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غنی: طالبان به دستور بیگانگان 
افغانستان را ویران می کنند

و مگس هایی که دور معاون والی 
سمنگان می چرخند

پیچیدگی صلح با طالبان از کجا 
آب می خورد؟

رییس جمهــور غنــی، حملــه ی تروریســتی بــر کمــپ 

گریــن ولیــج را محکــوم کــرده و گفتــه اســت کــه طالبــان 

ــد. ــران می کنن ــگان افغانســتان را وی ــه دســتور بیگان ب

آقــای غنــی، گفتــه اســت: »جنــگ طالبــان علیه مــردم و 

کشــور مــا جنایــت بــری اســت. ایــن گــروه بــا رهــری 

افغانســتان، در اختیــار حلقــات  از  بیــرون  شــان در 

بیگانــه قــرار دارنــد و بــه دســتور آنــان کشــور مــا را ویــران 

ــا آســیب می رســانند.« ــه مــردم م و ب

او، تأکیــد کــرده اســت کــه طالبــان هرگــز تــوان مقابلــه 

بــا نیروهــای امنیتــی را ندارنــد و از همیــن رو، بــه انجــام 

ــه ی تروریســتی متوســل می شــوند. حمله هــای بزدالن

ــدت  ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــه، ریی ــه عبدالل عبدالل

ملــی، نیــز ایــن رویــداد را نکوهــش کــرده و گفتــه اســت 

کــه هــدف قــراردادن عمــدی غیــر نظامیــان، غیــر قابــل 

ــن  ــتان ای ــردم افغانس ــت و م ــودنی اس ــه و نابخش توجی

حمــات ظاملانــه و بزدالنــه را فرامــوش نخواهنــد کــرد.

حوالــی ســاعت ۰۹:۵۵ دوشنبه شــب )۱۱ ســنبله(، 

منطقــه ی  در  انفجــاری،  مــواد  از  پُــر  تراکتــور  یــک 

قابل بــای در مربوطــات حــوزه ی نهــم امنیتــی شــهر 

کابــل منفجــر شــد و در نتیجــه ی آن، ۱۶ نفــر کــه اکــر 

ــی  ــپ خارج ــک کم ــدان ی ــان و کارمن ــا غیرنظامی آن ه

ــتی، ۱۱۹  ــداد تروریس ــن روی ــدند. ای ــته ش ــد، کش بودن

ــت. ــته اس ــا گذاش ــه ج ــز ب ــی نی زخم

نــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه، گفتــه اســت 

کــه پنــج نفــر از تروریســتان کــه می خواســتند پــس 

از ایــن انفجــار بــر کمــپ گریــن ولیــج در ســاحه ی 

قابل بــای حملــه کننــد، از ســوی نیروهــای امنیتــی از پــا 

در آمدنــد. بــه گفتــه ی او، نیروهــای پولیــس توانســتند 

حــدود ۴۰۰ نفــر از اتبــاع خارجــی را از ایــن ســاحه بــه 

یــک مــکان امــن انتقــال بدهنــد.

بایــد گفــت کــه در نتیجــه ی ایــن انفجــار، ده هــا منــزل 

مســکونی تخریــب شــده و خســارات هنگفــت مالــی نیــز 

بــه باشــندگان ایــن ســاحه وارد شــده اســت.

گــروه طالبــان، مســؤولیت ایــن حملــه ی تروریســتی را به 

عهــده گرفتــه اســت. طالبــان در حالــی مســؤولیت ایــن 

رویــداد را بــه عهــده گرفتــه  انــد کــه مــن توافق نامــه ی 

ــار  ــده و انتظ ــی ش ــان نهای ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

مــی رود در روزهــای آینــده ایــن توافق نامــه میــان دو 

طــرف بــه امضــا برســد.

و  همــکاری  بــر  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

هامهنگــی مــردم، در راســتای تأمیــن امنیــت مراســم 

ــد کــرده اســت. ــه ی شــهید تأکی دهــه ی محــرم و هفت

ــش، روز سه شــنبه )12 ســنبله(، در نشســت  رسور دان

کمیســیون برگــزاری تجلیــل از هفتــه ی شــهید، بــا 

ــتای  ــردم در راس ــی م ــکاری و هامهنگ ــر هم ــد ب تأکی

تأمیــن امنیــت مراســم دهــه ی محــرم و هفتــه ی شــهید، 

ــاش  ــام ت ــه مت ــتور داد ک ــی دس ــای امنیت ــه ارگان ه ب

خــود را بــرای تأمیــن امنیــت ایــن دو مناســبت بــه 

خــرج داده و کوشــش کننــد کــه مــردم افغانســتان در 

ســایه ی امنیــت، مطمــن از دهــه ی محــرم و هفتــه ی 

ــد. ــل کنن شــهید تجلی

ــن نشســت، از  ــز در ای مســؤوالن نهادهــای امنیتــی نی

ــرم و  ــه ی مح ــبت ده ــه مناس ــی ب ــر امنیت ــاذ تدابی اتخ

ــد. ــه کــرده  ان ــه ی شــهید گــزارش ارائ هفت

هفت عضو گروه تروریستی 
داعش در ننگرهار کشته شدند

رییس ها و کمیشرنان پیشین 
کمیسیون های انتخاباتی به 

زندان محکوم شدند

نتیجــه ی  در  کــه  اســت  کــرده  اعــام  دفــاع  وزارت 

بــه  تلفاتــی  ننگرهــار،  والیــت  در  هوایــی  حملــه ی 

ــت. ــده اس ــش وارد ش ــتی داع ــروه تروریس ــای گ اعض

نــر  بــا  ســنبله(،   ۱۲( سه شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

ــی،  ــه ی هوای ــن حمل ــه ای ــت ک ــه اس ــه ای گفت اعامی

در مربوطــات ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار 

ــود و در نتیجــه ی آن، هفــت نفــر از  ــدازی شــده ب راه ان

ــد و  اعضــای گــروه تروریســتی داعــش کشــته شــده  ان

ــود  ــروه، ناب ــن گ ــراد ای ــه اف ــوط ب ــی گاه مرب ــک مخف ی

ــت. ــده اس ش

والیــت ننگرهــار در رشق افغانســتان، بزرگ تریــن مرکــز 

گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور محســوب 

می شــود و ســایر گروه هــای تروریســتی بــه شــمول 

ــد. ــرده دارن ــور گس ــان، در آن حض طالب

دادگاه ابتدایــی مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا 

فســاد اداری در یــک جلســه ی علنــی، رییس هــا و 

کمیشــرهای پیشــین کمیســیون های انتخاباتــی را 

ــرد. ــوم ک ــدان محک ــال زن ــج س ــج پن ــه پن ب

پیشــین  کمیشــران  و  رییس هــا  ابتدایــی  دادگاه 

کمیســیون های انتخاباتــی، روز دوشــنبه )۱۱ ســنبله( 

بــا حضــور خرنــگاران و مناینــدگان جامعــه ی مدنــی، 

در مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد اداری 

برگــزار شــده بــود کــه تصمیــم نهایــی دادگاه در مــورد 

ــنبه  ــه روز سه ش ــراد، ب ــن اف ــده ی ای ــه پرون ــیدگی ب رس

ــد. ــانیده ش ــنبله( کش )۱۲ س

بــه  کل،  دادســتانی  ســخنگوی  رســولی،  جمشــید 

ــن روز  ــه در دومی ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

دادگاه علنــی مرکــز عدلــی و قضایــی، رییس هــا و 

کمیشــران پیشــین کمیســیون های انتخاباتــی، بــه 

ــدند.  ــوم ش ــدان محک ــال زن ــج س پن
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم

 تا جنبش روشنایی

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

دموکراسی بدون دموکراتکابل شهری بدون پیاده رو

تاکید رسور دانش بر همکاری 
مردم در تأمین امنیت عاشورا و 

هفته ی شهید

یک قطره اشک، بر گلوی 
بریده ی تبسم

یک دود اضافه ی افیون خطر 
مرگ دارد

حمله های مرگ بار کابل 

مسوولین امنیتی در خواب زمستانی
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ــــــــــــاشکی بر گونه ی سخنــــــــــــــ
)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

یک قطره اشک، بر گلوی بریده ی تبسم

2
ـــسرمقالهـــ

ســاعت حوالــی دو و نیــم شــب بــود. تعــداد افــراد در مصــا 

نفــر می شــدند.  از پنج صــد  نبودنــد. شــاید کمــر  زیــاد 

ــم  ــم گرفتی ــد، تصمی ــارض بودن ــه ح ــانی ک ــوره ی کس ــه مش ب

پیکرهــای شــهدا را بــه رسدخانه ی شــفاخانه ی چهارصدبســر 

بفرســتیم تــا فــردا خانواده هــا و اقــارب شــان تصمیــم بگیرنــد 

کــه آن هــا را در کابــل دفــن می کننــد یــا بــه جاغــوری منتقــل 

می ســازند. بــاز هــم کســانی بودنــد کــه بــا احساســات و 

هیجــان مخالفــت می کردنــد. می گفتنــد جنازه هــا را نگــه 

ــارزه  ــم در مب ــم. گفت ــر می گردی ــاره ب ــردا دوب ــم و ف می داری

و سیاســت یــک کار را دو بــار انجــام ندهیــم. امــروز کار 

بزرگــی صــورت گرفــت. فــردا بایــد بــه کار دیگــری بیندیشــیم 

ــهدا را  ــن کار. ش ــن ای ــه عی ــد، ن ــن کار باش ــه ی ای ــه ادام ک

بفرســتیم بــه رسدخانــه تــا فاســد نشــوند. جمعــی نیــز ارصار 

ــرت از  ــنام و نف ــق. دش ــه ی محق ــم خان ــه می روی ــتند ک داش

زبــان شــان می باریــد. بــرای شــان اســتدالل کــردم کــه ایــن 

کار، هــامن خواســت دشــمن اســت کــه مــا را بــه جــان هــم 

ــد کاری  ــا نبای ــرد؛ م ــی نک ــق کار خوب ــم: محق ــدازد. گفت بین

کنیــم کــه بدتــر از او باشــد. دشــمن جــای دیگــر اســت. یکــی 

ــه مــن گفــت: چــه شــد نتیجــه ی ایــن  ــا خشــم ب از بچه هــا ب

ــز کمــی  ــده برگشــته ایم چی ــن کــه زن ــم: همی ــام؟ ... گفت قی

نیســت. جــوان چــاق و قدبلنــدی بــه مــن نزدیــک شــد و 

دســتش را بــه ســویم نشــانه گرفــت و گفــت: بــرای مــردم چــه 

جــواب داریــم؟ گفتــم: عزیــزم، آرام بــه خانــه بــرو و بــا خــود 

فکــر کــن کــه ده ســاعت ارگ را در اشــغال گرفتــی و باالخــره 

ــرا  ــا خشــمی بیشــر خواســت م ــه برگشــتی! ب ــه خان ــده ب زن

مــورد مامــت قــرار دهــد کــه نگذاشــته بــودم بــر ارگ حملــه 

ــد.  ــد و او را آرام کردن ــا آمدن ــر از بچه ه ــی دیگ ــد. جمع کنن

ــار او رد شــدم. مــن هــم از کن

ــان جمعیــت در  عبــاس آرمــان نزدیــک مــن آمــد. او را در می

ــا یکــی  ــا ب ــب تنهــا ی ــدم کــه اغل میــدان اداره ی امــور می دی

ــه اش  ــد. از قیاف ــه ای بودن ــر در گوش ــان دیگ ــر از جوان دو نف

ــن  ــا از م ــت. تنه ــزی نگف ــد. چی ــدی می باری ــم و ناامی خش

ــرای انتقــال برخــی از دخــران موتــری پیــدا  خواســت کــه ب

ــتی  ــح پس ــادم صب ــم. دم ــه گفت ــرای او چ ــم ب ــم. منی دان کن

از او خوانــدم کــه رشحــی از حــال و هــوای مــن، حــال و 

ــت. او  ــود داش ــا را در خ ــات مص ــودش و آن لحظ ــوای خ ه

در یادداشــت اش بــا عنــوان »مــا هزاره هــای بت تــراش و 

بت شــکن« نوشــته بــود:

»شــب از نیمــه گذشــته اســت و مــن بــا جســم و روحی خســته 

ــته ام.  ــاز گش ــا ب ــون از مص ــم زده، هم اکن ــرده و مات و گریه ک

ــه ی  ــم روان ــا ه ــه و م ــه رسدخان ــد ب ــهدا را بردن ــای ش پیکره

ــز رویــش  ــم عزی ــر از معل ــه غی رسدخانه هــای خــود شــدیم. ب

ــد  ــوب می ش ــا محس ــده ی م ــه مناین ــر ک ــر دیگ ــک خواه و ی

و بــرای مذاکــره بــا ارگ یــان بــه آن جــا رفتــه بــود، دیگــر 

ــا مــن ندیــدم شــان. ــد ی ــه مصــا نیامدن مناینــدگان مــا ب

معلــم عزیــز در جمــع کوچکــی از مردمــان رسماخــورده و 

خشــم گین چیزهایــی گفــت کــه معنایــش ایــن بــود: اگــر از 

ــا  ــر ضــد م ــد ب ــه بودن ــم گرفت ارگ خــارج منی شــدیم، تصمی

ــن  ــت همی ــد. او گف ــونت آمیز بزنن ــات خش ــه اقدام ــت ب دس

ــم، معجــزه شــده اســت. ــده ای ــده برآم ــدر کــه از ارگ زن ق

ــه  ــودم ک ــی ب ــد زن و کودک ــت چن ــران وضعی ــر نگ ــن بیش م

می گفتنــد خانــه ی شــان آن طــرف شــهر اســت. رفتــم پیــش 

معلــم و ازش خواهــش کــردم کــه ایــن کاروان کوچــک عــزادار 

و فــداکار را کــه هیــچ مــردی هــم همــراه نداشــتند بــا کمــک 

یکــی از دوســتان کــه موتــر دارد، بــه خانــه ی شــان برســاند.

آن هــا غریبانــه می گریســتند و می گفتنــد چــرا شــهدا را 

ــا  ــه ت ــم ک ــده ای ــهر آم ــرف ش ــا از آن ط ــد. م ــال می دهی انتق

ــه  ــاال ک ــم. ح ــه کنی ــان گری ــن ش ــای خونی ــر پیکره ــح ب صب

آن هــا را می بریــد، مــا چــه کنیــم؟ چــه کســی مــا را بــه 

مــان می رســاند. خانــه ی 

ــا  ــم جــاری شــد؛ ام ــی سیل آســا از دیدگان ــل باران ــک مث اش

ــه  ــت. ب ــر کار نیس ــن آخ ــم ای ــم و گفت ــوی گرفت ــودم را ق خ

زودی بــر جنازه هــای مــا خواهیــد گریســت. معلــم عزیــز 

شــمرده، خســته و گسســته صحبــت کــرد. او گفــت کــه کار 

بزرگــی کــرده ایــد. او گفــت کــه بــه شــهدای مــا بی حرمتــی 

ــه ..... ــت ک ــد. او گف نش

بــدون ایــن  کــه بــرای فــردا تصمیمــی گرفته شــود، در ســکوت 

ــم  ــم کــه معل ــی دمل می خواســت بگوی ــده شــدیم. خیل پراکن

چــرا تــو هرگــز مــرد دقیقــه ی صــد نیســتی؟ امــا بــه یــادم آمــد 

کــه خیلی هــای دیگــر حتــی مــردان و یــا زنــان دقیقــه ی نــود 

هــم نیســتند.

همــه چیزهایــی را کــه می خواســتم بگویــم قــورت کــردم 

ــم زده  ــته و مات ــک خس ــن کاروان کوچ ــن ای ــادا در بی ــا مب ت

یــک  فقــط  کــردم،  ســکوت  و  نگفتــم  بیفتــد.  اختافــی 

ــال زن و  ــه ح ــری ب ــه فک ــردم ک ــش ک ــر از او خواه ــار دیگ ب

کــودکان مانــده در مصــا بکنــد و او کســی را صــدا زد و گفــت 

ــاند. ــا را برس ــه آن ه ک

یک شــبه  و  اســتیم  قابلــی  سنگ تراشــان  هزاره هــا  مــا 

هزاره هــا  مــا  و  می ســازیم  بتــی  بی مقــدار  ســنگی  از 

بت شــکنان قابلــی هــم اســتیم و یک شــبه هــامن بتــی را 

ــا خــاک یکســان می کنیــم. ایــن عــادت  کــه تراشــیده ایــم ب

ــا در  ــی م ــا توانای ــد؛ ام ــی نباش ــادت خوب ــاید ع ــردم ش ــا م م

ســاخن و برانداخــن بت هــا بی نظیــر اســت. خــودم را حــاال 

بــا ایــن حرف هــا تســلی می دهــم؛ امــا اشــک هایم بــرای 

کاروان کوچکــی کــه نالــه می کــرد شــهدای مــا را نریــد، مــا 

بی پنــاه می شــویم، همچنــان جــاری اســت.«

خادم حســین کریمــی نیــز از ایــن لحظــات ســنگین و پــردرد 

توصیفــی دارد کــه قابــل تأمــل اســت. او می گویــد:

ــان دور  ــدادی از معرض ــداد، تع ــار بام ــاعت چه ــی س »حوال

رویــش در مصــای شــهید مــزاری حلقــه زده بونــد. آن هــا در 

ــی  ــی میلیون ــیدن راه پیامی ــان رس ــه پای ــی از ب ــمی ناش خش

بــه آن کــم و کیــف کــه بــه نوعــی حقارت آمیــز می منــود، 

می خواســتند در هــامن بامــداد و قبــل از ســحر بــه خانــه ی 

محقــق برونــد. رویــش بــا گفت وگوهــای کــش دار تــاش 

می کــرد بــه آن هــا بفهامنــد کــه خالــی کــردن خشــم و 

اعــراض بــر رس محقــق نــه تنهــا ســودی نــدارد، بلکــه جریــان 

اعــراض را از حکومــت بــه طــرف رهــران سیاســی منحــرف 

می کنــد و یــورش آن هــا بــه خانــه ی محقــق چــه بســا در 

ــا و  ــت متاش ــه فرص ــد ک ــی باش ــا و ترجیح های ــتای آرزوه راس

ســبوتاژ اهــداف و انگیزه هــای عمومــی راه پیامیــی را بــه ارگ 

ــر  ــم گین ب ــت خش ــا آن جمعی ــو ب ــش در گفت وگ ــد. روی بده

ــد هیــچ  ــود کــه خواســته ها و اعراض هــای شــان نبای ــن ب ای

ریاســت جمهوری داشــته  ارگ  و  مخاطبــی جــز حکومــت 

ــان را  ــی موفــق شــد آن باشــد. وی پــس از گفت وگــوی طوالن

قانــع کنــد. در توافــق نهایــی، قــرار شــد بــه حکومــت اجــازه 

دهنــد تابــوت قربانیــان را به شــفاخانه ی چهارصدبســر برند 

و اگــر وارثــان قربانیــان توافــق کردنــد، پیکرهــا در کابــل دفــن 

شــود و در غیــر آن صــورت، بــه جاغــوری منتقــل گــردد. شــب 

بــه صبــح رســیده بــود کــه آخریــن گــروه کم شــامر معرضــان 

بــا شــانه هایی افتــاده و دل هایــی شکســته، مصــای شــهید 

کردنــد.«  تــرک  شــان  خانه هــای  مقصــد  بــه  را  مــزاری 

)۲۱۲ ص  اول،  چــاپ  )کوچه بازاری هــا، 

***

ســعادت نیا،  اســتاد  بــا  همــراه  شــب،  ســه ی  ســاعت 

ــه روی دروازه ی  ــرم و محمدحســین رسامــد، روب ــه اب حفیظ الل

مصــای بابــه مــزاری ایســتاده بودیــم تــا موتــر مــا کــه جمعــی 

از دخــران را بــه خانه هــای شــان رســانده بــود، برگــردد. در 

هامن جــا بــا هــم خداحافظــی کردیــم. ســعادت نیا و حفیــظ 

زودتــر موتــری گیــر آوردنــد و بــه ســمت خانــه رفتنــد. مــن و 

ــا موتــر برگشــت. ایــن هــامن  رسامــد اندکــی صــر کردیــم ت

فرصــت کوتاهــی بــود کــه بایــد بــه فرجــام صفحــه ای از یــک 

رویــداد بــزرگ در تاریــخ سیاســی و مدنی نســل جدید کشــور 

خــود، درنــگ می کردیــم. ســخنان کوتاهــی میــان مــا تبادلــه 

شــد کــه آمیختــه ای از احســاس شکســت و پیــروزی بــود.

فکــر  ارشف غنــی  و  محقــق  بــه  همزمــان  طــور  بــه  مــن 

ــم  ــه ه ــدم ک ــه ای می دی ــنه ی آخت ــق را دش ــردم. محق می ک

خــودش را زخــم زده بــود، هــم ارشف غنــی را بــه راهــی غلــط 

وسوســه کــرده بــود و هــم مــردم را تحقیــر کــرده بــود. در آن 

وقــت شــب، از جزئیــات ســخنان او چیــزی منی دانســتم؛ 

امــا هــامن مقــداری کــه در صفحــات فیس بــوک دســت 

بــه دســت می شــد و هــامن چنــد جملــه ای کــه از او در 

ــه  ــی داد ک ــان م ــم نش ــد، برای ــش ش ــوز پخ ــزارش طلوع نی گ

سیاســت مداری نــاروا اســت و در حــرف و عمــل خــود از 

شــعور و خــرد سیاســی کار منی گیــرد.

فکــر منی کــردم کــه او ناگزیــر بــود چنــان موضــع ناســنجیده 

و غیــر معقولــی بگیــرد. او نیــاز نداشــت بــه گونــه ی ناشــیانه 

ســپر سیاســت های نــاکام و غیــر دموکراتیــک ارشف غنــی 

شــود. او در گذشــته نیــز بــا ارشف غنــی همراهــی و دوســتی 

خاصــی نداشــت کــه حــاال بــه خاطــر آن خــود را بــه درد رس 

ــود  ــت خ ــادگی می توانس ــه س ــردم او ب ــس می ک ــدازد. ح ان

را همــدرد مــردم و همزبــان مــردم نشــان دهــد تــا بــازی 

شکســت خورده اش را دوبــاره بــه یــک پیــروزی درخشــان 

تبدیــل کنــد. او هــم در حکومــت و هــم در میــان جامعــه از 

اتوریتــه ی مروعــی برخــوردار بــود کــه بتوانــد ایــن پیــروزی 

و  هوش مندتــر  کــه  بــود  یافتــه  فرصتــی  او  زنــد.  رقــم  را 

خوش بخت تــر از همیشــه ظاهــر شــود.

