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با خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، اعضای 
�کنگره امریکا و فعاالن حقوق زنان افغانستان، 

دست آوردهای اخیر زنان...

احمدضیا سراج، ریکیس عمومی امنیت 
ملی، می گوید �ه نهادهای...

خروج نیروهای امریکایی 
و نگرانی زنان افغانستان

از پامال شدن حقوق شان

د  وایي  اداره  مالتړ  د  رسنیو  آزادو  د 

استانبول په ناسته کې د بیان آزادي 

باید رسه کرښه وي. په افغانستان کې 

د  نی«  ادارې»  مالتړ  د  رسنیو  آزادو  د 

االفغاين خربو ګډونوالو  بین  د  سولې 

پررسه  آزادۍ  د  بیان  د  چې  غوښتي 

معامله ونکړي. 

دغه بنسټ ویيل په افغانستان کې یې 

په هر ډول رشایطو کې  د بیان آزادۍ 

له ارزښتونو دفاع کړې او اوس هم له 

دغه اصل څخه دفاع کوي.

» نی« وایي دا چې د امریکا د بهرنیو 

زملی  استازی  ځانګړی  وزارت  چارو 

طراح  یو  ناستې  استانبول  د  خلیلزاد 

د  رسنیو  آزادو  د  ځکه  نو  کیږي،  بلل 

څخه  خلیلزاد  ښاغيل  له  اداره  مالتړ 

دغه   په  چې  غواړي  توګه  رسمي  په 

ناسته کې د بیان آزادي اصل او الس 

ته راوړنې باید د رسې کرښې په توګه 

تعریف او له دواړو لورو څخه هغه ته د 

درناوي غوښتنه وکړي.

رسنیز  او  آزادي  بیان  د  وایي  نی«   «

خلکو  د  افغانستان  د  فعالیت 

قانون کې  په اسايس  او  اسايس حق 

اطالعاتو  آزادي،  بیان  ذکرشوی:»د 

ته الس رسی او د رسنیو آزاد فعالیت 

باید د استانبول د سولې په خربو کې 

د  دا  ځکه  يش  غورځول  ونه  پامه  له 

افغانستان د رسنیو او خلکو رسه کرښه 

ده.«

وایـي  بنسـټ  د رسـنیو دغـه مالتـړی 

د  رسـنیو  او  بیـان  د  ټولنـه  رسـنیزه 

د  چـې  ده،  اندیښـمنه  اړه  پـه  آزادۍ 

اسـتانبول پـه ناسـته کـې دا ارزښـتونه 

پـرې  یـا  او  يش  وغورځـول  پامـه  لـه 

ويش. معاملـه 

»نی«: د استانبول په ناسته کې 
د بیان آزادي باید سره کرښه وي
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با  هم زمان  امریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 

تالش  مقام های امریکایی برای احیای برجام 

یا توافق  هسته ای با ایران در وین، به ارساییل 

رفته است.

حمل/   22( یک شنبه  روز  آستین،  آقای 

اپریل(، در یک سفر دو روزه به تل آویو،   11

پایتخت ارساییل رفت و قرار است با مقام های 

برجام  به  امریکا  بازگشت  مورد  در  ارساییلی 

و مسایل دیگر پیراموان ایران گفت وگو کند.

سفر لوید آستین به ارساییل، نخستین سفر 

مقام بلندپایه ی دولت جو بایدن به این کشور 

دفاع  وزیر  گانتز،  بنی  با  آستین،  آقای  است. 

با  دیداری  است  قرار  و  کرده  دیدار  ارساییل 

بنیامین نتانیاهو نیز داشته باشد.

میان  در  حضور  با  ارساییل،  دفاع  وزیر 

خربنگاران، در بیانیه ای گفت: »ارساییل امریکا 

را رشیک کامل خود می داند و با این کشور از 

که  یابد  اطمینان  تا  می کند  همکاری  نزدیک 

را  منطقه  امنیت  ایران،  با  تازه  توافق  هرگونه 

به خطر منی اندازد و سبب مسابقه تسلیحاتی 

منی شود.«

ارساییل  که  گرفته  صورت  حالی  در  سفر  این 

هسته ای  توافق   به  امریکا  بازگشت  با  بارها 

میان  تنش ها  و  است  کرده  مخالفت  ایران  با 

ارساییل و ایران در هفته های اخیر شدت گرفته 

مورد، ارساییل یک کشتی  تازه ترین  در  است. 

ایرانی را در دریای رسخ مورد هدف قرار داد و 

را  نطنز  تاسیسات امتی  روز یک شنبه،  بامداد 

مورد حمله ی سایربی قرار داد.

بایدن،  جو  و  نتانیاهو  بنیامین  میان  روابط 

رییس جمهور امریکا، به گرمی رابطه با دونالد 

کشور  این  پیشین  رییس جمهور  ترامپ، 

آخرین  نخست وزیر ارساییل، جز  و  منی رسد 

رهربان جهان بود که پیروزی جو بایدن را در 

انتخابات ریاست جمهوری تربیک گفت.

در همین حال، نشست کمیسیون مشرتک 

و  ایران  از  منایندگانی  حضور  با  برجام 

روز  برجام،  توافق   در  اروپایی  طرف های 

جمعه )20 حمل/ 9 اپریل(، پس از چهار روز 

گفت وگو در وین، پایتخت اتریش پایان یافت 

و امریکا در این نشست به گونه ی غیرمستقیم 

حضور داشت.

وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  نشست،  این  در 

مذاکره  کنندگان  از  یکی  و  ایران  خارجه ی 

همه  باید  امریکا  که  گفت  برجام،  احیای 

و  ترامپ  دونالد  دوران  در  که  را  تحریم هایی 

بردارد؛  شده،  ذکر  برجام  در  که  تحریم هایی 

در  امریکا  خارجه ی  وزارت  ارشد  مقام  یک  اما 

واکنش به این حرف عراقچی، گفت که ارصار 

ایران به برداشنت تحریم ها، می تواند مذاکرات 

را به بن بست بکشاند.

رفت ییل  سرا ا به  یکا  مر ا ع  فا د یر  ز و  ، ین و ر  د م  برجا ی  ها گفت وگو با  ن  هم زما

جهان خبر

استانبول؛ نشست 

ه  سیا د  نخو
ن نستا فغا ا صلح 

 ، ب آ سر  بر  قشه  منا
را  ن  نستا فغا ا و  ن  یرا ا

یس  سیا ن  بحرا به 
ند می کشا

در  آب  بندهای  رس  بر  کار  آغاز  با 

اخیر  سال های  در  که  افغانستان 

 1400 سال  آغاز  در  به خصوص  و 

تنش انگیز  موفقیتی  به  خورشیدی، 

حکومت های  رسید،  قابل ملس  و 

جمهوری  به خصوص،  همسایه 

واکنش هایی  ایران،  در  اسالمی 

این  جمله  از  داشت.  زمینه  این  در 

در  بحثی  به  می توان  واکنش ها 

ایران  در  اسالمی  جمهوری  مجلس 

از منایندگان  عده ای  که  کرد  اشاره 

در برابر اظهارات محمد ارشف غنی، 

عالقه   باج خواهی  به  اگر  گفتند 

نیز  اسالمی  جمهوری  پس  داری، 

فشار  ایجاد  برای  را  راهکارهایی 

خواهد  برنامه اش  در  افغانستان  بر 

گنجانید.

بلندپایگان جمهوری...
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ریکیس امنیت ملی: 
ی  برا منییت  ا ی  ها د نها

لی  حتما ا جنگ  یک 
رند ا د دگی  آما یگر  د

؛ سنت ها ر  با یر  ز ه  ش شد مو فرا ی  هر ها گو
» ! شتم ا ند را  ه  شگا با فیس  ل  پو نی  فغا ا  3 0 0 «

صالح: 
و  یم  خته ا نبا را  جنگ 

بع  تا را  د  خو ن  لبا طا گر  ا
ها  گفت وگو  ، نند ا ند کل 

د نمی رو پیش 

4
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در حالی �ه چهار روز تا 
برگزاری نشست استانبول...

»صنف هفتم مککتب بودم، وقتی از مککتب برمی گشتم از پشت پنجره ی باشگاه ورزشی نزدیک 
خانه مان، تمرینات دختران داخل باشگاه را تماشا می �ردم. این تمرینات، شور و شوق را در من بیشتر 

می �رد؛ اما به داخل راهم نمی دادند؛ چون پولی برای پرداخت...

روزشمار برای نشست استانبول؛

صلح با طالبان عملی است یا ادامه ی جنگ؟
پنج روز پکیش از برگزاری نشست استانبول، شورای عالی مصالحه ی ملی اعالم �رد �ه �میته ی تهیه و توحید این 

شورا، پکیش نویس طرح صلح جمهوری اسالمی افغانستان را برای شر�ت در این نشست، توحید و آماده �رده است.
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نشسـت اسـتانبول، موجودیـت تضمیـن بـرای ختم 

جنـگ در افغانسـتان اسـت. در مـاده نهـم آن آمـده 

اسـت: »هـرگاه کـه در افغانسـتان صلحـی بـه میان 

آمـده، بعـد از مـدت کوتاهـی جنـگ داخلـی آغـاز 

شـده اسـت. پـس الزم اسـت که بـرای جلوگیـری از 

تکـرار آن تضمینـی وجود داشـته باشـد.«

یکـی از مـوارد دیگـر ایـن اسـت کـه دو طـرف بایـد 

منبـع  بـه  مبـدل  افغانسـتان  کـه  بدهنـد  تضمیـن 

تهدیـد بـرای کشـورهای دیگر نشـود و اجـازه ندهد 

کـه فـرد و یـا گـروه دیگـری، از خـاک افغانسـتان 

کشـورهای دیگـری را تهدیـد کنـد.

مـورد  در  طالبـان  و  ریاسـت جمهوری  هنـوز  تـا 

نگفته انـد. چیـزی  نامـه  اصـول  ایـن  رسـیدن 

دولـت: بـرای صلح طـرح داریم؛ امـا نباید عجله 

شود

اسـتانبول  نشسـت  اصلـی  طـرف   کـه  آن جایـی  از 

حکومـت افغانسـتان و طالبـان اسـت، دو طـرف ف 

بایـد طـرح خـود را در نشسـت اسـتانبول ارایه کند. 

مشـخصی  طـرح  کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری، 

بـرای رشکـت در ایـن نشسـت دارد.

حمـل(،   22( یک شـنبه  روز  غنـی  رییس جمهـور 

مـردم  هامیـش  در  کـه  ویدیویـی  پیـام  یـک  در 

کوهدامـن در دفـاع جمهوریـت صحبـت می کـرد، 

گفـت کـه برای توافـق صلح، نیاز اسـت در نخسـت 

یـک حکومـت صلـح ایجـاد شـود و پـس از گرفـنت 

دیدگاه هـای مـردم در لویه جرگـه، خـودش قـدرت 

را از راه انتخابـات انتقـال خواهـد داد؛ امـا خـودش 

نامـزد چنیـن انتخاباتـی نخواهـد بـود.

بـرای عبـور  او  آقـای غنـی، تأکیـد کـرد کـه طـرح 

از حالـت جنـگ تحمیل شـده بـه صلـح عادالنـه و 

پایـدار، خیلی واضح اسـت. »مـا ظرفیت آن را داریم 

کـه بـرای هـر طرحی کـه از بیـرون مطرح می شـود، 

طـرح جامع تـر و اصولی تـر پیشـنهاد کنیـم.«

نیـز  پیش ازایـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

نشسـت  بـرای  را  طرحـش  غنـی  رییس جمهـور 

اسـتانبول در برنامـه تلویزیونـی ارایه کرد که شـامل 

حفـظ قانون اساسـی، انتخابـات زودهنـگام، ایجاد 

اسـت. لویه جرگـه  برگـزاری  و  صلـح  حکومـت 

همین گونـه روز یک شـنبه )22 حمـل(، شـامری از 

رسـانه ها به نسـخه ای از طـرح رییس جمهور دسـت 

یافته انـد کـه در آن چنیـن آمـده اسـت: »توافق نامه 

صلـح  مذاکـرات  طـرف  دو  میـان  آتـی،  صلـح 

افغانسـتان، متشـکل از سـه بخش اسـت، نخسـت: 

اصـول رهمنـود کننده ای اسـت کـه در مـورد قانون 

افغانسـتان،  دولـت  آینـده  و  افغانسـتان  اساسـی 

مـورد توافـق قـرار می گیـرد.«

مـورد  در  کـه  اسـت  چارچوب هایـی  دوم،  بخـش 

حکومـت کـردن در دوره انتقالـی کـه فراتـر از سـه 

سـال نخواهـد بود و نقشـه ی راه بـرای تعدیل قانون 

عالـی  شـورای  طـرح  انتشـار  بـا  هم زمـان  و  انتظـار  در 

مصالحـه، از سـوی هیئـت چهارگانـه –قطـر، ترکیـه، امریکا 

و سـازمان ملـل- اصول نامـه ای به نـام »اصـول مشـرتک نـه 

مـاده ای« منتـر شـد که گفته می شـود برای هـر دو هیئت 

دولـت و طالبان، فرسـتاده شـده تـا نظرشـان را در مورد آن، 

متحـد سـاخته آماده اشـرتاک به نشسـت اسـتانبول شـوند.

هم زمان، طرحی نیز از سـوی ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

بـه دسـت رسـانه ها رسـیده اسـت. مشـخص نیسـت کـه آیـا 

ایـن هم زمانـی را بـه فـال نیـک گرفتـه و امیـدوار باشـیم که 

هامننـد اتحـادی کـه در انتشـار طرح هـا وجـود داشـت آیـا 

در واقعیـت و در طـرح کلـی نیـز، یـک موضع مشـرتک برای 

رسـیدن بـه صلـح به وجـود خواهـد آمد یـا نه؟!

می تـوان فهمیـد کـه طرح هـای شـورای عالـی مصالحـه و 

ریاسـت جمهـوری کشـور، قبـل از قبـل آمـاده و در اختیـار 

ملـل  سـازمان  و  امریـکا  ترکیـه،  قطـر،  چـون  طرف هایـی 

گذاشـته شـده؛ زیرا آن چه به نام اصول مشـرتک نه ماده ای 

بـه رسـانه ها رسـیده اسـت، ضمیمـه ای در عنوان خـود دارد 

کـه عبارت »دیـدگاه هیئت افغانسـتان« اسـت؛ یعنی چنین 

عنوانـی اسـت: اصـول مشـرتک نـه مـاده ای )قطـر، ترکیـه، 

امریـکا و سـازمان ملـل( و دیـدگاه هیئـت افغانسـتان.

شـده،  فرسـتاده  اصول نامـه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  چنیـن 

موردپسـند همـه طرف هـا باشـد زیرا مـوادی کـه در آن آمده 

اسـت، هـم مطابـق بـه آرای حکومت اسـت و هـم نزدیک به 

طالبان. خواسـت 

ایـن اصـول، آن چنان کـه از نامـش پیـدا اسـت، بیشـرت از 

سـوی کشـورهای یادشـده، دارای اهمیت می شود و طوری 

بـه نظر می رسـد کـه تصمیم نهایـی را نه طالبـان و حکومت 

افغانسـتان در ایـن مـورد بلکـه هـامن کشـورها گرفته انـد. 

مـواد نه گانـه، هـامن اصولـی را نشـان می دهـد کـه باید در 

نشسـت دوحـه از سـوی دو هیئـت دولـت و طالبـان بـرای 

پیشـربد گفت وگوهـا آمـاده می شـد.

