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خلیل زاد از تأمین صلح رسارسی و 
پایدار در افغانستان اطمینان داد

صلح قبل از انتخابات، زهری 
کشنده برای آینده سیاسی

توده های رسگردان جامعه

اجرایــی حکومــت  رییــس  عبداللــه عبداللــه، 
وحــدت ملــی، روز دوشــنبه )۱۱ ســنبله( بــا 
زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی ایــاالت 
متحــده ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان 

ــت. ــرده اس ــدار ک دی
دفــر مطبوعاتــی ریاســت اجرایــی، بــا نــر 
اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه آقــای خلیــل زاد در 
ایــن دیــدار، آخریــن جزئیــات گفت وگوهــای 
کــرده  ارائــه  عبداللــه  عبداللــه  بــه  را  صلــح 
در  پایــدار  و  رستــارسی  صلــح  تأمیــن  از  و 

اســت. داده  اطمینــان  افغانســتان 
در اعالمیــه آمــده اســت کــه آقــای خلیــل زاد در 
ــا  ــام طرف ه ــا مت ــل، ب ــه کاب ــفرش ب ــان س جری

ــرد. ــد ک ــو خواه ــره و گفت وگ مذاک
زملــی خلیــل زاد، در دیــدار بــا رییس جمهــور 
گفت وگوهــای  نهــم  دور  جزئیــات  نیــز  غنــی 

ــت.  ــاخته اس ــک س ــح را رشی صل
از  شــاری  بــا  همچنــان  خلیــل زاد،  آقــای 
اســت.  کــرده  دیــدار  سیاســی  چهره هــای 
حامدکــرزی،  دفــر  در  کــه  دیــدار  ایــن  در 
انجــام  افغانســتان  پیشــین  رییس جمهــور 
شــده، محمد یونــس قانونــی، محمــد محقــق، 
ســپنتا  دادفــر  رنگیــن  و  گیالنــی  ســیدحامد 

نیــز حضــور داشــته  انــد.
ــه ای  ــرزی، در اعالمی ــی حامدک ــر مطبوعات دف
پیرفت هــای  مــورد  در  کــه  اســت  گفتــه 
ــل و  ــوی مفص ــتان گفت وگ ــح افغانس ــر صل اخی
همه جانبــه صــورت گرفــت و اعضــای جلســه 
ــه  ــه ب ــان را در رابط ــخص ش ــای مش »نگرانی ه
قطــع  صلــح،  پروســه ی  در  بعــدی  اقدامــات 
ــای  ــروج نیروه ــدی خ ــدول زمان بن ــگ و ج جن
خارجــی از افغانســتان و ســایر مســائل مرتبــط 
مطــرح  خلیــل زاد  آقــای  بــا  را،  صلــح  بــه 

کردنــد.«
ــکا  ــان امری ــح می نهمیــن دور گفت وگوهــای صل
و طالبــان، روز یک شــنبه )۱۰ ســنبله( در قطــر 
ــان یافــت و ســپس، زملــی خلیــل زاد، عــازم  پای
کابــل شــد تــا جزئیــات ایــن دور گفت وگوهــا را 

بــا حکومــت افغانســتان بــه اشــراک بگــذارد.

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان پــس از ســپری 

توانســته  صلــح  گفت وگوهــای  نهــم  دوره ی  کــردن 

ــگ  ــان دادن جن ــرای پای ــرک ب ــی مش ــه توافق ــد ب ان

برســند. هجده ســاله ی  شــان 

گزارش هــای نرشــده از آخریــن دیــدار زملــی خلیلــزاد 

و مناینده هــای طالبــان در دوحــه ی قطــر، در نهمیــن 

ــاالت  دور ایــن گفت وگوهــا، حاکــی از آن اســت کــه ای

ــه  ــر رس توافق نامــه  ای ب ــکا و  طالبــان ب متحــده ی امری

اجــاع نظــر رســیده انــد. 

بــا  توافق نامــه  ایــن  ماده هــای  تاکنــون  چنــد  هــر 

ــع  ــا منب ــت؛ ام ــده اس ــته نش ــان گذاش ــانه ها در می رس

اطالعاتــی ای از داخــل ارگ، کــه نخواســت نامــش 

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه اســت  گرفتــه شــود، ب

ــل  ــه کاب ــروز ب ــه دی ــفری ک ــزاد در س ــای خلیل ــه آق ک

داشــته اســت، مــن توافق نامــه ای کــه قــرار اســت 

میــان طالبــان و امریــکا بــه امضــا برســد را در اختیــار 

حکومــت افغانســتان قــرار داده اســت.

اصابت هاوان در لغامن جان یک زن 
و سه کودکش را گرفت

حمله ی انتحاری در والیت کندز
 6 کشته به جا گذاشت

ــر یــک  ــه ی هــاوان ب در نتیجــه ی برخــورد یــک گلول

منــزل مســکونی در والیــت لغــان، ۵ نفــر جــان 

ــد. ــته  ان ــم برداش ــر زخ ــر دیگ ــد و ۶ نف ــه  ان باخت

ــه  ــد ک ــان، می گوی ــی لغ ــگ، وال ــف نن ــد آص محم

۰۷:۰۰ یک شــنبه  رویــداد، حوالــی ســاعت  ایــن 

شمســه خیل  منطقــه ی  در  ســنبله(،   ۱۰( شــب 

آن،  نتیجــه ی  در  و  داده  رخ  الیشــنگ  ولســوالی 

پنــج نفــر بــه شــمول یــک زن و ســه کودکــش جــان 

ــد. ــه  ان باخت

ــداد،  ــن روی ــی از ای ــان ناش ــه زخمی ــد ک او می افزای

ــد. ــده  ان ــل ش ــفاخانه منتق ــه ش ــارض ب ــال ح در ح

آقــای ننــگ، می گویــد کــه ایــن گلولــه ی هــاوان، 

ــاب شــده اســت. ــب پرت ــان طال از ســوی هراس افگن

والیــت لغــان در رشق افغانســتان، از والیت هــای 

گســرده  حضــور  آن  در  طالبــان  و  اســت  ناامــن 

دارنــد. پیــش از ایــن نیــز، در نتیجــه ی پرتــاب هــاوان 

ــه  ــت، ب ــن والی ــب در ای ــان طال ــوی هراس افگن از س

ــت. ــده اس ــی وارد ش ــان تلفات غیرنظامی

در نتیجــه ی یــک حملــه ی انتحــاری در شــهر کنــدز، 

۶ نفــر کشــته و نزدیــک بــه 2۰ نفــر دیگــر زخــم 

برداشــتند. 

ــد از چاشــت روز دوشــنبه  ــن انفجــار ســاعت 3 بع ای

ــورت  ــس ص ــاهراه پولی ــه ی ش ــر قطع ــنبله( ب )۱۱ س

ــداد  ــن روی ــد ای ــا تأیی ــی، ب ــای  امنیت ــت. مقام ه گرف

رویــداد  ایــن  کــه متــام کشته شــدگان  می گوینــد 

ــتند. ــی اس ــای امنیت نیروه

ــد  ــه می گوی نــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخل

ــر از  ــاری، ۶ نف ــه ی انتح ــن حمل ــه ی ای ــه در نتیج ک

ــر  ــن دیگ ــد و ۱۵ ت ــان باخته ان ــی ج ــای امنیت نیروه

بــه شــمول 4 نظامــی و ۱۱ غیــر نظامــی، زخمــی 

شــده  انــد.
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ــــــــــــاشکی بر گونه ی سخنــــــــــــــ
)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

پیاده آمده بودیم؛ پیاده برگشتیم!

2
ـــسرمقالهـــ

شــب تاریــک بــود؛ هــوا رسد. در قســمت هایی از میــدان، 

بچه هــا آتــش افروختــه و خــود را گــرم می کردنــد. دو ســه 

ــب  ــور نص ــوار اداره ی ام ــمت هایی از دی ــه در قس ــی ک نورافکن

ــت. ــه می داش ــن نگ ــن را روش ــت صح ــه زحم ــود، ب ب

وقتــی بــه ســمت نیروهــای امنیتــی رفتیــم، وضعیــت آن هــا از 

یــک آمادگــی کامــل خــر مــی داد. این هــا دیگــر آن رسبــازان 

دو ســه ســاعت قبــل نبودنــد کــه بــا بچه هــا رفیقانــه نشســت 

داشــتند و عکــس می گرفتنــد و قصــه می کردنــد و غــذای 

ــی بیشــر  ــد. تعــداد شــان هــم خیل خــود را تقســیم می کردن

شــده بــود. مقایســه ی تصویــر ایــن رسبــازان مســلح در حالــت 

آماده بــاش بــا تصویــر بچه هــای مــا در حالــت خســتگی و 

رسمازدگــی، مقایســه ی دردآوری بــود و بــه ســادگی نشــان 

ــه  ــه تصمیــم و حرکــت ناســنجیده ی مــا، ب مــی داد کــه هرگون

چــه نتایــج ناگــواری منجــر خواهــد شــد. 

وقتــی بــه رسبــازان ســالم دادیــم و گفتیــم کــه »آمــده ایــم تــا از 

ــان  ــلکی ت ــی مس ــتی و مسؤولیت شناس ــهامت و وطن دوس ش

ــر  ــه غافل گی ــد ک ــان می دادن ــوح نش ــه وض ــم«، ب ــکر کنی تش

ــد  ــه قص ــا ب ــه م ــتند ک ــور داش ــا تص ــی آن ه ــد. گوی ــده ان ش

ــم  ــا تصمی ــویم و ی ــک می ش ــا نزدی ــه آن ه ــه ب ــری و حمل درگی

ــور  ــای ارگ عب ــت از دیواره ه ــده اس ــوی ش ــر نح ــه ه ــم ب داری

ــم. مــن کــه پیشــاپیش ســایر بچه هــا حرکــت می کــردم،  کنی

گفتــم: مــا بــرای آن آمــده بودیــم تــا صــدای خــود را بــه گــوش 

ســاکنان ارگ برســانیم. ایــن صــدا، صــدای متــام ملــت اســت؛ 

ــد  ــدز و هلمن ــا وردوج و کن ــر ت ــه از ک ــت ک ــا اس ــدای ش ص

ــم  ــا درس می خوانی ــم: م ــد. گفت ــی می دهی ــار قربان و ننگره

ــد  و درس می دهیــم، چــون مطمــن اســتیم کــه شــا بیداری

و از مــا پاســداری می کنیــد. مــا آمــده بودیــم تــا بــه ســاکنان 

ارگ بگوییــم کــه ارزش خــون و فداکاری هــای شــا را بداننــد. 

ــت و  ــه عــزت و امنی ــا ب ــم ت ــا حکومــت ســاخته بودی ــم: م گفت

ــا را در داخــل کشــور در  ــردان م ــن نام ــا ای ــدار برســیم؛ ام اقت

برابــر تروریســت های طالــب و داعــش بیچــاره کــرده و در 

ــد.  ــاخته ان ــته س ــان رسشکس ــر جه ــور در براب ــرون از کش بی

گفتــم: دوســتان مــا از ارگ بــر می گردنــد. پاســخ ارگ مثبــت 

باشــد یــا منفــی، بــرای مــا مهــم نیســت. مــا شــهدای خــود را 

بــر می داریــم و از ایــن جــا می رویــم؛ امــا اطمینــان می دهیــم 

کــه خاطــره ی نیکــو و شــهامت و بزرگــواری شــا را بــرای 

ــی  ــرای نســل های کنون ــاد خواهیــم داشــت و ب ــه ی همیشــه ب

ــم: شــا و خاطره هــای  ــم گفــت. گفت ــده ی خــود خواهی و آین

شــا بــرای مــا از همــه ی ایــن حکومــت داران و رهــران 

سیاســی باارزش تــر و مهم تــر اســت.

ــد. یکــی از  نیروهــای امنیتــی شــادمان شــدند و تشــکر کردن

ــر رس  ــی ب ــود آهن ــه کاله خ ــی ک ــای امنیت ــان نیروه فرمانده

داشــت، بــا مهربانــی گفــت کــه وظیفــه ی شــان تأمیــن امنیــت 

ــن  ــب ای ــه از قل ــی ک ــا و ثنای ــت. دع ــردم اس ــه م ــت ب و خدم

ــم  ــود. صورت ــز ب ــه چی ــا هم ــرای م ــد، ب ــد می ش ــازان بلن رسب

ــرک  ــا ارگ را ت ــم: م ــدم و گفت ــم چرخان ــوی همراهان ــه س را ب

خواهیــم کــرد؛ امــا قلــب ایــن رسبــازان را نیــز بــا خــود همــراه 

می بریــم. این هــا پیــروزی ماینــد نــه مطالبــه ای کــه ارگ 

نســبت بــه آن بی اعتنایــی می کنــد.

ــک  ــم. ت ــی کردی ــی خداحافظ ــای امنیت ــازان و نیروه ــا رسب ب

ــم و صــورت شــان را بوســیدیم.  ــان را در آغــوش گرفتی تــک آن

ــود  ــه زده ب ــت قاطــع آن هــا اشــک در چشــم شــان حلق اکرثی

و بــا صمیمیــت بــا مــا ابــراز همــدردی کردنــد. از کنــار آخریــن 

ــه میــان دخــران و زنانــی  ــاز کــه گذشــتیم، راه خــود را ب رسب

ــمع افروختــه  ــای شــهدا ش ــار پیکره ــه در کن ــم ک ــاز کردی ب

ــا آن هــا نیــز از وضعیتــی کــه پیــش آمــده  و نشســته بودنــد. ب

بــود ســخن گفتیــم. در جریــان هیــچ چیــزی قــرار نداشــتند. از 

اخبــار و فیس بــوک و ســخنان محقــق و ارشف غنــی هــم چیــز 

زیــادی منی دانســتند. وقتــی آن هــا را در جریــان مســایلی کــه 

اتفــاق افتــاده بــود، قــرار دادیــم، تصمیــم بــه برگشــن را نیــز 

بــا آن هــا در میــان گذاشــتیم. ســوال و جواب هــای مختــر و 

اعراضاتــی مطــرح شــد؛ امــا در نهایــت همــه بــا ایــن تصمیــم 

موافقــت کردنــد. 

***

ــایر  ــراد و س ــه جرال م ــود ک ــب ب ــک نیمه ش ــب ی ــاعت قری س

اعضــای هیــأت از ارگ بیــرون آمدنــد. تــا ایــن زمــان مــا 

در گروه هــای مختلــف بــا مــردم صحبــت کــرده و تصمیــم 

ــه محــض ظاهــر شــدن آن هــا  خــود را نهایــی کــرده بودیــم. ب

ــرات و  ــه ی مذاک ــه نتیج ــن ک ــل از ای ــت، قب ــان جمعی در می

تصمیــم و حکــم ارگ را بیــان کننــد، تصمیــم خــود را بــه آن هــا 

ابــالغ کردیــم و گفتیــم کــه همــه بــه مصــالی بابــه مــزاری بــر 

ــم.  ــان می گذاری ــا او در می ــود را ب ــوای دل خ ــم و نج می گردی

ــوان و  ــرای جــرال مــراد گفتــم: شــا کاری را کــه در حــد ت ب

ــال  ــه ارگ انتق ــام را ب ــد. پی ــود، انجــام دادی ــان ب مســؤولیت ت

دادیــد. ارگ چــه پاســخی داده اســت، بــه خــود آن هــا مربــوط 

ــد و  ــرات ارگ ناامی ــه ی مذاک ــه از نتیج ــراد ک ــت. جرال م اس

ــه از  ــی داد ک ــان م ــوح نش ــه وض ــود، ب ــته ب ــته برگش دل شکس

تصمیــم مــا در عیــن بهــت و نابــاوری، شــادمان و خوش حــال 

شــده بــود. او را در آغــوش گرفتــم و بــار دیگــر از تالش هایــش 

بــرای همــدردی بــا مــردم و حــل مســاملت آمیز قضیــه تشــکر 

کــردم.

جــرال مــراد بــا ابــراز خوشــی از تصمیمــی کــه گرفتــه بودیــم، 

ــا مــردم  گفــت کــه موترهــای اردوی ملــی را آمــاده می ســازد ت

را بــه هــر جایــی کــه می خواهنــد منتقــل ســازند. ســایر 

ــد،  ــه بودن ــل ارگ رفت ــره داخ ــرای مذاک ــه ب ــا ک ــدگان م مناین

نیــز رســیدند. داوود ناجــی بــه طــور مختــر چیزهایــی گفــت. 

ــال او  ــه دنب ــود. ب ــران ب ــت و نگ ــش ارگ ناراح ــم از واکن او ه

ــدم  ــز دی ــد را نی ــار امی ســمیع دره ای، باقــی ســمندر و ذوالفق

ــه  ــه گرفت ــی ک ــان تصمیم ــز در جری ــا را نی ــد. آن ه ــه آمدن ک

شــده بــود، قــرار دادم و از ایــن  کــه همــه ســامل برگشــته بودند، 

ابــراز خوشــی کردیــم و خــدا را شــکر گفتیــم. بــرای آخریــن بــار 

ــاه از  ــه ای کوت ــد جمل ــا چن ــر ب ــاری دیگ ــم و ب ــو را گرفت بلندگ

ــای  ــه ای نیروه ــو و حرف ــورد نیک ــا و برخ ــات و فداکاری ه زح

امنیتــی تشــکر کــردم. لحظــه ای بعــد، در حالــی کــه پیکرهای 

ــه  ــدای »الل ــا ص ــت، ب ــرار داش ــزاداران ق ــهدا روی دوش ع ش

ــه راه  ــاده ب ــمت ج ــه س ــوات، ب ــه« و صل ــه اال الل ــر«، »ال ال اک

ــم. افتادی

ــغال ها،  ــود آش ــیر راه خ ــتند و در مس ــا برگش ــی از بچه ه جمع

پارچه هــای چــوب و ته مانده هــای خاکســر را از میــدان پــاک 

کردنــد. ایــن حرکــت آن هــا در آن موقــع شــب، یکــی دیگــر از 

زیباتریــن خاطره هــای قیــام تبســم بــود. مهــم ایــن نبــود 

کــه آن هــا متــام میــدان را متیــز کردنــد یــا نــه. مهــم الگویــی 

بــود کــه در آخریــن لحظــات شــب از خــود بــه جــا گذاشــتند. 

ــا  ــه آن ه ــد، ب ــاحه بودن ــه در آن س ــی ک ــازان و پولیس های رسب

نزدیــک شــدند و بــا ابــراز تشــکر خواســتند کــه برونــد. گفتنــد 

فــردا همــه چیــز را تنظیــم می کننــد. ایــن جوانــان از آخریــن 

ــد. ــرک می کردن ــدان را ت ــد کــه صحــن می کســانی بودن

دفــاع،  وزارت  امبوالنس هــای  و  ملــی  اردوی  موترهــای 

پیکرهــای شــهدا و عــده ی اندکــی از جمعیــت را در خــود جــا 

داده و انتقــال داده بــود. تعــداد شــان را منی دانســتم چقــدر 

ــل آن  کــه  ــود. مث ــده ب ــادی هــم باقــی منان ــت زی ــود. جمعی ب

خیلی هــا ترجیــح داده بودنــد بــدون اســتفاده از موترهــای 

ــاده  ــار ج ــر کن ــراده موت ــد ع ــوز چن ــد. هن ــاع برگردن وزارت دف

ــن دخــران  ــن موترهــا آخری ــم ای ــالش کردی ــف داشــت. ت توق

و زنانــی را کــه آنجــا بودنــد، انتقــال دهنــد. بقیــه، در آخریــن 

ــر روی جاده هــای باران خــورده گام  لحظــات، آرام و ســاکت، ب

ــتیم.  گذاش

مســیر راه خلــوت بــود. نیروهــای امنیتــی زیــاد نبودنــد. 

ــا در  ــور ت ــل اداره ی ام ــد داخ ــده بودن ــه آم ــه هم ــل آن ک مث

آخریــن لحظــات دســتورهای ارگ بــرای رسکــوب خونیــن 

تظاهرکننــدگان را عملــی کننــد. شــاید هــم وقتــی دیدنــد کــه 

تظاهــرات خامتــه می یابــد، بــه مراکــز خــود برگشــته بودنــد. در 

مســیر راه بــا رسبازانــی کــه همچنــان مــروف کشــیک بودند، 

ــر  ــان تقدی ــای ش ــات و فداکاری ه ــم و از زح ــت می دادی دس

می کردیــم. مــا حــال و وضــع خوبــی نداشــتیم. تنهــا خســتگی 

ــخ  ــم تل ــید. طع ــود می کش ــا را در خ ــن م ــان و ت ــه ج ــود ک نب

یــک شکســت نیــز آزاردهنــده بــود. صبــح کــه روی ایــن جــاده 

بودیــم، صدهــا هــزار حنجــره یــک فریــاد داشــت. حــاال متــام 

ایــن حنجره هــا خامــوش بودنــد. هــر فــرد دو پــای جداگانــه ای 

داشــت کــه بــا آن بــه تنهایــی وزن خــود را حمــل می کــرد. هــر 

ــز  ــب را درون مغ ــر ش ــوال در آخ ــک س ــنگین ی ــار س ــرد فش ف

تنهــای خــود پــس مــی زد تــا بتوانــد مســیر خانــه ی غــم زده ی 

خــود در ایــن یــا آن گوشــه ی شــهر را پیــدا کنــد.

