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2دروازه ی ارگ را باز کنید!

تقابل تکنوکرات ها و مجاهدین
همزمــان بــا آغــاز دور نهــم مذاکــرات میــان نماینــدگان امریــکا 
ــر  ــی ب ــان در دوحــه پایتخــت قطــر، ذهنیت هــای افغان و طالب
ــن  ــح از مت ــای صل ــه گفت وگوه ــد ک ــتوار ش ــر اس ــن ام ای
فضــای سیاســی بــه حاشــیه رانــده شــد و مســأله ی برگــزاری 
ــت.  ــتری گرف ــوی بیش ــگ و ب ــت جمهوری رن ــات ریاس انتخاب
ــی  ــات و همگرای ــم ثب ــه تی ــق ب ــی محمدمحق ــت حاج پیوس
انتخابــات  نامــزد  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر  رهبــری  بــه 
انتخاباتــی را جدی تــر  امــر رقابت هــای  ریاســت جمهوری، 
کــرد و نوعــی از تقابــل و صف آرایــی میــان مجاهدیــن و 
ــه وجــود آمــد. تکنوکرات هــا در فضــای سیاســی افغانســتان ب

بــا فروپاشــی تیــم صلــح و اعتــدال بــه رهبــری محمدحنیــف 
اتمــر، اکنــون میــدان انتخاباتــی میــان دو تیــم مطــرح گشــوده 
شــده؛ تیم»دولت ســاز« بــه رهبــری محمداشــرف غنــی، 
ــر  ــری داکت ــه رهب ــی« ب ــات و همگرای رییس جمهــور و تیم»ثب
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت، در انتخابــات 
ــت  ــم رقاب ــه ی جــدی باه ــه گون ــش رو ب ریاســت جمهوری پی

ــد کــرد. خواهن
ــی(  ــاز-ثبات و همگرای ــم انتخاباتی)دولت س ــکل گیری دو تی ش
بــا محورهــای مجاهدیــن و تکنوکرات هــا، در واقــع نبــرد 

ــی... ــی پیش بین ــدید انتخابات ش

»پرنده ها بال دارند، آدم ها کتاب«4
ــد.  ــراب دل کن ــد از س ــی، بای ــه آب و آگاه ــیدن ب ــرای رس ب
رســیدن بــه آگاهــی، بــا احســاس نیــاز بــه مطالعــه بــه دســت 
ــک  ــال ی ــه دنب ــم و همیش ــاب قهری ــا کت ــا ب ــرا م ــد. چ می آی
ــاب  ــرای کت ــد ب ــب کن ــا را ترغی ــا م ــی اســتیم ت ــل بیرون عام
ــدن  ــاب خوان ــا کت ــه آگاهــی، همیشــه ب ــدن؟ رســیدن ب خوان
ــات  ــه در صفح ــی ک ــن مطالب ــی همی ــود؛ گاه ــا نمی ش معن
ــع  ــد منب ــم می توان ــود ه ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس اجتماع
ــاز را  ــن نی ــر ای ــد. اگ ــی باش ــه آگاه ــیدن ب ــرای رس ــی ب خوب
در خــود حــس می کنیــد، مــن بــه شــما یــک پیشــنهاد 
می دهــم. مســیر ســر کوچــه ی کاللــی تــا نورخــدا را در 

مــزار- ســوار تاکســی غــالم شــوید. غــالم 25 ســال ســن دارد 
و در شــهر مــزار تاکســی رانی می کنــد. یــک کتــاب را از داش 
بــورد تاکســی غــالم برداریــد و مطالعــه کنیــد. 365 گام بــزرگ 
بــرای موفقیــت، مــن منــم؟، مــن و مــا، تــو تویــی؟ از جملــه 
ــی اســت کــه در قفســه ی کوچکــی کــه در تاکســی  کتاب های

ــوید. ــه می ش ــا آن مواج ــت، ب ــالم اس غ
»مطالعــه را فرامــوش نکنیــد. در خانــه، در بیــن راه، در محیــط 
کار، ببینیــد چــه خواهــد شــد در جامعــه ی مــان.« ایــن جملــه 
را در شیشــیه ی پشــتی موتــر غــالم می بینیــد. نمی شــود 

گفــت شــعار. ایــن حرفــی اســت کــه...
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موفقیِت مذاکره با طالبان در گرو 
یک اختالف کاذب

6

روان سیاسی جامعه ی ما 

معتاد شدن
آخرین

انتخاب من نبود
من معتقدم، آدمی در هر شرایطی و در هر جایی که 

می تواند باشد، باید نگاهش را به دنیای پیرامونش عمق 
بدهد و به جزئیات زندگی بیشتر توجه داشته باشد. این نوع 

نگاه، سبب خواهد شد تا زندگی نامتعارفی که قرار است 
با بی خیالی ما تبدیل به شیوه ی متعارف شود، جایی در 

واقعیت زندگی  مان نداشته باشد؛ اما کاش این...

3

مهاجرت؛
داستان تلخی که

پایان ندارد
صمیم پس از این که با دوستانش هفت شبانه روز را در 

مخفی گاهی در پاکستان می گذراند، فردای روز هشتم، او و 
همراهانش سوار بر ماشینی از آن جا به سمتی که صمیم 

نمی داند؛ در حرکت می شوند؛ اما بدون شک، او و دوستانش 
فاصله ای ر ا می پیمودند که آن ها را به خاک ایران نزدیک 

می کرد. سه ساعتی از   سفر شان...
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دالیل
عالقه ی جوانان
به مصرف چرس

متأسفانه، در سال های اخیر، دیده شده است که رد ه ی 
سنِی جوانانی که عالقه مند به مصرف چرس استند، پایین 
آمده است و اکنون بیشتر نوجوانانی در رده ی سنی 14 تا 
18 و جوانانی در رده ی سنی 18 تا 23 بیشترین میزان 

مصرف چرس را در آمارهای موجود دارند. 
چرس، ماده ی مخدری است که با جدی...
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خلیـل زاد،  زلمـی   میـان  صلـح  مذاکـرات  دور  نهمیـن 
نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا و طالبـان در 
قطـر آغاز شـده اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که قـرار بود در 
دور هشـتم گفت وگوهـای صلـح، دو طـرف بـه یـک تفاهـم 
بـرای صلـح برسـند؛ امـا به نظر می رسـد کـه ایـن تفاهم به 
دلیـل روشـن نشـدن سرنوشـت زندانیـان گـروه طالبان که 
بـه جـرم اعمـال تروریسـتی زندانـی شـده بودند، نتوانسـت 

بـه انجام برسـد.
داغ تریـن  از  یکـی  طالبـان،  گـروه  زندانیـان  آزادی  بحـث 
مباحـث در گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان اسـت کـه در 
خـروج  و  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  زمینه سـازی  کنـار 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان قـرار دارد. پیـش از ایـن 
نیـز، تعـدادی از نیروهـای طالـب از سـوی رییس جمهـوری 
افغانسـتان بـه مناسـبت نشـان دادن حسـن نیت کشـورش 
بـه صلـح، آزاد شـده  اند؛ اما ایـن آزاد سـازی ها، بـا انتقادات 
تنـدی نیـز همـراه بـود و حتـا گـروه طالبـان گفتـه بـود 
کـه بسـیاری از ایـن زندانی هـا اصـال طالـب نبـوده  انـد. در 
صورتـی کـه ایـن مـورد از اظهـارات گـروه طالبـان درسـت 
باشـد، نشـان می دهـد کـه بحـث آزادسـازی طالبـان، برای 
حکومـت افغانسـتان نیـز نگران کننـده اسـت و به هـر حالی 
سـعی می کنـد بـه نحـوی ایـن موضـوع را بـا سیاسـت های 
مختلفـی کنتـرل کنـد.  این کـه در دور نهـم گفت وگوهای 
از محوریـت خاصـی  زندانیـان طالـب،  صلـح، آسادسـازی 
برخـوردار شـده، برای حکومـت نیز یک چالـش خواهد بود. 
بنـا بـر ایـن، الزم اسـت تـا دولـت بـا نماینـدگان امریکایی 
در ایـن گفت وگوهـا در تمـاس باشـد و نگرانی هـا و شـرایط 
خـودش را جهـت آزادسـازی طالبان روشـن کنـد. تضمینی 
از  بایـد  می آیـد،  وجـود  بـه  آزادسـازی ها  ایـن  بـرای  کـه 
سـوی دو طـرف بـرای مـردم افغانسـتان توضیح داده شـود 
تـا دیگـر هیچ نگرانی ای نتواند سـبب اضطراب مـردم از این 
ناحیـه باشـد.  طـوری کـه از اتفاقات اخیـر در افغانسـتان و 
گزارش هـای نهادهـای مختلـف بین المللـی نتیجـه گرفتـه 
می شـود، گـروه طالبـان در ایـن اواخـر، بـه کشـتن مـردم 
بی پنـاه و غیـر مسـلح، مثـل همیشـه ادامـه داده اسـت و 
هیـچ تعهـدی در حفـظ جـان و مـال مردم نداشـته اسـت. 
در صورتـی کـه تعـداد زیـادی از نیروهـای این گـروه که در 
زندان هـای افغانسـتان و حتـا زندان هـای امریکایـی به سـر 
می برنـد، آزاد شـوند، خطر بیشـتری مـردم را تهدید خواهد 
کـرد و سـبب بـاال رفتـن تلفات خواهد شـد. شـرایط تعیین 
شـده ی طـرف  امریکایـی گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان، 
بـرای تضمیـن ایـن کـه گـروه طالبـان دیگـر بـه عملیـات 
تروریسـتی و... دسـت نخواهـد زد، نامعلـوم اسـت و ایـن 
اصلی تریـن دلیـل نگرانـی مـردم افغانسـتان می باشـد. ایـن 
کـه بـا طالبـان صلـح می شـود، بایـد شـرایط آن بـر اسـاس 
خواسـته ها و نگرانی هـای مـردم افغانسـتان باشـد. در واقـع، 
نبایـد ایـن نکتـه ی مهـم کـه طالبـان در صـورت صلـح باید 
بـا مـردم طرف باشـد و نـه دولت هایـی که در چندین سـال 
گذشـته بـا آنـان در جنـگ بـوده اسـت؛ زیـرا منطـق اصلی 
ایـن جنـگ این بـوده کـه نیروهـای خارجـی برای دفـاع از 
مـردم بـه افغانسـتان آمـده  انـد. بنا بر ایـن، موضـع هر یک 
از کشـورهای دخیـل در جنـگ و همچنـان گفت وگوهـای 
صلـح، بایـد موضعـی باشـد کـه مـردم افغانسـتان خواهـان 
از  ایـن دور  از موضوعاتـی کـه در  اسـت. یکـی دیگـر  آن 
گفت وگوهـا قرار اسـت میـان طالبان و نماینـدگان امریکا به 
گفت وگـو گرفتـه شـود، حضـور و یـا عـدم حضـور نیروهای 
اسـتخباراتی امریـکا در افغانسـتان اسـت. هرچنـد این بحث 
قبـال نیـز بـه توافقاتـی رسـیده اسـت؛ امـا بنـا بـر ایـن کـه 
امریکایی هـای می گوینـد، هنوز هم شـرایط افغانسـتان برای 
شـان قابـل قبـول و تضمیـن شـده نیسـت، بایـد از حـاالت 
باشـند.  آگاهـی داشـته  ایـن کشـور  امنیتـی در  احـوال  و 
در واقـع، یکـی از نکاتـی کـه می توانـد بـرای امریکایی هـا 
تضمیـن کننـده ی عـدم خطـر از جانـب افغانسـتان پـس از 
اسـتخباراتی  نیروهـای  باشـد، حضـور  خـروج  خارجی هـا 
ایـن کشـور اسـت. ایـن موضـوع بـه نفـع مـردم نیـز اسـت؛ 
امـا بـه شـرطی که در صـورت دیـدن خطر از جانـب طالبان 
در افغانسـتان، فـوری تصمیـم گرفتـه شـود. گذشـته از این 
موضـوع، راه های بسـیاری بـرای تضمین امنیـت وجود دارد 
و یکـی از آن هـا، حفظ روابـط با دولت آزاد و مردم سـاالر در 
افغانسـتان اسـت. خارجی هـا بایـد، سـعی کنند تـا حکومت 
افغانسـتان را بـا نظامـی کـه فعـال در کشـور مسـتقر اسـت، 
حمایـت کننـد. تنهـا راه تضمیـن امنیت و شـکوفایی آن در 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه آنـان بـر حفـظ نظـام مردمی در 

افغانسـتان تأکیـد کنند.

آغاز دور نهم گفت وگوهای صلح 
و پابرجایی ابهام آن

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

وقتـی جمعیـت به سـوی دروازه ی اداره ی امور به 
حرکـت افتـاد، بـرای یک لحظـه حس کـردم که 
گرفتـار وضعیـت دشـواری شـده ایـم. از کسـانی 
کـه تـا آن لحظه کنـارم بودند و شـعار می دادند و 
سـخنرانی می کردند، عده ی کمـی مانده بودند. از 
ایـن جمع مـن تنها باقی سـمندر را می شـناختم 
کـه با ریـش و موهای سـپید کنارم ایسـتاده بود. 
افـرادی دیگـر را نیـز می دیـدم کـه در جریـان 
حرکـت کاروان بـه سـوی دروازه ی اداره ی امـور 

یکـی یکـی از صحنـه بیـرون می رفتند.
چنـد بـار از جوانـان خواسـتم کـه در رفتـن بـه 
سـوی دروازه ی اداره ی امـور شـتاب نکنند. گفتم 
کـه مـا پیام خـود را بـرای حکومـت رسـانده ایم 
و بایـد منتظـر بمانیـم تـا پاسـخ حکومـت معلوم 
شـود. معلـوم بـود که این درخواسـت من بیشـتر 
از یـک توصیـه ی اخالقـی خریـداری نداشـت و 
کسـی بـه ایـن حرف هـا اعتنایـی نمی کرد. سـیل 
جمعیـت همچنـان بـه سـوی مقصـدی کـه در 
پیـش داشـتند، فشـار مـی آورد. زمانـی متوجـه 
شـدم کـه موتـر حامـل بلندگویـی کـه مـا از آن 
بـرای سـخن و شـعار اسـتفاده می کردیـم، نیز به 

دنبـال جمعیـت بـه راه افتاد.
خـادم حسـین کریمـی در شـرح ایـن وضعیـت 

می نویسـد:
ارگ  دروازه ی  بـر  جـوان  دختـران  تمرکـز  »بـا 
همراهـی  را  آن هـا  کـه  پسـرهایی  از  بخشـی  و 
می کردنـد، رویـش از روی موتـر بلندگـو در ضلع 
شـمالی میـدان و نزدیک بـه دیـوار ارگ، چندین 
بـار از آن هـا خواهش کـرد که برگردنـد. جمعیت 
پیـش دروازه ی ارگ بـر دروازه تمرکز کرده بودند 
و برگشـت دادن آن ها دشـوار بود. شعارهای شـان 
چنـان بلنـد و یک دسـت بـود که پـس از دقایقی، 
جمعیـت اصلـی بـه همـراه موتـر بلندگـو از ضلع 
شـمالی میـدان بـه سـمت دروازه ی اداره ی امـور 
حرکـت کـرد. البتـه رویـش هم چنـان از مـردم 
می خواسـت بـرای ورود بـه ارگ شـتاب نکننـد.« 

)163 اول، ص  چـاپ  )کوچه بازاری هـا، 
بیشـتر  راه  دو  لحظـه  آن  در  می کـردم  حـس 
نداشـتیم: یـا بـا جمعیـت و شـعارهای تنـد و داغ 
آنـان هماهنگـی می کردیـم و مدیریت مـوج را به 
دسـت می گرفتیـم یا در برابـر موج می ایسـتادیم 
خشـم ناک  عبـور  بـا  مـوج  کـه  می گذاشـتیم  و 
ببـرد.  هجـوم  ارگ  سـوی  بـه  کنترل ناشـده  و 
تظاهرات هـای  در  شـرکت  از  کـه  تجربـه ای  بـا 
گزینـه ی  بـا  می کـردم  حـس  داشـتم،  متعـدد 
تجربـه  ایـن  می رفـت.  دسـت  از  همه چیـز  دوم 
را بـه طـور مشـخص از جریـان تظاهـرات مـردم 
دشـت برچـی علیـه حـوزه ی چهاردهـم پولیـس 
هجـوم  علیـه  تظاهـرات  و   1381 زمسـتان  در 
در  داشـتم.  یـاد  بـه   1387 سـال  در  کوچی هـا 
آن لحظـه نمی شـد جـز همراهـی بـا اولتیماتـوم 
نیم سـاعته ی ذوالفقـار امیـد بـه گزینـه ای دیگـر 
تعلـل در آن وضعیـت،  و  متوسـل شـد. درنـگ 
آشـفتگی و هـرج و مـرج را افزایش مـی داد. حس 
می کـردم در فرصتـی که داشـتیم، می تـوان برای 
ارگ مجـال داد تـا گام پیـش بگـذارد و با ارسـال 
هیـأت یـا بازکردن بـاب گفت وگو از هجـوم مردم 

بـر اداره ی امـور جلوگیـری کنـد.
مقاومـت نیروهـای امنیتـی نیـز شـدیدا نگرانـی 
خلـق می کرد. تصـور می کـردم نیروهـای امنیتی 
بـه حکـم قانون و وظیفـه ای که داشـتند، در برابر 
امـر  ایـن  و  می ایسـتند  ارگ  بـه  مـردم  هجـوم 
بـر سـنگ فرش های خیابـان  را  از خـون  سـیلی 
عقده گشـایی  و  کینه تـوزی  می سـازد.  جـاری 
اشـرف غنـی احمـدزی را نیـز در ذهنـم مـرور 
می کـردم. حـس می کـردم کـه او از ایـن حرکـت 
و شـعارهایی کـه مسـتقیما شـخص او را نشـانه 
و  اسـت  خشـم گین  فوق العـاده  می گرفـت، 
و  خشـم  ارضـای  بـرای  معترضـان  سـرکوب  از 
خاطـره ی  گرفـت.  خواهـد  کار  خـود  کینـه ی 
حملـه بـر باسـتیل یـا انقـالب اکتوبـر یـا جریان 
در حـال  تهـران  در  امریـکا  بـر سـفارت  حملـه 
زنـده شـدن بـود؛ در حالـی کـه مـا نـه انسـجام 
و قـدرت انقالبیـون فرانسـه در جریـان حملـه بر 

از صـف دفـاع از شـخصی بی کفایـت و بدعهـد به 
نـام اشـرف غنـی به صـف مـردم بکشـاند.

