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چهار شنبه، 3 میزان 1398 | سال اول | 8 صفحه |

ماه  چهار  طی  رشکت،  این  که  کرده  اعالم  برشنا  رشکت 

گذشته، صد نفر از دزدان و بدهکاران برق را به دادستانی 

است. کرده  معرفی  کل 

 2( سه شنبه  روز  برشنا،  رشکت  رییس  غالب،  امان الله 

ماه  چهار  جریان  »در  گفت:  خربی  نشست  یک  در  میزان( 

و  مقروضین  نام  افشاگری  کمپاین  آغاز  از  پس  گذشته، 

سارقین برق، صد نفر از زورمندانی که به پرداخت رصفیه ی 

کردیم.« معرفی  کل  دادستانی  به  را  نشدند  حارض  برق 

مقام های  و  جهادی  فرماندهان  زورمندان،  که  افزود  او 

بلندپایه ی دولتی بیش از چهار میلیارد افغانی از این رشکت 

تا  شده  اند  حارض  آن ها  از  اندکی  تعداد  و  استند  بدهکار 

کنند. پرداخت  را  شان  بدهکاری های 

کل  دادستانی  به  آن  از  پس  برق  دزدان  و  بدهکاران 

معرفی می شوند که این نهاد چهار ماه قبل تفاهم نامه ای را 

با دادستانی کل امضا کرده بود که در صورت عدم پرداخت 

شوند. معرفی  نهاد  این  به  افراد  برق،  رصفیه ی 

از سویی هم، رشکت برشنا اعالم کرده که شامر مشرتکین 

برق به 1.6 میلیون رسیده است؛ در حالی  که این رقم پیش 

از حکومت وحدت ملی، 1.1 یک میلیون بود. 

تا  ملی  وحدت  حکومت  آغاز  از  که  گفت  غالب  امان الله 

کنون هفت سب ستیشن توزیع برق توسعه یافته و به تازگی، 

دیگر،  جانب  از  است.  شده  ایجاد  دیگر  سب ستیشن  یازده 

برق که  پروژه ی  به گونه ی همزمان روی 110  برشنا  رشکت 

49 پروژه ی آن از سوی دونرها متویل می شود، کار می کند.

رییس رشکت برشنا با بیان این که هفت والیت افغانستان 

به شبکه ی برق ملی وصل شده، افزود: »والیاتی که هنوز هم 

برای تولید برق از جرناتورها کار می گیرند، 30 درصد تعرفه ی 

برق آن ها کاهش داده شده است.«

از سویی هم، رشکت برشنا همچنان اعالم کرد، در حال 

حارض به سه پارک صنعتی در کابل برق توزیع می شود و قرار 

است که برق پارک های صنعتی والیت های ننگرهار، هرات، 

بلخ و کندهار نیز از سوی این رشکت، تأمین شود.

اوزبیکستان  با  افغانستان  پیش،  روز  سه  است،  گفتنی 

تفاهم نامه ای را امضا کرد که بر بنیاد این تفاهم نامه، تاشکند 

نیازهای انرژی برق افغانستان را برای ده سال آینده، تأمین 

خواهد کرد. در تفاهم نامه قیمت هر کیلووات برق پنج سنت 

افزایش  وارداتی  برق  قیمت  زمان،  طول  در  که  شده  تعیین 

یافت. نخواهد 

ــه اســت کــه ارتــش و  نخســت وزیر پاکســتان، گفت

ــن کشــور، گــروه تروریســتی  ســازمان اســتخباراتی ای

ــرای جنــگ در افغانســتان آمــوزش داده  القاعــده را ب

مالک اصلی صلح مردم انداســت.
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وزارت معارف: زنی که قربانی تابوها شد
استفاده از کارمندان معارف در 

کمپاین های انتخاباتی ممنوع است

عمران خان: 
القاعده را برای جنگ

 در افغانستان آموزش دادیم

برخی کودکستان ها، مکان نامناسب
 برای کودکان اند

اعزام نیروی کاری به خارج، پایان معضل
 بیکاری خواهد بود؟

چگونه عضو 
»شورای عالی مردمی« شدم؟

من به سمت مرگ 
در حرکت بودم

و  توظیف  که  است  کرده  تأکید  معارف  وزارت 

مسایل  و  کمپاین ها  در  معارف  مأموران  کشانیدن 

است. ممنوع  جدی  به گونه ی  انتخاباتی، 

نرش  با  میزان(،   2( سه شنبه  روز  وزارت،  این 

کشانیدن  و  توظیف  که  است  گفته  اعالمیه ای 

مأمورین معارف در مبارزات انتخاباتی و استفاده از 

گونه ی  به  نامزدان،  سود  به  معارف  امکانات  و  ابزار 

است. ممنوع  جدی 

به  معارف  وزارت  که  است  آمده  اعالمیه  در 

اساس  بر  غیرسیاسی،   و  بی طرف  اداره ی  عنوان 

تحقق  برای  تا  است  شده  مکلف  انتخابات  قانون 

با  روند مردم ساالری، تنها در روز برگزاری انتخابات 

کمیسیون  انتخابات همکاری کرده و زمینه ی تسهیل 

گذاشنت  اختیار  در  طریق  از  را  رأی دهی  پروسه ی 

صنف های درسی برای ایجاد مراکز رأی دهی مساعد 

. کند

وزارت معارف گفته است که به ریاست های معارف 

در مرکز و والیت ها و متامی ادارات مرتبط به معارف 

با  و  بی طرفی  منظور حفظ  به  تا  داده شده  هدایت 

بزرگرت  وظایف  و  مکلفیت ها  ارجحیت  نظرداشت  در 

از  تعلیم دانش آموزان،  و  اداره در قبال تدریس  این 

مأمورین معارف، در کارزارهای  و کشانیدن  توظیف 

انتخاباتی جدا  انتخاباتی و دخیل شدن در مسایل 

کنند. پرهیز 

این وزارت افزوده است که اعضای نظارت تعلیمی 

نیز مکلف شده  اند تا از تطبیق این هدایت در مرکز 

با  را  خود  نظارت  نتایج  و  کرده  نظارت  والیات  و 

کنند. رشیک  وزارت  ارشد  مسؤوالن 

این در حالی است که از آغاز مبارزات انتخاباتی 

تا کنون، شامری از تیم های انتخاباتی متهم به آوردن 

گردهامیی های  در  معارف،  مأمورین  و  دانش آموزان 

خود شده اند.

آرزو می کــرد کــه کاش زودتــر از این هــا در بــاره ی انــدام 

کــه  خــودش  تنهــا  نــه  و  داشــت  آگاهــی  خــودش  جنســی 

ــدام  ــه ان ــن ک ــز از ای ــواده اش نی ــای خان ــر اعض ــوهرش و دیگ ش

جنســی زن دارای چــه ویژگــی یــا ســاختاری اســت، آگاهــی 

داشــتند تــا ایــن ناآگاهــی زندگــی او را ایــن چنیــن بــه تباهــی و 

منی کشــاند.  بدنامــی 

بــا خــودش فکــر می کنــد چــه کســی می توانــد مقــر متــام 

ایــن بدبختی هــا و دردهایــش باشــد؟ چــرا کســی در زندگــی 

ــه ســنت های  ــا توجــه ب ــد کــه قبــل از ازدواج ب ــا بگوی او نبــوده ت

مرســوم در جامعــه اش می رفــت بــه نــزد دکــرت نســایی و همــه ی 

ــا شــاید  ــح مــی داد ت ــرای او و شــوهرش توضی ــات را ب ــن اتفاق ای

امــروز زیــر خشــونت...

شورای عالی مردمی بعد از ظهر روز سه شنبه، 14 

ترکیب  تشکیل شد.  باقرالعلوم  مسجد  در   1398 ثور 

این شورا نشان از اضطراری داشت که بر یک حرکت 

و  وکیالن  متام  بود.  چیره  مردمی  پرجوش  و  بزرگ 

احزاب  منایندگان  شمول  به  ملی  شورای  سناتوران 

سیاسی...

هیرویین، طعم تلخی دارد و این تلخی با کشیدن 

طعم  و  می کند  خوش  جا  زندگی  در  دودش  اولین 

زندگی ات را هر روز برایت تلخ و تلخ تر می کند؛ تا آن 

جایی که دیگر این تلخی برایت آزاردهنده منی شود. 

این  و  می بری  فرو  را  دودش  گلویت  در  که  زمانی 

زننده تر  برایت  زمانی  افیونی  زندگی  بر  حاکم  تلخی 

می شود... تحمل تر  قابل  غیر  و 

)زندگی به رنگ زن( اشکی بر گونه ی سخن )5(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

صد نفر از دزدان برق به دادستانی کل معرفی شدند
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 14 سه شنبه،  روز  ظهر  از  بعد  مردمی  عالی  شورای 

این  ترکیب  شد.  تشکیل  باقرالعلوم  مسجد  در   1398 ثور 

بزرگ  حرکت  یک  بر  که  داشت  اضطراری  از  نشان  شورا 

سناتوران  و  وکیالن  متام  بود.  چیره  مردمی  پرجوش  و 

شورای ملی به شمول منایندگان احزاب سیاسی و روسای 

کمیته های چهارده گانه ای که هامن روز یا در روزهای بعد 

شورای  یا  تصمیم گیری  شورای  اعضای  شدند،  تشکیل 

عالی مردمی نام گرفتند. چهارده عضو »کمیته ی تخنیک« 

اما  کردند؛  کامیی  را  شورا  عضویت  فوق العاده،  صورت  به 

تصمیم  این  مرشوعیت  مبنای  مورد  در  کسی  هیچ  از  من 

چیزی نشنیدم. خادم حسین کریمی نیز که خود در جریان 

چیزی  است،  داشته  حضور  مردمی  عالی  شورای  تشکیل 

ذکر  استثنا«  »یک  تعبیر  با  را  آن  و  منی گوید  مورد  این  در 

است: چنین  جریان  این  از  او  رشح  می کند. 

»در کمیته ی تکنیکی، استادان دانشگاه حضور داشتند. 

در مورد این کمیته یک استثنا در نظر گرفته شده بود که به 

موجب آن، همه اعضای کمیته ی تکنیکی )حدودا چهارده 

کمیته ی  داشتند.  را  تصمیم گیری  شورای  عضویت  عضو(، 

بر  نیز  را  کمیته ها  انتخابات  بر  نظارت  مسؤولیت  تکنیکی 

عهده داشت.« )کوچه بازاری  ها، چاپ اول، ص 337(

بزرگی  سقف  زیر  را  ستون هایی  مردمی  عالی  شورای 

را در رسارس  انسان  نصب کرد که گسرتدگی آن میلیون ها 

جهان در بر می گرفت. تعداد اعضای شورای عالی مردمی 

است.  نشده  ذکر  رسمی  طور  به  سندی  یا  منبع  هیچ  در 

این  با  منی کند.  یادی  آن  از  نیز  کریمی  حسین  خادم 

وجود، به حسب تعداد وکیالن، سناتوران و کمیته هایی که 

روسای آن ها به عضویت شورا نایل شدند، به اضافه ی 14 

شوراهای  منایندگان  و  تخنیک«  »کمیته ی  اعضای  از  تن 

باید  که  گفت  می توان  سنت  اهل  و  اسامعیلی  هزاره های 

باشد. لِست شورا درج شده  به هشتاد تن در  نزدیک  اسم 

تظاهرات  از  قبل  روز  یک  ثور،   26 یک شنبه،  روز  من 

دست  به  را  مردمی  عالی  شورای  عضویت  ثور،   27 بزرگ 

آوردم. تا آن زمان نه کسی از من دعوتی کرده بود و نه من 

برای عضویت در شورا پیشنهادی داده بودم. حس می کردم 

عضویتم در شورای عالی مردمی هیچ رضورت یا تأثیری در 

روشنایی  جنبش  اهداف  پیش برد  برای  فعالیت هایم  و  کار 

و  معقول  توجیه  نیز  دیگر  دلیلی  دو  آن،  از  گذشته  ندارد. 

