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نبیل در انتخابات
به دنبال چیست؟

کسـانی کـه پشـتوانهی تجربـهی کار در زمینههـای اطالعاتـی را دارنـد ،غالبـا در سیاسـت
افـراد موفقـی اسـتند .ادارههای اطالعاتی دسـت فرد را در رسـیدن به اطالعات پشـت پرده
بـاز میکنـد و او را قـادر میسـازد تـا روابـط و مناسـبات و خصوصیـات قوتهـای فعـال
سیاسـی و جریانهـای خـاص و اصلـی را شـناخته و دچـار سـردرگمیهایی کـه معمـوال
سیاسـتمداران بیتجربـه در حـوزهی فعالیتهـای اسـتخبارات میشـوند ،نشـود .قسـمت
قابـل مالحظـ های از برآوردهای سیاسـی بـه ذخیرهی اطالعاتـی فرد برمیگـردد؛ اطالعاتی
کـه غالبـا در ادارات اطالعاتـی در چرخـش اسـت .پوتیـن ،شـاید مصـداق خوبی بـرای این
گفتـه باشـد .او توانسـت روسـی های کـه از لحاظ اقتصـادی و ...

اشرف غنی :حکومتی میتواند صلح را
در افغانستان تأمین کند که در انتخابات برنده شود
محمـد اشـرف غنـی ،رییـس جمهـوری افغانسـتان میگویـد کـه تنها یـک نظـام منتخب
مـردم میتوانـد در افغانسـتان صلـح را تأمیـن کنـد .آقـای غنـی ،روز یکشـنبه در آغـاز
کارزارهـای انتخاباتـیاش در کابـل تأکیـد کـرد کـه هیـچ شـخصی بیـرون از چـوکات
حکومـت ،از نظـام نمایندگـی کـرده نمیتوانـد و حکومتـی میتوانـد صلـح را در کشـور
تأمیـن کنـد کـه از طریـق انتخابـات برنـده شـود .او تأکیـد کـرد ،بـا آن کـه حکومتش در
بخـش صلـح ،تالشهـای زیـادی کـرده؛ امـا صلـح ،حـرف بعـدی اسـت.
آقـای غنـی در ایـن مـورد تصریـح کرد« :مـا بـرای اولینبا بود کـه صلح بدون قید و شـرط
را مطـرح کردیـم و بـرای اولینبار آتشبـس را عملی...

معاونیت سوم
«بانک رأی» تکتهای انتخاباتی

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
سال اول
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وزیر صحت :نزدیک به  31هزار
نفر در کشور به زردی سیاه
مبتال استند
صبح کابل

وزارت صحـت افغانسـتان ،اعلام کـرده اسـت کـه نزدیک
بـه  31هـزار نفـر از شـهروندان ایـن کشـور ،بـه هپاتیـت
پیشـرفته یا زردی سـیاه مبتال اسـتند .فیروزالدین فیروز،
وزیـر صحـت ،روز یکشـنبه ( 6اسـد) در مراسـمی کـه به
مناسـبت روز جهانـی مبارزه بـا هپاتیت برگزار شـده بود،
گفـت که حدود  1.6میلیون نفر از شـهروندان افغانسـتان
مـورد آزمایـش قـرار گرفتهانـد و از ایـن میـان ۲۲ ،هزار
نفـر بـه هپاتیـت نـوع  Bو نزدیـک بـه  ۹هـزار نفـر بـه
هپاتیـت نـوع  Cمبتال اسـتند.
او افـزود کـه بـرای پیشـگیری از ایـن ویـروس ،زمینـهی
تشـخیص هپاتیـت ( Bو  )Cدر مراکز صحی فراهم شـده
و واکسـین هپاتیـت نـوع  Bدر تمـام مراکز صحـی ،برای
اطفـال زیـر سـن دو سـال تطبیق میشـود.
آقـای فیـروز گفـت کـه بیمـاری هپاتیـت ،تاکنـون یـک
مشـکل جـدی در ایـن کشـور حـس نمیشـود و تالشها
جریـان دارد تـا از شـیوع بیشـتر آن در میـان مـردم،
جلوگیـری صـورت گیـرد .هپاتیت یـا التهاب کبـد ،دارای
پنـج نـوع  A، B، C، Dو  Eاسـت و نـوع  Bو  Cآن،
در افغانسـتان بـه نام زردی سـیاه شـناخته میشـود .این
دو نـوع هپاتیـت سـبب سـرطان کبـد و سـیروز کبـدی
میشـوند .هپاتیـت ،هفتمیـن دلیـل مرگومیـر انسـانها
در جهـان شـناخته شـده اسـت .هپاتیـت نـوع  Bو C
سـاالنه سـبب مـرگ یکونیـم میلیـون نفـر در جهـان
میشـود و بیشـتر از سـی میلیـون نفر ،به ویـروس نوع B
و  Cدر جهـان مبتلا اسـتند.
هیپاتیـت یـا زردی ،ویروسـی ماننـد یـک اپیدیمـی
خامـوش اسـت کـه عالیـم آن بـه زودی بـروز نمیکنـد.
ویـروس هپاتیـت  Bو  Cاز طریـق خـون ،تماس جنسـی
و اسـتفاده از مـواد مخـدر بهگونـهای از یـک شـخص بـه
شـخص دیگـر ،قابـل انتقـال اسـت.

دو انفجار جداگانه در والیت غزنی
 ۷کشته برجا گذاشت
در نتیجــهی دو انفجــار جداگانــه در مربوطــات شــهر
غزنــی و ولســوالی آببنــد ایــن والیــت ۲۰ ،نفــر کشــته
و زخمــی شــدهانــد.
عــارف نــوری ،ســخنگوی والــی غزنــی ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد کــه صبــح روز یکشــنبه (۶
اســد) دو انفجــار جداگانــه در شــهر غزنــی و ولســوالی
آببنــد رخ داده و در پــی آن ۷ ،نفــر جــان باختــهانــد و
 ۱۳نفــر دیگــر زخمــی شــدهانــد.
او افــزود« :در روســتای ســرفراز ولســوالی آببنــد ،یــک
موتــر بمبگــذاری شــده ،یــک پاســگاه امنیتــی را

هــدف قــرار داده کــه در نتیجــهی آن ،چهــار نیــروی
امنیتــی جــان باختــهانــد و ده ســرباز دیگــر زخمــی
شــدهانــد».
آقــای نــوری عــاوه کــرد کــه در نتیجـهی یــک رویــداد
دیگــر کــه ناشــی از انفجــار مایــن جاســازی شــده در
حــوزهی ســوم شــهر غزنــی بــوده ،ســه غیرنظامــی جــان
باختــهانــد و ســه غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدهانــد.
گــروه طالبــان ،مســؤولیت انفجــار موتــر بمبگــذاری
شــده در ولســوالی آببنــد والیــت غزنــی را بــه عهــده
گرفتــه اســت.

صفحه 6

خبـرخوانی

صفحه 3

آغاز کارزارهای انتخاباتی
«دولتساز» و «همگرایی»
چگونه بود؟

من «تبسم»م را از دولت میخواهم!
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گدام جنازهها
برای طالبان و سالن
عروسی برای ما
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آغاز مبارزات انتخاباتی؛
امیدها و نگرانیها
مبـارزات انتخاباتـی ،دیـروز از سـوی نامـزدان ریاسـت
جمهـوری آغـاز شـد و ایـن امیـدواری را بـه وجـود آورد که
مـردم افغانسـتان بـا وجـود همـهی تهدیدهایـی کـه متوجه
برگـزاری ایـن اصـل مهـم قانـون اساسـی و نظام افغانسـتان
اسـت ،دوبـاره بـه پـای صندوقهـای رأی میرونـد.
پیـش از ایـن دو مـورد در قبال برگـزاری انتخابـات ،بهعنوان
چالشهـای جدیـد فراراه این پروسـه ،برشـمرده میشـد که
از آن دو یکـی اصـرار نامـزدان ریاسـت جمهـوری بـه تحریم
این پروسـه بـود .مـورد دیگـر ،همزمانـی برگـزاری انتخابات
و پیکارهـای آن بـا گفتوگوهـای صلـح بـود .در مـورد دوم
بسـیاری معتقـد بودنـد کـه اصـل اول صلح اسـت و مـا صرفا
بـا دسـتیابی بـه صلـح میتوانیـم بـه مرحلـهای کـه در آن
انتخابـات شـفاف و مؤثر داشـته باشـیم برسـیم.
در حالـی کـه آنچـه در اولویـت مـردم قـرار دارد ،حفـظ
آزادیهـای مدنـی ،حقـوق زنـان ،حقـوق کـودکان ،حـق
انتخـاب و دیگـر مـواردی اسـت کـه بایـد بـرای حفـظ آن
تلاش صـورت بگیـرد .برگـزاری انتخابـات ،سـعی و تالشـی
بـرای حفـظ ایـن ارزشهـا و جواب محکمـی بـه طالبانی که
خواسـتار تغییر در نظام سیاسـی کشـور اسـتند ،میباشـد و
دیـروز بـا آغـاز پیکارهـای انتخاباتی تـا جایی چنیـن جوابی
را نیـز دریافـت کردنـد.
دیـروز نامـزدان ریاسـت جمهوری بـه میدان رقابتهـا آمدند
و رسـما پیکارهـای شـان را آغـاز کردنـد .آغـاز رقابتهـای
انتخاباتـی ،نشـان از عـزم نامـزدان بـه برگـزاری انتخابـات
میدهـد و امیـدواریای را کـه بـرای حفـظ نظـام جمهـوری
اسلامی افغانسـتان اسـت ،تقویـت میکنـد.
بـا ایـن همـه ،نکتههایـی هـم وجـود دارد کـه بایـد در
پیکارهـای انتخاباتـی ،از سـوی نامـزدان ریاسـت جمهـوری
مـورد توجـه قـرار بگیـرد .نکتـهی اساسـی و قابـل درنگـی
کـه در قـدم نخسـت بایـد بـه آن پرداخـت ،اسـتفادهی
نمادیـن نامـزدان ریاسـت جمهـوری از نماینـدگان قومی در
برجسـتگی ارزشـی در
تکتهـای انتخاباتی شـان اسـت .این
ِ
تکتهـا ،جـدا از بحـث سیاسـی آن ،نشـان از اوج قومگرایـی
در افغانسـتان میدهـد و متأسـفانه ،گزینـش نمادیـن افـراد
متعلـق بـه اقـوام مختلـف در تیمهـا ،از سـوی رهبـران
تکتهـای انتخاباتـی بـه ترویـج بیشـتر قومگرایی در کشـور
میانجامـد.
نامـزدان ریاسـت جمهـوری بایـد ،بـر کمرنـگ کـردن ایـن
تفاوتهـا در میـان مـردم تلاش کننـد و نگذارنـد کـه
نـگاه قومـی بـه تکتهـای شـان تقویـت شـود .آنچـه بـرای
انتخـاب مـردم ارجحیت دارد و باید داشـته باشـد ،کارکردها
و برنامههایـی اسـت کـه تیمهـای انتخاباتـی در جریـان
پیکارهـای شـصتروزه بـا مـردم مطـرح میکننـد و هـر نوع
ترغیـب مـردم به رأی دادنی که به شـیوهای غیر از اسـتدالل
کامـل و ارائـهی برنامههـای جامـع در قبـال وضعیـت کشـور
باشـد ،مردمفریبـی محسـوب میشـود.
رفتـار و گفتـار نامزدان ریاسـت جمهوری در جریـان پیکارها،
تاثیـرات زیـادی در ادامـهی کار سیاسـی شـان دارد و ممکن
اسـت بسـیاری از رفتارهـا و اختالفهـای سیاسـی در ایـن
دوره در سیاسـت افغانسـتان نهادینه شـود.
افغانسـتان ،بهعنـوان کشـوری کـه تـازه دارد چهارمیـن دور
انتخابـات ریاسـت جمهـوری خـودش را تجربـه میکنـد،
میتوانـد بسـیار آسـیبپذیر باشـد .در ایـن میـان میتـوان
به سیاسـت اخالقمدار و سـنتی جاری در کشـور اشـاره کرد
کـه اگـر برخوردهای نامزدان ریاسـت جمهـوری در قبال هم،
فـارغ از ارزشهـای اخالقـی آن باشـد ،ممکـن اسـت جریـان
انتخابـات را در نظـر مـردم تضعیـف کند.
در انتخابـات سـال جـاری ،جـدا از چالشهایـی کـه مطـرح
شـد ،چالشهایـی نیـز وجـود دارد کـه از سـالهای قبـل تـا
بـه حـال متوجـه انتخابـات بـوده و از خطرهای همیشـگی و
جـدی آن محسـوب میشـود؛ امنیـت ،از مشـکالتی اسـت
کـه بـا وجـود آن نمیتـوان بـه طـور کلـی ،از همـهی مراکـز
رأیدهـی مسـتفید شـد و ایـن پیامـدی اسـت کـه نهادینـه
شـدن انتخابـات را در بسـیاری از جاهـا ،غیر ممکـن میکند.
نبـود امنیـت در کشـور ،در عیـن حـال میتوانـد شـفافیت
انتخابـات را مـورد پرسـش قـرار داده بـه آن لطمـه وارد کند.
چنانچـه در سـالهای قبـل ،بسـیاری از جاهـای ناامـن ،بـه
دلیـل نبـود ناظـر ،زمینهسـاز تقلبهـای انتخاباتی شـده بود.
انتخابـات سـال جـاری در عیـن حـال کـه از پراهمیتتریـن
انتخاباتهـای افغانسـتان بـه شـمار مـیرود ،تـا حـدودی از
پرچالشتریـن انتخاباتهـا نیز اسـت .در ایـن انتخابات ،گروه
طالبـان نیـز مخالفتـش را شـدت خواهـد داد و ایـن به معنی
جدیتـر شـدن چالـش امنیتـی فـراراه انتخابات اسـت.

روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

من «تبسم»م را از دولت میخواهم!

عزیز رویش

وقتـی کاروان شـهدا در جـادهی شـهید مـزاری
داخـل شـد ،اسـتقبال متفاوتـی را شـاهد شـدیم.
جوانـان زیـادی را میدیدیـم کـه در کنـار جـاده،
همـراه بـا موترهـا در حـال دویـدن بـه سـوی
مصالینـد .موترهـا همچنـان آهسـته حرکـت
داشـتند .گویـی عجلـهای در کار نبـود .تـا فردایی
کـه قـرار بـود تظاهـرات دادخواهـی برپـا شـود،
فاصلـهی زیادی داشـتیم .شـب طوالنی و سـردی
در پیـش بـود.
کاروان شـهدا ،برخالف شـایعهای کـه روی زبانها
بـود ،در مسـجد قـرآن و عتـرت توقـف نکـرد
و یکراسـت بـه مصلای بابـه مـزاری رسـید؛
حتـا یـک نفـر هـم آنجـا نبـود کـه تعـارف کند
جنازههـا به مسـجد بـرده شـوند .در نزدیک مصال
جمعیـت بزرگـی اعـم از زن و مـرد گـرد آمـده
بودنـد .مسـیر را ِه ورودی مصال را با شـمع روشـن
کـرده بودنـد .اینگونـه ابتـکار در آن لحظـهی
غمانگیـز ،نشـانهای از هـوش معنابخـش دیگـری
بـود که دشـت برچـی در روشـنایی آن جلوهگری
میکـرد .یـاد تعبیـری از مایـکل میترینکـو،
دیپلومـات امریکایـی افتـادم کـه میگفـت «هـر
وقت از سـمت شـرق کابل به سـوی دشـت برچی
میآیـم ،حـس میکنـم به شـهری از روشـنایی و
جنـب و جـوش زندگـی وارد میشـوم».
شـهدا بـا گریـه و ماتـ ِم سـنگین و شـعار و تکبیر
روی دوشهـا قـرار گرفتنـد .خبرنـگار تلویزیـون
طلـوع بـا کامـره و تیـم همراهـش نزدیـک شـد و
بـا تعـدادی از افـرادی کـه دم دروازه تجمع کرده
و در انتقـال پیکرهـا سـهم میگفتنـد ،مصاحبـه
کـرد .یزدانپرسـت ،وکیـل شـورای والیتـی کابل
گفت :
«اینهـا میخواهنـد کـه حکومـت از طریـق
قانـون انتقـام ایـن هفت تنی را که شـهید شـدند،
بگیـرد».
خانمی گفت:
«دیگـر بـا خـون سـی و یـک مسـافر ،دختـر و
کـودک ایـن سـرزمین ،بـازی نکنیـد .بس اسـت.
مـردم از خـواب بیـدار شـده .مـردم امـروز پاسـخ
خـود را از دولـت میخواهـد .مـن تبسـمم را
از دولـت میخواهـم .مـن مـادرم را از دولـت
میخواهـم ،نـه از طالـب .طالـب دشـمن مـن
اسـت .تـو بایـد حفاظـت میکـردی .مـن بـه تـو
رأی داده بـودم».
ودود پدرام نزدیک کامره آمد و گفت:
«مـا حرکـت خـود را فـردا آغـاز میکنیـم .ممکن
اسـت این حرکت مـا برای چندیـن روز دوام کند.
تـا دولت بـه خواسـتههای شـهروندان افغانسـتان
پاسـخ نگفتـه ایـن اعتـراض مـا ادامـه خواهـد
داشت».
فرد دیگری نیز گفت:
«تصمیـم داریـم اعتـراض خـود را فـردا سـاعت

جنازههـا روی دوش مـردم ،تـا نزدیک سـتیج مصال انتقال
یافتنـد .دختـران و زنـان پیکرهای تبسـم و دو زن همراه
او را حمـل میکردنـد .صـدای «اهلل اکبـر»« ،ال الـه اال
اهلل» و «مـرگ بـر طالـب»« ،مـرگ بـر جنایـتکاران» در
فضـای مصلا طنیـن میانداخـت .جنازههـا را نزدیـک
سـتیج روی زمیـن گذاشـتند .شـمعها یکـی پـی هـم
روشـن میشـدند .مراسـم سـوگواری آغاز شـد .بیچارگی
مـردم بـه انتهـای خـط رسـیده بـود.
هفـت بجـه از مصالی شـهید مزاری شـروع کنیم
تـا برسـیم به ارگ .تـا آن وقـت اعتراض مـا ادامه
خواهـد داشـت کـه دولـت صدای مـا را بشـنود».
***
جنازههـا روی دوش مـردم ،تـا نزدیـک سـتیج
مصلا انتقـال یافتنـد .دختـران و زنـان پیکرهای
تبسـم و دو زن همـراه او را حمـل میکردنـد.
صـدای «اهلل اکبـر»« ،ال الـه اال اهلل» و «مـرگ
بـر طالـب»« ،مـرگ بـر جنایـتکاران» در فضای
مصلا طنیـن میانداخـت .جنازههـا را نزدیـک
سـتیج روی زمیـن گذاشـتند .شـمعها یکـی پـی
هـم روشـن میشـدند .مراسـم سـوگواری آغـاز
شـد .بیچارگـی مـردم بـه انتهـای خـط رسـیده
بـود .در ایـن انتهـا ،همیـن بیچارگـی تبدیـل بـه
قوتـی شـده بـود کـه در نگاههـای تک تـک افراد
خوانـده میشـد .هـوا سـرد بـود؛ اما کسـی به این
سـردی توجـه نداشـت .فضـا مملـو بـود از حس و
عاطفـه و شـعر و شـعار و گریـه .دختـران و زنـان،
اطـراف جنازههـا حلقـه زده بودنـد .دختـر جوانی
کـه روی تابوت «تبسـم» افتیده بود ،با سـوزناکی
تمـام اسـم او را میگرفـت و نالـه میکـرد .معلوم
نبود با «تبسـم» نسـبتی داشـت یا نـه .این لحظه
تجسـمی از یـک «همذاتپنـداری» بـود .گویـی
او خـود را در جـای تبسـم و تبسـم را در جـای
خـود تجربـه میکـرد .کابـل شـاید در تاریخ خود
اولیـن بـار بود کـه چنین منظـرهای را بـه خاطره
میسـپرد.
نمیدانـم آن شـب ،جریـان بـرق بـه چـه دلیلـی
قطع شـده بـود .مصلا تاریک بـود .چـراغ موترها
تنهـا وسـیلههای نورافکنـی بود که فضا را روشـن
میکـرد .بـه نظـر میرسـید چندیـن هـزار نفر در
صحـن مصلا تجمـع کـرده انـد .از بـاالی سـتیج
کـه میدیدیـم ،مـردم گـروه گـروه داخـل مصلا
میشـدند .خبرنـگاران رسـانههای مختلـف بـه
طـور زنـده از مراسـم خبـر پخـش میکردنـد.
برخلاف شـایعاتی کـه وجـود داشـت ،هیچگونـه
تالشـی از طرف نیروهـای امنیتی صـورت نگرفت
کـه نشـان از طرح آنـان بـرای انتقـال جنازهها به
چهارصـد بسـتر اردو یـا جایی دیگر باشـد .شـاید
تراکـم جمعیـت ایـن طـرح را پیشـاپیش خنثـا
کـرده بـود .تنهـا یـک بـار جنـرال مـراد نزدیـک
مـن آمـد تا از تدابیـر امنیتی خـود اطمینان دهد.
گفـت :بـا تمـام تـوان و پرسـونل امنیتی خـود در
سـاحه حضـور دارد و امنیـت را تأمیـن میکنـد.
گفـت :هیـچ دسـتور یـا تالشـی وجـود نـدارد که

