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فرمانده ی کلیدی طالبان 
در فاریاب با 18 تن از افراد 

این گروه کشته شد

ــای  ــه نیروه ــت ک ــرده اس ــام ک ــاع اع وزارت دف
ارتــش بــا راه انــدازی عملیاتــی در والیــت فاریــاب، 
ــب وارد  ــان طال ــه هراس افگن ــنگینی ب ــات س تلف

کرده انــد.
ایــن وزارت، در خبرنامــه ای گفتــه اســت کــه 
نیروهــای ارتــش، عملیاتــی را بــر مخفــی گاه 
کولیــان  منطقــه ی  در  طالــب  هراس افگنــان 
ــدازی  ــاب، راه ان ــت فاری ــراغ والی ــوالی بل چ ولس

نــد. کرده ا
ــات،  ــن عملی ــه در ای ــده اســت ک ــه آم در خبرنام
ــدی  ــان کلی ــی از فرمانده ــداهلل، یك ــوی جن مول
هراس افگنــان طالــب، بــا 18 تــن از افــرادش 
کشــته شــده اند و 9 هراس افگــن دیگــر نیــز، 

برداشــته اند. زخــم 
ــری،  ــه ی دیگ ــان در خبرنام ــاع همچن وزارت دف
در  طالــب  هراس افگــن   11 شــدن  کشــته  از 
مربوطــات ولســوالی پشــتون کوت والیــت فاریــاب 

ــت. ــر داده اس خب
از  افغانســتان،  شــمال  در  فاریــاب  والیــت 
ــن  ــت و چندی ــن اس ــدت ناام ــه ش ــای ب والیت ه
ولســوالی ایــن والیــت همیــن اکنــون در کنتــرل 
ــرار  ــاال ق ــد بســیار ب ــا در تهدی ــان اســت و ی طالب

دارد.
ــاه  ــد م ــان چن ــه در جری ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر  گذشــته، حمــات تهاجمــی نیروهــای ارتــش ب
مواضــع هراس افگنــان طالــب شــدت یافتــه اســت. 
ــنگین  ــات س ــه روزه از تلف ــش، هم ــای ارت نیروه
افغانســتان خبــر  مختلــف  نقــاط  در  طالبــان 

می دهنــد.

صبح کابل

انتخابات ریاست جمهوری
آزمون دموکراسی یا بحران دیگر؟

می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـات  برگـزاری  هزینـه ی  کـه 
شـده  تأمیـن  جمهـوری  ریاسـت 
میـزان  ششـم  در  انتخابـات  ایـن  و 
برگـزار می شـود. ایـن کمیسـیون در 
نامزدانـی کـه  بـه  روزهـای گذشـته 
اعتبارنامـه  بودنـد،  کـرده  نـام  ثبـت 
چالش هـا  از  یكـی  گذشـته  در  داد. 
نبـود  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 
دولـت  بـود.  آن  امكانـات  و  هزینـه 
افغانسـتان توانایـی ایـن را نـدارد که 
تأمیـن کنـد؛  را  انتخابـات  هزینـه ی 
تـا حـاال هـر انتخاباتـی کـه برگـزار 
بیشـترین  جهانـی  جامعـه ی  شـده، 
اسـت.  پرداختـه  را  آن  هزینـه ی 
پیـش از ایـن مسـؤوالن کمیسـیون 
بودجـه ی  کـه  می گفتنـد  انتخابـات 
حـاال  نیسـت.  مشـخص  انتخابـات 
ایـن مسـأله حـل شـده و کمیسـیون 
انتخابـات می گویـد کـه 149 میلیون 
انتخابـات  برگـزاری  هزینـه ی  دالـر 
را  آن  دالـر  میلیـون   90 کـه  اسـت 
میلیـون   59 و  افغانسـتان  دولـت 
دیگـر را، نهادهـای بین المللـی کمک 

. می کننـد
روز دوشـنبه، عبداهلل عبـداهلل، رییس 
اجرایـی حكومـت و نامـزد انتخابـات 
ریاسـت جمهوری، از بحران انتخابات 
ریاسـت جمهـوری گذشـته بـا عنوان 
»فاجعـه یـاد« کرده و تاکیـد کرد که 
تكـرار آن غیـر قابل تحمل اسـت. در 
کمیسـیون   1393 سـال  انتخابـات 
انتخابـات نتوانسـت انتخابـات سـالم 
پنهانـی  مداخـات  کنـد.  برگـزار  را 
بحـران  عامـل  بزرگتریـن  حكومـت، 
انتخابـات  آن  نتیجـه ی  مشـروعیت 
بـود. از دامـن یـک انتخابات ناسـالم، 
حكومـت توافقی»وحـدت ملـی« بـه  

آمد.  وجـود 
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2باورهای خود را تغییر دهیم!

معدن الجورد کران و منجان بدخشان به تصرف طالبان درآمد

زندگی افیونی و زندگی پاک
هر دو »درد« دارد

چالش اقتصادی هزاره ها...صفحه 3
رهبران این عصر، پروردگان محیط آموزشـی نسـل پیشـین هزاره ها اسـتند. نسـل پیشـین 
هـزاره یـا به دانشـگاه و محیط هـای علمی دیگر راه نداشـتند یا بسـیار انـدک راه یافتند. از 
ایـن رو، نمی تـوان این هـا را یـا نسـل پیشـین را متهم کـرد که چرا »ما« اسـتند. یا نسـل 

پیشـین چـرا فقط ما پـرورش داده اند؟ 4

فاجعه ی قندهار؛ »طالبان برای...
بـا آن کـه طالبـان و حكومـت افغانسـتان در قطع نامـه ی نشسـت بین االفغانـی در دوحه ی 
قطـر، روی کاهـش تلفـات غیرنظامیـان تأکید کـرده بودند؛ اما بـا خلق فاجعه در ولسـوالی 
خاکریـز والیـت قندهـار، نشـان دادنـد کـه عمـل آنـان، فرسـنگ ها از آنچـه کـه می گویند 

فاصلـه دارد و نمی شـود روی هیـچ حـرف آنان... 3

مســؤوالن محلــی می گوینــد کــه معــدن الجــورد در ولســوالی کــران و منجــان والیــت بدخشــان، در پــی حمــات هراس افگنــان طالــب در تصــرف ایــن گــروه درآمــده و 
ــد. ــینی کرده ان ــه عقب نش ــی از منطق ــای امنیت نیروه

ــب  ــان، دوشنبه ش ــران و منج ــوالی ک ــورد ولس ــدن الج ــه مع ــد ک ــد می کن ــل تأیی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــان، ب ــی بدخش ــورای والیت ــو ش ــری، عض ــی نظ ــداهلل ناج عب
)۲4ســرطان(، بــه تصــرف طالبــان در آمــده اســت. بــه گفتــه ی آقــای نظــری، در ایــن حملــه ی طالبــان، ۲۶ نفــر از نیروهــای امنیتــی نیــز اســیر شــده اند و کنتــرل کامــل 

ــاده اســت. ــان افت ــه دســت طالب معــدن و روســتاهای اطــراف آن ب
ــه دارد.  ــی ادام ــر قانون ــه ی غی ــن طــرف، بیشــتر به گون ــه ای ــد اســتخراج آن، از ۷0 ســال ب ــه رون ــی رود ک ــه حســاب م ــی در کشــور ب ــزرگ معدن ــر ب ــدن، از ذخای ــن مع ای
آقــای نظــری می گویــد کــه در صــورت عقــب رانــده نشــدن طالبــان از ایــن معــدن، ایــن گــروه بــا اســتخراج آن تجهیــزات نظامــی زیــادی بــه دســت خواهنــد آورد و بــه 

ــت. ــد یاف ــز دسترســی خواهن ــت پنجشــیر نی ــی از والی بخش های

حضور کمرنگ
زنان دادستان در سیستم قضایی غرب کشور

در  زن  دادسـتان   ۲۷ اکنـون  هـم  آمـده  دسـت  بـه  معلومـات  براسـاس 
هـرات مشـغول بـه فعالیـت اسـتند؛ امـا حضـور گسـترده ی مخالفیـن در 
سـطح ولسـوالی ها، فضـای سـنتی حاکـم بـر جامعـه ی مردسـاالری چـون 
افغانسـتان، ناامنی ها، دوری مسـافت راه و مشـكات خانوادگی باعث شـده 

تـا فعالیـت ایـن زنـان منحصـر بـه مرکز شـهر باشـد.
مـوارد  ایـن  از  برخـی  تأییـد  بـا  هـرات  اسـتیناف  دادسـتانی  مسـؤوالن 
می گوینـد کـه نزدیـک بـه ده خانـم در ولسـوالی های این والیت اسـتخدام 
شـده اند؛ امـا موفـق بـه انجـام وظیفـه در سـطح ولسـوالی ها نشـده و بـه 

گونـه ی خدمتـی در مراکـز شـهرها انجـام وظیفـه می کننـد.
مشـكات امنیتـی و اجتماعـی، تنهـا دلیـل بـر نبـود دادسـتان های زن در 
ایـن ولسـوالی ها نیسـت؛ نبـود شـعبه های اداری دادسـتانی در ولسـوالی ها 
و امكانـات مناسـب، از دالیـل دیگـر نبـود زنان دادسـتان به شـمار می رود.
دادسـتان های زن در هـرات می گوینـد کـه هـر چنـد طـی چنـد سـال 
اخیـر زنـان بیشـتری در ایـن اداره شـروع بـه فعالیـت کرده انـد؛ امـا ایـن 
حضورشـان بسـنده نبـوده و نیـاز اسـت تـا زنـان بیشـتری بـه ویـژه در 

شـوند. اسـتخدام  ولسـوالی ها  دادسـتانی های  اداره هـای 
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صفحه 4

بی سرنوشتی مهاجرت
به اروپا
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

آخریـن نكتـه در پولیمیک اخیـر، طعنه هایی بود 
کـه در پسـت ذکـی میرزایـی و محسـن زردادی 
خطـاب بـه مـن و جـواد سـلطانی آمـده بـود که 
گویـا هـر دو »نـان بـه نـرخ روز« می خوریـم. من 
از نـرخ روز یـا نـرخ شـب بـرای نان خـوردن چیز 
خاصـی نمی دانـم. بـر ایـن حـرف درنـگ زیـادی 
نیـز نمی کنـم. همیـن قـدر می گویم که در شـهر 
مـا، نـرخ نـان، چـه در روز باشـد و چـه در شـب، 

اسـت.  گران 
از امثـال ذکـی میرزایـی و محسـن زردادی زیـاد 
شـنیده ایم که افغانسـتان کشـور فاشیسـم است؛ 
کابـل شـهر فاشیسـم اسـت و مـن و برخـی از 
سـخن  ایـن  فاشیسـم.  دسـت یاران  همراهانـم 
درسـت باشـد یـا نباشـد، بایـد قبـول کنیـم کـه 
فاشیسـمی  همیـن  شـهر  ایـن  در  را  نـان  نـرخ 
تعییـن می کنـد کـه بـر سیاسـت و حكومـت و 
نـان و زندگـی و سرنوشـت مـردم مسـلط اسـت. 
مـا بایـد، بـه هر حـال، با همیـن فاشیسـم تعیین 

نسـبت کنیـم.
دنیـای مجـازی لب به سـخن بـاز کـردن را ارزان 
کـرده اسـت؛ امـا نـرخ نان و نـرخ زندگـی را برای 
مـا ارزان نكرده اسـت. مـن وقتی از قیام تبسـم و 
جنبـش روشـنایی بـه تفصیل و با جزئیـات دقیق 
روایـت می کنـم، دارم نـرخ نـان و نـرخ زندگـی 
می کنـم.  بازخوانـی  را  فاشیسـم  سـیطره ی  در 
کاش تمـام تصـور و برداشـت مـن از نیتـی کـه 
امثـال زردادی و میرزایـی در عقـب جمـات و 
طعنـه و شـماتت های خـود دارنـد، اشـتباه باشـد 
از  را  حرف های شـان  همـه ی  دوسـتان  ایـن  و 
مـردم  سرنوشـت  بـه  نسـبت  نیک خواهـی  روی 
بیـان کـرده باشـند. در ایـن صورت، نیش سـخن 
و قبرک هـای آنـان بـر مـن و امثـال مـن ناگـوار 

نمی مانـد.
سـخن امروز مـن آخرین قسـمت از تأملی اسـت 
کـه بـر پسـت اسـد بـودا و کمنت هـای برخـی از 
کاربـران فیس بوکـی در ذیـل ایـن پسـت صورت 
گرفـت. ایـن تأمـل، هر چنـد ناخواسـته؛ اما مفید 
حرف هـای  و  درآویزیـم  هـم  بـا  بایـد  مـا  بـود. 
خـود را بـه همدیگـر بگوییـم. شـاید بـرای مـن، 
تـا ضرورت هـای عاجل تـر دیگـری پیـش نیایـد، 
»اشـكی  سلسـله ی  در  پولیمیـک  آخریـن  ایـن 
کـه  بحث هایـی  باشـد.  سـخن«  گونـه ی  بـر 
انگیزه خوانـی  و  و شـخصیتی  جنبـه ی شـخصی 
روشـن کننده  هرچنـد  می گیرنـد،  نیت جویـی  و 
و نتیجه بخـش باشـند، مال آورنـد. در روایـت دو 
رویـداد قیـام تبسـم و جنبـش روشـنایی مـا بـه 
بازنگـری و مرور مسـایل مرتبط با ایـن دو رویداد 
ضـرورت داریـم. آنچـه در ایـن دو رویـداد اتفـاق 
افتـاد، بایـد مورد کنـكاش قـرار گیـرد. پرداختن 
بـه مسـایل شـخصی و شـخصیتی مـا را از هـدف 

می کنـد. دور 
نگه داریـم.  بـاز  را  بـاب گفت وشـنود  دارم  توقـع 
نكته هـا را بسـنجیم؛ اما زبان و قضـاوت خود را به 
دشـنه ای بـر جان همدیگـر تبدیل نكنیـم. روایت 
قیام تبسـم و جنبش روشـنایی به انـدازه ی کافی 
دشـنه و سـوزن و نیـش و تلخـی دارد کـه مـا را 
در کنـار هـم آزرده و رنجـور می کند. مـن ادعایی 
نـدارم کـه در روایت هـای مـن همه چیـز دقیق و 
درسـت بیـان می شـود یـا در ختم روز هر کسـی 
رضایتـی حاصـل می کنـد. مـا هنـوز بـا مشـكل 
تفاهـم گرفتاریـم. بـه تفاهـم نیـاز داریـم. درک 
مشـترک، زمینـه را بـرای تفاهـم فراهـم می کند. 
مـا افـرادی در کنـار همیـم. اعضـای یـک حـزب 
و کارگـزاران یـک بنـگاه نیسـتیم. بایـد بگوییم و 
بشـنویم و بـا شـكیبایی نقطه های پیونـد خود در 
یـک امر جمعـی را پیدا کنیم. »اشـكی بر گونه ی 
سـخن« سـخنی اشـک آلود اسـت یـا سـخنی که 
در اسـاس سـخن نیسـت، اشـک اسـت و باید به 
درد و سـوز ناشـی از بیـرون آمدن این اشـک نیز 
توجـه شـود. به ایـن ترتیـب، من گام هـای خودم 
را بـرای ایجـاد تفاهـم بر مـی دارم و از دیگران نیز 

توقـع دارم کـه در ایـن زمینـه اقـدام کنند.
***

مـا بـه تجدیـد نظر بـر باورهای خـود نیـاز داریم. 
آنچـه را بـاور داریـم، نیـک یـا بـد، بـه واقعیـت 

مـا  می شـود.  تبدیـل  مـا  سرنوشـت  و  زندگـی 
نسـبت بـه همدیگـر باورهـای نیكـو نداریـم. در 
نتیجـه، واقعیت هایـی را که در روابط و مناسـبات 
خـود شـاهد می شـویم، نیكـو نیسـتند. باورهـای 
مـا، بـه خواسـت مـا یـا بـه رغـم خواسـت مـا، 
آمیختـه بـا نفـرت و بدبینـی و عصبیـت  اسـت. 
واقعیتـی کـه بـر اسـاس ایـن باورهـا بـه تصویـر 
غالـب زندگـی مـا تبدیل شـده اسـت، نیـز آلوده 
بـا نفـرت و بدبیتـی و عصبیت اسـت. شـاید وقت 
آن رسـیده باشـد کـه بـر این بـاور، و بـه تبع آن، 
بـر واقعیت هـای نامطلـوب ماحـول خـود نقطه ی 

پایـان بگذاریـم.
فـرا  را  درسـی  امپاورمنـت،  مؤسسـه ی  در  مـن 
می گیـرم که اسـاس آن درنـگ بر توانایی انسـان 
در شكل بخشـیدن باورهـای آن و شكل بخشـیدن 
زندگـی بـر اسـاس خواسـت انسـان اسـت. ایـن 
درس را جرعـه جرعه می چشـم و در یک نسـبت 
تـاش دارم آن را بـه ایمـان و بـاور خـود نسـبت 
بـه انسـان و نیكویی هـای انسـان تبدیـل کنـم. 
واقعیـت امـروزی کسـانی را کـه در ماحـول خود 
می بینیـم، بـه صـد دلیـل حـق داریـم ناپسـند 
تلقـی کنیـم؛ امـا ایـن »واقعیـت« اسـت. انسـان 
اسـت.  نیـز  »آیدیـال«  »واقعیـت«،  بـر  عـاوه 
نـام  بـه  موجـودی  آیدیـال،  و  واقعیـت  ترکیـب 
انسـان را بـرای مـا قابـل درک می کنـد. آیدیـال 
انسـان سـاخته ی باورهایی اسـت که از حاال برای 
خـود می سـازد. انسـان فـردا، واقعیتـی اسـت که 
سـاخته ی باورهـای امروز ما نسـبت به آن انسـان 
اسـت. چه خوب اسـت که بـاور خـود را از همین 
حـاال تغییـر دهیـم و رنـگ نیكویـی بـه او بزنیم.
مـن از سـخنان ذکـی میرزایی و محسـن زردادی 
بیشـتر از همـه بـه ایـن دلیـل احسـاس رنجـش 
کـردم کـه در آن هـا بویـی از یـک بـاور منفـی از 
کـردم.  استشـمام  را  ناخوشـایند  گذشـته های 
بـاوری کـه بـر اسـاس آن دشـواری و تلخی هـای 
زیـادی بـر مـن و هم نسـانم تحمیـل شـده بـود. 
سـخن میرزایـی و زردادی از تعییـن نـرخ روز یـا 
نـرخ شـب برای نـان، زخـم کهنـه ای را در درونم 
بـاز می کنـد و ایـن زخـم بـرای مـن فوق العـاده 
بـر  باورهایـی کـه  زجردهنـده اسـت. خاطـره ی 
زردادی  محسـن  و  میرزایـی  ذکـی  آن  اسـاس 
بـر مبنـای آن واقعیـت مـرا شایسـته ی دشـنه و 
بـاروت و شـكنجه و تهمـت و اهانـت می دید، تلخ 
اسـت. دوسـت دارم این بـاور تغییر کنـد و در اثر 
آن، واقعیتـی کـه امـروِز مـرا تمثیـل می کنـد و 
واقعیتـی کـه فـردای همـه ی مـا را در کنـار هـم 

تمثیـل می کنـد، تغییـر کنـد.
***

مـن از »قیـام تبسـم« و »جنبـش روشـنایی« به 
امیـد جرقه هایـی از یـک آگاهـی روشـن روایـت 
روایـت  ایـن  گفتـه ام،  کـه  همچنـان  می کنـم. 
تلخی هایـی  دارد. دلیـل آن،  زیـادی  تلخی هـای 
اسـت کـه در خـود ایـن دو رویداد بـر کام همه ی 
خـود  روایت هـای  اولیـن  در  مـن  ریخـت.  مـا 
اذعـان کـردم کـه چقـدر می ترسـم و دلیـل ایـن 
ترس هایـم در چیسـت. ایـن ترس هـا را در »قیام 
تبسـم« و »جنبـش روشـنایی« مـورد بـه مـورد 
نشـان می دهـم و بـا اعتـراف بـر آن، می کوشـم 
بگیریـم.  جـدی  را  ترس هـا  ایـن  کـه  بگویـم 
ترس هـای مـن چـه جنبـه ی خصوصـی داشـته 
باشـد چـه جنبه ی عمومـی، ترس هایی  اسـت که 
مـرا بـه اجتنـاب از هزینـه در کارهـای فـردی و 
جمعـی کمـک می کنـد. تـرس آگاهانـه، احتیاط 
مـی آرد و ناترسـی بـا بی احتیاطـی پهلـو می زنـد.

مـن می گویـم کـه وقتـی تـا ناوقت های شـب، در 
آن هـوای سـرد و سـوزان، در محوطـه ی اداره ی 
امـور ماندیـم، کاش آقـای محقـق و اشـرف غنـی 
تـرس  نیـم  انـدازه ی  بـه  هـم  عبـداهلل  داکتـر  و 
مـن تـرس می داشـتند؛ تـرس از مـردم، تـرس از 
آینـده ی سـخن و موضعی بد، تـرس از بی اعتنایی 
بـه گلـوی بریـده ی تبسـم. شـاید بـا ایـن تـرس، 
هـم در آن روز و هـم بعـد از آن، از هزینه هـای 
زیـادی کـه متحمـل شـدیم، جلوگیـری می شـد. 
مـن می گویـم کاش در جریان جنبش روشـنایی، 
آقـای خلیلـی و محقـق و دانـش و اشـرف غنی 
و حنیـف اتمـر و احمـد بهـزاد و داوود ناجـی و 
توجـه  مـرا  ترس هـای  از  نیمـی  امیـد  ذوالفقـار 
می کردنـد. شـاید صدهـا قطعـه ی وجود خـود را 
روی هـوا بـاد نمی کردیـم و اشـک های زیـادی را 
بیهـوده بـر گونه هـای خود جـاری نمی سـاختیم.