قابل قبولی بود که عضویت رسمی شورای عالی مردمی را 

نداشته باشم: اوال مروفیت هایم به عنوان معلم در لیسه ی 

امر  در  که  سینا  ابن  دانشگاه  در  دانشجو  و  معرفت  عالی 

شورای  رسمی  عضو  عنوان  به  مسؤولیت هایم  به  رسیدگی 

بر  اعتقادم  ثانیا  می کرد؛  خلق  محدودیت  مردمی  عالی 

این که موضع رسمی جنبش روشنایی باید توسط »مراجع 

مرشوع اقتدار سیاسی« در جامعه بیان شود. بر این اساس، 

قرار  مردمی  عالی  شورای  ترکیب  در  که  کسانی  اکرثیت 

منایندگان  یا  ملی  شورای  سناتورهای  و  وکیالن  داشتند، 

احزاب سیاسی بودند که از نظر من قرارداشنت در مرجعیت 

رسمی تصمیم گیری های جنبش روشنایی حق و مسؤولیت 

بود. آنان 

جنبش  اجرایی  کمیته های  روسای  عضویت  من  نظر  از 

می کرد  جامع تر  و  گسرتده تر  را  شورا  ترکیب  نیز  روشنایی 

تا  نداشت.  وجود  عضویت  این  در  ایرادی  و  عیب  هیچ  و 

سلطانی،  جواد  چون  افرادی  برای  می دیدم،  که  جایی 

تن  ده ها  و  ناجی  جواد  کریمی،  برنا  نویان،  عباس  انجنیر 

دیگر نیز که حضورا با هم متاس و مالقات داشتیم، عضویت 

در شورای عالی مردمی رصفا رضورت بیوروکراتیک حرکت 

این  در  و عدم عضویت  برآورده می کرد  را  روشنایی  جنبش 

در  افراد  موثر  و  فعال  سهم گیری  در  اخاللی  هیچ  شورا 

این  منی کرد.  ایجاد  جنبش  این  فعالیت های  و  کارکردها 

با اعضای رسمی شورای عالی  ارتباط  حس را در متاس و 

هیچ کدام  از  هیچ گاهی  و  می کردم  برداشت  نیز  مردمی 

در  شان  عضویت  باشند  گفته  که  ندیدم  نشانه ای  آن ها 

متوجه  را  ویژه ای  مسؤولیت  یا  امتیاز  مردمی  عالی  شورای 

افراد متامیز  از سایر  آنان می کند که به استناد آن خود را 

کنند. تصور  مجزا  و 

جنبش  عمومی  جلسات  در  من  دیدگاه،  همین  با 

فیس بوکی  پست  می کردم،  رشکت  منظم  طور  به  روشنایی 

می نوشتم، در مورد هر مسأله ای که به نظرم مهم می رسید، 

شورای  اعضای  بقیه  و  بهزاد  احمد  با  می کردم،  نظر  ابراز 

عالی مردمی به صورت مداوم در متاس بودم و آن ها را در 

از  یا  می کردم  مالقات  دیگر  جایی  در  یا  شان  خود  منزل 

با هم صحبت و مشوره داشتیم، در جلساتی  تلفون  طریق 

کریمی  برنا  یا  نویان  عباس  انجنیر  منزل  در  ناگاه  گاه  که 

برگزار می شد، اشرتاک می کردم، با جواد سلطانی و جواد 

به  دیگر  شخصیت های  برخی  و  سمر  سیام  داکرت  و  ناجی 

صورت منظم و مستمر دیدار و مشوره می کردم، در کارهای 

می گرفتم  سهم  فعاالنه  مردمی  بسیج  و  تبلیغات  با  مرتبط 

به  خود  مسؤولیت های  به  رسیدگی  را  کارها  این  همه ی  و 

عنوان عضوی از جامعه ای تلقی می کردم که بیرق جنبش 

روشنایی را با مشارکت میلیون ها فرد خود در رسارس جهان 

بود. داشته  نگه  بلند 

***

و  وکیالن  از  جمعی   ،1395 ثور  پنجم  و  بیست  شب   

بر  که  داشتند  جلسه ای  دانش  منزل  در  سیاسی  رهربان 

از  نفر  هفت  عضویت  با  منازعه  حل  کمیسیون  آن  اساس 

به  حکومت  جانب  از  نفر  شش  و  روشنایی  جنبش  جانب 

با  بهزاد  احمد  ثور،   26 یک شنبه  روز  صبح  رسید.  توافق 

گذشته  شب  آنچه  از  مختر  طور  به  و  گرفت  متاس  من 

تصمیم گرفته شده بود، خرب داد و از من خواست که برای 

را  او  کمیسیون  این  تشکیل  پیامدهای  و  جنبه ها  بررسی 

بهزاد  با  دیدارم  که  این  تصور  به  کنم.  مالقات  منزلش  در 

مکتب  در  درس هایم  رشوع  تا  می توانم  و  منی کشد  طول 

رصف  او  با  را  صبحانه  رفتم.  منزلش  به  برگردم،  دوباره 

کردم و در هامن لحظات متام آنچه را روز گذشته در منزل 

بود،  افتاده  اتفاق  دانش  منزل  در  گذشته  شب  و  محقق 

او  که  این  از  نشانه ای  هیچ  من  بهزاد  رشح  در  داد.  رشح 

مخالفت  آن  اعضای  رس  بر  توافق  و  کمیسیون  تشکیل  با 

چگونه  را  خودش  اسم  که  این  از  او  ندیدم.  باشد،  داشته 

در این لِست پیشنهاد کرده است، یاد کرد و در مورد افراد 

از محمد اکربی، اسدالله سعادتی،  دیگر که عبارت بودند 

عبدالقیوم سجادی، برنا کریمی و انجنیر نارص احمدی نیز 

آیا این توافق  او پرسیدم که  از  نظری موافق داشت. وقتی 

در جمع شورای عالی مردمی نیز به طور رسمی تأیید شده 

است، گفت که تا کنون در این زمینه به طور رسمی صحبت 

نشده؛ اما جلسه ی شورای عالی مردمی به زودی در مسجد 

رسول اکرم برگزار می شود و امیدوار است که در آن جا نیز 

تأیید این توافق  از  این توافق تأیید شود. او گفت که پس 

نیست  معلوم  و  برسد  هم  غنی  امضای  به  باید  شورا،  در 

از  هم  من  نه.  یا  می کند  تأیید  این گونه  به  را  آن  غنی  که 

ابراز خوش حالی  بود،  گرفته  که صورت  توافقی  به  رسیدن 

و  کردم  تلقی  خوب  و  مثبت  دست آورد  یک  را  آن  و  کردم 

گفتم که فکر می کنم از طریق تشکیل این کمیسیون به هر 

تصمیمی برسیم، جنبش روشنایی را به سوی هدف اصلی 

تحقیرآمیز  سیاست های  بر  غلبه  و  تبعیض  شکسنت  که  آن 

من  ایم.  کرده  مدیریت  است،  حکومت  در  متعصبانه  و 

موفقیت  برای  را ضامنتی  و سعادتی  بهزاد  موجودیت خود 

می کردم.  تلقی  آن  نتایج  و  مذاکرات 

به  جا  یک  هم  با  که  کرد  دعوت  من  از  بهزاد  احمد 

او  منزل  از  فاصله ی کمی  در  برویم که  اکرم  مسجد رسول 

وارد  وقتی  داشت.  موقعیت  مزاری  در جوار مصالی شهید 

مردمی  عالی  شورای  اعضای  از  تعدادی  شدیم،  مسجد 

سعادتی،  اسدالله  من  با  همزمان  تقریباً  بودند.  آمده  گرد 

آزاد، شاه گل رضایی، لیال محمدی،  محمد اکربی، ریحانه 

دیگر  عده ای  و  مهدوی  جعفر  داکرت  قاسمی،  اکرب  علی 

گذشت.  رسمی  غیر  صحبت های  با  لحظه ای  رسیدند.  نیز 

از جلسه ای که شب گذشته  از کسانی بود که  آزاد  ریحانه 

یاد  گالیه آمیز  و  منتقدانه  لحن  با  بوده  دانش  خانه ی  در 

چرا  و  نداشته  خرب  جلسه  این  از  خودش  که  گفت  و  کرد 

شورا  توافق  بدون  مردمی  عالی  شورای  اعضای  از  عده ای 

در آن اشرتاک کرده اند. بهزاد گفت که این جلسه ناوقت 

شب خرب داده شد و عده ای به صورت انفرادی، نه به عنوان 

از وکیالن  عضو شورا، در آن اشرتاک کردند. عده ای دیگر 

اند. نداشته  حضور  جلسه  در  که  گفتند  نیز 

رسدار  کند،  کار  به  آغاز  رسامً  جلسه  شد  قرار  وقتی 

قلندر، منشی جلسه و یکی از اعضای »کمیته ی تخنیک«، 

عضو  که  کسانی  »خواهشاً  که  کرد  اعالم  بلند  صدای  با 

رسمی شورا نیستند، جلسه را ترک کنند که جلسه کار خود 

را به طور رسمی رشوع می کند.« وقتی به اطراف خود نگاه 

کردم، دیدم که غیر از من و تعدادی از موسفیدان قومی که 

نبود که  بودند، کسی دیگر  از مسجد نشسته  در گوشه ای 

عضو رسمی شورا نباشند. به زودی از جا برخاستم و ضمن 

با حارضان به سمت در رفتم. موسفیدانی که  خداحافظی 

دروازه ی  سوی  به  و  برخاستند  جا  از  نیز  بودند،  جلسه  در 

کردند. حرکت  مسجد 

ریحانه آزاد و شاه گل رضایی از اولین کسانی بودند که 

با صدای بلند نسبت به خروج من از جلسه اعرتاض کردند 

داکرت  محمدی،  لیال  قاسمی،  علی اکرب  اکربی،  محمد  و 

جعفر مهدوی و گل احمد شهنوازی نیز بالفاصله درخواست 

و  شورا  تصمیم گیری  کار  در  تا  مبانم  باید  من  که  کردند 

تدارک تظاهرات فردا همکاری داشته باشم. من با رصاحت 

گفتم که رضور نیست من در جلسه باشم و هر تصمیمی که 

در شورا گرفته شود، برای من قابل قبول است و در عملی 

کردن آن فعاالنه سهم می گیرم. رسدار قلندر استدالل کرد 

است.  شورا  اصول  خالف  شورا  از  خارج  افراد  عضویت  که 

رأی گیری  و  فیصله  جمعی  صورت  به  ما  که  گفتند  جمعی 

را در شورا رسمیت می بخشیم.  رویش  و عضویت  می کنیم 

اصول  اساس  بر  که  شد  گفته  و  نشد  قبول  پیشنهاد  این 

شورای  اعضای  و  سیاسی  احزاب  منایندگان  تنها  شورا، 

و روسای کمیته ها می توانند در شورا عضویت داشته  ملی 

باشند و اگر این اصل نادیده گرفته شود، ساختار شورا از 

اعالم  مهدوی  جعفر  داکرت  حال،  همین  در  می پاشد.  هم 

کرد که وی مناینده ی حزب ملت را از عضویت شورا حذف 

عالی  شورای  عضویت  شخص،  آن  جای  به  من  تا  می کند 

موافقت  مهدوی  پیشنهاد  این  با  آرم.  دست  به  را  مردمی 

ملت  حزب  مناینده ی  جای  به  لحظه،  هامن  از  من  و  شد 

بعد  به عنوان عضو رسمی شورا پذیرفته شدم.  افغانستان، 

دیگر  ترتیبی  به  نیز  ناجی  داوود  و  سلطانی  جواد  من،  از 

عضویت شورا را به دست آوردند که من دقیقا در جریان آن 

را منی دانم. آن  تفصیلی  و صورت  نیستم 
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چگونه عضو »شورای عالی مردمی« شدم؟
شــورای  در  پاکســتان  نخســت وزیر  عمران خــان، 

اســت  گفتــه  نیویــورک،  در  امریــکا  خارجــی  روابــط 

ایــن  اســتخباراتی  ســازمان  و  پاکســتان  »اردوی  کــه 

تروریســتی  گــروه  بــا  همیشــه  کشــور)آی اس آی(، 

توســط  گــروه،  ایــن  و  بــوده  ارتبــاط  در  القاعــده 

آمــوزش  افغانســتان  در  جنــگ  بــرای  پاکســتانی ها 

انــد.« دیــده 

بوتــو«،  »بی نظیــر  پیــش  ســال ها  آن  کــه  از  پــس 

آورد،  وجــود  بــه  را  طالبــان  پاکســتان  کــه  گفــت 

ایــن دومیــن اعــرتاف مهــم یــک مقــام بلنــد  رتبــه ی 

تروریســت پرور،  کشــور  ایــن  کــه  اســت  پاکســتانی 

   ... و  طالبــان  القاعــده،  مثــل  تروریســتی  گروه هــای 

را بــرای ویرانــی و کشــنت مــردم افغانســتان و دنیــا 

می دهــد. آمــوزش  و  ســازماندهی  تجهیــز، 

کشــور،  ایــن  اســتخباراتی  ســازمان  و  پاکســتان 

همیشــه در جنــگ، خون ریــزی و ویرانــی افغانســتان 

نقــش داشــته  انــد؛ چــه در زمــان حضــور نیروهــای 

شــوروی ســابق در افغانســتان کــه متــام امکانــات جنگ، 

تأسیســات  و  افغانســتان  وارد  پاکســتان  مجــرای  از 

ــط  ــتانی ها توس ــتور پاکس ــه دس ــتان ب ــی افغانس زیربنای

ــران می شــد و چــه حــاال کــه هــامن نقــش  افغان هــا وی

را طالبــان و گروه هــای تروریســتی دیگــر بــه عهــده 

در  پاکســتانی ها  نقشــه ی  و  دســتور  بــا  کــه  دارنــد 

می دهنــد. انجــام  افغانســتان 

پاکســتان کشــوری اســت کــه همــواره بیشــرتین 

ســود و نفــع اقتصــادی را از جنــگ و بلــوای افغانســتان 

بــرده اســت؛ هــم در زمــان مجاهدیــن و هــم امــروز 

ــام  ــه ن ــت، ب ــزم اس ــده ی تروری ــادر و زاین ــود، م ــه خ ک

مبــارزه بــا تروریــزم، از امریــکا و کشــورهای دیگــر کمــک 

می کنــد. دریافــت 

عــر  »افغانســتان،  کتــاب  در  پهلــوان  چنگیــز 

کــه  اســت  نوشــته  طالبــان«  برآمــدن  و  مجاهدیــن 

پاکســتان نســبت بــه ایــران بیشــرت در امــور داخلــی 

گروه هــای  توســط  حتــا  و  دارد  دخالــت  افغانســتان 

ــتقیم  ــی مس ــی نظام ــرش، لشکرکش ــر ام ــتِی زی تروریس

ــه  ــردم افغانســتان ب ــا م ــه آن کشــور داشــته اســت؛ ام ب

ــتانی ها  ــد از پاکس ــر ان ــا متنف ــه از ایرانی ه ــدازه ای ک ان

نیســتند. ایــن نویســنده دلیــل آن را سیاســت مداران 

پاکســتانی دانســته اســت کــه چگونــه بلــد انــد بــا 

ــه را  ــازی و گروه هــای خود فروخت ــا ب ــکار عمومــی دنی اف

بــه دست بوســی کننــد. مجــاب 

بــرای همیــن اســت کــه »اســامه بــن الدن« رهــرب 

پاکســتان  ابیت آبــاد  در  القاعــده  تروریســتی  گــروه 

کشــته و متــام گروه هــای تروریســتی از ایــن کشــور 

همچنــان  پاکســتان  امــا  می شــود؛  اداره  و  تشــکیل 

داعیــه ی مبــارزه بــا تروریــزم دارد.

جهــت  چنــد  از  می تــوان  را  عمران خــان  اعــرتاف 

بگویــد  می خواهــد  او  کــه  آن  یکــی  کــرد.  بررســی 

ــز  ــا تجهی ــت، ب ــته اس ــته توانس ــر در گذش ــتان اگ پاکس

ــان  ــتان را در زم ــرا، افغانس ــای بنیادگ ــوزش گروه ه و آم

شــوروی ســابق نابــود و بعــد از آن ســاختامن های مرکــز 

تجــارت جهانــی در امریــکا را توســط القاعــده بــه خــاک 

ــن کار را انجــام  ــد، ای ــد، امــروز هــم می توان یکســان کن

دهــد. 