ــرور می کــردم  ــم م ــی را در ذهن ــن ترتیــب، ارشف غن ــه همی ب

کــه می توانســت از موقــف یــک فــرد دموکــرات، ژســت کامــا 

متفاوتــی بگیــرد. صدهــا هــزار نفــر از شــهروندان کشــورش، 

ــد. او  ــده بودن ــان آم ــه خیاب ــف، ب ــار مختل ــا و اقش از گروه ه

ــن  ــت ای ــده ی خواس ــش گام و مناین ــود را پی ــت خ می توانس

را  ایــن مــردم  مــردم معرفــی کنــد. می توانســت صــدای 

احــرام بگــذارد و بــا احــرام ایــن صــدا، قلــب و ذهــن 

میلیون هــا انســان را در داخــل و خــارج کشــور تســخیر کنــد. 

ــرای  ــود ب ــه ب ــه یافت ــی ک ــت از فرصت ــق می توانس ــر محق اگ

ــم پایه هــای سیاســت و موضــع قومــی خــود اســتفاده  تحکی

کنــد، ارشف غنــی می توانســت بــرای تحکیــم و گســرش 

نفــوذ ملــی و دموکراتیــک خــود بهــره گیــرد. بــرای او انعطــاف 

در برابــر دو مطالبــه ی ســاده و کوچــک مــردم کــه هیــچ گــروه 

امتیــاز منی گرفــت، بزرگ تریــن  از آن  و جریــان سیاســی 

ــت  ــی می توانس ــی و مدن ــت مل ــه ی سیاس ــروزی در عرص پی

باشــد.

ــر  حــس می کــردم ایــن دو شــخص، بــه یــک نســبت، در براب

ــخصیت  ــش ش ــوی کی ــخصی و تاب ــای ش ــا و عقده ه کینه ه

ــت خورده و  ــا شکس ــد. م ــاده بودن ــن افت ــه زمی ــود ب ــردی خ ف

ــزی  ــا چی ــت م ــز وضعی ــح آن روز نی ــا صب ــم؛ ام ــخ کام بودی تل

ــار از  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــل وقت ــود. دو روز قب ــن نب ــر از ای به

شــنیدن حادثــه ی تلــخ زابــل تــکان خوردیــم، حــال و وضــع 

ــش  ــود را از پی ــای خ ــن گام ه ــی اولی ــتیم. وقت ــری نداش به

دروازه ی مصــا برداشــتیم، قلــب مــا خونیــن بــود و انتظــار مــا 

تنهــا بلنــد کــردن یــک صــدا در ســطح شــهر بــود. حــاال ایــن 

ــه  ــنوایی نیافت ــوش ش ــا در ارگ گ ــود؛ ام ــده ب ــد ش ــدا بلن ص

بــود. شکســت مــا در همیــن حــد خاصــه می شــد؛ امــا حــس 

می کــردم ارشف غنــی و محقــق در جامعــه و تاریــخ شکســت 

خــورده بودنــد. مــا کــه از اداره ی امــور برگشــتیم، ده هــا رسباز 

اردو و پولیــس ملــی، بــا اشــک های خــود مــا را بدرقــه کردنــد. 

اشــک ایــن رسبــازان گــواه آن بــود کــه مــا از لحــاظ اخاقــی 

پیــروز شــده بودیــم. ارشف غنــی و محقــق بــا دشــنام و تهدیــد 

و بی اعتنایــی، از لحــاظ اخاقــی شکســت خــورده بودنــد. مــا 

بــرای جــران تلخ کامــی خــود فرصت هــای زیــادی داشــتیم؛ 

امــا ارشف غنــی و محقــق، شــاید هیچ گاهــی از ســنگینی 

ایــن شکســت اخاقــی کمــر راســت منی توانســتند. ایــن 

ــن و  ــه م ــود ک ــت ب ــک برداش ــی از ی ــای کوچک ــامن تکه ه ه

ــم. ــه می کردی ــا هــم تبادل رسامــد ب

***

ــد.  ــه راه مــن بودن ــدر و مــادر و همــرم، چشــم ب ــه پ در خان

مــادرم دعــا کــرد و مــرا در آغــوش گرفــت و چشــامنم را 

بوســید. پــدرم نیــز دعایــش را نثــارم کــرد. اندکــی نشســتیم 

و از ماجــرای »دادخواهــی ملــی« در بیســتم عقــرب گفتیــم. 

ــن کــه  ــد و از ای آن هــا از دلهره هــا و نگرانی هــای خــود گفتن

متاشــای متــام صحنه هــا بــرای شــان چــه حســی خلــق 

می کــرده اســت. از لحظــه ای کــه تیرانــدازی در ارگ را دیــده 

بودنــد و از هجــوم و شــلوغ و جیــغ و فریــاد و وحشــت مــردم 

یــاد کردنــد. از ســخنان فهیمــی گفتنــد کــه ارشف غنــی را بــه 

ــود. از محقــق گفتنــد کــه ســخنانش  ــر کــرده ب شــدت تحقی

ــم:  ــادرم گفت ــرای م ــدی ب ــا لبخن ــود. ب ــردم« ب ــه م ــن ب »توهی

ــده برگشــتم. او هــم خــدا را شــکر کــرد و  خــوب شــد کــه زن

ــا  ــد. ب ــیم می کن ــردا آن را تقس ــت و ف ــرده اس ــذر ک ــت: ن گف

ــم. ــراحت کنی ــا اس ــم ت ــم و رفتی ــی کردی ــم خداحافظ ه

ــا  ــاز کــردم و ب ــرم را ب پیــش از اســراحت، صفحــه ی کامپیوت

ــخ بیســت و یکــم عقــرب ۱3۹۴، نوشــتم: ذکــر تاری

»یک قطره اشک، بر گلوی بریده ی تبسم«

ــنبله(  ــنبه )۱۲س ــتان روز سه ش ــت جمهوری افغانس ریاس

ــل را  ــته در کاب ــب گذش ــار ش ــه ای، انفج ــر اعامی ــا ن ب

ــتور  ــه دس ــان ب ــه طالب ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــوم ک محک

ــاندن بــه مــردم  حلقــات بیرونــی در تــاش  آســیب رس

افغانســتان انــد. در ایــن اعامیــه بــه نقــل از آقــای غنــی 

ــا  ــور م ــردم و کش ــه م ــان علی ــگ طالب ــت: »جن ــده اس آم

ــان در  ــری ش ــا ره ــروه ب ــن گ ــت. ای ــری اس ــت ب جنای

ــرار  ــه ق ــات بیگان ــار حلق ــتان، در اختی ــرون از افغانس بی

دارنــد و بــه دســتور آنــان، کشــور مــا را ویــران و بــه مــردم 

ــانند.« ــا آســیب می رس م

بــا شــنیدن ایــن ســخنان از ســوی رییس جمهــور کشــور، 

ــت جمهوری  ــت ارگ ریاس ــه سیاس ــرد ک ــی ب ــوان پ می ت

ــه ای  ــیوه  و نتیج ــا ش ــح ب ــه ی صل ــد پروس ــل و ض در تقاب

کــه از آن رو شــده، می باشــد. ایــن برابــری شــاید، در 

گفته هــای دیگــر رییس جمهــور دیــده نشــده باشــد؛ امــا 

اینــک بــا وقــوع چنیــن انفجــار مرگ بــاری، می تــوان 

تشــخیص داد کــه حکومــت افغانســتان، چــه شــیوه ای را 

بــرای مذاکــره بــا طالبــان اختیــار خواهــد کــرد.

ســخرانی های  و  بیانیه  هــا  از  بســیاری  بتــوان  شــاید 

دو طــرف )حکومــت و طالبــان( را نوعــی از مذاکــره نیــز 

دانســت. باورهــا بــر ایــن اســت کــه طالبــان بــا رفتارهــای 

جالــب ماننــد ســخنانی کــه در رابطــه بــا زنان در نشســت 

دور هشــتم در دوحــه بــه زبــان آورده بودنــد، در پــی تبلیغ 

ــد  ــاش می کنن ــد ت ــم دارن ــویی ه ــتند و از س ــود اس خ

ــان  ــد در اذه ــر، بتوانن ــل بیش ــت و قت ــاد وحش ــا ایج ب

عمومــی از خــود قــدرت خاصــی را نشــان بدهنــد.

اگــر چنیــن باشــد، می تــوان ایــن رفتــار طالبــان را نوعــی 

چنیــن  بــا  کــرد.  قلــم داد  روانی -رســانه ای  جنــگ  از 

قلمــدادی، در واقــع ســخنان حکومــت در اعامیــه ی 

ــت. ــگ اس ــی جن ــز نوع ــروز نی دی

حکومــت افغانســتان در ایــن اعامیــه بــه دو نکتــه تأکیــد 

ــر  ــان مــردم و غی ــن کــه طالب ــر ای ــد ب کــرده اســت؛ تأکی

نظامیــان را بــه قتــل می رســانند و تأکیــد دیگــر بــر 

ــورهای  ــان کش ــه فرم ــتی، ب ــروه تروریس ــن گ ــه ای ــن ک ای

ــتند. ــگ اس ــردم در جن ــا م ــی ب خارج

ــر تلفــات غیــر نظامیــان نتوانســته اســت  شــاید تأکیــد ب

تأثیــر خوبــی بــرای ایجــاد مانــع بــر رس راه طالبــان 

ــد و  ــداده  ان ــی ن ــورد اهمیت ــن م ــه ای ــان ب ــرا آن باشــد؛ زی

منی دهنــد؛ امــا ایــن کــه بگوییــم ایــن گــروه بــرای 

ــد،  ــتان کار می کنن ــون پاکس ــی ای چ ــورهای خارج کش

اســتقالیتی را کــه آنــان بــرای حکومــت افغانســتان زیــر 

ســوال می برنــد، هــدف قــرار می دهیــم.

ایــن یعنــی جنــگ رســانه ای؛ چــرا کــه همــراه بــا ارائــه ی 

رویکــردی-  چنیــن  بــا  اســت.  یک دیگــر  از  تحلیــل 

البتــه نــه فقــط در همیــن حــد- می تــوان طالبــان را 

ــرای  ــه دامــی کــه خــود ب ــان را ب ــه چالــش کشــید و آن ب

حکومــت گســرانده  انــد، انداخــت؛ امــا نیــاز اســت کــه 

ــر  ــتی زی ــزاری نشس ــان برگ ــا زم ــتان ت ــت افغانس حکوم

چنیــن  کنــار  در  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  عنــوان 

برخوردهایــی، بــه از بیــن بــردن فرماندهــان طالبــان 

ــد. ــز کن ــر مترک بیش

ــا اظهــار ایــن نظــر  ــروز ریاســت جمهوری ب اعامیــه ی دی

کــه طالبــان تحــت حاکمیت و فرمــان کشــورهای خارجی 

ــای  ــه گفت وگوه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــد، ب ــرار دارن ق

ــدارک  ــر روی م ــان، بیش ــت و طالب ــان حکوم ــح می صل

ــر ضــد هــم خواهــد گذشــت. اســتخباراتی ب

ــاره  ــن اش ــه ای ــی ب ــی ضمن ــور خیل ــه ط ــه، ب ــن اعامی ای

ارجحیــت  در  طالبــان  بــا  گفت وگــو  کــه  می کنــد 

ایــن  بــا کشــورهای حامــی  بایــد  بلکــه  نــدارد  قــرار 

بــا  اســت کــه جنــگ  بــرای همیــن  گــروه نشســت. 

ــیدن  ــا فرارس ــروه ت ــن گ ــل ای ــازی کام ــان و پاک س طالب

باشــد. بهــری  راه  شــاید  صلــح،  گفت وگوهــای 

بــا چنیــن روی کــردی، طالبــان تضعیــف خواهنــد شــد و 

ــا  ــت را مهی ــع حکوم ــه نف ــر و ب ــوی به ــه ی گفت وگ زمین

خواهــد کــرد. آنچــه در ایــن روزهــا نیــز بــه نفــع طالبــان 

گــروه  ایــن  پی در پــی  حمله هــای  می شــود،  متــام 

بــر والیــات و ولســوالی ها اســت؛ ایــن حمله هــا هــم 

توانســته مــردم را ضعیــف کنــد و هــم امتیــازی بــرای 

ــد. ــت باش ــر حکوم ــان در براب طالب

ــل، آن  ــا در کاب ــپ خارجی ه ــر کم ــه ب ــا حمل ــان ب طالب

ــورد  ــا، دو م ــا امریکایی ه ــم ب ــس از تفاه ــت پ ــم درس ه

ــات  ــد اثب ــه بخواهن ــن ک ــی ای ــد؛ یک ــب می کردن را تعقی

ــه  ــرار نگرفت ــا ق ــر امریکایی ه ــت اث ــان تح ــه آن ــد ک کنن

 انــد و هنــوز نیــز دشــمن خارجی هــا بــه شــامر می رونــد 

ــان از  ــر آن ــن کــه حکومــت افغانســتان در براب و دیگــر ای

ــت. ــوردار نیس ــی برخ توانای

ــر  ــود در براب ــد از خ ــه بای ــت ک ــت اس ــن حکوم ــال ای ح

ــم  ــی ه ــن قدرت منای ــد. ای ــان بده ــدرت نش ــان، ق طالب

ــه  ــرد و هــم امنیــت را ب ــاال خواهــد ب روحیــه ی مــردم را ب

ــد  ــت می آی ــه دس ــه از آن ب ــه ای ک ــی آورد. نتیج ــود م وج

نیــز ایــن اســت کــه طالبــان، در گفت وگوهــای احتاملــی 

بین االفغانــی نخواهنــد توانســت کــه از موضــع قــدرت و 

ــا نظــام جمهــوری ســخن بگوینــد. امــارت اســامی ب

عدم استقالل، محور طرف های 
افغانی در گفت وگوهای صلح

عزیز رویش
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من یک معتادم

خلیــل زاد، مناینــده ی امریــکا بــرای مذاکــره بــا طالبــان، 

پــس از نشســت نهــم میــان امریــکا و طالبــان، بــه کابــل آمــد 

و روز دوشــنبه، یازدهــم ســنبله، بــا رهــران حکومــت، در 

ــن  ــات ای ــورد جزئی ــرد و در م ــدار ک ــت جمهوری دی ارگ ریاس

اعــام  ریاســت جمهوری،  دفــر  شــد.  توافق نامــه صحبــت 

ــا  کــرد کــه حکومــت افغانســتان، ســند توافق نامــه ی امریــکا ب

طالبــان را بــا دقــت مطالعــه می کنــد و  نظــر خــود را مطابــق بــا 

منافــع ملــی و خواســت مــردم افغانســتان، بــا خلیــل زاد رشیک 

می ســازد.

همچنــان آقــای خلیــل زاد، دوشنبه شــب )یازدهــم ســنبله( 

ــان  ــه می ــه توافق نام ــت ک ــرد و گف ــو ک ــوز گفت وگ ــا طلوع نی ب

طالبــان و امریــکا نهایــی شــده و پــس از گرفــن نظــر دونالــد 

ــه  ــه در دوح ــن موافقت نام ــکا، ای ــور امری ــپ، رییس جمه ترام

ــکا از  ــدف امری ــن ه ــل زاد، مهمری ــد. خلی ــد ش ــا خواه امض

صلــح  بــا طالبــان را مســایل امنیتــی ایــن کشــور مطــرح کــرد 

و گفــت کــه بــرای امریــکا دفــع تهدیــد گروه هــای تروریســتی و 

ــه اســاس گفته هــای خلیــل زاد،  تعهــد طالبــان مهــم اســت. ب

ایــن  گــروه پذیرفتــه کــه گروه هــای تروریســتی دیگــر را اجــازه 

نخواهــد داد تــا از افغانســتان برضــد امریــکا و متحدانــش عمل 

کننــد. 

ــت،  ــخن می گف ــان س ــد طالب ــل زاد از تعه ــه خلی ــی  ک در حال

ــه  ــت ک ــورت گرف ــل ص ــم کاب ــه ی نه ــی در ناحی ــار بزرگ انفج

چنــد ســاعت بعــد طالبــان مســؤولیت آن را بــه عهــده گرفتنــد. 

افــراد انتحــاری طالبــان، بــا اســتفاده از مبــب جاســازی شــده 

در یــک تراکتــور، کمــپ »گریــن ولیــچ« را کــه خارجی هــا نیــز 

ــه، ســاعتی  ــد. وزارت داخل ــد، هــدف گرفتن در آن حضــور دارن

پــس از ایــن حادثــه، اعــام کــرد کــه نیروهــای امنیتــی، چنــد 

مهاجــم طالبــان را نیــز از ســاحه بازداشــت کــرده انــد. در ایــن 

حادثــه، ۱۶ نفــر کشــته و ۱۱۹ نفــر زخمــی شــدند کــه بیشــر 

آن هــا غیــر نظامــی بودنــد. 

ایــن حملــه کــه در آســتانه ی امضــای توافق نامــه میــان طالبــان 

و امریــکا صــورت گرفــت، ثابــت می کنــد کــه طالبــان تعهــد بــه 

ختــم جنــگ و فعالیت هــای تروریســتی ندارنــد. ایــن گــروه، بــا 

ایــن عمل کــرد و ماهیــت، در هــر رشایــط می توانــد خطرنــاک 

باشــد. بایــد ســازوکار صلــح، طــوری در نظــر گرفتــه شــود کــه 

طالبــان نتواننــد بــه فعالیــت تروریســتی بپردازنــد و افغانســتان 

را بــه مرکــز فعالیــت گروه هــای تروریســتی بــدل کننــد. 

امــارات  امریــکا،  کــه  بــود  ایــن  تــازه ی خلیــل زاد   حــرف 

طالبانــی را منی خواهــد؛ امــا خواهــان تشــکیل دولتــی اســت 

کــه بــر بنیــاد ارزش هــا و خواســت های دو طــرف )دولــت و 

ــان،  ــا طالب ــکا ب ــق امری ــس از تواف ــرد. پ ــکل بگی ــان( ش طالب

رابطــه ی امریــکا بــا افغانســتان ادامــه می یابــد و دولــت کنونــی 

ــت دارد.  ــکا مروعی ــرای امری ــتان، ب افغانس

منتــر  و طالبــان هنــوز  امریــکا  توافق نامــه ی  کــه  آن  بــا 

نشــده اســت، موضوعــات کلــی ایــن توافق نامــه روشــن شــده 

اســت. پــس از امضــای توافق نامــه ی امریــکا بــا طالبــان، اگــر 

ایــن گــروه از تعهداتــش تخلــف نکنــد، امریــکا بــا طالبــان 

خــارج  افغانســتان  از  امریکایــی  نیروهــای  منی جنگــد. 

می شــوند و امریــکا هزینــه ی جنــگ هجده ســاله  در افغانســتان 

را از شــانه هایش کــم می کنــد. بــر بنیــاد گفته هــای خلیــل زاد 

و چارچــوب مذاکــرات صلــح، بایــد مذاکــره ی بین االفغانــی 

صــورت بگیــرد و ایــن مذاکــرات چگونکــی دولــت و رســیدن بــه 

صلــح را مشــخص می کنــد.

ــه افغانســتان را  ــان طــوری اســت ک ــا طالب ــح ب ســناریوی صل

بــه دودهــه پیــش بــر می گردانــد و بــار دیگــر در مــورد تشــکیل 

تردیــد  بــدون  ایــن صــورت،  در  مذاکــره می شــود؛  دولــت 

تشــکیل دولــت مشــرک بــا طالبــان و خواســت های ایــن 

ــان را پیچیــده  ــا طالب ــان اســت. آن چــه مذاکــره ب گــروه در می

کــرده، ایــن اســت کــه دولــت افغانســتان فریــب امریــکا را 

ــکا طــوری اســت کــه در  ــح امری خــورده اســت. ســناریوی صل

ــان در دولــت، مذاکــره منی شــود؛ بلکــه  مــورد مشــارکت طالب

روی ایجــاد یــک نظــام جدیــد مذاکــره خواهــد شــد کــه نظــام 

ــد زد. ــار خواه ــی را کن کنون

ــاختار و  ــورد س ــد در م ــه بای ــرده ک ــخص ک ــناریو مش ــن س  ای

چگونگــی دولــت مذاکــرات بین االفغانــی تصمیــم بگیــرد. 

مســأله ی دیگــر ایــن اســت کــه طالبــان منی خواهنــد، طــرف 

آن  هــا دولــت باشــد. از طــرف دیگــر، در جبهــه ی مقابــل 

ــر در  ــاق نظ ــت، اتف ــران حکوم ــان ره ــا در می ــان و حت طالب

ــدارد. ــود ن ــان وج ــا طالب ــح ب ــی صل ــورد چگونگ م

ــان در  ــاف  ش ــد اخت ــیون، از پیام ــت و سیاس ــران حکوم  ره

مذاکــره بــا طالبــان محاســبه ندارنــد؛ بــه ایــن دلیــل اســت کــه 

در یــک  ســال گذشــته اختــاف میان حکومــت و سیاســیون در 

مــورد چگونگــی مذاکــره بــا طالبــان حــل نشــده اســت.

ــا  ــه موفقیــت مذاکــره ب ــد ب  رهــران حکومــت و سیاســیون بای

طالبــان و دفــاع از دســت آوردهای دو دهــه ی کشــور، اولویــت 

بدهنــد. بایــد هیــأت بااعتبــار و قــوی بــرای مذاکــره بــا طالبــان 

ــت و  ــت های دول ــد از خواس ــأت بتوان ــن هی ــود و ای ــی ش معرف

مــردم افغانســتان در مذاکــره بــا طالبــان دفــاع کنــد.

ــده،  ــته ش ــار گذاش ــخصی کن ــات ش ــا و اختاف ــد رقابت ه  بای

بــه ایــن نکتــه اهمیــت داده شــود کــه چگونــه مذاکــرات صلــح 

بــه نتیجــه ی مطلــوب برســد. اگــر طالبــان می خواهنــد صلــح 

کننــد، بایــد وادار شــوند کــه خواســت های مــردم را بپذیرنــد و 

بــرای تشــکیل دولتــی مذاکــره شــود کــه دموکراتیــک باشــد و 

حقــوق زنــان و آزادی هــای اجتامعــی را بپذیــرد.

