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خرب مهم

گارنیزیون کابل برای تامین امنیت
مراسم عاشورا و هفتهی شهید،
خواستار همکاری مردم شد

گارنیزیــون کابــل ،از باشــندگان پایتخــت خواســته اســت
کــه در تامیــن امنیــت مراســم عاشــورا و گرامیداشــت از
هفتـهی شــهید ،بــا نیروهــای امنیتــی همــکاری کننــد.
فرماندهــی عمومــی گارنیزیــون کابــل ،روز شــنبه
( ۱۶ســنبله) ،بــا نــر اعالمیــهی گفتــه اســت کــه
بــا در نظرداشــت تهدیــدات امنیتــی و جلوگیــری از
فعالیتهــای تروریســتی ،نیــاز اســت تــا باشــندگان
کابــل ،در جریــان مراســم عاشــورا و گرامیداشــت از
هفتــهی شــهید ،از انتقــال هــر نــوع ســاح و فیرهــای
خودرسانــه ،خــودداری کننــد.
بربنیــاد اعالمیــه ،گارنیزیــون کابــل از متامــی باشــندگان
کابــل خواســته اســت کــه از وســایط دولتــی ،شیشــه
ســیاه و یــا بــدون اســناد در کاروانهــای عــزاداری روز
عاشــورا و هفت ـهی شــهید اســتفاده نکننــد و همچنــان از
پوشــیدن یونیفــورم نیروهــای امنیتــی ،خــودداری ورزنــد.

ادامه در صفحه

وزیر دفاع امریکا:

پای هر گونه توافق
با طالبان امضاء منیکنیم
7

7

کشنت زنی به جرم دوست داشنت
در محکمه صحرایی
6
روایت عزیز رویش از قیام تبسم
تا جنبش روشنایی

این روز را برای شام
تربیک میگویم!
2

رسدار رحیمی :برنامهی ملی
سوادآموزی ناکام بوده است
5

قصهی آدمهای زیر پل سوخته

«کالنرت» معتادان دست فروش
و قوانین الزم االجرایش
3

خرب کوتاه

خرب کوتاه

کمیسیون حقوق برش به طالبان:
از جنایت دست بردارید و غیرنظامیان
را هدف قرار ندهید

ولسوالی وردوج بدخشان پس از ۵
سال از کنرتل طالبان بیرون شد

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،از گــروه طالبــان
خواســته اســت کــه دســت از جنایــت بردارنــد و
غیرنظامیــان را هــدف قــرار ندهنــد.
ایــن کمیســیون ،روز شــنبه ( 16ســنبله) ،بــا نــر
اعالمیــهای ،از دولــت افغانســتان خواســته اســت کــه
عامــان قتــل عبدالصمــد امیــری ،رسپرســت دفــر
والیتــی ایــن کمیســیون در غــور را شناســایی و تحــت
پیگــرد عدلــی و قضایــی قــرار دهــد.
گــروه طالبــان ،صبــح روز سهشــنبه ( ۱۲ســنبله)
عبدالصمــد امیــری ،رسپرســت دفــر والیتــی کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر والیــت غــور را در ولســوالی جلریــز
والیــت میــدانوردک ربــوده و ســپسروز پنجشــنبه (۱۴
ســنبله) ،او را بــه رضب گلولــه بــه قتــل رســاندند.
در همیــن حــال ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر
میگویــد کــه از زمــان گرفتــاری آقــای امیــری توســط
طالبــان ،ایــن کمیســیون در هامهنگــی بــا خانــوادهی او،
از طریــق بــزرگان محلــی و ســایر مجــاری قابــل دســرس،
تــاش کــرد تــا او را از بنــد طالبــان رهــا کنــد .ایــن
کمیســیون افــزوده اســت کــه طالبــان حــارض بــه رهایــی
آقــای امیــری نشــدند و او را بــه قتــل رســاندند.
در اعالمیــهی ایــن کمیســیون ،آمــده اســت« :بــه
مخالفــان مســلح دولــت توصیــه میشــود کــه دســت
از ارتــکاب جنایــت بردارنــد و افــراد و گروههــای غیــر
نظامــی را هــدف قــرار ندهنــد .ارتــکاب جنایــت جنگــی
و ســایر جنایــات ضــد بــری ،موجــب مســؤولیت آنــان
شــده ،غیــر قابــل عفــو اســت و مشــمول قاعــدهی مــرور
زمــان منیشــود».
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،از نهادهــای امنیتــی
خواســته اســت کــه امنیــت شــاهراهها ،بهویــژه مســیر
میــدانوردک ـ بامیــان را کــه از مدتهــا بــه ایــن ســو
بهشــدت ناامــن شــده اســت ،تأمیــن کننــد و جلــو
گروگانگیــری و قتــل غیرنظامیــان را بگیرنــد.
تاکنــون ،نظامیــان و غیرنظامیــان زیــادی در ولســوالی
جلریــز والیــت میــدان وردک ،توســط هراسافگنــان
طالــب کشــته شــدهاند .ایــن ولســوالی ،بــه دلیــل تکــرار
فجایــع انســانی و کشــتار غیرنظامیــان در ایــن منطقــه
کــه بیشــر مســافران بیدفــاع مــردم مناطــق مرکــزی
را قربانــی گرفتــه بــه «شــاهراه مــرگ» نیــز معــروف شــده
اســت.

نیروهــای ارتــش بــا راهانــدازی عملیــات گســردهای در والیت
بدخشــان ،توانســتهاند کــه پــس از  ۵ســال ،ولســوالی وردوج
ایــن والیــت را از کنــرل هراسافگنــان طالــب خــارج کننــد.
وزارت دفــاع ،روز شــنبه ( ۱۶ســنبله) ،بــا نــر اعالمیــهای
گفتــه اســت کــه در نتیجــهی ایــن عملیــات ،حــدود ۱۰۰
هراسافگــن طالــب خارجــی و داخلــی ،کشــته شــدهاند و
دههــا نفــر از اعضــای دیگــر ایــن گــروه زخــم برداشــتهاند.
ایــن وزارت ،افــزوده اســت کــه در میــان افــراد کشــته
شــده ،قــاری فصیحالدیــن ،والــی نامنهــاد طالبــان بــرای
بدخشــان ،قــاری حافــظ ،مســؤول نظامــی طالبــان بــرای
بدخشــان و دههــا نفــر از فرماندهــان کلیــدی ایــن گــروه
شــامل اســتند.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در جریــان ایــن عملیــات ،بــه
نیروهــای ارتــش و غیرنظامیــان آســیبی نرســیده اســت.
بدخشــان در شــال-رشق افغانســتان موقعیــت دارد کــه بــا
چیــن ،پاکســتان و تاجیکســتان هممــرز اســت .ایــن والیــت
هم ـهروزه شــاهد فعالی ـت گروههــای تروریســتی اســت.

خرب کوتاه

سازمان ملل متحد به حامیت
از افغانستان ادامه میدهد
رسمنشــی عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،گفتــه اســت
کــه افغانســتان هنــوز هــم بــه حامیــت و همــکاری نیــاز
دارد و ایــن ســازمان ،حامیــت خــود را بــه ایــن کشــور
ادامــه خواهــد داد.
آنتونیــو گوتــرش ،در نشســت شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد ،گفتــه اســت کــه وضعیــت بــد امنیتــی،
افزایــش تلفــات غیرنظامیــان ،ضعــف اقتصــادی،
افزایــش فقــر و بیــکاری و وضعیــت حقــوق بــری در
افغانســتان ،در بدتریــن حالــت قــرار دارد.
آقــای گوتــرش ،همچنــان ،در مــورد انتخابــات آینــدهی
ریاســت جمهــوری افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده و
گفتــه اســت کــه ناامنــی و فســاد ،در انتخابــات نیــز
چالــش بزرگــی را ایجــاد خواهــد کــرد.
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سرمقاله

سایهی شوم پاکستان بر رس
آیندهی نظام
وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده ،گفتــه اســت کــه واشــنگنت در
تــاش رســیدن بــه یــک توافــق سیاســی بــا گــروه طالبــان
اســت ،امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه هرگونــه توافــق را
میپذیــرد .ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه حکومــت و مــردم
افغانســتان از رشوع گفتوگوهــای صلــح میــان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و گــروه طالبــان بــر آن تأکیــد میکردنــد
و خواســتار آن بودنــد .افغانســتان بــا همــکاری کشــورهای
جهانــی ،در طــول هجــده ســال گذشــته ،توانســته اســت
زمینــهی سیاســی و فرهنگــی خوبــی را بــه وجــود بیــاورد
تــا موضــع محکمــی را بــرای مبــارزه بــا افراطیــت و
تروریــزم در خــود ایجــاد کنــد .اگــر ایــن موضــع از ســوی
کشــورهای جهانــی مــورد حامیــت قــرار نگیــرد و طالبــان
در گفتوگوهــای صلــح بــه امتیازاتــی برســد کــه در برابــر
جوانــان و دســتآوردهای ســالهای یادشــده بیایســتند،
نــه تنهــا افغانهــا بلکــه کشــورهای همــکار افغانهــا نیــز
صدمــه خواهنــد دیــد.
حکومــت افغانســتان ،نگرانــی خــود را از خطــرات و
پیامدهــای ناشــی از امضــای تفاهمنامــهی صلــح میــان
امریــکا و طالبــان ،چنیــن بیــان کــرده اســت«:نگرانی
اصلــی حکومــت افغانســتان در تفاهمنامــهی امریــکا بــا
طالبــان ،در ایــن اســت کــه از پیامدهــا و خطــرات ناشــی از
آن چگونــه جلوگیــری بــه عمــل میآیــد؟» ســوالی کــه نــه
تنهــا ذهــن سیاســیون بلکــه بســیاری از مــردم عــادی را نیــز
بــه خــود مشــغول کــرده اســت؛ تضمینــی کــه قــرار اســت
پــس از تفاهــم میــان طالبــان و ایــاالت متحــده بــه وجــود
بیایــد ،از چــه مجرایــی قابــل اجــرا خواهــد بــود و آیــا نظــام
و ارزشهایــی کــه در طــول ســالهای گذشــته بــه عنــوان
مواضــع ضدیــت بــا افراطیــت در افغانســتان ،رشــد یافتــه
اســت ،تقویــت و حامیــت خواهــد شــد؟
بــه نظــر میرســد ،هــر تضمینــی کــه بــرای مبــدل
نشــدن افغانســتان بــه پایــگاه دوبــارهی تروریســتان ،بــه
وجــود بیایــد ،هرگــز منیتوانــد بــه انــدازهی نظامــی کــه
در تضــاد بــا چنیــن چیــزی رشــد یافتــه و دارای دیــدگاه
نظــری در میــان مــردم و بخصــوص جوانــان شــده اســت،
تضمینکننــده باشــد.
مــردم افغانســتان ،در طــول ســالهایی کــه گذشــت،
تواناییهایــی را بــه دســت آوردهانــد کــه دشــمنان آنــان،
بیشــر از هــر نــوع قــدرت نظام ـیای از آن هــراس دارنــد؛
بــه واقــع ،جنــگ اصلــی را مــردم و فرهنــگ مردمســاالرانه
بــا هراسافگنــی بــه دوش دارد .یکــی از دیدگاههــای
مهــم در ایــن رابطــه ،هــراس پاکســتان از رشــد نظــام
دموکراســی در افغانســتان اســت؛ زیــرا چنیــن احســاس
میشــود کــه راه پیــش رو ،در نهایــت بــه یــک افغانســتان
امــن و بــا ثبــات ختــم میشــود .افغانســتانی کــه دیگــر
وابســتگیهای ســابق را بــه پاکســتان و کشــورهای مغــرض
دیگــر نــدارد .بــر ایــن اســاس ،متــام ســعیای کــه از ســوی
پاکســتان صــورت میگیــرد ،روی تخریــب ارزشهــای
مردمــی یــاد شــده ،متمرکــز شــده اســت.
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بــا متــام تالشهایــی کــه در
راســتای ایجــاد نظــام مردمــی در افغانســتان داشــته
اســت ،بــا اعتــاد بــه پاکســتان و نقــش ایــن کشــور در
گفتوگوهــای صلــح ،دچــار اشــتباه بزرگــی شــده اســت.
پاکســتان همــواره بــه عنــوان کشــور مداخلهگــر در امــور
داخلــی و حتــا خارجــی افغانســتان ،ظاهــر شــده و در
هــر نــوع فعالیتــی کــه محوریــت آن را موضوعــی مرتبــط
بــه افغانســتان تشــکیل بدهــد ،بــه رضر افغانهــا کار
میکنــد .
تــا حــدی کــه خــروج عجوالنــهی نیروهــای امریکایــی
از افغانســتان ،بیتاثیــر از حضــور پاکســتان در
گفتوگوهــای صلــح نیســت .آنچــه پاکســتان در طلبــش
اســت ،تزلــزل در وضعیــت امنیتــی اســت تــا مانــع برگــزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری شــود .انتخابــات ،میتوانــد
مواضــع مردمــی یادشــده را در میــان مــردم افغانســتان
بیشــر تقویــت کنــد و ایــن تقویــت بــه رضر پاکســتان ولــی
بــه نفــع ثبــات افغانســتان ،متــام میشــود.
پاکســتانیها ،نقــش مهمــی در گفتوگوهــای صلــح
دارنــد و ایــن میتوانــد بــا بــازی بهــر سیاســی افغانهــا،
بــه ســود مــردم متــام شــود امــا؛ بایــد در نظــر داشــته
باشــیم کــه در هــر چالشــی کــه فــراراه گفتوگوهــای
بیناالفغانــی صلــح بــه وجــود آمــده ،نقــش پاکســتان
برجســته بــوده اســت .زیــرا آنــان بــه دنبــال توافقــی
اســتند کــه حاکمیــت نظــام جمهــوری در کشــور را زیــر
ســوال بــرد؛ پاکســتانیها دنبــال بــه حاشــیه کشــاندن
حکومــت افغانســتان در ایــن گفتوگوهــا اســتند و ایــن
دلیــل اصلــی بحرانــی شــدن صلــح در افغانســتان اســت.
صبغتاللــه احمــدی ،ســخنگوی وزارت خارجــه ،در
برگـهی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه آقــای ربانــی ،وزیــر
خارجــهی کشــور ،بــه منظــور اشــراک در ســومین دور
گفتــان وزرای خارج ـهی افغانســتان ،چیــن و پاکســتان،
بــه اســامآباد رفتــه اســت .گفتــه میشــود کــه در ایــن
نشســت ،پیرامــون مذاکــرات صلــح افغانســتان نیــز بحــث
و گفتوگــو خواهــد شــد .بنابــر ایــن ،حضــور دولــت
افغانســتان در چنیــن نشس ـتهایی بایــد بیشــر از پیــش
برنامهریــزی شــود تــا بــه هــر نحــوی محوریتــی ،بــه دســت
بیایــد کــه حکومــت در آن دخیــل باشــد.
پاکســتان بــا رابطـهی خوبــی کــه بــا چیــن و دیگــر کشــورها
دارد ،امتیــاز بیشــری نســبت بــه افغانهــا بــه دســت
آورده اســت و اگــر رای کشــورهایی چــون چیــن را بــا خــود
داشــته باشــد ،حرفــش بیشــر بــه کرســی خواهــد نشســت؛
نکتــهای کــه بایــد حکومــت و متــام سیاســیون افغــان
مواظــب آن باشــند.
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اشکی بر گونهی سخن
(روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی)

این روز را برای شام تربیک میگویم!

در آخریــن قســمت ســخنان خــود بــه رشح تصمیمــی پرداختــم کــه
بــر اســاس آن ترجیــح دادیــم ادارهی امــور را تــرک کنیــم و بــه مصــا
برگردیــم یــا اجــازه دادیــم اجســاد شــهدا بــه چهارصدبســر اردو
انتقــال داده شــوند تــا بعــدا ً در مــورد آنهــا تصمیــم گرفتــه شــود.
بــا یــادآوری وضعیــت حساســی کــه بعــد از پخــش ســخنان محقــق
و لحــن تهدیدآمیــز ارشفغنــی پیــش آمــده بــود ،از صحبتهــای
مفصلــی کــه بــا بچههــا داشــتیم ،یــاد کــردم و گفتــم:
«بــا بچههــا گفتیــم کــه چــه کار کنیــم؟  ...اگــر مبانیــم ،مطمیــن
هســتم کــه میزننــد .بــه خاطــری کــه اگــر در برابــر خواس ـتهای
مــا نــه بگوینــد ،بــه معنــای آن اســت کــه آمــاده شــدهاند بــرای
اینکــه بزننــد .اگــر بزننــد ،مســوولیت ایــن بچههایــی را کــه اینجــا
آمدهانــد ،کــی میگیــرد؟ صدهــا تــن از دخــران و جوانــان اینجــا
هســتند .دوم ،آیــا مــا حارضیــم بــرای یــک مطالب ـهی برحــق خــود
یــک بهــای ناحــق پرداخــت کنیــم؟ بهــای ناحــق بــرای مــن یــک
قطــره خــون بچههــای ماســت .ایــن ســخن را بــه رصاحــت بــرای
متــام بچههــا گفتــم کــه مــن شــخصاً متــام ارگ را بــه یــک قطــره
خــون شــا در اینجــا برابــر منیکنــم .اگــر شــا ایــن خــون تــان
را حفــظ کنیــد ،یــک روز دیگــر از ارگ پرســان میکنیــم .ولــی
اگــر شــا نباشــید ،مــا منیتوانیــم ایــن پرســان را کنیــم .بعــد از
صحبتهایــی کــه انجــام دادیــم ،گفتــم ترجیــح مــن ایــن اســت
کــه مــا و شــا برویــم؛ بــه خاطــری کــه در اینجــا کشــته شــدن و
نابــود شــدن مــا و شــا هیــچ دردی را دوا منیکنــد .فقــط عقــده
و مشــکالت و رسشکســتگی را زیــاد میکنــد و مــا آن را جــران
کــرده منیتوانیــم .آمدیــم و بــه دوســتان گفتیــم کــه اجــازه ندهیــم
اینهــا پیــروزی بــزرگ مــا و شــا را بــه یــک شکســت تبدیــل کننــد.
همــه موافقــت کردنــد و مــن حتــی یــک نفــر را ندیــدم کــه بــا ایــن
پیشــنهاد مخالفــت کنــد.
دومیــن خواهــش مــن ایــن بــود کــه بــرای دوســتان گفتــم یــک
کلمــه حــرف علیــه اســتاد محقــق نزنیــد کــه شــعار مــا منحــرف
میشــود .مــا در اینجــا کــه آمدیــم خواســته و مطالبــهی
مشــخصی داریــم .گذشــته از آن ،مســألهی مــا بــا اســتاد محقــق
مســألهی درونخانوادگــی ماســت .مــا ده بــار دیگــر میتوانیــم
بــا اســتاد محقــق رو بــه رو شــویم ،از او گلــه کنیــم کــه چــرا ایــن
حــرف را زدی؛ ولــی در اینجــا ایــن حــرف را منیزنیــم .یــک جمــع
خشــمگین بودنــد کــه مــا از اینجــا میرویــم بــر خانــهی محقــق
حملــه میکنیــم .گفتــم بــه هیــچ وجــه ایــن کار را منیکنیــد .ایــن
کار رضبــه زدن بــه خــود ماســت .حــاال مــا بــا ارشف غنــی طــرف
هســتیم .هــدف ارشف غنــی هــم شــاید ایــن باشــد کــه مــا را در بیــن
خــود مــا درانــدازد .حــاال اســتاد محقــق هــر کاری کــرده اســت بــه
خــود او مربــوط اســت و خــودش بایــد جــواب دهــد»...
مجمــوع ســخنان مــن چیــزی کمتــر از یــک ســاعت طــول کشــید.
کوشــش کــردم متــام جریاناتــی را کــه از ابتــدا تــا انتهــا اتفــاق افتاده
بــود ،بــه تفصیــل رشح دهــم تــا ابهامــی در ذهــن کســی باقــی
منانــد .همـهی مــردم بــه آرامــش گــوش میدادنــد .مســجد پــر بــود
از جمعیــت .کســی مزاحمــت یــا رس و صــدا نکــرد .کســی اعــراض
نکــرد .ســوال و پرسشــی هــم مطــرح نشــد .وقتــی حرفهایــم پایــان
یافــت ،احســاس کــردم وضعیــت تغییــر کــرده .یکــی از کســانی
کــه بــا جدیــت و ناراحتــی از نــاکام شــدن تظاهــرات حــرف م ـیزد
و از سوءاســتفادهی برخیهــا از حرکــت و احساســات مــردم یــاد
میکــرد ،حســین رحمتــی بــود .او را دیــروز در نزدیــک پــل ســوخته
نگذاشــتیم شــعار دهــد و ســخرنانی کنــد .یکــی از دالیلــش ازدیــاد
کســانی بــود کــه بــرای شــعار و ســخرنانی روی موتــر بــاال شــده
بودنــد .وی بعــد از مــن آمــد و مایــک را در دســت گرفــت و گفــت:
«مــن تشــکر میکنــم از اســتاد رویــش بــا توضیحــات و معلوماتــی
کــه از جریــان شــکوه و عظمــت مــردم ارائــه کــرد .از صمیــم قلــب از
ایشــان اظهــار قدردانــی میکنــم .مــن وقــت دوســتان را منیگیــرم.
اصــل گــپ ایــن بــود کــه مــا را در رسکهــا و خیابانهــا ،گلوهــای
بریــده کشــاند .دیگــر هیــچ انگیــزهای نبــود .اینگونــه نبــود کــه
یــک تشــکیالت یکماهــه و پانــزد ه روزه تصمیــم گرفتــه باشــد .یــک
حادثـهی ناگــوار اتفــاق افتــاد .یــک مصیبــت بــزرگ روی مــردم آمــد.
مــردم خودجــوش حرکــت کردنــد .تشــکیالت نبــود .هــر کســی بــر
اســاس هــان درد و احســاس خــود وارد میــدان شــد و بــه صحنــه
آمــد .بایــد از کل مــردم قدردانــی کــرد ،نــه از شــخص .ایــن حرکــت
نــه ارتبــاط بــه کــدام جریانــی دارد ،نــه بــه نهــادی دارد ،نــه بــه کــدام
اشــخاصی کــه خــود را فعــال مدنــی میدانــد .مــا در افغانســتان،
واضــح و بــه رصاحــت میگوییــم کــه ایــن رسزمیــن ،رسزمیــن مدنــی
نیســت .ایــن رسزمیــن هــان رسزمینــی اســت کــه بــه فرمایــش
حــرت علــی ،کجیهــا را بــه شمشــیر راســت کــرد .دیگــر ،اینجــا
جــای ایــن نیســت .امــا ایــن دوســتانی کــه رسکــرده اســت ،بــدون
مصلحــت مــردم ... ،مــا منیگوییــم ... ،مــردگان مــا دیگــر بــه میــان
مــا بــر منیگردنــد .خــدا آخــرت شــان را خــوب کنــد .رسهایــی
کــه بریــده شــدند ،دیگــر نفــس و روح در وجــود آنهــا دمیــده

