شـویم تـا اگـر دزد باشـند؛ محاصـره ی شـان... 

ادامـه ی جملـه اش را نمی شـنوم، بیکـش را بـر می دارد و با سـرعت در 

تاریکـی گـم می شـود.

تویوتـای جاپانـی مشـکلش حـل شـده اسـت؛ پیرمـردی کـه پشـتش 

شـیب شـده بـود پشـت سـیت موتـر، پهلـوی راننـده نشسـته اسـت و 

لبخنـد معصومـی روی لب هایـش می آیـد و مـی رود. راننـده می پرسـد 

کـه چـرا ایسـتاده  ایـم یکـی بـا دسـتش بـه چراغ هایـی اشـاره می کنـد 

کـه بـه نظـر می رسـد بیشـتر شـده  انـد.

سال اول   شماره  69  سهشنبه 5 سنبله 1398

روز بد برادر ندارد

 )قسمت اول(

وقتی که کابل قفس باشد

وضعیت رسانه ای محیط افغانیوموسیقی پرمخاطب

4

مریم جدیر

بودا

صلح  واژه ی  با  من  درون  کودک 

خاطر  به  که  جایی  تا  است.  بیگانه 

مرگ،  زندان،  ترس،  واژه های  دارم، 

احاطه  را  دنیایم  مهاجرت،  و  جنگ 

میزان  پنجم  شام گاهان  بود.  کرده 

که  بودم  شاهد  خورشیدی،   137۵

خانواده ها،  و  نظامیان  دسته  دسته 

ترک  را  ویران شده  کابل  شهر 

اما  نبود؛  کردنی  باور  می کردند. 

واقعیت همین بود که لشکر طالبان 

مستقر  کابل  شهر  قدمی  چند  در 

که  می چرخید  اذهان  در  آوایی  بود. 

روح  بر  حسی  شد؟  خواهد  چه  فردا 

و  ترس  حس  داشت؛  غلبه  روان  و 

خطر. چشم هایم را می بستم و جرأت 

از  نداشتم.  را  فردا  به  اندیشیدن 

و هجران  فقدان  از  درد می ترسیدم، 

این  ندیدن  برای  اجتناب ناپذیر. 

این  اما  بستم؛  را  چشم هایم  بدی ها 

میزان؛  ششم   . بود  رسیدنی  فردا 

کابل پایگاه ارواح و سپیدپوشان سیه 

دل و سیاه دستار که رسمه به چشم 

بودند.  متفاوتی  جهان  از  و  داشتند 

مردم خسته از جنگ می کوشیدند تا 

حالت عصبی خویش را پنهان کنند. 

چشم ها  محتوم  رسنوشت  انتظار  در 

امید  واژه ی  و  می شد  خیره  هم  به 

گوشه ِی  از  بود.  خشک  حلقوم  در 

واقعا  انداختم؛  نظر  بیرون  به  پنجره 

مزدوری  جنگجویان  بودند  آن جا 

عقیده ی  خاطر  به  بودند  حارض  که 

با لباس های  شان بکشند و مبیرند. 

در  خشمگین  چشامن  و  کمرچین 

قدم  شکار  جستجوی  در  ها  کوچه 

انگلیسی  شاعر  از  شعری  می زدند. 

»هامن  کرد:  خطور  ذهنم  به  زبان 

که  می افشانم  را  رویاهایم  بذر  جا 

آهسته  برمی داری  گام  اینک  تو 

لگدمال  مرا  رویاهای  که  بردار  گام 

می کنی.« بعد از آن روز حق زندگی 

بود.  طالبان  گرو  در  زن ها  کردن 

کنم  ترک  را  خانه  می خواست  دمل 

من  اما  بروم؛  طبیعت  متاشای  به  و 

زندگی  به  هزاران چو من، محکوم  و 

بودیم.  طالبانی  شیوه ی  به  کردن 

که  بود  درختانی  ما  پیرامون  مناظر 

صوتی  نوارهای  شان  شاخه های  در 

شده  آویخته  دار  به  ویدیویی  و 

بودند. تلویزیون های شکسته و زنان 

چرکین،  و  خورده  شالق  مردان  و 

نفس  آن  در  که  بود  دنیایی  تصویر 

خوب  هیچکس  حال  می کشیدیم. 

این چنینی  حوادث  متامی  نبود. 

آن گاه که از دور دیده شوند، کوچک 

با  نزدیک  از  وقتی  اما  می منایند؛ 

کوه ها  بزرگی  به  شویم،  مواجه  آن 

سهمگین.  و  طاقت فرسا  استند؛ 

دیگر انگیزه ای برای بودن در آن جا 

از   ، عزیز  کابل  از  نداشت.  وجود 

شهر ما عزم سفر کردیم. تنها چیزی 

که با خود داشتم، یک دل پر درد، 

بود.  خاطراتم  و  نامتام  آرزوهای 

ایست  با  جا  چندین  راه  مسیر  در 

شدیم.  روبه رو  طالب  نیروهای 

از  را  کشیدن  نفس  توانایی  برقع ها 

بود. پرسهای هفت هشت  ما گرفته 

تا  داشتند  اجازه  طالب  ساله ی 

من  با  کنند.  بدنی  تالشی  را  زنان 

ازین پرسبچه ی  که  بودند  چه کرده 

و  نفرت  با  می ترسیدم.  کوچک 

زبان  با  و  می نگریست  من  به  خشم 

شان  بزرگرتهای  منی زد.  حرف  من 

می زدند  حرف  ما  با  تحکم  با  چنان 

که  گویی خدای رسنوشت ما بودند. 

شبانه داخل رسویس می خوابیدیم؛ 

چنان که به هیچ صورت حق بیرون 

شب  طول  در  را  رسویس  از  شدن 

از  شبانه روز،  دو  از  بعد  نداشتیم. 

طالبان  سلطه ی  تحت  منطقه ی 

کاله هایی  مردان  شدیم.  خارج 

از  که  کوفتند  زمین  بر  نفرت  با  را 

هم  زنان  داشتند.  رس  به  مجبوریت 

چهار  شدند.  آزاد  برقع ها  زندان  از 

از  تا  کشید  طول  روز  چهار  و  شب 

رشیفم  مزار  شهر  به  کابل  شهر 

که  منی کردم  تصور  هرگز  برسیم. 

باشد.  کابل  با  دیدارم  آخرین  این 

در  و  کردند  بیرونم  عزیزم  شهر  از 

دمل  اما  ساختند؛  بی وطنم  اخیر 

در  ناخودآگاه  گاهی  آن جاست. 

می زنم.  پرسه  کابل  پس کوچه های 

با  صنف  هامن  در  دانشگاه،  در 

آینده  رویای  همدل  یاران  هامن 

پدرم  کتابخانه ی  در  می بینم.  را 

می ایستم و جای دستان او را ملس 

شام  به  پنجره  کنار  در  می کنم. 

صبح گاهان  و  می دوزم  چشم  کابل 

با وزش نسیم فرح بخش صبح گاهی 

چشم  زندگی  روی  به  کابل 

را  من  وطن  من،  کابل  می گشایم. 

 . است  از من  رویاهایم  اما  گرفتند؛ 

معاهده ی  امضای  از  خرب  که  امروز 

می شنوم،  را  طالبان  با  صلح 

تکرار  تاریخ  هامن  دوباره  می ترسم 

چون  جوانی  دخرت   هم  باز  و  شود 

بی نام  گور  در  را  آرزوهایش  من، 

دفن کند و هرازگاهی بر رس آن گور 

روزی  راستی  به  آه،  بریزد.  اشک 

کابل من - کابل ما آزاد خواهد بود؟

که  این  با  افغانستان،  محلی  آهنگ های 

اما  است؛  بسیاری  هرنی  قابلیت های  دارای 

تأثیرگذاری  پژوهش  هیچ  اخیر،  سال های  در 

برابر  در  تا  نگرفت  صورت  موسیقی  این  روی 

در  که  همواره  کند.  کاری  آن  شدن  بازاری 

بیاید،  میان  به  بحثی  هرنی  آسیب های  مورد 

این  اول  کنیم؛  مترکز  موضوع  دو  روی  باید 

که ببینیم موضوع یا پدیده ی مورد بحث مان 

چه قابلیت های هرنی دارد و بعد روی این که 

این قابلیت ها چگونه از میان برده شده فکر و 

تحقیق کنیم.

از  افغانستان  محلی  موسیقی  من،  نظر  به 

آن جایی که همراه با ادبیات محلی و فولکلور 

تحقیق  برای  زیادی  جنبه های  دارای  است، 

سال های  در  جوانب،  این  همه ی  اما  است؛ 

زبان  »رس  نام  به  تازه ای  پدیده ی  روی  اخیر، 

تا  شده  سبب  این  و  یافته  مترکز  افتادن« 

جنبه ی موسیقایی آن از میان برود. این نکته 

را با ادبیاتی که در این نوع موسیقی مشاهده 

می شود، برای تان مثال می زنم؛ برای این که 

بر رس زبان  بیفتیم، باید در اثر خود نقطه های 

طالئی  نقطه های  این  بیافرینیم.  طالئی 

می تواند گاهی رصفا یکی باشد؛ ولی از قدرت 

زیادی برای جلب توجه برخوردار باشد. چونان 

موضوعی به نام »تیرت« در رسانه ها؛ »یک قدم 

خامرم.«  اخی  »اخ  یا  پس...«  قدم  یک  پیش 

می بینیم  شویم  دقیق  خوب  که  صورتی  در 

یا عباراتی  ترانه ها  از  که تکرار چنین مرصعی 

ترانه ها و آهنگ ها، دیده می شود،  این  که در 

برای این آماده شده که جلب توجه بکنند و در 

نهایت اثر مورد نظر را بر رس زبان ها بیندازد.

با این توضیح خواستم روشن بکنم که موسیقی 

و  افغانستان  ادبیات  حدی  تا  افغانستان، 

رسانه ای  روبه  دیگرش،  موضوعات  از  بسیاری 

شدن است و قابلیت های 

آن  هرنی  قابلیت های  از  بیشرت  رسانه ای اش 

فرهنگی  دالیل  جاگزینی ها،  این  است.  شده 

مشخص  ساختاری  چینش  نتیجه ی  که  دارد 

ساختار  را  فرهنگی  ساختار  این  من  است. 

جامعه ی  که  معتقدم  و  می دانم  رسانه ای 

شده  رسانه زده  حساسی  شکل  به  افغانستان 

باور  این  اما  باشد؛  تعجب برانگیز  شاید  است. 

رسانه ای  مجراهای  که  می رود  پیش  آن جا  تا 

رادیویی،  شبکه های  روزنامه ها،  مانند 

که  آسیب  این  تحت  نیز  را  و...  تلویزیونی 

»رسانه زدگی« است، قرار می دهد.

همین  نیز  قضیه  عطف  نقطه ی  واقع،  در 

که  فاجعه ای  اوج  و  رسانه هاست  رسانه زدگی 

از  کرد،  خواهد  رسوخ  چیز  همه  به  زودی  به 

این جا نشأت می کند. 