 رهــران حکومــت و سیاســیون، بــرای مذاکــره بــا طالبــان 

حفــظ  متضمــن  صلــح  و  شــوند  متحــد  و  یک صــدا 

دســت آوردهای دو دهــه ی کشــور و حــل مســأله ی طالبــان 

شــود.

ارشف غنــی، به عنــوان رییــس دولــت و رهــر سیاســی کشــور، 

مســؤولیت دارنــد کــه قربانی هــای مــردم را بــرای داشــن نظــام 

ــرای نســل  ــد و ب دموکراتیــک کــه افغانســتان را متحــد می کن

ــور و  ــای رییس جمه ــد. آق ــت بدهن ــت، اهمی ــم اس ــد مه جدی

رهــران سیاســی، بایــد حــارض شــوند کــه از منافــع شــخصی 

ــت  ــی را اولوی ــع جمع ــور و مناف ــح کش ــد و مصال ــان بگذرن ش

ــه ایــن نــکات، انتظــار مــردم از حکومــت و  ــا توجــه ب دهنــد. ب

رهــران سیاســی ایــن اســت از هــر راهــی کــه ممکــن اســت؛ 

بایــد اختــاف  شــان را در مــورد چگونگــی مذاکــره بــا طالبــان 

ــان  ــا طالب ــره ب ــرای مذاک ــن ب ــدگاه روش ــا دی ــد و ب ــل کنن ح

حــارض شــوند؛ تــا مــردم مطمــن شــوند کــه نتیجــه ی مذاکــره 

بــا طالبــان، برگشــت بــه گذشــته و تشــکیل یــک دولــت 

اســتبدادی و عقب گــرا منی شــود.

زیــاد اهــل جنجال هــا و درگیری هایــی نبــودم کــه در 

زیــر پــل ســوخته بیــن معتــادان بــه راه می افتــاد؛ یعنــی 

گاهــی اوقــات بــر رس یــک دود اضافــه هــم ایــن معتــادان 

جنگــی بــه راه می انداختنــد کــه بی شــباهت بــه دو 

جنــگ  جهانــی قبلــی نبــود و هــر کــه از ماجــرا بی خــر 

بــود بــه ایــن تصــور می رفــت کــه حتــام قــرار اســت 

ــرد.  ــوم در بگی ــی س ــگ جهان جن

ــوص آن  ــه خص ــوخته و ب ــل س ــر پ ــادان زی ــن معت در بی

عــده ای کــه توانایــی خریــد یــک پــوری کامل مــواد مخدر 

مرفــی خــود را نداشــتند و  هــر پــوری مــواد مخــدر هــم 

در زیــر پــل ســوخته بــه قیمــت ۵۰ افغانــی فروختــه 

می شــد، رســم شــده بــود کــه بــا تهیــه ی ۲۵ افغانــی راه 

ــادان  ــر معت ــن دیگ ــوخته و در بی ــل س ــد دور پ می افتادن

ــن؛  ــامن هیرویی ــا ه ــک »دوا« ی ــه رشی ــد ک ــدا می زدن ص

اصــا مــوردی را منی توانســتی پیــدا کنــی کــه معتــادی 

ــواد مخــدر می گــردد،  ــک مــرف م ــال رشی ــه دنب کــه ب

ــر  ــامر دیگ ــاد خ ــک معت ــام ی ــد؛ حت ــک مبان ــدون رشی ب

هــم پیــدا می شــد کــه تنهــا دارایــی اش ۲۵ افغانــی بــود 

ــود را  ــای خ ــر پول ه ــاد دیگ ــک معت ــا ی ــود ب ــور ب و مجب

ــن  ــد؛ ای ــن بخرن ــوری هیرویی ــک پ ــد و ی روی هــم بگذارن

دو نفــر هرچنــد قبــل از ایــن همدیگــر را منی شــناختند؛ 

امــا حــاال بــا لبخنــدی بــر لــب بایــد می رفتنــد، گوشــه ای 

ــتند. ــد و می نشس ــدا می کردن ــود پی ــرای خ ب

ــوب و  ــای خ ــتند آدم ه ــی می توانس ــاد خیل ــن دو معت ای

ــدون  ــن رشاکــت ب ــت ای خوشــبختی باشــند کــه در نهای

کــدام حــرف و حدیــث، مــواد خــود را مــرف می کردنــد 

و دســت خداحافظــی بــه هــم می دادنــد و بــا انــدک 

نشــئگی ای کــه در تــن شــان آمــده بــود، از هــم دور 

می شــدند. 

امــا وای بــه حــال آن روزی کــه آن دو معتــاد رشیــک 

شــده در پــوری هیروییــن یکــی شــان بــه چــرت می رفــت 

و آن یکــی معتــاد یــک دود اضافه تــر مــی زد؛ چــون ایــن 

ــد کــه  ــر ایــن گذاشــته بودن دو معتــاد از اول هــم قــرار ب

ــدام  ــچ ک ــد هی ــس نبای ــو؛ پ ــک دود ت ــن و ی ــک دود م ی

ــت. ــری می گرف ــی، دود بیش ــان از آن یک ش

اولیــن بــاری کــه دعــوای دو معتــاد رشیــک را بــر رس 

پــل  زیــر  در  هیروییــن  اضافــه ی  دود  یــک  کشــیدن 

ســوخته دیــدم، از خــودم بــدم آمــد؛ چــون آن روزهــا 

ــا خــودم گفتــم؛  ــوز مــن شیشــه مــرف می کــردم. ب هن

یعنــی اگــر همیــن طــور بخواهــم ادامــه بدهــم، مــن 

ــاد  ــک معت ــا ی ــد ب ــه بای ــک دود اضاف ــر رس ی هــم روزی ب

دیگــر رس جنــگ و دعــوا را بگیــرم و آیــا واقعــن یــک دود 

چقــدر می توانــد مــن را از خــامری نجــات بدهــد کــه بــه 

خاطــرش بایــد دســت بــه یقــه ی یکــی مثــل خــودم بــرم.

امــا وقتــی نزدیک تــر رفتــم و بــه دیالوگ هــای آن دو 

معتــاد گــوش کــردم، شــنیدم کــه یکــی از آن دو معتــاد 

ــت  ــود، می گف ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــای آن یک ــورد جف ــه م ک

کــه آن دود حقــم اســت و تــو حقــم را خــوردی و مــن 

ــه  ــد آن دود اضاف ــول دادم و نبای ــو پ ــدازه ی ت ــه ان ــم ب ه

می کشــیدی؟ را 

هــر چنــد آن معتــاد دیگــر کــه نقــش ظــامل را داشــت، بــا 

ــاره شــدن یخنــش،  بلنــد شــدن بیشــر رسو صداهــا و پ

ــوم  ــاد مظل ــا آن معت ــه حت ــود ک ــده ب ــن ش ــه ای ــارض ب ح

ــد  از خــر شــیطان خــود پاییــن شــود و آرام بگیــرد و برون

باهــم گوشــه ای و چنــد دود زیادتــر اجــازه بدهــد کــه دود 

کنــد

بیچــاره آن معتــاد ظــامل، حتــا حــارض شــده بــود کــه اگــر 

بــا همیــن چنــد دود اضافــه هــم رضایــت آن معتــاد مظلوم 

ــد و  ــرض کن ــی ق ــاه افغان ــرود پنج ــرد، ب ــت بگی را نتوانس

یــک پــوری کامــل بــرای آن یکــی بخــرد تــا رضایــت بدهــد 

کــه یخنــش را رهــا کنــد و دیگــر بیــش از ایــن رس و صــدا 

نکنــد.

ــدم کــه جنــگ میــان دو معتــاد  ــه چشــم خــود دی مــن ب

بــر رس یــک دود اضافــه ی هیروییــن یــا هــر مخــدر،  بــی 

ــر  ــود و اگ ــد ب ــوم نخواه ــی س ــگ جهان ــه جن ــباهت ب ش

ــح تــن منــی داد، حتــام مــرگ  ــه صل یکــی از دو طــرف ب

آن یکــی حتمــی خواهــد بــود کــه چنــد بــاری هــم همیــن 

ــادت  ــه ع ــه همیش ــود ک ــادی ب ــد، معت ــد. مجی ــور ش ط

داشــت تــا مــواد مخــدر مرفــی خــود را روزانــه بــه صورت 

رشیکــی بخــرد و مــرف کنــد. او، بــه خاطــر همیــن یــک 

ــرش  ــک دیگ ــا رشی ــی، ب ــن رشیک ــه ی هیرویی دود اضاف

درگیــر شــد و در نهایــت ســوزن پیچــکاری کــه در گردنش 

فــرو رفــت، ســبب شــد بــا وارد شــدن هــوا بــه شــاهرگش 

در جــا مبیــرد و تــا آن جایــی کــه مــن درک کــردم، مــردن 

ــد،  ــل برس ــه قت ــه ب ــوخته چ ــل س ــر پ ــاد در زی ــک معت ی

چــه از نشــئگی و یــا بیــامری مبیــرد، عادی تریــن اتفــاق 

ــت.  ــوخته اس ــل س ــای پ زنده ه

پیچیدگی صلح با طالبان از کجا آب می خورد؟
یک دود اضافه ی افیون 

خطر مرگ دارد

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

ایــن  بــه وجودآمــدن  بــدو  از  سیســتم دموکراســی 
سیســتم؛ فرازونشــیب های زیــادی را ســپری کــرده 
اســت. آنچــه در مــورد اســتفاده ی ایــن سیســتم و یــا 
ــل  ــه ی حام ــوزش و طبق ــت، آم ــم اس ــازوکار آن مه س
بــرای ایــن سیســتم می باشــد. شهرنشــینی، گــذار 
ــه فــرد و شــخص  از ســنت، تقدس زدایــی و احــرام ب
بــه عنــوان انســان آزاد بــرای انتخــاب، از مؤلفه هــای 
اصلــی دموکراســی اســت. مــوارد ذکرشــده در طــول 
ســال های زیــادی بــه عنــوان محورهــای اصلــی ایــن 

ــدند.  ــده ش ــتم برگزی سیس
یــک  عنــوان  بــه  دموکراســی  کــه  جوامعــی  در 
برگزیــده  دولــت  و  اداره ی جامعــه  بــرای  ســازوکار 
شــده اســت؛ کوشــش شــده تــا معنــای اصلــی آزادی 
ــی  ــده و محیط ــه ش ــر گرفت ــد نظ ــردی م ــاب ف و انتخ
ــا  ــز مهی ــرد نی ــری در آن صــورت می گی کــه تصمیم گی
ــع  ــرای جوام ــی ب ــی، دموکراس ــورت کل ــه ص ــود. ب ش
ــل  ــه ی حام ــت. طبق ــده اس ــاخته ش ــی س ــبتا غن نس
طبقــه  جــزو  کــه  اســتند  افــرادی  سیســتم،  ایــن 

بــه شــامر می آینــد.  متوســط 
ــراد  ــت آن را اف ــه اکری ــد ک ــور کنی ــه ای را تص جامع
افــراد  اســت.  داده  تشــکیل  متوســط  طبقــه ی 
فرصــت  کــه  اســتند  کســانی  متوســط،  طبقــه ی 
از  و  دارنــد  خــود،  بــرای  کــردن  فکــر  و  گفت وگــو 
ــاش  ــرار مع ــد ام ــه دارن ــی ک ــر از تخصص ــوی دیگ س
می کننــد. در ســطح پایین تــر، طبقــه ی فقیــری قــرار 
دارد کــه تنهــا بــه فکــر نــان شــب اســتند و در ســطح 
باالتــر طبقــه ی پــول دار و ثروت منــد کــه بــه فکــر 
تجــارت و مال انــدوزی بــوده و بــه فکــر ایــن نیســتند 
ــر  ــع در دیگ ــذرد. در واق ــت می گ ــی در سیاس ــه چ ک
جوامــع، افــراد بــرای پــول دار شــدن بــه سیاســت 

منی آورنــد.  روی 
میکانیــزم بــازار، فرصــت مناســبی در اختیــار همــگان 
قــرار داده تــا همــه بتواننــد بنــا بــر اســتعدادهای 
خــود بــه تجــارت و ثروت انــدوزی اقــدام کننــد. بــاور 

بــه سیســتم دموکراســی در ایــن جوامــع نهادینــه 
ــا ارزش  ــا واقع ــه رأی آن ه ــد ک ــردم می دانن ــده و م ش
ــدرت  ــش ق ــد؛ چرخ ــذار باش ــد تأثیر گ دارد و می توان
در ایــن میــان حتمــی اســت و اعتــامد مــردم در ایــن 
زمینــه جلــب شــده اســت. از ســوی دیگــر، اگــر هــم 
اتفــاق ناخواســته ای رخ دهــد، ایــن مــردم اســتند 
ــه راحتــی اعــراض کــرده و صــدای  ــد ب کــه می توانن

خــود را بــه کســانی کــه توســط آن هــا انتخــاب شــده 
 انــد، برســانند. در جامعــه ی افغانســتان، بــا اکریتــی 
کــه نــان شــب را ندارنــد؛ یعنــی جامعــه ی بیــامری کــه 
ــا رأی دادن،  ــت ت ــر اس ــان مهم ــرای ش ــب ب ــان ش ن
ــود  ــط وج ــه ی متوس ــه طبق ــد ک ــی ش ــوان مدع منی ت

دارد. 
ایــن  از  نگــه داری  تــوان  مریــض،  جامعــه ی  ایــن 
ــا  ــچ، ب ــه هی ــدارد ک ــدرن را ن ــدت م ــه ش ــتم ب سیس
روی کار آمــدن ایــن سیســتم، تــن نحیــف آن بــه  
ــا  ــرگ، ب ــال م ــض در ح ــن مری ــت. ای ــه اس ــام رفت ک
دارویــی تغذیــه شــده اســت کــه تــوان اســتفاده از آن 
ــه ی  ــد زمین ــف، اول بای ــن نحی ــن ت ــدارد. ای دارو را ن
فراگیــری و پذیــرش ایــن سیســتم را بــه عنــوان داروی 
ــه رساغ  ــه می کــرد و آن زمــان ب ــر تجرب ســطح پایین ت
در  دموکراســی  آموخــن  می رفــت.  قوی تــر  داروی 

ورکشــاپ های چند ســاعته و تجارتــی، عــدم افهــام 
و تفهیــم مناســب از ســوی برگزارکننــدگان ورکشــاپ 
و نبــود مــواد درســی مناســب بــا احــوال و روز مــردم 
ــدم  ــی، ع ــه دموکراس ــاور ب ــود ب ــر، نب ــوی دیگ و از س
ــتم،  ــن سیس ــرد ای ــیوه ی عمل ک ــت از ش ــاع درس اط
وارداتــی  سیســتم،  ایــن  کــردن  تصــور  ارزشــی 
ــا ارزش هــای دینــی و  خوانــدن آن، مغایــر دانســن ب

ــوان  ــه عن ــطحی ب ــط و س ــت های غل ــی، برداش مذهب
می تــوان  کاری  هــر  یعنــی  دموکراســی  کــه  ایــن 
غیــر  را  دموکراســی  این هــا  همــه ی  داد؛  انجــام 

ــت.  ــوه داده اس ــذل جل ــیار مبت ــد و بس کارآم
دموکراســی ای کــه در آن، افــراد دموکــرات نباشــند، 
باتشــبیه حــج بــدون طوافــی را می مانــد کــه حاجــی 
دموکراســی،  داشــن  بــرای  اســت.  داده  انجــام 
بایــد دموکــرات بــود؛ دموکــرات را در مواقعــی بــه 
ــی  ــر کس ــی اگ ــد؛ یعن ــرده ان ــبیه ک ــودن تش ــوب ب خ
دموکــرات اســت؛ خــوب اســت. از ایــن رو اســت کــه 
ــور را  ــه و کش ــهر، جامع ــنج، ش ــات، تش ــان انتخاب زم
راه  دموکراســی  جوامــع،  دیگــر  در  می گیــرد.  فــرا 
ــه ی افغانســتانی، دموکراســی  حــل اســت و در جامع
ــد و  ــوزش دی ــد اول آم ــت. بای ــکل  آفرین اس ــود مش خ

ــرد.  ــتفاده ک ــتمی اس ــا سیس ــیله ی ــد از وس بع

دموکراسی بدون دموکرات 

سید محمدتقی حسینی
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کابــل بــه عنــوان پایتخــت سیاســی کشــور، روزهــای دشــواری 

ــا موجودیــت نهادهــای امنیتــی در  را پشــت رس می گــذارد. ب

پایتخــت، جرایــم جنایــی و حمــات مرگ بــار تروریســتی، 

وضعیــت زندگــی کابلیــان، وخیــم و شــکننده تر شــده اســت. 

ــان  ــود می ــه ای از خ ــل فاصل ــتی در کاب ــداد تروریس ــر روی ه

مــردم و نهادهــای امنیتــی بــه جــا می گــذارد کــه نــه تنهــا ایــن 

ــؤولین  ــه مس ــامدی ب ــه بی اعت ــود، بلک ــر می ش ــه بیش فاصل

امنیتــی نیــز هــر روز در دل مــردم تقویت می شــود. شــهروندان 

کابــل، در حــال حــارض بــه توانایــی مســؤولین امنیتــی بــرای 

ــد. ــاور ان تأمیــن امنیــت پایتخــت بی ب

در ماه هــای اخیــر، چندیــن رویــداد خونیــن در نقــاط مختلــف 

شــهر کابــل رخ داد کــه اگــر بــه آمــار تلفــات افــراد غیــر ملکــی، 

نگاهــی بیندازیــم، در خواهیــم یافــت کــه ســه مــاه گذشــته، 

ــت و  ــوده اس ــون ب ــا کن ــاری ت ــال ج ــای س ــن روزه خونین تری

جــدی نگرفــن تدابیــر امنیتــی الزم، بــرای جلوگیــری از ایــن 

گونــه حمــات و تــدام انفجارهــای مهیــب و ناتوانــی مدیریتــی 

مســؤولین درجــه اول نظامــی، شــهروندان کابــل را بــه ایــن باور 

نزدیــک خواهــد کــرد کــه هیــچ شــهروندی در کابــل منی توانــد 

از مصؤونیــت امنیتــی برخــوردار باشــد.

 در ادامــه ی حمــات هدف منــد طالبــان در شــهر کابــل، 

ــار دیگــر توانســتند دوشــنبه  شــب )۱۱ ســنبله(  ــن گــروه ب ای

بــا اســتفاده از تراکتــور مملــو از مــواد انفجــاری، کمــپ »گریــن 

ولیــج« را در مربوطــات حــوزه ی نهــم امنیتــی کابــل مــورد 

هــدف قــرار بدهنــد؛ هــر چنــد کــه مســؤولین ایــن کمــپ گفته 

ــه کمــپ برســانند؛  ــد خــود را ب ــان نتوانســته ان ــد کــه طالب ان

امــا نتیجــه ی ایــن حملــه ۱۶کشــته و ۱۱۹ زخمــی بــوده، بــر 

عــاوه ی خســارات مالــی بســیاری کــه بــه خانه هــای اطــراف 

ــداد وارد آمــده اســت؛ بیشــر قربانیــان ایــن انفجــار  ایــن روی

افــراد ملکــی بودنــد.

گــروه طالبــان، دقایقــی بعــد از انفجــار، مســؤولیت ایــن 

رویــداد را بــر عهــده گرفتنــد. ایــن ســومین حملــه ی خونیــن 

ــوده  ــل ب در یــک مــاه گذشــته از ســوی طالبــان در شــهر کاب

و ایــن حمــات در حالــی صــورت می گیــرد کــه رهــران ایــن 

گــروه بــا ایــاالت متحــده ی امریــکا بعــد از یــک ســال گفت وگــو 

باالخــره در نهمیــن دور ایــن نشســت ها، توانســته انــد بــه یــک 

توافق نامــه ی مشــرک دســت پیــدا کننــد؛ توافق نامــه ای 

کــه قــرار اســت تــا هفتــه ی دیگــر بــه امضــای دونالدترامــپ، 

ــان  ــه، رهــر گــروه طالب ــکا و مــا هبت الل ــور امری رییس جمه

مبنــی بــر پایــان جنــگ میــان دو طــرف بــه امضــا برســد.

ــه  ــتان ب ــت افغانس ــان و دول ــروه طالب ــی، گ ــط کنون در رشای

همدیگــر، نــگاه دشــمن گونه ای دارنــد و بــا قــدرت متــام 

ــر همدیگــر غلبــه کننــد. شــیوه ی  ــا ب ــد ت ــر ایــن دارن تــاش ب

ــروه،  ــن گ ــردی ای ــد راه ــان و پیام ــتی طالب ــات تروریس حم

ــد دولــت فعلــی افغانســتان را از  ــار اســت و ســعی دارن مرگ ب

بیــخ و بنیــاد تضعیــف کننــد؛ امــا بــا هــر حملــه ی ایــن گــروه، 

ــانه  ــتخباراتی را نش ــای اس ــدت نهاده ــه ش ــی ب ــکار عموم اف

می گیرنــد کــه چــرا تــا کنــون کارکــرد و تدابیــر نهادهــای 

امنیتــی نتوانســته بــرای حفاظــت از جــان مــردم مؤثریــت 

ــد. ــته باش ــوب را داش مطل

حمــات اخیــر طالبــان بــرای جهــان هــر پیامی داشــته باشــد؛ 

امــا بــرای شــهروندان افغانســتان تنهــا یــک پیــام واضــح را تــا 

کنــون مخابــره کــرده اســت و آن هــم ایــن اســت کــه طالبــان 

ــان  ــرای ش ــتند و ب ــتان اس ــت افغانس ــردم و حکوم ــمن م دش

جــان مــردم عــادی، هیــچ ارزشــی نــدارد و هــدف شــان تنهــا 

ایجــاد رعــب و وحشــت اســت.