مـن نـان بـه نـرخ روز خـوردن را عیـب نمی دانم. 
نـرخ روز را فهمیـدن، یعنـی بـا اقتضـای زمـان 
هماهنـگ شـدن، یعنـی روح زمـان را فهمیـدن. 
شـاید زردادی و میرزایـی بـا همین باور، همیشـه 
نـان را خـاف نـرخ روز خورده انـد کـه هیچ گاهی 
بـا صـدا و سـخن و پیام زمـان آشـنایی نیافته اند. 
کسـی کـه حسـرت و نوسـتالژی یـک کودتـای 
خونیـن و نـاکام را تـا چهـل سـال بـا خـود کش 
بـه  نـان  از درک  کـه  نشـان می دهـد  می کنـد، 
نـرخ روز خـوردن عاجـز مانـده اسـت. کسـی که 
از دامـان والیـت فقیـه بلنـد می شـود و فاصلـه ی 
مایـی و دیـن داری تـا تجددمأبی و دین سـتیزی 

نشـان  می کنـد،  طـی  وارونـه  این چنیـن  را 
می دهـد کـه نسـبت بـه نـرخ روز بی اعتنا اسـت.

خـوب اسـت قبـول کنیـم کـه بخـش عمـده ای 
باورهـای  بـا  و  دارد  عیـب  مـا  باورهـای  از 
مـن  می بینیـم.  معیـوب  را  واقعیت هـا  معیـوب، 
کاندیـدان  از  یكـی  او  رفتـم.  راه  اشـرف غنی  بـا 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود که به بـاور من 
بـه ریاسـت جمهـوری می رسـید. مـن بـا بـاور به 
ایـن کـه سیاسـت فـن مدیریـت قـدرت اسـت و 
عبـث  کاری  قـدرت  مدیریـت  بـدون  سیاسـت 
اسـت، او را بـر داکتـر عبـداهلل و زلمـی رسـول و 
سـیاف و گل آغـا شـیرزوی ترجیـح دادم. وقتـی 
در جریـان راه، متوجـه شـدم کـه انتظـارات مـن 
از ایـن حكومـت و ترکیـب نیروهایـی کـه در آن 
دخیـل شـده اند، بـرآورده نمی شـود، مسـیر خود 
را جـدا کـردم و شـرح تمـام ایـن ماجـرا را نیز به 
تفصیـل بـا مـردم در میـان گذاشـتم. مـن اگـر با 
تعبیـر و برداشـت زردادی و میرزایی »نان به نرخ 
روز« می خـوردم، بایـد کار دیگـری می کردم. من 
نشـان دادم کـه نـرخ روز در برداشـت مـن با نرخ 
روزی کـه میرزایـی و زردادی تصـور دارنـد، یكی 
نیسـت. من نـان به نـرخ روز می خورم؛ امـا هم از 
نـان تصـور دیگـری دارم و هم از نـرخ نان و هم از 

روزی کـه مبنـای تعییـن نـرخ نان اسـت.
آن می گویـم کـه مسـیر  بـرای  را  نكته هـا  ایـن 
دنبـال  درسـت تر  مـا  گفت وگوهـای  و  بحـث 
شـود. مـن حـرف پیچیـده ای نمی گویـم؛ هرچند 
موضوعـی را کـه بـرای روایـت انتخـاب کـرده ام، 
پیچیده اسـت. مـن روایـت سـاده ای دارم. روایت 
از آنچـه در نگاه و برداشـت من اتفـاق افتاد. تمام 
روایت هـای خـود را نیـز بـر دالیـل و مسـتنداتی 
اسـتوار می کنـم کـه قابـل مناقشـه نیسـتند. من 
می گویـم در جریـان »قیـام تبسـم« چـه اتفـاق 
افتـاد، مـن چـه کار کردم و چه سـهمی داشـتم؛ 
داوود ناجـی چـه کار کرد و چه سـهمی داشـت و 
هـزاران فـرد دیگر چه کاری کردند و چه سـهمی 
داشـتند. برخی از اسـم ها با مشـخصاتی روشـن تر 
می آینـد و برخـی عمومی تـر. روی هم رفتـه تمـام 
آن هـا روایـِت »واقعیـت« انـد؛ هر چنـد برخی از 
نشـانه ها کـه در نظـرم معنادارترنـد، برجسـته تر 
بـا دیـدی جدی تـر مـورد  تـا  تصویـر می شـوند 

تأمـل قـرار گیرند.
***

و سـخن آخـر ایـن کـه: مـن »مختـه« نمی کنم، 
»روضـه« نمی خوانـم، »خودشـیفتگی«های خود 
را اشـباع نمی کنـم، بـه آن معنایـی کـه میرزایـی 
و زردادی می گوینـد نـان بـه نـرخ روز نمی خـورم 
و برخـاف تصـور صابـر عرفانـی خـود را حـق به 
جانـب و خیرخواه جلـوه نمی دهم. تنها خواسـتم 
ایـن اسـت کـه فضـا صاف تـر و روشـن تر شـود تا 
مجـال بـرای قضـاوت و داوری هـای بهتـر فراهـم 

گردد.
ایـن تمـام حـرف مـن در ایـن گفت وگـو و تمـام 
مدعای من برای کسـانی اسـت که دوسـت دارند 
روایت هـای مـن در مـورد دو رویـداد قیام تبسـم 

و جنبـش روشـنایی را مـرور کنند. 

باورهای خود را تغییر دهیم!
 عزیز رویش

)تأملی بر پست اسد بودا و کمنت های برخی از کاربران فیسبوکی - قسمت آخر(
افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های  حمایت کننـده ی  نهـاد  یـا  نـی 
تأکیـد کرده اسـت کـه وضعیت آزادی بیان با گذشـت هر روز 
شـكننده تر می شـود و حكومـت بایـد تأمیـن امنیت رسـانه ها 
و خبرنـگاران را در اولویـت کار ی خـود قـرار بدهـد. نـی، در 
حالـی از وضعیـت بـد امنیتـی خبرنـگاران ابـراز نگرانـی دارد 
کـه چنـدی پیش، گـروه تروریسـتی طالبـان در اعامیه ای به 
رسـانه های کشـور اخطـار داده بود تـا به تبلیغـات تجارتی ای 
کـه بـر علیـه ایـن گـروه نشـر می شـود، پایـان بدهنـد وگرنه 

هـدف قـرار خواهنـد گرفت.
رسـانه های آزاد، یكـی از بزرگ تریـن دسـت آوردهای مـردم و 
دولـت افغانسـتان در سـال های اخیـر شـمرده می شـود؛ ولی 
ایـن دسـت آورد اینک مـورد تهدید قـرار دارد و ممكن اسـت 
بـر مشـكات جـدی  بنـا  فعالیت هـای رسـانه ها در کشـور، 
امنیتـی، بـا خطـر رو بـه رو شـود. بسـیاری از نـكات مثبـت 
دیگـر از جملـه حقـوق زنـان، توجـه بـه رشـد تحصیلـی و 
فرهنگـی جوانـان و... همـه، رابطـه ی مسـتقیمی با رشـد کار 

رسـانه ای در کشـور دارد.  
در صـورت تضعیـف فعالیت های رسـانه ها، بخش هـای زیادی 
در کشـور بـه رکـود مواجـه خواهـد شـد و ایـن بیان گـر ایـن 
اصـل اسـت کـه بـرای رشـد هـر جامعـه ای در عصـر کنونـی 
وجـود  می شـود،  شـمرده  اولیـه  نیازهـای  از  کـه  چیـزی 
رسـانه هایی اسـت کـه بـه شـكل بی طرفانـه در پـی ارائـه ی 
اطاعـات مختلـف سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی باشـد. در 
واقـع، مـردم توسـط رسـانه ها می تواننـد اوضـاع سیاسـی را 
تحلیـل کننـد و سـواد الزم را برای درک بهتـر از امور مختلف 

باشند.  کشـور داشـته 
اسـاس همیـن  بـر  دارنـد،  از رسـانه ها  ترسـی کـه طالبـان 
و  بـد  نیـت  از  مـردم  آگاهـی  متأسـفانه  و  اسـت  قابلیـت 
تخریبـی گروه هـای تروریسـتی و افراط گرایـان دینـی، باعـث 
تحریـک آنـان بـر قطـع منابـع اطاعاتـی بـرای مـردم شـده 
اسـت. طالبـان می داننـد که نظـام کنونـی افغانسـتان، هویت 
و اسـتحكام خـودش را مدیـون اصولـی چـون حقـوق زنـان، 
حقـوق بشـر، آزادی بیـان و دیگـر مباحث دموکراتیک اسـت؛ 
بنـا بـر ایـن اصل و اصـول نظام را هـدف قـرار داده و خواهان 

تضعیـف آن اسـتند. 
حكومـت افغانسـتان وظیفـه دارد تـا امنیت رسـانه ها را برای 
فعالیـت بهتـر و بـدون محدودیـت فراهـم کند. ایـن تاش از 
سـوی حكومـت نه تنهـا باعـث تقویـت مردم سـاالری و حقـی 
کـه مـردم بـر اسـاس قانـون اساسـی دارنـد می شـود، بلكـه 
مشـروعیت قانونـی حكومـت را نیـز بـاال می بـرد. طـوری که 
قبـا یادآور شـدیم، حكومـت افغانسـتان که بر پایـه ی اصول 
دمكوکراتیک بنا شـده اسـت، با ضعیف شـدن آزادی بیان در 
افغانسـتان، اساسـات خودش را از دسـت می دهد و این باعث 

زیـر سـؤال رفتـن کارایی آن می شـود. 
از تهدید هایـی کـه بـاالی رسـانه  ها داشـتند،  طالبـان پـس 
نگرانی هـای زیـادی را ایجـاد کرده اند و ایـن نگرانی ها در کنار 
فعالیت هـای ضـد رسـانه ای ایـن گـروه تروریسـتی، توانسـته 
اسـت تـا در بخش هـای مختلفـی کار رسـانه ای را تحـت تاثیر 
قـرار بدهـد. ایـن فعالیت ها از سـوی گروه طالبـان، بیان گر آن 
اسـت کـه جنـگ جـاری نه تنهـا بـا نیروهـای امنیتـی افغان، 
بلكـه بـا کلیـت نظـام و قوانینـی اسـت کـه همـه ی نهادها از 
جملـه رسـانه ها را شـامل می شـود. هـر چنـد در شـش مـاه 
نخسـت سـال روان میـادی، خشـونت در برابـر خبرنـگاران 
نسـبت بـه شـش ماه سـال گذشـته ی میـادی کاهـش یافته 
اسـت؛ امـا نـی می گویـد، تهدیـدی کـه از سـوی طالبـان در 
تاریـخ سـوم سـرطان صـورت گرفـت، وضعیـت را تغییـر داده 
اسـت. بـه گفتـه ی ایـن نهـاد فعـال در کار رسـانه های آزاد؛ 
»پـس از تهدیـد طالبـان، شـاهد کشـته شـدن دو کارمنـد 
رسـانه و بسـته شـدن یـک رادیـو بودیـم، ایـن نگرانـی مـا را 
نسـبت بـه مصؤونیـت رسـانه ها و خبرنـگاران افزایـش داده 
کار  در  اخـال  راسـتای  در  طالبـان  فعالیت هـای  اسـت.« 
رسـانه ای و اطاع رسـانی، در کنـار همـه ی بحث هـای دیگـر، 
حرف هایـی را در بـاب گفت وگوهـای صلـح نیـز بـاز می کنـد 
کـه در ایـن اواخر از مباحث داغ سیاسـی به شـمار می رود. در 
واقـع طالبـان بـا تهدیدهـا و حمله بر مراکـز رسـانه ای، باورها 
را نسـبت بـه پیشـرفت های صلـح با این گـروه نیز خدشـه دار 
می کننـد؛ زیرا مشـكاتی کـه به دلیـل ممانعت افـراد طالبان 
از فعالیـت رسـانه ها، بـه وجـود امـده اسـت، نمایان گـر همان 
خـط فكـری تاریكـی اسـت که سـال های پیـش از ایـن گروه 
تروریسـتی شـاهد بوده ایـم. در حقیقـت، مـردم افغانسـتان، 
صلـح را نـه بـه ازای از دسـت دادن ارزش هایـی چـون آزادی 
بیـان، بلكـه بـه ازای قربانیانی کـه در راه به دسـت آوردن این 
آزادی و آزادی هـای اجتماعـی دیگـر، داده انـد مطالبـه دارند.

فعالیت  طالبان علیه رسانه ها
دشمنی با ارزش هاست

سرمقاله

امیـد  بـه  روشـنایی«  »جنبـش  و  تبسـم«  »قیـام  از  مـن 
جرقه هایـی از یـک آگاهـی روشـن روایت می کنـم. همچنان 
کـه گفتـه ام، ایـن روایت تلخی هـای زیـادی دارد. دلیل آن، 
تلخی هایـی اسـت کـه در خود این دو رویـداد بر کام همه ی 
مـا ریخـت. مـن در اولیـن روایت هـای خود اذعـان کردم که 
چقـدر می ترسـم و دلیـل ایـن ترس هایـم در چیسـت. ایـن 
ترس هـا را در »قیـام تبسـم« و »جنبـش روشـنایی« مورد 
بـه مـورد نشـان می دهـم و بـا اعتـراف بـر آن، می کوشـم 

بگویـم کـه ایـن ترس هـا را جـدی بگیریـم. 
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

زندگی افیونی و زندگی پاک
هر دو »درد« دارد

 حسن ابراهیمی

اعتیـاد یعنـی تباهـی خـودت و ایـن تباهـی 
رنـگ سـیاه مطلـق دارد. حتـا اگـر رگانـت 
وقتـی از افیـون پـاک هـم شـود؛ امـا ایـن 
تباهـی در ذهـن و جسـمت هـم باقـی می مانـد. باید تـا آخرین 
لحظـه ی نفـس زندگـی ایـن تباهـی و بـه فنـا رفتن را بـا خود 
یدک بكشـی. سـخت اسـت؛ اما قابـل تحمل؛ یعنـی باید تحمل 
کنـی ایـن تباهـی را. خـود معتـاد با دسـتان خود این مسـیر را 
انتخـاب کـرده اسـت و کاری جز ایـن نمی تواند انجـام بدهد که 
ایـن پشـیمانی و ندامـت را به سـمتی سـوق دهد کـه زندگی را 

بـرای خـود قابـل پذیریـش کند. 
زندگـی پـاک درد دارد و ایـن درد از درد اعتیـاد جان فرسـاتر 

ست. ا
حـاال کـه دقیقـا فكـر می کنـم زندگـی من تـرک خورده اسـت 
و بـه دو قسـمت تقسـیم شـده اسـت. زندگـی قبـل از اعتیـاد 
و زندگـی بعـد از اعتیـاد. شـاید آن وقت هـا کـه معتـاد بـودم 
خیلی هـا می توانسـتند مـرا درک کننـد؛ امـا حـاال کـه پـاک 
اسـتم کمتـر آدمـی می توانـد در دور و بـر من باشـد و مرا درک 
کنـد و بـه همیـن خاطر اسـت کـه امروز ایـن جمله را نوشـتم: 

» زندگـی درد دارد.«
امـا می دانیـد زیبایـی ایـن درد در چیسـت؟ این اسـت که یک 
معتـاد بـرای زندگـی پـاک هـر لحظـه بـه درد زیبایـی دچـار 
اسـت. هـر لحظـه بایـد بـه یـاد داشـته باشـد کـه آن روزهایی 
کـه در زیـر پل سـوخته بودی با خـودت چه کـردی و چطور از 
همـه چیـز دل بریـده بودی تـا به یک چیـز ناچیـز دل ببندی. 
بـه نشـَئگی های قبل از خمـاری و خماری های قبل از نشـَئگی.

شـادی همـان نشـَئگی اسـت و انـدوه و غـم همـان خمـاری 
اسـت. مـن آن روزهـا در زیـر پـل سـوخته همیشـه در جهـان 
مسـخ شـده میـان شـادی و غـم در رفـت و آمـد بـودم و اصـا 
نمی  فهمیـدم و نمی دانسـتم کـه مـن اهـل جهان آدم های شـاد 

اسـتم یـا اهـل جهـان آدم هـای غمگین.
جهـان زیـر پـل سـوخته جهانی پـر از غـم و اندوه بـود و جهان 
بـاالی پـل سـوخته، جهانـی پـر از شـادی؛ امـا مـن معتـاد آن 
وقت هـا و حـاال هـم همیشـه بـه ایـن فكـر می کنـم کـه واقعن 
ایـن همـه انـدوه می تواند پایـدار باشـد و یک معتـاد در زیر پل 
سـوخته نمی توانـد گاهـی شـاد شـود بـا کوچكترین بهانـه و یا 
حـاال کـه در جهـان بـاالی پـل سـوخته دارم نفـس می کشـم، 
اجـازه نـدارم در بیـن این همه آدم شـاد و شـادی های بی بهانه، 
لحظـه ای غمگیـن شـوم و یـا بهانـه ای پیـدا کنم بـرای غمگین 

شدن.
این هـا را نوشـتم بـرای ایـن کـه بنویسـم بعـد از این قسـمت و 
تـا این جایـی کـه در پل سـوخته بـودم خیلی افراطی به سـمت 
اعتیـاد قـدم برداشـتم و هیـچ گاه نخواسـتم لحظـه ای بـا خـود 
کمـی درنـگ کنـم و فكـر کنم کـه می توانـم بدون مـواد مخدر 
هـم زندگـی کنـم و یا چـاره ی آن همـه درد برایم نمی توانسـت 

فقط مـواد مخدر باشـد. 
درسـت بعـد از ایـن نوشـته اسـت کـه می خوانیـد من »حسـن 
ابراهیمـی«، منـی کـه هنـوز بـاور دارد »یـک معتـادم« چطـور 
دسـت و پـا می زنـد در زیر پل سـوخته تـا خـود را از افیونی که 
در جـان و ذهنـش جـا خـوش کرده اسـت نجـات دهـد و برای 

ایـن رهایـی زندگـی من دچـار چـه حوادثی می شـود.
مـن آن روزهـا در زیر پل سـوخته بـه افیون دچار شـده بودم و 
بـر خـاف همه تصورات روزی کـه مواد مصرفی خود را داشـتم 
آن قـدر شـاد بـودم و هیـچ دغدغـه ای در زندگی نداشـتم و اگر 
روزی می شـد کـه بهانـه یـا دلیلی پیدا می شـد تا مواد نكشـم و 
خـود را نشـئه نكنم اندوه گیـن می شـدم و آن روز غم انگیزترین 

روز زندگی ام می شـد.
بـر خـاف ایـن روزهـا در زندگـی ام کـه اگر قـرار باشـد دوباره 
مـواد مصـرف کنـم آن روز غم انگیزتریـن روز زندگـی ام خواهـد 
بـود و حـاال کـه بیش از یک سـال اسـت کـه دارم پـاک زندگی 

می کنـم روزهـای شـاد زندگیـم اسـتند نـه این طور نیسـت. 
دوسـت نـدارم آدم هـای زندگـی ام به دو دسـته تقسـیم شـوند. 
آدم هـای معتـاد و آدم هـای غیـر معتاد. هیـچ آدم معتـادی هم 
بایـد یـادش نـرود کـه زندگـی پـاک درد دارد و هیـچ آدم غیـر 
معتـادی هـم باید یـادش نرود زندگـی معتادگونه هـم درد دارد 
و بایـد همیشـه بـه یادمان باشـد کـه زندگی در هـر حالتی درد 
دارد و ایـن درد تنهـا بهانه ای اسـت بـرای ادامـه ی زندگی؛ این 
درد همـان شـادی اسـت؛ این درد همـان اندوه اسـت؛ این درد 

خـود آدمـی اسـت؛ ایـن درد همان زندگی اسـت. 
همـه ی مـا آدم هـا بـا درد بـه دنیـا می آییـم و بـا درد از ایـن 

جهـان خواهیـم رفـت. مـن درد را دوسـت دارم.