طالبــان  متویــل  و  تجهیــز  بــه  خــان  آقــای  دوم، 

ــکا و  ــه در امری ــد، آن چ ــون می دان ــد؛ چ ــاره منی کن اش

بــرای مــردم آن کشــور، مهــم اســت، القاعــده اســت نــه 

ــده  ــان القاع ــور میزب ــن کش ــر ای ــد اگ ــر چن ــان. ه طالب

ــد. ــکا باش ــه امری ــه ب ــرح حمل ــاز ط ــوده و زمینه  س ب

او می دانــد کــه یکــی از پیش رشط هــای اساســی 

مذاکــرات صلــح بیــن طالبــان و امریــکا، قطــع رابطــه ی 

ــر  ــان دیگ ــه طالب ــن  ک ــوده و ای ــده ب ــا القاع ــان ب طالب

زمینه ســاز رشــد القاعــده و حملــه بــه خــاک امریــکا 

ــند. نباش

برجسته ســازی  صــدد  در  عمران خــان  ســوم، 

ــا  ــت ت ــه اس ــد منطق ــوالت جدی ــتان در تح ــش پاکس نق

کشــورهای غربــی، در بازی هــای جدیــد جنگ و صلــح 

و بحــران تــازه در خــاور میانــه، نقــش ایــن کشــور را 

نگیرنــد. نادیــده 

معضــل جنــگ  اگــر  کــه  اســت  گفتــه  در ضمــن 

افغانســتان از راه صلــح حــل نشــود، امریــکا نــوزده ســال 

ــود. ــق ش ــگ موف ــن جن ــد در ای ــم منی توان ــر ه دیگ

ســوال ایــن اســت؛ بــا وجــودی کــه بــر هیــچ کســی 

پوشــیده نیســت کــه رس منشــاء تروریــزم منطقــه ای 

روشــن  همــه  بــرای  و  اســت  کجــا  در  بین املللــی  و 

ــزم و  ــدور تروری ــع ص ــز و مرج ــتان مرک ــه پاکس ــت ک اس

چــرا  امــا  اســت؛  جهانــی  و  منطقــه ای  افراط گرایــی 

ــی  ــد جهان ــرای تأیی ــی ب ــی، اجــامع بین امللل ــچ زمان هی

ــزم  ــای تروری ــا النه ه ــود ت ــکیل منی ش ــأله تش ــن مس ای

چگونــه  بــرود.  بیــن  از  آن  رسچشــمه ی  در  درســت 

کشــوری کــه چنــد دهــه، اصلی تریــن صادرکننــده ی 

تروریــزم بــوده، همــواره در نقــش قربانــی تروریــزم ظاهــر 

ــت؟ ــده اس ش

اول دولــت  فــرد  بــه عنــوان  اعــرتاف عمران خــان 

پاکســتان، دســت کــم ایــن موضــوع را روشــن کــرده 

ــتی  ــای تروریس ــتان، گروه ه ــمن افغانس ــه دش ــت ک اس

نیســتند؛ بلکــه حکومــت و اســتخبارات پاکســتان اســت 

ــا ایجــاد ایــن گروه هــا، منافعــش را در افغانســتان  کــه ب

و منطقــه دنبــال می کنــد. آنچــه از حکومــت افغانســتان 

ــن اســت  ــی آن انتظــار مــی رود، ای و متحــدان بین امللل

کــه پــس از ایــن طــرف جنــگ شــان را پاکســتان بداننــد 

ــاد  ــه ایج ــرتف ب ــود مع ــه خ ــور ک ــن کش ــل ای و در مقاب

ــان را  ــف ش ــت، موق ــتی اس ــای تروریس ــداوم گروه ه و ت

روشــن کننــد.

اعرتاف یا قدرت منایی خان

عزیز رویش

روسای  عضویت  من  نظر  از 

جنبش  اجرایی  کمیته های 

را  شورا  ترکیب  نیز  روشنایی 

می کرد  جامع تر  و  گسرتده تر 

این  در  ایرادی  و  عیب  هیچ  و 

جایی  تا  نداشت.  وجود  عضویت 

چون  افرادی  برای  می دیدم،  که 

عباس  انجنیر  سلطانی،  جواد 

ناجی  جواد  کریمی،  برنا  نویان، 

حضورا  که  نیز  دیگر  تن  ده ها  و 

داشتیم،  مالقات  و  متاس  هم  با 

مردمی  عالی  شورای  در  عضویت 

رصفا رضورت بیوروکراتیک حرکت 

جنبش روشنایی را برآورده می کرد 

و عدم عضویت در این شورا هیچ 

اخاللی در سهم گیری فعال و موثر 

فعالیت های  و  کارکردها  در  افراد 

این  منی کرد.  ایجاد  جنبش  این 

حس را در متاس و ارتباط با اعضای 

نیز  مردمی  عالی  شورای  رسمی 

از  هیچ گاهی  و  می کردم  برداشت 

ندیدم  نشانه ای  آن ها  هیچ کدام 

شان  عضویت  باشند  گفته  که 

یا  امتیاز  مردمی  عالی  شورای  در 

آنان  متوجه  را  ویژه ای  مسؤولیت 

را  خود  آن  استناد  به  که  می کند 

افراد متامیز و مجزا تصور  از سایر 

. کنند

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری؛ ثبات یا بحران؟

و  طالبان  رهرب  مالهبت الله  سیاسی  معاون  برادر،  مال 

رییس جمهوری  ترامپ،  از  قطر،  در  گروه  این  دفرت  رییس 

رس  از  را  گروه  این  با  مذاکره  که  است  خواسته  امریکا، 

بگیرد و توافق نامه ی صلح با طالبان را امضا کند؛ اگر این 

توافق نامه را با طالبان به امضا نکند، بعد از این، مسؤولیت 

است.  امریکا  متوجه  افغانستان  در  خونریزی 

بزرگ  افغانستان، قدرت های  واقعیت که در جنگ  این 

قابل  دارند،  نقش  کشور،  این  همسایگان  و  امپریالیسی 

جنگ  این  مسؤول  که  ندارد  وجود  تردیدی  نیست.  انکار 

قدرت های  دارد،  جریان  افغانستان  در  که  ویرانگری ای  و 

اند که  وابسته ی داخلی  خارجی، رقابت  آن ها و گروه های 

در  می جنگند،  بیگانگان  دستور  به  و  ندارند  اراده  خود  از 

کشتار مردم نقش دارند و امنیت و آرامش را از افغانستان 

گرفته  اند.

گروه های متخلف در چهل سال گذشته به عنوان عامل 

بیگانگان، در جنگ افغانستان نقش داشته اند. یکی از این 

گروه های  از  رسسپرده تر  گروه  این  است.  طالبان  گروه ها 

دیگر، عامل جنگ، کشتار مردم و خونریزی در افغانستان 

استند.  از این گروه،  پاکستان، روسیه، ایران و چین برای 

اهداف اسرتاتیژیک شان استفاده می کنند. طالبان ادعای 

افغانستان«  اشغال  »پایان  برای  که  می دهند  رس  کاذب 

می جنگند.

 موضع جنگی و خشونت طالبان همزمان با گفت وگوی 

دغدغه ای  هیچ  گروه  این  که  داد  نشان  امریکا،  با  صلح 

برای حفظ جان مردم ندارند. عمل کرد متضاد این گروه با 

شعارهایش، بیانگر این است که طالبان هیچ تعهدی را در 

یک سال  در  طالبان  ندارند.  و شعارهای شان  گفتار  برابر 

کار  خشونت  برای  داشتند،  توان  هرچه  امریکا  با  مذاکره 

و  انتحاری  حمالت  با  گذشته  از  بیشرت  گروه  این  گرفتند. 

کشتار  عامل  اجتامعی،  مراکز  و  نظامیان  غیر  بر  انفجاری 

غیرنظامیان بود و است. با آن که رسیدن به صلح با آتش بس 

و گفت وگو ممکن است، طالبان آتش بس و مذاکره با دولت 

را رد می کنند و بیشرت از پیش، به طبل جنگ می کوبند. 

بر بنیاد آمار تازه ای که وزارت صحت عامه منترش کرده 

جریان  در  غیرنظامی   3300 گذشته  سال  یک  در  است، 

جنگ و حمالت کشته شده اند و 14600 غیرنظامی دیگر 

انفجاری  و  انتحاری  با حمالت  این گروه  اند.  زخمی شده 

انجام  اجتامع  میان  در  و  اجتامعی  آموزشی،  مراکز  بر  که 

این کشتار و قتل عاِم غیرنظامیان نقش اصلی  دادند، در 

دارند. را 

طالبان تنها در یک سال گذشته مسؤول چنین کشتار 

و قتل عام مردم افغانستان نبوده اند؛ بیش از دو دهه است 

که با دولت و مردم می جنگند و خواست های خود را از راه 

مذاکره و گفت وگو دنبال منی کنند. 

گفته های مال برادر، معاون این گروه، به این معنا است 

با این  یا توافق نامه را  با طالبان صلح نکند  که اگر ترامپ 

و  جنگ  به  گذشته  از  بیشرت  طالبان  نکند،  امضا  گروه 

می پردازند. افغانستان  در  خونریزی 

پرسش این است؛ اگر ترامپ با طالبان مشکل دارد یا از 

امتیاز دادن به این گروه خودداری می کند و توافق نامه ای را 

که به نفع امریکا نیست، منی خواهد امضا کند، چرا طالبان 

باید بگویند جنگ و خونریزی در افغانستان بیشرت می شود. 

بزرگرتین  که جنگ  می رساند  را  پیام  این  برادر  مال  سخن 

راه های  از  آن،  از  غیر  به  گروه  این  است.  طالبان  حربه ی 

دیگر برای رسیدن به اهدافش فکر منی کند.

بوده  جنگ  بدون  طالبان  که  است  این  واقعیت 

و  شده  زاده  جنگ  در  که  است  گروهی  منی توانند؛ 

ایدئولوژی آن خشونت و کشنت را توجیه می کند. طالبان 

در بیش از دو دهه ی گذشته، مسؤول جنگ، ویرانی کشور، 

کشنت غیرنظامیان و حمالت انفجاری و انتحاری بوده اند. 

جنگ  قطع  و  خشونت  کاهش  به  تعهدی  هیچ  طالبان 

روز  هر  و  منی کنند  آتش بس  چرا  می داشتند،  اگر  ندارند؛ 

را می کشند.  نظامیان  غیر  انفجاری  و  انتحاری  با حمالت 

انجام  طالبان  که  انفجاری  ای  و  انتحاری  حمله ی  هر  در 

می دهند، بیشرتین قربانیان آن افراد غیرنظامی اند. انتحار 

آن ها  ایدئولوژی  و  است  طالبان  جنگی  شیوه ی  انفجار  و 

توجیه  آن  برای  و  می پذیرد  را  افراد  کشتار  و  شیوه ها  این 

دارد. 

اگر طالبان به غیر از جنگ به صلح اهمیت می دهند، 

ترضع  با  و  شوند  متوسل  ترامپ  به  که  این  جای  به  باید 

امضا  به  را  توافق نامه  که  بخواهند  امریکا  رییس جمهور  از 

ترک  را  افغانستان  گونه  این  امریکایی  نیروهای  و  برساند 

تنها  این  کنند.  مذاکره  افغانستان  دولت  با  باید  کنند، 

گزینه ی مناسب برای رسیدن به صلح و پایان خونریزی در 

است. افغانستان 

به  و  نیستند  دولت  با  گفت وگو  به  حارض  که  طالبان   

خواست قدرت های رقیِب امریکا می جنگندند و  با کشنت 

مردم افغانستان می خواهند از ترامپ امتیاز بگیرند، مسؤول 

تداوم این وضعیت در افغانستان اند. اگر طالبان به پای میز 

مذاکره با دولت حارض شوند و جنگ را پایان بدهند؛ در این 

صورت هیچ بهانه ی دیگری باقی منی ماند که هزاران رسباز 

خارجی در افغانستان حضور داشته باشند. شدت رقابت و 

تنش میان امریکا و رقیبانش کاهش پیدا می کند. به این 

صورت صلح و امنیت در افغانستان ممکن می شود. 

را  افغانستان  و  می جنگند  دولت  با  حاال  که  طالبان 

ارتباط  تروریستی  گروه های  با  و  اند  ساخته  جنگی  کشور 

دارند با حمالت انتحاری و انفجاری ای که انجام می دهند، 

بیشرت از هر کس دیگر با مردم افغانستان دشمنی دارند؛ 

کند.    انکار  هیچ کسی منی تواند  که  است  واقعیتی  این 

برگزاری  افغانستان  که  می شود  دهه  دو  از  کم تر 

از  هدف  که  می کند  تجربه  را  ریاست جمهوری  انتخابات 

تجربه ی این روند دموکراتیک، انتقال مساملت آمیز قدرت 

و نه گفنت به خشونت و جنگ تعریف شده است؛ اما سه 

دور انتخابات ریاست جمهوری گذشته همراه با جنجال ها 

است.  بوده  سیاسی  مناقشه های  و 

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  سومین  در 

سه  انتخابات،  کاندید  هشت  میان  از   ،1393 سال  در 

زملی  عبدالله-  غنی-عبدالله  ارشف  )محمد  آن ها  تن 

این  پرداختند.  انتخاباتی  جدی  رقابت های  به  رسول( 

انتخابات در رشایطی برگزار شد که نیروهای ناتو در حال 

افغان  نیروهای نظامی  به  امنیتی  واگذاری مسؤولیت های 

در  بگیرند.  عهده  به  را  امنیت  تأمین  مسؤولیت  که  بودند 

بیشرت  نتوانستند،  کاندیدان  از  کدام  هیچ  نخست،  دور 

 45 عبدالله  داکرت  آورند.  دست  به  را  آرا  درصد  پنجاه  از 

و  آوردند  را به دست  آرا  درصد و ارشف غنی 31.6 درصد 

دوم کشانده  دور  به  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه،  در 

شد. در دور دوم، کمیسیون انتخابات، ارشف غنی را برنده 

اعالم کرد؛ اما نتیجه ی آن از سوی داکرت عبدالله پذیرفته 

نشد. در انتخابات سال 1393 هفت میلیون نفر اشرتاک 

بر تقلب های  ارائه ی شواهد مبنی  کرده بودند و به دنبال 

حضور  با  آرا  متامی  عبدالله،  داکرت  سوی  از  انتخاباتی 

انتخابات  کمیسیون  داخل  در  بین املللی  و  ملی  ناظرین 

مورد تفتیش قرار گرفت؛ ولی به شفافیت انتخابات کمک 

نکرد و رسانجام افغانستان به بحران سیاسی-امنیتی رفت.

