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گزارش روز

یادداشت روز

ترجمهجامعه

گزارشگفت وگو

اچیــن، افغانســتان – بــرای نزدیــک بــه چهــار 

بــه  دســت  افغــان،  و  امریکایــی  نیروهــای  ســال، 

منطقــه ی  در  تنبیه آمیــز  هوایــی  حملــه ی  صدهــا 

رشقــِی کوهســتانی زدنــد. ایــن حمــات هوایی شــکل 

روســتاهای کشــاورزی پراکنــده را دگرگــون کــرد و 

باعــث ایجــاد جاده هــای ناهمــوار شــد. در برخــی 

ــا از  ــا کام ــی از آن ه ــه، یک ــه خان ــر س ــق، از ه مناط

ــود. ــه ب ــن رفت بی

ــعبه ی  ــه ش ــود ک ــش ب ــات، داع ــن حم ــدف ای ه

بیرونــی آن در افغانســتان، مرگ بارتریــن شــاخه ی 

ایــن گــروه در بیــرون از عــراق...

همــواره  تاریــخ  طــول  در  افغانســتان  زنــان 

و  انــد  شــده  ناخوشــایندی  تحــوالت  دســت خوش 

ــی  ــدی سیاس ــای ج ــان در تصمیم گیری ه ــور ش حض

جامعــه ی  در  کــه  مردســاالری  هــان  دلیــل  بــه 

افغانســتانی وجــود دارد کم رنــگ بــوده اســت. هرچنــد 

ــه  ــبت ب ــان نس ــور ش ــان حض ــر زن ــال های اخی در س

ــا توجــه بــه  گذشــته های دور گســرده تر شــده؛ امــا ب

ــان دارد،  ــه زن ــتانی ب ــه ی افغانس ــه جامع ــی ک نیازهای

ــد  حضــور ایــن قــر جامعــه هنــوز آن چنانــی کــه بای

ــادی  ــای اقتص ــه ی فعالیت ه ــت. در زمین ــد، نیس باش

ــکاتی... ــع و مش ــا موان ــان ب ــز زن نی

ــت  ــبت ها دوس ــل از مناس ــرای تجلی ــی ب ــر کس ه

لطافــت،  از  کنــد؛ گل منــادی  دریافــت  دارد گل 

ــم  ــی ه ــت و کس ــت اس ــاس و صمیمی ــق، احس عش

نــگاه  کنــد.  اجتنــاب  آن  پذیرفــن  از  منی توانــد 

 انســان ها بــه گل، رصفــا منی توانــد نــگاه ابــزاری 

ــای  ــن گل، پ ــه دادن و گرف ــت هدی ــا پش ــد؛ ام باش

روح و احســاس انســان ها در میــان اســت. 

بــا ورق خــوردن تقویــم بــه روزهــای مناســبتی 

عزیــزان  بــرای  داریــم  دوســت  و  برمی خوریــم 

ــا  ــرای م ــدر ب ــه چق ــن  ک ــان دادن ای ــرای نش ــود ب خ

ارزش منــد اســتند، هدیــه بدهیــم؛ گاهــی بــرای 

دوســت یــا معشــوق...

پیــش  ســال  افغانســتان،  دولــت  کابینــه ی 

روی خورشــیدی )1399( را ســال »اصاحــات« و 

نام گــذاری ســال  نام گــذاری کــرد.  »هم بســتگی« 

ــازی  ــات و برجسته س ــوان اصاح ــت عن ــش رو تح پی

آن، اهمیــت فوق العــاده دارد. اصاحــات موفقانــه 

و  دادن  اعتبــار  جهــت  بــه  عامــه،  ادارات  در 

ــت.  ــت اس ــز اهمی ــت حای ــک دول ــی ی مروعیت ده

ــیدن  ــرای رس ــت را ب ــه دول ــت ک ــات اس ــن اصاح ای

ــت افغانســتان در  ــد. دول ــاری می کن ــه اهدافــش ی ب

حالــی اصاحــات و هم بســتگی را شــعار می دهــد 

کــه جنــگ و ناامنــی، ادارات...

»ناتو« تا برقراری صلح در افغانستان خواهد ماند

امیدواری ها از افزایش حضور 
زنان در ارگان های حکومت

افزایش قیمت گل تازه 
در آستانه ی والنتاین

افغانستان ادعا می کند داعش 
را از میان برده است

اصالحات و هم بستگی نیاز 
به گام های عملی دارد
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علل گرايش به اعتياد و 
پيش گريی از آن

پای سند توافق صلح امریکا و 
طالبان در نهایت باید امضای 

حکومت افغانستان باشد

آیینــه تصویــر  را عــوض کــرده و جلــو  لباس هایــش 

پــری را می بینــد کــه در آینــده قــرار اســت پولیــس شــود. 

می کنــد،  جابه جــا  رسش  روی  را  نیســت  کــه  کاهــی 

ــد،  ــت می کش ــت دس ــانه اش نیس ــه روی ش ــی ک ــه تفنگ ب

بنــد کفش هایــش را می بنــدد و خــودش را در ســنگری 

می یابــد کــه در برابــر طالبــان می جنگــد. ایــن  طــرف 

ســنگر پــری اســت کــه بــرای آزادی وطنــش می جنگــد؛ 

ــی... ــا مردهای ــنگر ام ــرف س آن ط

 ۲۲( سه شــنبه  روز  صبــح   ۰۶:۵۰ ســاعت  حوالــی 

دلــو(، یــک مهاجــم انتحــاری، مــواد انفجــاری همراهــش 

را در نزدیکــِی دانشــگاه نظامــی مارشــال محمــد قســیم 

ــرد. ــر ک ــل، منفج ــم در کاب فهی

در  داخلــه،  وزارت  ســخن گوی  رحیمــی،  نــرت 

کــه... اســت  نوشــته  تویــرش  برگــه ی 

ــد  ــات، می گوین ــتقل انتخاب ــیون مس ــؤوالن کمیس مس

محــل   14۰۰ از  بیــش  ویــژه ی  تفتیــش  رونــد  کــه 

رأی دهــی و بازشــاری ۲98 محــل دیگــر، روز چهارشــنبه 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــو( آغ )۲3 دل

کمیســیون  ســخن گوی  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 

روزنامــه ی... بــه  انتخابــات،  مســتقل 

گــزارش تــازه ی اداره ی بــازرس ویــژه ی امریــکا در امــور 

ــه  ــد ک ــان می ده ــیگار(، نش ــا )س ــتان ی ــازی افغانس بازس

در جریــان حمله هــا بــر مأموریــت بازســازی افغانســتان در 

ــد و حــدود  18 ســال گذشــته، ۲۲14 نفــر جــان باخته ان

ســه هــزار نفــر دیگــر زخمــی شــده اند.

در این گزارش که روز سه شنبه...

حمله ی انتحاری در کابل 6 کشته و
 13 زخمی به جا گذاشت

روند تفتیش و بازشامری محالت رأی دهی
امروز آغاز می شود

سیگار: بیش از دو هزار نفر در مأموریت بازسازی 
افغانستان کشته شده اند

  پولیس می شوم تا جنگ متام شود

7

7

7

6

»شاه حسین مرتضوی«

مشاور ارشد فرهنگی رییس جمهور

)قسمت دوم(

ویژه ی صلح
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سال  افغانستان،  دولت  کابینه ی 

را   )1399( خورشیدی  روی  پیش 

»هم بستگی«  و  »اصاحات«  سال 

سال  نام گذاری  کرد.  نام گذاری 

و  اصاحات  عنوان  تحت  رو  پیش 

برجسته سازی آن، اهمیت فوق العاده 

جهت  به  عامه،  ادارات  در  موفقانه  اصاحات  دارد. 

اعتبار دادن و مروعیت دهی یک دولت حایز اهمیت 

رسیدن  برای  را  دولت  که  است  اصاحات  این  است. 

افغانستان در حالی  یاری می کند. دولت  اهدافش  به 

و  جنگ  که  می دهد  شعار  را  هم بستگی  و  اصاحات 

ناامنی، ادارات عامه ی افغانستان را از بیخ و بنیاد فرو 

پاشید و تا هنوز هم آن گونه که انتظار از ادارات فعال و 

سیستاتیک می رود، احیا نشده است. در عین حال، 

هم بستگی در افغانستان نیز دچار آسیب های ناشی از 

است. شده  ناامنی  و  جنگ 

اما  تاریخی  دوره ی  یک  افغانستان،  در  اصاحات 

اصاحات  این  که  است  گذرانده  رس  پشت  را  کوتاه 

اصاحات  می شود.  خان  امان الله  دوره ی  به  مربوط 

افغانستان،  کردن  مدرنیزه  و  نوسازی  برای  امان الله 

اولین گامی بود که در تاریخ افغانستان برداشته شد. 

بازگویی  واقع  در  امان الله،  سیاسی  اصاحات  بررسی 

حساس ترین مقطع تاریخ افغانستان است که با تاش 

امان الله  رهربی  به  و  ترقی خواه  و  تحول طلب  جوانان 

زیربنایی  بخش های  متام  وی  اصاحات  و  خورد  رقم 

این اصاحات کوتاه  اما عمر  را دربر می گرفت؛  کشور 

از  پس  شد.  متوقف  کشور،  در  متغییرها  بر  بنا  و  بود 

ادارات  احیای  روند  افغانستان،  در  جدید  نظام  ایجاد 

عمومی  عرضه ی خدمات  منظور  به  افغانستان  عامه ی 

تا  و  احیا شد  با همکاری جامعه ی جهانی  مردم  برای 

حدودی روند حکومت داری شکل گرفت. برای احیای 

ادارات و فعال سازی سیستم عرضه ی خدمات عمومی، 

اما  شد؛  مرف  اصاحات  نام  تحت  دالر  میلیاردها 

مثمر  بازدهی  توجهی،  قابل  میزان  به  کمک ها  این 

نهادهای  و  افغانستان  دولت  ابتدا،  هان  از  نداشت. 

متویل کننده، شاخص هایی را برای چالش هایی که در 

برابر روند اصاحات ادارات عامه موجود است را تعریف 

روند  اما  کارکردها  این  وجود  با  کردند.  طرح ریزی  و 

است. بوده  مشکل آفرین  و  بطی  اصاحات 

خواست  و  توقع  سطح  روز  هر  گذشت  با  اکنون 

جانب  از  عمومی  خدمات  عرضه ی  راستای  در  مردم 

ادارات دولتی افزایش یافته است؛ حجم نیازمندی های 

تا  است  الزم  و  شده  گسرده  افغانستان  در  اجتاعی 

عرصه ی  در  شهروندان  نیازهای  مطابق  عامه  ادارات 

ابزارها و شیوه های جدید استفاده  از  خدمات عمومی 

تناسب  به  حکومت ها  از  مردم  رضایت  میزان  کنند. 

کارایی مدیران آن کشور و تریع روند عرضه ی خدمات 

استفاده ی  و  مدیریت  دارد.  آن ها  جانب  از  عمومی 

در  مدرن  ابزارهای  و  جدید  سیستم های  از  درست 

راستای حکومت داری، نیازمند منابع انسانی توان مند و 

با ظرفیت است؛ مدیریت رسمایه ی انسانی اولین رشط 

در  به حکومت داری خوب می باشد.  برای دست یافن 

قرن ۲1 الزم نیست که با شیوه های فرسوده و کاسیک 

عمومی  خدمات  عرضه ی  امر  در  شهروندان  قناعت 

حاصل کرد. ساختارهای اداری و نحوه ی حکومت داری 

نیازهای  پاسخ گوی  منی تواند  گذشته،  قرن های 

نیاز  روز  هر  با گذشت  لحاظ  این  از  باشد.  شهروندان 

است تا ساختارهای اداری، شیوه های حکومت داری و 

و  شده  بروزتر  عامه  ادارات  جانب  از  خدمات  عرضه ی 

امروز در جهان  از تکنالوژی مدرن و سیستم هایی که 

سهولت های زیادی برای جهانیان به ارمغان آورده، مورد 

گیرد. قرار  استفاده 

پس از سال ۲۰۰1، مردم افغانستان رشایط سخت و 

وضعیت بحرانی را پشت رس گذراندند و وارد یک دنیای 

بدون انارشی شدند. نزدیک به دو دهه ی اخیر فرصتی 

و  ساختارها  به  قانون،  حاکمیت  تحت  مردم  که  بود 

مرف  وجود  با  که  فرصتی  برسند؛  پاسخ گو  ادارات 

از دست رفت. میلیون ها دالر، 

که  این   با  افغانستان،  در  حکومت داری  اوایل  در 

سیستم ها  اما  بود؛  محدود  منابع  و  امکانات  سطح 

بود؛  گرفته  شکل  جدید  حکومت داری  شیوه های  و 

هرچند که سطح توقعات مردم نیز پایین بود و منابع آن 

ارائه  را  قناعت بخشی  پاسخ های  که  می توانست  زمان 

امروز که زیر چر حکومت وحدت  کد. چرا در رشایط 

می کنند  بازخوانی  مردم  هرازگاهی  دارند،  قرار  ملی 

بود؟  بهر  گذشته  حکومت  در  خدمات  عرضه  ی  که 

سطح  گذشته  رشایط  در  چون  است؛  واضح  آن  پاسخ 

اما در رشایط موجود، سطح  بود؛  پایین  مردم  توقعات 

ماشین  و  می رود  باال  روز  هر  گذشت  با  مردم  توقعات 

و  افتاده  لنگر  یک  در  دولتی(  )ادارات  دولت  محرک 

در  نوآوری  عدم  منی شود.  مثبت  تحوالت  دست خوش 

تکنالوژی،  دستگاه های  نبود  بر  مبنی  عامه  ادارات 

باعث شده که میزان نارضایتی مردم از ادارات عامه ی 

بگیرد. باال  کشور 

با ایجاد حکومت وحدت ملی، یک تحول نسبی برای 

افغانستان  عامه ی  ادارات  در  اصاحات  شکل گیری 

شیوه ی  در  تغییر  برای  حکومت  رهربان  گرفت.  شکل 

عرضه ی خدمات و اصاح ساختاری ادارات با توجه به 

نیازمندی ها و نارضایتی های شهروندان اقدام کردند که 

جابه جایی  از  اصاحات،  تأمین  در جهت  اقدام  اولین 

کسانی  حکومت،  این  از  پیش  شد.  آغاز  کاری  نیروی 

در رأس ادارات عامه  قرار گرفته بودند که فاقد تخصص 

اساس  بر  افراد  این  اکرثیت  بودند؛  کاری  مسلک   و 

منی توانستند  و  بودند  شده  گاشته  اقوام  سهم بندی 

که رضایت عمومی را جلب کنند.

روی  بیشر  ملی  وحدت  حکومت  مترکز  محور 

حکومت  که  معنا  این  به  است؛  اداری  اصاحات 

رشته ی  اساس  بر  تحصیل کرده  افراد  تا  می کوشد 

کاری در رأس ادارات دولتی قرار گیرند و برای تحقق 

این هدف، حکومت اصاحات فراگیر را در کمیسیون 

اصاحات اداری و خدمات ملکی به وجود آورد تا بتواند 

از این طریق، به اهداف تعریف شده، برسد. کمیسیون 

روندهای  که  توانست  حدی  تا  اداری  اصاحات 

و  اصاح  را  آن  به  مربوط  طرزالعمل های  و  استخدام 

در  دانش  با  و  ظرفیت  با  کاری  نیروهای  جذب  برای 

زمانی  اصاحات  این  کند؛  برنامه ریزی  کشور  ادارات 

بیشری  صاحیت  کمیسیون  این  به  که  شد  متحول 

داده شد؛ اما بیش از هر چیزی، نیاز است تا اصاحات 

ساختاری در ادارات به وجود آید. هنگامی سیستم های 

تسهیل  عمومی  خدمات  عرضه ی  شود،  اصاح  اداری 

بیشر می یابد و رضایت عمومی نسبت به ادارات عامه 

بیشر جلب می شود. از جانب دیگر، انتظار می رود که 

این اصاحات و هم بستگی در فارمت یک شعار باقی 

مناند و از همه ی امکانات و منابع موجود برای تحقق 

شود. گرفته  کار  به  کشور  در  هم بستگی  و  اصاحات 

میزان هم بستگی در افغانستان

محدوده ی  در  افغانستان  مردم  طوالنی  تاریخ 

هم بستگی  از  زیادی  میزان  با  کشور  این  جغرافیای 

همراه بوده است؛ اما این هم بستگی با توجه به تحوالت 

تحوالت  سلسله  یک  دست خوش  کشور،  در  فراگیر 

افغانستان،  به  شوروی  تهاجم  با  مثا،  شد؛  منفی 

اکرثیت مطلق مردم به شمول رهربان و احزاب سیاسی 

جهانیان  به  را  هم بستگی  شان  و  بودند  خورده  پیوند 

اما  منی شوند؛  متجاوزی  هیچ  تسلیم  که  دادند  نشان 

پس از پایان جهاد علیه تهاجم شوروی، این هم بستگی 

از هم پاشید و قربانی جنگ های داخلی شد؛ تا حدی 

 که مردم علیه مردم موضع می گرفتند و یک دیگر را با 

با احیای  اما  این معضل  نگاه دشمنانه می نگریستند. 

افغانستان،  در  دموکراسی  نظام  ورود  و  جدید  دولت 

این  و  خوردند  گره  مشرک،  وجهه ی  بر  بنا  مردم 

میان  برادری  و  هم پذیری  ذهنیت های  تا  شد  باعث 

پدیده   این  که  مناند  ناگفته  اما  بگیرد؛  شکل  توده ها 

و  می کشد  هم چنان خمیازه  افغانستان  پوست  زیر  در 

در  شدن  ملت  و  هم بستگی  برای  پنهانی  تهدید  یک 

توجه  با  افغانستان  در  هم بستگی  میزان  است.  کشور 

روند  که  هنگامی   می شود.  عریان  بیشر  تحوالت  به 

شکل  به  هم بستگی  میزان  می شود،  نزدیک  انتخابات 

ریشه های  به  توجه  با  توده ها  و  می کند  علنی تر ظهور 

یا  و  می اندازند  لنگر  سیاسی  رهربان  سوی  به  تباری، 

اقوام  از  یکی  میان  در  نادر  اتفاق  یک  که  وقتی  هم، 

از  زیادی  شار  می دهد،  رخ  افغانستان  در  ساکن 

مردمان این کشور با رفتارهای  شان ثابت می کنند که 

ذهنیت های عامه هنوز هم تداعی کننده ی هم بستگی 

در حال حارض، هم بستگی سیاسی  نیست.  در کشور 

میان نخبگان کشور وجود دارد که می توان مصداق این 

از  یکی  محقق  محمد  پر  شدن  کشته  در  را  موضوع 

رهربان سیاسی کشور یافت؛ اما هم بستگی عمومی در 

می لنگد. هم  هنوز  کشور 

اصالحات و هم بستگی نیاز به گام های عملی دارد

سیدمهدی حسینی
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ــا  ــو ب ــای نات ــروج نیروه ــا از خ ــه نگرانی ه ــی ک در حال

ــر کل  ــه، دبی ــش یافت ــح افزای ــای صل ــه گفت وگوه ــه ب توج

ــورهای  ــه کش ــت ک ــه اس ــازه اش گفت ــارات ت ــو در اظه نات

عضــو ایــن ســازمان و ایــاالت متحــده ی امریــکا، یک جــا بــه 

ــور  ــن کش ــح، در ای ــراری صل ــا برق ــد و ت ــه ان ــته رفت افغانس

خواهنــد مانــد. ایــن اظهــارات را، آقــای اســتولتنربگ، دبیر 

کل ناتــو، دیــروز در نشســت خــربی ای در بروکســل مطــرح 

کــرد. او، گفــت: »مــا و امریــکا بــا هــم بــه افغانســتان 

ــا هــم  ــا ب ــا حضــور نیروه ــورد کاهــش و ی ــا در م ــم، م رفتی

تصمیــم می گیریــم و روزی بــا هــم افغانســتان را تــرک 

ــرد.« ــم ک خواهی

خــروج نیروهــای خارجــی، یکــی از پیش رشط هــای 

بــود؛  صلــح  گفت وگوهــای  در  طالبــان  اساســی 

گفت وگوهایــی کــه بعــد از یــازده بــار دیــدار بیــن خلیــل زاد 

بن بســت  بــه  ظاهــرا  قطــر،  در  طالبــان  مناینــدگان  و 

رســیده اســت. طالبــان بــر کاهــش خشــونت توافــق کــرده 

انــد؛ امــا دولــت افغانســتان پافشــاری بــر قبــول آتش بــس 

دارد. دایمــی 

ــت  ــا مقام هــای دول ــل زاد ب ــر زملــی خلی ــارات اخی اظه

افغانســتان، بیان گــر بن بســتی در گفت وگوهــای صلــح 

ــز نقــش  ــی را نی اســت کــه دســت آوردهای دیدارهــای قبل

بــر آب کــرده اســت؛ هــر چنــد آقــای خلیــل زاد در ســفری 

ــت،  ــل داش ــه کاب ــا ب ــم گفت وگوه ــس از دور یازده ــه پ ک

در دیــدار بــا مقام هــای دولــت افغانســتان حرف هــای 

پراکنــده و ضــد و نقیضــی را عنــوان کــرد؛ امــا بــا توجــه بــه 

ــکا،  ــران و امری ــای ای ــه و تنش ه ــر در منطق ــات اخی اتفاق

بعیــد نیســت کــه ایــن گفت وگوهــا بی نتیجــه پایــان یابــد.