ادیـن خـان اچکزی، فرمانـده ی پولیـس کندهار به 
روزنامـه ی صبـح کابل گفـت که »گروه تروریسـتی 
زیـر نـام طالـب، همـواره در بـدل خلق وحشـت در 
بـرای  و  کـرده  امتیازگیـری  بی گنـاه،  مـردم  میـان 
ایـن  خـون  خـود،  پنجابـی  بـاداران  کـردن  راضـی 

مـردم را بـه حـراج می گـذارد.«

انتخابات ریاست جمهوری آزمون 
دموکراسی یا بحران دیگر؟

هزینـه ی  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری تأمین شـده 
و ایـن انتخابـات در ششـم میـزان برگـزار می شـود. 
ایـن کمیسـیون در روزهـای گذشـته بـه نامزدانـی 
در  داد.  اعتبارنامـه  بودنـد،  کـرده  نـام  ثبـت  کـه 
گذشـته یكـی از چالش ها بـرای برگـزاری انتخابات 
نبـود هزینـه و امكانـات آن بـود. دولـت افغانسـتان 
را  انتخابـات  نـدارد کـه هزینـه ی  را  ایـن  توانایـی 
تأمیـن کنـد؛ تـا حـاال هـر انتخاباتـی کـه برگـزار 
شـده، جامعـه ی جهانـی بیشـترین هزینـه ی آن را 
پرداختـه اسـت. پیـش از این مسـؤوالن کمیسـیون 
انتخابـات  بودجـه ی  کـه  می گفتنـد  انتخابـات 
مشـخص نیسـت. حـاال ایـن مسـأله حـل شـده و 
کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه 149 میلیـون 
دالـر هزینـه ی برگـزاری انتخابـات اسـت کـه 90 
میلیـون دالـر آن را دولـت افغانسـتان و 59 میلیون 
می کننـد. کمـک  بین المللـی  نهادهـای  را،  دیگـر 

اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  دوشـنبه،  روز 
جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  و  حكومـت 
از بحـران انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته بـا 
عنـوان »فاجعـه یـاد« کـرده و تاکید کرد کـه تكرار 

آن غیر قابل تحمل اسـت. در انتخابات سـال 1393 
کمیسـیون انتخابـات نتوانسـت انتخابـات سـالم را 
برگـزار کند. مداخـات پنهانی حكومـت، بزرگترین 
انتخابـات  آن  نتیجـه ی  بحـران مشـروعیت  عامـل 
حكومـت  ناسـالم،  انتخابـات  یـک  دامـن  از  بـود. 
توافقی»وحـدت ملـی« بـه  وجود آمـد. این حكومت 
داخلـی،  اختـاف  بـا  پنـج سـال گذشـته  در  کـه 
رقابـت منفـی از دورن و مخالفت هـای گسـترده از 
بیـرون مواجـه بود، در عمـل همـان را تمثیل کرده 
کـه عنـوان آن اسـت؛ حكومتی از دو تیـم انتخاباتی 
آن  مصروفیـت  بیشـترین  کـه  سیاسـی  گـروه  و 
اختـاف داخلـی بـود و سـبب آشـفتگی برنامه های 
دولتـی و سـوءمدیریت مقام هـای ارشـد حكومتـی 
شـد. ایـن حكومـت نتواسـت انتخابـات پارلمانـی و 
ریاسـت جمهـوری را در زمـان قانونـی آن برگـزار 
کنـد. انتخابات پارلمانی با مدیریت ناسـالم و فسـاد 
و تقلـب برگـزار شـد که حتـا رهبران ایـن حكومت 

نیـز آن را شـرم آور خواندنـد.
 بـا آن  که اشـرف غنـی گفته بود، انتخابات ریاسـت 
جمهـوری را در مـاه جـوزا برگـزار می کنـد؛ امـا بـه 
ایـن وعـده عمـل نكـرد. نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بیشتِرشـان مخالفـان سرسـخت اشـرف 
غنی انـد و از آغـاز رونـد انتخابـات تأکیـد کـرده و 
بایـد  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  کـه  می کننـد 
شـفاف برگـزار شـود. آن هـا اتهاماتـی را بـه رهبران 
حكومـت وحـدت ملـی به ویژه  اشـرف غنـی مطرح 
بـرای  و صاحیت شـان  امكانـات  از  کـه  می کننـد 

هشـدار  و  می کننـد  اسـتفاده  انتخاباتـی  اهـداف 
می دهنـد که انتخابات ریاسـت جمهـوری باید بهتر 
از گذشـته برگـزار شـود؛ اگـر بـار دیگر اشـتباه های 
گذشـته تكـرار شـود، مقصـر آن حكومـت اسـت. 
جمهـوری  ریاسـت  گذشـته ی  ناسـالم  انتخابـات 
بنیـاد  به عنـوان  را  انتخابـات  اعتبـار  پارلمانـی،  و 
دموکراسـی در افغانسـتان خدشـه دار کرده و سـبب 

بی اعتمـادی مـردم از دولـت شـده اسـت.
افغانسـتان با سـپری کـردن این تجربه هـا، بار دیگر 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برگـزار می کند. این 
انتخابـات بـا چالش هـا و انتظـارات متفـاوت همـراه 
اسـت. حكومـت وحـدت ملـی بـا آزمـون سـختی 
مواجـه اسـت کـه می توانـد بانـی انتخابـات سـالم 
ایـن  بحـران.  عامـل  یـا  شـود  جمهـوری  ریاسـت 
پرسـش درحالـی مطـرح اسـت کـه محمـد اشـرف 
غنـی و عبـداهلل عبـداهلل، رهبـران حكومـت وحدت 
ملـی، هـر دو نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اند؛ 
مداخلـه  انتخابـات  امـور  در  بخواهنـد  آن هـا  اگـر 
کننـد یـا نكننـد بـر نتیجـه ی انتخابـات و آینـده  ی 

افغانسـتان تأثیرگـذار اسـت. 
انتخابات ریاسـت جمهوری، درحالـی برگزار خواهد 
شـد کـه برنامـه ی صلـح بـا طالبـان نیـز در جریان 
اسـت. طالبـان گفته انـد، تـا زمانـی  کـه نیروهـای 
خارجـی در افغانسـتان باشـند، آن هـا بـا انتخابـات 
مخالفـت می کننـد؛ اگـر تاش هـای صلـح پیـش از 
انتخابـات بـه نتیجه نرسـد، تهدید امنیـت انتخابات 
چالـش بزرگ اسـت و طالبان در آن صورت، بیشـتر 

از گذشـته انتخابـات را تهدیـد خواهنـد کرد. 
اگـر حكومـت در امـور انتخابـات مداخلـه کنـد یـا 
سـالم  را  انتخابـات  نتوانـد  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـاِت  بحـران  دارد  احتمـال  کنـد،  برگـزار 
اگـر  شـود؛  تكـرار  جمهـوری  ریاسـت   گذشـته ی 
چنـان شـود، بـا توجـه بـه تهدیدهـای متصـور از 
اختـاف  و  دولـت  اقتـدار  ضعـف  طالبـان،  طـرف 
شـدید میـان رهبـران سیاسـی، بحـراِن بزرگتـری 
دامن گیـر افغانسـتان خواهد شـد. ممكن نیسـت بار 
دیگر نسـخه ی مشـابه یا متفـاوت »حكومت وحدت 
ملـی« پذیرفتـه شـود؛ بـه دلیـل ایـن کـه یک بـار 
تجربـه شـده اسـت. این مشـكات درحالـی متصور 
اسـت که کمیسـیون انتخابات نتوانسـته برنامه های 
خـود را در زمـان مشـخص انجـام دهـد و بیشـتر از 
سـی روز از برنامـه ی کاری خود، عقب مانده اسـت. 
فهرسـت نهایـی رأی دهنـدگان، تشـكیل کمیتـه ی 
رسـانه ها، توزیـع اعتبارنامـه بـه ناظـران نامـزدان، 
ماشـین های  خریـداری  و  رأی دهـی  اوراق  چـاپ 
بایومتریـک کـه بایـد انجـام می شـد، هنـوز هیـچ 
کـدام انجـام نشـده اسـت؛ در حالـی کـه تـا کمتـر 
انتخابـات آغـاز  نامـزدان  از ده روز دیگـر کمپیـن 
می شـود. بخش هایـی کـه نام بـرده شـد، مهمترین 
بخـش ِ رونـد انتخابـات اسـت؛ امـا بـه تأخیـر افتاده 
اسـت؛ اگـر کمیسـیون انتخابـات این بخش هـا را به 
زودی رسـیدگی نتوانـد، احتمـال دارد کـه تجربه ی 
انتخابـات پارلمانـی گذشـته در انتخابـات ریاسـت 
بـا  نتوانـد  کمیسـیون  و  شـود  تكـرار  جمهـوری 
آمادگـی الزم انتخابـات را برگزار کنـد. در انتخابات 
پارلمانـی تجربـه شـد کـه یـک مشـكل عمـده در 
کمیسـیون های  کوتاهـی  دیگـر،  مشـكات  کنـار 
انتخاباتـی بـود کـه در آخریـن مرحلـه، کمیسـیون 
انتخابـات مـواد انتخاباتـی را آمـاده کـرد و بـدون 
آمادگـی الزم انتخابـات پارلمانـی برگـزار شـد. بـه 
دلیـل ایـن بی برنامگـی و سـوءمدیریت مسـؤوالن 
شـدند.  برکنـار  کار  از  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
اگـر کمیسـیون انتخابات از گذشـته تجربـه نگیرد، 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا مشـكاتی همـراه 
خواهـد بـود؛ در آن صورت مقصر اصلی کمیسـیون 
در  کـه  همان گونـه  خواهـد؛  شـناخته  انتخابـات 

گذشـته چنیـن شـد.

بشیر یاوری

در  افغانسـتان  حكومـت  و  طالبـان  کـه  آن  بـا 
دوحـه ی  در  بین االفغانـی  نشسـت  قطع نامـه ی 
قطـر، روی کاهـش تلفـات غیرنظامیـان تأکیـد 
کـرده بودنـد؛ امـا بـا خلـق فاجعـه در ولسـوالی 
خاکریـز والیـت کندهـار، نشـان دادند کـه عمل 
آنـان، فرسـنگ ها از آنچـه کـه می گوینـد فاصله 
دارد و نمی شـود روی هیـچ حـرف آنـان، اعتمـاد 

. د کر
در  را  گسـترده ای  واکنش هـای  رویـداد  ایـن 
پـی داشـته اسـت. سـازمان ملـل در یـک پیـام 
سـاح های  فـوری  توقـف  خواهـان  تویتـری، 
در  مقناطیسـی  ماین هـای  ماننـد  قانونـی  غیـر 

اسـت.  شـده  افغانسـتان 
ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان نیـز ضمـن 
تقبیـح شـدید ایـن رویـداد تروریسـتی می گوید 
کـه ماین گـذاری در مسـیر رفـت و آمـد مـردم 
تأسیسـات  و  ملكـی  افـراد  قـراردادن  هـدف  و 

اسـت. بشـری  جنایـت  عام المنفعـه، 
در اعامیـه ی ارگ ریاسـت جمهوری افغانسـتان 
آمـده اسـت کـه »رییـس جمهـور غنـی ضمـن 
ضـد  و  تروریسـتی  عمـل  ایـن  شـدید  تقبیـح 
انسـانی، گفـت کـه ماین گـذاری در مسـیر رفـت 
و آمـد مـردم و هـدف قـراردادن افـراد ملكـی و 
تأسیسـات عام المنفعه، جنایت بشـری محسـوب 

شـود.« می 
فرمانـده ی  اچكـزی،  خـان  ادیـن  سـویی هم  از 
پولیـس کندهـار به روزنامـه ی صبـح کابل گفت 
کـه »گـروه تروریسـتی زیـر نـام طالـب، همواره 
در بـدل خلـق وحشـت در میـان مـردم بی گناه، 
امتیازگیـری کـرده و بـرای راضی کـردن باداران 
پنجابـی خـود، خـون ایـن مـردم را بـه حـراج 

می گـذارد.«

کـه  دارد  تأکیـد  کندهـار  پولیـس  فرمانـده ی 
طالبـان بـا خلق ایـن فاجعه و با »شـهید کردن« 
دیگـر  یک بـار  بزرگ سـال  و  زن  کـودک،  ده هـا 
روی »غامـان بیگانـه« ی شـان را نشـان دادنـد.

بـا این حـال یونامـا، با نشـر اعامیه ای خواسـتار 
توقـف فـوری کشـتار غیرنظامیـان و اسـتفاده از 
از سـوی طالبـان شـده  مقناطیسـی  ماین هـای 
اسـت. دفتـر یونامـا اعـام کـرده کـه در رویـداد 
خاکریـز والیت کندهـار 13 غیرنظامی به شـمول 

کـودکان و زنان کشـته شـده  اسـت. 
یونامـا تاکیـد کـرده اسـت: »همیـن حـاال بایـد 
کشـتار غیرنظامیـان را بـه صفـر برسـانید. یوناما 

خواهـان توقـف فـوری سـاح های غیرقانونـی و 
غیـر معیاری مانند ماین های مقناطیسـی اسـت؛ 
سـاحی کـه جـان 13 غیـر نظامـی را به شـمول 
کـودکان و زنـان در خاکریـز کندهـار گرفـت.« 

روز دوشـنبه، در نتیجـه ی انفجار یـک ماین کنار  
جـاده ای پـس از برخـورد بـا یک موتـر باربری پر 
از سرنشـین در مسـیر جاده ی خاکریـز- کندهار، 
دسـت کم 11تـن کشـته شـده و  35 تـن دیگـر 
زخمـی شـدند. قربانیان همه غیرنظامی و شـامل 
زنـان و کـودکان بودنـد که هفت کـودک، دو زن 

و دو مـرد، کشـته شـدگان این رویـداد بودند.
انتشـار  بـا  کندهـار  والـی  رسـانه ای  دفتـر 

اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن انفجـار حوالی 
سـاعت ۲ پس از چاشـت دوشـنبه )۲4سـرطان( 
در منطقـه ی درزاب ایـن والیـت رخ داده اسـت.
حیـات اهلل حیـات، والـی کندهـار، بـه روزنامـه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه ایـن افـراد سـاکنان 
در  زیـارت  بـرای  و  بوده انـد  هلمنـد  والیـت 
در  مقصـود«  »شـاه  بـه  موسـوم  زیارتگاهـی 
ولسـوالی خاکریـز آمـده بودنـد کـه موتـر حامل 
آن هـا در مسـیر راه، با بمب برخورد کرده اسـت.
دفـاع  وزارت  سـخنگوی  معـاون  امـان،  فـواد 
افغانسـتان، بـه روزنامـه ی صبح کابـل، طالبان را 
مسـؤول ایـن ماین گذاری دانسـته و تأکیـد دارد 
کـه »در ایـن مایـن کنـار جـاده ای در خاکریـز 
کندهـار، 11 سرنشـین یـک موتـر مـازدا شـهید 
شـدند و 35 غیرنظامـی دیگـر، زخمـی شـدند.«

درصـد   80 کشـتار  عامـل  طالبـان 
ن میـا نظا غیر

در  غیرنظامیـان  تلفـات  پسـین،  هفته هـای  در 
دیگـر  و  پایتخـت  در  هراس افگنانـه  حمله هـای 

یافته اسـت. افزایـش  والیت هـا 
انتحـاری در  چنـد روز پیـش در پـی حملـه ی 
یـک مراسـم عروسـی در جال آبـاد، 9 تـن جان 
باختنـد و 1۲ تـن دیگـر زخمـی شـدند. همـه ی 

قربانیـان ایـن رویـداد نیـز غیرنظامیـان بودنـد.
درگـزارش  )پنتاگـون(  امریـكا  دفـاع  وزارت 
تـازه اش گفتـه اسـت کـه در شـش ماه گذشـته، 
افغانسـتان  در  غیرنظامـی   3۲00 بـه  نزدیـک 
ایـن میـان  کشـته یـا زخمـی شـده اند کـه در 
طالبـان و داعـش عامـل بیشـترین تلفـات ایـن 

بوده انـد. غیرنظامیـان 
مـاه دسـامبر  از  پنتاگـون  اسـاس گـزارش  بـر   
۲018 تـا ماه می ۲019، تنهـا 31۶3 غیرنظامی 
کشـته و یـا زخمـی شـده اند که شـامل ۲هـزار و 
۲13 تـن زخمـی و 950 تـن کشـته می شـود. 
پنتاگـون افـزوده کـه عامـل بیشـتر از 80 درصد 
داعـش  و  طالبـان  غیرنظامیـان،  کشـتار  ایـن 

بوده انـد.

  علی شیر شهیر

فاجعه ی کندهار؛ »طالبان برای رضایت باداران پنجابی خود، 
خون غیرنظامیان را به حراج می گذارند« 
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بی سرنوشتی مهاجرت
به اروپا

علـی شـش سـال قبـل افغانسـتان را بـه امیـد 
تـرک  اروپایـی  کشـورهای  از  یكـی  در  قبولـی 
کـرد؛ امـا اکنون پس از شـش سـال و چنـد ماه، 
نه تنهـا کـه قبولـی خـود را نگرفتـه، کـه زندگی 
خیلـی دشـواری را نیـز تحمـل می کنـد و هـر روز خـودش را بـه 
خاطر بیهوده سـپری شـدن شـش سـال از بهترین دوران زندگی اش 

می کنـد.  سـرزنش 
چنـد شـب پیـش بـه گونـه ی اتفاقی بـا علـی در فیسـبوک صحبت 
کـردم. هـر چنـد برایش سـخت بـود، روزهایی را که در شـش سـال 
گذشـته داشـته، یـک بـار دیگـر مـرور کنـد؛ امـا از او خواسـتم از 
روزهایـی کـه در سـویدن و باالخره فرانسـه بوده، برایـم تعریف کند. 
علـی کـه حدودا ۲1 سـال سـن دارد، زندگی در چند سـال گذشـته 
برایـش تجـارب زیـادی داده اسـت. او شـش سـال پیش بـا چند تن 
از هم سـن و سـاالن خـود دل بـه دریـا می زنـد و بـه هـر نحـوی 
خـود را بـه سـویدن می رسـاند. زمانـی کـه بـه سـویدن می رسـد، 
او در روسـتاهای خـود شـنیده بـود،  دیگـر زندگـی آن گونـه کـه 
نیسـت؛ او مجبور می شـود شـب های گـرم تابسـتان را در کمپ های 
مهاجـران بـا اندک تریـن امكانـات سـپری کنـد.  علـی می گویـد: 
»هـر چـه بـرم مشـكل بـود، ایـی بـود کـه زبـان بلـد نبـودم، حتـا 
دو سـه روز دستشـویی ره هـم پیـدا نتانسـتم. نـان و او )آب( ره د 
وقتـش نمی یافتیـم.« امـا علـی می گویـد کـه او خیلـی خوش بخـت 
بوده،؛زیـرا سـال هایی کـه او بـه سـویدن رفتـه بـود، برخـورد دولت 
سـویدن بـا مهاجـران بـه مراتـب بهتـر از امـروز بـود. علـی بیـش از 
پنـج سـال را در سـویدن می مانـد و در ایـن مدت سـه بـار از جهت 
قبولـی اش حكومـت سـویدن از وی مصاحبـه می گیـرد. بـا ایـن کـه 
علـی پـس از هـر بـار مصاحبـه دادن، پیـش خـود اطمینـان حاصل 
می کنـد کـه قبـول می شـود؛ امـا از بیـن جمـع ده نفـری ای کـه بـا 
علـی مصاحبـه داده انـد؛ همـه قبـول می شـوند و تنها علی اسـت که 
بی سرنوشـت می مانـد و قـرار می شـود سـفری را کـه بـرای پشـت 
سرگذاشـتن آن ماه هـا را از مـرزی بـه مـرزی پیـش رفتـه اسـت؛ با 
هواپیمـا و سـرعت بیشـتری برگردد؛ قرار اسـت او را فـردا به پولیس 
مـرزی سـویدن تحویـل بدهند کـه دیپورت شـود. علی که برگشـت 
دوبـاره در افغانسـتان را کمتـر از مـرگ نمی پنـدارد؛ شـب هنگام از 
کمـپ فـرار می کنـد و خـودش را بـه شـهر دیگـری در سـویدن بـه 
خانـه ی یكـی از دوسـتانش می رسـاند. به گفته ی خودش، شـش ماه 
تمـام را از خانـه ی دوسـتش بیـرون نمی شـود تـا مبادا آفتابی شـده 
باشـد و قابـل دید. شـش ماه زنـدان در خانه ی دوسـتش که بدترین 
دوران زندگـی علی را رقم زده اسـت. شـش ماه زندگـی پنهان، علی 
را وادار بـه سـفر دیگـری می کند؛ فرار از سـویدن به قصد فرانسـه. او 
پـس از چنـد روز سـفر خودش را به فرانسـه می رسـاند؛ بـه روزهای 
بدتـری کـه انتظـار علـی را می کشـند؛ او کـه جایـی بـرای رفتـن و 
پنهان شـدن نـدارد، بـه ارودوگاه پناهجویان در فرانسـه پنـاه می برد.

پولیـس فرانسـه پـس از تحقیقـات ابتدایـی، علـی را بـه یكـی از 
هنـوز  تـا  کـه  علـی ای  می کنـد.  جابه جـا  مهاجـران  کمپ هـای 
جابه جـا  کمپـی  در  اسـت،  نكـرده  تكمیـل  را  بیست سـالگی اش 
تـرس  از  را  تمـام  بـه گفتـه ی خـودش دو هفتـه ی  می شـود کـه 
نمی خوابـد. »کمپـی که مـا د اونجه بودیـم، دزد خیلی زیاد داشـت. 
روز کـه از دسـت گرمـی خـواب نمی بـرد، شـب از تـرس ای که دزد 
نزنـد، خـواب نمـی رفتیـم. د دوهفتـه حتـا یـک شـب هـم خـواب 
نكـدم.« دولـت فرانسـه پـس از گرفتـن مصاحبـه از علـی، او را بـه 
روسـتای دوردسـتی می فرسـتد؛ جایـی شـبیه به کشـورش که علی 
مهاجـرت را بـر آن ترجیـح داده بـود. علی هنوز هم در همان روسـتا 
زندگـی می کنـد؛ روسـتایی بـا امكانات انـدک زندگی، بـا علی ای که 
نـه زبـان می فهمـد و نـه مدرکـی دارد تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانـد 
تحصیـل کنـد. او شـش مـاه اسـت کـه در آن روسـتا بـدون امـكان 
یادگیـری زبـان، سـعی دارد خودش را بـا زندگی در آن روسـتا وفق 
دهـد و بـا زبـان آن روسـتا و زندگـی در آن ارتباط برقـرار کند. پس 
از شـش سـال، علـی در آرزوی این اسـت که سـال های تلف شـده ی 
عمـرش را جبـران کنـد و بـا یادگیـری زبـان بتوانـد بـه تحصیلـش 
را  زبـان آن  ندانسـتن  و  نبـود مـدرک  رویایـی کـه  بدهـد؛  ادامـه 
ناممكـن می نمایـد. او کـه بغـض گلویـش را گرفتـه اسـت؛ در کنـار 
آرزوکـردن یادگیـری زبان و ادامـه ی تحصیل در یكی از روسـتاهای 
فرانسـه، آرزوی آرامـی در وطنـش را بـا خـود می پرورانـد و ایـن که 
روزی بتوانـد در خیابان هایـی قـدم بزنـد کـه زبـان آن را می فهمد و 
بـا آدم هـای آن حـس نزدیكـی دارد. »خدا کنـه د وطن یـک آرامی 
بیایـه کـه هیـچ کـس مجبور نشـوه وطـن خـود را ایا)تـرک( کنه؛ 
هیـچ جـای خانـه ی خود آدم نمیشـه.« علـی یكی از صدهـا نوجوان 
و جوانـی اسـت کـه طـی سـال های اخیـر بـا فـرار از جنـگ و مرگ 
شـاید حتمـی؛ دل بـه دریـا زده انـد و خود را بـه یكی از کشـورهای 
آن طـرف آب هـا رسـانده اند؛ دل بـه دریازدنـی کـه جـان آدم هـای 

زیـادی را گرفته اسـت.