موضوع مورد نظر من به این دلیل فراتر از خود 

رسانه است که موضوعات مورد نیاز هر مجرای 

و  دارد  فاعلیت  آن،  خود  از  بیشرت  رسانه ای 

سازمان های  اسرتاتیژی های  و  رفتارها  حتا 

می دهد.  قرار  تأثیر خودش  تحت  را  رسانه ای 

جز  نیست  چیزی  بردن،  تأثیر  تحت  این 

ساختار  که  عنارصی  شدن  پخش  نتیجه ی 

سازمان دهی  جامعه  در  را  پنهانی  اما  خاص؛ 

کرده باشد. این سازمان دهی، چیزی را در پی 

دارد که ما به آن »وضعیت« خواهیم گفت. 

روشن  پی  در  حرف ها  این  همه ی  واقع،  در 

ساخنت این بود که بگوید ما در یک »وضعیت 

رسانه ای« به رس می بریم؛ وضعیتی که سخت  

سودجویانه و استفاده گر است.

بر می گردیم به حرف های نخست مان در مورد 

نشانه های  از  بسیاری  که  افغانی  موسیقی 

دارد؛  وجود  آن  در  وضعیت  این  سازنده ی 

نکاتی را که به عنوان نکات طالئی ترانه های 

شدم،  یادآور  افغانستانی  پرمخاطب  موسیقی 

به  برخورد فردی  آیا زمانی که  بیاورید.  یاد  به 

اصطالح هرنمند، این باشد که جذابیت هایی 

را برای بر رس زبان افتادن، در کار خودش به 

رسانه ای  خصلت  از  غیر  چیزی  بیاورد،  وجود 

است؟

روزها  این  که  است  کاری  خامرم«،  اخی  »اخ 

یادآور  باید  و  می شود  شنیده  جاها  اکرث  در 

گفتار  و  موسیقی  تنها  نه  آن  دلیل  که  شوم 

آن  در  که  است  ادبیاتی  بلکه  آن،  موسیقایی 

به کار برده شده است. در واقع، جذابیتی که 

در این کار به اصطالح موسیقایی وجود دارد، 

بیشرت از هستی هرنی و موسیقایی آن، درگیر 

روشن  باید  البته  است.  رسانه ای  چیستی   با 

خاطری  به  رسانه ای،  چیستی  این  که  کنم 

قرار  رسانه ای  وضعیت  و  موقعیت  یک  در  که 

گرفته است، بیشرت از همه دنبال جمع کردن 

اصطالح  این  به  می خواهد  و  است  مخاطب 

افتادن  زبان  رس  بر  که 

است، نزدیک شود.

او  حضور  رصفا  مخاطب  از  وضعیتی،  چنین 

را می طلبد و دیگر هیچ؛ زیرا هرگز منی تواند 

ارضا  را  فرد  یک  روانی  و  عاطفی  نیازهای 

شود.  او  در  خاصی  تفکر  سبب  یا  و  کند 

است  چیزی  مخاطب،  مفعول سازی  این 

مخاطب  حضور  از  را  استفاده  بیشرتین  که 

و  می کند  مهیا  شده  تعریف  وضعیت  برای 

تفکر  و  شکوفایی  به  جامعه  که  منی گذارد 

بزند. خالقانه دست 

عبدالله سالحی
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اقتصاد  فقرات  ستون  زراعت، 

افغانستان را تشکیل می دهد. حدود 

70 درصد افغان هایی که در مناطق 

مزارع  در  زندگی می کنند،  روستایی 

زراعتی مشغول کار اند و 61 درصد 

سکتور  از  را  شان  درآمد  خانوارها 

زراعت به دست می آورند.

 21 جمعیت،  این  پیداوری های   

ناخالص  تولیدات  کل  از  درصد  

می دهد.  شکل  را  افغانستان  ملی 

و  میوه  گندم،  ویژه  به  حبوبات، 

پیداوری های  مهم ترین  از  ترکاری، 

با  اما  است؛  افغانستان  زراعتی 

در  زراعتی  پیداوری های  تنوع 

افغانستان، سفره ی  افغان ها، به ویژه 

است.  یک نواخت  دهقانان  سفره ی 

سفره ای که بنا بر گفته ی مسؤوالن، 

آنان  می شود.   دانسته  خالی  حتا 

تنوع  نبود  که  می کنند  استدالل 

سبب  افغان ها،  سفره ی  در  غذایی 

تأمین  نیز  غذایی  امنیت  که  شده 

ایجاد  سبب  دیگر،  سوی  از  و  نشود 

سوءتغذی در بین افغان ها شود.

و  پالن  مسؤول  رشیفی،  شکیب 

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  پالیسی 

 51 که  آن  با  می گوید،  مالداری 

درصد کل مردم افغانستان از طریق 

زراعت و پیداوری های آن امرار حیات 

یک نواخت  دلیل  به  اما  می کنند؛ 

امنیت  بودن غذا و فصلی بودن آن، 

حارض  حال  »در  ندارند.  نیز  غذایی 

یک  از  یک نواخت  صورت  به  مردم 

می کنند  استفاده  غذایی  مواد  نوع 

گندم  محصوالت  به  متکی  بیشرت  و 

است. حبوبات دیگر در ِلست غذایی 

دارد،  اگر  یا  و  ندارد  سهم  یا  آنان 

بسیار اندک است.«

افغان ها به  طور متوسط مقدار 400 

مرصف  روز  یک  در  گندم  نان  گرم 

می کنند که این رقم، سه برابر اوسط 

جهانی  سطح  در  گندم  نان  مرصف 

است.

از  نگرفنت  کار  رشیفی،  گفته ی  به 

کنار  در  زراعتی،  پیداوری های  انواع 

این که تولید کننده های مواد غذایی 

می کند،  متاثر  را،  اند  دهقانان  که 

سبب می شود که امنیت و مصؤونت 

در  و  برود  بین  از  نیز  عموم  غذایی 

نهایت به سوء تغذی مبتال شوند.

از  که  می دهد  توضیح  رشیفی  آقای 

با  غذایی  امنیت  سو  این  به  سال ها 

دانسته  یک سان  غذایی  مصؤونیت 

امنیت  که  حالی  در  است؛  شده 

متفاوت  غذایی  مصؤونیت  با  غذایی 

غذایی،  مصؤونیت  عدم  است. 

و  گذاشته  تأثیر  غذایی  امنیت  بر 

سبب شده که سوء تغذی  در میان 

»مصؤونیت  یابد.  افزایش  شهروندان 

غذایی، عبارت از تنوع و مغذی بودن 

مواد خوراکی است؛ 

غذایی،  امنیت  اما 

مواد  به  داشنت  دسرتسی 

غذایی یا قابلیت تأمین مواد غذایی 

است و در آن تنوع مهم نیست.«

 از جمعیت حدود 3۲ میلیونی کشور، 

۵4.۵ درصد نفوس آن زیر خط فقر 

معیارهای  اساس  بر  دارند.  قرار 

جهانی، در صورتی که یک فرد روزانه 

 1.9 معادل  افغانی   1۵۲ از  کمرت 

قرار  فقر  خط  زیر  کند،  مرصف  دالر 

دارد؛ عاملی که نشان دهنده ی نبود 

شهروندان  بین  در  غذایی  امنیت 

است. در حال حارض 44درصد مردم 

در افغانستان امنیت غذایی ندارند. 

مسؤوالن  گفته ی  به  دیگر،  سوی  از 

در افغانستان، تنها فقرا به سوءتغذی 

رشیفی،  شکیب  نیستند.  مبتال 

رییس پالن و پالیسی وزارت زراعت، 

»تنها  می گوید:  مالداری  و  آبیاری 

منی شوند؛  سوءتغذی  به  مبتال  فقرا 

بلکه  ثروت مند نیز اگر رژیم غذایی 

جمع  در  باشد،  نداشته  درست 

افرادی شمرده می شود که از امنیت 

چنین  نیست؛  برخوردار  غذایی 

شان  خود  که  این  کنار  در  افرادی 

به   بل   ندارند،  غذایی  مصؤونیت 

نکردن  خرید  با  و  غیرمستقیم  طور 

دهقانان،  زراعتی  پیداوری های   از 

بین  از  نیز  را  آنان  غذایی  امنیت 

می برند.«

گفته  این  از  پیش  نیز  بانک جهانی 

با آن که برای ایجاد مصؤونیت  بود، 

دهقانان  ویژه  به  خانواده ها  غذایی 

به  دلیل  به  اما  می شود؛  تالش 

وجود نیامدن تنوع در سکتور فرعی  

غله جات و حبوبات، این تالش ها اثر 

نداشت است.

در  جهانی،  بانک  گزارش  بر  بنا 

بر  اصلی  مترکز  عمدتا  افغانستان 

عدم  و  است  گندم  زرع  و  ِکشت 

تنوع در ِکشت غله جات و حبوبات، 

و  دهقانان  آسیب پذیری  به  منجر 

است.  شده  روستایی  خانوارهای 

محدودی  تعداد  گزارش،  این  طبق 

اند،  قادر  روستایی  خانواده های  از 

باغ ها  محصوالت  فروش  طریق  از  تا 

و یا لبنیات شان در بازارها؛ به منابع 

حاصل  دسرتسی  مطلوب  عایداتی 

کنند.

راه حل چیست؟

خوشحال  داکرت  حال،  این  با 

در  تغذی  کارشناس  نبی زاده، 

اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه، 

عادی  طور  به  فرد  هر  که  می گوید 

تا   ۲100 بین  روزانه  که  دارد  نیاز 

۲۸00 کیلو کالری مرصف کند و در 

از 1600  صورتی که یک فرد کمرت 

به  مرصف  کند،  روز  در  کالری  کیلو 

می شود؛  دچار  مزمن  سوء تغذی 

صحت،  آموزش،  روی  که  چیزی 

توانایی فکری و جسمی افراد جامعه 

 تأثیر بد صحی در پی دارد. »ببینید! 

رژیم یک نواخت غذایی، مشکل سوء 

تغذی را حل منی کند؛ چرا که بدن 

خاص  نیازمندی های  فصل  هر  در 

نیازمندی ها  آن  که  دارد  را  خودش 

در یک فصل برطرف منی شود و باید 

به  متنوع،  غذای  مرصف  با  همیشه 

بدن  اساسی  نیازمندی های  تأمین 

توجه شود.«

داکرت نبی زاده، تأکید می کند که به 

متنوع  غذای  دارو،  مرصف  جای 

مرصف شود تا در کنار کاهش سایر 

بیامری ها، مشکل سوءتغذیه نیز حل 

شود.

