
رییس جمهور به نیروهای امنیتی:
تا آغاز مذاکرات صلح، دشمن را سرکوب کنید!

سال اول   شماره ی 58  یک شنبه 13 اسد 1398

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

2تکانه ای در آغاز یک »بیداری«

7

وزارت دفاع: سرباز خیالی در صفوف ارتش حضور ندارد
سـخنگوی وزارت دفـاع، ادعـای اخیـر اداره ی بـازرس ویـژه ی 
امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان یا )سـیگار(، مبنـی بر حضور 

سـربازان خیالـی در صفـوف نیروهـای ارتـش را رد می کنـد.
نشسـت  یـک  در  اسـد(،   12( شـنبه  روز  احمـدزی،  اهلل  روح 
خبـری، گفـت کـه در صفـوف نیروهـای ارتـش، هیـچ سـرباز 
خیالـی حضـور ندارد و اداره ی سـیگار گزارش خـود را یک جانبه 
منتشـر کـرده اسـت. او افزود که اداره ی سـیگار، هنـگام تهیه ی 
ایـن گـزارش، هیـچ تماسـی بـا وزارت دفـاع ملـی نگرفتـه و 
خواسـتار معلومـات نشـده اسـت. سـخنگوی وزارت دفـاع عالوه 
کـرد: »بـه احتمال زیـاد، اداره ی سـیگار در این گزارش، سـقف 
تشـکیالتی وزارت دفـاع را کـه 2۳۴ هـزار نفـر پیش بینی شـده 
اسـت، بـا سـقف اکمال ارتـش که حـدود 2۰۰ هزار نفر اسـتند، 
مغالطـه کـرده باشـد.« او اضافـه کـرد کـه افـزون بر ایـن، نام و 
شـهرت 2۳ هـزار نفـر از نیروهـای ارتـش بـه دلیـل ترخیـص، 
تقاعـد، انفصـال، شـهادت و معلولیت، از سیسـتم بیرون شـده و 

در فهرسـت جداگانـه تنظیـم شـده اسـت که بـه احتمـال زیاد، 
اداره ی سـیگار بـه ایـن دلیـل نیـز دچار مغالطه شـده باشـد.

درصـد   ۹۹.۹ حاضـر،  حـال  در  کـه  گفـت  احمـدزی  آقـای 
سـربازان ارتـش بایومتریـک شـده  انـد و هیـچ سـرباز خیالی ای 
وجـود نـدارد. او گفـت کـه در حـال حاضـر، 1۶۶۰۵۶سـرباز 
ارتـش، شـامل سیسـتم )APPS( شـده  انـد و حقـوق  شـان 
بـا اسـتفاده از همیـن سیسـتم، بـه گونـه ی شـفاف پرداخـت 
می شـود.  آقـای احمـدزی گفت کـه پنج هـزار نفـر از نیروهای 
ارتـش کـه تازه شـامل شـده  اند بـه دلیـل تکمیل نبـودن دفاتر 
ذاتـی  شـان، بـه زودی شـامل ایـن برنامـه خواهند شـد. اداره ی 
بـازرس ویژه ی امریکا برای بازسـازی افغانسـتان، چنـد روز قبل 
بـا نشـر گزارشـی، ادعـا کـرده بـود کـه شـمار نیروهـای دفاعی 
و امنیتـی افغانسـتان، در سـه مـاه اخیـر امسـال در مقایسـه بـا 
دوره ی مشـابه قبلـی، تـا نزدیـک بـه ده درصد، یعنی دسـت کم 

۴2۰۰۰ نفـر کاهـش یافتـه اسـت.

تب کشنده ی کانگو...
»جگـر گوسـفند را آورده بـود. بـا آن به بیمـاری تب خون دهنده مبتال شـد. در ابتـدا داکتران 
تشـخیص داده نتوانسـتند.« ایـن حرف هـای پـدر یـک بیمـار مبتـال بـه بیمـاری کانگـو )تـب 
خون دهنـده( اسـت. او می گویـد کـه بیمـاری از طریـق دسـت پسـرش را مبتـال کرده اسـت. 

بـرای نجـات ایـن بیمـار 88 نفـر،  هر نفر۵۰۰ سی سـی خـون... 5

چرا »من یک معتادم«؟
نـه مـن متخصـص روان شناسـی اسـتم و نه آن قـدر در این زمینـه مطالعه دارم کـه حرف هایم 

پشـتوانه و دقت علمی داشـته باشـد؛ اما شـاید بسـتر این متن روان شناسـانه باشـد.
نویسـنده ی ایـن سـتون ظاهـرا شـاعر و خبرنـگار اسـت؛ یعنـی بـا نوشـتن و چنـد و چون آن 

آشـنا اسـت، اینـک آنچـه مـا از او در این سـتون...  4

نبیل: رهبران ناکام قومی از دایره ی 
حکومت داری بیرون شوند

رحمـت اهلل نبیـل، رییـس پیشـین امنیـت ملـی و یکـی از 
اکنـون  می گویـد،  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان 
زمـان آن فرا رسـیده تا نقـش جوانان در حکومت افغانسـتان 
بیشـتر شـود و رهبران ناکام قومـی از دایـره ی حکومت داری 

شـوند.  بیرون 
آقـای نبیـل کـه امـروز شـنبه )12اسـد( در اولیـن همایـش 
مبـارزات انتخاباتـی خود صحبـت می کرد، گفـت، در صورتی 

کـه بـه قـدرت برسـد، در حکومت او، رهبـران قومـی و ناکام 
جـای نخواهنـد داشـت، بلکـه از آنـان می خواهد از سیاسـت 
دسـت کشـیده و بـرای خیـر مـردم و آبـادی این کشـور دعا 
کننـد. »این هـا کسـانی اسـتند کـه از هر آسـتین سـر بیرون 
می کننـد. بگذاریـد جوانانـی کـه وطـن را دوسـت دارنـد و 
دسـت  شـان بـه خـون و فسـاد آلـوده نیسـت، ایـن  بـار برای 

از... بیرون شـدن 

امتیازگیری در صلح با خون ریز ی؛ 
مردم افغانستان خونین ترین ماه را پشت سر گذاشتند

همزمـان بـا تشـدید گفت وگوهای صلـح، تلفـات غیرنظامیان 
در یـک مـاه گذشـته به گونـه ی کم پیشـینه ای افزایـش یافته 
اسـت. گـزارش تـازه ی یوناما نشـان می دهـد که تنهـا در ماه 
جـوالی یک هـزار و ۵۰۰ غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته و 

زخمـی شـده  اند.
دفتـر نمایندگی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یوناما( 
روز شـنبه )12 اسـد( بـا انتشـار گزارشـی اعالم کـرد که ماه 
گذشـته ی میـالدی )ماه جـوالی( یکـی از خونین تریـن ماها 

در دو سـال  گذشـته بـوده اسـت. یونامـا، خاطرنشـان کـرده 
اسـت کـه عامـل اصلـی افزایـش تلفـات غیرنظامیـان در ماه 

جـوالی، عناصـر ضـد دولتی بـوده  اند.
بـا ایـن حـال برخـی از آگاهـان نظامـی تأکیـد دارنـد کـه 
نبایـد بـه خاطـر امتیازگیـری در گفت وگوهـای صلـح، میزان 
خون ریـزی در افغانسـتان افزایـش یابـد. محراب الدین صافی، 
»اگـر  می گویـد:  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  نظامـی،  اگاه 

طرف هـای درگیـر جنـگ...
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دور هشـتم گفت وگوهـای صلـح میـان امریـکا و گـروه طالبان، 
از آن، زلمـی خلیـل زاد،  دیـروز در دوحـه آغـاز شـد. پیـش 
صلـح  بـرای  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی 
افغانسـتان، در برگـه ی تویتـر خـود نگاشـته بـود کـه مـا بـه 
دنبـال توافـق خـروج با طالبان نیسـتیم، بلکه به دنبـال توافقی 
اسـتیم کـه زمینـه ی خـروج مـا را از افغانسـتان فراهـم سـازد.

آقـای خلیـل زاد بـا ایـن تویـت و تمایـز قائـل شـدنش میـان 
توافـق بـر سـر خـروج و توافـق بـر سـر ایجـاد زمینـه ی خروج 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان، می خواهـد بـه ایـن موضوع 
اشـاره کنـد کـه چنیـن توافقـی صرفـا زمانـی ممکـن خواهـد 
شـد که طالبـان شـرایط امریکایی هـا را بپذیرند و این شـرایط 
چیـزی نیسـت جـز تضمیـن امنیـت ایـن کشـور از تهدیدهای 
تروریسـتی. آقـای خلیـل زاد در ادامـه ی حرفـش و بـه معنـای 
دیگـر در توضیـح ایـن حرفـش گفتـه اسـت کـه »ما بـه دنبال 
توافـق صلـح اسـتیم نه توافـق خروج؛ بـه دنبال توافقی اسـتیم 
کـه زمینه ی خـروج را از افغانسـتان فراهم سـازد. حضور ما در 
افغانسـتان وابسـته به شـرایط اسـت و خـروج ما از افغانسـتان 

نیـز بـه همین شـرایط بسـتگی دارد.«
آغـاز دور هشـتم گفت وگوهـای صلـح، همزمـان با گزارشـی از 
یونامـا اسـت کـه خبـر از افزایـش تلفات غیـر نظامیـان در ماه 
گذشـته می دهد. در واقع، پیشـرفت هایی کـه در گفت وگوهای 
صلـح بـه دسـت آمـده، برخـالف آنچه توقـع می رفـت، تأثیری 
روی کاهـش تلفـات غیـر نظامیان و در کل جنـگ  جاری میان 

نیروهـای افغـان و گروه طالبان، نداشـته اسـت.
در گـزارش یونامـا کـه دیروز شـنبه )12 اسـد( منتشـر شـده، 
آمـده اسـت کـه در مـاه جوالی سـال جـاری میـالدی بیش از 
افغانسـتان کشـته و زخمـی  یک هـزار و ۵۰۰ غیرنظامـی در 
شـده  اند. براسـاس گـزارش، تلفات غیرنظامیـان در ماه جوالی 
بیشـتر از هـر مـاه دیگـر در سـال جاری میـالدی و نیز بیشـتر 
از آمـار ثبت شـده در هـر مـاه، از مـاه می سـال 2۰1۷ میالدی 
بـه ایـن طرف بـوده اسـت. یونامـا خاطرنشـان کرده کـه عامل 
اصلـی افزایـش تلفات غیرنظامیـان در ماه جـوالی، عناصر ضد 

دولتـی بـوده  اند. 
وابسـتگی حضـور نیروهای امریکایی در افغانسـتان، به شـرایط 
امنیتـی ایـن کشـور، بخـش مهمـی در گفته هـای آقـای زلمی 
خلیـل زاد اسـت. البتـه پیـش از این نیـز این موضوع  از سـوی 
امریکایی هـا در گفته هـای وزیـر خارجـه ی ایـن کشـور  بیـان 
شـده بـود. آقای پمپیـو این موضـوع را به این عنـوان یاد کرده 
بـود که نشـان بدهـد اسـتراتیژی امریـکا در مـورد افغانسـتان 

تغییـری نکرده اسـت.
آنچـه در رویکـرد امریـکا در رابطـه بـه گفت وگوهـای صلـح 
وجـود دارد، می توانـد تأثیـر خوبـی در ادامه ی ایـن گفت وگوها 
و در نهایـت بـر توافقـی کـه میان این کشـور و طالبـان صورت 
خواهـد گرفـت، داشـته باشـد. طالبـان در گفت وگوهـای شـان 
بـا آقـای زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی خـاص امریـکا در امـور 
بـه  بارهـا بـر خـروج نیروهـای خارجـی و  افغانسـتان،  صلـح 
خصـوص امریکایـی تأکیـد کـرده اسـت. ایـن گـروه در کنـار 
تأکیـد خودشـان بـر ایـن موضـوع، جنـگ و کشتارشـان را نیز 
ایـن تشـدید در حمـالت گـروه طالبـان  تشـدید داده  انـد و 
سـبب بـه میـان آمـدن تناقضـی شـده که بایـد در دور هشـتم 

گفت وگوهـای صلـح حـل شـود. 
در  امریکایی هـا  بـرای  آنچـه  اسـت،  شـده  گفتـه  چنانچـه 
اولویـت قـرار دارد، رسـیدن بـه توافقـی اسـت کـه زمینه سـاز 
صلـح باشـد و ایـن ممکـن نیسـت مگـر این کـه طالبان سـعی 
امریـکا در گفت وگوهـای  نماینـدگان  را کـه  کننـد شـرایطی 
صلـح تأکیـد می کننـد، بپذرینـد. از شـرایط امریکایی هـا بـه 
شـکل جزئـی، عـدم رابطـه ی طالبـان بـا گروه های تروریسـتی 
و بـه خصـوص القاعـده اسـت؛ امـا در کلیـت ایـن شـرط، مراد 
امریکایی هـا تضمینـی امنیتی ای اسـت کـه طالبـان در صورت 
توافـق بـا شـرایط پیشنهادشـده، بایـد بـه امریکایی هـا بدهند. 
عـدم هرگونـه  اسـتفاده ی ابـزاری از جغرافیـای افغانسـتان بـر 
علیـه امنیـت ایـاالت متحـده ی امریـکا، آن چیـزی اسـت کـه 
نماینـدگان ایـن کشـور در گفت وگوهـای صلـح تأکیـد کـرده 
 انـد و طالبـان نیـز آن را پذیرفتـه انـد؛ امـا بـا ایـن شـرط کـه 
نیروهـای خارجـی به شـمول نیروهای امریکایی، پـس از توافق 
بـر سـر صلـح از خـاک افغانسـتان خـارج شـوند. خـروج ایـن 
نیروهـا از افغانسـتان بـا توافقـی بـر سـر صلـح همـراه خواهـد 
بـود و می توانـد، شـروع تحـول بزرگی در افغانسـتان باشـد که 
اگـر از سـوی حکومت افغانسـتان، بازی و سیاسـت خوبی را در 
ایـن زمینه شـاهد باشـیم، بـه امنیت بهتـر و وضعیت مناسـبی 
می رسـیم ؛امـا اگـر از سـوی حکومـت چنیـن سیاسـتی انجـام 
نشـود، ممکـن اسـت اوضـاع کشـور بـه شـکلی تغییـر کند که 

مـورد پسـند هیـچ یـک از مردم نباشـد.

دور هشتم گفت وگوهای صلح و 
امید رسیدن به توافق 

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

را  تظاهـرات  قطع نامـه ی  متـن  از حرکـت،  قبـل 
در چنـد نسـخه ی چاپـی آماده کـردم. بـا خانواده 
برابـرم  در  کـه  همکارانـی  و  دانش آمـوزان  و 
بـا سـرامد،  و  کـردم  گرفتنـد، خداحافظـی  قـرار 
قایمـی زاده، سـمیرا پناهـی، رجبـی و جمعی دیگر 

افتادیـم. بـه راه  از همراهـان 
جـاده،  سـر  بـود.  صبـح  هفـت  نزدیـک  سـاعت 
از سـمت  افـراد را می دیدیـم کـه  از  دسـته هایی 
قلعـه ی نو در امتـداد جاده حرکت دارنـد. بنرهایی 
در دسـت شـان بـود کـه مـردم را بـه شـرکت در 
تظاهـرات تشـویق می کردنـد. دکان هـا و مغازه هـا 
انـدک انـدک بـاز شـده بـود. هنـوز هـم نگاه هایی 
بودنـد کـه بـا حیـرت و نابـاوری بـه آنچـه در برابر 
شـان اتفـاق می افتـاد خیره شـده بودنـد. وضعیت 
شـبیه صحنه هایـی کارگردانی شـده در یـک فیلـم 
بـود. وقتـی بـه پـل خشـک رسـیدیم، افـرادی که 
از هـر سـمت، بنـر در دسـت، کنـار جـاده حرکت 

می یافـت. افزایـش  می کردنـد، 
بـاورم نمی شـد که شـهری در فاصله ی یک شـب، 
ایـن  همـه دچـار ناهمگونی و تناقض شـده باشـد. 
گروهـی در خـواب، گروهـی بیـدار. گروهـی بودند 
کـه تا کنـون رهبران و پیشـگامان رسـمی مردم و 
سیاسـت مـردم بودنـد. از هیچ کـدام این ها خبری 
هـم  شـاید  بودنـد.  خـواب  در  هـم  شـاید  نبـود. 
وحشـت زده می کوشـیدند از آنچـه داشـت اتفـاق 
می افتـاد جلوگیـری کننـد. شـاید هـم در بهـت و 
نابـاوری خود نسـبت بـه ایـن رویـداد تکان دهنده 
سـرگردان بودنـد. محمـد محقـق، کریـم خلیلـی، 
را  آن  امثـال  و  وکیـالن  عبـداهلل،  غنـی،  اشـرف 
نمی دانسـتم؛ امـا مـردم عـادی شـهر را می دیـدم 
ایـن  در  و  می شـوند  پارچـه  پارچـه  دارنـد  کـه 
پارچه هـای از هم گسـیخته، به سـمت یـک مقصد، 
در روشـنایی یـک بـرق - »بـرق تبسـم شـکریه« 
- بـه راه افتـاده انـد. شـهری کـه تـا کنـون دیـده 
بـود. هـر دسـته ای  بودیـم، در حـال فروریختـن 
و  می شـدند  بیـرون  کوچـه ای  از  کـه  افـرادی  از 
بـه جـاده می آمدنـد، نمـادی بـود از یـک درز در 
دیـواره ی شـهر. جـاده به مقصـد تبدیل شـده بود. 
جـاده رهبـر بـود؛ مصداقـی از همـان پیش بینـی 
پیامبرانـه ی بیـدل کـه گفته بود: »خضـر راهی گر 

نباشـد، جـاده رهبـر می شـود.«
شـهید  جـاده ی  بـود؛  مـزاری  جـاده ی  جـا  ایـن  
از قلعـه ی نـو تـا پـل  مـزاری در دشـت برچـی. 
سـوخته، حـدود ده کیلومتـر امتـداد داشـت. ایـن 
جـاده دشـت برچـی را به مرکـز اقتدار شـهر وصل 
می کـرد. رهبـران، زمـام داران و وکیـالن همـه در 
پایین شـهر بودنـد. حاال افـراد از دخمه های بیرون 
شـهر راه افتـاده بودنـد و در جاده ی مـزاری به هم 
وصـل می شـدند تـا برونـد بـرای یـک بازخواسـت 
خون آلـود  شـکریه  لبـان  بـر  کـه  »تبسـم«ی  از 
شـده بـود. ملـک سـتیز، بـا اسـتناد بـه قانـون و 
منابـع معتبـر دینـی و انسـانی، ملـی و بین المللی، 
تبسـم و همراهـان او را »گـروگان و اسـیر دولـت 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان« می دانسـت. حـاال 
مـردم حرکـت کـرده بودنـد تـا سـوال »تبسـم« 
زمـام داران  و  »دولـت«  از  را  خـود  حالل شـده ی 
بعدهـا  بـود.  سـختی  سـوال  بپرسـند.  دولـت 
شـنیدیم کـه اشـرف غنـی، عبـداهلل و تمـام اهـل 
و عیـال و بسـتگان شـان از این سـوال به وحشـت 
افتـاده بودنـد. این سـوال »اقتـدار« را از »ارگ« به 
»خیابـان« آورده بـود و به تعبیر محقق، به دسـت 
»کوچه بازاری هـا« داده بـود؛ به دسـت کسـانی که 
»در آسـمان سـتاره و در زمیـن بوریـا نداشـتند.« 
وقتـی ارگ از اقتـدار تُهـی شـود، اشـرف غنـی و 
عبـداهلل و محقـق بـه فـرد تبدیـل می شـوند و بـه 
همـان انـدازه کـه افراد دیگـر از اقتداِر روی دسـت 
آنـان حسـاب می بردند و می ترسـیدند، حـاال آن ها 
اقتـداِر روی دسـت »کوچه بازاری هـا« حسـاب  از 
در  ناهمگونـی  و  تناقـض  می ترسـند.  و  می برنـد 
حسـاب شـهر از این جـا قابـل درک بـود. جـاده ی 
مـزاری، بسـتر سـوال مـردم از زمـام داران ارگ و 
سـپیدار بـود. مـردم گـروه گـروه بـه ایـن جـاده 
داخـل می شـدند و در بسـتر ایـن جـاده بـه هـم 

