
سال اول   شماره ی 38  یکشنبه 16 سرطان 1398

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

پناهگاهی
بهنامکوچهیسگها

از آن روزهایی که برای دو دختر دانشجو مواد تهیه می کردم، مدتی گذشته 
بود و آن دو دختر برای من منبع خوبی شده بودند تا در روزهایی که برای 
آن ها ساقی گری می کردم، نفهمم خماری چی است و اذیت نمی شدم و حتا 

الزم نمی شد که به زیر پل سوخته بروم. روزها در کمی پایین تر...

صفحه 3

شخصیتیکمهاجر
افغانستانی

در نگاهی به رمان »افغانی ِکشی« نوشته ی محمدرضا ذوالعلی، ۳۲۷صفحه، 
انتشارات پیدایش، ایران، ۱۳۹۴

افغانی ِکشی، عنوان شغلی است که مهاجرین غیرقانونی را از شهرهای 
مرزی ایران مثل زاهدان به شهرهای دیگر انتقال...

صفحه 4

طالبانداروهارا
بهآتشمیکشیدند

محمد ظاهر که داکتر داخله است، از آن روزهایی که در مرکز یکی از 
ولسوالی های تحت حکومت طالبان داروخانه داشته است، برایم قصه 

می کند و می گوید که در زمان حکومت طالبان، او جوان تر بود و در مرکز 
ولسوالی جاغوری مطب و داروخانه ای...

صفحه 8

کشته و زخمی شدن 9 
تروریست طالب

در والیت دایکندی

سومینگفتوگویبیناالفغانی؛

اصرار حکومت و انکار طالبان

نیروهـای  عملیاتـی  کنـدک  بـر  طالـب  هراس افگنـان  حملـه ی 
مقاومـت  بـا  دایکنـدی،  والیـت  کجـران  ولسـوالی  در  امنیتـی 

اسـت. شـده  زده  عقـب  امنیتـی  نیروهـای 
سـکینه احسـانی، سـخنگوی والـی دایکندی، بـه روزنامـه ی صبح 
کابـل می گویـد کـه شـماری از هراس افگنـان طالـب، جمعه شـب 
)۱5سـرطان(، بـر کنـدک عملیاتی نیروهـای امنیتـی در منطقه ی 
پـدگک ولسـوالی کجـران، حملـه کردند؛ اما بـا مقاومـت نیروهای 
امنیتـی، از ایـن منطقـه عقـب زده شـدند. او می افزایـد کـه در 
جریـان درگیـری، پنـج نفـر از هراس افگنان طالب کشـته شـده اند 
و چهـار نفـر از اعضـای دیگر ایـن گروه زخـم برداشـته اند. او ادامه 
داد: »مـا ناظم از باال دشـت، مـا اللیم از خـوت چارچینو، دو نفر 
از قطعـه ی سـرخ و یـک نفـر از هلمنـد، هراس افگنانی انـد کـه در 
جریـان ایـن درگیری کشـته شـده اند.« بانو احسـانی گفـت که در 

ایـن درگیـری، بـه نیروهای امنیتی آسـیبی نرسـیده اسـت. 
والیـت دایکنـدی در مرکـز افغانسـتان، از جملـه ی والیت های امن 
افغانسـتان محسـوب می شـود؛ امـا در ایـن اواخـر ولسـوالی های 
کجـران و پاتـوی ایـن والیـت، شـاهد ناامنی هـای فراوانـی بـوده 
اسـت. در جریـان چنـد مـاه اخیـر، هراس افگنـان طالـب بارهـا بر 
پاسـگاه های نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی پاتـو و کجـران والیت 

دایکنـدی حملـه کرده انـد.

2اسم »شکریه« را »تبسم« بگذاریم

و  مدنی  فعاالن  سیاسی،  چهره های  از  متشکل  هیأتی 
بین  گفت وگوهای  دور  سومین  برای  افغان  روزنامه نگاران 

االفغانی دیروز از کابل عازم دوحه پایتخت قطر شد.
جوالی(   ۸ ۷و   ( دوشنبه  و  یکشنبه  روزهای  در  است  قرار 
گفت گوها میان این هیأت و نمایندگان طالبان به میزبانی قطر 

و آلمان برگزار شود.
شرکت کنندگان  از  تن   5۳ فهرست  افغانستان  ملی  تلویزیون 
هیأت،  این  ترکیب  در  است.  کرده  نشر  را  افغانستان  هیأت 
وزیر  اسپنتا،  دادفر  رنگین  جمله؛  از  سیاسی ای  چهره های 
پیشین  نماینده ی  کوفی،  فوزیه  افغانستان،  پیشین  خارجه ی 

شورای  عضو  سرابی،  حبیبه  نمایندگان،  مجلس  در  بدخشان 
محی الدین  زاخیلوال،  عمر  کرزی،  خلیل  صلح، حکمت  عالی 
و  مدنی  فعاالن  از  شماری  و  گیانی  حامد  سید  مهدی، 

خبرنگاران عازم دوحه، پایتخت قطر شده اند.
در فهرست منتشرشده، نام ۹ زن نیز دیده...

اگر روی صلح توافق شود؛
سرنوشت جنگجویان طالبان چه می شود؟

منابع امریکایی در یک هفته ی اخیر، در مورد مذاکرات صلح شان با 
طالبان در قطر، نظرهای خوش بینانه ای را ارائه کرده اند. جانب طالبان نیز 

خوش بینی شان را در مورد این دور از مذاکرات اعام کردند که این، خبر از 
نزدیک شدن مواضع امریکایی ها با طالبان در زمینه ی صلح می دهد. این در 

حالی ا ست که وضعیت زنان و چگونگی برخورد طالبان با...

صفحه 8 اسطوره سازی؛ ابزار اپورچونیسم 
)فرصت طلبی( در افغانستان          

اسطوره سازی و اسطوره پرستی، از دیرباز و در دوره های مختلف تاریخ و 
فرهنگ مردم اقغانستان وجود داشته و همواره کسانی بوده اند که به واسطه ی 
برِخ قابلیت ها و جذابیت های تعریف شده برای خود و یا فردی دیگر، در صدد 

جلب توجه مردم بوده اند. 
کسی که تبدیل به اسطوره شده و از شخصیتش بت ساخته...

صفحه 4
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صبح کابل
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افزایشخریدوفروشخون
دربازارسیاهکابل

کمپین پیش از وقت نامزدان ریاست جمهوری؛

چرا کمیسیون  های 
انتخاباتی خاموش اند؟

کمپین غیر قانونی نامزدان که به 
طور گسترده صورت می گیرد، مثل 

آفتاب روشن است؛ اما کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی تا حاال واکنش 

رسمی در اعتراض به این مسأله 
نشان نداده است. با این وضع، 

نهادهای انتخابات در مراحل بعدی 
نخواهند توانست، جلو قانون شکنی 

و تخطی های انتخاباتی را بگیرند؛ در 
نتیجه انتخابات به ناکامی کشانده 

می شود. انتخابات غیر مشروع، سبب 
بحران سیاسی می شود؛ همان گونه 

که در انتخابات ریاست جمهوری 
قبلی تجربه شد. 

اگر کمیسیون های انتخاباتی برای 
مدیریت سالم روند انتخاباتی 

مسؤوالنه و جدی عمل نکنند، 
با توجه به گستردگی اختافات 

سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری 
مشروعیت نخواهد داشت و 

دردسرهای بزرگی را برای افغانستان 
خلق خواهد کرد. با توجه به این 

خطر، کمیسیون های انتخابات 
باید نسبت به کمپین غیرقانونی و 
تخطی هایی که در مراحل بعدی 
صورت بگیرد، مسؤوالنه و جدی 

عمل کند.
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شـنبه  دیـروز  افغانسـتان،  سیاسـی  چهره هـای  از  هیأتـی 
)۱5سـرطان(، بـه منظـور دیـدار و گفت وگوهـا بـا نماینـدگان 

اسـت.  قطـر شـده   پایتخـت  دوحـه،  عـازم  طالبـان، 
اشـتراک کنندگان ایـن نشسـت را شـماری از اعضـای شـورای 
عالـی صلـح، مقام هـای پیشـین حکومتـی، چهره های سیاسـی، 
نماینـدگان  و  رسـانه ها  نماینـدگان  مدنـی،  جامعـه ی  اعضـای 

زنـان، تشـکیل می دهنـد.
هرچنـد امیـد می رفـت تـا در این نشسـت، نماینـدگان حکومت 
افغانسـتان نیز حضور داشـته باشـند؛ اما هفته ی پیش، از سـوی 
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، آقای صدیـق صدیقـی در تویتی 
گفتـه شـد که »نشسـت دوحـه که به تاریـخ ۷ و ۸ مـاه جوالی 
برگـزار می شـود، حکومـت نقشـی در آن نـدارد. ایـن نشسـت با 
کمـک کشـور آلمـان و توسـط یک نهـاد معتبـر آلمانـی برگزار 
می شـود و اشـتراک کنندگان بـا ظرفیت هـای شـخصی خـود در 
این نشسـت شـرکت می کننـد و حکومـت وحدت ملـی، در این 

راسـتا نقشـی نخواهد داشت.«
دولـت  یعنـی  جنـگ؛  درگیـر  طـرف  دو  کـه  گفت وگویـی   
افغانسـتان  و گـروه طالبـان در آن حضـور داشـته باشـند، یکی 
از نیازهـای جـدی بـرای آینـده ی افغانسـتان شـمرده می شـود؛ 
امـا تـا به حال چنین نشسـتی میسـر نشـده اسـت و همـواره از 
سـوی طالبـان پافشـاری بر این بـوده که اعضـای حکومت صرفا 
به عنـوان افغان هـای عـادی، می تواننـد در نشسـت هایی کـه بـه 
افغا ن هـا صـورت می گیـرد، اشـتراک  منظـور گفت وگـو میـان 

. کنند
در واقـع، ایـن خواسـت گـروه طالبان، بـه منظـور نادیده گرفتن 
نظـام افغانسـتان بـه زبـان می آیـد کـه نمی  توانـد مـورد قبـول 

 . شد با
سیاسـیونی کـه در نشسـت قطـر بـا ادعـای نمایندگـی از مردم 
افغانسـتان حضـور پیـدا می کننـد، بایـد ایـن را مـد نظر داشـته 
باشـند کـه مخالفت هـای آنـان بـا دولت وحـدت ملـی، نباید به 
نفـع گـروه طالبـان تمام شـود؛ زیرا به هـر نحوی، آنچـه برای ما 
در اولویـت قـرار دارد نظـام موجود در کشـور اسـت کـه با وجود 
نیـاز بـه اصاحات فراوان، بایـد از آن حمایـت همه جانبه صورت 
گیـرد. دیـروز شـنبه، عـده ی زیـادی از اعضـای جامعـه ی مدنی 
و رسـانه های کشـور، در نشسـتی در پیونـد بـه سـفر سیاسـیون 
افغـان بـه قطر، گفتنـد که همـه ی طرف های داخلـی و خارجی 
شـریک در گفت وگوهـای جـاری صلـح افغانسـتان، منافـع خود 
را دنبـال می کننـد و هیأتـی کـه از کابل عـازم ایـن گفت وگوها 
شـده اسـت، باید منافع ملی و کشـوری را در اولویت کاری شـان 

قـرار بدهند.
در اعامیه ای که از سـوی این فعاالن رسـانه ای و مدنی منتشـر 
شـده، همچنـان آمـده اسـت کـه سیاسـیون افغانسـتان، بایـد 
هنـگام بازگشـت، جزئیـات گفت وگوهـای  شـان بـا نماینـدگان 

طالبـان را در اختیـار مـردم قـرار بدهند.
رسـانه ها،  و  مدنـی  نهادهـای  افغانسـتان،  جدیـد  نسـل  بـرای 
ارزش هایـی  و حفـظ  بـزرگ شـمرده می شـود  دسـت آوردهای 
و  حقـوق  عدالـت،  تامیـن  دموکراتیـک،  برخوردهـای  مثـل 
مشـارکت زنـان، حـق انتخـاب، آزادی بیان و حقوق شـهروندی، 
کـه جمعـا نظـام مـورد قبـول مـردم را سـاخته اسـت، از نـکات 
کـه  زمانـی  می شـود.  پافشـاری  آن  بـر  کـه  اسـت  اصلـی ای 
خواسـتار حمایـت از نظـام می شـویم، بـه ایـن منظور اسـت که 
از ارزش هایـی کـه اکنـون پابرجاسـت بـرای پابرجایـی بیش تـر، 

حمایـت صـورت بگیـرد. 
 نشسـت های قبلـی ای کـه سیاسـیون افغـان بـا گـروه طالبـان 
داشـته اند، بـه انـدازه  ی کافـی، خواسـته یـا ناخواسـته، بـه نفـع 
طالبـان تمـام شـد و ایـن گـروه را بـه مرحلـه ای رسـاند کـه از 
در گفت وگوهـا  بیش تـری  تاثیرگـزاری  بـه  بتوانـد  آن  سـکوی 
برسـد. چنـان کـه در آخرین دور گفت وگوهای مسـکو، بسـیاری 
از ایـن سیاسـیون نیـز بـه اشـتباه خـود پـی بردنـد و در نهایـت 

نـاراض از آن بـه کشـور برگشـتند.
امـا، گفت وگوهـای قطـر، ممکـن اسـت بحث هـای جدیـدی بـا 
خـود داشـته باشـد و بـا نشسـت های مسـکو تفـاوت کنـد. ایـن 
سـوی  از  کـه  می کنیـم  مطـرح  نتایجـی  نظرداشـت  در  بـا  را 
نماینـدگان طالبـان و آمریکایی هـا، در مـورد نشسـت هفتم قطر 
گفتـه شـده اسـت. گزارش هـا نشـان می دهـد کـه در دور هفتم، 
امـکان تفاهـم بـر سـر توافق نامـه میـان طالبـان و آمریکایی هـا 
تـا هشـتاد و حتـا نـود درصـد، پیـش رفتـه اسـت. پـس بـا این 
حسـاب، نشسـت بین االفغانـی سیاسـیون افغـان بـا طالبـان، در 
زمـان حساسـی پیش آمده اسـت کـه می توانـد تاثیرگزاری های 
مثبتـی در پـی داشـته باشـد. تاثیرگزاری های این نشسـت صرفا 
بـا مراعـات این سـخن ممکن  می شـود که ما بایـد از ارزش های 
موجـود در نظـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان، نظامی اسـتوار 
بـر رفتارهـای دموکراتیـک بـا همـه اقشـار جامعه، دفـاع کنیم و 

صرفـا نماینـده ی منافـع سیاسـِی حزبی و شـخصی نباشـیم.

نشستقطردرغیابحکومت
اماباحضورمخالفانش

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

تـازه از نشـر خبـر تصمیـم امـروز فـارغ شـده 
بـودم کـه داوود ناجـی تمـاس گرفـت و گفـت 
و  کـرد  دوام  جلسـه  مـن  رفتـن  از  بعـد  کـه 
افـرادی وظیفـه گرفتنـد تـا بـا فعـاالن مدنـی 
جداگانـه  جلسـات  کـه  جاغـوری  قوم هـای  و 
اقدامـات  بـرای  و  کـرده  صحبـت  داشـتند، 
هماهنـگ فـردا تدابیـری اتخـاذ کننـد. ناجـی 
پیشـنهاد کـرد کـه فـردا مشـترکاً بـه »میـاد 
نـور« برویـم و در جلسـه ی قوم هـای جاغـوری 
شـرکت کنیـم. او از قول خادم حسـین کریمی 
و ذکـی دریابـی گفـت کـه قوم هـای جاغـوری 
گرفته انـد  تصمیـم  دسـته جمعی  صـورت  بـه 
کـه جنازه هـا را بـه کابـل انتقـال دهنـد. گفت 
در  را  تصمیـم  ایـن  خبـر  دریابـی  ذکـی  کـه 

صفحـه اش نیـز نشـر کـرده اسـت.
از  یکـی  پشـتون،  یوسـف  شـب  ده  سـاعت 
دوسـتانم در حلقـه ی ۷۲ نیـز زنـگ زد و بـه 
خاطـر فاجعه ای کـه اتفاق افتاده بـود، از طرف 
همـه ی دوسـتان اعـام همـدردی و همراهـی 
حیـدر  طریـق  از  وی  کـه  زدم  حـدس  کـرد. 
اعتمـادی و سـیما غنـی در مـورد تصمیـم من 
مبنـی بر تعلیق عضویتـم در حلقه ی ۷۲ باخبر 
شـده و از ناراحتـی مـن اطـاع داشـت. لحـن 
وی بـه صـورت آشـکار دل جویانـه و مشـفقانه 
بـود و گفـت: »دشـمنان مـا تمـام سـعی خود 
را می کننـد کـه بیـن اقوام نفـاق ایجـاد کنند؛ 
مـا نبایـد اجـازه دهیـم که بـه این هـدف خود 
برسـند. تنهـا راه ایـن اسـت کـه در برابـر ایـن 

جنایـت هم صـدا و متحـد عمـل کنیـم.«
***

پیام گیـر  در  فیـدل،  حمیـد  بعـد  لحظاتـی 
فیس بـوک آخریـن خبرهایـی را کـه از انتقـال 
بـا مـن شـریک  بـه غزنـی داشـت،  قربانیـان 
صفحه آرایـی  مسـؤولیت  فیـدل  سـاخت. 
وی  داشـت.  عهـده  بـر  را  بـاز«  »جامعـه ی 
پیشـنهاد کـرد کـه اسـم شـکریه را »تبسـم« 
بگذاریـم و از ایـن پس در نوشـته ها و سـخنان 
خـود از او بـا نـام تبسـم یـاد کنیـم. نمی دانـم 
او بـا نـگاه هنرمندانـه ای کـه داشـت، بـه ایـن 
کشـف رسـیده بـود یـا آن را از کسـی دیگـر 
گرفتـه بـود. مـن تـا وقتـی کـه پسـت حمیـد 
فیـدل را نخوانـده بـودم، نـه از اسـم شـکریه 
کـه  را  او  عکس هـای  نـه  و  داشـتم  اطاعـی 
لبخنـد زیبـا و معصومانه ای داشـت، دیده بودم. 
وی دو عکـس از شـکریه را کـه یکـی حـاوی 
تبسـم وی بـود و دیگـری جسـد خون آلـودش 
غنـوده در الی کفـن سـفید، با متنـی کوتاه در 

صفحـه اش گذاشـته بـود:
وحشـت ناکی  واقعـا  لحظه هـای  زندگـی  »در 
پیـدا می شـود کـه آدم را قفـل می کنـد. ایـن 
تبسـم کـه سـر بریـده شـد، نمی دانـم در کدام 
مخیلـه ای می گنجـد. واقعـا چـه قدر حیـوان و 
درنده و وحشـی شـویم که بتوانیـم این کودک 
را قصابـی کنیـم. مـا در چـه دنیایـی بـه سـر 

می بریـم؟!«
فیـدل در پسـتی دیگر تبسـِم شـکریه را نیز با 

طرحـی روی صفحه اش گذاشـته بود. 
تـا سـاعت دوازده ی شـب بیـدار بـودم. یکی از 
دوسـتان فیس بوکـی ام کـه خارج از افغانسـتان 
فیس بوکـم  پیام گیـر  در  می کـرد،  زندگـی 
پیامـی گذاشـت کـه گفت وگویـی را میـان مـا 
نـام داشـت و در  بـه دنبـال آورد. وی قاسـم 
بـا اشـرف غنی احمـدزی،  جریـان همراهـی ام 
هیچ گاهـی  کـه  بـود  سرسـختم  منتقـدان  از 
را  اشـرف غنی  نکـرد.  عقب نشـینی  نظـرش  از 
بـه دلیـل کوچـی بـودن و فاشیسـت بودنـش 
محکـوم می کـرد و حمایـت و همراهـی مـن 
بـا او را نیـز نمی پذیرفـت. امشـب، در پیامـی 
گایـه  حرف هایـش  از  قسـمتی  نوشـت،  کـه 
از  طعنـه.  و  شـماتت  دیگـر  قسـمت  و  بـود 
همراهـی ام بـا اشـرف غنی بـه تلخـی یـاد کرد 
و گفـت کـه »ایـن همـه ثمـره ی همراهـی تـو 
بـا یـک فاشیسـت و جنایتـکار اسـت.« گفـت 
کـه »بایـد بـه خاطـر اشـتباهی کـه کـرده ای، 
تـاوان پـس دهـی.« پسـتی را که چند سـاعت 

تـف  »لیسـیدن  نوعـی  بـودم،  گذاشـته  قبـل 
از روی زمیـن« قلمـداد کـرد و »روایـت یـک 
انتخـاب« را نیـز سـفیدکردن دوسـیه ای که در 
ایجـاد آن مسـؤولیت داشـتم. تبادلـه ی سـخن 
و حـرف مـا دقایقـی طـول کشـید. قسـمتی از 
ایـن گفت وگـو را بـا اندکـی ویرایـش در لحـن 
و طـرز نـگارش آن بـا چنـد قطعـه عکسـی که 
در صفحـات مجـازی یافتـه بـودم، در صفحه ی 

فیس بوکـم نشـر کـردم:
]»کسـی در پیام گیـرم می نویسـد ایـن وقـت 
هنـوز  بیـداری؟  چـرا  و  می کنـی  چـه  شـب، 
جوابـش را ننوشـته ام کـه بـاز می پرسـد: چـرا 
خشـم گینی و چـرا بـه هـر طـرف دسـت و پـا 