صحت،  وزارت  معلومات  بر  بنا 

سوء تغذی  به  افغان ها  36درصد 

مزمن دچار اند که بیشرت این افراد 

این  می دهند.   شکل  کودکان  را 

میوه ها  برخی  که  است  حالی  در 

برداشت  فصل  در  تنها  ترکاری ها  و 

و  پروسس  زمینه ی  نبود  دلیل  به 

سوی  از  می شود.  ارزان  رسدخانه 

رشیفی،  شکیب  گفته  ی  به  دیگر 

وزارت  پالیسی  و  پالن  مسؤول 

پیداوری های  دهقانان  زراعت، 

بازار  به  کم  نرخ  با  را  شان  زراعتی 

می شود  سبب  و  می کنند  عرضه 

پیداوری ها  آن  مرصف  میزان  که 

افزایش یابد؛ اما مؤثریت آن کاهش 

می یابد.

افغانستان در حال حارض، تنها قادر 

به نگه داری پیاز و کچالو است و به 

این منظور تا کنون 3 هزار رسدخانه 

رستمی،  اکرب  کرده  است.  ایجاد 

می گوید،  زراعت  وزرات  سخنگوی 

افزایش  کنار  در  که  است  تالش  در 

رسدخانه های  رسدخانه،  تعداد  این 

میوه ها  نگه داری  برای  دیگر 

حارض  حال  »در  کند.  ایجاد  نیز 

رشکت های خصوصی رسدخانه برای 

نگه داری میوه های تازه دارد. وزارت 

نیز  خود  که  است  تالش  در  زراعت 

برای میوه رسدخانه ایجاد کند.«

نیز  زراعت  وزارت  در  مسؤوالن 

با  که  است  این  تالش  می گویند، 

را  میوه  فصل  رسدخانه ها،  ایجاد 

صورتی  در  کند.  طوالنی  کشور  در 

شود،  عملی  شیوه  کار  این  که 

امور  کارشناسان  برگفته ی  بنا 

در  کشور  تازه ی  میوه های  تغذیه، 

در  مناسب  قیمت  با  فصل ها  متام 

خواهد  قرار  شهروندان  دسرتس 

حد  تا  سوءتغذیه  مشکل  و  گرفت 

قابل توجهی برطرف خواهد شد.

اعالم  صحت  وزارت  این،  از  پیش 

منظور  به  وزرات  این  که  بود  کرده 

اساسی  مواد  تغذی،  سوء  رفع 

می کند.  غنی سازی  را  خوراکی 

و  خوراکی  روغن های  گندم،  آرد 

مرنال  با  که  است  موادی  از  منک، 

رضوری  و  اساسی  ویتامین های  و 

زینک،  اسید،  فولیک  آهن،  مانند: 

 B A و  ویتامینB12 و ویتامین های 

غنی سازی می شود.

کمبود  از  زیادی  افغان های 

رضوری  مرنال های  و  ویتامین ها 

و  توجه  که  آن  با  می برند.  رنج 

مواد  به  دسرتسی  افزایش  بر  مترکز 

مؤثر  روش  یک  غنی شده،  غذایی 

اما  است؛  سوءتغذی  با  مبارزه  برای 

کارشناسان امور تغدی این کارشیوه 

شهروندان  از  و  منی دانند  مؤثر  را 

می خواهند برای صحت مندی، خود 

در سفره های شان تنوع  آورند. 

نیز  زراعت  وزارت  در  مسؤوالن 

شهروندان  که  می کنند  تأکید 

استفاده  متنوع  حبوبات  از  باید 

برای  وزرات خانه  تالش  تا  کنند 

شود.  واقع  مؤثر  آن  مشکالت  حل 

و  پالن  رییس  رشیفی،  شکیب 

می گوید:  زراعت،  وزارت  پالیسی 

شامل سازی  بر  تنها  »غنی سازی 

مؤثر  بدن  نیازمندی ها  محدود 

است؛ اما این که شهروندان به جای 

غذایی  مواد  نوع  یک  از  استفاده 

کنند،  استفاده  آن  مختلف  انواع  از 

سبب می شود که نیازمندی  شان به 

صورت اساسی رفع شود.

سکینه امیری

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

پارلمان چالشی فراروی 
حکومت آینده

بایـد  ارگان هـای مهـم دولـت،  از  بـه عنـوان یکـی  پارلمـان 
افغانسـتان  باشـد.  برخـوردار  بیشـتر  مؤثریـت  و  کارایـی  از 
جدیـد نیازمنـد پارلمانـی اسـت کـه بتوانـد بـه خواسـت ها و 
مطالبـات مـردم، شـهروندمحور و بـه گونه ی جدی رسـیدگی 
کنـد. افغانسـتان ضـرورت بـه پارلمانـی دارد کـه بـه مراتـب 
داشـته  پارلمان هـای سـایر کشـورها  از  فـراوان  فعالیت هـای 

 . شد با
بـه هر اندازه ای کـه روح جامعه در تمام ابعاد آسـیب می بیند، 
بـه همـان پیمانـه بایـد مورد مـداوا و توجـه قرار گیـرد. نظام، 
سـاختارها و نهادهـای افغانسـتان زخمـی و تکـه و تکه اسـت. 
بـه  نهادسـازی  و  قانون سـازی  پارلمانـی می توانـد در جهـت 

ایـن کشـور زحمـی مفید باشـد کـه بسـیار کار کند. 
از ایـن خاطـر اسـت کـه پارلمـان قـوی از نماینـدگان قـوی 
تشـکیل می شـود. نماینـدگان مقتـدر، متعهد، دلسـوز، صادق، 
متخصـص و باورمنـد بـه ارزش هـای ملـی، می تواننـد پارلمان 
مقتـدر و در نهایـت دولـت مقتـدر شـکل دهنـد. نماینـدگان 
و  خصوصیـات  از  اکثریـت  افغانسـتان،  کنونـی  پارلمـان 

نیسـتند.  برخـوردار  فـوق  ویژگی هـای 
برخـوردار  آن چنانـی  ویژگی هـای  از  پارلمـان  وکالی  وقتـی 
مفیـد  تنهـا  نـه  شـوند؛  واقـع  مفیـد  نمی تواننـد  نباشـند، 
خـود  بلکـه  نمی ٌتواننـد،  شـده  هـم  یـا  و  نمی شـوند  واقـع 
شـان جـزوی از مشـکل نظـام و مـردم افغانسـتان می شـوند. 
نماینـدگان پارلمـان در افغانسـتان، خـود شـان بـه مشـکل و 
درد سـر مردمـان ایـن سـرزمین مبـدل شـده  اند. خواسـته ها 
و مطالبـات افغانسـتان جدیـد و شـهروندان افغانسـتان نویـن، 
بـا نمایندگانـی کـه در مجلـس نماینـدگان اسـتند، از زمیـن 
تـا آسـمان تفـاوت دارد. تقاضـای افغانسـتان جدیـد از لحـاظ 
قانون گـذاری یـک نیـاز جـدی اسـت؛ امـا نماینـدگان بـا این 

تقاضـا خیلـی فاصلـه دارد. 
فسـاد  سراسـر  را  نظامـش  کـه  پارچـه  و  تکـه  افغانسـتان 
فراگرفتـه اسـت، ضـرورت بـه نظـارت جـدی و مجبـور کردن 
نماینـدگان  از  شـماری  امـا  دارد؛  پاسـخگویی  بـه  حکومـت 
پارلمان افغانسـتان، خود شـان در فسـاد غرق اسـتند و دسـت 
بـه قانون شـکنی می زننـد. بارهـا بحـث قانون شـکنی و دسـت 
داشـتن نماینـدگان پارلمـان در فسـاد از سـوی نهادها مطرح 
شـده  اسـت. از ایـن منظـر، نماینـدگان کـه خـود شـان غـرق 
در فسـاد باشـند و دسـت بـه قانون شـکنی بزننـد، هیچ گاهـی 
نمی تواننـد از کارکردهـای حکومت به درسـتی نظـارت کنند. 
نماینـدگان  بـه  ضـرورت  جدیـد،  افغانسـتان  پارلمـان 
شـهروند محور، پاسـخگو، مسـؤول، متخصـص و متعهـد دارد. 
اقلیـت صـادق در پارلمـان افغانسـتان بایـد بـه اکثریت صادق 
مبـدل شـوند. از جانـب دیگر، پارلمـان افغانسـتان در حوزه ی 
ا سـت.  جـدی  مشـکالت  و  چالش هـا  دچـار  قانون گـذاری 
افغانسـتان امـروز ضـرورت بـه تصویـب قانـون امـروزه دارد؛ 
بـه قوانینـی کـه بـه نیازمندی هـای مـردم پاسـخ مثبـت داده 

بتوانـد. 
یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم دیگـر، بحـث بودجه سـازی 
اسـت. بودجـه ی عادالنه می توانـد عدالت اجتماعی و انکشـاف 
متـوازن را در ایـن کشـور نهادینـه کند. در این هیـچ تردیدی 
از  همه سـاله ی حکومـت  بودجـه ی   تمـام  کـه  نـدارد  وجـود 
سـوی پارلمـان پاس و تصویب شـده  اسـت؛ منظور این اسـت 
کـه چـرا پارلمان افغانسـتان چه در گذشـته و چـه حال، اصل 
عدالـت اجتماعـی و انکشـاف متـوازن را مـد نظـر نمی گیـرد/

نماینـدگان  کـه  مانـع می شـود  اسـت. چـه چیـزی  نگرفتـه  
نتواننـد روی تصویـب بودجـه ی سـاالنه بـا حکومـت چانه زنی 
را  پیشـنهادی حکومـت  بودجـه ی  کننـد؟ چـرا خـود شـان 
بـدون این  کـه بخواننـد تصویـب می کنند؛ گاهی هـم تصویب 
و تأییـد بودجـه، بـه تعویـق می افتـد؛ بـه خاطـر خواسـت ها، 
از  عـده ای  غیرقانونـی  مطالبـات  و  توقعـات  خواهش هـا، 

نماینـدگان پارلمـان.
 بنـا بـر ایـن، مـا ضـرورت داریـم تـا پارلمـان افغانسـتان را 
مـورد بازپـرس و بازخواسـت جـدی قـرار دهیم؛ مـا می توانیم 
وظایـف  بفهمنـد  تـا  کنیـم  کمـک  ضعیـف  نماینـدگان  بـه 
بـه  می توانیـم  مـا  چیسـت؟  نماینـدگان  صالحیت هـای  و 
نمایندگانـی کـه وظایـف شـان را می فهمنـد و کار نمی کننـد، 
خـرده بگیریـم و مجبـور شـان کنیم تـا کار کنند. افغانسـتان 
جدیـد، بـه نماینـدگان آمـاده بـا سـازکارهای رایـج در سـایر 
بایـد ظرفیـت  افغانسـتان  پارلمـان  نیازمنـد اسـت.  کشـورها 
مـردم  بـه  نبسـت  تعهـدش  بـه  و  ببـرد  بلنـد  را  کاری اش 
افغانسـتان تجدیـد پیمـان کننـد. هـم تخصـص و هـم تعهـد، 
الزم و ملـزوم همدیگـر در تمـام حوزه هـا خصوصـا در حوزه ی 
نمایندگـی از مـردم افغانسـتان به شـمار مـی رود. پارلمانی که 
همـه افـراد صـادق باشـند؛ ولـی تخصـص نداشـته  باشـند، با 
پارلمانـی کـه تخصـص دارنـد؛ ولـی تعهـد و صداقـت ندارنـد، 

هـر دو یکـی ا سـت.