نسـل دیگـری آمـده بـود کـه همـان صـدا را از 
حنجـره ی دیگـر، بـا توان منـدی و ظرفیـت دیگر، 
نـام مـزاری مسـما شـده  بـه  روی جـاده ای کـه 
اسـت، فریـاد می کشـید. تاریـخ را می دیـدم که در 
خاطـره ی انسـان امتـداد می یابـد و نسـلی امانتش 
»تبسـم«،  می گیـرد.  تحویـل  دیگـر  نسـل  از  را 
دختـر کوچـک شـهر، هنـوز »جـرم« بـودن خـود 
را بـرای مـزاری و نسـل های بعـد از مـزاری زنـده 
می کـرد. صدها هـزار انسـان، فارغ از تعلـق قومی، 
مذهبـی، زبانـی و جنسـیتی، به خیابـان می آمدند 
تـا ایـن »جـرم« را از »هزاره« تا »انسـان« تفسـیر 
کننـد. هـزاره بـودن جـرم نیسـت؛ انسـان بـودن 
جـرم نیسـت؛ دختـر بـودن جرم نیسـت؛ شـکریه، 
جـرم  انسـان  عـزت  و  مسـرت  خوشـی،  تبسـم، 
نیسـت! ایـن صدا دیگـر در مسـجد امـام خمینی، 
در کوچـه ی نقـاش، بند نمی مانـد. از حلقوم صدها 
هـزار انسـان بیرون آمـده بود تا از جـاده ی مزاری، 
یک راسـت تـا ارگ ریاسـت جمهوری، طنین انـداز 
شـود؛ حلقـوم تاجیـک، هـزاره، اوزبیـک، پشـتون، 

هنـدو و سـیک و پیـر و جـوان.
***

وقتـی از سـر پـل عبـور کردیـم، ازدحـام ترافیـک 
راه را بنـد انداختـه بـود. از مصـال تمـاس گرفتـه 
اسـت  نشـده  آمـاده  بلندگـو  هنـوز  کـه  می شـد 
صـد  بـه  می رسـند.  انـدک  انـدک  جمعیـت  و 
زحمـت تـا نزدیکـی اونچـی رسـیدیم. موتـر را در 
مسـیر خـالف جـاده حرکـت دادیـم و تـا گوالیـی 
پیـش رفتیـم. راه کامـال مسـدود بـود. خبر رسـید 
کـه پیکرهـای شـهدا را بلنـد کـرده و بـه حرکـت 
انداختـه انـد. از موتـر پایین شـدیم و با پـای پیاده 
در زیـر بـاران از پیـاده رو کنـار جـاده ی گل آلود به 
راه افتادیـم. دم دروازه ی مصـال شـهدا روی دوش 
مـردم قـرار داشـت. جمعیـت زیـادی جمع نشـده 
بـود. بخـش انتظامـات هنوز نرسـیده بـود. جمعی 
از جوانـان ایـن طـرف و آن طـرف گشـت می زدند 
رهنمایـی  می رسـیدند،  راه  از  کـه  را  کسـانی  تـا 
کننـد. برخـی هم پوسـترهایی در دسـت داشـتند 

کـه بـه راه پیمایـان توزیـع می کردنـد.
در برابـر دروازه ی مصـال عـده ای از جوانان بنری را 
در دسـت داشـتند که روی آن نوشـته بود: »طالب 
جنایـت می کنـد. دولـت حمایـت می کنـد.« ایـن 
اولیـن خطابـی بـود کـه صـف مـردم را در برابـر 
حکومـت نشـان مـی داد. حرکتـی بـه راه می افتـاد 
کـه صـدای اعتـراض سـنگین آن اراکیـن دولت را 

نشـانه می گرفـت.
هنـوز هـم موترهایـی بودنـد کـه بـه راحتـی عبور 
می کردنـد و از پیـش مصـال می گذشـتند. افـرادی 

بخیـه می خوردنـد. من، قایمـی زاده و سـرامد کنار 
از پشـت  هـم نشسـته بودیـم و تصویـر شـهر را 
هـم  گاهـی  می کردیـم.  رصـد  موتـر  شیشـه ی 
تبصره هـای خـود را بـا هـم در میان می گذاشـتیم 
یـا نسـبت بـه آنچـه در پیـش داشـتیم، حـدس 

می کردیـم. پیش گویـی  و  می زدیـم 
***

وقتـی از نقـاش، کوچـه ی مسـجد امـام خمینـی، 
می گذشـتیم، آخرین صـدای مزاری را می شـنیدم 
کـه در گوشـم طنیـن می انداخـت. بیسـت سـال 
پیـش، در یـک روز سـرد و هول انگیـز زمسـتان، 
در میـان جمعیتـی که حـاال اکثریت شـان در این 

شـهر نبودنـد، گفت:
»از خـدا هیـچ وقـت نخواسـتیم کـه مـه بـدون از 
شـما، در جایـی بـرم، شـما ره در معرکـه بگـذارم 
و خـودم جـان خـوده نجـات بـدم. نـه، ای ره از 
کنـار شـما،  در  کـه  نخواسـتیم. خواسـتیم  خـدا 
خونـم اینجـا بریـزه، در بیـن شـما کشـته شـوم و 
در خـارج از کنـار شـما، هیچ زندگی برایم ارزشـی 
نـداره.« )ویدیـوی آخریـن سـخنرانی مـزاری در 

کابل( غـرب 
ایـن سـخن روز 2۶ دلو 1۳۷۳ گفته شـد. سـاعت 
بیسـتم  حـاال  بـود.  عصـر  نیـم  و  چهـار  حوالـی 
عقـرب بـود. سـاعت حوالـی هفـت صبـح. سـال 
لحظـات،  آن  در  روز،  آن  کـه  کودکـی   .1۳۹۴
بعـد از خاموشـی صـدای مـزاری، بـه دنیـا آمـد، 
امـروز بیسـت سـال عمـرش را پایـان داده و وارد 
خیابـان شـده اسـت. خیابانـی کـه بـه نام مـزاری 
یـاد می شـود و خاطره و صـدای او را با خـود دارد. 
او چنـد روز پیـش از ایـن آخریـن سـخن، سـخن 

تکان دهنـده ی دیگـری نیـز گفتـه بـود:
کاری  این جـا  در  مـا  کـه  اسـت  درسـت  »حـاال 
تشـکیل  حکومـت  نگرفتیـم،  را  جایـی  نکردیـم، 
ندادیـم؛ ولـی بـا مقاومـت، بـا برکـت جهـاد، بـا 
فـداکاری مـردم خـود، یـک عـزت و هویـت پیـدا 
کردیـم و آن عـزت ایـن اسـت کـه می گوییـم: مـا 
یکـی از اقـوام افغانسـتان اسـتیم، در ایـن خانـه ی 
مشـترک، دیگـر هـزاره  بـودن ننـگ نباشـد. اگـر 
بـه  ترکمن هـا  و  اوزبیک هـا  تاجیک هـا،  افغان هـا، 
اسـالم فخـر می کننـد، مـا هم مسـلمان اسـتیم و 
بـه اسـالم فخـر می کنیـم؛ امـا اگـر آن هـا بـه نژاد 
خـود فخـر می کننـد، ما هم یـک نژاد اسـتیم و به 
نـژاد خـود فخـر می کنیـم؛ در هـر صورتـش ما در 
ایـن خانه شـریک اسـتیم.« )سـخنانی از پیشـوای 

شـهید، چـاپ حـوت 1۳۷۴، صفحـه ی 2۶1(
آخریـن سـخنان مـزاری بـا صـدای تکبیـر و اهلل 
اکبـر مـردم بدرقـه شـد. حـاال، بیسـت سـال بعد، 

شیشـه های  عقـب  از  بودنـد،  موترهـا  درون  کـه 
موتـر بـه عـزاداران کنـار مصـال زل می زدنـد. در 
خـط چشـمان ایـن افـراد حـس ویـژه ای خوانـده 
نمی شـد. گویـا جنازه هایـی کـه درون تابوت هـا از 
شـب تا صبح بـه انتظار مانـده بودند، پیـام خاصی 
بـه ایـن گـروه از افـراد نداشـتند. تناقـض در ایـن 
از  افـراد،  از  بـود. گروهـی  نمایـان  بیشـتر  نقطـه 
آن سـمت جـاده، در پیـاده رو تـالش داشـتند کـه 
زودتـر بگذرنـد و بـه مقصـدی کـه در پایین شـهر 
داشـتند، برسـند. شـاید هـم تـا کنـون ایـن پیـام 
بـرای مردمـی کـه در موترهـا نشسـته و یـا با پای 
پیـاده از کنـار مصـال عبـور می کردنـد، قابل درک 

بود. نشـده 
خادم حسـین کریمـی، در بخشـی از روایـت خـود 
سـوال تلخـی را از زبـان حـال قربانیان و عـزاداران 

خسـته ی مصـال مطـرح می کنـد. او می نویسـد:
در  حزن انگیـز  ماجراهـای  بـا  عقـرب   1۹ »شـب 
از  فـارغ  می شـد.  نزدیـک  سـحر  بـه  سـینه اش 
دیگـر اتفاق هـا، یـک مـورد را نمی تـوان از دل آن 
شـب شسـت و از یادهـا بـرد. حـدود صـد جـوان 
تمـام شـب را در کنـار هفـت تابوتـی کـه گـردن 
داشـتن  بـدون  تاریکـی،  در  بودنـد،  شـده  زده 
یـک چـراغ، یـک پیالـه چـای یـا چنـد قـرص نان 
خشـک، زیـر بـارش بارانـی که سـرمای عقـرب را 
دوچنـدان کـرده بـود، در دشـت برچـی، با دسـت 
کـم یـک میلیـون جمعیـت بـه صبـح رسـاندند. 
وقتـی پشـتون های زابـل و گیـالن کـه فاجعـه در 
روسـتاهای شـان رخ داده بـود، پیکـر قربانیـان و 
گروگان هایـی را کـه موفـق بـه نجات شـان شـده 
افـراد  از  تعـدادی  و  جاغـوری  مـردم  بـه  بودنـد، 
قـوم هـزاره در شـاه جوی تحویـل دادنـد، لـوازم و 
تشـریفات بیشـتر از امکاناتـی کـه در مصـال وجود 
داشـت، تهیـه کـرده بودنـد. هفـت تابـوت کـه در 
میـان آن هـا دو خانم و سـه کـودک نیـز بودند، در 
دشـت برچـی زیـر بـاران و سـرما و در دل تاریکی 
تنهـا مانـد. به حسـب ارزش هـا و شـعایر اجتماعی 
مرسـوم، آن بی توجهـی را بـه پـای چـه کسـی یـا 
چـه وضعیتـی بایـد نوشـت؟« )کوچـه بازاری هـا، 

چـاپ اول، صفحـه ی 1۵2(
سـخن خادم حسـین کریمـی نیـز بـه عنـوان یـک 
تصویر متفاوت از شـهر، از دشـت برچی و سـاکنان 
آن، در تاریـخ باقـی مانـد. دشـت برچـی بـا »قیام 
تبسـم« تکان خـورد؛ اما تا این تـکان را »بیداری« 
تعبیـر کنیـم، فاصله ی زیادی داشـتیم. سـه و نیم 
سـال بعـد از آن روز، وقتـی گـذر زمـان و رشـد 
می کنـم،  مـرور  را  دیگـر  رویدادهـای  و  حـوادث 
تصـور می کنـم صبـح آن روز، من و خیلـی دیگر از 
همراهانـم در »قیـام تبسـم«، تمایـز بیـن »تکانه« 
و »بیـداری« را اشـتباه گرفتـه بودیـم. مـا »تکانـه 
در افـراد« بـا »بیـداری در جامعـه« را به درسـتی 
تفکیـک نکـرده بودیـم. هنوز زمـان زیـادی به کار 
داشـتیم که ایـن تمایز و تفکیـک، از یک »تجربه« 
بـه »شـعور« تبدیـل می شـد و عجلـه و شـتاب ما 
برای »رسـیدن بـه مقصد« و »تأمین دسـت آورد«، 
بـه »ادامـه ی راه« و »کاهـش از هزینـه« انتقـال 
می یافـت. صبـح بیسـتم عقـرب صبـح یـک تکانه 

بـود؛ »تکانـه «ای در آغـاز یک »بیـداری«.

تکانه ای در آغاز یک »بیداری«

 عزیز رویش

در برابـر دروازه ی مصـا عـده ای از جوانـان بنری را 
در دسـت داشـتند کـه روی آن نوشـته بـود: »طالب 
جنایـت می کنـد. دولت حمایـت می کند.« ایـن اولین 
برابـر حکومـت  بـود کـه صـف مـردم را در  خطابـی 
نشـان مـی داد. حرکتـی بـه راه می افتـاد کـه صـدای 
نشـانه  را  دولـت  اراکیـن  آن  سـنگین  اعتـراض 

می گرفـت.
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

کارتون خوابی در تهران، توهم
مصرف شیشه بود

 حسن ابراهیمی

مگــر غیــر از ایــن اســت، اعتیــاد بــا تــو 
چنــان می کنــد کــه تــو هرگــز نخواهــی 
توانســت بــا آن چنــان کنــی. هــر چقــدر 
ــر اعتیــاد و  ــا اراده هــم کــه باشــی، در براب انســان قدرت منــد و ب
مــواد مخــدر یــک هیــچ خواهــی بــود و وقتــی افســار زندگــی ات 
ــی اراده و  ــان ب ــک انس ــو ی ــر ت ــی دیگ ــاد بده ــت اعتی ــه دس را ب
فاقــد قــدرت خواهــی بــود و در تــو هیــچ اراده ای بــرای تصمیــم 

درســت گرفتن نخواهــد بــود. 
ــه  ــال ب ــک ســال می شــد خــود را مبت ــن کــه حــاال بیــش از ی م
ــودم،  ــرده ب ــام شیشــه ک ــه ن ــواد مخــدری ب ــاد و مصــرف م اعتی
دیگــر قــدرت ایــن را نداشــتم کــه درســت را از غلــط تشــخیص 
ــدام کار را  ــت و ک ــت اس ــم درس ــه کاری برای ــم چ ــم و بدان بده
ــتباه  ــه اش ــی ام را ب ــیر زندگ ــم مس ــا بتوان ــم ت ــام بده ــد انج نبای

ــروم. ن
امــا خیلــی وقــت بــود کــه در مســیر اشــتباه زندگــی پــا گذاشــته 
بــودم و حــاال دیگــر برایــم اشــتباه ترین تصمیمــات فــردی 
زندگــی ام، در نظــرم درســت ترین کار و تصمیمــی بــود کــه 

می توانســتم انجــام بدهــم. 
ــل  ــم قاب ــر برای ــه، دیگ ــدر شیش ــه ی مخ ــم و روزان ــرف پی ه مص
پیشــگیری نبــود و هــر روز بیشــتر از روز قبــل بــه مقــدار مصــرف 
ــن کــه  ــار ای ــود در کن ــزدوم و همیــن ســبب شــده ب خــود می اف
ــه  ــم ب ــا نتوان ــرم، حت ــم بگی ــم و تصمی ــر کن ــت فک ــم درس نتوان
ــان  ــت زب ــار لکن ــی دچ ــه نوع ــم و ب ــرف بزن ــلیس ح ــورت س ص
شــده بــودم و بــا هــر بــار بــه کام کشــیدن شیشــه و قــورت دادن 
آن دودهــای ســفید و غلیــظ لعنتــی، فکرهــای ناجــور و مزخرفــی 

در ذهنــم قــوت بگیــرد.
همــان توهــم درســت تصمیــم گرفتــن ناشــی از مصــرف شیشــه 
ســبب شــد کــه از آن کارگاه خیاطــی تصفیه حســاب کنــم و 
خــود را بــرای برگشــتن بــه کابــل بــه خیــال ایــن کــه حــاال دیگــر 

ــم.  ــاده کن ــران اشــتباهاتم اســت، آم فرصــت جب
ــوع را  ــن موض ــا ای ــه حت ــد ک ــبب ش ــی س ــم ناگهان ــن تصمی ای
ــن  ــن ای ــا روز رفت ــذارم و ت ــان نگ ــواده  ام در می ــادرم و خان ــا م ب
ســفر بازگشــت بــه کابــل را از آن هــا پنهــان کنــم. خانــواده ام در 
ــد و مــن در تهــران. هــر دو فاصلــه ای داشــتیم  شــهر دیگــر بودن
ــا مخالفــت  ــا هــر چنــد ب ــه مــن ایــن فرصــت را مــی داد ت کــه ب
ــش  ــه حرف ــوش ب ــل، گ ــه کاب ــتم ب ــادرم از بازگش ــد م صددرص
ندهــم و تــا دســتش بــه مــن نرســیده خــود را بــه دل ایــن ســفر 

بزنــم. پیش بینی نشــده 
ــود را  ــل خ ــردم، دلی ــاب ک ــب کارگاه تصفیه حس ــا صاح ــی ب وقت
ــود  پیــدا کــردن کار دیگــری گفتــم و شانســی کــه آوردم ایــن ب
کــه بــا مــادرم در ایــن بــاره نیــز تماســی نگرفــت. پــس بــا مقــدار 
ــه عنــوان آشــپز در ایــن کارگاه برایــم  پولــی کــه از کار کــردن ب
ــل  ــه کاب ــتم ب ــود را می توانس ــوده خ ــال آس ــا خی ــود ب ــده ب مان
ــه  ــی ب ــک حال ــروم و ی ــم ب ــودم گفت ــا خ ــش ب ــا قبل ــانم؛ ام برس
ــبگردی  ــرم و ش ــواد بخ ــران م ــب را در ته ــم و دو ش ــود بده خ
کنــم و قبــل از ایــن کــه کابــل برگــردم تهــران را خــوب بگــردم و 
بعــد بــروم. یعنــی قبــول کــرده بــودم کــه چنــد شــب در تهــران 
ــود و  ــا یــک دوســت ایرانــی کــه معتــاد ب کارتن خوابــی کنــم و ب
در همــان کوچــه ی بــازار معتادیــن باهــاش آشــنا شــده بــودم، بــه 
ــه  ــم ک ــن ببین ــه م ــم و البت ــان کمــی ولگــردی کنی ــول خودم ق

ــد. ــا می ده ــزه ای دارد ی ــه م ــران چ ــب های ته ش
ــه  ــردم و کول ــای کارگاه خداحافظــی ک از صاحــب کارگاه و بچه ه
پشــتی ام کــه نــه چنــدان ســنگین بــود را بــه پشــتم انداختــم و 
بــدون وقفــه ســراغ آن رفیــق معتــاد ایرانــی خــود رفتــم، پیدایــش 
ــرای  ــرای ب ــه ب ــرم شیش ــردم دو گ ــه ک ــن کاری ک ــردم و اولی ک
ــن  ــک گــرم هیرویی ــن دوشــب و در مســیر راهــم و ی مصــرف ای
ــد و  ــاری نکش ــه خم ــدم ک ــی خری ــاد ایران ــق معت ــرای آن رفی ب

ــا مــن تهــران را بگــردد.  تمــام شــب بتوانــد ب
در همــان کوچــه بــازار معتادیــن در گوشــه ای نشســتیم و خــوب 
ــک  ــرای ی ــم ب ــر بگوی ــا بهت ــک شــبگردی ی ــرای ی ــان را ب خودم
ــن را  ــق ای ــا رم ــم ت ــئه کردی ــران نش ــی در دل ته کارتون خواب
داشــته باشــیم کــه از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا غــرب ایــن 
شــهر افیونــی را قــدم بزنیــم. نمی دانــم آن لحظــه چــه لذتــی در 
ایــن کــه دوشــب یــا ســه شــب تهــران را کارتون خوابــی کنــم و 
ــم می توانســت  ــروم برای ــن ســو و آن ســوی شــهر ب ــه ای نشــئه ب
ــا خــودم گرفتــه  داشــته باشــد؛ امــا آن لحظــه ایــن تصمیــم را ب
بــود کــه دو ســه شــب تهــران را خــوب می چرخــم و بعــد همیــن 
ــوار  ــل س ــه کاب ــت ب ــرای برگش ــهد را ب ــرف مش ــوس ط ــه اتوب ک
شــدم بــه مــادرم زنــگ خواهــم زد و او را وقتــی خبــردار می کنــم 

کــه کار از برگشــتن گذشــته باشــد برایــم. 