نیروهـای  مـن  اصلـی  مخاطـب  روی هم رفتـه، 
امنیتـی بـود و تـالش می کـردم عـزم آن هـا برای 
مقابلـه با مردم را سـردتر سـازم. در قسـمت هایی 
از سـخنانم، در عیـن آنکـه لحنی حماسـی گرفته 
بـودم، تـالش می کـردم میـان مـردم و نیروهـای 
نیـز  آن هـا  کـه  کنـم  برقـرار  پیونـدی  امنیتـی 
تابوت هـای قربانیـان را بـر دوش خـود احسـاس 
کننـد. مـن از فـراز موتری کـه روی آن ایسـتاده 
بـودم، صـف نیروهـای امنیتـی را در آن سـوی 
دیـوار اداره ی امـور می دیـدم که لحظـه به لحظه 
فشـرده تر می شـد. حـس می کـردم کـه اگـر این 
نیروهـا از قـوه ی قهریـه و زبان آتـش کار بگیرند، 
دسـتاورد ما ضـرب صفر خواهد شـد و پیامدهای 

آن نیـز ناگـوار خواهـد بود.
***

نیـوز  طلـوع  از  فیلمـی  بـه  تظاهـرات  از  بعـد 
برخـوردم که در یک قسـمت آن سـخنان اشـرف 
غنـی کـه بعـد از ظهـر بیسـتم عقرب بـه صورت 
زنـده از تلویزیـون ملی پخش شـده اسـت، وجود 
دارد. اشـرف غنـی ایـن سـخنان را از روی متـن 
نوشـته ای می خوانـد کـه بـه نظـر می رسـد پیش 
روی او در صفحـه ی دوربیـن قـرار دارد. خـادم 
سـخنان  ایـن  کـه  می گویـد  کریمـی  حسـین 
حوالـی سـاعت سـه، وقتـی کـه تظاهرکننـدگان 
بیـان شـده  انـد،  رسـیده  امـور  دروازه ی  پشـت 
اسـت. نشـانه ی خاصـی کـه تقـارن این سـخنان 
بـا وضعیـت قبل از حمله بـر اداره ی امـور را بیان 
کنـد، در یادداشـت های خـادم حسـین کریمـی 
وجـود نـدارد. گـزارش طلـوع نیـوز تمام سـخنان 
اشـرف غنـی را در بـر نـدارد؛ امـا در مقدمـه ی 
گـزارش خـود می گویـد کـه این سـخنان »شـام 

امـروز« بیان شـده اسـت:
بـار   56 از  بیشـتر  مـدت  ایـن  در  »دشـمن 
گروگان هـا را جابه جـا کـرد تا از دسـترس نیروها 
و از پوشـش عملیات ما به دور باشـد. در نتیجه ی 
ایـن عملیات هـا بـود کـه 19 تـن از گروگان ها در 
یـک نوبـت و 8 تـن در نوبتـی دیگـر از دشـمنان 
رهایـی یافتنـد. پـس از حادثـه ی هولنـاک اخیـر 
بـه مسـؤولین هدایـت دادم کـه تمـام تالش های 
خـود را بـه خـرج دهنـد تـا عامـالن ایـن جنایت 
شناسـایی، دسـتگیر و بـه اشـد مجازات رسـانیده 
شـوند. درد تمامـی شـهدا، چـه از جاغوری اسـت 
چـه از یحیاخیل، شـینوار و هلمنـد و یا در وردوج 
و فاریـاب و غـور، درد مـن اسـت، درد مشـترک 
ملـت مـان. مانند شـما، تـا آن زمانی کـه عاملین 
آرام  بـه عدالـت کشـیده نشـوند،  ایـن جنایـات 
تمـام  تـا  دادم  بـود. هم چنـان دسـتور  نخواهـم 
تدابیـر الزم را کـه در حـدود امکانـات دولـت تان 
و  کشـور  شـاهراه های  امن سـازی  اسـت، جهـت 
جلوگیـری از تکـرار چنیـن حوادثـی روی دسـت 
گرفتـه شـود. مـا مصمم هسـتیم که انتقـام خون 
ایـن هم وطنـان را بگیریـم و در این راسـتا از هیچ 

تالشـی دریـغ نخواهیـم کرد.«
خـادم حسـین کریمـی کـه گویـا بـه بخش هـای 
بیشـتری از این سـخنان دسترسـی داشـته است، 
پیامـش،  پایانـی  بخش هـای  در  »او  می نویسـد: 
بـرای  از گذشـته ی حکومـت  تعهـد جدی تـر  از 

باسـتیل را داشـتیم، نـه رهبـری و سـازماندهی 
انقالبیـون اکتوبر در روسـیه را و نـه هم مرجعیت 
سـفارت  بـر  حملـه  در  حکومتـی  پشـتوانه ی  و 
امریـکا در تهـران را. تنهـا نکتـه ای کـه بـه ذهنم 
نیروهـای  همـدردی  و  عطوفـت  جلـب  رسـید، 
امنیتـی و تبدیـل کردن اشـرف غنـی احمدزی از 
»رییس جمهـوری« بـه یـک »فرد« بود. سـخنانی 
که در فاصله ی رسـیدن تا دهـن دروازه ی اداره ی 
امـور گفتـم، بـه ایـن دو هـدف تمرکـز داشـت: 
کنتـرل خشـم و احساسـات در تظاهـرات و جلب 
عطوفـت نیروهـای امنیتـی. از پیونـد قیام تبسـم 
بـا جنبـش مشـروطه و صدهـا مبـارز آزادی خواه 
یـاد کـردم کـه توسـط زمامـداران مسـتبد ارگ 
از  شـدند؛  خفـه  و  تیربـاران  امیرعبدالرحمانـی 
ناله هـای فرخنـده و اسـتغاثه ی رخشـانه و گلوی 
بریـده ی تبسـم گفتـم؛ از کودکـی کـه در ارچین 
ننگرهـار دو تکـه شـد؛ از سـربازی کـه در وردوج 
و کنـدز و فاریـاب و هلمنـد قطعـه قطعه شـدند؛ 
از سرشکسـتگی ملـت در برابـر جهان؛ از فسـاد و 
ناکارگـی حکومـت؛ از آرمان هـای بابـه مـزاری؛ از 
خاطره هـای کاتـب؛ از جنایت هایـی کـه در ایـن 
عهـد  از  اسـت؛  رفتـه  مـردم  بـر  سـتم باره  ارگ 
اشـرف غنـی بـا ملـت گفتـم و از تعهـدات فردی 

او بـا خـودم.
ویدیویـی  هیـچ  سـخنانم  قسـمت  ایـن  از  مـن 
از صبـح  در اختیـار نـدارم. سـمیرا پناهـی کـه 
تـا ایـن وقـت بخش هـای زیـادی از راه پیمایـی 
را فیلم بـرداری کـرده بـود، چـارج دوربینـش در 
پشتونسـتان  میـدان  در  کـه  لحظاتـی  آخریـن 
بودیـم، تمـام شـده و از ایـن پس فیلمـی نگرفته 
اسـت. در فیس بوک ها و سـایر صفحـات انترنیتی 
را  آن چـه  نیافتـم.  ایـن قسـمت چیـزی  از  هـم 
در ذهنـم مانـده بـود، بعدهـا در یادداشـت های 
روزانـه ام ثبـت کـردم ولـی از جزئیـات دقیـق آن 

لحظـات چیـز خاصـی در اختیـار نـدارم.
ایـن قسـمت از سـخنانم، بعدها با اعتـراض برخی 
از افـراد مواجـه شـد کـه گفتنـد یـک اعتـراض 
جمعیـت  صـدای  و  ام  سـاخته  قومـی  را  ملـی 
عظیـم مردمی را در سـطح نزاعی شـخصی تقلیل 
مقدمـه ی  را  ایـن سـخنان  برخـی هـم  ام.  داده 
حملـه بـر ارگ می دانسـتند و مـرا در تحریـک 
مـردم برای حملـه متهـم می کردنـد. آن چه خود 
می توانـم بگویـم، ایـن اسـت کـه در آن لحظـه 
ذهنـم بـه هیچ کـدام از ایـن نکته هـا گیـر نبـود. 
واقعـا می خواسـتم بـا خطابیه های فردی، اشـرف 
غنـی را از موقـف و اتوریتـه ی ریاسـت جمهوری 
مجـزا کنـم تـا سـربازان امنیتـی نیـز، در دفـاع 
از او بـه عنـوان یـک فـرد، نـه بـه عنـوان یـک 
آن  در  شـوند.  تردیـد  دچـار  رییس جمهـوری، 
لحظـات تنهـا دغدغـه ی ذهنـی ام کوچک کـردن 
حمایـت  از  او  سـاختن  محـروم  و  غنـی  اشـرف 
نیروهـای امنیتـی بـود تا با شـدت عمـل برخورد 
نکننـد. اتفاقـا جـوان دیگـری کـه کنـارم بـود و 
بـا زبـان پشـتو سـخن می گفـت، همیـن لحـن را 
انتخـاب کـرده بـود و اشـرف غنـی را بـا الفـاظ 
نامـرد، ناجـوان، مردم فـروش مـورد حملـه قـرار 
باقـی  کـه  ام  آورده  یادداشـت هایم  در  مـی داد. 
سـمندر نیز سـخنانی با مضمونی شـبیه سـخنان 
مـن ادا کرد و تـالش می کرد نیروهـای امنیتی را 

تحقـق عدالـت اجتماعـی در همـه ی سـطوح و 
محـو تبعیـض میـان اقـوام و مـردم افغانسـتان و 
تـالش در حد تـوان حکومـت بـرای جلوگیری از 
وقـوع رخدادهـای مشـابه یاد کـرد. این اشـاره ی 
بـه شـعار »عدالـت،  رییـس جمهـوری احتمـاالً 
عدالـت، امنیـت، امنیـت« معترضـان بـود کـه بـا 
اشـکال مختلـف دیگـر هـم فریـاد زده شـده بود. 
در  جمهـوری  رییـس  فریادهـای  بـه  توجـه  بـا 
همیشـگی،  عـادت  حسـب  بـر  سـخنرانی هایش 
پیـام او بـه معترضـان مالیـم، ملتمسـانه و آرام 
گره هـای  در  می شـد  را  اضطـراب  نوعـی  بـود. 
گلـو هنـگام سـخن گفتـن و اشـتباه های لفظـی 
و پیچـش زبـان رییس جمهـوری در ادای کلمات 
تشـخیص داد. اشـرف غنـی زمانـی به مـردم پیام 
ویدیویـی فرسـتاد کـه تهدیدهـای معترضـان بـه 
باالتریـن حـد خشـم و هیجـان و شـتاب بـرای 
ورود بـه ارگ ریاسـت جمهـوری رسـیده بـود.« 

)165 ص  اول،  چـاپ  )کوچه بازاری هـا، 
***

تابـوت تبسـم بر روی بانـت موتری کـه بلندگوی 
مـا را حمـل می کـرد، گذاشـته شـده بـود. دقیقـاً 
یـادم نیسـت کـه گذاشـتن تابـوت بـر روی بانت 
موتـر ابتـکار چـه کسـانی بـود، امـا ایـن تدبیـر 
مـا  بـرای  خوبـی  حفاظتـی  چتـر  مثابـه ی  بـه 
عمـل کـرد. مـا از پشـت همیـن تابـوت سـخن 
می گفتیـم. یـک بـار رضـا، مالـک موتـر، برایـم 
گفـت کـه او مـردم را تشـویق کـرد تـا تابـوت را 
روی بانـت موتـر بگذارند؛ چون می ترسـید که در 
ازدحـام افـرادی کـه حاضـر نبودنـد از روی بانت 
موتـر پاییـن شـوند، بانـت موتـر بشـکند و موتـر 

از کار بیفتـد!
لحظه هـا بـا صـدا و سـخن و شـعار بـه سـرعت 
می گذشـت. وقـِت تعیین شـده بـرای ارگ تمـام 
می شـد. بـه نظـر می رسـید کـه ارگ نسـبت بـه 
جمعیـت  می کنـد.  بی اعتنایـی  مـردم  مطالبـات 
بـا فشـار بـه سـوی دروازه ی اداره ی امـور نزدیک 
می شـد. ایـن دروازه یکـی از راه هـای اصلـی ورود 
بـه ارگ ریاسـت جمهـوری بـود. تـا جمعیـت به 
فاصلـه ی چندمتری دروازه ی اداره ی امور رسـید، 
کمتـر از ده دقیقـه بـه پایـان وقـت ضرب االجـل 
باقـی مانـده بـود. فکـر می کنـم کـش دادن وقـت 
بـا محاسـبه ی خـود مـا  نیـز  اولتیماتـوم  پایـان 
بـود. ایـن زمـان دقیقـاً آن زمانـی نبـود کـه در 
اولتیماتـوم ذوالفقـار امید تعیین شـده بـود. ارگ 
خیلـی بیشـتر از آن وقـت یافتـه بـود کـه بـه آن 

نکرد. توجـه 
نزدیـک  خـود  حسـاس  نقطـه ی  بـه  تظاهـرات 
می شـد. اگر دولت بـه مطالبات مـردم بی اعتنایی 
می کـرد مدیریت احساسـات و هیجـان ده ها هزار 
انسـان کار آسـانی نبـود. روشـن بـود کـه دیگـر 
بـه  عمومـی  هیجـان  نداشـتیم.  برگشـتی  راه 
نقطـه ی اوج رسـیده بـود. هر چـه اطرافـم را نگاه 
مصمـم  و  جمعیتـی خشـم گین  جـز  می کـردم، 
بـه حملـه چیـزی بـه چشـمم نمی خـورد. صدای 
»ارگ ارگ - مـرگ مـرگ«، پرطنین تـر می شـد. 
درخواسـت »غنی و عبداهلل -اسـتعفا اسـتفعا« در 
فضـا می پیچیـد. لحظـه بـه لحظـه فشـار مـردم 
می یافـت.  افزایـش  ارگ  ورودی  دروازه ی  بـر 
دختـران و زنانـی کـه تابوت هـای قربانیـان را بـر 
دوش می کشـیدند، در عقـب موتـر بلندگـوی مـا 
قـرار داشـتند و گاهـی گروهـی از آنان به سـمت 
دروازه ی ورودی اداره ی امـور سـبقت می گرفتند.

***
شـمارش معکـوس زمـان در فاصلـه ی دقیقه ها و 
ثانیه هـا سـقوط می کـرد. ارگ هم چنـان بی اعتنـا 
بـود. تـرس بـود یـا سراسـیمه گی، غـرور بـود یـا 
لحظـات حسـاس  وقتـی  نمی دانـم.  بی اعتنایـی، 
کـه  خواسـتم  فیلم بـرداران  از  می شـد،  نزدیـک 
حتـا یـک لحظه هـم ثبـت خـود را قطـع نکنند. 
گفتـم: »شـما پرشـکوه ترین لحظـات تاریـخ ایـن 
را  داود سـرمد  ثبـت می کنیـد«. شـعر  را  ملـت 
خوانـدم که با دسـتان ارگ نشـینان سـتم گر خفه 

بود: شـده 
»بنـازم پنجـه ی سـرخ فلـق را / کـه گردانـد بـه 
روی شـب ورق را / نویسـد بر جبیـن صفحه ی نو 

/ ظفرمندانـه عنـوان سـبق را.«
... باالخـره، وقـت بـه پایـان رسـید. از »نیروهـای 
قهرمـان امنیتـی« خواسـتم کـه بـرای پذیرایی از 
فرزنـدان عدالت خـواه میهـن خـود آمـاده شـوند. 

صـدا زدم کـه دروازه ی ارگ را بـاز کننـد.

دروازه ی ارگ را باز کنید!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

معتاد شدن
آخرین انتخاب من نبود

 حسن ابراهیمی

مـن معتقـدم، آدمـی در هـر شـرایطی و در 
هـر جایی کـه می تواند باشـد، بایـد نگاهش 
را بـه دنیـای پیرامونـش عمـق بدهـد و بـه 
جزئیـات زندگـی بیشـتر توجـه داشـته باشـد. این نـوع نگاه، 
سـبب خواهـد شـد تـا زندگـی نامتعارفـی کـه قـرار اسـت با 
بی خیالـی مـا تبدیـل بـه شـیوه ی متعـارف شـود، جایـی در 
واقعیـت زندگـی  مـان نداشـته باشـد؛ امـا کاش ایـن اعتقاد را 
مـن قبـل از ایـن کـه بـا مـواد مخـدر اشـنا شـده بـودم، پیدا 
می کـردم و یکـی از اصل هـای زندگـی خـود قـرار مـی دادم . 
مطمیـن اسـتم، اگـر هر کسـی با ایـن شـیوه به زندگـی نگاه 
داشـته باشـد، حتـا افیـون و هیچ مـاده ی مخـدری نمی تواند 

انتخـاب آخـر او بـرای ادامـه ی زندگی باشـد. 
مـن قبـل از ایـن که عـادت بـه زندگـی در پل سـوخته کنم، 
هیـچ گاه اصـال فکـرش را هـم نمی کـردم که در خـود چنین 
نقطـه ی ضعفـی داشـته باشـم و بپذیـرم کـه از همـه چیـز 
دسـت بشـورم و بـه مدت یـک و نیم سـال از زندگـی خود را 
کـه می توانسـتم در وضعیـت و شـرایط و مکانی دیگر سـپری 

کنـم و نفـس بکشـم، آن را در پـل سـوخته بـه هـدر بدهم.
حـاال کـه دقیـق آن روزهـا را مـرور می کنـم، تنهـا دلیـل آن 
شـاید دیـدن آن همـه آدم ضعیـف مثل خودم بوده اسـت و با 
ایـن که دوسـت نداشـتن اعتیـاد به مـواد مخـدر و زندگی در 
پـل سـوخته، انتخاب آخر شـان باشـد؛ اما هـزاران دلیل دیگر 
را بهانـه ی خـود سـاختن و طـوری وانمـود کـردن کـه همین 
مصـرف مـواد مخـدر و زندگـی در لجـن زاری بـه نـام زیر پل 
سـوخته، تنهـا کاری اسـت کـه می توانند برای پایـان دادن به 
زندگـی شـان انجـام دهنـد و همیـن را انتخاب آخـر خود در 

می دانند.  زندگـی 
در صورتـی کـه ایـن طـور نیسـت و هـر انسـانی در ذات خود 
ققنوسـی دارد کـه بـا کمـی انگیـزه و اراده، کافـی اسـت این 
زیـر خروارهـا  و  پرنـده ی همـای سـعادت کـه درون شـان 
ناامیـدی و تـرس خفتـه اسـت، بیدار شـود و چهـره ی زندگی  
شـان را تغییـر بدهـد؛ البتـه ایـن تغییـر بـرای هـر معتـاد 
مسـتلزم یـک خواسـت واقعـی بـرای نجـات از افیـون اسـت.

ایـن بـار کـه دومیـن دفعـه بـرای حضـور طوالنـی در پـل 
سـوخته بـود و تـالش بیـش از حـد داشـتم کـه بـه الیه های 
عمیـق ایـن جامعـه ی افیونـی فـرو نـروم و زیـاد درگیـر ایـن 
آدم هـا نشـوم؛ امـا نمی توانسـتم؛ چـون مـن بـا همـه ی آن 
آدم هایـی کـه شـما هر روز از باالی سـر شـان می گذشـتید و 
گاهـی هـم با دیـدن قیافه هـای به هـم ریخته ی مـان آهی از 
سـینه بیـرون می دادیـد، نسـبتی عمیق پیـدا کرده بـودم. هر 
چنـد هیـچ یـک از ما معتـادان در پل سـوخته، حتـا همخون  
مـان را در خمـاری از خـود نمی دانسـتیم؛ امـا افیـون همه ی 
مـا را بـه هـم نسـبت عمیقـی داده بـود و مـواد مخـدر مـا را 
هـر روز داشـت در زیـر پـل سـوخته و در ایـن سـالیانی کـه 
از قدمتـش می گذشـت، طـوری پـرورش داده بـود کـه هیـچ 
کـدام  مـان بـدون آن یکـی نمی توانسـتیم آن همـه خماری و 

نشـئگی را طاقـت بیاوریم.
نمی دانـم درسـت اسـت کـه بگویـم معتـاد شـدن حقایقـي 
عمیقـی را در ناخـودآگاه ذهـن من روشـن کـرد؛ حقایقی که 
اآلن بـه مـن فرصـت ایـن را نمی دهـد تـا خـالف تجربیاتـم 
بـه پرسـش های دیگـر فکـر  کنـم. پاسـخ بسـیاری از همـان 
در  مرسـوم  روزمرگی هـای  همیـن  بی پایـان،  پرسـش های 

بود. زندگـی ام 
 روزهایـی بـود که مـن همزمان بـه جنبه های انسـانی زندگی 
خـود از یـک سـو و ابعـاد پنهان جهت سـاز و جهانـی افیون از 
سـوي دیگـر، عالقه منـد بـودم و همیـن کنجـکاوی احمقانه، 
مـن را در مسـیری قـرار داد کـه انتهایـش تنهـا یـک انتخاب 
اسـت و آن هـم مصـرف مـواد مخـدر؛ امـا حـرف مـن در این 
اسـت کـه همیشـه انسـان در هـر شـرایطی دو گزینـه بـرای 
انتخـاب دارد. ایـن دو گزینـه : بلـه یـا خیر اسـت و همین که 
از بیـن دو گزینـه فقـط می توانـی یکی را انتخـاب کنی؛ یعنی 
حـق انتخـاب داری و مـن در خیلـی جاهـا بـه گزینـه ی دوم 

اصـال فکـر نکردم.
بـر خـالف تصـور عمـوم، پـل سـوخته تنها یـک مـکان برای 
مصـرف مـواد مخـدر نبـود. تنهـا کافی ا سـت چنـد دقیقه در 
زیـر پـل سـوخته بدون کدام هراسـی فرصت داشـته باشـی تا 
بیـن معتـادان چند لحظه را سـپری کنـی و بفهمی که در زیر 
پـل سـوخته، زنکـه بـازی، قمـار، خیانـت، عشـق، کارآفرینی، 
جنـگ، خشـم، کشـتن و زخمـی شـدن و خیلـی چیزهـای 

دیگـری کـه یـادم رفته اسـت، جریـان دارد .