ــود، در  ــته ب ــال برگش ــا از مص ــه گوی ــری ک ــاد، موت ــک نوآب نزدی

ــویم.  ــوار ش ــه س ــت ک ــا خواس ــرد و از م ــف ک ــاده توق ــار ج کن

ــود؛ امــا در آن وقــت شــب،  ــده اســت چــه کســی ب ــادم منان ی

بعــد از آن روز پرماجــرا، ایــن ســوال اهمیــت خاصــی نداشــت 

کــه ذهــن خــود را بــا آن درگیــر کنیــم. کنــار هــم نشســتیم و 

ــه مصــال رســیدیم. بعــد از چنــد دقیقــه ب

***

خادم حســین کریمــی نیــز در روایــت خــود حــال و هــوای 

ــور  ــدان اداره ی ام ــان در می ــور معرض ــی حض ــات پایان لحظ

ــرده  ــف ک ــنی توصی ــه روش ــال را ب ــه مص ــت ب ــم برگش و تصمی

اســت. وی بعــد از آن کــه تــالش بــرای رســیدن بــه یــک 

تصمیــم نهایــی غــرض خــروج از محوطــه ی اداره ی امــور را بــه 

می نویســد: می دهــد،  رشح  تفصیــل 

ارگ  از  معرضــان  مناینــدگان  برگشــت  »هم زمانــی 

از  خــروج  بــرای  جمعیــت  آمادگــی  و  ریاســت جمهوری 

ــب  ــی، جن ــت برچ ــه دش ــت ب ــور و برگش ــه ی اداره ی ام محوط

ــه  ــش را ب ــح جای ــزرگ صب ــم ب ــد. خش ــب آفری ــی غری و جوش

اســتیصال حزن انگیــز شــام گاه داده بــود. بیش تــر چهره هــای 

برجســته ی راه پیایــی بــا خــروج از ارگ و برگشــت بــه مصــالی 

ــق  ــدن تواف ــت آم ــه دس ــا ب ــد. ب ــق بودن ــزاری مواف ــهید م ش

اکرثیــت بــرای خــروج از محوطــه ی ارگ، رویــش بــا نیروهــای 

ــود، ســخن گفــت.  ــر شــده ب امنیتــی کــه تعــداد شــان بیش ت

ــازان بــرای  وی از نقــش و اهمیــت و معنــای حضــور ایــن رسب

حفــظ یک پارچگــی افغانســتان گفــت و تأکیــد کــرد کــه 

مهم تــر  جای گاهــی  و  اهمیــت  معنــا،  امنیتــی  نیروهــای 

بــرای  و چهره هــای سیاســی  رهــران  از  تعیین کننده تــر  و 

افغانســتان دارنــد. همچنیــن از نقــش آن هــا در تأمیــن امنیــت 

راه پیایــی ســتایش کــرد و بــه همــراه گروهــی از فعــاالن 

بــا تعــدادی از آن هــا دســت داد و بغل کشــی  راه پیایــی 

ــا  کــرد. فرماندهــان نیروهــای امنیتــی در وضعیتــی آمیختــه ب

ســپاس و هم ســویی عاطفــی بــا معرضــان برخــورد کردنــد. در 

ــراد  ــروج از ارگ، جرال م ــرای خ ــوش ب ــب و ج ــه ی جن هنگام

ــه  ــرد ک ــالم ک ــکر و اع ــش از او تش ــد. روی ــردم آم ــان م ــه می ب

مــردم بــرای خــروج از ارگ بــه توافــق رســیده انــد. خــر اعــالم 

توافــق مــردم بــرای خــروج از ارگ، بــرای جرال مــراد حیــرت آور 

بــود. او بــا رضایــت خاطــری کــه منی توانســت پنهــان کنــد، از 

ــرای  ــاع ب ــا رســیدن موترهــای وزارت دف معرضــان خواســت ت

انتقــال معرضــان و تابوت هــا بــه مصــالی شــهید مــزاری صــر 

ــد، بس هــا و آمبوالنس هــای  ــه بع ــد. حــدود بیســت دقیق کنن

انتقــال  آمــاده ی  پشتونســتان  در چهارراهــی  دفــاع  وزارت 

ــد. ــی بودن ــت برچ ــه دش ــان از ارگ ب ــروه معرض ــن گ آخری

حوالــی ســاعت دوازده و نیــم شــب، چنــد معــرض خســته در 

دل تاریکــی، رسمــا و نــم نــم بــاران عقــرب، زیــر نگاه هــای 

ســنگین و آماده بــاش نیروهــای امنیتــی کــه اطــراف ارگ 

ریاســت جمهوری را تــا شــعاع چنــد صــد مــری در چنــد 

ــرب  ــد غ ــه مقص ــان را ب ــد، ده افغان ــرده بودن ــارصه ک ــه مح الی

کابــل تــرک کردنــد. آن هــا بــه هــر دلیلــی، نخواســته بودنــد بــا 

موترهــای وزارت دفــاع بــه دشــت برچــی برگردنــد. »پیــاده آمــده 

بودنــد، پیــاده می رفتنــد.« چهــارده ســاعت قبــل، از آن جــاده 

بــا صدهــا هــزار معــرض، مشــت های گره کــرده، رسهایــی 

برافراشــته و حنجره هــای خســتگی ناپذیر بــه طــرف ارگ آمدنــد 

و اکنــون بــا قلب هایــی ماالمــال از یــأس و اندوهــی خردکننــده 

ــل  ــر کاب ــدی ب ــوم ناامی ــب، ب ــتند. آن ش ــر می گش ــه ب ــه خان ب

ــبت و  ــن نس ــرای تعیی ــم ب ــن و دماغ ــود. ذه ــرانده ب ــر گس پ

خط کشــی میــان شــکوهی کــه در ســحرگاه قبــل رس بــرآورد و 

در نخســتین دقایــق بامــداد دوم پرپــر شــد، بــه زمانــی بیش تــر 

نیــاز داشــت. هیــچ کســی ســخن ســامل و قابــل شــنیدن 

نداشــت.« )کوچه بازاری هــا، چــاپ اول، 2۱۱ و 2۱2(

***

 ۱۱( دوشــنبه  دیــروز  چاشــت  غنــی،  رییس جمهــور 

ســنبله(، بــا زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت 

خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، دیــدار 

کــرده اســت. دور نهــم گفت وگوهــای صلــح پــس از ده 

روز مذاکــره میــان مناینــدگان ایــاالت متحــده ی امریــکا 

ــن  ــان ای ــت. پای ــیده اس ــان رس ــه پای ــان ب ــروه طالب و گ

ــه  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــت زمان ــا درس گفت وگوه

طالبــان در والیت هــای کنــدز و بغــالن درگیری هــای 

ــتند.  ــان داش ــای افغ ــا نیروه ــدیدی ب ش

ــای  ــا آق ــداری ب ــان دی ــل زاد، همچن ــی خلی ــای زمل  آق

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت افغانســتان 

داشــته اســت کــه در آن از تأمیــن صلــح رستــارسی در 

نویــد داده اســت. گفت وگوهــای صلــح،  افغانســتان 

نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه میــان مناینــدگان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و گــروه طالبــان جریــان دارد؛ 

امــا ایــن گفت وگوهــا، بــرای مــردم افغانســتان یــک 

ــت. ــرده اس ــوه ک ــوم جل ــوم و نامفه ــه ی نامعل پروس

ــت  ــی اس ــی از انتقادهای ــا، یک ــش درگیری ه ــدم کاه ع

ــوده اســت.  ــح وارد ب ــر گفت وگوهــای صل کــه همــواره ب

ــن  ــا روش ــن گفت وگوه ــج ای ــال از نتای ــه ح ــا ب ــه ت آنچ

توافــق  دو طــرف در دوحــه،   بــوده کــه  ایــن  شــده، 

تأثیــری بــر جنــگ طالبــان بــا حکومــت افغانســتان 

تــا  صلــح  گفت وگوهــای  واقــع،  در  اســت.  نداشــته 

کنــون، جــدا از موضــع افغان هــا صــورت گرفتــه و بایــد 

ــود کــه میــان حکومــت و طالبــان  منتظــر دوری از آن ب

ــود. ــزار ش برگ

ــاالت  ــق ای ــدن تواف ــک ش ــا نزدی ــا ب ــن نگرانی ه ــا ای ام

ــش  ــم کاه ــان، کم ک ــروه طالب ــا گ ــکا ب ــده ی امری متح

ــی وجــود دارد کــه نشــان  ــرا اطالعات خواهــد یافــت؛ زی

می دهــد بســیاری از مــواردی کــه ســبب نگرانی هــا 

میــان مــردم شــده بــود، شــایعه بــوده و درســت نیســت. 

دور  گفت وگوهــای  در  کــه  موضــوع  ایــن  جملــه  از 

ــو  ــی روی لغ ــان، بحث ــا و طالب ــان امریکایی ه ــم، می نه

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــود آم ــه وج ــات ب ــزاری انتخاب برگ

ــه آن  ــل ب ــه آنچــه کــه روزنامــه ی صبــح کاب خــر نظــر ب

دســت یافتــه اســت، نادرســت می باشــد.

نظــر بــه اطالعاتــی کــه بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــل زاد،  ــی خلی ــا زمل ــور ب ــدار رییس جمه ــیده، در دی رس

مــن توافق نامــه ی صلــح میــان امریکایی هــا و گــروه 

طالبــان بــه دســرس ارگ ریاســت جمهوی  قــرار گرفتــه 

اســت. از ایــن مــن چنیــن بــر می آیــد کــه ایــاالت 

ــه نزدیکریــن حــد  ــکا و گــروه طالبــان ب متحــده ی امری

یــک توافــق نزدیــک شــده انــد؛ موضــوع اصلــی در مــن 

ــاد شــده، تقلیــل نیروهــای امریکایــی در حــد ۸۶۰۰  ی

ــات  ــوی مقام ــز از س ــش نی ــدی پی ــه چن ــت ک ــر اس نف

ــود. ــده ب ــادآوری ش ــی ی امریکای

نیروهــای  خصــوص  بــه  خارجــی،  نیروهــای  خــروج 

از  افغانســتان،  از  امریــکا  ایــاالت متحــده ی  نظامــی 

رشایــط  عمــده ی گــروه طالبــان در گفت وگوهــای ایــن 

ــز  ــکات دیگــری نی ــا ن ــوده اســت؛ ام ــکا ب ــا امری گــروه ب

در مــن یادشــده ذکــر شــده اســت کــه می توانــد بــرای 

تعهــد  از جملــه،  باشــد.  مفیــد  افغانســتان  آینــده ی 

طالبــان در مــورد قطــع رابطــه بــا تروریــزم، کاهــش 

آغــاز مذاکــرات  بــر  توافــق  و  و خشــونت ها  حمــالت 

ــا. ــد از امض ــی بع افغان

ــر آن،  ــق ب ــورت تواف ــدیم، در ص ــاد آور ش ــه ی ــی ک نکات

دو  میــان  صلــح  گفت وگوهــای  جریــان  می توانــد 

ــای  ــن اوج گفت وگوه ــد و ای ــا کن ــی را مهی ــرف افغان ط

صلــح خواهــد بــود؛ مــردم افغانســتان، همــواره بــر ایــن 

پافشــاری دارنــد کــه چــرا از ســوی مناینــدگان رســمی 

کشــور، کســی در گفت وگوهــا حضــور نــدارد و طالبــان 

تأکیــد  منایندگانــی  چنیــن  حضــور  عــدم  بــر  نیــز 

. می کننــد

موضــوع حســاس بــرای مــردم، حفــظ ارزش هــای نظــام 

ــده  ــه در هج ــی ک ــت؛ نظام ــی اس ــوری و دموکراس جمه

ــارزه  ــگ، مهاجــرت و مب ســال گذشــته از راه  دشــوار جن

ــده  ــت آم ــه دس ــون ب ــکل های گوناگ ــه ش ــت ب ــا افراطی ب

انتخابــات  برگــزاری  آســتانه ی  در  کــه  اینــک  اســت؛ 

ریاســت جمهوری قــرار داریــم و می توانیــم ایــن نظــام 

ــث  ــم، بح ــش بری ــه پی ــز ب ــر نی ــال های دیگ ــرای س را ب

ایــن  راه  رس  بــر  مانعــی  نبایــد  صلــح  گفت وگوهــای 

پیرفــت باشــد. افغانســتان، بــا حضــور صلــح، بایــد 

رشــد دموکراســی را تقویــت کنــد؛ نــه ایــن کــه بــا رســیدن 

چنیــن توافقــی بــا طالبــان، ایــن نظــام تضعیــف شــده و 

ــردد. ــته برگ ــه گذش ب

ــح  ــه ی صب ــده ی روزنام ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطالع ــر ب نظ

کابــل،  بحــث خــروج نیروهــای خارجــی نیــز بــه جــدول 

ــر  ــا دو طــرف ب زمانــی مشــخصی رســیده اســت کــه گوی

آن توافــق هــم دارنــد؛ قــرار ایــن جــدول بعــد از امضــای 

توافق نامــه، در خــالل بیــش از چهــار مــاه بایــد نیروهــای 

خارجــی از افغانســتان خــارج شــوند؛ ولــی ایــن خــروج بــا 

حفــظ صالحیت هــای قــوای خارجــی در دفــاع و حایــت 

از نیروهــای امنیتــی افغــان خواهــد بــود.

ورود خلیل زاد به کابل با خربهای 
تازه از گفت وگوهای صلح

عزیز رویش
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من یک معتادم

ــان  ــا طالب ــکا ب ــه ی امری ــس از امضــای توافق نام افغانســتان پ

چگونــه خواهــد بــود؟ رشایــط پیچیــده ی جنــگ و سیاســت در 

ــزرگ و همســایه های  ــع قدرت هــای ب افغانســتان، تضــاد مناف

ایــن کشــور، ضعیف بودن دولــت و اختالفــات و ناهاهنگی در 

جبهــه ی مقابــل طالبــان، مســایلی  انــد  کــه ســبب پیچیدگــی 

وضعیــت شــده و دادن پاســخ روشــن را بــه پرســش مطــرح 

شــده، دشــوار کــرده اســت. بــا ایــن هــم، صف بندی هــای 

ــایلی  ــات، مس ــح و انتخاب ــم صل ــت رسدرگ ــی و وضعی انتخابات

ــم، پاســخ  ــل کنی ــا هــم تحلی ــاط آن هــا را ب ــر ارتب ــد کــه اگ ان

ــرد. ــدا ک ــود، پی ــا آن می ش ــش را ب پرس

و  چانه زنــی  یک ســال  نتیجــه ی  در  طالبــان  و  امریــکا 

نشســت های علنــی و مخفــی ای کــه برگــزار کردنــد، در مــورد 

ــاط  ــع ارتب ــو و قط ــی و نات ــای امریکای ــروج نیروه ــی خ چگونگ

ایــن گــروه بــا ســایر گروه هــای تروریســتی، توافــق کــرده انــد؛ 

امــا مســأله ی طالبــان بــا دولــت و مــردم افغانســتان حل نشــده 

اســت.

مذاکــره ی  نتیجــه ی  در  طالبــان  مســأله ی  اســت  قــرار   

بین االفغانــی حــل شــود. آن چــه موفقیــت مذاکــره بــا طالبــان 

را مشــکل ســاخته، اختــالف در جبهــه ی مقابــل طالبــان اســت 

کــه از آغــاز تالش هــا بــرای صلــح، شــکل گرفتــه و هنــوز حــل 

نشــده اســت. 

یــک عامــل ایــن اختــالف، تضــاد منافــع و جنــگ بــر رس قــدرت 

ــان  ــت، جری ــان حکوم ــم و مخالف ــم حاک ــان تی ــه می ــت ک اس

ــران  ــی؛ ره ــد. یک ــته  ان ــار دس ــت چه ــان حکوم دارد. مخالف

قومــی، جهــادی و تکنوکرات هایــی  انــد کــه در پنــج ســال 

گذشــته جایــگاه  شــان را در سیاســت و دولــت از دســت داده 

 انــد؛ ماننــد جــرال دوســتم، محمــد محقــق و عطامحمــد نــور، 

دوم؛ رهــران جهــادی و قومــی  انــد کــه در انتخابات گذشــته ی 

ریاســت جمهوری از ارشف غنــی حایــت کردنــد؛ امــا بــه 

خواســت های  شــان نرســیده  انــد، ســوم؛ تکنوکرات هایــی  انــد 

کــه در زمــان حکومــت حامدکــرزی موقف هــای مهــم سیاســی 

داشــته  انــد؛ امــا ارشف غنــی از آن هــا احســاس خطــر کــرده و 

ــار کــرده اســت.  ــر کن ــه بهانه هــای مختلــف از کار ب آن هــا را ب

دســته ی چهــارم، سیاســت مداران و نخبــگان سیاســی ای  انــد 

ــد  ــد و می خواهن ــاد دارن ــی انتق ــت های ارشف غن ــه از سیاس ک

تغییــر در حکومــت و رهــری دولــت بــه وجــود بیایــد.

  مخالفــان حکومــت غنــی و حتــا »عبداللــه عبداللــه« کــه 

رشیــک پنجاه درصــدی حکومــت اســت، در مــورد ســازوکار 

ــتند.  ــق نیس ــی مواف ــدگاه ارشف غن ــا دی ــح ب ــه صل ــیدن ب رس

عبداللــه عبداللــه و اکرثیــت رهــران جهــادی و قومــی ای کــه 

ــد  ــر ان ــن نظ ــه ای ــد، ب ــاراض  ان ــی ن ــت های ارشف غن از سیاس

کــه نقــش آن هــا در مذاکــرات صلــح بــا طالبان، برجســته شــود 

ــرای آن هــا صالحیــت بیشــر داده شــود. ایــن موضــوع، از  و ب

ــأله  ــک مس ــوان ی ــه عن ــان ب ــا طالب ــکا ب ــره ی امری ــاز مذاک آغ

مطــرح بــوده و هنــوز حــل نشــده اســت. آنچــه حــل ایــن مســأله 

را دشــوار کــرده، تــرس ارشف غنــی از مخالفانــش و عــدم 

ــام  ــت از نظ ــرای حای ــی ب ــادی و قوم ــران جه ــت ره صداق

ــت. ــی اس سیاس

و  جهــادی  رهــران  کــه  اســت  ایــن  از  تــرس ارشف غنــی 

بــا طالبــان  تکنوکرات هــای مخالفــش در نشســت مســکو 

نزدیــک شــدند. اگــر آن  هــا در مذاکــره بــا طالبــان نقــش برتــر 

بگیرنــد، خواســت های فــردی و سیاســی  شــان را ترجیــح 

می دهنــد و مذاکــره بــا طالبــان را بــه نفــع  شــان جهــت 

خواهنــد داد. در ایــن صــورت، حکومــت در مذاکــره بــا طالبــان 

بــه حاشــیه مــی رود. ایــن نگرانــی نیــز وجــود دارد کــه رهــران 

ــگاه  ــد و جای ــاز بدهن ــان امتی ــه طالب جهــادی ممکــن اســت ب

ــد.  ــده ســقوط کن ــت آین ــر جهــادی در دول تکنوکرات هــای غی

دلیــل دیگــری کــه ارشف غنــی منی توانــد نقــش رهــران 

جهــادی و قومــی را در مذاکــره بــا طالبــان برجســته کنــد، 

ــن  ــد از آخری ــه می خواه ــت ک ــدرت اس ــدن در ق ــزه ی مان انگی

ــد.  ــتفاده کن ــه اس گزین

اختــالف میــان تیــم ارشف غنــی و مخالفانــش در مــورد صلــح، 

انتخابــات را متأثــر کــرده اســت. دو نــگاه متضــاد در مــورد 

تیــم  و  یکــی؛ دیــدگاه ارشف غنــی  انتخابــات وجــود دارد. 

سیاســی و انتخاباتــی او اســت کــه می خواهنــد انتخابــات 

بــه هــر شــکلی، حتــا بــا وجــود نارســایی  برگــزار شــود و آن هــا 

بتواننــد از هــر راه ممکــن برنــده ی انتخابــات شــوند. دیــدگاه 

ــود.  ــزار نش ــات برگ ــت انتخاب ــن اس ــر ای دیگ

ــح و  ــورد صل ــکا در م ــن امری ــت نا روش ــر سیاس ــأله ی دیگ مس

انتخابــات اســت. بــا آن  کــه امریــکا علنی بــا برگــزاری انتخابات 

مخالفــت نکــرده؛ امــا می خواهــد کــه انتخابــات برگــزار نشــود 

و نظــرش در مــورد حفــظ نظــام سیاســی نیــز روشــن نیســت. 

ایــن رویکــرد مبهــم امریــکا، ســبب تــداوم ناهاهنگــی در 

ــت  ــر سیاس ــت. اگ ــده اس ــات ش ــان و انتخاب ــا طالب ــره ب مذاک

امریــکا روشــن باشــد حکومــت و سیاســیون ناگزیــر می شــوند 

کــه بایــد دیــدگاه  شــان را بــرای موفقیــت مذاکــره بــا طالبــان و 

انتخابــات مشــخص کننــد. 