جنازههـا بـه جایـی دیگـر انتقـال یابـد.
***
جمعـی از جوانـان بلندگـوی کوچکـی را آمـاده
کـرده بودنـد کـه از آن بـرای شـعار و سـخنرانی
اسـتفاده میشـد .خادم حسـین کریمی در روایت
خـود از خالـق آزاد نـام میبـرد کـه «بـه همراهی
چنـد نفـر دیگر بـه مصال آمـده و بلندگـو را آماده
کـرده بودنـد ».تعـدادی از فعاالن مدنـی از همین
بلندگـو شـروع به شـعار دادن کردنـد .یکی دو نفر
نیـز آمـد و سـخنانی گفـت کـه هـدف از آن گرم
کـردن فضـا و جلـب توجـه مـردم بـود .در همین
هنـگام ،کسـی آمـد و گفـت کـه اسـتاد شـفق
بهسـودی در میـان جمعیـت آمـده و میخواهـد
سـخنرانی کنـد .بـرای او اجـازه دادنـد؛ امـا هنوز
چنـد لحظـهای از سـخنان او نگذشـته بـود کـه
داوود ناجـی کنـار مـن آمـد و بـا صـدای بلنـدی
کـه تقریبـاً بـه طـور واضـح شـنیده میشـد ،ابراز
ناراحتـی کـرد و گفت« :این آخوند چه کاره اسـت
کـه میخواهـد سـخن بگویـد؟» لحن و صـدای او
بـه گونـهای نیشدار مـرا مالمت میکـرد که گویا
بـرای شـفق مجـال داده ام سـخن بگویـد .ناجـی
را بـه آرامـش دعـوت کـردم و گفتـم :مـن او را
دعـوت نکـرده ام؛ امـا حـاال کـه سـخن میگوید،
بگـذار حـرف بزنـد .هنـوز حرفهای من بـه اتمام
نرسـیده بـود کـه ناجـی به سـرعت پیـش رفت و
از یـک سـمت ،سـیم بلندگـو را قطـع کـرد .ایـن
حرکـت ناجـی در آن لحظـهی پـر از هیجـان و
احساسـات ،واکنـش خاصی بـر نیانگیخت .کسـی
مانـع او نشـد .کسـی هـم بـه دفـاع یـا حمایت از
شـفق عرض اندام نکرد .شـفق لحظـهای تقال کرد
تـا به سـخنانش ادامه دهـد؛ امـا در نهایت ترجیح
داد کـه صحنـه را تـرک کنـد و از میـان جمعیت
بیـرون شـود .وقتـی ناجـی دوبـاره بـه سـوی من
برگشـت ،برایـش گفتـم کـه این کار چـه ضرورت
داشـت؟ بـا عصبانیـت و ناراحتـی گفت کـه «این
شـیخ میخواسـت احساسـات مـردم را بـه سـود
اربابـان خـود خفـه کند!» معلـوم بود که اشـارهی
وی بـه محقـق و خلیلـی بـود؛ امـا دیگـر کار از
کار گذشـته بـود .ناجـی بـدون معطلـی برگشـت
و بلندگویـی را کـه دوبـاره فعـال شـده بـود ،در
دسـت گرفـت و اعلام کرد کـه فـردا راهپیمایی از
همیـن نقطه شـروع میشـود و صـدای دادخواهی
مـردم بـه گـوش جهـان میرسـد .لحـن او محکم
و قاطـع بـود .هرچنـد نظـر او در هیـچ جمعـی به
طـور رسـمی تصویب نشـده بـود؛ اما کسـی هم با

آن مخالفـت نکـرد .در واقـع او نظر اعالمناشـدهی
جمعـی را بیـان میکـرد .پـس از ناجـی ،عـدهای
دیگـر از جوانـان پیـش رفتنـد و بـا شـعر و شـعار
و سـخنانی کوتـاه فضـا را در اختیـار گرفتنـد.
لحظـهای بعـد ،خالـق آزاد بـا جمعـی از جوانـان
دیگـر آمدنـد و پیشـنهاد کردنـد که بـرای انتظام
امـور فـردا ،بـه مسـجد رسـول اکـرم کـه در جوار
مصلا بـود برویـم تـا تصمیمهـای الزم را بگیریم.
***
مسـجد پیـش از ورود ما ماالمال از جمعیت شـده
بـود .بـرای مـا راه بـاز کردنـد .جمعـی از فعـاالن
مدنـی کـه باقـی سـمندر نیـز در میان آنهـا بود،
در گوشـهای نشسـته بودند .داکتـر عارفی و عارف
رحمانـی نیـز آنجا بودنـد .یکی دو تـن از جوانان
داشـتند سـخن میگفتنـد و دیگـران را بـرای
برنامهریـزی تظاهـرات فـردا آمـاده میکردنـد.
وقتـی فضـا آرام شـد ،داکتـر عارفـی از تصمیـم
و فیصلـهی «بـزرگان والیـت غزنـی» یـاد کـرد و
گفـت که مطابـق فیصلـهی آنها تظاهـرات صرفاً
تـا دهمزنـگ ادامـه مییابـد .او همچنیـن گفـت
کـه «بـزرگان» فیصلـه کـرده انـد کـه برنامـهی
تظاهـرات از فـردا بـه پسفـردا موکـول شـود تـا
آمادگـی الزم گرفتـه شـود .عـارف رحمانی ،وکیل
مـردم غزنـی در پارلمـان ،نیـز بـر پسافتیـدن
یـکروزهی تظاهـرات تأکیـد کـرد و گفـت کـه
تلاش شـود «تظاهـرات در شـأن شـهدا برگـزار
شـود ».او ابـراز نگرانـی کـرد کـه مـردم بـه دلیل
عـدم آمادگـی در تظاهـرات اشـتراک نخواهنـد
کر د .
حرفهـای داکتـر عارفی و عـارف رحمانی به طور
قاطـع رد شـد .گفتـه شـد کـه مسـیر تظاهـرات،
مطابـق سـخنان و طرحهایـی کـه تـا کنـون ارایه
شـده اسـت ،تا پیش ارگ ریاسـت جمهوری ادامه
مییابـد و اگـر ضـرورت افتیـد به چمـن حضوری
کشـانده میشـود .یکـی از اعضای سـتاد کـه قب ً
ال
برنامـهی تظاهـرات را بـه وزارت داخلـه و سـایر
ارگانهـای امنیتـی رسـانیده بود ،گفـت که مجوز
تظاهـرات از مسـیر چـوک پشتونسـتان تـا چمـن
حضـوری گرفته شـده اسـت و ملـزم نیسـتیم که
در دهمزنـگ توقـف کنیـم .داکتـر عارفـی باز هم
بـر نظـر خود پافشـاری کـرد و گفـت کـه «اگر از
دهمزنـگ پیـش برویـم ،امنیـت تظاهـرات را کی
تضمیـن میکنـد؟» در پاسـخ او گفتـه شـد کـه
مسـؤولیت تأمیـن امنیـت بـر دوش دولـت اسـت.
مـا تنهـا ملزمیـم که دسـت بـه خشـونت نزنیم و
عمـل خلاف قانـون انجـام ندهیم.
در پاسـخ عـارف رحمانـی نیـز گفتـه شـد کـه
تظاهـرات مطابـق طرحـی کـه ً
قبلا ریخته شـده
اسـت ،فـردا اجرا میشـود و پـس انداختـن آن به
روز پنـج شـنبه بـه هیـچ صورت درسـت نیسـت.
عـارف رحمانـی بـاز هـم بـر نظـر خـود پافشـاری
کـرد و گفـت کـه عجلـه در برگـزاری تظاهـرات
آبـروی مـا را میریزانـد .او گفـت کـه تدابیـر الزم
اتخـاذ نشـده ،تبلیغات صـورت نگرفته و اشـتراک
انـدک مـردم ،هـدف مـا را کـه دادخواهـی بزرگ
مردمـی اسـت ،ضربه میزنـد .او بـاری دیگر تکرار
کـرد که «با شـأن شـهدا بـازی نکنیم .بـرای خود
وقـت قایـل شـویم تا درسـتتر بـه کارهـای خود
برسیم».
دالیلـی کـه در برابـر اسـتدالل عـارف رحمانـی
مطرح شـد ،چنـد نکتهی مهـم را در بر میگرفت:
اول ،بـه تعویـق افتـادن تظاهـرات ،بـه هـر دلیلی
کـه باشـد ،دولـت را مجـال میدهـد کـه بـرای
خنثاکـردن طرحهـای ما بـه اقدامـات پیشگیرانه
متوسـل شـود؛ دوم ،یـک روز بـه تعویـق افتـادن
تظاهـرات ،بـرای گروههـای تروریسـتی فرصـت
میدهـد تـا علیـه مـا وارد اقـدام شـوند؛ سـوم،
روز پنجشـنبه ادارات دولتـی تعطیـل میشـود و
فشـاری کـه از تظاهـرات بـر ادارات دولتـی وارد
میشـود ،کاهـش مییابـد .علاوه بـر اینهـا،
نگرانـی پنهانـی دیگـر بـرای برخـی از مدیـران
تظاهـرات ایـن بـود کـه بـا پسافتیـدن تظاهرات
رهبـران سیاسـی و وکیلان مخالـف فرصـت
مییابنـد تـا در میـان مـردم و مخصوصـا وارثـان
قربانیـان کار کننـد و احساسـات و عواطف آنان را
بـه زیـان برنامـهی مـا تحریـک کنند .ایـن حرف
در آن جلسـه بـر زبـان هیـچ کسـی نرفـت؛ امـا
کسـانی که بر تظاهـرات در روز چهارشـنبه تأکید
داشـتند ،به سـادگی میتوانسـتند خـط نگاههای
همدیگـر را بفهمنـد و بـا همین «فهم مشـترک»
اسـتدالل داکتـر عارفـی و عـارف رحمانـی را
درسـت مانند سـخنان اسـتاد شـفق نوعی توطئه
بـر علیـه طـرح تظاهـرات تعبیـر کننـد.

سال اول

آغاز کارزارهای انتخاباتی «دولتساز»
و «همگرایی» چگونه بود؟

بشیر یاوری

روز گذشـته اولیـن روز کارزار نامـزدان انتخابـات
ریاسـت جمهـوری بـود .از میـان هجـده نامـزد،
تیـم انتخاباتـی «دولـت سـاز» بـه رهبـری محمـد
اشـرف غنـی و «ثبـات و همگرایـی» بـه رهبـری
عبـداهلل عبـداهلل ،پیـش از چاشـت دیـروز بـا
برگـزاری محفـل رسـمی بـا اشـتراک هـواداران
شـان کارزارهـای انتخاباتـی را آغـاز کردنـد .پیـش
از آغـاز کارزارهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
تصـور ایـن بـود کـه اولیـن کارزارهـای نامـزدان
گـرم و پرشـور باشـد؛ تصاویـر و شـعارهای آنها در
شـهرها و محلهـای عمومـی نصب شـده باشـد؛ اما
روز گذشـته کـه آغـاز کارزارهـای انتخاباتـی بـود،
بـه غیـر از اشـرف غنـی و عبـداهلل ،نامـزدان دیگـر،
کارزارهـای انتخاباتـی شـان را آغـاز نکردنـد .تنهـا
تصاویـر تبلیغـات ایـن دو نامـزد در شـبکههای
اجتماعـی منتشـر میشـد و تنهـا هـواداران این دو
تیـم ،کارزارهـای انتخاباتـی انجام میدادند .اشـرف
غنـی و عبـداهلل ،رهبـران «حکومـت وحـدت ملی»

انـد کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته
از میـان جنجالهـای انتخاباتـی و تقلبهایـی کـه
صـورت گرفـت ،پـس از ماههـا تنـش در نتیجـهی
فشـارهای داخلـی و بینالمللـی ایـن حکومـت
ایتالفـی را بهوجـود آوردنـد .اختلاف داخلـی از
چالشهـای بـزرگ دورهی «حکومـت وحـدت
ملـی» بـود .رهبـران جهـادی و قومـیای کـه در
دولـت از نفوذ و قـدرت برخوردار بودنـد ،در دورهی
حکومـت غنـی جایـگاه شـان را از دسـت دادنـد.
بـه غیـر از تیـم «دولتسـاز» تیمهـای انتخاباتـی
دیگـر به شـمول تیم «ثبـات و همگرایی» متشـکل
از رهبـران قومـی و تکنوکراتهایـی انـد کـه در
حکومـت کـرزی اقتـدار داشـتند؛ اما پـس از آن که
اشـرف غنـی قـدرت را بـه دسـت گرفـت ،بـه دلیل
اختلاف داخلـی ایـن حکومـت یـا توسـط اشـرف
غنـی از حکومـت رانـده شـده انـد یـا امتیـاز شـان
را از دسـت داده انـد .در میـان چهرههـای جهادی،
رهبـران قومـی بیشـتر از گروههـای دیگـر ،جایـگاه
شـان را در دولـت و سیاسـت افغانسـتان از دسـت
داده انـد و آنهـا بزرگتریـن مخالفـان اشـرف غنـی
محسـوب میشـوند .اشـرف غنـی ،در کارزار دیروز
خـود ،تلاش کـرد کـه کارنامـهی حکومت خـود را
درخشـان جلـوه دهـد و بـه اتهامـات کلـیای کـه

در پنـج سـال گذشـته نسـبت بـه او مطـرح شـده
بـود ،بـا کنایـه پاسـخ داد و گفـت کـه اگر شـریک
فسـاد میشـد و امتیـاز دالـری بـه رهبـران قومی و
سیاسـی مـیداد یا فرزنـدان آنها را بهعنوان سـفیر
مقـرر میکـرد ،ایـن اتهامـات مطـرح نبـود .اشـرف
غنـی ،بـا زیرکـی در اولیـن روز کارزار انتخاباتـی
خـود ،اعتیـاد را بزرگتریـن مشـکل خوانـد و گفـت
کـه بـا این پدیـده مبـارزه میکنـد و به معلـوالن و
خانوادههـای شـهدا و قربانیان نیروهـای امنیتی نیز
رسـیدگی میکنـد .عبـداهلل عبداهلل ،با خنـده و طنز
آغاز کارزار انتخاتی اشـرف غنی را سـوژه قرار داد و
گفـت که تیـم انتخاباتی او متشـکل از اقوام مختلف
بـوده و نمایندگـی از جامعـهی افغانسـتان میکنـد
و بـه ایـن دلیـل نـام آن را «ثبـات و همگرایـی»
انتخـاب کـرده انـد .عبـداهلل عبـداهلل ،اظهـار کـرد
کـه در حکومـت آینـده ،ریاسـت اجرایـی و سـه
معـاون خواهـد داشـت کـه یکـی آنهـا زن خواهد
بـود و ایـن تیـم بـا انگیزههـای شـخصی تشـکیل
نشـده اسـت .عبـداهلل بـا کنایه گفـت« :مثـال یکی
از تیمهـای انتخاباتـی نیسـت کـه معـاون اول آن
گفتـه کـه نفـر اول آنهـا مریـض اسـت بـه زودی
فـوت میکنـد ،او بـه جایـش ریاسـت جمهـوری
را میگیـرد ».ایـن کنایـهی عبـداهلل عبـداهلل،

متوجـه امـراهلل صالـح ،معـاون اول تیـم انتخاباتـی
«دولـت سـاز» بـود .عبـداهلل عبـداهلل بـا کنایـه ،از
سیاسـتهای اشـرف غنی در حکومـت وحدت ملی
انتقـاد کـرد و گفت که به اعتبار افغانسـتان آسـیب
رسـانده اسـت .او ایـن بـار بـا تجربـه از گذشـته به
میـدان آمـده و میخواهـد جلـو خودگامگـی را در
سیاسـت بگیـرد .همچنـان عبـداهلل عبـداهلل گفت،
کسـانی که در گذشـته با تقلب توانسـتند به قدرت
برسـند؛ امـا ایـن بـار ایـن خیال را نداشـته باشـند.
تیمهـای «دولتسـاز» و «ثبـات و همگرایی» که از
بـا نفوذتریـن تیمهـای انتخاباتـی اند؛ آنچه تشـریح
شـد ،اولیـن روز کارزارهـای انتخاباتـی آنهـا بـود
کـه بـدون مطرحکـردن برنامههـای سیاسـی آغـاز
شـد .ابزارهـا و توجیههـای تبلیغاتـی اشـرف غنـی
و عبـداهلل ،بیشـتر گزافـه گویـی بود .اشـرف غنی و
عبـداهلل ،بهعنـوان رهبـران حکومـت وحـدت ملـی،
در پنـج سـال گذشـته کارنامـهی سیاسـی شـان
معلوم اسـت .اگر اشـرف غنی از دولتسـازی شـعار
میدهـد و ادعا دارد که «سیاسـت تضـرع» را پایان
داده اسـت ،در حکومـت او تضـرع و عوامفریبـی
کمتـر از گذشـته نبـوده اسـت« .اقتصـاد ،قانـون و
امنیـت» کـه شـعار تیم دولتسـاز اسـت و نسـبتی
بـه اشـرف غنـی ،دانـش و صالـح دارد ،نمیتوانـد
رضایـت مردم را بگیـرد .در دورهی حکومت وحدت
ملـی ناامنـی و فقـر ،بزرگتریـن مشـکل افغانسـتان
بـوده اسـت .عبـداهلل عبـداهلل بـا آنکـه میپذیـرد
حکومـت وحـدت ملـی ناکامیهایـی داشـته؛ اما در
تمامـی شکسـتها و اشـتباههای حکومـت وحـدت
ملـی شـریک اسـت .در پنـج سـال گذشـته آنچـه
برایـش مهـم بـوده ،حفـظ موقـف و امتیـازش در
حکومـت بوده اسـت.
واقعیتـی را کـه بایـد نامـزدان انتخابـات ریاسـت
جمهـوری بداننـد ،ایـن اسـت کـه بـا شـعار
نمیتواننـد تغییـر بیاورنـد؛ بایـد برنامههـای تعریف
شـده و عملـی را بـرای حکومـت آینـده بـه مـردم
معرفـی کننـد و در غیر آن شـعاردادن و کارزارهایی
کـه بـه منظور اغـوای مـردم انجـام شـود ،موفقیت
آنهـا را در انتخابـات یـا در حکومـتداری تضمین
نمیکنـد.