نیام کاوه

عامل اصلی گسترش سوء تغذیه
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توهم )رویای( زندگی در جامعه ی ما 
از قضاوت دیگران نباید بترسیم

در کشـور مـا افغانسـتان، یکـی از عادت هـای بـدی کـه در همگـی 

مـا دیـده می شـود، ایـن اسـت که مـا همیشـه در تـالش اسـتیم که 

دیگـران را مـورد قضـاوت قـرار دهیـم؛ امـا نبایـد یـاد مـان نـرود؛ 

همـان طـور کـه ما دیگـران را مـورد قضاوت قـرار می دهیـم، ممکن 

معمـوال  و  بگیریـم  قـرار  قضـاوت  مـورد  نیـز  مـان  خـود  کـه  اسـت 

یـا ایـن کـه  تـا از ایـن قضاوت هـا فـرار کنیـم و  در تـالش اسـتیم 

می ترسـیم؛ امـا نبایـد ایـن گونـه باشـد.

تـرس از قضـاوت دیگـران می توانـد در همـه افـراد وجـود داشـته 

باشـد؛ چـرا کـه همـه ی مـا انسـان ها موجوداتـی اجتماعـی اسـتیم 

و از نظرهـای دیگـران در بـاره ی خـود تأثیـر می پذیریـم؛ امـا گاهی 

اوقـات تـرس از قضـاوت، شـدت بسـیار زیـادی پیـدا می کنـد؛ بـه 

طـوری کـه افـراد دائمـا نگـران ایـن اسـتند کـه دیگـران در بـاره ی 

آن هـا چـه فکـری می کننـد. ایـن افـکار می تواننـد بسـیار آسـیب زا 

باشـند و جلـو رشـد و پیشـرفت فـردی را بگیرند. اگر شـما نیز دچار 

ایـن مشـکل اسـتید و می خواهیـد بر تـرس از قضاوت دیگـران غلبه 

 . کنید

تـرس از قضـاوت دیگران؛ راهکارهایی برای غلبه کردن

ممکـن اسـت ترس هـای بسـیاری در مـا وجـود داشـته باشـد که به 

از صحبـت  ابعـاد شـخصیتی  مـان مربـوط می شـود؛ ماننـد تـرس 

کـردن در جمـع. راه  حـل علـم روان شناسـی تحلیل و روبه رو شـدن 

کلیـد  داریـد،  ذهـن  در  شـما  کـه  افـکاری  ترس هاسـت.  ایـن  بـا 

اصلـی پیدایـش انـواع هیجانـات و رفتارهـا اسـتند. تـا زمانـی کـه 

زندگـی  توقـع  نمی توانیـد  باشـید،  داشـته  سـر  در  مخربـی  افـکار 

شـاد و مؤثـری را داشـته باشـید. تـرس از قضاوت دیگـران در واقع، 

بـه معنـای افـکار دائمـی و تکـرار شـونده در مـورد نحـوه ی ارزیابی 

دیگـران در مـورد ماسـت. بـرای این کـه بتوانید از شـر ایـن افکار و 

احساسـات ناخوشـایندی کـه در پـی آن می آیـد خـالص شـوید، به 

راهکارهـای زیـر توجـه کنیـد:

1- نقاط ضعف و قوت خود را بشناسـید

از  و  باشـید  داشـته  خـود  از  درسـتی  شـناخت  شـما  اگـر 

توان مندی هـا و ضعف هـای خـود آگاه باشـید، دیگـر دائمـا نگـران 

بـه  تـا  کنیـد  تـالش  بـود.  نخواهیـد  دیگـران  منفـی  بازخوردهـای 

خودآگاهـی بیشـتری در مـورد توانایی هـای خـود دسـت یابید. اگر 

شـما شـناخت کاملـی از مهارت هـا، نقـاط ضعـف، آسـیب پذیری ها 

و نقـاط قوت خود داشـته باشـید، دیگـر از قضاوت دیگـران چندان 

نمی گیریـد. قـرار  تأثیـر  تحـت 

۲- ترس از قضاوت دیگران؛ برای خودتان اولویت قائل شـوید

بـا قضاوت هـای شـان  دیگـران  اجـازه می دهیـد  کـه شـما  زمانـی 

ادراک شـما را از خـود تـان تحـت تأثیـر قـرار دهنـد؛ یعنـی شـما 

قـدرت  آن هـا  بـه  و  می دهیـد  قـرار  اولویـت  در  را  دیگـران  دائـم 

نکتـه  ایـن  بـه  می کنیـد.  اعطـا  را  زندگـی  تـان  در  تأثیرگـذاری 

توجـه داشـته باشـید کـه هیچ کـس انـدازه  ی خـود شـما، شـما را 

از شـما،  را  نهایـی  نتیجـه آن کسـی کـه تصویـر  نمی شناسـد. در 

مهارت هـا و  توانایی هـای تـان می سـازد، تنهـا خـود تـان اسـتید. 

پـس  را تشـکیل می دهنـد؛  ایـن تصویـر  از  تنهـا بخشـی  دیگـران 

نگذاریـد کـه آن هـا نقـش اصلـی را بـازی کننـد.

3-  شـما مسـؤول کنترل فکر دیگران نیستید

یکـی از خطاهـای فکـری ای کـه باعث می شـود افـراد دائمـا نگران 

قضـاوت و نظـر دیگـران در مـورد خـود باشـند، ایـن اسـت کـه فکـر 

می کننـد مسـؤول افـکار دیگـران اسـتند. شـما تنها مسـؤولیتی که 

داریـد، مسـؤولیت در قبـال رفتارهای تان اسـت. در حقیقت، شـما 

تنهـا می توانیـد رفتارهـای خودتـان را کنتـرل کنید و مسـؤول افکار 

نیسـتید. دیگران 

4-  تـرس از قضـاوت دیگران؛ در لحظه زندگی کنید

بسـیاری از مـا  هرگـز در لحظـه از آنچـه بـر مـا می گـذرد آگاهـی 

نداریـم. در حقیقـت اکثـر اوقـات بـه جـای ایـن کـه محیـط  مـان 

افـکار خـود غـرق می شـویم. زندگـی دائمـی  را تجربـه کنیـم، در 

در خانـه ی ذهـن، باعـث می شـود کـه مـا بیشـتر در افـکار آسـیب زا 

درگیـر شـویم. بـرای ایـن کـه بتوانیـد در لحظـه زندگـی کنیـد و از 

شـر افـکار منفـی خود خالص شـوید، الزم اسـت که بـا تمام حواس 

پنجگانـه ی خـود درگیـر محیـط پیرامـون تـان شـوید. تمرین هـای 

دریافـت  بـرای  می کننـد.  شـما  بـه  بسـیاری  کمـک  ذهن آگاهـی 

مراجعـه  ذهن آگاهـی  مقالـه ی  بـه  می توانیـد  بیشـتر  اطالعـات 

کنیـد.

۵- احتمال وجود برخی از اختالالت روان شـناختی 

اختـالالت  از  عالمتـی  می توانـد  دیگـران  قضـاوت  از  تـرس 

ایـن  در  باشـد.  اجتماعـی  فوبیـای  اختـالل  مثـل  روان شـناختی 

مناسـبی  عمل کـرد  جمـع  حضـور  در  نمی توانـد  فـرد  اختـالل، 

داشـته باشـد؛ چـرا کـه دائمـا نگـران نحـوه ی قضـاوت و ارزیابـی 

آن هاسـت. 

اگـر در نهایـت هـر کـدام از مـا ایـن شـیوه ها را جـدی بگیریـم و در 

نظـر داشـته باشـیم، می توانیـم بـه ایـن تـرس خـود غلبـه کنیـم و 

آن گاه اسـت کـه دیگـر قضـاوت افـراد نمی توانـد بـر شـخصیت و 

رفتارهـای شـما تأثیـر داشـته باشـد.
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رویا، مؤید آن است که تخیل یکی از عمیق ترین 

نیازهای برشی است؛ اما خطری در رویا نهفته 

است و آن جذابیت آن است؛ زیرا اگر رویا زیبا 

شود.  فراموش  رسعت  به  می توانست  نبود، 

در  و  جنون  به  می تواند  حد،  از  بیش  تخیل 

فرایند  شود.  منجر  محض  توهم  به  رشایطی 

تعکیس، خود آرمانی است که فرد، برای رهایی 

از رشایط زندگی خود به آن متوسل می شود. در 

این زمان، شخص یا فرد و گاهی هم حتا جامعه 

اگر  شوند؛  می  متصور  را  رشایطی  خود  برای 

شخص باشد چنان انسان با کامالتی است که 

گویا در آخرین درجه ی خوبی ها قرار دارد. اگر 

می کند  تخیل  را  رشایطی  چنان  باشد،  جامعه 

این  و  است  خیرت  و  خیر  چیز  همه  گویا  که 

جامعه منونه ی آرمانی زندگی جمعی است. 

جایی که در آن از مشقت خربی نیست و هرچه 

قهرمان  همه  فراوانی.  و  است  رحمت  هست، 

استند و هرچه هست، تحت مدیریت قرار دارد. 

در این زمان است که فرایند تعکیس خودمنایی 

جامعه ی  و  فرد  از  تخیل  یا  تصور  می کند. 

این  دارد.  زیادی  فاصله ی  واقعیت  با  آرمانی 

آرمانی  جامعه ی  به  رسیدن  توان  جامعه  و  فرد 

را ندارند؛ رسشکستگی، حقارت و رسافکندگی 

این  نتیجه ی  آمد.  این مردمان خواهد  به رساغ 

که  است  درست  است.  مخرب  شدت  به  تخیل 

وابستگی  آدم ها  بین  که  نیستند  پیامن ها  این 

به  خاصی  احساس  انسان  اگر  می کند؛  ایجاد 

وابسته  را  او  احساس  این  باشد،  داشته  چیزی 

او  در  احساسی  چنین  اگر  ولی  کرد؛  خواهد 

وابستگی  ایجاد  به  قادر  عاملی  هیچ  نباشد، 

نخواهد بود؛ اما این احساس را نیز باید جهت 

داد؛ حسی که در بین مردمان جامعه ی ما رواج 

پایه ی تفکر قومی و  بر  دارد، رمانتیسمی است 

نژادی. 

به  می توان  آرنت«،  »هانا  گفته ی  به  را  جهان 

که  کرد  تشبیه  افرادی 

میز  یک  دور 

نشسته  اند؛ 

که  عاملی  تنها 

را  مردمان  این 

پیوند  هم  به 

می زند، 

به  مردمان  این  که  است  حسی 

عنوان انسان بودن به هم دارند. 