گروه هــای تروریســتی بــه ویــژه طالبــان، جریان هــای متحجــر 

مرگ بــار،  انجــام حمــات  بــا  کــه  اســتند  بنیادگرایــی  و 

افغانســتان  مــردم  و  سیاســی  نظــام  شــامره یک  دشــمن 

اســتند. در ایــن هیچ گونــه جــای شــک و تردیــدی وجــود 

ــه ی  ــرا کشــتار بی رحامن ــدف گروه هــای بنیادگ ــه ه ــدارد ک ن

مــردم و حــذف پایه هــای نظــام سیاســی افغانســتان اســت. 

بــه همیــن منظــور، بیشــرین مترکــز ایــن جریان هــا بــر 

ــب  پایتخــت اســت کــه می کوشــند وحشــت و رعــب را در قل

ــد.  ــد کنن ــل تولی کاب

ــود.  ــردم ب ــت و م ــرای حکوم ــن ب ــال خونی ــته، س ــال گذش س

در ســال)۱3۹7(، جنــگ بــا طالبــان شــدت بیشــری یافــت 

ــتان  ــز افغانس ــر مراک ــاری را ب ــات مرگ ب ــش حم ــروه داع و گ

 ۱3۹7 ســال  در  کردنــد.  راه انــدازی  پایتخــت  جملــه  از 

ــه هجــده ســال  ــان نســبت ب ــر نظامی ــات غی خورشــیدی، تلف

ــه چهــار  ــود کــه در ایــن ســال نزدیــک ب گذشــته بی ســابقه ب

ــر نظامــی جــان باخــت و بیــش از هفــت هــزار غیــر  هــزار غی

نظامــی دیگــر زخمــی شــدند. آن چــه مهــم اســت، بیشــرین 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــل اتف ــا در کاب ــن رویداده ای

بــه دنبــال چالش هــای امنیتــی، مقامــات امنیتــی کابــل 

ــم  ــل در یک و نی ــد اق ــی ح ــیوه های تاکتیک ــرات و ش ــا تغیی ب

ســال اخیــر، تــاش کردنــد تــا تهدیدهــا و حمــات تروریســتی 

اصاحــی حکومــت،  برنامه هــای  آخریــن  کننــد.  را خنثــا 

تغییــرات در فرماندهــی پولیــس کابــل و معینیــت ارشــد 

امنیتــی وزارت امــور داخلــه بــود. ســیدمحمد روشــن دل، 

ــل در مــاه ســنبله ی ســال  ــه حیــث فرماندهــی پولیــس کاب ب

ــث  ــه حی ــعادت، ب ــحال س ــرد و خوش ــه کار ک ــاز ب ــته آغ گذش

معیــن ارشــد امنیتــی وزارت امــور داخلــه به کار گامشــته شــد.

بــا ایــن  کــه نزدیــک بــه یــک ســال از کارکــرد ایــن دو مهــره ی 

امنیتــی می گــذرد؛ امــا فعالیت هــا و کارکــرد آن هــا در جهــت 

کاهــش حمــات تروریســتی و احیــای آرامش پایتخت نشــینان 

ملمــوس نبــوده اســت. بــه همیــن منظــور، تعــدادی از حمات 

تروریســتی ای  کــه در زمــان مأموریــت ایــن دو مهــره ی کلیــدی 

انجــام شــده، در ایــن گــزارش فهرســت می شــود.

هــر چنــد، فرمانــده ی پولیــس کابــل، بــه تاریــخ هفدهــم مــاه 

ســنبله ی ســال گذشــته بــه کار آغــاز کــرد؛ امــا پس از گذشــت 

ــرب  ــش در ۲۹ عق ــتی داع ــروه تروریس ــاه، گ ــه دوم ــک ب نزدی

ــامی  ــر عل ــار را ب ــه ی مرگ ب ــن حمل ــته، بزرگ تری ــال گذش س

افغانســتان انجــام داد. علــامی دینــی، مراســمی را بــرای 

گرامی داشــت از میــاد پیامــر در تــاالر عروســی اورانــوس 

برگــزار کــرده بودنــد کــه مهاجــم انتحــاری داخــل ایــن مراســم 

ــام داد. ــه ای را انج ــتار بی رحامن ــده و کش ش

ــو از مــواد  ــر ممل ــان موت ــه، گــروه طالب ــه ی یــک هفت در فاصل

انفجــاری را بــر یــک رشکــت امنیتــی پیــامن کار بــه نــام 

G۴S در رشق کابــل منفجــر کــرد و مهاجــامن ایــن گــروه 

ــه ی  ــن حمل ــد. در ای ــه کردن ــن رشکــت حمل ــر ســاختامن ای ب

ــان و  ــر نظامی ــه شــمول غی ــان، دوازده نفــر ب تروریســتی طالب

خارجی هــا جــان باختنــد.

یــک مــاه پــس از ایــن رویــداد، بــه تاریــخ چهــارم جــدی ســال 

ــاختامن  ــر دو س ــان ب ــِر طالب ــن دیگ ــات خونی ــته، حم گذش

دولتــی )وزارت فوایــد عامــه- ســاختامن معینیــت شــهدا و 

معلولیــن( اجــرا کــرد. در ایــن حمــات خونیــن، ۴3 غیــر 

نظامــی جــان باختنــد و ۲7 غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدند.

در تاریــخ ۲۵ همیــن مــاه، طالبــان بــا موتــر نــوع الری مملــو 

از مــواد انفجــاری، ســاختامن گریــن ویلــج را در کابــل هــدف 

ــد کــه در ایــن حملــه ی طالبــان، چهــار نفــر جــان  قــرار دادن

باختنــد و ۱۱3 نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

گذشــته از ایــن حمــات، در شــانزدهم حــوت ســال گذشــته، 

مراســم  هــاوان،  انداخــت  بــا  داعــش  تروریســتی  گــروه 

بیســت وچهارمین ســالروز شــهید عبدالعلــی مــزاری را اخــال 

کــرد؛ در ایــن حمــات داعــش، نزدیــک بــه ۵۰ غیــر نظامــی 

ــدند. ــی ش ــته و زخم کش

فهرســت حمــات موجــود مرتبط به ســال گذشــته خورشــیدی 

ــه حمــات هدف منــد در ســال  ــود؛ امــا سلســله ی ایــن گون ب

جــاری نیــز، ادامــه یافتــه اســت. در جریــان شــش مــاه 

گذشــته ی خورشــیدی، چندیــن حملــه ی تروریســتی از ســوی 

ــال  ــر از س ــه کم ــد ک ــدازی ش ــل راه ان ــب کاب ــان در قل طالب

قبــل نبــوده اســت. حملــه ی تروریســتی طالبــان بر ســاختامن 

ــه ی انتحــاری  ــی، حمل ــاع مل ــدارکات و مهندســی وزارت دف ت

طالبــان بــر درب ورودی دانشــگاه کابــل، حملــه ی موتــر 

مبــب بــر مرکــز جلــب وجــذب وزارت دفــاع ملــی در مربوطــات 

حــوزه ی ششــم پولیــس و بــه تازگــی هــم، حملــه ی طالبــان بــا 

اســتفاده از تراکتــور مملــو از مــواد انفجــاری در ناحیــه ی نهــم 

شــهر کابــل؛ همــه ی ایــن حمــات ریشــه در یــک بی تفاوتــی و 

ضعــف بــزرگ نهادهــای کشــفی و اســتخباراتی دارد.

بررســی های موجــود، بیان گــر حمــات بزرگــی اســت کــه 

در ایــن گــزارش فهرســت شــده اســت؛ امــا در حاشــیه ی 

ایــن فهرســت، طــی یــک ســال اخیــر، ســواالت متعــددی بــه 

ــن  ــوال ای ــت؛ س ــده اس ــرح ش ــی مط ــای امنیت آدرس نهاده

اســت کــه آیــا مهره هــای امنیتــی ظرفیــت مدیریتــی را در 

ســاختارهای امنیتــی ندارنــد و یــا هــم دســت های بزرگ تــری 

می کننــد؟ کار  حمــات  ســازمان دهی  در 

ــات  ــه حم ــد ک ــخ می دهن ــی پاس ــان نظام ــامری از آگاه ش

و  راهردهــا  کــه  داد  نشــان  کابــل،  در  تروریســتی  اخیــر 

مهره هــای امنیتــی در زمینــه ی دفــع حمــات هدف منــد 

یک ســو  از  وضعیــت  ایــن  ادامــه ی  و  مانــده  انــد  نــاکام 

ــز  ــاک شــده و از ســوی دیگــر، مــردم نی نگران کننــده و خطرن

نســبت بــه نهادهــای امنیتــی بی بــاور شــده  انــد.

می گویــد  نظامــی،  امــور  آگاه  صافــی،  مهراب الدیــن 

کــه حمــات تروریســتی در کابــل تنهــا از مــردم قربانــی 

منی گیــرد، بلکــه ارگان هــای امنیتــی نیــز شــکار حمــات 

وحشــیانه می شــوند. او معتقــد اســت کــه هــر چنــد نیروهــای 

کشــفی و اســتخباراتی تــاش می کننــد؛ ولــی جلوگیــری 

حمــات انتحــاری و چریکــی کار دشــواری اســت.

صافــی در خصــوص اســراتیژی امنیتــی کابــل بیان کــرد که با 

تغییــر افــراد در ســاختارهای امنیتــی کابــل، اســراتیژی های 

مختلفــی پیــاده شــد؛ امــا آن گونــه کــه پایتخت نشــینان توقــع 

و انتظــار داشــتند، کارا و مفیــد واقــع نشــد و علــت عــدم 

جــدی  فشــارهای  امنیتــی،  اســراتیژی های  تاثیرگــذاری 

ــت. ــتخباراتی اس ــای اس جنگ ه

در  کــه  می کنــد  پیشــنهاد  نظامــی،  یــک  عنــوان  بــه  او، 

ارگان هــای کشــفی و اســتخباراتی بایــد تغییــرات و اصاحــات 

گســرده ای بــه میــان آیــد و کســانی مســؤولیت های امنیتــی 

کافــی  تجربــه ی  از  و  کــه مســلکی  بگیرنــد  عهــده  بــه  را 

برخوردارنــد.

در همیــن حــال، نهادهــای جامعــه ی مدنــی بــر ایــن عقیــده 

ــر  ــی ب ــی مبن ــراتیژی جنگ ــع، اس ــورت قاط ــه ص ــه ب ــد ک  ان

تعریــف دوســت و دشــمن در افغانســتان وجــود نــدارد. عزیــز 

ــام(،  ــه ی مدنی)مج ــبکه ی جامع ــع ش ــس مجتم ــی، ریی رفیع

می گویــد، از آن  جایــی  کــه طرف هــای درگیــر در میــز مذاکــره 

قــرار دارنــد، از هیچ گونــه فاجعــه ی انســانی دریــغ منی کننــد 

و ایــن وضعیــت خطرنــاک در آینــده نیــز ادامــه خواهد داشــت.

ــای  ــان نیروه ــی می ــدم هامهنگ ــد: »ع ــی می گوی ــای رفیع آق

امنیتــی و بــه خصــوص بخــش اســتخبارات، ســبب شــده کــه 

ــل  ــر در کاب ــمن بیش ــرده و دش ــدا ک ــرش پی ــات گس حم

نفــوذ کنــد.«

رییــس مجتمــع شــبکه ی جامعــه ی مدنــی گفــت: »وابســتگی 

سیاســت مداران افغانســتان بــه اســتخبارات منطقــه یــک 

ــم. عــدم  ــج می بری ــا رن ــزرگ دیگــری اســت کــه م فاجعــه ی ب

رعایــت قانــون، مجــازات و مکافــات در درون نظــام متأســفانه 

ســبب می شــود کــه مــردم از هراس افگنــان تشــویش داشــته 

باشــند و همیشــه احســاس کننــد کــه طــرف خشــم تر برنده تــر 

اســت. بــه همیــن خاطــر، این هــا بــه خاطــری  کــه خــود شــان 

ــا تیم هــای دهشــت افگن در  در پنــاه باشــند، از درون نظــام ب

تبانــی اســتند.«

او معتقــد اســت کــه مأمــوران دولتــی، بیشــر از آن  کــه 

بــه یــک حکومــت بی نظــم وابســته باشــند، بــا گروه هــای 

تروریســتی پیونــد دارنــد و بــه همیــن منظــور، حمــات اخیــر 

کــه همکاری هــای گســرده  داد  نشــان  کابــل،  مرگ بــار 

می گیــرد. صــورت 

بــا توجــه بــه ایــن عوامــل، بــه بــاور آقــای رفیعــی، اصــا 

چیــزی بــه نــام اســراتیژی امنیتــی وجــود نــدارد؛ وقتــی 

تعریــف مشــخصی از دوســت و دشــمن وجــود نداشــته باشــد، 

طالبانی کــه مــردم افغانســتان را بــه شــکل های مختلفــی 

مخالفــان  گاهــی  و  بــرادر  گاهــی  می کننــد،  عــام  قتــل 

ــت  ــک وضعی ــن نشــان دهنده ی ــرده شــوند، ای ــام ب سیاســی ن

تعریف ناشــده اســت؛ در وضعیتی کــه تعریــف دشــمن واضــح 

ــود. ــد ب ــوار خواه ــروزی دش ــه پی ــیدن ب ــد، رس نباش

کمیســیون حقــوق بــر افغانســتان در حالــی  کــه حمــات 

ــن  ــد، مســؤوالن ای ــان را جنایــت جنگــی می دان گــروه طالب

ــد کــه رویکــرد تروریســتی گــروه  ــه شــدت نگــران  ان ــاد ب نه

طالبــان، قربانی هــای بی شــامری را از مــردم افغانســتان 

ــوق  ــیون حق ــر کمیس ــری، کمیش ــم نظ ــت. نعی ــه اس گرفت

نســبت  طالبــان  گــروه  بی پروایــی  کــه  می گویــد  بــر 

نشــان  بین املللــی،  بردوســتانه ی  حقــوق  اســناد  بــه 

می دهــد کــه ایــن گــروه هیچ گونــه تعهــدی بــه موازیــن 

ــدارد. ــری ن ــوق ب حق

شــدت  زمانــی  در  درســت  طالبــان  جنگــی  جنایت هــای 

می گیــرد کــه مناینــدگان ایــن گــروه و امریــکا پــس از ختــم ۹ 

دور مذاکــره ی نفس گیــر، توافق نامــه ی صلــح را آمــاده کــرده 

و قــرار اســت کــه در آینــده ی نزدیــک امضــا کنند. کمیســیون 

سیاســیون  و  حکومــت  کــه  اســت  معتقــد  بــر  حقــوق 

بــه  مذاکــرات صلــح، منی تواننــد  افغانســتان در جریــان 

منایندگــی از قربانی هــای ایــن کشــور، گروهــی کــه مرتکــب 

ــند. ــده، را ببخش ــی ش ــت جنگ جنای
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ــوز  ــد؛ هن ــو را دی ــر جل ــای نف ــای پ ــود ج ــختی می ش ــه س ب

ــافر  ــد مس ــار ص ــش از چه ــت. بی ــی اس ــاعتی باق ــح س تاصب

کــه شــب در خــم و پیــش دره جابه جــا شــده بــود، چــون 

رمــه ی گوســفند در رسبــاالی دره راه افتــاده انــد. اول صبــح 

اســت و دره تنــگ؛ از پتویــی کــه بــه پــوزم پیچیــده ام، بــوی 

ــک  ــان خش ــمش نخود و ن ــه ی کش ــه خان ــذرد ک ــدی می گ تن

بســوزد. بــه علــی می گویــم اگــر جلــو نشــویم، پنــج دقیقــه ی 

ــه  ــود را از هم ــردو دوان دوان خ ــوم. ه ــوش می ش ــر بیه دیگ

جلــو می کشــیم و بــه گفتــه ی رهنــام، مســیری را دنبــال 

ــن همــه آدم را کــه  ــای ای ــم کــه کــور هــم باشــد رد پ می کنی

هــر روز از ایــن مســیر می گذرنــد، گــم منی کنــد.

آفتــاب کــم کــم از ارتفــاع کوه هــای ســنگی پاییــن می خــزد. 

می کنــد  کار  چشــم  تــا  می کنــم،  نــگاه  کــه  دنبــال  بــه 

راه  هــم  پشــت رس  پایانــی  بــی  در صــف  کــه  اســت  آدم 

ــک  ــه در ی ــت ک ــبیه اس ــی ای ش ــادگان نظام ــه پ ــد. ب می رون

بــا بیــش از چهــار  نابرابــر فرســتاده شــده اســت  جنــگ 

خلــع  رسبــازان  ایــن  شانه به شــانه ی  کــه  ناامیــدی  صــد 

ســاح، راه مــی رود. روی یــک ســنگ بزرگــی می نشــینم 

روی  یکــی  یکــی  مســافران  می کنــم.  روشــن  ســیگاری  و 

ــی خشــکی  ــزرگ می نشــینند. یکــی نان ســنگ های خــرد و ب

ــد و دیگــری طــوری  می جــود؛ یکــی ســیگاری روشــن می کن

ــه  ــذارد ک ــان می گ ــر زب ــد و زی ــزی را می کش ــش چی از جیب

دســت دیگــرش هــم بویــی منی بــرد. ســفر کــم کــم بــه 

ــه ی  ــه گفت ــه ب ــی ک ــه جاهای ــت؛ ب ــیده اس ــختی هایش رس س

ــراه  ــان هم ــد در ده ــواد، نبای ــان ج ــا از همراه ــه ت ــی س یک

از  یکــی  وقتــی  شــام  دیــروز  را  ایــن  ات شاشــید.  تشــنه 

همراهــان جمــع چهــارده نفــره ی مــان از دادن آب بــه یکــی 

از بچه هــا خــودداری کــرده بــود، می شــد فهمیــد. رهنــام 

ــا حرکــت نکردیــم خــود  ــد کــه بجنبیــن افغانیــا ت صــدا می زن

تــان را برســانین!

ســاعت ســه ی پــس از چاشــت اســت، داســتان طوالنــی دره 

بــه ادامــه ی داســتان کویــری رســیده اســت کــه یــک روز متام 

ــه،  ــاعت س ــح س ــاال از صب ــد و ح ــط آن می خزی ــر وس را موت

ــم.  ــه  ای ــگار مورچ ــم ان ــن دره را می پیامیی ــول ای ــدر ط ــر ق ه

ــم  تشــنگی ای کــه خشــک در کامــم چســپیده اســت، از زبان

توتــه ی ســنگی ســاخته اســت کــه کلــامت را می شــکند. 

علــی می گویــد کــه از یکــی مســافران آب می گیــرم؛ امــا 

منی گــذارم. می گویــم چنــد قــدم پیشــر می نشــینیم تــا 

ــن و  ــاری م ــراه اجب ــز هم ــد. عزی ــتعار« برس ــام مس ــز »ن عزی

علــی اســت کــه چهــار بوتــل را در بیکــش گذاشــته ایــم و اول 

ــا از  ــو شــویم ت ــد از همــه جل ــودم بای ــه ب ــح کــه مــن گفت صب

ایــن بــوی منــرده ایــم، ترجیــح داده بــود آن بــوی را استشــامم 

ــای  ــز، از قوم ه ــدود. عزی ــی ن ــن و عل ــای م ــا پابه پ ــد؛ ام کن

نزدیــک علــی اســت و وقتــی مــا می خواســتیم ایــران برویــم، 

گفتــه بــود یــا منــم را بــا خــود تــان می بریــن یــا مــی روم زیــر 

پــل ســوخته؛ امــا بــه خانــه منــی روم بــدون علــی. بعــد از روز 

اول ســفر مــان کــه از نیمــروز حرکــت کردیــم، بــا مــن و علــی 

قهــر اســت کــه مــا باعــث شــده ایــم بیایــد و در هــر فرصتــی 

بــا علــی دهان به دهــان می شــوند.

ــبیه و  ــی  تش ــز را ب ــدن عزی ــی از ب ــچ جای ــن هی ــی، تقری عل

ــد،  ــی می کن ــش را خال ــه عصبانیت ــی ک ــه چیزهای ــتعاره ب اس

منی گــذارد. از تنبلــی اش گرفتــه تــا بدخلقــی و نق نقــی 

ــفر. ــش در س بودن

بــا علــی در ســایه ی ســنگی نشســته  ایــم و یکــی یکــی 

هشــتاد  و  صــد  ســه  از  بیــش  می شــامریم.  را  مســافران 

مســافر از مــا عبــور کــرده اســت؛ امــا هیــچ کــدام عزیــز 

ــه روده هایــم  نیســت و تشــنگی کــم کــم احســاس می کنــم ب

رســیده اســت. علــی یــک فحــش می دهــد و چنــد نفــر 

ــا  ــمر ی ــا را بش ــر ه ــا نف ــدر ی ــه بی پ ــد ک ــامرد. می گوی می ش

فحــش بــده، زبانــم بنــد آمــد. مــن کــه دیگــر گفــن تشــنه ام 

در زبــان خشــکم منی لغــزد، می گویــم تــا آخریــن نفــر را 

صــر می کنیــم؛ اگــر نیامــد می میریــم. شــامرش علــی از 

چهارصــد گذشــته اســت. از پیــچ پایانــی دره دو نفــر نزدیــک 

را  گرده هایــش  دســت هایش  بــا  طــوری  عزیــز  می شــوند؛ 

محکــم گرفتــه اســت کــه انــگار دو بغلــش را مــار گزیــده 

ــد. باش

نزدیــک می شــود و علــی بــا عصبانیــت پــس از فحشــی 

امــا خــری  تلــف نشــدیم؛  تــا  می گویــد کــه آب بدهــد 

را  آب  یک ونیم لیــره  بوتــل  چهــار  عزیــز  نیســت.  آب  از 

امیــدی  دیگــر  اســت.  ریختــه  گرده هایــش  بــه  تنهایــی 

منانــده اســت. پیرمــردی کــه همــراه عزیــز اســت، نیــم 

بوتــل آب دارد کــه بــه زور یــک یــک قــورت روی زبــان 

ــش وادار  ــه پی ــد دقیق ــه چن ــنگی ای ک ــزد. تش ــان می ری م

ــه  ــم، حــاال جایــش را ب ــا مبیری ــود بنشــینیم ت مــان کــرده ب

ــا  ــم. ب ــام می میری ــم حت ــر نجنبی ــه اگ ــت ک ــی داده اس ترس

علــی راه می افتیــم و دنبــال صــف طویلــی از مســافران 

تشــنه ســخره هایی را پشــت رس می گذاریــم کــه تشــنه تر 

از  اســت. ســعی می کنیــم  تــن دره چســپیده  بــر  مــا  از 

ــش از  ــیدیم پی ــی رس ــه آب ــر ب ــه اگ ــم ک ــو بزنی ــران جل دیگ

ــم. ــازه کنی ــان را ت ــان م ــدن ده ــاص ش خ

)قسمت هفتم(

روز بد برادر ندارد

فرزندان زمین

ــروایت مهاجران افغانستانــ

بودا
سیدمهدی حسینی
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وقتــی بــه شــلوغی شــهر کابــل و رفــت و آمــد غیــر منظــم مــردم 

در خیابان هــا و درون شــهر نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه مــا 

بــه نوعــی از انارشیســم اجتامعــی و رفتــاری رو بــه رو اســتیم. 