معاونیت سوم «بانک رأی» تکتهای انتخاباتی
سید مهدی حسینی

مبـارزات انتخاباتـی ریاسـتجمهوری ،دیـروز
یکشـنبه عملا آغـاز شـد و ایـن رقابـت میـان
تیمهـای انتخاباتـی تـا دو مـاه آینـده ادامـه
خواهـد یافـت .آغـاز پیکارهـای انتخاباتـی شـک و
گمانهزنیهـا را نسـبت بـه چگونگـی انتخابـات
از بیـن بـرد و ایـن امـر نشـان داد کـه افغانسـتان
بـه سـوی برگـزاری چهارمیـن دور انتخابـات
ریاسـتجمهوری مـیرود .برگـزاری انتخابـات
بـه معنـی تمثیـل دموکراسـی و اعمـال حقـوق
شـهروندی اسـت کـه یـک بـار دیگـر مـردم
افغانسـتان در ششـم میـزان سـال جـاری از آن
بهـره خواهنـد گرفـت؛ اما آنچـه که مایـهی نگرانی
محسـوب میشـود ،ایـن اسـت کـه انتخابـات در
سـایهی تهدیـدات امنیتـی ،شـکافهای قومـی و
بیبـاوری مردم نسـبت بـه برایند انتخابـات ،برگزار
میشـود .هرچنـد دو نامـزد تکـت انتخاباتـیای که
در واقـع شـریک قدرت در حکومت بودنـد ،در آغاز
پیکارهـای انتخاباتیشـان بـر تحقق خواسـتههای
مـردم و رفـع چالشهـای موجـود در کشـور تأکید
داشـتند؛ امـا شـماری از کارشناسـان افغانسـتان،
تعهـدات و شـعارهای نامـزدان را فاقـد ضمانـت
میداننـد.
رحمـتاهلل بیژنپـور ،کارشـناس سیاسـی ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه مـردم
افغانسـتان نسـبت بـه انتخابـات و برنامههـای
نامـزدان بیبـاور شـدهانـد و مـردم ایـن موضـوع
را بـه خوبـی میداننـد کـه هیـچ ضمانتـی بـرای
تحقـق خواسـتههای مـردم در برنامههـای آنهـا
وجـود نـدارد .رحمـتاهلل بیژنپـور میگویـد:
«در انتخابـات پیـش رو هنـوز معلـوم نیسـت کـه
چالشهـا و نیازهـای اصلـی مـردم چقـدر جـدی
گرفتـه میشـود؛ آنچـه آشـکار اسـت ،بیاعتنایـی

نامـزدان بـه مـردم ،بعـد از انتخابـات اسـت و در
صـورت تـداوم بیاعتنایـی ،براینـد انتخابـات منجر
بـه ثبـات نخواهـد شـد».
کارکـرد رهبـران حکومـت وحـدت ملـی در طـول
پنـج سـال گذشـته ،منجـر بـه ایجـاد فاصلـه میان
مـردم و حکومـت شـد کـه بـه بـاور کارشناسـان،
مـردم افغانسـتان در ایـن دور انتخابـات نقشـی
نداشـته و نیـز از شـعارها و برنامههـای نامـزدان
اسـتقبال نخواهنـد کـرد .آقـای بیژنپـور،
خاطرنشـان میکنـد کـه هماننـد گذشـته در
انتخابـات ریاسـتجمهوری کنونـی گروههـای
زورآور مـورد حمایـت قـرار میگیرنـد؛ امـا آنچـه
بـرای مـردم باقـی میمانـد ،تمثیـل دموکراسـی
جهـت رفتـن بـه پـای صندوقهـای رأی اسـت و
از ایـن طریـق ،دسـتآوردهای گذشـتهی مـردم
حفـظ میشـود .آنچـه کـه در ایـن دور انتخابـات
ریاسـتجمهوری برجسـته اسـت ،ایجـاد معاونیـت
سـوم در تیمهـا میباشـد .این پرسـش همـواره در
اذهـان عمومـی مطـرح شـده کـه چـرا تکتهـای
انتخاباتـی اینبـار بـا سـه معـاون وارد کارزارهـای
انتخاباتـی شـدهانـد؟ کارشناسـان در حالی که این
اقـدام نامـزدان را به هـدف جلب آرای اقـوام عنوان
میکننـد ،تأکیـد دارنـد کـه ایجـاد معاونیت سـوم
خلاف قانـون انتخابـات و قانـون اساسـی اسـت و
نامـزدان حتـا در پیکارهـای انتخاباتـی ،قوانیـن را
نقـض میکننـد .رحمـتاهلل بیژنپـور ،گزینـش
یـک معـاون اضافـی را در تکتهـای انتخاباتـی
برخواسـته از بیعدالتیهـای قومـی میدانـد و او
بـه صراحـت میگویـد کـه تیمهـای انتخاباتـی بـا
نمایشهـای قومـی سـعی دارند کـه برابـری قومی
را در افغانسـتان جلـوه دهنـد .او تصریـح میکنـد:
«بیعدالتـی در برابر اقوام افغانسـتان وجود داشـته
و عدالـت قومـی هیچگاهـی رعایـت نشـده اسـت.
مسـألهی قومـی در انتخابـات این اسـت که تکتها
نمایشهایـی قومـی را انجـام میدهنـد».
کـدام تکتهـای انتخاباتی معاونیت سـوم را
ایجاد کـرده اند؟
تکـت انتخاباتـی «دولتسـاز» بـه ریاسـت
محمداشـرف غنـی ،معاونیـت سـوم را بـرای

محمدیوسـف غضنفر اختصاص داده اسـت .یوسـف
غضنفـر در تکـت انتخاباتـی «دولـت سـاز» از اقوام
ترکتبـار افغانسـتان نمایندگـی میکنـد.
تکـت «ثبـات و همگرایـی» ،معاونیـت سـوم را بـه
یـک خانـم اختصـاص داده اسـت و بـه دلیـل عدم
معرفـی وی هنـوز معلـوم نیسـت کـه ایـن خانم از
کـدام قـوم نمایندگـی خواهد کـرد .در عیـن حال،
در تکـت ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری داکتـر
عبـداهلل عبـداهلل ،ریاسـت اجرایـی نیـز وجـود دارد
کـه ریاسـت ایـن نهـاد را انورالحـق احـدی بـه
عهـده خواهـد داشـت .بنـا بـر ایـن ،آقـای احـدی
از قـوم پشـتون در تیـم انتخاباتـی او نمایندگـی
خواهـد کـرد .تکـت انتخاباتـی «صلـح و اعتـدال»،
بـه رهبـری محمدحنیـف اتمـر ،معاونیـت سـوم را
بـه عالـم سـاعی ،والی پیشـین جوزجـان اختصاص
داده اسـت و آقای سـاعی در تیـم انتخاباتی حنیف
اتمـر ،از اقـوام ترکتبـار نمایندگـی میکنـد.
بـا ایـن همـه ،ایجـاد معاونیـت سـوم در تکتهای
انتخاباتـی بیانگـر جلـب و جـذب آرای اقـوام
افغانسـتان اسـت که بـه بـاور کارشناسـان ،ترکیب
قومـی در پیکارهـای انتخاباتـی نمایشـی بـوده و
هیچگاهـی نمیتوانـد واقعیـت بیعدالتـی قومی را
در کشـور کتمـان کنـد .بـزرگان اقـوام افغانسـتان
همـواره در سـاختار تکتهـای انتخاباتـی حضـور
داشـته انـد و توانسـت ه انـد کـه نقـش مؤثـری را
بهعنـوان بانـک رأی ،در گروههـای انتخاباتـی ایفـا

کننـد؛ امـا بعد از انتخابـات ،معضـل نابرابری قومی
همچنـان وجـود داشـته و اقـوام از سـاختار قدرت
رانـده شـده اند.
عبدالحفیـظ منصـور ،عضـو پیشـین مجلـس
نماینـدگان ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد
کـه رفتـن بـه مبـارزات انتخاباتی گام خوب اسـت
و مـردم یـک بـار دیگـر به پـای صندوقهـای رأی
خواهنـد رفـت .آقـای منصـور در خصـوص دو تیم
انتخاباتـی (عبـداهلل و غنـی) تأکید میکنـد که این
دو تیـم انتخاباتـی در پنـج سـال گذشـته همـکار
بودنـد و مـردم افغانسـتان ایـن بـار بـر اسـاس
عملکـرد آنهـا قضـاوت خواهنـد کرد نه شـعارها.
او در زمینـهی ایجـاد معاونیـت سـوم در تکتهای
انتخاباتـی میگویـد کـه نامـزدان انتخابـات
تلاش دارنـد تـا از چهـار قـوم بـزرگ افغانسـتان
بهعنـوان بانـک رأی اسـتفاده کننـد .در انتخابـات
ریاسـتجمهوری سـال  ،1393رقابـت میـان
محمداشـرف غنـی ،رییسجمهـور و داکتـر عبداهلل
عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت ،جـدی بـود .در
آن انتخابـات ،جنـرال دوسـتم از اقـوام ترکتبـار،
حامـی اصلـی و معـاون نخسـت تیـم آقـای غنـی
بـود کـه از او بهعنـوان بانـک رأی یـاد میکردنـد.
محمـد محقـق ،از قـوم هـزاره و معـاون دوم تیـم
انتخاباتـی داکتـر عبـداهلل بـود کـه آقای عبـداهلل را
در طـول پنـج سـال گذشـته در ریاسـت اجرایـی
همراهـی کـرد.
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
هرجا معتاد باشد ،پل سوختهای هم
خواهد بود

(قسمت دوم)
برای یک لحظه در شـهر ناآشـنایی خود را آشـنا
حسن ابراهیمی
یافتـم .در بیـن آن همـه آدمی که هیچ نسـبتی
در تهـران نمیتوانسـتم بـا آنهـا داشـته باشـم ،حـاال یک بغـل آدم
مثـل خـود و شـبیه خـود روبهرویـم میدیدیـم .آن کوچـه بـه نـام
کوچـهی حمـام چـال نـام داشـت کـه حـاال بـه نـام بـازار معتـادان
معـروف شـده بـود و یـک کوچـهی بینهایـت دراز بـود کـه در هـر
دو طـرف ایـن کوچـه معتادان زیـادی نشسـته بودند و بسـاط کرده
بودند.
در ابتـدای ایـن کوچـه سـاقیان مـواد مخـدر پاتـوق کـرده بودنـد و
هـر کسـی کـه وارد ایـن کوچـه میشـد بایـد از بیـن پاتـوق ایـن
موادفروشـان میگذشـت و بعـد میرفـت در امتـداد کوچـه جایـی
بـرای خـود پیـدا میکـرد و شـروع میکـرد بـه مصـرف مـواد خود.
زنـان و مردان معتاد در این کوچه احسـاس آرامش داشـتند .بسـاط
ایـن معتـادان لـوازم کهنـه و دسـت دومـی بـود کـه ایـن معتـادان
روزانـه میرفتنـد از سـطلهای زبالـه و مکانهایـی کـه دیگـر
شـهروندان تهـران آن را بـرای بازیافـت دور میانداختنـد جمعآوری
میکردنـد و بـرای فـروش بـه آن کوچـه میآوردنـد.
بـا معتـاد ایرانـی سـر کوچـهی حمـام چـال توقـف کردیـم .از مـن
پرسـید کـه چقـدر پـول داری؟ گفتـم :نیـم گـرم شیشـه چقـدر
میشـود؟
معتـاد دیگـری کـه به نظـر میرسـید رفیق ایـن معتاد ایرانی اسـت
و بـه مـا نزدیـک شـده بـود وسـط حـرف مـا پریـد و گفـت« :سـی
هـزار تومان»
بعـد هـر دو شـروع کردنـد بـه احوالپرسـی و چیزهایـی در گـوش
هـم پیـچ پیـچ کردنـد و کسـی را بـه اسـم «مهـران غـاز» صـدا زد.
آن معتـاد ایرانـی بـه کسـی کـه صـدا زد گفـت«[ :آقـا مهـران ایـن
رفیقمـان بچه افغانسـتان اسـت ،نیـم گرم شیشـه میخواهد .داری؟
یـا بـرم از «مشـت جعفـر» بگیرم].
مهـران دسـت راسـت خـود را کـه یـک بسـتهی کوچـک در کنـج
مشـت خـود پنهان کـرده بود به سـمتم دارز کـرد و گفـت« :بگیر!»
مـن امـا فقـط بیسـت و پنـج هـزار تومـان داشـتم و با کمـی لکنت
کـه ناشـی از تـرس این بود کـه اگر این سـاقی ایرانـی بفهمد پولش
کم اسـت ،سـر مـن فریاد نکشـد ،گفتم« :آقـا مهران مـن جز همین
بیسـت و پنـج هـزار تومان دیگـر پولی ندارم .قسـم میخـورم .قبول
کنیـد ،بقیـهاش را فـردا میـارم .مـن در همیـن چنـد کوچـه باالتـر
در خیابـان امامـزاده یحیـا آشـپز یـک کارگاه خیاطـی اسـتم .برایت
حتما مـیآورم».
مهـران چیـزی نگفـت و پـول را گرفـت .آن معتـاد ایرانـی کـه حاال
رفیقـش هـم بـرای ایـن چنـد دود شیشـه دنـدان تیـز کـرده بـود،
پایپـی از جیـب خـود در آورد و بـه مـن گفـت« :همشـهری! بیـا
بریـم پـس بزنیـم تا بیـش از این ن َسـق نشـدیم ».راه افتادیـم که به
طـرف امتـداد کوچـه تا گوشـهای پیـدا کنیم و بنشـنیم کـه صدای
آن سـاقی ایرانـی آمـد کـه میگفـت« :هـا افغانی مـن پولـم را فردا
میخـوام .خـوش حسـاب بـاش تـا بـه چشـم یـک مشـتری خـوب
ببینمت » .
بایـد چشـم میگفتـم و هر طوری میشـد فـردا خـود را از َدین این
سـاقی ایرانـی خلاص میکـردم تـا اگـر روزی دیگـر کارم بنـد این
آدم میشـد حداقـل میتوانسـتم ازش درخواسـتی کنـم .منظـورم
ایـن اسـت کـه اگـر روزی خمـار شـدم و پـول نداشـتم ایـن مهران
سـاقی ایرانـی به مـن نسـیه بدهد.
از فـردا قـرار بـود هـر روز شیشـه ب ِکشـم و ایـن بـه انـدازهای مـن
را خوشـحال کـرده بـود کـه اصلا داشـت یـادم میرفـت مـن برای
چـه بـه تهـران آمـدهام .پیدا کـردن یـک پل سـوختهی دیگـر اما با
ماهیـت و فضـای متفاوتتـر بـرای من که سـه یـا چهار هفته شـده
بـود بـا خماری داشـتم َسـر میکردم عیـن پیدا کردن بهشـت بدون
آدرس قبلـی بود.
سـه تایـی ،مـن و آن دو معتـاد ایرانی کـه معلوم بود آنهـا اعتیاد به
هیروییـن بودنـد ،آن نیـم گرم شیشـه را زدیـم و خمـاری جایش را
بـه نشـئگی نیمـه و نصفـهای در بدنم داد و حاال که هوا تاریک شـده
بـود ،بایـد بـه سـمت کارگاه خیاطـی راه میافتـادم و هر چـه زودتر
خـودم را بـه رییـس کارگاه نشـان میدادم تـا او هـم خیالش راحت
میشـد و بـه مـادرم زنـگ مـیزد کـه مـن رسـیدهام و آنها بیشـتر
نگـران نمیشـدند .عجب موجـود بیفکری اسـتم من! انـگار نه انگار
از خانـه کـه حرکت کـرده بودم به سـمت تهران به مـادرم قول داده
بـودم و قسـم خورده بودم که سـمت مـواد مخدر نـروم و تالش کنم
بـه کارم بچسـپم تـا بتوانـم ماهانه مقـداری پول به آنها بفرسـتم.
مـادرم جـان خـودش را قسـم داده بـود؛ امـا اعتیـاد ایـن قسـمها را
چـه زود بیاثـر کـرد.
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نبیل در انتخابات به دنبال چیست؟

روایت مهاجران افغانستان

مهاجرت راه رسیدن به آزادی
نیست ،اسارت است
«من را به گروگان گرفته بودند»

(قسمت اول)

مجیب ارژنگ ذکــیاهلل میگویــد کــه بــرای کار
لبــاسدوزی بــا مــن تمــاس گرفتــه بودنــد.
بــرای همیــن؛ بــا پســر افغانســتانی دیگــری کــه پانــزده
ســال داشــت؛ از اســتانبول بــه مقصــد «ارزروم» از ســردترین
شــهرهای ترکیــه در حرکــت شــدیم .شــش ســاعت را در
ن جــا یــک ســاعت
اتوبــوس بودیــم تــا بــه آن جــا رســیدیم .از آ 
دیگــر راه رفتیــم تــا بــه محــل کار مــا رســیدیم.
ذک ـیاهلل مــی گویــد« :وقتــی بــه آنجــا رســیدیم ،مــن هیــچ
پولــی همرایــم نداشــتم ».در ادامــه میگویــد کــه بــه محــض
رســیدن بــه محــل کار؛ دیــدم یــک کلب ـهی حقیــر فرســوده
انتظــار مــا را میکشــد و از کارخانــهی لبــاسدوزی هیــچ
خبــری نیســت .ذکــیاهلل بــا پســر دیگــری کــه همرایــش
بــود؛ جــای لبــاسدوزی ناچــار بودنــد کــه از پنــج صبــح بلنــد
شــوند؛ همــه کارهــای خانـهی آن مــرد تُــرک را انجــام دهنــد
و همینگونــه تــا هشــت شــب بایــد از گوســفندان آن مــرد
کــه شــمار شــان بــه  700رأس میرســید؛ نگــهداری کننــد
و بــرایشــان علــف و کاه بریزنــد؛ همینطــور از چوچههــای
نــوزاد گوســفندان بایــد مثــل پرســتار نگــهداری کننــد .در
پهلــوی ایــن همــه کار بایــد در برابــر گرگهــا و پلنگهایــی
کــه آن طرفهــا پرســه م ـیزد ،از خــودشــان هــم مواظبــت
میکردنــد .در پایــان شــب هــم بایــد بــه اتاقــی میرفتنــد
کــه در آن از هیچگونــه امکانهــای رفاهــی زندگــی خبــری
نبــود.
ذکــیاهلل میگویــد« :ده اتــاق مجبــور بودیــم بــه خاطــر
ســردی؛ ســرگینه ده بخــاری بســوزانیم .نــه چــوب بــود و نــه
بخــاری گازی .بعضــی از شــبا کــه ســرگین نمیســوخت؛ مــه
و رفیقــم تــا صبــح چنــدک میماندیــم و از دســت ســردی
خــواب نمیرفتیــم».
ذکــی اهلل میگویــد کــه در طــول ماههایــی کــه آن جــا مــا
را بــه گــروگان گرفتــه بودنــد؛ تنهــا مکرونــی و عــدس بــرای
مــان میآوردنــد کــه آن را هــم بایــد خــود مــان میپختیــم
و روی نانــی کــه بــرای مــا میآوردنــد ،جــای دندانهــای
مــوش را بــه راحتــی میشــد دیــد .بــرای همیــن شــبهای
زیــادی را مجبــور بودیــم در گرســنگی بگذرانیــم .ذکــیاهلل
در ادامــه میگویــد کــه مــن در افغانســتان دانشــجوی ســال
ســوم حقــوق بــودم؛ امــا ایــن جــا مــرا بــه ســختترین
کار ،در بدتریــن شــرایط ممکــن مجبــور کــرده بودنــد؛ نــه
میتوانســتم از ایــن کار فــرار کنــم و نــه راه فــراری داشــتم.
او میگویــد کــه صاحــبکارش ،هیــچ گاهــی پولــی در
بــدل کارش برایــش نــداده اســت؛ در حالــی کــه آنهــا مــاه
 1400لیــر بــا هــم توافــق کــرده بودنــد؛ امــا از یــک لیــر هــم
خبــری نبــود و چــون دوران قدیــم؛ از آنهــا مثــل بــرده کار
میکشــیدند .وی میگویــد کــه چهــار طــرف مــا بــا دشــت
و کــوه احاطــه شــده بــود .آنجــا نــه دکانــی بــود تــا بــرای
تلفونــم کارت بگیــرم و بــا کســی در تمــاس شــوم تــا بــرای
فــرار از ایــن جــا کمــک بخواهــم .در آن نزدیکیهــا ایســتگاه
پولیــس هــم وجــود نداشــت تــا از آنهــا کمــک میگرفتیــم و
بــا بغضــی در گلــو مــی گویــد« :شــب و روزه ده تــرس زندگــی
میکــدم .ناچــار بــودم بســوزم و بســازم ».وی در ادامــه
میگویــد کــه ســختی کار از یکســو؛ ســرمای جانســوز آن
جــا از ســوی دگــر ،امانــم را بریــده بــود .آن جــا در زمســتان
یــک متــر و نیمــی بــرف مــیزد؛ ایــن برفباریهــا گاهــی
توفانهــای شــدیدی را در پــی داشــت کــه در نتیجــهی آن
نمیتوانســتم فاصلــهی  10ســانتی متــریام را ببینــم.
او میگویــد کــه هیــچ راه فــراری نداشــتم؛ بارهــا و بارهــا
تصمیــم گرفتــم از آن جــا فــرار کنــم و بــروم بــه اســتانبول؛
امــا هــر بــاری کــه از صاحــبکارم پــول میخواســتم تــا
بــروم بــه اســتانبول ،برایــم میگفــت کــه هیــچ جایــی رفتــه
نمیتوانــی؛ هیــچ پولــی برایــت داده نمیشــود؛ تــو ناچــاری
ده ســال دیگــر هــم همینطــوری اینجــا کار کنــی .وقتــی
دلیلــش را میپرســیدم در پاســخ میگفــت« :چــون تــو
یــک افغانســتانی اســتی و ایــن جــا غیــر قانونــی زندگــی
میکنــی ».وی میگویــد کــه اگــر بــرای خواســتن پولهایــم
بیشــتر ســماجت میکــردم بــا لــت و پــار کــردن ،دهانــم را
میبســتند .ذکــیاهلل در ادامــه میگویــد کــه او پولهایــش را
از جیبــش در مـیآورد و بــا نشــان دادنــش بــه مــن میگفــت:
«ایــن هــم پــول ،مــن پــول دارم؛ امــا بــرای تــو هیــچ پولــی
نمیدهــم .اگــر تــوان داری بیــا بگیــر»
ادامه دارد ...