است  قرار  که  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  چهارمین 

برگزار  میزان  ششم  )شنبه(  آینده  هفته ی  نخست  روز  در 

روبه رو  تخنیکی  و  سیاسی  امنیتی،  چالش های  با  شود، 

را  بین املللی  و  ملی  نگرانی های  چالش ها  این  که  است 

کابل  در  امریکا  سفارت  تازگی،  به  است.  آورده  وجود  به 

گفته است، شکایت های زیادی پیرامون امنیت انتخابات، 

انتخاباتی،  تقلب  و  یک سان  سهولت های  موجودیت  عدم 

است. نگران کننده 

افغانستان  انتخابات  از  حامیت  گروه  دیگر،  سوی  از 

می شود،  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای  شامل  که 

یا عدم پذیرش نتیجه ی  نگرانی خود را در مورد پذیرش و 

انتخابات  نامزدان  از  این گروه  ابراز کرده است.  انتخابات 

از  را  انتخابات  نتایج  که  است  خواسته  ریاست جمهوری 

مناقشه  مورد  مدنی،  بی نظمی های  و  غیرقانونی  راه های 

ندهند. قرار 

مطرح  سیاسیون  از  شامری  داخلی،  سطح  در 

پیشین  رییس جمهوری  حامدکرزی،  شمول  به  افغانستان 

انتخابات ریاست جمهوری در  افغانستان، مخالف برگزاری 

ششم میزان استند. این جریان ها به گونه ی مشرتک اعالم 

منی تواند  کنونی  رشایط  در  انتخابات  برگزاری  که  کردند 

سبب  بلکه  کند؛  کوتاه  را  موجود  بحران های  دامنه ی 

ادامه ی خون ریزی و کشتار مردم می شود. از سوی دیگر، 

کمیسیون های  که  اند  کرده  تأکید  سیاسی  چهره های 

کنند  تضمین  را  انتخابات  شفافیت  منی توانند  انتخاباتی 

بین رفنت  از  انتخابات، سبب  برگزاری  به همین منظور،  و 

انتخابات  چون  ملی  روندهای  به  نسبت  مردم  اعتامد 

شد. خواهد 

کاندیدی  انتخابات،  قانون  هفدهم  ماده ی  بنیاد  بر 

کند،  کسب  را  قانونی  آرای  کل  درصد  پنجاه  از  بیش  که 

هرگاه  و  بود  خواهد  ریاست جمهوری  انتخابات  برنده ی 

دست  به  را  آرا  درصد  پنجاه  از  کمرت  کاندیدان  همه 

خواهد  دوم  دور  به  برتر  کاندید  دو  میان  انتخابات  آورند، 

مقام  به  آورد،  دست  به  را  رأی  بیشرتین  کسی  که  و  رفت 

کرد. خواهد  تکیه  ریاست جمهوری 

پذیرش نتیجه ی انتخابات، مهم ترین اصل مساملت آمیز 

انتخابات  سوم  دور  در  که  هامن گونه  است.  انتخابات 

شفافیت  عدم  و  تقلب  شد،  دیده  ریاست جمهوری 

انتخاباتی، افغانستان را به بحران برد. یک طرف انتخابات 

که عبدالله بود، نتیجه ی آن را نپذیرفت؛ اکنون این سناریو 

بار دیگر در اذهان شهروندان افغانستان تکرار شده است؛ 

زیرا پس از دو ماه کارزارهای انتخاباتی، دو کاندید مطرح 

حرکت  مردمی  توازن  یک  در  )عبدالله-غنی(  انتخابات 

انتخابات  برنده ی  و  پیشتاز  را  خود  کدام  هر  و  کرده  اند 

می دانند که این موضع گیری های انتخاباتی، ممکن است 

نتیجه ی انتخابات را متأثر کند و در فرجام، به یک معضل 

مبدل شود. دو طرف،  میان  جدی 

شامری از آگاهان بر این باور اند که نتیجه ی انتخابات 

به شفافیت و عدالت انتخاباتی وابسته است؛ زیرا در هیچ 

پذیرش  مورد  بدون چون و چرا  انتخابات  نتیجه ی  کشوری، 

عضو  منصور،  حفیظ  منی شود.  واقع  انتخابات  کاندیدان 

مردم  مسؤولیت  که  می گوید  منایندگان،  مجلس  پیشین 

تأمین  راستای  در  که  است  جامعه ی جهانی  و  افغانستان 

عدالت انتخاباتی تالش کنند تا نتیجه ی انتخابات، شفاف 

بیرون داده شود.

به  افغانستان  حامی  کشورهای  اگر  که  می گوید  او 

تأکید  و  استند  عدالت  تأمین  خواستار  واقعی  صورت 

زمینه  این  در  باید  دارند،  عادالنه  انتخابات  برگزاری  بر 

انتخابات مملو  این که  نه  انجام دهند؛  را  همکاری جدی 

بر  را  انتخابات دروغی  نتیجه ی یک  آن،  از  بعد  و  تقلب  از 

کنند. تحمیل  افغانستان 

افغانستان  بحران  که  می کند  بیان  منصور  حفیظ   

برای  و  است  انتخابات  برگزاری  چگونگی  به  وابسته 

جلوگیری از بحران بعدی، نیاز است تا کشورهای خارجی، 

برگزاری  برای  انتخابات  کاندیدان  و  مدنی  نهادهای 

و  شوند  کار  به  دست  حاال  همین  از  عادالنه،  انتخابات 

رعایت  انتخابات  بودن  شفاف  و  عادالنه  مسأله ی  هرگاه 

نشود، افغانستان بدون تردید به جنجال رفته و صف گیری 

بود. خواهد  جدی تر   1393 انتخابات  به  نسبت 

ریاست جمهوری،  انتخابات  شفاف  برگزاری  در 

شفاف،  گونه ی  به  را  روند  این  که  داده  تعهد  کمیسیون 

آزاد، عادالنه و همه شمول برگزار می کند و تدابیری را برای 

جلوگیری از تقلب و جرایم انتخاباتی روی دست گرفته که 

است. آن ها  از  یکی  انگشت نگاری  دستگاه  از  استفاده 

با این  که سه روز دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده، 

تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست داکرت عبدالله 

داده  هشدار  خود  انتخاباتی  مبارزات  روزهای  آخرین  در 

مجراهای  که  اقدامی   نوع  هر  برابر  در  تیم  این  که  است 

تقلب و کاربرد روش های غیر شفاف را باز کند، می ایستد 

و  تخنیکی  روندهای  در  تقلب  و  تزویر  جعل،  اجازه ی  و 

همین  از  عبدالله  آقای  منی دهد.  را  انتخاباتی  عملیاتی 

انتخابات  در  شکست  به  حارض  او  که  کرده  اعالم  اکنون 

شود؛  انتخابات  برنده ی  باید  رشایطی،  هر  تحت  و  نیست 

سناریویی که پنج سال قبل تکرار شده بود؛ اما با میانجی 

امریکایی ها معضل انتخابات سال 1393 با به وجود آمدن 

ملی حل شد. وحدت  حکومت 

با این همه، نهادهای ناظر انتخابات سه چالش عمده 

عدم  صورت  در  که  می کنند  مطرح  انتخابات  فراروی  را 

بحران  به  انتخابات  که  است  ممکن  چالش،  سه  این  حل 

کاهش  در  ناامنی ها  است؛  ناامنی  نخست،  چالش  برود. 

جانب  از  و  است  تأثیرگذار  انتخابات  در  مردم  مشارکت 

دیگر، ممکن است که کارمندان در مراکز رأی دهی حضور 

به  انتخاباتی  حساس  مواد  انتقال  چالش،  دومین  نیابند. 

و  مسلکی  مدیریت  سوم،  چالش  و  است  رأی دهی  مراکز 

صورت  در  که  است  انگشت نگاری  دستگاه های  تخنیکی 

روند  که  می رود  احتامل  دستگاه ها،  این  بودن  فعال  غیر 

شود. مواجه  چالش  با  رأی دهی 
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با  تلخی  این  و  دارد  تلخی  طعم  هیرویین، 

خوش  جا  زندگی  در  دودش  اولین  کشیدن 

تلخ و  برایت  را هر روز  می کند و طعم زندگی ات 

تلخی  این  دیگر  که  جایی  آن  تا  می کند؛  تلخ تر 

گلویت  در  که  زمانی  منی شود.  آزاردهنده  برایت 

دودش را فرو می بری و این تلخی حاکم بر زندگی 

افیونی زمانی برایت زننده تر و غیر قابل تحمل تر 

را  دودش  تا  باشی  نداشته  هیرویین  که  می شود 

بدهی.  قورت 

با گذشت  و  بودم  با یک دود رشوع کرده  من 

افیون  محتاج  و  معتاد  را  خود  چنان  هفته  دو 

اگر  که  می کردم  حس  هیرویین  در  پنهان شده 

روزی به هامن مقدار کافی روز گذشته منی زدم 

به حالت مرگ می رسدم؛ حتا به مرگ خود راضی 

روز پیش می زدم  از مقدار  زیادتر  اگر  و  می شدم 

رضایت مندی  حس  چنان  می کردم،  مرف  یا 

کار  از  که  می داد  دست  من  به  رسخوشی  و 

ذات  در  این  بودم.  خشنود  خود  انجام داده ی 

افیونی  ماده ی  این  به  معتادشدن  و  هیرویین 

خود  کار  این  از  که  می خواستم  چه  هر  است. 

روی  آن  ناگوار  پیامدهای  از  آگاهی ای  وجود  با 

تصمیمی  نتوانستم  هرگز  اما  داشتم؛  جسمم 

مبنی بر ترک یا انجام ندادن اعتیاد خود داشته 

باشم. 

هم  و  خودم  به  هم  می شدم  خامر  که  همین 

به زمین و زمان و حتا گاهی با عصبانیت زیاد بر 

سازنده ی این ماده ی افیونی لعنت می فرستادم؛ 

و  می کشیدم  بیشرت  دودی  چند  که  همین  اما 

کاذب  لذت  و  حس  یک  می شد،  آرامرت  جانم 

دیگر  می کردم.  احساس  خود  در  را  رسخوشی 

درد  آن  از  و  پیش  دقیقه  چند  عصبانیت  آن  از 

بی امانی که استخوان هایم را به لرزش در می آورد، 

در  معلق  را  خود  و  می گرفتم  آرام  و  نبود  خربی 

مثل  انگار  که  پیدا می کردم  زمین  و  آسامن  بین 

حال ،  و  حس  آن  همه ی  اما  پروازم؛  در  پرنده ای 

رؤیای بیش نبود. نه این که پرواز منی کردم، بلکه 

زمین گیر شده بودم و دیگر آن الشه ی معتاد خود 

را توانی برای حرکت دادنش منی دیدم و مثل یک 

جنازه در هامن نقطه ای که رشوع به مرف کرده 

این خلسه ی مضحکی که  و در  بودم، می افتادم 

به خاطر مرف هیرویین به من دست داده بود، 

خیلی  دیدم  بسا  چه  می رفت.  چیزی  هر  امکان 

در  معتادان  دیگر  رس  به  که  را  خطراتی  و  کارها 

به  حتا  و  آمد  زدن(  )چرت  رفنت  خلسه  به  زمان 

پایان زندگی شان انجامید. این یعنی زندگی یک 

ادامه دارد.  نوع خودش  معتاد در خطرناک ترین 

مواد مخدر  که  زمانی  تا  معتاد  که خود  خطراتی 

مرف می کند، هیچ گاه قادر به درک آن نخواهد 

و  استی  دور  که  حاال  تنها  را  خطر  این  اما  بود؛ 

می شوی.  متوجه  می کنی  نظاره  دور  از  داری 

در زیر پل سوخته کمرت معتادی را می توانستی 

پیدا کنی که دچار مرف هیرویین نباشد و من 

قاعده  این  از  را  خودم  بودم  نتوانسته  دیگر  هم 

مستثنا نگه دارم؛ همین بود که من هم از اقلیت 

کشانیده  ناخودآگاه  یا  رفتم  اکرثیت  سمت  به 

و  سخت ترین  سمت  به  را  من  اتفاق  این  شدم. 

دشوارترین روزهای زندگی یا بهرت بگویم مرحله ی 

اتفاقات  رسی  یک  اگر  می برد.  زندگی ام  پایانی 

اتفاق  این  منی افتاد،  برایم  زندگی  ادامه ی  در 

به  را  من  موادمخدر  مرف  تکرار  این  ادامه ی  و 

می کشاند.  مرگ 

هیرویین یک فرد معتاد را با خود نگه می دارد، 

ادامه اش می دهد و به سمت آینده می برد؛ تا آن 

دست  است،  رسانده  پرتگاه  لب  دیگر  که  جایی 

معتاد را رها می کند و با لگدی که بر او می زند، به 

ته پرتگاه می فرستد. درست مثل یک رفیق خائن، 

با معتاد هم سانی و هم سویی می کند و برعکس 

فکر  اعتیادش  زمان  در  معتاد  فرد  که  چه  آن 

جدانشدنی ترین  و  بهرتین  هیرویین  که  می کند 

و  زندگی اش است، هیرویین رفیق منیه راه  رفیق 

این  از  زودتر  و  زود  رفیق خائنی است که خیلی 

مرگ  با  و  پایان می دهد  رفاقت شان  به  حرف ها 

فرد معتاد به این رفاقت نقطه ی پایان می گذارد.

من به سمت مرگ 
در حرکت بودم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سیدمهدی حسینی

سه روز تا انتخابات
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»مــا دو اســتاد داریــم کــه هــر دو خط    کــش آهنــی 

ــر  ــه خاط ــن. ب ــش می زن ــیلی و خط ک ــا س ــا را ب ــد. م دارن

ــاق  ــال و ات ــوش، ب ــا، م ــا را از اژده ــم، م ــه بخوابی ــن  ک ای

تاریکــی کــه در زیرزمینــی اســت می ترســانن.«   

 ایــن حرف هــا را فیصــل پنج ســاله می گویــد کــه در 

یکــی از کودکســتان های دولتــی، درس می خوانــد. 

