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گزارش روز

گفت وگو

ــه  ــن ســال هایی کــه گذشــت، خشــونت علی در متــام ای

زنــان در افغانســتان نــه تنهــا رو بــه کاهــش نبــود بلکــه بــه 

ــش و  ــر روز بی ــر ه ــیوه های پنهان ت ــه ش ــف و ب ــواع مختل ان

ــان روا داشــته شــد.  ــر زن ــر ب بیش ت

ــود  ــق خ ــردان ح ــونت ها را م ــن خش ــوارد، ای ــر م در اک

ــان روا  ــر زن ــان را ب ــود ش ــونت خ ــه خش ــد و آگاهان می دانن

ــا آمــدن  ــه دنی ــا ب ــرای شــان ب ــا ایــن حــق ب ــد. گوی می دارن

خواهــری بــر آنــان داده می شــود و می تواننــد از ایــن حــق 

علیــه خــود زنــان اســتفاده کننــد. پــس پــدران و بــرادران در 

خانواده هــا بــا بــه دنیــا آمــدن دخــر شــان مالــک ایــن حــق 

می شــوند و شــوهران هــم بــا رشوع زندگــی مشــرک، خــود 

ــن حــق می ســازند. شــان را دارای ای

آن  خانواده هــا  کــه  خشــونت ها  ایــن  معمول تریــن  از 

را حــق مســلم خــود می داننــد، ازدواج اجبــاری و زیــر 

ســن دخــران اســت. دخرانــی کــه زیــر ســن بــه بَــد داده 

می شــوند، بــدل مهــر بــراداران شــان ...
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ــلح  ــروه مس ــه گ ــان س ــری می ــال درگی ــج س ــس از پن پ

و  داعــش  حکومــت،  طرفــدار  نیروهــای  به شــمول 

ــر از 4  ــه روزگاری بیش ــدر ک ــای باین ــان، دره ی زیب طالب

هــزار شــهروند افغانســتان را در خــود جــای داده بــود، 

بــه ویرانــه ای تبدیــل شــده اســت کــه جــز کالغ هــا، 

دیــد.   آن  در  منی تــوان  را  زنده جانــی 

درســت پنــج ســال پیــش، گــروه داعــش از همیــن 

دره در ولســوالی اچیــن ننگرهــار در رشق افغانســتان، 

اعــالم حضــور و ایــن منطقــه را پایتخــت خالفــت اســالمی 

به گفتــه ی  کــرد.  اعــالم  خــود  خراســان  شــاخه ی 

ــا  ــه را ب ــن منطق ــردم ای ــش، م ــروه داع ــی، گ ــزرگان قوم ب

ــه  ــور ب ــام داد، مجب ــا انج ــق آن ه ــه در ح ــی« ک »ظلم های

ــن خانه هــا  تــرک خانه هــای  شــان و نیروهایــش را در ای

کــرد.  جابه جــا 

برخــی از رسبــازان خیــزش مردمــی در ولســوالی اچیــن 

می گوینــد کــه یکــی از اســراتیژی های گــروه داعــش 

ایــن بــود کــه بــه رسبازانــش توصیــه می کــرد کــه بــا 

ــی را  ــد. رسبازان ــروه بپوندن ــن گ ــه ای ــود ب ــای خ فامیل ه

ــا  ــر ی ــه دخ ــد ک ــور می کردن ــتند، مجب ــر نداش ــه هم ک

خامنــی را بــرای »جهاد النــکاح« پیــدا کننــد. بــه گفتــه ی 

آن هــا رهــران ایــن گــروه تــالش می کردنــد کــه خانه هــای 

بیشــری را بــرای ســکونت فامیل هــای رسبــازان  شــان 

ــا دو ســال از  ــک ت ــس از گذشــت ی ــد. پ ــرل بگیرن در کن

ــدر ... ــش در باین ــور داع حض

ــت  ــن هش ــور بی ــان بدج ــی  م ــیر زندگ ــا مس ــن روزه  ای

صبــح و اطالعــات روز گیــر کــرده اســت. همیــن کــه آفتاب 

می زنــد و خــروس همســایه می زنــد زیــر آواز و بــه بــا خــر 

کــردن همســایه ها از آمــدن روز مشــغول می شــود، رسیــع 

ــاز می کنــی و مــی روی در فضــای مجــازی  چشــانت را ب

ــوی.  ــم می ش گ

درســت هشــت صبــح حجــم وســیعی از یادداشــت های 

حرف هــای  و  مفــت  حرف هــای  خــری،  و  تحلیلــی 

سیاســی،  طنزهــای  و  منطقــی  حرف هــای  درســت، 

چنــدم  دســت  کپــی  شــعرهای  و  کیلویــی  طنزهــای 

در  رســمی  غیــر  و  رســمی  خرگزاری هــای  و  کاربــران 

فضــای مجــازی دور و بــرت را احاطــه می کننــد و تــو 

ــیعی از  ــم وس ــن حج ــر بی ــح دیگ ــر صب ــر از ه ــم گیج ت ه

ــت را  ــد، راه ــرار داده ان ــدف ق ــو را ه ــه ت ــات روز ک اطالع

می کنــی.  گــم 

گیــرودار  ایــن  در  تــا  داشــت  انتظــار  نبایــد  خــوب 

انتخاباتــی و رسازیــر شــدن ایــن همــه اطالعــات روز و آن 

هــم در هشــت صبــح کــه هــر کســی را می توانــد رسخــورده 

و متحیــر کنــد، مــا بیاییــم در صبــح کابــل، معجــزه کنیــم. 

ــم.  ــه منی توانی ــن ک ــه ای ن

ــه ایــن طــور نیســت. معجــزه منی شــود، چــون دیگــر  ن

کســی  بــه معجــزه بــاور نــدارد. 

تاریــخ افغانســتان را فقــط کافــی اســت چنــد ورق 

... برگردیــم  عقب تــر 

از هشت صبح تا اطالعات روز در صبح کابلداعش با اچین چه کرد؟

3

اســت  فوتوگرافــی  ســتیج  کارم،  اصلــی  ژانــر 

کــه مــن بیشــر بــه عنــوان کارگــردان عکــس کار 

ــای  ــر مجموعه ه ــض. بیش ــکاس مح ــا ع ــم ت می کن

مــن مســتند نیســت، بلکــه چیدمــان اســت. مــن 

دوســت دارم آن چــه در تخیالتــم هســت را عکــس 

بگیــرم.

مثــال بــه گونــه ی نورمــال تــو منی توانــی یــک 

خانــم افغــان را کــه چــادری ...

هــواداران  از  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

اعــراض  از  تــا  خواســته  انتخاباتــی  دســته های 

ــاری و  ــد بازش ــه ی رون ــع ادام ــد و مان ــت بردارن دس

نشــوند. آرا  تفتیــش 

رسگیــری  از  بــرای  تالش هــا  از  ناتــو،  دبیــرکل 

گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک ــان، اس و طالب

انــد کــه  مســؤوالن وزارت دفــاع، اعــالم کــرده 

وجــود  از  هلمنــد،  والیــت  مارجــه ی  ولســوالی 

اســت. شــده  پــاک  طالــب،  هراس افگنــان 

کــه  می شــود  دیــده  ظاهــرا، 

دونالدترامــپ،  غیررســمی  ســفر 

کابــل،  در  امریــکا  رییس جمهــوری 

رونــد  در  تحوالتــی  بــه  منجــر 

ایــن  و  شــده  صلــح  گفت وگوهــای 

ــت. ــرده اس ــهیل ک ــر، تس ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــد را بی رون

ــرای اشــراک در مراســم ســپاس گزاری  آقــای ترامــپ ب

و  پیام هــا  او  بــود.  آمــده  بگــرام  نظامــی  پایــگاه  بــه 

پیرشفت هــای مذاکــرات مناینــدگان خــود را بــا مناینــدگان 

گــروه طالبــان، بــه رییس جمهــور افغانســتان رشیــک کــرد. 

تحولــی  کــه آقــای ترامــپ از آن ســخن زد، آغــاز دیدارهــای 

ــال  ــه احت ــود ک ــر ب ــان در قط ــکا و طالب ــدگان امری مناین

دارد، در آینــده ی نزدیــک، مذاکــرات رســمی میــان دو 

طــرف از رس گرفتــه شــود. برقــراری آتش بــس، یکــی دیگــر 

از تحــوالت در رونــد گفت وگوهــای صلــح اســت و آقــای 

ــان ... ــروه طالب ــه گ ــر داد ک ــپ خ ترام

عکاسان ما به جنبه ی بازاری 
عکس توجه دارند تا هرنی

دبیرکل ناتو از تالش ها برای از رسگیری 
گفت وگوهای صلح استقبال کرد

کمیسیون انتخابات:
 پیش از بازشامری منی توان

 آرا را باطل کرد

ولسوالی مارجه ی هلمند
 از وجود طالبان پاک شد

بارسلونا 
تفنگ جوخه ی اعدام کاتالونیا

گفت وگو با فاطمه حسینی

 ) عکاس و هرنمند (

مذاکره ای که مرده بود 
آیا زنده می شود؟

انعطاف؛ حلقه ی گم شده ی انتخابات!

سیدمهدی حسینی
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به دنیا آوردن پرس هم دردم را دوا  نکرد زندگی به رنگ زن
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نزدیک به صد نشست بی نتیجه 
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ــون  ــا کن ــد، ت ــات می گوی آن چــه کمیســیون مســتقل انتخاب

نامــزدان  شــورای  بــا  مشــرک  نشســت   100 بــه  نزدیــک 

ریاســت جمهوری برگــزار شــده تــا قناعــت آن هــا بــرای ادامــه ی 

ــچ  ــا هی ــود؛ ام ــل ش ــات حاص ــف اعراض ــش و توق ــد تفتی رون

ــول در  ــل قب ــوب و قاب ــه ی مطل ــت ها نتیج ــن نشس ــدام از ای ک

ــد.  ــته ان ــی نداش پ

کــه  صورتــی  در  می گوینــد،  کمیســیون  ایــن  مســؤوالن 

شــان  اعراضــات  بــه  همچنــان  ریاســت جمهوری  نامــزدان 

ادامــه  داده و اجــازه ی بازشــاری و تفتیــش آرا را در هفــت 

ــه مصلحــت  ــا توجــه ب والیــت باقی مانــده ندهنــد، کمیســیون ب

ــت.  ــد گرف ــت خواه ــم درس ــک تصمی ــون ی قان

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه تــا کنــون نزدیــک بــه 

100 نشســت در کابــل و والیــات بــا مناینــدگان نامــزدان برگــزار 

شــده تــا آنــان اجــازه بدهنــد رونــد بازشــاری آرا در هفــت 

ــود.  ــالم ش ــی اع ــه ی ابتدای ــه و نتیج ــت از رس گرفت والی

آقــای ابراهیمــی ابــراز امیــدواری می کنــد کــه هرچــه زودتــر 

ریاســت جمهوری  نامــزدان  و  کمیســیون  میــان  گفت وگوهــا 

بــه نتیجــه  برســد تــا نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات اعــالم شــود؛ 

ــه  ــی می خواهــد ک ــن حــال او از تکت هــای انتخابات ــا در عی ام

دســت از پیش داوری هــا و اعــراض بردارنــد و بــا کمیســیون 

ــات همــکاری کننــد.  انتخاب

بابــر  تازگــی عنایت اللــه  بــه  ایــن در حالــی اســت کــه 

فرهمنــد، معــاون اول دســته ی انتخاباتــی ثبات وهمگرایــی، 

ادعــا کــرده اســت کــه بــا تصفیــه ی ســه نــوع رأی تقلبــی 

)1۳۷ هــزار مشــکوک، 10۲ هــزار رأی خــارج از زمــان و ۲4۲۲ 

صنــدوق قرنطیــن شــده( از آرای پــاک، مجمــوع آرای پــاک ایــن 

دســته ی انتخاباتــی بــه ۵1٫۸۹ درصــد می رســد و برنــده ی 

ــت.  ــان اس ــم آن ــات تی انتخاب

در همیــن حــال نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز تأکیــد 

ــد؛  ــان یاب ــه زودی پای ــی ب ــای کنون ــد تنش ه ــه بای ــد ک می کنن

زیــرا ادامــه ی ایــن وضعیــت می توانــد بــه صــورت کل، پروســه ی 

انتخابــات را صدمــه بزنــد و مــردم نیــز بیشــر آســیب را از ایــن 

برآینــد می بیننــد. 

ــح  ــه روزنامــه ی صب ــا، ب ــی فیف یوســف رشــید، رییــس اجرای

ــات  ــدون شــک هــرگاه کــه موضــوع انتخاب ــد :»ب ــل می گوی کاب

ــر  ــک تنــش می شــود، تأثی ــه ی حســاس وارد ی ــن مرحل در چنی

ایــن  و  باشــد  می داشــته  انتخابــات  نتیجــه ی  روی  منفــی 

می توانــد یکــی از مســائل جنجالــی بــرای انتخابــات محســوب 

شــود. ادامــه ی ایــن تنش هــا تأثیــر بســیار ســوء دارد و پروســه 

دوامــدار می شــود.«

آقــای رشــید می گویــد، اگــر رسنوشــت  انتخابــات همچنــان 

نامعلــوم باقــی مبانــد، مــردم عــام بیشــر آســیب خواهنــد 

ــرا در صــورت عــدم اعــالم نتیجــه، کســانی کــه قصــد  ــد؛ زی دی

منتظــر  نتیجــه  اعــالم  زمــان  تــا  دارنــد،  را  رسمایه گــذاری 

می ماننــد و رونــد تجــاری بــا چالــش مواجــه می شــود. 

ــؤوالن وزارت  ــل مس ــدی قب ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

مالیــه، اعــالم کردنــد کــه در فصــل انتخابــات، بــا توجــه 

بــه ابهامــات سیاســی ای کــه وجــود دارد، بازرگانــان رونــد 

رسمایه گــذاری  شــان را در افغانســتان توقــف داده انــد و ایــن 

امــر منجــر بــه کاهــش کار و بــار در بازارهــای ایــن کشــور 

ــت. ــده اس ش

 ولیــد متیــم، معــاون عوایــد و گمــرکات ایــن وزارت، در 

بــود کــه در حــال حــارض، رسمایه گــذاران  آن زمــان گفتــه 

ــد  ــه رون ــا ب ــد ت ــات ان ــه ی انتخاب ــدن نتیج ــخص ش ــر مش منتظ

دهنــد. ادامــه  شــان  رسمایه گــذاری  

کمیســیون انتخابــات همچنــان بــه اعــراض تکــت  انتخاباتی 

ثبــات وهمگرایــی واکنــش نشــان داده اســت. ایــن کمیســیون 

هــواداران  از  خرنامــه ای  در  )۹قــوس(  شــنبه  گذشــته  روز 

دســته های انتخاباتــی خواســت تــا از اعــراض دســت بردارنــد و 

ــد بازشــاری و تفتیــش آرا نشــوند. ــع ادامــه ی رون مان

ــه  ــد ک ــز می گوی ــی، نی ــز ابراهیم ــال عبدالعزی ــن  ح در همی

ــد بازشــاری  ــان رون ــات، پیــش از پای ــون انتخاب ــر اســاس قان ب

ــوع  ــه ی او: »در مجم ــه گفت ــود. ب ــل منی ش ــش، آرا باط و تفتی

اعراضــات مســاملت آمیز بــه خاطــر نهادینــه شــدن مؤلفه هــای 

ــه آن احــرام دارد؛  ــات ب دموکرســی اســت و کمیســیون انتخاب

امــا کمیســیون در چارچــوب لوایــح فیصله هــای خــود را انجــام 

داده اســت. تــالش داریــم کــه هــر چــه زودتــر رونــد تفتیــش آرا 

در والیت هــای باقی مانــده آغــاز شــود و امیــدوارم کــه نهادهــا و 

نامــزدان قناعــت  شــان حاصــل شــود.« 

رییــس اجرایــی فیفــا نیــز می گویــد کــه طرف هــای معــرض 

و ذی دخــل بایــد کمــی انعطاف پذیــری داشــته باشــند و اجــازه 

دهنــد کــه دفاتــر والیتــی کمیســیون انتخابــات دوبــاره بــاز شــود 

ــاند و  ــان برس ــه پای ــش آرا را ب ــد تفتی ــد رون ــیون بتوان ــا کمیس ت

نتیجــه ی انتخابــات اعــالم شــود. 

ــات و  ــی ثب ــا تظاهــرات هــواداران تکــت انتخابات همزمــان ب

ــک و  ــدون بایومری ــزار رأی ب ــال ۳00 ه ــرای ابط ــی ب همگرای

خــارج از زمــان رأی دهــی، روز گذشــته صدهــا تــن از هــواداران 

عطامحمــد نــور، والــی پیشــین بلــخ بــه حایــت از تیــم »دولــت 

ســاز« و ادامــه ی رونــد بازشــاری آرا در بغــالن دســت بــه 

ــد.  ــی زدن راه پیای

ــان خواســتار جداســازی آرای ســیاه از ســفید شــدند و از  آن

کمیســیون مســتقل انتخابــات نیــز خواســتند کــه آرای مــردم را 

از گــرو تیــم ثبــات و همگرایــی بیــرون بکشــند.

ــب یــک عضــو کمیســیون  ــد روز گذشــته اورنــگ زی هــر چن

تاریــخ اعــالم نتیجــه ی  بــه رســانه ها گفــت کــه  انتخابــات 

قســمی انتخابــات بــه زودی مشــخص می شــود؛ امــا بــا توجــه بــه 

ــده  ــت، دی ــات اس ــیون انتخاب ــر کمیس ــه دامن گی ــکالتی ک مش

شــود کــه آنــان موفــق بــه اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی خواهنــد بــود 

یــا خیــر؟

ظاهــرا، دیــده می شــود کــه ســفر غیررســمی دونالدترامــپ، 

رییس جمهــوری امریــکا در کابــل، منجــر بــه تحوالتــی در 

ــد را بیــش از هــر  ــن رون ــح شــده و ای ــد گفت وگوهــای صل رون

زمــان دیگــر، تســهیل کــرده اســت.

آقــای ترامــپ بــرای اشــراک در مراســم ســپاس گزاری بــه 

ــا و پیرشفت هــای  ــود. او پیام ه ــده ب ــی بگــرام آم ــگاه نظام پای

ــا مناینــدگان گــروه طالبــان،  مذاکــرات مناینــدگان خــود را ب

افغانســتان رشیــک کــرد. تحولــی  کــه  بــه رییس جمهــور 

آقــای ترامــپ از آن ســخن زد، آغــاز دیدارهــای مناینــدگان 

امریــکا و طالبــان در قطــر بــود کــه احتــال دارد، در آینــده ی 

نزدیــک، مذاکــرات رســمی میــان دو طــرف از رس گرفتــه 

ــد  ــوالت در رون ــر از تح ــی دیگ ــس، یک ــراری آتش ب ــود. برق ش

گفت وگوهــای صلــح اســت و آقــای ترامــپ خــر داد کــه 

دنبــال  بــه  کننــد.  آتش بــس  می خواهنــد  طالبــان  گــروه 

ــه در  ــان داد ک ــش نش ــان، واکن ــروه طالب ــارات، گ ــن اظه ای

نخســت، بایــد توافق نامــه امضــا شــود و بعــد از آن، بــه گونــه ی 

ــان  ــی و جنگ جوی ــای امریکای ــان نیروه ــس می ــوری، آتش ب ف

طالبــان، برقــرار می شــود.

مذاکره ای که  مرده بود

امریــکا و طالبــان نزدیــک بــه یــک ســال در دوحــه پایتخــت 

قطــر مذاکــره کردنــد. ایــن مذاکــرات، تــا آن جایــی پیش رفــت 

داشــت کــه از یــک طــرف، متامــی اختالفــات دو طــرف حــل و 

بــه صــورت مکتــوب، توافــق شــده بــود و از طــرف دیگــر، زملــی 

ــتان،  ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــژه امری ــتاده ی وی ــل زاد فرس خلی

زمینــه ی مالقــات هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان را بــا ترامــپ 

ــات  ــن لحظ ــا در آخری ــود؛ ام ــب داده ب ــد ترتی ــپ دیوی در کم

مذاکــرات، گــروه طالبــان حملــه ای را در مــاه ســپتامر ســال 

جــاری، در کابــل انجــام داد کــه در ایــن حملــه، یــک رسبــاز 

امریکایــی کشــته شــد و ایــن رویــداد، منجــر بــه لغــو مذاکــرات 

شــد. پــس از ایــن رویــداد، آقــای ترامــپ مذاکــرات صلــح بــا 

ــر  ــپتامر در براب ــخ ۹ س ــه تاری ــد. او، ب ــرده خوان ــان را م طالب

خرنــگاران گفــت: »مذاکــرات مــرده، تــا آن جــا کــه مــن نگــران 

اســتم، آن هــا مــرده  انــد.«

ــرع،  ــیانی و ت ــا پش ــان ب ــرات، طالب ــو مذاک ــس از لغ پ

را  مذاکــرات  کــه  کردنــد  تقاضــا  امریــکا  رییس جمهــور  از 

دوبــاره آغــاز کنــد و ایــن گــروه بــه گونــه ی غیرمســتقیم 

بــه امریکایی هــا تعهــد داد کــه پــس از ایــن، بــا نیروهــای 

ــاه،  ــه م ــدود س ــد. ح ــرده و منی جنگ ــس ک ــی آتش ب امریکای

ــس از  ــان دو طــرف انجــام نشــد و پ ــه مذاکــره ای می هیچ گون

توقــف ســه ماهه، اکنــون دیــده می شــود کــه البی گری هــا 

ــت  ــرار اس ــه داده و ق ــرات نتیج ــن مذاک ــری ای ــرای از رسگی ب

کــه دو طــرف در آینــده ی نــه چنــدان دور، بــار دیگــر بــه میــز 

مذاکــرات نشســته و پیرامــون مــوارد باقی مانــده توافــق کننــد.

