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انفجار ماین در خانه ی یکی از اعضای طالبان 
پنج کشته و زخمی بر جا گذاشت

ـــای  ـــی از اعض ـــه ی یک ـــن در خان ـــار مای ـــه ی انفج در نتیج
گـــروه طالبـــان در ولســـوالی پشـــتونکوت والیـــت 

فاریـــاب، پنـــج نفـــر کشـــته و زخمـــی شـــده  انـــد.
کریـــم یـــورش، ســـخنگوی پولیـــس فاریـــاب، بـــه 
روزنامـــه ی صبـــح کابـــل می گویـــد کـــه ایـــن مایـــن، 
ـــه ی  ـــد(، در خان ـــنبه )15 اس ـــت روز سه ش ـــس از چاش پ
ــروه  ــای گـ ــی، از اعضـ ــال غالم نبـ ــام مـ ــه نـ ــردی بـ فـ

طالبـــان، منفجـــر شـــده اســـت.
ـــوالی  ـــی ولس ـــتای موقان ـــداد در روس ـــن روی ـــزود: »ای او اف
ــه ی آن،  ــته و در نتیجـ ــوع پیوسـ ــه وقـ ــتونکوت بـ پشـ
ــته  ــان کشـ ــو طالبـ ــن عضـ ــاله ی ایـ ــودک هفت سـ کـ
شـــده و یـــک کـــودک و دو زن دیگـــر از اعضـــای 

خانـــواده ی او زخمـــی شـــده  انـــد.«
بـــه گفتـــه ی آقـــای یـــورش، در ایـــن رویـــداد، مـــال 
ــته  ــم برداشـ ــحطی زخـ ــه ی سـ ــز به گونـ ــی نیـ غالم نبـ
ــن  ــن مایـ ــار ایـ ــی انفجـ ــورد چگونگـ ــت. او در مـ اسـ

چیـــزی نگفـــت.
پیـــش از ایـــن نیـــز شـــماری از هراس افگنـــان طالـــب 
ـــار  ـــه ی انفج ـــتان، در نتیج ـــق افغانس ـــی از مناط در برخ
ــی  ــا زخمـ ــته و یـ ــان کشـ ــاز خودشـ ــن دست سـ مایـ

ـــد. ـــده  ان ش
ـــن  ـــدت ناام ـــه ش ـــای ب ـــتونکوت، از بخش ه ـــوالی پش ولس
والیـــت فاریـــاب اســـت کـــه هراس افگنـــان طالـــب در 

ـــد. ـــت دارن ـــتاهای آن فعالی ـــتر روس بیش

دایه های محلی
سـاعت دوی روز، دروازه ی خانـه ی فقیرانـه ی پیرزنـی شکسـته بنـد را  تق تـق می کنم. طولی 
نمی کشـد کـه پیرزنـی بـا کمـر خمیـده در را بـه رویـم بـاز می کنـد و با خـوش رویی مـرا به 
داخـل خانـه اش فـرا می خوانـد. بـا احتیـاط گام بـر می دارد. آنقدر پیر شـده اسـت کـه لرزه ی 

خاصـی در گام هایـش راه مـی رود. وقتـی وارد خانـه اش می شـوم، پس از سـالم و... 5

سیاست گذاران غیرحرفه ای و...
در فلـم مشـهور بـه  نـام »پیش خدمـت« تامهنکـس، هنرمند مشـهور هالیود نقـش مرکزی را 
بـازی می کنـد. تامهنکـس، پیـش خدمت یک لورد انگلیسـی اسـت کـه هزاران جریـب زمین 
و هـزاران کارگـر در مـزارع و کارخانه هـای نخ بافـی خـود دارد. داسـتان قسـمی اسـت کـه 

نماینـده ی خـاص هتلـر از آلمـان بـه خانه ی لـورد، مهمان شـده و... 3

زلمی رسول
به نفع محمد اشرف غنی کنار رفت

زلمـی رسـول، رییس تیـم انتخاباتـی )اعتـدال و برابری(، 
از نامـزدی در انتخابـات ریاسـت جمهوری، بـه نفـع محمد 
اشـرف غنی، رهبـر تیم انتخاباتـی )دولت سـاز( کنار رفت. 
آقـای رسـول، روز سه شـنبه )15 اسـد(، در مراسـمی در 
کابـل گفـت کـه افغانسـتان در شـرایط حسـاس تاریخـی 
قـرار دارد و بـا پیوسـتن بـه تیـم انتخاباتـی دولت سـاز، 
می خواهـد کـه زمینـه ی وحدت ملـی و سیاسـی را فراهم 
کنـد. محمد اشـرف غنـی، در این مراسـم، پیوسـتن آقای 

رسـول بـه تیـم انتخاباتـی اش را تأثیرگـذار خوانـد. آقـای 
غنـی، همچنـان در واکنـش بـه هشـدار اخیـر طالبـان، 
گفـت: »مـردم افغانسـتان بـه زور تسـلیم نمی شـوند، اگر 
کسـی بـه زور بگویـد که ایـن کار را نکنید، ما بـا قاطعیت 
آن کار را انجـام می دهیـم.« ایـن در حالی اسـت که گروه 
طالبـان، روز سـه  شـنبه )15 اسـد(، در اعالمیـه ای گفـت 
از  بـرای جلوگیـری  ایـن گـروه،  کـه تالش هـای جـدی 

برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری...

طالبان نمی توانند با جنگ
سخت یا نرم مانع انتخابات شوند

دیگـر  یکبـار  اعالمیـه ای  نشـر  بـا  روز گذشـته  طالبـان 
مـردم  بـه  و  کردنـد  مخالفـت  انتخابـات  برگـزاری  بـا 
هشـدار دادنـد کـه در کمپین هـا شـرکت نکننـد و ایـن 
می گیـرد.  قـرار  آنهـا  حمـالت  هـدف  گردهمایی هـا 
مخالفـت طالبـان بـا انتخابات، حـرف  تازه ا ی نیسـت. این 
گروه در هجده سـال گذشـته بـا انتخابـات مخالفت کرده 
انـد. هرباری کـه انتخابات برگزار شـده، طالبان نتوانسـته 
انـد که جلـو اراده ی مـردم را برای مشـارکت در انتخابات 

بگیرنـد. مـردم افغانسـتان امـارت طالبان و جنگ بر سـر 
قـدرت را تجربـه کـرده بـه انتخابـات اهمیـت می دهنـد. 
پیشـین  اعضـای  طالبـان،  رسـمی  تهدیـد  بـا  همزمـان 
ایـن گـروه نیـز بـه بهانـه ی حمایـت از صلـح، انتخابـات 
را نمایشـی خواندنـد. در انتخابـات پارلمانـی نیـز  طالبان 
تهدیـد مشـابه را بـرای برهـم زدن انتخابات مطـرح کرده 
پـای صندوق هـای  در  مـردم  آن  بـا وجـود  امـا  بودنـد؛ 

رای دهـی شـرکت...
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سخنگوی ریاست جمهوری:

تهدید هراس افگنان 
نمی تواند مانع 

برگزاری
انتخابات شود
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انتخابــات بــه انــدازه ی اهمیتــی کــه بــرای مــردم افغانســتان دارد 
ــی، دارای  ــای مردم ــان ارزش ه ــرای مخالف ــدازه ب ــان ان ــه هم ب
مخالفــت اســت. جنــگ گروه هــای تروریســتی ای چــون طالبــان 
ــتان  ــون پاکس ــی چ ــورهای مغرض ــق کش ــتر از طری ــه بیش ک
ــک  ــای دموکراتی ــر ارزش ه ــر س ــی ب ــل شــده اســت، جنگ تموی
اســت کــه در ســال های گذشــته، بــا تالش هــای بســیار در 
ــگ  ــه جن ــن اســت ک ــت ای ــه اســت. حقیق ــا گرفت افغانســتان پ
بــرای حــذف انتخابــات قصــدی جــز حــذف اراده ی مــردم بــرای 

ــدارد. ــوق شــان ن ــن سرنوشــت و حق تعیی
ــن  ــالش یافت ــواره در ت ــه هم ــوری ک ــوان کش ــه عن ــتان ب پاکس
راهــی بــرای مداخلــه در افغانســتان بــوده اســت، امــروز در 
گفت وگوهــای صلــح کــه یکــی از مباحــث اساســی بــرای 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــتان ب ــی  افغانس ــده ی سیاس ــن آین جهت یافت
نیــز دخیــل شــده اســت. ایــن کشــور بــا تدبیــر ویــژه ای توانســته 
ــردم  ــی م ــور سیاس ــودش را در ام ــش خ ــاره نق ــا دوب ــت ت اس
ــی از  ــوان یک ــه عن ــودش را ب ــد و خ ــته کن ــتان برجس افغانس
کشــورهای مهــم در مســایل امنیتــی منطقــه جلــوه دهــد. توجــه 
ــه تاثیرگــذاری پاکســتان نیــز حاکــی از ایــن حقیقــت  ــکا ب امری
ــی  ــن توانای ــالش ای ــا در ت ــن کشــور توانســته و ی ــه ای اســت ک
ــا  ــه احی ــودش را در منطق ــر خ ــدرت و تاثی ــاره ق ــا دوب ــت ت اس

ــد.  کن
حضــور پاکســتان در گفت وگوهــای صلــح، بــرای حکومــت 
ــر  ــه خاط ــت ب ــن اس ــود و ممک ــد ب ــاز خواه ــتان خطرس افغانس
تیرگی هــای رابطــه ی سیاســی میــان کابــل و اســالم آباد، ســران 
ایــن کشــور وارد ســازوکارهای سیاســی بــرای تحــت فشــار قــرار 

ــند. ــده باش ــتان برآم دادن افغانس
پیــش از ایــن حکومــت پاکســتان بــرای اســتحکام وابســتگی های 
ــای  ــتن راه ه ــق بس ــا از طری ــرده ت ــالش ک ــا ت ــتان، باره افغانس
ــر حکومــت افغانســتان فشــار وارد  ــان دو کشــور، ب ــِی می ترانزیت
ــا  ــگام ب ــه ای هم ــم منطق ــای مه ــه در تصمیم گیری ه ــد ک کن
ــس از یک ســری از  ــا پ ــرود. ام ــش ب ــه پی ــن کشــور ب ــع ای مناف
ــع  ــه رف ــر ب ــه منج ــتان ک ــت افغاس ــوی حکوم ــا از س تالش ه
بســیاری از نیازهــا بــه پاکســتان شــد، حــاال نقشــه ی راه دیگــری 
کــه راه سیاســی اســت بــرای فشــار بــر کابــل از ســوی اســالم آباد 

روی دســت گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــودش در گفت وگوه ــش خ ــازی نق ــا برجسته س ــتان ب پاکس
ــت  ــر حکوم ــد و اگ ــت برس ــن موقعی ــه ای ــد ب ــح، می خواه صل
ــن  ــودش را در ای ــر خ ــگاه و تأثی ــر جای ــه زودت ــتان هرچ افغانس
ــی اش  ــر و توانای ــور از تاثی ــن کش ــاند، ای ــت نرس ــه تثبی ــد ب رون

ــرد. ــد ب ــیاری خواه ــتفاده ی بس اس
جایــی  تــا  افغانســتان  صلــح  امــور  در  پاکســتان  نقــش 
ــمیر  ــاص  کش ــت خ ــو وضعی ــه لغ ــده ک ــیت برانگیز ش حساس
تحــت اداره ی هنــد، از ســوی ایــن کشــور، بی ربــط بــه بازی هــای 
جدیــد پاکســتان در ایــن زمینــه نبــوده و باعــث تحــرک دولــت 
هنــد شــده اســت. ایــن کــه آقــای زلمــی خلیــل زاد بــه هند ســفر 
می کنــد، خبــر از اهمیــت و تاثیــر تصمیــم جدیــد حکومــت هنــد 

ــح دارد.  ــای صل ــر گفت وگوه ب
بــرای تضعیــف تاثیرگذاری هــای یک ســویه ی پاکســتان بــر صلــح 
ــی را  ــز تحرکات ــتان نی ــت افغانس ــا دول ــت ت ــاز اس ــتان نی افغانس
ــری جــز  ــه حــال تاثی ــا ب ــش پاکســتان ت ــرا نق ــد؛ زی انجــام ده
قدرت بخشــیدن بــه موقعیــت طالبــان در ایــن گفت وگوهــا 
نداشــته اســت. هشــدار جدیــد طالبــان بــه مــردم افغانســتان در 
ــروز منتشــر  ــات کــه دی ــه اشــتراک در پروســه ی انتخاب رابطــه ب
ــت  ــر ایجــاد حکوم ــروه ب ــن گ شــد، نشــان دهنده ی پافشــاری ای
امارتــی اســت و ایــن چیــزی اســت کــه برخــالف همــه ی 

ــود. ــته می ش ــر پنداش ــال اخی ــد س ــد چن ــای جدی ارزش ه
از شــهروندان  طالبــان  گــروه  اعالمیــه،  یــک  دیــروز طــی 
ــات  ــد انتخاب ــتراک در رون ــه از اش ــت ک ــته اس ــتان خواس افغانس
ــرار  ــدف ق ــر آن، ه ــد در غی ــودداری کنن ــوری، خ ــت جمه ریاس
خواهنــد گرفــت. کوشــش طالبــان جهــت اخــالل رونــد انتخابــات، 
ــراد  ــه م ــح ب ــای صل ــان را در گفت وگوه ــه آن ــت ک ــزی اس چی
اصلــی شــان کــه ایجــاد حکومتــی ادغــام شــده بــا نگــرش امــارت 
ــی در  ــن نگرش ــام چنی ــا ادغ ــاند؛ ام ــد، می رس ــالمی می باش اس
حکومــت آینــده و سیاســت ضــد انتخاباتــی طالبــان در افغانســتان 
ــچ شــکی  ــه ســود پاکســتان اســت و هی بیشــتر از هــر کســی ب
ــرای  ــح، ب ــای صل ــتان در گفت وگوه ــور پاکس ــه حض ــن ک در ای
ــدارد. پاکســتان،  ــان باشــد، وجــود ن ــرد طالب ــن رویک ــت ای تقوی
ــر  ــد تاثی ــت می توان ــه ی حکوم ــان در بدن ــروه طالب ــوذ گ ــا نف ب
افغانســتان  بیشــتری روی سیاســت های داخلــی و خارجــی 
داشــته باشــد؛ پــس تمــام تــالش خــودش را در راســتای صلحــی 
ــک گــروه سیاســی  ــوان ی ــه عن ــان را ب ــگاه طالب ــد جای کــه بتوان
تضمیــن کنــد، بــه خــرج خواهــد داد؛ زیــرا از ایــن راه می توانــد 
ــد. ــازی کن ــتان جاس ــت افغانس ــودش را در حکوم ــای خ مهره ه

تبعات منفی حضور پاکستان در 
گفت وگوهای صلح

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

در پـل سـوخته چهره هـای جدیـدی روی موتـر 
را  آن هـا  اکثریـت  کـه  شـدند  ظاهـر  تبلیغـات 
نمی شـناختم. بـه زبـان فارسـی و پشـتو شـعار 
می دادنـد. ظاهـراً مربـوط بـه جامعـه ی مدنـی 
بودنـد. در چنـد مـورد تذکراتـی بـه محمـودی 
دادم کـه مراقب شـعارها باشـد تا چنددسـته گی 
ایجـاد نکنـد؛ اما معلـوم بود که محمـودی چون 
از  بـود،  شـعاردهندگان  از  یکـی  نیـز  خـودش 
عهـده ی ایـن کار بـر نمی آمـد. تعـداد افـرادی 
هـم که بـاالی موتـر رفتـه و ازدحام خلـق کرده 

بودنـد، نگران کننـده شـده بـود. 
وقتـی از پل سـوخته عبـور کردیـم، داوود ناجی 
را از میـان جمعیـت پیـدا کـردم و دو نگرانـی 
عمـده ام را برایـش گفتم: یکی شـعار و تبلیغات؛ 
احساسـات  کنتـرل  تظاهـرات.  مسـیر  دومـی، 
کسـانی کـه بـه پولیـس یـا اماکـن عامه آسـیب 
نرسـانند، نیـز نگرانـی خلـق می کـرد؛ امـا بـرای 
خاصـی  تدبیـر  هیـچ  لحظـه  آن  در  کار  ایـن 
نداشـتیم. تنهـا باید بـه هوش مندی خـود مردم 
و گـروه انتظامـات و امنیـت تکیـه می کردیـم. 
ناجـی، پیشـنهاد کـرد که من پشـت موتر باشـم 
و شـعارها و سـخنانی را کـه مطـرح می شـوند 
از کنتـرل  مراقبـت کنـم تـا وضعیـت تبلیغـی 
خـارج نشـود. خـودش وظیفـه گرفـت کـه در 
کنـار برخـی از چهره هـای مؤثـر دیگر بر مسـیر 
تظاهـرات و کنتـرل احساسـات مـردم مراقبـت 
کنـد. بـا این تقسـیم وظیفـه ی اولیـه از هم جدا 
شـدیم و دیگـر تـا میـدان پشتونسـتان همدیگر 

را ندیدیـم.
مـن به کمـک برخـی از جوانان روی موتـر داینا 
بـاال رفتـم. اندکـی بعدتر سـالم حسـنی نیـز باال 
می خواسـتند  کـه  عـده ای  راه  مسـیر  در  آمـد. 
بـا  شـوند،  بـاال  موتـر  روی  دادن  شـعار  بـرای 
ظرفیـت  واقـع  در  شـدند.  مواجـه  ممانعـت 
موتـر بـرای حمـل آن همـه افـرادی کـه تـالش 
می کردنـد روی موتـر باشـند، کفایـت نمی کـرد. 
یـک بـار رضـا، برایـم گفـت: »اگـر ایـن همـه 
افـراد روی موتـر باشـند، بانت موتر می شـکند!« 
کسـی بـه صـدای او توجـه نمی کـرد. نـه تنهـا 
کسـی حاضـر نبـود از موتـر پاییـن شـود، بلکـه 
عـده ی زیـادی بودنـد کـه همچنـان بـا زور بـاال 
می آمدنـد. عـده ای دیگـر کـه موفـق نشـدند، با 

آزردگـی و ناراحتـی عقـب رفتنـد.
جمعیـت  تراکـم  درمـان،  شـفاخانه ی  نزدیـک 
بـه حـدی بـود کـه کاروان بـه زحمـت پیـش 
می رفـت. محمـودی چنـد بـار از پشـت تریبون 
از مـردم خواسـت کـه سـریعتر حرکـت کنند تا 
کاروان متوقـف نمانـد. بـه عنـوان یـک تدبیـر 
مؤثـر، تابوت قربانیان را که تا آن زمان در وسـط 
جمعیـت بـود، حرکـت دادند تـا در جلـو کاروان 
قـرار گیـرد و باعث شـود که مـردم سـریعتر راه 
پـل  در  همچنـان  تظاهـرات  عقبـه ی  بیفتنـد. 
سـوخته بـود. از جـاده ی شـهید مـزاری گـروه 
کثیـری از مـردم همچنان در حال سرازیرشـدن 
بودنـد. صـف اول تظاهـرات نیـز قابل دیـد نبود. 
روی پـل کوتـه ی سـنگی و اطـراف جـاده ای که 
می کـرد،  وصـل  شـهر  بـه  را  سـنگی  کوتـه ی 
جمعیـت زیـادی صـف کشـیده و تظاهـرات را 
تماشـا می کردنـد. مغازه هـای دو سـمت جـاده 
بـاز بودنـد و موترهای زیـادی نیز در کنـار جاده 
پـارک بـود. بـه نظـر می رسـید پولیـس بـرای 
مـردم در ایـن زمینـه هیـچ ممانعتـی را ابـالغ 
نکـرده بـود. برخـی از مـردم با تعجـب و ناباوری 
بـه سـیل جمعیـت نـگاه می کردنـد کـه نـاگاه 
تمـام خیابـان را فـرا گرفتـه بود. احتمـاالً همین 
عـده نیـز کسـانی بودنـد کـه خود شـان هـم به 
صـف تظاهرکننـدگان پیوسـتند و ایـن نمایـش 

قـدرت مردمـی را پرشـکوه تر سـاختند.
***

یکـی از افـرادی کـه در ابتـدای حرکـت از پـل 
سـوخته بـاال آمد و بـه شـعار دادن شـروع کرد، 
رحیـم ایوبی نماینده ی مـردم قندهار در پارلمان 
بـود. مـن او را نمی شـناختم. بـدون مانـع مایک 

می کردنـد. در نتیجـه، بلندگویـی کـه در موتـر 
رضـا نصب شـده بـود، تنهـا قسـمتی از جمعیت 
را پوشـش مـی داد؛ بـا این وجـود، پیـام محوری 

تمـام شـعارها سـنجیده و حساب شـده بـود:
مسـلمان«؛  هـر  دشـمن   - طالبـان  »حامیـان 
»غنـی و عبـداهلل - اسـتعفا، اسـتعفا«؛ »دولـت 
»دولـت  جنایـت«؛  در  شـریک   - بی کفایـت 
»دولـت  جنایـت«؛  جنایـت،   - بی کفایـت 
و  »داعـش  عدالـت«؛  عدالـت،   - بی کفایـت 
طالبـان - سـاخته ی دسـت شـیطان«؛ »دولـت 
بی کفایـت - ایـن آخریـن پیـام اسـت«؛ »مـا بـا 
هـم برادریـم«؛ »مـا بـا هـم برابریـم«؛ »بـرادر، 
بـرادر - زندگـی برابر«؛ »هـزاره و تاجیـک برادر 
انـد«؛ »هـزاره و پشـتون برابـر انـد«؛ »حقـوق 
شـهروندی - مسـاوی، مسـاوی«؛ »آزادی حـق 
ماسـت«؛ »برابـری حـق ماسـت«؛ »مـا ملتـی 
تـا رهـا  واحـد می خواهیـم«؛ »هم صـدا شـویم 
شـویم«؛ »زنده بـاد امنیت«؛ »زنده بـاد آزادی«؛ 