یک  مردمان  بین  در  را،  حسی  چنین  وجود 

که  حسی  اما  گرفت؛  نادیده  منی توان  جامعه 

رویایی  دارد،  وجود  ما  جامعه ی  مردمان  بین 

به  روزمره  زندگی  توهم.  دچار  و  مخرب  است، 

با  و  روز  آغاز  با  روز  هر  است.  شبیه  روزمرگی 

طلوع آفتاب و حتا قبل از طلوع آفتاب، مسابقه 

مرگ رشوع می شود.  

زندگی  رویای  با  دیگری  روز  برای  را  خود  همه 

زندگی  کشاکش های  ورطه ی  به  بهرت؛  

می کشانند. این زندگی با خیال و توهم و دور 

از واقعیت، نظام آگاهی ای را ساخته که دیگر 

ناممکن  سیاه چال  این  از  رهایی  توان 

رابطه  مارکس،  نظر  به  می مناید. 

آگاهی  و  زندگی  بین  قوی ای 

را  آگاهی  زندگی  دارد.  وجود 

این  با  را.  زندگی  آگاهی  نه  می بخشد  تعین 

حساب، نوع زندگی اجتامعی در تعیین آگاهی 

اجتامعی  رفتار  بر  آینده  در  که  آگاهی  نوع  و 

آنچه  دارد.  سزایی  به  تأثیر  می شود،  برگزیده 

که  فردا  می دهد،  بروز  خود  از  برش  روح  امروز 

تاریخ خواهد  قرار می گیرد،  ما  روی  پیش 

محصول  عنوان  به  چیز  همه  بود. 

تاریخ با عامل معنا در هم تافته 

است. 

تاریخ چیزی جدا از زندگی یا دور از زمان حال 

و  نیست  ثابت  وضعیت  یک  دیوانگی  نیست. 

تعارضات اجتامعی  نتیجه ی  را  آن  باید 

قلمداد کرد که در آن 

انسان ها به لحاظ تاریخی دچار از خودبیگانگی 

انتخاب  یک  نتیجه ی  که  را  چیزی  می شوند. 

تلقی  ناکامی  یا  و  شایستگی  منی توان  نیست، 

کرد. 

در جامعه ای که همه در توهم زندگی می کنند، 

فرصتی برای اندیشیدن نیست. این دیگران 

می گیرند.  تصمیم  آن ها  برای  که  استند 

زندگی در رویا، حال و تالش فکر کردن 

را از مردمان ما گرفته است؛ زندگی در 

رویا، همه چیز را فراهم کرده و نیاز به 

فکر و تالش و کار سخت نیست. این 

توهم و رویا، رسابی بیش نیست؛ رضور 

توهم زدگی  و  توهم  قالب  از  که  است 

واقعیت  به  و  بیرون شد 

رسید. 

سید محمد تقی حسینی

زهرا اکربی

شاعران عرب آرمان آزادی
ویژه  به  معارص،  فارسی زبان  شاعران  از  بیشرت 

دیده  امروز  عرب  شعر  در  افغانستانی،  شاعران 

رفتند.  دنبال تجدد  می شود. شاعران معارص عرب، 

شعر  در  را  فمینیسم  جمله  از  مدرن  املان های 

شان به کار بردند و از مفاهیم جدید سخن گفتند. 

خلیل  عبد الصبور،  َصالح  نازِک املالئکه،  اَدونیس، 

الفیُتوریس،  َقبانی،  نزار  درویش،  محمود  الحاوی، 

جنگ  از  بعد  غادت السامن؛  و  مرام املرصی 

از  عرب  قدرت های  مفتضح  شکست  و  »حزیران« 

ارسائیل، اشعار ملی_میهنی بین ایشان رواج یافت؛ 

زن،  و  عشق  و  رشاب  شاعر  نزارقبانی  که  طوری 

متامی ملت عرب را مورد غضب قرار می دهد و بیروت 

را به دخرتی تعبیر می کنه که محو آزادی مدرنیته، 

قدم  دانشگاه  ساحت  در  کرده،  تن  به  شنا  لباس 

می زند و اندامش را به مردان عرضه می کند و بعدها 

در بغضی فرخورده پس از گذران شب های مست و 

شادش و در رجعتی به سمت کامل خویش تعبیری 

تجدد  می دهد.  دست  به  آزادی  از  متفاوت  یکرس 

و   باخت  بود که در فرهنگ عرب رنگ  از جنگ  بعد 

منطقه گرایی ستیزه جو به دور از فرآیند خود انتقادی 

در رسارس رسزمین میانی پای گرفت. کالم شاعرانی 

رفته  نشدند،  استثامر  تسلیم  و  گرفتند  را  تجدد  که 

رفته در ذهن ملت عرب به مبارزه با غرب و در کردار 

تقلیل  غرب  از  ابلهانه  تقلید  به  عرب  دولت های 

از  ارسائیل  رادیو  که  این  با  کردند  فراموش  و  یافت 

آزادی خواهی  تئوری  امریکا  صدای  می گوید،  صلح 

مستند  گاهی  سی  بی  بی  و  می دهد  توضیح  را 

موج سواری  مفهوم  می کند؛  پخش  کوری«  »راشل 

آرمان  با  عرب  کودک  چیست!  توده ها  فالکت  روی 

که  چه  آن  اما  می شود؛  بزرگ  و  زاده  آزاد  فلسطین 

عمال اتفاق می افتد، رسدرگمی است. 

»کمونیسم  عنوان  با  در کتابش  اسالونکا دراکولیچ، 

می دهد  توضیح  خندیدیم«،  حتا  ماندیم  ما  رفت 

دور  به  فرزندش  برای  را  خویش  آرمان  طور  که  چه 

کرده؛  ترسیم  گونه  »باربی«  ظاهرپرستی  شهوت  از 

عاشق  را  فرزندش  آرمان  این  برای  تالش  حین  اما 

چالش  نقطه ی  هامن  این  است.  آورده  بار  باربی ها 

شد؛  عرب  فرهنگ  وارد  خواناخواه  که  بود  تجددی 

نقادانه خود  ولی هضم نشد. نقطه ای که دراکولیچ 

را خطاب قرار می دهد و از اشتباه و سخت گیری اش 

سخن می گوید.

که خودش  منطقه گرایی ستیزه جو  نظر می رسد،  به 

را به قالب بهار عربی در سال های گذشته نیز نشان 

چند  در  بی حد  خشونتی  به  تبدیل  بعدتر  و  داد 

می گردد؛  بر  قبل  مدت ها  به  ریشه اش  شد،  کشور 

باقی  که  چیزی  ارسائیل.  تأسیس  زمان   ،194۸ به 

خواهد ماند کینه و بغضی فروخورده است و آرمانی 

دنبال  به  روزی  که  فرزندانی  ذهن  در  اندوخته 

و  می ماند  کتب  اوراق  الی  می روند،  جدید  مفاهیم 

نیمی  از  بیش  که  چرا  می آورد؛  بر  رس  دوباره  روزی 

تولیدات محتوایی فرهنگ عربی، در سال هایی شوم 

به مسأله ی ارسائیل می پردازد و هر آن کس که فکر 

کند این کینه و کدورت خاک گرفته و کهنه می شود، 

بهرتین  نگارنده،  به گامن  دارد.  خیالی خام دستانه 

انتخاب ملت »به کامرفته ی عرب«، این است که راه 

شاعرانش را پی بگیرد، تجدد را بفهمد؛ ولی تسلیم 

استثامر نشود. شاید زمانی فرا رسد که دخرت عربی 

متشخص  لباسی  خود  بادیه نشین،  مادری  مناد 

انتخاب کند، وارد صحن دانشگاه شود و برای آزادی 

مفهومی تازه بسازد.

صبور بیات
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اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4۵00 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵00 افغانی
یک سال: 4۵00 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳۵0 $

خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

حسن روحانی:  

صدیق صدیقی: 

سرور دانش: 

فهیم هاشمی: 

میرویس بلخی: 

7

اعتراضات در هنگ کنگ به خشونت کشیده شد
به خاطر منافع ملی ایران، حاضرم دیدار و مذاکره کنم

پادشاه عربستان سعودی خواهان قطع جنگ از سوی طالبان شد

تقویت ارزش های مدنی و حقوق 
بشری از اولویت های حکومت است

هیچ تهدیدی مانع فعالیت های شرکت سالم نمی شود

افغانستان 10 میلیون بی سواد دارد

سنبله(   3( یک شنبه  روز  شدید  درگیری  جریان  در 

ضد  پولیس  نیروهای  و  اعرتاض کنندگان  میان 

شورش در هنگ کنگ، 36 نفر از معرتضان بازداشت 

شده اند.

به نقل از یورونیوز، اعرتاض کنندگان برای مقابله با 

مولوتوف،  کوکتل  از  شورش،  ضد  پولیس  نیروهای 

سنگ و خشت استفاده کردند. نیروهای پولیس نیز 

و  آب پاش  موترهای  از  اعرتاض کنندگان،  مهار  برای 

گاز اشک آور کار گرفتند.

یکی از نیروهای پولیس ضد شورش نیز از سالح خود 

استفاده کرده و دست به تیراندازی هوایی زده است.

بیانیه ای  صدور  با  هنگ  کنگ،  محلی  دولت 

غیرقانونی  اقدامات  تشدید  که  است  کرده  تأکید 

و  ظاملانه  تنها  نه  تندرو،  معرتضان  خشونت بار  و 

آستانه ی  در  را  هنگ کنگ  بلکه  است؛  شوکه کننده 

وضعیت بسیار خطرناکی قرار خواهد داد.

هنگ کنگ،  در  اعرتاض کنندگان  هم،  سویی  از 

هفته های  و  روزها  برای  را  بیشرتی  راهپیامیی های 

آینده برنامه ریزی کرده  اند. 

متهامن  اسرتداد  الیحه ی  با  اعرتاض کنندگان، 

الیحه،  این  اساس  بر  می کنند.  مخالفت  چین  به 

برای  را  متهامن  می توانند  کنگ  هنگ   مقامات 

محاکمه به چین بفرستند. این الیحه در حال حارض 

این،  وجود  با  اما  است؛  درآمده  تعلیق  حالت  به 

اعرتاض کنندگان تأکید می کنند که این الیحه باید 

پس گرفته شده و به طور کامل کنار گذاشته شود.

تحقق  برای  که  است  کرده  اعالم  ایران،  رییس جمهور  روحانی،   حسن 
منافع ملی این کشور، حارض به انجام دیدار و مذاکره است.

