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به  صلح  که  می گوید  برش،  حقوق  امور  در  دولت  وزیر 

هیچ وجه بدون در نظرداشت ارزش های حقوق برشی، در 

شد. نخواهد  تأمین  افغانستان 

به  سیام سمر، روز شنبه )30 سنبله(، در نشستی که 

بود،  برگزار شده  از روز جهانی صلح  منظور گرامی داشت 

گفت: »ناممکن است که بدون در نظر گرفنت ارزش های 

حقوق برشی، صلح ایجاد بکنیم و همچنان بدون اشرتاک 

پروسه ی  با  و  بود  خواهد  ناتکمیل  صلح  پروسه ی  زنان، 

رسید.« نخواهیم  جایی  به  ناتکمیل، 

برش  حقوق  نقض  جنگ ها  بنیاد  که  کرد  تأکید  او، 

و  ارزش ها  همه ی  صلح  گفت وگوهای  در  باید  و  است 

شود. تقویت  و  حفظ  اخیر  سال  چند  دست آوردهای 

بانو سمر گفت که آتش بس، جنگ را به گونه ی مقطعی 

قطع خواهد کرد و به معنی صلح نیست؛ اما گام اساسی 

برای دست یافنت به صلح، برقراری آتش بس است.

برقراری  به  حالی  در  برش،  حقوق  امور  در  دولت  وزیر 

ترامپ،  دونالد  تازگی،  به  که  می کند  تأکید  آتش بس 

رییس جمهور ایاالت متحده گفته است که رد آتش بس از 

گفت وگوهای  توقف  اصلی  دالیل  از  یکی  طالبان،  سوی 

است. بوده  صلح 

بارها  طالبان  صلح،  گفت وگوهای  توقف  از  پس 

خواستار از رسگیری آن شده اند و گفته اند که اگر دوباره 

هم،  سویی  از  ماند.  خواهند  متعهد  شود،  آغاز  مذاکرات 

خواستار  ایران،  و  روسیه  کشورهای  به  سفر  با  طالبان 

صلح  گفت وگوهای  رسگیری  از  برای  کشورها  این  کمک 

اند. شده 

هفته ی  افغانستان  خارجه ی  وزارت  حال  همین  در 

پیش اعالم کرد که احتامل از رسگیری گفت وگوهای صلح 

دارد.  وجود  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان 

نیز  افغانستان  حکومت  که  است  حالی  در  همه  این 

از  تا پس  پروسه ی صلح،  برای پیشربد  را  تالش های خود 

است. کرده  متوقف  ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری 

رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرده اســت کــه 

بــه  افغانســتان  مــردم  و کشــتار  قتــل  مســؤولیت 

عهــده ی افــرادی اســت کــه صلــح و آتش بــس را 

منی کننــد. قبــول 

ــک  ــنبله(، در ی ــنبه )30 س ــی، روز ش ــای غن آق

پیــام تصویــری بــه مناســبت روز جهانــی صلــح، 

بارهــا  افغانســتان  حکومــت  کــه  اســت  گفتــه 

شــده... آتش بــس  خواســتار 

نظامجمهوریمعاملهمنیشود
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انفجار ماین در والیت پروان از کودکان زنی که در دام ندانم کاری های خودش افتاد
قربانی گرفت

غنی:مســؤولیتکشتارمردمبه
دوشکســانیاستکهصلحو
راقبولمنیکنند آتشبس

رسوردانش:

»جمعه ها برای آینده«؛
 جنبش جهانی مبارزه با آلودگی محیط زیست

آلودگی صوتی؛ 
سرطان خوش خیم زندگی در کابل

جنبشروشنایی
جنبشیغرورانگیزبود

مکثییکروزهبرایادامهی
منیکمعتادم

)قسمت 2(

جاسازی شده ی  ماین  انفجار  نتیجه ی  در 

سوم  ناحیه ی  مربوطات  در  طالب  هراس افگنان 

است. باخته  جان  کودک  یک  پروان،  والیت 

نرصت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله می گوید 

که حوالی ساعت 04:20 پس از چاشت روز شنبه 

سوی  از  جاسازی شده  ماین  یک  سنبله(،   30(

قلندر  شاه مست  روستای  در  طالب،  هراس افگنان 

در مربوطات ناحیه ی سوم والیت پروان منفجر شده 

است.

یک  انفجار،  این  نتیجه ی  در  که  می افزاید  او 

کودک جان باخته و 11 کودک دیگر زخم برداشته 

اند.

ماین  این  که  است  گفته  داخله  وزارت  چند  هر 

از سوی هراس افگنان طالب جاسازی شده بود؛ اما 

گروه طالبان تا کنون مسؤولیت آن را به عهده نگرفته 

است.

در  نیز،  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 

سوی  از  شده  جاسازی  ماین های  انفجار  نتیجه ی 

افغانستان،  نقاط  از  بسیاری  در  طالب  هراس افگن 

تلفات زیادی به غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان 

است. شده  وارد 

در  متحد  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت  یا  یوناما 

فوری  توقف  خواستار  بارها  کنون  تا  افغانستان، 

ساحات  در  شده  تعبیه  انفجاری  مواد  از  استفاده 

با  هم  هنوز  طالبان،  اما  است؛  شده  غیرنظامی 

را  غیرنظامیان  جان  ترفندهایی،  چنین  از  استفاده 

می گیرند.

افغانستان  پایتخت  شامل  در  پروان،  والیت 

محسوب  ناامن  والیت های  از  پروان  دارد.  موقعیت 

گسرتده  حضور  آن  در  هم  طالبان  گروه  و  می شود 

به  دست  والیت،  این  در  هرازگاهی  طالبان،  دارد. 

می زنند. هراس افگنانه  تحرکات 

در پرونده هــای خشــونت علیــه زنــان، گاهــی پرونده هایــی 

ــود  ــه خ ــونت علی ــه ی خش ــود زمین ــان خ ــه قربانی ــود دارد ک وج

ــون  ــی چ ــه موضوعات ــی آن ب ــل اصل ــه دلی ــد ک ــم می کنن را فراه

عــدم آگاهــی زنــان از حقــوق شــان در جامعــه و مردانــی کــه بــه 

ــردد. ــر می گ ــد، ب ــاور ندارن ــرشی ب ــع ب ــوق زن در جوام حق

ــی اســتفاده کــرده  ــه خوب ــن عــدم آگاهــی ب ــز از ای مــردان نی

ــه  ــی ک ــد؛ رفتارهای ــار می کنن ــد رفت ــت دارن ــه دوس ــور ک و آن ط

ــت. ــا خشــونت اس ــوأم ب بیشــرتینه ت

ــر کشــیده می شــود  ــه تصوی ــی ب ــت امــروز، زندگــی زن در روای

کــه متــام وجــودش در عشــق خالصــه شــده بــود؛ امــا متأســفانه 

ــار هــوس مــرد می شــود. ــن گرفت ای

تفاوت های  و  در فرصت هایی که داریم، شباهت ها 

از  برخی  و  تبسم«  »قیام  با  روشنایی«  »جنبش 

رویدادهای بزرگ سیاسی جامعه را مرور خواهم کرد. 

شناختی دقیق تر از این شباهت ها و تفاوت ها، به هامن 

درک... که  نسبت 

بردارم؟  معتادان  مورد  در  نوشنت  از  دست  باید  چرا 

این  خواننده های  شام  رخ  به  را  واقعیتی  نباید  چرا 

کنید  درنگ  لحظه ای  نیستید  حارض  که  بکشم  ستون 

در زندگی تان و به این واقعیت فکر کنید؛ یعنی به این 

زودی خسته شدید یا واقعیت ها شام را آزار می دهند که 

معتادان  زندگی  به رشح  که  می نویسید  برایم  و  می آیید 

دهم.   پایان  سوخته  پل  در 

)زندگی به رنگ زن( اشکی بر گونه ی سخن

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

سیما سمر: صلح بدون حفظ ارزش های حقوق بشری ایجاد نمی شود
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تفاوت های  و  شباهت ها  داریم،  که  فرصت هایی  در 

رویدادهای  از  برخی  و  تبسم«  »قیام  با  روشنایی«  »جنبش 

بزرگ سیاسی جامعه را مرور خواهم کرد. شناختی دقیق تر 

درک  که  نسبت  هامن  به  تفاوت ها،  و  شباهت ها  این  از 

که  عظیمی  و ظرفیت  بزرگ  قدرت  با  را  ما  نسبت  تعیین  و 

بهرت  شد،  رومنا  روشنایی  جنبش  با  مخصوصاً  جامعه،  در 

را  کشور  در  سیاسی  جدید  عرصه ی  به  ما  ورود  می سازد، 

ساخت. خواهد  مفیدتر  و  معنادارتر 

تفاوت  یک  نشان دهی  از  را  سخنم  امروز  روایت  در   

و  ویدیوها  در  شدن  خیره  مقایسه ی  از  که  می کنم  رشوع 

خود  روی  پیش  روشنایی  جنبش  و  تبسم  قیام  عکس های 

تبسم  قیام  تظاهرکنندگان  چشامن  مقایسه،  این  در  دارم. 

می گذارم.  هم  کنار  روشنایی  جنبش  تظاهرکنندگان  با  را 

قیام تبسم را با وضاحت قیامی می بینم غرق در خشم، عزا 

و نگرانی. این تصویر از هامن روز اولی که خرب حالل شدن 

تبسم و شش تن از همراهانش در زابل پخش شد تا آخرین 

لحظه ای که جنازه ی تبسم را دوباره به سوی جاغوری انتقال 

کرد.  مشاهده  می توان  دادند، 

همه ی  دارد.  متفاوتی  کامال  تصویر  روشنایی  جنبش 

پرصالبت  قدرت  پرشکوه،  غرور  یک  از  می زند  موج  چشم ها 

بلند برای فردا. طبیعت نیز در برجسته کردن این  و رویایی 

تفاوت نقشی ظریف دارد. قیام تبسم در فصل خزان اتفاق 

افتاد. رنگ پریدگی و آمد آمد زمستان و رسما و انجامد بود. 

باران می بارید. هوا رسد بود و گرفتگی و اندوه تصویر غالب 

را تشکیل می داد. جنبش روشنایی، برعکس، در فصل بهار 

فصل  این  در  طبیعت  که  ویژگی هایی  متام  با  افتاد  اتفاق 

تنوع و درخشش رنگ ها  زیبا هدیه می کرد.  و  شگفت انگیز 

نقطه  همین  از  تفاوت ها  بود.  دیدنی  روشنایی  جنبش  در 

برجسته تر می شود تا این که »قیام تبسم« را به معنای واقعی 

کلمه به مقدمه ای در پیشواز منت »جنبش روشنایی« تبدیل 

کند.

جوهر  از  کرد،  خلق  روشنایی  جنبش  که  ادبیاتی  حجم 

غرورانگیزی بار می گرفت که در نهاد جامعه به جریان افتاده 

اما بالفاصله از شهرها و  بود. این جوهر در کابل جرقه زد، 

قصبات افغانستان تا رسارس نقاط جهان گسرتش یافت. در 

طنین رسود جنبش روشنایی هرن بر چشم و زبان و دست 

میلیون ها انسان بوسه می زد و خالقیت و نوآوری هر روز اثر 

پدید می آورد. تازه تری 

وقتی گفته شد »درد ما برق نیست، فرق است«، ترکیبی 

این  پیچید.  فضا  در  حرکت آفرین  معنای  یک  از  قشنگ 

چه  را  ترکیب  این  نبود.  ادبی  استعاره ی  یک  رصفا  ترکیب، 

ترکیب  این  عقب  در  صدایی  نبود.  مهم  کرد،  وضع  کسی 

موج می زد که از عمق نگاه میلیون ها انسان بر می خاست. 

برای  مبارزه  از  بلندی  عقبه ی  که  نسل  یک  از  بود  سخنی 

یک داعیه، یک مطالبه و یک خواست را با خود داشت. با 

این سخن، هزاره سوزش روان خود از »تبعیض« و »تحقیر« و 

»فرق« را برای جهانی تذکر می داد که از دیر زمان با تصویر 

بیگانگی می کرد. کسی که  احساس  او در چشم های خود 

سویچ  یا  می خواهید  برق  »شام  پرسید:  حکومت  تریبون  از 

برق؟«، پاسخ درخوری گرفت: »ما سویچ برق می خواهیم!« 

در  که  بود  مزاری  مطالبه ی  هامن  تفسیر  برق  سویچ 

در  »می خواهیم  می گفت:  کابل  غرب  مقاومت  هنگامه های 

می گفت:  و  باشیم.«  رشیک  کشور  سیاسی  تصمیم گیری 

»هزاره بودن جرم نباشد«. وقتی »سویچ برق« برای دستانی 

به  برق«  »سویچ  باشد،  مجاز  غیر  دستانی  برای  و  مجاز 

می شود. تبدیل  نسل  یک  عدالت خواهی  داعیه ی 

اندازه ی »قیام تبسم« زیبا و   اسم »جنبش روشنایی« به 

باالخره  تا  کرد  عبور  فلرت  چندین  از  اسم  این  بود.  معنادار 

سند  اولین  شد.  تبدیل  مردم  دادخواهی  حرکت  هویت  به 

روز  گرفت،  کار  تعبیر  این  از  که  روشنایی«  »جنبش  رسمی 

متحداملالی  نامه ی  سند،  این  شد.  منترش  ثور   18 شنبه 

انتشار  افغانی در رسارس جهان  بود که خطاب به مهاجران 

یافت و در آن پیشنهاد شد که شوراهاى هامهنگى مردمى 

تشكيل  جهان  مختلف  كشورهاى  در  كشور  از  خارج  در 

شده و اين حركت عدالت خواهانه را جهانی سازند. قبل از 

عنوان  مردمی«،  عالی  »شورای  نامه ی  در  تعبیر  این  کاربرد 

استفاده  کشور  از  خارج  پوسرتهای  در  روشنایی«  »جنبش 

به  اعرتاض  در  که  را  حرکتی  روشنایی«  »جنبش  بود.  شده 

یک »فیصله ی ظاملانه ی حکومت« به راه افتیده بود، هویتی 

بخشید. معنادار  و  تاریخی 

 وقتی احمد بهزاد گفت: »جهان را بر ارگ و سپیدار تنگ 

خواهیم کرد«، سخن او در ظاهر یک شعار گیرا و هیجان انگیز 

و  مصمم  نسل  یک  غرورانگیز  نگاه  خود  عقب  در  اما  بود؛ 

هدف مند را نیز حمل می کرد. احمد بهزاد در موقعیتی قرار 

داشت که سخن و زبان این نسل را متثیل می کرد. جامعه 

دیگر جامعه ی بسته ی قبلی نبود که در حصاری محدود گیر 

باشد و صدایش نیز در شعاعی محدود گردش کند. جامعه ی 

شهروندی شکل گرفته بود و این جامعه، جغرافیای حضور و 

سخنش را در رسارس جهان اعتبار می کرد. بعد از آن لحظه، 

هزاران انسان به دنبال اریکه داران حکومت وحدت ملی در 

هر گوشه و کنار جهان به راه افتادند تا کابوس سخن بهزاد را 

بر رس آنان حمل کرده و اجازه ندهند که در هیچ نقطه ی دنیا 

با خیالی آسوده بخوابند. رسان ارگ و سپیدار در زیر سایه ی 

اذیت  و  دیدند  آزار  طوالنی  سال های  برای  کابوس،  این 

روشنایی  جنبش  در  که  بود  آن  معنای  به  امر  این  شدند. 

تنها در حصار  بود که  از آن شده  فراخ تر  و نربد  میدان رزم 

ارگ و سپیدار تعریف شود.

غنی  ارشف  سخن  وسط  در  لندن،  در  بهادری  احد   

احمدزی، برخاست و آرام و متین به او خطاب کرد که »دروغ 

يىك  كه  گفتى  دروغ  من  به  جمهور!  رئيس  آقاى  مى گويى 

روى  و  بودم  رياست جمهوريت  انتخابات  كمپايرنهاى  از 

و  حرف  به  حرف  رياست جمهورى ات،  انتخاباىت  مانيفست 

گفتى  دروغ  افغانستان  مردم  به  ام.  كرده  كار  خط  به  خط 

بیان  این حرف، رصفا  به جهانيان دروغ مى گويى!«  و حاال 

احساساتی یک جوان خشم گین و عقده ای نبود؛ یک سخن 

هرنمندانه و پرمعنا از دل یک خلق بود. ارشف غنی، بدون 

تردید، بیشرت و پیشرت از هر کسی وزن این سخن را روی ذهن 

خود حس می کرد. او مخصوصا از تیرکشیدن ناخن بهادری 

به جانب خود نکته های زیادی را می گرفت. من ارشف غنی 

او  را درک می کنم.  او  نشانه شناسی  و قدرت  را می شناسم 

هم سخن و هم تیر ناخن بهادری را نشانه شناسانه تحویل 

می گرفت و مفهوم آن را درک می کرد.

با  لباسی قشنگ  در جنبش روشنایی، دخرت جوانی که 

فروتن،  فرحناز  به  داشت،  تن  بر  روشنایی  جنبش  از  آرمی 

خربنگار آریانا نیوز گفت: »دیگر بس است. از تبعیض خسته 

شده ایم. ما به خیابان آمده ایم تا صدای ما را همه بشنوند«. 

در همین گزارِش فرحناز، پیرمردی که در »قیام تبسم« نیز 

با صدا و پیام خود به یک چهره ی ماندگار تبدیل شده بود، 

گفت: »ارشف غنی، عبدالله، گوش های خود را کر کرده اید. 

پنبه به گوش خود کرده اید، بیرون بیندازید. چشم خود را 

باز کنید. این ملت را ببینید. همین ملت بود که شام را به 

ارگ رساندند...« این حرف ها، سخنانی از تاریخ برای تاریخ 

بودند که جنبش روشنایی آن ها را پدید آورده بود.

ترانه های روشنایی با موجی از غرور و امید همراه بود: 

ارگ  در  را  خود  امید   / نشسنت؟  کی  تا  برخیز،  و  »برخیز 

همه  این   / نیست  کسی  ما  با  برخیز،  و  برخیر   / بسنت؟ 

تبعیض، جرم من چیست؟« این ترانه به زودی به صفحه ی 

طاهر  کرد.  خوش  جا  انسان  هزاران  زبان  روی  و  ذهن 

سیدرضا  صبور،  شوکت  جعفری،  عارف  سامی،  خاوری، 

بارور،  نجیب  سعیدی،  رشیف  حامد،  سمیع  محمدی، 

قنربعلی  رحیمی،  بشیر  پدرام،  لطیف  قاسمی،  سیدضیا 

تابش، محمد عزیزی، بکتاش سیاوش، ناهید فرید و ده ها 

رسودند  ترانه  و  شعر  و  آهنگ  و  شدند  باز  دیگر  حنجره ی 

ناخن  جامعه  در  سخن  حرمت  و  زیبایی  و  ارزش  بر  و 

داشت  غرور شورانگیزی حکایت  از  این ها همه  گذاشتند. 

بود. آورده  همراه  به  روشنایی  جنبش  که 

نوبت،  چندین  در  روشنایی  جنبش  تویرتی  توفان 

جهانی  سطح  در  را  جنبش  این  مدرن  پیام رسانی  رکورد 

داکرت  و  احمدزی  غنی  ارشف  توفان ها،  این  در  برد.  باال 

به  ملی  وحدت  حکومت  رسدمداران  سایر  و  عبدالله 

مثابه ی خاشاک های سبکی بودند که وزن شان در ادعای 

چالش  به  ملت  یک  از  سیاسی  منایندگی  و  زمام داری 

و  کابل  در  تصویری  و  چاپی  رسانه های  بود.  شده  گرفته 

بود،  افتیده  راه  به  که  توفانی  در حاشیه ی  رسارس جهان، 

جنبش  پیام  اثرات  و  نفوذ  شعاع  کردن  فراخ  در  کدام  هر 

بودند. سهیم  روشنایی 

جنبش روشنایی چهره های جوان و جدیدی را در مقام 

در  چهره ها  این  کرد.  معرفی  جامعه  سیاسی  منایندگی 

و کهنه ی جامعه  با نسل سنتی  تبارزهای خود  متام وجوه 

در  آنان  همراهی  و  حضور  که  این  بدون  داشتند؛  تفاوت 

پنهان  چشم ها  از  کاروان  یک  بدنه ی  در  و  سقف  یک  زیر 

چهره ها  این  پرسش گرانه ی  و  تهاجمی  روحیه ی  مباند. 

سیاست ورزی  و  سیاست  که  بود  جامعه  از  دیگری  رویه ی 

منایش  به  تازه ای  و  متفاوت  سنجه های  و  معیارها  با  را 

می گذاشت.

