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تیرتهای مهم

ــت  ــزی نیس ــوراه چی ــتان، هم ــان در افغانس ــه زن ــونت علی خش

کــه مــردان بــر زنــان روا می دارنــد؛ ایــن اِعــال خشــونت، در بســا 

مــوارد از ســوی زنــان بــر زنــان اســت کــه بیشــر رساغ عروس هــای 

خانواده هــا مــی رود. عروس هایــی کــه وقتــی وارد خانــواده ای 

می شــوند، حســادت مــادر و خواهــران شــوهر را برمی انگیزنــد 

مواجــه  آنــان  ســوی  از  خشــونت آمیزی  کنش هــای  بــا  کــه 

ــی  ــروز عقده های ــوان ب ــوع خشــونت را شــاید بت ــن ن می شــوند. ای

ــر  ــردان ب ــوی م ــده از س ــال ش ــارت اِع ــر حق ــر اث ــه ب ــت ک دانس

ــد. ــروز می کن ــان، ب زن

نــوع  ایــن  ایــن قربانیــان  از  »نــام مســتعار«، یکــی  بــاران 

خشــونت اســت؛ دخــری کــه وقتــی هفده ســاله بــه خانــه ی 

شــوهر مــی رود، انــگار بــا بقچــه ای از بدبختــی وارد آن خانــه 

می شــود. بــاران وقتــی بــه خانــه ی بخــت مــی رود، بــه دلیــل 

نداشــن آگاهــی در مــورد رســم و عنعنــات...
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انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

می گویــد، احتــال دارد کــه اعــام نتیجــه ی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، دوبــاره 

ــود. ــه ش ــر مواج ــا تأخی ب

حــوا علــم نورســتانی، روز سه شــنبه )21 

عقــرب( در یــک نشســت خــری گفــت کــه بــه 

دلیــل مســدود شــدن برخــی از دفاتــر والیتــی 

کمیســیون مســتقل انتخابــات توســط برخــی از 

تیم هــای انتخاباتــی، احتــال تأخیــر مجــدد در 

اعــام نتیجــه ی ابتدایــی وجــود دارد.

او افــزود: »رونــد بازشــاری در 20 والیــت 

ــده  ــم ش ــس خت ــت بادغی ــده، در والی ــاز ش آغ

و در 14 والیــت دیگــر، برخــی از ســتادهای 

انتخاباتــی نســبت بــه آغــاز رونــد تفتیــش و 

بازشــاری اعــراض کــرده و دفاتــر والیتــی 

کمیســیون انتخابــات را بســته انــد. مســدود 

کار  کنــدی  ســبب  والیتــی  دفاتــر  شــدن 

ــر  ــال تأخی ــل، احت ــن دلی ــه همی ــود و ب می ش

دوبــاره در اعــام نتیجــه ی ابتدایــی، وجــود 

دارد.«

در  فالنکــوچ  موتــر  یــک  شــدن  واژگــون  نتیجــه ی  در 

ــان  ــر ج ــالن، 17 نف ــت بغ ــت والی ــوالی خوس ــات ولس مربوط

باختــه و پنــج نفــر دیگــر زخمــی شــده انــد.

ــن  ــد کــه ای ــه عاطفــی، ولســوال خوســت، می گوی لطف الل

در  عقــرب(   21( روز سه شــنبه  از چاشــت  پیــش  رویــداد، 

ــت. ــوالی رخ داده اس ــن ولس ــی ای ــل پلف ــات کوت مربوط

ــان  ــز در می ــج زن نی ــودک و پن ــار ک ــه چه ــد ک او می افزای

ــد. ــداد شــامل ان ــن روی ــگان ای جــان باخت

ــای عاطفــی، وضعیــت صحــی زخمی هــای  ــه ی آق ــه گفت ب

رس  بــه  شــفاخانه  در  حــارض  حــال  در  کــه  رویــداد  ایــن 

اســت. وخیــم  می برنــد، 

ــت،  ــن، وزارت صح ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــش  ــه افزای ــی رو ب ــای ترافیک ــه رویداده ــود ک ــرده ب ــالم ک اع

ــهروندان  ــتی، از ش ــالت تروریس ــر از حم ــا، بیش ت ــوده و حت ب

ــت. ــه اس ــی گرفت ــتان قربان افغانس

رویدادهــای ترافیکــی در شــاهراه های افغانســتان، اتفــاق 

نــادر نیســت. همــواره موترهــای مســافربری، بــه دلیــل آن چــه 

بزرگ راه هــا  در  راننده هــا خوانــده می شــود،  بی احتیاطــی 

ــا هــم برخــورد کــرده و  ــا ب ــا از جــاده منحــرف می شــوند و ی ی

ــد. ــافران را می گیرن ــان مس ج

بی احتیاطــی راننــدگان، اســتفاده از مــواد مخــدر هنــگام 

ــاد،  ــن ترافیکــی و رسعــت زی ــت نکــردن قوانی رانندگــی، رعای

از عوامــل رویدادهــای ترافیکــی در افغانســتان بــه شــار 

ــی رود. م

بــه  کــرده  ســعی  خیلــی  جدیــد  رمــان 

شــعر نزدیــک شــود؛ بــه خصــوص بــا ظهــور 

نویســندگان امریــکای التیــن و هنــد، کســانی 

و  مارکــز  یــا  روی  یــا  رشــدی  ســلان  مثــل 

بورخــس؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــعر در 

یــک ســطح باالتــر از داســتان اتفــاق می افتــد، 

را  هــوش  و  شــعور  از  جدی تــر  ســطح  یــک 

بــرای  هــم  نوشــن  بــرای  هــم  می طلبــد؛ 

خوانــدن... نســل امــروز کمــی ســطحی تر شــده 

ــود؛  ــی دور می ش ــعر کم ــا از ش ــی رود. طبیعت م

ــاه  ــعر پن ــه ش ــاره ب ــر دوب ــم ب ــر می کن ــا فک ام

خواهــد بــرد؛ چــون هیــچ هــری جایــگاه شــعر 

را منی توانــد پــر کنــد. ایــن را مــن از عاقــه بــه 

ــر  ــم؛ مــن عاشــق نقاشــی و تیات شــعر منی گوی

هــم اســتم، خواننــده ی جــدی رمــان هم اســتم، 

بیش تــر از مــن شــاید کســی نقــد داســتان 

ننوشــته در افغانســتان؛ امــا می دانیــد هیــچ 

کــدام شــعر منی شــوند؛ شــعر، هــم رمــان اســت 

هــم نقاشــی هــم تیاتــر و هــم حکمــت خالــص، 

ــت داد. ــن را  وق ــی ذه ــد کم ــا بای منته

نورستانی:
 احتامل تأخیر مجدد در اعالم 

نتیجه ی ابتدایی وجود دارد
شاعران از هر جایی که باشندرویداد ترافیکی در بغالن 17 کشته به  جا گذاشت

مثل اعضای یک قبیله اند
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آقــای غنــی، روز سه شــنبه )21 عقــرب( در 

ــی،  ــس حقان ــه ان ــه رســانه ها گفــت ک نشســتی ب

ــان و  ــی مالی خ ــی، حاج ــروه حقان ــر گ ــرادر ره ب

ــی  ــبکه ی حقان ــو ش ــان عض ــید، زندانی عبدالرش

ــوند.  ــا ش ــت ره ــرار اس ــه ق ــتند ک اس

در  تصمیــم  ایــن  غنــی  آقــای  گفتــه ی  بــه 

افغانســتان  بیــن  توافــق همه جانبــه  و  مشــوره 

همــکاران بین املللــی اش گرفتــه شــده اســت کــه 

ــان  ــا طالب ــرات رودررو ب ــازی مذاک ــرای زمینه س ب

ــی... ــه از مدت ــی ک ــه زندان ــن س ای

حقانــی،  جال الدیــن  فرزنــد  حقانــی  انــس 

ــرد  ــی« و ف ــتی حقان ــبکه ی تروریس بنیان گذار»ش

ــی  ــرادر ناتن ــت. او، ب ــروه اس ــن گ ــاره دوم ای ش

رساج الدیــن حقانــی، رهــر کنونــی شــبکه حقانی 

ــط  ــش )1393( توس ــال پی ــج س ــه پن ــد ک می باش

انــس  بازداشــت شــد.  امنیــت ملــی  نیروهــای 

فرزنــد... حقانــی، جوان تریــن 

دانشــگاه امریکایــی افغانســتان )AUAF( پــس از 

ــه ی  ــر تبادل ــی ب ــور غنــی مبن ــدی رییس جمه تأیی

ایــن  اســتاد  دو  بــا  طالبــان  ارشــد  عضــو  ســه 

دانشــگاه، روز سه شــنبه اعــام کــرد کــه ایــن خــر 

بــرای آن هــا خوشــحال کننده اســت. 

در بیانیــه ی ایــن دانشــگاه کــه بــه روزنامــه ی 

کابــل فرســتاده شــده... صبــح 

آزادی انس حقانی؛ 
خودکشی سیاسی آبروی 
حکومت  رضب در صفر شد

مذاکرات صلح 
به بهای آزادی تروریست ها

رهایی استادان امریکایی،
 کابل را به دشوارترین تصمیم وادار کرد
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خشونتی که زنان بر زنان روا می دارند
زندگی به رنگ زن

3

3

4

»اَنَس« به کجا می رود؛ پشت میز صلح یا سنگر جنگ؟

گفت وگو با سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده
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رییس جمهــور افغانســتان، دیــروز در یــک کنفرانــس 

ــی«  ــس حقان ــی، »ان ــه دالیل ــه ب ــرد ک ــالم ک ــری اع خ

ــه  ــی را ک ــبکه ی حقان ــای ش ــر از اعض ــر دیگ ــد نف و چن

متهــم بــه کشــن هــزاران انســان در افغانســتان اســتند، 

آزاد کــرده اســت؛ آزادی ای کــه حکومــت بارهــا و بارهــا از 

آن بــه عنــوان خــط رسخــش نــام بــرده بــود؛ امــا دیــروز 

در بحبوحــه ی انتخابــات افغانســتان و نزدیــک شــدن بــه 

ــی  ــور؛ یعن ــل دو رییس جمه ــکا، در تقاب ــات امری انتخاب

ــت و  ــرده اس ــه ب ــت ک ــپ اس ــن ترام ــپ، ای ــی و ترام غن

می توانــد، پــس از کشــن »بغــدادی«، آزادی »کویــن 

کینــگ و تیموتــی ویکــس« را نیــز روی دســت گرفتــه و 

بــه مردمــش نشــان دهــد. 

ــروز افتــاد، حــد اقــل در کوتاه مــدت  اتفاقــی کــه دی

دو طــرف دارد؛ یــک طرفــش محبوبیــت اســت و طــرف 

ــح،  ــای صل ــف گفت وگوه ــس از توق ــرت. پ ــرش، نف دیگ

زملــی خلیــل زاد چنــد بــار بــه کابــل و اســالم آبــاد 

رفت وآمــد کــرد؛ رفت وآمدهایــی کــه از آن دو تفســیر 

در کابــل وجــود داشــت. نیمــی از حکومــت آن را در 

ــی  ــگاه امریکای ــتادان دانش ــس و اس ــتای آزادی ان راس

دانســتند و نیمــی دیگــر، بــرای از رسگیــری مذاکره هــای 

ــی  ــس حقان ــا آزادی ان ــاد؛ ام ــاق افت ــه اتف ــح. آن چ صل

ــود، آزادی او،  ــه ب ــود؛ کســی کــه حکومــت بارهــا گفت ب

ــردم  ــه کــه حــق م در حیطــه ی اختیارهــای حکومــت ن

ــود  ــزی نب ــن چی ــل چنی ــا در عم ــت؛ ام ــتان اس افغانس

و حکومــت حــق آزادی انــس را، مربــوط بــه خــودش 

ــح، دســت  ــان کــه در گفت وگوهــای صل دانســت. طالب

بــاال و تعیین کننــده داشــته انــد، بســیار پیشــر از 

دیــروز، نــام انــس را وارد لیســت هیــأت مذاکره کننــده ی 

صلــح خــود کــرده بودنــد. بــه ایــن معنــا کــه چــه 

حکومــت و مــردم افغانســتان بخواهــد یــا نخواهــد، انس 

آزاد و رس میــز مذاکــره حــارض خواهــد شــد. یکــی از 

نگرانی هــای مــردم همیشــه ایــن بــود کــه پیــش از رشوع 

دوبــاره ی مذاکره هــای صلــح، بایــد حکومــت بــا قــدرت و 

ــز حــارض شــود.  ــر رس می ــا اجــاع عمومــی، ب ب

مــردم ناراحــت بودنــد، چــرا طالبــان مــدام می گوینــد 

ــیم.  ــمیت منی شناس ــه رس ــت را ب ــن حکوم ــا ای ــه م ک

حــاال بــا آزادی یکــی از چهره هــای مهــم گــروه طالبــان 

بــرای  کــه  خصانــه ای  و  رنگارنــگ  جنجال هــای  و 

انتخابــات وجــود دارد، چگونــه می تــوان بــه محبوبیــت و 

قــدرت مــروع ایــن حکومــت بــرای آینــده  امیــدوار بود؟

ــام  ــه انج ــی ک ــل و توجیه ــر دلی ــه ه ــه ب ــن معامل ای

شــده باشــد، ایــن ســؤال را در ذهــن مــردم خلــق 

ــاس در  ــی و حقُ الن ــت اجتاع ــه عدال ــت ک ــرده اس ک

ــکا چــه معنایــی دارد؟  ــزد حکومــت افغانســتان و امری ن

حتــا مــردم از خــود خواهنــد پرســید کــه خــون مــا در 

ــا خــون انــس حقانــی و اســتادان امریکایــی  مقایســه ب

چقــدر مــی ارزد؟ اگــر کســی بخواهــد در هــر کشــوری، 

رییس جمهــور شــود؛ قیمــت آن چقــدر اســت؟ چــرا 

ــن  ــتان در ای ــردم افغانس ــای م ــش و دغدغه ه ــق، نق ح

ــت؟ ــم اس ــط گ وس

بــدون شــک، آزادی انــس حقانــی، حتــا اگــر بــر 

اســاس توافــق صلــح خلیــل زاد بــا طالبــان باشــد، یــک 

پیــروزی بــزرگ بــرای طالبــان اســت. انــس دیگــر حتــا 

ــک  ــد، ی ــه باش ــط در خان ــد و فق ــچ کاری نکن ــر هی اگ

الگــوی متــام عیــار و یــک انگیــزه ی نافرجــام بــرای 

او  کــه  انــدازه ای  بــه هــان  اســت.  هم گروه هایــش 

محبــوب خواهــد شــد، زمام دارنــی کــه او را آزاد کردنــد، 

مــورد نفــرت عمــوم واقــع خواهنــد شــد. بــه هان انــدازه 

ــود،  ــن ب ــر جش ــالی و قط ــتان ش ــروز در وزیرس ــه دی ک

ــا اســت.  ــر پ در دل مــردم افغانســتان مصیبــت و عــزا ب

ــی  ــی، کس ــادگی و راحت ــن س ــه ای ــود، ب ــه می ش چگون

بی گنــاه  انســان های  بی شــار  مــرگ  مســؤول  کــه 

اســت، آزاد می شــود و بــه ریــش همــه می خنــدد! 

ــی کــه حکومــت از آن دم مــی زد، چــه  تکلیــف قانون

ــه  ــی کــه حکومــت می گفــت، مکلــف ب می شــود؟ قانون

تطبیــق آن در بــاره ی کســانی اســت کــه در برابــر مــردم 

افغانســتان، مرتکــب جــرم شــده انــد. تکلیــف ایــن 

ــوق  ــر و حق ــوق ب ــتقل حق ــال مس ــای مث ــه گروه ه هم

ــود؟  ــه می ش ــگ، چ ــان جن قربانی

ــردم  ــرای م ــزی ب ــه چی ــان از آن دارد ک ــت نش وضعی

واضــح و شــفاف نیســت؛ مــردم احســاس می کننــد کــه 

بــرای آزادی انــس حقانــی، چیــزی بــه دســت نخواهنــد 

آورد؛ چــون حکومــت منی خواهــد بــه مــردم پاســخ 

قناعت بخــش بدهــد. مــردم احســاس می کننــد کــه 

حکومــت افغانســتان، تســلیم یــک فشــار خارجــی شــده 

اســت. مگــر آن کــه چیــزی ارزش مندتــر بــه دســت آورده 

باشــد کــه آن هــم از چشــم مــردم پنهــان اســت، یــا حــد 

اقــل دیــروز، وجــود نــدارد.

مبادله هــای  و  سیاســی  معامله هــای  شــاید 

این چنینــی در دنیــای سیاســت عــادی باشــد؛ امــا 

مــردم افغانســتان در حــال حــارض تصــور چنیــن چیــزی 

را ندارنــد کــه حکومــت در یــک معاملــه ی برابــر، چنیــن 

کاری انجــام داده باشــد. بــه خصــوص در بــاره ی کســی 

کــه محاکــم، حکــم اعدامــش را صــادر کــرده بــود. حــاال 

مــردم افغانســتان حــق دارنــد از خــود بپرســند کــه خــون 

ــر منــی ارزد؟ ــدازه ی دو نف ــه ان هــزاران انســان ب

بــا  مقالــه ی  در  )میــزان(  گذشــته  مــاه  هفــده ام  در 

ــت،  ــرام اس ــح در بگ ــای صل ــاز گفت وگوه ــد آغ ــوان کلی عن

ــی  ــس حقان ــه ی ان ــرای تبادل ــه ب ــتم ک ــی نوش از تالش های

ــده  ــالم آباد رشوع ش ــه اس ــرادر ب ــال ب ــزاد و م ــفر خلیل ــا س ب

بــود. ایــن مقالــه در صبــح کابــل چــاپ شــد. امــروز پــس از 

ــن  ــا، خطرناک تری ــاز آن تالش ه ــد روز از آغ ــاه و چن ــک م ی

متحــدان  و  افغانســتان  حکومــت  زندانــی  بزرگ تریــن  و 

ــوال  ــاال س ــرد. ح ــرک ک ــرام را ت ــدان بگ ــی اش، زن بین امللل

ایــن اســت کــه انــس حقانــی بــه کجــا بــاز می گــردد؟ پشــت 

ــگ؟  ــنگر جن ــا س ــح، ی ــز صل می

هنــوز منی دانیــم کســانی کــه بــرای آزادی انــس حقانــی 

ــرای  ــی ب ــه تضمین ــدند، چ ــم ش ــق ه ــد و موف ــالش کردن ت

دولــت افغانســتان داده انــد؟ چــون آقــای غنــی هنــگام 

آزادی انــس، از آزادی مــروط حــرف زد؛ بــه ایــن معنــا 

ــگ  ــنگر جن ــه س ــه ب ــن ک ــه رشط ای ــت ب ــس آزاد اس ــه ان ک

ــاز نگــردد. قبــل از آزادی او هــم مقام هــای ارتــش آی اس  ب

ــدم  ــرای ع ــی ب ــم ضانت ــا ه ــا آن ه ــد. آی ــل آمدن ــه کاب آی ب

ــم.  ــوز منی دانی ــد؟ هن ــگ داده ان ــه جن ــس ب ــت ان بازگش

حــاال امــا آقــای خلیلــزاد در واشــنگن یــک بــرگ برنــده 

شــهروند  یــک  بگــرام،  از  انــس  آزادی  ازای  در  او  دارد؛ 

و  کشــور  بــه  را  اســرالیایی  شــهروند  یــک  و  امریکایــی 

از  پــس  ترامــپ  اســت.  بازگردانــده  شــان  خانواده هــای 

بــرای  دیگــری  مــژده ی  حــاال  بغــدادی،  کشــن  اعــالم 

ــه  ــب ب ــوت قل ــر و ق ــان بیش ــا اطمین ــا دارد و ب امریکایی ه
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ــد.  ــد ش خواه

در ایــن میــان امــا حــق صدهــا و هــزاران قربانــی ای کــه 

جــان شــان را در حمــالت هراس افکنانــه ی شــبکه ی حقانــی 

ــه از  ــی ک ــت؛ قربانیان ــده اس ــع ش ــد، ضای ــت داده ان از دس

طــرف آن هــا حکومــت افغانســتان بایــد از حــق شــان دفــاع 

می کــرد؛ حکومــت امــا یــک قاتــل حرفــه ای خطرنــاک را رهــا 

کــرده اســت. فقــط بــه یــک امیــد؛ بــه امیــد ایــن کــه دیگــر 

ــزوده نشــود.  ــان اف ــر شــار قربانی ــرد و ب ــی صــورت نگی قتل

ایــن نیــت، نیــک اســت؛ امــا واقعــا عملــی هــم اســت؟ 

شــکی نیســت کــه انــس حقانــی بــا آزادی اش یــک 

تفکــر  کــه  میــان کســانی  در  البتــه  قهرمــان می شــود، 

ــد. او، حــاال رهــری اســت  ــان را قبــول دارن ــی و طالب حقان

ــام  ــا رسانج ــت؛ ام ــای دار رف ــا پ ــد، ت ــه جنگی ــه بی رحان ک

ــد. ــده برآم زن

شــکی نیســت کــه آزادی او بــه مبــارزان شــبکه ی حقانــی 

ــد داد  ــی خواه ــوی و محکم ــزه ی ق ــابه، انگی ــات مش و حلق

ــش را  ــد مبارزان ــه می توان ــازمانی ک ــه س ــا را ب ــت آن ه و پش

ــاورد، گــرم  ــرون بی ــز بی از محافظــت شــده ترین زندان هــا نی

خواهــد کــرد. 