به نقل از خربگزاری ایسنا، آقای روحانی روز دوشنبه )4 سنبله(، با اشاره 
به  بداند  اگر  که  است  گفته  ایران،  دولت  برای  ملی  منافع  اولویت  به 
جلسه ای می رود و با کسی مالقات می کند که در نتیجه ی آن ایران آباد 

شده و مشکالت مردم حل می شود، دریغ نخواهد کرد.
او افزوده است: »معتقدم برای منافع کشور از هر ابزاری باید استفاده 
کرد. جایی که احتامل موفقیت حتا 10 تا ۲0 درصد وجود دارد هم باید 

جلو رفت و نباید فرصت را از دست بدهیم.«

این در حالی است که پیش از این، آقای روحانی گفته بود که در صورت 
متحده ی  ایاالت  با  گفت وگو  به  حارض  تحریم ها،  کامل  شدن  برداشته 

امریکا خواهد شد.
آقای روحانی گفته است: »یک سال است که شدیدترین تحریم ها را بر ما 
وارد کردند؛ ما هم در برابر تحریم ها ایستادیم. تعهدات خود را هم کاهش 
دادیم؛ اما بین مراحل کاهش تعهد دو ماه وقت گذاشته  ایم تا فرصت 

دیپلامسی داشته باشیم.«
از سویی هم، دونالد ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا، روز 
ایران  در  رژیم  تغییر  دنبال  به  که  است  کرده  اعالم  )4سنبله(  دوشنبه 

نیست؛ بلکه خواهان ایرانی قدرت مند است.
تنش ها میان ایران و امریکا، در جریان چند ماه اخیر افزایش یافته است. 
دولت امریکا، همزمان با اعالم آمادگی برای گفت وگوی بدون پیش رشط 
این کشور  علیه  و پرتوشیمی  بانکی  نفتی،  تحریم های جدید  ایران،  با 

اعامل کرده است.
همچنان، ایاالت متحده ی امریکا، برای تضمین امنیت ناوگان دریایی در 

منطقه، ائتالف نظامی بین املللی تشکیل داده است.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می گوید، در دیداری که رییس جمهور 
این  پادشاه  سلامن،  ملک  داشت،  سعودی  عربستان  پادشاه  با  غنی 

کشور، خواستار قطع جنگ از سوی گروه طالبان شد.
صدیق صدیقی، روز دوشنبه )4 اسد( در یک نشست خربی گفت که 
محور اصلی سفر رییس جمهور غنی به عربستان سعودی، گسرتش روابط 
تجاری، اقتصادی و روابط نزدیک با این کشور بود و از جانب دیگر، آقای 
برای محصوالت  تا مارکیت جدیدی  این سفر خود تالش کرد  غنی در 

افغانستان پیدا کند.
عربستان سعودی،  پادشاه  با  غنی  رییس جمهور  مالقات  »در  افزود:  او 
ملک سلامن، متامی حمالت تروریستی در افغانستان را محکوم کرده 
پادشاه  است.  کرده  تعهد  تروریزم،  با  مشرتک  مبارزه ی  راستای  در  و 
عربستان سعودی، بیان کرده تا برای از بین بردن تهدید تروریزم، نیاز 

است که هر دو کشور تالش های بیشرتی را انجام بدهند.«
آقای صدیقی گفت که پادشاه عربستان سعودی، اظهار کرده که وضعیت 
افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و امیدوار است که پروسه ی صلح 
پروسه ی  از  عربستان  پادشاه  او،  گفته ی  به  بدهد.  نتیجه  افغانستان 
صلحی که در آن منافع اکرثیت مردم حفظ باشد، اعالم حامیت کرده 

است.
او عالوه کرد: »عربستان سعودی خواستار قطع جنگ در افغانستان شده 
است و پادشاه این کشور به گونه ی جدی اظهار کرد که گروه طالبان از 
جنگ دست بکشد. اظهارات مقامات سعودی در بخش صلح هم واضح 
بود. اول، از پروسه ی صلح با معنا که در آن جنگ پایان یابد، حامیت 

کرد.«
حکومت افغانستان، حامیت ریاض را در گفت وگوهای صلح فوق العاده 
عنوان  مشرتک  را  تروریزم  تهدید  حکومت  مسؤوالن  و  دانسته  مهم 
گسرتش  خواستار  افغانستان  دولت  که  گفت  صدیقی  آقای  می کنند. 

تالش های مشرتک در برابر تروریزم با عربستان سعودی است.
بحث  مورد  موضوعات  از  دیگر  یکی  کابل-اسالم آباد،  روابط  بهبود 

ارگ  سخنگوی  گفته ی  به  که  بود  سلامن  ملک  و  غنی  رییس جمهور 
ریاست جمهوری، ریاض آماده است تا در زمینه ی تحکیم روابط افغانستان 

و پاکستان همکاری کند.
صدیق صدیقی، در حالی  که نقش پاکستان را در مذاکرات صلح مهم 
می داند؛ اما تأکید می کند که حکومت افغانستان تا هنوز اقدام مثبت 

پاکستان را در زمینه ی تأمین صلح و ختم جنگ، شاهد نبوده است. 
او ادامه داد: »حکومت افغانستان از عربستان تقاضا کرد که روی این 
مسائل با پاکستان صحبت شود و اهمیت ثبات افغانستان به وضاحت 

بیان شود که ثبات افغانستان، ثبات پاکستان و منطقه است.«
یک  رأس  در  سنبله(   ۲( شنبه  روز  چاشت  از  پس  غنی،  رییس جمهور 
هیأت عالی رتبه ی دولتی، در یک سفر رسمی، به عربستان سعودی رفت 

و صبح روز دوشنبه )4 سنبله(، دوباره به افغانستان برگشت.
آقای غنی در حالی به عربستان سعودی رفت که نهمین دور گفت وگوهای 

منایندگان امریکا و طالبان در قطر جریان دارد. 
صدیق صدیقی، می گوید که طرف های مذاکره کننده در قطر، تا کنون به 
نتیجه ای دست نیافته  اند و در صورت توافق دو طرف و پیش از امضای 

سند توافق، حکومت افغانستان از آن آگاه خواهد شد.
انتخابات  برگزاری  مورد  در  همچنان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
ریاست جمهوری وضاحت داد که انتخابات سال جاری به هیچ وجه مانع 
آقای  و  است  دوامدار  روند  یک  صلح  مذاکرات  نیست؛  صلح  مذاکرات 

خلیلزاد یک سال می شود که با طالبان به توافق نرسیده است.
دیگر  هفته ی  چند  تا  است  قرار  که  کرد  خاطرنشان  صدیقی،  آقای 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود؛ برگزاری این روند 
از خواسته های بنیادی مردم است که در چارچوب نظام جمهوری، برگزار 

خواهد شد.
میزان سال  افغانستان، در ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  قرار است 

جاری برگزار شود.

رسپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 

به تهدید رشکت مخابراتی سالم از سوی طالبان، 

واکنش نشان داده و گفته است که این رشکت، 

هامنند گذشته به فعالیت های خود ادامه خواهد 

داد.

طی  سنبله(،   4( دوشنبه  روز  هاشمی،  فهیم 

بود،  شده  برگزار  وزارت  این  در  که  نشستی 

فعالیت های  مانع  تهدیدی  »هیچ  است:  گفته 

به  گذشته  مثل  سالم  منی شود.  سالم  رشکت 

فعالیت هایش ادامه خواهد داد.«

این در حالی است که گروه طالبان، گفته است 

گروه  این  اصول  از  سالم،  مخابراتی  رشکت  که 

این،  از  پس  دلیل،  همین  به  و  کرده  رسپیچی 

قرار  هدف  مورد  رشکت،  این  پایه های  و  مراکز 

خواهد گرفت.

نرش  با  )4سنبله(  دوشنبه  روز  گروه،  این 

سالم  رشکت  که  فایربی  است،  گفته  اعالمیه ای 

است،  کرده  فرش  زمین  زیر  در  انرتنت  برای 

مثل  رشکت،  این  مأمورین  با  و  می شود  قطع 

در  شد.  خواهد  برخورد  استخباراتی  ارگان های 

اعالمیه ی طالبان همچنان آمده است، با افرادی 

که از سیم کارت سالم استفاده می کنند، برخورد 

قانونی خواهد شد.

مخابراتی  رشکت  که  است  گفته  طالبان  گروه 

انجام  استخباراتی  فعالیت  دولت  برای  سالم، 

متاس های  از  را  مخفی  معلومات  و  می دهد 

شبکه های  به  و  کرده  جمع آوری  مخابراتی 

استخباراتی می سپارد.

رشکت مخابراتی سالم، در سال ۲013 میالدی 

تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  و  شد  تأسیس 

این رشکت در  از آن نظارت می کند.  معلوماتی، 

فعالیت  برای  طالب  هراس افگنان  که  ساحاتی 

وضع  محدودیت  مخابراتی  شبکه های  شبانه ی 

کرده است، نیز فعالیت می کند.

به  همواره  طالبان،  که  است  حالی  در  این 

این  افراد  آسیب می زنند.  عام املنفعه  تأسیسات 

رشکت های  جاده ها،  بارها  این  از  پیش  گروه، 

مخابراتی، پایه های برق، پل و پلچک، مکتب ها 

و سایر تأسیساتی که مردم عادی از آن استفاده 

می کنند را، تخریب کرده  اند.

میلیون   10 که  می گوید  معارف،  وزارت  رسپرست 
حرش  باید  و  استند  بی سواد  افغانستان  در  نفر 
این  در  معضل  این  ریشه کن سازی  برای  عمومی 
کشور راه اندازی شود. میرویس بلخی، روز دوشنبه 
)4 سنبله(، در مراسم گرامی داشت از روز جهانی 
معضل  این  »ریشه کن سازی  کرد:  تأکید  سواد، 
کالن )بی سوادی( نیاز به حرش عمومی با همکاری 
جامعه ی مدنی، فعاالن رضاکار، نهادها و مؤسسات 

همکار و عموم مردم دارد.«
معارف  وزارت  برنامه های  از  یکی  که  کرد  او عالوه 
در دهه ی معارف، از بین بردن راه های بازگشت به 

بی سوادی است.
آقای بلخی، سواد را قابلیتی برای تغییر مثبت در 
زندگی هر فرد عنوان کرد و گفت که وزارت معارف 

و  خواندن  روی  بر  تنها  نه  بی سوادی،  محو  برای 
تقویت  برای  تعریف  این  اساس  بر  بلکه  نوشنت؛ 

قابلیت تغییر مثبت کار می کند.
ملی  بسیج  رییس  نورستانی،  هام  هم،  سویی  از 
گفت  مراسم  این  در  معارف،  وزارت  سوادآموزی 
که در حال حارض 7 هزار کورس سوادآموزی برای 
فعالیت  افغانستان  رسارس  در  شاگرد  هزار   190
مکتب  باب   69 فعالیت  از  همچنان  او  می کند. 

سواد حیاتی در رسارس افغانستان خرب داد.
این در حالی است که پیش از این نیز، رسپرست 
وزارت معارف تأکید کرده بود که این وزارت، متام 
تالش خود را خواهد کرد که تا پایان دهه ی معارف، 
سطح بی سوادی در افغانستان کاهش چشم گیری 

پیدا کند.

کرده  تأکید  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 

است که صیانت و تقویت ارزش های مدنی و 

اولویت های اصلی حکومت  از  حقوق برشی، 

افغانستان است.

ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  رسور 

رییس  وریچ،  عمر  با  سنبله(   4( دوشنبه  روز 

بین امللل  و دادخواهی سازمان عفو  کمپاین 

در جنوب آسیا، دیدار و گفت وگو کرده است.