در ایــن میــان حایــت از انتخابــات تنهــا گزینــه ای اســت 

ــه ی  ــد در نتیج ــت جدی ــود. حکوم ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــه بای ک

انتخابــات شــفاف تشــکیل شــود و ایــن حکومــت بتوانــد 

ــا طالبــان را حــل  اختــالف نظــر در مــورد چگونگــی مذاکــره ب

ــل  ــه، ممکــن اســت کــه در جبهــه ی مقاب ــن گزین ــا ای ــد. ب کن

طالبــان هاهنگــی بــه  وجــود آیــد و خطــری کــه از یــک 

مذاکــره ی ناهاهنــگ و رسدرگــم بــا طالبــان، متصــور اســت، 

ــات درســت  ــر انتخاب ــن اســت؛ اگ ــی ای ــا نگران ــع شــود؛ ام دف

برگــزار نشــود، در آن  صــورت اختــالف و کشــمکش بــر رس 

نتیجــه ی آن به وجــود می آیــد و تجربــه ی تلــخ انتخابــات ســال 

۱393 تکــرار خواهــد شــد و صف بندهــای سیاســی و قومــی 

ــت. ــد گرف ــکل خواه ش

 اگــر مســأله ی طالبــان از راه مذاکــره حــل نشــود و دولــت 

ــد  ــت نتوان ــه دول ــود دارد ک ــن وج ــال ای ــود، احت ــف ش ضعی

خــود را حفــظ کنــد. در آن صــورت، رشایــط آغــاز دهــه ی نــود 

میــالدی کــه دولــت ســقوط کــرد و صــف بندی  هــای قومــی و 

ــد.    ــد آم ــود خواه ــد، به وج ــگ ش ــبب جن ــی س حزب

ــی  ــوزه ی امنیت ــه ح ــی س ــدوده ی حفاظت ــوخته، در مح ــل س پ

ســوم و ششــم و پنجــم قــرار داشــت و همیــن ســبب شــده 

بــود کــه در زیــر پــل ســوخته، بــرای کنــرل خــالف و جرایمــی 

ــد، از هــر ســه حــوزه کارمندانــی  کــه معتــادان انجــام می دادن

ــند؛  ــته باش ــد داش ــت و آم ــا رف ــن حوزه ه ــی ای ــش جنای از بخ

ــورت  ــه ص ــون ب ــدان چ ــن کارمن ــای ای ــت و گذاره ــن گش همی

ــدان  ــی حوزه هــا هــم چن ــدان جنای ــود و خــود کارمن جــدی نب

جرایــم را جــدی منی گرفتنــد و در واقــع جرایمــی کــه معتــادان 

انجــام می دادنــد؛  منبــع درآمــدی شــده بــود بــرای ایــن 

ــه گشــت و  ــی عــادی ب ــادان هــم خیل ــی؛ معت ــدان جنای کارمن

ــد. ــرده بودن ــادت ک ــدان ع ــن کارمن ــذار ای گ

کارهــا و رفتارهــای خــالف قانــون ایــن کارمنــدان جنایــی 

حوزه هــای امنیتــی در زیــر پــل ســوخته، آن قــدر حیطــه ی 

وســیعی پیــدا کــرده بــود کــه می تــوان در بــاره ی آن هــا بســیار 

مــواردی را نوشــت؛ امــا در ایــن نبشــتار، فقــط می خواهــم بــه 

یــک مــورد کــه ابتدایی تریــن مــورد جرایــم خــود ایــن کارمنــدان 

جنایــی اســت، اشــاره کنــم.

ــل  ــر پ ــود در زی ــن ب ــادی ممک ــر معت ــن و ه ــرای م ــدا ب در ابت

ســوخته، حضــور ایــن کارمنــدان خطــری محســوب شــود و هــر 

ــدن خــود  ــا دی ــام شــان و ی ــا شــنیدن ن ــادان ب ــا معت ــک از م ی

شــان، تــرس بــه دل مــان بیفتــد و تــا حــدی کــه می توانســتیم 

خــود مــان را از ایــن کارمنــدان دور نگــه می داشــتیم تــا نشــود 

ــه دردرس بزرگ تــری بیفتیــم. ــا ایــن آدم هــا، ب کــه در ارتبــاط ب

امــا ایــن کارمنــدان جنایــی بــا شــاری از ایــن معتــادان و 

ــر  ــه ه ــد ک ــده بودن ــق ش ــان رفی ــدر چن ــواد مخ ــاقی های م س

ــا لــب خنــدان در کنــار ایــن معتــادان  گاه ایــن کارمنــدان را ب

می دیــدم، شــک بــه دمل راه مــی داد کــه ممکــن اســت ایــن دو 

گــروه بــا هــم رابطــه ی خویشــاوندی یــا برادرخواندگــی داشــته 

باشــند.

در اولیــن مــوردی کــه مــن خــودم شــاهد ایــن بــودم و بــه نوعــی 

ــی  ــا راه ــی از صده ــن راه، یک ــه ای ــت ک ــه گف ــد ک ــم می ش ه

ــه  ــل ب ــا تبدی ــی حوزه ه ــدان جنای ــرای کارمن ــاال ب ــه ح ــود ک ب

منبــع درآمــد شــده بــود، همیــن رشــوه گرفن مــواد مخــدر 

ــابی  ــه حس ــود ک ــدر ب ــواد مخ ــنده های م ــا فروش ــادان ی از معت

ــت.  ــوده اس ــدزا ب ــا درآم ــی حوزه ه ــدان جنای ــرای کارمن ب

یکــی از همیــن کارمنــدان جنایــی کــه مســؤولیت نظــارت 

جرایــم در زیــر پــل ســوخته را بــر عهــده داشــت از حــوزه 

ــا لبــاس شــخصی  ششــم، مــردی قوی هیــکل بــود و همیشــه ب

ــادی  ــر معت ــرد و کم ــد می ک ــت و آم ــوخته رف ــل س در زیــر پ

ــت.  ــی اس ــد جنای ــه او کارمن ــد ک ــخیص بده ــت تش می توانس

ــوخته  ــل س ــه ی ورودی پ ــه در نقط ــت ک ــادت داش ــه ع همیش

در گوشــه ای کمیــن می کــرد و منتظــر بــود تــا ســوژه ای بــرای 

ــادان پیــدا کنــد کــه شــب دســت خالــی  اخــاذی خــود از معت

ــرود.  ــه ن ــه خان ب

ایــن کارمنــدان جنایــی همیشــه موادفروشــان خــرده پــا را زیــر 

ــون  ــان چ ــن موادفروش ــه ای ــتند ک ــد و می دانس ــر می گرفتن نظ

تــوان پرداخــت پــول هنگفتــی را بــه آن هــا ندارنــد و منی تواننــد 

توقــع آنــان را بــرآورده کننــد، بــا اســتفاده از معتادانــی کــه بــه 

عنــوان خرچین هــای خــود در میــان معتــادان دیگــر داشــتند، 

ــی  ــه تازگ ــاد ب ــدام معت ــه ک ــد ک ــت می آوردن ــه دس ــات ب اطالع

ــی از چشــم  ــواد مخــدر زده اســت و پنهان ــروش م ــه ف دســت ب

ــند. ــواد می فروش ــا م آن ه

پــا  آن فروشــنده ی خــرده  وقتــی  ایــن کارمنــدان جنایــی، 

را تحــت نظــر می گرفتنــد و وقتــش می رســید کــه او را در 

ــد؛ او را  ــر بیندازن ــدر گی ــواد مخ ــروش م ــا ف ــرم ی ــه ی ج صحن

ــده  ــرای او پرون ــد و ب ــی می کنن ــه زندان ــن ک ــه ای ــد ب ــا تهدی ب

می ســازند، وادار می کردنــد کــه بــه ایــن کارمنــدان چیــزی 

رشــوه بدهــد تــا آن هــا دســت از رسش بردارنــد. 

ــزی  ــون چی ــا، چ ــرده پ ــان خ ــا موادفروش ــادان ی ــن معت ــا ای ام

ــه  نداشــتند و همیــن انــدک مــوادی را هــم کــه معلــوم نبــود ب

ــا فــروش خــرده  ــا بتواننــد ب ــد ت ســختی از کجــا تهیــه کــرده ان

خــرده ی آن کمــی در خــرج و مــرف مــواد مخــدر خــود شــان 

تســهیل بــه وجــود بیاورنــد، چــاره ای جــز پرداخــت خــود آن مواد 

مخــدری کــه داشــتند، نداشــتند؛ ایــن تنهــا گزینــه ای بــود کــه 

ــی  ــدان جنای ــن کارمن ــد ای ــادان را از بن ــن معت ــت ای می توانس

ــد. ــی ده ــتان رهای رشوه س

جنایــی  کارمنــدان  آن  کــه  می فهمیدنــد  معتــادان  همــه 

مخــدر  مــواد  وقتــی  ســوخته،  پــل  ســه گانه ی  حوزه هــای 

پــا را می گرفتنــد، کمــی آن ســوتر  آن موادفروشــان خــرده 

می رفتنــد و آن مــواد را بــه یــک معتــاد دیگــر بــه قیمــت 

می زدنــد.  جیــب  بــه  را  پولــش  و  می فروختنــد  پایین تــر 

مــن یــک روز خواســتم شــار رسانگشــتی از درآمــد کارمنــدان 

ــیوه  ــن ش ــی از ای ــدان جنای ــه کارمن ــم ک ــته باش ــی داش جنای

چقــدر درآمــد داشــته انــد؛ دریافتــم کــه آن هــا بــه صــورت روزانــه 

ــب  ــه جی ــتند ب ــر می توانس ــا بیش ــی ی ــزار افغان ــل ده ه حداق

بزننــد و ایــن شــیوه ی درآمــد کارمنــدان جنایــی تــا همیــن حــاال 

هــم ادامــه دارد.

صلح قبل از انتخابات، زهری کشنده برای آینده سیاسی

مشارکت در انتخابات؛ پاسخ دندان شکن به طالبان

کارمندان جنایی حوزه ها 
مواد رشوه می گرفتند

ــد.  ــرا می رس ــت جمهوری ف ــات ریاس ــدک انتخاب ــدک ان ان

بیســت و چهــار روز دیگــر تــا ایــن انتخابــات باقــی مانــده 

ــی،  ــای امنیت ــی و نهاده ــیون های انتخابات ــت. کمیس اس

تدابیــر خــود را روی دســت گرفتــه و از برگــزاری انتخابــات 

رأی دهــی  مراکــز  انــد.  داده  اطمینــان  همه شــمول 

مشــخص و مــواد انتخاباتــی بــه اکــرث والیــات افغانســتان 

داخلــه  امــور  وزارت  دیگــر،  جانــب  از  شــده.  ارســال 

چالش هــای انتخابات هــای گذشــته را شناســایی و پــالن 

ــت  ــش رو، روی دس ــات پی ــدی را در انتخاب ــی جدی امنیت

گرفتــه اســت. هرچنــد نهادهــای امنیتــی در مــورد تأمیــن 

امنیــت انتخابــات اطمینــان داده انــد؛ امــا تحــرکات گــروه 

نگران کننــده  افغانســتان  بــزرگ  طالبــان در شــهرهای 

اســت. تــالش  نــاکام طالبــان بــرای ســقوط کنــدز و رسازیر 

شــدن جنگ جویــان ایــن گــروه بــه والیــت بغــالن، بــه 

ــت.  ــزوده اس ــش رو، اف ــات پی ــا در انتخاب ــزان نگرانی ه می

وقتــی بحــث از امنیــت انتخابــات می شــود، تنهــا چگونگی 

تأمیــن امنیــت مراکــز نیســت، بلکــه پــای مردمــی در 

میــان اســت کــه قــرار اســت بــرای انتخــاب رییس جمهــور 

بــه پــای صندق هــای رأی برونــد. مشــارکت مــردم در 

انتخابــات  در  از رشایــط عمــده ی شــفافیت  انتخابــات 

ــدن  ــه روی کار آم ــر، ب ــوی دیگ ــود و از س ــوب می ش محس

می بخشــد.  حیثیــت  و  اعتبــار  مــروع،  دولــت  یــک 

ــا  ــه امیده ــی رود ک ــش م ــه  ای پی ــه گون ــی ب ــط امنیت رشای

نســبت بــه چنیــن مشــارکتی بیشــر شــبیه بــه یــک رؤیــا 

خواهــد بــود. ماهیــت تهدیــد طالبــان هــم همیــن اســت؛ 

هــر کســی  را کــه در انتخابــات رشکــت کنــد، هــدف قــرار 

ــی  ــی از توانای ــد کاف ــه ح ــی ب ــای امنیت ــد. نیروه می دهن

ــردم  ــک م ــک ت ــد از ت ــه بتوانن ــتند ک ــوردار نیس الزم برخ

ایــن صــورت،  پــس در  انتخابــات حفاظــت کننــد.  در 

ناامنی هــای امــروز مصــداق عینــی فردایــی اســت کــه 

ــزان  ــات برگــزار می شــود و در چنیــن رشایطــی، می انتخاب

مشــارکت مــردم در انتخابــات کــم خواهــد بــود. بــا وجــود 

همــه نگرانی هــای موجــود؛ امــا از اهمیــت انتخابــات 

ریاســت جمهوری کاســته نشــده اســت. 

ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــبت ب ــی نس ــه ی مدن ــاالن جامع فع

تأکیــد  و  کــرده  خوش بینــی  ابــراز  ریاســت جمهوری 

ــای  ــد از معیاری ه ــش رو، بای ــات پی ــه انتخاب ــد ک می ورزن

الزم برخــوردار باشــد. عبداللــه احمــدی، رییــس گــروه 

کاری مشــرک نهادهــای جامعــه ی مدنــی، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل گفــت کــه بــا وجــود ایــن خوش بینی هــا؛ امــا 

ــتان،  ــال افغانس ــی و ش ــای جنوب ــا در والیت ه ناامنی ه

تهدیــد  بــا  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  شــدت  بــه 

ــی  ــاع فعل ــط و اوض ــت: »رشای ــت. او گف ــرده اس ــه ک مواج

بــه  زیــادی  تعــداد  یــک  کــه  می دهــد  نشــان  چنیــن 

ــات رشکــت  خاطــر مســائل امنیتــی منی تواننــد در انتخاب

کننــد؛ اگــر اوضــاع طــوری کــه جریــان دارد، ادامــه یابــد، 

ــروم  ــه مح ــن پروس ــارکت در ای ــادی از مش ــهروندان زی ش

ــد.« ــد ش خواهن

حکومــت افغانســتان و نهادهــای مربوطــه، مصمــم بــه 

برگــزاری انتخابــات اســتند و در رشایــط حــارض، برگــزاری 

جمهــوری  نظــام  حفــظ  بــرای  رسخ  خــط  رونــد  ایــن 

تعریــف شــده اســت. پیــروان نظــام جمهوریــت کــه در 

واقــع طــرف داران تحقــق ارزش هــای دموکراســی اســتند، 

ــان  ــارکت ش ــا مش ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــد ک ــار دارن انتظ

ــای  ــاب و پایه ه ــان را انتخ ــی ش ــم مل ــات، زعی در انتخاب

نظــام جمهوریــت را مســتحکم کننــد؛ امــا بــر عــالوه ی 

ایــن مــوارد، عالیــق مــردم، بحــث اطمینــان از تأمیــن 

امنیــت و ریســک پذیری شــهروندان مطــرح اســت. در 

ایــن شــکی نیســت کــه شــهروندان بــا قبــول خطــر جانــی، 

ــای صندق هــای رأی  خواهنــد رفــت؛ امــا مســؤولیت  ــه پ ب

ــده،  ــر سنجیده ش ــا تدابی ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــت نی حکوم

ــراک در  ــرم اش ــه ج ــهروندان ب ــان ش ــا ج ــد ت ــازه نده اج

ــه ی  ــای جامع ــود. نهاده ــه ش ــر انداخت ــه خط ــات ب انتخاب

مدنــی بــر همیــن نکتــه اشــاره دارنــد کــه حکومــت و 

ــات،  ــر برگــزاری انتخاب نهادهــای امنیتــی قبــل از ارصار ب

ــیبی  ــه آس ــا هیچ گون ــه آن ه ــد ک ــان دهن ــردم اطمین ــه م ب

. منی بیننــد

خشــونت های گــروه طالبــان در برابــر دولــت در آســتانه ی 

امضــای توافق نامــه ی صلــح امریــکا و طالبــان شــدت 

گرفتــه اســت و میــزان ایــن خشــونت ها بــه چگونگــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش رو ســایه افگنــده اســت. 

بــه ایــن معنــا، مناینــدگان طالبــان هــزاران کیلومــر دورتــر 

ــد  ــی دارن ــی چانه زن ــق سیاس ــک تواف ــتان در ی از افغانس

ــت  ــتان، دول ــرو افغانس ــروه در قلم ــن گ ــان ای و جنگ جوی

کنونــی را در تنگنــا قــرار داده انــد. رویکــرد موجــود از 

ســوی  طالبــان، روحیــه و روان مــردم افغانســتان را نســبت 

بــه اشــراک در انتخابــات بــه شــدت ضعیــف کــرده اســت. 

حــوادث  کــه  می گوینــد  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای 

تأثیــرات  می توانــد  بغــالن،  و  کنــدز  اخیــر  دلخــراش 

ــه ی  ــف روحی ــذارد و تضعی ــردم بگ ــر روان م ــی ای را ب منف

کاهــش  را  انتخابــات  در  مشــارکت  ســطح  مــردم، 

می دهــد. یوســف رشــید، رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات 

آزاد و عادالنــه، در مصاحبــه بــا خرگــذاری جمهــور گفتــه 

انتقــال  قســمت  در  طالبــان  حمــالت  »شــدت  اســت: 

ــات، اســتخدام کارمنــدان و هــم  ــه والی مــواد انتخاباتــی ب

ناظریــن را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. چنیــن وضعیتــی 

اگــر ادامــه یابــد، تعــداد زیــادی از مراکــز انتخاباتــی بســته 

ــد.« ــد مان خواه

شــفافیت  اصــل  مهم تریــن  مــردم،  مشــارکت  ســطح 

انتخابــات ریاســت جمهوری پنداشــته می شــود؛ در واقــع، 

ایــن مشــارکت اســت کــه بــه تــداوم نظــام سیاســی مــروع 

ــات  ــد؛ از ســوی دیگــر، مشــارکت در انتخاب کمــک می کن

پاســخ قاطــع بــه یکه تــازی طالبــان اســت کــه دیگــر عــر 

ــری   ــت یاغی گ ــر فرص ــیده و دیگ ــان رس ــه پای ــزم ب طالبانی

ــه ایــن گــروه نخواهــد داد. البتــه در چنیــن رشایــط و  را ب

ــران امنیتــی قبــل از  وضعیتــی، ایجــاب می کنــد کــه مدی

رســیدن زمــان برگــزاری انتخابــات، متامــی مســایل مرتبــط 

ــی را  ــرده و خاطرجمع ــی ک ــد را بررس ــن رون ــت ای ــه امنی ب

ــد. ــه وجــود آورن ــد ب ــن رون ــرای اشــراک کنندگان در ای ب

ــت جمهوری  ــات ریاس ــره، در انتخاب ــار منت ــاد آم ــر بنی ب

ــن  ــروف تأمی ــی م ــروی امنیت ــزار نی ــاد ه ــش رو، هفت پی

رقــم  ایــن  امــا  بــود؛  خواهنــد  انتخابــات  روز  امنیــت 

یــک  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  بــرای  تعیین شــده، 

اصــل نیســت بلکــه برنامــه و تدابیــر امنیتــی اهمیــت 

خــاص خــود را دارد. بنیــاد انتخاباتــی فیفــا می گویــد 

کــه تعــداد نیروهــای امنیتــی در انتخابــات مهــم نیســت؛ 

امنیتــی،  نهادهــای  مؤثــر  اقدامــات  و  آمادگی هــا  امــا 

تأثیرگــذار اســت؛ زیــرا تطبیــق برنامــه می توانــد منجــر 

ــات  ــن انتخاب ــدان و ناظری ــردم، کارمن ــان م ــظ ج ــه حف ب

ــد کــه مســؤوالن امنیتــی  شــود. ایــن نهادهــا انتظــار دارن

ــه  ــج کار شــان را ب ــد نتای ــی بای و کمیســیون های انتخابات

مــردم افغانســتان برســانند کــه مــردم بتواننــد بــا درک 

ــاس  ــر اس ــد. ب ــی برون ــز رأی ده ــوی مراک ــه س ــاع، ب اوض

قــرار  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  انتخاباتــی،  تقویــم 

اســت کــه در ششــم مــاه میــزان ســال جــاری برگــزار شــود؛ 

امــا همزمــان بــا شــدت گرفــن گفت وگوهــای صلــح و 

توافــق نهایــی مناینــدگان امریــکا و طالبــان، امــر برگــزاری 

انتخابــات را تحــت شــعاع قــرار داده اســت.
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ــا محیــط زندگــی  شــان  انســان ها بــه اســاس ارتباطــی کــه ب

بــر قــرار می کننــد و اســتفاده از ابزار هــا و روش زندگــی 

 شــان؛ پیوســته کنش هــا و معرفه هــای کــاکان مشــخصی را 

از خــود بــروز می دهنــد کــه بــه اســاس تفاوت هــای محیطــی 

و فرهنگــی، ایــن معرفه هــا از یــک جامعــه تــا جامعــه ی دیگــر 

ــد. ــرق می کن ف

روش زندگــی در افغانســتان، بنــا بــه دلیل هایــی کــه در 

ادامــه بــه آن می پــردازم. باعــث شــده اســت؛ شــهروندان 

بــا مشــخصه های هویتــی و رفتــاری  افغانســتانی بیشــر 

ــار  ــی و ناامیــدی در روزمرگــی  شــان گرفت خاصــی مثــل تنبل

ــند.  باش

در زندگــی افغانســتانی، خانواده هــا فرزنــدان  شــان را طــوری 

ــد.  ــار می آین ــل ب ــار تنب ــه ناچ ــا ب ــه آن ه ــد ک ــت می کنن تربی

کــودک افغانســتانی، تــا ســن نوجوانــی بایــد توســط مــادرش 

حــام داده  شــود؛ لباس هایــش را بایــد مــادرش بشــوید، 

ــه ای  ــم در بقچ ــا ه ــته و ی ــاری گذاش ــد و درون امل ــو بکش ات

بپیچــد.