مـورد مهمـی کـه بـه چشـم می خـورد، آتش بـس سـه مـاه 

بـر  افغانسـتان  دولـت  سـوی  از  بارهـا  کـه  چیـزی  اسـت؛ 

ادامـه  بـرای  آن  پیش رشط هـای  از  و  می شـد  تأکیـد  آن 

گفت وگوهـا بـود. مـورد دیگـر مدنظـر گرفـنت حقـوق بری 

زنـان و در کل متامـی مـردم کشـور اسـت. بـا این کـه کمـرت 

بـر مـوارد موردپسـند طالبـان می توان اشـاره کرد امـا کلیت 

اصول نامـه طـوری اسـت کـه همـه جوانـب را بـرای راضـی 

نگه داشـنت دو طـرف در نظـر گرفتـه اسـت.

بارهـا از سـوی طرف های درگیـر در صلح افغانسـتان، گفته 

شـده بـود کـه نشسـت ترکیـه، تکمیل کننـده نشسـت قطـر 

خواهـد بـود اما هرگز به روشـنی اشـاره ای بـه چگونگی این 

مکمـل نشـده بـود. حاال اما نسـبتاً روشـن اسـت کـه مفهوم 

واقعـی ایـن گفتـه، اصالح نشسـت دوحه در اسـتانبول بوده 

است.

بـرای  مشـرتک  اصول نامـه  بـه  نتوانسـت  دوحـه  نشسـت 

ادامـه دادن بـه گفت وگوهـا دسـت یابـد اما؛ پیـش از رشوع 

گفت وگوهـا در اسـتانبول، هیئـت چهارگانه ی قطـر، ترکیه، 

امریـکا، سـازمان ملـل، ایـن نقـص را برطـرف کـرده اسـت.

نشسـت دوحـه نتوانسـت، راهـی بـرای آتش بـس پیـدا کنـد 

امـا؛ پیـش از آغـاز گفت وگوهـا در اسـتانبول، رایزنی هـای 

برقـراری آتش بـس سـه ماهه صـورت گرفتـه  بـرای  مفیـدی 

اسـت. هم چنـان حقوق بـری مردم افغانسـتان به خصوص 

نگران کننـده محسـوب می شـد،  مـوارد  از  یکـی  کـه  زنـان 

پیـش از پیـش در اصول نامـه هیئـت چهارگانـه، موردبحـث 

قـرار گرفته اسـت.

فقـط  طالبـان،  و  افغانسـتان  دولـت  می رسـد،  نظـر  بـه 

بـه  آمـده  اصول نامـه  در  کـه  را  یکدیگـر  آرای  می خواهنـد 

آن توجـه شـده بررسـی کننـد؛ یعنـی بـه ایـن بپردازنـد کـه 

کدام یـک سـهم بیشـرتی در اصـول گفت وگوهـا دارنـد. اگر 

ایـن مورد، سـبب اختالف نشـود، دلیل دیگـری را منی توان 

رساغ گرفـت کـه مانـع برگـزاری نشسـت ترکیـه شـود.

طرح هـای شـورای عالـی مصالحه و ریاسـت جمهـوری نیز، 

خیلـی متضـاد بـه نظـر منی رسـند و ایـن امیـدواری وجـود 

دارد کـه شـاید، یـک موضـع مشـرتک بیـن سیاسـت مداران 

افغانسـتان در اسـتانبول بـه وجود بیایـد. تنها مـورد، قانون 

اساسـی افغانسـتان اسـت کـه بایـد، مـواد موردبحـث آن که 

نـزد حکومـت افغانسـتان، در اولویـت قـرار دارد و می توانـد 

چارچـوب کلـی نظـام را نگه دارد، مشـخص شـود.

در یـک جمع بنـدی کلـی، بایـد گفـت؛ ارشف غنـی دیگـر 

راهـی بـرای ایجـاد چالـش نـدارد مگـر این کـه به رصاحـت 

اختـالف خـودش را بـا گفت وگوهای صلح و آمـدن حکومت 

انتقالـی ابـراز دارد.

سرمقاله

شکست بن بست های قطر 
پکیش از نشست تر�یه؛

 دیگر بهانه ای نیست

پس از نشست استانبول قرار 
است دو طرف در مورد این 

اصول نامه ی 9 ماده ای، به یک 
دیدگاه واحد برسند. در ماده 

نخست این اصول نامه آمده 
است �ه مردم افغانستان 

چندین دهه در جنگ بودند و 
قربانی دادند، به همین دلیل دو 

طرف باید با پذیرفتن خواست 
مردم به توافق نامه سیاسی 

برسند و برای تأمین آتش بس 
توافق �کنند.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

روزشمار برای نشست استانبول؛

؟ جنگ مه ی  ا د ا یــا  ســت  ا عملی  ن  لبا طا با  صلــح 
چـون  مسـایل  دادن  قـرار  موردبحـث  و  اساسـی 

مصالحـه  یـک  بـرای  کـه  حکومـت داری  و  امنیـت 

صـورت  توافـق  اسـت،  حیاتـی  پایـدار  و  عادالنـه 

می گیـرد.

در بخـش سـوم آن در مـورد چارچوب یـک آتش بس 

جامـع و دایمـی و نحـوه تطبیـق آن اسـت کـه دو 

طـرف روی آن توافـق می کنـد.

دولـت  پیش نویـس،  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

افغانسـتان به عنـوان دو ثلـث و طالبـان یک ثلث در 

نظـر گرفتـه شـده و در ادامه ی آن آمده اسـت: »این 

پیش نویـس، اصولـی را برای حکومـت داری، امنیت 

و حاکمیـت قانـون مشـخص کـرده و گزینه هـای را 

دو  بـه  می توانـد  کـه  قـدرت  در  مشـارکت  بـرای 

طـرف بـرای رسـیدن بـه یـک مصالحـه سیاسـی و 

پایـان جنـگ کمـک کنـد، ارایـه می کنـد. تطبیـق 

و  بین امللـل  جامعـه ی  سـوی  از  توافق نامـه  ایـن 

می شـود.« تضمیـن  منطقـه  کشـورهای 

خواسـتیم، دیـدگاه طالبـان را نیـز در ایـن گـزارش 

داشـته باشـیم کـه آیـا آن هـا طرحـی بـرای رشکـت 

ذبیح اللـه  خیـر؟  یـا  دارنـد  اسـتانبول  نشسـت  در 

مجاهـد، سـخنگوی ایـن گـروه بـه روزنامـه ی صبـح 

نشسـت  مـورد  در  هنـوز  تـا  کـه  می گویـد  کابـل، 

اسـتانبول موقـف »امـارت اسـالمی« اعـالم نشـده و 

چیزی فیصله نشـده اسـت؛ زیرا همـه ی موضوعاتی 

کـه وجود دارد به بررسـی گرفته می شـود و پس ازآن 

فیصلـه نهایـی صـورت می گیـرد.

با این حال، در پایان اصول نامه نشسـت اسـتانبول 

کـه از سـوی امریـکا، ترکیـه، قطـر و سـازمان ملـل 

بـه دو طـرف فرسـتاده شـده، آمـده اسـت کـه گـروه 

طالبـان از رشکت شـان در ایـن نشسـت در اصـول، 

اعـالم موافقـت کـرده و »پیرامـون کاهـش خشـونت 

90 روزه و ارایـه دیـدگاه، اصـول مشـرتک، دو روز 

اضافـی  فرصـت  چهارگانـه،  هیئت هـای  از  دیگـر 

خواسـته اسـت.«

ادامه ی جنگ روزنه های صلح را از بین  می برد

در حالـی کـه دولـت و مـردم افغانسـتان و جامعه ی 

جهانـی بـرای برگـزاری نشسـت اسـتانبول و پایـان 

جنـگ در کشـور لحظه شـامری می کنـد؛ امـا گـروه 

طالبـان همچنـان حمـالت خـود را در والیت هـای 

مختلف کشـور ادامه می دهـد؛ از حمالت انتحاری، 

انفجـاری تا هدف  قـرار دادن پاسـگاه های امنیتی.

هرچنـد  کـه  می کننـد  تأکیـد  سیاسـی  آگاهـان 

نشسـت ترکیـه منی توانـد به گونه ی کلی رسنوشـت 

امـا  کنـد؛  تعییـن  را  افغانسـتان  جنـگ  و  صلـح 

شـهروندان  بـرای  آینـده ای  می توانـد  حداقـل 

افغانسـتان مشـخص کنـد؛ صلح یا ادامـه ی جنگ.

علـی سـجاد موالیـی، آگاه سیاسـی بـه روزنامـه ی 

صبـح کابـل می گویـد؛ تـا زمانـی کـه جنـگ پایـان 

نیابـد، صلحـی در کار نخواهـد بـود؛ زیـرا ادامـه ی 

جنـگ همـه ی روزنه هـای صلـح را از بیـن می بـرد.

نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه  هـم  سـویی  از 

حمـل(،   22( یک شـنبه  روز  کـه  ریاسـت جمهوری 

در هامیشـی در کابـل صحبـت می کـرد، گفـت کـه 

زملـی خلیـل زاد، آجنـدای نشسـت اسـتانبول را بـا 

حکومـت افغانسـتان رشیک سـاخته کـه آتش بس و 

حکومـت انتقالـی، شـامل آن خواهـد بـود.

بایـد  طالبـان  این کـه  بـر  اشـاره  بـا  صالـح  آقـای 

بپذیرنـد کـه اگـر می خواهنـد مـردم از رونـد صلـح 

حامیـت کننـد، بایـد بـا برقـراری آتش بـس توافـق 

کننـد، افـزود: »آیا طالب به این فکر اسـت که مردم 

را کیبـل می زنـد و مـا خامـوش می باشـیم؟ هرگز به 

ایـن کار اجـازه نخواهیـم داد. طالـب مجبـور اسـت 

مذاکـره کنـد، زیـرا مـا جنـگ را نباخته ایـم. طالـب 

بایـد بپذیـرد کـه افغانسـتان طالب شـدنی نیسـت، 

امـا طالـب می توانـد به عنـوان یـک جز بیایـد و کنار 

سـایر مـردم، بـه گونـه ی صلح آمیـز زندگـی کنـد.«

اسـتانبول،  نشسـت  برگـزاری  از  پیـش  روز  پنـج 

کـه  کـرد  اعـالم  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 

پیش نویـس  شـورا،  ایـن  توحیـد  و  تهیـه  کمیتـه ی 

طـرح صلـح جمهـوری اسـالمی افغانسـتان را بـرای 

رشکت در این نشسـت، توحید و آماده کرده اسـت.

فریـدون خـوزون، سـخنگوی ایـن شـورا می گویـد؛ 

پیش نویـس طـرح صلـح کـه پـس از چند شـبانه روز 

کار تهیه و آماده شـده و روز یک شـنبه )22 حمل(، 

بـه رهـربی شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی سـپرده 

شـده است.

هرچنـد جزییـات زیـادی از ایـن طـرح بیـرون داده 

نشـده؛ امـا آقـای خـوزون می گویـد کـه در روزهـای 

آینـده ایـن پیش نویـس بـه کمیته ی رهربی شـورای 

مصالحـه ارایـه می شـود تا پـس از تصویـب به عنوان 

طـرح واحد جمهوری افغانسـتان، در نشسـت ترکیه 

ارایه شـود.

نسـخه ای  بـه  رسـانه ها  از  شـامری  حـال،  ایـن  بـا 

از طرحـی توحیـد شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی 

دسـت یافته انـد که نشـان می دهـد، بیشـرت احزاب 

و طرف هـای سیاسـی بـرای آمدن حکومـت انتقالی 

بـا بیشـرتین مدت زمانـی سه سـاله تـا ایجـاد دولـت 

دایمـی توافـق کرده انـد. در ایـن طـرح آمـده اسـت 

کـه سـاختار دولت انتقالـی با حضـور رییس جمهور 

و چهـار معـاون، نخسـت وزیر بـا چهار معـاون که در 

هـر دو پسـت، یـک زن به عنوان معاون بایـد در نظر 

شـود. گرفته 

رییس جمهـور  طـرح  پیش نویـس،  ایـن  اسـاس  بـر 

زیـر  احتاملـی  گزینـه ی  یـک  به عنـوان  نیـز  غنـی 

عنـوان حکومـت صلـح گنجانیـده شـده اسـت کـه 

دولـت  رهـربی  جملـه  از  نهادهـا  حفـظ  مسـتلزم 

اسـت.

در ایـن پیش نویـس هم چنـان آمده اسـت که دولت 

انتقالـی بایـد از هـر نـوع تبعیض قومی و جنسـیتی 

یـک  حـدود  کـه  اسـت  گفتنـی  کنـد.  خـودداری 

هفتـه پیـش، بیـش از 25 حـزب سیاسـی و اعضای 

کمیتـه ی رهـربی شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی، 

بیـش از 30 طـرح را بـه ایـن کمیته فرسـتاده بودند 

تـا دیـدگاه و طـرح همـه ی احـزاب توحیـد و یـک 

طـرح واحـد از آن سـاخته شـود.

دولـت  آمادگی هـای  شـدن  نهایـی  بـا  هم زمـان 

اسـتانبول؛  نشسـت  در  رشکـت  بـرای  افغانسـتان 

امریـکا، سـازمان ملـل، ترکیـه و قطـر اصول نامـه ی 

ایـن نشسـت را بـه هیئت هـای گفت وگـو کننـده ی 

اسـت. فرسـتاده  طالبـان  و  دولـت 

پـس از نشسـت اسـتانبول قـرار اسـت دو طـرف در 

مـورد ایـن اصول نامـه ی 9 مـاده ای، به یـک دیدگاه 

اصول نامـه  ایـن  نخسـت  مـاده  در  برسـند.  واحـد 

آمـده اسـت کـه مـردم افغانسـتان چندیـن دهـه در 

جنـگ بودنـد و قربانـی دادنـد، بـه همیـن دلیل دو 

طـرف باید بـا پذیرفنت خواسـت مردم بـه توافق نامه 

توافـق  آتش بـس  تأمیـن  بـرای  و  برسـند  سیاسـی 

. کنند

افغانسـتان  دولـت  اصول نامـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

بـا  یکدیگـر  بـه  اتهـام  واردکـردن  بـدون  و طالبـان 

روحیـه ی مسـاملت آمیز بـرای اهـداف مشـرتک کار 

کننـد و بـرای تشـکیل یـک حکومـت مشـارکتی که 

یکـی از مـوارد آن ایجـاد اداره ی انتقالـی بـرای یک 

توافـق کننـد. دوره مشـخص، 

در اصول نامـه، بـر حضور و مشـارکت زنـان در نظام 

آینده و رعایت حقوق همه ی شـهروندان افغانسـتان 

تأکیـد شـده اسـت. مهم تریـن بخـش اصول نامـه ی 
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طاهر احمدی

به صلح، بیشرت از 400 زندانی دیگر این گروه را نیز از 

زندان آزاد کرد؛ اما این حسن نیت های دولت، باعث شد 

وارد  پیش،  از  تک روتر  و  امتیازطلب تر  طالبان،  گروه  که 

چانه زنی در گفت وگوهای صلح شده و در میدان جنگ 

نیز با نیروی بیشرتی وارد شود؛ اشتباهی که صالح روز 

گذشته به آن اعرتاف کرد. »یکی از اشتباه ترین کارهای 

زندانیان  بین  بود.  زندان  از  طالب   ۵۵00 رهایی  ما، 

عضویت  که  بودند  مشهور  قاچاقرب   ۶0 تا   40 آزادشده، 

طالبان را نداشتند و با رشوه به این گروه، آزاد شدند. ما 

این قربانی را دادیم؛ ولی با اجازه ی ملت افغانستان. ۸۵ 

درصد طالبان آزادشده دوباره به میدان جنگ برگشته اند. 