»مـرده بـاد وحشـت«؛ »مـرده بـاد نفـرت«
***

کمـی پایین تـر از لیسـه ی غـازی، لطیـف پدرام 
روی موتـر بـاال شـد. او هـم اصـرار داشـت کـه 
سـخن بگوید و شـعار دهد. درخواسـت او چالش 
سـختی ایجـاد می کـرد. بـه همـان میـزان کـه 
حـس می کـردم حضـور و صـدای رحیـم ایوبـی 
می توانـد بـار مثبتـی در تظاهـرات انتقـال دهد، 
حضـور و صـدای لطیـف پـدرام می توانـد حامل 
بـار منفـی باشـد. او، وکیل بدخشـان در پارلمان 
و یکـی از چهره هایـی بود کـه در صف بندی های 
قومی و زبانی در فضای سیاسـی افغانسـتان وزن 
برجسـته ای داشـت. بـا او وارد صحبـت شـدم و 
خواهـش کردم که حساسـیت وضعیـت را درک 
کنـد و بـر شـعاردادن و حـرف زدن اصـرار نکند. 
حرفـم را قبـول نداشـت و پافشـاری می کرد که 
برایـش مجـال داده شـود تـا سـخن بگویـد. او 
شـب گذشـته در پیـام فیس بوکـی خـود گفتـه 
بـود کـه بیـرون از کابـل اسـت و در عـزاداری 
کنـار  در  فـردا  امـا  نمی توانـد؛  شـرکت  مصـال 
راه پیمایـان حضـور می یابـد. متـن پسـت او این 

: بود
»بسمه تعالی

سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل
عالجی بکن از دلم خون نیاید

امشـب شب سـوگواری شکریه و شـهدای مظلوم 
هزاره اسـت. می خواسـتم و آرزو داشـتم امشـب 
را در کنـار عـزاداران شـکریه در مصـالی اسـتاد 
شـهید مزاری بگذرانـم. اما دورتر از کابل اسـتم. 
فـردا اول بامـداد در مصـال خواهـم بـود تـا بـا 
سـوگواران مشـترکاً غم هـای مان را گریـه کنیم: 

»مـن درد مشـترکم، مـرا فریـاد کن!«
شـنیده ام، امـا نمی دانـم چقـدر درسـت اسـت. 
دالالن ثـروت و قـدرت و پای بوسـان فرومایـه ی 
قبیلـه پـای بـه میـدان گذاشـته انـد تـا خشـم 
فروخفتـه و فریـاد دادخواهانـه ی ملـت مظلومی 
را از مسـیر دادخواهـی و حق طلبـی و شـجاعت 
فریـب  و  دروغ  و  انحرافـی  بـه مسـیر  علـی وار، 
سـمت و سـو بدهنـد. اکنـون زمـان آن رسـیده 

را در دسـت گرفـت. فـردی دیگـری بـا او همراه 
بـود که بـه انـدازه ی او صدایـی بلند داشـت. هر 
دو نفـر، بـه تنـاوب، بـه زبـان فارسـی و پشـتو 
ابتـدا  شـعار می دادنـد و سـخن می گفتنـد. در 
وقتـی ایـن دو نفـر شـعارهای خـود را بـه زبـان 
پشـتو شـروع کردنـد، یکـی از بچه هـا کـه کنـار 
من ایسـتاده بود، حساسیت نشـان داد. او را آرام 
کـردم و گفتـم صداهـا هـر چـه متنـوع باشـند، 
قـدرت تظاهـرات و مؤثریـت پیـام مـا را بیشـتر 
می سـازد. بـرای مـن، بـا توجـه بـه صحبت هـا 
صـورت  گذشـته  روز  دو  در  کـه  بحث هایـی  و 
گرفتـه بـود، موجودیـت چهره هـای برجسـته ی 
ملـی، مخصوصـاً پشـتون های سرشـناس، لبیکی 
بـه دعـوت مـا بـود کـه از آنـان خواسـته بودیـم 
در برابـر جنایـت طالـب و بی تفاوتـی حکومـت 
اشـرف غنـی ایسـتادگی کننـد. فکـر می کـردم 
و  وکیـل  عنـوان  بـه  ایوبـی  رحیـم  صـدای 
نماینـده ی مردم قندهـار، حساسـیت های قومی 
تظاهـرات را کاهـش می دهد و شـایبه ی »هزاره 

در برابـر پشـتون« را کم رنـگ می سـازد. 
لحظـه ی  همـان  از  همراهـش  رفیـق  و  ایوبـی 
اول کـه بـه شـعارگفتن شـروع کردنـد، لبـه ی 
و  پاکسـتان  متوجـه  را  خـود  حمـالت  تیـز 
بی کفایتـی  بـه  نیـز  گاهـی  سـاختند.  داعـش 
زمـام داران ارگ حملـه می کردنـد و گاهـی علیه 
»تیکـه داران قومی« شـعار می دادنـد. معلوم بود 
کـه آن هـا عامدانـه و آگاهانـه تـالش می کردنـد 
بـار قومـی و حساسـیت تظاهرکننـدگان در  از 
داشـت،  پشـتونی  چهـره ی  کـه  طالـب  برابـر 
بکاهنـد. داکتـر نعیـم افضلـی کـه همزمـان بـه 
زبـان پشـتو و فارسـی شـعار مـی داد، لحـن ضد 
پاکسـتانی شـعارهای ایوبـی را تقویـت می کـرد. 
باقی سـمندر نیـز کـه در شـمار برگزارکنندگان 
تظاهـرات قلمـداد می شـد، نیـش و کنایه هـای 
تنـدی بـه جانـب پاکسـتان داشـت. او گاهـی بر 
شـخصیت ها و رهبـران سیاسـی حملـه می کرد. 
و  احساسـات  بـا  آمیختـه  از سـخنانش  برخـی 
تحـت  می رسـید  نظـر  بـه  کـه  بـود  عواطفـی 
تأثیـر مـوج عظیـم مردم بیـان می کـرد. چندین 
بـار بـه ایـن افـراد تذکـر داده شـد کـه مراقـب 
شـعارهای خـود باشـند و پیـام اصلـی تظاهرات 
را فرامـوش نکننـد. در یـک مـورد باقی سـمندر 
اندکـی ناراحتـی نشـان داد و دوبـاره آرام شـد. 
بقیـه ی افـراد در ظاهـر قبـول کردنـد؛ امـا در 
مجمـوع لحن سـخن هیچ کسـی تغییـری نکرد. 
سـالم حسـنی نیز در بخشـی از شـعارها شریک 
شـد. وی شـعارهایی داشـت کـه برخـی از آن ها 
بـار غلیـظ مذهبـی داشـتند؛ امـا روی هم رفتـه 
شـعارهایی کـه بیـان می شـد، از تنـوع و ترکیب 

پیـام تظاهـرات نمایندگـی می کـرد.
بعدهـا معلـوم شـد کـه در قسـمت های مختلفی 
از ایـن راه پیمایـی عظیـم، بلندگوهـای زیـادی 
بودنـد که هر کدام بخشـی از شـعارها و تبلیغات 
تظاهـرات را در اختیـار داشـتند. عـالوه بـر آن، 
در  تظاهرکننـدگان  از  مختلفـی  گروه هـای 
فاصله هـای معینـی که از هم تفکیک می شـدند، 
شـعارهای مخصـوص خود را بـدون بلندگو فریاد 

اسـت کـه شـجاعانه بـا انصـاف و حق طلبـی و 
عدالـت بـرای همـه وارد میـدان شـویم و کاخ 
اسـتبداد و عوامـل آن را سـرنگون کنیـم و بـه 
سـخن حافـظ بـزرگ »فلک را سـقف بشـکافیم، 

طـرح نـو دراندازیـم.«
لطیـف پدرام حـاال آمده بـود تا به وعـده اش وفا 
کنـد. وقتی مانع شـعار و سـخن گفتن او شـدم، 
بـا گالیـه ی تنـدی گفـت: »آقـای رویـش، مـن 
از عدالـت سـخن می گویـم. از حـق شـهروندی 
می گویـم. از خـون و گلـوی بریـده ی تبسـم.« 
درک  را  حرفـت  تمـام  پـدرام،  آقـای  گفتـم: 
تظاهـرات  ایـن  در  تـو  چهـره ی  امـا  می کنـم؛ 
بـرای جمعـی زیـاد حساسـیت خلـق می کنـد. 
قـرار  کـه  وضعیتـی  در  می دانـی.  را  ایـن  تـو 
داریـم، ایـن حساسـیت بـه نفـع نیسـت.« بـاز 
هـم اعتراض کنـان گفـت: »چـرا؟ هر فاشیسـت 
قوم پرسـت قابـل قبـول اسـت. مـن قابـل قبـول 
نیسـتم؟ فاشیسـت ها گلـوی مـا را می برنـد؛ مـا 
اعتـراض نکنیـم؟« گفتـم: »خـودت می دانی که 
چـه می گویـم. لطفا اصـرار نکن و از موتـر پایین 

» . شو
یکـی از جوانانـی کـه پشـت سـرم ایسـتاده بود، 
چنـد بـار بـا ناراحتـی و طعنـه به مـن گفت که 
»ایـن جـا جـای عقده کشـایی بـه نفع فاشیسـم 
نیسـت، آقـای رویـش. بگـذار آقای پـدرام حرف 
بزنـد.« دو بـار نیز بـا قدرت تمام از شـانه ام کش 
کـرد کـه مـرا از گفت وگـو با پـدرام بـاز دارد. به 
حـرف و اعتـراض او اعتنا نکـردم و به حرف زدن 
بـا پـدرام ادامـه دادم. بگومگوی ما مـدت زیادی 
می پذیـرد  کـه  گفـت  باالخـره  نیافـت.  ادامـه 
سـخن نگویـد؛ امـا می خواهـد روی موتر باشـد. 
گفتـم: بـودن تـو روی موتـر هـم خوب نیسـت؛ 
چـرا کاری کنیـم کـه نفعـش کـم اسـت؛ امـا 

حساسـیتش آسـیب می رسـاند؟
و  شـکیبایی  بـا  مـدت  ایـن  طـول  در  پـدرام 
ادامـه  خـود  درخواسـت  بـه  حوصله منـدی 
مـی داد؛ امـا بـه جـز لحظـات اول، هیـچ سـخن 
منفـی و بدبینانـه ای بـر زبـان نیـاورد. شـاید هم 
نگرانـی مـرا درک می کـرد و می دانسـت که چرا 
می خواسـتم او در حرکتـی کـه بـه راه افتیـده 
مخالفـان  و  دولـت  دسـت  بـه  بهانـه ای  بـود، 
سیاسـی خـود ندهد کـه تظاهرات را با برچسـب 
دهمزنـگ  از  وقتـی  کننـد.  سـرکوب  آن  زدن 
گذشـتیم، وی از موتـر پاییـن شـد. شـخصی که 
پشـت سـرم ایسـتاده بـود، بـاری دیگـر گفـت: 
»کار خـودت را کـردی و یـک بـار دیگـر نشـان 
دادی کـه از عقـده ی غـرب کابـل بیـرون نشـده 
او گفتـم:  بـرای  و  برگشـتاندم  را  ای!« صورتـم 
»عزیـزم، کار عقـده نیسـت. ایـن تریبـون را باید 
بـرای هدفی کـه داریـم، محافظت کنیـم. پدرام 
سـخن مـرا درک کـرد. تـو هـم لطفا حساسـیت 
ایـن نکتـه را درک کـن.« دسـتش را در دسـت 
کـردم،  وارد  آن  بـر  کـه  فشـاری  بـا  و  گرفتـم 
خواسـتم حـس متفاوتـی را برایش انتقـال دهم. 
آرام شـد و دیگـر چیـزی نگفـت. لحظـه ای بعـد 
خـودش هـم از موتـر پاییـن شـد و دیگـر از او 

خبـر و نشـانی نگرفتـم.

رحیم ایوبی، بلی؛ لطیف پدرام، نه!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

معتادتر
از قبل به کابل برگشتم

 حسن ابراهیمی

ــا ســیزده ســاعت  ــه مشــهد رســیدم، دوازده ی ب
ــده  ــار ش ــابی خم ــودم. حس ــه در راه ب ــود ک ب
بــودم. تنهــا جایــی کــه می توانســتم بــه آن جــا 
بــروم و چنــد ســاعتی را بــرای رفــع خســتگی و آرامــش در آن جــا 
بگذرانــم، برایــم حــرم امام رضــا بــود. آن روزهــا زیــاد اهــل مذهــب 
نبــودم؛ امــا تنهــا گزینــه ی مــن پیــش رویــم بــود بــرای ایــن کــه 
کمــی در صحــن حویلــی آن زیارتــگاه بــروم و تــا قبــل از حرکــت بــه 

ــم. ــد ســاعتی را در حــرم امام رضــا بگذران ــرز چن طــرف م
همیــن کــه بــه مشــهد رســیده بــودم، بــه مــادرم هــم زنــگ زدم و 
ــودم و حســابی هــم ناراحــت  ــا خبــرش کــرده ب از تصمیــم خــود ب
شــده بــود و حتــا یــادم اســت کــه پشــت گوشــی بــه گریــه افتــاد و 
از مــن خواهــش کــرد کــه از همــان مشــهد بعــد از زیــارت دوبــاره 
ــودم آن  ــار ب ــم خم ــه ه ــن ک ــا م ــردم؛ ام ــواده برگ ــه ســمت خان ب
لحظــه و هــم ایــن کــه داشــتم بــه ســمتی رویایــی کــه چنــد ماهــی 
ــود در ذهنــم داشــتم می رفتــم. اصــال نتوانســتم حــرف مــادرم را  ب
جــدی بگیــرم و بــا مــادرم لجبــازی کــردم و برایــش گفتــم: »مــن 
ــل  ــودم را از پ ــام خ ــل و انتق ــه کاب ــروم ب ــده ب ــور ش ــر ط ــد ه بای
ــل  ــام پ ــم منظــورم بیشــتر از انتق ــه در ذهن ــرم.« البت ســوخته بگی
ســوخته، ایــن بــود کــه کســانی را در کابــل مقصــر ایــن می دانســتم 
کــه زندگــی مــن را بــه ایــن وضعیــت انداختــه  انــد و مــن بیشــتر بــه 
ــا آن هــا روشــن  ــا بتوانــم حســاب خــود را ب ایــن قصــد می آمــدم ت
ســازم کــه حــاال مطمیــن اســتم احمقانه تریــن تصمیــم یــا تصــوری 

بــود کــه تــا امــروز گرفتــه بــودم.
ــران و  ــی آورد. حی ــاب نم ــم ت ــر طاقت ــودم و دیگ ــده ب ــار ش خم
ســرگردان در صحــن حویلــی  زیــارت امام رضــا پرســه مــی زدم کــه 
ــا  ــودم را ج ــال خ ــم و ح ــون بزن ــد دود افی ــروم چن ــا ب ــا کج خدای
ــل  ــتی داخ ــرویس بهداش ــه س ــاز ب ــمم ب ــان چش ــه ناگه ــاورم ک بی
حــرم افتــاد و ســریع خــود را بــه یکــی از ایــن ســرویس های 

ــم.  ــرف کن ــواد مص ــی م ــا کم ــاندم ت ــتی رس بهداش
مــردد و دو دل بــودم کــه آیــا می توانــم بــه راحتــی در یکــی از ایــن 
ــواد مصــرف  ــه ای بنشــینم و م ــد دقیق ســرویس های بهداشــتی چن
ــی از  ــم و توانســتم در یک ــم شــد و رفت ــور ه ــن ط ــه همی ــم ک کن
ــم و  ــرف کن ــود را مص ــدر خ ــواد مخ ــتی  م ــرویس های بهداش س

حالــم بهتــر شــد و حرکــت کــردم. 
ــه  ــرای برگشــت ب ــه اردوگاه مهاجــران افغــان ب آمــدم و خــودم را ب
ــش  ــدم و فردای ــب در اردوگاه مان ــک ش ــردم و ی ــی ک ــل معرف کاب
ــه  ــرار شــد مــن و جمــع بســیاری از مهاجــران افغــان را ب صبــح ق

ــم.  ــه کشــورمان برگردی ــا ب ــد ت ــرز حرکــت بدهن ســمت م
ایــن برگشــت بــرای مــن بــا برگشــت خیلــی از مهاجــران افغــان کــه 
ــا رویــای کابــل بــدون  داشــتند برمی گشــتند فــرق می کــرد. مــن ب
ــودم، برمی گشــتم؛ در حالــی  ــه جایــی کــه معتــاد شــده ب افیــون ب
ــت  ــن می توانس ــدم و ای ــاد می دی ــار اعتی ــود را گرفت ــوز خ ــه هن ک
رویاهایــم را بــه هــم بزنــد کــه همیــن طــور هــم شــد و آن رویایــی 
ــتم را  ــل برمی گش ــه کاب ــر آن ب ــه خاط ــتم و ب ــود داش ــا خ ــه ب ک
ــم و  ــه رویای ــاوری ب ــون ب ــودم؛ چ ــرده ب ــود ک ــود ناب ــت خ ــا دس ب
ــدون اعتیــاد  ــل ب ــم در کاب ــا آن لحظــه کــه بتوان خــودم نداشــتم ت

نفــس بکشــم. 
آن روزهــا، ضعیف تریــن شــخصیتی کــه می توانســتم از خــود 
ســراغ داشــته باشــم را، زندگــی می کــردم؛ آدمــی ضعیــف و حقیــر 
ــدم  ــت ق ــزی داش ــان فانت ــک جه ــه در ی ــدر ک ــواد مخ ــر م در براب

ــی زد.  م
فقط برای امروز:

ــه محــض بیــدار شــدن از  ــه اســت. ب اعتیــاد مــن یــک نبــرد روزان
خــواب انــکار اعتیــاد ســوخت گیری کــرده و بــــه حرکــت مـــی افتد. 
اگــــر اول روزم بــــا دعــا شــروع شــود، معمــوال روزم بـه خوبـی 
و خوشـــی بـــه اتمـــام مـی رسـد؛ البتـــه بـه شـرطی کـــه در طـول 
روز مـــدام کارهایــــی بــــرای بهبــــودی انجــام بــــدم. حـاال اگـر 
بیـــدار بشـــوم و دعـا نکنـــم، روزم بــا تندخویــــی و تلــخ مزاجــی 
شــــروع می شـــود. دائــم دنبـــال بهانـــه اســـتم، گلـــه و شـــکوه و 
شـــکایت مـی کنـــم. یـــک لحظـه بـــه خـــودم مـــی آیم، مـی بینـم 
روزم تمـــام شـــده و مـــن همچنـــان بـــا افـــکار اعتیادی ام زندگـی 
کـــردم و هیـــچ کاری بـــرای بهبودی ام انجــــام نــــدادم. اگــر تــا 
شــــب کاری نکنــــم، شــانس این کــه پــاک بمانــم را از دســت 
ــه  ــت ک ــت اس ــت. درســ ــد اس ــن قدرت منــ ــاری مــ دادم. بیمــ
نمــی توانــم ببینمــش؛ ولــی مــی توانــم حســش کنــم. بــرای 
مــــن این طوری اعتیــــاد روی انتخاب هـــا، فعالیت هـــا، احساسـات 
و هیجانات عاطفـــی تأثیـر بـه سـزایی مـی گذارد. در رونــد روزانــه 
ام، چیزهــــای کوچکــــی هسـتند کـه مـی تواننـــد باعـث فروکـش 
مشــــکالت بــزرگ شــوند. دعــا بــــه مــن کمـک مـی کنـد؛ این 
کـــه روزم را بـــا دعـا شـــروع کنـم، حـس خوبـی بـــه مـن می دهد.

طالبان نمی توانند
با جنگ سخت یا نرم مانع انتخابات شوند

سیاست گذاران غیرحرفه ای و سیاست های مهمان خانه ای

طالبـان روز گذشـته بـا نشـر اعالمیـه ای یکبـار 
دیگـر بـا برگـزاری انتخابـات مخالفـت کردنـد و 
بـه مـردم هشـدار دادند کـه در کمپین ها شـرکت 
نکننـد و ایـن گردهمایی هـا هـدف حمـالت آنهـا 
انتخابـات،  بـا  طالبـان  مخالفـت  می گیـرد.  قـرار 
حـرف  تـازه ا ی نیسـت. این گـروه در هجده سـال 
گذشـته بـا انتخابـات مخالفت کـرده انـد. هرباری 
نتوانسـته  طالبـان  شـده،  برگـزار  انتخابـات  کـه 
بـرای مشـارکت  را  مـردم  اراده ی  انـد کـه جلـو 
امـارت  افغانسـتان  مـردم  بگیرنـد.  انتخابـات  در 
طالبـان و جنـگ بر سـر قـدرت را تجربـه کرده به 

می دهنـد.  اهمیـت  انتخابـات 
اعضـای  طالبـان،  رسـمی  تهدیـد  بـا  همزمـان 
پیشـین ایـن گـروه نیـز بـه بهانـه ی حمایـت از 
صلـح، انتخابات را نمایشـی خواندنـد. در انتخابات 

خدمـت«  »پیـش  نـام  بـه  مشـهور  فلـم  در 
تامهنکـس، هنرمند مشـهور هالیـود نقش مرکزی 
را بـازی می کنـد. تامهنکـس، پیـش خدمـت یک 
لـورد انگلیسـی اسـت که هـزاران جریـب زمین و 
هـزاران کارگـر در مـزارع و کارخانه هـای نخ بافـی 
خـود دارد. داسـتان قسـمی اسـت کـه نماینده ی 
خـاص هتلـر از آلمـان بـه خانـه ی لـورد، مهمـان 
شـده و قرار اسـت در این مهمانی سیاسـت مداران 
فـراوان آمریکایـی و اروپایی را مالقـات کند و آنان 
را ترغیـب کند تـا با رژیم نو ظهـور نازی همکاری 
کننـد. در ایـن میـان نماینـده ی آمریـکا کـه یک 
بین المللـی  روابـط  تحصیل یافتـه ی  جـوان  مـرد 
اسـت به لورد گـوش زد می کند که پیشـنهادهای 
نماینـده ی هتلـر را حقیقت یابی کنـد و پس از آن 
تصمیـم خـود را اعـالم بدارنـد. اما لـورد می گوید 
ایـن نماینـده، مهمان ما اسـت و به ما قول شـرف 
می دهـد. نماینـده ی آمریـکا کـه از یـک کشـور 
مـدرن نمایندگـی می کنـد و دیپلوماسـی قـرون 
بـه صراحـت  را کنـار گذاشـته اسـت،  وسـطایی 
اعـالم مـی دارد کـه این نـوع سیاسـت گذاری های 
مهمان خانـه ای عاقبـت خـوب نخواهد داشـت زیرا 
حرفـوی، سـنجیده و بـر مبنـای اصـول نیسـت، 
نمی شـود بـا مصافحـه، خـوردن غـذا، مهمانـی و 
تفریـح روی مسـایل مهـم حیاتی به نتیجه رسـید 
و زیـرا امـکان زیـاد دارد کـه پشـت خنده هـای 
نماینـده ی هتلـر هیوالیـی پنهـان باشـد که شـما 
قـادر بـه درک آن نمی باشـید. بایـد قبـول کنیـد 
کـه وقـت سیاسـت گذاری غیرحرفـوی گذشـته. 

