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مایکل والتس: نیروهای امریکایی نباید 
به یک بارگی افغانستان را ترک کنند

زنی که زندگی اش طعم 
تیزاب می دهد

استعفای پرسش برانگیز
 استانکزی

ــا جــدی شــدن گفت وگوهــای صلــح و امیــدواری  همزمــان ب

از آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی، شــاری از اعضــای مجلــس 

مناینــدگان امریــکا ابــراز نگرانــی کــرده انــد کــه گــروه طالبان 

هیــچ عالقــه ای بــه مذاکــرات صلــح ندارنــد. 

وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی  تازگــی  بــه 

نهــم  دور  افغانســتان،  صلــح  بــرای  امریــکا  خارجــه ی 

گفت وگوهــای صلــح را بــه پایــان رســانیده و چنــد شــب 

قبــل در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی گفــت کــه در چنــد 

ــه امضــا  ــان ب ــکا و طالب ــان امری روز آینــده،  توافق نامــه ای می

خواهــد رســید. 

از اعضــای برحــال مجلــس  امــا شــاری  ایــن همــه  بــا 

ــل و  ــچ متای ــان، هی ــه طالب ــد ک ــکا می گوین ــدگان امری مناین

ــد.  ــداده ان ــان ن ــح نش ــه ی صل ــه پروس ــه ای ب عالق

مایــکل والتــس، یــک عضــو مجلــس مناینــدگان امریــکا، در 

ــکا گفتــه  ــا تلویزیــون صــدای امری گفت وگــوی اختصاصــی ب

اســت کــه حمــالت طالبــان، بیانگــر ایــن مســأله اســت کــه 

ــد.  ــرای برقــراری آتش بــس ندارن ــل ب ــن گــروه هیــچ متای ای

امریــکا، هراس افگنــان  ایــن عضــو مجلــس  گفتــه ی  بــه 

طالــب منی خواهنــد ســالح بــر زمیــن گذاشــته و صلــح 

کننــد. آنــان حتــا حکومــت کنونــی در افغانســتان را بــه 

منی شناســند.  رســمیت 

ــس  ــراری آتش ب ــر برق ــی ب ــذار امریکای ــن قان گ ــد ای ــر چن ه

در افغانســتان تأکیــد کــرده؛ امــا گفتــه اســت کــه نیروهــای 

ــه یکبارگــی از افغانســتان خــارج شــوند.  ــد ب ــی نبای امریکای

ــه اســت کــه  ــان گفت ــکا همچن ایــن مناینــده ی مجلــس امری

ــان در  ــا طالب ــکا ب ــح امری ــه ی صل ــن توافق نام ــون م ــا کن ت

اختیــار کانگــرس ایــن کشــور قــرار داده نشــده؛ افــزوده کــه 

ــرات،  ــتان از مذاک ــردم افغانس ــت و م ــن حکوم دور نگه داش

اهمیــت افغانســتان را بــه عنــوان یــک دولــت منتخــب صدمــه 

می زنــد. 

هرچنــد کــه پــس از دور نهــم مذاکــرات میــان طالبــان و 

امریــکا، انتظــار می رفــت کــه طالبــان کمــی نســبت بــه ایــن 

پروســه باورمنــد شــده باشــند؛ امــا ایــن گــروه حمــالت شــان 

ــد.  را بیشــر کــرده ان

طالبــان سه شــنبه شــب، بــا یــک تراکتــور مملــو از مــواد 

منفجــره یــک کمــپ خارجی هــا را در حــوزه ی نهــم امنیتــی 

شــهر کابــل هــدف قــرار دادنــد؛ امــا متــام قربانیــان آن را غیــر 

نظامیــان تشــکیل مــی داد. بــر بنیــاد آمــار وزارت داخلــه، در 

ــز  ــر نی ــر دیگ ــش از 120 نف ــته و بی ــر کش ــار 16 نف آن انفج

زخمــی شــدند. 

روز پنج شــنبه )14ســنبله( نیــز یــک حملــه ی تروریســتی در 

ــه ی  ــه در نتیج ــل رخ داد ک ــهر کاب ــش درک ش ــه ی ش منطق

آن 10 نفــر کشــته و بیــش از 40 نفــر دیگــر زخمــی شــدند. 

قــاری  ارتــش،  نیروهــای  هوایــی  حملــه ی  دنبــال  بــه 

والیــت  بــرای  طالبــان  نام نهــاد  والــی   فصیح الدیــن، 

شــد.  کشــته  بدخشــان 

ــیده،  ــر رس ــه ن ــاع ب ــوی وزارت دف ــه از س ــه ای ک در خربنام

آمــده اســت کــه قــاری فصیح الدیــن، والــی نام نهــاد طالبــان 

از  پــس  بدخشــان، حوالــی ســاعت 2:55  والیــت  بــرای 

چاشــت روز جمعــه )15ســنبله( در نتیجــه ی حملــه ی هوایــی 

نیروهــای ارتــش در ولســوالی وردوج ایــن والیــت کشــته شــد. 

در ایــن خربنامــه آمــده اســت کــه در نتیجــه ی ایــن عملیــات 

همچنــان یــک محافــظ قــاری فصیح الدیــن نیــز کشــته شــده 

 . ست ا

ایــن درحالــی اســت کــه در عملیــات نیروهــای ارتــش، شــیر 

ــاد  ــوالی خان آب ــرای ولس ــان ب ــی طالب ــؤول عملیات الال، مس

ــده  ــته ش ــر کش ــن دیگ ــا 20 هراس افگ ــراه ب ــز هم ــدز نی کن

ــه )15ســنبله(  ــان پیــش از چاشــت روز جمع ــت.  همچن اس

مولــوی نوراحمــد چکانــی، معــاون اســتخبارات طالبــان، در 

عملیــات نیروهــای ارتــش کشــته شــد. 

ــان در  ــره ای طالب ــالت زنجی ــن حم ــدت گرف ــا ش ــان ب همزم

یــک هفتــه ی گذشــته، نیروهــای امنیتــی ضــد حمــالت خــود 

ــد. ــان شــدت بخشــیده ان ــه هراس افگن را علی

وزارت دفاع: ولسوالی خان آباد 
کندز از وجود طالبان پاکسازی شد

حامیت آنجلینا جولی از  حضور 
فیلم »حوا، مریم، عایشه« در ونیز

ــال اظهــارات مســؤوالن محلــی والیــت کنــدز مبنــی  ــه دنب ب

ــه  ــد ک ــاع می گوی ــاد، وزارت دف ــوالی خان آب ــقوط ولس ــر س ب

ایــن ولســوالی از وجــود هراس افگنــان طالــب پاکســازی 

شــده اســت. 

امرالدیــن ولــی، عضــو شــورای والیتــی کنــدز، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل گفتــه بــود کــه طالبــان بــر بــازار ولســوالی 

ــی  ــوالی و فرمانده ــاختان ولس ــرده و س ــه ک ــاد حمل خان آب

ــد؛ امــا در خربنامــه ای کــه  پــس  پولیــس را تــرف کــرده  ان

ــه  از چاشــت روز جمعــه )15ســنبله( از ســوی وزارت دفــاع ب

نــر رســیده، آمــده اســت کــه  نیروهــای امنیتــی، ولســوالی 

ــاد کنــدز را از وجــود هراس افگنــان طالــب پاکســازی  خان آب

کردنــد و عملیــات تصفیــه ای بــه شــدت در ســایر بخــش ایــن 

ــه دارد. ولســوالی ادام

ــی  ــی و زمین ــات هوای ــان عملی ــه در جری ــود ک ــه می ش گفت

نیروهــای ارتــش، بیــش از 20 هراس افگــن طالــب بــه شــمول 

شــیر الال، مســؤول عملیاتــی طالبــان در ولســوالی خان آبــاد 

کنــدز کشــته و 1۷ تــن دیگــر شــان زخمــی شــدند.

ــه  ــم، عایشــه« ب ــم »حــوا، مری ــش فیل ــا منای ــان ب همزم

کارگردانــی صحــرا کریمــی در جشــنواره ونیــز، آنجلینــا 

منایــش  بــه  از  هالیــود  جهانــی  ســتاره ی  جولــی، 

ــت. ــرده اس ــت ک ــم حای ــن فیل ــدن ای ــته ش گذاش

فیلــم  نخســتین  کــه  عایشــه«  مریــم،  »حــوا،  فیلــم 

افغانــی مســتقل بــه حســاب می آیــد و متــام بازیگــران 

ششــم  در  اســتند،  افغانســتان  از  آن  کارگــزاران  و 

ــته  ــش گذاش ــه منای ــز ب ــنواره ی ونی ــپتمرب، در جش س

ــد.  ش

داســتان ایــن فیلــم کــه از ســوی صحــرا کریمــی، 

نخســتین کارگــردان زن افغانســتان نگاشــته شــده 

ــل  ــه در کاب ــت ک ــان اس ــه زن افغ ــتان س ــت، داس اس

زندگــی می کننــد و بــا چالش هــای فراوانــی روبــه رو 

کــه  اســت  بــاردار  ســنتی  زن  یــک  حــوا،  اســتند. 

هیچ کــس توجهــی بــه او نــدارد. او بــا پــدر و مــادر 

می کنــد. زندگــی  همــرش 
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم

 تا جنبش روشنایی

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

نه ی بزرگ به دهه  هفتادی ها عقل، شور و شعور

 خطرناک ترین والی نام نهاد طالبان 
کشته شد

کنفرانس مطبوعاتی در 
مصالی شهید مزاری

»ستون پنجمی ها« آبرومندترین 
معتادان پل سوخته

چالشی بر رس چالش

لت و کوب کارمندان برشنا
                     و

 معضل بدهکاران زورمند

ادامه در صفحه
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در  هــم  او  کــه  نیــز  دیگــر  کســی 

تظاهــرات دیــروز اشــراک داشــت و 

پشــتو  زبــان  بــه  می گفــت،  ســخن 

مختلــف  اقشــار  از  منایندگــی  بــه 

و  گفــت  ســخن  افغانســتان  مــردم 

ــا  ــروز م ــت دی ــه حرک ــرد ک ــادآوری ک ی

بــرای دفــاع از مظلومیــت مــردم مــا 

یــک  و  ملــی  و  مثبــت  یــک حرکــت 

ــک  ــاز ی ــن آغ ــود. ای ــی ب ــه ی مل حاس

مــا  کــه دوام می یابــد.  بــود  حرکــت 

ــردم  ــادت م ــتگی و قی ــدت و هم بس وح

افغانســتان را می خواهیــم. مــا از خــون 

خواهــران و مــادران و ریش ســفیدان 

شــهید خــود پرســان کــرده ایــم. مــا 

ــم  ــود دوام می دهی ــان خ ــن پرس ــه ای ب

و بــه جهانیــان نشــان می دهیــم کــه 

افغانســتان یــک ملــت اســت. کســانی 

کــه بــه عنــوان تیکــه داران از یــک قــوم 

رشیــف می خواهنــد بــرای انتخابــات 

مــردم  از  مــا  کننــد،  اســتفاده  خــود 

افغانســتان می خواهیــم کــه  رشیــف 

ــر  ــد نفــر مشــخص ب ــد چن اجــازه ندهن

ــد و  ــه داری کنن ــتان تیک ــردم افغانس م

از ایــن طریــق بــرای خــود در حکومــت، 

از دولــت و جامعــه ی جهانــی ســهم 

بخواهنــد.

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

کنفرانس مطبوعاتی در مصالی شهید مزاری

2
سرمقاله

صبــح بیســت و یکــم عقــرب، بــا تــِن خســته و رواِن افــرده از 

خــواب برخاســتم. روز پــر از حرکــت و هیجــان و ســخن را پشــت رس 

گذاشــته بودیــم. همــه چیــز مثــل جهــش یــک صاعقــه آمــده و رفتــه 

ــان  ــی ام را در می ــب و فضــای ذهن ــروم مکت ــم ب ــم گرفت ــود. تصمی ب

ــی  ــا یک ــی ب ــمیرا پناه ــم. س ــف کن ــکاران تلطی ــوزان و هم دانش آم

دو نفــر از همــکاران رفتــه بودنــد مصــال. بــاران می باریــد. هــوا رسد 

بــود. هنــوز درســم را در کالس رشوع نکــرده بــودم کــه از مصــال زنــگ 

زدنــد و گفتنــد تعــداد زیــادی از مــردم گــرد آمــده انــد و می خواهنــد 

شــا بیاییــد تــا بررســی شــود کــه تظاهــرات دیــروز بــه چــه نتیجــه ای 

رســید و گام بعــدی چیســت. داوود ناجــی نیــز زنــگ زد و گفــت کــه 

ــزاری  ــورد برگ ــویم و در م ــع ش ــال جم ــم در مص ــا ه ــت ب ــوب اس خ

یــک کنفرانــس مطبوعاتــی یــا صــدور قطع نامــه و گام هــای بعــدی 

فکــر کنیــم.

ــر  ــی دو نف ــا یک ــی ب ــردم و در همراه ــرک ک ــار کالس درس را ت ناچ

ــه مصــال رســیدیم،  ــی ب ــم. وقت ــال رفتی ــه ســوی مص از همــکاران، ب

ذوالفقــار امیــد در حــال صحبــت کــردن بــود. او، در میــان جمعــی 

از مــردم ایســتاده بــود و چشــم دیدهای خــود از لحظــات دیــدار بــا 

ــای  ــی از حرف ه ــمت های مهم ــرد. قس ــان می ک ــات ارگ را بی مقام

او را کــه حــاوی گزارشــی مفصــل از جریــان دیــدار مناینــدگان مــا در 

ــد  ــردم. بع ــل ک ــت هایم نق ــی یادداش ــای قبل ــود، در بخش ه ارگ ب

از صحبت هــای او، تعــداِد دیگــر بــه نوبــت حرف هایــی گفتنــد. 

همــه ی حرف هــا روی ایــن نکتــه بــود کــه آیــا کنفرانــس مطبوعاتــی 

برگــزاری کنیــم یــا نــه؟ اگــر کنفرانــس مطبوعاتــی برگــزار می کنیــم، 

حــرف مهمــی  کــه داریــم چیســت و چــه اقــدام دیگــری روی دســت 

داریــم. ســامل حســنی گفــت:

ــت  ــد. امنی ــه منی خواهن ــزی اضاف ــد. چی ــت می خواهن ــردم امنی »م

هــم حــق شــهروندان اســت. بنــا بــر ایــن، مــا بایــد همیــن را 

ــر  ــن ه ــر از ای ــن بیش ــر م ــه نظ ــم. ب ــش ارصار کنی ــم و روی بخواهی

ــت.« ــده اس ــپ بی فای ــم، گ ــپ بزنی ــه گ چ

پــس از او، حکمــت، یکــی از کســانی کــه در تظاهــرات دیــروز، 

مخصوصــا در بخــش انتظامــات، نقــش مهمــی بــازی کــرد، بــا بغــض 

ــخنان  ــته از س ــب گذش ــت. وی ش ــخن گف ــدید س ــات ش و احساس

محقــق فوق العــاده بــه خشــم آمــده بــود و حــارض نبــود ارگ را تــرک 

کنــد. قناعــت نداشــت کــه از ارگ بیــرون شــویم. برایــش اســتدالل 

کــردم کــه بــا توجــه بــه حساســیت اوضــاع، اجــازه دهــد ارگ را تــرک 

کنیــم. وقتــی قناعــت کــرد، خــودش نیــز از کســانی شــد کــه در آرام 

کــردن ســایر جوانــان ســهم خوبــی گرفــت. وی گفــت:

»ایــن حرکــت خودجــوش مردمــی بــود بــه همــکاری اســاتید مــا. بــه 

ــط داشــت،  ــای محقــق رب ــه آق ــه ب ــط نداشــت؛ ن ــچ جناحــی رب هی

ــد.  ــه کار کردن ــد ک ــخاصی بودن ــراد و اش ــی. اف ــای خلیل ــه آق ــه ب ن

مــا مناندیــم.... وقتــی کــه مــا شــنیدیم افــراد و اشــخاص خــود مــا، 

ــه  ــب گری ــم ش ــدا قس ــه خ ــت، ب ــود ماس ــتین خ ــاری در درون آس م

کردیــم. روز گریــه کردیــم، چــرا؟ ... مــا تــالش کردیــم، چــرا؟ آخــر 

ــه  ــا چ ــا ب ــی داد...( م ــار م ــش را فش ــه گلوی ــض و گری ــرا.... )بغ چ

ــا  ــت. م ــی اس ــا زخم ــر م ــه نف ــم. ن ــل ارگ رفتی ــری داخ خون جگ

شــب و روز زحمــت کشــیدیم. اســتاد زحمــت کشــید. خــدا شــاهد 

اســت در شــفافیت این هــا... در آخــر بســیار مأیــوس بودیــم. اســتاد 

روی مــا را مــاچ می کنــد و می گویــد جنــاب آقــای حکمــت، بگــذار 

ــعار  ــام ش ــویم. مت ــر می ش ــود درگی ــن خ ــا در بی ــاال م ــه ح ــم ک بروی

می دادنــد کــه مــرگ بــر محقــق. مــن گفتــم ُچــپ شــوید بــرادران، 

حــاال الزم نیســت. اســتاد گفــت کــه آقــای حکمــت، بهریــن راهــش 

ایــن اســت کــه بیاییــد از ارگ بیــرون شــویم. حــاال قضیــه برعکــس 

ــم. حــاال گــپ برعکــس شــد.  ــا ارشف غنــی طــرف بودی ــا ب شــد. م

هــان شــد کــه مــا برآمدیــم. در رابطــه بــا شــفافیت ایــن کار، 

ــت  ــت، حقیق ــم گف ــب ه ــار صاح ــاب ذوالفق ــه جن ــی را ک گپ های

ــدم....« ــم رس دی ــا چش ــن ب ــت دارد. م دارد. حقیق

ســخنان حکمــت گویــا پاســخ غیــر مســتقیم بــه اعراضاتــی بــود کــه 

می گفتنــد در ارگ معاملــه شــده و کســانی بــه منایندگــی از مــردم 

بــا ارگ تبانــی کــرده و تظاهــرات را خامــوش کــرده انــد.

ــت  ــراد وضعی ــه ی اف ــد و بقی ــار امی ــخنان ذوالفق ــردم س ــر می ک فک

را رشح داده و نیــازی بــه توضیحاتــی بیشــر نیســت. بــا ایــن هــم، 

ــرات و  ــج تظاه ــورد نتای ــه ای در م ــه لحظ ــد ک ــانی گفتن ــی کس وقت

ــاه گفتــم:  ــه صــورت کوت ــم، ب اظهــارات محقــق ســخن بگوی

»کاری را کــه مــا و شــا دیــروز کردیــم، تأثیــرش را هــم ارگ فهمیــد، 

هــم ملــت افغانســتان و هــم جهــان. ایــن کار کوچکــی نبــود. گپــی 

ــا  ــم کــه واقع ــز را می گوی ــک چی ــن ی ــق گفــت، م ــای محق ــه آق را ک

متأســف شــدم. بــه خاطــری کــه آقــای محقــق می توانســت بســیار 

خــوب از ایــن وضعیــت اســتفاده کنــد؛ یــک اســتفاده ی بســیار 

معقــول. اگــر بــا مــن مشــوره می کــرد، شــاید برایــش می گفتــم کــه 

ــن تظاهــرات مخالفــت داشــتم  ــا ای ــن ب ــرای ارگ بگــو کــه م ــرو ب ب

ــدای  ــد، ص ــده ان ــه آم ــردم ک ــن م ــاال ای ــود. ح ــن ب ــم ای و دلیل های

ــد، صدایــش را گــوش کــن. اگــر گــوش نکــردی، رضر  بلنــدی دارن

می کنــی. مــن در ایــن جــا بــا تــو خیلــی راحــت و آرام گــپ می زنــم؛ 

ولــی ایــن مردمــی کــه ایــن جــا آمــده انــد، بــه گونــه  ی دیگــر حــرف 

می زننــد. تــو ایــن را می گفتــی و متــام نتیجــه ی تظاهــرات را از 

ــو  ــر ت ــن ب ــه آفری ــد ک ــت می گفتن ــم برای ــه ه ــدی. هم ــوا می قاپی ه

کــه سیاســت مدار و رهــرب اســتی و این گونــه کار کــردی. ولــی آقــای 

ــرد،  ــرح ک ــت مط ــن دس ــی از ای ــد و حرف های ــه آم ــی ک ــق وقت محق

بــرای مــن واقعــا غیــر قابــل قبــول بــود. او بــازی بــرده ی مــا را، بــازی 

صددرصــد بــرده ی مــا را بــه صفــر تبدیــل کــرد. بــه خاطــری کــه مــن 

تــا آخریــن لحظــات، تــا ســاعت های هفــت و نیــم و هشــت بــا افــراد 

بســیار مهمــی در ارگ در متــاس بــودم کــه پی هــم می گفتنــد 

ــه راه هــای  ــد ک ــط بیایی ــه زدن نیســت، فق ــچ چان ــد، هی شــا بیایی

ــا رضورت  ــم کــه م ــم. می گفتی ــدا کنی ــن خواســته ها را پی ــی ای عمل

ــت را  ــت. خواس ــخص اس ــا مش ــت م ــم. خواس ــرف زدن نداری ــه ح ب

ــول  ــر قب ــم؛ اگ ــول می کنی ــه قب ــد ک ــالن کنی ــد، اع ــول می کنی قب

منی کنیــد، بگوییــد کــه قبــول منی کنیــم. پســان هــم کــه قــرار شــد 

بــه ارگ برویــم، گفتیــم کــه مانیتــور نصــب کنیــد تــا مــردم ببیننــد 

ــم.  ــه حــرف می زنی ــم و چگون ــم، چــه کار می کنی ــی می روی کــه وقت

بــه هــر حــال، دوســتان مــا رفتنــد، حــرف خــود را گفتنــد و هــان 

عزتــی را کــه تظاهــرات داشــت، منایندگــی کردنــد؛ امــا زمانــی 

کــه گــپ آقــای محقــق پخــش شــد، لحــن ارشف غنــی هــم تغییــر 

ــای  ــه نیروه ــود ک ــب ب ــازده ی ش ــم / ی ــاعت های ده و نی ــرد و س ک

ویــژه ی امنیتــی داخــل شــدند و مــا در یــک وضعیــت دشــوار قــرار 

گرفتیــم. ســوال مهــم بــرای مــا ایــن بــود کــه آیــا مــا حــارض اســتیم 

فرزنــدان خــود را در ایــن جــا بــه کشــن بدهیــم یــا نــه؟ اگــر ایــن 

کار را کنیــم، آیــا ایــن آخــر کار مــا اســت یــا نــه؟ بــا همــه صحبــت 

کردیــم، پیــش از ایــن کــه دوســتان مــا از ارگ برگردنــد. در هــان 

جــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مــا می رویــم بــا نیروهــای امنیتــی 