ــه آغــاز مجــدد دیدارهــای مناینــدگان  آن چــه کــه منجــر ب

آزادی  و  حقانــی  انــس  رهایــی  شــده،  طالبــان  و  امریــکا 

دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی در کابــل بــود کــه ســبب 

ــس  ــی ان ــد. رهای ــده ش ــای مذاکره کنن ــازی طرف ه اعتادس

ــط کابل-واشــنگنت کمــک کــرد  ــود رواب ــه بهب ــی، هــم ب حقان

و هــم تحولــی را در مذاکــرات صلــح رقــم زد. در جریــان ایــن 

تحــوالت، یــک منبــع گــروه طالبــان، روز جمعــه )۸ قــوس( بــه 

ــان دو  ــه می ــد توافق نام ــت بای ــت، نخس ــه اس ــی گفت بی بی س

ــوری  ــکل ف ــه ش ــس ب ــد از آن، آتش ب ــود و بع ــا ش ــرف امض ط

برقــرار می شــود. ایــن منبــع کــه نخواســت، نامــی از او گرفتــه 

شــود، افــزود کــه توافــق صلــح قبــال میــان امریــکا و طالبــان 

نهایــی شــده بــود کــه آتش بــس بخشــی از ایــن توافــق اســت.

طالبــان  و  امریکایی هــا  میــان  اســت  قــرار  توافقی کــه 

امضــا شــود، احتــال دارد کــه چگونگــی آغــاز مذاکــرات 

بین االفغانــی شــامل ایــن توافــق باشــد؛ امــا بحــث آتش بــس 

ــا حکومــت افغانســتان مطــرح نیســت و ایــن گــروه  طالبــان ب

قــرار  بحــث  مــورد  بین االفغانــی  مذاکــرات  در  کــه  گفتــه 

می دهــد. ایــن  کــه طالبــان بــا چــه رشایطــی حــارض بــه 

ــرات  ــه مذاک ــن  ک ــا ای ــوند و ی ــل می ش ــت کاب ــا دول ــره ب مذاک

بین االفغانــی چــه زمانــی، کلیــد می خــورد، هنــوز هــم پاســخ 

ــدارد. ــود ن ــنی وج روش

گفت وگوهــای  رونــد  در  تــازه  تحــوالت  بــه  پیونــد  در 

ــه ی  ــاال مرحل ــد، ح ــی معتقدن ــه ی مدن ــاالن جامع ــح، فع صل

ــکا و  ــق امری ــامل تواف ــه ش ــده ک ــاز ش ــرات آغ ــد مذاک جدی

ــی  ــق میان گروه ــر، تواف ــب دیگ ــود و از جان ــان می ش طالب

طالبــان اســت کــه کشــورهای منطقــه از رهــران ایــن گــروه 

حایــت می کننــد کــه بایــد آن هــا نیــز موافقــت کننــد و 

در عیــن حــال، جایــگاه دولــت و مــردم افغانســتان در ایــن 

مذاکــرات اســت کــه در حــال حــارض یــک چالــش کالن در 

ــح اســت. ــر صل براب

عبداللــه احمــدی، رییــس گــروه کاری مشــرک جامعــه ی 

مســأله  ی  می گویــد،  کابــل  روزنامــه ی صبــح  بــه  مدنــی، 

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان تــا حــدودی رونــد 

نیســت کــه  زیــرا هنــوز معلــوم  پیچیــده کــرده؛  را  صلــح 

آیــا برنــده ای در ایــن انتخابــات وجــود دارد یــا خیــر. در 

ــرات  ــود، مذاک ــخص ش ــات مش ــده ی انتخاب ــه برن ــی  ک صورت

بــرد؛  بــه پیــش خواهــد  بین االفغانــی را حکومــت جدیــد 

ــه  ــت ک ــن اس ــد، ممک ــته باش ــود نداش ــده ای وج ــر برن ــا اگ ام

ــای  ــرد. آق ــزدان شــکل بگی ــان نام ــی می ــک حکومــت ایتالف ی

احمــدی، بیــان می کنــد، اگــر حکومــت ایتالفــی روی کار آیــد، 

ــره  ــردم وارد مذاک ــی از م ــه منایندگ ــت ب ــوع حکوم ــن ن ــا ای آی

ــی  ــان بخش ــروه طالب ــه گ ــن  ک ــا ای ــود و ی ــان می ش ــا طالب ب

ــه  ــت ک ــؤاالتی اس ــا س ــود؛ این ه ــی می ش ــت ایتالف از حکوم

پاســخ روشــنی وجــود نــدارد و دیــده می شــود کــه رونــد صلــح 

ــت. ــده اس ــده ش ــات پیچی و انتخاب

در  مســأله  مهم تریــن  احمــدی،  عبداللــه  گفتــه ی  بــه 

مذاکــرات صلــح، حفــظ دســت آوردهای مــردم افغانســتان در 

طــول هــژده ســال اخیــر اســت. حقــوق اساســی شــهروندان، 

ــد  ــه نبای ــت ک ــور اس ــک کش ــام دموکراتی ــان و نظ ــوق زن حق

ــن  ــاد ای ــدن ابع ــن ش ــرای روش ــره قــرار گیــرد و ب ــه مخاط ب

ــه کجــا  ــود کــه رونــد صلــح ب مذاکــرات، بایــد منتظــر زمــان ب

ــید. ــد رس خواه

از ســویی هــم، تســهیالت در رونــد آغــاز مذاکــرات امریــکا و 

طالبــان، بــا اســتقبال گــرم و خوش بینــی  کشــورهای منطقــه 

و جامعــه ی جهانــی همــراه شــده اســت. حکومــت پاکســتان 

ــح، اعــالم  ــد مذاکــرات صل یکــی از کشــورهای دخیــل در رون

کــرده کــه از رسگیــری مذاکــرات در جهــت تأمیــن صلــح 

در افغانســتان و منطقــه مؤثــر خواهــد بــود. شــاه محمــود 

ــه  ــپ ب ــفر ترام ــس از س ــتان، پ ــه ی پاکس ــی، وزیرخارج قریش

ــام  ــا مت ــک ب ــوره ی نزدی ــا مش ــالم آباد ب ــه اس ــزود ک ــل، اف کاب

رشکای خــود، رونــد صلــح و آشــتی را تســهیل خواهــد کــرد و 

ــد، تشــویق  ــرای نقــش ســازنده در ایــن رون متــام جوانــب را ب

خواهــد کــرد.

ــو، پــس از ســفر ترامــپ  ــرکل نات ینــس اســتولتنرگ، دبی

ــو،  ــه نات ــرد ک ــان ک ــل، بی ــرام در کاب ــی بگ ــگاه نظام ــه پای ب

رونــد صلــح را زیرنظــر دارد و از تالش هایــی کــه بــرای از 

رسگیــری مذاکــرات انجــام می شــود، اســتقبال می کنــد. 

دبیــرکل ناتــو تأکیــد کــرد کــه وضعیــت افغانســتان تنهــا 

افغانســتان  در  بلکــه  نیســت،  امریکایی هــا  بــه  مرتبــط 

ــه  ــد و ب ــور دارن ــز حض ــی نی ــای غیرامریکای ــاری از نیروه ش

ــتان  ــو در افغانس ــور نات ــی حض ــت اساس ــر، عل ــن خاط همی

ــرای هراس افگنــان  ــه ی امــن ب ــه الن ــاره ب ایــن اســت کــه دوب

مبــدل نشــود. اســتولتنرگ گفــت: »فکــر می کنیــم کــه 

بهریــن راه بــرای ایــن  کــه مطمــن شــویم یــک توافــق واقعــی 

صــورت می گیــرد، بایــد حایــت از نیروهــای امنیتــی افغــان 

ــدن  ــرای مان ــم کــه ب ــان بفهانی ــه طالب ــد ب ــد و بای ــه یاب ادام

در افغانســتان آمــاده و متعهــد اســتیم و آن هــا منی تواننــد در 

ــوند.« ــروز ش ــگ پی ــدان جن می
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ــات افغانســتان از  باالخــره کشــمکش های انتخاب

ــرون  ــازی بی ــای مج ــیون و فض ــواری کمیس چهاردی

جنجال هایــی  آورد.  در  خیابان هــا  از  رس  و  شــد 

و  هم آهنگی هــا  بســنت ها،  اتهــام  بــازار  کــه 

ــروز کــرد. کمیســیون  ــر از دی ناهم آهنگی هــا را گرم ت

انتخابــات کــه تــا پیــش از امــروز نشــان داده اســت، 

بــر رونــد انتخابــات احاطــه ی کامــل نــدارد و آن را از 

مشــاجره ی کنفرانس هــای خــری و اختالف هــای 

ــد؛  ــود فهمی ــال می ش ــران آن کام ــن کمیش ــاد بی زی

اعــالم کــرده اســت کــه آرای مــورد اعــراض تیم هــای 

باطــل  بررســی  از  پیــش  را منی تــوان  انتخاباتــی 

ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــر اع ــه پیش ت ــی ک ــرد؛ در حال ک

آرای بیــش از هــزار محــل رأی دهــی، در نتیجــه ی 

وقتــی  اســت.  شــده  باطــل  دوبــاره،  بازشــاری 

کمیســیون می خواهــد، آرای مشــکوک را باطــل کنــد 

ــد،  ــن خواســت را دارن ــز همی و تیم هــای معــرض نی

بررســی  نشــده،  بازشــاری  والیت هــای  در  چــرا 

کمیســیون  چــرا  منی شــود؟  انجــام  بازشــاری  و 

ــه  ــه جــای باریــک و ب ــدون آن کــه کار ب ــد ب منی توان

ــای  ــد، تیم ه ــات برس ــی انتخاب ــد قانون ــرون از رون بی

معــرض را قناعــت دهــد تــا ایــن رونــد خســته کننده 

ــه  ــؤال همیش ــا دو س ــن ج ــد؟ در ای ــام رس ــه فرج ب

وجــود دارد؛ یــا کمیســیون واقعــا درخــور اتهام هایــی 

ــیل  ــه آدرس آن گس ــرض ب ــای مع ــه تیم ه ــت ک اس

ــی از  ــی، در بخش های ــای ناراض ــا تیم ه ــد ی می دارن

ــد! ــرده ان ــب ک ــات تقل انتخاب

ــیده  ــش کش ــه چال ــات را ب ــه انتخاب ــی ک تیم های

فاقــد  را  انتخابــات  کمیســیون  همیشــه  انــد، 

ــر  ــم دیگ ــان تی ــه فرم ــوش ب ــی و گ ــت اجرای صالحی

جنجــال  و  ســازوبرگ ها  ایــن  متــام  و  دانســته 

ــم  ــدرت رســاندن تی ــه ق بازشــاری را، در راســتای ب

ــا اعــالم  ــز ب ــد؛ کمیســیون نی خــاص تفســیر می کنن

اســتقالل می گویــد، اگــر بازشــاری تکمیــل نشــود، 

نتیجــه اعــالم نخواهــد شــد. اعضــای تیــم دولت ســاز 

هــم بارهــا تیــم ثبــات و هم گرایــی را بــه تــرس از 

افشــا شــدن تقلــب و پاییــن آمــدن آرای شــان متهــم 

کــرده و گفتــه انــد، آن هــا می ترســند تــا دســت 

بــه دولت ســاز ببازنــد.  بــازی را  شــان رو شــود و 

ثبــات و هم گرایــی هــم حریــف را بــه مهندســی 

و دســت کاری در انتخابــات متهــم کــرده و متــام 

ــل  ــردن آرای باط ــرای وارد ک ــرا را زمینه ســازی ب ماج

ــی  ــد. انتخابات ــوان می کن ــات عن ــان انتخاب ــه جری ب

ــه همــه چیــز  کــه همــه چیــز را زیــر ســؤال بــرده و ب

صدمــه زده اســت.

ــررات  ــون و مق ــش قان ــه نق ــی ک ــن فضای در چنی

و  اتهــام  دریچــه ی  از  چیــز،  همــه  و  شــده  محــو 

زورگویــی قابــل ســنجش اســت، ســخن زدن از قانون 

ــدارک،  ــواهد و م ــر ش ــی ب ــی مبتن ــراض قانون و اع

بیشــر از آن کــه قانون گرایــی باشــد، شــبیه بــه یــک 

جــوک اســت. جالــب اســت کــه کمیســیون انتخابات 

بــا پیــش کشــیدن مــاده ی ۸6 قانــون انتخابــات، 

خــود را مؤظــف و مکلــف بــه رعایــت قانــون و بررســی 

آرا دانســته اســت. کمیســیون انتخابــات بایــد پیــش 

از آن کــه کار بــه این جــا برســد، بــا مدیریــت درســت، 

زمینــه ی برگــزاری و مدیریــت انتخابــات را فراهــم 

ــتگاه های  ــی و دس ــورهای خارج ــر کش ــرد. اگ می ک

و  اصــالح  بایــد  یــا  داشــت،  مشــکل  دیجیتالــی 

یــا واضــح و شــفاف بــا مــردم در میــان گذاشــته 

می شــد؛ تــا ایــن انــدازه موجــب از بیــن رفــنت وجــه 

و مرشوعیــت انتخابــات منی شــد. حتــا امــروز کار 

بــه جایــی رســیده اســت کــه مســؤوالن ســازمان 

ــررس  ــارج از تی ــز خ ــی نی ــران بین امللل ــل و ناظ مل

ــه  ــد ب ــات نبای ــیون انتخاب ــتند. کمیس ــا نیس انتقاده

ــی  ــه کس ــد، ب ــواره بگوی ــد و هم ــوش کن ــن دل خ ای

ــون  ــد؛ چ ــات را منی ده ــت در انتخاب ــازه ی دخال اج

خــودش تــا حــاال در بســیار چیزهــا شکســت خــورده 

ــات  ــفافیت انتخاب ــت، ش ــیون نتوانس ــت. کمیس اس

ــات در  ــع انتخاب ــه موق ــالم ب ــد، از اع ــت کن را مدیری

ســاختان  درون  در  مانــد،  نــاکام  مرحلــه  چنــد 

کمیســیون قفــل شکســت و کمیشــران آن پیــش 

روی کمره هــای تلویزیونــی اختــالف شــان را آشــکار 

کردنــد. وضعیتــی کــه همــه چیــز را زیــر ســؤال بــرده 

ــود،  ــات ش ــده ی انتخاب ــر برن ــی اگ ــر کس ــاال ه و ح

مرشوعیــت حکومتــش زیــر ســؤال خواهــد بــود؛ چــه 

عبداللــه باشــد یــا ارشف غنــی. اگــر منبــع ایــن همــه 

انتخابــات، در جــای  جنجــال و مرشوعیت زدایــی 

دیگــری اســت، نیــز کمیســیون بایــد آن را اعــالم 

ــد  ــد بفهمن ــق دارن ــردم ح ــد. م ــردم بدانن ــا م ــد ت کن

کــه چــرا انتخابــات افغانســتان بایــد بــه چالــش 

کشــیده شــود، چــرا بایــد همــواره حکومــت و نظامــی 

بــه وجــود بیایــد کــه مرشوعیــت و قدرتــش زیر ســؤال 

ــدان  ــوپ در می ــان روز اول ت ــع از ه ــد؟ در واق باش

کمیســیون بــود تــا از زمینه هــای زورآزمایــی خیابانــی 

ثابــت می کــرد کــه بی طــرف  و  جلوگیــری کــرده 

ــد؛ در  ــب را منی ده ــازه ی تقل ــی اج ــه کس ــت و ب اس

ــد. ــن حســی ندارن ــردم چنی ــی  کــه م حال

قانون گرایی
 کمیسیون انتخابات

مذاکرهایکهمردهبود،آیازندهمیشود؟

سیدمهدی حسینی

نزدیک به صد نشست بی نتیجه 
انعطاف؛ حلقه ی گم شده ی انتخابات!

رازق اختیاربیگ

آن چه که منجر به آغاز مجدد 

دیدارهای منایندگان امریکا و 

طالبان شده، رهایی انس حقانی 

و آزادی دو استاد دانشگاه 

امریکایی در کابل بود که 

سبب اعتامدسازی طرف های 

مذاکره کننده شد. رهایی انس 

حقانی، هم به بهبود روابط کابل-

واشنگنت کمک کرد و هم تحولی 

را در مذاکرات صلح رقم زد.
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گــروه  ســه  میــان  درگیــری  ســال  پنــج  از  پــس 

مســلح به شــمول نیروهــای طرفــدار حکومــت، داعــش 

ــر  ــه روزگاری بیش ــدر ک ــای باین ــان، دره ی زیب و طالب

ــای  ــود ج ــتان را در خ ــهروند افغانس ــزار ش ــار ه از چه

ــز  ــه ج ــت ک ــده اس ــل ش ــه ای تبدی ــه ویران ــود، ب داده ب

دیــد.   آن  را منی تــوان در  زنده جانــی  کالغ هــا، 

درســت پنج ســال پیــش، گــروه داعــش از همین دره 

در ولســوالی اچیــن ننگرهــار در رشق افغانســتان، اعالم 

حضــور و ایــن منطقــه را پایتخــت خالفــت اســالمی 

به گفتــه ی  کــرد.  اعــالم  خــود  خراســان  شــاخه ی 

بــزرگان قومــی، گــروه داعــش، مــردم ایــن منطقــه را بــا 

»ظلم هایــی« کــه در حــق آن هــا انجــام داد، مجبــور بــه 

تــرک خانه هــای  شــان و نیروهایــش را در ایــن خانه هــا 

ــرد.  ــا ک جابه ج

برخــی از رسبــازان خیــزش مردمــی در ولســوالی 

ــروه  ــراتیژی های گ ــی از اس ــه یک ــد ک ــن می گوین اچی

ــه می کــرد  ــش توصی ــه رسبازان ــود کــه ب ــن ب داعــش ای

کــه بــا فامیل هــای خــود بــه ایــن گــروه بپوندنــد. 

ــد  رسبازانــی را کــه همــر نداشــتند، مجبــور می کردن

ــدا  ــکاح« پی ــرای »جهاد الن ــی را ب ــا خامن ــر ی ــه دخ ک

ــالش  ــروه ت ــن گ ــران ای ــا ره ــه ی آن ه ــه گفت ــد. ب کنن

ــکونت  ــرای س ــری را ب ــای بیش ــه خانه ه ــد ک می کردن

فامیل هــای رسبــازان  شــان در کنــرل بگیرنــد. پــس از 

گذشــت یــک تــا دو ســال از حضــور داعــش در باینــدر، 

ــرک خانه هــای شــان  ــه ت ــور ب ــه مجب ــن منطق ــردم ای م

شــده و بــه ولســوالی های دیگــر و حتــا بــه والیت هــای 

ــدند.   ــر، آواره ش دیگ

زبیــر، منشــی عمومــی قــرارگاه خیــزش مردمــی، 

کســی کــه نزدیــک بــه یــک ســال را در زنــدان داعــش 

ــرای  ــر ب ــدان بیش ــه در زن ــد ک ــرده، می گوی ــپری ک س

آن هــا درس هــای دینــی داده می شــد. بــه گفتــه ی او، 

بیشــرین مترکــز آن هــا روی ایــن بــود کــه نشــان دهند، 

چهــره ی اصلــی اســالم، آن هــا اســتند کــه علیــه کافــران 

و کســانی  کــه از آن هــا فرمــان می گیرنــد، می جنگنــد. 

ــال  ــا روی اطف ــر آن ه ــد دیگ ــد: »تأکی ــر می گوی زبی

ــال  ــد اطف ــه بای ــد ک ــا می گفتن ــود. آن ه ــان ب و نوجوان

ــان بیشــر داشــته باشــیم؛ چــون فکــر آن هــا  و نوجوان

تــازه اســت و می تواننــد بهــر بــه راه آن هــا هدایــت 

ــوند.«  ش

مقام هــای ریاســت امنیــت ننگرهــار نیــز تأکیــد 

ــا ده طفــل  ــن گــروه، پنــج ت ــد کــه از هــر عضــو ای دارن

دارد. 