ممکــن اســت کــه انــس حقانــی شــخصا و ظاهــرا، دســت 

بــه هیــچ اقــدام مســلحانه ای نزنــد؛ امــا انگیــزه ای کــه آزادی 

ــر و  ــد، مهم ــی می ده ــبکه ی حقان ــان ش ــه جنگ جوی او ب

ــه ی  ــگ و ادام ــت. جن ــری اس ــز دیگ ــر چی ــر از ه ــا ارزش ت ب

آزادی  و  می خواهــد  انگیــزه  هرچیــزی  از  بیــش  جنــگ، 

ــی  ــبکه ی حقان ــام ش ــدی در مت ــزه ی قدرت من ــی انگی حقان

ــد.  ــد دمی ــابه خواه ــازمان های مش وس

افــران »آی اس آی« نیــز در ایــن چنــد ســال کــه انــس 

در زنــدان بــوده اســت، بــی کار ننشســته و جــای او را در 

ــا  ــد؛ بن ــه او ندارن ــازی ب ــد و در عمــل نی ســازمان پرکــرده ان

بــر ایــن، ممکــن اســت بــه دولــت افغانســتان ضانــت داده 

ــم  ــا ه ــردد و واقع ــاز منی گ ــگ ب ــه جن ــس ب ــه ان ــند ک باش

شــاید برنگــردد؛ امــا روح انــس حقانــی -روح زخم خــورده 

حقانــی  شــبکه ی  بــر  ســال  ســال های  او-  زهرآگیــن  و 

ــرد.  ــد ک ــت خواه حکوم

تصمیــم آزادی حقانــی تصمیــم ســختی بــوده اســت. 

ــگام اعــالم  ــی کــه آقــای غنــی هن ــن ســختی را در کلات ای

ایــن خــر ادا می کــرد، بــه وضــوح دیدیــم. حــاال بحــث ایــن 

ــان  ــدار خــود شــان )مدافع ــه پن ــا ب اســت کــه حکومــت و ی

جمهوریــت( از قیمتــی کــه پرداختنــد، چــه بــه دســت 

خواهنــد آورد. 

غنــی،  ســخت  تصمیــم  ایــن  قبــال  در  امریــکا  اگــر 

امتیازدهــی بــه طالبــان را کاهــش دهــد و آن هــا را وادار کند 

کــه بــه عنــوان یــک گــروه شورشــی بیاینــد و بــا یــک نظــام 

ــوان  ــه عن ــن ب ــی ارزد. م ــت م ــوان گف ــد، می ت ــره کنن مذاک

یــک شــهروند بــه شــدت از برتــری و تســلطی کــه تــا کنــون 

طالبــان بــر رونــد صلــح داشــته انــد، ناراحتــم. عامــل تســلط 

ــک طــرف امریکایی هــا اســت،  ــد، از ی ــن رون ــر ای ــان ب طالب

شــتاب زده ی  و  بی برنامــه  صلح خواهــان  دیگــر  طــرف  از 

ــرزی.  ــه ی حامدک حلق

ــه  ــم ب ــت ه ــی، خواس ــس حقان ــا آزادی ان ــی ب ارشف غن

امریکایی هــا و هــم بــه طالبــان نشــان دهــد کــه دســت 

حلقــه ی کــرزی در بــده بســتان صلــح خالــی اســت و واقعــا 

هــم چنیــن اســت. این هــا )گــروه مســکو( بــه طالبــان 

چــه می دهنــد؟ ولــی بــا همــه ی این هــا، تــرس از روزی 

اســت کــه حکومــت و ارشف غنــی ایــن قــار سیاســی را 

در  برنــده اش  بــرگ  مهم تریــن  و حکومــت  ببازنــد  پــاک 

بازی هــای صلــح را مفــت از دســت داده باشــد. ایــن، تــاوان 

ــان  ــرای قربانی ــه ب ــی ن ــه ارشف غن ــت ک ــری اس جران ناپذی

ــه  ــت و ن ــد داش ــخی خواه ــی پاس ــبکه ی حقان ــالت ش حم

کارت دیگــری بــرای ادامــه ی بــازی در میــز صلــح. ایــن 

ــت.   ــن اس ــناریوی ممک ــن س بدتری

ــی،  ــس حقان ــی ان ــورد رهای ــی در م ــس از ماه هــا حــرف و رایزن پ

فــرد شــاره دوم شــبکه ی تروریســتی حقانــی، روز گذشــته سه شــنبه 

)21عقــرب( رییس جمهــور غنــی اعــالم کــرد کــه حقانــی و دو عضــو 

دیگــر طالبــان بــه  گونــه ی مــروط آزاد شــده انــد.

بگــرام  زنــدان  از  او  آزادی  چگونگــی  مــورد  در  غنــی  آقــای 

گفــت کــه  حکومــت افغانســتان پــس از مشــورت بــا همــکاران 

ــی  ــس حقان ــکا، ان ــده ی امری ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــی اش ب بین امللل

و دو تــن دیگــر از اعضــای طالبــان را در بــدل رهایــی دو تــن از 

ــدان آزاد  ــروط از زن ــه ی م ــه  گون ــی، ب ــگاه امریکای ــتادان دانش اس

ــت. ــرده اس ک

صحبت هــا در مــورد رهایــی انــس حقانــی از زنــدان بگــرام، 

ماه هــا اســت کــه آوازه ی گوش هــا بــود. آگاهــان امــور از او بــه 

ــح  ــای صل ــوِر گفت وگوه ــرِه ک ــدن گ ــرای بازش ــاه کلید« ب ــوان »ش عن

ــد کــه رهایــی او شــاید رهــری  ــاور بودن ــه ایــن ب ــد و ب ــاد می کردن ی

حقانــی و بــرادران ناتنــی آنــان  کــه طالبــان اســتند را بــه پــای میــز 

افغانســتان بکشــد. خوش بینی هایــی کــه  بــا حکومــت  مذاکــره 

هــم می توانــد پایانــش، ادامــه ی حمــالت مرگبــار ایــن شــبکه ی 

ــس.  ــاز آتش ب ــرای آغ ــبز ب ــراغ س ــم  چ ــد و ه ــتی باش تروریس

در ایــن گــزارش نگاهــی انداختیــم بــه بزرگ تریــن حمــالت 

شــبکه ی تروریســتی حقانــی در چنــد ســال گذشــته کــه منجــر بــه 

کشــته و زخمــی شــدن هــزاران نظامــی و غیرنظامــی در افغانســتان 

شــده اســت. 

حمله ی  انتحاری بر ســالن عروسی شهر دبی

ــی  ــتی حقان ــبکه ی تروریس ــوی ش ــه از س ــه ای ک ــن حمل تازه تری

ــی در  ــهر دب ــی ش ــاالر عروس ــر ت ــاری ب ــه ی انتح ــده، حمل ــام ش انج

ــل از  ــب قب ــک ش ــه ی ــن حمل ــود. ای ــل ب ــهر کاب ــم ش ــه ی شش ناحی

صدمیــن ســالروز جشــن اســتقالل افغانســتان بــود کــه یــک مهاجــم 

خــودش را در میــان رشکت کننــدگان در محفــل عروســی منفجــر 

کــرد. در ایــن حملــه 92 نفــر کشــته و بیــش از 150 نفــر دیگــر نیــز 

زخمــی شــدند؛ امــا یــک روز پــس از ایــن حملــه ، گــروه  تروریســتی 

ــر عهــده گرفــت.  داعــش مســؤولیت آن را ب

حملــه ی موتر مبب در چهار راهی زنبق

از  زنبــق  چهارراهــی  منطقــه ی  در  مبــب  موتــر  حملــه ی 

خونین تریــن رویدادهایــی اســت کــه در ســال گذشــته از ســوی 

شــبکه ی تروریســتی حقانــی انجــام شــد. فــرد وابســته بــه ایــن گــروه 

در مــاه جــوزای ســال گذشــته یــک تانکــر مملــو از مــواد انفجــاری را 

در ســاحه ا ی منفجــر کــه جمعیــت انبوهــی از مــردم در حــال عبــور 

ــه 250  ــک ب ــه نزدی ــن حمل ــه در ای ــد ک ــان می ده ــار نش ــد. آم بودن

ــبکه ی  ــدند. ش ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــش از 450 نف ــته و بی ــر کش نف

حقانــی مســؤول آن رویــداد بــود، هرچنــد رهــری ایــن شــبکه دســت 

ــرد.  ــداد را رد ک ــن روی ــن در ای داش

حمله  بر هوتل انرکانتینتال

حقانــی،  تروریســتی  شــبکه ی  بــه  وابســته  مهاجــم  چندیــن 

شــامگاه 30 جــدی ســال 96 بــر هوتــل انرکانتینتــال در منطقــه ی 

بــاغ بــاالی شــهر کابــل حملــه کردنــد و حــدود 12 ســاعت بــا 

ــه  ــن حمل ــا در ای ــاد گزارش ه ــر بنی ــد. ب ــی جنگیدن ــای امنیت نیروه

ــته  ــی کش ــه ی خارج ــن تبع ــمول چندی ــه ش ــر ب ــه 25 نف ــک ب نزدی

و دهــا تــن دیگــر زخمــی شــدند. امنیــت ملــی و وزارت داخلــه، 

شــبکه ی حقانــی را مســؤول آن دانســتند. 

حمله بر قول اردوی 209 شــاهین

از دیگــر حمله  هایــی کــه مســؤول آن شــبکه حقانــی بــود، حملــه 

بــر قــول اردوی 209 شــاهین در شــال افغانســتان بــود کــه در آن 

ــر  ــاز دیگ ــش از 160 رسب ــته و بی ــش کش ــاز ارت ــش از 130 رسب بی

ــول  ــر ق ــال 96 ب ــور س ــخ 2 ث ــه تاری ــم ب ــدند. 10 مهاج ــی ش زخم

اردوی 209 شــاهین حملــه کردنــد. ابتــدا دو تــن شــان خــود را در 

دروازه ی ورودی ایــن قــول اردو  منفجــر کردنــد تــا راه را بــرای دیگــر 

مهاجــان بــاز کننــد.

حمله  ی موتر مبب در مقابل ســفارت آملان

ــی،  ــبکه حقان ــه ش ــته ب ــم وابس ــال 96 مهاج ــوزای س ــاه ج در م

ــان  در  ــفارت آمل ــل س ــره را در مقاب ــواد منفج ــو از م ــر ممل ــک موت ی

کابــل منفجــر کــه در ایــن رویــداد 150 نفــر کــه بیشــر شــان غیــر 

ــدند.  ــی ش ــز زخم ــر نی ــن دیگ ــا ت ــته و ده ه ــد، کش ــان بودن نظامی

بعدهــا، امنیــت ملــی اعــالم کــرد کــه ســه  تــن از عامــالن اصلــی ایــن 

ــد.  ــه را بازداشــت کردن حمل

حملــه ی انتحاری در چهار راهی صدارت

بــه تاریــخ 7 مــاه عقــرب ســال )1396( ، یــک حمله کننــده  خــود 

ــه  ــرد ک ــر ک ــل منفج ــهر کاب ــدارت ش ــی ص ــه ی چهارراه را در منطق

منجــر بــه کشــته شــدن 103 تــن و زخمــی شــدن نزدیــک بــه 240 

تــن دیگــر شــد. شــبکه ی حقانــی در ایــن حملــه دســت داشــت. 

حمله ی انتحاری بر اداره ی محافظت رجال برجســته 

از ســوی شــبکه ی  نیــز شــاهد حمــالت خونینــی  ســال 95 

تروریســتی حقانــی بــود. بــه تاریــخ اول ثــور همیــن ســال، چندیــن 

مهاجــم انتحــاری بــر ریاســت محافظــت رجــال برجســته حملــه 

ــاز پولیــس در آن رویــداد  ــر بنیــاد آمــار 64 کارمنــد و رسب کردنــد. ب

ــؤوالن  ــدند. مس ــی ش ــز زخم ــر نی ــر دیگ ــد و  347 نف ــان باختن ج

ــد.  ــبت دادن ــده نس ــبکه ی القاع ــه ش ــداد را ب ــن روی ــی ای امنیت

حمله بر شــفاخانه ی رسدار محمد داوودخان 

ــتی  ــروه  تروریس ــوی گ ــه از س ــی ک ــای خونین ــر رویداده از دیگ

حقانــی در کابــل انجــام شــد، حملــه بــر شــفاخانه ی چهارصــد 

بســر رسدار محمــد داوود خــان بــود. چهــار مهاجــم بــه تاریــخ 18 

حــوت ســال 95 بــر ایــن شــفاخانه حملــه کردنــد. ایــن حملــه شــش 

ســاعت بــه درازا کشــید. مهاجــان بیــش از 100 نفــر را کشــتند و 

ده هــا تــن دیگــر نیــز زخمــی شــدند.

انفجار در والیت پکتیا

ــن در  ــه ی خونی ــن حمل ــی چندی ــبکه ی حقان ــل، ش ــدا از کاب ج

دیگــر والیت هــای افغانســتان نیــز انجــام داده اســت. افــراد وابســته 

بــه ایــن گــروه، مــاه قــوس ســال 95 خــود شــان را در میــان انبوهــی 

از مــردم در مــاه رمضــان منفجــر کردنــد کــه در نتیجــه ، 50 نفــر 

کشــته و دســت کم چهــل تــن دیگــر زخمــی شــدند. ایــن انفجــار در 

ولســوالی یحیا خیــل رخ داد. 

بــا توجــه بــه حمله هــای خونینــی کــه شــبکه ی تروریســتی 

حقانــی در جریــان چنــد ســال گذشــته در کابــل و بخش هــای 

دیگــر افغانســتان انجــام داده اســت، حــاال دیــده شــود کــه آیــا 

واقعــا رهایــی فــرد شــاره دوم شــبکه ی حقانــی از زنــدان، می توانــد 

طلســم منجمــد صلــح را آب کنــد و بــه کشــتار افــراد بی گنــاه پایــان 

ــد؟ ده

عتیق اللــه امرخیــل، آگاه امــور نظامــی، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل می گویــد کــه ممکــن اســت بــا آزادی انــس حقانــی، طالبــان 

بــه بســته ی پیشــنهادی صلــح حکومــت افغانســتان چــراغ ســبز 

نشــان بدهنــد و آتش بــس کننــد. 

آقــای امرخیــل می گویــد: »مســأله ی جنــگ طالبــان و القاعــده، 

ــد  مســأله ی عقیدتــی اســت. آزادی انــس حقانــی دو جهــت می توان

ــورد  ــی در م ــس حقان ــدگاه ان ــه دی ــت ک ــن اس ــد. ممک ــته باش داش

ــده ی  ــد عق ــم می توان ــویی  ه ــد و از س ــرده باش ــر ک ــتان تغیی افغانس

ــم  ــت و ه ــرات مثب ــد تأثی ــم می توان ــن آزادی ه ــد. ای ــر کن او را بیش

ــد.« ــته باش ــی داش ــرات منف ــد تأثی می توان

بــا پیشــنه ای کــه از ایــن گــروه  تروریســتی در افغانســتان داریــم، 

ــه »جهــاد«  ــا توجی ــی  اســت در افغانســتان ب ــر زمان ــن گــروه از  دی ای

دســت بــه بزرگ تریــن حمــالت می زنــد. ایــن گــروه بــه نحــوی بــرادار 

ناتنــی و بــازوی راســت طالبــان بــه حســاب می آیــد. پاکســتان نیــز 

ــد و ســال ها  ــه حســاب می آی ــن گــروه ب ــک« ای ــان »درجــه ی از حامی

اســت کــه بــه گونــه ی غیــر مســتقیم سیاســت های خــود را از طریــق 

ایــن گــروه در افغانســتان پیــاده می کنــد. 

ــس  ــی ان ــه رهای ــبت ب ــتان، نس ــر افغانس ــوق ب ــیون حق کمیس

حقانــی واکنــش نشــان داده اســت. موســا محمــودی، کمیشــر 

ــی  ــه رهای ــت ک ــی او، نوش ــس از رهای ــاعاتی پ ــیون، س ــن کمیس ای

انــس حقانــی و دو تــن از همکارانــش کــه در ســازماندهی و کشــتار 

افــراد بی گنــاه و نابــودی صلــح و آرامــش در افغانســتان نقــش مؤثــر 

ــز  ــی و توهین آمی ــر قانون ــدام سیاســی اشــتباه،  غی ــک اق داشــتند، ی

بــه قربانیــان تروریــزم و جنــگ وحشــیانه ی دو دهــه ی اخیــر اســت. 

آقــای محمــودی گفتــه اســت: »ایــن مســأله از چنــد لحــاظ 

نادرســت اســت. اول از لحــاظ سیاســی، رهایــی ســه تــن تروریســت 

ــان، سیاســت اشــتباه مذاکــره و باج دهــی  ــه ی آزادی گروگان ــه بهان ب

بــه تروریســتان اســت کــه می توانــد افــراد زیــادی را در معــرض 

تهدیــد قــرار دهــد؛ زیــرا گروه هــای تروریســتی توانایــی بــه گــروگان 

ــاهراه ها را  ــهرها و ش ــد ش ــد و می توانن ــر را دارن ــراد بیش ــن اف گرف

ــازند.« ــن س ــا ام ــی ن ــی و خارج ــهروندان داخل ــرای ش ب

»اَنَس« به کجا می رود؛
 پشت میز صلح یا سنگر جنگ؟

خط رسخی
 که رنگش پرید

آزادی انس حقانی از زندان بگرام؛
 آیا حمالت این گروه افزایش خواهد یافت؟

داوود ناجی

رازق اختیاربیگ
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تأییدی  از  پس   )AUAF( افغانستان  امریکایی  دانشگاه 

رییس جمهور غنی مبنی بر تبادله ی سه عضو ارشد طالبان 

با دو استاد این دانشگاه، روز سه شنبه اعالم کرد که این خر 

است.  آن ها خوشحال کننده  برای 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  که  دانشگاه  این  بیانیه ی  در 

در  گزارش هایی  شنیدن  »از  که  است  آمده  شده،  فرستاده 

تیموتی  و  کینک  )کوین  ما  همکار  دو  احتالی  آزادی  مورد 

استیم.« خرسند  نهایت  ویکس( 

دانشگاه امریکایی افغانستان در ادامه تأکید کرده است 

افغانستان  در  مناقشه  از  بخشی  هیچ گاه  دانشگاه  این  که 

نبوده و خواستار بازگشت هرچه رسیع و ایمن اعضای هیأت 

علمی خود است که بیشر از سه سال به دور از دوستان و 

اند.   خانواده های  شان در اسارت طالبان به  رس برده  

روز  افغانستان،  رییس جمهور  ارشف غنی،  محمد 

که  کرد  اعالم  خری  نشست  یک  در  عقرب(   21( سه شنبه 

طالبان  چنک  از  امریکایی  دانشگاه  استاد  دو  رهایی  برای 

طالبان،  با  صلح  مستقیم  گفت وگوهای  زمینه سازی  برای  و 

دولت  زندان  از  مروط  گونه ی  به  را  گروه  این  زندانی  سه 

می کند. رها  افغانستان 

همه جانبه  و  نزدیک  مشورت  در  که  گفت  غنی  آقای 

برای  و  امریکا  دولت  و  افغانستان  بین املللی  رشکای  با 

زمینه سازی مذاکرات رودررو با طالبان که خواست هر افغان 

است، سه تن از زندانیان طالبان را که در کشورهای بیرون 

توقیف خانه ی  در  این سو  به  پیش  از مدتی  و  دستگیر شده 

می کند. رها  بودند،  افغانستان  دولت  نظارت  زیر  بگرام 

انس حقانی، برادر رهر گروه حقانی، حاجی مالی خان و 

عبدالرشید زندانیانی استند که قرار است رها شوند.

استادان امریکایی چگونه ربوده شدند؟ 

افراد  میالدی،   2016 سال  اگست  ماه  هفتم  تاریخ  به 

موتر  امنیتی،  مأموران  لبا س های  شبیه  لباس های  با  مسلح 

ویکس  تیموتی  و  اسرالیایی  شهروند  کینگ  کوین  حامل 

افغانستان  امریکایی  استادان دانشگاه  از  امریکایی  شهروند 

متوقف  کابل  غرب  در  دانشگاه  این  اطراف  در  را   )AUAF(

ربودند.  را  استاد  دو  این  و  کرده 

مدت  امریکایی  نیروهای  گفت  امریکا  دفاع  وزارت 

کوتاهی بعد از آن تالش کردند آن ها را نجات دهند؛ اما آن 

ماند. ناکام  مأموریت 

 ،2017 سال  جنوری  ماه  در  طالبان  گروه  آن  از  پس   

از  آن ها  که  کرد  منتر  را  گروگان  دو  این  ویدیویی  تصاویر 

دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب امریکا خواسته  بودند با 

کند. کمک  آن ها  آزادی  به  طالبان،  زندانیان  مبادله ی 

اول  را  آن  ضبط  تاریخ  ویدیو،  این  در  گروگان ها  از  یکی 

تبادله ی  اگر  که  دارند  ارصار  آن  ها  است.  گفته  جنوری 

رسید. خواهند  قتل  به  نگیرد،  صورت  زندانیان 

در این ویدیو ویکس با چشم های اشک آلود از خانواده اش 

خواست که با حکومت برای آزادی او صحبت کند. او گفت: 

»من منی خواهم اینجا مبیرم.«

زیاد  اگر  »ما  کرد:  تأکید  ویدیو  این  در  همچنان  ویکس 

ترسیده  ام.«  و  تنهایم  من  می شویم.  کشته  مبانیم،  جا  این 

را که در شفاخانه است،  مادر مریضش  او گفت ترس دارد، 

نبیند. هرگز 

کینگ، دیگر گروگان در این ویدیو می گوید: »ما در این 

جا خوبیم؛ اما باید به خانه برگردیم. من منی دانم که طالبان 

تا چه وقت با ما صبور خواهند بود.«

اسیران امریکایی همچنین از دونالد ترامپ، رییس جمهور 

آن ها  تبادله ی  به  ویدیو می خواهند که راجع  این  امریکا در 

با زندانیان طالبان در بازداشت گاه بگرام و زندان پل چرخی 

گفت وگو کند.