ریحان تمنا

کسـانی کـه پشـتوانهی تجربـهی کار در
زمینههـای اطالعاتـی را دارنـد ،غالبـا در
سیاسـت افـراد موفقـی اسـتند .ادارههـای
اطالعاتـی دسـت فرد را در رسـیدن به اطالعات
پشـت پـرده بـاز میکنـد و او را قـادر میسـازد
تـا روابـط و مناسـبات و خصوصیـات قوتهـای
فعـال سیاسـی و جریانهـای خـاص و اصلـی
را شـناخته و دچـار سـردرگمیهایی کـه
معمـوال سیاسـتمداران بیتجربـه در حـوزهی
فعالیتهـای اسـتخبارات میشـوند ،نشـود.
قسـمت قابـل مالحظهای از برآوردهای سیاسـی
بـه ذخیـرهی اطالعاتـی فـرد برمیگـردد؛
اطالعاتـی کـه غالبـا در ادارات اطالعاتـی در
چرخـش اسـت .پوتیـن ،شـاید مصـداق خوبـی
برای این گفته باشـد .او توانسـت روسـیهای که
از لحـاظ اقتصـادی و همچنین از لحاظ مدیریت
بـه خاک نشسـته بود را ،سـر پا سـاخته و وضع
روسـیه را با سـرعت سـامان دهـد .تجربهی کار
در دسـتگاههای اطالعاتـی علاوه بـر ایـن کـه
فـرد را بـه حجـم عظیمـی از اطالعاتـی مسـلط
میکنـد کـه در اکثـر مواقـع مؤثریـت کاربردی
دارد ،روی خصوصیـات شـخصی فـرد هـم تأثیر
عمیـق میگـذارد .رحمـتاهلل نبیـل ،از جملـه
سیاسـتمداران میانسـن افغانسـتان اسـت کـه
مدتـی را در شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان
بـه حیـث یکـی از منابع مهـم تمرکـز اطالعات
خـاص کشـور و بعد هـم مدتی به حیـث رییس
عمومـی ادارهی امنیـت ملـی افغانسـتان که آن
هـم مسـؤولیت اصلـیاش جمـعآوری اطالعات
اسـت ،کار کـرده اسـت .شـاید قسـمتی از
آرامـش و متانـت سیاسـی رحمـتاهلل نبیـل ،به
تجربـهی کارش در دسـتگاه اطالعاتـی کشـور
برگـردد .وی ،بعـد از گـذر از کانـال فعالیتهای
اطالعاتـی ،اکنـون بـه میـدان سیاسـت ،آنهـم
در ردههـای بسـیار بـاال چنـگ انداختـه اسـت.
تجربـهی سیاسـی نبیـل خیلـی زیـاد نیسـت و
بـه سـالهای اخیـر برمیگـردد .او در گذشـته
در ادارات مربـوط بـه سـازمان ملـل متحـد کار
کـرده و بر اسـاس اطالعات موجـود ،پیش از آن
فعالیتهـای سیاسـی قابل توجهـی در ردههای
باال نداشـته اسـت.
نبیـل در ایـن دور انتخابـات ریاسـت جمهـوری
افغانسـتان در کنـار هفـده نامـزد دیگـر وارد
رقابـت شـده و توانسـته مجموعـهای از افـراد و
شـخصیتهای متنفـذ و جـدی را بـا خـود در
ایـن رقابـت همـراه کنـد.
ایـن دور رقابتهـای انتخاباتـی در محـور
احـراز پسـت ریاسـت جمهـوری افغانسـتان،
ویژگیهـای خاصـی دارد و بـا چنـد دور قبلـی
تفاوت بسـیار جدی دارد .در دورههای گذشـته،
از میـان مجمـوع نامزدهـای پسـت ریاسـت
جمهـوری ،رقابت بیشـتر میـان دو نفـر داغ بود
و احتمال برنده شـدن یکی از دو رقیب پیشـتاز
فاصلـهی زیـادی بـا دیگـر نامزدهـای انتخاباتی
داشـت؛ امـا در ایـن دور رقابـت اصلـی میان دو
تیـم نـه ،بلکـه بین چنـد تیـم مدعی بـه جدی
رسـیدن بـه ریاسـت جمهـوری اسـت .حنیـف
اتمـر بـا تمرکز بـر ارتباطات و تجربهی سیاسـی
و نفـوذیای کـه طی سـالهای اخیر در کشـور
یافتـه اسـت ،بـه نظـر میرسـد خیلـی بـه
خـودش اطمینـان دارد و تیـم خـود را از رقبای
اصلـی میـدان میدانـد .گلبالدیـن حکمتیـار،
بـا تکیـه بر نفـوذ گذشـته و ارتباطات ریشـهدار

بـا اوصافـی کـه نبیـل دارد ،میتـوان او را از
سیاسـتمداران جـوان دانسـت .شـاید نـه بـه دلیـل
سـنجش زیستشـناختی اش ،بلکـه بـه دلیـل عمـر
حضـورش در صحنـهی سیاسـی .وقتی طول حضـور او را
در مقایسـه بـا رقیبهایـش میسـنجیم ،از تمـام آنهـا
کمسـن و سـالتر بـه نظـر میرسـد .رأی مردمـی در
افغانسـتان بیشـتر بـر اسـاس معیارهـای قومـی و حزبـی
اعمـال میشـود.
خـاص حزبـیاش ،از هـم اکنـون
بـا گروههـای
ِ
خـود را بلندتـر از بقیه نامزدها قلمـداد میکند.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل در دو دور گذشـتهی
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،از رقبـای اصلـی
بـوده و توانسـت انتخابات را به دور دوم بکشـاند
و در ادامـه اشـرف غنـی برندهی دور گذشـتهی
انتخابات ریاسـت جمهـوری و برخوردار از امتیاز
مدیریـت ادارهی کشـور در پنج سـال اخیر شـد
کـه فرصـت گسـترش حـوزهی نفـوذ در میـان
تودههـا و گروههـای مختلـف در والیـات را
برایـش دارد کـه رقیـب جـدی دیگـری در این
دور انتخابـات ریاسـت جمهـوری افغانسـتان
محسـوب میشـود .بـه نظـر میرسـد کـه
تیمهـای دیگـر وزنـهی خیلـی سـنگین و رقیب
سرسـخت در ایـن رقابت نباشـند و همین چهار
تیـم رقبـای اصلی محسـوب شـوند .در رقابت با
ایـن تیمهـای بـه شـدت محکـم و ریشـهدار که
از امکانـات و امتیـازات متعـددی در ایـن رقابت
سـود میبرنـد ،نبیل چقدر شـانس برنده شـدن
دارد و چقـدر میتوانـد بـه خـود و تیمـش در
ایـن رقابتهـا امیـدوار باشـد؟
بـر اسـاس تجربـهی چنـد دور گذشـته ،بـرای
برنـده شـدن در انتخابـات ریاسـت جمهـوری
بایـد امـکان بـازی در یکـی از دو و یـا هـر دو
زمینـهای کـه ذکـرش خواهـد آمـد الزم اسـت.
اول رأی مردمـی و دوم ارتبـاط خارجـی؛
خصوصـا بـا کشـورهایی کـه امـکان مدیریـت و
تاثیرگـذاری بـر جریان قـدرت در افغانسـتان را
دارند.
بـا اوصافـی کـه نبیـل دارد ،میتـوان او را از
سیاسـتمداران جوان دانسـت .شـاید نه به دلیل
سـنجش زیستشـناختی اش ،بلکـه بـه دلیـل
عمـر حضـورش در صحنـهی سیاسـی .وقتـی
طـول حضـور او را در مقایسـه بـا رقیبهایـش

میسـنجیم ،از تمـام آنهـا کمسـن و سـالتر
بـه نظـر میرسـد .رأی مردمـی در افغانسـتان
بیشـتر بـر اسـاس معیارهـای قومـی و حزبـی
اعمـال میشـود .کسـی کـه در پـی گرفتن رأی
اسـت ،یـا بایـد بـا اسـتفاده از پیوندهـای قومی
و بـا تکیـه بـر اعتمادسـازیهای قابـل اتـکا،
مـردم را بـه سـوی خـود بکشـاند یـا ایـن کـه
بـا اسـتفاده از تشـکیل یـک ایتالف متشـکل از
سـران قومـی ،راه خـود را بـه درون تودههـای
مردمـی بـاز کنـد و رأی تودهها را بگیـرد .نبیل
از لحـاظ قومی پشـتون اسـت و بـه دلیل وجود
فیگورهـای بسـیار قدرتمند پشـتون در میدان
رقابتهـای انتخابات ریاسـت جمهـوری کنونی،
شـانس ایـن کـه بتوانـد از ایـن مدخل بـه رأی
قابـل توجهـی دسـت یابـد ،بسـیار کـم اسـت.
علاوه بـر آن ،نبیـل تـا کنون بیشـتر بـه حیث
یـک شـخصیت فراقومـی عمـل کرده اسـت که
ایـن خصوصیـت در فضـای بـه شـدت قومـی
افغانسـتان باز هم شـانس وی را کمتـر میکند.
شـاید خصوصیـت فراقومی بـودن در فضایی که
سیاسـت مبنـای قومـی نـدارد و بـر پایههـای

پیونـد تبـاری نمیچرخـد ،بسـیار خوب باشـد؛
امـا واقعیتهـای دردنـاک جامعـهی افغانسـتان
ایـن ویژگـی را نوعـی ضعـف نشـان میدهـد.
نبیـل در رقابتهـای درونقومـی نـه حریـف
اتمـر میشـود ،نـه حریـف اشـرف غنـی و نـه
هـم حریـف گلبالدیـن حکمتیـار .بـا توجه به
ایـن که نبیـل در احـزاب ریشـهدار و تودهمحور
افغانسـتان نقـش جـدی نـدارد؛ امـکان سـود
بـردن از چرخههـای حزبـی هـم بسـیار ضعیف
اسـت .نبیـل خـود به دلیـل تجربـهی کارش در
دسـتگاههای اطالعاتـی کشـور کـه قسـمتی از
وظایفـش به تحلیـل همیـن مـوارد برمیگردد؛
دقیقـا بـر جایگاهـش واقـف اسـت و میداند در
کجـای کار قـرار دارد؛ یعنـی مناسـبات قومـی
و تبـاری بـودن رأی تـوده بـرای نبیـل امـر
پوشـیدهای نیسـت.
روابـط نبیـل بـا منابـع بیرونـی بـدون شـک تـا
کنـون در یـک سـطح مشـخصی وجـود داشـته
و دارد؛ امـا آیـا ایـن روابـط به حدی هسـت که
بتوانـد روی مناسـبات قـدرت در افغانسـتان بـه
نفـع نبیـل بـه گونـهای تأثیر بگـذارد کـه وی را
تـا پیـروزی در انتخابات ریاسـت جمهـوری جلو
ببـرد؟ بـرآورد چنیـن چیـزی از جایـی کـه به
قضیـه نـگاه میکنیم بسـیار سـخت اسـت.
پرسـش ایـن اسـت کـه بـا وجـود درک نبیل از
چگونگـی اعمـال رأی و شـناخت رابطههـا بـا
منابـع رأی ،چـرا او وارد رقابـت شـده اسـت؟
تصـور مـن ایـن اسـت که نبیـل نیامده اسـت تا
بـرای پیـروزی در انتخابـات بجنگد ،بلکه شـاید
او آمـده اسـت تـا بـه حیـث یـک سیاسـتمدار
نوظهـور حضـورش را در میـدان سیاسـت
افغانسـتان از ایـن طریـق جدیتر کنـد؛ یعنی با
ورود بـه رقابتهای انتخاباتی ریاسـت جمهوری
پلـهی دیگـری را بـاال بـرود .این پله بـرای نبیل
دقیقـا در نفـس نامـزدی در انتخابـات معنا پیدا
میکنـد .موضعگیریهـای سـخت و تنـد نبیـل
در قبـال قضایا در سـالهای بعـد از خروجش از
دسـتگاه دولـت ،نشـان میدهد کـه او در تالش
تجربهی سیاسـت از نوع افغانی آن اسـت .او هم
مثل بسـیاری از سیاسـتمداران دیگر افغانسـتان
درسـت وقتـی به نقد همـه چیز شـروع کرد که
خـودش خـارج از دایـرهی قـدرت دولتـی قـرار
گرفـت .تـا زمانـی کـه بـا دولـت همـراه بـود با
کجرویهـا خیلـی در جنـگ قـرار نداشـت؛ امـا
زمانـی که خـارج از قـدرت آمد ،با همان سـنت
معمـول ،به زیر سـوال بـردن تمـام جریانهایی
کـه روزی خـودش قسـمتی از آن را مدیریـت
میکـرد ،اقـدام کـرد .شـاید حضـور نبیـل در
رقابتهـای انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری ،نوعی
تلاش بـرای فراهـمآوردن زمینهی برگشـت به
سـاختار قـدرت و مشـارکت با تیم پیـروز بعدی
باشد.

روابـط نبیـل بـا منابـع بیرونـی بـدون شـک تـا
کنـون در یـک سـطح مشـخصی وجـود داشـته و
دارد؛ امـا آیـا ایـن روابـط بـه حـدی هسـت کـه
بتوانـد روی مناسـبات قدرت در افغانسـتان به
نفـع نبیـل بـه گونـهای تأثیـر بگـذارد کـه وی را
تـا پیـروزی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری جلـو
ببـرد؟ بـرآورد چنیـن چیـزی از جایـی کـه بـه
قضیـه نـگاه میکنیـم بسـیار سـخت اسـت.

سال اول

اشرف غنی :حکومتی میتواند صلح را
در افغانستان تأمین کند که در انتخابات برنده شود
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس
همسوییهای سیاسی وکیالن پارلمان،

خطری برای انتخابات ریاست جمهوری

علی شیر شهیر

محمد اشـرف غنـی ،رییس جمهوری افغانسـتان
میگویـد کـه تنهـا یـک نظـام منتخـب مـردم
میتوانـد در افغانسـتان صلـح را تأمیـن کنـد.
آقـای غنـی ،روز یکشـنبه در آغـاز کارزارهـای
انتخاباتـیاش در کابـل تأکیـد کـرد کـه هیـچ
شـخصی بیـرون از چـوکات حکومـت ،از نظـام
نمایندگـی کـرده نمیتوانـد و حکومتـی میتواند
صلـح را در کشـور تأمیـن کنـد کـه از طریـق
انتخابـات برنـده شـود .او تأکیـد کـرد ،بـا آن که
حکومتـش در بخـش صلـح ،تالشهـای زیـادی
کـرده؛ امـا صلـح ،حـرف بعـدی اسـت.
آقـای غنـی در این مـورد تصریح کـرد« :ما برای
اولینبـار بـود کـه صلـح بـدون قیـد و شـرط را
مطـرح کردیـم و بـرای اولینبـار آتشبـس را
عملـی کردیـم؛ امـا حـرف اصلـی اینجاسـت که
صلـح حـرف بعـدی اسـت ،مذاکـرات ان شـاءاهلل
و تعـاال آغـاز میشـود و ایـن مذاکـرات جـدی،
اساسـی و قانونـی خواهـد بـود».
او خطـاب بـه طالبان گفـت که مردم افغانسـتان
را نبایـد بـه دید حقـارت ببینند؛ چـون هر افغان
از خـود اراده و تصمیـم دارد و کسـی این ارادهی
مـردم افغانسـتان را تضعیف کـرده نمیتواند.
رییـس جمهوری افغانسـتان در ادامـه تأکید کرد
کـه «مـا خواهان ختـم خونریزی در افغانسـتان
اسـتیم و ایـن خونریـزی سـرانجام خاتمـه
خواهـد یافت».
پیـش از این ،زلمـی خلیلزاد ،نماینـدهی ویژهی
ایـاالت متحدهی امریکا در امور صلح افغانسـتان،
گفتـه بـود کـه گفتوگوهـای بیناالفغانـی ،پس
از بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات میـان امریـکا و
طالبـان ،آغاز خواهد شـد.
آقـای خلیـلزاد ،در برگـهی تویتـر خـود نوشـته
بـود« :گفتوگوهـای بیناالفغانـی موفـق
و همهشـمول میـان طالبـان و مقامهـای
بلندرتبـهی دولـت افغانسـتان ،اعضـای جامعهی
مدنـی ،زنـان ،چهرههـای سیاسـی حزبـی ،پـس
از بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات میـان امریـکا و
طالبـان صـورت خواهـد گرفـت».
از سـوییهم وزارت دولـت در امـور صلـح ،روز
شـنب ه ( ۵اسـد) ،در اعالمیـهای گفتـه بـود کـه
قـرار اسـت گفتوگوهـای بیناالفغانـی میـان
دولـت و گـروه طالبان ،تـا دو هفتـهی دیگر آغاز
شو د .
ایـن وزارت ،گفتـه بود کـه رأیزنی بـرای تعیین
هیـأت ۱۵نفـری بـرای مذاکـره بـا طالبـان آغـاز
شـده و بـهزودی نهایی خواهد شـد .در اعالمیهی
ایـن وزارت ،آمـده بـود کـه اعضـای هیـأت
مذاکرهکننـدهی افغانسـتان ،از میـان چهرههایی
انتخـاب میشـوند کـه پیـش از ایـن در
گفتوگوهـای دوحـه نیـز اشـتراک کـرده بودند.
هرنوع عقیده تنها در قالب نظام جمهوری
اسالمی پذیرفتنیاست
همزمـان بـا داغ شـدن گفتوگوهـای صلـح
و مطـرح شـدن مسـألهی گفتوگوهـای
رسـمی میـان حکومـت افغانسـتان و طالبـان،
رییسجمهـوری افغانسـتان میگویـد کـه
مردمـش تحمل جـذب هرنوع عقیدهی سیاسـی
دیگـر را دارد؛ امـا در قالـب نظـام جمهـوری
اسلامی افغانسـتان.
آقـای غنـی که روز یکشـنبه در آغـاز پیکارهای
انتخاباتـی در کابـل صحبـت میکـرد ،در ایـن
مـورد تصریح کـرد« :جامعـه و مردم افغانسـتان،
مـردم چهل سـال پیش نیسـتند .ما قـوت جذب
هـر نـوع عقیـدهی سیاسـی دیگـری را داریـم به
شـرطیکه در چهارجـوب و قالـب نظام جمهوری
اسلامی افغانسـتان باشد».
بـا ایـن حـال شـماری از چهرههـای سیاسـی
افغانسـتان از آغـاز مذاکـرات بیناالفغانـی تـا دو
هفتـهی دیگـر ابـراز امیـدواری کـرده و تأکیـد
دارنـد کـه آغـاز ایـن گفتوگوهـا از مهمتریـن
گامهـا در عرصـهی تأمیـن ثبـات در افغانسـتان
خواهـد بـود.
حامـد کـرزی ،رییـس جمهـوری پیشـین
افغانسـتان با نشـر اعالمیـهای گفته اسـت« :آغاز
مذاکـرات رسـمی صلـح بـا تحریـک اسلامي
طالبـان از مهمتریـن گامهـا در راسـتای تأمیـن

نیما کاوه

صلـح و ثبـات دایمـی در کشـور عزيـز مـا تلقـی
میشـود».
او تأکیـد کـرده اسـت کـه رونـد گفتوگوهـای
صلـح یـک رونـد ملـی و افغانستانشـمول اسـت
کـه حکومـت وحدتملـی و نیروهای سیاسـی و
ملـی مـا بایـد متحدانه بـراى موفقيـت آن تالش
کنند .
بـا ایـن همـه خوشبینیهـا در مـورد آغـاز
گفتوگوهـای رسـمی میـان حکومت افغانسـتان
و طالبـان؛ امـا گـروه طالبـان یکبـار دیگـر،
گفتوگوهـای مسـتقیم بـا دولـت افغانسـتان را
رد کـرده اسـت.
ذبیـحاهلل مجاهـد ،از سـخنگویان گـروه طالبـان،
بـه بیبیسـی گفتـه اسـت کـه تنهـا بعـد از
توافـق بـا امریـکا ،تفاهمـات «بیناالفغانـی» آغاز
خواهـد شـد؛ امـا در ادامـه افزوده اسـت کـه «با
ادارهی کابـل بهعنـوان کـدام حکومـت مذاکـره
نمیکنیـم».
در واکنـش بـه ایـن گفتههـای طالبـان؛ امـا
شـورای عالـی صلح افغانسـتان میگویـد که این
گـروه بـه جـز گفتوگـو بـا حکومـت افغانسـتان
راه دیگـری نـدارد.
حاجـی دیـن محمـد ،معـاون شـورای عالی صلح
افغانسـتان میگویـد« :طالبان بـدون گفتوگوی
رو در رو بـا حکومـت افغانسـتان ،راه دیگـری
ندارند».
بـه گفتـهی معـاون شـورای عالـی صلـح
افغانسـتان ،آنـان تلاش دارنـد کـه فهرسـت
هیـأت مذاکرهکننـده را بـرای گفتوگـوی
بیناالفغانـیای کـه قـرار اسـت تـا دو هفتـهی
دیگـر در پایتخـت یکـی از کشـورهای اروپایـی
برگـزار شـود ،تکمیـل کننـد .او تأکیـد دارد کـه
ایـن هیـأت بیشـتر روی دو شـرط موافقتنامهی
صلـح از جملـه گفتوگـوی بیناالفغانـی و
آتشبـس کار خواهـد کـرد.
بـا ایـن حـال ،برخـی از نماینـدگان مجلـس
افغانسـتان تأکیـد دارند کـه امریـکا در گفتوگو
بـا طالبـان شـتابزده عمـل میکنـد و بیشـتر
مشـکالت خـود را دنبـال میکنـد .آنـان
تأکیـد دارنـد ،تـا زمانـی کـه طالبـان در رونـد
گفتوگوهـای بیناالفغانـی صلـح ،انعطاف نشـان
ندهنـد ،تأکیـد یکجانبـهی دولـت در گفتوگو با
طالبـان سـودی نـدارد.