منیشــود .اصــل گــپ شــدت جنایــت اســت .ایــن شــدت جنایــت
در حادثــهی عاشــورایی کــه هــر ســال مــا بــه رس و صــورت خــود
میزنیــم ،اشــک میریزیــم ،ایــن شــدت جنایــت در آن حادثــهی
هــزار و چنــد صــد ســال قبــل هــم رخ نــداده بــود .نــه بــه اطفــال ،نــه
بــه پیــر ،نــه بــه زن .اگــر اســیر هــم بردنــد ،بــه عــزت بردنــد .بــرای
زینــب اجــازه دادنــد کــه صحبــت کنــد .امــا مــن گالیــه ام از کســانی
اســت کــه خــود را مدیــر ایــن گــپ میگیرنــد .یــک گالیــه دارم.
ایــن کــه اســتاد رویــش گفــت ،مــن فکــر میکنــم همــهی مــردم
همــکار شــدند ،ولــی یــک تعــداد رفاقتبــازی کردنــد ،مــا آمدیــم
بــرای اســتاد رویــش و داود ناجــی گفتیــم ،گفتنــد همــه چیــز تعییــن
شــده اســت .فــردا کــه دنبــال بلندگــو بودنــد ،مــن گفتــم بــرادر ،مــن
منیگویــم کــه خــودم چــه میخواهــم ،امــا شــعاری بایــد بگوییــم
کــه صــدای یــک ملــت را بــه دیگــران برســاند .گفتنــد کــه ایــن بــه
تــو مربــوط نیســت .قبـاً تعییــن شــده اســت .کســی منیگویــد کــه
مــن از اســتاد شــفق دفــاع میکنــم .تــا هنــوز بــه ماندهنباشــی او
هــم نرفتــه ام .امــا اســتاد شــفق صحبــت کــرد .مــردم از صحبتــش
اســتقبال کردنــد .او اظهــار همــدردی میکنــد ،داود ناجــی از
یخنــش کــش کــرد کــه صحبــت نکــن .اینهاینــد کــه بــه اصطــاح
مــا را ضعیــف میســازند .از شــکوه و معنویتــش کســی گــپ نــدارد.
مــا هنــدو را هــم دیدیــم کــه اشــک ریخــت .بــرادر پشــتون خــود را
هــم دیدیــم کــه اشــک ریخــت .تاجیــک خــود را هــم در جویشــیر
و دهافغانــان دیدیــم کــه اشــک ریخــت .توتههــای نــان را بــه
عنــوان همــدردی و همــکاری در رس چاشــت بــرای مــردم توزیــع
میکــرد .اصــل گــپ مــا ایــن اســت کــه از ایــن حرکــت مــردم،
بــدون مصلحــت مــردم ،چــرا در برابــر رســانهها رس و کلــه نشــان
میدهنــد .اول مــردم را جمــع کننــد کــه بــرادر ،مــا بــا اینگونــه
بنبســت برخــورد کردیــم ،راه حــل چیســت .آن زمــان مــردم یــک
آدم را مشــخص میکنــد کــه بــرادر ،ایــن گــپ مــا ،ایــن پیــام مــا.
نــه بــه کســی خشــونت داریــم و نــه چیــزی دیگــر .مــن رحمتــی
هســتم .جایــم از ولســوالی قرهبــاغ ،یــک ولســوالی مشــرک بیــن
پشــتون و هزارههــا .هــر روز گروگانگیــری ،هــر روز قتــل ،هــر روز
کشــتار .امــا ایــن درد دردی نباشــد کــه بــه اصطــاح فقــط بــه نــام
فعــال مدنــی ســه تــا آدم از آن اســتفاده کنــد .مــا دیگــر تــوان ایــن را
نداریــم ،مــردم هــم تــوان ایــن را ندارنــد کــه هــر کــدام را رس شــانه،
رهــر گفتــه بــاال کنیــم ،بــاز یکــی دیگــر بیایــد رس شــانهی مــا ســوار
شــود .توضیحــات آقــای رویــش کامـاً منطقــی بــود .بــه رس و جــان
قبــول داریــم .بیــش از آن منیشــود .شــکوه و عظمــت خلــق شــد.
کابــل و دنیــا لرزانــده شــد .صــدای مــا را شــنید .مظلومیــت مــا را
شــنید .فرهنــگ مــا را دیــد .حتــی هــان آقــای بیژنــی کــه آمــده
بــود ،گفــت :درود بــر شــا بــا ایــن فرهنــگ تــان .شــوخی کــرد و
گفــت  :ای کاش مــرا بــه هــزاره بــودن قبــول کنیــد .کســی از جــوی
لــب بــازار ،یــک بلســت پیــش دکان هــم نرفــت .خــود بچههــا ،نــه
اینجــا کســی آمــری بــود ،نــه مأمــوری بــود ،هــر جــوان را میدیــدی
کــه دســت بــه دســت هــم داده همــکاری میکــرد .امــا یــک
حلقـهی خــاص بــود کــه میخواســت ســمت و ســوی خــاص بدهــد.
وقتــی لودســپیکر را میگیــرد ،شــعار درســت بــده ،زنــده بــاد آزادی!
کــدام آزادی او بــرادر؟! مــن تــا میدانشــهر رفتــه منیتوانــم ،تــو
کــدام آزادی را میگویــی؟ ...رنــج و درد و گالیــهی مــا از یــک
تعــداد آدمهــای خــاص اســت کــه بــه رسنوشــت مــا بــازی نکننــد.
بــس اســت .گلوهــا پــاره کردیــم .خونهــا دادیــم .رأی دادیــم.
بــه نفــع مــردم تیــر شــدیم .هــر چیــزی کــه دوســتان مــا ،کالنهــا
گفتنــد ،مــا دویدیــم ،شــب ،روز .دیگــر بــس اســت .مــا را بــه حــال
مــا بگذارنــد .از ایــن بعــد هــم رسهــای مــا بریــده میشــود .از ایــن
بعــد هــم اطفــال مــا گــردن زده میشــود .از ایــن بعــد هــم مــردم
مــا از فقــر بــه ســتوه آمدهانــد .باالخــره دیگــر بــس اســت .دیگــر
بــه نــام روش ـنفکر ،بــه نــام فعــال مدنــی بــازی نکننــد .کل مــردم
روش ـنفکر انــد .شــعور سیاســی مــردم بــه پختگــی رســیده اســت.
اگــر تــو دو تــا دکــرا داری ،ایــن مــردم شــعور سیاسـیاش بــه حــدی
قــوی شــده ،دیــروز دیدیــم کــه عصــا در دســتش ،آنجــا رســیده بــود.
امــا یــک تعــداد بــه نــام روشـنفکر ،در خانـهی خــود ،در اتــاق گــرم
خــود ،در بیــن موتــر خــود نشســته ،فیســبوک را روشــن میکنــد
کــه فعــاً جمعیــت در کجــا رســیده اســت .در حالــی کــه مــن آن
آدم را میشناســم .هیــچ در صحنــه نبــود .مــن دیگــر گــپ نــدارم،
بــرادران .از آقــای رویــش ،بــه عنــوان یــک دلســوز ،بــه عنــوان یــک
کســی کــه بزرگتریــن خدمــت را در عرص ـهی قلــم و دانــش کــرد،
بــه عنــوان یــک روشـنفکر ،بــه عنــوان یــک دلســوز ،خواهشــم ایــن
اســت کــه اجــازه بــه کســی ندهیــد کــه از زبــان مــردم مــا گــپ بزنــد،
پیــام مــردم را برســاند .مــردم مــا هــان بــود کــه پیامــش رســید.
بــا رسهــای بریــده تــا پیــش ارگ رفتیــم .از رس کوچــه بودیــم ،از
پیــش کوچــه بودیــم ،از پــس کوچــه بودیــم ،کل مــا رفتیــم .آنهایــی
کــه مریــض بودنــد و آمــده نتوانســتند ،گالیـهی مــا نیســت .تشــکر.
فقــط گــپ مــا ایــن اســت کــه هیــچ نهــادی ،هیــچ حزبــی ،هیــچ

جریانــی ،از حرکــت ملــی و ایــن حرکــت مردمــی ســوء اســتفاده
نکنــد .فقــط بگوییــم زنــده بــاد مــردم».
بعــد از رحمتــی ،فــرد دومــی کــه برخاســت و ســخن گفــت ،آقــای
علیــا بــود کــه هــم شــب گذشــته و هــم امــروز در مصــا بــا ناراحتــی
از پایــان یافــن بینتیج ـهی تظاهــرات یــاد میکــرد و بــر مــن هــم
اعــراض شــدیدی داشــت .او گفــت:
«هــدف اینکــه پیشتــر مــا رس راه اســتاد رویــش ایســتاد شــدیم،
دلیلــش ایــن بــود ،ســوال مــن بــه عنــوان یــک جــوان ایــن جامعــه
از اســتاد رویــش ایــن بــود کــه بــا ایــن همــه زحمــت ،بــا ایــن همــه
تکلیــف دادن شــهدا ،مثــرهاش را کــه مــا رفتیــم تظاهــرات کردیــم،
شــب جنازههــا را پــس آوردیــم ،تــا هنــوز مشــاهده نکردیــم .ســوال
کل مــردم ایــن اســت کــه خواســتههایی کــه در قطعنامــه ذکــر
شــده بــود ،نتیجـهاش کجــا شــد .شــب وقتــی اســتاد رویــش اعــان
کــرد کــه مــا هیــأت روان میکنیــم داخــل ارگ ،جلســه یــا مذاکــره
کننــد ،مــن بــه عنــوان یــک فــرد اشــراککننده موافــق نبــودم .مــا
گفتیــم مــا جلسـهای بــا کســی نداریــم .مــا قطعنامـهای داریــم و در
ایــن قطعنامــه خواســتههای خــود را مطــرح کــرده ایــم و قطعنامــه
مفهومــش همیــن اســت کــه وقتــی خوانــده میشــود مــا پــای آن
ایســتاده هســتیم .اگــر حکومــت قبــول کــرد ،مــا حرفــی دیگــر
نداریــم ،اگــر قبــول نکــرد ،بــه اعرتاضــات خــود ادامــه میدهیــم.
بــه هــر صورتــش ،حقایــق روشــن شــد ،بــا گفتههــای اســتاد
رویــش .و مــا از طریــق رســانهها دیدیــم کــه کســانی بــه نــام رهــر
مــا و شــا را اوبــاش خطــاب کــرد یــا بچ ـهی رس کوچــه ،یــا چنــد
جــوان رس کوچــه و پشــت کوچــه خطــاب کــرد ،یــا شــهدای مــا را
توتههــای گوشــت خطــاب کــرد .هــر توهیــن و تحقیــری کــه بــه
مــا بســتند ،او خــودش ،مــا شــاهد هســتیم وقتــی در غــرب کابــل
آمــد ،چـهکاره بــود .تــو از علــم و دانــش خــود بــه اینجــا رســیدی ،یــا
همیــن آدمهــای رس کوچــه تــو را رهــر ســاخت؟ درد مــا ایــن اســت
جوانــان ،نــه برتســید ،نــه بهراســید ،هیــچ کاری کــرده منیتواننــد.
مــا زندگــی تحقیرآمیــز را منیخواهیــم .و ایــن دردآورتــر از ایــن
اســت اگــر ارشف غنــی مــا را تهدیــد کــرد در جلســه .منایندههــای
مــا رفتــه بودنــد تهدیــد کــرده بــود کــه شــا در برابــر قــدرت حکومــت
ایســتادگی کــرده منیتوانیــد ... ،حــاال کــه حقایــق برمــا شــد کــه
کــی ســد راه خواســتههای مــا شــده اســت ،هامنطــوری کــه
اســتاد رویــش گفــت برخــی از بــزرگان خــود مــا از داخــل تیشــه بــه
ریشـهی مــا زدنــد .حــاال کــه حقایــق برمــا شــده ،بــرای مــا دشــمن
فــرق منیکنــد ،خواســتهی اســتاد مــزاری هــم ایــن بــود کــه مــا
تــا خاینیــن را از بیــن خــود گــم نکنیــم ،جامعــهی مــا بهبــودی
پیــدا منیکنــد .چــرا ُچــپ باشــیم؟ هــر کســی کــه در برابــر مــا
ایســتادگی میکنــد ،چــه از خــود و چــه از بیگانــه ،بیاییــد ایســتاد
شــویم .چــرا خامــوش شــویم؟ حــاال کــه حقایــق برمــا شــده ،مبــارزه
کــردن واقعـاً ســخت اســت .وقتــی دشــمن از بیــن خانــه باشــد ،آدم
دزد بیــن خانــه را گرفتــه منیتوانــد .گرفــن دزد بیــن خانــه ســخت
اســت .چــرا مانــع خواســتههای مــا شــدند؟ چــرا شــهدای مــا تحقیــر
شــدند؟ چــرا توتههــای گوشــت خوانــده شــدند؟ ایــن گپهــا جــدا ً
تعقیــب شــود .خواهــش مــن از بزرگانــی کــه اینجــا هســتند ،اســتاد
رویــش ،ذوالفقــار امیــد ،وکیــل صاحــب ،فعــاالن مدنــی ،ایــن اســت
کــه بیاییــد مــا دیگــر خامــوش منانیــم .از ایــن کــرده فاجعـهی بــزرگ
در تاریــخ ایــن رسزمیــن رخ نــداده کــه طفــل نــه ســاله را کــه آنهــم
دخــر باشــد ،گردنــش را بربنــد .ایــن بیرحمــی در حادثـهی افشــار
نشــده بــود .از جوانــان خواهشــم ایــن اســت کــه نــه برتســید ،نــه
بهراســید .نــه اســتاد محقــق ،نــه اســتاد خلیلــی ،نــه هیــچ کســی
دیگــر ،نــه کشــته میتواننــد ،نــه قتــل عــام کــرده میتواننــد ،نــه
زنــدان کــرده میتواننــد ،ایــن حــق انســانی و مدنــی ماســت .هــر
کســی کــه بــه انســانیت و حرمــت و حــق انســانی مــا بیحرمتــی
کنــد ،مــا منیتوانیــم او را ببخشــیم».
باقــی ســمندر آخریــن فــردی بــود کــه ســخن گفــت .او بــا قدردانــی
از مــردم و رفتــار هوشــیارانه و مدنــی آنــان گفــت:
«مــن فکــر میکنــم کــه در تاریــخ سیاســی افغانســتان ،دیــروز
یــک نقطــهی عطــف و یــک روز مانــدگار اســت .روزی اســت کــه
فرامــوش منیشــود .ایــن روز را شــا جوانــان رقــم زدیــد .ایــن روز
روز شامســت .روز افتخــار شامســت .روزی اســت کــه بــرای آزادی
مبــارزه کردیــد .روز عدالــت ،روزی کــه دیگــر برتــری کســی بــر
کســی وجــود نداشــته باشــد .ایــن روز مــردم افغانســتان اســت .در
ایــن روز مــن دیــدم کــه در رس اســتیج پشــتون وجــود داشــت ،بلــوچ
وجــود داشــت ،ازبــک و ترکمــن وجــود داشــت ،نورســتانی و ایــاق
وجــود داشــت .ایــن روز نشــان داد کــه مــردم افغانســتان در برابــر
ظلــم و ســتم و بیگانــگان و پاکســتان و نوکــران شــان یــک مشــت
ایســتادهاند .مــن ایــن روز را بــرای شــا مبــارک میگویــم ....شــا
میدانیــد کــه مــن هیــچ حــارض نیســتم کــه در مســایل ذاتالبینــی
کــه هیــچ ارزش نــدارد و شــا را تضعیــف میکنــد ،حرکتــی کــه
شــا بــه راهانداختیــد .بــرای شــا تربیــک میگویــم»...
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نگاهی به سفر ارشف غنی به واشنگنت
ارشف غنی با ترامپ چه بگوید؟
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بشیر یاوری

قــرار بــود ارشف غنــی بــه روز شــنبه شــانزدهم رسطــان بــه واشــنگنت
بــرود بــا دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا در مــورد توافقنامـهی
صلــح طالبــان و امریــکا و انتخابــات در افغانســتان ،گفتوگــو کنــد.
ایــن ســفر بــه دالیــل نامعلــوم بــه تعویــق افتــاد .گفتــه میشــود در
روزهــای آینــده انجــام خواهــد شــد.
دولــت امریــکا بــا طالبــان در مــورد چگونگــی خــروج نیروهــای
امریکایــی و قطــع ارتبــاط طالبــان بــا القاعــده و ســایر گروههــای
تروریســتی بــه توافــق رســیدهاند و تنهــا امضــای ایــن توافقنامــه،
باقــی مانــده اســت .خلیــلزاد در روزهــای گذشــته جزئیــات
توافقنامـهی امریــکا بــا طالبــان را بــه رهــران حکومــت افغانســتان و
سیاســیون دیگــر در کابــل گــزارش داد.
ریاســت جمهــوری اعــام کــرده کــه حکومــت بــا دقــت تصمیــم
خواهــد گرفــت و نظــرش را بــا توجــه بــه مصالــح و منافــع کشــور بــا
خلیـلزاد در میــان خواهــد گذاشــت .اختــاف میــان حکومــت غنــی
و ترامــپ در مــورد توافــق امریــکا بــا طالبــان جــدی و بــرای دو طــرف
مهــم اســت .امریــکا بــه دنبــالایــن اســت کــه انتخابــات برگــزار
نشــود و رونــد گفتوگــوی بیــن االفغانــی بــا طالبــان ،آغــاز شــود.
ایــن درحالــی اســت کــه رونــد برگــزاری انتخابــات جریــان دارد و
تــا بیســت روز دیگــر انتخابــات ،بایــد برگــزار شــود .محمــد ارشف
غنــی جــدی بیــان میکنــد کــه بــدون برگــزاری انتخابــات و تشــکیل
حکومــت قانونــی ،رفــن بــه میــز مذاکــره بــا طالبــان پیامــد منفــی
دارد ،تنهــا در صــورت برگــزاری انتخابــات و تشــکیل حکومــت
جدیــد ،گفتوگــو بــا طالبــان متضمــن موفقیــت میشــود.
آنچــه ســبب اختــاف نظــر در مــورد انتخابــات شــده ،نــگاه ابــزاری
و نگران ـیای ناشــی از یــک انتخابــات غیــر شــفاف ،اســت .دولــت
ترامــپ در امریــکا بــرای ای ـن کــه بخواهــد ،هرچــه زودتــر مســألهی
طالبــان را حــل کنــد و بــه مــردم امریــکا نشــان دهــد کــه جنگــی
پُرهزینــه و طوالن ـی امریــکا را در افغانســتان پایــان داده و رسبــازان
ایــن کشــور را بــه خانــه بــر میگردانــد ،ارصار دارد کــه هرچــه زودتــر
گفتوگوهــای بیــن االفغانــی آغــاز شــود .ایــن انگیــزه ســبب شــده
کــه امریــکا بــرای برگــزار نشــدن انتخابــات بــه دولــت افغانســتان
فشــار بیــاورد.
امریــکا بــدون اینکــه پیامــد شــتابزدگی صلــح بــا طالبــان را در
نظــر بگیــرد در پــی ایــن اســت کــه نتیج ـهی گفتوگــو بــا طالبــان
معلــوم شــود تــا آنرا بــه عنــوان دســتاورد بــه مــردم امریــکا نشــان
بدهــد .ایــن مســأله ،ســبب شــده کــه امریــکا در پــی عــدم برگــزاری
انتخابــات باشــد.