می زنـی؟
نمی دانـم بـرای او چه بنویسـم؟ فقـط می گویم 
از شـرمی بـر خـود می پیچـم کـه دیری اسـت 
همچـون خـوره ای جانـکاه درونـم را مـی کاود. 
سـر  را  اسـیران  کـه  وقتـی  در  می نویسـد: 

روایـت می کنـی! و  نشسـته ای  تـو  می برنـد، 
می گویـم: روایـت می کنـم، چـون می دانـم که 
چـرا اسـیران را سـر می برنـد و من فقـط نظاره 
می کنـم... می دانـم کـه بیـدار مانـدن در کابل 

سـرد، سـاعت ۱۲:55 چه سـنگین است.
آخر، ... این مادر است، مادر من!...«[

قاسـم را نتوانسـتم قناعـت دهـم؛ امـا بـا نشـر 
ایـن پسـت، روان زخم خـورده ام را بـه جمعـی 
دیگـر پیونـد زدم. حـس می کردم دیگـر مغزی 
تنهـا نیسـتم که اسـتدالل کنم و سـخنم را به 
دیگـری برسـانم. عاطفه ی مجروحی نیز اسـتم 
هم گسـیختن اند.  از  حـال  در  بندهایـش  کـه 
حـس می کـردم تجربه هـای آزاردهنـده ای کـه 

در زندگـی داشـته ام، هـر گاهی که بـا تکانه ای 
و  می آیـد  بـه سـراغم  دوبـاره  تـازه می شـود، 
مـرا بـه زمیـن می زنـد. حاال کـه به این پُسـت 
کوتـاه می بینـم، بی نظمـی و آشـفتگی کلمـات 
و جمـات آن را شـبیه یـک هذیـان می بینـم 
جـاری  آدم  زبـان  بـر  درد  لحظـه ی  در  کـه 

می شـود.
شـب  لحظـات  همـان  در  پسـت،  ایـن   
واکنش هـای زیـادی را بـه همـراه آورد. بعدهـا 
تعـداد افـرادی کـه ذیـل آن کمنـت نوشـتند، 
پُسـت  ایـن  و  رسـید  تـن   ۸00 بـه  نزدیـک 
نزدیـک بـه هفـت صد بـار بازنشـر شـد. برخی 
خشـم گینانه  قاسـم  نظـر  ماننـد  کمنت هـا  از 
بـود. برخـی از دوسـتان فیس بوکـی ام سـخنان 
درشـتی گفتنـد که حاکـی از ناراحتـی آنان از 
مـن و مواضـع سیاسـی ام در برابـر اشـرف غنی 
بـود؛ امـا تعـداد زیـادی نیـز در دردم شـریک 
شـدند و درشـتی شـن هایی را که الی کفشـم 
انـدک  تاریـک شـب ریختـه بـود،  در فضـای 

می کردنـد. دور  انـدک 
***

امـا  بـرد؛  خوابـم  کمـی  صبـح  نزدیکی هـای 
خوابـی آشـفته و نـاآرام. صبـح، بعـد از نیایش 
کوتاهـی کـه داشـتم، در مورد موضـع صریح و 
قاطـع خـود در ارتبـاط بـا حلقـه ی ۷۲ و اعام 
رسـمی ایـن موضـع در فیس بـوک فکـر کردم. 
سـخنان جـواد سـلطانی و حیـدر اعتمـادی و 
یوسـف پشـتون را در ذهنم مرور کـردم. ذهنم 
بـا احتمـاالت زیـادی درگیـر بـود. میـان دل و 
دمـاغ، عاطفـه و عقلـم سـرگردان بـودم. تمـام 
پیـش  خاطره هـای دوسـتانم در حلقـه ی ۷۲ 

چشـمم زنـده می شـد و می رسـید تـا تبسـم 
شـکریه و زخـم گلو و آخرین نگاه ملتمسـانه ی 
او زیـر تیـغ یـک جـاد در زابـل. ذهنـم با یک 
فاش بـک بـه خاطـره ای بخیـه خـورد کـه در 
میـزان ۱۳6۷ روان کودکانـه ام را زخمـی کرده 
بـود. قصـه ی تلـخ ایـن خاطـره ام را در »بگذار 

نفـس بکشـم« آورده بـودم:
»مـاه میـزان سـال ۱۳6۷، هنـوز روس هـا در 
افغانسـتان بودنـد کـه مـن از مسـیر غزنـی و 
پکتیکا به پشـاور رفتـم. در »نانـی«، منطقه ای 
در نزدیـک شـهر غزنی، موتـر ما توقـف کرد تا 
شـام شـود و کاروان ها بدون چراغ، در فاصله ی 
پانـزده تـا بیسـت دقیقه از هـم، بـه راه بیفتند. 
رسـم موترهـا همین بـود و همه مراقـب بودند 
کـه گرد و غبـار، یـا آواز موترها و چـراغ آن ها، 
هواپیماهای روسـی را به دنبال شـان نکشـاند و 

آن هـا را بـه کام مـرگ نبرد.
را  آن  بـود کـه  بزرگـی  مـا الری  پیـش روی 
عقـب  قسـمت  می گفتنـد.  بیسـت  ـ  شـانزده 
جـدا  هـم  از  چوبـی  تخته هـای  بـا  را  الری 
کـرده و آن را دومنزلـه سـاخته بودنـد. در هـر 
منـزل آوارگانـی قرار داشـتند کـه در حال فرار 
از شـمال کشـور بـه سـمت پاکسـتان بودنـد. 
تقریبـا حـدود هشـتاد نفر زن و مـرد، کودک و 
بزرگ، در الری جاسـازی شـده بودند. دختری 
بـا  لباسـی زردرنـگ  یـازده سـاله، در  تقریبـاً 
گل هـای سـفید، در حالـی  کـه موهایـش روی 
عقـب  نـرده ی  از  بـود،  افتیـده  شـانه هایش 
کامیـون محکـم گرفتـه بـود. سـیمای معصوم 
و زیبـای ایـن دختـر، اولیـن تصویـری بـود که 
از موتـر پیـش رو در ذهنـم نقش بسـت. گاهی 
رویـش را بـه سـوی همراهانـش می چرخانـد و 
می خندیـد و ایـن خنـده ی او زیبایـی صورتش 
بـر  مسـتقیم  آفتـاب  می کـرد.  برابـر  چنـد  را 
آن هـا می تابیـد و چهـره و لبـاس دختـرک در 

آفتـاب می درخشـید. شـعاع 
شـام، موتـر آن هـا جلوتـر از مـا حرکـت کـرد. 
بـا فاصلـه ی پانـزده یـا بیسـت دقیقـه موتـر ما 
نیـز بـه راه افتاد. چـراغ موترها خامـوش بود تا 
از دیـدرس هواپیماهـای شـکاری ارتش سـرخ 
محفـوظ باشـند. در یکی از پیچ هـای دره ای در 
پکتیـکا داخل نشـده بودیـم کـه هواپیمایی به 
سـرعت از روی سـر مـا گذشـت. موتـر مـا در 
جـا توقـف کـرد. هنـوز دقیقـه ای نگذشـته بود 
کـه صدای انفجـاری سـهمگین در دره پیچید. 
موتـر مـا بعـد از دقایقی به محل حادثه رسـید. 
موتـر جلـو مـا، حامل همـان مهاجرین شـمال، 
هـدف هواپیمـا قـرار گرفتـه بـود. از موتـر جـز 
بـود.  نمانـده  باقـی  چیـزی  آهـن  پاره هـای 
اسـتخوانی  و  گوشـت  پارچه هـای  مسـافران 
بودنـد کـه هـر طـرف پراکنـده شـده بودنـد. 
محشـر بزرگـی بـود. حتـا صـدای آه کشـیدنی 
هـم بـه گـوش نمی رسـید. موتـر مـا تـا صبـح 
توقـف کـرد و هیچ کسـی جـرأت نداشـت کـه 
حتـا بـه آن چـه در برابر مـا اتفـاق افتـاده بود، 
نـگاه کنـد. دختـرک زیبای یـازده سـاله ای که 
روز قبـل دیـده بـودم، در فاصلـه ی چند متری 
از محـل حادثـه تکه تکـه شـده و روی زمیـن 
افتـاده بـود. فقـط لبـاس زردش بـا گل هـای 
سـفید را می توانسـتم ببینـم کـه از او نشـانی 
می دادنـد. هرگـز نفهمیـدم کـه هواپیمـا موتـر 
را بـا چـه و چگونه هـدف قرار داده بـود. این را 
هـم نمی دانسـتم کـه همان شـب، چند شـکار 
دیگـر در چنـد جـای دیگـر بـه این سرنوشـت 
افتـاده بودنـد. روس هـا و حـزب دموکراتیـک 
خلـق در پـی چـه چیـزی بودنـد؟ ایـن را هـم 
نمی دانسـتم. یـادم هسـت کـه تنهـا جملـه ای 
کتابچـه ی  در  حادثـه  ایـن  از  توانسـتم  کـه 
خاطراتـم بنویسـم، ایـن بـود: »آه خدا، انسـان 

اسـت!« بی پنـاه  چه قـدر 
***

و حـاال بـار دیگـر، دختـری نـه سـاله با تبسـم 
او  کودکانـه ی  معصـوم  هدیـه ی  کـه  زیبایـی 
بـرای دنیـای مـا بـود، زیـر تیـغ طالـب افتاده 
و داشـت تجربـه ی حال شـدنش را بـرای مـا 
حکایـت می کـرد. از تصور پیوند ایـن دو حادثه 
- دو خاطـره - ذهنـم می لرزیـد. باالخره، وقتی 
سـپیده همـه جـا را فـرا گرفـت، مـن هـم بـه 
نتیجـه ی نهایـی رسـیدم و یادداشـت دوم خود 

را روی صفحـه ام گذاشـتم.

اسم »شکریه« را »تبسم« بگذاریم

 عزیز رویش

و حـاال بـار دیگـر، دختـری نـه سـاله بـا تبسـم زیبایـی کـه 
هدیـه ی معصـوم کودکانـه ی او بـرای دنیای ما بـود، زیر تیغ 
طالـب افتـاده و داشـت تجربـه ی حالل شـدنش را بـرای مـا 
حکایـت می کـرد. از تصـور پیوند ایـن دو حادثه - دو خاطره 
- ذهنـم می لرزیـد. باالخـره، وقتـی سـپیده همـه جـا را فرا 
گرفـت، مـن هـم بـه نتیجـه ی نهایـی رسـیدم و یادداشـت 

دوم خـود را روی صفحـه ام گذاشـتم.
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قصه آدم های زیر پل سوخته

پناهگاهی
بهنامکوچهیسگها

 حسن ابراهیمی

دختـر  دو  بـرای  کـه  روزهایـی  آن  از 
مدتـی  می کـردم،  تهیـه  مـواد  دانشـجو 
گذشـته بـود و آن دو دختـر بـرای مـن 
منبـع خوبی شـده بودنـد تـا در روزهایی 
کـه بـرای آن هـا سـاقی گری می کـردم، نفهمـم خمـاری 
چـی اسـت و اذیـت نمی شـدم و حتـا الزم نمی شـد که به 
زیـر پل سـوخته بـروم. روزهـا در کمـی پایین تـر از امتداد 
پـل کـه به کوچه ی سـگ ها مسـما شـده بود، زیر سـایه ی 
و  می کـردم  سـپری  خـواب  حالـت  در  بیش تـر  درختـی 
عصرهـا هـم بـا تاریک شـدن هـوا و خلـوت شـدن رفت و 
آمـد مردم عـادی از باالی پل سـوخته، می آمـدم در باالی 
پـل سـوخته و کنـار مامـا قندهـاری  می نشسـتم و بـرای 
خـودم مـواد تهیه می کردم؛ توانسـته بـودم با مقـدار پولی 
کـه از طریـق آن دختـران برای خـودم ذخیره کنـم. دیگر 
الزم نبـود کـه صبح هـا بـرای تهیـه ی مـواد آن دختـران 
بـه زحمـت شـوم. شـب ها همـان مقـداری کـه دختـران 
می خواسـتند را از مامـا قندهـاری تهیـه می کـردم و نگـه 
می داشـتم تـا اول صبـح کـه طبـق قـرار همیشـگی مان 
داخـل همـان کوچـه ی جکشـن بـرق می شـدند، پنج صـد 
افغانـی ازشـان می گرفتم و مـواد را تحویل شـان می دادم و 
می رفتنـد و مـن هم می رفتم سـمت مخفی گاه همیشـگی 
خـود -کوچـه ی سـگ ها- که بـه تازگـی آن را پیـدا کرده 
بـودم. در آخـر آن کوچـه، هیچ کسـی رفت و آمد نداشـت 
و مسـیر آن کوچـه فقـط جـوی آب فاضـاب بزرگـی بـود 
کـه بـه سـمت دریای کابـل می آمـد و هر دو طـرف کوچه 
بـا دیوارهـای بلنـد خانه های همسـایه پوشـانده شـده بود 
و فقـط از آن خانه هـا لوله هـای فاضابـی بـه سـمت کوچه 
َسـرک کشـیده بـود. روزهـای اول آن کوچـه خیلـی بـوی 
بـد و مشـمئزکننده مـی داد و برایـم سـخت بود کـه روزها 
بتوانـم سـاعاتی را در آن کوچـه سـپری کنـم؛ امـا ترس از 
ایـن کـه دیگران مرا نبیننـد آخر آن کوچـه پناهگاه خیلی 
خوبـی بـود و همیـن ترس دیده شـدن سـبب شـده بود تا 
آن بـوی متعفـن فاضـاب را بـه ایـن ترجیح بدهـم. نباید 
یـادم بـرود کـه فقـط این تـرس نبـود؛ بلکه قـدرت جذبی 
کـه در مـواد مخـدر بـود مـرا وادار می کـرد تا این شـرایط 
سـخت را بـه جـان خـود بخـرم و روزهـا در آن حالـت بـد 
بتوانـم سـاعت های نشـئگی و خمـاری خـود را در آن جـا 

بگذرانم.
چنـد روزی می شـد کـه از آن دختـران دانشـجو خبـری 
نبـود و مـن هم داشـتم ذخیـره پولی کـه برایم مانـده بود 
تـا مـواد مصرفی خـود را تهیـه کنم بـه اتمام می رسـاندم. 
خوبـی مـن آن روزهـا در ایـن بود کـه آن قدر مقـدار مواد 
مصرفـی مـن زیـاد نشـده بـود و اگـر بـه صـورت احتمالی 
بخواهـم بگویـم، تقریبـا روزی نیـم گـرم شیشـه داشـتم 
مصـرف می کـردم و چند نخ سـیگار بـه اضافـه ی پولی که 

برای غـذا خـوردن نیاز داشـتم.
نـه مـن تلفن داشـتم و نه از آن دخترها شـماره ی تماسـی 
تـا بتوانـم زنـگ بزنـم و بعـد از یـک هفتـه بی خبـر بـودن 
از آن هـا دیگـر همـه امیـدم بـرای دوبـاره دیـدن آن هـا از 
بیـن رفتـه بـود و حـاال مجبور شـده بـودم که روزهـا برای 
تـاش بیش تـر و پیـدا کـردن راه جدیـد تهیـه ی پـول و 
مـواد مصرفـی خـود، از آن پناهـگاه بیـرون بزنـم و هنـوز 
در ایـن مـدت دو یـا سـه هفتـه که در بـاالی پل سـوخته 
سـپری کـرده بـودم، مجبور به این نشـده بودم کـه پایم را 

به زیـر پل سـوخته بگـذارم.
دیگـر داشـتم کم کـم بـه ایـن فکـر می افتـادم کـه روزهـا 
بـه زیر پـل سـوخته بـروم. از ماما قندهـاری شـنیده بودم 
کـه آن جـا راه هایـی زیـادی وجـود دارد بـرای ایـن کـه 
بتوانـی بـه هـر طریقی شـده اسـت مـواد مصرفی خـود را 
پیـدا کنـی و می تـوان رفیق هـای بسـیاری پیـدا کـرد و با 
بـودن کنـار همـان رفیق هـا دیگه هیـچ خماری نکشـید و  
ایـن نشـئگی دایمـی مـرا هـر روز بیش تـر از بیش داشـت 
وسوسـه می کـرد تـا پایـم را به زیر پـول سـوخته بگذارم و 
حـاال دیگـر همه چیـز را در گذشـته باقـی گذاشـته بودم.
دیگـر بـه صورت کلی آن چیزهایی که در گذشـته داشـتم 
را فرامـوش کـرده بـودم و از همـه مهم تر خودم را داشـتم 
فرامـوش می کـردم و خانـواده ام را و همـه ی آن چیزهایـی 
کـه سـبب شـده بود پایـم را به ایـن جا بکشـاند و مطمین 
بـودم کـه بـا رفتـن به زیـر پـل سـوخته، دیگر بـه جهانی 
تـازه پـا می گـذارم و آن جـا چیزهـای تـازه ای برایـم ارزش 

می شـدند.

کمپین پیش از وقت نامزدان ریاست جمهوری؛

چرا کمیسیون  های انتخاباتی خاموش اند؟

انتخابـات ریاسـت جمهوری در ششـم مـاه میـزان 
انتخابـات، بـرای  برگـزار خواهـد شـد. در قانـون 
روز  ریاسـت جمهوری، شـصت  انتخابـات  کمپیـن 
قانـون اجـازه  ایـن  در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
نمی دهـد پیـش از آغـاز زمـان رسـمی، تبلیغـات 
جانـب  از  باشـد،  کـه  نحـوی  هـر  بـه  انتخاباتـی 
نامـزدان و هـواداران آن هـا صـورت بگیـرد. مطابق 
کمیسـیون  برنامه هـای  زمان بنـدی  جـدول 
انتخاباتـی در ششـم اسـد  انتخابـات،  کارزارهـای 
باقـی  ایـن زمـان  تـا  بیسـت روز  آغـاز می شـود. 
انتخابـات  نامـزدان  پیـش  هفته هـا  امـا  مانـده؛ 
برپایـی  بـا  هواداران شـان  و  ریاسـت جمهوری 
دولتـی،  پروژه هـای  افتتـاح  و  سـفر  تجمعـات، 
کارزارهـای انتخاباتـی غیرقانونـی را آغـاز کرده اند.

بـرای  هجـده چهـره ی سیاسـی و غیـر سیاسـی 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ثبـت نـام کرده انـد. 
رییـس  عنـوان  بـا  اشـرف غنی،  آن هـا  میـان  از 
رییـس  عنـوان  بـا  عبـداهلل،  عبـداهلل  جمهـوری، 
اجرایـی، رهبـران حکومـت وحـدت ملی انـد کـه 

دارنـد. دیگـران  از  متفـاوت  شـرایط  و  موقـف 
 اغلـِب نامـزدان دیگـر و معاونان شـان، در گذشـته 
دولـت  در  نظامـی  و  سیاسـی  بلنـد  موقف هـای 
داشـته اند و مربـوط بـه طبقـه ی حاکـم جامعه اند. 
در هفته هـا و روزهـای گذشـته، از آدرس نامـزدان 
و  نفـوذ  تناسـب  بـه  انتخاباتـی  گروه هـای  و 
جایگاه شـان کارزارهـای انتخاباتـی غیر رسـمی در 
قالـب برگـزاری محافـل اجتماعـی، دیدار بـا مردم 
و سـفر بـه والیت هـا، صـورت گرفتـه اسـت. ایـن 
برنامه هـا، بـرای تبلیغـات انتخاباتی صـورت گرفته 
و در مـواردی نامـزدان و معاونان شـان شـرکت و 
محمـد  گذشـته،  هفتـه ی  کرده انـد.  سـخنرانی 
اشـرف غنی، بـه بهانـه ی افتتـاح پروژه هـای دولتی 
بـه والیـت کندهـار و بررسـی وضعیـت امنیتی به 
والیـت زابـل سـفر کـرد. از کارهـای اشـرف غنی 
باشـد،  داشـته  تبلیغاتـی  جنبـه ی  می توانـد  کـه 
نام گـذاری میـدان هوایـی و دانشـگاه در ایـن دو 

و  تاریخـی  شـخصیت های  نام هـای  بـه  والیـت 
نشسـت بـا کارمنـدان دولتـی و متنفـذان قومی و 
اجتماعی بـود. پروژه ی برق آفتابـی والیت کندهار 
به عنـوان بزرگ تریـن پـروژه ی تولید انـرژی دو ماه 
پیـش کارش تمـام شـده بـود؛ امـا رییـس جمهور 
متهـم شـده اسـت که بـه ایـن بهانه، در آسـتانه ی 
آغـاز کمپایـن انتخاباتـی بـه والیـت قندهار، سـفر 
و  ادارات  در  بسـت  ازدیـاد  و  اسـت.تقرری  کـرده 
انتصـاب افـراِد نزدیـک به تیـم ریاسـت جمهوری، 
گذشـته  هفته هـای  در  کـه  بـود  دیگـری  مـورد 
صـورت گرفـت. انتقادهـای گسـترده ای در مـورد 
آن مطـرح شـد کـه ایـن تقرری هـا و امتیازی دهی 
بـه افـرادی که مقـرر شـدند، بخشـی از برنامه های 
انتخاباتـی رییس جمهور اسـت. همچنـان هفته ی 
گذشـته، عبـداهلل عبداهلل بـه والیت جوزجان سـفر 
کـرد. جنـرال دوسـتم از عبـداهلل اسـتقبال کـرد و 
گردهمایـی بـزرگ در ایـن والیـت بـا سـخنرانی 
و  انتخابـات  از  آن  در  کـه  دوسـتم  و  عبـداهلل 
نیـز  شـد،  گفتـه  سـخن  سیاسـی  رقابت هـای 
نمونـه ای از کارزارهـای انتخاباتی غیر رسـمی بود.
در کنـار ایـن، رحمـت اهلل نبیـل، همـراه بـا جنرال 
مـراد علـی مـراد، معـاون اول و مسـعوده جـال، 
انتخاباتـی اش  تیـم  اعضـای  و  خـود  دوم  معـاون 
در  نیـز  نبیـل  کردنـد.  سـفر  بلـخ  والیـت  بـه 
سـخنرانی هایش با انتقـاد از کارنامه ی اشـرف غنی 
و متهـم کـردن او کـه از موقـف دولتـی اسـتفاده 
می کنـد، غیـر مسـتقیم بـر ضـد اشـرف غنی و بـه 