کابــل شــهری اســت کــه نــه خیابان هــای آن مشــخص اســت 

ــا  ــل از والیت ه ــندگان کاب ــر باش ــای آن. بیش ــه پیاده رو ه و ن

و روســتا ها بــرای ادامــه ی زندگــی بــه ایــن جــا پنــاه آورده  انــد 

ــینی،  ــگ شهرنش ــا فرهن ــودن ب ــد نب ــل بل ــه دلی ــا ب ــه این ه ک

ــم  ــد. تراک ــرده  ان ــادی ک ــک زی ــهر کم ــن ش ــی ای ــه بی نظم ب

بیــش از انــدازه ی جمعیــت و نداشــن فرهنــگ شهر نشــینی؛ 

بــا کم کاری هــای شــهرداری کابــل دســت بــه دســت هــم 

داده و از کابــل، شــهری ســاخته اســت کــه از زندگــی شــهری 

و معیارهــای زندگــی شــهری در آن خــری نیســت. کابــل 

شــهری کــه بــرای زندگــی7۰۰ هــزار جمعیــت ســاخته شــده 

اســت؛ امــا حــاال چیــزی نزدیــک بــه هفــت میلیــون جمعیــت 

باالقــوه ی  عامــل  ایــن خــود  کــه  زندگــی می کنــد  آن  در 

بی نظمــی در شــهر می باشــد.

پیــاده رو هــا پیوســته در کنــار خیابان هــا قــرار گرفتــه انــد تــا 

اشــخاصی کــه در شــهر بــه هــر دلیلــی پیــاده روی می کننــد، 

ــور و  ــرای عب ــا ب ــور خیابان ه ــد؛ همین ط ــتفاده کنن از آن اس

مــرور وســایط نقلیــه ای مثــل موتــر، موترســایکل و دوچرخــه و 

... ســاخته شــده اســت.

ــی  ــان راه های ــوز می ــل، هن ــهر کاب ــژه ش ــه وی ــتان ب در افغانس

کــه از آن بــرای رفــت و آمــد اســتفاده می شــود هیچ گونــه 

ــر  ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــدارد؛ ب ــود ن ــی وج ــته بندی و تفاوت دس

راننــده ای بتوانــد در ازدحــام ترافیکــی از پیــاده رو، ماشــینش 

را عبــور دهــد بــدون شــک ایــن کار را می کنــد و بــه خــودش 

ــم.« ــک زدی ــک تخنی ــوب ی ــم، خ ــه بچی ــد:» این ــم می گوی ه

دلیل استفاده نکردن شهروندان کابل از پیاده روها

کابــل؛ شــهری کــه بیشــرین جمعیــت را در مقایســه بــا 

ــه هــامن  دیگــر شــهرهای کشــور در خــود جــا داده  اســت؛ ب

انــدازه در زندگــی اجتامعــی بــا مشــکل های فراوانــی دســت 

 و گریبــان اســت. یکــی از ایــن مشــکل ها اســتفاده نکردن 

ــر  ــادی و غی ــأله ع ــر مس ــد ظاه ــر چن ــت. ه ــا اس از پیاده روه

مهــم بــه نظــر می رســد؛ امــا اســتفاده نکــردن از پیــاده رو هــا 

ــی  ــتانی و روش زندگ ــگ افغانس ــوی ای در فرهن ــه های ق ریش

مــردم ایــن جامعــه دارد کــه پیوســته اثــر زیان بــار خــود را نیــز 

ــذارد. ــا می گ ــه ج ــر جامع ب

علــوم  دانشــکده ی  رییــس  و  اســتاد  فرهمنــد،  فریداللــه 

ــردن  ــتفاده نک ــه اس ــه ب ــل، در رابط ــگاه کاب ــی دانش اجتامع

مــن  بــاور  :»بــه  می گویــد  هــا  پیــاده رو  از  شــهروندان 

از  کابــل  شــهر  در  مــردم  کــه  دلیل هایــی  عمده تریــن 

ــگ  ــت فرهن ــدم موجودی ــد ع ــتفاده منی کنن ــا اس ــاده رو ه پی

شهر نشــینی و عــدم آگاهــی مــردم از شهر نشــینی و در کنــار 

ــت.« ــل اس ــهر کاب ــوس در ش ــدازه ی نف ــش از ان ــد بی آن رش

او در ادامــه می گویــد کــه شــهر کابــل بــرای زندگــی جمعیتــی 

قریــب 7۰۰ هــزار نفــر ســاخته شــده بــود؛ امــا حــاال در مــرز 

هفــت میلیــون انســان در شــهر کابــل زندگــی می کنــد. 

رسک هــا و پیاده روهایــی کــه در شــهر وجــود دارد، بــرای 

جمعیــت کنونــی کابــل بــه هیچ وجــه بســنده نیســت و تراکــم 

ــکل  ــن مش ــود ای ــودی خ ــه خ ــوس، ب ــدازه ی نف ــش از ان بی

ــهر  ــزی ش ــمت های مرک ــژه در قس ــه وی ــی آورد؛ ب ــش م را پی

ــاده رو  ــت؛ پی ــر اس ــت بیش ــد جمعی ــت و آم ــم و رف ــه تراک ک

ــهروندان  ــرده و ش ــی ک ــهروندان تنگ ــد ش ــرای رفت وآم ــا ب ه

ــی  ــان عموم ــان از خیاب ــای ش ــرای پیاده روی ه ــد ب ــار ان ناچ

ــد. ــتفاده کنن اس

ــی اســت  ــل دیگــر اســتفاده نکــردن از پیاده روهــا موانع دلی

کــه از ســوی نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی در پیاده روهــا 

گذاشــته شــده انــد. در شــامری مــوارد، نهادهــا و ارگان هــای 

ــی بســته  ــه کل ــاده رو هــا را ب ــا کــه مســیر پی ــه تنه ــی ن دولت

 انــد، بلکــه در کنــار آن قســمتی از رسک عمومــی را نیــز 

تــرف کــرده  انــد کــه در شــهر کابــل، منونه هــای بی شــامر 

ــم. آن را داری

ــه ی  ــه روزنام ــل، ب ــهرداری کاب ــخنگوی ش ــد، س ــس مومن نرگ

صبــح کابــل مــی گویــد: »موانعــی کــه در بعضــی جاهــا روی 

ــکل  ــاد مش ــث ایج ــت و باع ــده اس ــته ش ــا گذاش ــاده رو ه پی

گردیــده اســت؛ در پیــش روی شــامری از وزارت خانه هــا و 

اداره هــای دولتــی کــه موانــع گذاشــته شــده اســت، بــه دلیــل 

خطــر امنیتــی گذاشــته شــده اســت.« زمانــی کــه دلیــل 

برنداشــن ایــن موانــع را از خانــم مومنــد جویــا شــدم، او 

همــکاری بــا وزارت داخلــه را بهانــه آورده و می گویــد کــه ایــن 

موانــع بــه دلیــل تهدیدهــای امنیتــی گذاشــته شــده اســت.

ــای  ــز تهدید ه ــه، نی ــخنگوی وزات داخل ــی، س ــرت رحیم ن

اســاس  بــه  »مــا  می گویــد:  و  آورده  بهانــه  را  امنیتــی 

ســاحه  در  کــه  آســیب پذیریهایی  و  امنیتــی  ارزیابی هــای 

ــی،  ــرای محافظــت خــود حــوزه ی امنیت می داشــته باشــیم؛ ب

می کنیــم.« احاطــه  را  ســاحه  آن 

او می گویــد، در مــواردی کــه شــهرداری کابــل بــرای برداشــن 

موانعــی کــه از ســوی زورمنــدان در پیاده روهــا گذاشــته اســت 

بــه مــا مراجعــه کنــد؛ مــا بــه اســاس قوانیــن نافــذه ی کشــور بــا 

ــای  ــتیم. گفته ه ــکار اس ــه هم ــن زمین ــل در ای ــهرداری کاب ش

نــرت رحیمــی، شــهرداری کابــل را در زمینــه ی پاک ســازی 

ــم کاری  ــه ک ــم ب ــوی مته ــه نح ــع ب ــن موان ــا و برداش پیاه روه

می کنــد؛ چــون در شــهر کابــل مــا منونه هــای بی شــامر 

غصــب پیــاده رو هــا را از ســوی زورمنــدان داریــم.

مانــع دیگــری کــه رس راه اســتفاده کردن از پیــاده رو هــا قــرار 

ــمت  ــهر در قس ــه دکان داران ش ــت ک ــاطی اس ــرد؛ بس می گی

ــد. ــوار می کنن ــاده رو هم ــان روی پی ــی دکان  ش روبه روی

می گویــد:  رابطــه  ایــن  در  کابــل،  باشــنده ی  عبداللــه 

ــاده رو ده  ــای پی ــه ج ــه ک ــش میای ــاد پی ــه زی ــه م ــوب ب »خ

رسک راه میــرم. دلیــل شــم ســودایی اســت کــه دکانــداران 

می چیننــد.«  پیــاده رو  در 

کنــار  در  کــه  گفــت  بایــد  دکان داران  میــان  در  البتــه 

و  فلزکاری هــا  مســری خانه ها،  خوراکه فروشــی ها، 

نجاری هــا بیشــر شــان پیــاده رو قســمت روبــه  روی دکان 

 شــان را نیــز  تــرف کــرده  انــد کــه مانــع رفــت و آمــد مــردم 

می شــود. پیــاده رو  از 

»تیــم  می گویــد:  کابــل  شــهرداری  ســخنگوی 

ــن  ــی رود، ای ــاحه م ــه س ــی ب ــهرداری وقت ــده ی ش نظارت کنن

دکان داران مــواد  شــان را بــه داخــل دکان  می برنــد؛ امــا 

می شــود؛  دور  ســاحه  از  نظارت کننــده   تیــم  کــه  همیــن 

ایــن دکان داران دوبــاره مــواد شــان را در پیاده روهــا مــی 

گذارنــد.« خانــم مومنــد، از همــه ی دکان داران و شــهروندان 

ــا  ــل، ب ــهر کاب ــر ش ــم به ــرای تنظی ــه ب ــد ک ــل می خواه کاب

شــهرداری همــکار باشــند. 

ــه در دو  ــخصی ای ک ــای ش ــم خانه ه ــوارد ه ــامری از م در ش

طــرف خیابــان عمومــی افتــاده  اســت؛ پیــاده رو را بــا گرفــن 

مانــع یــا ســیم خــاردار بــه گونــه ی کامــل بســته  اســت؛ همیــن 

ــاختامن های  ــوارد س ــامری م ــا، در ش ــوی این ه ــور در پهل ط

در حــال ســاخت و ســاز، مــواد اولیــه ی  شــان را در پیاده روهــا 

طــوری جــای داده انــد کــه اســتفاده از پیــاده رو را بــرای 

شــهروندان ناممکــن کــرده اســت.

پیــاده رو؛  از  اســتفاده  بازدارنده هــای  دیگــر  پهلــوی  در 

مانعــی  نیــز  پیاده روهــا  روی  دست فروشــان  جای گرفــن 

ــت  ــاده رو؛ موجودی ــهروندان از پی ــتفاده ی ش ــرای اس ــت ب اس

ــژه در  ــه وی ــا، ب ــان در پیاده روه ــدازه ی دست فروش ــش از ان بی

قســمت های شــلوغ شــهر، باعــث شــده اســت کــه شــهروندان 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــی از پیاده روه ــه راحت ــد ب نتوانن

ــم  ــرای تنظی ــل مدعــی اســت کــه ب ــد شــهرداری کاب هــر چن

ناحیه هــای  از  شــامری  در  دست فروشــان  جابه جایــی  و 

شــهر کابــل کار عملــی کــرده و بــرای ایــن دست فروشــان 

ــا ســخنگوی  ــن کــرد اســت؛ ام مکان هــای مشــخصی را تعیی

ــن  ــم؛ ای ــروش ک ــل ف ــه دلی ــه ب ــد ک ــل می گوی ــهرداری کاب ش

شــان  بــرای  شــهرداری  کــه  ســاحه ای  از  دست فروشــان، 

تعییــن کــرده اســت؛ دوبــاره بــه جــای اول خــود بــر می گردنــد 

ــردم  ــروش، م ــرخ ف ــودن ن ــل ارزان ب ــه دلی ــم ب ــویی ه و از س

بیشــر کوشــش می کننــد از دست فروشــان خریــداری کننــد 

ــان از ســوی  ــز باعــث می شــود پیاده روهــا همچن ــن نی کــه ای

دست فروشــان اشــغال شــود.

در پهلــوی ایــن همــه موانعــی کــه بــرای اســتفاده از پیاده روها 

در شــهر کابــل وجــود دارد؛ در مــواردی کــه شــهروندان از 

کمریــن امــکان موجــود اســتفاده منی کننــد و جــای قدم زدن 

ــان عمومــی اســتفاده می کننــد؛ تنهــا  در پیاده روهــا، از خیاب

و تنهــا دلیلــش نبــود فرهنــگ شهرنشــینی اســت. نبــود 

فرهنــگ شهر نشــینی در جامعــه ی افغانســتان بــه ویــژه در 

ــا و  ــه پیاده روه ــردم ب ــه م ــت ک ــده  اس ــث ش ــل، باع ــهر کاب ش

اهمیــت اســتفاده از آن و ســهولتی کــه در روزمره گی هــای 

ــه  ــه توجهــی نداشــته باشــند؛ ب ــد، هیچ گون ــا ایجــاد می کن م

ــا  ــی خیابان ه ــهر وقت ــمت های ش ــر قس ــه در بیش ــوی ک نح

قیرریــزی می شــود، بــه پیاده رو هــای دو طــرف آن توجهــی 

نشــده و هــامن گونــه خاکــی و ناهمــوار باقــی می مانــد. مهــم 

ــدازه ای جــدی اســت  ــه ان ندانســن اســتفاده از پیاده روهــا ب

کــه حتــا در بهریــن قســمت های شــهر کابــل، در رسک هــای 

فرعــی، بــا ایــن کــه رسک ماشــین َرو را قیرریــزی و پختــه کاری 

خــودش  حــال  بــه  را  آن  اطــراف  پیاده روهــای  می کننــد، 

ــاده رو را  ــمتی از پی ــم قس ــواردی ه ــا در م ــد و ی ــا می کنن ره

خانه هــای کنــاری اش بــه گونــه ی کامــل تــرف کــرده و جــزو 

ــد. ــان می دانن ــود ش ــخصی خ ــت ش ملکی

پیامدهــای اســتفاده نکردن از پیاده روها

اســتفاده نکــردن از پیاده روهــا بــه عنــوان یــک ناهنجــاری 

ــی  ــای منف ــته اثر ه ــل، پیوس ــهر کاب ــم در ش ــاری حاک رفت

ــه جــا می گــذارد. خــودش را در جامع

از  شــهر  در  آمــدش  و  رفــت  زمــان  در  شــهروندی  اگــر 

در  پیــاده روی  بــه  آن  و جــای  نکنــد  اســتفاده  پیــاده رو 

خیابــان بپــردازد، از یــک ســو ایــن خــود یــک مشــکل 

اجتامعــی اســت کــه نشــان می دهــد فرهنــگ شهرنشــینی 

ــویی  ــت و از س ــده  اس ــه نش ــه نهادین ــن جامع ــوز در ای هن

ــه راحتــی باعــث ازدحــام ترافیکــی شــده  هــم ایــن امــر، ب

وحشــت ناک  حادثه هــای  می توانــد  هــم  مــواردی  در  و 

ترافیکــی را بــار بیــاورد.

پیــاده رو  از  پیاده گــرد  شــخص  وقتــی  دیگــر،  ســوی  از 

کنــار  خیابــان  در  پیــاده روی  بــه  و  منی کنــد  اســتفاده 

ماشــین ها می پــردازد، باعــث می شــود راننــدگان بــرای 

هــارن  از  بیشــر  احتاملــی  حادثــه ی  از  پیش گیــری 

ــه آلود گــی صوتــی  ــه خــودی خــود ب اســتفاده  کننــد کــه ب

و  مرکــزی  قســمت های  در  کــه  می افزایــد،  شــهر  در 

شــلوغ شــهر مــا بیشــر بــا آن مواجــه اســتیم.

ــر شــدن مــردم در  اســتفاده نکــردن از پیاده رو هــا و رسازی

خیابان  هــا، باعــث می شــود کــه رونــد عــادی و نورمــال 

ــه  ــام ب ــورده و ازدح ــم خ ــه ه ــهر ب ــی در ش ــان ترافیک جری

وجــود بیایــد؛ ایــن ازدحام هــا باعــث می شــود کــه مــا 

ــر  ــن ام ــم؛ ای ــادی را مــرف کنی ــان زی ــرای کار کــم، زم ب

بــه ســادگی و آرامــی باعــث می شــود پروســه ی رشــد و 

ــود. ــه ش ــدی مواج ــه کن ــور ب ــاف در کش انکش

راه کارهایــی بــرای نهادینه کــردن فرهنــگ اســتفاده از 

پیاده روهــا

بــا آن کــه از کاروان ترقــی جهــان ســال ها  افغانســتان 

عقــب افتــاده  اســت؛ امــا زمــان هیــچ  گاهــی بــه میــل مــا 

در حرکــت نیســت. مــا ناچاریــم خــود را بــا زمــان هامهنــگ 

بســازیم. وقتــی از زندگــی در شــهر ســخن می گوییــم؛ 

ــهری  ــی ش ــای زندگ ــینی  و معیاره ــگ شهرنش ــد فرهن بای

موجــود  امکان هــای  و  فرصت هــا  از  اســتفاده  روش  و 

در شــهر را بیاموزیــم. فریداللــه فرهنمــد، بــرای ترویــج 

بــه  را  آگاهی دهــی  پیاده روهــا،  از  اســتفاده  فرهنــگ 

پیشــنهاد می کنــد. گزینــه  بهریــن  عنــوان 

آگاهــی  کابــل  شــهروندان  بــرای  »بایــد  می گویــد:  او 

ــا  ــد از پیاده روه ــاده بای ــخاص پی ــا اش ــه تنه ــود ک داده  ش

کننــد.« اســتفاده 

ــای  ــا و ارگانه ــوی نهاده ــه از س ــی ک ــد، موانع او، می گوی

ــی در  ــا حکم ــی و ی ــخصیت های حقیق ــایر ش ــی و س  دولت

پیاده روهــا  از  بایــد  شــده  اســت،  گذاشــته  پیاده روهــا 

بایــد  مــردم  بــرای  کــه  می گویــد  وی  شــود.  برداشــته 

گوشــزد شــود تــا از پیاده روهــا اســتفاده کننــد و از ســویی 

کــه در صــورت رضورت  پیشــنهاد می کنــد  او حتــا  هــم 

کــردن  بــرای مجبــور  نیــز  انظباطــی  نیروهــای  از  بایــد 

مــردم بــه اســتفاده از پیاده روهــا بهــره گرفــت.

بــه بــاور فرهنمــد، مــا ایــن گونــه بــه ابــزار قانونــی مجبــور 

ــدا  ــت پی ــاده رو دس ــتفاده از پی ــه اس ــهروندان ب ــردن ش ک

بــه  مجبــور  را  شــهروندان  کــه  قواعــدی  و  می کنیــم 

کــه  می کنــد  کمــک  بدانــد،  پیاده روهــا  از  اســتفاده 

نهادینــه  شــهروندان  در  کم کــم  پیاده روهــا  از  اســتفاده 

ــود. ش

او، اداره ی شــهرداری را نهــاد مســؤول آگاهی دهــی در 

ــا  ــهرداری ب ــد ش ــه بای ــد ک ــد و می گوی ــه می دان ــن رابط ای

اســتفاده از رســانه های تصویــری، صوتــی و چاپــی، بــرای 

ویــژه  بــه  و  فرهنــگ شهرنشــینی  ترویــج  و  آگاهی دهــی 

اســتفاده از پیاده روهــا کار کنــد. 

بــه  دســت یافن  و  وضعیــت  ایــن  از  بیرون رفــت  بــرای 

از  اســتفاده  نهادینه کــردن  و  شهر نشــینی  فرهنــگ 

مدرســه ها  مکتب هــا،  از  بایــد  آگاهی دهــی  پیاده روهــا، 

بــرای   ابــزار  مهم تریــن  شــود.  رشوع  دانشــگاه ها  و 

اداره ی  کــه  اســت  جمعــی  رســانه های  آگاهی دهــی 

نهادهــای  و  فرهنــگ  و  اطاعــات  وزارت  شــهرداری، 

دوگانــه ی آموزشــی )وزارت معــارف و تحصیــات عالــی( 

بــا همــکاری همدیگــر در راســتای نهادینه کــردن  بایــد 

کننــد. کار  پیاده روهــا  از  اســتفاده  فرهنــگ 

اولیــه ی  جامعــه ی  عنــوان  بــه  نیــز  خانواده هــا  البتــه 

از  اســتفاده  بــه  را  فرزنــدان  شــان  بایــد  انســان،  هــر 

زیان بــار  و  جــدی  اثرهــای  و  کننــد  تشــویق  پیاده روهــا 

اســتفاده نکردن از پیــاده رو را بایــد بــه آن هــا تفهیــم کننــد 

ــتفاده کردن از  ــاده ی اس ــی آم ــه ی ذهن ــه گون ــا ب ــا آن ه ت

پیــاده رو شــوند و کوشــش کننــد کــه در پیاده روی هــای 

اســتفاده  خیابــان  از  ناچــاری،  صــورت  در  جــز   شــان 

نکننــد؛ همیــن طــور، رســانه های جمعــی دولتــی مثــل 

رادیــو و تلویزیــون ملــی افغانســتان و ســایر رســانه های 

فرهنــگ  ایــن  ترویــج  راســتای  در  بایــد  دولتــی  چاپــی 

از دولتــی  کار کننــد. در کل رســانه های جمعــی )اعــم 

ــر و  ــرای تغیی ــزار ب ــن اب ــوان بهری ــه عن ــی( ب ــر دولت و غی

ــه  ــد ک ــاز را دارن ــن امتی ــی؛ ای ــکار عموم ــودهی اف سمت س

فرهنــگ شهرنشــینی را تبلیــغ کــرده و باعــث ترویــج آن 

در جامعــه شــوند.