موفقیِت مذاکره با طالبان در گرو یک اختالف کاذب

طالبــان  بــا  امریــکا  مذکــرات  دور  نهمیــن 
ــان و  ــدگان طالب ــد. نماین ــزار ش ــر برگ در قط
ــوده ی  ــورد مس ــت، در م ــن نشس ــکا در ای امری
ــروج  ــورد خ ــرف در م ــان دو ط ــه می توافق نام
نیروهــای امریکایــی و تعهــد دادن طالبــان 
ــای  ــده و گروه ه ــا القاع ــه ب ــع رابط ــرای قط ب

دیگــر تروریســتی صحبــت می کننــد.
آن چــه از هشــت دور مذاکــرات امریــکا بــا 
طالبــان به دســت آمــده، تهیــه ی مســوده ی 
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــرف اس ــان دو ط ــه می توافق نام
ــه در  ــتی ک ــت و در نشس ــی نیس ــوده نهای مس
ــی شــدن آن  ــان دارد، در مــورد نهای قطــر جری

می شــود. صحبــت 
ــزارش  ــل زاد، گ ــی خلی ــته، زلم ــه ی گذش هفت
چنــد دور مذاکــرات خــود را بــا طالبــان و 
مســوده ی توافق نامــه را بــه دونالــد ترامــپ، 
ارشــد  مقام هــای  و  امریــکا  رییس جمهــور 
نظامــی ایــن کشــور ارائــه کــرد. ترامــپ، از ایــن 
ــا  ــل زاد ب ــرات خلی ــه مذاک ــبت ب ــت نس نشس
طالبــان ابــراز خرســندی کــرد. از نظــر امریــکا، 

ــت. ــی اس ــان نهای ــا طالب ــه ب توافق نام
زلمــی خلیــل زاد، پیــش از آن کــه در نشســت 
نهــم شــرکت کننــد، در تویتــی گفتــه بــود کــه 

بحـران امنیتـی، ضعف اقتصـادی و ناهنجاری های 
کـه  می شـوند  خوانـده  علت هایـی  از  اجتماعـی، 
در زندگـی مـردم کشـور سـایه افکنـده و سـبب 
جمعیـت  درصـد   60 از  بیـش  مانـدن  بی سـواد 

افغانسـتان شـده اسـت.
هـزاران انسـان در سراسـر کشـور کـه تمایـل و 
عالقه منـدی فراوانـی بـه باسـواد شـدن داشـتند؛ 
امـا بنـا بـر علت هایـی همچـون بحـران امنیتـی، 
در  اجتماعـی  ناهنجـاری  و  اقتصـادی  ضعـف 
تاریـخ صـد سـال اخیـر کشـور، از نعمـت خواندن 
و نوشـتن بـی بهـره مانـد اند و بی سـوادی سـبب 
شـده اسـت که آنـان بـا کمبودی هـای فراوانی در 

زندگـی شـان روبـه رو شـوند.
محمـود، مـرِد 60 سـاله ی بغالنی، یکـی از همین 
افـرادی اسـت کـه بی سـوادی او را بـا مشـکالت 
کارهـای  تحمـل  اسـت؛  کـرده  روبـه رو  زیـادی 
سـنگین و شـاق و سـخت تر از همـه ناتوانـی در 

خوانـدن و نوشـتن.
حـاال ایـن مـرد، بـرای باسـواد شـدن دو پسـرش، 
همـه ی سـنگینی کارهـای شـاق و طاقت فرسـا را 
بـر دوش می کشـد و زیـر گرمـای آفتـاب سـوزان 
و سـرمای زمسـتان، خـم و راسـت می شـود تـا 

آینـده ی فرزندانـش متفـاوت از او باشـد.
شـهر پلخمری مرکز والیت بغالن، زمسـتان سـرد 
و تابسـتان نهایـت گرم دارد. تنها گرمی و سـردی 
ایـن شـهر در دو مـاه اول فصـل بهـار تعـادل پیدا 
می کنـد. در یکـی از روزهـای گـرم طافت فرسـا، 
محمـود را در محـل کارش کـه بـه نـام »دوبیله-
بـرای  کـه  دیـدم  می شـود،  نامیـده  دریـا  گـی« 

ــاده اســت و  ــه آم ــه امضــای توافق نام ــکا ب امری
ــن  ــان ای ــود؛ طالب ــه ب ــه طالبــان گفت خطــاب ب

ــد.  ــی را دارن آمادگ
ــه  ــد ک ــه بودن ــن گفت ــش از ای ــز پی ــان نی طالب
را  امریــکا  بــا  توافق نامــه  مســوده ی  آن هــا 
ــل  ــه نق ــی، ب ــی س ــی ب ــد. ب ــی می کنن بررس
کــه  داده  گــزارش  پاکســتان  رســانه های  از 
طالبــان در مــورد زمان بنــدی خــروج نیروهــای 
ــد. گفتــه می شــود، در  امریکایــی مالحظــه دارن
ــای  ــان خــروج نیروه ــه، زم مســوده ی توافق نام
امریکایــی 14 مــاه در نظــر گرفتــه شــده. رهبــر 
ایــن گــروه می خواهــد ایــن نیروهــا در نــه مــاه 

ــد.  ــرک کنن افغانســتان را ت
طالبــان خواســتار خــروج هرچــه ســریع تر 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان انــد. ایــن 
موضــع آن هــا، رونــد مذاکــرات دو طــرف را 
طوالنــی کــرده اســت. در نشســتی کــه در قطــر 
جریــان دارد، مهمتریــن مســأله، همیــن موضوع 

ــود. ــث می ش ــورد آن بح ــه در م ــت ک اس
ــل  ــم، ح ــت نه ــالف در نشس ــن اخت ــر ای  اگ
ــی رود، در آن  ــار م ــه انتظ ــوری ک ــود، آن ط ش
ــره  ــن دور مذاک ــت، آخری ــن نشس ــورت ای ص
طالبــان و امریــکا خواهــد بــود و رونــد مذاکــرات 

ــد.  ــد ش ــد خواه ــه ی جدی ــح وارد مرحل صل
حکومــت افغانســتان می گویــد، بــرای آغــاز 
مذاکــره بــا طالبــان آمادگــی دارد. وزارت دولــت 
ــود کــه  ــه ب ــن گفت ــح، پیــش از ای ــور صل در ام
صلــح  مذاکــرات  هیــأت  تشــکیل  روی  کار 
ــز  ــی نی ــور غن ــده اســت. رییس جمه ــی ش نهای

ثروت منـدان،  خانه هـای  و  قصـر  شـدن  تزئیـن 
از ریـگ و سـمنت »کتـاره« می ریـزد. بـه قصـد 
اجـازه ی  نخسـت  در  و  رفتـم  قصـه اش  شـنیدن 
عکس بـرداری را برایـم داد و پـس از گرفتـن چند 

قطعـه عکـس، پـای صحبت هایـش نشسـتم.
چـای تعـارف کـرد. از ایـن کـه تنها یـک گیالس 
چای خـوری داشـت و بـا آن خـود رفـع تشـنگی 
و خسـتگی می کـرد، ازش تشـکری کـرده و سـِر 

صحبـت را بـا او بـاز کـردم.
قامـت راسـت کرد و بر نِخ سـیگار شـعله افروخت 
و پُِک عمیقی کشـید و سـپس داستان زندگی اش 

را آغـاز کرد.
او، متولـد سـال 1338 در بغـالن اسـت و کارهای 
دو  بـرای  تـا  اسـت،  داده  انجـام  زیـادی  دشـوار 
پسـرش کـه اکنـون تا حـدی نیز مطابق خواسـت 
او عمـل کـرده انـد، زمینـه ی درس خوانـدن و بـا 

سـواد شـدن را فراهـم کند.
تـا یـک سـال پیـش »گل کاری« می کـرده؛ اما بنا 
بـر بـازار خوبـی کـه »کتاره فروشـی« دارد، به این 
کار روی آورده اسـت و در ایـن مـدت ده ها خانه و 
قصـر مالـکان ثـروت از محصول زحمـات او تزئین 

شـده است.
بزرگتریـن آروزی محمود، فراگیر شـدن سـواد در 
کشـور اسـت. بـه بـاور او، ناهنجاری هـای موجـود 

در کشـور ریشـه در بی سـوادی دارد.
محمـود، خاطـرات تلخی کـه از ناحیه ی نداشـتن 
سـواد در زندگـی اش دیـده اسـت را، یـک به یک 
بـه همـراه دارد. او می گوید: »یک شـماره ی تلفون 
را کـه نوشـته نتانی، چقدر مشـکل تمام می شـود.  

دیگـه کارهای کالن در جایش باشـه«
بـا راه انـدازی کاِر »کتـاره سـازی«، کار او نسـبت 
بـه پیـش رونـق نسـبتا خوبـی دارد و در کنـار 
مخـارج خانـه، مصارف تحصیـل فرزندانـش را نیز 

می توانـد تأمیـن کنـد.
محمـود می گویـد کـه در هـر مـاه، میـزان فروش 

در مصاحبــه ی خــود بــا طلــوع نیــوز گفــت کــه، 
ــا  ــت اســت؛ ام ــا صالحی ــأت تشکیل شــده ب هی
ابــراز نگرانــی کــرد کــه بــه دلیــل تکــرار نشــدن 
تجربــه ی نشســت ابوظبــی، اعضــای ایــن هیــأت 
حــاال معرفــی نمی شــود. نشســت ابوظبــی، 
اولیــن نشســت در بــاره ی صلــح بــود کــه 
ــرای مذاکــره معرفــی  حکومــت دوازده نفــر را ب
کــرده بــود و بــه امــارات متحــده فرســتاد؛ امــا 
طالبــان بــا آن هــا حاضــر بــه گفت وگــو نشــدند.
 بــا آن کــه رییــس جمهــور می گویــد، حکومــت 
ــوز  ــن مســاله هن ــح آمادگــی دارد؛ ای ــرای صل ب
روشــن نیســت کــه هیأتــی کــه  بــرای مذاکرات 
معرفــی خواهــد شــد، مــورد قبــول خواهــد بــود 
ــه. اگــر اختــالف در مــورد آن و چگونگــی  ــا ن ی
ــد  ــد، بای ــده باش ــل نش ــان ح ــا طالب ــره ب مذاک

ایــن اخــالف رفــع شــود.
بــا  خــود  مصاحبــه ی  در  رییس جمهــور، 
ــود  ــی و نب ــدم هماهنگ ــل ع ــوز، دلی ــوع نی طل
ــژه  ــران سیاســی، به وی موضــع مشــترک را رهب
ــکو و  ــان در مس ــا طالب ــار ب ــه دوب ــی ک آن های
ــرح  ــد، مط ــت کردن ــتان نشس ــار در پاکس یک ب
ــت از  ــدون حمای ــا ب ــه آن ه ــت ک ــرد و گف ک
ــت،  ــا دول ــدون هماهنگــی ب نظــام سیاســی و ب
ــان  ــا مخالف ــد؛ ام ــو کردن ــان گفت وگ ــا طالب ب
ــن  ــه ای ــم ب ــور را مته ــس جمه ــت، ریی حکوم

عمــل می کننــد.
ــرای  ــد ب ــع واح ــه موض ــت ک ــن اس ــأله ای مس
ــت.   ــده اس ــود نیام ــان به وج ــا طالب ــره ب مذاک
رهبــران  و  میــان حکومــت  نظــر  اختــالف 

کتاره هـای دست سـاخت او متفـاوت اسـت؛ از دو 
صـد تـا یـک هـزار کتـاره فـروش دارد و از ایـن 
آدرس 5 هـزار تـا باالتـر از 10 هـزار افغانی ماهانه 
عایـد دارد کـه بخـش بزرگـی از ایـن درآمدش را 

بـر تحصیـل فرزندانـش اختصاص داده اسـت.
یکـی از فرزنـدان محمود، دانشـجوی دانشـکده ی 
اقتصـاد و یکـی دیگـر از فرزندانـش بـه تازگـی از 
صنـف 12 فـارغ شـده اسـت و آرزو دارد که بتواند 
او نیـز بـه یکـی از دانشـکده های مـورد عالقـه اش 

شـامل شـود و درس بخواند.
بـه بـاور او، بـا سـواد شـدن جوانـان در آینـده ی 
کشـور نقـش مهمـی در پیشـرفت و پایـان یافتن 
ناامنـی هـا دارد. می گویـد، اگـر در هنـگام جوانی 
و نوجوانـی او زمینه هایـی کـه در شـرایط فعلـی 
نیـز  وی  اکنـون  می بـود،  اسـت،  شـده  فراهـم 
بهتـری  وظیفـه ی  هـم  شـاید  و  بـود  سـواد  بـا 

می داشـت.

سیاســی، از آغــاز گفت وگوهــای امریــکا بــا 
طالبــان، ســبب تضعیــف موضــوع دولــت و 
ــن مشــکل  ــفانه ای ــان شــد. متأس ــت طالب تقوی
ــن  ــی ای ــن نگران ــت. بزرگتری ــده اس ــل نش ح
ــع  ــه نف ــد از آن ب ــان می توانن ــه طالب ــت ک اس

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ش
 مســأله ی دیگــر ایــن اســت کــه امریــکا 
کــه  نفــوذی  بــا  منطقــه ای،  قدرت هــای  و 
دارنــد،  افغانســتان  سیاســیون  میــان  در 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــد از آن ب می خواهن
ــازنده ی  ــش س ــه نق ــد و ب ــتفاده کنن ــان اس ش
ــح  ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــتان ب ــت افغانس دول
چنــدان اهمیــت نمی دهنــد. ایــن رویکــرد 
ــی  ــت غن ــان حکوم ــه مخالف ــت ک ــی اس عامل
ــگاه  ــظ جای ــاز و حف ــه امتی ــیدن ب ــرای رس ب
شــان، نظــام سیاســی و دســت آوردهای کشــور 

می گیرنــد.  نادیــده  را 
اقــدام  کــه  اســت  ایــن  حکومــت  اشــتباه 
ایــن  بــردن  بیــن  از  بــرای  را  جــدی ای 
ــام داده،  ــر انج ــا اگ ــداده ی ــام ن ــالف انج اخت
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــاز نب کارس
ــان دارد و تضــاد منافعــی  ســردرگمی کــه جری
کــه وجــود دارد، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه 
ــی،  ــران سیاس ــت و رهب ــان حکوم ــالف می اخت
ــدون حــل  ــه زودی حــل نخواهــد شــد. اگــر ب ب
ــود،  ــام ش ــان انج ــا طالب ــره ب ــالف، مذاک اخت
نتیجــه بخــش نیســت؛ حتــا کــه ایــن مذاکــره 
پیــش از انتخابــات برگــزار شــود یــا بعــد از آن. 
بایــد حکومــت و رهبــران سیاســی بــرای ایجــاد 
ــد.  ــدام کنن ــترک اق ــع مش ــی و موض هماهنگ
ــن و  ــع روش ــدون موض ــان ب ــا طالب ــره ب مذاک

ــت. ــش نیس ــه بخ ــه نتیج متحدان
 تضــاد منافــع، بزرگتریــن مســأله ای اســت 
ــان  ــا طالب ــح ب ــرات صل ــات و مذاک ــه انتخاب ک
ــروعیت  ــد مش ــات بای ــد. انتخاب ــر می کن را متأث
ــب  ــا تقل ــته ب ــل گذش ــر مث ــد؛ اگ ــته باش داش
ــر  ــود. اگ ــران می ش ــبب بح ــود، س ــزار ش برگ
ــه  ــده گرفت ــات نادی ــح، انتخاب ــه ی صل ــه بهان ب
شــود، پیامــد آن تقویــت طالبــان در مذاکــرات 
ــت  ــن اس ــت ای ــع درس ــود. موض ــح می ش صل
انتخابــات اولویــت داده شــود و از پیــروزی 
یــک  نتیجــه ی آن  آن حمایــت شــود و در 
ــر  ــد. ه ــود آی ــه  وج ــول ب ــل قب ــت قاب حکوم
ــت  ــود، از آن حمای ــروز می ش ــه پی ــزدی ک نام
شــود. رهبــران سیاســی، حفــظ نظــام سیاســی 
و دســت آوردهای کشــور را اولویــت بدهنــد و از 
ــود.    ــره ش ــان مذاک ــا طالب ــد ب موضــع قدرت من

فرزندانـش  دارد  تـالش  کـه  می گویـد  محمـود، 
رویـای تحقـق نیافتـه ا ی را کـه او سـالیان زیادی 
در سـینه دارد، بر آورده سـازند و به خواسـت های 

شـان در زندگـی دسـت یابند.
تنهـا ایـن مـرِد 60 سـاله ی بغالنـی نیسـت که از 
بی سـوادی متضرر شـده اسـت، قرار آمار سـازمان 
ملـل متحـد، 66 درصـد مـردم افغانسـتان، کامـاًل 
از نعمـت سـواد بي بهـره انـد و 34 درصـد مـردم 
کشـور باسـواد انـد کـه بیشـتر ایـن افـراد تنهـا 

توانایـي خوانـدن و نوشـتن را دارنـد.
گیـالس چایـش را جـا گذاشـت. از ایـن کـه وقت 
او را گرفتـه بـودم عـذر خواسـتم؛ امـا بـا چهـره 
رضایت مندانـه از ایـن مصاحبـه، آخریـن آرزویش 
تمامـی  کـه  آروزیـی  سـاخت؛  شـریک  نیـز  را 
شـهروندان کشور شـب و روز در انتظار آن استند؛ 

تأمیـن  صلـح دایمـی در کشـور!

 بشیر یاوری

تحمل کارهای سنگین برای تحقق یک آرزو

 محراب ابراهیمی 



روایت مهاجران افغانستان

)قسمت دوم(
صمیـم پـس از ایـن کـه بـا دوسـتانش هفـت 
پاکسـتان  در  مخفی گاهـی  در  را  شـبانه روز 
می گذرانـد، فـردای روز هشـتم، او و همراهانـش 
سـوار بـر ماشـینی از آن جـا بـه سـمتی کـه صمیـم نمی دانـد؛ در 
حرکـت می شـوند؛ امـا بـدون شـک، او و دوسـتانش فاصلـه ای ر ا 
می پیمودنـد کـه آن هـا را بـه خـاک ایـران نزدیـک می کـرد. سـه 
سـاعتی از   سـفر شـان نمی گـذرد کـه توسـط ماشـین دزدان دنبال 
می شـوند. راننـده ی ماشـین بـرای ایـن که توانسـته باشـد از دسـت 
دزدان فـرار کنـد، از راه عمومـی منحـرف می شـود و خـودش را بـه 
دشـت می زنـد. بـه گفتـه ی صمیم، سـاعت شـاید از دوازده ی شـب 
گذشـه بـود کـه آن هـا راه  شـان را در دل دشـت گم کردنـد و ناچار 
شـب را در همـان جـا می ماننـد. فـردای همـان شـب، پـس از تکرار 
تماس هـای پی هـم راننـده بـا قاچاقبـران؛ سـرانجام سـاعت هشـت 
صبـح، ماشـین دیگـری بـرای بارگیری صمیـم و دیگر هم سـفرانش 

می رسـد. راه  از 
صمیـم بـه همراه دیگر مسـافرانی که با وی شـب را در دشـت مانده 
 بودنـد؛ سـوار ماشـین بـه سـمتی که خـود شـان نمی دانند بـه کجا 
می رونـد، بـه راه پرمخاطـره ی سـفر شـان ادامـه می دهنـد. سـفری 
کـه در آن هـر لحظـه امـکان افتـادن بـه دسـت پولیـس و دزدان 
مسـلح اسـت. دسـت آخـر، پیـش از پخته شـدن شـب، به پـای کوه 
مشـکل می رسـند. کوهـی کـه از مهاجـران افغانسـتانی کشـته های 
بی شـماری گرفتـه اسـت. ایـن کـوه سـنگی را به دلیـل ارتفـاع زیاد 
و ناهمـوار بـودن آن، کـوه مشـکل می گوینـد؛ نامـی کـه مهاجـران 

افغانسـتانی بـه آن نهـاده اند.
ایـن کـوه سـنگ ریز، در نقطـه ی مـرزی پاکسـتان با سیسـتان ایران 

افتاده اسـت. 
صمیـم همینطـور می گویـد کـه وقتی به پای کوه  مشـکل رسـیدیم، 
بـا گروهـی از مسـافران افغانسـتانی برخوردیم که افسـرده و از حال 
رفتـه  بودنـد؛ آن هـا هفت شـبانه روز می شـد کـه در پـای همین کوه 
بـرای آمـدن قاچاقبـر شـان انتظار می کشـیدند که با پیوسـتن آن ها 
با کاروان مسـافرانی که صمیم در آن بود، شـمار مسـافران این سـفر 
جـان کاه به 800 نفر می رسـد. صمیم و دیگر مسـافران افغانسـتانی، 
بـه سـفارش  و  بلنـد می رونـد  از دامنـه ی کـوه  تاریکـی شـب  در 
راه بلدانـی کـه آن هـا را راهنمایـی می کردنـد؛ در قسـمت میانی کوه 
می ایسـتند و شـب را در همـان جـا بـه صبـح می رسـانند. صمیـم 
می گویـد کـه مـا چهـار سـاعت را راه رفتیـم تـا از کوه بـاال آمدیم و 
دو سـاعت دیگـر زمـان بـرد تا از بـاالی کوه بـه دامنـه ی آن طرفش 
پاییـن آمدیـم. صمیـم می گویـد کـه وقتـی از کـوه پاییـن می آمدم، 
سـنگ های خـرد و بـزرگ از بـاالی کـوه به سـمت پایین سراشـیب 
می شـد و مـن هـر لحظـه ترس ایـن را داشـتم کـه مبادا سـنگی به 
تنـم بخـورد و یکبـاره وسـط دره سـقوط کنـم. او می گویـد:» آنقدر 
سـنگ می آمـد که هـر لحظه احسـاس مردن داشـتم.« کوه مشـکل 
بـه دلیـل ناهموار و سـنگی بودنش، بـرای مهاجران از پـر خطرترین 
و ناخوش تریـن قسـمت مسـیر مهاجـرت ایـران اسـت. در زمـان باال 
رفتـن از ایـن کـوه و پاییـن آمـدن، اگـر پـای آدمـی اندکـی بلغـزد، 
در  لحظـه بـه دره سـقوط می کنـد کـه مرگ حتمـی را در پـی دارد. 
تـرس از کوه مشـکل را حتـا در حرف زدن هایـش می شـود دید. وقتی 
می گویـد: »کـوه سـنگ ریز و کوه وحشـت اسـت.« صمیـم می گوید 
کـوه،  از  قسـمت هایی  در  می آمدیـم،  پاییـن  کـوه  از  وقتـی  کـه 
آب هایـی پـای سـنگ ها جمـع شـده بـود. شـماری بـه دلیـل شـور 
بـودن و ناپـاک بـودن از ایـن آب ها ننوشـیدند؛ اما شـمار دیگری که 
نمی توانسـتند در برابـر گرمـای بیـش از انـدازه ی آن جـا و تشـنگی 
دوام بیاورنـد، بـه ناچـار از ایـن آب هـا نوشـیدند؛ اما صمیـم ترجیح 
می دهـد تشـنه بمانـد تـا از ایـن آب بنوشـد. صمیـم می گویـد کـه 
بـا پاییـن آمـدن از کـوه مشـکل؛ مشـکل مـا پایـان نیافتـه  اسـت و 
حـاال آن هـا ناچـار انـد بـا پایین آمـدن از کوه مشـکل، بـرای ادامه ی 
راه، از کـوه دیگـری بـاال برونـد. صمیـم، وقتـی بـه کـوه دومـی بـاال 
می شـود، بـا صحنـه ی غم انگیـزی رو بـه رو می شـود. او می گویـد که 
بـا باال رفتـن از کـوه، چشـمم به چهـار مردی افتـاد که مـرد دیگری 