ــی  ــی و دل جوی ــم و قدردان ــکر می کنی ــا تش ــم؛ از آن ه ــپ می زنی گ

می کنیــم، بعــد جنازه هــای شــهیدان خــود را بــا حرمــت از ایــن 

جــا بــا خــود می بریــم. یــک قطــره خــون فرزنــدان مــا را، متــام ارگ 

هــم منی توانــد بــا آن برابــری کنــد. یکــی از دخــران مــا کــه آن جــا 

ــم.  ــا جــربان منی توانی ــد، م ــن آســیب ببینن اســتند اگــر کوچک تری

آن جــا رفتیــم، بــا همــه صحبــت کردیــم، قــرار مــا بــر ایــن شــد کــه مــا 

ــد.  ــه باش ــر چ ــای ارگ ه ــه ی صحبت ه ــد نتیج ــدا کن ــم؛ خ می روی

ــاال  ــد. ح ــول منی کن ــا را قب ــت م ــه ارگ خواس ــتیم ک ــا می دانس م

مــا آمدیــم. بــه نظــر مــن، حــاال مــردم بــا آقــای محقــق خــود شــان 

ــه نظــر مــن آقــای محقــق  ــم. ب برخــورد می کننــد؛ مــا حرفــی نداری

بایــد از هیــچ کســی گلــه نکنــد. مــا یــک کلمــه هــم برخــالف آقــای 

محقــق منی گوییــم، ولــی آقــای محقــق خــودش، بدتریــن حــرف را 

ــم،  ــه این جــا آمدی ــب هــم ک ــا ش ــت. م ــه اس ــورد خــودش گفت در م

صحبــت کردیــم و گفتیــم کــه شــهدا اگــر بیشــر از ایــن در این جــا 

مباننــد، ممکــن اســت فاســد شــوند. بایــد بــه رسدخانــه انتقــال داده 

ــا در آن جــا نگــه داری شــوند. هــر وقتــی کــه خانواده هــای  شــوند ت

شــهدا تصمیــم گرفتنــد کــه در کابــل دفــن شــوند یــا در جاغــوری، 

ــود. ــیدگی می ش ــه آن رس ب

کاری را کــه مــا انجــام داده می توانیــم، ســتادی کــه مرکــب از 

گروه هــا و افــراد گوناگــون انــد، بــا هــم در یــک نقطــه جمــع شــویم، 

گــزارش ایــن کار و رویــداد مهــم را بــرای مــردم بگوییــم. بگوییــم کــه 

ــوده، چــه کار کردیــم  مــا از کجــا رشوع کردیــم، خواســت مــا چــه ب

ــا  ــات از م ــن حــرف را هــم مطبوع ــم. ای ــه کجــا رســیده ای و حــاال ب

انتظــار دارنــد، هــم ملــت افغانســتان و هــم مــردم خــود مــا. مــا ایــن 

کار را می کنیــم و ایــن حرف هــا را می گوییــم. بنــا بــر ایــن، از 

دوســتان مــا هــر کســی اگــر عالقه منــد اشــراک در ایــن کنفرانــس 

ــتان  ــا دوس ــار ب ــک ب ــا ی ــند. م ــاس باش ــند، در مت ــی باش مطبوعات

ــم،  ــود داری ــار خ ــه در کن ــی ک ــی و حلقات ــه ی مدن ــود در جامع خ

صحبــت کنیــم و احتــال زیــاد اســت کــه حــدود ســاعت های یــک 

ــر  ــه نظ ــم. ب ــزار کنی ــس را برگ ــل رسخ، کنفران ــی پ ــا دو، در حوال ی

مــن، پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه یــک حرکــت مدنــی دیگــر هــم 

ــا، یــا جــای  کنیــم و در یکــی از هــان کوچه هــای کثیــِف لــب دری

دیگــر، هان جــا ایــن کنفرانــس را می گیریــم، در هــان جــا آقــای 

ــازاری  ــه ب ــای کوچ ــا آدم ه ــه م ــم ک ــاب می کنی ــم خط ــق را ه محق

اســتیم و از همیــن کوچــه و بــازار بــا تــو گــپ می زنیــم. هیــچ چیــزی 

دیگــر هــم نداریــم.«

ــس در کجــا  ــن کــه کنفران ــورد ای ــی گپ وگفــت در م ــد از لحظات بع

ــتاد و ارصار  ــم ایس ــراد روبه روی ــی از اف ــود، یک ــزار ش ــه برگ و چگون

داشــت کــه نبایــد کار را در این جــا متــام کنیــم. بایــد بــاز هــم 

ــم: ــرای او گفت ــرات. ب ــه تظاه ــم ب بروی

ــم  ــه تظاهــرات کــرده می توانی ــا ن ــه بعــد، دیگــر م ــن لحظــه ب »از ای

ــری  ــت را پی گی ــن خواس ــه ای ــم ک ــری داری ــع دیگ ــدام مرج ــه ک و ن

کنــد. حــاال بــه نظــر مــن گــپ خــود را بگوییــم کــه دیگــران باخــرب 

شــوند...«

کســی دیگــر بعــد از مــن از گوشــه ی دیگــر بــه صحبــت رشوع کــرد 

و گفــت:

»بــا دوســتان تــان در والیت هــای دیگــر، متــاس بگیریــد، ایــن 

حرکــت ادامــه داشــته باشــد و تــا زمانــی کــه بــه خواســته های 

تــرک  را  صحنــه  منی کنیــم.  ایــال  را  حرکــت  ایــن  نرســیم،  مــا 

منی کنیــم. در ضمــن، دوســتان هاهنــگ حرکــت کنیــد و در 

ــک  ــاعت ی ــاال س ــت، احت ــد از چاش ــه بع ــی ک ــس مطبوعات کنفران

گرفتــه می شــود، اشــراک کنیــد. هــر قــدر جمعیــت بیشــر باشــد، 

ــد.« ــواب ده ــا ج ــل م ــد در مقاب ــی بای ــت.... غن ــر اس به

بــاران بــه شــدت می باریــد. هنــوز از جــا حرکــت نکــرده بودیــم کــه 

ــا تکیــه بــر عصــا آمــد و گفــت: »کنفرانس هــا فعــال شــوند  کســی ب

و اعــالن کنیــد کــه دوســتان دیگــر هــم می آینــد، محــل کنفرانــس 

همیــن جــا اســت. هــر کســی در فیس بــوک دسرســی دارد، اعــالن 

کنــد. آن هــا از پــل رسخ حرکــت کــرده انــد، محــل کنفرانــس همیــن 

جــا اســت.« و بعــد گفــت: »مــره یــخ زد، یــخ«.

تــا لحظــات دیگــر مــردم یکــی یکــی زیــر بــاران شــدید از راه 

رســیدند. باالخــره، جمعــی از چهره هــای سیاســی، فعــاالن مدنــی، 

خانواده هــای شــهدا کــه جــواد ســلطانی، ســمیع دره ای و داود 

ــیدند.  ــر رس ــد موت ــا چن ــود، ب ــان ب ــان ش ــز در می ــی نی ناج

کنفرانــس مطبوعاتــی در مصــال برگــزار شــد. جمعیــت زیــادی گــرد 

ــه  ــور یافت ــز حض ــف نی ــانه های مختل ــگاران رس ــد. خربن ــده بودن آم

ــم  ــار رحی ــروز در کن ــرات دی ــه در تظاه ــانی ک ــی از کس ــد. یک بودن

ایوبــی ایســتاد بــود و در شــعارها و ســخرنانی ها ســهم داشــت، 

ــاره های  ــخنان او اش ــی از س ــرد. در بخش ــخن گفن رشوع ک ــه س ب

ــای  ــران و پاکســتان در قضای ــت ای آشــکاری وجــود داشــت از دخال

افغانســتان. خربنــگاری از روزنامــه ی رشق ایــران که گفــت در دو روز 

گذشــته حــوادث را دنبــال کــرده و در روزنامــه ی رشق گزارش هــای 

آن را منتــر کــرده اســت، در مــورد نقــش ایــران توضیــح خواســت. 

شــخصی کــه ایــن ســخنان را گفتــه بــود، در پاســخ او گفــت:

ــتیم؛  ــرادر اس ــم ب ــا ه ــتان ب ــت پاکس ــا مل ــران و ب ــت ای ــا مل ــا ب »م

متأســفانه  اســتیم.  هم مذهــب  و  هم دیــن  اســتیم،  هم فرهنــگ 

ملــت  بربــادی  در  ایــران،  اســتخبارات  پاکســتان،  اســتخبارات 

ــا  ــک جف ــن ی ــد. ای ــود را می بینن ــی خ ــایش و خوب ــتان آس افغانس

بــرای انســانیت و بریــت اســت.«

ــه  ــانه ب ــود ش ــرادران خ ــا ب ــالب، ب ــن انق ــد، در ای ــن فراین ــا در ای م

شــانه ایســتاده ایــم و بعــد از ایــن نیــز بــه ایــن حرکــت دوام 

می دهیــم. ایــن حرکــت الگویــی از وحــدت و هم بســتگی ملــی 

ــتان را  ــدان پشتونس ــه می ــروز ک ــت دی ــود. حرک ــتان ب ــردم افغانس م

ــر افغانســتان تبدیــل کــرد، در تاریــخ کشــور رقــم خــورد و  ــه تحری ب

بــه رسان حکومــت نشــان داد کــه وقتــی شــا را می توانیــم بــا رأی 

خــود داخــل حکومــت و ارگ کنیــم، دوبــاره از حکومــت، از ارگ 

بیــرون هــم کــرده می توانیــم.« 

در ایــن روزهــا، خربهایــی در رابطــه بــه حمــالت 

بــه  کشــور  والیت هــای  بــر  طالبــان  تهاجمــی 

ــده اســت.  رســانه ها می رســد کــه بســیار نگران کنن

ــان یکــی از فعالیت هــای  ــن روش طالب ــع، ای در واق

جدیــد ایــن گــروه اســت و نشــان می دهــد کــه 

طالبــان بــرای پیــروز شــدن در جنــگ بــا برنامه هــای 

ــد.  ــده  ان ــدان آم ــه می ــری ب قوی ت

مشــکلی کــه در فعالیت هــای نیروهــای امنیتــی 

کشــور وجــود دارد، ایــن اســت کــه همــواره حمــالت 

ــن  ــد؛ ای ــام داده ان ــی انج ــکل دفاع ــه ش ــان را ب ش

عمل کــرد ســبب شــده اســت کــه طالبــان بــا خیــال 

راحــت در مناطــق تحــت کنــرل خــود آمادگــی 

بگیرنــد و فرصــت پیــدا کننــد تــا روی حملــه بــر 

دیگــر مناطــق برنامــه بچیننــد. بــا ایــن کــه حکومــت 

افغانســتان از نتایــج پروســه ی صلــح و گفت وگوهــا، 

ــه ی تهاجمــی خاصــی را  ــا برنام ناراضــی اســت؛ ام

بــر علیــه ایــن گــروه، روی دســت نگرفتــه اســت. در 

جنــگ جــاری، طالبــان امتیــازات زیــادی بــه دســت 

آورده انــد کــه حتــا در میــز گفت وگوهــای صلــح 

ســبب تقویــت موضــع شــان شــده اســت. در صورتی 

ــروه  ــن گ ــا ای ــگ ب ــتان در جن ــت افغانس ــه حکوم ک

بــه یــک قاطعیــت نرســد، ممکــن اســت بســیاری از 

ــرود. ــت ب ــی از دس ــای مل ارزش ه

خــرب حملــه ی طالبــان بــه قصــد ســقوط والیــت 

ــالن و  ــت بغ ــه والی ــابه ب ــه ی مش ــرب حمل ــدز، خ کن

در نهایــت تــالش دیگــر بــرای ســقوط والیــت فــراه، 

ــاد  ــی ایج ــان در پ ــروه طالب ــه گ ــان داد ک ــه نش هم

وحشــت و امتیازگیــری اســت. نیروهــای امنیتــی 

ــی را از  ــدرت خوب ــالت ق ــن حم ــر ای ــان در براب افغ

خــود بــه منایــش گذاشــته انــد و اکــرا ایــن حمــالت 

را بــه زودی دفــع کــرده انــد؛ امــا داشــن برنامــه ی 

امنیتــی قــوی یکــی از نیازهــای نیروهــای امنیتــی 

ــت. ــور اس کش

ــود  ــت خ ــز از پس ــتانکزی نی ــوم اس ــه معص ــاال ک ح

ــای  ــه در ارگان ه ــی ک ــت، تغییرات ــتعفا داده اس اس

امنیتــی کشــور خواهــد آمــد، بایــد بــر اســاس یــک 

ــد ولــی جــدی باشــد؛ فــردی کــه در  برنامــه ی جدی

رأس قــرار می گیــرد، بایــد از میــان کارکشــته ها 

ــد برنامــه ی امنیتــی مؤثــری  ــا بتوان انتخــاب شــود ت

ــد. ــاده کن را پی

یکــی از چیزهایــی کــه ســبب ضعــف نیروهــای 

امنیتــی شــده اســت، عــدم برنامــه ی هدف منــد 

ــای  ــن نیروه ــت؛ کش ــان اس ــف طالب ــرای تضعی ب

عــادی ایــن گــروه منی توانــد تغییــری در کلیــت 

ســاختاری طالبــان ایجــاد کنــد؛ زیــرا افــراد عــادی 

ــل جاگزینــی اســت و  ــه رسعــت قاب ــن گــروه ب در ای

کشــن آنــان برنامه هایــی را کــه بــر اســاس آن عمــل 

می کننــد، بــه چالــش روبــه رو منی کنــد.

شــود؛  گرفتــه  دســت  روی  بایــد  کــه  راه کاری 

بیــن  از  و  کشــن  روی  دقیــق  برنامــه ی  ایجــاد 

ــه  ــت. ب ــروه اس ــن گ ــی ای ــان نظام ــردن فرمانده ب

طــور مثــال؛ کشــن والــی نام نهــاد طالبــان در 

بدخشــان، می توانــد منونــه  ی خوبــی بــرای توضیــح 

بهــر ایــن راه کار باشــد.

بیــن  از  بــرای  راه کاری  چنیــن  کــه  صورتــی  در 

ــرات  ــود، تغیی ــه ش ــت گرفت ــان روی دس ــردن طالب ب

ــد  ــود خواه ــه وج ــور ب ــت کش ــم گیری در امنی چش

از  را  شــان  برنامه هــای  کلیــت  طالبــان  آمــد؛ 

طریــق چنــد نفــر معــدود در ولســوالی ها دنبــال 

ــتند  ــی اس ــا قربانیان ــادی رصف ــراد ع ــد و اف می کنن

ــن  ــی ت ــف اجتاع ــکالت مختل ــر مش ــه خاط ــه ب ک

بــه جنــگ می دهنــد. در واقــع، نگــرش طالبانــی از 

طریــق ایــن افــراد منتــر منی شــود، بلکــه از ســوی 

ــرا  ــت اج ــده و در نهای ــت ش ــی مدیری ــداد خاص تع

می  شــود. بــا هــدف قــرار دادن ایــن افــراد کلیــدی، 

بی نظمــی کشــنده ای در ســاختار نظامــی طالبــان 

پدیــد خواهــد آمــد و فرصــت خوبــی بــرای نیروهــای 

امنیتــی و تــرف مناطــق تحــت کنــرل ایــن گــروه 

ــا خواهــد شــد. مهی

ــا  ــا ب ــه رصف ــت ک ــی نیس ــان، جنگ ــا طالب ــگ ب جن

ــت  ــر اس ــی از تفک ــه نوع ــد، بلک ــلح باش ــراد مس اف

ــت  ــدن اس ــغ ش ــال تبلی ــردم در ح ــان م ــه در می ک

ــان  ــزی ش ــراد مرک ــان و اف ــری آن ــز فک ــد مراک و بای

مــورد هــدف قــرار بگیرنــد. نیروهــای افغــان بــا دفــاع 

ــوالی های  ــاره ی والس ــرف دوب ــت و ت ــد والی از چن

ــی  ــی باالی ــه توانای ــد ک ــان دادن ــه، نش ــقوط یافت س

بــرای مبــارزه بــا طالبــان دارنــد؛ امــا نکتــه ایــن 

اســت کــه جنــگ اســراتیژیک در رأس نیروهــای 

امنیتــی دارای افــراد کارکشــته نیســت. طــرح بهــر 

ــر  ــرای تغیی ــی ب ــای اساس ــی از نیازه ــی تهاجم ول

ــه حســاب  ــی کشــور ب در عمل کــرد نیروهــای امنیت

می آیــد. 

توانســته  والیت هــا،  در  پیــش روی  بــا  طالبــان 

خــود  نظامیــان  در  باالیــی  روحیــه ی  کــه  انــد 

بــه وجــود بیاورنــد و ایــن نکتــه بــرای نیروهــای 

امنیتــی افغــان کامــال برعکــس عمــل کــرده اســت. 

ــر  ــی دیگ ــان، یک ــای افغ ــه ی نیروه ــف روحی تضعی

کــه  می شــود  محســوب  امنیتــی  چالش هــای  از 

دارد. بســیاری  دالیــل  متأســفانه 

نیروهای امنیتی باید افراد کلیدی 
طالبان را مورد هدف قرار دهند

عزیز رویش
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طالبــان در گفت وگوهــای بین االفغانــی کــه یــک مــاه پیــش در 

میانــه ی هفتمیــن نشســت امریــکا بــا طالبــان، در قطــر برگــزار شــد، 

تعهــد دادنــد کــه تــالش می کننــد جنــگ آن هــا بــه غیــر نظامیــان، 

آســیب نرســاند و تأسیســات اجتاعــی و آموزشــی تخریــب نشــود.

 ایــن تغییــر جزئــی در گفتــار طالبــان کــه در اعالمیــه ی پایانــی ایــن 

نشســت بازتــاب پیــدا کــرد؛ از آن بــه  عنــوان پیرفــت صلــح تلقــی 

در  نشســت می گوینــد،  ایــن  از رشکت کننــدگان  بعضــی  و  شــد 

ــن نتیجــه  ــه ای ــد، ب ــان داشــته ان ــأت طالب ــا هی ــی کــه ب صحبت های

ــان،  ــته ی ش ــرد گذش ــه عمل ک ــبت ب ــان نس ــه طالب ــد ک ــیده ان رس

ــده اســت.  ــه  وجــود آم ــا ب ــدگاه آن ه ــری در دی ــد و تغیی ــاد دارن انتق

ــه ی  ــی کــه هفت ــکا، در گفت وگوی ــده ی امری ــل زاد، مناین زملــی خلی

گذشــته، بــا طلوع نیــوز داشــت، اظهــار کــرد کــه پیــش از ایــن، 

تصــور دیگــری از طالبــان داشــت کــه آن  هــا رسبــازان جنگــی بــرای 

کــدام کشــور خارجــی اســتند؛ امــا در نتیجــه ی یــک ســال ارتبــاط 

و مذاکــره بــا رهــربان طالبــان دریافتــه   اســت کــه در میــان طالبــان 

افــراد نخبــه و وطن دوســت وجــود دارد؛ در حالی کــه تعهــد طالبــان 

در قطــر و نظــر خلیــل زاد، بــا عمل کــرد ایــن گــروه پــس از نشســت 

ــت.  ــض اس ــال در تناق ــه، کام ــی دوح بین االفغان

انفجــاری  و  انتحــاری  ایــن نشســت، حمــالت مرگ بــاِر  از  پــس 

طالبــان نــه تنهــا کــه کاهــش پیــدا نکــرده؛ بلکــه افزایــش نیــز یافتــه 

اســت. ایــن گــروه در رسارس کشــور بــا حمــالت انتحــاری، انفجــاری 

ــر  ــا غی ــدن صده ــی ش ــته  و زخم ــبب کش ــهرها، س ــه ش ــه ب و حمل

نظامــی شــده کــه مثــال آن، ســه حملــه ی انتحــاری اخیــر ایــن گــروه 

ــر  ــته ب ــب گذش ــی آن، چهارشنبه ش ــه یک ــت ک ــر اس ــل و لوگ در کاب

کمــپ گرین ولیــج انجــام شــد و دیگــری، روز پنج شــنبه در نزدیکــی 

چهارراهــی عبدالحــق کــه طالبــان مســؤولیت آن  را  بــه  عهــده 

گرفتنــد. در ایــن حمــالت، 26 غیــر نظامــی بــه شــمول کــودکان و 

ــر نظامــی دیگــر، زخمــی شــدند.  ــان کشــته و 161 غی زن

کشــن  طالبــان،  جنایت کارانــه ی  عمل کــرد  از  دیگــر  مثــال 

مســافران و اذیــت و آزار مــردم در راه هــای تحــت اداره ی ایــن گــروه 

ــام  ــان انج ــدن طالب ــد آم ــان پدی ــی از زم ــن اعال ــه چنی ــت ک اس

رییــس دفــر  امیــری«  آخریــن آن کشــن »عبدالصمــد  و  شــده 

ــه روز  ــه او ب ــت ک ــور اس ــت غ ــِر والی ــوق ب ــیون حق ــی کمیس والیت

ســه شــنبه ی گذشــته، هنــگام مســافرت از ولســوالی جلریــز میــدان 

وردک، توســط طالبــان اســیر و کشــته شــد.