کوین کینگ در پیام تصویری ارصار می کند: »آقای دونالد 

ترامپ، خواهش می کنم، لطفاَ )کمک کنید(، این به دست 

مذاکره  طالبان  با  لطفا  می کنم  خواهش  شا  از  شاست. 

کنید. اگر مذاکره نکنید، ما کشته می شویم.«

این  باره ی  در  نظر  اظهار  از  امریکا  خارجه ی  وزارت 

گروگان گیری  تنها  و  خودداری  آن  اصالت  تأیید  یا  ویدیو 

کرد. محکوم  را 

وزارت خارجه ی اسرالیا گفت که »دولت اسرالیا مشغول 

مرد  آزادی  تضمین  برای  دولت ها  سایر  با  نزدیک  همکاری 

وزارت  اما  است.«  افغانستان  در  شده  ربوده  اسرالیایی 

خارجه ی این کشور برای رعایت امنیت آقای ویکس از اظهار 

کرد. خودداری  بیشر  نظر 

امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات  شدن  نزدیک  با   

با  طالبان  زندانیان  مبادله ی  بر  مبنی  واشنگن  تالش های 

که  آن  تا  یافت؛  افزایش  امریکایی،  دانشگاه  استادان  این 

مقام های کابل را وادار به این کار کردند. آزادی این استادان 

پس از سه سال از چنک شبکه ی حقانی می تواند دست آورد 

و  باشد  امریکا  انتخاباتی  مبارزات  رشوع  آستانه ی  در  بزرگ 

ترامپ را به رشوع دوباره ی مذاکرات قانع کرده و افزون بر آن 

حایت بخشی از جامعه ی بین املللی را برای گفت وگوهای 

کند. نیز جلب  صلح 

فشار امریکا برای رهایی استادان

امریکایی،  ویکس  تیموتی  و  اسرالیایی  کینگ  کوین 

از   2016 سال  در  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  استادان 

امریکایی  منابع  شدند.  ربوده  کابل  در  مسلح  افراد  سوی 

معتقد اند که شبکه ی حقانی این دو نفر را به صورت گروگان 

است. داشته  نگه 

مشرک  تالش  گفت  سه شنبه  روز  نشست  در  غنی  آقای 

در  ویکس  و  کینگ  آقایان  ردیابی  برای  افغانستان  دولت 

آمده  دست  به  اطالعات  و  نداده  نتیجه  گذشته  سال های 

به  رو  آدم ربایان  نزد  آن ها  سالمت  و  صحت  که  می رساند 

است. وخامت 

ایاالت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی  پیش  هفته  دو 

متحده ی امریکا در امور صلح افغانستان، به کابل و اسالم اباد 

سفر کرد. برخی رسانه ها گزارش دادند که آقای خلیل زاد به 

این  به  صلح،  گفت وگوهای  جدید  دور  مورد  در  بحث  خاطر 

ریاست جمهوری  کاخ  بعدا  اما  است؛  کرده  سفر  کشور  دو 

هیچ  کابل  به  خلیل زاد  آقای  سفر  که  کرد  اعالم  افغانستان 

نداشت. صلح  موضوع  به  ربطی 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، اعالم کرد 

که سفر این مناینده ی امریکا به کابل تالش برای رهایی دو 

استاد دانشگاه امریکایی افغانستان است.

طالبان  که  دادند  گزارش  رسانه ها  از  شاری  آن  از  پس 

برادر  حقانی،  انس  رهایی  خواستار  استادان،  این  ازای  در 

رهر شبکه ی حقانی شده  اند؛ اما صدیق صدیقی، سخنگوی 

ریاست جمهوری افغانستان، اعالم کرد که رهایی انس حقانی 

او، در  افغانستان است.   و مردم  از زندان، خط رسخ دولت 

ادامه تأکید کرد که »ما در قبال رهایی زندانیان سیاست های 

خود را داریم و این صالحیت مردم افغانستان می باشد که با 

زندانی ها چگونه برخورد شود.«

رییس جمهور افغانستان در نشست دیروز نیز گرفن این 

رشکای  با  مشورت  »در  گفت:  اما  خواند؛  دشوار  را  تصمیم 

رهایی  مکانیزم  امریکا  خصوص  به  افغانستان  بین املللی 

مروط این سه نفر را طوری ترتیب کردیم که سبب تقویت 

روی  تدابیری  نشود،  آن ها  تقویت حمالت  و  صفوف دشمن 

دست گرفتیم که تصمیم دشوار و قابل درک ما و هم قوت 

به  اعتادسازی  برای  که  را  ما  نیت  هم  دهد،  منایش  را  ما 

سخت  تصامیم  گرفن  توان  رو  در  رو  مذاکرات  آغاز  خاطر 

داریم.« هم  را 

دولت  که  کرد  تأکید  دیگر  بار  همچنین  غنی  آقای 

دست آوردهای  و  ارزش ها  صلح  گفت وگوهای  در  افغانستان 

کرد. نخواهد  قربانی  را  کشور  اخیر  سال های 
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رهایی استادان امریکایی، 
کابل را به دشوارترین تصمیم وادار کرد 

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

خردار  اعتیادم  از  وقتی  مقابلم  طرف  که  شده  بارها 

و  برافروخته  چنان  و  برده  فرو  هم  در  را  اخم هایش  شده، 

کشته  را  پدرش  من  گویی  که  نگریسته  من  به  خشم گین 

باشم و بعد صدایش را درشت تر کرده و من را مخاطب خود 

قرار داده و گفته است که »آخه! نانت کم بود و یا آب که 

رفتی رساغ مواد مخدر، مگه آدمی مثل تو که باسواد است 

خودش  و  اعتیاد  رساغ  برود  چرا  می فهمد،  را  چیز  همه  و 

تو  بشود. حیف  معتاد  و  بدهد  کُشن  به  را دستی دستی 

نکرده.«

معتاد  یک  با  گونه  این  که  آن هایی  دارند؛  حق  بله! 

برخورد می کنند و یا این که چنین دیدی نسبت به معتادان 

دارند، بدون شک هنوز تجربه ی نزدیک به واقعیت را از مواد 

مخدر و اعتیاد ندارند و جای تعجب است که چرا این گونه 

مایل دسته بندی کردن افراد جامعه استیم. به باور من در 

یک جامعه وقتی اعتیاد در بین افراد جای خودش را پیدا 

می کند و رایج می شود، دیگر برایش مهم نیست چه تعداد 

افراد را درگیر خود کرده است و زندگی را برای شان جهنم 

ساخته است. 

به  زودتر  سوادترها  با  ندارد.  الزم  سواد  شدن،  معتاد 

که  است  سندیکایی  تنها  مخدر  مواد  می افتند.  دامش 

برایش  سلطه اش،  زیر  افراِد  بودن  بی سواد  و  باسوادبودن 

مهم نیست. مواد مخدر برای رشد و تقویت قدرت تخریبش، 

تنها نیاز به آدم دارد؛ آدم هایی که بتوانند زود فریب بخورند، 

مواد  شیفته ی  و  کنند  فراموش  را  خود  زود  خیلی  بتوانند 

مخدر شوند. اعتیاد برایش مهم نیست یک معتاد از کدام 

والیت است؟ با کدام زبان حرف می زند؟ دینش چیست؟ یا 

این که مربوط به کدام قوم است؟ 

بله همین طور است. مواد مخدر هیچ چیزی برایش مهم 

نیست. اعتیاد مثل یک سایه نامرئی پشت به پشت  مان راه 

او  و  کنیم  غفلت  تا کمی  است  منتظر  لحظه  و هر  می آید 

بالی خانه مان سوز زندگی هر یک مان شود. هیچ اهمیت 

کالس  تا  یا  استی  لیسانس  داری؟  سواد  چقدر  که  ندارد 

سوم درس خواندی. خواندن و نوشن بلدی یا از دانسن 

برای  نه!  باشد.  شده  دایرت املعارف  شبیه  قیافه ات  زیاد 

آدمی  چطور  مرصف کننده اش  که  نیست  مهم  مخدر  مواد 

مواد  دود  اولین  مرصف  اشتباه  که  است  این  مهم  باشد؛ 

مخدر را داشته باشی، آن وقت است که معتادی و اعتیاد 

چنان در جان و زندگی ات رخنه می کند که همه چیز را از 

گرفت.  تو خواهد 

من با لیسانس رفتم زیر پل سوخته و معتاد شدم. وسیم 

با مدرک نظامی تورن آمد و معتاد شد. جمشید خواندن و 

آموخت.  از معتادان دیگر  زیر پل سوخته  را هان  نوشن 

با مدال  ارتش ملی  محمد فیاض خلبان جت های نظامی 

افتخار رییس جمهور آمد به زیر پل سوخته و معتاد ماند. شاه 

حرضت، مدرکی نبود که از نظام تحصیالت نگرفته باشد و 

حتا پنج سال استاد دانشگاه یکی از همین دانشگاه های 

کابل بود و تدریس می کرد. خیلی ها هم بودند که بی سواد 

مدرک های  این  سوخته.  پل  زیر  در  دیگر  حاال  اما  بودند؛ 

تو باشند. بی سواد و  تحصیلی منی توانند، ریسان نجات 

باسواد هر دو در زیر پل سوخته یکی استند. هر دو معتاد 

ندارد  برتری  دیگر  معتاد  به  نسبت  معتادی  هیچ  و  اند 

پل سوخته  زیر  ما همراه خود  که  مدارکی  آن  با  و طبیعتا 

خاری  روزهای  برای  هم  افغانی  یک  اندازه ی  به  بردیم، 

این مدارک  به هیچ دردی نخوردند  نبود.  باسوادن کارآمد 

تحصیلی و سواد مان، پس به چه درد می خورد؟

این مدارک و سواد تنها به درد این خوردند که به شکل 

خوش  جا  معتادان  دیگر  دستان  در  و  بیایند  در  چکشی 

کنند تا هر چند ساعت یک بار معتادی پیدا شود و از رس 

با  را  او  و  بگذارد  باسواد  معتاد  به رس  بخواهد رس  بیکاری 

همین مدرک و سوادش بخواهد تحقیر کند. من این نوع 

را  طعمش  توانستم  بارها  را  رسافکندگی  و  شدن  تحقیر 

پایین  از رشم  را  توانستم، رسم  تنها  لحظه  و هان  بچشم 

بیندازم و آرزو کنم که زمین دهان باز کند و من را ببلعد. 

یادم است یک فرمانده ی ارتش که مردی 45ساله بود، 

و در حال مرصف  آشنا شدیم  با هم  زیر پل سوخته  وقتی 

بودیم که پی برد، مدرک دانشگاهی دارم. آن لحظه رسش 

برایم سخت  حاال  تا  که  گفت  برایم  و جمله ای  آورد  باال  را 

آن. است هضم کردن 

آدم هایی بسیار بی عرضه ای  تو  و  او گفت: »حسن! من 

ما  که  کاری  آدم ها  احمق ترین  و  بی مرصف ترین  استیم. 

زمین  را  تفنگم  دستانم،  با  من  می دهند.  انجام  را  کردیم 

گذاشتم و لول هیروئین را انتخاب کردم و تو هم قلمت را 

گرفتی.«   دست  را  شیشه  پایپ  و  انداختی  زمین 

این جمالت هر کسی را می توانست، هوشیار کند.

اعتیاد؛ باسواد و بی سواد 
منی شناسد

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

علی شیر شهیر

حقانــی،  جالل الدیــن  فرزنــد  حقانــی  انــس 

بنیان گذار»شــبکه ی تروریســتی حقانــی« و فــرد شــاره دوم 

ــی،  ــن حقان ــی رساج الدی ــرادر ناتن ــت. او، ب ــروه اس ــن گ ای

ســال  پنــج  کــه  می باشــد  شــبکه حقانی  کنونــی  رهــر 

ــت  ــی بازداش ــت مل ــای امنی ــط نیروه ــش )1393( توس پی

جالل الدیــن  فرزنــد  جوان تریــن  حقانــی،  انــس  شــد. 

ــرادرش  ــاون ب ــت، او مع ــگام بازداش ــه هن ــت ک ــی اس حقان

بــود.  گــروه  ایــن  فرماندهــی  در  حقانــی«  »رساج الدیــن 

وی، همچنــان در تصمیم گیری هــای رهــری شــبکه ی 

ــن  ــال نگه داش ــرای فع ــت    و ب ــدی داش ــش کلی ــی نق حقان

ــای  ــع آوری کمک ه ــدف جم ــه ه ــه، ب ــبکه در منطق ــن ش ای

ــه کشــورهای منطقــه انجــام  مالــی، ســفرهای مختلفــی را ب

ــت. داده اس

ــا ایــن  کــه توســط دولــت افغانســتان زندانــی  حقانــی، ب

بــود؛ امــا گــروه طالبــان در ســال جــاری میــالدی )2019( 

ــن  ــری تعیی ــارده نف ــده ی چه ــأت مذاکره کنن ــو هی او را عض

کــرد. شــبکه ی حقانــی بــه عنــوان یــک شــبکه ی تروریســتی 

ــوب و  ــوزه ی جن ــه در ح ــتان از جمل ــاط افغانس ــام نق در مت

رشق افغانســتان فعالیت هــای گســرده دارد.

و  خونین تریــن  حقانــی،  شــبکه ی  حــال  ایــن  بــا 

در  را  انفجــاری  و  انتحــاری  حمــالت  پیچیده تریــن 

افغانســتان ســازمان دهی کــرده و جــان صدهــا غیرنظامــی 

ــر،  ــال های اخی ــول س ــبکه، در ط ــن ش ــت. ای ــه اس را گرفت

ــو  ــای نات ــر نیروه ــز ب ــتی را نی ــالت تروریس ــن حم بزرگ تری

و امریــکا در افغانســتان راه انــدازی کــرد کــه عمده تریــن 

در  انفجــاری  مــواد  از  مملــو  تانکــر  انفجــار  حمــالت، 

ــود. در  ــل ب ــز کاب ــه در مرک ــق ک ــی زنب ــه ی چهارراه منطق

ایــن انفجــار، بیــش از 200 نفــر ملکــی و نظامــی جــان 

باختــه و بیــش از 400 نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

ســال  جنــوری  در  انرکانتیننتــال  هوتــل  بــر  حملــه 

ــپتامر  ــل در س ــکا در کاب ــفارت امری ــه س ــه ب 2011، حمل

ــی اســت کــه مســؤولیت اش  ــه حمالت ســال 2011، از جمل

ــت. ــه اس ــده گرفت ــه عه ــی ب ــبکه ی حقان ش

بــا آن  کــه، در گذشــته گزارش هایــی بــه نــر رســیده 

بــود کــه گویــا، انــس حقانــی بــه اعــدام محکــوم شــد؛ه امــا 

ــا  ــت ت ــم گرف ــنبه، تصمی ــروز سه ش ــی، دی ــور غن رییس جمه

حقانــی، مالی خــان زدران و عبدالرشــید عمــری را در قبــال 

ــه ی مــروط،  ــه گون ــی ب آزادی دو اســتاد دانشــگاه امریکای

ــد. آزاد کن

ــراز امیــدواری کــرد کــه آزادســازی ســه  رییس جمهــور اب

ــتقیم  ــرات مس ــاز مذاک ــتای آغ ــان در راس ــم طالب ــو مه عض

ــه صلــح  ــا دولــت افغانســتان جهــت دســت یابی ب طالبــان ب

پایــدار، مؤثــر واقــع شــود.

آقــای غنــی، در حالــی بــه رهایــی انــس حقانــی تصمیــم 

گرفــت کــه یــک روز پیــش از ایــن تصمیــم، هیــأت نظامــی 

ــد،  ــض حمی ــرال فی ــد. ج ــل آم ــه کاب ــتان ب ــی پاکس و ملک

رییــس اســتخبارات پاکســتان و ســهیل محمــود، معــاون 

وزارت خارجــه ی ایــن کشــور، روز دوشــنبه )20 عقــرب( وارد 

کابــل شــدند.

نــر  شــایعاتی  پاکســتانی،  هیــأت  ســفر  دنبــال  بــه 

ــه  ــا، رییــس ســازمان اســتخباراتی پاکســتان ب شــد کــه گوی

منظــور دل جویــی و عذرخواهــی از مقام هــای افغانســتان 

بــا ســفیر  ایــن ســازمان  تــا بدرفتــاری  بــه کابــل آمــده 

افغانســتان در اســالم آباد جــران شــود؛ امــا بــا گذشــت 

زمــان اندکــی، روشــن شــد کــه هــدف از ســفر رییــس 

ــی  ــرای رهای ــل، ب ــه کاب ــتان ب ــتخباراتی پاکس ــازمان اس س

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــس حقان ان

شــاری از آگاهــان نظامــی معتقدنــد کــه بــه لحــاظ 

سیاســی، تبادلــه ی زندانیــان در کشــورها یــک امــر معمــول 

ــن  کــه جامعــه ی  ــا درنظرداشــت ای اســت و در افغانســتان ب

ــج  ــی رای ــالت سیاس ــه تعام ــن گون ــور دارد، ای ــی حض جهان

اســت.

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــد، آگاه نظام ــد یارمن میرزامحم

کابــل می گویــد کــه آزادســازی انــس حقانــی و دو فــرد 

ــا  ــح ب ــرات صل ــاز مذاک ــرای آغ ــه ای ب ــان، مقدم ــر طالب دیگ

طالبــان اســت و بــرای ایــن کــه، دولــت کابــل حســن نیــت 

خــود را نشــان داده باشــد، انــس حقانــی را آزاد کــرده اســت 

کــه مســأله در تعامــالت سیاســی متصــور اســت و آزادی 

ــد. ــر منی رس ــه نظ ــدی ب ــدان ج ــی، چن حقان

قــوم  »زدران«  قبیلــه ی  از  حقانــی  شــبکه ی  رهــران 

جالل الدیــن  اســتند.  پکتیــکا  والیــت  ســاکن  پشــتون 

حقانــی در ســال 1370 موفــق شــد کــه شــهر خوســت 

مرکــز والیــت خوســت را از کنــرل حکومــت داکــر نجیــب  

پــس  مجاهدیــن  کابینــه ی  اولیــن  در  وی  کنــد.  خــارج 

از ســقوط کابــل در ســال 1371 پســت وزارت عدلیــه را 

ــد  ــال بع ــد س ــی چن ــن حقان ــت. جالل الدی ــده داش ــر عه ب

و در حکومــت طالبــان پســت های  متحــد طالبــان شــد 

مهمــی همچــون فرماندهــی طالبــان در شــال کابــل، وزیــر 

مناطــق مــرزی و امــور قبایلــی را بــر عهــده گرفــت.

از جانــب دیگــر، شــبکه ی حقانــی یــک گــروه تروریســتی 

پاکســتان  و  افغانســتان  مــرزی  مناطــق  در  کــه  اســت 

دســت بــه فعالیت هــای تروریســتی می زنــد. هــر چنــد، 

ــا  ــت؛ ام ــوم نیس ــا معل ــبکه دقیق ــن ش ــی ای ــای اصل پایگاه ه

اطالعــات منتــر شــده نشــان می دهــد کــه وزیرســتان 

پاکســتان،  فــدرال  قبیلــه ای  مناطــق  در  واقــع  شــالی 

ــال،  ــن ح ــد. در عی ــبکه می باش ــن ش ــگاه ای ــن پای مهم تری

شــبکه ی  هراس افگنــان  کــه  دارد  وجــود  گزارش هایــی 

حقانــی در مناطــق مختلــف مــرزی افغانســتان بــه ویــژه 

پکتیــا، پکتیــکا، خوســت و برخــی از مناطــق پاکســتان، 

فعالیــت دارنــد.

ــروه  ــن گ ــه خطرناک تری ــی ک ــتی حقان ــبکه ی تروریس ش

ــادی  ــای زی ــی رود، تالش ه ــار م ــه ش ــه ب ــطح منطق در س

بــرای از بیــن بــردن ایــن شــبکه در ســطح جامعــه ی جهانــی 

ــکا در ســال 2012  صــورت گرفــت. اعضــای کنگــره ی امری

میــالدی، طــی ارســال نامــه ای بــه هیــالری کلینتــون، وزیــر 

خارجــه ی پیشــین امریــکا، خواســتار ایــن مســأله شــدند کــه 

ــوان یــک گــروه تروریســتی شــامل  ــه عن ــی ب شــبکه ی حقان

فهرســت ســیاه ســازمان ملــل  متحــد شــود.