دموکراسی؛ پیراهن گشاد افغانستان

دموکراسـي  طـرف  ایـن  بـه   2۰۰1 أواخـر  از 
غیـر  و  واقع بینانـه  غیـر  افغانسـتان،  در  تـوده اي 
جامعه شناسـانه حاکـم شـده اسـت. تطبیـق ایـن 
نـوع دموکراسـي اسـتحاله شـده بـه قیمـت فـرار 
جریـان  هنـوز  غـرب  بـه  شهرنشـین  میلیون هـا 
دارد و مـي رود کـه شـالوده ي جامعه ی شـهري را 
از ریشـه برکنـد و حکومـت داري خـوب  و ملـت 
جبران ناپذیـر  چالش هـاي  بـه  را  دولت سـازي   -
مواجه سـازد. دموکراسـي تـوده اي در بسـیاري از 
کشـورها بـا پیامدهـاي مثبـت در حکومـت داري 
تجربـه شـده اسـت؛ امـا همیـن فراینـد فراگیـر 
در ایـن سـرزمین بـه دلیـل تصـادم کارکردگرایي 
سـنتي بـا سـاختارگرایي لیبرالـي بـه بروکراسـي 
چرایـي  اسـت.  شـده  تبدیـل  مذهبـي  و  تبـاري 
ایـن افـت در ضعـف حکومـت داري خـوب دالیـل 
متعـددی دارد کـه بـه دو مـورد مهـم آن اشـاره 
جهانـي  شـرکاي  کـه  ایـن  نخسـت  مي شـود. 
افغانسـتان، تبییـن و نهادینـه شـدن دولت سـازي 
لیبرالـي را در موجودیـت عناصـر غیـر دموکـرات 
بـه گونـه ي فراگیـر و بـدون شـناخت از تفـاوت 
تجربـه  بـه  روسـتایي  بافـت  بـا  شـهري  بافـت 
گرفتنـد؛ مسـیري کـه ملت سـازي را نیـز در هـم 
کوبیـده اسـت. دوم آن کـه سیاسـت گذاري هاي 
اجتماعـي- سیاسـي، فرهنگي و اقتصادي بخشـي 
از بدنـه ي حکومـت نیـز از 2۰۰1 بـه ایـن طـرف 
بـدون شـناخت واقع بینانـه از شـکاف ها، هنجارها 
و ارزش هاي شهرنشـینان و روستانشینان به پیش 
بـرده شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال؛ بارهـا تجربه 

نشـان داده اسـت کـه هیچ روسـتایي بـا نمادهاي 
هم وطـن  نمي توانـد،  و  نتوانسـته  سـنتي اش 
روسـتایي  حکومـت داري  در  را  خویـش  شـهري 
تحمـل کنـد؛ در حالـي کـه اکثریـت روسـتایي ها 
بـه دلیـل ضعـف و یـا فقـدان ابزارهـاي زراعتـي 
و مالـداري بـا سـرازیر شـدن بـه شـهرها، خـود را 
بـا پوشـش ظاهـري جـزء شهرنشـینان سـاختند؛ 
امـا افـکار بـه شـدت سـنتي، عصبیـت روسـتایي 
و روحیـه ی افراطـي ناشـي از بحـران چنـد دهـه 
را نتوانسـتند از خـود دور کننـد. روحیـه ي غیـر 
متعارفـي کـه عنـان سیاسـت و حکومـت، عدالت 
دسـت  بـه  روسـتایي  عصبیـت  بـا  را  قضـاوت  و 
شـان داده اسـت. نتیجـه ی ابتدائـي ایـن فراینـد 
غیـر جامعه شناسـانه در عرصـه ی داخلـي موجـب 
شـده اسـت تـا شهرنشـینان نتوانند بـه هم وطنان 
روسـتاییان  و  کننـد  روسـتایي خویـش خدمـت 
حکومـت،  چرخـه ی  نتواننـد  شـهرها  در  نیـز 

سیاسـت، عدالـت و قضـاوت را مطابق بـا روحیه ي 
کـه  ایـن  گویـا  ببرنـد.  پیـش  بـه  شهرنشـینان 
نتیجـه ي نهایـي ایـن روند نیز سـبب شـده اسـت 
تـا انکشـاف متـوازن شـهر و روسـتا تحقـق نیابد، 
حکومـت نیـروي کار متخصـص و ارزان داخلـي 
متروپـل  و  شـبه پیرامون  کشـورهاي  نفـع  بـه  را 
از دسـت دهـد و سیاسـت و حکومـت، عدالـت و 
قضـاوت نیـز دسـت خوش پوپولیسـم شـود. کمـا 
ایـن کـه افغانسـتان در عرصـه ي روابـط خارجـي 
بـه عنـوان یـک کشـور پیرامـون، مانند سـده هاي 
پیشـین جـاي خـوش کند و کـوره اي بـراي پخت 
و سـاخت نیـروي کار مسـتعد انسـاني؛ امـا ارزان 
از طبقـه ي شـهري و تعلیم یافتـه را بـه خدمـت 
بـه گونـه ي  کشـورهاي شـبه پیرامون و متروپـل 

تدریجـي قـرار دهـد.
راه حـل از کار ویژه هاي مهم موفقیت دموکراسـي 
تـوده اي ایـن اسـت: بگذاریـد همـان طـوري کـه 

شهرنشـینان از مظاهـر و خوبي هـاي نوسـازي بـه 
تدریـج آگاه شـدند، روسـتاییان نیـز با نگریسـتن 
بـه محیـط ماحـول و فراتـر از آن، خودشـان را به 
تغیـر رفاهـي آن هـم با اسـتفاده از فرزندان شـان 
در هـر محـل آمـاده کنند. مگـر همه بـاور نداریم 
کـه مـردم بایـد خـود را تغیـر دهنـد تـا زندگـي 
شـان نیـز تغیـر کنـد؟ اگـر چنیـن شـود، بـه این 
ترتیـب بازدهـي هـر کـس در محـل زندگـي اش 
بـه  مي توانـد  کـه  فراینـدي  شـود.  مـي  بیشـتر 
زور  بـدون  امـا  متخصـص؛  مهاجـران  بازگشـت 
مختلـف  عرصه هـاي  و  کنـد  کمـک  عصبیـت  و 
زندگـي را از لحـاظ کمـي و کیفـي بـه نفع رشـد، 
یـاد داشـته  بـه  توسـعه و نوسـازي تغیـر دهـد. 
باشـیم؛ حاکمیـت لیبرال دموکراسـي بـا روحیه ی 
تحکـم غیـر دموکراتیـک، جابه جایي غیـر طبیعي 
نیـروي انسـاني و روحیـه ی انقالبي گـري، نتیجـه 

نـداده و نمي دهـد.

 محمد ابراهیم  فروزش

همزمـان بـا تشـدید گفت وگوهای صلـح، تلفات 
به گونـه ی  گذشـته  مـاه  یـک  در  غیرنظامیـان 
گـزارش  اسـت.  یافتـه  افزایـش  کم پیشـینه ای 
در  تنهـا  کـه  می دهـد  نشـان  یونامـا  تـازه ی 
در  غیرنظامـی   ۵۰۰ و  یک هـزار  جـوالی  مـاه 

افغانسـتان کشـته و زخمـی شـده  انـد.
در  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایندگـی  دفتـر 
بـا  اسـد(   12( شـنبه  روز  )یونامـا(  افغانسـتان 
انتشـار گزارشـی اعـالم کرد کـه ماه گذشـته ی 
از خونین تریـن  یکـی  )مـاه جـوالی(  میـالدی 
ماهـا در دو سـال  گذشـته بـوده اسـت. یونامـا، 
اصلـی  عامـل  کـه  اسـت  کـرده  خاطرنشـان 
افزایـش تلفـات غیرنظامیـان در مـاه جـوالی، 

عناصـر ضـد دولتـی بـوده  انـد.
بـا ایـن حـال برخـی از آگاهـان نظامـی تأکیـد 
در  امتیازگیـری  خاطـر  بـه  نبایـد  کـه  دارنـد 
در  خون ریـزی  میـزان  صلـح،  گفت وگوهـای 
افغانسـتان افزایـش یابـد. محراب الدیـن صافـی، 
اگاه نظامـی، بـه روزنامه ی صبح کابـل می گوید: 
»اگـر طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان، 

اراده ای بـرای آمـدن صلـح در افغانسـتان دارند، 
بایـد نخسـتین اقـدام آنـان کاهـش تنش هـا و 
خون ریزی هـا در ایـن کشـور باشـد، نـه افزایش 

آن.« 
تلفـات  میـزان  یونامـا،  گـزارش  براسـاس 
جـاری  سـال  جـوالی  مـاه  در  غیرنظامیـان 
میـالدی، بعـد از مـاه مـی سـال 2۰1۷ میالدی 
کـه در آن میـزان تلفـات غیرنظامیـان بیشـتر 
ثبـت شـده بود، بی سـابقه بـوده اسـت.  گزارش 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایندگـی  دفتـر 
افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه حمـالت گـروه 
طالبـان در ماه گذشـته ی میـالدی )ماه جوالی( 
امنیتـی  نیروهـای  علیـه  شـهری  مناطـق  در 
افزایـش یافتـه اسـت؛  از پیـش  افغـان بیشـتر 
بـه ایـن دلیـل تلفـات و آسـیب های زیـادی بـه 

اسـت.  شـده  وارد  غیرنظامیـان 

در ایـن گـزارش، از حملـه ی گـروه طالبـان بـر 
مرکـز لوژسـتیک وزارت دفـاع در کابـل، حملـه 
بـه  حملـه  کندهـار،  پولیـس  فرماندهـی  بـه 
یـک مرکـز امنیـت ملـی در غزنـی کـه همـه 
توسـط موترهـای بمب گذاری شـده انجـام شـد، 
خونین تریـن حمـالت خوانـده شـده کـه ده هـا 
غیرنظامـی به  شـمول کـودکان در آن ها کشـته 

اند. شـده  
را  بمب گذاری شـده  موتـر  بـا  حمـالت  یونامـا 
عامل بیشـر از ۵۰ درصد تلفـات غیرنظامیان در 

مـاه جـوالی میـالدی خوانده  اسـت.
در ایـن گـزارش یونامـا، همچنیـن دو حملـه ای 
برعهـده  را  آن  مسـؤولیت  داعـش  گـروه  کـه 
گرفـت، از حمـالت خونیـن دیگـر خوانده شـده 

. ست  ا
در  متحـد  ملـل  سـازمان  دفتـر  مقام هـای 

ایـن  ارائـه ی  افغانسـتان، دیـروز شـنبه، حیـن 
گـزارش، تأکیـد کردنـد کـه حملـه ی گروهـی 
بـه دفتـر رونـد سـبز در کابـل و انفجـار مایـن 
کنارجـاده ای در برخـورد با یک بس مسـافربری 
پیچیده تریـن  از  - کندهـار  در شـاهراه هـرات 
گروهـی  هیـچ  تاکنـون  کـه  بـوده  حمالتـی 

نگرفتـه  اسـت. برعهـده  را  آن  مسـؤولیت 
تدامچـی یاماموتـو، نماینـده ی ویـژه ی سـازمان 
از  نگرانـی  ابـراز  بـا  افغانسـتان،  امـور  ملـل در 
افزایـش تلفات غیرنظامیان در این کشـور، گفت 
کـه تلفـات غیرنظامیـان همزمـان بـا تالش های 
رونـد صلـح بـا طالبـان در افغانسـتان افزایـش 
طرف هـای  »از  کـرد:  تأکیـد  او  یافتـه  اسـت. 
درگیـر می خواهـم، عملیـات نظامـی ای را کـه 
دسـت  از  را  خـود  جـان  غیرنظامیـان  آن  در 
و  حمـالت  ایـن  کننـد.  متوقـف  می دهنـد، 
درگیری هـا نبایـد بـرای کسـب موقعیـت قویتر 

در مذاکـرات رونـد صلـح صـورت بگیـرد.«
هشتمین  دور گفت وگوهای صلح 

قربانیـان غیرنظامیـان  آمـار  از  یونامـا  گـزارش 
کـه  می شـود  نشـر  حالـی  در  افغانسـتان،  در 
هشـتمین  دور  هفتـه،  ایـن  شـنبه ی  روز 
متحـده ی  ایـاالت  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 
امریـکا و نماینـدگان طالـب در دوحـه ی قطـر 

اسـت.  آغـاز شـده 
طالبـان نیز روز شـنبه در یک اعالمیـه ای تأیید 
کردنـد کـه هشـتمین  دور گفت وگوهـای صلـح 
میـان ایـن گروه و ایـاالت متحـده ی امریکا، روز 
شـنبه سـاعت 1۰ صبـح بـه وقـت محلـی آغـاز 
زلمـی خلیـل زاد،  ایـن،  از  پیـش  اسـت.  شـده 
امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  ویـژه ی  نماینـده ی 
در امـور صلـح افغانسـتان، شـام روز جمعـه در 
صفحـه ی تویتـرش نوشـته بود که بعـد از دیدار 
بـا مقام هـای کابل و اسـالم آباد، بـرای مذاکره با 
طالبـان وارد دوحه ی قطر شـده اسـت. او تأکید 
کـرده بـود کـه طالبـان بـرای یـک توافـق بـا 
ایـاالت متحـده ی امریکا چراغ سـبز نشـان داده 
 انـد. نماینده ی ویـژه ی ایاالت متحـده ی امریکا، 
پیـش از ایـن اعـالم کرده بـود که »ما بـه دنبال 
توافـق صلـح اسـتیم نـه توافـق خـروج؛ توافـق 
صلحـی کـه زمینـه ی خـروج را فراهـم سـازد. 
افغانسـتان وابسـته بـه شـرایط  حضـور مـا در 
اسـت و هـر گونـه خـروج مـا از افغانسـتان بـر 

بنیـاد شـرایط خواهـد بود.«

 علی شیر شهیر

امتیازگیری در صلح با خون ریز ی؛ 
مردم افغانستان خونین ترین ماه را پشت سر گذاشتند

براسـاس گـزارش یونامـا، میـزان تلفـات غیرنظامیـان در مـاه 
جـوالی سـال جـاری میادی، بعـد از ماه می سـال 2017 میادی 
کـه در آن میـزان تلفـات غیرنظامیـان بیشـتر ثبـت شـده بـود، 
بی سـابقه بـوده اسـت.  گـزارش دفتـر نمایندگـی سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه حمـات گـروه طالبـان 
در مـاه گذشـته ی میـادی )مـاه جـوالی( در مناطـق شـهری علیه 
نیروهـای امنیتـی افغـان بیشـتر از پیـش افزایـش یافتـه اسـت. 
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مهاجرت
 بدترین جبر زمانه 

)قسمت دوم(
از  پـس  کـه  می گویـد  هجـران  سـیر  احمـد 
جا به جایـی مهاجـران در سـاختمان زندانـی کـه 
از سـوی حکومـت محلـی جاکارتـا بـه همکاری 
سـازمان  ملـل تـدارک دیده شـده بود، مشـکل ایـن مهاجـران پایان 
نیافته اسـت؛ در ایـن جـا فـرش بـرای اتاق هـا و جـای خـواب بـرای 

ایـن مهاجـران در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
بیشـتر ایـن مهاجـران به روی زمیـن راهروهـا و روی اتاق های بدون 
فـرش خـواب می کننـد. در ایـن میـان کـودکان نـوزاد نیـز اسـتند؛ 
بـرای ایـن کـودکان جای مناسـبی کـه برای یـک کودک نـوزاد نیاز 
اسـت وجـود نـدارد و همیـن طـور از هیـچ  گونـه وسـایل بهداشـتی 
و تغذیـه ی سـالم خبـری نیسـت. در میـان مهاجـران مسـتقر در آن 
جـا؛ زنـان و پیر مـردان از همه بیشـتر زجر می کشـند . آن هـا تنها و 
تنها چشـم به راه رسـیدن خبری از سـوی دفتر سـازمان  ملل اسـتند 
و بـا همیـن امیـد روز را بـه شـب و شـب را بـه روز گـره می زننـد. 
احمـد سـیر کـه خود شـاهد وضعیت مهاجـران در این جا می باشـد، 
می گویـد کـه یـک هفتـه بعـد از ایـن اقـدام دفتـر سـازمان  ملـل؛ 
»CWS« و »IOM«  طـی نشسـتی بـا نماینده هـای مهاجـران، 
اعـالم می کننـد کـه بـرای بیـش از یـک و نیـم هـزار مهاجـری کـه 
در ایـن مجتمـع زندگـی می کننـد، بودجـه ی کافـی ندارنـد و مردم 
را تشـویق می کننـد تـا بـه جاهـای قبلـی ای کـه زندگـی می کردند 
برگردنـد. بـر اسـاس گفته هـای نماینـدگان سـازمان، ایـن مـکان و 
ایـن خدمـات ناچیـز از طرف دولـت اندونیزی به طور مؤقت اسـت و 
مـا هـم نمی دانیـم که تـا چه وقـت حکومـت محلی شـما را حمایت 
می کنـد و تـا چـه مـدت ایـن مجتمـع نظامـی را در اختیـار داشـته 

می توانیـد. 
سـمیه، مـادر چهـار کـودک اسـت که شـش ماه قبـل از افغانسـتان 
بـه اندونیـزی آمده اسـت. شـوهر سـمیه، کارمنـد یک نهـاد  امنیتی 
در کابـل بوده  اسـت کـه در یکی از سـیاه ترین روز های سـال 2۰1۵  
جانـش را در اثـر حملـه ی انتحاری ای که در پارکینـک وزارت عدلیه 
رخ داده بـود، از دسـت می دهـد.  ایـن مـادر جـوان بـا دلـی پـر از 
درد روزگار می گویـد کـه ایـن جـا آخریـن امیـد مـن و کودکانـم 
اسـت؛ بـرای همیـن بـه ایـن جـا پنـاه آورده  ایـم. بیـرون از ایـن جا 
هیـچ  کسـی را نداریـم و نـه کسـی را می شناسـیم کـه کمـک مالی 
انسان دوسـتانه بـه مـا کنـد. این مـادر از جانش مایه گذاشـته اسـت 
تـا کودکانـش را از ناامنـی، حمله هـای مسـلحانه و انتحـاری نجـات 
بدهـد؛ امـا نمی داند چگونه شـکم کودکانش را سـیر کنـد؛ کودکانی 
کـه حـاال بایـد بـه روی چوکی درسـی در کنـار همصنفی های  شـان 
باشـند؛ روز و شـب را در راهروهای این مجتمع بدون بسـتری برای 

خـواب و غـذای سـالمی بـرای خـوردن سـپری می کنند. 
احمد سـیر مـی گویـد کـه در ایـن جـا خدمـات بهداشـتی وجـود 
نـدارد. مهاجـران در سـاختمانی کـه بـدون آب و وسـایل تصفیـه ی 
هـوا اسـت شـب و روز می کننـد. در محوطـه ی ایـن مجتمـع بـه 
تعـداد انگشت شـماری از تشـناب های سـیار اسـت که فاقد سیسـتم 
آبرسـانی می باشـد و ایـن تعـداد تشـناب ها به هیچ  وجـه  برای بیش 
از یـک و نیـم هزار نفر بسـنده نسـیت. بارها و بارها صـف طوالنی ای 
در برابـر تشـناب ها ایجـاد می شـود؛ وقتـی کـه آب کافـی و جـای 
مناسـب برای تشـناب نباشـد، از حمام هم خبری نیسـت؛ در حالی 
کـه حمـام یکـی از اساسـی ترین نیاز هـای ایـن مهاجـران در هـوای 

گـرم و سـوزان جاکارتا اسـت. 
احمـد  سـیر، می گویـد کـه وقتـی مهاجـران نیـاز جـدی بـه داکتـر 
و دارو پیـدا می کننـد، آنـان را بـه کلینیک هـای سـراپایی محلـی 
بـرای مریضـان  آرام بخـش  هدایـت می کننـد کـه فقـط داروهـای 
تجویـز می کننـد. اگـر در ایـن مـورد اقـدام خاصـی صـورت نگیـرد، 
ممکـن اسـت این مهاجـران به انـواع مختلـف بیماری های سـاری و 

گرفتار شـوند.  کشـنده 
داخـل مجتمـع  درون اتاق هـا؛ جایـی کـه بـرای زندگی کـردن یـک 
نفـر اسـت بیـش از ده تـا 1۵ نفـر بـه روی اتاقـی بدون فـرش جای 
گرفتـه انـد؛ شـمار دیگر هـم روی دهلیزهـا و راهروها می نشـینند و 

یـا دراز می کشـند.  
ایـن مـکان در یـگ گوشـه ای از جاکارتـا قـرار دارد کـه راه دیـد 
رسـانه ها و خبرنـگاران را هـم پوشـانیده اسـت. گاهـی رسـانه های 
دولتـی می آینـد و گزارش هایـی را ثبـت می کنند که نشـان دهنده ی 
خوبی هـای دولـت اندونیـزی در قبال مهاجران اسـت و از مشـکل ها 
را  شـان  راه  و  کـرده  چشم پوشـی  آن هـا  اصلـی  خواسـت های  و 
مشـکل های  کـه  نیسـت  نهـادی  هیـچ   و  کـس  هیـچ   می گیرنـد. 
ایـن همـه مهاجـر را بـه گـردن بگیـرد و بـه نیازهـا و خواسـت های 
شـان رسـیدگی کنـد. مهاجـران ایـن جـا همه بـه امید فـردای بهتر 
اسـتند؛ فردایـی کـه بـاز هـم  یـک روز خسـته کن و جـان کاه را در 
بـرای فـردای دیگـر و چشـم انتطاری دیگـر؛  پـی دارد و می مانـد 

چشـم انتظاری ای کـه هیـچ پایانـی نـدارد.