نفـع خـود تبلیغـات انتخاباتـی انجـام داد.
و  انتخاباتـی  گروه هـای  اعضـای  همین گونـه 
حزب هایـی کـه در گروه هـای انتخابات شـامل اند، 
در هفته هـای گذشـته بـه نـام برگـزاری اجـاس 
رهبران شـان،  درگذشـت  سـالگرد  و  مشـورتی 
گردهم آیی هـای سیاسـی ای را برگـزار کردنـد. در 
واقـع اهـداف این برنامه هـا، کمپین هـای انتخاباتی 
اسـت. برگزارکننـدگان ایـن برنامه هـا، بـرای ایـن  
کـه حمایـت مـردم را بگیرند با مطرح کـردن دفاع 
از حقـوق مـردم، اهداف سیاسـی و انتخاباتی شـان 
را دنبـال می کننـد. در روزهـای گذشـته، محمـد 
محقـق، معـاون دوم حنیـف اتمـر و سـرور دانش، 

معـاون اشـرف غنی، در چنـد محفـل فرهنگـی و 
برنامـه ی کتاب خوانی شـرکت کردنـد. همین طور 
نامـزدان دیگـر به سـهم خود بـا برنامه های مشـابه 
و متفـاوت، کمپین هـای انتخاباتـی پیـش از وقـت 
را انجـام می دهنـد و تصویرهـای ایـن محافل را در 

شـبکه های اجتماعـی منتشـر می کننـد. 
ایـن روزهـا حجـم بـزرگ اطاعـات و تصاویـری 
نامـزدان  آدرس  از  اجتماعـی  شـبکه های  در  کـه 
گذاشـته می شـود،  اشـتراک  بـه  هواداران شـان  و 
محتـوای کمپیـن  انتخاباتـی دارد. تمـام نامـزدان 
بـه نحـوی کمپیـن غیـر  انتخاباتـی  و گروه هـای 
قانونـی می کننـد.  هیـچ یکـی از آن هـا نمی توانـد 

ادعـا کنـد کـه در ایـن وضعیـت نقـش نـدارد.
نامزدانـی کـه در قـدرت اسـتند، بـه دلیـل موقـف 
متفـاوت و برتـری کـه دارنـد، بیش تـر توانسـته و 
می تواننـد کارزارهـای غیـر قانونـی انجـام دهنـد؛ 
چـون از امکانـات دولتـی اسـتفاده می تواننـد. این 
مسـأله بیش تـر از دوره هـای گذشـته بزرگ شـده 
بی اعتنایـی  نامـزدان،  منفـی  رقابت هـای  اسـت. 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی، بـازار اعمـال  
غیـر قانونـی و کمپین هـای پیش ازوقـت نامـزدان 

را گـرم کرده اسـت.
انتخاباتـی  کمیسـیون های  بـه  انتخابـات  قانـون   
بـرای دفـاع از انتخابـات و رقابـت قانونـی نامزدان، 
نهادهـای  و  داده  نظارتـی  و  اجرایـی  صاحیـت 
قضایـی ایـن صاحیـت را به رسـمیت شـاخته اند. 
قانـون  انتخاباتـی  نظـام  در  انتخاباتـی  نهادهـای 

اساسـی و قانـون انتخابـات افغانسـتان، بزرگ ترین 
ایـن  شـده اند.  بـرده  نـام  دموکراسـی  حامـی 
نهادهـا مسـؤولیت دارنـد کـه از انتخابـات حمایت 
کننـد. ضعـف، ناکارگی و سـکوت کمیسـیون های 
انتخاباتـی، سـبب نادیده انـگاری نامـزدان انتخابات 
شـده و در گـرم شـدن بـازار کمپیـن غیرقانونـی، 

نقـش دارد.
کمپیـن غیـر قانونی نامـزدان که به طور گسـترده 
صـورت می گیـرد، مثـل آفتـاب روشـن اسـت؛ اما 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی تـا حاال واکنش 
رسـمی در اعتـراض بـه ایـن مسـأله نشـان نـداده 
اسـت. بـا این وضـع، نهادهای انتخابـات در مراحل 
قانون شـکنی  جلـو  توانسـت،  نخواهنـد  بعـدی 
نتیجـه  در  بگیرنـد؛  را  انتخاباتـی  تخطی هـای  و 
انتخابـات بـه ناکامـی کشـانده می شـود. انتخابات 
می شـود؛  سیاسـی  بحـران  سـبب  مشـروع،  غیـر 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  کـه  همان گونـه 

قبلـی تجربه شـد. 
مدیریـت  بـرای  انتخاباتـی  کمیسـیون های  اگـر 
سـالم رونـد انتخاباتـی مسـؤوالنه و جـدی عمـل 
نکننـد، با توجه به گسـتردگی اختافات سیاسـی، 
نخواهـد  مشـروعیت  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
داشـت و دردسـرهای بزرگـی را بـرای افغانسـتان 
خطـر،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  کـرد.  خواهـد  خلـق 
کمیسـیون های انتخابـات بایـد نسـبت بـه کمپین 
غیرقانونـی و تخطی هایـی کـه در مراحـل بعـدی 

صـورت بگیـرد، مسـؤوالنه و جـدی عمـل کنـد.

بشیر یاوری

در فهرسـت منتشرشـده، نـام ۹ زن نیـز دیـده می شـود. 
در دو نشسـت قبلـی بین االفغانـی در مسـکو، تنهـا دو زن 
شـرکت کرده بودند. اصیال وردک، حبیبه سـرابی، شـهرزاد 
اکبـر، فوزیـه کوفـی، لیلـی جعفـری، ماریـا اکرمـی، شـاه گل 
رضایـی، انـار کلـی هنریـار، جمیلـه افغانی و زینـب موحد از 

جملـه زنانی انـد کـه در ایـن نشسـت دعـوت شـده اند.

هیأتـی متشـکل از چهره هـای سیاسـی، فعـاالن 
مدنـی و روزنامه نـگاران افغـان بـرای سـومین دور 
گفت وگوهـای بیـن االفغانـی دیـروز از کابـل عازم 

دوحـه پایتخـت قطر شـد.
 ( دوشـنبه  و  یکشـنبه  روزهـای  در  اسـت  قـرار 
و  هیـأت  ایـن  میـان  ۷و ۸ جـوالی( گفت گوهـا 
آلمـان  و  بـه میزبانـی قطـر  نماینـدگان طالبـان 

شـود. برگـزار 
تـن   5۳ فهرسـت  افغانسـتان  ملـی  تلویزیـون 
نشـر  را  افغانسـتان  هیـأت  شـرکت کنندگان  از 
کـرده اسـت. در ترکیـب ایـن هیـأت، چهره هـای 
اسـپنتا،  دادفـر  رنگیـن  جملـه؛  از  سیاسـی ای 
فوزیـه  افغانسـتان،  پیشـین  خارجـه ی  وزیـر 
کوفـی، نماینـده ی پیشـین بدخشـان در مجلـس 
نماینـدگان، حبیبـه سـرابی، عضـو شـورای عالـی 
صلـح، حکمـت خلیـل کـرزی، عمـر زاخیلـوال، 
و  گیانـی  حامـد  سـید  مهـدی،  محی الدیـن 
عـازم  خبرنـگاران  و  مدنـی  فعـاالن  از  شـماری 

شـده اند. قطـر  پایتخـت  دوحـه، 
دیـده  نیـز  زن   ۹ نـام  منتشرشـده،  فهرسـت  در 
در  بین االفغانـی  قبلـی  نشسـت  دو  در  می شـود. 

مسـکو، تنهـا دو زن شـرکت کـرده بودنـد.
اکبـر،  شـهرزاد  سـرابی،  حبیبـه  وردک،  اصیـا 
اکرمـی،  ماریـا  جعفـری،  لیلـی  کوفـی،  فوزیـه 
شـاه گل رضایـی، انار کلـی هنریار، جمیلـه افغانی 
و زینـب موحـد از جملـه زنانی انـد کـه در ایـن 

شـده اند. دعـوت  نشسـت 
در ایـن میـان ۱۲تـن از شـورای عالـی صلـح بـه 
شـمول چهـار معـاون و برخـی از اعضـای آن کـه 

سـه زن شامل شـان می شـود و ۱۷تـن از جانـب 
طالبـان اشـتراک کرده انـد.

طالبـان نیـز گفت وگو با نماینـدگان حکومت را رد 
کرده انـد و امـا گفته انـد کـه بـا برخـی از افغان ها 
به عنـوان یـک فـرد مسـتقل گفت وگـو خواهنـد 
کـرد. با ایـن حـال نماینـدگان طالبـان در دوحه، 
سـام  حضـور  بـا  کـه  گفته انـد  بی بی سـی  بـه 
رحیمـی، وزیـر دولـت در امور صلح افغانسـتان در 

ترکیـب هیأتـی  کـه از کابـل بـرای دیدار بـا آن ها 
بـه پایتخـت قطـر می آینـد، مخالفـت کرده انـد.

قـرار  کـه  کرده انـد  تاکیـد  طالبـان  نماینـدگان 
بـوده آقـای رحیمـی نیـز دراین نشسـت شـرکت 
داشـته باشـد؛ امـا یکـی از شـرایط گـروه طالبـان 
بـرای گفت وگوهـای بین االفغانـی ایـن بـوده کـه 
هیـچ مقـام بلندرتبـه ی دولـِت افغانسـتان در این 

گفت وگـو حضـور نداشـته باشـد.

همزمـان با ایـن تاکیدهای نماینـدگان طالبان، در 
فهرسـت هیـأت افغانـی از کابـل عبدالمتین بیگ، 
رییـس ارگان هـای محـل، تیمـور شـاران، معـاون 
ارگان هـای محـل از جانـب حکومـت افغانسـتان 

دارند.  حضـور 
نیت طالبان باید روشن و واضح باشد

بـا  همزمـان  افغانسـتان  حکومـت  مقام هـای 
قطـر،  در  بی االفغانـی  نشسـت  ایـن  برگـزاری 
و  روشـن  بایـد  طالبـان  نیـت  کـه  می گوینـد 
واضـح باشـد و بـرای آغـاز گفت وگوهـای رسـمی 

کننـد. عملـی«  »همـکاری  بین االفغانـی 
نشـر  بـا  افغانسـتان  حکومـت  اجرایـی  ریاسـت 
اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن نشسـت بـرای 
آغـاز مذاکـرات رسـمی بین االفغانـی بـرای رونـد 

افغانسـتان فرصـت خوبـی اسـت. صلـح 
در ادامـه ی ایـن اعامیـه آمـده اسـت کـه » ایـن 
مفیـد  گفت وگوهـا  زمینه سـازی  بـرای  نشسـت 
واقـع شـود؛ اما نیـت طالبـان باید روشـن و واضح 

باشـد و بـا ایـن رونـد همـکاری عملـی کننـد.«
بـا ایـن حال، شـورای عالـی صلـح افغانسـتان نیز 
تاکیـد دارد کـه در ایـن نشسـت تـاش می شـود 
کـه روی آغـاز رسـمی گفت وگوهـای بین االفغانی 

بحث شـود.
بـه  شـورا،  ایـن  معـاون  سـلیم،  عطاؤالرحمـان 
انتظـار  »مـا  می گویـد:  کابـل  صبـح  روزنامـه ی 
داریـم کـه این نشسـت دسـت آورد خوبی داشـته 
باشـد. در ایـن نشسـت در واقـع تـاش می شـود 
کـه برای آغـاز گفت وگوهـای رسـمی بین االفغانی 

شـود.« زمینه سـازی 
سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق  سـویی هم  از 
رییس جمهـوری افغانسـتان، پیـش از ایـن اعـام 
کـرده بـود کـه شـرکت کنندگان »در حـد اختیار 
و صاحیـت فردی« خود در این نشسـت شـرکت 
خواهنـد کـرد و دولـت در ایـن خصـوص نقشـی 

ندارد.

سومین گفت وگوی بین االفغانی؛
اصرار حکومت و انکار طالبان

 علی شیر شهیر
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روایت مهاجران افغانستان

شخصیتیکمهاجر
افغانستانی

بـه رمـان »افغانی ِکشـی« نوشـته ی محمدرضـا ذوالعلـی،  در نگاهـی 
ایـران، ۱۳۹۴ پیدایـش،  انتشـارات  ۳۲۷صفحـه، 

از  را  غیرقانونـی  مهاجریـن  کـه  اسـت  شـغلی  عنـوان  افغانی ِکشـی، 
انتقـال  دیگـر  شـهرهای  بـه  زاهـدان  مثـل  ایـران  مـرزی  شـهرهای 
می دهنـد، در ایـن خودروهـا دوازده یـا سـیزده نفـر را جـا می دهنـد؛ 
دو نفـر را چوکـی جلـو، پنـج شـش نفـر چوکی عقـب و چهـار پنج نفر 

در صنـدوق عقـب.
پیـش از نـگاه بـه شـخصیت فیـروزه در این رمـان، باید در نظـر گرفت 
کـه ادبیـات، بازنمایـی واقعیت نیسـت هر چنـد از آن نشـأت می گیرد، 
نویسـنده در زمـان نویسـش چیـزی بـر واقعیـت می افزاید یـا چیزی از 
آن کـم می کنـد؛ از طرفـی یک داسـتان و شـخصیت های آن تـا زمانی 

کـه خوانـده می شـوند فقط زنده اسـتند.
افغانی ِکشـی، در سـاختار روایـی خـود برخورد دو  مثلت عشـقی اسـت. 
رسـول راننـده تاکسـی تلفنی اسـت که شـبنم زن سـابق او، بـه خاطر 
مهریـه او را بـه زنـدان انداختـه؛ اما حاال بـاز هم به او پیشـنهاد زندگی 
مشـترک می دهد. مهتاب دختری اسـت که در مسـیر جاده با او آشـنا 
می شـود و بـه او کمـک کرده اسـت، فیروزه دختر افغانسـتانی ای اسـت 
کـه بـه همراه مادرش مسـافر اوسـت، مسـیر رفـت از کرمان تـا زاهدان 

و برعکـس با او همراه اسـت و دلبسـته ی او می شـود.
فیـروزه مهاجرزاده ی افغانسـتانی ای اسـت که قرار اسـت به افغانسـتان 
بـرود تـا با پسـرعموی خـود ازدواج کند؛ امـا دلش نمی خواهد؛ دوسـت 
دارد بـا مرتضـا، دوست پسـر ایرانـی خـود ازدواج کند؛ با او در دانشـگاه 
آشـنا شـده اسـت. رسـول کـه در این مسـافرت راننـده ی اوسـت چند 

بـار بـه او کمـک می کند.
بسـتر روایـت در ایـن رمـان جـاده اسـت، شـاید اسـتعاره ی در جـاده 
پدربـزرگ  اسـت.  مهاجـران  و  مهاجـرت  همیشـگی  داسـتان  بـودن، 
فیـروزه، در افغانسـتان از زمیـن داران بزرگ و خان بوده اسـت. دو پسـر 
خود را به دانشـگاه کابل فرسـتاده اسـت، یکی سـر از دانمارک درآورده 
و در آن جـا غـرق شـده اسـت، دیگـری پـدر فیـروزه اسـت کـه پس از 
حکومـت عبدالرحمـان خـان ناچار به مهاجـرت به ایران شـده و با زنی 
پشـتوزبان ازدواج کـرده. فیـروزه چشـم بادامـی و از قوم هزاره نیسـت؛ 
امـا در رمـان بـه قوم پدر او اشـاره نمی شـود؛ فقـط این که پـدر و مادر 

فیـروزه سـنی مذهب اسـتند ولـی فیروزه شـیعه شـده اسـت.
فیـروزه در ایـران به دنیا آمده اسـت. پـدرش در ایران هم شـغل خوبی 
دارد و در وزارت نفـت کار می کنـد؛ امـا فیـروزه از او  گایـه دارد کـه 
چـرا همـان وقـت بـا یـک دختـر ایرانـی ازدواج نکـرده اسـت. فیـروزه 
خـودش را افغانسـتانی نمی دانـد و همه جـا هویتـش را پنهـان می کند؛ 
از  مدرسـه  در  اسـت.  میزبـان  جامعـه ی  نادرسـت  نگاه هـای  دلیلـش 
افغانسـتانی ها فاصلـه می گیرنـد و می گوینـد کـه آن ها بـو می دهند، در 
مغـازه، نانوایـی، تاکسـی و همـه جـا باید هزینـه ی بیش تـری پرداخت 
کننـد بـه دلیـل افغانسـتانی بودن شـان. بـرادر فیـروزه را بی دلیـل بـه 
حـوزه پولیـس برده انـد و چنـد روز آن جـا نگه داشـته اند. فیـروزه دلیل 
درس خوانـدن بـرادرش و معتادشـدنش را همین قضیـه می داند. فیروزه 
خـودش را مشـهدی یـا تربتی معرفی می کنـد و از افغانی متنفر اسـت؛ 
حتـی وقتـی بـا مـادرش دعـوا می کنـد، او را افغانـی کثیـف فحـش 
می دهـد. فیـروزه دختـر تحصیل کرده ای اسـت، دانشـگاه رفتـه، کاس 
رقـص و بازیگـری آمـوزش دیـده و در یـک فیلـم نقـش داشـته اسـت. 
ازدواج بـا یـک ایرانـی را شـرط خوشـبخت شـدن خـودش می دانـد. 
مرتضـا، هم کاسـی اش در دانشـگاه را هـم فقـط بـه این خاطر دوسـت 
دارد. مرتضـا بعـد از دانشـگاه که شـغل مناسـبی نـدارد، به خواسـته ی 
او جـواب رد می دهـد. در مسـیر پرحادثـه ی رفتـن بـه زاهدان، رسـول 
دچـار سـردی می شـود. بـه خانـه ی آدم هـای محلـی می رونـد تـا بـه 
آن هـا کمـک کننـد. پیرزنـی رسـول را مـداوا می کنـد و به گمـان این  
کـه فیـروزه زن او اسـت می خواهـد که شـب پیـش او بخوابـد و نگذارد 
تـن رسـول سـرد شـود. وقتی بـه زاهدان می رسـد شـماره ی رسـول را 
می گیـرد تـا بـا هماهنگـی او فـرار کـرده و بـه کرمـان برگردد. رسـول 
بـا او همـکاری می کند. در مسـیر برگشـت فیـروزه با مرتضـا هماهنگ 
می کنـد کـه دنبـال او بیایـد. جایـی بـه بهانـه ی دستشـویی رفتـن از 
ماشـین رسـول پیاده می شـود و سـوار ماشـین مرتضا می شـود. مرتضا 
تنهـا نیسـت و بـا یک نفـر دیگر فقـط به قصـد گرفتن پول هـا و طای 
او آمـده اسـت. فیـروزه فـرار می کند و در حین فرار پاشـنه ی کفشـش 
می شـکند، خـودش را بـه بیمارسـتان می رسـاند و دوبـاره از رسـول 
کمـک می خواهـد، رسـول بـه ترغیـب مهتـاب ایـن بـار می آیـد . در 
ادامـه ی سـفر، حسـین کـه در رسـتورانت بین راهـی کار می کنـد و در 
مسـیر رفـت بـه رسـول پیشـنهاد خفـت کـردن فیـروزه و مـادرش را 
داده بـود، ماشـین آن هـا را دنبـال می کنـد. پـس از توقف، فیـروزه را از 
ماشـین بیـرون می کشـد و پشـت تپـه ای می بـرد تا بـه او تجـاوز کند. 
رسـول بـا او درگیـر می شـود و حسـین را ناخواسـته می ُکشـد؛ دسـت 
خـودش هـم زخـم بـدی برمـی دارد. بـه خانـه ی مهتـاب می رونـد و با 
کمـک او جـان تـازه ای می گیرد. ادامـه ی راه تا کرمـان را مهتاب همراه 
آن هـا می آیـد، مهتـاب دلبسـته ی رسـول شـده اسـت و داخل ماشـین 

هـم بـا فیـروزه جنـگ و دعـوای لفظـی و حتـا بدنـی می کند.
در انتها شاهد دل دادن رسول و فیروزه به هم استیم.