سیدمهدی حسینی

مذاکرات صلح به بهای آزادی تروریست ها
به دنبال سفر هیأت 

پاکستانی، شایعاتی نرش 
شد که گویا، رییس سازمان 

استخباراتی پاکستان به 
منظور دل جویی و عذرخواهی 

از مقام های افغانستان به 
کابل آمده تا بدرفتاری این 

سازمان با سفیر افغانستان 
در اسالم آباد جربان شود؛ اما 

با گذشت زمان اندکی، روشن 
شد که هدف از سفر رییس 

سازمان استخباراتی پاکستان 
به کابل، برای رهایی انس 

حقانی انجام شده است.
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حــاال نــه از راه بلــد خــری اســت و نــه از گشــت پولیســی کــه باعــث 

شــد بچه هــا شــب دیگــری را در پــای ایــن کــوه پوشــیده از بــرف 

ــد. بگذرانن

نویــد می گویــد: »شــاید رسنوشــت مــا امیتــو بــوده کــه بایــد ســختی 

می کشــیدیم. خوش بختــی در کتــاب طالــع مــا نوشــته نشــده.«

بچه هــا امشــب را نیــز بایــد در رسمــای صفــری زمســتان بگذراننــد 

ــردا و  ــار ف ــرده و در انتظ ــذران ک ــد گ ــه دارن ــی ای ک ــدک خوراک ــا ان و ب

ــاره ی راه بلــد را بکشــند. لحظــه ی آمــدن دوب

ــن کــه همیشــه دراز  ــا ای ــد کــه شــب های زمســتان ب ــد می گوی نوی

اســت؛ امــا درازای شــب زمســتان را تنهــا کســانی می فهمنــد کــه 

ــا  ــه از رسم ــته ای ک ــن خس ــنه، ت ــکم  گرس ــا ش ــا ب ــن کوه ه ــای ای در پ

می لــرزد، بــرای برآمــدن خورشــید لحظه شــاری کننــد تــا رسدی را 

اندکــی از تــن  شــان دور کنــد؛ امــا انــگار شــب زمســتان در میــان ایــن 

ــازه ی ورود  ــد اج ــا امی ــد ت ــر از آن باش ــد درازت ــرف بای ــر از ب ــای پ کوه ه

ــد. ــید را بده خورش

بیشــر بچه هــا کوشــش می کننــد کــه بخوانبــد؛ بــرای همیــن هــر 

چنــد نفــری چســپیده بــه هــم نشســته و یــا در قمســتی کــه بــرف آب 

ــا این طــوری رسمــا را کمــر حــس کننــد. ــد ت شــده دراز کشــیده ان

نویــد می گویــد کــه ایــن شــب درازتریــن شــب زمســتان بــوده اســت 

کــه تــا حــاال تجربــه کــرده اســت.

ــوه  ــه ی ک ــن قل ــید در بلندتری ــی از خورش ــته رگه های ــته آهس آهس

پدیــدار می شــود و برگشــت آن از روی بــرف اســت کــه بچه هــا را از 

ــه دور  ــدم زدن ب ــه ق ــا ب ــد. بچه ه ــد می کن ــد بلن ــه ان ــه نرفت ــی ک خواب

ــرده و  ــت ک ــان مش ــتان  ش ــا دس ــر بچه ه ــد، بیش ــود رشوع می کنن خ

بــا حــرارت دهــن  شــان گــرم می کننــد. نویــد می گویــد کــه شــاید مــن 

و  بچه هــا یــک ســاعت را همین طــوری دور خــود می چرخیدیــم تــا 

گــرم بیاییــم.

ــا چنــد  ــد کــه چنــد ســاعت دیگــر و ی یکــی از مهاجــران داد می زن

روز دیگــر بایــد انتظــار راه بلــد را بکشــند تــا از ایــن گرفتــاری بی پایــان و 

رسمــای کشــنده ی ایــن جــا رهایــی پیــدا کننــد.

بیشــر بچــه از شــدت عصبانیــت بــه راه بلد هــا و قاچاق بــران شــان 

دشــنام می دهنــد و پــس از آن شــاری هــم دشــنام های آب داری نثــار 

ــران و افغانســتان می کننــد. دولت هــای ای

نویــد می گویــد کــه دو شــب مانــدن در رسمــای کشــنده ی ایــن جــا 

بچه هــا را روانــی کــرده بــود.

ســاعت ده می شــود و هنــوز از راه بلــد خــری نیســت. بچه هــا 

ــی  ــد و یک ــز می کن ــه ای ک ــی گوش ــر کس ــوند، ه ــد می ش ــاره ناامی دوب

ــد.  ــرف رشوع می کنن ــوردن ب ــه خ ــنگی ب ــل تش ــه دلی ــم ب ــی ه دو تای

نویــد کــه در ایــن هنــگام خــودش را روی صخــره ای گرفتــه اســت، بــه 

ایــن فکــر می کنــد کــه اگــر بــاز هــم از قاچاق بــران و راه بلد هــا خــری 

نشــود؛ شــاید بیشــر از ایــن نتوانــد دوام بیــاورد و پاهایــش حتــا رشوع 

ــر  ــد، او دیگ ــم بیای ــد ه ــر راه بل ــه اگ ــت ک ــه درد و آن گاه اس ــد ب می کن

ــوان راه رفــن را نخواهــد داشــت. ت

نویــد می گویــد: »در ایــن خیــال  غــرق بــودم کــه رسو کلــه ی مــردی 

از دور منایــان شــد، او بــه ســمت مــا می آمــد.«

ــار  ــه انتظ ــد ب ــه راه بل ــت ک ــت اس ــاعت دوی چاش ــر س ــت آخ دس

ــا خــر حرکــت کــردن آن هــا را خوش حــال  ــان می دهــد و ب بچه هــا پای

می کنــد.

نویــد و دیگــر مســافران همراهــش بــه راهنایــی راه بلــد یک ســاعت 

را در کناره هــای کوه هــا راه می کننــد؛ بــه جایــی می رســند کــه دو 

موتــر تیزرفتــار انتظــار شــان را می کشــد.

راه بلــد داد می زنــد کــه زود ســوار موتــر شــوند و تــا پیــش از ایــن کــه 

موتــر هــای گشــت زنی پولیــس رس وقــت شــان برســد، خــود را از ایــن 

جــا دور کــرده و بــه مقصــد تهــران در حرکــت شــوند.

تــا ایــن جــا نویــد از هیــچ راه بلــدی اســم تهــران را نشــینده بــود، او با 

شــنیدن نــام تهــران بــه ایــن فکــر می کنــد کــه ســفرش آهســته آهســته 

بــه پایــان خــود نزدیــک می شــود و ایــن یعنــی رهایــی وی از عــذاب راه 

دشــوار و درد رسســاز مهاجــرت در زمســتانی ترین زمســتان زندگــی اش.

ــرای  ــذارد؛ ب ــدم می گ ــن راه ق ــه در ای ــت ک ــت اس ــار نخس ــد ب نوی

همیــن منی توانــد بفهمــد کــه در کجــای ایــران، در کــدام اســتان و یــا 

شهرســتانی اســت.

او و همراهانــش را در دو موتــر جابه جــا  راه بلد هــا و راننده هــا، 

کــرده و بــه حرکــت می افتنــد.

پــس از چنــد ســاعت حرکــت موترهــا در میــان باغــی از خرمــا کــه 

حــاال دیگــر از خرمایــش خــری نیســت، می ایســتد تــا اســراحت 

ــند. ــته باش ــی داش کوتاه

امــا ایــن اســراحت نیــم ســاعتی بــه درازا منی کشــد کــه مســافران 

دوبــاره بــه فرمــان قاچاق بــران بــا راننــدگان دیگــری بــه راه می افتنــد تــا 

پیــش از دمیــدن خورشــید خــود را بــه جــای امنــی در نزدیکــی تهــران 

برسانند.

نویــد می گویــد کــه فکــر می کــردم همیــن حــاال در تهــران اســتم؛ 

امــا انــگار بایــد ســاعت ها راه کــرد تــا بــه تهــران رســید.

ــه اســتند کــه  نویــد و دیگــر مســافران همراهــش بــه مقصــدی روان

انتظــار دارنــد بــه تهــران برســد.

ادامه دارد...

مهاجرت شش سال زندگی ام 
را پس انداخت

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 
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اين عنوان در ييك از شاره هاي هرالد تريبون كه همراه 

با نيويارك تاميز و واشنگن پُست به چاپ مي رسد، به چشم 

مي خورد. در مقاله اي تحت همني عنوان آمده بود: 

گاهي  است،  بد  خرهاي  از  مملو  كه  جهاين  »در 

اكنون  شنيد.  مي توان  نيز  را  خوشحال كننده اي  خر 

امريكايي های جوان، به جاي آن كه افراد مربوط به نژادهاي 

مختلف را به چشم حقارت و بيگانگي نگاه كنند، با آن ها نخ 

عشق و محبت مي تنند. حتا در دانشگاه مي يس يس پي كه 

زماين سمبول تبعيض نژادي شمرده مي شد، حاال جفت هاي 

و  صميانه  هم  با  كه  ديد  مي توان  را  سفيد  و  سياه  جوان 

پي  را  مشرك  زندگي  و  مي كنند  برقرار  دوستي  مخلصانه 

حتا  مي گويد:  سياه پوست  دانش جويان  از  ييك  مي ريزند. 

اكنون تعداد قابل مالحظه اي از جوانان سفيدپوستي را كه 

از جنوب مي آيند و تا حاال گفته مي شود كه از تصور آميزش 

نژادي ميان سياه پوستان و سفيدپوستان مي لرزند، مي توان 

ديد كه با سياهان روابط و آميزش هاي دوستانه برقرار كرده 

اند.«

در اين مقاله ادعا شده بود كه اكنون نرخ آميزش  و ازدواج 

ميان سياه پوستان و سفيدپوستاِن امريكا از يك و نيم ميليون 

برابر مي شود. در  اين رقم در هر ده سال دو  تجاوز كرده و 

امريكايي های  از  صد  در  چهل  حدود  اخري،  سال هاي 

امريكايي نژاد  سياه پوستان  از  صد  در  شش  و  آسيايي نژاد 

ديگر، حدود  آماري  اند. طبق  ازدواج كرده  با سفيدپوستان 

از نژادهاي  با مردماين  امريكا  از سفيدپوستان  چهل درصد 

اند.  داشته  آميزش  ديگر 

در مقاله آمده بود:

است،  عميق  نژادي  تفاوت هاي  هنوز  كه  كشوري  »در 

همچون آميزش هاي نژادي نويدي خوش از يك حركت جديد 

است كه مرزهاي نژادي را در هم مي ريزد.«

در اين مقاله گفته مي شود كه تفاوت هاي نايش از نژاد 

فرد  انساين  بر خصوصيت هاي  انديك  بسيار  تأثري  پوست  و 

دارد و آميزش هاي نژادي در ايجاد جوي تازه  از هاهنگي و 

زيادي خواهد داشت. انساين نقش  همگوين 

در مقاله از گرايش به سوي آميزش هاي نژادي در امريكا 

سطحي  »مسائل  كه  شده  برده  نام  »انقالب«  يك  عنوان  به 

از ميان بر مي دارد. در  و خرايف مربوط به رنگ و خون« را 

مقاله آمده بود كه اين انقالب برخورد و رفتار انسان ها را نيز 

مي سازد: متأثر 

ناحيه ي  در   ،1958 سال  در  كه  باشيم  داشته  ياد  »به 

به  سفيدپوستي  مادر  شايل،  كاروليناي  مونروي 

ييك  گونه ي  خوردسالش  دخر  كه  كرد  شكايت  پوليس 

پر  است.  بوسيده  را  خود  سياه پوست  همبازي هاي  از 

جانب  از  داشت،  نام  تامپسن  هانور  كه  6ساله  سياه پوسِت 

پوليس به جرم آن كه تالش به تجاوز جنيس داشته است، به 

14 سال زندان محكوم شد. دفاعيات او ناكام ماند؛ اما بعدا 

به دليل اعراض عامه در رسارس امريكا از زندان رها شد.«

از  نه در صد  و  پنجاه  مقاله، در سال 1963،  اين  طبق 

و  سياه پوستان  ميان  ازدواج  كه  بودند  معتقد  امريكايي ها 

سفيدپوستان بايد غري قانوين اعالم شود. تا خييل از زمان ها 

ازدواج هاي  امريكا  ايالت   53 مجموع  از  ايالت   42 حدود 

دونژادي را قدغن اعالم كرده بودند. محكمه ي عايل، باالخره 

در سال 1967 اين قانون ها را ملغا ساخت و اعالم کرد كه 

قانوين مني باشد. اعتبار  داراي هيچ گونه  نژادي  جداسازي 

خييل  امريكايي ها  جامعه،  پايني  سطوح  از  جدا  اكنون، 

از  مقاله  در  دارند.  نژادي  آميزش هاي  نيز  نشان  و  نام  با 

در  دفاع  وزير  كوهني،  ويليام  همچون  رسشنايس  اشخاص 

زمان كلينن، پير نارتن، قهرمان سافت وير، و قايض ديوان 

عايل، كالرينس توماس نام برده مي شود كه در ازدواج هاي 

اند. ريخته  در هم  را  نژادي  مرزهاي  خويش 

تأثري آميزش  نژادي بر فرهنگ امريكايي

جهان،  پيش رفته ي  و  متمدن  كشورهاي  اكرث  ميان  در 

اياالت متحده ي امريكا، داراي فرهنگ و مناسبات اجتاعي 

متعادل تر است. اين اعراف را از زبان اكرث كساين شنيدم 

كه از كشورهاي مختلف مي آمدند. خالد الشهرامي، ييك از 

خاورميانه  سه روزه ي  كنفرانس  در  كه  بود  فلسطيني  رجال 

در واشنگن اشراك كرده بود. لحظايت را كه با او در مورد 

مسائل گوناگون صحبت کردم، اين اعراف را از زبان او نيز 

كرده  پا  زير  را  جهان  نيم  از  بيش  مي گفت  كه  او  شنيدم. 

است، متدن و فرهنگ امريكايي را خييل متعادل و متوازن 

كرد: توصيف 

و  فرهنگ ها  همسان  ورود  شايد  آن  داليل  از  »ييك 

نژادهاي مختلف به اين كشور است. در امريكا مشكل است 

بتوان از يك فرهنگ خاص نام برد. اين جا هر كيس آمده و 

است.« گذاشته  جا  به  خود  از  نقيش 

اروپايي  در كشورهاي  را  مسأله  وقتي  كه  خالد مي گفت 

كه توانسته اند مقدار زيادي از فرهنگ ها و خصوصيت هاي 

نژادي خود را حفظ كنند، مطالعه كنيم، متوجه مي شويم كه 

امريكا خييل متفاوت است:

»در آملان مسائل جنيس خييل القيدتر و يب بندوبارتر از 

هر جایي ديگر است. انگليس ها هنوز برتري نژادي و خوين 

مي كشند.  شا  ُرخ  به  خويش  حركات  و  رفتار  در  را  خود 

آميزش  بتوانيد  سادگي  به  كه  است  مشكل  اترييش ها  با 

را  خود  خايص  طور  به  جاپاين ها  کنید.  برقرار  دوستي  و 

و  روس ها  است  همني طور  مي دانند.  جدابافته  تافته اي 

اما در امريكا كيس فرصت و امكان آن را ندارد  چينايي ها؛ 

كه خود را تنها منسوب به يك ريشه و يك نژاد و يك فرهنگ 

كند.« قلمداد 

يا حتا حركات  و  آمار جرائم جنيس  بود كه  خالد مدعي 

قابل  غري  و  پايني تر  خييل  امريكا  در  جنيس  آزاد  اعال  و 

نژادي  تحمل  است.  اروپايي  كشورهاي  اكرث  با  مقايسه تر 

به مالحظه  اروپايي  اكرث كشورهاي  از  بيشر  امريكا  در  نيز 

گفت: او  مي رسد. 

»در امريكا به مشكل مي توانيد كيس را پيدا كنيد كه از 

تحقري و يا اهانت نژادي شكايت كنند. من یک فلسطینی ام. 

آن  و سیاست مداران  این کشور  با  امریکا  در سیاست کالن 

مشکل دارم. هویت فلسطینی ام همه جا با من است. مرا با 

همین هویت می شناسند؛ اما هیچ گاهی موردی را ندیده ام 

که به رصاحت یا به اشاره شاهد القای حس نژادپرستانه در 

روابط دیگران با خود بوده باشم.«

افرادی  با  که  یافتم  فرصت هایی  کنفرانس  جریان  در 

اتاق های  کنم.  صحبت  گوناگون  کشورهای  از  متعدد 

بررسی  برای  کدام  هر  که  بودند  گرفته  نظر  در  را  مختلفی 

اتاق ها  بود. در همه ی  یافته  یک مسأله ی خاص اختصاص 

در  نیز  افغانستان  بود.  خاورمیانه  موضوع  محوری،  موضوع 

شار یکی از کشورهای خاورمیانه، بخش مهمی از مباحث 

و بررسی های اشراک کنندگان کنفرانس را تشکیل می داد. 

رهنایان ما که از طرف وزارت خارجه ی امریکا تعیین شده 

بودند، کوشش می کردند ما را در شناخت و صحبت با افراد 

کنند. کمک  مختلف  کشورهای  از 

به  نشستی  در  عقرب(   21( سه شنبه  روز  غنی،  آقای 

حقانی،  گروه  رهر  برادر  حقانی،  انس  که  گفت  رسانه ها 

شبکه ی  عضو  زندانیان  عبدالرشید،  و  مالی خان  حاجی 

شوند.  رها  است  قرار  که  استند  حقانی 

توافق  و  مشوره  در  تصمیم  این  غنی  آقای  گفته ی  به 

گرفته  بین املللی اش  همکاران  افغانستان  بین  همه جانبه 

طالبان  با  رودررو  مذاکرات  زمینه سازی  برای  که  است  شده 

این سه زندانی که از مدتی پیش به این سو در توقیف خانه ی 

می شوند. رها  بودند،  افغانستان  دولت  نظارت  زیر  بگرام 

زندانیان  این  آزادی  از  خر  حالی   در  افغانستان  دولت 

داشتند  تأکید  همواره  مقامات  این  از  پیش  که  می دهد 

و  ندارد  زندانیان  این  آزادی  برای  برنامه ای  هیچ  دولت  که 

پرونده ی آن ها به دادگاه بین املللی کیفری ارجاع داده شده 

است.

اقدام رهاسازی سه زندانی عضو شبکه ی حقانی از سوی 

ارشف غنی، واکنش های بسیاری را با خود به همراه داشت. 

خر آزادسازی انس حقانی، حاجی مالی خان و عبدالرشید، 

زمانی تبدیل به سوژه ی داغ رسانه ها شد که زملی خلیلزاد، 

دو  تبادل  باره  در  طالبان  با  امریکا  ارشد  مذاکره کننده ی 

از  طالبان  زندانیان  از  شاری  با  امریکایی  دانشگاه  استاد 

و حافظ رشید گفت وگو کرد. انس حقانی  جمله 

آخرین  در  نیز  پاکستان  ارتش  اطالعات  سازمان  رییس 

سفرش به کابل خر آزادی 3 نفر از زندانیان طالبان را داده 

بعد  کابل  به  پاکستان  ارتش  بلندرتبه ی  مقام  این  بود. سفر 

ماه  دیدار  در  امریکا  رییس جمهور  که  بود  انجام شده  آن  از 

جوالی خود از عمران خان، صدراعظم پاکستان، تقاضا کرده 

بود که در رهایی دو استاد ربوده شده ی دانشگاه امریکایی 

افغانستان کمک کند. عمران خان به دونالد ترمپ وعده داده 

بود که به زودی خر خوشی خواهد شنید.

تبادله ی استادان امریکایی ربوده شده با رهایی این سه 

زندانی رابطه ی مستقیم دارد. رابطه ای که رییس جمهور غنی 

داشت.  اشاره  آن  به  گذشته  روز  نشست خری خود  در  نیز 

آقای غنی گفت رهایی استادان، بخش اساسی خواست های 

چه  اگر  بود.  طالبان  با  مستقیم  غیر  مذاکرات  در  حکومت 

یادآور شد که  اما  نکرد؛  اشاره  به صورت مستقیم  آقای غنی 

گروه طالبان دو استاد دانشگاه امریکایی را آزاد خواهد کرد.

دیگری  مهم  نکته ی  حقانی  شبکه ی  اعضای  رهاسازی 

نیز با خود داشت؛ این که شخصیت های امنیتی و سیاسی 

افغانستان چون نبیل و امرالله صالح در پیوند به این رویداد 

دیدگاه  دو  شدنش  آزاد  تا  حقانی  انس  دستگیری  زمان  از 

داشتند.  متفاوت 

اول  معاون  و  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امرالله 

تیم انتخاباتی دولت ساز، زمانی که انس حقانی در بازداشت 

نیروهای امنیتی افغانستان بود، در صفحه ی فیس بوک خود 

نوشت: »قرار معلوماتی که من در دست دارم، تا اکنون انس 

نوع  هیچ  و  نگرفته  قرار  استنطاق  و  بازجویی  مورد  حقانی 

اتهام رسمی بر او وارد نشده است. هیچ دوسیه ی رسمی در 

او  مورد  در  اگر  است.  نشده  راجع  کشور  محاکم  به  او  مورد 

برنامه و سازش پنهانی وجود ندارد پس چرا پرونده اش را افشا 

منی سازند؟«

از آن که در نشست خری رهاسازی  اما روز گذشته بعد 

در  داشت،  حضور  ارشف غنی  شانه ی  به  شانه  حقانی  انس 

صفحه ی فیس بوک خود چنین نوشت: »در مشوره با رشکای 

بین املللی افغانستان و به خصوص ایاالت متحده ی امریکا، 

ما مکانیزم و روشی را در پیش گرفته ایم که رهایی مروط 

این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید حمالت 

شان نخواهد شد. تدابیر مشرک بین ما و رشکای بین املللی 

بتواند  قابل درک  اما  این تصمیم دشوار،  ما چنان است که 

هم قوت ما را به منایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان 

و  رودررو  مذاکرات  آغاز  اعتادسازی،  برای  و  استیم  صلح 

حل صلح آمیز این بدبختی توان و اراده ی اتخاذ تصمیم های 

سخت و جدی را نیز داریم.«

و  افغانستان  ملی  امنیت  رییس سابق  نبیل«  »رحمت الله 

نامزد کنونی ریاست جمهوری این کشور، احتال آزادی این 

زندانیان و نیز »مالی خان زدران« مامای رساج الدین حقانی 

را دلیل سفر غیر منتظره ی رییس تازه ی سازمان استخبارات 

ارتش پاکستان به کابل دانسته بود. در صورتی که  پیش از 

این آقای نبیل هنگامی که مسؤولیت ریاست امنیت ملی را 

بر عهده داشت، گفته بود که حکم اعدام برای انس حقانی 

صادر شده است. 