گــروه داعــش پــس از چنــد ســال حضــور در باینــدر، 

جمعیــت  شــان را در ایــن دره بــه بیشــر از ۳ هــزار تــن 

افزایــش دادنــد. بــه گفتــه ی مقام هــای ریاســت امنیــت 

ملــی ننگرهــار، آن هــا ایــن منطقــه را تبدیــل بــه مرکــز 

ســوق و اداره ی خــود کردنــد کــه متــام برنامه هــای 

همیــن  از  افغانســتان  رسارس  در  تروریســتی  شــان 

ســاحه مدیریــت می شــد. ایــن گــروه بــه تأســیس 

رادیــو پرداخــت و همچنــان ارتبــاط بــا منابــع  شــان را از 

ــد.  ــن کردن ــل تأمی ــارج و داخ ــق رادار در خ طری

فرار به قیمت ناموس

برخــی از جنگ جویــان داعــش کــه تســلیم حکومــت 

افغانســتان شــده  انــد، از رشایــط دشــوار رسبــازی 

 شــان در ایــن گــروه، پــرده می بردارنــد. شــاری از 

جنگ جویــان ایــن گــروه همچنــان کســانی اســتند کــه 

تجربــه ی رسبــازی در ســه گــروه درگیــر در افغانســتان 

ــد. را داشــته ان

علــی ۲4ســاله کــه باشــنده ی ولســوالی قیصــار 

والیــت فاریــاب اســت، یــک و نیــم ســال پیــش همــراه 

ــتان  ــش در رشق افغانس ــروه داع ــه گ ــواده اش ب ــا خان ب

پیوســت. او دلیــل یک جاشــدنش را بــا ایــن گــروه، 

ــوان  ــروه عن ــن گ ــات ای ــنت تبلیغ ــر قرارگرف ــت تأثی تح

ــد اســالم  ــن گــروه کــه می گفتن ــد: »تبلیغــات ای می کن

ــا را  ــت، م ــروه اس ــن گ ــی در ای ــت حقیق ــل و عدال کام

تشــویق بــه پیوســنت بــا آن هــا کــرد. مبلغــان آنــان کــه 

ــه  ــد ک ــا می گفتن ــرای م ــد، ب ــگاهی بودن ــر دانش بیش

ایــن خالفــت، بهــر از حج النبــوت اســت. امــا بــرای مــا 

ــت  ــم، ثاب ــن گــروه بودی در طــول ســال هایی کــه در ای

ــود.« شــد کــه یــک نقطــه هــم از حج النبــوت در آن نب

علــی، بیشــر از یــک ســال و نیــم در منطقــه ی 

تنگــی وزیــر ولســوالی خوگیانــی در برابــر گــروه طالبان 

جنگیــد؛ امــا بــه گفتــه ی ایــن جنگ جــوی داعــش، او 

و دوســتانش راه بیرون رفتــی پــس از داخــل شــدن در 

ــکوک  ــه مش ــانی ک ــاالی کس ــتند: »ب ــروه نداش ــن گ ای

می کردنــد،  خــراب  را  آن هــا  خانه هــای  می شــدند، 

مبایل هــا و وســایل جنگــی  شــان را می گرفتنــد و خــود 

شــان را زنــدان می کردنــد. اگــر کســی موفــق بــه فــرار 

ــه  ــر ب ــازان دیگ ــه رسب ــا را ب ــای آن ه ــد، همره می ش

نــکاح در می آوردنــد.«

ــار  ــه چه ــش ک ــروه داع ــر گ ــو دیگ ــد، عض عبدالواح

ســال پیــش بــه ایــن گــروه پیوســت، کســی اســت کــه 

تجربــه ی رسبــازی را در نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

و گــروه طالبــان را نیــز داشــته اســت. بــه گفتــه ی ایــن 

جنگ جــوی داعــش، او در زمــان حکومــت طالبــان، از 

والیــت فــراه بــه ایــران مهاجــر شــد و بــا روی کار آمــدن 

حکومــت جدیــد دوبــاره بــه کشــورش برگشــت و در 

ــل  ــت. او دلی ــان پیوس ــی افغ ــای امنیت ــوف نیروه صف

دیگــری بــرای پیوســنت بــه ایــن گروه هــای تروریســتی 

دارد؛ امتیــازات و پــول: »حکومــت بــه مــا رســیدگی 

ــان  ــا در آن زم ــل م ــکرهای مث ــاش عس ــرد و مع منی ک

ســه هــزار افغانــی بــود«

ــش و  ــور داع ــس از ظه ــش پ ــوی داع ــن جنگ ج ای

ــدا  ــش در ابت ــرای رسبازان ــروه ب ــن گ ــه ای ــی ک امتیازات

ــان را تــرک کــرده و بــه گــروه  داشــت، صفــوف طالب

داعــش پیوســت، امــا تنهــا نــه؛ همــراه بــا چهــار بــرادر، 

ــرادرش.  ــم ب ــادر و دو خان ــر، م هم

چهره ی کنونی اچین

ــش  ــته ی داع ــتان، هس ــت افغانس ــه حکوم ــا آن ک ب

ــرده  ــود ک ــل ناب ــه ی کام ــار، به گون ــن ننگره را در اچی

غیرقابــل  تاکنــون  مناطــق  ایــن  اکــر  امــا  اســت؛ 

ــی  ــتگاه اصل ــه خاس ــدر ک ــت. دره ی باین ــاش اس بودوب

به دلیــل  بــود،  افغانســتان  رشق  در  گــروه  ایــن 

فرعــی  کوچه هــای  و  خانه هــا  در  کــه  ماین هایــی 

ــه   ــاره ب ــت دوب ــرأت برگش ــردم ج ــوز م ــده، هن ــرش ش ف

ــان را نکــرده اســت. نیروهــای امنیتــی  ــای  ش خانه ه

دره ی  جــاده ی  در  را  مایــن   ۳00 تنهــا  افغانســتان 

ــر  ــا در اث ــب خانه ه ــد. تخری ــرده  ان ــر ک ــدر، منفج باین

ــت  ــه برگش ــت ک ــری اس ــل دیگ ــی، دلی ــات  هوای عملی

ــر  ــت. اک ــرده اس ــوار ک ــق را دش ــن مناط ــاکنان ای س

ایــن خانه هــا توســط جنگ جویــان داعــش از یــک 

خانــه ی عــادی بــه مرکــز سالح ســازی و ســنگر جنگــی 

ــن  ــان ای ــاط می ــرای ارتب ــی ب ــده و تونل های ــل ش تبدی

بــه  هــم  خانه هایــی  اســت.  شــده  حفــر  خانه هــا 

گورســتانی تبدیــل شــده کــه در آن هــا بیشــر از 10 تــا 

ــت.  ــده اس ــی مان ــد باق 1۵ جس

ــم، یکــی از فرماندهــان خیــزش مردمــی  حاجــی قل

و مســؤول دره ی باینــدر می گویــد کــه دلیــل موفقیــت 

آن هــا بــرای شکســت داعــش، همــکاری مــردم بــود. او 

ــا  ــت؛ ام ــادی صــورت گرف ــد دارد: »جنگ هــای زی تاکی

ــه تنــگ آمــده بودنــد.  آخــر مــردم از ظلــم ایــن گــروه ب

مــردم علیــه ایــن گــروه برخاســتند و در هم آهنگــی 

ــه  ــی ب ــای امنیت ــی، نیروه ــزش مردم ــای خی ــا نیروه ب

شــمول امنیــت ملــی، پولیــس ملــی، اردوی ملــی و 

ــود  ــروه را ناب ــن گ ــه ای ــتیم ک ــی، توانس ــای هوای نیروه

ــم.«  کنی

از ســویی هــم، بــرک، منشــی عمومــی قــرارگاه 

ــه  ــد ک ــن می گوی ــدر اچی ــی در دره ی بان ــزش مردم خی

شــدت جنــگ در 4۵ تــا ۵0 روز آخــر بیشــر شــد. 

آن هــا هــر روز یــک قریــه را در کنــرل می گرفتنــد و 

ــد.  ــش می رفتن ــر بــه پی ــا دو کیلوم ــر از یــک ت بیش

ــک  ــا گذشــت ی ــه ب ــن کســی اســت ک ــی، اولی گالل

مــاه پــس از شکســت داعــش در رشق افغانســتان، 

ــرت، در  ــال مهاج ــج س ــس از پن ــش پ ــا فامیل ــراه ب هم

زادگاهــش بــه دامــن دره ی باینــدر بازگشــته اســت. او 

از مقام هــای محلــی ننگرهــار می خواهــد کــه زمینــه ی 

بازگشــت دوبــاره ی ســاکنان ایــن دره  را بــه زادگاه شــان 

مســاعد کنــد. 

آتــش  دیگ دانــش،  زیــر  کــه  حالــی  در  گاللــی 

افروختــه بــود، گفــت: »رسســبزی ایــن دره بــوی امیــد 

و زندگــی می دهــد. ایــن دره جایــی بــرای زندگــی 

ــی را از  ــه زندگ ــانی ک ــرای کس ــه ب ــت؛ ن ــان ها اس انس

می گیرنــد.«  انســان ها 
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علی شیر شهیر

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

اطراف  اگر همه ی چیزهای  این که  از  اعتیاد  در دوران 

داشتم.  واهمه  می افتد  اتفاقی  چه  نکنم،  کنرل  را  خود 

دروغ های  خود  مواد  مرصف  حفظ  برای  مواقع  از  بسیاری 

بی امان  با تالش  را  اطرافیان خود  ای می ساختم.  پیچیده 

بیشری  مواد  بتوانم  تا  دادم  فریب  چیزی،  گرفنت  برای 

کنم. مرصف 

با  نفر  دو  کردن  صحبت  از  مانع  تا  کردم  زیادی  تالش 

یک دیگر و احتاال افشای دروغ هایم شوم. برای حفظ این 

خود  زندگی  و  اعتیاد  بر  کنرل  اعال  یعنی  باطل  خیال 

آرامشی  تجربه ی  از  را  فرآیند، خود  این  در  رنج ها کشیدم. 

نگه  محروم  می آوردم،  دست  به  شدن  تسلیم  طریق  از  که 

داشتم.  

حاال، مهم است که از خیال باطل اعال کنرل دست 

برداریم و به نیرویی برتر تسلیم شوم که اراده ی او برای من 

برای خود  تقلب  و  فریب کاری  با  از هر چیزی که می توانم 

تدبیر کنم، بهر است. اگر متوجه تالش خود برای کنرل 

روال  این  تغییر  برای  آینده شوم، می توانم  از  و ترس  نتایج 

دهم.  انجام  اقدامی 

آیا واقعا معتقدم این نیرو می تواند از من مراقبت کند و 

سالمت عقل را به من باز گرداند؟ اگر چنین است، می توانم 

و  غم  آن،  نومیدی های  زندگی،  نشیب های  و  فراز  متام  با 

غصه های آن، شگفتی های آن و شادی های آن زندگی کنم.

مدتی از پاکی من نگذشته و دوست ندارم به این زودی 

دهم.  قرار  خود  بهبودی  رأس  در  را  دیگری  اولویت های 

زندگی  از  بخشی  این ها  همه ی  روابط،  خانواده،  شغل، 

استند که وقتی اساس بهبودی خود را بنیان نهادم، دوست 

از این که کار اساسی و  اما قبل  یابم؛  دارم به آن ها دست 

دهم،  انجام  را  خود  بهبودی«  اساس  نهادن  »بنیان  دشوار 

بسازم. خود  برای  را  مستحکمی  زندگی  منی توانم 

 مانند خانه  ای که روی شن ساخته شده، این زندگی در 

بهرین حالت متزلزل است. 

قبل از این که همه ی توجه خود را به بازسازی چهارچوب 

را  خود  بهبودی  اساس  باید  کنم،  معطوف  زندگی  دقیق 

نداشتم  اساسی  که  می کنم  اعراف  ابتدا  کنم.  عملی 

بود.  ساخته  اداره  قابل  غیر  کامال  را  من  زندگی  اعتیاد  و 

به  خود  همیشگی  دوستان  و  خانواده  کمک  با  سپس، 

کافی  قدر  به  من  زندگی  زمینه سازی  برای  که  نیرویی 

است  بهر  من  نظر  به  کردم.  پیدا  ایان  است،  قدرت مند 

ویرانی را از مکانی که آینده ی خود را بر آن خواهم ساخت، 

اصالح کنم. پس به کابل برگشتم. با قرار گرفنت در محیط 

کار جدی توانستم رسانجام، با اصولی که در امور روزمره ی 

خود اجرا می کردم، به طور عمیق و عملی آشنایی پیدا کنم. 

برای  انرژی  متام  با  می توان  شود،  آماده  اساس  وقتی 

منسجم کردن زندگی خود به جلو حرکت کرد؛ اما ابتدا باید 

از خود می پرسیدم آیا در دوران اعتیاد فعال، صدها بار آرزو 

کردم که ای کاش به فرد دیگری تبدیل شوم. 

کردم جای  آرزو  بارها  من  داشتم.  را  آرزو  این  من  آری! 

چنان  آن  من  نومیدی  اما  کنم؛  عوض  افرادی  با  را  خود 

شدید بود که به سختی حارض می شدم کسی را تصور کنم 

باشد.    بدتر  من  از  وضعیتش  که 

می کنم  حس  جاال  اما  گذشت؛  مرحله  آن  حال  هر  به 

از حسادت شدم. دچار مقایسه ی درون  نوع دیگری  دچار 

خود با بیرون دیگران شدم و احساس می کنم که انگار هنوز 

از هیچ چیز به قدر کافی در اختیار ندارم.

راهی  باید  و  متوقف شود  بهبودی ام  فرآیند  نگذارم  باید 

پیدا کنم تا این روحیه ی حسادت و اعتاد به نفس پایین به 

جایگاهی حاکی از احساس رضایت و سپاس گزاری عمیق 

از آن چه در اختیار دارم، ارتقا یابد.

من باید به نقطه ای برسم که هرگز مایل به عوض کردن 

جای خود با دیگران نباشم؛ چرا که آن چه من در درون خود 

یافته ام، بسیار ارزش مند است. 

تجربیاتم  از طریق  من  احساس  و  فکر  من، طرز  هویت 

بهری  فرد  من  از  تجربیات،  از  برخی  است.  گرفته  شکل 

شده  من  خجالت  و  رشم  باعث  دیگر  برخی  است؛  ساخته 

است؛ همه ی این ها هویت امروز من را تحت تأثیر قرار داده 

است. می توانم از توانی که در بررسی اشتباهات خود کسب 

کرده ام، بهره برم و از این خرد برای هدایت تصمیاتی که 

امروز خواهم گرفت، استفاده کنم.

فراموش کنم که مغرور نشوم و خویشنت داری  نباید  اما 

که  گناهی  و  رشم  احساس  که  کنم  فراموش  نباید  کنم. 

از  و  آورد  در  پای  از  را  من  می تواند  رسیدگی  نشود،  بدان 

پُرمعناترین  از  برخی  کند.  جلوگیری  زندگی  در  پیش رفتم 

خود  گذشته  اشتباهات  برابر  در  که  خسارت هایی  جران 

می توانم، انجام بدهم، تنها از طریق تغییر عمل کرد و رفتار 

است. جران  قابل  امروزم 

ترس ها و امیدها ی 
دوره ی بهبودی یک معتاد

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

داعش با اچین چه کرد؟ 

برخی از رسبازان خیزش 

مردمی در ولسوالی اچین 

می گویند که یکی از 

اسرتاتیژی های گروه 

داعش این بود که به 

رسبازانش توصیه می کرد 

که با فامیل های خود به این 

گروه بپوندند. رسبازانی را 

که همرس نداشتند، مجبور 

می کردند که دخرت یا خامنی 

را برای »جهاد النکاح« پیدا 

کنند. به گفته ی آن ها رهربان 

این گروه تالش می کردند که 

خانه های بیشرتی را برای 

سکونت فامیل های رسبازان 

 شان در کنرتل بگیرند. پس 

از گذشت یک تا دو سال 

از حضور داعش در بایندر، 

مردم این منطقه مجبور به 

ترک خانه های شان شده و به 

ولسوالی های دیگر و حتا به 

والیت های دیگر، آواره شدند.  
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فرانسه  با گل الله،  را  و نی شکر، هالند  برگ  با سگرت  را  کیوبا 

باشگاه  با  را  کاتالونیا  و  مواد مخدر  با  را  افغانستان  ایفل،  برج  با  را 

شد.  1۲0ساله  پیش،  روز  دو  که  باشگاهی  می شناسند.  بارسلونا 

هر وقت به تاریخ این باشگاه فکر می کنم، یاد جمله ی »چه گوارا« 

لرزه  به  خشم  از  بدنت  بی عدالتی،  هر  دیدن  با  »اگر  که:  می افتم 

 1۸۹۹ سال  در  وقتی  استی.«  من  رفقای  از  یکی  پس  می افتد؛ 

»خوان گامپر« باشگاه بارسلونا را تأسیس کرد، کسی تصور منی کرد 

شود.  بدل  آزادی خواهی  مناد  به  باشگاه،  این  که 

تاریخچه و چرایی شعار فراتر از یک باشگاه:

هرچند رقابت کاستیا و کاتالونیا در اسپانیا، به پیش از دشمنی 

نقطه ی  اما  می رسد؛  صنعت  به  حتا  و  ناسیونالیستی  جنبش های 

اوج آن فوتبال، جنبش های ناسیونالیستی و جنگ های داخلی این 

کشور است. از دیر باز تا حاال، جنبش های ناسیونالیستی کاتالونیا، 

باسک و... خواهان رسمی شدن شخصیت سیاسی شان بوده اند. 

برابر گرایش های سانرالیسم و  جنبش های مقاومت مردمی که در 

همین  برای  است.  ایستاده  اسپانیا  مرکزی  دولت  یک دست سازی 

می دهند؛  رس  را  باشگاه«  یک  از  »فراتر  شعار  بارسایی ها  که  است 

باشگاه ورزشی که  نه یک  آن ها  برای  تاریخ  بارسلونا در طول  چون 

از نظر آن ها »نوکمپ«، جایی برای  شبیه ارتش نظامی بوده است. 

نام  به  تفنگی  با  تا  اعدام است  نه که جوخه ی  و باخت ورزشی  برد 

حکم روایی  سال   ۳6 طول  در  بگیرند.  انتقام  دشمنان  از  بارسلونا، 

و  باسک  ایالت های  زبان  و  مذاهب  اسپانیا،  بر  فرانکو«  و  »ریورا 

کاتالونیا، شدیدا رسکوب شدند. صحبت کردن به زبان های باسک 

و کاتالونیا ممنوع و متام کتاب های تاریخ این دو ایالت سوختانده 

زبان  به  کردن  صحبت  برای  جایی  تنها  فوتبال  همین،  برای  شد. 

مادری و ابراز هویت منطقه ای و طلب ارزش های کاتاالن و باسک 

باقی ماند و روز به روز به هواداران آن افزوده شد. در سال 1۹۲۵ 

را  اسپانیا  ملی  رسود  و  اعراض  »ریورا«  دیکتاتوری  به  متاشاگران 

بسته  ماه  شش  بارسلونا  ورزشگاه  همین،  برای  که  کردند  مسخره 

دستور  به   1۹41 در سال  استعفا شد.  به  مجبور  نیز  خوان گمپر  و 

کسانی  و  شد  سوزانده  کاتالونیا  ایالت  بیرق های  مرکزی،  حکومت 

که با زبان کاتالونیایی گپ می زدند، به این جرم، شش ماه به زندان 

افتادند. باسکی ها هم معرض بودند، منتها جنس اعراض شان با 

اما  هویت؛  تثبیت  دنبال  به  باسکی ها  داشت.  فرق  کاتالونیا  مردم 

بودند. سلطنت طلبان  دادن  شکست  دنبال  به  کاتالونیا  مردم 

جنگ های داخلی و تأثیر آن بر فوتبال:

و  هویت خواهی  اداره،  وضعیت  گذشته،  قرن  اول  نیمه ی  در 

پادشاهی  نظام  مطلوب  که  نبود  چیزی  کاتالونیا  استقالل طلبی 

اسپانیا باشد؛ برای همین، در سال 1۹۳6 ارتش فرانکو به کاتالونیا 

حمله و موجب جنگ داخلی در اسپانیا شد. جنگی که ۲ سال و ۸ 

برخی  وقتی جنگ رشوع شد،  روز طول کشید.   1 و  هفته   ۲ و  ماه 

رفتند.  جنگ  به  داوطلبانه  بیلبائو،  اتلتیک  و  بارسلونا  بازیکنان 

»جوزپ سانیول« مدیر بارسلونا توسط رسبازان فاالنژ در »گواداراما« 

از  اسپانیا  مرکزی  حکومت   ،1۹۳۸ مارچ  شانزدهم  شد.  کشته 

مبباران  را  باسک  و  بارسلونا  شهرهای  تا  خواست  ایتالیا  حکومت 

باشگاه  مرکزی  دفر  و  کشته  نفر  هزار   ۳ آن  در  که  حمله ای  کند. 

اعضای  و  رفت  بین  از  فوتبال  شد.  یک سان  خاک  با  نیز  بارسلونا 

باشگاه به شدت کم شدند. بیرق کاتالونیا ممنوع اعالم شد و تیم ها 

حاکم  فرانکو  می کردند. جرال  استفاده  اسپانیایی  نام های  از  باید 

وقت اسپانیا، »ژوزب سانیول« رییس باشگاه بارسلونا را دست گیر و 

زندگی  الیق  را  کاتالونیا  مردم  او  چون  کرد؛  اعدام  محاکمه،  بدون 

منی دانست. مردم کاتالونیا که تا پیش از آن، متام تحقیر و توهین ها 

را تحمل کرده بودند، دیگر تاب نیاوردند و برای دفاع از خون ۳هزار 

انسان، بیرق کاتاالنیسم را با شوق بیشر بر افراشتند. بیرقی که تا 

است. مانده  افراشته  بر  هم چنان  امروز 

رقابت تاریخی بارسلونا و رئال مادرید:

باشگاه های  و  اسپانیا  فوتبال در  رقابت  هان گونه که ذکر شد، 

این کشور، در بسر اتفاق های سیاسی شکل گرفت. وقتی فعالیت 

کاتالونیا  باسک،  ایالت های  مردم  شد،  ممنوع  اسپانیا  در  سیاسی 

شان  ارزش های  از  تا  نداشتند  فوتبال  جز  به  دیگری  راه  و... 

خیاط  چند  بارسلونا،  باشگاه  افتتاح  از  بعد  سال  چند  کنند.  دفاع 

اسپانیا  پایتخت  در  و  زدند  جالبی  خودزنی  به  دست  کاتالونیایی، 

تیمی را پایه گذاری کردند که اساس شکل گیری باشگاه رئال مادرید 

داخلی  ناسیونالیزم  فوتبال،  با  داشت  دوست  فرانکو  جرال  شد. 