را روی دوش  شـان می کشـند.
همیـن کـه از کـوه پایین آمدیـم، آن مـرد از روی دوش دوسـتانش 
بـه زمیـن افتـاد و دیگـر میل نوشـیدن و خـوردن در او مـرده بود و 
نمی توانسـت مـزه ی تلـخ مهاجرت را مثل ما بچشـد. این مـرد را در 
پتویـی می پیچنـد و با گذاشـتن چند سـنگ روی سـینه اش، او را به 
عنـوان یـادگار مهاجرت  به حـال خودش در همان جـا رها می کنند. 
یـک شـب و دو روز را در بـر می گیـرد تـا صمیـم بـا هم سـفرانش، 
ایـن دو کـوه را پشـت سـر می گذارننـد؛ امـا پیـش از ایـن کـه ایـن 
مسـافران از کـوه دومـی پاییـن بیایند، به اثـر تیراندازی هـای پی هم 
سـربازان ارتـش ایـران از ترس مردن؛ دسـت پاچه و شـتاب زده از راه 

کنـار رفتـه؛ به اطـراف کـوه پراکنده می شـوند.
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 سیدمهدی حسینی

 مجیب ارژنگ

مهاجرت؛ داستان تلخی
که پایان ندارد

تقابل تکنوکرات ها و مجاهدین؛
نبرد انتخاباتی برای آینده ی نامعلوم

ـــان  ـــرات می ـــم مذاک ـــاز دور نه ـــا آغ ـــان ب همزم
نماینـــدگان امریـــکا و طالبـــان در دوحـــه 
ــر  ــی بـ ــای افغانـ ــر، ذهنیت هـ ــت قطـ پایتخـ
ایـــن امـــر اســـتوار شـــد کـــه گفت وگوهـــای 
ـــیه  ـــه حاش ـــی ب ـــای سیاس ـــن فض ـــح از مت صل
رانـــده شـــد و مســـأله ی برگـــزاری انتخابـــات 
ریاســـت جمهوری رنـــگ و بـــوی بیشـــتری 
محمدمحقـــق  حاجـــی  پیوســـت  گرفـــت. 
ــری  ــه رهبـ ــی بـ ــات و همگرایـ ــم ثبـ ــه تیـ بـ
ــات  ــزد انتخابـ ــداهلل، نامـ ــداهلل عبـ ــر عبـ داکتـ
رقابت هـــای  امـــر  ریاســـت جمهوری، 
از  نوعـــی  انتخاباتـــی را جدی تـــر کـــرد و 
تقابـــل و صف آرایـــی میـــان مجاهدیـــن و 
تکنوکرات هـــا در فضـــای سیاســـی افغانســـتان 

بـــه وجـــود آمـــد.
ــه  ــدال بـ ــح و اعتـ ــم صلـ ــی تیـ ــا فروپاشـ بـ
ـــدان  ـــون می ـــر، اکن ـــف اتم ـــری محمدحنی رهب
ــوده  ــرح گشـ ــم مطـ ــان دو تیـ ــی میـ انتخاباتـ
رهبـــری  بـــه  تیم»دولت ســـاز«  شـــده؛ 
و  رییس جمهـــور  غنـــی،  محمداشـــرف 
ـــر  ـــری داکت ـــه رهب ـــی« ب ـــات و همگرای تیم»ثب
ـــت،  ـــی حکوم ـــس اجرای ـــداهلل، ریی ـــداهلل عب عب
در انتخابـــات ریاســـت جمهوری پیـــش رو بـــه 
ـــرد. ـــد ک ـــت خواهن ـــم رقاب ـــدی باه ـــه ی ج گون
شـــکل گیری دو تیـــم انتخاباتی)دولت ســـاز-

ـــن  ـــای مجاهدی ـــا محوره ـــی( ب ـــات و همگرای ثب
شـــدید  نبـــرد  واقـــع  در  تکنوکرات هـــا،  و 
انتخاباتـــی پیش بینـــی می شـــود؛ پیوســـتن 
حاجـــی  ویـــژه  بـــه  مجاهـــد  بازیگـــران 
ــای  ــی آقـ ــم انتخاباتـ ــه تیـ ــق بـ محمدمحقـ
یقینـــی  بیشـــتر  را  امـــر  ایـــن  عبـــداهلل، 
ــرد  ــش رو، نبـ ــات پیـ ــه انتخابـ ــازد کـ می سـ
سیاســـی میـــان مجاهدیـــن و تکنوکرات هـــا را 

ــرد. ــد کـ ــعله ور خواهـ ــتان شـ در افغانسـ
مجاهدین

ـــل  ـــول چه ـــه در ط ـــد ک ـــانی  ان ـــن کس مجاهدی
ـــی  ـــته در تحـــوالت سیاســـی و نظام ـــال گذش س
افغانســـتان نقـــش بـــازی کردنـــد. مجاهدیـــن 
نقـــش  هـــم  کـــه  اســـتند  چهره هایـــی 
ویران گـــر را در تحـــوالت افغانســـتان داشـــته 
ـــرو  ـــت قلم ـــظ و نگه داش ـــرای حف ـــم ب ـــد و ه ان
افغانســـتان قربانی هـــای بی شـــماری داده  انـــد. 
گذشـــته از تحـــوالت چهـــل ســـال گذشـــته؛ 
امـــا مهره هـــای درشـــتی  کـــه از البـــه الی 
ــرون  ــر بیـ ــوالت سـ ــن تحـ ــار ایـ ــرد و غبـ گـ
ـــران  ـــن کنش گ ـــی ای ـــروز تمام ـــد، ام ـــرده  ان ک
ــی  ــم انتخاباتـ ــه ی تیـ ــامل حلقـ ــادی، شـ جهـ
ثبـــات و همگرایـــی شـــده انـــد. از آن جایـــی 
ـــن  ـــرف ای ـــا در اط ـــادی توده ه ـــمار زی ـــه، ش  ک
چهره هـــا چرخیـــده  انـــد، آن هـــا خـــود شـــان 
را بانک هـــای مردمـــی شـــمرده و در مســـایل 
سیاســـی ای چـــون انتخابـــات، نقـــش وافـــری 

بـــازی می کننـــد. 
صالح الدیـــن ربانـــی، رهبـــر حـــزب جمعیـــت 
دوســـتم،  عبدالرشـــید  جنـــرال  اســـالمی، 
ـــم  ـــالمی، محمدکری ـــش اس ـــزب جنب ـــر ح رهب
ــالمی،  ــدت اسـ ــزب وحـ ــر حـ ــی، رهبـ خلیلـ
ـــد  ـــزب وح ـــر ح ـــق، رهب ـــد محق ـــی محم حاج
ـــس  ـــردم افغانســـتان و انوارالحـــق احـــدی، ریی م
جبهـــه ی نویـــن ملـــی افغانســـتان، از شـــمار 
اســـتند  جهـــادی ای  درشـــت  مهره هـــای 
کـــه در انتخابـــات پیـــش رو، آقـــای عبـــداهلل 
ــه  ــت کـ ــکی نیسـ ــد. شـ ــی می کننـ را همراهـ
ایتـــالف پنـــج حـــزب قدرت منـــد افغانســـتان، 
محســـوب  رأی  بانک هـــای  جملـــه  از 
ــع  ــه نفـ ــی را بـ ــه ی انتخاباتـ ــوند و وزنـ می شـ
ثبـــات و همگرایـــی ایجـــاد خواهـــد کردنـــد؛ 
امـــا طـــرف مقابـــل، تکنوکرات هایـــی بســـیج 
شـــده  انـــد کـــه از یک ســـو در رأس ســـاختار 
ـــم  ـــر، ه ـــوی دیگ ـــد و از س ـــرار دارن ـــت ق حکوم
ـــم  ـــد و ه ـــار دارن ـــات را در اختی ـــع و امکان مناب

بـــا اســـتقبال گـــرم مـــردم مواجـــه اســـتند.
تکنوکرات

تکنوکـــرات یـــا تکنوکراســـی، یـــک نـــوع 
مکتـــب فکـــری اســـت کـــه شایســـتگی، فـــن 
ـــا  ـــش آن ه ـــزان دان ـــه می ـــراد، ب ـــص اف و تخص

چیـــز عنـــوان کـــرد.  او بـــه صراحـــت بیـــان 
ـــتان  ـــردم افغانس ـــق م ـــات ح ـــه انتخاب ـــرد ک ک
اســـت و در ایـــن پروســـه تصمیـــم می گیرنـــد 
ـــش  ـــند و نق ـــته باش ـــروع داش ـــت مش ـــه دول ک
طالبـــان در چگونگـــی انتخابـــات افغانســـتان، 

نیســـت. تعیین کننـــده 
ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــه انتخابـ ــن  کـ ــا ایـ بـ
افغانســـتان در فضـــای سیاســـی موجـــود 
لنگـــر انداختـــه؛ امـــا بـــا آن هـــم، بـــرای 
بســـیاری از جریان هـــای سیاســـی، روشـــن 
ـــدام  ـــه ک ـــی ب ـــای انتخابات ـــه پیکاره ـــت ک نیس
ســـو حرکـــت می کنـــد. شـــماری از نهادهـــای 
انتخابـــات می گوینـــد،  بـــر رونـــد  ناظـــر 
ـــت؛  ـــح اس ـــات واض ـــوی انتخاب ـــه س ـــت ب حرک
تاریـــخ برگـــزاری انتخابـــات، رای دهنـــدگان و 
کاندیـــدان انتخابـــات تعریـــف شـــده اســـت؛ 
ــول  ــان مجهـ ــن میـ ــه در ایـ ــزی کـ ــا چیـ امـ
ـــکا  ـــرات امری ـــج مذاک ـــذاری نتای ـــت، تأثیرگ اس
ـــه  ـــت ک ـــات اس ـــد انتخاب ـــاالی رون ـــان ب و طالب
توافـــق دو طـــرف، مؤثریـــت خـــود را بـــاالی 

ایـــن رونـــد خواهـــد داشـــت.
ـــات آزاد و  ـــاد انتخاب ـــس بنی ـــید، ریی یوســـف رش
ـــت:  ـــل گف ـــح کاب ـــه ی صب ـــه روزنام ـــه، ب عادالن
ـــکا  ـــه امری ـــم ک ـــناریو بپردازی ـــن س ـــه ای ـــر ب »اگ
و طالبـــان روی موضوعـــات توافـــق می کننـــد 
ـــی  ـــوگ بین االفغان ـــث دیال ـــب آن بح ـــه تعقی و ب
ـــوع  ـــا موض ـــود، طبیعت ـــروع می ش ـــاروی ش در ن
ـــات  ـــس، انتخاب ـــمول آتش ب ـــه ش ـــث ب ـــل بح قاب
ــأت  ــت هیـ ــن از صالحیـ ــود و ایـ ــد بـ خواهـ
مذاکره کننـــده کـــه در مـــورد انتخابـــات چـــه 
ـــود  ـــوری ش ـــا ط ـــر فض ـــد؛ اگ ـــم می گیرن تصمی
ـــا  ـــود ت ـــه ش ـــق انداخت ـــه تعوی ـــات ب ـــه انتخاب ک
ــود  ــو داده شـ ــرات سمت وسـ ــه ی مذاکـ نتیجـ
و روی مشـــارکت طالبـــان صحبـــت شـــود، 
ســـناریو از انتخابـــات می گـــذرد و بـــه ســـوی 

ـــرد.« ـــد ک ـــاز خواه ـــدان ب ـــتر می ـــح بیش صل
باتوجـــه بـــه ترکیـــب دو تیـــم انتخاباتـــی 
)دولت ســـاز-ثبات و همگرایـــی( کـــه در واقـــع 
جبهه گیـــری مجاهدیـــن و تکنوکرات هـــای 
ـــت  ـــن اس ـــت، ممک ـــاختار حکوم ـــود در س موج
ــت جمهوری در دور اول  ــات ریاسـ ــه انتخابـ کـ
نتیجـــه ندهـــد؛ روی ایـــن منظـــور، نهادهـــای 
ناظـــر بـــر رونـــد انتخابـــات نیـــز معتقدنـــد، 
هـــرگاه، انتخابـــات در دور نخســـت نهایـــی 
ـــا  ـــدس و گمان ه ـــناریوی دوم، ح ـــود، در س نش
کمیســـیون ها  بی طرفـــی  خصـــوص  در 

ماهیـــت  هرچنـــد  می شـــود.  ســـنجیده 
تکنوکراســـی مفهـــوم مدیریتـــی را می رســـاند؛ 
امـــا در فضـــای گـــرم سیاســـی، تکنوکراســـی 
بـــه معنـــای سیاســـی تلقـــی می شـــود. بنـــا 
ـــک،  ـــی دموکراتی ـــای سیاس ـــن، در نظام ه ـــر ای ب
ـــش  ـــای گزین ـــه ج ـــه ب ـــن اســـت ک ـــر ای اصـــل ب
مســـند  در  کســـانی  بایـــد  سیاســـت مدار، 
امـــور قـــرار گیرنـــد کـــه بـــه میـــزان باالیـــی 
ـــر  ـــند. اگ ـــوردار باش ـــص برخ ـــش و تخص از دان
ــتند  ــرات اسـ ــرادی تکنوکـ ــم، افـ فـــرض کنیـ
در  آن هـــا  صالحیت هـــای  حـــوزه ی  کـــه 
ــت،  ــت و سیاسـ ــاد، مدیریـ ــوب اقتصـ چهارچـ
ـــه  ـــورد توج ـــص م ـــش و تخص ـــر دان ـــی ب مبتن
قـــرار می گیـــرد. پـــس در ایـــن صـــورت، 
ــت  ــا محوریـ ــا بـ ــه ای از تکنوکرات هـ مجموعـ
آقـــای غنـــی، در تیـــم انتخاباتـــی دولت ســـاز 

شـــده. هســـته گذاری 
ــال  ــور برحـ ــی، رییس جمهـ ــرف غنـ محمداشـ
ــت  ــت جمهوری اسـ ــات ریاسـ ــزد انتخابـ و نامـ
کـــه دانـــش و تخصـــص خـــود را در حـــوزه ی 
ـــراهلل  ـــت. ام ـــه اس ـــرا گرفت ـــرب ف ـــاد در غ اقتص
ــراه  ــی همـ ــص امنیتـ ــا تخصـ ــه بـ ــح کـ صالـ
ـــکا  ـــه امری ـــت حمل ـــای نخس ـــت، او در روزه اس
بـــر علیـــه طالبـــان بـــا نیروهـــای اطالعاتـــی 
مرکـــزی امریـــکا )ســـیاه( بـــرای مبـــارزه بـــا 
طالبـــان از نزدیـــک همـــکاری داشـــته اســـت. 
ســـرور دانـــش، فـــرد تحصیـــل کـــرده اســـت 
کـــه تخصـــص و فـــن قانون گـــذاری را بـــا 

ــد. ــل می کنـ ــود حمـ خـ
انتخابـــات  میـــدان  وجـــود،  ایـــن  بـــا 
ریاســـت جمهوری بـــه روی تکنوکرات هـــا و 
ـــو،  ـــک س ـــه از ی ـــده ک ـــوده ش ـــن گش مجاهدی
تیـــم ثبـــات و همگرایـــی بـــا بانـــک مردمـــی 
بـــه میـــدان می آیـــد و از ســـوی دیگـــر، تیـــم 

ــص. ــش و تخصـ ــن دانـ ــا فـ ــاز بـ دولت سـ
 هرچنـــد، فصـــل مبـــارزات انتخاباتـــی اســـت 
شـــیوه های  بـــا  یک دیگـــر  از  انتقـــاد  و 
مختلـــف صـــورت می گیـــرد کـــه ایـــن امـــر 
ـــی  ـــای انتخابات ـــاده در پیکاره ـــول و جاافت معم
ـــی  ـــه رییس جمهورغن ـــه را ک ـــا آن چ ـــت؛ ام اس
بـــا  گفت وگویـــی  در  پنج شنبه شـــب، 
ــای  ــه ی صحبت هـ ــت، روحیـ ــوز داشـ طلوع نیـ
بـــود.  جـــدی  انتخابـــات  بـــه  نســـبت  او 
رییس جمهـــور در ایـــن گفتگـــوی خـــود، 
بـــه چالـــش  را عمـــال  پروســـه ی صلـــح 
ــه  ــر از همـ ــات را مقدم تـ ــت و او انتخابـ گرفـ

و مـــوارد دیگـــری، ایـــن رونـــد را تهدیـــد 
می کنـــد. رییـــس بنیـــاد انتخابـــات آزاد و 
ـــات،  ـــت در دور دوم انتخاب ـــد اس ـــه، معتق عادالن
ــت  ــدان دولـ ــه ی کارمنـ ــری از مداخلـ جلوگیـ
و فرماندهـــان امنیتـــی در والیـــات بیشـــتر 
احســـاس شـــده و براینـــد ایـــن رونـــد را بـــا 

بحـــران مواجـــه خواهـــد کـــرد.
نهادهـــای  از  در همیـــن حـــال، شـــماری 
جامعـــه مدنـــی می گوینـــد، بـــا این کـــه 
ســـهیم  یک ســـو  از  انتخاباتـــی  تیـــم  دو 
قـــدرت سیاســـی هســـتند و از ســـوی دیگـــر 
از وزنه هـــای انتخاباتـــی برخوردارنـــد کـــه 
بـــا ایـــن وجـــود، بیشـــترین نگرانی هـــا در 
ـــع  ـــات و مناب ـــتفاده از امکان ـــو اس ـــوص س خص
ــن  ــت و ایـ ــات اسـ ــع انتخابـ ــه نفـ ــی بـ پولـ
ـــه  ـــات را ب ـــد انتخاب ـــروعیت و براین ـــئله مش مس

شـــدت زیـــر ســـوال می بـــرد.
عبـــداهلل احمـــدی، رییـــس گـــروه کاری مشـــترک 
ـــل  ـــح کاب ـــه ی صب ـــه روزنام ـــی، ب ـــه ی مدن جامع
می گویـــد، بـــرای رفـــع ایـــن نگرانی هـــا، 
کمیســـیون های  کـــه  می کنـــد  ایجـــاب 
ــارف  ــل مصـ ــع تمویـ ــد منابـ ــی بایـ انتخاباتـ
کمپاین هـــای انتخاباتـــی را بررســـی و شـــفاف 
ســـازند تـــا روشـــن شـــود کـــه مصـــارف 
ــه  ــا و چگونـ ــی از کجـ ــای انتخاباتـ کمپاین هـ
ـــایل  ـــن مس ـــق ای ـــرا تحق ـــود؛ زی ـــن می ش تأمی
ــات  ــودن انتخابـ ــه بـ ــفافیت و عادالنـ ــه شـ بـ
کمـــک می کنـــد. آقـــای احمـــدی، در حالـــی 
ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــزاری انتخابـ ــه برگـ  کـ
ــه  ــد کـ ــد می کنـ ــد، تأکیـ ــی می دانـ را حیاتـ
ـــه  ـــود ک ـــزار ش ـــه ا ی برگ ـــه گون ـــات ب ـــر انتخاب اگ
ـــود،  ـــات ش ـــد اثب ـــن رون ـــردم در ای ـــارکت م مش
مشـــکلی خلـــق نمی شـــود و اگـــر شـــفافیت 
ـــج،  ـــالم نتای ـــد از اع ـــرود، بع ـــوال ب ـــر س آن زی
ـــم و بحـــران ســـال 2014  اوضـــاع سیاســـی وخی

میـــالدی تکـــرار خواهـــد شـــد.
فضـــای موجـــود سیاســـی بـــا موضوعـــات 
انتخاباتـــی و صلـــح گـــره خـــورده اســـت. فعـــاالن 
ـــم  ـــه تی ـــد ک ـــاور ان ـــن ب ـــر ای ـــی ب ـــه مدن جامع
حکومـــت بـــا توجـــه بـــه امکانـــات، متصـــور 
اســـت کـــه برنـــده ی انتخابـــات اســـتند؛ امـــا 
برخـــی از جریان هـــای بیـــرون حکومـــت، 
طرفـــدار صلـــح اســـتند کـــه در شـــرایط 
کنونـــی، ایـــن دو مســـأله بـــه یـــک چالـــش 
ـــتان  ـــردم افغانس ـــده و م ـــل ش ـــی تبدی کالن مل
نمی داننـــد کـــه انتخابـــات برگـــزار می شـــود 
ـــتم  ـــه ی دور هش ـــدم نتیج ـــل ع ـــه دلی ـــر. ب یاخی
ـــان  ـــکا و طالب ـــدگان امری ـــح نماین ـــرات صل مذاک
ـــات  ـــا، انتخاب ـــن گفت وگوه ـــم ای ـــاز دور نه و آغ
ــده  ــرون شـ ــیه بیـ ــت جمهوری از حاشـ ریاسـ
افغانســـتان  متـــن فضـــای سیاســـی  و در 
در  غنـــی،  رییس جمهـــور  گرفـــت.  قـــرار 
ــوز،  ــه طلوع نیـ ــود بـ ــازه ی خـ ــوی تـ گفت وگـ
ــه  ــت کـ ــخن زد و گفـ ــدار سـ ــع اقتـ از موضـ
ـــی  ـــام سیاس ـــکیل نظ ـــات و تش ـــزاری انتخاب برگ
مشـــروع از صالحیت هـــای مـــردم افغانســـتان 
اســـت و او پیرامـــون چگونگـــی گفت وگوهـــای 
صلـــح، بـــه گـــروه طالبـــان هرگـــز تمکیـــن 

نخواهـــد کـــرد.