حفظ  دیدار  این  در  دانش،  آقای 

ارزش های  و  برشی  حقوق  دست آوردهای 

مدنی را از مطالبات اساسی مردم افغانستان 

»صیانت  است:  ورزیده  تأکید  و  کرده  عنوان 

برشی،  حقوق  و  مدنی  ارزش های  تقویت  و 

افغانستان  حکومت  اصلی  اولویت های  از 

است.«

افغانستان مصمم  که حکومت  است  گفته  او 

زنان،  جایگاه  صلح،  پروسه ی  در  که  است 

آزادی بیان و رسانه ها، حقوق قربانیان جنگ 

و ارزش های مدنی حفاظت شود.

نهادهای  از  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 

بین املللی حامی حقوق برش درخواست کرده 

باقی طرف های دخیل در مسایل  از  تا  است 

و  صیانت  در  تا  شود  خواسته  نیز  افغانستان 

و  برشی  حقوق  دست آوردهای  از  حفاظت 

ارزش های مدنی در افغانستان توجه کنند.

آقای دانش، از آمادگی سازمان عفو بین امللل 

برای نرش آخرین گزارش این سازمان در مورد 

که  است  گفته  و  کرده  استقبال  افغانستان 

نرش چنین گزارش هایی، به دولت افغانستان 

حقوق  چالش های  شناسایی  راستای  در 

برشی کمک می کند.

از سویی هم، عمر وریچ، در این دیدار گفته 

نامزدان  از  بین امللل  عفو  سازمان  که  است 

به  نسبت  تا  دارد  انتظار  ریاست جمهوری 

در  برشی  حقوق  تعهدات  تطبیق  و  حامیت 

افغانستان، به این نهاد اطمینان بدهند.

عفو  سازمان  که  است  کرده  تأکید  او، 

از  حامیت  و  صیانت  بر  بین امللل، 

در  برشی  حقوق  و  مدنی  دست آوردهای 

افغانستان مصمم است و تالش دارد که این 

ارزش ها در افغانستان بیش از گذشته تقویت 

آخرین  که  است  گفته  وریچ،  آقای  شود. 

زمینه ی  در  بین امللل  عفو  سازمان  گزارش 

منترش  زودی  به  افغانستان،  در  برش  حقوق 

خواهد شد.

برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  مناینده ی 

دو  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  افغانستان،  صلح 

گفته  رویرتز  خربگزاری  به  که  طالبان  فرمانده ی 

از  پس  افغانستان  ارتش  از  امریکا  حامیت  بودند، 

موافقت نامه ی صلح قطع خواهد شد، تأکید می کند 

هر  از  پس  کشور  این  ارتش  از  امریکا  حامیت  که 

پس  زملی  خلیل زاد،  یافت.  خواهد  ادامه  توافقی 

تویرت  برگه ی  در  )۵سنبله(  دوشنبه  روز  چاشت  از 

خود نگاشته است که هیچ کسی نباید فریب چنین 

توافق  هر  از  پس  امریکا  زیرا  بخورد؛  را  پروپاگندا  

حامیت  کشور  این  ارتش  از  افغانستان  در  صلحی 

خواهد کرد. به گفته ی او، متام طرف های درگیر در 

مسأله ی افغانستان توافق کرده  اند که آینده ی این 

کشور در مذاکرات بین االفغانی مشخص می شود.

فرمانده ی  دو  از  نقل  به  رویرتز،  خربگزاری  اخیراً، 

طالبان که نام آن ها در گزارش ذکر نشده، نگاشت 

ارتش  از  امریکا  حامیت  صلح،  توافق  از  پس  که 

افغانستان خامته خواهد یافت. 

در این گزارش، به نقل از این دو فرمانده ی طالبان 

آمده است که پس از توافق صلح، نیروهای امریکایی 

متوقف  طالب  هراس افگنان  علیه  را  شان  حمالت 

نیروهای  علیه  از سویی هم طالبان  و  کرد  خواهند 

امریکایی نخواهند جنگید.

میان  مذاکرات  نهم  دور  در  گزارش ها،  بنیاد  بر 

یا  و  حضور  مورد  در  طرف  دو  طالبان،  و  امریکا 

پس  امریکا  استخباراتی  نیروهای  حضور  عدم 

و  طالب  زندانیان  آزادی  صلح،  توافق نامه ی  از 

چگونگی امضای موافق نامه میان دو طرف بحث و 

تبادل نظر می کنند.

پس از توافق صلح نیز از ارتش افغانستان حمایت می کنیم
زلمی خلیل زاد: 



لنگی  و  می آمد  خانه  به  مکتب  از  هراسان  و  ترسان  پرسم  »بارها 

به  دوان  دوان  دوباره  و  بسته  به رس  گرفته  کاه دان  از  را  خاک آلودش 

سوی مکتب می رفت.«

این گفته های پیر مردی است که زمان طالبان در یکی از ولسوالی های 

غزنی، منحیث صفاکار کار کرده است و موضوع لنگی بسنت پرسش 

صفاکار  منحیث  که  این  تا  است  بوده  سوال برانگیز  برایش  همیشه 

لنگی پی  نبسنت  یا  به موضوع بسنت  و  ولسوالی وظیفه می گیرد  در 

می برد.

مردم  دیگر  شد  ما  ولسوالی  وارد  طالبان  »وقتی  می گوید:  مرد  این 

تام  و  عام  اختیار  طالبان  منی توانست؛  کرده  گذار  و  گشت  آزادانه 

اما  کردند؛  بسته  را  دخرتانه  مکتب  بودند.  گرفته  دست  به  را  منطقه 

مکتب پرسانه زیر نظر طالبان فعال بود. بارها شاهد بودم پرسم ترسان 

و هراسان از مکتب به خانه می آمد و لنگی خاک آلودش را از کاه دان 

گرفته به رس بسته و دوباره دوان دوان به سوی مکتب می رفت.

امر  اجرای  خاطر  به  طالب،  تفنگ دار  گروه  ماه  هر  ولسوالی  این  در 

از  عده  آن  و  رفته  مکتب  به  ولسوالی  از  منکر،  از  نهی  و  معروف  به 

شاگردانی که لنگی به رس نبسته بودند را، با خود به ولسوالی می بردند 

را  آن ها  با زدن شالق در پشت شان،  و  تفنگ داده  به دست شان  و 

مجبور به تیراندازی کرده است.

تعداد طالبان دراین ولسوالی  پیرمرد، هر روز  این  به گفته های   نظر 

پرسان  ولسوالی  کارمندان  که  حد  این  تا  شد؛  می  بیشرت  و  بیشرت 

خوردسال شان را نیز آورده بودند. قبل از ظهر پرسان خود را به مکتب 

روان می کردند و بعد از ظهر همه ی شان به صف ایستاد می شدند و به 

نوبت تیراندازی کردن را یاد می گرفتند.

این مرد می گوید که تیراندازی برای پرسان طالبان، عادی شده بود؛ 

آن ها از گرفنت سالح و تیراندازی کردن لذت می بردند؛ اما شاگردانی 

که از مکتب آورده  می شدند، از شدت ترس گریه می کردند؛ ولی به 

اجبار سالح به دست شان داده می شد تا تیراندازی کنند که بعضی 

از این شاگردان بعد از شلیک کردن بی هوش می شدند و یا گاها به 

صورت غیرارادی از ترس خود شان را خیس می کردند.

و  دردناک  خیلی  مرد  پیرد  برای  صحنه ها  این  دیدن  روزگار  آن  در    

آزاردهنده بوده است و نظر به گفته های خودش، از ترس جرأت نداشته 

که مانع این رفتار طالبان با کودکان شود.

هنوز که هنوز است، ترس و وحشت در چشامن گودرفته ی این پیرمرد 

زمان  آن  که  نشان می دهد  پی همش،  آه کشیدن های  و  می زند  موج 

چقدر با ترس و دلهره زندگی کرده و شاهد رفتارهای ظاملانه ی طالبان 

بوده است.

بدرفتاری  مورد  در  و  است  رفته  مکتب  به  بارها  پیرمرد  این  که  آن  با 

طالبان با شاگردان مکتب همرای مدیر و معلامن گپ زده است؛ اما 

دروازه ی  بودن  باز  و  شان  خود  جان  حفظ  خاطر  به  معلامن  و  مدیر 

مکتب، هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند .

و  نگرفت  جدی  را  موضوع  این  کس  هیچ  وقت  آن  می گوید  مرد  این 

پیاده کنند. طالبان  را  اجازه داده شد که طالبان حکم دلخواه شان 

در مدت پنج سال حکم رانی شان، حس انسانیت را در وجود کودکان 

ما کشتند و امروز آن کودکان که به جای قلم تفنگ را گرفتند، عمال 

می بینیم که هم نوعان خود را بی رحامنه سالخی می کنند.  

بود؛  باز  پرسان  روی  به  مکتب  دروازه ی  طالبان  زمان  در  که  هرچند 

اما این که چقدر از لحاظ روحی و روانی این پرسان آسیب دیده اند، 

به  خیلی  نباید  که  است  این  است  مهم  آنچه  نیست.  هویدا  چندان 

سادگی از کنار این موضوعات گذشت و نباید گذاشت که کودکان مان 

که نسل امروز مان استند، با چنین آموزش هایی تبدیل به تروریستان 

فردای جامعه ی ما شود و هر روز شاهد این باشیم که این گونه افکار 

طالبانی در جامعه ی ما رشد پیدا کند و جای خود را در میان مردم 

اشغال کند. این افکار، مانند غده ی رسطانی می ماند که هرچه زودتر 

باید آن  را ریشه کن کنیم.