یــاد  خانــواده  در  گاه  هیــچ  خــودش  افغانســتانی  فرزنــد 

ــه اســاس  ــد؛ مگــر دخــران کــه ب ــرد کــه آشــپزی کن منی گی

ــاد  ــه را ی ــای خان ــه کاره ــد هم ــار ان ــیتی ناچ ــب جنس تعص

گرفتــه و انجــام دهنــد. ایــن امــر باعــث شــده اســت در 

بــار  دخــران  از  تنبل تــر  مراتــب  بــه  پــران  افغانســتان 

بیاینــد. 

روزانــه  فرزنــدان  شــان  بــرای  افغانســتانی  خانواده هــای 

هیچ گونــه مســؤولیت مشــخصی را منی ســپارند و همیــن 

باعــث می شــود کــه فرزنــدان شــان انســان های  تنبــل و 

بیاینــد. بــار  بی مســؤولیتی 

از ســویی هــم مــا در دوارن کودکــی و نوجوانــی و حتــا 

جوانــی، آن قــدر بایــد و نبایــد می شــنویم کــه میــل بــه انجــام 

کار؛ حتــا رضوری تریــن کار هــا در درون مــا کشــته می شــود. 

ــی قهــر  ــه دلیل ــواده ی افغانســتانی، وقتــی کودکــی ب در خان

می کنــد و غــذا منی خــورد، پــدر خانــواده یــا مــادر، او را 

ــه  ــد، ب ــش وارد می کن ــه صورت ــه ب ــیلی ای ک ــطه ی س ــه واس ب

غذاخــوردن و یــا انجــام رفتــار خاصــی مجبــور می کنــد. ایــن 

امــر بــه ســادگی در دوره هــای بعــدی زندگــی تأثیــر خــودش 

را منایــان می کنــد؛ بــه نحــوی کــه ایــن شــخص در ادامــه ی 

زندگــی اش، وقتــی اســتقالل عمــل را بــه دســت مــی آورد؛ از 

انجــام کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد خــود داری می کنــد؛ 

ــا از  ــا و باره ــی باره ــی و نوجوان ــای کودک ــون او در دوره  ه چ

ســوی خانــواده محبــور بــه انجــام کارهایــی شــده کــه دوســت 

نداشــته اســت.

در بیشــر خانواده هــای افغانســتانی، پــدر یــا بــرادر بزرگــر، 

تنهــا افــراد خانــواده اســتند کــه کار می کننــد تــا بقیــه 

ــد.  ــی کنن ــی زندگ ــواده در راحت ــای خان اعض

ایــن گونــه اســت کــه ســایر اعضــای خانــواده تنبــل بــار 

می آینــد. بیــکاری و کار بیــش از انــدازه، هــر دو  عامل هــای 

ــتند. ــراد اس ــی در اف ــوه ی تنبل بالق

ــس  ــم. ح ــکاری می گذرانی ــادی را در بی ــان زی ــا زم ــی م وقت

راحت طلبــی در مــا بیشــر از پیــش رشــد می کنــد؛ ایــن 

حــس کــه خــود زاینــده ی تنبلــی اســت، بعد هــا مــا را از 

ــی دارد. ــاز م ــم ب ــای مه ــیاری از کاره ــام بس انج

از ســوی دیگــر، کار بیــش از انــدازه و بــدون اســراحت، نیــز 

ــی  ــه زندگ ــی ک ــای مهم ــام کاره ــا از انج ــود م ــث می ش باع

مــا را مجبــور بــه انجــام آن منی کنــد؛ خــودداری کنیــم. 

کار  مشــغول  کــه  افغانســتانی ای  شــهروندان  همین گونــه 

اســتند؛ بــه دلیــل کار بیــش از انــدازه و یــا مانــدن در محیــط 

کار و نداشــن تفریــح مناســب، از کار بیــزار می شــوند؛ ایــن 

بیــزاری باعــث می شــود کــه شــخص در لحظــه زندگــی کنــد 

ــده اش نباشــد. ــرای آین ــده و کار ب ــر آین ــه فک و ب

 پــس از خانــواده کــه نخســتین جامعــه ی تجربــی بــرای 

کــودکان اســت؛ مکتــب اســت؛ محیطــی کــه در آن شــخصیت 

ــرد.  ــکل می گی ــودک ش ــت ک و هوی

کــودکان  دولتــی،  مکتب هــای  ویــژه  بــه  مکتب هــا  در 

هیچ گاهــی بــه انجــام کارهــای خانگــی تشــویق منی شــوند. 

ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــوزگاری ب ــم آم ــوردی ه ــر در م اگ

دانش آمــوز، کارخانگــی توصیــه می کنــد؛ آن هــا را بــه گونــه ی 

جــری و یــا حتــا بــا زدن مجبــور بــه انجــام آن کار می کننــد. 

یافته هــای روان شناســان نشــان می دهــد  در حالــی کــه 

ذهــن ناخــود آگاه انســان از حــس تحکــم و اجبــار بیــزار 

ــل و  ــرک عم ــود تح ــث می ش ــار در کار باع ــن اجب ــت؛ ای اس

ــود. ــته ش ــان کش ــودکان و نوجوان ــت در ک خالقی

در افغانســتان چــه در محیــط خانــواده، مکتــب و در کل 

جامعــه، یــا مــا تشــویق بــه انجــام کاری منی شــویم و یــا هــم 

ــه  ــی کاری را ک ــوس و منطق ــای ملم ــه مزای ــن ک ــش از ای پی

ــته  ــن و برجس ــا روش ــرای م ــتیم، ب ــام آن اس ــه انج ــور ب مجب

ــا را  ــیم؛ م ــرده باش ــت آن را درک ک ــه اهمی ــی  آن ک ــد؛ ب کنن

مجبــور بــه انجــام آن کار می کننــد؛ ایــن باعــث می شــود کــه 

مــا از انجــام آن کار رس بــاز زنیــم و یــا در مــوارد مشــابه چنیــن 

عمــل کنیــم.

همینطــور در دانشــگاه های افغانســتان؛ بیشــر دانشــجویان 

ــط  ــه توس ــاله هایی ک ــان رس ــا ه ــان را ب ــی ش دوره ی درس

ــان می رســانند. محیــط  ــه پای ــه شــده اســت، ب اســتادان تهی

هیــچ  کــه  اســت  شــده  تنظیــم  گونــه ای  بــه  دانشــگاه، 

دانشــجویی خــودش را بــه خوانــدن کتابــی غیــر کتــاب 

ــای  ــمینارها و پژوهش ه ــد؛ از س ــف منی دان ــی اش مکل درس

ــه  ــت ک ــه اس ــن گون ــت؛ ای ــری نیس ــگاهی خ ــی_ دانش علم

دانشــجو پــس از متــام کــردن دوره ی دانشــجویی اش، بــه 

عنــوان یــک تنبــل متام عیــار وارد جامعــه می شــود.

در ایــن قســمت از نوشــته بــرای یافــن عامل هــای دیگــر 

تنبلــی؛ ناچــارم دوبــاره بــه خانــه برگــردم. ســاخت و مهندســی 

خانه هــای  در  کــه  امکان هایــی  و  افغانســتانی  خانه هــای 

ــم،  ــره می گیری ــی از آن به ــه ی زندگ ــرای ادام ــتانی ب افغانس

همــه و همــه در تنبــل بــار آوردن مــا نقــش انکارنا پذیــری 

دارنــد. یافته هــای روان شناســان نشــان می دهــد؛ دقــت 

نکــردن در انتخــاب رنــگ خانــه و نورپــردازی و چینش اســباب 

ــذارد. ــر می گ ــرد اث ــته روی ف ــی پیوس ــاظ روان ــه لح ــه، ب خان

دمــای اتــاق بــرای زمــان خــواب و بیــداری بایــد تفاوت هــای 

خــودش را داشــته باشــد؛ امــا در افغانســتان نبــود امکان های 

مناســب بــرای تنظیــم دمــای خانــه و عــدم آگاهــی از اهمیــت 

زندگــی  آن  در  کــه  خانه هایــی  اســت،  شــده  باعــث  آن، 

ــد. ــه تنبلــی مــا بیفزای ــز ب می کنیــم، نی

بــه  انرنــت  و  تلویزیــون  انــدازه ی  از  بیــش  اســتفاده ی 

ــتان،  ــت. در افغانس ــار آورده اس ــل ب ــا را تنب ــود، م ــودی خ خ

ــه  ــد، ب ــری دارن ــواد کم ــا س ــد ی ــواد ندارن ــه س ــی ک آن های

ــان؛ شــب  ــون و ندانســن ارزش زم ــودن تلویزی ــازه ب ــل ت دلی

و روز ســاعت ها پــای تلویزیــون می نشــینند؛ طوریکــه اگــر از 

ــون مشــخصی نــر کــرده  ــی کــه روز پیــش تلویزی برنامه های

ــتند. ــر اس ــط از ب ــه خ ــط ب ــه را خ ــی؛ هم ــت بپرس اس

ــا  ــه بیشــر شــهروندان افغانســتان شــب ها را ت ــن گون و همی

ــوک  ــژه فیس ب ــه وی ــد و ب ــی های هوش من ــا گوش ــت ب ــر وق دی

مــروف اســتند؛ ایــن هــا خــود مــا را از انجــام کارهــای 

ــه  ــود ب ــع می ش ــم مان ــم از ک ــا ک ــی دارد و ی ــاز م ــری ب مهم ت

انجــام کار بهــری فکــر کنیــم. ایــن مروفیــت کاذب، باعــث 

ــن  ــم و همی ــار بیایی ــل ب ــی تنب می شــود کــه در زندگــی واقع

ــواب  ــود خ ــث می ش ــب، باع ــی در ش ــتفاده از گوش ــور اس ط

خوبــی نداشــته باشــیم و فــردای آن شــب را بــا انــرژی کمــری 

ــم.  رشوع کنی

عادت هــای  داشــن  و  مناســب  غذایــی  رژیــم  نداشــن 

تنبلــی  بیشــر خانواده هــا دلیــل دیگــر  بــد غذایــی، در 

در شــهروندان افغانســتان اســت. انســان پیــش از انجــام 

هــر کاری بــه انــرژی الزم روانــی و جســمی نیــاز دارد. در 

افغانســتان عــرف بــر آن اســت کــه غــذای شــب را بایــد 

ــی  ــه گاه ــود ک ــث می ش ــن باع ــد؛ ای ــیر بزنن ــرپ و شکم س چ

ــام  ــم و از انج ــر بخوابی ــوری زودت ــل پرخ ــه دلی ــب ها ب ــا ش م

کنیــم. خــودداری  رضوری  کارهــای 

ــتانی ها از  ــی افغانس ــم غذای ــه در رژی ــم صبحان ــویی ه از س

اهمیــت چندانــی برخــور دار نیســت. در صــورت نخــوردن 

ــرژی  ــا مکمــل نبــودن آن، مــا در ادامــه ی روز ان ــه و ی صبحان

کافــی بــرای انجــام کارهــای مــان را نخواهیــم داشــت؛ ایــن 

ــا از انجــام برخــی از کارهــای رضوری  باعــث می شــود کــه م

ــم. ــودداری کنی ــول روز خ در ط

بیشــر  در  غذایــی  مینــوی  و  غذایــی  رژیــم  همینطــور  و 

خانواده هــای افغانســتان بــه گونــه ای اســت کــه انــرژی 

کامــل مــورد نیــاز بــدن را تأمیــن کــرده منی توانــد؛ ایــن 

گونــه اســت کــه بــه دلیــل کمبــود انــرژی از انجــام شــاری 

ــاد  از کارهــا خــود داری می کنیــم. از ســویی هــم مــرف زی

و  برنــج  گنــدم،  آرد  مثــل  کاربوهایــدرت دار  خوراکی هــای 

کچالــو کــه مینــوی اصلــی غذایــی در افغانســتان بــه شــار 

مــی رود، بــه اســاس دریافت هــای کارشناســان مــواد غذایــی، 

باعــث ایجــاد تنبلــی  و خســتگی در  شــخص اســتفاده کننده 

می شــود. میــل بــه ورزش بــا ایــن کــه در ســال های اخیــر در 

افغانســتان بیشــر شــده اســت؛ امــا هنــوز هــم فراگیــر نشــده 

و بــه روزمرگــی مــا تبدیــل نشــده اســت. ورزش نکــردن باعــث 

می شــود کــه میــزان تحــرک در شــخص پاییــن آمــده و متایــل 

ــه تنبلــی بیشــر شــود. ب

ــه  ــی را کــه می شــود در خان ــاور مــن، دلیــل دیگــر تنبل ــه ب ب

ــت.  ــه اس ــی در خان ــای زندگ ــباب و امکان ه ــرد، اس ــدا ک پی

ــی کــه شــخص روی  ــرای همــگان روشــن اســت؛ زمان ــن ب ای

مبــل نشســته اســت، تحــرک عمــل بیشــری می تواند داشــته 

باشــد تــا ایــن کــه روی دوشــکی مل داده باشــد؛ همیــن طــور 

ــه وســایل  در زمســتان ها بیشــر خانواده هــای افغانســتانی ب

ــای  ــد و ج ــی ندارن ــه دست رس ــی خان ــای گرمایش و امکان ه

تنظیــم دمــای خانــه، بــه دمــای زیــر پتــوی  شــان فکــر 

ــن  ــد ت ــش می کنن ــی؛ کوش ــن صندل ــا گذاش ــد و ب می کنن

شــان را گــرم کننــد. زمســتان بــه خــودی خــود بــه دلیــل رسما 

تنبلــی را در افــراد زنــده می کنــد. امــا شــهروندان افغانســتان 

ــد.  ــاه می برن ــا پن ــر صندلی ه ــه زی ــا ب ــرار از رسم ــل ف ــه دلی ب

مانــدن زیــر صندلــی، متایــل بــه تحــرک بیشــر را در شــخص 

می کُشــد و باعــث می شــود انجــام بســیاری از کارهــای مهــم 

را مهــم و رضوری ندانســته و بیشــر در صندلــی فــرو رود. 

لذت جویــی، دلیــل مهــم تنبلــی در افــراد شــناخته شــده 

اســت. لــذت اســتفاده از گرمــای زیــر صندلــی و فــرار از 

رسمــای بیــرون صندلــی، باعــث می شــود کــه میــزان تحــرک 

ــش  ــدت کاه ــه ش ــتان ها ب ــتانی در زمس ــهروندان افغانس ش

پیــدا کنــد.

انســان افغانســتانی؛ بــرای کُشــن و نابــود کــردن تنبلــی 

ــد  ــر بده ــی اش را تغیی ــبک زندگ ــاز دارد س ــودش؛ نی در وج

ــگ  ــی هاهن ــای جهان ــا معیاره ــه ب ــد ک ــار کن ــوری عی و ط

ــالش، پشــت  ــاری ای کــه در آن ت باشــد. ســبک زندگــی معی

ــی  ــای اساس ــر؛ از مؤلفه ه ــی به ــه زندگ ــردن ب ــر ک کار و فک

ــی رود. ــار م ــه ش ب
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در خمیدگــی کوهــی کــه دوصدمــری بیشــر ارتفــاع ســنگی 

چنــد  کــه  ســنگی ای  اتاقک هــای  در  مســافران  نــدارد، 

ســانتی دیــوار دارد، جابه جــا می شــوند. آفتــاب کــم کــم 

ــه  ــی ک ــر جوان ــی رود. پ ــاال م ــنگی ب ــای س ــاع کوه ه از ارتف

مرزبانــان بــرای حصــول حــق شــان توقیــف کــرده بودنــد، از 

پایــان دره نزدیــک می شــود و کمــی پیشــر از محلــی کــه مــا 

ــه  ــدد ک ــری می پیون ــج نف ــان پن ــع ه ــه جم ــم، ب ــته ای نشس

می گفتنــد او هــزاره اســت و همــراه مــا نیســت. آن پنــج نفــر 

بــه گفتــه ی خــود شــان اوغــان اســتند؛ از شــهروندان قندهــار 

و هلمنــد؛ ســه نفــر شــان ادعــا دارنــد کــه چنــد بــار ایــن راه 

ــر  ــه اگ ــد ک ــه دارن ــد و تجرب ــته ان ــت رس گذاش ــاق را پش قاچ

بــرادرت هــم از تشــنگی مبیــرد، بــه دهانــش نبایــد شاشــید.

علــی بلنــد می شــود بــرود بپرســد کــه چــه بالیــی رسش 

ــاز  ــم نی ــرده ای ــش نک ــی کاری برای ــم وقت ــد. می گوی آورده ان

ــر  ــه و چندنف ــه چگون ــد ک ــح بخواه ــرود از او توضی ــت ب نیس

کردنــدش. علــی امــا آرام منی گیــرد؛ پــس از چنــد دقیقــه ای 

ــان  ــول داشــته اســت؛ مرزبان ــد کــه پ ــر می گــردد و می گوی ب

ــم  ــیلی ه ــه س ــد و دو س ــه ان ــش را یافت ــی پول ــس از تالش پ

بــرای انــکار از داشــن پــول، خــورده اســت. برایــم قابــل 

ــاوز  ــه تج ــی را ب ــی کس ــن موقعیت ــه در چنی ــت ک درک نیس

جنســی هــم تهدیــد کننــد؛ امــا بــاز هــم حــارض نشــود کــه بــا 

ــی،  ــد افغان ــادل صــد و چن ــی مع ــان ایران دادن ده هــزار توم

خــودش را نجــات دهــد. از یکــی همراهانــش می شــنوم کــه 

ــیده   ــا دراز کش ــه م ــی ک ــک محل ــافران نزدی ــی از مس ــه یک ب

ایــم، می گویــد کــه کردنــدش و چنــد تومــان هــم برایــش 

دادنــد کــه بــه مرزبانــان بعــدی بدهــد؛ بــه احتــال آن 

ــه ی  ــود؛ فاصل ــته ب ــه داش ــن نگ ــر از ای ــرای روز بدت ــول را ب پ

زمانــی ای کــه او را نگــه داشــته بودنــد، آن قــدر نبــود کــه بــه 

او تجــاوز کننــد و مقــداری پــول هــم بگذارنــد کــف دســتش. 

از حرف هــای همراهانــش فهمیــده می شــود کــه جــواد »نــام 

مســتعار همیــن پــر« از ایــن کــه مبــادا همراهانــش پولــش 

را بگیرنــد یــا بدزدنــد، یــا کســی دیگــر از مســافران ایــن کار 

را بکنــد، حــارض نشــده اســت در حضــور همــه داشــن پــول 

ــه  ــت ک ــته اس ــراه داش ــول هم ــدر پ ــر او چق ــد. مگ ــرار کن اق

ــکناس  ــی آن اس ــت؟ وقت ــیده اس ــدن آن می ترس ــاش ش از ف

تلــی  وســط  میان ســال  مــرد  آن  را  تومانــی  پنجاه هــزار 

ــی ممکــن  ــود، هــر حــدس و گان کفشــش جابه جــا کــرده ب

اســت. پنــج هــزار تومانــی را کــه مرزبانــان بــرای رهــا کــردن 

جــواد قبــول نکــرده بودنــد، بــه علــی می دهــم کــه آب بگیــرد. 