روی  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  میـدان  وجـود،  ایـن  بـا 
تکنوکرات هـا و مجاهدیـن گشـوده شـده کـه از یـک سـو، تیـم 
ثبـات و همگرایـی بـا بانـک مردمـی بـه میـدان می آید و از سـوی 

دیگـر، تیـم دولت سـاز بـا فـن دانـش و تخصـص.
 هرچنـد، فصـل مبـارزات انتخاباتـی اسـت و انتقـاد از یک دیگـر 
بـا شـیوه های مختلـف صـورت می گیـرد کـه ایـن امـر معمـول و 
کـه  را  آن چـه  امـا  اسـت؛  انتخاباتـی  پیکارهـای  در  جاافتـاده 
بـا طلوع نیـوز  رییس جمهورغنـی پنج شنبه شـب، در گفت وگویـی 
داشـت، روحیـه ی صحبت هـای او نسـبت بـه انتخابـات جـدی بـود. 
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 هما همتا 

»پرنده ها بال دارند، آدم ها کتاب«

ـــراب  ـــد از س ـــی، بای ـــه آب و آگاه ـــیدن ب ـــرای رس ب
ـــاز  ـــاس نی ـــا احس ـــی، ب ـــه آگاه ـــیدن ب ـــد. رس دل کن
بـــه مطالعـــه بـــه دســـت می آیـــد. چـــرا مـــا بـــا 
کتـــاب قهریـــم و همیشـــه دنبـــال یـــک عامـــل 
بیرونـــی اســـتیم تـــا مـــا را ترغیـــب کنـــد بـــرای 
ـــه  ـــی، همیش ـــه آگاه ـــیدن ب ـــدن؟ رس ـــاب خوان کت
ــی  ــود؛ گاهـ ــا نمی شـ ــدن معنـ ــاب خوانـ ــا کتـ بـ
ــی  ــات اجتماعـ ــه در صفحـ ــی کـ ــن مطالبـ همیـ
دســـت بـــه دســـت می شـــود هـــم می توانـــد 
ـــد.  ـــی باش ـــه آگاه ـــیدن ب ـــرای رس ـــی ب ـــع خوب منب
ـــن  ـــد، م ـــس می کنی ـــود ح ـــاز را در خ ـــن نی ـــر ای اگ
بـــه شـــما یـــک پیشـــنهاد می دهـــم. مســـیر ســـر 
ـــوار  ـــزار- س ـــدا را در م ـــا نورخ ـــی ت ـــه ی کالل کوچ

ـــن دارد  ـــال س ـــالم 25 س ـــوید. غ ـــالم ش ـــی غ تاکس
ــک  ــد. یـ ــی رانی می کنـ ــزار تاکسـ ــهر مـ و در شـ
ـــد و  ـــالم برداری ـــی غ ـــورد تاکس ـــاب را از داش ب کت
ـــت،  ـــرای موفقی ـــزرگ ب ـــد. 365 گام ب ـــه کنی مطالع
مـــن منـــم؟، مـــن و مـــا، تـــو تویـــی؟ از جملـــه 
ــی  ــه ی کوچکـ ــه در قفسـ ــت کـ ــی اسـ کتاب هایـ
ــه  ــا آن مواجـ ــت، بـ ــالم اسـ ــی غـ ــه در تاکسـ کـ

می شـــوید.
ـــن  ـــه، در بی ـــد. در خان ـــوش نکنی ـــه را فرام »مطالع
ـــد در  ـــد ش ـــه خواه ـــد چ ـــط کار، ببینی راه، در محی
جامعـــه ی مـــان.« ایـــن جملـــه را در شیشـــیه ی 
نمی شـــود  می بینیـــد.  غـــالم  موتـــر  پشـــتی 
ــعار. ایـــن حرفـــی اســـت کـــه غـــالم  گفـــت شـ
بـــه آن عمـــل کـــرده اســـت. مســـافرانی کـــه در 
تاکســـی غـــالم می نشـــینند، می تواننـــد مطالـــب 
ایـــن کتاب هـــا را تـــا رســـیدن بـــه مقصـــد شـــان 

بخواننـــد.
غـــالم می گویـــد کـــه مـــن در اوایـــل کتـــاب 
ـــاب  ـــه کت ـــتم ک ـــتانی داش ـــا دوس ـــدم؛ ام نمی خوان
ـــاب  ـــرای کت ـــد ب ـــویق کردن ـــرا تش ـــد و م می خواندن

خوانـــدن. 
ــتان  ــرف دوسـ ــدن از طـ ــویق شـ ــا تشـ ــالم بـ غـ
خـــوب و کتاب خوانـــش، شـــروع می کنـــد بـــه 

ــاب. ــدن کتـ خوانـ
ــه کتـــاب  ــردم بـ ــروع کـ ــد از ایـــن کـــه شـ »بعـ
ــی ام  ــم را در زندگـ ــول عظیـ ــک تحـ ــدن، یـ خوانـ
ـــدم  ـــودم. دی ـــابق نب ـــر آن آدم س ـــردم. دیگ ـــس ک ح

ـــرد  ـــت ک ـــر مثب ـــا تغیی ـــه قضای ـــبت ب ـــم نس و ذهنیت
ـــتم.«  ـــدن اس ـــاب خوان ـــون کت ـــر را مدی ـــن تغیی و ای
کتاب هایـــی کـــه در تاکســـی غـــالم اســـت، 
ـــریع  ـــد س ـــافران بتوانن ـــا مس ـــاه دارد ت ـــب کوت مطال
ـــزه ی  ـــورد انگی ـــالم در م ـــد. غ ـــب را بخوانن آن مطال
ـــی اش  ـــاب در تاکس ـــک کت ـــه ی کوچ ـــاختن قفس س
ـــا کاری انجـــام داده باشـــم  ـــد: »خواســـتم ت ـــی گوی م
ــردم  ــان مـ ــی را در میـ ــگ کتاب خوانـ ــا فرهنـ تـ
ــاب  ــای کتـ ــودم فایده هـ ــم. خـ ــج داده باشـ ترویـ
خوانـــدن را دیـــدم و می خواهـــم دیگـــران را هـــم 

تشـــویق کنـــم تـــا کتـــاب بخواننـــد. «
هـــدف غـــالم از ایـــن حرکـــت فرهنگـــی اش، 
ـــی  ـــه در آن زندگ ـــنتی ای ک ـــه ی س ـــاندن جامع رس

ـــودم و  ـــا خ ـــتم و آوردم ب ـــاب داش ـــد کت »500 جل
همیـــن طـــور مثـــل مـــن بچه هـــای دیگـــر نیـــز 

ــد. « ــان را آوردنـ ــای شـ کتاب هـ
ایـــن کتاب خانـــه بـــه زودی صاحـــب هـــزار جلـــد 
کتـــاب می شـــود. »چالش هـــای تـــازه ای ســـر راه 
ـــر  ـــه دیگ ـــد ک ـــگاه می گوی ـــر آموزش ـــد. مدی ـــا آم م
ـــداد  ـــد. تع ـــا ده ـــگاه ج ـــا را در آموزش ـــد م نمی توان
شـــاگردهای شـــان افزایـــش یافتـــه و بـــا کمبـــود 
ـــاب  ـــد کت ـــزار جل ـــا ه ـــن ب ـــدند. م ـــه ش ـــا مواج ج
ـــاق  ـــرک آن ات ـــه ت ـــور ب ـــا مجب ـــی از بچه ه و گروه
ـــردن  ـــاره ک ـــر اج ـــه خاط ـــر دروازه ای را ب ـــدیم. ه ش
ـــه  ـــی ب ـــچ کس ـــا هی ـــم؛ ام ـــک کردی ـــک ت ـــه ت خان
ـــا  ـــی داد ت ـــه نم ـــرد خان ـــای مج ـــروه بچه ه ـــک گ ی
ــنهاد  ــروه پیشـ ــای گـ ــی از بچه هـ ــه یکـ ــن کـ ایـ
ـــان  ـــه ی ش ـــو دِر خان ـــه جل ـــی را ک ـــاق خال ـــک ات ی
ـــه ی  ـــه کتاب خان ـــت ک ـــا اس ـــن ج ـــود، داد.« همی ب
فصـــِل نـــو شـــکل می گیـــرد. اتاقـــی نـــه چنـــدان 

ـــدا. ـــالک دوم نورخ ـــز در ب مجه
تعـــداد کتاب هـــا روز بـــه روز افزایـــش پیـــدا 
می کـــرد. از هـــزار جلـــد بـــه هـــزار و پنـــج صـــد 

جلـــد رســـید. 
ادامـــه ی حرف هایـــش می گویـــد:  مرتضـــا، در 
»یکـــی از نویســـندگان ایرانـــی کـــه همزمـــان 

کتـــاب در اماکـــن مختلفـــی اســـت کـــه مـــردم 
فرصـــت مطالعـــه کـــردن را دارنـــد. 

ـــا  ـــالم ج ـــاب در تاکســـی غ ـــی از کت قفســـه ی کوچک
بـــه جـــا شـــده اســـت کـــه مســـافران تـــا زمـــان 

ـــد.  ـــاب بخوانن ـــان کت ـــد ش ـــه مقص ـــیدن ب رس
ـــفی،  ـــاب فلس ـــد کت ـــه 200 جل ـــری ک ـــه ی دیگ قفس
ـــا  ـــه در دکان مجتب ـــان و... دارد ک ـــی، رم روان شناس

ـــت. ـــده اس ـــته ش گذاش
از  یکـــی  در  را  قفســـه ها  از  دیگـــر  یکـــی 
آرایشـــگاه ها در مـــزار گذاشـــته انـــد. مجتبـــا 
ــالح  ــرای اصـ ــردم بـ ــه مـ ــی کـ ــد، زمانـ می گویـ
کـــردن موهـــای شـــان بـــه آرایشـــگاه می آینـــد، 
بایـــد لحظاتـــی را صبـــر کننـــد تـــا نوبـــت شـــان 
ــرای  ــا بـ ــی، مـ ــه ی زمانـ ــن فاصلـ ــد و در ایـ برسـ

مـــردم کتـــاب را پیشـــنهاد می کنیـــم.
ـــم؛  ـــاب بخوانی ـــی کت ـــر فرصت ـــم در ه ـــا می توانی م
در مســـیر راه، ســـر کار، دانشـــگاه، خانـــه و... 
کافـــی اســـت یـــک کتـــاب را برداریـــم و اوقـــات 
بیـــکاری ســـری بـــه مطالبـــش بزنیـــم. تـــا حـــاال 
ـــرای  ـــم ب ـــوده ای ـــاهد ب ـــادی را ش ـــای زی کمپاین ه
ــال عامـــل  ــرا دنبـ ــا چـ ترویـــج کتاب خوانـــی؛ امـ
بیرونـــی اســـتیم؟ نیـــاز بـــه مطالعـــه را در خـــود 

بیـــدار کنیـــد و بـــا کتـــاب آشـــتی کنیـــد.

اســـتاد دانشـــگاه نیـــز اســـت، 500 جلـــد کتـــاب 
بـــه مـــا هدیـــه داد. بـــه ســـختی توانســـتیم ایـــن 
ــم  ــم. آن هـ ــو بیاوریـ ــل نـ ــه فصـ ــا را بـ کتاب هـ
ـــا  ـــتم تنه ـــم و توانس ـــران رفت ـــودم ای ـــه خ ـــی ک زمان

200 جلـــد آن را بـــا خـــودم بیـــاورم.«
ـــل  ـــه در داخ ـــرانی ک ـــک از ناش ـــچ ی ـــاال هی ـــا ح ت
ــه ی  ــا کتاب خانـ ــد، بـ ــت دارنـ ــتان فعالیـ افغانسـ

فصـــل نـــو همـــکاری نکـــرده انـــد. 
ایـــن کتاب خانـــه تـــا حـــاال فعالیت هـــای زیـــادی 
ــام داده  ــی انجـ ــج کتاب خوانـ ــتای ترویـ را در راسـ
ــه ی  ــوان از برنامـ ــه، می تـ ــه از آن جملـ ــت کـ اسـ
ـــه،  ـــن برنام ـــرد؛ در ای ـــام ب ـــودک ن ـــی ک کتاب خوان
بـــرای 100 کـــودک در مـــورد کتاب خوانـــی و 

ادبیـــات کـــودک گفتـــه شـــده اســـت. 
ــر  ــی دیگـ ــام یکـ ــد«، نـ ــاز کنیـ ــه ها را بـ »قفسـ
ــه در  ــو اســـت کـ ــروه فصـــل نـ ــای گـ از برنامه هـ
ــزار  ــریف برگـ ــهر مزارشـ ــخی در شـ ــه ی سـ روضـ
ـــای  ـــورد ترفنده ـــه، در م ـــن برنام ـــود. در ای ـــده ب ش
ــی  ــه و کتاب خوانـ ــرای مطالعـ ــه بـ ــی کـ مختلفـ

ــد.  ــه می شـ ــردم گفتـ ــه مـ ــر اســـت، بـ موثـ
ــد  ــه وار نقـ ــات هفتـ ــان جلسـ ــو، میزبـ ــِل  نـ فصـ
و شـــعرخوانی گـــروه ادبـــی حاشـــیه نیـــز بـــوده 
ـــا حضـــور  ـــه ب ـــای جمع ـــن جلســـات، روزه اســـت. ای

ــود. ــزار می شـ ــخ برگـ ــاعران بلـ ــدادی از شـ تعـ
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــاوت و جالب ـــد، کار متف ـــال بع ـــه س س
گـــروه انجـــام داده اســـت، گذاشـــتن قفســـه های 

ــت.  ــی اسـ ــنی و آگاهـ ــه روشـ ــد، بـ می کنـ
»مســـافرانی کـــه ســـوار تاکســـی مـــن می شـــوند 
برمی خورنـــد،  کتـــاب  قفســـه ی  ایـــن  بـــا  و 
ــک  ــد و یـ ــویقم می کننـ ــان تشـ ــای شـ بعضی هـ
ــه  ــد بـ ــروع می کننـ ــد و شـ ــر می دارنـ ــاب بـ کتـ
ــش  ــچ واکنـ ــم هیـ ــا هـ ــا بعضی هـ ــدن؛ امـ خوانـ

خاصـــی نشـــان نمی دهنـــد.« 
تاکســـی غـــالم، مـــرا می بـــرد بـــه ســـمت جایـــی 
ـــت.  ـــده اس ـــد ش ـــا متول ـــا از آن ج ـــن ایده ه ـــه ای ک
ــی از  ــی در یکـ ــاق کوچکـ ــل، اتـ ــال قبـ ــه سـ سـ
آموزشـــگاه ها در منطقـــه ای بـــه نـــام نورخـــدا در 
شـــهر مزارشـــریف. جمعـــی از بچه هـــا گـــرد هـــم 
ـــخنرانی. ـــان و س ـــن بی ـــوزش ف ـــرای آم ـــد ب ـــده ان آم

ـــع  ـــن جم ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــینی، کس ـــا حس مجتب
می گویـــد:  مجتبـــا  می کنـــد.  مدیریـــت  را 
ــویم  ــع می شـ ــا جمـ ــن جـ ــه ایـ ــای جمعـ »روزهـ
و حـــرف می زنیـــم. ایـــن جلســـات چنـــد هفتـــه 
ادامـــه پیـــدا کـــرد و دیگـــر احســـاس می کنیـــم 
ـــم  ـــاب بخوانی ـــک کت ـــه ی ـــر هفت ـــا ه ـــت ت ـــاز اس نی
و در ختـــم هفتـــه بیاییـــم و در مـــوردش حـــرف 

بزنیـــم.«
مجتبـــا بـــا مدیـــر آموزشـــگاه حـــرف می زنـــد و 
ــد.  ــاره می گیرنـ ــه اجـ ــش را بـ ــی از صنف هایـ یکـ
در ایـــن جلســـات، پـــای یـــک کتاب خانـــه ی 
کوچـــک بـــاز می شـــود. مجتبـــا، بچه هـــا را بـــرای 
ــاب دعـــوت می کنـــد. ــوان جمـــع آوری کتـ فراخـ

غـام می گویـد کـه مـن در اوایل کتـاب نمی خواندم؛ اما دوسـتانی 
داشـتم کـه کتـاب می خواندنـد و مـرا تشـویق کردنـد بـرای کتاب 
و  خـوب  دوسـتان  طـرف  از  شـدن  تشـویق  بـا  غـام  خوانـدن. 
کتاب خوانـش، شـروع می کنـد بـه خوانـدن کتاب.»بعـد از این که 
شـروع کـردم بـه کتاب خواندن، یـک تحول عظیـم را در زندگی ام 
حـس کـردم. دیگر آن آدم سـابق نبودم. دیدم و ذهنیتم نسـبت 
بـه قضایـا تغییـر مثبت کـرد و این تغییر را مدیـون کتاب خواندن 

استم.« 

می گویـد:  حرف هایـش  ادامـه ی  در  مرتضـا، 
همزمـان  کـه  ایرانـی  نویسـندگان  از  »یکـی 
اسـتاد دانشـگاه نیـز اسـت، 500 جلـد کتـاب 
بـه مـا هدیـه داد. بـه سـختی توانسـتیم ایـن 
هـم  آن  بیاوریـم.  نـو  فصـل  بـه  را  کتاب هـا 
زمانـی کـه خودم ایـران رفتم و توانسـتم تنها 

200 جلـد آن را بـا خـودم بیـاورم.«

رسـاندن  فرهنگـی اش،  حرکـت  ایـن  از  غـام  هـدف 
جامعـه ی سـنتی ای کـه در آن زندگـی می کند، به روشـنی 

و آگاهـی اسـت. 
»مسـافرانی کـه سـوار تاکسـی مـن می شـوند و بـا ایـن 
قفسـه ی کتـاب برمی خورنـد، بعضی هـای شـان تشـویقم 
می کننـد و یـک کتـاب بـر می دارنـد و شـروع می کننـد بـه 
خوانـدن؛ امـا بعضی هـا هـم هیـچ واکنـش خاصـی نشـان 

نمی دهنـد.« 
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نشـــان دهنده فـــرو مـــردن نهادهـــای 
نیـــم بنـــد اجتماعـــی و در حـــال قربانـــی 
شـــدن در بدتریـــن فســـاد سیاســـي و 
ــقاوت  ــت، شـ ــی اسـ ــتگي اخالقـ ورشکسـ
قبـــول  مـــورد  ابزارهـــای  جنایـــت  و 
ـــوب و  ـــالق خ ـــت؛ اخ ـــی اس ـــه سیاس جامع
درســـتکاری، وســـواس هاي کودکانـــه ای 
سیاســـی  انســـان  کـــه  می نماینـــد 
افغانســـتانی بـــه نـــدرت گـــوش چشـــمی بـــه 
آن نشـــان می دهـــد. زور و تزویـــر کلیـــد 
موفقیـــت اســـت؛ هرزه گـــی و فســـق و 
ـــن  ـــه گفت ـــه ب ـــه ای اســـت ک ـــور در درج فج
نمی آیـــد. جامعـــه ای کـــه حقیقتـــا نمـــود 
حرفـــی اســـت کـــه ارســـطو می گفـــت : 

ـــد،  ـــه دور باش ـــت ب ـــان از عدال ـــی انس »وقت
ــت.« ــرورتر اسـ ــات شـ ــه حیوانـ از کلیـ

ـــچ،  ـــه هی ـــاف ک ـــه ی انص ـــه مثاب ـــت ب عدال
ــم  ــدان را هـ ــه ی وجـ ــه مثابـ ــت بـ عدالـ
ـــی  ـــد. ماکیاول ـــه چشـــم ســـر دی ـــوان ب نمی ت
ــالق  ــت از اخـ ــه سیاسـ ــود کـ ــه بـ گفتـ
ـــالق  ـــا از اخ ـــت واقع ـــا سیاس ـــت؛ ام جداس
ــد  ــه نباشـ ــن گونـ ــاید ایـ ــت؟ شـ جداسـ
ــود  ــاص خـ ــالق خـ ــم اخـ ــت هـ و سیاسـ
را داشـــته باشـــد. جامعـــه ی سیاســـی، 
ــت گران  ــت. سیاسـ ــی اسـ ــوق آگاهـ مخلـ
جامعـــه ی  سیاســـی  گنش گـــران  یـــا 
مـــا، بـــه کســـانی ماننـــد کـــه در غـــاری 
ــا  ــوار را بـ ــایه های روی دیـ ــته و سـ زیسـ
واقعیات هـــای اجتماعـــی اشـــتباه گرفتـــه 
ـــاوی  ـــه مس ـــان هم ـــه زب ـــه ب ـــی ک ـــد. جای ان
اســـتند و امـــا بعضی هـــا مســـاوی تر انـــد؛ 
ـــای  ـــی، در عرصه ه ـــوءتفاهم سیاس ـــن س ای
ـــرده و  ـــدا ک ـــود پی ـــی نم ـــف اجتماع مختل
نیروهـــای قومـــی را بـــا عنـــوان یـــک 
ـــته  ـــه داش ـــگ نگ ـــرای جن ـــاده ب ـــش آم ارت