عبدالقیـوم سـجادی ،عضـو کمیسـیون روابـط
خارجـی مجلـس نماینـدگان ،در ایـن مـورد
میگویـد« :تأکیـد دولـت بـر ادامـهی مذاکـرات
صلـح تـا زمانـی کـه طالبـان انعطافپذیـری از
خـود نشـان ندهنـد و بـه لجاجـتشـان ادامـه
دهنـد ،هیـچ سـودی نـدارد و ادامـهی تأکیـد
اینچنینـی بـه مذاکـرات ،روحیـهی عمومـی
مـردم افغانسـتان را تضعیـف میکنـد».
نهایی شدن تفاهمنامهی صلح
همزمـان بـا مطـرح شـدن گفتوگوهـای
بیناالفغانـی ،دولـت افغانسـتان و ایـاالت
متحـدهی امریـکا روی تفاهمنامـهای کار
میکننـد کـه قـرار اسـت نقشـهی راه مشـترک
میـان کابـل و واشـنگتن روی صلـح افغانسـتان
باشـد.
بـا ایـن حـال مقامهـای حکومـت افغانسـتان از
نهایـی شـدن ایـن تفاهمنامـهی ابتدایـی صلـح
بـهزودی ،سـخن میزننـد.
صدیـق صدیقـی ،سـخنگوی ریاسـت جمهـوری،
روز شـنبهی ایـن هفتـه ،در یک نشسـت خبری
در کابـل گفـت کـه رییـس جمهور غنـی در این
مـورد ،بـا زلمـی خلیـلزاد ،نماینـدهی ویـژهی
امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان ،گفتوگو کرده
ا ست .
آقـای صدیقـی تأکیـد کـرد« :روی نقشـهی
راه صلـح صحبـت شـده ،تمرکـز اساسـی روی
جزئیـات مراحـل مختلـف ایـن پروسـه اسـت.
تفاهمنامـه ابتدایـیای کـه قـرار اسـت صـورت
بگیـرد ،بـه زودی اعلان خواهـد شـد؛ امـا امروز
مشـخص گفتـه نمیتوانـم کـه کـدام تاریـخ آیـا

 ۱۴اگسـت اسـت یـا  ۲۴اگسـت؟ امـا بـا نزدیک
شـدن بـا آن مراحـل ،تاریـخ تفاهمنامـه را اعالن
خواهیـم کـرد».
تـا کنون هفـت دور مذاکرات میان گـروه طالبان
و هیـأت امریکایـی در دوحـهی قطر برگزار شـده
و گفتوگوهایـی هـم میـان سیاسـتمداران و
فعـاالن افغان با ایـن گروه در جریان بوده اسـت.
سـومین نشسـت بیناالفغانـی صلـح در روزهـای
 ۱۶و  ۱۷سـرطان در شـهر دوحـهی قطـر برگزار
شـد و در آن نشسـت شـماری از اعضـای ارشـد
دولت افغانسـتان شـرکت داشـتند.
در پایان آن نشسـت قطعنامهای منتشـر شـد که
در آن روی کاهـش خشـونتها در افغانسـتان،
حمایـت از مذاکـرات طالبـان و امریـکا و ادامهی
مذاکـرات بیناالفغانـی تأکیـد شـده بود.
زلمـی خلیلزاد ،نماینـدهی ویژهی وزارت خارجه
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان ،هفتهی گذشـته
بـه کابـل آمـد؛ بـه دنبـال آن ریاسـت جمهوری
افغانسـتان اعلام کـرد که طبـق لزومدیـد ،آقای
خلیـلزاد برای مدتـی در کابـل بماند.
نماینـدهی ویـژهی ایـاالت متحـدهی امریـکا
تـا حـاال هفتبـار بـا نماینـدگان طالبـان دیـدار
داشـته و قرار اسـت بـرای هشـتمین دور مذاکره
بـا نمایندههـای طالبـان از افغانسـتان عـازم قطر
شـود .گفتـه میشـود آقـای خلیلـزاد پیـش از
آغـاز دور هشـتم گفتوگوهـای امریـکا و گـروه
طالبـان ،در کابـل تلاش دارد تـا زمینـهی
مذاکـرات مسـتقیم میـان گـروه طالبـان و دولت
را فراهـم کنـد.

بـا ایـن حـال ،برخـی از نماینـدگان مجلـس
افغانسـتان تأکیـد دارنـد کـه امریـکا در
گفتوگـو بـا طالبـان شـتابزده عمـل میکنـد و
بیشـتر مشـکالت خـود را دنبـال میکنـد .آنـان
تأکیـد دارنـد ،تـا زمانـی کـه طالبـان در رونـد
گفتوگوهـای بیناالفغانـی صلـح ،انعطاف نشـان
ندهنـد ،تأکیـد یکجانبـهی دولـت در گفتوگـو با
طالبـان سـودی نـدارد.

خبرهایـی شـنیده میشـود کـه آقـای میـر رحمـان رحمانـی ،در
دیـداری کـه بـا امـراهلل صالـح داشـته اسـت ،بـه حمایـت از تیـم
دولتسـاز متهـم شـده اسـت .ایـن خبـر گویـا جدلـی نیـز میـان
میـر رحمـان رحمانـی و آقـای شاهحسـین مرتضـوی کـه مدعـی
همسـویی رحمانـی بـا تیم دولتسـاز شـده ،به وجود آورده اسـت.
گذشـته از ایـن کـه آقـای رحمانی ایـن ادعا را رد کـرده و خودش
را مبـرا از هـر نوع اتهام حمایت ،دانسـته اسـت؛ امـا آنچه این خبر
و ایـن جـدل بـرای مـا برجسـته میکنـد؛ امـکان همسـوییهایی
اسـت کـه از درون اعضـای مجلـس نمایندگان نسـبت بـه هر یک
از تیمهـای انتخاباتـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری وجـود دارد.
داشـتن سـلیقه و رابطههـای سیاسـی ،امـر بعیـدی بـه نظـر
نمیرسـد و خـواه و ناخـواه این موضـوع ،در میان اعضـای مجلس
وجـود دارد؛ امـا بایـد دید که این نگرشها و سـلیقههای سیاسـی
نسـبت بـه تیمهـای انتخاباتـی چـه عیبهایـی را در پـی دارد که
از نظـر مـردم تـا حـدی قابـل قبـول پنداشـته نمیشـود و مـورد
انتقاد قـرار دارد:
اول ایـن کـه رابطهی سیاسـی وکالی مـردم با تیمهـای انتخاباتی،
آنـان را در میـان مردم والیتهایشـان که به واسـطهی رأی آنان
بـه کرسـی وکالـت دسـت یافتـهانـد ،مـورد تردیـد قـرار میدهد؛
حـال آن کـه ممکـن اسـت در میـان بیشـتر افـرادی که بـه آقا یا
خانـم وکیـل رأی داده انـد ،در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،بـا
وکیـل منتخب خـود در تضاد باشـند.
دوم ایـن کـه بسـیاری از وکال در والیـات شـان ،از رأی و اعتمادی
کـه مـردم بـه آنـان داشـته اسـتفاده میکننـد و تلاش میکننـد
تـا مـردم را بـه نفع فـرد مـورد تأیید خود ،تشـویق بـه رأی دادن
کنند .
سـوم ایـن کـه مجلـس نماینـدگان در دورانـی کـه انتخابـات در
مرحلـهی پیکارهـا قرار دارد ،بایـد به نظارت بپـردازد و نه حمایت.
در حقیقـت حمایـت از تیمهـای مشـخصی از سـوی نماینـدگان
باعـث عـدم نظـارت و تـا حـدی مراعـات و مالحظاتـی میشـود
کـه در نهایـت هـم مجلـس و هـم جریـان انتخابـات را زیر سـوال
میبـرد.
نکتـهی آخـری در ایـن مـورد این اسـت کـه حمایتهـای اعضای
مجلـس از نامـزدان مشـخصی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
سـبب چندپارچگـی ایـن وکال در درون مجلـس نماینـدگان
خواهـد شـد .در یـک نـگاه مختصـر بـه ایـن نکتـه میتـوان گفت
کـه حمایتهـای ممکـن از نامزدان ریاسـت جمهـوری در مجلس
نماینـدگان ،میتوانـد اختالفات سیاسـیای را بـه درون مجلس راه
بدهـد کـه در حقیقـت امـر ،ربطـی بـه مجلس نـدارد.
تصمیمهایـی کـه بـه ضـرر مـردم ختـم میشـود و حتـا ممکـن
اسـت وکیلهـا را بـه بیتوجهی نسـبت به امـور اجتماعـی و مردم
بکشـاند .هیـچ وکیلـی نبایـد ،بـه شـکل واضـح و روشـن از نامـزد
مشـخصی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری دفـاع و حمایـت کنـد.
حمایتهـای وکیـل پارلمـان از نامـزدان ،ممکن اسـت شـخصیت
حقوقـیای را کـه از هـزاران تـن از مـردم در والیـت مشـخصی
کسـب شـده اسـت مـورد نقـد قـرار بدهد.
در یـک بازخوانـی از مشـکالت و عیبهایـی کـه برشـمردیم،
میتوانیـم چنیـن نتیجهگیـری کنیـم کـه حمایـت از نامـزدان
ریاسـت جمهـوری در درون پارلمـان میتوانـد ،آینـدهی سیاسـی
نهـادی بـه نـام مجلـس نماینـدگان را کـه وظیفـهی نظـارت از
کارکردهـای نهادهـای دیگـر از جملـه حکومـت را بـه دوش دارد،
خدشـهدار کنـد و آن را وابسـته بـه تیمـی کـه در آخـر انتخابـات
پیـروز اعلام میشـود ،نشـان بدهـد .مجلسـی کـه در آغـاز کار
خـودش و قبـل از هـر جریانـی متهم بـه معاملهگری با سیاسـیون
بـوده ،اکنـون بـا تکـرار ایـن اشـتباه ،هویـت مردمی خـودش را به
کلـی تخریـب خواهـد کـرد .متأسـفانه مـردم افغانسـتان ،در هـر
انتخاباتـی چـه از لحـاظ جانـی و چـه از لحـاظ معنـوی قربانیـان
زیـادی داده اسـت .در انتخابـات پارلمانـی گذشـته بار دیگـر ،این
اصـل مهـم در نظـام جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،زیـر سـوال
رفـت و هویـت مردمـی آن بـا تقلـب و بـا هـر نـوع اخلال ممکن
دیگـر ،خدشـهدار شـد .در انتخابـات ریاسـت جمهوری کـه دیروز
آغـاز پیکارهـای آن را شـاهد بودیـم ،اگـر بـاز هـم مداخالتـی بـه
دلیل منافع شـخصی ،از سـوی سیاسـیون و وکال و کمیسیونهای
مربوطـه شـکل بگیـرد ،دیگـر نمیتـوان به قانـون و اصولـی که بر
اسـاس آن جامعهی سیاسـی خود را اسـتوار کردهایم باور داشـت.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری اخیـر کـه در سـال جـاری همـراه با
پروسـهی صلـح افغانسـتان اسـت ،از بزرگترین و پـر اهمیتترین
انتخابـات تاریـخ کشـور بـه حسـاب میآیـد و برگـزاری سـالم و
درسـت آن وظیفـهی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،حکومـت
افغانسـتان ،نامـزدان ریاسـت جمهـوری کـه بـا حفـظ قانـون و
مقـرارت انتخابـات به ایـن مهم کمـک میکننـد و وکالی پارلمان
اسـت کـه بایـد با نظارت بـر این پروسـه ،از تخریب و از مشـکالت
فـرا راه آن جلوگیـری کننـد.
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یحیا حازم اسپندیار

یکـی از کتابهـای علمـی و قابـل تأمـل در
بـارهی سرگذشـت ملتهـا در جهـان ،کتـاب
«چـرا ملتهـا شکسـت میخورنـد» از دارون
عجـم اوغلـو و جیمـزای رابینسـون اسـت.
ایـن کتـاب از نکتههـای بکـر و دیدگاههـای
ن کـه چـرا برخـی کشـورها
ژرف پیرامـون ایـ 
توسـعهمند شـدند و یـا برخـی ایـن ظرفیـت
را ندارنـد ،سرشـار اسـت .از دیـد نویسـندگان
ایـن کتـاب ،سـه فرضیـه بـرای توضیـح
عقبماندگـی ملتهـا وجـود دارد .فرضیـهی
جغرافیایـی ،فرضیـهی فرهنگـی و فرضیـهی
غفلـت .نویسـندگان کتـاب «چـرا ملتهـا
شکسـت میخورنـد» هـر سـه فرضیـه را بـه
دالیـل و شـواهد رد میکننـد؛ آنـان فرضیـهای
دارنـد بـه نـام «کیفیـت نهادهای سیاسـی» که
تأکیـد بـر نهادهای اقتصادی فراگیـر و نهادهای
سیاسـی فراگیـر دارد .ایـن پرسـش کـه چگونه
نهادهـای سیاسـی بـا کیفیـت ایجاد میشـود؟
از جدیتریـن بخشهـای ایـن کتـاب اسـت
و پاسـخ چیـزی اسـت کـه در ایـن مقالـه روی
آنـان تأکیـد خواهـد شـد .نقطـهی عطـف ،بـه
بـاور ایـن محققـان ،هر ملتـی در تاریـخ تکامل
خـود بـه نقطـهای رسـیده اسـت کـه در بارهی
چگونگـی نهادهـای سیاسـی خـود تصمیـم
گرفتـه و ایـن همـان نقطـهی عطـف اسـت .به
بـاور این کتـاب ،ملتهایی توسـعهیافته شـدند
کـه نهادهـای سیاسـی باکیفیـت را سـاختند.
اصلیتریـن ویژگـی ایـن نهادهـای سیاسـی
مردمسـاالری اسـت و درعیـن حال ایـن نهادها
زمینـهی بالندگـی نهادهای اقتصـادی فراگیر را
مهیـا سـاخته و باعـث میشـوند تا ثـروت میان
مـردم توزیـع شـود.
در تاریـخ آریانا ،نخسـتین بار  2541سـال قبل
از امـروز ،آریاییهـا بـه ایـن پرسـش مواجـه
شـدند کـه چه نـوع نظـام دولتـیای را انتخاب

کننـد .پاسـخ شـان بـه این پرسـش سرنوشـت
نیـاکان و حتـا خود ما را رقم زد .در سـال 522
پیـش از میلاد ،سـرزمین آریانـا ،بـه نقطـهی
عطـف خـود رسـید و بـرای انتخـاب نـوع نظام
دولتـی میـان هوتـن «اتانس/اوتانـه» بغابوخش
یکـم «مگابیـز» و داریـوش یکـم مناظـرهای
برگـزار شـد .هوتـن بـا تمـام نیـرو تلاش کرد
تـا بـزرگان حاضـر در جمـع را قناعـت دهـد
کـه مـدل دمکراسـی یـا نظـام مردمسـاالر
بهتریـن نظـام برای پیشـبرد امور دولتی اسـت
و باعـث رشـد و توسـعهی جامعـه میشـود؛
در عـوض مگابیـز ،تأکیـد بـر الیگارشیسـم یـا
نظـام فرادسـتان داشـت و داریـوش تأکیـد بـر
نظـام شـاهی .سـرانجام مجلـس نظـر داریـوش
را پذیرفـت و براسـاس همیـن تصمیـم نظـام
شـاهی تقربیاً  2500سـال در منطقه و کشور ما
حاکمیـت کـرد .بیگمان اگر در همـان نقطهی
عطـف نظـر هوتـن پذیرفته میشـد ،سرنوشـت
نیـاکان ما طـور دیگری رقـم میخورد و شـاید
آن توسـعهی حیرتآور یونان باسـتان را نیاکان
مـا نیـز تجربـه میکردنـد و اکنـون مـا نیـز
دسـتمایه و الگویـی بـرای توسـعهمند شـدن
میداشـتیم .افغانسـتان معاصـر نیـز یکـی از
کشـور هایی اسـت که شـاید بیشـترین دفعات
رسـیدن بـه نقطـهی عطـف را در تاریـخ خـود
داشـته باشـد .حداقـل در چهار دههی گذشـته
پنـج مرتبـه بـه نقطـهی عطـف خـود رسـیده
اسـت 26 :سـرطان  7 ،1352ثور  8 ،1375ثور
 6 ،1371میـزان  1375و  28عقـرب 1380؛
امـا در ایـن پنـج مرتبـه رهبـران سیاسـی ایـن
کشـور نتوانسـتند تصمیـم درسـت را بگیرنـد و
وضعیـت کنونـی حاکـی از اتخـاذ تصامیـم این
طایفـه اسـت؛ چـرا کـه هـر بـار تصمیمـی را
گرفتنـد کـه نیـاکان مـا در  2500سـال قبـل
گرفتـه بودنـد .در این شـب و روز رونـد صلح با
گـروه طالبـان با شـتاب پیش مـیرود و یک بار
دیگـر افغانسـتان بـه نقطـهی عطـف خـود قرار
گرفتـه اسـت؛ نقطـهای کـه سرنوشـت آیندهی
شـهروندان ایـن کشـور را بـرای دهههـا رقـم

خواهـد زد .ایـنکـه جوانـب داخلـی ذیدخـل
در رونـد صلـح افغانسـتان تصمیـم هوتنـی
میگیرنـد یا داریوشـی ،بسـتگی دارد به درایت
و شـرافت آنـان و ایـن کـه آیـا دموکراسـی و
نظـام جمهـوری را حمایـت میکننـد یـا نظـام
امـارت اسلامی را؟ آیـا بـرای رهبران سیاسـی
افغانسـتان حفاظـت و تقویت نهادهای سیاسـی
مردمسـاالر اهمیـت دارد یـا نـه؟ پرسـشهایی
انـد کـه سرنوشـت ملـت افغانسـتان را در
چنـد مـاه آینـده رقـم خواهنـد زد .پاسـخ
ایـن پرسـشها در دسـت میوهفـروش کنـار
خیابـان و مأمـور پایینرتبـهی فلان ادارهی
حکومـت نیسـت ،بـل پاسـخ ایـن پرسـشها
در البـهالی تصمیمهـا و اقدامهـای گروههـای
داخلـی دخیـل در رونـد صلـح افغانسـتان
اسـت .گروههـای دخیـل شـامل رهبـری دولت
افغانسـتان ،احـزاب سیاسـی و جریانهـای
تأثیرگـذار در میـان مردم افغانسـتان میشـود.
اینها اسـتند کـه تقدیرنامهی مردم افغانسـتان
را خواهنـد نوشـت و فـردا نیـز همینهـا در
مقابـل مـردم و تاریـخ ایـن کشـور مسـؤول و
پاسـخگو خواهنـد بـود.