 عارف حسینی 

سیاسـت بـرای مدیریـت جامعـه بـه وجه احسـن آن اسـت. انسـان 
سیاسـی از درون جامعـه بـر می خیـزد. اگر خواسـت و توقـع ما این 
اسـت کـه حاکـم و مدیـر مملکـت مـا تبعیض، تعصـب، افـکار قومی 
و سـمتی نداشـته باشـد و خائـن و معامله گـر بـه بـار نیایـد، ابتـدا 
بایـد بـه درون جامعـه و فرهنگ نـگاه کنیم؛ فامیل هـای خودمان را 
بررسـی کنیـم و بـه خودمـان فـرو برویـم و افکارمـان را بـه تحلیل 
بنشـنیم. بهتـر اسـت بـه جـای مالمـت کـردن مدیـران اجتماعـی و 
حاکمـان، خـود و فرهنـگ خـود را مالمـت کنیم. خوب اسـت به جای 
سـرنگون کـردن نظـام و تبدیـل کـردن حاکـم،  فرهنـگ و تربیـت 

اجتماعی مـان را تعدیـل کنیـم. 

و  دیربـاز  از  اسطوره پرسـتی،  و  اسطوره سـازی 
مـردم  فرهنـگ  و  تاریـخ  در دوره هـای مختلـف 
کسـانی  همـواره  و  داشـته  وجـود  اقغانسـتان 
و  قابلیت هـا  بـرِخ  واسـطه ی  بـه  کـه  بوده انـد 
جذابیت هـای تعریف شـده بـرای خود و یـا فردی 
بوده انـد.  مـردم  توجـه  جلـب  صـدد  در  دیگـر، 
از  و  شـده  اسـطوره  بـه  تبدیـل  کـه  کسـی 
شـخصیتش بـت سـاخته شـده، همیشـه انتظـار 
پرسـتش از دیگـران را دارد؛ چون غـرور و تکبری 
دیگـر  و  فراگرفتـه  را  وجـودش  سراسـر  کاذب، 
حاضـر نیسـت از موقعیتـی که در آن قـرار گرفته 

ذره  ای افـول کنـد. 
شـیفته اش  دیگـران  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  فـرد 
اسـتند، خـود را در مرکـز توجـه می بیند و سـعی 
بیـن  و نگرش هـای خـود در  افـکار  در تحمیـل 
طرف دارانـش می کنـد؛ چـرا کـه می دانـد آن هـا 
آن قـدر نسـبت بـه او ارادت دارند که چه درسـت 
و چـه غلـط، حاضرنـد گفتمان ارائه شـده توسـط 
او را بپذیرنـد؛ حـال ایـن روند را یا فرد در مسـیر 
خـود در پیـش می گیـرد و یـا در مسـیر فـردی 

 . یگر د
کـه  اسـت  اصطاحـی  نیـز  فرصت طلبـی 
مفهـوم  بـه  اکثـراً  سیاسـی  مقوله هـای  در 
معنـی  اپورچونیسـم اسـتعمال می شـود و عینـاً 
و مفهـوم اپورچونیسـم را بیـان  می کنـد عـاوه 
کلمـات  بـا  را  ُفرصت طلبـی  می توانیـم  آن  بـر 
مطلب آشـنای، دورویـی  و بی درایتـی همردیـف 

بشـماریم.
 در واقـع،  فرصت طلـب کسـی اسـت کـه متعهد 
تربیتـی  و  اجتماعـی  اخاقـی،  ارزش هـای   بـه 
نیسـت و یگانـه هدف او در زندگـی منفعت فردی 
و شـهرت خودش اسـت و در اصـل؛ فرصت طلبی 
یـک نـوع تکلیـف روانـی اسـت کـه تعـدادی در 
جریـان  دگرگونی هـای مختلـف سیاسـی بـه آن 

مبتـا می شـوند.
متأسـفانه بایـد بیـان داشـت کـه فضای سیاسـی 
اقشـار  افغانسـتان،  جامعـه ی  در  اجتماعـی  و 
مختلـف مـردم را بـه سـمتی جهـت داده اسـت 
کـه عـوام مـردم مدام کسـی را تـا مرز و یـا خود 
بـت شـدن بـاال ببرنـد. ایـن امـر، معلـول عینیت 
شـخصیت هایی کـه اسـطوره تعریـف مـی شـوند 
فکـری  شـبکه های  مدیریـت  بلکـه  نیسـت؛ 

شـاید بـرای هیچ کـدام از مـا جدیـد نباشـد کـه 
وقتـی کسـی در جامعـه ی مـا بـه قدرت می رسـد 
و حاکمیـت را در دسـت می گیـرد، بعـد از مدتـی 
بدگویی هـا در مورد وی شـروع و آهسـته آهسـته 
از  همـه  تقریبـا  و  می شـود  نفـرت  بـه  تبدیـل 
او  جـای  می کننـد  آرزو  و  می شـوند  متنفـر  او 
آن  بـر  سـعی  همیشـه  باشـد.  دیگـری  شـخص 
اسـت تا شـخص حاکـم را از قـدرت کنار بکشـند 
شـخص  برگزیننـد.  را  دیگـری  کـس  جایـش  و 
بعـدی هـم بـه همـان ترتیـب بـرای مـردم غیـر 
اول  شـخص  تنهـا  نـه  می شـود.  قبـول  قابـل 
کشـور، کـه نظام هـای حکومتـی نیز دچـار همین 
مشـکل بوده انـد. بـا مراجعـه بـه تاریـخ، حداقـل 
از سـقوط نظـام شـاهی در سـال ۱۳5۲ توسـط 
داوودخـان تـا امـروز، متوجـه می شـویم کـه بـه 
یـک حسـاب، 5 نظـام و ۱۱ حاکم تبدیل شـده اند 
و ایـن وضعیـت جریـان دارد. مصادق امـروزی آن 
حامدکـرزی و اشـرف غنـی احمدزی انـد. آخریـن 
همـه  تقریبـا  کـرزی،  آقـای  حکومـت  روزهـای 
دسـت بـه دعـا بودنـد کـه از شـر کـرزی  خـاص 
حکومـت  بـه  غنـی  جنـاب  وقتـی  امـا  شـوند؛ 
رسـید، هنـوز چنـد ماهـی از آن نگذشـته بود که 
موجـی از مخالفت هـا علیـه او شـروع شـد و حتـا 
چندیـن جنبـش عدالت خواهـی شـکل گرفـت؛ و 
ایـن نارضایتی هـا تـا امـروز ادامـه دارد و تقریبـا 
همـه در آرزوی شـخص جدید انـد. متهـم کـردن 
شـخص حاکم بـه تبعیض، تعصب، فسـاد، خیانت، 
کـم کاری، کارشـکنی و... مـواردی اسـت کـه او را 
بیـن جامعـه منفـور می کند.  مشـکل چیسـت؟ تا 
کـی بایـد این تنفر و گزینش ادامه داشـته باشـد؟ 
همیـن روند راه  حل اسـت؟ شـخص جدید، خوب 

و مطلـوب خواهـد بـود؟

صـدد  در  اسطوره سـازی،  مسـیر  از  کـه  اسـت 
بهره بـرداری از افـکار عمومـی، در مسـیر اهـداف 
فـردی خـود و یـا دیگری مرتبـط با خود اسـتند.
از سـوی دیگـر، از آفات بـزرگ و دردآور جامعه ی 
افغانسـتان، وجـود متکثـر رهبـر و رهبـرزادگان 
رانت خـوار اسـت؛ بـه انـدازه ای این رونـد در حال 
گسـترش اسـت کـه بعضـی از ایـن افراد شـدیداً 
بـا  و  می شـوند  دگـرآزاری  و  سادیسـم  دچـار 
امکاناتـی کـه در اختیـار دارنـد، در صـدد ارضای 
ایـن حقـارت و کم بـود شـخصیتی از طریق افکار 
عمومـی اسـتند تـا هـم وجـود شخصیتی شـان را 
متمایـز از دیگـران جلوه دهند و هم بـه امتیازات 

رانتـی دسـت پیـدا کنند.  
اساسـا اگـر بـه خـود مؤلفـه ی رهبـری نیـز دقت 
یـک  درون  در  رهبرداشـتن  احسـاس  کنیـم، 
کتلـه ی مردمـی، زمانـی آغاز می شـود کـه مردم 
اهـداف خـود را در خودشـان نبینند و کسـب این 
در  فـرد  یـک  بزرگ کـردن  از طریـق  را  اهـداف 
درون خـود پیگیـر باشـند و رهبـر نیز بایـد مردم 
را به حقوق خودشـان آشـنا کند و بـا آگاهی دادن 
بـه آن هـا، کاری کند کـه اگر روزی بـه هر دلیلی 
در مقـام رهبـری نبود، مـردم خود بـه تنهایی راه 
را از چـاه تشـخیص دهنـد و مـدام منتظـر فرمان 
کسـی نباشـند و آن زمـان اسـت کـه می تـوان 
گفـت جامعـه به پختگی سیاسـی رسـیده اسـت؛ 
امـری کـه در فضـای رهبری سیاسـی احـزاب در 

شـاید خیلی هـا فکـر کنند سیاسـت کثیف اسـت 
و بـر آدم هـا تاثیـر بـد می گـذارد. ایـن مـورد را 
نمی تـوان رد کـرد؛ امـا علت اساسـی این نیسـت. 
بـل، فرهنگـی هسـت کـه شـخص حاکـم در آن 
رشـد می کنـد. فرهنگـی کـه شـخصیت و ذهنیت 
ایـن فرد در آن شـکل گرفته و پخته شـده اسـت. 
و  تربیـت  آن  مهـم  بخـش  فرهنـگ،  تعریـف  در 
رفتـار افـراد جامعـه اسـت. در جامعه ای کـه مواد 
آموزشـی و تحصیلـی آن هنوز پـر از ادبیات جنگ 
اسـت و سیسـتم آن لبریـز از تعصـب و تبعیـض، 
کشـوری کـه تعلیم و تحصیل آن نقـش خود را به 
درسـتی ایفـا نمی تواند و فارغان مکتب و دانشـگاه 
آن هنـوز سـواد خوانـدن و نوشـتن ندارنـد، چـه 
رسـد بـه فهـم و شـعور اجتماعی-سیاسـی، یـا در 
جامعـه ای کـه هیچ عملی بدون سـود شـخصی یا 
قومـی انجـام نمی شـود، بیش تـر از این نمی شـود 
انتظـار داشـت. در جامعـه ای کـه جایـگاه هیـچ 
کسـی مشـخص نیسـت؛ معلم سیاسـت می کند و 
سیاسـت مدار تاجـر اسـت، ورزشـکار راننده اسـت 

افغانسـتان وجـود ندارد و بیشـتر، امـر رهبری به 
ٌملـک شـخصی افـراد مبدل شـده که بعـد از فرد 
اول، رهبـری طـی یک مراسـم سـنتی و قبیله ای 
بـه ارث یکـی از فرزنـدان رسـیده و اربـاب جدید 

بـه معرفـی گرفته می شـود.
چـه بسـا کـه در  مـواردی پـس از مرگ فـرد اول 
بـه آن رهبـر خطـاب  اساسـا  یـک جریـان کـه 
قـرار  آن  وراثتـی  جایگزیـن  فـردی  می شـود، 
بگیـرد کـه در بطـن آن جریـان  نقـش نداشـته 
و آن جاسـت کـه ایـن جریـان از راه و مسـیر خود 
از اهدافـش منحـرف و زایـل می شـود.  خـارج، 
حـال اگـر ایـن هنجـار را در جامعه ی افغانسـتان 
)ماکـس  جامعه شناسـی  رویکـرد  مبنـای  بـر 
کـه  می یابیـم  در  بگیریـم،  بررسـی  بـه  وبـر( 
را  کلیـدی  نقـش  سیاسـت،  و  جامعـه  تاریـخ ، 
جامعـه ی  اجتماعـی  واکنش هـای  و  کنـش  در 
افغانسـتان داشـته کـه در ذیـل ایـن چارچـوب 
نظـری کنش هـای مبنتـی بـر سـنت ها ، عواطف 
بـر  مبنـی  نـه  و  ارزش  بـر  مبتنـی  وارزش هـای 
خطـوط  کننـده ی  ترسـیم  هدف منـد  عقانیـت 
رفتـار فـردی و گروهی را تشـکیل می داده اسـت.  
افغانسـتان  در  سیاسـی  جریان هـای  عمده تریـن 
تعریـف  احـزاب  محتـوای  و  شـکل  در  نیـز 
می شـوند و احـزاب نیـز مبنـای کنـش اجتماعی 
و سیاسی شـان را بـا رویکـرد قومیـت بـه نمایش 
می گذرانـد و مادامـی کـه مبناهـا بر اسـاس اصل 

و راننـده رییـس یـک اداره ی کلیـدی و معـدود 
و  بیـکاری  از  دارد،  وجـود  اگـر  تحصیل کـرده ای 
فشـار روحـی گرفتار اعتیـاد؛ هرچه نظـام و حاکم 
تربیـت  نمی شـود.  بهتـر  وضعیـت  کنـد،  تغییـر 
فرهنـگ  در  تعین کننـده  و  برجسـته  نقـش  امـا 
و  هم دیگرپذیـری  دارد.  جامعـه  سرنوشـت  و 
ملی اندیشـی کـه هیـچ، مـا کـه هنـوز تربیت مـان 
اجـازه نمی دهـد فراتـر از قبیلـه و جغرافیای خود 
فکـر کنیـم، یـا زنـان را اجـازه ی تحصیـل، کار و 
اجتماعـی شـدن نمی دهیـم، چگونـه توقـع کنیم 
حاکمـی کـه از میـان خـود ما بر خواسـته اسـت، 

ایده آل تـر از مـا عمـل کنـد؟
سیاسـت بـرای مدیریـت جامعـه بـه وجه احسـن 
بـر  جامعـه  درون  از  سیاسـی  انسـان  اسـت.  آن 
می خیـزد. اگـر خواسـت و توقـع ما این اسـت که 
حاکـم و مدیـر مملکت مـا تبعیض، تعصـب، افکار 
قومی و سـمتی نداشـته باشـد و خائن و معامله گر 
بـه بار نیایـد، ابتدا باید بـه درون جامعه و فرهنگ 
نـگاه کنیـم؛ فامیل هـای خودمان را بررسـی کنیم 

قومیـت تعریـف شـود، فرصت هـا و تهدیدهـا نیز 
در راسـتای منافـع ملّـی نـه بل در مسـیر قومیت 

تعریـف و نمایـش داده می شـود. 
ایـن دیـد نسـبت بـه سیاسـت نیازمنـد تحریـف 
محرومیـت  وجـود  تعریـف  و  اجتماعـی  کنـش 
نسـبی در سـاختار کلی نظام سیاسی است؛ بدین 
معنـا کـه اقوام موجـود در یک فضـای جغرافیایی 
محرومیـت  ایـن  و  نسـبی اند  محرومیـت  دچـار 
نسـبی، از سـوی یـک قـوم بر قـوم دیگـر اجرایی 
محرومیت زدایـی  نـگاه،  ایـن  در  اسـت؛  شـده 
زمانـی ممکـن اسـت کـه افـراد موجـود در یـک 
قـوم، فـردی را با شـاخصه های متمایـز از دیگران 
بـرای خـود مظهـر عدالت خواهـی و نمونـه ای از 

یـک انسـان کامـل تعریـف کنند. 
ایـن کنـش بـا وجـود محرومیـت نسـبی در یـک 
احتمـاال  و  اجتناب ناپذیـر  اسـت  امـری  جامعـه، 
نتیجه بخـش نیـز باشـد؛ امـا مشـکل زمانـی بـه 
وجـود می آیـد کـه اسطوره سـازی شـکل افراطی 
را بـه خـود گرفتـه و مسـیری باشـد برای کسـب 
امتیـازات رانتـی فرصت طلبـان و کسـب امتیازات 
رانتـی کـه احـزاب در نـگاه قومـی محـض آن را 
دنبـال می کننـد؛ هـم متکـی بـه جهـل عـوام و 
احساسـات روانـی افـراد بوده کـه اسطوره سـازی 
و اسـطوره پنداری کاذب، ابـزار تحقـق فرصت هـا، 
فرصت طلبـان  اجتماعـی  جایـگاه  و  امتیـازات 

. ست ا

و بـه خودمـان فرو برویـم و افکارمـان را به تحلیل 
بـه جـای مامـت کـردن  بهتـر اسـت  بنشـنیم. 
مدیـران اجتماعـی و حاکمـان، خـود و فرهنـگ 
بـه جـای  خـود را مامـت کنیـم. خـوب اسـت 
سـرنگون کـردن نظـام و تبدیـل کـردن حاکـم،  
فرهنـگ و تربیـت اجتماعی مـان را تعدیـل کنیم. 
همان طـوری کـه اشـاره شـد، در تاریخ مـا نظام  ها 
و حاکمـان متعـددی ظهـور و زوال کرده انـد. با از 
بیـن رفتـن یکی و روی کار آمـدن دیگری، امیدها 
امیـد و  و آرزوهـای جدیـدی جوانـه زده اسـت. 
آرزوهایـی کـه هیـچ وقـت بـه ثمـر ننشسـته و با 
گذشـت هرروز، مـا از آن امیدها دورتر می شـویم. 
و  توصیـف  انتخابـات،   شـدن  نزدیـک  بـا 
ریاسـت  نامـزدان  از  را  زیـادی  بدگویی هـای 
جمهـوری می شـنویم؛ امـا واقعیـت این اسـت که 
همـه گل یـک چمن انـد. تـا ریشـه در ایـن چمن 
اسـت، امیـد و آرزوها همچنـان آرزو باقی خواهند 
مانـد.  این به این معنی نیسـت کـه حاکمان هیچ 
عیـب و نقضـی ندارنـد؛ نـه! متصـدی هـر پسـت، 
مسـؤول اسـت تـا وظیفـه ی محولـه ی خویـش را 
بـه بهتریـن وجه آن انجـام دهد. شـخصی که این 
کار را نمی کنـد، یـا فرومایـه اسـت یـا خایـن؛ امـا 
حـرف اساسـی این اسـت که تغییـر و تبدیل نظام 
و حاکـم بـا هزینه هـای سـنگین ملی، هیـچ فرقی 
بـه حـال و روز مـا نخواهد کـرد. همان طـوری که 

در تجـارب قبلـی نکـرده اسـت. 
پیشـنهادم ایـن اسـت کـه مـردم و سیسـتم های 
آموزشـی و تحصیلـی کـه خودشـان را تاثیرگـذار 
بی شـک  کـه  می  داننـد  کشـور  سرنوشـت  در 
اسـتند، بیش تـر از آن کـه به سیاسـت بیندیشـند 
بـه فرهنـگ و ادب سیاسـی جامعه توجـه کنند و 
هزینه هـای مـادی و معنـوی را بیش تـر بـه ایـن 
بخـش جهـت دهنـد. خاصـه ایـن که هرچـه در 
دیـگ اسـت در کاسـه می آید؛ یعنـی آن چه برای 

مـا اولویـت دارد فرهنـگ اسـت نـه سیاسـت. 

اسطوره سازی؛
ابزار اپورچونیسم )فرصت طلبی( در افغانستان          

تقدم فرهنگ بر سیاست

 دکتر سید نصرت قبادی

 ذکی شریفی
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پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

پارلمانی
پرازبیاعتمادی

 از شـروع کار پارلمـان جدیـد افغانسـتان زمـان بسـیاری می گـذرد؛ 
ولـی نامـزدان معتـرض بـه نتایـج انتخابـات هنوز هـم بـه اعتراضات 
خـود ادامـه می دهنـد.  این نامـزدان کـه می خواسـتند در روز جمعه 
دوبـاره خیمـه ی تحصـن را برپـا کننـد، با ممانعـت نیروهـای امنیتی 
روبـه رو شـدند. نامـزدان معتـرض بـه نتایـج انتخابـات، بـه چهـارده 
تـن می رسـند و تعـدادی از آنـان نیـز بـا دوختـن لب های  شـان ایـن 
اعتـراض را نمادیـن سـاخته اند. ایـن اعتـراض بـه طـول کلـی مـدت 
زمـان سـه مـاه را در پـی داشـته اسـت ولـی هنـوز بـه خواسـته ی 
معترضـان را به خواسته ی شـان نرسـانده اسـت. نامـزدان معترض، از 
کمیسـیون انتخابـات شـکایت دارنـد و می گوینـد که این کمیسـیون 
نتوانسـته اسـت انتخابـات شـفافی را برگـزار کنـد. در صورتـی که به 
جنجال هـای برخواسـته از ایجـاد پارلمـان دور هفدهـم کشـور نـگاه 
کنیـم، بـا ایـن کـه بسـیاری از ایـن تنش هـا در یکـی دو هفتـه ی 
اخیـر بـه پایـان رسـید و وضعیـت پرتنـش درون پارلمـان را بهتـر 
سـاخت، اعتراض هـای جـاری از سـوی ایـن نامـزدان، بحرانـی بودن 
ایـن انتخابـات و نتیجـه ی آن را کـه پارلمان امروز افغانسـتان اسـت، 

نشـان می دهـد.
دور هفدهـم پارلمـان افغانسـتان، ممکن اسـت تا پایـان کار خودش، 
نتوانـد بـه اعتبـاری کـه نیـاز دارد برسـد؛ زیـرا تنش هـای موجـود و 
تنش هایـی کـه قبـا وجـود داشـت، چنـان جـدی و زننـده بـود که 
دیـدگاه شـهروندان را بـه کلـی نسـبت بـه پارلمـان دچار شـک کرد.

