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زملی خلیل زاد: در آستانه ی توافق با 
طالبان قرار داریم

در کافه های کابل چه 
می گذرد؟

حامیت مردم از دولت، کلید 
پیروزی در برابر طالبان است

ــل زاد  ــان زملــی خلی ــح می دور نهــم گفت وگوهــای صل

و مناینــدگان طالبــان، روز یک شــنبه )10 ســنبله(، 

ــه  ــر، ب ــت قط ــه پایتخ ــره در دوح ــس از ۱۰ روز مذاک پ

ــان رســید. پای

ــه ی  ــژه ی وزارت خارج ــده ی وی ــل زاد، مناین ــی خلی زمل

ــر  ــه ی توی ــتان، در برگ ــح افغانس ــور صل ــکا در ام امری

ــا  ــا ب ــن دور از گفت وگوه ــا ای ــت: »م ــته اس ــود نگاش خ

ــرای  ــان رســاندیم. مــن، ب ــه پای ــان را در دوحــه ب طالب

ــل ســفر خواهــم کــرد.« ــه کاب مشــورت ب

او افــزوده اســت کــه ایــاالت متحــده و طالبــان، در 

آســتانه ی توافقــی قــرار دارنــد کــه خشــونت را کاهــش 

داده و راه را بــرای افغان هــا بــاز خواهــد کــرد تــا بــرای 

مذاکــرات در مــورد یــک صلــح باعــزت و پایــدار و یــک 

افغانســتان متحــد و بــا اقتــدار کــه امریــکا، متحدانــش 

هــم  بــا  نکنــد،  تهدیــد  را  دیگــری  کشــور  هیــچ  و 

ــینند. بنش

ــته  ــود نگاش ــر خ ــت دیگ ــک توی ــل زاد، در ی ــای خلی آق

اســت: »در نهایــت، جنــگ زمانــی پایــان می یابــد کــه 

متــام طرف هــا موافقــت کننــد کــه جنــگ بایــد خامتــه 

ــه یــک  ــرای دســت یابی ب ــد ب ــد. متــام افغان هــا بای یاب

ــه، در مذاکــرات  توافــق سیاســی و آتش بــس همه جانب

ــه  ــان دارم ک ــن اطمین ــد. م ــم آین ــی دور ه بین االفغان

مــا در یگانــه راه عملــی بــرای کاهــش خشــونت و 

ــم.« ــرار داری ــح ق ــه صل ــت یابی ب دس

از ســوی دیگــر، ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفــر 

سیاســی طالبــان در قطــر نیــز گفتــه اســت کــه نهمیــن 

 ۹( شنبه شــب  ناوقــت  صلــح  گفت وگوهــای  دور 

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــنبله( ب س

ــل زاد  ــان زملــی خلی ــح می دور نهــم گفت وگوهــای صل

اســد(   ۳۱( پنج شــنبه  روز  طالبــان،  مناینــدگان  و 

ــا  ــن دور گفت وگوه ــرف، ای ــر دو ط ــود. ه ــده ب ــاز ش آغ

ابــراز  آن،  بــه  نســبت  و  کــرده  ارزیابــی  مثبــت  را 

کــرده  انــد. خوش بینــی 

نیروهــای  کــه  اســت  کــرده  اعــام  داخلــه  وزارت 

امنیتــی، شــهر کنــدز را از وجــود هراس افگنــان طالــب 

پاک ســازی کــرده  انــد و در حــال حــارض، وضعیــت 

امنیتــی در ایــن شــهر، کامــا عــادی اســت.

روز  داخلــه،  وزارت  ســخنگوی  رحیمــی،  نــرت 

یک شــنبه )۱۰ ســنبله(، گفــت: »بــه منظــور اطمینــان 

کامــل، شــهر کنــدز کوچــه بــه کوچــه و ســاحه بــه 

ــده و  ــازی ش ــی پاک س ــای امنیت ــط نیروه ــاحه توس س

ــال اســت.« فعــا وضعیــت کامــا نورم

حمله ی هوایی در فاریاب جان 12 
غیرنظامی را گرفت

انفجار ماین کنارجاده ای در والیت 
بلخ 8 کشته به جا گذاشت

ــوان  ــوالی گرزی ــی در ولس ــه ی هوای ــه ی حمل در نتیج

والیــت فاریــاب، ۱۲ غیرنظامــی بــه شــمول زنــان و 

کــودکان جــان باختــه  انــد. بــه گفتــه ی مســؤوالن، 

از  کــه  اســتند  خانــواده  دو  اعضــای  جان باختــگان 

ــد. ــده بودن ــم آم ــرد ه ــگ گ ــرس جن ت

صبغت اللــه ســیاب، معــاون شــورای والیتــی فاریــاب، 

ایــن  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

ــر روســتای  ــی، شنبه شــب )9 ســنبله( ب ــه ی هوای حمل

ســاالری خانه ی ولســوالی گرزیــوان انجــام شــده بــود.

بــه گفتــه ی او، در نتیجــه ی ایــن حملــه، 12 نفــر 

ــان و  ــمول زن ــه ش ــتند، ب ــواده اس ــای دو خان ــه اعض ک

کــودکان جــان باختــه انــد.

آقــای ســیاب، همچنــان افــزود کــه در نتیجــه ی یــک 

درگیــری دیگــر در ایــن ولســوالی، دو نفــر از رسبــازان 

ــم  ــا زخ ــر آن ه ــر دیگ ــد و 3 نف ــه  ان ــان باخت ــش ج ارت

ــد. برداشــته  ان

بــاره چیــزی  ایــن  در  امنیتــی  مقام هــای  تاکنــون 

نگفتــه  انــد.

جاسازی شــده ی  مایــن  انفجــار  نتیجــه ی  در 

هراس افگنــان طالــب در مربوطــات ولســوالی چمتــال 

انــد. بلــخ، 8 غیرنظامــی جــان باختــه   والیــت 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــال، ب ــوال چمت ــن، ولس عبداملتی

ــنبه  ــت روز یک ش ــش از چاش ــد کــه پی ــل می گوی کاب

)10 ســنبله(، یــک عــراده موتــر نــوع رساچــه کــه 

خاچــی  منطقــه ی  در  بــود،  غیرنظامیــان  حامــل 

ولســوالی چمتــال، بــا مایــن کنارجــاده ای برخــورد 

کــرده و متامــی رسنشــینان آن جــان باختــه  انــد.

و  زنــان  جان باختــگان،  میــان  در  او،  گفتــه ی  بــه 

اســتند. شــامل  نیــز  کــودکان 

نیــز، در  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  ایــن در حالــی 

نتیجــه ی انفجــار مایــن جاســازی شــده ی طالبــان در 

همیــن ولســوالی، 12 غیرنظامــی جــان باختــه بودنــد.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم

 تا جنبش روشنایی

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

برای مبارزات انتخاباتی 
یا مبارزه با انتخابات؟

برنامه ی ملی »وجدان و 
اخالق شهروندی«

شهر کندز از وجود 
هراس افگنان طالب 

پاک سازی شد

تصمیم گرفتیم به مصال 
برگردیم

مردی که معتاد متاشای 
معتادان بود
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ــــــــــــاشکی بر گونه ی سخنــــــــــــــ
)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

تصمیم گرفتیم به مصال برگردیم

2
ـــسرمقالهـــ

ذوالفقــار امیــد، در بخــش دیگــر از ســخنان خــود، از ســخنان 

ــخنان او،  ــش از س ــن بخ ــد. ای ــاد می کن ــه ی ــق و عبدالل محق

ــون آن هــا را  ــا کن ــی دارد کــه ظاهــرا کســی دیگــر ت نکته های

ــری  ــر دقیق ت ــاوی تصوی ــرده و ح ــان نک ــل بی ــن تفصی ــا ای ب

ــر ارگ در شــب »قیــام تبســم« اســت. وی  از فضــای حاکــم ب

می گویــد:

»مــا از آقــای محقــق صــد فیصــد گلــه داریــم. هامن جــا هــم 

کــه آقــای محقــق صحبــت کــرد، لحــن او بســیار تهدیدآمیــز 

ــوی  ــدر معن ــور را پ ــام رییس جمه ــی ش ــه وقت ــت ک ــود. گف ب

می گوییــد، چطــور اســت کــه از خارتارهــا بــاال می شــوید. 

وقتــی کــه شــام از رس خارتارهــا بــاال می شــوید، امنیتی هایــی 

کــه آن جــا اســتند، متاشــا کننــد کــه نزننــد؟ شــام را ببیننــد و 

ســیل کننــد یــا بایــد بزننــد؟ گــپ آقــای محقــق ایــن بــود کــه 

فیــر کــردن این هــا مجــاز بــوده، معقــول بــوده، منطقــی بــوده. 

ــم،  ــه داری ــم، صــد فیصــد گل ــه داری ــز دیگــری کــه مــا گل چی

ــه گــروگان  ــردم اجســاد را، شــهدا را ب ــود کــه گفــت م ــن ب ای

گرفتــه انــد. گفــت: ایــن اســت، بگوییــد، خانواده هــای شــهدا 

مطابــق رشع  گفتنــد  انــد.  نشســته  همین جــا خودشــان 

اســام گروگان گرفــن شــهدا حــرام اســت. یــک حدیــث 

ــردم  ــه م ــن ک ــن، همی ــق ای ــه مطاب ــت ک ــد و گف ــم خوان را ه

شــهدا را بــه گــروگان گرفتــه انــد، حــرام اســت. آقــای کریمــی 

بــاال شــد و گفــت: اول کــه مــن خــودم عضــو خانــواده ی 

شــهدا اســتم، گفــت کــه مــن مامــای شــکریه اســتم، شــهدا 

بــه گــروگان گرفتــه نشــده، ایــن مربــوط بــه خانــواده نیســت، 

مربــوط بــه ملــت اســت.مربوط بــه کل مــردم افغانســتان 

ــت  ــی اس ــه ملت ــوط ب ــهدا مرب ــن ش ــه ای ــن ک ــت، و دوم ای اس

کــه قــدم بــه قــدم تحقیــر شــده، قــدم بــه قــدم توهیــن شــده، 

ایــن اولیــن و آخریــن حادثــه نیســت. در هــامن جلســه آقــای 

ــرد.  ــق را رد ک ــخن محق ــی س کریم

داکــر عبداللــه کــه مایــک را گرفــت، مســأله ی قــول اردو 

ــش  ــا کوش ــه م ــود ک ــمی ش ــک قس ــتان، ی ــه دوس ــت ک را گف

می کنیــم از ایــن طــرف و آن طــرف حــل شــود. اصــا هــدف 

ــا  ــد، م ــت باش ــام امنی ــدف ش ــی ه ــت. وقت ــت اس ــام امنی ش

ــه یــک قســمی ایــن امنیــت تأمیــن  کوشــش می کنیــم کــه ب

ــن را  ــن ای ــه م ــت ک ــوری را گف ــت جاغ ــأله ی والی ــود. مس ش

قــول داده ام، آقــای ارشف غنــی هــم قــول داده اســت. آقــای 

ارشف غنــی گفــت کــه نــه، مــن قــول نــداده ام، مــن یــک چنــد 

ولســوالی را گفتــه ام کــه افزایــش پیــدا کنــد و خدمات رســانی 

بیشــر شــود. گفــت کــه جالتــآب آقــای دانــش هــم نشســته 

انــد. گــپ مــا ایــن بــوده اســت. بعــد، داکــر عبداللــه گفــت 

ــه خاطــری کــه مــردم ایــن مســأله را مطــرح کــرده  ــه، ب کــه ن

ــم. بعــد،  ــم و رســیدگی کنی ــول داده ای ــا ق ــا کــه م ــد، یقین ان

آقــای محقــق گفــت کــه مــا قــول دادیــم، آن وقت که مســأله ی 

ــت  ــأله ی حکوم ــه مس ــاال ک ــود. ح ــی نب ــدت مل ــت وح حکوم

ــود،  ــا می ب ــت م ــه دس ــت ب ــر حکوم ــت. اگ ــی اس ــدت مل وح

ــینیم.  ــود بنش ــن خ ــد بی ــاال بای ــود. ح ــر ب ــی دیگ ــک گپ آن ی

ایــن مربــوط بــه تشــکیات اساســی دولــت اســت. روی ایــن 

بحــث شــود، دقــت شــود، تشــکیات هســت، بودجــه هســت 

یــا نیســت، ایــن مســأله را آقــای محقــق در آن جــا توجیــه کــرد.

داکــر عبداللــه مســأله ی اربکــی را گفتنــد صــد فیصــد قابــل 

ــه  ــی را ک ــکیل اربک ــی تش ــای علوم ــت: آق ــت. گف ــول اس قب

ــه ی شــهدا را کــه  ــول دارد. تپ ــد، قب شــام پیشــنهاد کــرده ای

خانــواده ی شــهدا قبــول نــدارد کــه دیگــر خواســت شامســت. 

مســأله ی قــول اردو را بــه یــک قســمی گفــت کــه شــام هــدف 

ــان امنیــت اســت کــه امنیــت تأمیــن شــود. بعــد دوســتان  ت

گفتنــد قــول اردو نــه، فرقــه، فرقــه نــه، لــوا، بعــد گفتنــد 

ــه  ــد ب ــد بیاوری ــال بدهی ــر انتق ــای دیگ ــز و جاه ــه از گردی ک

هزاره جــات. گفــت: بــه هــر صــورت، بایــد بنشــینیم، روی 

ــم. ــت کنی ــا صحب این ه

ــف  ــد کــه مســأله ی الی ــم، دوســتان گفتن ــا برآمدی بعــد کــه م

ــن  ــد؟ ای ــار نداری ــا اعتب ــد کــه شــام رس م چطــور شــد؟ گفتن

جلســه ی شــام بــدون کــم و کاســتی پخــش می شــود. در 

حالــی کــه کوچک تریــن پخشــی صــورت نگرفتــه، فقــط 

ــا  ــوده، هامن ه ــه ب ــروه فتن ــه از گ ــورت گرفت ــه ص ــی ک پخش

ــا  ــده ام، بعضی ه ــنیده و ندی ــودم نش ــن خ ــد. م ــپ زده ان گ

ــای  ــد و صحبت ه ــرده ان ــه ک ــا گری ــانی آنج ــه کس ــد ک گفتن

ــش  ــام پخ ــتان ش ــن دوس ــه از ای ــک کلم ــاال. ی ــا و ب ــیار ت بس

ــد. نش

چیــزی دیگــر هــم در داخــل اداره ی امــور، یــک تــن از علــام 

ــای  ــا آق ــه و ب ــم رفت ــر ه ــروپ دیگ ــک گ ــد ی ــه گفتن ــد ک بودن

اســتانکزی صحبــت  کــرده انــد، در آن وقــت مــا نبودیــم. 

ــده  ــردم مناین ــه م ــانی ک ــن کس ــر ای ــه غی ــد ب ــتان گفتن دوس

تعییــن کــرده انــد، بــا هیــچ کســی ما قبــول نداریــم کــه برویم. 

فکــر کنــم کــه آقــای هــادی و همراهان شــان از داخــل اداره ی 

امــور برگردانــده شــده انــد. یــازده یــا دوازده نفــر بــوده انــد کــه 

گفتــه بودنــد آن هــا هــم در جمــع مــا باشــند. دوســتان شــام 

قبــول نکردنــد. افســوس کــه نشــان داده نشــده، بــاور بــه خــدا 

ــای  ــد، آق ــام کردن ــتان ش ــه دوس ــی ک ــه صحبت های ــد ک کنی

ارشف غنــی هنــگ کــرده بــود. هیــچ منطــق نداشــت کــه چــه 

بگویــد. آن جــا ثابــت شــد کــه تــو یــک آدم متعصــب اســتی، 

ثابــت شــد کــه تــو سیاســت تبعیض آمیــز داری، ثابــت شــد کــه 

تــو چندگانــه برخــورد می کنــی. همــه ی دوســتان، یک صــدا، 

ــدازه ی رس  ــه ان ــام ب ــتان ش ــد. دوس ــاه نیامدن ــه کوت هیچ گون

ــد  ــی تهدی ــای ارشف غن ــه آق ــی ک ــد. وقت ــم نیامدن ــوزن ک س

کــرد، ســمیع دره ای گفــت کــه مــا را تهدیــد نکــن. مــا کســانی 

اســتیم کــه خــون داده ایــم و بــاز هــم خــون می دهیــم. گفــت 

کــه این جــا تــو مــا را تهدیــد نکــن. گفــت کــه از ســاعت یــازده 

بجــه ی روز، بارهــا و بارهــا قطع نامــه خوانــده شــد، تــو گــوش 

ــردم  ــار روان ک ــدی را دو ب ــای محم ــن آق ــت: م ــردی. گف نک

ــا آقــای محمــدی  شــام قبــول نکردیــد. این هــا گفتنــد کــه آی

ــور  ــوان رییس جمه ــه عن ــو ب ــودت؟ ت ــا خ ــد ی ــود می آم الزم ب

ایــن کشــور، یــک میلیــون نفــر پیــش دروازه ات، الزم نبــود کــه 

ــود و  ــج ب ــروز حکومــت فل ــد کــه دی خــودت می آمــدی؟ گفتن

ــا  ــتیم. کل ارگان ه ــز داش ــرات مترک ــن تظاه ــط روی همی فق

فعــال شــده بــود کــه چگونــه یــک حادثــه رخ ندهــد. گفتیــم 

کــه میلیون هــا نفــر بودنــد، ولــی کوچک تریــن حادثــه از 

ــه  ــد ک ــام بودی ــی ش ــاد؛ ول ــاق نیفت ــا اتف ــای م ــرف بچه ه ط

فیــر کردیــد.« )برگرفتــه از ویدیــوی ســخنان ذوالفقــار امیــد در 

بیســت و یکــم عقــرب ۱۳۹4(
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در هــامن لحظــه ای کــه از موتــر پاییــن شــدم، گــروه کثیــری 

از نیروهــای ویــژه ی امنیتــی را دیــدم کــه دوش کنــان وارد 

محوطــه ی ارگ شــدند و اطــراف تظاهر کننــدگان را محــارصه 

ــر  ــد نف ــدود ص ــزی ح ــه چی ــامالً ب ــان احت ــداد ش ــد. تع کردن

یــا کمــر از آن می رســید. جمعــی از بچه هــا آمدنــد و از 

ــمت  ــراف ارگ در س ــه از اط ــد ک ــر دادن ــر خ ــی دیگ رسبازان

هم چنیــن  شــدند.  جابه جــا  معــدن  وزارت  و  دفــاع  وزارت 

ــه  ــاش وارد محوط ــای آب پ ــرف موتره ــد ط ــه از چن ــد ک گفتن

شــده اســت. عــده ای از بچه هــا تک تیرانــدازان نیروهــای 

امنیتــی را دیــده بودنــد کــه روی بلنداژهــا در حــال تیرانــدازی 

ــد. ــه ان موضــع گرفت

نگرانــی از وقــوع یــک فاجعــه افزایــش می یافــت. بچه هــا 

اداره ی  میــدان  کنــار  و  گوشــه  در  مختلــف  گروه هــای  در 

ــه از  ــی ک ــا آتش ــود را ب ــان خ ــت ش ــه زده و اکرثی ــور حلق ام

شــاخه های درختــان اداره ی امــور روشــن کــرده بودنــد، گــرم 

ــت  ــر وضعی ــراد از تغیی ــن اف ــی از ای ــی خیل ــد. گوی می کردن

چیــز خاصــی منی دانســتند. فضــای عجیبــی بــود. مــن 

ــه  ــودم کــه داخــل ارگ رفت بیشــر از همــه نگــران کســانی ب

بودنــد و از آن هــا هیــچ اطاعــی نداشــتیم. فکــر می کــردم کــه 

ارگ آن هــا را بــه گــروگان گرفتــه و بــه عنــوان وســیله ی فشــار 

بــر مــا اســتفاده خواهــد کــرد. احتــامل زندانــی کــردن و حتــا 

تلف کــردن آن هــا نیــز وجــود داشــت. ارگ بــار دیگــر چهــره و 

ــرد. ــی می ک ــم تداع ــود را در ذهن ــوف خ ــت مخ ماهی

ــت  ــم جمعی ــات و خش ــرل احساس ــر کن ــم دیگ ــأله ی مه مس

ــده ای کــه در  ــود. از جمــع هــزاران تظاهر کنن ــده ب تظاهرکنن

ابتــدا وارد محوطــه ی ارگ شــده بودنــد، حــاال عــده ی کمی در 

میــدان حضــور داشــتند. اغلــب افــراد بــه دالیــل و بهانه هــای 

گوناگــون خــود را بیــرون کشــیده بودنــد. احتــامال حــدود یــک 

ســوم یــا کمــر از کســانی کــه باقــی مانــده بودنــد، دخــران و 

زنانــی بودنــد کــه در اطــراف پیکرهای شــهدا شــمع افروخته و 

نشســته بودنــد. مجمــوع جمعیــت شــاید چیــزی کمــر از ســه 

هــزار نفــر بــود. بــا همــه ی این هــا، چالشــی بــزرگ رســیدن بــه 

یــک تصمیــم معقــول و سنجیده شــده  بــود کــه پیــروزی بــزرگ 

ــد از  ــد. بع ــر نکن ــت منج ــی و شکس ــه تلخ ــردم را ب ــی م مدن

ســخنان محقــق و حامیــت ســایر اریکــه داران سیاســت هــزاره، 

ــان او در ارگ،  ــی و همراه ــه ارشف غن ــود ک ــن ب ــا روش تقریب

ــن  ــد. لح ــگ منی کردن ــردم درن ــدای م ــردن ص ــرای خفه ک ب

تهدیدآمیــز ســخنان ارشف غنــی در گوشــم زنــگ خطــری بــود 

کــه بایــد مراقبــش می بودیــم؛ امــا آیــا کســانی کــه در میــدان 

ــن روشــنی درک  ــه همی ــن تهدیدهــا را ب حضــور داشــتند، ای

می کردنــد؟ ... آیــا حــارض بودنــد بــدون رســیدن بــه اهــداف 

و مطالبــات خــود ارگ را تــرک کننــد؟... بــرای ایــن ســوال ها 

پاســخ روشــنی نداشــتم.