 حمــالت انتحــاری اخیــر طالبــان در کابــل و قتــل عبدالصمــد 

ــتار  ــری و کش ــد ب ــت ض ــزاران جنای ــی از ه ــال کوچک ــری، مث امی

ــته  ــه ی گذش ــک هفت ــه در ی ــت ک ــا اس ــط آن ه ــان توس ــر نظامی غی

ــا  انجــام شــده اســت. طالبــان در هجــده ســال گذشــته، پیوســته ب

ــار انتحــاری و انفجــاری، کشــن کارمنــدان دولتــی  حمــالت مرگ ب

ــد. ــده  ان ــب ش ــراوان مرتک ــری ف ــی و ب ــت جنگ ــافران، جنای و مس

مطــرح  کــه  خوش باورانــه ای  ذهنیت هــای  و  پندارهــا  برخــالف   

ــرد  ــه در عمل ک ــده و ن ــر آم ــان تغیی ــدگاه طالب ــه در دی ــود، ن می ش

ــا. آن ه

حســیب عــار، خربنــگار بی بی ســی کــه نشســت هفتــم و نهــِم 

ــه ی  ــرد، در صفح ــزارش می ک ــر گ ــا را در قط ــان و امریکایی ه طالب

ــی کــه از  ــان را در مــورد جوانان فیســبوک خــود، نظــر رهــربان طالب

کابــل بــرای گفت وگــو بــا طالبــان بــه دوحــه رفتــه بودنــد، بــه نقــل از 

اعضــای ارشــد هیــأت طالبــان، چنیــن نقــل کــرده اســت: »کســانی 

کــه آمــده بودنــد هرگــز از افغانســتان منایندگــی منی کردنــد، از 

کابــل هــم منایندگــی منی کردنــد؛ مناینــده ی وزیراکربخــان و شــاِر 

نــو بودنــد. ذهنیتــی محــدود داشــتند و فاقــد حوصلــه و شــکیبایی 

ــد.« بودن

ایــن دیــدگاه هیــأت طالبــان نشــان می دهــد کــه بــر خــالف پنــداری 

کــه گفتــه می شــود طالبــان تغییــر کــرده انــد و نســبت بــه شــیوه ی 

حاکمیــت و عمل کــرد شــان انتقــاد دارنــد، واقعیــت نــدارد. دیــدگاه 

ــاد  ــی در تض ــتان کنون ــای افغانس ــا واقعیت ه ــان ب ــرد طالب و عمل ک

ــان  اســت. رصف نظــر از ایــن نکتــه کــه عضــو هیــأت طالبــان جوان

را بی حوصلــه و ناشــکیبا توصیــف کــرده اســت، دیــدگاه ایــن عضــو 

رهــربی طالبــان، نســبت بــه جوانــان بیانگــر بیگانگــی خــود آن هــا و 

ذهنیــت گــروه طالبــان از افغانســتان کنونــی اســت. 

جوانــان در قطــر از حقــوق زنــان، حقــوق شــهروندی و دموکراتیــک 

ــان  ــا طالب ــت ها ب ــن خواس ــظ ای ــرای حف ــا ب ــد ی ــام گفتن ــودن نظ ب

جســارت  جوانــان  ایــن  کردنــد.  انتقــاد  هــا  آن  از  و  گفت وگــو 

ــان  ــتار طالب ــگ و کش ــه جن ــه ده ــه س ــرا ک ــد؛ چ ــراض را دارن اع

را تجربــه کــرده انــد. طالبــان بــه  جایی کــه جوانــان را بیگانــه از 

افغانســتان بخواننــد، بایــد ایــن واقعیــت را نادیــده نگیرنــد کــه آن  هــا 

ــتار  ــه کش ــه ده ــبب س ــت، س ــن ماهی ــا ای ــه  و ب ــتان بیگان از افغانس

ــد. ــده ان ــور ش ــی در کش ــردم و ناامن م

ــا ذهنیتــی  ــاز نیســت، در مــورد ماهیــت طالبــان تحقیــق شــود ی نی

ــتان را  ــای افغانس ــروه واقعیت ه ــن گ ــه ای ــود ک ــن ش ــردم تلقی ــه م ب

درک می کنــد و بــا ایــن پندارهــا، ذهنیــت کاذب از آن هــا داده 

شــود.

روشــن  افغانســتان  مــردم  بــرای  طالبــان  عمل کــرد  و  ماهیــت   

ــد. از ذهنیــت  ــوده  ان ــا ایــن جامعــه در ســتیز ب اســت کــه چقــدر، ب

حمــالت  و  خشــونت آمیز  رویکــرد  و  گــروه  ایــن  عقب گرایانــه ی 

ــه  ــود ک ــت می ش ــد، ثاب ــام می ده ــه انج ــاری ای ک ــاری و انفج انتح

طالبــان هیــوالی وحشــت، ناامنــی و عقب ماندگــی افغانســتان  انــد 

ــد.  ــرده ان ــدل ک ــری مب ــام ب ــل ع ــکان قت ــه م ــور را ب ــن کش و ای

از زمــان پیدایــش طالبــان، ســه دهــه می گــذرد. ذهنیــت ایــن 

گــروه در مــورد جامعــه ی افغانســتان و شــیوه ی حکومــت داری  شــان 

تغییــر نکــرده اســت. آن هــا در آغــاز خواســتار تشــکیل یــک حکومــت 

عقب گــرای مذهبــی بودنــد و حــاال نیــز بــه ایــن خواســت ارصار 

دارنــد. در آن زمــان تاکتیــک آن هــا بــرای رســیدن بــه قــدرت، کشــتار 

ــا حمــالت انتحــاری  ــز ب ــون نی ــود، اکن انســان ها و وحشــت آفرینی ب

ــد. ــی کنن ــد قدرت منای ــردم می خواهن ــن م ــاری و کش و انفج

ــان در نتیجــه ی یــک ســال مذاکــره در دوحــه و نشســن دور   طالب

میــز مذاکــره بــا امریــکا، بــه خواســت خــود رســیده انــد و قــرار اســت 

ــل  ــن گــروه در کاب ــه زودی امضــا شــود. ای توافق نامــه ی دو طــرف ب

ــرار می دهــد و  ــا حمــالت انفجــاری نیروهــای خارجــی را هــدف ق ب

ــردم و کــودکان می شــود. هــم ســبب کشــتار م

ــکا،  ــا امری ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــتانه ی رس ــان در آس ــال طالب ــن اع  ای

ــکا و  ــا امری ــه ب ــای توافق نام ــورت امض ــه در ص ــام را دارد ک ــن پی ای

مشــخص شــدن جــدول خــروج نیروهــای خارجــی، آنهــا بــه اعــال 

تروریســتی و جنــگ ادامــه می دهنــد. هیــچ تضمیمــی وجــود نــدارد 

کــه امنیــت امریــکا و متحدانــش از ســوی ایــن گــروه تهدیــد نشــود 

ــای  ــت گروه ه ــز فعالی ــه مرک ــتان را ب ــر افغانس ــار دیگ ــان ب ــا طالب ی

ــد. ــدل نکنن تروریســتی ب

 امریــکا بــه جــای عقب نشــینی در جنــگ بــا طالبــان و امضــای 

توافــق صلــح بــا ایــن گــروه و سناریوســازی بــرای حاکــم کــردن آن در 

افغانســتان بایــد راه تأمیــن امنیــت خــود و متحدانــش را در تضعیــف 

و نابــودی طالبــان انتخــاب  کنــد. اگــر ایــن گــروه می خواهــد صلــح 

کنــد، امریــکا و جامعــه ی جهانــی بایــد طالبــان را در رشایطــی قــرار 

بدهنــد کــه در ابتــدا از جنــگ و هــر نــوع فعالیــت تروریســتی پرهیــز 

کننــد و بعــد بــه عنــوان یــک گــروه غیــر جنگــی و تروریســتی در میــز 

مذاکــره بــرای صلــح حــارض شــوند. در غیــر ایــن صــورت، ســناریوی 

ــه قــدرت می رســاند و امنیــت جهــان از  ــان را ب ــکا، طالب ــح امری صل

فعالیت هــای تروریســتی ایــن گــروه بــه خطــر مواجــه خواهــد شــد.

تشــبیه  شــبحی  بــه  را  او  ســوخته  پــل  معتــادان  همــه   

نــه جایــی مشــخص  و  دیــده می شــد  نــه  کــه  می کردنــد 

ــا همیشــه  ــدا کــرد؛ ام ــوان او را پی ــل کــه بت ــر پ داشــت در زی

می شــد وجــود او را حــس کــرد. مخصوصــا معتادانــی کــه 

ــد؛  ــدر می کردن ــواد مخ ــندگی م ــان فروش ــا ه ــاقی گری ی س

از ایــن کــه بــه دســت او بــه کارمنــدان جنایــی فروختــه شــوند 

در هــراس بودنــد. 

نامــش قربــان ســیاه )نــام مســتعار( بــود. از شــنیده هایی کــه 

از معتــادان دیگــر در مــورد قربــان ســیاه شــنیده بــودم، ایــن 

طــور برمی آمــد کــه ایــن مــرد پنــج ســال پیــش پایــش بــه پــل 

ســوخته بــاز شــد و در هــان روزهــای نخســت کــه بــه جمــع 

معتــادان پــل ســوخته اضافــه شــده بــود، مــردی بــود بــا ظاهــر 

ــد ماهــی  ــد از گذشــت چن ــان ســیاه بع شــیک و آراســته. قرب

ــه  ــی ک ــا پول ــد، ب ــادت می کن ــوخته ع ــل س ــای پ ــه فض ــه ب ک

کســی منی دانــد از کجــا آورده بــود، رشوع بــه ســاقی گری 

ــی از  ــد و چندتای ــا می کن ــت و پ ــودش دس ــرای خ ــی ب و جای

ــرد و  ــاگردی می گی ــه ش ــم ب ــال را ه ــن و س ــم س ــادان ک معت

ــد.  ــور می کن ــمی ج ــم و رس ــودش اس ــرای خ ب

ــن  ــه م ــم ک ــا ه ــت و بعده ــخصیِت آرام داش ــیاه، ش ــان س قرب

بــا نامــش آشــنا شــدم و قیافــه اش در ذهنــم جــا خــوش کــرد، 

هــر بــار می دیدمــش متوجــه می شــدم کــه بــا معتــادان اصــال 

ــش  ــرم در جیب ــرم، ده گ ــم ده گ ــه ه ــد و همیش ــرف منی زن ح

ــد. ــدر می  گردان ــواد مخ م

ــد کــه خــار  ــا معتــادی را اگــر می دی ــاری هــم مــن و ی چندب

اســتیم، دســت و دل بــازی می کــرد و از جیبــش چنــد پــوری 

ــرد؛  ــش می ک ــذل و بخش ــی آورد و ب ــه در م ــن و شیش هیرویی

امــا همیشــه معتــادان وقتــی کــه می خواســتند از او یــاد 

کننــد، بــه نــام جاســوس یــا ســتون پنجــم کارمنــدان جنایــی 

ــتند. ــرت داش ــی از او نف ــه نوع ــد و ب ــام می بردن ــا ن حوزه ه

اگــر  پــل ســوخته  زیــر  بــود. در  واقعــا هــم همیــن طــور 

دارنــد،  نفــرت  بیشــر  چیــزی  چــه  از  معتــادان  بخواهــی 

همیــن جاسوســی و یــا خیانــت اســت. اگــر چــه مــن همدلــی 

نقطــه  ی  تنهــا  امــا  ندیــدم؛  معتــادان  بیــن  در  را  خاصــی 

اشــراک اخالقــی شــان را می توانــم بگویــم کــه همیــن بــود؛ 

از خربچین هــای معتــاد بــه شــدت نفــرت داشــتند. 

ــوخته  ــل س ــر پ ــی زی ــبح در تاریک ــک ش ــل ی ــیاه مث ــان س قرب

ــن  ــت و کوچک تری ــرف می رف ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــه ب همیش

جزئیــات را از َچنــد و ُچــون انتقــال مــواد مخــدر از بیــرون 

ــه  ــه ی ســاقی ها ب ــروش روزان ــا ف ــد ی ــزان خری ــه داخــل و می ب

کارمنــدان جنایــی  می رســاند. البتــه در زیــر  پــل ســوخته آن 

ــم،  ــوم، شش ــوزه )س ــر ح ــی و از ه ــد جنای ــش کارمن ــا ش روزه

همــه ی  و  می کردنــد  گشــت زنی  بایــد  کارمنــد  دو  پنجــم( 

ــز  ــود ج ــی نب ــم نام ــناختند و آن ه ــام را می ش ــک ن ــا ی آن ه

ــان ســیاه. ــام قرب ن

نامحســوس  چندنفــری  گــروه  یــک  ســیاه  قربــان  البتــه 

ــا بهــر بگویــم خربچین هــا را بــرای خــود دســت  جاسوســی ی

و پــا کــرده بــود و بیشــر معتادانــی بــود کــه اصــال یــک درصــد 

ــادان  ــن معت ــه ای ــی ک ــک کن ــا ش ــه آن ه ــتی ب ــم منی توانس ه

ــز کــرده و نشســته انــد و آرام آتــش زیــر  وقتــی در گوشــه ای کِ

ــان  ــان ش ــا چش ــد، ب ــون دود می کنن ــد و افی زرورق می گیرن

می پاینــد.  را  ســاقی ها 

ایــن خربچین هــای قربــان ســیاه تــا آن جایــی کــه بعدهــا 

مــن فهمیــدم، افــرادی در حــدود ســی نفــر بودنــد کــه هــر روز 

قربــان ســیاه بــه آن هــا روزانــه یــک گــرم هیروییــن مــی داد بــه 

ــر  ــن اتفــاق در زی ــد کوچک تری خاطــر اُجــرت کار شــان و نبای

ــان  ــه قرب ــد وگرن ــان می مان ــا پنه ــم آن ه ــوخته از چش ــل س پ

ســیاه جزایــی ســخت بــرای آن هــا مــی داد.

جالب تــر از ایــن، سیســتم خربچینــی، روش درآمــد قربــان 

ســیاه بــود کــه بــه قولــی هــم بــه نعــل مــی زد و هــم بــه میــخ؛ 

ســاقی های  و  ســوخته  پــل  معتــادان  همــه  تقریبــا  چــون 

ســیاه  قربــان  کــه  می دانســتند  ســوخته  پــل  دانه درشــت 

مهــره ی ســتون پنجــم کارمنــدان جنایــی حوزه  هــا اســت و 

ــد  ــته باش ــا را داش ــوای آن ه ــیاه ه ــان س ــه قرب ــن ک ــرای ای ب

ــر  ــه را کم ــروش روزان ــزان ف ــا می ــی و ی ــواد انتقال ــزان م و می

گــزارش کنــد بــه کارمنــدان جنایــی، مجبــور بودنــد بــه قربــان 

ســیاه بــاج بدهنــد کــه یــا پــول می دادنــد یــا وســایل قیمتــی 

دزدیــده شــده کــه بــرای فــروش می آوردنــد؛ او هــر روز ســهم 

ســاقی های  شــاگردان  از  می آمــد  کــه  داشــت  مشــخصی 

مــواد مخــدر می گرفــت.

قربــان ســیاه حتــا بــه صــورت روزانــه از کارمنــدان جنایــی نیــز 

در قبــال اطالعاتــی کــه بــرای شــان مــی داد، ســهمیه ی مــواد 

مخــدر داشــت و ایــن شــبح تاریــک پــل ســوخته، بی نیازتریــن 

معتــاد پــل ســوخته بــود و از آبرویــی پیــش کارمنــدان جنایــی 

ــود کــه حتــا گاهــی ضانــت  حوزه هــا و ســاقی ها برخــوردار ب

را  او  جنایــی  کارمنــدان  بــود  قــرار  کــه  می شــد  معتــادی 

ــای  ــت و تقاض ــول نداش ــه پ ــادی ک ــا معت ــد؛ ی ــت کنن بازداش

نســیه را از ســاقی داشــت.

تناقض در گفتار امریکا و پارادوکس در کردار طالبان

»ستون پنجمی ها« آبرومندترین 
معتادان پل سوخته

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

پیامرب اســالم : الیلدغ املؤمــن من جهر مرتین

انسان های مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده منی شوند.

ــن  ــور در دومی ــت جمهوری کش ــات ریاس ــض انتخاب ــه نب اگرچ

می زنــد؛  تنــد  تنــد  انتخاباتــی  رســمی  مبــارزات  از  مــاه 

ــی و  ــای داخل ــک رسی متغیره ــر ی ــات در اث ــب انتخاب ــی ت ول

خارجــی خیلــی پاییــن اســت.

ــا در ششــم میــزان ســال جــاری  ــد ت مــردم افغانســتان می رون

حاســه ی دیگــری را پــای صندوق هــای رأی رقــم بزننــد و در 

یــک فضــای دموکراتیــک، بــه کســانی رأی  دهنــد کــه حداقــل 

در چهــار دهــه ی اخیــر بــار بــار امتحــان پــس دادنــد و خیلــی 

هــم بــد پــس داده  انــد.

تفاوتــی کــه انتخابــات پیــش رو  بــا انتخابات هــای قبلــی حــد 

اقــل از 2001 بــه ایــن طــرف دارد، ایــن اســت کــه ایــن بــار 

ــالف  ــه ی ایت ــرف قضی ــک ط ــت؛ ی ــر اس ــا واضح ت صف بندی ه

چهره هــای دهــه ی هفتــادی و اقــار شــان اســت و طــرف 

ــان  ــی های  ش ــا پراکس ــوری ب ــای نوظه ــه، چهره ه ــر قضی دیگ

ــازار سیاســت  اســتند کــه پــس از 2001، خــود شــان را در ب

ــد. ــد کــرده  ان افغانســتان برن

خوش قلبــی  انــد؛  و  خوش برخــورد  مردمــان  افغانســتانی ها 

ــی  ــی ضعیف ــه ی تأریخ ــه حافظ ــود ک ــل منی ش ــن دلی ــی ای ول

ــند. ــته باش داش

دهــه ی هفتادی هــا بــا طــول و عــرض  شــان جزایــر جداافتــاده 

ــا کارنامــه ی  ــاکام سیاســی در تاریــخ معــارص افغانســتان ب و ن

ــی ســیاه محســوب می شــوند. خیل

جمــع و جاعتــی کــه پرونــده ی قطــور پروســه ی عدالــت 

می کنــد  ســنگینی  شــانه های  شــان  بــر  هنــوز  انتقالــی 

بــر  هنــوز  کابلــی  هفتادهــزار  از  بیــش  خــون  لکه هــای  و 

بــر  شــان  کاخ هــای   و  می زنــد  دامن هــای  شــان چشــمک 

می زنــد. طعنــه  افغانســتانی  آدم   کوخ هــای 

تجمــع دهــه ی هفتادی هــا حــول یــک محــور در راســتای 

کاغــذی  چیدمــان  یــک  بــه  بیشــر  انتخاباتــی،  مبــارزات 

می مانــد کــه فقــط خــوراک منایشــی دارد و بــس و هیــچ 

همــکاری  راســتای  در  ایتــالف  ایــن  پــس  در  اراده ای 

مشــرک بــرای کار روی زیربناهــای دولــت داری خــوب در 

آینــده وجــود نــدارد.

آنچــه در بــاال خواندیــد، ادعاهــای آهــی و واهــی نگارنــده ی 

ــی  ــای تاریخ ــه حافظه ه ــت ب ــی اس ــت. کاف ــطور نیس ــن س ای

ــا چــه چهره هــای  خویــش مراجعــه کنیــد؛ در می یابیــد کــه ب

طــرف اســتیم.

هفتــادرس  اژدهــای  بــه  بیشــر  هفتادی هــا  دهــه ی 

را  عظیمــی  بــالی  آن  رس  هــر  کــه  می ماننــد  افســانه ها 

می ســازد. ملــت  متوجــه  

بیشــر  هفتادی هــا  دهــه ی  نظامــی  سیاســی/  خاســتگاه 

ــر  ــق خاط ــم تعل ــوز ه ــت و هن ــور اس ــای کش ــرف مرزه آن  ط

شــان را بــه بیگانه هــا حفــظ کــرده  انــد و در صــورت پیــروزی  

ــینی  ــتان را در س ــه  افغانس ــت ک ــی اس ــات، طبیع در انتخاب

گذاشــته تقدیــم رفقــای گرمابــه و گلســتان بیرونــی  شــان 

ــرد. ــد ک خواهن

ســاز  بــه  یــا  هفتادی هــا  دهــه ی  درشــت های  دانــه 

ــد  ــد می رقصن ــم دارن ــوز ه ــد و هن ــده ان ــتانی ها رقصی پاکس

و یــا بــه اذان ایرانی هــا منــاز خوانــده و بــه والیــت فقیــه 

عمــق  و  می خواننــد  هــم  هنــوز  کــه  انــد  کــرده  اقتــدا 

ــن منافــغ  ــدم نخســت تأمی ــان، در ق راهــربدی سیاســی  ش

ــع کالن  ــد مناف ــت بع ــا اس ــی م ــی و غرب ــایه ی رشق دو همس

کشــوری.

مــردم افغانســتان در دو دهــه ی اخیــر، بــا وجــود  ایــن همــه، 

ــا  ــد ت ــدان دادن ــد و می ــاد کردن ــا اعت ــه ی هفتادی ه ــر ده ب

ــا رأی گرفــن  ندانم کاری هــای  شــان را جــربان کننــد؛ امــا ب

ــدن را  ــت ش ــت - دول ــه ی مل ــی، پروس ــات قبل ــه انتخاب در س

سیاســی  بن بســت  و  کشــیدند  چالــش  بــه  افغانســتان  در 

ــد. ایجــاد کردن

ــده  ــار گزی ــا دوب ــه ی هفتادی ه ــار ده ــتان از غ ــت افغانس مل

ــد بدهنــد. ــار ســوم اجــازه ی گزیــده شــدن را نبای شــد و ب

ایــن بــار مــردم افغانســتان بایــد اگاهانــه رأی دهنــد و شــعور 

ــت  ــن نیس ــه ای ــد. قص ــش بگذارن ــه منای ــان را ب ــی ش سیاس

بــه تجربه هــای  بــا توجــه  امــا  بــه کــی رأی بدهنــد؛  کــه 

گذشــته ای کــه از افغانســتان دارنــد، قصــه حتــا ایــن اســت 

ــه رهــربان جهــادی اعتــاد کــرده و فریــب ایــن  ــد ب کــه نبای

همــه فکاهی هــای جــذاب انتخاباتــی را بخورنــد.  

نه ی بزرگ به دهه  هفتادی ها  

رضا مهسا
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میراحمــد متیــم، بــه  تازگــی بعــد از دو مــاه و چنــد روز، از شــفاخانه 

مرخــص شــده اســت؛ هنــوز گرده هایــش درد دارد و بــه دندان هایــش 

ــده اســت. او، کارمنــد جکشــن پنجــم رشکــت  ســالمتی ســابق منان

ــی  ــاه پیــش، زمان برق رســانی افغانســتان )برشــنا( اســت کــه ســه م

ــع  ــوم قط ــروان س ــه ی پ ــه ای را در منطق ــرق خان ــت ب ــه می خواس ک

کنــد، مــورد لت وکــوب اهالــی آن منطقــه قــرار گرفــت.