بسـیاری معتقـد اسـتند کـه جنجال هـای ناشـی از انتخـاب ریاسـت 
دسـت  بـه  کـه  اسـت  بـوده  سـناریوهایی  از  یکـی  نیـز،  مجلـس 
سیاسـت مداران و بـه خصـوص نامزدان ریاسـت جمهوری طرح شـده 
بـود و در آن مـدت معامله هـای میلیونـی بـر سـر نقطه ی مشـکوکی 
کـه چالـش انتخـاب ریاسـت مجلـس را ایجـاد کـرده بـود، صـورت 

اسـت. گرفته 
همـه ی آنچـه به عنـوان چالـش  بـر سـر راه پارلمـان تصـور می شـود، 
حتـا در صـورت رسـیدگی کامـل بـه آن، ممکن اسـت اعتبـار الزمی 
را کـه از یـک مجلـس، بایـد بـه مـردم داده شـود، به دسـت نیـاورد. 
پارلمـان افغانسـتان با اتهامات زیادی روبه رو بوده اسـت که توانسـته، 
تـا حـدی نزد مـردم، مشـروعیت الزم را نداشـته باشـد. در واقع، دور 
شـانزدهم پارلمـان افغانسـتان، یـک پارلمان خنثا اسـت؛ پارلمانی که 
اعضـای آن بـا بدنامی هـای فراوانـی از قبیـل تقلب، فحشـا، باج دهی، 
هرج  ومرج انـدازی بـرای بـه دسـت آوردن فرصـت معاملـه و... روبه رو 

ستند. ا
از ادعـای آقـای احمـدزی گرفتـه تـا ادعـای نامـزدان معتـرض، همه 
نشـان می دهـد کـه ورود بسـیاری از وکای افغانسـتان در مجلـس 
نماینـدگان، زیـر سـوال رفتـه اسـت و حتـا اگـر ایـن موضوعـات و 
ادعاهـا نادرسـت باشـد، ضربـه ای کـه بدخواهـان مجلـس و مـردم 
افغانسـتان می خواسـتند بـه پارلمـان زده شـده اسـت. دلیـل همه ی 
این هـا بـر می گـردد بـه ایـن کـه بـرای رسـیدگی بـه ادعاهـا، هرگز، 

تـاش کامـل و موفقـی صـورت نگرفتـه اسـت.
اینـک کـه چهـارده تـن از اعضـای نامـزدان مجلـس نماینـدگان، در 
اعتـراض بـه سـر می برنـد نیز، بحـث اساسی شـان روی نبـود، اراده ی 

قاطـع بـرای بررسـی شکایت های شـان اسـت.
بـا ایـن کـه دادسـتانی کل افغانسـتان می گویـد کـه  برای رسـیدگی 
بـه شـکایت های انتخابـات پارلمانـی سـال قبـل، کمیسـیون ویژهای 
ایجـاد کرده اسـت تـا به تقلب ها و سـوء اسـتفاده ها رسـیدگی کند و 
بایـد نامـزدان معترض اسـناد خـود را به همین کمیسـیون بسـپارند؛ 
امـا بـه خاطـر این کـه رسـیدگی ها اکثرا در حـد ایجاد کمیسـیون ها 
و تقاضـای اسـناد از سـوی مدعیـان بـوده اسـت، چنیـن بـه نظـر 
می رسـد کـه هنـوز عملـی از سـوی نهادهـای مربـوط در ایـن زمینه 
وجـود نداشـته اسـت کـه بـاور الزم را بـه مـردم بدهـد؛ چـرا کـه ما 
هنـوز در میـان ادعاهایـی گم اسـتیم و هیـچ نتیجه ای برای درسـتی 

و نادرسـتی ایـن ادعاهـا نداشـته ایم.
همـه ی این هـا، برمی گـردد بـه وضعیتـی کـه نامـزدان راه یافتـه بـه 
مجلـس بایـد برایـش تصمیـم بگیرنـد. ایـن وکای مردم اسـتند که 
امـروز بیش تریـن تردیـد را از سـوی مردم با خـود دارنـد و امیدی را 
کـه از سـوی مـردم بـه پارلمان جـوان افغانسـتان می رفت، از دسـت 

داده اند.
در اتفاقـات اخیـری کـه درون پارلمـان رخ داد، بسـیاری بـه این نظر 
بودنـد کـه دوام تنش هـا، عمـدا از سـوی گروه هـای خاصـی کمـک 
می شـود. بـا ایـن حـال، نمی تـوان امیـدوار بود کـه با انتخـاب رییس 
مجلـس و معاونیـن آن و حتـا تکمیل شـدن همه کرسـی های الزمی 
کـه بـرای بخـش اداری مجلـس الزم اسـت، بـه پارلمـان مـورد نظـر 

برسـیم.  خود 
اینـک، مبـارزات سیاسـی در کشـور داغ تر شـده اسـت و سمت وسـو 
گرفتـن سیاسـیون تاثیـر زیـادی بـر گروه هـای موافـق و مخالـف در 
درون پارلمـان خواهـد گذاشـت. تاثیـری کـه نمی تـوان از آن فـرار 
کـرد؛ مگـر ایـن کـه برایـش تدبیـر سیاسـی جمعی داشـته باشـیم.

 نیما کاوه

تمـام  بـه  بایـد  کـه  اسـت  دولتـی  نهـاد  یـک  خـون،  بانـک 
شـهروندانی که نیازمند اسـتند، خون توزیع کند. در بانک 
خـون، از خون دهنـده خـون گرفته می شـود و این خون بعد 
از انجـام بعـِض عملیه هـا بـه نگهـداری سـپرده شـده و بـه 
بیمارانـی کـه ضـرورت دارنـد داده می شـود. بودجـه ای که 
بانـک مرکـزی خـون را تامیـن می کنـد نیـز از طرف سـازمان 

صحـی جهـان و دولـت افغانسـتان داده می شـود.

وجـود  خـون  اهـدای  حمایت کننـده ی  نـوع  سـه 
بـه  تعداد شـان  کـه  رضـاکاران  بیمـار،  اقـارب  دارد. 
8۰۰هـزار نفـر می رسـد و  تبادله گـران  کـه در بـدل 
از  دادن می شـوند.  خـون  بـه  حاضـر  خـون،  بـا  پـول 
نظـر مسـؤول بانـک مرکـزی خـون، تبادله گـران قابـل 
اطمینـان نیسـتند و آن هـا ممکـن اسـت پرسـش نامه 

ندهنـد. جـواب  را درسـت 

 ساره

رشـد بی رویـه ی جمعیت در پایتخـت، نیازمندی 
بیش تـر  را  صحـی  خدمـات  عرصـه ی  بـه 
طاقـت  و  گـرم  هـوای  در  روزانـه  اسـت.  کـرده 
بیمـاران  از  طوالنـی ای  صـف  کابـل،  فرسـای 
نوبـت  بـه  دولتـی  و  در شـفاخانه های شـخصی 
بیمـاران  ایـن  از  زیـادی  تعـداد  و  می نشـینند 
بـه خـون ضـرورت دارنـد و همراهـان بیمـاران 
در صحـن شـفاخانه ها دنبـال اشـخاصی اسـتند 
کـه خـون اهـدا کننـد، یـا هـم بـا آشنایان شـان 
خـون  اهـدای  درخواسـت  و  شـده  تمـاس  بـه 

. می کننـد
در فضـای مجـازی نیـز تعـداد قابـل توجهـی از 
صفحـات و گروپ هایـی ایجـاد شـده اسـت کـه 
اعانـات خون یابـی را پی هم به نشـر می رسـانند 
در ایـن میـان صفحـه ی بانک خون نیز به چشـم 
می خـورد کـه مـردم را تشـویق بـه اهـدای خون 

می کنـد.
شـفاخانه ی  خـون  بانـک  مدیـر  گفتـه ی  بـه 
علی آبـاد، از هـر ده نفـر در افغانسـتان سـه نفـر 
کم خـون می باشـد و درخواسـت کنندگان خـون 
نسـبت به سـال های گذشـته ۳0 درصـد افزایش 
یافتـه اسـت. بـه گفتـه  ی مسـؤوالن بانـک خون، 
پـس از شـدت گرفتن جنگ هـا و به وجـود آمدن 
بیماری هـای جدیـد ماننـد کانگـو، هیموفیلیـا و 
بـه صـورت  نیازمنـد  بیمـاران  تعـداد  تلسـیمیا، 

چشـم گیری خـون افزایـش یافتـه اسـت.
پیچیدگـی سیسـتم توزیـع خـون، بـازار 
خریـد و فـروش خـون را داغ تـر می کنـد

بیمـاران در کشـور،  بـه  توزیـع خـون  سیسـتم 
سیسـتم پیچیـده و وقت گیـر اسـت که بسـیاری 
مرکـزی،  بانـک  از  خـون  نرسـیدن  بـا  وقت هـا 
مریـض نیازمنـد مجبـور می شـود در بـدل پـول 
هنگفـت از اشـخاصی کـه گـروپ خـون مشـابه 
دارنـد، خـون خریـداری کنـد و یا هـم جانش را 

می دهـد.  دسـت  از 
بـا آن کـه بانـک خـون مرکـزی، نمایندگـی در 
شـفاخانه های علی آبـاد، اسـتقال، وزیراکبرخان، 
جمهوریـت، ابـن سـینا و رابعه ی بلخـی دارد، باز 
هـم ایـن نمایندگی هـا نمی تواننـد خـون مـورد 

ضـرورت بیمـاران را تهیـه کنند.
شـها کـه از اقـارب نزدیـک یـک بیمـار اسـت 
هیچ گونـه  شـفاخانه  »کارمنـدان  می گویـد: 
همکاری در قسـمت پیـدا کردن خون نداشـتند. 
بیمـار مـا در وضعیـت بـدی اسـت، دو گـرده اش 
سی سـی  هـزار  بـه  کـه  بازمانـده  فعالیـت  از 

خـون ضـرورت دارد.« خانـم شـها نگران اسـت 
و می گویـد کـه اگـر دوبـاره خـون نیـاز شـود، 
توانایـی خریـداری خـون را نـدارد. نـرخ بـاالی 
خـون و دسـت یابی بـه آن، به یک مشـکل جدی 
بـرای مریـض داران تبدیل شـده اسـت. سیسـتم 
پیچیـده ی بیـن شـفاخانه ها و بانک خون، سـبب 
شـده تـا مریـض داران روزهـای بسـیاری دنبـال 

خـون سـرگردان باشـند. 
بیمـاران  از  یکـی   و همـراه  اقـارب   از  زبیـده، 
در شـفاخانه ی جمهوریـت، می گویـد: »مریـض 
مـا دو روز در صحـن شـفاخانه مانـد و داکتـران 
می گفتنـد بسـتر خالـی بـرای او ندارنـد. بعـد از 
چنـد روز تاخیـر در معاینـه ی مریـض، بـه مـا 
گفتنـد کـه بیمـار شـما بـه خـون ضـرورت دارد 
و مـا دو خریطـه خـون را بـا مشـکات زیـادی 
توانسـتیم پیـدا کنیـم؛ اما بعـد از تطبیـق خون، 
بیمار به شـدت خون بینی شـد. وقتـی از داکتران 
مشـکل را پرسـان کردیـم بـرای مـا گفتنـد کـه 
خـون بـه بیمـار سـر نخـورده اسـت شـما بایـد 
چهـار خریطـه خـون سـفید یـا پاسـمای خون 

بیاوریـد.«  
داکتـر عنایـت اهلل هاشـمی، مسـؤول بانـک خون 
خـون  نیازمنـد  »بیمـاران  می گویـد:  مرکـزی، 
بعـد از مراجعـه بـه داکتـر متخصـص در یکـی 
از شـفاخانه ها دو پارچـه دریافـت می کننـد کـه 
معلومـات الزم در بـاره ی خـون مـورد نظر در آن 
درج شـده و بیمـار بایـد این پارچه هـا را به بانک 
خـون برسـاند؛ در صورتـی کـه درخواسـت بیمار 
فـوری باشـد بـا رمـز مشـخص شـده کـه فقـط 
کارمنـدان بانـک خـون متوجـه می شـوند، خون 

بـه بیمـار نیازمنـد داده می شـود.«
شـفاخانه ی  در  کـه  اسـت  بیمـاری  رامیـن، 
وی  اسـت.  عمـل جراحـی شـده  وزیراکبرخـان 

می گویـد، زمانـی کـه بـه خـون نیـاز پیـدا کرد، 
بانـک خـون برایـم خـون مهیـا نکـرد و مجبـور 
شـدم در بـدل ده هـزار افغانـی خـون خریـداری 
بانـک  در  کـه  دارد  ادعـا  کنـم.« وی همچنـان 
مرکـزی، خـون موجـود اسـت؛ امـا بـه بیمـاران 

نمی دهنـد.
بانـک خـون، یـک نهـاد دولتـی اسـت کـه بایـد 
بـه تمـام شـهروندانی کـه نیازمنـد اسـتند، خون 
خون دهنـده  از  خـون،  بانـک  در  کنـد.  توزیـع 
خـون گرفتـه می شـود و این خـون بعـد از انجام 
بعضـی عملیه هـا بـه نگهـداری سـپرده شـده و 
بـه بیمارانـی کـه ضـرورت دارنـد داده می شـود. 
تامیـن  را  بانـک مرکـزی خـون  بودجـه ای کـه 
می کنـد نیـز از طـرف سـازمان صحـی جهـان و 

می شـود. داده  افغانسـتان  دولـت 
تمیـم، محصـل سـال دوم دانشـکده ی پزشـکی 
می گویـد کـه چندین بـار در شـفاخانه ها شـاهد 
خریـد و فـروش خـون بـودم که 500سـی سـی 
خـون، چهـار تـا پنـج هـزار افغانـی بـه فـروش 
می رسـد و گـروپ خون صفـر و منفی بـه قیمت 
ایـن سـبب شـده تـا  باالتـر فروختـه می شـود. 
بنیـادی را بـه اسـم بنیـاد کـودک )خـون بـرای 
کـودکان( ایجـاد کنیـم کـه بـه صـورت رایـگان 
خـون در اختیـار بیمـاران قـرار بگیـرد. ایـن در 
حالـی اسـت که سـازمان صحـی جهـان و وزارت 
صحـت، اجـازه ی فعالیت هیچ سـازمان شـخصی 
نـداده  خـون  جمـع آوری  بـرای  را  و خصوصـی 

 . ست ا
داکتـر هاشـمی، مسـؤول بانـک خـون مرکـزی، 
تاییـد می کنـد کـه در چنـد سـال اخیـر اطـاع 
دولتـی  شـفاخانه های  کارمنـدان  کـه  یافته انـد 
خـون را خریـد و فـروش می کننـد. وی می گوید: 
»بـه صـورت کلـی گروپ هـای خـون منفـی در 

افغانسـتان کـم اسـت؛ امـا بانـک خون شـماره ی 
تمـاس افـرادی را کـه گـروپ خون شـان منفـی 
اسـت، ثبـت کـرده و در مواقـع فـوری بـه آن هـا 
در  رایـگان  بـه صـورت  خـون  و  می زنـد  زنـگ 

دسـترس بیمـاران قـرار می گیـرد.
مشکالت نگهداری خون

سـه نـوع حمایت کننـده ی اهـدای خـون وجـود 
تعداد شـان  کـه  رضـاکاران  بیمـار،  اقـارب  دارد. 
بـه ۸00هـزار نفـر می رسـد و  تبادله گـران  کـه 
در بـدل پـول بـا خـون، حاضـر بـه خـون دادن 
می شـوند. از نظـر مسـؤول بانـک مرکـزی خون، 
آن هـا  و  نیسـتند  اطمینـان  قابـل  تبادله گـران 
جـواب  درسـت  را  پرسـش نامه  اسـت  ممکـن 

ندهنـد.
شـهر  در  روز  »هـر  می افزایـد:  هاشـمی  داکتـر 
کابـل دوصد واقعـه رخ می دهـد و کارمندان فنی 
بانـک روزانـه 60 تا ۷0 خریطه خـون جمع آوری 
خـون  از۱۲00خریطـه  بیش تـر  کـه  می کننـد 
بانـک  نمایندگی هـای  و  مرکـزی  بخـش  در 
خـون بـه شـکل ذخیـره موجـود می باشـد.« او 
می گویـد کـه دو سـال پیـش، محمولـه ی بزرگی 
از تجهیـزات کـه در قسـمت جمـع آوری خـون 
نیـاز بـود، وارد بانـک خـون شـد کـه تا ده سـال 
آینـده بـا ایـن رشـد جمعیتـی کـه کشـور دارد، 
پاسـخ گـو می باشـد؛ اما محمـد عظیـم میهن یار، 
مدیـر بانک خون شـفاخانه ی تدریسـی علی آباد، 
می گویـد کـه فقـط چهـار خریطـه خـون بـرای 
وقایـع فـوری موجـود اسـت. وی می افزایـد کـه 
وجـود  خـون  نگهـداری  بـرای  الزم  تجهیـزات 
نـدارد. روزانـه بـرای چنـد سـاعت بـرق مـی رود 
و ایـن سـبب فاسـد شـدن خـون ذخیـره شـده 

می شـود.
حجـم اسـتندرد خون در بدن انسـان ۴،5 تا 5،5 
لیتـر می باشـد. از هر سـه نفـر، یک نفـر در طول 
زندگـی بـه کم خونی مبتـا می شـود و کم خونی 
یـا  هموگلوبیـن  غلظـت  شـدن  کـم  از  عبـارت 
حجـم packed red cell از ارقـام نارمل آن 
بـا در نظـر داشـت سـن و جنس می باشـد که در 
جهـان سـاالنه پنج صـد میلیـون تـا یـک میلیارد 

انسـان بـه کم خونـی مبتا می باشـند.
انـواع افـراد کم خون فـرق می کند؛ سـرطان های 
خـون و کم خونی هـای حـاد کـه از اثـر زخمـی 
شـدن در انفجار هـا و چاقـو خوردگی هـا ناشـی 
جهـان  مـردم  درصـد   ۳0 از  باالتـر  می شـود. 
کم خونـی دچـار اسـتند. در افغانسـتان از هـر ده 
نفـر، سـه نفـر کم خـون اسـتند. دالیـل کم خونی 
ایـن اسـت که مـردم تغذیه ی درسـت ندارند و از 
لحـاظ روحـی نـاآرام اسـتند. وضع اقتصـاد مردم 
ضعیـف اسـت و نمی تواننـد میـوه و خوراکی های 
آن  از  حاکـی  گزارش هـا  کننـد.  تهیـه  درسـت 
اسـت کـه نیـاز بـه خـون در وضعیـت کنونـی 

۸0درصـد افزایـش یافته اسـت.

افزایش خرید و فروش خون
در بازار سیاه کابل
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درگیری هـای  از  افغانسـتانی  انسـان  رهانیـدن 
از  سـاده لوحانه  تفسـیر  قیـد  در  کـه  بزرگـی 
سـطحی  رفتارهـای  و  تاریخـی  حادثه هـای 
اسـت، نبـرد بیـن نیکـی و شـر، و درک آن در 
مهم تریـن  از  یکـی  تراژیـک،  مقولـه ی  پرتـو 
کـه  اسـت  اندیشـه ای  عالـم  دسـت آوردهای 
می توانـد مبنـای کنشـی قـرار گیـرد کـه خیـر 
همـگان را در افغانسـتان  بـه دنبـال دارد؛ ایـن 
کار باعـث می شـود تـا نسـبی بودن گریزناپذیـر 
و خطرآفریـن حقایـق بشـر افغانسـتانی آشـکار 
احسـاس  نیـاز  ایـن  می شـود  باعـث  شـود؛ 
شـود کـه بایـد بـه رقیـب هـم حـق داد. وقتـی 
و  رنج هـا  نظامیـان،  مـردم،  تـوده ی  تاریـخ 
کینه جویی های شـان را بـه جنبـش وا مـی دارد، 
دیگـر نمی شـود نیت هـای فـردی را تشـخیص 
داد؛ بایـد ایـن حماقتـی که در همه جا اسـت و 
جزء الینفک زندگی طبیعی انسـان شـده اسـت 
را بـا مولکول های هـوش و ذکاوت کمی جنباند. 
بایـد ایـن حماقـت را کـه چـه در تاریکـی و چه 
در روشـنایی و چـه درصحنـه ی پرنـور تاریـخ 
درمعنای گسـترده اش سـایه افکنده است را دور 
کـرد. ایـن لطیفـه ی هستی شـناختی کـه مـن 
برحقـم و دیگـری برخطـا، یـا مـن مالک اسـتم 
و دیگـری مملـوک را، بـه واقعیتـی تبدیـل کرد 
تـا در آن حسـی ایجاد شـود که تعلـق خاطر به 
ایـن سـرزمین را بـه دنبـال داشـته باشـد. بایـد 
تغییـر شـکلی در ایـن حافظـه ی جمعـی ایجاد 
کـرد؛ حافظـه ای کـه تنها در آن شـکل مدوری 
دیـده می شـده کـه قوم هـای مختلـف در میـان 
آن دایـره دارای عـزت، آبـرو و امنیـت اسـتند 
و خـارج از ایـن محـدوده دیگـر مجالـی بـرای 
نفـس  کشـیدن نیسـت. عـدم اعتماد بر حسـب 

عینـک تاریخی-قومـی بـه روابـط، فاصلـه میان 
ایـن دایره هـا یـا همـان شـکاف های اجتماعی را  
طـی ایـن سـالیان دراز، نه تنهـا کـم نکـرده، بل 
ایـن فاصله هـا را بیش تـر هـم کـرده. بایـد افراد 
را از ایـن دایره هـا رهـا کـرد و مجـال داد تـا بـا 
دیگـر هم سرنوشـت تان خـود در تمـاس شـوند؛ 
بشـنوند و شـنیده شـوند. ایـن تغییـر شـکل در 
حافظـه ی تاریخـی، تجربـه ی زیسـتی را چـون 
خطـی متصـور می شـود کـه همـه سـاکنان این 
خطـه را در کنـار هـم بـه سـوی هدفـی سـوق 
می دهـد کـه دیگـر آن هـدف همگانـی اسـت. 
هدفـی مشـترک، کـه پیـش داوری قالبـی را از 

میـان می بـرد و طرحـی نـو می انـدازد کـه ایـن 
طـرح نمـود همگانـی دارد. از سـوی دیگـر باید 
تئاتـر حافظـه ی جمعـی کـه بـه شـدت آلـوده 
بـه نازیبایـی و نارسـایی مفهومـی شـدید اسـت 
را، تغییـر داد و بـا نوشـتن سـناریوی جدیـد و 
تبدیـل کـردن مجریان طـرح و تهیـه کنندگان 
ایـن نمایـش، ایـن تئاتـر را دگرگون کـرد. تئاتر 
حافظـه ی جمعـی ایـن مـرز و بـوم را بایـد بـا 
حادثه هـا، اسـتوره ها، قهرمان هـا و صحنه هایـی 
همـه  بـرای  آن  تماشـای  کـه  کـرد  احتـوا 
لذت آفریـن و انگیزه دهنـده باشـد و نـه ایـن که 
عـده ای خـود را در این بـازی تنها تماشـاچیانی 

ببینـد کـه محکـوم به نظاره ی نمایشـی اسـتند 
کـه خـود در آن نقشـی ندارند و تنهـا می توانند 
بـرای نقش آفرینـان ایـن نمایـش، آرزوی خیر و 
شـر کنند؛ نفس مشـارکت در ساخت و پرداخت 
رفتـار و عمل کـرد   تاریخـی، دیـد،  تئاتـر  ایـن 
خواهـد  دنبـال  بـه  را  وطن گرایانـه ای  جهـان 
داشـت کـه در آن همـه خود را شـریک سـود و 
زیـان بـه نمایـش درآمـدن و فـروش تکـت این 
تئاتـر عظیـم تاریخـی خواهند دانسـت. تاریخی 
بایـد سـاخت کـه صـدای روحـش را همچـون 
گـوزن آمـاده ی جفت گیری کل جهان بشـنوند؛ 
صدایـی کـه ایـن بـار نوید دهنـده جهانی اسـت 
از غـِم  افـرادی حضـور دارنـد کـه  کـه در آن 
هـم غمگیـن و از شـادِی هـم شـاد می شـوند؛ 
نمایشـی کـه در آن حضور همگان الزامی اسـت 
و هیـچ بها نـه ای قابـل قبـول نیسـت. روحی که 
از کالبـد فردی مسـت که یک دسـت به شـراب 
دارد و تلـو تلـو خوران به دامن ایـن و آن چنگ 
می زنـد و نالـه ی کمـک سـر می دهـد، خـارج و 
بـه جسـمی درآیـد که تنومنـد و سـالم و دارای 
خـود  پاهـای  روی  می توانـد  کـه  اسـت  تفکـر 

بایسـتد.  محکم 

باید تاریخ نو نوشت!!!