شکل گیری  از  بعد  یک سال  همین،  برای  بنشاند.  رسجایش  را 

بخش  مرفه ترین  در  و  دولتی  امکانات  با  را  اسپانیول  تیم  بارسلونا، 

را  بارسلونا  بتواند  این تیم،  از طریق  تا  آورد،  بارسلون به وجود  شهر 

کنرل کند که هرگز در این کار موفق نشد. ال کالسیکو شکل گرفت 

ریشه  که  رقابتی  رفت.  ورزش  از  فراتر  ورزشی،  باشگاه  دو  رقابت  و 

دارد.   ... و  مغلوب  و  غالب  تفکر  زبان،  فرهنگ،  جنگ،  تاریخ،  در 

برای همین است که تلویزیون های محلی کاتالونیا و مادرید، پیش از 

رشوع ال کالسیکو، رسود ملی اسپانیا و کاتالونیا را پخش می کنند. 

به برخی آن  افتاده است که  اتفاق هایی  از صد سال،  این بیش  در 

می کنم. اشاره 

اتلتیک  که  داشت  دوست  حکومت   .1۹4۳ کالسیکوی  ال   o

بیلبائو و بارسلونا دو باشگاه ایالت های جدایی   طلب باسک و کاتالونیا 

در »کوپا دل جرالی سمو« رشکت کنند که در ادامه ی رقابت ها، رئال 

و بارسلونا به یک دیگر خوردند. در بازی رفت، بارسا 0-۳ پیروز شد و 

در بازی برگشت نیز نیمه ی اول را 0-1 برد. خون فرانکو به جوش آمد 

و در بین دو نیمه پیام خود را به بازیکنان بارسلونا رساند. نتیجه ی 

تابلو 1-11 به سود رئال نوشته شده  بود و روی  نیمه ی دوم جالب 

بود. در بازی بعدی بیلبائو انتقام بارسا را گرفت و رئال قهرمان نشد. 

باد  زنده  باسک،  باد  »زنده  گفت:  قهرمانی  جشن  در  بیلبائو  رییس 

می گویند،  که  ترسی  شد.  کشته  او  همر  همین،  برای  کاتالونیا«. 

دلیل باخت 1-11 بارسا نیز بود. کشته نشدن خانواده های شان.

o تابستان 1۹۵۳ بارسلونا، در رقابت با رئال فرانکو، دی استفانو 

و  آمدند  حکومتی  موترهای  اما  خرید؛  ارجنتین  ریورپالته ی  از  را 

اما  کرد؛  بارسلونا شکایت  بردند.  مادرید  به  بارسلونا  از مترین  را  او 

ریورپالته گفت که دی استفانو را به »میلوناریوس« کلمبیا قرض داده 

بوده است. رئال باشگاه کلمبیایی را راضی کرده بود. چیزی را که 

افشاء کرد که جایی  را  بارسلونا مدارک خرید  و  تأیید  ریورپالته هم 

بی اطالعی  اظهار  اسناد  این  وجود  از  ریورپالته،  چون  نگرفت.  را 

بارسلونا  پول  پرداخت  و  انتقال  اسناد  ُمرد، متام  فرانکو  وقتی  کرد. 

به ریورپالته ی ارجنتین، پس از ۳0 سال، توسط فارگاس از باشگاه 

رئال  برای  بارسلونا  با پول  واقع دی استفانو  پیدا شد. در  ریورپالته 

کرد. بازی 

تغییر و تحول باشگاه 120ساله ی بارسلونا:

»جوزپه لوئیس نونز« که در سال 1۹۷۸ رییس باشگاه بارسلونا 

به  نونز،  آمدن  از  بعد  یک سال  بود.  مؤثر  باشگاه  این  رشد  در  شد، 

زمین  در  شد.  پایه گذاری  الماسیا  آکادمی  کرایف،  یوهان  توصیه ی 

فوتبال اما؛ بارسلونا رشدش را مدیون کرایف است. او در زمانی که 

بازی می کرد و بعد که مربی این باشگاه شد، خدمات زیادی انجام 

داد. در این مدت، افراد زیادی آمدند و رفتند؛ اما جوزپه گواردیوال 

باشگاه  این  برای  را  جدیدی  دوران  مربی گری،  در  قهرمانی   14 با 

کرد.  تعریف 

مسی  و  بازی  بیشرین  رکورددار  بازی،   ۷6۷ با  هرناندز  ژاوی 

با  است،  باشگاه  تاریخ  گل زن  بهرین  که  آن  ضمن  گل،   640 با 

امروز  تا  است.  آورده  دست  به  را  قهرمانی  بیشرین  قهرمانی،   ۳4

ستاره های بزرگی مثل کرایف، مارادونا، ریوالدو، رونالدوی برازیلی، 

انیستا، نیار، مسی و ... برای این باشگاه بازی  رونالدینیو، ژاوی، 

اللیگا،  در  قهرمانی   ۲6 سال،   1۲0 این  در  بارسلونا  اند.  کرده 

اسپانیا،  جام  سوپر  در  قهرمانی   1۳ دل ری،  کوپا  در  قهرمانی   ۳0

 ۵ اروپا،  لیگ  در  قهرمانی   4 اروپا،  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی   ۵

باشگاه ها  جهانی  جام  در  قهرمانی   ۳ و  اروپا  در سوپرجام  قهرمانی 

است. آورده  دست  به 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ناموفــق  مهاجــرت  کــه  افــرادی  صحبت هــای  اســاس  بــر 

ــی  ــدم توانای ــی، ع ــادی و سیاس ــاد اقتص ــر ابع ــالوه ب ــتند، ع داش

آن هــا بــا ســازگار شــدن و تطبیــق بــا محیــط جدیــد، اصلی تریــن 

دلیــل آن هــا بــرای برگشــت بــه کشــور خــود شــان اســت. مهــارت 

ســازگاری یکــی از مهم تریــن مالک هــای ســالمت روان اســت. 

بســیار  دارنــد  مهاجــرت  قصــد  کــه  بــرای کســانی  ســازگاری 

می شــود. رضوری تــر 

در کشــور افغانســتان در دو یــا ســه دهــه ی اخیــر، شــاهد 

ــد و  ــق داشــته ان ــم کــه مهاجــرت ناموف شــهروندان بســیاری بودی

ــدت  ــت م ــا گذش ــیدند، ب ــد رس ــور مقص ــه کش ــه ب ــن ک ــد از ای بع

زمــان اندکــی دوبــاره راه ســفر بــه پیــش گرفتــه انــد و بــه رسزمیــن 

شــان بازگشــته انــد. مســلا ایــن مهاجــرت ناموفــق تأثیــرات 

بســیار جــدی ای را بــر روان و ســالمت ذهنــی فــرد مهاجــر گذاشــته 

ــا نوعــی  ــه وطــن ب ــرد مهاجــر بازگشــته ب ــه ف و ســبب می شــود ک

رسخوردگــی و ناامیــدی روبــه رو شــود. البتــه بیشــر ایــن مشــکالت 

ــود.  ــوط می ش ــر مرب ــرد مهاج ــواده ی ف ــه خان ــی ب روان

مهاجــرت پدیــده ای مــدرن اســت کــه در دنیــای امــروز جــای 

خــود را در بیــن توده هــای جمعیتــی و انســانی بــاز کــرده اســت؛ 

امــا در واقــع نبایــد ایــن را فرامــوش کنیــم کــه همیشــه متــام 

مهاجرت هــا بــه نــوع دامئــی نخواهــد بــود و خیلــی از عوامــل 

تأثیرگــذار خواهنــد بــود بــر فــرد مهاجــری کــه بــر خــالف آن چــه 

ــد و  ــل منی توان ــان را تحم ــور میزب ــرد، کش ــر می ک ــون فک ــا کن ت

برمی گــردد.  

ــل ناموفــق  ــی، یکــی دیگــر از عل همچنیــن افردگــی و تنهای

ــور  ــا را در کش ــد ش ــأله می توان ــن مس ــت. ای ــرت اس ــودن مهاج ب

جدیــد فلــج کنــد و بــه نوعــی نتوانیــد حتــا از پــس کارهــای 

ــی  ــوای روان ــت ق ــن الزم اس ــر ای ــا ب ــد. بن ــر بیایی ــود ب ــاده ی خ س

خــود را تقویــت کــرده و پیــش از مهاجــرت، متــام ابعــاد روانــی را 

بــا کمــک یــک متخصــص بررســی کــرده و بــا آگاهــی گام در ایــن 

ــد. ــیر بگذاری مس

مهاجــرت مســأله ی بســیار مهمــی اســت کــه جــدا از مزایــا یــا 

زیبایی هــا، از نظــر روانــی می توانــد بســیار پیچیــده و آســیب زا 

باشــد. برخــی از ابعــاد منفــی مهاجــرت کــه باعــث برگشــت 

مهاجــران یــا منــرصف شــدن از رفــنت می شــود، مــوارد زیــر اســت.

غربــت: غربــت فضــای بســیار ســنگین و پرفشــاری اســت. 

افــرادی کــه می بینیــد و  یــک لحظــه متــام  تصــور کنیــد در 

می شناســید، از زندگــی شــا حــذف شــوند و جــای آن هــا را 

افــرادی بگیرنــد کــه حتــا زبــان آن هــا را ســخت می فهمیــد. قابــل 

پیش بینــی اســت کــه اگــر ذره ای در دل تــان تردیــد بیفتــد و 

احســاس ضعــف نشــان دهیــد، هرگــز منی توانیــد زندگــی در یــک 

کشــور دیگــر را تحمــل کنیــد. البتــه امــروزه بــا پیرشفــت تکنولــوژی 

امــکان ارتبــاط لحظــه ای بــه هــر جــای دنیــا وجــود دارد؛ امــا بــاز 

ــود.  ــط بســیار ســختی خواهــد ب هــم رشای

افردگــی: دوری از عزیــزان و قرارگرفــنت در یــک محیــط 

جدیــد کــه از محیــط خــود تــان دور اســت، ممکــن اســت شــا را 

منــزوی و افــرده کنــد. یکــی از راه هــای درمــان افردگــی، بــودن 

ــب  ــا در یــک کشــور غری ــان اســت؛ ام ــزان ت ــار دوســتان و عزی کن

ــم افردگــی تشــدید مــی شــود. ــدون دوســت صمیمــی عالئ و ب

دل بســتگی: یکــی از اصلی تریــن موانعــی کــه رس راه مهاجــرت 

قــرار دارد، دل بســتگی های مــادی و روحــی بــه وطــن اســت. 

خانــواده، شــغل، اقــوام و دوســتان، بافــت شــهری، امــالک و 

ــود  ــوب می ش ــا محس ــتگی های ش ــزء دل بس ــه ج ــرات، هم خاط

ــت  ــا تقوی ــن زمینه ه ــال در ای ــرت کام ــش از مهاج ــت پی و الزم اس

ــد. ــاال بری ــود را ب ــازگاری خ ــدرت س ــوید و ق ش

تفــاوت فرهنگــی: یکــی دیگــر از مشــکالت مهاجــرت، بــودن در 

ــط شــان  ــردم و رواب ــه ای از م ــچ پیش زمین محیطــی اســت کــه هی

ــان شــا را منی فهمــد.  ــچ کــس زب ــروف هی ــول مع ــه ق ــد. ب نداری

زمینــه ی  در  کافــی  تحقیقــات  مهاجــرت،  از  قبــل  اســت  الزم 

تفاوت  هــای فرهنگــی مقصــد و نحــوه ی کنــار آمــدن بــا ایــن 

بیاموزیــد. را  تفاوت هــا 

مزایــای مهاجــرت بســتگی بــه دالیــل مهاجــرت تــان دارد. 

ــتی،  ــی و بهداش ــات تحصیل ــت، آزادی، امکان ــه امنی ــت یابی ب دس

ــش  ــی و کاه ــش روان ــر، آرام ــکن به ــا مس ــغل ی ــردن ش ــدا ک پی

اســرس های زندگــی و... مزایایــی اســت کــه در ذهــن مهاجــران 

زندگــی  از  اســت. هرکــس در ذهنــش تصــوری  بســته  نقــش 

ــا  ــد؛ ام ــی کن ــالش م ــت آوردن آن ت ــه دس ــرای ب ــده آل دارد و ب ای

ــان مهاجــرت، قــرش  ــا ۸0 درصــد متقاضی ــات، ۷0 ت ــق تحقیق طب

ــل  ــه دلی ــا ب ــه ی ــانی ک ــتند. کس ــگاهی اس ــرده و دانش تحصیل ک

رشایــط اقتصــادی و بیــکاری قصــد مهاجــرت دارنــد و یــا بــه دلیــل 

امکانــات بهــر آموزشــی، ادامــه ی تحصیــل خــود را در کشــورهای 

پیش رفتــه جســت وجو مــی کننــد.

مهاجــران  از  شــاری  بــرای  دارد  امــکان  صــورت  هــر  در 

افغانســتان مزایــای بــه خصــوص خــود را  داشــته باشــد؛ امــا 

یادمــان نــرود کــه همیــن مهاجــرت آن هــم از نــوع متفاوت تــر 

آســیب هایی را نیــز بــرای مهاجــران در پــی خواهــد داشــت.

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

مطالب  امریکاییان  بودن  قانون گرا  مورد  در  کنون  تا 

خارجی  و  افغانی  معتر  شخصیت های  زبان  از  را  فراوانی 

که  آمد  پیش  زیادی  فرصت های  بار  این  بودم.  شنیده 

توانستم منونه های زیادی را شاهد شوم که این واقعیت را 

می منودند. تصویر  اعجاب انگیزی  شکل  به 

امریکای پس از یازدهم سپتامر و رشد تروریزم، قاعدتاً 

باشد،  شلوغ  امنیتی  نیروهای  و  پولیس  حضور  از  باید 

از هر  مقایسه ی نسبی، خیلی کمر  واقع، در یک  در  اما 

جای دیگر می توان موجودی به نام پولیس و بازرسی های 

پولیسی را در این کشور رساغ منود. امریکاییان برای نیروی 

در  پولیس  اند.  قایل  فوق العاده ای  احرام  پولیس خویش 

این کشور به معنای واقعی کلمه خدمت گار مردم و حافظ 

نظم و امنیت و مصوونیت مردم است. اما این نقش پولیس 

که  پنجاه ساله ای  مرد  نیک من،  می شود؟  عملی  چگونه 

این  به  بود،  سان فراسیسکو  تا  الس انجلس  از  هم سفرم 

ارایه کرد:  پاسخ خوبی  سوال 

»امنیت یعنی واقعاً احساس امنیت کردن. اگر پولیس 

و  رسک  هر  روی  جدیش  و  گرفته  قیافه ی  و  یونیفورم  با 

خیابان ایستاده باشد، این امنیت نیست. این خود نوعی 

گونه ای  به  باید  پولیس  می کند.  خلق  وحشت  و  نگرانی 

غیرمستقیم  و  نامرئی  طور  به  مردم  امنیت  که  کند  عمل 

نباید هر لحظه پیش روی مردم سبز  پولیس  تأمین شود. 

شود. اما وقتی رضورتی به دخالت پولیس بیفتد، نباید یک 

لحظه هم درنگ صورت گیرد. این را باید مردم با تجربه ی 

را دوست  پولیس خود  امریکاییان  باشند.  خویش دریافته 

دارند، چون پولیس در اینجا وظیفه اش را به خوبی انجام 

ُرخ  به  را هر لحظه  انجام وظیفه  این  اینکه  بدون  می دهد 

بکشد.« مردم 

گشت  حال  در  بالوقفه  طور  به  پولیس  خودروهای 

خیال  به  را  پولیس  موتر  واشنگنت  در  شبی  اند.  گذار  و 

ما  نزدیک  رسعت  به  دادیم.  دست  است،  تاکسی  اینکه 

آمد، اما وقتی فهمید که ما او را با تاکسی عوضی گرفته و 

مزاحمت کرده ایم، فقط با طنزی گفت: »نشانه ی رس موتر 

منی بینید؟!« را 

کسانی  شاهد  نیویورک  و  واشنگنت  در  شب  نیمه های 

بودم که به خاطر رسخ بودن چراغ ترافیکی در این سوی 

خط سفید موتر خویش را منتظر نگه داشته بودند، بدون 

اینکه حتا یک موتر از رسک مقابل عبور کند. در نیویورک 

حوالی یک و نیم شب شاهد دو شخصی شدم که در هوای 

رسد و منجمد کننده ی آن شهر، در این سوی خط ایستاده 

بودند و منتظر بودند که چراغ ترافیکی عالمت حرکت پیاده 

مقابل  سوی  در  موتری  هیچ  نیز  شب  آن  سازد.  روشن  را 

جاده حرکت نداشت. صف های مردم در موقع خرید کاال، 

خوراک و غیره نیز جالب و تحسین انگیز بود.

بر تحکیم  نوبه ی خود  به  نیز  و کنرل ماشینی  زندگی 

اکر  است.  گذاشته  تأثیر  امریکا  در  قانون  موقعیت 

از  یکی  می شود.  کنرل  ماشین  توسط  بزرگ  مغازه های 

می گفت: نغزی  نکته سنجی  با  ام  افغانی  دوستان 

شا  درستکاری  و  صداقت  به  کسی  مغازه ها  این  »در 

شک منی کند، اما اگر شیطان در پوست تان خانه کرد که 

چیزی را بدون اجازه بردارید و یا بدون پرداخت قیمت از 

بازی خواهند کرد.« آبروی تان  با  مغازه خارج کنید، 

سازماندهی  گونه ای  به  نظام  اینجا  در  که  می گفت  او 

باشید،  بد  باشید،  خواسته  شا  هم  اگر  که  است  شده 

البته  منی یابید.  خویش  بودن  بد  این  برای  زیادی  مجال 

مجازات  قانون  احکام  برابر  در  تخلف  یا  و  قانون شکنی 

نقدی سنگینی را به همراه دارد. شا باید بکوشید که در 

همه حال با قانون و دساتیر قانونی با احتیاط و مواظبت 

رفتار کنید. با این  هم کم نیستند کسانی که همه روزه با 

شکسنت یکی از موارد قانون در پارک کردن موتر خود، یا 

و  ترافیکی  قوانین  کردن  نقض  یا  جاده ها،  در  تیزرفتاری 

می کنند. خالی  را  شان  جیب های  موارد  غیره 

عبید  که  بود  مسایلی  از  قانون گرایی  و  قانون  بحث 

هاروارد  دانشگاه  در  ماسری  دوره ی  دانش جوی  نجاتی، 

با اسم پدرش، داکر  به تفصیل سخن گفت.  در مورد آن 

و  معروف  چهره های  از  داشتم.  آشنایی  نجاتی  عنایت الله 

رسشناس هزاره در کابل بود. خودم از نزدیک ندیده بودم. 

عبید نجاتی را یک تکه رشافت و بزرگی یافتم با استعداد 

و توان مندی تحسین برانگیزی که در کمر افراد می دیدم.

و  امریکا  در  تعلیم  و  درس  شیوه های  و  مدرن  علم  از 

هاروارد  مانند  معتری  دانشگاه های  آن چه  از  مخصوصاً 

در  او  وجود  از  داشت.  حرف  دنیا  یک  می کنند،  عرضه 

نیویورک و دانشگاه هاروارد به کمک یکی از دوستانی که 

در لندن زندگی می کند، باخر شدم. شاره ی متاسش را 

اتاق  به  مرا  و  آمد  با یک دوست دیگرش  و خودش  گرفتم 

برد.  دانش جویی اش 

بود،  آموخته  آمریکا  از  را  او که متام درس های مهمش 

قانون امریکایی را مانند آیه های کتاب مقدس می دانست 

که هر امریکایی باید آن را رعایت کند و اگر رعایت نکند، 

باید  را  کفاره اش  که  است  شده  گناهی  مرتکب  گویی 

کند. پرداخت  خودش 

شده  ایجاد  انسان ها  روابط  در  قانون  که  گفت  نجاتی 

و حفاظت و رعایتش به زندگی و روابط انسان ها زیبایی و 

گفت: او  می بخشد.  ثبات 

»رابطه ی انسان ها مانند رابطه ی سنگ و چوب و دیگر 

اجزای طبیعت نیست که کسی بی مورد به دیگری مزاحمت 

بخواهد  دلش  که  کسی  هر  انسانی،  رابطه ی  در  نکند. 

به هم  را  آرامش دیگری  و  به حریم دیگری تجاوز می کند 

می زند. قانون این مزاحمت را رفع می کند. امریکا هزینه ی 

زیادی را برای ایجاد قانون های جدید و حفاظت از قانون 

به  احرام  و  قانون گرایی  می کند.  مرصف  قانون  تطبیق  و 

است.« امریکایی  اخالق جامعه ی  زیربنای  قانون 

کار  و  افغانستان  به  برگشت  نجاتی که دغدغه ی  عبید 

می کرد،  حس  رگ هایش  در  خون  مانند  را  افغانستان  در 

به  از متام کردن تحصیالتش  بعد  که  با خوش بینی گفت 

از  که  را  کاری  می کند  کوشش  و  می گردد  بر  افغانستان 

دهد: انجام  کشور  آن  در  می آید،  بر  دستش 

»من در اینجا نباشم، هیچ خالیی پدید منی آید. تنها پدر 

و مادر و یکی دو نفر از اعضای خانواده ام دل می اندازند. 

من اگر بیایم افغانستان، هر چه را در اینجا آموخته ام برای 

هم وطنانم هدیه می کنم. این عشق من است...«

قانون گرای  شهر  در  مرا  شب  نیمه ی  در  نجاتی  عبید 

نیویورک همراهی کرد تا دوباره به هوتل محل اقامتم برسم. 

در راه نکته ی دیگری را نیز گفت:

بزرگ ترین  شهر  اما  است؛  قانون  شهر  »نیویورک 

شارلتان ها و آدم خوارهای جهان نیز هست. اینجا وقتی آدم 

می کنند!« بار  رویش  هم  دیگر  منتی  می خورند،  را 

... و بلند بلند خندید.