نظـام جمهـوری اسلامی و دموکراسـی نوپـای
افغانسـتان ،ثمرهی تالشهـای جامعهی جهانی
و ملت افغانسـتان اسـت .مردم افغانسـتان برای
قـوام و حفاظـت ایـن نظـام روزانـه در خط اول
نبـرد جـان میدهنـد و رویدادهـای انتحـاری و
انفجـاری نزدیـکان شـان بـه کام مـرگ میبرد.
حقـوق بشـر و حقـوق اساسـی شـهروندان
افغانسـتان از ارزشهـای انکارناپذیـر ایـن مردم
اسـت و اگـر گروههـای دخیـل در رونـد صلـح
بخواهنـد به خاطـر تضعیف رقیبهای سیاسـی
خـود به پـای معاملهی این ارزشها بنشـینند و
از جیـب مـردم افغانسـتان خراباتیگـری کنند،
بیگمـان کـه مـورد طرد مـردم و نفریـن تاریخ
قـرار خواهنـد گرفـت .توقـع ایـن اسـت کـه
گروههـای دخیـل در رونـد صلـح از نهادهـای
سیاسـی موجـود کـه شـامل سـه قـوهی نظـام
میشـود ،حمایـت کننـد و همچنـان بـر اصالح
و توسـعهی ایـن نهادها بر اسـاس شـاخصههای
جهانـی تأکیـد کننـد ،تـا افغانسـتان از ایـن
نقطـهی عطـف پیروزمندانـه بیـرون شـود و
آینـدهی بهتـری بـرای شـهروندان ایـن کشـور
رقم بخـورد.

خبـرخوانی
خبرخوانـی صـرف میتوانـد یـک
ِ
آفـت باشـد .ایـن کـه عـادت کنیـم
مجموعـهای از مـواد خـام را وارد
صبور بیات
ذهـن کنیـم و فرصـت پـردازش بـه
آنهـا ندهیـم .گابریـل گارسـیا مارکـز در کتـاب «پاییـز
پدرسـاالر» ایـن جملـه طالیـی را مـی نویسـد« :مـردم
بـرای بیشـتر ترسـیدن بایـد کمتـر بفهمنـد».
همـواره در دنیـای ارتباطات واژههـا را تعریف و بازتعریف
میکننـد .ایـن کـه میـان «شـنیدن» و «گـوشدادن»
تفـاوت عمیقـی وجـود دارد ،ایـن کـه اطالعـات
( )Informationلزومـا دانـش ()knowledge
نیسـت ،ایـن که میـان «دانسـتن» و «فهمیـدن» تفاوت
هسـت .سـالها اسـت کـه هـر روز اخبـار را پیگیـری
میکنـم .زمانـی تنهـا پنجـرهام رو بـه دنیا «رادیـو» بود
و حـاال هـزاران در و دریچـه رو بـه دنیـا گشـوده شـده
اسـت .سـرعت دسترسـی بـه اخبـار و تنوع آنهـا چنان
زیـاد شـده که نمیشـود همـه را خوانـد ،بررسـی کرد و
«فهمیـد»؛ بـه همیـن خاطـر دنیـا در حالـی که کسـب
خبـر را مهـم میدانـد ،بـرای تحلیـل ارزش مضاعفـی
برخـوردار اسـت.
امـا در ایـن عصـر شـتابنده کـو زمـان بـرای خوانـدن
تحلیـل؟ بـه گونـهی مثـال وقتـی تویتهـای زلمـی
خلیلـزاد و یـا هـم دونالـد ترامـپ را میخوانـم ،بـه ایـن
فکـر میکنـم کـه چطـور موضعگیـری در عرصـهی
سیاسـت بـا هـزاران پیچیدگـی آشـکار و پنهـان ،امـروز
چنیـن پوسـت انداختـه اسـت .ایـن کـه دیـدگاه افـراد
تاثیرگـذار را تنهـا در  ۲۸۰حـرف خالصه کنیم دانسـتن
اسـت یـا فهمیـدن؟ آیـا تویتخوانـی میتوانـد بـرای
«فهمیـدن» کفایـت کنـد؟ یـا ذهـن را دچـار اغتشـاش
ذهنـی میکنـد و توهـم «فهمیـدن» میدهـد؟ آیـا
خوانـدن تیترهـا کافـی اسـت؟ یـا در پـس ایـن بمباران
خبـر و تویتهـای کوچـک ،اندیشـهای بـرای مشـغول

کـردن آدمهـا وجـود دارد.
ایـن کـه زیـر رگبـار پیوسـتهی خبرهای مکـرر ،فرصت
تمرکـز و تحلیـل را از آنهـا بگیرنـد ،بـه افـراد فرصـت
ندهنـد کـه ماجـرا را «بفهمنـد» و وقتـی فهـ ِم منجـر
بـه درکـی وجـود نداشـته باشـد ،دانایـی و تمایـل بـه
تغییـری در پـی نخواهـد بـود؟ ایـن بیسـوادی مـدرن
نیسـت؟ گرفتـار رسانههراسـی نشـدهام و مشـوق تنبیه
ابـزار نیسـتم .امـری کـه در کشـور خصوصـا در یـک دو
سـال اخیـر بارهـا شـاهد آن بودهایـم ،از ماهـواره گرفته
تـا انترنـت و  ...ابـزار همـواره مـورد تنبیـه قـرار گرفتـه
انـد .یکـی از دیگـر معانی «تنبیـه» البته «هشـیار و آگاه
کـردن» اسـت .سـالها اسـت بـه جـای «تنبیـه افـکار»
 آگاه و هشـیار کـردن آنهـا -دسـت بـه «تنبیـه ابزار»زده میشـود کـه البتـه راه بـه جایـی نخواهـد بـرد؛ امـا
آیـا سـرعت دسترسـی بـه اخبـار بـه مـا کمـک کـرده
کـه دقیقتـر ،درسـتتر و همهجانبهتـر بینیدیشـیم؟

وقتـی در معـرض بمبـاران اخبـار  -بـدون تحلیـل -قرار
میگیریـم ،ذهـن دچـار اغتشـاش خبـری میشـود،
احسـاس ناامنـی غلبـه میکنـد و بیشـتر میترسـیم.
ترس احسـاس ناخوشـایندی اسـت که هنـگام رویارویی
یـا تصـور رویارویی بـا خطر ،در انسـان زاده میشـود که
بخـش بزرگـی از آن ریشـه در «نادانـی» دارد.
ندانسـتن و عـدم آگاهـی محیطـی تـرس مـیآورد .در
عصـر حاضـر کار بسـیاری از رسـانهها نـه تلاش بـرای
فهمانـدن که تشـدید ترس اسـت .آدمهـای ترسخورده،
بیشـتر اطاعـت میکننـد و در عـدم فهـم عمـوم مـردم،
منافـع بیشـتری برای صاحبـان قدرت هسـت .همان که
مارکـز گفـت« :مـردم برای بیشـتر ترسـیدن بایـد کمتر
بفهمنـد!» بـا خوانـدن تیترهـا ،تویتها و سـتاتوسهای
فیسبوکـی مـا علـم کسـب نمیکنیـم .جامعـهی مـا
بیشـتر از زمـان دیگـر نیازمنـد خوانـدن عمیـق و جدی
ا ست .

نیاز به شناخت
کودک خود داریم
زهرا اکبری

(قسمت دوم)
در شـمارهی قبـل ،بـه ضـرورت شـناخت الگـوی رفتاری کـودکان
کـه همانـا والدین اسـت پرداختیم و دریافتیم آنچـه که در کودکان
میتوانـد تاثیـر بهسـزایی بگـذارد ،رفتارهـای نامطلـوب پـدران و
مـادران در محیـط خانواده اسـت کـه با جدی نگرفتـن این موضوع
ممکن اسـت ،کودک شـما در بزرگسـالی دچار اختلاالت رفتاری
شـوند و نتواننـد از خـود شـناخت مطلوب به دسـت بیاورند.
امـا مـا بـرای درک این مطلب در شـمارهی قبل بـه رویکرد تحلیل
رفتـار متقابـل از اریـک بـرن روانشـناس کانادایـی اشـاره کردیـم
کـه میتوانـد بـا بررسـی و تحلیـل کلیـد واژهی پیشنویـس ایـن
موضـوع را بـه تحلیـل گرفـت تا به درک نسـبی از نظریـهی مطرح
شـده برسیم.
پیشنویسها
پیشنویسهـا ،الگوهـا و مجموعههـای فکـری مـا نسـبت بـه خود
و جهـان اطـرافمـان اسـتند؛ نـوع بنیـان فکـریای کـه مـا خـود
و جهـان مـان را میبینیـم .بنابـر گفتـهی اریـک بـرن ،بیشـتر
پیشنویسهـای مـا در کودکـی توسـط درونیکـردن رفتارهـای
مـادر و پـدر شـکل میگیـرد .البتـه کـه نقـش محیـط و غرایـز و
سـاختار ژنـی مـا أثیـر شـگرفی در ایـن زمینـه دارنـد.
محتویـات پیشنویسهـا ،اگـر بخواهـم سـاده بگویـم مجموعـهای
از جملات اسـت .جمالتـی اسـنادی و بازدارنـده مثـل :تـو انسـان
خوبـی نیسـتی .تـو قدرتمندتـر از دیگـران اسـتی .بـه فکـر بقیـه
نبـاش؛ زیـرا تـو تنها باید بـرای بقا بجنگـی .یقیـن دارم که همهی
مـا در ذهـن مان جملات ایـن چنینـی داریم.
ایـن گفتوگـوی درونـی در بسـیاری از ویژگیهـای مـا نقـش
اساسـی دارد .در نـوع رفتـاری کـه میکنیـم ،در نـوع انتخابهایی
کـه میکنیـم ،در نـوع محدودیتهایـی که بـرای خود میسـازیم.
کلیدیتریـن نکتـه اینجاسـت کـه ایـن جملات همـان جملات
یـا برداشـتهایی اسـتند کـه مـا در کودکـی از پـدر و مـادر به یاد
داریـم .ممکـن اسـت آنها دقیقـا همین جمالت را گفته باشـند و
یـا بـا رفتـاری کـه کردهانـد مـا به ایـن نتایج رسـیده باشـیم.
پـدری را فـرض کنیـد کـه بـه سـبب جنـگ یـا بـه سـبب
بدشانسـیهای زندگـیاش نتوانسـته درسـش را ادامـه دهـد و بـه
مطلوبـش کـه باسـواد شـدن اسـت برسـد .حـال ناخـودآگاه وقتی
پسـرش کتابـی میخـرد یـا وقتـی تلویزیـون برنامـهای در مـورد
باسـواد بودن نشـان میدهـد به پسـرش میگوید :اگر میتوانسـتم
درسـم را ادامـه بـدم اآلن زندگیـم قطعـا تـوی مرحله بهتـر از این
بو د .
وقتـی پسـر بـزرگ میشـود طبیعـی اسـت کـه همـه چیـزش را
معطـوف درس کنـد .او بخش اعظم زندگـیاش را به کار اختصاص
میدهـد کـه شـبیه پـدرش نباشـد و یـا راه نرفتـه پـدر را تکمیـل
کنـد؛ زیـرا در آن زمـان به این نتیجه رسـیده اسـت کـه اگر درس
نخوانـی زندگـی او نیـز مثـل پـدرش تباه خواهد شـد.
فرویـد ،در روانشناسـی کـودک از مرحلـهای از رشـد میگویـد
کـه کـودک در نگهداشـتن مدفـوع خـود و دفعـش بایـد تصمیـم
بگیـرد .کـودکان معموال به سـبب عـدم تفکیکی که بین خودشـان
و دیگـران قائـل اسـتند مدفـوع شـان را بهعنـوان یـک هدیـهای از
وجـود خـود در نظـر میگیرنـد .در اینجـا نقـش مـادر و پـدر و
فهمیـدن مسـأله و موضـوع کودک به شـدت خطیر اسـت تا جایی
ی مسـألهای اسـت کـه کودک
کـه نـوع رفتـار آنهـا تعیین کننده 
در آینـده انسـان بخشـندهای شـود و بـه فکـر کمـک بـه دیگـران
باشـد یـا انسـانی خسـیس باشـد کـه همـه چیـز را پیـش خودش
نگـهدارد و بـر آن تسـلط یابد شـاید اموالـش را همچـون قلمروش
ببینـد کـه اگر بخشـی از آن را بـه دیگری بدهد منجر به شکسـت
و عـدم اعتمـاد به نفسـش شـود.
شـاید بـا خواندن موارد فوق و اهمیت رفتار درسـت بـا کودک فکر
بچـهدار شـدن و بچهداری کردن از ذهن مان رخت بربسـته باشـد.
شـاید ناامیـد شـویم و فکـر کنیم بچهدار شـدن مسـألها پیچیدهای
اسـت .راسـتش را بخواهیـد واقعیـت هـم همین اسـت .مـردی که
تصمیـم میگیـرد پـدر شـود بزرگتریـن تصمیـم زندگـیاش را
گرفتـه؛ زیـرا مسـؤولیت سـنگین در قبـال کودکش بر عهـده دارد؛
امـا بیشـتر از هـر چیـزی باید روانشناسـی کودک را بشناسـیم.
شـناخت کـودک مـان بـه مـا ایـن امـکان را خواهـد داد تـا بـر
رفتـار کـودک مـان نظـارت داشـته باشـیم و دیگـر تـرس از ایـن
نداشـته باشـیم کـه کـودکمـان در هنـگام رشـد چـه رفتارهایی
را برمیگزینـد و هـم نقطـهی برعکـس آن ایـن کـه دیگـر کـودک
بـا خطـر الگوبـرداری غلـط روبـهرو نیسـت و اینگونـه اسـت کـه
در جریـان تکامـل رشـد کـودک مـا شـاهد صالبـت رفتـاری و
الگوبرداری درسـت از سـوی کـودک در معیار قـرار دادن رفتارهای
دیگـران بـرای سـطح رفتارهـای شـخصی خـود خواهیـم بـود.
شـناخت از کـودکان و ارائـهی سـاز و کار درسـت از طـرف والدین
بـرای هویتبخشـی رفتارهـای کـودک یـک امـر اجتنابپذیـر
خواهـد بـود کـه باید از سـوی افراد خانـواده و مدیـران خانواده که
مـادر و پـدر اسـتند جـدی گرفته شـود.

سال اول

خبرهای داخلی

محمد اشرف غنی :جز حاضرشدن در پای صندوقهای
رای ،راه دیگری نیست

بـر بنیـاد فیصلـهی کمیسـیون انتخابـات ،روز
یکشـنبه ( ۶اسـد) مبـارزات انتخاباتـی میـان
نامـزدان ریاسـت جمهـوری آغاز شـد و قرار اسـت
ایـن روند تا دو ماه ادامه داشـته باشـد .قرار اسـت
تـا  ۶۰روز دیگـر ۱۸ ،نامـزد انتخابـات ریاسـت
جمهـوری با هم بـه رقابـت بپردازنـد و برنامههای
شـان را بـرای مـردم ارائـه کننـد.
محمـد اشـرف غنـی ،رییـس جمهـور افغانسـتان
و از نامـزدان ریاسـت جمهـوری ،در نخسـتین
سـاعات آغـاز مبـارزات انتخاباتـی ،بـا حضـور در
میـان هـواداران خود ،از  ۶اسـد بهعنـوان یک روز
«تاریخـی» یـاد کرد؛ زیرا بـه گفتـهی او ،این روز،
نقطـهای برای تحقق قانون اساسـی در افغانسـتان
ا ست .
رییـس جمهـور غنـی ،ایـن بـار بـا سـه معـاون،
امـراهلل صالـح معـاون اول ،سـرور دانـش ،معـاون
دوم و یوسـف غضنفـر ،معـاون سـوم بـا شـعار
«دولتسـاز» بـه مبـارزات انتخاباتـی پـا گذاشـته
اسـت .آقـای غنـی میگویـد ،در صـورت پیـروزی
در پنـج سـال آینـده برنامههـای ناتمـام خـود را

تمـام خواهـد کرد ،تـا عدالت اجتماعی و مسـاوات
در ایـن کشـور برقـرار شـود.
او برگـزاری انتخابـات را یگانـه راه ممکـن بـرای
تحقـق مردمسـاالری در افغانسـتان عنـوان کـرد
و گفـت« :تیـم دولتسـاز ،بـه کسـی امتیـاز
نمیدهـد .بـه هر زن و مـرد افغان توجه میشـود.
بعـد از یکصدوپنجاه سـال جنـگ و خونریزی ،به
جـز انتخابـات و حاضرشـدن به پـای صندوقهای
رأی؛ هیـچ راه دیگـری نیسـت .سـر انتخابـات
معاملـه نمیشـود .هیـچ کـس هـم حـق معاملـه
را نـدارد .خوابهـای ملوکالطوافـی را از سـر
بیـرون کنیـد .خوابهای مردمسـاالری را در سـر
بپروانیـد .مـا برای خدمـت آفریده شـدیم نه برای
زورگویـی».
رییـس جمهـور غنـی ،همچنـان گفـت در صورتی
کـه بـار دیگـر بهعنـوان رییـس جمهـور انتخـاب
شـود ،فصـل ناتمـام تاریـخ را تمـام خواهـد کـرد؛
در قسـمت دولتسـازی برنامهریـزی خواهـد کرد،
برای اسـتحکام قوای بشـری و دانش کـودکان کار
میکنـد و تلاش خواهـد کرد تـا با منابـع داخلی

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را تمویـل و تجهیـز
کند .
آقـای غنـی ،اطمینـان داد که در صـورت پیروزی،
عظمـت افغانسـتان بهعنـوان چهـارراه آسـیا را
دوبـاره زنـده میکنـد و در دو سـال آینـده تمـام
ولسـوالیهای افغانسـتان صاحب برق خواهد شـد.
آقـای غنـی ،در این نشسـت بر تأمین صلـح پایدار
در افغانسـتان تأکیـد کـرد و گفـت کـه تنهـا یک
حکومـت منتخـب میتوانـد صلح پایـدار را در این
کشـور تأمیـن کنـد؛ اما افـزود که صلح با مسـایل
تشـریفاتی آمدنی نیست.
او از طالبـان نیـز خواسـت کـه مردم افغانسـتان را
بـه دیـد حقـارت نبینند؛ زیرا مـردم این کشـور از
خـود اراده و تصمیـم دارنـد و کسـی ایـن اراده را
تضعیـف کـرده نمیتواند.
گفتنی اسـت که شـمار دیگری از نامزدان ریاسـت
جمهـوری نیـز بـا دایـر کـردن گردهماییهـا در
کابـل ،مبـارزات انتخاباتـیشـان را آغـاز کردند.
قرار اسـت در ششـم میزان سـال جاری ،انتخابات
ریاسـت جمهوری برگزار شـود.