ازخیابانآزاریتامینیبسآزاری
 صبور بیات

یکـی از دختـران خوش صـورت دانشـگاهی روایت می کرد 
کـه از خانـه تـا دانشـگاه از ۱ تـا ۱0 توته کاغـذ که در آن 
شـماره ی تلفون بچه ها نوشـته شـده، پیش رویـش در راه 
پرتاپ شـده و یا هم در دانشـگاه روی چوکی اش گذاشـته 
شده اسـت. پـرزه رفتـن، کنایـه گفتـن، متلک پرانـدن، به 
تعقیـب دختـران رفتـن، آنـان را تـا منـزل مقصودشـان 
دنبـال کـردن، از اذیت هـای رایج در شـهر کابل پنداشـته 
می شـود. افراد بی شـماری از زنان و دختـران تجربه ی آزار 
و اذیـت در خیابان هـای کابـل را دارنـد؛ آزار و اذیت هایـی 
همـراه بـا متلک شـنیدن، نگاه هـای خیـره و منظـوردار یا 
حتـا لمـس بدنـی. خیلـی از زنـان و دختـران در مواجهـه 
بـا چنیـن اتفاق هایی سـکوت را ترجیـح می دهنـد. تعداد 
معـدودی از آن هـا هـم سـعی می کننـد واکنشـی کامـی 
نشـان دهنـد. شـوربختانه؛ اما چه سـکوت و چـه واکنش، 
نتوانسـته این نوع از خشـونت جنسـی نسـبت بـه زنان را 
در جامعـه ی مـا کاهش دهـد. میزان مزاحمت بـرای زنان 
و دختـران در شـهرها به ویـژه کابل چند برابر شده اسـت. 
مـا مردم متأسـفانه که نمی شـرمیم و خجالت نمی کشـیم 
بلکـه از دیـدن آزار و اذیتـی کـه سـایر پسـران و مـردان 
انجـام می دهنـد لـذت می بریـم؛ ولـو خـود مـان دسـت 
بـه چنیـن عملـی نزنیم، ایـن نـگاِه شهرنشـینان جامعه ی 
افغانسـتانی اسـت. مـا در جامعـه ی  عقب مانـده و جهـان 
سـومی زندگـی می کنیم؛ آن هم در افغانسـتان، کشـوری 
کـه هنـوز هـم درک درسـتی از زن یـا مـرد در میـان 
افـرادش وجود نـدارد. هرچنـد مزاحمت خیابانـی به هیچ 
وجـه مسـأله ای مختـص جامعـه ی افغانسـتانی نیسـت و 
پدیـده ای اسـت که تقریبـا در همه کشـورهای دنیا وجود 
کابـل  امـا در  و فجیع تریـن شـکل اش  دارد. زشـت ترین 
اسـت. آزار و اذیـت تنهـا در خیابان هـا خاصه نمی شـود؛ 
آنچـه جدیـد اسـت مطـرح شـدن آن در فضـای عمومـی 
بـه مـدد شـبکه های اجتماعـی و مجـازی و رسـانه های 

عمومـی اسـت. خواسـتم بگویـم، تفاوتـی کـه بـه وجـود 
آمـده ایـن اسـت کـه زنـان آموخته انـد بایـد در ایـن باره 
حـرف بزننـد و حرف های شـان را وارد فضاهـای مجازی و 
شـبکه های اجتماعـی کننـد. از ایـن رو مسـأله پراهمیـت 
شده اسـت و خیلـی مهـم دانسـته می شـود. یادمـان نرود، 
در جامعـه ای کـه مـا در آن نفـس می کشـیم، زن هراسـی 
مسـأله ی جـدی اجتماعی اسـت؛ بـا وجود این احسـاس، 
وقتـی یـک قلمـرو مردانـه اسـت، زن حـق ورود بـه آن را 
نـدارد و وقتـی وارد شـد نقـش رقیبـی را دارد کـه باید از 
صحنـه کنـار رود و یکـی از دسـترس  ترین ابزارهـا بـرای 
امحـای حضـور زنـان در جامعـه از قلمروهـای مردانـه و 
فضاهـای عمومـی، آزار خیابانـی اسـت؛ بـه ایـن معنی که 
آزار خیابانـی، دفتـری و هرجـای دیگر، نوعی زن سـتیزی 
بـرای از بیـن بـردن رقیب اسـت و همین مسـأله در مورد 
جامعـه ی مـا، نشـان می دهـد کـه جامعـه اگر چـه حضور 
زنـان را در فضـای عمومـی و رده هـای بـاال پذیرفتـه؛ امـا 
همـه امکانـات و شـرایطش را متـوازن و همسـو پیـش 
خشـونت  دچـار  زن  یـک  کـه  هنگامـی  اسـت.  نبـرده 
در  مـوارد،  همـه  در  نگوییـم  اگـر  می شـود،  خیابانـی 
اکثریـت موارد مـردی که زن را مورد خشـونت و آزار قرار 
می دهـد، بیـش از هـر چیز یـک غریبـه اسـت و بنابراین، 
زن در نـزد او یـک بیگانـه اسـت کـه در برابر خـودی قرار 
در  خود/دیگـری  رابطـه ی  یـک  شـکل گیری  می گیـرد. 
فضاهـای عمومـی به سـرعت می تواند پتانسـیل خشـونت 

را بـاال ببرد. 
یکـی از راه حل هـا، فرهنگ سـازی مدنـی اسـت تا سـطح 
آگاهـی مـردم باال بـرود. در پایـان می خواسـتم بگویم که 
هیـچ آدمـی در ایـن خراب شـده از آسـیب پذیری در امان 
نیسـت؛ ولـی آگاهی دهی و اطاع رسـانی تا حـدی مفیدتر 
از نمونه هـای پنهـان  و کارسـازتر بـوده  می توانـد. یکـی 
خیابـان کـه بـه آن کمتـر و هیـچ پرداختـه نشده اسـت، 

اذیـت دختـران در مینی بس های شـهری اسـت. بچه های 
بی بنـد و بـار، بـا داشـتن ۴0 افغانـی در جیـب، روزانـه 
از  می شـوند.  شـهری  مینی بس هـای  سـوار  هشـت بار 
یـک ایسـتگاه تـا ایسـتگاه دیگـر 5 افغانـی می پردازنـد 
آورنـد.  بـه دسـت  را  قـول خودشـان شکارشـان  بـه  تـا 
آزار و اذیـت جنسـی زنـان و دختـران در مینی بس هـای 
شـهری، تکاندهنـده و شـوک آور اسـت. سـواری  موتر های 
مینی بس هـای شـهری غالبا زنـان و دختران نـادار جامعه 
اسـتند؛ کسـانی کـه می خواهند تـا ۱0 افغانی شـهر بروند 
و برگردنـد. دختـران مکتـب و دانشـگاهی اند که بـا آزار و 
اذیـت جنسـی از صبـح تـا شـام روح و روان شـان آسـیب 
می بینـد. آزار و اذیـت جنسـی زنان و دختـران در بس ها، 
گوناگون شـان  انـدام   و  بـدن   کـردن  لمـس  بـا  بیش تـر 
بـا  کـه  جنسـی  اذیـت  و  آزار  نـوع  ایـن  اسـت.  همـراه 
لمـس بـدن دختـران مکتـب و دانشـگاهی در بس هـای 
بـه  را  افغانسـتانی  جامعـه ی  می گیـرد،  انجـام  شـهری 
شـدت آسـیب می رسـاند. دختـری کـه از نوجوانـی بارها 
در موترهـای شـهری، در مسـیر مکتـب و دانشـگاه مـورد 
خشـونت سـبک قرار گرفته اسـت از یک سـو اگر روان اش 
دچـار مشـکل می شـود و از طـرف دیگـر نـگاه و دیـدش 
نسـبت بـه مـردان در بزرگ سـالی در جهـت منفـی تغییر 
می کنـد. هیچ کسـی دیگـر اگـر اذیت شـان نکنـد راننده ها 
کننـد.  اذیت شـان  کـه  هسـتند  »کلینرهـا«  نگران هـا  و 
از  نگران هـا »کلینرهـا«ی بس هـای شـهری  و  راننده هـا 
لحـاظ رفتار و اخـاق اجتماعی در پایین ترین سـطح قرار 
دارنـد. خیلـی  اتفاق افتاده اسـت وقتی که دختـران و زنان 
در بس هـای شـهری از سـوی راننده هـا و کلینرهـا مـورد 
آزار و اذیـت قـرار گرفته انـد، در نیمـه راه از موتـر پاییـن 
شـده اند. آزار و اذیـت زنـان و دختـران در مینی بس هـای 
شـهری کابـل واقعیت تلـخ و انکارناپذیر جامعه ی ماسـت.

 سید محمد تقی حسینی 

ایـن  پرداخـت  و  سـاخت  در  مشـارکت  نفـس 
تئاتـر تاریخـی، دیـد، رفتـار و عمل کـرد  جهـان 
داشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  را  وطن گرایانـه ای 
کـه در آن همـه خـود را شـریک سـود و زیـان 
بـه نمایـش درآمـدن و فـروش تکـت ایـن تئاتر 
عظیـم تاریخـی خواهنـد دانسـت. تاریخـی بایـد 
سـاخت کـه صـدای روحـش را همچـون گـوزن 

بشـنوند.  جهـان  کل  جفت گیـری  آمـاده ی 

نوجوانی
چهدورهایاست؟

)بخش دوم(
نوجوانـی که بـا بلوغ جسـمانی آغاز می شـود، 
بزرگ سـالی  بـه  کودکـی  از  انتقالـی  دوره ی 
اسـت. در بـاره ی بعضـی تغییـرات و تحـوالت 
جسـمانِی دوران نوجوانـی، در شـماره ی پیش 
سـخن گفتیـم؛ در ایـن گفتـار، بـه مطالـب بیش تـری خواهیـم 

پرداخت.
واکنش ها نسبت به تغییرات مربوط به بلوغ 

واکنـش دخترهـا و پسـرها نسـبت بـه مسـائل مرتبـط بـا بلـوغ 
بسـتگی بـه میـزان و کیفیت اطاعاتی اسـت که از قبـل در باره ی 
بلـوغ دارنـد. ضـرورت دارد پسـران در دوره ی نوجوانـی کسـی را 
داشـته باشـند تـا بـدون شـرم نسـبت بـه سـواالتی کـه در مـورد 
تغییـرات بدنـی و جنسـی در آنـان بـه وجـود می آیـد اطاعـات 
صحیحـی دریافـت کننـد در غیـر ایـن صـورت زمینـه ی برخـی 
رفتارهـای جنسـی ناسـالم فراهـم می شـود و یـا در ایـن زمینه هـا 
بـا تعـارض و سـردرگمی جـدی مواجـه می شـوند. در دختـران، 
تغییـرات و تجـارب مرتبـط بـا بلـوغ و تغییر شـکل بـدِن دخترانه 
بـه زنانـه و بالـغ، در جوامع سـنتی تر ماننـد جامعه ی افغانسـتانی، 
معضـات و آشـفتگی هایی را برای شـان رقـم می زنـد؛ در حالی که 
صحیـح ایـن اسـت کـه مهربانانـه در کنار نوجـواِن دختر بـود و به 
او کمـک کـرد که ایـن تغییرات رشـدی جدید را بپذیرد و نسـبت 
بـه تفاوت هـای طبیعـی بیولوژیکی و زیسـتی خـود پذیرا باشـد تا 
نظـر خوبـی نسـبت بـه خود داشـته باشـد. دخترهـا معمـوال تمام 
اطاعـات مربـوط بـه بلوغ را از مـادر دریافت می کننـد؛ اگر ارتباط 
خوبی با مادر نداشـته باشـند یا مادری داشـته باشـند که خودش 
نسـبت بـه مسـائل زنانـه کم اطـاع یـا دیـدگاه  شـرم ناک داشـته 
باشـد و در ایـن مـوارد بـا دختـر خـود صحبـت نکند، مشـکات و 
آشـفتگی های مرتبـط بـا بلـوغ در ایـن دختـران بیش تـر خواهـد 
بـود. بـه عـاوه در اهمیت نقش پـدر، دخترهایی که پدرهای شـان 
از تغییـرات مربوط به بلوغ آگاه اسـتند، نسـبت بـه تغییرات خیلی 
خـوب سـازگار می شـوند. دخالـت پـدر در ایـن شـرایط معمـوال 
بیانگـر محیـط خانوادگـی سـالم اسـت که کامـا پذیرای مسـائل 
و تغییـرات جسـمانی و جنسـیتی اسـت. در ایـن شـرایط محیـط 
خانـواده نـه تنهـا حـس شـرم را بـه دختـر القـا نمی کنـد بلکـه 
همدالنـه از او حمایـت خواهنـد کـرد. نخسـتین قاعدگـی بـرای 
دخترهایـی کـه اطاعـات صحیـح و کاملـی در ایـن بـاره ندارنـد، 
تکان دهنـده و ناراحت کننده اسـت. در نسـل های قبلی، نخسـتین 
قاعدگـی اغلـب تکان دهنـده بـود و یا بـا دیدگاه های منفـی مانند 
ناپـاک بـودن همـراه بـود -هـر چنـد اکنـون هـم در خانواده هـای 
سـنتی تر ایـن تفکـر وجـود دارد- ایـن طـرز تلقـی، می توانـد بـر 
هویـت جنسـی یـک دختر اثـر منفـی داشـته باشـد؛ در حالی که 
در جوامـع پیشـرفته یـا حتـا خانواده هایـی که دید بازتری نسـبت 
بـه تغییـرات بلوغ در دختـران دارنـد، آن ها به جای احسـاس های 
منفـی، شـرم، خشـم، بـا پدیـده ی بلـوغ بسـیار راحت تـر سـازگار 
می شـوند. یکـی دیگـر از مسـائل مهمـی کـه بایـد توجـه داشـت، 
خلـق منفـی در نوجوانـان دختـر و پسـر اسـت. همان طـور کـه 
لزومـا دوران طغیـان، پرخاش گـری  نوجوانـی  قبـا گفتـه شـد، 
از محیـط خانوادگـی،  امـا فشـار حاصـل  نیسـت؛  ناسـازگاری  و 
اجتماعـی و فرهنگـی، وقتـی بـا این تغییـرات و تحوالت جسـمی 
همـراه شـود، بـر نوجـوان اسـترس بیش تـری ایجـاد می کنـد. در 
حالـی کـه چنان چـه محیـط سـالم، پذیـرا و آگاه داشـته باشـیم، 
ایـن دوران بسـیار طبیعـی گـذر خواهـد کـرد؛ چـرا کـه عـاوه بر 
تغییـرات بلـوغ جسـمانی ای کـه در نوجـوان روی می دهـد، تفکر، 
اسـتدالل و درک و فهم نوجوان نیز به طور چشـم گیر و آشـکاری 
رشـد می کنـد و ایـن کمک می کنـد فرزند نوجـواِن ما، بـا تجارب 
مثبت تـری پـای در دوران جوانـی و بزرگ سـالی بگـذارد. امـا اگـر 
رویدادهـای ناگـوار بیش تـری در زندگـی نوجـوان وجـود داشـته 
باشـد، مانند مشـکات و درگیری با والدین، مشـکات در مدرسـه 
و مشـکل در برقـراری ارتبـاط بـا هم سـاالن ، این مسـائل می تواند 
اثـرات منفـی بـر نوجوان بگـذارد تـا ایـن دوران بحرانی تـر به نظر 
برسـد. در واقـع آنچـه به خانـواده و اجتمـاع توصیه می شـود، این 
اسـت کـه بـا توجـه بـه میـل بـه اسـتقال جویی ای کـه در دوران 
نوجوانـی بـه صـورت کامـا طبیعـی رخ می دهـد، ایـن میـل بـه 
رسـمیت شـناخته شـود و بـه نوجـوان آزادی و اسـتقال بیش تـر 
و البتـه بـه صـورت نظارت شـده  داد شـود. تـاش باید این باشـد 
رفتارهـای  او صبورانـه حضـور داشـت؛ هـر چنـد  کـه در کنـار 
ناپختـه ای خواهـد داشـت؛ گاه پیـش می آیـد نوجـوان در اظهـار 
عقیـده، تصمیم گیـری بـه صورتـی ناپختـه عمـل کند؛ امـا همگی 
گویـای تاش هـای ذاتـی نوجـوان بـرای پشـت سـرنهادن دوران 
کودکـی و تجربـه ی بزرگ سـالی اسـت. بـا توجـه بـه نقـش موثـر 
والدیـن بـر نوجوانـان، در شـمارع ی بعد در بـاره ی ارتبـاط والدین 
بـا نوجوانـان سـخن خواهیم گفـت؛ چرا کـه شـیوه ی فرزندپروری 
در ایـن دوران قـدری متفاوت تـر از دوره ی کودکـی خواهـد بـود و 

توجـه بـه ظرافت هـای آن ضـروری اسـت.

 مرضیه وفایی
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خبرهایخارجی

خبرهایداخلی

بـه دنبـال حملـه ی گروهـی از مـردان -بـه احتمـال 
زیـاد آلمانـی- بـر چهـار نفـر از پناه جویـان افغـان در 
شـهر بریمـن آلمـان، دو نفـر از ایـن پناه جویـان زخـم 

برداشـته اند.
حملـه،  ایـن  کـه  اسـت  داده  گـزارش  ولـه،  دویچـه 
پنج شـنبه شـب )۱۳سـرطان( رخ داده و پولیس آلمان 
نیـز، شـماری از عامـان آن را شناسـایی کـرده اسـت. 
پولیـس، گفتـه اسـت کـه تحقیقـات منابـع امنیتـی و 

دادسـتانی در ایـن مـورد آغـاز شـده اسـت.
در اعامیـه ی پولیس آمده اسـت: »براسـاس تحقیقاتی 
ایـن چهـار نفـر کـه  تـا کنـون صـورت گرفتـه،  کـه 
تـا ۲۴ سـاله می شـوند، در کنـار  شـامل سـنین ۱5 

جـاده از سـوی شـمار زیـادی از مـردان مـورد حملـه 
قـرار گرفتنـد. یـک نوجـوان ۱5 سـاله و یک مـرد ۲۲ 
سـاله در ایـن حملـه زخم سـطحی برداشـتند. پولیس 
توانسـته اسـت کـه چهـار حملـه کننـده ی احتمالی را 

شناسـایی کنـد.«
عبـارت  از  حمله کننـدگان،  کـه  می شـود  گفتـه 
همیـن  بـه  و  کرده انـد  اسـتفاده  لعنتـی(  )پناه جـوی 
دلیـل، امـکان آن زیـاد اسـت کـه ایـن افـراد، انگیزه ی 

باشـند. داشـته  خارجی سـتیزانه 
پولیـس آلمـان تـاش دارد تـا عامـان ایـن رویـداد را 
شناسـایی کنـد و بـه همیـن دلیـل، دنبـال شـاهدان 

می گـردد. بیشـتری 

حمله بر پناه جویان افغان در آلمان؛
دو پناه جو زخمی شدند

عبدالقیـوم انصـاری، رییـس شـورای علمای شـیعه ی 
ناشـناس  تفنـگ داران  سـوی  از  کنـدز،  والیـت 

اسـت. شـده  تـرور  موترسایکل سـوار 
سیدسـرور حسـینی، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس 
کنـدز، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گوید کـه آقای 
منطقـه ی  در  )۱۴سـرطان(  شـب  جمعـه  انصـاری، 
آلچیـن شـهر کنـدز، از طـرف تفنـگ داران ناشـناس 

موترسایکل سـوار تـرور شـده اسـت.