ــایاخالقجامعه احترامبهقانون،زیربن

بارسلوناتفنگجوخهیاعدامکاتالونیا

عزیز رویش

نعمت رحیمی

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )15(

پیامد های مهاجرت
 برای افغانستان 
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فاطمــه حســینی، متولــد تهــران اســت کــه انجنیــری صنایــع 

و عکاســی را در دانشــگاه تهــران خوانــده اســت. او، یــک و نیــم 

ــار کار هــری، مشــغول  ــل برگشــته و در کن ــه کاب ســال اســت ب

ــای  ــه در منایش گاه ه ــت. فاطم ــل اس ــگاه کاب ــس در دانش تدری

زیــادی در افغانســتان، ایــران و کشــورهای دیگــر اشــراک و 

ــه منایــش گذاشــته اســت. او، در افغانســتان،  عکس هایــش را ب

دنبــال گرفــنت عکــس بــرای کتابــی اســت کــه روی دســت دارد.

صبح کابل: چه شــد که دنبال عکاسی رفتید؟

نقاشــی  مــن  دانشــگاه  از  پیــش  حســینی:  فاطمــه 

می کشــیدم در چــارده و پانزده ســالگی، مــی خواســتم هــر 

را بــه حیــث یــک رسگرمــی بــه پیــش بــرم؛ امــا زمانــی کــه 

کــه  فهمیــدم  در جریــان درس هــا  کــردم  را رشوع  انجنیــری 

ــل  ــن دلی ــدس و ... روی همی ــا مهن ــتم ت ــد اس ــک هرمن ــن ی م

دانشــگاه را منیــه رهــا کــردم.

در آن زمــان یــک اسکالرشــیب عکاســی در دانشــگاه تهــران را 

پیــدا کــردم و لیســانس عکاســی را آن جــا خوانــدم. از پیــش هــم 

عکاســی می کــردم نــه خیلــی جــدی؛ امــا زمانــی کــه تحصیالتــم 

اکادمیــک شــد، عکاســی را جدی تــر گرفتــم.

صبح کابل: در عکاســی بیشر دنبال چی بودید؟

و  دارم  خــوش  را  رسعــت  همیشــه  حســینی:  فاطمــه 

ــی  ــد. نقاش ــذت می ده ــم ل ــزی برای ــه چی ــیدن ب ــت بخش رسع

می کشــیدم حــس می کــردم آن حســی کــه دارم را نتوانــم در 

بلندمــدت ارائــه کنــم؛ امــا در عکاســی رسیــع می توانســتم 

ــن کــه همیشــه  ــه دیگــران برســانم.  ســخن دیگــر ای ــم را ب پیام

ــنت؛  ــا م ــنت دارد ت ــرای گف ــر ب ــرف بیش ــن ح ــرای م ــر ب تصوی

شــاید ذهــن تصویــری ام فعال تــر اســت کــه دنبــال عکــس رفتــه 

اســت. ســه موضــوع همیشــه در کارهایــم بــوده اســت؛ هویــت، 

مهاجــرت و جنســیت.

بــوده  تأثیرگــذار  خیلــی  کارهایــم  روی  آیتیــم  ســه  ایــن 

اســت ایــن کــه مــن از جنیســتم همیشــه قصــاوت شــده ام. 

هویــت همشــه برایــم گنــگ بــوده اســت. و همیــن طــور مــن در 

مهاجــرت زاده و بــزرگ شــده و پــس از بیســت ســال و انــدی بــه 

رسزمیــن پــدری ام برگشــته ام؛ روی همیــن دلیــل معلــق بــودن 

میــان دو هویــت برایــم جــذاب بــوده کــه مــن بیشــر کــدام یــک 

از ایــن هــا اســتم. شــاید مــن هنــوز هــم نخواهــم خــودم را افغــان 

حــس کنــم. در فرهنگــی کــه مــن کالن شــده ام خیلــی از هویــت 

ــم دور اســت. ــان بودن افغ

ــوده  ــر ب ــادرم مهاج ــدر و م ــون پ ــی چ ــه نوع ــم ب ــرت ه مهاج

انــد و روی ایــن دلیــل مــن همیشــه بــه مهاجــرت فکــر کــرده ام. 

در جاهــای مختلفــی کــه ســفر و زندگــی کــرده ام، برایــم حــس 

ــب ســاخته اســت. مهاجــرت را جال

ــم  ــن در مجموعه های ــز م ــر مترک ــت؛ بیش ــث جنیس ــد بح بع

زنانگــی بــوده اســت و بحــث حضــور یــک زن در خــاور میانــه در 

دنیــا و اگــر کوچکــر کنیــم در افغانســتان برایــم بســیار جالــب 

بــوده اســت. ایــن کــه منحیــث یــک زن افغــان چــه حســی 

ــر.  ــت دیگ ــا هوی ــک زن ب ــث ی ــم و منحی ــته می توان داش

ــای  ــن دغدغه ه ــوز ای ــا هن ــتید ت ــدر توانس ــل: چق ــح کاب صب

ــا را بیــرون بدهیــد؟ ذهنــی ت

فاطمــه حســینی: مــن  در قســمت زنانگــی یــا جنســیت 

توانســتم منایــش بدهــم. کانســیپت دیگــری  خیلــی خــوب 

ــر  ــن در ه ــه م ــود ک ــن ب ــت ای ــم اس ــی مه ــم خیل ــه در کارهای ک

منایش گاهــی کــه دعــوت می شــدم و هــر جایــی کــه می رفتــم، 

ــی  ــود. عکس های ــم ب ــی مه ــان خیل ــرای  ش ــیتم ب ــت  و جنس هوی

ــه  ــه گرفت ــان در جامع ــف زن ــور ضعی ــع و از حض ــن از برق ــه م ک

بــودم بیشــر بــه چشــم شــان مــی خــورد؛ امــا مــن خواســتم بــه 

ایــن فکــر کنــم کــه زن افغــان تنهــا یــک زن برقع پــوش نیســت. 

ــرون  ــع بی ــان را از برق ــه نحــوی زن افغ ــدم، ب درمجموعــه ی جدی

کشــیده و زیبایی هــا و پرتره هــای پنهــان آن را کــه یــک غیــر 

ــد. ــی ده ــان م ــت، نش ــده اس ــی آن را ندی افغان

صبــح کابــل: ایــن دوگانگــی ذهنــی روی عکاســی تــان 

چقــدر نقــش داشــت؟

فاطمــه حســینی: مجموعــه ی جدیــدم، برقــع پشــت فرمــان 

ــردم.  ــران آن را کار ک ــه ته ــنت ب ــس از رف ــه پ ــت ک ــی اس رانندگ

ــرای مــن در پایتختــی مثــل تهــران زندگــی کــردن گذشــته از  ب

همــه چیــزش یــک رسی آزادی هــا و ظرافت هــای زنانــه ای را دارد 

کــه هیــچ گاه نیــاز بــه پنهــان کــردن آن نــداری و نســبتا آزادی.

ــار در ۲01۳  ــن ب ــرای اولی ــتان ب ــه افغانس ــه ب ــی ک ــا زمان ام

آمــدم، دیــدم کــه تــو ناچــاری متــام آن ظرافت هــا و زنانگــی 

ــن  ــردم ای ــر می ک ــی. فک ــان کن ــوی پنه ــه نح ــد ب ــت را بای های

برایــم خیلــی تفــاوت ایجــاد کــرد؛ امــا ایــن کــه بگویــم مــن آن جــا 

تولــد شــده ام و حــاال ایــن جــا اســتم، ایــن برایــم بحــران هویــت 

را در پــی داشــته کــه در مجموعــه ام نیــز انعــکاس داشــته اســت.

صبــح کابــل: چه برنامه هایی را در کابل دنبال می کنی؟

فاطمــه حســینی: فعــال در دانشــکده ی هرهــا، دانشــجویان 

و  می بــرم  پیــش  آنــان  بــا   را  برنامه هایــی  کــه  دارم  خوبــی 

کار کــردن بــرای دانشــگاه کابــل و جــان بخشــیدن بــه ایــن 

ــت. ــم اس ــی مه ــم خیل ــکده برای دانش

ــو بوکــم کار می کنــم. عکاســی  ــن کــه مــن روی فوت دیگــر ای

کــردن در خیابان هــای کابــل و در جاهــای مختلــف افغانســتان 

هــر کــدام بــرای مــن یــک چپــر و یــا یــک فصــل نــو اســت؛ چــون 

مــن فکــر منی کــردم کــه روزی بتوانــم در ایــن جاهــا بــروم و 

عکاســی کنــم.

برنامه هــای زیــادی داشــته ام مثــل ورکشــاپ ها، گفت وگوهــا 

کــه  مختلــف  جاهــای  و  ســفارت خانه ها  در  منایش گاه هــا  و 

ــل از آن  ــر.  قب ــود در ۲۵ نوام ــرات ب ــن آن در ارگ ه جدید تری

هــم در ســفارت چیــن و کانــادا بــود کــه پــس از آن در پکــن نیــز 

جدید تریــن منایش گاهــم بــود.

ــا  ــکده ی هره ــاگردان در دانش ــت ش ــل: از وضعی ــح کاب صب

بگــو؛ چقــدر بــرای فراگرفــنت هــر آمــده انــد؟

فاطمــه حســنی: از صــد در صــد دانشــجویان، شــاید پنجــاه 

جــدی  می خواننــد،  درس  جــدی  گونــه ی  بــه  شــان  درصــد 

عکــس می گیرنــد و کارهــای فوق العــاده ای تولیــد می کننــد؛ 

ــرای متــام کــردن دوره ی آموزشــی و گرفــنت  امــا عــده ای تنهــا ب

ــد. ــده ان ــا آم ــانس آن ج ــند لیس س

صبــح کابــل: واکنــش مــردم بــا عکاســی شــا بیــرون از 

دانشــگاه چگونــه اســت؟

فاطمــه حســینی: واکنــش مــردم در تناقــص و جالــب اســت. 

زمینــه ی  می کننــد  کوشــش  و  می کننــد  همــکاری  شــاری 

ــواره  ــه هم ــاری ک ــتند ش ــا هس ــد؛ ام ــم کنن ــی ام را فراه عکاس

کابــل  گوشــه های  همــه  در  کار  ایــن  و  می کننــد  پرزه پرانــی 

چــه در شــهرنو و چــه در منــدوی جریــان یکســان اســت. گاهــی 

مــدمل اذیــت شــده اســت و وقــت عکاســی ام را گرفتــه انــد. امــا 

بــاز هــم هســتند عــده ای کــه بــرای مــان چــای می آورنــد و 

می کننــد. همــکاری 

صبــح کابــل: بیشــر اســتدیویی عکاســی می کنیــد و یــا هــر 

چــه خــوش تــان آمــد؟

فاطمــه حســینی: ژانــر اصلــی کارم، ســتیج فوتوگرافــی 

اســت کــه مــن بیشــر بــه عنــوان کارگــردان عکــس کار می کنــم 

ــا عــکاس محــض. بیشــر مجموعه هــای مــن مســتند نیســت،  ت

بلکــه چیدمــان اســت. مــن دوســت دارم آن چــه در تخیالتــم 

ــرم. ــس بگی ــت را عک هس

ــان  ــم افغ ــک خان ــی ی ــو منی توان ــال ت ــه ی نورم ــه گون ــال ب مث

را کــه چــادری بــه رس داشــته باشــد و دنبــوره بزنــد در کوچــه ی 

ــرده ام.  ــن کار را ک ــن ای ــا م ــی؛ ام ــو ببین ــهر ن ــی ش انتیک فروش

مثــال کوچــه ی کاه  فروشــی یکــی از فوتوژنیک تریــن منطقه هــای 

شــهر کابــل اســت؛ امــا در آن هیــچ خامنــی را منی توانیــد 

ببینــد. اگــر هــم ببینیــد، بــا چــادری اســت. مــن دوســت داشــتم 

ــا پرنــده از ایــن کوچــه بگیــرم؛ روی ایــن  ــم را ب عکــس یــک خان

ــی.  ــن عکس ــنت چنی ــرای گرف ــردم ب ــدمل را می ب ــد م ــل بای دلی

صبــح کابــل: شــا بــرای ایــن کار تــان آیــا بــه اجــازه ی 

ــا  ــتید ی ــد اس ــوط نیازمن ــی مرب ــوزه ی امنیت ــال ح ــی، مث حکومت

ــر؟ خی

فاطمــه حســینی: اگــر در جامعــه عکاســی بکنــی حتــا باید 

اجازه نامــه داشــته باشــی؛ امــا تنهــا کارت دانشــگاه دارم کــه اگــر 

پولیــس و یــا کســی از مــن بخواهــد، می گویــم کــه مــن این جــا 

کار می کنــم.

ــی ای کــه رشکــت  صبــح کابــل: از جشــنواره های بیــن امللل

ــد؟ ــد بگویی کرده ای

مختلفــی  منایش گاه هــای  در  مــن  حســینی:  فاطمــه 

ــن آن  ــیا. جدیدترری ــا و در آس ــکا، اروپ ــرده ام؛ در امری ــت ک رشک

منایــش گاه انفــرادی در پکــن بــود و پیــش از آن هــم در آلبانیــا 

و در ژنیــوا.

صبــح کابل: در مورد منایش گاه انفرادی تان بگویید؟

ــن  ــفارت چی ــش از آن در س ــتش پی ــینی: راس ــه حس فاطم

برگزارشــد و بازتــاب خوبــی داشــت و از طریــق بنیــادی از بانــوی 

اول گذشــته ی چیــن دعــوت شــدم کــه منایــش گاه انفــرادی ام را 

آن جــا داشــته باشــم.

و کانســیپت  بــه حــال  تــا  از ۲01۵  مــن  ســفر عکاســی 

ــرای  ــم در مــورد زن افغــان در آنجــا منایــش داده شــد. ب کارهای

شــان بســیار جالــب بــود؛ چــون تصــور قبلــی شــان از زن افغــان 

ــرد. ــش ک ــار پرس را دچ

ــس از  ــه پ ــودم ک ــرده ب ــوم را ب ــه ی اکواری ــج مجموع ــن پن م

ــود کــه هــر کــدام چهره هــای مختلفــی  ۲01۵ عکاســی شــده ب

از زنــان افغــان بــود کــه در جاهــای مختلــف عکاســی شــده بــود.

بــرای  افغانســتان  والیت هــای  کــدام  در  کابــل:  صبــح 

ایــد؟ رفتــه  عکاســی 

فاطمــه حســینی: بامیــان، هــرات، ســمنگان و ننگرهــار 

ــه  ــت ک ــه اس ــن مجموع ــم روی همی ــاب عکس ــاال کت ــه ام. ح رفت

بایــد در پنــج والیــت بــروم و بیشــر روی پرتره هــای زنــان افغــان 

ــت.  اس

صبــح کابل: از کتاب عکس تان بگویید؟

بــه  می گــردد  بــر  عکســم  کتــاب  حســینی:  فاطمــه 

یــا زیبایــی در  مجموعــه ی آخــرم کــه مرواریــدی در صــدف 

جنــگ اســت، ایــن کتــاب شــامل پرتره هــای زنــان آفغــان اســت؛ 

عکس هایــی اســت کــه تــا هنــوز از زن افغــان دیــده نشــده 

ــم  ــه بتوان ــن دارم ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن عکس ه ــن در ای ــت. م اس

اصــل فرهنــگ و طــرز پوشــش زنــان افغانســتان را بــا توجــه 

ــه  ــد را ب ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی ک ــات جغرافیای ــه خصوصی ب

ــت  ــه هس ــور ک ــان ط ــتون را ه ــک زن پش ــذارم. ی ــش بگ منای

ــا خصوصیــات خــودش و  نشــان بدهــم. یــک زن هــزاره را هــم ب

همچنیــن زن تاجیــک و زن اوزبیــک را. 

ــن  ــم ســوژه های ای ــا بهــر بگوی ــل: شــخصیت ها ی صبــح کاب

عکس هایــت چــه زنانــی خواهنــد بــود؟

از  عکس هایــم  ســوژه های  بــه  مــن  حســینی:  فاطمــه 

مدت هــا اســت کــه فکــر می کنــم. ســوژه های عکس هایــم را 

ــوژه هایم  ــی از س ــم. بعض ــاب کن ــته انتخ ــم دارم از دو دس تصمی

را بــا خــودم می بــرم و شــار دیگــر از ایــن زنــان هــان زن هــای 

اصیــل منطقــه ی شــان اســتند کــه اگــر اجــازه داشــته باشــند، 

ســوژه هایم  بــرای  افغانســتان  اصیــل  زنــان  از  دارم  دوســت 

ــش  ــت و حفظ ــن اس ــن م ــت رسزمی ــن اصال ــم. ای ــتفاده کن اس

ــی،  ــزی کــه فکــر می کن ــا همیشــه آن چی ــم مهــم اســت؛ ام برای

منی توانــد راه حــل نهایــی باشــد و مــن خــودم را آمــاده ی تغییــر 

ــاخته ام.  ــی س ــر رشایط در ه

صبــح کابــل:  تــا چــه حــد بــه ایــن اصالــت بومــی زنــان بــاور 

ــخت  ــان س ــوژه های ت ــا و س ــرای ش ــد ب ــر منی کنی ــد و فک داری

باشــد کــه بــه مناطــق مختلــف برویــد و بتوانیــد پــروژه ی تــان را 

بــه اجــرا در بیاوریــد؟

ــم شــاید در واقــع کمــی دشــوار   فاطمــه حســینی:  می دان

باشــد؛ امــا مــن بــا خــودم فکــر کــردم کــه اگــر بتوانــم چه ایــرادی 

دارد تــا زنــان افغانســتان را بــا کمــی جابه جایــی ایــن اصالت هــا 

در عکاســی بــا هم دیگــر بیشــر آشــنا کنــم. مــن بایــد ایــن طــور 

عکاســی خــودم را ادامــه بدهــم کــه زن پشــتون را تنهــا بــه 

ــزی  ــات مرک ــه والی ــزاره را ب ــرم و زن ه ــین ب ــق پشتون نش مناط

ــر  ــن اگ ــع م ــا در واق ــک را؛ ام ــا تاجی ــک ی ــور اوزبی ــن ط و همی

ــم  ــا بتوان ــتم ت ــو آوری اس ــک ن ــال ی ــه دنب ــد، ب ــوژه هایم بپذیرن س

مکان هــا را بــا اصالت هــا جابه جــا کنــم و بتوانــم زن پشــتون 

را بــا هــان اصالتــش بــه بامیــان بیــاورم و زن هــزاره را بــرم در 

ــد نکنــد.  دل مناطــق پشــتون و هیــچ خطــری هــم مــا را تهدی

و  تغییــر  یعنــی  کشــف؛  دارد.  کشــف  بــه  نیــاز  هــر 

کوچک تریــن تفــاوت در شــیوه ی نگــرش بــه هــر می توانــد 

ــر  ــود. ه ــده ش ــر دی ــا به ــد ت ــک کن ــری کم ــر ه ــک اث ــه ی ب

کنــد.  نزدیــک  هــم  بــه  را  فاصله هــا  همــه ی  می توانــد 

مــن از بحــث قومــی خوشــم منی آیــد؛ امــا در افغانســتان 

مردمــان بــه گونــه ای عــادت کــرده انــد همــه چیــز را بــه قومیــت 

آلبانــی  بــه منایــش گاه عکــس در  ربــط بدهنــد؛ مثــال مــن 

رفتــم و آن جــا یکــی از لباس هــای ســنتی افغانســتان را کــه 

قــوم کوچــی مــان می پوشــد؛ را پوشــیدم امــا حتــا هان جــا 

ــم و خیلی هــا مــن را مؤاخــذه  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق هــم مــن م

می کردنــد. مــن اگــر کاله اوزبیکــی پوشــیدم مــورد مالمــت قــرار 

گرفتــم، اگــر کاله پکــول پوشــیدم هــم همیــن جامعــه ی هــری 

ــفانه در  ــد. متأس ــع می کردن ــن را من ــد و م ــن تاختن ــر م ــان ب م

جامعــه ی هــری و هرمنــدان هنــوز گرایــش  قومــی دیــده 

می شــود کــه ایــن موضــوع فاجعــه می توانــد باشــد.