ــل هــزار  ــم مگــر بوت ــر می گــردد. می گوی ــل آب ب ــج بوت ــا پن ب

ــود  تومــان گرفتــی. از پولــی می گویــد کــه در نیمــروز قــرار ب

چــرس بگیــرد؛ امــا نیافتــه بــود؛ یعنــی علــی بــا خــودش پــول 

داشــته اســت؛ ولــی بــرای رهاکــردن جــواد پنــج هــزار تومــان 

نــداده اســت؟ یــا نــه جــواد خــودش پــول داشــته اســت؛ ولــی 

حــدس و گــان ایــن قــدر نفــر را بــه جــان خریــده اســت؛ امــا 

حــارض نشــده اســت، پولــش را نشــان بدهــد؟

از  باالتــر  علــی،  بــا  می شــود.  تیــره  کــم  کــم  ســایه ها 

کــوه ســنگی ای کــه زیــر آن لنگــر انداختــه ایــم، دنبــال 

خــار و خاشــاکی می گردیــم کــه آتــش کنیــم و نان هــای 

ــر  ــه بیش ــی ک ــاقه ی علف ــا س ــم. ت ــرم کنی ــان را گ ــک م خش

می کنیــم.  جمــع  هــم  را  نیســت  ســیگار  ته مانــده ی  از 

ــن  ــر از م ــوه و دره را بیش ــی در ک ــه ی زندگ ــه تجرب ــی ک عل

دارد، خــودش را بــه ســختی بــه قســمتی از کــوه ســنگی 

ــی  ــده اســت. عل ــی در آن رویی می رســاند کــه درخــت خرمای

بــا تــالش زیــاد موفــق می شــود چنــد بــرگ خشــکیده و نیــم 

خشــکیده ی خرمــا جــدا کنــد. بعــد از یــک ســاعتی کــه دیگــر 

ــر از خــار و  ــا دامن هــای پ هــوا تاریــک شــده اســت، هــردو ب

خاشــاک بــه پاییــن کــوه بــر می گردیــم. از هــر چنــد قدمــی 

زیــر کــوه ســنگی دود غلیظــی بــا اندکــی آتــش بــه هــوا بلنــد 

ــافران  ــه مس ــی ک ــای خرمای ــدی از تنه ه ــی تن ــود. بوی می ش

در آتــش گذاشــته  انــد، در تنگــی دره پیچیــده اســت؛ از 

ــد.  ــه  ان ــش انداخت ــط آت ــه وس ــتیکی ای ک ــای پالس بوتل ه

هــر جمــع  در  بلنــد  بــا صــدای  دره  بــاالی  از  نفــر  یــک 

چنــد نفــره ای اعــالم می کنــد کــه بخوابنــد و فــردا صبــح 

زود رهناهــا بیــدار شــان می کننــد و بــرای عبــور از دره 

رهنایــی می کننــد. ســاعت ده شــب اســت؛ نــان خشــکی را 

کــه ســه شــبانه روز اســت، در بیــک  علــی ســفر می کنــد، گــرم 

ــع  ــا ول ــدر ب ــود و آب رسد، آن ق ــمش نخ ــا کش ــم و ب ــرده ای ک

ــگار قابلــی اوزبیکــی  ــر دمــاغ مــان جــای می کنیــم کــه ان زی

باشــد. آســان آنقــدر صــاف اســت کــه از ایــن ســایه ی کــوه، 

ــی  ــی خواندن ــمرد. عل ــاری را ش ــتاره های بی ش ــود س می ش

از یاســمین لیــوی مانــده اســت کــه یاســمین خوابــش را هــم 

ــود در چنیــن نقطــه ای از زمیــن بیــن چنیــن جمــعِ  ــده ب ندی

درمانــده ای در چنیــن ســفری صدایــش بــه ایــن کــوه ســنگی 

ــای  ــمتی از کوه ه ــه در قس ــب اول ک ــا ش ــد. آی ــور بپیچ صب

ــب  ــدازه ی دیش ــه ان ــم، ب ــرده بودی ــف ک ــروز توق ــنی نیم ش

کــه در خــاک پاکســتان گذراندیــم غمگیــن نبــود، و امشــب 

کــه روشــنی مهتــاب روی هیــچ یکــی از ایــن مســافران 

ــه  ــت ک ــب هایی اس ــر از ش ــت غم گین ت ــاده اس ــک نیفت تاری

ــم؟ ــده  ای گذران

)قسمت ششم(
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همزمــان بــا رشوع مــاه محــرم و هفتــه ی شــهید در آســتانه ی 

و  داخلــه  وزارت  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  برگــزاری 

قوماندانــی امنیــه ی کابــل، از تأمیــن امنیــت مراســم عــزاداری 

و بزرگداشــت از هفتــه ی شــهید خــر می دهــد. مســؤوالن 

می گوینــد  پولیــس،  فرماندهــی  و  داخلــه  امــور  وزارت  در 

کــه بــرای تأمیــن امنیــت مســاجد، تکیه خانه هــا، دهــه ی 

محــرم و هفتــه ی شــهید، تدابیــر امنیتــی را بــا همــکاری 

مــردم روی دســت گرفتــه  انــد. مســؤوالن تأکیــد می کننــد 

ــم  در  ــن مراس ــت ای ــن امنی ــرای تأمی ــی ب ــای کاف ــه نیروه ک

رسارس کشــور بــه ویــژه در بزرگ شــهرها، گاشــته شــده  و 

ــا ایــن حــال  نقــاط آســیب پذیر شناســایی شــده  اســت؛ امــا ب

ــوده و  ــی ب ــای امنیت ــکار نیروه ــه هم ــد ک ــردم می خواهن از م

نیــز پولیــس محــل خــود باشــند. افــزون بــر ایــن، در صــورت 

ــا مــوارد و افــراد مشــکوک، بــه شــاره های رایــگان  مواجهــه ب

کننــد. اطالع دهــی   ۱۰۰ ۱۰۰۱،۱۱9و 

پالیسی 

بــا  از دهــه ی محــرم، همه ســاله در کشــور  گرامی داشــت 

تهدیدهــای بلنــد امنیتــی روبــه رو بوده اســت؛ اغلــب تهدیدها، 

ناشــی از حمــالت انتحــاری و انفجــاری اســت. ایــن تهدیدهــا 

ــا ظهــور داعــش و گرو ه هــای دیگــر تروریســتی در  همزمــان ب

کشــور، بیــش از هــر زمــان دیگــر افزایــش یافتــه اســت.

افزایــش حمــالت انتحــاری و انفجــاری، بیشــر بــر مراکــز 

ــردم  ــرد کــه ســبب خشــم م ــی شــیعیان صــورت می گی مذهب

می شــود و مقام هــای حکومتــی را بــر آن داشــته تــا بــرای 

ــد. ــه کنن ــی، توج ــای دین ــاجد و مکان ه ــت مس ــن امنی تأمی

ارگ ریاســت جمهوری، ســال گذشــته، قبــل از آغــاز مــاه 

محــرم و پــس از حملــه ی انتحــاری بــر کلــپ میونــد در غــرب 

ــه جــا گذاشــت،  کابــل کــه حــدود 2۶ کشــته و 9۰ زخمــی ب

کابــل را بــه چهــار زون امنیتــی تقســیم کــرد. بــر اســاس ایــن 

طــرح، غــرب کابــل یکــی از ایــن چهــار زون امنیتــی محســوب 

می شــود. 

ــه مســؤوالن امنیتــی  ــن، رییس جمهــور کشــور ب ــر ای ــزون ب اف

فرمــان داد تــا طــرح توزیــع ســالح مؤقــت را در برخــی مســاجد 

ــد، بررســی  ــر تهدیــد امنیتــی قــرار دارن و تکیه خانه هــا کــه زی

کــرده و شــیوه ی نظــارت از محافظــت مســاجد را روی دســت 

گیرنــد.

مطابــق بــه همیــن طــرح، وزارت داخلــه بــرای تأمیــن امنیــت 

مــردم  از  پیــش،  ســال  دو  طــی  تکیه خانه هــا،  و  مســاجد 

هــان محــل، یــک یــک نفــر محافــظ اســتخدام کــرد و بــرای 

هــر محافــظ یــک میــل ســالح و مقــداری معــاش در نظــر 

ــت. گرف

اجرایــی شــدن ایــن طــرح، ســبب شــد کــه ســال گذشــته از 

رویداد هــای خونیــن در مراســم عاشــورا جلوگیــری شــود. 

ســال گذشــته در هشــتم مــاه محــرم، ســه حمله کننــده ی 

انتحــاری کــه خــود شــان را در لبــاس چوپــان جــا زده بودنــد، 

بــا اســتفاده از رمــه ی گوســفند، قصــد داشــتند مســجدی 

در منطقــه ی قلعــه ی فتح اللــه شــهر کابــل را هــدف قــرار 

دهنــد؛ امــا قبــل از بــه هــدف رســیدن، توســط مــردم محــل و 

ــدند. ــت ش ــایی و بازداش ــجد شناس ــان مس محافظ

امســال نیــز ارگ ریاســت جمهوری همزمــان بــا فرارســیدن مــاه 

ــی   ــور چگونگ ــه منظ ــال را ب ــی اع ــت رسقوماندان ــرم، نشس مح

ــال یاد  ــم س ــورا و مراس ــزاداری عاش ــم ع ــت مراس ــن امنی تأمی

احمدشــاه مســعود در هجدهــم ســنبله، تشــکیل داد. در ایــن 

نشســت، مقام هــای بلندپایــه ی حکومــت، نهادهــای امنیتــی 

و شــورای علــای اهــل تشــیع حضــور داشــتند. در ایــن 

نشســت، رییس جمهــور غنــی، بــه نهادهــای امنیتــی هدایــت 

داده تــا بــرای تأمیــن امنیــت روزهــای محــرم و هفته ی شــهید، 

اقدامــات جــدی ای را روی دســت بگیرنــد، تا مراســم عــزاداری 

و ســال یاد احمدشــاه مســعود، بــه شــکل بهــر برگــزار شــود.

ــرای تأمیــن امنیــت  ــه، ب ــه خان ــه ب اقدامــات، تالشــی خان

ــنبله ــم س ــرم و هجده مح

بــا ایــن حــال، نهاد هــای امنیتــی بــه شــهروندان کشــور 

اطمینــان می دهنــد کــه امنیــت مراســم عــزاداری را در رسارس 

کشــور تــا پایــان روز دهــم محــرم تأمیــن می کننــد. مســؤوالن 

در وزارت امــور داخلــه می گوینــد کــه بــه خاطــر تأمیــن امنیــت 

ــود،  ــزار می ش ــزاداری برگ ــم ع ــه مراس ــی ک ــاجد و جاهای مس

پــالن جامــع امنیتــی را بــا همــکاری گارنیزیــون کابــل، رجــال 

برجســته، امنیــت ملــی و اردوی ملــی، روی دســت گرفتــه 

ــه ی شــهید،  ــا امنیــت مراســم عــزاداری محــرم و هفت اســت ت

بــه شــکل بهــر تأمیــن شــود.

بــه  امــور داخلــه،  وزارت  مهــر، مشــاور مطبوعاتــی  بهــار   

ــی  ــا و نقاط ــی جاه ــه متام ــت ک ــل گف ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــت  ــایی و تثبی ــود، شناس ــزار می ش ــزاداری برگ ــم ع ــه مراس ک

شــده اســت و نیروهــای امنیتــی بــه خاطــر تأمیــن امنیــت ایــن 

ــد.  ــل دارن ــی کام ــور آمادگ ــم در رسارس کش مراس

ــل  ــس کاب ــخنگوی پولی ــرز، س ــردوس فرام ــن، ف ــر ای ــزون ب اف

بــا  را  الزم  هم آهنگی هــای  و  جلســات  کــه  می گویــد  نیــز 

شــورای مردمــی و مذهبــی انجــام داده انــد. هــر چنــد فرامــرز 

ــه خاطــر تأمیــن امنیــت  تعــداد نیروهــای امنیتــی ای را کــه ب

ــخص  ــد، مش ــده  ان ــته ش ــرم گاش ــاه مح ــزاداری م ــم ع مراس

منی کنــد؛  امــا می افزایــد کــه نیروهــای کافــی امنیتــی و 

کشــفی در رسارس کشــور بــه ویــژه در ســطح شــهر کابــل بــرای 

تأمیــن امنیــت مراســم عــزاداری حســینی و هفتــه ی شــهید، 

ــد.  ــم و توظیــف شــده  ان تنظی

ــه  ــد ک ــه می گوی ــور داخل ــی از وزارت ام ــال، منبع ــن ح در عی

ــه  ــارات درج ــه احض ــه ب ــل ک ــی کاب ــای امنیت ــار نیروه در کن

یــک امنیتــی  فــرا خوانــده شــده  انــد، هشــت صد نفــر نیــروی 

مختصــص و مختلــط از چندیــن نهــاد امنیتــی نیــز  بــرای 

ــرار  ــاش ق ــاده ب ــت آم ــه در حال ــه حادث ــر گون ــری از ه جلوگی

ــد. دارن

در کنــار ایــن، منبــع اضافــه می کنــد کــه حتــا اداره ی اطفائیــه 

و کابــل امبوالنــس نیــز در حالــت آمــاده باش اســتند. از ســوی 

دیگــر، فــردوس فرامــرز می گویــد کــه بــرای تأمیــن امنیــت این 

مراســم یــک طــرح جامــع امنیتــی را بــا شــورای مردمــی روی 

ــن امنیــت  ــن طــرح، تأمی ــر اســاس ای ــه اســت. ب دســت گرفت

مراســم عــزاداری، متفاوت تــر از ســال های قبــل خواهــد بــود: 

»بــه نیروهــای مؤظــف بــرای تأمیــن امنیــت کابــل، نیروهــای 

اضافــی امنیتــی گاشــته شــده، ایســت های بازرســی بیشــر 

و تیــم گزمــه  ی ســیار 24 ســاعته فعــال شــده اســت.«

آقــای فرامــرز تریــح کــرد کــه نیروهــای امنیتــی و کشــفی، 

متامــی نقــاط را در شــهر کابــل آسیب شناســی و تثبیــت 

کــرده  انــد. بــه گفتــه ی او، نقاطــی کــه آســیب پذیر انــد مــورد 

تالشــی و بررســی قــرار می گیرنــد؛ ایــن نقــاط بیش تــر در 

ــد.  ــل قــرار دارن اطــراف کاب

ایــن رو بــه گفتــه ی ســخنگوی پولیــس کابــل، نقــاط  از 

یادشــده، توســط نیروهــای پولیــس، امنیــت ملــی و بــا حضــور 

هیأتــی از دادســتانی کل، فرقــه ی ۱۱۱ و شــورای علــا، 

تالشــی خانه به خانــه خواهنــد شــد.

ــن  ــه ی خونی ــری حمل ــرز از جلوگی ــای فرام ــم آق ــویی ه از س

بــر مراســم عــزاداری در روز عاشــورا خــر می دهــد. او گفــت 

کــه نیروهــای امنیتــی در نتیجــه ی یــک عملیــات کــه در 

ــرح  ــه ط ــد ک ــته  ان ــتند، توانس ــل داش ــبز کاب ــوالی ده س ولس

ــد. ــا کنن ــل را خنث ــرب کاب ــزاداری در غ ــم ع ــر مراس ــه ب حمل

شامره های  رایگان

ــن  ــرای تأمی ــردم را ب ــم کاری م ــل، ه ــس کاب ــخنگوی پولی س

ــه  ــت ک ــل خواس ــند گان کاب ــده از باش ــازنده خوان ــت س امنی

ــا متــاس  گرفــن  ــز ب در تأمیــن امنیــت در روزهــای محــرم نی

ــا  ــن نیروه ــا ای ــی، ب ــای امنیت ــگان نهاد ه ــاره های رای ــه ش ب

همــکاری کننــد: »آنچــه مهــم اســت، همــکاری عملــی مــردم 

ــت  ــکوک اس ــراد مش ــوارد و اف ــی از م ــس و اطالع ده ــا پولی ب

ــا شــاره های  ــوارد یادشــده  را ب ــد م کــه شــهروندان می توانن

۱۰۰۱،۱۱9و ۱۰۰ در میــان بگذارنــد.«

خودداری از هر گونه اقدام حساســیت زا

کــه  می گویــد  شــیعه  علــای  شــورای  حــال،  ایــن  بــا   

نیروهــای مردمــی نیــز بایــد بــرای تأمیــن امنیــت بهــر مراســم  

ــال  ــهم فع ــند و س ــس باش ــای پولی ــکار نیروه ــزاداری، هم ع

ــد. بگیرن

بــه  والیت هــا  و  کابــل  در  همه ســاله  عاشــورا،  دهــه ی  از 

ــم   ــا مراس ــیع ب ــل تش ــب اه ــروان مذه ــان پی ــوص در می خص

در  کــه  مراســمی  می شــود؛  گرامی داشــت،  خاصــی 

ــیده  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــار ب ــن ب ــته چندی ــال های گذش س

ــا  ــان ب ــن مراســم در ســال جــاری همزم ــا ای شــده اســت؛ ام

هفته ی شــهید و ســال یاد شــهادت احمدشــاه مســعود اســت. 

همزمانــی ایــن دو مراســم  ملــی و مذهبــی، امســال نگرانی هــا 

ــام  ــت ن ــده  ای تح ــاله، ع ــرا همه س ــت؛ زی ــرده  اس ــر ک را بیش

طــرف داران قهرمــان ملــی بــا راه انــدازی کاروان موترهــای 

گشــت زنی در خیابان هــا، بــا شــلیک گلولــه و حمــل ســالح و 

چاقــو، نظــم را مختــل کــرده، بــه گرامی داشــت از روز شــهید 

می پردازنــد کــه ایــن رفتــار، بیــن مــردم ســبب ایجــاد وحشــت 

می  شــود.

 از همیــن رو، مســؤوالن  رونــد ســبز، بنیــاد احمدشــاه مســعود 

و احمــد مســعود پــر احمدشــاه مســعود، بــا تأکیــد بــر 

خــودداری از هــر گونــه اقدام حساســیت زا از ســوی هــواداران 

اســتفاده جو  افــراد  کــه  می گوینــد  مســعود،  احمد شــاه 

و اخالل گــر نظــم عامــه بــه هیــچ عنــوان از طــرف داران 

ــن  ــان، ای ــه ی این ــه گفت ــتند. ب ــی نیس ــان مل ــروان قهرم و ره

اشــخاص، افــراد مغــرض، قانون گریــز و عقــده  ای  انــد کــه 

بــا اخــالل نظــم، زمینــه ی رشم ســاری طــرف داران واقعــی 

مســعود را فراهــم کــرده، تــالش می کننــد کــه اختالفــات 

ــد.  ــان بیاورن ــه می ــی را ب قوم

گذاشــن  بــا  شــهید  روز  از  همه ســاله  کــه  ســبز  رونــد 

ــت  ــعود گرامی داش ــاه مس ــد ش ــگاه احم ــر آرام ــل گل، ب اکلی

)قهرمــان  مســعود  شــاه  احمــد  طــرف داران  از  می کنــد، 

ــم  ــودن هجده ــان ب ــل همزم ــه دلی ــه ب ــد ک ــی(، می خواه مل

ســنبله بــا روز نهــم و دهــم مــاه محــرم، جانــب خویشــن داری 

را در نظــر گرفتــه و در بزرگ داشــت از روز شــهید از هــر گونــه 

ــان  ــد همچن ــن رون ــد. ای اقــدام حساســیت زا، خــودداری کنن

از ارگان هــای امنیتــی می خواهــد، بــه افــرادی کــه در صــدد 

برهــم زدن نظــم عامــه اســتند، اجــازه ی فعالیــت داده نشــود.

ــور  ــاور ام ــن و مش ــامل دی ــنی، ع ــامل حس ــن، س ــر ای ــزون ب اف

ــز می خواهــد  دینــی رییس جمهــور، از عــزاداران حســینی نی

اقــدام  کــرده،  رعایــت  را  احتیــاط  نیــز جانــب  آنــان  کــه 

حسیاســیت زای قومی-مذهبــی نداشــته باشــند.

آقــای حســنی بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه هرچنــد 

نیروهــای امنیتــی، امنیــت دهــه ی مــاه محــرم را گرفتــه انــد؛ 

ــودن  ــان ب ــل همزم ــه دلی ــی ب ــای امنیت ــزان تهدید ه ــا می ام

ــزاری  ــتانه  ی برگ ــهید و در آس ــه ی ش ــا هفت ــوگواری ب ــام س ای

انتخابــات ریاســت جمهوری، بــاال اســت. 

ــن از مــردم خواســت کــه در مراســم  عــزاداری  ــن عــامل دی ای

شــان، حــد اعتــدال را مطابــق وضــع کنونــی رعایــت کننــد و 

ــاده روی در عــزاداری شــان خــودداری کننــد  ــه زی از هــر گون

تــا از وقــوع حادثه هــای دل خــراش جلوگیــری شــود: »راه 

ــالف و  ــه راه اخت ــت ن ــدال اس ــدت و اعت ــین راه وح امام حس

ــن را  ــد و ای ــن مســأله را در نظــر بگیرن ــد ای ــراط. مــردم بای اف

نیــز در نظــر داشــته باشــند کــه نبایــد برگــزاری مراســم  شــان 

ســبب اذیــت مــردم شــود.«

ــامل  ــی، ش ــای افراط ــنی، حرکت ه ــای حس ــه ی آق ــا برگفت بن

زنــی،  قمــه  ســینه زنی،  منایشــی  دســته های  راه انــدازی 

برگــزاری مراســم تــا ناوقــت شــب، ایجــاد ایســتگاه صلواتــی یــا 

ســاقی خانه ها و بســن دروازه هــا در جاده  هــا، همــه فرهنــگ 

وارداتــی از کشــورهای همســایه  انــد کــه بــا وضعیــت کنونــی 

کشــور ســازگاری ندارنــد. افــزون بــر ایــن، مطابــق بــه طــرح 

ــم  ــب خت ــاعت ده ش ــا س ــزاداری ت ــم  ع ــد مراس ــی بای امنیت

شــود و بلندگوهــای مســاجد بایــد بعــد از ســاعت هفــت، 

ــود. ــری ش ــه جلوگی ــه حادث ــا از هرگون ــد ت ــوش باش خام

ــرادی کــه  ــد، اف ــی می گوین از ســوی دیگــر، نهاد هــای امنیت

در ایــام عاشــورا و هفتــه ی شــهید نظــم عامــه را مختــل کننــد، 

مطابــق قانــون مجــرم بــوده و از ســوی نیروهــای امنیتــی 

بازداشــت شــده بــه چنــگ قانــون ســپرده خواهنــد  شــد.