هــر چنــد دبیــر کل ناتــو در اظهارتــش گفتــه اســت کــه 

ــرای همیشــه  ــا ب ــد ت ــه ان ــه افغانســتان نرفت ــن نیروهــا ب ای

در آن کشــور مباننــد؛ بلکــه حضــور آن هــا  تنهــا بــه منظــور 

ایجــاد رشایــط بــرای برقــراری صلــح اســت؛ امــا اگــر 

ــا  ــن گفت وگوه ــر ای ــری ب ــکا تأثی ــران و امری ــای ای تنش ه

گذاشــته باشــد، آیــا امریــکا افغانســتان را بــرای ایــران یــا 

رقیــب دیرینــه اش »روســیه«، خواهــد گذاشــت؟ آیــا حضــور 

ــه بن بســت رســیدن گفت وگوهــا دارد؟ ــران نقشــی در ب ای

ــح  ــه بن بســت رســیدن گفت وگوهــای صل ــل ب اگــر دلی

ــدید  ــر تش ــک بیان گ ــدون ش ــم، ب ــران بدانی ــت ای را دخال

جنــگ اســتخباراتی ایــران و امریــکا در افغانســتان اســت 

کــه در ایــن صــورت، امریــکا بــدون رســیدن بــه صلــح کــه 

ــد  ــت، منی توان ــرش اس ــال اخی ــک س ــم ی ــت ک ــعار دس ش

جنگــی را کــه در آن میلیاردهــا دالــر مرف کــرده و هزاران 

بــدون هیــچ دســت آوردی  از دســت داده،  را  رسبــازش 

تــرک کنــد. بــا ایــن کــه تــا هنــوز هــم امریــکا جنــگ را در 

ــر  ــح اگ ــای صل ــا گفت وگوه ــت؛ ام ــه اس ــتان باخت افغانس

ــد  ــری « ای باش ــاید »بینی خمی ــد، ش ــه ای بینجام ــه نتیج ب

کــه بتوانــد امریــکا آن را پیــروزی در جنــگ افغانســتان 

عنــوان کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت، تــرک افغانســتان بــدون 

ــون و  ــت بی چ ــر شکس ــت ب ــدی اس ــه ای، تأیی ــچ نتیج هی

چــرای بزرگ تریــن قــدرت نظامــی دنیــا مقابــل گــروه  

بــا اندک تریــن امکانــات نظامــی در  ترویســتی ای کــه 

ــد. ــربد، می جنگن ــدان ن می

را،  گفت وگوهــا  ایــن  بن بســت  دلیــل  اگــر  ولــی 

آتش بس خواهــی قطعــی دولــت افغانســتان بدانیــم، بعیــد 

ــد و  ــان برس ــه پای ــز ب ــکا نی ــی امری ــرب ایوب ــه ص ــت ک نیس

ــه  ــی ک ــد. در حال ــارج کن ــور خ ــن کش ــش را از ای نیروهای

تــا هنــوز دولــت افغانســتان در میــز مذاکــره از ســوی 

گذاشــن  پیــش رشط  اســت،  نشــده  پذیرفتــه  طالبــان 

ــکا  ــده ی امری ــط مناین ــرای آن توس ــی و اج ــس قطع آتش ب

ــت  ــر دول ــه اگ ــت ک ــادی اس ــت زی ــا، خواس در گفت وگوه

ممکــن  نیایــد،  پاییــن  خواســتش  ایــن  از  افغانســتان 

ــکا را  ــوص امری ــه خص ــی اش ب ــکاران بین امللل ــت هم اس

ــود،  ــور ش ــا مجب ــد ت ــرار بده ــری ق ــای تصمیم گی در تنگن

بــدون هیــچ توافقــی افغانســتان را تــرک کنــد و همــه چیــز 

ــی،  ــن وضعیت ــپارد؛ در چنی ــتان بس ــت افغانس ــه دول ــه ب ب

تنهــا دلیلــی کــه امریــکا بــه جهانیــان و شــهروندان آن 

کشــور خواهــد داشــت، ایــن اســت کــه دولــت افغانســتان 

ــن  ــا چنی ــوان ب ــدارد و منی ت ــح ن ــرای صل ــرای برق عزمــی ب

ــد. ــروز ش ــح پی ــان صل ــی در گفت دولت

بــر  بــود  پاســخی  ناتــو،  دبیــر کل  اخیــر  اظهــارات 

در  کــه  ســازمان  ایــن  نیروهــای  خــروج  از  نگرانی هــا 

ــد.  ــه ان ــه آن پرداخت ــادی ب ــانه های زی ــر، رس ــای اخی روزه

ارزیابــی  بــا  اخیــر  زیــادی طــی روزهــای  تحلیل هــای 

خــروج نیروهــای شــوری از افغانســتان، خــروج امریــکا 

افغانســتان در  از  امریــکا  لبنــان و خــروج احتالــی  از 

ــی  ــروج حتم ــر خ ــد ب ــه تأکی ــه هم ــد ک ــده ش ــانه ها دی رس

ــن  ــر ای ــا ب ــن تحلیل ه ــتند. ای ــتان داش ــکا از افغانس امری

بخشــی از موضــوع تأکیــد دارنــد کــه امریــکا جنــگ را در 

ــا  ــد ت ــش را می کن ــام تاش ــت و مت ــه اس ــتان باخت افغانس

ــد؛  ــم کن ــه اش را فراه ــبتا آبرومندان ــت نس ــه ی برگش زمین

تحلیل هایــی کــه پــس از ســفر وزیــر خارجــه ی امریــکا بــه 

تاشــکند، افزایــش یافــت و گفتــه شــد کــه هــدف ســفر وی، 

ممکــن اســت یافــن همــکاری در همســایگی افغانســتان 

باشــد تــا از ایــن طریــف بتوانــد خــروج نیروهایــش از 

ــه  ــه ب ــن ک ــدون ای ــد ب ــام ده ــه انج ــتان را موفقان افغانس

ــار  ــتان دچ ــوری از افغانس ــای ش ــروج نیروه ــت خ رسنوش

ــود. ش

ناتو به حضورش در افغانستان 
ادامه می دهد

در اوایل حکومت داری در افغانستان، با این  که سطح امکانات و منابع محدود بود؛ اما 

سیستم ها و شیوه های حکومت داری جدید شکل گرفته بود؛ هرچند که سطح توقعات مردم 

نیز پایین بود و منابع آن زمان می توانست که پاسخ های قناعت بخشی را ارائه کد.
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از  تجلیــل  بــرای  کســی  هــر 

گل  دارد  دوســت  مناســبت ها 

از  منــادی  گل  کنــد؛  دریافــت 

و  احســاس  عشــق،  لطافــت، 

ــی  ــت و کس ــت اس صمیمی

هــم منی توانــد از پذیرفــن آن اجتنــاب 

کنــد. نــگاه  انســان ها بــه گل، رصفــا 

منی توانــد نــگاه ابــزاری باشــد؛ امــا 

گل،  گرفــن  و  دادن  هدیــه  پشــت 

در  انســان ها  احســاس  و  روح  پــای 

میــان اســت. 

بــا ورق خــوردن تقویــم بــه روزهــای 

دوســت  و  برمی خوریــم  مناســبتی 

داریــم بــرای عزیــزان خــود بــرای نشــان 

دادن ایــن  کــه چقــدر بــرای مــا ارزش منــد 

اســتند، هدیــه بدهیــم؛ گاهــی بــرای دوســت 

ــا معشــوق. ی

هــر قــدر جهــان بــه ســمت مدرنیتــه جلــو می رود 

بــه هــان انــدازه، میــزان توقــع آدم هــا نیــز بیشــر 

بــه هــر  روابــط عاطفــی  می شــود و حتــا در 

ــبت ها  ــه از مناس ــدازه ای ک ان

بیشــری  تجمــل  بــا 

ــی  ــی؛ یعن ــل کن تجلی

میــزان  هــان  بــه 

ــرای  ــه ات را ب عاق

مقابلــت  طــرف 

ــی؛  ــان می ده نش

امــا در انبوهــی از 

ــطحی و  ــط س رواب

ــر  ــه دیگ ــقی ک عش

اتفــاق  یــک  بــه 

ــده،  ــل ش ــادی تبدی ع

پــول  بســیاری ها  شــاید 

یک بــار کافــه رفــن را هــم 

ندارنــد؛ امــا بــا متــام وجــود شــان 

وارد یــک رابطــه عاطفــی می شــوند 

ــت داده  ــا صداق ــه ب ــی ک ــاخه گل ــک ش و ی

معشــوق  کــردن  خوش حــال  بــرای  می شــود، 

شــان کافــی اســت. 

هیجانــی کــه در روابــط عاشــقانه وجــود دارد، 

ــرای  ــل ب ــد روز قب ــا از چن ــرده ت ــیاری  را وادار ک بس

ــد.  ــه بگیرن ــان، هدی ــوق ش معش

رسخ  پــل  در  دکان هــا  از  یکــی  در  را  مهــدی 

می یابــم. یــک حلقــه در انگشــت دســت چپــش 

نامــزدش  بــرای  گرفــن  هدیــه  اشــتیاق  اســت. 

بــه  اســت.  مشــخص  چشــم هایش  بــرق  از 

اســت،  دکان  قفســه های  در  کــه  عروســک هایی 

ــه دادن  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــردم ب ــد. م ــگاه می کن ن

عروســک در روز عاشــقان، منــاد عاقــه اســت. ایــن 

عروســک ها بیشــر بــه رنــگ رسخ انــد کــه از منظــر 

روان شــناختِی رنگ هــا، رنــگ رسخ بــرای نشــان 

دادن عشــق و عاقــه اســت. »آمــده ام تا به مناســبت 

ــک ها ره  ــی از ای عروس ــزدم یک ــرای نام ــن ب والنتای

بخــرم و َد روز والنتایــن بــا یــک شــاخه گل تــازه 

والیــت  در  مهــدی  نامــزد  بتــم.«  هدیــه  برایــش 

ــت  ــرار اس ــقان ق ــد و در روز عاش ــان کار می کن بامی

ــردن در  ــپری ک ــا س ــن روز را ب ــد و ای ــل بیای ــه کاب ب

کنــار هــم بــه یــک خاطــره ی بــه یادماندنــی تبدیــل 

ــد در  ــه »نبای ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــدی ب ــد. مه کنن

برابــر ایــن روز جبهــه بگیریــم؛ بــا تجلیــل کــردن از 

آن بــا معشــوق، نامــزد یــا همــر مــان  لحظاتــی را 

باشــیم.« خوش حــال 

افغانســتان و پاکســتان تنهــا کشــورهایی اســتند 

اســتفاده  مصنوعــی  گل هــای  از  هنــوز  تــا  کــه 

ــای  ــرورش گل ه ــن پ ــق یاف ــا رون ــا ب ــد؛ ام می کنن

ــیه  ــه حاش ــی ب ــای مصنوع ــتفاده از گل ه ــازه، اس ت

ــت. ــه اس رفت

زراعــت  وزارت  ســخن گوی  رســتمی،  اکــرب 

ده هــا  از  بییشــر  افغانســتان  »در  می گویــد: 

ــود دارد و  ــا وج ــر والیت ه ــل و دیگ ــه در کاب گل خان

در تــاش اســتیم جریــان پــرورش گل هــا را در کابــل 

و دیگــر والیت هــا افزایــش بدهیــم تــا از لحــاظ 

باشــیم.« خود کفــا  گل  تولیــد 

بــه اســاس آمــار اداره ی احصائیــه  و معلومــات 

ــن گل  ــور ۵.9 ت ــال ۲۰1۶، کش ــتان، در س افغانس

ــن آن  ــان 1.44 ت ــن می ــه از ای ــته ک ــاز داش ــازه نی ت

را وارد و باقــی آن را از تولیــد داخلــی افغانســتان 

ــت. ــرده اس ــه ک تهی

داوود، یکــی از گل ســازان در شــهر کابــل اســت. 

ــه  ــد گل ب ــرای خری ــی ب ــی کس ــد: »وقت او، می گوی

دکان میایــه، بیشــر بــه گل تــازه عاقــه نشــان 

میتــه؛ امــا از گل هــای مصنوعــی بــه دلیــل داشــن 

دوام بیشــر، اســتفاده می کنــن.« 

ــد؛  ــوع باش ــه ن ــه از چ ــن ک ــار ای دادن گل در کن

مرســل، مریــم یــا هــم بنفــش، هرکــدام از شــاخ های 

گل تعبیــر خــود را دارد. گل هــا معمــوال 

تــاق هدیــه  بــه صــورت  بایــد 

ــژه ی خــود را دارد ســه  شــود. تــک شــاخ مفهــوم وی

ــاق  ــه ت ــاال ک ــه ب ــور ب ــن ط ــود را و همی ــاخ از خ ش

ــود.  ــه داده ش هدی

پــر  بــودم،  داوود  در دکان  کــه  لحظاتــی  در 

جوانــی وارد دکان شــد. عجلــه و اشــتیاق هم زمــان 

داوود  از  بــود.  مشــخص  او  وجــود  در 

تــازه ی  گل  شــاخه  یــک  درخواســت 

مرســل را کــرد. گل را بــا هیجــان 

و اشــتیاق گرفــت و گفــت »چنــد 

روز می شــد کــه دوســت دخــرم 

شــاخه  ای  بــود.  ناراحــت  ازم 

کــدن  آشــتی  بــه خاطــر  ره  گل 

بــرش می بــرم.« او فکــر می کنــد 

معشــوق،  بــرای  گل  دادن  بــا 

ــف  ــات و عواط ــه احساس ــود ک می ش

امــروز  او  کــرد.  منتقــل  را  صادقانــه 

بــا معشــوقه اش آشــتی می کنــد و قــرار 

اســت کــه در روز عاشــقان کنــار هــم باشــند.

منی تــوان  گل هــا  روان شــناختی  تأثیــر  از 

ــرات  ــن تأثی ــی از ابتدایی تری ــرد؛ یک ــی ک چشم پوش

هدیــه دادن و هدیــه گرفــن گل، ایجــاد صمیمیــت 

میــان دو طــرف اســت. افــراد بــا هدیــه دادن گل بــه 

یک دیگــر، نشــان می دهنــد کــه بــرای هم دیگــر 

ــه  ــد ک ــان داده  ان ــات نش ــد. تحقیق ــل  ان ارزش قائ

عطــر دل انگیــز  بوییــدن  و  بــه گل  کــردن  نــگاه 

گل هــا، احســاس  شــادی، آرامــش و تازگــی را در 

ــدوه را دور  ــی و ان ــی آورد و ناراحت ــود م ــه وج ــرد ب ف

 . می کنــد

روز  کــه  آدم هایــی  از  انبوهــی  حاشــیه ی  در 

عاشــقان را تجلیــل می کننــد، کســانی نیــز هســتند 

ــد؛  ــده ان ــرون ش ــان بی ــی ش ــه ی عاطف ــه از رابط ک

ــی  ــت عاطف ــان شکس ــه ی ش ــه در رابط ــانی  ک کس

داشــته انــد و حــرت تجلیــل  از ایــن روز را بــه 

ــادی  ــای زی ــا آن آرزوه ــه ب ــتی ک ــد؛ شکس دل دارن

. می شــکند

ــن  ــه عروســک های پشــت ویری ــی ب دخــر تنهای

خیــره مانــده اســت. از او می پرســم کــه در 

ــه ای  ــه برنام ــن(، چ ــقان )والنتای روز عاش

دارد: »برنامــه ای نــدارم؛ چــون کســی 

را نــدارم کــه در ایــن روز زیبــا بــا او 

خاطــره بســازم. از رابطــه ی مــه بــا 

ــذرد.  ــال می گ ــه دوس ــک ب او نزدی

در ایــن مــدت او در ایــران بــود 

ــم؛  ــا او باش ــن روز را ب ــتم ای نتوانس

امــا حــال کــه این جــا اســت نزدیــک 

ــدا  ــم ج ــود از ه ــاه می ش ــار م ــه چه ب

ــتیم.« اس

در  می تــوان  را  آن  حــرت  شکســت 

ــد کــه چقــدر  ــام مســتعار( دی چهــره ی فرشــته )ن

دوســت دارد در ایــن روز بــا او باشــد و فقــط بــا 

دادن گلــی کــه منــادی از توجــه و دوســت داشــن 

اســت، او را شــاد کنــد و فرشــته نیــز از ســهم خــود 

ــرد. ــه بگی ــه او هدی ــه اش ب ــراز عاق ــرای اب ب

بــا ایــن همــه در آســتانه ی رســیدن روزهــای 

افزایــش  برابــر  دو  گل هــا  قیمــت  مناســبتی، 

ــادی  ــای ع ــه در روزه ــاخه گل ک ــک ش ــد. ی می یاب

ــژه  ــه وی ــبتی ب ــا مناس ــد، در روز ه ــی باش 1۰ افغان

در روز عاشــقان بــه 7۰ افغانــی می رســد؛ بیشــر 

ــت  ــه دول ــان توج ــد، خواه ــه گل می خرن ــانی ک کس

اســت. قیمت هــا  مــورد  در 

در  گل  دادن  و  عاشــقان  روز  از  تجلیــل 

افغانســتان، میــان شــاری از مــردم شــهری و افــراد 

تحصیل کــرده مــروج اســت؛ بســیاری از مــردم بــا آن 

ــن  ــورد والنتای ــا در م ــد؛ ام ــط عاطفــی دارن کــه رواب

چیــزی منی داننــد و هم چنــان در مــورد اهمیــت 

دادن گل بــرای ابــراز عاقــه.

ــا  ــان ب ــورهای جه ــر کش ــقان در بیش از روز عاش

شــکوه خاصــی تجلیــل می شــود؛ امــا در افغانســتان 

بــا جبهه گیری هایــی بــه دلیــل ســنت های حاکــم و 

فقــر فرهنگــی در جامعــه مواجــه اســت.