نبــود  از  خانواده هــا  از  شــامری  حــال،  ایــن  در   

امکانــات الزم آموزشــی، غذایــی و خشــونت های فیزیکــی 

دارنــد. شــکایت  کودکســتان ها  در  لفظــی  و 

دشــنام دادن، ترســاندن، ســیلی زدن و لت و کــوب بــا 

ــت  ــونت هایی اس ــواع خش ــالق، ان ــش و ش ــوب، خط  ک چ

ــتند.  ــه اس ــا آن مواج ــتان ها ب ــودکان در کودکس ــه ک ک

»نجــال محبــی« که پــرش در یکــی از کودکســتان های 

ــه  ــودی ک ــا وج ــد، ب ــد، می گوی ــوزش می بین ــی آم خصوص

کودکــش در کودکســتان خصوصــی درس می خوانــد و در 

برابــر آن پــول هنگفتــی را بــه ایــن کودکســتان می پــردازد، 

بــا آن  هــم، اســتادان در ایــن کودکســتان بــا کــودکان 

رویــه ی خشــن دارنــد. آمــوزگار ایــن کودکســتان، کــودکان 

ــور  ــن ط ــد. همی ــوب می کن ــا لت و ک ــنام داده و حت را دش

ــد مجبــور  ــا ترســاندن و تهدی بعــد از ظهرهــا کــودکان را ب

ــد.   ــه بخوابن ــد ک می کنن

نــوع خشــونت ها، در  دوران کودکــی عواقــب  ایــن   

ناگــوار و خطرنــاک بــه همــراه دارد. در قــدم نخســت، 

کــودک را از محیــط آموزشــی کودکســتان و مکتــب دلــرد 

ــد.  ــار می  آی ــرأت ب ــم ج ــا ک ــده ای ی ــودک عق ــد. ک می کن

احمــد، زمانــی کــه شش ســاله بــود در کودکســتان 

ــت  ــارض نیس ــون ح ــت. او، اکن ــرار گرف ــونت ق ــورد خش م

او  کــه  »زمانــی   مــادرش می گویــد:  بــرود.  مکتــب  بــه 

چهارســاله بــود، در کودکســتان توســط اســتادش چندیــن 

بــار مــورد لت و کــوب قــرار گرفتــه بــود. او دســت احمــد را 

ــن باعــث شــد  ــود. ای ــا خط کــش آهنــی زخمــی کــرده ب ب

ــد.« ــرک کن ــتان را ت ــه او کودکس ک

دلیــل  بــه  اســت،  هشت ســاله  حــاال  کــه  احمــد 

خشــونتی کــه در کودکســتان بــا او صــورت گرفتــه، از 

رفــنت بــه مکتــب نیــز می  ترســد. او می گویــد: »اســتاد بــا 

خط کــش و چــوب مــا را لــت می کــرد. در کودکســتان 

ــا را  ــد، م ــد می ش ــا بلن ــدای م ــه ص ــاری ک ــر ب ــتاد ه اس

ــتان و  ــوب دارد. از کودکس ــتاد چ ــب، اس ــی زد. در مکت م

مکتــب بیــزارم.«

و  آموزشــی  امکانــات  نبــود  از  خانواده هــا  عــده ی 

غذایــی درکودکســتان ها شــکایت دارنــد؛ آنــان می گوینــد 

ــی  ــر صح ــذای غی ــودکان غ ــه ک ــتان ها ب ــه در کودکس ک

می دهنــد.

کودکانــش  کــه  کودکســتانی  می گویــد،  جمیلــه 

در آن مــروف آمــوزش و پــرورش اســتند، برنامه هــای 

ــت  ــت بهداش ــدارد. در رعای ــی ن ــی و غذای ــم آموزش منظ

ــار، در  ــن  ب ــم چندی ــود. »کودکان ــه منی ش ــودکان توج ک

ــار  ــد ب ــدند. چن ــض ش ــامل، مری ــذای ناس ــوردن غ ــر خ اث

ــه  ــفانه ب ــردم، متأس ــکایت ک ــتان ش ــت کودکس ــه مدیری ب

ــای  ــوز آموزش ه ــا هن ــم ت ــد. کودکان ــیدگی نکردن آن رس

ابتدایــی ای را کــه کــودکان بایــد در کودکســتان یــاد 

بگیرنــد، نیاموختــه انــد.«

برخــی خانواده هــای کــودکان می گوینــد کــه فهرســت 

غذایــی الزم در کودکســتان ها بــه صــورت درســت تطبیــق 

منی شــود. 

می گویــد:  اســت،  یک ســاله  کودکــش  کــه  فوزیــه 

»زمانــی  کــه کودکــم را از کودکســتان بــه خانــه آوردم، بــه 

ــان خشــک اســتفراغ می کــرد. در  ــود و ن شــدت مریــض ب

کودکســتان بــه کــودک یک ســاله ام نــان خشــک داده 

ــد.«   بودن

احمــدزی،  حــرشت  عبدالفتــاح  همین حــال،  در 

می گویــد:  اجتامعــی،  امــور  و  کار  وزارت  ســخن گوی  

»شــکایت های بیشــرت خانواده هــا بــرای نرســیدن مــواد 

تطبیــق  کودکســتان ها،  در  معییــن  وقــت  بــه  غذایــی 

ــل  ــتان های مح ــی در کودکس ــواد غذای ــت م ــدن لیس نش

کمبــود  داخلــه،  و  دفــاع  وزارت هــای  شــفاخانه ها،  کار 

معلــم و لــوازم در کودکســتان ها، بــه مــا رســیده اســت کــه 

ــکایت ها  ــن ش ــرت ای ــه بیش ــی ب ــور اجتامع وزارت کار و ام

ــت.« ــرده اس ــیدگی ک رس

احمــدزی در بــاره ی رســیدگی بــه ایــن شــکایت ها 

می گویــد کــه در قســمت عــدم تطبیــق مــواد غذایــی، 

بــه مرجــع مربوطــه در مکتوب هــای جداگانــه، بــه صــورت 

مکــرر اطــالع داده شــده اســت کــه متأســفانه زیــاد مؤثــر 

ــود. ــم ش ــودکان فراه ــای ک ــت خانواده  ه ــا قناع ــوده ت نب

ــه  ــورت گرفت ــدام ص ــتادان اق ــودن اس ــاره ی کم ب » در ب

ــه  ــتاد مواج ــود اس ــه کمب ــه ب ــتان هایی ک ــت. کودکس اس

ــذب  ــی ج ــی و مقطع ــور خدمت ــه ط ــتادان را ب ــد، اس بودن

ــم.« کردی

عــده ای از خانواده هــا از پــول پرداختــی زیــاد )فیــس( 

بــه کودکســتان های خصوصــی نیــز شــکایت دارنــد. آنــان 

ــه  ــی ب ــول گزاف ــتند پ ــور اس ــه مجب ــه ماهان ــد ک می      گوین

ــد. ــل بدهن کودکســتان تحوی

مریــم می گویــد، ماهانــه فیــس گزافــی بــه کودکســتانی 

ــا آن   ــردازد؛ ب ــد، می پ ــوزش می بین ــش در آن آم ــه کودک ک

ــر شــکایت  هــم کودکســتان غیــر معیــاری اســت و در براب

مــا جوابگــو نیســت. »مجبــور شــدم بــه چنــد کودکســتان 

ــه  ــوب ک ــت خ ــا قیم ــتانی ب ــچ کودکس ــا هی ــم؛ ام رس بزن

امکانــات مناســب ارائــه  کنــد، پیــدا نتوانســتم.«

صاحبــان کودکســتان های خصوصــی در ایــن مــورد 

ــه دولــت می دهنــد،  ــه دلیــل مالیاتــی کــه ب می گوینــد، ب

معــاش اســتادان، فراهــم کــردن مــواد درســی و آموزشــی، 

غــذا و دیگــر مــوارد، آنــان مجبــور اســتند، پــول بیشــرتی 

ــد.  از مــردم بگیرن

کودکســتان های  از  یکــی  مســؤول  رحیمــی،  ضیــاء 

خصوصــی، می گویــد کــه آنــان ماهانــه 2500 افغانــی 

از هــر کــودک می گیرنــد کــه از ســاعت هفــت صبــح 

ــه  ــی ک ــد. کودکان ــوزش دهن ــان را آم ــر، آن ــار ع ــا چه ت

پرداخــت می کننــد.  افغانــی  اســتند، 1500  نیــم روز 

عواقب ناگوار خشونت با کودکان در کودکستان ها

ــرای  ــودکان ب ــه در آن ک ــت ک ــی اس ــتان  محل کودکس

آمــوزش و پــرورش ابتدایــی  پیــش از مکتــب، نگــه داری 

ــه در آن  ــت ک ــی اس ــن مکان ــتان دومی ــوند. کودکس می ش

قالب ریــزی می شــود.  شــخصیت کــودک 

رییــس  و  روان شــناس  صدیقــی،  ســتارالدین 

دانشــکده ی روان شناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه کابــل 

ــی و  ــگاه اساس ــث آموزش ــتان  منحی ــه کودکس ــد ک می گوی

ابتدایــی بــرای کــودک اســت. در کودکســتان، کــودک از 

ــی  ــردی و اجتامع ــائل ف ــا مس ــرورش ب ــوزش و پ ــق آم طری

آشــنا می شــود. از ایــن رو، بایــد محیــط کودکســتان، 

فضــای بــاز و امــن بــرای کــودکان باشــد و بــا وســایل 

ــد. ــده باش ــن ش ــازی تزئی ــف ب مختل

بایــد  اســتادان کودکســتان ها  کــه  افــزود  صدیقــی 

باشــند؛  پیداگــوژی  یــا  روان شناســی  فارغ تحصیــل 

امــا در بیشــرت کودکســتان های افغانســتان، اســتادان 

روان شــناس نیســتند؛ همیــن مســأله باعــث شــده اســت 

کــه کــودکان، آمــوزش الزم را کســب نکننــد.  

آمــوزش  بــرای  را  روان شــناس  اســتاد  بــودن  وی، 

کــودکان در کودکســتان ها الزامــی دانســته و می گویــد 

کــه اســتاد روان شــناس می توانــد از لحــاظ عاطفــی و 

ــد در  ــه ندان ــتادی ک ــد. اس ــودک را درک کن ــی ک احساس

کــدام ســن، بــا کــودک چگونــه رفتــار شــود و چــه چیــزی 

ــورت  ــه ص ــد ب ــک منی توان ــدون ش ــود، ب ــوزش داده ش آم

ــد. ــوزش ده ــودک را آم ــت، ک درس

کودکــی کــه در کودکســتان مــورد خشــونت قــرار گیــرد، 

ــی  ــا برزگ منش ــایی ی ــت عقده گش ــن اس ــب ممک در مکت

کنــد و کــودکان دیگــر را در مکتــب آزار دهــد.

تنبیــه بدنــی، حــواس بســیاری از کــودکان را پــرت 

ــد  ــاد منی گیرن ــر ی ــا دیگ ــب آن ه ــن ترتی ــه ای ــد. ب می کن

بــا شــیوه های اجتامعــی قابــل قبــول اختــالف خــود 

ــی  ــه بدن ــی تنبی ــی کودک ــد. وقت ــل کنن ــران را ح ــا دیگ ب

می شــود، احساســاتی ماننــد خشــم، ناامیــدی و تــرس بــر 

روح و روان او حاکــم می شــود. ممکــن اســت او افــکار 

ــرد  ــاد نگی ــر ی ــد و دیگ ــود بپروران ــه در رس خ انتقام جویان

ــز  ــود. او هرگ ــه رو ش ــابه روب ــای مش ــا موقعیت ه ــه ب چگون

اتفــاق  یــک  پــس  از  آینــده چطــور  یــاد منی گیــرد در 

ــل  ــرد خشــن تبدی ــک ف ــه ی ــن، ب ــر اي ــا ب ــد؛ بن ناگــوار برآی

می شــود.

در  اجتامعــی،  امــور  و  کار  وزارت  آمــار  اســاس  بــر 

ــتان  ــاب کودکس ــور  479 ب ــارض، در رسارس کش ــال ح ح

ــان 375  ــن  می ــه از ای ــی وجــود دارد ک خصوصــی و دولت

بــاب آن دولتــی و  104بــاب آن خصوصــی اســت. از 

میــان 104 کودکســتان خصوصــی، 60 بــاب آن در کابــل 

ــت  ــمی فعالی ــورت رس ــه ص ــا ب ــاب آن در والیت ه و 44 ب

می کننــد و همچنــان 74 بــاب کودکســتان خصوصــی 

دیگــر تــا هنــور جــواز فعالیــت شــان را  اخــذ نکــرده انــد.

در حــال حــارض 21457 کــودک در افغانســتان شــامل 

کودکســتان ها اســتند کــه از جملــه 10495 تــن آن هــا در 

ــا، 3224  ــن در والیت ه ــز، 7744 ت ــتان های مرک کودکس

و  مرکــز  کودکســتان های خصوصــی  در  دیگــر  کــودک 

ــد. والیت هــا تحــت آمــوزش قــرار دارن

ایــن در حالــی اســت  کــه بیشــرت خانواده هــا از تنبیــه 

بدنــی کــودکان در کودکســتان ها توســط آمــوزگاران  شــان 

شــکایت دارنــد. منابــع در وزارت کار و امــور اجتامعــی 

در  کــودکان  لت و کــوب  از  اکنــون  تــا  کــه  می گویــد 

ــه شــکایتی  ــچ گون ــه صــورت رســمی، هی کودکســتان ها ب

آن  بــه  شــکایت،  صــورت  در  و  اســت  نگرفتــه  صــورت 

ــد. ــد ش ــیدگی خواه رس
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ــل دوکان  ــب را داخ ــام ش ــت. مت ــح اس ــت صب ــاعت هف س

نوساخته شــده ای کــه روی شیشــه هایش را اخبــار چســپانده 

انــد تــا از بیــرون دیــده نشــود؛ ورزش کردیــم تــا از رسمــا 

منیریــم. کلیــدی از پشــت دروازه بــه قفــل داخــل می شــود کــه 

ــری  ــج نف ــرای پن ــت ب ــی اس ــر از صدای ــش هیجان انگیزت صدای

ــن  ــال ها در ای ــگار س ــم. ان ــتانده ای ــب را گذش ــا ش ــن ج ــه ای ک

ــوده ایــم، بــدون ایــن کــه کســی رساغ مــان را  ســلول حبــس ب

گرفتــه باشــد و شــنیدن کلیــدی کــه در قفــل داخــل می شــود، 

ــان  ــود م ــختی را در وج ــردن دوران س ــپری ک ــس آزادی و س ح

زنــده می کنــد.