از  یکــی  ســوم،  پــروان  منطقــه ی  »در  کــه  می گویــد  میراحمــد 

آپارمتان هــا بیشــر از 20 روز بــود کــه بــرق تــرو }بــدون میــر{، 

اســتفاده می کــرد. مــن بــه هدایــت دفــر، بیشــر از چهــار بــار، 

ــاز هــم وصــل می کــرد. یــک شــام کــه  برقــش را قطــع کــردم؛ امــا ب

ــه  ــدم ک ــودم، دی ــه ب ــاحه رفت ــی در آن س ــکل تخنیک ــک مش ــرای ی ب

بازهــم وصــل کــرده  انــد، مــن ایــن بــار طــوری قطــع کــردم کــه دیگــر 

ــد.«  ــل نباش ــل وص قاب

آقــای متیــم تــا هنــوز از آن ســاحه بیــرون نشــده بــود کــه چهــار نفــر 

-کــه بــه گفتــه ی خــودش، چهــار بــرادران بودنــد- راه او را می گیرنــد 

ــد.  ــرار می دهن ــورد لت وکــوب ق ــپ«، میراحمــد را م ــو و »پی ــا چاق و ب

ایــن کارمنــد برشــنا در ایــن حادثــه دندان هایــش می شــکند و یکــی 

ــد. ــش از کار می  افت از گرده های

ــا  ــرای م ــه ب ــزی ک ــتیم و چی ــد اس ــا کارمن ــد: »م ــد می گوی میراحم

هدایــت داده شــود بایــد انجــام دهیــم؛ امــا وقتــی کــه مــا بــرق کســی 

ــد برشــنا  ــد کــه کارمن ــل فکــر می کن ــم، طــرف مقاب را قطــع می کنی

بــا مــا ضــد دارد.«

ــه  ــد ک ــان می ده ــنا( نش ــتان )برش ــانی افغانس ــت برق رس ــار رشک آم

از ســال گذشــته تــا کنــون، نزدیــک بــه 50 کارمنــد ایــن رشکــت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــف، قربان ــای مختل حادثه ه

ــل  ــح کاب ــه صب ــنا، ب ــت برش ــخنگوی رشک ــدی، س ــه توحی وحیدالل

می گویــد کــه در ســال گذشــته ی خورشــیدی، 15 کارمنــد آنــان 

»شــهید« شــده  انــد و در نیــم ربــع اول ســال جــاری خورشــدی، 30 

تــن از کارمنــد آنــان، در حادثه هــای مختلــف مرتبــط بــه برق رســانی 

زخمــی شــده  انــد. 

به گفتــه ی مســؤوالن رشکــت برق رســانی برشــنا، کارمنــدان آنــان 

بیشــرین آســیب را از ســوی زورگویانــی کــه منی خواهنــد پــول بــرق 

ــوند. ــل می ش ــد، متحم بدهن

زومندان چه کسانی  اند؟ 

ــنا  ــت برش ــریان رشک ــتی از مش ــه فهرس ــل، ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

دســت یافتــه اســت کــه بیشــر از شــش ســال پــول بــرق نــداده  انــد و 

ــد.  ــی می رس ــا افغان ــه میلیون ه ــان ب ــکاری آن بده

ــفیر  ــی، س ــاد عظیم ــد فره ــای محم ــت، نام ه ــن فهرس ــان ای در می

افغانســتان در قزاقســتان، حاجــی عبدالظاهــر قدیــر، مناینــده ی 

پیشــین  مناینــده ی  زازی،  بیــدار  مناینــدگان،  مجلــس  پیشــین 

پیشــین  مناینــده ی  ایوبــی،  عبدالرحیــم  و  مناینــدگان  مجلــس 

می شــود.  دیــده  افغانســتان  مناینــدگان  مجلــس 

ــل،  ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب ــنا، در گفت وگ ــت برش ــؤوالن رشک مس

ــد.  ــد می کنن ــت را تأیی ــن فهرس ای

»بلــی  ایــن رشکــت می گویــد:  وحیداللــه توحیــدی، ســخنگوی 

ــه در  ــه، بلک ــل ن ــا در کاب ــم. تنه ــکل را داری ــن مش ــا ای ــفانه م متأس

ــه رو اســتیم.  ــا ایــن مشــکل روب بیشــرین ســاحات افغانســتان مــا ب

ــرق همــکار  ــرژی ب درصــدی افــراد و اشــخاص در عرصــه تحویلــی ان

نیســتند و مقــروض دایمــی مــا می باشــند. در ایــن جمــع، چهره هــای 

مختلــف از جملــه سیاســی، چهره هــای جهــادی، پارملانــی، دولتــی، 

افــراد و اشــخاص مســلح مســؤول و غیــر مســوول، کارخانه هــا و 

پارک هــای صنعتــی اســتند.« 

ــه  ــد ک ــان می ده ــنا(، نش ــتان )برش ــانی افغانس ــت برق رس ــار رشک آم

ــی از مشــریانش، طلــب کار  ــارد افغان ایــن رشکــت حــدود ۷.8 میلی

اســت. بــه گفتــه ی مســؤوالن ایــن رشکــت، در کنــار ایــن بدهــکاران، 

زومندانــی نیــز اســتند کــه ســال ها اســت بــرق را تــرو )بــدون میــر( 

ــد.  ــتفاده می کنن اس

روز  )برشــنا(  افغانســتان  برق رســانی  رشکــت  هــم،  ســویی   از 

از  15نفــری  دیگــر  فهرســت  گذشــته،  هفتــه ی  سه شــنبه ی 

قــرض داردن و زورمندانــی را نــر کــرد کــه حــارض بــه پرداخــت پــول 

برق شــان نیســتند. میــزان بدیهــی هــر یــک از ایــن مشــریان برشــنا، 

بــه صدهــا هــزار افغانــی می رســد. 

آغاز مبارزه ی جدی با زورمندان

مســؤوالن رشکــت برق رســانی افغانســتان می گوینــد کــه بــه تازگــی 

تفاهم نامــه ای را بــا دادســتانی کل افغانســتان بــه امضــا رســانده انــد 

کــه از ایــن طریــق، افــراد زورگــو کــه حــارض بــه پرداخــت پــول بــرق 

نیســتند و اشــخاصی کــه از بــرق اســتفاده ی غیــر مجــاز می کننــد، 

مــورد پیگــرد جــدی قــرار گیرنــد. 

ســخنگوی رشکــت برشــنا در ایــن مــورد می گویــد: »در گذشــته 

متأســفانه پیگیــری یــک قضیــه، وقــت زیــادی می گرفــت؛ امــا حــدود 

ــا  ــه امض ــک تفاهم نام ــارنوالی ی ــوی س ــا ل ــه ب ــود ک ــاه می ش ــه م س

ــر رســیدگی شــود.« ــا زودت ــه قضای ــم کــه امیــدوار اســتیم ب کــرده  ای

ــته،  ــاه گذش ــه م ــت در س ــن رشک ــنا، ای ــؤوالن برش ــه ی مس ــه گفت ب

بیشــر از 15 قضیــه را رصف در شــهر کابــل بــه دادســتانی کل 

فرســتاده اســت. 

ــا تأییــد  جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل افغانســتان، ب

ــرم  ــتان ج ــون افغانس ــه در قان ــی ک ــر عمل ــد: »ه ــورد می گوی ــن م ای

پنداشــته شــده باشــد و کســی مرتکــب آن شــود، مــا صاحــب 

ــا آن  ــون، ب ــنایی قان ــم و در روش ــی کنی ــه بررس ــتیم ک ــت اس صالحی

ــم.« ــورد کنی برخ

از  یکــی  افغانســتان،  کل  دادســتانی  مقام هــای  گفتــه ی  بــه 

مــواردی کــه در کــد جزایــی افغانســتان بــه آن اشــاره شــده اســت، 

ــرق  ــرژی ب ــروع از ان ــا نام ــاز و ی ــر مج ــتفاده ی غی ــأله ی اس مس

ــت. اس

آقــای رســولی تأکیــد می کنــد کــه در گذشــته نیــز دادســتانی کل 

ــا همــکاری  ــا رشکــت برشــنا در مــورد برخــی از قضای افغانســتان ب

ــردو  ــان ه ــد می ــه ی جدی ــن تفاهم نام ــای ای ــا امض ــا ب ــت؛ ام داش

اداره، هاهنگــی بیشــر بــرای تعقیــب قضایــا، ایجــاد شــده اســت.

ــه  ــد ب ــا متعه ــد: »م ــتان می گوی ــتانی کل افغانس ــخنگوی دادس س

ــا متــام قضایایــی کــه  تطبیــق مفــادات ایــن تفاهم نامــه اســتیم. ب

از طــرف رشکــت آمــده، بــه روشــنایی احــکام قانــون برخــورد جــدی 

صــورت گرفتــه اســت؛ نتایــج آن هــم بــا رشکــت برشــنا و بــا مــردم 

ــود.«  ــک می ش ــتان رشی افغانس

رشکت هــای  از  یکــی  )برشــنا(  افغانســتان  برق رســانی  رشکــت 

ســهامی و »محــدود املســؤولیت« دولتــی اســت کــه بــه تاریــخ 15 

ــور 138۷خورشــیدی، به عنــوان یــک  رشکــت ملــی برق رســانی،  ث

ــن رشکــت »د افغانســتان برشــنا مؤسســه« شــد.  جایگزی

ــه ی  ــرق را به گون ــع ب ــال و توزی ــد، انتق ــد، توری ــت تولی ــن رشک ای

اداره می کنــد. افغانســتان تنظیــم و  تجارتــی در رسارس 

در ایــن رشکــت، وزارت مالیــه ی افغانســتان، 45 درصــد، وزارت 

وزارت  و  اقتصــاد، 10 درصــد  وزارت  آب، 35 درصــد،  و  انــرژی 

شهرســازی و اراضــی، 10 درصــد، ســهام دارنــد. 
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ــاال می خــزد. ســاعت  ــاب کــم کــم از صخره هــای ســنگی ب آفت

از پنــج گذشــته اســت. می گوینــد همیــن کــوه پیــش رو را کــه 

بــاال شــویم، شــبکه های مخابراتــی ایــران آنــن می دهــد و 

ــه فامیــل و اقاربــش. یــک نفــر  ــد ب ــد زنــگ بزن هرکــس می توان

کــه چنــد قــدم پایین تــر از مــا نشســته اســت، بــا صــدای بلنــد 

آیتــی را رشوع می کنــد کــه خــرب از مــرگ کســی می دهــد. »و 

اذا اصابــت هــم مصبــت قالــو انــا للــه و انــا الیــه راجعــون...«

همــه بــا دعایــی کــه پــس آیــت زیــر لــب زمزمــه می کنــد، 

دســت های شــان را بــاال می برنــد و بــه صــورت شــان می مالنــد. 

پایین تــر از مــا زیــر درخــت انجیــر وحشــی ای، ســنگ هایی بــه 

شــکل قــرب چیــده شــده اســت و روی ســنگ ســفیدی، کســی 

ــا ســنگ نوشــته اســت کــه فالنــی ولــد فالنــی متوفــای بــرج  ب

نهــم ســال 1393 کــه بــر اثــر زمیــن خــوردن و شکســن پایــش 

ــافرانی  ــت و مس ــپرده اس ــان س ــا ج ــب رسد این ج ــک ش در ی

کــه فــردای آن روز از ایــن مســیر می گذشــتند، مــرده اش را 

دفــن کــرده انــد. دقیــق یــک مــاه پیشــر از ایــن کــه مــا ایــن 

ــرگ را  ــوان م ــافران می ت ــک مس ــره ی یکای ــیم. در چه ــا برس ج

دیــد و ترســی را کــه ُخلــق بــد »عزیــز« را مهربــان کــرده اســت. 

ــت  ــرب را مالم ــن ق ــان ای ــی همراه ــه نوع ــعی دارد ب ــس س هرک

کنــد کــه چطــور ایــن بیچــاره را تنهــا رهــا کــرده رفتــه بودنــد، 

تــا بــرای رشایــط دشــوارش وجــدان همراهانــش را بیــدار کنــد. 

آیــا واقعــا اگــر پــای یکــی بشــکند، هیــچ یکــی از ایــن همراهــان 

ــان  ــت ش ــه پش ــا او را ب ــد ی ــا او مبانن ــه ب ــوند ک ــارض می ش ح

انتقــال دهنــد؟

منی تــوان  زندگــی  در  رشایطــی  هیــچ  بــا  را  مــرز  رشایــط 

ــه  ــازی ک ــر! رسب ــگ نابراب ــک جن ــط ی ــا رشای ــا ب ــنجید؛ حت س

ــرای  در جنــگ نابرابــری هــم فرســتاده می شــود، دســت کــم ب

ــازی می میــرد؛ امــا ایــن جــا در مــرز، وســط  ــادرآوردن رسب از پ

یــک راه نیمه متــام، مــردن، رسنوشــت نامــردی اســت کــه بایــد 

شــانس داشــته باشــی تــا رساغــت را نگیــرد. کافــی اســت پایــت 

بــه ســنگی بخــورد و در رود تــا وســط ایــن چهــار صــد نفــری کــه 

ــی  ــب مبان ــد، عق ــنگینی می کن ــان س ــن ش ــر ت ــان ب ــاس ش لب

ــری  ــر دل قاچاق ب ــه اگ ــت ک ــم نیس ــر ه ــیر موت ــری. مس و مبی

بســوزد یــا خاطــر پولــی کــه می گیــرد برگــردد و رساغــت را 

بگیــرد. هیــچ قاچاق بــری آن قــدر آدم نیســت کــه بــرای نجــات 

جــان مســافری عــرق بــه پیشــانی اش بنشــید. دو نفــری کــه مــا 

را رهنایــی می کننــد، می گوینــد کــه از پــول قاچــاق هــر نفــر، 

پنجــاه هــزار تومــان بــرای شــان داده می شــود کــه یکــی جلــو 

و دیگــری از دنبــال مســافران را پیــش می برنــد. چیــزی حــدود 

ــت  ــن هش ــد بی ــی ان ــه مدع ــان در روز ک ــون توم ــت میلی بیس

ــر  ــش نف ــان، ش ــود ش ــه ی خ ــه گفت ــود. ب ــیم می ش ــر تقس نف

ــد  ــیک می دهن ــا کش ــد صخره ه ــات بلن ــان در ارتفاع ــر ش دیگ

ــه. ــا ن و توســط بیســیم اطــالع می دهنــد کــه راه امــن اســت ی

پشــت رس مــان، در قســمتی از کــوه ســنگی، علف هــای تــازه ای 

دیــده می شــود کــه نشــان از آب می دهــد. بــه علــی می گویــم 

کــه آن جــا حتــا آب دارد؛ می گویــد: »د ای ملــک نفرین شــده 

آب هــم باشــه حتــا شــوره.« می گویــم کــه منــک آب هــم باشــد 

باشــد، احســاس می کنــم زبانــم ترکیــده اســت.

از چنــد صخــره ی  بــاال خزیــدن  از  پــس  و  بلنــد می شــوم 

در  آب  قطــره  قطــره  کــه  می رســم  بــه صخــره ای  کوچــک، 

درز کــوه می چکــد. کفش هایــم را بیــرون می کنــم و چهــار 

ــوه  ــمتی از درز ک ــه قس ــه ب ــودم را ب ــینه خیز خ ــا، س ــت و پ دس

می رســانم کــه بــه مســاحت یک ونیــم مــر مربــع، جــای همــوار 

ــن را  ــن، زمی ــنه تر از م ــن تش ــش از ای ــاید پی ــی ش دارد و کس

بــه عمــق چنــد ســانتی کنــده اســت و آب صافــی در آن جمــع 

ــر آن  ــم را ب ــی  آن کــه طعمــش را بچشــم، دهان شــده اســت. ب

ــز  ــه از آن رس ری ــی ک ــان آب ــذارم و جری ــک می گ ــوض کوچ ح

می شــود را متوقــف می کنــم. علــی صــدا می زنــد: »کمــر 

ــم  ــرم ه ــه مبی ــم ک ــی.« می گوی ــده بتان ــن ش ــه پایی ــوش ک بن

ــر از  ــر باالت ــک م ــه ی ــی ک ــیرین و یخ ــرم! آب ش ــیراب مبی س

ــز  ــه مغ ــس ب ــر پ ــر پایین ت ــد م ــزد و چن ــن می لغ ــوه پایی درز ک

ــی  ــه عل ــی ب ــن بوتل ــی از پایی ــر کس ــد. ه ــوب می کن ــوه رس ک

ــل  ــد بوت ــم چن ــکل می توان ــه مش ــن؛ ب ــه م ــی ب ــدازد و عل می ان

نیم لیــره پیــش از آن کــه آب جمع شــده کامــال گِل شــود 

ــم  ــل ه ــج بوت ــار پن ــان و چه ــود م ــرای خ ــل ب ــه بوت ــرم. س بگی

بــرای دیگــران. عزیــز بــه علــی می گویــد کــه یــک بوتــل آب را 

ــا  ــاز بگیــرد ت پاییــن بینــدازد؛ علــی می گویــد کــه دهانــش را ب

ــش. ــه دهان ــد ب ــاال بشاش از ب

رهنــا پــس از یــک ســاعت بــر می گــردد و بــه مســافران 

می گویــد، همیــن کــه تاریکــی کمــی بــر زمیــن نشســت، 

حرکــت می کنیــم تــا اگــر مرزبانــان ایــران در کوه هــای اطــراف 

ــد کــه مســیر مــا را چوپان هــا گــزارش  باشــند نبیننــد. می گوی

ــز و گوســفند، روی  ــد ب ــد کــه امــن اســت. ســایه ی چن داده ان

ــگار در ســمت دیگــر دره  ــاده اســت کــه ان کــوه ســنگی ای افت

ــی رود. راه م

)قسمت هشتم(

روایت مهاجران افغانستان

روز بد برادر ندارد

بودا

فرشته فیضی 
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بزرگ تریــن مراجــع و بــزرگان علمــی مذهــب شــیعه، هــر عملــی 

یعنــی  »وهــن«؛  موجــب  محــرّم  عــزاداری  روزهــای  در  کــه  را 

ــد. ــته ان ــرام دانس ــز و ح ــود، ناجای ــن ش ــتی دی سس

آیــت اللــه خویــی: »اگــر قمه زنــی و تیغ زنــی در مــاه محــرم، 

منجــر بــه رضر و زیــان شــده و یــا موجــب هتــک، متســخر و 

توهیــن بــه دیــن و مذهــب شــود، جایــز نیســت.« 

التطبیــر هــی غصــۀ فــی  ســید محســن حکیــم: »اّن قضیــۀ 

ــا  ــوی م ــی در گل ــه و اندوه ــی، غّص ــئله ی قمه زن ــا. / مس حلقومن

ــت.« اس

مرحــوم آیت اللــه محقــق کابلــی: »جوانــان عزیــز بداننــد کــه 

امــروزه دشــمنان اســالم بــا بــه راه انداخــن مــوج اسالم هراســی، 

اســالم را دیــن خشــونت و خرافــات معرفــی می کننــد و بــرای 

ــینی  ــزاداران حس ــتار ع ــا و کش ــه انتحاره ــود ب ــای خ ــات ادع اثب

اســتناد می کننــد. لــذا جوانــان غیــور حســینی از قمه زنــی و 

ــگ  ــب و فرهن ــن مذه ــث وه ــه باع ــر آن چ ــی و ه ــای تیغ زنجیره

شــیعه می شــود، خــودداری مناینــد.« 

البتــه برخــی از علــا، مراجــع و روشــن فکران، ایــن کار را ناشــی 

ــاز  ــه نی ــِر نیــک و معطــوف ب ــور شــور حســینی، ام از عشــق و تبل

ــا مخالفــان  ــد؛ ام ــد منی دانن ــان زمــان دانســته، آن را ب ــه و جری ب

ــث و  ــه احادی ــا ب ــد، حت ــان  ان ــن جری ــف ای ــه مخال ــانی  ک و کس

ــد در  ــه خداون ــد ک ــرده و می گوین ــتناد ک ــد اس ــرآن مجی ــات ق آی

قــرآن مجیــد فرمــوده اســت، چیــزی کــه بــرای بــدن انســان مــر 

اســت، حــرام اســت؛ حتــا اگــر حــالل و واجــب باشــد.

در قــرآن کریــم آمــده اســت؛ اَل تُلُْقــوا ِبایدیکــْم اِلَــی التّْهلکــِه 

]خــود را بــه دســت خــود، بــه هالکــت نیفکنیــد.[ )ســوره ی بقــره(

در کتــاب وسائل الشــیعه نیــز در مــورد حرمــت و یــا مذّمــت لطمــه 

ــدن  ــه ب ــه زدن ب ــت: »لطم ــده اس ــزاداری آم ــدن در ع ــه ب زدن ب

مطلقــا در عــزاداری حــرام اســت و مســتوجب کفــاره، توبــه و 

ــت.« ــتغفار اس اس

یــک بحــث دیگــر هــم هســت کــه برخــی می گوینــد  البتــه 

فقهــا و مراجــع تقلیــد در مــورد لطمــه زدن بــه بــدن در عــزاداری 

امام حســین )ع( از دو جهــت بحــث کــرده انــد:

1- حکــم اولــی: لطمــه زدن در عــزاداری امام حســین )ع( اگــر 

ــت. ــز اس ــه جای ــد نفس ــود فی ح ــه« نش ــه »معتناب ــب صدم موج

2- حکــم دومــی: هــر کار مبــاح و یــا مســتحبی که موجــب وهــن 

و توهیــن بــه اســالم، احــکام اســالمی و جامعــه ی مســلمین 

شــود، حــرام اســت؛ در مــورد قمــه و تیغ زنــی، حکــم مشــهور 

ــت. ــن اس ــع همی مراج

در مــورد منشــاء اصلــی و اولــی قمه زنــی و تیغ زنــی قول هــای 

شکســن  درهــم  بــرای  انگلســتانی ها  دارد؛  وجــود  مختلفــی 

مقاومــت مســلانان و شــیعیان از هندوســتان کــه شــیعیانش 

ــه  ــد و ب ــاز کردن ــد آغ ــف دور بودن ــیع در نج ــی تش ــز علم از مرک

آنــان بــه صــورت غیــر مســتقیم آموختنــد کــه در مراســم عــزاداری 

امــام حســین ) ع ( تیغ زنــی کننــد. ســپس آنــان در ایــران و عــراق 

ــن  ــد، تأمی ــام می دادن ــن کار را انج ــه ای ــزاداری  ک ــای ع هیأت ه

مالــی می کردنــد.