«کالنرت» معتادان دست فروش و
قوانین الزم االجرایش
حسن ابراهیمی

ایــن رویکــرد بــرای امریــکا هــر توجیهــی کــه داشــته باشــد ،پذیــرش
آن بــرای دولــت افغانســتان ســنگین اســت .اگــر ارشف غنــی بــه
واشــنگنت بــرود ترامــپ از او خواهــد خواســت کــه انتخابــات برگــزار
نشــود و توافقنام ـهی امریــکا بــا طالبــان را تاییــد کنــد.
امریــکا بزرگتریــن حامــی دولــت افغانســتان محســوب میشــود
و گرفــن رضایــت امریــکا بــرای دولــت افغانســتان ،مهــم اســت.
ســفر ارشفغنــی بــه واشــنگنت بســیار مهــم و حســاس اســت.
امریــکا میخواهــد ارشف غنــی را مجبــور بــه پذیــرش خواس ـتهای
خــود کنــد .از طــرف دیگــر ،ارشف غنــی بایــد مالحظــات خــود را
از توافقنامــهی امریــکا و طالبــان بــه رئیــس جمهــور امریــکا در
میــان بگــذارد و ارادهی خــود را بــرای حفــظ نظــام جمهــوری نشــان
بدهــد و بــه ترامــپ بگویــد کــه خطــر طالبــان را نادیــده نگیــرد و از
خواســتهای دولــت افغانســتان حامیــت کنــد.
همیــن طــور آقــای غنــی ناگزیــر اســت کــه در مــورد انتخابــات بــا
رئیــس جمهــور امریــکا گفتوگــو کنــد .برگــزار شــدن انتخابــات از
ایــن جهــت مهــم اســت کــه دورهی پنجســالهی حکومــت غنــی بــه
پایــان رســیده اســت .بایــد حکومــت جدیــد تشــکیل شــود و دولــت
بــا وجاهــت قانونــی در گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان نقــش
خــود را داشــته باشــد .اگــر انتخابــات برگــزار نشــود مســألهی عــدم
مرشوعیــت قانونــی حکومــت مطــرح میشــود کــه بــرای طالبــان
و کســانیکه میخواهنــد نقــش دولــت در گفــت وگوهــای صلــح
برجســته نباشــد ،ایــن دلیــل خوبیاســت تــا بگوینــد فرقــی میــان
طالبــان و دولــت نیســت .از ایــن رو بایــد انتخابــات برگــزار شــود.

بــرای ایــن کــه ایــن توجیــه بــرای طالبــان ،رهــروان و متحــدان
سیاســی ایــن گــروه وجــود نداشــته باشــد و مذاکــرات صلــح
نتیجـهی مطلــوب داشــته باشــد ،ارشف غنــی مســئولیت دارد کــه در
ســفر بــه واشــنگنت حرفهــای ناگفتــه را بــه ترامــپ بگویــد.
انتخابــات در صورتــی میتوانــد مبنــای موفقیــت در مذاکــره بــا
طالبــان شــود کــه همــهی نامــزدان و گروههــای سیاســی از آن
حامیــت کننــد و بــا نظــارت دقیــق برگــزار شــود و بــا تقلــب همــراه
نباشــد؛ امــا نگرانــی ایــن اســت کــه اگــر انتخابــات بــا ایــن رشایــط
برگــزار نشــود در آن صــورت ،آب از آب تــکان منیخــورد.
ارشف غنــی بایــد حامیــت امریــکا را در بــارهی برگــزاری انتخابــات
جلــب کنــد و خــودش نیــز بــه امریــکا اطمینــان بدهــد کــه حکومــت
افغانســتان در انتخابــات دخالــت منیکنــد و انتخابــات مبنــای
جنجــال دیگــری منیشــود.
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه یــاد آوری شــد ،ســفر ارشف غنــی بــه
واشــنگنت از ســفرهای مهــم او خواهــد بــود .بــه دلیــل اینکــه روی
مســایل مهــم و آینــدهی افغانســتان صحبــت میشــود .اگــر در ایــن
ســفر ،ترامــپ بــه ارشف غنــی فشــار بیــاورد کــه توافقنامـهی امریــکا
بــا طالبــان را تاییــد کنــد یــا ارشف غنــی بتوانــد مالحظــات خــود را
بــه دولــت امریــکا برســاند و در نیتجـهی آن تغییــرات در توافقنامـهی
امریــکا بــا طالبــان بهجــود آیــد ،در هــر دو صــورت ،پــس از ســفر
ارشف غنــی بــه واشــنگنت ،حکومــت افغانســتان میتوانــد بــا
در نظــر گرفــن موضــع امریــکا تصمیــم نهایــی را بگیــرد کــه بــا
توافقنامــهی امریــکا و طالبــان ،چگونــه برخــورد کنــد.

چشمهی شفاء ،گریزگاهی برای بغالنیان
از گیرودار جنگ

محراب ابراهیمی

خواهیــم گفــت کــه چــرا «کرامــاتاش» منانــده؟ امــا گذشــته از
مســئلهی کرامــات ،هنــوز آدم هــای زیــادی بــرای تفریــح بــه
آنجــا میآینــد ،بــرای شــنیدن صــدای تقابــل آب بــا ســنگها
و از همــه مهمتــر بــرای آزاد خندیــدن ،نشســن و حتــی بــرای
فیســبوک کار کــردن و رهــا شــدن از فضــای خشــک و خشــن
و در نهایــت بیــزاری جســن از صــدای وحشــتبار شــلیک
گلولههــای ســبک و ســنگین.
هنگامــی کــه میخواســتم دکمــه « »stopرا روی صفحــه
گوش ـیام کــه در حالــت فیلمبــرداری بــود ،بــه حیــث آخریــن
لحظــات کارم بزنــم ،جوانیکــه در گوشــهای از چمــن بــا
فاصلــهی اندکــی دورتــر از ســایر تفریحکننــدگان «چشــمهی
شــفا» نشســته و بــا اشــتیاق فــراوان روی صفح ـهی موبایلــش
انگشــت میکشــید ،توجــه ام را جلــب کــرد.
ناخــودآگاه حســی برایــم دسـتداد و بــا خــود فکــر کــردم که او
ســوژهی گــزارش امــروز باشــد .بــا چشمســفیدی متــام (البتــه
بــدون اجــازه) چنــد تصویــر «دور» و «نزدیــک» از او گرفتــم.
ظاهــرا آرام بــه نظــر میرســید ،در جریانــی کــه از او فیلــم
میگرفتــم ،شــاید هــم یــک دقیقــه طــول کشــید بهطــرف
کمــره نــگاه نکــرد؛ هنــوز مــروف گوشــی همــراهاش بــود کــه
برایــش ســام دادم.
دندغــوری؛ منطقــهای کــه بــرای خیلیهــا نــام آشناســت.
اینجــا یکــی از نواحــی رسســبز ،بــا درختــان انبــوه و حاصلخیــز
و زمینهــای همــوار در شــهر پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان
اســت؛ امــا مــردم بیشــر از رسســبزی و حاصلخیــزی ،ایــن
منطقــه را بــرای جنگهــا و نــا امنیهایــش میشناســند.
جــال خــان  21ســاله ،یکــی از باشــندگان دندغــوری اســت
کــه بــرای تفریــح و ســپری کــردن یــک بعــد از ظهــر خــوب
بــه تفریــحگاه چشمهیشــفا آمــده اســت .او بــه شــدت از
جنگهــای خانمــان ســوز بیــزار اســت.
کس ـیکه گــپ زدن بــا زبــان فارســی برایــش دشــوار اســت و
منیتوانــد بــه خوبــی آنرا تلفــظ کنــد.
بــا لهجــهی پشــتو برایــم گفــت« :دلتــه راغلــی د چکــر لپــاره
وغــواړو چــی وخــت ښــه رابانــدی تیــر شــی».
دندغــوری از بخشهــای بــه شــدت نــا امنــی اســت کــه از
ســالها بدینســو طالبــان در آن حاکمیــت دارنــد و حکومــت
نیــز بارهــا بــا وجــود راهانــدازی عملیاتهــای ســنگین،
نتوانســته اســت کنــرول آن را بدســت بگیــرد.
جــال خــان ،یکــی از صدهــا انســانی اســت کــه تشــنهی

آرامــش اســت ،آرامشــی کــه در آن ،کنــار جویبارهــای ســبز
زمینهــای زراعتــی دندغــوری پهلــو بزنــد و لــذت بــرد .حــد
اقــل بتوانــد آهنــگ مــورد پســندش را بشــنود.
صرباللــه نیــز بــرای آرامــش و فــرار از صــدای گلولــه کــه همــه
روزه در فضــای دندغــوری میپیچــد ،بــه چشــمهی شــفای
پلخمــری پنــاه آورده اســت.
بــا اشــتیاق فــراوان روی گوشــیاش انگشــت میکشــید،
چنــان غــرق موبایــل بــود کــه حتــی متوج ـهی نشــد کــه از او
فیلــم میگرفتــم.
او نیــز از جنــگ همــه روزه خســته شــده اســت .می¬گویــد ،هــر
مــاه چندیــن روز اینجــا میآیــد تــا آرامــش از دســت رفت ـهاش
را بــاز یابــد.
هرچنــد کــه او نخواســت توضیحــات بیشــری بدهــد؛ امــا بــر
اســاس دســتور و مقــررات ســختگیرانهای کــه طالبــان دارنــد،
شــنیدن موســیقی و حتــی داشــن گوشــیهای هوشــمند
بــه علــت ظرفیــت داشــن فیلــم و آهنــگ ،در مناطــق تحــت
کنــرول ایــن گــروه ممنــوع اســت.
چشــمهی شــفا کــه درکنــار شــاهراه پلخمری-بلــخ واقــع شــده
اســت ،بــا داشــن چمــن ســبز ،درختــان انبــوه ،دو چشــمهی
آب ،یکــی رسد و دیگــری آب گــرم از ســاحات امــن و تفریحــی
پلخمــری بشــار مـیرود .ایــن چشــمه بــه علــت داشــن حــام
طبیعــی کــه بــه بــاور بســیاریها امــراض ،بــه ویــژه مرضهــای
جلــدی را شــفا میبخشــد ،همــه روزه میزبــان دههــا بازدیــد
کننــده از گوشــه ،گوشــهی والیــت بغــان و حتــی ســایر
والیتهــای کشــور اســت.
هــر چنــد کــه دربــارهی تاریــخ و گذشــتهی ایــن محــل تفریحــی
اطالعــات دقیــق ،درج کتابهــای تاریــخ نشــده اســت؛ امــا
داســتانهای متعــددی از گذشــتههای دور بدینســو در بــارهی
قداســت و شفابخشــی آن ،ســینه بــه ســینه نقــل میشــود.
حاجــی حبیــب مــرد  71ســاله کــه بــه قــول خــودش بیشــر
از  40ســال بدینســو بــرای تفریــح اینجــا رفــت و آمــد دارد
میگویــد ،کرامــات ســابق ایــن چشــمه بــه دلیــل «فســق و
فســاد» منانــده اســت.
در حالیکــه صــدای کبــک جنگ ـیاش از داخــل قفــس «غــچ
غــچ» بلنــد اســت بــا اشــاره بــه افرادیکــه در ایــن تفریــح¬گاه
دیــده میشــدند گفــت« :پــس از آمــدن طالــب ،دیگــه او
جمــع و جــوش ســابقش منانــده .پــس از او در حــدی کــه فکــر
میکــردی مــردم منیآیــن».

او می¬گویــد ،در ســالهای پیــش وقتــی در چشــمهی شــفا
حــام میکــردی ،مرضهــای بســیاری شــفایاب میشــد
و مردمــان زیــادی نیــز از جاهــای دور بخاطــر درمــان شــان
میآمدنــد.
بــه بــاور حاجــی حبیــب ،در ســالهای پیــش مرضهایــی
چــون بخــار و «گَــرگ» در جلــد فقــط بــا یکبــار حــام کــردن
شــفا پیــدا میکــرد؛ امــا حــاال بــه دلیــل زیــاد شــدن کارهــای
خــاف رشیعــت دیگــر کرامــات ســابق بــه ایــن چشــمه نیــز
منانــده اســت.
از ســویی هــم ،بنابــر روایــات شــفاهی قدامــت تاریخــی
چشــمهی شــفا حتــی بــه دوران زندگــی حــرت ایــوب(ع)
میرســد .
عبدالبشــیر اظهــر آمــر فرهنــگ و گردشــگری ریاســت
اطالعــات و فرهنــگ والیــت بغــان دلیــل چشــمه شــفا نامیــدن
ایــن محــل را همیــن خصلــت شــفادهندهی آن میخوانــد کــه
آن هــم بــا آمــدن رسبــازان نخســتین اســام بــه افغانســتان
امــروزی گــره میخــورد.
بــه گفتــهی آقــای اظهــر ،بــر اســاس روایــات شــفاهی
مســلامنانی کــه در جنــگ بــا کفــار زخــم بــر میداشــتند و یــا
هــم از نــگاه روحــی خســته میشــدند بــا یکبــار حــام کــردن
در ایــن جــا شــفا و قــوت جســمی و روحــی شــان دوبــاره بــاز
میگشــت .
او میگویــد ،در بــارهی داســتانهایی کــه گفتــه میشــود
هیچگونــه ســند تاریخــی وجــود نــدارد.
هــر چنــد کــه چشــمه شــفا ،محــل تاریخــی و توریســتی
دانســته میشــود؛ امــا از ســوی ریاســت شــهرداری ،اداره
میگــردد و همــه ســاله بــرای افــراد و اشــخاص بــه اجــاره
ســپرده میشــود.
جــدا از مســئلهی شــفادهی و تاریخــی آن ،در فضــای خفقانــی
کــه بغــان دس ـتخوش آن اســت و انفجــار ،انتحــار ،جنــگ و
قتــل انســانها بــه شــدت روان مــردم را آشــفته ســاخته اســت،
چشــمهی شــفا ،هامننــد آب حیاتــی اســت کــه بــه روح و روان
پژمــردهی مــردم تازهگــی میبخشــد و بــرای ســاعت و دقایقــی
هــم اگــر باشــد ســبب میگــردد تــا خــوش بگــذرد.
کاری بــه ایــن نداریــم کــه آب چشــمهی شــفا آیــا آب
آتــش فشــانی و دارای مرنالهــای آهکــی اســت کــه بــرای
التهابهــای پوســتی خــوب اســت ،نــگاه مــا بــه ایــن منطقـهی
قدیمــی ،از زاویــهی تفریحــی آن بــود.

وقتــی از ایــن بــاال بــه آن جمعیــت آشــفتهحال ،خســته و
درمانــده نــگاه بینــدازی ،حــس میکنــی ایــن معتــادان چــه
جمعیتــی پــر هــرج و مرجــی دارنــد و فــرض را هــم بــر ایــن
خواهــی گرفــت کــه هیــچ کســی منیتوانــد ایــن حجــم از
آدمهایــی را کــه تنهــا هدفشــان رفــع خــاری اســت و تــاش
دارنــد تــا یــک افغانــی بیشــر بــه دســت بیاورنــد تــا زودتــر آن
ِ
مشــخص پــول را کــه الزم اســت بــرای خریــدن یــک
مقــدار
پــوری مــواد مخــدر پرداخــت کننــد ،قانونمنــد بســازد.
آری برداشــت مــن هــم همیــن بــود و هــر معتــادی کــه بــه
تازگــی وارد ایــن جامعــت بــدون قانــون میشــد از اینکــه
هیــچ قانونــی نیســت تــا او را محــدود بســازد ،خوشــحال بــه
نظــر میرســید.
امــا چنــدی کــه بگــذرد متوجــه میشــوی کــه ایــن جمــع
بیقانــون و قانــون گریــز نیــز بــرای خــود قوانینــی دارد کــه
مســلام مــن معتــاد کــه نیــاز دارم تــا بــرای ادامــهی زندگــی
معتادگون ـهی خــود در کنــار آنهــا باشــم و بــه نوعــی حامیــت
معتــادان دیگــر را بــرای ادامـهی زندگــی افیونــی خــود داشــته
باشــم ،بایــد تــن بــه اطاعــت از قوانیــن ایــن جمــع بدهــم تــا
یکــی از اعضــای مــورد پذیرششــان باشــم.
پیــش از ایــن نیــز گفتــه بــودم کــه یــک دســته از معتــادان
بودنــد کــه بــرای تهی ـهی خــرج و مخــارج مــرف شــان دســت
فروشــی اختیــار میکردنــد و لــوازم جانبــیای را کــه بــرای
اســتعامل مــواد مخــدر رضوری بودنــد بــه فــروش میرســاندند.
نکت ـهی جالــب بــرای اختیــار گزیــدن شــغل دستفروشــی در
زیــر پــل ســوخته ایــن بــود کــه آن زیــر هــم مثــل بــاالی پــل
ســوخته دســت فروشــان معتــاد «کالنــری» داشــتند بــرای ایــن
کــه روزانــه قیمــت مشــخص شــدهی کارمنــدان جنایــی را بابــت
«تــه جایــی» از محلــی کــه آنجــا مینشســتند و دســت فروشــی
میکردنــد ،جمــع کنــد و بــه کارمنــدان جنایــی تحویــل دهنــد.
ایــن قیمــت ،بــا آمــدن و رفــن و تغییــر ســاحهی وظیفـهای هــر
کارمنــد جنایــی در زیــر پــل ســوخته نوســان داشــت و هیــچ
وقــت نشــد کــه مقــدار مشــخصی ثابــت مبانــد.
رحیــم دگــروال از معتــادان بــا ســابقهی پــل ســوخته و یکــی
از کالنــران دســت فروشــان معتــاد پــل ســوخته بــود  .او
برعــاوهی اینکــه روزانــه پــول «تــه جایــی» دستفروشــان
معتــاد را بــرای کارمنــدان جنایــی جمـعآوری میکــرد وظایفــی
دیگــر هــم داشــت کــه بعدهــا حتمــن دربــاره اش خواهــم
نوشــت.
قوانینــی کــه رحیــم دگــروال بــرای معتــادان دســتفروش،
دســتور قابــل اجــرا بودنــش را داده بــود از گرفــن «تــه جایــی»
کارمنــدان جنایــی بــرای دســت فروشــی جالــب تــر بــود و ایــن
کــه ایــن دســت فروشــان مثــل یــک اتحادیــهی صنفــی اداره
میشــد و هــر معتــادی کــه میخواســت بــه جمــع آن بپیونــدد
ابتــدا بایــد بــه مبلــغ  300افغانــی حقالعضویــت مـیداد و بــه
نوعــی گفتــه میشــد کــه شــیرینی ،شــغل اش اســت.
لــوازم جانبــی مــرف مــواد مخــدر ،اشــیای کــم قیمــت و
قابــل دســرس بــود و چنــد دکانــی هــم در بــاالی پــل ســوخته
کارشــان همیــن بــود کــه ایــن لــوازم را بــه صــورت عمــده
میآوردنــد و بیشــر دســت فروشــان معتــاد هــم میرفتنــد
بــه صــورت جزئــی از ایــن دکانهــا لــوازم مــورد نیازشــان را
میخریدنــد.
مــن فکــر میکنــم اگــر روزی بتواننــد معتــادان را از پــل
ســوخته دور نگــه دارنــد و قــرار باشــد هیــچ معتــادی در زیــر پــل
ســوخته زندگــی نکنــد حتمــن آن چنــد دکان هــم ورشکســت
خواهنــد شــد.
ایــن کالنــر خوشنــام بــرای تــک تــک لــوازم جانبــی قیمــت
واحــدی را در نظــر گرفتــه بــود .مثلــن زر ورق یــک افغانــی و
الیــر اســتفاده شــده پنــج افغانــی ،هــر بــار پــر کــردن گاز الیــر
ســه افغانــی ،پایــپ اســتفاده نشــده ده افغانــی ،پایــپ اســتفاده
شــده پنــج افغانــی ،لول ـهی آهنــی ده افغانــی ،لولــه شیش ـهای
ده افغانــی بــود.
ایــن قیمتهــا بــه طــوری ثابــت بــود کــه هیــچ معتــاد
دستفروشــی منیتوانســت یــک افغانــی گرانتــر بفروشــد و
هیــچ معتــادی هــم حــارض منیشــد یــک افغانــی بیشــر بدهــد
تــا نــرخ بــازار متغیــر شــود.
جایــی خوانــده بــودم کــه در هــر بینظمــی ،یــک نظمــی
وجــود دارد و هیــچ شــکلی از یــک ســاختار را منیتوانــی حتــی
تصــور کنــی کــه لحظــهای بــدون نظــم وجــود خارجــی پیــدا
کنــد و ایــن خــود بــرای مــن تجربـهای بــزرگ بــود کــه آدم چــه
معتــاد باشــد و چــه نباشــد بایــد خــودش را در رشایطــی وفــق
بدهــد یــا حتــا اگــر ایــن کار را نکنــد بازهــم بایــد قبــول کــرد
کــه مــکان و زمــان او را جــرا بــه ســمت مؤلفـهای خواهــد بــرد.
معتــاد شــدن شــاید در هــان روزهــای نخســت مــرف
گزین ـهای اختیــاری باشــد امــا در شــهر کابــل همیــن کــه بــه
عنــوان یــک معتــاد پایــت بــه زیــر پــل ســوخته کشــیده شــد ،آن
وقــت اســت کــه ادام ـهی زندگ ـیات در مســیر یــک جــر ،بــه
نــام «اجبــار بــه مــرف» قــرار میگیــرد.
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(قسمت نهم)