ایــن حمله هــا دارای پیــام روشــن اســت و دولــت افغانســتان 

بایــد روی تأمیــن امنیــت مراســم  ملی-مذهبــی کوشــا باشــند 

ــد کــه رویدادهــای تروریســتی، آرامــش مــردم  و اجــازه ندهن

کشــور را برهــم زده و ســبب اختالفــات قومــی- مذهبــی و 

زبانــی بیــن مــردم شــود.

18 سنبله: روز تعامل مذهب و سیاست
سکینه امیری
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تــوده، بــه زبــان ســاده بــه اکرثیتــی گفتــه می شــود کــه 
ــد؛  ــه منی توانن ــی گرفت ــود تصمیم ــت خ ــرای رسنوش ب
کاری هــم از پیــش نــرده و تبعیــت، مشــخصه ی اصلی 
ــت و  ــی اکرثی ــم یعن ــی ه ــوده در جای ــت.  ت ــان اس آن
ــوان  ــا را می ت ــرا توده ه ــگان. چ ــی هم ــم یعن ــی ه جای
ــته در  ــن نوش ــرد؛ در ای ــیم ک ــف تقس ــواع مختل ــه ان ب
نظــر دارم تــا توده هــای رسگــردان را مــورد بررســی 

قــرار بدهــم.
ایــن توده هــا هیــچ جایــی و در هیــچ تصمیمــی حضــور 
ــرای ایــن  ــه شــکل ســیاهی لشــکر و ب ــد، بلکــه ب ندارن
ــرا  ــد. چ ــده ان ــده ش ــد، آفری ــی منان ــی خال ــه تجمع ک
ایــن تــوده بــه راحتــی اســیر دســت افــرادی می شــوند 
کــه خواهــان قــدرت و اعتبــار و ثــروت انــد یــا در 
قــدرت اســتند و اعتبــار نســبی هــم دارنــد. تــوان ایــن 
ــه  ــاید ب ــد، ش ــود را منی بینن ــت، خ ــر اس ــا صف توده ه
تعبیــر مارکــس، ایــن تــوده هنــوز بــه ســطحی نرســیده 

انــد کــه بــرای خــود باشــند.
ــه  ــت ک ــد داش ــی خواه ــر حرکت های ــوده، بیش ــن ت ای
در پــی انقــالب کارگــری می رونــد کــه مخالــف رس 
ــای  ــن توده ه ــت. همی ــه داری اس ــام رسمای ــخت نظ س
ــس  ــتند. مارک ــوژی اس ــت ایدیول ــیر دس ــردان اس رسگ
ایــن ایدیولــوژی را مخــرب دانســته و از ایــن رو اســت 

ــوده ی  ــت. ت ــده اس ــا خوان ــون توده ه ــن را افی ــه دی ک
رسگــردان بــا تــوان طاقتــی صفــر از هــر ســمت و 
ســویی کــه خواهــان خوانــده شــدن باشــد، قابــل 

ــت. ــدن نیس ــث و خوان بح
صفــر را از هــر ســمتی کــه بخوانیــد صفــر اســت. ایــن 
توده هــا نیــاز بــه یــک عــدد دارنــد کــه دیــده شــده و بــه 
چشــم بیاینــد؛ ایــن جــا اســت کــه مثــال معــروف »همــه 
بــرای یکــی و یکــی بــرای همــه« مطــرح می شــود. 
ــرار  ــار »یــک« ق ــن همــه »صفــر« در کن ــد ای تصــور کنی
ــود  ــک می ش ــدن ی ــا ش ــک ج ــا ی ــر اول ب ــد، صف بگیرن
۱۰ و بــا اضافــه کــردن تعــداد صفرهــا می تــوان تصــور 
کــرد کــه چــه عــددی بــه وجــود می آیــد. طاقتــی 
ــه  ــد، ب ــه وجــود می آی ــرار گرفــن ب ــار هــم ق ــه از کن ک
ــد  بزرگــی یــک تحــول عظیــم در هــر ســطحی می توان
باشــد. جایــی ایــن اعــداد بــه هــم آویختــه، باعــث 
جنــگ جهانــی شــده و میلیون هــا نفــر را بــه کام مــرگ 
می کشــاند و نامــی مانــدگار در تاریــخ بریــت بــه 
ــود  ــه وج ــث ب ــی باع ــد و گاه ــت می کن ــر ثب ــام هیتل ن
جبهه گرفن هــای  و  داخلــی  جنگ هــای  آمــدن 
خصانــه در قبــال هم وطنــان خــود شــده کــه جنگــی 
مــورد  در  آنچــه  می دهــد.  نویــد  را  چندین ســاله 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــت؛ ای ــم اس ــده مه ــای گم ش توده ه
ــه  ــد، ب ــه دارن ــاالرانه ای ک ــگ ارادت س ــه فرهن ــه ب توج
راحتــی در کنــار کســی قــرار می گیرنــد کــه گویــا ایــن 
شــخص ناجــی و نویدبخــش دنیــای خــوب و بهــر 

ــات  ــن منازع ــدن در دام ــذب ش ــت. ج ــان اس ــرای آن ب
ــن  ــود افتخارآفری ــرای خ ــژادی را ب ــمتی و ن ــی، س قوم
ــه  ــان را ب ــن راه آن ــه همی ــد ک ــر می کنن ــته و فک دانس
اعتبــار از دســت رفته ی شــان می رســاند. ایــن نــوع 
نــگاه و بی خــری از دنیــای بیــرون و تنهــا دیــدن 
باعــث شــده، کســانی کــه  ســایه های روی دیــوار، 
امتیــازات  از  راحتــی  بــه  را رهــر می داننــد،  خــود 
عــددی و نفوســی آنــان بــه نفــع خــود اســتفاده کــرده و 

ــد. ــب کنن ــد کس ــاز دارن ــه نی ــی را ک امکانات
در ایــن میــان تنهــا افــرادی کــه بــه ماننــد هیــزم 
ســوخت اســتند، همیــن تودهــای گم شــده اســتند 
رهــر  ســخنان  و  ایدئولــوژی  می تواننــد  تنهــا  کــه 
متامیت خــواه شــان را در مســیر مقاومــت نگــه دارنــد. 
ایــن  رشــادت های  و  مبــارزات  از  حاصــل  قداســت 
ــل های  ــرای نس ــه ب ــود ک ــتان هایی می ش ــوده، داس ت
ــون  ــم چ ــتان ها ه ــن داس ــود و ای ــه می ش ــدی گفت بع

نیــروی محــرک، توده هــا را بــه جلــو می رانــد.
مانــده  تــوده  همچنــان  تــوده  و  می گــذرد  ســال ها 
بــرای  رهایــی،  بــرای  می شــود.  نخبه تــر  نخبــه،  و 
ببینــد؛  آمــوزش  بایــد  تــوده  اســارت،  از  آزادشــدن 
ــه  ــود ب ــته و خ ــرون ُجس ــی بی ــار تنهای ــد از حص بتوان
فرایندهــای  در  تأثیرگــذار  باشــد  طاقتــی  تنهایــی 
اجتاعــی و سیاســی خویــش؛ مادامــی کــه تــوده 
باشــد، جامعــه ای خواهیــم داشــت،  اطاعت کننــده 

رهرمحــور.  و  رهرســاالر 

در هجــده ســال اخیــر، تجلیــل از ایــام محــرم و 

گرفتــه   خــود  بــه  دیگــری  رنگ و بــوی  عــزاداری، 

محــرم  ایــام  می گــذرد،  کــه  ســال  هــر  اســت. 

و  باشــکوه تر  افغانســتان  رسارس  در  عاشــورا  و 

پرشــورتر تجلیــل می شــود. هرچنــد تجلیــل از ایــن 

ــرم  ــا در مح ــی دارد و م ــه ی دینی-مذهب ــام، ریش ای

بــزرگ می شــویم. آن  بــا  و  زاده شــده 

گرامی داشــت  و  تجلیــل  روی  حــرف  حــاال  تــا 

مــورد  آن  چگونگــی  بــل  نبــوده،  محــرم  دهــه ی  

اســت.  بــوده  ســوال 

ــیوه ، روش  ــی در ش ــر، اصالحات ــال اخی ــد س در چن

و نحــوه ی برگــزاری دهــه ی محــرم پدیــد آمــده؛ امــا 

ــت.  ــته  اس ــود داش ــز وج ــکالتی نی ــا و مش چالش ه

یکــی از چالش هــای جــدی، شــیوه ی افراطــی و 

حســینی  عاشــورای  ایــام  هــوادران  اغراق آمیــز 

ایدیولــوژی  هــر  دشــمنان  بزرگ تریــن  اســت.  

و  افراطــی  دوســت داران  سیاســی،  یــا  مذهبــی 

منتقدانــش.  نــه  اســتند  آن  اغراق کننــدگان 

ظلمــی کــه در گذشــته ها بــه خصــوص در دوران 

ــق در  ــام عش ــه ن ــین ب ــت داران حس ــان، دوس اموی

ــد، خلفــای عباســی کــه  ــال کردن حــق واقعــه ی کرب

ــخم  ــد، ش ــش زدن ــش را آت ــین و یاران ــرم امام حس ح

ــتند  ــم نتوانس ــد، ه ــر آن تاختن ــب ب ــا اس ــد و ب زدن

ــد.  ــام دهن انج

ــن مراســم  ــرم در افغانســتان، فراگیرتری دهــه ی مح

ملــی و مذهبــی اســت. هیــچ منونــه ی دیگــری چــه 

جشــن و چــه ســوگ را منی تــوان مثــال زد کــه 

ــای  ــتور طیف ه ــه و دس ــدون بخش نام ــه ب ــن هم ای

بیرونــی  منــود  و  کنــد  درگیــر  را  مــردم  مختلــف 

مالمت گونــه  برخــی  کــه  ایــن   باشــد.  داشــته 

بــه  می کنــد«  اداره  را  آن  »حکومــت  می گوینــد: 

ــه قــدرت سیســتمی اســت  نظــرم بیشــر اعــراف ب

ــام  ــی را در مت ــم عظیم ــن مراس ــد چنی ــه می توان ک

ــه رسزنــش آن.  روســتاهای گمنــام مدیریــت کنــد ن

ــم  ــن مراس ــه ی ای ــت صحن ــت در پش ــچ وق ــر هی  اگ

نبــوده ایــد، شــا تصویــر روشــنی از آن نداریــد. 

ــد  ــی می کنن ــه خودمنای ــری ک ــد ده نف ــن چن ــه ای ب

ــا  ــزاران و حت ــد؛ ه ــگاه نکنی ــد ن ــم می آین ــه چش و ب

ــا عشــق و ارادت در  چنــد میلیــون نفــر در کشــور ب

آشــپزخانه ها  در  می شــوند؛  حــارض  مراســم  ایــن 

دیــده  ندارنــد  ارصار  هرگــز  و  می شــویند  دیــگ 

امنیــت  تأمیــن  در  و  می شــوند  فــراش  شــوند.  

ســهم می گیرنــد. طبال هــای خودمنــا و مداحــان 

ــام  ــتند؛ ای ــرا نیس ــن ماج ــت ای ــام حقیق ــب مت کاس

ــت  ــی و مدیری ــای کار جمع ــی از منونه ه ــرم یک مح

کار جمعــی مــردم افغانســتان بــه شــار مــی رود  و 

ــیم.  ــش بکش ــه چال ــی را ب ــم کار تیم ــا منی توانی م

نقــش  اعطــای  و  نظــم  کار، هاهنگــی،  تقســیم 

بــه همــه فــارغ از ســن و ســال و تیــپ و قیافــه، 

کار  مــردم  اســت.  مطالعــه  قابــل  فوق العــاده 

بــاور  در  دیــن  ندارنــد.  مدیــر  بلدنــد،  جمعــی 

خاطــر  همیــن  بــه  دارد؛  ریشــه  افغانســتانی ها 

مســلان شــدن اجــداد مــا چــه بــا آغــوش بــاز و چــه 

ــه  ــر نهادین ــن ام ــک اتفــاق نیســت؛ ای ــار، ی ــه اجب ب

ــارغ  ــردم ف ــیاری از م ــر بس ــن خاط ــه همی ــت؛ ب اس

از گرایــش سیاســی و ایــن  کــه چــه نظامــی حاکــم 

اســت، در مراســم دینــی حضــور دارنــد. بســیاری از 

آن هــا کــه امــروز منتقــد برگــزاری مراســم محــرم بــه 

ســیاق فعلــی اســتند، منکــر اصــل ماجــرا نیســتند. 

ــرا. ــل ماج ــه اص ــد، ن ــد دارن ــه  نق ــر قضی ــه ظاه ب

وارد  نــگاه  ایــن  بــه  اخالقــی  نقدهــای  می تــوان 

را  زبــان خــودش  و سیاســت،  قــدرت  امــا  کــرد؛ 

دارد. در چنیــن مراســم عظیمــی، طبعــا کســانی 

ــد ماهــی خــود اســتند؛ چــه آن هــا کــه  ــال صی دنب

روز،  ده  ایــن  در  اشــک ریخن  می کننــد  گــان 

یک ســاله ی  گناهــان  اسیدســولفوریک،  مثــل  

چــه  و  می شــوید  را  مــردم  بــه  ظلــم  در  شــان 

ــرام  ــب اح ــرای کس ــت ب ــن فرص ــه از ای ــانی ک کس

ایــام  در  تــازه  می کننــد.  اســتفاده  اجتاعــی 

محــرم، تبلیغــات انتخاباتــی و سیاســی هــم صــورت 

کمپاینــی  و  محــرم  ایــام  از  اســتفاده  می گیــرد. 

جــدی  چالش هــای  از  یکــی  مســاجد،  ســاخن 

فــراروی محــرم پنداشــته می شــود. عــده ی دیگــری 

هــم کاســبی می کننــد و در هــر حرکــت جمعــی 

می تــوان ایــن کاســبان ســیار را مشــاهده کــرد. 

آن هــا انــدک اســتند؛ امــا مثــل پــول ُخــرد رس و 

صــدای زیــادی دارنــد.

در  وســایل  از  اســتفاده   و  دکــور  دیگــر،  مــورد 

یعنــی  اســت؛  محــرم  ایــام  و  عــزاداری  مراســم 

ارتبــاط  محــرم  مراســم  شــدن  فانتــزی  و  شــیک 

ــان  ــخصی م ــی ش ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــتقیم ب مس

تــان  خانــه ی  داخــل  دکــور  و  وســایل  بــه  دارد. 

ــه  ــتند؟ آنچ ــش اس ــال پی ــبیه ده س ــد، ش ــگاه کنی ن

هیأت هــا  در  خیابان هــا  و  تکیه خانه هــا  در 

در  کــه  اســت  چیــزی  بیرونــی  منــود  می بینیــم، 

اســت. داده  رخ  خانه هــا  داخــل 

ــر  ــی از تغیی ــا بخش ــه م ــت ک ــی اس ــر طبیع ــک ام ی

ســبک زندگــی مــان را بــه خیابــان بــرده  ایــم. نســل 

دارد. جوان هــا  دیــن  از  را  خــود  قرائــت  جدیــد، 

قدیــم  نســل  قواعــد  رعایــت  بــه  ملــزم  را  خــود 

ــی  ــم وقت ــد؛ هــان طــوری کــه نســل قدی منی دانن

خواســت بــا بلندگــو مداحــی کنــد، از ســوی نســل 

ــخصه  ــه ش ــدند. ب ــش ش ــان نکوه ــود ش ــر خ قدیم ت

اعتقــاد دارم اگــر در طــول ســال ها، قــرار باشــد 

ــف  ــان ک ــرای ظامل ــم و ب ــکوت کنی ــم س ــل ظل مقاب

ــان را  ــود م ــش کاله خ ــه جای ــت ب ــر اس ــم، به بزنی

ــکل  ــران را »مش ــرد و درد دیگ ــاد ن ــا ب ــبیم ت بچس

ــم.« ــان بدانی ــود ش خ

یــک  بــرای  و  تــن  ندهیــم  خــواری  و  خفــت  بــه 

ــا روی  ــک ِری- پ ــه زر و ُمل ــی –  کیس ــت جزئ منفع

ــر  ــون در غی ــم؛ چ ــود  نگذاری ــت خ ــدان و حقیق وج

توجیه گــر فســاد خواهیــم شــد. آن صــورت، 

6

توده های رسگردان جامعه 

دهه ی عاشورا و نگاه های گوناگون 

ـــــــخانوادهـــــــ

بســیار  افغانــی  خانواده هــای  در  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 

کمــر  آن  مــورد  در  خانواده هــا  متأســفانه  و  اســت  جــدی 

ــارداری  ــه آن اهمیــت منی دهنــد، دوران ب ــد و ب اطالعــات دارن

زنــان اســت. بــرای داشــن یــک خانــواده ی ســامل، بهــر ایــن 

ــاره  ــن ب ــواده در ای ــای خان ــر اعض ــران و دیگ ــه هم ــت ک اس

ــد. ــر بدانن بیش

دوران بــارداری بــرای بســیاری از زنــان، بــا درد، بی خوابــی 

ــود  ــا وج ــا ب ــت؛ ام ــراه اس ــی هم ــی و کج ُخلق ــرات هورمون تغیی

ایــن ســختی ها، مــادران بیشــر از آن  کــه نگــران خــود باشــند 

ــانی  ــرات جس ــارداری تغیی ــتند. دوران ب ــن اس ــر جنی ــه فک ب

ــدام از  ــر ک ــه ه ــال دارد ک ــه دنب ــود ب ــا خ ــادی را ب ــی زی و روان

تغییــرات هــم می تواننــد منشــأ حــال خــوب و خــوش زن بــاردار 

باشــند و هــم موجــب نگرانــی، خســتگی و ناراحتــی وی شــوند. 

ــات،  ــب اطالع ــود و کس ــط خ ــی از رشای ــا آگاه ــاردار ب ــان ب زن

ــا رشایــط  ــد ت ــارداری خــود را مدیریــت کنن می تواننــد دوران ب

ــه کننــد. ــی را تجرب خوب

دوران بــارداری منحــر بــه فردتریــن دوره ای اســت کــه یک زن 

تجربــه می کنــد. در ایــن دوره کــه تغییــرات جســانی و روانــی 

زیــادی بــرای زن پیــش می آیــد، مــادر نیــاز بــه پشــتیبانی 

عاطفــی و روانــی بیشــری خواهــد داشــت. در دوران بــارداری، 

ــه  ــوری ک ــه ط ــود دارد؛ ب ــن خ ــا جنی ــری ب ــاط بیش ــادر ارتب م

ــت  ــا او صحب ــرده و ب ــس ک ــوزادش را ح ــارداری ن ــط ب از اواس

ــود  ــخص می ش ــی مش ــارداری زمان ــت دوران ب ــد. اهمی می کن

ــور  ــان ط ــد؛ ه ــر می افت ــه خط ــادر ب ــن و م ــالمت جنی ــه س ک

ــی  ــانی و روان ــرات جس ــن دوران تغیی ــد، در ای ــه ش ــه گفت ک

زیــادی بــر یــک زن عــارض می شــود. بــا آگاهــی از ایــن 

ــود. ــر می ش ــا راحت ت ــا آن ه ــدن ب ــار آم ــه و کن ــرات، مقابل تغیی

واضح تریــن تغییــری کــه رخ می دهــد، بــزرگ شــدن شــکم 

زن اســت. بــه تدریــج کــه جنیــن رشــد می کنــد و فضــای 

ــدن وارد  ــر ب ــای دیگ ــه اندام ه ــار ب ــد، فش ــری را می طلب بزرگ

ــه  ــده و در نتیج ــک ش ــش ها کوچ ــم ش ــی حج ــود؛ یعن می ش

ــوند.  ــر می ش ــده کوچک ــد، روده و مع ــس رخ می ده ــی نف تنگ

ــدن ممکــن اســت ســوزش معــده،  ــا تغییــرات هورمونــی در ب ب

کــم شــدن فعالیــت روده هــا و یبوســت ایجــاد شــود. از طــرف 

دیگــر ورم اندام هــای بــدن بــه ویــژه پاهــا ممکــن اســت کمــی 

اذیت کننــده شــوند.

بــزرگ شــدن شــکم باعــث فشــار روی پــا، کمــر و ســتون فقــرات 

می شــود و ممکــن اســت کمــردردی در پــی داشــته باشــد. 