اسـت  آن  طوالنـی  مقدمـه ی  ایـن  از  هـدف 
و  سیاسـت  کننـده ی  خیـره  وضاحـت  بـه  کـه 
و  مهمان خانـه ای  افغانسـتان،  در  سیاسـت گذاری 
غیـر حرفوی اسـت. چـای خـوردن، خنـده، قصه، 
یادهـا و خاطـرات، فاتحه خوانـی، همـه ی عناصـر 

پارلمانـی نیـز  طالبان تهدید مشـابه را برای برهم 
زدن انتخابـات مطـرح کـرده بودنـد؛ امـا بـا وجود 
آن مـردم در پـای صندوق هـای رای دهی شـرکت 
کردنـد و بـه طالبـان نشـان دادنـد کـه انتخابـات 
را حمایـت می کننـد. تهدیـد طالبـان نمی توانـد 
مانـع انتخابـات شـود، همان گونـه که در گذشـته 
طالبـان موفـق نشـده انـد کـه انتخابـات را نـاکام 
بسـازند. در اعالمیـه ی طالبـان یک غـرض مطرح 
اسـت که برهـم زدن انتخابـات بـرای امتیازگیری 
انتخابـات  این کـه  از  اسـت.  صلـح  مذاکـرات  در 
بـا مذاکـرات صلـح از نظـر زمانـی گـره خـورده 
بیشـتر کـرده  انتخابـات  بـا  را  مخالفـت طالبـان 
اسـت. تهدیـد طالبـان چالـش تـازه نیسـت، در 
گذشـته نیـز طالبـان انتخابـات را تهدیـد کـرده 

بودند.
 تنهـا طالبـان نیسـتند کـه بـا انتخابـات مخالفت 
از  بعضـی  نیـز  کابـل  در  می دهنـد  نشـان 
سیاسـت مداران بـا توجیـه دیگر با منطـق طالبان 
مـورد  در  نظـر  اختـالف  اگـر  می کننـد.  عمـل 
مخالفـت  اختـالف  ایـن  بـزرگ شـود،  انتخابـات 
طالبـان را بـا انتخابات تقویت می کند. این مسـأله 

تاثیرگذار در سیاسـت افغانسـتان اسـت، در حالی 
کـه بایـد فکت هـای حیاتی، چـون منافـع، راه کار، 
باشـد.  کار  در  عمـل  نقشـه ی  و  اسـتراتیژی ها 
را  سیاسـت گذاری  چنیـن  شـاکله ی  و  فورمـول 
می تـوان مشـخصن ترسـیم کـرد. یکـی از بزرگان 
قـوم بـه خانه ی یکـی از رهبـران دعوت می شـود، 
در هنـگام خـوردن چـای و نـان و نمـاز بـه بزرگ 
در  مـا  همـراه  بـه  کـه  می شـود  پیشـنهاد  قـوم 
انتخابـات یکجـا شـو، بـرای ایـن کـه سال هاسـت 
رفیـق مـا هسـتی در جهـاد باهـم بودیم... سـپس 
ایـن بـزرگ قـوم از ایـن پهلـو بـه آن پهلـو سـر 
می خـورد و می گویـد»کل قومـم صدقـه سـرت«. 
در نظـر دیگـر، وضـع رهبـران نام آشـنای کشـور 
نیـز بهتـر از بـزرگان قومـی نیسـت، روز هـزاران 
عکـس از دید و بازدیـد رهبران تراز اول افغانسـتان 
نشـر می شـود کـه روی مبلمـان بسـیار مفشـن 
و  می کننـد  صحبـت  باهم دیگـر  نشسـته اند، 
چـای می نوشـند. در همچـون وضعیـت جوانانـی 
نیـز وجـود دارنـد کـه عکس هـا را در شـبکه های 
اجتماعـی نشـر می کننـد و بـه نحـوی بـه ایـن 
»مهمان خانـه ای«  و  غیرحرفـوی  سیاسـت 
هوشـمند،  مشـاهده گر  هـر  می زننـد.  مهرتأییـد 
وقتـی اوضاع سیاسـی افغانسـتان را نـگاه می کند، 
بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه هنـوز سیاسـت در 
افغانسـتان بـه گونـه ی حرفـوی وجـود نـدارد و 
همه ی این سیاسـت گذاران اشـتباه لورد انگلیسـی 

از ایـن جهت قابل تامل اسـت که سیاسـت مداران 
از انتخابـات و صلح بخواهند سـوء اسـتفاده کنند. 
حکومـت بایـد از همیـن حـاال امنیـت انتخابـات 
امنیـت  بیشـتر  آمادگـی  بـا  بگیـرد  جـدی  را 
کارزارهـای انتخاباتـی، نامـزدان و مراکـز رای دهی 
نگرانـی  کـه  اسـت  راهـی  تنهـا  ایـن  بگیـرد.  را 
مـردم را رفـع می کنـد. حکومـت بایـد انتخابـات 
را صادقانـه حمایت کنـد که انتخابات مشـروعیت 
خـود را از دسـت ندهـد. انتخابـات بـا معیارهـای 
قانونـی برگـزار شـود، حکومـت در امـور انتخابات 
مداخلـه نکنـد؛ اگـر بـه ایـن نـکات، اهمیـت داده 
نشـود، انتخابـات مبنـای جنجـال و بحـران بزرگ 
می شـود. برخـالِف ادعـای طالبـان و هم فکرانـش 
کـه می گوینـد انتخابـات رونـد صلح را به مشـکل 
و  دولـت  نقـش  انتخابـات  امـا  می کنـد؛  مواجـه 

مـردم را در ایـن رونـد تقویـت می کنـد.
واقعیتـی را کـه نبایـد نادیـده گرفـت، ایـن اسـت 
کـه میعـاد قانونی حکومـت وحدت ملی بـه پایان 
بـرای  راه  تنهـا  اساسـی  قانـون  رسـیده، مطابـق 
تشـکیل حکومت جدیـد برگزاری انتخابات اسـت. 
اگـر انتخابـات برگـزار نشـود، تخطـی قانونـی در 

را تکـرار می کننـد. دقـت، ظرافت و نیت مشـخص 
در کار سیاسـت گذاران دیـده نمی شـود، هـر روز 
رویکـرد شـان دچـار تغییـر بنیـادی می شـود و 
هـر روز پیـروان ایـن رهبـران دچار سـردرگمی و 

می شـوند.  سـرخوردگی 
بـه  را  افغانسـتان  نمی شـود کـه سیاسـت گذاران 
ظرفیـت  هنـوز  زیـرا  کـرد،  متهـم  بی برنامه گـی 
وجـود  حرفـوی  برنامه سـازی  بـرای  آنچنانـی 
نـدارد، در کشـورهای مترقـی ایـن احزاب انـد کـه 
برنامه هـای خودشـان را بـا در نظرداشـت منافـع 
و دیـدگاه رای دهنـدگان شـان تنظیـم می کننـد، 
یـک  کار  شـمول  همـه  برنامـه ی  یـک  سـاختن 
فـرد، تیـم و یـا گـروه نیسـت، کار افـراد خبـره ی 
سیاسـی اسـت کـه زیـر چتـر یـک حـزب جمـع 
احـزاب  افغانسـتان  در  کـه  حـاالن  می شـوند. 
قدرتمنـد نداریـم، دقیقـن هیـچ برنامـه ای بـرای 
افغانسـتان نداریم. گذشـته از برنامـه ، کارکردهای 
طبـق معمـول سیاسـی چنـان آشـفته اسـت کـه 
کسـانی  فرورفته انـد.  حیـرت  در  شـهروندان 
تعقیـب  را  بین المللـی  خبـری  شـبکه های  کـه 
مواجـه  مشـخص  دسـته بندی های  بـا  می کننـد، 
میانـه،  محافظـه کار،  چـپ،  راسـت،  می شـوند؛ 
حـاالن  دموکـرات...  جمهوری خـواه،  افراطـی، 
نـه  نـه راسـت معلـوم اسـت  افغانسـتان  کـه در 
چـپ، نـه میانـه و نـه افراطـی نـه دینـدار و نـه 
قـرار  لـوج خطابـه  بـاالی  سـکوالر. همـه وقتـی 

حکومـت داری صـورت می گیـرد. عدم مشـروعیت 
حکومـت درگذشـته، عامل اصلی تنش سیاسـی و 
جنـگ بوده اسـت. هنـوز مذاکـرات بیـن االفغانی 
اطمینـان  بـا چـه  نشـده  آغـاز  بـاره ی صلـح  در 
انتخابـات قربانـی مذاکـرات صلـح شـود. از این رو 
انتخابـات بایـد حمایـت شـود کـه اگـر مذاکـرات 
صلـح طوالنـی شـد یـا بـه نتیجـه نرسـید بایـد 
حکومـت مشـروع وجـود داشـته باشـد و پایه های 
دولـت متزلزل نشـود. اگـر انتخابات برگزار نشـود 
آن  در  و  می شـود  طالبـان  تقویـت  آن  پیامـد 
صـورت این گروه جهـت مذاکرات صلـح را تعیین 

کرد. خواهـد 
 انتخابـات از ایـن جهـت مهـم اسـت کـه بـا آن 
حکومـت مشـروعیت خـود را از مـردم می گیرد و 
نقـش دولـت در مذاکـرات صلـح تقویت می شـود. 
اگـر انتخابـات بـه هـر دلیلـی برگـزار نشـود یـا 
اگـر  کنـد،  کوتاهـی  آن  برگـزاری  در  حکومـت 
برگـزار شـود تـوام بـا تقلـب باشـد و مشـروعیت 
خـود را از دسـت بدهـد، انتخابـات عامـل تنش و 

فروپاشـی نظـام سیاسـی می شـود.
انگیـزه ی  انتخابـات  بـا  حامدکـرزی  مخالفـت   
سیاسـی دارد. آقـای کـرزی بـا بزرگ نمایـی صلح 
و نادیـده گرفتـن انتخابـات، در واقعیـت امـر در 
ایـن،  از  او پیـش  آسـیاب طالبـان آب می ریـزد. 
شـد،  برگـزار  مسـکو  در  کـه  نشسـت هایی  در 
بـه  نشسـت ها  ایـن  در  داشـت.  محـوری  نقـش 

شـد. تمکیـن  طالبـان  خواسـت های 
نزدیـک  بین االفغانـی  مذاکـرات  دیگـر  طـرف  از 
شـده اسـت. یکـی از موانـع بـرای آغـاز مذاکـره 
بین االفغانـی، طالبـان اسـت کـه تـا حـاال تأکیـد 
کـرده انـد که بـا دولت مذاکـره نمی کننـد طالبان 
و هوادارانـش بیشـتر از پیـش برای پیروزی شـان 
زمینه سـازی می کننـد. بـا توجـه بـه ایـن نـکات، 
وقـت آن رسـیده که رهبـران حکومـت و حامیان 
نظـام سیاسـی، اختـالف شـان را نادیـده بگیرنـد، 
بـا هماهنگـی برنامه هـای صلـح را دنبـال کننـد و 
بـازی  طالبـان را زیـر نظـر گرفتـه و نگذارنـد این 
گـروه بـا جنـگ سـخت و نـرم انتخابـات را برهـم 

. نند بز

می زننـد،  اسـالمیت  و  اسـالم  از  دم  می گیرنـد، 
و  عجیـب  شـعارهای  و  می زننـد  خدمـت  از  دم 
غریـب سـر می دهنـد کـه هیـچ یکـی از جزئیـات 
و عمل کـرد خـود را مشـخص نمی کنـد همـه بـه 
نحـوی مـن دراوردی و فی البداهـه اسـت. یکـی 
از ضرب المثل هـای عربـی می گویـد کـه خدمـت 
بـدون اندیشـه در حقیقـت خیانت اسـت. می توان 

گفـت، خدمـت بـدون برنامـه خیانـت اسـت.
سیاسـت گذاری های  ایـن  اکنـون  بـه  تـا 
مهمان خانـه ای کـه در دوره ی نخسـت حکومـت 
نقـش بسـت، جـز  حامدکـرزی شـکل گرفـت و 
مـردم  بـرای  چیـزی  سـردرگمی  و  آشـفتگی  
افغانسـتان نداشـته اسـت. وقتـی انتخابـات برگزار 
می شـود، مـردم مجبورنـد کـه بـه مشـخصه های 
قومـی و داشـته های ذاتـی خودشـان پنـاه ببرنـد. 
گزینـه ی  غیرحرفـوی  سیاسـت گذاری  زیـرا 
مشـخص بـرای انتخـاب عقالنـی فراهـم نمی کند. 
در حقیقـت سیاسـگذاری مهمان خانـه ای نمایانگر 
جامعـه ی پیشـا سیاسـی اسـت کـه در آن مـردم 
بـه سـاختارهای قبیلـوی و قومـی روی میاوردند. 
نام ونشـان  تنهـا  نـه  سیاسـتمدار  یـک  هویـت 
گرایـش  همـه  از  بیشـتر  بلکـه  اسـت  او  قـوم  و 
باشـد،  افراطـی  راسـت  اگـر  می باشـد، حتـا  وی 
متاسـفانه در افغانسـتان فردی اگـر بتواند گرایش 
یکـی از سیاسـتمداران تـراز اول را مشـخص کند، 

نابغـه ی عصـر خواهـد شـد. 

 بشیر یاوری

 بیژن برناویج



روایت مهاجران افغانستان

سال اول   شماره ی 61  چهارشنبه 16 اسد 1398 4

 مجیب ارژنگ

بحران ادغام؛ انگیزه خودکشی 
مهاجران 

بـا  را  خـود  کـه  انـد  ناگزیـر  همـواره  مهاجـران، 
محیـط فرهنگی و شـیوه ی زندگـی  و آداب جدید 
منطبـق کننـد. از طرف دگر جامعـه ی مهاجرپذیر، 
ناگزیـر اسـت تـا امکانـات و خدمـات جدیـدی بـرای مهاجـران فراهـم 
کنـد. مهاجـرت، خواه داخلی باشـد یـا مهاجرت بین المللـی، در ترکیب 
جمعیـت مهاجر پذیـر تغیراتـی را ایجـاد می کنـد و ممکـن اسـت بـه 
بـروز مشـکالت اجتماعـی و اقتصـادی منجـر شـود. بـه گونـه ی مثال؛ 
افزایـش مهاجـرت کارگـران باعـث تـورم کارگـر در بازار کار آن کشـور 
می شـود. از سـویی هـم مهاجران بـرای انطباق شـان بـا آداب نامأنوس 
محلـی و شـیوه ی مختلـف زندگـی در آن محـل، بـا مشـکالت فراوانی 

روبـه رو می شـوند.
مهاجـران همیشـه ایـن تـرس را دارنـد کـه نتواننـد در کشـور میزبـان 
مدغـم شـوند. ایـن سـکه  دو روی دارد. روی نخسـتش تـرس ناشـی 
از توهـم پذیرفتـه نشـدن از سـوی کشـور میزبـان اسـت و روی دوم 
آن، حقیقتـی اسـت انکارناپذیـر؛ در شـماری از کشـورهای مهاجرپذیر، 
مهاجـران در واقـع هیچ گاهـی نمی تواننـد در جامعه مدغم شـوند. مانع 
اصلـی ایـن ادغـام در بیشـتر مـوارد، جـو فرهنگـی و فکـری جامعـه ی 
میزبـان اسـت؛ در ایـن کشـورهای مهاجر پذیـر، تعریـف مشـخصی از 
برخوردهـا و کنش هـای  شـان در برابـر مهاجـران وجـود نـدارد و دولت 
میزبـان هـم سیاسـت روشـن و ثابتـی را در رابطـه بـه مهاجـران دنبال 
نمی کنـد؛ بـه ویـژه شـهروندان کشـورهایی کـه ادعـای برتـری نـژادی 
داشـته  انسـانی  برخـورد  مهاجـران  بـا  نمی تواننـد  هیچ گاهـی  دارنـد 
جامعـه ی  در  نمی تواننـد  مهاجـران  کشـور هایی،  چنیـن  در  باشـند. 
میزبـان جـای بگیرنـد و خودشـان را جـزو جامعـه ای بدانند کـه در آن 
زندگـی می کننـد. در بعضـی مـوارد ایـن خود مهاجـران اند کـه مانعی 
بـرای ادغـام شـان در جامعـه ی میزبـان می شـوند؛ بـه ویـژه مهاجرانی 
کـه از کشـور های در حـال رشـد بـه کشـور های توسـعه یافته راه پیـدا 
کـرده انـد؛ بیشـتر دچـار بحـران ادغام می شـوند. مثـال خـوب در این 
تمایـل  افغانسـتان،  در  باشـد.  می توانـد  افغانسـتانی  مهاجـران  مـورد 
میـان جوانـان روسـتایی دیـده  بیشـتر در  بین المللـی  بـه مهاجـرت 
می شـود و شـمار زیـاد مهاجران افغانسـتانی در کشـورهای همسـایه ی 
مـا، هیمـن جوانـان روسـتایی اسـتند؛ جوانانـی کـه تجربـه ی ابتدایـی 
از زندگـی مـدرن را ندارنـد؛ از دورافتاده تریـن گوشـه های افغانسـتان 
در  کـه  آن هایـی  می شـوند؛  امـروزی  مـدرن  دنیـای  وارد  یک بارگـی 
زندگـی  افغانسـتان  گوشـه های  عقب مانده تریـن  و  دورافتاده تریـن 
می کننـد، بـا فرهنـگ زندگی شـهری و ابزارهـای آن آشـنایی چندانی 
ندارنـد و یکبـاره وارد مدرن تریـن شـهرهای جهـان می شـوند. کسـانی 
کـه از خانه هـای کاهگلـی بلنـد می شـوند و چنـد شـبه در مدرن تریـن 
خانه هـا  بـا بهتریـن امکانـات رفاهـی امـروزی روبـه رو می شـوند. برای 
ایـن مهاجـران، سـال ها زمـان می بـرد تـا بـه اسـتفاده از امکانـات و 

ابزار هـای زندگـی در جامعـه ی پیشـرفته سـازگاری پیـدا کننـد.
آن هایـی کـه در دورتریـن روسـتاهای افغانسـتان بـزرگ شـده انـد و 
زندگـی کـرده انـد، هیچ گاهـی بـه راحتـی نمی تواننـد باورهـا، آداب و 
شـیوه ی زندگـی شـان را کنـار بگذارنـد. و از سـویی هم کشـور میزبان 
نمی توانـد، مهاجـران را بـا فرهنگـی کـه بـا خـود آورده انـد بپذیـرد. 
کشـور  در  مهاجـران  ایـن  ادغـام  پروسـه ی  می شـود  باعـث  همیـن 
میزبـان بـه ناکامـی بینجامـد و یـا کـم از کـم بـا کنـدی پیـش رود. 
بیشـتر مهاجـران افغانسـتانی تـرس مدغم نشـدن شـان را در جامعه ی 
میزبـان شناسـایی کـرده انـد و با همین تـرس شـب و روز می کنند. در 
رابطـه بـه وقـوع و ماهیـت تهدیـد ارائه شـده، ما سـه نوع دسـته بندی 
بـرای تـرس داریم؛ تـرس وجودی، تـرس اجتماعی و تـرس بیولوژیکی. 
مهاجـر افغانسـتانی در کنـار دو دسـته ی دگـر، بیشـتر درگیـر تـرس 
اجتماعـی اسـت؛ ترسـی کـه پیـش از آمدن به کشـور میزبـان در روان 
شـخص مهاجـر شـکل می گیـرد و بـا زندگی در کشـور میزبـان، روز به 
رزو  قـوت بیشـتری می گیـرد. بـر اسـاس چشـم دید مـان، بـه راحتـی 
می شـود گفت که بیشـتر مهاجران افغانسـتانی مزه ی ناکامی پروسـه ی 
ادغـام شـان در کشـور میزبان را چشـیده انـد. یافته های روان شناسـان 
نشـان می دهـد کـه ناکامـی پی هـم، بانی پرخاش در شـخص می شـود. 
ایـن پرخـاش گاهـی مسـتقیم بـا مانـع برخـورد می کنـد و خـودش را 
نشـان می دهـد؛ گاهـی بـه سـمت خود شـخص تغییـر مسـیر می دهد 
کـه در ایـن صـورت منجـر بـه خودکشـی می شـود. مـا شـاهد چندین 
حادثـه ی خودکشـی از مهاجـران افغانسـتانی در کشـورهای مختلـف 

ایم. بـوده 
در ترکیـه؛ در شـهری کـه خـودم زندگـی می کـردم، یـک مـورد از این 
حادثه هـا بـرای علـی نوجـوان شانزده سـاله ای اتفـاق افتـاد. او را هر بار 
کـه می دیـدم، افسـرده و نگـران به نظر می رسـید؛ اما این نوجـوان زیاد 
نتوانسـت در برابـر سـختی های مهاجـرت دوام بیـاورد؛ پرخـاش ناشـی 
از ناکامـی مدغم شـدن در جامعـه ی میزبـان، بـه سـمت خـودش تغیـر 
مسـیر می دهـد و در نتیجـه او در یکـی از روزهای بهار سـال گذشـته، 

همیـن کـه خانـه را خلـوت می بینـد، خـود را بـه دار می آویزد. 