اجرائیه ی حکومت وحدت  رییس  عبدالله،  داکر  سکوت 

باره سؤال برانگیز است. آقای عبدالله پیش  ملی نیز در این 

به  زندانیان طالب  آزادسازی  روند  منتقد رسسخت  از  این  از 

بود.  ارشف غنی  دستور 

تا  اما  شدند؛  رها  حقانی  شبکه ی  عضو  سه  که  این  با 

هنوز معلوم نیست که این سه نفر چه زمانی به قطر فرستاده 

می شوند؛ ولی منابع طالبان در قطر گفته  اند که امیدوار اند 

این سه نفر در دو یا سه روز آینده به دوحه برسند.

از سویی هم سفارت امریکا در کابل از رهایی سه زندانی 

طالبان استقبال کرد.

جان بس، سفیر امریکا در کابل، در گفت وگو با خرنگاران 

و  رییس جمهور غنی حایت می کند  اقدام  این  از  که  گفت 

از سوی  گام هایی  برداشن  کار سبب  این  که  است  امیدوار 

شود. طالبان 

تصمیم  این  از  امریکا  متحده ی  »ایاالت  افزود:  بس  آقای 

زندانی  سه  رهایی  برای  غنی  رییس جمهور  شجاعانه ی 

طالبان به حیث یک حرکت انسانی حایت می کند. این کار 

کرد.« خواهد  کمک  کنونی  جنگی  وضعیت  پایان  به 

که  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  بیانیه ی  در  همچنین 

»از  که  است  آمده  شده،  فرستاده  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

ما  همکار  دو  احتالی  آزادی  مورد  در  گزارش هایی  شنیدن 

استیم.«  خرسند  نهایت  ویکس(  تیموتی  و  کینک  )کوین 

است  کرده  تأکید  ادامه  در  افغانستان  امریکایی  دانشگاه 

افغانستان  در  مناقشه  از  بخشی  هیچ گاه  دانشگاه  این  که 

نبوده و خواستار بازگشت هرچه رسیع و ایمن اعضای هیأت 

علمی خود است که بیشر از سه سال به دور از دوستان و 

برده  اند. رس  به   طالبان  اسارت  در  شان  خانواده های  

قرار است که تا رهایی کامل استادان دانشگاه امریکایی 

آنان، این سه عضو ارشد گروه  و اطمینان از وضعیت صحی 

طالبان که قرار است رها شوند در کشور سوم تحت نظارت 

سازمان استخبارات ایاالت متحده »SIA« نگه داری می شوند. 

آغاز مذاکرات  به  از تضمین طالبان در رابطه  افراد پس  این 

مستقیم میان حکومت و طالبان، از نظارت آزاد خواهند شد.

به  واکنش  در  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله 

این خر می گوید: »تا زمانی که این زندانیان به آنان سپرده 

نشوند و در این مورد مطمنئ نگردند، منی توانند موقف شان 

را اعالم کنند.« 

اعالمیه ی  صدور  با  نیز  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

مطبوعاتی، دیدگاه خود را در پیوند با این رویداد چنین بیان 

است.  داشته 

در  که  همکارانش  از  تن  دو  و  حقانی  انس  »رهایی 

آرامش  و  نابودی صلح  و  بی گناه  افراد  و کشتار  سازماندهی 

اقدام سیاسی  مؤثر داشتند، یک  و  نقش مستقیم  در کشور 

و  تروریزم  قربانیان  به  توهین آمیز  و  قانونی  اشتباه،  غیر 

جنگ وحشیانه ی دو دهه اخیر است. این مسأله )رها سازی 

اجرای  و  قانونی  سیاسی،  لحاظ  از  طالب(  زندانی  سه 

صحبت های  حکومت،  اقدام  این  است.  نادرست  عدالت 

بی ارزش  را  افغانستان«  رسخ  »خط  باره ی  در  رییس جمهور 

ساخت و پشتیبانی هایی که از سیاست های دولت در مقابل 

مذاکره با طالبان به وجود آمده بود را نیز تضعیف کرد. اقدام 

قضایی  دادرسی  دوره ی  تکمیل  بدون  تروریستان  رهایی  به 

تالش افغانستان و بانیان سیستم عدلی و قضایی برای ایجاد 

را تضعیف  و عدالت  قانون  بر حاکمیت  یک حکومت مبتنی 

می مناید.«

یازده  اکنون  هم  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این   

تروریستی  انجام حمالت  در  که  که  طالبان  گروه  هزار عضو 

اند. حکومت  توقیف  در  اند  شده  بازداشت 

آميزش نژادي؛ نشــانه اي از يك تحول مثبت در امريكا

عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« 

حسن ابراهیمی

آزادی انس حقانی؛ خودکشی سیاسی
آبروی حکومت  ضرب در صفر شد
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ســید رضــا محمــدی، شــاعر، نویســنده و منتقــد ادبــی، 

معــارص  ادبیــات  مطــرح  چهره هــای  از  یکــی  او،  اســت. 

ــرزی دارد؛ رضــا محمــدی،  افغانســتان اســت کــه شــهرت فرام

ــوص  ــزه ی مخص ــران، جای ــر در ای ــعر فج ــزه ی ش ــده ی جای برن

ــردم  ــر م ــاعر ب ــن ش ــوان تأثیرگذارتری ــه عن ــران ب ــهرداری ته ش

ــن  ــان عالی تری ــده و همچن ــری ش ــری دیگ ــز دیگ ــران و جوای ای

مــدال را از رییس جمهــور افغانســتان دریافــت کــرده اســت. 

ــه  ــود ک ــه ب ــی گفت ــن در گفت وگوی ــش از ای ــدی، پی ــا محم رض

مارادونــای شــعر افغانســتان اســت و ایــن لقــب را بــا کاری 

از  بــرای خــودش می دهــد.  ادبیــات کــرده اســت،  کــه در 

ــد در  ــرث و نق ــی در عرصــه ی شــعر، ن رضــا محمــدی، کتاب های

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــران ب ــتان و ای افغانس

ایــن گفت وگــو را زاهــد مصطفــا بــا ســید رضــا محمــدی 

بــه صــورت آنایــن انجــام داده اســت.

صبــح کابــل: چــه نســبتی بــا شــعر داریــد؛ بیشــر بــه شــعر 

رســیده ایــد یــا بــه زندگــی؟

محمــدی: از وقتــی کــه ســخن گفــن را بــه یــادم می آیــد، 

شــعر هــم یــادم می آیــد؛ بــرای ایــن کــه در خانــه ی مــا یــا 

ــا همیــن چنــد ســال  ــا شــاهنامه خوانی. ت ــود ی ــی ب حافظ خوان

قبــل دخلــم شــعر و خرجــم شــعر بــود. بچه هایــم بزرگ تــر 

شــدند و زندگــی دهــان پرتوقعــش را دقیقــا روی رس زندگــی مــن 

بــاز کــرده بــود. فکــر کــردم بایــد بــه زندگــی برســم؛ بلــد نبــودم. 

کــم کــم از شــعر جــا مانــدم؛ بــه زندگــی هــم نرســیدم. حــاال بــا 

پریشــانی دنبــال شــعر می گــردم. »یــک روز پشــیان شــدم از 

ــم« ــیانی خویش ــیان ز پش ــت پش ــتی/ عمری س ــدی و مس رن

ــات(  ــل: حاصــل وقــت گذاشــنت در شــعر )ادبی صبــح کاب

ــت؟ چیس

محمــدی: گفــت »حاصــل عمــرم ســه ســخن بیــش نیســت/ 

ــا  ــت و این ه ــاب و فعالی ــوختم« کت ــدم س ــه ش ــدم پخت ــام ب خ

دیگــر عــرض انــد، بــه اصطــالح اهــل فلســفه، جوهــرش همیــن 

ســوخن ...

کار  بهــر  شــکل گیری  در  مهاجــرت  آیــا  کابــل:  صبــح 

افغانســتان  در  می شــد  یــا  اســت  داشــته  نقــش  خــودت 

جنــگ زده  و محــدود آن زمــان هــم هم ســو بــا شــعر دیگــر 

رفــت؟ پیــش  کشــورها 

محمــدی: منی دانــم واقعــا، شــاید آری شــاید نــه، گفــت؛ »ز 

دســت طالــع بــد می رویــم شــهر بــه شــهر / چــو بــد قــار کــه 

ــر آدم کــه رسگشــتگی در کلــات  تغییــر می دهــد جــا را« تقدی

باشــد همــه جــای عــامل هســت؛ امــا فکــر می کنــم نحــوه ی ایــن 

ــر  ــردم، تغیی ــه ک ــن تجرب ــه م ــی ک ــتگی در مهاجرت های رسگش

کــرد. در دوره ی دانشــجویی مــن در تهــران، خیلــی شــانس 

ــک گــروه آدم جــدی دمخــور شــدم، از کســانی  ــا ی ــه ب آوردم ک

کــه خیلــی نقــش مهــم داشــتند هــم »ســیدضیا قاســمی« بــود. 

ــی مهاجــران در  ــل باق ــود و مث ــروف ب ــل از مــن شــاعری مع قب

حاشــیه ی خلــوت زندگــی بــا فقــط مهاجــران رس منی کــرد؛ 

ــا  ــه ب ــه انجمــن رفیــق داشــت، دســت مــرا هــم گرفت انجمــن ب

ــا هــان  ــد( ی ــل )قــت قتــک کــه می دهن ــرد. مث خــودش می ب

ــن  ــتاند. م ــن شکس ــدام در م ــرای م ــری را ب ــان بیگانه گ خلج

بخــت دیــدن و نشســن بــا آدم هــای بــزرگ، اســتادان فرزانــه و 

شــاعران پرشــوری را پیــدا کــردم؛ همیــن رویــه در کابــل هــم مــرا 

مــالزم اســتاد اســاعیل اکــر ســاخت کــه خیلــی در زندگــی و 

شــعرم نقــش داشــت در انگلیــس خانــم ســارا مگوایــر و میمــی 

ــرا  ــی م ــاکله ی ذهن ــی ش ــنایی ها خیل ــن آش ــب، ای ــی؛ خ خلوت

تغییــر دادنــد.

ــل  ــخصی را اص ــه ی مش ــوان اندیش ــا می ت ــل: آی ــح کاب صب

ــا در  ــم؛ آی ــر کن ــت؟ واضح ت مرکــزی در شــعرهایت در نظــر گرف

شــعر دنبــال هــدف خاصــی بودیــد؟

ــد و  ــوا می آی ــور بی ه ــن ط ــعر همی ــه! ش ــا ن ــدی: واقع محم

فــرا می گیــرد؛ امــا بــه هــر حــال مــن دانشــجوی فلســفه بــوده 

 ام، تجربه هــای ســلوک متفاوتــی داشــته  ام؛ شــعرهای مــن هــم 

ــرای  ــد اســتند، نوعــی جســت وجو ب ــاب همیــن ســلوک الب بازت

انســان.

صبــح کابــل: بــه کــدام زبان هــا تســلط داریــد و شــعر 

نیــد؟ می خوا

محمــدی: البتــه متــون فارســی را هنــوز متــام نکــرده  ام، هــر 

روز یــک شــاعر تــازه یــک مــن تــازه پیــدا می کنــم؛ منتهــا شــعر 

ــذت شــعر  ــم. ل ــی می خوان ــان اصل ــه زب ــی را هــم گاهــی ب عرب

»محمــود درویــش« یــا شــاعران کالســیکی مثــل »امروالقیــس« 

ــچ  ــال کولری را منی شــود ترجمــه کــرد. شــعر انگلیســی هــم مث

یــا پــالت را یــا شــیموس هینــی کــه ترجمــه کــم شــده بــه زبــان 

اصلــی خوانــده ام. از شــعر پشــتو هــم شــعرهای ننگیــال و اومان 

ــده  ام. فرانســوی خیلــی کــم بلــدم  نیــازی را بعضــا بارهــا خوان

ــتم  ــت داش ــی دوس ــم خیل ــت ه ــم حکم ــعرهای ناظ ــرای ش و ب

ترکــی بلــد بــودم، بــا وجــود ارتبــاط خانوادگــی، اســتعدادم در 

یــاد گرفــن زبــان ترکــی هیــچ وقــت خــوب نبــوده.

صبــح کابــل: اگــر دنیــا دهکــده ی کوچــک اســت؛ شــعرت 

ــه  ــا چ ــی؟ ب ــا پارس ــی ی ــرف می دان ــی ط ــب جهان ــا مخاط را ب

ــی؟ ادعای

محمــدی: ادعایــی کــه نیســت؛ امــا بلــه گاهــی شــده 

خوانندگانــی از تونــس و مــرص یــا امریــکا بــا مــن حــرف بزننــد 

کــه فــالن شــعر را خوانــده  ایــم از تــو یــا نقدهایــی کــه نوشــته 

ــی  ــتیوال های جهان ــن در فس ــت. م ــده اس ــی آموزن ــده، خیل ش

زیــادی رشکــت داشــته  ام و مهم تریــن ســخنی کــه یــادم اســت 

از شــاعری واری بــود کــه می گفــت؛ شــاعران از هــر جایــی کــه 

ــا  ــطه ب ــون بی واس ــد؛ چ ــه ان ــک قبیل ــای ی ــل اعض ــند، مث باش

هــم رفیــق انــد و تنهــا شــاعران هم دیگــر را درک می کننــد. بــه 

لحــاظ احــوال شــاعری درســت اســت و البتــه کســانی کــه شــعر 

ــعورتر و  ــا ش ــن ب ــر م ــه نظ ــا ب ــی از دنی ــر جای ــد در ه می خوانن

ــد. ــران ن ــر از دیگ باهوش ت

ــا  ــيس ی ــارص انگلي ــعر مع ــي ش ــه چيزهاي ــل: چ ــح کاب صب

ــري مي دهــد؛ زندگــي و  ــاريس برت ــر شــعر معــارص ف عــريب را ب

ــد، فاصلــه ي شــان  ــات وابســته ان ــه امكان حتــا هرهايــي كــه ب

خيــيل زيــاده اســت. ايــن فاصلــه در شــعر هــم چنــني اســت يــا 

ــری در  ــد راه ميان برت ــعر مي توان ــه ش ــود ك ــدوار ب ــود امي مي ش

ــردارد؟ ــه ب برداشــن ایــن فاصل

زبان هــا  دیگــر  شــعر  منی کنــم  فکــر  مــن  محمــدی: 

بــر فارســی برتــری داشــته باشــد. هــر باغــی رنــگ و بــوی 

ــر  ــیار غنی ت ــی بس ــعر فارس ــه ش ــن ک ــدا از ای ــود را دارد، ج خ

ــز را  ــن متای ــاظ ای ــن لح ــی از ای ــه عرب ــت. البت ــر س و مردمی ت

دارد کــه هنــوز فاصلــه بیــن شــاعر و مــردم زیــاد نیســت. هنــوز 

شــعر تقریبــا مثــل قدیــم پرخواننــده اســت؛ کمــر عربــی هســت 

کــه نــزار قبانــی یــا محمــود درویــش را نشناســد. شــاید شــاعران 

یــا ســعدی یوســف، کمــر  فرمالیســت تری مثــل ادونیــس 

عمومــی باشــند؛ امــا بــاز از فارســی بهــر ســت. شــعر فارســی 

ــده  ــک ش ــی نزدی ــند اروپای ــات نخبه پس ــه ادبی ــاظ ب ــن لح از ای

ــر  ــود و فک ــد ب ــگان خواه ــا نخب ــا ب ــم رسو کارش تنه ــم ک و ک

کنــم ایــن عارضــه ی خوبــی نیســت. دو، دیگــر ایــن کــه شــعر 

اروپایــی، بــا هــر مــدرن نزدیــک شــده؛ امــا بــا ایــن حــال، هنــوز 

شــعر شــاعرانی از کشــورهایی بســیار انکشــاف نیافته مثــل 

ســودان در انگلیــس می توانــد غوغــا کنــد؛ یعنــی خیلــی رابطــه 

بیــن زندگــی و شــعر نیســت. طبیعتــا پیچیدگــی و ظرافــت 

ــن  ــل همی ــه حاص ــعری ک ــد را در ش ــی جدی ــه ی زندگ چندالی

ــت. ــوان یاف ــد می ت ــی باش زندگ

ــام شــعر  ــه ن ــل: در بســیاری از زبان هــا هــری ب صبــح کاب

ــت؛  ــان داده اس ــام رم ــه ن ــرثي ب ــه ن ــش را ب ــی جاي ــه لحاظ ب

دريافــت تــان نســبت بــه شــعر افغانســتان بــا توجــه بــه ســطح 

مخاطــب و ديگــر امكانــايت كــه انســان ها را بــه مفت خــوري در 

ــت؟ ــد چيس ــادت مي ده ــدن ع فهمي

ــی  ــد خیل ــان جدی ــت. رم ــا شاس ــق ب ــی ح ــدی: کم محم

ــور  ــا ظه ــوص ب ــه خص ــود؛ ب ــک ش ــعر نزدی ــه ش ــرده ب ــعی ک س

ــلان  ــل س ــانی مث ــد، کس ــن و هن ــکای التی ــندگان امری نویس

ــا مارکــز و بورخــس؛ امــا واقعیــت ایــن اســت  ــا روی ی رشــدی ی

ــد،  ــاق می افت ــتان اتف ــر از داس ــطح باالت ــک س ــعر در ی ــه ش ک

یــک ســطح جدی تــر از شــعور و هــوش را می طلبــد؛ هــم بــرای 

ــروز کمــی ســطحی تر  ــدن... نســل ام ــرای خوان نوشــن هــم ب

ــا فکــر  ــا از شــعر کمــی دور می شــود؛ ام شــده مــی رود. طبیعت

ــرد؛ چــون هیــچ  ــه شــعر پنــاه خواهــد ب ــاره ب می کنــم بــر دوب

هــری جایــگاه شــعر را منی توانــد پــر کنــد. ایــن را مــن از 

تیاتــر  بــه شــعر منی گویــم؛ مــن عاشــق نقاشــی و  عالقــه 

ــر از  ــتم، بیش ت ــم اس ــان ه ــدی رم ــده ی ج ــتم، خوانن ــم اس ه

ــا  ــتان؛ ام ــته در افغانس ــتان ننوش ــد داس ــی نق ــاید کس ــن ش م

می دانیــد هیــچ کــدام شــعر منی شــوند؛ شــعر، هــم رمــان 

ــا  ــص، منته ــت خال ــم حکم ــر و ه ــم تیات ــی ه ــم نقاش ــت ه اس

ــت داد. ــن را  وق ــی ذه ــد کم بای

ــه دیگــر از شــعر جهــان برداشــته  ــل: وزن و قافی صبــح کاب

شــده؛ آن چــه خــودت را هنــوز بــر خلــق شــعر مــوزون واداشــته 

چیســت؟

ــم  ــوزون ه ــعر نام ــن ش ــه م ــادت، البت ــر ع ــدی: بیش محم

زیــاد دارم. اعتقــادم هــم ایــن اســت کــه شــعر آینــده ی مــا 

ــه شــعرهای  ــل ســابق منظــوم باشــد. البت ــد دیگــر مث منی توان

مــوزون مــن هــم یــک بخــش شــان، ســاختار و شــگردهای هــر 

مــدرن )فایــن آرت( را ســعی کــرده مراعــات کنــد؛ در همین هــا 

هــم تأثیــر نقاشــی مــدرن، استوره ســازی، تیاتــر و غیــره را 

می تــوان پیــدا کــرد. بــه هــر حــال مــن جــزو آخریــن بازمانــدگان 

ــتم. ــت اس ــن دو وضعی ــق بی ــا، معل هولیگان ه

ــا  صبــح کابــل: عــده ای در پــی کم رنــگ کــردن نقــش معن

در شــعر، بــه دنبــال اهمیــت نقــش زبــان در شــعر شــدند و ایــن 

ــدی  ــای تن ــا واکنش ه ــم در رشق ب ــرب و ه ــم در غ ــورد ه برخ

مواجــه شــد و می شــود، مخاطــب شــعر خــودت بیشــر بــا زبــان 

طــرف اســت یــا معنــا؟

ــده  ــن بی فای ــر م ــه نظ ــه ب ــدل البت ــن ج ــدی: ای ــا محم رض

ــوان  ــا منی ت ــت. از معن ــزم معناس ــی، ملت ــر بی معنای ــت. ه اس

فــرار کــرد؛ امــا منی شــود هــم شــعر را تبدیــل بــه مقالــه کــرد. 

معنــا ناخــودآگاه خلــق می شــود؛ امــا مــن عمــدی نــدارم. 

ــب  ــر جان ــن کبوت ــی  / ای ــرد زی جانب ــر می پ ــر کبوت ــت: »ه گف

بی جانبــی«

صبــح کابــل: مــن بــه عنــوان مخاطــب، از خــودت شــعرهای 

عاشــقانه ی خوبــی خوانــده و شــنیده ام؛ می خواهــم بدانــم 

تفــاوت معشــوق خــودت بــا حافــظ یــا ســعدی در چیســت؟ 

محمــدی: هیــچ! همــه معاشــیق اثیــری انــد، صورتــی 

از خــود آدم انــد؛ آدمــی در نهایــت عاشــق خــودش اســت و 

معشــوق را صورتــی تکاملــی از انســانی ذهنــی وصــف می کنــد. 