ــوی دروازه ی  ــکل ق ــی و هی ــش خرمای ــا و ری ــا موه ــردی ب م

اتــاق را بــاز می کنــد و از بــوی ســیگار و چرســی کــه شــب 

ــرای  ــدون ایــن کــه انــدک ســوراخی ب ــم ب ــا صبــح کشــیده ای ت

تخلیــه ی هــوا وجــود داشــته باشــد، خــودش را پــس می کشــد و 

ــت  ــاقی خانه اس ــا س ــن ج ــر ای ــوخته ها مگ ــه پدرس ــد ک می گوی

کــه در یــک شــب اینقــدر دود کــرده ایــد. برایــش می گویــم کــه 

بایــد بــه نحــوی خــود مــان را گــرم می کردیــم تــا از رسمــا تلــف 

منی شــدیم. می گویــد کــه بــه رسعــت داخــل موتــر بنشــینیم و 

خودمــان را طــوری بخوابانیــم کــه از شیشــه های موتــر رسهــای 

مــان دیــده نشــود.

پــس از چنــد دقیقــه و دور زدن چنــد خیابــان، صــدای 

دروازه ای را می شــنوم کــه بــاز می شــود و پــس از ایــن کــه 

ــه  ــان انداخت ــی کــه روی م ــاره بســته می شــود، پتوی دروازه دوب

ــی ای  ــل حویل ــر داخ ــه موت ــم ک ــی دارم و می بین ــر م ــت را ب اس

ــه  ــا اشــاره مــا را ب ــاده شــویم و ب ــد کــه پی شــده اســت. می گوی

خانــه ای رهنامیــی می کنــد کــه پــس از گذشــنت دو اتــاق 

ــر  ــر دیگ ــک نف ــیم. ی ــومی می رس ــاق س ــه ات ــه درون، ب درون ب

کــه دو تــا طفــل خرســال دوروبــرش ایســتاده انــد، می گویــد کــه 

هرچــه وســایل در جیب هــای مــان اســت را خالــی کنیــم. فکــر 

ــا  ــه ب ــن گون ــه ای ــیم ک ــده باش ــاف ش ــد اختط ــه بای ــم ک می کن

ــا را  ــروز م ــه ام ــود ک ــن ب ــا ای ــرار م ــه ق ــد؛ ورن ــار می کنن ــا رفت م

ســمت بنــدر حرکــت دهنــد و تــا شــام بــه بنــدر بوشــهر برســیم. 

ــون را  ــک تلف ــط ی ــان، فق ــای م ــردن جیب ه ــی ک ــد از خال بع

بــرای مــان می دهــد و می گویــد کــه زنــگ بزنیــد پــول قاچــاق 

تــان را نقــد کنیــد ورنــه شــب پنجــاه هــزار تومــان )نزدیــک بــه 

ــش  ــود. برای ــارژ می ش ــافر ش ــر مس ــی( رس ه ــزار افغان ــک ه ی

می گویــم کــه قــرار مــا بــا قاچاق بــر ایــن نبــود؛ امــا انــگار 

قــرار بــی قــرار اســت و می گویــد کــه بــه قاچاق بــرت زنــگ 

ــگ  ــر را زن ــد. شــامره ی قاچاق ب ــرارت را مشــخص کن ــا ق ــزن ت ب

ــر  ــه خاط ــگار ب ــه ان ــد ک ــرح می کن ــی را مط ــم و بهانه های می زن

مانــدن مــا ســه شــب در کرمــان، بــا طرف هــای معاملــه اش بــه 

هــم زده اســت و تــا پــول نقــد تحویــل شــان ندهیــم مــا را رهــا 

منی کننــد.

مــا را بــه زیرزمنــی هدایــت می کنــد کــه دو نفــر دیگــر هــم 

آن جــا دراز کشــیده انــد. اجــاق گازی روشــن اســت و زیرزمیــن 

آن قــدر گــرم اســت کــه احســاس می کنــم، یخ هــای بدنــم کــه 

متــام شــب را در رسمــا بــودم، کــم کــم بــاز می شــود. بــه علــی 

می گویــم کــه امــروز را الاقــل درد مــا رسمــای دیشــب اســت کــه 

بــا ایــن اجــاق درمــان می شــود تــا ببینیــم فــردا چــه می شــود.

ــر  ــه قاچاق ب ــرم ک ــاس می گی ــدر مت ــم در بن ــر کاکای ــه پ ب

ــا  ــد پــول قاچــاق ســه نفــر را ت ــر حرفــش زده اســت و بای مــا زی

ــی  ــان ایران ــاه توم ــد و پنج ــب ص ــر ش ــه ه ــتد؛ ورن ــب بفرس ش

ــد.  ــگاه می آی ــرای خواب ــان ک ــی رس م ــزار افغان ــه ه ــادل س مع

نفــر یــک هــزار افغانــی را در ازای فــرش کهنــه ای کــه زیــر پــای 

مــان همــوار کــرده اســت و روزانــه ســه وقــت نــان، صبــح نیــم 

ــب  ــان و ش ــم ن ــا نی ــرغ ب ــم م ــک تخ ــت ی ــک، چاش ــان خش ن

شــوربای کچالــو یــا چیــزی معــادل آن می گیــرد. تــا هنــوز 

ــا را  ــن ه ــم؛ ای ــورده ای ــزی نخ ــان چی ــوازی ش ــن مهامن ن از ای

ــود  ــاه می ش ــه م ــودش س ــه ی خ ــه گفت ــه ب ــد ک ــی می گوی کس

ــگاه افتــاده اســت و هــر شــب یــک هــزار افغانــی  در ایــن خواب

بدهــکار می شــود.

قــرار می شــود امشــب را ایــن جــا مبانیــم تــا فــردا پــول 

قاچاق بــر را حوالــه کننــد و نفــری بفرســتند کــه مــا را از همیــن 

ــا  ــه ب ــم ک ــدر ه ــه بن ــا ب ــاندن م ــرار رس ــرد. ق ــل بگی ــا تحوی ج

قاچاقــرب حرفــش را متــام کــرده بودیــم، بــی قــرار شــده اســت و 

بایــد یکــی را خــود مــان دســت و پــا کنیــم تــا باقــی مســیر را بــر 

پرداخــت کــرای دربســت، طــی کنیــم.

تذکــر: ماجــرای ســفر مــا در مــرز بــه همیــن خــواب گاه 

ــن سلســه  نوشــته ها را کــه فقــط  ــن جــا ای رســیده اســت. از ای

ــن  ــد از ای ــم و بع ــف می ده ــت، توق ــر می گرف ــرز را در ب ــفر م س

ــران  ــافرتم در ای ــان مس ــم در جری ــم دیدها و تجربه های ــه چش ب

ــه  ــت و ب ــم پرداخ ــی خواه ــر غیرقانون ــک قاچاق ب ــوان ی ــه عن ب

قصــه ی مهاجــران غیرقانونــی دیگــری کــه در طــول مــدت 

ــح  ــه ی صب ــدی وزنام ــامره ی بع ــورم. در ش ــر می خ ــافرتم ب مس

ــه ی  ــه گفت ــه ب ــت ک ــم پرداخ ــد خواه ــتان احم ــه داس ــل ب کاب

خــودش دو مــاه بیســت چهــار شــبانه روز اســت در ایــن خوابگاه 

حبــس شــده اســت و هــر بــاری کــه پــول تهیــه می کنــد، 

قســمتی از بدهــکاری اش را متــام می کنــد؛ امــا تــا دوبــاره پــول 

تهیــه می کنــد، بدهکاری هایــش چنــد برابــر می شــود.

حبس در خوابگاه با کرایه ی گزاف
 و شکم گرسنه

بودا

برخی کودکستان ها، مکان نامناسب برای کودکان اندفرزندان زمین

راحله یوسفی

کــه  کودکســتانی  می گویــد،  جمیلــه 

آمــوزش  مــروف  آن  در  کودکانــش 

برنامه هــای  اســتند،  پــرورش  و 

منظــم آموزشــی و غذایــی نــدارد. در 

توجــه  کــودکان  بهداشــت  رعایــت 

چندیــن  بــار،  »کودکانــم  منی شــود. 

ناســامل،  غــذای  خــوردن  اثــر  در 

مریــض شــدند. چنــد بــار بــه مدیریــت 

کودکســتان شــکایت کــردم، متأســفانه 

بــه آن رســیدگی نکردنــد. کودکانــم 

تــا هنــوز آموزش هــای ابتدایــی ای را 

ــاد  ــد در کودکســتان ی کــه کــودکان بای

انــد.« نیاموختــه  بگیرنــد، 

کــودکان  خانواده هــای  برخــی 

ــی الزم  ــت غذای ــه فهرس ــد ک می گوین

ــت  ــورت درس ــه ص ــتان ها ب در کودکس

منی شــود.  تطبیــق 

فوزیــه کــه کودکــش یک ســاله اســت، 

را  کودکــم  »زمانــی  کــه  می گویــد: 

بــه  آوردم،  خانــه  بــه  کودکســتان  از 

شــدت مریــض بــود و نــان خشــک 

ــه  ــتان ب ــرد. در کودکس ــتفراغ می ک اس

ــک داده  ــان خش ــاله ام ن ــودک یک س ک

بودنــد.«  
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خانــواده اش بــا آروز هــای بســیاری تک فرزنــد پــر 

ــل  ــتاد و از او در دوران تحصی ــب فرس ــه مکت ــواده را ب خان

در بیــرون از والیتش(کابــل) حامیــت کــرد تــا فرزنــد پــر 

خانــواده )مصطفــا( بعــد از فراغــت، شــغل مناســبی پیــدا 

کنــد؛ شــغلی کــه مرحــم بــر زخــم فقــر در خانــواده باشــد 

ــون  ــا اکن ــه زندگــی بی رمــق شــان کیفیــت بخشــد؛ ام و ب

او هنــوز  و  از فراغــت مصطفــا می گــذارد  چهــار ســال 

نتوانســته اســت شــغلی حــد اقــل بــرای بــرآوردن مصــارف 

ــد. ــدا کن ــل پی زندگــی خــودش در کاب

ــدگان کار در کشــور اســت.  ــا جوین او، یکــی از صده

فــردی کــه اکنــون از ناگزیــری بــه کارآمــوزی در یکــی 

»بــه  اســت. مصطفــا می گویــد:  آورده  رو  از خیاطی هــا 

تکــرار بــرای یافــنت کار بــه اداره هــای دولتــی و خصوصــی 

مراجعــه کــرده  ام؛ امــا کار پیــدا نتوانســتم. اکنــون ایــن  جــا 

ــواده  ام را  ــا خیاطــی بیامــوزم و از طریــق آن خان آمــده  ام ت

ــم.« ــت کن حامی

معــاش کارآمــوزی مصطفــا در مــاه، دو هــزار و 500 

ــارج  ــا آن مخ ــد ب ــا منی توان ــه حت ــی ک ــت؛ پول ــی اس افغان

بودوباشــش را تأمیــن کنــد. هم اتاقــی دیگــر او نیــز بعــد از 

ــده  اســت.  فراغــت، ســه ســال را در جســتجوی کار گذارن

او اکنــون قصــد ادامــه دادن بــه تحصیالتــش در خــارج از 

کشــور را بــا پــول قــرض دارد. می گویــد: »کار نیســت و 

ــرای مــن کــه ســند لیســانس دارم کار نیســت. حــاال  ــا ب ی

می خواهــم ماســرتی بگیــرم تــا شــاید بعــد از آن، کار پیــدا 

بتوانــم و مصــارف تحصیلــم را بپــردازم. ایــن گونــه دیوانــه 

می شــوم.«

محمــد، جــوان دیگــری در کابــل کــه در تــالش یافــنت 

کار اســت، می گویــد کــه دو ســال پیــش از دانشــگاه 

فــارغ شــدم؛ امــا هنــوز هــم نتوانســته ام کار پیــدا کنــم. او 

می گویــد کــه »فســاد« باعــث شــده اســت تــا نتوانــد کاری 

پیــدا کنــد.

بیــکاری در افغانســتان مختــص بــه افــراد تحصیل کــرده 

بــه اســاس رسوی وزارت اقتصــاد کشــور، 16   نیســت. 

میلیــون افغــان واجــد رشایــط کار انــد کــه 9 میلیــون ایــن 

افــراد بیــکار اســتند. ایــن در حالــی اســت کــه وزارت کار 

ــدود  ــکاران را ح ــداد بی ــتان، تع ــی افغانس ــور اجتامع و ام

دو میلیــون عنــوان می کنــد؛ امــا منبعــی از ایــن وزارت 

ــکاران در  ــراد و بی ــه ی اف ــه هم ــی  ک ــد، از آن  جای می گوی

ــکاران در  ــی بی ــار واقع ــنت آم ــتند، یاف ــت نیس ــا ثب اداره ه

ــا حــدی ناممکــن  ــه طــور دقیــق مشــکل و ت افغانســتان ب

ــت. ــت نیس ــی درس ــده، خیل ــار ارائه ش ــت و آم اس

ــام  ــن مت ــتان در بی ــکاری در افغانس ــال، بی ــر ح ــه ه ب

ــدی  ــر، ناامی ــرتش دهنده ی فق ــل گس ــایع و عام ــار ش اقش

و ناامنــی اســت. همیــن اکنــون بیــش از 50 درصــد مــردم 

ــد.  ــدی زندگــی می کنن ــر خــط فقــر چندبُع افغانســتان زی

از ســویی بــر اســاس تحقیــق مجلــه ی گالــوپ، مــردم 

افغانســتان از ناامیدتریــن مــردم جهــان انــد کــه بیــکاری 

ــت. ــده  اس ــبب ش آن را س

افــزون بــر ایــن، بیــکاری در افغانســتان یکــی از دالیــل 

در  می شــود.  شــمرده  شــهروندان  مهاجــرت  عمــده ی 

ســال های اخیــر صدهــا هــزار جــوان افغــان بــرای یافــنت 

ــه ی قاچاقــی شــده  ــه گون ــی ب کار عــازم کشــورهای اروپای

 انــد. افــرادی کــه در ایــن راه حتــا زندگــی شــان را نیــز در 

ــد. ــت داده  ان ــی از دس ــیرهای قاچاق ــا و مس آب ه

 اکنــون وزارت کار و امــور اجتامعــی می گویــد کــه 

ــی،  ــر قانون ــای غی ــه مهاجرت ه ــیدن ب ــان بخش ــرای پای ب

طــرح اعــزام نیــروی کاری را بــه گونــه ی قانونــی روی 

ــت. ــه اس ــت گرفت دس

اعزام یک هزار نیروی کار

بــه طــور چشــم گیری شــامر    در ســال های اخیــر 

بیــکاران در افغانســتان افزایــش یافتــه اســت. بیــکاری 

حتــا در میــان کســانی  کــه از دانشــگاه ها فــارغ شــده 

انــد، نیــز در ســال های اخیــر افزایــش داشــته اســت. 