رویـداد  ایـن  عامـان  تاکنـون،  کـه  می افزایـد  او 
نشـده اند. شناسـایی 

ایـن در حالـی اسـت کـه در جریان چند ماه گذشـته، 
از والیت هـای  از علمـای دینـی در شـماری  برخـی 
شـورای  ایـن،  از  پیـش  شـده اند.  تـرور  افغانسـتان 
علمای سراسـری افغانسـتان، خواسـتار تامیـن امنیت 

علمـای دینـی شـده بود.

رییس شورای
علمای شیعه ی والیت کندز ترور شد

دو نفـر از کارمندان دادسـتانی اختصاصـی مرکز عدلی 
و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین، مـورد حملـه ی 

تفنـگ داران ناشـناس قـرار گرفته انـد.
دادسـتانی کل، بـا نشـر اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه 
عبدالقدیـر و کریـم اهلل، حوالـی سـاعت هفـت صبح روز 
شـنبه )۱5سـرطان(، هنگامـی کـه بـه سـوی وظیفـه 
حـوزه ی  مربوطـات  از  کمپنـی،  بـازار  در  می رفتنـد، 

پنجـم امنیتی شـهر کابـل مورد حملـه قـرار گرفته اند.
در اعامیـه آمـده اسـت کـه در ایـن حملـه، یکـی از 
ایـن افـراد جـان باختـه و دیگـر آن زخم برداشـته و به 
شـفاخانه منتقـل شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
در مـاه حمـل سـال جـاری نیـز، دو نفـر از کارمنـدان 
ارشـد دادسـتانی کل، از سـوی تفنگ داران ناشناس در 

شـهر کابـل تـرور شـده بودند.

دو نفر از کارمندان
دادستانی کل در کابل مورد حمله قرار گرفتند

رجـب طیـب اردوغـان، رییـس جمهـور ترکیـه، طی 
فرمانی در آخرین سـاعات جمعه شـب )۱۴سـرطان(، 
مـراد چتینکایـا، رییس بانک مرکزی این کشـور را از 
مقامـش برکنـار کـرده اسـت. پـس از برکنـاری آقای 
چتینکایـا، مـراد اویسـال، معـاون چتینکایا، از سـوی 
رییـس جمهـور ترکیـه جانشـین او گماشـته شـده 
اسـت. آقـای چتینکایـا، در مدت سـه سـال گذشـته، 

مسـؤولیت ایـن کرسـی را بـر عهده داشـت.
بـا آن  کـه دلیـل رسـمی برکنـاری آقـای چتینکایـا 
ارایـه نشـده اسـت؛ امـا شـماری از رسـانه های ترکیه 
منتقـد  اردوغـان  آقـای  کـه  بودنـد  داده  گـزارش 

اسـت. بـوده  برکنارشـده  رییـس  سیاسـت های 
یکـی از انتقادهـای وارد شـده بـر آقـای چتینکایـا، 
سـرعت کـم بانـک مرکـزی ترکیـه در کـم کـردن 
نـرخ بهـره بـوده اسـت. این در حالی اسـت کـه گفته 
می شـود کـه آقـای چتینکایـا، تمایلـی به کـم کردن 

نـرخ بهره نداشـته اسـت.
آقـای اردوغـان می گویـد کـه بـرای بهبـود و تقویـت 
رشـد اقتصـاد ترکیـه، کاهش نرخ بهره ضروری اسـت 
و همچنـان بانـک مرکـزی ترکیـه را از مدت ها پیش 
تحت فشـارهای شـدیدی قـرار داده، تـا از این طریق 

بتوانـد اقتصـاد ترکیه را رونق بخشـد.

رییس بانک مرکزی ترکیه از مقامش برکنار شد

ماریـان ویلیامسـون، نویسـنده، فعـال اجتماعـی و 
یکـی از نامـزدان حـزب دموکـرات بـرای انتخابـات 
سـال ۲0۲0 ریاسـت جمهـوری امریکا، گفته اسـت 
کـه انتخابـات امریـکا ممکـن اسـت مثـل انتخابـات 

شـود. ایران 
بـه نقـل از بی بی سـی، خانـم ویلیامسـون، کـه در 
جمـع هوادارانـش دربـاره ی موضوعـی تحـت عنوان 
امریـکا  پیـش روی  انتخابـات  در  انتخـاب«  »توهـم 
سـخنرانی می کـرد، بـر رسـانه ها و نخبگان سیاسـی 

امریـکا انتقادهایـی را وارد کـرد.
ایـن نامزد حـزب دموکرات، گفته اسـت که نخبگان 
سیاسـی بـه مـا می گوینـد که دربـاره ی چـه چیزی 

صحبـت کنیـم و حتا بـه چه کسـی رأی بدهیم.
امـروزه  کشـورش  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  او 
دارد.  را  ایـران  ماننـد  کشـوری  مشـابه  وضعیتـی 
»جایـی کـه بـه هـر کسـی کـه بخواهـی می توانـی 
رأی بدهـی؛ البتـه از میـان افـرادی کـه می گوینـد، 

بدهـی.« رأی  آن هـا  بـه  می توانـی 
رده هـای  نظرسـنجی ها،  در  ویلیامسـون،  خانـم 
دارد. دموکـرات  نامـزدان  سـایر  میـان  را  پایین تـر 
از جملـه  نامـزدان پیش تاز حـزب دموکـرات امریکا، 
جـو بایـدن، معـاون بـارک اوبامـا، رییـس جمهـور 
پیشـین، برنـی سـندرز در رده ی دوم و بـه ترتیـب 

کامـا هریـس و الیزابـت وارن قـرار دارنـد.

نامزد حزب دموکرات: انتخابات امریکا ممکن است
مثل انتخابات ایران شود

امضـای  بـا  تونـس  نخسـت وزیر  شـاهد،  یوسـف 
فرمانـی، پوشـیدن نقـاب را بـرای زنـان در ادارات 

دولتـی ممنـوع کـرد.
نخسـت وزیر تونـس، مسـایل امنیتـی را دلیـل بـر 
ممنوعیـت پوشـیدن نقـاب توسـط زنـان عنـوان 
کـرده اسـت. در روزهـای اخیـر، تدابیـر امنیتـی و 
مبـارزه بـا تروریسـم، در تونـس اوج گرفته اسـت.
برخـی از زنان مسـلمان در این کشـور، بر عاوه ی 
پوشـاندن مـوی سـر، معمـوال بـا پارچـه ی سـیاه، 
صورت شـان را هـم می پوشـانند و در مـورادی هم 

نقاب هایـی اسـتفاده می کننـد کـه  از  ایـن زنـان 
فقـط چشم های شـان قابـل دیـد اسـت.

فعالیت هـای زنـان نقاب پـوش از سـال ۲0۱۴ بـه 
این سـو از سـوی پولیس این کشـور تحـت نظارت 

شـدیدتری قـرار گرفت.
پـس از سـقوط بـن علـی در سـال ۲0۱۱ پوشـش 

نقـاب بـار دیگر بـه این کشـور برگشـت.
پوشـیدن نقـاب توسـط زنـان، در سـال های اخیـر 
در کشـورهایی مانند اتریش، بلغارسـتان، دانمارک 

و سـریانکا ممنوع شـده اسـت.

منع پوشیدن نقاب
در ادارات دولتی تونس

جان بولتون:
اقدام ایران ناقض توافق هسته ای است و باید پاسخگو باشد

جامعه ی مدنی و رسانه ها:
در نشست قطر از منافع ملی دفاع شود

گفت وگوهای بین االفغانی امروز در قطر آغاز می شود

زمین لرزه ی شدید در جریان دو روز گذشته در کالیفورنیا

جـان بولتـون، مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید، گفتـه 
اسـت کـه اقـدام اخیـر ایـران مبنی بـر افزایـش ذخایر 
یورانیـوم غنی شـده ، ناقـض توافـق هسـته ای اسـت و 

مقیـاس  در   ۷/۱ قـدرت  بـه  شـدید  زمین لـرزه ی 
بخش هایـی  )۱۴سـرطان(،  جمعـه  روز  ریشـتر، 
از جنـوب ایالـت کالیفورنیـای امریـکا را بـه شـدت 

لرزانـد.
دانشـگاه  لرزه نـگاری  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
شـدیدترین  از  یکـی  زمین لـرزه  ایـن  کالیفورنیـا، 
زمین لرزه هـا در ایـن منطقـه در دو دهـه ی گذشـته 

بـوده اسـت.
رسـانه های ایالت کالیفورنیا روز شـنبه )۱5 سرطان( 
بـه نقـل از مرکـز لرزه نـگاری  دانشـگاه کالیفورنیـا، 
زمین لـرزه ی  ایـن  مرکـز  کـه  داده انـد  گـزارش 
خطرنـاک، در حـدود ۲00 کیلومتـری شـمال شـهر 

لس آنجلـس قـرار داشـته اسـت.
در دو روز پنج شـنبه و جمعـه )۱۳ و ۱۴ سـرطان(، 
زمین لـرزه ی شـدید ایـن منطقه را تکان داده اسـت.

کارشناسـان امریکایـی می گوینـد کـه زمین لـرزه ی 
روز  زمین لـرزه ی  از  شـدیدتر  بـار   ۱۱ جمعـه،  روز 
پنج شـنبه بـوده اسـت. تاکنـون در مورد خسـارات ها 
و تلفـات احتمالی ایـن زمین لرزه، به صورت رسـمی 
گزارشـی به نشـر نرسـیده اسـت؛ اما باشـندگان این 
منطقـه در مصاحبـه  بـا رسـانه های محلـی از ویرانی 
خانه هـا، قطـع لیـن بـرق و وقـوع آتش سـوزی خبـر 
سـال ۱۹۹۹  از  روز جمعـه،  زمین لـرزه ی  داده انـد. 

ایـران بایـد در برابـر آن پاسـخگو باشـد.
جمهـوری اسـامی ایران روز دوشـنبه )۱0سـرطان( از 
افزایـش ذخایـر یورانیـوم غنی شـده ی خـود خبـر داد. 
ایـن کار ایـران، توافقی کـه در سـال ۱۳۹۴ میان ایران 
و کشـورهای پنـج بـه عـاوه یـک - برجـام- صـورت 

گرفتـه بـود را، نقـض کرده اسـت.
دفتـر نمایندگـی امریـکا در آژانـس بین المللـی انـرژی 
اتمـی گفتـه اسـت کـه ایـران بایـد در برابـر جامعـه ی 

جهانـی پاسـخگو باشـد.
بولتـون جمعـه )۱۴سـرطان( در توییتـر خـود  آقـای 
بـرای  اتمـی  انـرژی  بین المللـی  »آژانـس  نوشـت: 
فعالیت هـای غیرقانونـی ایـران جلسـه ی ویـژه برگـزار 
خواهـد کـرد« و ایـران بایـد بـه خاطر قانون شـکنی اش 

تحـت فشـار قـرار بگیـرد.
آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی، چند روز پیـش تایید 
کـرد کـه ذخیـره ی یورانیـوم غنی سـازی شـده ی ایران 

میـادی تا کنـون شـدیدترین نوع زلزله در قسـمت 
جنـوب ایالـت کالیفورنیـا بـوده اسـت. در دو دهه ی 
پیـش نیـز زمین لـرزه ای بـه قـدرت ۷/۱ در مقیـاس 
ریشـتر، بخش هـای جنوبـی ایـن ایالـت را به شـدت 
لرزانـده بـود که در پـی آن لین برق در اطراف شـهر 

لس آنجلـس قطـع شـده بود.
فرمانـداری  سـوی  از  منطقـه  ایـن  در  کـه  آن   بـا 
کالیفورنیـا وضعیـت فوق العـاده اعام شـده بـود؛ اما 

سـخنگوی آتش نشـانی ایالتـی می گوید کـه تاکنون 
انسـانی  تلفـات  و  زیرسـاخت ها  تخریـب  دربـاره ی 
گزارشـی دریافـت نکرده اسـت. بـر بنیـاد گزارش ها، 
میلیون هـا نفـر در مناطـق اطـراف شـمال کالیفورنیا 

لـرزش شـدید زمیـن را حـس کرده انـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه مراکـز زلزله نگاری نسـبت 
روز  دو  ایـن  از  شـدیدتر  زمین لرزه هـای  وقـوع  بـه 
گذشـته، به باشـندگان ایـن منطقه هشـدار داده اند.

از میزانـی کـه در توافـق برجام معین شـده بـود، باالتر 
رفته اسـت.

دولـت ترامـپ، در واکنـش بـه اقـدام ایـران بـا انتشـار 
امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  کـه  کـرد  تاکیـد  بیانیـه ای 
دسـت یابی  اجـازه ی  ایـران  بـه  هرگـز  متحدانـش  و 
بـه سـاح هسـته ای را نخواهنـد داد. در بیانیـه آمـده 
اسـت کـه »رژیـم ایران امـروز اقـدام به افزایـش ذخایر 
یورانیـوم خـود کرد. اجـازه دادن به ایران در هر سـطی 

ذیـل توافـق هسـته ای یـک اشـتباه بـود.«
این جلسـه، قرار اسـت به روز چهارشـنبه ی آینده )۱۹ 
سـرطان( سـاعت ۲:۳0 بعـد از ظهر، به وقـت محلی در 

وین، برگزار شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه تنش ها میـان ایـران و امریکا 
افزایـش  اخیـر  توافـق هسـته ای در ماه هـای  بـر سـر 
یافتـه اسـت و تاکنون هـر دو طـرف وارد گفت وگوهای 

مسـتقیم نشـده اند.

تاکیـد  و رسـانه ها،  گـروه مشـترک جامعـه ی مدنـی 
از کابـل در گفت وگوهـای  کـرده اسـت، هیأتـی کـه 
از  دفـاع  بایـد  می کنـد،  دوحـه شـرکت  بین االفغانـی 
منافـع ملـی و کشـوری را در اولویـت کاری خـود قرار 

. هد بد
در اعامیـه ای کـه روز شـنبه )۱5سـرطان( از سـوی 
ایـن گـروه منتشـر شـده، آمده اسـت: »بـرای برقراری 
صلـح عادالنـه و پایـدار، نیـاز اسـت کـه گفت وگوهـای 
شـود  برگـزار  دوام دار  و  گسـترده  صـورت  بـه  صلـح 
تـا بـه جزئیـات مسـایل مربـوط بـه صلـح و آینـده ی 

 افغانسـتان، پرداختـه شـود.«

قـرار اسـت امـروز یک شـنبه )۱6سـرطان(، نشسـت دو 
روزه ای بـه منظـور گفت وگوهـای بین االفغانـی صلـح، 
در دوحـه پایتخـت قطـر برگـزار شـود. هیأتی متشـکل 
پیشـین  مقام هـای  صلـح،  عالـی  شـورای  اعضـای  از 
جامعـه ی  اعضـای  سیاسـی،  چهره هـای  حکومتـی، 
بـه  زنـان،  نماینـدگان  نماینـدگان رسـانه ها و  مدنـی، 
منظـور شـرکت در ایـن گفت وگوها، به دوحـه پایتخت 
قطـر رفتـه اسـت. شـماری از اعضای ایـن هیـأت، ابراز 
امیـدواری کرده انـد که نشسـت دوحه، دریچـه ای برای 

آغـاز گفت وگوهـای بین االفغانـی صلـح باشـد.
در همیـن حـال، شـورای عالـی صلـح، می گویـد کـه 
ایـن نشسـت نقشـی  افغانسـتان، در برگـزاری  دولـت 

ایـن گـروه تاکیـد کـرده اسـت کـه همـه ی طرف های 
داخلـی و خارجـی شـریک در گفت وگوهـای جـاری 
صلـح افغانسـتان، منافـع خـود را دنبـال می کننـد و 
هیأتـی کـه از کابـل عازم این گفت وگوها شـده اسـت، 
بایـد منافـع ملـی و کشـوری را در اولویـت کاری شـان 
قـرار بدهند. در اعامیـه، از طرف هـای گفت وگوکننده 
جریـان  در  را  تفاهـم  فضـای  کـه  اسـت  خواسـته 
گفت وگوهـا بـه وجـود آورده و از فرصـت بـه دسـت 
آمـده، در راسـتای اعتمادسـازی اسـتفاده کننـد. گروه 
اسـت  گفتـه  رسـانه ها،  و  مدنـی  جامعـه ی  مشـترک 
روی  بایـد  قطـر،  در  گفت وگوکننـده  طرف هـای  کـه 

ندارد. سـید غفور احمـد جاوید، سـخنگوی دبیرخانه ی 
شـورای عالـی صلح، بـه روزنامه ی صبح کابـل می گوید 
کـه حتـا، شـماری از اعضای شـورای عالی صلـح که در 
ایـن نشسـت شـرکت می کنند نیـز، از آدرس شـخصی 

خودشـان بـه قطـر رفته اند.
گـروه  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیـح اهلل  هـم،  سـویی  از 
کـه  می گویـد  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  طالبـان، 
نماینـدگان ایـن گـروه در قطـر، تنهـا بـا افـرادی دیدار 
و گفت وگـو خواهنـد کـرد کـه از آدرس شـخصی خـود 
در نشسـت بین االفغانـی شـرکت کننـد. او می افزایـد: 
»موقـف ما روشـن اسـت اگـر اشـخاصی بـه نمایندگی 
خودشـان به گونـه ی شـخصی مثـل افغان هـای دیگـر 

آتش بـس و قطـع جنـگ بـه تفاهـم برسـند.
ایـن گروه تاکیـد کرده اسـت، هیأتی کـه از کابل عازم 
نشسـت قطـر شـده، باید بـر اهمیـت ارزش هایـی مثل 
نظـام دموکراتیـک، تامیـن عدالـت، حقوق و مشـارکت 
زنـان، حـق انتخـاب، آزادی بیـان و حقوق شـهروندی، 

در گفت وگوهـای آتـی، تاکیـد کند.
افغانسـتان،  هیـأت  کـه  آمـده  همچنـان  اعامیـه  در 
بایـد هنـگام بازگشـت، جزئیـات گفت وگوهای شـان بـا 
نماینـدگان طالبـان را در اختیـار مـردم قـرار بدهنـد.

قـرار اسـت نشسـت دوروزه ای به منظـور گفت وگوهای 
در  )۱6سـرطان(،  یک شـنبه  روز  صلـح،  بین االفغانـی 

دوحـه پایتخـت قطـر برگزار شـود. 
مقام هـای  صلـح،  عالـی  شـورای  اعضـای  از  شـماری 
اعضـای  سیاسـی،  چهره هـای  حکومتـی،  پیشـین 
نماینـدگان  و  نماینـدگان رسـانه ها  جامعـه ی مدنـی، 
بـه  ایـن گفت وگوهـا،  در  منظـور شـرکت  بـه  زنـان، 
دوحـه پایتخـت قطـر رفته اند. از سـویی هـم، حکومت 
افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در برگـزاری این نشسـت، 
هیچ نقشـی نداشـته اسـت. پیش از این، گروه طالبان، 
حاضـر نشـده اسـت تـا بـا حکومـت افغانسـتان وارد 
گـروه،  ایـن  بین االفغانـی شـود.  گفت وگوهـای صلـح 
حکومت افغانسـتان را دست نشـانده ی امریـکا می داند.