البتــه یــک فــرق اساســی خودسانســوری بیشــر ماســت. مــن 

خیلــی از شــعرهای عاشــقانه  ام را هیــچ وقــت نــر نکــرده  ام، 

ــی  ــود! گاه ــرده  ام. منی ش ــم ک ــا گ ــده  ام ی ــا نخوان ــی حت گاه

واقعــا ســخت اســت و شــا کــه خــود تــان شــاعرید، می دانیــد 

ــی  ــا، خیال ــی. قدم ــان کن ــعرت را پنه ــت ش ــکاه اس ــدر جان چق

ــد. ــته ان ــث داش ــن حی ــر ازی جمع ت

صبــح کابــل: در بیــن شــاعران معــارص افغانســتان، خــودت 

شــاید بیشــرین تشــویق و تقدیــر را از آدرس شــعر شــده شــده 

باشــی. بــه رقیبــی در شــعر افغانســتان تــن می دهــی کــه 

ــد؟ ــر می کردن ــو او را تقدی ــای ت ــد ج ــی بای بگوی

ــرای  ــد ب محمــدی: خیلی هــای دیگــر از مــن مســتحق تر ان

ــد،  ــف« فقی ــم، »عفی ــه گفت ــمی« ک ــای »قاس ــن آق ــر؛ همی تقدی

خانــم »خالــده فــروغ«، خانــم »محبوبــه ابراهیمــی« در کل 

ــیاری  ــی دادن بس ــا قربان ــه ب ــتان ک ــاعر افغانس ــان ش ــه زن هم

ــاعرانی  ــد؛ ش ــر ان ــر بیش ــته ی تقدی ــد، شایس ــاعر ان ــوز ش هن

ــن مملکــت بی هیــچ امکاناتــی  کــه در اطــراف و اکنــاف دور ای

شــعرهایی بهــر از مــن نوشــته و می نویســند؛ مثــال همیــن 

جلیــل آزرم در میمنــه ی فاریــاب. در رشایطــی کــه مــن بالیــده 

ــوده. ــختی نب ــی س ــدن کار خیل  ام، شاعرش

صبــح کابــل: قــرار بــر ایــن اســت کــه هــر نســلی بــا همــه 

چیــزش تحویــل نســل بعــدی شــود؛ خــودت را در آیینــه ی نســل 

ــه می بینــی؟ بعــد از خــودت چگون

ــن  ــرای ای ــن ب ــد و م ــورتر ان ــر، جس ــل تازه ت ــدی: نس محم

ــت.  ــر اس ــی بازت ــد خیل ــرای رش ــان ب ــورم. راه ش ــه می خ غبط

در عــرص انرنــت ظهــور کــرده انــد، منتهــا خلــوت کمــری هــم 

دارنــد. گفــت؛ »رســیده  ایــم مــن و همرهــان بــه آخــر خــط / نــگاه 

ــوند« ــوار ش ــو س ــا بگ دار جوان ه

ــودت  ــخصیت خ ــا ش ــعر ی ــر ش ــدی ب ــا نق ــل: آی ــح کاب صب

داری؟ 

محمــدی: خیلــی چیزهــا اســت؛ بدتریــن شــان تــرس. مــن 

ــن  ــا هــراس زندگــی کــرده  ام و ای ــزرگ شــده  ام، ب ــا هــراس ب ب

خیلــی مجال هــا را از مــن گرفتــه. خیلــی پروژه هــای ادبــی 

در رس داشــته ام کــه فــرو ریختــه انــد و هنــوز خیلــی کارهــای 

نکــرده در شــعر دارم کــه کمــی شــهامت می خواهــد. مــن و 

ــری زودرس  ــن پی ــر شــدیم؛ مــن از ای ــی زود پی نســل مــن خیل

ــد. ــه می کن ــه آدم اضاف ــازه ب ــرس ت ــک ت ــن ی ــرم؛ ای متنف

صبــح کابــل: در چنــد ســال حضــور و فعالیت هــای ادبــی-

فرهنگــی ای کــه در کابــل داشــتید، موافقــان و مخالفــان زیادی 

پیــدا کردیــد. موافقــان کــه موافــق انــد؛ مخالفــان حــق دارنــد 

یــا مــرض؟

محمــدی: حــق دارنــد؛ بخــش زیــاد شــان حــق دارنــد. آدم 

شــاعر نبایــد مســؤولیتی قبــول کنــد؛ بعــد بایــد حــق بدهــد کــه 

ــه یخنــش باشــد. الف زدن آســان اســت کــه  دســت دیگــران ب

مــن حــق تــان را می گیــرم و چنیــن و چنــان می کنــم؛ انجامــش 

ســخت اســت و البتــه در افغانســتان خیلــی ســخت تر.

صبح کابل: کتاب بعدی ات شعر است یا نرث؟

14- همیــن کاری را کــه باانســتیتوت مطالعات اســراتیژیک 

انکشــاف  دارم  را  همیــن  شــد؛  چــاپ  و  کــرده  ام  رشوع 

ــره ی  ــک پنج ــره، ی ــن گس ــم در همی ــدوارم بتوان ــم. امی می ده

ــاز کنــم. ایــن کــه ســنت تاریخــی ادبیــات فارســی چــه  ــازه ب ت

پیشــنهادهایی بــرای زندگــی سیاســی دارد؟!  آرزوهایــی کــه بــا 

ســامانیان، ایــن سلســله ی مبــارک بلخــی و مکتــب گم شــده ی 

حکمــت بلــخ بــه بــار نشســت و بعــد در هجــوم وحشــت بیابانــی 

ــی  ــرای زندگ ــانی تری را ب ــوب انس ــور چهارچ ــد، چط ــارت ش غ

پیشــنهاد می کــرده انــد. جامــی و نوایــی چــه اکســیری بــه 

ــش  ــردم آرام ــی، م ــه چ ــحنه و  خفی ــه بی ش ــد ک ــرده بودن کار ب

ــد؟! ســعدی و خواجــه نظــام و ســنایی و عطــار چــه  داشــته ان

مخــزن االرساری را بــرای ســفرنامه ی آدمــی بــه یــادگار گذاشــته 

انــد؟ 

البتــه کارهــای ادبــی هــم دارم. همیــن هفتــه یــک تــور ادبی 

داریــم بــا یــک ارکســر خــوب بین املللــی کــه بــرای اولیــن بــار 

بــا شــعرخوانی فارســی کنــرت شــان را اجــرا می کننــد؛ یعنــی 

بــه جــای موزیکال هــای قدیــم ســمفونی شــعر می توانــد بشــود 

اگــر بشــود. در حــد یــک تجربــه اســت؛ ببینیــم چــه می شــود؟!

صبــح کابــل: غیــر از نوشــن در چــه فعالیت هایــی دســت 

داشــته  ایــد؟

ــک  ــرای ی ــویی ب ــا پولش ــارزه ب ــن، در مب ــر از نوش 15- غی

رشکــت انگلیســی کار کــرده  ام، بــرای بعضــی آدم هــای سیاســی 

و اجتاعــی در برنامه ریــزی کمــک کــرده  ام؛ بــه طــور مثــال بــا 

ــه ی اســراتیژی شــان همــکاری  ــن و ارائ ــل، در تدوی ــای نبی آق

داشــتم. دیگــر همیــن چیزهــا؛ منتهــا اصــل حــامل و کارم 

نوشــن اســت؛ وقتــی هــم نوشــن نباشــد، کتــاب می خوانــم؛ 

همیــن دو کار از مــن خوب تــر برمی آیــد.

منونه ی از شعرهای سیدرضا محمدی

صدا ز كالبد تن برون كشید مرا

صدا شبیه كسی شد، به بر كشید مرا

صدا شد اسب ستم، روح من ز پی اش

به خاك بست و به كوه و كمر كشید مرا

بگو كی بود كه نقاشی مرا می كرد

كه با دو دیده همواره تر كشید مرا

چه وهم داشت كه از ابتدای خلقت من

غریب و كج قلق و دربه در كشید مرا 

دو نیمه كرد مرا، پس تو را كشید از من

پس از كنار تو این سوی تر كشید مرا 

من و تو را دو پرنده كشید در دو قفس 

خوشش نیامد! بی بال و پر كشید مرا 

خوشش نیامد! این طرح را به هم زد و بعد

دگر كشید تو را و دگر كشید مرا 

رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی

نظاره ی تو به خون جگر كشید مرا

خوشش نیامد! این طرح را به هم زد و بعد

پدر كشید تو را و پر كشید مرا 

خوشش نیامد، این بار از تو دشتی ساخت

به خاطر تو نسیم سحر كشید مرا 

خوشش نیامد خط خط خط زد این ها را 

یك استكان چای، از خیر و رش كشید مرا 

تو را شكر كرد و در ذره های من حل كرد

سپس به سمت لبش برد و رس كشید مرا 

***

گفت وگــوی بعــدی بــا شــهاب اســامی، عــکاس، فیلــم 

ــرب 1398  ــنبه 25 عق ــه  روز ش ــت ک ــینا اس ــد س و منتق

در شــاره ی 117 روزنامــه ی صبــح کابــل بــه نــر خواهــد 

رســید.

5

زاهد مصطفا

شاعران از هر جایی که باشند، 
مثل اعضای یک قبیله اند

گفت وگو با سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده

من فکر منی کنم شعر 
دیگر زبان ها بر فارسی 

برتری داشته باشد. 
هر باغی رنگ و بوی 

خود را دارد، جدا از این 
که شعر فارسی بسیار 

غنی تر و مردمی تر ست. 
البته عربی از این لحاظ 

این متایز را دارد که 
هنوز فاصله بین شاعر 

و مردم زیاد نیست. 
هنوز شعر تقریبا مثل 

قدیم پرخواننده است؛ 
کمرت عربی هست که 

نزار قبانی یا محمود 
درویش را نشناسد. شاید 

شاعران فرمالیست تری 
مثل ادونیس یا سعدی 

یوسف، کمرت عمومی 
باشند؛ اما باز از فارسی 

بهرت ست. 
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فضــای  در  تصویــری  پیــش،  چنــدی 

مجــازی مبنــی بــر ارزش پاســپورت های 

کشــورهای گوناگــون دســت بــه دســت 

نــگاه  مــی داد،  نشــان  کــه  می شــد 

ایــن  دارنــدگان  و  اتبــاع  بــه  کشــورها 

چنــد  هــر  اســت!  چگونــه  پاســپورت ها 

ــخص  ــقم آن مش ــت و س ــت صح ــچ وق هی

نشــد و بیشــر شــبیه شــوخی بــود و بعــدا 

هیــچ  در  جمله هــا  آن  کــه  شــد  گفتــه 

کــدام از آن پاســپورت ها، نبــوده اســت؛ 

امــا متــام آن هــا، حتــا اگــر وجــود خارجــی 

برخــی  از  عــاری  باشــند،  نداشــته  هــم 

واقعیت هــا نیســتند؛ مثــال گفتــه شــده بــود 

کــه در صفحــه ی اول پاســپورت امریکایــی 

نوشــته شــده اســت کــه دارنــده ی ایــن 

هــر  زیــر  و  زمیــن  هــر  روی  پاســپورت، 

آســانی، مــورد حایــت ایــاالت متحــده ی 

امریــکا اســت. در صفحــه ی اول پاســپورت 

رسبــازان  کــه  اســت  آمــده  انگلســتان 

قطــره ی  آخریــن  تــا  کبیــر،  بریتانیــای 

ــپورت  ــن پاس ــده ی ای ــان از دارن ــون ش خ

صفحــه ی  در  کــرد.  خواهنــد  حایــت 

ــت  ــته اس ــی نوش ــپورت آملان ــت پاس نخس

ــو  ــر ت ــه خاط ــی را ب ــتی های جنگ ــه کش ک

در حرکــت می آوریــم؛ امــا در صفحــه ی 

ــت،  ــده اس ــتانی آم ــپورت افغانس ــر پاس آخ

در صــورت مفقــودی، متــام مســؤولیت بــه 

ــن شــاید یــک  دوش خــود شــا اســت. ای

ــد؛  ــی باش ــا درد دل فیس بوک ــوخی و ی ش

»انــس حقانــی« و  آزادی  بــا  امــروز  امــا 

ــبیه  ــر ش ــا دیگ ــن جمله ه ــش، ای هم رزمان

ــا  ــی ت ــتی، کس ــه راس ــت. ب ــوخی نیس ش

حــاال از خــود پرســیده اســت کــه ارزش 

جــان یــک انســان افغانســتانی، در دنیــا و 

نــزد خــود دولت مــردان مــا چقــدر اســت؟

ــد  ــیده ای ــود پرس ــت از خ ــچ وق ــا هی آی

کــه وقتــی انســان »خلیفــه ی خــدا« اســت، 

ــدازه  ــن ان ــا ای ــان ها ت ــن انس ــد بی ــرا بای چ

تفــاوت باشــد کــه خــون هــزاران نفــر، 

ــود؟ ــاب ش ــر حس ــا دو نف ــر ب براب

اگــر انســان در قــرآن جانشــین خــدا بــر 

ــه او ســجده  زمیــن اســت کــه فرشــتگان ب

کــرده انــد کــه متــام آســان ها و زمیــن 

ــن همــه  ــد ای در تســخر او اســت، چــرا بای

ــد؟  ــته باش ــود داش ــن وج ــاوت روی زمی تف

ــر  ــک انســان براب وقتــی زندگــی و مــرگ ی

انســان ها  همــه ی  مــرگ  و  زندگــی  بــا 

ــزاران  ــی ه ــه زندگ ــی ک ــرا کس ــت، چ اس

انســان را گرفتــه اســت، یعنــی زندگــی 

متــام هســتی را، چنیــن بــه ســادگی و 

بــدون  نفــر،  بــا تصمیــم چنــد  راحتــی 

بازخواســت و کیفــری، بــه ســادگی آزاد 

می شــود؟

تفاوت هــا  ایــن  بــه  کــه  آن  جــز 

بیندیشــیم؛ تفاوت هایــی کــه بــا تأســف 

ــن  ــوص در ای ــه خص ــی، ب ــی واقع در زندگ

پــول،  سیاســت،  دارد.  وجــود  جغرافیــا 

همذات پنداری هــای  زیــان،  و  ســود 

از  بیــش  وابســتگی  و  قبیلــه ای  قومــی- 

حرف شــنوی  مــا،  سیاســت مداران  حــد 

ایــن  و فرمان بــرداری تاریخــی سیاســی 

ــچ  ــه هی ــت ک ــده اس ــب ش ــن، موج رسزمی

ــی،  ــای سیاس ــت جریان ه ــت، مروعی وق

معطــوف بــه مــردم نباشــد.

تاریــخ،  طــول  در  همیــن،  بــرای 

ــی از  ــردم، محل ــای م ــت و دغدغه ه خواس

اعــراب نداشــته اســت. بــرای همیــن اســت 

کــه همــه چیــز بــه شــکلی، مفهــوم خــود را 

کــم کــم از دســت داده اســت. اگــر مفهــوم 

و معنایــی هنــوز وجــود داشــته باشــد وقتی 

حتــا قــرآن گفتــه اســت کــه  »هرکــس 

فــردی را بــدون آن  کــه کســی را کشــته 

باشــد یــا فســادی در روی زمیــن کــرده 

باشــد، بکشــد چنــان اســت کــه متــام 

انســان ها را کشــته اســت و هرکــس فــردی 

ــه ی  ــه هم ــت ک ــان اس ــدارد، چن ــده ب را زن

ــده  ــت.« )مائ ــرده اس ــده ک ــان ها را زن انس

ــد کســانی کــه دســت شــان  32( چــرا بای

بــه خــون مــردم بی گنــاه آلــوده اســت، در 

ــوند؟ ــرام آزاد ش ــزت و اح ــال ع ک

فکــر  کســانی  روزهــا  ایــن  شــاید 

بــه  آدم هــا،  جــان  ارزش  کــه  می کننــد 

ــه  ــت ک ــاله اس ــر پنج س ــد ش ــدازه ی ص ان

قیمــت یــک موتــر کــروال هــم نخواهــد 

شــد؛ امــا ایــن درســت نیســت، چــون حتــا 

از نظــر دینــی هــم کســی حــق نــدارد، 

ــو  ــد ول ــش کن ــذل و بخش ــاس را ب حق الن

سیاســی،  اســتدالل های  بــا  فشــار،  بــا 

ــد،  ــات و ... باشــد. می گوین ــح، انتخاب صل

انســان زمانــی بیشــرین احســاس رضایــت 

بــا  مطابــق  کــه  دارد  را  خوش بختــی  و 

ارزش هــا، باورهــا و اعتقاداتــش زندگــی 

کنــد. کســی ایــن روزهــا آیــا بــه فکــر 

ارزش هــای فکــری و خواســت مردم اســت؟ 

ــن  ــاورش ســخت اســت؛ چــون اگــر چنی ب

چیــزی بــود، بــه ایــن ســادگی قاتــل شــان 

آزاد منی شــد. مردمــی کــه شــاید هیــچ 

ــت  ــه دس ــه، ب ــن معامل ــدل ای ــزی در ب چی

ــت،  ــت، باخ ــازی باخ ــک ب ــد و در ی نیاورن

همــه چیــز شــان را از دســت بدهنــد.

افغانســتان،  در  زنــان  علیــه  خشــونت 

ــان  ــر زن ــردان ب ــه م ــت ک ــزی نیس ــوراه چی هم

در  خشــونت،  اِعــال  ایــن  می دارنــد؛  روا 

بســا مــوارد از ســوی زنــان بــر زنــان اســت 

خانواده هــا  عروس هــای  رساغ  بیشــر  کــه 

وارد  وقتــی  کــه  عروس هایــی  مــی رود. 

و  مــادر  حســادت  می شــوند،  خانــواده ای 

بــا  کــه  برمی انگیزنــد  را  شــوهر  خواهــران 

آنــان  ســوی  از  خشــونت آمیزی  کنش هــای 

را  خشــونت  نــوع  ایــن  می شــوند.  مواجــه 

ــه  ــت ک ــی دانس ــروز عقده های ــوان ب ــاید بت ش

بــر اثــر حقــارت اِعــال شــده از ســوی مــردان 

بــروز می کنــد. زنــان،  بــر 

ایــن  از  یکــی  مســتعار«،  »نــام  بــاران 

قربانیــان ایــن نــوع خشــونت اســت؛ دخــری 

بــه خانــه ی شــوهر  کــه وقتــی هفده ســاله 

ــی وارد  ــه ای از بدبخت ــا بقچ ــگار ب ــی رود، ان م

ــه ی  ــه خان ــی ب ــاران وقت ــود. ب ــه می ش آن خان

بخــت مــی رود، بــه دلیــل نداشــن آگاهــی 

در مــورد رســم و عنعنــات خانــواده ی شــوهر و 

مســائل خانوادگــی آنــان، هــر از گاهــی مــورد 

تحقیــر و متســخر قــرار می گیــرد کــه در رشوع 

ــرای اصــالح  ــا ب ــن واکنش ه ــد، ای فکــر می کن

زمانــی،  مــدت  گذشــت  بــا  امــا  اســت؛  او 

قالبــی  هــر  در  را  خــودش  کــه  می فهمــد 

ــر  ــان و تحقی ــن زخم هــای زب ــد، از ای ــار کن عی

ــرم  ــوهر، اه ــادر ش ــدارد؛ م ــی ن ــن رهای و توهی

اساســی ایــن خشــونت های لفظــی اســت کــه 

بــرای  را  راه  او،  خشــونت آمیز  واکنش هــای 

پرخاش گــری، شــوهر، خواهــران و بــرادارن 

ــالوه ی  ــر ع ــاران ب ــد. ب ــاز می کن ــز ب ــوهر نی ش

انجــام کارهــای خانــه، از شــوهرش کــه بیــار 

اســت نیــز پرســتاری می کنــد؛ شــوهری از 

اولیــن ســال ازدواج، بــر اثــر مریضــی بــر تخــت 

بیــاری می افتــد کــه گویــا بــاران بــه خانــه ی 

می شــود  وارد  بیارســتانی  بــه  نــه،  بخــت 

کــه در پهلــوی پرســتاری و انجــام کارهــای 

زشــت  حرف هــای  شــنیدن  بــا  گوناگــون، 

ــت. ــرف اس ــوهر ط ــواده ی ش خان

ــال  ــی دنب ــر کس ــی اگ ــی خانوادگ در زندگ

ــرای  حــرف باشــد، هــر ســاعت و روز حرفــی ب

جنجــال بــه وجــود می آیــد؛ زندگــی بــاران 

در ایــن خانــواده درســت همین طــور رشوع 

ــوری  ــد، ط ــعی می کن ــر روز س ــود. او ه می ش

رفتــار کنــد کــه حتــا ســایه اش بــر دیگــری 

نیفتــد؛ امــا انــگار کارســاز نیســت و خانــواده ی 

شــوهرش بــا او رس دشــمنی ای گرفتــه انــد کــه 

ــدورت  ــه و ک ــه کین ــن هم ــد ای ــاران منی دان ب

ــه در  ــه ن ــاران ک ــت. ب ــده اس ــدا ش ــا پی از کج

ــی  ــواده داد و گرفت ــراد آن خان ــا اف ــته ب گذش

داشــته اســت و نــه حــاال )از روزی کــه وارد آن 

خانــه شــده( بــا آنــان مشــکلی دارد؛ امــا آنــان 

هــر روز مشــکلی بــرای بــاران می تراشــند و او 

را در تنگ نــای بیشــری قــرار می دهنــد.