بخش دوم
از 2001 بـه این سـو؛ بازگشـت بـه پیـش از 

ب نقال ا
سـقوط طالبـان و شـروع عصـر دموکراسـی؛ امـا 
زمـان دیگـری اسـت. فرصت هایـی که ایـن دوران 
آفریـد، در تاریـخ بی بدیـل بـوده اسـت؛ امـا عموم 
مـردم مـا چنـان که گفته شـد، فاقد تفكـر اقتصاد 
کان بودنـد. از ایـن رو، جسـت وجو بـرای نـان، 
فقـط فـردی و بـه انـدازه ی نیاز شـبانه ی هـر فرد 
بـود و سـوگ مندانه بایـد گفـت کـه سـهم مـردم 
مـا از سـرمایه های کان ایـن عصـر تقریبـا هیـچ 
اسـت. الزم می دانـم ایـن مسـأله را منصفانـه بـه 
خوانـش بگیـرم و نارسـایی ها و علـل آن را عادالنه 
طـرح و بررسـی کنـم. الزم بـه تذکـر می دانـم، 
هـدف،  یافتـن راه  حل اسـت نـه ابراز احساسـات؛ 
از ایـن رو، انتقـاد از فـرد یـا جریان بـه معنی بیان 
واقعیـت اسـت نـه دشـمنی چنـان کـه تمجید از 
جایـی بـه معنـی آن اسـت که حـق را بـه حق دار 
داده باشـیم و تعـادل وجدانـی و عقانـی را  کـه 
وظیفـه ی همگانـی بـرای اصـاح جامعـه اسـت را 

رعایـت کرده باشـیم.
الف( مردم و اقتصاد

مـردم هـزاره عمومـا تجربـه ی اقتصـادی ندارنـد. 
هرچنـد زحمت کش تریـن مردم انـد؛ امـا کارگری، 
گلیم بافـی یـا زمیـن داری و مـال داری آن هـم بـه 
صـورت محـدود و متكـی بـه تكه زمیـن ارثـی را 
نبایـد اقتصـاد پنداشـت. منظـور ایـن اسـت که از 
اقتصـاد متكی به فكر و از دسـتیابی بـه کانال های 
اقتصـاد مـدرن بی بهره انـد؛ لـذا از ثمـرات اقتصـاد 
محروم انـد. چـرا کـه اقتصـاد تنهـا نـان نیسـت؛ 
اقتصـاد، ارتبـاط بـا جهـان اسـت. اقتصـاد، فهـم 
زبـان دیگران و تقسـیم نیـاز با انسـان های جوامع 
دیگـر اسـت. اقتصـاد، آدرس یـک فـرد و جامعـه 
اسـت تـا از ایـن زاویه، یک انسـان یا یـک جامعه، 
مـورد شـناخت جهانیان واقع شـود و مـورد توجه 
قـرار گیـرد. وابسـتگی کامل نسـل پیشـین هزاره 
بـه زمین ارثـی و قناعت به آن، احتیـاج به ارتباط 
بـا جهـان را در میـان آن هـا کمرنگ کرده اسـت. 
سـتم های جامـع سیاسـی، اجتماعـی و دینی این 
مشـكل را در میـان آن هـا چنـد برابر کرده اسـت. 
از ایـن رو، از مـردم توقـع نمـی رود در این فرصت 
چنـد دهـه ی پـر از هیاهـو، روابـط گسـترده بـا 
جهـان و ورود بـه دنیـای اقتصـاد مـدرن را تجربه 
کننـد. حتـا تصـور نمـی رود بـه فكـر این مسـائل 
باشـند. عمـده ی توقـع، از رهبـران آنـان اسـت تا 
ایـن  جوامـع  همـه  در  کـه  کننـد  مدیریت شـان 
توقـع وجـود دارد. البتـه ورود بـه دنیـای اقتصـاد 
در دو دهـه ی اخیـر اگر بـه صورت محـدود وجود 
دارد، ناشـی از گرایـش عمومی نیسـت؛ بلكه همه 
ناشـی از اسـتعداد یـا تـاش شـخصی اسـت. بـه 
همیـن خاطـر کارکرد قوی نـدارد؛ تعـداد محدود 
تاجـران نـه پشـتوانه ی سیاسـت اند  و نـه دانش و 
توسـعه؛ بلكـه بـه دلیـل محدودیـت و نیـز اقتصاد 
مافیایـی، وابسـته سیاسـت اند کـه روزبـه روز بـر 

محدودترشـدن اقتصـاد می انجامـد.
ب( رهبران و اقتصاد

مطابـق آنچـه نسـبت بـه مـردم گفتیـم، انتظـار 

چالش اقتصادی هزاره ها؛
عوامل و راه حل ها

برنامه ریـزی داشـته باشـد یـا برنامه ریـزی کان 
را درک کنـد.

دوم؛ عمـده ی ماهـا مشـوره گرا نیسـتند. از ایـن 
رو، کمتـر از توانایی هـا بهـره می برنـد. چهارچوب 
ذهن آن ها ثابت اسـت؛ سیاسـت را از زاویه ی سـر 
منبـر و سـخنرانی و فرمایـش یک طرفـه می بینند 
و  بـه معنـی حـذف دیگـران  نـگاه یک طرفـه،  و 
اسـت  جدیـد  نیازهـای  و  تـازه  زوایـای  ندیـدن 
بلكـه بدتـر از ایـن، حتـا زوایـای تـازه را دشـمن 
خـود می پندارنـد و برعلیـه آن موضـع می گیرنـد 
می شـوند.  پیشـرفت  جریـان  کنـدی  باعـث  و 
نكتـه ی دیگـر ایـن کـه همـه ی رهبـران، فرزندان 
کوهسـتان اسـتند. لـذا تفكر کوهسـتانی بـا همان 
مرزهـای فـراوان جغرافیایـی و تنگناهـا هنـوز در 
زندگـی و منـش آن هـا جـاری اسـت. بـه همیـن 
خاطـر اسـت کـه هرگـز نتوانسـته اند از قالب های 
اجتماعـی یـا فكـری ای که بـرای خود می سـازند، 
هزاره هـا  آنـان،  سـایه ی  در  و  بیاینـد  بیـرون 
نیـز رشـد نكـرده و همچنـان کوهسـتانی باقـی 
مانده انـد. ارتبـاط بیرونـی رهبران و مـردم تفاوت 
زیـادی نكـرده اسـت؛ اقتصـاد هزاره عمدتـا متكی 
بـه جیب خـود هزاره اسـت. محل سـكونت، محل 
کار ارتباطـات و خاصـه جهان بینـی هـر هـزاره 
بـه دنیـای خـود هـزاره ختـم می شـود. ایـن عدم 
مدیریـت و نگشـودن دنیـای تـازه بـرای مـردم، 

اسـت. رهبران  تقصیـر 
سـوم؛ چـه قبول کنیـم یا نكنیـم، رهبـران فعلی 
مناسـب دنیـای فعلـی نبـوده و نیسـتند. یـا بـه 
ایـن دلیـل کـه درکـی از اقتصـاد جمعـی ندارنـد 
یـا بـه ایـن دلیل کـه اقتصـاد جمعـی و مـدرن را 
مانـع آن  لـذا  از آن می ترسـند؛  امـا  می فهمنـد؛ 

گزینـه ی  گفـت؛  بایـد  سـوگ مندانه  می شـوند. 
دوم بسـیار بـه مشـاهده افتـاده اسـت. بـه جـای 
ایـن کـه تجـار و بنگاه هـای اقتصـادی را حمایـت 
همـت  آن هـا  فراموشـی  یـا  تخریـب  بـه  کننـد، 
گماریده انـد. نهایتـا؛ اگـر ارتباطـی بـوده، از بـاب 
رابطـه ی سـود دو طرفـه بـوده نه بر اسـاس منافع 
کان ملـت. از روزگاری کـه نشسـت بُـن شـكل 
گرفـت و پـای مسـتقیم غـرب را بـه افغانسـتان 
قابـل  غیـر  گونـه ِی  بـه  آزاد  اقتصـاد  کـرد،  بـاز 
پیش بینـی و بـدون آمادگـی وارد کشـور شـد. در 
افغانسـتان امـا اقتصـاد آزاد به معنی شـكل گیری 
مافیـای اقتصـادی اسـت؛ زیـرا دنیایـی اسـت که 
عمـا  دولـت  اقتـدار  و  جمعـی  وجـدان  قانـون، 
وجـود نـدارد تـا منافـع افـراد را کنتـرل کنـد. از 
ایـن رو، اقتصـاد عمـا بـه دسـت افـراد خاصی با 
پشـتوانه ی سیاسـی  افتاده اسـت. در کلیـه ی اقوام 
هموطـن غیـر هـزاره، سیاسـت و اقتصـاد مسـیر 
جدایی ناپذیـر را انتخـاب کرده انـد و هـر دو، خوب 
همدیگـر را درک می کننـد؛ از این رو، هردو موفق 
عمـل کرده انـد. موفقیت شـان از آن رو اسـت کـه 
اقتصـاد مافیایـی، نیاز شـدید به حمایت سیاسـت 
اسـت و سیاسـت، همواره نیازمند پشـتوانه اسـت؛ 
مردمـی  پشـتوانه ی  و  قانونـی  پشـتوانه ی  چـون 
در افغانسـتان ضعیـف اسـت، اقتصـاد، پشـتوانه ی 
بسـیار عالی برای سیاسـت اسـت؛ اما در جامعه ی 
هـزاره، سیاسـت فقـط متكـی بـر ذهـن مایـی 
نـه »مـردم« مـورد  و شـعار و سـخنرانی اسـت. 
مدیریـت کان واقـع شـده اند و نـه اقتصـاد مـورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت. از ایـن رو عمـا اقتصاد 
بـه دسـت ما نیسـت و رهبـران و مـردم مـا از آن 
محـروم اسـتند. در این شـرایط رهبـران نیز مدام 
بـه جـای تكیـه بـه بیـرون و جوامـع دیگـر، بـه 
سـمت »مـردم« و کوهسـتان می خزنـد و شـاهد 
اسـتیم کـه مـدام در حـال عقب نشـینی اسـتیم و 

روزبـه روز در حـال کوچـک شـدن.
و  طالبـان، سـرمایه  از  پـس  در عصـر  چهـارم؛ 
نیـز  و  شـد  افغانسـتان  وارد  کانـی  ثروت هـای 
شـد؛  سـاخته  کان  ثروت هـای  افغانسـتان  در 
امـا سـهم هزاره هـا در حكـم هیـچ اسـت. بـدون 
تعـارف، هیچ! هیچ شـهرکی در هزارجات سـاخته 
نشـد، سـرکی که ارزش اسـتراتیژیک داشته باشد 
نیسـت بدبختانـه، ارتبـاط اقتصـادی هزاره هـا بـا 
دنیـای بیـرون نیـز بر قرار نشـد. کچالـوی بامیان، 
گیاهان دارویی هزارجات، عسـل هزارجات، سـیب 
و زردالـوی والیت هـای میدان غزنـی و... همچنان 
بایـد بـا قیمـت هیـچ، به دسـت تجـاران برسـد تا 
سـود اصلـی را آن هـا بردارند. در واردات نیز سـهم 
مـا ناچیـز اسـت. بـه عبـارت روشـن تر، صـادرات 
هزاره جـات بایـد بـا ارزان ترین قیمـت از هزارجات 
خـارج شـود تا منافـع تجـاران و واسـطه ها تأمین 
شـود. از طـرف دیگـر، هزاره هـا آخریـن خریـدار 
کاالی وارداتی انـد و بایـد آن را بـا باالتریـن قیمت 
خریـداری کننـد تـا سـود واردگننـدگان تأمیـن 
شـود. ایـن دقیقـا بـه معنـی ایـن اسـت کـه مدام 
تـوان اقتصـادی هزاره هـا رو به پایین برود. انسـان 
تـا  باشـد  دیگـر  کارگـر کشـورهای  بایـد  هـزاره 
خریـدار کاالی وارداتـی باشـد؛ یعنـی عمـا تكرار 
تاریـخ بـر هزاره ها. دراین شـرایط، چه کسـی باید 
دسـت به کار شـود و از تولیدات مردم و از تاجران 
مـردم حمایت کنـد؟ جز رهبـران؟ سـوگ مندانه، 
و  فكـر  خصـوص  ایـن  در  هیـچ  فعلـی  رهبـران 
برنامـه ای ندارنـد و بلكـه در مـواردی، مانـع فكـر 

خاصـی در ایـن مـوارد می شـوند.

نمـی رود مـردم بـه عنوان یكـی از عناصـر جامعه، 
باعـث تحـول در ایـن حـوزه شـوند؛ بـه عبـارت 
دیگـر، نیـاز شـدید به مدیریـت جامعه اسـت. این 
تحصیل کـردگان  ناحیـه ی  از  می توانـد  مدیریـت 
باشـد کـه در بـاب آن هـا صحبـت خواهیـم کـرد 
و می توانـد بـه خاطـر تأثیـرات فرهنگی باشـد که 
در ایـن خصـوص نیز مشـكل وجـود دارد. چرا که 
نـه بخـش خاص فرهنـگ )دیـن( و نـه فرهنگ با 
تعریـف عـام، گره گشـا نیسـت یـا بسـیار زمان بـر 
اسـت. عمـده ی توجـه بـر رهبـران مـردم اسـت؛ 
دسـت  در  مـردم  سرنوشـت  عمـا  کـه  کسـانی 
آن هـا اسـت و از آدرس مـردم بـه چوکـی قـدرت 
رسـیده اند. در خصـوص رهبـران، نكاتـی گفتنـی 

ست: ا
محیـط  پـروردگان  عصـر،  ایـن  رهبـران  اول؛ 
اسـتند. نسـل  آموزشـی نسـل پیشـین هزاره هـا 
پیشـین هـزاره یا بـه دانشـگاه و محیط های علمی 
دیگـر راه نداشـتند یـا بسـیار انـدک راه یافتند. از 
پیشـین  نسـل  یـا  را  این هـا  نمی تـوان  رو،  ایـن 
را متهـم کـرد کـه چـرا »مـا« اسـتند. یـا نسـل 
پیشـین چـرا فقـط مـا پـرورش داده انـد؟ چـرا 
کـه ایـن نكتـه بسـان جبـر تاریخـی بـر مـردم ما 
جـاری شـده و راه دیگـر نبـوده یـا بسـیار محدود 
بـوده اسـت. گذشـته از ایـن، جامعـه ی سـنتی ما 
و مخصوصـا متدینیـن سـنتی مـا فرصـت رشـد و 
دیگـر  مراکـز  تحصیل کرده هـای  بـرای  بالندگـی 
یـا  بخواهیـم  چـه  هرصـورت،  در  اسـت.  نـداده 
نخواهیـم، رهبـران مـا از سـال ۲001 به این سـو، 
عمدتـا ماهـا اسـتند. از رهبرانی کـه صرفا »ما« 
اسـتند، انتظـار نبایـد داشـت، بسـان یک شـخص 
حقوقـی،  یـا  سیاسـی  یـا  اقتصـادی  آکادمیـک 

سـتم های جامـع سیاسـی، اجتماعـی و دینـی ایـن 
مشـکل را در میـان آن هـا چند برابر کرده اسـت. 
از این رو، از مردم توقع نمی رود در این فرصت 
بـا  گسـترده  روابـط  هیاهـو،  از  پـر  دهـه ی  چنـد 
جهـان و ورود بـه دنیـای اقتصـاد مـدرن را تجربه 
کننـد. حتـا تصـور نمـی رود بـه فکـر ایـن مسـائل 
باشـند. عمـده ی توقـع، از رهبـران آنـان اسـت 
تـا مدیریت شـان کننـد کـه در همـه جوامـع ایـن 

توقـع وجـود دارد.

 محمد عارف محب
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هـرات  ولسـوالی های  در  دادسـتان  زنـان  حضـور  عـدم 
و  ولسـوالی ها  زنـان  بـرای  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش 
پـری گل  اسـت.  آفریـده  مشـکل  روستانشـین  زنـان 
اسـت،  زنده جـان  ولسـوالی  ریـگ  قلعـه  منطقـه ی  از  کـه 
می گویـد کـه از رفتارهـای بـد همسـرش بـه تنـگ آمـده؛ 
امـا سـنت مردسـاالری حاکـم در این روسـتا و روسـتاهای 
همجوارشـان باعـث شـده تـا نتوانـد مشـکلش را بـا یـک 

بگـذارد.  میـان  در  مـرد  سارنوال/دادسـتان 

بـه  انـدک زنـان دادسـتان در حـوزه ی غـرب کشـور،  حضـور 
چنـد  گذشـت  بـا  کـه  می شـود  خوانـده  نگران کننـده  قـدری 
سـطح  منظـور  بـه  آموزشـی  برنامه  هـای  برگـزاری  و  سـال 
ارتقـای ظرفیـت و آگاهی دهـی از وجـود حضـور پررنـگ زنـان 
در بخش هـای مختلـف سیاسـی، امنیتـی، اقتصـادی، قضایـی، 
فرهنگـی و رعایـت جنـدر شـاهد حضـور چهـار زن بـه عنـوان 
دادسـتان در بادغیـس، سـه تـن در فـراه و دو تـن در والیـت 
غـور می باشـیم. هـر چند انتظـار می رفت با گذشـت نزدیک به 
دو دهـه زنـان بیشـتری را در بدنـه ی حکومـت داشـته باشـیم. 