را   روز  ایــن  از  تجلیــل  مــردم  از  برخــی 

نامــروع دانســته و رســم کفــار می خواننــد؛ امــا 

صــدای  همیشــگی  از  روز  ایــن  تجلیل کننــدگان 

جنــگ یــاد کــرده و می گوینــد: »چیــزی کــه در 

افغانسســتان همیشــه وجــود داشــته، صــدای گنــد 

انفجــار اســت ایــن روز، بهانــه ی خوبــی بــرای نشــان 

دادن تجمــل عشــق و نثــار آن اســت پــس چــرا بایــد 

نادیــده گرفتــه شــود؟«

بهانــه  یافــن  دنبــال  بــه  همیشــه  انســان ها 

بــرای شــاد زیســن و قــدر دانــی از یک دیگــر انــد؛ 

ــاد  ــرای ش ــا ب ــان بهانه ه ــی از ه ــز یک ــن روز نی ای

زیســن اســت؛ شــادی و عشــقی کــه تــا حــال نثــار 

ــم. هــم نکــرده ای

3

ــت خوش  ــواره دس ــخ هم ــول تاری ــتان در ط ــان افغانس زن

در  شــان  حضــور  و  انــد  شــده  ناخوشــایندی  تحــوالت 

هــان  دلیــل  بــه  سیاســی  جــدی  تصمیم گیری هــای 

دارد  وجــود  افغانســتانی  جامعــه ی  در  کــه  مردســاالری 

ــور  ــر حض ــال های اخی ــد در س ــت. هرچن ــوده اس ــگ ب کم رن

ــا  ــه گذشــته های دور گســرده تر شــده؛ امــا ب ــان نســبت ب زن

توجــه بــه نیازهایــی کــه جامعــه ی افغانســتان بــه زنــان دارد، 

حضــور ایــن قــر جامعــه هنــوز آن چنانــی کــه بایــد باشــد، 

ــا  ــان ب ــز زن ــادی نی ــای اقتص ــه ی فعالیت ه ــت. در زمین نیس

ــیاری  ــه در بس ــتند ک ــه رو اس ــدی روب ــکايت ج ــع و مش موان

مــوارد مــردان مانــع فعالیــت اقتصــادی و پــول آوری زنــان 

ــد. ــده ان ش

فرهنــگ  بــودن  حاکــم  دلیــل  بــه  افغانســتان  زنــان 

ــود  ــه خ ــت ک ــده اس ــده ش ــر دی ــور، کم ت ــاالری در کش مردس

را در پســت های کان سیاســی نامــزد کــرده باشــد؛ مثــا 

ــه در آن  ــاری ک ــال ج ــت جمهوری س ــات ریاس ــن انتخاب همی

ســه زن بــه عنــوان معــاون نامــزدان حضــور داشــتند و هیــچ 

بانویــی خــود را نامــزد ریاســت جمهوری نکــرده بــود. 

امــا مقرری هــای اخیــری کــه در برخــی از اداره هــای 

ــن  ــه، ای ــورت گرفت ــل ص ــهرداری کاب ــژه در ش ــه وی ــی ب دولت

ــس  ــد پ ــان بتوانن ــه زن ــت ک ــان آورده اس ــه می ــدواری را ب امی

دولــت  در  را  خــود  گوشه نشــینی،  و  ســکوت  ســال ها  از 

افغانســتان ســهیم بداننــد. حکومــت افغانســتان بــه تازه گــی 

تعهــد کــرده اســت کــه در ۲۰۲۰ میــادی حضــور و مشــارکت 

ــد. ــش ده ــد افزای ــه 3۰ درص ــدرت ب ــان را در ق زن

در همیــن راســتا، شــهرداری کابــل روز گذشــته اعــام کرده 

ــه  ــه دســتور رییس جمهــور غنــی، زهــره ایوبــی، ب اســت کــه ب

عنــوان وکیــل گــذر در ســاحه ی کارتــه ی ســخی در ناحیــه ی 

ســوم شــهر کابــل تعییــن شــده اســت. آنچــه ایــن اداره گفتــه 

ــه  ــات شــفاف ب ــی در نتیجــه ی یــک انتخاب ــم ایوب اســت، خان

ایــن ســمت گاشــته شــده و بــه کارش آغــاز کــرده اســت. 

ــخ  ــه تاری ــور ب ــوری، کش ــی، رییس جمه ــدارشف غن محم

شــانزدهم دلــو امســال در نشســتی بــا مناینــدگان زنــان 

کــه  بــود  داده  دســتور  کابــل  ولســوالی های  ناحیه هــای 

ــذر در هــر  ــل گ ــوان وکی ــش دو زن را بــه عن ــه ی گزین زمین

ــد. ــم کنن ــل فراه ــهر کاب ــه ی ش ناحی

آقــای غنــی در آن هنــگام بــا بیــان ایــن مطلــب کــه یــک 

اداره منی توانــد متــام مشــکات زنــان را در شــهر کابــل 

حــل کنــد، گفــت کــه نیــاز اســت تــا یــک شــورای قــوی زنــان 

ــکات  ــان مش ــح زن ــجام واض ــدون انس ــرا ب ــود؛ زی ــاد ش ایج

حل ناشــدنی باقــی خواهــد مانــد. گفتنــی اســت کــه بــا 

بــه 44  اجرایــی شــدن حکــم ریاســت جمهوری، نزدیــک 

خانــم در ناحیه هــای مختلــف شــهر کابــل بــه عنــوان وکیــل 

ــد.  ــد ش ــن خواهن ــذر تعیی گ

ــه ی  ــذر ناحی ــل گ ــوان وکی ــه عن ــی ب ــم ایوب ــش خان گزین

ســوم شــهر کابــل، حداقــل پــس از آغــاز دولــت داری مــدرن و 

بــه ویــژه در طــول 18  ســال گذشــته بی پیشــنه بــوده اســت.

بــا توجــه بــه توانایــی ای کــه بانــوان در چنــد ســال گذشــته 

از خــود در بخش هــای مختلــف، از جملــه سیاســت، اقتصــاد، 

فرهنــگ و اجتــاع نشــان داده انــد، نبایــد تعییــن شــدن یــک 

زن را در چنیــن ســمِت، غیــر قابــل تصــور دانســت. 

ــت جمهوری،  ــان ریاس ــاس فرم ــر اس ــز ب ــل نی ــدی قب چن

ظریفــه غفــاری بــه عنــوان شــهردار والیــت میــدان وردک، 

تعییــن شــد.  افغانســتان  در  ناامــن  از والیت هــای  یکــی 

ــی  ــش عمل ــا حکم ــد ت ــر مان ــاه منتظ ــت م ــد او، هش هرچن

ــت  ــن والی ــهردار ای ــوان ش ــه عن ــود را ب ــا کار خ ــود و رس ش

ــای  ــا مقاومت ه ــت، ب ــه توانس ــم رفت ــا روی ه ــد؛ ام ــاز کن آغ

زیــاد، ســمتی کــه برایــش داده شــده بــود را از چنــگ مــردان 

ــت  ــه دس ــمت را ب ــن س ــه ای ــی ک ــدت کم ــاورد. او در م دربی

ــه ی  ــه گون ــده ای انجــام دهــد. ب آورد، توانســت کارهــای ارزن

ــد  ــا برآم ــه خیابان ه ــی ب ــب های برف ــی از ش ــه، او در یک منون

و کوتلــی را کــه در میــدان شــهر در نتیجــه ی برف بــاری 

مســدود شــده بــود، بــه روی ترافیــک بــاز کــرد و ســبب شــد، 

مســافرانی کــه ســاعت ها در بــرف گیرمانــده بودنــد، بــه 

ــند.  ــد برس مقص

مســؤولیت پذیری،  کــه  انــد  داده  نشــان  خانم هــا 

متعهدبــودن و خدمــت بــه وطــن وابســته بــه ایــن نیســت کــه 

ــت کار در  ــه فرص ــی ک ــد. زنان ــرد باش ــه م ــیتت همیش جنس

ــرای شــان وجــود داشــته، ثابــت کــرده  اداره هــای مختلــف ب

انــد کــه هــر شــهروند افغانســتان اگــر برایــش فرصــت خدمــت 

داده شــود، می توانــد مســؤولیتش را بــا صداقــت و تعهــد 

ــربد. ــه پیــش ب ــل ب کام

بــا ایــن همــه امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه زنــان افغانســتانی 

هنــوز هــم بــا مشــکل های فراوانــی دســت و پنجــه نــرم 

می کننــد. هنــوز گــراف خشــونت علیــه زن، بــه گونــه ی 

ــاد آخریــن گــزارش وزارت  ــر بنی بســیار باالیــی وجــود دارد. ب

زنــان افغانســتان، در ســال جــاری خورشــیدی، بیــش از ۵۰ 

پرونــده ی جــدی خشــونت علیــه زنــان، بــه ثبــت رســیده  کــه 

بیشــرین آن در والیت هــای رسپــل، بادغیــس، فاریــاب، 

جوزجــان، بامیــان، فــراه، تخــار، بلــخ، ننگرهــار و کابــل اتفــاق 

ــاده اســت. افت

هنــوز گام هــای زیــادی نیــاز اســت تــا زنــان افغانســتان بــه 

ــردان  ــد م ــم هاهن ــان ه ــند. زن ــان برس ــی ش ــگاه حقیق جای

حــق دارنــد، تحصیــل کننــد، همــر شــان را بــه میــل خــود 

ــر از همــه در فعالیت هــای سیاســی نقــش  ــد و مهم ت برگزینن

برجســته داشــته باشــند. 

روز یادداشت 

امیدواری ها از افزایش حضور 
زنان در ارگان های حکومت

زهرا سیاس

افزایش قیمت گل تازه در آستانه ی والنتاین

عبدالرازق اختیاربیگ

نویسنده

مهدی را در یکی از دکان ها در پل رسخ 

می یابم. یک حلقه در انگشت دست 

چپش است. اشتیاق هدیه گرفنت 

برای نامزدش از برق چشم هایش 

مشخص است. به عروسک هایی که 

در قفسه های دکان است، نگاه می کند. 

مردم به این باور اند که دادن عروسک 

در روز عشاق، مناد عالقه است. این 

عروسک ها بیشرت به رنگ رسخ اند 

که از منظر روان شناختِی رنگ ها، رنگ 

رسخ برای نشان دادن عشق و عالقه 

است. »آمده ام تا به مناسبت والنتاین 

برای نامزدم یکی از ای عروسک ها ره 

بخرم و َد روز والنتاین با یک شاخه گل 

تازه برایش هدیه بتم.« نامزد مهدی در 

والیت بامیان کار می کند و در روز عشاق 

قرار است به کابل بیاید و این روز را با 

سپری کردن در کنار هم به یک خاطره ی 

به یادماندنی تبدیل کنند. مهدی به این 

باور است که »نباید در برابر این روز 

جبهه بگیریم؛ با تجلیل کردن از آن با 

معشوق، نامزد یا همرس مان  لحظاتی را 

خوش حال باشیم.«
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ریاســت  دلــو(،   ۲۲( شــنبه  ســه  روز 

مهاجــران  وزارت  همــراه  اجرائیــه 

مناینــده ی  و  بازگشــت کنندکان  و 

در  پناهنــدگان،  امــور  در  ملــل  ســازمان 

جلســه ای  و  آمــده  گــرد  ســپیدار  قــر 

اجرایــی  کمیتــه ی  »جلســه ی  زیرنــام  را 

ایــن  کردنــد؛  برگــزار  بی جاشــدگان«  و  بازگشــت کنندگان 

شــد. برگــزار  اجرائیــه  ریاســت  رهــربی  بــه  جلســه 

هــدف از برگــزاری ایــن جلســه ایجــاد کــود بودجــه ای 

مســتقل بــرای بازگشــت کنندگان و بی جاشــدگان خوانــده 

ــت. ــده اس ش

در مــن اعامیــه ای کــه از ایــن جلســه در صفحه ی ریاســت 

اجرائیــه و همین گونــه وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان 

ــر  ــی، وزی ــی بلخ ــین عامل ــه حس ــت ک ــده اس ــده، آم ــر ش ن

مهاجــران و بازگشــت کنندگان مــی گویــد کــه در حــال حــارض 

ــرای بی جاشــدگان  ــه کــود بودجــه ای مســتقل ب دو وزارت خان

دارد و قــرار اســت کــه تــا میانــه ی ســال مالــی وزارت خانه هــای 

دیگــر نیــز ایــن کــود را ایجــاد کننــد.

امــا محمــد رضــا باهــر، معــاون ســخن گوی وزارت مهاجــران 

و بازگشــت کنندگان، بــا رد ایــن موضــوع بــه روزنامــه ی صبــح 

ــت کنندگان روی  ــران و بازگش ــد: »وزارت مهاج ــل می گوی کاب

کار می کنــد؛  بی جاشــدگان  و  بازگشــت کنندگان  وضعیــت 

امــا کــود بودجــه ای نــدارد.«

و  مهاجــران  وزارت  کــه  می گویــد  باهــر  آقــای 

بــرای  مشــخصی  و  خــاص  بودجــه ی  بازگشــت کنندگان، 

ــدارد؛  ــدگان ن ــت کنندگان و بی جاش ــه بازگش ــک ب ــع کم توزی

اســت؛  پالیسی ســاز  و  هاهنگ کننــده  تنهــا  وزارت  ایــن 

و  زیربنایــی  کمک هــای  بخــش  در  دیگــر  نهاد هــای  امــا 

انــد. همــکار  وزارت  ایــن  بــا  شهرک ســازی 

بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزارت  روان،  ســال  در 

بی جاشــدگان  بــه  کمــک  بــرای  را  افغانــی  میلیــون   ۵۰۰

کمک هــا  اســت.  کــرده  دریافــت  مالیــه  وزارت  ســوی  از 

بخــش  ســه  در  بی جاشــدگان  و  بازگشــت کنندگان  بــه 

بــه  زمســتانی، کمــک  اســت؛ کمک هــای  صــورت گرفتــه 

بازگشــت کنندگان. بــه  کمــک  و  داخلــی  بی جاشــدگان 

بــرای  مســتقل  بودجــه ای  کــود  ایجــاد  از  حــرف 

مطــرح  حالــی  در  بی جاشــدگان،  و  بازگشــت کنندگان 

می شــود کــه افغانســتان در حــال حــارض 9۵ هــزار خانــواده ی 

ــا  ــن وزارت تنه ــا ای ــک دارد؛ ام ــه کم ــد ب ــده ی نیازمن بی جاش

بــرای ۲۵ هــزار خانــواده کمــک کــرده اســت و بــرای بیشــر از 

آن بودجــه ای نــدارد.

رسمــای  از  کــه  ایــن  بــرای  خانواده هــا  ایــن  باقــی 

جان ســوز زمســتان جــان ســامل بــه در بربنــد، نیازمنــد کمــک 

انــد. بین املللــی  کمک رســان  ســازمان های 

از ســویی هم افغانســتان در 18 ســال گذشــته نزدیک به 1۰ 

میلیون بازگشــت کننده از کشــورهای مختلف داشــته اســت.

ــت کنند گانی  ــار از بازگش ــرای آن ش ــود، ب ــن ب ــر ای ــرار ب ق

کــه نیازمنــد کمــک اســتند، زمیــن توزیــع شــده و بــرای ادغــام 

دوبــاره ی شــان در جامعــه تــاش شــود؛ امــا ایــن وزارت تــا هنــوز 

نتوانســته اســت بــرای همــه بازگشــت کنندگان نیازمنــد بــه 

کمــک، کاری کــرده و گرهــی از کــوری روزگار شــان بــاز کنــد.

بــه  رابطــه  در  افغانســتان  کــه  ویژ گی هایــی  وجــود  بــا 

دارد،  درون مــرزی  بی جاشــدگان  و  بازگشــت کنندگان 

ایجــاد کــود بودجــه ای مســتقل بــرای بازگشــت کنندگان و 

اســت. حتمــی  رضورت  بی جاشــدگان 

و  بازگشــت کنندگان  بــرای  مســتقل  بودجــه ای  کــود 

بی جاشــدگان باعــث می شــود کــه رونــد کمک رســانی بــه 

راحت تــر  درون مــرزی،  بی جاشــدگان  و  بازگشــت کنندگان 

شــده و در مــوارد اضطــراری آن شــار از بازگشــت کنندگان و 

بی جاشــدگانی کــه نیازمنــد کمــک اســتند، از کمــک محــروم 

ــد. منانن

آقــای باهــر می گویــد کــه ایــن وزارت، مســأله ی ایجــاد کــود 

ــدگان  ــت کنندکان و بی جاش ــرای بازگش ــتقل ب ــه ای مس بودج

را در مجمــع جهانــی پناهنــدگان کــه بــه تاریــخ 17 و 18 

ــه  ــد؛ ارائ ــزار ش ــویس برگ ــوای س ــال ۲۰19 در ژن ــامرب س دس

کــرده اســت.

کــود  ایجــاد  کنــار  در  وزارت  ایــن  کــه  می گویــد  باهــر 

بودجــه ای مســتقل، ایجــاد صنــدوق وجهــی کمــک بــرای 

مهاجــران  بــرای  ســهولت  ایجــاد  همین گونــه  و  مهاجــران 

ــه ی  ــردن زمین ــم ک ــان و فراه ــورهای میزب ــتانی در کش افغانس

ــرده  ــنهاد ک ــت کنندگان را پیش ــرای بازگش ــت ب ــوزش و صح آم

اســت.

ایــن پیشــنهاد ها مــورد  ایــن وزارت مدعــی اســت کــه 

حایــت جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

بــا ایــن همــه آنچــه مهــم اســت وضعیــت بازگشــت کنندگان 

و بی جاشــدگان نیازمنــد بــه کمــک اســت؛ بازگشــت کنندگان 

ــه  ــوده و ب ــروم ب ــی مح ــت غذای ــه از امنی ــدگانی ک و بی جاش

از  و  نداشــته  دست رســی  رفاهــی  امکان هــای  اندک تریــن 

رونــد آمــوزش و پــرورش دور مانــده انــد.

کــود  ایجــاد  بحــث  مطرح شــدن  وضعیــت  چنیــن  در 

بودجــه ای مســتقل بــرای بازگشــت کنندگان و بی جاشــدگان، 

وضعیــت  بهبــود  بــرای  امیــدی  روزنــه ی  می توانــد 

بازگشــت کنندگان و بی جاشــدگان باشــد؛ امــا آنچــه جــای 

نگرانــی اســت، ایــن اســت کــه بودجــه ی ســال مالــی 1399 

تصویــب شــده اســت.

بــا ایــن وجــود دشــوار بــه نظــر می رســد کــه دولــت بتوانــد از 

بودجــه ی خــود بــرای ایجــاد ایــن کــود هزینــه بگــذارد مگــر ایــن 

کــه ســازمان  ملــل و دیگــر نهادهــای کمک رســان بین املللــی 

در ایــن زمینــه بــا دولــت افغانســتان همــکاری کننــد.

فرزندان زمین

ضرورت ایجاد کود بودجه ای 
مستقل برای مهاجران

مجیب ارژنگ

اچین، افغانستان – برای نزدیک به چهار سال، نیروهای 

امریکایی و افغان، دست به صدها حمله ی هوایی تنبیه آمیز 

هوایی  حمات  این  زدند.  کوهستانی  رشقِی  منطقه ی  در 

شکل روستاهای کشاورزی پراکنده را دگرگون کرد و باعث 

از هر سه  ناهموار شد. در برخی مناطق،  ایجاد جاده های 

خانه، یکی از آن ها کاما از بین رفته بود.