آفتــاب غــروب کــرده اســت .در دامنــهی کوهــی ،گــروه جدیــدی از
قاچاقــران کــه بلوچهــای ایرانــی اســتند مســافران را جمــع کــرده انــد
و یکــی یکــی بــا خوانــدن نــام و نــام قاچاقــر شــان آنــان را از هــم جــدا
میکننــد و میشــارند .شــارش مســافران ،آنقــدر طــول کشــیده
اســت کــه دیگــر شــب شــاخکهایش را بــر کــوه و دشــت پهــن کــرده
اســت .در دور دســت ،چراغهــای بزرگراهــی دیــده میشــود کــه
میگوینــد ،بــه ســمت زاهــدان مــیرود و در دوردســتتر از آن
هالـهای از روشــنی در فضــا دیــده میشــود کــه بــه گفتـهی مســافران
ایراندیــده روشــنی برخواســته از شــهر زاهــدان اســت کــه پشــت آن
کوههــا واقــع شــده اســت .پیــش از اینکــه آســان تاریــک شــود،
قاچاقــران بــه کوهــی اشــاره میکردنــد کــه بایــد تــا دامنــهی آن
پیــاده بدویــم؛ از آنجــا قــرار اســت ســوار موتــر شــویم .دقیقــا در
همیــن محــل ،قاچاقــران پاکســتانی ،مســافران را رسشــاری کــرده
بــه بلوچهــای ایــران تحویــل میدهنــد و حســاب شــان را تصفیــه
میکننــد.
یکــی از قاچاقــران صــدا میکنــد کــه هرکــس پیســه دارد ،ســی هــزار
تومــان بدهــد بــا موترســایکل میبریمــش .فاصل ـهی زیــادی نیســت
کــه ســی تومــان کرای ـهی آن شــود؛ امــا بــرای مســافرانی کــه نزدیــک
بــه دوازده ســاعت را پیــاده پیمودهانــد ،پیشــنهاد بــدی نیســت .بــه
علــی میگویــم اگــر پیشــش پــول مانــده باشــد ،بــا موترســایکل
برویــم .علــی میگویــد ایــن آن قــدر راه نیســت ،ورنــه یکــی از
تلفنهــا را میدادیــم برایــش .ایــن مســیر را پیــاده میرویــم؛ شــاید
موقعیتهــای ســختتر از ایــن پیــش رو داشــته باشــیم .در مــرزی
کــه هیــچ اطمینانــی از فاصلــه و اتفاقــات آن منیتــوان داشــت و
حــرف هیــچ قاچاقــری مــدار اعتبــار نیســت ،پیشــنهاد علــی ،منطقــی
بــه نظــر میرســد.
بــه فرمــان بلوچهــای قاچاقــری کــه تــا حــرف بزنــی ،فحــش
میدهنــد ،مســیری را دنبــال میکنیــم کــه ســمت چراغهــای
روشــن بــزرگراه مــیرود .مســیر ،دامنــهی کوهــی اســت کــه بــه
ســنگالخی ختــم میشــود و مســافران خــش خــش کنــان ،تنهــای
خســتهی شــان را میکشــند .نرســیده بــه بــزرگراه ،در هــان بیابــان
و ســنگالخ ،چنــد تــا کــودک و نوجــوان ،نوشــابه ،آب ،ســاجق و ســیگار
بــرای فــروش آورده انــد .ایــن بخشــی از کاســبی ســیاری اســت کــه
کــودکان روستانشــین ،در مســیرهای قاچــاق دارنــد؛ ماننــد کودکانــی
کــه در مســیرهای میانشــهری ،در قســمتی از یــک شــهر ســوار
اتوبوسهــای مســافربری میشــوند و تــا قســمت دیگــری از شــهر،
داشتههایشــان را کــه بیشــر آب رسد ،تخمــک یــا چیزهــای دیگــر
اســت ،بــه فــروش برســانند.
نزدیــک بــه بــزرگراه ،در گودالــی کــه انــگار بــزرگراه از بــاالی آن
میگــذرد ،مســافران را صــف میکننــد و در گروههــای ســی و پنــج
نفــری تقســیم شــان میکننــد .هــر گــروه را موتــری از راه میرســد و
بــار میزنــد .ســوار تویوتایــی میشــویم کــه نَوتــر از موترهــای مســیر
نیمــروز تــا پاکســتان و پاکســتان تــا خــاک ایــران اســت .پــر جوانــی
بــا پوســت نزدیــک بــه ســیاه و چشــمهای درشــت ،پشــت فرمــان
نشســته اســت .از بیــن چنــد راننــدهی کــه مســافران را بــار زدنــد و در
تاریکــی گــم شــدند ،تنهــا همیــن پــر تــا هنــوز بــه مســافران فحــش
نــداده اســت .چوکــی خال ـی ســیت موتــر را بــدون کرایــه بــه عنــوان
رسگــروپ گرفتــه ام .بــا چــراغ خامــوش بــه بــزرگراه راســته میشــویم
و همیــن کــه چراغهــای موتــر را روشــن میکنــد ،موتــر گشــت پولیــس
از مقابــل مــان رد میشــود و در چنــد قــدم گذشــته از مــا دور میزنــد.
وقتــی از آیینــهی عقــب موتــر دور زدن موتــر گشــت را میبینــد ،بــا
فحــش خواهــر و مــادر بــه پولیــس ،از شیشــهی موتــر بــه مســافران
هشــدار میدهــد کــه محکــم بنشــینند.
بــزرگراه از کوههــای خاک ـیای میگــذرد کــه بــا وجــود کنــدنکاری
چنــد مــر کوههــا بــاز هــم زیکزاکــی ،عمــودی بــزرگراه همــوار
نشــده اســت .هــر بــار کــه از گردنــهی تپــهای بــاال میرویــم ،موتــر
آنقــدر رسعــت دارد کــه احســاس میکنــم چنــد مــر بــه هــوا پــرواز
میکنــد و دوبــاره بــه زمیــن میخــورد .آزاد شــدن چهــار تایــر موتــر
را از زمیــن بــه خوبــی احســاس میکنــم .بعــد از پشــت رس گذاشــن
چنــد گردنــه ،دیگــر نشــانی از چــراغ و آژیــر موتــر گشــت نیســت و بــا
فحــش آبداری ،چراغهــای موتــر را خامــوش میکنــد و راهــش را
بــه خامــه کــج میکنــد .در تاریکــی شــب ،بــه دنبــال اشــارههای
برقــی میرویــم کــه از وســط شــب بــا شــارش و رمــز خاصــی ،روشــن
و خامــوش میشــود .کســانی کــه اشــاره میدهنــد ،رهنامهــای
موترســایکل ســواری اســن کــه از بــزرگراه اصلــی پیــش میرونــد و
بــرای رانندههــا گــزارش میدهنــد وضعیــت مســیر را .پــس از یــک
و نیــم ســاعتی ســفر ،بــه روســتایی میرســیم و بــه حویلــی پیــاده
میشــویم کــه گویــا خوابــگاه اســت و مســافران بــه صــورت نســبی
تقســیم میشــوند .هــر چنــد میگوینــد کــه در مســیر راه بــاز هــم
یــک جــا میشــویم؛ ولــی بهــر اســت هــر کــس بــا گــروه خــودش
باشــد کــه شــاید ممکــن اســت دســت پولیــس بیفتــد یــا در رشایطــی
بــه همراهــش نیــاز داشــته باشــد.
یکــی از قاچاقــران نــان خشــک مــیآورد و یکــی یکــی بــه هــر
نفــر میدهــد و میگویــد کــه تــا فــردا شــب دیگــر از نــان خشــک
خــری نیســت .بــه اســاس قــرادادی کــه قاچاقــر بــا مســافر دارد،
فراهــم کــردن نــان در مســیر راه وظیفــهی قاچاقــر اســت؛ چــون
مســافران بلــد نیســتند و منیتواننــد وارد آبــادی شــوند و آب و نــان
فراهــم کننــد .از نیمــروز تــا خــاک ایــران امــا ایــن بخشــی از مــرف،
بــه کاســبی پاکســتانیهایی تبدیــل شــده اســت کــه بــه بهانــهی
خوابــگاه یــا نگــهداری امینــت از مســافران پــول میگیرنــد.

افغانســتان جامعــهای ســنتی و مردســاالر اســت .دراکرثیــت
خانوادههــا پــدر یــا شــوهر ،رییــس و فــردی اســت کــه متــام
تصمیــات خانــواده بســتگی بــه او دارد .هــر چــه از مرکــز شــهرها
دور شــویم بــه هــان میــزان ایــن گــراف بــه طــرف بــاال حرکتــش
بیشــر میشــود .در مناطــق دور دســت کــه دسرتســی زنــان بــه
مراکــز آموزشــی کمــر اســت ،زنــان از حقــوق شــان آگاهــی ندارنــد
و زمینههــای شــغلی درآمــدزا بــرای رســیدن بــه اســتقالل مالــی
بــرای شــان فراهــم نیســت؛ مــردان فرمــان زندگــی مشــرک و
خانوادگــی را در دســت دارنــد.
ولســوالی زاری یکــی از ولســوالیهای والیــت بلــخ اســت .زنــان
در بســیاری از قریههــای ایــن ولســوالی بنــا بــر ســنتهای حاکــم
فرهنگــی از آمــوزش محــروم انــد ،تنهــا قبــل از اینکــه بــه ســن بلــوغ
برســند از طــرف خانــواده کــه رهربیــت اش بــه دســت پــدر اســت،
بــه مســجد و مدرســه بــرای فراگیــری آموزههــای دینــی فرســتاده
میشــوند کــه یــک دورهی کوتــاه مــدت را شــامل مــی شــود .زنــان
در بیشـرِ قریههــای ایــن ولســوالی در کنــار کارهایــی کــه در خانــه
بــه دوش شــان اســت ،ماننــد مــردان و حتــی در بعضــی از مــوارد به
جــای مــردانِ خانــه کار میکننــد .کارهایــی کــه ایــن زنــان انجــام
میدهنــد معمــوال کارهــای دشــوار فزیکــی اســت .کانالهــای
آبــی بــرای رفــع نیــاز مــردم وجــود نــدارد و زنــان مجبــور انــد بــا
طــی کــردن فاصلههــای زیــاد از چشــمهها ،آب مــورد نیــاز شــان
را تهیــه کننــد .زمینهــا را آبیــاری میکننــد ،علوفههــا را در
فصــل گرمــا ،درو کــرده و از مواشــی شــان نگهــداری مــی کننــد.
در جامعـهای کــه تـ ِز روشــنگرانهای بــه اســم تســاوی حقــوق زن و
مــرد ،پذیرفتــه نشــده اســت ،آیــا تــا بــه حــال بــا خانــوادهای مالقات
کــرده ایــد کــه مــادر در متــام تصمیــات ،حــرف نهایــی را بزنــد؟
مــادر کســی باشــد کــه مدیریــت مالــی خانــواده را بــه دوش دارد؟
زنــان هــر قدربــه آگاهــی از حقــوق شــان دســت یابنــد ،کمــر زیــر
بــار ظلــم و نابرابــری مــی رونــد .در کالن شــهرهای کشــورهایی کــه
زنــان و مــردان بــه صــورت مســاویانه از حقــوق شــان بهــره میبرنــد،
زنــان در کنــار مــردان ،مشــغول کارهایــی انــد کــه از طریــق
آن میتواننــد بــه اســتقالل مالــی دســت یابنــد و از حیطــهی
وابســتگی مالــی بــه مــردان ،بیــرون شــوند.
در یــک ده ـهی اخیــر ،مــادران و دخرتانــی کــه زیس ـتگاه شــان
کالن شــهرهای افغانســتان کنونــی اســت ،در کنــار پــدر ،بــرادر و
شــوهر شــان شــغلی درآمــدزا دارنــد کــه ایــن مســئله باعــث شــده
اســت تــا زنــان بتواننــد بــه اســتقالل مالــی دســت یابنــد.
یکــی دیگــر از عواملــی کــه خانوادههــا را بــا کارهــای بیــرون
از خانــه بــرای زنــان آشــنا میکنــد و بــه ســمت مادرســاالری
و زنســاالری ســوق میدهــد ،مهاجــرت اســت .تعــدادی از
خانوادههایــی کــه در ســالهای جنــگ داخلــی از افغانســتان بــه
کشــورهای همســایه ،از جملــه ایــران مهاجــرت کــرده انــد ،زمانــی
کــه بــه افغانســتان برگشــته انــد ،یــک خانــوادهی مادرســاالر را کــه
در آن حداقــل ،زن در چارچــوب خانــواده میتوانــد حــرف خــودش
را بزنــد ،بــه بــار آورده اســت .ایــن مســئله ریشــه در رســیدن مــاد ِر
خانــواده بــه آگاهــی از حقوقــش دارد.
خانــوادهی رضایــی یکــی از خانوادههایــی اســت کــه در ســالهای
جنــگ داخلــی از افغانســتان بــه کشــور ایــران مهاجــرت کــرده انــد.
ایــن خانــواده ،بعــد از ســیزده ســال زندگــی در ایــران نزدیــک بــه
هشــت ســال میشــود کــه بــه افغانســتان برگشــتهاند.
زمانــی کــه خواســتم بــا خانــوادهی رضایــی صحبــت کنــم ،بــرای
مــن گفتنــد بایــد قبـلاش بــا مادرشــان مشــورت کننــد .شــاید بــه
نــدرت پیــش میآیــد کــه در خانوادههــای افغانســتانی مــادر،
کســی باشــد کــه اجــازهی کارهــای مهــم را بــرای فرزندانــش صــادر
مــی کنــد.
ِ
زراعــت شــهر مزاررشیــف زندگــی
ایــن خانــواده در کارتــهی
میکنــد .پــدر ،مــادر ،ســه پــر و دو دخــر ،جمعیــت هفــت
نفــری خانــوادهی رضایــی را تشــکیل مــی دهنــد.
پــدر ،غــام ســخی نــام دارد و موهــای جوگندمــی اش روایــت
عمــر بیــش از  ۵۰ســال اش را میکنــد .او در منــدوی شــهر

مزاررشیــف دکان خوراکهفروشــی دارد و ایــن دکان یکــی از
راههــای درآمــد شــان اســت.
و امــا در ایــن خانــواده ،خانــم مریــمِ  ۴۰ســاله ،مــادر ایــن
خانــواده ،کســی اســت کــه مدیریــت مالــی خانــواده را بــه دوش
دارد .خانــم مریــم در یکــی از کارگاههــای خیاطــی بــه عنــوان
آمــوزگار خیاطــی کار میکنــد و بــرای زنــان خیاطــی آمــوزش
میدهــد.
خانــم مریــم میگویــد « ،قبــل از حملــهی طالبــا مــا همینجــه
زندگــی مــی کدیــم .دو تــا اوالد داشــتم .ســه تــای دگــه اش ده
ایــران تولــد شــدن .قبــل از ای کــه شــامل مکتــب شــوم مســجد
میرفتــم ،از قاعــدهی بغــدادی رشوع کدیــم و تــا پنــج کتــاب
و حافــظ ده مســجد خوانــدم .تــا صنــف ده مکتــب خوانــدم و
بعــدش عروســی کــدم و درگیــر زندگــی شــدم و خانــواده شــوهرم
دگــه اجــازه نــدادن کــه مکتــب بــرم».
دروازهی مکتــب ماننــد بســیاری از دخــران دیگــر بــه روی خانــم
مریــم نیــز بســته مــی شــود.
« وقتــی نــو ایــران آمدیــم ،چنــد مــاه همــرای فامیــل پــدرم

خانــم مریــم میگویــد کــه قبــل از ایــن
کــه طالبــان بــا وضــع کــردن ســختترین
قوانیــن ،رشایــط زندگــی را بــرای زنــان
ســخت کنــد ،خــود خانوادههــا نیــز در
تنــگ کــردن عرصههــای اجتامعــی
و فرهنگــی بــرای زنــان نقــش بــارزی
داشــته انــد.
خانــم مریــم ادامــه میدهــد « ،وقتــی
مــه عروســی کــدم ،شــوهرم از لحــاظ
مالــی وابســته بــه خانــوادهاش بــود و
بــه همــی خاطــر منــی تانســت کــه بــر
خــاف اونــا کاری انجــام بتــه .پنــج ســال
اول ازدواجــم همــی رقــم گذشــت .بعــد
از ای کــه طالبــا بــه افغانســتان آمــدن،
همــرای فامیــل پــدرم ،مــه ،شــوهرم و دو
تــا اوالدم بــه ایــران مهاجــر شــدیم» .
بــا وجــود آن کــه مهاجــرت ،خانــم مریــم
و خانــواده اش را در رشایــط ســختی قــرار
داد امــا آغــاز فصــل تــازهای بــرای خانــم
مریــم بــود تــا بــه اســتقالل دســت یابــد
و از وابســتگی بــه خانــوادهی همــرش
بیــرون شــود.
زندگــی کدیــم .طفــل ســومم تولــد شــد .خانـهای کــه پــدرم شــان
گرفتــه بــودن زیــاد کالن نبــود .کار شــوهرم کفــاف زندگــی مــا ره
منـیداد .بــا خــودم فکــر کــدم گفتــم مــه ایــران آمــدم کــه زندگــی
مســتقل داشــته باشــم فعلــن هــم خــو رس بــار پــدرم شــان شــدیم.
اوالدایــم خــورد اســن و منــی تانــن کار کنــن ،پــس بایــد خــودم
دســت بــه کار شــوم .مــا از کشــوری آمــده بودیــم کــه زن همیشــه
بایــد ده خانــه مــی بــود و کارای خانــه ره میکــد .بســیار بــه

ســختی تصمیــم گرفتــم کــه بــه شــوهرم بگویــم کــه میخایــم کار
کنــم .راســت شــه بگویــم ده اوایــل همــت شــه هــم نداشــتم» .
جامعــهای کــه زنــان را همیشــه در حاشــیه نگــه داشــته اســت،
صدمــهای زیــادی را بــه عــزت نفــس و اعتامدبهنفــس شــان
وارد کــرده اســت .اینگونــه اســت کــه زنــان در جامع ـهی افغانــی
همــواره یــک موجــود وابســته بــه غیــر خــود بــار آمــده انــد.
خانــم مریــم بــا مقابــل شــدن بــا متــام ترسهایــی کــه دارد ،در
یــک کارگاه خیاطــی رشوع بــه کار میکنــد.
«روزانــه کــه مــی رفتــم رس کار ،اوالدای مــه خانــه پــدرم
میمانــدم ،چــون نیــاز بــه مواظبــت داشــن .آهســته آهســته
جریــان زندگــی تغییــر کــد .همزمــان هــم مــه کار میکــدم و
هــم شــوهرم .تانســتیم کــه خانــه مســتقل خــوده داشــته باشــیم،
مخــارج تحصیــات اوالدای خــوده بســیار بــه خوبــی تامیــن
مــی کدیــم و میتانســتیم یــک مقــدار از درآمــد خــوده پــس
انــداز کنیــم ،چــون همیشــه بــه برگشــن بــه افغانســتان فکــر
میکــدم».
خانــم مریــم بعــد از پانــزده ســال زندگــی در ایــران بــه کشــورش
برمیگــردد .آن چــه اســتقالل مالــی و آگاهــی از حقــوق اش
از خانــم مریــم ســاخته اســت ،یــک زن روشــن ،توانــا و مســتقل
اســت.
فرزنــد بــزرگ خانــم مریــم حمیــد اســت .حمیــد  ۲۳ســال دارد
و دانشــجوی رشــتهی کمپیوترســاینس در دانشــگاه بلــخ اســت.
حمیــد در مــورد مــادرش میگویــد« ،زمانــی کــه در ایــران
زندگــی میکردیــم ،اگــر مــادرم از نیــرو و توانایــیاش اســتفاده
منیکــرد ،شــاید مــا زندگــی دیــروز در ایــران و زندگــی امــروز
در افغانســتان را منــی داشــتیم .مــادرم همــواره بــازوی راســت
پــدرم بــوده .در خانــوادهی مــا فضایــی ایجــاد نشــده کــه متــام
مســوولیتهای مالــی بــه دوش مــرد باشــد و تصمیــات خانــه را
پــدر بــه تنهایــی بگیــرد و از زن خانــه تنهــا ماننــد یــک شــی بــرای
کارهــای داخــل منــزل و بــرآورده شــدن خواســتههای جنســی
اســتفاده شــود .زن در خانــوادهی مــا حکــم یــک انســان را دارد
کــه بایــد از متامــی حقوقــش بهــره بــرد».
نرگــس دخــر ۱۹ســالهی مریــم میگویــد کــه« ،تصمیــات مهــم
خانــهی مــا را مــادرم میگیــرد .مثلــن تصمیــم مــادرم بــود کــه
بــه افغانســتان برگردیــم .تصمیــم مــادرم بــود کــه خانــهای کــه
درآن زندگــی میکنیــم را بخریــم و همینطــور خیلــی از مســائل
دیگــر .بــه نظــر مــن نقــش مــادرم در خانــه ،تاثیــر مهمــی روی
جایــگاه مــن و خواهــرم در میــان برادرانــم و پــدرم داشــته اســت.
اگــر امــروز مــن و خواهــرم میتوانیــم ،حرفــی کــه میخواهیــم
بزنیــم ،لباســی کــه دوســت داریــم میپوشــیم و جایــی کــه
دوســت داریــم میرویــم ،همــه اش تاثیــر چگونگــی حضــور
مــادرم بــوده اســت».
گاهــی مــردان اقــوام ،بــه شــوهر خانــم مریــم میگوینــد کــه
او بیــش از حــد بــه خامنــش حــق داده اســت .امــا آقــای غــام
ســخی از اینکــه خانــماش بیشــرِ تصمیمهــا را در خانــواده
میگیــرد ،شــکایتی نــدارد .بــه گفتــهی او «مــادر کســی اســت
کــه خانــواده را از لحــاظ عاطفــی مدیریــت میکنــد پــس چــه
اشــکالی دارد کــه از لحــاظ مالــی نیــز مدیریــت کنــد ،و اگــر از
عهــدهی تصمیــات بــزرگ خانــواده برمیآیــد ،پــس بایــد ایــن
فرصــت را بــرایشــان بدهیــم».
در جوامــع ســنتی ،حضــور مــردان در خانوادههــا بــه انــدازهای
پررنــگ بــوده کــه زنــان را بــه حاشــیه رانــده اســت .بــه بــاور
بســیاری از مــردان ،زنانــی کــه بــه آگاهــی میرســند دیگــر تــن
بــه خواســتههای مــردان خانــواده منیدهنــد کــه متاســفانه
ایــن بــاور اشــتباه نیــز ریشــه در ناآگاهــی مــردان دارد کــه
زنــان آگاه را بــرای موقعیــت خودشــان خطــر تلقــی میکننــد.
خانوادههایــی کــه زنانــش دوش بــه دوش مــردان کار میکننــد
و در تصمیمهــای مهــم خانــواده ســهیماند در وضعیــت خــوب
اقتصــادی و فضــای گــرم خانوادگــی بــه رس میبرنــد؛ زن کــه
حالــش خــوب باشــد ،حــال یــک زندگــی نیــز خــوب اســت.
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سکینه امیری