سرور دانش :قامت جمهوریت و مردمساالری در برابر دیکتاتوری امارت خم نمیشود
سـرور دانـش ،معـاون دوم تیـم انتخاباتـی دولتسـاز
بـه رهبـری محمـد اشـرف غنـی ،روز یکشـنبه (۶
اسـد) ،در نخسـتین سـاعات آغـاز مبـارزات انتخاباتی،
در یـک گردهمایـی حضـور یافـت و گفـت کـه قامت
جمهوریـت و مردمسـاالری ،در برابـر دیکتاتـوری
امـارت خـم نخواهـد شـد .آقـای دانـش ،تأکیـد کرد:
«مـا تمـام همـت و تـوان خـود را بـه کار خواهیـم
بسـت کـه نگذاریـم گذشـتههای تلـخ تکـرار شـود.
مـا در برابـر همه فشـارها ایسـتادیم و این ایسـتادگی
را تـا هـر جـا کـه الزم باشـد ادامـه خواهیـم داد .مـا
نخواهیـم گذاشـت کـه گسسـتهای تاریخـی یکبـار
دیگـر تکـرار شـده و قامـت رعنـای جمهوریـت و

مردمسـاالری در مقابـل دیکتاتـوری امـارت خـم
شـود ».آقـای دانـش ،در بخـش دیگـر سـخنان خود،
شـکافهای قومـی و نفرتپراکنـی برخاسـته از آن
را ،بیمـاری فراگیـری خوانـد کـه همه زوایـای زندگی
مـردم افغانسـتان را درنوردیـده اسـت .او علاوه کـرد
کـه هنـوز هـم سـازههای هویـت ملـی در افغانسـتان
ناقـص اسـت و بـرای تکامـل آن ،بایـد همچنان تالش
صـورت بگیـرد .بـه گفتهی آقـای دانـش ،حرکتهایی
کـه تـا کنون بـرای دولتسـازی در افغانسـتان صورت
گرفتـه اسـت ،بـا دیـدگاه ابـزاری و همـواره تحـت
حمایـت خارجـی بـوده و اکنـون زمان آن فرا رسـیده
کـه ملـت افغانسـتان روی پـای خـود بایسـتند .آقای

دانـش گفـت« :مـا چهل سـال جنـگ و منازعـهای را
پشـت سـر گذاشـتهایم که بیش از آن کـه خود مقصر
باشـیم ،عنان آن در دسـت بیگانگان بـوده و ما قربانی
بازیهـای اسـتخباراتی شـدهایم؛ امـا امـروز باید خود
تصمیـم بگیریـم کـه دیگـر دسـت از جنـگ برداریم و
بـرای یـک زندگـی آرام و انسـانی تلاش کنیـم ».او
تأکیـد کـرد کـه هرگـز نخواهیـم گذاشـت کـه صلـح
بهانـهای بـرای قربانـی کـردن نظـام جمهوریـت،
ارزشهـا و دسـتآوردهای 18سـال گذشـته شـود.
آقـای دانـش افـزود کـه آنچـه امـروزه تحـت عنـوان
گفتوگوهـای صلـح جریـان دارد ،بـدون حضـور
حکومـت افغانسـتان نتیجـهای در پی نخواهد داشـت.
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عبداهلل عبداهلل خطاب به مردم :در انتخابات سهم گرفته و از
رایتان پاسداری کنید
عبـداهلل عبـداهلل ،رییـس اجرایی حکومـت وحدت
ملـی و نامـزد ریاسـت جمهـوری ،امـروز یکشـنبه
( 6اسـد) ،در نخسـتین سـاعات آغـاز مبـارزات
انتخاباتـی ،در میـان هواداران خـود حضور یافت و
ابـراز امیـدواری کـرد که مـردم افغانسـتان یکبار
دیگـر در انتخابـات سـهم گرفتـه و از رای شـان
پاسـداری کنند.
آقـای عبـداهلل ،در سـخنان خـود ،چگونگی عدالت
را در طـول پنـج سـال گذشـته بـه چالش کشـید
و تأمیـن عدالـت را از اولویتهـای دورهی بعـدی
حکومـت خـود عنـوان کـرد .او گفـت کـه مـردم
افغانسـتان در طـول پنـج سـال گذشـته از نبـود
عدالـت در کشـور رنـج بردنـد؛ امـا تیـم ثبـات و
همگرایـی که برخواسـته از میان مردم افغانسـتان
اسـت ،ایـن کشـور را به سـرمنزل مقصـود خواهد
رساند.
در تیـم انتخاباتـی آقای عبداهلل ،سـه معاون وجود
دارد .بابـر فرهمنـد معـاون اول ،اسـداهلل سـعادتی
معـان دوم و یـک بانـو بهعنـوان معـاون سـوم در
تکـت انتخاباتـی او جـای گرفته؛ اما آقـای عبداهلل
نـام معاون سـوم خـود را بیـان نکرد.
آقـای عبـداهلل ،از تثبیـت جایـگاه ریاسـت اجرایی
در حکومـت بعـدی سـخن گفـت و افـزود کـه در
صـورت پیـروزی ،ایـن نهـاد بهعنـوان ریاسـت
اجرایـی مؤثـر خواهد بـود .در تیـم انتخاباتی آقای
عبـداهلل ،انورالحق احـدی بهعنوان رییـس اجرایی
همـراه بـا دو معـاون جـای خواهد داشـت.
او در حالـی کـه پنـج سـال حکومـتداری در
افغانسـتان را همـراه بـا فرصتهـا و چالشهـا
عنـوان کـرد ،تأکیـد کـرد کـه در طول پنج سـال
گذشـته ،مسـایلی وجـود داشـت کـه سیاسـت
افغانسـتان ،وحـدت ملـی ،عـزت و اعتبـار مـردم
افغانسـتان را صدمـه زد.
آقـای عبـداهلل بـا اشـاره بـه بحـران انتخابـات
ریاسـتجمهوری سـال  1393گفـت« :مـا بعـد از

انتخابـات سـال  1393امکانـات زیـادی داشـتیم،
راههـای مختلفـی مطرح میشـد .گرفتـن تصمیم
آسـان بـه نظـر میرسـید .مثلا بحـث نظامـی
باشـد ،قـوت مردمـی داریم؛ امـا تصامیمـی که بر
اسـاس منافـع ملـی نباشـد ،رنـج و تـاوان را مردم
میدهنـد .مـن خواسـتم کـه بـار دیگـر بـه مردم
تحمیـل نکنیـم و فرصـت آن سـاختن حکومـت
وحـدت ملی بـود».
او علاوه کـرد کـه بعـد از تشـکیل حکومـت
وحـدت ملـی ،با وجـود چالشهـا بهتریـن فرصت
بـرای مـردم افغانسـتان بـود؛ امـا ایـن فرصـت بـا
برخوردهای نادرسـت و برکناری وزرا سـپری شـد
و ایـن امر سـبب شـد که فرصـت از مـردم گرفته
شو د .
ایـن نامـزد ریاسـتجمهوری ،بـه رقبـای
انتخاباتـیاش هشـدار داد« :آنهایـی کـه خـواب
دوبـاره را میبیننـد ،خـواب شـان باطـل خواهـد
بـود».
از سـویی هـم ،محمدکریـم خلیلـی ،رهبـر حـزب
وحـدت اسلامی و یکـی از حامیان تیـم انتخاباتی
ثبـات و همگرایـی ،گفـت کـه مـردم افغانسـتان
بـا رفتـن بـه پـای صندقهـای رأی ،سرنوشـت و
آینـدهی شـان را تغییـر دهند.
گفتنـی اسـت کـه حـزب جمعیـت اسلامی بـه
رهبـری صالحالدیـن ربانـی ،حـزب جنبـش ملـی
بـه رهبـری عبدالرشـید دوسـتم و حـزب وحـدت
اسلامی بـه رهبـری محمدکریم خلیلـی ،از جمله
احزابـی انـد کـه در ایـن دور انتخابـات ریاسـت
جمهـوری ،آقـای عبـداهلل را همراهـی خواهنـد
کر د .
مبـارزات انتخاباتـی بـرای شـصت روز ،یعنـی تـا
سـوم مـاه میـزان ادامـه خواهـد یافـت و پـس از
دورهی سـکوت چهلوهشـت سـاعته ،در ششـم
میـزان ،انتخابات ریاسـت جمهـوری برگزار خواهد
شد .

خبرهای خارجی

انتقاد نانسی پلوسی از ترامپ در مورد اظهارات نژادپرستانه

نانسـی پلوسـی ،رییس دموکـرات مجلـس نمایندگان
امریـکا ،دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور این کشـور را
بـه حملـهی نژادپرسـتانه علیه یک نماینـدهی مجلس
متهـم کرده اسـت.
دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور امریـکا ،در برگـهی
تویتـر خـود بـه الیجـا کامینگـز ،نماینـدهی
افریقاییتبـار مجلـس نمایندگان از ایـاالت مریلند ،به
حـوزهی انتخاباتـیاش در بالتیمـور ،حملـه کرده و آن
را «آشـفتهبازاری پـر از مـوش» خوانـده اسـت.
آقـای ترامـپ نگاشـته اسـت کـه لیجـا کامینگـز،

رفتـار دولـت امریـکا بـا پناهجویـان در مرز مکسـیکو
را «قلـدری» خوانـده اسـت .الیجـا کامینگـز ،رییـس
کمیتـهی ناظـر بـر دولـت در مجلـس نمانیـدگان
امریـکا ،از جملـه چهرههای شناختهشـده و از مبارزان
بـا سـابقه علیـه نژادپرسـتی در امریـکا میباشـد.
نانسـی پلوسـی ،در یـک پیام تویتـر از آقـای کامینگز
دفـاع کـرده و حملهی رییـس جمهور ترامـپ به آقای
کامینگـز را نژادپرسـتانه عنوان کرده اسـت.
کمیتـهی ناظـر بـر دولت ،بـا ریاسـت آقـای کامینگز،
چنـد تحقیـق را در مـورد عملکـرد دولـت ترامـپ

ولفانـگ ایشـینگر ،رییـس کنفرانـس امنیتـی مونیخ
و نوربرت روتگن ،کارشـناس ارشـد مسـایل سیاسـی
حـزب دموکـرات مسـیحی آلمـان رسـما از دولـت
آلمـان خواسـتهانـد تـا در مأموریت تضمیـن امنیت
کشـتیرانی و تـردد نفتکشهـا در منطقـهی خلیج
فـارس مشـارکت کند.
ایـن کارشناسـان ،ایـن خواسـت را از دولـت آلمـان
وقتـی طـرح کـردهانـد کـه دولـت بریتانیـا از آلمان
و دیگـر کشـورهای اروپایـی خواسـته اسـت در
تضمیـن امنیـت کشـتیرانی در آبهـای خلیـج
فـارس مشـارکت داشـته باشـند .از همیـن رو ،برخی
از سیاسـتمداران آلمانـی خواسـتار مشـارکت ایـن
کشـور در مأموریـت نـاوگان دریایـی اروپـا در خلیج
فـارس شـدهانـد.
هایکـو مـاس ،وزیـر خارجـهی آلمـان ،روز جمعه (4
اسـد) در مصاحبـهای بـا «فونکه مدین» اعلام کرده
اسـت کـه دولـت ایـن کشـور درخواسـت بریتانیا در
زمینـهی مشـارکت در مأموریـت نظامـی تضمیـن
امنیـت کشـتیرانی در خلیـج فارس را مورد بررسـی
قرار خواهـد داد.

خبرگزاری فرانسـه روز یکشـنبه ( 6اسـد) با انتشـار
گزارشـی از برلین بـه موضوع تصمیمگیـری دربارهی
مشـارکت آلمان در مأموریت نـاوگان دریایی اروپا در
خلیـج فارس پرداخته اسـت.
آقـای ایشـینگر ،رییـس کنفرانـس امنیتـی مونیـخ و
سـفیر سـابق این کشـور در امریکا ،از جمله کسـانی
اسـت که شـرکت آلمان در مأموریت نـاوگان دریایی
اروپـا در خلیـج فـارس را الزامـی خوانـده اسـت .او
در گفتوگـو بـا روزنامـهی «ولـت امزونتـاگ» گفتـه
اسـت کـه وابسـتگی آلمـان بـه عنـوان «قهرمـان

از جملـه در شـیوهی رفتـار بـا پناهجویـان در
بازداشـتگاههای مـرزی را آغـاز کـرده اسـت.
آقـای کامینگـز از منقـدان جدی رییس جمهور اسـت
کـه در پاسـخ بـه تویـت آقـای ترامـپ نوشـته اسـت:
«طبـق قانـون اساسـی وظیفهی مـن این اسـت که بر
عملکـرد دولـت نظـارت کنـم؛ امـا وظیفـهی اخالقی
مـن مبارزه بـرای حـوزهی انتخابیام اسـت».
برنـادر یونـگ ،شـهردار بالتیمـور نیـز آقـای ترامپ را
«مایـهی شرمسـاری مـردم بالتیمور ،امریـکا و جهان»
خوانـده اسـت .آقـای یونـگ ،در برگـهی تویتـر خـود
نوشـته اسـت« :حملـه و سـیاهنمایی رهبـر سیاسـی
یک کشـور علیـه یک شـهر امریکایی مثـل بالتیمور و
علیـه نماینـدهی قهرمـان و میهنپرسـت کامینگز ،به
چ وجـه قابـل قبول نیسـت».
هیـ 
دموکراتهـای دیگـری چـون جـو بایـدن و کاملا
هریـس ،کـه هـردو نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوری
امریـکا میباشـند ،نیز بـرای حزب دموکـرات از تویت
آقـای ترامـپ انتقـاد کـردهاند.
امریکاییهـای افریقاییتبـار بیـش از  50درصـد
حـوزهی انتخابـی آقـای کامینگـز را در بالتیمـور
تشـکیل میدهنـد.

مشارکت الزامی آلمان در مأموریت دریایی در خلیج فارس

صـادرات» بـه آزادی کشـتیرانی بیـش از بسـیاری
از کشـورهای دیگـر جهـان اسـت .آقـای ایشـینگر،
بـاور دارد کـه کشـتیرانی بینالمللـی بـرای اقتصـاد
صادراتـی آلمـان فوقالعـاده مهـم اسـت و از ایـن
منظـر آلمـان نمیتوانـد روی «نیمکـت ذخیـره»
بنشـیند و تماشـاگر مأموریـت تضمیـن امنیـت تردد
کشـتیهای تجـاری در منطقهی خلیج فارس باشـد.
تنشهـا در منطقـهی خلیـج فـارس ،میـان ایـران
و بریتانیـا پـس از آن کـه ایـران یـک نفتکـش
بریتانیایـی را توقیـف کـرد ،شـدت گرفتـه اسـت.

اعتراف دو دانشآموز
امریکایی به قتل پولیس ایتالیا
دو دانشآمـوز امریکایـی کـه بـه اتهـام دسـت
داشـتن در قتـل یـک پولیـس ایتالیایـی در شـهر
روم از سـوی مقامهـای عدلـی و قضایـی این کشـور
تحـت بازجویـی قـرار داشـتند ،به جرم شـان اعتراف
کردنـد.
بـر اسـاس گزارش رسـانههای محلـی ایتالیایـی ،این
دو دانشآمـوز در زمـان یـک معاملـهی مـواد مخـدر
کـه به نتیجه نرسـیده بود ،حاضر و شـاهد بـودهاند.
ایـن دو جـوان کـه  ۱۸و  ۱۹سـال سـن دارنـد ،در
زمـان اقامـت شـان در یـک هوتـل در شـهر روم
بازداشـت شـدند.
بـر بنیـاد گزارشهـا ،یکـی از آنهـا بـه قتـل ایـن

مأمـور پولیـس اعتـراف کـرده اسـت.
ماریـو سرسـیلو رگا ،مأمـور پولیـس شـهر روم ایتالیا
کـه  ۳۵سـال سـن داشـت ،در صبـح روز جمعـه (۴
اسـد) بـا ضربـات چاقـو از سـوی ایـن دو توریسـت
امریکایـی بـه قتل رسـید.
نام دو متهم بازداشـت شـده ،از سـوی پولیس ایتالیا
«کریسـتین گابریـل ناتیـل» و «فینـگان لـی الـدر»
اعالم شـده اسـت.
ایـن دو توریسـت امریکایـی کـه متهم بـه قتل عمد
شـدهانـد ،قـرار اسـت در روزهـای آینـده در دادگاه
حاضـر شـده و بـه جـرم شـان رسـیدگی صـورت
بگیر د .

اتحادیهی اروپا از بازداشت
گستردهی معترضان در مسکو انتقاد کرده است
اتحادیــهی اروپــا از بازداشــت و ســرکوب
خشــونتآمیز معترضــان در شــهر مســکو ،پایتخــت
روســیه انتقــاد کــرده اســت.
ســخنگوی اتحادیــهی اروپــا ،ســرکوب ایــن
تظاهــرات را نقــض آشــکار قانــون اساســی روســیه
اعــام کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش رســانههای روســی ،در جریــان
ایــن تظاهــرات گســترده ،از نیروهــای اپوزیســیون
بیــش از هــزار نفــر بازداشــت شــده انــد.
پولیــس و نیروهــای انتظامــی روســیه اقــدام بــه
بازداشــت  1370نفــر از معترضــان تظاهــرات روز
شــنبه ( 5اســد) کــرد ه انــد.
تــا شــامگاه روز شــنبه شــمار بازداشتشــدگان
 1076نفــر اعــام شــده بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه ،مایــا کوســیانچیچ،
ســخنگوی اتحادیــهی اروپــا ،روز یکشــنبه (6
اســد) بازداشــت گســترده و اســتفاده از راهکارهــای
خشــن در مقابلــه بــا معترضــان را محکــوم کــرده
و آن را ناقــض قانــون اساســی روســیه و حقــوق
بنیادیــن شــهروندان آن کشــور دانســت.
ایــن تظاهــرات در حالــی راهانــدازی شــده اســت
کــه قــرار اســت انتخابــات شــهرداریها در روســیه

در مــاه ســپتمبر برگــزار شــود.
در ایــن انتخابــات ،دولــت روســیه محدودیتهایــی
را بــرای برخــی از مخالفــان پیشبینــی کــرده
اســت؛ بــه همیــن دلیــل ،تظاهــرات روز شــنبه در
مســکو راه انــدازی شــده اســت.
مایــا کوســیانچیچ ،گفتــه اســت کــه روســیه بایــد
بــه نــکات منــدرج در ســازمان امنیــت و همــکاری
اروپــا و همچنیــن تعهــدات بینالمللــی خــود
پایبنــد بمانــد.
دولــت روســیه نــام برخــی از نامــزدان وابســته
بــه اپوزیســیون را بــه علــت «جرایــم گوناگــون»
از فهرســت مربــوط بــه تأییــد صالحیــت شــدگان
حــذف کــرده اســت.
مســؤوالن بــا برگــزاری تظاهــرات روز شــنبه،
مخالفــت کــرده بونــد و گفتــه بودنــد کــه بــا
برگــزاری «تظاهــرات غیرقانونــی» بــه شــدت مقابلــه
خواهنــد کــرد .گفتــه میشــود کــه نیروهــای
انتظامــی افــراد بازداشــت شــده را مجــددا آزاد
کــردهانــد.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی پولیــس،
حــدود  3500نفــر در اعتــراض بــه یــن سیاســت در
مســکو اقــدام بــه برپایــی تظاهــرات کــرده بودنــد.
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من یک عروس
کوچک افغان بودم!
گدام جنازهها برای طالبان و
سالن عروسی برای ما

مترجم :آذر آذرمن

نویسنده :ناهید فتاحی  -دیلی بیست

دختـر  11سـالهام ،بـه جـای زخـم دسـت چپـم
اشـاره کـرده و از مـن میپرسـد« :بازهـم بـاالی
شیشـه افتـادی؟» در جـواب میگویـم« :وقتـی
نوجـوان بـودم ،پایم بـه گوشـهی قالیـن گیرکرده
و روی شیشـهی دروازه افتـادم .بنـد دسـتم
پارهشـد و داکتـران کوکزدنـد ».هزارانبـار از من
پرسیدهاسـت« :اوگار شـدی؟» میگویـم« :کمی»
بینی
دختـرم جـای زخمـم را میبوسـد و من سـ ِر ِ
خـالدارش را .میگویـم« :بـرادرت منتظـرت
اسـت؛ بـرو بـازیکنیـن ».آن اتفاق ،سـالها قبل،
پیـشاز آنکـه صاحـب فرزنـد شـوم ،رخ داده بود
و داسـتان آن را بارهـا قصـه کـردهام؛ تـا آبـروی
خانـواد ه و تصویـری کـه جهـان از مـن دارنـد را
حفـظ کنـم .تـا امـروز اما ،بـه خـود جرأت نـداده
بـودم تـا حقیقت جای زخـم دایمـی را روایتکنم.
کودکی در وطن
در زمسـتان سـال  ،1994یکـی از اقـارب دور،
از کانـادا ،بـه خانـهی مـا در افغانسـتان آمـد .در
جریـان اقامتـش ،با کمـرهی لوکـس جاپانیاش از
مـا عکـس گرفـت.
صورتـم را شسـتم .موهایـم را شـانهزده و کمانـی
بـ ه رنـگ پیراهنم بـه آن نصبکـردم .انگشـتانم را
بـا زبانـم تر کرده و آنهـا را روی ابروهای درشـتم
کشـیدم .اندامـم کمکـم ،شـکل زنانـه و جـذاب به
خـود میگرفـت .از دیـدن عکسهایـم و صـورت
کودکنمایـم در  13سـالگی لـذت میبـرم.
چندمـاه بعـد ،کسـی بـه خواسـتگاری مـن کـه
دور از انتظـار بـود ،آمـد .پسـر کاکای مـادرم کـه
عکسـم را دیـده بـوده ،بـه مـادرم نامـه مینویسـد
و از پسـرانش ،بهخصـوص از پسـر جوانـش تعریف
میکنـد .او تازه از دانشـکدهی انجنیری فارغ شـده
بـود و وظیفـه داشـت .در اوایـل بیستسـالگیاش
قـرار داشـت و آمـادهی تشـکیل خانـواده بود.
در نامـه نوشـته بـود« :دختـر شـما جـوان زیبایی
اسـت .بزرگتر از  14-13سـاله معلوم میشـود .به
مـن افتخـار میبخشـید اگر دختـر تـان را عروس
مـن بسـازید .پسـرم آرزو دارد بـا یـک دختر خوب
از وطـن خود ما ازدواج کند ».پساز خواسـتگاری
از طریـق نامـه ،چندین بـار به تماس شـدند تا مرا
بـا خواسـت خانـوادهام به نام پسـرش کند.
بـرای چندیـنهفتـه ،پـدر و مـادرم در ایـنبـاره
نجواکنـان گفتوگـو میکردنـد .مـادرم بـا صـدای
لـرزان میگفـت« :کاشـکی دختر ما کمـی کالنتر
میبـود ».همچنـان میگفـت« :بـا تسـلط طالبـان
در کشـور ،امیـدی در اینجـا باقـی نمانـده .خوب
اسـت کـه کانـادا بـرود؛ درس بخوانـد و از خـود
چیـزی بسـازد ».سـرانجام ،چنـد تمـاس تلفونـی،
منجـر بـه نامـزدی مـا شـد .پـدرم میگفـت« :او
هنـوز طفـل اسـت ».مـادرم در جـواب میگفـت:
«زندگـی او در کانـادا تـا ایـن دوزخ خیلـی فـرق
میکنـد .او حتـا مکتـب رفتـه نمیتوانـد تـا صنف
دوازدهاش را تمـا م کنـد ،دانشـگاه رفتـن کـه دور
اسـت؛ اگـر در اینجـا بمانـد ،ممکـن اسـت او را
بـه یـک سـرباز طالـب بدهیـم ،بـاز چـی خواهیم
کـرد؟» ازدواج را (پـدر و مـادرم) به شـرط اینکه

در یک شب چند سال بزرگتر شدم .اگر طالبان ،دوباره به قدرت برگردند ،چنین اتفاقی بر سر هزاران زن افغان خواهد آمد.