 مجیب ارژنگ 

تب کشنده ی کانگو
مهمان ناخواسته ی سفره های افغانی

 سکینه امیری

»جگـر گوسـفند را آورده بـود. بـا آن بـه بیمـاری 
تـب خون دهنـده مبتـال شـد. در ابتـدا داکتـران 

داده نتوانسـتند.« تشـخیص 
ایـن حرف هـای پدر یـک بیمـار مبتال بـه بیماری 
کانگـو )تـب خون دهنـده( اسـت. او می گویـد کـه 
بیمـاری از طریـق دسـت، پسـرش را مبتـال کرده 
هـر  نفـر،    88 بیمـار  ایـن  نجـات  بـرای  اسـت. 
نفـر۵۰۰ سی سـی خـون دادنـد، تا پسـرش نجات 

اسـت. یافته 
کنتـرل  ریاسـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
عامـه  صحـت  وزارت  در  واگیـردار  بیماری هـای 
می گویـد کـه طی سـه مـاه نخسـت امسـال، همه 
روزه از ۹ تـا 1۹تـن مصـاب به بیمـاری کانگو تنها 
کـرده  مراجعـه  کابـل  در  انتانـی  بـه شـفاخانه ی 

اسـت.
مقام هـای وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویند 
کـه بیمـاری کشـنده ی کانگـو در جریـان هشـت 
سـال رفته رفتـه بـه تمـام والیت هـای افغانسـتان 
گسـترش یافته اسـت. بنا بـر معلومات ارائه شـده، 
تنهـا در سـه مـاه نخسـت امسـال ۴۵۰ نفـر در 
سراسـر کشـور بـه ایـن بیمـاری مبتـال و ۵۹ نفـر 

جـان باختـه اند.
بیمـاری کانگـو بـرای نخسـتین بار در سـال2۰۰8 
در افغانسـتان ثبت شـد و در سـال 2۰11 تنها در 
پنـج والیـت مشـاهده شـده بود؛ حـاال امـا وزارت 
صحـت عامـه و وزارت زراعـت ، آبیـاری ومالـداری 
بیمـاری در تمـام والیت هـا  ایـن  می گوینـد کـه 
دیده شـده کـه بیشـترین مـورد آن در والیت های 

هـرات، کابـل، بلـخ و ننگرهـار ثبت شـده اسـت.
امسـال در هـرات نیـز ۷۴ تن به کانگو مبتال شـده 
انـد کـه از جمله شـش واقعـه ی آن به مـرگ ختم 

است. شده 
بیماری کانگو چیست؟

نـوع  کانگـو،  بیمـاری  کـه  می گوینـد  پزشـکان 
بـه  حیوانـات  از  کـه  اسـت  زنوتیـک  ویروسـی 
انسـان ها انتقـال می یابـد.  معـاون بخـش صحـی 
وزارت زراعـت و مـال داری می گویـد کـه ویـروس 
بـدن  وارد  کنـه،  گزیـدن  طریـق  از  کانگـو  تـب 
حیوانـات می شـود؛ امـا بـدون بـروز عالیمـی، در 
بـز  و  گوسـفند  گاو،  می مانـد.  حیـوان  آن  بـدن 
منبـع اصلـی شـیوع ویـروس تـب کانگـو در میان 
ایـن  کـه  آن جـا  از  ولـی  می باشـند؛  انسـان ها 
حیوانـات بـدن مقاوم در برابـر این بیمـاری دارند، 
آسـیبی نمی بیننـد. بـه گفته ی پزشـکان، راه دیگر 
انتقـال ایـن ویـروس، نیـش زدن کانگـو و تمـاس 
انسـان بـا وسـایل آلوده بـه خـون حیوانـات آلوده 
بـه کانگـو اسـت. زمانی که فـرد به خـون و حیوان 
آلـوده بـه کانگـو، تماس بگیـرد، این ویـروس به او 

می شـود. منتقـل 
ریاسـت پیش گیری از بیماری هـای حیوانی وزارت 
زراعـت افغانسـتان می گویـد کـه »نشـانه های این 
بیمـاری یـک تـا سـه روز بعـد از نیش کنـه آلوده 
و شـش روز بعـد از تمـاس با حیـوان آلـوده ایجاد 
وارد  بیمـاری  ایـن  روز،  چنـد  از  بعـد  می شـود. 
خطـر  خونریـزی  می شـود.  خونریـزی  مرحلـه ی 
اصلـی بـرای بیمار اسـت.« عالیم ابتدایـی بیماری 
بـه صـورت حساسـیت و ریـزش اسـت و بـه مرور 

بـه حداقـل برسـد و بـه همـه  بـه ویـژه دام داران 
شـود.  آگاهی دهـی 

آنـان تأکیـد می کنند که هنـگام کشـتن حیوانات 
بایـد همیشـه از دسـتکش و چپـن محافظتـی که 
آسـتین و دامن دراز داشـته باشـد اسـتفاده شـود. 
از  حیوانـات  پوسـت کردن  و  هنـگام  همچنیـن 
گرفتـن کارد قصابـی در دهـان خـودداری کنند و 
بـرای احتیـاط بیشـتر، از خـوردن جگر و گوشـت 

بپرهیزنـد. نیم پختـه 
داکتـران توصیـه می کننـد کـه در صـورت دیـدن 
کنـه، از لـه کـردن آن بـا دسـت و در روی بـدن 
حیوانـات بایـد خـودداری شـود. حیوانـات نبایـد 
بـه  و  شـود  کشـته  مجـاز  غیـر  محل هـای  در 
کـودکان نیـز اجازه ی لمـس حیوانات داده نشـود. 
کـودکان در برابـر ایـن بیمـاری بیشـتر از دیگران 
آسـیب پذیرند و اگـر کنـه آنان را نیـش بزند، خطر 
مـرگ برای آن ها بسـیار باالسـت. پـس از مراقبت 
اشـخاص مبتـال به تـب کانگـو و همین طـور پس 
از تمـاس بـا حیوانـات و پاک کاری محـل نگه داری  
حیوانـات، دسـت ها بایـد بـا آب و صابـون شسـته 
شـود. بـا آن کـه شـهرداری کابـل سـال گذشـته 
برای کشـتن حیوانات گشـتارگاه )مسـلخ( ساخته؛ 
امـا بـا ایـن وجـود قصابـان بـدون توجه بـه نکات 
می ُکشـند.  شـهر  سـطح  در  را  حیوانـات  صحـی 
چیـزی که بـه گفتـه ی کارمندان صحـی زمینه ی 

انتقـال بیمارهـا را فراهـم می کنـد.
ابراهیـم فروتـن، معـاون صحـت حیوانـی  داکتـر 
وزارت، می گویـد،  افـرادی که دسـت یا قسـمتی از 
بـدن شـان زخـم داشـته باشـد نباید به گوشـت و 
خـون حیوانات تماس داشـته باشـند. »بـه منظور 
از بیـن  بـردن کنه هـا، حیوانـات و وطویله هـا در 
صـورت  در  شده اسـت.  دواپاشـی  جاهـا  بسـیار 

بـه سـردرد، تـب شـدید، کمـردرد، درد مفاصـل و 
عضالت، دل درد، اسـهال، اسـتفراغ، سرخی چشم 
و سـرخی گونـه، خونریـزی، ایجاد لکه هـای بزرگ 
کبـود رنگ روی بـدن، خونریزی شـدید از بینی و 
خونریزی هـای غیرقابـل کنترل بـروز می کند و در 
صورتـی کـه بیمـار بـه سـرعت مـورد تـداوی قرار 

نگیـرد، سـبب مرگـش خواهد شـد.
بـه گفته ی داکتـر ابراهیـم فروتن، مسـؤول بخش 
صحـت حیوانـی وزارت زراعـت، تب کانگو در سـه 
مرحلـه در وجـود انسـان ها بـه  چشـم می خـورد 
کـه خون ریـزی از بـدن و بـه ویـژه بینـی، آخرین 
مرحلـه ی آن اسـت. بنـا بـر گفتـه ی داکتـران در 
شـفاخانه ی انتانـی، درمـان بیمـار در ایـن مرحلـه 
بسـیار دشوار می شـود. داکتران شـفاخانه ی انتانی 
از مـردم می خواهنـد کـه در صـورت مشـاهده ی 
عالیـم مشـکوک بـه ایـن بیمـاری، به شـفاخانه ها 
مراجعـه کننـد تا مشـخص شـود و بیمار بـه موقع 

تحـت درمـان قـرار بگیرد.
بـا این حال ریاسـت کنتـرل بیماری هـای واگیردار 
وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه هـم اکنـون در 
۳۴ والیـت افغانسـتان مراکـز تشـخیص و درمـان 
بیمـاری کانگـو فعـال اسـت و مـردم بایـد بـه آن 

مراکـز مراجعـه کنند. 
جلوگیری از گسترش ویروس کانگو

کارگـران  کشـاورزان،  دام داران،  کـه  آن  بـا 
بهداشـتی  کارکنـان  و  دام پزشـکان  کشـتارگاه ها، 
و درمانـی، بـه خصـوص در شـفاخانه ها از افـراد 
پنداشـته  بیمـاری  ایـن  بـه  ابتـال  آسـیب پذیر 
انتانـی  شـفاخانه ی  داکتـران  امـا  می شـوند؛ 
می گوینـد کـه بیمـاری کانگـو از حیوانـات آلـوده 
بـه ایـن ویـروس بـه انسـان ها منتقـل می شـود و 
بـرای پیش گیـری از آن، بایـد تمـاس بـا حیوانات 

داشـتن زخـم در دسـتان، از ذبـح حیوانـات و تکه 
تکـه کـردن گوشـت آن خـودداری شـود.«

 بـه گفتـه ی آقـای فروتن، افـرادی که بـا حیوانات 
سـر و کار دارنـد، بایـد محتاط باشـند و همیشـه از 
کننـد:  اسـتفاده  محافظتـی  لبـاس  و  دسـت کش 
اسـتفاده  حیوانـات  گوشـت  از  کـه  »افـرادی 
از  اسـتفاده  بـا  بایـد  می کننـد، در قـدم نخسـت 
دسـت کش گوشـت را پـاک بشـویند و آن را بـه 
مـدت 2۴سـاعت در دمـای منفـی یـک تـا منفـی 
چهـار درجـه ی سـانتی گراد نگـه داری کننـد و یـا 
در حـرارت ۵۵ درجـه ی سـانتی گراد  را  گوشـت 
پختـه کننـد و از خـوردن گوشـت خـام خـوداری 

کننـد.«
 ایـن مقـام مسـؤول همچنـان افـزود کـه وزارت  
زراعـت در همکاری بـا وزارت صحت عامه و وزارت 
حـج اوقـاف، برنامه هـای مشـخصی آگاهی دهی به 
مـردم را از دو سـال پیـش شـروع کـرده اسـت و 
بـرای از بیـن بـردن کانگـو همکاری همـه ی مردم 
نیـاز اسـت کـه بـه دسـتورات صحـی بـه صـورت 

جـدی توجـه کـرده، مطابـق بـه آن عمـل کنند.
بـرای  کـه  می گوینـد  زراعـت،  وزارت  مسـؤوالن 
در  را  حیوانـات  کانگـو،  بیمـاری  از  پیش گیـری 
سراسـر افغانسـتان داروی ضد کنه و حشـرات زده 

انـد و در آینـده نیـز برنامـه دارنـد.
معـاون صحـت حیوانـی وزارت زراعـت می گویـد 
ایـن وزارت تیم هـای صحـت حیوانـی  را در  کـه 
ضمـن  کـه  کـرده   اعـزام  افغانسـتان  والیـت   ۳۴
آگاهی دهـی از خطرهـای بیماری کانگـو به مردم، 

می کننـد. داروپاشـی  را  طویله هـا  و  حیوانـات 
بنابـر آمـار، حـدود 8۰ درصـد مـردم افغانسـتان، 
بـه دام داری و کشـاورزی اشـتغال دارنـد و از ایـن 

طریـق امـرار حیـات می کننـد.
مسـؤوالن در وزارت زراعـت ، می گوینـد کـه بـا در 
نظرداشـت این موضوع از دو سـال پیـش برنامه ی 
مبـارزه بـا مـرض کانگو را آغـاز کرده اسـت تا جلو 
شـیوع و سـرایت بیمـاری کانگو و امـراض زنوتیک 
را از حیـوان بـه انسـان بگیـرد؛ امـا ایـن امـر بـه 

همـکاری مـردم با ایـن وزارت بسـتگی دارد.
درخواسـت  مـردم  از  حالـی  در  زراعـت،  وزارت 
همـکاری بـرای محو کانگـو را می کند که ریاسـت 
گسـترش  بـه  نسـبت  سـاری،  امـراض  کنتـرل 

می دهـد. هشـدار  زنوتیـک  بیمـاری 
ریاسـت مرکـز کنترل امراض سـاری وزارت صحت 
می گویـد کـه از ابتدای سـال تـا کنـون تنها 18۹ 
واقعـه ی تـب کانگـو و 2۵۰۰ واقعه ی مرض سـگ 
دیوانـه بـه شـفاخانه های دولتـی ثبـت شـده و بـا 
بلندرفتـن درجـه ی حـرارت هـر روز آمـار بیشـتر 
می شـود. کانگـو در کشـور در حالـی شـدت یافته 
اسـت کـه از آغاز سـال تـا کنـون رونـد مراجعه ی 
افـراد مبتـال به تـب خون دهنـده ی  کانگـو افزایش 
داشـته؛ طـوری کـه روزانـه از ۹ تـا 1۹ نفـر مبتال 
بـه ایـن بیماری بـه شـفاخانه ها مراجعـه می کنند.

مسـؤوالن در وزارت زراعت می گوینـد که دور اول 
کمپیـن مبـارزه با کانگو، امسـال پایان یافته اسـت 
ودور دوم آن در مـاه خـزان شـروع می شـود؛ امـا 
بـرای محـو بیمـاری و کنـه، بایـد مـردم بـا ایـن 
وزارت همـکاری کـرده و در صـورت مشـاهده ی 
تمـاس  وزارت  ایـن  بـا  دیگـر  مشـکالت  و  کنـه 
ایـن  حیوانـی  مرکزهـای خدمـات  بـه  و  بگیرنـد 
وزارت مراجعـه کننـد و تمـام دسـتورات صحـی 

شـان را عملـی بسـازند.

داکتـران توصیـه می کننـد کـه در صـورت دیـدن کنـه، از لـه 
کـردن آن بـا دسـت و در روی بـدن حیوانـات بایـد خـودداری 
شـود. حیوانـات نبایـد در محل هـای غیـر مجاز کشـته شـود و به 
کـودکان نیـز اجـازه ی لمـس حیوانـات داده نشـود. کـودکان در 
برابـر ایـن بیماری بیشـتر از دیگـران آسـیب پذیرند و اگر کنه 

آنـان را نیـش بزنـد، خطـر مـرگ بـرای آن هـا بسـیار باالسـت. 
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و  اســتم  روان شناســی  متخصــص  مــن  نــه 
ــه  ــه دارم ک ــه مطالع ــن زمین ــدر در ای ــه آن ق ن
حرف هایــم پشــتوانه و دقــت علمــی داشــته 
باشــد؛ امــا شــاید بســتر ایــن متــن روان شناســانه 

ــد. باش
نویســنده ی ایــن ســتون ظاهــرا شــاعر و خبرنــگار 
ــون آن  ــد و چ ــتن و چن ــا نوش ــی ب ــت؛ یعن اس
آشــنا اســت، اینــک آنچــه مــا از او در ایــن ســتون 
زندگی نامه نویســی  نوعــی  بــه  می بینیــم، 
اســت. او نقطــه ی عطفــی از زندگــی خــودش را 
برگزیــده و در مــورد آن لــب بــه ســخن گشــوده 
ــن  ــا در ای ــت؛ م ــه اس ــتن گرفت ــه نوش ــم ب و قل
ــه  ــم ک ــازه ای از زندگــی او را می بینی نوشــته ها ب
گویــا تأثیــر بســیار و جــدی بــر او داشــته اســت.
ــد  ــودم قص ــوان خ ــد ت ــته، در ح ــن نوش  در ای
پرداختــن بــه چــرا و چگونگی شــکل گرفتــن این 
ســتون را بــا زاویه دیــدی بیــرون از آن دارم.  آنچــه 
ــاق  ــن اتف ــود، ای ــاهده می ش ــا مش از بازخورده
ســوژه ی جذابــی بــرای مخاطبــان، دوســتان، 
آشــنایان، رســانه ها و... اســت، نظرهایــی کــه 
ــب  ــد مطل ــر پیون ــی و زی ــبکه های اجتماع در ش
گفت وگوهــای  نیــز  و  اســت  شــده  نوشــته 
ــر  ــا منتش ــط تلویزیون ه ــه توس ــری ای ک تصوی
شــده اســت، شــاهد بــر ایــن مســأله اســت گویــا 
ــم  ــاره ه ــتندی در این ب ــاخت مس ــنهاد س پیش

ــت. ــده اس ــنده رد ش ــط نویس ــه توس ــده ک ش
کــه  پرســش هایی  بررســی،  شــروع  بــرای 
ــالش  ــته در ت ــن نوش ــوری دارد و ای ــش مح نق
ــه:  ــت ک ــن اس ــت ای ــا اس ــخ گویی آن ه ــه پاس ب
برجســتگی ایــن اتفــاق چیســت؟ چــه چیــز ایــن 

نوشــته ها را خواندنــی کــرده اســت؟
جســارت کســی کــه گذشــته را اعتــراف می کنــد، 
زیبایــی متــن و جنبه هــای ادبــی آن، وارد شــدن 
بــه الیه هــای ناشــناخته ی انســان، جامعــه و 
یــک عــادت... یــا نــه چیــزی اســت شــبیه مطالب 
و خبرهــا در صفحــه ی حــوادث، بــا ایــن تفــاوت 
کــه فقــط نمــای دوربیــن نزدیک تــر شــده اســت 
ــی  ــخاص قبل ــا و اش ــان حادثه ه ــب هم و مخاط
ــس و  ــر لم ــوادث را از نزدیک ت ــه ی ح در صفح