همین  به  دهند.  نشان  دیگران  به  را  خود  ارزشمندی  دارند 

و  می روند  منادها  به دنبال  ناخودآگاه  افراد،  که  است  خاطر 

قبولش  مناد  کنند،  تشخیص  درست  که  بارزی  نشانه ی  هر 

می کنند. در همین روند، پاچه بلندها نیز فراتر از میدان جنگ 

به عنوان ارزش ، در شهر ما به منایش درآمد.

میدانی  کابل  داخلی،  جنگ های  زمان  در  آن چنان که  دیگر 

برای کشنت بود، امروز نیست؛ اما ارزشی که در آن دوران خلق 

شده بود، بین مردم وجود دارد. تعدادی از جوانان با باال زدن 

پاچه های شان، به دیگران این پیام را می رسانند که از جنگ 

باکی نداشته و در جنگ دست باالیی دارند. تا از این طریق، 

خود را یک رس و گردن باالتر از افراد دیگر جامعه نشان بدهند.

است  این  داخلی،  جنگ های  از  قابل یادآوری  دیگر  نکته ی 

خود  جنگ  برای  مجاهدین،  جنگ جویان  دوره،  آن  در  که 

جنبه ی تقدسی قایل بودند. آن ها در کنار این که جنگ جویان 

خطرناکی بودند، خود را مسلامنان واقعی هم می دانستند و بنا 

بر بعضی باورهای دینی، مرد مسلامن باید مچ پایش پوشیده 

نباشد. بدون شک این مسئله نیز باعث شده که جنگ جویان 

متام  بی رحمی  با  و  زده  باال  را  پاچه های شان  مجاهدین 

جنگ های شدیدی را راه بیاندازند.

این شهر شد  ارزش های  وارد  پاچه،  بلند زدن  ترتیب،  به هر 

استفاده  آن  از  ما  همشهری های  از  قابل توجهی  عده ی  و 

می کنند. تا این جا شاید گرایش پرسان به بر زدن پاچه های باال 

را درک کرده باشید؛ اما این تنها پرسان نیست که با پاچه های 

بلند در شهر گشت وگذار می کنند.

تا  است؛  مردانه  زیادی  حد  تا  کابل  جنسیت زده ی  شهر 

ما دیگر اشتباه خود را تکرار منی کنیم.«

گروه  برابر  در  حکومت  دیروز  موقف گیری  حال  این  با 

جای  تا  افغانستان  صلح  برای  آن  موقف  و  طالبان 

برای  شهروندان  امیدواری  ایجاد  باعث  می تواند  زیادی 

دهه ی  دو  دست آوردهای  و  حقوق بری  ازدست  ندادن 

بخشی  در  گذشته،  روز  صالح  آقای  شود.  گذشته شان 

وحشی  چهره ی  که  -جایی  کوهدامن  در  حرف هایش  از 

و بدوی طالبان را بیشرت از هرجایی در افغانستان منایان 

تاکستان ها  مزرعه،  سوزاندن  از  که  طالبانی  می کند؛ 

گفت:  نکرد-  خودداری  کوهدامن  باشندگان  حتا  و 

و  کیبل می زند  را  مردم  که  است  فکر  این  به  »آیا طالب 

نخواهیم  اجازه  کار  این  به  هرگز  می باشیم؟  ما خاموش 

را  جنگ  ما  زیرا  کند؛  مذاکره  است  مجبور  طالب  داد. 

نباخته ایم. طالب باید بپذیرد که افغانستان طالب شدنی 

نیست؛ اما طالب می تواند به عنوان یک جز بیاید و کنار 

در  بدون  کند.«  زندگی  گونه ی صلح آمیز  به  مردم،  سایر 

حکومت  نشانی  از  حرف  این  صالح،  فردیت  نظرداشت 

رو  هیچ  به  دولت  این که  می کند؛  پیدا  زیادی  اهمیت 

حارض نیست، در برابر خواست های گروهی طالبان کوتاه 

آمده و حقوق بری شهروندان را قربانی »صلح در زندان 

امارت« کند.

هرچنـد بـا توجـه به رشایـط کنونـی افغانسـتان و احتامل 

اسـت  نیـاز  اسـتانبول،  نشسـت  مانـدن  بی نتیجـه   قـوی 

و  گـروه   ایـن  برابـر  در  بـر موقـف کنونـی اش  کـه دولـت 

طرح هـای هژمونیـک بیرونـی بایسـتد و در جبهه ی دیگر، 

بـرای پیـروزی در برابـر طالبـان، اجـامع داخلـی را بـرای 

بقـای جمهـوری و ارزش هـای حقوق بری شـکل بدهد؛ 

راهـی کـه بایـد هـم در نشسـت اسـتانبول و هم پـس ازآن 

بایـد پیش گرفتـه شـود.

از زنان این شهر تالش می کنند »مردانه«  حدی که بسیاری 

را نشان  برخوردها، خوی و خصلت خود  از لحاظ  و  بپوشند 

ایده ی پاچه بلند پوشیدن  از  بدهند. به نظر می رسد، بخشی 

وقت های  در  که  می گیرد  رسچشمه  ارزش هایی  از  دخرتان، 

پاچه  این صورت  به  است.  کرده  باز  جا  مردم  میان  جنگ، 

بلند پوشیدن این دخرتان جوان قبل از آن که منایش باشد، 

اعرتاض به محدودیت های فرهنگی و اجتامعی است. هرچند 

زنان افغانستان آماده نیستند که به صورت جمعی و مستقیم 

خواست های برابری طلبانه ی خود را مطرح کنند؛ اما آگاهانه 

راه های  از  را  اعرتاض شان  که  هستند  کسانی  ناخودآگاه،  یا 

غیرمستقیم بروز می دهند.

او دو جنبه ی  »تراژدی فرهنگ« دارد.  نام  به  زیمیل، عبارتی 

تراژدی  و  کرده  تفکیک  هم  از  را  فردی  و  عینی  فرهنگی؛ 

فرهنگی را محصول ناسازگاری و نامتوازن بودن این دو جنبه ی 

فرهنگ می داند.

انسان ها  که  دارد  اشاره  آن چیزهایی  به متام  عینی  فرهنگ 

آن  را خلق می کنند؛ مانند علم، هرن، فلسفه و ... اما فرهنگ 

فردی به ظرفیت فرد برای تولید کردن، جذب و نظارت کردن بر 

فرهنگ عینی اشاره دارد.

زیمیل، می گوید که تراژدی فرهنگ آن  است که قابلیت های 

فردی اندک ما منی تواند همگام با محصوالت فرهنگی ما پیش 

برود. در واقع ما محکوم به کمرت فهمیدن جهانی هستیم که 

خود خلق کرده ایم.

هرچند نظر زیمیل در مورد تراژدی فرهنگ، نظریه  کالنی است 

که در قالب آن مسایل بزرگ تری را بیان می کند؛ اما بخشی از 

پاچه بلندپوشی را می توان از افق همین نظر دید.

نخست این که؛ جنبه عینی فرهنگ  پیرفت چندانی نداشته 

نیست، در  قابل پسند  برخی مسایل که چندان  است، ولی 

این بخش فرهنگ ما جای گرفته و ما بدون آن که درکی از آن 

نیازهای  از  افراد بخشی  از آن کار می گیریم.  باشیم،  داشته 

از  ارضا می کنند. جدا  پوشی  پاچه بلند  با  را  شخصیتی شان 

به فراموشی سپرده شده است،  کاکه گی و عیاری که تقریباً 

این،  نه تنها  بلند زدن پاچه اصالً چیز قابل تحسینی نیست. 

سال   2۵ در  حداقل  مسئله  این  شدن  ارزش  روند  چه بسا 

گذشته قابل نکوهش شدید است.

البته نباید فراموش کرد که نظر به گفته های فرامرز رفیع پور، 

جامعه شناس ایرانی، سطح فرهنگ یک جامعه را می توان از 

چگونگی ارضای نیازهای مردم که تا چه حدی عقالنی است، 

بررسی کرد. به نظر نگارنده، زمانی که نیازهای بخشی از مردم، 

با پاچه بلند پوشی ارضا شود، فرهنگ جامعه در وضعیت بدی 

قرار دارد. این مسایل تنها با دخالت مراجع دولتی و بلند رفنت 

بین  از  که  نه تنها  آن  غیر  در  است،  حل شدنی  عمومی  فهم 

نخواهد رفت؛ بلکه بیشرت نیز خواهد شد.

پذیرش  –مثالً  جهانی  جامعه ی  و  دولت  پیشنهادهای 

به  می توان  به راحتی  دوحه،  گفت وگوهای  در  آتش بس- 

می تواند  تنها  استانبول  نشست  که؛  رسید  نتیجه  این 

گفت وگوهایی  باشد؛  دوحه  صلح  گفت وگوهای  ادامه ی 

امتیازهای  دادن  و  گذاشنت   هزینه  دوام،  ماه ها  با  که 

یک جانبه به گروه طالبان، نه تنها راه رسیدن به صلح در 

افغانستان را هموار نکرد که دامنه ی جنگ را نیز گسرتش 

افغانستان  دولت  صلح،  گفت وگوهای  جریان  در  داد. 

و  امریکا  میان  توافق شده  زندانی  این که ۵00  کنار  در 

برای  کرد،  آزاد  را  دوحه  توافق نامه ی  اساس  به  طالبان 

و رسیدن  برابر گروه طالبان  در  نیت  نشان دادن حسن 

انجام می دهیم، همه معنادار است. حتا اگر این عمل تقلیدی 

باشد نیز هدف و معنایی را دنبال می کند.

بی معنا  هیچ گاه  خودآگاه،  پدیده ی  به عنوان  انسان  اعامل 

عقل  و  فکر  محصول  چون  باشد؛  چنین  منی تواند  و  نیست 

است و منی تواند خود را از آن جدا کند. »جرج هربرت مید«، 

جامعه شناس امریکایی، هر عمل انسانی را شامل چهار مرحله 

که  و عمل. می بینیم  تدبیر  ادراک،  غریزی،  می داند: کنش 

و  دارد  نیاز  را  مرحله  چهار  هر  انجام شدن،  برای  عملی  هر 

سه مرحله ی ادراک، تدبیر و عمل کامالً در پرتو عقل انجام 

می شود.

در جنگ های داخلی که شدت آن در کابل بیشرت از هر جای 

دیگر کشور بود؛ اغلب جنگ جویان احزاب با پیراهن های دراز 

و پاچه های بر زده می جنگیدند. در این دوره ها کسانی که در 

خطوط اول جنگ ها قرار داشتند، همه به  نحوی خود را کاکه، 

مجاهد و نرتس می شمردند؛ اما اغلب اعاملی که توسط همین 

نیروها انجام می شد جز ناهنجاری رفتاری چیزی دیگری نبود.

صفات بد در جنگ، خوب جلوه می کند؛ مثالً آن که موفقانه 

آدم بکشد، در جنگ قهرمان می شود، در حالی که در رشایط 

معمولی، آدم کشی بدترین عمل به حساب می آید. جنگ های 

کابل در حد قابل توجهی جنبه ی قومی و حزبی داشت. جنگ، 

چه در افغانستان و چه در جاهای دیگر، تلفات انسانی بسیاری 

هم در دوران جنگ و هم پساجنگ داشته است.

در میدانی که بیشرت آدم کشته می شود؛ آن که بیشرت بکشد، 

نسبت  به  هم  کابل  جنگ های  می شود.  قهرمان  و  ارزشمند 

ماهیتی که داشت، زمینه ی کشتار زیادی را فراهم کرد. این جا 

نیروهای مجاهدین بودند که همدیگر و مردم عام را به گلوله و 

رگبار می بستند.

داخل  در  آهسته آهسته  پاچه بلند،  آدم کشان  همین  باالخره 

دوران،  آن  در  کردند.  باز  خودشان  برای  جایگاهی  جامعه 

پاچه بلندها آدم کشان خطرناکی بودند؛ چیزی که در رشایط 

اما  شد؛  متام  کابل  جنگ های  می شد.  افتخار  آن  به  جنگ 

وارد  بی باکی در جنگ  و  لندغری  از  که  ارزش های جدیدی 

ارزش های مردم شده بود تا هنوز از بین نرفته است.

این ارزش در میدان جنگ به وجود آمده و در این میدان نشان 

داده می شد؛ اما حقیقت این است که انسان ها ذاتاً دوست 

زیبایی و آراستگی نزد هر تیپ و 
هر گروه از آدم ها چهره مختص به 
خود را گرفته است. در این میان، 

باال زدن پاچه بین دختران و پسران 
جوان، به یک  نوع مد و نماد تبدیل 

شده است. 

با توجه به شناسه ای �ه گروه 
طالبان از زمان شکل گیری اش 

در �کندهار تا امروز از خود بیرون 
داده است و شناختی �ه ا�کنون 

حکومت افغانستان به آن رسیده 
است، انتظار این �ه گروه طالبان 
به آتش بس تن بدهد، به دور از 

واقع نگری است.

در حالی که چهار روز تا برگزاری نشست استانبول مانده 

است؛ امرالله صالح، به نحوی خرب از به نتیجه نرسیدن 

نخست  معاون  صالح،  امرالله  می دهد.  نشست  این 

ریاست جمهوری که روز گذشته –یک شنبه، 22 حمل- در 

هامیش باشندگان کوهدامن در پشتیبانی از جمهوری، 

حرف می زد، گفت که زملی خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی 

امریکا برای صلح افغانستان، آجندای نشست استانبول 

را با حکومت افغانستان در میان گذاشته است.

به اساس گفته های صالح، بحث روی اصول و ارزش ها، 

در  موردبحث  موضوع  سه  انتقالی،  حکومت  و  آتش بس 

آجندای نشست استانبول است. با این حال، آقای صالح 

در ادامه ی صحبت هایش، به خشونت ورزی گروه طالبان 

دولت  بر  گروه  این  فشار  آله ی  تنها  را  آن  و  کرده  اشاره 

افغانستان و جامعه ی جهانی می شمرد؛ چیزی که باعث 

می شود گروه طالبان به هیچ رو به آتش بس رو نیاورد.

زمان  از  طالبان  گروه  که  شناسه ای  به  توجه  با 

داده  بیرون  خود  از  امروز  تا  کندهار  در  شکل گیری اش 

آن  به  افغانستان  حکومت  اکنون  که  شناختی  و  است 

آتش بس  به  طالبان  گروه  این که  انتظار  است،  رسیده 

هم  سویی  از  است.  واقع نگری  از  به دور  بدهد،  تن 

انتخابات که خط رسخ ارشف غنی،  راه  از  قدرت  انتقال 

ذوق  به  ابتدا  هامن  از  نیز  است،  کشور  رییس جمهور 

طالبان خوش نخورده و بدون شک در نشست استانبول 

نیز این گروه آن را نخواهد پذیرفت.