بنــا بــر معلومــات ارائه شــده از ســوی  وزارت کار و امــور 

دانش آموختــه  نفــر  چهارصدهــزار  ســاالنه  اجتامعــی، 

از دانشــگاه ها فــارغ می شــوند کــه کمــرت از یــک ســوم 

می شــوند.  شــغل  صاحــب  دانش آموختــگان  ایــن  از 

وزارت کار و امــور اجتامعــی می گویــد کــه بــرای حــل 

ــروی کاری  ــزام نی ــرح اع ــن وزارت ط ــکاری، ای ــکل بی مش

را بــه خــارج از افغانســتان روی دســت گرفتــه اســت. 

عبدالفتــاح عــرشت احمــدزی، ســخنگوی وزارت کار و امــور 

ــد  ــد: »رون ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب اجتامع

ــور  ــه منظ ــتان ب ــرون از افغانس ــه بی ــروی کاری ب ــزام نی اع

ــیدن  ــامان بخش ــی کاری و رس وس ــرتل ب ــر، کن ــش فق کاه

ــای کاریابــی در میــان نیــروی متخصــص  بــه مهاجرت ه

ــت.« ــده اس ــه ش ــور، روی دســت گرفت کش

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی رییــس کمیســیون 

بــه  را  کار  نیــروی  اعــزام  پــروژه ی  تــدارکات حکومــت، 

ــرار اســت در  خــارج از افغانســتان منظــور کــرده  اســت. ق

ایــن پــروژه یــک هــزار نیــروی کار بــه بیــرون از افغانســتان 

اعــزام شــود.

ســخنگوی وزارت کار و امــوری اجتامعــی بــه رونامــه ی 

ــر  ــزار نف ــک ه ــزام ی ــروژه ی اع ــد: »پ ــل می گوی ــح کاب صب

امــارات  کشــور  بــه  امتحانــی  گونــه ی  بــه  کار  نیــروی 

متحــده ی عربــی و کشــورهای خلیــج فــارس منظــور شــده 

ــی آن آغــاز خواهــد شــد.« ــد عملیات ــه زودی رون  اســت و ب

رشایط اعزام

بنــا بــر معلومــات ارائه شــده از ســوی وزارت کار و امــور 

اجتامعــی بــه رونامــه ی  صبــح کابــل، قــرار اســت در قــدم 

ــش از  ــدی بی ــای بع ــر و در قدم ه ــزار نف ــت یــک ه نخس

ســی هــزار نفــر بــه کشــورهای خلیــج فــارس اعــزام شــوند. 

منابعــی از وزارت کار و امــور اجتامعــی می گوینــد کــه 

ایــن وزارت پــروژه ی اعــزام نیــروی کاری بــه خــارج از کشــور 

را بــه یــک رشکــت امریکایــی ســپرده اســت. 

بــر اســاس تعهــدی کــه بیــن ایــن رشکــت و وزارت کار 

ــه  ــه ب ــرادی ک ــام اف ــه، مت ــورت گرفت ــی ص ــور اجتامع و ام

خــارج از کشــور اعــزام می شــوند، بــر اســاس امتحــان 

رقابتــی و شایسته ســاالری از بــازار آزاد و از میــان افــراد 

نخبــه ی کارجــو انتخــاب می شــوند. 

تأکیــد  اجتامعــی،  امــوری  و  کار  وزارت  ســخنگوی 

مناینده هــای  عنــوان  بــه  افــراد  ایــن  کــه  می کنــد 

ــره ی  ــد چه ــه بتوانن ــند ک ــته باش ــد شایس ــتان بای افغانس

خوبــی از افغانســتان بــه کشــورهای درخواســت دهنده، 

ــه نیــروی کاری افغان هــا  ــا آن کشــورها، ب معرفــی کننــد ت

اعتــامد و بیشــرت از پیــش افغان هــا را بــه کار جــذب کننــد.

 وزارت کار و امــور اجتامعــی کشــور، بــرای عملی ســازی 

ــه  ــتان، ب ــرون از افغانس ــه بی ــروی کار ب ــزام نی ــروژه ی اع پ

ــن  ــا ای ــردازد ت ــر می     پ ــون دال ــک میلی ــی ی رشکــت امریکای

رشکــت بــه کارجویــان مهارت هــای الزم را آمــوزش داده 

و بــرای آنــان در بیــرون از افغانســتان کاریابــی کنــد. 

یــک  بــا  کار  »وزارت  می گویــد:  وزارت  ایــن  ســخنگوی 

رشکــت امریکایــی کاریابــی کــه خــود حــدود یــک میلیــون 

کارگــر در جهــان دارد، تفاهم نامــه ای را بــه امضــا رســانده 

ــان را  ــه کارجوی ــت ک ــور اس ــره مجب ــت متذک ــت. رشک  اس

مطابــق بــه رشایــط کار در بیــرون آمــاده کنــد و از حقــوق 

آنــان مطابــق بــه قانــون کار کشــورهای درخواســت دهنده 

ــد.«  ــت کن حامی

منبــع اضافــه می کنــد کــه اگــر کوچک تریــن خطایــی 

ــت  ــه پرداخ ــور ب ــت مجب ــود، رشک ــدا ش ــان کار پی در جری

تــاوان و خســارت اســت. ســخنگوی وزارت کار و امــور 

اجتامعــی عــالوه می کنــد کــه مطابــق بــه یافته هــای 

ــه  ــران ب ــوق کارگ ــورها؛ حق ــی از کش ــن وزارت، در بعض ای

صــورت درســت آن عملــی نشــده و از همیــن رو بــا رشکــت 

نیــروی کاری را  اعــزام و اســتخدام  امریکایــی قــرارداد 

ــام  ــه از مت ــت ک ــف اس ــت مؤظ ــن رشک ــت و ای ــته اس بس

ــد. ــت کن ــتان حامی ــرون از افغانس ــران در بی ــوق کارگ حق

در همیــن حــال، کارشناســان امــور اقتصــادی ایــن 

ــد،  ــیب موح ــد. حس ــی منی دانن ــکار وزارت کار را عمل راه

اســتاد دانشــگاه و معــاون اداره ی احصائیــه ی مرکــزی 

می گویــد کــه 24درصــد نیــروی واجــد رشایــط کار کشــور 

ــکار  ــه، بی ــنت حرف ــص و ندانس ــنت تخص ــل نداش ــه دلی ب

ــد و در عــوض افــراد بیرونــی، در بخش هــای تخصصــی  ان

و حرفــه ای در افغانســتان کار می کننــد. »بیشــرت افــراد 

بیــکار، تخصــص الزم را ندارنــد. اعــزام آنــان بــه هــر کجــای 

ــا  ــان ب ــه آن ــن  ک ــر ای ــت، مگ ــه اس ــرای کار بی نتیج ــا ب دنی

پایین تریــن حقــوق بــه کارهــای غیــر حرفــه ای و شــاق 

ــوند.« ــته ش گامش

امــور  و  کار  وزارت  کــه   می گویــد  موحــد  اقــای   

اجتامعــی بایــد ابتــدا بــازار کار افغانســتان را مطالعــه کنــد 

تــا زمینــه ی تفکیــک نیــرو و تشــخیص توانایــی  شــان فراهم 

ــد،  ــص الزم را ندارن ــه تخص ــرادی ک ــرای اف ــد ب ــود و بع ش

زمینــه ی تخصصــی و فن آمــوزی را در داخــل کشــور فراهــم 

ــی  ــدم نخســت نیازمندی هــای داخل ــد در ق ــا بتوان ــد ت کن

ــازد و  ــرآورده س ــی را ب ــص داخل ــراد متخص ــا اف ــازار کار ب ب

ــد. ــزام کن ــرون اع ــه بی ــص ب ــروی متخص ــدت، نی در درازم

 وزارت کار و امــور اجتامعــی 

عملی ســازی  بــرای  کشــور، 

کار  نیــروی  اعــزام  پــروژه ی 

افغانســتان،  از  بیــرون  بــه 

یــک  امریکایــی  رشکــت  بــه 

تــا  می     پــردازد  دالــر  میلیــون 

کارجویــان  بــه  رشکــت  ایــن 

آمــوزش  را  الزم  مهارت هــای 

ــرون  ــان در بی ــرای آن داده و ب

کاریابــی  افغانســتان  از 

کنــد. ســخنگوی ایــن وزارت 

بــا  کار  »وزارت  می گویــد: 

امریکایــی  رشکــت  یــک 

کاریابــی کــه خــود حــدود یــک 

جهــان  در  کارگــر  میلیــون 

بــه  را  تفاهم نامــه ای  دارد، 

امضــا رســانده  اســت. رشکــت 

کــه  اســت  مجبــور  متذکــره 

بــه  مطابــق  را  کارجویــان 

رشایــط کار در بیــرون آمــاده 

ــان مطابــق  ــد و از حقــوق آن کن

کشــورهای  کار  قانــون  بــه 

حامیــت  درخواســت دهنده 

کنــد.« 

5 اعزام نیروی کاری به خارج، پایان معضل
 بیکاری خواهد بود؟

سکینه امیری

با مردم چه کردند؟ طالبان 

والیت   در  را  مان  خانه ی  که  است  »خیلی سال 

هلمند رها کرده ام و مجبور شدم به خاطر طالبان 

که  پدرم  اما  کنم؛  زندگی  جا  این  و  آمده  کابل  به 

کشاورز است هنوز در زمین های خودش در قریه ی 

دارد  دوست  هامن جا  و  می کند  کشت و کار  مان 

زندگی کند. پدرم یک کشاورز است و دوست دارد 

رزق حالل به دست بیاورد؛ اما از چند سالی بدین 

طرف که طالبان به منطقه ی مان آمده اند، همه ی 

در  می کنند؛  تریاک  کِشت  به  مجبور  را  کشاورزان 

حالی که پدرم می خواهد در زمین های مان گندم 

کِشت کند تا رزق حالل به دست بیاورد؛ اما طالبان 

منی گذارند.«

از  یکی  در  که  مستعار(  )نام  منیر  محمد 

رشکت های ساختامنی در کابل مشغول به کار است 

و چند سالی می شود که خانه ی شان را در والیت 

هلمند ترک کرده است و به خاطر این که طالبان 

ترک  به  مجبور  بودند،  کرده  مرگ  به  تهدید  را  او 

در  هنوز  او  خانواده ی  اما  است  شده؛  خانواده اش 

هامن قریه ی پدری شان مشغول به زندگی استند 

از  این سال ها  و متام  و چون پدرش کشاورز است 

خانواده اش  مصارف  و  خرج  زمین ها  همین  عواید 

که  ندارد  دوست  گاه  هیچ  است،  کرده  تأمین  را 

برود.  دیگری  جای  به  و  کند  رها  را  زمین هایش 

مان  قریه ی  اهالی  »همه  می گوید:  منیر  محمد 

کشاورز استند و خرج زندگی شان را از همین طریق 

در می آورند. آن ها بیشرت در زمین های شان گندم، 

جو و سبزی جات کشت می کردند؛ اما در این چند 

دولتی  نیروهای  توانستند  دوباره  طالبان  که  سالی 

کنند،  حکمرانی  ما  قریه های  در  و  برانند  عقب  را 

همه ی  چیزها،  دیگر  جای  به  که  اند  داده  دستور 

مردم تریاک کِشت کنند و همه ی اهالی روستا هم 

مجبور استند که محصوالت تریاک خود را به طالبان 

بفروشند؛ چون در فروش تریاک طالبان سود اصلی 

و  پایین می خرند  به قیمت  ما  از مردم  و  را می برند 

بعد به چند برابر بیشرت به دیگران می فروشند.«

زمین هایی که در والیت هلمند بیشرت زیر کِشت 

است، در خود تریاک جای داده است که طالبان با 

پول فروش آن توانسته اند تا کنون مصارف نظامی 

والیت  در  طالبان  کار  این  کنند.  تأمین  را  خود 

و دست رنج خود مردم  پول زحمت  از  یعنی  هلمند 

استفاده  مردم  خود  کشنت  برای  و  خریدند  سالح 

کردند.  

در  روزگاری  محمدمنیر  که  قریه ای  کشاورزان 

به  دست  که  خواستند  بار  یک  می کرد،  زندگی  آن 

آن ها  برای  بخواهند که  از طالبان  و  بزنند  اعرتاض 

چیزی  چه  که  بگیرند  تصمیم  خود  بدهند  اجازه 

به  را  و روزی شان  راهی رزق  از چه  و  کشت کنند 

دست بیاورند؛ اما طالبان با شنیدن تصمیم مردم، 

قریه ی آن ها را تهدید به کشنت و قتل و عام کردند.

فصل  در  پیش  ماه  »چند  می گوید:  محمدمنیر 

بهار بود که خانواده ام به من زنگ زدند و به خاطر 

این که پدرم تصمیم داشت در زمین های مان گندم 

کشت کند، طالبان آمده بودند و او را با خود بردند. 