اســـت.
بی اعتمـــادی کـــه هـــر آن امـــکان دارد در 
قالـــب تشـــنج های شـــدید قومـــی نمـــود 
ــاکش  ــه کشـ ــه را بـ ــد و صحنـ ــدا کنـ پیـ
خونینـــی تبدیـــل کنـــد کـــه نمـــود آن را 
ــی و  ــداد تاریخـ ــچ رخـ ــوان در هیـ نمی تـ
ســـینمایی مشـــاهده کـــرد. ایـــن آتـــش 
پنهـــان در زیـــر خاکســـتر، در ناخـــودآگاه 
جمعـــی افغانســـتانی ها رســـوب کـــرده 
و بـــه راحتـــی نمی تـــوان ایـــن رد پـــای 
ــی  ــان عمومـ ــرس را از اذهـ ــت و تـ وحشـ
ـــا  ـــی م ـــه ی سیاس ـــرد. روان جامع ـــاک ک پ
را، روان پریشـــی در خـــود جـــای داده و 
ـــره ی  ـــوی ترســـناک آن را در چنب چـــون دی
خـــود دارد. ایـــن روان پریشـــی و بیمـــاری 
حـــاد روحـــی، چونـــان زمســـتانی ســـرد، 
ــا جاماندهـــای  در حـــال خشـــکاندن تنهـ
ـــا  ـــا سیاســـیون ب فکـــر و اندیشـــه اســـت؛ حت
ـــر  ســـواد مـــا نیـــز در حـــال تســـلیم شـــدن ب
ـــد و  ـــده ان ـــاوری ش ـــاور ناب ـــن ب ـــتیالی ای اس
ـــک  ـــی و آکادمی ـــائل عمل ـــیاری از مس از بس

فاصلـــه گرفتـــه و بـــرای آینـــده کاری و نانـــی 
خـــود، حاضـــر بـــه کار هایـــی چـــون نوشـــتن 
وتعریـــف و تمجیـــد و ســـتایش بی مـــورد 

اســـتند. 
ـــدرت  ـــت ق ـــم در خدم ـــا عل ـــه حت ـــی ک جای
ــگاهی  ــگاه و دانشـ ــت و دانشـ ــه اسـ قبیلـ
ـــی  ـــی، اقدام ـــاد مافیای ـــگال اقتص ـــیر چن اس
ـــد  ـــدگان نگوین ـــا آین ـــرد ت ـــري ک ـــد فک بای
ــا  ــأله بـ ــار مسـ ــان از کنـ ــا چنـ ــه مـ کـ
ــن  ــي ایـ ــه گوییـ ــتیم کـ ــکوت گذشـ سـ
ــی  ــوده. حرکتـ ــش نبـ ــي بیـ دوره ، رویایـ
بایـــد؛ تـــا ایـــن بـــرش از تاریـــخ در یـــاد 
آینـــدگان چـــون دوره ای از بالهـــت و بـــد 
بختی هـــا و ســـکوت مرگبـــار چیـــزی 
ــت؛  ــوز فرصـــت اسـ ــد. هنـ ــری باشـ دیگـ
می تـــوان بـــا بـــه چالـــش کشـــیدن 
باورهـــای ذهنـــی و رفتـــاری بســـیاری از 
ــه  ــی، بـ ــی و اجتماعـ ــران سیاسـ کنش گـ
ـــل  ـــه حداق ـــید ک ـــل رس ـــه ای از عم مرحل
ــم  ــدگان رقـ ــرای آینـ ــری بـ ــای بهتـ دنیـ

بخـــورد. 
حداقـــل می تـــوان زمینه ســـازی بـــرای 
ــوان پـــل  نســـل های آینـــده کـــرد، می تـ
شـــد بـــرای رفتـــن بـــه آن طرف، جایـــی 
کـــه در آن دیگـــر بـــه شـــخص نـــه بـــه 
عنـــوان قـــوم بلکـــه بـــه عنـــوان انســـان 
نگریســـته می شـــود و کرامـــت انســـانی و 
ـــرارداد  ـــت و ق ـــار اس ـــدار اعتب ـــانیت م انس
اجتماعـــی هنـــوز اعتبـــار دارد و می تـــوان 
بـــه مثابـــه ی انســـان، زندگـــی اجتماعـــی 
کـــرد و دیگـــر خبـــری از شـــکاف های 
بیـــن قومـــی نیســـت کـــه هـــر دقیقـــه 
ــد.  ــان ها در آن بغلتنـ ــان انسـ ــر زمـ و هـ
ایســـتادن و نظـــاره کـــردن جـــز تقویـــت 
وضعیـــت جـــاری، اثـــر دیگـــری نخواهـــد 
داشـــت. بایـــد از جایـــی حرکـــت کـــرد و 
بـــرای درمـــان روان جامعـــه سیاســـی در 

حـــد تـــوان کاری انجـــام داد. 

روان سیاسی جامعه ی ما 

نوستالژی وبالگ نویسی و شبکه های اجتماعی

ــی  ــایل مدرن ــل وس ــات را مث ادبی
بایــد  می کنیــم،  اســتفاده  کــه 
مــدرن کنیــم. بــه ادبیــات خیانــت 
نکنیــم؛ تعقیــب راه هایــی کــه 
ــی  ــول فرهنگی-اجتماع ــد، تح ــه  ان ــتگان رفت گذش
خلــق نمی کنــد و بایــد در تولیــدات مــان، بــه ادبیــات 
ــزه  ــم. مدرنی ــدرن، بیشــتر بپردازی ــدرن و پســت م م
کــردن تولیــدات ادبــی، میکانیکــی شــدن و یــا پشــت 
ــات و  ــت؛ ادبی ــیک نیس ــات کالس ــه ادبی ــا زدن ب پ
تولیــدات ادبــی امــروز افغانســتان، اگــر روتیــن پیــش 
ــوالت  ــت اول تح ــات دس ــا اطالع ــگام ب ــرود و هم ن
رخدادهایــی اجتماعی-فرهنگــی، اقتصادی-سیاســی و 
ــه  ــا ب هنــری نباشــد، هیــچ دردی را دوا نمی کنــد؛ م
حافــظ نمی رســیم، موالنــا، فردوســی و دیگــران زنــده 
انــد. ادبیــات، بیشــتر از بــاور و اعتقــادات ایدیولوژیــک 
ــه سرچشــمه می گیــرد و موجــب تحــول  ارزش گرایان
بــه  کــردن  فکــر  می شــود.  اجتماعــی  تغییــر  و 
خــودی،  تاریخ نــگاری  بــه  بــاور  و  کارنامه ســازی 
ــات را  ــان، ادبی ــود م ــس از خ ــای پ ــرای خانواده ه ب
شــدیدتر و جدی تــر از تمــام دشــواری های دیگــر 

ضربــه می زنــد. 
ادبیــات کالســیک نیــز بــه تغییــر و تحــول دوره هــای 
خــود شــان معتقــد بــوده  انــد تــا بــه فکــر جاویدانــه 
ــادت  ــات را از ع ــد ادبی ــدن. بای ــدگار ش ــدن و مان ش
حــد  از  زیــاده  بــه  افغانســتانی  مــردم   ِ کــردن 
ساده نویســی نجــات داد؛ ایــن عــادت ِخوبــی نیســت. 
ایــن عــادِت ضربــه زننــده ای اســت؛ ضربــه زننــده بــه 
ــر و  ــه و کم طاقت ت ــلیقه ی جامع ــواد و س ــطح ِ س س
کم حوصله تــر از همینــی کــه هســت می شــویم. 
نســبت بــه فعــلِ  »خوانــدن« محــض رضــای ادبیات و 
واژه هــا، بیاییــد بــا مجــوز و حکــم ِ امــروزی بــودن، به 
ــات  ــور از ادبی ــم. منظ ــت نکنی ــات خیان ــا ادبی قرن ه
مــدرن و امــروزی، صرفــا فقــط ســاده و ســاده و 

ســاده تر نویســی نیســت. بایــد همچنــان یــک مــرزی 
بیــن »نوشــتن« و »دلنوشــته نویســی« وجــود داشــته 
باشــد. بایــد یــک مــرزی بیــن نــوع جملــه بندی هــای 
یــک »نوشــته ی ادبــی« بــا جملــه بندی هــای »حــرف 
زدن« وجــود داشــته باشــد؛ حــاال البتــه چــه بهتــر که 
بــا موضوعــات و بــه شــیوه ی غیرکالســیک و امــروزه و 
ایــن نســل پســندتر؛ ولــی مــا داریــم در ادبیــاتِ  ایــن 
ــور، پیــش می رویــم  ــا ســرعت ن ســال ها، متأســفانه ب
ــتناک  ــا. وحش ــن مرزه ــردن ِ ای ــود ک ــمت ناب ــه س ب

نیســت؟ 
حداقــل آن قــدری وحشــتناک اســت کــه مــن 
ــات در  ــازی ادبی ــاند. روتین س ــد بترس ــی را بتوان یک
تحــول فرهنگی-اجتماعــی مــان کمــک می کنــد. 
ادبیــات امــروز اگــر تغیــرات جــدی وارد نکنــد، مثــل 
ــه  ــد و ب ــون می مان ــی و مجن ــقی لیل ــی عاش قصه های
نســل های بعــد از مــا می رســد. مدرنیــزه ســازی 
ــروز کــردن اطالعــات دســت اول  ادبیــات، نیازمنــد ب
ــرا  ــه اکث ــت ک ــون اس ــای گوناگ ــی در حوزه ه جهان
ــال ها،  ــس از س ــم. پ ــی داری ــدان دسترس ــروزه ب ام
ســری بــه وبــالگ زدم؛ جایــی کــه نوســتالژی ســیاه و 

ــد.  ــی می کن ــن تداع ــیفد را در م س
وقتــی دیــدم، اول تعجــب کــردم کــه مغــز یــک آدم 
ــمان  ــد و آس ــالت کن ــد خزعب ــد تولی ــدر می توان چق
ــردم از  ــب ک ــتر تعج ــد بیش ــد. بع ــمان بباف و ریس
ــگارش،  ــبک ن ــردم. س ــه ک ــری ک ــه تغیی ــن هم ای
شــکل دیــدن دنیــا، تعریــف بهشــت و جهنــم و 
ــد. رد  ــده  ان ــوض ش ــه ع ــدی. هم ــی و ب ــار خوب معی
ــد.  ــده می ش ــته ها دی ــان روی نوش ــذر زم ــنگین گ س
یــاد پیتــر ُکــرک، افتــادم. پیتــر، یــک نجــار حرفــه ای 
ــی شــمالی زندگــی  ــی در دکوتای ــک جای ــود کــه ی ب
ــر  ــا تب ــرد. در ســن بیســت و هشــت ســالگی ب می ک
ــن  ــت همی ــرد و باب ــه ک ــه قیم ــوقه اش را قیم معش
جنون  آمیــزی اش، حبــس ابــد گرفــت. در همان ســال 
اول زنــدان، شــروع کــرد بــه نوشــتن؛ تــا ســن شــصت 
ــرد.  ــم م ــد ه ــت. بع ــدان نوش ــالگی در زن و هشت س
ــا،  ــی از زندان بان ه ــت. یک ــام نوش ــال تم ــل س چه

ــر را یــک کاســه و چــاپ  چهــل ســال نوشــته ی پیت
کــرد. بــه نــام خــود پیتــر. عجیب  تریــن قســمت ایــن 
ــی  ــر ط ــزرگ روح پیت ــرات ب ــن تغیی ــته ها همی نوش

ــود.  ایــن چهــل ســال ب
ــال  ــل س ــرای چه ــر روز و ب ــی ه ــگار کس ــت ان درس
ــم  ــار ه ــه و کن ــس گرفت ــر عک ــی، از روح پیت متوال
ــل کــه  ــر بیســت و هشــت ســاله ی قات گذاشــته. پیت
ــصت  ــه آدم ش ــی ب ــچ دخل ــود، هی ــه ای ب ــار حرف نج
و هشــت ســاله  ای در زنــدان نداشــت. تنهــا شــباهت 
ــل  ــی چه ــک آدم ــر. ی ــود. پیت ــان ب ــم  ش ــان اس  ش
ــِد  ــوار بلن ــک دی ــار ی ــت، کن ــای ثاب ــک ج ــال، ی س
ســمانی خاکســترِی زندانــی در دکوتــای شــمالی 
ــق  ــاوت خل ــته های متف ــه نوش ــن  هم ــته و ای نشس
ــل  ــی آن چه ــر ط ــت روح پیت ــوم نیس ــرده. معل ک
ــد  ــه و چن ــا رفت ــرده و کجاه ــفر ک ــدر س ــال، چق س

ــده.  ــا را دی ــزار دنی ه
ــروب   ــده و دم غ ــی چرخی ــک جای ــه ی ــر روز رفت ه
همــان روز آمــده پــای همــان دیــوار ثابت خاکســتری 
نشســته و واقعــه  نــگاری کــرده. بــزرگ شــده. عــوض 
شــده. قتــل، ماشــه ی ذهــن پیتــر نجــار را کشــیده و 
ــر روز  ــد ه ــه؛ بع ــرای نوشــتن راه  انداخت مغــزش را ب

روحــش را روی کاغــذ نقاشــی کــرده. 
و  می گیــرد  ســن  می شــود،  بــزرگ  آدم  روح 
وقت هــا  گاهــی  می شــود.  تغییــر  دســتخوش 
ــال داده  ــم ج ــا ه ــی وقت ه ــود و گاه ــوده می ش فرس
ــن  ــد ای ــد، رون ــودش را ننویس ــا آدم خ ــود. ت می ش
ــی  ــک اتفاق ــی، ی ــک جای ــد. ی ــرات را نمی بین تغیی
ــده می شــود و ذهنــش  ــد و ماشــه ی آدم چکی می افت
مثــل ماشــین یــک قایــق پِرپـِـری شــروع می کنــد بــه 
ــز  ــذ، هیجان انگی ــیم روح روی کاغ ــادن. ترس راه افت
ــرفت  ــاظ پیش ــی از لح ــچ تغییرات ــن هی ــت. در م اس
در زندگــی رخ نــداده  اســت. پیشــرفت منظــورم 
ــوارد  ــهرت یابی و م ــی، ش ــمِت حکومت ــول داری، س پ
دیگــری کــه امــروز از آن بــه عنــوان توســعه و تکامــل 
ــازه  ــگاِه ت ــاده، ن ــاد می کننــد. آنچــه کــه اتفــاق افت ی

ــان اســت. ــه جه ب

دالیل عالقه ی جوانان
به مصرف چرس

متأسـفانه، در سـال های اخیـر، دیـده شـده اسـت کـه رد ه ی سـنِی 
جوانانـی کـه عالقه منـد به مصـرف چرس اسـتند، پایین آمده اسـت 
و اکنـون بیشـتر نوجوانانـی در رده ی سـنی 14 تـا 18 و جوانانـی 
در رده ی سـنی 18 تـا 23 بیشـترین میـزان مصـرف چـرس را در 

آمارهـای موجـود دارند. 
چـرس، مـاده ی مخـدری اسـت کـه بـا جـدی نگرفتـن برنامه هایـی 
بـرای عـدم مصرفـش، هـم اکنـون مصرفـش تبدیل به یـک فرهنگ 
شـده اسـت و در بیشـترین مهمانی هـا و دورهمی هـا، پایـه ی ثابـت 

ایـن گونه محافل شـده اسـت.
در ابتـدا، الزم اسـت تـا علـل و عوامـل گرایـش جوانـان بـه مصـرف 
ایـن مـاده بررسـی شـود تـا بتـوان از ابتـالی افـراد جلوگیـری کرد. 
در تـرک دادن افـراد معتـاد و درمـان آن هـا نیـز آسیب شناسـی و 
پیش گیـری مقـدم بـر درمان اسـت. وجـود فـرد معتـاد در خانواده، 
فشـارهای زندگـی، اطرافیـان و گروه همسـاالن، در گرایـش افراد به 

چـرس نقـش زیـادی دارند.  
چـرس مـاده ی مخـدر گل تغییـر یافتـه اسـت کـه از گیاه شـاهدانه 
بـه دسـت می آیـد و خاصیـت روان گـردان دارد. همچنین ایـن ماده 
از مرگ آورتریـن مـواد مخـدر موجـود اسـت کـه خیلی هـا تصـور 
می کننـد اعتیـادآور نیسـت . شـاید وابسـتگی جسـمی بـه چـرس از 
مـواد مخـدر دیگـر کمتر باشـد؛ اما وابسـتگی روحی بـه آن، احتمال 
تـرک موفقیت آمیـز را به شـدت پایین مـی آورد. بعـد از مصرف اولیه 
حالت هـای سرخوشـی کاذب بـه فرد دسـت می دهد؛ امـا در مصارف 
بعـدی، تنهـا وابسـتگی شـدید اسـت کـه فـرد را مجبـور بـه مصرف 
می کنـد؛ بـه گونـه ای که بـدون مصرف چـرس نمی توانـد هیچ کاری 

انجـام دهد.
شـدن  گشـاد  و  قرمـز  چشـم های  کم عمـق،  تنفـس  سـرگیجه، 
مردمـک چشـم، دهـان خشـک، افزایش اشـتها، واکنـش کند، حس 
تحریـف شـده از زمـان، تفکر تصادفـی، پارانویا، اضطراب، افسـردگی 
مصـرف  عـوارض  از  مـورد  چنـد  تنهـا  کوتاه مـدت،  فراموشـی  و 
ماریجواناسـت. در همیـن ارتبـاط، در مقالـه ی تـرک ماریجوانـا ،بـه 
بهتریـن روش تـرک ایـن مـاده پرداختـه شـده اسـت. به طـور کلی 
دالیـل گرایـش بـه مـواد مخـدر در افـراد بایـد مـورد بررسـی قـرار 

 . د گیر
یکـی دیگـر از عوامـل گرایش افـراد به مصـرف چرس، عدم داشـتن 
اطالعـات کافـی در مـورد عـوارض و آسـیب هایی اسـت کـه مـواد 
مخـدر و چـرس بـه روح و جسـم فـرد وارد می کنـد. چـرس نیـز 
ماننـد دیگـر مـواد مخـدر، وابسـتگی ایجاد می کنـد و بعـد از مدتی، 
دیگـر نمی توانیـد وابسـتگی و اعتیاد خـود را کنترل کنید. بسـیاری 
از جوانـان بـه اشـتباه تصـور می کننـد کـه چـرس کم خطـر اسـت و 
ماننـد دیگـر مواد مخـدر اعتیادآور نیسـت. همین باور اشـتباه، باعث 
گرایـش نوجوانـان به چرس می شـود . عـالوه  بر ایـن، در مکاتب بین 
نوجوانـان ایـن نگـرش نیـز وجـود دارد کـه چـرس باعـث می شـود 
تمرکـز شـان بیشـتر شـود و بـا ایـن نظریـه مصـرف چـرس را برای 
خـود توجیـه می کننـد. بایـد اشـاره داشـت، افـرادی کـه سـابقه ی 
اعتیـاد در خانـواده ی آن هـا وجـود دارد، احتمـال بیشـتری بـرای 
ابتـال بـه اعتیـاد دارنـد. یکـی از زمینه هـای گرایش افراد بـه چرس، 
کوتاهـی والدیـن و شـرایط نامناسـب خانوادگـی اسـت . زمانـی کـه 
نیازهـای اساسـی جـوان در خانه تأمین نمی شـود، به بیـرون از خانه 
و مصـرف مـواد پنـاه می برد. خانواده هایی که بسـیار سـرد و خشـک 
اسـتند و ارتبـاط ضعیـف و ناکارآمدی بـا فرزندان خـود دارند، آن ها 
را از خـود ناامیـد می کننـد و بـه دنبـال آن زمینـه  بـرای گرایش به 
مـوادی کـه احسـاس سرخوشـی و لـذت را بـرای شـان فراهـم کند 

ایجـاد می شـود.
دوسـتان و همسـاالن مصرف کننـده می توانند عامـل گرایش جوانان 
بـه چـرس باشـند. زمانـی کـه یـک نفـر چـرس مصـرف می کنـد و 
حالـت سرخوشـی کاذب و لـذت اولیـه را تجربـه می کنـد، آن را بـه 

دوسـتان خـود نیـز پیشـنهاد می دهد. 
متاسـفانه در شـبکه های اجتماعـی بـه ویـژه اینسـتاگرام، تلگـرام و 
فیس بـوک، تبلیغـات گسـترده ای در زمینه ی مصـرف چرس صورت 
می گیـرد کـه جوانـان را بـه مصـرف ایـن مـواد ترغیـب و تشـویق 
می کنـد. تبلیغـات بـه گونـه ای اسـت کـه تصویـر چـرس را کـه بـه 
شـکل بـرگ اسـت بـر روی لیـوان ، کاله و لبـاس چـاپ می کننـد و 

آن هـا را انتشـار می دهنـد. 
افسـردگی، خشـم، ناامیـدی، فشـارهای روانـی زندگـی روزمـره و 
کال مشـکالت روحـی  و روانـی، خیلـی وقت هـا باعـث می شـوند تـا 
افـراد بـرای خالص شـدن به مـواد مخـدر رو بیاورند. محل سـکونت 
نامناسـب، اعتمـاد بـه نفس پایین افراد، دسترسـی راحـت به چرس، 
ریسـک پذیری بـاالی فـرد و عـدم توانایی در حل مشـکالت، از دیگر 
عواملـی اسـت کـه می تواننـد باعـث گرایش افـراد به سـمت مصرف 

باشـند. چرس 
 افـراد بـه دنبـال سرخوشـی اسـتند؛ در صورتـی که این سرخوشـی 
تنهـا بـه اولیـن مصـرف مربـوط می شـود و دفعه های بعـدی، خبری 
از ایـن سرخوشـی نیسـت؛ امـا از لحـاظ روانـی و فیزیکـی بـه آن 

وابسـته می شـوند.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی
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سرور دانش: دولت افغانستان همانند دولت 
مجاهدین با یک هیاهو از هم نخواهد پاشید