ــوی  ــه ب ــد مــاه اول، حساســیت ب حالــت تهــوع و ویارهــای چن

غــذا، تغییــرات چهــره و پوســت، همگــی ممکــن اســت در پــی 

بــارداری رخ دهنــد. زنــان بــاردار از لحظــه ای کــه مطمــن 

ــحالی،  ــتیاق و خوش ــر اش ــالوه ب ــتند، ع ــاردار اس ــوند ب می ش

ــی و اضطــراب در  ــادی می شــوند. نگران دچــار نگرانی هــای زی

مــورد صالحیــت خــود بــرای مــادر شــدن تــا نگرانــی در مــورد 

ــاره ی  ــده ی او؛ در ب ــده و آین ــا نیام ــه دنی ــوز ب ــه هن ــی ک کودک

ــان و بســیاری از مســائل دیگــر! زای

ــن دوران  ــی هــم ممکــن اســت در ای ــم و ناراحت احساســات غ

و  تحریک پذیــری  دیگــر  طــرف  از  دهــد.  نشــان  را  خــود 

حساســیت بیشــر نســبت بــه برخورد هــای دیگــران رایــج 

ــد و  ــر می کنن ــه لحــاظ خلقــی هــم تغیی ــان ب ــی زن اســت؛ یعن

نیــاز بــه مراقبــت و توجــه بیشــری دارنــد. بهــر اســت همران 

بــا در نظرگرفــن نیازهــای عاطفــی زن بــاردار، فشــارهای روانی 

ــد. ــش دهن را کاه

ــت  ــه و مراقب ــه توج ــاز ب ــل نی ــه قب ــبت ب ــارداری نس ــر زن ب ه

بیشــری دارد. 

• اول از همــه تحــت نظــر داکــر باشــید و در مــورد متــام 

ــی  ــا در رشایط ــد. ش ــورت کنی ــان مش ــر ت ــا داک ــائل ب مس

اســتید کــه بایــد نگــران ســالمتی خــود و جنیــن تــان باشــید، 

بنــا بــر ایــن، رشایــط شــا بــا قبــل از بــارداری بــه کل متفــاوت 

اســت.

ــد.  ــوش نکنی ــارداری را فرام ــراحت و ورزش در دوران ب • اس

ایــن دو مــورد می توانــد بــه شــا کمــک کنــد ســالمتی روحــی 

و روانــی خــود را در کنــار ســالمت جســمی تضمیــن کنیــد.

ــد  ــد. نگذاری • از لباس هــای راحــت و مناســب اســتفاده کنی

ــد. ــان فشــار بیای ــه شــکم و ســینه های ت ب

• از وزن خــود مراقبــت کنیــد. بیــش از حــد غذاخــوردن 

ممکــن اســت منجــر بــه وضعیت هــای نامناســب دیگــری 

ــرم  ــا ۱2 کیلوگ ــارداری ۱۰ ت ــی در ب ــه وزن طبیع ــود. اضاف ش

ــت. اس

ــازه مــرف  • غذاهــای مغــذی بخوریــد. شــیر و ســبزیجات ت

کنیــد.

• ســعی کنیــد تــا حــد امــکان از مســافرت های طوالنــی 

. بپرهیزیــد 

ــدام  ــا اق ــورد آن ه ــاردار در م ــان ب ــت زن ــاز اس ــه نی ــواردی ک م

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــد، ش کنن

۱. اولیــن کاری کــه نیــاز اســت بکنیــد ایــن اســت کــه بــه یــک 

داکــر مراجعــه کنیــد.

2. آزمایش هایــی کــه داکــر تجویــز می کنــد و نهایتــا ممکــن 

اســت داروهایــی تجویــز کنــد کــه همگــی بــرای ســالمت شــا 

رضوری اســتند.

بــرای شــا تنظیــم می کنــد، از  3. معایناتــی کــه داکــر 

ــد. ــام دهی ــت انج ــوارد را رس وق ــایر م ــونوگرافی و س ــل س قبی

دوران بارداری را باید 
جدی گرفت

ــــــــــروزنوشتــــــــــــ
صبور بیات 

سید محمدتقی حسینی زهرا اکربی
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بریتانیا به خلیج فارس هواپیامی 
بدون رسنشین اعزام می کند صدیق صدیقی: انتخابات تحت هر رشایطی برگزار می شود

خلیلزاد با پیام صلح به کابل آمد

نرصت رحیمی: طالبان در والیت 
بغالن شکست محکمی خوردند

رزمایش دریایی مشرتک امریکا 
با ۱۰ کشور جنوب - رشق آسیا 

آغاز شد

ــخبرهای خارجیــــ

در پــی افزایــش تنش هــا میــان تهــران و لنــدن، بریتانیــا 

قصــد دارد کــه هواپیاهــای بــدون رسنشــین بــه خلیــج 

فــارس اعــزام کنــد.

ــاری از  ــارض ش ــال ح ــوز، در ح ــکای نی ــل از اس ــه نق ب

بــدون رسنشــین )ریپــر( بریتانیایــی در  هواپیاهــای 

ــرواز  ــراز عــراق و ســوریه پ ــر ف کویــت مســتقر اســتند و ب

ــج  ــا در خلی ــا، از آن ه ــت بریتانی ــن اس ــد و ممک می کنن

ــد. ــتفاده کن ــارس اس ف

گفتــه می شــود کــه ایــن هواپیاهــای بــدون رسنشــین، 

ــارت  ــه ی نظ ــارس، وظیف ــج ف ــه خلی ــزام ب ــورت اع در ص

ــر  ــز ب ــه ی هرم ــی را در تنگ ــای بریتانیای ــت ناوه ــر حرک ب

ــد داشــت. عهــده خواهن

پیــش از ایــن، بریتانیــا خواســتار حایــت گســرده ی 

کشــورها از طــرح مقابلــه بــا تهدیدهــا علیــه کشــتی رانی 

ــود. در خلیــج فــارس شــده ب

نفت کــش  پیــش،  چنــدی  ایــران،  پاســداران  ســپاه 

اســتینا ایمپــرو متعلــق بــه دولــت بریتانیــا را در تنگــه  ی 

هرمــز توقیــف کــرد. توقیــف ایــن کشــتی بــه دنبــال 

ــی  ــت محل ــوی دول ــس ۱ از س ــش گری ــف ابرنفت ک توقی

جبل الطــارق صــوت گرفتــه بــود.

در پــی ایــن موضــوع، دولــت بریتانیــا اعــالم کــرد کــه بــه 

منظــور حضــور بیشــر در مأموریــت تأمیــن امنیــت تــردد 

ــای  ــه آب ه ــز ب ــر را نی ــی دیگ ــاو جنگ ــک ن ــتی ها، ی کش

ــتد. ــارس می فرس ــج ف خلی

بــن واالس، وزیــر دفــاع بریتانیــا، گفتــه بــود کــه نــاو 

جنگــی جدیــدی کــه بــه آب هــای خلیــج فــارس مــی رود، 

»اچ ام اس دیفنــدر« نــام دارد و قــرار اســت جایگزیــن نــاو 

ــود. ــکان« ش ــی »اچ ام اس دون جنگ

ــز  ــت« نی ــی »اچ ام اس کن ــاو جنگ ــه ن ــود ک ــه می ش گفت

ــاع  ــر دف ــت. وزی ــتقر اس ــارس مس ــج ف ــای خلی در آب ه

ــاده  ــه کشــورش آم ــود ک ــه ب ــن گفت ــش از ای ــا، پی بریتانی

ــا  ــتی رانی آزاد ب ــه کش ــا ک ــای دنی ــر کج ــا در ه ــت ت اس

ــود. ــل ش ــود، وارد عم ــه ش ــر مواج خط

رزمایــش دریایــی مشــرک ایــاالت متحــده ی امریــکا، روز 

دوشــنبه )2 ســپتامر( بــا 10 کشــور جنــوب-رشق آســیا، 

آغــاز شــد.

بــه نقــل از یورونیــوز، ایــن رزمایــش دریایــی، بــا حضــور 

بیــش از یــک هــزار رسبــاز، هشــت کشــتی جنگــی و 

چهــار جنگنــده ی هوایــی، از یــک پایــگاه دریایــی در 

منطقــه ی پاتایــای تایلنــد آغــاز شــد و قــرار اســت تــا پنــج 

ــد. ــه یاب روز ادام

ــا نــر اعالمیــه ای گفتــه  ــکا در بانکــوک، ب ســفارت امری

اســت کــه ایــن رزمایــش دریایــی، تــا پنــج روز در آب 

هــای خلیــج تایلنــد و دریــای جنوبــی چیــن برگــزار 

ــد. ــد ش خواه

وزیــر  پومپیــو،  مایــک  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــه  ــالدی ب ــاه گذشــته ی می ــده، م ــاالت متح خارجــه ی ای

عنــوان مهــان در نشســت منطقــه ای 10 کشــور عضــو 

اتحادیــه ی جنــوب-رشق آســیا، )آســه آن( رشکــت کــرده 

ــود.  ب

و  تعامــل  بــرای  ترامــپ  دونالــد  راهردهــای  ترویــج 

ــد و آرام،  ــوس هن ــا کشــورهای حــوزه ی اقیان همــکاری ب

از جملــه ی اهــداف آقــای پومپیــو بــرای رشکــت در ایــن 

ــود. ــده ب ــوان ش ــت عن نشس

آگاهــان نظامــی، گفتــه انــد کــه ایــن رزمایــش، بــه 

عنــوان بخشــی از اســراتیژی دونالــد ترامــپ در جنــوب-

رشق آســیا، درســت هنــگام جنــگ تجــاری و افزایــش 

ــده و  ــدازی ش ــن راه ان ــنگن و پک ــان واش ــات می اختالف

یکــی از اهــداف اساســی آن، بــه چالــش کشــیدن دولــت 

ــت. ــه ای اس ــایل منطق ــن در مس چی

واشــنگن و پکــن، بــر رس نفــوذ در دریــای جنوبــی 

چیــن، بزرگ تریــن ناحیــه ی دریایــی جهــان کــه رسشــار 

ــر  ــا یک دیگ ــت، ب ــرژی اس ــر ان ــی و ذخای ــع طبیع از مناب

ــد. ــده  ان ــالف ش ــار اخت دچ

چیــن ادعــای مالکیــت بــر ایــن آب هــا را دارد، در حالــی 

ــا و برونئــی نیــز  کــه کشــورهای ویتنــام، فیلیپیــن، مالزی

ــی از  ــر بخش های ــت ب ــی مالکی ــای مدع ــدام ادع ــر ک ه

ــا و جزایــر آن اســتند. ایــن دری

ادعاهایــی  بــه  اشــاره  بــا  ریاســت  جمهوری،  ســخنگوی 

مبنــی بــر تعویــق انتخــاب ریاســت جمهوری و اولویــت 

دادن ایــاالت متحــده بــه گفت وگوهــای صلــح، تأکیــد 

می کنــد کــه انتخابــات تحــت هــر رشایطــی برگــزار خواهــد 

ــد. ش

صدیق صدیقی، پس از چاشــت روز دوشــنبه )11 ســنبله(، 

در یــک نشســت خــری، گفــت کــه هیــچ گفت وگویــی 

میــان  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  تعویــق  بــر  مبنــی 

محمــد ارشف غنــی و زملــی خلیــل زاد صــورت نگرفتــه 

ــت. اس

انتخابــات  پروســه ی  مخالــف  »امریــکا  کــرد:  عــالوه  او 

نیســت و معلوماتــی کــه در مــورد تعویــق انتخابــات منتــر 

می شــود، نادرســت اســت. انتخابــات برگــزار می شــود و 

ــای  ــای صندوق ه ــرده پ ــور گس ــا حض ــردم ب ــم م امیدواری

رأی، نشــان بدهنــد کــه بــه مردم ســاالری بــاور دارنــد و 

ــی  ــد. زمان ــن می کنن ــان تعیی ــود ش ــود را، خ ــت خ رسنوش

طــرح  دیگــری  جــای  در  مــا  سیاســی  رسنوشــت  کــه 

می شــد، گذشــته اســت.«

پیــش از ایــن، ادعاهایــی وجــود داشــت کــه گویــا ایــاالت 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  تــا  دارد  تــالش  متحــده 

پیشــرد  بــرای  تــا  بینــدازد  تعویــق  بــه  را  افغانســتان 

گفت وگوهــای صلــح، زمــان بیشــری داده شــود. قــرار 

ــات ریاســت جمهوری افغانســتان در ششــم  اســت انتخاب

میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.

در همیــن حــال، آقــای صدیقــی می گویــد کــه زملــی 

ــان  ــت می ــرار اس ــه ق ــه ای را ک ــند توافق نام ــل زاد، س خلی

امریــکا و طالبــان بــه امضــا برســد، بــا رییس جمهــور غنــی 

ــس از  ــتان پ ــت افغانس ــت و حکوم ــته اس ــان گذاش در می

بررســی همه جانبــه ی ایــن ســند، تصمیــم نهایــی خــود را 

ــت. ــد گذاش ــان خواه ــده در می ــاالت متح ــا ای ب

او افــزود کــه آتش بــس، قطــع خشــونت ها و گفت وگوهــای 

بخش هــای  از  طالبــان،  و  حکومــت  میــان  مســتقیم 

اساســی ســند توافق نامــه ی صلــح اســت.

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــت ک ــت جمهوری گف ــخنگوی ریاس س

ــای  ــد و به ــده  ان ــاری دی ــگ ج ــیب را از جن ــرین آس بیش

ــد  ــه  ان ــت پرداخت ــام جمهوری ــظ نظ ــرای حف ــنگینی را ب س

و حکومــت افغانســتان نیــز از ایــن ارزش هــا، پاســداری 

ــرد. ــد ک خواه

او عــالوه کــرد: »در حــال حــارض، وظیفــه ی مــا ایــن اســت 

کــه ایــن ســند را در چارچــوب منافــع کشــور مطالعــه کنیــم 

و ایــن ســنجش را انجــام بدهیــم کــه آیــا امضــای ایــن ســند 

راهــی را بــرای صلــح و مذاکــرات مســتقیم بــا طالبــان بــاز 

می کنــد و منجــر بــه ختــم جنــگ می شــود یــا خیــر؟ بــرای 

ــت،  ــام جمهوری ــظ نظ ــردم و حف ــع م ــور، مناف رییس جمه

بــه مراتــب باالتــر از هــر چیــز اســت. بایــد نتیجــه ی اصلــی 

ــچ  ــرای هی ــر آن ب ــح باشــد؛ در غی ــن همــه مذاکــره، صل ای

افغانــی قابــل قبــول نخواهــد بــود.«

بــه  بنــا  خلیــل زاد  زملــی  کــه  گفــت  صدیقــی  آقــای 

مــن  بــاره ی  در  افغانســتان،  حکومــت  درخواســت 

توافق نامــه ی صلــح، بــا ســایر شــخصیت های سیاســی 

کــرد. خواهــد  مشــوره  نیــز  افغانســتان 

ــل زاد و  ــی خلی ــان زمل ــح می ــای صل ــم گفت وگوه دور نه

مناینــدگان طالبــان، روز یک شــنبه )10 ســنبله( پــس 

از ۱۰ روز مذاکــره در دوحــه پایتخــت قطــر، بــه پایــان 

رســید. ســپس آقــای خلیــل زاد، بــه منظــور رشیک کــردن 

جزئیــات نشســت قطــر بــا حکومــت افغانســتان، عــازم 

ــل شــد. کاب

آقــای خلیــل زاد، پیــش از ســفر بــه کابــل، در برگــه ی 

ــان، در  ــده و طالب ــاالت متح ــه ای ــت ک ــود نگاش ــر خ توی

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 

ــک  ــدار و ی ــزت و پای ــح باع ــک صل ــورد ی ــرات در م مذاک

افغانســتان متحــد و بــا اقتــدار کــه امریــکا، متحدینــش و 

ــا هــم بنشــینند. ــد نکنــد، ب هیــچ کشــور دیگــری را تهدی

...ادامه از صفحه اول:
ــح  ــح افغانســتان، صب ــور صل ــکا در ام ــده ی امری  مناین
دیــروز بــا ورود بــه کابــل دیداری هــای جداگانــه ای 
بــا محمــد ارشف غنــی، رییس جمهــور افغانســتان، 
داکــر عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی، حامدکــرزی 
ــت  ــور داش ــی کش ــات سیاس ــری از مقام ــار دیگ و ش
کــه محــور ایــن دیدارهــا و گفت وگوهــا را پیرفــت 
توافق نامــه ی  مــن  و  صلــح  گفت وگوهــای  رونــد 

ــی داد. ــکیل م ــده تش ذکرش
ــه  ــل ب ــح کاب ــی کــه روزنامــه ی صب ــر اســاس اطالعات ب
آن دســت یافتــه اســت، مــن توافق نامــه میــان امریــکا 
دو  هــر  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  طالبــان  و 
طــرف بــه توافــق نهایــی بــرای خامتــه ی جنــگ میــان 

ــد. شــان نزدیــک شــده ان
بــه گفتــه ی منبــع، نــکات اصلــی در این من عبــارت از 
تقلیــل نیروهــای امریــکا در حــد ۸۶۰۰ نفــر، تعهــدات 

ــش  ــزم، کاه ــا تروری ــه ب ــع رابط ــورد قط ــان در م طالب
مذاکــرات  آغــاز  بــر  توافــق  و خشــونت ها،  حمــالت 
بین االفغانــی بعــد از امضــا و خــروج نیروهــای خارجــی 
ــا  ــا ب ــاه؛ ام ــار م ــش از چه ــالل بی ــا در خ ــد از امض بع
و  دفــاع  در  خارجــی  قــوای  صالحیت هــای  حفــظ 

ــت. ــت اس ــی حکوم ــای امنیت ــت از نیروه حای
ســفر آقــای خلیلــزاد بــه کابــل و قرارگرفــن مــن 
در  طالبــان،  و  امریــکا  میــان  صلــح  توافق نامــه ی 
حالــی صــورت گرفتــه اســت کــه تــا 24 روز دیگــر 
ــود  ــزار ش ــت جمهوری برگ ــات ریاس ــت انتخاب ــرار اس ق
ــان در روزهــای  ــکا و طالب ــان امری ــح می و موضــوع صل
اخیــر شــایعه ی برگــزار نشــدن انتخابــات را تقویــت 

بخشــیده بــود.
حــال بایــد دیــد حکومــت افغانســتان در رشایــط کنونی 
ــا  ــد ی ــرار می ده ــود ق ــت خ ــات را در اولوی ــا انتخاب آی

صلــح بــر انتخابــات پیشــی خواهــد گرفــت.

کــه  می گویــد  داخلــه  وزارت  ســخنگوی 
ــت  ــری والی ــهر پلخم ــان در ش ــه ی طالب حمل
ــنگینی  ــات س ــته و تلف ــم شکس ــالن، دره بغ

ــت.  ــده اس ــان وارد ش ــر آن ب
نــرت رحیمــی، پس از چاشــت روز دوشــنبه 
)11ســبنله( در یــک نشســت خــری گفــت، 
ــر  ــب ب ــان طال ــه هراس افگن ــن ک ــس از ای پ
نیروهــای  کردنــد،  حملــه  پلخمــری  شــهر 
ــرار  ــدف ق ــل ه ــه مح ــان را در س ــی آن امنیت
دادنــد کــه در نتیجــه ی آن تلفــات ســنگینی 

ــان وارد شــده اســت.  ــه طالب ب
بــه گفتــه ی آقــای رحیمــی، طالبــان پــس 
از آن کــه نتوانســتند بــا نیروهــای امنیتــی 
مقاومــت کننــد، داخــل خانه هــای مســکونی 
عنــوان ســپر  بــه  غیرنظامیــان  از  و  شــدند 

انســانی اســتفاده کردنــد. 
او افــزود کــه در نتیجــه ی درگیــری میــان 
 50 از  بیــش  طالبــان،  و  ارتــش  نیروهــای 
ــی و 11  ــن زخم ــته، 31 ت ــن کش هراس افگ

ــدند.  ــت ش ــده بازداش ــان زن ــر ش ــن دیگ ت
طالبــان،  حملــه ی  در  کــه  اســت  گفتنــی 
6 نیــروی امنیتــی کشــته و 11 تــن دیگــر 
ــر آن،  شــش  ــزون ب شــان زخمــی شــدند. اف
ــه  ــه گلول ــان ب ــز از ســوی طالب غیرنظامــی نی

ــدند.  ــته ش بس
ایــن نشســت  در  داخلــه  وزارت  ســخنگوی 
ــر و  ــاحه ی کرک ــگ در س ــه جن ــت ک ــا گف ام
در اطــراف شــهر پلخمــری هنــوز ادامــه دارد 
ــان  ــود آن ــز از وج ــاحه نی ــن س ــه زودی ای و ب

ــد.  ــد ش ــازی خواه پاکس
هراس افگنــان  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
بــر  )10ســنبله(  یک شــنبه  روز  طالــب 
حملــه  پلخمــری  شــهر  از  بخش هــای 
ســخنگوی  بشــارت،  جاویــد  امــا  کردنــد؛ 
از  پــس  لحظــات  بغــالن،  پولیــس 
طالبــان  حملــه ی  بــر  مبنــی  گزارش هــای 
ــل  ــح کاب ــه روزنامــه ی صب ــت، ب ــن والی ــر ای ب
ــب  ــان طال ــاری از هراس افگن ــه ش ــت ک گف
در منطقــه ی پــل معــدن و دهــن کرکــر شــهر 
پلخمــری در محــارصه ی نیروهــای امنیتــی 
درآمــده و دو نفــر شــان بازداشــت شــده  انــد.