صبــح کابــل: حــرف از کاله آوردیــد، چــرا کاله و آن هــم 

ــه  ــتان دارد؟ ب ــه در افغانس ــتفاده ی مردان ــر اس ــه بیش ــول ک پک

ــدام  ــا ک ــیتی ی ــاوت جنس ــان دادن تف ــد، نش ــه بودی ــال چ دنب

ــر؟ ــاوت دیگ تف

فاطمــه حســینی: در جامعــه ی افغانســتان تفــاوت جنســیتی 

وجــود دارد و زن بــه مــرد نــگاه ناآشــنا و مــرد بــه زن هــم همیــن 

خــوب  را  هم دیگــر  جنســیت  دو  ایــن  انــگار  دارد؛  را  نــگاه 

ــن روی  ــودم. م ــاوت نب ــن تف ــال ای ــن دنب ــا م ــند؛ ام منی شناس

عکاســی زنــان کار می کــردم و هــم منی توانســتم ســوژه هایم 

ــت و  ــردان نیس ــرای م ــا ب ــول تنه ــا کاله پک ــم؛ ام ــر بده را تغیی

ــی اســت  ــد جهان ــده ام کــه یــک برن در لس آنجلــس هــم مــن دی

کــه کاله پکــول را بــر رس زنــان هــم می پوشــاند و ایــن اشــکالی 

ــای  ــا رنگ ه ــول ب ــم کاله پک ــتان ه ــا در افغانس ــن حت ــدارد. م ن

ــه  ــالت زنان ــا متای ــن رنگ هــا ب ــده ام کــه بیشــر ای ــف را دی مختل

ــد.  انتخــاب شــده بودن

در عکس هایــم ایــن کار را انجــام دادم کــه لنگــی و یــا پکــول 

را بــه ســوژه هایم پوشــانده ام. بــه نظــرم لنگــی و پکــول تنهــا 

ــم  ــاص ه ــوارد خ ــرای م ــان ب ــی زن ــت و گاه ــردان نیس ــرای م ب

ــن  ــوم ای ــروز مرس ــا ام ــتان ت ــا در افغانس ــند؛ ام ــد بپوش می توانن

ــد. ــتفاده کردن ــا اس ــول را مرده ــی و پک ــه لنگ ــوده ک ب

ــان در  ــز ت ــر مترک ــا بیش ــای ش ــل: در عکس ه ــح کاب صب

ــوده؟ ــزی ب ــه چی ــر چ ــیت ب جنس

فاطمــه حســینی: مــن بیشــر روی زنانگــی و زیبایــی شــان 

ــا  ــدارم؛ ام ــیتی ن ــاوت جنس ــه تف ــادی ب ــن اعتق ــم. م کار می کن

هــر چنــد اصــل کار مــن هــم روی زنــان اســت. بیشــر بــه 

چهره هــا و زیبایــی زنــان افغانســتان در کارهایــم مترکــز دارم 

کــه تــا حــاال دیــده نشــده انــد یــا کمــر دیــده شــده انــد و ایــن 

ــود.  ــد ب ــتان خواه ــان افغانس ــت زن ــردن هوی ــول ک ــرای قب ب

بگــو؟  عکاســان  و  عکاســی  وضعیــت  از  کابــل:  صبــح 

ــران وارد افغانســتان شــدی چــه  کســی اســتی کــه از فضــای ای

کــردی؟  حــس  را  تفاوت هایــی 

ــی  ــر عکاس ــی کم ــودم، خیل ــر خ ــینی: در ژان ــه حس فاطم

ــر  ــد و بیش ــت کن ــی فعالی ــش فوتوگراف ــه در بخ ــود دارد ک وج

عکاســان افغانســتان افــرادی اســتند کــه در بخــش عکــس 

خــری یــا مســتند کار می کننــد؛ چــون ایــن جــا کشــوری اســت 

ــا موضوعــات دیگــر هــری  ــان اســت ت کــه بیشــر خــر در جری

و بــه همیــن خاطــر، بخــش آرتیســتیکی کمــر مــورد توجــه مــن 

بــود؛ امــا در ایــن اواخــر از ســال ۲01۳ کمــی تغییــرات بــه وجود 

ــد  ــه می خواهن ــانی ک ــور عکاس ــاهد حض ــن ش ــت و م ــده اس آم

ــا  ــروژه ای ی ــث پ ــوز بح ــع هن ــتم. در واق ــد، اس ــاوت کار کنن متف

بــازاری بــودن عکاســی در میــان عکاســان وجــود دارد و بیشــر 

ــی. ــر عکاس ــا ه ــد ت ــر می کنن ــول فک ــه پ ــان ب عکاس

ــا خــودش پولــی نــدارد،  صبــح کابــل: در افغانســتان هــر ب

از شــا چطــور؟

ــری  ــث ه ــفانه بح ــتان متأس ــینی: در افغانس ــه حس فاطم

ــر  ــروش اث ــا ف ــد ب ــی بخواه ــه کس ــدارد ک ــود ن ــکال وج و تکنی

هــری اش بــه پــول برســد. همیــن مــورد ســبب شــده اســت کــه 

ــد و  ــی برون ــای جهان ــه منایش گاه ه ــد ب ــا منی توانن ــان م عکاس

ــدند.  ــغول ش ــی مش ــازاری عکاس ــه ی ب ــه جنب ــر ب بیش

ولــی مــن تــالش کــردم کــه بتوانــم عکس هایــم را بیــرون 

ــی در  ــوع عکاس ــن ن ــت ای ــت اس ــرم. درس ــم ب ــتان ه از افغانس

ــرون از افغانســتان  ــا در بی ــدارد؛ ام ــازاری ن داخــل افغانســتان ب

گالری هــا و افــرادی هســتند کــه بــه دنبــال ایــن نــوع عکس هــا 

ــری جــدی  ــا در افغانســتان گال از داخــل افغانســتان اســتند. م

ــد.  ــه منایــش بگذارن ــم کــه هــر عکاســان مــا را ب نداری

صبــح کابــل: تــا حــال توانســتی عکســی از کارهایــت را 

بفروشــی؟ 

ــا  ــتان، گالری ه ــرون از افغانس ــه در بی ــینی: بل ــه حس فاطم

ــرم را  ــد اث ــتم چن ــردم، توانس ــزار ک ــه برگ ــی را ک و منایش گاه های

ــدم  ــد راه درآم ــن راه، منی توان ــا ای ــا تنه ــانم؛ ام ــروش برس ــه ف ب

بــرای زندگــی باشــد و بــه تنهایــی از ایــن راه امــکان نــدارد و آن 

هــم در افغانســتان.

صبــح کابــل: تفاوت کار را از تهران تا کابل بگو؟

فاطمــه حســینی: فضــای هــری ایــران بســیار پُربــار و 

و  می کنــد  شــگفت زده  را  هرمنــدی  هــر  کــه  اســت  جــدی 

ــخ  ــران تاری ــم، ای ــی بیندازی ــی نگاه ــر عکاس ــخ ه ــه تاری ــر ب اگ

غنامنــدی را نســبت بــه مــا و دیگــر کشــورهای آســیایی دارد کــه 

ایــن کشــور را در رتبــه ی اول هــر عکاســی آســیا قــرار می دهــد. 

بــه هــر حــال بــا ایــن وضعیــت هــر چنــد مــا دو کشــور همســایه 

ــه  ــران ب ــا ای ــه هــم اســتیم؛ امــا تفــاوت افغانســتان ب و نزدیــک ب

ــت.  ــان اس ــن و آس ــد زمی مانن

صبــح کابل: از مهاجرت بگویید؟

فاطمــه حســینی: بــه نظــر مــن همــه چیــز بــه خــود آدم هــا 

بســتگی دارد کــه در مهاجــرت چگونــه بــا تبعیــض کنــار می آیــد. 

فاشــیزم نــژادی در متــام جهــان وجــود دارد و نــه تنهــا در ایــران. 

مــن کارنامــه ی هــری خــود را مدیــون بــه مهاجــرت اســتم و بــه 

مــن کمــک کــرد کــه مســیر هــری خــود را پیــدا کــردم. 

ــر  ــاال در ه ــا ح ــه ت ــد ک ــی بگویی ــل: از جایزه های ــح کاب صب

ــد؟ ــه دســت آوردی عکاســی ب

جــزو  مســابقه  چندیــن  در  مــن  حســینی:  فاطمــه 

ــتم در  ــار توانس ــک ب ــا ی ــا تنه ــدم؛ ام ــاب ش ــت ها انتخ فینالیس

ــم.  ــود کن ــال ۲01۵ را از خ ــره ی س ــس پرت ــزه ی عک ــران جای ته

صبــح کابــل: عکاســی چقــدر در روایــت زندگــی افغانســتان 

ــد؟ ــد کار کن می توان

فاطمــه حســینی: بــه نطــر مــن هــر کال زبانــی اســت 

ــن  ــد و ای ــرف می زن ــی ح ــه ی خاص ــت و جبه ــدون سیاس ــه ب ک

خــودش می توانــد حــرف مهمــی باشــد. در بخــش عکاســی هــم 

ــا رسعتــی کــه در بیــان واقعیــت  بایــد بگویــم کــه هــر عکــس ب

دارد می توانــد تأثیرگــذاری جــدی ای را داشــته باشــد و بایــد بــه 

ــت.  ــر داش ــه بیش آن توج

صبــح کابــل: چقــدر در عکس هــای افغانســتان ایــن روایــت 

را دیدیــد؟

فاطمــه حســینی: هــر کســی اگــر بیــرون از افغانســتان 

زندگــی کنــد در عکس هــای افغانســتان منی توانــد جــز جنــگ و 

فقــر چیــز دیگــری ببینــد و وقتــی مــن بــه شــخصه در صفحــه ای 

کــه در شــبکه های اجتاعــی دارم عکس هــای متفاوتــی را نــرش 

ــتان  ــارج از افغانس ــران و خ ــتانم در ای ــی از دوس ــم، خیل می کن

واکنش هــای هیجان انگیــزی را نشــان می دهنــد. در مــواردی 

حتــا بــاور شــان منی آیــد کــه  ایــن عکس هــا از افغانســتان 

گرفتــه شــده اســت. 

بــرای  کــه  زمانــی  گفتــی  حرف هایــت  در  کابــل:  صبــح 

ــود  ــری، منی ش ــوژه هایت را می ب ــود س ــا خ ــی روی ب ــی م عکاس

ــری؟ ــت را بگی ــی و عکس های ــی کن ــل صحنه آرای ــن کاب در همی

مــن در کتــاب  نــه منی شــود؛ چــون  فاطمــه حســینی: 

پشــت رس  در  کــه  ام  را گذاشــته  ایــن  اصــول  عکــس خــود 

وجــود  شــهرها  هــان  از  منــادی  عکس هــا،  در  ســوژه هایم 

داشــته باشــد کــه اصالــت بــا هــر در هــم آمیــزد. 

آیــا در حضــور تــان در والیت هــای  صبــح کابــل:  شــا 

مختلــف تفاوتــی را بیــن مردمــان شهرنشــین و روستانشــین 

حــس کردیــد و ایــن تفــاوت چــه میــزان در عکس هــای تــان 

تأثیــر داشــت؟

فاطمــه حســینی: طبیعــی اســت هــر چــه از شــهر دور و بــه 

ــان  ــه مردم ــود ک ــی ب ــن خواه ــاهد ای ــوی، ش ــک ش ــتا نزدی روس

روســتا صمیمیــت خاصــی را بــا تــو برقــرار می کننــد و ایــن 

ــت،  ــده اس ــری آم ــال کار ه ــه دنب ــه ب ــی ک ــه کس ــت ب صمیمی

آرامــش می دهــد. بــدون شــک اثــر هــری تــان هــم بی تأثیــر از 

ــود. ــن آرامــش نخواهــد ب ای
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 ایــن روزهــا مســیر زندگــی  مــان بدجــور بیــن 

و اطالعــات روز گیــر کــرده اســت.  هشــت صبــح 

همســایه  خــروس  و  می زنــد  آفتــاب  کــه  همیــن 

می زنــد زیــر آواز و بــه بــا خــر کــردن همســایه ها 

از آمــدن روز مشــغول می شــود، رسیــع چشــانت 

ــم  ــازی گ ــای مج ــی روی در فض ــی و م ــاز می کن را ب

 . ی می شــو

از  وســیعی  حجــم  صبــح  هشــت  درســت 

حرف هــای  خــری،  و  تحلیلــی  یادداشــت های 

مفــت و حرف هــای درســت، حرف هــای منطقــی و 

طنزهــای سیاســی، طنزهــای کیلویــی و شــعرهای 

خرگزاری هــای  و  کاربــران  چنــدم  دســت  کپــی 

رســمی و غیــر رســمی در فضــای مجــازی دور و بــرت 

ــح  ــر صب ــر از ه ــم گیج ت ــو ه ــد و ت ــه می کنن را احاط

دیگــر بیــن حجــم وســیعی از اطالعــات روز کــه تــو را 

هــدف قــرار داده انــد، راهــت را گــم می کنــی. 

ــرودار  ــن گی ــا در ای ــد انتظــار داشــت ت خــوب نبای

انتخاباتــی و رسازیــر شــدن ایــن همــه اطالعــات روز و 

ــد  ــح کــه هــر کســی را می توان آن هــم در هشــت صب

رسخــورده و متحیــر کنــد، مــا بیاییــم در صبــح کابــل، 

ــم.  ــن کــه منی توانی ــه ای ــم. ن معجــزه کنی

ــون  ــود، چ ــزه منی ش ــت. معج ــور نیس ــن ط ــه ای ن

ــدارد.  ــاور ن ــزه ب ــه معج ــی  ب ــر کس دیگ

تاریــخ افغانســتان را فقــط کافــی اســت چنــد 

ــود  ــن محم ــم همی ــه ببینی ــم، ک ــر برگردی ورق عقب ت

طــرزی بــا چنــد صفحــه ی ناچیــز رساج االخبــارش 

هیاهــو انداختــه بــود و همــگان را انگشــت بــه دهــان 

ــت.  ــزه اس ــود معج ــن خ ــه ای ــود ک ــاخته ب س

در  کســی  منی شــود.  باالتــر  ایــن  از  معجــزه 

از  جمعیتــی  فردایــش  و  بنویســد  خــود  تنهایــی 

خوانــدن مــنت یــک نویســنده تنهــا بــه هیاهــو بیفتــد 

شــود.  ذوق مــرگ  و 

می گوینــد،  همیــن  بــه  کنــم  فکــر  خــوب 

ــا  ــه ی م ــن دوره و زمان ــه در ای ــنده ک ــزه ی نویس معج

ــتی  ــه دس ــم ب ــر قل ــی کم ــد مثقال ــنده های چن نویس

ــده  ــش برن ــل زبان ــش مث ــه قلم ــت ک ــده اس ــدا ش پی

باشــد و یــا زبانــش مثــل قلمــش جســور باشــد. 

ایــن  امــا عجیــب،  نکنیــد؛  شــاید شــا درکــم 

ــازی  ــای مج ــه و فض ــات روزنام ــن صفح ــا در بی روزه

ــن آن  ــم در بی ــم می کن ــح گ ــت صب ــودم را از هش خ

چیزهایــی کــه آقایــان و بانــوان نویســنده، می نگارنــد 

تــا یــک شــهروند روزنامه خــوان بتوانــد بــه  اطالعــات 

اســت،  هوشــیار  جامعــه ی  یــک  الزمــه ی  کــه  روز 

ــه ایــن باشــد کــه اگــر  ــد و دل خــوش ب چیــزی بیفزای

شــب رسش را بــر بالشــت گذاشــت و شــب را خوابیــد، 

حداقــل از ایــن هشــت شــب تــا آن هشــت صبــح کــه 

همــه چیــز آرام اســت، ایــن انتخــاب مــان باشــد کــه 

ــانی  ــت بروزرس ــه روی حال ــه را ب ــات روز جامع اطالع

قــرار دهیــم و بــی رس و صــدا همــه چیــز را بســپاریم 

بــه گــذر زمــان تــا ببینیــم فــردا قــرار اســت چــه گلــی 

ــد.  ــل بزنن ــح کاب ــه رس صب ب

ــل  ــن کاب ــه ای ــت وگرن ــوب اس ــه خ ــد ک ــر بتوانن اگ

ــل قدیمــی اســت کــه  هــم مصــداق هــان رضب املث

حتــا شــنیده ایــم کــه مشــت، منونــه ی خــروار اســت. 

و  بــود  غم گیــن  بایــد  رشایــط  ایــن  در  منی دانــم 

افســوس خــورد بــه حــال خــود مــان یــا ناامیــد بــود و 

ــت.  ــل شس ــت کاب ــهروندان و دول ــت از ش دس

چــرا؟ چــون همیــن چندتــا نویســنده و روزنامــه ای 

بیامــرز محمــود  از یادگاری هــای خــدا  کــه داریــم 

ــر  ــد. ه ــته ان ــان نوش ــد ش ــال ب ــه از ح ــرزی همیش ط

ــح و  ــت صب ــوب در هش ــس خ ــک ح ــی ی ــه بخواه چ

ــود.  ــی، منی ش ــدا کن ــل پی ــح کاب ــات روز و صب اطالع

و  روزنامه نگارهــا  و  نویســنده ها  ایــن  تقصیــر 

روزنامه هــا نیســت. وقتــی بتوانــی یــک کلمــه را در 

همــه چیــز پیــدا کنــی، چــه حســی برایــت دســت 

هــر چــه  مثــال همیــن کلمــه ی فســاد،  می دهــد. 

قــول  بــزن،  پرســه  را  مجــازی  فضــای  و  روزنامــه  

بگیــری.   ایــن کلمــه بیشــر خــو  بــا  می دهــم 

ــاد در  ــات، فس ــاد در انتخاب ــال، فس ــاد در فوتب فس

مکاتــب، فســاد در بانک هــا، فســاد در ارگ، فســاد در 

ــدان  ــی، فســاد در زن ــدان هوای ــواده، فســاد در می خان

زنــان، فســاد در گمــرکات، فســاد در شــهرداری، فســاد 

در خیریه هــا، فســاد در هــر، فســاد در دانشــگاه، 

فســاد در کنکــور، فســاد در محــو خشــونت، فســاد 

ــاد در  ــک، فس ــاد در ترافی ــک، فس ــط دیپلاتی در رواب

مســجد، فســاد در پل چرخــی، فســاد در ارتــش، فســاد 

ــمن و ... ــناخت دش ــاد در ش ــس، فس در پولی

ــن همــه  ــا ای ــرار باشــد شــهروندی ب  خــوب اگــر ق

فســاد، آن هــم انــواع گوناگونــش رس و کار داشــته 

باشــد، چــه انتظــاری از معجــزه می تــوان داشــت. آن 

ــی  هــم از هشــت صبــح و اطالعــات روز و صبــح کابل

نفــس  افغانســتان  از رســانه داری  کــه  در عــرصی 

می کشــند کــه اصــال منی تــوان گفــت حــال رســانه و 

ــت. ــوب اس ــا خ ــانه دارهای م رس

خانواده6

دوســت صمیمــی فــرد مهمــی در زندگــی همــه انسان هاســت 

کــه شــکل خاصــی از رابطــه را ایجــاد می کنــد. افــراد در ســنین 

تجربــه  را  رابطــه ی صمیانــه  از  اشــکال مختلفــی  مختلــف، 

می کننــد؛ ولــی در نهایــت، همــه از نقــش دوســت صمیمــی در 

ــا و  ــد از تکنیک ه ــالش می کنن ــد و ت ــره می برن ــان به ــی ش زندگ

ــتی های  ــوان دوس ــق آن بت ــه از طری ــوند ک ــی آگاه ش مهارت های

ــتی  ــک دوس ــول ی ــت در ط ــن اس ــرد. ممک ــاد ک ــه ایج صمیان

ــاز داشــته  ــا تعارضاتــی مواجــه شــوند کــه نی ــه دو نفــر ب صمیان

باشــند در مــورد رابطــه ی شــان تجدیــد نظــر کــرده و از عمــق آن 

بــا خــر شــوند. 

مفهــوم دوســت خــوب یــا دوســت نزدیــک در هــر کشــور 

و هــر فرهنگــی متفــاوت اســت. دوســتی در کشــور مــا یــک 

مســأله ی مهــم و پررنــگ بــه شــار می آیــد کــه هــم فوائــد و هــم 

ــی دوســت  ــه طــور کل ــا ب ــادی داشــته اســت؛ ام حاشــیه های زی

ــم  ــا می توانی ــه م ــت ک ــی اس ــک، کس ــت نزدی ــا دوس ــی ی صمیم

در بــاره ی هــر چیــزی بــا او صحبــت کنیــم، همیشــه در دســرس 

اســت و کنــار او هیــچ ترســی از قضــاوت شــدن نداریــم. دوســت 

ــه  ــا را ب ــا اســت و اشــتباهات و ضعف هــای م ــه ی م صمیمــی آین

مــا می گویــد و بــرای بهــر شــدن مــا تــالش مــی کنــد. نکتــه ی 

مهــم، رابطــه ی متقابــل دوســتی اســت و یــک طرفــه نبــودن ایــن 

احســاس رضوری می باشــد.

ــر  ــوان ب ــه می ت ــی دارد ک ــه ویژگی های ــتی صمیان ــک دوس ی

اســاس آن در مــورد کیفیــت رابطــه تصمیــم گرفــت:

ــان دهنده ی  ــا نش ــل و در ش ــرد مقاب ــخاوت در ف ــود س      • وج

ایــن اســت کــه شــا ارزش دوســتی را می دانیــد و میــل بــه 

ــد. ــه داری ــن رابط ــش در ای بخش

     • درک و همدلــی در یــک رابطــه نشــان دهنده ی عمیــق بــودن 

ــد  ــت تان می توان ــد دوس ــس می کنی ــا ح ــر ش ــد. اگ آن می باش

احساســات شــا را درک کنــد، و شــا بــه راحتــی می توانیــد 

ــاالی  ــن نشــان از کیفیــت ب ــد، ای ــان بگذاری ــا او در می آن هــا را ب

ــد. ــه می باش رابط

    • دوســتان خــوب در جهــت تغییــر دادن هم دیگــر تــالش 

بــا همــه عیــوب می پذیرنــد و  منی کننــد. آن هــا هم دیگــر را 

ــر  ــه یک دیگ ــبت ب ــازنده نس ــاد س ــد انتق ــال می توانن ــن ح در عی

ــد. بکنن

ــه می باشــد.  صداقــت نکتــه ی مهمــی در یــک دوســتی صمیان

ــا در  ــید و دامئ ــادق باش ــر ص ــا یک دیگ ــد ب ــا منی توانی ــر ش اگ

حــال مخفــی کاری اســتید، در مــورد صمیمیــت و عمــق رابطــه ی 

تــان بیشــر تامــل کنیــد. 