***

بــا اولیــن گروهــی کــه کنــار موتــر تبلیغــات گــرد آمــده 

ــم و  ــت می کنی ــا مقاوم ــردم: ی ــرح ک ــه را مط ــد، دو گزین بودن

پیامــد آن را بــه قیمــت جــان دخــران و پــران خــود متقبــل 

می شــویم و یــا، بــدون آن کــه منتظــر پاســخ رســمی ارگ 

مبانیــم، آمــاده می شــویم کــه بــه محــض برگشــت هیــأت، آرام 

و ســاکت، پیکرهــای شــهدا را برداشــته، بــا نیروهــای امنیتــی 

ــلکی و  ــورد مس ــامت و برخ ــر از زح ــا تقدی ــم و ب وداع می کنی

ــم. ــر می گردی ــزاری ب ــه م ــای باب ــه مص ــان، ب ــه ای آن حرف

جمعــی بودنــد کــه بــا ابــراز احساســات، بیرون رفــن از 

ــینی  ــی عقب نش ــردم را نوع ــات م ــق مطالب ــدون تحق ارگ ب

داشــتند.  ارصار  مانــدن  بــر  و  می خواندنــد  شکســت  و 

ــرون  ــردم در بی ــرای م ــم و ب ــا می مانی ــه این ج ــد ک می گفتن

از ارگ هــم خــر می دهیــم کــه بــه حامیــت مــا بیاینــد. ایــن 

ــز  ــراف نی ــای اط ــردم از والیت ه ــه م ــتند ک ــا داش ــع ادع جم

ــد.  ــت می کنن ــل حرک ــوی کاب ــه س ــه ب ــد ک ــرده ان ــام ک اع

از حامیــت جــرال دوســتم می گفتنــد و ایــن کــه وی در 

حرف هــا،  ایــن  متــام  برابــر  در  می ایســتد.  مــردم  کنــار 

ــم  ــا گفت ــرای آن ه ــت. ب ــورت گرف ــادی ص ــتدالل های زی اس

کــه مــا بــرای رســانیدن پیــام خــود بــه ارگ و بــه جهــان آمــده 

ــه  ــت ک ــم نیس ــد. مه ــا پیچی ــه ج ــه هم ــدا ب ــن ص ــم. ای بودی

ــداد. اصــاح  ــا گــوش ن ــا گــوش داد ی ــه خواســته ی م ارگ ب

ارگ زمــان زیــادی می گیــرد و بــه کارهــای زیــادی نیــاز دارد. 

اگــر کوچک تریــن حادثــه ای روی دهــد کــه ایــن تظاهــرات را 

ــم. ــان می کنی ــا زی ــاند، م ــونت بکش ــه خش ب

 جمعــی نیــز صــدای شــان بــه لعــن و نفریــن محقــق باز شــد. 

چنــد نفــر بــا الفاظــی درشــت بــه او دشــنام دادنــد. بــا لحنــی 

ــود را  ــعارهای خ ــه ش ــم ک ــا گفت ــه آن ه ــه ب آرام و توصیه گران

ــه  ــچ صــورت منحــرف نســازند و ســوال از محقــق را ب ــه هی ب

عنــوان یــک مســأله ی درون خانوادگــی در موقــع مناســب آن 

بپرســند. بــرای آن هــا گفتــم کــه جمعــی از مناینــدگان مــا در 

ارگ انــد. مــا هــر اقدامــی کنیــم، جــان ایــن افــراد بــه خطــر 

می افتــد. گذشــته از آن، در ایــن وقــت شــب، جمــع کثیــری 

ــه ای  ــر حادث ــتند. اگ ــا اس ــا این ج ــران م ــران و دخ از خواه

اتفــاق بیفتــد، ایــن جمــع آســیب می بیننــد. مــا هیــچ امــکان 

و وســیله ای نداریــم کــه از آن هــا دفــاع یــا محافظــت کنیــم.

ــادی  ــت زی ــد جــوان احساســاتی، وق ــن چن قناعــت دادن ای

ــد.  ــی می کردن ــد و زورگوی ــدا دشــنام می دادن ــت. ابت را نگرف

ــدک،  ــت ان ــن جمعی ــا ای ــب، ب ــت ش ــن وق ــا در ای ــم: م گفت

بــرای هیــچ نــوع مقابلــه ای توانــی نداریــم. حــاال کارت برنــده 

در دســت ارگ اســت. محقــق و ســایر رهــران سیاســی 

ــد. مــا را رسکــوب می کننــد  ــار ارگ ایســتاده ان هــزاره در کن

و بدنامــی آن را نیــز بــه پــای مــا و نهایتــا بــه پــای محقــق و 

ایــن رهــران می  گذارنــد. یکــی جیــغ زد و گفــت: می میریــم 

ــویم.  ــرون منی ش ــا بی ــا از این ج ــویم؛ ام ــه می ش ــه تک و تک

گردنــش را بغــل کــردم و گفتــم: بــرادر عزیــزم، ارزش جــان 

تــو و ایــن دخــران و پــران مــا از صــد ارشف غنــی و هــزار 

ارگ بیشــر اســت. مــا بــرای تســخیر یــا ســقوط دادن ارگ 

نیامــده ایــم. بــرای ابــاغ پیــام و مطالبــه ی خــود آمــده ایــم. 

ــانی  ــر کس ــه فک ــد ب ــاال بای ــت. ح ــه اس ــام یافت ــا انج کار م

ــد.  ــر بیفت ــه خط ــان ب ــات ش ــت حی ــن اس ــه ممک ــیم ک باش

ــد  ــا بای ــد. م ــر منی رس ــه آخ ــا دوام دارد. کار ب ــارزه ی م مب

مبانیــم تــا بتوانیــم ایــن خــط را دنبــال کنیــم. گفتــم ارزش 

یــک قطــره خــون هــر عزیــز مــا در این جــا از صــد ارگ 

بیش تــر اســت.

ــب،  ــت ش ــا در آن وق ــانس های م ــی از ش ــم یک ــر می کن فک

ایــن بــود کــه اکرثیــت کســانی کــه در میــدان اداره ی امــور 

باقــی مانــده بودنــد، دانش جویــان یــا فعــاالن مدنــی بودنــد 

ــه  ــد. ب ــوردار بودن ــی برخ ــوش خوب ــدرت درک و ه ــه از ق ک

کمــک ایــن مجموعــه، هــم ایــن جوانــان احساســاتی را آرام 

ــه یــک تصمیــم  ــم و هــم توانســتیم ب ــم و قناعــت دادی کردی

معقــول برســیم. گفتیــم: پیــش از ایــن کــه ارگ بــه مــا 

ــم  ــم بگیری ــتور ارگ تصمی ــر دس ــا در براب ــد و م ــتور ده دس

ــود  ــت خ ــوب اس ــم، خ ــرک کنی ــه را ت ــا صحن ــم ی ــه مبانی ک

مــا ابتــکار را بــه دســت گیریــم و اعــام کنیــم کــه مــا حــرف 

خــود را گفتــه و پیــام خــود را رســانده ایــم و حــاال بــه احــرام 

ــم. ــر می گردی ــا ب ــود از این ج ــهدای خ ش

ــد،  ــرده بودن ــع ک ــا تجم ــراف م ــه در اط ــانی ک ــه ی کس هم

بــه  رفتیــم  مشــرکا  کردنــد.  موافقــت  تصمیــم  ایــن  بــا 

جمعیــت  حاشــیه ی  در  کــه  امنیتــی  نیروهــای  ســوی 

بودنــد.  ایســتاده  آماده بــاش  حــال  در  تظاهرات کننــده 

ــاون رییس جمهــور، روز یک شــنبه، در  ــش، مع ــای دان آق

نشســتی مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی در کابــل گفتــه 

ــت  ــات اولوی ــه انتخاب ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــت ک اس

می دهــد. بــا ایــن کــه دور نهــم گفت وگوهــای صلــح 

بــه پایــان رســیده اســت، بــاز هــم معــاون رییس جمهــور، 

از ابهــام ایــن گفت وگوهــا خــر داده و گفتــه اســت کــه 

ــیار  ــه بس ــن پروس ــت؛ ای ــده اس ــح پیچی ــأله ی صل »مس

ــاش  ــاه ت ــد از ۹ م ــه بع ــده ک ــر ش ــر و نفس گی زمان گی

ــه هیــچ نتیجــه ی روشــن نرســیده اســت.« ــوز هــم ب هن

میــان  صلــح  گفت وگوهــای  نهــم  دور  کــه  ایــن  بــا 

طالبــان و امریــکا بــه پایــان رســیده اســت، از ســوی 

ریاســت جمهوری کشــور خــر از ابهــام در آن داده شــده 

و ایــن نشــان می دهــد کــه هنــوز هــم حکومــت در 

جریــان دقیــق ایــن پروســه قــرار نگرفتــه اســت. چیــزی 

ــن  ــرده، همی ــرو ب ــی ف ــردم را در رسدرگم ــر م ــه بیش ک

گفت وگوهــای صلــح  جریــان  در  کــه  اســت  ابهامــی 

ــکا و گــروه طالبــان وجــود  ــاالت متحــده ی امری میــان ای

دارد. 

کشــور،  در  انتخاباتــی  تیم هــای  از  بســیاری  البتــه، 

اعــام کــرده  انــد کــه صلــح بــرای آنــان  در اولویــت قــرار 

ــد،  ــی را برگزینن ــن دو، یک ــد از ای ــرار باش ــر ق دارد و اگ

ــی اســت  کــه  ــن در حال ــد داد. ای ــح رأی خواهن ــه صل ب

ــن  ــه ای ــش ب ــش، در واکن ــروز، رسور دان ــت دی در نشس

ــه دو دســته تقســیم کــرده و  ــن تیم هــا را ب اظهــارات، ای

ــا  ــا هــم ب ــد و ی ــاور ندارن ــه خــود ب ــا ب ــه اســت کــه ی گفت

ــد. ــاط دارن ــان ارتب طالب

گذشــته از ایــن کــه نشســت های انتخاباتــی بیشــر 

رقیبــان  ضعــف  یــادآوری  و  برنامه هــا  ارائــه ی  بــرای 

تــدارک می شــود؛ دو مــورد یادشــده در ایــن نشســت، از 

اهمیتــی فراتــر از مبــارزات انتخاباتــی برخــوردار اســت. 

ــح  مــورد نخســت، ابهامــی اســت کــه گفت وگوهــای صل

را پرســش برانگیز کــرده و مــورد دوم، تــاش اکرثیــت 

تیم هــای انتخاباتــی بــرای مرشوعیــت بخشــیدن بــه 

طالبــان  تروریســتی  گــروه  مردمــی  ضــد  خواســته ی 

ــت.  اس

در صــورت تحلیــل مــورد نخســتین، بــه ایــن نتیجــه 

می رســیم کــه دولــت افغانســتان نتوانســته اســت در 

گفت وگوهــای صلــح، بــه برنامــه ی خوبــی بــرای رســیدن 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــان دس ــر طالب ــدی در براب ــف ج ــه موق ب

ــد در  ــز نبای ــکا را نی ــده ی امری ــاالت متح ــش ای ــه نق البت

عــدم همــکاری بــا هم پیامنــان افغانــش، نادیــده گرفــت؛ 

ــا  ــن گفت وگوه ــتان را در ای ــت افغانس ــه حکوم ــرا آنچ زی

در حاشــیه گذاشــته اســت؛ تعهــد امریــکا بــرای تســهیل 

آن  در  کــه  اســت  صلــح  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

حکومــت افغانســتان و گــروه طالبــان بــه عنــوان دو طرف 

ــد. ــه مذاکــره می پردازن ــی جنــگ، رو در روی هــم ب اصل

ممکــن  و  اســت  نگران کننده تــر  امــا؛  دومــی  مــورد 

گــروه  موقــف  بیشــر  هرچــه  تقویــت  ســبب  اســت 

طالبــان در برابــر حکومــت افغانســتان کــه در واقــع، 

مناینــده ی نظــام جمهــوری اســت، باشــد. ایــن موضــوع 

حتــا می توانــد، همســو یی بــا طالبــان تلقــی شــود و 

از پیــش تقویــت کنــد. افراط گرایــی را بیشــر 

بــا آن هــم نیــاز اســت تــا گفت وگوهــای صلــح بــرای 

ــا روشــن شــدن ایــن  مــردم افغانســتان، روشــن شــود. ب

میــان  اســت  قــرار  کــه  توافق نامــه ای  و  گفت وگوهــا 

ــد،  ــا برس ــه امض ــکا ب ــده ی امری ــاالت متح ــان و ای طالب

ــی  ــرد؛ موضع ــری بگی ــع به ــد موض ــز می توان ــت نی دول

ــود،  ــه می ش ــه گرفت ــط توافق نام ــی از رشای ــا آگاه ــه ب ک

بحــث دیگــر تیم هــا و احــزاب سیاســی در کشــور را نیــز 

ــی  ــه یــک تفاهــم کل ــد آن را ب جهــت می دهــد و می توان

برســاند؛ توافقــی کــه شــاید افغانســتان را بــرای رســیدن 

ــه یــک موضــع واحــد کمــک کنــد. ب

جــدل بــر رس اولویت بخشــی بــه صلــح و انتخابــات، 

کــه  حــدی  تــا  می شــود؛  اختاف برانگیــز  روز  بــه روز، 

افغانســتان، هشــدار مذاکــره ی  از سیاســیون  برخــی 

ــه در  ــدارهایی ک ــد؛ هش ــان را داده  ان ــا طالب ــتقیم ب مس

نهایــت، جــز منفعــت طالبــان نتیجــه ای در پــی نــدارد.

در  ملــی  پروســه ی  دو  جــدل  اســتعارِی  تعبیــر  از 

کــه  کــرد  برداشــت  چنیــن  می تــوان  افغانســتان، 

تنش هــای سیاســی اخیــر، ســبب شــده کــه دو تیــپ از 

تفکــر در تقابــل هــم قــرار بگیــرد؛ آنانــی کــه بــه انتخابات 

ــد و  ــرده  ان ــدا ک ــی پی ــع مردم ــد و موض ــت می دهن اولوی

ــه  ــم ب ــا مته ــد؛ ام ــت می دهن ــح اولوی ــه صل ــه ب ــی ک آنان

ــد. ــان  ان ــع  طالب ــه موض ــرادف ب ــی م موضع

مباحــث  بــه  رابطــه  در  یک دســت  موضــع  نداشــن 

در  اصلــی  مشــکل های  و  نگرانــی   از  همــواره  ملــی، 

دگرگونی هــای  ســبب  و  بــوده  افغان هــا  سیاســت 

نامطلــوب بســیاری شــده اســت؛ طــوری کــه جنگ هــای 

همیــن  از  ناشــی  نیــز  گذشــته  ســال های  داخلــی 

بــود. ناهامهنگی هــا 

گفت وگوهای صلح در ابهام 
رفع نشدنی

عزیز رویش
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من یک معتادم

دور نهــم مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان در دوحــه پایــان یافــت. 

خلیــل زاد و ســخنگوی طالبــان، ختــم آن را اعــام کردنــد. 

خلیــل زاد یک شنبه شــب، دهــم ســنبله، در تویتــی گفــت کــه 

ــل  ــه کاب ــه ب ــانده و از دوح ــان رس ــه پای ــره را ب ــم مذاک دور نه

ــی رود. م

ایــن دور مذاکــرات امریــکا بــا طالبــان، ده روز پیــش در ســی و 

یکــم اســد آغــاز شــد. روز چهارشــنبه، دو طــرف اعــام کردنــد 

کــه موفــق شــده انــد، توافــق شــان را نهایــی کننــد. 

هــدف ســفر خلیــل زاد بــه کابــل ایــن اســت کــه نتیجــه ی ایــن 

دور مذاکــره را بــا رهــران دولــت افغانســتان رشیــک کنــد. بــه 

ایــن صــورت، خلیــل زاد در ایــن ســفر مســوده ی توافق نامــه بــا 

طالبــان را بــه رهــران حکومــت در میــان خواهــد گذاشــت.

دولــت امریــکا و طالبــان، از نتیجــه ی نـُـه دور مذاکــرات رســمی 

شــان در قطــر، رضایــت دارنــد. اطاعــات مؤثــق در مــورد 

ــدارد. ــود ن ــان وج ــکا و طالب ــه ی امری ــوای توافق نام محت

 بــا آن کــه مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان، بــه دو موضــوع 

مشــخص؛ خــروج نیروهــای امریکایــی و ناتــو، و تعهــد طالبــان 

بــه امریــکا کــه از افغانســتان برضــد ایــن کشــور و متحدانــش 

بــوده اســت. مذاکــرات میــان امریــکا و  اســتفاده نشــود، 

طالبــان در پشــت درهــای بســته انجــام می شــد و پــس از 

پایــان هــر دور یــا در جریــان نشســت ها، تنهــا نتیجــه ی کلــی 

مذاکــرات بــه خرنــگاران گفتــه می شــد.

 مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان بســیار بــا احتیــاط و رسی 

صــورت می گرفــت. بــا توجــه بــه ایــن مســأله، از جزئیــات 

مذاکراتــی کــه در دوحــه انجــام شــد، حتــا دولــت افغانســتان 

اظهــار  امریــکا  امنیتــی  و  سیاســی  ارشــد  مقام هــای  و 

بی خــری کردنــد. واشنگن پســت، بــه نقــل از مقام هــای 

امنیتــی امریــکا، گــزارش داده کــه جــان بولتــون، مشــاور 

ــار  ــان کن ــا طالب ــره ب ــد مذاک ــفید، از رون ــی کاخ س ــت مل امنی

زده شــده اســت. خلیــل زاد، حــارض نشــده کــه مــن مســوده 

بــا طالبــان را بــه او نشــان بدهــد. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت، 

بــه غیــر از رهــران دولــت افغانســتان و امریــکا، رهــران 

طالبــان و هیــأت مذاکره کننــده ی دو طــرف، کــس دیگــر 

از جزئیــات توافق نامــه ی امریــکا بــا طالبــان خــر ندارنــد. 

ــیده  ــرش رس ــه ن ــا ب ــده در خرگزاری ه ــی تأییدناش گزارش های

کــه گویــا در توافق نامــه ی امریــکا بــا طالبــان گفتــه شــده کــه 

نیروهــای خارجــی در جریــان چهــارده مــاه بایــد افغانســتان را 

تــرک کننــد. دو طــرف توافــق کــرده انــد کــه پــس از امضــای 

امریکایــی  نیروهــای  و  طالبــان  میــان  تنهــا  توافق نامــه، 

آتش بــس صــورت می گیــرد. طالبــان تعهــد کــرده انــد کــه 

تــا پایــان خــروج نیروهــای امریکایــی و ناتــو، بــه مراکــز آن هــا 

نیــز  امریکایی هــا  منی کننــد.  حملــه  شــان  تأسیســات  و 

پذیرفتــه انــد کــه از انجــام هرگونــه حملــه بــه حامیــت نیروهــای 

دولتــی افغانســتان تــا پایــان خــروج شــان از افغانســتان پرهیــز 

ــان را  ــان ش ــه زندانی ــد ک ــرده ان ــد ک ــرف تعه ــد. دو ط می کنن

تبادلــه می کننــد و حتــا  زندانیــان طالبــان کــه در زنــدان 

ــد. ــد ش ــتند آزاد خواهن ــز هس ــتان نی ــت افغانس دول

ــه نقــل از منابــع طالبــان، گفته هایــی وجــود دارد  همچنــان ب

کــه در پــای ایــن توافق نامــه ماعبدالغنــی بــردار، معــاون 

سیاســی طالبــان، بــه منایندگــی از ایــن گــروه و مایــک پمپیــو، 

وزیــر خارجــه ی امریــکا، بــه منایندگــی از دولــت امریــکا، امضــا 

می کننــد و قــرار اســت مناینــدگان چیــن، روســیه و معیــن 

وزارت خارجــه ی قطــر نیــز آن را تأییــد کننــد. 