جامعه  انسان  میلیون ها  حرکت  از  روشنایی  جنبش 

خورد  کلید   – اقتصادی  مطالبه ی   - مطالبه  یک  حول  در 

در  تعصب  و  تبعیض  برابر  در  پرشکوه  »نه«  یک  تا سطح  و 

واکنش  تبسم  قیام  اگر  رفت.  باال  کشور  سیاسی  نظام 

عمل  و  بیدادگری  ظلم،  یک  برابر  در  بود  منفعالنه ای 

وحشیانه که ظرف چند روز محدود فروکش کرد و خاموش 

میلیون ها  که  بود  فعالی  حرکت  روشنایی  جنبش  شد، 

گرفته  سهم  آن  در  خود  فردی  اراده ی  و  آگاهی  با  انسان 

از  آزگار،  سال  سه  از  بیش  آن  اهداف  به  رسیدن  برای  و 

نفوذ  و  اعتبار  و  انرژی  و  وقت  و  جان  و  رسمایه  و  زندگی 

خود مایه گذاشتند و با جدیت و استواری مشارکت کردند.

و  جسارت  و  جرأت  از  متثالی  روشنایی  جنبش 

کردن،  تحول  فهمیدن،  جرأت  بود؛  جامعه  در  ایستادگی 

بر  کردن،  عبور  ذهنی  تابوهای  از  گذاشنت،  پیش  به  گام 

سطح  در  مخاطبی  کردن،  غلبه  وسوسه ها  و  دلهره  ترس، 

محلی،  قومی،  کوچک  مرزهای  کردن،  جست وجو  جهانی 

زبانی و گروهی را درنوردیدن، باورها و سنت های مذهبی 

را  مدنی  رفتار  الگوهای  گذاشنت،  رس  پشت  را  سنتی  و 

خیره  سیاسی  قدرت مندان  چشم  در  چشم  کردن،  تجربه 

شدن، بت ها و بت واره های ذهنی و عینی را شکسنت، رس 

و  کردن  اندازه  را  جامعه  نخبگی  مدعیان  و  نخبگان  ته  و 

از  را  اصلیت ها  کشیدن،  ترازو  روی  را  همه  اعتبار  و  وزن 

نقاب بیرون آوردن، ظرفیت ها را بر آفتاب کردن، ... همه و 

بود. روشنایی  جنبش  اثرات  از  همه 

و  جامعه  از  سنگینی  و  بزرگ  وزن  روشنایی  جنبش 

کردن  بلند  در  کرد.  بلند  زمین  از  را  آن  باورهای  و  تاریخ 

میلیون ها دست سهم گرفتند. جنبش روشنایی  این وزن، 

یک  رویای  که  می داد  نشان  جامعه  در  را  و ظرفیتی  توان 

نسل را از زیر سقف های کوچک و بسته فراتر می برد. نسل 

قامت  و  قد  در  آن  نگاه  که  بود  نسلی  روشنایی،  جنبش 

منی خورد.  بخیه  ارتشی  فرماندهان  و  کاریزماتیک  رهربان 

آن  به هیچ وجه منی شد  که  بود  متفاوتی  نسل  نسل،  این 

با یک معیار  و  از یک جنس گرفت  با نسل های گذشته  را 

رهربان  هم  نکته،  همین  درک  در  کوتاهی  کرد.  سنجش 

و هم  انداخت  زانو  به  و  کرد  غافل گیر  را  روشنایی  جنبش 

اراکین حکومت و زمام داران سیاسی را که سیاست جدید 

می کردند. متثیل  کهنه  الگوهای  و  سنت ها  باورها،  با  را 

سه سال و اندی بعد از آغاز حرکت جنبش روشنایی، نه 

تنها افق فراروی جامعه و نسل های آن فراخ تر نشده است؛ 

بلندی های  پستی  از  نیز  آن  سیاسی  عمل  میدان  بلکه 

از  تن  ده ها  اجساد  و  شده  پاک تر  داشت،  که  فراوانی 

مدعیان ورود به این میدان، آهسته آهسته به حاشیه های 

بیرون از میدان انتقال می یابند تا جا برای مبارزاِن جدید، 

باز شود. متفاوت  مهارت های  و  توان مندی  و  با ظرفیت 

صدای  بود.  غرورانگیز  جنبشی  روشنایی،  جنبش 

و  داعیه  بلندکردن  در  که  فرد  میلیون ها  نفس زدن های 

شکل دادن رویای جنبش روشنایی سهم گرفتند، هم چنان 

برداشنت  از  خستگی  صدای  صدا،  این  می شود.  شنیده 

صدا  این  اندکی  از  پس  است.  سنگین  و  بلند  وزن  یک 

نیز آرام می شود؛ اما انرژی و نیرویی که پس از آرام شدن 

این صدا در اندام جامعه و نسل های آن به حرکت خواهد 

آبسنت  نقطه رشوع می شود. جامعه  از هامن  دقیقا  افتاد، 

است. جدید  حرکت  این 
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جنبش روشنایی، جنبشی غرورانگیز بود
ســی و هفــت ســال پیــش بــود کــه ســازمان 

ــدا در  ــه ص ــی را ب ــح جهان ــگ صل ــد، زن ــل متح مل

آورد. هــر چنــد، ایــن روز فرصتــی اســت بــرای 

اعــالم انزجــار از جنــگ و توحــش؛ امــا بــا تأســف، 

نــه تنهــا صلحــی در دنیــا بــر قــرار نشــده اســت کــه 

ــان ها  ــد و انس ــلیک می کنن ــان ش ــا همچن تفنگ ه

بــه زمیــن می افتنــد. دقیقــا در  پشــت رس هــم 

ــت،  ــح اس ــی صل ــخن از روز جهان ــه س ــی ک روزهای

فاتحــه ی  هنــوز  افغــان  خانواده هــای  بســیار 

ــد. ــرده ان ــزار نک ــان را برگ ــزان ش عزی

بــه  زمیــن،  نقــاط  برخــی  کــه  وجــودی  بــا 

خصــوص افغانســتان همچنــان در آتــش جنــگ 

می ســوزد، امســال ســازمان ملــل متحــد، خطــر 

تغییــرات اقلیمــی را بــرای زندگــی بــرش بیشــرت 

ــت  ــی و نخس ــه ی اصل ــا دغدغ ــت؛ ام ــته اس دانس

ــبی  ــش نس ــح و آرام ــه صل ــیدن ب ــان رس ــا همچن م

ــت.  اس

ــل  ــه ی مقاب ــتی و نقط ــای آش ــه هم معن ــح ک صل

جنــگ اســت؛ در مفهــوم امــروزی اش، بــه رشایطــی 

ــگ  ــمکش و جن ــش، کش ــی و تن آرام، دور از نگران

و  داشــتنی  دوســت  پدیــده ای  می شــود؛  گفتــه 

ــتان  ــردم افغانس ــام م ــرای مت ــزرگ ب ــان ب ــک آرم ی

ــان.  و جه

صلــح رشایطــی اســت کــه متــام ســازوکارها 

مبتنــی بــر مــدارا، احــرتام بــه انســان، رعایــت 

قوانیــن و مقــررات بین املللــی و الزامــات حقوقــی 

ــرای  ــه ب ــامع هم ــه اج ــاز ب ــه نی ــرشی ک ــوق ب و حق

از  پرهیــز  و  جهانــی  صلــح  شــدن  نهادینــه 

زورگویــی، انحصارطلبــی، فاشــیزم، افراط گرایــی 

دارد. انســان ها  کشــنت  و 

روز جهانــی صلــح، بــه خصــوص بــرای افغان هــا 

کــه نزدیــک بــه نیــم قــرن در آتــش جنــگ و توحــش 

بــرای  اســت،  مغتنمــی  فرصــت  انــد،  ســوخته 

ــرای  پاالیــش آرزوهــای دیرینــه ی ایــن رسزمیــن. ب

زندگــی، خندیــدن و دوری از مصیبت هایــی کــه 

ــان آن  ــر زندگــی مردم ــوال ب ــک هی ــل ی ســال ها مث

ــت. ــربه زده اس چم

ــر،  ــرور، فق ــگ، ت ــونت، جن ــه از خش ــی ک مردم

و  اســتبداد  بی خامنانــی،  آوارگــی،  مهاجــرت، 

ــرش خســته شــده انــد. نقــض مکــرر حقــوق ب

ــی  در چنیــن رشایطــی، هــر کســی از روز جهان

خصــوص  بــه  صلــح،  آرزوی  در  و  بگویــد  صلــح 

ــی  ــد گام کوچک ــد، می توان ــتان باش ــرای افغانس ب

مصیبت هــای  از  آگاهــی  ارتقــای  راســتای  در 

غیــر انســانی، خشــونت بار و مرگ آفریــن جنــگ 

ــردارد. ب

ــه  ــی، ب ــه ی جهان ــه جامع ــت ک ــاز اس ــروز نی ام

ویــژه کشــورهای کمک کننــده بــه مــردم افغانســتان 

و  هــر ســطح  در  افغانســتان  کنــار حکومــت  در 

رشایطــی، بــرای تحقــق صلــح و دوری از جنــگ 

تــالش صادقانــه کننــد. نیــاز اســت تــا ارزش هــای 

گفت وگــو،  همدیگرپذیــری،  طریــق  از  مشــرتک 

تفاهــم و احــرتام بــه انســان بــه بحــث گرفتــه شــود 

افغانســتان،  در  امنیــت  و  برپایــی صلــح  بــا  تــا 

بتوانیــم بــه امنیــت بین املللــی، امنیــت سیاســی، 

اجتامعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، زیســت محیطــی 

ــیم. ــور برس ــت در کش و عدال

ــه کرامــت  ــوان ب ــح اســت کــه می ت تنهــا در صل

انســانی، آینــده ی روشــن و آرامــش پایــدار امیــدوار 

بــود. نیــاز اســت تــا همــه بــرای صلــح و در ســایه ی 

ــت و ...  ــب، ملی ــژاد، مذه ــده، ن ــر از عقی آن، فرات

ــند. بیندیش

ــال  ــپتمرب در س ــم س ــای یازده ــس از حمله ه پ

ــارزه  ــرای مب ــی ب ــه ی جهان ــور جامع 2001 و حض

افغانســتان  مــردم  بین املللــی،  تروریــزم  بــا 

آدم کشــی  و  تــرور  غائلــه ی  کــه  داشــتند  امیــد 

امــا ســال ها  برســد؛  فرجــام  بــه  افغانســتان  در 

ــا،  ــن رؤی ــق ای ــرای تحق ــذاری ب ــالش و رسمایه گ ت

گذشــت  بــا  حــاال  کــه  نشــد  عملــی  تنهــا  نــه 

هــر روز، خطــر ســقوط کشــور در دام تروریــزم و 

می شــود.  حــس  پیــش  از  بیــش  افراط گرایــی، 

در ایــن اواخــر، حکومــت افغانســتان و آدم هــای 

ــن  ــش در ای ــح و آرام ــراری صل ــرای برق ــیاری ب بس

امــا  تــالش کردنــد و قربانــی دادنــد؛  رسزمیــن 

ارجــح  و  زیاده خواهــی  صلح پذیــری،  عــدم  بــا 

ــر  ــی ب ــی و گروه ــخصی، حزب ــع ش ــنت مناف دانس

خوش بختــی و آرامــش مــردم افغانســتان از ســوی 

طالبــان و برخــی سیاســت مداران منتقــد حکومــت 

ــح، آرزوی  ــه ی صل ــزاری از پروس ــتفاده ی اب ــا اس ب

ــاد رفــت. ــر ب ــاره ب دیرینــه ی مــردم افغانســتان دوب

منافــع  تالقــی  رسزمیــن  بــه  افغانســتان 

بــدل  جهانــی  ســطح  در  رقیــب  کشــورهای 

کشــورها،  بســیار  همیــن،  بــرای  اســت.  شــده 

و  ایــران  ویــژه  بــه  افغانســتان  همســایه های 

دامئــی  آتش بیــاران  از  همیشــه  کــه  پاکســتان 

معرکــه ی جنــگ  بــوده انــد و گروه هــای تروریســتی، 

ســود و منفعــت شــان را در عــدم آرامــش، جنــگ و 

انــد.  کــرده  تعریــف  افغانســتان  در  ناامنــی 

سیوهفتسالپساز
روزجهانیصلح

عزیز رویش

دخرت  روشنایی،  جنبش  در 

جوانی که لباسی قشنگ با آرمی از 

جنبش روشنایی بر تن داشت، به 

فرحناز فروتن، خربنگار آریانا نیوز 

گفت: »دیگر بس است. از تبعیض 

خسته شده ایم. ما به خیابان آمده 

بشنوند«.  همه  را  ما  صدای  تا  ایم 

در همین گزارِش فرحناز، پیرمردی 

و  صدا  با  نیز  تبسم«  »قیام  در  که 

ماندگار  به یک چهره ی  پیام خود 

»ارشف  گفت:  بود،  شده  تبدیل 

را  خود  گوش های  عبدالله،  غنی، 

خود  گوش  به  پنبه  اید.  کرده  کر 

چشم  بیندازید.  بیرون  اید،  کرده 

را  ملت  این  کنید.  باز  را  خود 

ببینید. همین ملت بود که شام را 

حرف ها،  این  رساندند...«  ارگ  به 

سخنانی از تاریخ برای تاریخ بودند 

را پدید  که جنبش روشنایی آن ها 

بود. آورده 

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(



w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

حه
صف

 8
   

   
   

 2
01

9 
رب

ام
پت

س
 2

2 
   

   
  1

3
98

ه 
بل

سن
 3

1  
   

   
ه 

نب
ش

ک 
    ی

   
   

 8
4 

ره
ام

ش
   

   
ل 

او
ل 

سا

افغانستان از لحاظ تنوع قومی، فرهنگی، روان شناسی، 

است.  پیچیده  جامعه ی  یک  اجتامعی،  و  سیاسی  آگاهی 

جایگاه »رهرب« در چنین جامعه ای، یکی از گفتامن های داغ 

جامعه شناسی است. معیارها و شاخص های رهرب شدن در 

این جامعه، بیشرت بر اساس منافع شخصی، قومی و یا محلی 

اساس  بر  گروه  یا  و  طایفه  و  قوم  هر  اما  می شود؛  سنجش 

معیارها و ارزش های خود تعریفی جداگانه از رهرب دارد. این 

و  رهربان  میان  در  ساده  بررسی  یک  به  و  راحتی  به  را  امر 

اقوام مختلف می توان مشاهده کرد؛ اما در جامعه ای که در 

برگزیده شده، چرا  آن  اداره ی  برأی  دموکراسی  آن سازوکار 

رهرب؟! چرا باید این رهربان هنوز در رده های باالی سیاسی 

و اجتامعی، حرف اول را زده و از آدرس آن قوم مشخص باید 

عنوان  به  چیز  چند  از  می توان  جواب  برای  بگویند.  سخن 

عوامل اصلی این موضوع یاد کرد. 

اصطالح  به  یا  و  تبعیت  سیاسی  فرهنگ  اول: 

به  مختص  سیاسی  فرهنگ  از  نوعی  این  ارادت ساالرانه، 

جوامع جهان سوم است؛ در این جوامع به شمول افغانستان، 

به  که  ارادتی  اساس  بر  بلکه  نه،  شناخت  اساس  بر  افراد 

رأی  صندوق های  پای  به  دارند  مشخص  گروه  یا  و  شخص 

رفته، مناینده و زعیم خود را انتخاب می کنند. در انتخاب، 

آنچه مورد توجه قرار می گیرد، هامن سخن رهرب است. در 

اینجا کسی باید باشد تا بگوید به فالنی ها رأی بدهید، این 

شخص به ظاهر صالح ملت خود را می طلبد و کسی است 

که از همه جریان های سیاسی و امنیتی آگاه است. فردی 

خیرخواه که باید به حرف های حکیامنه ی او گوش داد. علت 

این کار، بی اطالعی و عدم آموزش مردم برای انتخاب، رفتار 

است.  سیاسی  و  اجتامعی 

دوم: نقش رهربان در اغوای مردم. جوامع بعد از جنگ 

را مد نظر بگیرید که در آن افرسانی که برای پیروزی و ظفر 

با  حال  اند.  کرده  جان فشانی ها  و  اند  جنگیده  سختی  به 

و تصمیم ها  از منت متامی رخدادها  افراد  این  پایان جنگ 

به کنار زده می شوند و به روایت دیگر، جایی در تصمیم های 

کالن ندارند؛ برای بازگشت به میدان رقابت باید کاری انجام 

دهند. 

در  ماندن  باقی  برای  نیز  قبیله ای  و  قومی  رهربان 

به  را  مردم، رشایط  تصمیم  بر  تأثیرگذاشنت  و  تصمیم گیری 

گونه ای آماده می کنند که گویا، تنها همین شخص است که 

می تواند حق مردم را بگیرد و دیگر کسی قادر نیست؛ حتا 

و  توجه  با  تعریف گفتامن ضدیت  کند.  مطالبه  را  این حق 

از  بی عدالتی است؛  و  تبعیض  تاریخی که رسارس  بر  تأکید 

سوی رهربان قومی و مذهبی، باعث شده که مردمان بدون 

توجه به جایگاه و تأثیرگذاری خود به عنوان کنش گران اصلی 

در عرصه ی اجتامع و سیاست؛ برای رسیدن به حق و جایگاه 

خود دست به دامن رهربانی شوند که دیگر تاریخ آنان به رس 

تالش  قومی  رهربان  ندارند.  ملت  میان  در  جایی  و  رسیده 

دارند که با رس دادن شعار حق خواهی از امکانات موجود، به 

نفع خود استفاده کرده و برای مردم تصمیم بگیرند؛ حال آن 

که بیشرت تصمیم های فردی برای یک جمع منجر به شکست 

ساخته  اطمینان  قابل  غیر  پیش  از  پیش  را  رشایط  و  شده 

است؛ اما بازهم دیده می شود که رهربان، به نوعی رفتار خود 

را توجیه و از بی اطالعی مردم سوء استفاده کرده و باز هم 

آگاه  باید  بگذارند.  تأثیر  آن ها  تصمیم  و  رفتار  بر  می توانند 

شد و آگاهانه رفتارکرد؛ باید از حصارهای قومی و قبیله ای 

و نگاه رهربان قومی نگر عبور کرد و برای فردای خود، خود 

گرفت.  تصمیم 

قدرت های  جنگ  مرکز  که  است  سال  چهل  افغانستان 

انسانی  تلفات سنگین  این جنگ،  است.  گرفته  قرار  بزرگ 

بار  و تاوان های اقتصادی و فرهنگی را برای این جامعه به 

آورده است. جنگ افغانستان عوامل داخلی و خارجی دارد؛ 

عوامل خارجی آن رقابت قدرت های بزرگ برای برتری جویی 

در منطقه و تضاد منافع آن ها است که این جنگ را طوالنی 

و پیچیده ساخته است. سلطه جویی قبیله ای، نابرابری های 

عوامل  از  مذهبی  افراط گرایی  و  تروریزم  فقر،  اجتامعی، 

افغانستان محسوب می شوند. داخلی جنگ در 

و  قبیله ای  برتری خواهی  سنت گرایی،  طالبان، 

ماهیت  این  با  و  می کنند  متثیل  را  افراطی  اسالم گرایی 

ارزش های  و  جمهوری  نظام  دموکراسی،  مدنیت،  با  شان، 

جدید می جنگند. آن چه که این گروه را تقویت کرده، رقابت 

قدرت های منطقه ای و جهانی بوده است. موتُور جنِگ این 

قدرت های  و  همسایگان  مالی  و  نظامی  امکانات  را  گروه 

بزرگ منطقه ای می چرخاند و سبب تداوم این جنِگ ویرانگر 

است.  شده  افغانستان  در 

جهانی  جنگ  که  مشهوری  فزیک دان  انیشتین،  آلربت 

میالدی  بیستم  قرن  اوایل  در  و  بود  کرده  تجربه  را  اول 

و  امپریالیستی  بزرگ  قدرت های  میان  سختی  رقابت  که 

سطله جو جریان داشت و سبب جنگ جهانی می شد و آن ها 

جمعی  کشتار  جنگ افزارهای  ساخت  برای  جدی  رقابت 

دست آوردهای  که  بود  گرفته  جدی  را  خطر  این  داشتند، 

علمی و تکنالوژیکی می تواند جهان را به نابودی بکشاند و 

می داد.  هشدار  واقعیت،  این  به  نسبت 

فروید،  زیگموند  به  را  نامه ای   1923 سال  در  انشتین 

روان شانس مشهور می نویسد و از او می خواهد که با استفاده 

از دانش روان شناسی پاسخ دهد که چگونه می توان جنگ 

را پایان داد و زندگی صلح آمیز را حامیت کرد.

فروید در پاسخ به پرسش انشتین می گوید که باید این 

پرسش را دولت مردان  و قدرت های بزرگ می کرد؛ چرا که 

او صالحیت عملی برای دادن جنگ ندارد؛ اما در پاسخ به 

برتری طلبی،  عامل جنگ،  که  داده  توضیح  انشتین  نامه ی 

تضاد منافع قدرت های بزرگ و نابرابری است. فروید به این 

غریزه ی  یکی  دارد؛  وجود  غریزه  دو  انسان ها  در  است  باور 

»پاسداری زندگی یا صیانت نفس« که او آن را »عشق« نیز 

می گوید و دیگری غریزه ی »تخریب یا پرخاش گری.« فروید 

میان  منافع  تضاد  »اصوال  می نویسد:  انشتین  به  پاسخ  در 

انسان ها با توسل به زور خامته می یابد.« قدرت مندان با زور 

می خواهند دیگران را مطیع خود سازند و برای بقای سلطه 

و برتری خود، قانون و مناسبات وضع می کنند. 