اجـازه بدهند بـه درسهایم در کانـادا ادامه بدهم،
قبـول کردنـد .کانـادا ،جایـیکـه دیگـر ممانعـت
طالبـان بـرای بـه مکتـب رفتـن وجود نـدارد.
ازدواج در افغانسـتان از سـوی نامـزدم رد شـد.
میگفـت کـه از شـرایط دشـوار زندگـی زیـر
سـایهی طالبـان نگـران اسـت .سـرانجام ،وسـایل
مـان را جمـع کـرده و افغانسـتان را بـه مقصـد
پاکسـتان بـا پـرواز خصوصـی تـرک کردیـم .چند
مـاه بعـد ،شـوهر آینـدهام بـا مـادرش بـه آنجـا
آمدنـد .او ،قدبلنـد و باریکانـدام بـود .شـب
عروسـیام برایـم بسـیار هیجانانگیز بـود .با لباس
سـفید حریـری و آرایشـی کـه بـر چهـره داشـتم،
توجـه همـه را به خـود جلب کرده بـودم .همچنان
ترسـیده بـودم .میخواسـتم بـا دیگـر دخترانیکه
در محفل عروسـیام شـرکت کرده بودنـد ،برقصم.
سـختترین لحظـات ،زمانـی فرارسـید کـه بـا او
در اتـاق هوتـل تنهـا مانـدم .زنـان اقاربـم بـه مـن
گوشـزد کـردهبودنـد تـا زنـی خوبـی باشـم و بـه
ک شـود .من
شـوهرم اجـازه بدهـم تا به مـن نزدی 
اما ،منظور حرف شـان را ،تا آنشـب وحشـتناک
در مـا ِه اکتبـر سـال  1995درک نمیکـردم.
چنـد روز پـساز عروسـی ،پاسـپورت جدیـدم را
بـا تاریـخ تولـد جدیـد دریافتـم .دیگـر آن دختـر
 14سـاله نبـودم؛ یکشـبه 19 ،سـاله شـدم .در
افغانسـتان ،کودکهمسـری ،امـری تـازه نبـود؛
چـون قبـلاز خـودم ،دخترانـی را دیـدهبـودم که
در  13 ،14یـا حتـا  12سـالگی بـهاجبـار ازدواج
کـرده بودنـد .پـس از سـالها زندگـی در کانـادا
فهمیـدم کـه مطابـق قوانیـن بینالملـل و کانـادا
کودکهمسـری ممنوع اسـت .شـوهرم ،یکهفته
بـا مـن بـهسـر بـرد و بعـد ،کانـادا رفـت تـا روند
تکمیـل پاسـپورت مـرا آغـاز کنـد.
یکسـال بعـد ،در شـب کریسـمس  ،1996در
میـدان هوایـی تورنتـو مالقـات کردیـم .پـس از
ک
ن کـه دسـتهی گل سـرخ بـه دسـتم داد ،نزدی 
آ
آمـده ،بهگوشـم آهسـته گفـت« :چقـدر چـاق
شـدی .مـرا ناامیـد و دلزده سـاختی».
زندگـی جدیـدم را در یک خانـهی دو منزله همراه
ِ
ک روز پـس از
بـا خانـوادهاش شـروع کـردم .یـ 
رسـیدنم ،تمـام کارهـای خانه به من سـپرد ه شـد
و زندگـی متاهلـیام کلیـد خـورد .شـوهرم ،از من
شـکایت میکـرد کـه مـن رفتـار کودکانـه و لجباز
دارم .شـاید او هـم بـاور میکـرد کـه مـن  5سـال
بزرگتـر از سـن واقعـیام اسـتم .او میگفت که من
حرفشـنو نیسـتم و بـه همیـنخاطـر ،زن خوبی
نیسـتم .میگفـت« :یـک زن خوب آشـپزی خوب
بلـد اسـت .اگـر میخواسـتم بـا زنـی جـا ه طلـب
ب میکردم،
ازدوا ج کنـم ،دختـری از کانـادا انتخـا 
نـه کودکـی از وطنـم ».مـن بـاور میکـردم؛ امـا
عالقهی زیادیکه بهتحصیل داشـتم ،سـبب شـد
تـا خـود را تغییـر بدهـم .تعهـدش را که بـه پدر و
مـادرم کردهبـود ،به یـادش آوردم .بالخـره ،اجازه
دادنـد مکتـب بـروم؛ امـا بهخاطـر کارهـایخانـه

از مکتـب میمانـدم .رفتهرفتـه دچـار افسـردگی
شـدم و همـه کـه میدیدنـد متوجـه میشـدند؛
زیـرا چیـزی کـه میخواسـتم باشـم ،نبـودم:
«دانشـجوی دانشـگاه و زنـی با آرزوهـا» در عوض،
در جـای تیـرهو تـاری افتـادم کـه هـر لحظـه بـه
مـرگ میاندیشـیدم .کاکاخوانـدهام و خانمـش،
همیشـه برایـم میگفتنـد کـه صبـور باشـم و از
ک کنـی کـه
شـوهرم اطاعتکنـم« .نبایـد او را تـر 
باعـث شـرمندگی پـدر ،مـادر و قومت میشـوی».
مـن بـاور میکـردم .کاملا تنهـا ،افسـرده و ناامید
شـده بـودم .جـای زخم دسـتم ،بـه خاطـر افتادن
روی شیشـهی دروازده نیسـت؛ بـل ،اثـریاسـت
جامانـده از تلاش خودکشـیام .فکـر خودکشـی،
پـساز رسـیدنبـه کانـادا ،رفتهرفته بهسـرم زد.
ش از دسـتزدن به خودکشـی ،گاهی سـر پُلی
پیـ 
ِ
نزدیـک خانـهی مـا قـرار داشـت ،ایسـتاد
کـه در
میشـدم ،بـه رفـتو آمـد موترهـا خیره میشـدم
و بـه خودکشـی فکـر میکـردم .بـا خـود بـه
خاطـرهای کـه از خودکشـیام در اذهـان همـه جا
میگذاشـتم ،فکـر میکـردم .بـه پدر و مـادرم فکر
میکـردم کـه هـر مـاه منتظـر تمـاس مـن بودند.
بُریـدن ِ
رگ دسـتم ،ناگهانـی صورت گرفـت .وقتی
صـورتگرفـت که دیگـر امیـدی به زندگـی برایم
نمانـده بـود .چند سـاعت بعـد ،وقتی در شـفاخانه
بـا دسـتی پانسـمان شـده ،بیـدار شـدم ،بـا خودم
گریـه کـردم .رسـیدن تـا مرز مرگ ،سـبب شـد تا
دوبـاره بـه زندگیکـردن بیندیشـم .مدتـی بعـد از
آن ،زندگـیام بـا دیـدار خانمـی که در همسـایگی
مـا زندگـی میکـرد ،تغییـر کـرد« .نبایـد خـود را
نابـود کنـی .بـرای آزادیات بـه مبـارزه برخیـز،
تحصیالتـت را ادامـه بـده و بـه کمـک دیگـر
دخترانـی کـه جـای تـو قـرار میگیرنـد ،بـرو».
روزی ،بـهمـن تکـت پـرواز بـه افغانسـتان هدیـه
کـرد و گفـت« :ایـن شـاید تنهـا فرصتـی بـرای
خوشـی باشـد».
آرزوهایت را دنبال کن
پـس از سـرنگونی طالبـان ،زنـان افغـان ،بسـیار
پیشـرفت کـرده انـد .فرهنـگ کودکهمسـری
همچنـان در افغانسـتان مرسـوم اسـت؛ امـا پـدر
و مـادران مجبـور نیسـتند تـا اطفـالشـان را ،بـه
امیـد آمـوزش و آزادی بـه شـوهر بدهنـد؛ چنـان
کـه پـدر و مـادر مـن کردنـد .آنهـا مـرا ،بـه امید
ایـن کـه پیشـرفتکنم و آزاد باشـم ،در کودکـی
بـهشـوهر دادنـد .وقتـی بـه دیـدار خانـوادهام به
پاکسـتان برگشـتم ،زنی الغـر و میانسـال بهنظر
میرسـیدم.
در  20سـالگی ،زمانـیکـه خیلی دختـران به فکر
ازدواج اسـتند ،مـن امـا ،طالقـم را گرفتـم .بنـا بر
ک کـردم وقتی که
ایـن ،با تمام سـلول وجـودم در 
الرا بـوش ،بانوی اول ،گفته بود« :تنها تروریسـتان
و طالبـان آمـوزش زنـانرا منـع میکننـد ».درک
میکنـم کـه نداشـتن آزادی و تـرس از ایـنکـه
گ ناخـن بزنـی و انگشـتانت را قطعکننـد،
رنـ 

اشتراک در روزنـامـه

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

چهحسـی دارد .زندگـی مـن ،از آنپـس متحـول
شـد .پـدر و مـادرم ،از دشـواری زندگـی پـساز
طلاق هشـدارم دادنـد و گفتند« :بـرو و آرزوهایت
را دنبـال کن».
چندسـال بعد ،با مردی پیشـرفته ،شـوهر کنونیام
مالقـاتکـردم؛ و ازدواج کردیـم و تحصیالتم را از
سرگرفتم.
ق زنان
در حـالحاضـر ،زنی اسـت م کـه برای حقـو 
مبـارزهمیکنـد .زنـیکـه عاشـق تحصیل اسـت،
ی که خطـوط خندههـای مـداوم روی صورتش
زنـ 
قـرار دارد .بـا اینحال ،کودکیام را از دسـتدادم.
صنـف  11-7مکتـب را نخوانـدم .سـخت اسـت
وقتـی کـه کودکـی پیـشاز  14سـالگیام را بـه
یـاد آورم .ترومایـی کـه هرچـه پیـشاز آن آمد را
بلعیـد؛ فقـط توتههـای آن برجـا ماندهاسـت.
خیلیهـا در بـارهی زندگـی مـن نمیداننـد .حـاال
روایـت میکنـم؛ زیـرا مدیـون دیگـر عروسهـای
کوچـک اسـتم؛ کسـانیکه صـدای شـان را بلنـد
نمیتواننـد و زنانـیکـه بـا چنیـن دردی زیسـته
اند.
از زمانـی کـه امریـکا گفتوگوهـای صلـح را بـا
طالبـان آغـاز کـرد ،مـن راحـت نیسـتم .فکـر
گسـترش تسـلط طالبـان و امـکان برگشـت بـه
خشـونتهای گذشـته ،سنگسـار زنـان ،سـبب
بـروز عالیـم بیمـاری شـبیه (پـیدیاسدی) در
من شـدهاسـت و خیلیهـا چنین چیـزی را حس
میکننـد .
بـا آغـاز گفتوگوهـای صلح بـا طالبـان و انتخابات
ش رو ،مـردم افغانسـتان
ریاسـتجمهوری پیـ 
بهویـژه زنـان افغـان ،هـراس دارند که اگـر طالبان
دوبـاره بـ ه قـدرت دسـت یابنـد ،زندگـی و آزادی
آنـانرا محـدود کنـد .صلحیکه مردم افغانسـتان
میخواهنـد ،تنهـا بـا قربانـی زنـان بـه دسـت
نمیآیـد .زنـان ،پـس از آن کـه نادیـده گرفتـه
شـدند ،خواسـتار قـرار گرفتـن در میـز مذاکـره
شـدند .در کنـار صلـح ،مـا میخواهیـم بـه حقوق
ت یابیـم .مـا از قدرتهای
و برابـری مـان نیـز دسـ 
جهـان میخواهیـم تـا از مـا حمایت کننـد و تمام
طرفهـا بـرای حمایت حقـوق زنان و مبـارزه علیه
خشـونتهای حقـوق بشـر تعهـد کننـد.
تـا دو سـال دیگر ،دختـرم که هنوز کودک اسـت،
بـه سِـنی میرسـد کـه مـن عـروسشـدم .اکنون
بـه روایـت داسـتانم میپـردازم؛ زیـرا دختـران
افغانـی کـه بـه سـنو سـال او قـرار دارند ،بیشـتر
از هـر زمـان دیگـر بـه حمایت جـدی جهانـی نیاز
دارنـد .تحصیـل آنـان ،کودکـی آنـان ،و زندگـی
آنـان ،نبایـد بـه خطـر بیفتـد .همـهی آن دختران
ن که ترس از دسـتدادن آزادی
افغـان ،پیـشاز آ 
شـان را داشـته باشـند ،حـق دوران کودکی شـان
را دارنـد .آنـان ،پیـشاز آنکـه مثـل افـراد بالـغ
برخـورد کننـد ،و بـه جهـان بـدون آزادی پرتـاب
شـوند ،بایـد آزاد باشـند ،تا کودکیشـان را تجربه
کنند .

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

«روزی کـه بـا جنازههـای عزیزانـم و صحنـهی قتـل
همسـایههای مـان مواجـه شـدم ،برایـم دردناکتریـن
ساره ترگان
روز زندگیـم بـود و هیـچگاه نمیتوانـم آن روز
را از ذهنـم پـاک کنـم و بـه فراموشـی بسـپارک .مـن از یـادآوری آن روز
همیشـه عـذاب وجـدان میگیـرم .مـن آن روز باید میایسـتادم و بـا طالبان
میجنگیـدم و مانـع کشـتن عزیزانـم بـه دسـت طالبـان میشـدم».
ایـن حرفهـای تلـخ مـردی اسـت کـه هـم اکنـون چهـل سـال دارد و
سـالهای طالبـان بـر او ظلـم زیـادی شـده بـود کـه او هرگـز نمیتوانـد آن
اتفاقهـا را فرامـوش کنـد و تلخـی آن رویدادها همیشـه گلـوی او را با بغض
میفشـرد .بغضـی کـه هرگـز نمیتواند قاسـم آن را فـرو ببرد و قـورت بدهد.
از قاسـم خواسـتم تـا بیشـتر از آن زمـان کـه طالبـان بـه شـهر و دیار شـان
آمـده بودنـد بیشـتر بگویـد تا بیشـتر بدانیـم از آن روزهـای سـیاه و تاریکی
کـه طالبـان بر سـر مـردم آورده اند .قاسـم ،چینی بر پیشـانی خـود میدهد
و میگویـد« :چـه بگویـم خواهرم ،مگر این طالبان خدانشـناس بـرای ما روز
خـوش هـم مانـده بودند کـه از آن روزا حرف بزنـم .آنها آمدند و کشـتند و
رفتنـد و یـا مـا را یتیـم کردند ،یـا بی فرزند کردنـد و در داغ عزیـزان مان ما
را سـوگوار کردنـد .جوانـی مـن هم کـه در بیـن همین جنگها بـا جنازهی
عزیزانـم دفن شـد و به خاک سـپرده شـد».
قاسـم ادامـه میدهـد کـه «وقتـی طالبـان بـه کابـل آمدنـد سـرباز جوانـی
بـودم .همـراه بـا چنـد همسـنگرم بـه کوه فـرار کردیـم تا زنـده بمانیـم .بعد
از چنـد روز ،گرسـنگی طاقـت مـا را تـاق کـرد ،از کـوه پاییـن شـدیم و بـه
خانههـای مـان سـر زدیـم ».قاسـم برمیگردد به شـهر ،به کوچهیشـان ،به
خانـهیشـان؛ امـا هیـچ کسـی در خانه نیسـت و او بـا خانهی خالـی روبهرو
میشـود .تـرس ،دسـت و پایـش را بـه لـرزه میانـدازد .تـرس کشـته شـدن
اعضـای خانـوادهاش بـه دسـت طالبـان .قاسـم از ایـن و آن میپرسـد و بعد
میفهمـد کـه خانـوادهاش با تعـدادی از همسـایگانش به گدامـی در گوالیی
مهتابقلعـه بـرای نجـات پیـدا کـردن از دسـت طالبان پنـاه بـرده بودند.
قاسـم آن چـه کـه طالبان با او کـرده بودند را ایـن چنین ادامـه میدهد« :با
آن کـه صـدای تیرانـدازی از دور و نزدیـک بـه گـوش میآمـد بـاز بـه اتفاق
یکـی از همسـنگرانم بیپـروا و شـتابان کوچههـای خاکی غرب کابـل را یک
بـه یـک طـی کردیم .من بـه امید دیـدن خانـوادهام سـر از پا نمیشـناختم.
بـا خوشـحالی خـود را نزدیک آن گدام رسـاندم؛ اما با شـنیدن صدای تفنگ
و نالههـای دردنـاک از داخـل گـدام حـس کـردم دیوانه شـدم ،دویـدم خود
را زودتـر بـه داخـل گـدام برسـانم؛ اما همسـنگرم با قـوت تمام مـرا گرفت و
مانـع رفتنـم به گدام شـد».
واقعـا طالبـان بـا آن مردمانـی کـه در گـدام اسـیر مانـده بودند چـه کردند؟
ایـن سـوالی بود که از قاسـم پرسـیدم و قاسـم ادامـه داد« .همسـنگرم گفت
کـه افـراد طالـب زیاد اسـت خـود را به کشـتن نده .دلـم آرام نگرفـت از درز
دروازه چوبـی گـدام بـه داخـل نظر انداختم شـش تن از گروه طالـب به طور
وحشـتناک داشـتن مـردم را سلاخی میکردنـد .یکی شـان چاقـوی تیز و
خونآلـود بـه دسـت داشـت و بـه نوبـت بـر بـدن مردمـی کـه آن جا اسـیر
بودنـد ،فـرو میبـرد و هـر کـدام شـان کـه فریـاد بلندتـر میکشـید طالـب
دیگـر بـا ضـرب گلولـه صدایـش را بـرای همیشـه خامـوش میکـرد .همه را
از نظـر گذرانـدم بسـیار شـان همسـایههای مـان بودنـد؛ امـا پدر و مـادرم و
یگانـه خواهـرم در میـانشـان نبودنـد خم شـدم و چشـمم را بـه درز پایین
گـدام چسـپاندم .در گوشـهی گـدام در میـان جنازههـا ،جنـازه پـدر ،مادرم
و خواهـرم را دیـدم ».قاسـم بـا دیـدن جنـازهی عزیزانـش بیهوش میشـود
و زمانـی کـه بـه هـوش میآیـد ،میبینـد کـه رفیقـش او را از آن گـدام دور
سـاخته .قاسـم بعـد آن ماجـرا تـا هنوز داغ نداشـتن خانـواده را بـر دل دارد
و هنـوز ازدواج نکـرده اسـت .هـم اکنـون هـم بـه جـای آن گدام یک سـالن
عروسـی در گوالیـی مهتـاب قلعه سـاخته شـده اسـت کـه قاسـم گاه گاهی
هـم بـه آن محـل گـذرش میخـورد و هـر بـار بـا عبـور از آن جـا داغ دلش
تازه میشـود.
پینوشـت :مطالـب درج شـده در این سـتون ،برگرفته از قصههـای مردمی
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطهی طالبـان در افغانسـتان
گذرانـدهانـد و خاطـراتشـان را بـا روزنامهی صبح کابل شـریک کـردهاند.
ت تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامهی صبح
خاطـرا 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد .مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات
تان اسـتیم.