هدف این حمات، داعش بود که شعبه ی بیرونی آن در 

افغانستان، مرگ بارترین شاخه ی این گروه در بیرون از عراق 

حمات   ،۲۰19 نوامرب  ماه  در  می رفت.  شار  به  سوریه  و 

مرگ بار  حمات  بود.  رسیده  موفقیت  به  ظاهرا  تهاجمی 

نفر  یافت و صدها  افغانستان کاهش  پایتخت  این گروه در 

بودند،  گریخته  این جا  روستاهای  از  که  غیرنظامیانی  از 

برگشتند. ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان، پیروزمندانه 

از میان برده شده است. اعام کرد که داعش 

نظامی،  عملیات  آن  که  شده  مشخص  اکنون  اما 

جنگ جویان زیادی که قرار بود شکست بخورند را پراکنده 

اسپین غر  کوه های  به  گروه  این  ارشد  رهربان  است.  کرده 

گریختند و یا وارد خاک پاکستان شدند و یا به سوی شال 

سادگی  به  دیگران  کردند.  فرار  کرن  ناهموار  زمین های  و 

که  می زنند  تخمین  افغانستان  مقام های  شدند.  پنهان 

صدها جنگ جوی داعش هم چنان در رسارس کشور فعالیت 

دارند و احتال خطرناک ظهور دوباره ی این گروه را افزایش 

اند.  داده 

مصاحبه با مقام های دولتی و امریکایی و هفت تنی که 

خود را اعضایی از گروه داعش معرفی می کنند و هم اکنون 

ترسیم  گروه  این  از  تصویری  می برند،  رس  به  بازداشت  در 

قادر  رهربی،  و  قلمرو  دادن  دست  از  وجود  با  که  می کند 

را  موفقیت خود  از  بخشی  مقاومت،  این  است؛  مقاومت  به 

مدیون سیستم رسبازگیری پیش رفته و استفاده از خشونت 

است. غیرنظامیان  کنرل  در  فوق العاده 

با  ننگرهار،  والیتی  شورای  رییس  حرضت،  احمدعلی 

این  جنگ جویان  کوچ  از  اطاعاتی   گزارش های  به  استناد 

جریان  در  شهری  مناطق  به  ننگرهار  روستاهای  در  گروه 

اند.  نشده  برده  میان  از  »آن ها  می گوید:  نظامی،  جنگ 

می بینیم.« و  می مانیم  منتظر  اکنون  اند.  خورده  شکست 

برون  رس  سوریه  داخلی  جنگ  از  اصل  در  که  داعش 

و  نیز گسرش داد  به عراق  را در ۲۰14  کرد، ریشه هایش 

خافتی را در گسره ای به بزرگی بریتانیا، در آن دو کشور 

تحت  پیاده ی  نیروهای  تا  برد  زمان  سال  چهار  کرد.  اعام 

قلمرو  آن  آهستگی  به  عراق،  و  در سوریه  امریکا  پشتیبانی 

بگیرند. پس  را 

بر پایه ی تحلیل هایی از گزارش های ملل متحد، شاخه ی 

حمات  بی رحم ترین  از  برخی  افغانستان،  در  گروه  این 

از سال  و  انجام داد، غیرنظامیان را هدف گرفت  را  جنگی 

۲۰1۶ تا ۲۰18، بیش از 1.۲۰۰ تن را کشت؛ اما با فشار 

فزاینده ی نظامی طی سال گذشته، شار غیرنظامیانی که 

ماه  نُه  به  و زخمی شدند، نسبت  در حمات داعش کشته 

اول سال ۲۰18، در نُه ماه اول سال ۲۰19 نزدیک به پنجاه 

یافت. درصد کاهش 

و  افغانستان  رشقی  مناطق  در  نظامی  عملیات  طی 

صدها  امریکایی،  و  افغان  نیروهای  کابل،  در  حماتی 

میلر،  آستین  جرنال  بردند.  بین  از  را  داعش  جنگ جوی 

فرمانده ی ارشد ایاالت متحده در افغانستان، ماه دسامرب در 

مصاحبه ای که موضوع آن قدم های پسین جنگ داعش بود، 

گفت: »نکته ی کلیدی این است؛ آن هایی که در حال ترک 

]منطقه[ استند را دستگیر کنید. با همه ی آن ها حرف زده 

استند؟« کی  اید  پرسیده  اید؟ 

بازداشت شده ی  شبه نظامیان  از  که  مصاحبه هایی  در 

امنیت ملی در کابل گرفته شده،  از مراکز  داعش در یکی 

بسیار  استخدام  سیستم های  مورد  در  جزئیاتی  آن ها 

افغانستان  گوناگون  مردم  برای  که  کردند  ارائه  هوشیارانه 

است.  جذاب  جغرافیایی  و  اقتصادی  اجتاعی،  لحاظ  به 

فعالیت  دوردست  روستاهای  در  که  داعش  جنگ جویان 

می برند،  رس  به  ننگرهار  والیت  زندان  در  اکنون  و  داشتند 

می گویند با وجود حمات هوایی علیه آن ها که مجبور شان 

امیر بدل کنند، چندین سال  تا شش ماه،  می کرد هر سه 

داشتند. آن جا  در  باثباتی  حکم رانی 

»خالفت واقعی«

سال  در  را  افغانستان  در  خود  حضور  اسامی  دولت 

عنوان  به  را  پاکستانی  شبه نظامیان  و  کرد  اعام   ۲۰1۵

رهربان محلی این گروه گاشت. این گروه از جنگ جویان 

شال-رشق  شامل  که  تاریخی  منطقه ی  یک   - خراسان 

 - می شود  افغانستان  شال  و  ترکمنستان  جنوب  ایران، 

بپیوندند. داعش  به  خواست 

رسبازگیران، مأموریت این گروه را خالص ترین نوع جهاد 

خواندند؛ آن  هم در زمانی که طالبان در ایجاد روابط با دیگر 

کشورهای دنیا و وارد شدن به گفت وگوهای صلح با مقامات 

داعش،  ایدئولوژی  بودند.  خورده  بر  مشکل  به  امریکایی 

یک جنگ  وسیله ی  به  ایجاد یک خافت جهانی  خواستار 

تفسیر  با  انسان هایی  اگر  که  جنگی  است؛  جهان شمول 

افراط گرایانه ی این گروه از اسام مخالفت کنند؛ کشته شده 

یا به بردگی گرفته خواهند شد.

بیل روجیو، از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها 

گفت: »داعش ابزار رسبازگیری مؤثری دارد؛ زیرا ایدئولوژی 

دیگر  »از  پیام  به  رابطه  در  روجیو  است.«  ساده  آن ها 

ایدئولوژی  گروه ها جدا شوید« گروه هایی مانند طالبان که 

پیامی  »این  گفت:  دارند،  داعش  به  نسبت  نامشخص تری 

است که به داعش اجازه می دهد، افراطی ترین انسان ها را 

بیاورد.« خود  جبهه ی  به 

سازگار  افغانستان  جامعه ی  رَسِ  دو  هر  با  پیام  این 

و کارشناسان  بازداشت شده ها  افغانستان،  مقام های  است. 

می گویند که جوانان فقیر و محروم، هدف  این گروه بودند تا 

رسباز جنگی و مهاجان انتحاری شوند. باسوادهای شهری 

استخدام  ارتباطی  یا  مالی  لُجستیکی،  بخش های  در  نیز 

می شدند.

که  می کنند  پیش بینی  متحده  ایاالت  مقام های  اکنون 

این گروه را کم خواهد کرد؛  شکست های نظامی، جذبه ی 

که  آرزوهایی  و  نارضایتی  که  می گویند  کارشناسان  اما 

خواهد  مقاومت  اند،  خورده  گره  آن  به  داعش  رسبازگیران 

خانواده ی  به  متعلق  که  ۲۵ساله  عبادی  عبدالواحد  کرد. 

توسط   ۲۰14 سال  در  است،  کابل  شهر  در  متوسطی 

با  بود،  آشنا شده  دینی  در یک مدرسه ی  او  با  که  دوستی 

دیدن  به  رشوع  منظم  طور  به  عبادی  شد.  آشنا  داعش 

مردان  دیگر  از  کوچکی  گروه  با  و  کرد  داعش  ویدیوهای 

دستورالعمل های  و  مجله ها  تا  داشت  ماقات هایی  جوان 

به سوی  او  بعد،  بخوانند. سال  و  کرده  دانلود  را  گروه  این 

او گفت:  این گروه بیعت کند.  با  تا  بود  ننگرهار در حرکت 

است.«  واقعی  این یک خافت  که  بودیم  متقاعد شده  »ما 

عبادی از بازداشت گاه ریاست امنیت ملی با واشنگن پُست 

اعال  در  به رشکت  بازداشتش  در جریان  او  صحبت کرد. 

تروریستی اعراف کرد و تحقیقات در این مورد جریان دارد. 

این مصاحبه ها در حضور دو مقام امنیتی افغانستان گرفته 

روزها  ماند؛  ننگرهار  در  ماه  دو  برای  که  عبادی گفت  شد. 

استخدام شده های  دیگر  کنار  در  شب ها  و  می دید  آموزش 

زمانی  او گفت  در یک خیمه می خوابید.  و سالش  هم سن 

که به کابل برگشت، یک مأمور میان رتبه ی داعش بود. در 

یک زیرزمینی کوچک کار می کرد و زمینه ی ده ها حمله علیه 

غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را فراهم می کرد. یکی از آن 

حمات، مبب گذاری سال ۲۰18 در کابل بود که منجر به 

کشته شدن 9 خربنگار شد؛ حمله ای که مرگ باترین حمله 

بر خربنگاران در یک دهه ی اخیر بود. زمانی هم که مشغول 

دانشگاه های  از  یکی  در  نبود،  حمله  انجام  و  برنامه ریزی 

خصوصی کابل، رشعیات می  خواند و برای تأمین هزینه های 

داشت. خوارکه  فروشی  کوچک  دکان  یک  خانواده اش، 

جنگ جویان پاکستانی و دیگر کشورها، در سال ۲۰1۵ 

که  بگیرند  دست  به  را  قلمروی  تا  رسیدند  ننگرهار  به 

باشد.  استخدام شده ها  دیگر  و  عبادی  آموزش  برای  محلی 

عبداملتین 4۵ساله به عنوان یکی از اولین اعضای داعش 

در آن منطقه، شاهد رشد این سازمان در دور و برش بود. او 

که اصالتا از پاکستان است، در سال ۲۰1۵ زمانی به گروه 

گروه  این  با  فرماندهش  که  پیوست  افغانستان  در  داعش 

استخدام شده   که ساالنه صدها عضو  او گفت  کرد.  بیعت 

بازداشت گاه  یک  از  متین  می شدند.  رسازیر  والیت  این  به 

سه  کرد.  صحبت  پُست  واشنگن  با  ننگرهار  در  دولتی 

حضور  مصاحبه  جریان  در  نیز  افغانستانی  اطاعاتی  افر 

گروه  این  بدناِم  مذهبِی  پولیس  برای  که  او گفت  داشتند. 

کار می کرد و مردم را جربا به مناز وا می داشت، اختاف ها 

از  زیادی  و زمین های چرسی که کشاورزان  را حل می کرد 

آن پول به دست می آوردند را از بین می برد. افراط گرایان، 

می دانند. حرام  را  چرس 

شار  که  زمانی  حتا  ابتدا،  از  که  می آورد  یاد  به  او 

اعضای این گروه بیشر از ده ها تن نبود، برای حفظ نظم، 

راهنایی های خاصی از رهربان این گروه در عراق و سوریه 

عربی  زبان  به  کتاب ها  »ابتدا  گفت:  او  می کردند.  دریافت 

رسیدند. باید آن ها را ترجمه می کردیم.« متین گفت، زمانی 

این  رهربی  کشن  هدف  به  هوایی  و  پهپادی  حمات  که 

مختل  آن ها  عملیات  یافت،  افزایش   ۲۰1۵ سال  در  گروه 

آن   ۲۰19 نوامرب  ماه  در  دولتی  نیروهای  که  زمانی  نشد. 

شد. تسلیم  آن ها  به  رسانجام  متین  گرفتند،  پس  را  قلمرو 

انتظار دارند، شکست  مقام های امریکایی می گویند که 

رسبازگیری  اند،  داده  دست  از  که  قلمروهایی  و  گروه  این 

آن ها را آهسته کند؛ اما این معنی را نیز می دهد که جنگ 

آن  در  داعش  جنگ جویان  که  مناطقی  به  باید  نظامی 

مشغول گروه بندی مجدد استند، تغییر مسیر دهد. یک مقام 

امریکایی با اشاره به پیروزی ها ی اخیر در پس گرفن برخی 

از قلمروها، گفت: »ما اکنون مقداری از دشمن پیش افتاده 

ایم.« به هر حال، او می گوید که داعش در جاهایی مانند 

والیت کرن که گروه بندی مجدد می کند، هم چنان تجربه ها 

افشا  در صورت  تنها  که  او  است.  کرده  را حفظ  دانشش  و 

با واشنگن پُست را داشت،  نشدن نامش اجازه ی صحبت 

گفت: »ظرفیت آن ها برای انجام حمات بسیار بزرگ کاهش 

یافته است؛ اما معنی اش این نیست که کاما از بین رفته 

باشد.« او گفت که از دست دادن قلمرو، داعش را »ناامید« و 

کار آن ها در برقراری ارتباط و دست رسی و جمع آوری پول ها 

را دشوارتر کرده است؛ اما هشدار داد: »می دانیم که اراده ی 

آن ها پابرجا است.« میلر، فرمانده ی ارشد نیروهای امریکایی 

در افغانستان، گفت: »به صورت کل، این که داعش قلمرو 

کلیدی اش را از دست داده، خرب خوبی است. پرسش این 

است که آیا ما و نیروهای دولتی ]افغانستان[ حارضیم وارد 

مناطقی شویم که ممکن است آن ها )داعش( رفته باشند؟«

»هرگز چنین بالیی را ندیده بودیم«

در حالی که غیرنظامیان آرام آرام به قلمرویی که زمانی در 

اختیار داعش بود، برمی گشتند؛ مشخص شد که این گروه 

چگونه با استفاده از خشونت بیش از حد، کنرل بیشری 

بر روستاهایی پیدا کرد که سپس تبدیل به مراکز شلوغی از 

آموزش و فعالیت های لجستیکی شد. این گروه هم اکنون از 

هان روی کرد در والیت کرن، در ۵۰ مایلی )معادل به 8۰ 

کیلومر( ننگرهار بهره می گیرد تا نیروهایش را قوی تر کند. 

َمان مالک مناس، یکی از بزرگان روستای »یارمینه« گفت: 

»آن ها با متام اعضای خانواده ی شان آمدند. ابتدا می گفتند 

گروه های  که  والیتی  در  زندگی  به  مناس  استند.«  مهاجر 

است؛  کرده  عادت  دارند،  حضور  آن  در  مسلح  جداشده ی 

بیشر اعضای این گروه ها آزادانه از پاکستان وارد افغانستان 

محل  ساکنان  که  می گوید  مناس  برمی گردند.  و  می شوند 

منطقه  آن  وارد   ۲۰13 سال  در  که  مردانی  به  ابتدا  در 

شدند، توجه بسیار کمی داشتند. آن ها رس و کاری با مردم 

نداشتند؛ اما سپس رشوع به بیعت با داعش کردند. مناس 

گفت: »سپس فعالیت های شان را آغاز کردند.« آن ها مردانی 

که با دولت افغانستان و نیروهای امنیتی ارتباط داشتند را 

دست گیر می کردند. پس از آن، رشوع به دست گیری بزرگان 

روستا کردند. مناس می گوید که تنها در قریه ی او، صد نفر 

دست گیر شدند.

موج خونینی از اعدام  در ماء عام آغاز شده بود. مناس 

همه  می کردند  فکر  نداشتند.  اعتاد  ما  به  »آن ها  گفت: 

جاسوس استند.« او که می ترسید خانواده اش به شمول دو 

تن از پرانش که در ارتش افغانستان خدمت می کردند، در 

آن دست گیری ها گرفتار شوند، با سه همر، بیست فرزند و 

ده ها تن از نوادگانش به ساختان نیمه کاره ای در حومه ی 

گریخت.  جال آباد 

آن جا بود که شنید پر کاکایش، یکی از ده نفری بود که 

در کشتار بدنام سال ۲۰1۵ کشته شد. زندانیان روبه روی 

ردیفی از ماین های زمینی نشانده شده و مجبور شدند روی 

شدند.  کشته  بی درنگ  آن ها  بزنند.  زانو  انفجاری  مواد  آن 

اجتاعی  شبکه های  در  صحنه  آن  دل خراش  ویدیوهای 

را  بایی  چنین  »هرگز  گفت:  مناس  شد.  دست  به  دست 

بودیم.« ندیده 

ننگرهار قلمرو ابتدایی افراط گرایان بود: آن جا زمین های 

منابع  منی شد،  تطبیق  آن  در  قانونی  که  بود  وسیعی 

طبیعی داشت و تنها چند ساعت با موتر از کابل، پایتخت 

تعداد نسبتا کمش  آن  با  این گروه  اما  بود؛  افغانستان دور 

که بر پایه ی گفته های یک مقام امریکایی ۵.۰۰۰ نفر بود، 

می کرد. فعالیت 

از  تا  نداشت  زمینی  نیروی  کافی  اندازه ی  به  داعش 

جدید  اعضای  اسلحه،  آن  طریق  از  که  اکاالتی  راه های 

گروه  این  به  بودند،  شهادت  دنبال  به  که  جنگ جویانی  و 

برای  گروه  این  دلیل  همین  به  کند؛  محافظت  می رسید، 

گل  خادی  شد.  متوسل  مردم  ترساندن  به  بیشر،  تسلط 

سه  که  روزی  آن  نشده،  4۰ساله  هنوز  می زند  تخمین  که 

بازرسی آن منطقه به دست  رسباز دستگیر شده  در ایست  

از  گرفت  تصمیم  شدند،  بریده  رس  داعش  جنگ جویان 

روستایش در دره ی ننگرهار که در رشق افغانستان موقعیت 

بگریزد. دارد، 

آن ها  رس  مردان،  آن  بریدن  رس  از  پس  افراط گرایان 

متام  در  و  گذاشته  منایش  به  شان  موترهای  بانَت   بر  را 

ساکنان  از  آن ها  می گوید  گل  خادی  چرخاندند.  روستا 

زن ها  »به  گفت:  او  کنند.  را متاشا  منظره  آن  می  خواستند 

به جای  و  بپزید  را  این کافران  می گفتند که می توانید رس 

غذا بخورید. سپس داعش با رس آن ها فوتبال بازی کرد.« او 

گریختند. اتفاق،  آن  از  پس  روز  چند  خانواده اش  و 

به  آن ها  دره ی  از  پیش  سال  دو  داعش،  که  آن  از  پس 

زور خارج شد، به خانه ی شان برگشتند. اموال شان از بین 

اما خوش شانس  بود؛  رفته و زمین های چرس شان سوخته 

بودند که خانه ی شان هنوز رس پا بود و بر خاف خانه های 

از بین نرفته بود. همسایگان شان، در حمات هوایی 

از  برخی  کنند،  کار  باغ ها  در  دارند  اجازه  دوباره   زن ها 

مکاتب دوباره باز شده و بوته های چرس در قطعه زمین هایی 

را پوشش داده، رشد کرده است.  که جاده ی اصلی روستا 

گرفته  پس  که  اچینی  از  بخش هایی  در  دولتی  نیروهای 

شده، امنیت نسبی ای را برقرار کرده اند؛ اما از پرورش مواد 

منی کنند. جلوگیری  غیرقانونی  مخدر 

از  بسیاری  می گویند،  محلی  قانون گذاران  اما 

والیت  در  گریختند،  ننگرهار  والیت  از  که  جنگ جویانی 

تقویت  حال  در  دارد،  موقعیت  ننگرهار  شال  در  که  کرن 

استند.  جدید  اعضای  دریافت  و  لجستیکی  فعالیت های 

از اعضای شورای والیتی گفت:  دین محمد ساپَی، یک تن 

شکست  منی تواند  کسی  هیچ  بگیرند،  جای  کرن  در  »اگر 

مناطق خطرناکی  این والیت،  که  شان دهد.« ساپی گفت 

دارد.  در کوه ها  غارهای عمیقی  و  مانند جنگل های وسیع 

والیتش  به  بیشری  نظامی  نیروی  تا  خواست  دولت  از  او 

. بفرستند

سختی  به  پیروزی های  خادی گل  ننگرهار،  در  اما 

اخیر،  عرهای  از  یکی  در  منی داند.  پایدار  را  کسب شده 

فراز  بر  که  امریکایی  پهپاد  یک  صدای  و  باال  سوی  به  او 

گفت:  و  کرد  اشاره  می کرد،  پرواز  کشاورزی اش  زمین های 

داعش  و  شا  من،  می توانند  آن ها  شنیدی؟  را  »صدایش 

از جنگ جویان داعش  تعدادی  ببینند. درست است که  را 

را کشته اند؛ اما نه همه ی آن ها را. اگر امریکایی ها بروند، 

برمی گردد.« نیز  داعش  شک  بدون 

سوسانا جورج، سیوبهان اوگرادی و

رشیف حسن - واشنگنت پست

مرتجم: مهدی غالمی

افغانستان ادعا می کند داعش را از میان برده است؛ اما جنگ جویانی 
که فرار کردند، می توانند زمینه ساز ظهور دوباره ی این گروه شوند

مصاحبه با مقام های دولتی و امریکایی 
و هفت تنی که خود را اعضایی از گروه 
داعش معرفی می کنند و هم اکنون در 
بازداشت به رس می برند، تصویری از 

این گروه ترسیم می کند که با وجود از 
دست دادن قلمرو و رهربی، قادر به 
مقاومت است؛ این مقاومت، بخشی 
از موفقیت خود را مدیون سیستم 
رسبازگیری پیش رفته و استفاده 
از خشونت فوق العاده در کنرتل 

غیرنظامیان است.
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ــت،  ــان اس ــود ت ــاره ی خ ــت در ب ــؤال نخس ــل: س ــح کاب صب

محــل تولــد، میــزان تحصیــل، ســابقه ی کار هــای فرهنگــی، 

رســانه ای و سیاســی؟

متولــد  غزنــی  والیــت  جاغــوری  ولســوالی  در  مرتضــوی: 

شــده ام، در دانشــگاه کاتــب، علــوم سیاســی و روابــط بین امللــل 

خوانــده ام، بیــش از ده ســال ســابقه ی کار مطبوعاتــی در کابــل 

دارم و بیشــر از 9 ســال رسدبیــر روزنامــه ی هشــت صبــح بــودم؛ 

نزدیــک بــه چهــار ســال اســت کــه در حکومــت اســتم، رسپرســت 

دفــر ســخن گوی رییس جمهــور بــودم، معــاون ســخن گو و در 

ــی  ــش فرهنگ ــور در بخ ــد رییس جمه ــاور ارش ــارض، مش ــال ح ح

اســتم.