ایــن وظیفــه ی شــهروندان کابــل  ایــن همــه،  در کنــار 

پاک ســازی  و  پیاده روهــا  از  اســتفاده  بــرای  تــا  اســت 

ــل و  ــهرداری کاب ــار ؛ ش ــرم فش ــه ی اه ــه مثاب ــا؛ ب پیاده روه

وزارت دخلــه را ناچــار بــه پاک ســازی پیاده روهــا کــرده 

ــتفاده  ــگ اس ــردن فرهن ــه ک ــرای نهادین ــم ب ــویی ه و از س

ــن  ــج ای ــه تروی ــده و ب ــه کار ش ــت ب ــود دس ــاده رو خ از پی

فرهنــگ مثبــت در میــان شــهروندان بپردازنــد.

 در نتیجــه ی اســتفاده ی درســت و مناســب از امکان هــای 

اســت،  آن  جــزو  نیــز  پیــاده رو  کــه  شــهر  در  موجــود 

باعــث می شــود میــزان خســتگی و افردگــی ناشــی از 

راه بندان هــا و ازدحــام، در شــهروندان کاهــش یافتــه و 

ــه لحــاظ روانــی بــه جامعــه ی ســامل تری نزدیــک شــویم. ب

کابل شهری بدون پیاده رو
مجیب ارژنگ
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یکــی از مســؤولیت های اساســی متولیــان فرهنگــی، 

پرداخــن بــه ارتقــای فرهنــگ شــهروندی اســت. 

یکــی از مــواردی کــه فرهنــگ شــهری مــان را بــه 

منایــش می گــذارد، موترهــای شــهری اســت کــه 

همــه روزه بــا آن روبــه رو می شــویم.

اصــول  از  »شــهری«  لینــی  موترهــای  از  اســتفاده 

فرهنــگ شــهری و شهرنشــینی اســت؛ بــه هــر انــدازه 

کــه در ایــن راســتا کارهــای مفید صــورت گیــرد و روی 

ایــن فرهنــگ کار شــود خــوب اســت. هــر چقــدر کــه 

بگوییــم مــا آدم هــای بــا فرهنگــی اســتیم و از فهــم و 

کــامالت مــان تعریــف کنیــم، بــاز هــم کــم گفتــه  ایــم؛ 

امــا چــه شــد کــه ایــن موضــوع کهنــه و نخ مناشــده ی 

فرهنــگ شهرنشــینی بــه ذهــن مــن خطــور کــرد؟  

ــه  ــه روزه ب ــه هم ــم ک ــاره می کن ــوردی اش ــد م ــه چن ب

عنــوان یــک چالــش بــا آن روبــه رو اســتیم.

دخــران و زنــان در موترهــای شــهری بــا چالــش 

عمــده ای روبــه رو اســتند؛ یکــی ایــن  کــه اگــر زنــی در 

صندلــی ســیت جلــو بنشــیند، بایــد در صــورت پیــدا 

نشــدن رسنشــین زن دوم، کرایــه ی دو نفــر را بپــردازد. 

ــت  ــه اس ــه غیرعادالن ــرف ک ــک ط ــورد از ی ــن برخ ای

ــهری  ــگ ش ــکار در فرهن ــض آش ــر تبعی ــرف دیگ از ط

کابــل بــه شــامر مــی رود. مشــکل دیگــری کــه در ایــن 

ــه رو می شــویم؛ اگــر زنــی بخواهــد  ــا آن روب قســمت ب

ســوار موترهــای تنــدرو شــود بــا آزار و اذیــت راننــدگان 

بــر می خــورد؛ خصوصــا بــا آزار ملســی، در موترهــای 

تونــس و مرســیدس؛ چــون تکیــه  ای بــرای رسنشــین 

دوم در پیــش روی نــدارد بــاز هــم بــا آزار جنســی-

ــه رو می شــود.  ملســی روب

از  یکــی  دخــران  و  زنــان  بــا  راننــدگان  برخــورد 

بــا  شــهر  در  کــه  اســت  مــواردی  آزاردهنده تریــن 

پیــش  د  اگــر  »خالــه!  مثــل  اســتیم.  روبــه رو  آن 

روی می شــینی بایــد کرایــه ی دو نفــر را بتــی« یــا 

»خالــه! یــک نفــر دیگــر پیــدا کــو، بــرو ده موتــر دگــه«  

مشــکات موترهــای لینــی بــه این هــا خاصــه و متــام 

ــا  ــارک بی ج ــر و پ ــال موت ــدن دنب ــود. از دوی منی ش

و آویــزان شــدن بــه میله هــای موترهــای کان تــر 

ملی بس هــا و ریخــن آشــغال در معابــر و داد زدن 

ــد و  ــر و ب ــه همدیگ ــف ب ــاب مختل ــردن الق ــدا ک و ص

ــه ترافیــک و موترهــای در حــال عبــور  بیــراه گفــن ب

ــان در  ــاب آب ده ــر و پرت ــا یکدیگ ــدن ب ــر ش و درگی

امتــداد ۴ جهــت اصلــی و هــارن زدن هــای بی مــورد 

و تنــه زدن آدم هــا بــه همدیگــر و الیــی کشــید موترهــا 

در خیابان هــای کــم عــرض، هرچنــد ایــن مــوارد 

مــوارد  و  مشــکات  از  یکــی  امــا  اســت؛  عمومــی 

آزاردهنــده بــرای زنــان  محســوب می شــود. 

ــه  ــه ب ــیر هم ــک مس ــه در ی ــواردی ک ــه م ــن هم ــا ای ب

ــرا  ــا را ف ــه ج ــکوت هم ــی س ــند؛ ول ــاهده می رس مش

و کســی  تــکان منی خــورد  می گیــرد. جنبنــده ای 

پلــک هــم منــی زد، هیچ کــس چیــزی منی گویــد و 

ــدگان  ــی از رانن ــن  کــه خیل ــد. ای ــه هــم منی توان گفت

ــر از  ــی دیگ ــند یک ــگریت می کش ــر س ــل موت در داخ

مشــکات عمومــی اســت. بارهــا دیــده  ایــم و هــر 

ــاال  ــی ب ــر لین ــی در موت ــم؛ وقت ــاهده می کنی روز مش

می شــویم، ســه نفــر کــه نشســته  انــد بــرای نفــر 

ــا  ــد. اص ــکان منی خورن ــم ت ــانتی ه ــک س ــارم ی چه

خیــال شــان نیســت کــه قــرار اســت یــک آدم دیگــر 

کنــار شــان بنشــید. اصــل بــر ایــن اســت کســی کــه 

ــر  ــد در آخ ــود بای ــد می ش ــی بلن ــر و چوک اول در موت

ــرد. ــف ب تری

ــارض  ــان ح ــرم م ــهری مح ــه همش ــد ک ــا می دانی ام

ــم  ــا ه ــود و ی ــد ش ــش بلن ــار از جای ــن ب ــت چندی اس

پاییــن شــود؛ ولــی حــارض نیســت کــه در جــای 

اصلــی خــودش بنشــیند و در موقــع پاییــن شــدن، 

تنهــا یکبــار زحمــت پاییــن شــدن را بکشــد. کمــر 

یافــت  شــهری  موترهــای  در  می تــوان  را  کســی 

فرهنــگ  بگــذارد.  احــرام  دیگــران  بــرای  کــه 

ــهری،  ــای ش ــتفاده از موتره ــگ اس ــهری و فرهن ش

بــه انــدازه  ای نگران کننــده اســت کــه منی شــود 

ــن  ــی در ای ــی و فرهنگ ــوزه ی اجتامع ــول ح ــه تح ب

کابــل  شــهری  موترهــای  بــود.  امیــدوار  کشــور 

ــخ  ــی دارد؛ یکــی از قصه هــای تل روایت هــای فراوان

اســت.  کیســه بُری  شــهری  موترهــای  تکــراری  و 

مــواردی  از  تلفــون،  و  پــول  ربــودن  و  کیســه بُری 

ــت.  ــته اس ــود داش ــاد وج ــال های زی ــه س ــت ک اس

بــر  کیســه بران،  ایــن  دســت  از  بــودن  امــان  در 

می گــردد بــه زیرکــی و باهوشــی افــراد؛ بــه هــر 

انــدازه ی کــه باهــوش و چــاالک باشــید، بــه هــامن 

ــود. از آن  ــی ب ــان خواه ــامن از رش دزدی در ام پی

جایــی  کــه ناامنی هــا  در شــهر کابــل بیشــر شــده 

ــر  ــب کم ــوی ش ــا از س ــهروندان خصوص ــت، ش  اس

ــن  ــا ای ــد؛ ب ــد می کنن ــت و آم ــرد رف ــای ُخ در موتره

ــر از موترهــای ُخــرد  ــاور کــه موترهــای کان امن ت ب

ــه  ــل ب اســت. اســتفاده از موترهــای شــهری در کاب

ــت. ــده اس ــدت آزاردهن ش
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در  باشــید،  کــرده  توجــه  اگــر  اخیــر  ســال های  در 

ــر روز  ــتان ها ه ــداد کودکس ــتان، تع ــهرهای افغانس کان ش

رو بــه افزایــش بــوده و ایــن کودکســتان ها توانســته انــد 

اعتــامد خانواده هــا را بــه دســت بیاورنــد. هــم اکنــون شــاهد 

ایــن اســتیم کــه در هــر خانــواده ای کــه طفــل شــان بــه ســن 

مناســبی بــرای فرســتان بــه کودکســتان می رســد، اقــدام بــه 

ایــن کار می کننــد؛ امــا همیــن موضــوع خــود ابعــاد دیگــری 

ــت و  ــای مثب ــه جنبه ه ــر ب ــن بیش ــد والدی ــه بای ــز دارد ک نی

منفــی فرســتادن اطفــال شــان بــه کودکســتان توجــه کننــد. 

کــودکان در ســنین خاصــی معمــوال بیــن  ۲ تــا 3ســالگی بــه 

کودکســتان رفــن را دوســت دارنــد یــا خــود والدیــن عاقــه 

ــتان  ــد. کودکس ــتان دارن ــه کودکس ــودک ب ــتادن ک ــه فرس ب

رفــن مزایــای خاصــی بــرای کــودک دارد؛ ولــی الزمــه ی آن 

ــن  ــرای ای ــه ســن خاصــی برســد. ب ــا کــودک ب ــن اســت ت ای

کــه مطمــن شــوید کــودک تــان را بــه چگونــه کودکســتانی 

کودکســتان ها  مــورد  در  تحقیــق  بــه  نیــاز  می فرســتید، 

ــا  ــان اســت ت ــرای خــود ت ــار مناســب ب ــد معی و داشــن چن

ــد. ــاب کنی ــبی را انتخ ــتان مناس کودکس

دالیل و مزایای فرســتادن کودک به کودکستان

آموزش هــای  بــرای  مناســبی  رشایــط  کودکســتان   •

می کنــد. فراهــم  را  شــام  کــودک  ســن  بــا  متناســب 

ــودک رشوع  ــی ک ــد اجتامع ــتان رش ــه کودکس ــن ب ــا رف • ب

می شــود و کــودک یــاد مــی گیــرد چگونــه بــا کــودکان هــم 

ســن خــود و مربیانــش رابطــه برقــرار کنــد.

• کودکســتان فرســتادن اولیــن فرصــت بــرای تجربــه ی 

یادگیــری اســتقالیت گرفــن از مــادر اســت.

• کــودکان در کودکســتان یــاد می گیرنــد کــه چطــور بــا 

ــد. ــکاری کنن ــر هم همدیگ

ــرد کــه چطــور  ــاد بگی ــد در کودکســتان ی • کــودک می توان

مهارت هــای جســامنی و قــوای ذهنــی خــود را پــرورش 

ــد. بده

کودکســتان،  بــه  رفــن  تجربــه ی  کســب  بــا  کــودک   •

بــرود.  مکتــب  بــه  تــا  می شــود  ایــن  آمــاده ی 

البتــه بایــد یــاد مــان نــرود کــه اصــا توصیــه منی شــود 

ــا و  ــود را در ماه ه ــودکان خ ــتند ک ــاغل اس ــه ش ــی ک مادران

ــه کودکســتان بفرســتند و بهــر اســت کــه  ســال های اول ب

ــکان خــود  ــل اعتــامدی از نزدی ــرد قاب ــه ف کــودک خــود را ب

بســپارند. تــا حــدود ۲یــا 3ســالگی بهــر اســت کــه کــودک 

در کنــار مراقــب اصلــی )مــادر( یــا یــک آشــنا باشــد. کــودک 

بــه طــور طبیعــی تــا حــدود ۲ســالگی دچــار اضطــراب 

جدایــی می شــود و بهــر آن اســت کــه مــادرش در کنــارش 

ــد. مبان

تــا  می شــود  توصیــه  شــام  بــه  نیســتید،  شــاغل  اگــر 

ــن  ــتید. بی ــتان نفرس ــه کودکس ــان را ب ــودک ت ــالگی ک ۲س

ــد  ــودک چن ــه ک ــت ک ــبی اس ــن مناس ــالگی س ــا سه س دو ت

ســاعت در روز را خــارج از خانــه بگذرانــد.

بــه  شــیرخوارگی  و  پاییــن  ســنین  در  کــه  کودکانــی 

ــرار  ــتگی ق ــیب دلبس ــرض آس ــد، در مع ــتان می رون کودکس

می گیرنــد. دوره ی حســاس بــرای رشــد دلبســتگی دو ســال 

اول زندگــی اســت. در ایــن دوران کــودک از دور شــدن 

ایــن،  بــر  بنــا  مــادرش می ترســد و اضطــراب می گیــرد. 

ــادر باعــث می شــود کــودک احســاس  ــاد از م ــدن زی دورمان

و  مــادر  بــا  ســاملی  عاطفــی  رابطــه ی  و  کــرده  ناامنــی 

ســایرین برقــرار نکنــد.

ممکــن اســت کــودک شــام متایلــی بــه رفــن بــه کودکســتان 

نداشــته باشــد. بــرای کودکانــی کــه آمادگــی آن را ندارنــد و 

شــدیدا بــه شــام وابســته اســتند، پیشــنهاد می شــود کــه بــا 

کــودک تــان در مــورد کودکســتان صحبــت کنیــد. بگذاریــد 

ــی را  ــر کودک ــود. اگ ــاده ش ــورد آن آم ــل در م ــش از قب ذهن

ــد از او  ــی رود، می توانی ــتان م ــه کودکس ــه ب ــید ک می شناس

بــه عنــوان الگــو اســتفاده کنیــد. از احساســات کــودک  تــان 

ــاره ی کودکســتان  ــا شــوید. در مــورد احساســاتش در ب جوی

صحبــت کنیــد. اگــر کــودک شــام بــه هیــچ وجــه از شــام دور 

ــد.  ــن کنی ــی را کــم کــم متری ــد جدای ــن فراین منی شــود، ای

بــه تدریــج زمــان دوری را افزایــش دهیــد تــا کودک بــه دوری 

عــادت کنــد. صبــور باشــید و بدانیــد کــه کودک  تــان در طی 

یــک فراینــد بــه محیــط جدیــد عــادت می کنــد. بهــر اســت 

روزهــای اول مدتــی در کودکســتان حضــور داشــته باشــید؛ 

ــه او بگوییــد کــه کــی  ــا کــودک صحبــت کنیــد و دقیــق ب ب

برمــی گردیــد. ســعی کنیــد از قولــی کــه داده ایــد تخطــی 

ــتان  ــودک در کودکس ــور ک ــای اول حض ــر روزه ــد. اگ نکنی

ــج  ــه تدری ــد ب کوتاه مــدت باشــد، مشــکلی نیســت؛ می توانی

ــاعات  ــدن س ــام ش ــد از مت ــد. بع ــش دهی ــان آن را افزای زم

ــر  ــن ام ــد. ای ــوال پیچ نکنی ــان را س ــودک ت ــتان، ک کودکس

احســاس اضطــراب بــه کــودک را منتقــل می کنــد و کــودک 

فکــر می کنــد ممکــن اســت خطــری آن جــا تهدیــدش کنــد. 

ــورد  ــوی م ــا پت ــباب بازی ی ــک اس ــای اول ی ــد روزه می توانی

عاقــه اش را در وســایلش قــرار دهیــد تــا کــودک از آن شــیء 

آشــنا قــوت قلــب و حــس خــوب بگیــرد. بعــد از خداحافظــی 

کــردن، وســط روز بــه کودکســتان برنگردیــد. ایــن کار باعــث 

ــاره  ــه محیــط خــو گرفتــه باشــد دوب می شــود اگــر کــودک ب

حواســش معطــوف بــه شــام شــود.

از چه سنی کودک  مان را 
به کودکستان بفرستیم؟

ــــــــــروزنوشتــــــــــــ
صبور بیات 

زهرا اکربی

و مگس هایی که دور معاون والی سمنگان می چرخند

کــه  وقتــی  یعنــی  اســت؛  آزاردهنــده  موجــود  مگــس، 

ِوز ِوز می کنــد و یــا هــم روی چیــزی کــه منی خواهیــم 

می نشــیند، مــا را بــه وضعیتــی دچــار می کنــد کــه ناچــار 

ــت  ــودی اس ــس، موج ــم. مگ ــل بزنی ــه عکس العم ــت ب دس

کــه مزاحــم خــواب آرام بســیاری از مــا می شــود؛ بنــا 

ــد  ــود، می توان ــن موج ــتعاری از ای ــر اس ــن، در تعبی ــر ای ب

خصلــت نیکــی را کــه در میــان جامعــه ی مــا وجــود نــدارد، 

بــه تحلیــل گرفــت و الگویــی از آن بــرای تعریــف چیســتی 

ــت آورد. ــه دس ــودن« ب ــس ب »مگ

در ادبیــات غــرب، افــرادی ماننــد فرانســس کافــکا، بــا 

داســتان مســخ، نقــب و... خواســته انــد بــه نحــوی زندگــی 

انســانی را وارد زندگــی اســتوار بــر غریــزه ی محــض )زندگی 

حیوانــات( بســازند. ایــن برخــورد در ادبیــات و فکــر غربــی، 

چیــز تــازه ای هــم نیســت و قبــل از ایــن مفهومــی بــه نــام 

»خرمگــس« در نوشــته های افاطــون در کتــاب آپلــوژی در 

مــورد ســقراط بــه کار رفتــه اســت؛ او، ســقراط را بــه عنــوان 

ــری  ــد؛  او، خرده گی ــف می کن ــن تعری ــس چنی ــک خرمگ ی

بــود کــه مردمــان را نیــش زده و آنــان را بیــدار کــرده و بــه  

ســوی راســتی می شــتاباند.

در واقــع، خرمگــس چیــزی نیســت کــه بــار منفــی داشــته 

باشــد؛ زیــرا زمانــی کــه رفتــار او را از نحــو اســتعاری آن بــه 

نحــو زبانــی خــود ترجمــه کنیــم، در می یابیــم کــه وارد 

ــاحت  ــاری در س ــه رفت ــل ب ــاحت عم ــاری از س ــردن رفت ک

زبــان، می توانــد بــه حــد نیــک و بــد متفــاوت از هــم باشــد.

امــا گذشــته از ایــن، بحــث روی ایــن اســت کــه چــه 

ــی  ــکان خاص ــس در م ــک مگ ــور ی ــبب حض ــی س رشایط

ــا هــامن  می شــود؟ ایــن نیــز می توانــد نزدیکــی خاصــی ب

موضــوع بــه خــواب رفــن باشــد؛ اگر مگــس ســبب بیداری 

می شــود در تعبیــر اســتعاری، بیــداری یادشــده خــودش را 

از نحــو عمــل بــه نحــو زبانــی آورده و معنــای آگاهــی را بــه 

ــت  ــم عل ــر بخواهی ــکل، اگ ــن ش ــه همی ــرد. ب ــود می گی خ

حضــور مگــس را در مکانــی، تعبیــر اســتعاری کنیــم؛ 

ــه دلیــل  ــه دلیــل موجودیــت کثافــات بلکــه ب ــه ب مگــس ن

ــد. ــور می یابی ــد حض ــف و فاس ــراد کثی ــت اف موجودی

ــی  ــاون وال ــمنگانی مع ــه س ــر صفت الل ــن، اگ ــر م ــه نظ ب

حضــور  از  حکومتــی،  دیگــر  مقــام  هــر  یــا  ســمنگان 

خرنــگاران در  اطــراف خــود آزاری دیــده یــا نیشــی خورده، 

بــه ایــن دلیــل بــوده کــه خــود را غــرق در فســاد می دیــده 

ــزی اســت  ــون، چی اســت. حضــور فســاد و انحــراف از قان

ــد. ــع می کن ــود جم ــه دور خ ــگاران را ب ــه خرن ک

برخــورد معــاون والــی ســمنگان در مــورد خرنــگاران، 

برخــوردی مســتقیم اســت؛ »شــام ماننــد مگــس هــر طــرف 

می گردیــد.« در واقــع، اســتفاده از وجــه تشــبیهی »ماننــد« 

ــت،  ــات اس ــازی در ادبی ــتقیم شبیه س ــارص مس ــه از عن ک

ــدون در  ــاون، ب ــای مع ــه آق ــه ک ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب

نظرداشــت هــر نــوع  پوشــیدگی در کام، خواســته اســت 

ــی  ــد. لحن ــان کن ــگاران بی ــورد خرن ــش را در م ــرف دل ح

کــه در ایــن جملــه دیــده می شــود، بــه وضــوح نشــان 

ــت. ــوده اس ــن ب ــا توهی ــده رصف ــد گوین ــه قص ــد ک می ده

ــه  ــع ب ــه راج ــری ای ک ــته ی فک ــه گذش ــی ب ــا نگاه ــا؛ ب ام

ــاری کــه آقــای معــاون از  ــودن« وجــود دارد، رفت »مگــس ب

خــود نشــان داده؛ چنیــن تعبیــر می شــود کــه گویــا، طعمــه 

یــا کثافتــی )مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی اضافــی( کــه 

ــود  ــت، خ ــرده اس ــع ک ــود جم ــه دور خ ــا را ب ــن مگس ه ای

ایشــان  انــد. مگــس، چیــزی اســت کــه موجودیــت کثافــات 

را در محــل، بــه همــه آشــکار می کنــد؛ وجهــی کــه بــا کار 

خرنــگار نزدیکــی بســیار دارد نیــز همیــن افشاســازی 

حضــور فــردی فاســد در محــل و منطقــه اســت.