اگـر  ولـی  آن هـا می نشـینیم؛  بـا  اشـتراک می کننـد، 
اداره ی کابـل شـرکت کنـد،  از  بـه نمایندگـی  کسـی 
نشسـت  نمی کنیـم.«  دیـدار  کـه  اسـت  طبیعـی 
بین االفغانـی دوحـه، سـومین نشسـت میـان چهره های 
سیاسـی و نماینـدگان طالبـان اسـت. پیـش از این، دو 
نشسـت بین االفغانـی دیگـر نیـز در مسـکو، پایتخـت 
حالـی  در  نشسـت  ایـن  بـود.  شـده  برگـزار  روسـیه 
برگزار می شـود کـه هفتمیـن دور گفت وگوهـای صلح، 
میـان زلمی خلیـل زاد، نماینـده ی امریـکا و نمایندگان 
خارجـی  رسـانه های  دارد.  جریـان  قطـر  در  طالبـان 
گـزارش داده اند کـه نمایندگان امریـکا و طالبان، تاش 
پیش نویـس  گفت وگوهـا،  دور  ایـن  در  تـا  می کننـد 
را تکمیـل و  افغانسـتان  از  نیروهـای خارجـی  خـروج 

نهایـی سـازند.
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میکشیدند

محمـد ظاهـر که داکتر داخله اسـت، از آن روزهایی کـه در مرکز یکی 
از ولسـوالی های تحـت حکومـت طالبان داروخانه داشـته اسـت، برایم 
قصـه می کنـد و می گویـد کـه در زمـان حکومـت طالبـان، او جوان تر 
داشـت.  داروخانـه ای  و  مطـب  جاغـوری  ولسـوالی  مرکـز  در  و  بـود 
خیلی هـا از قریه هـای اطـراف و حتـا دوردسـت بـه معاینه خانـه ی او 
می آمدنـد؛ حتـی شـماری از افـراد طالبان و خانواده ها شـان نیـز اگر با 
بیمـاری روبه رو می  شـدند بـه نزد او بـرای معالجه و تـداوی می آمدند. 
محمـد ظاهـر می گویـد کـه او بیش تـر اوقـات بـرای تهیـه ی دارو بـه 
مشـکل روبـه رو بـود و بـرای تهیـه ی دارو بایـد بـه کابـل می رفـت و 
همیـن سـفر بـرای آوردن دارو بـه داروخانـه اش، بـا هـزاران مشـکل 
او را مواجـه می کـرد و حتـا گاهـی مجبـور می شـد کـه ایـن داروهـا 
را بـه صـورت پنهانـی و جاسـازی شـده در موترهایـی کـه مسـؤولیت 
حمـل مـواد غذایـی را بـه ولسـوالی داشـتند، بـه محـل زندگی شـان 
انتقـال بدهـد و اگر ایـن محموله هـای دارویی در راه به دسـت طالبان 
می افتـاد، آن هـا تـا مدتـی بـرای داروی مصرفـی طالبـان بـا مشـکل 
مواجـه می شـدند و خیلـی از بیماران بـه خاطر نبـودن داروهای کافی 

در آن روزهـا بـا خطـر مـرگ مواجـه می شـدند.
ایـن کمبـود دارو حتـا خـود طالبـان را کـه از بیمـاری رنـج می بردند 
نیـز در مـواردی جـدی بـا خطر مـرگ روبـه رو می سـاخت و حتا خود 
محمـد ظاهـر هـم از این می ترسـید کـه در مسـیر راه بـه طالبانی که 
محمولـه ی آن هـا را مورد بازرسـی قرار مـی داد، بگوید که ایـن داروها 
افـراد خـود طالبـان را هـم می توانـد از مـرگ نجـات بدهـد و این کار 

آن هـا سـبب می شـود که افـراد خودشـان با مـرگ روبه رو شـوند. 
محمـد ظاهـر می گویـد: »روزی اول صبـح بـه طرف ولسـوالی حرکت 
کـردم تـا لیسـت داروهـای نیـاز خـود را بـرای داروخانـه تهیـه کنم و 
چـون در مرکـز ولسـوالی داروهایـی کـه می خواسـتم نبـود، بـا اولین 
موتـری کـه بـه سـمت کابـل حرکـت می کـرد روانـه ی کابـل شـدم. 
مـن تصمیـم داشـتم هـر چـه زودتـر بـه محـل زندگـی ام برگـردم تـا 
حداقـل بتوانـم آن بیمارانی را که بـا کمبود دارو مواجه اسـتند، زودتر 
برای شـان دارو برسـانم تـا خـدای نکـرده بـا مـرگ مواجه نشـوند و از 

مـرگ آن هـا را نجـات بدهم.«
داکتـر ظاهـر می گویـد همیـن کـه بـه کابـل رسـیده اسـت و لیسـت 
از هـر کـدام  داروهـای مـورد نیـازش را بـه صـد زحمـت توانسـته 
مقـدار کمـی تهیـه کنـد؛ او می گویـد کـه بـا همیـن داروهـا حداقـل 
می توانسـتم بـه مدت یـک هفتـه بیمارانم را تـداوی و برای شـان دارو 

کنم. تجویـز 
داکتـر ظاهـر، آن روز داروهایـی را کـه از کابـل تهیـه کـرده بـود در 
بوجـی کچالوهـا جاسـازی کـرده بـود و در موتـر باربری که به سـمت 
مرکـز ولسوالی شـان می رفـت جاسـازی کـرد و خـودش نیـز بـا همان 
موتـر بـه راه افتـاد تا هر چـه زودتر ایـن داروها را بـه داروخانه ی خود 

و بیمـاران خود برسـاند.
از  افـراد  آن  و  بـود  طالبـان  ایست بازرسـی  چندیـن  راه  مسـیر  در 
موترهایـی کـه مـواد غذایی حمل می کردند پیسـه دریافـت می کردند. 
محمـد ظاهـر و موتربـان در چنـد مرتبـه از ایـن ایسـت طالبـان جان 
سـالم بـه در بردنـد؛ امـا در نهایت در یکـی از این ایسـت های طالبان، 
محمولـه ی داروی شـان بـه دسـت طالبـان افتـاد و آن هـا حـاال دیگـر 
ترسـیده بودنـد کـه چطـور می تواننـد جـان خـود و ایـن داروهـا را از 

دسـت طالبـان نجـات دهند.
افـراد طالبـان آن روز آن محمولـه ی داروهـای داکتـر محمـد ظاهـر 
را از بوجی هـا بیـرون آوردنـد و همـه ی آن داروهـا را آتـش زدنـد و 
می گفتنـد کـه ایـن داروهـا را کافـران درسـت کردنـد و شـما چـرا از 
داروهـای کافـران اسـتفاده می کنیـد. محمـد ظاهـر از ترسـی کـه بـه 
خاطـر جانـش داشـت، نتوانسـت آن روز یک کلمه هم حـرف بزند و از 
خـود دفـاع کنـد کـه این داروهـا جان افـراد خودتـان را هـم می تواند 

نجـات بدهـد و لطفـا آن هـا را آتـش نزنید. 
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه های 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبان 
در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبح کابل 
یـا صفحـه ی  و  ایمیـل  از طریـق  را  شـریک کرده انـد. خاطرات تـان 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا ما شـریک کنیـد. مـا متعهد به 

حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطرات تان اسـتیم. 

در  اخیـر،  هفتـه ی  یـک  در  امریکایـی  منابـع 
مـورد مذاکـرات صلح شـان بـا طالبـان در قطـر، 
نظرهـای خوش بینانـه ای را ارائـه کرده انـد. جانب 
ایـن  مـورد  در  را  خوش بینی شـان  نیـز  طالبـان 
دور از مذاکـرات اعـام کردنـد کـه ایـن، خبـر از 
نزدیک شـدن مواضـع امریکایی هـا بـا طالبـان در 
زمینـه ی صلـح می دهـد. ایـن در حالـی ا سـت که 
وضعیـت زنـان و چگونگـی برخورد طالبـان با این 
قشـر، بحـث نحوه ی مشـارکت طالبان، سرنوشـت 
قانـون اساسـی افغانسـتان -کـه طالبـان بـا آن در 
چندیـن مـورد ابراز مخالفـت کرده اند- سرنوشـت 
عسـاکر طالبـان در بعـد از توافـق و ده هـا بحـث 
دیگـر، همچنـان در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. 
محتـوای مذاکـرات هنـوز بـه روشـنی مشـخص 
نیسـت؛ چرا کـه این گفت وگوها در پشـت درهای 
بسـته و دور از نظـر دولـت و مـردم افغانسـتان به 
پیـش مـی رود. واضح اسـت که مـردم افغانسـتان 
تشـنه ی صلـح اسـتند؛ امـا صلحی کـه در تاریکی 
توافـق آن صـورت گرفتـه و مـردم از جزئیـات آن 
آگاه نباشـند، بـه مشـکل می توانـد قابـل توجیـه 

  . شد با
از مهم تریـن مسـایل مربـوط بـه توافـق طالبـان 
بـرای صلـح، موضـوع جنگ جویـان طالـب اسـت. 
صلـح  از  پـس  طالـب  جنگ جویـان  سرنوشـت 
چـه خواهـد بـود؟ در ایـن زمینـه ابهامات بسـیار 
قبیـل؛  از  پرسـش هایی  دارد.  وجـود  زیـادی 
آیـا  اسـت؟  چقـدر  طالـب  جنگ جویـان  آمـار 
ایـن جنگ جویـان بـر اسـاس توافـق وارد ارتـش 
افغانسـتان می شـوند؟ اگـر چنین اسـت چگونگی 
و شـیوه ی ادغـام ایـن جنگ جویـان کدام اسـت؟ 
سرنوشـت گـروه عظیـم زندانیـان طالـب کـه در 
چـی  می برنـد  سـر  بـه  افغانسـتان  دولـت  قیـد 
خواهـد شـد؟ آیـا همـه توقیفی هـای طالـب آزاد 

می شـوند؟  
گـروه طالبـان در مورد آمـار اعضای شـان تا کنون 
حـرف قابـل اعتنا و اعتمـادی به میـان نیاورده اند. 
گاهـی آمـار بلنـدی ارائـه کرده انـد؛ ولـی منابعی، 
بُعـد  ابـراز تردیـد کرده انـد.  ارائه شـده،  بـه آمـار 
ریشـه های  بـه  کـه  طالبـان  تحریـک  اعتقـادی 
پیونـدی  برمی گـردد،  افغانسـتان  سـنتی  دیـن 
بی سـواد  تـوده ی  و  گـروه  ایـن  میـان  پیچیـده 
افغانسـتان ایجـاد کـرده اسـت. یکـی از مهم ترین 
علـل بـاز بـودن دسـت طالبـان در سـربازگیری 
اشـتراکات  بحـث  همیـن  بـه  مـردم،  میـان  از 
اعتقـادی طالبـان با مـردم برمی گـردد. طالبان به 
سـادگی بـا اسـتفاده از منابـر دینـی و شـیوه های 
مختلـف تبلیغاتـی از جملـه شـبکه های اجتماعی 
و رسـانه های شـان، می تواننـد مـردم را تشـویق 
بـه پیوسـتن بـه صفـوف جنگ جویان شـان کنند. 
عـاوه بـر مسـئله ی دینـی، پیوندهـای از قبیـل 
اشـتراکات قبیلـه ای نیـز به نفـوذ طالبـان در بین 
توده ی بی سـواد )قسـمتی از جامعه ی افغانسـتان( 
آمـار  ارائـه ی  دالیـل  ایـن  بـه  می کنـد.  کمـک 
مشـخصی از جنگ جویـان طالـب بسـیار مشـکل 
در  طالبـان  جنگـی  کوچـک  واحدهـای  اسـت. 
مناطـق مختلف، توان قبض و بسـط بسـیار باالیی 
دارنـد. ممکـن اسـت آن عـده جنگ جویانـی کـه 
مـزد مشـخصی بـه حیث اعضـای دایمی تشـکیل 
می گیرنـد، تـا حـدی روشـن باشـد؛ اما مشـکل از 
جایـی آغاز می شـود کـه تعـداد قابـل ماحظه ای 
بـه دالیلـی چـون دست داشـتن در قاچـاق مـواد 

ایـن  از  درآمـد   ... و  قیمتـی  مخـدر، سـنگ های 
طریـق، فـرار از چنـگ قانـون حاکـم در کشـور به 
دلیـل انجـام تخلف هـای جنایـی و بزهکاری هایی 
متعـدد  دالیـل  و  اسـت،  زنـدان  پی آمـدش  کـه 
واقـع  در  پیوسـته اند.  طالبـان  صـف  بـه  دیگـر 
طالبـان بـرای قاچاق چیـان، بزهکارهـا، متخلفـان 
و غیـره دسـته های خطرنـاک، پناهـگاه امنی بوده 
اسـت. ایـن مـوارد برآورد درسـت از اعضـای گروه 

طالبـان را بـه مشـکل مواجـه می کنـد. 
وقتـی آمـار روشـن نباشـد، چگونـه می شـود بـر 
حسـب محاسـبه ی تقریبـی بـه تعامـل پرداخت؟ 
حرفـه ای  آموزش هـای  طالبـان  گـروه  اعضـای 
نظامـی ندیده انـد. اگـر بنـا باشـد کـه جنگجویان 
شـیوه ی  شـوند،  ارتـش  سـاختار  وارد  طالـب 
تعامل شـان بـا سـاختار ارتش چگونـه خواهد بود؟ 
آیـا بـه طالبـان واحد هـای جداگانـه ا ی تشـکیل 
داده و مسـؤولیت های مطابـق توان شـان بـه آن ها 
واگـذار می شـود؟ اگـر چنیـن اسـت، آیـا چنیـن 
دوگانگـی در درون سـاختار ارتـش ممکن اسـت؟ 
آیـا در صـورت ورود ده هـا هزار فـرد آموزش ندیده 
به سـاختار ارتـش و منابع امنیتـی و دفاعی، ثبات 

حداقلـی ایـن نهادهـا را از بیـن نخواهـد بـرد؟ 
ارتـش و نیروهـای مسـلح افغانسـتان بـا حمایـت 
مالـی کشـورهایی مثـل ایـاالت متحـده ی امریـکا 
تمویـل می شـوند. ورود طالبـان به سـاختار ارتش 
قـرار  دشـواری  شـرایط  در  را  افغانسـتان  دولـت 
خواهد داد. پرسـش این اسـت که با ورود طالبان، 
کمیـت نیروهای مسـلح کشـور ارتقا پیـدا می کند 
یـا ایـن کـه قسـمتی از سـربازان آموزش دیـده را 
اخـراج و بـه جایـش جنگ جویـان طالـب را وارد 
می کننـد؟ در محـور طالبـان مسـایل گسـترده ی 
قومـی وجـود دارد کـه پیوسـته رهبـران تبارهـا 
مسـأله ی  چگونـه  کرده انـد.  نگرانـی  ابـراز  آن  از 
قومیـت در سـاختار بعـدی ای که طالبان قسـمتی 

از آن را تشـکیل می دهنـد، حـل خواهـد شـد؟  

در همـه حـال اسـت و امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر بایـد در اجتمـاع و کوچه و بازار توسـط هر 
دیـن دار بـه حیث وظیفه انجام شـود. ایـن رویکرد 
تمـام افـراد طالبـان را کـه وارد جامعه می شـوند، 
در جایـگاه محتسـب می نشـاند تـا به حیـث ناظر 
بـر احـوال افـراد اجتمـاع عمـل کننـد و هـر گاه 
تخلفـی دیدنـد، وارد عمـل شـده و اقـدام کننـد. 
مناسـبات  و  کشـور  جامعـه ی  کنونـی  وضعیـت 
فرهنگـی و ارزشـی حاکـم، بـه خصـوص در رابطه 
اسـت کـه کم تـر  گونـه ای  بـه  نسـل جـوان،  بـا 
قرابـت بـا نگـرش و خوانش دینـی طالبانـی دارد. 
متأسـفانه رونـد مذاکـرات و جایگاهـی کـه اکنون 
ایـن گـروه یافتـه اسـت، به نظر می رسـد کـه این 
گـروه را بـه حیـث نیروی فاتـح دینـی وارد کارزار 

می کنـد. 
اعضـای ایـن گـروه فاتح دینـی، با غـرور و نخوتی 
کـه از ایـن پیـروزی به دسـت می آورنـد، یقینا که 
بر اسـاس دریافت و آموزه های شـان بهـره خواهند 
بـرد. یـک طالـب کـه تمـام عمـرش را در کـوه و 
دشـت جنگیـده و تربیتش در داخل یک سـاختار 
روسـتاهای  در  خانوادگـی  عقب افتـاده ی  بسـیار 
دور بـا همـان ذهنیـت قبیلـه ای و افراطـی دینی، 
شـکل گرفتـه اسـت، بـا جوان شـهری کـه از نظر 
او شکسـت خورده و بایـد تابـع اوامـر نیـروی فاتح 
در  تقابـل  ایـن  تاثیـرات  می کنـد؟  چـه  باشـد، 
سـطح جامعـه بسـیار عمیـق و گسـترده خواهـد 
بـود. منابعـی کـه بـا طالبـان در حـال گفت وگـو 
اسـتند و توافقـی کـه قـرار اسـت صـورت گیـرد، 
بایـد بـا شـفافیت تمام بـه ایـن زمینه های بسـیار 
نگران کننـده پاسـخ بدهنـد؛ در غیـر آن، چیـزی 
کـه پیـش خواهـد آمـد، درگیـری بی وقفـه میان 
ذهنیـت طالبانی شـریک قـدرت و نیروهای جوان 
تحصیلکـرده ی معتقد به رفتارهـای آزادی خواهانه 
در سـطح اجتمـاع خواهـد بـود. در صـورت غفلت 
دامـن ایـن درگیری بسـیار گسـترده و داغ شـکل 
خواهـد گرفـت. انبوهـی از پرسـش ها و ابهامـات 
فضـای مذاکـرات صلـح بـا طالبـان را پـر کـرده 
بـرای  مرجـع مشـخصی  هیـچ  متأسـفانه  اسـت. 
دغدغه هـای اقشـار مختلـف مـردم کـه از آمـدن 
طالبـان در هراس اسـتند، پاسـخی مشـخص ارائه 
نمی کنـد. گنـگ مانـدن ایـن مباحـث در جریـان 
مذاکـرات و نادیـده گرفتـن نگرانی های مـردم، به 
صـورت یقیـن کـه بحث صلـح را با چالـش جدی 
روبـه رو خواهـد کـرد؛ حتـا اگـر توافقی هـم انجام 
دشـوار  بسـیار  توافـق  آن  عملی سـاختن  شـود، 

بود. خواهـد 

براسـاس گزارش هـای متعـدد از مهم تریـن منابع 
تمویل کننـده ی طالبـان، کنتـرل تولید، پروسـس 
و قاچـاق مـواد مخـدر اسـت. قسـمت قابـل توجه 
حمایت هـا از طالبـان، به همین بحـث برمی گردد؛ 
حتـا قسـمتی از درآمـد جنگ جویـان طالـب بـه 
جریان هـای قاچـاق وابسـته اسـت. موضع گیـری 
طالبـان در قبـال مسـأله تولیـد و قاچـاق مـواد 
مخـدر در کشـور چه خواهد بـود؟ آیـا طالبان آن 
قسـمت از درآمدهایـی کـه از درک تریاک و دیگر 
مـواد مخـدر و قاچـاق دارنـد، نادیـده می گیرنـد، 
در  را  دست شـان  قـدرت،  در  شـدن  سـهیم  یـا 
اسـتفاده ی بیش تـر از آن زمینه هـا بـاز تـر خواهد 
بـه  مربـوط  مسـایل  حسـاس ترین  از  گذاشـت؟ 
گـروه طالبـان، بحث اعتقـادی و خطـوط باورهای 
ایـن گـروه اسـت. همچنـان کـه در نشسـت های 
پی هـم صلـح، ایـن گـروه از موضـع سـخت خـود 
در زمینـه ی دیدگاه هـای دینـی اش دفـاع کـرده 
اسـت، آیـا همین خوانـش افراطی دینـی به قانون 
مسـلط در کشـور تبدیـل می شـود؟ طالبـان در 
هیـچ یـک از صحبت هـا و موضع گیری های شـان 
نگفتنـد؛  دیدگاه شـان  تعدیـل  مـورد  در  حرفـی 
نگـرش  همـان  از  تمـام  بـا سرسـختی  برعکـس 
افراطـی دفـاع کردنـد. روایـت طالبانـی از دیـن، 
یک بـار در افغانسـتان تجربه شـد. قوانیـن طالبانی 
از ریـش مـردان و نـوع پوشـش افـراد گرفتـه تـا 
انجـام جبـری و سـروقت مسـؤولیت های عبادی و 
تطبیـق حـد بـر متخلفین دامنه داشـت. دسـتگاه 
قضایـی طالبـان بـا اسـتفاده از متحجرتریـن نـوع 
نـگاه بـه دیـن، فضـا را چنـان بـه مردم کشـور در 
زمـان حاکمیت شـان تنـگ کـرده بـود کـه منجر 
شـد تـا طیف هایـی از نسـل جوان کشـور نسـبت 
بـه دیـن نفـرت پیـدا کنـد و ایـن نفـرت را بعد از 
سـقوط حکومـت طالبانـی در دوره ی دموکراسـی 

نویـن تـا حـدی بـروز دادند. 
انجـام مسـؤولیت دینـی  از دیـن،  فهـم طالبـان 

اشتراکدرروزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴500 افغانی
یک سال: ۸000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲500 افغانی
یک سال: ۴500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲00 $
یک سال: ۳50 $

 ریحان تمنا

اگررویصلحتوافقشود؛
سرنوشتجنگجویانطالبانچهمیشود؟

فیروزه سیمین

اعضـای گـروه طالبـان آموزش هـای حرفـه ای نظامـی ندیده انـد. اگـر 
بنـا باشـد کـه جنگجویـان طالب وارد سـاختار ارتش شـوند، شـیوه ی 
تعامل شـان بـا سـاختار ارتـش چگونـه خواهـد بـود؟ آیـا بـه طالبـان 
مطابـق  مسـؤولیت های  و  داده  تشـکیل  جداگانـه ا ی  واحد هـای 
توان شـان بـه آن هـا واگـذار می شـود؟ اگـر چنیـن اسـت، آیـا چنیـن 
دوگانگی در درون سـاختار ارتش ممکن اسـت؟ آیا در صورت ورود 
ده هـا هـزار فـرد آموزش ندیده به سـاختار ارتش و منابـع امنیتی و 

دفاعـی، ثبـات حداقلـی ایـن نهادهـا را از بیـن نخواهـد بـرد؟ 