ــخص  ــد؛ مش ــح بگویی ــاری صل ــت ج ــل: از وضعی ــح کاب صب

اســت کــه افغانســتان، امریــکا و طالبــان بــه کــدام طــرف در 

حرکــت اســتند؟

مرتضــوی: پروســه  ی صلــح، مغلــق، پیچیــده و چندبُعــدی 

افغانســتان  مــردم  و  حکومــت  آن  از  بخشــی  چــون  اســت؛ 

اســتند، بخــش دیگــر آن کشــورهای منطقــه و فرامنطقــه اســت. 

ــد؛  ــح کار می کنن ــز روی صل ــورت متمرک ــه ص ــا ب ــام جریان ه مت

امــا آن چــه کــه مهــم اســت، ایــن اســت کــه مالکیــت صلــح 

بایــد از مــردم افغانســتان باشــد. حداقــل ســه طرحــی را کــه 

رییس جمهــور غنــی در بــاره ی صلــح ارائــه کــرده، مبتنــی بــر 

ــت هایی  ــوص خواس ــه خص ــت؛ ب ــتان اس ــردم افغانس ــت م خواس

ــاره ی صلــح گام هایــی  ــد. در ب کــه در جرگــه ی صلــح بیــان کردن

ــی اســت  ــک پروســه ی طوالن ــن ی ــی ای برداشــته شــده اســت؛ ول

و مــا از مرحلــه ی رشوع گفت وگوهــا تــا زمــان توافــق، ادغــام 

ــه  ــاز ب ــه، نی ــان در جامع ــدن طالب ــم ش ــرای هض ــازی ب و بسرس

کارهــای سیاســی، امنیتــی و فرهنگــی داریــم. 

صبــح کابــل: هضــم شــدن طالبــان در جامعــه و یــا ایــن 

ــد،  ــد جامعــه ی امــروز را هضــم کنن ــان چطــور می توانن کــه طالب

ــت؟ ــا چیس ــر ش ــت؛ نظ ــویه اس دوس

مرتضــوی: طالبــان بایــد واقعیت هــای عینــی جامعــه ی امــروز 

ــه رو اســتند،  ــا یــک جامعــه ی جدیــد رو ب افغانســتان و ایــن کــه ب

ــوی و گســرده اســت، از  ــروز بســیار ق ــان ام ــد. حضــور زن بپذیرن

خــود منایندگــی کــرده و مطالبــات بــه حــق خــود را دارنــد. آزادی 

بیــان در جامعــه در حــال نهادینــه شــدن اســت و مهم تــر از همــه 

ایــن کــه مــردم بــه ارزش هــای مدنــی و قانــون اساســی افغانســتان 

ــد چشــم های  ــان بای ــن نشــان می دهــد کــه طالب ــد؛ ای ــاور دارن ب

ــه  ــد ک ــد و بدانن ــاز کنن ــه  ب ــای جامع ــر واقعیت ه ــان را در براب ش

افغانســتان امــروز بــا افغانســتان دوران طالبــان زمیــن تــا آســان 

تفــاوت دارد.

بــاره ی مفــاد مهــم و برجســته ی طــرح  صبــح کابــل: در 

بگوییــد؟ صلــح  بــرای  رییس جمهــور 

مرتضــوی: یــک طــرح پنج مــاده ای بــود کــه در نشســت 

ــس  ــود و پ ــوا ب ــت جن ــر در نشس ــرح دیگ ــد؛ ط ــرح ش ــل مط کاب

تأکیــد  طرح هــا  شــدن  اجرایــی  بــرای  رییس جمهــور  آن  از 

رییس جمهــور  صحبت هــای  و  پیام  هــا  در  کــه  آن چــه  کــرد؛ 

دیــده می شــود، ایــن اســت کــه صلــح اولویــت بــوده و مالکیــت 

کــه  جدیــدی  چیــزی  باشــد.  افغان هــا  اختیــار  در  بایــد  آن 

رییس جمهــور روی آن تأکیــد دارد، ایــن اســت کــه پیــش از 

آغــاز گفت وگوهــا، بایــد طالبــان در راســتای برقــراری آتش بــس 

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــند؛ موضوع ــته باش ــی داش ــای عمل اقدام ه

کامــا جــدی بــرای متــام طرف هــا قابــل بحــث اســت و ایــن کــه 

اجــاع سیاســی و مراحــل دیگــر مثــل گفت وگوهــا، شناســایی 

نقــاط رسخ و ایــن کــه در کجــا می تــوان انعطــاف داشــت و کجــا 

نقــاط رسخ اســت، بایــد طــی شــود. متــام ایــن نقــاط برگرفتــه 

نیــز اســت  شــده از صحبت هــا و خواســت های خــود مــردم 

رییس جمهــور  و دیدارهــای  از جرگــه ی مشــورتی صلــح  کــه 

در والیت هــا و کابــل بــا مــردم می آیــد. حــاال خوش بختانــه 

وزارت صلــح شــکل گرفتــه و کارهایــش را بــه پیــش می بــرد. 

ــرای  ــل ب ــوی در داخ ــی ق ــاع سیاس ــک اج ــم ی ــا می خواهی م

ــت  ــورت درس ــه ص ــح ب ــه ی صل ــا پروس ــد ت ــود بیای ــه وج ــح ب صل

ــود. ــت ش مدیری

صبــح کابــل: بــه نظــر می رســد کــه در داخــل، بــرای طــرح و 

اجــاع ملــی سیاســی پراکندگــی وجــود دارد؛ بــرای رســیدن بــه 

اجــاع ملــی، طــرح واحــد و همه شــمول صلــح، چــه بایــد کــرد؟

مرتضــوی: رییس جمهــور در رشوع مذاکره هــای صلــح، بارهــا 

ــا متــام جریان هــای سیاســی در افغانســتان، اقشــار مختلــف و  ب

شــورای  ملــی صحبــت کــرد و تأکیــد شــد کــه اگــر طرحــی بــرای 

ــن،  ــرای همی ــد؛ ب ــه کنن ــوب ارائ ــورت مکت ــه ص ــد، ب ــح دارن صل

شــواریی ایجــاد شــد کــه در رأس آن بیشــر رهــربان جهــادی 

بودنــد. امــروز نیــز، ایــن صحبت هــا بــا متــام جریان هــا در کشــور 

ــم و  ــه ی مه ــه در پروس ــه هم ــت ک ــن اس ــدف ای ــه دارد و ه ادام

ــورت  ــه ص ــت، ب ــور اس ــام کش ــر آن روی مت ــه تأثی ــح ک ــی صل مل

مشــرک و هاهنــگ وارد شــویم؛ ولــی دیدگاه هــای متفاوتــی 

ــد.  ــد ش ــته خواه ــرام گذاش ــان اح ــه ش ــه هم ــه ب ــود دارد ک وج

رییس جمهــور همــواره اعــام کــرده اســت کــه همــه در پروســه ی 

صلــح ســهیم باشــند.

آتش بــس  بــرای  طالبــان  عملــی  اقــدام  از  کابــل:  صبــح 

ــه  ــت ک ــد اس ــت معتق ــیون حکوم ــه اپوزیس ــی  ک ــد؛ در حال گفتی

نظــام بــا پیــش رشط آتش بــس ، در صــدد گروگان گیــری پروســه ی 

ــت. ــح اس صل

افغانســتان  حکومــت  کــه  می کنــم  تأکیــد  مرتضــوی: 

ــته  ــی داش ــف سیاس ــای مختل ــا جریان ه ــاف را ب ــرین انعط بیش

ــای  ــته و دیدگاه ه ــان گذاش ــا را در جری ــل آن ه ــام مراح و در مت

ــه ی  ــک تجرب ــا ی ــس م ــث آتش ب ــت. در بح ــنیده اس ــان را ش ش

بســیار موفــق داشــتیم کــه در یکــی از عیدهــا، آتش بــس اعــان 

شــد و بســیار موفــق بــود؛ بنــا بــر ایــن، بایــد طالبــان گام عملــی 

بردارنــد و اگــر آن هــا بــاور بــه صلــح و بــر نیروهــای نظامــی شــان 

تســلط دارنــد، بایــد بــه خشــونت ها پایــان دهنــد. رییس جمهــور 

ایــن مســأله را بــا رییس جمهــور امریــکا مطــرح کــرده و مــا 

امیــدوار اســتیم کــه طالبــان بــه ایــن موضــوع تــن داده و پیــش از 

رشوع گفت وگوهــا، آتش بــس اعــام کننــد.

ــث  ــور بح ــس، مح ــه آتش ب ــود ک ــه می ش ــل: گفت ــح کاب صب

طالبــان و امریــکا نیســت و حــرف روی کاهــش خشــونت ها و 

ــت؟ ــا چیس ــر ش ــت؛ نظ ــدت آن اس م

کــه  اســت  مــدت طوالنــی  امریــکا  و  طالبــان  مرتضــوی: 

خواســت های  کــدام  هــر  و  می کننــد  صحبــت  یک دیگــر  بــا 

ــه حکومــت  ــوط ب ــی آن چــه کــه مرب ــد؛ ول مشــخص خــود را دارن

ــکا و  ــن امری ــه بی ــندی ک ــر س ــت؛ ه ــن اس ــت، ای ــتان اس افغانس

ــت و  ــق حکوم ــورد تواف ــد م ــت بای ــود، در نهای ــا ش ــان امض طالب

مــردم بــوده و امضــای حکومــت افغانســتان پــای آن باشــد.

صبــح کابــل: آیــا حکومــت افغانســتان در ایــن مــدت از مفــاد 

گفت وگوهــای امریــکا و طالبــان، مطلــع بــوده اســت؟

مرتضــوی: بلــی، در چنــد مــدت اخیــر، رییس جمهــور دو 

ــت  ــت. حکوم ــرده اس ــت ک ــکا صحب ــور امری ــا رییس جمه ــار ب ب

افغانســتان در مــورد صلــح، بــا عالی تریــن ســطح مقام هــای 

امریــکا در ارتبــاط اســت و هــر بــار مناینــده ی ویــژه ی امریــکا در 

امــور صلــح »زملــی خلیــل زاد«، بــه کابــل آمــده و بــا رییس جمهــور 

ــح  ــه ی صل ــتان در پروس ــت افغانس ــت. حکوم ــرده اس ــت ک صحب

ــد  ــز آگاه اســت. کســی منی توان ــوده و از همــه چی در حاشــیه نب

ــا آن را دور  ــربد و ی ــیه ب ــه حاش ــتان را ب ــردم افغانس ــت و م حکوم

بزنــد.

صبــح کابــل: بــا توجــه بــه رشایــط مبهــم انتخابــات و صلــح، 

رابطــه ی حکومــت افغانســتان و امریــکا ایــن روزهــا چگونه اســت؟

اســراتژیک،  امریــکا،  و  افغانســتان  رابطــه ی  مرتضــوی: 

ــر اســاس منافــع مــردم و حکومت هــای  دوام  دار، تعریف شــده و ب

دو کشــور اســت کــه تقویــت نیــز خواهــد شــد. رییس جمهــور دو 

متــاس مســتقیم در ایــن اواخــر بــا رییس جمهــور امریــکا داشــته 

ــکا  ــا امری ــی ب ــادی و امنیت ــی، اقتص ــاد سیاس ــا در ابع ــت و م اس

ــم. دولــت و مــردم افغانســتان  رابطــه ی قــوی و مســتحکمی داری

قــدردان حایــت و کمک هــای مــردم و حکومــت امریــکا در متــام 

زمینه هــا اســتند.

صبــح کابــل: چنــد وقــت پیــش روزنامــه ی صبــح کابــل 

گفت وگویــی بــا مــا عبداملنــان نیــازی، فرمانــده ی طالبــان 

مناینــده ی  قطــر،  مذاکره  کننــدگان  بــود،  گفتــه  او  و  داشــت 

ــن  ــد؛ نظــر شــا در ای ــه کــه فرســتادگان پاکســتان ان ــان ن طالب

بــاره چیســت؟

ــرای  مرتضــوی: ایــن ســؤال مطــرح اســت، بحــث ارصار مــا ب

برقــراری آتش بــس پیــش از رشوع گفت وگوهــا نیــز همیــن اســت 

ــتان  ــل افغانس ــه در داخ ــان ک ــی طالب ــاخه های نظام ــا ش ــه آی ک

مشــغول جنــگ انــد، از دســتور دفــر قطــر اطاعــت می کننــد یــا 

خیــر؟ ایــن پرســش در نــزد مــردم نیــز هســت و بایــد عمــا نشــان 

داده شــود کــه اگــر دســتور آتش بــس داده شــود، کــدام تغییــری 

ــت  ــخص اس ــه؟ مش ــا ن ــونت ها دارد ی ــگ و خش ــت جن در وضعی

ــه  ــد و یک پارچ ــف واح ــی و موق ــز دارای هاهنگ ــان نی ــه طالب ک

نیســتند. آن چــه کــه بــرای مــا مهــم اســت، ایــن اســت کــه جنــگ 

ــاوت  ــای متف ــان آدرس ه ــه طالب ــن ک ــد و ای ــان برس ــه پای ــد ب بای

ــد، در آن شــکی نیســت. دارن

صبــح کابــل: برخــی مقام هــای طالبــان گفتنــد، آقــای نیــازی 

و برخــی شــاخه های دیگــر طالبــان بــا حکومــت افغانســتان 

ــد؟ ــد می کنی ــن را تأیی ــا ای ــا ش ــد؛ آی ــگ ان هاهن

ــد  ــت می توانن ــخن گویان حکوم ــؤال را س ــن س ــوی: ای مرتض

بــه صــورت رســمی بــا شــا مطــرح کننــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 

کــه یک صدایــی در بیــن طالبــان نیســت و حتــا کســانی کــه در 

ــاال در  ــد و ح ــم کار بودن ــروه ه ــن گ ــا ای ــان ب ــارت طالب دوران ام

ــد.  ــز دیدگاه هــای خــود را دارن ــل اســتند نی کاب

ــن اســت کــه چقــدر حکومــت  ــل: ســؤال دیگــر ای صبــح کاب

ــاد دارد؟ ــل زاد« اعت ــی خلی ــت »زمل ــه صداق ــتان ب افغانس

در  امریــکا  آدرس حکومــت  از  آقــای خلیــل زاد  مرتضــوی: 

حــال تــاش و فعالیــت بــرای صلــح اســت و مــن بــاز هــم تأکیــد 

می کنــم کــه حکومــت افغانســتان بــا امریــکا رابطــه ی اســراتژیک 

و تعریف شــده دارد. آقــای خلیــل زاد در مذاکره هــای صلــح بــه 

ــد؛  ــت منی کن ــتان صحب ــت افغانس ــی از حکوم ــت و منایندگ نیاب

ــم.  ــود را داری ــای خ ــت و مناینده ه ــه، خواس ــا مطالب م

صبــح کابــل: چــرا خلیــل زاد پــس از هــر دور مذاکــره ی صلــح 

در قطــر و یــا کشــورهای دیگــر بــه پاکســتان مــی رود؟ نقــش 

ــدازه مهــم اســت؟ ــا چــه ان ــن پروســه ت پاکســتان در ای

مرتضــوی: پاکســتان از کشــورهای مهــم منطقــه و هم ســایه ی 

مــا اســت کــه اتهام هــای بزرگــی بــر آن وارد اســت؛ مثــا همیــن 

لحظــه، شــورای کویتــه ی طالبــان در شــهر کویتــه اســت یــا 

ایــن  در  دیگــر  تروریســتی  گروه هــای  و  طالبــان  رسان  متــام 

ــر.  ــا عم ــا م ــن الدن ت ــد؛ از ب ــرده ان ــا م ــده و ی ــته ش ــور کش کش

پاکســتان کشــوری اســت کــه در متــام ابعــاد جنــگ افغانســتان 

ــا تأســف کــه در ســال های اخیــر نقــش مثبــت  دخیــل اســت و ب

ــا  ــکات م ــی از مش ــش بزرگ ــر بخ ــن خاط ــه ای ــت. ب ــته اس نداش

در پاکســتان اســت و انتظــار داریــم کــه بــا هــم کاری کشــورهای 

ــد. ــته باش ــح داش ــم در صل ــش مه ــد نق ــتان بتوان ــت، پاکس دوس

ــل زاد  ــح، خلی ــره ی صل ــر دور مذاک ــس از ه ــل: پ ــح کاب صب

ــدار می کنــد. چنــدی پیــش، ایشــان  ــا نظامیــان پاکســتانی دی ب

بــا رییــس ســتاد ارتــش ایــن کشــور ماقــات کــرد؛ حکومــت 

افغانســتان ماحظــه ای در ایــن زمینــه دارد؟

مرتضــوی: حضــور خلیــل زاد در پاکســتان مربــوط بــه حکومت 

ــوط  ــتان مرب ــت افغانس ــه حکوم ــه ب ــه ک ــا آن چ ــت؛ ام ــکا اس امری

اســت ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان بــه یــک جنــگ طوالنــی 

و هزینه بــر بــرای افغانســتان و هــم کاران بین املللــی مــان پایــان 

دهیــم. امریــکا نیــز در جنــگ افغانســتان صدمــه دیــده و هزینــه 

کــرده اســت؛ متــام ایــن ســفرها و کوشــش ها بــرای پایــان جنــگ 

اســت.