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 

کابل رشیک کرده  روزنامه ی صبح  با  را  و خاطرات  شان  گذرانده  اند 

 اند. خاطرات  تان را از طریق ایمیل و یا صفحه ی فیس بوک روزنامه ی 

و نرش  به حفظ هویت شام  متعهد  ما  کنید.  ما رشیک  با  کابل  صبح 

خاطرات  تان استیم.
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ساده ای  مفهوم   »Policy« که  می رسد  نظر  به 

است. بر خالف بسیاری از کلمات مدیریتی زبان 

انگلیسی که در ترجمه ی آن ها دشواری و اختالف 

خط  به  را   Policy همه،  تقریبًا  دارد،  وجود  نظر 

مشی ترجمه می کنند. بنا بر این، پالیسی عبارت 

از تصمیم ها وسیاست هایی که به وسیله ی مراجع 

مختلف بخش عمومی از قبیل؛ پارلمان، حکومت 

و قوه ی قضائیه که نماینده ی حفظ منافع عمومی 

در جامعه می  باشد اتخاذ شود. سیاست، رسیدن 

منافع  میان  سازش  است؛  مشی  و  خط  یک  به 

که  معینی  ارزش های  و  منافع  حسب  بر  متضاد 

مشترک استند. با این وجود به طور کلی می توان 

»علم  کرد:  تعریف  چنین  را  سیاست  علم 

آگاهی های  از  رشته ای  سیاست، 

اجتماعی است که 

شناخت  آن  وظیفه ی 

و  اصول  منظم 

قواعد حاکم 

روابط  بر 

سیاسی

 میان نیروها در 

کشور  یک  داخل 

دولت ها  میان  روابط  و 

بین المللی  عرصه ی  در 

است.« )بنیادهای علم سیاست، 

پس  1386ص29(  عالم  عبدالرحمن 

آگاهی  با  و  اجتماعی  دانش  این  شناخت  با 

روابط  به  آن، می توان  بر  قواعد حاکم  و  از اصول 

میان افراد جامعه پی  برد و چگونگی کارکرد آن ها 

را نیز آموزش داد؛ همچنین علم سیاست به کشف 

آگاهی  و  روابط میان دولت ها و سیاست خارجی 

 ،1948 سال  در  می پردازد.  آن ها  باره ی  در  الزم 

مورد  و  مرتبط  یونسکو، موضوع های  در  کمیته ای 

مطالعه ی علم سیاست را چنین تشریح کرد: 

»1- نظریه ی سیاسی الف – نظریه ی سیاسی ب 

الف-  حکومت   -2 سیاسی  اندیشه های  تاریخ   –

حکومت  ج-  ملی  حکومت   – ب  اساسی  قانون 

وظیفه ی   – ه  عمومی  امور  اداره ی  د-  منطقه ای 

اقتصادی و اجتماعی حکومت و نهادهای سیاسی 

تطبیقی 3- احزاب ، گروه ها ، و افکار عمومی الف 

– احزاب سیاسی ب – گروهها و گرد همــــایی ها

 ج – مشارکت شهروندان در امور عمومی و حکومت 

4- روابط بین الملل الف – سیاست بین الملل ب 

بین الملل  حقوق   – ج  بین المللی  سازمان های   –

از  را  سیاسی  پدیده های  سیاست.«  رویکردهای 

دیدگاه های گوناگونی بررسی کرده اند که به طور 

مختصر در ذیل به آن ها اشاره می شود.

تفسیر  از  است  عبارت  حقوقی  رویکرد   – الف 

پدیده های سیاسی از لحاظ حقوقی؛ این رویکرد، 

مجمعی  و  حقوقی  شخص  مثابه ی  به  را  دولت ها 

مهم ترین  می  بیند.  قانون  اجرای  و  تدوین  برای 

این  است،  شده  وارد  دیدگاه  این  به  که  ایرادی 

نیروهای  اهمیت  به  رویکرد  این  در  که  است 

در  می شود؛  توجه  کمتر  حقوقی  غیر  اجتماعی 

ره یافت  این  در  سیاسی  پدیده های  بررسی  واقع 

یک جانبه است.

این  قدیم  زمان های  از  اقتصادی:  رویکرد   – ب 

بود که  این مورد معتقد  ارسطو در  و  بوده  رویکرد 

ثروت  توزیع  و  ویژگی  حکومت،  شکل  تثبیت  در 

عامل تعیین کننده است. در رابطه با این رویکرد، 

»گتل« چنین بیان می کند: »به طور معمول اکثر 

ثروت مندان  با  تهی دستان  رویارویی  انقالب ها، 

است.)تاریخ اندیشه سیاسی، گتل 1924ص51(. 

» قدرت به طور طبیعی و به ضرورت در پی ثروت 

می آید.« 

در  و   )1956 هارینگتون  جیمز  )اقیانوس، 

قدرت  »توزیع  می نویسد:  دال«  »رابرت  زمینه  این 

پرشور  طرفداران  از  است.«  برابر  ثروت  توزیع  با 

که  برد  نام  مارکس  کارل  از  می توان  رویکرد  این 

ابزار  که  فراوانی داشت  تأکید  اقتصادی  عامل  بر 

به  نامیده شد.  ماتریالیسم دیالکتیک  تحلیل وی 

عقیده ی مارکس، نیرویی که تاریخ جامعه بشری 

و توضیح می دهد شرایط مادی زندگی  را حرکت 

مبارزه ی طبقاتی  و  تولید است  ویژه شیوه ی  به  و 

همراه با تغییر در شیوه تولید است و سازمان های 

در  کسانی  را  جامعه  فرهنگ  و  قوانین  سیاسی. 

اختیار دارند که ابزار وسایل تولید در دست شان 

است. وی معتقد بود که فقر نه ناگزیر است و نه 

اقتصادی  اجتماعی،  شرایط  از  بلکه  الهی،  حکم 

و سیاسی زندگی مردم پدیدار می شود و طبقه ی 

گونه  هیچ  به  اقتصادی،  لحاظ  از  مسلط  حاکم 

تغییر  را  آن  و خودش هم  ندارد  تغییری عالقه ای 

نخواهد داد و به راحتی هم اجازه ی تغییر نخواهد 

از راه یک انقالب اجتماعی  داد. بنا بر این، تنها 

اقتدار  موضع  از  را  استثمارگر  طبقه ی  می توان 

دست  ایده آل  جامعه ی  یک  به  و  گذاشت  کنار 

یافت. 

ج – رویکرد روانشناختی: این رویکرد به مطالعه ی 

و  می پردازد  انسان  سیاسی  رفتار  و  بشر  طبیعت 

و پیشرفت  را »الول« گذاشت  این مطالعات  بنیاد 

این  در  را »السول« سبب شد.  آن  بزرگتر شدن  و 

سیاست  که  دهد  نشان  کوشید  واتکینس  زمینه 

شناس در وهله ی اول به رفتار مردم توجه دارد تا 

بفهمد آن ها چگونه موجوداتی استند. به عقیده ی 

مشاهده ای  قابل  واقعیت  مردم  فعالیت های  وی، 

تحت  مشاهده  روش های  از  استفاده  با  که  است 

عوامل  جمله  از  عواملی  می توان  تجربه  و  کنترل 

سیاسی  تصمیمات  وارد  که  را  زیست شناختی 

آن ها می شود، جدا و اندازه گیری کرد. 

سنتی  رویکرد  هنجاری:  رویکرد   – د 

به علم سیاست، 

این  بود.  فلسفی  و  هنجاری  یا  تاریخی  حقوقی، 

تأکید  ارزش ها  بر  واقعیت ها،  برابر  در  رویکرد 

می کند. برخی از متفکران عقیده دارند که بررسی 

نام دارترین  از  باشد.  هم  ارزشی  باید  سیاست 

اریک  به  می توان  رویکرد،  این  نظریه پردازان 

معتقد  این ها  کرد.  اشاره  اشتراوس  لئو  و  هگلین 

بودند که بررسی سیاست باید هدفی داشته باشد 

تا ما را به اقدام درست و انتخاب بهترین و اتخاد 

همنوعان  با  بهتر  زندگی  مورد  در  درست  تصمیم 

توانا گرداند و بیان می کنند که برخی از ارزش ها 

لزوما عالی اند و برخی دیگر به طور ذاتی فروتر و 

بهترین ارزیابی سیاسی آن است که این مجموعه 

را باهم ببیند. 

استفاده  به  تمایل  علمی:   – تجربی  رویکرد   – ه 

به  کمی،  اندازه گیری  و  بررسی  به  رویکرد  این  از 

رشد علم آمار، روان شناسی و مردم شناسی مربوط 

می شود. در این روش، شیوه ی متداول این است 

که میان واقعیت و ارزش، میان عین و ذهن، تمایز 

این  نظریه پردازان  از  می شود.  گذاشته  مشخصی 

اشاره  ربسون  و  والدو  دیواید  به  می توان  رویکرد 

کرد.

از  پس  رویکرد  این  اهمیت  رفتاری:  رویکرد   – و 

جنگ جهانی دوم شناخته شد و سیاست شناسان 

این  در  بودند.  آن  اصلی  جانب داران  امریکایی، 

فرد  سیاسی  رفتار  به  توجه  اصلی  نکته ی  رویکرد 

این  نامدارترین  از  یکی  ایستون،  دیوید  است. 

یک  نشان  هم  سیاسی  »رفتار  می گوید:  رویکرد 

مشخص  حرکت  یک  هم  و  است  فکری  تمایل 

زمینه  این  در  همچنین  علمی.«  مطالعه  برای 

رابرت دال، رفتار گرایی را چنین توصیف می کند: 

زندگی  جنبه های  کردن  تجربی  برای  »کوشش 

سیاسی به کمک ابزارهای روش، نظریه ها و معیار 

کلی،  احکام  به  تبدیل شدن  قابلیت  که  سنجش 

قواعد و فرضیه های جدید در علوم تجربی را دارد 

امکان پذیر است. دیپلماسی در دانش سیاسی به 

سه مفهوم پایه ای به كار می رود:

روابط  ديپلماسی،  مفهوم  گسترده ترين   -1

ديپلماسی  برخي  است.  دولت ها  ميان 

ملي  توانایی  از  چكيده ای  را 

 می دانند و برخی دیگر آن را 

تنها برگرفته از توانایی 

ملی می دانند و

را  آن  هم  ديگر  برخی   

سياست  اعمال  وسیله ی  تنها 

ملی می شمارند. در درک مورد آخری، 

و  هدف  عنوان  به  خارجی  سیاست  ميان  تفاوت 

غرض و دیپلماسی به عنوان وسیله و روش گذاشته 

می شود.

رايج تر  كه  واژه  این  دیگر  كارگیری  به  مورد  در   -۲

است و مفهوم گسترده تری دارد، همه هم دل اند و 

آن این  كه دیپلماسی هم معنی مذاكره و گفتمان 

است. از آن جا كه هدف گفتمان موافقت است و 

موافقت ناگزير به معنای سازش است، دیپلماسی 

در  سازش  »فن  كرد:  تعريف  چنين  می توان  را 

سیاست میان دو ملت كه جای به مخاطره انداختن 

منافع و امنیت ملی، آن را افزون می كند.«

دستگاه  كار  به  دیپلماسی  سرانجام،  -و   3

اداره كننده ی روابط ميان ملت ها و به ویژگی های 

نیز  روابط  اند  اين  مأمور  كه  كسانی  شخصی 

تعريف  در  مهم  موردهای  از  یكی  می شود.  گفته 

جنگ  و  دیپلماسی  رابطه ی  موضوع  دیپلماسی، 

است. بنا به تعريف، دیپلماسی وسيله ای است كه 

سیاست خارجی با استفاده از آن به جای جنگ، 

از راه توافق به هدف های خود می رسد و بر اساس 

این تعريف آغاز جنگ شكست، دیپلماسی است؛ 

دیپلماسی  كه  عقيده  اند  اين  بر  ديگر  گروه  اما 

داشته  باشد؛  ادامه  می تواند  نيز  جنگ  دوران  در 

ولی به هر روی، داشتن قدرت نظامی، عاملی در 

دیپلماسی است. دیپلماسی در دانش سیاسی به 

سه مفهوم پایه ای كار می رود.

پالیسی
دیپلوماسی  و

،سیاست

صبور بیات

ساره ترگان