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

نمایندگان مجلس
تجربه ی سیاسی ندارند

در ایـن اواخـر، خبرهـای پارلمـان افغانسـتان بیشـتر روی دو مـورد 
اداری  هیـأت  و  کمیسـیون  اعضـای  انتخابـات  یكـی  می چرخـد؛ 
کمیسـیون ها و دیگـری ماقات هـای رییـس مجلـس بـا سـفرا و افراد 
سیاسـی است. پس از این که مشـكات جدی در هیأت اداری مجلس 
نماینـدگان حـل شـد و بر اسـاس آن بسـیاری از چالش هـای پارلمان 
رو بـه بهبودی گذاشـت، بحث انتخـاب اعضای کمیسـیون های دایمی 
مجلـس پیـش آمـد کـه تـا بـه حـال نزدیک بـه یـک هفته اسـت که 
جریـان دارد. در آخریـن مـورد، بحث بر سـر انتخاب هیـأت اداری ده 
کمیسـیون بـود کـه باید بـه انتخاب گذاشـته می شـد؛ ولی ایـن مورد 
نیـز بـه بن بسـت هایی برخـورد و از میان ایـن ده کمیسـیون، به تعداد 

دو کمیسـیون نـا تكمیـل ماند.
می تـوان گفـت یكـی از مشـكات اصلـی مجلـس نماینـدگان در این 
دور، مواردی اسـت که بیشـتر به مسـایل درونی پارلمـان بر می گردد. 
تصـور مـا بـر این اسـت کـه پارلمان کشـور بـا ایـن روی کرد، تـا قبل 
از رسـیدن تعطیـات نمی توانـد مشـكات یـاد شـده را برطـرف کند 
و ایـن باعـث می شـود کـه بسـیاری از مـوارد دیگـر نیـز تـا مدت های 
زیـادی باقـی بمانـد و به عنـوان چالش هـای همیشـگی ایـن مجلـس 
ادامـه داشـته باشـد. در ماقات هایـی کـه آقـای رحمانـی به عنـوان 
رییـس مجلـس انجـام می دهـد، بیشـتر حرف هـای تشـریفاتی اسـت 
کـه میـان وی و افـراد دیگر انجام می شـود. آقای رحمانـی در حقیقت 
ایـن دیدارهـا را بـرای تقویـت بیشـتر روابـط خـودش انجـام می دهد 
و نظـر بـه گزارش هایـی کـه از ماقات  هـا بـه نشـر می رسـد بـه طـور 
واضـح می تـوان دیـد که او هیـچ برنامه ای بـرای تقویـت همكاری های 

کشـورهای دیگر بـا افغانسـتان ندارد.
دیـروز وی بـا سـفیر هندوسـتان، آقـای وینی کومـار، در کابـل دیدار 
کـرده اسـت؛ ولـی بحث هـای کـه میـان آنـان صـورت گرفتـه اسـت 
بیشـتر در مـورد موضوعاتـی بوده که کشـور هندوسـتان از قبل آن را 
انجـام داده اسـت و یـا هـم از برنامه هـای همیشـگی اش بـوده. به طور 
مثـال؛ پروژه هـای زیربنایي، مسـاعدت مالـی ، اعطاي هزار بورسـیه ی 
نمی تـوان  و دوکتـورا کـه  ماسـتري  لسـانس،  مقاطـع  در  تحصیلـي 
آن را به عنـوان دسـت آورد آقـای رحمانـی در ایـن ماقـات برشـمرد. 
در قسـمتی از گزارشـی کـه در سـایت رسـمی مجلـس نماینـدگان 
افغانسـتان آمـده اسـت، چنیـن گفته شـده؛ روی هم رفته، سـفیر هند 
از ادامـه ی پروسـه ی صلـح بـه مالكیـت افغان هـا به اشـتراک حكومت 
جمهـوري اسـامی افغانسـتان حمایـت کـرد. سـپس آقـاي رحمانـي 
ضمـن خوش آمدیـد بـه سـفیر کشـور هنـد در پارلمـان افغانسـتان 
بـه خصـوص  بي شـایبه ی هندوسـتان  از همكاري هـاي  گفـت: »مـا 
اعمـار تعمیـر جدیـد پارلمـان، ترمیم قصر سـتور، اعمار سـرک دالرام 
تـا زرنـج، برگـزاري برنامه هـاي آموزشـي بـراي کارمنـدان ملكـي و 
نظامـي،  تجهیـز قـواي مسـلح افعانسـتان و مسـاعدت گنـدم اظهـار 

نمود.« قدردانـي 
ضمنـا، اقاي رحمانی در این دیدار در مورد پروسـه ی صلح افغانسـتان 
و چالش هـاي فـرا راه آن بـه سـفیر هنـد معلومـات داده و خواهـان 

همـكاري هـاي بیشـتر کشـور هنـد در  این عرصه شـد.
همین طـور کـه گفتـه شـد، همـه ایـن گپ وگفت هـا، مـواردی اسـت 
کـه قبـا در کارنامه ی سـفارت هنـد به عنـوان نماینـده ی دیپلماتیک 
کشـور هنـد، وجـود داشـته و بـدون ایـن کـه آقـای رحمانـی در آن 
دخالتی داشـته باشـد، اجراشـدنی بوده اسـت. اما نیاز اسـت که آقای 
رحمانـی به عنـوان رییـس مجلـس نمایندگان افغانسـتان، تاشـش را 
در زمینـه ی فراهـم کـردن روابطـی کنـد کـه در آن مشـكات جدی  
مـردم مـورد توجـه قـرار بگیـرد. به طـور مثال؛ ایجـاد رابطـه ای میان 
اعضـای پارلمـان دو کشـور کـه از سـوی سـفیر هنـد مطـرح شـده 
اسـت از جملـه ی این مسـایل اسـت. پارلمـان افغانسـتان از آن جا که 
بیشترشـان افـرادی اسـتند که تـازه وارد سیاسـت شـده اند- که آقای 
رحمانـی نیـز شـامل این افـراد اسـت- نیاز مبـرم به داشـتن رابطه ای 
دارنـد کـه بتواننـد از طریـق آن بـا مسـایل سیاسـی آشـنایی بیشـتر 
پیـدا کننـد. یكـی از نیازهـای اصلـی در این زمینـه، تجربـه یافتن در 
نشسـت ها و گفت وگوهاسـت کـه نمایندگان بایـد بداننـد زمانی که با 
نمایندگان سیاسـی کشـورهای دیگر می نشـینند بایـد در چه مواردی 

صحبـت کننـد تا پـای آنـان را بـه همكاری هـای تازه بكشـانند.
مشـكلی کـه در دیدارهـای آقـای رحمانـی دیـده می شـود نیـز، از 
همیـن نابلدی هـا ناشـی می شـود. آقـای رحمانـی بایـد در زمینـه ی 
افغانسـتان  مـردم  بـرای  می توانـد  کـه  دیدارهایـی  و  گفت وگ وهـا 
به عنـوان یـک فرصـت شـمرده شـود تـا بـر اسـاس آن کمک هـا و 
همكاری هـای بیشـتری را از کشـورهایی چون هندوسـتان که همواره 
در کنـار مـردم بـوده، تجدید نظر کند  وشـیوه های تشـریفاتی را کنار 
بگـذارد. بـا ایـن که امیـد می رفـت در دور پارلمـان جدید افـرادی که 
برنده شـده اند از سـواد باالی سیاسـی برخوردار باشـند؛ اما متأسـفانه 
ایـن گونـه نبـوده و اینـک بـا دیدارهایـی کـه آقـای رحمانـی انجـام 

می دهـد، ایـن امیـدواری نقـش بـر آب می شـود. 
آقـای رحمانی بیشـتر تجربه ی تجارتی داشـته اسـت و فكـر نمی کنم، 
تجربـه ی ایشـان بتوانـد بـه درد برخوردهـای دیپلماتیكـی بخـورد که 

بیشـتر بـرای بـه راه انداختـن روابط سیاسـی انجام می شـود.

 نیما کاوه

ــای  ــک کشــور، از ارگان ه ــی در ی سیســتم قضای
ــدی  ــت و ج ــت داری اس ــام حكوم ــی در نظ اصل
نگرفتــن ارزش و جایــگاه ایــن سیســتم می توانــد 
بــه بدنــه ی حكومــت داری در کشــور لطمــه 
جــدی وارد کنــد. متأســفانه در ســال های اخیــر 
در غــرب کشــور دیــده می شــود کــه حضــور کــم 
رنــگ زنــان در سیســتم قضایــی پرونده هــای 
ــه دادســتان های  ــرم ب ــاز مب ــه نی ــی ای را ک قضای
زن دارد بــا تأخیــر در رونــد بررســی مواجــه 

کــرده اســت.
ــوالی های  ــتان در ولس ــان دادس ــور زن ــدم حض ع
ــان  ــرای زن ــر ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــرات بی ه
ولســوالی ها و زنــان روستانشــین مشــكل آفریــده 
ــگ  ــه ری ــه ی قلع ــه از منطق ــری گل ک ــت. پ اس
ولســوالی زنده جــان اســت، می گویــد کــه از 
ــا  ــده؛ ام ــگ آم ــه تن ــد همســرش ب ــای ب رفتاره
ســنت مردســاالری حاکــم در ایــن روســتا و 
روســتاهای همجوارشــان باعــث شــده تــا نتوانــد 
ــا یــک سارنوال/دادســتان مــرد در  مشــكلش را ب

ــذارد.  ــان بگ می
بســیاری  زنــان  ماننــد وی  او می گویــد کــه 
ــرای ثبــت شــكایت و  ــد ب هســتند کــه نمی توانن
رســیدگی بــه مشكل شــان بــه محاکــم و از همــه 

ــد. ــه کنن ــردان مراجع ــزد م ــر ن مهمت
براســاس معلومــات بــه دســت آمــده هــم اکنــون 
۲۷ دادســتان زن در هــرات مشــغول بــه فعالیــت 
ــن در  ــترده ی مخالفی ــور گس ــا حض ــتند؛ ام اس
حاکــم  ســنتی  فضــای  ولســوالی ها،  ســطح 
بــر جامعــه ی مردســاالری چــون افغانســتان، 
مشــكات  و  راه  مســافت  دوری  ناامنی هــا، 
ــان  ــن زن ــت ای ــا فعالی ــی باعــث شــده ت خانوادگ

ــد. ــهر باش ــز ش ــه مرک ــر ب منحص
مســؤوالن دادســتانی اســتیناف هــرات بــا تأییــد 
برخــی از ایــن مــوارد می گوینــد کــه نزدیــک بــه 
ده خانــم در ولســوالی های ایــن والیــت اســتخدام 
شــده اند؛ امــا موفــق بــه انجــام وظیفــه در ســطح 
ولســوالی ها نشــده و بــه گونــه ی خدمتــی در 

مراکــز شــهرها انجــام وظیفــه می کننــد.
ــر  مشــكات امنیتــی و اجتماعــی، تنهــا دلیــل ب
ولســوالی ها  ایــن  نبــود دادســتان های زن در 
ــتانی در  ــعبه های اداری دادس ــود ش ــت؛ نب نیس
ولســوالی ها و امكانــات مناســب، از دالیــل دیگــر 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان ب ــان دادس ــود زن نب
ــد کــه هــر  دادســتان های زن در هــرات می گوین
چنــد طــی چنــد ســال اخیــر زنــان بیشــتری در 
ایــن اداره شــروع بــه فعالیــت کرده انــد؛ امــا ایــن 
حضورشــان بســنده نبــوده و نیــاز اســت تــا زنــان 
ــژه در اداره هــای دادســتانی های  ــه وی بیشــتری ب

ولســوالی ها اســتخدام شــوند.
آمــر  کریمــی،  جمشــید  مهــوش  دادســتان 
ــتیناف  ــتانی اس ــهری اداره ی دادس ــتانی ش دادس
از  برخــی  بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  هــرات، 
بــه  رســیدگی  امــر  در  مســؤول  نهادهــای 
ــر  ــه ه ــد ک ــتان می گوی ــان دادس ــكات زن مش
چنــد برنامه هایــی بــا مبالــغ هنگفــت بــه منظــور 
ــتان انجــام  ــان دادس ــت زن ــای ســطح ظرفی ارتق
شــده؛ امــا در قســمت حضــور و رفــع مشــكات 
ــی  ــچ تاش ــوالی ها هی ــتان در ولس ــان دادس زن
ــد  ــش س ــه چال ــت. او یگان ــه اس ــورت نگرفت ص
ــی و  ــدات امنیت ــوان را تهدی ــن بان ــت ای راه فعالی
دخالــت برخــی از افــراد زورمنــد در امــر پیگیــری 
و رســیدگی بــه پرونده هــای جرایــم عنــوان 
ــور  ــد حض ــر چن ــه ی وی، ه ــه گفت ــد. ب می کن
و فعالیــت دادســتان های زن منجــر بــه ارائــه 
خدمــات بهتــر شــده اســت؛ امــا بــا عــدم حضــور 
آینــده ی  زنــان دادســتان در ولســوالی ها، در 
ــای  ــه نهاده ــان ب ــاوری زن ــاهد بی ب ــک ش نزدی

ــود. ــم ب ــز خواهی ــی نی ــی و قضای عدل

ــن ســو  ــه ای ــی ب ــه از مدت ــا خواجــه زاده ک فریب
ــه کار  در دادســتانی اســتیناف هــرات مشــغول ب
اســت، در کنــار مشــكات ناامنــی، تعصبــات 
جنســیتی و قومــی را از دیگــر مشــكات فعالیــت 

ــد.  ــوان می کن ــتان عن ــان دادس زن
ــرات  ــتیناف ه ــتانی اس ــؤوالن در دادس ــا مس ام
ــان دادســتان در ایــن  از حضــور ۲۷ درصــدی زن
والیــت خبــر می دهنــد. عبدالصمــد ناصــری، 
ــگ  ــا پررن ــرات ب ــس دادســتانی اســتیناف ه ریی

ــن اداره  ــتان در ای ــان دادس ــور زن ــدن حض خوان
می گویــد کــه در حــال حاضــر آمریت هــای 
ــونت و  ــع خش ــت من ــهری، آمری ــتانی ش دادس
ــت  ــتانی امنی ــت دادس ــال و آمری ــات اطف تخلف
ــش  ــه پی ــن اداره ب ــان در ای ــوی زن ــه از س عام
بــرده می  شــود. بــه گفتــه ی وی، تهدیدهــای 
ــع  ــری مان ــوع دیگ ــر موض ــش از ه ــی، بی امنیت
ــده  ــوالی ها ش ــتان در ولس ــان دادس ــت زن فعالی
ــد،  ــری می گوی ــای ناص ــه آق ــه ک ــت. آن گون اس
ــان  ــن آن ــن اداره ۲۷ ت ــان 15۶ تشــكیل ای از می
ــر  ــاور وی، ه ــه ب ــد. ب ــكیل می دهن ــان تش را زن
چنــد زنــان از توانایــی باالیــی برخــوردار اســتند؛ 
ــكات  ــل مش ــه دلی ــوارد ب ــی از م ــا در برخ ام
ــای  ــی از پرونده ه ــام برخ ــه انج ــادر ب ــی ق امنیت
ــوالی ها  ــه ولس ــوط ب ــه مرب ــنگین ک ــی س جرم

نمی باشــند. اســت، 
او همچنــان بــر افزایــش حضــور و فعالیــت 
ســطح  و  اداره  ایــن  در  زن  دادســتان های 

دارد. تأکیــد  ولســوالی ها 
فرماندهــی  در  مســؤوالن  حــال،  همیــن  در 
ــی  ــای امنیت ــد تهدیده ــا تأیی ــرات ب ــس ه پولی
در برخــی از ولســوالی ها از عــدم ثبــت ایــن 
ــی زاده،  ــد ول ــد. عبداالح ــر می دهن ــوارد خب م
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس هــرات، می گویــد 
ــوارد و درخواســت  ــن م ــت ای ــه در صــورت ثب ک
زنــان  امنیــت  نه تنهــا  آن،  بــه  رســیدگی 
ــوی  ــز از س ــردان نی ــت م ــه امنی ــتان بلك دادس
نیروهــای امنیتــی در ســطح ولســوالی ها تأمیــن 

ــد.  ــد ش خواه
در  مســؤوالن  مشــكات،  ایــن  وجــود  بــا 
ــان  ــت زن ــور و فعالی ــور حض ــتانی کل کش دادس
دادســتان در افغانســتان، بــه ویــژه والیــت هــرات 
می کننــد. جمشــید  عنــوان  رضایت بخــش  را 
رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل می گویــد: 
ــتان های  ــور دادس ــر حض ــال اخی ــه س ــی س »ط
زن در سراســر کشــور از 3 درصــد بــه ۲0 درصــد 

اســت تــا در ولســوالی هایی کــه از امنیــت نســبی 
برخــوردار اســت، زنــان بیشــتری به عنــوان قاضــی 

ــوند. ــته ش ــع گماش ــان مداف و وکی
ــدان  ــتخدام کارمن ــه ی اس ــاد از پروس ــا انتق او ب
کــه  می گویــد  ولســوالی ها  دولتــی  ادارات  در 
طوالنــی بــودن ایــن پروســه و عــدم حضــور زنــان 
در ســطوح بلنــد رهبــری، باعــث شــده تــا زنــان 
آن گونــه کــه بایــد فعالیــت کننــد، فعــال نباشــند. 
ــوالی ها را  ــم در ولس ــا دو خان ــک ت ــور ی او حض
ــان در  ــور زن ــش حض ــر افزای ــده و ب ــدک خوان ان

ــد. ــد می کن ــری تأکی ــطوح رهب س
 بــه بــاور وی، یگانــه راه رســیدن بــه ایــن موضوع 
تــداوم دادخواهی هــای مدافعــان حقــوق زن، 
ــی اســت  ــان متقاضــی کار و پیگیــری نهادهای زن
ــان در افغانســتان  کــه در امــر احقــاق حقــوق زن

ــد. فعالیــت دارن
انــدک زنــان دادســتان در حــوزه ی  حضــور 
ــده  ــده خوان ــدری نگران کنن ــه ق ــرب کشــور، ب غ
می شــود کــه بــا گذشــت چنــد ســال و برگــزاری 
برنامه  هــای آموزشــی بــه منظــور ســطح ارتقــای 
ظرفیــت و آگاهی دهــی از وجــود حضــور پررنــگ 
زنــان در بخش هــای مختلــف سیاســی، امنیتــی، 
ــدر  ــت جن ــی و رعای ــی، فرهنگ ــادی، قضای اقتص
ــتان  ــوان دادس ــه عن ــار زن ب ــور چه ــاهد حض ش
در بادغیــس، ســه تــن در فــراه و دو تــن در 
انتظــار  والیــت غــور می باشــیم. هــر چنــد 
می رفــت بــا گذشــت نزدیــک بــه دو دهــه زنــان 
بیشــتری را در بدنــه ی حكومــت داشــته باشــیم؛ 
امــا تبعیضــات جنســیتی، امتیــازات انــدک، 
ــتان  ــم در افغانس ــنتی حاک ــو س ــا و ج ناامنی ه
ــا  ــده ت ــث ش ــروم باع ــای مح ــژه والیت ه ــه وی ب
ــد  ــان رون ــر حضــور زن ــد ســال اخی در طــی چن

ــد. ــار کن ــه خــود اختی ــی را ب نزول

ــت.«  ــه اس ــش یافت افزای
ــتان های زن  ــن از دادس ــه ی وی، 13 ت ــه گفت ب
در ســطوح بلنــد و بــه حیــث رییــس دادســتانی 
اســتیناف تعییــن و مشــغول بــه فعالیت انــد. 
آنچــه کــه یافته هــای ایــن گــزارش نشــان 
می دهــد فعالیــت ایــن زنــان مختــص بــه مرکــز 
شــهر اســت؛ موضوعــی کــه مســؤوالن در مرکــز 
از آن بی خبــر اســتند. آن گونــه کــه  کشــور 
ــا  ــد، تاش ه ــتانی کل می گوی ــخنگوی دادس س
بــه منظــور ایجــاد فضــای مصــؤون و امــن بــرای 
ــتان  ــردان دادس ــان و م ــور کاری زن ــبرد ام پیش
ــان  ــان دارد. او همچن در ســطح ولســوالی ها جری
ــن امــور در ســطح ولســوالی ها از  ــر پیشــبرد ای ب
ســوی زنــان و مــردان دادســتان تأکیــد می کنــد.
و  کشــور  مرکــز  در  مســؤوالن  بی خبــری 
حقــوق  از  روستانشــین  زنــان  محرومیــت 
فعــاالن  جــدی  نگرانی هــای  از  حقه ی شــان، 
ــده می شــود.  ــی و مدافعــان حقــوق زن خوان مدن
سوســن بهبــود زاده، یــک تــن از فعــاالن حقــوق 
ــتان در  ــان دادس ــدم حضــور زن ــرات، ع زن در ه
ولســوالی ها را فاجعه بــار می دانــد. او فعالیــت 
ــوالی ها را الزم  ــتان در ولس ــردان دادس ــان و م زن
ــد کــه نیــاز  ــزوم یكدیگــر دانســته و می گوی و مل

 مرضیه حسینی
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ــی  ــن حوال ــا همی ــت؛ ام ــادم نیس روزش را ی
ــادی از  ــه نم ــی ک ــرخ«؛ جای ــل س ــود، »پ ب
شــهر نســبتا خــوب بــا امكانــات نســبی اســت. 
دانشــگاه، شــفاخانه، انترنــت کلــپ، مرکــز 
فروشــگاه های  فروشــی،  شــیرینی  خریــد، 
ــا ســرو وضــع  ــزرگ و دکان هــای خیاطــی ب ب
ــهر  ــای ش ــر جاه ــه دیگ ــبت ب ــری نس مرتب ت

دیــده می شــود. 
ــهر  ــای ش ــر جاه ــكان را از دیگ ــن م ــه ای آنچ
متمایــز می کنــد وجــود افــرادی از هــر رنــگ 
و نــژاد اســت؛ یعنــی ایــن مــكان تقریبــا 
مخلوطــی اســت از همــه قومیت هــا و زبان هــا. 
ــوان  ــه را می ت ــن ناحی ــز ای ــه تمای ــر وج دیگ
در کافه هــا و رســتورانت هایی دیــد کــه در 
گوشــه و کنــار وجــود دارد. در ایــن اواخــر بــه 
تعــداد ایــن مكان هــا افــزوده شــده اســت؛ بــا 
نام هــای گوناگونــی کــه ایــن نام هــا بــا ارتبــاط 
یــا بی ارتبــاط بــا خــود کافــه، وابســته بــه ذوق 
صاحــب کافــه انتخاب شــده اســت. از مســیری 
کــه بایــد وارد یــک کافــه شــد می گــذرم، وارد 
ــد  ــا دود تن ــم ب ــیقی مای ــوم موس ــه می ش ک

ــد.  ــتقبالم می آی ــه اس ــون ب قلی
ــی  ــال جای ــه دنب ــراف ب ــه اط ــی ب ــا نگاه ب
ــرای نشســتن و نوشــیدن  گوشــه تری اســتم ب
ــتگی.  ــع خس ــرای رف ــوه ای ب ــا قه ــی ی چای
ــه  ــدن کاف ــود آم ــه وج ــورد ب ــد در م می دانی
ــدرن  ــای م ــا دنی ــرب ی ــه در غ ــا قهوه خان ی
این گونــه بــوده کــه بــرای بهتــر شــدن روابــط 
ــه  ــرادی ک ــورد اف ــا برخ ــی و خصوص خانوادگ
بــرای کار بــه بیــرون می رفتنــد در کنــار 
ــای و  ــیدن چ ــرای نوش ــی ب ــا مكان های اداره ه

قهــوه درســت کردنــد تــا افــراد وقتــی خســته 
ــیدنی،  ــیدن نوش ــد از نوش ــد بع از کار می آین
بــا  برونــد.  منــزل  بــه ســوی  ســرحال تر 
ــد از  ــاب و بع ــی را انتخ ــیر جای ــن تفس همی

ــفارش دادم.  ــوه ای س ــتن، قه نشس
از  متشــكل  گروهــی  زمــان  ایــن  در 
ــتر  ــر بیش ــا کمت ــاله و ی ــای ۲0 س نوجوان ه
ــا کیكــی بــزرگ وارد شــدند؛  دختــر و پســر ب
ــن  ــل رزرو)رزرف( و تزئی ــی از قب ــرا جای ظاه
شــده بــود، همــه چیــز در مــدت زمــان 
کوتاهــی تنظیــم شــده، بــه محــض ورود 
دختــر خانمــی آراســته موســیقی تولــدت 
مبــارک شــروع و همــه کف زنــان همــراه 
ــد.  ــم رفتن ــن خان ــتقبال ای ــه اس ــیقی ب موس
شــور و هیجانــی برپــا بــود، خنــده و شــادی و 
بــا تبدیــل شــدن موســیقی اولیــن کســی کــه 
پــا بــه میــدان نهــاد همــان خانــم آراســته بــود 
کــه حقیقتــا در ایــن کار خیلــی خوب بــود. در 
گوشــه ای دیگــر دو جــوان )یــک خانــم و یــک 
ــا نگاهــی آشــفته و  آقــا( مضطــرب و نگــران ب
ــد و در  ــغول بودن ــو مش ــه گفت وگ ــب ب مراق
گوشــه ی دیگــر چنــد دختــر جــوان در حــال 