اشــاره :امــروز  17ســنبله (  8ســپتامرب) روز جهانــی ســواد اســت.
مطابــق مــادهی چهــلو ســوم قانــون اساســی افغانســتان ،آمــوزش
متوســطه در کشــور اجبــاری اســت و از ســوی ،آموزههــای دینــی نیــز
تاکیــد بــر فراگیــری آمــوزش میکنــد ،امــا بــا ایــن حــال ،میلیونهــا
نفــر در افغانســتان بیســواد اســت چنانچــه بــه تازگــی محمــد
میرویــس بلخــی وزیــر معــارف ،نیــز از وجــود  10میلیــون بیســواد
در رسارس کشــور خــر داد .ایــن رقــم نشــان میدهــد کــه افغانســتان
یکــی از بیســوادترین کشــورها در منطقــه اســت .روزنام ـهی صبــح
کابــل بــرای دریافــت پاســخ بــه ایــن کــه در طــول هــژده ســال چــه
کارهــای بــرای محــو بیســوادی در افغانســتان شــده و چــرا هنــوز
بیســوادی در ایــن حــد در کشــور شــایع اســت ،گفتگویــی بــا معیــن
ســوادآموزی کشــور رسدار محمــد رحیمــی انجــام دادهاســت .فــردی
کــه انتظــار میرفــت بــا آمدنــش در معینیــت ســواد آمــوزی وزارت
معــارف تغییــرات چش ـمگیری بــرای باســواد ســازی جامعــه صــورت
گیــرد.
بعــد از گذشــت ســه ســال و انــدی اکنــون آقــای رحیمــی میگویــد
کــه معضــل بیســوادی در کشــور بــزودی حــل منیشــود .او تاکیــد
میکنــد هــر ســال نزدیــک بــه صــد هــزار نفــر در افغانســتان باســواد
میشــوند ،امــا بــه همیــن تعــداد ،کودکانــی کــه بایــد آمــوزش ببینند،
بــه دلیــل جنــگ ،ناامنــی و حــوادث طبیعــی آمــوزش منیبیننــد و
کــم کــم بــه جمعیــت بیســواد افــزوده میشــود.
صبــح کابــل :آقــای رحیمــی ،برنامــهی ملــی ســواد در افغانســتان
چــه رویکــردی را دنبــال میکنــد ،نتیجــه آن رویکــرد تــا کنــون چــه
بــوده؟
رحیمــی :برنامـهی ملــی ســواد ،بــرای گســرش ســواد در افغانســتان
کار میکنــد .ایــن برنامــه متــام افــرادی را کــه در گذشــته بــه هــر
دلیلــی از مکتــب و آمــوزش بازمانــده را هــدف قــرار داد ه و بــه آنــان
زمینــه فراگیــری ســواد ابتدایــی را فراهــممیســازد .طبــق ایــن
برنامــه افغانســتان از ســال  1381کــه آمــار ســواد  25درصــد بــوده و
حــاال بــه  40درصــد رســیده مــا تاکنــون  15درصــد رشــد در عرصــه
ســواد داشــتهاســت .معنیــت ســوادآموزی نظــر بــه اســتندردها
یونســکو کــه کشــورها را موظــف بــه اختصــاص  15تــا  20درصــد
بودج ـهی معــارف بــرای محــو بیســوادی میســازد ،امــا افغانســتان
بــا داشــن آمــار بلنــد بیســوادی تنهــا دو درصــد بودج ـهی معــارف
را در اختیــار معینیــت ســوادآموزی قــرار دادهاســت.
صبــح کابــل :امــا گفتــه میشــود کــه بــه دلیــل عــدم شــفافیت،
کورسهــای ســوادآموزی ،بــه نتیجــهی مطلــوب منیرســند تــا بــا
ســواد بیــروندهــد ،پاســخ شــا بــه عنــوان معیــن ،ســواد آمــوزی در
ایــن مــورد چیســت؟
رحیمــی :ببینیــد ،چالشهــای فراوانــی ســد راه آمــوزش در
افغانســتان قــرار دارد و بــا آن کــه جامعــه مدعــی اســت کــه معینیــت
ســواد آمــوزی بــرای گســرش ســواد کار نکــرده ،امــا طبــق آمــار مــا،
باالتــر از پنــج میلیــون نفــر تــا کنــون شــامل کورسهــای آموزشــی
برنام ـهی ملــی ســواد شــدهاند .در بدتریــن حالــت ممکــن اســت در
نظــر بگیریــم ،از طریــق برنام ـهی ســوادآموزی  3تــا  4میلیــون نفــر
بــا ســواد شــدهاند .مــا در هــر ولســوالی  6معلــم داریــم و در طــول
ســالهای پیــش تنهــا  40تــا  50درصــد ســاحات را تحــت پوشــش
برنامههــای آمــوزش قــرار دادهایــم کــه نتیجــه آن نظــر بــه امکانــات
موجــود قناعــت بخــش بــوده.
صبــح کابــل :طبــق آمــار ارایــه شــده از ســوی وزارت معــارف ،ســاالنه
نزدیــک بــه ســیصد هــزار نفــر تنهــا از مکاتــب فــارغ میشــوند ،از
ســوی دیگــر معنیــت ســواد نیــز بــرای باســواد ســازی کار میکنــد؛
پــس چــرا بیســوادی در کشــور آن چنــان کــه توقــع میرفــت،
کاهــش نیافتــه اســت و چــرا بازدهــی کورسهــای ســوادآموزی خــوب
نیســت؟
رحیمــی :اگــر وضــع تغییــر نکنــد ،بیســوادی در افغانســتان
بــزودی هرگــز محــو نخواهــد شــد .مطابــق برنامـهی جهانــی اهــداف
انکشــاف پایــدار  ،بیســوادی در افغانســتان بایــد تــا ســال 2030
میــادی بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یابــد  .امــا بــه دلیــل
ناامنــی ،مهاجــرت و وضــع بــد اقتصــادی مــردم ،بیســوادی بــا

رشایــط کنونــی محــو منیشــود؛ زیــرا در حالــی کــه معینیــت ســواد
آمــوزی بــرای باســواد ســازی بزرگســاالن بــاالی  15ســال کشــور
تــاش دارد ،از آن ســو مطابــق آمــار یونیســف 7/3 ،میلیــون کــودک
بــه دالیلــی کــه در ابتــدا گفتــم از آمــوزش بازماندهانــد .اینجاســت
کــه جنــگ و فقــر برنامههــا را نــاکام میســازد و در مــورد بخــش
دوم نیــز بایــد بگویــم کــه عــدم موفقیــت برنامــه بــه چنــد دلیــل بــه
میــان آمدهاســت .اول ایــن کــه بودجــه معنیــت ســواد آمــوزی تنهــا
دو درصــد کل بودجــهی وزارت معــارف افغانســتان اســت .بــا ایــن
بودجــه معنیــت بایــد معــاش آمــوزگاران ،جــای آمــوزش و حتــا مــواد
آموزشــی را بــرای دانشآمــوزان فراهــم ســازد .مــکان نامناســب
آموزشــی ،معــاش اندک(معــاش معلــان ســوادآموزی ماهانــه هفــت
هــزار افغانــی اســت) و نبــود نصــاب از دالیــل دیگــری اســت کــه
بــازده کورسهــای ســوادآموزی را بــه نظــر مــردم کــم کــرده اســت.
بیشــر کو رسهــای مــا در درون خانههــای مســکونی اســت.
هیچــگاه ایــن مکانهــا محیــط خــوب بــرای آمــوزش بــوده منیتوانــد
و از ســوی بــه دلیــل کمبــود معــاش و نارســایی در رســیدن بــه موقــع
آن ،مــا تــوان اســتخدام آمــوزگاران متخصــص را نداریــم .مطابــق
اهــداف برنامــه  SDGبخــش عمــده مشــکل بیســوادی در کشــور
بایــد تــا ســال  2030رفــع شــود ،امــا رســیدن بــه ایــن هــدف زمانــی
ممکــن اســت کــه بــرای ســوادآموزی بایــد ســاالنه  50هــزار آمــوزگار
کار کننــد ،در حالــی کــه فعلــن مــا تنهــا  3هــزار آمــوزگار داریــم کــه
بــه وســعت بیســوادی بســیار انــدک اســت.
افــزون بــر ایــن ،در طــول ده ســال گذشــته یکصــد هــزار کتــاب
چــاپ نشــده ،در حالــی کــه انتظــار دارنــد مــا دو میلیــون نفــر را بــا
ســواد کنیــم .بــه دلیــل کمبــود مــواد آموزشــی حتــی منیتوانیــم از
رضــاکاران اجتامعــی بــرای باســواد ســازی جامعــه اســتفاده کنیــم.
اگــر رونــد بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد ،بایــد  60ســال دیگــر
(معینیــت ســوادآموزی ،وزارت معــارف و تحصــات عالــی) کار کننــد
تــا بیســوادی رفــع شــود.
صبــح کابــل :از کمبــود امکانــات و بودجــهی انــدک یــاد کردیــد،
مــا امامــان مســاجد تــا چــه انــدازه بــرای گســرش ســواد بــا معنیــت
ســوادآموزی و معــارف همــکار بــوده اســت؟
رحیمــی :بــدون منابــع مالــی هیــچ کــس حتــا علــای دیــن حــارض
نیســتند کــه بــرای محــو بیســوادی کار کننــد .انتظــار از علــا
بســیار کلیشــهایی اســت .شــورای علــای افغانســتان در ابتــدا

اعــام همــکاری کردنــد ،امــا تــا هنــوز تنهــا بــرای فراگیــری کورسهــا
تبلیــغ کــرده و خودشــان عمــا در رونــد آمــوزش ســهم نداشــته انــد.
زیــرا آنــان در مقابــل کارشــان معــاش نیــاز دارنــد و مــا تــوان دادن
معــاش بــه آنــان را نداریــم .از ســوی دیگــر آنــان حــق دارنــد کــه ایــن
توقــع را داشــته باشــند ،زیــرا آنــان نیــز از خــود کار و زندگــی دارنــد.
صبــح کابــل :برنام ـهی معینیــت ســوادآموزی ،بــرای آمــوزش ســواد،
تــا کــدام ســطح اســت و اشــخاصی کــه از ایــن برنامههــا بهــره
میگیرنــد ،چــه تواناییهایــی را بدســت میآورنــد؟
رحیمــی :تعریــف مــا از ســواد نظــر بــه تعریــف دیگر کشــورها از ســواد
فــرق میکنــد .کیفیــت آمــوزش در ســوادآموزی افغانســتان بســیار
پائینــر از برخــی کشــورهای همســایه اســت؛ زیــرا در ایــران هزینــه
ســوادآموزی بــرای یــک فــرد ســاالنه  240دالــر اســت در حالــی کــه
در افغانســتان  40دالــر اســت .مطابــق ایــن هزینــه و وضعیــت کشــور
مــا ،داشــن قابلیــت خوانــدن محاســبه و نوشــن حتــا نوشــن تنهــا
نــام و تغییــر ذهنیــت خصوصــا بــرای زنــان بــرای حضــور در کــورس
هــا تعریــف حداقلــی ســواد اســت .معینیــت ســوادآموزی مطابــق بــه
برنامــه اش در همیــن راســتا تــاش میکنــد تــا افــراد بتواننــد بــا
ایــن قابلیــت حداقــل آدرسیابــی کننــد.
صبــح کابــل :معنیــت ســوادآموزی بــرای ارایــه ســواد تــا ایــن حــد ،در
حــال حــارض چــه تعــداد کــورس و در کــدام والیتهــا دارد .مترکــز
ایــن کورسهــای آموزشــی روی چــه افــرادی بیشــر اســت و چــرا؟
رحیمــی :معینیــت ســواد آمــوزی از طریــق برنامــهی ملــی
ســوادآموزی در حــال حــارض 3هــزار معلــم دارد و حــدود  6هــزار
کــورس ســواد آمــوزی را در رسارس کشــور فعــال کــرده اســت .از
کورسهــای آموزشــی  120هــزار نفــر بهــره میگیرنــد .در حــال
حــارض مترکــز معنیــت در ایــن کورسهــا بیشــر بــه روی زنــان اســت.
در گذشــته مترکــز روی مــردان بــود ،امــا از آنجایــی کــه مــردان بعــد از
فراگیــری آمــوزش ســواد حیاتــی بــازدهی قناعــت بخــش نداشــتهاند،
حــاال مترکــز بــر زنــان اســت؛ زیــرا آنــان میتواننــد در باســواد
ســازی کــودکان شــان بیشــر نقــش داشــته باشــند و ســواد را تکثیــر
کننــد .از ســویی هــم میتواننــد مشــکالت خودشــان را بــا فراگیــری
مهارتهــای الزم حــل ســازند و یــا کمــر ســازند.
صبــح کابــل :بــه جــز از مهــارت خوانــدن نوشــن کــدام مهارتهــا
بــه زنــان آمــوزش داده میشــود و چــرا آمــوزش حرفــه بعــد از ســالها
اکنــون در کورسهــای ســوادآموزی کمرنــگ شدهاســت؟
رحیمــی :بســیاری از مشــکالتی کــه اکنــون افغانســتان بــا آن رس
دچــار اســت ،بــه دلیــل بیســوادی اســت ،از جملــه نداشــن شــغل.
معنیــت ســوادآموزی در گذشــته فکــر میکــرد کــه بــرای تشــویق
مــردم فنهــای حرفهایــی را آمــوزش دهــد تــا بــه افــراد در زمین ـهی
اشــتغال نیــز کمــک کــرده باشــد و آنــان را بــه آموخــن ســواد خواندن
نوشــن عالقهمنــد بســازد ،امــا گذشــت زمــان ایــن را ثابــت کــرد کــه
بــه نظــر مــن ،ایــن رویکــرد بــه کلــی اشــتباه بــوده اســت و مــردم بــه
جــای آموخــن ســواد بیشــر بــه مزایــای حرفــه توجــه داشــته انــد نــه
ســواد  ،امــا بــه دلیــل نداشــن ســواد ،حرفــه نیــز نیاموختهانــد.
مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه فــن آمــوزی را در ســوادآموزی
کمررنــگ کنیــم تــا برنامـهی آمــوزش ســواد تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد.
رویکــرد کنونــی مــا ایــن اســت کــه در کنــار آموخــن ســواد خوانــدن و
نوشــن ،معلومــات اساســی پیرامــون موضوعهــای صحــی ،معلومــات
محیــط زیســتی و  ...را در اولویــت قــرار دهیــم و در محتــوای نصــاب
آموزشــی ســواد آمــوزی شــامل ســازیم.
صبــح کابــل :آمــوزگاران شــا تــا چــه انــدازه تخصــص دارنــد و چــرا
در کورسهــای آمــوزش بــرای بــزرگ ســاالن ،کــودکان نیــز دیــده
میشــود؟
رحیمــی :صــد درصــد میگویــم کــه آمــوزگاران مــا متخصص نیســت.
بســیاری آنــان فــارغ صنــف دوازدهــم انــد و یــا افــرادی انــد کــه ســواد
خوانــدن را دارنــد .اضافــه بــه ایــن و هــان طــور کــه در بــاال ذکــر
کــردم ،برنامههــای و نصــاب آموزشــی مــا بــرای بزرگســاالن طــرح
شــده اســت حتــا مطالــب نیــز بــرای بزرگســاالن طــرح شــده اســت.
امــا در حالتهــای خــاص بــرای آمــاده ســازی کــودکان بازمانــده از
مکتــب ،آنــان نیــز شــامل کورسهــای ســوادآموزی میشــود و تــا
صنــف ســوم بــا بــزرگ ســاالن آمــوزش میبیننــد ،یعنــی از ناچــاری.
صبــح کابــل :کــدام والیتهــا بیشــر از ســواد محــروم انــد و ناامنــی
چــه تاثیــر روی تطبیــق برنامههــای ســوادآموزی داشتهاســت؟

رحیمــی :بــا آن کــه معنیــت ســوادآموزی در  34والیــت کورسهــای
فعــال دارد ،امــا طبعــا در والیتهــای ناامــن میــزان بیســوادی
بیشــر اســت از آن جمــع والیتهــای رشقــی و جنوبــی اســت.
ناامنــی خــود خیلــی روی آمــوزش تاثیــر نــدارد ،زیــرا زنــان حــارض
انــد کــه درکورسهــای ســواد آمــوزی حــارض شــوند ،امــا بــه بهان ـهی
ناامنــی کورســی نیســت .در مناطــق درو دســت و ناامــن افغانســتان،
نامنــی زمینــه ســاز فســاد شــده اســت ،یعنــی در ایــن والیتهــا آمــران
بــه مــا پاســخگو نیســت .ایــن وضعیــت ظلــم بــزرگ در حــق مــردم بــه
ویــژه در حــق زنــان اســت.
صبــح کابــل :چــه نــوع فســاد در نظــام آموزشــی بــه ویــژه در تطبیــق
کورسهــا ســوادآموزی صــورت گرفتــه اســت و چــرا؟
رحیمــی :متاســفانه فســاد بخشــی از فرهنــگ مــردم شــده اســت
و هیــچ کــس آن را رد منیتوانــد .بخــش از فســاد بــه دلیــل
پالیسـیهای کلــی کشــور بــه میــان آمــده و بخــش دیگــر در تطبیــق
کورسهــای ســواد آمــوزی کــه مــن در راس معنیــت ســواد آمــوزی
قــرار دارم ،از درســت کار نکردنهــا و بــه جــا نکــردن مســوولیتها
تــا کورسهــای خیالــی .ببینیــد ناامنــی ســبب میشــود کــه کــورس
را دایــر نکننــد و هزینــهآن را بیجــا مــرف کننــد و امثــال ایــن.
صبــح کابــل :فــارغ از بحــث امنیــت ،چــه مشــکالت دیگــر دســت
شــا را بــرای آوردن اصالحــات در ادارهی خــود تــان میبننــد ،آیــا
بــرای رفــع ایــن مشــکالت برنام ـهای داریــد؟
رحیمی:بــرای آوردن اصالحــات هیــچ کــس بیبرنامــه نیســت.
معنیــت ســواد آمــوزی نیــز تابــع ایــن امــر اســت ،امــا بایــد خاطــر
نشــان بســازم کــه آوردن اصالحــات تابــع سیاســت کلــی و
پالیســیهای کالن دولتــی اســت .بــه طــور منونــه کمیســیون
مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی کشــور ،آمــران والیتــی
مــا را اســتخدام میکننــد ،امــا آمــران والیتــی ســوادآموزی بــه مــا
پاســخگو نیســتند.
در حــال حــارض ،آمــر ســوادآموزی در  20والیــت نــاکام بــوده و چهــار
آمــر والیتــی مــا کــه درســت کار نکــرده و منیکننــد ،امــا مــاتــوان
مجــازات آنــان را نیــز نداریــم ،اگــر بخواهیــم کار کنیــم بــا موانــع
قانونــی مواجــه میشــوم .ایــن وضــع ناشــی از پالیســی کالن دولتــی
و ظرفیــت پاییــن ســاختار و قوانینــی دســت و پاگیــر اســت .بــرای
رفــع ایــن وضــع ،بایــد پالیسـیها از نــو تغییــر کنــد و مــا بــرای تغییــر
آن کار منیتوانیــم ،حتــا اگــر مــا بخواهیــم کاری بکنیــم بــا هــزار
و یــک انــگ سیاســی مواجــه میشــویم .ســوادآموزی میخواهــد
کــه ســاختار پایــه تغییــر کنــد و هزینههــا بــاال بــرود ،امــا اســتدالل
مســووالن ایــن اســت کــه مــا پــول نداریــم .امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه همــه اینهــا واقعیــت تلــخ اســت ،چــرا کــه اینهــا پــول اعــار
پــل و پلچــک را دارد.
صبــح کابــل :پــس میگویــد کــه معنیــت ســوادآموزی ســمبولیک
اســت .در ایــن صــورت چــرا شــا ادارهی ســمبولیک را پذیرفتیــد؟
رحیمــی :نپذیرفــن و اســتعفا دادن راه حــل نیســت .زمانــی کــه
فــرد بــه دلیــل ســاختارها و پالیســیهای عمومــی بــه درســتی کار
نتوانســت آن را رهــا کنــد ،وضعیــت از گذشــته بدتــر میشــود .منطــق
ایــن اســت کــه بــرای تغییــر و بهبــود پالیســی بایــد آهســته آهســته
کار کــرد و فرصــت بهبــود را داد .افــزون برایــن از ســه ســال و انــدی
کــه مــن در ایــن اداره آمــدهام و بــا وجــود وضــع کلــی و امکانــات
انــدک ،کارو تــاش مــا در معنیــت ســوادآموزی ،بــازده قناعــت بخــش
داشتهاســت و ایــن روشــن و واضــح اســت.
صبــح کابــل :در ایــن صــورت ،شــا آینــدهی نظــام آموزشــی بــرای
گســرش ســواد را چطــور میبینیــد .بــه شــخصه شــا بــه عنــوان
معیــن ادارهی ســوادآموزی چــه برنامــهای بــرای گســرش ســواد
داریــد؟
رحیمــی :آینــدهی نظــام آموزشــی و تطبیــق برنامههــای آموزشــی
تابــع وضــع عمومــی کشــور اســت .در صــورت کــه فضــای سیاســی
بهــر شــود و ناامنــی نباشــد ،برنامههــای آموزشــی تطبیــق
میشــود و نتیجــهی خــوب نیــز خواهــد داشــت .برنامــهی معنیــت
ســوادآموزی نیــز متاثــر از جــوی عمومــی اســت .مــا پالیســیهای
منظــم را ســاختهایم و در طــول چنــد ســال گذشــته  40تــا 50
درصــد را تطبیــق کردهایــم و در آینــده نیــز تــاش مــا ایــن اســت کــه
درصدیهــا را در صورتــی کــه ارادهی جمعــی باشــد ،بــاال بربیــم و
موثریــت کورسهــا را بیشــر بســازیم.
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خانواده