 صبور بیات

افغانستان در استراتیژی امنیت ملی امریکا 
در قرن بیست ویکم

)بخش دوم(
سه احتمال به اندیشه راه می یابد:

1. از هــم گســیختگی اقتصــادی. ۲. نــا آرامــی 
ــی  ــات سیاس ــی ثب ــیر نزول ــن ۳. س ــده درچی عم
میــان چیــن و جاپــان و کــره کــه تنگناهــای 
گســترده ی اقتصــادی درآســیای خــاوری می توانــد 
ــن  ــکا منجــر شــود. ای ــا آمری ــه ضدیــت شــدید ب ب
»آمریــکا ســتیزی« می توانــد بــر ایــن ادعاهــا 

برابــر  ایــاالت متحــده  در  باشــد کــه  اســتوار 
یــا  اســت  بی تفــاوت  آســیا  شــرق  مشــکالت 
آمریــکا امپریالیســم فرهنگــی اســت و ایــن خــوی 
امپریالیســتی خــود را بــه ویــژه از طریــق صنــدوق 
ــی  ــک جهان ــت های بان ــول و سیاس ــی پ بین الملل
ــه  ــن ب ــرانه ی چی ــد س ــر درآم ــد اگ ــال می کن اعم
ــرای  ــام اقتدارگ ــد و نظ ــزار برس ــت ه ــدود هف ح
ایــن کشــور آرام تــر شــود ) ناظــران بســیاری 
چنیــن پیش بینــی می کننــد( و نظــام سیاســی 
بــه ســوی تکثرگرایــی ) اگــر نــه دموکراســی اصیــل 
ــده ی  ــاره ی آین ــی درب ــد، خوش بین ــت کن ( حرک
ــر  ــی اگ ــت خواهــد شــد. حت آســیای شــرقی تقوی
چیــن در بیســت وپنج ســال آینــده ، بیشــترین 
تأکیــد را بــر توســعه ی اقتصــادی داشــته باشــد )و 
ــال ۲۰۲5  ــا س ــم ت ــاز ه ــی ( ب ــازی نظام ــه نوس ن
ــه  ــم منطق ــی مه ــدرت نظام ــک ق ــور ی ــن کش ای
ــادی  ــبی اقتص ــودگی نس ــد. آس ــد مان ــی خواه باق
بــه ســایر کشــورهای منطقــه از جملــه اندونیــزی و 
فیلیپیــن و ویتنــام و حتــی جاپــان اجــازه خواهنــد 
داد بودجــه ی بیشــتری را صــرف جنــگ افزارهــای 
متعــارف کننــد و بــا افزایــش تــوان رزمــی خویــش 
ــند.  ــن باش ــدرت چی ــر ق ــپری در براب ــد س بتوانن
ــده ی چیــن دســت کــم دو احتمــال  ــاره ی آین درب
دیگــر نیــز وجــود دارد کــه از دیــدگاه ایــاالت 
ــال  ــک احتم ــتند . ی ــت هس ــر مثب ــده کمت متح
ایــن اســت کــه چیــن ثروتمنــد شــود، ولــی 
ــن  ــر ای ــال دیگ ــد. احتم ــی بمان ــب باق ــلطه طل س
ــد  ــرو بپاش ــی ف ــاظ سیاس ــن از لح ــه چی ــت ک اس
و در نتیجــه چالــش آغــاز شــود. از هــم پاشــیدگی 
ــد  ــی چن ــگ داخل ــک جن ــروز ی ــا ب ــن کشــور ی ای
جانبــه می توانــد بــرای تمــام منطقــه یــک کابــوس 
باشــد. مثلــث جغرافیایــی  انســانی  و  سیاســی 
متشــکل از چیــن ، کــره و جاپــان بــرای آمریــکا از 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. خــاور نزدیــک 
ــرب  ــان ع ــامل جه ــا ش ــف م ــر تعری ــا ب ــزرگ بن ب
ــاز و  ــه و قفق ــیای میان ــه و آس ــرائیل و ترکی و اس
منبــع  بزرگ تریــن  مــکان  می شــود،  شــبه قاره 
ســوخت فســیلی و نیــز قدرت هــای جاه طلــب 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــه ب ــت ک ــماری اس ــر ش پ
برتــری منطقــه ای تــالش می کننــد. از دیــدگاه 
ــت  ــه ای اس ــزرگ منطق ــک ب ــاور نزدی ــرب، خ غ
ــکالت  ــال مش ــن ح ــیار و در عی ــت بس ــه اهمی ک
ــتان  ــرائیل و هندوس ــز اس ــز دارد. بج ــیاری نی بس
ــردم  ــار م ــن دی ــر ای ــای دیگ ــه در هیچ کج و ترکی
ــی  ــونت قوم ــت . خش ــه نشده اس ــاالری نهادین س
ــه  ــورهایی ک ــان کش ــی می ــور و حت درون هرکش
شــامل کردهــا و ترک هــا و اعــراب و فارس هــا 
ــا و...  ــینهالی ها و تامیل ه ــا و س ــه و آذری ه و ارامن
ــه در  ــن منطق ــورد . ای ــم می خ ــه چش ــود ، ب می ش
ــات  ــی ثب ــرات ب ــا تغیی ــده ب بیســت و پنج ســال آین

اســالمی دیگــری غیــر از ایــران و افغانســتان و 
نخواهنــد  وجــود  دینــی  دولت هــای  ســودان، 

ــت. داش
ــدون تشــنجات  ــک کشــور توانســت ب ــی ی ۳- وقت
گســترده ی سیاســی فضــا را بــاز کنــد، کشــورهای 
اســتفاده  الگــو  ایــن  از  احتمــاال  نیــز  دیگــر 
ــه  ــی اســالمی ک ــر اصــالح گرای ــرد. اگ ــد ک خواهن
بــا تغییــرات فنــاوری و اقتصــاد و جامعــه بــه پیــش 
ــر  ــی اکث ــای سیاس ــر فراینده ــود، ب ــده می ش ران
فرهنگ هــای مســلمان حاکــم بشــود، دســت کــم 
ایــن امــکان بــه وجــود می آیــد کــه تــا ســال ۲۰۲5 
میــان کشــورهای مســلمان منطقــه جنــگ مهمــی 
روی ندهــد. در نقطــه ای از دوره ی بیســت و پنج 

کننــده و مصیبــت بــاری روبــرو اســت کــه دســت 
ــد  ــروز خواه ــر ب ــه یکــی از ســه صــورت زی ــم ب ک

ــرد: ک
ــزد،  ــرو می ری ــزرگ ف ــوری ب ــک امپرات ــرگاه ی 1. ه
در مناطــق پیرامــون خــود موجــی از بی ثباتــی 
ــوری  ــریع امپرات ــی س ــرو پاش ــد. ف ــاد می کن ایج
ــه ی  ــزرگ ، نمون ــک ب ــاور نزدی ــرای خ ــوروی ب ش

ــت. ــت اس ــن دس ــل از ای کام
۲. منبــع دیگــر، تغییــر عمــل جمعیت اســت. رشــد 
ــای  ــار چالش ه ــع بســیاری را دچ ــت ، جوام جمعی
ــا  ــه ت ــط دوره ای ک ــرد. در اواس ــد ک ــدی خواه ج
ســال ۲۰۲5 ادامــه دارد ، گســترش شــهر نشــینی 
و بــا ســواد شــدن زنــان و دختــران احتمــاال باعــث 

ســاله ی آینــده، در رهبــری سیاســی عــراق و ایــران 
ــن  ــر ای ــرد. اگ ــد ک ــروز خواه ــلی ب ــرات نس تغیی
تغییــرات پیش درآمــد اصالحــات و تجددگرایــی 
سیاســی باشــند، هــر دو کشــور ایــران و عــراق بــر 
اقتصــاد داخلــی و توســعه ی سیاســی تأکیــد بیشــتر 
ســرمایه گذاری  و  منطقــه ای  رقابت هــای  بــر  و 
داشــت.  تأکیــد کمتــری خواهنــد  تســلیحاتی 
همچنیــن ، ممکــن اســت کــه در بیســت و پنج 
ــقوط  ــران س ــی ای ــت مذهب ــده، حکوم ــال آین س
ــران جمهــوری  کنــد. در حــال حاضــر حکومــت ای
اســالمی اســت، امــا نمی توانــد بــه مــدت طوالنــی، 
هــم جمهــوری و هــم اســالمی باقــی بمانــد ایــران 
ــه  ــردارد و ب ــودن دســت ب ــوری ب ــد از جمه ــا بای ی
ــد و  یــک حکومــت واقعــا قرون وســطایی تنــزل یاب
یــا اســالمی بــودن را کنــار بگــذارد. نبــرد بــرای آن 
ــرای  ــه ، ب ــا نتیج ــده ام ــاز ش ــک آغ ــده، هم این آین
ــی ســقوط  ــم فعل ــر رژی کســی روشــن نیســت. اگ
کنــد، امــواج آن در سراســر جهــان اســالم احســاس 

خواهــد شــد کــه نــرخ زادآوری بــه تدریــج کاهــش 
ــدازه ای فروکــش  ــا ان ــات ت ــر خدم ــد و فشــار ب یاب

کنــد.
۳. منبــع ســوم ناآرامــی اســت کــه انتظــار داریــم 
از ادامــه ی رونــد یک پارچگــی اقتصــاد جهــان 

ــود.  ــل ش حاص
معیارهــای جهانــی جدیــد بــا ریشــه ی غربــی 
و  اقلیت هــا  حقــوق  و  بشــر  حقــوق  دربــاره ی 
مخصوصــا حقــوق زنــان از عوامــل تنــش زای دیگــر 

می باشــد.
ــی  ــی اقتصادهای ــور عرب ــن کش ــرائیل و چندی اس
کامــال نویــن خواهنــد داشــت. هندوســتان و ایــران 
و مصــر و ترکیــه و چندیــن کشــور دیگــر منطقــه 
ــی  ــیار نوین ــای بس ــم دارای بخش ه ــز دســت ک نی
ــد  ــش تولی ــود. افزای ــد ب ــود خواهن ــاد خ در اقتص
ناخالــص داخلــی بــا نــرخ ســاالنه ی بیــش از چهــار 
ــه،  ــورهای منطق ــر کش ــرای اکث ــی ب ــد، حت در ص
ــک  ــاد ی ــت. ایج ــت نیافتنی نیس ــدف دس ــک ه ی
ــاور  ــعه ی خ ــک توس ــام »بان ــه ن ــد ب ــک کار آم بان
ــع  ــد مناب ــورهای فاق ــات کش ــه ثب ــه ب ــه« ک میان
ــر  ــت. اگ ــار نیس ــد دور از انتظ ــک کن ــی کم نفت
عربســتان ســعودی و ایــران و ترکیــه و اســرائیل و 
مصــر و هندوســتان بــا پیونــد بــه اقتصــاد جهانــی 
جهــش اقتصــادی پیــدا کننــد، خــاور نزدیــک 
ــن  ــه ممک ــد. ترکی ــد ش ــری خواه ــه ی دیگ منطق
اســت از ســایر کشــورهای ترک زبــان، بیشــتر 
ــیع  ــان وس ــتان چن ــد. هندوس ــذب کن ــرمایه ج س
ــورد  ــرمایه ی م ــترین س ــد بیش ــه می توان ــت ک اس
نیــاز خــود را تولیــد کنــد، امــا اســرائیل بــه علــت 
ــب  ــانی مناس ــرمایه ی انس ــژه اش در س ــای وی غن
ــرای عصــر اطالعــات، از سراســر جهــان ســرمایه  ب
ــتراتیژی،  ــن اس ــاس ای ــرد. براس ــد ک ــذب خواه ج
اجتماعــی  قــدرت  از  اســت  ممکــن  دولت هــا 
فزاینــده ی اســالم بــرای تقویــت جامعــه ی سیاســی 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــگ  ــت فرهن ــر اهمی ــا ب ــد در این ج ــه نبای 1- البت

ــه کــرد. ــی، بیــش از حــد تکی مذهب
ــع قــرن آینــده احتمــاال در هیــچ کشــور  ۲- در رب

ــه تبــع آن، جنبش هــای اســالمی  خواهــد شــد و ب
ــر، راه را  ــن ام ــد خــورد. ای ــه خواهن ــرا ضرب بنیادگ
ــاالت  ــان ای ــندیده می ــط پس ــراری رواب ــرای برق ب
متحــده و ایــران همــوار خواهــد ســاخت کــه اثــرات 
ــترده  ــیار گس ــه ای آن بس ــرا منطق ــه ای و ف منطق
ــه خــود، اگــر رژیــم مذهبــی  ــه نوب ــود. ب خواهــد ب
ایــران و رژیــم عــراق قبــل از دســت یابی بــه 
ســالح های هســته ای یــا بیولوژیکــی از بیــن رفتــه 
یــا معتــدل شــوند، فشــار بــر دیگــر کشــورها بــرای 
ــر آن هــا نیــز از بیــن خواهــد  آمــاده شــدن در براب

رفــت.
ایــران و افغانســتان ، ممکــن اســت بــه علــت 
سیاســت طالبــان دربــاره ی هزاره هــا و قاچــاق 
ــت  ــواد مخــدر و اســلحه و تفســیر اســالم و رقاب م
ــگ  ــر جن ــره درگی ــتراتیژیک و غی ــض ژیواس مح
شــوند. جنــگ مشــابهی ممکــن اســت میــان 
تاجیکســتان و از بیکســتان کــه هــردو در اندیشــه ی 
جــذب تاجیــکان و ازبیــکان افغانســتان اســتند، نیــز 
ــران،  ــن بح ــت ای ــن اس ــن ممک ــد. همچنی رخ ده
پاکســتان را هــم فــرا بگیــرد و ســرزمین امــروز ایــن 
کشــور را فرو بپاشــد. متالشــی شــدن پاکســتان که 
دارای توانایی هــای هســته ای اســت بــه ســرعت بــه 
یــک موضــوع امنیتــی بین المللــی تبدیــل خواهــد 
شــد. ایــن رویــداد ممکــن اســت راه را بــرای رقابــت 
هنــد و ایــران برســر پنجــاب و ســند و بلوچســتان 
همــوار کنــد. ایــران و عــراق بــه طــور کلــی دشــمن 
یکدیگــر باقــی خواهنــد مانــد و ممکــن اســت 
ــراق و  ــرد. ع ــان در گی ــان آن ــری می ــگ دیگ جن
ترکیــه ممکــن اســت برســر ترکیبــی از مســئله ی 
ــار  ــع سرش ــت موصــل و مناب ــا و آب و مالکی کرده
نفــت پیرامــون آن، خــود را بــا جنــگ در یکدیگــر 
ببیننــد. ســوریه و ترکیــه احتمــاال بــر ســر ترکیبــی 
از مســایلی همچــون عــراق، از قبیــل کردهــا و آب 
ــد.  ــورد می کنن ــم برخ ــا ه ــه ، ب ــده ی انظاکی و آین
ــرس  ــده ی قب ــر آین ــه برس ــان و ترکی ــگ یون جن
نیــز ممکــن اســت باعــث شــود ســوریه و احتمــاال 
عــراق بــه اقــدام نظامــی انتقام جویانــه، علیــه 
ترکیــه دســت بزننــد. اختــالف ایــران و آذربایجــان 
را کــه ناشــی از چالش هــای آذری هاســت نیــز 
نبایــد نــا دیــده گرفــت. دور از انتظــار نیســت کــه 
اســرائیل بــه علــت موضوعــات مذهبــی و تاریخــی 
موجــود، مــورد حملــه ی موشــکی عــراق یــا ایــران 
ــر  ــگ عربســتان ســعودی و یمــن ب ــرد. جن قرارگی
ــن  ــالف عســیر، همچنی ــورد اخت ــه ی م ــر منطق س
جنــگ در خلیــج فــارس میــان امــارات متحــده ی 
ــر  ــران ب ــا ای ــارات ب ــن وام ــاال بحری ــی واحتم عرب
ســر جزایــر ابوموســی و تنــب بــزرگ و کوچــک، از 
ــه احتمــال نمــی رود  نمونه هــای دیگــر اســت، البت
ــا در بیســت و  ــن جنگ ه ــا بیشــتر ای ــام ی ــه تم ک
پنــج ســال آینــده روی دهنــد، امــا رخ نــدادن هیــچ 
یــک از آن هــا دور از انتظــار نیســت. ایــن ســه روز 
ــن  ــدن/ رفت ــه مان ــی ک ــه بخش ــدم ب ــه خوان هرچ
ایــاالت متحــده ی آمریــکا در افغانســتان بــر اســاس 
ــتان  ــم افغانس ــا ه ــد و ی ــن کن ــتراتیژی تضمی اس
ــان مهــم باشــد، برنخــوردم  ــرای آن در درازمــدت ب
کــه   می کنــم  برداشــت  چنیــن  ایــن  بنابــر 
ــرن  ــکا در ق ــی آمری ــت مل ــتراتژی امنی ــی اس وقت
نظــر می رســد  بــه  را می خوانیــد  بیســت و یکم 
کــه امضــای پیمــان امنیتــی و ارایــه ی اســتراتیژی 
ــی  ــای خیل ــتان، حرف ه ــال افغانس ــپ در قب ترام

جــدی ای نیســت.
پایان

ایـران و افغانسـتان ، ممکـن اسـت بـه علـت سیاسـت طالبـان 
دربـاره ی هزاره هـا و قاچـاق مـواد مخـدر و اسـلحه و تفسـیر 
اسـام و رقابـت محـض ژیواسـتراتیژیک و غیـره درگیـر جنـگ 
از  و  تاجیکسـتان  میـان  اسـت  ممکـن  مشـابهی  جنـگ  شـوند. 
بیکسـتان کـه هـردو در اندیشـه ی جـذب تاجیـکان و ازبیـکان 
افغانسـتان اسـتند، نیـز رخ دهـد. همچنیـن ممکـن اسـت ایـن 
بحـران، پاکسـتان را هـم فـرا بگیـرد و سـرزمین امـروز ایـن 

کشـور را فـرو بپاشـد. 
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دایه های محلی
پزشـکان نامطمئن

سـاعت دوی روز، دروازه ی خانه ی فقیرانه ی پیرزنی 
شکسـته بنـد را  تـق تـق می کنم. طولی نمی کشـد 
کـه پیرزنـی بـا کمـر خمیـده در را بـه رویـم بـاز 
می کنـد و بـا خـوش رویـی مرا بـه داخـل خانه اش 
فـرا می خوانـد. بـا احتیـاط گام بـر مـی دارد. آنقـدر 
پیـر شـده اسـت کـه لـرزه ی خاصـی در گام هایش 
راه مـی رود. وقتـی وارد خانـه اش می شـوم، پـس از 
سـالم و احول پرسـی؛ می پرسـم چند سـاله استی؟ 
حسـاب  بی سـوادم،  کـه  مـن  »دختـرم  می گویـد: 
سـرم نمیشـه؛ امـا در زمان پادشـاهی بچه ی سـقاو 
کـودک پنـج سـاله بـودم کـه مـرا عروس سـاختن؛ 
لبـاس نـو بـه تنـم کردنـد و سـوار بر اسـپ مـرا به 
خانـه ی بخت پیـاده کردند. همه جـا جمع و جوش 
بـود؛ مـادرم آن روز مـرا نمی مانـد کـه بـا کـودکان 
دیگـر هم بـازی شـوم. می گفـت: رسـم اسـت کـه 
روی عـروس را کسـی نبینـد. در کنـج خانـه مـرا 
نشـانده بـود. زیـر شـال های رنگارنـگ گـم شـده 
سـوال ها  دارد؟  جریـان  چـه  نمی فهمیـدم  بـودم، 
داشـتم کـه جوابـش را بعد از چند سـال موقعی که 

اطفالـم تولـد می شـدند، متوجـه شـدم.«
از  تلخـی  و  سـرد  اشـک  می کنـد؛  سـکوت 
چشـم هایش بـر چروکیدگـی گونه هایـش می لغـزد.

می گویـد: »اسـم مـن عاطفـه اسـت. عاطفـه ای که 
روزگار بی عاطفـه اش کـرد. در بدل خدمـت ناچیزم 
پـول زیـادی را از مـردم می گیـرم. زنـی اسـتم کـه 
در زندگیـم نـه کودکـی ام را فهمیدم و نـه جوانی ام 
را.« بغـض گلویـش را بـا ریختـن چند قطره اشـک 
می شـکند و حرف هایـش را بریده بریـده این چنین 
دنبـال می کنـد: »دنیـای کودکـی ام را بـه کنیزی و 
بردگی سـپری کردم؛ در سیزده سـالگی مادر فرزند 
شـدم و شـرایط بـرای مـن کـه هـم کودک بـودم و 
هـم مـادر و هم عـروس و هم برده ی دربسـت خانه؛ 
واقعا سـخت و طاقت فرسـا شـده بود. موقـع زایمان 
خشـویم مـرا کمـک می کـرد و زمانـی کـه او فـوت 
کـرد، در زایمان هـای بعـدی ام خودم دسـت به کار 
شـدم و اولیـن کسـی را که مـن والدت دادم، خودم 

بـودم و تـا ده روز قـادر به راه رفتـن نبودم.«
شـوهر عاطفـه مـالی نـام دار منطقـه  ی شـان بـوده 
خانه هـای  و  مسـجد  در  همیشـه  و  زمـان  آن  در 
مـردم بـوده و کمتـر بـه عاطفـه سـر می زده اسـت. 
»روزی خبـردار شـدم کـه بـا دختری بـه پلخمری 
فـرار کـرده اسـت. سـه سـال تمـام در جاغـوری 
سـرگردان بـودم و بـا والدت دادن خانم ها و بسـتن 
اسـتخوان های شکسـته، خـرج زندگی خـود را پیدا 
می کـردم؛ چـون چهار طفـل داشـتم. برادر هایم مرا 
گفتنـد بایـد بـه پلخمری پیش شـوهرت بـروی. به 
ناچـار همـرای چهـار فرزندم بـه پلخمـری رفتم در 
زیـر یـک سـقف با امبـاق و شـوهرم زندگـی پر رنج  
را شـروع کـردم. شـوهرم نـام و نشـانش را در بـدل 
عیاشـی بـر بـاد داده بـود. دیگـر کسـی او را مـالی 
مسـجد نمی گرفـت و پیـش یـک نجـار شـاگردی 
می کـرد و پـول ناچیـز می گرفـت که خـرج خانه ی 
مـا را کفایـت نمی کـرد، منـم مهارت هایـی را کـه 
در زادگاهـم یـاد گرفتـه بـودم، از سـر گرفتـم. بـه 
همسـایه ها گفتـم که شکسـته بندم، زنـان را والدت 
می دهـم و هرکـس بـاردار نشـود تـداوی می کنـم. 
بیشـتر  و  بیشـتر  مشـتری هایم  تعـداد  روز  هـر 

می شـد و مـن هـم از ایـن طریـق درآمـدی خوبـی 
داشـتم و دارم.«

ایـن زن مسـن و سـال خورده می گویـد کـه بیـش 
از  بیـش  بـه  و  اسـت  داده  والدت  را  زن   ۳۰۰ از 
۷۰۰ بیمـاری کـه مشـکل شکسـتگی و برآمدگـی 
اسـتخوان داشـته اسـت کمک کـرده و۹۰ خانم بی 
اوالد در اثـر تـداوی خانگـی وی باردار شـده اسـت.