آن،  و دگرگونی  این مناسبات  بردن  بین  از  برای  فروید   

از  راه کار می دهد و می گوید: »به نظر من این ویژگی تنها 

زیادی  شامر  اتحاد  هم  آن  بود/است؛  امکان پذیر  راه  یک 

نیروهای ضعیف در مقابل قدرت بود/است. شکست زور از 

طریق اتحاد امکان پذیر است. تنها حقوق مبین قدرت یک 

است.« جامعه 

فروید می گوید، برای این که از برتری خواهی جلوگیری 

باشد.  قوانین  نگه بان  که  شود  ایجاد  نهادهایی  باید  شود، 

استیالی  جلوگیری  برای  احساسی  پیوندهای  و  فشار  از 

فروید  را  راهکار  این  شود.  استفاده  قدرت مندان  دوباره ی 

می داند. پایدار  صلح  و  ثبات  تأمین  برای  راه  موفق ترین 

می دهد  توضیح  انشتین  نامه ی  به  پاسخ  در  فروید 

است.  رسیده  ارث  به  گذشته  از  انسان ها  جنگ طلبی  که 

قدرت  که  افرادی  انسان ها؛  اجتامعی  زندگی  ابتدای  از 

جسمی داشتند از زور برای به دست آوردن خوراک و گرفنت 

هنوز  زور  که  گوید  می  او ،  کردند.  استفاده  ضعیفان  از  آن 

قدرت مندان  است.«  حل  راه  منافع  تضاد  حل  »برای  هم 

آن  از  استفاده  با  و  می کنند  وضع  قانون  شان  برای  زور  با 

می خواهند سلطه و برتری شان را بر ضعیفان اعامل کنند. 

پایدار  صلح  برای  نامناسب  وسیله ی  جنگ  فروید،  باور  به 

نیست؛ اما توصیه می کند که ضعیفان و آن هایی که قربانی 

اعامل سلطه اند، باید با هم اتحاد کنند با جنگ و پیوندهای 

احساسی نظام جدید و نهادهای جدیدی را به  وجود آورند و 

یک قدرت بزرگ تر و قوی را خلق کنند که زورمندان نتوانند 

ضعیفان را نابود کنند. این قدرت بزرگ که این گونه حاصل 

آورد. به وجود  را  پایداری  شود، می تواند صلح 

به وجود  و  جنگ  پایان  مورد  در  را  فروید  تئوری  اگر 

آمدن صلح در نظر بگیریم، گروه طالبان که با جنگ و زور 

اعامل کند  افغانستان  بر مردم  را  می خواهد سلطه ی خود 

و رشایطی را در کشور به وجود آورد که حقوق شهروندی و 

آرام  زندگی  و  می کند  ایجاد  را  نابرابری  و  نقض  را  انسانی 

است  این  طالبان  با  مواجهه  بهرتین  می گیرد،  مردم  از  را 

مخالف  پراکنده ی  قدرت های  و  نیروها  متامی  و  مردم  که 

از  استفاده  با  روشن،  با موضع  و  واحد  نظر  با یک  طالبان 

کنند.   خلق  را  بزرگرت  قدرت  یک  فکری  پیوندهای  و  زور 

نگذارند که این گروه به قدرت برسند و مناسباتی را بر مردم 

اعامل کنند که می خواهند و  با آن زندگی مساملت آمیز در 

بیفتد.  مخاطره  به  افغانستان 

کردیم  تجربه  طالبان،  با  امریکا  مذاکره ی  سال  یک  در 

که اختالف نظر و پراکندگی، سبب تقویت این گروه شد و 

رشایط و زمینه هایی را برای اعامل قدرت این گروه به وجود 

به  می خواهد،  کشتار  و  جنگ  با  همچنان  گروه  این  آورد. 

یا  گروه  این  با  مذاکره  در  موفقیت  راه  تنها  برسد.  پیروزی 

مختلف  نیروهای  که  است  این  طالبان  با  نظامی  مقابله ی 

هامهنگی  با  طالبان  با  مقابله  برای  سیاسی  و  اجتامعی 

استفاده  شان  مشرتک  پیوندهای  و  زور  از  استفاده  و 

جمهوری  نظام  از  کنند.  تنگ  طالبان  بر  را  عرصه  و  کنند 

مردم  اکرثیت  مقبول  که  جدیدی  نظم  و  دموکراسی  و 

است،  سیاسی  و  اجتامعی  گروه های  متامی  و  افغانستان 

پاسداری  دموکراتیک  قوانین  و  ارزش ها  از  و  شود  حامیت 

که  است  گزینه ای  تنها  گروه،  این  با  قاطع  برخورد  شود. 

در  را  صلح  و  امنیت  و  کند  ضعیف  را  طالبان  می تواند 

بسازد.        ممکن  افغانستان 
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رهبران قومی در جامعه ی افغانستانی 

تئوری فروید، مقابله با طالبان و پاسداری از صلح 
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

بردارم؟  معتادان  مورد  در  نوشنت  از  دست  باید  چرا 

ستون  این  خواننده های  شام  رخ  به  را  واقعیتی  نباید  چرا 

زندگی  در  کنید  درنگ  لحظه ای  نیستید  حارض  که  بکشم 

تان و به این واقعیت فکر کنید؛ یعنی به این زودی خسته 

شدید یا واقعیت ها شام را آزار می دهند که می آیید و برایم 

می نویسید که به رشح زندگی معتادان در پل سوخته پایان 

دهم.  

در واقع برای شام اگر خسته کننده شده، برای من تازه 

کابل  فضای  بر  که  است  زندگی  از  حقایقی  درک  رشوع 

حکم فرما است و همه به نوعی با زدن خود مان به کوچه ی 

چشم  واقعیت  از  که  می کنیم  مجبور  را  خود  چپ،  حسن 

بدهیم.  زندگی  کاذب  روال  به  تن  و  بپوشانیم 

تحلیل  و  تجزیه  ذهنم  در  را  شام  ارصار  دلیل  که  این 

درخواست  این  برای  می توانم  که  توجیهی  تنها  می کنم، 

شام داشته باشم، این است که خود تان یا خانواده ی تان تا 

کنون از قربانیان مواد مخدر نبوده و نتوانسته اید به درک 

درست از وارد شدن مواد مخدر به زندگی خانواده ها یا خود 

تان برسید؛ به همین خاطر، این موضوع را نه چندان جدی 

فشار  تحت  را  من  که  است  خاطر  همین  به  و  می پندارید 

ماه  چند  که  چیزی  آن  نهایت  و  هدف  به  تا  می دهید  قرار 

و  نرسم  بود،  هدفم  معتادم،  یک  من  ستون  رشوع  با  پیش 

بکشم.  دست 

نوشته ها  این  فشار  تحت  شام  از  بیشرت  من  کنید  باور 

اطمینان می توانم  با  که  قدر  آن  است  برایم سخت  و  استم 

بنویسم که خیلی  از شام خواننده ها منی توانید من را برای 

لحظه ای درک کنید و این که اگر می توانستید این نوشته ها 

معتاد  من  می پذیرفتید.  مان  جامعه ی  واقعیت  عنوان  به  را 

همین  که  می فهمیدید  و  می گرفتید  جدی  شاید  هم  را 

است  شده  سبب  مان  نگرفنت های  جدی  و  سطحی نگری 

که امروز بیش از حمالت انتحاری طالبان، ما قربانی مواد 

مان شویم.  بد  و رشایط  زیست  محیط  مخدر، 

ادامه ی  از  شده ام  خسته  هم  من  می گویید؛  درست 

آن ها  پایان  بر  تصمیم  گاهی  تعارف،  بدون  و  نوشته ها  این 

این  به  من  که  منی گذارد  درونم  در  چیزی  یک  اما  دارم؛ 

بردارم؛  معتادم  یک  من  زندگی  نوشنت  از  دست  زودی 

چون خودم نیاز دارم به این نوشته ها. شام می توانید آن را 

این ستون می توانم خودم  با نوشنت  اما من  جدی نگیرید؛ 

تا  باشم  خیال  آسوده  کمی  که  بدهم  قرار  رشایطی  در  را 

کنم  ادا  را  رسالتم  بنویسم،  را  دارم  دوست  که  حرف هایی 

باشم.  خودم  نوشته ها  این  خواننده ی  تنها  است  ممکن  و 

کنم  مرور  را  خودم  روزی  تا  می نویسم  من  ندارد؛  اِشکالی 

انجام  می خواستم  چه  و  بودم  چه  امروز  بدانم  و  بخوانم  و 

نتوانستم.  که  بدهم 

آن  در  که  جهانی  و  نوشته ها  این  به  منی خواهم  من 

نه! من  باشم.  رادیکال گونه داشته  نگاهی  زندگی می کنم، 

تغییرهای گاه به گاهی را هم به این نوشته ها خواهم داد و 

هم به زندگی خودم؛ چون به خوبی می توانم درک کنم که 

تکرار یک روال همیشگی، سبب آن خواهد شد که دل زدگی 

و کسالت در درون مان ایجاد کند. 

امروز و همین حاال که دارم برای این شامره ی روزنامه که 

قرار است در ستون من یک معتادم به نرش برسد می نویسم، 

احساس نه چندان مساعدی دارم برای ادامه ی زندگی؛ اما 

که  گفتم  خودم  با  کنم  رشوع  را  نوشته  می خواستم  وقتی 

نوشته های  و  قبل  روزهای  مثل  دوباره  امروز  است  الزم  چه 

این  خواندن  بعد  فردا  خیلی ها  شاید  و  بنویسم  پیشین 

نوشته، باز هم از من گالیه و شکوه کنند که این چه بود که 

نوشتی. اما قبول؛ من این جرأت را به خودم دادم که امروز 

از خودم بنویسم و از این که گاهی، مرور آن همه خاطره ی 

همین  می شود.  آزار دهنده  و  خسته کننده  برایم  واقعا  بد 

بیامری های  از  یکی  که  نوشتم  جایی  پیش  چندی  که  بود 

است.  قوی  حافظه ی  داشنت  دردناک 

بدون  و  بگیرد  قرار  قبول رسدبیر  مورد  نوشته  این  کاش 

برایش  است  قرار  که  ستونی  در  گونه  همین  خطی  حذف 

زباله دانی  به  حتام  نشد،  هم  اگر  بگیرد؛  جا  بنویسم 

تا  که  چه  آن  خالف  بر  نوشنت  اما  رفت؛  خواهد  کامپیوترم 

الزم  برایم  تفریح،  کمی  برای  نوشتم،  ستون  این  در  امروز 

آن  انجام  به  را  خودم  توانستم  که  بود  تصمیمی  تنها  بود. 

بلندمدت  و  تفریح های طوالنی  اهل  من  اما  بدهم؛  قناعت 

از  و  بود  خواهد  کافی  برایم  نوشته  یک  همین  و  نیستم 

برخواهم  گذشته  نوشته های  فضای  به  دوباره  بعد  نوشته ی 

 . گشت

خودم  دل  از  برخاسته  نوشته  این  سطرهای  آخر  حرف 

از  درستی  درک  که  صورتی  در  می دهم  ادامه  من  است: 

کنم.  پیشکش  تان  برای  خودم 

مکثییکروزهبرایادامهی
منیکمعتادم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سید محمدتقی حسینی

اول: فرهنگ سیاسی تبعیت و یا به اصطالح ارادت ساالرانه، این نوعی از فرهنگ سیاسی مختص به جوامع جهان 
سوم است؛ در این جوامع به شمول افغانستان، افراد بر اساس شناخت نه، بلکه بر اساس ارادتی که به شخص و 
یا گروه مشخص دارند به پای صندوق های رأی رفته، مناینده و زعیم خود را انتخاب می کنند. در انتخاب، آنچه 

مورد توجه قرار می گیرد، هامن سخن رهرب است. 

از  که  این  برای  می گوید،  فروید 
باید  شود،  جلوگیری  برتری خواهی 
نگه بان  که  شود  ایجاد  نهادهایی 
پیوندهای  و  فشار  از  باشد.  قوانین 
استیالی  جلوگیری  برای  احساسی 
دوباره ی قدرت مندان استفاده شود. 
موفق ترین  فروید  را  راهکار  این 
پایدار  صلح  و  ثبات  تأمین  برای  راه 

می داند.
فروید در پاسخ به نامه ی انشتین 
جنگ طلبی  که  می دهد  توضیح 
رسیده  ارث  به  گذشته  از  انسان ها 
اجتامعی  زندگی  ابتدای  از  است. 
جسمی  قدرت  که  افرادی  انسان ها؛ 
آوردن  به دست  برای  زور  از  داشتند 
ضعیفان  از  آن  گرفنت  و  خوراک 

کردند. استفاده 
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بــا همیــن رسعتــی کــه مــی دوم، پنــج شــش نفــری را پشــت رس 

ــه  ــم ک ــم می فهم ــل کفش های ــم داخ ــنت پاهای ــز رف ــذارم. از لی می گ

خــون بــه کفش هایــم رســیده اســت. یکــی از مســافران مــی دود کــه 

ــامن  ــن ه ــرم. ای ــتش را بگی ــم دس ــا منی توان ــرم؛ ام ــتش را بگی دس

ــرز  ــته ها از م ــله نوش ــن سلس ــر ای ــش را ب ــه نام ــت ک ــی اس موقعیت

ــد از از  ــه می کن ــدارد.« حمل ــرادر ن ــد ب ــودم. »روز ب ــران گذاشــته ب ای

ــا  ــم ب ــم بکش ــه او را ه ــرد ک ــم می گی ــتی ام محک ــک پش ــه ی بی گوش

ــم  ــتین باالپوش ــم. از آس ــا می کن ــش ره ــتی را برای ــک پش ــودم؛ بی خ

می گیــرد کــه تــا ایــن جــای کار از رسمــا نجاتــم داده اســت؛ باالپــوش 

ــر مــی دوم کــه  را می کشــم و برایــش رهــا می کنــم. چنــد قــدم جلوت

صــدای گریــه اش بلنــد می شــود. منی توانــم بــه جلــو حرکــت کنــم. 

بــر می گــردم کــه بیــک بزرگــی بــه پشــت دارد و باالپــوش درازی 

پوشــیده اســت. می گویــم کــه بیــک و باالپوشــش را بینــدازد و بــدود؛ 

ــه  ــت ک ــره زده اس ــوری گ ــتی اش را ط ــک پش ــای بی ــگار بنده ــا ان ام

از ســینه اش بــاز منی شــود. از دو بنــد بیــک و یخــن باالپوشــش 

ــاره می کنــم. همــه چیــز  ــا آخریــن دکمــه ی باالپوشــش پ می گیــرم ت

را بــه زمیــن می انــدازد؛ کفش هایــش را بــه دســت می گیــرد و از 

ــودم  ــته ب ــت رس نگذاش ــر را پش ــی دو نف ــا یک ــود. ت ــو می ش ــن جل م

ــت رس  ــدر آدم پش ــی آن ق ــی یک ــذرد و یک ــر می گ ــن نف ــه از چندی ک

می گــذارد کــه اگــر دزدهــا برســند، بــا گرفــنت آنــان، او خــودش را از 

ایــن ســاحه دور کنــد. تاکتیکــی کــه دزدهــا بــرای گرفــنت مســافران 

می ماننــد.  دنبــال  کــه  می شــود  پیــاده  مســافرانی  روی  دارنــد؛ 

دزدهــا هیــچ وقــت بــا جمــع کثیــری از مســافران روبــه رو منی شــوند 

کــه همــه ی مســافران را اســیر بگیرنــد و در عــوض آزادی شــان 

پــول بخواهنــد. معمــوال پــس از یــک هــای و هــوی مســافران را 

ــه  ــرادی ک ــن اف ــد آخری ــد؛ بع ــرار می دهن ــا ف ــد و ی ــده می کنن پراگن

از فــرط خســتگی چنــدروزه در مــرز، از همــه دنبــال می ماننــد را 

ــع  ــک، از جم ــای کوچ ــه در گروه ه ــرادی ک ــا اف ــد و ی ــر می اندازن گی

ــد. ــدا می مانن ــافران ج مس

ــگاه  ــرتی پاس ــم؛ در چندصدم ــته ای ــاهراه گذش ــرف ش ــه آن ط ب

کرمــان. عــده ای مســافران تصمیــم گرفتــه انــد کــه برونــد و خودشــان 

را بــه پاســگاه تســلیم بدهنــد تــا ایــن کــه بــه دســت دزد نیفتنــد. بــه 

ــوند  ــر منی ش ــرف رسک تی ــن ط ــا ای ــه دزده ــم ک ــی می گوی ــر کس ه

کــه نزدیــک پاســگاه مســافر دزدی کننــد؛ هیــچ کســی حرفــم را 

ــه  ــان را ب ــود ش ــه خ ــد ک ــح می دهن ــه ترجی ــا هم ــنود. تقریب منی ش

ــارده  ــه چه ــد. ب ــا بیفتن ــه دســت دزده ــا ب ــد ت پاســگاه تســلیم بدهن

نفــری کــه یــک گــروپ اســتیم و رسکردگــی شــان را بــه عهــده دارم، 

می گویــم کــه مــا بــه پاســگاه منی رویــم و اگــر دیگــران رفتنــد، کمــی 

دورتــر از رسک می نشــینیم تــا موترهــا از راه برســند. همــه شــان 

قناعــت می کننــد. بعــد از گــپ و گفــت زیــاد، همــه را بــه ایــن قانــع 

می کنیــم کــه ایــن جــا نزدیــک رسک می ایســتیم؛ اگــر دزدهــا آمــدن 

ــت  ــگاه از دس ــدن پاس ــرب ش ــا خ ــم و ب ــگاه می دوی ــرف پاس ــه ط هم

دزدهــا نجــات پیــدا می کنیــم؛ امــا اگــر دزدهــا نیاینــد، منتظــر 

ــند. ــا برس ــن دقیقه ه ــاید همی ــه ش ــیم ک ــا می باش موتره

بــه شــامره ای کــه از رهنــام گرفتــه ام زنــگ می زنــم. می گویــد کــه 

خــودش را از دســت دزدهــا نجــات داده اســت؛ امــا فعــال منی توانــد 

پیــش مــا بیایــد. همــه فهمیــده   ایــم کــه دزدهــا بــا رهنــام در رابطــه 

اســتند و آخریــن نفــر کــه مــن از کــوه پــس از فــرار کــردن رهنــام بــاال 

شــدم، دیــدم کــه رهنــام بــه ســمت پاســگاه نــه، بــه پاییــن کــوه رفــت؛ 

جایــی کــه دزدهــا بودنــد. بــه گفتــه ی مســافرانی کــه پیــش از ایــن 

هــم قاچاقــی آمــده انــد، موتربان هــا و رهنامهــا در تبانــی بــا دزدان 

مســافران را می فروشــند و پولــی کــه بــرای آزادکــردن مســافران 

ــه  ــا هــم تقســیم می کننــد. مســافرانی کــه قاچاقــی ب ــد را ب می گیرن

ایــران می رونــد؛ از متــام راه هایــی کــه ممکــن اســت بــه قاچاقــربان 

ــد.  ــن باش ــراردادی در بی ــه ق ــن ک ــدون ای ــد ب ــول می دهن و دزدان پ

از افــراد مســلحی بــه نــام مرزبــان تــا ملیشــه های خــودرس در خــاک 

ــدون  ــردن ب ــور ک ــرای عب ــا ب ــرای پولیس راه ه ــوت ب ــتان و رش پاکس

تالشــی.

ــد  ــد رمــز و نشــانه می گوین ــد و چن ــر پشــت هم می آین دوازده موت

ــه  ــرای شــان گفت ــل ب ــه از قب ــی ک ــدن رمزهای ــا فهمی ــا مســافران ب ت

شــده اســت، چهارده نفــری بدونــد و بــه موترهــای شــان ســوار شــوند؛ 

امــا تــرس از دزدهــا آن قــدر در دل مســافران خانــه کــرده اســت کــه 

ــد و رمزهــای موترهــا را از  فکــر می کننــد، دزدهــا رهنــام را گرفتــه ان

ــار  ــد. موترهــا پــس از تکــرار رمزهــا دقیقــه ای کن دهانــش درآورده ان

ــت زنی  ــر گش ــادا موت ــه مب ــن ک ــرس ای ــد و از ت ــف می کنن رسک توق

ــاره  ــد و دورب ــش  می رون ــه ی رسک پی ــه ادام ــد، ب ــس از راه برس پولی

ــا،  ــار دور زدن موتره ــار ب ــه چه ــس از س ــد. پ ــاهر اه را دور می زنن ش

ــه شــامره های رسکرده هــای  ــا متاســی کــه موتربان هــا ب رس انجــام ب

ــن می شــوند کــه دزدهــا نیســتند و  ــد، همــه مطمی گروه هــا می گیرن

ــوند. ــوار می ش ــا س ــه موتره دوان دوان ب

ــه ی  ــی، در حوم ــان اصل ــردن خیاب ــی ک ــه ط ــد دقیق ــس از چن پ

ــان اســت، مســافران را وســط شــن زار و  ــد کرم شــهری کــه می گوین

درختــان گــز پاییــن می کننــد. پــس از رسشــامری مســافران، شــش 

ــه  ــد ک ــیم بندی می کنن ــافران را تقس ــه مس ــت. هم ــم اس ــافر ک مس

ــز و یــک  ــد؛ تنهــا مــن، علــی، عزی ــه ســمت تهــران و اصفهــان بربن ب

مســافر دیگــر کــه بــه شــیراز و بنــدر رونــده اســتیم، باقــی می مانیــم. 