در سوی دیگر مسئله، با این که آقای صالح روشن منی کند 

و  اصول  کدام  روی  است  قرار  استانبول،  نشست  در  که 

ارزش ها بحث شود؛ در حالی که بحث روی آن بخشی از 

آجندای این نشست گفته شده است؛ احتامالً این اصول 

و ارزش ها، می تواند، بحث دوام جمهوری، قانون اساسی 

حقوق  شمول  به  شهروندان  بری  حقوق  ارزش های  و 

زنان باشد که از سوی دولت افغانستان مطرح می شود؛ در 

مقابل گروه طالبان نیز روی، ارزش های اسالمی برخاسته 

از تعریف گروهی خودش پافشاری خواهد کرد و تنها به 

ارزش های حقوق بری شهروندان  از  دسته  آن  پذیرش 

انسان  اسالم،  از  خودش  تعریف  در  که  داد  خواهد  تن 

مستحق آن است؛ چیزی که در پنج سال حاکمیت این 

گروه بر همگان رفته و پس ازآن نیز در روستاهای کشور، 

شامر زیادی از مردم آن را تجربه کرده/می کنند.

 با این حال، با توجه به شناختی که از گروه طالبان وجود 

دارد و موقف گیری های این گروه در چند ماه آخر در برابر 

دچار  همواره  انسان ها  پوشش  عادت ها،  دیگر  کنار  در 

دگرگونی های بسیاری بوده است. چگونگی پوشش، به طبع از 

یک جغرافیای فرهنگی تا جغرافیای دیگر، تفاوت های خودش 

تبعیت  به  می تواند  رفتار،  نوع  این  که  است  دارد. مربهن  را 

پوشش  این همه،  با  باشد.  گوناگون  زمان های  و  حالت ها  از 

فرهنگی،  تفاوت های  بری،  گوناگون  جوامع  در  انسانی، 

اجتامعی و در مواردی ناهمسانی اقتصادی یک جامعه را از 

جامعه ی دیگر نشان می دهد.

در افغانستان و به ویژه در شهر کابل، شامری از جوانان هنوز 

هم پوشاک محلی افغانستان –پیراهن تنبان- به تن  می کنند؛ 

دیگر  گونه ی  به  را  افغانی  لباس  که  هست  هم  گروهی  اما 

می پوشند: دامن های پهن، آستین های گشاد و پاچه هایی که 

گاهی حتا تا زانو بر زده شده است.

شهرنشینی  بود،  کابل جان  هنوز  کابل  که  زمانی  قدیم ترها، 

پایبند  آن  به  تا  وامی داشت  را  آدم هایش  که  داشت  قواعدی 

باشند. در آن دوران، برای رفنت به مکتب، اداره های رسمی و 

حتا داخل شدن به سالون سینام بدون پوشش رسمی به دور 

از تصور بود.

عالوه  بر  افغانستان  داخلی-درون حزبی-  از جنگ های  پس 

زیربناها، چیزهای بسیاری را از دست داد؛ آن قدر بسیار که 

شمردن فهرست وار تک تک آن ها شاید روزها و هفته ها را زمان 

بربد.

در این جستار کوتاه سعی بر آن است تا نوع لباس پوشیدن 

برخی جوانان افغانستان که به جا مانده از دوران جنگ های 

داخلی کشور است، مورد واکاوی قرار بگیرد. پوششی که نه تنها 

ایجاد  بلکه مسبب  را زشت کرده؛  چهره فرهنگ شهرنشینی 

فضای ناامن روانی نیز شده است.

در کابل امروز، آراستگی معنا و مفهوم واحد خود را از دست 

داده است. زیبایی و آراستگی نزد هر تیپ و هر گروه از آدم ها 

چهره مختص به خود را گرفته است. در این میان، باال زدن 

پاچه بین دخرتان و پرسان جوان، به یک  نوع مد و مناد تبدیل 

شده است. افراد با باال زدن پاچه های تنبان شان، می خواهند 

به دیگران چیزی را بفهامنند؛ اما واقعاً در این کار، چه پیامی 

را  کار  این  جوانان  از  قابل توجهی  تعداد  چرا  و  است  نهفته 

می کنند؟

هر کنش و واکنش و هر عمل انسانی را می توان معنا کرد و 

در آن رد هدف انجام دهنده را دنبال کرد؛ یعنی هیچ عمل ما 

بی معنا نیست؛ اگر قهر می شویم، اگر آهنگی را با خود زمزمه 

می کنیم، اگر لباس متفاوتی می پوشیم، یا هر عمل دیگری که 

شهرخوانی

 فرهنگ شهر را 
پایکین �شیده 

است!
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موی تای- دارد، خواهر بزرگ ترش را نیز با خود به ورزشگاه 

باهم  خواهر  دو  هر  و  نیست  تنها  او  اکنون  می کشاند. 

روزهای دشوارشان را پشت رس می گذرانند و برای رسیدن 

به رویاهای شان در جامعه ی سنتی افغانستان می رزمند.

فرشته می گوید: »طعنه های مردم مدام مرا می آزارد؛ با هر 

بار دیدن، ما را کلپی خوانده و به متسخر می گیرند.« این 

در حالی است که به گفته ی فرشته، بزرگ ترین هدف او 

از  بیرون  افغانستان در  اهتزاز درآوردن پرچم  به  از ورزش 

مرزهای کشور است.

و  زنان  به  نسبت  سنت گرا  جامعه ی  بدبینی   

جامعه  در  زنان  اقتصادی  ضعف  باعث  فعالیت های شان، 

می شود؛ این رویکرد جامعه باعث می شود که فضا بر زنان 

تنگ شده و ناچار به تسلیمی در جامعه ی مردانه شده و 

به حاشیه رانده شوند.

فرشته، آهی می کشد و می گوید: »قرار بود در مسابقه ای 

موتر  کرایه ی  برای  هم  افغانی   1 حتا  اما  کنم؛  اشرتاک 

نداشتم؛ 3 ساعت راه را پیاده طی کردم و متام راه را گریه 

کردم؛ خداوند شاهد است وقتی به مقصد رسیدم، دیگر 

اشکی به چشامن و توانی به پاهایم باقی منانده بود.«

و خواهرش  فرشته  اقتصادی  از چالش های  این منونه ای 

است که تا هنوز هم جریان دارد؛ زیرا از یک سو، خانواده 

در  و  بپردازد  را  باشگاه شان  به  منی خواهد هزینه ی رفنت 

رفع مشکل های اقتصادی شان، با آن ها همکار باشد و از 

سوی هم با این که آن ها عضو تیم ملی موی تای دخرتان 

هستند؛ اما از طرف فدراسیون موی تای و در کل اداره ی 

تربیت بدنی، کمک مالی ای که نیازهای شان اولیه شان را 

رفع کند، دریافت منی کنند.

باید  تربیت بدنی،  اداره ی  این که  با  فرشته؛  گفته ی  به 

ماهانه مبلغ مشخصی به عنوان تن خواه برای شان بپردازد؛ 

اما این نهاد، مبلغ ناچیزی که گاه یک سوم تن خواه آن ها 

را که 500 یا 600 افغانی می شود، برای شان می دهد که 

پرداخته  برای شان  ناچیز  مبلغ  این  ماه ها،  از  شامری  در 

منی شود. 

فرشته می گوید که هیچ کسی به این مشکل او و خواهرش 

توجه نکرده و به آن رسیدگی نشده است.

بزرگ ترش  بودم که خواهر  پای حرف های فرشته نشسته 

-کوثر شیرزاد- با خستگی ای که از صورتش می بارید، وارد 

اتاق شد؛ سالمی کرد و با لبخند رسدی گوشه ی دهاش 

با مکث  بوده است؛  از کوثر پرسیدم که کجا  را کج کرد. 

که  فهمیدم  پسان ترها  خسته ام!«  »خیلی  گفت:  کوتاهی 

برای چهار  آموزشگاه  خصوصی ای،  او در کنار ورزش، در 

ساعت پی درپی زبان انگلیسی را تدریس می کند. درآمد 

او از تدریس در ماه 4 هزار افغانی است که با آن بخشی از 

مشکل های خود و خواهرش را رفع می کند.

خواستم چند دقیقه ای با کوثر نیز حرف بزنم و از مشت زنی 

حارض  او  اما  بپرسم؛  آموزشگاه  در  تدریس  تا  باشگاه  در 

فرشته  کند.  باز  را  صحبت  رس  من  با  مورد  این  در  نشد، 

می گوید: »او دوست ندارد گذشته های تلخش را دوباره به 

یاد و به زبان بیاورد.«

جامعه ی  در  دخرتان  چالش های  از  گوشه ای  تنها  این 

خشونت های  خیابانی،  اذیت  و  آزار  است؛  افغانستان 

زمینه ی  نبود  بی سوادی،  جنسی،  و  لفظی  فزیکی، 

دسرتسی به کار و بدبینی به کار و ورزش زنان از موارد مهم 

دیگر برخاسته از باورهای سنتی و مردساالرانه ی جامعه ای 

است که زندگی بر زنان را در این جغرافیا تنگ کرده و مانع 

رشد و شکوفایی آن ها شده است.

سلیمه بیان غالمی
از  برمی گشتم  از مکتب  وقتی  بودم،  »صنف هفتم مکتب 

ورزشی نزدیک خانه مان، مترینات  پشت پنجره ی باشگاه 

مترینات،  این  می کردم.  متاشا  را  باشگاه  داخل  دخرتان 

راهم  داخل  به  اما  بیشرت می کرد؛  در من  را  و شوق  شور 

منی دادند؛ چون پولی برای پرداخت فیس باشگاه نداشتم 

و پدرم هم از روز اول مرا هشدار داد که برای ورزش یک 

افغانی هم منی دهد!«

که  نوجوانی  دخرت  است؛  شیرزاد  فرشته  حرف های  این 

رویای ورزشی اش، او را بیشرت از هر چیزی با زندگی رو به رو 

روزه،  هر  ورزش،  به  زیاد  شوق  دلیل  به  او  است.  کرده 

پنجره ی  پشت  را  دقیقه هایی  مکتب،  از  برگشنت  هنگام 

باشگاه می نشیند و با دیدن مترین دخرتان دیگر، خودش 

اما همین که متوجه  باشگاه تصور می کند؛  تُشک  را روی 

می شود، منی تواند به دلیل نداشنت پول، به باشگاه وارد 

شده، با ناراحتی به خانه برمی گردد.

با این حال فرشته از تالش برای رسیدن به رویایش دست 

وارد  می گذارد،  رس  پشت  که  سختی ای  با  و  برمنی دارد 

باشگاه شده و به مترین کنار دیگر دخرتان رشوع می کند.

کرده  جمع  کتابچه هایم  را  پول  »کم کم  می گوید:  فرشته 

رویایم،  یگانه  به  و  پرداختم  را  باشگاه  افغانی فیس   300

دلیل  به  حال  این  با  رسیدم.«  باشگاه  داخل  در  مترین 

ماه  هر  فرشته  خانواده،  مامنعت  و  اقتصادی  ناتوانی 

منی تواند 300 افغانی هزینه ی باشگاه را بپردازد. »بعدها 

را  نداشتم، در عوضش، کلپ/باشگاه  را  باشگاه  که فیس 

جارو زده و کفش های دیگران را منظم می کردم.«

فرشته که اکنون 17 سال دارد، در یک خانواده ی سنتی 

رانندگی  با  و پدر خانواده، درون شهر کابل  آمده  به دنیا 

خانه  کارهای  با  نیز  مادرش  و  می رساند  به روز  را  شب 

خودش را مرصوف می کند.

اکنون که از روزهای آغازین رفنت فرشته به باشگاه، 4 سال 

و  می کند  تکاپو  رویایش  این  برای  او هم چنان  می گذرد، 

به تنهایی برای رسیدن به آن، با موانع مقابله می کند. این 

با مشکالت  بانوی نوجوان در جریان این 4 سال، نه تنها 

فراوان اقتصادی، مامنعت های خانواده و اجتامع، مقابله 

حریفانش،  با  رویارویی  در  نیز  رینگ  در  بلکه  کرده؛ 

شجاعانه تاخته است.

فرشته پس از پشت رس گذاشنت دشواری های بسیار، به 

مسابقات برون مرزی نیز راه یافته است. او در دو مسابقه ی 

به  با  و  کرده  تایلند، سفر  و  به کشورهای چین  جداگانه، 

دست آوردن مدال برنز از هر دو مسابقه، بیرق افغانستان 

را به اهتزاز درآورده و شجاعت دخرتان افغانستانی را برای 

شهروندان جهان که تصویر وارونه ای از زن افغانستانی و 

توانایی هایش دارد، نشان داده است.

از سویی هم فرشته چندی پیش در یکی از مسابقه های 

با شکست حریفش، جام بهرتین  داخلی 

است. دست آورد  کرد  آن خود  از  را  مبارز 

در  سنت گرا  جامعه ی  که  ارزشمندی 

تقابل با آن بوده و آن را ننگ می داند. این 

جامعه،  و  خانواده   بی توجهی  و  بدبینی 

فرشته را بیشرت از هر چیزی رنج می دهد.

گذشته  یادآوری  از  که  ناخوشی ای  با  او 

در چهره اش نقش بسته، می گوید: »یادم 

پیروزی ام،  از  بعد  باری  هم    حتا  منی آید، 

خانواده استقبامل کرده باشد.«

فشارهای  بار  زیر  فرشته  خانواده ی 

و  خشونت  زبان  با  سنتی،  و  اقتصادی 

رفنت  از  می خواهد  لت وکوب،  هم  گاهی 

زیرا  باشگاه جلوگیری کند؛  به  فرزندانش 

خواسته  سنت ها،  تأثیر  تحت  هم  آن ها 

بی عزتی  به  محکوم  را  دخرتان شان 

می دانند.

به گفته ی فرشته، خانواده اش فکر می کند 

که او مایه ی بی عزتی و رسافکندگی شان 

خانواده ی  که  دلیلی  است؛  مردم  پیش 

فرشته می خواهد مانع رفتنش به باشگاه 

شود.

به  و  نشده  موانع  تسلیم  هرگز  اما  فرشته 

باالترش  رویاهای  به  خودش،  گفته ی 

با  او  رسانجام،  است.  داده  رسیدن  قول 

شور و شوق وافرش که به ورزش –رشته ی 

فرشته می گوید 
�ه هیچ �سی به 
این مشکل او و 
خواهرش توجه 

نکرده و به آن 
رسیدگی نشده 

است.
پای حرف های 

فرشته نشسته 
بودم �ه خواهر 

بزرگ ترش 
-�وثر شیرزاد- با 
خستگی ای �ه از 

صورتش می بارید، 
وارد اتاق شد؛ 

سالمی �رد و با 
لبخند سردی 

گوشه ی دهاش 
را �ج �رد. از �وثر 

پرسیدم �ه �جا 
بوده است؛ با مکث 

�وتاهی گفت: 
»خیلی خسته ام!« 

پسان ترها 
فهمیدم �ه او 

در �کنار ورزش، 
در آموزشگاه  

خصوصی ای، برای 
چهار ساعت 
پی درپی زبان 

انگلیسی را تدریس 
می �کند. درآمد او از 

تدریس در ماه 4 
هزار افغانی است 
�ه با آن بخشی از 
مشکل های خود 

و خواهرش را رفع 
می �کند.

؛ سنت ها ر  با یر  ز ه  ش شد مو فرا ی  هر ها گو
» ! شتم ا ند را  ه  شگا با فیس  ل  پو نی  فغا ا  3 0 0 «
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کند  سعی  و  بگیرد  جدی  واقعاً  است،  جدی  خطر  یک 

و  سیاسی  راه حل  کشور،  دو  مردم  نیازهای  با  مطابق  از 

دیپلامتیک را پیشنهاد کند.

در کلیت این مناقشه، مردم دو کشور زیان خواهند کرد؛ 

زیرا هم روحانی و هم آقای غنی، اهداف سیاسی دیگری 

دارند که می خواهند با احساسات مردم به آن برسند.