ایــن کــه خرنــگاران، واقعــا تــا چــه حــدی می تواننــد 

ــی باشــند، بســتگی  ــار افاطون ــه متام عی یــک خرمگــس ب

بــه باورهــا و موضــع اجتامعــی فکــری شــان دارد؛ امــا 

چنیــن  قابلیــت  کــه  اســت  چیــزی  خرنــگاری،  کار 

هرچنــد،  دارد.  بــاال  بســیار  حــد  بــه  را  افشاســازی ها 

ــکلی  ــه ش ــس را ب ــار مگ ــز رفت ــی نی ــد منف ــوان در بع می ت

اســتعاره خوانی کــرد کــه گویــا، انتقــال ویــروس از چیــزی 

بــه فضــای کلــی اســت و می توانــد عامــل گســردگی 

نیــز  چنیــن  واقعــا  صــورت،  ایــن  در  شــود.  امــراض 

خواهــد بــود و فســاد بســیاری از افــراد دولتــی و غیــر 

ــی از  ــتفاده ی کاری بعض ــت از سوءاس ــن اس ــی ممک دولت

خرنــگاران، بیشــر نیــز شــود.

ــرای  ــه ب ــت ک ــزی اس ــودن، چی ــس ب ــم، مگ ــا آن ه ــا ب ام

همــه میــر نیســت؛ ولــی افــرادی چــون خرنــگاران 

می تواننــد بــا هــامن تعبیــر افاطونــی نســبت بــه ســقراط، 

ــه  ــن کلم ــند. ای ــته باش ــود داش ــرای خ ــاخصه را ب ــن ش ای

ممکــن اســت بــه گونــه ای تحقیرآمیــز بیــان شــود؛ امــا در 

هــامن حــال بــه عنــوان عملــی رشافت مندانــه و وظیفــه ی 

بــودن،  خرمگــس  می شــود.  شــمرده  نیــز  اجتامعــی 

ــات و  ــا در ادبی ــه تنه ــت ن ــال ها اس ــه س ــت ک ــوری اس ط

فلســفه بلکــه در علــوم اجتامعــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

ــم  ــوان »عل ــه عن ــوم ب ــن مفه ــه از ای ــوری ک ــرد. ط می گی

آن  باورمنــدان  و  می کننــد  یــاد  اجتامعــی«  خرمگــس 

ــر  ــد در براب ــورد تن ــد و برخ ــن روش نق ــه ای ــد ک ــد ان معتق

ــد  ــی هدف من ــی، روش ــای افراط ــیاری از بنیادگرایی ه بس

ــت. ــر اس و مؤث

بــرای مبــارزه بــا قــدرت و حاکــم، بــرای نقــد سیاســت 

نــاکارا، بــرای مقابلــه بــا اجتامعــی که خــود را منی شناســد 

و بــه نادانــی خویــش آگاه نیســت، »خرمگــس بــودن« تنهــا 

راه ممکــن اســت.

حسن ابراهیمی
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حسن روحانی: تصمیمی برای 
مذاکره با امریکا نداریم رییس ها و کمیشرنان پیشین کمیسیون های انتخاباتی

به زندان محکوم شدند

نی: توهین و تحقیر خربنگاران از سوی مقامات حکومتی افزایش 
یافته است

معاون ولسوال نام نهاد طالبان 
در والیت سمنگان کشته شد

کشته شدن ۱۱ نیروی امنیتی و ۷ 
هراس افگن طالب در والیت تخار

جواز فعالیت رشته های طبی شش 
مؤسسه ی تحصیالت عالی لغو شد

بوریس جانسون: در زمان 
تعیین شده از اتحادیه ی اروپا 

خارج می شویم

ــخبرهای خارجیــــ

رییس جمهــور ایــران، گفتــه اســت کــه در هیــچ مقطعــی 

تصمیمــی بــرای مذاکــره ی دو جانبــه بــا امریــکا نداشــته 

و نخواهــد داشــت و مســیر اســراتیژی ایــران در ایــن 

خصــوص، بــر پایــه ی مقاومــت داخلــی و دیپلامســی 

ــال اســتوار اســت. فع

اســامی  شــورای  مجلــس  در  کــه  روحانــی  حســن 

ســخن مــی زد، گفتــه اســت کــه بــا وجــود پیشــنهادهای 

ــکا، پاســخ  ــا امری ــرای مذاکــره ی رو در رو ب مطرح شــده ب

تهــران همــواره منفــی بــوده و در حــال حــارض هــم 

تصمیمــی در ایــن بــاره نــدارد.

ــران  ــن کــه ای ــر ای ــا تأکیــد ب ــان ب ــی، همچن آقــای روحان

هیچ گاهــی درهــای دیپلامســی را نبســته و نخواهــد 

بســت، گفتــه اســت: »سیاســت ایــن دولــت از آغــاز 

دولــت یازدهــم و ادامــه ی آن در دولــت دوازدهــم، تعامــل 

ــم داد.  ــه خواهی ــن را ادام ــوده و ای ــان ب ــا جه ــازنده ب س

ــد  ــی را بای ــزار یک ــن دو اب ــه از ای ــتیم ک ــد نیس ــا معتق م

اســتفاده کنیــم، یــا دیپلامســی یــا مقاومــت؛ معتقــد 

نیســتیم کــه مقاومــت ملــی بــا دیپلامســی فعــال در 

تضــاد اســت مــا ایــن دو را مکمــل همدیگــر می دانیــم.«

او گفتــه اســت کــه اگــر امریــکا متــام تحریم هــای خــود 

را بــردارد، بــاز هــم امکان پذیــر اســت کــه ایــران در 

ــد. ــدا کن ــور پی ــم حض ــل قدی ــه ی ۱+۵ مث جلس

از  گرفتــه  صــورت  تحلیل هــای  ایــران،  رییس جمهــور 

ســخنان اخیــر خــود در بــاره ی امــکان گفت وگــو بــا هــر 

ــی  ــی را، نوع ــع مل ــدن مناف ــن ش ــه رشط تأمی ــی ب طرف

ــرف  ــن ح ــون ای ــت: »چ ــرد و گف ــی ک ــت تلق ــوء برداش س

ــاز کنیــم، برخــی  را در ســخرانی ها منی توانیــم کامــا ب

دو  گفت وگــوی  مذاکــره،  از  مقصــود  می کننــد  فکــر 

جانبــه اســت؛ خارجی هــا معمــوال برداشــت های خــود را 

دارنــد؛ امــا اصــول سیاســت های مــا را رهــری مشــخص 

می کنــد؛ همــه ی مــا مســیر واحــدی را طــی می کنیــم و 

ــدارد.« ــی اختافــی وجــود ن در مســائل مل

عــوام  مجلــس  مناینــدگان  بریتانیــا،  نخســت وزیر 

از  را تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت مامنعــت 

اجــرای برنامــه ی او بــرای خــروج از اتحادیــه ی اروپــا، 

انتخابــات زودهنــگام برگــزار خواهــد کــرد.

تأکیــد  بریتانیــا،  نخســت وزیر  جانســون،  بوریــس 

از  کشــور  ایــن  خــروج  برنامــه ی  کــه  اســت  کــرده 

ــا  ــا توافــق و ی ــا را، در )31 اکتــر(، ب ــه ی اروپ اتحادی

بــدون توافــق ایــن اتحادیــه، عملــی خواهــد کــرد.

در  جانســون  بوریــس  مخالفــان  دیگــر،  ســویی  از 

ماهــه ی   3 تعویــق  خواســتار  محافظــه کار،  حــزب 

جدایــی بریتانیــا از بروکســل بــرای دســت یابی بــه 

یــک توافــق اســتند.

ــد کــرده  ــا، تأکی در همیــن حــال، نخســت وزیر بریتانی

اســت: »می خواهــم همــه بداننــد کــه تحــت هیــچ 

نخواهــم  زمــان  درخواســت  بروکســل  از  رشایطــی 

کــرد. مــا )3۱ اکتــر( جــدا می شــویم و امــا و اگــری 

در کار نیســت. نــه مــا انتخابــات می خواهیــم، نــه 

شــام. بگذاریــد بــا برنامــه ی زمان بندی شــده پیــش 

ــم.« بروی

رویــرز،  و  فرانســه  از ســویی هــم، خرگزاری هــای 

بوریــس  کابینــه ی  در  آگاه  مقــام  یــک  از  نقــل  بــه 

ــد کــه در صــورت ناکامــی  جانســون، گــزارش داده  ان

تاریــخ  در  نخســت وزیر  پارملــان،  برابــر  در  دولــت 

)۱۴ اکتــر( اقــدام بــه برگــزاری انتخابــات زودهنــگام 

ــرد. ــد ک خواه

ــود  پیــش از ایــن، نخســت وزیر آملــان، اعــام کــرده ب

ــرای خــروج بــدون توافــق بریتانیــا از  کــه کشــورش، ب

اتحایــه ی اروپــا آمادگــی گرفتــه اســت.

بــود: »آملــان  انــگا مــرکل، چنــدی پیــش، گفتــه 

بــرای هــر نتیجــه ای آمــاده اســت و بایــد گفت وگــو 

ــاده  ــود، او آم ــی نش ــر توافق ــا اگ ــرد و حت ــورت بگی ص

اســت کــه تــا آخریــن روز مذاکــره، تــاش کنــد تــا 

راه حل هایــی پیــدا شــود.« بانــو مــرکل، عــاوه کــرده 

ــق  ــا تواف ــا  را ب ــی اروپ ــت اتحادیه ــر اس ــه به ــود ک ب

ــق. ــدون تواف ــا ب ــرد ت ــرک ک ت

ــا فســاد  ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــی مرکــز عدل دادگاه ابتدای

اداری در یــک جلســه ی علنــی، رییس هــا و کمیشــرهای 

ــه پنــج پنــج ســال  پیشــین کمیســیون های انتخاباتــی را ب

زنــدان محکــوم کــرد.

پیشــین  کمیشــران  و  رییس هــا  ابتدایــی  دادگاه 

ســنبله(   11( دوشــنبه  روز  انتخاباتــی،  کمیســیون های 

ــی، در  ــه ی مدن ــدگان جامع ــگاران و مناین ــور خرن ــا حض ب

مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد اداری برگــزار 

ــی دادگاه در مــورد رســیدگی  ــم نهای ــود کــه تصمی شــده ب

ــنبله(  ــنبه )12 س ــه روز سه ش ــراد، ب ــن اف ــده ی ای ــه پرون ب

کشــانیده شــد.

جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل، بــه روزنامه ی 

ــی  ــن روز دادگاه علن ــه در دومی ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

ــین  ــران پیش ــا و کمیش ــی، رییس ه ــی و قضای ــز عدل مرک

کمیســیون های انتخاباتــی، بــه پنــج ســال زنــدان محکــوم 

ــان، رییس هــای پیشــین  ــن می شــدند. او گفــت کــه در ای

دبیرخانــه و فــن آوری کمیســیون انتخابــات از ســوی دادگاه 

ــدند. ــناخته ش ــاه ش بی گن

کمیســیون های  پیشــین  کمیشــران  و  رییس هــا  پــای 

انتخاباتــی، در حالــی بــه دادگاه علنــی کشــانیده می شــود 

ســال  پارملانــی  انتخابــات  برگــزاری  جریــان  در  کــه 

گذشــته ی خورشــیدی، آن هــا بــه تقلبــات گســرده و ســوء 

اســتفاده از صاحیت هــای وظیفــه ای متهــم شــده بودنــد.

پارملانــی  پــردردرس  انتخابــات  برگــزاری  دنبــال  بــه 

ــی  ــی ط ــور غن ــش، رییس جمه ــاه پی ــش م ــتان، ش افغانس

فرمانــی، هفــت کمیشــر کمیســیون انتخابــات و پنــج 

کمیشــر کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را ممنوع الخــروج 

و بــه دادســتانی کل معرفــی کــرد.

گاجــان  رسانجــام  تحقیقــات،  مــاه  چندیــن  از  پــس 

ــتقل  ــیون مس ــین کمیس ــس پیش ــاد، ریی ــع صی عبدالبدی

دولتــی،  معاذاللــه  بادغیســی،  وســیمه  انتتخابــات، 

رفیع اللــه بیــدار، عبدالقــادر قریشــی، حفیظ اللــه هاشــمی 

و ملیحــه حســن کمیشــران پیشــین کمیســیون انتخابــات، 

ــی، رییــس پیشــین کمیســیون رســیدگی  ــز آریای عبدالعزی

بــه شــکایات انتخاباتــی و حمیــرا حقمــل و عبدالبصیــر 

بــه  رســیدگی  کمیســیون  پیشــین  کمیشــران  فایــز 

شــکایات انتخاباتــی، در رابطــه بــه اتهــام تغییــر فورم هــای 

ــدند. ــناخته ش ــم ش ــر، مته ــت ک ــج والی ــت نتای ثب

آزاد  رســانه های  کننــده ی  حامیــت  نهــاد  یــا  نــی 
تحقیــر  و  توهیــن  کــه  اســت  گفتــه  افغانســتان، 
ــه ی  ــه گون ــی، ب ــات حکومت ــگاران از ســوی مقام خرن

اســت. یافتــه  افزایــش  چشــم گیری 
ــه ای  ــر اعامی ــا ن ــنبله(، ب ــنبه )۱۲س ــی، روز سه ش ن
گفتــه اســت کــه شــامری از خرنــگاران در والیــت 
ســمنگان، ادعــا دارنــد کــه از ســوی معــاون والــی 

ــد. ــده  ان ــر ش ــن و تحقی ــمنگان توهی س
ســادات،  سیداســامعیل  از  نقــل  بــه  نهــاد،  ایــن 
والیــت  در  صلــح  ســیامی  محلــی  رادیــو  مســؤول 
ــن  ــل از جش ــه در روز تجلی ــت ک ــه اس ــمنگان، گفت س
اســتقال در والیــت ســمنگان، یکــی از محافظــان 
ــرده  ــاب ک ــس« خط ــگاران را »مگ ــی، خرن ــاون وال مع

ــت. اس
ــس از آن در  ــت: »ده روز پ ــزوده اس ــادات اف ــای س آق
نشســت کمیتــه ی مشــرک حکومــت و رســانه ها در 
ــه در رأس  ــی ک ــاون وال ــنبله(، مع ــنبه )۱۱س روز دوش
کمیتــه ی مشــرک رســانه ها و حکومــت قــرار دارد، 
ــن  ــا همی ــد؛ ام ــری کن ــأله را پی گی ــن مس ــت ای خواس
کــه خرنــگاران از بدرفتــاری و مگــس خطــاب کــردن 
والــی گفتــه  محافظــش گفتنــد، بافاصلــه معــاون 
اســت کــه مشــکل در خــود خرنــگاران اســت و در 
ــگاران  ــاس خرن ــا لب ــاری ب ــات انتح ــر حم ــن اواخ ای

انجــام می شــود.«
ــرده  ــاوه ک ــح، ع ــیامی صل ــی س ــو محل ــؤول رادی مس
اســت: »معــاون والــی بــه خرنــگاران گفتــه اســت کــه 
مــن محافظــم را خــودم فرســتاده بــودم و درســت گفتــه 

اســت کــه شــام ماننــد مگــس هــر طــرف می گردیــد.«
ــه  ــن ک ــت، همی ــرده اس ــان ک ــادات خاطرنش ــای س آق
خرنــگاران اعــراض کــرده  انــد کــه چــرا شــام )معــاون 
والــی( در جلســه ی رســمی بــه خرنــگاران توهیــن 
ــن آن  ــه اســت: »توهی ــاون گفت ــاب مع ــد، جن کــرده ای

ــان کوبیــده شــود.« ــه رس ت اســت کــه میــل تفنــگ ب
ــزی  ــرک مرک ــه ی مش ــی از کمیت ــال، ن ــن ح در همی
مســأله  ایــن  کــه  می خواهــد  رســانه ها  و  حکومــت 
ــا  ــج آن را ب ــه ی جــدی بررســی کــرده و نتای ــه گون را ب

رســانه ها بــه اشــراک بگــذارد.
ایــن نهــاد، گفتــه اســت کــه ایــن موضــوع بــه گونــه ی 
رســمی بــه کمیتــه  ی مشــرک مرکــزی حکومــت و 

رســانه ها فرســتاده شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه روز شــنبه )۹ ســنبله(، 
روح اللــه احمــدزی، ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی، نیــز 
در یــک نشســت خــری، بــه خرنــگاران توهیــن کــرده 

ــود. و آن هــا را کــر و کــور خوانــده ب
ــخ  ــری در پاس ــت خ ــن نشس ــدزی، در ای ــای احم آق
بــه پرســش یکــی از خرنــگاران گفتــه بــود: »شــام 
ــد،  ــتید، منی بینی ــر اس ــتید، ک ــور اس ــر روز ک ــرا ه چ
ــای  ــان و گروه ه ــرای طالب ــر روز ب ــه ه ــنوید ک منی ش

می شــود.« وارد  ســنگین  تلفــات  هراس افگــن، 
ــدزی  ــای احم ــد آق ــری، هرچن ــت خ ــان نشس در پای
از  شــامری  امــا  کــرد؛  عذرخواهــی  خرنــگاران  از 
بســنده  عذرخواهــی  ایــن  بــه  کابــل،  خرنــگاران 
نکــرده و پاســخ او را توهیــن بــه جامعــه ی خرنــگاران 

دانســتند.

ــوالی  ــی در ولس ــات هوای ــری و حم ــه ی درگی در نتیج

دره ی صــوف پاییــن والیــت ســمنگان، ۲۰ هراس افگــن 

ــه شــمول مســؤول نظامــی و معــاون ولســوال  ــب ب طال

نام نهــاد ایــن گــروه کشــته شــده  انــد.

پولیــس  فرماندهــی  ســخنگوی  رحیمــی،  منیــر 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــمنگان، ب س

نیمه هــای دوشــنبه شــب )11 ســنبله(، هراس افگنــان 

طالــب بــر پاســگاه امنیتــی چپچــل ولســوالی دره ی 

صــوف پاییــن حملــه کردنــد کــه بــا مقاومــت نیروهــای 

امنیتــی، عقــب زده شــدند.

بــه گفتــه ی او، در نتیجــه ی نردهــا و حملــه ی هوایــی، 

15 هراس افگــن طالــب کشــته شــده و 20 نفــر دیگــر 

آن هــا زخمــی برداشــته  انــد.

آقــای رحیمــی گفــت کــه مولــوی شــاه، مســؤول نظامــی 

طالبــان بــرای ولســوالی دره ی صــوف پاییــن، رؤوف 

بــرای  نام نهــاد طالبــان  ولســوال  معــاون  خاکســار، 

ولســوالی دره ی صــوف بــاال و حنظلــه، از افــراد کلیــدی 

ــتند. ــده ها اس ــته ش ــامل کش ــب، ش ــن طال هراس افگ

ــد  ــب چن ــان طال ــی اســت کــه هراس افگن ــن در حال ای

شــب پیــش بــر روســتای رس اوزان ولســوالی خــرم و 

ــد. ــرده بودن ــه ک ــمنگان حمل ــت س ــارباغ والی س

وزارت تحصیــات عالــی، جــواز فعالیــت رشــته های 

طبــی در شــش مؤسســه ی تحصیــات عالــی خصوصــی 

را لغــو کــرده اســت.

نــر  بــا  ســنبله(،   12( سه شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

اعامیــه ای گفتــه اســت کــه در نتیجــه ی ارزیابی هــای 

اخیــر از رشــته های طبــی مؤسســه های خصوصــی و 

ــه، جــواز فعالیــت رشــته های طبــی شــش  حکــم کابین

ــی طبــی خصوصــی کــه در  مؤسســه ی تحصیــات عال

کتگــوری بســیار ضعیــف قــرار دارنــد، لغــو شــده اســت.

طــب  رشــته های  »جــواز  اســت:  آمــده  اعامیــه  در 

تکنالــوژی  و  ســتوماتولوژی  فارمســی،  معالجــوی، 

ــی  ــی خصوص ــات عال ــه های تحصی ــی، در مؤسس طب

کابــورا در  اراکوزیــا در هلمنــد،  بلــخ،  ترکســتان  در 

کابــل، عاطفــی در هــرات، اســاس در کابــل و شــفا در 

ــت.« ــده اس ــو ش ــل، لغ کاب

وزارت تحصیــات عالــی افــزوده اســت کــه فعالیــت 

رشــته های طبــی ایــن مؤسســه های تحصیــات عالــی 

ــدارد. ــی ن ــت قانون ــی، مروعی خصوص

ایــن وزارت، همچنــان گفتــه اســت کــه بــر اســاس 

عالــی  تحصیــات  12مؤسســه ی  ارزیابی هــا، 

خصوصــی دیگــر کــه ضعیــف ارزیابــی شــده  انــد، حــق 

جــذب دانشــجو را در رشــته های طبــی در سمســرهای 

بهــاری و خزانــی ســال 1398 ندارنــد.

ــت تخــار،  در نتیجــه ی درگیــری در ســه ولســوالی والی

ــی  ــب تلفات ــان طال ــی و هراس افگن ــای امنیت ــه نیروه ب

امنیتــی والیــت تخــار  وارد شــده اســت. مســؤوالن 

بــا  طالــب  هراس افگنــان  حمــات  کــه  می گوینــد 

مقاومــت نیروهــای امنیتــی عقــب زده شــده اســت.