نشــان دادن گوشــی موبایــل بــه یک دیگــر 
گوشــه ی  در  می خندیــدن.  بلنــد  بلنــد 
ــه اوضــاع در حــال  ــی بی توجــه ب ــر جوان دورت
خوانــدن مجلــه ای بــه زبــان انگلیســی بــه نظر 
می رســید. یــادم از ســخن اســتادی افتــاد کــه 
در دوره ی لیســانس می گفــت، بحثــی کــه در 
ــود در  ــور می ش ــان کش ــگاه ف ــن دانش کانتی
ــی  ــود؛ قیاس ــتان نمی ش ــگاه های افغانس دانش
ــه  ــرای تلنگــری ب ــح ب ــی رک وصری ــود خیل ب
نشســتن های  تولــد،  جشــن  دانشــجویان. 
ــد  ــیقی و بلن ــنیدن موس ــا ش ــی و ی دور هم
ــدارد؛  ــد ن ــرای نق ــی ب ــدن جای ــد خندی بلن
ــال دارد  ــه دنب ــی را ب ــه نگران ــزی ک ــا چی ام
ــی  ــا جای ــن کافه ه ــه بیشــتر ای ــن اســت ک ای
شــده بــرای روزمرگــی و گذرانــدن وقــت. اگــر 
ایــن فرهنــگ کافه نشــینی آن چنانــی کــه 
ــودی  ــفه ی وج ــه فلس ــد ن ــه یاب ــت ادام هس
خــود را چنــان کــه در بــاال ذکــر کردیــم 
جواب گــو اســت و نــه راهــی بــرای تــازه 
ــد  ــه ای خواه ــی. روی ــای قدیم ــردن دیداره ک
شــد وقت ُکــش کــه بــه تعــداد توده هــای 
ــانی  ــزود. کس ــد اف ــه خواه ــده ی جامع گم ش

ــد و  ــش ندارن ــری نق ــچ تصمیم گی ــه در هی ک
صــرف تنهــا بُعــدی کــه در آن خــوب اســتند 

همیــن مصرف گرایــی اســت. 
ــی از  ــینی گاه ــن و کافه نش ــه رفت ــه، کاف کاف
ــرای ماقــات  ســر خســتگی اســت و گاهــی ب
و گاهــی هــم بایــد بــه مســائلی بپــردازد کــه 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی باش ــار معنای ــی دارای ب کم
ــطح  ــانی و در س ــط انس ــدن رواب ــر ش در بهت
کان تــر جامعــه ای اثرگــذار باشــد. رویــه، چــه 
کافــه ای و یــا غیــر کافــه ای بایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه حساســیت عــده ی دیگــر را در 
مقابــل خــود در پــی نداشــته باشــد. جامعــه ی 
بــه شــدت ســنتی نیازمنــد اصاحاتــی همــگام 
ــردن  ــی ک ــگ و بوم ــاد فرهن ــردم و ایج ــا م ب
مفاهیــم آن اســت. آنچــه مایــه ی نگرانــی 
ــادت  ــه ع ــه ب ــن روی ــدن ای ــل ش ــت تبدی اس
بــرای  می شــود  گاهــی  اســت.  اجتماعــی 
تخلیــه ی روحــی بــه ایــن مكان هــا رفــت؛ امــا 
اگــر ایــن کار همیشــه باشــد هزینــه ی بســیار 
ســنگینی بــرای یــک جامعــه در پــی خواهــد 

داشــت.

»کافه نشین ها« برشی از متن جامعه

وزارت خانه ی امید اجتماعی
در کشـوری کـه تمامـش را یـاس و 
ناامیـدی فراگرفته اسـت، کارشـناس 
سیاسـت مدارانی  و  سیاسـی  مسـائل 
شـهرت  بـه  عوامـل  از  یكـی  کـه 
رسیدن شـان گفتـن از ناامیـدی اسـت؛ در چنیـن قضایی 
نیـاز اسـت تـا همه شـهروندان کـه پای شـان را بـه نوزده 
سـالگی مانده انـد کارمنـدان افتخـاری وزرات خانـه ی امید 

اجتماعـی باشـند. 
در ایـن کشـور، اکثـرا از پخـش خبرهـای ناامیدکننـده 
کـه گویـا اطاعـات دسـت اول دارند، به شـهرت سیاسـی 
سیاسـت مداران  کـه  ایـن   جالبتـر  می رسند/رسـیده اند. 
شـوند  حاکـم  مردمـی  سرنوشـت  بـر  می خواهنـد 
ندارنـد.  آینـده  بـه  امیـدی  هیچ گونـه  خودشـان  کـه 
چـرا؟  دروغ  نیسـت.  خـوب  حال مـان  می کنیـم  قبـول 
و  بدبیاری هـا  عـوض  در  و  اسـت  انـدک  دل خوشـی ها 
مشـكات فـراوان. مثل خوش شانسـی که یک بـار آرام در 
خانـه ی آدم را می زنـد و بعـد تیزپـا فـرار می کند نیسـت، 
بدبیـاری و بدشانسـی سـاجق می چسـپاند بـه زنـگ در 
زندگی مـان و فـرار هـم نمی کنـد؛ می مانـد تـا در را بـاز 
کنیـم، بعـد بغل مـان می کنـد و ول کـن نیسـت و حتـا 
وقتـی تـاش می کنـی در را بـه زور ببنـدی از الی جـرز 
در، خـودش را هـل می دهـد داخـل می شـود و می آیـد 
می چسـبد بـه همـه دقیقه های مـان. ناامنی فـراوان گفتن 
دارد. گرانـی هـر روز بـه تمـام الیه های زندگی مـان رخنه 
می کنـد. گـران شـدن، یـک امـر طبیعـی در ایـن کشـور 
شده اسـت. از خانـه و موتـر گرفتـه تا نـان و کیف و کفش. 
پایانـی هـم نـدارد. هـر روز یـک گرانـی بـه گرانـی دیگـر 
افـزوده می شـود و مـا عـادت می کنیـم، ِسـر می شـویم و 
عـادت می کنیـم. قصـد بازتكـرار مصیبت هـا را نـدارم کـه 
خودتـان بهتـر از مـن می دانیـد و در این شـرایط وقتی از 
امیـد بـه آینـده و »یـک روز خـوب« حـرف می زنیـم کـه 
هـم بایـد بیایـد و هـم بسـازیمش، جماعـت حـق دارنـد 
بـا چشـمان گشـاد نگاهـت کننـد و بگوینـد دل خـوش 
سـیری چنـد؟! خوبتـر این  که سیاسـیون می گوینـد نباید 

امیـد را از دسـت داد، بایـد بـه جنـگ مشـكات رفـت و 
مقاومـت کـرد و ایـن روزهـا را بایـد پشـت سـر بگذرانیم 
و ... عقـل هـم همیـن را می گویـد کـه امـكان نـدارد این 
شـرایط تـا ابـد ثابـت بمانـد و یـک جـا متوقـف می شـود 
و مـا روزهـای بدتـر از ایـن را هـم پشـت سـرگذرانده ایم 
کـه نمونـه اش جنـگ چهل سـاله اسـت. بـه نظر می رسـد 
بـا بـاران خبرهـای ناخـوب، بـرای مقابلـه بـا »سـتاد ملی 
کـردن  دلسـرد  فقـط  کارش  کـه  مـردم«  مایوس سـازی 
اجتماعـی  امیـد  عنـوان  بـا  وزارتخانـه ای  اسـت،  مـردم 
تاسـیس شـود. ایـن که شـما ایـن موضـوع را طنـز بدانید 
یـا بـه آن نـگاه جـدی کنیـد، دقیقـا بـه زاویـه ی دیدتان 
بسـتگی دارد. ایـن  که کجا ایسـتاده اید؟ ایـن موضوع این 
روزهـا یـک ضـرورت اسـت. جامعـه دارد بـه سـمت یأس 
عمومـی مـی رود. به تسـلیم در برابـر تقدیر هرچـه باداباد! 
اوضـاع خوبی نیسـت، برخـی از رسـانه های که بایـد امید 
را زنـده نگه دارنـد بـه خیـال تخریـب رقیب سیاسی شـان 

رسـما نظـام و دسـت آوردهای مردم در کل دولت، دسـت 
را  مـردم  امیـد  ذره  ذره  و  می زننـد  ملـی  خود زنـی  بـه 
می ُکشـند و حـاال بـا جماعـت کثیـری روبه رو اسـتیم که 
هیـچ نـور روشـنی نمی بیننـد. امیـدی بـه بهبـود اوضـاع 
ندارنـد، بـه وعده هـا و شـعارها ایمانـی ندارنـد و معتقدند 
کـه همـه در حـال چاپیـدن اسـتند! سـخت اسـت وقتـی 
کشـتی گرفتـار توفـان اسـت بشـود آدم دامنـش را بـه 
گونـه ای دور نگـه دارد کـه خیـس نشـود! مـا هـم در ایـن 
کشـتی سـواریم، خیـس می شـویم و گرفتـار و دریـازده. 
می بینـم!  خشـكی  بگوییـم؛  مثـا  مـدام  نمی توانیـم 
نمی بینیـم،  روشـنی  چشـم انداز  هـم  خودمـان  وقتـی 
سـاحل امـن ناپیداسـت. معمـوال از مـا کـه می نویسـیم 
توقـع مـی رود بجنگیـم و کـم نیاوریـم. می جنگیـم؛ امـا 
گاهـی کـم می آوریـم؛ خسـته می شـویم و ایـن وقت هـا 
جـز کارمندشـدن افتخـاری همه ی مـان در وزرات امیـد 

اجتماعـی، چـاره ی دیگـری نیسـت.

 سید محمد تقی حسینی 

تنهایی
در خانواده های پر جمعیت

ــواده  ــداد اعضــای خان ــه تع ــه در آن ب افغانســتان کشــوری اســت ک
ــی  ــا در زمان ــود و حت ــته می ش ــی نگریس ــت اله ــک نعم ــوان ی به عن
ــود  ــه وج ــان ب ــارداری زن ــری از ب ــف جلوگی ــای مختل ــه زمینه ه ک
آمــده بــاز هــم، خانواده هایــی هســتند کــه نمی خواهنــد از آن 
ــه رو  ــواده ای روب ــا خان ــم ب ــیار ک ــن رو، بس ــد. از ای ــری کنن جلوگی
ــر  ــج نف ــا پن ــا حت ــر و ی ــار نف ــه چه ــان ب ــداد آن ــه تع ــویم ک می ش
ــای  ــاد، خوبی ه ــران زی ــا خواه ــاد و ی ــرادران زی ــتن ب ــد. داش برس
بســیاری دارد؛ از جملــه احســاس ایــن کــه همیشــه پشــتیبان  
ــن را  ــم و ممكــن اســت هرگــز احســاس ای ــرای خــود داری ــی ب کاف
ــان، داشــتن  ــم. همچن ــدا نكنی ــم، پی ــا می مانی ــه در مشــكلی تنه ک
ــادر هــم احســاس آرامــش کافــی را  ــدر و م ــرای پ ــاد ب ــدان زی فرزن
ــای ســنی مســؤولت هایی را  ــر اســاس رده ه ــد ب ــد و می توانن می ده
بــه دوش فرزنــدان ارشــد گذاشــته و فضــای تربیتــی و گاهــی امنیتی 
خانــواده را بــه آنــان موکــول کننــد. بــا همــه ی ایــن خوبی هــا؛ امــا 
ــا خــود دارد کــه در  ــواده ی پرجمعیــت، مشــكاتی را ب داشــتن خان
هــر صورتــی و بــا وجــود حمایت هــای فراوانــی کــه از وجــود اعضــای 
ــد. در  ــی می کن ــاس نارضایت ــرد احس ــود، ف ــی می ش ــواده ناش خان
ــی  ــرای خــود و خلوت ــی ب ــواده ی پرجمعیــت، داشــتن اتاق ــک خان ی
ــود. در  ــر می ش ــم میس ــیار ک ــت بس ــرد اس ــر ف ــاز ه ــورد نی ــه م ک
ــور  ــی در ام ــای جمع ــه حمایت ه ــن ک ــا ای ــی ب ــن  خانواده های چنی
کــه  روانــی ای  و  روحــی  حمایت هــای  دارد،  وجــود  اجتماعــی 
ــروز  ــرای ب ــی ب ــوط می شــود، مجال ــردی مرب حاشــیه های زندگــی ف

ــد.  ــدا نمی کن پی
در  بیشــتر  پرجمعیــت،  خانواده هــای  در  تنهایــی  حقیقــت،  در 
ــرای  ــواده ب ــه اعضــای خان ــی ک ــد؛ آنجای ــاق می افت ــی اتف ــد درون بع
ــر  ــد و بیشــتر درگی ــه دســت نمی آورن ــی را ب یک دیگــر فرصــت کاف
ــوع  ــن موض ــوند. ای ــاوندی می ش ــط خویش ــادی و رواب ــایل اقتص مس
ســبب جدایی هایــی از لحــاظ عواطــف فــردی میــان اعضــای 
ــا  ــد. ب ــدا می کن ــروز پی ــت ب ــق فرص ــن طری ــده و از ای ــواده ش خان
ــنامه ها آورده  ــه در دانش ــی ک ــتی تنهای ــورد چیس ــه ای در م مطالع
ــاط  ــی و ارتب ــت هم صحبت ــدم فرص ــه آن را ع ــم ک ــده، می بینی ش
عاطفــی تلقــی می کننــد؛ در دانشــنامه ی آزاد ویكی پدیــا آمــده 
اســت کــه »تنهایــی پاســخی پیچیــده و عمدتــاً ناخوشــایند بــه انــزوا 

ــت.« ــی اس ــود هم صحبت ــا کمب ی
ــاط  ــود ارتب ــامل احســاس اضطــراب از کمب ــوالً ش ــن پاســخ معم ای
و اشــتراک بــا دیگــران اســت کــه از گذشــته شــروع شــده و تــا بــه 
ــن اســت  ــن احســاس ممك ــه ای ــد داشــت. البت ــه خواه ــده ادام آین
زمانــی کــه فــرد در اطــراف خــود افــرادی را دارد نیــز وجــود داشــته 
ــل  ــون عوام ــی چ ــل مختلف ــل عوام ــد حاص ــی می توان ــد. تنهای باش

اجتماعــی، ذهنــی و احساســی باشــد.
ــی از  ــن گروه های ــاس بی ــن احس ــه ای ــد ک ــان داده ان ــات نش تحقیق
افــراد کــه ازدواج کرده انــد، در رابطــه اســتند، درون خانــواده 
ــد بســیار شــایع اســت. ایــن مســأله  ــا شــغل موفقــی دارن اســتند ی
موضوعــی اســت کــه از روزگار باســتان تاکنــون بســیار مــورد کاوش 
واقــع شــده اســت. تنهایــی را درد اجتماعــی نیــز تفســیر می کننــد، 
یــک مكانیــزم روان شــناختی بــرای هشــدار بــه افــرادی کــه منــزوی 
شــده اند و ترغیــب آن هــا بــه جســتجوی ارتباطــات جدیــد اســت.«

ــت،  ــر جمعی ــای پ ــِی درون خانواده ه ــه تنهای ــی ب ــگاه کل ــک ن در ی
ــه  ــرد ک ــتوار ک ــرض اس ــن ف ــر ای ــی آن را ب ــل اصل ــوان دلی می ت
ــه  ــتند و ن ــی اس ــی جمع ــای عاطف ــواده، دارای رابطه ه ــراد خان اف
رابطه هــای عاطفــی ای کــه فردیــت اعضــای آن را مــد نظــر داشــته 
باشــد. روابــط عاطفــی جمعــی، شــامل روابطــی اســت کــه مــا نســبت 
بــه امــوری کــه بــرای همــه ی اعضــا، تاثیرهــای مثبــت و یــا منفــی 
می گــذارد، واکنــش نشــان می دهیــم. بــه طــور مثــال؛ ورشكســتگی 
اقتصــادی خانــواده، می توانــد تاثیــر منفــی بــر همــه ی اعضــا بگــذارد 
و طبیعتــا کــه موجــب واکنــش جمعــی می شــود. یــا حتــا در امــور 
ــور  ــان کانك ــواده در امتح ــردی از خان ــی ف ــر؛ ناکام ــی جزئی ت خیل
کــه افتخــار آن یــک امــر جمعــی را بــه وجــود مــی آورد، بــه دلیــل 
ناموفــق بــودن، می توانــد واکنــش منفــی ای را در پــی داشــته باشــد 
کــه همــه ی اعضــای خانــواده را متأثــر کنــد. همین طــور اگــر 
ــد  ــم؛ بای ــن کنی ــردی را روش ــی ف ــط عاطف ــوم رواب ــم، مفه بخواهی
بــه احساســاتی اشــاره کنیــم کــه بیشــتر روی فضــای ذهنــی یــک 
ــک  ــال؛ نداشــتن ی ــه طــور مث ــزار اســت. ب ــواده تاثیرگ عضــو از خان
دوســت صمیمــی، واکنــش خاصــی را در میــان خانــواده بــه وجــود 
نمــی آورد و ایــن موضــوع بــه دلیــل جــدی نگرفتــه شــدن از ســوی 
ــواده، اکثــرا ناگفتــه باقــی می مانــد. در واقــع عــدم  افــراد دیگــر خان
ــبب  ــت س ــای پرجمعی ــی را در خانواده ه ــه تنهای ــی ای ک هم صحبت
ــردی،  ــن مــورد شــروع می شــود؛ چــرا کــه زندگــی ف می شــود از ای
ــرار  ــاط برق ــت و ارتب ــی اس ــنت های خانوادگ ــاف س ــر خ ــرا ب اکث
ــال  ــه دنب ــا را ب ــا مشــكات شــخصی، م ــواده ب نكــردن اعضــای خان
ــوارد  ــیاری از م ــاند. در بس ــد می کش ــای جدی ــردن رابطه ه ــدا ک پی
شــانس پیــدا کــردن رابطه هــای بیــرون از خانــواده را می تــوان 
پیــدا کــرد؛ امــا مــواردی نیــز اســت کــه بــه شكســت می انجامــد و 

ــود. ــواده می ش ــزوا در درون خان ــب ان ــره، موج باخ

 زهرا اکبری

 صبور بیات
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

بـه دنبـال نشـر گزارش هایـی مبنـی بـر آزار و اذیـت 
سـوی  از  خارجـی  گردشـگر  بانـوی  یـک  جنسـی 
ولسـوال واخان، مسـؤوالن محلی در والیت بدخشـان 
می گوینـد کـه وظیفـه ی عبدالمعـروف خیرخـواه، به 
حالـت تعلیـق درآمـده اسـت. نیـک محمـد نظـری، 
سـخنگوی والی بدخشـان، بـه روزنامه ی صبـح کابل 
خیرخـواه،  عبدالمعـروف  وظیفـه ی  کـه  می گویـد 
ولسـوال واخـان ایـن والیت بـه حالت تعلیـق درآمده 

و بررسـی ها در بـاره ی ایـن ادعـا جریـان دارد.
آقـای نظـری می گویـد، هیأتـی کـه از سـوی مقـام 
والیـت بدخشـان برای بررسـی ایـن ادعا به ولسـوالی 
واخـان اعزام شـده بـود، روز سه شـنبه )۲5سـرطان( 
دوبـاره بـه فیض آباد مرکز بدخشـان برگشـته  اسـت.
یافته هـای  ایـن هیـأت  او می افزایـد کـه تـا کنـون 
خـود را به گونـه ی رسـمی شـریک نسـاخته و امـروز 

نتیجـه ی بررسـی ها روشـن خواهـد شـد.
ولسـوال  خیرخـواه،  عبدالمعـروف  دیگـر،  سـوی  از 
واخـان ایـن ادعـا را بی اسـاس و توطئـه ی سیاسـی 

در  حلقـات  از  برخـی  کـه  می گویـد  او  می خوانـد. 
هم دسـتی بـا کشـورهای بیرونـی، تـاش دارنـد تـا 
بـا راه انـدازی ایـن نـوع دسیسـه ها، از رفـت و آمـد 

بكاهنـد. افغانسـتان  بـه  گردشـگران خارجـی 
آقـای خیرخـواه، بـه روزنامـه ی صبح کابـل می گوید: 
»بـر اسـاس ادعای ایـن بانـوی گردشـگر خارجی که 
هنـگام برگشـت از پامیـر بـه ولسـوالی واخـان مـورد 
آزار و اذیـت قـرار گرفته اسـت، مـن در آن هنگام در 
رخصتـی در فیضآبـاد، مرکـز والیت بدخشـان به سـر 
می بـردم.« ولسـوال واخـان می افزایـد کـه در جریان 
سـال جـاری، بیـش از صـد گردشـگر خارجـی از راه 
ولسـوالی واخان به پامیر و سـاحات دیگر گردشـگری 
بدخشـان سـفر کرده انـد. بـر بنیـاد اطاعـات، ایـن 
از راه تاجیكسـتان بـه  از اسـترالیا بـود  و  گردشـگر 
ولسـوالی واخـان رفتـه بود. مسـؤوالن محلـی والیت 
تـا کنـون هیـچ سـندی کـه  بدخشـان می گوینـد، 
بیانگـر شـكایت رسـمی این گردشـگر خارجـی علیه 

ولسـوال واخـان باشـد دریافـت نكرده انـد.