مناقشه آب و نقاط اختالف آن:

به امضا رسید  در سال 13۵1، قراردادی بین دو کشور 

که بر اساس آن، مقدار معینی از آب رود هیرمند باید وارد 

قرارداد،  این  به  را  خودش  افغانستان  شود.  ایران  خاک 

این است که جمهوری اسالمی  متعهد می داند؛ مشکل 

دارد  ادعا  و  دانسته  زبانی  رصفاً  را  تعهد  این  ایران،  در 

که حکومت افغانستان، مقدار تعیین شده آب را به ایران 

منی دهد.

از  که  آب  مازاد  باید  می گوید  ایران،  اسالمی  جمهوری 

سیالب ها به وجود می آید نیز باید بر سهمیه ایران اضافه 

شود؛ در حالی که حکومت افغانستان، آب سیالب ها را بر 

اساس حق آبه از آن خود می داند.

افغانستان در سال های گذشته و شاید اکنون نیز نتوانسته 

کنرتل درستی بر آب  رود هیرمند داشته باشد. این باعث 

وارد  پرآبی  سال های  در  آب  از  بیشرتی  مقدار  که  شده 

انگیزه بخش  ایران،  به  ایران شود. ورود آب کنرتل نشده 

کشور  این  حکومت  و  شده  سودجویانه  ای  سیاست های 

بزند.  به گسرتش زمین های زراعتی  تا دست  را واداشته 

در  که  را  سیالب ها  آب   کشور،  این  مقام های  هم چنان، 

این سال ها وارد ایران می شود در چاه نیمه ها ذخیره کرده 

و سیاست جداگانه ای را برای استفاده از آن پیش گرفته 

است.

این سیاست ها، آب هامون را که تاالب های طبیعی است، 

و  ایران  به مردم  نه فقط  مترضر ساخته است. رضری که 

افغانستان می رسد بلکه مسئله ای جهانی را خلق کرده و 

به محیط زیست صدمه وارد می کند.

با این همه، حکومت ایران، این اشکال را مربوط به تالش 

بندهای  ایجاد  می گوید؛  و  انداخته  افغانستان  حکومت 

آب در افغانستان، باعث کاهش آب هامون شده است.

یکی  بتواند  که  راه حلی  بپیچیم،  موضوع  این  به  هرچه   

پیدا  کند،  دیگری  از  تبعیت  به  مجبور  را  کشورها  از 

منی کنیم. برای همین است که بحث بر رس یافنت مقرص، 

فقط تنش های سیاسی و در نهایت نفرت بین مردمان دو 

کشور را برجسته می کند.

فعلی  حکومت  نه  و  ایران  در  اسالمی  جمهوری  نه 

این  به  دادن  دوام  با  منی توانند  هیچ کدام  افغانستان، 

نجات  آب  بحران  از  یکدیگر  بر  فشار  ایجاد  و  موضوع 

یابند. بحران آب، یک مسئله جهانی، منطقه ای و سپس 

مشکلی  مشکل،  که  هامن گونه  پس  است.  کشوری 

جداگانه نیست؛ باید یافنت راه حل نیز به طور جداگانه و 

در تالش های فردی جست وجو نشود.

برسیم، مهم است که  نتیجه درست  به یک  این که  برای 

بر تنش های ممکن مترکز کنیم؛ در صورتی که جمهوری 

اخراج  تهدید  با  را  افغانستان  بخواهد  ایران  اسالمی 

هم  یا  بازرگانی  و  ترانزیتی  روابط  کاهش  مهاجران، 

فعالیت های مخفِی مثل سال های قبل، مجبور به تبعیت 

در  بدون  فعالیت هایش  به  نیز  افغانستان  کند، حکومت 

می دهد؛  ادامه  کشور،  این  مقام های  توقع  نظرداشت 

از  هیچ یک  نفع  به  کنونی،  حساس  زمان  در  که  چیزی 

ملت ها نیست.

تحریم های  از  ناشی  اقتصادی  بحران  دچار  که  ایران 

با  اقتصادی اش  روابط  گسرتش  با  است  جهانی 

راحت تر  نفس  شده  که  هم  کمی  می تواند  افغانستان، 

بکشد و در عین حال، افغانستان را با دعوت به گفت وگو 

که  است  مشخص  کند.  راضی  آب،  مناقشه  حل  برای 

همسویی  جز  چیزی  ایران،  از  افغانستان  حکومت  توقع 

این کشور با حکومت فعلی در گفت وگوهای صلح نیست.

روابط ایران با طالبان؛ چه آن بخِش روشن و آشکار آن و 

چه بخش پنهانی که مربوط به فعالیت های استخباراتی 

احساس  ارشف غنی،  حکومت  تا  شده  سبب  می شود، 

ترس کرده نگذارد ایران، سیاست های موردنظر حکومت 

را تخریب کند.

همسویی دو کشور در بحران سیاسی و اقتصادی هردو 

که  می رسد  نظر  به  چنین  زیرا  است؛  الزامی  طرف، 

هیچ یک از گزند زیان دیگری ایمن منی ماند.

با بحران آب ابزاری برخورد می شود:

نتیجه متام گفته ها این است که بحران آب، جدای مسئله 

رود هیرمند و نیازهای ایران و افغانستان، مسئله حساس 

زمانی  درست  افغانستان  است.  بیشرت  اهمیت  دارای  و 

دست به کنرتل آب هایش می زند که جهان و به خصوص 

منطقه، نیاز جدی به آب دارد. بخواهیم یا نخواهیم؛ آب، 

اصلی ترین مسئله است و می تواند تعیین کننده مناسبات 

سیاسی و اقتصادی زیادی شود.

مهم اما این است که چگونه می خواهیم از آب برای طرح 

با  کنیم؛  استفاده  اقتصادی  و  سیاسی  جدید  مناسبات 

ساخنت اهرام فشار بر یکدیگر، با جنگ بر رس آن یا هم 

با ایجاد یک برنامه ی همه گیر که بتواند زمینه اشرتاکات 

سیاسی و اقتصادی را بر محور استفاده منصفانه از آب، 

بسازد؟

برای  را  کشور  این  افغانستان،  در  رودها  وجود 

بسیاِر  دالیل  از  بخشی  و  ساخته  برجسته  همسایگانش 

جنگ در افغانستان نیز همین موضوع بوده است. امروز 

اما کار به جایی رسیده که در افغانستان، انگیزه ای برای 

ایجاد حکومت مشخص به وجود آمده است؛ حکومتی که 

نه تنها نیاز به اثبات قدرت خود در منطقه دارد بلکه نظر 

به وقایع اخیر در درون کشور، اصالحاتی را در سیاست 

داخلی نیز روی دست گرفته است. این اصالحات، شاید 

خیلی نزدیک نباشد اما اگر موردبررسی همگانی و اجامع 

آینده  نظام  در  را  اختالفی  نقاط  نگیرد،  قرار  منطقه ای 

کشور با کشورهای همسایه، طوری برجسته می سازد که 

شاید تا سال های سال نتوانیم آن ها را برطرف کنیم.

بنابراین،هم زمان با گپ وگفت بر رس صلح در افغانستان 

شدن  داغ  تحریم ها،  دلیل  به  ایران  اقتصادی  بحران  و 

دست خوش  می تواند  و  است  ناامیدکننده  آب،  مسئله 

سوءاستفاده های بسیار قرار بگیرد و سبب بحران روابط 

سیاسی بین دو کشور شود.

ایران است و مردم آن دچار بحران اقتصادی هستند.

مورد  بیشرت  اواخر  این  در  که  منطقه  در  آب  بحران  با 

توجه دولت ها قرار گرفته است، این بخش از مردم ایران، 

موقعیت  به  نظر  دارد  امکان  و  فرورفته  بحران  در  بیشرت 

مناطق  در  استفاده جو  گروه های  قربانی  حساس شان، 

مرزی بین ایران و پاکستان و هم چنان ایران و افغانستان 

شوند.

نباید تردید داشت که بحران آب می تواند به زودی مسبب 

بحران امنیتی شود و اگر سیاست های داخلی جمهوری 

تغییر  ایران،  از مردم  این بخش  به  ایران نسبت  اسالمی 

اقتصادی است،  بحران  آغاز شدت  آب که  نکند؛ کمبود 

اعرتاض های شدیدی را می آفریند.

دارند،  ایران  و  افغانستان  مردمان  که  وضعیتی  با 

کنند،  استفاده  می توانند  مناقشه ها  از  که  طرف هایی 

جمهوری  است.  مرز  سوی  دو  در  اسالمی  جمهوری  دو 

اسالمی در ایران، مانع رشد اقتصادی و زراعتی- استفاده 

و  می شود  افغانستان  خاک  در  آب-  بندهای  از  درست 

برای  می کند  سعی  افغانستان،  در  اسالمی  جمهوری 

مقابله با آنان، الاقل آب ها را در گرو خود نگه دارد.

سیاست های دو کشور در قبال منابع اقتصادی ای چون 

باشد،  داشته  اقتصادی  دورمنای  این که  از  بیش  آب ها، 

در  افغانستان  حکومت  است.  رصف  سیاسی  دورمنای 

زمانی که درگیر گفت وگوهای صلح کشور است، نیاز به 

ابزار فشار بر مقام های جمهوری اسالمی در ایران دارد. 

آب،  است  اقتصادی  تحریم های  درگیر  چون  نیز،  ایران 

بقای  می آید.  به حساب  بقایش  برای  عنرص  حیاتی ترین 

قدرت و جلوگیری از فروپاشی.

بلوچستان،  و  سیستان  گذشته،  سال  حوت  هفتم  در 

از بحران  شاهد اعرتاضات مردمی بود. مردم این والیت 

اقتصادی به ستوه آمده و دست به فعالیت هایی می زنند 

از  بسیاری  می داند.  غیرقانونی  را  آن  ایران  حکومت  که 

مرزی، مشغول سوخت بری  نقاط  در  والیت  این  مردمان 

هستند و به تاریخ چهار حوت سال قبل، نیروهای سپاه، 

17 تن را در تیراندازی به قتل رساندند.

این اقدام حکومت، منجر به اعرتاضات سنگینی شد که 

سودجویی های جمهوری اسالمی بانی آن بود؛ بنابراین، 

این  مجلس  به خصوص  و  ایران  حکومت  که  است  الزم 

تحریک کننده  اظهارات  با  است،  چندی  که  کشور 

غیر  چالش های  با  را  افغانستان  مقام های  می خواهد 

دست  روی  را  بهرتی  راه حل  کند،  مواجه  دیپلامتیک 

بگیرند.

این طرف، حکومت غنی نیز به جای ایجاد غرور کاذب و 

که  را  آب  بحران  صلح،  گفت وگوهای  در  آن  از  استفاده 

در  که  افغانستان  در  آب  بندهای  رس  بر  کار  آغاز  با 

 1400 سال  آغاز  در  به خصوص  و  اخیر  سال های 

رسید،  قابل ملس  و  تنش انگیز  موفقیتی  به  خورشیدی، 

در  اسالمی  جمهوری  به خصوص،  همسایه  حکومت های 

این  جمله  از  داشت.  زمینه  این  در  واکنش هایی  ایران، 

واکنش ها می توان به بحثی در مجلس جمهوری اسالمی 

برابر  در  منایندگان  از  عده ای  که  کرد  اشاره  ایران  در 

باج خواهی  به  اگر  گفتند  ارشف غنی،  محمد  اظهارات 

راهکارهایی  نیز  اسالمی  جمهوری  پس  داری،  عالقه  

خواهد  برنامه اش  در  افغانستان  بر  فشار  ایجاد  برای  را 

گنجانید.

پیش ازاین  ایران،  در  اسالمی  جمهوری  بلندپایگان 

افغانستان،  آبی  سدهای  ایجاد  به  را  واکنش شان  نیز 

بر  استوار  واکنش ها،  این  از  بسیاری  بودند.  داده  بروز 

افغانستانی  است.  افغانستان  در  اقتصادی  ناتوانی های 

به  جنگ  و  بیکاری  علت  به  مهاجرانش  سال هاست  که 

در  آنان  برای  کاری  زمینه  منی تواند  گریخته اند،  ایران 

حکومت  ضعف  نکات  از  یکی  این  و  کند  فراهم  داخل 

افغانستان به شامر می رود.

بند  ایجاد  به  نسبت  ایران  مجلس  که  واکنشی  در 

بود.  برجسته  بیشرت  موضوع  این  داشت،  کامل خان 

از  ایران  در  سال ها  افغانستانی ها  این که  ادعای  با  آنان 

اخیر  تالش های  شده اند،  بهره مند  کشور  این  خدمات 

حکومت افغانستان را به پرسش کشیده و آن را نادرست 

خوانده اند.

فشاری  اسباب  همیشه  ایران،  در  افغانستانی  مهاجران 

سبب  و  بوده  اسالمی  جمهوری  مقام های  دست  در 

این  اذیت  و  آزار  با  را  کشور  سیاست های  آنان  که  شده 

شهروندان دور از وطن و محروم  نگه داشنت آنان از حقوق 

انسانی شان، کنرتل کنند.

شهروندان  بر  محدودیت هایی  نیز،  این بار  بی شک 

ممکن  و  شد  خواهد  وضع  ایران  در  مهاجر  افغانستانی 

است بسیاری از آنان با خطر اخراج اجباری روبه رو شوند. 

با این همه، مقام های جمهوری اسالمی در ایران، رصفاً به 

پاسداران،  زیرا سپاه  بسنده منی کنند  فشارهایی  چنین 

افغانستان،  در  را  تروریستی  گروه های  که  سال هاست 

حامیت کرده  است که بسیاری از حمالت بر بندهای آب 

نیز به آن نسبت داده می شود.

پیش بینی  برای  دم دستی  موضوعات  رصفاً،  موارد  این 

است.  همسایه مان  کشور  حکومت  عملی  واکنش های 

روابط  کرد،  اشاره  آن ها  به  می توان  که  دیگری  موارد 

بازرگانی دو کشور است که شاید پس ازاین رو به وخامت 

هردو  ایران  و  افغانستان  اقدام،  این  در  هرچند  بگذارد. 

دچار زیان خواهند شد اما شکی نیست که نظام حاکم 

کشور،  این  مردم  وضعیت  نظرداشت  در  بدون  ایران،  بر 

دست به چنین اقدامانی بزنند.

اگر روابط افغانستان با ایران بر رس آب دچار مشکل شود 

و یا هم آن گونه که مقام های جمهوری اسالمی در ایران 

بین  که  را  حق آبه ای  مقررات  کشور  حکومت  می گویند، 

دور  رسید،  امضا  به   13۵1 سال  در  ایران  و  افغانستان 

از همه مردم محروم  یا به آن متعهد مناند، بیشرت  زده و 

شد.  خواهند  مترضر  ایران،  در  بلوچستان  و  سیستان 

تبعیض در  از مناطق تحت  بلوچستان، یکی  و  سیستان 

را  ن  نستا فغا ا و  ن  یرا ا  ، ب آ سر  بر  قشه  منا
ند می کشا یس  سیا ن  بحرا به 

اگر روابط افغانستان با ایران بر 
سر آب دچار مشکل شود و یا هم 

آن گونه �ه مقام های جمهوری 
اسالمی در ایران می گویند، حکومت 

�شور مقررات حق آبه ای را �ه بین 
افغانستان و ایران در سال 1351 

به امضا رسید، دور زده و یا به آن 
متعهد نماند، بیشتر از همه مردم 

محروم سیستان و بلوچستان در 
ایران، متضرر خواهند شد. 