نکاتــی  طالبــان چنیــن  بــا  امریــکا  توافق نامــه ی  در  اگــر 

ــان را  ــکا طالب ــه امری ــد ک ــت می کن ــد، ثاب ــده باش ــرح ش مط

ــه جــای دولــت افغانســتان ترجیــح داده و مذاکــرات دوحــه  ب

میــان طالبــان و امریــکا ســناریویی بــوده کــه می خواهنــد 

ایــن گــروه در افغانســتان بــه قــدرت برســد. امریــکا بــه حفــظ 

افغانســتان  دهــه ی  دو  دســت آوردهای  و  جمهــوری  نظــام 

آزادهــای  و  شــهروندی  حقــوق  دولــت داری،  زمینــه ی  در 

اجتامعــی کــه بــرای مــردم افغانســتان حیاتــی اســت، اهمیــت 

نــداده اســت. هــدف امریــکا ایــن بــوده کــه چگونــه مســأله ی 

ــه ی  ــر در توافق نام ــد. اگ ــل کن ــودش ح ــرای خ ــان را ب طالب

ــه  ــای توافق نام ــس از امض ــه پ ــد ک ــده باش ــرح ش ــکا مط امری

بــا طالبــان، آتش بــس تنهــا میــان امریــکا و طالبــان بــه 

ــت  ــا دول ــان ب ــه طالب ــد ک ــده باش ــه نش ــد و گفت ــود بیای وج

افغانســتان نیــز آتش بــس کننــد؛ ایــن نکتــه، بــه معنــای 

ایــن اســت کــه امریــکا خطــر طالبــان را بــرای دولــت و مــردم 

افغانســتان نادیــده گرفتــه و بــه معنــای قطــع حامیــت امریــکا 

از دولــت افغانســتان اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه طالبــان 

منی تواننــد متعهــد امریــکا باشــند و اگــر بــرای قطــع ارتبــاط 

بــا گروه هــای تروریســتی هــم تعهــد کــرده باشــند، ایــن 

ــوان گــروه اســام گرای  ــه عن ــان ب ــدار نیســت. طالب تعهــد پای

تروریســتی کــه حاکمیــت آن هــا توســط امریــکا متاشــی شــد 

ــکا در  ــان امری ــه پشــتیبانی رقیب و در هجــده ســال گذشــته ب

ــه  ــر ب ــد، اگ ــتان جنگی ــی در افغانس ــای امریکای ــل نیروه مقاب

ــد  ــل خواه ــکا عم ــد امری ــته برض ــد گذش ــد، مانن ــدرت برس ق

کــرد. عمل کــرد ایــن گــروه در گذشــته و در هجــده ســال 

گذشــته، نشــان می دهــد کــه طالبــان ظرفیــت متحــول شــدن 

را ندارنــد؛ نــه از نظــر فکــری و نــه از نظــر سیاســی. بــا توجــه 

ــه ایــن واقعیــت، امریــکا نبایــد روی طالبــان رسمایه گــذاری  ب

ــکا  ــرای امری ــد ب ــچ صــورت منی توان ــه هی ــن گــروه، ب ــد. ای کن

خطــر نباشــد. بــرای ایــن  کــه افغانســتان بــار دیگــر بــه بســر 

ــه  ــن گزین ــود، بهری ــدل نش ــی مب ــتان جهان ــرورش تروریس پ

حامیــت از ثبــات و ایجــاد یــک دولــت دموکــرات و متعهــد بــه 

پیرشفــت و ارزش هــای مدنــی و حقــوق بــرشی اســت. هرچنــد 

ــا  ــت؛ ام ــه اس ــنت گرایی مواج ــش س ــا چال ــی ب ــن دولت چنی

ایــن تنهــا گزینــه ی معقولــی اســت کــه جهــان بایــد انتخــاب 

کنــد. بایــد زمینه هــای بینادگرایــی اســامی در  افغانســتان از 

بیــن بــرده شــود. رشیــک کــردن طالبــان در قــدرت یــا حاکــم 

کــردن ایــن گــروه بــر مــردم افغانســتان، بــه معنــای قدرت منــد 

ســاخن بنیادگرایــی اســامی اســت کــه در دوره ی جنــگ 

ــتی  ــای تروریس ــرورش گروه ه ــر پ ــه بس ــتان را ب رسد، افغانس

آمــدن  بــه  وجــود  زمینه ســاز  رویکــرد،  ایــن  کــرد.  مبــدل 

القاعــده، طالبــان و ده هــا گــروه تروریســتی  خطــر نــاِک دیگــر 

شــد. امریــکا و جهــان، بایــد از تکــرار ایــن تجربــه ی تلــخ خــود 

ــد.    داری کن

مــرد میان ســالی بــود و هــر روز ســاعت پنــج عــر، 

ــیک و  ــر ش ــه ظاه ــد و همیش ــدا می ش ــه اش پی رس و کل

مرتــب داشــت و در ســمت راســت نرده هــای پــل ســوخته 

ــرکات  ــای ح ــه متاش ــاعت ها ب ــتاد و س ــد و می ایس می آم

ــر  ــه در قســمت زی ــل ســوخته ک ــادان پ و رفتارهــای معت

پــل کهنــه، پــل ســوخته کــه بیشــر معتادانــی بودنــد کــه 

ــد.  ــغول می ش ــد، مش ــی بودن تزریق

ایــن مــرد، در اوایــل بــرای هیــچ معتــادی جذابیــت 

نداشــت و اصــا هیــچ معتــادی برایــش هــم مهــم نیســت 

بــاال  آن  او کــی اســت و چــرا همیشــه می آیــد؛  کــه 

می ایســتاد و معتــادان را متاشــا می کــرد؛ چــون همگــی 

فکــر می کردیــم او هــم مثــل صدهــا آدم دیگــر بــاالی پــل 

ســوخته اســت کــه هنــگام عبــور از بــاالی پــل ســوخته بــا 

دیــدن معتــادان، بــرای شــان جالــب بودیــم و می آمدنــد، 

می ایســتادند و خیــره می شــدند بــه مــا و گاهــی هــم یــا 

تـُـف می انداختنــد بــاالی رسمــان و یــا ایــن کــه فحــش و 

ــد. ــزا می دادن ناس

البتــه خیلــی از مــا معتــادان، دیگــر عــادت کــرده بودیــم 

بــه ایــن رفتارهــای آدم هــای بــاالی پــل و اگــر روزی 

می شــد کــه رهگــذری از آدم هــای بــاالی پــل بــه مــا 

فحــش منــی داد و یــا تـُـف منی انداخــت، طــوری می شــد 

ــی رَش و  ــه کم ــی ک ــدیم و آن معتادان ــگ می ش ــه دلتن ک

شــوخ بودنــد، کاری می کردنــد کــه یکــی از آن آدم هــای 

بــاالی پــل تحریــک شــود و رشوع کنــد بــه آزار معتــادان 

ــادان  ــرای معت ــی ب ــک رسگرم ــم ی ــن آزار دادن ه ــا ای و ب

ــد. ــی می خندیدن ــان کم ــود ش ــن خ ــد و بی ــدا می ش پی

ــرف  ــودم و از ط ــده ب ــامر ش ــازه خ ــه ت ــر ک ــک روز ع ی

لــب دریــا بــه طــرف پــل ســوخته می آمــدم، متوجــه شــدم 

کــه جمعــی از معتــادان، یــک نفــر را احاطــه کــرده انــد و 

تلفــون همــراه او را گرفتــه انــد و آن مــرد هــم در تقــای 

ایــن اســت کــه بتوانــد تلفونــش را از آن معتــادان بگیــرد.

بــا نزدیــک شــدن بــه جمــع معتــادان، فهمیــدم کــه 

ایــن معتــادان هــامن مــردی را کــه قیافــه ی آشــنا بــرای 

ــال  ــد و او را در ح ــرده ان ــود را، دوره ک ــادان ب ــه معت هم

ــا تلفونــش از بــاالی  مامــت کــردن اســتند کــه چــرا او ب

ــن را  ــل ای ــرداری کــرده اســت و دلی ــه فیلم ب ــل رشوع ب پ

ــادان را  ــا معت ــم  م ــرد فیل ــن م ــه ای ــیدند ک از او می پرس

می خواهــد چــی کار کنــد کــه بــه صــورت پنهانــی رشوع 

ــت. ــرده اس ــرداری ک ــه فیلم ب ب

تهدیــد  بــا  توانســت  کــه  معتــادان  از  یکــی  وقتــی 

شکســتاندن تلفونــش از او رمــز ورودی تلفنــش را بــه 

ــد  ــون فهمی ــری تلف ــه رساغ گال ــن ب ــاورد و رف ــت بی دس

کــه ایــن مــرد در متــام ایــن مــدت، کارش همیــن بــوده و 

ــتاد  ــوخته می ایس ــل س ــاالی پ ــد، ب ــر می آم ــر روز ع ه

و بــه صــورت پنهانــی طــوری کــه معتــادان نفهمنــد از آن 

بــاال ســاعت ها فیلــم می گرفــت؛ در تلفونــش بیــش از 

صــد فایــل معتــادان پــل ســوخته بــوده و ایــن بــرای همــه 

بــود. تعجب برانگیــز 

آن روز معتــادان بــه زور توانســتند کــه تلفــون همــراه ایــن 

ــا  ــا ب ــد و حت ــه او ندهن ــد و ب ــان برن ــود ش ــا خ ــرد را ب م

فشــار زیــاد آن مــرد قبــول کــرد کــه فایل هــا را از گالــری 

خــود حــذف کنــد؛ امــا در نتیجــه معتــادان تلفــون او را 

ندادنــد و بــا خــود شــان بردنــد.

ــرد را  ــامن م ــردای آن روز ه ــه ف ــود ک ــن ب ــب ای ــا جال ام

ــتاده  ــا ایس ــود و هامن ج ــده ب ــه آم ــم ک ــر دیدی ــار دیگ ب

ــده  ــره ش ــوخته خی ــل س ــر پ ــادان زی ــه معت ــاز ب ــود و ب ب

ــرای  ــن ب ــرد. م ــا می ک ــادان را متاش ــت معت ــود و داش ب

کنجــکاوی هــم کــه شــده رفتــم رساغــش و از او خواســتم 

تــا برایــم بگویــد کــه واقعــا دلیــل ایــن آمــدن و ســاعت ها 

ــت؟ ــادان در چیس ــردن معت ــا ک متاش

او کــه نامــش را برایــم ســخی معرفــی کــرد، یــک جــواب 

ــود و  ــده ای نب ــع کنن ــواب قان ــم ج ــان برای ــه آن زم داد ک

ــدام  ــام ک ــد و حت ــه او دروغ می گوی ــم ک ــودم گفت ــا خ ب

ــد  ــادی می آی ــی ع ــت و خیل ــوزه اس ــی ح ــد جنای کارمن

ــال کســب اطاعــات اســت  ــه دنب این جــا می ایســتد و ب

تــا بفهمــد ســاقی کیســت و یــا خــاف کاران را تشــخیص 

بدهــد؟

او معتــاد نبــود؛ امــا گفتــه بــود کــه در اوایــل آمــده 

بــوده در بــاالی پــل ســوخته تــا بــرادر معتــادش را پیــدا 

کنــد؛ امــا او را پیــدا نکــرده کــه هیــچ؛ ولــی حــاال معتــاد 

متاشــای معتــادان شــده اســت و از دیــدن معتــادان در 

ــد و چنــد  ــرد و اگــر روزی نیای ایــن وضعیــت؛ لــذت می ب

ــام  ــادان ننشــیند، آن روز، حت ــه متاشــای معت ســاعتی ب

ــدارد. ــواب ن ــبش را خ ش

ــه  ــا رفــن ب ــه نظــرم بتوانیــد ب او را همیــن حــاال هــم ب

ــد  ــا ق ــت ب ــردی اس ــد. او م ــوخته ببینی ــل س ــاالی پ ب

ــه  ــبز ک ــامنی س ــط و چش ــکل متوس ــا ۱7۰ و هی تقریب

ــگ  ــکت رن ــد و واس ــان می پوش ــن و تنب ــه پیراه همیش

ــم  ــش ه ــت و موهای ــیاه رنگ اس ــه س ــه ای ک و روی رفت

کــم پشــت.

تقویت طالبان خطرناک است

حامیت مردم از دولت، کلید پیروزی در برابر طالبان است

مردی که معتاد متاشای 
معتادان بود

ــهرهای  ــت دروازه ی ش ــار در پش ــونت های مرگ ب ــگ و خش جن

افغانســتان رســیده و جنگ جویــان طالــب بــا میله هــای تفنــگ 

ســعی دارنــد کــه حاکمیــت مطلــق دولــت مــرشوع افغانســتان 

ــردم  ــتار م ــل و کش ــا قت ــه ب ــی  ک ــد. طالبان ــش بکش ــه چال را ب

ــردم  ــهری م ــی ش ــت زندگ ــد مصؤونی ــته  ان ــد، توانس ــه ان آمیخت

افغانســتان را تهدیــد و فضــای مســاملت آمیز را بــه رعــب و 

وحشــت تبدیــل کننــد. دیــروز نظــم زندگــی شــهروندان کنــدز 

را بــر هــم زدنــد و امــروز در بغــان مرکــزی شــورش کردنــد کــه 

شــامری از نظامیــان و غیرنظامیــان را بــه رگ بــار بســتند؛ فــردا 

ــاروت را  ــوم نیســت کــه در کــدام شــهر افغانســتان دود و ب معل

ــاخته ی  ــان، خودس ــی طالب ــدرت نظام ــرد. ق ــد ک ــد خواهن بلن

ــه آن باشــد؛ بلکــه قدرت هــای  ایــن گــروه نیســت کــه متکــی ب

ــورد  ــرده و م ــتیبانی ک ــروه را پش ــن گ ــه ای ــتند ک ــه ای اس منطق

حامیت هــای مالــی و لوجســتیکی قــرار می دهنــد. روســیه، 

ایــران و پاکســتان، از عمده تریــن کشــورهای  همســو اســت 

می کننــد.  بــازی  نقــش  طالبــان  برجسته ســازی  در  کــه 

برابــر  ایرانــی و روســی در  بــا جنگ افــزار  طالبــان فراهــی 

ــا  ــان، ب ــدز و بغ ــان کن ــد و طالب ــتان می جنگن ــت افغانس دول

می شــوند. ســازمان دهی  پاکســتانی  جرال هــای 

عــاوه بــر ایــن، روســیه و ایــران، گــروه طالبــان را بــه عنــوان یک 

جریــان سیاســی بــه رســمیت می شناســند و ایــن دو کشــور، تــا 

ــک  ــرده و ی ــی ک ــان میزبان ــأت طالب ــار از هی ــن  ب ــون چندی کن

نــوع روابــط دیپلامتیــک برقــرار کردنــد. ایــران و روســیه، بــا دو 

نگــرش مشــابه از گــروه طالبــان پشــتیبانی می کننــد: نخســت، 

ــن  کــه گــروه تروریســتی داعــش از خــاک افغانســتان  ــرای ای ب

بــر علیــه ایــران رس بلنــد نکنــد، از طالبــان حامیــت می کننــد. 

دوم، تیرگــی روابــط تهران-واشــنگن و رقابــت هژمونــی امریــکا 

و روســیه منجــر بــه تقویــت بیشــر گــروه طالبــان شــده اســت، 

ــکا را در  ــی امری ــو هژمون ــد از یک س ــور بتوانن ــن دو کش ــا ای ت

ــد و از ســوی دیگــر، دولــت  قلمــرو افغانســتان زیــر ســوال برن

مرکــزی ضعیــف و وابســته بــه قدرت هــای بیرونــی باقــی مبانــد.

نظامــی  و  سیاســی  پیچیــده ی  وضعیــت  عمــده ی  بخــش 

افغانســتان، متأثــر از رقابــت هژمونــی امریــکا و روســیه اســت. 

مســکو بــه دنبــال ایــن اســت کــه حضــور هجده ســاله ی ایــاالت 

ــه  ــت آورد توجی ــدون دس ــتان را، ب ــکا در افغانس ــده ی امری متح

کنــد و از جانــب دیگــر، روســیه مدعــی اســت کــه بــرای مبــارزه 

ــن  ــرده؛ روی ای ــرار ک ــاط برق ــان ارتب ــروه طالب ــا گ ــش ب ــا داع ب

ــی  ــی و ایران ــلحه ی روس ــا اس ــان ب ــان طالب ــاظ، جنگ جوی لح

در برابــر نیروهــای امریکایــی  و دولــت افغانســتان می جنگنــد. 

ســال گذشــته، طالبــان حملــه ی تهاجمــی ای را برمرکــز والیــت 

ــن  ــه ای ــی انجــام داد ک ــا جنگ افزارهــای روســی و ایران ــراه ب ف

ــد.  ــت می کن ــود را ثاب ــای موج ــر، ادع ام

نظــام سیاســی افغانســتان نــزده ســال قبــل )پــس از نشســت 

بــن( بــا محورهــای تعریف شــده ی نظــم نویــن جهانــی بنــا 

نهــاده شــده و از ســوی جامعــه ی جهانــی بــه حیــث یــک دولــت 

ــه رســمیت شــناخته شــد؛ امــا اکنــون در  مــرشوع و مســتقل ب

فضــای محــارصه  ی کشــورهای منطقــه ای قــرار گرفتــه کــه عبــور 

از ایــن وضعیــت بــرای دولــت دشــوار شــده اســت. بــا وجــود این 

ــتان  ــایه های افغانس ــه ای و همس ــورهای منطق ــا، کش ناتوانی ه

)روســیه- ایران-پاکســتان( بــر خــاف عــرف بین امللــل، روابــط 

ــور  ــر گروه مح ــان، بیش ــلحانه ی طالب ــان مس ــا جری ــود را ب خ

برقــرار ســاخته  تــا دولت محــور. در واقــع، حضــور جنگ جویــان 

طالــب در شــهرهای افغانســتان، محصــول برقــراری روابــط 

ــت. ــان اس ــا طالب ــه ب ــورهای منطق ــور کش گروه مح

اکــرث  منافــع  کــه  معتقدنــد  بین امللــل،  روابــط  آگاهــان 

و کشــورهایی  کــه  نیســت  افغانســتان همســو  در  کشــورها 

از  متفــاوت  شــیوه های  بــا  کــدام  هــر  می کننــد،  مداخلــه 

آگاه  ســالنگی،  عبدالشــکور  می کننــد.  حامیــت  طالبــان 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــل، ب ــط بین املل رواب

مهم تریــن  کــه  دارنــد  قــرار  اول  درجــه ی  در  پاکســتانی ها 

ــل- ــوع روابــط کاب ــه ن دلیــل حامیــت ایــن کشــور از طالبــان ب

ــتان  ــت پاکس ــه دول ــد ک ــردد. او، می افزای ــاد برمی گ ــام آب اس

ــا  ــت، ب ــن جه ــه همی ــتان دارد و ب ــت افغانس ــی از دول مطالبات

ــود  ــات خ ــه مطالب ــد ک ــان می کوش ــرده از طالب ــت گس حامی

را بــه دســت آورد.

آگاهــان، بــر ایــن بــاور انــد کــه رقابــت ایــران و عربســتان 

ســعودی در منطقــه، تضــاد منافــع را در افغانســتان بــه وجــود 

آورده اســت؛ زیــرا ایــن دو کشــور در هرجایــی  کــه تــوان  شــان 

ــه در  ــان ک ــد. طالب ــیب می زنن ــر آس ــع همدیگ ــه مناف ــد، ب برس

گذشــته مــورد حامیــت عربســتان ســعودی قــرار داشــتند؛ امــا 

ایــن معادلــه در رشایــط کنونــی تغییــر کــرده و طالبــان بــه 

ــتند. ــران اس ــا ای ــینی ب ــال هم نش دنب

ــا گروه هــای  ــاد ایــن دیدگاه هــا، هنگامی کــه کشــورها ب ــر بنی ب

ــه  ــئله ای ک ــتین مس ــد، نخس ــرار می کنن ــاط برق ــو ارتب جنگ ج

قابــل طــرح اســت، بحــث دولــت مرکــزی بــه میــان می آیــد؛ بــه 

ایــن معنــا، وقتــی مطالبــات ایــران و پاکســتان از ســوی دولــت 

ــازی  ــرای عملی س ــورها ب ــن کش ــد، ای ــه نش ــتان پذیرفت افغانس

ــا گروه هــای  ــه ایجــاد برقــراری روابــط ب منافــع خــود،  اقــدام ب

ــان  ــاور آگاه ــه ب ــت، ب ــن جه ــد. از ای ــت می کنن ــف دول مخال

روابــط بین امللــل، دســت ایــران در پیــرشوی گــروه طالبــان بــه 

شــهرهای افغانســتان دخیــل اســت؛ زیــرا ایــران انتظــار دارد که 

ــای  ــکا موضع گیری ه ــور امری ــه حض ــه ب ــل در رابط ــت کاب دول

مســتقانه داشــته باشــد.

مناینــدگان  مجلــس  اعضــای  از  شــامری  هــم،  ســویی  از 

ــا  ــت افغانســتان ب ــر دول ــان در براب ــد کــه جنــگ طالب می گوین

ــکا و  ــی امری ــور اول ــود: مح ــت می ش ــت کان مدیری دو محوری

کشــورهای هم نظــر بــا ایــن کشــور اســت کــه از دولــت و نظــام 

سیاســی افغانســتان حامیــت می کننــد. محــور دومــی؛ روســیه 

و کشــورهای هم فکــر آن هامننــد پاکســتان و چیــن اســت که در 

ــا  ــلطه طلبی امریکایی ه ــیه، س ــر روس ــورهای هم فک ــع کش واق

را در افغانســتان منی خواهنــد و بــه همیــن منظــور، در رشایــط 

موجــود، روســیه و هم پیامنــان او، جنگ جویــان طالــب را در 

شــهرهای افغانســتان رســانیده  انــد.