مــا را بــر موتــری ســوار می کننــد و می گوینــد کــه امشــب را کرمــان 

می مانیــم تــا فــردا مســافران دیگــر از راه برســند تــا یــک موتــر شــویم 

ــد. ــان می دهن ــت م ــد حرک و بع

ترسازدزدهاوپناهبردن
بهپاسگاهپولیس

بودا

فرزندان زمین

»نگذاریــد محیــط آلــوده مــا را بکشــد؛ بــرای نجــات از 

ایــن محیــط آلــوده بــا مــا همصــدا شــوید«

ایــن شــعار نوشــته شــده  روی کاغذهــای ســفید و 

ــتان  ــز افغانس ــل مرک ــان در کاب ــه  جوان ــت ک ــی اس رنگ

توجــه ی  تــا  در دســتان شــان حمــل می کننــد  را  آن 

مــردم را در حفاظــت از محیــط زیســت  جلــب کننــد. 

ــا  ــی »جمعه ه ــش جهان ــت از جنب ــا حامی ــان ب ــن جوان ای

ــار توســط یــک دانش آمــوز  بــرای آینــده« کــه نخســتین ب

ســویدنی راه انــدازی شــد، بــه خیابان هــای کابــل آمدنــد 

ــرای عــدم  ــردم ب ــه مســؤوالن و م و اعــرتاض شــان را علی

ــد. ــالم کردن ــت اع ــط زیس ــه محی ــه ب توج

آغاز این جنبش

  گرتــا تونــربگ، دانش آمــوز 1۶ســاله ی ســویدنی، 

نادرســت  سیاســت های  دلیــل  بــه  پیــش  چنــدی 

بــه  دولــت  و  رسمایــه داران  توجــه   عــدم  و  اقلیمــی 

ــامری  ــا ش ــی ب ــه ی متوال ــه جمع ــوا، س ــرات آب و ه تغیی

مجلــس  ســاختامن  مقابــل  در  هم صنفی هایــش  از 

زد.  اعــرتاض  بــه  دســت  ســویدن  در  مناینــدگان 

زمانــی کــه تونــربگ چنیــن اقدامــی کــرد، کمــرت 

ــا  ــود؛ ام ــی ش ــدام او جهان ــه اق ــرد ک ــور می ک ــی تص کس

اکنــون در بیــش از صــد کشــور جهــان از جنبشــی کــه او 

آغــاز کــرده اســت، حامیــت می شــود. ایــن دانش آمــوزان 

در  جمعــه  روزهــای  در  مکتــب  بــه  رفــنت  جــای  بــه 

ــر ضــد  خیابان هــا تجمــع می کننــد و اعــرتاض شــان را ب

ــه ی  ــع و رسمای ــه مناف ــا ب ــه دار کــه تنه دولت هــای رسمای

شــان فکــر می کننــد و هیــچ توجهــی بــه محیــط زیســت 

ــد. ــالم می کنن ــد، اع ــدی ندارن ــل بع ــده ی نس و آین

تولیــد میلیاردهــا تـُـن پالســتک، تولیــد انرژی فســیلی، 

رشکت هــای تولید کننــده ی موترهــا، رشکت هایــی کــه 

ــه ی  ــع بی رحامن ــه قط ــت ب ــان دس ــع ش ــر مناف ــه خاط ب

از  گلخانــه ای،  گازهــای  تولیــد  و  می زننــد  جنگل هــا 

خطرهــای جــدی افزایــش گرمــای زمیــن، تخریــب الیــه ی 

ــد. ــامر می رون ــه ش ــت ب ــط زیس ــی محی ازون و آلودگ

ــت  ــره ای اس ــودی ک ــوزان ناب ــن دانش آم ــه ی ای دغدغ

کــه در آن زندگــی می کننــد؛ نابــودی شــهرهایی کــه 

بــا افرایــش گرمــای زمیــن و آب شــدن یخ هــا زیــر آب 

بــه  رو  کــه  طوفان هایــی  از  نگرانــی  رفــت؛  خواهنــد 

افرایــش اســت، نگرانــی از خشک ســالی و قحطــی در 

ــان. جه

»ســیاره ی دیگــری نداریــم« شــعاری اســت که آنــان در 

ایــن گردهامیی هــا رس می دهنــد و بــا ایــن حرکــت شــان 

افــکار عمومــی را بــه خــود جلــب کــرده و آنــان را متوجــه 

ــای آن  ــه گرم ــیاره ای ک ــد؛ س ــن می کنن ــده ی زمی ــه آین ب

رو بــه افرایــش اســت و خطــر خشک ســالی، اکرثیــت 

ــد. ــد می کن ــق آن را تهدی مناط

گرمایش زمین 

بــه  زمیــن  کــره ی  گذشــته،  ســال  صــد  طــول  در 

ــوع  ــن موض ــت و ای ــده اس ــر ش ــی گرم ت ــر طبیع ــور غی ط

ــش  ــت. گرمای ــرده اس ــران ک ــردم را نگ ــدان و م دانش من

را  نگرانــی  ایــن  اواخــر  ایــن  زمیــن در  1.۵ درصــدی 

بیشــرت می کنــد. گرمایــش زمیــن باعــث تغییــرات بزرگــی 

کشــاورزی،  مــزارع  اقیانوس هــا،  آب هــای  ســطح  در 

هوایــی کــه تنفــس می کنیــم و حتــا آبــی کــه می نوشــیم، 

می شــود.

تأثیــر  زمیــن  گرمایــش  در  صنعتــی  فعالیت هــای 

بســیار زیــادی دارد. گاز دی اکســید کربــن کــه ازکاربــرد 

ــوان یکــی  ــه عن ســوخت های فســیلی ناشــی می شــود، ب

ــت.  ــرح اس ــن مط ــای زمی ــش دم ــل افرای از عوام

پیوســن جوانــان افغانســتان بــه جنبــش جهانــی 

محیــط زیســتی 

ــز  ــل نی ــان در کاب ــان، جوان ــت ونهم رسط ــه، بیس جمع

بــا حامیــت از ایــن جنبــش جهانــی  محیــط زیســتی بــه 

ــی  ــه ک ــا ب ــعارهایی »ت ــا ش ــد و ب ــهر آمدن ــای ش خیابان ه

ــد  ــاوت باشــیم؟«، »نگذاری ــط خــود بی تف ــل محی در مقاب

ــط  ــات از محی ــرای نج ــد«، »ب ــا را بکش ــوده م ــط آل محی

آلــوده بــا مــا همصــدا شــوید« دســت بــه اعــرتاض زدنــد.

کمپایــن مبــارزه بــا آلودگــی محیــط زیســت در کابــل، 

ــاالن  ــی از فع ــت و گروه ــده اس ــاز ش ــل آغ ــاه قب ــج م پن

محیــط زیســت بــا پخــش بروشــورها و ارائــه ی ســمینارها 

ــا  ــا ب ــد ت ــویق کردن ــردم را تش ــان و م ــا، جوان در مکتب ه

جنبشــی کــه آنــان آغــاز کــرده  انــد، یکجــا شــوند.

قیــس  مرشــید، مســؤول برگــزاری کمپایــن »جمعــه 

بــرای آینــده« در کابــل می گویــد: »مــا در مکتب هــای 

زیــادی بــه خاطــر تشــویق دانش آمــوزان بــرای یکجــا 

مقابــل  در  شــان  مســؤولیت  انجــام  و  مــا  بــا  شــدن 

محیــط زیســت  شــان رفتیــم و ســیمنار ارائــه کردیــم؛ 

امــا متأســفانه اکرثیــت  شــان هیــچ گونــه عالقــه ای از 

خــود نشــان ندادنــد. ایــن بی توجهــی آنــان را در مقابــل 

محیــط زیســت شــان نشــان می دهــد.«

در حالی کــه بیشــرت دانش آمــوزان جهــان اســتقبال 

ایــن حرکــت محیــط زیســتی کردنــد،  از  گســرتده ای 

بــه خصــوص در کشــورهای امریــکا، آملــان، اتریــش، 

ــا  ــه مکتب ه ــر، روز جمع ــورهای دیگ ــی کش ــد و بعض هن

ــرتاض  ــا، اع ــرصف خیابان ه ــا ت ــتند و ب ــل گذاش را تعطی

شــان را بــه ســازمان ملــل و دولت هــای رسمایــه دار اعــالم 

ــده  ــرت دی ــتقبال کم ــن اس ــا ای ــتان ام ــد. در افغانس کردن

می شــود.

ــم مکتــب اســت،  احمــد کــه دانش آمــوز صنــف ده

بــا بی اعتنایــی بــه ایــن مســأله می گویــد کــه از ایــن 

کمپایــن بی خــرب اســت و اگــر هــم در ایــن مــورد آگاهــی 

می داشــت، هیــچ عالقــه ای بــه اشــرتاک آن نداشــت.

ــان را  ــود ش ــه خ ــتند ک ــده ای هس ــال، ع ــن ح درهمی

ــور و  ــده ی کش ــت و آین ــط زیس ــل محی ــؤول در مقاب مس

مــردم شــان می داننــد.

فرهمنــد محمــدی 19 ســاله اســت. او، می گویــد کــه 

از طریــق شــبکه های اجتامعــی از ایــن کمپایــن آگاه 

ــانی  ــهروندی و انس ــؤولیت ش ــا درک مس ــت و ب ــده اس ش

ــر  ــؤول در براب ــود را مس ــد او خ ــانی که  مانن ــا کس ــود ب خ

ــت ــده اس ــدا ش ــد، همص ــود می دانن ــط خ محی

و  کابــل مجســمه   از شــهر  در گوشــه ای  همچنــان 

برجــی از پالســتیک ســاخته شــده و در معــرض دیــد 

مــردم قــرار داده شــده اســت کــه توجــه مــردم را بــه مــر 

ــد. ــب کن ــتیک جل ــودن پالس ب

قیــس مرشــد می گویــد کــه آنــان پالســتیک ها را از 

رسک هــا جمــع کردنــد و از آن بــرج ســاختند و ایــن بــرج 

را در مناطــق مختلــف شــهر بــه منایــش گذاشــتند تــا بــه 

مــردم نشــان بدهنــد کــه پالســتیک بــه محیــط آنــان رضر 

ــه بگوییــم. ــه پالســتیک، ن ــد ب می رســاند و بای

منتــرش  پیــش  چنــدی  کــه  گزارشــی  اســاس  بــر 

شــده اســت، افغانســتان در رده ی چهــارم آلوده تریــن 

کشــورهای جهــان قــرار گرفتــه؛ شــهر کابــل نیــز در 

ــی  ــای هواشناس ــی از نهاده ــوی یک ــه از س ــی ک تحقیق

ــان  ــهر جه ــن ش ــت، آلوده تری ــه اس ــورت گرفت ــکا ص امری

معرفــی شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه مــردم افغانســتان هیــچ 

توجهــی بــه پاکــی محیــط زیســت شــان ندارنــد. اســتفاده 

ــه، ســوخت مــوادی ماننــد ذغال ســنگ  از موترهــای کهن

ــد کــه هــر لحظــه  ــد می کن و پالســتیک، دود مــره تولی

ــه  ــرگ مواج ــر م ــا خط ــودکان را ب ــوص ک ــه خص ــردم ب م

می کنــد.

ــط   ــی محی ــه پاک ــتان ب ــردم افغانس ــنت م ــه نداش توج

شــان و عــدم رعایــت فرهنــگ شــهری، چالش هایــی 

ــت. ــته اس ــود داش ــواره وج ــه هم ــت ک اس

پالســتیک  و  ذغال ســنگ  ماننــد  مــواد  ســوخت 

ــر  ــوع فق ــک ن ــه ی ــادی دارد ک ــر اقتص ــل فق ــا عل ــه تنه ن

می دهــد.  نشــان  نیــز  را  کشــور  مــردم  فرهنگــی 

کودکان و تغییر اقلیم

کــودکان نخســتین قربانیــان گــرم شــدن آب و هــوای 

ــا در  ــر آن ه ــون نف ــه ۶۵0 میلی ــتند ک ــن اس ــره ی زمی ک

مناطــق مختلــف در معــرض پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی 

ــودکان  ــدوق ک ــه صن ــی ک ــد. در تحقیق ــی می کنن زندگ

ســازمان ملــل متحــد منتــرش کــرده، آمــده اســت کــه 

حــدود ۵30 میلیــون کــودک در کشــورهایی زندگــی 

می کننــد کــه بــا ســیالب های فاجعه بــار در آســیا و 1۶0 

میلیــون کــودک در مناطــق دچــار خشک ســالی های 

ــق  ــن تحقی ــتند. ای ــه اس ــا مواج ــژه در افریق ــدید به وی ش

شــامر کودکانــی کــه در معــرض تغییــرات آب و هــوا قــرار 

ــت. ــته اس ــده دانس ــد را نگران کنن دارن

ســازمان ملل ســال گذشــته در گزارشــی هشــدار داده 

بــود کــه تنهــا 12 ســال بــرای جلوگیــری از فاجعــه ی گــرم 

شــدن زمیــن فرصــت باقــی مانــده اســت. خشک ســالی، 

زمیــن،  شــدن  گــرم  و  قطــب  دو  یخ هــای  شــدن  آب 

مــواردی اســت کــه ایــن ســازمان در مــورد تغییــرات آب و 

ــد. ــوان می کن ــا را عن ــوا آن ه ه

»جمعه ها برای آینده«؛
 جنبش جهانی مبارزه با آلودگی محیط زیست

راحله یوسفی

کــودکان نخســتین قربانیــان 
ــره ی  ــوای ک ــدن آب و ه ــرم ش گ
ــون  ــه ۶۵۰ میلی ــتند ک ــن اس زمی
نفــر آن هــا در مناطــق مختلــف 
ــرات  ــای تغیی ــرض پیامده در مع
در  می کننــد.  زندگــی  اقلیمــی 
ــودکان  ــدوق ک ــه صن ــی ک تحقیق
منتــر  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــدود  ــه ح ــت ک ــده اس ــرده، آم ک
در  کــودک  میلیــون   ۵۳۰
کشــورهایی زندگــی می کننــد کــه 
در  فاجعه بــار  ســیالب های  بــا 
آســیا و ۱۶۰ میلیــون کــودک در 
مناطــق دچــار خشک ســالی های 
افریقــا  در  به ویــژه  شــدید 
تحقیــق  ایــن  اســتند.  مواجــه 
ــی کــه در معــرض  شــامر کودکان
ــد  ــرار دارن تغییــرات آب و هــوا ق
را نگران کننــده دانســته اســت.
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سا شــغل دست فروشــی، محمــود را در یکــی از مزدحم تریــن 

مکان هــای شــهر )کوتــه ی ســنگی( بــه  حــدی خســته و 

پرخاشــگر کــرده اســت کــه حتــا حوصلــه ی صحبــت بــا زن 

و فرزنــدش را هــم نــدارد. قانــون محمــود در خانــه ســکوت 

اســت یــا پرخــاش. او، انتظــار دارد کــه حتــا پرسبچــه ی یــک 

ــن  ــت، از ای ــه اس ــه او در خان ــی ک ــاله اش، هنگام ــم س و نی

قانــون )رعایــت ســکوت(، پیــروی کنــد. او می گویــد کــه در 

ــنود و  ــیاری را می ش ــدای بس ــاری رس و ص ــول روز از ناچ ط

ــکوت  ــون س ــاز دارد. »قان ــش نی ــه آرام ــل، ب ــن دلی ــه همی ب

از روی ناگزیــری و خســتگی اســت. شــام خــود تــان را 

ــه جــای کســی قــرار دهیــد کــه مجبــور اســت ده ســاعت  ب

صدا هــای مختلــف مثــل صــدای هــارن، ماشــین موتــر، 

ــنود.« ــون را بش ــای گوناگ ــا و بلندگوه آدم ه

سیســتم صوتی دست فروشان و هارن موترها

معمــوال خیابان هــای شــهرهای بــزرگ در ســاعت های 

بلنــد  میــزان  بــا  بــه دلیــل هــارن  موترهــا،  پررفت وآمــد 

آلودگــی صوتــی روبــه رو اســت. کوتــه ی ســنگی، محــل کار 

محمــود، یکــی از همیــن جاهــای پررفت وآمــد اســت. 

در چنیــن جاهایــی، حضــور پرتعــداد وســایط نقلیــه، 

کراچــی  تجمــع  و  جمعیــت  تراکــم  موترهــا،  هــارن 

کــه  بــه سیســتم صوتی)بلندگــو(  دست فروشــان مجهــز 

بــرای جلــب مشــرتی، فــروش اشــیا و  تــا شــام  بــام  از 

محصــوالت شــان بــه انــدازه ای زیــاد اســت کــه گــوش فلــک 

می کنــد.  کــر  را 

ایــن کــه ایــن فریاد هــا و بلندگوهــا روی خریــد و فــروش 

تأثیــر دارد یــا خیــر، مشــخص نیســت؛ امــا داکــرتان از 

تأثیــر مخــرب آن روی ســالمت افــراد هشــدار می دهنــد. 

بــا وجــود ایــن هشــدارها، آن چــه جالــب اســت آن کــه کمــرت 

دست فروشــی را در خیابان هــای کابــل می تــوان یافــت کــه 

ــه سیســتم صوتــی نباشــد و در ایجــاد  کراچــی اش مجهــز ب

ــی در شــهر نقــش نداشــته باشــد. آلودگــی صوت

بلندگوهای مساجد

و  جــاده  کنــار  دست فروشــان  بلندگوهــای  کنــار  در 

ــاجد را  ــای مس ــل، بلندگوه ــهروندان کاب ــان؛ ش کَِست فروش

نیــز از عوامــل مؤثــر ازدیــاد آلودگــی صوتــی عنــوان کــرده و 

می گوینــد کــه بلندگوهــای مســاجد، حتــا در جریــان شــب 

نیــز ســبب اذیــت شــهروندان می شــود. حامــد، یکــی از 

کســانی اســت کــه از ایــن مســأله شــکایت دارد، می گویــد: 

ــام  ــا و ای ــی برنامه ه ــان برخ ــا در جری ــه تنه ــف، ن ــا تأس »ب

ــب  ــای ش ــا نیمه ه ــاجد ت ــای مس ــدای بلندگوه ــی ص مذهب

ــا  ــدای بلندگوه ــز ص ــادی نی ــت ع ــه در حال ــت ک ــد اس بلن

ــت.« ــده اس ــد و آزاردهن ــیار بلن بس

بلندگوهــای  بلنــد  صــدای  کــه  می کنــد  اضافــه  او،   

از  بســیاری  خــواب  مانــع  شــب،  نصــف  در  مســاجد 

شــهروندان بــه ویــژه مانــع خــواب و اذیــت شــدن کــودکان و 

بیــامران می شــود؛ پــس بهــرت اســت کــه بــرای آن چــاره ای 

ســنجیده شــود.

ــی و  ــوع مذهب ــل تن ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال   ای

بــا  و  اســت  متفــاوت  افغانســتان  اذان در  وقــت  قومــی، 

گذشــت پاســی از شــب، صــدای اذان بــه تنــاوب و بــا 

فاصلــه ی زمانــی گوناگــون از مســاجد بلنــد می شــود. ایــن 

مختــص آن نیســت کــه صــدای اذان از کــدام مســجد اســت، 

حتــا اگــر در منطقــه ای تنــوع مذهبــی هــم نباشــد، بــاز هــم 

ــت. ــگ نیس ــاجد هامهن ــدای اذان مس ص

صدای جرناتورهای برقی

ــبب  ــی س ــداوم بی برق ــرق و ت ــود ب ــا، کمب ــار این ه در کن

ــت. در  ــده اس ــل ش ــهر کاب ــی در ش ــی صوت ــدید آلودگ تش

تجارتــی، شــفاخانه ها،  مراکــز  از  بســیاری  کابــل،  شــهر 

اداره هــای خصوصــی، حتــا دست فروشــان و خانه هــا در 

ــط  ــد. اداره ی محی ــتفاده می کنن ــور اس ــرق از جرنات ــود ب نب

زیســت می گویــد کــه عــالوه بــر وســائل رسوصداکننــده 

و  کابــل  شــهر  در  بی برقــی  وجــود  ترافیــک،  جریــان  و 

اســتفاده ی مــردم از جرناتورهــای شــخصی، آلودگــی صوتــی 

را شــدت بخشــیده و بــه حــد غیــر مجــاز آن رســانده  اســت. 