همــه ی  بــا  ســال  چهــار  بــاران 

تحمــل  می بینــد  کــه  خشــونت هایی 

ــاید  ــه ش ــت ک ــدوار روزی اس ــد؛ او امی می کن

ــد  ــت ب ــا بخ ــود؛ ام ــر ش ــونت ها کم ــن خش ای

ــوهر  ــد؛ ش ــا منی کن ــا اکتف ــن ج ــه ای ــاران ب ب

بیــارش کــه تنهــا دل  گرمــی و یــا دلیــل بــودن 

بــاران در آن خانــواده اســت، می میــرد و بــاران 

ــواده ی  ــا یــک پــر سه ســاله و خان ــد ب می مان

شــوهری کــه بــه قــدر کافــی بــر او دنــدان تیــز 

ــد. ــرده ان ک

پــس از مــرگ شــوهرش، بــاران بــه بــرده ی 

می شــود؛  تبدیــل  خانــواده  آن  عیــار  متــام 

بــرده ای کــه مجبــور اســت در کنــار انجــام 

دادن متــام کارهــای خانــه، بایــد حرف هــا 

و خشــونت های لفظــی مادرشــوهر و دیگــر 

اعضــای خانــواده ی شــوهرش را تحمــل کنــد. 

او، دنــدان صــر بــر جگــر می فشــارد و ســعی 

می کنــد دوام بیــاورد؛ بــاران از تــرس ایــن کــه 

خشــونت های  مقابــل  در  واکنشــش  مبــادا 

ــش را از او  ــه طفل ــود ک ــن ش ــث ای ــان، باع آن

هــر  بیندازنــد،  بیرونــش  خانــه  از  و  گرفتــه 

چــه بــر او روا می دارنــد را بی صــدا تحمــل 

ــدازه ای دارد و روزی  ــه ان ــی ک ــد؛ تحمل می کن

ــرود. ــه اش رس ب ــد کاس بای

ــر  ــه ی ص ــگار کاس ــه ان ــا ک ــی از روزه یک

کــه  اســت، هنگامــی  بــاران رسریــز شــده 

بــرادار شــوهرش او را مــورد خشــونت لفظــی و 

ــد و  ــراض می کن ــد، اع ــرار می ده ــی ق فیزیک

برایــش می گویــد کــه حــق نــدارد بــا او چنیــن 

رفتــاری کنــد؛ واکنشــی کــه انــگار خانــواده ی 

انــد؛  بــوده  آن  منتظــر  مدت هــا  شــوهرش 

متــام  کــه  می شــود  باعــث  واکنــش  ایــن 

اعضــای خانــواده پشــت هــم ایســتاد شــوند و 

بــاران را از خانــه بیــرون بیندازنــد؛ بــه او حتــا 

ــد.  ــش را منی دهن ــن لباس های ــازه ی گرف اج

متــام  تحمــل  ســال  چهــار  از  پــس  بــاران 

بــدون  او،  بــر  شــده  اعــال  خشــونت های 

فرزنــد و هیــچ چیــز، تنهــا بــا لباس هایــی 

کــه بــر تــن دارد، از خانــه ی شــوهر اخــراج 

می شــود.

از شــوهر بــاران کــه مــرده اســت، یــک 

موتــر مانــده کــه برادرانــش فروختــه انــد و 

ــه  ــد ب ــه  ان ــم گفت ــه آن را ه ــول ک ــداری پ مق

قرض دار هایــش پرداختــه انــد. حــاال بــاران در 

نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور پرونــده ای 

ــت  ــق حضان ــد ح ــا بتوان ــد ت ــال می کن را دنب

پــرش را بگیــرد. او می گویــد کــه از متــام 

خشــونت های  و  گذشــته  خــودش  حقــوق 

چندســاله ی آنــان را فرامــوش کــرده اســت؛ 

پــرش  حــق  وســط  ایــن  امــا منی گــذارد 

ــه دنبــال گرفــن حــق  ــاران، ب پامــال شــود. ب

کــه  اســت  خانــواده ای  از  فرزنــد  حضانــت 

دســتش را از متــام میراثــی کــه برایــش مانــده 

بیــرون  از خانــه  اش  و  کــرده  کوتــاه  اســت، 

ــا  ــاران حت ــوهر ب ــواده ی ش ــد. خان ــه ان انداخت

جهیزیــه و زیوراتــی کــه پــدر بــاران برایــش 

ــد. ــه ان ــم از او گرفت ــود را ه ــه ب گرفت

خانواده6

در مواقعــی نیــز ممکــن اســت احســاس تنهایــی شــا 

ناشــی از نبــودن یــا کــم بــودن ارتبــاط بــا دیگــران باشــد. 

ــا  ــوع احســاس تنهایــی بعــد از بازنشســتگی و ب معمــوال ایــن ن

رشوع کهن ســالی بــروز پیــدا می کنــد. البتــه ممکــن اســت 

ــان  ــط آزار ت ــود رواب ــود، نب ــن وج ــا ای ــید و ب ــوان باش ــا ج ش

بدهــد. در ایــن قســمت راهکارهایــی را بــرای کاهــش و درمــان 

تنهایــی مــرور می کنیــم.

راه های درمان تنهایی و کاهش احساسات آزاردهنده

1- اشــراک در فعالیت هــای گروهــی: تحقیقــات نشــان 

داده مشــارکت در فعالیت هــای داوطلبانــه ماننــد گروه هــای 

خیریــه، گــروه پیش آهنگــی و دیگــر ســازمان های مردم نهــاد 

ــد.  ــده باش ــی کمک کنن ــاس تنهای ــش احس ــد در کاه می توان

ــاط  ــزام آن ارتب ــه ال ــی ک ــر کار گروه ــالوه ب ــا ع ــن گروه ه در ای

ــر شــا اســت،  ــاط مؤث ــش مهارت هــای ارتب ــا دیگــران و افزای ب

بــه دیگــران کمــک می کنیــد. کمــک بــه افــراد دیگــر می توانــد 

کاهــش  موجــب  و  کنــد  تأمیــن  را  شــا  معنــوی  نیازهــای 

احساســات منفــی ماننــد تنهایــی شــود. شــا در ایــن گروه هــا 

از کار گروهــی لــذت می بریــد و مفیــد بــودن بــرای دیگــران را 

تجربــه می کنیــد.

2-  نگــه داری حیوانــات خانگــی: حیوانــات در مــا احســاس 

ــاس  ــف احس ــه مخال ــد ک ــاد می کنن ــت را ایج ــاط و مراقب ارتب

تنهایــی اســت. بــه طــور ویــژه تحقیقــات نشــان داده  انــد 

ــراب و  ــاس اضط ــد احس ــی می توان ــات اهل ــه داری از حیوان نگ

افردگــی را کاهــش دهــد. همچنیــن می توانیــد از روش هــای 

ــد.  ــره بگیری ــدون دارو به ــی ب ــان افردگ درم

3- ســاعتی را بــرای مالقــات بــا خــود مشــخص کنیــد: 

ــان  ــی ت ــا همراه ــت ت ــی نیس ــه کس ــرای آن ک ــع ب ــر مواق بیش

کنــد، خــود تــان را از کار مــورد عالقه تــان محــروم می کنیــد؛ از 

ســینا رفــن، رســتورانت رفــن و خــوردن غــذای مــورد عالقــه 

و یــا قــدم زدن در پارکــی کــه دوســتش داریــد رصف نظــر 

ــدارد؛  ــود ن ــا وج ــی ش ــرای همراه ــی ب ــون کس ــد؛ چ می کنی

ــا  ــد ب ــود می توانی ــه ی خ ــورد عالق ــای م ــرای کاره ــا ب ــا ش ام

خــود تــان همــراه شــوید. داشــن تجربه هــای جدیــد حتــا 

ــد احســاس منفــی شــا را  بــدون حضــور دیگــران نیــز می توان

ــد. ــش ده کاه

ســاخن  یــا  کــردن  خلــق  کنیــد:  رسگــرم  را  خــود    -4

ــا شــاید یــک میــز چوبــی  چیــزی ماننــد یــک شــعر، نقاشــی ی

ــری کــه خلــق می کنیــد مرتبــط کنــد.  ــا اث ــد شــا را ب می توان

ایــن ارتبــاط بــا فعالیــت خالقانــه می توانــد شــا را از احســاس 

ــد. ــی رهــا کن تنهای

ارتباط افرسدگی با تنهایی

و  تنهایــی شــدید  از عالئــم افردگــی، احســاس  یکــی 

انــزوا اســت؛ امــا تنهــا وجــود ایــن نشــانه منی توانــد بــه معنــی 

ــه  ــن ک ــخیص ای ــرای تش ــد. ب ــی باش ــه افردگ ــا ب ــالی ش ابت

آیــا شــا افــرده اســتید یــا نــه، بایــد بــه عالئــم دیگــری ماننــد 

خــواب و اشــتها، احســاس غم گینــی شــدید و لــذت نــردن از 

ــم  ــن عالئ ــه، تفکــر خودکشــی و شــدت ای ــورد عالق کارهــای م

توجــه داشــته باشــید. 

بــه تنهایــی در  افــکار مربــوط  اگــر احســاس می کنیــد 

ــادی پیــدا کــرده و شــا را از  شــا طبیعــی نیســت، شــدت زی

ــی ای   ــدت طوالن ــی دارد و م ــاز م ــان ب ــای  ت ــه کاره ــیدگی ب رس

اســت کــه بــا آن درگیــر اســتید، تنهــا بــا اســتفاده از روش هــای 

ذکــر شــده منی توانیــد خــود را آرام کنیــد؛ بهــر اســت درمــان 

خــود را جــدی بگیریــد و تــالش کنیــد تــا هــر چــه زودتــر خــود را 

از ایــن رشایــط بیــرون کنیــد. حــرف زدن در مــورد افردگی تان 

بــا دیگــران، بــه شــا بــرای گــذر از احســاس ناراحت کننــده ی 

تنهایــی و درمــان تنهایــی کمــک خواهــد کــرد.

چگونه تنهایی را تحمل کنیم؟

بــرای حــل مشــکل، الزم نیســت تنهایــی را تحمــل کنیــد؛ 

بلکــه ابتــدا بایــد بــه دنبــال علت هــای بــه وجــود آمــدن 

و  بــرای درمــان  و ســپس  باشــید  ایــن احســاس در خــود 

ــاس  ــن احس ــوب ای ــل و رسک ــد. تحم ــدام کنی ــر آن اق ــه ب غلب

باعــث افزایــش تنش هــای روانــی و بــروز مشــکالت بیشــر 

ــوان  ــه می ت ــکالت را چگون ــا و مش ــن تنش ه ــا ای ــود؛ ام می ش

کاهــش داد. جــواب بســیاری از داکــران روان شناســی در 

ایــن زمینــه یک ســان اســت و بــا اســتفاده از تکنیک هــای 

ــه و یادگیــری مهارت هــای ارتباطــی  گســرش روابــط صمیان

می توانیــد کیفیــت روابــط خــود را بهبــود ببخشــید و دیگــران 

را بــا خــود همــراه کنیــد. عیب هــای خــود را جســتجو کنیــد و 

ــد. ــالش کنی ــع آن هــا ت ــرای رف ب

 نبایــد فرامــوش کــرد کــه بســیاری از اشــخاص هســتند کــه 

ــی و  ــط عاطف ــکالتی در رواب ــار مش ــان دچ ــی ش ــد از عروس بع

ــازه  ــا اج ــم ت ــار کنی ــوری رفت ــد ط ــا بای ــوند؛ ام ــویی می ش زناش

ندهیــم اختالفــات زوج هــا گاهــاً منجــر بــه احســاس تنهایــی در 

آن هــا  شــود.

 راه  حــل ایــن مشــکل اقــدام بــرای بهبــود زندگــی مشــرک 

و بــه کارگیــری روش هــای حــل مســأله و درک متقابــل اســت. 

ــم و  ــت کنی ــاره اذی ــن ب ــان را در ای ــود م ــت خ ــاز نیس ــس نی پ

یــا هراســی داشــته باشــیم. وقتــی کــه دچــار ایــن گونــه 

ــه زندگــی  ــد نشــوید و ب احساســات شــوید، کافــی  اســت ناامی

ــه جهــان  ــا ب ــون پ ــن اکن ــا همی ــد کــه گوی ــه بدهی طــوری ادام

ــد. ــته ای ــازه ای گذاش ت

بیامری »تنهایی«
 پیش گیری و درمان  

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

نعمت رحیمی
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

مســؤوالن محلــی در والیــت ننگرهــار، اعــالم کــرده 

انــد کــه 93 نفــر از اعضــای گــروه تروریســتی داعــش، بــه 

ــد. ــده ان ــلیم ش ــی تس ــای امنیت نیروه

ــنبه )21  ــار، روز سه ش ــی ننگره ــی وال ــر مطبوعات دف

ــه اســت کــه 93 نفــر از  ــه ای گفت ــا نــر اعالمی عقــرب( ب

اعضــای گــروه تروریســتی داعــش، بــه شــمول 4 مــرد 

و 89 زن و کــودک، در ولســوالی اچیــن بــه نیروهــای 

ــد. ــده ان ــلیم ش ــی تس امنیت

در اعالمیــه آمــده اســت کــه 13 نفــر از افــراد تســلیم 

ــد. شــده، شــهروندان پاکســتانی ان

از ســویی هــم، وزارت دفــاع، در اعالمیــه ای گفتــه 

ــا 45 زن، دخــر و  اســت کــه یــک عضــو گــروه داعــش ب

کــودک در والیــت ننگرهــار، بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم 

ــد. شــده ان

ــه ی  ــت: »در ادام ــده اس ــاع آم ــه ی وزارت دف در اعالمی

ولســـواىل  مربوطــات  در  کومانــدو  نیروهــای  عمليــات 

ــودک  ــرد، 17 زن، 13 ک ــک م ــار، ی ــت ننگره ــني والي اچ

ــد.« ــده ان ــلیم ش ــی تس ــای امنیت ــه نیروه ــر، ب و 15 دخ

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز، ده هــا نفــر 

از اعضــای گــروه تروریســتی داعــش در ولســوالی اچیــن 

نیروهــای  بــه  اعضــای خانــواده ی خــود  بــا  ننگرهــار، 

ــد. ــده بودن ــلیم ش ــی تس امنیت

وزارت دفــاع تأکیــد کــرده اســت کــه در حــال حــارض، 

در  افغانســتان  رشق  در  داعــش  تروریســتی  گــروه 

آســتانه ی نابــودی کامــل قــرار گرفتــه اســت.

پیــش از ایــن، رسپرســت وزارت داخلــه، گفتــه بــود 

ــژه  ــه وی ــتان، ب ــش در افغانس ــتی داع ــروه تروریس ــه گ ک

ــده  ــه ش ــنگینی مواج ــت س ــا شکس ــار ب ــت ننگره در والی

ــت. اس

بــه  عقــرب(   19( یک شــنبه  روز  اندرابــی،  مســعود 

در  داعــش  کــه  بــود  گفتــه  و  رفتــه  ننگرهــار  والیــت 

ــن  ــی در ای ــر پناه گاه ــورده و دیگ ــت خ ــتان شکس افغانس

کشــور نــدارد.

بزرگ تریــن  افغانســتان،  رشق  در  ننگرهــار  والیــت 

مرکــز گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور محســوب 

شــمول  بــه  تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و  می شــود 

طالبــان، در آن حضــور گســرده دارنــد. یــک مــاه پیــش، 

مســؤوالن محلــی ایــن والیــت اعــالم کردنــد کــه ولســوالی 

ــود  ــار، از وج ــش در ننگره ــز داع ــن مرک ــن، بزرگ تری اچی

ــاک شــده اســت. داعــش پ

اتحادیــه ی اروپــا، ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه 

بــه زودی، گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان از 

ــود. ــه ش رسگرفت

خارجــی  سیاســت  رییــس  موگرینــی،  فدریــکا 

ــت  ــرب( در نشس ــنبه )20 عق ــا، روز دوش ــه ی اروپ اتحادی

ــت  ــه، گف ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض ــه ی کش وزرای خارج

کــه امیــدوار اســت بــا از رسگیــری گفت وگوهــا میــان 

امریــکا و طالبــان، مذاکــرات بین االفغانــی نیــز آغــاز شــود.

او گفتــه اســت کــه اتحادیــه ی اروپــا، بــر پیش رفــت 

ــتان  ــت افغانس ــت حکوم ــری و مالکی ــه ره ــح ب ــد صل رون

می کنــد. تأکیــد 

اروپــا  »اتحادیــه ی  اســت:  افــزوده  موگرینــی،  بانــو 

بــه حایــت خــود از مذاکــرات صلــح ادامــه می دهــد؛ 

حفــظ  بایــد  صلــح،  گفت وگوهــای  در  رشط  تنهــا  امــا 

ــای  ــوص ارزش ه ــه خص ــر ب ــال اخی ــت آوردهای 18س دس

حقــوق بــری و حقــوق زنــان باشــد.«

او همچنــان، بــه فراگیــری پروســه ی صلــح تأکیــد کــرد 

ــه  ــه ب ــورت همه جانب ــه ص ــد ب ــن رون ــد ای ــه بای ــت ک و گف

ــته  ــش داش ــا در آن نق ــه طرف ه ــود و هم ــرده ش ــش ب پی

ــند. باش

نشســت وزیــران خارجــه ی کشــورهای عضــو اتحادیــه ی 

اروپــا، بــا حضــور 28 وزیــر بــا بحــث روی افغانســتان 

ــح،  ــوع صل ــر موض ــالوه ب ــت ع ــن نشس ــد. در ای ــزار ش برگ

در مــورد نتیجــه ی انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز بحــث 

ــت. ــورت گرف ص

ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق  حــال،  ایــن  بــا 

ــتان از  ــت افغانس ــه حکوم ــد ک ــت جمهوری، می گوی ریاس

اظهــارات فدریــکا موگرینــی در رابطــه بــه پروســه ی صلــح 

می کنــد. اســتقبال  انتخابــات،  و 

وزرای  نشســت  در  کــه  می افزایــد  صدیقــی،  آقــای 

سیاســی  جوانــب  متــام  از  اروپــا،  اتحادیــه  خارجــه ی 

رونــد  آغازگــر  کــه  بــه تالش هایــی  تــا  خواســته شــده 

ــان حکومــت افغانســتان  ــح می گفت گوهــای مســتقیم صل

و طالبــان پــس از انتخابــات باشــد، بپوندنــد.

کمیســیون  کمیشــر  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

انتخابــات، اتهــام هیــأت معاونیــت ســازمان ملل متحــد 

بــر علیــه خــود را رد کــرده و می گویــد کــه اگــر جنــگ 

مذهبــی یــا فرقــه ای در افغانســتان کلیــد بخــورد، مســؤول 

ــو،  ــی یاماموت ــای تدامیچ ــه آق ــت ک ــا اس ــه ی یونام آن نام

بــدون اســناد بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات فرســتاده 

ــت. اس

نورســتانی،  علــم  حــوا  عقــرب(   21( سه شــنبه  روز 

از  شــاری  بــا  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

ــن کمیســیون، در یــک نشســت خــری  اعضــای دیگــر ای

و  تفتیــش  رونــد  پیرفــت  پیرامــون  و  یافتــه  حضــور 

کــرد. صحبــت  آرا،  بازشــاری 

بــا آن کــه صحبت هــای موالنــا محمــد عبداللــه در 

آجنــدای ایــن نشســت خــری نبــود؛ امــا او، بعــد از ختــم 

ــار  ــون را در اختی ــتانی، میکروف ــم نورس ــای خان صحبت ه

ــرای یونامــا را  گرفتــه و پاســخ نامه ی تهیــه شــده ی خــود ب

ــر  ــر منج ــن ام ــت. ای ــش گرف ــه خوان ــانه ها ب ــر رس در براب

ــتقل  ــیون مس ــس کمیس ــان او و ریی ــی می ــش لفظ ــه تن ب

ــد. ــری ش ــت خ ــان نشس ــات، در جری انتخاب

ــتقل  ــیون مس ــای کمیس ــایر اعض ــتانی و س ــو نورس بان

عبداللــه،  محمــد  موالنــا  صحبت هــای  بــه  انتخابــات، 

ــخرانی او  ــع س ــه مان ــد ک ــالش کردن ــرده و ت ــراض ک اع

شــوند؛ امــا آقــای عبداللــه گفــت: »در پشــت دروازه ی 

ــت،  ــن اس ــی م ــرگ و زندگ ــث م ــات بح ــیون انتخاب کمیس

ــه  ــد ک ــق نداری ــا ح ــم و ش ــود را می خوان ــه ی خ ــن نام م

آزادی بیــان را نقــض کنیــد. مــن کمیشــر مســتقل اســتم.«

ــای  ــس و اعض ــه ریی ــد ک ــبب ش ــی س ــش لفظ ــن تن ای

کمیســیون مســتقل انتخابــات، جریــان نشســت خــری را 

تــرک کننــد.

ــه  ــخ نامه ای را ک ــه، پاس ــای عبدالل ــود، آق ــن وج ــا ای ب

عنوانــی یونامــا نوشــته بــود، بــه خوانــش گرفــت و نامــه ی 

دفــر هیــأت معاونیــت ســازمان ملل متحــد در افغانســتان 

ــده  ــات واردش ــته و اتهام ــک دانس ــواد دیپلاتی ــد س را فاق

بــر خــود را رد کــرد.

ــه و  ــه مذهــب و مقدســات کســی نتاخت او گفــت کــه ب

هیــچ کارمنــدی را نیــز تهدیــد بــه مــرگ نکــرده اســت. او، 

افــزود کــه اگــر جنــگ مذهبــی یــا فرقــه ای در افغانســتان 

اســت  یونامــا  نامــه ی  آن  مســؤول  شــود،  زده  دامــن 

ســازمان  مناینــده ی  یاماموتــو،  تدامیچــی  توســط  کــه 

ــیون  ــه کمیس ــناد ب ــدون اس ــتان، ب ــد در افغانس ملل متح

مســتقل انتخابــات فرســتاده شــده اســت.