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

زندگی به رنگ زن
افسانه یاس

نیاز به تقویت روابط
اجتامعی در جامعه

زهرا اکربی

وقتــی قــرار باشــد بیــرون از محیــط خانــواده قــرار گرفتــه و در جامعــه
نقشــی را بــر عهــده بگیریــم ،بــدون شــک بــرای ایفــای نقشمــان نیــاز
مــرم داریــم کــه روابــط اجتامعــی خــود را تقویــت کنیــم .خالیگاهیکــه
متأســفانه در روابــط اجتامعــی جامعـهی افغانســتان بــه خوبــی ملمــوس
اســت و ایــن ضعــف در روابــط اجتامعــی ســبب شــده اســت کــه مــا از
ایــن بابــت دارای روابــط اجتامعــی شــکننده در جامعــه باشــیم.
برخــورداری از مهارتهــای اجتامعــی مناســب بــه افــراد کمــک
میکنــد تــا در روابــط خــود اضطــراب و نگرانــی کمتــری را تجربــه
کننــد و همچنیــن عملکــرد بهــری در ایــن ارتباطــات داشــته باشــند.
مهارتهــای اجتامعــی بــاال موجــب شــکلگیری شــبکهی حامیــت
اجتامعــی مناســب در اطــراف شــا خواهــد شــد .بــه مــدد حامیــت
شــبکه اجتامعــی وقتیکــه بــا چالشــی مواجــه شــدید ،قــدرت ســازگاری
بیشــری بــا رشایــط را خواهیــد داشــت.
فقــدان مهارتهــای اجتامعــی مناســب در قــدم اول باعــث میشــود
کــه شــا از برقــراری ارتباطــات اجتامعــی اجتنــاب کنیــد و کمتــر بــرای
آن پیشقــدم شــوید .در نتیجــه بــا پیامدهــای زیــر مواجــه خواهیــد شــد.
• از دســت رفــن فرصتهــای مناســب در زندگــی بــرای ایجــاد روابــط
مطمــن و ســازنده بــا دیگــران
• از دســت رفــن فرصتهــای مناســب بــرای پــرورش مهارتهــای
ارتباطــی (ایــن مهارتهــا فرصــت شــا را بــرای داشــن روابــط موفــق
افزایــش میدهنــد).
• اجتنــاب از برقــراری ارتباطــات اجتامعــی منجــر بــه ایــن خواهــد شــد
کــه هنــگام قــرار گرفــن در موقعیتهــای اجتامعــی مدیریــت آنهــا
بــرای شــا ســخت شــود و بــه مــرور اعتــاد بــه نفــس خــود را در ایــن
زمینــه از دســت دهیــد.
• ارتباطــات اجتامعــی مناســب بســری غنــی بــرای رشــد اجتامعــی
افــراد محســوب میشــود .کمبــود ایــن روابــط در زندگــی میتوانــد در
رونــد رشــد اجتامعــی افــراد اختــال ایجــاد کنــد.
بــرای اینکــه بتوانیــد از طریــق راهکارهــای ســاده ،روابــط اجتامعــی
خــود را تقویــت کنیــد ،بــه مــواردی اشــاره خواهــم داشــت کــه میتوانــد
مؤثــر باشــد.
اصول سوال پرسیدن را مراعات کنیم
نحــو ه ســوال پرســیدن در شــکلگیری و ادامــه یــک ارتبــاط نقــش
بســزایی ایفــا میکنــد .ممکــن اســت بــرای شــکل دادن ارتبــاط بــا یــک
فــرد رشوع بــه پرســیدن ســوالهایی از او بکنیــد .اگــر ایــن ســوالها را
بــه شــیوه مناســبی بپرســید فــرد مقابلتــان نیــز بــا اشــتیاق بیشــری
واکنــش نشــان خواهــد داد.
اســتفاده از ســوالهای بــاز ،یعنــی ســوالهایی کــه مخاطــب بــرای
پاســخگویی بــه آنهــا محــدود بــه جوابهــای خاصــی نیســت .بــرای
مثــال پرســیدن ســوالهایی کــه تنهــا بــا بلــی یــا خیــر میتــوان بــه
آنهــا پاســخ داد ،ســوالهای بســته ،محســوب میشــوند کــه بــرای
بســط و گســرش یــک رابطــه مناســب نیســتند.
به هدفهای دست یافتنیتر فکر کنید
بهبــود روابــط اجتامعــی یــک هــدف کلــی محســوب میشــود .بــرای
آنکــه بتوانیــد بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنیــد الزم اســت ایــن هــدف
را بــه هدفهــای عینــی و کوچکتــری تقســیم کنیــد تــا دسـتیابی بــه
آن بــرای شــا آســانتر شــود.
بــرای مثــال ممکــن اســت برقــراری روابــط مناســب بــا همــکاران یــک
هــدف کوچــک در مســیر رســیدن بــه مهارتهــای اجتامعــی بــرای
شــا محســوب شــود .بــا مشــخص کــردن هدفهــای کوچکتــر و
اولویتبنــدی بیــن آنهــا راحتتــر میتوانیــد بــرای بهبــود روابــط
اجتامعــی خــود برنامهریــزی کنیــد.
به حرکات بدن تان توجه کنید
در ارتباطــات اجتامعــی ،زبــان بــدن و پیامهــای غیرکالمــی کــه شــا
توســط اندامهــای تــان آنهــا را بــه دیگــران منتقــل میکنیــد ،نقــش
مهمــی در موفقیتتــان ایفــا میکنــد .بــه همیــن خاطــر الزم اســت
کــه بیشــر بــه نــوع زبــان بــدن تــان توجــه کنیــد تــا ببینیــد ،بــه طــور
ناخــودآگاه در حــال رســاندن چــه پیامــی بــه اطرافیــان خــود هســتید.
زبــان بــدن مناســب ،بــه صورتــی اســت کــه افــراد در آن ارتبــاط چشــمی
مناســبی بــا دیگــران برقــرار میکننــد ،وضعیــت بدنیشــان بهگون ـهای
اســت کــه آرام بــه نظــر میرســند و بیانــات چهــرهای آنهــا نشــان
دهنــدهی ایــن اســت کــه در ارتباطــات خــود مشــتاق هســتند.
از افکار منفی دوری کنید
روانشناســان ،در درمــان شــناخت رفتــاری معتقدنــد کــه افــکار ،هســته
اصلــی واکنشهــا و احساســات مــا بــه موقعیتهــای مختلــف را تشــکیل
میدهنــد .اگــر شــا دامئ ـاً در روابــط اجتامعــی خــود افــکار منفــی را
تجربــه کنیــد باعــث میشــود کــه بــا اعتــاد بــه نفــس پایینتــری در
ایــن زمینــه عمــل کنیــد.
بــرای مثــال اگــر بــا افــکاری نظیــر «مــن همیشــه بــد عمــل میکنــم و
باعــث رشمندگــی میشــوم» درگیــر هســتید ،بــر عملکردتــان نیــز تاثیــر
منفــی گذاشــته و آن را تضعیــف خواهــد کــرد .در نتیجــه الزم اســت کــه
شــا آنهــا را شناســایی کنیــد و ببینیــد کــه میتوانیــد چــه افــکاری را
جایگزیــن آنهــا مناییــد.
حواس تان به وضعیت روانی تان باشد
بــا وجــود تالشهایــی کــه برخــی افــراد جهــت بهبــود روابــط
اجتامعیشــان میکننــد ،بــاز هــم موفقیــت چندانــی کســب
منیکننــد .حتــی برخــی دیگــر بــا مشــکالت جدیتــری مواجــه
میشــوند .بــرای مثــال اختــال فوبیــای اجتامعــی یکــی از مشــکالت
رایجــی اســت کــه بــه مهارتهــای اجتامعــی افــراد آســیب میزنــد و
بــرای بهبــود بــه درمانهــای تخصصــی نیــاز دارد.
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کشنت زنی به جرم دوست داشنت
در محکمه صحرایی

مجــازات بــدون محاکمــه در جغرافیایــی بــه نــام افغانســتان،
رسزمینــی کــه هــر فــرد بــه خــود اجــازه میدهــد ،مجــری و
قاضــی باشــد ،نبایــد میراثــی باشــد بــرای نس ـلهای بعدمــان،
نبایــد اجــازهای باشــد کــه بتوانیــم بــه راحتــی بــه خودمــان
بدهیــم و دســت بــه مجازاتــی بزنیــم کــه روزی خودمــان بــه
خاطــرش مجــازات شــویم.
پونــه و رضــا کــه عشــق ،آنهــا را بــرای مالقــات همدیگــر صــدا
زده بــود ،روزی رســید کــه از آن همــه عشــق کــه میخواســتند
حرفــش را بــرای هــم بزننــد ،فقــط جنازههایــی پــر از خــون
باقــی مانــده بــود .از عشــق پونــه و رضــا روی پیراهنشــان
تنهــا رنــگ رسخ خونشــان بــود کــه بــه رنــگ عشــق مثــالاش
میزدنــد .حــاال از ایــن عشــق ،دو جنــازه روی زمیــن افتــاده
بــود کــه دور دســت تریــن صحــرای مرشقــی آنهــا را بــه
محاکمــه میخوانــد.
روایــت ایــن محاکمــه صحرایــی ،روایــت زنــی اســت کــه رنــگ
زندگـیاش بــه رنــگ رویاهــای کودکانـهاش بــود .ســیزده ســال
قبــل پونــه دخــری نوجــوان بــود کــه میتوانســتی نشــاط را
در گامهایــی کــه بــرای رفــن بــه مکتــب برمیداشــت حــس
کنــی و شــوقی کــه بــرای باســواد شــدن داشــت را در چهــره
اش ببینــی.
پونــه دخــری از مــرق زمیــن افغانســتان بــود و رویــای باســواد
شــدن بــرای او  ،هم ـهی آن چیــزی بــود کــه تــاش داشــت تــا
بــه واقعیــت نزدیــک کنــد .امــا پانــزده ســالگی ســنی بــود کــه
زندگــی و رســیدن بــه ایــن رویــا را بــرای پونــه دســت نیافتنــی
کــرد.
پــدر پونــه مــردی از جنــس مــردان مرشقــی ،ایــن دخــر نوجــوان
را بــه اجبــار و بــدون هیــچ رضایتــی در بــدل طویانـهی هنگفــت
بــه نــکاح مــردی در آورد کــه پونــه حتــی درآن ســن منیدانســت
کــه مــرد میتوانــد چــه معنایــی در زندگــی یــک زن داشــته
باشد.
ایــن دخــر نوجــوان قربانــی ازدواج اجبــاری زیــر ســن شــد کــه
اتفاقــی ناخوشــایند امــا مرســوم شــده در مــرق زمیــن بــود و
مــردان مــرق زمیــن ایــن گونــه ازدواجهــا را بــرای دخــران
شــان معمولــی تریــن تصمیمــی میداننــد کــه میتوانــد اتفــاق
بیفتــد امــا دریــغ از ایــن کــه ایــن مــردان یــا بهــر بگویــم ایــن
پــدران بــا ایــن تصمیــم شــان زندگــی یــک زن کــه دخرتشــان
اســت و روزی ایــن دخــر هــان نازدانــهای بــوده کــه اگــر
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پــدرش را منیبوســید حتمــن آن پــدر دلشکســته میشــد.
امــا امــروز هــان پــدر بــه جــای آن بوســه بــه دخــرش و زندگــی
اش رنــگ درد میپاشــد.
پونــه بــا ایــن تصمیــم پــدرش مجبــور میشــود کــه از رویــای
باســواد شــدنش دســت بکشــد و آســتین بــرای زندگـیای بــاال
بزنــد کــه قــرار اســت در آن خانــه بــوی مردانـهاش از بــوی هــر
دردی مشــمئز کنندهتــر باشــد و پونــه بایــد یــاد میگرفــت تــا
در خان ـهای جــز خانــه پــدریاش زن بــودن را تجربــه کنــد.
اجبــاری بــودن ازدواج ،زیــر ســن بــودن و نقشــی در انتخــاب
همــر نداشــن از یــک ســو و از ســوی دیگــر بــد خُلقیهــا
و خشــونتهای روانــی و گاهــی هــم فیزیکــی شــوهر ،دلیلــی
شــد کــه پونــه ،هیـچگاه نخواهــد و نتوانــد عشــق ورزیــدن را در
زندگــی بــا آن مــرد تجربــه کنــد.
پونــه از روابــط زناشــویی چیــزی منیدانســت و همیــن
ناآگاهــی او در ارضــای میــل جنســی شــوهرش خشــم مــرد را
بیشــر میکــرد و پونــه تنهــا چیــزی کــه از مــرد بــودن فهمیــده
بــود هــان شــکنجه و خشــونتهایی بــود کــه هــر روز او را
بیشــر درد مــیداد.
او مجبــور بــود تــا بــه زندگــی بــا مــردی عصبــی و خشــن ،خــود
را عــادت دهــد و مــدارا کنــد .روزهــا میگذشــت و ایــن دخــر
نوجــوان حــاال از زن بودنــش و از زندگــی ،فقــط نامــی را بــا خــود
یــدک میکشــید بــا عنــوان پونــه.
پونــه گاهگاهــی بــرای خریــد بــه بیــرون از خانــه میرفــت و
درســت بیــرون از آن خانــه مــردی در زندگــی اش پــا میگــذارد
کــه برعکــس مــرد داخــل خانــهاش قــرار نیســت بــه او درد
بدهــد .ایــن مــرد بــه پونــه و زندگــیاش عشــق را پیشکــش
میکنــد و پونــه کــه حــس دوســت داشــن را کمکــم داشــت
فرامــوش میکــرد ،برایــش ایــن مــرد جذابیــت پیــدا میکنــد
تــا حــدی کــه پونــه خطــر ایــن عشــق و حســی کــه ممکــن
اســت زندگ ـیاش را در خطرناکتریــن حالــت قــرار بدهــد ،بــه
جــان میخــرد و بــا هــان ســواد اندکــی کــه از رویــای دوران
نوجوانــیاش برایــش مانــده رشوع بــه نوشــن نامــه بــرای آن
مــرد و گرفــن جــواب نامههــا میکنــد.
ایــن رابطــه بــا جــدی شــدن اش میــان پونــه و آن مــرد دیگــر کــه
نامــش رضــا اســت ،او را بــه فکــر جدایــی از شــوهرش میانــدازد
و درخواســت جدایــی میکنــد امــا شــوهر پونــه مــرد مرشقــی
اســت کــه غیرتــش را در ادام ـهی زندگــی بــا زنــی میدانــد کــه

او را دوســت نخواهــد داشــت .شــوهر پونــه ایــن درخواســت را
بهانــهای بــرای خشــونتهای بیشــر قــرار میدهــد و زندگــی
پونــه رنگــش تاریکتــر میشــود.
شــوهر پونــه کارمنــد نهــادی امنیتــی بــود و او بــه شــدت در
زندگــی شــخصیاش اخــاق کنرتلگــر و حســاس داشــت و
بــا تغییــر رفتــار پونــه و اعرتاضهایــی کــه در برابــرش میشــد
و مخصوصــا بــا مطــرح شــدن درخواســت جدایــی از طــرف
پونــه حــس مشــکوکی رساغــش میآیــد و تصمیــم بــه نظــارت
پنهانــی میگیــرد.
ایــن مــرد روزی بــه پونــه میگویــد کــه قــرار اســت بــرای چنــد
روزی بــه جــال آبــاد بــرود و ماموریتــی را انجــام بدهــد و کابــل
نخواهــد بــود ،امــا ایــن دروغــی اســت کــه شــوهر پونــه بــرای
ایــن کــه بفهمــد زنــش در نبــود او چــه میکنــد ،آورده اســت.
پونــه بعــد دو روز کــه از نبــودن شــوهرش مطمیــن میشــود،
بــرای دیــدن رضــا لحظــه شــاری میکنــد و مــردی را کــه واقعــا
دوســتش دارد بــرای مالقــات بــه گورســتانی دور از محلــهی
شــان بــه بهانــه زیــارت میطلبــد .امــا شــوهر پونــه کــه او را
تعقیــب میکــرد زمانــی کــه رضــا و پونــه روبــروی هــم قــرار
میگیرنــد و بــرای ملــس عشقشــان دســت در دســت هــم
میدهنــد ،اســلحه خــود را بــه ســمت ایــن دو نشــانه میگیــرد
و بــا تهدیــد بــه کشــن ،رضــا و پونــه را بــه صحرایــی دوردسـتتر
از آن زیــارتگاه میکشــاند .صحرایــی کــه شــاید از خــودش
اگــر میپرســیدی ،جــواب م ـیداد کــه دوســت نداشــت عشــق
را در آن بــه محکمــه بکشــند.
شــوهر پونــه ایــن کار را میکنــد و مرتکــب قتلــی میشــود کــه
دســتورش را خــودش صــادر کــرد و اجرایــش را هــم خــود بــر
عهــده گرفــت و بعــد ،از صحنـهی قتــل ایــن محکمــه صحرایــی
ناعادالنــه پــا بــه فــرار گذاشــت.
جنازههــای پونــه و رضــا را بعــد از ســاعتی یکــی از رهگــذران
پیــدا میکنــد و خیلــی زود پولیــس را از ایــن قتــل و محکمــه
صحرایــی آگاه میســازد .جنــازهی پونــه و رضــا کــه حــاال نــام
مشــرکی بــه نــام عشــق دارنــد ،بــه طــب عدلــی انتقــال داده
میشــوند و پرونــده شــان تشــکیل میشــود .شــوهر پونــه کــه
حــاال یــک قاتــل بــود بعــد از مدتــی توســط پولیــس بازداشــت
میشــود و بــه قتــل اعــراف میکنــد .او انگیــزهی ایــن محکمــه
صحرایــی را بــدون اینکــه لحظـهای درنــگ کنــد و بــه رفتارهای
خــودش فکــر کنــد ،بــه خیانــت مرتبــط میدانــد.