ــد؟ ــری می کن پیگی
ــری  ــا ام ــه ی م ــردن در جامع ــراف ک ــنت اعت س
ناشــناخته و حتــا نادرســت اســت. مــا گذشــته را 
ــه روی آن  ــی را ک ــز خاک ــم و هرگ ــن می کنی دف
ریختــه  ایــم، جابه جــا نخواهیــم کــرد. اصــال چــرا 
بایــد اعتــراف کــرد؟ مگــر اعتــراف، کلیــد کــدام 
ــا  ــنگی را جابه ج ــه س ــد. چ ــد باش ــل می توان قف
می توانــد و چــه تغییــری می توانــد ایجــاد کنــد. 
فریــاد زدِن درد و عــادت گذشــته ی خویــش کــه 
ــند  ــنده ناپس ــوِن نویس ــران و اکن ــر دیگ ــه نظ ب
و نابه هنجــار اســت چــه کارکــردی می توانــد 
داشــته باشــد، ایــن کارکــرد، شــخصی اســت یــا 
اجتماعــی؟ آیــا قصــد بــر ایــن بــوده کــه ترمــزی 
ایجــاد کنــد و از لبــه ی پرتــگاه دوری شــود؟ 
پرتگاهــی کــه دوبــاره افتــادن در آن ناخوشــایند 

اســت و تــرس دارد.
ترفنــدی کــه این جــا بــه کار رفتــه، شــاید چکش 
کــردن گذشــته و کوفتــن آن بــر ســر خــود باشــد 
ــاز  ــه زندگــی پیــش رو ب ــا گام هــای کــج، راه ب ت
ــود  ــده ب ــته را بلعی ــه گذش ــی ک ــد. هیوالی نکن
امــروز را هــم هــوس نکنــد. بــا فرافکنــی دیــروز 
بــه نوعــی قصــد بــر حفــظ خــود و زندگــی شــده 
ــده،  ــاک نش ــأله پ ــورت مس ــع ص ــت. در واق اس
ــه  ــأله حمل ــه مس ــأله، ب ــل مس ــرای ح ــه ب بلک
شــده اســت تــا جــان آن را بگیــرد و بــه گونــه ای 
آتــش زیــر خاکســتر را بــرای همیشــه خامــوش 

کنــد.
اغلــب  ناداستان ها]ناداســتان، محتوایــی  ایــن 
بــه شــکل روایــت اســت کــه خالــق آن بــا 
ــا درســتی وقایــع،  ــرای حقیقــت ی نیــت خیــر، ب
اشــخاص، و یــا اطالعــات ارائــه شــده مســؤولیت 
چطــور  و  کجــا  ویکی پدیــا-[  می پذیــرد.-از 
ارزش منــد می شــوند؟ در ادبیــات پارســی آن 
را زیــر شــاخه ی ادبیــات غیرداســتانی قــرار 
آن  بــه  عمومــی  اقبــال  و  توجــه  می دهنــد؛ 
ایــن روزهــا بیشــتر شــده اســت؛ دلیلــش شــاید 
صداقــت موجــود در آن اســت؛ پیچیــده نبودنــش 
و نیــاز نداشــتنش بــه تعمــق و تفکــر و یــا 
ــت.  ــوان اس ــتان روان خ ــه ناداس ــن  ک ــاده تر ای س

می کنــد، چه قــدر جنبــه ی ژورنالیســتی دارد 
یــک طــرف؛ امــا نمایــش کنج هــای کم نــور 
یــک شــخصیت بــه مثابــه ی آنچــه نابه هنجــاری 
ــوژه ی نویســنده  ــود یک طــرف. س ــداد می ش قلم
ــت، زندگــی  خــود نویســنده اســت و بســتر روای

ــود اوســت. خ

جــاری بــودن احســاس و عاطفــه و نیــز نزدیــک 
ــن و اتفاق هــای درون آن  ــا مت ــودن مخاطــب ب ب

ــت. ــری اس ــل دیگ دلی
ــر  ــا کمت ــه م ــت ک ــی اس ــر و باطن ــی ظاه آدم
ــن  ــه ای ــن ک ــم. ای ــی داری ــه درون آن دسترس ب
ــرداری  ــا پرده ب ــرای م ــخصیتی را ب ــا، ش متن ه

نویســنده اگــر داســتان نویس بــود، احتمــال 
داشــت قضیــه طــور دیگــر شــود. بــا قهرمــان و یا 
ــهر  ــه آرمان ش ــدیم ک ــه رو می ش ــی روب ناقهرمان
دیگــری بــرای مــان خلــق می کــرد. در دل 
فرمــی از زندگــی کــه بــر زمیــن و جامعــه ی مــا 
ــازی در  ــی و دغل ب ــده و مصرف گرای ــل ش تحمی
ــوه ی آن  ــگ جل ــب و نیرن ــزار فری ــت و ه سیاس
اســت، بــا جامعــه ای در دل همیــن جامعــه آشــنا 
ــه  ــهر هم ــن آرمان ش ــا در ای ــه بس ــدیم. چ می ش
ــونتش،  ــد؛ خش ــر باش ــر و طبیعی ت ــز واقعی ت چی
بــازه ی  هــر  و  هــم دردی اش  دموکراســی اش، 
ــه ی  ــه ی فاضل ــت مدین ــر. می توانس ــانی دیگ انس
افالطــون و مالصــدرا و یــا یوتوپیــای تامــس مــور 
ــق  ــهری خل ــرد. آرمان ش ــوال بب ــر س ــز زی را نی
کنــد کــه اســاس آن بــه زعــم و اندیشــه ی انســان 
ــر  امــروز و اخــالق قــراردای اش، شــاید مبتنــی ب
ــی  ــی را در پ ــن شــر، خیرهای ــا ای شــر باشــد؛ ام
دارد کــه مــا تــا کنــون از تاریــخ بشــری فقــط در 

ــم. ــان آن را ســاخته  ای رویاهــا م
ایــن  از  خــارج  دنیــای  از  مــا  چشــم  اگــر 
آرمان شــهر بــه آن نظــاره کنــد، ایــن آرمان شــهر 
فقــط یــک خصیصــه دارد کــه فقــط بــه آن دلیل، 
مــا بــه اعمــاق ســوخته ی یــک پــل پرتــش کــرده 
 ایــم و نــگاه از باالبیــن خــود را تغییــر نخواهیــم 
داد. مــا همــه چیــز را بــه یــک چــوب می زنیــم و 
یــک صفــت منفــی شــخص و یــا اشــخاص را بــه 
ــم. ــم می دهی ــخصیت او تعمی ــود و ش ــام وج تم
این طــور  نویســنده  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 
طرفــی  از  و  نمی اندیشــد  آرمان شــهرگرایانه 
ــاق نرســیده ایم،  ــِی اتف ــه قســمت هیجان ــوز ب هن
آن جــا کــه نویســنده دنیــای جداافتــاده و جدیــد 
ــا مناســبات خــاص خــود می بینــد،  دیگــری را ب
کشــف می کنــد و مختــص بــه همــان ســوختگی 

ــر پــل اســت. زی
بــه هــر طریــق، در ایــن ســتون، نویســنده از زیــر 
پــل بــه روی آن آمــده اســت، آیــا او هــم قصــد 
ــوق  ــا در ب دفــن کــردن آرمان شــهرش را دارد؟ ب

و کرنــا کــردن آن.
ــک  ــت ی ــد روای ــه باش ــر چ ــته ها ه ــن نوش ای
ــه از  ــن گون ــر ای ــت و تکث ــت جمعی ــان اس انس
ــی از  ــل توجه ــد قاب ــت و درص ــم نیس ــراد ک اف
باشــندگان هــر شــهر، کشــور و زمیــن را شــامل 
ــرس، دوری  ــم، ت ــگاه ترح ــا ن ــب ب ــود. اغل می ش
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــتن ب ــت پنداش ــردن و پلش ک
ــان  ــه خودم ــا را ب ــتون م ــن س ــم. ای ــرده  ای ک
انســان اســت شــاید  او یــک  مــی آورد کــه 
ــک  ــه ی ــچ وج ــه هی ــا ب ــد؛ ام ــار باش ــک بیم ی
مجــرم نیســت. جهــان پــاک مــا آلوده تــر از 
آن می توانــد باشــد، عادت هــای مــا پلیدتــر 
ــه  ــا همیش ــه م ــن ک ــط ای ــا، فق ــادت آن ه از ع
ــه کــرده  ایــم. پشــت نقــاب، نقــِش  خــود را تبرئ
ــه  ــازی گرفت ــه ب ــانیت را ب ــان و انس ــوِب انس خ
ــر  ــری دای ــتون های دیگ ــتون و س ــم. کاش س  ای
شــود و در آن هــا سیاســت مداران افغانســتان، 
رییــس فدراســیونی از آن یــا تمــام مردهــای آن 
ــش  ــر خوی ــد، روایت گ ــروع کنن ــتن ش ــه نوش ب
باشــند، خــود را فریــاد کننــد، کــرده و ناکــرده ی 
خــود را اعتــراف کننــد. از عــادت خــود بگوینــد، 
از جســارت خــود، از همــان شــاید پشــیمانی، از 

ــد. ــران را داده  ان ــود و دیگ ــه خ ــی ک فریب
بــه  حاضــر  چــرا  می پرســم،  نویســنده  از 
خودکشــی شــده اســت. تکــه ای از جــان خــود را 
کنــدن درد دارد؛ مــا حتــا گنــاه را اگــر نشــخوار 
کنیــم طعــم لــذت بــرای مــان دارد. آیــا در ایــن 
ــز  ــا دورری ــت، آی ــه اس ــی نهفت ــی لذت دردنویس
ــره ای  ــادت به ــک ع ــردن ی ــت ک ــه! ثب ــردن، ن ک
ــش دارد؟ چــه بهــره ای. ســاده انگارانه اســت  برای
اگــر بپنداریــم ایــن نوشــته راه ورود دیگــران بــه 
زیــر پــل ســوخته ها را جلوگیــری می کنــد. 
آیــا ایــن ناداســتان ها فقــط برطرف کننــده ی 
احســاس ترحــم خواننــده نیســت؟ نویســنده در 
اســتیصال بازآفرینــی خــود بــه گذشــته ای چنــگ 
ــور  ــت. این ط ــزان اس ــه از آن گری ــت ک زده اس
ــود  ــی ش ــا کتاب ــاید این ه ــردا روز ش ــت؟ ف نیس
ــاید  ــنده. ش ــردن نویس ــر گ ــاری ب ــوق افتخ و ط
ــا  ــد؛ ام ــا بنوازن ــارتش کف ه ــه جس ــیاری ب بس
ــط  ــد فق ــص می کن ــدان رق ــن می ــه در ای آنچ
قصه هــا و غصه هــای یــک شــخص اســت؛ او 
می توانســت بــه هــر عــادت دیگــر دچــار باشــد و 
یــا نباشــد، کــدام عــادت و چگونــه عــادت کــردن 
ــاد و  ــن ایج ــرای مت ــاری ب ــه آن، ارزش و اعتب ب

ــرد. ــد ک ایجــاب نخواه

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

آیا شورای ملی
واقعا ملی است؟

پارلمــان افغانســتان کــه متشــکل از افــراد مختلــف از 
توقــع  آنچــه  برخــالف  اســت،  افغانســتان  والیت هــای 
ــی نســبت  ــه دارای نگاهــی مل ــز نتوانســته ک ــی رود، هرگ م
بــه وضعیــت مــردم باشــد. ســاختاری کــه ایــن افــراد را بــه 
ــت و  ــی اس ــاختار قوم ــاند، س ــدگان می رس ــس نماین مجل
ــودن مجلــس اســت.  ــرای غیــر ملــی ب ایــن خــود دلیلــی ب
ــل مختلفــی  ــه دالی ــوذ کــه ب ــا نف ــردی ب ــت، ف در هــر والی
ــی  ــس از مدت ــاورد، پ ــه دســت بی ــوذ را ب ــن نف ــد ای می توان
فعالیــت در محــور مشــکالت قــوم و قبیلــه ی خاصــی، 

ــود.  ــی می ش ــورای مل ــدای ش کاندی
نماینــده  مقــام  بــه  را  وکال  اکثریــت  آنچــه  واقــع،  در 
ــت  ــه دس ــوم ب ــک ق ــه از ی ــت ک ــاری اس ــاند، اعتب می رس
ــیکل  ــودش، تش ــت خ ــد در نهای ــن نمی توان ــد و ای می آورن
مجلــس نماینــدگان را بــه عنــوان یــک مجلــس ملــی 

ــد. ــی کن معرف
در  می توانیــم  ملــی  مفهــوم  و  معنــا  درک  بــرای 
داشــته  جســت وجویی  دانشــنامه ها  و  فرهنگ نامه هــا 
باشــیم و نظــر بــه آنچــه دریافــت می کنیــم، مجلــس کشــور 
ــن واژه را نظــر  ــه خــود ای ــن ک ــرای ای ــم. ب را مقایســه کنی
ــم،  ــای اصطالحــی اش دریابی ــارغ از معن ــرد آن و ف ــه کارب ب
ســری بــه واژه نامــه ی دهخــدا می زنیــم: »منســوب بــه ملــت 
و آنچــه کــه در دســت و اختیــار ملــت اســت و گاهــی توســعاً 
در زبــان فارســی دولتــی را نیــز بــه ســبب وابســتگی دولــت 
ــه ملــت، ملــی گوینــد. از ایــن روی، ایــن کلمــه در همــه  ب
ــوژی  ــه کار نمــی رود.« در ترمینول ــادل ناســیونال ب جــا مع
حقــوق تألیــف جعفــری لنگــرودی چنیــن آمــده: »در معانــی 
زیــر بــه کار رود: الــف - تبعــه در مقابــل بیگانه. ب - وابســته 
و مرتبــط بــه یــک دولــت؛ در ایــن صــورت بــه شــکل صفــت 
ــی. ج -  ــدر مل ــی ، بن ــم مل ــد؛ پرچ ــی رود، مانن ــه کار م ب
ــه  ــت ب ــه حمای ــت ک ــرد از آن جه ــی ف ــت حام وصــف دول
عهــده ی او اســت و شــخص مــورد حمایــت تبعــه ی او مــی 
ــوع. ــت متب ــا دول ــیونال« ی ــه می شــود »اتاناس باشــد و گفت
بنابــر چنیــن تعریفــی، معنایــی از واژه ی ملــی، در کشــوری 
کــه از یــک قانــون تابعیــت می کنــد و هرچنــد اقــوام 
ــردی را  ــم، ف ــا نمی توانی ــد، م ــی کنن ــی در آن زندگ مختلف
کــه صرفــا نماینــده ی یکــی از ایــن اقــوام اســت، وجــه ملــی 
بدهیــم. نماینــدگان افغانســتان، بــر اســاس ایــن کــه از هــر 
ــد مفهــوم  ــت در مجلــس جمــع می شــوند، توانســته  ان والی
ملــی را بــه خــود بدهنــد؛ در واقــع ، آنچــه چندگانگــی قومــی 
وجــه  می  کنــد،  ملی ســازی  مجلــس  در  را  نماینــدگان 
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــبت ب ــان در نس ــاری آن ــری و رفت فک
ــه دســت  ــی ب ــه را از راه ــن وج ــه در اصــل ای نیســت، بلک
آورده اســت کــه نتیجــه ی صفــت ملــی یــک جغرافیــا اســت. 
ــت  ــوع، هوی ــن موض ــت ای ــا در نظرداش ــم ب ــس نمی توانی پ
ــرد  ــر ف ــرای ه ــی ب ــت مل ــان را هوی ــی وکالی پارلم قانون
ــی،  ــت مل ــی، هوی ــن موضوع ــم. در چنی ــتان بدانی از افغانس
اســاس خــودش را از مرجعــی کــه در قانــون و قانون گــذاری 
بــه وجــود آمــده باشــد، بــه دســت نیــاورده، بلکــه از 
ــا  ــا حت ــک کشــور و ی ــای ی ــل والیت ه ــی؛ مث ــای مل نماده
ــرادی از والیت هــای مختلــف  ــرای اف ــی ب مجلــس کــه مکان

ــه دســت آورده.  کشــور اســت، ب
پــس اگــر بخواهیــم بــا چنیــن اســتنتاجی، از مفهــوم واژه ی 
ــم،  ــتفاده کنی ــور اس ــس کش ــدگان مجل ــرای نماین ــی، ب مل
ــود  ــه خ ــی را ب ــن مل ــت نمادی ــس، هوی ــدگان مجل نماین
ــی  ــع، زمان ــی را. در واق ــت مل ــت هوی ــه حقیق ــد ن می گیرن
ــودش را از  ــی خ ــه رأی کامیاب ــان ک ــده ی پارلم ــه نماین ک
ــر کرســی ای می نشــیند  ــه دســت آورده، ب ــوم مشــخص ب ق
کــه او را بــه عنــوان بازیگــر هویــت ملــی، معرفــی می کنــد؛ 
طــوری کــه در بســیاری از شــعارهای نماینــدگان و اداره هــا 
ملــی ســخن  هویــت  تمثیــل  از  کــه  دیــده می شــود 
ــت،  ــه اس ــی کلم ــی واقع ــه معن ــل ب ــن تمثی ــد، ای می گوین

ــی اســتعاری آن. ــه معن ــه ب ن
ــد،  ــس می آی ــه مجل ــودش ب ــوم خ ــا رأی ق ــه ب ــی ک وکیل
ــد عملــی کنــد؛  آن نقشــی را کــه بایــد ایفــا کنــد، نمی توان
ــا  ــل حت ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــر را ن ــوام دیگ ــرا رأی اق زی
نمی توانــد مشــکالت اقــوام دیگــر را بــه دلیــل عــدم رابطــه 
بــا آن هــا، تشــخیص بدهــد. گذشــته از ایــن، پارلمــان کشــور 
ــس  ــوام. پ ــه اق ــرد ن ــده می پذی ــا نماین ــاس والیت ه ــر اس ب
از ایــن لحــاظ نیــز حقیقــت وکالی مــردم در افغانســتان بــا 
ــدارد.  ــی ن ــت، هم خوان ــه اس ــر گرفت ــد نظ ــون م ــه قان آنچ
ــت  ــع، نکتــه ای اســت کــه هوی ــودن در واق ــن ناهم خوان ب ای
ملــی نماینــده ی یــک مجلــس را بــا هویــت قومــی آن فــرق 

می گــذارد.

 نیما کاوه

سـنت اعتـراف کـردن در جامعـه ی مـا امـری ناشـناخته و 
حتا نادرسـت اسـت. ما گذشـته را دفن می کنیم و هرگز 
خاکـی را کـه روی آن ریختـه  ایـم، جابه جـا نخواهیـم کرد. 
اصـا چـرا بایـد اعتـراف کـرد؟ مگر اعتـراف، کلیـد کدام 
قفـل می توانـد باشـد. چـه سـنگی را جابه جـا می توانـد و 

چـه تغییـری می توانـد ایجـاد کند.

ایـن نوشـته ها هـر چـه باشـد روایت یک انسـان اسـت جمعیت 
و تکثـر ایـن گونـه از افراد کم نیسـت و درصد قابـل توجهی از 
باشـندگان هـر شـهر، کشـور و زمیـن را شـامل می شـود. اغلـب 
بـا نـگاه ترحـم، تـرس، دوری کردن و پلشـت پنداشـتن با آن ها 
برخـورد کـرده  ایـم. ایـن سـتون مـا را بـه خودمـان مـی آورد که 
او یـک انسـان اسـت شـاید یـک بیمـار باشـد؛ امـا به هیـچ وجه 

یـک مجرم نیسـت. 