را  افغانســتان  جنــگ  ختــم  مناینــدگان،  مجلــس  اعضــای 

ــه ای  ــه ای و فرامنطق ــه تفاهــم دو محــور کان منطق بســتگی ب

پیرامــون  جهانــی  هژمــون  دو  زمانــی  کــه  تــا  و  می داننــد 

ــه توافــق نرســند، دامنــه ی خشــونت ها  مســأله ی افغانســتان ب

از ایــن کشــور برچیــده نخواهــد شــد. مناینــدگان مجلــس، 

عبــور از وضعیــت کنونــی را وابســته بــه بسیج ســازی مــردم 

افغانســتان  دولــت  از  حامیــت  در  سیاســی  جریان هــای  و 

می داننــد کــه بــا ایــن شــیوه، جبهــه ی داخلــی در برابــر گــروه 

طالبــان تقویــت شــده و دســت حامیتــی کشــورها از ایــن گــروه، 

ــد. ــد ش ــع خواه قط

 در حــال حــارض، نــه جبهــه ی داخلــی وجــود دارد و نــه جبهه ی 

خارجــی. جریان هــای سیاســی، بیشــر بــا گــروه طالبــان 

دیگــر،  جانــب  از  و  افغانســتان  دولــت  تــا  اســتند  هم ســو 

روی کــرد امریــکا نســبت بــه حکومــت افغانســتان تغییــر کــرده 

ــر خــاف ســال های گذشــته، حامیــت چندانــی منی کنــد.  و ب

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سیدمهدی حسینی
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بــرای شــناخن افــراد، راه هــای بســیاری وجــود دارد؛ از 

ــرد  ــی رو ک ــا و گفتارها ی ــه آن رسی از رفتاره ــد ب ــه، بای جمل

ــک  ــرداری از ی ــم از روی الگوب ــا ه ــته و ی ــان ناخواس ــه آن ک

ــد. از  ــه انجــام و گفــن آن می زنن تیــپ مشــخص، دســت ب

ــاری، از  ــاری و گفت ــن دو مشــخصه ی رفت ــد بســیاری، ای دی

ــاظ،  ــن لح ــت. بدی ــه اس ــه   جانب ــام و هم ــخصه های ع مش

ــه  ــن دو، ب ــد از ای ــعی می کنن ــز، س ــان نی ــرث روان شناس اک

ــای  ــه فرضیه ه ــیدن ب ــرای رس ــق، ب ــه ی تحقی ــوان زمین عن

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ش

ایــن  شــامل  می توانــد  نیــز  سیاســی  افــراد  شــناخت 

بخش بنــدی از مشــخصه ها باشــد؛ امــا از آن  جایــی کــه 

ــه ی  ــه »نقط ــبیه ب ــه ای ش ــی، نکت ــار سیاس ــار و گفت در رفت

بــه آن اطمینانــی کــه  فریــب« وجــود دارد، منی توانیــم 

جامعــه  در  دیگــر  افــراد  بــه  را  یادشــده  مشــخصه های 

ــز  ــامع نی ــف کم نفــوس اجت ــن طی ــه ای ــم، ب ــم می دهی تعمی

تعمیــم بدهیــم.

مشــخصه های  چگونگــی  کــردن  روشــن تر  بــرای  پــس 

بایــد  الگوبردارانــه،  و  ناخود آگاهانــه  و گفتــاری  رفتــاری 

ــخصی،  ــت باز مش ــار سیاس ــار و گفت ــی از رفت ــر مثال ــه ذک ب

کاربــردن  بــه  بــرای  کار رصفــا  ایــن  البتــه  کنــم.  اتــکا 

ــت؛  ــی نیس ــد عمل ــده، در بع ــاد ش ــخصه های ی ــری مش نظ

قصــد مــن از رشِح ایــن دو راه شــیوه، بیشــر بــه دلیــل 

ــده ی جهــادی را  شناســاندن، سیاســت بازانی اســت کــه ای

در نظــام جمهــوری تعقیــب می کننــد.

ــازه ای  ــث ت ــان وارد مبح ــث م ــد بح ــر کنی ــاید فک ــاال، ش ح

ــراد  ــتان از اف ــه ی افغانس ــناخت جامع ــا ش ــت؛ ام ــده اس ش

بایــد  و  نیســت  باشــد  بایــد  کــه  چنانــی  آن   جهــادی، 

راه شــیوه ای بــرای درک رفتارهــا و گفتارهــای سیاســی ایــن 

تیــپ از سیاســیون داشــته باشــیم.

چنــدی پیــش، بــا فروپاشــی تیــم انتخاباتــی »صلــح و 

اعتــدال«، بخشــی از ایــن تیــم کــه تحــت نظــر اقــای 

محمــد محقــق از رهــران حــزب وحــدت بــود، بــه تیــم 

ــر  ــری داک ــه ره ــی« ب ــات و هم گرای ــام »ثب ــه ن ــری ب دیگ

مــورد حامیــت  و  پیشــنهادی  نامــزد  عبداللــه،  عبداللــه 

حــزب جمعیــت اســامی پیوســت. بــا پیوســن ایــن بخــش 

ــکلی از  ــی«، ش ــات و هم گرای ــه »ثب ــدال« ب ــح و اعت از »صل

اتحــاد رهــران جهــادی بــه وجــود آمــد کــه خیلــی شــبیه بــه 

اســت. جهــاد  دوران  ایدیولوژیــک  موضع گیری هــای 

ایــن شــباهت، نــه رصفــا از راه چینــش  جهــادی ایــن تیــم، 

ــو  ــراد عض ــری اف ــش فک ــخنان و گرای ــل س ــا تحلی ــه ب بلک

تیــم یادشــده بــه وجــود آمــده اســت؛ مباحثــی کــه اعضــای 

تیــم ثبــات و هم گرایــی در ســخرانی های شــان بــه آن 

ــح و  ــه صل ــیدن ب ــت بخش ــامل اولوی ــد، ش ــرده  ان ــاره ک اش

نادیــده  گرفــن انتخابــات، مذاکــره ی حزبــی و نامــرشوع بــا 

ــت. ــوده اس ــت و... ب ــت موق ــه حکوم ــاد ب ــان، اعتق طالب

در  خلیلــی،  کریــم  پیــش،  روز  چنــد  مثــال؛  طــور  بــه 

ســخرانی ای گفتــه بــود کــه اگــر حکومــت بخواهــد رصفــا از 

آدرس ارگ ریاســت جمهوری بــا طالبــان بــه میــز گفت وگــو 

ــادی  ــزاب جه ــرثا اح ــه اک ــتان )ک ــزاب افغانس ــیند، اح بنش

اســتند(، بــه طــور مســتقیم و از آدرس شــخصی بــا طالبــان 

مذاکــره خواهنــد کــرد. همچنــان داکــر عبداللــه عبداللــه 

ــا طلوع نیــوز و همیــن  طــور  رهــر ایــن تیــم، در مصاحبــه ب

در یکــی از ســخرانی هایش گفتــه اســت کــه بــه صلــح 

ــد داد. ــت خواه ــات اولوی ــر از انتخاب بیش

ــم  ــی تی ــی و از هم پاش ــه جدای ــن ک ــا ای ــق، ب ــد محق محم

صلــح و اعتــدال را کــه قبــا مــورد حامیــت خــود قــرار 

داده بــود، عــدم تعهــد حنیــف امتــر بــه برگــزاری انتخابــات 

گفتــه بــود، هنــوز در برابــر ایــن ســخنان هم تیمی هــای 

جدیــد خــودش، حرفــی نــزده اســت. البتــه ســکوت او خــود 

ــا  ــز ب ــک او نی ــدون ش ــت و ب ــد او اس ــاد جدی ــر اعتق بیان گ

ســخنان عبداللــه عبداللــه و کریــم خلیلــی، موافــق اســت.

ــیوه ی  ــم از راه ش ــکات، می خواه ــن ن ــادآوری ای ــا ی ــاال ب ح

طرح شــده در ابتــدای ایــن نوشــته اســتفاده کنــم و نشــان 

بدهــم کــه ریشــه ی اصلــی چنیــن ســخنانی بــه کجــا 

ــی  ــناخت واقع ــرای ش ــا ب ــن راه ه ــی از بهری ــد؛ یک می رس

جریــان و ایــده ای، شــناخت ریشــه ها اســت. 

مجاهدیــن، در ســال های اخیــر، ســعی کردنــد، از مقولــه ی 

ــردم  ــوص م ــه خص ــلامنان، ب ــرث مس ــرای اک ــه ب ــی ای ک دین

ــه ای  ــت، مقول ــوردار اس ــی برخ ــدس باالی ــتان از تق افغانس

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــه باوره ــن ک ــا ای ــازند. ب ــی بس سیاس

ــا جهــادی کــه در  نفــس جهــاد، امــری سیاســی اســت؛ ام

افغانســتان بــه رهــری افــراد حــارض صــورت گرفــت، بیشــر 

از جنبــه ی سیاســی اش، بــه باورهــا واعتقــادات قومــی و 

تندرو هــای دینــی شــباهت داشــت. جنگ هایــی کــه بیــن 

احزابــی بــا پســوندهای »اســامی« در کشــور در گرفــت، بــا 

نگــرش جهــادی ای کــه بــاور بــه اتحــاد و همبســتگی دارد، 

هم خوانــی نداشــت. اســام، بــا اتحــاد و وحــدت رشوع 

می شــود؛ امــا حکومــت مجاهدیــن تــا پایه گــذاری شــد، بــه 

تفــرق و نفــاق دســت زد. ایــن را همــه می دانیــم کــه جنــگ 

احــزاب مدعــی جهــاد و باورهــای اســامی، ســبب طوالنــی 

شــدن اختافــات و ویرانــی بنیادهــای اقتصــادی و فرهنگــی 

در افغانســتان شــده اســت.

کردیــم،  طــرح  کــه  راه شــیوه ای  مؤلفــه ی  دو  بــه  نظــر 

ایــن رفتــار را رفتــاری ناخود آگاهانــه می پنداریــم؛ زیــرا 

ــان  ــا طالب ــوروی و حت ــر ش ــه در براب ــرادی ک ــیاری از اف بس

در زیــر پرچــم ایــن احــزاب مبــارزه کردنــد و شــهید شــدند، 

باورهــای راســخی بــه آزادی داشــتند؛ امــا ایــن باورهــا، 

دیگــر زنــده نیســتند و بــه شــکل خیلــی غریــزی آزادی را بــا 

ــد. ــود خریدن ــرگ خ م

بعــد از آنــان و صــد البتــه بــا نیــروی درونــی و غریــزی آنــان، 

رهرانــی باقــی مانــد کــه امــروز بــر رس حکومــت و چگونگــی 

سمت وســو  وضعیــت،  بــه  دارنــد  آن  سیاســی  تقســیم 

می دهنــد. ایــن افــراد، در زمانــی کــه امریکایی هــا وارد 

ــر  ــام تفک ــه ن ــی را ب ــورا الگوی ــدند، ف ــتان ش ــاک افغانس خ

دموکراتیــک انتخــاب کردنــد و رفتــار و گفتارهــای ســطحی 

ــد.  ــت کردن ــورد رو برداش ــن م را در ای

ــرف و  ــن  ط ــا ای ــی ی ــون و نیکتای ــیدن کُرتی پتل ــا پوش ــا ب ام

آن  طــرف بــردن همــر خــود، تفکــر دموکراتیــک منی توانــد 

شــکل واقعــی و تجربه شــده ی خــودش را بــه دســت بیــاورد.

شــعارهایی کــه تیــم جهادی هــای افغانســتان )ثبــات و 

ــز،  ــی داد نی ــت م ــظ جمهوری ــه حف ــه ب ــی( در رابط هم گرای

شناســه ی خوبــی بــرای فهــم درســت از بحــث الگو بــرداری 

ایــن افــراد اســت؛ تــا چنــدی قبــل کــه طالبــان بــه توافــق 

نهایــی بــا امریکایی هــا نزدیــک نشــده بودنــد، بســیاری 

ســعی می کردنــد از جمهوریــت دفــاع کننــد؛ امــا همیــن کــه 

ــان ســنگین شــده،  ــه ســمت طالب ــه ب ــد وزن احســاس کردن

فــورا تغییــر جهــت داده و گفتنــد کــه حارضنــد انتخابــات را 

قربانــی صلــح کننــد.

تجمــع افــکار جهــادی دوران جنگ هــای داخلــی، بیان گــر 

ســقوط دیگــری اســت کــه ســال ها قبــل تجربــه شــده 

اســت؛ رهــران جهــادی افغانســتان هیــچ بــاوری بــه اتحــاد 

ندارنــد؛ زیــرا بارهــا شــاهد فروپاشــی ایتاف هــای آنــان 

ــرا  ــد؛ زی ــه  مبان ــن ک ــت مجاهدی ــقوط حکوم ــم. س ــوده  ای ب

ــت. ــح اس ــه توضی ــاز ب ــح و بی نی ــال واض ــک مث ی

ــادی  ــی زی ــی و درون ــات افغانســتان، دشــمنان بیرون انتخاب

دارد و حکومــت افغانســتان بــا ایــن کــه بــر برگــزاری آن 

ــر  ــت در براب ــته اس ــم نتوانس ــوز ه ــد، هن ــاری می کن پافش

ایــن دشــمنان، پــا بــه پَلــه ی دیگــر یــا آن روی دیگــر نقشــه  

ــت  ــه دس ــرای ب ــت ب ــاش حکوم ــن، ت ــر م ــه نظ ــذارد. ب بگ

ــی  ــان، یک ــا طالب ــح ب ــوی صل ــای گفت وگ ــن برنامه ه گرف

از رضوریــات اســت. بــا ایــن عمــل می تــوان هــر دو جریــان 

ــت و  ــوی حکوم ــان از س ــر دو جری ــرد و در ه ــت ک را هدای

ــد. ــازی ش ــردم، وارد ب ــمی م ــده ی رس مناین

پافشــاری بــرای برگــزاری انتخابــات از ایــن جهــت ارجحیــت 

دارد کــه افغانســتان در وضعیــت کنونــی و بــرای حفــظ 

ــت  ــه دس ــون دل ب ــا خ ــه ب ــاله ای ک ــای چندین س ارزش ه

از موضــع  کــه  دارد  بــه منایندگانــی  نیــاز  اســت،  آورده 

برابــر طالبــان دفــاع کننــد. رهــران  جمعــی شــان در 

ــه اراده ای  ــد ک ــان داده   ان ــا نش ــتان، باره ــادی افغانس جه

بــرای ایــن کار ندارنــد و بــاور بــه آنــان اشــتباهی اســت کــه 

می توانــد بیشــر از ایــن وضعیــت را تخریــب کنــد.

ــی از  ــز یک ــان نی ــروه طالب ــه گ ــا ب ــر جهادی ه ــی تفک نزدیک

بزرگ تریــن خطر هــا بــه شــامر مــی رود. در واقــع، ایــن 

ــرای زمینه ســازی  جهادی هــا اســتند کــه ســعی بیشــر را ب

ورود دوبــاره ی طالبــان بــه افغانســتان دارنــد. گفت وگوهــای 

بین االفغانــی صلــح در مســکو، رشوع مرشوعیت بخشــی 

ــن  ــوی همی ــر از س ــه بیش ــود ک ــب ب ــتان طال ــه تروریس ب

افــراد صــورت گرفــت و اینــک نیــز، طــرح مذاکــره ی احــزاب 

بــا طالبــان، بــه عنــوان بخــش دوم هــامن پروســه بــه 

میــدان رقابت هــای انتخاباتــی کشــیده شــده اســت. در 

یــک نــگاه کلــی امــا دقیــق، بــه راحتــی می تــوان دیــد کــه 

ــارزه ی  ــی( مب ــات و هم گرای ــا )ثب ــی جهادی ه ــم انتخابات تی

ــدل  ــی ب ــی و دموکراس ــگ افراط گرای ــه جن ــی را ب انتخابات

ــز  ــیرین طن ــم ش ــا طع ــد ب ــگ هرچن ــن جن ــت. ای ــرده  اس ک

ــا  ــود؛ ام ــان می ش ــی بی ــه و خلیل ــق، عبدالل ــان محق از زب

آن بخــش تلــخ خــودش را نیــز بــه همــراه دارد؛ بخشــی 

کــه تــاش ایــن گــروه را بــرای کنــار زدن اراده ی مــردم 

)برگــزاری انتخابــات( نشــان می دهــد.

روشــن اســت کــه جهادی  هــا بــاوری بــه مردم ســاالری 

ــر راه  ــز بیشــرین ســد را ب ــر نی ــد و در ســال های اخی ندارن

ــد؛ امــا شــناخت ایــن افــراد و  ــان ایجــاد کــرده  ان ایــن جری

رفتــار و گفتــار آنــان، از اهمیتــی برخــوردار اســت کــه بایــد 

ــا  ــا، ب ــان داد. جهادی ه ــه نش ــش توج ــر از پی ــه آن بیش ب

ــی  ــی را معرف ــزد خاص ــود نام ــات از خ ــه در انتخاب ــن ک ای

کــرده  انــد؛ امــا بیشــرین تبلیــغ موثــر را در برابــر انتخابــات 

ــد.   نیــز همیــن افــراد دارن

تیــم،  ایــن  آخریــن ســخرانی های رهــران  بررســی  بــا 

چیــزی کــه بیشــر از همــه بــه چشــم می خــورد، پرداخــن 

کنایه آمیــز  تشبیه ســازی های  بــرای  حکایت هایــی  بــه 

بــه رقیبــان، هشــدارهای غیــر مســؤوالنه بــه نفــع طالبــان، 

حکومــت  در  بی کفایتی هــا  و  ناکامی هــا  از  یــادآوری 

وحــدت ملــی کــه خــود نیــز رشیــک بــوده  انــد و... اســت. 

بــرای  برنامــه ای  ارائــه ی  بــه  تیــم  ایــن  انگیــزه ی  عــدم 

آینــده ی افغانســتان، یعنــی شــومی جغــدی کــه بــر رس 

ــت. ــته اس ــه  نشس خان
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ــوا  ــت، ه ــتان اس ــال و رشوع زمس ــم س ــاه ده ــه م ــا آن ک ب

در مناطــق مــرزی پاکســتان و ایــن بیابــان آن قــدر گــرم 

اســت کــه انــگار آفتــاب خــودش را بــه زمیــن نزدیــک کــرده 

باشــد. ســاعت از دوی پــس از چاشــت گذشــته اســت. 

کــه  مشــکل  نــام  بــه  داخــل می شــویم  در شهرســتانی 

از خانه هــای گِلــی وســط درختــان خرمــا و کوچه هــای 

ــه رس و  ــده ای ب ــاک خفه کنن ــای و گردوخ ــی اش، گرم خاک

ــی ای  ــه ی گل ــان می چســپد. پشــت دروازه ی خان صــورت م

ــه رسای شــبیه اســت، موترهــا پشــت رس هــم  کــه بیشــر ب

ــه می شــود کــه اگــر  ــه مســافران گفت ایســتاد می شــوند و ب

چیــزی خوردنــی و نوشــیدنی نیــاز داشــته باشــند، از همیــن 

ــه آب،  ــت ک ــاز اس ــردی در آن رسای ب ــد. دکان ُخ ــا بخرن ج

بســکویت و بعضــی از نوشــیدنی های گازدارد دارد و هــر 

ــی  ــت اصل ــر قیم ــه براب ــی س ــت می کن ــه قیم ــزی را ک چی

جنــس می گویــد.

مــی دارم  بــر  ســیگار  پاکــت  چهــار  و  رسد  آب  بوتــل  دو 

باشــد  داشــته  نیــاز  اگــر چیــزی  علــی می گویــم  بــه  و 

بگیــرد. علــی کــه عرق هایــش از وســط خــاک نشســته 

ــن  ــیگاری روش ــت، س ــیده اس ــوی کش ــقیقه هایش ج ــر ش ب

می کنــد و می گویــد کــه »ازی ملــک حــرام هــر چــه بگیــری 

ــت.« ــرام اس ح

پــس از نیــم ســاعتی دوبــاره راه می افتیــم و قــرار اســت بــه 

ــم.  ــح کنی ــا ســاربان، شــب را صب ــام ســاروان ی ــه ن دره ای ب

از مشــکل کــه بیــرون می شــویم، بــه خیابــان اســفالتی 

می رســیم کــه پــس از چنــد دقیقــه راهــش را بــه خامــه کــج 

می کنــد. کویــری کــه دســت از رس مــان بــر منی داشــت را، 

پشــت رس گذاشــته ایــم.

ســاعت چهــار دیگــر اســت. موترهــا در ســنگاخ دره ای 

ــت  ــا رسع ــه رو ب ــنگی ای روب ــوه س ــر از ک ــد. دو نف می پیچن

پاییــن می شــوند. یکــی از آن هــا تفنگــش را از شــانه اش بــر 

ــا  ــد. موتره ــلیک می کن ــی ش ــه هوای ــد گلول ــی دارد و چن م

بــا پوســت  یکــی پشــت هــم توقــف می کننــد. پــری 

پشــت  را  خــودش  ســنگی  کــوه  روی  ســیاه،  و  ســوخته 

ــی  ــش جوگندم ــا ری ــردی ب ــد و پیرم ــه می ده ــنگی تکی س

ــش  ــوب قنداغ ــرف چ ــک ط ــه ی ــه ای ک ــینکوف کهن و کاش

افتــاده اســت، نزدیــک می شــود و فرمــان می دهــد کــه 

مســافران صــف شــوند. موتربانــان، بــا رس و صــدا مســافران 

ــان  ــزار توم ــر ده ه ــه نف ــد ک ــد و می گوین ــن می کنن را پایی

موجــود کننــد ورنــه منی توانیــم ازیــن ســاحه بگذریــم. 