آلودگی صوتی چیست؟

در حالــی  کــه بســیاری افــراد تصــور می کننــد؛ تنهــا 

آلودگــی خطرنــاک جهــان، آلودگــی هــوا اســت؛ امــا اکنــون 

ــه مراتــب  بررســی ها نشــان می دهــد کــه آلودگــی صوتــی ب

ــرتان،  ــه ی داک ــه گفت ــت. ب ــوا اس ــی ه ــرت از آلودگ خطرناک

هــر نــوع صــدای ممتــد، بلنــد، آزاردهنــده، فراتــر از تــوان و 

آســتانه ی تحمــل افــراد، آلودگــی صوتــی اســت. آنــان تأکیــد 

می کننــد کــه آلودگــی صوتــی مشــکالت جســامنی و روانــی 

ــی دارد.  ــراد در پ ــرای اف خطرناکــی را ب

عوارض آلودگی صوتی چیست؟

و  »تحفــظ شــعاعی  آمــر  مالــک،  داکــرت عبداملالــک 

ــی  ــه آلودگ ــد ک ــت، می گوی ــی« وزارت صح الکرتومقناطیس

ــت  ــایع ترین عل ــوان ش ــه عن ــوژی ب ــرص تکنول ــی در ع صوت

کاهــش شــنوایی عصــب اکتســابی مطــرح اســت. ایــن 

ــه گــوش آســیب می رســاند، دیگــر  بیــامری هنگامــی کــه ب

قابــل درمــان نیســت و در کنــار آن، آلودگــی صوتــی، عامــل 

اســرتس زای بیولوژیــک اســت کــه نــه تنهــا بــر سیســتم 

ــذارد. ــر می گ ــز تأثی ــدن نی ــر کل ب ــه ب ــل  ک ــنوایی ب ش

بــه گفتــه ی ایشــان، همــه ی کســانی  کــه در معــرض 

مشــکالت صوتــی  دارنــد، دچــار  قــرار  آلودگــی صوتــی 

ــه  ــوند ک ــود می ش ــامری خ ــه بی ــی متوج ــا زمان ــتند؛ ام اس

بیــامری آن هــا بــه مرحلــه ای رســیده کــه دیگــر قابــل درمــان 

نیســت. از طرفــی، آلودگــی صوتــی تنهــا بــه اصــوات قابــل 

این گونــه  از  پــاره ای  بلکــه  منی شــود؛  محــدود  شــنیدن 

امــواج )صــدای انفجــار، صــدای چرخ بال هــا...( وجــود 

دارنــد کــه مــاورای صــوت بــوده و قادرنــد بــه مایــع ســلولی 

ــوات  ــن اص ــد. ای ــاد کنن ــی را در آن ایج ــد و ضایعات راه یابن

بــه راحتــی تعــدادی از ســلول ها بــه ویــژه گلبول هــای قرمــز 

ــان ها و  ــدن انس ــک ب ــرای فیزیولوژی ــد و ب ــون را می ترکان خ

ســایر جانــوران، مشــکالت جــدی بــه وجــود مــی آورد. داکــرت 

مالــک می گویــد: »صدا هــای بلنــد باعــث تحریــک سیســتم 

هیپوفیــز  غــده ی  سیســتم  بــر  تأثیــر  مرکــزی،  اعصــاب 

ایجــاد اختــالالت هورمونــی و عــدم ســالمت  آدرنــال،  و 

می شــود و هنگامــی کــه باعــث کاهــش شــنوایی شــود، 

شــخص منی توانــد بــه راحتــی بــا افــراد جامعــه ارتبــاط 

ــی و  ــت زندگ ــش کیفی ــث کاه ــود باع ــن خ ــد. ای ــرار کن برق

ــامع و  ــر دوش اجت ــاری را ب ــود و ب ــی او می ش ــالمت روان س

می گــذارد.« جامعــه 

حد هشداردهنده 

ــور  ــناس ام ــار، کارش ــد ملکی ــان، غالم محم ــن زم  در عی

محیــط زیســت، توضیــح می دهــد کــه آلودگــی صوتــی حتــا 

ــه  ــود و ب ــه می ش ــونت در جامع ــگ خش ــج فرهن ــبب تروی س

بــروز کشــمکش ها دامــن می زنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه مســؤوالن، از میــزان بلنــد آلودگــی صوتــی در شــهرکابل 

میــزان  بــه گفتــه ی مســؤوالن،  بنــا  هشــدار می دهنــد. 

ــول و  ــد معم ــرت از ح ــل، بیش ــهر کاب ــی در ش ــی صوت آلودگ

ــرای  ــاری ب ــد معی ــت. ح ــیده  اس ــاک رس ــت خطرن در وضعی

صدا هــا، 80 دیســیبل ســنجیده شــده  اســت؛ امــا مســؤوالن 

در وزارت صحــت و اداره ی محیــط زیســت می گوینــد، در 

ــه  ــهر ها ب ــی در بزرگ ش ــی صوت ــزان آلودگ ــارض می ــال ح ح

ــل بیشــرت از 80 دیســیبل اســت.  ــژه در شــهر کاب وی

محمدکاظــم هامیــون، رییــس اداره ی محیــط زیســت 

ــی  ــزان آلودگ ــتندردها می ــاس اس ــد: »براس ــل، می گوی کاب

ــت.« ــاال اس ــاز ب ــد مج ــل از ح ــهر کاب ــی در ش صوت

مناطــق  در  زیســت،  محیــط  اداره ی  اســتندرد  طبــق 

ــد 40 دی ســیبل و  ــدازه ی  صــوت در شــب بای رهایشــی، ان

در روز ۶0 دی ســیبل باشــد؛ امــا اکنــون ایــن اســتندردها 

داکــرتان،  گفتــه ی  بــه  کــه  چیــزی  منی شــود.  رعایــت 

افغانســتان  در  بیامری هــا  افزایــش  روی  شــدت  بــه 

ــوب  ــرات نامطل ــؤوالن، اث ــه ی مس ــر گفت ــا ب ــش دارد. بن نق

ناهنجــاری صوتــی، موجــب خســتگی مفــرط، ناراحتــی 

عصبــی، خــارش، انعقــاد رگ هــای خونــی، ســكته ی قلبــی، 

ــه و ...  ــوء هاضم ــی، س ــاال، رسدرد، كج خلق ــون ب ــار خ فش

می شــود.

و  شــعاعی  آمــر  مالکــی،  عبداملالــک  داکــرت 

باعــث  مــداوم،  کــه صــدای  اکرتومقناطیســی می گویــد 

خــون  كورتیــزول  و  كلســرتول  هورمون هــای  افزایــش 

و  قلــب  رضبــان  افزایــش  موجــب  كلســرتول  می شــود. 

ــراب  ــرتس و اضط ــش اس ــب افزای ــزول موج ــون كورتی هورم

می شــود. »در واقــع صــدای بلنــد باعــث افزایــش فشــار 

خــون و ترشــح هورمون هــای اســرتس می شــود. در نتیجــه؛ 

در اثــر صــدای ناگهانــی و بلنــد، فشــار خــون به ویــژه فشــار 

داخــل جمجمــه بــاال رفتــه، ترشــحات بــزاق كــم شــده 

معــده  ترشــحات  می گــردد. همچنیــن  دهــان خشــك  و 

ــود.  ــی می ش ــات دردناك ــار انقباض ــده دچ ــده و مع ــم ش ك

ــود  ــود می ش ــار رك ــز دچ ــا نی ــكل روده ه ــركات دودی ش ح

و مشــکالت زیــاد صحــی را بــه میــان مــی آورد. در عیــن 

حــال رس و صــدا ممكــن اســت بــا فشــار فیزیولوژیــك خــود، 

بیامری هــا را تشــدید كنــد. در واقــع اشــپیالق زدن گــوش، 

ناشــی از رس و صــدای زیــاد و شــدید اســت و نشــانه ی 

و هشــداری  برابــر صــدا  در  بــدن  فیزیولوژیــك  واكنــش 

اســت كــه نشــان می دهــد صــدا بــر آســتانه ی شــنوایی اثــر 

دارد.« نامطلــوب 

صوتــی  آلودگــی  تشــدید کننده ی  جریــان  کنــار  در 

ــور  ــا، عب ــوع انفجاره ــده، وق ــول ش ــل معم ــاال در کاب ــه ح ک

بــا  نظامــی  چرخ بال هــای  عبــور  ویــژه  بــه  و  هواپیام هــا 

ــرت  ــت و بیش ــط زیس ــی محی ــه آلودگ ــم، ب ــیار ک ــاع بس ارتف

شــدن بیامری هــا در بیــن مــردم افــزوده اســت. در  بســیاری 

از مواقــع در شــهر کابــل ارتفــاع چرخ بال هــای نظامــی حتــا 

ــر اســت. ــد براب ــه ی دی ــا زاوی ب

 محمــد کاظــم هامیــون، رییــس اداره ی محیــط زیســت 

کابــل، می گویــد کــه در افغانســتان چیــزی بــه نــام آلودگــی 

ــودداری  ــاد آن خ ــا  از ایج ــد ت ــی منی شناس ــی را کس صوت

ــا بیامری هــا در بیــن مــردم کمــرت شــود. کنــد ت

مقرره ی منع ایجاد آلودگی صوتی

 بــا ایــن حــال، امــا مقــرره ی کاهــش و جلوگیــری از 

ــت و دوم  ــاده ی بیس ــم م ــی از حک ــه تأس ــی ب ــی صوت آلودگ

ــار  ــت و چه ــل و بیس ــار فص ــت در چه ــط زیس ــون محی قان

مــاده در ســال 1394 در افغانســتان تصویــب شــد. 

فصــل اول؛ احــکام عمومــی ایــن مقــرره را در مــوارد مانند 

اهــداف، اصطالحــات، ســاحه ی تطبیــق، منابــع  مبنــا، 

ــت  ــی، ممنوعی ــی صوت ــاز آلودگ ــد مج ــی، ح ــی صوت آلودگ

آلودگــی صوتــی و تعییــن مــدت رفــع آلودگــی صوتــی بیــان 

می کنــد.

و محدودیت هــای  ممنوعیت هــا  مــورد  در  دوم؛  فصــل 

در  را  مقــرره  احــکام  رصاحــت  صوتــی  آلوده کننــده ی 

ــتفاده  ــوردار؛ اس ــر وســایل موت ــت ب ــد ممنوعی ــواردی مانن م

ــق  ــع و تطبی ــده صوتــی؛ وض ــال آلوده کنن ــو؛ انتق از بلندگ

ــتفاده از  ــع اس ــارن و من ــتفاده از ه ــع اس ــا؛ من محدودیت ه

وســایط و تجهیــزات ســاختامنی در شــب را بیــان می کنــد.

را در  اداراه هایــی  و  فصــل ســوم؛ مکلفیــت وزارت هــا 

ارتبــاط بــه ایجــاد مراکــز معاینــات تخنیکــی؛ مکلفیــت 

توســعه؛ مکلفیــت  و  احــداث  ملکــی؛  اداره ی هوانــوردی 

ترشیــح  زون بنــدی  و  غیردولتــی  و  دولتــی  اداراه هــای 

. می کنــد

ــاط  ــی را در ارتب ــرره؛ احــکام نهای ــن مق فصــل چهــارم ای

ــا؛  ــح و طرزالعمل ه ــع لوای ــکایات؛ وض ــه ش ــیدگی ب ــه رس ب

همــکاری؛ نظــارت از تطبیــق و انفــاذ ایــن مقــرره رشح 

می دهــد؛ امــا اکنــون بــا گذشــت دو ســال و انــدی، اداره ی 

ــچ اداره ای در افغانســتان  ــد کــه هی ــط زیســت می گوی محی

ــری از  ــرره ی جلوگی ــا مق ــد ت ــی را منی شناس ــی صوت آلودگ

ــون،  ــم هامی ــد کاظ ــد. محم ــی کن ــی را عمل ــی صوت آلودگ

رییــس اداره  ی محیــط زیســت کابــل می گویــد: »متأســفانه 

بــه دلیلــی کــه آلودگــی صوتــی در قوانیــن بــه ویــژه در کــد 

ــام  ــه ن ــزی ب ــا چی ــیاری از اداره ه ــه،  بس ــر نیافت ــزا، تذک ج

آلودگــی صوتــی را منی شناســد تــا مقــرره را عملــی کنــد.« از 

ســویی هــم بنــا بــر گفتــه ی اقــای هامیــون، تنهــا اداره هــای 

دولتــی نیســت کــه چیــزی بــه نــام آلودگــی صوتــی را 

منی شناســد، بلکــه مــردم و مــال امامــان مســاجد نیــز چنیــن 

چیــزی را منی شناســند، بــرای همیــن، از عملــی ســازی آن 

رسبــاز می زننــد.

ایجــاد  امــور محیــط زیســت می گوینــد،  کارشناســان 

ــا  ــی دارد؛ ام ــواری صح ــر ناگ ــه اث ــا آن ک ــی ب ــی صوت آلودگ

ــاد  ــوع ح ــن موض ــی ای ــر فرهنگ ــل فق ــه دلی ــتان ب در افغانس

و عــادی اســت. افــزون بــر آن، بــه گفتــه ی کارشناســان، 

مقــرره ی محیــط زیســت نیــز از ضامنــت اجرایــی پاییــن 

برخــوردار اســت و ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه هیــچ 

کــس مقــرره ی جلوگیــری از آلودگــی صوتــی را رعایــت نکنــد.

5 آلودگی صوتی؛ 
سرطان خوش خیم زندگی در کابل

سکینه امیری

ایــن کــه ایــن فریاد هــا و بلندگوهــا روی خریــد و فــروش تأثیــر دارد یــا خیــر، مشــخص 
نیســت؛ امــا داکــران از تأثیــر مخــرب آن روی ســالمت افــراد هشــدار می دهنــد. بــا وجــود 
ایــن هشــدارها، آن چــه جالــب اســت آن کــه کمــر دست فروشــی را در خیابان هــای کابــل 
می تــوان یافــت کــه کراچــی اش مجهــز بــه سیســتم صوتــی نباشــد و در ایجــاد آلودگــی 

صوتــی در شــهر نقــش نداشــته باشــد.



ل
ل او

سا
امره 84        

ش
شنبه        

ک 
13       ی

سبنله 98
 3

رب 2019           1
سپتام

صفحه         22 
  8   

w
w

w.subhekabul.com
خانواده6

در شــامره ی گذشــته، بــه برخــی مــواردی کــه والدیــن 

ــند،  ــف باش ــان واق ــودکان ش ــت ک ــن تربی ــورد س ــد در م بای

ــت  ــاز اس ــه نی ــی را ک ــر نکات ــز دیگ ــه نی ــم و در ادام پرداختی

ــرد. ــم ک ــاره خواه اش

2 تا 3سالگی

می کننــد  لجبــازی  کمــرت  ســن،  ایــن  در  کــودکان 

کــم  قوانیــن  و  دســتورات  بــه  نســبت  شــان  مقاومــت  و 

توســط  دارنــد  متایــل  بیشــرت  ســن،  ایــن  در  می شــود. 

ــا  ــوب ی ــرت خ ــاح، دخ ــه اصط ــوند و ب ــد ش ــاالن تأیی بزرگ س

پــر خوبــی باشــند. همچنیــن در ایــن ســن، بیشــرت قــدرت 

درک صحبت هــا و توانایــی مکاملــه ی پیچیده تــر را پیــدا 

می کننــد. بــا ایــن کــه در ایــن برهــه کــودکان بیشــرت بــه 

ــا ایــن حــال، هنــوز خودمحــوری  دیگــران توجــه می کننــد، ب

در آن هــا وجــود دارد.

4  تا 5سالگی 

ذهــن کــودکان پــس از ایــن ســن، بیشــرت قانون منــد شــده 

و آن هــا  بیشــرت گرایــش دارنــد قوانیــن منظــم را اجــرا کننــد. 

از ایــن ســنین، کــودکان رفــن بــه محیط هــای آموزشــگاهی 

مثــل پیــش دبســتانی را رشوع می کننــد. همچنیــن توانایــی 

شــناخت آن هــا بیشــرت می شــود. از حــدود 6ســالگی بــه 

ــد دیگــران  ــه ی دی بعــد، بیشــرت می تواننــد مســایل را از زاوی

آن هــا  سه ســالگی  خودمحــوری،  واقــع  در  کننــد.  درک 

قوانیــن  ایــن ســنین می توانیــد  از  اســت.  تعدیــل شــده 

ــاس  ــر اس ــی را ب ــل تربیت ــایل و دالی ــد، مس ــرتی بگذاری بیش

درک شــان توضیــح دهیــد. کــودک در ایــن ســن طبیعتــا 

ــدا مــی کنــد. ــا محیــط پی ســازگاری بیشــرتی ب

6  تا 12سالگی 

تفکــر  و  اســتدالل  قــدرت  از  ســنین  ایــن  از  کــودکان 

منطقــی برخــوردار می شــوند. می تواننــد در مــورد رفتــار 

درســت و غلــط در رشایــط مختلــف اظهــار نظــر کننــد و 

ــدر و مــادر در  ــد. بهــرت اســت پ بیشــرت آن را تشــخیص دهن

ــا  ــا ب ــب در موقعیت ه ــای مناس ــار و رفتاره ــل رفت ــورد دالی م

کــودک شــان گفت وگــو کننــد و بیشــرت نظــر آن هــا را در ایــن 

مســائل بپرســند. هرچــه گفت وگــوی منطقــی بــا کــودک 

ــردی و  ــب ف ــای مناس ــد رفتاره ــرت می توان ــد، به ــرت باش بیش

اجتامعــی را یــاد بگیــرد و قــدرت شــناخت و درک مســائل در 

او بیشــرت می شــود.

نوجوانی به بعد

ــان ادامــه دارد.  ــی همچن ــا نوجوان ســن تربیــت کــودک ت

در دوره ی نوجوانــی، پــدر و مــادر بــا فرزنــد شــان معمــوال 

بــه چالش هــای زیــادی بــر می خورنــد؛ چــرا کــه نوجــوان 

بــه دنبــال شــکل دادن بــه هویــت دلخــواه خــود اســت و 

بــه خیلــی از قوانیــن تــن منی دهــد. در ایــن ســن هــم، 

ــد  واکنش هــای افراطــی و برخوردهــای ســخت گیرانه می توان

رفتارهــای منفــی نوجــوان را تشــدید کنــد؛ پــس بهــرت اســت 

نظــر  در  بیشــرت  را  تــان  فرزنــد  نظــر  نقطــه  و  دیدگاه هــا 

ــتقل تر  ــت مس ــردی دارای هوی ــوان ف ــه عن ــه او ب ــد و ب بگیری

ــد. ــگاه کنی ن

قوانیــن و چهارچوب هــای خانــواده را حفــظ کنیــد؛ امــا در 

رعایــت آن هــا، انعطاف پذیــری بیشــرتی بــه خــرج دهیــد. در 

واقــع نبایــد والدیــن نظــارت خــود را از فرزنــد شــان بردارنــد 

چــرا کــه نوجوانــی دوره ی بســیار حساســی اســت و رهــا 

کــردن فرزنــد می توانــد دارای عواقــب زیــادی باشــد. در 

عیــن حــال بیشــرت بــه او فرصــت دهیــد؛ همچنیــن بــه ایجــاد 

اســتقال و انتخاب هــای شــخصی اش تــا حــد ممکــن احــرتام 

اعتــامد  دارای  و  قوی تــر  شــخصیت  بتوانــد  تــا  بگذاریــد 

ــرورش دهــد.  بنفــس بیشــرتی را پ

نکات کلی تربیت کودک

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، در ادامــه بــه چنــد نکتــه ی 

کلــی در مــورد ســن تربیــت کــودک و فرزنــد تــان اشــاره 

ــرد: ــم ک خواهی

قوانیــن  کــودک  درک  میــزان  بــه  بنــا  ســن  هــر  در    -

بگذاریــد.

-  قوانین باید مخترص، ساده و روشن باشد.