ــردم  ــراض م ــا اع ــتان ب ــتعار انگلس ــه اس ــود ک ــن ب ــل آن ای دلی

ایــن  بــرای حضــور در  آن کشــور  برخــی نریــات  و  بریتانیــا 

ــی  ــد مردم ــتند بگوین ــان می خواس ــد. آن ــه رو می ش ــک رو ب مال

ــان  ــه ج ــغ ب ــه و تی ــا قم ــا ب ــت در خیابان ه ــن وضعی ــا چنی ــه ب  ک

خــود می افتنــد، نیــاز بــه هدایت گــری دارنــد کــه آنــان  را از 

ــد. ــات دهن ــش نج ــل و توّح جه

ــراق،  ــت وزیر ع ــمی« نخس ــین الهاش ــه »یاس ــی  ک ــد زمان می گوین

در عهــِد اســتعار انگلســتان بــرای گفت وگــو جهــت پایــان دادن 

ــه  ــد ک ــه او گفتن ــتانی ها ب ــود، انگلس ــه ب ــدن رفت ــه لن ــتعار ب اس

ــا  ــم ت ــده  ای ــا آم ــه آن ج ــراق ب ــردم ع ــه م ــک ب ــر کم ــه خاط ــا ب م

ــان  ــه آن ــعادت  را ب ــزه ی س ــاخته و م ــارج س ــش خ ــان  را از توح آن

ــانیم. بچش

عــزاداری،  هیأت هــای  مســتند  »الهاشــمی«  بــرای  آنــان 

بــا  و  می دهنــد  منایــش  را  شمشــیر زنی  و  تیغ زنــی  قمه زنــی، 

ــان روشــن فکری کــه  ــا مردم ــد، آی ــه او می گوین ــی ب ــان بی زبان زب

از متــدن بویــی بــرده  انــد، بــا خــود چنیــن می کننــد؟

ــل از  ــه نق ــی و ب ــب اله ــی مکات ــرای جدای ــه ای ب ــاب نقش در کت

دکتــور مایــکل برانــت ) معــاون ســابق ســیا(، نیــز آمــده اســت کــه 

امریکایی هــا نیــز بــا حایــت از افــراد ســودجو و فرصت طلــب 

ــا عقایــد و  ــد ت در ایــن زمینــه 40 میلیــون دالــر مــرف کــرده  ان

بنیان هــای فرهنگــی مذاهــب اســالمی را سســت و خــراب کننــد.

رضب املثــل  جــای  بــه  عاشــورا  مســأله ی  بــه  ورود  بــا  آنــان 

سیاســت  از  کــن«  حکومــت  و  بینــداز  »اختــالف  انگلســتانی 

»اختــالف بینــداز و نابــود کــن اســتفاده کردنــد«؛ آن هــا مســأله ی 

عاشــورا را دســت مایه قــرار داده و از افــرادی  کــه بــا مذهــب 

شــیعه اختــالف نظــر دارنــد حایــت کردنــد و آنــان نیــز زیــر 

ســایه ی امریــکا، حکــم تکفیــر شــیعیان را صــادر منــوده و مــدام 

بــر ایــن عقیــده ارصار کردنــد تــا علیــه آنــان حکــم جهــاد صــادر 

ــود. ش

ــی  ــه و تیغ زن ــاء قم ــورد منش ــویم، در م ــاد دور نش ــوع زی از موض

آن چــه بیشــر از همــه مســتند و قابــل اثبــات اســت، ایــن اســت 

 کــه ایــن رســم عاریتــی و از ترک هــای آذربایجــان بــه کشــورهای 

دیگــر منتقــل شــده اســت.

کاری  کــه از نظــر رشعــی پایــه و مبنــای دینــی نــدارد و رصفــا از 

ــه  ــانی  ک ــرد. کس ــام می گی ــین ) ع ( انج ــه امام حس ــه ب روی عالق

ــه  ــت ک ــر اس ــد، به ــون بدهن ــان خ ــام  ش ــرای ام ــد ب می خواهن

ــن  ــد. ای ــدا کنن ــون اه ــای خ ــز و بانک ه ــه مراک ــود را ب ــون خ خ

کار شــاید حــس قــوی و الزم را بــه یــک عاشــق حســینی ندهــد؛ 

ــت. ــت تری اس ــا کار درس ــا قطع ام

ــت  ــگ اس ــا جن ــور م ــی در کش ــوال دارم. وقت ــک س ــان ی در پای

بــه  شــخصی  کــه  آیــا  می بــارد،  رویــش  و  رس  از  مصیبــت  و 

بــه دویــدن  از فاصلــه ی دوری رشوع  ) ع(  امام حســین  خاطــر 

ــود،  ــر ش ــا رسش منفج ــد ت ــوار می کوب ــه دی ــد و رسش را ب می کن

ــک  ــا کســانی کــه ی ــا امام حســین )ع( از او راضــی اســت؟ و ی آی

ــا  ــد آی ــازند و روی آن می دون ــش می س ــال و آت ــر از ذغ ــدان پ می

ــت؟  ــالمی اس ــن کار اس ای

مــن همیشــه از خــود می پرســم کــه از انقــالب عاشــورا چــه 

ــدر آزاداندیشــی و آزادگــی او  کــه مــرگ رسخ  ــم؟ چق ــه  ای آموخت

برایــش بهــر از تســلیم بــه جــور و ســتم بــود، در زندگــی مــا 

ــت؟ ــاری اس ج

امیدوارم شــا هم این ســوال ها را از خود بپرسید.
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* عبداللــه مســتوفی، رشح زندگانــی مــن بــا تاریــخ اجتامعــی 

و اداری دوران قاجاریه ج1 و 3

* کتــاب نقشــۀ بــرای جدایــی مکاتــب الهــی، گفتگــو بــا 

دوکتــور مایــکل برانــت

تکویــن  تاریــخ  بــر  مــروری  مظاهــری،  حســام  محســن   *

عــزاداری. آیین هــای  و  مجالــس 

ــت  ــای امنی ــات نیروه ــرادر در عملی ــار ب ــن چه ــان باخ ــا ج ب

ملــی در ننگرهــار، رییس جمهــور غنــی، اســتعفای معصــوم 

اســتانکزی را پذیرفــت. نیروهــای قطعــه ی )02( امنیــت ملــی، 

ــات  ــنبله( در مربوط ــب )13س ــنبه ش ــاعت دوازده ی چهارش س

حــوزه ی چهــارم امنیتــی شــهر جالل آبــاد عملیــات کردنــد. 

امنیــت ملــی در اعالمیهــای گفتــه  اســت کــه در ایــن عملیــات، 

مســؤول مالــی گــروه داعــش بــه نــام قــاری جهــان زیــب و ســه 

ــه ی  ــر گفت ــا ب ــا بن ــد؛ ام ــده  ان ــته ش ــش کش ــر داع ــو دیگ عض

مــردم، در ایــن عملیــات چهــار بــرادر بــه نام هــای قاضــی قــادر 

صدیقــی، مشــاور حقوقــی مجلــس ســنا، بهــادر زاخیلــوال، 

زاخیلــوال،  صبــور  و  زاخیلــوال  جهان  زیــب  مدافــع،  وکیــل 

رصافــان در شــهر جالل آبــاد جــان باختــه  انــد. ده هــا نفــر 

ــل  ــان را در مقاب ــاد قربانی ــداد، اجس ــن روی ــه ای ــراض ب در اع

اداره ی والیــت ننگرهــار انتقــال داده و خواهــان دســتگیری 

ــدند. ــالن آن ش عام

ــت  ــک دول ــوان ی ــه عن ــته: »ب ــرش نوش ــور، در توی رییس جمه

تحمــل  قابــل  مــا  بــرای  نظامیــان  غیــر  تلفــات  مســؤول، 

ــا مســؤوالن  ــا تشــکیل نشســت فــوری ب نیســت.« آقــای غنــی ب

ــری و  ــه آن هــا دســتور پیگی ــی و دادســتانی کل، ب ارشــد امنیت

بررســی رویــداد را داده  اســت؛ امــا اســتعفای آقــای اســتانکزی 

و پذیــرش آن در ایــن مرحلــه، پرســش های زیــادی را بــه میــان 

ــت. آورده اس

ــتانکزی را وادار  ــرا اس ــرادر، چ ــار ب ــرگ چه ــات و م ــن عملی ای

ــدام  ــن اق ــای اســتانکزی پیــش از ای ــه اســتعفا کــرد؟ چــرا آق ب

بــه اســتعفا نکــرد؟ چــرا اتهاماتــی کــه سیاســیون کشــور مبنــی 

ــر  ــا داعــش و بی کفایتــی در تأمیــن امنیــت ب ــر همــکاری او ب ب

ــد، بررســی نشــد؟ اســتانکزی وارد کــرده بودن

ــه  ــی ک ــالت خونین ــر حم ــر ب ــروری مخت ــزارش، م ــن گ در ای

ــم  ــت، خواهی ــتانکزی رخ داده اس ــای اس ــت آق ــان ریاس در زم

داشــت تــا قیاســی شــود بــر اتفــاق اخیــر ننگرهــار و دیگــر 

ــته. ــال گذش ــه س ــای س رویداده

ــه  ــتقرار مؤسس ــل اس ــه در مح ــاری ک ــنبله ی 98 انفج • 12 س

و نهادهــای خارجــی »گریــن ولیــج« رخ داد و در نتیجــه ی آن 

ــدند.  ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــته و 119 نف ــر کش ــت کم 16 نف دس

• انفجــار در قطعــه ی 40 امنیــت در شــش درک، ایــن انفجــار 

در حــوزه ی نهــم امنیتــی شــهر کابــل صــورت گرفــت کــه در آن 

دســت کم 10غیــر نظامــی، دو رسبــاز خارجــی کشــته و 42 

نفــر دیگــر زخمــی شــدند. 

• انفجــار در حــوزه ی ششــم؛ ایــن رویــداد برخاســته از انفجــار 

ــد و  ــان باختن ــن ج ــه 14 ت ــود ک ــده ب ــذاری ش ــر بم گ ــک موت ی

145 نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

• انفجــار در ســالن عروســی در غــرب کابــل بــه تاریــخ 2۷ 

اســد؛ ایــن انفجــار در داخــل ســالن »شــهر دوبــی« رخ  داد کــه 

ــت. ــا گذاش ــه ج ــی ب ــر زخم ــته و 145 نف 92 کش

• در 20 میــزان ســال 1395 زیــارت کارتــه ی ســخی در کابــل 

ــداد  ــن روی ــت. در ای ــرار گرف ــاری ق ــداد انتح ــک روی ــدف ی ه

ــان و کــودکان کشــته و  ــه شــمول زن ــر نظامــی ب حــدود 18 غی

ــر دیگــر زخمــی شــدند. 58 نف

عــزاداری  یــک دســته ی  انفجــار،  ایــن  از  پــس  روز  یــک   •

هــدف یــک رویــداد انفجــاری قــرار گرفــت کــه 14 کشــته و ۷0 

ــت.  ــا گذاش ــه ج ــی ب زخم

• در اول قــوس ســال 1395، مراســم اربعیــن امام حســین 

در مســجد باقرالعلــوم شــهر کابــل هــدف قــرار گرفــت کــه 40 

ــت. ــا گذاش ــه ج ــی ب ــته و 80 زخم کش

شــب  در  مســجد الزهرا   1396 ســال  جــوزا   25 حملــه ی   •

ــا  ــه ج ــی ب ــت زخم ــته و هش ــار کش ــه چه ــان ک ــاه رمض ــدر م ق

گذاشــت. 

ــرات  ــهر ه ــه ی ش ــجد جوادی ــر مس ــال 1396 ب ــد س •  10 اس

حملــه شــد کــه 36 تــن کشــته و 64 نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

• در 3 ســنبله ی 1396، مســجد امــام زمــان در شــال شــهر 

کابــل هــدف حملــه ی گروهــی قــرار گرفــت کــه در آن 40 

ــدند.  ــی ش ــر زخم ــته و 90 نف ــب کش ــیعه مذه ــزار ش منازگ

ــه ی  ــم قلع ــل در رسک هفت ــاری کاب ــه ی انتح ــان حمل • همچن

ســال  میــزان   5 تاریــخ  بــه  عاشــورا  روز  ظهــر  در  فتح اللــه 

1396، 5  کشــته و 20 زخمــی در پــی داشــت. 

ــن  ــل، 56 ت ــرب کاب ــان در غ ــام زم ــجد ام ــه مس ــه ب • در حمل

ــدند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــته و 55 ت کش

• حملــه بــه مراکــز فرهنگــی، مراکــز آموزشــی و ... کــه صدهــا 

کشــته و زخمــی بــه جــا گذاشــت.

ــا  ــتانکزی، ناامنی ه ــای اس ــن، در دوران کاری آق ــر ای ــزون ب اف

در رسارس کشــور شــدت یافــت و چندیــن والیــت از کنــرل 

ــه والیــت غزنــی، کنــدز  و...  دولــت خــارج شــد کــه از آن جمل

اســت. والیت هــای دیگــر نیــز شــاهد ناامنــی  بودنــد کــه بارهــا 

ــا مــرز ســقوط پیــش رفتــه اســت. ت

ــداد، مــردم  ــا افزایــش ناامنی هــای رسارسی، پــس از هــر روی ب

خواســتار برکنــاری آقــای اســتانکزی شــدند؛ امــا رییس جمهــور 

در مقابــل متــام ایــن خواســته ها مقاومــت کــرد. در تــازه تریــن 

مــورد، آقــای غنــی در مصاحبــه اش بــا طلوع نیــوز در دفــاع 

از آقــای اســتانکزی گفــت: »آقــای اســتانکزی مــورد تأییــد 

دوســتان خارجــی مــا اســت.« اکنــون ایــن پرســش مطــرح 

ــه  ــد ک ــده  ان ــرل کنن ــد کن ــن ح ــه ای ــتان ب ــدام دوس ــت، ک اس

ــد و  ــم می گیرن ــور تصمی ــی کش ــمت امنیت ــن س ــرای مهم تری ب

ــت؟ ــه اس ــن رفت ــا از بی ــن تأیید ه ــون ای ــرا اکن چ

عنــوان  بــه   1395 ســال   میــزان   در  اســتانکزی،  معصــوم 

رییــس امنیــت ملــی افغانســتان تعیــن شــد. او از افــراد بســیار 

ــور  ــس جمه ــی، ریی ــد ارشف غن ــاد محم ــورد اعت ــک و م نزدی

افغانســتان، اســت کــه پیــش از آن بــه عنــوان وزیــر دفــاع نیــز 

معرفــی شــد و بــه عنــوان رسپرســت ایــن وزارت یــک ســال کار 

کــرد.

بــه جــز ایــن، در طــول چنــد ســال گذشــته، او همــواره از ســوی 

ــال  ــت. در س ــوده اس ــم ب ــتان مته ــناس در افغانس ــراد رسش اف

ربانــی،  برهان الدیــن  قتــل  را در  او  نــور،  91، عطــا محمــد 

رییــس پیشــین شــورای عالــی صلــح متهــم دانســته و خواهــان 

ــه  ــد ک ــته ش ــس از آن بس ــام پ ــن اته ــد. ای ــات از وی ش تحقیق

ــردی کــه خــود  ــا ف ــای اســتانکزی در ســال 2011 همــراه ب آق

را مناینــده ی گــروه طالبــان معرفــی کــرده بــود، بــه دیــدار 

برهان الدیــن ربانــی، رییــس شــورای صلــح افغانســتان، رفــت؛ 

ــی، مبــب کارگــزاری شــده  ــا آقــای ربان ــدارش ب امــا هنــگام دی

ــد. ــی ش ــن ربان ــرگ برهان الدی ــث م ــرد باع ــن ف ــتار ای در دس

ــن اتهــام بررســی نشــده، در چهــارم قــوس ســال  ــر ای ــزون ب اف

ــوم  ــدگان، معص ــس مناین ــو مجل ــدزی، عض ــی حمی 1396، الل

از  حایــت  بــه  متهــم  را  ملــی  امنیــت  رییــس  اســتانکزی، 

داعــش در افغانســتان کــرد و بــه صــورت واضــح گفــت کــه 

آقــای اســتانکزی »مســؤول پــروژه ی داعــش« اســت.

اکــرم  مناینــدگان،  مجلــس  عضــو  ایــن  ایــن،  بــا  همزمــان 

سیاســی،  امــور  در  رییس جمهــور  ارشــد  مشــاور  خپلــواک، 

ــتخبارات  ــازمان اس ــا س ــن ب ــت داش ــز به دس ــتانکزی را نی اس

نظامــی پاکســتان، متهــم کــرد. پیــش از آن، هایــون هایــون، 

ــمی  ــه ی رس ــک نام ــدگان، در ی ــس مناین ــت مجل ــاون نخس مع

بــه مشــاور امنیــت ملــی، گفتــه  بــود کــه در مهان خانــه  ی 

معصــوم ســتانکزی، مــردان مشــکوک در برابــر منافــع ملــی کار 

. می کننــد

ایــن  در  آن  پذیــرش  و  اســتانکزی  آقــای  اســتعفای  حــال 

از  اســت؛  آورده  میــان  بــه  را  زیــادی  پرســش های  رشایــط، 

ــورد  ــی در م ــای غن ــی آق ــتان خارج ــرا دوس ــه چ ــن  ک ــه ای جمل

اســتانکزی بی اعتــاد شــده و دســتور برکنــاری و اســتعفای او 

ــای اســتانکزی  ــور، اســتعفای آق ــد و چــرا رییس جمه را داده ان

را پذیرفتــه اســت؟

ایــا آقــای اســتانکزی کــه ســال ها بــا وجــود مخالفت هــای 

گســرده ی مــردم کار کــرده، قربانــی رشایــط شــده اســت؟
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اگــر مــروری بــه تاریــخ افغانســتان بیندازیــم، پــی می بریــم 

کــه همیشــه قــدرت در پــی حــذف روشــن فکران بــوده 

 اســت. حــال ایــن حــذف بــه گونــه ی متفاوت تــر ظهــور 

کــرده  اســت. عــده  ای افــراد داخــل قــدرت عــر مــا هــان 

شــعبان بی مخ هــای عــر جدیــد در حــال ظهورنــد و از 

ــد،  ــرای رسکــوب ندارن ــدرت نظامی-سیاســی ب آن جــا کــه ق

ــد.  ــغول  ان ــن فکری مش ــذف روش ــه ح ــازی ب ــای مج در فض

فــرق منی کنــد این کــه مــا وســیله می شــویم تــا افــکار 

عمومــی نســبت بــه خــوِد مــا و یــا هــم دیگــران تغییــر کنــد ؛ 

ــن خــودش  ــد؛ ای ــه ی  آن  را فراهــم می کنن ــا دیگــران زمین ی

حــذف اســت. یکــی از ایــن رویکردهــا ترســیم چهــره ای 

فاســد، ناکارآمــد و منفعــل از روشــن فکران اســت کــه در 

افغانــی  روشــن فکرمنای  ســلربیتی های  راســتای  ایــن 

از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده  انــد. خواســتم ایــن 

ــن اســت کــه  ــی کــه دارم ای یادداشــت را بنویســم و تقاضای

ــوند.  ــل نش ــر متوص ــن و تحقی ــه توهی ب

در جامعــه ی امــروز، انتقــادی  کــه بــه روشــن فکران وارد 

اســت، عــدم ارائــه ی راهــکار بــرای مــواردی اســت کــه 

ــر  ــک مدی ــه ی ــن فکری ب ــر روش ــال اگ ــد؛ مث ــدش می کنن نق

ــس  ــوب پ ــد خ ــت، می گوین ــد بی کفای ــر بگوی ــا صاحب نظ ی

ــا  ــد ی ــت کنی ــد مدیری ــان بیایی ــود ت ــد؟! خ ــر باش ــی مدی ک

ــد! ــر نزنی ــدر ُغ ــا این ق ــد ی ــی کنی ــی را معرف یک

 یکــی از کارگردانــان ســینا، در پاســخ بــه نقــدی کــه کــردم 

گفــت: »شــا برویــد یــک فیلــم پنج دقیقــه ای بســازید 

ببینیــم چــه می ســازید؟ کــه این قــدر ایــراد می گیریــد.« 

ایــن نــوع اســتدالل در حقیقــت مغلطــه ای اســت بــرای فــرار 

ــا ســوال جــواب دادن.  از پاســخگویی و ســوال را ب

اســت؛  ُغــرزدن  همیــن  دقیقــا  روشــن فکر،  وظیفــه ی 

روشــن فکر در هیــچ »ایســمی« جــای منی گیــرد و بــرای 

کســی کــف منی زنــد؛ از ایــن رو اســت کــه مــرغ رسبریــده ی 

ــت.  ــادمانی اس ــزا و ش ع

روشــن فکر منی توانــد بگویــد کــه ســید رضا محمــدی بــه 

کاوه جــربان ارجحیــت دارد، یــا جمهــوری بهــر از ســلطنت 

ــد، آزادی  ــرح کن ــا را مط ــن ادع ــه ای ــی  ک ــرا زمان ــت؛ زی اس

را زیــر پــا گذاشــته اســت و خــود تبدیــل بــه دیکتاتــور 

یــا  پاتولوژیســت  یــک  ماننــد  روشــن فکر  اســت.  شــده 

نــه  اســت،  آسیب شناســی  وظیفــه اش  سونولوژیســت، 

درمــان و نســخه پیچی. درمــان و انتخــاب روش درمانــی، 

ــر عهــده متخصــص مربوطــه و نیــز پذیــرش بیــار اســت.  ب

بحــِث دوم ســلربیتی و اصالــِت اجتاعــی اســت. بیشــر این 

ــود  ــِت خ ــرای هوی ــی ب ــن فکر دادخواه ــلربیتی های روش س

ــه ی اجتاعــی و  ــا بیشــر دغدغ ــد ت ــدازی کردن شــان راه ان

سیاســی خــود را نشــخوار کننــد نــه مــردم و کشــور را.

ــرای  ــی ب ــم اجتاعی-سیاس ــای مه ــی از بحث ه ــت یک هوی

اقلیت هــای قومــی اســت. تثبیــت هویــت در ابعــاد گوناگــون 

ــور  ــن تص ــت. چنی ــتان اس ــی در افغانس ــای ارزش از مقوله ه

می کنــم کــه یکــی از آن هــا کــه گویــا داکــر هــم اســت، بــه 

عنــوان ســلربیتی روشــن فکر کــه خــودش نیــز بــه آن پیونــد 

ــت را  ــد. او قومی ــت می کن ــد حای ــن رون دارد/داشــت، از ای

ــد.  ــس می خوان ــه و گن گُ

ــن فکر  ــلربیتی  روش ــن س ــارات همی ــاهد اظه ــا ش ــن روزه ای

اظهاراتــی  اســتیم؛  اجتاعی-سیاســی  موضوعــات  در 

تــوأم بــا تاخــت و تــاز بــر یــک نســل از آدرس ســلربیتِی 

روشــن فکری چــون او غیــر قابــل تحمــل اســت. 