می گوینــد کــه مرزبانــان پاکســتانی اســتند کــه بــه قیافــه و 

رس و وضــع شــان منی خــورد. وقتــی مســافر قاچاقی اســتی، 

مجبــوری از هــر فرمانــی اطاعــت کنــی و تــن لــش خــودت 

را بــه مقصــدی کــه مــی روی بکشــی. مســافران زیــادی 

بهانــه می کننــد کــه ندارنــد و پــس از ایــن کــه از صــف 

دیگــر مســافران جــدای شــان می کننــد، از جیب هــای 

بیــرون می کشــند  یــا کفش هــای شــان پیســه  پنهانــی 

میان ســالی  مــرد  می کننــد.  خــاص  را  شــان  خــود  و 

ــکناس  ــک اس ــد و ی ــدا می کن ــو ج ــا چاق ــش را ب ــه کفش ت

ــودش، در  ــه ی خ ــه گفت ــه ب ــد ک ــرون می کن ــی بی 5۰ تومان

نیمــروز پیــش کفــش دوز ایــن پنجاه تومانــی را بــرای چنیــن 

موقعیتــی جابه جــا کــرده بــود. متــام مســافران را یکــی یکــی 

ــاید  ــری ش ــود. پ ــان را موج ــول ش ــد و پ ــی می کنن تاش

نزده ســاله ای از یــک جمــع شــش نفره، می گویــد کــه هیــچ 

ــرز کــه باشــی، از رشوع ســفر، همــه در  ــدارد. در م ــی ن پول

ــره تقســیم می شــوند کــه در طــول ســفر  گروه هــای چندنف

بــه نوعــی هــوای همدیگــر را داشــته باشــند؛ امــا همراهــان 

ایــن پــر می گوینــد کــه مــا بــا او رفاقتــی نداریــم و همیــن 

طــور در راه یک جــا شــدیم. یکــی از همراهانــش کــه انــگار 

عصبانــی اســت، می گویــد کــه او هــزاره اســت و بــا مــا هیــچ 

ــتاده  ــوه ایس ــر ک ــه ب ــه تکی ــردی ک ــدارد. پیرم ــه  ای ن رابط

ــول را جمــع  ــه موتربان هــا فرمــان می دهــد کــه پ اســت و ب

ــا ایــن  کننــد، می گویــد کــه یــا دوســتانش خــاص کننــد ی

پــر را دور می دهــد و حقــش را از راه دیگــری حاصــل 

می کنــد. منظــورش ایــن اســت کــه هنــوز بچــه اســت؛ 

ــا بتوانــد  اگــر پــول نــدارد کافــی اســت کمــی درد بکشــد ت

بــه راهــش ادامــه بدهــد. بیــن تقریبــا نزدیــک بــه صــد نفــر 

مســافر، درخواســت جنســی اش را بــا صــدای بلنــد عنــوان 

می کنــد. هیــچ کســی صدایــش بلنــد منی شــود. متــام 

ــت؛  ــان اس ــزار توم ــج ه ــت، پن ــده اس ــم مان ــه برای ــی ک پول

ــر را  ــن پ ــد و ای ــن را بگیرن ــه ای ــم ک ــان می گوی ــه موترب ب

رهــا کننــد؛ چــون دیگــر پولــی در بســاط نیســت. پیرمــردی 

مســلح کــه بــه گفتــه ی خــودش مرزبــان پاکســتانی اســت، 

ــد دارد کــه یــک  ــه اســت و تأکی ــی یافت ــه ی خوب ــگار بهان ان

ــول  ــش را حص ــا حق ــد ت ــد مبان ــد بای ــم باش ــم ک ــان ه توم

کنــد. علــی هــم می گویــد کــه هیــچ پولــی پیشــش منانــده 

ــان  ــول ش ــه پ ــافرانی ک ــه مس ــا ب ــی از موتربان ه ــت. یک اس

ــد،  ــش برون ــه ی دره پی ــه ادام ــه ب ــد ک ــد، می گوی را داده ان

همیــن نزدیکــی راه مناهــا منتظــر شــان اســتند و بــرای ســفر 

ــه  ــی ک ــر جوان ــد. پ ــی می کنن ــح رهنامی ــردی صب پیاده گ

می گویــد پــول نــدارد، روی ســنگی نشســته اســت و زار 

ــداد دره  ــی در امت ــی یک ــافرانی یک ــد. مس ــه می کن زار گری

ــر را  ــن پ ــم ای ــعی می کنی ــی س ــا عل ــوند. ب ــد می ش ناپدی

ــد،  ــام بروی ــه ش ــد ک ــان می گوی ــا موترب ــد؛ ام ــش کنن رهای

خــودش )پیرمــرد مســلح( تاشــی کنــد، اگــر پــول نداشــته 

باشــد، رهایــش می کننــد.

)قسمت پنجم(

روز بد برادر ندارد

فرزندان زمین

ــروایت مهاجران افغانستانــ

برای مبارزات انتخاباتی یا مبارزه با انتخابات؟
بودا

حسن ابراهیمی 
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پــل رسخ و کارتــه ی چهــار در کابــل، مناطقــی انــد کــه 

ــدا کــرد. عرهــا کــه  ــوان آنجــا پی بیشــرین کافه هــا را می ت

همــه خســته از کار اداری اســتند، در جمع هــای دوســتانه و 

عاشــقانه ، و بــرای ادامــه ی زندگــی بــه آن جــا می آینــد. آن هــا 

ــرای ایجــاد هارمونــی انــدک بیــن زندگــی و عواطــف  شــان  ب

ــک  ــا ی ــد.  ب ــزه ان ــاد انگی ــی و ایج ــاد دل خوش ــاش ایج در ت

جمــع همــدل کــه بــرای صیقــل و تکانــدن زنــگار دل ممکــن 

ــاره  ــن دوب ــه رف ــا کاف ــرف زدن و حت ــدم زدن، ح ــا ق ــت ب اس

انــرژی بگیرنــد. بــرای همیــن، هــر فعالیــت ذهنــی، روانــی یــا 

ــد،  ــایند دور کن ــات ناخوش ــراد را از هیجان ــه اف ــاری ای ک رفت

یــک دفــاع و نگــه داری زندگــی اســت. 

ــه  ــه کاف ــد ب ــرا بای ــه چ ــد ک ــرده ای ــر ک ــال فک ــه ح ــا ب ــا ت آی

برویــد؟ بــه نظــر شــام چــرا کافه هــا میزبــان محافــل دوســتانه 

ــی؟  ــا خانوادگ ــت ت اس

باشــنده های کابــل، شــاهد اتفاقــات ناگــواری بــوده انــد 

از  اســت؛  کــرده  ایجــاد  روانــی  اختال هــای شــدید  کــه 

ــا تجربه هــای تلــخ جنــگ و انتحــار.  شکســت های عاطفــی ت

ــه  ــان  را تخلی ــی ش ــاس منف ــا احس ــد ت ــاز دارن ــردم نی ــن م ای

کننــد. بــرای همیــن کافه هــا طرفــدار دارد.

ــی  ــا نوع ــتید، کافه ه ــرده اس ــدت اف ــه ش ــه ب ــی  ک در حال

فــرار از فشــار و پنهــان شــدن اســت. هــم صحبــت بــودن بــا 

ــا  ــود شــام در گذشــته از حــرف زدن ب کســانی  کــه ممکــن ب

ــام  ــراب ش ــه اضط ــد ک ــا ان ــن کافه ه ــیدید. ای ــا می ترس آن ه

را کــم می کننــد.

در یکــی از عرهــای تابســتان، در کافــه ای در کابــل نشســته 

 ام. صــدای پاهــای مردمــی کــه بــه کافــه می آینــد، در فضــای 

موزیــک آرام در حــال پخــش، شــنیده منی شــود. قدم هــا 

آرام آرام روی تــن کافــه راه می رونــد و ماننــد کشــتی هایی 

ــد. ــو می گیرن ــار میزهــا پهل ــه ســاحل می رســند، کن کــه ب

 چهــار پــر بــا رس و وضــع مطلــوب و شــیک وارد کافــه 

می شــوند. از آن جــا کــه در یکــی از نقــاط دنــِج کافــه نشســته 

ــی  ــار صندل ــه چه ــکلی ک ــی ش ــز مربع ــد و در می  ام، می آین

ــینند. ــن می نش ــت م ــار دس ــده، کن ــده ش ــش چی اطراف

ــت.  ــادی اس ــایل ع ــت روی مس ــت، صحب ــات نخس در لحظ

ســام می کننــد و حــال هــم دیگــر را می پرســند. چقــدر 

خــوب اســت داشــن کســی کــه حــال واقعــی آدم را بپرســد و 

ــتم! ــوب نیس ــی، خ ــی بگوی بتوان

گــروه چهارنفــری ای کــه از جنــِگ بــا زندگــی، غــِم نــان و 

عشــق آمــده، در ختــم یــک روز کاری بــرای تخلیه ی خســتگی 

و احساســات ناخوشــایندی کــه در جریــان روز دریافــت کــرده 

انــد، بــه کافــه و جمــع دوســتانه ای شــان پنــاه آورده انــد.

ــت،  ــیک تر اس ــه ش ــرا از هم ــه ظاه ــلوار ک ــت ش ــا ک ــری ب پ

متیــز  و  می گــذارد  زمیــن  روی  دســتش  کنــار  را  کیفــش 

و متشــخص روی صندلــی می نشــیند، کیــف در قــواره ی  

ــای  ــه دادن غم ه ــرای تکی ــانه ای ب ــام روز ش ــه مت ــزی ک چی

ــده.  ــت، درآم ــوده اس ــش ب صاحب

پیش خدمت کافه می آید، پرها چای سفارش می دهند.

کفش  هــای متیــز، موهــای مرتــب و اصــاح شــده، یــک 

ســاعت برنــِد »رولکــس« بــه مــچ دســتش بســته اســت و 

ــته،  ــز گذاش ــورده اش را روی می ــره خ ــم گ ــه ه ــت های ب دس

انگشــری بــا نگیــِن بــه رنــگ ســیاه در انگشــت وســطش، در 

ــدام  ــِی ک ــت ویران ــم روای ــه منی دان ــت ک ــناور اس ــی ش برهوت

گوشــه ای از زندگــی اش اســت. نگاه هــای پــر را دنبــال 

بــه عکــس نقاشــی شــده ای عفیــف  می کنــم و می رســم 

ــوار کافــه. یــک مــرع شــعر کنــار نقاشــی  باخــری روی دی

پرتــره ای از عفیــف، »بــا یــک پیالــه چــای چطــوری عزیــز 

مــن؟«. دوســت داشــتم بدانــم زمانــی کــه بــه واژه ی عزیــز بــر 

ــاری کــه آغــوش  ــد؟ ی ــه چــه کســی فکــر می کن می خــورد، ب

ــش  ــت و جای ــه نیس ــا آن ک ــت، ی ــامانی هایش اس ــن نابس ام

روی متــام صندلی هــا خالــی اســت.

یکــی از ایــن پرهــا در جمــع، در مــورد آخریــن کتابــی 

اضطراب هــای  تــا  می زنــد  حــرف  اســت،  خوانــده  کــه 

اجتامعــی اش را کاهــش دهــد و ســه نفــر دیگــر شــنونده انــد.

رفیــق دیگــر، خــودش را از جمــع جــدا می کنــد و بــه منظــور 

ــه  ــردن ب ــاه ب ــی رود. پن ــه م ــرون کاف ــه بی ــیگار ب ــیدن س کش

مــرف مــواد هــم نوعــی دفــاع در برابــر احساســات و عواطــف 

ناخوشــایند اســت.

پرهــا از لباس هــای شــیک و موقعیــت اجتامعــی شــان 

فاصلــه می گیرنــد و از هــر آن چــه کــه متــام روز آن هــا را 

از خــود واقعــی شــان دور کــرده اســت. آهســته آهســته 

نبــض حرف هــا حالــت شــوخی را بــه خــودش می گیــرد؛ 

ــری  ــود، خ ــا ب ــل حکم فرم ــات قب ــه لحظ ــنگینی ک ــِو س از ج

نیســت. پرهــا بــه یکدیگــر فکاهــی می گوینــد. »تــو از 

بــه خاطــر یــک کشــمش،  همــو گشــنه های اســتی کــه 

خانه تکانــی می کنــی«، »تــو از همــو آدمایــی اســتی کــه 

ــه  ــای تان ــد، کُل مرغ ــم ش ــان گ ــه ت ــج از خان ــک برن ــی ی وقت

قــف پایــی ورداشــتی.« 

ــد.  ــد می خندن ــد بلن ــد و بلن ــه می کنن ــا را تبادل ــن حرف ه ای

فضــای کافــه کمــک بزرگــی بــرای تخلیــه ی احساســات 

ــت. ــرده اس ــوان ک ــران ج ــن پ ــایند ای ناخوش

یــک  پشــت  کــه  غمگینــی  صخــره ای  امــا  آن طرف تــر 

میــز دونفــره، تنهــا نشســته اســت. دخــری الغــر انــدام 

لبــاس  مایــم؛  آرایشــی  و  پاشــنه بلند  کفش هــای  بــا 

خاکســری رنــگ بــه تــن دارد. خاکســری غمگین تریــِن 

ــی  ــد؛ خنث ــل منی کن ــی را منتق ــچ حس ــت؛ هی ــا اس رنگ ه

لبــاس  رنــگ  انتخــاب  روان شــناختی،  منظــر  از  اســت. 

ــات آن هــا دارد. دخــرک  ــا روحی ــاط مســتقیم ب آدم هــا ارتب

بــا لبــاس خاکســری، رسی کــه از متــام جهــان بریــده 

اســت را داخــل گوشــی هوشــمندش رسگــرم کــرده. ظاهــرا 

ــود و  ــق ش ــی اش ملح ــه تنهای ــه ب ــت ک ــی نیس ــر کس منتظ

حصارهایــی کــه اطــراف خــودش کشــیده را بشــکند. در 

کــدام قلمــروی از وجــودش دچــار اختــال شــده؟ ظرفیــت 

اعتــامد کــردن در او تــا چــه انــدازه آســیب دیــده اســت کــه 

کســی را بــه تنهایــی اش راه منی دهــد؟ چقــدر در روابطــش 

ــد؟  ــن می دان ــش را مطم ــط پیرامون ــا محی ــات دارد؟ آی ثب

ــار  ــا در او دچ ــن  قلمروه ــی از ای ــا یک ــه حت ــی ک در صورت

از  محافظــت  بــرای  او  باشــد،  شــده  آســیب  و  اختــال 

می کنــد.  فعــال  را  دفاعــی اش  میکانیزم هــای  خــودش 

گاهــی پیــش می آیــد کــه زنــان بــرای فــرار از ناخشــنودی، 

بــی رس  بــه روابــط  تنهایــی، شکســت های عاطفــی و... 

ــم  ــورد تهاج ــه م ــی ک ــزت نفس ــا از ع ــد ت ــاه می برن ــا پن و پ

ــه اســت،  ــرار گرفت ــا ضــد اجتامعــی ق مــردان خودشــیفته ی

محافظــت کنــد.   

کافــه داری، در ایــن اواخــر در کابــل پیرشفــت چشــم گیری 

داشــته اســت؛ البتــه ایــن نیــاز مــردم بــه کافه نشــینی 

اســت کــه ایــن جریــان را بــه ســمت جلــو بــرده اســت. 

کابلیــان  از  بی شــامری  انــدوه  صبــور  ســنگ  کافه هــا 

ــت. اس

در مســیر رسک کارتــه ی چهــار، چندیــن لوحــه ی کافــه 

را می بینــم؛ یکــی از آن هــا را انتخــاب می کنــم. کافــه ی 

شــیک و آرام بــا نورهــای بســیار مایــم. معمــوال در ســاختار 

و دیکــور کافه هــا، از رنگ هــای آرام و نــور کــم اســتفاده 

می شــود تــا مکان هــای آرامــی را بســازند.

ــوق آدم هــای  کافه لیــون، یکــی از کافه هایــی اســت کــه پات

آن جــا  فضــای  می شــوم.  کافــه  وارد  اســت.  پــول دار 

بیشــر  آدم هــا  میــان  فاصلــه ی  می کنــد،  غمگین تــرم 

از  نقــاب  کــه  می شــود  متقاعــد  کســی  کمــر  اســت. 

بــردارد.  چهــره اش 

ــت.  ــته اس ــری نشس ــت، پ ــره اس ــار پنج ــه کن ــزی ک در می

ظاهــر مرتبــی دارد. بــا تردیــد اجــازه می گیــرم کــه کنــارش 

ــد.  ــول می کن ــی قب ــا خوش روی ــینم. ب بنش

رشوع می کنیــم بــه حــرف زدن. نامــش »ســیر« اســت و 

در یکــی از بانک هــای خصوصــی در کابــل کار می کنــد. 

منتظــر  می گویــد  اســت؟  نشســته  تنهــا  چــرا  می پرســم 

ــتم. ــرم اس ــت دخ دوس

ــل  ســیر ۲5 ســال دارد و از رشــته ی اقتصــاد دانشــگاه کاب

فــارغ شــده اســت. از او در مــورد زمان هایــی می پرســم کــه 

ــد. ــه می آی ــه کاف ب

»همیشــه پیــش منی آیــد کــه بــا دوســت دخــرم بیایــم. 

وقتــی  دارد،  نیــاز  تنهایــی  بــه  آدم  کــه  اســت  لحظاتــی 

عرهــا خســته از رس کار بــر می گــردم، مبایلــم را خامــوش 

می کنــم و کافــه می آیــم و بیشــر اوقــات همیــن کافــه و 

همیــن میــز را بــرای نشســن انتخــاب می کنــم.«

جایــی کــه ســیر نشســته اســت، کنــار یــک پنجــره ای بــزرگ 

اســت کــه دیــد خیلــی بــاز و خوبــی بــه بیــرون کافــه دارد. 

ایــن طــرف پنجــره ســیر اســت، گاهــی کنــار یــار گاهــی هــم 

ــده اســت. آن طــرف پنجــره  مــردی کــه از متــام جهــان بری

ــه  ــین هایی ک ــا و ماش ــوه آدم ه ــور انب ــت؛ عب ــل اس ــا کاب ام

کار شــان همیــن اســت فقــط؛ عبــور.

می شــویم،  روانــی  اختال هــای  دچــار  مــا  کــه  زمانــی 

ــا  ــوند و ب ــال می ش ــا فع ــدن م ــی در ب ــای دفاع میکانیزم ه

اســتفاده کــردن از ایــن مکانیزم هــای دفاعــی، از هشــیاری 

بــه ناهشــیاری پنــاه می بریــم . وای از آن لحظاتــی کــه 

احساســات و عواطــف ناگــوار بــه حــدی عرصــه را بــرای مــا 

تنــگ می کنــد کــه خواســتار جدایــی از هــر چیــزی اســتیم 

کــه متعلــق بــه ماســت؛ خانــواده، پــول، معشــوق، دوســتان، 

انســانی  امــن  پنــاه گاه  کافــه  و...  اجتامعــی  موقعیــت 

ــه  ــی ب ــچ راه دفاع ــورده و هی ــز رسخ ــه چی ــه از هم ــت ک اس

ــده  ــش منان ــز برای ــی و می ــک صندل ــه ی ــردن ب ــاه ب ــز پن ج

ــی  ــی پول ــا ۱۰۰ افغان ــه ب ــد ک ــش می آی ــی پی ــت. گاه اس

کــه در کیــف داریــم، بــه کافــه ای مــی رویــم و قهــوه ای  بــا 

ــن  ــرای ای ــط ب ــم؛ فق ــفارش می دهی ــی س ــت۱۲۰ افغان قیم

کــه خــود مــان را از رش عواطــف ناخوشــایند نجــات دهیــم.

بــرای اولیــن بــار در ســال ۱686 در غــرب، مــردم نیــاِز بــه 

یــک پنــاه گاه را در خــود حــس کردنــد و اولیــن پنــاه گاه 

در شــهر پاریــس پایتخــت فرانســه، تأســیس شــد. کافــه 

ــان  ــا و جه ــه ی اروپ ــن کاف ــس، قدیمی تری ــوپ« پاری »پروک

ــون فرانســه  ــدان و انقابی ــوق هرمن ــه، پات ــن کاف اســت. ای

بــود و بنجامیــن فرانکلیــن، از جملــه چهره هــای رسشناســی 

ــان  ــد از فرانســه جری ــد. بع ــه می آم ــن کاف ــه ای ــه ب اســت ک

ــوذ کــرد. ــز نف ــان نی ــه دیگــر مناطــق جه ــه داری ب کاف

کافه هــا از بــدو تولــد شــان تــا حــاال، بیشــر پاتــوق آن 

ــی،  ــای فرهنگ ــه در عرصه ه ــت ک ــوده اس ــردم ب ــف از م طی

ــد.  ــته ان ــت داش ــی فعالی ــری و اجتامع ه

کافه هــا نــه تنهــا مــکان دفاعــی بــرای فــرار از احساســات 

ــوده، بلکــه عنــر تأثیرگــذار روی  و عواطــف ناخوشــایند ب

افغانســتان  در  و  اســت  جامعــه  یــک  در  فرهنگ ســازی 

کافه نشــین  و جمع هــای  کافه هــا  نقــش  منی تــوان  نیــز 

را در فرهنگ ســازی و جریــان روشــن فکری ایــن کشــور 

ــت.  ــده گرف نادی

آزادی  بــه  و  می نشــینند  جوانــان  کابــل،  کافه هــای  در 

و برابــری فکــر می کننــد و در مــوردش حــرف می زننــد. 

یــک نســل عاشــق، روشــن فکر و فرهنگــی، سنت شــکنی 

ــایل  ــارغ از مس ــا ف ــای کافه ه ــراف میزه ــد و در اط می کنن

جنســیتی بــا هــم معــارشت می کننــد. کافه هــای کابــل، 

تابوشــکن  و  روشــن گرانه  ذهنیت هــای  تولیــد  مــکان 

ــم  ــاز ه ــی ب ــخت مال ــیار س ــط بس ــه در رشای ــن ک ــت، ای اس

ــر  ــن ام ــان گر ای ــن، نش ــه رف ــه کاف ــد ب ــل دارن ــردم متای م

ــاز دم  ــت در دم و ب ــته اس ــدر توانس ــا چق ــه کافه ه ــت ک اس

انــرژی بــه کافه نشــین ها کمــک کنــد. 