همزمــان بــا آغــاز نهمیــن دور گفت وگوهــای 
ــش،  ــرور دان ــان، س ــکا و طالب ــان امری ــح می صل
دوم  معاونــت  و  ریاســت جمهوری  دوم  معــاون 
انتخاباتــی »دولت ســاز« می گویــد کــه  تکــت 
ــا  ــردم افغانســتان اســت؛ ام ــاز جــدی م ــح نی صل
ــد.   ــت نمی آی ــه دس ــرع ب ــی و تض ــه گدای ــح ب صل
ــنبله( در  ــه )اول س ــه روز جمع ــش ک ــای دان آق
ــرات  ــت ه ــم در والی ــن تی ــی ای ــش انتخابات همای
ــردم  ــه م ــح ب ــه صل ــت ک ــرد، گف ــت می ک صحب
گفت وگوهــای  در  و  دارد  بســتگی  افغانســتان 
ــوق  ــوری، حق ــون اساســی، نظــام جمه ــح، قان صل
و  بیــان  آزادی  و  زنــان  حقــوق  شــهروندی، 
رســانه ها حفــظ خواهــد شــد.  معاونــت دوم تکــت 
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــاز، تأکی ــی دولت س انتخابات
ــالم آباد  ــه و اس ــکو، دوح ــه مس ــفر ب ــا س ــح ب صل
ــت  ــا اراده ی حکوم ــه ب ــد، بلک ــت نمی آی ــه دس ب
و مــردم افغانســتان تأمیــن خواهــد شــد و در 

بین المللـی  سـازمان  گـزارش  آخریـن  بنیـاد  بـر 
مهاجـرت، آز آغـاز سـال جـاری میـالدی تـا کنون، 
حـدود 300 هزار  پناه جوی افغانسـتان از کشـورهای 

ایـران و پاکسـتان برگشـته انـد. 
در گـزارش تـازه ی ایـن سـازمان کـه بـه روز جمعه 
)اول سـنبله( منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه از آغاز 
سـال 2019  میـالدی تـا کنـون، 298 هـزار و 316 
پناه جـوی افغـان از ایـران و پاکسـتان بـه افانسـتان 

اند.  برگشـته 
بـر بنیـاد ایـن گـزارش، از آغـاز سـال روان میالدی، 
حـدود 283هـزار و 467 پناه جـوی از ایـران و بیش 

ــون اساســی افغانســتان خــط  ــح قان مذاکــرات صل
ســرخ خواهــد بــود.  او در ایــن همایــش، خطــاب 
بــه طالبــان گفتــه اســت کــه دولــت کنونــی 
افغانســتان یــک دولــت مردمــی و منتخــب اســت 
ــه  ــدرت را ب ــا یــک هیاهــو ق ــد ب ــان نمی توانن و آن
دســت گیرنــد. »دولــت افغانســتان هماننــد زمــان 
ــان  ــت. طالب ــن نیس ــان مجاهدی ــا زم ــب و ی نجی
ــت  ــه دول ــال باطــل باشــند ک ــن خی ــه ای ــد ب نبای
فعلــی افغانســتان ماننــد دولــت ضعیــف مجاهدیــن 
اســت کــه بــا یــک هیاهــو از هــم بپاشــد و قــدرت 
را بــه آنــان تســلیم کنــد و آنــان ایــن بــار بــه نــام 
صلــح بــر گــرده ی مــردم افغانســتان تســلط یابنــد. 
ــی  ــت مردم ــک دول ــت ی ــال ها اس ــون س ــا اکن م

ــم.« ــون داری ــر قان ــی ب ــب و مبتن منتخ
بــه گفتــه ی ســرور دانــش، مــردم افغانســتان 
صلحــی را آرزو دارنــد کــه بتوانــد ایــن کشــور را در 
مســیر آبــادی و امنیــت پایــدار حرکــت دهــد، نــه 

بـه  پاکسـتان  از  نیـز  دیگـر  پناه جـوی  13هـزار   از 
افغانسـتان برگشـته انـد. در ایـن گـزارش افـزون بر 
بازگشـت حدود 300 هـزار پناه جوی افغـان از ایران  
و پاکسـتان، گفتـه شـده کـه در مـدت هشـت مـاه 
گذشـته حـدود 1120 مهاجـر افغـان از کشـورهای 

اروپایـی دوبـاره بـه کشـور بازگشـته اند. 
در میـان مهاجـران افغانـی که از کشـورهای اروپایی 
بازگشـته انـد، بیـش از 450 نفر به شـکل داوطلبانه 
بـه کشـور برگشـته انـد؛ اما حـدود 60 نفـر دیگر به 

شـکل اجبـاری دیپورت شـده اند. 
سـازمان بین المللـی مهاجـرت، وضعیـت پناه جویانی 

صلحــی کــه در آن تمــام دســت آوردهای 18 ســال 
گذشــته بــار دیگــر  قربانــی شــود. او هم چنــان بــه 
ــاور اســت کــه مــردم افغانســتان در چهــل  ایــن ب
ســال گذشــته قربانــی افراطیــت و گروه هــای 
ــوده  ــده ب ــش و القاع ــان، داع ــد طالب ــدرو مانن تن

اســت. 
ــا  ــی ب ــر صلح ــد ب ــی تاکی ــش در حال ــای دان آق
ــل زاد،  ــون زلمــی خلی ــن اکن ــه همی عــزت دارد ک
نماینــده ی ویــژه ی وزارت خارجه ی امریکا ســرگرم 
مذاکــره بــا طالبــان اســت و در مــورد حضــور و یــا 
ــکا در  ــتخباراتی امری ــای اس ــور نیروه ــدم حض ع
ــس از  ــب پ ــان طال ــتان، آزادی هراس افگن افغانس
ــی  ــوب کل ــح و چارچ ــه ی صل ــای موافقت نام امض
ــن عضــوی  ــد. ای ــی می کن ــه رای زن ــن توافق نام ای
همایــش  ایــن  در  دولت ســاز،  تیــم  کلیــدی 
ریاســت  انتخابــات  برگــزاری  بــر  انتخاباتــی 
ــات  ــه  انتخاب ــت ک ــد و گف ــز تاکی ــوری نی جمه
اســاس و بنیــاد نظــام جمهــوری افغانســتان اســت. 
ــته  ــات نداش ــر انتخاب ــزود : »اگ ــش اف ــای دان آق
باشــیم، نــه جمهــوری اســالمی داریــم و نــه 
ــی و  ــت مردم ــه مقبولی ــی و ن ــروعیت حقوق مش
نــه اجمــاع ملــی. از ســوی دیگــر انتخابــات هیــچ 
نــوع تضــاد یــا تقابلــی بــا صلــح نــدارد. هــر یــک 
از صلــح و انتخابــات پروســه هــای جداگانــه و 
ــرایط و  ــزم، ش ــه میکانی ــت ک ــی اس ــتقل مل مس

مراحــل خــاص خــود را دارد.«
او تاکیــد کــرد کــه برگــزاری انتخابــات در ششــم 
ــت و از  ــر اس ــاب ناپذی ــاری اجتن ــال ج ــزان س می
ســویی هم کمیســیون انتخاباتــی نیــز آمادگــی 

ــد.  ــی را دارن ــن پروســه ی مل ــرای ای ــل ب کام
ــت  ــان داده اس ــز اطمین ــات نی ــیون انتخاب کمیس
کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه تاریــخ ششــم 

میــزان ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد.

را کـه به افغانسـتان برگشـته اند، وخیـم خوانده و از 
حکومـت و سـایر نهادهـای بین المللـی خواسـته که 
بـه وضعیـت مهاجرانـی کـه بـه این کشـور برگشـته 

انـد، توجه جـدی کنند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه بحـران مهاجـرت بـه اروپا، 
از سـال 2015 میـالدی آغـاز شـد و تعـداد زیـادی 
از شـهروندان افغانسـتان، از داخل و یا هم از کشـور 
جنـگ،  شـدند.  اروپایـی  کشـورهای  عـازم  ایـران، 
ناامنـی، بیـکاری و فقـر، دالیـل عمـده ی مهاجـرت 
شـهروندان افغانسـتان بـه کشـورهای خارجی عنوان 

است. شـده 

محمـد اشـرف غنـی، رییس جمهور  و نامـزد انتخابات 
ریاسـت جمهوری، بـا تأکیـد بـر حفـظ نظـام کنونـی،  
می گویـد، در صورتـی کـه نظـام جمهـوری از بیـن 
بـرود، مـردم افغانسـتان دوبـاره رعیـت خواهند شـد. 
آقـای غنـی کـه روز جمعه )1سـنبله( در یک همایش 
انتخاباتـی در والیـت هـرات صحبـت می کـرد، گفـت 
کـه اجازه نخواهـد داد مردم افغانسـتان رعیت شـوند 
و زنـان ایـن کشـور »گنگـه« شـوند و حـق صحبـت 
را نداشـته باشـند. او گفـت: »مـردم افغانسـتان رعیت 
نیسـتند. زنـان افغانسـتان گنگـه و خاموش نیسـتند. 
مـا عـزت افغانسـتان و مسـاوات هـر افغـان را تأمیـن 
خواهیـم کـرد. هـدف مـا ایـن اسـت کـه از صدقـه ی 
دیگـرا بیرون شـویم. عزت مـردم افغانسـتان در همی 

اسـت.« خاک 
بـر  بیشـتر  غنـی،  اشـرف  امـروز محمـد  حرف هـای 
مسـأله ی صلـح و انتخابـات ریاسـت جمهوری متمرکز 
بـود. آقـای غنـی، تأکیـد کـرد کـه در گفت وگوهـای 

صلـح از موقـف قـوی با طالبـان صحبت خواهـد کرد. 
ایـن درحالی اسـت کـه دور نهـم گفت وگوهـای صلح 
امریـکا و طالبـان، عصر روز پنج شـنبه )31اسـد( آغاز 
شـد؛ امـا بـرای یـک روز بـه تعویـق انداختـه شـد و 
قـرار اسـت عصـر امـروز جمعه )1اسـد( دوباره از سـر 
گرفتـه شـود. آنچـه مقامـات طالبـان گفتـه انـد، قرار 
اسـت در مـورد حضـور و یـا عـدم حضـور نیروهـای 
آزادی زندانیـان  افغانسـتان،  امریـکا در  اسـتخباراتی 
طالـب و چگونگـی موافقت نامـه ی صلـح میـان امریکا 

و طالبـان بحـث کنند. 
انتخابـات  در  مـردم  اشـتراک  بـر  غنـی،  آقـای 
ریاسـت جمهوری تأکیـد کـرد و آن را سرنوشت سـاز 

کـرد.  عنـوان 
آنچـه کمیسـیون انتخابـات می گوید، تمـام آمادگی ها 
گرفتـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 
شـده و قـرار اسـت در ششـم میـزان انتخابـات برگزار 

شود.

محمد اشرف غنی: اجازه نمی دهیم
مردم افغانستان رعیت شوند

کـه  می گوینـد  تخـار  والیـت  در  محلـی  مسـؤوالن 
بـا خانمـش،  لفظـی  از مشـاجره ی  یـک مـرد پـس 
می خواسـت زبـان او را قطـع کنـد؛ امـا موفق بـه این 

کار نشـد. 
خلیـل اسـیر، سـخنگوی فرماندهـی پولیس تخـار، به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد، ایـن رویـداد ناوقت 
روز پنج شـنبه )31اسـد(  در منطقـه ی نهرچمـن در 

مربوطـات شـهر تالقان رخ داده اسـت.
آقـای اسـیر افـزود کـه ایـن مـرد پـس از مشـاجره ی 
لفظـی بـا خانمـش، می خواسـت بـا اسـتفاده از یـک 
قیچـی زبـان همسـرش را قطـع کنـد؛ امـا موفـق بـه 

ایـن کار نشـده اسـت.
سـخنگوی فرماندهـی پولیـس می افزایـد، ایـن مـرد 

پـس از ایـن کـه نتوانسـت زبـان همسـرش را قطـع 
کنـد، از سـاحه فـرار کـرده و تالش ها برای بازداشـت 

او ادامـه دارد.  
ایـن نخسـتین بار اسـت که یـک مـرد در والیت تخار 

تـالش کرده تـا زبان خانمـش را ببرد. 
والیت تخار در شمال-شـرق افغانسـتان، از والیت های 
بـه شـدت ناامـن اسـت کـه در ماه هـای اخیـر آمـاج 
حمـالت پـی هـم هراس افگنـان طالـب قرار داشـته و 
افـراد ایـن گـروه در اکثـر ولسـوالی های آن، در حـال 

نبرد بـا نیروهـای امنیتی اسـتند.
در کنـار حضور طالبان و سـایر گروهـای هراس افگن، 
زیـاد  ایـن والیـت  در  نیـز  خشـونت های خانوادگـی 

ست. ا

تالش  های ناموفق یک مرد
برای بریدن زبان همسرش

نهمیـن دور مذاکـرات صلـح میان زلمـی  خلیل زاد، 
و  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی 
طالبـان در قطـر پـس از یـک روز تأخیـر دوبـاره 
از سـر گرفتـه شـد. ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی 
طالبـان گفتـه اسـت هـر چند کـه ایـن گفت وگوها 
بـود؛  شـده  آغـاز  اسـد(  پنج شـنبه)31  روز  عصـر 
امـا بـه دلیـل رخصتـی جمعـه یـک روز بـه تأخیـر 
افتاده اسـت. بـر بنیـاد گزارش ها قرار اسـت در این 
دور دو طـرف در مـورد حضـور و یـا عـدم حضـور 
نیروهـای اسـتخباراتی امریکا در افغانسـتان، آزادی 
و  صلـح  موافقت نامـه ی  از  پـس  طالـب  زندانیـان 
و  بحـث  صلـح  موافقت نامـه ی  امضـای  چگونگـی 

گفت وگـو کنند. نهمیـن دور مذاکرات میـان امریکا 
از سـر گرفتـه می شـود کـه  در حالـی  و طالبـان 
انتظـار می رفـت، توافق نامـه ی صلح در دور هشـتم 
گفت وگوهـا بـه دسـت آیـد؛ امـا بـه دلیـل برخـی 

اختالفـات ایـن توافق نامـه بـه دسـت نیامـد.
در همیـن حـال رییـس جمهـور غنـی می گویـد، تا 
زمانـی کـه گفت وگوها میـان امریکا وطالبـان پایان 

نیابـد، مذاکـرات بین االفغانـی آغاز نخواهد شـد.
آقـای غنـی همچنـان تأکیـد می کنـد، بحـث روی 
ترکیـب هیـأت مذاکره کننـده بـا طالبـان نیـز ادامه 
مذاکـرات  شـدن  مشـخص  بـا  همزمـان  و  دارد 

بین االفغانـی ایـن تیـم نیـز نهایـی خواهـد شـد.

دور نهم گفت وگوهای صلح
میان امریکا و طالبان از سر گرفته شد

رهبـر حـزب وحـدت  معـاون  حاجـی محمدمحقـق 
تکـت  کـه  می گویـد  افغانسـتان  مـردم  اسـالمی 
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال بـه دلیـل اولویـت دادن به 

پاشـید. از هـم  گفتگوهـای صلـح 
رهبرحـزب وحـدت اسـالمی مـردم افغانسـتان دیروز 
کمـر  خبـری،  نشسـت  یـک  در  سـنبله(  جمعـه)1 
عبـداهلل عبـداهلل نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری را 
بسـته و طـی امضـای یـک توافق نامـه ی مشـترک، به 

تیـم انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی پیوسـت.
کنـار  در  گرفتـن  قـرار  بـا  او  افـزود،  محقـق  آقـای 
داکتـر عبـداهلل، تـالش می نمایـد کـه بـا سـهم گیری 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری، سرنوشـت مـردم خود 
را تغییـر داده، بـه ظلـم و بی عدالتی هـا پایـان دهـد.

رهبـر حـزب وحـدت اسـالمی مـردم افغانسـتان کـه 
بـود،  اعتـدال  انتخاباتـی صلـح و  معـاون دوم تکـت 
اولویـت  انتخاباتـی بـه خاطـر  ایـن تیـم  افـزود کـه 
دادن بـه گفتگوهـای صلـح فرو پاشـید. محقـق ادامه 
داد:»همیـن بـود که یک ماه گذشـت، منتظـر ماندیم 
کـه صلـح اسـت. بـه آن هـا گفتـم کـه در صلـح هـم 
همکارتـان هسـتیم اگـر صلـح بیایـد، خوش هسـتیم 
امـا رقمـش فهمیـده می شـود کـه صلح هم در شـاخ 
آهـو اسـت، گاهـی امریـکا پشـیمان می شـود و گاهی 

طالبـان.« هم 
پـس از فروپاشـی تیـم صلـح و اعتـدال، آقـای محقق 
مصمـم شـد کـه بـرای تقویـت گفتگوهـای صلـح بـه 
سـوی انتخابـات بـرود و او بعد از رای زنی های بسـیار، 
توانسـت کـه طـی یـک توافق نامـه بـار دیگـر در کنار 

داکتـر عبـداهلل قـرار گیرد.

در  کـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  دور  چهارمیـن 
حاجـی  بـود،  شـده  برگـزار  میـالدی   2014 سـال 
محمدمحقـق معـاون دوم تیـم انتخاباتـی اصالحات و 
همگرایـی بـه رهبـری داکتر عبداهلل بـود. آقای محقق 
افزود:»مـن و داکتـر عبداهلل در حکومـت پنجاه-پنجاه 
شـریک بودیـم. مـا مجمـوع تیـم مـا قریـب چهـار 
میلیـون رای می شـد. از جامعـه هزاره و شـیعه حدود 
یـک میلیون و دوصـد هزار رای محاسـبه کرده بودیم 
امـا در شـرایط کنونـی، از جامعـه هزاره یـک وزیر در 

نداریم.« کابینـه 
در همیـن حـال، محمدکریـم خلیلـی رهبـر حـزب 

حاجـی  پیوسـتن  افغانسـتان،  اسـالمی  وحـدت 
محمدمحقـق را در تیـم انتخاباتـی ثبـات و همگرایی 
امیـدوار کننـده خوانـد و تاکیـد نمـود که ایـن تحول 

باعـث پیـروزی در انتخابـات پیشـرو خواهـد شـد.
تیـم  هرچنـد  کـه  کـرد  خاطرنشـان  خلیلـی  آقـای 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی در دقایـق 90 روی کار 
آمـد امـا محکـم، قـوی و بـا اراده وارد بـازار انتخابات 
بـا  افغانسـتان  اسـالمی  وحـدت  حـزب  رهبـر  شـد. 
شـرایط  در  کـه  گفـت  موجـود  وضعیـت  از  انتقـاد 
کنونـی مـردم افغانسـتان بـه سـتوه آمـده و انتخابات 
ریاسـت جمهوری فرصتی بـرای تغییر شـرایط خواهد 

بـود. خلیلـی افزود:»مـردم تغییـر را می خواهنـد، این 
تغییـر طبق سـنت الهـی به روز ششـم میـزان تحقق 
خواهـد یافـت. اگـر پـای صندق هـا بشـتابیم و رای 
بدهیـم، این تغییـر مربوط خودشماسـت و یقین دارم 
کـه بـا درخشـش تان در پـای صندق هـای رای، تغییر 

را بـه وجـود خواهیـد آورد.«
آقـای خلیلـی اما تصریح کـرد که انتخابـات هیچ گونه 
منافاتـی بـا گفتگوهـای صلـح نـدارد؛ او بـه وضاحـت 
صلـح  اگـر  افغانسـتان  مـردم  کـه  گفـت  سـخن 
می خواهنـد، بایـد وضعیـت موجود کشـور تغییر کند.

آقـای خلیلـی تاکید نمـوده و ابراز امیـدواری کرد که 

در بسـتر سیاسـی تیـم انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی 
نوعـی از همـکاری و همگرایـی میـان دو حزب مطرح 
اسـالمی  وحـدت  اسـالمی...-حزب  وحـدت  )حـزب 
مـردم...( بـه وجـود آمـده اسـت و ایـن همـکاری بـا 
هیچ گونـه نیرنـگ و فریـب، شکسـت نخواهـد خـورد.

نامـزد  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  هـم،  سـویی  از 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا اسـتقبال از پیوسـتن 
آقـای محقـق، صریـح سـخن گفـت کـه او از همـان 
آغـاز فروپاشـی تیـم صلـح و اعتـدال، چشـم خـود 
را بـه محقـق دوختـه بـود. آقـای عبـداهلل افـزود کـه 
تیـم ثبـات و همگرایـی خانـه ی وحـدت ملـی مـردم 
افغانسـتان اسـت؛ ارادهـی قـوی و مسـتحکم اعضـای 
این تیم باعث شـده اسـت کـه برای نجات افغانسـتان 

کمـر همـت را ببندنـد.
ایـن نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری همچنـان بیان 
کـرد کـه او هرچنـد تیـم انتخاباتـی خـود را ناوقـت 
پایه گـذاری کـرد امـا بـا اراده ی قـوی قـدم برداشـته 
اسـت؛ عبـداهلل عبداهلل همچنـان از موجودیـت اعتماد 
در میـان تیـم انتخاباتـی خود سـخن زد و گفت:»تیم 
مـا تیـم بـا اعتبـار اسـت. تیمـی کـه بـاالی یک دیگر 
اعتمـاد دارد، تیمـی کـه انتظـار تکلیـف از یک دیگـر 
خـود را نـدارد بلکـه به عـزت و سـالمت همدیگر باور 
دارد.« داکتـر عبـداهلل عبداهلل و حاجـی محمدمحقق، 
محقـق  آقـای  اسـتند.  همدیگـر  دیرینـه ی  رفقـای 
کـه در انتخابـات سـال 2014 میـالدی حامـی آقـای 
عبـداهلل بـود، ادعـا می کند کـه در انتخابات گذشـته، 
یـک میلیـون ودوصـد هـزار رای بـه صنـدق آقـای 

عبـداهلل ریخته اسـت.