ادعای آزار و اذیت جنسی، وظیفه ی ولسوال واخان را به حالت تعلیق در آورد

انبـار  بـا راه انـدازی عملیاتـی، یـک  ایتالیـا  پولیـس 
راسـت گرای  گروه هـای  بـه  مربـوط  جنگ افـزار 
افراطـی را در این کشـور کشـف و ضبط کرده اسـت.
دویچه ولـه، گـزارش داده اسـت کـه از ایـن انبار، یک 
موشـک هـوا بـه هـوا، راکـت انـداز و ماشـیندارهای 
اتوماتیـک کشـف و به دسـت نیروهای پولیـس ایتالیا 

اسـت. افتاده 
مسـؤوالن ایتالیایـی، گفته انـد کـه کشـف ایـن انبـار 
اسـت.  بی سـابقه  تقریبـاً  مهمـات،  و  سـاح  بـزرگ 
در میـان افـراد بازداشـت شـده، یـک نامـزد حـزب 
فاشیسـت های نویـن از حـزب فـورزا نـووا نیز شـامل 

. ست ا
انبـاری  فـرد،  ایـن  گفتـه می شـود کـه در خانـه ی 
کشـف شـده کـه در آن، یـک راکـت بـزرگ، یـک 
ماشـیندار عقربـی، 30۶ تكـه از قطعـات سـاح، ۲0 
برچـه و بیـش از 800 مرمـی تفنگ هـای مختلـف 

می شـد. نگـه داری 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـن جنگ افزارهـا سـاخت 

کشـورهای آلمـان، اتریـش و امریـكا اسـتند. پولیس 
ایتالیـا گفتـه اسـت کـه تبلیغـات نیونازی هـا نیـز در 

ایـن خانـه بـه دسـت آمده اسـت.
ایـن  جریـان  »در  اسـت:  افـزوده  ایتالیـا  پولیـس 
عملیـات یـک موشـک هـوا به هـوا در وضعیـت عالی 
کاری کشـف شـد. راکتـی کـه از سـوی ارتـش قطـر 
کیلوگرامـی   ۲45 موشـک  ایـن  می شـود.  اسـتفاده 
از نـوع مانتـرا سـوپر 530 اف اسـت و همچنـان در 
ایـن انبـار تازه ترین نسـل سـاح های خودکار کشـف 

است.« شـده 
یـک شـهروند 4۲ سـاله ی سویسـی و یـک شـهروند 
51 سـاله ی ایتالیایـی نیـز در ایـن عملیات بازداشـت 

شـده اند.
افراطـی  راسـت گرایان  برابـر  در  عملیـات،  ایـن 
ایتالیایـی راه انـدازی شـده بـود کـه گفته می شـود به 
بودنـد. اوکرایـن جنگیـده  در  روسـیه  از  طرفـداری 

پولیـس ایتالیـا گفته اسـت که افراد بازداشـت شـده، 
احتمـاال در تجارت سـاح دسـت داشـته اند.

کشف انبار بزرگ سالح و مهمات
در خانه ای در ایتالیا

می گویـد  افغانسـتان،  در  ناتـو  نیروهـای  فرمانـده ی 
کـه در هماهنگـی بـا نیروهـای امنیتـی افغـان، تـاش 

نشـود. وارد  تلفاتـی  بـه غیرنظامیـان  تـا  می شـود 
جنـرال اسـكات میلـر، کـه بـه منظـور بررسـی اوضـاع 
امنیتـی بـه والیـت هـرات رفتـه اسـت، روز سه شـنبه 
)۲5سـرطان(، در یـک نشسـت خبـری در ایـن والیت، 
گفـت: »مـا در هماهنگـی بـا نیروهـای افغـان، تـاش 
می کنیـم تـا تلفـات غیرنظامیـان را به صفر برسـانیم.«

او همچنـان تأکیـد کـرد کـه حمایـت جامعـه ی جهانی 
و ناتـو بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، تـا زمانـی کـه 
افغان هـا بخواهنـد، ادامـه خواهـد یافـت. گفتنی اسـت 
کـه در جریـان چنـد مـدت اخیـر، چندیـن عملیـات 
هوایـی از سـوی نیروهـای ناتـو و افغان راه اندازی شـده 
کـه در پـی آن، شـماری از غیرنظامیـان هـدف قـرار 
گرفتـه و جـان باخته انـد. وزارت دفاع افغانسـتان، دلیل 
تلفـات غیرنظامیـان را، اسـتفاده ی طالبـان از خانه های 
در همیـن  اسـت.  به عنـوان سـنگر خوانـده  مسـكونی 
حـال، یاسـین ضیـا، معـاون اول وزارت دفـاع نیـز کـه 

بـه والیـت هـرات رفتـه اسـت و می گویـد کـه در وارد 
شـدن تلفـات بـه غیرنظامیـان، طالبـان مقصـر اسـتند. 
او افـزود: »طالبـان هنـگام نبـرد، از خانه های مسـكونی 
اسـتفاده می کننـد و غیرنظامیـان را سـپر انسـانی خود 
می سـازند.« آقـای ضیـا اطمینـان می دهـد کـه اوضـاع 
امنیتـی در غـرب افغانسـتان تحت کنترل اسـت و هیچ 

نگرانـی ای در ایـن راسـتا وجود نـدارد.
از سـویی هـم، عبدالقیـوم رحیمـی، والـی هـرات کـه 
ایـن  ولسـوالی های  در  طـرف  ایـن  بـه  روز  چنـد  از 
نظامـی  عملیـات  در  را  امنیتـی  نیروهـای  والیـت 
همراهـی می کـرد، می گویـد کـه در جریـان عملیـات، 
بـه غیرنظامیـان آسـیبی نرسـیده اسـت. او می افزایـد: 
پشـتون زرغون،  ولسـوالی های  در  نظامـی  »عملیـات 
چشـت و اوبـه راه انـدازی شـده بـود و در جریـان آن، 
کشـته  طالبـان  گـروه  فرماندهـان  از  نفـر  چندیـن 
بارهـا،  تاکنـون  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـده اند.« 
جامعـه ی جهانـی و نهادهـای حقوق بشـری، از افزایش 
تلفـات غیرنظامیان در افغانسـتان ابـراز نگرانی کرده اند. 

اسکات میلر: تالش می کنیم تا تلفات غیرنظامیان را به صفر برسانیم

دولــت امریــكا، اعــام کــرده اســت کــه بــا تصویــب 
بــرای  پناهندگــی  تقاضــای  مقــررات جدیــدی، 
مهاجرینــی کــه از مرزهــای جنوبــی وارد ایــن کشــور 
می شــوند را دشــوارتر خواهــد کــرد و آن هــا مجبــور 
می شــوند تــا در کشــورهای دیگــری پناهندگــی 

ــد. بگیرن
روز  از  مقــررات  ایــن  بی بی ســی،  از  نقــل  بــه 
بــر  و  شــده  اجرایــی  )۲5ســرطان(  سه شــنبه 
ــانی  ــی کس ــت پناهندگ ــط درخواس ــاس آن، فق اس
ــرار  ــس از ف ــه پ ــرد ک ــرار می گی ــورد رســیدگی ق م
را  خــود  پناهندگــی  درخواســت  کشورشــان،  از 
تســلیم مقامــات مربوطــه در اولیــن کشــوری کــرده 
باشــند کــه در ایــن مســیر بــه آن وارد شــده و ایــن 

درخواست شــان رد شــده باشــد.
بــرای  پناهندگــی  درخواســت  مقــررات،  ایــن 
مســیر  از کشــورهای  یكــی  در  کــه  مهاجرانــی 
حرکــت خــود بــه امریــكا تقاضــای پناهندگــی 

کــرد. خواهــد  دشــوارتر  را  نداده انــد 

مــوج حرکــت  تــا  دارد  تــاش  امریــكا  دولــت 
ــور  ــن کش ــای ای ــه مرزه ــی ب ــان پناهندگ متقاضی
ــراد،  ــن اف ــر ای ــد. اکث ــش بده ــک را کاه ــا مكزی ب
ــتند  ــزی اس ــكای مرک ــورهای امری ــهروندان کش ش
کــه بــا ســفر از خــاک مكزیــک و یــا گواتمــاال، خــود 

را بــه مرزهــای امریــكا می رســانند. 
افــراد،  ایــن  میــان  در  کــه  می شــود  گفتــه 
ــورهای  ــل کش ــری مث ــورهای دورت ــهروندان کش ش

بــه چشــم می خــورد.  نیــز  افریقایــی 
اتحادیــه ی آزادی هــای مدنــی امریــكا، بــا ایــن 
مقــررات مخالفــت کــرده اســت. یكــی از مســؤوالن 
ــه  ــت ک ــه اس ــاد، گفت ــن نه ــی ای ــش پناهجوی بخ
ــه  ــه ب ــد ک ــاش می کن ــپ ت ــد ترام ــت دونال دول
اخاقــی  و  حقوقــی  تعهــد  یكجانبــه ای  شــكل 
ــرار  ــر ف ــه از خط ــرادی ک ــه اف ــكا ب ــه ی امری جامع

می کننــد را نقــض کنــد.
هنــوز مشــخص نیســت کــه کشــورهای محــل عبــور 

مهاجــران، چــه واکنشــی نشــان خواهنــد داد.

تقاضای پناهندگی در امریکا
برای مهاجران دشوارتر می شود

رهبر ایران بریتانیا را به دزدی دریایی متهم کرد

معدن الجورد کران و منجان بدخشان
به تصرف طالبان درآمد

نمایندگان مجلس امریکا: استفاده ی پنتاگون از کیک به عنوان سالح نگران کننده است

سـوی  از  ایرانـی  نفت کـش  یـک  توقیـف  پـی  در 
جبل الطـارق،  در  بریتانیایـی  دریایـی  نیروهـای 
آیـت اهلل علـی خامنـه ای، رهبر ایران گفته اسـت که 
ایـران خباثت هـای انگلیـس را بی جـواب نمی گذارد.

علـی خامنـه ای، بریتانیـا را بـه دزدی دریایـی متهم 
کـرده گفته اسـت: »انگلیـس خبیـث دزدی دریایی 
می کنـد و کشـتی ما را مـی دزدد، جنایـت می کنند 

و شـكل قانونـی بـه آن می دهند.«
آقـای خامنـه ای هشـدار داده اسـت کـه ایـران این 

مجلـس نماینـدگان امریكا در مصوبـه ای، از پنتاگون 
خواسـتار توضیـح درباره ی اسـتفاده ی تسـلیحاتی از 

حشـرات ناقل بیماری شـده اسـت.
بـه نقـل از یورونیـوز، ایـن مصوبـه چنـد روز قبل به 
از سـوی نماینـدگان مجلـس امریـكا تصویب شـد و 
به عنـوان طـرح الحاقـی بـه الیحـه ی بودجه ی سـال 

۲0۲0 وزارت دفـاع ایـن کشـور اضافه شـد.
کریسـتفور اسـمیت، نماینده ی جمهوری خـواه ایالت 
نیوجرسـی، گفتـه اسـت کـه بـازرس کل دربـاره ی 
اسـتفاده ی وزارت دفـاع از َکیک ها و دیگر حشـرات، 
به عنـوان سـاح بیولوژیكـی طی سـال های 1950 تا 

19۷5 تحقیـق می کنـد.
او افـزوده اسـت: »در صـورت محـرز شـدن انجـام 
ایـن عمـل توسـط وزارت دفـاع، آن زمـان پنتاگـون 
بایـد در برابـر کمیتـه ی قـوای مسـلح سـنا درباره ی 
آزمایش هـا توضیـح دهـد کـه آیـا ایـن َکیک هـا یـا 
حشـرات بـه طـور اتفاقـی در چارچـوب آزمایـش در 
بیـرون از محوطـه ی آزمایشـگاهی رهـا شـده اند یـا 

» . خیر

خباثت هـا را بی جـواب نگذاشـته و در فرصـت خـود 
و جـای خـود پاسـخ آن را خواهـد داد.

نزدیـک بـه دو هفتـه پیـش، نفت کـش گریـس 1 
حامـل نفـت ایـران توسـط نیروهـای بریتانیایـی در 
اعـام  بریتانیـا  دولـت  شـد.  توقیـف  جبل الطـارق 
مقصـد  بـه  کـه  ایرانـی  نفت کـش  ایـن  کـه  کـرد 
بنـدر بانیـاس سـوریه در حرکـت بـود؛ بـه دلیـل 
تحریم هـای ادحادیـه ی اروپـا علیـه سـوریه، توقیف 
ایـن  توقیـف  امـا  ایـران  مقام هـای  اسـت.  کـرده 
نفت کـش را دزدی دریایـی خوانـده و گفتند ادعای 
انتقـال نفـت بـه سـوریه اتهامـی بیـش نیسـت کـه 
بـه خاطر سـرپوش گذاشـتن بـه ایـن دزدی دریایی 

مطـرح شـده اسـت.
نفـت  توقیـف نفت کـش حامـل  از  از ده روز  پـس 
ایـران، بریتانیـا اعـام کـرد کـه سـه قایـق سـپاه 
پاسـداران، تـاش کردنـد در حرکت یـک نفت کش 
همـراه  نـاو  امـا  کننـد؛  وارد  اختـال  بریتانیایـی 

مانـع آن هـا شـد. نفت کـش 
رهبـر ایـران همچنان در بخش دیگری از سـخنانش 
گفـت که رونـد کاهش تعهـدات ایـران در برجام به 
دلیـل عمـل نكـردن اروپایی هـا بـه تعهـدات خـود، 

گفتـه می شـود کـه ایـن طـرح، تاشـی اسـت برای 
صحت سـنجی گزارش هـا مبنـی بـر اینكـه محققـان 
در  دتریـک  فـورت  مثـل  مكان هایـی  در  پنتاگـون 
نیویـورک  در  پلـوم  جزیـره ی  یـا  مریلنـد  ایالـت 
بیماری هـا را با هدف سـاخت سـاح های بیولوژیكی 

بـه حشـرات منتقـل کرده انـد.

همـه سـاله، حـدود 4۲۷ هزار مـورد جدیـد بیماری 
عفونـی الیـم، در اثر نیـش کیک، در امریـكا به ثبت 
اسـت  گفتـه  کانگـره  و کمیتـه ی صحـی  می رسـد 
کـه می خواهـد اطمینـان یابـد ارتباطـی میـان ایـن 
دفـاع  وزارت  محرمانـه ی  آزمایش هـای  و  واقعیـت 

نـدارد. وجود 

یافت. خواهـد  ادامه 
علـی خامنـه ای، از تكبـر دولت هـای اروپایـی انتقاد 
کـرده گفـت: »بـه گفتـه ی وزیـر خارجـه ی مـا کـه 
زحمـت هـم می کشـد، اروپـا یـازده تعهد داشـته و 

بـه هیـچ کـدام عمل نكـرده.«
پـس از خـروج امریـكا از توافـق برجـام، ایـران نیـز 
شـروع بـه کاهش گام بـه گام تعهدات خـود در این 

کرد. توافـق 
افزایـش دخیره ی آب سـنگین و یورانیوم غنی شـده 
جملـه  از  برجـام،  در  تعیین شـده  سـقف  از  باالتـر 
اقداماتـی بـود کـه ایـران مقابـل تحریم هـای امریكا 
و خـروج ایـن کشـور از برجـام روی دسـت گرفـت.

طـی روزهـای اخیـر رییـس جمهـور ایـران، گفتـه 
اسـت کـه در صـورت برداشـتن تحریم هـای علیـه 
ایـن کشـور، ایران آماده اسـت در هر وقـت و هر جا 
بـا امریـكا وارد مذاکرات دیپلماتیک شـود. اظهاراتی 
کـه پیـش از ایـن در گفته هـای سـران ایـران کمتر 

شـنیده می شـد.
از آن زمـان تاش هـای دیپلماتیـک اروپایی ها برای 
حفـظ برجـام شـدت گرفتـه امـا هنـوز نتیجـه ای 

حاصل نشـده اسـت.

مسـؤوالن محلـی می گوینـد کـه معـدن الجـورد در 
ولسـوالی کـران و منجـان والیـت بدخشـان، در پـی 
حمـات هراس افگنـان طالـب در تصـرف ایـن گـروه 
درآمـده و نیروهـای امنیتـی از منطقـه عقب نشـینی 

کرده انـد.
عبـداهلل ناجی نظری، عضو شـورای والیتی بدخشـان، 
بـه روزنامـه ی صبـح کابـل تأییـد می کند کـه معدن 
دوشنبه شـب  منجـان،  و  کـران  ولسـوالی  الجـورد 

)۲4سـرطان(، بـه تصـرف طالبـان در آمده اسـت.
بـه گفتـه ی آقـای نظـری، در ایـن حملـه ی طالبان، 
۲۶ نفـر از نیروهـای امنیتـی نیـز اسـیر شـده اند و 
کنتـرل کامـل معـدن و روسـتاهای اطـراف آن بـه 

دسـت طالبـان افتـاده اسـت.
ایـن معـدن، از ذخایـر بـزرگ معدنـی در کشـور بـه 
حسـاب مـی رود کـه روند اسـتخراج آن، از ۷0 سـال 
بـه ایـن طـرف، بیشـتر به گونـه ی غیـر قانونـی ادامه 
دارد. آقـای نظـری می گویـد کـه در صـورت عقـب 
رانـده نشـدن طالبـان از ایـن معـدن، ایـن گـروه بـا 
اسـتخراج آن تجهیـزات نظامـی زیـادی بـه دسـت 
خواهنـد آورد و بـه بخش هایـی از والیـت پنجشـیر 

نیـز دسترسـی خواهنـد یافـت.

در همیـن حـال، شـماری از نمایندگان بدخشـان در 
مجلـس سـنا، تأکید می کننـد که اگـر حكومت برای 
حفـظ منابع زیرزمینـی اقدامی نكند، اتفاقات بسـیار 

بـدی رخ خواهد داد.
در  بدخشـان  نماینـده ی  حسـینی،  بیـک  کامـل 
مجلـس سـنا، می گویـد: »حـاال معـدن الجـورد در 
ولسـوالی کـران و منجان در تصـرف طالبان قرار دارد 
و ایـن گـروه می تواند با اسـتفاده از ایـن معدن، خود 
را تمویـل کنـد و ایـن موضـوع نگران کننده اسـت.«

گالـی اکبـری، عضـو دیگـر مجلـس سـنا می گویـد 
کـه نیروهـای امنیتـی بایـد هرچـه زودتـر عملیاتـی 
منجـان  و  کـران  ولسـوالی  بازپس گیـری  بـرای  را 
راه انـدازی کننـد؛ در غیـر آن، ولسـوالی خـاش نیز با 

خطـر سـقوط مواجـه خواهـد شـد.
بدخشـان در شمال-شـرق افغانسـتان موقعیـت دارد 
کـه بـا چین، پاکسـتان و تاجیكسـتان هم مرز اسـت. 
گروه هـای  فعالیـت   شـاهد  همـه روزه  والیـت  ایـن 

تروریسـتی اسـت.