در کافه های کابل چه می گذرد؟

هام همتا
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هــر شــهروندی می توانــد خــود دارای اراده ی عمومــی 

کنــد.  اداره  را  و صــاح همــگان  یعنــی خیــر  باشــد؛ 

اراده ی عمومــی، رسچشــمه ی قانونــی خواهــد داشــت و 

ــروی از  ــای پی ــه معن ــون، ب ــرد از قان ــروی ف ــن رو پی از ای

ــر  ــه، ه ــود. در نتیج ــد ب ــودش خواه ــی خ اراده ی عموم

ــون  ــه از قان ــی، آزادان ــر اراده ی عموم ــه ب ــا غلب ــردی ب ف

اطاعــت می کنــد. اراده ی عمومــی فــرد، بــه منزلــه ی 

شــهروند و عضــو جامعــه ، معطــوف بــه خیــر عمومــی 

اســت؛ در مقابــل اراده خصوصــی قــرار دارد کــه معطــوف 

ــت.  ــی اس ــخص و خصوص ــع ش ــه مناف ب

ــی  ــی و عموم ــای خصوص ــوب، اراده ه ــه ی مطل در جامع

ــون،  ــت از قان ــود و تبعی ــد ب ــو خواهن ــگ و همس هامهن

در  امــا  کــرد؛  خواهــد  تضمیــن  را  هامهنگــی  ایــن 

جامعــه ی تبــاه و ناهامهنــگ، اراده هــای خصوصــی از 

پیــروِی اراده ی عمومــی رس بــاز می زننــد و بــه دنبــال 

خــود  غریــزی  و  شــخصی  کــه  می رونــد  هوس هایــی 

افــراد اســت. آزادی اخاقــی،  بــه معنــای توانایــی عمــل 

و ریشــه ی  اســت  فــردی  امیــال  و  بــر ضــد غریزه هــا 

اخــاق را تشــکیل می دهــد؛ تفــاوت انســان و حیــوان در 

همیــن اســت؛ زیــرا حیــوان منی توانــد بــر خــاف غرایــز 

خــود عمــل کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه آزادی اخاقــی 

ــت. ــان اس ــوی انس ــت ثان طبیع

پــس انســان ایــن توانایــی را دارد، بــر رفتــار خــود حاکــم 

باشــد و خیــری را طلــب کنــد کــه در آن همــگان رشیــک 

ــا  ــاه ی ــی را گن ــدان جمع ــردن وج ــه دار ک ــتند. خدش اس

ــدازه  ــن ان ــا ای ــرد ت ــار ف ــی رفت ــد؛ یعن ــته ان ــرم پنداش ج

می توانــد در مناســبات اجتامعــی در صــورت جمعــی 

ــر بگــذارد.  تأثی

روســو، بــر ایــن بــاور اســت کــه وجــدان غریــزی نیســت، 

اســت.  زندگــی  بــاره ی  در  خــردورزی  حاصــل  بلکــه 

اخــاق  و  اســت  اخاقــی  کُنــش  انگیــزه ی  وجــدان 

انگیــزه ی مــا بــه عشــق و عدالــت اســت. در جامعــه ی مــا، 

یعنــی جامعــه ی افغانســتان، چــرا وجــدان شــهروندی تــا 

ایــن حــد کَرخــت و بــی روح بــه نظــر می رســد و اخــاق 

بــه معنــای ســازنده، کلمــه ی ُمــرده اســت؟ ایــن موضــوع 

بی آموزشــی)بی خری(  و  بی عدالتــی  در  می توانــد 

تأثیرگــذار باشــد. هرچنــد در علــم حقــوق، بی خــری 

رفتارهــای  در  می شــود،  پنداشــته  جــرم  قانــون  از 

ــر  ــا ب ــوزش، بن ــط آم ــد، توس ــر می رس ــه نظ ــی ب اجتامع

ــرد.  ــدار ک ــدان را بی ــو، وج ــه ی روس گفت

ســخن  آن  از  همــگان  کــه  وجدانــی  روی  بــر  بحــث 

می گوینــد، مطــرح نیســت؛ موضــوع بــر رس وجدانــی 

اســت کــه بایــد آمــوزش داده شــود و آگاهــی مــردم 

ــام  ــه ن ــی ب ــورد مفهوم ــوزش در م ــای آم ــرد. ج ــاال ب را ب

خالــی  اکادمیــک  و  درســی  مضمون هــای  در  تدبیــر 

آمــوزش و  اســت. اطاع رســانی رســانه ها در زمینــه ی 

خررســانی در بخــش حقــوق شــهروندی و الزامــات آن بر 

شــهروندان، بــه شــدت ضعیــف و در حــد هیــچ اســت؛ تــا 

حــدی کــه حتــا کســانی کــه ســال ها در کان شــهرهای 

ــد نیــز، از آداب و رفتــار اجتامعــی  افغانســتان زیســته ان

چیــزی منی داننــد و می تــوان بــه راحتــی از رفتــار آن هــا 

ــد.  ــه  ان ــینی نیاموخت ــزی از شهرنش ــه چی ــت ک دانس

بــه نظــر می رســد وقــت آن اســت، برنامــه ای تحــت عنــوان 

نهــاد  بــه رسپرســتی  اخــاق شــهروندی«  و  »وجــدان 

ــای  ــردن وجدان ه ــوزش و بیدارک ــرای آم ــازمانی ب ــا س ی

خفتــه ی مردمــان جامعــه ی مــا روی دســت گرفتــه شــود. 

ایــن برنامــه ی ملــی، می توانــد بــه انــدازه ی زیــاد در 

ــد.  ــد باش ــر و مفی ــی مؤث ــای اجتامع ــی رفتاره جهت ده

می تــوان در ایــن برنامــه، موضوعاتــی را گنجانــد کــه 

خیابــان، پــارک و پیــاده رو، جزئــی از امــوال عمومــی 

اســت. می تــوان در ایــن برنامــه بــه آموزش دهنــدگان 

ــید  ــیگرت  نکش ــی، س ــای عموم ــه در مکان ه ــت ک آموخ

و مــدت طوالنــی بــا تلفــون شــخصی صحبــت نکــرد. 

و  کتاب خوانــی  نوبــت،  کــردن  رعایــت  از  می تــوان 

کــردن  بیــدار  بــرای  کــرد.  یــادآوری  روزنامه خوانــدن 

و  دیــد  آمــوزش  بایــد  شــهروندی،  اخــاق  و  وجــدان 

داد. آمــوزش 

ــت.  ــدان داش ــداری وج ــار بی ــگان انتظ ــوان از هم منی ت

کــه  ســاخت  سیســتمی  بایــد  می رســد  نظــر  بــه 

عقربه ســنج آن نشــان دهنده میــزان وجــدان و اخــاق 

شــهروندی مــان باشــد و همیشــه در حــال هشــدار باشــد 

کــه »ای شــهروند گرامــی! وجــدان و اخــاق شــهروندی 

شــام در حــال متــام شــدن اســت، لطفــا متوجــه باشــید.« 

می تــوان  را  کتاب خوانــی  نشــانه های  هرچنــد 

وضاحــت  بــه  نیــاز  ولــی  دریافــت؛  ریاضــت  از 

کتــاب  یــک  »روز  می  پرســند؛  همین کــه  دارد. 

می خوانیــد؟!« اگــر پاســخ بــه روزی یــک کتــاب 

خوانــدن مثبــت باشــد، دروغ محــض اســت. چنیــن 

عملــی اگــر هــم واقعیــت داشــته باشــد، خــوب 

و  دلبســتگی  می کنــد.  وابســته  را  آدم  نیســت؛ 

ــی  ــت. خیل ــواب نیس ــاب ص ــا کت ــا ب ــتگی، حت وابس

ــر  ــدون فک ــا را ب ــیاری از آن ه ــده  ام و بس ــاد خوان زی

دارنــد  دوســت  کــه  آدم هایــی  مثــل  خوانــده  ام. 

تلویزیــون متاشــا کننــد، دوســت دارم کتــاب بخوانــم 

ــا خوانــدن کتــاب نشــئه می شــوم  و يــک رقــم هــم ب

ــامل  ــی دارم و ح ــر م ــی ب ــی، کتاب ــت افردگ ــه وق ک

می شــود. بهــر 

بــه قــول امیلــی دبکینســون: »شــکوفه ها و کتاب هــا 

ــازی و  ــدن، ب ــدوه« گاهــی خوان ــن دو چــاره ی ان ، اي

رسگرمــی می شــود. خوانــدن و نوشــن، رسگرمــی 

مــن اســت، مشــغولیت مــن اســت، تســلی بخش 

مــن اســت، خودکشــی کوچــک مــن اســت؛ اگــر 

نتوانــم دنيــا را تحمــل کنــم، روی کتابــی چنــر 

می زنــم. مثــل ســفينه  ی کوچکــی اســت کــه مــرا 

بــا طوالنی نویســی و  از همــه چيــز دور می کنــد. 

جنگ انــدازی کلــامت ارضــا می شــوم. فیلم هــای 

تخیلــی، برایــم در آســامن خانــه ســاخته  اســت. 

ــد  ــاب منی خوان ــدش کت ــه دو درص ــه ای ک در جامع

و همچنیــن از جاهلیــت بــدوی فاصلــه ای نــدارد، 

نوشــن و مــن، تنهــا و غریــب اســت و ادبیــات 

ــت.  ــول اس مجه

ــس از  ــا هــم نوشــته ای کــه پ ــاب و ی روزگاری در کت

ــه ایــن داســتان غم انگیــز  مرگــم منتــرش می شــود، ب

تاریــخ اشــاره خواهــم کــرد؛ از رسگذشــتی، خواهــم 

ــر  ــر از ه ــر و بیگانه ت ــته هایم غریب ت ــه نبش ــت ک گف

چیــز دیگــر بــوده  اســت. تــا این جــا، خوانــدن و 

ــه شــاعران می رســم،  ــود؛ امــا وقتــی کــه ب نوشــن ب

هامننــد  افغانســتان  در  شــاعران  کــه  می بینــم 

ــد رس و  ــران چن ــد از دیگ ــر می کنن ــگاران، فک خرن

ــد.  ــر ان ــردن بلندت گ

ــم؛  ــی می کنی ــا زندگ ــی از پارادوکس ه ــا در دنیای م

روی کردهــای  و  رفتــاری  پارادوکــس  عجیب تریــن 

غریبــی  و  عجیــب  شخصیت ســازی های  عملــی، 

میــان  بــه  را  برتری طلبــی  و  تقــدس  کــه  اســت 

مــی آورد. مــن شــاعران خوش نــام و بــا کارنامــه ی 

ــان را  ــعار ش ــم. اش ــیاری را  می شناس ــان بس درخش

از بــر می کنــم و حرمــت شــان را نگــه مــی دارم؛ بــرای 

منــی کــه شــعر می خوانــم، شــاعر یعنــی نقــاش 

خوبی هــا  متــام  کــه  کارکشــته ای  و  چیره دســت 

بــه  و  مجســم  را  جامعــه  گوناگــوِن  زشــتی های  و 

می کنــد.  بیــان  زبــان  قشــنگ ترین  و  عالی تریــن 

بــرای مــِن مخاطــب و خواننــده، اشــعار کســی قابــل 

قبــول اســت کــه نــگاه مخاطــب را در خــودش دخیل 

ــی  ــی کــه اهــل مطالعــه و کتاب خوان ــه آنان ــد؛ ن بدان

مخاطبــان  دارنــد.  بســیار  ادعــای  امــا  نیســتند؛ 

امــروز شــاعران افغانســتانی، از نســل جدیــد، شــاعر 

شــاعر  می برنــد  توقــع  و  می طلبنــد  واقع بیــن 

در بــاره ی چيــزي كــه می رسایــد بصــرت كامــل 

ــر  ــداری بیش ــعور و بی ــی و ش ــد و آگاه ــته باش داش

از مــِن خواننــده داشــته باشــد و یــا هــم در حــِد مــا 

باشــد؛ نــه ایــن  کــه از روي اتــكا بــه عــادت و ســنت و 

ــد.  ــدام كن ــخصی اق ــراض ش ــموعات و اغ مس

و  شــاعر  ایــن  افغانســتانی  جامعــه ی  در  حــال 

شــاعربازی و شاعرســازی، چــر تقــدس شــده  اســت. 

بــرای مخاطــِب شــعر امــروز، کســی کــه نتوانــد 

درســت بنویســد و نفهمــد کــه دارد نادرســت »غلــط« 

بــروز  فیس بــوک  در  کــه  جماتــی  و  می نویســد 

می دهــد، کلــی مشــکات نوشــتاری دارد، قابــل 

ــر  ــر چ ــذاری ب ــه ارج گ ــد ب ــه رس ــت؛ چ ــول نیس قب

ــودش. ــه ی خ ــاخته  و  بافت ــدس س ــی و تق برتری طلب

 ایــن را هرکســی می دانــد کــه شــاعر واقع بــن، 

بــر می آیــد؛  وقايــع  علــل  همــواره در جســتجوي 

ــت  ــه  دس ــم ب ــل، قل ــان كام ــول اطمين ــس از حص پ

ــا  ــد؛ ام ــل می کن ــدان عم ــم وج ــه حك ــرد و ب می گی

بــا ایــن حــال، شــاعرانی را می تــوان دریافــت کــه بــه 

خاطــر كســب مــال، حــب جــاه، و پــاره ای از مقاصــد، 

دســت بــه هــر کاری و نوشــته ای می زننــد.  آنــان بــه 

ــا  ــد ب ــرا منی دهن ــوش ف ــامن گ ــدان و ای ــداي وج ن

و ترگي هــا  مفاســد  بــا  بيدادگــري منی ســتیزند، 

شــديدا خصومــت منی ورزنــد و از كارهــا و گفتــار 

مقــام  می گوینــد  ایــن  کــه  می هراســند.  راســت 

شــاعران و نويســندگان بلنــد اســت، نــه از آن جهــت 

اســت كــه آن هــا الفــاظ و عبــارايت را بــه صــورت 

لحــاظ  از  بلكــه  اشــعار در می آورنــد؛  و  نوشــته ها 

ــه اســت.  ــوه ی عاقل ــري فهــم و ق تفــوق فكــري و برت

باورهــا بــر ایــن اســت کــه آن هــا ســال ها رنــج بــرده و 

از خــوب و بــد جامعــه اطــاع حاصــل كــرده انــد؛ بــا 

همــه كــس محشــور شــده و از افــكار و آرزوي عمــوم 

طبقــات آگاهنــد؛ از ايــن رو، ســخنان آنــان بــر جــان 

ــي،  ــذاي مطبوع ــون غ ــه، چ و دل می نشــیند و هم

ــد.  ــان می کنن ــوش ج ــا را ن ــای آن ه ترانه ه

شــامری کــه فريــب و ريــا پیشــه کــرده  انــد، نــه 

راه  هــم  نــه  و  می رســند  جایــی  بــه  شــان  خــود 

رســتگاري ديگــران را تابنــاك می ســازند. کســانی 

ــراد  ــت م ــروت را غاي ــهرت و ث ــه ش ــم ک را می شناس

ــی  ــر برتری طلب ــتفاده از چ ــا اس ــد. ب ــود می دانن خ

و تقــدس شــاعرانگی، محــدود و يب حركــت انــد. 

بــرای مــن، شــاعر ویژگی هــای خــاص خــودش را در 

عــری کــه زندگــی می کنیــم دارد و توجهــم نیــز 

بــه مثابــه ی معرفــت و شــناختی کــه دارم اســت؛ 

ــد،  ــات کار می کنن ــوزه ی ادبی ــه در ح ــی ک ــا آنان ام

فکــری بــه حــال دیگــران کــه همــواره از جانــب 

ــد و  ــد، بکنن ــیب پذیر ان ــاعر آس ــام ش ــه ن ــده ای ب ع

ــه  ــلی ک ــر و نس ــی را در ع ــن تقدس گرای ــن ای دام

زندگــی می کننــد و روبــه رو اســتیم برچیننــد.
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ـــــــخانوادهـــــــ

در جامعــه ی افغانســتان، مــا بــرای داشــن خانواده هــای 
ــای  ــق را وارد رابطه ه ــه عش ــم ک ــاد بگیری ــد ی ــق، بای موف
خانــواده،  پایه هــای  تــا  کنیــم  خــود  خانوادگــی 
یــک  داشــن  بــه  می توانــد  ایــن  شــود؛  مســتحکم تر 
خانــواده ی شــاد بــه مــا کمــک کنــد و بــدون شــک، 
داشــن خانواده هــای شــاد، بــه مــا در داشــن یــک 

نیــز کمــک می کنــد. جامعــه ی شــاد و ســامل 
ــه  ــت ک ــرشی اس ــات ب ــن هیجان ــی از قوی تری ــق، یک عش
ــه  ــد. ب ــا فراهــم می کن ــرای م ــا را ب ــزه ی زندگــی و بق انگی
طــور کلــی، در عشــق بیــن زن و مــرد صمیمیــت، جاذبــه ی 
جنســی و تعهــد اهمیــت پیــدا می کنــد و آن چیــزی اســت 
ــر  ــواده و در بس ــک خان ــا در ی ــن زوج ه ــه را  بی ــه رابط ک
نکتــه ی  می کنــد.  متامیــز  رابطه هــا  دیگــر  از  ازدواج، 
تقویــت  را  خــودش  عشــق  کــه  اســت  این جــا  جالــب 

می کنــد.
بــه ایــن معنــا کــه احســاس تعهــد بــه یکدیگــر و صمیمیــت 
بــه روز  بــدون مــرز، بیــن زوج هــا عشــق آن هــا را روز 
قوی تــر می کنــد. آنچــه اهمیــت دارد، روشــن نگه داشــن 
ــد عشــق  ــه هــر ســه بُع ــق توجــه ب شــعله ی عشــق از طری
ــدان و  ــن فرزن ــن، بی ــن زوجی ــق بی ــر عش ــاوه ب ــت. ع اس
ــای رابطــه ی عاطفــی عمیــق  ــه معن ــز عشــق ب ــن نی والدی
ــدان  ــرای رشــد ســامل فرزن ــز ب وجــود دارد. ایــن عشــق نی

ــادی دارد. ــت زی اهمی
بــرای آن کــه بتوانیــم بــه عنــر ســازنده ی عشــق در 
خانــواده بپردازیــم، بایــد بتوانیــم از زوایــای مختلــف بــه 
آن نــگاه کنیــم.  رابطــه ی عاطفــی و زناشــویی بــه ابعــاد 
رمانتیــک و جنســی عشــق بیــن زوج هــا اشــاره دارد. 
عاشــق شــدن افــراد بــا عشــق رمانتیــک اتفــاق می افتــد. 
ایــن نــوع از عشــق، بــا احســاس یکــی بــودن و صمیمیــت 
ارتبــاط دارد. بــه مــرور، زن و مــرد در مســیر تکامــل 
عشــق، بــه یکدیگــر متعهــد می شــوند و رابطــه ی جنســی 
ــدر  ــه پ ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــکل می گی ــان ش ــان ش ــز می نی
ــد،  ــرورش دهن ــاملی را پ ــواده ی س ــد خان ــادر بتوانن و م
پیــش از هــر چیــز، بایــد بــرای رابطــه بــه یک دیگــر ارزش 

ــل باشــند.  قای
ــر  ــد منج ــل، می توان ــن عوام ــک از ای ــر ی ــن ه نادیده گرف
ــود  ــرد ش ــاط زن و م ــه در ارتب ــکاف و فاصل ــاد ش ــه ایج ب
ــد.  ــود آی ــه وج ــی ب ــاق عاطف ــوارد، ط ــیاری از م و در بس
مســلام  دارنــد،  چنینــی  ایــن  والدیــن  کــه  فرزندانــی 
بــه  بــرای عشــق ورزی  الگــوی مناســب  در پیداکــردن 
یک دیگــر و ابــراز عشــق بــه جنــس مخالــف، در آینــده بــا 

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــکل مواج مش
اگــر والدیــن الگــوی خوبــی از عشــق ورزی بــرای فرزنــدان 
خــود باشــند، آن هــا از هــامن ابتــدا ارتبــاط ســامل و 
مؤثــر را می آموزنــد و بــه طــور خــودکار آن را در روابــط 
ــن  ــا متری ــر و برادره ــه خواه ــاالن از جمل ــا هم س ــود ب خ
ــن  ــورد والدی ــوه ی برخ ــر نح ــن ام ــه در ای ــد. البت می کنن
ــز بســیار اهمیــت  ــدان نی ــا فرزن ــی آن هــا ب و ســبک تربیت
دارد. اگــر آن هــا بــه طــور عادالنــه بــا کــودکان خــود 
ــد،  ــش بگیرن ــی را پی ــروری معتدل ــد و فرزندپ ــورد کنن برخ
ــد  ــر عمــل خواهن ــا یکدیگــر موفق ت ــاط ب ــدان در ارتب فرزن
تأثیــر بســیار  کــرد. عشــق میــان والدیــن و فرزنــدان 
ــه  ــامل دارد؛ ب ــخصیت س ــک ش ــکل گیری ی ــی در ش عمیق
ــامن دوران  ــد، از ه ــادر و فرزن ــان م ــاط می ــوص ارتب خص
نــوزادی حائــز اهمیــت اســت؛ چــرا کــه ایــن ارتبــاط، 
ــی  ــود. فرزندان ــدی می ش ــط بع ــام رواب ــرای مت ــی ب مبنای
ــن  ــور کل والدی ــه ط ــادر و ب ــد و رشط م ــق بی قی ــه عش ک
ــراد  ــایر اف ــا س ــود ب ــات خ ــد، در ارتباط ــه منی کنن را تجرب
نیــز بــه مشــکل بــر می خورنــد؛ چــرا کــه الگــوی مناســب 

ــت. ــه اس ــکل نگرفت ــا ش ــتگی در آن ه دلبس
بغــل کــردن، بوســیدن و حتــا متامیــل کــردن بــدن بــه 
ســمت کســانی کــه دوســت شــان داریــم، می توانــد 
رابطــه  در  کنــد.  منتقــل  آن هــا  بــه  را  مــا  عشــق 
بیــن زوج هــا، اعاملــی مثــل بوســیدن نقــاط ویــژه و 
ــد  ــقانه و مانن ــیوه ی عاش ــه ش ــردن ب ــل ک ــاس، بغ حس
ــار رابطــه ی دوســتانه و رابطــه جنســی،  این هــا، در کن

تأثیــر زیــادی دارد.
واژگان  بعضــی  مســتقیم  گفــن  از  افــراد  از  بســیاری 
مســتقیم  گفــن  از  نبایــد  دوری می کننــد.  عبــارات  و 
جملــه ی »دوســتت دارم« هــراس داشــت. شــاید در ابتــدا 
دشــوار بــه نظــر برســد؛ امــا می تــوان بــه آن عــادت کــرد. 
بعضــی عبــارات دیگــر هســتند کــه دشــواری کمــری در 
ــوز هســتند کســانی  ــا هن ــده می شــود؛ ام ــان آن هــا دی بی

کــه از آن دوری می کننــد.
در صورتــی کــه مســأله ی مهمــی پیــش آمــده یــا ایــن کــه 
احســاس خاصــی نســبت بــه یکــی از اعضــای خانــواده یــا 
کاری کــه کــرده داریــد، احســاس خــود را بــا او در میــان 
بگذاریــد. زمانــی کــه احســاس شــام بــا خشــم یــا ناراحتــی 
ــر روابــط خانوادگــی   ــه تأثیــر آن ب درهــم آمیختــه شــده، ب
تــان توجــه کنیــد. ابــراز ایــن احساســات در قالــب کلــامت 
ــر  ــل رسیع ت ــام در ح ــه ش ــش، ب ــه دور از تن ــب و ب مناس
مشــکات و اختافــات کمــک خواهــد کــرد. بــه ایــن 
ترتیــب، روابــط عاطفــی نیــز تقویــت خواهــد شــد. اگــر در 
بیــان احساســات خــود بــا مشــکل روبــه رو اســتید و روابــط 
ــه اســت،  ــه رسدی رفت ــان رو ب ــواده ی  ت بیــن اعضــای خان
ــل  ــت ح ــواده، جه ــاوره ی خان ــت مش ــا دریاف ــد ب می توانی

مشــکات خــود گام برداریــد.