محمد محقق: صلح در شاخ آهو بود و تکت صلح و اعتدال فرو پاشید

از آغاز سال روان میالدی تا کنون حدود 300 هزار پناه جوی
افغان از ایران و پاکستان بازگشتند
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شالق زدن کودکان به جرم 
»تشله بازی«

»تـازه یک سـالی می شـد، از نابسـامانی های روسـتایی 
کـه در آن زندگـی می کردیـم، بـه همـراه خانـواده، به 
کابـل پنـاه آورده بودیـم تـا زندگـی راحتـی را به دور 
ایـن  از  از سـختی های روسـتا تجربـه کنیـم. دیـری 
زندگـی تـازه و  نسـبی راحت مان نگذشـته بود که در 
یکـی از شـب های بهـاری، خبـر سـقوط حکومت مجاهدیـن و افتـادن کابل 

بـه دسـت نیروهـای سـیاه پوش طالـب را از رادیـو بـی بی سـی شـنیدیم.«
ایـن گفته هـای پسـر جوانـی اسـت کـه حـاال در کابل زندگـی می کنـد و به 
گفتـه ی خـودش، از کودکـی اش تنها همین خاطـرات تلخ از حضـور طالبان 

در آن دوره ی سـیاه مانده اسـت.
جبـار، چنیـن ادامـه می دهـد: »دقیقـا از فردای همـان روز بـرادرم که از من 
بزرگتـر بـود، تنهایـی بـه مکتب رفـت؛ در حالی کـه پیش از این بـا خواهرم، 
دوتایـی بـه مکتـب می رفتنـد. ایـن طـوری بـود کـه دختـران از رفتـن بـه 
مکتـب بـاز داشـته شـدند. خواهـرم ناچـار کودکی هایـش را در کنـج تاریک 
اتـاق و در آشـپزخانه سـپری کـرد. رفتـن دوباره  بـه مکتب برایـش، بدل به 
رویایـی دسـت نیافتنی شـد. در آن زمـان از مـن سـن و سـالی نگذشـته بود. 
مـا در کابـل بـا سـختی های زیـادی روبـه رو شـدیم. پـس از آمـدن طالبـان 
و برقـراری رژیـم امـارت اسـالمی در افغانسـتان، بـرای دیـدن لبخنـد روی 
لب هـای پـدرم آرزو بـه دل مانـدم؛ اما هیچ روز یا شـبی از لبخند، از شـادی 

نبود.« خبـری 
ناامیـدی غـرق  بـا گذشـت هـر روز، خانـواده ی جبـار بیشـتر از قبـل در 
می شـدند. اندوه آشـکار و بی پایان اعضای خانواده ی جبار، سـبب شـد که او 
در یکـی از همـان روزهـای کودکی اش، بـه خاطر ندیدن انـدوه دیگر اعضای 
خانـواده اش، بـه کوچـه پنـاه ببـرد؛ همیـن پنـاه بـردن بـه خلـوت کوچه ها، 
دیگـر بـرای او یـک عـادت شـده بـود. او تـا می توانسـت در خلـوت کوچـه 
بـه رفـت و آمـد مردمـان نـگاه می کـرد. در واقـع جبـار در روزهـای سـیاه 
کودکـی اش در آن کوچـه ی خلوتـی کـه هرازگاهـی ممکـن بـود رهگـذری 
از آن عبـور کنـد، بـه دنبـال یـک هم بـازی بـرای خـودش بـود تـا بتوانـد با 

دوسـت شـدن بـا کـودک دیگـری، تنهایـی آن روزهـای خـود را پـر کند.
جبـار می گویـد: »پـس از سـاعت ها ایسـتان پشـت در نیمـه بـاز ، همین که 
چشـمم بـه طالبـی در دور دسـت ها می افتـاد، در را بـا عجلـه می بسـتم و به 
حیـات خانـه پنـاه می بـردم. روزهـا  و ماه هـا همیـن طـوری می گذشـتند. 
کمـی بزرگ تـر شـدم و بـه خـودم جـرأت مـی دادم کـه بـروم وسـط کوچه 
می کردنـد،  فـرار  شـان  خانه هـای  تنهایـی  از  کـه  دیگـری  بچه هـای  بـا 
»تشـله بازی«کنم، و گاهـی هـم کـه شـانس بـه مـا رو می کـرد، بادبادکی به 

هـوا بلنـد می کردیـم.«
آن زمـان، بـرای کـودکان تنها سـرگرمی دلچسـپ و قابل دسـت رس، همین 
تشـله بازی بـود. دو سـالی بیشـتر از دوام رژیم طالبان نگذشـته بـود، در یک 
ظهـر تابسـتانی، جبـار بـا کـودک هم بـازی اش، تشـله بـازی می کردنـد کـه 
ناگهـان شـالقی بـه پشـت کـودک هم بـازی اش می خـورد و در اثـر همیـن 
ضربـه، کـودک هم بـازی اش کـه هفـت سـال داشـت، هـق هـق بـه گریـه 

می افتـد. 
مـرد  بـه  چرخانـدم، چشـمم  عقـب  بـه  را  »سـرم  می دهـد:  ادامـه  جبـار 
سیاه پوشـی بـا ریـش بلنـد افتـاد کـه دسـتار سـیاهی نیز به سـر داشـت، با 
چشـمانی سـیاه شـده از سـرمه. مـن مانـده بـودم که فـرار کنم یا بی اسـتم. 
بـه دلیـل تـرس و وحشـتی کـه از طالـب در دل و ذهـن خـود داشـتم، 
نمی توانسـتم تصمیـم بگیـرم. هیمـن کـه دوسـتم پـا به فـرار گذاشـت، من 
نیـز خـودم را بـا شـتاب به خانه رسـاندم از آن روز بـه بعد، دیگر بـرای بازی 
از خانـه بـه بیـرون نمی رفتـم. مگر یـگان روز گاهی کـه برای خریـد از خانه 
بیـرون می رفتـم، بـا دیـدن طالـب از فاصلـه ی صد متـری و یا اشـخاصی که 
پوشـش طالبانـی داشـتند، لـرزه بـه جانـم می افتـاد و فکـر می کـردم اگـر 
زودتـر خـودم را بـه خانه نرسـانم، شـاید زیر شـالق طالبان لت و پار شـوم.« 
و ایـن گونـه بـود کـه روزهـای خیلـی از کودکانـی کـه آن روزهـا در کابـل 
بودنـد، بـا ترس و دلهـره، در تنهایی و بدون بازی های کودکانه سـپری شـد.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا مـا شـریک کنید. مـا متعهد بـه حفظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ساره ترگان

در  را  شـان  بن بسـت های  می گیـرد،  آنـان  از  را 
ذهـن ناخـودآگاه شـان تلنبـار می کننـد کـه بعدها 
در عمل کـرد ایـن کـودکان کـه دیگـر بزرگ شـده  
انـد، بـروز می کنـد. در فیلـم سـینمایی »12 مـرد 
بـه  لومـت،  سـیدنی  کارگردانـی  بـه  خشـم گین« 
اسـاس داسـتان تلویزیونی ای با همین نام نوشـته ی 
رجینالـد روز، 12 مـرد در جایـگاه هیـأت منصفـه، 
در زمـان تنفـس پیـش از رأی نهایـی دادگاه، قـرار 
اسـت در مـورد پسـر هجده سـاله ای رأی بدهند که 
پـدرش را بـا ضـرب چاقـو کشـته اسـت. پیرمـرد 
آپارتمـان منـزل پاییـن خانـه ی مـردی کـه کشـته 
شـده اسـت، شـهادت داده اسـت که صدای پسـر را 
شـنیده کـه بـه پـدرش گفتـه »می کشـمت« و بعد 
صـدای افتـادن جسـد را روی سـقف حـس کـرده 
اسـت و بعـد دویـده خـودش را بـه دروازه رسـانده 
و پسـر را در حـال فـرار از راه پلـه دیـده اسـت. زن 
همسـایه ی روبـه رو -ایـن طـرف خـط آهـن- ادعـا 
کـرده اسـت کـه هنـگام عبـور قطـار از پنجـره ی 
واگـن آخـر قطـار دیـده اسـت کـه پسـر کارد را در 
سـینه ی پـدرش فرو کرده اسـت. چاقویـی که روی 
جسـد پیـدا شـده بـا ایـن کـه اثر انگشـتی از پسـر 
نـدارد، چاقویـی اسـت یـا شـبیه چاقویی اسـت که 
پسـر سـاعت هشـت همان شـب وقتی از پدرش به 
اثـر دعوا دو مشـت خورده اسـت، رفتـه و از یکی از 
دکان هـا به قصد کشـتن پدرش خریده اسـت. پسـر 
امـا در تحقیقـات پولیس گفته اسـت کـه زمان قتل 
در سـینما بـوده اسـت بـا این کـه هیچ کسـی او را 
در سـینما ندیـده و نـام فیلمـی را کـه دیـده اسـت 
نیـز بـه یـادش نیسـت. بـا ایـن مـدارک، یـازده نفر 
بـه گناهـکاری پسـر و اعـدام آن رأی می دهنـد و 
یـک نفـر می گوید کـه تردیـد دارد و نمی تواند رأی 
مثبـت بدهـد. فیلـم در یک اتـاق اتفـاق می افتد که 
دوازده دادگسـتر در نقـش هیـأت منصفـه، در مورد 
شـک و تردیدهـای »دیوید« کسـی کـه رأی منفی 
داده اسـت، گفت وگـو و پرخـاش می کننـد. بـرای 
کسـانی کـه رأی مثبـت داده اند به گناهـکاری این 
پسـر، یکـی از دالیـل عمـده، پیش فرضـی بـه نـام 
زندگـی کودکـی ایـن پسـر اسـت کـه بـا خشـونت 
پـدرش همـراه بـوده اسـت و ایـن کـه از محلـه ی 
ایـن  انجـام  اسـت،  فقیرنشـین  و  پایین شـهری 
کارهـا بـرای او عـادی اسـت و از هـژده سـالگی اش 
بـر می آیـد کـه دسـت بـه چنیـن کاری زده باشـد. 
بخـش  ایـن  بـر  مشـخصا  دادگسـترها،  از  چندتـا 
از زندگـی پسـر انگشـت می گذارنـد و ایـن عمـل 
را برامـد عقده هایـی می داننـد کـه پسـر از زمـان 
بچگـی اش در خـود بـزرگ کـرده اسـت. بـا این که 
در آخـر فیلـم و در همـان اتـاق گـرم و عصبانیتـی 
کـه چند بـار بـه پرخاش گـری لفظی می رسـد بین 
دادگسـترها، سـرانجام پـس از چنـد بـار رأی گیری 
بـه اسـاس دالیلی کـه دیوید عنـوان می کند و یکی 
دو تـای دیگـر از کسـانی کـه نظر شـان تغییر کرده 
اسـت، هـر دوازده نفـر بـه بی گناهـی آن پسـر رأی 
می دهنـد. بـه ایـن کاری نداریـم کـه آن پسـر قاتل 
اسـت یـا نیسـت؛ مسـأله ی مهـم از ایـن یـادآوری، 
زندگـی کودکـی آن پسـر اسـت، بـه عنـوان یـک 
مسـتحق  را  او  و  شـدن/بودن  قاتـل  بـرای  امـکان 
اعـدام شـمردن. ایـن کـه پسـر چـه کودکـی ای را 
گذرانده اسـت، خودش در آن نقشـی نداشـته است؛ 
امـا حـاال چند نفـر به عنـوان دادگسـتر می خواهند 
او را بـه جـرم رونـدی کـه خـودش در آن نقشـی 

نداشـته اسـت، اعدامـش کننـد.
بر اسـاس تحقیقـات روان شناسـی، 90 درصد ذهن 
انسـان را ناخـودآگاه رهبـری می کنـد و تنهـا 10 
درصـد ضمیـر خـودآگاه اسـت کـه مصـدر رفتـار 
آگاهانـه و معـرف شـخصیت اجتماعـی انسـان در 
ناگهانـی  کـه  کنش هایـی  اسـت.  روزمـره  زندگـی 

کـه  ناخوشـی ای  یـا  خوشـی  می دهیـم؛  انجـام 
گاه نـاگاه سـراغ مـان را می گیـرد، یـا واکنش هـای 
مـان در زمان هـای خاصـی کـه بعـد از آن ناراحـت 
سرچشـمه  مـا  ناخـودآگاه  از  همـه  می شـویم، 
می گیـرد و در رابطـه بـه عمل کـردی در گذشـته 
هارولـد  کـه  آنچـه  می افتـد.  اتفـاق  -کودکـی- 
بلـوم، در رابطـه بـه روان شناسـی، عقـده ی ادیـپ، 
و پدرفرزنـدی در ادبیـات می خوانـد. بلـوم، معتقـد 
اسـت کـه هـر شـاعری یـک اتفـاق بـزرگ اسـت و 
شـاعران پـس از آن مکلـف در ارتباط با او اسـتند و 
در معادلـه ی دوگانگـی اضطـراب و تأثیـر، می کنند 
کـه بـا غلط خوانی شـعرهای پیش از خـود، مفاهیم 
را شـخصی و از آن خـود کننـد. بـه بـاور بلـوم، در 
خلـق یـک اثـر جدید ادبـی، هیچ شـاعری بـه چیز 
چیزهـای  همـان  حقیقـت  در  نمی رسـد؛  تـازه ای 
تبدیـل  و  توجیـه  سـرکوب،  رونـد  در  را  کهنـه 
واقعیـت، از زاویـه ی دیگـری منعکـس و غلط خوانی 
می کنـد. عقـده ای کـه از امیـال سـرکوب شـده ی 
جنسـی، خانوادگـی و اجتماعـی در کودکان شـکل 
می گیـرد، بـا غلط خوانـی و شخصی سـازی آنـان در 

می شـود. نمایـان  بزرگ سـالی  سـن 
شـاهدیم؛  افغانسـتان  جامعـه ی  در  امـروز  آنچـه 
غلط خوانـی ای اسـت از جنـگ، فقـر، محرومیـت و 
تحقیـر در زمـان کودکـی و نوجوانـی، کـه تبدیـل 
بـه عقـده می شـود و خـودش را نمایـان می کنـد؛ 
از بوتـل خالـی ای کـه بـا اسـتدالل دولـت مسـؤول 
اسـت، وسـط خیابـان می اندازیـم تـا فحشـی کـه 
راننـده ی  نثـار  موتـری  از  پیشـی گرفتن  وقتـی 
دیگـر می کنیـم، همـه عقده هایی اسـت کـه روزگار 
بـر مـا روا داشـته اسـت و مـا بـر دیگـران و روزگار 
دیگـران روا می داریـم. خواسـت ها و آرزوهایـی کـه 
در برخـورد بـا محدویت هـای اخالقـی، خانوادگـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی، در نطفـه خفـه می شـوند، 
در حقیقـت خفـه نمی شـوند؛ رسـوب می کننـد در 
قسـمت تاریـک ذهن انسـان و تبدیل بـه بمب هایی 

می ترکنـد. روزگاری  کـه  می شـوند 
چهـار دهـه کشـتار بی وقفـه، همـراه بـا وضعیـت 
اجتماعی-سیاسـی ای کـه بیشـتر از هـر قشـری بر 
کودکان سـنگین بوده اسـت، نسـلی را بیـرون داده 
اسـت کـه حـرف دومـش فحـش اسـت و سـومش 
خشـونتی  بازتولیـد  خشـونت گرایی،  ایـن  مشـت. 
اسـت کـه وضعیـت بـر کودکـی مـا تحمیـل کـرده 
اسـت و بـدون شـک خانـواده نقـش عمـده ای در 
آن دارد. پرخاشـگری و عصبانیـت پـدر، مـادر یـا 
دیگـر اعضـای خانـواده علیـه کـودکان، شـاید در 
خواسـت های  و  رفتـار  تـرس،  ایجـاد  بـا  کودکـی 
کـودکان را محـدود و خفـه کنـد؛ اما این سـرکوب 
مقابـل  در  و  می کنـد  فـوران  دوبـاره  شـدن ها 
دیگـر افـراد و اتفاق هـا بـه کنش گـری مشـابه یـا 
شـدیدتر می پـردازد. وقتـی در کابـل؛ در پایتخـت 
کشـوری کـه بیـش از چند کشـور ابرقـدرت حضور 
سیاسـی و نظامـی دارد، هـر روز خبـر از انفجـار، 
اسـت،  چاقوکشـی  و  راه گیـری  مسـلحانه،  کشـتار 
نشـان دهنده ی امـکان خشـونت ورزی ای اسـت کـه 
در انسـان افغانسـتانی-کابلی خوابیـده اسـت و بـا 
انـدک واکنشـی بیـدار می شـود و بـه کنش گـری 
بخش هـای  در  را  خشـونت ورزی  ایـن  می پـردازد. 
می تـوان  افغانسـتانی  انسـان  زندگـی  مختلـف 

پیـدا کـرد. و  جسـت وجو 
سـاعت یـازده و بیسـت دقیقه اسـت. باد بـا زوزه ی 
کودکـی که جرمـش را نمی شناسـد، در رفت و آمد 
آرام پنجره هـا می پیچـد. پـدر هنـوز تهدیدهایـش 
را هـر دقیقـه تکـرار می کنـد و آن کـودک معصوم، 
چنـان جـان کاه زوزه می کشـد که احسـاس می کنم 
شیشـه های پنجـره فرو می ریـزد. عقـده ای در حال 

است. شـکل گیری 

سـاعت چهـار دقیقـه بـه یـازده شـب مانده اسـت. 
صـدای گریـه ی دو کـودک همسـایه پـس از چنـد 
دقیقـه بـه تٌـن جان کاهـی رسـیده اسـت. صـدای 
بـا  اسـت،  کـودکان  ایـن  پـدر  گویـا  کـه  مـردی 
دشـنام های »مـرده گـو«، »نوکـر پدرتـان اسـتم« 
و... هـر چنـد ثانیـه بعـد، بـر وحشـت صـدای آنـان 
تازیانـه می زنـد. انـگار چیـزی را انـکار کـرده اند یا 
در خانـه وسـیله ای را خـراب کـرده انـد؛ احتمـال 
دومـی بیشـتر می چربـد. از آنچه شـنیده می شـود، 

می تـوان بـه چنیـن حـدس و گمانـی رسـید.
سـاعت یازده و هشـت دقیقه ی شـب اسـت. صدای 
آن یکـی کـودک که سـنش احتمـاال از دو سـالگی 
کـه  لت وکوبـی  تـرس  از  گویـا  و  نمـی رود  بـاال 
بـرادر بزرگتـرش را کـرده بودنـد؛ بـا وحشـت گریه 
می کـرد، کـم کم آرام شـده اسـت و در رفـت و آمد 
چنـد صـدای پـا کـه از کوچـه می گـذرد، مـی رود 

و می آیـد. صـدای بزرگتـر کـه سـوپرمن هم باشـد؛ 
پایـش از چهـار سـالگی پله ای بـاال نرفته اسـت؛ به 
نالـش جانکاهـی رسـیده اسـت کـه پوسـت را پـاره 
نکـرده  فروکـش  پـدر  عصبانیـت  ظاهـرا  می کنـد. 
اسـت و هـر دقیقـه یـک بـار بـا تهدیدهایـش بـه 
شـدت تـرس و وحشـت صـدای آن کـودک افزوده 
کـه  گذاشـته ام  بالشـت  زیـر  را  سـرم  می شـود. 
بخوابـم؛ کـه گوش هایـم را نشـنوم؛ کوچـه تنـگ 
اسـت و پنجره هـا آنقـدر نزدیـک کـه اگـر در بالکن 
آن طـرف کوچـه یکـی از شـاخ های انسـتاگرام بـا 
لب هـای پروتز کـرده اش ایسـتاده باشـد؛ بی زحمت 
لبـش  می توانـی  کوچـه  سـمت  ایـن  بالکـن  از 
عنـوان  زیـر  بحثـی  روان شناسـی  در  بگیـری.  را 
آرزوهـای سرکوب شـده اسـت در ناخـودآگاه افـراد، 
که از سـن کودکی بر اسـاس سـرزنش ها، سـرکوب 
نیازهـا، تحقیـر و نرسـیدن بـه آمال کودکانه شـکل 
می گیـرد و در بزرگ سـالی بـه شـکل های مختلـف 
طـرف  از  کـه  اطفالـی  یعنـی  می شـود؛  منعکـس 
اطرافیـان و جامعـه، سـرکوب می شـوند  خانـواده، 
یـا شـرایط خانوادگـی مانـع رسـیدن بـه آرزوهـای 
کودکـی  محدودیت هـای  یـا  و  می شـود  شـان 
افتخارآمیـز  فعالیت هـای  و  قهرمان بـازی  فرصـت 

چهار دهه جنگ افغانستان نسل عقده ای تحویل داده است

بـر اسـاس تحقیقـات روان شناسـی، 90 درصـد ذهـن انسـان را 
ناخـودآگاه رهبـری می کند و تنهـا 10 درصد ضمیر خودآگاه اسـت 
کـه مصـدر رفتـار آگاهانـه و معـرف شـخصیت اجتماعی انسـان در 
زندگـی روزمـره اسـت. کنش هایـی کـه ناگهانـی انجـام می دهیـم؛ 
یـا  می گیـرد،  را  مـان  گاه نـاگاه سـراغ  کـه  ناخوشـی ای  یـا  خوشـی 
ناراحـت  آن  از  بعـد  کـه  خاصـی  زمان هـای  در  مـان  واکنش هـای 
می شـویم، همـه از ناخـودآگاه مـا سرچشـمه می گیـرد و در رابطـه 

بـه عمل کـردی در گذشـته -کودکـی- اتفـاق می افتـد. 
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