 - هرچــه قوانیــن تربیتــی در طــول روز کمــرت باشــد، 

انجــام آن بیشــرت اســت. و  احتــامل پذیــرش 

-  حتــام بــه رفتارهــای مثبــت توجــه کنیــد و آن هــا را 

کنیــد. تشــویق 

ــت و  ــای مثب ــدن رفتاره ــرت ش ــرای بیش ــی ب  - پاداش های

ــار غلــط داشــته باشــید. کــم شــدن رفت

ــن  ــد؛ همچنی ــام دهی ــام انج ــد حت ــی می دهی ــر قول  - اگ

ــد.  ــام دهی ــد انج ــه نتوانی ــد ک ــدی نکنی تهدی

 - هرگــز تنبیــه بدنــی نکنیــد! کتــک زدن نــه تنهــا رفتــار 

بــد را کاهــش منی دهــد، بلکــه مــی توانــد اثــر برعکــس 

ــد. ــته باش داش

-  مــی توانیــد بــرای رفتــار بــد کــودک محرومیت هــای 

ــون. ــدن تلویزی ــوش ش ــل خام ــد مث ــر بگیری ــک در نظ کوچ

- تــا جایــی کــه می توانیــد در مــورد قوانیــن تربیتــی و 

دالیــل آن بــا کــودکان منطقــی صحبــت کنیــد. ایــن صحبــت 

ــد. ــودک می باش ــزان درک ک ــه می ــته ب ــن بس ــر س در ه

گاهــی  زنــان،  علیــه  خشــونت  پرونده هــای  در 

ــه ی  ــان خــود زمین ــی وجــود دارد کــه قربانی پرونده های

ــل  ــه دلی ــد ک ــم می کنن ــود را فراه ــه خ ــونت علی خش

اصلــی آن بــه موضوعاتــی چــون عــدم آگاهــی زنــان از 

حقــوق شــان در جامعــه و مردانــی کــه بــه حقــوق زن در 

ــردد. ــر می گ ــد، ب ــاور ندارن ــرشی ب ــع ب جوام

مــردان نیــز از ایــن عــدم آگاهــی بــه خوبی اســتفاده 

ــد؛  ــار می کنن ــد رفت ــت دارن ــه دوس ــور ک ــرده و آن ط ک

رفتارهایــی کــه بیشــرتینه تــوأم بــا خشــونت اســت.

در روایــت امــروز، زندگــی زنــی بــه تصویــر کشــیده 

می شــود کــه متــام وجــودش در عشــق خالصــه شــده 

بــود؛ امــا متأســفانه ایــن گرفتــار هــوس مــرد می شــود.

زیبایــی  بــا  اســت  دخــرتی  و  اطلــس  نامــش 

خیره کننــده؛ قــد میانــه، پوســت ســفید، مژه هــای 

بلنــد، چشــامنی بــه رنــگ دریــا کــه زیبایــی اش را 

ــی  ــرت جوان ــس، دخ ــت. اطل ــرده اس ــر ک ــن براب چندی

ــود و او مســلام در زندگــی اش دوســت داشــت  شــده ب

ــرت را  ــن دخ ــت، ای ــا رسنوش ــد؛ ام ــه کن ــق را تجرب عش

ــردی کــه دوســت داشــت انداخــت و  ــه دام هــوس م ب

ایــن رسنوشــت در نهایــت او را در زنــدان زنانــه محصــور 

ــرد. ک

جوانی هایــش  در  اطلــس  زندگــی  رنــگ  روایــت 

ــی کــه  ــد از اتفاقات ــی بع ــود؛ ول ــگ چشــامنش ب ــه رن ب

ــه  ــس ب ــی اطل ــگ زندگ ــود، رن ــت می ش ــه روای در ادام

زنــدان  ناامیــدی روزهــای  و  و خاکســرتی  ســیاهی 

ــد. گرایی

اطلــس، شــانزده ســال دارد و دانش آمــوز صنــف 

دهــم یکــی از مکتب هــای شــهر کابــل اســت و بــه 

ــه  ــه ب ــد ک ــس می کن ــی ح ــه تازگ ــی و ب ــورت پنهان ص

پــرسی کــه در همســایگی شــان اســت، دل باختــه 

ــت.  اس

ــا  ــه دارد و ب ــان نگ ــد پنه ــس را منی توان ــن ح او، ای

پــرس همســایه در میــان می گــذارد. پــرس هــم بــه ایــن 

ــد.  ــت می ده ــواب مثب ــس ج ــت اطل ــس و درخواس ح

ــا یکدیگــر جدی تــر می شــود و روزهــا  رابطــه ی آن هــا ب

ــه  ــرس ب ــی رود، آن پ ــب م ــه مکت ــس ب ــه اطل ــی ک زمان

صــورت پنهانــی او را دنبــال می کنــد. در ادامــه، آن 

پــرس بــرای اطلــس دفــرت خاطــرات، تلفــون همــراه 

می گیــرد و رابطــه ی آن هــا جدی تــر می شــود. 

در یکــی از روزهــا، اطلــس باخــرب می شــود کــه 

ــوره  ــذارد و مش ــان بگ ــه او را در جری ــی آن ک ــدرش ب پ

در  اقــارب شــان  از  پــرسی  نامــزدی  بــه  را  او  کنــد 

مــی آورد. اطلــس از ایــن تصمیــم پــدر، خشــمگین 

ــم  ــه او تصمی ــود ک ــبب می ش ــی س ــرور جوان ــده و غ ش

بگیــرد کاری را انجــام بدهــد کــه رسنوشــت زندگــی اش 

بــا ایــن تصمیــم عوضــش می شــود. 

ــه از  ــش ک ــم صنفی های ــی از ه ــا یک ــرت ب ــن دخ ای

ــود،  ــا خــرب ب ــن دو ب ــکان آن پــرس و از رابطــه ی ای نزدی

ــه ی  ــه خان ــه و ب ــه مکتــب نرفت تصمیــم می گیــرد کــه ب

بــا  را  او، می خواهــد موضــوع  بــربد.  پنــاه  پــرس  آن 

پــرسی کــه دوســتش دارد در میــان بگــذارد تــا بتواننــد 

ــد. ــی بگیرن ــم مهم تصمی

پیشــنهاد  اطلــس  بــه  پــرس،  فامیــل  دخــرت  آن 

بــه  پــرس،  خــود  خانــه ی  جــای  بــه  کــه  می دهــد 

ــد؛ چــون آنجــا کســی  ــاه بربن ــرس پن ــای پ ــه ی مام خان

شــک نخواهــد کــرد کــه آن هــا در ایــن مــکان اســتند و 

همین گونــه می شــود و اطلــس و آن دخــرت بــه خانــه ی 

مامــای پــرس می رونــد. 

از پنــاه آوردن اطلــس بــه خانــه ی مامــای پــرس ســه 

روز می گــذرد و از آن پــرس هیــچ خــربی منی شــود. 

مامــای پــرس فقــط بــا وعــده ی ایــن کــه او خواهــد 

ــعی  ــد آورد، س ــم درخواهن ــکاح ه ــه ن ــد و آن دو را ب آم

در آرام کــردن اطلــس می کنــد و ایــن دخــرت بــه خاطــر 

ــه دارد،  ــه خان کم تجربه گــی و ترســی کــه از برگشــت ب

ــدا  ــرس پی ــا پ ــیند ت ــر می نش ــد و منتظ ــکوت می کن س

شــود.

اطلــس در خانــه ی مامــای آن پــرس، بیســت روز 

ــه صــورت  ــرس ب ــای آن پ ــن مــدت، مام ــد. در ای می مان

قــرار  را مــورد تجــاوز جنســی  وحشــتناکی اطلــس 

می دهــد و در نهایــت زمانــی  کــه از اســتفاده جویی 

انــدام اطلــس خســته می شــود، چــون دخــرت هــم 

ــده  ــی منان ــش باق ــی برای ــده و توان ــف ش ــر ضعی دیگ

از  یکــی  در  شــب  نیمه هــای  را  اطلــس  اســت، 

رهــا می کنــد.  کابــل  رسک هــای 

هــوش  بــه  کــه  زمانــی   رنجــور  و  بی پنــاه  زنــی 

نزدیک تریــن  بــه  کــه  می گیــرد  تصمیــم  می آیــد، 

ــش  ــرس آبروی ــا از ت ــا آن ج ــرود؛ ام ــس ب ــوزه ی پولی ح

مجبــور می شــود کــه روایــت را بــه گونــه ی دیگــر قصــه 

کنــد و بــه کارمنــدان حــوزه، ایــن چنیــن می گویــد 

ــرد ناشناســی اختطــاف  ــد روز پیــش توســط ف کــه چن

تجــاوز  او  بــه  و  می کننــد  لت وکوبــش  و  می شــود 

ــه صــورت بیهــوش  ــه ب ــن گون ــت ای ــد و در نهای می کنن

می ســازند.  رهــا  در رسک  را  او 

بــاور  حــوزه  کارمنــدان  را  اطلــس  گفته هــای 

بــه گفته هــای وی  بــه دیــده ی شــک  و  منی کننــد 

می نگرنــد. آن هــا بــه اطلــس می گوینــد: »نیــاز نیســت 

ــس  ــرا پولی ــی؛ زی ــف کن ــا تعری ــرای م ــتان دروغ ب داس

ــه  ــه ای کــه دارد فاحشــه هایی چــون شــام را ب ــا تجرب ب

خوبــی می شناســد و مــا می توانیــم دنــدان گرفــنت 

عشــق بــازی را بــا جــای لت وکــوب تشــخیص دهیــم.«

ــان  ــرای نگــه داری زن ــی ب ــه محل ــس ب آن شــب اطل

انتقــال پیــدا می کنــد و پرونــده ای برایــش تشــکیل 

می شــود و او را بــه دادســتانی می فرســتند. بعــد از 

بررســی پرونــده ی اطلــس، قاضــی پرونــده، او را بــه 

چنــد ســال زنــدان محکــوم می کنــد؛ امــا اطلــس 

ــه  ــت، او را ب ــوده اس ــال ب ــده س ــن هیج ــر س ــون زی چ

مرکــز تربیــه و اصــالح انتقــال می دهنــد تــا بــا تکمیــل 

ــود.  ــل ش ــان منتق ــدان زن ــه زن ــَنش، ب س

ــرار  ــتفاده جویی ق ــوس و اس ــی ه ــه قربان ــس ک اطل

گرفتــه و حــاال بــا ایــن ســن کــم بایــد طعــم تلــخ زنــدان 

را هــم بچشــد، قلــب و ذهنــش را عقــده گرفتــه، در 

مرحلــه ی بعــدی دادگاه، یکــی از مــردان زندانــی را بــه 

گونــه ی تصادفــی در دادگاه مالقــات می کنــد. مــردی 

ــس  ــال حب ــت س ــردن هف ــپری ک ــه س ــوم ب ــه محک ک

اســت و از نزدیــکان یکــی از مقامــات حکومتــی اســت، 

هــم در دادگاه و هــم در زنــدان نفــوذ دارد و همچنــان 

ــدان  ــه موبایــل و پــول در داخــل زن دسرتســی آســان ب

دارد. 

آن مــرد بــه زیبایــی اطلــس چشــم مــی دوزد و بــرای 

ــه  ــم ک ــس ه ــد. اطل ــنهاد می کن ــل پیش ــس موبای اطل

زخــم  و  تربیــت  و  اصــالح  مرکــز  روزمره گی هــای  از 

زبان هــای کارمنــدان آن بــه تنــگ آمــده اســت، ایــن را 

ــرای  ــرای داشــنت اندکــی تنــوع، ب ــد ب فرصتــی می دان

ــرد.  ــنهاد را می پذی ــحالی آن پیش ــا خوش ــن، ب همی

زنــدان  نواختی هــای  یــک  و  روزمره گی هــا 

ــردن  ــدل ک ــا رد و ب ــازه اش ب ــت ت ــس و دوس ــرای اطل ب

ــان  ــد از آزادی ش ــی بع ــقانه و هم آغوش ــای عاش پیام ه

بــود. از زنــدان، تحمل پذیــر شــده 

رییس جمهــور  فرمان هــای  از  یکــی  در  اطلــس 

بــه مناســبت عیــد واجــد رشایــط رهایــی شــناحته 

می شــود و  بعــد از ســپری کــردن نُــه مــاه حبــس 

آزاد می گــردد.  حــاال دیگــر بــا دوســت زندانــی اش 

بیشــرت از قبــل صحبــت می کنــد و گاهــی هــم بــه 

وعــده ی  هــم  بــه  و  مــی رود  محبــس  بــه  دیدنــش 

ــکاح شــان را دادگاه تعییــن  ــد. زمــان ن ازدواج می دهن

می کنــد. خانــواده ی مــرد بــرای نــکاح بــا اطلــس رشط 

ــه  ــد و آن هــم ایــن کــه تنهــا زمانــی اطلــس ب می گذارن

ــا  ــس ره ــوهرش از حب ــه ش ــی رود ک ــوهر م ــه ی ش خان

شــده باشــد، بــه ایــن ازدواج رضایــت می دهنــد. در 

یکــی از روزهــا بــا تکمیــل کــردن فــورم دوران محکمــه و 

تهیــه ی ســایر اســناد مــورد نیــاز شــان آن مــرد زندانــی 

بــه دادگاه آورده می شــود و نــکاح شــان در حضــور 

قاضــی، شــاهدان نــکاح و خانــواده هــای شــان بســته 

می شــود.

بعــد از ســپری شــدن مراســم نــکاح و کمــی صحبت 

میــان آن مــرد زندانــی و اطلــس، تصمیــم بــر ایــن 

می شــود کــه عــروس بــه خانــه اش برگــردد و تــا زمانــی 

کــه شــوهرش از زنــدان رهــا نشــده، در خانــه ی پــدرش 

باقــی مبانــد.

امــا وعــده ای اطلــس بــه خانــواده اش، مــدت زیادی 

پــا برجــا منی مانــد. یــک مــاه هــم نگذشــته اســت کــه 

اطلــس خانــه ی پــدر را رهــا کــرده و بــدون اطــالع 

ــود.  ــوهرش می ش ــه ی ش ــی خان راه

ــان  ــرت ش ــال دخ ــه دنب ــی ب ــا نگران ــواده ی او ب خان

آگاه  نهایــت  در  زیــاد  جســتجوی  بــا  و  می گردنــد 

ــات  ــا تجربی ــی شــده اســت ب می شــوند اطلــس کــه زن

نــاکام از زندگــی، رهســپار خانــه ی شــوهر زندانــی اش 

شــده کــه قــرار اســت تــا چنــد روز دیگــر از زنــدان رهــا 

گــردد و اطلــس بــرای بازگشــت شــوهرش آمادگــی 

می گیــرد.

در »ســتایش عشــق« نوشــته ی فیلســوف معــارص فرانســوی، 

آلــن بدیــو را بــا متنــی از کتــاب رشوع می کنــم.  »مــن معتقــدم 

ــق  ــن، طب ــه م ــت ک ــزی اس ــامن چی ــتی ه ــه راس ــق ب ــه عش ک

تعابیــر فلســفی خــود، »رویــه ی حقیقــت« می نامــم؛ یعنــی 

تجربــه ای کــه بــه موجــب آن نوعــی حقیقــت ســاخته می شــود. 

ایــن حقیقــت بــی هیــچ تردیــدی حقیقتــی اســت در بــاره ی »دو«: 

ــامن  ــن گ ــود و م ــی می ش ــاوت ناش ــس تف ــه از نف ــی ک حقیقت

می کنــم کــه عشــق _ یعنــی آنچــه مــن »صحنــه ی دو« می نامــم 

_ همیــن تجربــه اســت. بــه ایــن معنــی، رس تــا پــای عشــقی کــه 

ــا پذیــرش  ــداری می شــود، و ب ــه پای ــرد، متعهــد ب چالــش را بپذی

تجربــه ی دنیــا از منظــر تفــاوت، در مســیرش حقیقتــی نــو در باب 

ــد. ــاد می کن ــاوت ایج تف

ــرای کل  ــه ایــن دلیــل اســت کــه عشــق واقعــی، همــواره ب ب

برشیــت جالــب توجــه اســت؛ هــر قــدر هــم کــه در ظاهــرا نهــان 

و حقیــر بــه نظــر برســد. می دانیــم کــه مــردم چطــور بــا خوانــدن 

داســتان های عاشــقانه، اختیــار از کــف می دهنــد! فیلســوف 

بایــد بپرســد چــرا چنیــن اتفاقــی می افتــد؟ چــرا ایــن همــه 

فیلــم، رمــان و آهنــگ وجــود دارد کــه کامــال وقــف داســتان های 

عاشــقانه شــده انــد؟ بایــد چیــزی کلــی و فراگیــر در مــورد 

عشــق وجــود داشــته باشــد کــه عالقــه و توجــه چنیــن مخاطبــان 

ــد.«  ــب کن ــتان ها جل ــن داس ــه ای ــی را ب عظیم

بــا   ، شــکم  بــدون   ، الغــر  بدنــی  می خواهیــم  زنــان  »از 

برجســتگی  های خــاص خــود مــا را در بخــار لــذت تــن خــود غــرق 

کننــد. آن هــا نیــز در پــی بــرآوردن میــل دیگــری )مــرد -نرینــه ای 

لــذت طلــب( بینــی، لــب و گونه هــای خــود را بــه تیــغ جراحــی 

می ســپارند. علی رغــم دانســنت ایــن واقعیــت کــه کفــش پاشــنه 

ــای  ــد، کفش ه ــیب می زن ــان آس ــمی  ش ــالمت جس ــر س ــد ب  بلن

پاشــنه  بلنــد می  پوشــند تــا مطابــق میــل دیگــری عمل کننــد. در 

واقــع جهــان مــدرن زنــان را بــه برده  هایــی مبــدل کــرده اســت که 

بایــد یــک  ریــز در پــی بــرآورده کــردن مطامــع و امیــال دیگــری بــر 

بیاینــد. آن هــا حتــا خــود را از دریچــه ی چشــم مــردان می  نگرنــد. 

فروکاســنت دیگــری بــه ابــزار و ابــژه ، میــل رابطــه ی جنســی 

نیســت؛ نوعــی ســلطه ی مردانــه اســت.«

می شــود  برداشــت  چنیــن  عشــق،  ســتایش  در  اثــِر  از 

بــه بحــران جــدی ای مبــدل شــده  اســت کــه  کــه عشــق 

از ســوی دیگــر،  از آن وجــود دارد.  برداشــت های متفاوتــی 

ــه  ام.  ــق پرداخت ــتایش عش ــاب در س ــران از کت ــه بح ــا ب این ج

ــرت  ــان را بیش ــت های م ــی و برداش ــگ کتاب خوان ــم فرهن بیایی

همگانــی کنیــم. هــر از چنــد گاهــی آمــار رســمی و غیررســمی 

بــرای علــت اصلــی افزایــش طــالق و جدایــی بیــن زوجیــن 

ــان اغلــب رابطــه ی جنســی را  ــن می مطــرح می شــود کــه در ای

بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل معرفــی می کننــد. ســوالی کــه بــر 

ذهــن متبــادر می شــود، ایــن اســت کــه آیــا ایــن آمــار واقعیــت 

دارد؟ و اگــر واقعیــت دارد، علــت آن چیســت؟ در مــورد رابطــه ی 

جنســی دیدگاه هــای مخــرب و غیــر واقع بینانــه وجــود دارد. 