عشق ورزیدن را در خانواده  
ترویج دهیم

ــــــــــروزنوشتــــــــــــ
صبور بیات 

سید محمدتقی حسینی
زهرا اکربی
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معرتضان به میدان هوایی 
هنگ کنگ هجوم بردند

رسور دانش:
 برخی تیم ها یا خود را ناکام می دانند یا با طالبان ارتباط دارند

ایجاد سیستم معلوماتی برای 
مبارزه با فساد از سوی وزارت 

ترانسپورت

مرکز درمان طالبان در 
والیت غزنی نابود شد

شهر کندز از وجود 
هراس افگنان طالب 

پاک سازی شد

حوثی ها: حمله ی هوایی عربستان 
به زندان ذمار ۶۰ کشته به جا 

گذاشته است

ــخبرهای خارجیــــ

یک شــنبه  روز  اعراض کننــدگان،  از  نفــر  صدهــا 

بین املللــی  میدان هوایــی  مقابــل  در  ســنبله(،   10(

هنگ کنــگ تجمــع کــرده و در فعالیــت آن اخــال ایجــاد 

ــد. کردن

پولیــس  کــه  داده  انــد  گــزارش  خارجــی  رســانه های 

ــل  ــه داخ ــدگان ب ــن اعراض کنن ــگ، از ورود ای هنگ کن

ــن  ــرون ای ــا در بی ــرده و آن ه ــری ک ــی جلوگی میدان هوای

میدان هوایــی، بــه اعــراض خــود ادامــه داده  انــد.

بــه  قطارهــا  آمــد  و  رفــت  اعراضــات،  ایــن  پــی  در 

میدان هوایــی ایــن شــهر بــه حالــت تعلیــق در آمــده 

اســت. اعراض کننــدگان، هــدف خــود از تجمــع در 

توجــه  جلــب  را،  کنــگ  هنــگ  میدان هوایــی  برابــر 

ــام  ــار اع ــه ی خودمخت ــن منطق ــت ای ــه وضعی ــی ب جهان

ــد. ــرده ان ک

گفتــه می شــود کــه بــا ایــن اعراضــات، رفــت و آمــد 

بــه میدان هوایــی مختــل نشــده و فــرود و  مســافران 

برخاســت هواپیامهــا هــم بــر اســاس برنامــه انجــام شــده 

ــت. اس

داده  پولیــس هنگ کنــگ هشــدار  حــال،  همیــن  در 

ــهر،  ــن ش ــی ای ــل میدان هوای ــع در مقاب ــه تجم ــت ک اس

محــل  ایــن  از  اعراض کننــدگان  و  اســت  غیرقانونــی 

می شــوند. متفــرق 

کــه  اســت  برگــزار شــده  در حالــی  تظاهــرات،  ایــن 

نیروهــای پولیــس، در جریــان شنبه شــب )9 ســنبله(، 

بــا معرضــان در برخــی مناطــق ایــن شــهر بــه درگیــری 

عنــوان  بــه  شنبه شــب،  درگیری هــای  از  پرداختنــد. 

ــان معرضــان و  یکــی از خشــونت بارترین درگیری هــا می

نیروهــای پولیــس در ســه مــاه گذشــته یــاد شــده اســت.

اعراضــات در هنگ کنــگ، در پــی ارائــه ی الیحــه ی 

ــی  ــت محل ــد. دول ــاز ش ــن آغ ــه چی ــامن ب ــرداد مته اس

هنگ کنــگ ایــن الیحــه را بــه حالــت تعلیــق در آورده 

اســت؛ امــا معرضــان همچنــان بــه عمل کــرد دولــت 

محلــی و خشــونت پولیــس اعــراض می کننــد.

پــر  از  یکــی  هنگ کنــگ،  بین املللــی  میدان هوایــی 

اســت. جهــان  میدان هوایی هــای  آمدتریــن  و  رفــت 

ــه ی  ــه در نتیج ــد ک ــرده  ان ــام ک ــن، اع ــا در یم حوثی ه

حملــه ی ایتــاف نظامــی بــه رهــری عربســتان ســعودی 

بــه زندانــی در شــهر ذمــار، ده هــا نفــر کشــته شــده  انــد.

رهــری  بــه  نظامــی  ایتــاف  یورونیــوز،  از  نقــل  بــه 

مواضــع  بــه  هوایــی  حملــه ی  ســعودی،  عربســتان 

نظامــی حوثی هــا را تأییــد کــرده و گفتــه اســت کــه 

در ایــن حملــه، انبــار هواپیامهــای بــدون رسنشــین و 

اســت. شــده  تخریــب  حوثی هــا  موشــک های 

تلویزیــون  بــه  حوثی هــا  صحــت  وزارت  ســخنگوی 

املســیره مربــوط بــه ایــن گــروه، گفتــه اســت کــه تاکنــون 

6۰ جســد از زیــر آوار زنــدان ذمــار خــارج شــده و احتامل 

ــود دارد. ــات وج ــش تلف افزای

تــا کنــون هیــچ منبــع مســتقلی، آمــار کشته شــدگان 

ــت. ــرده اس ــد نک ــار را تأیی ــدان ذم ــه زن ــه ب حمل

ایتــاف تحــت رهــری عربســتان، حملــه بــر مواضــع 

حوثی هــا را از مــاه مــارچ ســال ۲۰۱5 میــادی در دفــاع 

ــن  ــور ای ــه منصــور هــادی، رییس جمه ــدر ب ــت عب از دول

کشــور، آغــاز کــرد.

ابــراز  هــم، صلیــب رسخ جهانــی، ضمــن  ســویی  از 

ــه رهــری  نگرانــی از حملــه ی اخیــر نیروهــای ایتــاف ب

عربســتان بــه محلــی در شــهر ذمــار )یمــن(، گفتــه اســت 

کــه بــه ایــن منطقــه نیروهــای امــدادی و صدهــا کیســه ی 

حمــل جنــازه ارســال کــرده اســت.

یمــن در چهــار ســال گذشــته درگیــر جنــگ داخلــی 

بیــن حوثی هــا و نیروهــای دولتــی ایــن کشــور بــوده کــه 

مــورد شناســایی جامعــه ی جهانــی و از حامیــت نظامــی 

برخــوردار  ســعودی  عربســتان  رهــری  بــه  ایتافــی 

اســت. عربســتان ســعودی، همــواره ایــران را بــه حامیــت 

تســلیحاتی از حوثی هــای یمــن متهــم کــرده؛ امــا ایــران 

ــت. ــرده اس ــات را رد ک ــن اتهام ای

معــاون  و  ریاســت جمهوری  دوم  معــاون  دانــش،  رسور 

می کنــد،  تأکیــد  )دولت ســاز(،  انتخاباتــی  تکــت 

ــات  ــر از انتخاب ــح بیش ــه صل ــم ب ــوز ه ــه هن ــی ک نامزدان

ــا هــم  ــد؛ و ی ــاور ندارن ــه خــود ب ــا ب ــد، ی اهمیــت می دهن

ــد. ــان دارن ــروه طالب ــی و گ ــات خارج ــا حلق ــی ب ارتباط

یــک  در  ســنبله(،   10( یک شــنبه  روز  دانــش،  آقــای 

ــرای  ــا ب ــام آمادگی ه ــه مت ــت ک ــی، گف ــش انتخابات هامی

ــم میــزان  برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری در شش

ســال جــاری، گرفتــه شــده و در برگــزاری آن نیــز، جــای 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــد و نگران ــچ تردی هی

از  افــزود، جــای بســیار تعجــب اســت کــه برخــی  او 

اعضــای تیم هــای انتخاباتــی بــا ایــن کــه نامــزد اســتند؛ 

ــد  ــی خــود می دانن ــت اصل ــح را اولوی ــوز هــم صل ــا هن ام

ــد. ــاور ندارن ــات ب ــه انتخاب و ب

آقــای دانــش عــاوه کــرد: »ایــن افــراد یــا بــه خــود بــاور 

ندارنــد و از حــاال خــود را نــاکام می داننــد و یــا ایــن کــه 

رَس و رُسی بــا حلقــات خارجــی و گــروه طالبــان دارند و با 

اشــاره ی آنــان بــرای انتخابــات چالــش ایجــاد می کننــد؛ 

وگرنــه امــروز در افغانســتان چــه کســی اســت کــه ندانــد 

ــام  ــاس نظ ــی، اس ــی دموکراس ــر اساس ــات، عن انتخاب

سیاســی، شــالوده ی قانــون اساســی و بنیــاد مرشوعیــت 

دولــت مــا را تشــکیل می دهــد و بــدون انتخابــات، رونــد 

دولت ســازی و دولــت داری کامــا مختــل شــده و مــا بــه 

قعــر بحــران ناپیــدای دیگــری ســقوط خواهیــم کــرد و بــه 

صلــح هــم نخواهیــم رســید؟«

اســت؛  جامعــه  اساســی  نیــاز  صلــح  کــه  گفــت  او 

و  زمان گیــر  پیچیــده،  آن چنــان  صلــح  پروســه ی  امــا 

نفس گیــر اســت کــه هنــوز هــم بعــد از 9 مــاه تــاش 

روشــن  نتیجــه ی  هیــچ  بــه  جهانــی،  همه جانبــه ی 

و  آتش بــس  از  هــم حتــا  هنــوز  و  نرســیده  نهایــی  یــا 

ــود و  ــده منی ش ــانه ای دی ــچ نش ــتقیم هی ــوی مس گفت وگ

طالبــان همــه روزه بــه خشــونت و قتــل عــام غیرنظامیــان 

می زننــد. دســت 

انتخابــات  ایــن،  بــر  »بنــا  داد:  ادامــه  دانــش  آقــای 

ــه  ــا ب هیــچ بدیــل دیگــری نــدارد و هــر راه دیگــر مــا را ی

ــته های  ــه گذش ــا ب ــد و ی ــوق می ده ــول س ــی مجه آینده

تاریــک بــاز می گردانــد. مــردم مــا نــه بــه گذشــته ی 

ــده ی مجهــول  ــه ســوی آین ــه ب ــد و ن ــر می گردن ــک ب تاری

ــت.« ــد رف خواهن

ــه ی  ــه هم ــرد ک ــد ک ــت جمهوری، تاکی ــاون دوم ریاس مع

ــغ  ــی دری ــه قربان ــچ گون ــح، از هی ــق صل ــرای تحق ــا ب م

ــوب و  ــورد چارچ ــارض در م ــال ح ــرد و در ح ــم ک نخواهی

خطــوط اساســی صلــح، صفــوف دولــت و ملــت متحــد و 

ــی  ــخصیت های مل فــرشده اســت و همــه سیاســیون و ش

ــت و  ــتند و جمهوری ــدا اس ــت هم ص ــت حکوم ــه محوری ب

ــز متــام  ــات، خــط قرم ــر انتخاب ــی ب نظــام سیاســی مبتن

ــت. ــتان اس ــردم افغانس م

گفت وگوهــای  نهــم  دور  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

صلــح میــان زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان، 

ــس از ۱۰ روز مذاکــره در  روز یک شــنبه )10 ســنبله(، پ

ــان رســیده اســت. هــر دو  ــه پای دوحــه پایتخــت قطــر، ب

ــرده و  ــی ک ــت ارزیاب ــا را مثب ــن دور گفت وگوه ــرف، ای ط

نســبت بــه آن ابــراز خوش بینــی کــرده  انــد.

آقــای خلیــل زاد نیــز گفتــه اســت کــه بــه زودی وارد 

را  گفت وگوهــا  دور  ایــن  جزئیــات  و  می شــود  کابــل 

آقــای  می گــذارد.  میــان  در  افغانســتان  حکومــت  بــا 

خلیــل زاد گفتــه اســت کــه ایــاالت متحــده و طالبــان، در 

ــش  ــونت را کاه ــه خش ــد ک ــرار دارن ــی ق ــتانه ی توافق آس

داده و راه را بــرای افغان هــا خواهــد گشــود تــا بــرای 

ــا عــزت و پایــدار و یــک  مذاکــرات در مــورد یــک صلــح ب

افغانســتان متحــد و بــا اقتــدار کــه امریــکا، متحدانــش و 

هیــچ کشــور دیگــری را تهدیــد نکنــد، بــا هــم بنشــینند.

ایجــاد  کــه  می گوینــد  ترانســپورت  وزارت  مســؤوالن 

از  زیربنایــی،  پروژه هــای  مدیریــت  معلومــات  سیســتم 

اقدامــات اساســی ایــن وزارت در راســتای جلوگیــری از 

اســت. زیربنایــی  پروژه هــای  در  فســاد 

ــر ترانســپورت، روز یک شــنبه )10 ســنبله(  ــاری، وزی یــام ی

سیســتم معلومــات پروژه هــای زیربنایــی را افتتــاح کــرد 

و گفــت کــه ایــن سیســتم، بــر اســاس نیازهــای اداره 

تســهیل  شــفافیت،  حســاب دهی،  تقویــت  راســتای  در 

تصمیم گیــری و تأمیــن حــق دسرســی شــهروندان بــه 

معلومــات پروژه هــا، ایجــاد شــده اســت.

آقــای یــاری افــزود: »در ایــن سیســتم متــام پروژه هــای 

ــه  ــد ب ــردم می توانن ــده و م ــن وزارت درج ش ــه ای ــوط ب مرب

ســادگی وارد سیســتم شــوند و معلومــات مــورد نیــاز شــان 

ــد.« ــت آورن ــه دس ــا ب ــاره ی پروژه ه را در ب

وزیــر ترانســپورت تأکیــد کــرد کــه هــرگاه نواقصــی در 

تطبیــق یــا کیفیــت پروژه هــای مربــوط بــه ایــن وزارت 

سیســتم  از  اســتفاده  بــا  مــردم  باشــد،  داشــته  وجــود 

معلومــات، می تواننــد عکــس و یاهــم ویدیویــی از ایــن 

بگذارنــد. اشــراک  بــه  را  پروژه هــا 

ــات  ــتم معلوم ــاد سیس ــه ایج ــرد ک ــح ک ــاری، تری ــام ی ی

زمینــه ی  در  اساســی  اقدامــات  از  پروژه هــا،  مدیریــت 

از سیســتم  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  بــا فســاد  مبــارزه 

موجــود، هــر مشــکلی کــه در تطبیــق و کیفیــت پروژه هــای 

زیربنایــی بــه وجــود آیــد، بــه شــکل روزانــه بررســی شــده و 

روی آن تصمیــم گرفتــه می شــود.

بــه گفتــه ی او، ناظریــن وزارت ترانســپورت، معلومــات الزم 

ــه وارد  ــه ی روزان ــه گون ــات را ب ــا در والی ــت پروژه ه از وضعی

سیســتم می کننــد و ایــن معلومــات بــه شــکل هفتــه وار در 

ــل( بررســی می شــود. مرکــز )کاب

نیروهــای ویــژه ی امنیتــی، بــا راه انــدازی عملیاتــی 

در مربوطــات ولســوالی نــاوه ی والیــت غزنــی، یــک 

ــود کــرده  مرکــز درمــان هراس افگنــان طالــب را ناب

 انــد.

یک شــنبه  روز  غزنــی،  والــی  مطبوعاتــی  دفــر 

)10 ســنبله(، بــا نــرش اعامیــه ای گفتــه اســت کــه 

نیروهــای ویــژه ی امنیتــی، عملیاتــی را بــر یــک 

مرکــز درمــان هراس افگنــان طالــب، در نزدیکــی 

ــد. ــرده  ان ــدازی ک ــاوه راه ان ــوالی ن ــازار ولس ب

ــان،  ــز درم ــن مرک ــت: »در ای ــده اس ــه آم در اعامی

داکــران پاکســتاىن زخميــان طالــب را درمــان 

مي کردنــد کــه در نتیجــه ی ایــن عملیــات، ایــن 

ــز  ــب نی ــن طال ــده و 12 هراس افگ ــود ش ــز ناب مرک

ــد.« ــده  ان ــته ش کش

دفــر مطبوعاتــی والــی غزنــی، افــزوده اســت که در 

ایــن عملیــات، بــه نیروهــای امنیتــی و غیرنظامیــان 

آســیبی نرســیده اســت.

از  افغانســتان،  جنــوب  در  غزنــی  والیــت 

والیت هایــی اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته، 

حضــور طالبــان در آن گســرده شــده و ایــن گــروه 

ــمت  های  ــبانه روز، قس ــار ش ــرای چه ــل ب ــال قب س

ــی  ــد. گفتن ــت گرفتن ــه دس ــت را ب ــن والی ــاد ای زی

اســت کــه در حملــه ی یادشــده ی طالبــان، بیــش از 

۳۰۰ نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.

وزارت داخلــه اعــام کــرده اســت کــه نیروهــای 

امنیتــی، شــهر کنــدز را از وجــود هراس افگنــان 

حــال  در  و  کــرده  انــد  پاک ســازی  طالــب 

حــارض، وضعیــت امنیتــی در ایــن شــهر، کامــا 

ــت. ــادی اس ع

ــه، روز  ــخنگوی وزارت داخل ــی، س ــرت رحیم ن

منظــور  »بــه  گفــت:  ســنبله(،   ۱۰( یک شــنبه 

اطمینــان کامــل، شــهر کنــدز کوچــه بــه کوچــه 

و ســاحه بــه ســاحه توســط نیروهــای امنیتــی 

کامــا  وضعیــت  فعــا  و  شــده  پاک ســازی 

ــت.« ــال اس نورم

نتیجــه ی  در  کــه  اســت  گفتــه  داخلــه،  وزارت 

هراس افگــن   56 کنــدز،  شــهر  در  درگیری هــا 

طالــب کشــته شــده  انــد. ایــن وزارت، همچنــان 

گفتــه اســت کــه در ایــن درگیری هــا، ۲5 نفــر 

به شــمول ۲۰ نیــروی امنیتــی و پنــج غیرنظامــی 

 85 و  امنیتــی  نیــروی   15 و  باختــه  انــد  جــان 

غیرنظامــی دیگــر نیــز زخــم برداشــته  انــد.

ــنبله(  ــب )8 س ــای جمعه ش ــدز از نیمه ه ــهر کن ش

طالــب  هراس افگنــان  ســنگین  شــاهد حمــات 

بــود. بــرق و شــبکه های مخابراتــی در ایــن والیــت، 

همزمــان بــا حملــه ی طالبــان قطــع شــده بــود. 

ــب  ــان طال ــه هراس افگن ــد ک ــه بودن ــؤوالن گفت مس

ــا  ــرده و ت ــه ک ــدز حمل ــهر کن ــر ش ــرف ب ــار ط از چه

نزدیکی هــای شــهر رســیده بودنــد.