حقیقــت ایــن اســت کــه هرنمنــد بایــد دغدغــه ی اجتاعــی 

داشــته باشــد؛ زیــرا هــرن از اســاس بیان گــر احســاس جامعــه 

ــم  ــرن در می یابی ــخ ه ــرور تاری ــا م ــت. ب ــخ اس ــول تاری در ط

کــه هــرن نســبت بــه سیاســت و حــوادث اجتاعــی واکنــش 

نشــان می دهــد؛ یعنــی سیاســت و دغدغــه ی اجتاعــی در 

ــن فکر  ــلربیتی های روش ــا س ــد؛ ام ــدا می کن ــود پی ــرن من ه

در  اجتاعــی  حــوادث  از  کــه  انــد  ریــاکار  افغانســتانی 

جهــت دیــده شــدن بیشــر خــود و حاشــیه پردازی اســتفاده 

ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــت می تازن ــه دول ــی ب ــد. از طرف می کنن

بــا دولــت قــرارداد همــکاری می بندنــد. مــردم را بی فرهنــگ 

ــه و گنــس و شــاعر را ..... و زمانــی  می نامــد و قومیــت را گُ

ــردم  ــه م ــت، آن را ب ــده  اس ــزه می شود/ش ــده ی جای ــه برن ک

ــه رخ مــردم می کشــد.  ــم کــرده و ب تقدی

اجتاعــی  شــبکه های  در  مــردم  اقتصــادی  وضعیــت  از 

ــه از  ــی ک ــا پول ــت از میلیون ه ــارض نیس ــی ح ــد؛ ول می نال

ــت بــه کســی کمــک  ــه دســت آورده  اس ــات ب ــرن و ادبی ه

کنــد. این گونــه ســلربیتی های روشــن فکر مصــداق بــارز 

ــد.  ــوز« ان ــه »پفی کلم
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زنی که زندگی اش طعم تیزاب می دهد
زندگی به رنگ زن

هیــچ کلمــه  ای را بــه درســتی منی توانــد تلفــظ کنــد و ســخت 

اســت بفهمــی کــه چــه می خواهــد بگویــد؛ امــا هــر چــه 

ــرن  ــه نس ــت ک ــت دردی اس ــا روای ــد مطمئن ــد بگوی می خواه

در دل خــود دارد و حــاال بــا زبانــی کــه بــر روی آن تیــزآب 

پاشــیده شــده اســت، منی توانــد از آن حــرف بزنــد؛ یعنــی 

نســرن بایــد ایــن درد را در دل خــود تــا چــه وقــت نگــه دارد و 

ــازد.  ــوزد و بس ــان دارد بس ــر زب ــه در دل و ب ــا دردی ک ب

نســرن، یکــی از دخــران زیبــاروی دره ی غوربنــد والیــت 

پــروان بــود؛ تــازه جــوان شــده بــود و رؤیاهــای شــیرینی 

بــرای خــودش داشــت. ایــن دخــر جــوان، پنــج ســال پیــش، 

ــواده  ــه خواســت خان ــو، ب درســت در یکــی از روزهــای مــاه دل

اش بــه نــکاح مــردی کــه خواســتگارش بــود در می آیــد و 

ــد. نســرن، در زندگــی  زندگــی مشــرک خــود را آغــاز می کن

مشــرکش بــه دنبــال هــان رؤیاهایــی دخرانــه اش بــود؛ 

امــا دو بــار حاملــه شــدن و در هــر زایــان تولــد یــک دخــر، 

بهانــه ای می شــود تــا چهــره ی زندگــی نســرن تغییــر کنــد. بــا 

آمــدن دو دخــر در زندگــی او، شــادی را از زندگــی اش دور و 

دردی بــزرگ جایــش را می گیــرد میگــذارد. 

شــوهر نســرن بــه دنیــا نیــاوردن پــر را بهانــه قــرار می دهــد 

ــد و زندگــی را  ــان بزن ــا هــر روز نســرن را مالمــت و زخــم زب ت

بــرای نســرن جهنــم کنــد.

ــر  ــوهرش بیش ــای ش ــذرد بهانه گیری ه ــا می گ ــه روزه ــر چ ه

ــه  ــا روزی کــه نســرن متوجــه می شــود شــوهر او ب می شــود ت

رساغ زن دیگــر رفتــه اســت و بعــد از ایــن بایــد حضــور امبــاق 

را در خانــه تحمــل کنــد. 

بــاز  بــه خانــه ی  شــان  امبــاق نســرن  پــای  از روزی کــه 

همــر  عنــوان  بــه  را  خــودش  نقــش  نســرن  می شــود، 

کــه  اســت  مجبــور  حــاال  و  می دهــد  دســت  از  شــوهرش 

باشــد.  خانــه  آن  در  خدمــت کاری 

آن روزی کــه در خانــه ی آن هــا همــه بــا خــرب شــدن کــه 

امبــاق نســرن حاملــه اســت و احتــاال جنینــی کــه در شــکم 

ــت  ــک ریخ ــر اش ــرن بیش ــت؛ نس ــر اس ــت، پ ــش اس امباق

ــد،  ــام بده ــوهرش انج ــرای ش ــت ب ــه او نتوانس ــون کاری ک چ

امباقــش داشــت انجــام مــی داد؛ امــا بــه راســتی نســرن 

مقــر نبــود و حــاال دیگــر همــه بایــد می فهمیدنــد کــه تولــد 

دخــر و پــر و تعییــن شــدن جنســیت جنیــن در شــکم مــادر 

ــادر نیســت. ــار م ــه اختی ب

روزهــا می گذشــت و نســرن در خانــه ای کــه قــرار بــود روزی 

ــد و  ــرده جــان می کن ــک ب ــل ی ــش باشــد، مث ــه ی رویاهای خان

ــام  ــه مت ــود ب ــور ب ــت، او مجب ــش داش ــه امباق ــی ک ــا رشایط ب

ــر  ــد و اگ ــش باش ــب امباق ــم مواظ ــد و ه ــه برس ــای خان کاره

کمــی یــا کاســتی داشــت، بــدون شــک بــا زخــم زبــان امبــاق 

ــد. ــوب می ش ــکنجه و لت وک ــوهرش، ش ــش ش ــکایت پی و ش

بــا شــدت گرفــن ایــن شــکنجه ها و لت وکوب هــا، نســرن 

شــکایت  پــدرش  پیــش  شــوهرش  از  می گیــرد  تصمیــم 

کنــد و بــه خانــه ی پــدرش بــرود؛ امــا همیــن کــه پایــش 

بــه خانــه ی پــدرش می رســد، هیــچ کســی بــه رشایــط او 

ــد  ــدن چن ــا گذران ــود ب ــور می ش ــد و او مجب ــت منی ده اهمی

ــش  ــه دنبال ــوهرش ب ــه ش ــی ک ــدرش، زمان ــه ی پ روزی در خان

ــه  ــه روزی هم ــی ک ــه ی تاریک ــه خان ــردد ب ــا او برگ ــد، ب می آی

می دیــد. خانــه  آن  در  را  خــود  خوشــبختی های 

بــا ایــن کار نســرن، شــوهرش شــدت شــکنجه ها را نســبت بــه 

او افزایــش می دهــد و حــاال شــوهرش تنهــا در ایــن شــکنجه ها 

دســت نــدارد و امباقــش هــم بــه او کمــک و نســرن را هــر روز 

بیشــر از روز قبــل اذیــت می کننــد.

پیشــنهاد  او  بــرادران  بــه  نســرن  مدتــی، شــوهر  از  بعــد 

ــوام در  ــه اق ــن ک ــدون ای ــی و ب ــرن را پنهان ــه نس ــد ک می کن

جریــان باشــد طــالق بدهــد؛ امــا پــدر و بــرادر نســرن قبــول 

منی کننــد و می خواهنــد نســرن را بــه گونــه ی رســمی بــا 

ــار  پرداخــت مهــر، نفقــه و حضانــت، طــالق بدهــد کــه ایــن ب

شــوهر نســرن قبــول منی کنــد.

از  قبــل  از دفعــه ی  نســرن خســته تر  روز دیگــر،  یــک  در 

خانــه ی شــوهرش فــرار و بــه خانــه ی پــدرش پنــاه می بــرد؛ امــا 

ایــن بــار هــم دو روز بیشــر طــول منی کشــد کــه شــوهرش بــه 

ــار  ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــه برمی گردان ــه خان ــد و او را ب دنبالــش می آی

ــر  ــد براب ــن کار نســرن چن ــاق از ای دیگــر خشــم شــوهر و امب

شــده و بــا بســن دســت و پــای نســرن در گوشــه ی اتــاق، از 

ــد.  ــودداری می کنن ــه او خ ــان ب دادن آب و ن

نســرن هــر روز ناله هایــش بیشــر می شــود و هــر بــار در 

دلــش آرزو می کنــد کــه ای کاش می توانســت پــری بــه 

دنیــا بیــاورد تــا ایــن همــه درد و بدبختــی را در زندگیــش 

ــش  ــوهر و امباق ــه ش ــی ک ــکنجه و ظلم ــگار ش ــا ان ــد؛ ام نبین

ناله هــای  کــه  روزی  و  نــدارد  پایانــی  روا می دارنــد،  او  بــه 

ــود،  ــر می ش ــد روزه بیش ــنگی چن ــنگی و تش ــرن از گرس نس

ــرن  ــاق نس ــوند و امب ــاق می ش ــل ات ــش داخ ــوهر و امباق ش

بــا بــاز نگــه داشــن  دســت های او را محکــم می گیــرد و 

دهانــش توســط شــوهرش، بــه روی زبانــش و داخــل دهانــش 

تیــزاب می ریزنــد؛ نســرن، درد شــدیدی را فریــاد می زنــد 

ــرن  ــوهر نس ــود. ش ــوش می ش ــن درد بیه ــدت ای ــد از ش و بع

ــان  ــه دام ــت ب ــرس دس ــد و از ت ــدن او می ترس ــوش ش ــا بیه ب

می شــود.  برادارنــش 

بــرادران شــوهر نســرن، در حالــی کــه ایــن زن بیهــوش 

ــت، او را  ــم اس ــش وخی ــان و زبان ــت ده ــت و وضعی ــده اس ش

ــا  ــا در آن ج ــد؛ ام ــال می دهن ــوالی انتق ــفاخانه ی ولس ــه ش ب

ــور  ــا مجب ــت و آن ه ــرن نیس ــداوی نس ــرای ت ــات الزم ب امکان

می شــوند کــه نســرن را بــه شــفاخانه ی اســتقالل کابــل 

ــد. ــال بدهن انتق

بــه شــفاخانه ی  را  او  بــرادران شــوهر نســرن  زمانــی کــه 

اســتقالل می آورنــد، کارمنــدان صحــی و امنیتــی شــفاخانه بــا 

دیــدن وضعیــت نســرن و بازجویــی از چگونگــی ایــن اتفــاق، 

ــام  ــاق او انج ــرن و امب ــوهر نس ــن کار را ش ــه ای ــد ک می فهمن

ــد. ــتگیر می کنن ــخص را دس ــر دو ش ــی زود ه ــد و خیل دادن

ــود را در  ــد و خ ــوش می آی ــه ه ــرن ب ــه روز، نس ــا س ــد دو ی بع

ــه  ــت ک ــی اس ــا کس ــرن، تنه ــرادر نس ــد. ب ــفاخانه می بین ش

ــرادرش  در ایــن مــدت کنــار او بــوده اســت. نســرن، وقتــی ب

را می بینــد، می خواهــد بــا او حــرف بزنــد  و ســالمی بــه 

بــرادرش بدهــد و بگویــد چقــدر خوشــحال اســت کــه او را 

می بینــد؛ امــا درد ســوزناک و شــدید در دهــان و روی زبانــش 

حــس می کنــد. 

نســرن حــاال نــه تنهــا دهانــش، بلکــه زندگــی اش طعــم تیــزاب 

گرفتــه اســت و حــاال بایــد زندگــی را کــه قبــل از ایــن بــا درد 

پــر بــه دنیــا نیــاوردن ادامــه مــی داد، حــاال بایــد بــا درد الل 

شــدن و حــرف نــزدن ادامــه بدهــد.

ــنوم؛ او،  ــش بش ــا از دردهای ــم ت ــرن رفت ــدار نس ــه دی ــی ب وقت

ــده  ــی ش ــرن کلات ــک های نس ــن اش ــاال همی ــت و ح گریس

ــرای روایــت دردهــای ایــن زن در زندگــی اش و نســرن  ــد ب ان

ــل بختــک  ــر زندگــی اش مث ــی نیســت کــه ســیاهی ب ــا زن تنه

ــار  ــاده باشــد؛ هــزاران زن در افغانســتان و در گوشــه و کن افت

ایــن جغرافیــا هســتند کــه بــا ایــن بختــک می جنگنــد تــا 

ــه روشــنی بدهــد و زندگــی  روزی تاریکــی جــای خــودش را ب

ــد. ــر کن شــان تغیی

افسانه یاس

ــوند  ــدا می ش ــی پی ــر والدین ــتان، کم ــای افغانس در خانواده ه

کــه در مــورد فاصلــه ی ســنی کــودکان شــان، جانــب احتیــاط را 

در نظــر بگیرنــد. فرزنــدان، معمــوال پشــت رس هــم و بــا کمریــن 

فاصلــه ی ســنی کــه یــک یــا دو ســال اســت، متولــد می شــوند 

ــر  ــادر خط ــرای م ــم ب ــد و ه ــیب می بینن ــودکان آس ــم ک ــه ه ک

ــود. ــمرده می ش ــدی ش ج

ــدان شــان  ــان فرزن ــه ی ســنی می ــد کــه فاصل ــن، معتقدن والدی

بایــد کــم باشــد تــا بــا هــم بــزرگ شــوند. در ایــن بــاره اختــالف 

فاصلــه ی  ایــن  بیشــرین ها  دارد.  وجــود  زیــادی  نظرهــای 

ــدن  ــه می کننــد؛ چــرا کــه ب ــا 5 ســال توصی ســنی را بیــن 3 ت

ــد دوم  ــب و فرزن ــاروری مناس ــرای ب ــی ب ــان کاف ــد زم ــادر بای م

ــه  ــب ب ــنی مناس ــه ی س ــد فاصل ــی از فوای ــد. آگاه ــته باش داش

ــم  ــتی تصمی ــه درس ــه ب ــن زمین ــا در ای ــد ت ــک می کن ــا کم ش

ــد. بگیری

از  والدت هــا،  بیــن  فاصلــه  و  فرزنــدان  ســنی  اختــالف 

ــه  ــر فاصل ــرد. اگ ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــه بای ــت ک ــائلی اس مس

بیــن زایان هــای متعــدد کــم باشــد، مــادر دچــار عــوارض 

از  کمــر  در  مــادر  کــه  زمانــی  می شــود.  جربان ناپذیــری 

ــال  ــود، احت ــه می ش ــاره حامل ــارداری اول دوب ــال از ب ــه س س

کم خونــی در مــادر و فرزنــد افزایــش می یابــد. عالئــم ایــن 

بیــاری تــا قبــل از بــارداری پنهــان می مانــد و بیشــر در 

دوران بــارداری بــروز می کنــد. همچنیــن ممکــن اســت کــودک 

ــا  ــه ب ــوزادان دوم ک ــد. ن ــا بیای ــه دنی ــی ب ــان طبیع ــر از زم زودت

ــا می آینــد، دچــار  ــه دنی ــه ی ســنی کمــر از ســه ســال ب فاصل

کمبــود وزن می شــوند و احتــال اختــالل رفتــار، حرکــت و 

ــی رود.  ــاال م ــا ب ــری در آن ه یادگی

برخــی گــان می کننــد کــه رعایــت فاصلــه ی ســه ســال بــرای 

بــارداری تنهــا در مــورد زنانــی صــدق می کنــد کــه فرزنــد 

ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــا آورده  ان ــه دنی ــزارین ب ــا س ــود را ب اول خ

رابطــه ای بیــن فاصلــه ی ســنی دو فرزنــد و نــوع زایــان وجــود 

ــد  ــد اول خــود حــد اقــل بای ــدارد. مــادر پــس از زایــان فرزن ن

ســه ســال فاصلــه بینــدازد تــا دوبــاره ویتامین هــای مــورد نیــاز 

بدنــش تأمیــن شــود و ســالمت جنیــن بــه خطــر نیفتــد. بــرای 

تجربــه ی یــک بــارداری خــوب و ســامل، الزم اســت مــادر تــوده ی 

ــت  ــد. ثاب ــن کن ــود را جایگزی ــدن خ ــر ب ــرژی و ذخای ــی، ان بدن

شــده اســت کــه بارداری هــای متوالــی ســبب کاهــش ســالمت 

ــود. ــادر می ش ــن و م جنی

 فاصلــه ی زیــاد بیــن دو بــارداری ممکــن اســت باعث مســمویت 

مــادر در دوران بــارداری شــود. افزایــش فشــار خون، ورم دســت 

و پــا و دفــع پروتئیــن از طریــق ادرار، از جملــه خطراتــی اســت 

کــه ممکــن اســت در دوران بــارداری بــه وجــود آیــد. بــاال رفــن 

ــدن  ــم ش ــن، ک ــقط جنی ــارس، س ــوزاد ن ــد ن ــادر و تول ــن م س

تــوان مــادر از نظــر قــدرت بــاروری و احتــال عــدم هاهنگــی 

کــودک بــا والدیــن ســن بــاال، از عــوارض فاصلــه ی بســیار زیــاد 

ــی، اقــدام  ــه عــوارض احتال ــا توجــه ب ــدان اســت. ب بیــن فرزن

بــرای بــارداری هرچــه طوالنی تــر باشــد )بیــن 3 تــا 5 ســال از 

بــارداری اول( بهــر اســت.

 یــک ســال فاصلــه بــه معنــای عــدم داشــن دوســتان مشــرک، 

ــا  ــر رس اســتفاده از وســائل و پشــتیبانی و همــکاری ب جنــگ ب

هــم در بزرگ ســالی اســت. در واقــع فوایــد و مــرات ایــن 

ــا  ــا ب ــی از زوج ه ــد. برخ ــر بگیری ــد در نظ ــم بای ــه را باه فاصل

ــد کــه فاصلــه ی ســنی کمــر از یــک  ــو می رون ایــن منطــق جل

ســال باعــث می شــود کــودکان بــا یکدیگــر رشــد کننــد و آن هــا 

ــار  ــزرگ کــردن بچــه را فقــط یــک ب مشــکالت و چالش هــای ب

ــد.  ــه می کنن ــد تجرب ــرای دو فرزن ب

 کــودکان در سه ســالگی خلــق و خــوی متغیــری دارنــد و 

ــر  ــای غی ــه نیازه ــخ ب ــش پاس ــا چال ــا ب ــدر و مادره ــوال پ معم

ســن  سه ســالگی،  می شــوند.  رو بــه رو  کــودک  منطقــی 

دوم  فرزنــد  تولــد  طــرف  آن  از  کــه  اســت  چالش برانگیــزی 

بــه  همــه چیــز را تغییــر می دهــد و چالش هــای جدیــدی 

ــه شــا در  ــد ب ــر می توان ــه کــودک بزرگ ت وجــود مــی آورد. البت

آوردن کیــف نــوزاد و کارهــای کوچــک کمــک کنــد. همچنیــن 

می توانــد فرزنــد کوچک تــر را رسگــرم کنــد و خــود نیــز رسگــرم 

ــود.  ش

ــود  ــث می ش ــدان باع ــان فرزن ــال می ــج س ــنی پن ــه ی س  فاصل

آن هــا  بیــن  نزدیکــی  بســیار  و  خــاص  عمیــق،  ارتباطــات 

ــن فرصــت  ــه والدی ــن اســت ک ــت آن ای ــا مزی ایجــاد نشــود؛ ام

بیشــری بــرای برقــراری ارتبــاط و اتصــال بــا هــر کــودک 

ــی  ــد دوم زمــان گران بهای ــد فرزن ــل از تول ــد. ســال های قب دارن

ــه  ــی  کــه کــودک ب ــد اول اســت. زمان ــه فرزن ــرای رســیدگی ب ب

می توانــد  و  می شــود  مســتقل تر  می رســد،  پنج ســالگی 

ــا  ــد ب بســیاری کارهــا را خــودش انجــام دهــد و شــا می توانی

خیــال راحــت بــه پــرورش نــوزاد برســید. کــودک پنج ســاله 

بــرای نــوزاد شــا بســیار رسگرم کننــده اســت و زمانــی کــه 

اول  کــودک  بیفتــد،  راه  بــه  و  شــود  بزرگ تــر  دوم  کــودک 

ــوض  ــردن و ع ــازی ک ــد ب ــواردی مانن ــا در م ــه ش ــد ب می توان

کــردن لباس هــا کمــک کنــد؛ امــا مســأله ای کــه در ایــن 

رشایــط کمــی مشکل ســاز می شــود، حســادت کــودک اول 

ــت. اس

تأثیر فاصله ی سنی کودکان 
در خانواده

خانواده

زهرا اکربی
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رییس جمهور پیشین زیمبابوه 
درگذشت مجلس منایندگان امریکا: زملی خلیل زاد در مورد توافق نامه ی صلح با 

طالبان وضاحت بدهد

مسافران شاهراه کابل- شامل از سوی طالبان بازرسی می شوند

حامیت آنجلینا جولی از  حضور فیلم »حوا، مریم، عایشه«  در ونیز

پایان حمله ی طالبان بر شهر 
فراه؛ بیش از 60 هراس افگن 

طالب کشته و زخمی شدند

13 تن از رسبازان پولیس از زندان 
طالبان در فراه آزاد شدند

ترامپ در متاس تلفونی با 
مکرون: تحریم ایران در زمان 

حارض لغو منی شود

خبرهای خارجی

رابــرت موگابــه، رییس جمهــوری پیشــین زیمبابــوه، بــه عمــر 

95 ســالگی در کشــور ســنگاپور در گذشــت. ســاعاتی پــس 

از مــرگ آقــای موگابــه، امرســون منانگاگــوا، رییس جمهــور 

ــرگ او را  ــرب م ــری خ ــام توی ــک پی ــوه، در ی ــی زیمباب کنون

اعــالم کــرد. 

ــت مداران  ــن سیاس ــه، از قدرت مند تری ــور موگاب رییس جمه

ــن  ــت ای ــال در حکوم ــل س ــدود چه ــه ح ــود ک ــوه ب زیمباب

کشــور نقــش برجســته داشــت. 