بخــش  در  همچنــان  رحیمــی،  نــرت 
ــان  ــود، خاطرنش ــای خ ــری از صحبت ه دیگ
کنــدز  شــهر  امنیتــی  وضعیــت  کــه  کــرد 
ــای  ــده و نیروه ــادی درآم ــت ع ــه حال ــز ب نی
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــارض ت ــال ح ــش در ح ارت
طالبــان را از ولســوالی امــام صاحــب بیــرون 
دارد.  ادامــه  تصفیــه ای  عملیــات  و  کننــد 

خوانــدن  تروریســت  بــا  رحیمــی،  آقــای 
بــه  گــروه  ایــن  کــه  کــرد  تأکیــد  طالبــان 
ــرار  ــدف ق ــان را ه ــدی غیرنظامی ــورت عم ص
بــا  مقابلــه  تــوان  آنــان  زیــرا  می دهنــد؛ 

ندارنــد.  را  ارتــش  نیروهــای 
نیمه هــای  طالــب  هراس افگنــان 
بــرای  را  تهاجمــی  حمــالت  جمعه شــب، 
ســقوط والیــت کنــدز آغــاز کردنــد کــه در 
ایــن حمــالت  9 نفــر از نیروهــای امنیتــی 
طالــب  جنگ جــوی  چهــل  بــه  نزدیــک  و 

شــد ند. کشــته 
کنــدز  شــهر  کــه  می گویــد  داخلــه  وزارت 
پاکســازی  طالــب  هراس افگنــان  وجــود  از 

ــت. ــده اس ش

ــــــــــخبرهای داخلیـــــــــــــ
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ُسُمچ هایی که قربهای دسته جمعی 

مردم رسخ پارسا شدند

»هنگامــی کــه تهــداب خانــه را می کندیــم، متوجــه شــدیم کــه یــک 

ــیدیم و  ــی ترس ــت و خیل ــان اس ــی م ــه ی حویل ــمچ کالن در گوش س

وقتــی داخــل ایــن ســمچ شــدیم چیزهایــی مثــل موهــای زن، دیــگ، 

ــانه هایی  ــن نش ــم و ای ــدا کردی ــر را پی ــیای دیگ ــی اش ــه و بعض کاس

بــود از ایــن کــه یــک زمانــی خانواده هایــی در ایــن جــا زندگــی 

می کردنــد.«

ایــن چشــم دیدهای هاشــم اســت کــه روزی بــرای مــزدورکاری 

همــرای یکــی از دوســتانش بــه یــک حویلــی رفتــه بودنــد و مــروف 

ــر  ــه نظ ــه ب ــد ک ــر می خورن ــمچ ب ــن س ــه ای ــد؛ ب ــن بودن ــدن زمی کن

آن هــا در دوران طالبــان ایــن ســمچ توســط ایــن افــراد در ولســوالی 

ــود. ــر شــده ب رسخ پارســا حف

ایــن دو جــوان بــا دیــدن ایــن ســمچ، هراســان و حیــرت زده می شــوند 

ــت  ــرار از دس ــرای ف ــردم ب ــه در آن دوره م ــان ک ــرای آن ــورش ب و تص

طالبــان مجبــور بودنــد ایــن ســمچ ها را حفــر کننــد و بــه ایــن طــور 

مکان هــا پنــاه بیاورنــد، واقعــا غیــر قابــل بــاور بــود.

ــا  ــد؛ ام ــان می گذارن ــه در می ــا صاحب خان ــوع را ب ــن موض ــا ای آن ه

ــرای  ــد ب ــوده و بع ــر ب ــمچ بی خ ــن س ــر ای ــم از حف ــه ه صاحب خان

ایــن کــه بتوانــد اطالعاتــی در ایــن مــورد پیــدا کنــد، موضــوع را بــا 

همســایه ی خــود کــه از مــردم رسخ پارســا بــود، در جریــان می گــذارد.

ــه  ــان ب ــه طالب ــی ک ــه زمان ــوده ک ــن ب ــم ای ــایه ها ه ــم دید همس چش

منطقــه ی رسخ پارســا می آینــد، بــا آمــدن شــان وحشــت در دل 

مــردم ایجــاد می کننــد و طالبــان تصمیــم داشــتند بــه هــر بهانــه  ای 

کــه امــکان داشــت، خانه هــای مــردم را تالشــی کننــد و مــردم نیــز 

بــه خاطــر حفــظ جــان و امــوال شــان، شــبانه مشــغول کنــدن ایــن 

ســمچ ها می  شــوند و هــم اکنــون در هــر خانــه ای در منطقــه ی 

ــد. ــدا کنی ــمچ پی ــک س ــد ی ــا، می توانی رسخ پارس

گفتــه می شــود کــه مــردم رسخ پارســا از تــرس طالبــان مجبــور بودنــد 

روزهــای زیــادی را در تاریکــی و فضــای مننــاک ایــن ســمچ ها 

ســپری کننــد.

ــروان اســت کــه مــردم  ــت پ رسخ پارســا، یکــی از ولســوالی های والی

ایــن منطقــه بــا آمــدن طالبــان تصمیــم بــه مقاومــت گرفتنــد و 

توانســته بودنــد کــه چندیــن مــاه در برابــر طالبــان ایســتادگی کننــد؛ 

امــا در نهایــت ایــن مــردم بــا شکســت بزرگــی روبــه رو شــدند و مــردم 

ایــن منطقــه مجبــور شــدند کــه بــه مناطــق دیگر مهاجــر شــوند و هم 

اکنــون بیشــر مــردم ایــن منطقــه در شــهرهایی مثــل کابــل، مــزار 

ــد. ــی می کنن ــور زندگ ــرون از کش ــا بی ــرات و ی ــف و ه رشی

ــکن گزین  ــل مس ــرب کاب ــمت غ ــردم در س ــن م ــادی از ای ــداد زی تع

ــرس  ــان از ت ــا در آن زم ــم آن ه ــه ه ــن منطق ــا در ای ــد و حت ــده  ان ش

ــد و  ــر کنن ــی شــان ســمچ حف ــور شــدند کــه در حویل ــان مجب طالب

ــود پرســیدم؛ چــرا  ــی کــه از یــک مــرد کــه از قــوم رسخ پارســا ب زمان

ایــن ســمچ ها را حفــر کــرده ایــد؟ برایــم گفــت کــه مــا شــنیده بودیــم 

کــه طالبــان بــه هــر خانــه ای کــه وارد می شــوند، زنــان را مــورد تجــاوز 

ــان  ــر طالب ــا در براب ــاه گاه م ــن ســمچ ها تنهــا پن ــد و ای ــرار می دهن ق

بودنــد.

ادامــه می دهــد، زمانــی کــه طالبــان  ایــن مــرد رسخ پارســایی 

ــان  ــر طالب ــود در براب ــادی از خ ــت زی ــا مقاوم ــوم م ــردم ق ــد، م آمدن

نشــان دادنــد و چــون مــا از لحــاظ چهــره بســیار شــبیه قــوم هــزاره 

بودیــم، بســیار طالبــان بــر مــا ظلــم روا داشــتند و  بــه همیــن خاطــر 

ــد و مــردم را  ــه قتــل عام هــای بزرگــی دســت زدن ــا ب در منطقــه ی م

کشــتند. 

تعــداد زیــادی از مــردم رسخ پارســا کــه فعــال در غــرب کابــل زندگــی 

می کننــد، چشــم دید های خــود را از زمــان طالبــان ایــن چنیــن 

ــود؛ روز و  ــه ب ــا رفت ــد: آرامــش از کوچه هــای خاکــی م ــان می کنن بی

شــب صــدای شــلیک گلولــه را از هــر گوشــه ی کابــل می شــنیدیم. 

دروازه هــای مــردم بــاز بــود، همــه خانه هــای شــان را رهــا کــرده 

بودنــد و در ســمچ های تاریــک زندگــی دســته جمعی را تجربــه 

می کردنــد. مــردان مــا هــم بــه نــدرت از ســمچ بیــرون می شــدند تــا 

ــد. ــه دســت بیاورن بتواننــد آب و مــواد خوراکــی ب

ایــن ســمچ ها هــم اکنــون هــم در شــاری از خانه هــای مــردم 

ــن  ــاری از ای ــود و در ش ــدا می ش ــل پی ــرب کاب ــایی در غ رسخ پارس

ســمچ ها حتــا ســاکنان آن حویلی هــا شــاری از اســتخوان های 

ــد کــه نشــان می دهــد کــه طالبــان اگــر در  آدم هــا را پیــدا کــرده ان

حویلــی وارد شــده بودنــد و ســمچی را پیــدا می کردنــد، متــام افــراد 

پنهــان شــده در آن ســمچ را می کشــتند و آن ســمچ ها، قرهــای 

دســته جمعی اهالــی آن خانــه می شــد.

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 روزنامه ی 

صبــح کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق ایمیــل و 

یــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل بــا مــا رشیــک کنیــد. 

مــا متعهــد بــه حفــظ هویــت شــا و نــر خاطــرات  تــان اســتیم.

بلنــد  بــه دلیــل  افغانســتان  وزارت تحصیــالت عالــی 

بــه  دســت  دانشــگاه  ها،  در  درس هــا  کیفیــت  بــردن 

تــازه ای زده اســت. اقــدام 

در برنامــه ای کــه وزارت تحصیــالت عالــی در ایــن راســتا 

دارد، شــار دانشــجویان در صنف هــای درســی کاهــش 

یافتــه و بایــد بــه شــار صنف هــای درســی افــزوده شــود. 

فیصــل امیــن، ســخنگوی وزارت تحصیــالت عالــی در 

ــوزش  ــت آم ــای کیفی ــرای ارتق ــد: »ب ــه می گوی ــن رابط ای

در دانشــگاه ها، صنف هایــی کــه کمیــت دانشــجو در 

آن صنف هــا  بیشــر بــود، بــرای بلنــد بــردن کیفیــت 

درســی  ایــن صنف  هــا، بــه صنف هــای 3۵ تــا ۵۰ نفــری 

تقســیم بندی شــده اســت«

مهــم  بســیار  هدف هــای  از   یکــی  کــه  افــزود  وی 

ــه کیفیــت و ارتقــای کیفیــت  تحصیــالت عالــی، توجــه ب

اســت؛ زمانــی  کــه کمیــت بیشــر باشــد،کیفیت آســیب  

. می بینــد

وزارت تحصیــالت عالــی در ایــن اواخــر بــا یــک برنامــه ی 

پرداختــه  زیربناهــا  انکشــاف  بــه  دوامــدار،  و  منظــم 

و  کــرده  بیشــر  را  اســت. شــار صنف هــای درســی 

همیــن طــور  میــزان جــذب اســتادان نیــز بیشــر شــده 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــورای علم ــل، ش ــن دلی ــه همی ــت. ب اس

ــا  ــرای ارتقــای کیفیــت، ب الیحــه ی »سیســتم کریــدت« ب

درنظرداشــت و ارزیابــی متــام مــوارد الزم، بــه ایــن نتیجــه 

رســیده انــد کــه بــه کمیــت دانشــجویان بایــد توجــه 

ــرد. ــورت بگی ــدی ص ج

ــی و  ــنجش، ارزیاب ــم س ــل مه ــدت، اص ــتم کری در سیس

شــارش تعــداد دانشــجوی داخــل صنــف اســت. بــرای 

بهــر تطبیــق کــردن ایــن سیســتم، بایــد بیشــر بــه  

کیفیــت توجــه کــرد و ایــن در صورتــی امکان پذیــر اســت 

ــی باشــد. ــل ســنجش و ارزیاب ــت قاب کــه کمی

و  ژورنالیــزم  دانشــکده ی  رییــس  احمــدی،  جاویــده 

ارتباطــات دانشــگاه کابــل، در ایــن مــورد می گویــد: »در 

تحصیــالت  عالــی طــوری کــه در متــام کشــورهای جهــان 

نهادینــه شــده، دانشــجوی کمــر بازدهــی بهــر داشــته 

اســت.«

در افغانســتان و در ســال های اخیــر بــه دلیــل توجــه 

نســبی ای کــه بــه اهمیــت دانــش و آموخــن صــورت 

گرفتــه اســت، مــردم نســبت بــه گذشــته بــه ارزش دانــش 

بــرای شــکوفایی جامعــه بیشــر پــی بــرده انــد. روی ایــن 

دانشــگاه ها  بــه  ورود  بــرای  متقاضــی  میــزان  دلیــل، 

بیشــر شــده و هنــوز هــم در حــال رشــد می باشــد؛ امــا 

ــدوزی  ــرای دانش ان ــی ب ــکان کاف ــود م ــوی آن، نب در پهل

فــراروی  جــدی  مشــکل های  از  دانشــجویان،  بهــر 

دانــش و دانشــجویان اســت. دانشــجویان در کمیــت 

دولتــی  دانشــگاه های  از  ســاالنه  مالحظــه ای  قابــل 

وارد جامعــه می شــوند؛ امــا روی ظرفیــت دانشــجویان 

و  کیفیــت دانش انــدوزی کار آن چنانــی صــورت نگرفتــه 

اســت. در ایــن اواخــر، وزارت تحصیــالت عالــی، بــه 

اهمیــت تــوازن کمــی و کیفــی دانشــجویان در دانشــگاه 

پــی بــرده و روی ایــن منظــور، تصمیــم گرفتــه اســت کــه 

ــجویان  ــت دانش ــه کمی ــی ب ــت درس ــای کیفی ــرای ارتق ب

ــد. توجــه جــدی کن

» مــا  می گویــد:  رابطــه  ایــن  در  احمــدی،  جاویــده 

 ۱۰۰ از  بیشــر  یــا  و   ۱۰۰ قبــال  کــه  را  صنف هایــی 

دانشــجو در آن بودنــد، بــه دو یــا ســه صنف تقســیم بندی 

کــرده ایــم.« وی، همیــن طــور ادامــه می دهــد کــه ایــن 

اقــدام باعــث می شــود کــه اســتادان بتواننــد بیشــر بــه 

ــر  ــه ی بیش ــرده، زمین ــیدگی ک ــجویان رس ــکل دانش مش

ــرل و  ــد؛ کن ــم کنن ــف فراه ــو را در صن ــث و گفت وگ بح

ــا دانشــجویان از فضــای  ــرد ت ــت بهــر صــورت گی مدیری

ــوند. ــد ش ــی بهره من ــر آموزش به

شــورای  در  کــه  می کنــد  عــالوه  احمــدی،  جاویــده 

علمــی دانشــگاه کابــل کــه کانــون عالــی علمــی  تصمــی 

ــد  ــن ش ــر ای ــه ب ــاری فیصل ــال ج ــت، در س ــده اس م گیرن

کــه صنف هــا بیــن 3۵ تــا ۵۰نفــری شــود؛ چــون بــاالی 

ــی  ــای درس ــجو از فض ــه دانش ــت ک ــکل اس ــر مش ۵۰ نف

ــام  ــن، مت ــر ای ــا ب ــد. بن ــتفاده بتوان ــر اس ــورت به ــه ص ب

دانشــکده ها کــه رییس هــای شــان در جلســه ی شــورای 

ــی کــه  ــد، در صورت علمــی حضــور داشــتند، تعهــد کردن

ــد. ــی کنن ــه را عمل ــن فیصل ــات داشــته باشــند، ای امکان

ــکده ی  ــن دانش ــرای همی ــد ب ــدی می گوی ــده احم جاوی

ژورنالیــزم و ارتباطــات، بــا راه انــدازی جلســه ای  در ایــن 

دانشــکده و بــا مشــوره ی اســتادان ایــن دانشــکده، از این 

اقــدام نیــک اســتقبال کــرده و بــدون ایجــاد مشــکل، بــه 

ــت.  ــه اس ــا پرداخت ــیم بندی صنف ه تقس

وزارت  ســوی  از  کــه  رســمی ای  مکتــوب  اســاس  بــه 

ــده  ــتاده ش ــل فرس ــگاه کاب ــه دانش ــی ب ــالت عال تحصی

رتبــه ی  بــه  نظــر  اســتادان  درســی  مکلفیــت  اســت؛ 

علمــی شــان بایــد کمــر از ۱2 ســاعت درســی و بیشــر 

از3۰ ســاعت در هفتــه نباشــد. 

جاویــده احمــدی، در ایــن رابطــه مــی گویــد کــه زمانــی 

مــا ایــن را ســنجش کردیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 

می توانیــم بــه گونــه ی عادالنــه نظــر بــه قوانیــن و قواعــد 

تقســیم بندی  را  درســی  ســاعت های  اســتادان؛  بــه 

نشــده  اســتادان وضــع  روی  اجبــاری  هیــچ  و  کنیــم 

اســت.

ــور  ــگاه ها مجب ــت و دانش ــم اس ــات ک ــت؛ امکان ــد گف بای

انــد، دانشــجویان زیــادی را در یــک صنــف جــای دهنــد؛ 

شــکایت هایی مطــرح شــده اســت؛ امــا ایــن  کــه امســال 

ــان گذاشــته شــود،  ــن معضــل نقطــه ی پای ــه ای چطــور ب

پرسشــی اســت کــه جاویــده احمــدی بــه آن پاســخ 

می دهــد: »مــا در دانشــکده ی ژورنالیــزم و ارتباطــات، 

از قبــل صنــف خالــی داشــتیم؛ امــا بــرای صــد نفــر 

آن  دروازه ی  و  بــود  کوچــک  صنف هــا  آن  بیشــر،  یــا 

ــر  ــش ۵۰ نف ــا گنجای ــن صنف ه ــود. ای ــته ب ــا بس صنف ه

ــا  ــتادان م ــت. اس ــل اس ــا ح ــی م ــکل مکان را دارد و مش

ــن  ــا از ای ــد و م ــر ان ــان ماس ــد ش ــاالی 9۰ در ص ــز ب نی

کادرهــای علمــی اســتفاده می کنیــم.«

رابطــه  ایــن  در  نیــز  عالــی  تحصیــالت  ســخنگوی 

می گویــد: »تحصیــالت عالــی برنامه هــای درازمــدت و 

منظــم زیربنایــی داشــته اســت. میــزان جــذب اســتادان 

همچنــان  و  کردیــم  بیشــر  را  علمــی  کدرهــای  و 

ــن معضــل در  صنف هــای بیشــری  ایجــاد شــده کــه ای

ــواره  ــی هم ــالت عال ــت و تحصی ــل اس ــارض ح ــال ح ح

ــردن هــر چــه بیشــر کیفیــت می کوشــد.«  ــرای بلنــد ب ب

ــده احمــدی، تنهــا مشــکلی را کــه در ایــن پروســه  جاوی

از  کــه  اســت  اســتادان  کمبــود  دارد،  تأکیــد  رویــش 

ــی  ــن عموم ــس مضامی ــرای تدری ــر ب ــکده های دیگ دانش

دانشــگاه بــه ایــن دانشــکده می آینــد. 

ــه  ــن سمســر درســی ب ــد در ای ــد کــه هــر چن او می گوی

ایــن مشــکل مواجــه نشــده انــد؛ امــا بــا آن هــم احتــال 

ایــن وجــود دارد کــه بــا چنیــن مشــکلی در آینــده روبــرو 

شــوند و امیــدوار اســت کــه وزارت تحصیــالت عالــی بــه 

ایــن مشــکل نیــز رســیدگی کنــد.

بــه  کابــل،  دانشــگاه  دانشــجوی  رشــیدی،  ســامل 

ــدون  ــه ب ــن پروس ــد: »ای ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــت.  ــش اس ــی اثربخ ــت درس ــردن کیفی ــه بلندب ــک ب ش

تعــداد کمــر دانشــجو در صنــف باعــث ایجــاد نظــم 

ــتادان  ــورت اس ــن ص ــود؛ در ای ــف می ش ــل صن در داخ

می تواننــد بــه شــکل بهــر درس و کارخانگی هــا نظــارت 

ــد.«     ــت کنن ــر مدیری ــف را به ــند و صن ــته باش داش

علــوم  دانشــکده ی  رییــس  فرهمنــد،  فریداللــه 

اجتاعــی،  از برنامــه ی جدیــد وزارت تحصیــالت عالــی 

وضعیــت  بهبــود  بــرای  دانشــگاه ها  در  آن  کارایــی  و 

درســی، اســتقبال کــرده و می گویــد: »بــا عملــی شــدن 

ــجویان  ــهم گیری دانش ــاگردمحوری و س ــه، ش ــن برنام ای

ــکار  ــن راه ــا ای ــل م ــن دلی ــود و روی همی ــر می ش بیش

ــکده  ــه در دانش ــن برنام ــم.« ای ــه ای ــت گرفت را روی دس

ــده  ــاده ش ــز پی ــل نی ــگاه کاب ــی دانش ــوم اجتاع ی عل

ــت. اس

ــالت  ــن ســخنگوی وزارت تحصی ــه ی فیصــل امی ــه گفت ب

عالــی، ایــن برنامــه از دانشــگاه کابــل کــه بیشــرین 

و  شــده  رشوع  اســت،  داشــته  نیــز  را  آســیب پذیری 

همــه  در  تطبیــق،  قابــل  پــروژه ی  یــک  عنــوان  بــه 

می شــود. پیــاده  افغانســتان  دانشــگاه های 

ــود  ــه وج ــن برنام ــه از ای ــی ک ــود خوش بینی های ــا وج ب

ــص،  ــلکی و متخص ــتادان مس ــود اس ــش کمب دارد، چال

ــه اســت. ــن برنام ــق ای ــزرگ تطبی ــع ب مان

دانشجوی کمرت، بازدهی بهرت

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
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