نی: تامین امنیت خبرنگاران در اولویت کار ی حکومت قرار بگیرد
آزاد  رسـانه های  حمایت کننـده ی  نهـاد  یـا  نـی 
افغانسـتان، تأکیـد کـرده اسـت که وضعیـت آزادی 
و  بـا گذشـت هـر روز شـكننده تر می شـود  بیـان 
حكومـت بایـد تأمین امنیـت رسـانه ها و خبرنگاران 

را در اولویـت کار ی خـود قـرار بدهـد.
نـی، در اعامیه ای، با اشـاره بـه تهدیدهای اخیر در 
برابـر خبرنـگاران، گفته اسـت که وضعیـت موجود، 

نگرانی جامعه ی رسـانه ای را افزایش داده اسـت.
عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی نـی، در این 
بـاره گفتـه اسـت: »پـس از تهدیـد طالبان، شـاهد 
بسـته شـدن  و  کارمنـد رسـانه  کشـته شـدن دو 
یـک رادیـو بودیـم، ایـن نگرانـی مـا را نسـبت بـه 

داده  افزایـش  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  مصؤونیـت 
اسـت.«

او افـزوده اسـت کـه در وضعیـت کنونـی، تهدیـد 
جـدی متوجه رسـانه ها اسـت و ایـن نگرانـی را نیز 
بـه وجـود آورده که هر کـس و یا گروهـی می تواند 
در مقابـل رسـانه ها دسـت بـه خشـونت زده و آخر 

روز عملـش را بـه گـروه طالبـان نسـبت دهد.
آقـای خلوتگـر، تاکیـد کـرده اسـت کـه حكومـت 
افغانسـتان مكلـف اسـت، تأمین امنیـت خبرنگاران 
و رسـانه ها را در اولویـت کاری اش قـرار بدهـد، تـا 
باشـد بـه نیاز هـای مبـرم کنونی پاسـخ داده شـود؛ 
در غیـر آن پاسـخگوی هـر نـوع عواقـب بـد ایـن 

مهـم، حكومـت خواهـد بود.
هـر چند در شـش ماه نخسـت سـال روان میادی، 
خشـونت در برابـر خبرنـگاران نسـبت به شـش ماه 
سـال گذشـته ی میـادی کاهـش یافتـه اسـت؛ اما 
نـی می گویـد، تهدیـدی کـه از سـوی طالبـان در 
تاریـخ سـوم سـرطان صـورت گرفـت، وضعیـت را 

اسـت. داده  تغییر 
ایـن در حالی اسـت کـه گـروه طالبان، چنـد هفته 
قبـل هشـدار داده بـود که اگـر رسـانه های دیداری 
و شـنیداری افغانسـتان بـه تبلیغـات منفـی خـود 
برضـد  ایـن گروه پایـان ندهند، از سـوی آنان هدف 

قـرار خواهنـد گرفت.
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یادگیری یک هفته ا ی پشتو
در زندان طالبان

او جـز زبـان مـادری اش کـه زبـان فارسـی اسـت، هیـچ زبـان دیگـری 
را نمی توانـد حـرف بزنـد و همیـن کـه بـه زبان هـای دیگـر افغانسـتان 
بلدیـت نـدارد، در زمـان طالبـان سـبب شـد تـا در آن دوره و از افـراد 

طالبـان خاطـره ی تلخـی در ذهنـش باقـی بمانـد. 
عبدالشـكور از اهالی بغان اسـت و زبان مادری اش زبان فارسـی اسـت 
و هـم اکنـون هوتـل کوچكـی در مسـیر شـاهراه کابـل - مـزار دارد 
و خانـواده اش در شـهر پلخمـری سـاکن اسـت. عبدالشـكور از دوران 
طالبـان بـرای مـا چنیـن می گویـد کـه چنـد ماهـی شـده بـود کـه 
جبهـات جنـگ طالبـان بـا نیروهـای مردمی بـه داخل شـهر پلخمری 
کشـانده شـده بـود و او نیـز یكـی از نیروهـای مردمـی بـود و در یـک 
گـروه چنـد نفـری علیـه طالبـان می جنگیـد؛ امـا نیروهـای طالبـان از 
آن هـا قوی تـر بـه نظـر می رسـید و گـروه آن هـا قـوت و تـوان ایـن را 

نداشـت کـه در شـهر پلخمـری بـر علیـه طالبـان بجنگد.
عبدالشـكور ادامـه می دهـد کـه »مدتـی شـده بـود کـه دیگـر جنـگ 
نمی کـردم و نیروهـای طالـب از شـهر ما گذشـته بـود و جبهات جنگ 
به شـهر مزار شـریف کشـانده شـده بود و خودم هم نیز سـاحم را در 
گوشـه ی حویلی مـان دفـن کـرده بـودم و مثل یـک آدم عادی داشـتم 
زندگـی می کـردم و نمی خواسـتم کاری کنـم کـه بـه طالبـان بهانـه ی 
ایـن را بدهـم کـه بـرای مـه و فامیـل ام دردسـر جـور شـوه و بایی ده 
سـرم بیاییـه.« عبدالشـكور، زمانی که طالبان به شـهر آن هـا آمده بود، 
تصمیـم داشـت بـرای ایـن کـه بـه مشـكل بر نخـورد بـرود و هـر طور 
شـده زبـان پشـتو را یـاد بگیـرد تا در سـطح شـهر هنگام عبـور و مرور 
بـه مشـكل بـر نخـورد و زمانـی هـم کـه افـراد طالـب او را از خانـه اش 
بردنـد او بـه خاطـر این که نمی توانسـت به زبـان طالبان حـرف بزند و 
بـه آن هـا بفهمانـد که او علیـه طالبان نمی جنگـد و با طالبان مشـكلی 

نـدارد، به زنـدان رفت.
عبدالشـكور می گویـد: »او غایت هـا مـه خـو فقط فارسـی گـپ می زدم 
و طالب هایـی کـه پشـتم آمـده بودنـد ده زبـان پشـتو گـپ مـی زدن؛ 
از مـه تفنگـم را می خواسـتن و مـه هـم از تـرس جانـم نمی توانسـتم 
تفنـگ خـوده ده اونـا نشـان بدهـم. چـون امـی کـه جـای تفنـگ را 
ده اونـا نشـان مـی دادم اوه طالبـا مـه ره می کشـتند. طالبـا ده زبـان 
پشـتو از مـه می خواسـتن و ایـن که مـه هم جواب شـان ره به فارسـی 
مـی دادم مـه ره ده زنـدان خـو حسـابی لت کردنـد و یک نفرشـان بود 
کـه می گفـت چـرا ده پشـتو جواب شـان را نمـی دی. مه هـم می گفتم 
کـه مـه خـو زبان پشـتو بلـد نیسـتم. او مـرد زندانـی دیگـه ده طالبان 
می گفتنـد کـه مـه زبان شـان را بلـد نیسـتم و او طالبـا هم سـر مه قار 
می شـدن و می گفتـن کـه مـه چطـور از افغانسـتان اسـتم کـه زبـان 

پشـتو ره یاد نـدارم«
عبدالشـكور بـه خاطـر یاد نداشـتن زبـان پشـتو و این کـه تفنگ خود 
را بـه آن مـردان طالب تسـلیم نداده اسـت، تقربیا یک هفتـه در زندان 
طالبـان می مانـد و هـر روز آن جنگجویان طالب عبدالشـكور را بیش از 
روز دیگـر جـزا و شـكنجه می دهنـد تـا جـواب آن هـا را بتواند بـه زبان 
پشـتون بدهـد. چنـد مـرد زندانـی دیگـر هـم در آن زنـدان بـه همراه 
عبدالشـكور در زنـدان طالبـان بودنـد کـه آن ها می توانسـتند بـه زبان 
پشـتو بـا آن مـردان طالـب حـرف بزننـد و عبدالشـكور بـه ایـن خاطر 
کـه بتوانـد زودتـر از زنـدان طالبـان رهایـی یابـد از آن زندانیـان دیگر 
خواسـته بـود تـا بـا او روزانه بـه زبان پشـتو حـرف بزنند تـا زودتر این 

زبـان را یـاد بگیرد.
عبدالشـكور می گویـد، بـه خاطر این که طالبان او را نكشـند شـبانه روز 
تـاش می کـرد تـا هـر چـه سـریعتر بتوانـد به زبـان پشـتو بـا طالبان 
حـرف بزنـد و آن هـا را متقاعـد کنـد کـه او تفنگـی نـدارد و یـک آدم 
عـادی اسـت و حـاال دیگـر زبـان آن هـا را بلـد اسـت و اهل افغانسـتان 
اسـت تـا از زنـدان رهایـی یابـد. عبدالشـكور توانسـت بـه مـدت یـک 
هفتـه زبـان پشـتو را دسـت و پـا شكسـته یـاد  بگیـرد و حـرف بزند و 

طالبـان را بـه نوعـی متقاعـد کنـد و از آن زنـدان رهایـی یابد.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان 
در افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل 
صفحـه ی  یـا  و  ایمیـل  طریـق  از  را  خاطرات تـان  کرده انـد.  شـریک 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهد به 

حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطرات تـان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲00 $
یک سال: 350 $

 فیروزه سیمین

نواقــص  و  آســیب ها  مهمتریــن  از  یكــی 
دولت هــای در حــال جنــگ یــا برآمــده از جنــگ، 
مســأله ی فســاد اداری اســت. کمتــر کشــوری را 
ــور و  ــیر تط ــه در مس ــت ک ــراغ گرف ــوان س می ت
ــه  ــار ب ــا چنــد ب ــادی، یــک ی ــا حــد زی تحــول ت
ــتان  ــد. افغانس ــرده باش ــقوط نك ــاد س ــن فس دام
ــه  ــه ب ــت ک ــگ اس ــال جن ــور در ح ــک کش ی
ــای  ــح می کوشــد. براســاس گزارش ه ــای صل تق
منابــع ناظــر و تحقیقــی بین المللــی، دولــت 
ــد  ــای فاس ــت دولت ه ــدر لیس ــتان در ص افغانس
قــرار دارد. گزارش هــا اشــاره بــر اشــكال مختلــف 
ــد  ــا ح ــی دارد و ت ــازمان های دولت ــاد در س فس
زیــادی بــر فســاد در رده هــای بــاال معتــرف 
ــدترین  ــت افغانســتان فاس ــا دول ــا واقع اســت. ام
اداره را دارد؟ ریشــه های ایــن فســاد گســترده در 
کجاســت و چــه چیــزی ســتون های ایــن فســاد 

می ســازد؟  را 
پیچیــده  بســیار  را  فســاد  مســأله ی  آنچــه 
ــه  ــت ک ــاد اس ــویه ی فس ــی دوس ــد، ویژگ می کن
ــت داری و  ــأله ی دول ــه مس ــتگی ب ــن وابس در عی
اخــاق حاکمــان، پهلــوی دیگــر فســاد بــه مــردم 
ــان  ــاد همزم ــكل فس ــر ش ــردد. در ه ــر می گ ب
ــا  ــان داد؛ ام ــوان نش ــرف را می ت ــای دو ط رد پ
بعضــی  افغانســتان،  جامعــه ی  ویژ گی هــای 
از انــواع فســاد را عــاوه بــر بعــد اخاقــی و 
اقتصــادی آن، بــه ابــزار سیاســی نیــز بــدل 
ــه  ــت دارد ک ــور صراح ــون کش ــت. قان ــرده  اس ک
هــر کســی دســتش بــه فســاد آلــوده اســت بایــد 
مــورد پرســش قــرار گرفتــه و مؤاخــذه شــود. این 
صراحــت قانــون در رابطــه بــا فســاد قابــل تردیــد 
نیســت؛ امــا در ایــن میــان یــک مشــكل اساســی 
بــه نظــر می رســد و آن مســأله ی اجــرای قانــون 
ــه ی  ــن در زمین ــام قوانی ــای تم ــا پ ــت. تقریب اس
اســت.  افغانســتان  اینجــا  می لنگــد.  اجــرا 
ــی  ــادی اخاق ــه نامــوس مفهــوم بنی کشــوری ک
جامعــه ی آن اســت. حبیــب اهلل احمــدزی، مدتــی 
پیــش ادعاهــای بســیار حساســی را نســبت 
ــاد  ــیوه ی فس ــوری و ش ــت جمه ــه ارگ ریاس ب
اخاقــی در آن مطــرح کــرد. طولــی نكشــید کــه 
ــی  ــای سیاس ــد و گروه ه ــد ش ــا بلن ــر و صداه س
مخالــف دولــت بــا محكــم گرفتــن ایــن ادعاهــا، 
ــد. در  ــاز کردن ــت افغانســتان آغ ــر دول فشــار را ب
ســطح مردمــی نیــز نگرانی هــای زیــادی در ایــن 
رابطــه ابــراز شــد. آخریــن گزارشــی که مســأله را 
ــزارش  ــرد، گ ــم ک ــه صــورت بســیار جــدی عل ب
ــه  ــزارش ب ــوای گ ــه محت ــود ک ــی ب ــی س ــی ب ب
بــه  وجــود فســاد در درون دســتگاه حاکــم 
ویــژه در رده هــای بــاالی دولتــی اشــاره داشــت. 
وابســته هایی از ارگ هــم در موضع گیری هــای 
شــان مــوارد طــرح شــده در گــزارش را رد کــرده 
ــان را  ــه حرف ش ــد. هم ــت خواندن و آن را نادرس
در ایــن رابطــه گفتنــد. چــه آن هــای کــه نــگاه 
ــه قضیــه داشــتند و چنیــن مســأله ی  سیاســی ب
ــزار حملــه بــر حریــف می دیدنــد  را بــه حیــث اب
ــی  ــود سیاس ــرون از گ ــه بی ــی ک ــه آن های و چ
نشســته و ســیل بین قضایــا اســتند؛ امــا دو 
مرجــع کــه بایــد حتمــا در ایــن مــورد صــدا بلنــد 
ــدم  ــت. در ق ــوش اس ــون خام ــا کن ــرد، ت می ک
ــی کشــور اســت  ــی و قضای ــع عدل ــن مناب اول ای
ــه ویژگــی جامعــه ی افغانســتان  ــا توجــه ب کــه ب

ــت  ــن مســأله هــم صداق ــر ای ــا ســكوت در براب ب
کاری در ارگ ریاســت جمهوری و دیگــر ادارات 
بلنــد دولــت را زیــر ســوال بردنــد و هــم قاعــده ی 
ــم  ــاختند و ه ــان را بیشــتر س ــه قربانی آســیب ب
ــه  ناکارآمــدی و فرارشــان از اجــرای وظایــف را ب

ــتند. ــش گذاش نمای
ــه  ــود ک ــن ب ــاال ای ــطح ب ــوره در س ــاید مش ش
فرصــت داده شــود ایــن قضیــه بــا گفت وگــو و بــا 
ــوان  ــا می ت ــود. آی ــل ش ــی ح ــیوه های سیاس ش
آبــروی دیگــری را یكــی دیگــر متــاع داد و ســتد 
ــی  ــه قربان ــی ک ــا زنان ــازد؟ ب ــود س ــی خ سیاس
ــد، چنیــن برخــورد شــد. بعــد از  ایــن ادعــا بودن
مدتــی رأی زنــی و شــاید فشــار، دیــروز بــا تمــام 
ــور  ــد منظ ــده و می گوی ــدزی آم ــرمی احم بی ش
ــت،  ــت اس ــی در درون دول ــه ی خاص ــن حلق م
ــش  ــور و خانم ــس جمه ــد از ریی ــه و بع ــه هم ن
عذرخواهــی کــرده و همــه صحنــه را طــوری 
ــه ختــم شــد  ــی قضی ــد کــه گوی آراســته کرده ان
ــز  ــچ چی ــه هی ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی و رف
ــن  ــان ای ــا قربانی ــه ب ــه و در رابط ــل قضی در اص
ادعــای خطرنــاک حــل نشــده اســت. زنانــی کــه 
ــی را  ــگاه قربان ــرار داشــتند و جای ــام ق ــورد اته م
ــه  ــد، نگرانی شــان نســبت ب ــه یافتن ــن قضی در ای
ــازی  ــن ب ــت. ای ــان پابرجاس ــان همچن حیثیت ش
ــت مایه ی  ــه دس ــن ک ــر از ای ــی غی ــر اخاق غی
سیاســت بازان شــد، کــدام پیامــد حقوقــی و 

ــت؟   ــری داش ــی دیگ قانون
ــه  ــن قضی ــر ای ــد در براب ــه بای مرجــع دیگــری ک
ــه  ــا را ب ــرف ادع ــا ط ــته و علن ــكوت را شكس س
دادگاه می کشــیدند، زنــان قربانــی ایــن ادعــا 
اســتند. ســكوت در برابــر وضعیتــی کــه مســتقیم 

ــه  ــدی ک ــی و تهدی ــث ناموس ــیت بح و حساس
ــگاه  ــه حیثیــت و جای ــد علی ــا می توان ــن ادعاه ای
گــروه قابــل توجهــی از زنــان کنــد، بایــد قضیــه 
ــت  ــیتش روی دس ــق و حساس ــام عم ــا تم را ب
ــه  ــط ب ــی فق ــی و قضای ــع عدل ــد. مناب می گرفتن
اشــاراتی در ایــن رابطــه بســنده کــرده و گاهــی 
ــر کســی  ــه اگ ــد ک ــد کردن ــود بلن ــی از خ صدای
اســنادی دارد بیــاورد ببینیــم چیســت. احمــدزی 
بــه صــورت علنــی ادعــا کــرد کــه اســناد و 
شــواهد کافــی بــرای اثبــات ایــن ادعــا دارد. 
ــل  ــه ی افغانســتان مث ــا در جامع ــن ادع طــرح ای
بــازی بــا آتــش اســت؛ چــرا کــه ایــن جامعــه از 
کنــار هــر چیــز بــه ســادگی بگــذرد، از مســأله ی 
نامــوس نمی گــذرد. منابــع مربــوط اجــازه دادنــد 
قضیــه راه خــود را طــی کــرده و تــا کنــون هــم 
ــورد  ــن برخ ــای ای ــد. معن ــی نكردن ــچ دخالت هی
ــر  ــع در براب ــن مناب ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای دقیق
حفــظ آبــرو و حیثیــت شــهروندان خصوصــا قشــر 
آســیب پذیر زن خــود را مســؤول نمی داننــد. 
ــر  ــدای ام ــان ابت ــد از هم ــدزی بای ــای احم ادع
مــورد بررســی جــدی قــرار می گرفــت؛ چــرا 
ــره ی آســیب پذیری  ــه آن دای ــدم توجــه ب ــه ع ک
ــد.  ــا را هــر روز بیشــتر می کن ــن ادع ــان ای قربانی
و  دادســتانی  احمــدزی در  ادعــای  بایــد  یــا 
دادگاه هــا اثبــات می شــد و متخلفیــن مــورد 
ــد  ــات نمی ش ــا اثب ــد ی ــرار می گرفتن ــه ق محاکم
ــرده  ــه ک ــازی ای ک ــت دسیسه س ــدزی باب و احم
ــگ  ــت. گن ــرار می گرف ــه ق ــورد محاکم ــود، م ب
گذاشــتن مســأله بــه معنــای کمــک بــه انكشــاف 
و دامنــه دار کــردن مســأله اســت و منابــع 
ــه  ــه ناآگاهان ــه و چ ــه آگاهان ــی چ ــط دولت ذیرب

ــای  ــه معن ــه اســت، ب حیثیت شــان را نشــانه رفت
ــان  قبــول صحــت ادعاســت. تعــداد زیــادی از زن
ــن  ــد. هــر کــدام ای در ادارات دولتــی کار می کنن
ــن کــه دارای حیثیــت خــود  ــر ای ــان عــاوه ب زن
ــک اعضــای  ــک ت ــت ت ــه اســتند، حیثی در جامع
فامیل شــان نیــز بــا طــرح ایــن ادعــا تهدیــد شــده 
ــیون  ــی در فدراس ــاد اخاق ــوع فس ــت. موض اس
فوتبــال افغانســتان و دیگــر مــوارد نیــز بــه تأثیــر 
ایــن تهدیــد بیشــتر کمــک کــرده اســت. در واقــع 
ــه  ــد در ادارات ب ــان کارمن ــه زن ــت ک ــم نیس مه
ــون  ــد، چ ــرده و دم نزدن ــكوت ک ــل س ــه دلی چ
حاصــل ایــن ســكوت آن را بیشــتر مــورد شــک و 
ســوء ظــن اخاقــی قــرار می دهــد. شــاید بهتــر 
ــان کارمنــد و  ــا هماهنگــی زن ــود ایــن قضیــه ب ب
ــی  ــی و قضای ــیر عدل ــه مس ــان ب ــای ش فامیل ه
کشــانده می شــد تــا مشــخص شــود چــه کســانی 
ادارات را بــه گــروگان گرفتــه و در جهــت امیــال 
ــد  ــتفاده می کنن ــان اس ــر اخاقی ش ــخصی غی ش
ــا  ــی ی ــل سیاس ــه دالی ــی دارد ب ــه کس ــا چ و ی
هــر دلیــل دیگــر حیثیت شــان را بــه ناحــق 
تهدیــد می کنــد. شــاید کســانی از حیثیــت 
خــود ترســیده و منتظــر ماندنــد تــا دیگــران پــا 
پیــش گذاشــته و ایــن قضیــه را تعقیــب کننــد. 
اگــر چنیــن اســت در واقــع نتیجــه ایــن شــده که 
ــی  ــان قربان همــه منتظــر نشســتند و از تمــام زن
ایــن ادعــا، کســی شــجاعت پــا پیــش گذاشــتن 
ــر  ــه هرحــال ســكوت در براب را نداشــته اســت. ب
ــل  ــای دخی ــام طرف ه ــه تم ــی ب ــن ادعای چنی
دارد.  دنبــال  بــه  ســرافكندگی  و  شرم ســاری 
وقتــی چنیــن مــوارد حساســی مطــرح می شــود 
و بی هیــچ واکنشــی از جانــب قربانی هــا و یــا 
ــتدهای  ــیله ی داد و س ــه وس ــؤول ب ــع مس مناب
سیاســی و بازی هــای کثیــف روی حیثیــت قشــر 
ــتر  ــاد را بیش ــه ی فس ــود، فاجع ــدل می ش زن مب
می تــوان شــاهد بــود. آنچــه شــاید بیــش از 
ــرار  ــه را تحــت فشــار ق ــن جامع ــردم ای ــه م هم
داده اســت، مســأله ی عــدم اجــرای قانــون و 
تســلط نگــرش سیاســی بــر مــوارد جزایــی 
و حقوقــی اســت. چگونــه ممكــن اســت در 
کشــوری کــه بزرگتریــن ارزش خــود را مســأله ی 
ــد، بحــث گســترده ی فســاد  ــوس داری می دان نام
اخاقــی را دســتمایه ی داد و ســتد در بــازار 

ــرار داد. ــت ق سیاس

حبیـب اهلل احمـدزی، مدتـی پیش ادعاهای بسـیار حساسـی را نسـبت به 
ارگ ریاسـت جمهـوری و شـیوه ی فسـاد اخالقـی در آن مطرح کـرد. طولی 
نکشـید کـه سـر و صداها بلند شـد و گروه های سیاسـی مخالـف دولت با 
محکـم گرفتـن ایـن ادعاهـا، فشـار را بر دولـت افغانسـتان آغـاز کردند. 
ابـراز شـد.  رابطـه  ایـن  در  زیـادی  نگرانی هـای  نیـز  مردمـی  در سـطح 
آخریـن گزارشـی که مسـأله را به صورت بسـیار جدی علـم کرد، گزارش 
بـی بـی سـی بـود که محتـوای گزارش بـه وجود فسـاد در درون دسـتگاه 
حاکـم بـه ویـژه در رده هـای باالی دولتی اشـاره داشـت. وابسـته هایی از 
ارگ هـم در موضع گیری هـای شـان مـوارد طـرح شـده در گـزارش را رد 

کـرده و آن را نادرسـت خواندنـد.

چرا احمدزی عقب نشینی کرد!!؟

 ریحان تمنا