آقــای موگابــه پــس از ایــن کــه زیمبــاوه اســتقالل خــود را در 

ســال 1980 بــه دســت آورد تــا ســال 2017 در پســت های 

ریاســت جمهوری و نخســت وزیری کار کــرده اســت. 

بــه گونــه ی جــدی در سیاســت  را  او حــدود 40 ســال 

زیمبابــوه نقــش داشــته و رسانجــام در ســال 2017 میالدی 

ــور و  ــن کش ــم در ای ــزب حاک ــوی ح ــا از س ــک کودت ــی ی ط

ــد.  ــار ش ــوه برکن ــان زیمباب نظامی

موافقــان آقــای موگابــه از او بــه عنــوان یــک قهرمــان و 

ــان از  ــا مخالف ــد؛ ام ــاد می کنن ــوه ی ــده ی زیمباب نجات دهن

ــه. ــت کار و فسادپیش ــک جنای ــوان ی ــه عن او ب

ــالدی  ــه در ســال 2017 می ــد رییس جمهــور موگاب هــر چن

در نتیجــه ی یــک کودتــا برکنــار شــد؛ امــا حایــت مردمی او 

ســبب شــد کــه آقــای موگابــه در چنــد ســال گذشــته زندگی 

خــوب و آرامــی داشــته باشــد. 

ــخ  ــوه از کشــورهایی اســت کــه در طــول تاری کشــور زیمباب

بــا مشــکالت فــراوان مواجــه بــوده اســت. هنــوز هــم گفتــه 

بــاالی 70  ایــن کشــور  بیــکاری در  نــرخ  می شــود کــه 

ــط  ــن کشــور در رشای درصــد اســت و بیشــر شــهروندان ای

ــد. ــه رس می برن ــادی ب ــد اقتص ب

امانوئــل  تلفونــی  متــاس  از  ســفید،  کاخ  ســخنگوی 

دونالدترامــپ،  بــا  فرانســه،  رییس جمهــور  مکــرون، 

داده  خــرب  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور 

و گفتــه اســت کــه در ایــن متــاس تلفونــی، رییســان 

جمهــور امریــکا و فرانســه در مــورد توافــق هســته ای 

کــرده  انــد. گفت وگــو  ایــران، 

ســخنگوی  دییــر،  جــود  بی بی ســی،  از  نقــل  بــه 

کاخ ســفید، در صفحــه ی تویــر خــود نوشــته اســت: 

ــه در  ــرده ک ــد ک ــر تأکی ــار دیگ ــکا ب ــور امری »رییس جمه

ــاد.« ــاق نخواهــد افت ــران اتف ــم ای ــو تحری ــان، لغ ــن زم ای

فرانســه بــه دنبــال اجــرای طرحــی بــرای کاهــش فشــار 

امریــکا  رییس جمهــور  امــا  اســت؛  ایــران  بــر  مالــی 

ــردود  ــران را م ــای ای ــو تحریم ه ــرای لغ ــدام ب ــه اق هرگون

ــت. ــته اس دانس

ــت فرانســه طــرح ابتــکاری ای را  ــر، دول ــد روز اخی در چن

ــاد  ــر بنی ــه ب ــرد ک ــر ک ــران منت ــاخن ای ــع س ــرای قان ب

ایــن طــرح، تهــران بــه متامــی تعهــدات خــود در توافــق 

هســته ای متعهــد باقــی مبانــد. بــر اســاس طــرح دولــت 

ــارد دالر را  ــه ارزش 15 میلی ــا ب ــی اروپ ــه، اتحادیه فرانس

ــت  ــی نف ــل تدریج ــر تحوی ــاری در براب ــورت اعتب ــه ص ب

ــل،  ــد و در مقاب ــرار می ده ــران ق ــار ای ــده در اختی در آین

دولــت ایــران بــه تعهــدات خــود در توافــق هســته ای 

)برجــام( عمــل می کنــد.

در همیــن حــال، حســن روحانــی، رییس جمهــور ایــران، 

ــا  ــرح ت ــن ط ــدن ای ــی ش ــال عمل ــه احت ــت ک ــه اس گفت

رضب االجــل اعــالم شــده ی ایــران بــرای مرحلــه ی ســوم 

کاهــش در تعهــدات برجــام وجــود نــدارد و از روز جمعــه 

)دیــروز( ایــران بخشــی از تعهــدات خــود را لغــو می کنــد.

اعطــای یــک خــط مالــی بــه ایــران در برابــر پیش خریــد 

نفــت در جریــان نشســت خــربی مشــرک رییســان 

جمهــور امریــکا و فرانســه، بــه دنبــال نشســت کشــورهای 

ــد. ــرح ش ــی7 مط ــروه ج گ

ــن نشســت خــربی، آقــای مکــرون اعــالم کــرد کــه  در ای

ــا  حســن روحانــی آمــاده ی دیــدار و مذاکــره ی رو در رو ب

رییس جمهــور امریــکا اســت و آقــای ترامــپ از چنیــن 

مالقاتــی جهــت حــل اختــالف دو کشــور اســتقبال کــرد. 

آقــای ترامــپ در همیــن نشســت خــربی، اعــالم کــرد کــه 

ــار  ــاری در اختی ــط اعتب ــک خ ــد ی ــران بخواهن ــر دیگ اگ

ــت؛  ــر اس ــی امکان پذی ــن اقدام ــد، چنی ــرار دهن ــران ق ای

ــتوانه ی  ــوان پش ــه عن ــی ب ــع نفت ــران دارای مناب ــرا ای زی

ایــن اعتبــار اســت.

کانکــره یــا کمیتهــی روابــط خارجــی مجلــس مناینــدگان امریــکا، 

طــی یــک نامــه ی رســمی از زملی خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی 

ایــن کشــور بــرای صلــح افغانســتان، خواســته اســت کــه در مــورد 

توافق نامــه ی صلــح بــا طالبــان وضاحــت بدهــد. 

امریــکا  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  فرســتاده ی  زملی خلیــل زاد، 

بــرای صلــح افغانســتان کــه نُــه دور پشــت درهــای بســته بــا 

طالبــان گفت وگــو کــرده، اوایــل هفتــه ی جــاری بــه کابــل آمــد و 

ــا رهــربان حکومــت وحــدت  ــا طالبــان را، ب جزئیــات توافق نامــه ب

ــک کــرد.  ــی رشی مل

ــه  ــل ب ــه ی کام ــه گون ــه ب ــن توافق نام ــات ای ــا جزئی ــون ام ــا کن ت

رســانه ها درز نکــرده اســت. 

ــط  ــه ی رواب ــس کمیت ــل، ریی ــوت ال انج ــال،  ایلی ــن ح در همی

خارجــی مجلــس امریــکا، تأکیــد کــرده اســت کــه آقــای خلیــل زاد 

بایــد در یــک نشســت علنــی و ویــژه حــارض شــود و در مــورد 

ــد.  ــر بده ــات بیش ــه توضیح ــن موافقت نام ــی ای چگونگ

ــا  ــه ب ــن توافق نام ــی، م ــد امریکای ــام ارش ــن مق ــه ی ای ــه گفت ب

طالبــان در اختیــار مقام هــای حکومتــی امریــکا قــرار گرفتــه؛ 

امــا خلیــل زاد بایــد در مــورد پیامدهــای ایــن توافق نامــه توضیــح 

دهــد. 

آقــای انجــل تأکیــد کــرده اســت کــه اعضــای مجلــس می خواهنــد 

اطمینــان حاصــل کننــد کــه امریــکا توافق نامــه ی صلــح بــا 

طالبــا بــه امضــا می رســاند، نــه توافق نامــه ای کــه بــر اســاس آن 

نیروهــای ایــن کشــور از افغانســتان بیــرون شــود. 

گفتنــی اســت کــه اعضــای مجلــس امریــکا در ایــن نامه خواســتار 

مشــخص شــدن راهــربد امریــکا در قبال افغانســتان شــدند.  

ــرت پاتریــک  ــز، راب ــرا جیمــز دابین ایــن در حالــی اســت کــه اخی

ــی، ارل  ــان نگروپونت ــام وود، ج ــن، ویلی ــد نیوم ــن، رونال ــان فی ج

ــان کراکــر، جیمــز کنینگهــام و هوگــو الرنــس،  ــن، رای ــی وی انتون

نُــه دیپلــات امریکایــی نیــز از خــروج نیروهــای خارجــی از 

ــد و گفتنــد کــه ممکــن اســت در  ــراز نگرانــی کردن افغانســتان اب

ــک  ــر ی ــار دیگ ــا، ب ــن نیروه ــدن ای ــی ش ــه خارج ــورت عجوالن ص

ــد. ــور رخ بده ــن کش ــی در ای ــگ داخل جن

بــه گفتــه ای ایــن دیپلات هــا، بخشــی از نیروهــا بــرای جلوگیــری 

ــزم در ایــن  ــه مرکــز تروری ــاره ی افغانســتان ب از مبــدل شــدن دوب

کشــور باقــی خواهــد مانــد و ایــن ســبب خواهــد شــد کــه از 

افغانســتان بــار دیگــر خطــری بــرای امریــکا وجــود نداشــته باشــد. 

ــه روز  ــی ب ــور غن ــس جمه ــه ریی ــود ک ــه می ش ــویی هم گفت از س

ــه  ــود ب ــی خ ــای امریکای ــت همت ــه درخواس ــنبله( ب ــنبه )16س ش

واشــنگن مــی رود و در مــورد چگونگــی موافقت نامــه بــا طالبــان 

ــد. ــر می کن ــادل نظ ــث و تب بح

شــاهراه کابل-شــال از یــک هفتــه بــه این ســو وضعیــت بــه 

و  روزه  چندیــن  درگیری هــای  از  پــس  دارد.  بحرانــی  شــدت 

ــالن  ــت بغ ــی والی ــای محل ــاهراه، مقام ه ــن ش ــودن ای ــدود ب مس

روز پنج شــنبه )14ســنبله( از بــاز شــدن آن خــرب داده بودنــد.

ــون  ــا کن ــه ت ــد ک ــالن می گوین ــی بغ ــورای والیت ــای ش ــا اعض ام

تهدیــدات بلنــد امنیتــی در ایــن شــاهراه پابرجــا اســت و طالبــان 

بازرســی  ایســت های  از شــاهراه کابل-بغــالن  در بخش هایــی 

ــد. دارن

ــه ی  ــه روزنام ــی بغــالن، ب بســم الله عطــاش، عضــو شــورای والیت

صبــح کابــل می گویــد کــه هراس افگنــان طالــب در روزهــای 

اخیــر در بخش هایــی از شــاهراه شــال، در مربوطــات ولســوالی 

ــافران را از  ــد و مس ــرده ان ــاد ک ــی ایج ــت های بازرس ــی ایس دوش

ــد. ــی می کنن ــی بدن ــرده و بازرس ــاده ک ــر پی موت

ــه  ــرادی را ک ــد اف ــن کار می خواهن ــا ای ــان ب ــد، طالب ــی افزای او م

کارمنــد حکومتــی و یــا هــم مــورد هــدف شــان اســتند، بــه دســت 

بیاورنــد.

در همیــن حــال، مســافرانی کــه روز جمعــه )15ســبنله( از ایــن 

ــا  ــد می گوینــد کــه از ولســوالی دوشــی ت ــور کــرده ان شــاهراه عب

منطقــه ی کیله گــی، در چندیــن ســاحه موترهــا از ســوی طالبــان 

ــد. ــی می کنن ــده و مســافران را بازرســی بدن ــف ش متوق

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی ب ــاس تلفون ــافران در مت ــن مس ــی از ای یک

کابــل گفــت کــه هراس افگنــان طالــب تــک تــک مســافران را از 

ــل،  ــر موبای ــوم تصاوی ــن، آلب ــت مخاطبی ــرده و لیس ــاد ک ــر پی موت

ــد و ســپس  ــه دقــت بررســی می کنن تذکــره و اســناد موجــود را ب

ــد. ــور می دهن ــازه عب اج

یک شــنبه شــِب هفتــه ی گذشــته، شــهر پلخمــری از چندیــن 

بخــش آمــاج حملــه ی طالبــان قــرار گرفــت و درگیری هــا در 

ــه  ــوز ادام ــی هن ــع محل ــه ی مناب ــه گفت اطــراف شــهر پلخمــری ب

دارد.

 بــا وجــودی کــه مقام هــای امنیتــی از عقــب زده شــدن حمــالت 

طالبــان و وارد شــدن تلفــات ســنگین در حمــالت هوایــی بــه ایــن 

گــروه در مربوطــات شــهر پلخمــری خــرب می دهنــد؛ امــا اعضــای 

ــت  ــن والی ــت ای ــودن امنی ــکننده ب ــالن از ش ــی بغ ــورای والیت ش

ابــراز نگرانــی کــرده و خواســتار فرســتاده شــدن نیروهــای بیشــر 

کمکــی بــه ایــن والیــت اســتند.

... ادامه از صفحه اول
ــا کودکــی اســت کــه در  تنهــا لــذت زندگــی او، حــرف زدن ب

ــکم دارد. ش
در ایــن فیلــم مریــم دخــر تحصیــل کــرده و گرداننــده ی خــرب 
ــش  ــم نق ــن فیل ــت. او در ای ــی اس ــبکه ی تلویزیون ــک ش در ی
ــی  ــتانه ی جدای ــه در آس ــد ک ــازی می کن ــاردار را ب ــک زن ب ی

از همــرش اســت. 
در همیــن حــال، آنجلینــا جولــی در پیامــی بــه مناســب 
ــود را از  ــت خ ــم، حای ــن فیل ــدن ای ــته ش ــش گذاش ــه منای ب

ــت.  ــرده اس ــالم ک ــان اع ــران افغ بازیگ
ــه نــر رســیده، آمــده  ــی ب ــو جول در پیامــی کــه از ســوی بان
ــا ظرافــت ســاخته شــده،  ــم پرتحــرک کــه ب ــن فیل اســت: »ای
نشــان  امــروزی  افغانســتان  در  جــوان  را  زنــان  زندگــی 
و  زیبایــی  برازندگــی،  منایش گــر  فیلــم،  ایــن  می دهــد. 
روحیــه ی زنــان افغانســتان اســت کــه چگونــه بــا ازدواج، 
رفتــار  مادرانــه  احســاس  و  خانــواده  دوســتی،  عشــق، 
می کننــد. هــر فیلمــی کــه در افغانســتان ســاخته می شــود، 

پیــروزی در یــک مأموریــت دشــوار اســت. در حالــی  کــه 
از  فیلــم ســخن  ایــن  اســت،  مبهــم  افغانســتان  آینــده ی 
زندگــی میلیون هــا زن افغــان اســت کــه نیــاز بــه آزادی، 
ــا هــم در خانه هــای خــود و هــم  ــد ت اســتقالل و امنیــت دارن
در جامعــه بتواننــد انتخاب هــای درســت داشــته باشــند.«

فیلــم  ایــن  کارگــردان  کریمــی،  صحــرا  ســویی  هــم،  از 
ــز  ــنواره ی ونی ــرا و جش ــو بارب ــم از الربت ــد: »می خواهی می گوی
بــرای ایــن از فیلــم مــن دعــوت کــرد و ایــن فرصــت را فراهــم 
ــا  ــا آن ه ــورم ب ــه کش ــایلی ک ــه مس ــان را ب ــه جه ــا توج ــرد ت ک
ــور  ــه ط ــا ب ــم.  م ــکری کن ــد، تش ــب کردن ــت، جل ــر اس درگی
ویــژه، بــه تضمیــن شــدن حقــوق اساســی زنــان در افغانســتان 
ــور  ــک کش ــعادت ی ــبب س ــیتی، س ــری جنس ــم. براب نیازمندی
شــده و یکــی از بناهــای اصلــی بــرای صلــح جهانــی اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز بانــو آنجلینــا 
پســت  در  را  کریمــی  صحــرا  تقــرری  پیامــی،  در  جولــی 
ریاســت افغــان فیلــم یــک گام نیــک در ســینای افغانســتان 

ــود. ــده ب خوان

حملــه ی طالبــان بــر مرکــز شــهر فــراه پــس از 

چندیــن ســاعت درگیــری و کشــته و زخمــی شــدن 

بیــش از 60 هراس افگــن ایــن گــروه، پایــان یافتــه 

ــت.  اس

پنج شــنبه  ناوقت هــای  از  طالــب  هراس افگنــان 

اطــراف  روســتای های  و  مرکــز  بــر  )14ســنبله( 

والیــت فــراه حملــه کردنــد کــه پــس از رســیدن 

ســنگین،  تلفــات  دادن  و  کومانــدو  نیروهــای 

کردنــد.  عقب نشــینی 

محب اللــه محــب، ســخنگوی پولیــس فــراه، بــه 

ــان  ــه در جری ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

درگیــری میــان طالبــان و نیروهــای ارتــش، 40 

اســتخباراتی  مســؤول  شــمول  بــه  هراس افگــن 

و چندیــن فرمانــده ی کلیــدی ایــن گــروه کشــته 

زخمــی  نیــز  دیگــر  هراس افگــن   20 و  شــدند 

شــدند. 

ــک  ــان ی ــه ی طالب ــزود کــه در حمل ــای محــب اف آق

تــن از نیروهــای امنیتــی نیــز کشــته و 5 تــن دیگــر 

شــان زخمــی شــدند. 

در همیــن حــال، نــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت 

داخلــه، از آغــاز عملیــات تصفیــه ای نیروهــای ارتش 

در ســاحاتی کــه طالبــان حضــور دارنــد، خــرب داده 

است. 

هــر چنــد طالبــان در آغازیــن لحظــات حمــالت 

در  ملــی  اردوی  جــذب  و  جلــب  مرکــز  شــان، 

بــا  امــا  بودنــد؛  کــرده  تــرف  را  والیــت  ایــن 

رســیدن نیروهــای کومانــدو و بــا کشــته شــدن 

10 هراس افگــن، ایــن مرکــز دوبــاره بــه تــرف 

اســت.  آمــده  در  دولتــی  نیروهــای 

حمــالت زنجیــره ای طالبــان از یــک هفتــه  بــه ایــن 

بــه شــدت  افغانســتان  والیــت  ســو در چندیــن 

یــک هفتــه ی گذشــته،  ادامــه دارد. در جریــان 

و  کنــدز  تخــار،  از  پــس  ایــن چهارمیــن والیــت 

بغــالن اســت کــه در حملــه ی شــدید طالبــان قــرار 

می گیــرد. 

ــادی از مرکــز  در بهــار ســال قبــل، قســمت های زی

شــهر فــراه بــرای مــدت کوتاهــی بــه دســت طالبــان 

ــن  ــن ولســوالی ای ــون هــم چندی ســقوط کــرد. اکن

والیــت یــا در کنــرل کامــل افــراد طالبــان  اســت و 

یــا بــا تهدیــد بلنــد امنیتــی از ســوی طالبــان روبــه رو 

اســت.

ــی  ــت مل ــای امنی ــات نیروه ــال عملی ــه دنب ب

افغانســتان، 13 تــن از رسبــازان پولیــس کــه 

ماه هــا در والیــت فــراه در زنــدان طالبــان بــه 

رس می بردنــد، آزاد شــدند. 

در خربنامــه ای کــه از ســوی دفــر مطبوعاتــی 

ریاســت امنیــت ملــی بــه نــر رســیده، آمــده 

اســت کــه نیروهــای قطعــه ی خــاص ریاســت 

ــوالی  ــی را در ولس ــنبه عملیات ــت، پنج ش امنی

ــه در  ــد ک ــام داده ان ــراه انج ــت ف ــواه والی بک

نتیجــه ی آن 13 تــن از نیروهــای پولیــس 

ــد، آزاد  ــی بودن ــان زندان ــدان طالب ــه در زن ک

شــدند. 

بــر بنیــاد ایــن خربنامــه، در جریــان عملیــات 

از  تــن  چندیــن  ملــی،  امنیــت  نیروهــای 

ــت  ــز بازداش ــان نی ــته ی طالب ــای برجس اعض

ــد.  ــده ان ش

در  ملــی  امنیــت  نیروهــای  عملیــات  ایــن 

هراس افگنــان  کــه  شــده  انجــام  حالــی 

چندیــن  از  شــب،  پنج شــنبه  نیــز  طالــب 

اســتقامت بــر مرکــز شــهر فــراه حملــه کردنــد. 

ــراه،  ــس ف ــخنگوی پولی ــب، س ــه مح محب الل

ــا  ــد کــه ب ــل می گوی ــح کاب ــه روزنامــه ی صب ب

رســیدن نیروهــای کومانــدو، طالبــان از شــهر 

ــگ در  ــا جن ــد و تنه ــده  ان ــب زده ش ــراه عق ف

اطــراف شــهر و روســتاها ادامــه دارد. 

هــدف  نیــز  گذشــته  ســال  فــراه  والیــت 

مــرز  تــا  و  گرفــت  قــرار  طالبــان  حملــه ی 

ــت. ــش رف ــروه پی ــن گ ــت ای ــه دس ــقوط ب س

خبرهای داخلی
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طالبان نگذاشتند در روز عروسی ام 

آرایش کنم

زرمینــه )نــام مســتعار( بانویــی کــه شــش مــاه از عروســی اش 

ــته ام،  ــش نشس ــای حرف های ــه پ ــی ک ــاال وقت ــذرد، ح می گ

حــس می کنــم کــه دل خوشــی از روز عروســی اش نــدارد و 

ــق  ــد روز تحق ــه بای ــی اش، -آن روزی ک ــرای او، روز عروس ب

رویاهایــش باشــد- نبــود. 