عبدالله سالحی

بندکجکی در والیت هلمند

بند کمال خان در والیت نیمروز
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که  می گوید  افغانستان،  مشهور  خواننده ی  رستگار،  فرید 

مقام های محلی والیت هرات، مانع برگزاری کنرست مشرتک 

او و وجیهه رستگار، همرسش در والیت هرات شده اند.

آقای رستگار، به روزنامه ی صبح کابل می گوید که آن ها قصد 

داشتند در سفری به والیت هرات، کنرستی را در منطقه ی 

تفریحی »تخت سفر« این والیت برگزار کنند و در جریان آن، 

با زنان هراتی نیز دیداری داشته باشند؛ اما به دلیل مخالفت 

شدید سید عبدالوحید قتالی، والی هرات، این برنامه لغو شد.

چنین  در  که  داشتیم  تصمیم  وجیهه  و  »من  می گوید:  او 

این  بدهیم.  انگیزه  مردم  به  کنرست،  برگزاری  با  رشایطی، 

برنامه از سوی هیچ سفارت خانه ای حامیت منی شد و تنها 

بر اساس تصمیم مشرتک ما بود. پیش ازاین که به هرات سفر 

با مقام های محلی در این باره هامهنگی داشتیم و  کنیم، 

متام برنامه را ردیف کرده بودیم. نیروهای امنیتی از ما حامیت 

کردند و والی هم در جریان این موضوع قرار داشت.«

به گفته ی آقای رستگار، قرار بود برنامه در نوزدهم حمل برگزار 

شود، اما یک روز پیش از آن، دیدگاه والی هرات تغییر کرد و 

حتا با مقام های امنیتی در کابل نیز به متاس شد و گفت که 

امکان ندارد چنین کنرستی در هرات برگزار شود.

او می افزاید: »هم زمان با کنرست ما، سمپوزیم امیر علی شیر 

نوایی برگزار شده بود. در کنار خوانندگان ازبیکستانی، از ما 

هم دعوت شده بود که در این برنامه اجرا داشته باشیم، اما 

آقای قتالی اجرای ما را لغو کرد و متام برنامه های ما را مانع 

شد و گفت که اجازه ی هیچ برنامه ای به شمول تصویربرداری 

را ندارید و هرچه زودتر هرات را ترک کنید.«

آقای رستگار، می گوید که طوری با آن ها برخورد شده که گویا 

بدون ویزا و یا قاچاقی وارد کشوری شده باشند. »والی هرات، 

برخورد یک جانبه و غیر مسلکی با ما داشت.«

به باور او، حتا اگر مشکالت امنیتی و افراطیت مذهبی نیز 

وجود داشت، والی هرات باید از نزدیک مشکل را با آن ها در 

میان می گذاشت؛ اما بدون هیچ سخنی، تصمیم خودرسانه 

گرفت و برنامه آن ها را خراب کرد.

افغانستان  ترک  از  پیش  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 

و فرا رسیدن ماه رمضان، قصد برگزاری برنامه ای را در این 

به ماه رمضان احرتام  ما  یا خیر گفت: »خیر،  و  کشور دارد 

ما  کارهای  از  بخشی  نداریم.  خاصی  برنامه ی  می گذاریم. 

متام شد و آهنگ های خود را ثبت کردیم و ممکن است در 

روزهای عید برای دوستان و مخاطبان مان هدیه کنیم.«

با این حال، سید عبدالوحید قتالی، والی هرات، به روزنامه ی 

صبح کابل می گوید که هیچ درخواست رسمی و یا شفاهی 

برای برگزاری کنرست در هرات، از سوی این زوج هرنی به او 

نرسیده است.

او می گوید: »در رشایطی که حتا برنامه های عام املنفعه را 

تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می کنیم، آن ها و یا نهادی که 

قرار بود برای شان کنرست برگزار کند، به ما هیچ درخواستی 

ارایه نکردند. آن ها بی خرب آمدند و بی خرب هم رفتند.«

نوایی،  علی شیر  امیر  سمپوزیم  به  اشاره  با  قتالی،  آقای 

می گوید: »سمپوزیم از خود آجندا داشت، آجندای آن هم از 

سوی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب شده بود. من 

در آجندای آن ها اجرای خانم و آقای رستگار را ندیدم که با آن 

مخالفت یا موافقت کرده باشم.«

والی هرات، وجیهه و فرید رستگار را به شهرت طلبی متهم 

کرده و می گوید: »هرات شهر فرهنگ، موسیقی و شادی است 

و خود من در گذشته ده ها برنامه ی موسیقی برگزار کرده ام؛ 

اما حاال برخی از سلربیتی ها می خواهند با این کار برای خود 

فضاسازی کنند.«

لغو کنرست وجیهه رستگار و فرید رستگار، با واکنش شامری 

از کاربران شبکه های مجازی رو به رو شده است.

خلیل آریا، خواننده ی هراتی، در برگه ی فیس بوکش نوشته 

است: »با این که درهای هرات همیشه به روی موسیقی بسته 

بود؛ بازهم با وجود آقای قتالی امیدی بود؛ اما خرب لغو اجرای 

این دو ستاره و زوج هرنی، بازهم به نشانه های بی فرهنگی و 

نزدیک شدن ما به سمت طالب عالوه کرد.«

برخورد  با  فرقی  هیچ  کار،  این  »با  است:  نوشته  آریا  آقای 

ندارید  هرنمندان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دیکتاتورانه ی 

آقای قتالی. روی تان حساب می شد!«

فعالیت هـای افراطـی در هـرات از سـال های پیـش افزایـش 

یافته اسـت و این بار نخسـت نیسـت که از کنرست موسیقی 

در ایـن شـهر جلوگیـری صـورت می گیـرد. در سـال 1391، 

از کنـرست شـفیق مریـد، یکـی دیگـر از خواننـدگان مشـهور 

کشـور کـه بـه مناسـبت عیـد سـعید فطـر برگـزار می شـد، 

جلوگیـری صـورت گرفت. آن زمـان، اعرتاضات زیـادی صورت 

گرفـت کـه در نتیجـه آن، وزارت اطالعات و فرهنگ کشـور در 

اظهـارات خـود، دلیـل آن را مشـکالت امنیتی گفـت. این در 

حالـی بود کـه کنرست به علت مخالفت شـدید خطیب یکی 

از مسـاجد شـهر هـرات لغو شـده بود.

هرات که در غرب افغانسـتان موقعیت دارد، به دلیل نزدیکی 

بـا جمهـوری اسـالمی ایـران، تاثیرات سـوء زیادی برداشـته و 

رشـد افراطیـت در این شـهر، بی ربـط به فعالیت هـای مرموز 

ایـران کـه برخورد مشـابه بـا خواننـدگان زن و مرد خـود دارد، 

نیست.

می کنیم تا هر آن چه الزم است را انجام دهیم و مطمین شویم که دست آوردها و 

توسعه حقوق زنان ادامه می یابد.

اداره ی بایدن همواره تأکید کرده است؛ توافق میان دولت افغانستان و طالبان 

باید از ارزش های حقوق بری به ویژه زنان و اقلیت ها حامیت کند.

سال  سپتامرب  در  امریکا  حامیت  به  افغانستان  دولت  و  طالبان  گفت وگوهای 

گذشته در دوحه آغاز شد که توسعه اندکی به دنبال داشت، قتل، حمله باالی 

وزارت  و  یافت  ادامه  طالبان  طرف  از  دفاعی   – امنیتی  نیروهای  و  غیرنظامیان 

خارجه امریکا در هفته روان در واکنش به آن گفت: »افزایش خشونت ها غیرقابل 

تحمل است.«

قربانیان خط مقدم

شهرزاد اکرب، رییس کمیسیون حقوق بر افغانستان با اشاره به گفت وگوهای 

به ویژه نشست  ترکیب هیئت گفت وگو کننده ی صلح،  صلح، گفته است که در 

برگردان

با خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، اعضای کنگره امریکا و فعاالن حقوق 

و  تهدید  معرض  در  را  افغانستان  زنان  اخیر  دست آوردهای  افغانستان،  زنان 

کردن  عملی  است؛  گفته  امریکا  رییس جمهوری  بایدن  جو  می بینند.  نابودی 

تصمیم خروج نیروهای امریکایی در اول ماه می سال روان میالدی که میان 

اداره ی دونالد ترامپ و طالبان توافق شده است، دشوار است.

نگرانی  وضعیت،  نظرداشت  در  بدون  امریکایی  نیروهای  خروج  که  حالی  در 

جدی را ایجاد کرده و عملی شدن تقسیم اوقات خروج نظامیان امریکایی در 

اول ماه می توأم با عواقب ناگواری خواهد بود.

بانوی عضو تیم مذاکره کننده ی  از چهار  از زنان فعال و یکی  فاطمه گیالنی، 

دولت افغانستان با طالبان، می گوید: در اواخر روند صلح و امنیت میان زنان 

افغانستان به یک بحث جدی تبدیل شده است.

فوزیه کوفی یکی دیگر از اعضای بانوی هیئت مذاکره کننده ی دولت افغانستان 

با طالبان می گوید: در 2001 زمانی که رژیم طالبان رسنگون شد، من با صدها 

هزار و میلیون ها  شهروند افغانستان بدون این که کسی از نوع پوشش لباس ما 

که عضویت  بانو کوفی  قدم می زدیم.  کابل  در جاده های  کند،  پرسان  چیزی 

پیشین شورای ملی افغانستان را نیز دارد، می افزاید: »برایم مهم نبود که چه 

دیگری  یا کشور  بزرگ جهان  قدرت  نظامیان یک  است،  افغانستان  در  کسی 

در این جا حضور دارند. مهم این بود که من به عنوان یک انسان، آزادانه قدم 

می زدم و آزادانه نفس می کشیدم.«

دست آوردها نابو می شود

نیروهای  خروج  داشت:  اظهار  خودمانی  گفت وگوی  یک  در  گیالنی  خانم 

اگر  کرد؛  تأکید  کوفی  خانم  بگیرد.  صورت  محتاطانه  خیلی  باید  امریکایی 

نیروهای خارجی اکنون افغانستان را ترک کنند، نتیجه به صلح منی انجامد.

میشل والتز )Michael Waltz( عضو حزب جمهور خواه از فلوریدا در کنگره که 

قبالً به عنوان رییس نهاد زنان، صلح و امنیت کار کرده است، گفت که زمانی 

که در جمع نظامیان خاص امریکا در افغانستان خدمت می کرده شاهد شلیک 

دخرتان   – آن ها  چهره های  »به  افزود:  او  است  بوده  مکتب  دخرتان  به  شدن 

مکتب - گلوله اصابت کرده بود. ما برای حقوق زنان به سختی مبارزه کردیم و 

بایدن از آن پاسداری شود.«

سین  جین شائین، مناینده  دموکرات ها در کنگره، به سی.ان.ان، می گوید که 

ما خیلی نگران هستیم، اگر نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند، از 

دست آوردهای زنان افغانستان حامیت منی شود. او گفت: من مطمینم و باور 

دارم، حقوق بر و حامیت از حقوق زنان، یک بخش از دست آوردهای ما پس از 

ورود به افغانستان است؛ اما مطمین شدن در مورد ثبات و نظام آینده این کشور 

و ایجاد یک توافق هم چنان حیاتی است.

لوییز فرانکل، مناینده ی فلوریدا که هم چنان به عنوان رییس نهاد زنان، امنیت و 

صلح کار کرده است، نگرانی خود را در مورد زنان افغانستان ابراز کرده و می گوید 

که دست آوردهای زنان افغانستان در چند دهه پسین، نابود خواهد شد. او گفت: 

ما منی خواهیم به عقب برگردیم، زنان در کنگره  از نزدیک با اداره ی امریکا کار 

مسکو توازن جنسیتی مراعات نشده است.

او در نشست سازمان ملل متحد در ماه مارچ گفت: در روندی که زنان در آن نقش 

نداشته باشند، اعتامد عمومی نسبت به آن روند کاهش می یابد.

معاون  و  امریکا  بازنشسته  دیپلومات   )Annie Pforzheimer( فورزهایمر  انی 

معاون  و  افغانستان  در   201۸  –  2017 سال  از  بیرونی  نیروهای  ماموریت 

 2019 مارچ  از  افغانستان  امور  در  امریکا  خارجه  وزارت  خاص  مناینده ی 

گفته  افغانستان  زنان  حقوق  از  حامیت  برای  گفتار  در  آن چه  »میان  می گوید: 

مرکز  عضو  اکنون  که  او  است.«  تفاوت  می شود،  انجام  عمالً  آن چه  تا  می شود 

مطالعات اسرتاتژیک بین املللی است، می گوید: »اداره ی کنونی امریکا تا اکنون 

را نگران ساخته،  افزوده است: »چیزی که ما  او  تصمیم درستی گرفته است.« 

تعیین یک زمان دیگر برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. اگر 

رشایط به صورت بنیادی تغییر کند و توافقی به میان بیاید که در آن از حقوق 

و دست آوردهای زنان، جوانان و اقلیت های قومی – مذهبی حامیت شود، بهرت 

است.«

او می گوید که ایجاد چنین رشایطی به یک آتش بس نیاز دارد تا یک گفتامن 

اجتامعی را برای ایجاد یک نقشه راه حل سیاسی فراهم کند. خانم فورزهایمر 

)Annie Pforzheimer( گفت: به صورت مثال اگر روند صلح به صورت بنیادی 

رو متام موضوعات به توافق نرسد، بدون شک که آغاز گر یک جنگ دیگر است.

را  مذاکرات صلح، کشور  روند  روی  که عجله  است  داده  بانو شهرزاد، هشدار 

باید در  توافقی در رابطه به صلح  به سمت یک بن بست دیگر می کشاند. هر 

روشنایی افکار عامه صورت گیرد تا روند صلح به موفقیت برسد. باورها بر این 

است که یک صلح شکننده در افغانستان، منجر به آغاز جنگ داخلی در کشور 

می شود.

خانم فورزهایمر گفت: حقوق زنان، اقلیت ها و جوانان همواره توأم با خشونت 

است و خشونت ها بیشرت روی آن ها تأثیر دارد؛ بنابراین آنان در خط اول قربانی 

بلینکن، وزیر  آنتونی  افغانستان،  قرار دارند. در بحبوحه ی گفت وگوهای صلح 

خارجه امریکا در نامه ای به ارشف غنی، به رشیک ساخنت قدرت در نظام آینده 

تأکید کرد.

پیشنهاد والتز

باید  امریکا  دولت  داریم.  امریکا  دولت  به  پیشنهادی  یک  ما  که  گفت  والتز 

نظام قانونی به اساس ارزش های دموکراسی و انتخابات همه شمول که سال ها 

برای دفاع از آن مبارزه شده است را نباید نادیده بگیرد که حقوق زنان بخش 

کلیدی آن را شکل می دهد. افزون بر آن؛ در رابطه به این که گروه طالبان با 

القاعده قطع رابطه می کنند یا از حقوق زنان و اقلیت های قومی – مذهبی در 

افغانستان حامیت می کنند، بدبینی های زیاد وجود دارد.

شائین گفته است که طالبان هنوز به صورت روشن اعالم نکرده اند که از حقوق 

زنان و اقلیت های مذهبی – قومی در افغانستان حامیت می  کنند. او هم چنان 

با  را  خود  روابط  طالبان  که  نیست  معلوم  واضح  و  روشن  به صورت  که  گفت 

القاعده و سایر گرو  های تروریستی قطع کرده باشند.