اول آن کــه بــه دلیــل گســرتش رســانه ها، افــراد از رشیــک 

جنســی خــود چیــزی شــبیه پورن اســتارها و کارگــران جنســی 

را تصویرســازی می کننــد و وقتــی بــا واقعیــت مواجــه شــده 

ــر،  ــه نظ ــوند. ب ــی می ش ــی جنس ــی و نارضایت ــار رسخوردگ دچ

مشــکل اصلــی جــای دیگــری اســت و پاســخ آن را بایــد از ژاک 

الکان فیســلوف /روانــکاو فرانســوی پرســید. الکان در یکــی 

ــی  ــه ی جنس ــرد »رابط ــالم ک ــود اع ــز خ ــات بحث برانگی از نظری

وجــود نــدارد« الکان معتقــد بــود کــه عشــق جایگزینــی اســت 

بــرای عــدم وجــود رابطــه ی جنســی و اگــر عشــقی بیــن افــراد 

نباشــد، رابطــه ی جنســی بعــد از مدتــی بــه تکــرار کســل کننده 

و یــاس آوری تبدیــل خواهــد شــد. آلــن بدیــو در ســتایش عشــق 

و ایــن برداشــت الکان می نویســد »الکان منی گویــد کــه عشــق 

رسپوشــی بــر روابــط جنســی اســت؛ او می گویــد روابــط جنســی 

اصــال وجــود نــدارد و ایــن کــه عشــق هــامن چیــزی اســت کــه 

جایگزیــن ایــن فقــدان رابطــه می شــود. ایــن ایــده او را بــه بیــان 

ایــن معنــی می کشــاند کــه در عشــق یــک طــرف می کوشــد تــا 

بــه »هســتی دیگــری« تقــرب جویــد. در عشــق فــرد بــه فراســوی 

ــای می گــذارد. در واقــع، در رابطــه ی جنســی  خودشــیفتگی پ

آدمــی از طریــق وســاطت دیگــری بــا خــود رابطــه دارد. دیگــری 

ــد . ــاری می کن ــذت ی ــت ل ــف حقیق ــام را در راه کش ش

ایــن ایــده را کــه »عشــق چیــزی اســت کــه فقــدان رابطــه ی 

ــوان تفســیر کــرد.  ــه دو صــورت می ت ــد« ب ــر می کن جنســی را پ

طبــق اول و بدیهی تریــن تفســیر، عشــق آن چیــزی اســت کــه 

ــا تهــی بودگــی ایجــاد شــده  ــرد ت ــه کار می گی ــل ب ــوه ی تخی ق

بــه وســیله ی رابطــه ی جنســی را پــر کنــد. از هــر چــه بگذریــم، 

ایــن کامــال درســت اســت کــه رابطــه ی جنســی هــر قــدر هــم 

ــودن می انجامــد. در  ــوع پوچــی و تهــی ب ــه ن باشــکوه باشــد، ب

ــت.  ــرار اس ــون تک ــع قان ــه تاب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــع ب واق

ــه  ــی  ک ــا زمان ــر روز، ت ــرد. ه ــرار ک ــا آن را تک ــا و باره ــد باره بای

جــوان اســتیم! آنــگاه عشــق در قالــب عشــق در قالــب ایــن ایده 

جــای می گیــرد کــه چیــزی در ایــن خــال وجــود دارد و عاشــقان 

از طریــق چیــزی غیــر از ایــن رابطــه ی ناموجــود بــا هــم پیونــد 

از یــک ســو کاالیی تــر شــدن روابــط انســانی  انــد.  یافتــه 

متــام  بــر  رسمایــه داری  مناســبات  گســرتده ی  حاکمیــت  و 

ــر  ــن دو نف ــط بی ــن رواب ــا خصوصی تری ــی حت ــئونات اجتامع ش

کــه بــا یکدیگــر زندگــی می کننــد و از ســوی دیگــر، گســرتدگی 

و راحــرت شــدن دسرتســی بــه گزینه هــای عرضــه شــده توســط 

باعــث کم رنــگ شــدن مــدت  ارتبــاط جمعــی،  رســانه های 

ــراد می شــود. ــن اف ــه وجــود آمــدن عشــق بی ــا اصــال ب ــان ی زم

در چنیــن رشایطــی، خواســت اصلــی افــراد از ابتــدای 

رابطــه یــا پــس از مــدت کوتاهــی رصفــا رابطــه ی جنســی 

خواهــد بــود. حــال اگــر بــا عینــک الکان کــه »رابطــه ی جنســی 

وجــود نــدارد« نــگاه کنیــم، ایــن روابــط دوام چندانــی نخواهــد 

داشــت. در ایــن صــورت؛ راه باقــی مانــده بــرای زوجیــن، 

ــت و  ــا دروغ و خیان ــس از مــدت کوتاهــی ی ــی و طــالق پ جدای

رفــنت از رابطــه ای بــه رابطــه ی دیگــر اســت. غافــل از ایــن کــه 

ــت  ــق اس ــت، عش ــث جدایی هاس ــه باع ــوده ای ک ــه ی مفق حلق

ــی. ــه ی جنس ــه رابط ن
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رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرده اســت کــه 

بــه  افغانســتان  مســؤولیت قتــل و کشــتار مــردم 

عهــده ی افــرادی اســت کــه صلــح و آتش بــس را 

منی کننــد. قبــول 

در  ســنبله(،   30( شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

جهانــی  روز  مناســبت  بــه  تصویــری  پیــام  یــک 

افغانســتان  حکومــت  کــه  اســت  گفتــه  صلــح، 

صلــح  زیــرا  شــده؛  آتش بــس  خواســتار  بارهــا 

ــو  ــد جل ــت و اول بای ــس اس ــد آتش ب ــی نیازمن واقع

شــود.  گرفتــه  خون ریزی هــا 

نیســت.  حــل  راه  »جنــگ  اســت:  افــزوده  او 

ــح  ــان صل ــر طالب ــت؛ اگ ــی اس ــر اله ــک ام ــح ی صل

جنــگ  هــم  شــب  یــک  بــرای  مــا  می خواهنــد، 

کشــتار  و  قتــل  متــام  مســؤولیت  منی خواهیــم. 

و  صلــح  کــه  اســت  کســانی  دوش  بــه  مــردم 

منی کننــد.« قبــول  را  آتش بــس 

ــل  ــه راه ح ــت ک ــه اس ــی گفت ــور غن رییس جمه

سیاســی  مســیر  از  تنهــا  چهل ســاله  منازعــات 

مشــارکت  راه،  بهرتیــن  و  می توانــد  گذشــته 

سیاســی و حامیــت از انتخابــات و نظــام جمهــوری 

ــت.  اس

او عــالوه کــرده اســت: »بــرای تحقــق صلــح، مــن 

دســت آوردهای  و  مؤثــر  تالش هــای  همکارانــم  و 

ــه  ــوط ب ــا مرب ــح تنه ــث صل ــم. بح ــته ای ــوب داش خ

ــه بلکــه در یــک جانــب آن کلیــت نظــام  حکومــت ن

ــرار دارد.« جمهــوری اســالمی ق

واقعــی  صلــح  کــه  اســت  گفتــه  غنــی  آقــای 

مــردم  کــه  می یابــد  دوام  و  تحقــق  زمانــی 

و  تبعیــض  از  فــارغ  مــرد،  و  زن  افغانســتان، 

آینــد. نایــل  خــود  حقــوق  بــه  بی عدالتــی 

پیــش،  روز  چنــد  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بــرای  را  تالش هایــش  افغانســتان  حکومــت 

ــزاری  ــس از برگ ــا پ ــح ت ــای صل ــربد گفت وگوه پیش

ــق  ــرد. صدی ــف ک ــت جمهوری متوق ــات ریاس انتخاب

گفتــه  ریاســت جمهوری  ســخنگوی  صدیقــی، 

ــات  ــح، پــس از انتخاب اســت کــه گفت وگوهــای صل

و توســط حکومــت جدیــد پیــش بــرده خواهــد شــد.

رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  آن،  از  پیشــرت 

شــدن  کشــته  دنبــال  بــه  نیــز  متحــده  ایــاالت 

تروریســتی  حملــه ی  در  امریکایــی  رسبــاز  یــک 

امریــکا  صلــح  گفت وگوهــای  کابــل،  در  طالبــان 

بــود.  کــرده  متوقــف  را  طالبــان  مناینــدگان  بــا 

رد  کــه  اســت  گفتــه  تازگــی  بــه  ترامــپ،  آقــای 

عمــده ی  دلیــل  طالبــان،  ســوی  از  آتش بــس 

اســت. بــوده  صلــح  گفت وگوهــای  توقــف 

بــا ایــن همــه، مناینــدگان طالبــان تــا کنــون 

گفت وگوهــای  رسگیــری  از  خواســتار  بارهــا 

ــد کــه اگــر  ــان اعــالم کــرده ان ــد. آن ــح شــده  ان صل

ــار  ــن ب ــود، ای ــه ش ــح از رسگرفت ــای صل گفت وگوه

مانــد. خواهنــد  متعهــد 

ارگان هــای  مســتقل  اداره ی  مقام هــای 

محلــی می گوینــد کــه مترکــز صالحیت هــا 

در  کنــدی  ســبب  مرکــزی،  اداره هــای  در 

والیت هــا  انکشــافی  برنامه هــای  تطبیــق 

ــت. ــده اس ش

تیمــور شــاران، معــاون اداره ی مســتقل 

ــنبله(  ــنبه )30 س ــی، روز ش ــای محل ارگان ه

انکشــاف  چشــم انداز  رومنایــی  مراســم  در 

اقتصــادی و اجتامعــی 34 والیــت، گفــت 

کــه مترکــز قــدرت در مرکــز، عامــل کنــدی در 

ــت. ــده اس ــافی ش ــای انکش ــق برنامه ه تطبی

در  صالحیت هــا  مترکــز  کــه  افــزود  او 

نهادهــای مرکــزی حکومــت، ســبب شــده 

ســطح  در  کــه  انکشــافی ای  برنامه هــای 

یــا  می شــود،  گرفتــه  دســت  روی  محــالت 

ــدی  ــه کن ــم ب ــا ه ــد و ی ــاز مبان ــق ب از تطبی

عملــی شــود.

آقــای شــاران خاطرنشــان کــرد کــه بــا 

مرکــز،  در  اجرایــی  صالحیت هــای  وجــود 

پالن هــای انکشــافی والیت هــا اکــرث مواقــع، 

بــدون درنظرداشــت وضعیــت عینــی محــالت، 

در مرکــز تدویــن می شــود کــه ایــن امــر، 

نواقصــی را بــه دنبــال داشــته و مســأله ی 

انکشــاف والیــات را بــا مشــکل روبــه رو کــرده 

ــت. اس

ــرای  ــه ب ــت ک ــه ی او، رضورت اس ــه گفت ب

پروژه هــای  از  بهــرت  نظــارت  و  مدیریــت 

صالحیــت  مرکــزی  اداره هــای  انکشــافی، 

و  گرفتــه  اختیــار  در  را  پالیسی ســازی 

و  اجــرا  بــرای  اجرایــی  صالحیت هــای 

مدیریــت درســت پروژه هــای انکشــافی بــه 

شــود. داده  محلــی  ادارات 

ظرفیت هــای  کــه  گفــت  شــاران  آقــای 

پروژه هــا  مدیریــت  زمینــه ی  در  تخنیکــی 

در ســطح والیــات ایجــاد شــده؛ امــا ایــن 

ــص  ــا نواق ــوالی ها ب ــرث ولس ــا در اک ظرفیت ه

روبــه رو بــوده اســت.

از ســویی هــم، مصطفــا مســتور، وزیــر 

اقتصــاد، در ایــن برنامــه گفــت کــه رشــد 

پیــش  کنــدی  بــه  افغانســتان  اقتصــادی 

مــی رود.

در  کــه  ایــن   بــا  افــزود،  مســتور  آقــای 

وضعیــت  گذشــته،  ســال های  جریــان 

ــت؛  ــته اس ــد را داش ــد روبه رش ــادی رون اقتص

افزایــش  بــا  مقایســه  در  رونــد  ایــن  امــا 

جمعیــت افغانســتان بــه شــدت کنــد بــوده و 

بــه همیــن منظــور، در طوالنی مــدت، ممکــن 

ــه افزایــش فقــر و بیــکاری بینجامــد. اســت ب

وزیــر اقتصــاد از ادارات مختلــف حکومــت 

از »چشــم  انداز  اســتفاده  بــا  کــه  خواســت 

فرصت هــای  والیــات«  اقتصــادی  انکشــاف 

ــا را در  ــادی والیت ه ــد اقتص ــی رش اختصاص

ــعه ی  ــد توس ــع رون ــرای ترسی ــه و ب ــر گرفت نظ

ــد. ــالش کنن ــادی، ت اقتص

رییس جمهــور ایــاالت متحــده، گفتــه اســت کــه 

ــارض  ــح، ح ــای صل ــخ گفت وگوه ــی فس ــل اصل دلی

ــوده اســت. ــه اجــرای آتش بــس ب ــان ب نشــدن طالب

نخســت وزیر  بــا  دیــدار  در  ترامــپ،  دونالــد 

گفتــه  خربنــگاران  بــه  ســفید،  کاخ  در  اســرتالیا 

ــرا  ــود؛ زی ــتباه ب ــان اش ــبات طالب ــه محاس ــت ک اس

ــه  فکــر می کردنــد کــه افزایــش خشــونت ها منجــر ب

امتیازگیــری بیشــرت خواهــد شــد.

بــا  دیــدار  آمــاده ی  »مــن  اســت:  افــزوده  او 

آن هــا  کــه  فهمیــدم  وقتــی  امــا  بــودم؛  طالبــان 

حــارض بــه اجــرای آتش بــس نیســتند، بــا خــودم 

گفتــم کــه چــرا بایــد زحمــت بکشــم. طالبــان فکــر 

ــوه  ــوی جل ــا را ق ــردم آن ه ــنت م ــه کش ــد ک می کردن

می دهــد.«

ایــن، آقــای ترامــپ تصمیــم گرفتــه  پیــش از 

بــود کــه بــا مناینــدگان طالبــان و رییس جمهــور 

غنــی، در کمــپ دیویــد دیــدار کنــد؛ امــا او در پــی 

ــه ی  ــی در حمل ــاز امریکای ــک رسب ــدن ی ــته ش کش

تروریســتی طالبــان در کابــل، ایــن دیــدار را لغــو و 

گفت وگوهــای صلــح را متوقــف کــرد.

تصمیــم رییس جمهــور ایــاالت متحــده مبنــی 

بــر دیــدار بــا مناینــدگان طالبــان در کمــپ دیویــد، 

ــی  ــان سیاس ــان مخالف ــادی را در می ــات زی اعرتاض

ــرد. ــاد ک ــکا ایج او، در امری

در همیــن حــال، آقــای ترامــپ از تصمیــم خــود 

دفــاع کــرده و گفتــه اســت کــه بــرای دیــدار بــا هــر 

کســی آمــاده اســت. بــه بــاور او، دیــدار و گفت وگــو 

کمــک می کنــد کــه مخالفــان دولــت امریــکا را 

بهــرت بشناســد.

ــت  ــه اس ــر گفت ــار دیگ ــان ب ــپ همچن ــای ترام آق

طالبــان  رسکــوب  بــرای  نظامــی  فشــارهای  کــه 

افزایــش یافتــه اســت.

توقــف  از  پــس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

گفت وگوهــای صلــح تــا کنــون، مناینــدگان طالبــان 

ــد؛  ــده  ان ــرات ش ــری مذاک ــتار از رسگی ــا خواس باره

ــار  ــکوت اختی ــاره س ــن ب ــده، در ای ــاالت متح ــا ای ام

ــت. ــرده اس ک

بــا ایــن همــه، وزارت خارجــه ی افغانســتان اعــالم 

کــرده اســت کــه احتــامل از رسگیــری گفت وگوهــای 

صلــح میــان امریــکا و طالبــان وجــود دارد.

تیــم  معــاون  و  ریاســت جمهوری  دوم  معــاون 

نظــام  کــه  می کنــد  تأکیــد  دولت ســاز،  انتخاباتــی 

ــه نخواهــد شــد. جمهــوری در قبــال هیــچ چیــزی معامل

رسور دانــش، روز شــنبه )30 ســنبله(، در یکــی از 

دایکنــدی،  والیــت  در  انتخاباتــی اش  هامیش هــای 

ــون  ــات، قان ــر انتخاب گفــت کــه نظــام سیاســی مبتنــی ب

ــرش  ــوق ب ــهروندی، حق ــوق ش ــت، حق ــی، جمهوری اساس

ــا هیــچ چیــزی معاملــه نخواهــد شــد و  و حقــوق زنــان، ب

ــد در چهارچــوب همیــن اصــول  ــح هــم بای پروســه ی صل

ــود. ــف ش تعری

او عــالوه کــرد: »مــا امــروز در وضعیــت حساســی قــرار 

از یــک ســو گروه هــای تروریســتی کــه ذاتــا  داریــم. 

مخالــف هرگونــه رونــد دموکراتیــک اســتند انتخابــات 

را نشــانه گرفتــه  انــد و از ســوی دیگــر کســانی هــم 

مرتصــد بودنــد کــه نظــم موجــود بــه هــم بخــورد و آن هــا 

ــا  ــا حتــا متحــد شــدن ب تحــت عنــوان اداره ی مؤقــت و ی

طالبــان، دوبــاره رشیــک چپــاول و غــارت شــوند؛ امــا 

ــل  ــفاف در مقاب ــح و ش ــور واض ــه ط ــتان ب ــت افغانس دول

ایــن توطئه هــا ایســتاد شــد.«

ــوان  ــه عن ــات ب ــه انتخاب ــرد ک ــد ک ــش تأکی ــای دان آق

یــک گزینــه ی معقــول و منطقــی و تنهــا راه بــرای تعییــن 

گزینــه ی  هیــچ  و  اســت  افغانســتان  مــردم  رسنوشــت 

ــدارد.  ــی ن بدیل

ــت  ــام جمهوری ــظ نظ ــی از حف ــش، در حال ــای دان آق

در گفت وگوهــای صلــح ســخن می زنــد کــه حکومــت 

افغانســتان، تالش هایــش را بــرای پیشــربد مذاکــرات 

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــس از برگ ــا پ ــح ت صل

متوقــف کــرده اســت. بــه گفتــه ی صدیــق صدیقــی، 

ســخنگوی ریاســت جمهوری، مذاکــرات صلــح پــس از 

انتخابــات و توســط حکومــت جدیــد دنبــال خواهــد شــد.

از ســویی هــم، دولــت امریــکا گفت وگوهــای خــود 

ــه  ــد ترامــپ، ب ــان متوقــف کــرده اســت. دونال ــا طالب را ب

تازگــی گفتــه اســت کــه رد آتش بــس از ســوی طالبــان، 

ــا  ــت. ب ــوده اس ــح ب ــرات صل ــف مذاک ــی توق ــل اصل دلی

ــتار  ــار خواس ــن ب ــون چندی ــا کن ــان ت ــال، طالب ــن ح ای

خارجــه ی  وزارت  انــد.  شــده  مذاکــرات  رسگیــری  از 

ــری  ــامل از رسگی ــه احت ــت ک ــه اس ــز گفت ــتان نی افغانس

مذاکــرات صلــح میــان ایــاالت متحــده و طالبــان وجــود 

دارد.

ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  حــال،  همیــن  در 

دایکنــدی  والیــت  در  اخیــر  ناامنی هــای  بــاره ی  در 

می گویــد کــه بــه زودی نیروهــای امنیتــی موجــود در 

ایــن والیــت، تقویــت خواهنــد شــد.

از  برخــی  مراقــب  نزدیــک  از  »مــا  کــرد:  عــالوه  او 

مثــل  دایکنــدی  ولســوالی های  در  امنیتــی  مشــکالت 

و ولســوالی های دیگــر  و کجــران  میــش  نــاوه  و  پاتــو 

اســتیم و هرگــز بــه مخالفیــن اجــازه منی دهیــم کــه 

ــی در  ــات امنیت ــم قطع ــازند. ه ــن س ــت را ناام ــن والی ای

بامیــان مســتقر شــده کــه در صــورت نیــاز بــه کمــک 

ــه ای  ــرح اردوی منطق ــم ط ــد و ه ــد آم ــدی خواهن دایکن

در خــود دایکنــدی در حــال آمــاده شــدن اســت کــه بــه 

ــده  ــم در آین ــد و ه ــد ش ــق خواه ــرح تطبی ــن ط زودی ای

نیروهــای امنیتــی موجــود دایکنــدی تقویــت خواهــد 

ــد.« ش

جملــه  از  افغانســتان،  مرکــز  در  دایکنــدی  والیــت 

والیت هــای امــن افغانســتان محســوب می شــود؛ امــا 

در ایــن اواخــر ولســوالی های کجــران، پاتــو و نــاو میــش 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــای فراوان ــاهد ناامنی ه ــت ش ــن والی ای

در جریــان چنــد مــاه گذشــته، هراس افگنــان طالــب 

ولســوالی های  در  امنیتــی  پاســگاه های  بــر  بارهــا 

کجــران و پاتــوی ایــن والیــت حملــه کــرده و تلفاتــی بــه 

ــد. ــرده ان ــی وارد ک ــای امنیت نیروه
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تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 

دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.
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انتخابــات  برگــزاری  تــا  دیگــر  روز  پنــج  درســت 

ریاســت جمهوری باقــی مانــده اســت. در ششــم میــزان، مــردم 

افغانســتان بــرای چهارمیــن  بــار، رأی  شــان را اعــامل خواهنــد 

کــرد. انتخابــات، از مؤلفه هــای اساســی دموکراســی اســت کــه 

از طریــق آن حاکمیــت مــردم بــه متثیــل گرفتــه می شــود؛ بــه 

ــه و  ــن رییس جمهــور ســهم گرفت ــرای تعیی ــا، مــردم ب ــن معن ای

ــده ی  ــور آین ــم رییس جمه ــا ه ــرب و ی ــه ره ــد ک ــالش می کنن ت

خــود را تعییــن کننــد؛ امــا، آنچــه در انتخابــات پیــش رو 

در  شــهروندان  مشــارکت  می شــود،  پنداشــته  اهمیــت  بــا 

پــای صندوق هــای رأی دهــی اســت؛ زیــرا، بــا مشــارکت در 

انتخابــات، شــهروندان بقــای نظــام سیاســی و دولــت را در 

کشــور تضمیــن می کننــد.