 عارف حسینی
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مختلـف  بعد هـای  در  دارد  امـکان  تناسـب  ایـن 
نمـود پیـدا کنـد؛ اهـرام مصـر نوعـی از تناسـب 
بیـن اشـکال هندسـی اسـت کـه تاریـخ و تمـدن 
یـک نسـل را بـه تصویـر کشـیده اسـت. گاهی هم 
زیبایـی را می توان در تناسـب بیـن اعضای صورت 
دیـد. تصـور کنیـد اگـر تمـام اعضـای صـورت در 
یـک تـوازن مناسـب کنـار هـم قـرار گرفته باشـد 
و برعکـس اگـر هـم عضوی بی تناسـب باشـد، چه 
منظـره ای نمایـان خواهـد شـد. رفتـار اجتماعی را 
می تـوان در جامعـه بـر اسـاس همیـن تناسـب به 
تصویر کشـید.  آیا تناسـب هندسـی بین رفتارهای 
اجتماعـی بیشـتر موجـودات ایـن جامعـه وجـود 
دارد؟ نـوع فکـر و تلقـی و برداشـت ایـن افـراد تـا 

انـدازه از تناسـب برخـوردار اسـت؟ تعمیـم  چـه 
ایـن نـوع تصـور بـه رفتارهـای اجتماعـی می تواند 
ریشـه ی  بگوییـم  بهتـر  یـا  مسـائل  از  بسـیاری 
بسـیاری از رفتارهـای اجتماعـی را مشـخص کند. 
افغانسـتان، کشـوری اسـت کـه دو ویژگـی بسـیار 
مهـم دارد؛ اولـی مسـلمانی و دومی جهان سـومی. 
افـراد ایـن مـرز و بـوم یک پـای در سـنت دارند و 
نیـم نگاهـی هـم بـه مدرنیتـه و زندگـی امـروزی 
اروپایـی. مفهوم هایـی را بـه کار می برنـد کـه در 
جهان سـوم اسـت، ولی نقد جهان اول را به دنبال 

دارد. در فضایـی زندگـی می کننـد کـه رفتارهـای 
کامـال سـنتی )اعم از ظاهـر و باطـن( را می طلبد؛ 
امـا خواهـان پیشـرفت بـه معنـای غربـی امـروزی 
کار  بـه  سـوم  جهـان  در  کـه  واژه هایـی  اسـتند. 
بـرده می شـود، تـوان شناسـایی مفهـوم مدرنیـزم 
بـه معنـای امـروزی اروپایـی را نـدارد. کسـی کـه 
علـم  نمی توانـد  می کنـد،  فکـر  سـوم  جهـان  در 
مـدرن یا رفتـار مدرن امـروز اروپایـی را فهم کند. 
آشـفتگی مفاهیـم کار را بـه جایـی می کشـاند که 
آشـفتگی رفتـاری و حتا هنجاری را در پی داشـته 

اسـت. همین می شـود کـه ناقدان دین و یا سـنت 
ورطـه ای  در  اسـتند،   سـکوالریزم  طرفـدار  کـه 
سـقوط می کننـد کـه راهـی جـز نقـد تخریبـی و 
نشـانه رفتـن ارزش هـای یـک دیـن را ندارنـد و از 
سـوی دیگـر مدافعـان دیـن و سـنت نیـز راهـی 
نمی بیننـد.  را  سـتیزه جویی  و  پرخاشـگری  جـز 
غافـل از ایـن که سکوالریسـم بـه معنـای غربی با 
سکوالریسـم در مفهـوم جهان سـومی، تفاوت هـای 
مـا  در جوامعـی شـبیه جامعـه ی  دارد.  بسـیاری 
کمتـر کسـی را می تـوان یافـت کـه بـه معنـای 
واقعـی کلمـه در جهانـی بـه سـر ببـرد کـه تقریبا 
همـه واژه هـا بومـی و بـه درک منطقـه ای تبدیـل 
شـده و قابـل فهـم حداقـل برای خـود فرد باشـد، 
حضـور داشـته باشـد. عـدم توجـه بـه بـار معنایی 
کلمه هـا و جمله هـا و اسـتفاده ی نادرسـت برخـی 
از واژه هایـی کـه تـا زمینـه ی حضـور یـا ورود آن 
بی معنـا  مفهمـو  آن  باشـد،  نداشـته  وجـود  واژه 
و  بی نظمـی  نوعـی  بـه سـمت  را  زندگـی  اسـت، 
بـرده  هندسـی  شـکل های  بیـن  تناسـب  عـدم 
اسـت؛ شـکل هایی کـه در حـال حاضـر در جوامع 
مـا دیـده می شـود، محصـول تصـورات نادرسـت 
و سـطحی ای اسـت کـه دانشـگاه های مـا را چـه 
سـویی سـوق  و  بـه سـمت  دولتـی  و  خصوصـی 
داده کـه از نـام شـان می تـوان تشـخیص داد کـه 
چـه کسـانی متولی ایـن نهادهـا اسـتند. جزیزه ای 
زندگـی کـردن در پایتخـت شـکل ناموزنـی اسـت 
و انسـانی را مانـد کـه گوش هایـش بـه انـدازه ی 
یـک فیـل بالغ بـزرگ شـده و برخـالف آن چیزی 
را هـم نمی شـنود. شـکل های هندسـی  زندگـی 
حـدی  بـه  کابـل،  خصـوص  بـه  افغانسـتان  در 
بی تناسـب اسـت که از زشـتی در گسـتره ی خیال 
هـم نمی گنجد. عدم تناسـب بین شـکل هندسـی 
فکـر بـا عمـل نیـز از دیگـر زشـتی های مفـرط در 
ایـن جغرافیـا اسـت. برآیند ایـن همه بی تناسـبی، 
ایـن همـه نا موزونـی و این همـه نـا هم خوانی بین 
سـطوح مختلـف در ایـن کشـور چـه چهـره ای را 
بـرای مردم جهان از کشـور افغانسـتان بـه نمایش 
گذاشـته اسـت. می توانیـم بـه راحتـی ایـن تصویر 

را مجسـم کنیـم. 

زیبایی یعنی تناسب بین اشکال هندسی 

مبارزان زیر لحاف، عامالن تفرقه! 

مـا در ایـن کشـور مبارزانـی کـه  از 
لحـاف(  زیـر  )از  شـان  خانه هـای 
نداریـم.  کـم  می دهنـد  دسـتور 
کار  می کننـد  ادعـا  کـه  کسـانی 
مبـارزه و دادخواهـی اطالع رسـانی و رسـاندن صـدای 
مـردم بـه گـوش دولـت اسـت، فـرق نمی کنـد از زیـر 
لحاف باشـد یـا از جای دیگـر! این مبارزان بـه رانندگان 
بی احتیـاط هـم نمی ماننـد وقتـی مسـافرت می رویـم و 
رانندگـی غیرمسـؤوالنه برخی از هموطنـان را می بینیم، 
فکـر می کنیـم شـاید واقعـا تصمیـم گرفتـه  انـد پشـت 
فرمـان بمیرنـد؛ ولی گناه کسـانی که هنـوز می خواهند 
زندگـی کننـد و دارنـد مسـیر شـان را می روند چیسـت 

کـه گاهـی بـه وسـیله ی آنهـا کشـته می شـوند؟
در جریـان جنگ هـای اخیـر هـم ایـن جماعـت دسـت 
بـه کار شـده  انـد و چـون خـود شـان کاری نمی کننـد، 
مـدام  و  کـرده  کاری  هیـچ  فکـر می کننـد هیچ کـس، 
ایـن حـس را منتقـل می کننـد که فایـده ای نـدارد و ما 
بدبختیـم و ... در حالـی کـه از مـردم کوچـه و بـازار تـا 
نظامیـان و چهره هـای سیاسـی و تاجـران و دانشـجو و 
ورزشـکار و کاسـب و ... هرکـس هرچـه در تـوان دارد 
انجـام می دهـد. حتا بسـیاری از مسـؤوالنی کـه دل مان 
را خـون کـرده انـد دسـت کم ایـن روزهـا در حـال کار 

. ستند ا
 فضـای سیاسـی هـم پر اسـت از این آدم ها. کسـانی که 

انـگار وظیفه دارنـد امید را در وجود دیگران بُکشـند. 
کمکـی  و  ندارنـد  ایـده ای  هیـچ  کسـانی که  مثـل 
»می دانـم  می گوینـد:  دقیقـه  بـه  دم  امـا  نمی کننـد؛ 
هـم  را  کارشـان  ایـن  اسـم  نمی شـویم!«  موفـق  مـا 
مثـل  افغانسـتان!  در  تغییـر  بـرای  مبـارزه  می گذارنـد 
دانش آمـوزی کـه بگویـد: »آن قـدر مکتـب نمـی روم، 
تـا مکتـب مشـروعیتش را از دسـت بدهـد!« البتـه در 
فضـای مجـازی کـه کـم هزینه تـر اسـت و بـه آدم هـا 

حـس امنیـت ناشـی از پنهـان مانـدن می دهـد چنـد 
فحـش آبـدار هـم می زننـد تنـگ کار تـا نشـان بدهنـد 
چـه ایمـان راسـخی دارنـد و بیـدی نیسـتند کـه از این 
بادهـا بلرزنـد! بسـیاری از ایـن افـراد بـی  آنکـه بداننـد 

اسـتند.  )Slacktivism( اسلکتیویسـم  گرفتـار 
مبـارزه از زیـر لحـاف! این کار بـه فرد احسـاس رضایت 
کاذب انجـام عملـی مثبـت را می دهـد، در حالـی کـه 
تأثیـر واقعـی آن کار هیچ و یا بسـیار ناچیز اسـت. آن ها 
فکـر می کننـد یـک جهـان تحـت تأثیـر ایـن کارشـان 
قـرار می گیـرد! آن هـا کـه روی دیـوار توالت هـا شـعار 
می نویسـند هـم وقتـی بیـرون می آینـد و دسـت  شـان 
را می شـویند تـه دل شـان بـه خـود شـان می گوینـد: 
»بابـا مـن دگـه کـی اسـتم! فـردا نظـام تغییـر می کنـد 

کارم!« ایـن  با 
اگـر هیـچ کاری نمی کنیـد و هیـچ ایـده ای نداریـد و 
تنهـا بـا دیس الیک کـردن و فحـش دادن زانـوی دیگران 

را ُسسـت می کنیـد، شـما در ایـن گـروه قـرار داریـد. 
نکتـه ی دردنـاک ماجـرا ایـن اسـت کـه تـاوان بی عملی 
و چریک بـازی و ژسـت های روشـنفکری شـما را همـه 
می دهنـد. شـما حـق داریـد ناامید باشـید، هیـچ کاری 
نکنیـد، همـه جـز خودتـان را مقصـر بدانیـد، بـه عالـم 
و آدم ایـراد بگیریـد و ... امـا حـق نداریـد نیـش  تـان 
را در تـن کسـانی کـه در ایـن روزهـای سـخت تـالش 
می کننـد، فـرو کنیـد! در بـاور مـا بـا آن پوزخندهـای 
از آن کـه  شبه روشـنفکرانه و بـی حاصـل  تـان بیـش 
شـبیه میشـل فوکـو و جـان الک بـه نظـر بیاییـد، بـه 
ِگلـوم شـبیه اسـتید؛ می دانـم مـا موفـق نمی شـویم. ما 
ترجیـح می دهیـم بجنگیـم و شکسـت بخوریـم تـا ایـن 
کـه تسـلیم شـویم و شکسـت بخوریم. شـما بـه غرزدن 
 تـان ادامـه بدهیـد زاپاتاهـای پالسـتیکی، مبـارزان زیر 
لحـاف! در پایـان عامـالن تفرقـه و شـکاف های قومـی و 

اجتماعـی شـما اسـتید.

بعد از طالق با کودکان  مان
چه رفتاری داشته باشیم؟

اصـوالً خانـواده ای را نمی تـوان سـراغ گرفـت کـه در آن بـه هیچ 
وجـه اختـالف فکـر و سـلیقه وجـود نداشـته باشـد. هـر انسـانی 
ذوق و سـلیقه ای مخصـوص بـه خـود دارد؛ امـا بـرای دسـتیابی 
بـه آرامـش بایـد ایـن ذوق و سـلیقه را بـه هـم نزدیـک کـرد؛ 
زیـرا انسـان ها تنهـا در سـایه ی توافق هـا می تواننـد در کنـار هـم 
زندگـی کننـد نه اختالف هـا. از سـوی دیگر، در زندگی مشـترک 
بی اعتنایـی بـه پیمـان زندگـی، خودخواهی هـا و تنگ نظری هـا، 
بی حوصلگـی و بی توجهـی بـه سرنوشـت یکدیگـر، اختـالف در 
سـلیقه ها، فزون طلبی هـا، تنوع جویی هـا و عـدم رعایـت وظایـف 
فـرد اسـت که طـالق را می آفریند و این پایان مشـکالت نیسـت، 
بلکـه سـرآغاز ویرانـی اسـت و معضـالت جدیـدی را بـه وجـود 

می آورد.
طـالق و اثـرات آن روی کـودکان یکـی از چالش هـای پیش روی 
خانواده هایـی اسـت کـه دچار مشـکالت خانوادگی اسـتند. بخش 
قابـل توجهـی از خانواده هـای در حـال طـالق، خانواده های دارای 
فرزنـد اسـتند. نمی توانیـم انـکار کنیـم کـه طـالق تنهـا راهـکار 
بـرای خانـواده ای اسـت کـه در زندگـی بـه بـن بسـت رسـیده و 
راه چـاره ای نـدارد؛ امـا بایـد تـالش کنیـم کـه اثـرات طـالق را 
بـر روی سـالمت روان افـراد، کاهـش دهیـم. کـودکان قربانیـان 
اصلـی طـالق اسـتند و در کشـمکش میـان پـدر و مـادر دچـار 
آسـیب های عاطفـی و روانـی می شـوند. بیشـتر پدران و مـادران، 
هنـگام جدایـی و یـا پـس از آن، از کـودکان اسـتفاده ی ابـزاری 
می کننـد تـا بـه طـرف مقابـل فشـار بیاورنـد یـا او را آزار دهنـد. 
پـس از طـالق، کـودکان را بازیچـه و اهـرم فشـار بر طـرف مقابل 

نکنیـد تـا کـودک آسـیب عاطفـی کمتـری ببیند.
کـودکان و سرپرسـتی آن  هـا پـس از طالق یکی از مسـائل مهمی 
اسـت کـه خانواده هـا بـا آن دسـت بـه گریباننـد. هـر کـدام از 
والدیـن حـق خـود می دانـد کـه سرپرسـتی فرزندانش را داشـته 
باشـد؛ پـس بخشـی از کشـمکش های هنـگام طالق و پـس از آن 
در بـاره ی سرپرسـتی کـودکان اسـت. گاهـی هـم والدیـن تالش 
بهره کشـی  فشـار،  اهـرم  عنـوان  بـه  شـان  فرزنـد  از  می کننـد 
کننـد. آن هـا تـالش می کننـد کـودک را بـه هـر روشـی سـوی 
خـود بکشـانند و از طـرف مقابـل دور کننـد و در ایـن راه از هیچ 
روشـی فروگـذار نمی کننـد. چنیـن والدینـی، تـالش می کننـد 
باورهـای فرزنـد شـان را نسـبت بـه پـدر یـا مـادر تخریـب کنند 
تـا از او ناراحـت، خشـمگین و بیزار شـود. این کارها کـودک را از 
طـرف مقابـل دور می کنـد و عـذاب پـدر یا مـادری کـه از او دور 
شـده اسـت را، بـه همـراه دارد؛ چنیـن کسـانی قربانی ایـن بازی 
را فرامـوش می کننـد. کـودک بزرگتریـن قربانـی چنیـن رفتاری 
اسـت. کـودک از آغـاز زندگـی، خانـواده و والدینـش را حریمـی 
امـن می دانسـته که می توانسـته بـه آن اعتماد کند. دلبسـتگی و 
وابسـتگی کـودک بـه پدر و مـادر، در گذر سـال ها عمیق تر شـده 
اسـت و بـا رخـداد ناگـواری به نام طـالق همه چیز فرو می پاشـد.
بهره کشـی از کـودک و تبدیـل او بـه اهـرم فشـار بـرای طـرف 
مقابـل، بیشـترین ضربـه را بـه کـودک می زنـد . تغییـر باورهـای 
مثبـت کـودک و جایگزینـی آن با باورهـای منفی زمینـه را برای 
پدیـد آمـدن بی اعتمـادی فراهـم می کنـد. بـا گـذر زمـان چنین 
کودکانـی دچـار افسـردگی، اضطـراب، اختالل اضطـراب جدایی، 
اختـالل سـلوک و اختالل هـای روان شـناختی دیگـر می شـوند. با 
افزایـش سـن، رفتـار کـودک بـا سرپرسـتش )چـه پـدر باشـد و 
چـه مـادر( دگرگون می شـود. کـودک بـه کشـمکش و رفتارهای 
نادرسـت  رفتارهـای  نتیجـه ی  کـه  مـی آورد  روی  ناهنجـاری 
سرپرسـتش اسـت. ایـن رفتارهـا می توانـد کـودک را بـه دوری 
از سرپرسـت کنونـی و گرایـش بـه پـدر یـا مـادری کـه کنـارش 
زندگـی نمی کنـد جهـت دهـد. بـا پایـان یافتـن دوره ی کودکی، 
پیامدهـای روانـی طـالق در کـودک از میـان نخواهـد رفـت. این 
پیامدهـا می توانـد زمینه سـاز افسـردگی و مشـکالت در روابـط 
میان فـردی شـود. نمی توانیـم انـکار کنیم کـه گاهی طـالق، تنها 
راهـکار برخـی از زندگی هـا اسـت. طـالق آسـیب های عاطفـی و 
روانـی بـرای زن و مـرد به همـراه دارد؛ اما باید از انتقـال این درد 
و رنـج بـه کـودک جلوگیـری کنیـم. کـودکان در سـنی نیسـتند 
کـه بتواننـد ادراک منطقـی یک بزرگسـال را داشـته باشـند و هر 
رخـدادی را بـه سـادگی بپذیرنـد. بهتریـن راهکار بـرای کودکان 
ایـن اسـت کـه دو سرپرسـت داشـته باشـند. کـودک بـه حضـور 
مـادر و پـدر نیازمند اسـت و هیچ کـدام نمی توانند جـای دیگری 
را بـرای او پـر کننـد. بایـد از تخریـب طـرف مقابل پـس از طالق 
پرهیـز کـرد. بدگویـی از همسـر گذشـته در برابـر کـودک، زمینه 
را بـرای بحـران عاطفـی کـودک فراهـم می کند. بگذاریـد کودک 
خـود دسـت بـه انتخـاب بزنـد. کـودک بایـد تصمیـم بگیـرد چه 
زمانـی و تـا چنـد روز یـا مـاه نـزد پـدر و یا مـادرش باشـد؛ پس 
تصمیم گیـری را بـه کـودک واگـذار کنیـد و بگذاریـد هـر زمـان 
احسـاس نیـاز بـه سرپرسـت دیگـرش داشـت، همـراه او باشـد و 
دوبـاره پیـش شـما بازگـردد. آرزوی ما این اسـت کـه کانون مهر 

خانـواده همیشـه گـرم و زندگی سرشـار از عشـق باشـد.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی 

آشـفتگی مفاهیـم کار را بـه جایـی می کشـاند کـه آشـفتگی رفتاری 
و حتـا هنجـاری را در پی داشـته اسـت. همین می شـود کـه ناقدان 
دین و یا سـنت که طرفدار سـکوالریزم استند،  در ورطه ای سقوط 
می کننـد کـه راهی جـز نقد تخریبی و نشـانه رفتـن ارزش های یک 
دیـن را ندارنـد و از سـوی دیگـر مدافعـان دین و سـنت نیز راهی 

جـز پرخاشـگری و سـتیزه جویی را نمی بینند. 
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همزمـان بـا دسـت یافتن بـه توافـق احتمالـی صلـح 
میـان ایـاالت متحـده ی امریـکا و گروه طالبـان؛ زنان 
افغـان، تالش های شـان را برای از سـرگیری کمپاین 

)خـط سـرخ من( آغـاز کـرده  اند.
در  مـن(،  سـرخ  )خـط  عنـوان  تحـت  کمپاینـی 
سـوی  از  میـالدی،  جـاری  سـال  مـارچ  چهاردهـم 
فرحنـاز فروتـن خبرنـگار افغـان، بـه منظـور ارائـه ی 
و  صلـح  مـورد  در  افغانسـتان،  شـهروندان  دیـدگاه 
جایـگاه زنـان در آن، در شـبکه های اجتماعـی آغـاز 

شـده بـود. 
بانـو فروتـن، روز شـنبه )12 اسـد(، ایـن کمپایـن را 
دوبـاره از سـر گرفتـه و در برگـه ی فیس بـوک خـود 
نگاشـته اسـت که )خط سـرخ مـن( دادخواهـی برای 

صلـح پایـدار و عادالنه اسـت.
او افزوده اسـت کـه این دادخواهـی در کمترین زمان 
بـه صـدای رسـای زنـان و مـردان افغانسـتان مبـدل 
شـد و امـروز ایـن دسـت آورد مـردم و اعتبـار مردمی 
بـودن ایـن صـدا اسـت کـه در هـر گوشـه و در هـر 

مجلـس، شـنیده می شـود.
از  او  هـدف  کـه  ایـن  بـر  تأکیـد  بـا  فروتـن،  بانـو 
راه انـدازی ایـن دادخواهـی، ایـن بود که حقـوق زنان 
زیـر نـام صلح قربانی نشـود؛ گفته اسـت: »امـروز این 
دادخواهـی مهمتـر از هر زمان دیگر بـرای بلندکردن 
و جمع کردن صداهای گوناگون از سراسـر افغانسـتان 
اسـت. مـا می دانیم که امـروزه صدای مـردم در مورد 
جریـان جـاری مذاکرات و جنگ جانسـوز افغانسـتان 
شـنیده نشـده اسـت. حاال زمان شـنیده شـدن است. 
مـردم مـا نگـران آیندهایی اسـتند کـه نمی دانند چه 

کسـی و یـا گروهـی آن را رقـم خواهد زد.«
او عـالوه کـرده اسـت کـه گفت وگوهای صلـح امریکا 
و طالبـان، بیشـتر از هـر زمانـی نگرانـی و تهدیدها را 
از یـک سـو و شـدت جنـگ را از سـوی دیگر بیشـتر 

کرده اسـت. 
بـه گفتـه ی بانو فروتـن، »تلفات غیرنظامیـان افزایش 
یافتـه و مـردم نمی دانند ایـن صلح، به چـه هزینه ای 
داخلـی؟  جنـگ  تحجـر؟  بازگشـت  آمـد؟  خواهـد 
تبعیـض؟ و یـا دیکتاتـوری افراطـی؟ ایـن دادخواهی 
بـار دیگر سـر از روز شـنبه تاریخ 12 اسـد با حمایت 

شـماری از زنـان و مـردان آغـاز خواهد شـد.« 
ایـن در حالـی اسـت کـه زلمی خلیـل زاد، صبـح روز 
شـنبه )12 اسـد(، گفت وگوهـای خـود بـا نمایندگان 
طالبان را در دوحه پایتخت قطر، از سـرگرفته اسـت.