بــه دنبــال حملــه ی طالبــان، نیروهــای ویــژه ی 

ــهر  ــازم ش ــش، ع ــی و ارت ــس مل ــی، پولی ــت مل امنی

ــب را  ــان طال ــا هراس افگن ــگ ب ــدند و جن ــدز ش کن

ــد. ــاز کردن آغ

همچنــان، رسپرســتان وزارت هــای دفــاع و داخلــه، 

ــدز، پــس از چاشــت روز  ــت جنــگ کن ــرای مدیری ب

ــد.  ــفر کردن ــت س ــن والی ــه ای ــنبله(، ب ــنبه )۹ س ش

ــو  ــده ی عمومــی نیروهــای نات ــر، فرمان اســکات میل

ــی  ــه ی امنیت ــام بلندپای ــن دو مق ــتان، ای در افغانس

ــرد. ــی می ک ــور را همراه کش

ــات  ــم حم ــن ه ــش از ای ــدز، پی ــت کن ــز والی مرک

کارنامــه ی  در  را  طالــب  هراس افگنــان  ســنگین 

خــود دارد و دو بــار نیــز بــه دســت طالبــان ســقوط 

ــا ایــن حملــه ی  کــرده اســت. گفتــه می شــود کــه ب

شــان  خانه هــای  از  خانــواده  هــزاران  طالبــان، 

ــز  ــی نی ــی بزرگ ــای مال ــد و زیان ه ــده ان ــا ش بی ج

ــت. ــده اس ــردم وارد ش ــه م ب

ــــــــــخبرهای داخلیـــــــــــــ
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طالبان نگذاشتند دوا بخرم

 و پرسم ُمرد

»پــرم مریــض بــود؛ بــه خاطــر دواگرفــن بــه دواخانــه 
رفتــم، چــادری خــود را بــاال کــردم کــه قیمــت دوا را 
پرداخــت کنــم؛ ناگهــان شــاقی بــه شــانه ام حوالــه شــد؛ 
ــده  ــه ش ــان وارد دواخان ــه طالب ــردم ک ــگاه ک ــتم ن برگش
انــد و چندیــن شــاق پی هــم بــه شــانه ام حوالــه کردنــد؛ 
ــرا  ــد چ ــد. می گفتن ــن ندادن ــه م ــرف زدن را ب ــال ح مج

رویــت را لــچ کــردی چــرا مــرد همرایــت نیســت.«
ایــن گفته هــای رقیــه اســت کــه در زمــان حاکمیــت 
طالبــان، در شــهر غزنــی زندگــی کــرده اســت. ایــن 
ــود،  ــی خ ــان در دوران حکمران ــه طالب ــد ک زن می گوی
ظلــم زیــادی در حــق زنــان کردنــد و بــه بــاور مــن، 
ــود. او  ــف منی ش ــان متوق ــتم ش ــم و س ــی ظل هیچ گاه
ــادری در  ــدون چ ــز ب ــارض نی ــال ح ــه در ح ــد ک می گوی
شــهر گشــت وگذار کــرده منی توانیــم. طالبــان مــردم 
ــه  ــدون محــرم ب ــان خــود را ب ــد کــه زن را اخطــار داده ان

شــفاخانه نفرســتید.
طالبــان همیشــه نســبت بــه زنــان چنیــن رفتاری داشــته 
انــد و همیشــه زنــان اولیــن قربانیانــی بــوده  انــد کــه بــا 
آمــدن آن هــا مــورد ظلــم و ســتم ایــن گــروه قــرار گرفتــه 
 انــد. این گونــه زندگــی کــردن کــه در زیــر حاکمیــت 
ــر  ــرای ه ــود، ب ــپری ش ــی س ــن قوانین ــا چنی ــان ب طالب
زن افغــان ســخت اســت. در واقــع ایــن قانــون طالبــان 
ــرش را   ــال ها پ ــه در آن س ــد رقی ــبب  ش ــه  س ــود ک ب
از  دســت بدهــد؛ زیــرا او  بیــامری اندکــی داشــت و 
ــیار زودی  ــه بس ــت آوردن دوا ب ــه دس ــا ب ــود ب ــن ب ممک
خــوب شــود؛ امــا طالبــان ایــن زن را اجــازه ندادنــد کــه 
از داروخانــه دوای مــورد نیــازش را تهیــه کنــد و همیــن 
ســبب شــد کــه پــر کوچکــش بــر اثــر بیــامری اســهال 

جــان بدهــد.
ایــن مــادر ادامــه می دهــد : »پــرم اســهال بــود و تــب 
ــه خاطــر  ــود و ب ــه نب ــدرش خان شــدید داشــت. چــون پ
تهیــه کــردن خــرج خانــه، بــه ایــران رفتــه بــود، مجبــور 
ــر  ــی داک ــرم. وقت ــر ب ــه داک ــرم را ب ــودم پ ــدم، خ ش
معاینــه کــرد؛ نســخه داد، مــن هــم رفتــم کــه دوا بخــرم؛ 
ــادری ام  ــدم، چ ــل ش ــه داخ ــه دواخان ــه ب ــی ک ــا زمان ام
را بــاال کــردم تــا پــومل را شــامر کنــم و قیمــت دوا را 
پرداخــت کنــم کــه ناگهــان شــاقی بــه شــانه ام حوالــه 
ــب وارد  ــر طال ــد نف ــه چن ــردم ک ــگاه ک ــتم ن ــد، برگش ش
دواخانــه شــده و بــه دســت های شــان شــاقی بــود کــه 
ــا شــاق  ــی کــه ب ــد. وقت ــر جــور کــرده بودن ــر موت از تای
مــرا می زدنــد، غیــر قابــل تحمــل و دردنــاک بــود؛ آن هــا 
مــرا زده از دواخانــه کشــیدند تــا ایــن کــه پیــش دواخانــه 
دکانــداران جمــع شــدند و جلــو شــاق زدن آن هــا را 

ــد.« گرفتن
در آن لحظــه، رقیــه کــه هــم ترســیده بــود و هــم از ایــن 
کــه بــرای پــر مریضــش نتوانســته بــود دوا تهیــه کنــد، 
نگــران بــود؛ هراســان بــه ســوی خانــه برگشــت تا بیشــر 
طالبــان او را بــا شــاق نزننــد. رقیــه همیــن کــه بــه 
ــس  ــان را ح ــاق های طالب ــازه درد ش ــد، ت ــه می رس خان
ــر  ــاق ب ــا ش ــان ب ــس طالب ــه از ب ــد ک ــد و می بین می کن
پشــت او کوبیــده انــد، پشــتش یــک رسه ســیاه و کبــود 
شــده اســت و دردی در جانــش دویــده اســت کــه هیــچ 
منی توانــد تحمــل کنــد؛ امــا بــرای ایــن مــادر ســخت تر 
از آن، ایــن بــود کــه نتوانســته بــود بــرای پــرش دوایــی 
تهیــه کنــد و فرزنــدش بــر اثــر بیــامری کــه داشــت جــان 

ــد. ــت کاری کن ــی داد و منی توانس م
ــرود از  ــه ب ــد ک ــه او می گوین ــان ب ــای روستای ش خانم ه
کــوه گیــاه »بــوی بــاران« پیــدا کنــد و بیــاورد جــوش داده 
ــود؛  ــوب می ش ــهالش خ ــام اس ــد و حت ــش بده ــه طفل ب
چــون ایــن یکــی از شــیوه های مردمــان آن روســتا بــرای 
ــاری  ــم از ناچ ــه ه ــوده، رقی ــهال ب ــامری اس ــان بی درم
روانــه ی کــوه می شــود. ایــن مــادر بعــد از یــک روز متــام 
تــاش  و  از جســتجو  بعــد  و  گشــت وگذار در کوه هــا 
ــوش  ــد و ج ــدا می کن ــاران« را پی ــوی ب ــاه »ب ــیار، گی بس
ــوب  ــامرش خ ــر بی ــا پ ــد؛ ام ــرش می ده ــه پ داده ب

منی شــود و بعــد از چنــد روزی می میــرد.
ــر آن روز  ــد: » اگ ــزد و می گوی ــک می ری ــم اش ــن خان ای
ــده  ــروز پــرم زن ــرم، ام ــان می گذاشــن دوا را بگی طالب

بــود.«
پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 
از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی 
خــود را تحــت ســلطه ی طالبــان در افغانســتان گذرانــده 
 انــد و خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل 
ــل  ــق ایمی ــان را از طری ــرات  ت ــد. خاط ــرده  ان ــک ک رشی
و یــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل بــا مــا 
رشیــک کنیــد. مــا متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام و نــرش 

خاطــرات  تــان اســتیم.

ــش  ــه پی ــت و در جایی  ک ــور اس ــر مهج ــه ه در رسزمینی ک

از ایــن هــر را رس بریــده انــد، مــدام حرف هــای یکــی 

ناقص الدیــن«  و  »ناقص العقــل  زنــان  بــود،  گفتــه  کــه 

انــد در رسم چــرخ می زنــد، انتظــار دارم ســالن مملــو از 

ــالن  ــه وارد س ــری ام ک ــتین نف ــا نخس ــد؛ ام ــاگر باش متاش

می شــوم. دمل می گیــرد، دوســت دارم در گوشــه ای کــز 

کنــم و بــه یــاد منایش هــای پســت مدرن کــه جــدا از وادار 

ــان را از  ــد آن ــی، می خواه ــر دامئ ــه تفک ــب ب ــردن مخاط ک

ــه  ــم ک ــی ه ــرای لحظه های ــد، ب ــان دور کن ــای ش دغدغه ه

شــده، در تاریکــی ســالن منایــش مرکــز فرهنگــی فرانســه 

ــم! ــازه کن ــی ت ــم و نفس ــل، بخواب در کاب

اگــر دیگــران بــا منایــش در انتظــار گــودوی ]ســاموئل 

و  زندگــی  فشــار  لحظــه ی  بــرای  می تواننــد  بکــت[ 

تکنولــوژی را فرامــوش کننــد؛ چــرا مــا نتوانیــم بــا منایــش 

]پــرواز/ نگاتیــو[ فشــار مــرگ و مصیبــت را از خــود دور 

کنیــم؟

فرهــاد  و  نبــی زاده  »پرواز«]فریبــا  گــروه  بازیگــران  امــا 

یعقوبــی[ بــه کارگردانــی »ســید ادریــس فخــری«، آرامــش 

و راحتــی خیــال را از ســالن می دزدنــد: 

ــه  ــت ک ــا« اس ــام »فریب ــه ن ــی ب ــتان زن ــرواز، داس ــش پ منای

قصــد خودکشــی دارد و می خواهــد خــودش را از بــاالی 

یــک بلندمنــزل بــه پاییــن پرتــاب کنــد. فریبــا بچــه دار 

منی شــود و همــرش او را از خانــه بیــرون انداختــه اســت. 

فریبــا از همه جــا و همــه کــس بریــده و از همــه دلگیــر 

کســی  بــرای  وجــودش  می کنــد  احســاس  او،  اســت. 

اهمیــت نــدارد. در ایــن میــان، مــردی پیــدا می شــود 

]فرهــاد یعقوبــی/ فرشــته ی مــرگ[ کــه بــا حرف هــای 

قشــنگش او را از خودکشــی منــرف و بــه زندگــی امیــدوار 

می کنــد.

چــوب  تکــه  چنــد  اســت؛  تاریکــی  در  غــرق  صحنــه 

ــت  ــام اس ــت ب ــای پش ــده ی کتاره ه ــه مناین ــکل ک مربعی ش

و چنــد تکــه کاغــذ و یــک کیــف دســتی زنانــه کــه بــاز اســت! 

لبــاس فریبــا مملــو از کاغذهایــی اســت کــه گویــا نتیجــه ی 

جــواب آزمایش هــای نازایــی او اســت. او، روی بــام ایســتاده 

و بــه طــرف پاییــن می نگــرد و مــردد اســت کــه چــه زمانــی 

خــودش را بینــدازد.

منایشــنامه ی »پــرواز / نگاتیــو« کــه نویســنده اش علــی 

کوچکــی ]نویســنده ی ایرانــی[ اســت، منایشــی در ژانــر 

اتفاق هــا ســاده،  اســت.  اپیــک  و در ســبک  اجتامعــی 

دیالوگ هــا کوتــاه و گاهــی پینگ پنگــی  انــد. زبــان اثــر 

گیــرا اســت، نــه پیچیــده و فلســفی؛ بــرای همیــن، مخاطــب 

ــه  ــک« ب ــبَکش »اپی ــه س ــه ب ــا توج ــده و ب ــش را فهمی معنای

خوبــی درگیــرش می شــود!

ــیا رس«  ــه »س ــا ک ــه ی دنی ــن گوش ــان در ای ــزرگ زن درد ب

ــر او روا  ــی ب ــر ظلم ــد و ه ــل می دانن ــد، او را ناقص العق ان

داشــته می شــود. فریبــا در ایــن منایــش می توانــد اشــک 

ــا« را  ــه جــز کســانی شــبیه »ســید اکــر آغ هــر انســانی ب

آورد. در 

اثــر و کشــمکش های گیــرا؛  »تِــم« مــرگ و خودکشــی 

ــد،  ــاد می کن ــه ایج ــی ک ــره اش، تعلیق ــاده و دو نف ــا س ام

آیــا فریبــا خــودش را بــه پاییــن خواهــد انداخــت، عاشــق 

خواهــد شــد یــا دســت از لجاجــت و دشــمنی بــا زندگــی 

ــر خواهــد داشــت! ب

برخــی  و  اثــر  ایــن  مونولوگ گونــه ی  رشوع  چنــد  هــر 

ــه  ــر رضب ــه روح اث ــته کننده، ب ــراری و خس ــای تک دیالوگ ه

ــازی و  ــی ب ــی، توانای ــه کارگردان ــز ب ــه چی ــا هم ــد؛ ام می زن

درک مفهــوم صحنــه- مخاطــب بســتگی دارد!

ســاختار شــخصیت های منایــش پــرواز نیــز، جالــب اســت کــه 

هــر دو تقریبــا از ویژگی هــای یک ســان بهــره می برنــد. فریبــا 

کــه دســت از دنیــا و آدم هایــش شســته اســت و فرهــاد کــه در 

ــدارد؛ امــا فرشــته ی مــرگ اســت و از مــرگ  منایــش نامــی ن

منی ترســد؛ امــا دوســت دارد فریبــا بــه زندگــی بــر گــردد.

ــق  ــی عاش ــم می توان ــو ه ــد: »ت ــا می گوی ــه فریب ــاب ب خط

ــط در  ــی فق ــق واقع ــد: »عش ــواب می ده ــه او ج ــوی.« ک ش

کتاب هــا اســت.«

اما سبک اپیک و گذشته ی نه چندان دور تیاتر ما

کارگــردان  و  آملانــی  برشــت« منایشــنامه نویس  »برتولــد 

شــهیر ســبک »اپیک«]فاصله گــذاری[، نخســتین کســی 

ــی  ــه برخ ــرد ک ــی ک ــا معرف ــه دنی ــبک را ب ــن س ــه ای ــود ک ب

کشــورهای رشقــی آن  را برگرفتــه از مراســم  حامســی رشقــی 

می داننــد.

در ســبک اپیــک، همــه ی آن چــه بــر روی صحنــه اســت، باید 

از هیجــان خالــی شــود. رابطــه ی ایــن ســبک بــا داســتانش 

ــا مخاطــب، بــه گفتــه ی برشــت، شــبیه رابطــه ی اســتاد  و ب

ــتش ُشل شــدن  ــه هــدف نخس ــا شــاگردش اســت ک ــه ب بال

مفاصــل هرجــو اســت.

هــر ایــن ســبک بــر انگیخــن شــگفتی اســت نــه احســاس 

بــرای همذات پنــداری، گاهــی  بــرای همیــن  همدلــی. 

ممکــن اســت بازیگــران بــا مخاطــب درگیــری کامــی 

ــه آنــان ســخن بگوینــد. درســت  داشــته باشــند و خطــاب ب

ــده  ــزی ش ــران برنامه ری ــرای بازیگ ــبک ب ــن س ــه ای ــت ک اس

اســت؛ امــا بــه هــامن انــدازه بــرای متاشــاگران نیــز برنامــه 

دارد.

ذکــر یــک نکتــه ی اضافــی را هــم رضوری می دانــم کــه 

ــرق دارد. ــر ف ــا تیات ــش ب منای

منایــش، ذات و ماهیــت پدیده هــا را بــه متاشــا می گــذارد و 

از اندیشــه ی دینــی و مذهبــی نشــأت گرفتــه و بــر مضامیــن 

مثــل افســانه و اســاطیر اســتوار و اجرایــش نیــز مناســبتی 

ــوس و  ــت ملم ــش واقعی ــر هدف ــا تیات ــت؛ ام ــمی اس و موس

ــه ی اندیشــه ی فلســفی اســتوار اســت کــه  ــر پای ــی، ب تجرب

معمــوال بــر مضامیــن انســانی و اجتامعــی می چرخــد. 

ــه موســمی. ــز مــداوم و همیشــگی اســت ن اجرایــش نی

ــو،  ــد ن ــل »دی ــری مث ــای تیات ــوز گروه ه ــه هن ــودی ک ــا وج ب

رسخ و ســفید، اشــک و لبخنــد، وایــت اســتار، امیــد، بلــک 

ویــش و ...« در کابــل فعــال انــد؛ امــا تصــورم آن اســت کــه 

»پــرواز« آخریــن رمــق و نفس هایــی بــه شــامره افتــاده ی ایــن 

بخــش زیبــا و پندآمــوز هــر هفتــم در ایــن وادی هرگریــز و 

هرکُــش اســت.

نســل جدیــد تیاتــر افغانســتان، بیــش از هــر چیــزی مدیــون 

برنامه هــای رشــدمحور و خــوب مرکــز فرهنگــی فرانســه 

ــن  ــزده ســال[ وقتــی »آری اســت. ســال ها پیــش ]شــاید پان

شــهیر  کارگــردان   »Ariane Mnouchkine منوشــکین/ 

ــر »دی ســوله/Théâtre du Soleil« کــه  فرانســه و رهــر تیات

ــی،  ــروک/Peter Brook« بریتانیای ــر ب ــد از  »پی روزگاری بع

ــه ی  ــز جامع ــت مرک ــه هم ــی زد، ب ــا م ــرف اول را در اروپ ح

ــه  ــود، ب ــالنگ وات ب ــش در س ــه محل ــتان ک ــی افغانس مدن

ــا  ــن هــر زیب ــل آمــد؛ از آن پــس کارهــای بزرگــی در ای کاب

صــورت گرفــت. او، بــا گــروه و تجهیــزات کامــل بــه آمــوزش 

هرجویــان پرداخــت ]مــن نیــز جــزو آن بــودم[ و در ســبک 

آوانــگارد کــه مؤسســش در پاریــس اســت، گــروه تیاتــر 

ــل ســاخت کــه همــه ی اعضــای آن گــروه،  ــاب را در کاب آفت

ــوزش  ــد و در آن جــا آم ــه فرانســه رفتن ــد ســال ب ــس از چن پ

ــدند. ــدگار ش ــده و مان دی

ســپس گروه هــای دیگــری مثــل گــروه »ازدر« پــا بــه میــدان 

گذاشــته و ســال ها در داخــل و خــارج کشــور درخشــیدند. 

البتــه در رشــد ایــن گــروه، آقــای آرش آبســاالن، نقــش 

اساســی داشــت؛ گروهــی کــه امــروز در آملــان ســاکن انــد 

و مثــل گــروه خــوب و قــوی آفتــاب، دیگــر این جــا نیســتند.

بــرای همیــن، تکــرار می گویــم کــه گــروه پــرواز را می تــوان 

آخریــن نســل تیاتــر دانســت کــه بــه صــورت جــدی و بــا نگاه 

تیاتــری نــه منایشــی، هنــوز در کابــل مانــده  انــد.

ــوص  ــژه و مخص ــیار وی ــرواز، بس ــش پ ــد روز پی ــش چن منای

مثــل  درســت  بــود؛  دانشــگاهی  و  هــری  جامعــه ی 

نویســندگان و شــاعران مــا کــه خــود شــان برنامــه می گیرند، 

شــعر می گوینــد، کتاب هــای یکدیگــر را نقــد کــرده و بــرای 

همدیگــر دســت می زننــد.

دلیلــی،  هــر  بــه  بنــا  تأثیرگــذار  فرهنگــی  آثــار  و  هــر 

]امنیــت، مــکان، اقتصــاد و ...[ تــا زمانــی  کــه محصــور بــه 

ــد  ــد، منی توان ــواص باش ــد خ ــرض دی ــواری و در مع چهاردی

در شــکوفایی و تغییــر جامعــه مؤثــر باشــد. 

ــود و مشــخص  ــر خواهــد ب ــا چنــد روز دیگــر هفتــه ی تیات ت

ــران هــر  ــار جشنواره ســواران و پروژه بگی ــن  ب نیســت کــه ای

ــم  ــاز ه ــا ب ــد! آی ــده  ان ــرای آن دی ــی ب ــه خواب ــتان چ افغانس

هرمنــدان رسارس کشــور دور هــم جمــع خواهنــد شــد و یــا 

محصــور بــه کابــل خواهــد مانــد.

تیــر ایــن مطلــب از شــعر بــه یادماندنی »فــروغ فرخــزاد« وام 

گرفته شــده اســت:

دمل گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم

چراغ های رابطه تاریک  اند

کسی مرا به آفتاب معرّفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهامنِی گنجشک ها نخواهد برد

پرواز را به  خاطر بسپار

پرنده ُمردنی ا ست

پرواز را به خاطر بسپار، نگاتیو مردنی است

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

عکس: روح الله امین

عکس: روح الله امین

          »زن - تــو هیچــی منی فهمــی، چــون زن 

نیســتی، تــو اصــا منی توانــی جــای مــن باشــی. 

ــم  ــه، کم ک ــن اول  ش ــت، ای ــل نیس ــط طف ــه فق قضی

بقیــه ی چیــزا پیــدا می شــه، چــپ چــپ ســیل کردنــا، 

ــه رسَت  ــول« ب ــل »مارت ــه مث ــادرت ک ــاز م ــذر و نی ن

کردنــای  پــدرت، ســیل  گرفــن  ایــراد  می خــوره، 

همســایه ها، نیشــخند زدن دیگــران و پیشــنهادهای 

آن چنانــی... تــو کــه شــوهر نــداری، نــام فامیــل 

ــی ات  ــام خانوادگ ــای ن ــه ج ــه ب ــم ک ــه ه ــس دیگ ک

نیســت... تــو هیچــی منی دانــی.«

نعمت رحیمیساره ترگان