    • بیشــرین خشــمی کــه انســان ها تجربــه می کننــد، بــه خاطــر 

ــدن  ــه وجــود آم ــی ب ــک رخ می دهــد؛ یعن ــراد نزدی ــا اف ــارض ب تع

ــدن  ــی ش ــی و عصبان ــارض، ناراحت ــر، تع ــده و نظ ــالف عقی اخت

ــد.  ــی می باش ــل و طبیع ــیار محتم ــک بس ــه ی نزدی ــک رابط در ی

چگونگــی حــل مشــکل و حــل مســأله در بهبــود کیفیــت روابــط 

ــه نقــش مهمــی دارد.  صمیان

ــود  ــاد می ش ــدری زی ــه ق ــا ب ــا و تنش ه ــات تعارض ه ــی اوق گاه

کــه شــا تصمیــم می گیریــد ارتبــاط تــان بــا دوســت تان را 

ــه شــا  ــی اســتند کــه ب ــه دالیل ــر از جمل ــد. مــوارد زی قطــع کنی

می گوینــد چــرا بایــد رابطــه ی خــود را بــا فــرد مقابــل متــام 

ــد: کنی

• اگــر در ایــن رابطــه دامئــا ناامیــد و نــاکام می شــوید، 

مســتعد آســیب در طوالنــی مــدت اســتید. اگــر حــس می کنیــد 

همیشــه ایــن شــایید کــه در یــک رابطــه انــرژی رصف می کنیــد 

و فــرد مقابــل تــان دامئــا شــا را ناامیــد کــرده و هیــج وقــت بــه 

توقعــات و خواســته های شــا اهمیتــی منی دهــد، در مــورد 

ــید. ــر بیندیش ــان بیش ــه ی ت رابط

تنــش  احســاس  دامئــا  تــان  دوســت  مقابــل  در  اگــر   •

بــه  مجبــور  اســتید،  نگــران  دامئــا  می کنیــد،  اضطــراب  و 

خودسانســوری  می شــوید، بدانیــد ایــن رابطــه چنــدان مفیــد 

نیســت.

ــن  ــر ای ــه خاط ــران ب ــل دیگ ــا در مقاب ــد دامئ ــر مجبوری • اگ

ــش  ــد، از کارهای ــه کنی ــاس رشم را تجرب ــتید احس ــا او اس ــه ب ک

خجالــت بکشــید یــا هــر احســاس مشــابه دیگــر، بــه جــای ایــن 

ــب  ــه ی مناس ــد فاصل ــعی کنی ــد، س ــر او برآیی ــدد تغیی ــه در ص ک

ــد. ــم کنی ــا او را تنظی ــان ب ت

• دوســت صمیمــی تــان بــه شــا خیانــت کنــد یــا کاری کنــد 

کــه شــا دیگــر نتوانیــد بــه او اعتــاد کنیــد. ممکــن اســت یــک 

اشــتباه را دامئــا تکــرار کنــد و صدمــات جران ناپذیــری بــه شــا 

وارد کــرده باشــد. 

• ممکــن اســت در یــک رابطــه ی دوســتی دیگــر حرفــی بــرای 

گفــنت بــا هــم نداشــته باشــید. ایــن اتفــاق بعــد از چندیــن ســال 

بــه خاطــر تغییراتــی کــه بــرای هــر دوی شــا پیــش می آیــد، رخ 

می دهــد. گاهــی اوقــات بهــر اســت در چنیــن مــواردی رابطــه ی 

تــان را بــه تدریــج کــم کنیــد. 

ــا وجــود داشــنت دوســتان صمیمــی احســاس  برخــی افــراد ب

ــران  ــدا از دیگ ــع ج ــود را در جم ــواره خ ــد و هم ــی می کنن تنهای

ــه  ــاط صمیان ــد ارتب ــز نتوانی ــا نی ــت ش ــن اس ــد. ممک می دانن

بــا کســی برقــرار کنیــد و مــدام دچــار احســاس تنهایــی شــوید. 

بهــر اســت بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت قدمــی در جهــت تغییــر 

ــه خــود و اطرافیــان نگاهــی  ــد و نســبت ب ــه ی زندگــی برداری روی

ارتباطــی  بــا تقویــت مهارت هــای  و  باشــید  متفــاوت داشــته 

ــد. ــدا کنی دوســتان صمیمــی پی
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کــه گذشــت،  ســال هایی  ایــن  در متــام 

خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان نــه تنهــا رو 

بــه کاهــش نبــود بلکــه بــه انــواع مختلــف و بــه 

ــر  ــش و بیش ت ــر روز بی ــر ه ــیوه های پنهان ت ش

بــر زنــان روا داشــته شــد. 

ــن خشــونت ها را مــردان  در اکــر مــوارد، ای

حــق خــود می داننــد و آگاهانــه خشــونت خــود 

شــان را بــر زنــان روا می دارنــد. گویــا ایــن حــق 

ــر  ــری ب ــدن خواه ــا آم ــه دنی ــا ب ــان ب ــرای ش ب

ــق  ــن ح ــد از ای ــود و می توانن ــان داده می ش آن

علیــه خــود زنــان اســتفاده کننــد. پــس پــدران 

و بــرادران در خانواده هــا بــا بــه دنیــا آمــدن 

دخــر شــان مالــک ایــن حــق می شــوند و 

شــوهران هــم بــا رشوع زندگــی مشــرک، خــود 

ــازند. ــق می س ــن ح ــان را دارای ای ش

کــه  خشــونت ها  ایــن  معمول تریــن  از 

خانواده هــا آن را حــق مســلم خــود می داننــد، 

ازدواج اجبــاری و زیــر ســن دخــران اســت. 

دخرانــی کــه زیــر ســن بــه بـَـد داده می شــوند، 

ــد و  ــرار می گیرن ــان ق ــراداران ش ــر ب ــدل مه ب

ــدون  ــان ب ــدران ش ــد پ ــیله ی درآم ــم وس ــا ه ی

ــان  ــه ه ــان ک ــرشی آن ــق ب ــنت ح در نظرگرف

انتخــاب همــر توســط خــود شــان اســت، 

قوانیــن  در  چنــد  هــر  دیگــری.  کســی  نــه 

ــاری  ــای اجب ــر ازدواج ه ــن اواخ ــتان ای افغانس

و زیــر ســن ُجــرم انگاشــته شــده و مجــازات 

مشــخص برایــش پیش بینــی شــده اســت؛ امــا 

تأثیــر چندانــی در کاهــش ایــن خشــونت ها 

ــت.  ــته اس نداش

نــوع  ایــن  قربانیــان  از  یکــی  مینــه 

خشــونت ها اســت. ازدواج اجبــاری و زیــر ســن 

دخــری کــه در سیزده ســالگی در بــدل خانــم 

ــی  ــود. کودک ــوهر داده می ش ــه ش ــرادرش، ب ب

بازیگوشــی ها  آموخــنت،  مشــغول  بایــد  کــه 

قربانــی  باشــد،  کودکانــه  بازی هــای  و 

بــه  و  می شــود  خانــواده اش  خواســته های 

ــود  ــه بــدل می ش ــی از یــک دخربچ یک بارگ

بــه زن خانــه داری کــه بایــد طفــل بــه دنیــا 

ــوهرش  ــواده ی ش ــوهر و خان ــرای ش ــاورد و ب بی

در نقــش یــک بــرده خدمــت کنــد. 

ــرف  ــی ع ــز قربان ــوهرش نی ــه ش ــا ک از آن ج

»بــدل« شــده اســت، هیــچ عالقــه ای بــه مینــه 

نــدارد و گویــا او را تنهــا بــرای بردگــی و تولیــد 

ــد  ــه بای ــت. مین ــه اس ــری گرفت ــه هم ــل ب مث

همــه روزه کارهــای خانــه را انجــام دهــد و شــب 

هــم خواســته یــا نخواســته رابطــه ی جنســی بــا 

ــه روزش را  ــوهری ک ــد؛ ش ــرار کن ــوهرش برق ش

بــا زنــان دیگــری ســپری می کنــد و بــا آن هــم 

حــرص او بــه ســکس و تنــوع طلبــی اش متامــی 

نــدارد. 

مینــه بــرای اولیــن بــار زمانــی کــه چهــارده 

ســال دارد، بــاردار می شــود و اولیــن کودکــش 

را بــه دنیــا مــی آورد. اولیــن طفــل او دخــر 

اســت و شــوهرش از ایــن زایــان عصبانــی 

پــر  برایــش  بایــد  مینــه  چــون  می شــود؛ 

ــورد  ــه را م ــه دخــر. او مین ــا مــی آورد ن ــه دنی ب

بدرفتــاری و خشــونت قــرار می دهــد و همــواره 

ــورد  ــر م ــل دخ ــا آوردن طف ــه دنی ــرای ب او را ب

زخــم زبــان و رسزنــش قــرار می دهــد و برایــش 

ــی  ــاورد عروس ــا نی ــه دنی ــر ب ــر پ ــد اگ می گوی

دوم کــرده و او را از خانــه اخــراج می کنــد. 

و  فشــارها  تهدیدهــا،  ایــن  بــار  زیــر 

خشــونت ها، مینــه بــرای بــار دیگــر بــاردار 

می شــود و از بخــت بــدش بــاز هــم طفــل 

دخــر بــه دنیــا مــی آورد. بــا ایــن زایــان دیگــر 

ــا رضب  ــان را ب ــای ش ــی ج ــونت های لفظ خش

برچســپ  او  بــه  و  عــوض می کننــد  و شــتم 

ــا  ــل حرف ه ــن قبی ــم ذات و از ای ــه و ک بی عرض

معجــره ای  نتوانســته  چــون  می شــود؛  زده 

ــه او  ــوهرش ب ــه از ش ــی ک ــد و کروموزوم های کن

ــه  ــل ب ــودش تبدی ــم خ ــده را در رح ــل ش منتق

ــد.  ــر کن ــن پ جنی

بعــد از ایــن زایــان دیگــر مینــه و اطفالــش 

انــد  غــذا  و  آب  از  محــروم  روزهــا  از  خیلــی 

و  او  شــوهرش  شــان  بیــاری  صــورت  در  و 

دخرانــش را بــه شــفاخانه نــزد داکــر منی بــرد 

ــد  ــر می زای ــار دخ ــر ب ــه ه ــی ک ــد زن و می گوی

ــی مــرصف  ــش پول ــن کــه برای ــه معالجــه و ای ب

ــذرد و در  ــال می گ ــش س ــی ارزد. ش ــود، من ش

ــونت ها  ــف خش ــواع مختل ــه ان ــدت مین ــن م ای

را تجربــه کــرده؛ امــا هیــچ کســی بــه فریــادش 

ــت.  ــته اس ــز نداش ــی نی ــیده و توجه نرس

مینــه خــودش نیــز زبــان بــه شــکایت و 

ــاال  ــد و ح ــاز منی کن ــود ب ــت خ ــه از وضعی گل

ــن  ــرای ای ــدارد و ب ــه زندگــی ن دیگــر امیــدی ب

کــه توانســته باشــد آخریــن تقالیــش را نیــز 

انجــام دهــد، بــاز هــم بــاردار می شــود. او 

ــه  ــود ک ــاردار می ش ــد ب ــن امی ــه ای ــار ب ــن ب ای

ــا آوردن  ــه دنی ــا ب ــار ب ــن ب ــد  ای ــل بتوان حداق

ــی  ــه زندگ ــری ب ــگ و روی دیگ ــر، رن ــوزاد پ ن

خــودش بدهــد و هم چنیــن او پیــش خــود 

چنیــن فــرض می گیــرد کــه اگــر نــوزاد پــر بــه 

ــاورد، همــه مشــکالت او حــل خواهــد  ــا بی دنی

ــر  ــن پ ــدن ای ــا آم ــه دنی ــوهرش از ب ــد و ش ش

و  خانــه  بــه  را  مینــه  و  می شــود  خوشــحال 

ــد.  ــد، گردان ــر خواه ــان ب ــرک ش ــی مش زندگ

مینــه بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن بــار پــری 

بــه دنیــا بیــاورد تــا ســبب روشــن شــدن چــراغ 

زندگــی مــادر و خواهرانــش شــود. اما شــوهرش 

قبــل از متــام ایــن فکرهــا و رویاهایــی کــه مینــه 

در رس دارد، بــا خشــونت متــام او را از خانــه 

ــرد او  ــه، م ــه ی مین ــرار گفت ــد. ق ــراج می کن اخ

ــکاح  ــه ن ــه زن دوم را ب ــت ک ــن اس ــر ای در فک

ــت زن  ــرار اس ــه ق ــن زن ک ــاورد. ای ــود در بی خ

ــا  ــش ب ــا پی ــود، از مدت ه ــه ش ــوهر مین دوم ش

شــوهر او رابطــه داشــته و شــوهر مینــه وقتــی 

ــد  ــدازد، می گوی ــرون می ان ــه بی ــه را از خان مین

ــد  ــه می توان ــان دارد ک ــش اطمین ــه زن دوم ک

ــاورد.  ــر بی ــد پ ــرا ی او فرزن ب

مینــه بــه خانــه ی پــدر برمی گــردد. کــودک 

مینــه در خانــه ی پدربزرگــش بــه دنیــا می آیــد. 

ــه  ــی آورد ک ــا م ــه دنی ــری ب ــار پ ــن ب ــه ای مین

گــان می کــرد شــاید بــه زندگــی اش رنــگ  

شــادی بیــاورد؛ امــا شــوهرش می گویــد نــه بــه 

ــن  ــا ای ــاز دارد و حت ــه نی ــال مین ــه اطف ــه ب او ن

کــه شــاید ایــن کــودک از او نباشــد. 

همــه  کــه  می دانــد  مینــه  دیگــر  حــاال 

شــوهرش  بهانه گیری هــای  و  خشــونت ها 

بــرای ازدواج دوم بــوده نــه داشــنت و نداشــنت 

فرزنــد پــر.

ــه ی  ــه خان ــا کودکانــش ب ــه ب ــا آن هــم مین ب

ــا  شــوهرش می آیــد و از او خواهــش می کنــد ت

ــازد؛  ــروم نس ــدر مح ــایه ی پ ــش را از س کودکان

اجــازه  آن هــا  بــه  شــوهرش  دیگــر  زن  امــا 

منی دهــد کــه در آن خانــه ســاکن شــوند و 

شــوهرش نیــز بــا همــر دومــش موافــق اســت. 

ــوهرش  ــه و ش ــان مین ــه می ــر فیصل ــه خاط ب

چندیــن نشســت خانوادگــی صــورت می گیــرد؛ 

امــا ایــن نشســت ها هیــچ نتیجــه ای بــه همــراه 

نــدارد و منی توانــد دل ســنگ شــوهر مینــه 

را نــرم کنــد و التیامــی باشــد بــر زخم هــای 

زندگــی مینــه کــه بایــد ســال های دیگــری هــم 

ایــن درد را بــا خــود داشــته باشــد. 

بــه  و  را می گیــرد  آخــرش  مینــه تصمیــم 

بــه  پرونــده اش  قانونــی   پی گیــری  خاطــر 

نهادهــای عدلــی و قضایــی مراجعــه می کنــد؛ 

او تــا کنــون منتظــر تعییــن رسنوشــت خــودش 

ــت.    اس

به دنیا آوردن پرس هم دردم را دوا  نکرد

افسانه یاس

از هشت صبح تا اطالعات روز در صبح کابل
روزنوشت
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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 وزارت دفــاع، گفتــه انــد کــه در نتیجــه ی 

حملــه ی هوایــی نیروهــای ارتــش در مربوطــات والیــت 

ننگرهــار، تلفاتــی بــه اعضــای گــروه تروریســتی داعــش 

وارد شــده اســت.

فــواد امــان، معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع، روز 

شــنبه )۹ قــوس( در برگــه ی تویــر خــود نگاشــت کــه در 

نتیجــه ی حملــه ی هوایــی نیروهــای ارتــش در ولســوالی 

ــان  ــاخه ی خراس ــو ش ــار، 11 عض ــت ننگره ــن والی اچی

گــروه تروریســتی داعــش، کشــته شــده انــد.

ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد هفتــه  ی 

اخیــر، بیــش از ۲۵0 جنگ جــوی داعــش و بیــش از 

ــمول  ــه ش ــا ب ــای آن ه ــای خانواده ه ــر از اعض 6۵0 نف

ــد. ــه دولــت تســلیم شــده ان ــان و کــودکان، ب زن

مســؤوالن امنیتــی والیــت ننگرهــار، اعــالم کــرده انــد 

کــه تسلیم شــدگان داعشــی، شــهروندان پاکســتان، 

ــران، تاجیکســتان، آذربایجــان، قزاقســتان، مالدیــف  ای

و اوزبیکســتان انــد.

والیــت  بــه  غنــی  رییس جمهــور  پیــش،  چنــدی 

ــان داعــش در ایــن  ــود کــه پای ننگرهــار رفتــه و گفتــه ب

والیــت، یــک دســت آورد بــزرگ، نــه تنهــا در رشق و 

افغانســتان اســت؛ بلکــه ایــن دســت آورد بــرای منطقــه 

و جهــان نیــز می باشــد.

آقــای غنــی، بــا اشــاره بــه تسلیم شــد گان داعشــی، 

ــه  ــد ب ــان بای ــه و جه ــورهای منطق ــه کش ــود ک ــه ب گفت

را  خــود  شــهروندان  مســؤولیت  و  برســند  نتیجــه ای 

ــد. بپذیرن

هرچنــد پیــش از ایــن، وزارت دفــاع اعــالم کــرده بــود 

ــه دلیــل  کــه جنگ جویــان گــروه تروریســتی داعــش، ب

فشــارهای نظامــی، بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم شــده 

ــان  ــه جنگ جوی ــا دارد ک ــان ادع ــروه طالب ــا گ ــد؛ ام  ان

داعــش در محــارصه ی آن هــا قــرار داشــتند و نیروهــای 

امنیتــی افغــان، ایــن جنگ جویــان را نجــات داده انــد.

مســؤوالن امنیتــی در والیــت بغــالن، می گوینــد کــه 

به شــمول  غیرنظامــی  چهــار  طالــب،  هراس افگنــان 

ــته اند. ــت، کش ــن والی ــب را در ای ــم مکت ــک رسمعل ی

جاویــد بشــارت، ســخنگوی پولیــس والیــت بغــالن، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه طالبــان، 

ــمول  ــه ش ــی ب ــار غیرنظام ــوس( چه ــب )۸ ق ــه ش جمع

در  کیله گــی  ســاحه ی  در  را  مکتــب  رسمعلــم  یــک 

ولســوالی دوشــی، کشــته اند. مربوطــات 

او می افزایــد: »طالبــان ابتــدا رسمعلــم مکتــب را 

ــه قتــل رســاندند، ســپس  ــه بیــرون کشــیدند و ب از خان

دو پــر ایــن رسمعلــم و یــک غیرنظامــی دیگــر نیــز، از 

ســوی آن هــا کشــته شــدند.«

گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی نگفتــه 

است.

از  افغانســتان،  شــال-رشق  در  بغــالن  والیــت 

والیت هــای ناامــن اســت. وزارت دفــاع، چنــدی پیــش، 

از آغــاز عملیــات گســرده ی نظامــی در ایــن والیــت 

ــه در  ــود ک ــرده ب ــا ک ــن وزارت، ادع ــود. ای ــر داده ب خ

ایــن عملیــات، مناطــق زیــادی از وجــود هراس افگنــان 

طالــب پاک ســازی و تلفــات ســنگینی بــه اعضــای ایــن 

ــت. ــده اس ــروه وارد ش گ

وزارت دفــاع، تأکیــد کــرده بــود کــه عملیــات نظامــی 

تــا پاک ســازی کامــل والیــت بغــالن از وجــود طالبــان، 

ادامــه خواهــد یافــت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، از هــواداران دســته های انتخاباتــی 

رونــد  ادامــه ی  مانــع  و  بردارنــد  دســت  اعــراض  از  تــا  خواســته 

بازشــاری و تفتیــش آرا نشــوند.

ــه  ــه ای گفت ــرش اعالمی ــا ن ــوس( ب ــن کمیســیون، روز شــنبه )۹ ق ای

اســت کــه بــر اســاس قانــون انتخابــات، پیــش از پایــان رونــد بازشــاری 

ــوان آرا را باطــل کــرد. و تفتیــش، منی ت

در اعالمیــه آمــده اســت: »مــاده ی ۸6 قانــون انتخابــات، کمیســیون 

را مکلــف ســاخته اســت تــا در صــورت موجودیــت شــکایت موجــه 

ــه  ــه ب ــرم در رابط ــا ج ــف ی ــکاب تخل ــر ارت ــی ب ــهود مبن ــم مش ــا عالی ی

و  قرنطیــن  را  صندوق هــا  رأی،  برگه هــای  حــاوی  صندوق هــای 

نامــزدان  و مناینــدگان  ناظریــن، مشــاهدین، رســانه ها  در حضــور 

بررســی کنــد؛ از همیــن رو، پیــش از پایــان رونــد بازشــاری، آرا باطــل 

منی شــود.«

کــه  اســت  گفتــه  همچنــان  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــت؛  ــهروندان اس ــی ش ــوق اساس ــز، از حق ــای اعراض آمی گردهایی ه

امــا در حــال حــارض، بایــد اعراض هــا پایــان یابــد تــا رونــد بازشــاری 

و تفتیــش آرا در هفــت والیــت باقــی مانــده ی شــالی )بدخشــان، 

پنجشــیر، بغــالن، ســمنگان، جوزجــان، فاریــاب و تخــار( تکمیــل شــود. 

ــه ی  ــه روزنام ــن کمیســیون، ب ــز ابراهیمــی، ســخنگوی ای عبدالعزی

ــه  ــی ب ــته های انتخابات ــواداران دس ــر ه ــه اگ ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

اعــراض شــان پایــان ندهنــد، ایــن کمیســیون، ناگزیــر خواهــد شــد تــا 

در چارچــوب قانــون، تصمیــم درســتی بگیــرد.