آقـای خلیـل زاد، در برگه ی تویتر خود نگاشـته اسـت 
کـه ایـاالت متحـده، در پـی توافق خـروج بـا طالبان 
نیسـت؛ بلکـه بـه دنبـال توافقـی اسـت کـه زمینه ی 
فراهـم  افغانسـتان  از  را  امریکایـی  نظامیـان  خـروج 

سازد.
افغانسـتان  در  مـا  اسـت: »حضـور  کـرده  عـالوه  او 
وابسـته بـه شـرایط اسـت و خـروج مـا از افغانسـتان 
طالبـان  دارد.  بسـتگی  شـرایط  همیـن  بـه  نیـز 
یـک  بـه  می خواهنـد  کـه  داده  انـد  سـیگنال هایی 
توافـق برسـند. مـا هـم آمادگـی رسـیدن بـه توافـق 

بـا طالبـان را داریـم.« خـوب 
از سـویی هم، دولـت افغانسـتان هیـأت پانزده نفره ی 
طالبـان،  نماینـدگان  بـا  گفت وگـو  بـرای  را  خـود 

مشـخص کـرده اسـت.

کمپاین »خط سرخ من« از سر گرفته شد
نبیل: رهبران ناکام قومی از دایره ی 

حکومت داری بیرون شوند

رحمــت اهلل نبیــل، رییــس پیشــین امنیــت ملــی و 
ــد،  ــزدان ریاســت جمهــوری، می گوی یکــی از نام
اکنــون زمــان آن فــرا رســیده تــا نقــش جوانــان 
در حکومــت افغانســتان بیشــتر شــود و رهبــران 
ــرون  ــت داری بی ــره ی حکوم ــی از دای ــاکام قوم ن

شــوند. 
در  )12اســد(  شــنبه  روز  کــه  نبیــل  آقــای 
خــود  انتخاباتــی  مبــارزات  همایــش  اولیــن 
ــه  ــه ب ــی ک ــت، در صورت ــرد، گف ــت می ک صحب
ــی  ــران قوم ــت او، رهب ــد، در حکوم ــدرت برس ق
ــان  ــه از آن ــد داشــت، بلک ــاکام جــای نخواهن و ن
ــرای  ــیده و ب ــت کش ــت دس ــد از سیاس می خواه
ــد.  ــا کنن ــور دع ــن کش ــادی ای ــردم و آب ــر م خی
ــتین  ــر آس ــه از ه ــتند ک ــانی اس ــا کس »این ه
ــه  ــی ک ــد جوانان ــد. بگذاری ــرون می کنن ــر بی س
وطــن را دوســت دارنــد و دســت  شــان بــه خــون 
ــرون  ــرای بی ــار ب ــن  ب ــوده نیســت، ای و فســاد آل

ــوند.« ــران وارد ش ــدن از بح ش
حرف هــای آقــای نبیــل در اولیــن همایــش 
انتخاباتــی اش، بیشــتر شــعاری بــود و گفــت، 
ــم کــه تمامیــت ارضــی  افغانســتانی را می خواهی

و حــدود دوســت و دشــمن خــود را بشناســد و 
ــی  ــع مل ــود براســاس مناف دوســت و دشــمن خ

ــد.  ــف کن تعری
ــروزی  ــه پی ــه ب ــی ک ــه ی او، در صورت ــه گفت ب
افغانســتان  آینــده ی  رییس جمهــور  و  برســد 
ــرده و  ــدل ک ــه فرصــت مب ــا را ب ــود، چالش ه ش
ــه خیــر و صــالح  ــون اساســی افغانســتان ب از قان

ــرد.  ــد ک ــتفاده خواه ــور اس ــن کش ــردم ای م
ــه  ــن ک ــن ای ــت جمهوری، ضم ــزد ریاس ــن نام ای
ــود  ــده ی خ ــت آین ــان در حکوم ــش جوان ــر نق ب
ــای  ــد فرصت ه ــه بای ــت ک ــان گف ــد، همچن تأکی
ــه شــمول مکتــب، مدرســه و دانشــگاه   درســی ب
»مــا  شــود.  فراهــم  افغانســتان  داخــل  در 
ــد  ــش نیازمن ــه اطفال ــم ک ــتانی می خواهی افغانس
نباشــد.« دیگــرا  تروریســت پرور  مدرســه های 

ــه  ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــل، همچن ــت اهلل نبی رحم
زمــان آن فــرا رســیده تــا از افغانســتان خبرهــای 
ــود و  ــانیده ش ــان رس ــوش جهانی ــه گ ــوب ب خ
ــرخط  ــر روز س ــور ه ــن کش ــروز، ای ــد ام همانن
ــت :»چهــل ســال  ــان  نباشــد؛ او گف ــی جه منف
اســت کــه ســرخط منفــی جهــان اســتیم. جــوان 

داریــم، امکانــات داریــم. مــا بایــد برنامــه ی خــود 
ــتیم؛  ــتاده اس ــج ایس ــر گن ــیم. س ــته باش را داش

ــم.« ــی می کنی ــوز گدای ــا هن ام
ــا  ــوری، ت ــت جمه ــزد ریاس ــن نام ــاور ای ــه ب ب
زمانــی بــه اســتقاللیت در حکومــت داری نرســیم، 
بــه افغانســتان عــاری از جنــگ نیــز دســت 
ــر  ــه ی غی ــه گون ــای نبیــل ب ــت. آق ــم یاف نخواهی
مســتقیم از پاکســتان انتقــاد و آن را مگس هایــی 
ــد و هــر  ــا خــود میکــروب می آورن ــه ب ــد ک خوان
ــازند.  ــازه می س ــتان را ت ــردم افغانس ــم م روز زخ
او تأکیــد کــرد در صورتــی کــه بــه قــدرت برســد، 
ــد  ــار خواه ــد خــود شــان رفت ــا دشــمن همانن ب
کــرد. »کســی کــه گل میتــه بــرش گل میتــم و 
کســی کــه زخــم میتــه برایــش زخــم میتیــم.« 
مبــارزات  رونــد  از  روز  کــه شــش  درحالــی 
 18 از  تاکنــون  امــا  می گــذرد؛  انتخاباتــی 
ــوری  ــت جمه ــزد ریاس ــج نام ــا پن ــزد، تنه نام
ــت آوردن  ــه دس ــور ب ــه منظ ــی را ب همایش های
انــد. قــرار اســت رونــد  رأی برگــزار کــرده 
مبــارزات انتخاباتــی تــا یــک مــاه و 2۴ روز دیگــر 

ــد. ــان برس ــه پای ب

یوناما: در ماه گذشته ی میالدی 1500 غیرنظامی در افغانستان
کشته و زخمی شده  اند

امریکا موشک های جدیدی
در قاره ی آسیا مستقر خواهد کرد

دفتـر نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد )یونامـا( در 
کابـل، اعالم کرده اسـت کـه ماه گذشـته ی میالدی، 
خونین تریـن مـاه در افغانسـتان در جریـان دو سـال 
گذشـته بـوده اسـت. یونامـا، روز شـنبه )12 اسـد(، 
بـا نشـر گزارشـی گفتـه اسـت کـه در جریـان مـاه 
گذشـته ی میـالدی، بیـش از 1۵۰۰ غیرنظامـی در 
افغانسـتان کشـته و زخمی شـده  اند. در این گزارش، 
در مـورد آمـار دقیق کشته شـدگان و زخمی شـدگان 

چیـزی نیامده اسـت.
یونامـا افـزوده اسـت کـه افزایـش حمـالت از سـوی 
عمـده ی  دلیـل  دولـت،  مخالـف  مسـلح  گروه هـای 
افزایـش تلفـات غیرنظامیـان در ایـن ماه بوده اسـت. 
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه بیـش از ۵۰ درصد 
تلفـات غیرنظامیـان، ناشـی از بمب گذاری هـا بـوده 

ست. ا

امریـکا می خواهـد کـه بـه منظـور مقابلـه بـا رونـد 
قـدرت گرفتـن چیـن در آسـیا، در جریـان ماه هـای 
آینـده، موشـک های جدیـدی را در ایـن قاره مسـتقر 

. کند
بـه نقـل از یورونیوز، مارک اسـپر، وزیر دفـاع امریکا، 
روز شـنبه )22 اسـد(، در پاسـخ بـه پرسـش یکـی از 
خبرنـگاران، در مـورد احتمـال اسـتقرار موشـک های 
پـس  آسـیا،  در  متوسـط  بـرد  بـا  متعـارف  جدیـد 

یاماموتـو،  تدامیچـی  از  نقـل  بـه  گـزارش،  ایـن  در 
نماینـده ی ویـژه ی سـازمان ملـل متحـد در کابـل، 
تالش هـای  شـدت گرفتن  وجـود  »بـا  اسـت:  آمـده 
صلـح در هفته هـای اخیـر، خشـونت ها بیشـتر شـده 
عملیـات   کـه  می خواهـم  طرف هـا  تمـام  از  اسـت. 
نظامـی خـود را کاهـش بدهنـد، بـا ایـن پیش فـرض 
کـه چنیـن کاری می توانـد موضـع آن هـا را در میـز 
مذاکـره تقویـت  کنـد.« یونامـا، هفتـه ی گذشـته نیز 
گزارشـی از تلفـات غیرنظامیـان افغـان، در جریـان 
شـش مـاه اول سـال جـاری میـالدی را منتشـر کرد 
و در آن، مسـؤول ۳1 درصـد تلفـات غیرنظامیـان را 
نیروهـای دولتـی عنوان کـرده بود. نشـر این گزارش، 

بـا واکنـش تنـد حکومـت افغانسـتان روبـه رو شـد.
جمهـوری،  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
گـزارش یونامـا را یک جانبـه عنـوان کرد و بیشـترین 

موشـک های  منـع  پیمـان  از  کشـورش  خـروج  از 
دارم  دوسـت  »دقیقـا،  گفـت:  میان بـرد،  هسـته ای 

چنیـن کاری صـورت بگیـرد.«
او افـزود: »مـا خواهـان آن اسـتیم کـه این اقـدام به 
زودی عملـی شـود. ترجیـح مـا در مـاه آینده اسـت؛ 
امـا این گونـه اقدامـات ممکـن اسـت کمی بیشـتر از 

آنچـه پیشـبینی می شـود، طول بکشـد.«
چیـزی  موشـک ها  ایـن  نصـب  محـل  مـورد  در  او 

عامـل تلفـات غیرنظامیـان را، گروه هـای تروریسـتی 
بـه شـمول طالبـان خواند.

این همه در حالی اسـت که دور هشـتم گفت وگوهای 
صلـح، میـان زلمـی خلیـل زاد و نماینـدگان طالبـان 
در دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز شـده اسـت. آقـای 
خلیـل زاد، پیـش از آغـاز ایـن نشسـت، در برگـه ی 
تویتـر خـود نگاشـته اسـت کـه ایـاالت متحـده، در 
پـی توافـق خـروج با طالبـان نیسـت؛ بلکه بـه دنبال 
توافقـی اسـت که زمینـه ی خروج نظامیـان امریکایی 
را از افغانسـتان فراهـم سـازد. او عـالوه کـرده اسـت: 
»حضـور مـا در افغانسـتان وابسـته به شـرایط اسـت 
و خـروج مـا از افغانسـتان نیـز بـه همیـن شـرایط 
بسـتگی دارد. طالبـان سـیگنال هایی داده  انـد کـه 
می خواهنـد بـه یـک توافـق برسـند. ما هـم آمادگی 

رسـیدن بـه توافـق خـوب بـا طالبـان را داریم.«

نگفـت؛ اما خاطرنشـان کـرد که امریـکا در این مورد، 
بـا متحـدان خـود گفت وگو خواهـد کـرد و اطالعات 

بیشـتری را بـا آن هـا در میـان خواهد گذاشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه امریـکا، روز جمعـه )11 
اسـد(، بـا متهم کـردن روسـیه بـه عـدم پایبنـدی به 
تعهـدات خـود در چهارچـوب پیمـان منع گسـترش 
موشـک های هسـته ای میان بـرد، اعـالم کـرد کـه به 

صـورت رسـمی از ایـن پیمـان خـارج می شـود.

رییس جمهـور غنـی، خطـاب بـه نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان می گویـد کـه تـا آغـاز مذاکـرات صلـح، 
دشـمن باید سـرکوب شـود. محمد اشـرف غنی، پس 
از چاشـت روز شنبه)12اسـد( در دیـدار بـا نیروهـای 
هوایـی ارتـش، از آنـان خواسـت، تـا آغـاز مذاکـرات 
صلـح، دشـمنان مـردم افغانسـتان را سـرکوب کنند. 
بـه گفتـه ی رییـس جمهور غنـی، از برکت شـجاعت 
و قربانی هـای نیروهـای امنیتـی و دفاعی، افغانسـتان 

بـه صلـح و ثبـات و امنیـت پایدار می رسـد.
آقـای غنـی، در ایـن دیـدار همچنان نقـش  نیروهای 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  در  را  ارتـش 
مهـم دانسـت و گفـت کـه تنها نقـش تأمیـن امنیت 

و فراهـم آوری نیازمندی هـای لوژسـتیکی از وظایـف 
امنیتی اسـت.  نیروهـای 

رییـس جمهـور غنـی در حالـی از نیروهـای امنیتـی 
هراس افگنـان  صلـح،  مذاکـرات  آغـاز  تـا  خواسـته 
هشـتم  دور  گذشـته  روز  کـه  کننـد  سـرکوب  را 
گفت وگوهـا میـان زلمی  خلیـل زاد و طالبـان در قطر 

آغـاز شـده اسـت. 
زلمـی خلیـل زاد پیـش از آغـاز ایـن دور گفت وگوها، 
»طالبـان  بـود:  نگاشـته  خـود  تویتـر  برگـه ی  در 
یـک  بـه  می خواهنـد  کـه  انـد  داده   سـیگنال هایی 
توافـق برسـند. مـا هـم آمادگـی رسـیدن بـه توافـق 

خـوب بـا طالبـان را داریـم.«

رییس جمهور به نیروهای امنیتی: تا آغاز مذاکرات صلح، 
دشمن را سرکوب کنید!

بـا  سـال  هنـدی چهـار  کـودک هفت سـاله ی  یـک 
یـک کیسـه ای کـه در آن بیش از ۵۰۰ دنـدان وجود 

داشـت و در دهـن او بـود، زندگـی کـرده اسـت. 
بـه نقـل از سـی ان ان، ایـن کـودک اخیـرا از ناحیه ی 
صـورت دچـاره ورم و پندیدگـی شـده بـود و پـس از 
معاینـه ی داکتران، معلوم شـد که یک  کیسـه ی پر از 
دنـدان در قسـمت فـک پایین این پسـر وجـود دارد. 
سـرانجام داکتـران معالـج او پـس از چندیـن معاینه، 
دهـان او را جراحـی کردنـد و کیسـه ای کـه در آن 

۵2۶ دنـدان وجـود داشـت، را بیـرون آوردنـد. 

هـر چنـد علـت ایـن مرض بـه گونـه ی واضـح معلوم 
نیسـت؛ امـا بیشـتر بـه مسـایل ژنتیکـی و محیـط 

زیسـتی ربـط داده شـده اسـت. 
گفتـه می شـود درحـال حاضـر ایـن پسـر هفت سـاله 
21 دنـدان دارد و پـس از سـه روز بسـتری دوبـاره 

اسـت.  مرخص شـده 
ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه چنیـن رویـدادی در 
هنـد اتفـاق می افتـد. بیـش از ایـن در سـال 2۰1۴ 
میـالدی نیـز در جریـان یـک عمـل جراحـی، 2۳2 
دنـدان را از دهـن یک جوان 1۷ سـاله بیرون آوردند.

کودک  هفت ساله ی هندی چهار سال را با بیش از 500 
دندان زندگی کرد

لیونـل مسـی، سـتاره ی ارژانتینـی تیـم بارسـلونای 
بین المللـی  بازی هـای  از  مـاه  سـه  بـرای  اسـپانیا 
فوتبـال محروم شـده اسـت. ایـن سـتاره ی ارژانتینی 
در یکـی از بازی ها رده بندی مسـابقات جـام قهرمانی 
قـاره ی امریـکا بـه دلیـل خطایی کـه انجـام داده بود 
از بـازی اخـراج شـد و سـپس در یـک مصاحبـه ای 
ضمـن ایـن کـه از داوران ایـن مسـابقات انتقـاد کرد، 
همچنـان گفـت کـه داور، دیدارهـا را بـه نفـع برازیل 
رقـم زده اسـت. بـه نقـل از رسـانه های خارجـی، در 
دیـدار یـک چهارم نهایـی که میان ارژانتیـن و برازیل 

برگـزار شـد، بازی کنـان ارژانیـن با تفـاوت دو صفر از 
بازی کنـان برازیـل شکسـت خـورده بـود. 

همچنـان در دیـداری کـه میـان ارژانتیـن و شـیلی 
برگـزار شـد، مسـی بـه دلیـل خطایـی کـه مرتکـب 

شـد، در دقیقـه ی ۳۷ از بـازی اخـراج شـد. 
گفتنـی اسـت کـه محرومیـت ایـن بازی کن مشـهور 
فوتبـال از شـنبه  )۳ اگسـت( آغـاز شـده و بـا ایـن 
حسـاب او بـازی در مقابـل تیم های شـیلی و مکزیک 
را کـه قـرار اسـت در مـاه سـپامبر برگـزار شـود، از 

دسـت می دهـد.