خلیــل اســیر، ســخنگوی پولیــس والیــت تخــار، بــه 

شــب  دوشــنبه  کــه  گفــت  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

)11ســنبله( هراس افگنــان طالــب بــر یــک فرمانــده ی 

نیروهــای خیــزش مردمــی بــه نــام عاشــور، در ولســوالی 

ینگی قلعــه حملــه کردنــد کــه در نتیجــه ی درگیری هــا، 

ــرادش کشــته شــده اســت. ــن از اف ــا ۱۰ ت عاشــور ب

او افــزود کــه ایــن حملــه ی طالبــان در هم دســتی 

ــدان  ــور قومان ــا عاش ــه ب ــی ک ــده ی محل ــک فرمان ــا ی ب

ــیر، از  ــای اس ــود. آق ــده ب ــدازی ش ــمنی دارد، راه ان دش

ــرد. ــودداری ک ــخص خ ــن ش ــام ای ــن ن گرف

حملــه ی  از  محلــی  منابــع  حــال،  همیــن  در 

هراس افگنــان طالــب بــر بخش هایــی از ولســوالی های 

ــت خــر  ــن والی اشــکمش، خواجــه ی غــار و چــاه آب ای

. هنــد می د

ســخنگوی پولیــس تخــار، درگیــری در ایــن ولســوالی ها 

ــر  ــر اث ــای اســیر گفــت کــه ب ــد. آق ــد می کن ــز تأیی را نی

درگیــری در ولســوالی های اشــکمش و خواجــه ی غــار، 

۱۰ هراس افگــن طالــب کشــته شــده  انــد و 7 نفــر 

دیگــر شــان زخــم برداشــته  انــد.

ــــــــــخبرهای داخلیـــــــــــــ
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شالق به جرم بازی »لدو«

خیلــی ســال بــود کــه نتوانســته بــود بــه خاطــر ناامنی هــای 

شــاهراه کابــل – غزنــی بــه زادگاهــش بــرود و مدتــی را دور از 

ــواده اش آرامــش  ــل، در آغــوش خان هیاهــوی زندگــی شــهری کاب

دانشــگاه های  از  یکــی  دانشــجوی  قــادر،  کنــد.  تجربــه  را 

ــه ی  ــروف ادام ــم م ــون ه ــم اکن ــت و ه ــل اس ــی در کاب خصوص

تحصیــل اســت و دور از خانــواده اش بــه تنهایــی در کابــل زندگــی 

. می کنــد

قــادر بعــد از ایــن کــه دو، ســه ســالی می شــد نتوانســته بــود بــه 

ــن  ــرود، درســت ســال گذشــته در چنی ــی و ولســوالی  شــان ب غزن

ــن را کــرد کــه  ــود، عــزم ای ــی کــه دانشــگاه در تعطیــات ب روزهای

ــدن  ــرای دی ــه والیتــش، ب ــه جــان بخــرد و ب خطــر ناامنــی راه را ب

ــرود. ــواده ب اعضــای خان

قــادر می گویــد: »در ایــن ســال ها همیشــه اعضــای خانــواده 

ــا  ــتم ت ــن ارصار داش ــه م ــن ک ــا ای ــد، ب ــن بودن ــران م ــون نگ ام چ

روزهــای تعطیــات دانشــگاه را بــه خانــه بیایــم؛ امــا آن هــا مــن را 

از ایــن تصمیمــم منــرف می کردنــد و می گفتنــد کــه امنیــت 

شــاهراه خــوب نیســت و ممکــن اســت در مســیر راه طالبــان مــن 

ــد.« ــی بیفت ــم اتفاق ــد و  برای ــه دارن را نگ

ــرد و  ــم خــود را می گی ــک ســال پیــش تصمی ــادر باالخــره ی ــا ق ام

بــدون ایــن کــه خانــواده اش را در جریــان بگــذارد تــا مبــادا نگــران 

شــوند، بــه ســمت غزنــی و ولســوالی شــان حرکــت می کنــد و 

ــد. ــه می رس ــه خان ــی ب ــدام اتفاق ــدون ک ب

قــادر ادامــه می دهــد: »بعــد از چنــد روز اســراحت، روزی از 

ــم؛  ــرای ســوداگرفن رفت ــازار ولســوالی ب ــه ب ــرون زدم و ب ــه بی خان

ــن  ــه م ــدم و ب ــود را دی ــی خ ــت قدیم ــد دوس ــه چن ــود ک ــا ب آن ج

ــد  ــم. چن ــازی کن ــدو« ب ــروم و همــراه شــان »ل ــد کــه ب ارصار کردن

ــد  ــدم چن ــه ش ــه متوج ــود ک ــته ب ــان نگذش ــازی م ــه ای از ب دقیق

ــوی  ــرس گل ــه از ت ــامن لحظ ــتاده، ه ــان ایس ــاالی رسم ــب ب طال

همــه ی مــان خشــک شــده بــود و وقتــی یکــی از طالبــان پرســید 

کــه چــه کار می  کنیــد؟ نتوانســتیم جوابــش را بدهیــم.«

ــازی  ــغول ب ــتانش مش ــادر و دوس ــه ق ــد ک ــی فهمیدن ــان وقت طالب

»لــدو« در تلفــون شــان اســتند، آن هــا را بلنــد کردنــد و روبــه روی 

ــد و بعــد دامــن پیراهــن تنبان هــای شــان را بهــم  ــرار دادن هــم ق

و  بــازار می چرخاننــد  را در  بــرای جــزا آن هــا  و  گــره می زننــد 

ــداران  ــه دکان ــد. هم ــا می زنن ــت آن ه ــه پش ــاق ب ــا ش ــان ب همزم

ــا  ــد زده و آن ه ــا پوزخن ــدن آن ه ــا دی ــان ب ــوالی ش ــی ولس و اهال

بــه ســخره می گیرنــد.

طالبــان بــه آن هــا می گفتنــد کــه شــام از بــازی کافرهــا اســتفاده 

و  قــادر  می زدنــد.  شــاق  شــان  پشــت  بــر  هــی  و  می کنیــد 

ــه راه رفــن  ــد کــه ب ــور بودن ــدون کــدام حرفــی مجب دوســتانش ب

ــد.   ــه بدهن ــورده ادام ــره خ ــای گ ــا دامن ه ب

امــا ایــن پایــان جــزای آن هــا نبــود و طالبــان ایــن چهــار نفــر را بــا 

ــی  ــد و در جای ــازار می برن ــرون از ب ــه بی ــورده ب ــره خ ــای گ دامن ه

ــوند. ــان می ش ــای ش ــی جیب ه ــغول تاش ــوت مش خل

ــت  ــه در لیس ــودم ک ــران ب ــط نگ ــه فق ــد: »آن لحظ ــادر می گوی ق

ــا انجیــر و اســتاد نباشــد  ــام کــدام داکــر ی ــم ن مخاطبیــن تلفون

کــه طالبــان بــا دیــدن ایــن نام هــا حتــام مــن را ســخت جــزا 

ــار  ــا چه ــی از م ــون یک ــا در تلف ــد م ــانس ب ــا از ش ــد؛ ام می دادن

ــا  ــان ب ــود و طالب ــام »کنــدی کــرش« نصــب ب ــه ن ــازی ای ب ــر، ب نف

دیــدن ایــن بــازی رضبــات شــاق پــی هــم بــر شــانه مــا زدنــد کــه 

ایــن بــازی را امریکایی هــا بــرای خــراب کــردن خانــه ی خــدا جــور 

ــد« کردن

آن روز قــادر و ســه دوســت دیگــرش بــرای ســاعت ها در زیــر 

ــز  ــان نی ــد و طالب ــان شــاق خوردن ــاب ســوزان از دســت طالب آفت

تــا توانســته بودنــد، ایــن چهــار نفــر را بــا هــامن دامن هــای گــره 

خــورده گشــتاندن و بــه گفتــه قــادر دیگــر بــرای او جانــی منانــده 

بــود؛ امــا هــر چهــار نفــر شــان فقــط نگــران یــک چیــز بودنــد کــه 

ــد  ــا کــی طالبــان آن هــا را در ایــن وضعیــت نگه دارن قــرار اســت ت

و هــی پشــت رس هــم بــه خاطــر یــک بــازی ســاده شــاق بزننــد.

هــوا داشــت تاریــک می شــد و بــه نگرانــی قــادر و دوســتانش هــر 

ــا تاریــک شــدن هــوا، آن  لحظــه افــزوده می شــد کــه در نهایــت ب

افــراد طالــب تصمیــم گرفتنــد کــه هــر یــک از ایــن چهــار نفــر را 

بیســت شــاق بزننــد و رهــا کننــد کــه همیــن طــور هــم شــد؛ امــا 

قــادر می گویــد کــه طالبــان بعــد از رهایــی شــان حــارض نشــدند 

کــه موبایــل و وســایل جیــب ایــن چهــار نفــر را پــس بدهنــد.

از  برگرفتــه  ســتون،  ایــن  در  شــده  درج  مطالــب  پی نوشــت: 

ــت  ــود را تح ــی خ ــمتی از زندگ ــه قس ــت ک ــی اس ــای مردم قصه ه

ســلطه ی طالبــان در افغانســتان گذرانــده  انــد و خاطــرات  شــان را 

بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان را از 

ــل  ــح کاب ــوک روزنامــه ی صب ــا صفحــه ی فیس ب ــل و ی ــق ایمی طری

ــر  ــت شــام و ن ــه حفــظ هوی ــد ب ــا متعه ــد. م ــک کنی ــا رشی ــا م ب

ــان اســتیم. خاطــرات  ت

داوود رسخــوش، هرمنــد خوش صــدا، خوش ســیام و 

پـُـرآوازه ا ی اســت کــه نیــاز بــه معرفــی نــدارد؛ او بــه دلیــل 

ســبک کاری، زندگــی هــری و رویکــرد در موســیقی 

ــن  ــی از ویژه تری ــدن«، یک ــه خوان ــدن و چ ــه خوان »چگون

نیــز  بــه ســلطان دمبــوره  کــه  اســت  مــا  هرمنــدان 

ــر  ــری اش ]از نظ ــی ه ــه زندگ ــی  ک ــت؛ کس ــهور اس مش

ــرد. ــیم ک ــوان تقس ــده می ت ــش عم ــه دو بخ ــن[ را ب م

دورانــی برای مردم و زمانی برای هر و زندگی! 

یــادگار آواز  بــه صــورت همزمــان، هــم  صدایــی  کــه 

ــوای زندگــی و امیــد!  ــه دری اســت و هــم ن غربــت و درب

انگیــزه ی ایــن ســیاهه، مســام شــدن یــک چهارراهــی در 

جریــل هــرات بــه نــام ایــن هرمنــد اســت کــه موافقــان 

ــم  ــه آن خواه ــه ب ــودش را دارد. ]در ادام ــان خ و مخالف

ــت[ پرداخ

زندگــی هــری داوود رسخــوش، بســیار نزدیــک بــه بحــث 

ــرای هــر  ــردازش هــر ب و جــدل قدیمــی و کاســیک پ

ــت  ــت در نخس ــر اس ــه به ــت ک ــردم اس ــرای م ــر ب و ه

کمــی در ایــن مــورد بنویســم تــا برســیم بــه رسخــوش.

ــح  ــدم درک صحی ــی از ع ــی آن  را ناش ــه برخ ــی ک جنگ

دارای  هــر  ایــن  کــه  و  می داننــد  هــر  معنــای 

ارزش هــای مســتقل و ذاتــی اســت و نبایــد هیــچ کــدام 

نیکــی،  بــر )هــر، دانایــی،  ارزش هــای زندگــی  از 

اخــاق و علــم( را قربانــی دیگــری کــرد.

امــا مخالفــان ایــن نظریــه ]هــر بــرای مــردم/ هــر 

رســالت مند[ معتقدنــد کــه هــر و زندگــی کامــا بــه 

یک دیگــر مربــوط و وابســته انــد و از آن جــا کــه زندگــی 

رســالت،  منی تــوان  نیســت،  میــر  اخــاق  بــدون 

ــتقال  ــظ اس ــدای حف ــر را ف ــرد ه ــذاری و کارک تأثیرگ

آن کــرد!

ــرای هــر ]پارناسیســم[، هــر  ــگاه هــواداران هــر ب از ن

ــی  وقتــی هــر اســت کــه کارکــرد هــری داشــته و زمان

ــد  ــر باش ــرای ه ــت ب ــه در نخس ــت ک ــردم اس ــرای م ب

و ایــن منافاتــی بــا تعهــد، رســالت و تأثیرگــذاری آن 

تنــدروی  بــا  گاهــی  نظریــه  ایــن  طرفــداران  نــدارد. 

می گوینــد، هــامن گونــه کــه خــدا را بایــد بــرای آن 

ــرای ذات و  ــد ب ــز بای ــر نی ــتود؛ ه ــت، س ــزرگ اس ــه ب ک

محتــوای خــودش تکریــم شــود نــه آن  کــه انتظــار ســود 

ــد  ــان از آن داشــته باشــیم؛ یعنــی فقــط نخبه هــا ان و زی

ــه  ــد و ن ــری را دارن ــک کار ه ــدرت درک ارزش ی ــه ق ک

ــر. ــان دیگ کس

و حاال داوود رسخوش!

شــناخت،  یادگیــری،  مراحــل  معمــوال  هرمنــدان 

و  پشــت رس می گذارنــد  را  آشــفتگی  و  تثبیــت، هــر 

ایــن  کــه چطــور مــردم آنــان را بشناســند و جایــگاه شــان 

ــت؛  ــم اس ــود، مه ــت ش ــه ا ی تثبی ــه  و شناس ــه زاوی از چ

چــون ســازنده و شــکل دهنده ی جایــگاه آنــان در ذهــن 

ــت. ــب اس مخاط

ــار  ــا آث ــر ب ــوش را بیش ــردم داوود رسخ ــن، م ــرای همی ب

دوران جنگ هــای داخلــی بــه یــاد می آورنــد. پــری 

کــه از قریــه ی »ُغُجربــاش« دایکنــدی و از میــان بحــران 

و ناآرامــی، بــا روحیــه ی انقابــی وارد دنیــای هــر شــد. 

»کَلـَـش خــو ره گردو کو، چار قد خوره بیرو کو ...«

شــعر و آهنگ هایــی کــه هنــوز  در خاطــر بســیاری اســت 

می کننــد؛  یــاد  آن  از  گوناگــون  مناســبت های  در  و 

امــا آن چــه رسخــوش را از قــواره ی یــک محلی خــوان 

ــا  ــام افغان ه ــوب مت ــد محب ــارج و ردای هرمن ــزاره خ ه

ــه آلبــوم  ــه ی او و البت ــر روی ــه قامتــش پوشــاند، تغیی را ب

ــود. ــال ۱۹۹۹ ب ــن« در س ــن م »رسزمی

بــود.  بی نظیــر  و  بی پشــینه  آلبــوم  ایــن  از  اســتقبال 

طــوری  کــه رادیوهــا و مطبوعــات کشــورهای همســایه، 

آهنگ هایــی  کردنــد.  اســتفاده  آن هــا  از  ســال ها  تــا 

ــت  ــر اس ــای مهاج ــور افغان ه ــنگ صب ــدم و س ــه هم ک

ــا امــروز. آهنگ هــای مشــهوری مثــل: از هــامن زمــان ت

رسزمین من

یا موال علی

دل من شکوه نکن

ای زمانه 

و ... 

پــس از شــهرت و رشــد رسیــع، بــه خصــوص بعــد از  

ســفر بــه انگلســتان و مانــدگاری در قــاره ی ســبز، دوران 

سینوســی او رشوع شــد و داوود رسخــوش کــم کــم دچــار 

یــک دگردیســی کان شــد. او، در محیــط تــازه، بــه دیــد 

و نــگاه تازه تــری رســید. در معــرض توقــع و خواســت 

بســیار بــزرگ قــرار گرفــت کــه ایــن نــگاه و شــاید زندگــی 

ــاور  ــه ب ــت. ب ــاز داش ــش ب ــد رسیع ــرب او را از رون در غ

بســیاری، از گذشــته ی هــری اش بریــد و حتــا بارهــا 

ــدارد. اگــر  عاقــه هــم  گفــت کــه دیگــر آن  را دوســت ن

ــرای هــامن دوران اســت و بــس! دارد ب

پیــش از ایــن گفتــم کــه زندگــی هــری داوود رسخــوش 

بــا دو ســوال بــزرگ روبــه رو بــوده اســت: »چــی و چگونــه 

خوانــدن«؛ دغدغــه ای کــه او را درگیــر تشــخیص خــوب 

و بــد کــرد.

ــر در ذات  ــه ه ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــی ب ــد برخ ــر چن ه

ــه  ــتیم ک ــا اس ــن م ــد؛ ای ــه ب ــت و ن ــوب اس ــه خ ــود ن خ

خوبــی یــا بــدی را بــه او می چســپانیم؛ مثــل انــواع 

ــد و  ــش بیای ــی از آن خوش ــت یک ــن اس ــه ممک ــا ک گل ه

ــه.  ــری ن دیگ

هــر  تاریخ نــگار  وینکلــامن«  »یوهــان  گفتــه ی  بــه 

ــزی جــز  ــده دارد، مقصــد هــر هــر چی ــی کــه عقی آملان

زیبایــی نیســت و زیبایــی هــم کامــا از »خوبــی« مجــزا 

ــت. اس

برخــی معتقدنــد پــس از آلبــوم رسزمیــن مــن و بــاال رفن 

ســطح توقــع مــردم، از آن جــا کــه دیگــر کمپوزهایــی 

شســته و رفتــه ای نبــود کــه زیــر نظــر هرمنــدان کاربلــد 

ــد، داوود را  ــده باش ــه ش ــوری« پخت ــان صب ــل »امیرج مث

مســخ کــرد.

ــوان  ــم، می ت ــرا بنگری ــه ماج ــر ب ــه اگ ــی خوش بینان خیل

گفــت کــه وی بــه خــودش ســخت گرفــت و بــرای مدتــی 

دنبــال یادگیــری و تحصیــل رفــت تــا در آینــده کارهــای 

ــر  ــت، بیش ــه پیش رف ــر چ ــا ه ــد؛ ام ــام ده ــور انج درخ

بــه ســمت عقایــد و اصــول »پارناســین ها« متامیــل شــد 

کــه عقیــده داشــتند هــر را تنهــا بایــد بــه خاطــر خــود 

ــچ اســتفاده ای را انتظــار  هــر تحســین کــرد و از آن هی

ــم و  ــای قدی ــد از هره ــد، بای ــا می گفتن ــت. آن ه نداش

ــر  ــن، بیش ــرای همی ــاید ب ــت و ش ــام گرف ــیک اله کاس

آثــار رسخــوش نیــز بازخوانــی آهنگ هــای قدیمــی و 

ــه  ــا ب ــه بعض ــی[ ک ــار انقاب ــه آث ــه ن ــد ]البت ــته  ان گذش

ــوند.  ــه می ش ــری ارائ ــکل دیگ ش

بــاری گفتــه بــود اگــر برخــی ســازهای محلــی افغانســتان 

ــه کــه عــدم توانایــی  ــد، ناتوانــی آن هــا ن رشــد نکــرده  ان

مــا در کشــف  شــان اســت.

او دوســت دارد، آثــارش بــه پختگــی و زیبایــی ای برســند 

و  مخاطبــان  متــام  نیــاز  و  خواســت  پاســخگوی  کــه 

عاقه منــدان هــرش باشــد؛ امــا بســیار کــم  اســتند 

ــان  ــم مخاطب ــه ه ــوری« ک ــان صب ــل »امیرج ــانی مث کس

درد  ســبک  عاشــقان  هــم  و  هرفهــم  و  ژرف اندیــش 

دنــدان، دوســتش داشــته باشــند!

ــام  ــویم،  مس ــوش دور ش ــه ی رسخ ــث کارنام ــر از بح اگ

ــک  ــام ی ــه ن ــرات ب ــل ه ــارراه در جرئی ــک چه ــدن ی ش

هرمنــد، ضمــن تابوشــکنی، نشــان از یــک تغییــر بــزرگ 

ــه  ــور از باورهــای ســنتی و هر گریزان جمعــی اســت. عب

مهدورالــدم  و  »ام الفســاد«  را  هرمنــد  و  هــر  کــه 

ــه  ــر ک ــی ه ــای ذات ــه ارزش ه ــیدن ب ــت و رس می دانس

می توانــد ســازنده و زمینه ســاز تعالــی و رشــد جامعــه 

ــد. باش

پیــش از ایــن شــاید بــه صــورت انفــرادی، افــراد بــه هــر 

و آثــار هــری عاقه منــد بودنــد؛ امــا حرکتــی کــه نشــان 

ــده  ــده ش ــر دی ــد، کم ــر باش ــه ه ــی ب ــرام جمع از اح

اســت.

بــرای برگــزاری جشــنواره های  بامیــان هــر ســاله  در 

هــری جنجــال اســت و در جاغــوری کــه مردمــش مدعی 

تحصیــل و ارتقــای فرهنگــی انــد، هیــچ گاه دوســت داران 

هــر نتوانســته  انــد از چمــره ی ســنت گراها و دشــمنان 

ــال های  ــد در س ــد. هرچن ــات یابن ــیقی نج ــر و موس ه

اخیــر مســؤوالن و اداره ی بامیــان در ایــن زمینــه خــوب 

همچنــان  تقابــل  و  مخالفت هــا  امــا  انــد؛  کــرده  کار 

وجــود دارد. در واقــع قصــه ی آن جــا شــبیه آن اســت 

کــه بگویــم آدم هــای خــوب امــروز، هــامن آدم هــای 

ــوان  ــاره و ت ــاال چ ــه ح ــد ک ــروز ان ــوب دی ــدان خ ــه چن ن

ــد! ــدن ندارن جنگی

داوود  کــه  زدم  مثــال  آن  بــرای  را  مرکــزی  مناطــق 

رسخــوش، در ســال های پســین، مترکــزش بیشــر روی 

ــه ی اثــری  ــا ارائ ــار محلــی قدیمــی اســت ت ــی آث بازخوان

ــن. ــن م ــوم رسزمی ــد آلب در ح

کار فرهنگیــان و جوانــان هراتــی هــر چنــد مخالفــان 

نام گــذاری  تابلــوی  کــه  هامن گونــه  دارد،  زیــادی 

شــده را نیــز پــس از چنــدی رنــگ زدنــد؛ امــا می توانــد 

الگــوی خوبــی بــرای فــرار از ظلمــت هرســتیزی باشــد.

سلطان دمبوره بر بال های جربئیل

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

ساره ترگان

نعمت رحیمی