انتخابــات  بــه  و  بگیریــم  فاصلــه  صلــح  از  کابــل:  صبــح 

بپردازیــم، مشــکل انتخابــات مــا دقیقــا چیســت؟ آیــا دلیــل ایــن 

همــه تأخیــر، بــه ناهنجاری هــای فنــی مرتبــط اســت یــا بــه 

ارتبــاط دارد؟ فرامنطقــه ای  و  مســائل منطقــه ای 

ــک  ــات ی ــی، انتخاب ــج ابتدای ــا اعــام شــدن نتای مرتضــوی: ب

گام بــه پیــش رفــت؛ امــا خــوب اســت منتظــر باشــیم تــا نهادهــای 

ــه  ــف ک ــا تأس ــد. ب ــم بگیرن ــا، تصمی ــه دور از جنجال ه ــی ب قانون

رونــد کارهــای مــا طوالنــی و زمان گیــر اســت؛ مثــا شــا یــک بــار 

در والیــت شــکایت می کنیــد، ســپس در مرکــز اســتیناف خواهی 

ــرد؛ ســپس کمیســیون  ــر می گی ــادی در ب ــان زی ــه زم می شــود ک

و  می دهــد  ارجــاع  را  آن  شــکایات  کمیســیون  بــه  انتخابــات 

ــوب  ــود. خ ــی می ش ــه  طوالن ــه پروس ــت ک ــن اس ــس آن. ای برعک

ــته، درس  ــتان در گذش ــات افغانس ــوع انتخاب ــه از مجم ــت ک اس

ــاه و ســاده بســازیم. ــد را کوت ــم و رون بگیری

ــد و  ــه یاب ــه همیــن شــکل ادام ــل: اگــر وضعیــت ب صبــح کاب

ــد  ــه خواه ــت چ ــف حکوم ــود، تکلی ــل نش ــات ح ــکل انتخاب مش

شــد؟

در  رییس جمهــور  و  حکومــت  کارهــای  متــام  مرتضــوی: 

مطابقــت بــا قانــون اساســی کشــور اســت و تــا زمانــی کــه 

نتیجــه ی انتخابــات مشــخص نشــود، رییس جمهــور بــه کارش 

ادامــه خواهــد داد. 

بــا  افغانســتان  انتخابــات  دفعــه  هــر  چــرا  کابــل:  صبــح 

ــراد  ــرا اف ــود؛ چ ــه رو می ش ــی رو ب ــی و مدیریت ــکل های تکنیک مش

منی شــوند؟ گاشــته  کمیســیون ها  رأس  در  توانــا 

مرتضــوی: ایــن ســؤال را بــاری رییس جمهــور نیــز مطــرح 

ــازوکار  ــرای س ــر ب ــارد دال ــک میلی ــرف ی ــود م ــا وج ــه ب ــرد ک ک

نهادهــای  زیرســاخت   ســال ،  همــه  ایــن  در  چــرا  انتخابــات، 

ــا  ــار قانــون تعدیــل شــد و ب انتخاباتــی مــا ضعیــف اســت. ایــن ب

ــو، نامــزدان، خــود شــان کمیشــرنان کمیســیون  یــک برنامــه ی ن

انتخابــات را برگزیدنــد. مــا بــا درس گرفــن از گذشــته بایــد بــدون 

مداخله هــای داخلــی و خارجــی در تقویــت نهادهــای انتخاباتــی 

ــیم.  بکوش

صبــح کابــل: شــا از عــدم مداخلــه در امــور انتخابــات صحبت 

کردیــد؛ امــا شــائبه هایی وجــود دارد کــه همــواره دخالت هــای 

داخلــی و بیرونــی در انتخابــات افغانســتان بــوده اســت.

ــون  ــای گوناگ ــه روش ه ــدان ب ــته زورمن ــوی: در گذش مرتض

بــه  را  صندوق هــا  حتــا  و  می کردنــد  مداخلــه  انتخابــات  در 

رییس جمهــور  بــار  ایــن  امــا  می کردنــد؛  پــر  و  بــرده  خانــه 

حتــا کمیشــرنان کمیســیون انتخابــات و مســؤوالن دیگــر آن 

ــور  ــت در ام ــائبه ی دخال ــا ش ــد ت ــات نکردن ــی ماق ــه تنهای را ب

انتخابــات بــه وجــود نیایــد. رییس جمهــور حکــم جداگانــه 

ــدارد و  ــت ن ــق دخال ــی ح ــه کس ــی داد ک ــای امنیت ــه نیروه ب

نبایــد از امکانــات دولتــی در انتخابــات اســتفاده شــود؛ بــرای 

همیــن، دخالــت نیروهــای امنیتــی در انتخابــات بی نهایــت 

ــود.   ــچ ب ــا هی کــم و ی

صبــح کابــل: بــرای آن کــه روزی بتوانیــم انتخابــات بی حــرف 

و حدیــث داشــته باشــیم، چــه بایــد کــرد؟

مرتضــوی: مهم تریــن مســأله ایــن اســت کــه افغانســتان 

آمــار دقیقــی از جمعیــت خــود داشــته باشــد. بایــد تذکــره ی 

ــر  ــک نف ــت ی ــن اس ــروز ممک ــون ام ــود؛ چ ــام ش ــی ع الکرونیک

ــن  ــد. دوم ای ــتفاده کن ــا اس ــد و از آن ه ــته باش ــره داش ــد تذک چن

کــه انتخابــات بایــد الکرونیکــی شــود؛ هرچنــد ایــن بار مشــکات 

آینــده  در  کــه  می کنــد  کمــک  ایــن  امــا  داشــتیم؛  زیــادی 

ــود.   ــزار ش ــر برگ ــات به انتخاب

صبــح کابــل: رقیــب انتخاباتــی آقــای غنــی، شــا را بــه 

دادســتانی معرفــی کــرد؛ موضــوع چــی بــود؟

مرتضــوی: مــن در بــاره ی یکــی از پســت های فیس بوکــی ای 

کــه داکــر عبداللــه در بــاره ی رییس جمهــور صحبــت کــرده 

بــود، نوشــته بــودم کــه داکــر عبداللــه در ایــن بــاره دروغ گفتــه 

اســت. دفــر ایشــان در کمیســیون شــکایات انتخابــات شــکایت 

کــرده بــود و گفتــه بودنــد، کلمــه ای را کــه مــن نوشــته ام، هتــک  

ــود  ــده ب ــاع ش ــتانی ارج ــه دادس ــوع ب ــن موض ــت. ای ــت اس حرم

کــه دادســتانی برایــم اســتعام داد و مــن بــا مشــوره بــا مشــاوران 

ــم داد.  ــنبه خواه ــروز چهارش ــا ام ــتعام را ت ــواب اس ــی، ج حقوق

امیــدوارم کــه موضــوع حــل شــود.

ــه  ــت، ب ــای حکوم ــزل و نصب ه ــث ع ــا بح ــل: فع ــح کاب صب

خصــوص پــس از معرفــی رسپرســت وزارت خارجــه، جــدی شــده 

ــد،  ــام می برن ــی ن ــه ی قوم ــوان تصفی ــه عن ــی از آن ب ــت؛ برخ اس

نظــر شــا چیســت؟

و  هم بســتگی  ســال   )1399( آینــده  ســال  مرتضــوی: 

اصاحــات اســت و حکومــت در پــی اصاحــات خواهــد بــود. در 

ــته  ــف در گذش ــا تأس ــه ب ــت ک ــد گف ــه بای ــا وزارت خارج ــه ب رابط

هــدف  نبــود.  وزارت  ایــن  در  پاســخ گو  و  منســجم  سیســتم 

ــت  ــه ی سیاس ــج حلق ــرای پن ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــت ک ــن اس ای

خارجــی تعریف شــده از ســوی افغانســتان، یــک نهــاد کارا و مؤثــر 

ایجــاد کــرد. در گذشــته از مجمــوع ســفارت های مــا شــاید یکــی- 

ــرای رییس جمهــور فرســتاده  دو ســفارت گــزارش کاری خــود را ب

اســت. فرهنــگ پاســخ دهی اصــا وجــود نداشــت و ایــن کــه 

ــا  ــا ب ــد، حت ــا کار می کنن ــفارت های م ــه در س ــرادی ک ــیار اف بس

زبــان آشــنا نیســتند. تعریفــی کــه رییس جمهــور از وزارت خارجــه 

داشــت، ایــن بــود کــه ایــن وزارت بــه وزارت آقازاده هــا بــدل شــده 

اســت. تأکیــد رییس جمهــور ایــن اســت کــه ضمــن اصــاح، 

ــی  ــه ی قوم ــای تصفی ــه معن ــن ب ــود و ای ــایی ش ــا شناس ظرفیت ه

نیســت. سیاســت مــا بایــد اقتصادمحــور باشــد. ســؤال ایــن اســت 

کــه چنــد دیپلــات مــا در بخش هــای اقتصــادی کار می کننــد؟ 

ــت. ــتان اس ــود افغانس ــه س ــه ب ــات در وزارت خارج اصاح

ــات  ــا در انتخاب ــزد دموکرات ه ــدن، نام ــو بای ــل: ج ــح کاب صب

امریــکا گفتــه بــود، محــال اســت کــه افغان هــا ملــت شــوند، 

ملت ســازی از نظــر شــا چیســت؟

ــکل  ــخص ش ــای مش ــاس مؤلفه ه ــر اس ــا ب ــوی: ملت ه مرتض

می گیرنــد؛ ملت ســازی مثــل گذاشــن چنــد خشــت و آهــن روی 

ــط در  ــخت ترین رشای ــتان در س ــردم افغانس ــت. م ــر نیس یک دیگ

کنــار هــم بــوده  انــد و دارای تاریــخ کهــن و طوالنــی اســتند. 

ــد  ــتاده  ان ــه ایس ــان متحدان ــر بدخواه ــه در براب ــا همیش ــردم م م

و ســال آینــده نیــز ســال هم بســتگی و اصاحــات اســت کــه 

روی ملت ســازی تأکیــد بیشــر خواهــد شــد. ملت ســازی بــا 

نســخه های بیرونــی شــکل منی گیــرد.

صبــح کابــل: بــه عنــوان مشــاور فرهنگــی رییس جمهــور، 

ــا  ــدن ت ــازی در ملت ش ــگ و فرهنگ س ــش فرهن ــه نق ــد ک بگویی

ــت؟ ــدازه اس ــه ان چ

مرتضــوی: ایــن ســؤال بســیار مهمــی اســت. بــا تأســف بایــد 

ــل آن کــه مترکــز روی  ــه دلی ــم کــه در ســال های گذشــته ب بگوی

جنــگ بــوده، در بخــش فرهنگــی کار زیــادی صــورت نگرفتــه 

اســت. خوش بختانــه رییس جمهــور بــه مســائل فرهنگــی اهمیــت 

زیــادی می دهــد و بــرای همیــن، آثــار بــاارزش و تاریخــی مــا 

ــا  ــال احی ــان و ... در ح ــاالی پغ ــاغ ب ــان، ب ــر داراالم ــل ق مث

ــت  ــا رسع ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــام ت ــت. مت ــازی اس و بازس

ــتان را  ــع افغانس ــگاه رفی ــی، جای ــای فرهنگ ــه کاره ــیدن ب بخش

دوبــاره احیــا کنیــم. بــدون شــک، فرهنــگ و هــرن نقــش برازنــده 

در هم بســتگی مــردم مــا دارد.

صبــح کابــل: چنــد روز پیــش پــر محمــد محقــق کشــته شــد 

ــن  ــد؛ ای ــی کردن ــراز خوش حال ــازی اب ــای مج ــیاری در فض و بس

نشــان می دهــد کــه هنــوز در ملــت  شــدن مشــکل داریــم.

دیــروز  چــون  اســتم؛  نظریــه  ایــن  مخالــف  مرتضــوی: 

ــز  ــه نی ــت و در کابین ــق رف ــای محق ــه ی آق ــه خان ــور ب رییس جمه

اظهــار غم رشیکــی کــرد. مــردم نیــز ناراحــت بودنــد. مــن خــودم 

نیــز بــه خانــه ی ایشــان رفتــم و تســلیت گفتــم. کســانی کــه 

احســاس دارنــد، از ایــن حادثــه ناراحــت اســتند.

ــد  ــان باش ــاره ی آزادی بی ــر در ب ــر اگ ــرف آخ ــل: ح ــح کاب صب

ــت. ــده اس ــاز ش ــا مسأله س ــن روزه ــون ای ــت؛ چ ــر اس به

مرتضــوی: روز گذشــته در کابینــه روی ایــن مســأله بحــث 

ــت داد کــه  ــه هدای ــه متــام اعضــای کابین شــد و رییس جمهــور ب

اداره هــا، متــام 44 شــاخصی را کــه کمیســیون حــق دست رســی 

بــه اطاعــات بیــان کــرده اســت، رعایــت کننــد. یــک نفــر در متــام 

ــه رییــس اداره داشــته باشــد، مؤظــف  اداره هــا کــه دست رســی ب

ــت  ــه حکوم ــدوارم ک ــد. امی ــم کاری کن ــانه ها ه ــا رس ــه ب ــت ک اس

ــه  ــان ب ــد و از آزادی بی ــته باش ــانه ها داش ــا رس ــوب ب ــم کاری خ ه

عنــوان یــک ارزش، دفــاع کنــد. 

از تمجید تا نقد و اصالح

پای سند توافق صلح امریکا و طالبان در نهایت 
باید امضای حکومت افغانستان باشد

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

از  پــس  مرتضــوی،  شاه حســین  اشــاره:   

ســال ها کار در رســانه و انتقــاد از حکومــت، 

وارد نظــام سیاســی شــد و پله هــای ترقــی 

را بــه رسعــت و پشــت رس هــم طــی کــرد. 

مرتضــوی در پســت های گوناگــون حکومــت 

کار کــرده و حــاال مشــاور ارشــد فرهنگــی 

رییس جمهــور اســت. مرتضــوی کــه علــوم 

سیاســی خوانــده اســت، بــا رصاحــت لهجــه 

بــا منتقــدان  و مــدارای زیــاد در مواجهــه 

حکومــت و خــودش روبــه رو می شــود.  

»شاه حسین مرتضوی«، مشاور ارشد فرهنگی رییس جمهور
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اعتیاد در زمینه ی علل خانوادگی

خانواده اصلی ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد. 

و  امور  همه  كه  است  خانواده ای  سامل،  خانواده ی  یك 

حاكم  معیارهای  و  موازین  با  منطبق  آن  فعالیت های 

فرزندان،  تربیت  به  والدین  بی توجهی  باشد.  جامعه  بر 

خواهد  دنبال  به  فرزندان  آینده ی  در  وخیمی  عواقب 

كرثت  مسكن،  وضعیت  مادر،  و  پدر  شغل  نوع  داشت. 

و  پدر  اخاقی  ویژگی های  همسایگان،  اوالد،  قلّت  یا 

و  ناپدری  با كودكان، طاق، وجود  رفتار  نحوه ی  مادر، 

نامادری، تعدد ازدواج، فرهنگ خاص حاكم بر خانواده، 

مادرساالری،  یا  پدرساالری  والدین،  تحصیات  میزان 

رسدی  و  هم پاشیدگی  از  خانواده،  اقتصادی  وضع 

اعضای  پیوستگی  عدم  و  والدین  جدایی  خانواده، 

از عوامل مهمی  اركان خانواده  خانواده و سست بودن 

می باشند كه زمینه ی انحراف را در فرد ایجاد می کنند.

به  فرد  گرایش  زمینه ساز  عوامل  برخی  به  ذیل  در 

می شود: اشاره  خانواده  در  اعتیاد 

از  بسیاری  خانواده:  در  محبت  كم بود   •

كم بود  مجرمیت،  و  انحراف  مسأله  در  صاحب نظران 

محبت و ضعف عاطفی را ریشه ی اصلی جرم و انحراف 

دانسته اند. تحقیقی از غرب در باره مجرمان نشان داده 

است كه 91 درصد مجرمان در ارتباط با جرم به نحوی 

اند.  بوده  عاطفی  مشكل  دچار 

خود  نیز  محبت  در  زیاده روی  محّبت:  در  افراط   •

مانند كم بود محبت اثر منفی بر تربیت فرزندان دارد؛ به 

نحوی كه فرزند همیشه متكی به پدر و مادر می باشد و 

هیچ گاه احساس استقال و بزرگ منشی نخواهد كرد. 

در  كه  افرادی  خانواده:  اعضای  از  یكی  اعتیاد   •

خانواده های معتاد زندگی می كنند، ترس و قبح معتاد 

شدن برای شان از بین رفته است و عادی شدن مرف 

به  اعضا  دیگر  گرایش  در خانواده موجب سهولت  مواد 

مواد مخدر می شود. مرف 

كه  خانواده هایی  در  خانواده:  اقتصادی  رفاه   •

اثر  بر  رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی 

روابط  ضعف  می شود.  ضعیف  رسگرمی  یا  و  كار  كرثت 

انسانی نیز به نوبه ی خود عامل مساعدی برای كشش 

فرد به مواد مخدر است. بهرین دلیل این مدعا افزایش 

روزانه ی درصد معتادان در جوامع صنعتی غرب است كه 

انسانی ضعیف تر می شود. روابط  با رشد صنعت، 

تحصیات  والدین:  كم سوادی  یا  بی سوادی   •

عمومی  فرهنگ  در  مهمی  نقش  بی سوادی  یا  پایین 

فرزندان  تربیت  و  خانواده  حریم  در  هم چنین  و  جامعه 

دارد. بی سوادی و كم سوادی عامل بسیاری از مسائل، 

است.  انحرافات  و  اجتاعی  نارسایی های  مشكات، 

از جمله  اجتاعی  انحرافات  و  فقر  • فقر خانواده: 

پدیده هایی استند كه به نظر بسیاری از صاحب نظران 

با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین 

حال كه مؤید وجود رابطه ی مستقیم بین فقر و انحرافات 

نیست؛ اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می کند. 

بر این اساس، فقر به عنوان یكی از مسائل اجتاعی، در 

وقوع انحرافات و افزایش میزان آن، به ویژه در زمینه ی 

جرایم زنان، اعتیاد و رسقت تأثیرگذار است. در رویكرد 

دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتاعی 

مورد تأیید است؛ بر این اساس، فقر انگیزه ی روی آوری 

به ك جروی را افزایش می دهد. 

آرامش  و  امن  حریم  خانواده،  والدین:  ستیزه ی   •

است. ستیزه و اختاف در خانواده از علل مهم گرایش 

افراد پرورش یافته  اعتیاد است.  و  ناهنجاری ها  به  افراد 

زمینه های  هم گسیخته،  از  و  نابسامان  خانواده ی  در 

دارند.  اعتیاد  و  انحراف  به  گرایش  در  بیشری 

زمینه ی  در  اعتیاد  از  پیش گیری  راه كارهای   -3

خانوادگی علل 

1- والدین باید ارتباط با فرزندان شان را بهبود بخشند و 

به آن ها استقال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهند.

تقویت  و  والدین  مجادله ی  و  بحث  از  جلوگیری   -۲

خانواده. در  ایثار  و  گذشت  روحیه ی 

3- والدین باید پشتوانه ی مادی و معنوی فرزندان در 

موقعیت های شغلی، تحصیلی و... باشند.

چون  بدون  نباید  را  فرزندان  خواسته های  متام   -4

سختی  فرزندان  دهند  اجازه  بلكه  کرد؛  برآورده  چرا  و 

اجتاع  در  كه  زمانی  تا  کنند  احساس  را كمی  زندگی 

آن  با  بتوانند  شدند،  روبه رو  مشكلی  با  و  گرفتند  قرار 

كنند. مقابله 

اجتاعی  و  فردی  عیب های  باید  خانواده ها   -۵

و  كم بودها  فرزندان  تا  دهند  تذكر  آنان  به  را  فرزندان 

بزرگ سالی  دوران  به  را  خود  كودكی  دوران  نقص های 

باشند. آن  رفع  پی  در  و  نكنند  منتقل 

۶- توجه و كنرل فرزند از نظر چگونگی مرف پول 

و سعی در رفع نیازهای مالی فرزندان در حّد معقول.

و  فرزندان  شغلی  و  تحصیلی  وضعیت  بر  نظارت   -7

و... تحصیل  ترك  موقع  در  آن ها  به  توجه 

8-  تحكیم پایه های اعتقادی و آموزش فرزندان و آشنا 

كردن آنان با عوارض اعتیاد به جای محدود كردن آنان.