روزنوشت

درنگی به فیلم
«حوا ،مریم ،عایشه»
افغانســتان کشوریســت پــر از ســوژههای گوناگــون،
حکایتهایــی کــه بــرای دیگــران پیامهــای متفــاوت
دارد .یکــی از منونههــای بــارز ســوژههای بکــر و روایــت
بینظیــر در ایــن جامعــه فیلــم «حــوا ،مریــم ،عایشــه»
فیلــم داســتانی بلنــدی کــه روایتهــای ســه قــر متفــاوت
در جامعــه افغانســتانی را بــه تصویــر میکشــد .فیلمــی
کــه توانســت بــه جشــنوارهی ونیــز راه یابــد.
فیلــم بــه دنبــال آن اســت تــا از کوچ ـه ،پــس کوچههــای
کابــل نــگاه متفاوتــی را بــه جهــان معرفــی کنــد .فیلمــی
کــه قصههــای زنــان ایــن رسزمیــن را روایــت میکنــد،
روایتهایــی کــه گفتــه منیشوند/شــنیده منیشــوند.
یکــی از موضوعاتــی کــه کمــر بــدان پرداختــه میشــود،
پیــام اســت .پیــامِ و ســوژهی ایــن فیلــم بــرای کســانیکه
افغانســتان را از دورتریــن نقــاط جهــان مینگرنــد بســیار
مهــم اســت« .حــوا ،مریم ،عایشــه» بــا پیامــی از افغانســتان
جدیــد تــوام بــا چالشهــا و دشــواریها فــرا روی مردمــان
ایــن رسزمیــن خصوصــا زنــان بــه جشــنواره ونیــز رفــت.
وقتــی پــس از اکــران احساســات کارگــردان را میبینیــم
بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه کولهبــار ســنگینی را از کابــل
بــه آنجــا بــرده و خوشــحال اســت« .حــوا ،مریــم ،عایشــه»
فرزندانــی در بطــن افغانســتان امــروز انــد کــه متولــد شــده
انــد« .حــوا ،مریــم ،عایشــه» پیــام دیگــری هــم دارد ،فیلــم
بــا بازتــاب قصههــای پــس انفجــار و انتحــار بــه کســانیکه
پیرشفــت افغانســتان را منیتواننــد ببیننــد ،کســانیکه
بــه افغانســتان از دریچــه تنــگ و تاریــک میبیننــد ،آنــان
کــه در پــی قتــل و کشــتار ،جــرم و جنایــت ،ظلــم و ســتم،
قســاوت و بدبختــی ،چــور و چپــاول ،انفجــار و انتحــار
انــد میگویــد :کســانی در افغانســتان اســتند کــه ایــن
جنایــات را بــه تصویــر میکشــند و روایــت میکننــد.
فیلــم از ســه قــر مختلــف ،درد میلیونهــا انســان ایــن
رسزمیــن را روایــت میکنــد .کلیشــههای افغانســتان

کنونــی بــه چالــش کشــیده میشــود .تولیــد مــن و فیلــم
بــه غیــر از اشــاعهی فکــر و اندیشــه چیــزی دیگــری بــوده
منیتوانــد ،از دیــد مــن نوشــن و تولیــد کارهــای هــری،
طــرز تفکــر و ایدئولــوژی مــا بــرای جاویــدان شــدن و
جاویــدان مانــدن اســت ،هــدف از تولیــدات هــری ،چــون
فیلــم و یــا نوشــن در همیــن راســتا اســت.
بــرای همیــن ،مــا بــه قلــم حرمــت خــاص قائــل بودهایــم/
هســتیم .مــا در کابــل بــرای پاســداری از حرمــت قلــم بــه
گفتامنهایــی بــدور از رســمیات و ترشیفــات نیــاز داریــم.
همینطــور کــه خیابانهــای کابــل نیازمنــد پــر شــدن و
خالــی شــدن حرکتهــای مدنــی اســت تــا بــا مدنیــت و
شــیوههای تــازه عــادت کنــد ،در حــوزهی نویســندگی هــم
بایــد عیــن قصــه را دنبــال کنیــم.
در تولیــد فیلمهــا بــه دنبــال ســوژهها و ژانرهایــی باشــیم
کــه در زندگــی مــردم مــا تأثیــر گــذار باشــد .کس ـیکه در
مســیر نوشــن و ســاخنت فیلمهــای بلنــد قــرار میگیــرد،
یــک جنــگ را برگزیــده اســت .جنگجویــی کــه ســوار بــر
قلــم میتــازد و بــه نــرد بــا ناآگاهــی مــیرود و پــس از
کشــمکشهای بســیار یــا شکســت میخــورد یــا پــاداش
پیــروزی اش ،مدالــی بــر ســینه و نامــی در تاریــخ اســت.
قصههــا را بایــد نوشــت ،آنــان را بــه مــن و فیلــم تبدیــل
کــرد .هرنمنــدان امــروز کابــل نیــز جنــگ شــدیدی را
تجربــه میکننــد و آن جنــگ نــرد بــا ناآگاهــی اســت.
رسبــاز ایــن را میدانــد کــه جنگیــدن را زخــم و مــرگ
پایــان کار اســت و هیــچ غنیمتــی در کار نیســت امــا
همچنــان درپــی افتخــار میتــازد ،زیــرا راه رسبــاز جنــگ
اســت .در نیــم دهــهی پســین نویســندگان زیــادی وارد
حــوزهی هــر و ادبیــات در کابــل شــدهاند و ایــن حرفــه
نســبت بــه گذشــته رونــق گرفتــه امــا کمتــر دیدهایــم کــه
یــک نویســنده تشــویق و تقدیــر شــده باشــد.
جایزههــای ادبــی شــاعران و نویســندگانمان غالبــا بــه

کپهــای اخــاق کــه بــه تیمهــای ورزشــیمان داده
میشــود ،میمانــد .نویســنده و هرنمنــد بایــد جــرأت
کنــد و بــا عبــور از کلیشــه و خلــق آثــار در خــور و قابــل
تأمــل بــه موفقیــت برســد .دانــش و تجربــه اســت کــه یــک
رسبــاز را بــه یــک جــرال بــدل میکنــد ،همینطــور
هرنمنــد نیــاز بــه کشــف ژانرهــا و ســوژهها دارد.
مثــل خیلــی از هرنمنــدان کــه همــواره از چالــش و از
فقــدان امکانــات صحبــت میکننــد نباشــیم ،باالخــره
اگــر کار خــوب منیتوانیــم ،کتــاب و مجموعــه و بــد و
بــای دیگــر تولیــد نکنیــم .کار خــوب در کل فیلــم خــوب
راهــش را پیــدا میکنــد .مثــل رودخان ـهی کــه از قلــه تــا
دریــا ســنگ و صخــره را شــیار میدهــد تــا راه عبــورش
را بــاز کنــد و مثــره ایــن همــه ســختی ،یکجــا شــدن بــا
دریــا اســت ،آبــی کــه اگــر راکــد میمانــد بــه گنــداب
تبدیــل میشــد.
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خبرهای داخلی
شش خربنگار محلی از سوی
طالبان در والیت پکتیا
ربوده شدند
مســؤوالن در والیــت پکتیــا ،میگوینــد کــه
شــش خربنــگار محلــی در ایــن والیــت ،از
ســوی گــروه طالبــان ربــوده شــدهاند.
شــاهمحمود آریــن ،ســخنگوی پولیــس
پکتیــا ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد
کــه ایــن خربنــگاران محلــی ،ناوقــت روز
جمعــه ( 15ســنبله) ،در منطقــهی رسکــی
ولســوالی زرمــت پکتیــا« ،منطقــهی تحــت
حاکمیــت طالبــان» ربــوده شــدهاند.
بــه گفتــهی او ،ایــن خربنــگاران محلــی،
قصــد داشــتند کــه در یــک کارگاه دو روزهی
آموزشــی در والیــت پکتیــا رشکــت کننــد.
آقــای آریــن افــزود که ایــن افــراد ،خربنگاران
محلــی رادیــو کلیــد ،رادیــو یــاران ،رادیــو
میلمــه ،رادیــو تلویزیــون ملــی و صــدای
پشــتون بودنــد .ســخنگوی پولیــس پکتیــا
گفــت کــه تــا کنــون از رسنوشــت ایــن افــراد،
جزئیاتــی در دســت نیســت.
از ســویی هــم ،یــک منبــع دیگــر ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه
ایــن خربنــگاران محلــی ،هنــگام عبــور از
منطقـهی تحــت حاکمیــت طالبان ،از ســوی
افــراد ایــن گــروه ربــوده شــدهاند.
در همیــن حــال ،فضــل رحــان کتــوازی،
عضــو شــورای والیتــی پکتیــکا نیــز ایــن
موضــوع را تاییــد میکنــد .آقــای کتــوازی،
بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه
ایــن رویــداد ،نــا وقــت روز جمعــه (15
ســنبله) ،در مســیر راه پکتیا-پکتیــکا رخ
داده اســت.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی گــروه
طالبــان پذیرفتــه اســت کــه ایــن خربنــگاران
محلــی ،از ســوی افــراد ایــن گــروه گرفتــار
شــدهاند؛ امــا بــه گفتــهی او ،ایــن کار
بهگونــهی اشــتباهی صــورت گرفتــه و
خربنــگاران بــه زودی آزاد خواهنــد شــد.

ولسوالی انار درهی والیت فراه به
دست طالبان سقوط کرد
بــه دنبــال حمل ـهی هراسافگنــان طالــب ،ولســوال 
ی
انــار درهی والیــت فــراه بــه دســت افــراد ایــن گــروه
ســقوط کــرده اســت.
مســؤوالن امنیتــی در ایــن والیــت ،میگوینــد کــه
هراسافگنــان طالــب پیــش از چاشــت روز شــنبه
(16ســنبله) بــه گونــهی گســرده بــر ولســوالی
انــاردره حملــه کردنــد و در نتیجــهی آن ،ایــن
ولســوالی بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت.
محباللــه محــب ،ســخنگوی پولیــس فــراه میگویــد
کــه مرکــز ولســوالی انــاردره در دســت طالبــان اســت؛
امــا در عیــن حــال تاکیــد میکنــد کــه حــدود 400
نیــروی کمکــی بــه ســاحه رســیده تــا طالبــان را از
ایــن ولســوالی بیــرون کننــد.
در همیــن حــال ،گــروه طالبــان نیــز ســقوط ایــن
ولســوالی را تاییــد کــرده و گفتــه اســت کــه در
نتیجــهی حملــهی افــراد ایــن گــروه مقــدار زیــاد
ســاح و مهــات نیــز بــه دســت آمــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه پنجشــنبه شــب
(14ســنبله) نیــز هراسافگنــان طالــب از چندیــن
اســتقامت بــر مرکــز شــهر فــراه حملــه کردنــد؛ امــا
پــس از چنــد ســاعت درگیــری بــا نیروهــای امنیتــی
دوبــاره عقــب نشــینی کردنــد.
وزارت دفــاع گفتــه بــود کــه در نتیجــهی ضــد
حملــهی نیروهــای ارتــش 40 ،هراسافگــن طالــب
بــه شــمول چندیــن فرمانــدهی کلیــدی ایــن گــروه
کشــته شــدند و بیــش از  20هراسافگــن دیگــر نیــز
زخمــی شــدند.
والیــت فــراه در غــرب افغانســتان ،از والیتهــای بــه
شــدت ناامــن اســت و افــراد طالبــان در ایــن والیــت
حضــور گســرده دارنــد .گــروه طالبــان ســال گذشــته
بــا حمــات گســردهی تهاجمــی و گروهــی ،بارهــا
والیــت فــراه را تــا مــرز ســقوط بــه پیــش بردنــد.

خبرهای خارجی

وزیر دفاع امریکا:
پای هر گونه توافق با طالبان امضاء منیکنیم

وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده ،گفتــه اســت کــه واشــنگنت در
تــاش رســیدن بــه یــک توافــق سیاســی بــا گــروه طالبــان
اســت ،امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه هرگونــه توافــق را میپذیــرد.
مــارک اســپر ،روز شــنبه ( 16ســنبله) ،در یــک نشســت خــری
در فرانســه ،گفتــه اســت« :تــاش داریــم تــا اطمینــان حاصــل
کنیــم کــه بــه یــک توافــق خــوب دســت پیــدا خواهیــم کــرد؛
بــه انــدازهای خــوب کــه دس ـتکم امنیــت کشــورها را تضمیــن
کنــد و مســیر روش ـنتری بــرای مــردم افغانســتان بــاز کنــد».
او افــزوده اســت کــه ایــاالت متحــده ،روی یــک توافــق خــوب
صلــح بــا طالبــان کار میکنــد.
آقــای اســپر عــاوه کــرده اســت« :دیــدگاه ایــاالت متحــده ایــن
اســت کــه بهرتیــن راه بــرای آینــده ،رســیدن بــه یــک توافــق
سیاســی اســت؛ چیــزی کــه مــا اکنــون روی آن بــا پش ـتکار،
کار میکنیــم؛ ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مــا پــای هرگونــه
توافقــی را امضــا کنیــم».
در همیــن حــال ،دولــت افغانســتان از گفتههــای وزیــر دفــاع
ایــاالت متحــده ،اســتقبال کــرده اســت .صدیــق صدیقــی،
ســخنگوی ریاســت جمهــوری گفتــه اســت« :از اظهــارات
اخیــر وزیــر دفــاع امریــکا در پیونــد بــه ختــم جنــگ و قطــع
خشــونتهای طالبــان اســتقبال میکنیــم .حکومــت
افغانســتان از هرگونــه تــاش در ایــن پروســه کــه منجــر بــه

تامیــن صلــح پایــدار و ختــم جنــگ در افغانســتان شــود،
حامیــت میکنــد .ملــت مــا بــرای یــک صلــح تعریــف شــده
اجــاع دارد».
ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان ،نگرانــی خــود
را از خطــرات و پیامدهــای ناشــی از امضــای تفاهمنامــهی
صلــح میــان امریــکا و طالبــان ابــراز کــرده اســت.
صدیــق صدیقــی ،پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه نگرانــی اصلــی
حکومــت افغانســتان در تفاهمنامــهی امریــکا بــا طالبــان،
در ایــن اســت کــه از پیامدهــا و خطــرات ناشــی از آن چگونــه
جلوگیــری بــه عمــل میآیــد؟
وحیــد عمــر ،رییــس عمومــی ادارهی ارتباطــات عامــه و
اســراتیژیک ریاســت جمهــوری نیــز گفتــه اســت کــه توافــق
عجوالنــهی امریــکا بــا طالبــان خطرنــاک اســت.
پیــش از ایــن ،گروهــی از دیپلامتهــای پیشــین امریکایــی
بــرای افغانســتان نیــز بــا نــر اعالمیــهی مشــرکی ،هشــدار
داده بودنــد کــه توافــق شــتابزدهی امریــکا و گــروه طالبــان،
پیامدهــای خطرناکــی از جملــه آغــاز جنگهــای داخلــی در
افغانســتان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بــا ایــن همــه ،زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت
خارجــهی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان ،رسگــرم
گفتوگــو بــا مناینــدگان طالبــان در قطــر اســت.

گارنیزیون کابل برای تامین امنیت مراسم عاشورا و هفتهی شهید،
خواستار همکاری مردم شد
گارنیزیــون کابــل ،از باشــندگان پایتخــت خواســته اســت کــه
در تامیــن امنیــت مراســم عاشــورا و گرامیداشــت از هفتــهی
شــهید ،بــا نیروهــای امنیتــی همــکاری کننــد.
فرماندهــی عمومــی گارنیزیــون کابــل ،روز شــنبه ( ۱۶ســنبله)،
بــا نــر اعالمیـهی گفتــه اســت کــه بــا در نظرداشــت تهدیــدات
امنیتــی و جلوگیــری از فعالیتهــای تروریســتی ،نیــاز اســت تــا
باشــندگان کابــل ،در جریــان مراســم عاشــورا و گرامیداشــت
از هفتــهی شــهید ،از انتقــال هــر نــوع ســاح و فیرهــای
خودرسانــه ،خــودداری کننــد.
بربنیــاد اعالمیــه ،گارنیزیــون کابــل از متامــی باشــندگان کابــل
خواســته اســت کــه از وســایط دولتــی ،شیشــه ســیاه و یــا بــدون
اســناد در کاروانهــای عــزاداری روز عاشــورا و هفت ـهی شــهید

اســتفاده نکننــد و همچنــان از پوشــیدن یونیفــورم نیروهــای
امنیتــی ،خــودداری ورزنــد.
گارنیزیــون کابــل گفتــه اســت کــه کاروانهــای وســایط در
جادههــا ســبب آزار و اذیــت باشــندگان کابــل شــده و سیســتم
ترافیــک و نظــم عامــه را مختــل میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل بایــد
از ایــن کار جلوگیــری صــورت گیــرد.
در اعالمیــه تاکیــد شــده اســت کــه در صــورت تخطــی،
فرماندهــی عمومــی گارنیزیــون و تیــم امنیتــی کابــل بــا
متخلفیــن بــه گونــهی جــدی برخــورد خواهــد کــرد.
گفتنــی اســت کــه روز دوشــنبهی هفت ـهی جــاری( ۱۸ســنبله)
مصــادف اســت بــا ســالروز تــرور احمدشــاه مســعود و روز
سهشــنبه ( ۱۹ســنبله) نیــز مصــادف بــا روز عاشــورا اســت.

برخورد فیزیکی مالترهخیل با رسپرست وزارت حج و اوقاف
عبدالحکیــم منیــب ،رسپرســت وزارت ارشــاد ،حــج و اوقــاف ،روز
جمعــه ( ۱۵ســنبله) ،پــس از ادای منــاز جمعــه در مســجد جامــع
ارگ ریاســت جمهــوری ،از ســوی مالترهخیــل و پنــج نفــر دیگــر،
مــورد تحقیــر ،توهیــن و برخــورد فیزیکــی قــرار گرفتــه اســت.
وزارت ارشــاد ،حــج و اوقــاف ،بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت
کــه مــا ترهخیــل ،عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان ،شــاهوزیر
و حاجــی خــان ترهخیــل ،اعضــای برحــال مجلــس مناینــدگان،
داداللــه ،بــرادر مــا ترهخیــل و دو عضــو دیگــر خانــوادهی آنهــا،
در گام نخســت ،آقــای منیــب را مــورد تحقیــر و توهیــن قــرار
دادهانــد و ســپس بــا او برخــورد فیزیکــی کردهانــد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه ایــن افــراد ،پیــش از ایــن نیــز
تــاش کــرده بودنــد تــا بــا اســتفاده از ســاح و تهدیــد ،کارهــای
غیرقانونــی خــود را بــر آقــای منیــب تحمیــل کننــد.
وزارت ارشــاد ،حــج و اوقــاف ،گفتــه اســت کــه توهیــن و برخــورد
فیزیکــی بــا آقــای منیــب ،بــه معنــی توهیــن بــه مســاجد ،عاملــان
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دینــی و نظــام افغانســتان اســت و بایــد بــا عامــان آن بهگون ـهی
جــدی برخــورد شــود.
ایــن وزارت ،گفتــه اســت کــه آقــای منیــب ،از رییــس جمهــور
غنــی خواســته اســت کــه ایــن موضــوع را بــه گونـهی جــدی مــورد
بررســی قــرار دهــد و بــا تفنگدارانــی کــه از مقامــات دولتــی
باجگیــری میکننــد ،بــه طــور قانونــی برخــورد کنــد.
در همیــن حــال ،صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاســت
جمهــوری ،تاکیــد میکنــد کــه ایــن موضــوع ،بهگون ـهی جــدی
مــورد بررســی قــرار میگیــرد و اقدامــات الزم نیــز روی دســت
گرفتــه خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز ،اتهاماتــی همچــون
داشــن تفنــگداران غیرمســؤول و زورگویــی ،بــه مالتــره خیــل
وارد شــده بــود .آقــای ترهخیــل ،همچنــان بــه دلیــل داشــن
تفن ـگداران غیرمســؤول ،از فهرســت نهایــی نامــزدان انتخابــات
پارملانــی ســال  13۹۷حــذف شــده بــود.

7

ایران روند گازدهی به « »IR6sرا
آغاز کرد
ســازمان انــرژی امتــی ایــران ،اعــام کــرده اســت کــه
ایــن کشــور چهــار اقــدام در چارچــوب گام ســوم کاهــش
تعهــدات هســتهای در برجــام را بــه اجــرا میگــذارد.
بهــروز کاملونــدی ،ســخنگوی ســازمان انــرژی امتــی ایــران،
روز شــنبه ( 16ســنبله) ،در یــک نشســت خــری گفتــه
اســت کــه گازدهــی بــه ســانرتیفوژ نســل جدیــد «»IR6s
آغــاز میشــود.
او ،در ترشیــح نخســتین اقــدام ایــران ،گفتــه اســت« :تولیــد
مــواد غنــی شــده از زنجیرههــای تحقیقاتــی و عــدم اخــاط
را رشوع کردیــم و امــروز ایــن رونــد بــه آژانــس اعــام شــده
اســت».
آقــای کاملونــدی ،همچنــان در مــورد دومیــن اقــدام ایــران
گفــت« :گازدهــی ماشــین  IR6sرا کــه قــرار بــود از ابتــدای
ســال یازدهــم برجــام ،گازدهــی شــود رشوع کردیــم».
بــه گفتــهی او ،ســومین اقدامــی کــه ایــران بــه اجــرا
گذاشــته اســت ،راهانــدازی زنجیــرهی ۲۰تایــی ماشــین
 IR4اســت کــه آن هــم قــرار بــود از ابتــدای ســال یازدهــم
انجــام شــود.
ســخنگوی ســازمان انــرژی امتــی ایــران ،همچنــان گفــت
کــه چهارمیــن اقــدام در گام ســوم ایــن اســت کــه قــرار بــود
گازدهــی بــه زنجیــرهی  ۲۰تایــی ماشــین  IR6تــا دو مــاه
دیگــر آغــاز شــود ،امــا آن نیــز در حــال حــارض آغــاز شــده
اســت.
او گفــت کــه اقدامــات ایــران در راســتای کاهــش تعهداتــش
در برجــام ،بــه ایــن دلیــل صــورت میگیــرد کــه تهــران بــا
بدعهــدی مواجــه شــده و «نظــام تصمیــم گرفتــه توازنــی
برقــرار کنــد یــا طــرف مقابــل برگــردد بــه تعهــدات ،یــا ایــران
بــا کاهــش تعهــدات خــود موازنــه ایجــاد کنــد».
آقــای کاملونــدی ،همچنــان خطــاب بــه طرفهــای
اروپایــی گفــت« :آنهــا بایــد بداننــد کــه زمــان زیــادی
باقــی منانــده و اگــر قــرار اســت اقداماتــی یــا کاری انجــام
بدهنــد ،بایــد هــر چــه زودتــر انجــام بدهنــد».