روزنامــه ی صبــح کابــل، در ادامــه ی گزارش هــای انتخاباتــی 

انتخابــات  بــه نقــش و جایــگاه مــردم در  بــار  ایــن   خــود، 

ــدگان  ــدگاه رأی دهن ــه و دی ــش رو پرداخت ــت جمهوری پی ریاس

ــش  ــد: پرس ــاب می ده ــزارش بازت ــن گ ــش در ای ــا دو پرس را ب

ــرتاک کننده در  ــوان اش ــه عن ــام ب ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای نخس

انتخابــات، رأی  تــان را بــا چــه هدفــی اعــامل می کنیــد؟ 

ــه حفاظــت از  پرســش دیگــر ایــن اســت کــه چقــدر باورمنــد ب

ــتید؟ ــان اس آرای  ت

احــد فقیــری یکــی از شــهروندان پایتخــت پاســخ می دهــد: 

»بــدون شــک مــن در انتخابــات ریاســت جمهوری رشکــت 

ــوده و  ــی ب ــه ی مل ــک وجیب ــات ی ــت در انتخاب ــم. رشک می کن

اســتفاده از رأی، حــق مــن اســت. هــدف از اشــرتاک مــن ایــن 

اســت کــه بــه عنــوان یــک شــهروند، مســؤولیت خــود را ادا کنــم 

تــا بتوانــم از راه دموکراســی، از قانــون اساســی افغانســتان 

حفاظــت کنــم.«

»بلــه،  می گویــد:  خــود  رأی  از  حفاظــت  مــورد  در  او 

خوشــبختانه در ایــن انتخابــات متامــی نگرانی هــا از قبــل 

مطــرح شــده و کمیســیون های انتخاباتــی تــا حــد ممکــن 

تدابیــری را در زمینــه ی حفاظــت از آرای مــردم، گرفتــه اســت.«

دانشــگاه های  از  یکــی  در  دانشــجو  علــی،  اســحاق 

ــد و  ــت کن ــات رشک ــه در انتخاب ــه ک ــم گرفت ــی، تصمی خصوص

رأی خــود را  بــه کاندیــدای مــورد نظــرش بدهــد. او می گویــد 

ــرای پاســداری از  ــا اســتفاده از حــق شــهروندی خــود، ب کــه ب

ــی  ــد. عل ــت می کن ــات رشک ــی در انتخاب ــای دموکراس ارزش ه

ــه در  ــت ک ــران اس ــود نگ ــت از رأی خ ــه ی حفاظ ــا در زمین ام

ایــن  و  نشــده  حفاظــت  او  رأی  از  گذشــته  انتخابات هــای 

بدبینــی نســبت بــه حفاظــت از آرای مــردم، هنــوز هــم در ذهــن 

ــت. ــده اس وی زن

ــد  ــان می کن ــل بی ــان کاب ــاح، یکــی از فرهنگی مهــدی مصب

کــه او در ســه دور انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــته رشکــت 

کــرده و بــه کاندیــدای مــورد نظــر خــود رأی داده اســت. مهــدی 

باورمنــد اســت کــه این بــار بــر اســاس دیــدگاه و شــناخت خــود 

بــه کاندیــدای مــورد نظــرش رأی می دهــد؛ امــا او نگــران 

ــدی  ــت. مه ــردم اس ــه آرای م ــت برد ب ــرتده و دس ــات گس تقلب

تــالش می کنــد کــه در زمینــه تحقــق مردم ســاالری و نهادینــه 

شــدن حــق تعییــن رسنوشــت، مســؤولیت خــود را انجــام دهــد. 

ــت:  ــات اس ــرتاک در انتخاب ــه اش ــم ب ــده، مصم ــن ای ــا ای او، ب

»مــن بیشــرت از آن  کــه در پــی پیــروز کــردن کاندیــدای دل خواه 

خــود باشــم، در پــی حامیــت از حــق رأی اســتم.«

کــه  می گویــد  خــود  رأی  از  حفاظــت  خصــوص  در  او 

انتخابــات  خصــوص  بــه  گذشــته  انتخابات هــای  تجربــه ی 

رأی  از  کــه  داد  نشــان  میــالدی   2014 ریاســت جمهوری 

ــز،  ــات پیــش رو نی شــهروندان حفاظــت منی شــود و در انتخاب

ــدارد. ــود، ن ــظ رأی خ ــرتام و حف ــه اح ــدی ب ــه باورمن هیچ گون

محمدصــادق حمیــد، کارمنــد یکــی از اداره هــای خصوصــی 

در کابــل، بــه رصاحــت خاطرنشــان می کنــد کــه بــه شــفافیت 

انتخابــات باورمنــد نیســت و او معتقــد اســت کــه اگــر رأی 

هــم رشکای  یــا  و  انتخابــات  کمیســیون  ندهــد،  یــا  دهــد 

ایــن کمیســیون بــه آرای مــردم اهمیتــی قایــل نیســتند و 

کمیســیون های انتخاباتــی بــر اســاس تصمیــم خــود، آرا را در 

جریــان شــامرش کــم و زیــاد کــرده و بــه کاندیــدای مشــخص 

اعــامل می کننــد. صــادق، بــه انتخابــات پارملانــی اشــاره 

هرچنــد  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای  کــه  می کنــد 

ــه جــرم فســاد  ــد؛ امــا در فرجــام ب ــاد کردن ســوگند وفــاداری ی

ــن  ــر ای ــدان کشــانیده شــد. او، ب ــه زن ــای  شــان ب ــی پ انتخابات

نظــر اســت کــه اصــال میکانیزمــی بــرای حفاظــت از آرای مــردم 

ــرتاک  ــه اش ــم ب ــوز تصمی ــه هن ــی  ک ــدارد. او، در حال ــود ن وج

ــت  ــرای تقوی ــد، ب ــت کن ــر رشک ــا اگ ــه؛ ام ــات نگرفت در انتخاب

ــرد. ــد ک ــامل خواه ــود را اع ــی، رأی خ دموکراس

ــه  ــه ب ــد ک ــی دارد. او، می گوی ــغل عکاس ــی، ش ــر فدای منی

ــت  ــت جمهوری رشک ــات ریاس ــهروند در انتخاب ــک ش ــوان ی عن

کــرده و رأی خــود را بــه کاندیــدای مــورد نظــرش، اعــامل 

می کنــد. منیــر بــه ایــن نظــر اســت کــه اعــامل یــک رأی، 

ــف  ــن تعری ــا ای ــد. او، ب ــر می ده ــتان را تغیی ــت افغانس رسنوش

از رأی خــودش پــای صندوق هــای رأی مــی رود: »رأی مــن، 

رسنوشــت، زندگــی و آینــده  ام را تعییــن می کنــد.«

قانونــی  و  شــهروندی  مســؤولیت  یــک  را  دادن  رأی  او 

می دانــد و بــرای تحقــق اهــداف آینــده، یک جــا همــراه بــا 

ــه پــای صندوق هــای رأی خواهنــد رفــت. منیــر  ــواده اش ب خان

ــر  ــر ه ــه اگ ــتم ک ــده اس ــاور و  عقی ــن ب ــه ای ــن ب ــد: »م می افزای

شــخص هدفــی را کــه دنبــال می کنــد تــا آینــده ی خــود، 

ــد  ــواده را می خواه ــای خان ــر اعض ــل و دیگ ــود، فامی ــد خ فرزن

ــه حیــث یــک  ــد رأی بدهــد و از حــق خــود ب تعییــن کنــد، بای

شــهروند اســتفاده کنــد تــا بــا یــک رأی خــود بتوانــد رسنوشــت 

ــد.« ــم بزن ــود را رق ــده ی خ و آین

ــود  ــت از رأی خ ــه حفاظ ــبت ب ــل نس ــه دو دلی ــر ب ــا منی ام

مســؤول  کــه  انتخابــات  کمیســیون  اول،  اســت:  بی بــاور 

ــراس دارد  ــت. او، ه ــتقل نیس ــت، مس ــد اس ــن رون ــزاری ای برگ

کــه ممکــن اســت بــا رأی او در داخــل کمیســیون معامله شــود. 

هیــچ  انتخاباتــی  کمیســیون های  کــه  می دهــد  ادامــه  او، 

ــردم  ــه م ــامرش آرا ب ــات و ش ــفافیت انتخاب ــرای ش ــی ب تضمین

نــداده اســت. هرچنــد کمیســیون طــی بیانیــه ای اعــالم خواهد 

کــرد کــه انتخابــات شــفاف و بــه دور از تقلــب برگــزار شــده؛ امــا 

بارهــا، ایــن کمیســیون اصــول و قانــون انتخابــات را کــه خــود 

ســازنده ی آن بــوده، نقــض کــرده اســت. منیــر بــا وجــود رشکــت 

در انتخابــات امــا بــاز هــم بــه ایــن رونــد بی اعتــامد اســت 

و ابــراز نگرانــی می کنــد کــه از رأی او حفاظــت منی شــود. 

دلیــل دومــی را کــه منیــر در مــورد چگونگــی حفاظــت از رأی 

ــا،  ــو ناامنی ه ــه از یک س ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می کن ــود ارائ خ

انتخابــات را تهدیــد می کنــد؛ زیــرا انتخابــات شــفاف و بــه 

ــن،  ــر ای ــا ب ــود. بن ــن می ش ــن ممک ــای ام ــب در فض دور از تقل

ضامنــت محفــوظ بــودن رأی در اوج ناامنی هــا امکان پذیــر 

نهادهــای  ســوی  از  اطمینانــی  دیگــر،  ســوی  از  و  نیســت 

ــدارد. ــود ن ــی وج انتخابات

عبدالقاهــر بهشــتی، یکــی از دانشــجویان ماســرتی، مصمم 

بــه اشــرتاک در انتخابــات ریاســت جمهوری اســت و رأی خــود 

را بــه کاندیــدای مــورد نظــرش اعــامل خواهــد کــرد. عبدالقاهر 

می گویــد کــه بــه هــدف تغییــر در مدیریــت سیاســی کشــور و 

ــا  ــد؛ ام ــات رأی می ده ــزدان انتخاب ــای نام ــاد برنامه ه ــر بنی ب

فقــط ۶0 درصــد بــاور دارد کــه از رأی او حفاظــت می شــود.

ســخی داد موحــد یکــی از فعــاالن اجتامعــی اســت. او، 

ــا  ــدارد؛ ام ــده ن ــفاف عقی ــات ش ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ب هرچن

در  او،  نیســت.  بی تاثیــر  هــم،  او  رأی  کــه  اســت  باورمنــد 

حالی کــه انتخابــات را یــک پدیــده ی جدیــد در افغانســتان 

می دانــد، بــه ایــن نظــر اســت، بــرای ایــن  کــه یــک انتخابــات 

ســامل و شــفاف در افغانســتان برگــزار شــود، بایــد ســال ها 

ــد. ــر مان منتظ

از  سیاســی،  علــوم  دانشــجوی  جاللــی،  مشــتاق  ســید 

همــه ی دوســتان خــود می خواهــد کــه بــا قــوت متــام در 

بــه ایده هــای  انتخابــات ریاســت جمهوری رشکــت کــرده و 

در  خــود  اشــرتاک  از  هــدف  او،  بگوینــد.  نــه  طالبانیــزم 

انتخابــات را، تقویــت نظــام جمهــوری و جلوگیــری از حاکمیــت 

ــود  ــر بهب ــه خاط ــر ب ــب دیگ ــد و از جان ــوان می کن ــان عن طالب

اوضــاع سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی بــه کاندیــدای مــورد 

ــت از رأی  ــورد حفاظ ــتاق، در م ــد. مش ــود رأی می ده ــر خ نظ

خــود، اطمینــان نــدارد و بــه همیــن منظــور، او در آخــر حــرف 

ــد: »در افغانســتان رأی دهــی  ــه را ذکــر می کن ــن جمل خــود ای

یــک بــازی دموکراتیــک اســت و چیــزی بیشــرت از آن، نیســت.«

بــه  افغانســتان  شــهروندان  بی اعتــامدی  این همــه،  بــا 

ــات  ــای انتخاب ــی از چالش ه ــی، ناش ــیون های انتخابات کمیس

دنبــال  بــه  کــه  می شــود   1393 ســال  ریاســت جمهوری 

ــه  ــون ک ــت. اکن ــران رف ــه بح ــتان ب ــرتده، افغانس ــات گس تقلب

ــات ریاســت جمهوری فــرا رســیده و قــرار  چهارمیــن دور انتخاب

ــتان  ــده در رسارس افغانس ــه ی آین ــنبه ی هفت ــه روز ش ــت ک اس

ــه از  ــا چگون ــن نهاده ــه ای ــد ک ــر مان ــد منتظ ــود، بای ــزار ش برگ

تقلــب جلوگیــری کــرده و از آرای مــردم حفاظــت خواهنــد کــرد.

مأمور مسموم کردن آب مکتب 
 پنج روز تا انتخابات؛ دخترانه ی قریه ی مان شدم

رأیدهندگان:

میکانیزمیبرایحفاظتازآرایمردموجودندارد
»ســخت  ترین لحظــه ی زندگــی ام بــود. منی دانســتم 

ــوش  ــدرم گ ــرف پ ــه ح ــد ب ــت. بای ــدام اس ــت ک کار درس

ــد آن کار را  ــرف دمل. نبای ــه ح ــه ب ــن ک ــا ای ــی دادم و ی م

ــرتان  ــی از دخ ــود خیل ــن ب ــن ممک ــن کار م ــردم، ای می ک

ــود  ــه ب ــدرم گفت ــا پ ــه کشــنت بدهــد؛ ام ــان را ب ــه ی  م قری

ــب  ــر مکت ــه در آب تانک ــن دوا را ک ــون ای ــم؛ چ ــه نرتس ک

ــه ی  مــان بینــدازم فقــط آن هــا را مســموم  ــه ی قری دخرتان

می کنــم و مریــض می شــوند و چنــد روز بعــد حــال شــان 

ــا ایــن کار دیگــر خانواده هــا دخــرتان  خــوب می شــود و ب

ــتاد.«  ــد فرس ــب نخواهن ــه مکت ــان را ب ش

افــراد  از  یکــی  مســتعار(  )نــام  مــرسور  پــدر  آری، 

و  جنگــی  نقــش  او،  بــود.  تخــار  والیــت  در  طالبــان 

ــتوراتی را  ــد دس ــرت بای ــت و بیش ــده نداش ــر عه ــی ب نظام

ــت  ــه ی خــود دریاف ــات بلندرتب اجــرا می کــرد کــه از مقام

 . می کــرد

ــاال  ــه در ب ــم ک ــرسور ه ــای م ــاه از گفته ه ــی کوت برش

آمــده اســت، یکــی از دســتوراتی بــود کــه بــه پــدر مــرسور 

ــا در ولســوالی شــان انجــام بدهــد و از  ــود ت داده شــده ب

ایــن طریــق رعــب و وحشــت را در ولســوالی ایجــاد کننــد 

ــه  ــرتان ب ــنت دخ ــف رف ــان مخال ــه طالب ــی ک و از آن جای

مکتــب بودنــد، بایــد آن هــا از یــک طریقــی ایــن وحشــت 

را در دل مــردم می انداختنــد. مــرسور کــه حــاال از تــرس 

بــه کابــل آمــده اســت و در خانــه ی یکــی از اقوامــش 

ــتور  ــه دس ــه ب ــام آن  کار ک ــد از انج ــد، بع ــی می کن زندگ

پــدرش در تخــار مجبــور بــه انجامــش شــد، بــه کابــل پنــاه 

ــه او نرســد.  ــا دســت حکومــت ب مــی آورد ت

ایــن پــرس جــوان کــه اکنــون بیســت و دو  ســاله اســت، 

در زمانــی کــه ایــن کار )مســموم ســاخنت آب مکتــب 

دخرتانــه( را انجــام داد، پــرسی هفــده ســاله بــود. او حــاال 

دچــار عــذاب وجــدان شــده اســت کــه بیــش از هــر چیــزی 

ــز از  ــن نی ــد و م ــت می کن ــوان را اذی ــرس ج ــن پ ــر ای دیگ

پــای حرف هایــش  توانســتم  از دوســتان  یکــی  طریــق 

ــن عــذاب وجدانــش  ــا ای بنشــینم و بشــنوم کــه او حــاال ب

چــه خواهــد کــرد؟

ــا  ــردم ب ــتون م ــن س ــه م ــی ک ــد: »زمان ــرسور می گوی م

ــا یــادآوری آن کارم بــه  طالبــان چــه کردنــد؟ را خوانــدم ب

ــا  ــودم و کاری ب ــب ب ــم طال ــن ه ــه م ــادم ک ــر افت ــن فک ای

مــردم خــود کــردم کــه شــاید هیــچ کســی حــارض منی شــد 

ــد  ــت بای ــب نداش ــه قل ــی ک ــون آدم ــد؛ چ ــن کار را بکن ای

ــد.  ــت بزن ــن کاری دس ــه چنی ــه ب ــد ک ــارض می ش ح

مــن جــرأت معرفــی خــود بــه دولــت را نــدارم؛ امــا 

ــل،  ــح کاب ــه ی صب ــرتاف در روزنام ــا اع ــم ب ــم گرفت تصمی

حداقــل از عذابــی کــه دارم خــود را نجــات دهــم. مــن بــه 

دســتور پــدرم کــه از افــراد طالبــان بــود، مجبــور شــدم کــه 

ــتم  ــط می دانس ــم و فق ــش را منی دان ــه نام ــاده ای را ک م

مســموم کننده اســت، در تانکــر آب دخرتانــه ی مکتــب 

ولســوالی مــان خالــی کنــم؛ بــه صــورت پنهانــی کــه کســی 

مــن را نبینــد و بعــد فــردای آن روز، ولســوالی مــان را تــرک 

کــردم و چنــد ســالی اســت کــه دور از خانــواده ام در کابــل 

پنهانــی  زندگــی  ایــن  ادامــه ی  امــا  زندگــی می کنــم؛ 

برایــم مشــکل اســت. 

از دخــرتان مکتــب قریــه ی مــان بــا آن کار مــن کســی 

تــا  شــان  کــه خیلی هــای  شــنیدم  امــا  نشــد؛  کشــته 

ــم  ــان را ه ــای ش ــود و خیلی ه ــد ب ــان ب ــال ش ــی ح مدت

ــن  ــتادند و ای ــب نفرس ــه مکت ــان ب ــای ش ــر خانواده ه دیگ

ــدرم  ــرف پ ــه ح ــودم و کاش ب ــده ب ــبب ش ــن س ــه را م هم

ــی دادم.«  ــوش من گ

مــرسور اکنــون از کاری که انجام داده اســت، پشــیامن 

اســت؛ امــا ایــن حــس ندامــت آن هــم بعــد از زمانــی کــه 

ســبب شــده اســت، دخــرتان زیــادی از ادامــه ی تحصیــل 

ــده ای  ــاید فای ــر ش ــد، دیگ ــاز مبانن ــان ب ــوالی ش در ولس

ــن  ــت ای ــت اس ــن ندام ــودی ای ــا س ــد. تنه ــته باش نداش

ــه کارهــای این چنینــی  اســت کــه مــرسور دیگــر دســت ب

ــد زد  ــت، نخواه ــی اس ــرات طالبان ــته از تفک ــه برخواس ک

ــرش  ــا ن ــا ب ــت ت ــن خواس ــش از م ــان گفته های و او در پای

ایــن حــس و حــال ندامتــش بــر ایــن موضــوع تأکیــد کنــم 

ــم  ــت تصمی ــد و درس ــر کنن ــت فک ــالن او درس ــه هم نس ک

بگیرنــد تــا روزی نشــود کــه پشــیامن ایــن چنیــن کارهــای 

خــود شــوند.

ســتون،  ایــن  در  شــده  درج  مطالــب  پی نوشــت: 

از  قســمتی  کــه  اســت  مردمــی  قصه هــای  از  برگرفتــه 

ــتان  ــان در افغانس ــلطه ی طالب ــت س ــود را تح ــی خ زندگ

گذرانــده  انــد و خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح 

کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق 

ــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل  ایمیــل و ی

بــا مــا رشیــک کنیــد. مــا متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام و 

ــتیم. ــان اس ــرات  ت ــرش خاط ن

ساره ترگان

سیدمهدی حسینی

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

اما منیر به دو دلیل نسبت به 
حفاظت از رأی خود بی باور است: 

اول، کمیسیون انتخابات که مسؤول 
برگزاری این روند است، مستقل 

نیست. او، هراس دارد که ممکن 
است با رأی او در داخل کمیسیون 

معامله شود. او، ادامه می دهد 
که کمیسیون های انتخاباتی هیچ 

تضمینی برای شفافیت انتخابات و 
شامرش آرا به مردم نداده است. 

هرچند کمیسیون طی بیانیه ای اعالم 
خواهد کرد که انتخابات شفاف 

و به دور از تقلب برگزار شده؛ اما 
بارها، این کمیسیون اصول و قانون 
انتخابات را که خود سازنده ی آن 

بوده، نقض کرده است. منیر با 
وجود رشکت در انتخابات اما باز هم 

به این روند بی اعتامد است و ابراز 
نگرانی می کند که از رأی او حفاظت 
منی شود. دلیل دومی را که منیر در 
مورد چگونگی حفاظت از رأی خود 

ارائه می کند، این است که از یک سو 
ناامنی ها، انتخابات را تهدید می کند؛ 

زیرا انتخابات شفاف و به دور از 
تقلب در فضای امن ممکن می شود. 
بنا بر این، ضامنت محفوظ بودن رأی 

در اوج ناامنی ها امکان پذیر نیست 
و از سوی دیگر، اطمینانی از سوی 

نهادهای انتخاباتی وجود ندارد.