ــر اســاس اســناد  ــد کــرد کــه ب او در نامــه ی خــود تأکی

امضــا شــده میــان یونامــا و کمیســیون های انتخاباتــی، 

ــتان،  ــد در افغانس ــازمان ملل متح ــی س ــه ی منایندگ وظیف

ــا  ــت؛ ام ــات اس ــفافیت انتخاب ــی و ش ــت از اعتبارده حای

ــر در  ــر و تأخی ــای اخی ــال قضای ــاد در قب ــن نه ــکوت ای س

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی، نشــان دهنده ی عــدم توجــه بــه 

تقلبــات انتخاباتــی اســت کــه ایــن بی توجهــی، مروعیــت 

ــرد. ــؤال می ب ــر س ــد را زی ــل  متح ــازمان مل کاری س

منایندگــی  دفــر  بــود،  الزم  کــه  افــزود  عبداللــه 

ســازمان ملــل  متحــد در خصــوص فیصله هــای غیرقانونــی 

ارســال  را  مشــوره های حقوقــی  انتخابــات،  کمیســیون 

ــه دور از عــرف  ــف خــود و ب ــر خــالف وظای ــا ب می کــرد؛ ام

مأموریــت تعریــف شــده، نامــه ای را به کمیســیون فرســتاده 

و  تهیه کننــدگان  اغــراض  بیان گــر  آن،  محتــوای  کــه 

اســت. آن  ارســال کنندگان 

ایــن عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات ترصیــح کــرد: 

»نامــه ی یونامــا را تقبیــح کــرده و خواهــان پی گــرد قانونــی 

ایــن قضیــه می باشــم. آمــاده اســتم در برابــر هرگونــه 

اعــال خــود مــورد بازپــرس قانونــی قــرار بگیــرم.«

ــی  ــه ی اعراض ــه او نام ــت ک ــه گف ــد عبدالل موالنامحم

خــود را بــه دفاتــر سیاســی کشــورهای مقیــم کابــل و 

ــر  ــا ه ــد ت ــال می کن ــد ارس ــل  متح ــازمان مل ــی س رسمنش

چــه بیشــر، اتهامــات وارد شــده، مــورد بررســی قــرار گیــرد.

از ســویی هــم، رهــری کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

ــل  ــت ســازمان مل ــأت معاونی ــه ی هی ــه نام ــد کــه ب می گوی

 متحــد در کابــل پاســخ خواهــد داد. عصمت اللــه مــل، 

ــن  ــه ای ــت ک ــات، گف ــتقل انتخاب ــیون مس ــاون کمیس مع

کمیســیون در روشــنایی قانــون انتخابــات و طرزالعمل هــا، 

بــه زودی در مــورد نامــه ی یونامــا تصمیــم خواهــد گرفــت.

می گویــد،  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم  کــه  دارد  احتــال 

شــود. مواجــه  تأخیــر  بــا  دوبــاره  ریاســت جمهوری، 

حــوا علــم نورســتانی، روز سه شــنبه )21 عقــرب( در یــک 

نشســت خــری گفــت کــه بــه دلیــل مســدود شــدن برخــی 

از دفاتــر والیتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات توســط 

ــدد در  ــر مج ــال تأخی ــی، احت ــای انتخابات ــی از تیم ه برخ

ــود دارد. ــی وج ــه ی ابتدای ــالم نتیج اع

او افــزود: »رونــد بازشــاری در 20 والیــت آغــاز شــده، در 

والیــت بادغیــس ختــم شــده و در 14 والیــت دیگــر، برخــی 

از ســتادهای انتخاباتــی نســبت بــه آغــاز رونــد تفتیــش 

و بازشــاری اعــراض کــرده و دفاتــر والیتــی کمیســیون 

انتخابــات را بســته انــد. مســدود شــدن دفاتــر والیتــی ســبب 

ــر  ــال تأخی ــل، احت ــن دلی ــه همی ــود و ب ــدی کار می ش کن

ــود دارد.« ــی، وج ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــاره در اع دوب

از  حالــی  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم  در  دوبــاره  تأخیــر 

ــه ی  ــت نتیج ــرار اس ــه ق ــد ک ــخن می زن ــت جمهوری س ریاس

اعــالم شــود. عقــرب  بیست وســوم  در  ابتدایــی، 

پیــش از ایــن، نهادهــای ناظــر انتخاباتــی نیــز هشــدار داده 

بودنــد کــه رونــد کاری کمیســیون مســتقل انتخابات بــا کندی 

پیــش مــی رود و در صــورت ادامــه ی ایــن رونــد، احتــال تأخیــر 

دوبــاره در اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی وجــود دارد.

از ســویی هــم، یونامــا یــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل 

متحــد در افغانســتان، بــه تازگــی گفتــه اســت کــه مســؤوالن 

کمیســیون مســتقل انتخابات، در راســتای مدیریت شــارش 

ــا  ــت جمهوری، ب ــات ریاس ــه ی انتخاب ــدی نتیج آرا و جمع بن

چالش هــای پیچیــده و دشــواری روبــه رو انــد. یونامــا، گفتــه 

کــه حــارض اســت بــه منظــور حصــول اطمینــان از نتیجــه ی 

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــر، ب ــب و معت ــدون تقل ب

مشــوره ی فنــی بدهــد.

ــات،  ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ــال، ریی ــن ح ــا ای ب

می گویــد کــه بــر اســاس لوایــح و طرزالعمل هــا، 8255 

ــه  ــل، ب ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــکل داش ــی مش ــل رأی ده مح

منظــور تشــخیص آرای معتــر از غیــر معتــر، بــه تفتیــش و 

ــدند. ــتاده ش ــاری فرس بازش

او تأکیــد کــرد، تنهــا آرایــی کــه اســاس بایومریکــی 

ــح و طرزالعمل هــا درســت باشــد،  ــه لوای ــق ب داشــته و مطاب

ــت. ــر اس معت

بانــو نورســتانی، از ســتادهای انتخاباتــی خواســت تــا بــه 

فیصلــه ی کمیســیون مســتقل انتخابــات، احــرام بگذارنــد. 

او گفــت: »تــا ختــم تفتیــش و بازشــاری آرا، و بحــث و 

ــت  ــل آن، زود اس ــر مح ــاالی ه ــیون ب ــری کمیس تصمیم گی

کــه در مــورد معتــر شــمردن و یــا باطــل کــردن آن قضــاوت 

تــا  بنشــینند  منتظــر  بایــد  انتخاباتــی  کــرد. ســتادهای 

ــه ی نهایــی اش را اعــالم کنــد.« ــات فیصل کمیســیون انتخاب

رونــد بازشــاری بیــش از هشــت هــزار محــل رأی دهــی، 

مســتقل  کمیســیون  ســوی  از  عقــرب(   18( شــنبه  روز 

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته های  شــد.  آغــاز  انتخابــات 

همگرایــی، بــه رهــری عبداللــه عبداللــه، امنیــت و عدالــت، 

بــه رهــری رحمت اللــه نبیــل و صلــح و عدالــت اســالمی بــه 

رهــری گلب الدیــن حکمت یــار، رونــد بازشــاری و تفتیــش 

ــد. ــرده ان ــم ک آرا را تحری

ــد کــرده اســت  ــزدان ریاســت جمهوری، تأکی شــورای نام

ــران  ــد، بح ــه یاب ــوال ادام ــن من ــه همی ــت ب ــر وضعی ــه اگ ک

ــد. ــد ش ــاز خواه ــتان آغ ــی در افغانس انتخابات

و  ثبــات  انتخاباتــی  تیــم  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه 

همگرایــی، هشــدار داده اســت کــه اگــر افغانســتان وارد 

دولت ســاز  انتخاباتــی  تیــم  آن  مســؤول  شــود،  بحــران 

خواهــد بــود.

ــد  ــری محم ــه ره ــاز ب ــی دولت س ــته ی انتخابات ــا دس ام

ــت  ــته اس ــی خواس ــای انتخابات ــایر تیم ه ــی، از س ارشف غن

کــه از اظهــار نظرهــای غــري مســؤوالنه و بــدون دلیــل و 

ــد. ــودداری کنن ــدرک، خ م

رییس جمهــور غنــی، می گویــد کــه انــس حقانــی، 

شــبکه ی  بنیان گــذار  حقانــی،  جالل الدیــن  فرزنــد 

ــت. ــده اس ــرام آزاد ش ــدان بگ ــی، از زن ــتی حقان تروریس

یــک  در  عقــرب(   21( سه شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

نشســت خــری گفــت کــه حکومــت افغانســتان پــس از 

ــاالت  ــژه ای ــه وی ــی اش ب ــکاران بین امللل ــا هم ــورت ب مش

از  تــن دیگــر  انــس حقانــی و دو  امریــکا،  متحــده ی 

اعضــای طالبــان را در بــدل رهایــی دو تــن از اســتادان 

ــدان آزاد  ــروط از زن ــه ی م ــی، به گون ــگاه امریکای دانش

کــرد.

عبدالرشــید  و  زدران  خــان  مالــی  حقانــی،  انــس 

عمــری، افــرادی انــد کــه از زنــدان بگــرام آزاد شــده انــد.

در همیــن حــال، آقــای غنــی می افزایــد: »تــالش 

مشــرک مــا در ردیابــی دو اســتاد امریکایــی نتیجــه 

و ســالمت  کــه صحــت  اطالعــات می رســاند  و  نــداد 

آن هــا در دوران اســارت نــزد اختطاف چیــان تروریســت، 

ــت.« ــده اس ــت گرایی ــه وخام رو ب

ــد کــرد کــه حکومــت افغانســتان در مشــورت  او تأکی

ایــاالت  خصــوص  بــه  بین املللــی اش،  همــکاران  بــا 

متحــده ی امریــکا، مکانیــزم و روشــی را در پیــش گرفتــه 

ــه معنــای تقویــت  کــه رهایــی مــروط ایــن ســه نفــر، ب

ــود. ــان نش ــالت ش ــدید حم ــتان و تش ــوف تروریس صف

آقــای غنــی همچنــان ادامــه داد کــه آزادی ایــن 

ــرات رودررو  ــاز مذاک ــرای آغ ــازی ب ــر در زمینه س ــه نف س

ــح و  ــه صل ــت یابی ب ــت دس ــان، جه ــا طالب ــتقیم ب و مس

ــد. ــد ش ــع خواه ــر واق ــدار، مؤث ــات پای ثب

حقانــی،  جالل الدیــن  فرزنــد  حقانــی،  انــس 

بنیان گــذار شــبکه ی حقانــی اســت کــه از او بــه عنــوان 

ــود.  ــاد می ش ــز ی ــی نی ــبکه ی حقان ــاره دوم ش ــرد ش ف

انــس حقانــی در ســال 1393 توســط نیروهــای امنیــت 

ــن  ــرادر رساج الدی ــی ب ــس حقان ــی بازداشــت شــد. ان مل

ــت. ــی اس ــبکه ی حقان ــی ش ــر کنون ــی، ره حقان

دولــت افغانســتان، شــبکه ی حقانــی را یــک ســازمان 

مهم تریــن  حقانــی  انــس  می دانــد.  »تروریســتی« 

زندانــی طالبــان و شــبکه ی حقانــی، در نــزد دولــت 

افغانســتان بــود.

حکومــت  ســوی  از  حالــی  در  حقانــی،  انــس 

دانشــگاه  اســتاد  دو  رهایــی  بــدل  در  افغانســتان 

امریکایــی آزاد شــده اســت کــه روز دوشــنبه )20 عقــرب( 

ــتخباراتی و  ــازمان اس ــس س ــد، ریی ــض حمی ــرال فی ج

ســهیل محمــود، معــاون وزرات خارجــه ی پاکســتان، 

ــت  ــه محــب، مشــاور امنی ــا حمدالل ــل شــده و ب وارد کاب

ملــی افغانســتان، دیــدار کردنــد.

ــدف از  ــتان ه ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ــد ش هرچن

ســفر ایــن دو مقــام بلندرتبــه ی پاکســتانی بــه کابــل 

ــا  ــرد؛ ام ــوان ک ــالم آباد عن ــل – اس ــط کاب ــود رواب را بهب

ــور  ــه منظ ــر، ب ــن دو نف ــفر ای ــه س ــد ک ــی می گوین منابع

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــس حقان آزادی ان

ــاالت متحــده ی  ــن حــال، جــان بــس، ســفیر ای ــا ای ب

امریــکا در کابــل، از آزادی انــس حقانــی و دو عضــو 

کلیــدی گــروه طالبــان از ســوی دولــت افغانســتان، 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک اس

آقــای بــس، گفتــه اســت کــه آزادی ایــن ســه نفــر، گام 

ــتان و  ــت افغانس ــای حکوم ــتای تالش ه ــی در راس مهم

نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور، بــرای محافظــت و دفــاع 

از مــردم اســت.

تسلیم شدن ۹۳ عضو داعش
 به نیروهای امنیتی در ننگرهار

اتحادیه ی اروپا بر مالکیت افغانستان
 در پروسه ی صلح تأکید کرد

نورستانی: احتامل تأخیر مجدد 
در اعالم نتیجه ی ابتدایی وجود دارد

غنی: انس حقانی و دو عضو دیگر طالبان 
به گونه ی مرشوط آزاد شدند

موالنا محمد عبدالله:
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کمک  ما  به  افغانستان  و  روسیه  میان  تاریخی  روابط 

در  روسیه  منافع  محرک های  از  بهری  درک  تا  می کند 

روسیه  این سو،  به   19 قرن  از  باشیم.  داشته  این کشور 

بوده  افغانستان  در  محکمی  پای  جای   ایجاد  تالش  در 

است، آن هم در حالی که با پیش رفت امپریالیسم بریتانیا 

امروزی،  من  در  افغانستان  و  روسیه  روابط  می جنگید. 

بر  تسلط  برای  کشور  این  سوی  از  تالشی  است  ممکن 

آسیای مرکزی، مقابله با حضور امریکا و ناتو و دست رسی 

باشد. هند  اقیانوس  به 

زیادی  جهانی  مسائل  در  روسیه،  و  متحده  ایاالت 

کریمه،  الحاق  مانند  اند؛  کرده  مخالفت  هم دیگر  با 

مداخالت  اسد،  بشار  رییس جمهور  از  روسیه  پشتیبانی 

مسکو در ونزویال و غیره. بر خالف پیش رفت های اخیر در 

سوریه و خروج امریکا از پیان منع موشک های هسته ای 

میان برد که هر دو گواه روابط نه چندان خوب دو کشور 

آن  در  کشور  دو  هر  که  است  موردی  افغانستان  است، 

افغانستان  در  تروزیزم  از  دو  هر  دارند.  مشرکی  دیدگاه 

هدف های  در  نظر  تفاوت  وجود  با  و  اند  خورده  رضبه 

راه بردِی درازمدت، هر دو کشور، گروه های رسکِش مسلح 

می دانند. شان  ملی  منافع  برای  بالقوه  تهدیدی  را 

تغییر سیاست روسیه در رابطه با افغانستان

افغانستان  اشغال  برای  روسیه  انگیزه های  از  برخی 

افغانستان  کمونیست  دولت  کردن  قوی تر   ،1979 در 

و  نئوناسیونالیسم  ظهوِر  حال  در  جنبش  خنثا سازی  و 

در  روسیه  مداخالت  از  پس  حال،  این  با  بود.  اسالمی 

سیاست  از  جدیدی  منونه ی  می توان  سوریه،  بحران 

امور  در  فزاینده  حضور  با  روسیه  دید.  را  روسیه  خارجی 

ایجاد  برای  فرصتی  چشم  به  را  افغانستان  جهانی، 

تسلطش بر این کشور، برای اولین بار پس از سال 1989 

می بیند. امروزه روسیه قدرت نفوِذ دیپلاتیک و سیاسی 

دارد.  افغانستان  در  منافعش  از  محافظت  برای  بیشری 

منجر  که  پیشین  سیاست های  از  گرفن  فاصله  از  پس 

که  می رسد  نظر  به  شد،  افغانستان  و  شوروی  جنگ  به 

روسیه متایلی برای استفاده از زور در این کشور نداشته 

باشد؛ در عوض، تالش دارد تا از روابِط رو به افزایشش با 

استفاده  افغانستان،  خارج  و  داخل  در  درگیر  طرف های 

کند. از اواسط دهه ی 90 میالدی به این سو، روسیه به 

صورت پیوسته روابطش را با جناح های بزرگ افغانستان 

اوزبیک  ایتالف شال – گروه های  از  به شمول عنارصی 

و تاجیک – و شاید مهم تر از همه، با طالبان افغان بهبود 

بخشیده است. طی روزهای اول جنگ ایاالت متحده در 

افغانستان، روسیه در موارد کمی، پشتیبانی اش را از آن 

جنگ گسرش داد؛ اما با گذشت زمان، روسیه به مانند 

مذاکرات  و  گفت وگوها  آغاز  در  فعال تری  نقش  چین، 

افغان در گذشته،  افغانستان داشته است. طالبان  صلح 

سوریه،  در  داشتند.  پاکستان  و  ایران  با  خوبی  روابط 

ارتش  به  و کمک  روسیه  نیروی هوایی  با دخالت  داعش 

آن کشور، شکست فاحشی خورد. بنا بر این روایت، اگر 

قدرتش  داعش  نبود،  خاورمیانه  در  روسیه  ارتش  دخالت 

را از دست منی داد؛ با چنین اوصافی، نگرانی روسیه از 

شاخه ی خراسان داعش در افغانستان قابل درک است.

یافن دوستان جدید

روسیه حتا از زمان تزارها به این سو، آسیای مرکزی را 

حیاط خلوتی برای خود می دانست. روسیه چه با دخالت 

نظامی، دیپلاسی یا مشوق های اقتصادی، مطمنئ شده 

است که هیچ قدرت خارجی ای منی تواند بر این منطقه 

روسیه مشتاق  با گفت وگوهای جدید صلح،  یابد.  تسلط 

و  امریکا  حضور  آن،  در  که  باشد  وضعیتی  شاهد  است 

در  با  این،  بر  افزون  شود.  کم رنگ تر  افغانستان  در  ناتو 

از  افغانستان، روسیه  نظرداشت تغییر آب وهوای سیاسی 

با طالبان پرداخته است. در یک  به بهبود روابطش  قبل 

پیش رفت بی سابقه، روسیه با حضور رسگئی الوروف، وزیر 

افغانستان  دولت  از  هیأتی  میزبان  کشور،  این  خارجه ی 

متحده  ایاالت  گفت وگوهای  در  ناکامی  بود.  طالبان  و 

صلح  ابتکار  تا  داد  خواهد  اجازه  روسیه  به  طالبان،  و 

روسیه  روابط  که  این  ویژه  به  کند؛  بازی  وارد  را  خودش 

با قدرت های منطقه مانند ایران، پاکستان و چین خوب 

است.

صلح،  گفت وگوهای  نهایی  نتیجه ی  از  نظر  رصف   

با  می تواند  که  است  موقعیتی  در  هم اکنون  روسیه 

بیشرِ طرف های درگیر در افغانستان به صورت مستقیم 

مذاکره کند. بهرین پایاِن داستان برای روسیه، از میان 

دولت  وجود  منطقه،  و  افغانستان  بر  امریکا  تسلط  رفن 

دوستانه ای که بتواند با تروزیزم در خاک خود بجنگد و به 

دست آوردن فرصت های رسمایه گذاری به ویژه در سکتور 

نفت و گاز است که رشکت های روسی به آن متایل دارند. 

هر چند طالبان در سال های اخیر، بیشر رشد کرده اند؛ 

اما احتال این که بتوانند در آینده حکومت مرکزی را در 

و  قومی  باشند، همچنان کم است. شکل  اختیار داشته 

قبیله ای افغانستان به گونه ای هم آهنگ شده که احتال 

این  بر  بتواند  گروه  یک  تنها  که  دارد  وجود  کمی  بسیار 

نشانه ی  کند.  حفظ  را  قدرتش  و  کرده  حکم رانی  کشور 

از  پس  جنگ  افزایش  احتال  طی  روسیه  برای  مثبت 

کشور  این  که  است  این  صلح،  گفت وگوهای  ناکامی 

افغانستان  در  بزرگی  جناح های  با  نیکی  روابط  توانسته 

در  اوزبیک ها  با  خوبی  روابط  داشن  با  باشد.  داشته 

ایران و هزاره ها  شال-غرب، گروه های شیعه ی طرف دار 

کشور،  مرکزی  مناطق  و  رشق  در  پشتون ها  و  جنوب  در 

روسیه در موقعیتی است که اگر روزی امریکا بخواهد از 

افغانستان  در  را  قدرت  می تواند  شود،  خارج  کشور  این 

به دست بگیرد. در من بزرگ تری از جغرافیای سیاسی، 

تا  باشد  روسیه  برای  دیگری  فرصت  شاید  افغانستان 

نفوذش را دوباره اعال کند و هانند کاری که در سوریه 

بخشد. تحکیم  منطقه  در  را  راه بردی اش  منافع  کرد، 

تأملی بر حضور روسیه در افغانستان
مرتجم: مهدی غالمی
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رصف   نظر از نتیجه ی 
نهایی گفت وگوهای صلح، 

روسیه هم اکنون در 
موقعیتی است که می تواند 

با بیشرتِ طرف های درگیر در 
افغانستان به صورت مستقیم 

مذاکره کند. بهرتین پایاِن 
داستان برای روسیه، از 

میان رفنت تسلط امریکا بر 
افغانستان و منطقه، وجود 

دولت دوستانه ای که بتواند با 
تروزیزم در خاک خود بجنگد 
و به دست آوردن فرصت های 

رسمایه گذاری به ویژه در 
سکتور نفت و گاز است که 

رشکت های روسی به آن 
متایل دارند. 