4-علل اجتامعی

از آن رو كه انسان طبعا موجود اجتاعی است و برای 

با بعضی  به حضور در اجتاع دارد،  نیاز  زندگی كردن 

در  آن ها  از  برخی  كه  می شود  روبه رو  اجتاعی  علل 

از: اعتیاد مؤثر می باشد و عبارتند  به  گرایش فرد 

در دست رس  مواد مخدر:  به  آسان  • دست رسی 

علل  همراه  به  كه  می باشد  علتی  مخدر  مواد  بودن 

می کند؛  ایجاد  اعتیاد  به  را  فرد  گرایش  زمینه ی  دیگر 

به گونه ای كه اگر در فرد زمینه ی انحراف وجود داشته 

او قرار گیرد،  باشد و مواد مخّدر به آسانی در دسرس 

به  دست رسی  منی کند.  دریغ  آن  توزیع  و  مرف  از 

از جمله:  به عوامل گوناگونی بستگی دارد  مواد مخدر 

وضعیت جغرافیایی كشور، والیت و محله زندگی، نقش 

قوانین، نحوه ی اجرا و قاطعیت قوانین و برنامه ریزی های 

مخدر. مواد  مهار  برای  مسؤوالن 

• بیكاری و اعتیاد: عامل بیكاری به طور غیرمستقیم 

از  بیكاری  می انجامد.  اعتیاد  سوی  به  فرد  گرایش  به 

ایجاد  سبب  دیگر،  سوی  از  و  شخص  فقر  به  سویی، 

بیاری های روانی، افردگی، ضعف اعتادبه نفس و از 

بین رفن امیدواری و در نهایت، به اعتیاد شخص منجر 

می شود. فرد به دلیل بیكاری و نداشن درآمد آبرومند، 

به خرید و فروش مواد مخدر روی می آورد و برای خود 

ایجاد می کند.  كاذب  شغِل 

زمینه  در  اعتیاد  از  پیش گیری  راه كارهای   -5

اجتامعی عوامل 

1-  ایجاد روحیه ی امر به معروف و نهی از منكر و هم دلی 

بین مردم، به نحوی كه در مواقع دیدن توزیع مواد مخدر در 

جامعه، مسؤوالن را در جریان امر قرار دهند.

۲- ایجاد زمینه ی اشتغال برای همه اقشار جامعه.

ارتقای  طریق  از  جامعه  افراد  فرهنگی  ارتقای   -3

آموزش. سطح 

و  مخدر  مواد  قاچاق چیان  با  شدید  مبارزه ی   -4

معتاد. با  اصاحی  برخورد 

۵-  قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با مواد مخدر.

فرد  عایم  زمینه های  در  خانواده ها  آگاه سازی   -۶

و  تهیه  نحوه ی  اعتیاد،  به  فرد  گرایش  عوامل  و  معتاد 

و  زندگی  منطقه ی  در  شایع  موارد  مواد،  مرف  محل 

مواد می شود،  و موقعیت هایی كه سبب مرف  عوامل 

تا از این طریق خانواده ها بتوانند از اعتیاد اعضای شان 

کنند. جلوگیری 

نتیجه گیری

از  فرار  اراده،  ضعف  كنج كاوی،  روانی،  مشكات 

زندگی تكراری، انگیزه های درمانی، و شخصیت نابهنجار 

اعتیاد می باشند. به  فردی گرایش  فرد، مهم ترین علل 

در قسمت علل خانوادگی می توان به كم بود محبت 

در خانواده، تبعیض بین فرزندان، آزادی بی حد، محدود 

كردن بی حد فرزندان، رفاه بی حد اقتصادی در خانواده، 

هم چنین  كرد.  اشاره  خانواده  نابسامانی های  و  فقر، 

برخی از علل اجتاعی گرایش به اعتیاد عبارت اند از؛ 

نابرابری های  بیكاری،  مخدر،  مواد  بودن  دسرس  در 

اقتصادی و اجتاعی، محیط جغرافیایی و محل زندگی 

دوست  آن،  اجرای  ضعف  و  قوانین  ضعف  نامناسب، 

ناباب، و ضعف دین داری در جامعه اشاره کرد.

دامنه  و  اعتیاد  به  علل گرایش  دامنه ی  كه  رو  آن  از 

از آن بسیار وسیع و فراگیر  و گسردگی عوارض ناشی 

علل  بردن  بین  از  و  شناسایی  پیش گیری،  می باشد، 

گرایش به اعتیاد رضوری است; زیرا، پیامدهای ناشی از 

است. شكن  بنیان  و  خامنان سوز  بسیار  اعتیاد 

6

علل گرایش به اعتیاد و پیش گیري از آن
محمدجواد فروتن

نویسنده

قسمت دوم

جلو  و  کرده  عوض  را  لباس هایش 

در  که  می بیند  را  پری  تصویر  آیینه 

آینده قرار است پولیس شود. کاهی 

جابه جا  رسش  روی  را  نیست  که 

شانه اش  روی  که  تفنگی  به  می کند، 

می بندد  را  کفش هایش  بند  می کشد،  دست  نیست 

طالبان  برابر  در  که  می یابد  سنگری  در  را  خودش  و 

برای  که  است  پری  سنگر  این  طرف  می جنگد. 

آزادی وطنش می جنگد؛ آن طرف سنگر اما مردهایی با 

ریش ها و موهای بلند که همواره مردم بی گناه را کشته 

به  می آورد  جنگ  سنگر  از  را  او  مادرش  صدای  اند. 

خانه ای در کابل. با مادر و خواهرانش باید به خانه ی 

بروند. خاله اش 

ساحل، پر 1۲ساله است و در صنف چهارم درس 

می خواند. او، هر شب با رؤیای این  که روزی قرار است 

پولیس باشد، می خوابد. شاید یک کودک 1۲ساله چیز 

زیادی در مورد رسالت یک انسان در برابر وطنش نداند؛ 

اما کودک افغانستانی را رشایط طوری بار می آورد که از 

به  مقوله ای  با  پیرامونش،  با محیط  بدو شناخت  هان 

کردن  مهار  صدد  در  همواره  و  می شود  آشنا  جنگ  نام 

آن است.

می بیند،  کارتون ها  در  که  شخصیت هایی  با  ساحل 

شدیدا هم زاد پنداری دارد. قهرمان هایی که برای نجات 

مردم تاش می کنند. او قبا در این تصور بوده که روزی 

بتواند »ِبن تِن« باشد. 

انیمیشن »بن تن« ماجرای پر کوچک بازی گوشی 

به اسم »ِبن تنیسون« است. »بن« ساعتی را پیدا می کند 

که قابلیت های عجیب و شگفت  انگیزی دارد که با تغییر 

»دی ان اِی« ِبن او را به موجودات دیگری با قابلیت ها و 

توانایی های فوق العاده تبدیل می کند. 

ساحل دوست داشت ساعت »بن تن« را داشته باشد و 

با تبدیل شدن به موجودات دیگر بتواند در برابر طالبان 

بجنگد.  می کنند،  انتحاری  را  که خود شان  آن هایی  و 

وقتی بزرگ تر شد و فهمید که تبدیل شدن به بسیاری 

از شخصیت های کارتون ها ممکن نیست، تصمیم گرفت 

که پولیس شود و در برابر طالبان و به خاطر آمدن صلح 

در کشوری که زندگی می کند، بجنگد.

تصورات  در  خاله اش  خانه ی  تا  رسیدن  راه  متام  در 

خودش به رس می برد. به ساعتی که در دستش بود نگاه 

می کرد و رؤیای دست نیافتنی »بن تن« شدن هنوز در 

نشخوار می شد. ذهنش 

بسیاری  سنگینی  صدای  که  بود  نگذشته  لحظاتی 

از مناطق کابل را تکان داد. شیشه های خانه ی خاله  ی 

با  خواهرانش  و  مادر  با  همراه  ساحل  شکست.  ساحل 

عجله به خانه آمدند. ساحل در یک خانواده ی 1۲نفری 

زندگی می کند. او، که به خانه ی خاله اش رفته بود، دو 

خواهرش در خانه مانده بودند.

انفجار در نزدیکی محل زندگی آن ها اتفاق افتاده بود 

و هاوانی نیز به خانه ی شان برخورد کرده بود. دیوارها 

فرو ریخته بود. آیینه ای که لحظات قبل قهرمانی را در 

آن دیده بود، شکسته است. ساحل جلو آیینه می ایستد 

را  که سنگرش  را می بیند  تکه ی رسبازی  تکه  تصویر  و 

نابود کرده اند. ساحش را از شانه اش به زمین می گذارد 

آشنایی  تصویر  دنبال  شیشه  شکسته های  میان  در  و 

و  می شنود  را  خواهرانش  جیغ های  صدای  می گردد. 

فروریخن دیوارهای خانه ای که متام رؤیاهای ساحل را 

در خودش پرورش داده بود. 

 انفجار در مصای منصوب به شهید مزاری رخ داده 

بود؛ جایی که خانه ی ساحل در صدمری آن موقعیت 

منازل  به  نیز  هاوان  چند  انفجار  این  دنبال  به  دارد. 

ورودی  دروازه ی  در  مبب  بود.  کرده  برخورد  مسکونی 

مصا منفجر شد؛ مکانی که تعداد زیادی از مردم برای 

جمع  مزاری  شهید  شهادت  سال روز  از  بزرگ داشت 

بودند. شده 

آن متام مردم  در  دارد که  را دوست  ساحل صلحی 

صلح  تو  دید  از  ساحل  می پرسم  وقتی  باشد.  آرام 

صلحی  در  آرامی.«  یعنی  »صلح  می گوید:  چیست؟ 

تنیسوِن  بن  ساعت  هیچ  به  می کند  تصور  ساحل  که 

نیاز نیست تا مجبور باشیم با قدرت های فوق العاده با 

بجنگیم.  طالبان 

ساحل می خواهد پولیس شود تا در پایان دادن جنگ 

در کشورش سهیم باشد و مانند یک قهرمان همیشه در 

تخریب  جنگ  را  ساحل  خانه ی  مباند.  مردمش  کنار 

را  قهرمانی  آن یک  روز در  آیینه ای که ساحل هر  کرد، 

رؤیاهای  آوارها  روی  او،  اما  شکست؛  دست  از  می دید 

تازه ای را بنا کرده و برای رسیدنش تاش می کند.

یازدهمین  در  طالبان  با  امریکا  صلح  گفت وگوهای 

خلیل زاد،  زملی  و  است  خورده  بن بست  به  دورش 

مناینده ی امریکا در گفت وگوها، گفته که بعد از یازده 

افغانستان، هیچ  بر رس صلح در  با طالبان  بار مذاکره 

از  ساحل ها  که  است  این جا  ندارد.  وجود  پیرفتی 

میان آوارهای خانه ای که طالبان آن را ویران کرده اند، 

آرزوی دست یابی به صلح تاش  بلند می شوند و برای 

می کنند.

     انفجار در نزدیکی 

محل زندگی آن ها اتفاق 

افتاده بود و هاوانی نیز 

به خانه ی شان برخورد 

کرده بود. دیوارها فرو 

ریخته بود. آیینه ای که 

لحظات قبل قهرمانی را 

در آن دیده بود، شکسته 

است. ساحل جلو آیینه 

می ایستد و تصویر 

تکه تکه ی رسبازی را 

می بیند که سنگرش را 

نابود کرده اند. سالحش 

را از شانه اش به زمین 

می گذارد و در میان 

شکسته های شیشه 

دنبال تصویر آشنایی 

می گردد. 

  پولیس می شوم تا جنگ تمام شود

هام همتا

صلح ویژه ی 
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می گوینــد  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

ــی  ــل رأی ده ــش از 14۰۰ مح ــژه ی بی ــش وی ــد تفتی ــه رون ک

ــو(  ــنبه )۲3 دل ــر، روز چهارش ــل دیگ ــاری ۲98 مح و بازش

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخن گوی کمیســیون مســتقل 

ــد  ــه رون ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــات، ب انتخاب

ــیون  ــوی کمیس ــده از س ــات ارائه ش ــل اطاع ــه و تحلی تجزی

ــه اســت. ــان یافت ــی، پای ــه شــکایت های انتخابات رســیدگی ب

او می افزایــد: »رونــد تجزیــه و تحلیــل اطاعــات پایــان 

ــاز  ــد بازشــاری و تفتیــش آرا، روز چهارشــنبه آغ ــه و رون یافت

می شــود.«

ــیدگی  ــیون رس ــه از کمیس ــد ک ــی، می گوی ــای ابراهیم آق

بــه شــکایت های انتخاباتــی، خواســته شــده تــا ناظــران خــود 

را بــه منظــور نظــارت از رونــد تفتیــش و بررســی محــات 

ــد. ــی کن ــی، معرف رأی ده

پیــش از ایــن، آقــای ابراهیمــی گفتــه بــود کــه رونــد 

تفتیــش ویــژه ی بیــش از 14۰۰ محــل رأی دهــی و بازشــاری 

ــان خواهــد یافــت. ــد پای ــه  بع ــا دو هفت ۲98 محــل دیگــر، ت

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

چهارشــنبه ی هفتــه ی گذشــته فیصلــه ی نهایــی اش را در 

ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــام ک ــتینافی اع ــکایت های اس ــورد ش م

آن، قــرار اســت آرای 141۲ محــل رأی دهــی مربــوط بــه 

3۰۰ هــزار رأی جنجالــی، بــه تفتیــش ویــژه و آرای ۲98 

ــدد بــرود. ــه بازشــاری مج ــل دیگــر ب مح

ــه ی  ــا، فیصل ــا تیف ــتان ی ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب بنی

را  انتخاباتــی  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

»محافظه کارانــه « خوانــده و گفتــه اســت کــه بــا ایــن فیصلــه، 

اوضــاع انتخاباتــی در افغانســتان، مبهم تــر خواهــد شــد.

یــا  افغانســتان  عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  موسســه ی 

ــیدگی  ــیون رس ــی کمیس ــه ی نهای ــام فیصل ــز از اع ــا، نی فیف

بــه شــکایت های انتخاباتــی، اســتقبال کــرده؛ امــا از هــر 

ــا قاطعیــت و  ــا ب دو کمیســیون انتخاباتــی، خواســته اســت ت

جدیــت و بــا حفــظ روحیــه ی همــکاری، در راســتای تکمیــل 

ــات ریاســت جمهوری، تــاش کننــد. کــردن پروســه ی انتخاب

دبیــرکل ناتــو، تأکیــد می کنــد کــه کشــورهای عضــو ایــن 

ســازمان و ایــاالت متحــده ی امریــکا یــک جــا بــه افغانســتان 

رفتــه انــد و تــا برقــراری صلــح، در ایــن کشــور حضــور خواهند 

داشــت.

ینــس اســتولتنربگ، روز سه شــنبه )۲۲ دلــو( در یــک 

نشســت خــربی در بروکســل، گفــت: »مــا و امریــکا بــا هــم بــه 

افغانســتان رفتیــم، مــا در مــورد کاهــش و یــا حضــور نیروهــا 

بــا هــم تصمیــم می گیریــم و روزی بــا هــم افغانســتان را 

ــم کــرد.« ــرک خواهی ت

بــه  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  و  ناتــو  کــه  افــزود  او 

افغانســتان نرفتــه  انــد تــا بــرای همیشــه در ایــن کشــور 

مباننــد؛ بلکــه حضــور آن هــا، تنهــا بــه منظــور ایجــاد رشایــط 

بــرای برقــراری صلــح اســت.

آقــای اســتولتنربگ، گفــت کــه باوجــود وضعیــت دشــوار، 

نیروهــای امنیتــی افغانســتان در حــال تقویــت شــدن اســتند 

و آن هــا در ایجــاد رشایــط بــرای صلــح کمــک می کننــد.

بــا  ســازمان  ایــن  مشــوره های  کــه  ایــن  بیــان  بــا  او 

ــح  ــور صل ــکا در ام ــژه ی امری ــده ی وی ــل زاد، مناین زملــی خلی

افغانســتان جریــان دارد، گفــت: »امیــدوارم گفت وگوهــای 

ــا  ــا ت ــد. م ــه ای برس ــه نتیج ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

آمــدن صلــح در افغانســتان باقــی می مانیــم.«

دبیــر کل ناتــو، در بخشــی از ســخنانش بــه حملــه ی 

دانشــگاه  نزدیکــِی  در  دلــو(  روز سه شــنبه )۲۲  انتحــاری 

مارشــال محمدقســیم فهیــم اشــاره کــرده و گفــت: »مــن 

حملــه ی تروریســتی در کابــل را بــه شــدت محکــوم می کنــم. 

ــرای  ــط ب ــاد رشای ــا ایج ــان ت ــای افغ ــوزش نیروه ــه آم ــو ب نات

ــد داد.« ــه خواه ــح ادام صل

او تأکیــد کــرد، طالبــان بایــد درک کننــد کــه منی تواننــد 

در میــدان نــربد پیــروز شــوند. بــه گفتــه ی او، طالبــان بایــد 

ــه  ــد ک ــان بدهن ــند و نش ــونت باش ــش خش ــه کاه ــد ب متعه

ــتان  ــرای افغانس ــاملت آمیز ب ــده ی مس ــه آین ــد ب ــاً متعه واقع

ــتند. اس

آقــای اســتولتنربگ گفــت، کشــورهای خارجــی، بایــد 

ــوند،  ــارج می ش ــتان خ ــی از افغانس ــه وقت ــند ک ــن باش مطم

ــود. ــد ش ــاره قدرت من ــد دوب ــش نتوان ــتی داع ــروه تروریس گ

ایــن در حالــی کــه اســت کــه دور یازدهــم مذاکــرات صلــح 

ــان یافــت و زملــی  ــا طالبــان چنــد هفتــه پیــش پای ــکا ب امری

خلیــل زاد بــه کابــل آمــد و بــا رهــربان حکومــت وحــدت ملــی 

ــدار و گفت وگــو کــرد. دی

آن چــه کــه آقــای خلیــل زاد در دیدارهایــش مطــرح کــرده، 

ایــن اســت کــه مذاکــرات آن هــا بــا ایــن گــروه پیرفت هــای 

قابــل ماحظــه ای نداشــته اســت. آقــای خلیــل زاد، امــا گفتــه 

ــورد  ــا در م ــت ت ــان اس ــدگان طالب ــر مناین ــه منتظ ــت ک اس

ــد. ــی بزنن ــونت ها حرف ــش خش کاه

ــه  ــد ک ــد می کن ــتان تأکی ــت افغانس ــه، حکوم ــن هم ــا ای ب

ــرار  ــس برق ــد آتش ب ــه بای ــد، بلک ــونت منی خواه ــش خش کاه

شــود؛ آتش بســی کــه می توانــد تضمین کننــده ی کاهــش 

خشــونت ها باشــد.

گــزارش تــازه ی اداره ی بــازرس ویــژه ی امریــکا در امــور 

ــه در  ــد ک ــان می ده ــیگار(، نش ــا )س ــتان ی ــازی افغانس بازس

ــتان در 18  ــازی افغانس ــت بازس ــر مأموری ــا ب ــان حمله ه جری

ســال گذشــته، ۲۲14 نفــر جــان باخته انــد و حــدود ســه 

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــزار نف ه

در ایــن گــزارش کــه روز سه شــنبه )۲۲ دلــو( زیــر نــام 

»هزینــه ی انســانی« منتــر شــده، آمــده اســت کــه ایــن افــراد، 

از ســال ۲۰۰۲ تــا ۲۰19 میــادی، در مکان هــای غیرنظامــی 

ــر آن،  ــان، ۲84 نف ــن می ــه از ای ــده اند ک ــی ش ــته و زخم کش

ــد. ــکا بوده ان ــده ی امری ــاالت متح ــهروندان ای ش

ــازی  ــور بازس ــکا در ام ــژه ی امری ــازرس وی ــپکو، ب ــان س ج

ــا کشــته شــدن 131 نظامــی  ــه اســت کــه ب افغانســتان، گفت

و 1447 غیرنظامــی،  بیشــر تلفــات را شــهروندان افغانســتان 

شــهروندان  ایــن  او،  گفتــه ی  بــه  شــده اند.  متحمــل 

ــرای بازســازی کشــور شــان،  ــان تــاش ب افغانســتان، در جری

باخته انــد. جــان 

ــر از  ــیگار، 1۰۰ نف ــزارش س ــاس گ ــر اس ــم، ب ــویی ه از س

شــهروندان کشــورهای عضــو ســازمان ناتــو و 1۲4 نفــر از 

شــهروندان ســایر کشــورها نیــز در جریــان مأموریــت بازســازی 

افغانســتان، جــان باخته انــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا وجــود ایــن کــه امریــکا 

ــاش  ــان ت ــا طالب ــح ب ــی صل ــق احتال ــه تواف ــیدن ب روی رس

 ۲۰19 ســال  آخــر  مــاه  ســه  در  خشــونت  امــا  می کــرد، 

میــادی، بــه بیشــرین میــزان خــود رســید.