او گفت؛ اگر طالبان به فکر نبودن یک نظام باثبات در آینده افغانستان و تنها به 

خروج ما معطل شده اند، بگذارید انتظار بکشند. آن ها می توانند مدت طوالنی 

انتظار داشته باشند تا اهداف خود را در رابطه افغانستان به دست بیاورند.

 برگردان: ابوبکر صدیق
نویسنده: جنیفر هنسیلر  /    منبع: یس.ان.ان

خروج نیروهای امریکایی  و نگرانی زنان افغانستان از پامال شدن حقوق شان

محمد گوهری
گزارشگر

؛ قم ز  ا ت  هرا می گیرد  رنگ  زه  بو خر ز  ا زه  بو خر
�کنسرت رستگارها لغو شد!
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امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید 

با  را  استانبول  نشست  آجندای  که زملی خلیل زاد، 

حکومت افغانستان رشیک ساخته که اصول نشست، 

آتش بس و حکومت انتقالی، شامل آن خواهد بود.

آقای صالح که روز یک شنبه )22 حمل(، در هامیش 

صحبت  جمهوریت  از  دفاع  در  کوهدامن  مردم 

استانبول،  نشست  آجندای  در  که  گفت  می کرد، 

اولین موضوعی که مطرح شده، مسئله ی توافق روی 

اصول و ارزش ها است.

او افزود: »آیا طالب به این فکر است که مردم را کیبل 

کار  این  به  هرگز  می باشیم؟  خاموش  ما  و  می زند 

اجازه نخواهیم داد. طالب مجبور است مذاکره کند، 

که  بپذیرد  باید  طالب  نباخته ایم.  را  جنگ  ما  زیرا 

افغانستان طالب شدنی نیست، اما طالب می تواند 

به عنوان یک جز بیاید و کنار سایر مردم، به گونه ی 

صلح آمیز زندگی کند.«

زمانی  چه  تا  منی داند  که  گفت  صالح،  آقای 

گفت وگوهای صلح ادامه خواهد یافت؛ اما تا زمانی 

که طالبان نپذیرند که جز استند و اگر تاکید بر کل 

نخواهد  پیش  نیز  قدم  یک  کنند، گفت وگوها  بودن 

رفت.

نشست  آجندای  در  دوم  مسئله ی  او،  گفته ی  به 

استانبول، آتش بس است. 

از  »یکی  گفت:  ریاست جمهوری  اول  معاون 

از  طالب   ۵۵00 رهایی  ما،  کارهای  اشتباه ترین 

زندان بود. بین زندانیان آزادشده، 40 تا ۶0 قاچاقرب 

با  و  نداشتند  را  طالبان  عضویت  که  بودند  مشهور 

رشوه به این گروه، آزاد شدند. ما این قربانی را دادیم 

طالبان  درصد   ۸۵ افغانستان.  ملت  اجازه  با  ولی 

آزادشده، دوباره به میدان جنگ برگشته اند. ما دیگر 

اشتباه خود را تکرار منی کنیم.«

اگر  که  بپذیرند  باید  طالبان  که  کرد  تاکید  او 

با  از روند صلح حامیت کنند، باید  می خواهد مردم 

برقراری آتش بس توافق کنند.

اگر  که  باوراند  این  به  طالبان  گفت،  صالح  آقای 

هامنا  که  را  خود  قدرت  وسیله ی  کنند،  آتش بس 

همین  به  و  داد  خواهند  دست  از  است،  خشونت 

دلیل با آتش بس موافقت منی کنند.

او با اشاره به حفظ قانون اساسی و تشکیل حکومت 

»طالبان  گفت:  انتخابات،  برگزاری  طریق  از  صلح 

در  طالبان  که  ندارد  امکان  می ترسند.  انتخابات  از 

انتخابات، بین ۵ تا 10 درصد بیشرت رای بگیرند.«
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خبرهای داخلی

رییس جمهور غنی، می گوید که طرح او برای عبور از 

پایدار،  و  عادالنه  صلح  به  تحمیل شده  جنگ  حالت 

خیلی واضح است.

پیام  یک  در  حمل(،   22( یک شنبه  روز  غنی،  آقای 

از  دفاع  در  مردم کوهدامن  در هامیش  که  ویدیویی 

جمهوریت به منایش گذاشته شد، گفت: »ما ظرفیت 

مطرح  بیرون  از  که  طرحی  هر  برای  که  داریم  را  آن 

می شود، طرح جامع تر و اصولی تر پیشنهاد کنیم.«

به گفته ی او، صلح یک گفتامن بین دولت افغانستان، 

طالبان و جامعه ی بین املللی است و با شتاب زدگی 

به دست منی آید.

او افزود: »صلح نیازمند بحث دوام دار و مفید است. 

نتیجه  به  اساسی  اصول  روی  گفتامن،  این  در  باید 

برسیم. در متام مراحل عبور از جنگ به صلح و عبور 

از پل صلح، مروعیت باید وجود داشته باشد. مبدای 

مروعیت، قانون اساسی فعلی است و قانون اساسی 

بدون  دارد.  در خود  تعدیل  برای  را  واضحی  راه های 

قانون اساسی، خطرات افزایش خواهد یافت.«

آقای غنی، گفت که متعهد است تا اقتدار ملی را بر 

اساس اراده ی مردم، به جانشین انتخابی خود واگذار 

کند و پس از توافق سیاسی، لویه جرگه برگزار شود تا 

آن توافق را تایید کند.

در  طالبان  تا  است  نیاز  که  گفت  رییس جمهور 

لویه جرگه ی مشورتی اشرتاک کرده و خواست شان را 

با مردم افغانستان به اشرتاک بگذارند.

او گفت که صلح نیازمند تصامیم سخت و قربانی است 

با نظارت بین املللی،  تا  از همین رو، حارض است  و 

انتخابات عادالنه را در کشور برگزار کند.

این در حالی است که به گفته ی منابع حکومتی، قرار 

است در شانزدهم اپریل، شهر استانبول ترکیه میزبان 

گفت وگوهای صلح افغانستان باشد. گفته می شود که 

این نشست، 10روزه بوده و در آن، در باره ی حکومت 

آینده ی افغانستان گفت وگو خواهد شد.

که  است  کرده  اعالم  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

افغانستان،  پیش نویس طرح صلح جمهوری اسالمی 

توحید و آماده شده است.

در اعالمیه ای که روز یک شنبه )22 حمل(، از سوی 

شورای عالی مصالحه ی ملی نر شده، آمده است که 

پیش نویس  توحید  و  تهیه  کمیته ی  اعضای  و  رییس 

و  نشست ها  از  بعد  رهربی،  کمیته ی  صلح  طرح 

طرح  پیش نویس  سپیدار،  کاخ  در  مفصل  بحث های 

صلح را به عبدالله عبدالله سپرده اند.

در اعالمیه ی شورای عالی مصالحه ی ملی، جزییات 

فریدون  اما  است؛  نشده  ارایه  باره  این  در  بیشرتی 

صبح  روزنامه ی  به  شورا،  این  سخنگوی  خوزون، 

در  پیش نویس،  این  است  قرار  که  می گوید  کابل 

ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی  نشست 

ارایه و پس از تصویب این شورا، به عنوان سند واحد 

استانبول  نشست  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

ارایه شود.

از طرح  نسخه ای  به  رسانه ها،  از  برخی  این حال،  با 

دست  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  شده ی  توحید 

یافته اند که در آن، به ایجاد حکومت انتقالی صلح با 

حد اکرث سه سال تا تشکیل یک دولت دایمی اشاره 

شده است.

بیشرت احزاب و چهره های سیاسی که طرح شان را به 

شورای عالی مصالحه ی ملی فرستاده  اند، با گزینه ی 

دولت انتقالی صلح موافقت نشان داده و گفته اند که 

با  رییس جمهور  از  متشکل  باید  دولت  این  ساختار 

چهار معاون و نخست وزیر با چهار معاون هر کدام به 

شمول یک زن باشد.

منسب های  متام  در  که  شده  تاکید  طرح،  این  در 

مذهبی  و  قومی  ترکیب  تصمیم گیری ها،  و  حکومتی 

دیدگاه  هم چنان  طرح،  این  در  شود.  گرفته  نظر  در 

بیشرت احزاب این بوده که قانون اساسی تعدیل شود.

کمیته ی  اعضای  و  سیاسی  حزب   2۵ این،  از  پیش 

را  طرح شان  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی 

شامل  را  طرح   30 که  بودند  کرده  ارایه  صلح  برای 

می شد.

از سویی هم، سازمان ملل متحد، امریکا، قطر و ترکیه، 

را  استانبول  ماده ای نشست  اصول نامه ی مشرتک 9 

تسلیم  طالبان  و  افغانستان  حکومت  هیئت های  به 

به  آغاز نشست،  از  از آن ها خواسته که پیش  و  کرده 

آن  روی  نشست،  این  در  و  برسند  واحد  دیدگاه  یک 

توافق کنند.

این در حالی است که قرار است در شانزدهم اپریل، 

صلح  گفت وگوهای  میزبان  ترکیه،  استانبول  شهر 

افغانستان باشد.

احمدضیا رساج، رییس عمومی امنیت ملی، می گوید 

که نهادهای امنیتی، برای یک جنگ احتاملی دیگر 

آمادگی کامل دارند.

مجلس  دفاعی  امور  و  داخلی  امنیت  کمیسیون های 

منایندگان، روز یک شنبه )22 حمل(، رییس عمومی 

رییس  معاون  و  داخله  وزارت  رسپرست  ملی،  امنیت 

ستاد ارتش را به منظور پاسخ دهی در باره ی افزایش 

ناامنی ها فرا خوانده بودند.

رییس عمومی امنیت ملی، در نشست کمیسیون های 

مجلس منایندگان، گفت که اراده ی ادامه ی در جنگ 

طالبان تغییر نکرده و این گروه همواره برای افزایش 

خشونت ها تالش می کند.

به گفته ی آقای رساج، با توجه به نشست های صلح، 

نظر  به  دشوار  استانبول،  نشست  رسیدن  نتیجه  به 

یک  برای  کامل  آمادگی  دلیل،  همین  به  و  می رسد 

جنگ احتاملی دیگر روی دست گرفته شده است.

امیدواری  امنیت ملی گفت: »هرچند  رییس عمومی 

تغییر  طالبان  اما  شده؛  ایجاد  صلح  برای  بزرگی 

نشست  از  مردم  توقع  که  است  سخت  نکرده اند. 

استانبول، به نتیجه ای برسد. طالبان پس از توافق با 

امریکا، 24 درصد خشونت ها را افزایش داده و در یک 

سال گذشته، 20۶00 حمله راه اندازی کرده اند.«

وزارت  رسپرست  حیات،  حیات الله  هم،  سویی  از 

داخله، در این نشست گفت که در آینده ی نزدیک، به 

10 والیتی که زیر تهدیدات بلند قرار دارد، رسیدگی 

مشکل  با  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  تا  شد  خواهد 

مواجه نشوند.

اقبال علی مرادی، معاون رییس ستاد ارتش نیز گفت 

که عملیات نیروهای ارتش در 9 والیت و شاهراه ها به 

زودی آغاز خواهد شد.

ایـن همـه در حالی اسـت که قرار اسـت در شـانزدهم 

شـهر  در  افغانسـتان  صلـح  گفت وگوهـای  اپریـل، 

اسـتانبول ترکیـه آغـاز شـود. گفتـه می شـود کـه ایـن 

گفت وگوهـا، ده روزه خواهـد بـود و در جریـان آن، در 

بـاره ی حکومـت آینـده ی افغانسـتان مذاکـره خواهـد 

. شد

 MMA شامری از ورزشکاران رزمی کشور در رشته ی

یا مبارزات آزاد و فول رزم، در مسابقاتی که در شهر 

پشاور کشور پاکستان برگزار شده بود، رشکت کردند.

سوی  از  اپریل   10 و   9 تاریخ  به  مسابقات،  این 

آزاد  مبارزات  انجمن  و   NOMAD MMA سازمان 

در  که  بود  شده  برگزار  پشاور  شهر  در  »حصارنای« 

از  منایندگی  به  دخرت   3 شمول  به  ورزشکار   9 آن 

افغانستان رشکت کرده بودند.

در این دور مسابقات عبداالحد عرب، سکرتر جرنال 

فدراسیون فول رزم والیت هرات، به عنوان مربی تیم 

رشکت کرده بود.

مبارزات  انجمن  رییس  حسن زاده،  محمدحسین 

صبح  روزنامه ی  به  حصارنای،  فری فایت  و  آزاد 

رشته  در  عطایی  محمدحسن  که  می گوید  کابل 

MMA کمربند طال به دست آورد و حسین هزاره و 

اصحاب الله نادر نیز مدال طالی این مسابقات را از 

آن خود کردند.

نیز  رزم  فول  بخش  در  حسن زاده،  آقای  گفته ی  به 

سه دخرت ورزشکار از والیت دایکندی به منایندگی 

مسابقات  این  در  افغانستان  رزم  فول  فدراسیون  از 

جوادی،  رقیه  میان،  این  از  که  بودند  کرده  رشکت 

صغرا  و  طال  مدال  نارصی،  زهرا  طال،  کمربند 

محمدی، مدال نقره به دست آوردند.

والیت  از  دیانت  عیدمحمد  نیز،  آقایان  بخش  در 

والیت  از  مذهبی  حسین  طال،  کمربند  دایکندی، 

والیت  از  جعفری  خداداد  و  طال  کمربند  هرات، 

دایکندی، مدال طال به دست آوردند.

مسابقات  دور  این  در  که  ورزشکارانی  است  قرار 

سه شنبه  روز  بودند،  کرده  رشکت  پاکستان  در 

)24حمل(، به کابل بیایند.

غنی: صلح با وارخطایی به دست نمی آید

پکیش نویس طرح صلح دولت افغانستان توحید و آماده شد

ریکیس امنیت ملی: نهادهای امنیتی برای یک جنگ احتمالی دیگر آمادگی دارند

ورزشکاران رزمی �شور در مسابقات پا�ستان �مربند و مدال طال گرفتند

خپل منځي نښته کې 
دوه کسان ووژل شول

 
په پروان کې د دوو کورنیو ترمنځ په نښته کې لږ ترلږه دوه کسان وژل شوي 

او ۷ نورټپیان دي.

د پروان امنیتي مسوولین وایي دا نښته د دغه والیت د شینوارو ولسوالۍ په 

»اشرتشهر« کيل کې شوې ده.

د پروان د امنیې قوماندانۍ ویاند محمد سلیم نوري صبح کابل ورځپاڼې ته 

وویل دا نښته د وري په ۲۱مه نیټه د غرمې په ۱۲:۴۵ دقیقو د پروان د غوربند 

درې د شینوارو په ولسوالۍ کې شوې ده.

ښاغيل نوري وویل: »د برهان الدین او حفیظ الله په نومونو د دوو کسانو 

ترمنځ شخړه او وروسته نښته شوې چې دواړه وژل شوي او د هدایت الله، 

عزت الله او کریم الله په نومونو درې نور کسان د دواړو لورو ټپیان شوي 

دي.«

هغه وایي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او داچې سیمه د طالبانو ترکنرتول 

الندې ده د پولیسو له خوا نه ده څیړل شوې.

ځینو محيل مسوولینو ویيل چې د نښتې انګیزه پخوانۍ وه او له یو کال را په 

دېخوا د دغو دوو کورنیو ترمنځ ستونزه موجوده وه.