او می گویـد: »هـر خانمی کـه به کمک نیاز داشـته 
باشـد کمـک می کنـم؛ چون تعـداد مراجعـه کننده 
زیـاد اسـت و مـن هـم پیـر و ناتـوان اسـتم. پـول 
زحمتـی را کـه می کشـم دریافـت می کنـم. وقتـی 
افغانـی  بـه جـا کـردم 5۰۰  را  برآمـده  اسـتخوان 
می گیـرم و اگـر اسـتخوان شکسـته را بسـته کنـم  
1۰۰۰ افغانـی می گیـرم و اگـر نـاف زن بـی اوالد را 
بگیـرم ۷۰۰۰ هـزار افغانـی می گیـرم و اگـر زنی را 

والدت بدهـم ۴۰۰۰ هـزار می گیـرم.« 
در همیـن حـال، زن دیگـری کـه مشـهور بـه بـی 
بـی اسـت و  ۸۰ سـال سـن دارد در بـدل خدمتش 
پـول گزاف و بیشـتری را از مشـتری هـای بیمارش 
او می گویـد: »مـدت ۳۰ سـال  دریافـت می کنـد. 
اسـت کـه  بـه ایـن حرفه مشـغول اسـت و هر کس 
کـه پیـش او مراجعـه می کنـد در اول بایـد 1۳۰۰ 
افغانـی پرداخـت کنـد و اگـر بـه خاطـر بـی اوالدی 
دوره  هـر  در  بایـد  می آینـد.  گرفتـن  نـاف  بـرای 
۲۰۰۰ هـزار افغانـی پرداخـت کننـد وقتـی که ناف 
گرفتـن نتیجـه داد و زن بـار دار شـد1۰۰۰۰هزار 
افغانـی یـا یک گوسـفند بایـد هدیه بیاورنـد و گرنه 

آه اجـدادم دامـن گیرشـان می شـود.« 
هنـوز در مناطـق دورافتـاده کـه مـردم بـه مراکـز 
صحـی دسترسـی ندارنـد، بـازار کار دایه های محلی 
بیـش از حـد گـرم اسـت و مـردم مجبـور اسـتند 
بیمـاران خـود را جهـت درمـان پیـش آن هـا ببرند 
و هـر قـدر پولی را که درخواسـت کردنـد، پرداخت 

 . کنند
در همیـن حـال دایه هـای محلـی بی سـواد در ایـن 
اوخـر یـاد گرفتـه  اند کـه به صـورت خودسـرانه در 
زمـان زایمـان آمپـول بـه مریـض تزریـق می کننـد 
و بعـد از والدت بـه مـادر اجـازه نمی دهـد کـه بـه 
طفلـش شـیر بدهـد و موقـع نـاف گرفتـن بـوت را 
بـاالی نـاف طفـل قـرار می دهنـد کـه ایـن عمـل 
سـبب انتقـال امراض بـه نوزاد می شـود و بسـیاری 
وقت هـا نـوزادان جـان  شـان را از دسـت می دهـد.

عاطفـه، یکـی از ایـن دایه هـای سـابقه دار محلـی 
می گویـد: »سـابق نـه دوا بـود و نـه داکتـر. زنان در 
زنـان  می کردنـد؛  والدت  آتش خانه هـا  و  طویله هـا 
ایـن عصـر و زمانـه مکـر و نـاز را یـاد دارنـد کـه به 
شـفاخانه می رونـد و گرنـه همه دایه هـای محلی به 

کارشـان خـوب بلـد اند.« 
عاطفـه ، شـیوه ی کارش را چنیـن بیـان می کنـد: 
زایمـان  از  بعـد  مراجعه کننـده ام  کـدام   »اگـر 

خونریـزی کنـد خاکسـتر را از جالـی تیر کـرده و با 
آب یـک جـا کـرده بـه مریـض می دهم که بنوشـد 
و یـا هـم بـاالی ماسـت خاکسـتر را می انـدازم و به 

بیمـار می دهـم کـه خـون ریـزی نکنـد.«
َزربخـت، خانمی اسـت کـه می گوید: »من همیشـه 
چـون  می کنـم؛  والدت  محلـی  دایه هـای  پیـش 
ایـن دایه هـا مـا را درک می کننـد و رفتـار خوبـی 
بـا مـا دارنـد؛ امـا داکتـران بـه مریضـان اهمیـت 
نمی دهنـد. یـک بـار بـه شـفاخانه رفتـم از درد بـه 
خـود می پیچیـدم هیـچ داکتـری بـه قصـه ام نشـد 
تـا ایـن کـه طفلـم در دهلیـز شـفاخانه پیدا شـد.«

زنـان  زایمـان  وقتـی درد  در همـه جـای کشـور، 
بـاردار شـروع می شـود، در مرتبـه ی اول همـه بـه 
دایـه ی محلـی مراجعـه کـرده، کمـک می خواهنـد 
بـا  دارنـد  تجربـه  دایه هـا  ایـن  کـه  جایـی  آن  از 

روش هـای مختلـف بـه زن بـاردار کمـک کننـد.
بـه گفتـه ی ایـن دایه هـا، آن هـا می داننـد کـه  در 
رحـم مـادر طفـل کـج اسـت یـا بـا سـر اسـت. اگر 
کـج بـود با چـرخ دادن سـر نـوزاد کمـک می کنند 

نـوزاد آمـاده ی تولد شـود.
عاطفـه، دایـه ی محلـی می گویـد: »اگـر طفـل بـه 
آسـانی پیـدا نشـود، یـک چـادر دراز را از وسـط 
وادار  را  زن  و  می کنـم  تیـر  حاملـه  زن  پاهـای 
می کنـم کـه یک سـرش را زیـر دندان بگیرد و سـر 
دیگـرش را خـودم بـه دسـت می گیـرم و تـا موقـع 
کـه طفـل پیدا نشـود کـش کـده می رویم تـا رحم 

بـاز شـده و طفـل تولـد شـود.«
عاطفـه، این روش را معتبرتریـن روش می داند. این 
دایـه ی محلـی در ادامـه می گوید: »یا هـم چند زن 
جمـع می شـویم و زن بـاردار را در کمپـل انداختـه 
شـور می دهیـم تا طفلـش به دنیـا بیایـد؛ اگر طفل 
بـه پـا باشـد زن وادار می شـود کـه راه بـرود. زمانی 
کـه چهار درد داشـت با دسـت از دو طـرف طفل را 
کمـک می کنـم که بیـرون شـود و بعـد از تولد ناف 
طفـل بـا فاصلـه ی دو ناخـن بریده می شـود و موقع 
بُـرش، بـوت پـدرش را بـاالی نـاف قـرار می دهـم؛ 
چـون اگـر بـوت را سـر نـاف گذاشـته نـاف کنـم، 
زخـم نـاف اش زودتـر جور می شـود.« قابلـه ماجان 
شـفاخانه های  از  یکـی  در  کارمنـد صحـی  یـاری، 
شـهر کابـل در مـورد نحـوه ی کار دایه هـای محلـی 
مراجعـه کـرده  بـاردار  بیمـاران  »بارهـا  می گویـد: 
 انـد کـه دایه هـای محلـی بـه صـورت خودسـر بـه 
بیمـاران والدی  آمپـول »اوکسـی توسـین« تزریق 
کـرده و زندگـی  شـان را بـا خطر مواجه سـاخته اند 
و یـا هـم باالی نـاف طفل بـوت می گذارنـد و »نیل 
توتیـا« می اندازنـد کـه ایـن عمـل زمینـه ی انتقال 
امـراض خصوصا تیتانوس را مهیا می سـازد و سـبب 
مـرگ نـوزادان می شـود. قابلـه یـاری، توجـه جدی 
وزارت صحـت عامـه را در پی گیـری ایـن موضـوع 

اسـت.   خواهان 
توحید شـکوهمند، معاون سـخنگوی وزارت صحت 
در  صحـی  مرکـز  هـزار  »سـی  می گویـد:  عامـه، 
سرتاسـر کشـور وجـود دارد و وزارت صحـت عامـه 
بـه  ۹۰۰ قابلـه کمک های اولیه آموزش داده اسـت 
تـا همرای بیمـاران والدی در والیت های دوردسـت 
کمـک کننـد.« وی همچنین می گوید: »مسـووالن 
صحـی این وزارت همـواره با آن تعـداد از دایه هایی 
دوا  والدی  بیمـاران  بـه  بـه صـورت خودسـر  کـه 

می دهنـد برخـورد قانونـی می کننـد.«
چنیـن  تجربه هایـش  از  محلـی،  دایـه ی  عاطفـه، 
می گویـد: »تعـداد زیـادی از زنان برای نـاف گرفتن 
پیشـم می آیند تـا اوالددار شـوند. نـاف دو تیر دارد 
کـه از شـکم تا گلـو ادامه دارد؛ در صورتـی که زنان 
کار سـنگینی کننـد بی جـا می شـود کـه دلبـدی، 
اسـتفراغ، سـر دردی و بی حالـی بـرای شـان پیـدا 
می شـود. کسـی کـه نافـش بی جـا شـده باشـد بـا 
گیـالس نافـش را می کشـم و تکـه را به شـکل توپ 
جمـع کـرد و بـا یـک تکـه ی دیگـر محکـم بسـته 
می کنـم تا سـر جـا بیاید؛ اگر کسـی بی اوالد باشـد 

از طریـق نـاف کشـیدن اوالددار می شـود.«
عاقلـه، یکـی دیگـر از دایه هـای محلـی اسـت کـه 
خانم هـا،  دادن  والدت  و  نـاف  گرفتـن  برعـالوه ی 
مهـارت جابه جـا کـردن اسـتخوان های شکسـته و 
او چنیـن می گویـد: »مـدت  دارد.  نیـز  را  برآمـده 
و  یـاد گرفتـم  را  ایـن حرفـه  کـه  اسـت  طوالنـی 
بـه مـردم کمـک می کنـم اگـر کسـی اسـتخوانش 

برآمـده باشـد برای جابه جـا کردنش خرما، گوشـت 
ماهـی و زی )مشـک روغـن خـورده ی قدیمـی( که 
فقـط نـزد کوچی ها پیدا می شـود، را دو شـبانه روز 
بسـته می کنـم؛ بعـد تمـام بندهـا نـرم می شـود و 
را جابه جـا  برآمـده  اسـتخوان  احتیـاط  بـا  سـپس 
مالیـدن  بـا  باشـد  دسـت شکسـته  اگـر  می کنـم. 
زردی تخـم مـرغ، نمـک و آرد جـو در محـل مـورد 
نظـر، بـا چوپ هـای تراشـیده قالـب می گیـرم و بـا 
تکـه ی نخـی بسـته می کنـم و بعـد از یـک هفتـه 
بـاز می شـود، اگـر جـوش خـورده باشـد دردش کم 

اسـت و اگـر نـه بـاز مرحلـه را تکـرار می کنـم.«
سـعیده، دختر ۲5 سـاله ای اسـت که می گوید: »به 
اثـر انفجـار دیگ بخار اسـتخوان شـانه ی راسـتم به 
شـدت آسـیب دیـد و اسـتخوان هایش بی جـا شـده 
بـود. وقتـی پیـش دایـه ی محلـی رفتم یک شـبانه 
را  اسـتخوان  بعـدا  بسـت؛  شـانه  ام  بـه  ماهـی  روز 
جابه جـا کـرد و مبلـغ یـازده هـزار افغانـی از مـن 

گرفت.«
میرویـس، یکی از باشـند گان کابـل می گوید: »هیچ 
داکتـری بـه انـدازه ی دایه های محلی به شکسـتگی 
فوتبـال  موقـع  نمی فامـه.  اسـتخوان  برآمدگـی  و 
دسـتم از آرنـج شکسـت و بعضـی اسـتخوان هایش 
برآمـد؛ یک بـار در شـفاخانه ی علی آبـاد و یـک بـار 
در شـفاخانه ی شـخصی داکترهـا دسـتم را عمـل 
کردنـد؛ امـا دسـتم خوب نشـد. وقتی پیـش دایه ی 
محلـی مراجعـه کـردم، اول گیریس بعـد »زی« در 
دسـتم بسـت بعـدا اسـتخوان هایم را جابه جـا کـرد 
نـدارم؛ دسـتم بی عیـب  فعـال هیـچ مشـکلی  کـه 

خوب شـده اسـت.«
معـاون سـخنگوی وزارت صحـت عامـه می گویـد: 
و  سـه ماهه  کوتاه مـدت  سـیمنارهای  سـال  »هـر 
شـش ماهه از طـرف سـازمان های بین المللـی مثلی 
یونسـیف و وزارت صحـت عامـه ی کشـور برگـزار 
می شـود کـه در ایـن مـدت در مـورد کمک هـای 
زنـان  تـداوی  و  بـاردار  زن  واکسـین کردن  اولیـه، 
داده  آمـوزش  آن هـا  بـه  والدت  موقـع  در  بـاردار 

می شـود.« 
در همیـن حـال، تعـداد زیـادی از بیمـاران والدی، 
پـس از آن کـه توسـط دایه هـا وضـع صحـی  شـان 
خـراب می شـود، بـه کلینک هـا مراجعـه می کنند و 
حتـا عـده ای از آنـان بـه مراکـز صحی نمی رسـند و 

در راه می میرنـد.
و  نادانـی  روی  از  مـردم  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
دسترسـی نداشـتن بـه مراکز صحـی در والیت های 
دوردسـت مانند؛ غور، فاریاب، دایکندی و بدخشـان 

بیشـتر مشـتری دایه هـای محلـی می باشـند.
 زلیخـا انـوری، مسـؤول بخـش صحـت و بـاروری 
وزارت صحـت عامـه، می گویـد: »بیـش از پنج هزار 
وزارت  صحـی  سیسـتم  در  راجسترشـده  قابلـه ی 
صحـت عامـه ثبت اسـت کـه در سراسـر کشـور در 

مراکـز صحـی مصـروف کار اسـتند.
فیصـدی بـاالی مراکـز صحـی، دارای حداقـل یـک 
کارکـن صحـی زنانـه اسـت کـه بیـش از سـه هزار 

مرکـز صحـی در سراسـر کشـور وجـود دارد.
در شـفاخانه های عامـه یـا دولتـی خدمـات صحـی 
رایـگان می باشـد بـه اسـتثنای ۲۰ افغانی کـه برای 

ثبـت نـام بیمـار دریافت مـی گردد.
خانـم انـوری، از فرهنـگ ناپسـندی کـه در بیـن 
انـکار  دارد  وجـود  صحـی  کارکنـان  از  تعـدادی 
نمی کنـد و می گویـد که تعـداد از کارکنـان صحی، 

رفتـار ناشایسـت بـا بیمـاران والدی دارنـد.
وی مراجعـه کـردن بیمـاران والدی نـزد دایه هـا را 
یـک اشـتباه بـزرگ عنـوان کـرده می گویـد: »اکثر 
نادرسـت  رویـه ی  بـه خاطـر  کـه  بیمـاران والدی 
داکتـران و قابله هـا بـه دایه هـای محلـی مراجعـه 
می کننـد، زندگـی  شـان بـه خطـر مواجـه اسـت؛ 
چـون اگـر در زمـان زایمـان بیمـار، مشـکلی پیش 
آیـد دایه هـای محلـی دانـش الزم و کافـی را ندارند 

تـا بـه بیمـار کمـک کنند.«

کـه می گویـد: »مـن همیشـه  خانمـی اسـت  َزربخـت، 
ایـن  چـون  می کنـم؛  والدت  محلـی  دایه هـای  پیـش 
مـا  بـا  خوبـی  رفتـار  و  می کننـد  درک  را  مـا  دایه هـا 
دارنـد؛ امـا داکتران بـه مریضـان اهمیـت نمی دهند. 
یـک بـار به شـفاخانه رفتم از درد به خـود می پیچیدم 
هیـچ داکتـری بـه قصـه ام نشـد تـا ایـن کـه طفلـم در 

دهلیـز شـفاخانه پیـدا شـد.«

میرویس، یکی از باشـند گان کابل می گوید: »هیچ داکتری به اندازه ی 
دایه هـای محلـی بـه شکسـتگی و برآمدگـی اسـتخوان نمی فامـه. موقع 
برآمـد؛  از آرنـج شکسـت و بعضـی اسـتخوان هایش  فوتبـال دسـتم 
شـخصی  شـفاخانه ی  در  بـار  یـک  و  علی آبـاد  شـفاخانه ی  در  یک بـار 
داکترهـا دسـتم را عمـل کردنـد؛ امـا دسـتم خـوب نشـد. وقتـی پیش 
دایـه ی محلـی مراجعـه کردم، اول گیریس بعد »زی« در دسـتم بسـت 
بعـدا اسـتخوان هایم را جابه جـا کـرد کـه فعـا هیـچ مشـکلی نـدارم؛ 

دسـتم بی عیـب خـوب شـده اسـت.«
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آیـــا یـــک ملـــت می توانـــد هماننـــد یـــک 
ــا بـــرای  انســـان حافظـــه ای داشـــته باشـــد تـ
ــن  ــد گرفتـ ــا و پنـ ــرار خطـ ــری از تکـ جلوگیـ
ــي  ــه ی تاریخـ ــد؟ حافظـ ــه کنـ ــه آن مراجعـ بـ
کـــه گاهـــي هـــم حافظـــه ی جمعـــي خوانـــده 
مي شـــود؛ تجلـــي یـــا نمـــود گذشـــته اســـت. 
ــترده اي را  ــه ی گسـ ــي، پهنـ ــه  ی تاریخـ حافظـ
مي توانـــد شـــامل  کـــه  بـــر مي گیـــرد  در 
ـــد. ـــذر باش ـــا و زودگ ـــي دیرپ ـــاي تاریخ رویداده
ــال  ــان حـ ــه در زمـ ــتر از اینکـ ــان ها بیشـ انسـ
ـــد؛  ـــی می کنن ـــته زندگ ـــد در گذش ـــی کنن زندگ
ـــه  ـــن گون ـــاره ای ـــن ب ـــات محافظـــه کاری در ای ادبی
نظـــر دارد کـــه رویـــه ی فعلـــی بایـــد حفـــظ 

شـــود ) منظـــور شـــرایطی کـــه فعـــال دارنـــد( 
ـــه ارث  ـــا ب ـــه م ـــتگان ب ـــر از گذش ـــن ام ـــرا ای زی
رســـیده و بایـــد ایـــن دموکراســـی مـــردگان را 
ـــت آن  ـــرای تقوی ـــه ب ـــرد بلک ـــظ ک ـــا حف ـــه تنه ن
ـــخ  ـــوف تاری ـــای فیلس ـــام دلت ـــید. ویلی ـــز کوش نی
ـــان  ـــمند تشـــیکل جه ـــاب ارزش و نویســـنده ی کت
ـــاور اســـت  ـــن ب ـــر ای ـــوم انســـانی ب تاریخـــی در عل
ـــه  ـــه هرچ ـــدارد، بلک ـــود ن ـــی وج ـــان حال ـــه زم ک
اســـت؛ زمان هایـــی اســـت کـــه گذشـــته، بـــه 
ــن  ــم همیـ ــور کنیـ ــر تصـ ــال اگـ ــوان مثـ عنـ
ـــی  ـــه اتفاق ـــده چ ـــاک ش ـــا پ ـــه ی م ـــه حافظ لحظ
ــه  ــد بـ ــی نمی توانـ ــرد حتـ ــاد، فـ ــد افتـ خواهـ
خانـــه ی خـــود بـــرود، چـــون بـــه خانـــه  قبـــال 
ـــس  ـــرود، پ ـــد ب ـــون می توان ـــم اکن ـــود ه ـــه ب رفت
ـــداد  ـــر روی ـــت و ه ـــته اس ـــز در گذش ـــه چی هم
و رخ دادی در گذشـــته، اکنـــون را ســـاخته و 

پرداختـــه اســـت. 
تاریخیـــت، همیشـــه در همـــه ی  تاریـــخ و 
ـــی  ـــری حیات ـــری عنص ـــی بش ـــای زندگ دوران ه
ــرا  ــت. چـ ــه اسـ ــمار می رفتـ ــه شـ ــم بـ و مهـ

گذشـــته ی تاریخـــی و باســـتانی یـــک کشـــور 
همیشـــه مـــد نظـــر بـــوده و می گوینـــد ایـــن 
ــی و  ــته ی تاریخـ ــور دارای گذشـ ــا آن کشـ و یـ
ـــوم  ـــد مفه ـــخ، چن ـــت. در تاری ـــوده اس ـــی ب تمدن
زیبایـــی،  دارد،  وجـــود  به هم بافته شـــده 
ـــه  ـــری ک ـــا بش ـــان ی ـــت؛ انس ـــی و خالقی مهندس
ـــل کســـی اســـت  ـــود آگاه نیســـت مث ـــخ خ از تاری
کـــه جهـــان را بـــا آینـــه ی دیگـــران می بینـــد، 
ـــه  ـــوم ب ـــور و محک ـــدارد و مجب ـــزی از خـــود ن چی
ـــد و  ـــوب می کنن ـــخ را مکت ـــت. تاری ـــر اس ـــن ام ای
ـــا  ـــی گران به ـــوان میراث ـــه عن ـــی را ب ـــار تاریخ آث
بـــه مراقبـــت می گیرنـــد. آثـــار تاریـــخ در 
افغانســـتان کجاســـت؟ چـــه کتابـــی یـــا ســـند 
ـــت؟  ـــده اس ـــته ش ـــان نوش ـــورد آن ـــری در م معتب
طـــور  بـــه  و  پنج هزارســـاله  بلـــخ  تمـــدن 
ــتانی و  ــهر باسـ ــن شـ ــار ایـ ــخص باالحصـ مشـ
ـــع حاجـــت  ـــرای رف ـــی ب ـــه جای ـــل ب قدیمـــی تبدی
ـــق  ـــای دقی ـــه معن ـــی ب ـــن یعن ـــده، ای ـــان ش مردم
ـــا  ـــور. ام ـــک کش ـــدن ی ـــه تم ـــد زدن ب ـــه گن کلم
چـــرا در جامعـــه ی افغانســـتاني همـــه چیـــز از 

1/1/1 شـــروع مـــي شـــود؟
چیـــزي کـــه وجـــود دارد زمان هـــاي فرهنگـــي 
ـــن  ـــخ ای ـــول تاری ـــه در ط ـــت ک ـــره اي اس و جزی
کشـــور خود نمایـــي مي کنـــد. تاریـــخ پراکنـــده 
ـــط و  ـــک خ ـــداد ی ـــال در امت ـــه اص ـــی ک و منقطع
ــانی هـــم نیســـت.  در پـــی تکمیـــل و هم پوشـ
ـــند  ـــوم س ـــر ق ـــه ه ـــاده ای ک ـــدا افت ـــای ج دوره ه
افتخـــار آن را بـــه ســـینه ی خـــود می زننـــد و 
خبـــری از ســـازندگی در آن نیســـت. ایـــن بـــه 
ـــخ  ـــتاني ها از تاری ـــه افغانس ـــت ک ـــا اس ـــن معن ای
ـــر  ـــه بخاط ـــزي ک ـــد و چی ـــچ نمي دانن ـــود هی خ
دارنـــد تنهـــا احساســـاتي اســـت کـــه بیشـــتر 
ـــه ی  ـــگ قهرمانان ـــازنده. جن ـــا س ـــوده ت ـــرب ب مخ
یـــا  و  زمـــان  قدرت هـــاي  ابـــر  مقابـــل 
قهرماني هایـــی کـــه جنبـــه ی بیشـــتر شـــخصی 
ـــه  ـــزی ک ـــی. چی ـــی و ملت ـــا مل ـــی دارد ت و قوم
از حافظـــه ی تاریخـــی بـــه یـــاد مردمـــان ایـــن 
ســـرزمین اســـت همـــه جنـــگ اســـت، جنـــگ 
ــمار.  ــی های بی شـ ــگ و لشکر کشـ ــت، جنـ اسـ
ـــدا  ـــی ج ـــگ و ویران ـــور از جن ـــن کش ـــخ ای تاری
ـــه  ـــرزمین ب ـــن س ـــان ای ـــه مردم ـــت و همیش نیس
ـــاوز و زور  ـــل تج ـــان در مقاب ـــادت های آن ـــاد رش ی
بـــه داستان ســـرایی می پردازنـــد. ایـــن موضـــوع 
نـــه تنهـــا حافظـــه ی تاریخـــی نســـاخته بلکـــه 
احساســـات پـــوچ و متوهمـــی را مبنـــی بـــر اینکـــه 
ـــزرگ  ـــای ب ـــدرت ه ـــل گاه ق ـــرزمین قت ـــن س ای

ـــت.  ـــود آورده اس ـــه وج ـــت، ب اس
کشـــورهای  مقابـــل  در  هرگـــز  افغانســـتان 
ــغال در  ــه اشـ ــرده و بـ ــم نکـ ــر خـ ــزرگ سـ بـ
ـــه دور از  ـــی و ب ـــات تاریخ ـــن احساس ـــده. ای نیام
ـــخ  ـــر تاری ـــد. اگ ـــر نمی کن ـــن فک ـــه ای ـــق ب منط
ــت  ــی واقعیـ ــن قهرمانـ ــد و ایـ ــاخته می شـ سـ
ــود،  ــه نبـ ــن گونـ ــرایط ایـ ــال شـ ــت فعـ داشـ
ـــرای  ـــر ب ـــی بهت ـــاختن زندگ ـــی س ـــی یعن قهرمان
هم نوعـــان و هم وطنـــان خـــود. احساســـات 
مخـــرب تاریـــخ،  مـــا را دچـــار ســـوء تفاهـــم 
کـــرده، بایـــد بـــرای پیشـــرفت و بالندگـــی 
قهرمانـــی کـــرد و تنهـــا جنـــگ راه قهرمانـــی 

نیســـت. 