آقــای ســپکو، تأکیــد کــرده اســت کــه اداره ی ســیگار در 

جریــان ســال های گذشــته، تاش هــای زیــادی را انجــام 

ــی فعالیت هــای بازســازی و تأمیــن  ــا هزینه هــای مال داده ت

بخــش  در  امــا  کنــد،  پی گیــری  را  افغانســتان  در  ثبــات 

صــورت  چندانــی  تــاش  انســانی،  هزینــه ی  پی گیــری 

ــت. ــه اس نگرفت

ــو(،  ــنبه )۲۲ دل ــح روز سه ش ــاعت ۰۶:۵۰ صب ــی س حوال

در  را  همراهــش  انفجــاری  مــواد  انتحــاری،  مهاجــم  یــک 

ــم در  ــیم فهی ــد قس ــال محم ــی مارش ــگاه نظام ــِی دانش نزدیک

ــرد. ــر ک ــل، منفج کاب

نــرت رحیمــی، ســخن گوی وزارت داخلــه، در برگــه ی 

تویــرش نوشــته اســت کــه در نتیجــه ی ایــن رویــداد، 4 

باخته انــد و ۵ نظامــی و 8  نظامــی و ۲ غیرنظامــی جــان 

شــده اند. زخمــی  دیگــر  غیرنظامــی 

موتــر  یــک  امنیتــی،  نیروهــای  کــه  اســت  افــزوده  او 

مبب گــذاری شــده را نیــز در ســاحه ی رویــداد کشــف و خنثــا 

کرده انــد.

آقــای رحیمــی گفتــه اســت کــه بــر اســاس اطاعــات 

ابتدائــی، ایــن حملــه ی تروریســتی توســط گــروه طالبــان 

انجــام شــده اســت.

گــروه  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه  هــم،  ســویی  از 

طالبــان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن گــروه، 

ــت. ــته اس ــت نداش ــداد دس ــن روی در ای

شــاهدان عینــی گفته انــد، ایــن رویــداد، هنگامــی رخ 

ــی  ــگاه نظام ــان دانش ــدان و دانش جوی ــه کارمن ــت ک داده اس

مارشــال محمــد قســیم فهیــم، در حــال داخــل شــدن بــه 

ــد. ــگاه بودن دانش

رهــربان حکومــت وحــدت ملــی، ایــن حملــه ی تروریســتی 

را محکــوم کــرده انــد.

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز، دانشــگاه نظامــی 

مارشــال فهیــم، مــورد آمــاج تروریســتان قــرار گرفتــه بود.

از ســویی هــم، حوالــی ســال ۰۲:4۵ پــس از چاشــت 

ــر  ــده در موت ــن جاسازی ش ــک مای ــو( ی ــنبه )۲۲ دل روز سه ش

ــهر  ــنگی ش ــاحه ی کوته س ــش، در س ــای ارت ــر نیروه ــوع رنج ن

کابــل منفجــر شــد. وزارت داخلــه، اعــام کــرده اســت کــه در 

ــر زخــم برداشــته اســت. ــک نف ــداد، ی ــن روی نتیجــه ی ای

نامــزد  و  اســامی  حــزب  رهــرب  گلب الدیــن حکمتیــار، 

ــح،  ــورد صل ــون در م ــا کن ــه ت ــد ک ــت جمهوری، می گوی ریاس

ــت. ــده اس ــود نیام ــه وج ــتان ب ــی در افغانس ــاع سیاس اج

ارائــه ی  بــا  دلــو(   ۲۲( سه شــنبه  روز  حکمتیــار،  آقــای 

ــح  ــح، گفــت کــه صل طرحــی در مــورد پیشــربد مذاکــرات صل

ــق  ــادی ح ــا نه ــرد و ی ــچ ف ــوده و هی ــردم ب ــام م ــت مت خواس

ــد. ــربی کن ــی ره ــه تنهای ــدارد آن را ب ن

او افــزود، تــا کنــون، هیــچ مرجعــی کــه از ســوی متــام مردم 

افغانســتان قابــل قبــول باشــد، ایجــاد نشــده تــا در مــورد طــرح 

صلــح و هیــأت مذاکره کننــده بــا طالبــان، تصمیــم بگیــرد.

آقــای حکمتیــار، گفــت کــه دســته های انتخاباتــی صلــح و 

عدالــت اســامی، ثبــات و همگرایــی، دولت ســاز و چهره هــای 

سیاســی ای کــه در محــور حامدکــرزی، رییس جمهــور پیشــین 

ــه ی  ــه گون ــا ب ــند ت ــی برس ــه توافق ــد ب ــد، بای ــده  ان ــع ش جم

مشــرک، اجــاع سیاســی ای را بــرای نظریه پــردازی و رهــربی 

رونــد صلــح، شــکل بدهنــد.

در  کــه  سیاســی ای  چهره هــای  کــرد،  تریــح  او 

ــی  ــت خوب ــد، از حای ــده  ان ــع ش ــور جم ــار مح ــن چه همی

ــی  ــه خوب ــح را ب ــه ی صل ــد پروس ــد و می توانن ــوردار ان برخ

پیــش بربنــد.

در  کــه  کــرد  تأکیــد  هم چنــان  حکمتیــار،  آقــای 

ــرد کــه  ــق صــورت بگی ــد تواف ــی، بای گفت وگوهــای بین االفغان

جنگ جویــان طالــب بــا نیروهــای امنیتــی ادغــام شــوند.

ــد  ــتان، بای ــده ی افغانس ــأت گفت وگوکنن ــه هی ــزود ک او اف

ــا  ــور خارجی ه ــدون حض ــا ب ــن گفت وگوه ــد و ای ــک باش کوچ

در داخــل کشــور و یــا در یــک کشــور بی طــرف برگــزار شــود.

مذاکــرات  جریــان  »در  گفــت:  اســامی  حــزب  رهــرب 

بین االفغانــی، بایــد متــام احــزاب سیاســی در افغانســتان 

ــراد  ــب و جــذب اف ــان طال ــه آتش بــس، آزادی زندانی متعهــد ب

ــند.« ــی باش ــای امنیت ــوف نیروه ــه صف ــروه ب ــن گ ای

او عــاوه کــرد کــه در گفت وگوهــای بین االفغانــی در مــورد 

ــز توافــق شــود و  ــن حکومــت نی حکومــت موقــت و رهــربی ای

پــس از بــه نتیجــه رســیدن آن، حکومــت موقــت ایجــاد شــود 

کــه کارش برگــزاری انتخابــات باشــد.

ایــاالت  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  حکمتیــار،  آقــای 

متحــده ی امریــکا و طالبــان، بــه زودی توافق نامــه ی صلــح 

ــود،  ــا نش ــه امض ــر توافق نام ــت: »اگ ــا گف ــد؛ ام ــا کنن را امض

مســؤولیت آن بــه دوش امریــکا خواهــد بــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه گفت وگوهــای صلــح میــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، در جریــان چنــد هفتــه ی 

ــان،  ــروه طالب ــه و گ ــود گرفت ــه خ ــری ب ــگ جدی ت ــته رن گذش

ــن  ــا ای ــت خشــونت، موافقــت کــرده اســت. ب ــا کاهــش موق ب

ــد کــرده اســت کــه کاهــش  حــال، حکومــت افغانســتان تأکی

ــود. ــرار ش ــس برق ــد آتش ب ــت و بای ــی نیس ــونت کاف خش

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 $
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ــر  ــا ن ــو( ب ــنبه )۲۲ دل ــن، روز سه ش ــت چی ــازمان صح س

گــزارش تــازه ا ی اعــام کــرده اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس 

کرونــا، بــه 1۰11 نفــر رســیده و بیــش از 4۲ هــزار نفــر دیگــر 

را مبتــا کــرده اســت.

از ســویی هــم، روز دوشــنبه )۲1 دلــو( بــا جــان باخــن 1۰3 

ــا  نفــر در چیــن، مر گ بارتریــن روز از زمــان شــیوع ویــروس کرون

در ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده اســت؛ امــا رقــم مبتــا شــدن بــه 

ایــن ویــروس، در جریــان پنــج روز گذشــته، کاهــش یافتــه اســت. 

شــی جین پنــگ، رییس جمهــور چیــن، در یــک اقــدام 

غیرمنتظــره بــه منظــور بررســی وضعیــت بــه جاده هــای شــهر 

ــدار  ــانان دی ــکان و امدادرس ــا پزش ــک ب ــه و از نزدی ــن رفت پک

کــرده اســت.

دولــت چیــن، گفتــه اســت کــه چنــد مقــام بلندپایــه ی ایــن 

ــروس  ــا وی ــارزه ب ــر مب ــهل انگاری در ام ــل س ــه دلی ــور، ب کش

کرونــا، از وظایف شــان برکنــار شــده اند.

ســازمان  معــاون  چینــی،  مقام هــای  ایــن  برعــاوه ی 

ــام  ــف در انج ــل تخل ــه دلی ــز ب ــه نی ــن منطق ــب رسخ در ای صلی

وظیفــه و اداره کــردن کمک هــای اهدایــی، برکنــار شــده اســت.

ــه  ــو( ب ــی، روز دوشــنبه )۲1 دل ــو چین تعطیــات ســال ن

پایــان رســید و میلیون هــا نفــر از مــردم ایــن کشــور، دوبــاره 

ــا  ــوع، نگرانی ه ــن موض ــه ای ــتند ک ــان بازگش ــه رس کار  ش ب

ــش داده  ــنده افزای ــروس کش ــن وی ــرش ای ــورد گس را در م

اســت.

رشکت هــا،  کــه  اســت  گفتــه  هم چنــان  چیــن،  دولــت 

روز  چنــد  تــا  هم چنــان  مکتب هــا  و  بــزرگ  کارخانه هــای 

ــای  ــه ج ــر ب ــر دیگ ــزاران نف ــد و ه ــد مان ــته خواهن ــر بس دیگ

رفــن بــه ادارات، کارهــای خــود را پــس از ایــن از خانه هــای 

شــان انجــام خواهنــد داد.

ــن و  ــا، در چی ــروس کرون ــیوع وی ــاه از ش ــک م ــر از ی بیش

ــکار  ــم راه ــوز ه ــا هن ــذرد، ام ــان می گ ــورهای جه ــایر کش س

ویــروس  ایــن  بیشــر  گســرش  از  بتوانــد  کــه  جــدی ای 

جلوگیــری کنــد، بــه وجــود نیامــده اســت.

تفتیش و بازشامری محل های رأی دهی
امروز آغاز می شود

استولتنربگ: ناتو تا برقراری صلح در افغانستان 
خواهد ماند

آمار قربانیان ویروس کرونا به 1011 نفر رسید

سیگار: بیش از دو هزار نفر در مأموریت بازسازی 
افغانستان کشته شده اند

حمله ی انتحاری در کابل 6 کشته و
 13 زخمی به جا گذاشت

تأکید حکمتیار بر اجامع سیاسی 
برای صلح
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در قسمت دیگری از صحبت هایم من با اشاره  به سخنان 

با آنچه  او در روسیه  الکسی و متفاوت خواندن تجربه های 

مردم امریکا دارند، بر پیامدهای منع اعار مسجد در میان 

مسلانان تأکید کردم و گفتم: همین حاال بر عاوه ی یک 

صد و پنجاه هزار رسباز امریکایی که در افغانستان مروف 

و  رسباز  هزاران  استند،  بنیادگرایی  و  تروریسم  با  نربد 

شهروند امریکایی از پاکستان، هند، مالیزی و اندونیزی تا 

کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی و اروپا و افریقا و همه 

کشورها  این  متام  در  امریکا  و  دارند  حضور  دیگر  جاهای 

رابطه های مختلفی ایجاد کرده که منی تواند به یک بارگی 

متام  با  جنگی  موقف  در  و  می کشم  دست  همه  از  بگوید 

گروه  یک  مسلانان  هم،  طرف  آن  از  می گیرم.  قرار  دنیا 

کوچک سیاسی یا افراطی نیست که بتوان به سادگی با آن 

مقابله کرد، بیش از یک میلیارد مسلان در رسارس جهان 

تبلیغات  شکار  می توانند  سادگی  به  حاال  که  دارد  وجود 

بنیادگرایان افراطی قرار گیرند. سؤال من این است که آیا 

کنرل احساسات و عواطف مردم و اجازه ی اعار مسجد در 

منهن دشوارتر است یا نقض اصول و ارزش های دموکراتیک 

امریکا و به خطر انداخن جان صدها هزار انسان و روابط 

امریکایی ها در رسارس جهان؟

نکته ی دیگری را که من در سخنانم یاد کردم، انتباهی 

است که حرکت های واکنشی و ناسنجیده می تواند به شکل 

زنجیره ای در ذهن مسلانان خلق کند: منع اعار مسجد 

قرآن سوزی  برنامه ی  اعام  نیویورک،  در  اسامی  مرکز  و 

بلیر  تونی  سخنان  فلوریدا،  در  جونز  تری  کشیش  توسط 

کمونیسم  از  بیشر  افراطی  اسام  خطر  که  این  بر  مبنی 

به کاریکاتوریست دمنارکی و حایت  است، اهدای جایزه 

رسمی خانم مرکل، صدراعظم آملان از این کاریکاتوریست 

و امثال آن همه می توانند این احساس را در میان مسلان 

برنامه ی  یک  از  جزئی  اسام ستیزی  گویا  که  بزنند  دامن 

سازمان یافته ی غرب است که مسلانان هم باید در برابر آن 

ایستادگی کنند. تأکید من این بود که در تحلیل مسائلی 

نگاه  واقعیات  از  برخی  به  مجزا  و  موردی  نباید  اینگونه  از 

به هم پیوسته  این  ها در یک حلقه ی  ببینیم که  بلکه  کنیم، 

چگونه به هم دیگر ارتباط می یابند و چگونه بر هم دیگر تأثیر 

تأثیر می پذیرند. یا از هم دیگر  می گذارند و 

از  جذابی  و  جالب  بحث  با  لگودینسکی،  رسگی 

و  یهودان  رابطه ی  و  یهود  یک  عنوان  به  خود  تجربه های 

یاد  آملان  و مخصوصا  اروپایی  با کشورهای  آنان  مشکات 

کرد و گفت که تأکید کردن و دامن زدن به حساسیت ها و 

افراطیت  از  انتهاناپذیری  زنجیره ی  می تواند  مردم  عواطف 

آن  کنرل  به  قادر  کسی  هیچ  که  کند  خلق  را  خشونت  و 

مشتعل تر  افراطیت  با  افراطیت  گفت:  رسگی  نباشد. 

می شود و تجربه ی برخورد با این مسائل در آملان به خوبی 

گواه است که چگونه خاطره های بد و ناگوار را در ذهن مردم 

نزدیکی  و  وفاق  ایجاد  از  خود  خودی  به  داشن  نگه  زنده 

به عنوان یک  او گفت: من  میان مردم جلوگیری می کند. 

یهودی که خاطره های دردناک هولوکاست را دارم به هیچ 

گونه منی توانم تاریخ را فراموش کنم و به هیچ وجه به این 

و  تجربه  عنوان  به  تاریخی  یادگارهای  که  نیستم  هم  نظر 

آینده  عربت های دردناک مردم حفظ نشده و به نسل های 

انتقال نیابند؛ اما این که به هر مناسبت و هر بهانه ای بنای 

یادبود بسازیم و جاها و خاطره های خاصی را عنوان تقدس 

کجا  به  آخر  در  که  می کند  مطرح  را  سؤال  این  ببخشیم، 

برسیم؟ می خواهیم 

رسگی این نکته را نیز مطرح کرد که خیلی از نظریات در 

؛اما  اکادمیک مطرح می شود  و  سطح محافل روشن فکری 

وقتی پای حساسیت ها و عواطف مردم به میان بیاید، هیچ 

موقعیت  و  موقف  که  بگوید  را  حرفی  نیست  حارض  کسی 

اجتاعی او را به خطر  اندازد و او را با محکومیت در افکار 

و  معتدل  جریانات  گفت:  او  مواجه  کند.  مردمش  عامه ی 

منطقی را باید مجال داد تا در یک بسر آرام و طبیعی رشد 

کنند و اداره ی امور را در دست نگیرند، نه این که آن ها را 

که  بسازید  خطرناکی  چالش  دچار  فشار  با  و  دهید  فشار 

نتوانند از عهده ی پاسخ منطقی به آن بیرون شوند. او گفت: 

شا وقتی فشاری ایجاد می کنید تا مردم از افراطیت دور 

شوند، به طور ناخواسته آن ها را وادار می کنید که در الک 

افراطیت فرو بروند. رسگی با زبانی واضح و روشن تأکید کرد 

که هیچ بنیادگرایی و افراطیت را منی توان با میدان دادن 

برای بنیادگرایان و افراطیون از میان برداشت. تنها میدان 

می تواند  که  است  اصول گرایی  و  محاسبه  تعقل،  به  دادن 

خشونت و افراطیت را مهار کند.

اشراک کنندگان  با  که  جواب هایی  و  سؤال  با  جلسه 

صورت گرفت، دوام کرد. مسائلی از قبیل نقش امام فیصل 

در ساخن مسجد و مشتعل ساخن مناقشه، رشد افراطیت 

که  این  و  ارتداد  بحث  آن،  دالیل  و  مسلانان  میان  در 

مسلانان اجازه می دهند دیگران مسلان شوند؛ اما اجازه 

جهادگرایی  برگردد،  خود  دین  از  مسلانی  که  منی دهند 

صحنه  وارد  مسلان  میانه روان  چرا  مسلانان،  میان  در 

منع  پیامدهای  منی گیرند،  دست  به  را  امور  زمام  و  شده 

لبنان  و  روسیه  تجربه ی  میان مسلانان،  در  اعار مسجد 

و جاهای دیگر و مقایسه ی آن با رشایط و زمینه های خاص 

از طرف اشراک کنندگان  این حرف ها،  امثال  و  امریکایی 

آن  پاسخ  به  باید  خود  نوبت  به  کسی  هر  که  شد  مطرح 

از  ماروین ریس  نزدیکی های ختم جلسه،  می پرداخت. در 

حارضان خواست که به نشانه ی ابراز نظر در جلسه و اعام 

واکنش  رسمی خود در قبال مسجد، دست های خود را بلند 

کنند. این سؤال با وجود این که جزء آجندای جلسه نبود؛ 

اما نتیجه ی آن تقریبا برای همه ی مدیران جلسه غیرمنتظره 

معلوم شد. بیش از نود و پنج در صد جلسه موافق ساخن 

مسجد و جلوگیری از تنش و خشونت در ماجرا بودند و تنها 

که  بودند  مسجد  ساخن  مخالف  نفر  شش  یا  پنج  حدود 

البته دلیلی هم ابراز نداشتند. ماروین ریس در پایان جلسه 

تا روشن شود که  انجام داد  آن  به دلیل  را  این کار  گفت: 

نتیجه ی مباحت و گفت وگوها چه تأثیری در میان حارضان 

داشته است. )نکته های مهم اظهارات رسگی لگودینسکی 

را در یادداشتی جداگانه که حاوی معلوماتی در مورد کار و 

او است، تنظیم خواهم کرد(. برنامه های 

افراطیت با افراطیت مشتعل تر می شود 
عزیز رویش

نویسنده

     رسگی لگودینسکی، با بحث 

جالب و جذابی از تجربه های خود به 

عنوان یک یهود و رابطه ی یهودان و 

مشکالت آنان با کشورهای اروپایی 

و مخصوصا آملان یاد کرد و گفت 

که تأکید کردن و دامن زدن به 

حساسیت ها و عواطف مردم می تواند 

زنجیره ی انتهاناپذیری از افراطیت 

و خشونت را خلق کند که هیچ کسی 

قادر به کنرتل آن نباشد.

11939 روز              )یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010(