محرومیت سه ماهه ی لیونل مسی از بازی های بین المللی فوتبال
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»طالبان مانند درد سرطان
من است«

»طالبـان مانند درد سـرطان من اسـت؛ همان طور 
کـه ایـن درد هـر لحظـه به جانـم چنـگ می زند و 
آرام و قـرار را از مـن می گیـرد، ظلـم طالبـان نیـز 

سال هاسـت آرام و قـرار مردمـم را گرفته اسـت.«
ایـن گفته هـای شـهاب، مـرد سـالخورده ای اسـت کـه فعـال در بسـتر 
بیمـاری آخریـن روزهای زندگـی اش را سـپری می کند. وقتی خواسـتم 
خاطراتـی کـه از گـروه طالبـان در ذهـن دارد را بـا من شـریک بسـازد، 
اشـک در گوشـه ی چشـمش می زنـد و می گویـد کـه بـه عنـوان بـزرگ 
قوم همیشـه آرزو داشـتم مردمم آرام باشـند و در سـایه ی صلح زندگی 

کننـد؛ امـا مـی بینـم ایـن آرزو محال اسـت و دسـت نیافتنی.
وی صورتـش را در میـان دسـتان لـرزان و چروکیده اش پنهـان می کند 
و حرف هایـش را این گونـه ادامـه می دهـد: »طالبـان مانند درد سـرطان 
مـن اسـت؛ همـان طـور که ایـن درد هـر لحظه بـه جانم چنـگ می زند 
و آرام و قـرار را از مـن می گیـرد، ظلـم طالبـان نیز سـال ها اسـت آرام و 
قـرار مردمـم را گرفتـه اسـت. در ایـن روسـتا کـه مـن زندگـی می کنم، 
اکثـر ایـن مـردم دهقـان اسـتند و در ایـن خشک سـالی های اخیـر بـا 
خـون دل زمین هـای شـان را آبیـاری می کننـد تـا حاصـل بدهـد؛ امـا 
همیـن کـه می خواهنـد ثمـره ی زحمت  شـان را جمـع کنند سـر و کله 
طالبـان پیـدا می شـود، از مـردم قریه عشـر می خواهند و مـردم از ترس 
ایـن که مبادا کشـته شـوند هر چه داشـته باشـند دو دسـته بـه طالبان 

می دهنـد.«
بـا آن کـه سال هاسـت حکومت طالبانی سـرنگون شـده اسـت؛ اما ترس 
و هیبـت  شـان همچون خنجـر قلب هموطنان ما را نشـانه گرفته اسـت 
کـه حتـا نمی تواننـد صـدای شـان را بلنـد کننـد و از حکومـت کمـک 
بخواهنـد. بـه گفتـه ی ایـن مـرد بیمـار، هیـچ گاهـی حکومـت صـدای 
ایـن مـردم را نشـنیده اسـت؛ حتـا زمانـی که طالبـان کسـی را گروگان 
گرفتـه انـد. »طالبـان از گنـدم، کچالـو، بـادام، آلـو، سـیب و... ُعشـر یـا 
زکات دریافـت می کننـد و آن هایـی هـم که عـذر می آورند حاصل  شـان 
کـم اسـت و توانایـی پرداخـت ُعشـر را بـه طالبـان ندارنـد. در مـواردی 
حتـا شـاهد ایـن بودیـم کـه گـروه طالبـان در صـورت عـدم پرداخـت 
ُعشـر، دهقـان را  بـا خـود بـه صـورت گـروگان برده اسـت تا اقـارب آن 

کشـاورزان مجبـور شـوند بـرای آزادی اش پـول پرداخـت کنند.«
ایـن مـرد آه بلنـدی کشـیده و می گویـد: »بـا آن کـه مریـض و درمانده 
اسـتم، نخواسـتم به خاطـر مصارف خانه، دسـتم را پیش کسـی دیگری 
دراز کنـم. در یـک فـارم بادرنـگ  بـا دو نفـر دیگر شـریک شـدم؛ هنوز 
چنـد مـاه نگذشـته بـود که طالـب تفنگ به دوش پشـت خانـه  ام می آید 
و از حاصـل فـارم بادرنـگ سـوال می کنـد. یـک روز وقتـی کـه پشـت 
دروازه ی حویلـی آمـده بـود به پسـرم گفتم کـه خانه بیـار؛ وقتی داخل 
خانـه شـد و مـرا در بسـتر بیماری دیـد هیچی نگفـت و رفـت؛ اما چند 
روز بعـد در حویلـی مـا نامـه انداختـه بود به ایـن مضمون، مـا می دانیم 
کـه از ایـن فـارم چقدر درآمـد دارید به ما ُعشـر پرداخت کنیـد و اگرنه 

ایـن فـارم را با خـاک یکسـان می کنیم.«
هیـچ  می گویـد  و  می کشـد  آهـی  مـی رود،  فـرو  فکـر  بـه  مـرد  ایـن 
نمی دانـم، ایـن ناامنـی و جنـگ تا چه وقـت ادامه دارد و مـردم ما تاکی 
بـاج بدهنـد و بـا تـرس زندگـی کننـد. متأسـفانه تـا هنـوز بـا گذشـت 
سـال ها از ایجـاد حکومـت مرکـزی هنـوز در برخی از نقاط کشـور دیده 
می شـود کـه طالبـان قلمـرو تحت سـلطه ی خـود را دارنـد و در نقاطی 
کـه زیـر دسـت ایـن گـروه افراطـی اسـت، مـردم در بدتریـن شـرایط 
قانونـی و قضایـی بـه سـر می برنـد و این گـروه بنا بـه دسـتورات دینی، 
احکامـی را بـه اجـرا در می آورنـد کـه ظلم آشـکار این گـروه افراطی به 

مـردم و اهالـی سـاکن ایـن نقـاط در کشـور مان اسـت. 
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبـان 
در افغانسـتان گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را با روزنامـه ی صبح کابل 
شـریک کـرده  انـد. خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی 
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهـد به 

حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطـرات  تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴۵۰۰ افغانی
یک سال: 8۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵۰۰ افغانی
یک سال: ۴۵۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 2۰۰ $
یک سال: ۳۵۰ $

 ساره ترگان

امـا نهادهـای ناظـر بـر رونـد انتخابـات می گویند 
هفتـه ی  پنج شـنبه ی  روز  بـه  نهادهـا  ایـن  کـه 
گذشـته، بـا معینیـت ارشـد وزارت امـور داخلـه 
دیـداری داشـته و در راسـتای بسـته های امنیتـی 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری و چگونگـی 

تدابیـر امنیتـی گفتگـو کـرده  انـد.
یوسـف رشـید، رییـس اجرائـی بنیـاد انتخابـات 
کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  عادالنـه،  و  شـفاف 
امنیتـی  ارشـد  معیـن  بـا  »از صحبت هـا  گفـت: 
وزارت داخلـه ایـن طـور برداشـت کردم کـه برای 
هـر تکـت سـه موتـر زرهـی داده  انـد. یکـی برای 
رییـس تکـت و دو موتـر بـرای معاونیـن همـراه با 
نیروهـای امنیتـی.« بـر اسـاس گفته هـای آقـای 
ناظـر  نهادهـای  بـه  داخلـه  امـور  وزارت  رشـید، 
بـر رونـد انتخابـات اطمینـان داده کـه هیـچ نـوع 
مشـکل و کوتاهـی امنیتی در قبـال تأمین امنیت 
نامـزدان وجود نـدارد؛ اما این کـه اطمینان وزارت 
امـور داخلـه تا چه حد درسـت یا نادرسـت اسـت، 
از  اسـتفاده  چگونگـی  می باشـد.  پرسـش برانگیز 
منابـع دولتـی در امر پیکارهـای انتخاباتی، یکی از 
مسـایل عمـده در میـان نامـزدان انتخابات اسـت. 
در تازه تریـن مورد، کمیسـیون شـکایات انتخابات 
اعـالم کـرده کـه تکـت انتخاباتـی »دولت سـاز« و 
»ثبـات و همگرایـی« از منابع دولتی سوءاسـتفاده 
کـرده  انـد و بـه همین منظـور، این کمیسـیون به 

آن هـا اخطار داده اسـت.
رسـمی  گونـه ی  بـه  هرچنـد  نامـزدان  شـورای 
پیکارهـای انتخاباتـی  شـان را آغـاز نکـرده انـد؛ 
امـا آن هـا هشـدار داده  انـد کـه اگـر بـه خواسـت 
نامـزدان در راسـتای برگـزاری انتخابـات شـفاف 

پاسـخ داده نشـود، ایـن رونـد را تحریـم خواهنـد 
. د کر

صدیقـی  صدیـق  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
در  بـار  چندیـن  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی 
نشسـت های خبـری کـه در رابطـه بـه  انتخابـات  
و نگرانی هـا از سـوء اسـتفاده های دولتـی بـه نفـع 
کاندیدا هـای مشـخص ریاسـت جمهـوری وجـود 
دارد گفتـه اسـت کـه حکومـت افغانسـتان تعهـد 
کامـل خـودش را بـرای رفع ایـن نگرانی هـا اعالم 

می کنـد.
انتخابـات  نامـزدان  خواسـته های  و  توقـع 
اسـت  اسـتوار  اصـل  ایـن  بـر  ریاسـت جمهوری 
ریاسـت  بـه  دولت سـاز  انتخاباتـی  تیم هـای  کـه 
ریاسـت  بـه  همگرایـی  و  ثبـات  و  غنـی  اشـرف 
داکتـر عبـداهلل، اصول و قاعـده ی بـازی انتخاباتی 
سرنوشـت  تـا  دهنـد  اجـازه  و  کننـد  رعایـت  را 
سیاسـی توسـط اراده ی سیاسـی مردم افغانسـتان 
کلیـد بخورد. گذشـته از سوءاسـتفاده ی امکانات و 
منابـع دولتـی، نقـش بی طرفـی نیروهـای امنیتی 
اسـت؛  حیاتـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 
انتخابـات،  قانـون  و  افغانسـتان  اساسـی  قانـون 
دسـت نیروهـای امنیتـی را در روندهای سیاسـی 
ایـن،  بـر  بنـا  اسـت.  کـرده  کوتـاه  انتخاباتـی  و 
هرگونـه مداخله ی نیروهـای امنیتـی در انتخابات 
نقض کننـده ی اصـول و مـواد منـدرج در قانـون 

می شـود. پنداشـته  اساسـی 
عبدالطیـف نظـری، معـاون تکـت انتخاباتـی وفاق 
ملـی به ریاسـت احمدولی مسـعود، بـه روزنامه ی 
صبـح کابـل می گویـد کـه تیـم انتخاباتـی حاکم، 
تـالش دارد تـا از نیروهـای امنیتـی بـه نفـع خود 
اسـتفاده کـرده و بـا بسیج سـازی امکانـات دولتی، 
سرنوشـت  افغانسـتان  مـردم  اراده ی  برخـالف 

سیاسـی را رقـم بزند.
انتخابـات  تیکـت  معـاون  نظـری  عبدالطیـف 
بـه  امنیتـی  نیروهـای  می گویـد؛  میلـی  وفـاق 
و  نظـام  اصـل  حافـظ  بتواننـد  میزانی کـه  هـر 
تقویـت مردم سـاالری در کشـور باشـند، می تـوان 
انتخابـات سـالم و شـفاف را برگـزار کـرد؛ امـا در 
صورت تداوم سوءاسـتفاده ی حکومـت از نیروهای 
امنیتـی و امکانـات دولتـی، روند مردم سـاالری در 
افغانسـتان آسـیب خواهـد دیـد. تیـم انتخاباتـی 
وفـاق ملـی می گویـد، هرچنـد به صـورت پراکنده 
امکاناتـی را از سـوی وزارت امـور داخلـه دریافـت 
کـه  اسـت  زیـاد  بسـیار  بی نظمی هـا  امـا  کـرده؛ 
حتـا بـه گفتـه ی لطیف نظـری، در ایـن گفت وگو 
نمی گنجـد. معـاون تیـم انتخاباتـی وفـاق ملـی، 
اختیـار  در  کـه  امکاناتـی  کـرد،  بیـان  همچنـان 
تکت هـای انتخاباتی قرار گرفته، مشـخص نیسـت 
کـه چـه فسـاد و چـه سوءاسـتفاده هایی وجـود 
دارد. نظـری ادامـه داد: »بـه طور نمونـه، نیروهای 
امنیتـی ای کـه از طـرف مـا معرفـی شـده بـود، 
هنـوز صاحـب معـاش نیسـتند و یـک افغانـی هم 
از وزارت داخلـه دریافـت نکردنـد و هنوز  هم یک 
نـوع ابهـام جـدی در ارتبـاط به ایـن نیروهایی که 
قـرار اسـت در اختیـار نامـزدان قرار بگیـرد، وجود 
دارد.« تیـم انتخاباتـی وفـاق ملـی، بـه صراحـت 
زاویـه ای کـه سـعی کنیـم  »از هـر  بیـان کـرد: 
کـه وظیفـه و مسـؤولیت حکومـت را بـه صـورت 
نقض هـای  دهیـم،  قـرار  بحـث  مـورد  منصفانـه 
وارد، بی نظمـی گسـترده اسـت و اصـوال  جـدی 
امنیتـی  پرابهـام در مسـایل  و  فضـای مشـکوک 
مشـاهده می شـود؛ مـا هنـوز هـم در ایـن ارتبـاط 
نگرانـی داریـم و هیچ یکـی از امکاناتی کـه بتواند 
نگرانی هـای مـا را رفـع کنـد، در اختیـار مـا قـرار 
نگرفتـه اسـت.« پیـش از ایـن نگرانی هـا، رهبران 
بی طرفـی  از  همـواره  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
نیروهـای امنیتی در مسـایل سیاسـی و انتخاباتی 
تأکیـد کـرده و هشـدار دادنـد که سیاسـی شـدن 
نیروهـای امنیتی، افغانسـتان را به بحـران می برد.

رحمـت اهلل نبیل، رییـس تکت انتخاباتـی »امنیت 
کارزارهـای  رسـما  )شـنبه(  دیـروز  عدالـت«  و 
انتخاباتـی خـود را آغـاز کرد و با پیام روشـن گری 
و ده پرسـش بـه میـدان رقابـت انتخاباتـی آمـد. 
نتوانسـته  تاهنـوز  او  کـه  گفـت  نبیـل  آقـای 

امنیتـی خـود را دریافـت کنـد. بسـته های 
آقـای نبیـل، روز شـنبه )12 اسـد( کـه در میـان 
هوادارانـش سـخن می گفـت، در آغـاز بـر رقبـای 
سـال  پنـج  کـه  رقبایـی  تاخـت.  انتخاباتـی اش 
حکومـت داری را تجربـه کردنـد. آقـای نبیـل ده 
کـرد؛  مطـرح  هوادارانـش  میـان  در  را  پرسـش 
پنج سـاله ی  کارکردهـای  کـه  پرسـش هایی 
حکومـت وحـدت ملـی را تحـت شـعاع قـرار داده 
اسـت. نخسـتین پرسـش ایـن بـود کـه آیـا تیـم 
حاکـم در حکومـت داری کامیـاب بـود یـا نـاکام؟ 
امنیـت و  تأمیـن  بـر  نبیـل مبنـی  پرسـش دوم 
شـد.  طرح ریـزی  افغانسـتان  در  صلـح  برقـراری 
ارائـه ی  بـا  عدالـت  و  امنیـت  تکـت  هـواداران 
پاسـخ های آنـی، بـه عمل کـرد حکومـت وحـدت 

بلنـد کردنـد. ملـی کارت سـرخ 
کاری  برنامه هـای  ارائـه ی  بـا  نبیـل،  رحمـت اهلل 
انتخابـات  در  پیـروزی  صـورت  در  گفـت  خـود 
خواهـد  بنیـاد  را  افغانسـتانی  ریاسـت جمهوری، 
گذاشـت کـه از یـک سـو تعریـف واحـد از منافـع 
ملی داشـته باشـد و از سـوی دیگر، روشـن فکران 
کننـد.  رهبـری  را  افغانسـتان  جامعـه ی  جـوان 
در جامعـه  روشـن فکری  از  نبیـل  آقـای  منظـور 
افغانسـتان، ایـن اسـت کـه فرقـی میان آمـوزگار، 
روحانـی، مکتـب و مدرسـه وجود نداشـته باشـد. 
دارای  افغانسـتان  او،  صحبت هـای  بنیـاد  بـر 
مدیـران جوانـی خواهـد شـد کـه مجهز بـا دانش 
در عرصـه ی خدمت گـذاری بـه مردم جان فشـانی 
و  جاسـوس ها  خائنیـن،  برابـر  در  نیـز  و  کننـد 

آشـتی ناپذیر  و  بی رحـم  مـردم  ایـن  دشـمنان 
باشـند.

حفاظـت از قانـون اساسـی، بخـش مهـم برنامه ی 
کاری آقـای نبیـل اسـت؛ او، رقبـای انتخاباتی اش 
را متهـم بـه نقـض قانـون اساسـی کـرده و تأکید 
کـرد کـه راه حـل بحـران افغانسـتان مراجعـه بـه 
امـا در صـورت خواسـت  اسـت؛  اساسـی  قانـون 
مـردم، بخشـی از ماده هـای این قانـون را می توان 
قانـون  اسـاس  بـر  تعدیـل کـرد. وی گفـت کـه 
اساسـی، حکومتـی را نهادینـه خواهـد کـرد کـه 
از صالحیت هـای  کابینـه اش  وزیـران  و  معاونـان 
قانونـی برخوردار باشـند و با اسـتفاده از صالحیت 
در خدمت مردم افغانسـتان باشـند، نه اشـخاص و 
اقوام.آقـای نبیـل واضح بیان کرد کـه در حکومت 
نـاکام جـای  او در حالـی کـه رهبـران قومـی و 
نخواهند داشـت، بلکه از سیاسـت دست کشیده و 
بـرای خیـر مـردم و آبـادی این کشـور دعـا کنند. 
کسـانی  »این هـا  گفـت:  رهبـران  بـه  او خطـاب 
اسـتند کـه از هـر آسـتین سـر بیـرون می کننـد. 
بگذاریـد جوانانـی کـه وطـن را دوسـت دارنـد و 
دسـت  شـان بـه خون و فسـاد آلـوده نیسـت، این 

 بـار بـرای بیـرون شـدن از بحـران وارد شـوند.«
تأمین امنیت نامزدان

انتخاباتـی  کارزارهـای  از  روز  کـه هشـت  آن   بـا 
کمپایـن  آغـاز  در  نبیـل،  رحمـت اهلل  می گـذرد، 
انتخاباتـی خود گفت که او در سـایه ی تهدیدهای 
امنیتـی بـه مبـارزه ی انتخاباتـی آغاز کرده اسـت.

آقـای نبیـل افـزود: »تیـم »امنیـت و عدالـت« بـا 
تمـام تهدیـدات نتوانسـتیم بسـته ی امنیتی خود 

را بـه دسـت آوریم.«

نگرانی های نامزدان ریاست 
جمهوری از چگونگی

 تامین امنیت شان در انتخابات

 سیدمهدی حسینی

تیـم انتخاباتـی وفـاق ملـی، بـه صراحـت بیـان کـرد: »از هـر زاویـه ای کـه 
سـعی کنیـم کـه وظیفـه و مسـؤولیت حکومت را بـه صـورت منصفانه مورد 
بحـث قـرار دهیـم، نقض های جـدی وارد، بی نظمی گسـترده اسـت و اصوال 
فضـای مشـکوک و پرابهـام در مسـایل امنیتی مشـاهده می شـود؛ مـا هنوز 
هـم در ایـن ارتبـاط نگرانـی داریـم و هیـچ یکـی از امکاناتـی کـه بتوانـد 

نگرانی هـای مـا را رفـع کنـد، در اختیـار مـا قـرار نگرفتـه اسـت.«