بــا ایــن حــال، کمیســیون مســتقل انتخابــات، اطمینــان می دهــد 

کــه از آرای مــردم حفاظــت کــرده و در هیــچ رشایطــی، حــق دخالــت 

در رونــد انتخابــات را بــه اشــخاص، گروه هــا و یــا نهــادی نخواهــد داد.

در اعالمیــه تأکیــد شــده اســت: »بــه متــام جوانــب دخیــل، بــه ویــژه 

ــم  ــان می دهی نامــزدان ریاســت جمهــوری و مــردم افغانســتان، اطمین

کــه تنهــا آرایــی کــه اســاس بایومریکــی داشــته باشــد، معتــر خواهــد 

بــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه دســته های انتخاباتــی عبداللــه عبداللــه، 

ــار، خواســتار ابطــال بیــش از  ــن حکمتی ــل و گلب الدی ــه نبی رحمت الل

۳00 هــزار رأی مشــکوک انــد.

انتخاباتــی  دســته ی  اول  معــاون  فرهمنــد،  بابــر  عنایت اللــه 

ــوع رأی  ــه ن ــه ی س ــا تصفی ــه ب ــت ک ــرده اس ــا ک ــی، ادع ثبات وهمگرای

تقلبــی )1۳۷ هــزار مشــکوک، 10۲ هــزار رأی خــارج از زمــان و ۲4۲۲ 

ایــن  از آرای پــاک، مجمــوع آرای پــاک  صنــدوق قرنطیــن شــده( 

دســته ی انتخاباتــی بــه ۵1٫۸۹ درصــد می رســد.

عبداللــه عبداللــه نیــز تأکیــد کــرده اســت کــه کمیســیون انتخابــات 

بــه دســتور یــک تیــم انتخاباتــی عمــل می کنــد، اســتقالل آن زیرســوال 

رفتــه و نتیجــه ی کارش نیــز مرشوعیــت نــدارد.

ــی، روز  ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــواداران دس ــان، ه همچن

جمعــه )۸ قــوس( بــا راه انــدازی راه پیایــی در شــهر کابــل، خواســتار 

ــواداران  ــدند. ه ــکوک ش ــزار رأی مش ــش از ۳00 ه ــوری بی ــال ف ابط

ایــن دســته ی انتخاباتــی، هشــدار دادنــد کــه اگــر بــه خواســت آن هــا 

رســیدگی نشــود، مســؤولیت بحــران سیاســی و پیامدهــای آن بــه دوش 

اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات خواهــد بــود.

ایــن همــه در حالــی اســت که کمیســیون مســتقل انتخابــات، ۳00 

ــت  ــال آن اس ــتار ابط ــی خواس ــته ی انتخابات ــن دس ــه ای ــی ک ــزار رأی ه

ــش،  ــاری و تفتی ــس از بازش ــه پ ــرده ک ــد ک ــمرده و تأکی ــر ش را معت

مشــخص شــده اســت کــه ایــن آرا هیــچ مشــکل قانونــی نــدارد.

رسگیــری  از  بــرای  تالش هــا  از  ناتــو،  دبیــرکل 

گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و 

اســت. کــرده  اســتقبال  طالبــان، 

ینــس اســتولتنرگ، روز جمعــه )۸ قــوس(، گفتــه اســت 

کــه ســازمان ناتــو، رونــد صلــح افغانســتان را زیرنظــر دارد و 

ــرای از رسگیــری آن صــورت می گیــرد،  از تالش هایــی کــه ب

ــد. ــتقبال می کن اس

او افــزوده اســت: »امریــکا بــه طــور منظــم در مــورد 

رونــد صلــح افغانســتان بــه هم پیان هــای ناتــو گــزارش 

می دهــد، مــا متــام وقــت، در حــال مشــوره ایــم، زیــرا ایــن 

تنهــا مســأله ی ایاالت متحــده در داخل افغانســتان نیســت، 

ــاد داشــته باشــیم کــه در افغانســتان  ــه ی ــن را ب ــد ای ــا بای م

ــد.« ــور دارن ــز حض ــی نی ــای غیرامریکای ــاری از نیروه ش

آقــای اســتولتنرگ، تأکیــد کــرد کــه حضــور ناتــو در 

افغانســتان، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن کشــور، دوبــاره بــه 

النــه ی امنــی بــرای دهشــت افگنان بین املللــی مبدل نشــود.

او در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد ســفر دونالــد ترامــپ 

بهریــن  کــه  »فکــر می کنیــم  گفــت:  افغانســتان،  بــه 

ــی  ــق واقع ــک تواف ــویم ی ــن ش ــه مطمی ــن ک ــرای ای راه ب

ــای  ــت از نیروه ــه حای ــت ک ــن اس ــرد، ای ــورت می گی ص

بــه  بایــد  یابــد.  ادامــه  افغانســتان  و دفاعــی  امنیتــی 

طالبــان بفهانیــم کــه بــرای مانــدن در افغانســتان آمــاده  

ــگ  ــدان جن ــد در می ــا منی توانن ــتیم و آن ه ــد اس و متعه

پیــروز شــوند؛ امــا از هــر تالشــی کــه بــرای دریافــت 

راه حــل سیاســی باشــد، حایــت می کنیــم.«

متحــده ی  ایــاالت  جمهــور  رییــس  ترامــپ،  دونالــد 

امریــکا، پنج شــنبه شــب )۷ قــوس( در ســفر غیرمنتظــره ای 

بــرای نخســتین بــار وارد افغانســتان شــد و در پایــگاه نظامی 

ــا رییــس جمهــور غنــی دیــدار کــرد. بگــرام، ب

آقــای ترامــپ، در میــان رسبــازان امریکایــی حضــور یافت 

و گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان موافــق آتش بــس نبودنــد؛ 

ــه  ــت ک ــد. او گف ــس کنن ــه آتش ب ــد ک ــاال می خواهن ــا ح ام

ــد  ــان مذاکــره کن ــا طالب ــد ب ــکا همیــن اکنــون می توان امری

و ایــن بــه دلیــل زحمت هایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی 

ایــن کشــور در افغانســتان کشــیده انــد.

ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد روز گذشــته، 

ــان  ــح می ــای صل ــری گفت وگوه ــرای از رسگی ــی ب تالش های

امریــکا و طالبــان، آغــاز شــده اســت.  منابعــی، تأییــد 

ــژه ی وزارت  ــده ی وی ــل زاد، مناین ــی خلی ــه زمل ــد ک ــرده ان ک

خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــا مناینــدگان 

ــت. ــرده اس ــدار ک ــر دی ــان در قط طالب

یــک منبــع در گــروه طالبــان، بــا اشــاره بــه آغــاز 

دیدارهــا، گفتــه اســت کــه مذاکــره میــان دو طــرف از 

نقطــه ی صفــر آغــاز نخواهــد شــد. او افــزوده اســت، مــوارد 

ــکا  ــان امری ــادی کــه در دوره هــای قبلــی مذاکــرات می زی

ــت و  ــا برجاس ــود، پ ــده ب ــق ش ــر رس آن تواف ــان ب و طالب

تنهــا بــا آغــاز رســمی مذاکــرات، در مــورد مــوارد اختالفــی 

ــد. ــد ش ــث خواه ــی بح جزئ

مســؤوالن وزارت دفــاع، اعــالم کــرده انــد کــه 

ولســوالی مارجــه ی والیــت هلمنــد، از وجــود 

هراس افگنــان طالــب، پــاک شــده اســت.

ــاع،  ــخنگوی وزارت دف ــاون س ــان، مع ــواد ام ف

پــس از چاشــت روز شــنبه )۹ قــوس( در برگــه ی 

تویــر خود نوشــت کــه ولســوالی مارجــه ی والیت 

هلمنــد، پــس از چهــار ســال به گونــه ی کامــل از 

وجــود هراس افگنــان طالــب پــاک شــده اســت.

از ســویی هــم، همزمــان بــا پاک ســازی کامــل 

وجــود  از  هلمنــد  والیــت  مارجــه ی  ولســوالی 

ــش در  ــدی ارت ــوای رسح ــده ی ل ــان، فرمان طالب

ــار  ــن کن ــار مای ــه ی انفج ــت، در نتیج ــن والی ای

ــت. ــان باخ ــاده ای، ج ج

هلمنــد،  والــی  ســخنگوی  ځــواک،  عمــر 

روز  صبــح   0۹:۳0 ســاعت  حوالــی  می گویــد 

شــنبه )۹ قــوس( یــک مایــن کنــار جــاده ای، در 

ــه،  ــاوه و مارج ــوالی های ن ــان ولس ــه ای می منطق

ــد. ــر ش منفج

مســیر  در  رویــداد  »ایــن  می افزایــد:  او 

ولســوالی مارجــه، هنگامــی ُرخ داد کــه یــک 

از  شــاری  بــا  امنیتــی  نیروهــای  کاروان 

ــی  ــه م ــوالی مارج ــه ولس ــی، ب ــگاران محل خرن

رفتنــد.«

ــداد،  ــن روی ــواک، در ای ــای ځ ــه ی آق ــه گفت ب

لــوای  فرمانــده ی  مقبــل،  ظاهــرگل  جــرال 

چهــارم رسحــدی ارتــش در والیــت هلمنــد، جــان 

باختــه و ســه نفــر دیگــر بــه شــمول یــک خرنــگار 

ــد. ــده ان ــی ش ــش، زخم ــاز ارت ــی و دو رسب محل

ــن  ــؤولیت ای ــی مس ــا گروه ــرد ی ــون ف ــا کن ت

رویــداد را بــه عهــده نگرفتــه اســت.

ــز  ــتان، مرک ــوب افغانس ــد در جن ــت هملن والی

اصلــی گــروه طالبــان اســت. هلمنــد در جریــان 

ــقوط  ــرز س ــا م ــار ت ــن ب ــر، چندی ــال اخی ــه س س

ایــن  در  ولســوالی  ســه  تنهــا  و  رفــت  پیــش 

ــای  ــت نیروه ــل در دس ــه ی کام ــه گون ــت ب والی

ــوالی های  ــه ولس ــا در بقی ــرار دارد؛ ام ــی ق دولت

ایــن والیــت، دولــت تنهــا در مراکــز ولســوالی ها 

حضــور دارد و بقیــه ســاحات در کنــرل افــراد 

ــت. ــان اس طالب

ایــن والیــت بــه دلیــل داشــنت کشــت زارهای 

بــرای  مناســبی  محــل  تریــاک،  گســرده ی 

ــته  ــت. گذش ــان اس ــری طالب ــع و رسبازگی تجم

از  بســیاری  ایدئولوژیــک،  جنگ هــای  از 

ــود  ــارت پرس ــل تج ــه دلی ــان ب ــان طالب فرمانده

هم چنــان  را  والیــت  ایــن  در  جنــگ  تریــاک، 

می دهنــد. ادامــه 

کشته شدن ۱۱ عضو داعش در اچین ننگرهار

طالبان چهار غیرنظامی
 را در بغالن کشتند

کمیسیون انتخابات:
 پیش از بازشامری منی توان آرا را باطل کرد

دبیرکل ناتو از تالش ها برای از رسگیری 
گفت وگوهای صلح استقبال کرد

ولسوالی مارجه ی هلمند
 از وجود طالبان پاک شد
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

با اطمینان ادعا کرده است که  این که رییس جمهور ترامپ 

طالبان، آماده و حتا مشتاق آتش بسی استند که امریکا خواستار 

آن در جنگ 1۸ساله ی افغانستان شده است، بیشر شبیه یک 

این که گفت وگوهایی که  اعالم  با  ترامپ  واقعیت.  تا  آرزو است 

بود،  کرده  متوقفش  ناگهانی  طور  به  سپتامر  ماه  در  او  خود 

دوباره به جریان افتاده، طی بازدیدش از نیروهای امریکایی در 

به  »می خواهند  طالبان  که  گفت  شکرگزاری  روز  در  افغانستان 

این  ما  حرف  داریم.  دیدارهایی  آن ها  با  هم  ما  و  برسند  توافق 

است که باید آتش بس به وجود بیاید.« ترامپ در مورد شورشیان 

طالب گفت: »پیش از این منی خواستند آتش بس کنند؛ اما حاال 

می خواهند. احتاال همین گونه خواهد شد. ما پیرشفت بزرگی 

ایم.« داشته 

مورد  در  افغانستان،  دولت  نه  و  طالبان  نه  اما،  جمعه  روز 

نزدیک بودن آتش بس یا حتا بحث در مورد آن گفت وگوهای از 

رس گرفته شده، هیچ اشاره ای نداشتند. در آن زمان گفت وگوهای 

ایاالت متحده و طالبان به پایان رسیده بود و دو طرف آماده ی 

امضای پیش نویس توافق نامه ای شدند که بر پایه ی آن خشونت 

گونه  هر  که  بود  آمده  پیش نویس  آن  در  اما  می یافت؛  کاهش 

بحث در مورد آتش بس باید پس از گفت وگوهای طالبان و دولت 

بگیرد. صورت  افغانستان 

طالبان در بیانیه ای اعالم کردند که درک آن ها هیچ تغییری 

واشنگنت  به  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله  است.  نکرده 

از رسگیری  برای  اما  استیم،  گفت وگو  آماده ی  »ما  گفت:  پست 

آن  تعلیق  زمان  در  که  داریم  را  موضعی  هان  گفت وگوها 

داشتیم.« 

صدیق صدیقی، سخنگوی ارشف غنی، گفت که سفر کوتاه 

ترامپ »مهم« است؛ اما »باید دید« که در وضعیت گفت وگوهای 

یا خیر. صدیقی گفت: »خیلی زود  آمده  به میان  تغییری  صلح 

است که در مورد هر گونه تغییر یا تغییراتی که دیگران حدس 

کنیم.« صحبت  می زنند، 

می کند.  تالش  آتش بس  برپایی  برای  هم  افغانستان  دولت 

آش بس،  که  کرد  اعالم  کشور  ملی  امنیت  مشاور  گذشته،  ماه 

پیش رشط جدید گفت وگوهای مستقیم با طالبان است. صدیقی 

خواست  این  افغانستان  به  ترامپ  سفر  است  امیدوار  که  گفت 

به  توقعات کمری نسبت  افغانستان  تقویت کند. حتا دولت  را 

داشت. ترامپ 

یک مقام ارشد دولت افغانستان به رشط افشا نشدن نامش، 

مانند دیگران در مورد گفت وگوها پشت درهای بسته بحث کرد و 

گفت: »هان  طور که رییس جمهور گفت، ما در حال از رسگیری 

ما روی کاهش خشونت ها  با طالبان استیم. مترکز  گفت وگوها 

را  پیدا کنیم، دو طرف گفت وگوها  توافقی دست  به  اگر  است. 

گسرش خواهند داد و رشایط برای امضا کردن یک توافق نامه ی 

صلح را مهیا خواهد کرد.«

و  متحده  ایاالت  میان  گفت وگو  سال  یک  به  نزدیک  از  پس 

را  امریکایی  طرف  رهری  که  قطر  پایتخت  دوحه،  در  طالبان 

زملی خلیل زاد بر عهده داشت، دو طرف به توافق نامه ای دست 

نیروهای  نسبی  خروج  شامل  و  داشت  بخش  چهار  که  یافتند 

و  القاعده  با  رابطه  قطع  بر  مبنی  طالبان  تعهد  و  امریکایی 

اطمینان دهی از این بود که هیچ بخشی از قلمرو طالبان – بیش 

علیه  تروریستی  فعالیت های  انجام  برای   – افغانستان   %۵0 از 

ایاالت متحده و متحدانش صورت نگیرد. طالبان همچنان تعهد 

آغاز  را  افغانستان  دولت  با  مستقیم  گفت وگوهای  که  سپردند 

کرده و موضوع آتش بس را در اولویت آجندای شان قرار دهند.

در  طالبان  مذاکره کنندگان  با  مالقات  رسِی  ترتیب  از  پس 

کمپ دیوید برای امضای توافق نامه، ترامپ ناگهان توافق نامه و 

مذاکرات را یک جا با هم لغو کرد و گفت: »تا جایی که می دانم، 

دلیل  به  که  گفت  زمان  آن  در  ترامپ  اند.«  مرده  گفت وگوها 

کشته  به  منجر  که  طالبان  سوی  از  حمله  مسؤولیت  پذیرفنت 

گفت وگوها  شد،  امریکایی  رسباز  یک  شمول  به  نفر   1۲ شدن 

حارضند  مردم  »کدام  نوشت:  توییتی  در  او  است.  کرده  لغو  را 

این همه آدم بکشند تا به ظاهر موضع چانه زنی شان را تقویت 

کنند؟«

امریکایی  نیروهای  برای خروج  ترامپ  امیدهای  توییت،  این 

را  بود   ۲016 سال  در  انتخاباتی  تعهد  یک  که  افغانستان  از 

کم رنگ تر کرد. هرچند ترامپ دلیل لغو گفت وگوها را قتل یک 

از  او همچنان حاکی  این تصمیم  اما  دانست؛  امریکایی  رسباز 

خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  خلیل زاد،  رییِس  میان  نظر  اختالف 

با  که  بود  امریکا  ملی  امنیت  پیشین  مشاور  بولتون،  جان  و 

مذاکرات مخالفت می کرد. با وجود این که افغانستان به سمت 

انتخابات ریاست جمهوری تنگاتنگی می رفت و غنی امیدوار بود 

گفت وگوهای  در  قوی تری  موضع  شدنش  انتخاب  دوباره  با  که 

که  کرد  اعالم  طالبان  گروه  باشد،  داشته  شورشیان  با  دولت 

دهد. ادامه  گفت وگوها  به  می خواهد 

خلیل زاد که اجازه نداشت گفت وگوها را به طور رسمی آغاز 

کند، با دولت  افغانستان و کشورهای منطقه به مشوره های پنهان 

پرداخت و در روزهای اخیر، صحبت های غیررسمی را با طالبان 

رشوع کرد. هرچند انتخابات در اواخر ماه سپتامر برگزار شده 

بود؛ اما به دلیل اتهام بی نظمی های گسرده در مراکز رأی دهی، 

تا کنون برنده ای مشخص نشده است. در اوایل این ماه، غنی 

توافق کرد که سه زندانی طالبان را در بدل دو اسیر این گروه که 

هر دو در دانشگاه امریکایی افغانستان، استاد بودند و سه سال 

را در بند طالبان سپری کردند، آزاد کند.

رسبازانش  خروج  برای  هم  متحده  ایاالت  آن،  با  هم زمان 

برنامه ریزی کرد – کاهش 1۳٫000 رسباز امریکایی به ۸٫600 

بود.  متصور  اصلی  توافق نامه ی  از  بخشی  عنوان  به  که   – نفر 

را  نیروهای مان  »ما  نیروها گفت:  پنج شنبه در مورد  روز  ترامپ 

به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهیم و تا زمانی که به یک 

می مانیم.«  افغانستان  در  ایم،  نرسیده   کامل  پیروزی  یا  توافق 

پس از پایان گفت وگوها، هرچند خشونت های این گروه مقداری 

کم شده بود، طالبان همچنان رو به پیش رفت بودند؛ اما ترامپ 

گفت که در چند ماه گذشته »رضبات محکمی به آن ها وارد کرده 

ایم. آن ها در گذشته چنین رضبه ای نخورده بودند. در تاریخ این 

جنگ، هرگز چنین رضبه ای نخورده بودند.« ترامپ می گوید به 

همین دلیل است که »آن ها می خواهند به توافق برسند.«

اما تحلیل گران می گویند که هدف اصلی طالبان بیرون شدن 

انگیزه ی  این گروه  و  افغانستان است  از  نیروهای خارجی  متام 

کمی برای توقف جنگ دارد. یکی از افرادی که با این مذاکرات 

آشنا است، گفت: »آن ها در مقابل برپایی آتش بس جدا مقاومت 

دلیلی  طالبان  است.  آن ها  فشار  اهرم  بهرین  این  و  اند  کرده 

متحده  ایاالت  که  حاال  ویژه  به  ندارند،  آن  رس  بر  معامله  برای 

دارایی هایش را به هدر می دهد و طالبان هم فکر می کنند در 

میدان جنگ پیروز شده اند. ترامپ هم تعهد کرده تا نیروهایش 

را بدون در نظرداشت رشایط، کاهش دهد. پس چرا طالبان باید 

در حال حارض پیشنهاد آتش بس بدهند؟«

به نظر می رسید ترامپ در صبحت های روز پنج شنبه ، داعش 

و القاعده که در قسمت هایی از افغانستان حضور دارند را با هم 

تلفیق کرده باشد؛ هرچند این دو گروه بر رس رسبازگیری با هم 

در رقابت اند و با یک دیگر همکاری منی کنند. گزارش ماه جون 

امریکا، شار رسبازان داعش در والیت های مرزی  وزارت دفاع 

کر و ننگرهار را ۲٫000 نفر اعالم کرد. در این گزارش آمده بود 

که حضور کوچک القاعده، »تهدید محدودی برای ایاالت متحده 

و همکاران ما در افغانستان محسوب می شود.«

بزرگی  پیروزی  امریکا،  نزدیک  پشتیبانی  با  افغان  نیروهای 

را در بازپس گیری روستاهای ننگرهار که منجر به تسلیم شدن 

در  که  گفت  ترامپ  زدند.  رقم  شد،  داعش  جنگ جوی  صدها 

رابطه به داعش و القاعده، پیش رفت  بزرگی صورت گرفته است 

پیش  مدتی  ایم.  زده  آن ها  به  محکمی  بسیار  بسیار  رضبات  و 

شار آن ها به هزاران نفر می رسید و حاال بیش از چندین صد 

باشد. مانده  نفر شان  نیستند. شاید هم ۲00  نفر 

غافل گیر شدن دولت افغانستان و طالبان
 از صحبت های ترامپ در مورد آتش بس
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