زرمینــه کــه در یکــی از قریه هــای شــهر غزنــی زندگــی 

می کنــد، از رشایــط زندگــی  در قریــه ی شــان می گویــد 

ــا  ــه آن ه ــه در قری ــت ک ــو اس ــن س ــی بدی ــد ماه ــه از چن ک

ــا زور تفنگ هــای شــان قانون هــای  ــد ب ــان توانســته ان طالب

خــود شــان را بــر مــردم بقبوالننــد و قوانیــن طالبــان آن قــدر 

ــان  ــه ی آن ــچ کســی در قری ــرس هی ــه از ت ــه اســت ک ظاملان

ــد. ــرف بزن ــان ح ــرف طالب ــد روی ح منی توان

ــراه  ــاال هم ــی اش، ح ــد از عروس ــه بع ــوان ک ــوی ج ــن بان ای

موتربانــی  مشــغول  کرایــه ای  موتــر  بــا  کــه  همــرش 

ــت  ــته اس ــد و توانس ــی می کن ــل زندگ ــهر کاب ــت، در ش اس

خــود را از قریــه ای کــه تحــت حاکمیــت طالبــان اســت، 

ــه  ــم ب ــه ی مامای ــه بچ ــن ک ــد: »همی ــد. او، می گوی ــا کن ره

ــل  ــم در کاب ــواده ی مامای ــون خان ــد و چ ــتگاری ام آم خواس

کــردن  قبــول  بــا  کــه  می دانســتم  می کردنــد،  زندگــی 

ازدواج بچــه ی مامایــم بایــد می آمــدم بــرای زندگــی بــه 

کــه می توانــم مراســم  بــودم  و خیلــی خوشــحال  کابــل 

ــه آن  ــم ب ــه در رویاهای ــور ک ــم، آن ط ــته باش ــی داش عروس

می کــردم.« فکــر 

حــرف دل زرمینــه ایــن بــود کــه وقتــی موضــوع خواســتگاری 

پــر مامایــش در خانــواده ی شــان مطرح شــد، خانــواده اش 

ــا در  ــن ج ــی همی ــم عروس ــه مراس ــدند ک ــن ش ــتار ای خواس

ــت  ــه می گف ــدر زرمین ــون پ ــود؛ چ ــزار ش ــان برگ ــه ی ش قری

عروســی  بایــد  و  دارد  آبــرو  شــان  قــوم  بیــن  در  او  کــه 

ــود. ــزار ش ــان برگ ــه ی ش ــرش در قری دخ

محفــل  کــه  داشــتند  قبــول  »همــه  می گویــد:  زرمینــه 

عروســی در قریــه برگــزار شــوه؛ امــا گــپ ده اینجــی بــود کــه 

ــان  ــه طالب ــچ ده قص ــی هی ــا روز عروس ــان ت ــدام م ــچ ک هی

نبودیــم و فکــرش را هــم نکــده بودیــم کــه طالبــان عروســی 

ــد. ــم بزنن ــان را بره م

ــه مــه گفــت کــه حــارض  ــم روز پیــش از عروســی ب زن مامای

شــو تــا برویــم آرایشــگاه و عــروس بایــد ده روز عروســی اش 

ــود  ــگاهی نب ــچ آرایش ــا هی ــه ی م ــا ده قری ــه؛ ام ــش کن آرای

ــوه  ــه ش ــتم ک ــن ره داش ــودم ده دمل آرزوی ای ــم خ ــه ه و م

ده روز محفلــم آرایــش کنــم و زیباتــر معلــوم شــوم؛ امــا 

مچــوم کــه گــپ آرایشــگاه رفــن مــا از کجــا ده گــوش 

طالبــان رســید و همیــن کــه خواســتیم بــا دخــر ماماهایــم 

و همشــیره ام بــه طــرف شــهر غزنــی برویــم، طالبــان دم 

حویلــی مــا ایســتاد شــده بودنــد و نگذاشــتند کــه موترهــای 

ــد.« ــت کن ــا حرک م

ــو  ــده ی شــان، آن روز جل ــان و فرمان ــد عضــو گــروه طالب چن

آرایشــگاه رفــن زرمینــه را بــرای روز عروســی اش می گیرنــد 

و فرمانــده ی طالــب بــه پــدر زرمینــه می گویــد کــه دخــر او 

منی توانــد بــه آرایشــگاه بــرود و رشیعــت بــه آن هــا ایــن حــق 

را منی دهــد و مراســم عروســی شــان بایــد بــدون کــدام 

موســیقی و رقــص و شــادی برگــزار شــود.

زرمینــه ادامــه می دهــد: »همیــن شــد کــه روز عروســی ام از 

تــرس طالبــان بــدون شــادی و آرایــش و آن همــه خیاالتــی 

ــن تنهــا روز  ــرای روز عروســی ام داشــتم، گذشــت و ای کــه ب

ــاال  ــن ح ــت؛ همی ــه گذش ــن گون ــه ای ــود ک ــن نب ــی م عروس

هــم طالبــان در اطــراف شــهر غزنــی هیــچ آرایشــگاه زنانــه ای 

اجــازه ی کار منی دهنــد و در قریه هایــی کــه طالبــان  را 

روز  در آن حاکمیــت دارنــد، منی گذارنــد هیــچ عروســی 

عروســی اش خــود را آرایــش کنــد و یــا بــه آرایشــگاه برونــد.«

هــر چنــد همــر زرمینــه و خانــواده ی مامایــش بــا آوردن 

ــرای او  ــی ب ــم کوچک ــه مراس ــدند ک ــارض ش ــل، ح ــه کاب او ب

برپــا کننــد و او را بــه آرایشــگاه فرســتادند؛ امــا خــود زرمینــه 

یــک  برایــم  روز عروســی ام  »آرایــش کــردن در  می گویــد: 

ــد.« ــرت مان ح

طالبــان ایــن روزهــا پشــت دروازه هــای شــهر غزنــی اســتند و 

در بســیاری از قریه هــای اطــراف غزنــی هــم اکنــون تســلط 

ــر  ــان را ب ــرس طالب ــا، ت ــن قریه ه ــردم ای ــر م ــد و بیش دارن

ــن  ــاری از قوانی ــت ش ــته اس ــروه توانس ــن گ ــد؛ ای دل دارن

ــد  ــق کن ــی تطبی ــه ی غزن ــای حوم ــردم قریه ه ــر م ــود را ب خ

ــر  ــا دشــواری بســیاری در زی و مــردم ایــن قریه هــا اکنــون ب

ســایه ی طالبــان بــه زندگــی مشــغول انــد.

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود 

را تحــت ســلطه ی طالبــان در افغانســتان گذرانــده  انــد و 

ــرده  ــک ک ــل رشی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــرات  شــان را ب خاط

یــا صفحــه ی  و  ایمیــل  از طریــق  را  تــان   انــد. خاطــرات  

ــا مــا رشیــک کنیــد. مــا  فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل ب

متعهــد بــه حفــظ هویــت شــا و نــر خاطــرات  تــان اســتیم.

چگونگــی  و  امریکا-طالبــان  مناینــدگان  نهایــی  توافــق 

پیش نویــس مــن توافق نامــه ی دو طــرف، بــه دردرس تــازه ای 

ــن  ــام در ای ــدن ابه ــر ش ــده و زمان گی ــدل ش ــت مب ــرای حکوم ب

سیاســی  جــو  در  را  نگرانی هــا  از  جدیــدی  فصــل  توافقــات، 

افغانســتان خلــق کــرده اســت. ابهــام در توافــق دو طــرف، جــرأت 

ــرده و بیــش از هــر  ــد ب ــن گــروه را بلن ــان ای و جســارت جنگ جوی

ــه  زمــان دیگــری، بــرای زمین گیــر کــردن حکومــت افغانســتان، ب

خشــونت های رشارت بــار در پایتخــت و والیت هــای افغانســتان 

آورده  انــد.  روی 

مذاکــرات مبهــم و گنــگ بــودن مــن توافق نامــه ی صلــح امریــکا 

و طالبــان، نارضایتــی بازیگــران دیپلاتیــک را عریــان کــرده 

ــو«  ــه »مایک پمپی ــد ک ــزارش داده  ان ــی گ ــانه های غرب ــت: رس اس

وزیرخارجــه ی امریــکا، پــای ســند توافق نامــه ی صلــح امضــا 

بــار  شــش  از  پــس  نیــز  غنــی،  رییس جمهــوری  منی کنــد. 

ایــاالت  خــاص  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی  بــا  گفت وگــو 

ــی  ــه ی ملموس ــه نتیج ــتان، ب ــح افغانس ــکا در صل ــده ی امری متح

نرســیده  اســت و قــرار اســت بــرای بــاز کــردن گــره ایــن مشــکل، 

ــرود. ــکا ب ــه امری ب

رســا  امریــکا  بــه  را  رییس جمهــور  ســفر  حکومــت،  هرچنــد 

تأییــد نکــرده؛ امــا انجــام ایــن ســفر دور از ذهــن نیســت. بــا 

ــه واشــنگن، در رشایــط حســاس تاریخــی  ایــن حــال، ســفر او ب

انجــام می شــود. در جریــان نُــه دور مذاکــرات امریــکا و طالبــان، 

دولــت کابــل در حاشــیه قــرار داشــت کــه در پایــان دور نهــم )دور 

پایانــی( مذاکــرات بــا توافــق دو طــرف خامتــه یافــت. در محتــوای 

پیش نویــس توافق نامــه، اهمیتــی بــه جایــگاه افغانســتان بــه 

ــن امــر،  عنــوان محــل منازعــات در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ ای

ــت  ــه ای در وضعی ــی و منطق ــادالت بین امللل ــتان را در مع افغانس

نامعلــوم قــرار داده کــه آیــا حکومــت و نظــام سیاســی موجــود پــس 

ــه  ــی ب ــه ی جهان ــه جامع ــراق توج ــر در مح ــار دیگ ــال، ب از 19 س

ــر.  ــکا قــرار خواهــد گرفــت یاخی ــاالت متحــده ی امری ــژه ای وی

پیچیــده بــودن توافــق طالبــان و امریــکا بــا محــور بازگشــت 

امــارت اســالمی، موجــب خشــم رییس جمهــور غنــی شــده اســت 

و ایــن ناراحتــی ظاهــرا بــر روابــط حســنه ی کابل-واشــنگن نیــز 

ــه  ــم ک ــرض، گیری ــش ف ــن پی ــا ای ــون ب ــت. اکن ــده اس ــایه افگن س

رییس جمهــور بــا درخواســت مقام هــای امریکایــی، بــا کوله بــاری 

از نارضایتــی بــه واشــنگن بــرود، چــه چیــزی تغییــر خواهــد کــرد؟

ســفر  کــه  می گوینــد  بین امللــل  روابــط  آگاهــان  از  شــاری 

ــان  ــه می ــی ک ــال توافق ــه دنب ــکا، ب ــه امری ــی ب ــور غن رییس جمه

امریــکا و طالبــان صــورت گرفتــه، انجــام می شــود. رییس جمهــور 

ــول  ــی را قب ــپس انتقال ــت و س ــت مؤق ــه حکوم ــت ک ــارض نیس ح

کنــد؛ زیــرا او بــه برگــزاری انتخابــات در ششــم میــزان تأکیــد دارد.

در حــال حــارض، حــدس و گان هــا بــر ایــن معادلــه حرکــت 

طالبــان،  و  امریــکا  مناینــدگان  توافــق  براینــد  کــه  می کنــد 

ایجــاد حکومــت مؤقــت اســت؛ زیــرا طالبــان بــا رهــربان حکومــت 

دیگــر،  جانــب  از  نیســتند.  گفت وگــو  بــه  حــارض  کنونــی، 

رییس جمهــور نیــز شــعار جمهوریــت رس داده و حــارض بــه پذیــرش 

خواســته های نامعقــول طالبــان نیســت. عبدالطیــف نظــری، آگاه 

روابــط بین امللــل، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه 

ــا  ــد ت ــد کنن ــور را متقاع ــه رییس جمه ــن  ک ــرای ای ــا ب امریکایی ه

حکومــت مؤقــت را پذیرفتــه و زمینــه ی ورود طالبــان بــه ســاختار 

اصلــی قــدرت مســاعد شــود، او را بــه واشــنگن دعــوت کــرده انــد 

ــد. ــن ده ــته ها ت ــن خواس ــه ای ــا ب ت

ــی  ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــه عم ــد ک ــد می کن ــری تأکی ــای نظ آق

بــه پایــان رســیده و امریکایی هــا احســاس منی کننــد کــه بــه 

ــدف  ــن، ه ــر ای ــا ب ــند؛ بن ــته باش ــازی داش ــود نی ــت موج حکوم

ــت و ورود  ــت مؤق ــکیل حکوم ــث تش ــه بح ــت ک ــن اس ــادی ای بنی

از طــرف  و سیاســت در کشــور  قــدرت  بــه ســاختار  طالبــان 

حکومــت کنونــی بــه خصــوص رییس جمهــور غنــی، بــه رســمیت 

شــناخته شــود و بــه همیــن منظــور، امریکایی هــا او را بــه امریــکا 

ــود. ــش داده ش ــا کاه ــا مخالفت ه ــد ت ــرده ان ــوت ک دع

نگرانــی دیگــری کــه در حاشــیه ی مــن توافق نامــه ی صلــح 

ــان اســت.  ــان طالب ــازی زندانی برجســته شــده، فهرســت آزادس

ــه  ــده ک ــر ش ــتان ن ــرب افغانس ــانه های معت ــی از رس گزارش های

ــی  ــزار زندان ــج ه ــت پن ــر، فهرس ــان در قط ــی طالب ــر سیاس دف

ایــن گــروه را بــه زملــی خلیــل زاد ســپرده اســت. موضــوع فهرســت 

ــرون داده می شــود کــه  ــان، در رشایطــی بی ــان طالب آزادی زندانی

ــه  ــوت گرفت ــری ق ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــان بی ــان طالب جنگ جوی

و حکومــت افغانســتان را در تنگنــای نظامــی قــرار داده انــد. 

ــی  ــی و نظام ــفتگی های سیاس ــب، آش ــان طال ــازی زندانی آزادس

افغانســتان را شــدت بخشــیده و توان منــدی نظامــی حکومــت را 

ــرد.  ــد ک ــف خواه ــر تضعی ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

شــاری از اعضــای پیشــین مجلــس مناینــدگان، بــر ایــن بــاور اند 

کــه رییس جمهــور از مــن توافــق امریکایی هــا و طالبــان راضــی 

نیســت؛ چــرا کــه هیچ گونــه تضمینــی بــرای آتش بــس و میکانیــزم 

ــت.  ــده اس ــح داده نش ــده، توضی ــام آین ــان در نظ ــارکت طالب مش

ــه  ــدگان، ب ــس مناین ــح محمدســلجوقی، عضــو پیشــین مجل صال

ــر عــدم شــفافیت در  ــل گفــت کــه عــالوه ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــی  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــان، اح ــا و طالب ــق امریکایی ه تواف

ــود  ــه خ ــوط ب ــنهادی مرب ــته های پیش ــدام بس ــر ک ــتان ه افغانس

ــت  ــته اس ــوز نتوانس ــت هن ــد و حکوم ــرات دارن ــان را در مذاک ش

میــان بســته های پیشــنهادی هاهنگــی ایجــاد کنــد. او گفــت: 

ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــت ک ــات اس ــث انتخاب ــر، بح ــب دیگ »از جان

ــرار دارد. در  ــت ق ــش روی حکم ــش پی ــر از چال ــی پ ــدای مل آجن

صورتــی کــه امریکایی هــا تضمیــن جــدی بــرای قناعــت طالبــان 

ــداده  و موضوعــات مهمــی کــه حکومــت مطــرح خواهــد کــرد، ن

نــوع  ایــن  اســت.  نداشــته  انعطافــی  تــا کنــون هیچ گونــه  و 

مذاکــرات، مذاکــرات رقابتــی میــان افغان هــا و طالبــان خواهــد 

ــود  ــی وج ــرات بین االفغان ــف مذاک ــر توق ــه خط ــر لحظ ــود و ه ب

دارد.«

در  موضوعــات  مهم تریــن  کــه  اســت  معتقــد  ســلجوقی 

گفت وگوهــای صلــح، اولویت هــای مــردم افغانســتان اســت کــه در 

مــن ایــن مذاکــرات بــه صــورت جــدی و تعاملــی مطــرح شــود. در 

ــان جریان هــای  ــا همــه گسســت هایی  کــه می ــی، ب ــط کنون رشای

سیاســی، احــزاب و ســایر جریان هــا دیــده می شــود، شــانس 

ــه  ــی بســیار کــم اســت و ب ــرات تعامل ــاز مذاک ــرای آغ ــت ب موفقی

همیــن منظــور، رییس جمهــور ســخت بــه برگــزاری انتخابــات 

عالقــه دارد. اگــر انتخابــات بــدون چالــش برگــزار شــود، حکومــت 

ــی خواهــد شــد. ــوی وارد مذاکــرات بین االفغان ــک موضــع ق از ی

مجلــس  پیشــین  اعضــای  از  دیگــر  یکــی  منصــور،  حفیــظ 

ــرای موفقیــت  ــادی ب ــد اســت کــه شــانس زی ــدگان، باورمن مناین

ــن اســت کــه  ــدارد. دلیــل آن ای ــی وجــود ن مذاکــرات بین االفغان

فاصلــه ی ژرفــی میــان سیاســیون افغانســتان و نســل جنگ جــوی 

تصمیم هــای  منظــور،  همیــن  بــه  و  دارد  وجــود  طالبــان 

ــور،  ــای منص ــت. آق ــان نیس ــرش طالب ــورد پذی ــت مداران م سیاس

ــان  ــه ای از حامی ــطح منطق ــان در س ــه طالب ــد ک ــل می کن تحلی

ــا و  ــان دیدگاه ه ــت، می ــن وضعی ــده و ای ــوردار ش ــددی برخ متع

منافــع کشــورهای منطقــه تفــاوت بــه وجــود آورده اســت. تفاوتــی  

کــه شــاری از کشــورهای منطقــه فکــر می کننــد، پاکســتان 

ــله  ــک سلس ــان، ی ــکا و طالب ــی امری ــره ی طوالن ــه دور مذاک در نُ

امتیازاتــی را بــه دســت آورده و ســایر بازیگــران منطقــه ای در ایــن 

گفت وگوهــا بیــرون مانــده  انــد. بنــا بــر ایــن، طالبــان آمــاده بــرای 

ــت  ــش و امنی ــور آن آرام ــه مح ــی ک ــک گفت وگوی ــاز ی ــح و آغ صل

ــتند. ــود، نیس ــف ش تعری

نحــوه ی تعامــل امریکایی هــا بــا طالبــان، بیان گــر رفتــار نــرم 

ــا  ــکا ب ــدگان امری ــت و مناین ــروه اس ــن گ ــر ای ــنگن در براب واش

مناینــدگان امــارت اســالمی بــا تعریــف مخالفــان مســلح بــه میــز 

ــادی  ــار زی ــروه در ش ــن گ ــالت ای ــا حم ــتند؛ ام ــو نشس گفت وگ

از مناطــق افغانســتان باعــث شــده کــه دولــت کابــل، ایــن گــروه 

ــر انســانی  را تروریســتی خطــاب کــرده و عمل کردهــای آن را غی

ــال  ــد در قب ــت دو متح ــه سیاس ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای بدان

نشــان دهنده ی  حقیقــت  در  و  نیســت  هم جهــت  گــروه  یــک 

دو تعریــف از یــک دشــمن اســت. رسور دانــش، معــاون دوم 

ریاســت جمهوری، در واکنــش بــه کشــته شــدن یــک کارمنــد 

کمیســیون حقــوق بــر توســط طالبــان، گفتــه اســت: »واقعیــت 

امــر ایــن اســت کــه دولــت و مــردم افغانســتان بــا توجــه بــه ایــن 

گونــه فجایــع و رویکــرد غیرانســانی گــروه طالبــان، هیــچ راه 

ــد  ــد و شــک نبای ــزم ندارن ــا تروری ــارزه ب ــه و مب دیگــری جــز مقابل

ــتیبانی  ــت و پش ــه حای ــور ب ــزت کش ــا ع ــهروندان ب ــه ش ــرد ک ک

نیروهــای دلیــر امنیتــی، قاطعانه تــر از پیــش در برابــر لشــکریان 

جهــل و تــرور خواهنــد ایســتاد و هرگــز اجــازه نخواهنــد داد کــه 

ــردم  ــی م ــدرات سیاس ــر مق ــت، ب ــام و بدرسش ــک بدن ــن گروه ای

ــوند.« ــلط ش ــتان مس افغانس

فضــای  شــدن  حاکــم  و  نگرانی هــا  ایــن  همــه ی  وجــود  بــا 

ــک  ــوان ی ــا می ت ــتان؛ ام ــی افغانس ــای سیاس ــود در فض ابهام آل

راه عبــور از ایــن منجــالب را بــه تصویــر کشــید. راه عبــور از ایــن 

وضعیــت آشــفته ی سیاســی، اتحــاد و اعتــاد مــردم افغانســتان 

بــه دولــت اســت کــه بــه عنــوان دو بــازوی ارزش منــد، افغانســتان 

ــد داد. ــات خواه ــی نج ــه فروپاش ــر هرگون را از خط

سوغاتی سفر غنی به واشنگنت!

صلح قبل از انتخابات یا صلح بعد از انتخابات

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

ــمول  ــه ش ــی ب ــچ کس ــارض، هی ــال ح در ح
رهــربان سیاســی حکومــت، منی داننــد کــه 
امریکایی هــا در چارچــوب امــارت اســالمی 
ــد  ــیده ان ــق رس ــه تواف ــازوکاری ب ــه س ــا چ ب
ایجــاد  بــر  امریکایی هــا  آیــا  ایــن  کــه  و 

ــد؟  ــاری دارن ــت پافش ــت مؤق حکوم
ایــن  از  پــس  کــه  نیســت  روشــن  هنــوز 
دنبــال  اهدافــی  و  میکانیــزم  چــه  بــا 
تحلیل هــا،  ایــن  وجــود  بــا  می شــود؛ 
پیش بینــی  قابــل  می توانــد  ســناریو  دو 
باشــد: نخســت، اگــر مشــارکت عادالنــه در 
ــام  ــه مت ــد ک ــود آی ــه وج ــت ب ــت مؤق حکوم
قومــی  و  مذهبــی  سیاســی،  گروه هــای 
خــود را در آن ببیننــد، در ایــن صــورت، 
ــبی  ــات نس ــتقرار ثب ــاهد اس ــتان ش افغانس
ــی  ــورت اقتدارگرای ــا در ص ــود؛ ام ــد ب خواه
بــه  طالبــان  کــه  متامیت خواهــی ای   و 
ســایر  و  یافتــه  ادامــه  انــد،  آن  دنبــال 
ــد،  ــرار گیرن ــیه ق ــر در حاش ــای دیگ گروه ه
داخلــی  منازعــه ی  یــک  آغــاز  می توانــد 
ــن،  ــر ای ــا ب ــد. بن ــتان باش ــر در افغانس دیگ
ــه ای و  ــای منطق ــری از دخالت ه در جلوگی
فرامنطقــه ای در امــور افغانســتان، نحــوه ی 
از  قومــی  و  سیاســی  گروه هــای  چیــدن 
ســوی امریــکا در تحــوالت جدیــد پیــش 
رو، نقــش اساســی را در سمت وســو دادن 

داشــت. خواهــد  افغانســتان  آینــده ی 

سیدمهدی حسینیساره ترگان