حافظه یا احساسات تاریخی 

منتظر روز خوب باشیم؟

ایــن ســؤال زیــاد مطــرح می شــود 
ــد و  ــد ش ــه خواه ــره چ ــه باالخ ک
اوضــاع افغانســتان بــه چــه ســمت 
کمتــر  رفــت؟  خواهــد  پیــش 
پرســیده می شــود »چــه بایــد کــرد؟« یــا »مــن چــه 
می توانــم بکنــم؟« هــر روز بــه مــوارد و پرســش هایی 
از ایــن دســت روبــه رو می شــوم بــه ایــن موضــوع فکــر 
ــا  ــار خــودم دقیــق می شــوم کــه آی ــه رفت می کنــم. ب
ــا بخشــی  »منتظــر آمــدن یــک روز خــوب اســتم« ی
ــن  ــازند؟« بی ــک روز خــوب را می س ــه »ی ــا ک از آن ه
ایــن دو جملــه ی کوتــاه یــک دنیــا فاصلــه اســت؛ ایــن 
ــن از  ــرزدن و ایرادگرفت ــن ُغ ــم و ضم ــم بدهی ــه ل ک
زمیــن و زمــان، منتظــر باشــیم یــک دفعــه یــک روز 
ــردم  ــود، م ــت بش ــاد درس ــد، اقتص ــوب از راه برس خ
ــه کســی فحاشــی  درســت رانندگــی کننــد، کســی ب
نکنــد، مهربانــی دســت زیبایــی را بگیــرد و کمتریــن 
ــم  ــب گ ــی و تعص ــد و ... قوم گرای ــه باش ــرود بوس س
شــود. واقعــا شــدنی اســت؟ نمونــه ای در طــول تاریــخ 
ســراغ داریــد کــه آدم هــا بــا انفعــال و بی عملــی 
حــال شــان خــوب شــده باشــد؟ اقتصــاد و دهقانــی و 
زراعــت و هنــر و سیاســت شــان ممتــاز شــده باشــد؟ 
ــاختن روز و  ــرای س ــدن ب ــالش و جنگی ــای ت نمونه ه
روزگار خــوب چطــور؟ از آن هــا می توانیــد مثالــی 
ــی،  ــن درمان ــه جــای نفری ــا ب ــن کــه آدم ه ــد؟ ای بزنی
ــاال زده انــد و کاری کــرده  انــد؛ بــرای ایــن  آســتین ب
کــه حــال خــود شــان و شــهر شــان و کشــور شــان 
خــوب شــود از جــان شــان مایــه گذاشــته  انــد. حتمــا 
ــان  ــاال جاپ ــه احتم ــرد ک ــاده ک ــتی آم ــود لیس می ش
ــد از  ــه بع ــاال نشــاند. دو کشــوری ک ــان را آن ب و آلم
ــاال  ــدند و ح ــه ش ــما مخروب ــی دوم رس ــگ جهان جن
ــه  ــن ک ــت. ای ــوع اس ــن موض ــاوت در همی ــو! تف الگ
ــتاق  ــا مش ــم ی ــد« بمانی ــد ش ــه خواه ــر »چ منتظ

و آمــاده بپرســیم »مــن چــه می توانــم بکنــم؟«. 
می نویســم »مشــتاق و آمــاده«، نــه ناامیــد و کســل که 
ترجمــه اش می شــود ایــن: »مــن کــه کاری از دســتم 
ــس  ــه ریی ــدارم ن ــی ن ــچ نقش ــن هی ــد. م ــر نمی آی ب
جمهــورم و نــه وکیــل و نــه وزیــر! مــن چــه می توانــم 
بکنــم جــز ایــن کــه منتظــر بمانــم ببینــم چــه اتفاقــی 
ــته!  ــا گذش ــد از م ــا می گوین ــد و ...« خیلی ه می افت
ــان  ــدان ت ــد از فرزن ــته باش ــما گذش ــر از ش ــا اگ حت
چطــور؟ مکتب هــا دارد بــاز می شــود و بچه هــای 
ــه ی بســته بندی  ــد در آن کارخان ــرار اســت برون ــا ق م
ســازی شــکل و شــخصیت بگیرنــد. فقــط قــرار نیســت 
دکتــر و انجنیــر بشــوند، قــرار اســت در آنجــا فرهنــگ 
ــالش  ــی را، ت ــی اجتماع ــوه ی زندگ ــد؛ نح را بیاموزن
بــرای یافتــن جایــگاه بــدون تخریــب دیگــری و غیــر 
را. چقــدر آن هــا را آمــاده کــرده  ایــم؟ چــه برنامــه ای 
بــرای شــان داریــم؟ منتظریــم معلــم و مدیــر و ناظــم 
ــل  ــار مث ــهروندان گرفت ــان ش ــود ش ــه خ ــب ک مکت
ــد  ــرون بیاورن ــب بی ــا اســتند چــوب معجــزه از جی م
ــه  ــی ب ــم زدن ــه ه ــم ب ــا را در چش ــه ی این ه و هم
بچه هــای مــا یــاد بدهنــد؟ بعضی هــا پاســخ آمــاده ای 
ــد. »این هــا وظیفــه ی حکومــت اســت.  در جیــب دارن
حکومــت بایــد بــرای مــا زندگــی خــوب مهیــا کنــد.« 
قطعــا یکــی از وظایــف حکومــت خردمنــد و حکمرانــی 
خــوب همیــن اســت؛ امــا نگاهــی بــه مدیــران و وزرا 
ــم  ــا ه ــا آن ه ــود؛ ام ــان نش ــاور ت ــاید ب ــد. ش بیندازی
ــرده  ــد ک ــور رش ــن کش ــتند! در همی ــتانی اس افغانس
ــانه ای  ــوپرمن های افس ــد. س ــیده ان ــس کش ــد و نف ان
ــته  ــای برجس ــا مغزه ــاک ی ــته های پ ــتند؛ فرش نیس
ــاره  ــا یک ب ــم آن ه ــم نیســتند. چطــور انتظــار داری ه
ــی  ــه وقت ــد ک ــق کنن ــر خل ــه ی راه بی نظی ــک نقش ی
ُغــر می زنیــم، یــک دفعــه  ایــم و  لــم داده  مــا 
خوشــبختی راهــش را کــج کنــد طــرف مــان؟! شــدنی 
اســت؟! وظیفــه دارنــد کــه همــه تــالش شــان را بــرای 
بهبــود زندگــی شــهروندان بــه خــرج بدهنــد؛ امــا مــن 

چشــم امیــدی نــدارم و منتظــر نیســتم از آن هــا آبــی 
گــرم شــود! حتــا اگــر موفــق شــوند بهتریــن نقشــه ی 
راه را خلــق کننــد، بی نظیرتریــن برنامــه ی تاریــخ 
ــد  ــد و بیاین ــوب کنن ــور مکت ــرفت کش ــرای یپش را ب
اعــالم کننــد کــه ای شــهیدپرور! اگــر از فــردا صبــح 
ایــن مســیر را برویــم بــه خوشــبختی دنیــا و ســعادت 
آخــرت دســت پیــدا می کنیــم، چنــد نفــر مــان بــاور 
می کنــد؟ چنــد نفرمــان حاضــر اســت تــن بدهــد بــه 
آن برنامــه، ســخت کار کنــد، کمتــر اســتراحت کنــد، 
ــرای  ــن ب ــد م ــد و بگوی ــر بچین ــفره اش را کوچکت س
ــان  ــه ج ــروز را ب ــختی های ام ــم س ــده ی فرزندان آین
می خــرم؟ بســیاری از مــا تردیــد خواهیــم کــرد. 
ــاور نمی کنیــم کــه چنیــن نقشــه ای وجــود داشــته  ب
ــن  ــه ای ــند ک ــد و می نویس ــده ای می گوین ــد. ع باش
ــا اســت و  ــرای ســر کیســه کردن م ــد ب ــه ی جدی بهان
ــد کــه از مــا کار بکشــند و ســودش  نقشــه ریختــه ان
ــی  ــان در دب ــای ش ــرای بچه ه ــد و ب ــالس کنن را اخت
و ترکیــه خانــه بخرنــد و ... بعضــی هــم بــه ایــن امیــد 
ــه  ــزی ب ــد، چی ــرار بگیرن ــیر ق ــن مس ــر در ای ــه اگ ک
ــد  ــی بینن ــوند و وقت ــراه می ش ــد، هم ــا می رس آن ه
ــد و  ــه کنن ــت پیش ــد و ریاض ــخت کار کنن ــد س بای
ــاده می شــوند  ــد، از قطــار پی ــه جــان بخرن ســختی ب
ــد؛ امــا هیــچ راه میانبــری وجــود  ــان می آی ــد ت و ... ب
نــدارد. اگــر کســی بگویــد در پشــتی بــرای پیشــرفت 
ــدون پرداخــت  ــه ب ــت وجــود دارد، راهــی ک ــک مل ی
ــبختی  ــای خوش ــه دروازه ه ــادگی ب ــه س ــه و ب هزین
ــا  ــادان. راه م ــا ن ــت ی ــیاد اس ــا ش ــید ی ــم رس خواهی
از ســنگالخ می گــذرد. تلــخ اســت؛ امــا واقعیــت 
ــاختن  ــوار. س ــه راه دش ــم ب ــن بدهی ــد ت ــا بای دارد. م
ــم  ــاد بدهی ــان ی ــای م ــه بچه ه ــوب را ب ــک روز خ ی
ــن  ــد.« ای ــودش نمی آی ــی »خ ــچ روز خوب ــه هی وگرن
ــه الی  ــت. الب ــش در ترانه هاس ــیرین جای ــعرهای ش ش
ــا و... روز خــوب  ــان ولوله ه ــا، هم ــص نوره ــان رق هم

ــا هــم بســازیم. ــد بســازیم. ب را بای

ترس از تاریکی 

تـرس از تاریکـی، ریشـه ی بسـیار طوالنـی در تکامل بشـریت دارد. 
از زمـان غارنشـینی بشـریت، انسـان بـرای محافظـت از خـود در 
برابـر حملـه ی حیوانـات وحشـی، یـاد گرفـت کـه بایـد از تاریکـی 
و مکان هایـی کـه کنترلـی بـر آن نـدارد، بترسـد. تـا امـروز، ایـن 
تـرس در نهـاد بشـر وجـود دارد؛ بـه طـوری کـه اغلـب کـودکان از 
تاریکـی می ترسـند. اختالل فوبیـای تاریکی، ماننـد دیگر اختالالت 
اضطرابـی باعـث کاهـش عمل کـرد فرد و به هـم ریختـن آرامش او 
و خانـواده اش مـی شـود؛ بنـا بـر این، در این مطلب سـعی شـده به 
طـور کامـل، ترس بیمارگـون از تاریکـی را که باعث بـه هم ریختن 
اوضـاع روحـی و روانـی فـرد می شـود، بررسـی کـرده و راهکارهایی 

بـرای درمـان آن ارائـه دهیم.
ترس از تاریکی )Nyctophobia(، ترس شـدید از شـب، تاریکی 
و نبـود نـور اسـت کـه می توانـد منجر بـه بـروز عالئم اضطـراب )با 
شـدت زیـاد( و افسـردگی شـود. فوبیـای تاریکـی ،یکی انـواع فوبیا 
اسـت کـه همیشـه غیـر طبیعی نیسـت؛ امـا زمانی که بیـش از حد 
و غیـر منطقـی باشـد، الگـوی خـواب تـان را به هـم بزنـد و زندگی 
روزمـره ی شـما را تحـت تأثیـر قـرار دهـد، تبدیـل بـه فوبیـا و یک 

می شـود. اختالل 
فوبیـای تاریکـی، اغلـب در دوران کودکـی شـروع می شـود و بـه 
عنـوان بخـش طبیعی از رشـد، همـراه کودک وجود خواهد داشـت. 
مطالعـات نشـان داده اسـت که اغلب انسـان ها به دلیـل عدم وجود 
هرگونـه محـرک بصـری، از تاریکـی می ترسـند و ایـن سـکوت و 

بی تحرکـی، آن هـا را اذیـت می کنـد.
 عالئـم تـرس از تاریکـی، تقریبـا شـبیه عالئمی اسـت کـه در دیگر 
فوبیاهـا و ترس هـا تجربـه می شـود. فـرد مبتـال بـا قرارگیـری در 
جاهـای تاریـک بـه شـدت مضطـرب می شـود. در مـوارد شـدید 
حتـا فکـر کـردن بـه تاریکـی نیـز منجر بـه بـروز نشـانه های ترس 

می شـود.
نشـانه های فیزیکـی فوبیـای تاریکـی عبـارت اند از: مشـکل تنفس، 
ضربان قلب باال، احسـاس فشـار در قفسـه ی سـینه یا درد قفسـه ی 
سـینه، لـرزش بـدن و احسـاس سـوزن سـوزن شـدن، سـرگیجه، 

ناراحتـی معـده، سـرد و داغ شـدن بـدن و عـرق کردن.
نشـانه های روانـی فوبیـای تاریکـی هم عبـارت اند از: درگیر شـدن 
بـا احساسـات ناراحت کننـده، اضطـراب و وحشـت، نیـاز شـدید بـه 
فـرار از وضعیـت و موقعیـت آزاردهنـده، مضطـرب و عصبـی شـدن 
در یـک محیـط تاریـک، نیـاز بـه خـواب بـا یـک چـراغ روشـن یـا 
چـراغ خـواب، عـدم تمایـل بـه خوابیـدن، احسـاس تـرس بیش از 

حـد و دیوانگـی .
خوابیـدن همـراه بـا یـک چـراغ روشـن، کمـک می کنـد کـه ایـن 
تـرس از تاریکـی کـودکان از بیـن بـرود. زمانی که تـرس در دفعات 
زیـاد اضطـراب شـدیدی بـه وجـود بیـاورد، تا بزرگسـالی نیـز ادامه 
پیـدا می کنـد. عـدم احسـاس امنیـت و نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس 
نیـز، می توانـد باعـث ایـن ترس شـود. برخی دیگـر از علـل ترس از 
تاریکـی بـه شـرح زیـر می باشـد: برخـی از کـودکان با دیـدن ترس 
و اضطـراب والدیـن شـان در مـورد مسـائل خـاص، ترسـیدن را یاد 
می گیرنـد؛ امـا همیشـه ترس هـای کـودک عیـن والدیـن نیسـت؛ 
ذهـن خـالق کـودکان می توانـد تـرس را به شـکل های دیگر نشـان 

دهد.
برخـی از والدیـن، بیـش از حد نگـران و مراقب کودک خود اسـتند. 
ایـن مسـئله باعـث به وجـود آمدن یـک اضطـراب کلی در او شـده 
و ایـن وابسـتگی بیـش از حـد، باعـث ناراحتـی والدیـن و در آخـر 
خـود کـودک می شـود. یـک حادثـه ی بـد، مثـل تصـادف یـا یـک 
اتفـاق وحشـتناک، ممکن اسـت باعث شـروع فوبیای تاریکی شـود. 
بی توجهـی بـه ترس اولیـه، به مشـکالت اضطرابی فرد دامـن زده و 
می توانـد منجـر به ایجـاد ترس هـای دیگر نیز شـود. شرطی سـازی 
تـرس در واقـع در مجـاورت بـا همیـن رویدادهـای بیرونـی صورت 
می گیـرد. طبـق تحقیقـات، در خانواده هایـی که یکـی از افراد دچار 
نوعـی اختـالل اضطرابـی و یا یکی از انـواع فوبیا اسـتند؛ به احتمال 
بیشـتری فوبیـای تاریکـی در آن هـا بـروز پیـدا می کنـد. تـرس از 
تاریکـی، مثـل دیگـر فوبیاهـا و اختالالت شـناختی، نیاز بـه درمان 
تخصصـی توسـط روان شـناس دارد؛ اما بـا برخی راهکارهـا می توان 
نشـانه های فوبیـای تاریکـی را کاهـش داد؛ ولـی برای درمان ریشـه 
و حـل تعارضـات عمیـق همچنـان نیاز بـه روان درمانی وجـود دارد. 
درمـان فوبیـا، مرحلـه ی نهایـی مقابلـه بـا تـرس از تاریکی و شـب 
اسـت. هـدف درمـان بـه چالـش کشـیدن عقایـد و باورهـای منفی 
مثبـت  پیام هـای  بـا  را  آن هـا  تـا  اسـت  تاریکـی  مـورد  در  فـرد 

جایگزیـن کنـد.
میـزان موفقیـت بـرای درمـان فوبیـای تاریکـی، حـدود ۹۰ درصـد 
اسـت و اغلـب بـا تکنیک هـای شـناختی درمانـی انجـام می شـود. 
درمان هـا  دیگـر  از  نیـز  غرقه سـازی  و  تدریجـی  حساسـیت زدایی 
تـرس  کـه  از محیط هایـی  مـرور  بـه  ایـن روش هـا  در  می باشـد، 
کمتـری دارد، بـه سـمت ترس های شـدیدتر حرکت کرده تـا بتواند 
آن هـا را تحمل کند. مشـاوره ی کنترل اسـترس، یکـی از مؤثرترین 

درمان هـای فوبیـای تاریکـی اسـت.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی 
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خبرهای خارجی

سخنگوی ریاست جمهوری: تهدید هراس افگنان 
نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود

ارگ ریاسـت جمهوری در واکنـش  بـه هشـدار اخیـر 
طالبـان مبنـی بـر مختل کـردن پروسـه ی انتخابات، 
طالـب  هراس افگنـان  تهدیـد  کـه  اسـت  گفتـه 
نمی توانـد مانـع برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
شـود.  صدیق صدیقی، سـخنگوی ریاسـت جمهوری، 
یـک  در  )15اسـد(  سه شـنبه  روز  چاشـت  از  پـس 
شـهروندان  شـرکت  کـه  گفـت  خبـری  نشسـت 
افغانسـتان در انتخابـات از حقوق اساسـی آنان اسـت 
و حکومـت آمادگـی کامـل دارد تـا ایـن پروسـه ی 
افـزود کـه  آقـای صدیقـی،  برگـزار کنـد.   را  ملـی 
تهدیـد انتخابـات در حقیقـت به معنـای تهدید مردم 
افغانسـتان اسـت؛ امـا در عیـن حـال تأکید کـرد که 
نیروهـای امنیتـی بـه گونـه ی کامـل آماده اسـتند تا 
از شـهروندان کشـور در برابـر این تهدیدهـا حفاظت 
کننـد. سـخنگوی ارگ ریاسـت جمهوری، همچنـان 
ادعـای طالبـان مبنـی بر این کـه پروسـه ی انتخابات 
از سـوی خارجی هـا مدیریـت می شـود را رد کـرد و 

گفـت: »برعکس ادعـای طالبان که همیـن اکنون در 
قطـر با ایـاالت متحـده ی امریکا وارد مذاکره اسـتند، 
بخـش اعظـم بودجـه ی انتخابـات از جانـب دولـت 
افغانسـتان تأمین شـده و مدیریت کامل این پروسـه 
بـه دوش افغان هـا اسـت. همـان گونـه کـه اعضـای 
مجلـس نماینـدگان بـه مثابـه ی نماینـدگان منتخب 
مـردم افغانسـتان، امـروز نیـز بـا اصـدار مصوبـه ای 
انتخابـات در زمـان معیـن آن پشـتیبانی  از تدویـر 
صبـح  طالبـان  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  کردنـد.« 
روز سه شـنبه )15اسـد( بـا نشـر خبرنامـه ای تأکیـد 
کردنـد که مانع برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
می شـوند و از تمـام مـردم افغانسـتان نیـز خواسـته 
انـد کـه از اشـتراک در این پروسـه خـودداری کنند. 
در خبرنامـه ی طالبـان آمـده اسـت: »حتـا اکمـال، 
پروسـه ی  نهایـی  تصامیـم  و  نظـارت  رهبـری، 
سـوی  از  و  اسـت  خارجی هـا  دسـت  بـه  انتخابـات 
سـفارت خانه های موجـود در کابل مراقبـت و رهبری 

می شـود.«
اجرایـی  رییـس  در همیـن حـال عبـداهلل عبـداهلل، 
حکومـت، نیز هشـدار طالبـان را غیرقانونـی و خالف 
شـهروندان  از  و  دانسـته  مردم سـاالری  ارزش هـای 
در  گسـترده  اشـتراک  بـا  کـه  خواسـته  افغانسـتان 
مبـارزات انتخاباتـی و انتخابـات ریاسـت جمهوری، به 

نامـزد مـورد عالقـه ی خـود رأی بدهنـد.
ایـن همـه درحالـی اسـت کـه یـک هفتـه  قبـل حوا 
در  انتخابـات،  کمیسـیون  رییـس  نورسـتانی،  علـم 
یـک پیـام تصویـری از گـروه طالبان خواسـته بود در 
روزهـای انتخابـات بـه مراکـز رأی دهی حملـه نکنند 
و بـه مـردم فرصت بدهنـد تا به اسـتفاده از حق رأی 