دا رسچینې وایي وژل شوي کسان د یو او بل د تره زامن وو چې یو یې ۲۱ 

کلن او بل ۲۶ کلن و او ټپیان هم د دواړو کورنیو غړي دي.

له  واده  یوه  د  النجه  ترمنځ  کورنیو  دوو  دغو  د  وایي  اوسیدونکي  سیمې  د 

مراسمو پيل شوې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزیات نه دي ورکړي.

د »غدر« په جرم یو کس 
په بند محکوم شو

د ستاره خلیج رشکت پخوانی رییس عبدالله جان د »غدر«  په جرم پر یو کال 

او شپږو میاشتو تنفیذي بند او ۳۴ میلیونه او ۷۲۵ زره افغانیو سپارلو محکوم 

شو. افغانستان لویه څارنوايل وایي نوموړی د اداري فساد د لویو جرمونو پر 

ضد د مبارزې عديل او قضايي مرکز ابتداییه محکمې له خوا د شنبې په ورځ 

په علني توګه محاکمه شو. 

لویه څارنوايل وایي د تفتیش عايل ادارې موندلې چې د ستاره خلیج رشکت 

رییس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یوه اړونده قرارداد کې د توکو 

د پیردلو په قرارداد کې رسغړونې کړې وې.

اوو  په  هېواد  د  عربستان  سعودي  کې  کال   ۱۳۹۳ په  وایي  څارنوايل  لویه 

والیتونو کې بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستې په توګه دوه میلیون ډالر د 

کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورکړي و چې بې ځایه شویو کورنیو ته 

پرې لومړين توکي چمتو او وویيش.

په داوطلبۍ کې د  پیردولو  د  توکو  ته د  بیځایه شویو کورنیو  رسچینه وایي 

د  افغانۍ(  زره   ۸۸۲ او  میلیونه   ۱۱۰( بیه  ټیيټه  ترټولو  خلیج رشکت  ستاره 

کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورکړې وه  چې د تدارکاتو د ځانګړي 

کمېسیون له خوا له نوموړي رشکت رسه قرارداد السلیک شو.

ارزونې  تر  موظفینو  ادارې  عايل  تفتیش  د  وایي  اعالمیه  څارنوالۍ  لویې  د 

وروسته ومونده چې دغه رشکت له تړون رسغړونې کړې او لویې څارنوالۍ 

ته یې دوسیه استولې وه.

۱۹۷ میلیونه افغانۍ 
کرنیزپورونه منظورشول

د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کرنیزو پورونو د منظورۍ د کمېټې غونډه، 

له وړاندې شویو مالوماتو او د کمېټې د غړو پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونو 

کرنیزو  د  ارزښت  په  افغانیو  میلیونه   ۱۹۷ باندې  څه  د  وروسته  ورکولو  تر 

پورونو ورکړه منظور او تایید شوه.

د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کرنې د پراختیا صندوق د پورونو منظورۍ 

د کمېټې غونډه د دغه وزارت تخنیکي مرستیال او د پورونو د منظورۍ د 

کمېټې مرش شېرشاه امیري په مرشۍ، د کرنې د پراختیا صندوق د استازوپه 

شتون کې جوړه شوې وه.

په دغه پورونو کې دوه د بامیانو والیت د ۷۳ کوپراتیفونو پور و چې له بازار 

څخه به توره او سپینه رسه او د کچالو تخم پیري او پرڅه باندې ۱۳۵۳ بزګرانو 

به یې د کرنیزو چارو د ودې په موخه ویيش.

د رسچینې د مالوماتو له مخې درېیم پور د چرګانو د پالنې د یوې کمپنۍ و 

چې چرګانو ته به خواړه پیري.

د کرنې د پراختیا صندوق یو مايل دولتي غیر بانکي بنسټ دی، چې د کرنې، 

اوبولګولو او مالدارۍ وزارت تر چرت الندې فعالیت کوي. 

او  منظور  پور  افغانۍ  میلیارډه   ۱۳ دیخوا   په  را  جوړېدو  له  صندوق  دغه 

افغانۍ  میلیارده   ۱۰ ټولنو  او  سوداګرو  سکتورفعالینو،  مالدارۍ  او  کرنې  د 

وېشيل دي.

 له دې خدمتونو څخه په ۳۲ والیتونو کې  ۵۳زره او۷۸۲بزګران په مستقیم 

ډول برخمن شوي دي.
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مبانـد. باقـی  همین گونـه 

مقام هـای  هم دسـتی  بیان گـر  دوم،  احتـامل   :2

دولتـی در هـرات بـا مجیب الرحـامن انصـاری اسـت. 

مذهبـی  افراط گرایـی  علیـه  هـرات،  در  دولـت  اگـر 

امـام  یـک  اسـت  امکان پذیـر  چگونـه  دارد،  فعالیـت 

و  بدهـد  رس  را  دولـت  علیـه  قیـام  شـعار  مسـجد، 

صـورت  دولتـی  مقام هـای  سـوی  از  واکنشـی  هیـچ 

از  نشـده ای  تأییـد  و  تأییدشـده  گزارش هـای  نگیـرد. 

فعالیت هـای افراط گرایانـه ی نظامـی مولـوی انصـاری 

خـودش  دسـت کم  و  شـده  دست به دسـت  تاکنـون 

گزارش های تأیکیدشده و 
تأیکیدناشده ای از فعالیت های 

افراط گرایانه ی نظامی مولوی 
انصاری تا ا�کنون دست به دست 

شده و دست �م خودش در 
سخن رانی هایش، بارها نشان 

داده است �ه گروه های افراطی، 
حق به جانب تر از دولت  استند.

کـه  اسـت  داده  نشـان  بارهـا  سـخن رانی هایش،  در 

دولت انـد.  از  حق به جانب تـر  افراطـی،  گروه هـای 

وقتـی مولـوی انصـاری در کشـوری کـه هـر روز خـون 

ده هـا انسـان بی گنـاه توسـط گروه هـای تنـدرو ریخته 

می شـود، هیـچ واکنشـی نشـان منی دهـد؛ امـا دولت 

می گویـد،  گنـاه  را  آن  از  حامیـت  و  کفـری  عمـالً  را 

بـودن  تروریسـت  در  شـبهه ای  و  شـک  جـای  دیگـر 

اظهـارات  ادامـه ی  بـه  منی گـذارد.  باقـی  خـودش 

این چنینـی مولـوی انصـاری، وقتـی والی هـرات مانع 

علی شـیر  کنفرانـس  در  زن  آوازخـوان  یـک  اجـرای 

نوایـی و بـه تعقیـب آن در تخت سـفر هرات می شـود، 

بـدون شـک، هـر نـوع تصـوری را باطـل می کنـد؛ جـز 

ایـن تصـور که والی هـرات نیز یکی از مریـدان مولوی 

انصـاری اسـت و بـا این  کارهایـش، می خواهـد ارادت 

و دنبالـه روی اش را از مولـوی انصـاری نشـان بدهـد.

3: احتـامل سـوم کـه بـا توجـه بـه اظهـارات وجیهـه 

نیسـت،  احتـامل  از  دور  امـا  تکان دهنـده؛  رسـتگار، 

ایـن اسـت کـه والـی هـرات، کاپـی رنگـه ای از مولوی 

انصـاری اسـت بـا لباس هـای رسـمی کـه یـک چوکی 

حکومتـی را اشـغال کـرده اسـت. وجیهـه رسـتگار، در 

گفت وگویـش بـا خربنـگار بی بی سـی، گفته اسـت که 

در  رسـتگار  فریـد  و  وجیهـه  کنـرست  اجـرای  منـع 

»تخـت سـفر« هرات، از سـوی وحیـد قتالـی، والی این 

والیـت، بـا توجه بـه اخباری کـه این اواخر از گسـرتش 

می شـود،  شـنیده  هـرات  در  مذهبـی  بنیادگرایـی 

نگرانـی ای بـر نگرانی هـای موجـود اسـت؛ نگرانـی ای 

کـه پیـام نفـوذ از گسـرتش بنیادگرایـی در نهادهـای 

دولتـی می دهـد یا دسـت کم این را روشـن می کند که 

مقام هـای دولتـی محلـی، به جـای رسکـوب مهره هـای 

بنیادگـرا، به دنبـال توجیـه آنان انـد؛ توجیهی که شـاید 

از تـرس آب بخـورد. در ایـن نوشـته، چنـد احتـامل را 

بررسـی  رسـتگار  وجیهـه   کنـرست  اجـرای  لغـو  بـرای 

می کنـم تـا خاطرنشـان کنـم کـه لغـو ایـن کنـرست، 

در  مذهبـی  بنیادگرایـی  نفـوذ  مختلـف،  دالیـل  بـه 

نهادهـای حکومتـی اسـت کـه بـه شـکل تـرس یـا بـه 

گونـه ی دیگـری، خـودش را نشـان می دهـد.

هـرات  در  بنیادگرایـی  گسـرتش  بـه  توجـه  بـا   :1

افـرادی  و  انصـاری  مولـوی  علنـی  فعالیـت  و 

علیـه  عامـه  افـکار  دهـی  سمت وسـو  و  ازاین دسـت 

قابل اجـرا  آن  زیـر چـرت  کـه  و دسـت آوردهایی  دولـت 

اسـت، شـاید لغـو کنـرست وجیهـه  رسـتگار، اقدامـی 

محافظه کارانـه از سـوی مقام هـای ایـن والیـت باشـد؛ 

ارزیابـی  و  اسـت  حسـاس  امنیتـی  وضعیـت  چـون 

مقام هـای ملکـی و امنیتـی در هـرات ممکـن بـه ایـن 

امنیـت  تأمیـن  احتـامل  کـه  باشـد  انجامیـده  نتیجـه 

و  سـفر  تخـت  در  آن هـم  رسـتگار  وجیهـه  کنـرست 

وسـط مـردم عـام، وجـود نـدارد و مقامات دولتـی برای 

همیـن مانـع اجـرای کنـرست شـده باشـند تـا بتواننـد 

کننـد.  جلوگیـری  احتاملـی  ناامنـی  اتفاق هـای  از 

بـا سـجاد  رسـتگار  وجیهـه  کـه  ادعایـی  بـه  توجـه  بـا 

مطـرح  هـرات  در  بی بی سـی  خربنـگار  محمـدی، 

کـرده، ایـن امـکان را خنثـا و خـرب از تـرس یا گسـرتش 

در  رسـتگار،  بانـو  می دهـد.  هـرات  در  افراط گرایـی 

مصاحبـه بـا بی بی سـی گفتـه کـه آقـای قتالـی نه تنهـا 

مانـع اجـرای او در تخـت سـفر هـرات شـده؛ بلکـه از 

اجـرای او در کنفرانـس امیـر علی شـیر نوایـی نیـز از 

سـوی والـی هـرات مامنعـت صـورت گرفتـه اسـت. بـا 

توجـه به این ادعا از سـوی خانم رسـتگار، این هشـدار 

را می رسـاند کـه والـی هـرات نه تنهـا نتوانسـته بـا چند 

هـزار نیـروی امنیتـی و صالحیـت ملکـی و نظامـی در 

هـرات، مانـع فعالیت هـای مجیب الرحـامن انصـاری و 

افـرادی ماننـد او شـود؛ بلکه تـرس از مولـوی انصاری، 

باعث شـده اسـت خودش را هم سـو با خواسـته های او 

نشـان بدهـد و وامنـود کنـد کـه هـرات شـهر فرهنگ و 

متـدن نـه؛ بلکه شـهر بنیادگرایی مذهبی اسـت و باید 

نه تنهـا مقامـات هـرات مانـع اجـرای کنـرست از قبـل 

او  هامهنـگ شـده ی او شـده اند؛ بلکـه حتـا حضـور 

در محـرض عـام را نیـز منـع کرده انـد. خانـم رسـتگار، 

بـا اسـتناد از والـی هـرات گفتـه: »این هـا حـق ندارند 

محـرض  در  حضـور  حـق  حتـا  و  کننـد  اجـرا  برنامـه 

و  عکس بـرداری  هم چنیـن  عمومـی(،  )اماکـن  عـام 

فیلم بـرداری را ندارند و بایـد هرات را زود ترک کنند.« 

ایـن اظهـارات بانـو رسـتگار، بیان گـر چیزی اسـت که 

فـرق بیـن والی هرات و مولوی انصـاری را خط می زند 

و هـر دو را دو چهـره بـا لباس و موقـف متفاوت معرفی 

می کنـد. اگـر ایـن گفته هـا از والـی هرات باشـد، تنها 

احتاملـی کـه راه او را از مولـوی انصـاری اندکـی جدا 

می کنـد، شـاید موضـوع شـخصی ای باشـد کـه والـی 

هـرات از بانـو رسـتگار توقـع داشـته و زمانـی کـه بـا 

مامنعـت روبـه رو شـده، این گونـه خواسـته اسـت او را 

در هـرات بایکـوت کنـد. بـا توجـه بـه این کـه نظـر بـه 

ادعـای بانـو رسـتگار، قبالً اجـرای کنرست بـا مقامات 

لغـو  هـرات  والـی  توسـط  بعـداً  و  امنیتـی هامهنـگ 

شـده اسـت، این حـدس و گـامن را به میان مـی آورد. 

حتـا اگـر چنیـن حدسـی درسـت باشـد، نه تنهـا کـه 

را  او  بلکـه  اندکـی توجیـه منی کنـد؛  را  والـی هـرات 

در یـک موقـف دولتـی، مـورد بازپـرس قـرار می دهـد. 

عـرض کـردم کـه این یـک حـدس و احتامل نویسـنده 

اسـت؛ وگرنـه، آن چـه روشـن اسـت، چهـره ای از والـی 

هـرات را بـه منایـش می گـذارد کـه فرقـش بـا مولـوی 

انصـاری، تنهـا موقـف دولتـی و لباس های رسـمی ای 

اسـت که پوشـیده.

بـا توجـه به رشایطـی کـه گرایش هـای بینادگرایانه در 

نقـاط مختلـف افغانسـتان رس بلند کرده اسـت، دولت 

و تنهـا دولـت اسـت کـه بایـد بازیگـر اصلـی آن چـه به 

نشـان  دسـت کم  و  باشـد  می نامـد  جمهـوری  دروغ 

بدهـد که به ایـن نام، در حد منایـش باورمند و پایبند 

اسـت. اجرای چنیـن منایش هایی از سـوی مقام های 

دولتـی آن هـم در سـطح والی یک واالیـت بزرگ مانند 

می فرسـتد،  افراطـی  گروه هـای  کـه  پیامـی  هـرات، 

بـه  کـه  پیامـی  و  می دهـد  دولـت  تسـلیم  از  خـرب 

مـردم افغانسـتان زیـر چـرت ایـن جمهـوری فروریختـه 

می دهـد، ایـن اسـت کـه دولـت و مهره هایـش بـه لرزه 

درآمـده و بایـد مـردم منتظـر وضعیـت بدتـر از این هم 

باشـند؛ وضعیتـی که فـرق مقامات دولتـی، گروه های 

نـزد مـردم مختـل  را  بنیادگراهـای مذهبـی  و  تنـدرو 

ایـن اختـالل تفکیـک، بسـرتی را فراهـم  و  می کنـد 

می کنـد کـه جمهـوری و هـر آن چـه بـه نـام ارزش زیـر 

ایـن چـرت سوراخ سـوراخ شـنیده ایم، از میان برداشـته 

کاپـی  یـا  و  انصـاری  مولـوی  چـون  افـرادی  و  شـده 

مدرن تـرش، وحیـد قتالی را بر رسنوشـت مـردم حاکم 

. کند
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