ایران یک کشتی حامل سوخت
قاچاق را در خلیج فارس
توقیف کرد

گارد ســاحلی ایــران در منطقــهی خلیــج فــارس ،روز
شــنبه ( 16ســنبله) ،از توقیــف یــک کشــتی خارجــی
حامــل ســوخت قاچــاق خــر داده اســت.
بــه نقــل از یــورو نیــوز ،حســین دهکــی ،فرمانــدهی
دریابانــی والیــت هرمــزگان ،گفتــه اســت کــه ایــن
محمولــهی ســوخت قاچــاق در آبهــای ســیریک
هرمــزگان شناســایی و توقیــف شــده اســت.
او افــزوده اســت کــه یــک کشــتی خارجــی توقیــف و ۲۸۳
هــزار و  ۸۰۰لیــر ســوخت قاچــاق از نــوع گازوئیــل ،بــه
ارزش  ۳۲۲میلیــارد و  ۷۱۲میلیــون ریــال ،در آن کشــف
شــده اســت.
او گفتــه اســت کــه  ۱۲نفــر از خدمههــای ایــن کشــتی
کــه شــهروندان فیلیپیــن اســتند نیــز بازداشــت و بــه
مراجــع قانونــی تحویــل داده شــدهاند.
ایــن چندمیــن مــوردی اســت کــه فرماندهــان نظامــی
ایــران از توقیــف شــناورهای خارجــی در آبهــای ایــران
خــر میدهنــد.
چنــدی قبــل ،در پــی افزایــش تنشهــا میــان تهــران و
لنــدن بــر رس توقیــف کشــتیهای بریتانیایــی ،بریتانیــا
اعــام کــرده بــود کــه قصــد دارد هواپیامهــای بــدون
رسنشــین را بــه خلیــج فــارس اعــزام کنــد.
پیشتــر از آن ،بریتانیــا خواســتار حامیــت گســردهی
کشــورها از طــرح مقابلــه بــا تهدیدهــا علیــه کشــتیرانی
در خلیــج فــارس شــده بــود.
ســپاه پاســداران ایــران ،چنــدی پیــش ،نفتکــش
اســتینا ایمپــرو متعلــق بــه دولــت بریتانیــا را در تنگ ـهی
هرمــز توقیــف کــرد .توقیــف ایــن کشــتی بــه دنبــال
توقیــف ابرنفتکــش گریــس  ۱از ســوی دولــت محلــی
جبــل الطــارق صــوت گرفتــه بــود.
در پــی ایــن موضــوع ،دولــت بریتانیــا اعــام کــرد کــه بــه
منظــور حضــور بیشــر در ماموریــت تامیــن امنیــت تــردد
کشــتیها ،یــک نــاو جنگــی دیگــر را نیــز بــه آبهــای
خلیــج فــارس میفرســتد.
بــن واالس ،وزیــر دفــاع بریتانیــا ،گفتــه بــود کــه کشــورش
آمــاده اســت تــا در هــر کجــای دنیــا کــه کشــتیرانی آزاد
بــا خطــر مواجــه شــود ،وارد عمــل شــود.

طالبان با مردم چه کردند
آنان زن و شوهر بودند اما طالبان
رسشان را بریدند
ساره ترگان
«هیــچ کداممــان باورمــان منیشــد کــه کاکایــم و زن
کاکایــم کــه همیــن دیــروز بــرای رفــن بــه خانــه خســور
کاکایــم ایــن قــدر عجلــه داشــتند و وقتــی موتورسایکلشــان
دیــر روشــن شــد از نگرانــی ،رنــگ هــر دوی شــان رسخ شــده
بــود ،امــروز رسهــای بریــده شــان را طالبــان بــه دم حویلــی
مــان بفرســتند .کاش منیگذاشــتیم ایــن قــدر عجلــه کننــد
و یــا اصــا طــرف قری ـهی خســورش حرکــت کنــد».
ایــن برشــی از گفتههــای احمــد نصیــر اســت کــه هــم
اکنــون شــاگرد نانوایــی در کابــل اســت .او کــه پــر جوانــی
اســت ،بــه مــدت یــک ســال و ســه مــاه میشــود کــه از قریــه
شــان بــه همــراه خانــوادهاش بــه خاطــر تهدیــدات طالبــان
مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی شــان شــده اســت و در کابــل
همــراه خانــوادهاش زندگــی میکنــد.
احمــد نصیــر میگویــد« :تــا روزی کــه طالبــان بــه قریــه
مــا نیامــده بودنــد و امنیــت قریهمــان بــه دســت نیروهــای
امنیتــی دولــت بــود ،همــه اهالــی قریــه در آرامــش بودنــد
و بــرای هیــچ کســی اتفاقــی منیافتــاد و بــا خیــال آســوده
زندگــی در قریــه مــان ادامــه داشــت».
امــا زمانــی رســید کــه در قریــه احمــد نصیــر کــه در یکــی
از ولســوالیهای لوگــر اســت ،طالبــان حضورشــان بیشــر
شــد و دیگــر نیروهــای امنیتــی دولــت نتواســتند امنیــت
قریــه را تامیــن کننــد .بــه همیــن خاطــر طالبــان بــا مــردم
قریــه هــر طــور کــه خواســتند رفتــار کردنــد و دســت بــه
قتــل اهالــی قریــهزدنــد و بــرای هــر بــار قتــل ،بهانــهای
میآوردنــد.
احمــد نصیــر میگویــد« :بــا اینکــه تــرس از طالبــان در
دل همــه مــا بــود امــا هنــوز مجبــور بودیــم در قریهمــان
مبانیــم .در یکــی از آنروزهــا کاکایــم قــرار شــد کــه زن
کاکایــم را گرفتــه و بــرای دیــدن خانــه خســورش کــه در
قریــهی آن ســوتر مــا بــود ،برونــد .کاکایــم موتورســایکل
داشــت و میخواســت آن مســیر را همــراه زن کاکایــم بــا
موتورســایکل بــرود تــا زودتــر برســند چــون عجلــه داشــتند
کــه هــوا تاریکتــر نشــود و بتواننــد زودتــر خــود را بــه
قریــه خســورش برســاند تــا در مســیر راه بــا طالبــان روبــرو
نشــوند».
امــا آن روز موتورســایکل کاکای احمــد نصیــر دیرتــر روشــن
میشــود و هنگامــی کــه آنهــا راه میافتنــد هــوا دیگــر
روبــه تاریکــی گذاشــته بــود .متاســفانه کاکای احمدنصیــر
و زن کاکایــش کــه برقــع بــه رس داشــت و پشــت رس
شــوهرش نشســته بــود در مســیر راه بــا چنــد نفــر از افــراد
طالبــان روبــرو میشــوند و ایــن افــراد کاکای احمدنصیــر
را دســتور ایســتادن میدهنــد .وقتــی کاکای احمــد نصیــر
موتورســایکل را نگــه م ـیدارد ،طالبــان از او میپرســند کــه
چــرا او زنــی نامحــرم را پشــت رس خــود بــاالی موتورســایکل
نشــانده اســت.
کاکای احمــد نصیــر هــر چقــدر کــه میگویــد ،ایــن زن بــه
او محــرم اســت و زن رشعــی او اســت و حــاال هــم قصــد
رفــن بــه خانــه خســورش را دارد ،طالبــان حــرف او را جــدی
منیگیرنــد و اهمیــت منیدهنــد و ایــن افــراد طالــب بــا
قصــاوت قلبــی کــه دارنــد متاســفانه گــردن کاکای احمــد
نصیــر و زن کاکایــش را میبرنــد و موتورســایکل را بــا خــود
میبرنــد.
احمــد نصیــر میگویــد « :چــون در قریــه مــا تلفونهــا
درســت آنــن منیدادنــد از رســیدن کاکایــم و زن کاکایــم
بــه خانــه خســورش بیخــر ماندیــم تــا ایــن کــه فــردا صبــح
بــا طلــوع آفتــاب همــه خانــواده بــا رس و صدایــی کــه بیــرون
از حویلــی مــان میآمــد ،بیــدار شــدیم و آن وقــت بــود کــه
همــه فهمیدیــم کــه طالبــان گــردن کاکا و زن کاکایــم را
بریــده انــد و بــه پیــش خانهمــان فرســتادهاند .آن فــرد
طالــب کــه بــه قریهمــان آمــده بــود و جنازههــا را آورده بــود،
برایمــان گفــت ایــن زن و مــرد بــه یکدیگــر محــرم نبودنــد و
بــه خاطــر رابطـهی نامــروع شــان جزایشــان مــرگ بــود».
خانــوادهی احمــد نصیــر بــه خاطــر تــرس از طالبــان آنروز
چیــزی گفتــه نتوانســتند و بعــد از دفــن و کفــن ایــن دوعضــو
خانوادهشــان تنهــا کاری کــه میتوانســتند بکننــد ،تــرک
قری ـه و آمــدن بــه جایــی بــود کــه از طالبــان دور باشــند.
بــه گفتــهی احمــد نصیــر حــاال تعــداد کمــی از اهالــی
قریــه در آن جــا باقــی ماندهانــد و بیشــرینها بــه خاطــر
تهدیــدات طالبــان مجبــور بــه تــرک خانههــای شــان
شــد هاند.
پینوشــت :مطالــب درج شــده در ایــن ســتون ،برگرفتــه
از قصههــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود
را تحــت ســلطهی طالبــان در افغانســتان گذرانــدهانــد و
خاطــراتشــان را بــا روزنام ـهی صبــح کابــل رشیــک کــرده
انــد .خاطــرات تــان را از طریــق ایمیــل و یــا صفحــهی
فیسبــوک روزنام ـهی صبــح کابــل بــا مــا رشیــک کنیــد .مــا
متعهــد بــه حفــظ هویــت شــا و نــر خاطــراتتــان اســتیم.
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ســازش امریکاییهــا و طالبــان ،صفحــهی تاریکــی را در
دورمنــای نظــام سیاســی افغانســتان ترســیم کــرد .مبنــای ایــن
ســازش بــا نظامــی بــه نــام «امــارت اســامی» اســت کــه یــک
دورهی چنــد ســاله اســتبدادی را بــر مــردم افغانســتان تحمیــل
کــرد .امــارت اســامی بــه عنــوان یــک دولــت تئوکراســی
در تاریــخ افغانســتان ثبــت شــده کــه خاطــرهی جنایــات آن
هنــوز هــم در دل مــردم افغانســتان زنــده اســت .تئوکراســی
بــه حکومــت دینــی یــا دینســاالری اطــاق میشــود کــه بــر
بنیــاد آن ،همــه چیــز بــه قوانیــن دینــی ارجــاع داده شــده و
تصمیــم گیرنــدهی اصلــی امیــری اســت کــه در رأس ســاختار
قــرار میگیــرد.
هرچنــد امریکاییهــا بــا نگــرش ســطحی ،روشــن ســاختهاند
کــه بازگشــت طالبــان بــه سیاســت افغانســتان مبتنــی بــر
پذیــرش یکدیگــر خواهــد بــود و امریکاییهــا بــا ایــن ایــده،
در راســتای ختــم جنــگ افغانســتان و خــروج آبرومندانــه از
ایــن کشــور ،میــدان سیاســت و قــدرت را بــه روی طالبــان بــاز
گذاشــته اســت .بــا اینکــه بازگشــت طالبــان بــا نظــام امــارت
اســامی بــا اســتقبال مــردم افغانســتان همــراه نیســت امــا
در حــال حــارض ،چگونگــی وضعیــت افغانســتان در اولویــت
برنامههــای سیاســت خارجــی امریــکا قــرار نــدارد.
انتخابــات ریاســتجمهوری امریــکا کــه قــرار اســت تــا چنــد
مــاه آینــده برگــزار شــود ،آینــدهی سیاســی افغانســتان را نیــز
زیــر تأثیــر قــرار داده اســت .پنجســال پیــش ،دونالــد ترامــپ
در شــعارهای انتخاباتــی خــود تاکیــد کــرده بــود کــه او جنــگ
پــر هزینــهی افغانســتان را متــام کــرده و نیروهــای امریکایــی
را از افغانســتان خــارج میکنــد .اکنــون انتخابــات 2020
امریــکا نزدیــک اســت و دونالدترامــپ بــه شــکلی تــاش دارد
تــا در آخریــن ماههــای حکومــت خــود بــه مــردم امریــکا پیــام
دهــد کــه او بــه تعهــد خــود عمــل کــرده و رسبــازان امریکایــی را
از افغانســتان خــارج میســازد.
وضعیــت موجــود بــا ایــن نگرانیهــا همــراه اســت کــه توافــق
امریکاییهــا و طالبــان رسنوشــت افغانســتان را بــه مخاطــره
و ابرهــای تیــرهی جنــگ بــار دیگــر بــر جغرافیــای افغانســتان
ســایه خواهــد انداخــت .در صورتــی میتــوان جنــگ و
ویرانــی مجــدد را در قلمــرو افغانســتان پیشبینــی کــرد کــه
توافقنامــهی صلــح امریــکا و طالبــان بــدون در نظــر داشــت
دیــدگاه حکومــت و مــردم افغانســتان از ســوی رییسجمهــوری
امریــکا امضــا شــود .جــو سیاســی موجــود ،رهــران حکومــت
وحــدت ملــی را در آزمــون دشــواری قــرار داده کــه چگونــه و بــا
چــه تدبیــری بتواننــد نظــام جمهــوری را حفــظ و از ویرانیهــای
مکــرر جلوگیــری کننــد.
بــا ایــن همــه ،حکومــت وحــدت ملــی در پایــان عمــر خــود،
روزهــای دشــواری را پشــت رس میگــذارد و رییسجمهــور در
میــان چالشهــای بزرگــی در تقــای عبــور از ایــن وضعیــت
اســت .رییسجمهــور بــه تنهایــی در برابــر چندیــن معضــل
مهــم و رسنوشتســاز ایســتاده و در جهــت تامیــن منافــع
ملــی ،دســت و پنجــه نــرم میکنــد .مهمتریــن چالــش بــرای
رییسجمهــور در نظــام بینامللــل ،تغییــر نــگاه امریکاییهــا
نســبت بــه طالبــان و ترمیــم روابــط کابل-واشــنگنت اســت؛
غنــی بــا انجــام البیگریهــای دیپلامتیــک تــاش کــرد کــه

افغانســتان متثیــل شــود.
آقــای اکــری بــه رصاحــت بیــان میکنــد کــه نظــام جمهــوری
اســامی در قانــون اساســی واضــح اســت کــه هرگــز قابــل
معاملــه نیســت و تعدیــل آن نیــز ناممکــن اســت .بــرای اینکــه
طالبــان در نظــام سیاســی افغانســتان کشــانیده شــوند،
میتــوان برخــی از مفــاد قانــون اساســی را توســط لویــه جرگــه
تعدیــل کــرد.
کنــش نهادهــای جامعــهی مدنــی افغانســتان در سمتوســو
دادن فضــای کنونــی و تغییــر نــگاه امریکاییهــا نســبت بــه
توافــق صلــح بــا طالبــان ،از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت.
عبداللــه احمــدی ،رییــس گــروه کاری مشــرک جامعــهی
مدنــی میگویــد کــه جامعــه مدنــی متــام نگرانیهــای خــود
را بــرای احیــای نظــام طالبانیــزم و بقــاء نظــام جمهوریــت بــه
کانگــرس امریــکا رشیــک ســاخته اســت.
جامعــه مدنــی طــی نامـهای بــه کانگــرس امریــکا نگاشــته اســت،
اگــر قــرار باشــد کــه پیشنویــس توافقنامــهی صلــح امضــا
شــود ،بایــد آتشبــس و ختــم خشــونت در افغانســتان اعــام
شــود .در بنــد دوم نامــه فعــاالن جامعــه مدنــی بــه کانگــرس
امریــکا آمــده کــه در هــر گونــه توافــق و تعامــل بــا طالبــان بایــد
ارزشهــای حقــوق بــری و نظــام جمهــوری حفــظ گــردد ،زیــرا
دســتآوردهای نــوزده ســالهی اخیــر مفــت و ارزان بــه دســت
نیامــده انــد.
نگرانیهــا از توافــق مناینــدگان امریــکا و طالبــان ،تنهــا
ی
منحــر بــه داخــل افغانســتان نیســت بلکــه موجــب نگرانــ 
کانگــرس امریــکا نیــز شــده اســت .مناینــدگان کانگــرس
امریــکا از زملــی خلیلــزاد مناینــدهی ویــژهی آن کشــور بــرای
صلــح افغانســتان خواســتهاند کــه در جلس ـهی علنــی کمیت ـهی
روابــط خارجــی مجلــس مناینــدگان حضــور یافتــه و در مــورد
توافــق صلــح ایــن کشــور بــا گــروه طالبــان توضیــح دهــد.

وضعیــت موجــود بــا ایــن نگرانیهــا همــراه اســت کــه توافــق
امریکاییهــا و طالبــان رسنوشــت افغانســتان را بــه مخاطــره و ابرهــای
تیــرهی جنــگ بــار دیگــر بــر جغرافیــای افغانســتان ســایه خواهــد انداخــت.
در صورتــی میتــوان جنــگ و ویرانــی مجــدد را در قلمــرو افغانســتان
پیشبینــی کــرد کــه توافقنامــهی صلــح امریــکا و طالبــان بــدون در نظــر
داشــت دیــدگاه حکومــت و مــردم افغانســتان از ســوی رییسجمهــوری
امریــکا امضــا شــود .جــو سیاســی موجــود ،رهــران حکومــت وحــدت ملــی
را در آزمــون دشــواری قــرار داده کــه چگونــه و بــا چــه تدبیــری بتواننــد نظــام
جمهــوری را حفــظ و از ویرانیهــای مکــرر جلوگیــری کننــد.
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ترامــپ را مالقــات کنــد و دیــدگاه وی را نســبت بــه آینــدهی
افغانســتان تغییــر دهــد .رییسجمهــور بــه ایــن امــر پــی بــرد
کــه زملــی خلیلــزاد قــادر بــه حــل چالشهــای افغانســتان
نبــوده و نیــاز اســت بــرای حــل ایــن موضــوع بــه امریــکا بــرود
امــا امریکاییهــا بــه دلیــل مخالفــت غنــی بــا پیشنویــس
توافقنامــه صلــح ،ســفر او را بــه تعویــق انداختنــد.
آگاهــان روابــط بینامللــل بــا بررســی روابــط دوجانبــهی
کابل-واشــنگنت ،معتقدنــد کــه افغانســتان و امریــکا در یــک
رابط ـهی متقابــل و دولــت محــور قــرار ندارنــد .افغانســتان یــک
کشــور نیازمنــد و امریــکا یــک کشــور تأمیــن کننــدهی نیازهــای
افغانســتان اســت .از ایــن جهــت ،کمــک گیرنــده منیتوانــد بــر
رویکــرد و رفتــار کمــک کننــده تاثیرگــذار واقــع شــود.
عبدالشــکور ســالنگی آگاه روابــط بینامللــل بــه ایــن بــاور
اســت کــه در دو صــورت میتــوان تغییــری در محتــوای
توافقنامــه صلــح ایجــاد کــرد :نخســت ،رییسجمهــور غنــی
منافــع افغانســتان را بــا منافــع امریکاییهــا همســو ســازد و
دوم ،آقــای غنــی بــه امریکاییهــا قــول دهــد کــه طالبــان را
راضــی خواهــد کــرد.
حضــور امریکاییهــا بــه خاطــر جنگــی اســت کــه طالبــان
بــر علیــه دولــت افغانســتان شــعله ور کردهانــد و ایــن نــرد،
منافــع دراز مــدت ایــاالت متحــده را مــورد تهدیــد قــرار
میدهــد؛ بنابرایــن ،بــه بــاور آگاهــان ،امریــکا بــه دنبــال
ایــن اســت کــه هــر کس ـی طالبــان را وادار بــه آغــاز مذاکــرات
بیناالفغانــی کنــد ،واشــنگنت از آن اســتقبال خواهــد کــرد،
زیــرا گــروه طالبــان بــه عنــوان یــک موضــوع بــا اهمیــت در
سیاســت خارجــی ترامــپ قــرار نــدارد .گــروه طالبــان فقــط
یــک معضــل و یــک دردرس بــرای امریکاییهــا اســت کــه آقــای
ترامــپ میتوانــد بــه عنــوان یــک کارت و امتیــازی کــه جنب ـهی
تبلیغــات انتخاباتــی داشــته باشــد ،از آن اســتفاده کنــد.
معضــل دیگــر ،صفآرایــی جریانهــای سیاســی و جهــادی بــر
علیــه حکومــت و رییسجمهــور اســت .ایــن جریانهــا بیــش
از آنکــه پاســبان دولــت و نظــام جمهــوری باشــند ،بیشــر
همفکــر بــا طالبــان بــوده و حتــا بــا یکدیگــر نــان و منــک
شــدهاند .فهــم غلــط جریانهــای سیاســی در ایــن اســت کــه
آنهــا دولــت و نظــام سیاســی را در وجــود آقــای غنــی خالصــه
میکننــد و ایــن برداشــت اشــتباه ،منجــر بــه بیاعتــادی
عمیــق میــان جریانهــای سیاســی و دولــت شــده اســت.
بنابرایــن ،رییسجمهــور ســخت میکوشــد کــه در یــک تعامــل
منطقــی جریانهــای سیاســی و جهــادی را در نگهداشــت و
توســعهی ارزشهــای جمهوریــت ،هــمرزم دولــت ســازد.
مناینــدگان مــردم در مجلــس ســنا میگوینــد ،منافــع شــخصی
و قومــی ،علــت اصلــی فاصلــه گرفــن جریانهــا و احــزاب
سیاســی بــا دولــت افغانســتان اســت و ایــن جریانهــا تــاش
دارنــد کــه منفعــت شــخصی را بــر منافــع ملــی ترجیــح دهنــد.
محمــد اکــری عضــو مجلــس ســنا افزود«:بــه نظــر مــن،
بیشــر منافــع شــخصی و منافــع حزبــی و قومــی ،ارجــح تــر
بــر منافــع ملــی اســت .اگــر همــه منافــع ملــی را محــور قــرار
بدهیــم ،کنــار آمــده میتوانیــم ،اگــر منافــع حزبــی و شــخصی
را ترجیــح بدهیــم ،افغانســتان بــه ســوی پراکندگــی م ـیرود و
افغانســتان از ثبــات و امنیــت برخــوردار نخواهــد شــد».
او معتقــد اســت کــه حقــوق اتبــاع ،مردمســاالری و ویژگیهــای
دیگــری کــه در قانــون اساســی افغانســتان منعکــس شــده
اســت ،میتوانــد بــه عنــوان عامــل وحــدت در میــان مــردم
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