خـود سرنوشـت کشـور خـود را رقـم بزنند.
و  مـاه  یـک  تـا  انتخاباتـی  مبـارزات  اسـت  قـرار 
انتخابـات  از آن  یابـد و پـس  پایـان  1۳ روز دیگـر 
جـاری  سـال  میـزان  ششـم  در  ریاسـت جمهوری 

شـود. برگـزار 

نگاهی مختصر به زندگی آیت اهلل محمد آصف محسنی

حسن روحانی: اگر امریکا واقعاً مذاکره می کند باید تمام تحریم ها را بردارد

آیـت اهلل محمـد آصف محسـنی، از رهبـران مذهبی 
و جهـادی افغانسـتان بـود. محسـنی کـه بـه نـام 
بـه  داشـت،  شـهرت  هـم  محسـنی  آصـف  شـیخ 
مسـلط  پشـتو  و  اردو  عربـی،  فارسـی،  زبان هـای 
محمدمیـرزا  فرزنـد  محسـنی،  محمدآصـف  بـود. 
محسـنی در 5 ثـور 1۳1۴ در شـهر کندهـار زاده 

ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــران، گفت ــور ای ــس جمه ریی
کشــور، اهــل مذاکــره اســت و اگــر ایــاالت متحــده 
ــا  ــام تحریم ه ــد تم ــد، بای ــره می کن ــا مذاک واقع

ــردارد. ــن کشــور را ب ــه ای علی
از بی بی ســی، حســن روحانــی، روز  نقــل  بــه 
ــواد  ــا محمدج ــدار ب ــد(، در دی ــنبه )15 اس سه ش
ظریــف، وزیــر خارجــه ی ایــران و معاونــان او، 
گفتــه اســت: »سیاســتی در امریــکا در کار نیســت 
ــد. در  ــی می گیرن ــن تصمیمات ــر روز چنی ــه ه ک
ــکا  ــر امری ــتیم؛ اگ ــره اس ــل مذاک ــا اه ــل م مقاب
ــا را  ــام تحریم ه ــد تم ــد بای ــره می کن ــا مذاک واقع

شـد. خانـواده ی او از شـیعیان سـاکن در کندهـار 
بـود. او تحصیـالت ابتدایـی را در کندهـار شـروع 
کـرد و سـپس در سـال 1۹۴۹ همـراه با پـدرش به 
پاکسـتان رفت و در شـهر کویته ی پاکسـتان، مرکز 
ایالـت بلوچسـتان پاکسـتان زبـان اردو را آموخت و 

تحصیـالت خـود را ادامـه داد.
بـه  آقـای محسـنی، در سـال 1۳۳۲ خورشـیدی 
نجـف رفـت و در طـول دو و نیم سـال، درس هایش 
را بـه پایـان رسـاند. سـپس بـه درس هـای خـارج 
فقـه، رجـال، حدیـث و اصـول پرداخـت. او پـس 
زادگاهـش  بـه  نجـف،  در  تحصیـل  سـال   1۲ از 
کندهـار بازگشـت و در یـک مدرسـه ی مذهبـی در 
شـهر کندهـار بـه تدریـس علـوم دینـی پرداخت و 
سـپس حسـینیه ی کندهـار و مدرسـه ی علمیـه ی 
آن شـهر را بنیـان نهـاد. آقـای محسـنی، بـه دنبال 
کودتـای کمونیسـتی هفـت ثور، افغانسـتان را ترک 
و بـه سـوریه رفـت و چنـد ماهـی در شـهر دمشـق 
سـپس  او  پرداخـت.  حـوزوی  علـوم  تدریـس  بـه 
از  بـا جمعـی  ایـران رفـت و در سـال 1۳5۸  بـه 
روحانیـان افغانسـتان مقیـم حـوزه ی علمیـه ی قم، 
حـزب حرکت اسـالمی افغانسـتان را بنیـان نهاد. با 
سـقوط رژیم دکتر نجیب اهلل و حاکمیت نخسـتین 
دولـت مجاهدیـن در کابـل، آقـای محسـنی دبیر و 

ــردارد.« ب
ــه  ــد ب ــی نمی توان ــچ کس ــت: »هی ــزوده اس او اف
کاهــش تعهــدات مــا ایــراد بگیــرد؛ در حالــی کــه 
اگــر در روز اول ایــن کار را می کردیــم منــزوی 
ــرط  ــدون ش ــد ب ــاال می گوی ــکا ح ــدیم. امری می ش
ــه ی بعــد رهبــری  مذاکــره می کــن؛، امــا در مرحل

را تحریــم می کنــد.«
آقــای روحانــی گفتــه اســت کــه در حــال حاضــر، 
ــا  ــرا آن ه ــکا نیســت؛ زی ــا امری خواهــان مذاکــره ب
)ایــاالت متحــده( را شایســته ی مذاکــره نمی دانــد. 
او عــالوه کــرده اســت: »بــر فــرض ایــن کــه 

سـخنگوی شـورای رهبـری دولـت مجاهدیـن بود. 
پـس از وقـوع جنگ هـای داخلـی بیـن گروه هـای 
مجاهدیـن، او کابـل را تـرک کـرد و چنـد سـالی 
سـال  در  شـد.  پاکسـتان  اسـالم آباد  شـهر  مقیـم 
1۳۷۶ خورشـیدی، پاکسـتان را ترک کـرد و مقیم 
شـهر قـم در ایـران شـد. بعـد از سـقوط حکومـت 
طالبـان، بـه کابـل بازگشـت و دسـت بـه سـاخت 
شـبکه ی تلویزیونـی و دانشـگاه زد. از اقدامات او در 
کابل سـاخت حـوزه ی علمیـه خاتم النبیین، احداث 
دانشـگاه خاتم النبییـن، احـداث شـبکه ی تلویزیون 
تمدن، احداث شـورای علمای شـیعهی افغانسـتان، 
و  افغانسـتان  اسـالمی  اخـوت  شـورای  احـداث 
اساسـی  قانـون  در  جعفـری  مذهـب  رسـمیت 

افغانسـتان اسـت.
بیـش از ۶۳ کتـاب در امـور مذهبی، سیاسـی، فقه 
و غیـره، از آقای محسـنی برجا مانده اسـت. او پس 
از آن کـه مدتـی را در بسـتر بیمـاری در خـارج از 
کشـور گذشـتاند، چنـد روز قبـل با این خبـر که از 
صحـت برخـوردار شـده به افغانسـتان برگشـت؛ اما 
شـامگاه دوشـنبه )1۴ اسـد(، در سـن ۸۴ سـالگی، 
درگذشـت. چهره هـای سیاسـی، جهـادی و رهبران 
حکومـت وحـدت ملـی، درگذشـت او را ضایعـه ی 

بـزرگ در جهـان اسـالم و افغانسـتان خوانـده  اند.

بایــد  کنیــم، چــه کســی  مذاکــره  بخواهیــم 
می دانیــد  شــما  باشــد؟  نهایــی  تصمیم گیــر 
ــور  ــوان ام ــری نمی ت ــق رهب ــر و تواف ــدون نظ ب
ــد  ــه ی بع ــرد. در مرحل ــش ب ــور را پی ــم کش مه
وزیــر خارجــه را تحریــم می کنیــد؛ امــا چــه 
کســی بایــد مذاکــره کنــد؟ مســؤول مذاکــره وزیــر 

خارجــه اســت.«
پیــش از ایــن، وزیــر خارجــه ی ایــران، گفتــه بــود 
کــه در ســفر بــه نیویــارک بــه او گفتــه شــده کــه 
ــرد، در  ــره را بپذی ــرای مذاک ــفید ب ــوت کاخ س دع
ــد.  ــد ش ــم خواه ــه تحری ــی دو هفت ــر آن ط غی
محمدجــواد ظریــف، روز دوشــنبه )1۴ اســد(، 
گفــت کــه امریــکا اعــالم کــرده کــه بــا تحریــم او، 
ــران  ــدرت در ای ــان واقعــی ق ــا صاحب می خواهــد ب

ــد. مذاکــره کن
آقــای ظریــف، بــه تحریــم رهبــر جمهــوری 
اســالمی اشــاره کــرده و گفتــه بــود: »امریــکا کــه 
ــه کســی  ــا چ ــرده، ب ــم ک ــران را تحری ــری ای رهب

می خواهــد مذاکــره کنــد؟«
ــی اســت کــه چنــد روز قبــل، وزارت  ــن در حال ای
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــد ج ــکا، محم ــه ی امری مالی
تحریم هــای  فهرســت  در  را  ایــران  خارجــه ی 
ــش  ــن موضــوع واکن ــرار داد. ای ــاالت متحــده ق ای

ــود. ــه ب ــران را برانگیخت ــات ای مقام

دبیـر کل ناتـو، گفتـه اسـت کـه افغانسـتان در حـال 
حاضـر، بیشـتر از هـر زمـان دیگـری بـه توافـق صلح 
نزدیـک شـده اسـت. ینـس اسـتولتنبرگ، در دیـدار 
بـا جاکینـدا آردن، نخسـت وزیر نیوزلنـد، گفته اسـت 
کـه افغانسـتان در حـال حاضـر بیـش از هـر زمـان 
دیگـری بـه توافـق صلـح نزدیـک شـده و ناتـو نیز با 
تمـام تـوان، از تالش هـای جـاری به منظـور برقراری 
صلـح در این کشـور حمایـت می کنـد. او تأکید کرده 
اسـت کـه ناتـو بـه افغانسـتان کمـک خواهد کـرد تا 
ایـن کشـور، دوبـاره تبدیـل بـه پناهـگاه امنـی برای 
تروریسـتان نشـود. دبیـر کل ناتو، افزوده اسـت که با 
ادامـه ی گفت وگوهـا در قطـر میان زلمـی خلیل زاد و 
نماینـدگان طالبـان، احتمال برقـراری صلح واقعی در 

دارد. افغانسـتان وجود 
ایـن در حالـی اسـت کـه فرسـتاده ی ویـژه ی ایـاالت 
متحـده ی امریـکا، تأکیـد کـرده کـه هشـتمین دور 
عالـی  پیشـرفت های  قطـر،  در  گفت وگوهـای صلـح 
 1۴( دوشنبه شـب  خلیـل زاد،  زلمـی  اسـت.  داشـته 
اسـد(، در برگـه ی تویتـر خـود نگاشـت: »بـه ادامه ی 
پیشـرفت های عالـی هفتـه ی گذشـته در کابـل، چند 
روز اخیـر را در دوحـه بـا تمرکـز بـر روی موضوعـات 
باقی مانـده در تکمیـل توافـق بالقـوه بـا طالبـان، کـه 
زمینه ی خروج مشـروط سـربازان امریکایـی را فراهم 
خواهـد سـاخت، صـرف کـرده  ام و ما پیشـرفت عالی 

داشـته  ایم.«

آقـای خلیل زاد، افزوده اسـت که تیـم او و نمایندگان 
جزئیـات  مـورد  در  شـان  بحث هـای  بـه  طالبـان، 
تخنیکـی و همچنـان گام هـا و میکانیزم هـای مـورد 
نیـاز بـرای تطبیـق موفقیت آمیـز توافق نامـه ی چهـار 
بخشـی کـه از زمان انتصـاب او تا کنـون روی آن کار 
شـده اسـت، ادامه خواهند داد. او، تأکید کرده اسـت 
کـه توافـق روی ایـن جزئیـات، ضروری اسـت. خروج 
افغانسـتان، آتش بـس فـوری،  از  نیروهـای خارجـی 
قطـع ارتبـاط طالبـان بـا سـایر گروه های تروریسـتی 
و عـدم اسـتفاده از خـاک افغانسـتان در برابـر ایاالت 
متحـده ی امریـکا، چهـار موضوعـی بـود کـه پیش از 
ایـن، زلمـی خلیـل زاد و نماینـدگان طالبـان روی آن 

گفت وگـو کـرده بودنـد.
آقـای خلیـل زاد، در حـال حاضـر بـه منظـور ایجـاد 
صلـح  رونـد  از  حمایـت  در  بین المللـی  اجمـاع 

اسـت. کـرده  سـفر  دهلـی  نـو  بـه  افغانسـتان، 
از سـویی هـم، برخـی منابـع امریکایی گفتـه اند، در 
صورتـی کـه توافـق صلـح میـان دو طـرف بـه نتیجه  
افغانسـتان  بـه  آینـده  مـاه  ترامـپ  دونالـد  برسـد، 
خواهـد آمـد. همچنـان، چنـد روز قبـل، روزنامـه ی 
واشـنگتن پسـت، بـه نقـل از چنـد مقـام امریکایـی 
گـزارش داده بـود کـه ایـاالت متحـده و طالبـان، بـه 
آن،  اسـاس  بـر  و  دسـت یافته  انـد  ابتدایـی  توافـق 
دولـت امریـکا در حـال آمادگـی بـرای خـروج شـش 

 هـزار سـرباز امریکایـی از افغانسـتان اسـت.

دبیرکل ناتو: افغانستان به توافق صلح نزدیک شده است

وزیـر صحـت افغانسـتان می گویـد کـه تغذیه با شـیر 
مادر، سـبب کاهـش ۲۲ درصـدی مرگ ومیر کودکان 
خواهـد شـد. فیروزالدیـن فیـروز، روز سه شـنبه )15 
اسـد(، در مراسـم گرامی داشـت از هفتـه ی جهانـی 
تغذیـه با شـیر مـادر، گفـت که تغذیـه با شـیر مادر، 
مقاومـت کـودکان را در برابـر بیماری هـا بلند می برد.

او افـزود: »تغذیـه بـا شـیر مـادر در سـاعت اول بعـد 
از والدت، ۲۲ درصـد مرگ ومیـر کـودکان را کاهـش 
می دهـد. مـادران بایـد تـا دو سـال بـه طـور منظـم 
بـه اطفـال  شـان شـیر بدهند.«آقای فیـروز، گفت که 
وزارت صحـت تـالش دارد تـا در هماهنگـی با سـایر 
مـادران شـیرده  بـرای  زمینـه ی شـیردهی  نهادهـا، 
کـرد:  عـالوه  او  کنـد.  فراهـم  دولتـی  ادارات  در  را 
»مـا تـالش داریـم تـا زمینـه را بـرای زنـان شـیرده 
شـاغل در محیـط کار فراهـم کنیـم و همچنـان روی 

رخصتی هـای والدی بانـوان کار می کنیـم تـا شـرایط 
بهتـری را بـرای رخصتی والدی بانـوان فراهم کنیم.«

امـور  و  کار  وزارت  سرپرسـت  سـادات،  انـور  سـید 
اجتماعـی نیـز، در ایـن مراسـم گفـت که بـه منظور 
ایجـاد فضـا و محیـط مصـؤون بـرای مـادران شـاغل 
برنامه  هـای  می دهنـد،  شـیر  را  شـان  کـودکان   کـه 

مشـخصی روی دسـت گرفتـه شـده اسـت.
او ادامـه داد: »بنـا بر اهمیت شـیر مادر بـرای اطفال، 
زمینهـی  فراهم سـازی  بـرای  را  کودکسـتان   15۶
شـیردهی بـرای مـادران ایجـاد کـرده ایـم و نیـز در 
بلنـد  را  کودکسـتان ها  خدمـات  تـا  اسـتیم  تـالش 
ببریـم.« بر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل متحد، در 
حـال حاضـر بیـش از ۶۳ درصـد کودکان در سراسـر 
جهـان، بـا شـیر مـادر تغذیـه می شـوند؛ در حالی که 
در گذشـته، ایـن رقـم تنهـا بـه ۴۰ درصد می رسـید.

وزیر صحت:
تغذیه با شیر مادر ۲۲ درصد مرگ و میر کودکان را کاهش می دهد

کوریـای شـمالی، پـس از هشـدار اخیر خود بـه امریکا 
و کوریـای جنوبی، در نخسـتین سـاعات روز سه شـنبه 
)15 اسـد(، دسـت به آزمایش هـای تسـلیحاتی تازه ای 

زد و دو موشـک پرتـاب کرد.
ارتـش  سـتاد  فرمانـده ی  یورونیـوز،  از  نقـل  بـه 
کوریـای جنوبـی، گفتـه اسـت کـه ایـن دو موشـک، 
در سـواحل شـرقی هوانگ هائـه واقـع در جنـوب ایـن 
کشـور آزمایـش شـده اسـت. گفتـه می شـود کـه ایـن 
کوریـای  اسـت.  کـرده  سـقوط  دریـا  در  موشـک ها، 
شـمالی، پیـش از ایـن بارها بـه کوریای جنوبی نسـبت 
بـه انجـام رزمایـش مشـترک ایـن کشـور بـا امریـکا 

هشـدار داده بـود و در سـه نوبـت، در روزهـای سـوم، 
نهـم و یازدهـم مـاه جاری خورشـیدی، تهدیـد خود را 

بـا پرتـاب موشـک عملـی کـرده بـود.
خبرگـزاری دولتـی کوریای شـمالی، به نقـل از مقامات 
رسـمی این کشـور، رزمایش مشـترک کوریـای جنوبی 
و امریـکا را »نقـض آشـکار« گفت وگوهـای جاری میان 
بـود.در  اون، خوانـده  و کیـم جونـگ  ترامـپ  دونالـد 
همیـن حـال، ایـاالت متحـده ی امریـکا، در واکنش به 
پرتـاب موشـک از سـوی کوریای شـمالی، گفته اسـت 
کـه شـرایط را زیر نظـر دارد و با متحـدان خود )جاپان 

و کوریـای جنوبـی(، در ایـن بـاره رایزنـی می کند.

کوریای شمالی دو موشک دیگر آزمایش کرد

و  )اعتـدال  انتخاباتـی  تیـم  رییـس  رسـول،  زلمـی 
ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  در  نامـزدی  از  برابـری(، 
بـه نفـع محمـد اشـرف غنـی، رهبـر تیـم انتخاباتـی 
)دولت سـاز( کنـار رفـت. آقـای رسـول، روز سه شـنبه 
)15 اسـد(، در مراسـمی در کابـل گفت که افغانسـتان 
در شـرایط حسـاس تاریخـی قـرار دارد و بـا پیوسـتن 
بـه تیـم انتخاباتـی دولت سـاز، می خواهـد کـه زمینه ی 
وحـدت ملـی و سیاسـی را فراهـم کنـد. محمد اشـرف 
غنـی، در ایـن مراسـم، پیوسـتن آقـای رسـول بـه تیم 
انتخاباتـی اش را تأثیرگـذار خواند. آقـای غنی، همچنان 
در واکنـش بـه هشـدار اخیـر طالبـان، گفـت: »مـردم 
افغانسـتان بـه زور تسـلیم نمی شـوند، اگـر کسـی بـه 

زور بگویـد کـه ایـن کار را نکنیـد، مـا بـا قاطعیـت آن 
کار را انجـام می دهیـم.« ایـن در حالـی اسـت که گروه 
طالبان، روز سـه  شـنبه )15 اسـد(، در اعالمیه ای گفت 
کـه تالش هـای جـدی ایـن گـروه، بـرای جلوگیـری از 
و  دارد  جریـان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 
شـهروندان افغانسـتان نیـز بایـد از اشـتراک در ایـن 
رونـد، خـودداری کننـد. در اعالمیـه ی این گـروه آمده 
کـه مبـارزات انتخاباتـی بـه تازگـی آغـاز شـده و افراد 
طالبـان، مانع آن خواهند شـد. این گروه از شـهروندان 
افغانسـتان خواسـته که بـه منظور جلوگیـری از تلفات، 
در نشسـت هایی کـه بـه منظـور مبـارزات انتخاباتـی 

برگـزار می شـود، شـرکت نکننـد.

زلمی رسول به نفع محمد اشرف غنی کنار رفت

وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده ی امریـکا، تأکیـد کـرده 
اسـت کـه هرگونه تجـاوز نیروهـای نظامـی ترکیه به 
خـاک سـوریه، غیرقابـل قبـول خواهد بود. بـه نقل از 
رویترز، مارک اسـپر، در جریان سـفر به شـرق آسـیا، 
وارد جاپـان شـده و در پاسـخ به پرسـش خبرنگاران، 
گفتـه اسـت: »بـه روشـنی بـاور داریـم و هـر اقـدام 
یک جانبـه ی آن هـا )ترکیـه( غیرقابـل قبـول خواهـد 
واشـنگتن  واکنـش  مـورد  در  اسـپر،  آقـای  بـود.«  
سـوریه،  بـه  ترکیـه  نیروهـای  دوبـاره ی  ورود  بـه 
گفتـه اسـت: »مـا از چنیـن ورودهـای یک جانبـه ای 
جلوگیـری خواهیـم کـرد.« ایـن در حالـی اسـت که 

رجـب طیـب اردوغـان، رییـس جمهـور ترکیـه، روز 
یکشـنبه )1۳ اسـد(، گفتـه بـود کـه نظامیـان ایـن 
کشـور، دوبـاره بـه مناطـق شـرق رود فـرات سـوریه 
می رونـد. ترکیـه پیـش از ایـن، دو عملیـات بـزرگ 
در خـاک سـوریه علیه نیروهـای دموکراتیک سـوریه 
کـه بخـش عمـده ی اعضـای آن کردها اسـتند، انجام 
داده بـود. بـا وجـود حمایـت گسـترده ی امریـکا از 
نیروهـای دموکراتیک سـوریه در سـال های گذشـته، 
لحن هشـدار واشـنگتن بـه ترکیه در بـاره ی حمله ی 
احتمالـی بـه شـبه نظامیان کـرد سـوریه، کم سـابقه 

ست. ا

پنتاگون: هر گونه تجاوز نظامی ترکیه به خاک سوریه غیرقابل قبول است

طرح بودجه ی وسط سال از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد
نماینـدگان مجلـس بـا اکثریـت آرا، طـرح بررسـی 
بودجـه ی وسـط سـال دولت کـه بودجـه ی انتخابات 

هـم شـامل آن می شـود را، تصویـب کردنـد.
در نشسـت فوق العـاده ی مجلس نماینـدگان که روز 
سه شـنبه )15 اسـد( برگزار شـده بود، طرح بررسـی 
بودجـه ی وسـط سـال دولـت، بـا 1۲۰ رأی تأییـد و 

هفـت رأی مخالـف، به تصویب رسـید.
عظیم محسـنی، رییس کمیسـیون مالـی و بودجه ی 
مجلـس نماینـدگان، گفـت کـه بودجـه ی اختصاصی 
بـه ادارات تـازه تأسـیس از جملـه وزارت دولـت در 

امـور صلـح و وزارت دولـت در امـور حقـوق بشـر، از 
ایـن طـرح حذف شـده اسـت.

عنـوان  تحـت  کـه  پول هایـی  کـه  کـرد  عـالوه  او 
)اوپراتیفـی( برای ریاسـت رجال برجسـته و ریاسـت 
محافظان ریاسـت جمهوری درخواسـت شـده بود نیز 
از طـرح بررسـی بودجـه ی وسـط سـال حذف شـده 
اسـت.این در حالـی اسـت که پیـش از ایـن، مجلس 
سـال  وسـط  بودجـه ی  بررسـی  طـرح  نماینـدگان 
دولـت را بـه دلیـل مشـخص نبـودن منابـع تمویـل 
تنقیـص  انتخابـات،  بودجـه ی  افغانـی  میلیـارد   ۲.۴

15۴ پـروژه ی انکشـافی، اختصاص بودجـه به ادارات 
تازه تأسـیس، درخواسـت پول عملیاتی برای ریاسـت 
از  محافظـت  نیروهـای  ریاسـت  و  برجسـته  رجـال 

ریاسـت جمهوری، رد کـرده بـود.
مجمـوع بودجـه ی ملـی در طـرح بررسـی بودجـه ی 
وسـط سـال دولـت، ۲۴.۹ میلیـارد افغانـی افزایـش 
آن،  در  شـده  اضافـه  پـول  مجمـوع  از  کـه  یافتـه 
۲۰.۹ میلیـارد افغانـی آن از عوایـد داخلـی و حـدود 
۴ میلیـارد افغانـی دیگـر از منابـع تمویـل خارجـی 

پیشـبینی شـده اسـت.



1st Year    No: 61  Wednesday  Agu 7, 2019

صاحب امتياز: مختار پدرام
مدیرمسئول: عبداهلل سالحی

سردبير: ریحان تمنا
گزارش گران: علی شیر شهیر، طاهره هدایتی، سکینه امیری

هما همتا، فرشته فیضی و سید مهدی حسینی
خبرنگاران: محمد گوهری، محراب ابراهیمی
ستون نویسان: حسن ابراهیمی و عزیز رویش

تحليل گر: محمد بشیر یاوری
آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ

ویراستار: زاهد مصطفا
بازاریاب: ۰۷۷۴۰۰۲۶۰۴

توزیع: شبکه زنگ صبح - ۰۷۴۴۰۲1۹5۲
چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم
ایميل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن 

برمی گردد.

subhekabul.daily@outlook.com

طالبان کودکان را مورد آزار 
جنسی قرار می دادند

مردمی که در ولسوالی های ناامن، زیر سلطه ی طالبان 
برای  را  شان  صدای  گاهی  هیچ  می کنند،  زندگی 
کسی  نه  چون  نمی توانند؛  کرده  بلند  عدالت خواهی 
صدای شان را می شنود و نه حکومت برای امنیت آن 
مردم کاری می کند. رابعه، مادر پسر 1۳ ساله ای است 
اما هیچ  از چند روز مفقود بودن، دوباره پیدا شده است؛  بعد  که پسرش 
گونه خوشی در چهره ی درهم شکسته این زن دیده نمی شود.  سرصحبت 
را همرای این زن باز می کنم و می پرسم که قبال کجا زندگی می کردی؟ 
چطور شد که پسرت گم شد؟ او، ناامیدانه نگاهم می کند و می گوید: »ما از 
یک ولسوالی دورافتاده به کابل آمدیم. آن جا که زندگی می کردیم به دست 
همیشه  نمی توانستد؛ چون  کرده  گذار  و  آزادانه گشت  مردم  بود.  طالبان 
طالبان موترسایکل سوار در روستای ما گشت و گذار می کردند؛ تا آن جایی 
که دیگر کودکان از طالب نمی ترسیدند و طالبان موترسایکل سوار بعضی از 
کودکان روستا را سوار موترسایکل کرده از روستا بیرون می بردند. ک روز 
خبر شدم که یکی از طالبان پسر مرا سوار موترسایکل کرده از روستا بیرون 
روز خودش  چند  از  بعد  که  این  تا  گشتم  پسرم  دنبال  روزها  است.  برده 
لنگ لنگان به خانه آمد. کبودی های دور گردنش و زخم های صورتش، دلم 
و پدرش سؤال می کردیم، پسرم سکوت  به آتش می کشید. هرچه من  را 
از  بود.  خراب  زیاد  روحی اش  وضعیت  می ریخت؛ چون  اشک  و  بود  کرده 
سوال کردن دست کشیدیم. بعد از چند روز به سخن آمد و گفت طالبان 
مرا بازی داده سوار موترسایکل کردند بعد مرا در یک کوه بردند و آن جا 

باالیم تجاوز کردند.«
برای  که  اتفاقی  به خاطر  و  این حرف  با شنیدن  این کودک،  مادر  رابعه، 
در  را  فریادش  صدایش  و  می ریزد  اشک  سکوت  و  رنج  در  افتاده  پسرش 
نه  و  بلند کند  اعتراض  برای  دارد که  نه صدایی  او  گلویش خفه می کند. 
دستی که به سمت این بی عدالتی اشاره برود. رابعه، برای این که پسرش را 
از آن روستا و رنج دیدن موترسایکل سواران طالب دور کند، همه چیزش 
را جا می گذارد و آن ولسوالی را ترک می کند. مادر این کودک می گوید که 
به رضایت خود شان هر  کودکان زیادی در آن ولسوالی و روستای آن ها 
روز سوار مردان مسلح موترسایکل سوار می شوند و همه می فهمند که از 
آن ها بهره کشی جنسی می شود. او برای این که کودکش را با تهدید دوباره 
به جمع هزاران  و  را ترک می کند  نکنند، آن ولسوالی  این کار  به  مجبور 
خانواده ای می پیوندد که جنگ نابرابر چند دهه ی اخیر خانه و محل زندگی 
شان را از آنان گرفته است. این مادر می گوید: »طالبان همیشه داد از اسالم 
و مسلمانیت می زنند؛ اما خبر ندارند که در میان شان اشخاصی هم استند 
که بی چون و چرا به خاطر هوای نفسانی خود کودکان را مورد آزار و اذیت 
صد  چندین  از  یکی  رابعه،  پسر  گرفتن  قرار  تجاوز  مورد  می دهند.«  قرار 
مواردی است که قبل از این و هم اکنون نیز افراد طالبان در نقاطی که تحت 
حاکمیت خود دارند، با کودکان چنین رفتارهای جنسی را انجام می دهند و 
متأسفانه به خاطر این که مردم از عواقب شکایت از طالبان می ترسند، هیچ 
مورد رسمی را نمی توان در این زمینه پیدا کرد. اما وقتی بخواهی پی گیری 
خاصی در مورد آزارهای جنسی ای که طالبان با کودکان داشته اند را کنیم 
و پای حرف های قربانیان این تجاوزهای جنسی و خانواده های این قربانیان 
طالبان  و  است  نبوده  کم  موارد  گونه  این  که  یافت  در خواهیم  بنشینیم، 
بدون این که ترسی از کارشان داشته باشند و ترس از این که قانونی باشد 
تا آن ها را مجازت کند، این عمل زشت خود را بارها و بارها تکرار می کنند 
و خانواده ها و کودکانی که مورد این نوع خشونت قرار می گیرند، از ترس 
طالبان و نبود هیچ مرجع قضایی معتبری در محل  شان، مجبور استند که 
سکوت اختیار کنند و یا این که همانند رابعه و خانواده اش به خاطر حفظ 
آبروی خود شان و فرزند شان آن محل را ترک کنند و به نقطه ای دیگر 
بیایند. اما حرف اصلی این است که تا چه زمان باید این نوع خشونت های 
طالبان ادامه پیدا کند و مردم از طالبان بترسند و اجازه ی این را بدهند که 
طالبان هر کاری که دوست داشته باشند، با مردم ما انجام بدهند و هیچ 
آیا طالبان گروهی  بگیرد.  را  افراطی  این گروه  نشود که جلو  پیدا  قدرتی 
خواهد شد که روزی جواب تمام این جرایم خود را به مردم ما پس بدهند؟ 
از قصه های مردمی  برگرفته  این ستون،  مطالب درج شده در  پی نوشت: 
افغانستان  در  طالبان  سلطه ی  تحت  را  خود  زندگی  از  قسمتی  که  است 
کرده  اند.  کابل شریک  روزنامه ی صبح  با  را  و خاطرات  شان  گذرانده  اند 
خاطرات  تان را از طریق ایمیل و یا صفحه ی فیس بوک روزنامه ی صبح کابل 
با ما شریک کنید. ما متعهد به حفظ هویت شما و نشر خاطرات  تان استیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴5۰۰ افغانی
یک سال: ۸۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲5۰۰ افغانی
یک سال: ۴5۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بين المللی
شش ماه: ۲۰۰ $
یک سال: ۳5۰ $

 ساره ترگان

اراده ی مـردم در انتخابات اسـتند؛ زیـرا این گروه، 
ابزارهـای نظامـی ای چـون خشـونت را در دسـت 
داشـته، ایـن عمل را در راسـتای اخـالل انتخابات 
مؤثـر می داننـد و طالبـان نیـز به خوبـی می دانند 
کـه مـردم به شـدت از ایجاد وحشـت و ترور آن ها 
بـه بیـم افتـاده و در کارزارهـای انتخاباتی سـهیم 

شـد. نخواهند 
بـه دنبـال تهدیـد طالبـان، نهادهای ناظـر بر روند 
انتخابـات، سـخت نگران شـده  انـد و ایـن  نهادها، 
تهدیدهـای امنیتـی را بزرگتریـن چالـش فراروی 

انتخابـات عنـوان می کنند.
نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد انتخابـات شـفاف 
افغانسـتان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد 
باشـد،  داشـته  ادامـه  وضعیـت  ایـن  اگـر  کـه 
انتخابـات پیـش  رو دسـت خوش ناامنی هـا خواهد 

. شد
رییـس بنیـاد انتخابـات شـفاف گفـت: »حکومـت 
بـه فکـر خـود و پیکارهـای انتخاباتـی اسـت؛ ولی 
مـردم مـورد بحـث نیسـت و مـا شـدیدا نگـران 
اشـتراک مـردم، نگران وضعیـت و نگـران ناظرین 
خـود اسـتیم کـه در این شـرایط دسـت آوردها را 

از دسـت ندهیـم.«
فقـط  امنیتـی  نیروهـای  ایـن  کـه،  بیـان  بـا  او 
معلومـات را ارائـه می کننـد، افـزود کـه نهادهـای 
عمـل  سیاسـی  بیشـتر  انتخابـات  در  امنیتـی 
برداشـت  نهادهـا  ایـن  عمل کـرد  از  و  می کننـد 
شـده  بی انگیـزه  نـوع  یـک  آن هـا  کـه  می شـود 
 انـد. در صورتـی  کـه امنیـت و حفـظ جـان مردم 
نشـود،  گرفتـه  جـدی  انتخابـات  در  افغانسـتان 
سـطح مشـارکت مـردم پایین بـوده و ایـن روند از 

بـود. نخواهـد  برخـوردار  مردمـی  مشـروعیت 
پیـش از ایـن نگرانی هـا، رهبـران حکومت وحدت 
ملـی از بی طرفـی نیروهـای امنیتـی در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری گفتنـد و تأکیـد کردنـد که باید 

امنیتـی جلوگیـری  نیروهـای  از سیاسـی شـدن 
رییس جمهـوری  غنـی،  اشـرف  محمـد  شـود. 
افغانسـتان، ضمـن بی طرفـی نیروهـای امنیتی در 
انتخابـات، گفتـه بـود که تـا تحقـق گفت وگوهای 
صلـح، نظامیـان بـه سـرکوب طالبان ادامـه دهند.
تکت هـای  از  شـماری  امـر،  ایـن  دنبـال  بـه 
کالن تریـن  از  یکـی  را  ناامنـی  انتخاباتـی، 
تأکیـد می کننـد  امنیتـی دانسـته و  چالش هـای 
کـه در موجودیـت ناامنـی، انتخابـات بـه صـورت 

شـد. نخواهـد  برگـزار  سراسـری  و  کامـل 
بشـیراحمد ته ینـچ، عضـو تکـت انتخاباتـی »ثبات 
و همگرایـی« بـه روزنامـه ی صبـح کابـل گفت که 
بارهـا چالـش ناامنـی را بـا حکومـت و مسـؤوالن 
امنیتـی در جریـان گذاشـته اسـت؛ ولـی در ایـن 
راسـتا توجـه جـدی و الزم صـورت نگرفته اسـت. 
وی، ادامـه داد کـه طالبـان بـا رد انتخابـات بـه 
دنبـال احیای امارت اسـالمی اسـتند؛ دموکراسـی 
و مردم سـاالری در امـارت اسـالمی جای نداشـته 
و ایـن گـروه قـدرت متمرکـز را در قبضـه ی امیـر 

می دانـد.
کـه  می گوینـد  نظامـی،  آگاهـان  از  شـماری 
نیروهـای امنیتـی مصروف جنگ با طالبان اسـتند 
و نیروهـای موجـود، در تأمیـن امنیـت انتخابـات 
کارشـناس  امرخیـل  عتیـق اهلل  نیسـت.  کافـی 
نظامـی، از حکومـت خواسـت کـه شـمار نیروهای 
امنیتـی را در مراکـز رأی دهـی افزایـش دهـد تـا 
اطمینـان مـردم نسـبت بـه اشـتراک در انتخابات 

آید. بـه دسـت 
بـه  طالبـان  کـرد،  خاطرنشـان  امرخیـل،  آقـای 
راه  هـر  از  و  نیسـتند  معتقـد  انتخابـات  رونـد 
ممکـن تـالش خواهنـد کـرد تـا ایـن رونـد را بـا 
چالش هـای امنیتـی روبـه رو کننـد و بـه همیـن 
منظـور، ضـرورت اسـت کـه نهادهـای امنیتی در 
کنـار تدابیـر شـان، بـه حفـظ جـان مـردم توجـه 

خاصـی را بـه خـرج دهنـد.
طـی  حکومـت  اجرایـی  ریاسـت  همـه،  ایـن  بـا 
اعالمیـه ای، موضع گیـری طالبـان را در خصـوص 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، غیرقانونـی و خـالف 
شـدت  بـه  دانسـته،  مردم سـاالری  ارزش هـای 

محکـوم کـرد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومت، 
در پاسـخ بـه موضـع طالبـان، گفتـه اسـت کـه 
انتخابات ریاسـت جمهوری در ششـم میزان سـال 
جـاری برگـزار شـده و مردم افغانسـتان بـار دیگر 

بـه پـای صندق هـای رأی خواهنـد رفـت.
رییـس اجرایـی حکومـت گفـت: »حـق نامـزدی 
بـرای انتخـاب شـدن و حق اشـتراک در انتخابات، 
بنیـادی شـهروندان جمهـوری  از جملـه حقـوق 
در  کـه  مـی رود  شـمار  بـه  افغانسـتان  اسـالمی 
قانـون اساسـی کشـور درج شـده و مـردم مـا بعد 
از سـال ها مبـارزه و تـالش بـه آن دسـت یافتـه 
 انـد. شـهروندن افغانسـتان بـرای انتخـاب رییـس 
جمهور، نمایندگان شـورای ملی، شـورای والیتی، 
انتخابات هایـی  سـایر  و  ولسـوالی ها  شـورا های 
کـه در قانـون اساسـی مسـجل شـده، در مراحـل 
مختلـف اشـتراک و مسـؤوالن و نماینـدگان خود 
انتخـاب  موکراتیـک  و  آزاد  رقابـت  یـک  در  را 
مـردم  بـه  خطـاب  عبـداهلل  آقـای  می کننـد.« 
افغانسـتان افـزود کـه همانند گذشـته، برنامه های 
طالبـان را بـا حضـور شـان در انتخابـات خنثـا و 
کشـور  شـهروندان  تمامـی  از  او،  کننـد.  نـاکام 
خواسـت کـه ایـن  بـار نیـز بـه طـور گسـترده در 
سـهیم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  و  مبـارزات 
شـده و بـه نامزد مـورد عالقه ی شـان رأی بدهند. 
رییـس اجرایـی حکومـت، بـه نیروهـای امنیتـی 
تأکیـد کـرد که در تأمین امنیـت انتخابات و حفظ 
جـان رأی دهنـدگان از هیـچ  نـوع تـالش فروگذار 
نکننـد و اجـازه ندهنـد کـه طالبان مانـع برگزاری 

شـوند. ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

اراده ی حکومـت افغانسـتان، مبنـی بـر برگـزاری 
آغـاز  و  پیـش  رو  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
را  طالبـان  زشـت  انتخاباتـی، چهـره ی  مبـارزات 
عریـان کـرد؛ اراده ا ی کـه ایـن گروه را واداشـت تا 
تهدیدهـای جـدی ای را بـر انتخابـات وضـع کند. 
طالبـان، طـی اعالمیـه ی تهدیدآمیـزی، برگـزاری 
دانسـته  دسیسـه  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
و هشـدار می دهنـد کـه جنگ جویـان طالـب بـا 
راه انـدازی حمـالت، مانـع برگـزاری همایش هـا و 
کمپاین هـای انتخاباتـی خواهنـد شـد. طالبان در 
تـا در کمپاین هـا  از مـردم خواسـته  حالـی  کـه 
اشـتراک نکننـد، بـه جنگ جویـان خـود دسـتور 

داده تـا مانـع برگـزاری ایـن رونـد شـوند.
بـر بنیـاد اعالمیـه ی گـروه طالبـان: »چـون کـه 
ایـن انتخابـات نام نهـاد نیـز ماننـد انتخابات هـای 
امـارت  اسـت،  جعلـی  پروسـه ی  یـک  گذشـته 
آن  از  جلوگیـری  بـرای  جدیـت  بـه  اسـالمی 
خـود  هموطنـان  تمـام  بـر  مـا  می کنـد؛  تـالش 
صـدا می کنیـم کـه از اشـتراک در ایـن پروسـه 
تبلیغاتـی  کمپاین هـای  در  و  کننـد  خـودداری 
کاندیـدان سـهم نگیرنـد؛ زیـرا از اشـتراک آن هـا 
تنهـا اشـغال گران و مـزدوران شـان بـرای افزایش 
اعتبـار خـود سـود مـی برنـد. مـا بـاور داریـم که 
ملـت مـا با مقاطعه ی سراسـری شـان این پروسـه  

می کننـد.« خنثـا  نیـز  را  اشـغال گران 
در  را  الزم  آمادگی هـای  ملـی،  دفـاع  وزارت  امـا 
جهـت تأمین امنیـت انتخابات و مهـار تهدیدهای 
امـان،  فـواد  اسـت.  امنیتـی روی دسـت گرفتـه  
معـاون سـخنگوی وزارت دفاع ملی، بـه روزنامه ی 
صبـح کابـل می گوید کـه طالبان از هـر راه ممکن 
برگـزاری  رونـد  وحشـت،  خلـق  بـا  می کوشـند، 
انتخابـات را اخـالل کننـد؛ امـا نیروهـای ارتـش 
بـه مردم افغانسـتان اطمینـان می دهنـد که برای 
حفـظ جـان مـردم از هیچ گونـه سـعی و تالشـی، 

دریـغ نخواهنـد کرد.
او، افـزود: »در انتخابـات برنامـه ی امنیتـی وسـیع 
داریـم و بـا اجـرای آن، امنیـت کامـل انتخابـات 

در  را  امنیتـی ای  پـالن  مـا  می شـود.  تأمیـن 
هماهنگـی بـا دو نهـاد دیگـر چـون؛ وزارت داخله 
و ریاسـت امنیـت ملـی ایجـاد کردیـم کـه در این 
پـالن، تهدیداتـی را کـه دشـمن در انتخابات خلق 
می کند، آسیب شناسـی شـده و در نظـر گرفتیم.«

پیـش از آن  که طالبان مخالف برگـزاری انتخابات 
ریاسـت جمهوری باشـند و آن را بـا تهدیـد روبه رو 
پیشـین،  رییس جمهـوری  حامدکـرزی،  کننـد، 
کـرده  مخالفـت  انتخابـات  ایـن  برگـزاری  بـا 
بـود و برگـزاری انتخابـات کنونـی را دسیسـه ی  

خارجی هـا در کشـور خوانـده بـود.
اصـل  خـود  زعـم  بـه  هرچنـد  حامدکـرزی، 
دموکراسـی و مردم سـاالری را قبـول دارد؛ امـا او 
تأکیـد کـرد که مردم افغانسـتان اختیـار انتخابات 
ریاسـت جمهوری سـال جـاری را ندارنـد. موقـف 
کـرزی در مـورد انتخابات سـال جـاری، همخوانی 
نزدیـک بـا موضع گیـری طالبـان دارد. طالبان هم 
بـر ایـن موضـع تأکیـد دارنـد کـه آرای مـردم در 
انتخابـات بی معنـی بـوده و بـا دخالـت خارجی ها 

براینـد ایـن رونـد رقـم می خـورد.
مخالفـت حامدکرزی و طالبـان پیرامون انتخابات، 
از یـک ماهیت برخوردار اسـت؛ اما وقتـی در ابعاد 
ایـن مسـأله نگریسـته شـود، از دو روش انتخابات 
را بـا چالـش مواجه می سـازند. به لحاظ سیاسـی؛ 
کـرزی تالش دارد کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 
تـا روشـن شـدن گفت وگوهـای صلـح لغـو شـود. 
اسـت کـه صالحیـت  ایـن  بـر  عقیـده ی کـرزی 
مـردم  و  نیسـت  افغان هـا  اختیـار  در  افغانسـتان 
بـه  بـود؛  نخواهنـد  رونـد  ایـن  تصمیم گیرنـده ی 
همیـن منظـور، او بـه لحـاظ سیاسـی سـعی دارد 
کـه در شـرایط موجـود، افـکار عمومـی را نسـبت 
میـان  فاصلـه ای  و  تخریـب کـرده  انتخابـات  بـه 
مـردم و انتخابـات ایجـاد کنـد. به لحـاظ امنیتی؛ 
طالبـان با صدور هشـدار بـه دنبال سـلب انگیزه و 

حضور نیروهای امنیتی
در مراکز رأی دهی افزایش داده شود

 سید مهدی حسینی

شـماری از آگاهـان نظامـی، می گوینـد کـه نیروهـای 
امنیتـی مصـروف جنگ بـا طالبان اسـتند و نیروهای 
موجـود، در تأمیـن امنیـت انتخابـات کافـی نیسـت. 
شـمار  کـه  خواسـت  حکومـت  از  امرخیـل  آقـای 
نیروهـای امنیتـی را در مراکـز رأی دهـی افزایـش 
در  اشـتراک  بـه  نسـبت  مـردم  اطمینـان  تـا  دهـد 

انتخابـات بـه دسـت آیـد.