کشت  به  که  کنند  وادار  را  پدرم  که  این  خاطر  به 

تریاک ادامه بدهد، سه روز او را در بند نگه  داشته 

بودند تا رضایت بدهد؛ هامن کاری را انجام بدهد 

او می خواهند.«  از  که طالبان 

از  بسیاری  بلکه  محمدمنیر،  پدر  تنها  نه 

دستور  این  به  دیگر  حاال  شان  قریه ی  کشاورزان 

می کنند  هامن گونه  و  اند  کرده  عادت  طالبان 

خاطر  به  هم  شان  بیشرت  می خواهند.  طالبان  که 

دیگر  از  بیشرت  کمی  تریاک  کشت  عواید  که  این 

محصوالت کشاورزی است، حارضند تا در زمین های 

این  بدانند  که  آن  بدون  کنند؛  کِشت  تریاک  شان 

دیگر  و  افغانستان  برای  اندازه  چه  تا  شان  کار 

است. رسانده  رضر  و  زیان  کشورها 

ستون،  این  در  شده  درج  مطالب  پی نوشت: 

از  قسمتی  که  است  مردمی  قصه های  از  برگرفته 

زندگی خود را تحت سلطه ی طالبان در افغانستان 

صبح  روزنامه ی  با  را  خاطرات  شان  و  گذرانده  اند 

طریق  از  را  تان  خاطرات   کرده  اند.  رشیک  کابل 

ایمیل و یا صفحه ی فیس بوک روزنامه ی صبح کابل 

با ما رشیک کنید. ما متعهد به حفظ هویت شام و 

استیم. خاطرات  تان  نرش 

طالبان به پدرم اجازه ی ِکشت 
گندم را منی دهند

محمد گوهری
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خانواده6

تــا ایــن جــا و در شــامره ی پیشــین مبحــث روش هــای فرزندپــروری را 

ــن روش و  ــای ای ــه ویژگی ه ــال ب ــم و ح ــه دادی ــده ادام ــا روش طرد کنن ت

ــرروی  ــای فرزندپ ــود روش ه ــای بهب ــه و راه ه ــای چهارگان ــرات روش ه تأثی

ــم پرداخــت. خواهی

- به طور کلی روش طردکننده، دارای ویژگی های زیر اســت:

• هیچ ســبک تربیتی مشخصی به کار منی رود.

• والدیــن اجــازه می دهــد کــودک هــر کاری می خواهــد انجــام دهــد، 

بــدون آگاهــی دادن یــا مراقبــت کــردن.

• ارتباط خیلی محدود است.

• ایــن والدین مراقبت خیلی کمی فراهم می کنند.

• انتظــارات خیلی کمی از کودک دارند.

ــرای  ــادی ب ــالش زی ــدر، ت ــی دارای روش مقت ــه: والدین روش مقتدران

ــا در  ــد. آن ه ــان دارن ــودک  ش ــا ک ــت ب ــه ی مثب ــک رابط ــظ ی ــاد و حف ایج

تربیــت کــودک قانــون وضــع می کننــد و پیامــد عــدم رعایــت قوانیــن 

را اجــرا می کننــد؛ امــا احساســات کــودک را در هــر موقعیــت در نظــر 

می گیرنــد. در ســبک مقتدرانــه، بــه احساســات کــودک توجــه و ارزش 

داده می شــود؛ امــا ایــن موضــوع روشــن می شــود کــه در نهایــت والدیــن 

ــرژی  ــت و ان ــه، وق ــن دارای روش مقتدران ــتند. والدی ــت اس ــؤول تربی مس

زیــادی را رصف جلوگیــری از مشــکل رفتــاری پیــش از وقــوع آن می کننــد. 

اســتفاده  تربیــت  بــرای  مثبــت  اســرتاتیژی های  از  همچنیــن  آن هــا 

می کننــد. بــرای مثــال، دالیــل قوانیــن را توضیــح می دهنــد و از پــاداش 

و تشــویق اســتفاده می کننــد.

به طور کلی روش مقتدرانه این نشــانه ها را دارد:

• قوانین مشــخص است و دالیل آن توضیح داده می شود.

• ارتباط زیاد و مناســب با درک کودک است.

• این والدین مراقبت کننده و حامی اســتند.

• انتظارات و اهداف باال و روشــن استند.

تأثیر روش های فرزندپروری بر کودکان

روش مســتبدانه: کــودکان دارای ایــن روش تربیتــی، بیشــرت از والدیــن 

ــت  ــدن، اطاع ــش نش ــا رسزن ــه ی ــل تنبی ــب آن مث ــرس و عواق ــل ت ــه دلی ب

می کننــد. ایــن گــروه کــودکان، بیشــرت در خطــر مشــکل اعتــامد بــه 

نفــس قــرار دارنــد؛ چــرا کــه نظــرات آن هــا عمومــا بــی ارزش شــمرده شــده 

ــبک  ــج س ــی از نتای ــودکان و کینه جوی ــری ک ــن پرخاش گ ــت. همچنی اس

مســتبدانه اســت. امــکان دارد در آینــده در حــل مســأله ی منطقــی مشــکل 

پیــدا کننــد و بیشــرت هیجانــی و بــا پرخاش گــری بــه مســائل واکنــش 

نشــان دهنــد. بــه دلیــل ســخت گیری والدیــن، ایــن کــودکان ممکــن 

اســت یــاد بگیرنــد بــرای دوری از تنبیــه بیشــرت دروغ و پنهــان کاری کننــد.

بیشــرت  آســان گیر  تربیتــی  روش  دارای  کــودکان  ســهل گیر:  روش 

از منبــع اقتــدار  امــکان دارد مشــکالت رفتــاری نشــان دهنــد؛ زیــرا 

و قوانیــن بهره منــد نشــده انــد. همچنیــن ممکــن اســت عــزت نفــس 

پایین تــری پیــدا کننــد. ایــن کــودکان ممکــن اســت در کنــرتل هیجانــات 

و بــازداری رفتــاری تــا حــدی دچــار مشــکل شــوند. بــه دلیــل ایــن کــه در 

کودکــی رفتارهــای شــان کمــرت هدایــت و کنــرتل شــده اســت. همچنیــن 

ــت تحصیلــی، فــرار از مکتــب، اضافــه  امــکان دارد مشــکالتی از قبیــل اُف

ــد. ــان دهن ــج نش ــه تدری وزن را ب

ــبکی  ــر س ــش از ه ــد بی ــی می توان ــن روش تربیت ــده: ای روش طردکنن

بــر ســالمت روان کــودک  اثــرات طوالنی مدتــی  و  باشــد  آسیب رســان 

بگــذارد. کــودکان دارای روش طردکننــده بــه احتــامل زیــادی بــا مســائل 

در مــورد حرمــت نفــس و خــود ارزش منــدی روبــه رو می شــوند. آن هــا 

گرایــش دارنــد کــه عمل کــرد تحصیلــی ضعیفــی نشــان دهنــد. همچنیــن 

ایــن گــروه کــودکان بــه احتــامل بیشــرتی مشــکالت رفتــاری و شــادکامی 

ــی،  کمــرت در زندگــی نشــان می دهنــد. افرده خویــی، شــخصیت اجتناب

ــم  ــه چش ــرت ب ــودکان بیش ــن ک ــده ی ای ــن در آین ــس پایی ــه نف ــامد ب اعت

می خــورد.

ــالمت  ــا س ــادی ب ــاط زی ــه ارتب ــی مقتدران ــه: روش تربیت روش مقتدران

ــر اســاس مطالعــات کــودکان دارای  روان و رشــد مناســب کــودک دارد. ب

روش تربیتــی مقتــدر، بــه احتــامل بیشــرتی تبدیــل بــه بزرگ ســاالن 

ــود  ــرات خ ــات و نظ ــان احساس ــه در بی ــوند ک ــتقلی می ش ــؤول و مس مس

شــادی  بــه  گرایــش  بیشــرت  کــودکان  ایــن  می کننــد.  عمــل  آزادانــه 

در  زیــاد،  احتــامل  بــه  همچنیــن  آن هــا  می کننــد.  پیــدا  موفقیــت  و 

ــری  ــرد موفقیت آمیزت ــی عمل ک ــک در زندگ ــی ریس ــری و ارزیاب تصمیم گی

ــد. دارن

راه هایی برای بهبود روش تربیتی

بــرای ایــن کــه ارتبــاط بهــرتی بــا کــودک داشــته و تربیــت مقتدرانــه ای 

داشــته باشــید بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:

• تــا جایــی کــه می توانیــد شــنونده ی خوبــی بــرای احساســات و 

ــید. ــودک باش ــای ک نیازه

ــتفاده  ــویق اس ــاداش و تش ــرت از پ ــه و بیش ــش و تنبی ــرت از رسزن • کم

کنیــد.

• در مــورد قوانینــی کــه می گذاریــد رصیــح باشــید و دالیــل آن را 

ــد. ــح دهی توضی

• پیامدهــای رفتــاری  کــه می گذاریــد را حتــام اجــرا نیــد. اجــرا 

نکــردن آن باعــث می شــود کــودک روی حــرف شــام حســاب نکنــد.

ــاص  ــودک اختص ــا ک ــازی ب ــت و ب ــل مثب ــرای تعام ــی را ب • وقت های

ــد. دهی

• رفتارهایــی مثــل نــگاه چشــمی، لبخنــد، نــوازش و در آغــوش گرفــنت 

کــودک را بیشــرت کنیــد.

• در بحث هــا کــودک را رشکــت دهیــد و از او بخواهیــد نظــرات خــود 

را بیــان کنــد.

• در مــورد مشــکالت اول بــا کــودک صحبــت کنیــد و دالیــل او را 

بپرســید.

زودتــر  کاش  کــه  می کــرد  آرزو 

جنســی  انــدام  بــاره ی  در  این هــا  از 

نــه تنهــا  خــودش آگاهــی داشــت و 

خــودش کــه شــوهرش و دیگــر اعضــای 

انــدام  ایــن کــه  از  نیــز  خانــواده اش 

یــا  ویژگــی  چــه  دارای  زن  جنســی 

ناآگاهــی  ایــن  تــا  ســاختاری اســت، آگاهــی داشــتند 

زندگــی او را ایــن چنیــن بــه تباهــی و بدنامــی منی کشــاند. 

ــد مقــر  ــا خــودش فکــر می کنــد چــه کســی می توان ب

متــام ایــن بدبختی هــا و دردهایــش باشــد؟ چــرا کســی در 

زندگــی او نبــوده تــا بگویــد کــه قبــل از ازدواج بــا توجــه بــه 

ــزد دکــرت  ــه ن ــه اش می رفــت ب ســنت های مرســوم در جامع

نســایی و همــه ی ایــن اتفاقــات را بــرای او و شــوهرش 

توضیــح مــی داد تــا شــاید امــروز زیــر خشــونت، ایــن 

ــا ایــن  کــه حــد اقــل شــوهرش  ــود و ی چنیــن رنجــور منی ب

بــا آگاهــی در بــاره ی انــدام جنســی زنانــه، دیگــر زن خــود 

ــم  ــرد و ه ــم منی ک ــی مته ــودن و بی حیای ــه ب ــه فاحش را ب

اکنــون هــر دو می توانســتند در کنــار هــم بــا عشــق و 

محبــت بــه جــای ایــن همــه نفــرت و کینــه، زندگــی کننــد. 

آری!

ــی  کــه داســتان زندگــی اش  ــام مســتعار( زن ــه« )ن »هالل

آگاهــی  عــدم  در  کــه  اســت  روایــت درد در جامعــه ای 

از مســایل جنســی بــزرگ شــده اســت. هاللــه، پشــت 

دروازه ی محکمــه بــا دســت داشــنت پرونــده ای، بــرای طالق 

بــا چشــامنی گریــان نشســته اســت. زیبایــی چشــامنش را 

ــدت  ــت از ش ــوم اس ــه معل ــی ک ــت. رنگ ــه اس ــی گرفت رسخ

بســیار گریســنت، بــر چشــامنش نشســته اســت. از هاللــه 

می خواهــم کــه برایــم بیشــرت بگویــد. از دردی بگویــد 

کــه پــای او را تــا پشــت دروازه ی محکمــه ی خانوادگــی 

ــه  ــن  ک ــا ای ــرا ب ــت و چ ــانیده اس ــالق کش ــنت ط ــرای گرف ب

ــت  ــت اس ــوز ناراح ــا هن ــت؛ ام ــالق داده اس ــت ط درخواس

شــوهرش  کــه  خشــونت هایی  مگــر  می ریــزد.  اشــک  و 

ــرای  ــوز ب ــه هن ــت ک ــی نیس ــت، کاف ــته اس ــر او روا داش ب

زندگــی اش در حــال گریســنت اســت.

هاللــه می گویــد کــه او درخواســت طــالق نــداده و 

ــن شــوهرش اســت کــه می خواهــد او را  طــالق بدهــد.  ای

ــاه  ــار م ــش از چه ــان بی ــی آن ــوز از زندگ ــه هن ــی  ک در حال

ــت.   ــته اس نگذش

ادامــه ی  و  زندگــی اش  دســت دادن  از  بــرای  هاللــه 

گلویــی  بــا  او  منی ریــزد؛  اشــک  شــوهرش  بــا  زندگــی 

ــخ در حــال فــرشدن آن اســت،  ــه کــه دردی تل بعــض گرفت

ادامــه می دهــد کــه »مــن بــه خاطــر از دســت دادن آبرویــم 

ــد،  ــه بفهمن ــدون آن  ک ــا ب ــه آن ه ــن ک ــزم و ای ــک می ری اش

مــن را فاحشــه صــدا زدنــد، مــن را بــدکاره گفتنــد، مــن را 

لت وکــوب کردنــد. بــی آن کــه گناهــی داشــته باشــم و 

کاری کــرده باشــم، بــه مــن حتــا اجــازه ی حــرف زدن هــم 

ندادنــد و بــا ایــن کــه یک مــاه از عروســی ام نگذشــته بــود، 

بــه جــای عشــق و محبــت، مثــل برده هــای جنســی از 

ســوی شــوهرم لت وکــوب و شــکنجه شــدم.«

آری!

آمــده اســت کــه زن  بــه دنیــا  هاللــه در رسزمینــی 

بــودن در آن دشــواری های زیــادی دارد کــه هیــچ زنــی 

در جغرافیــای دیگــری بــا آن روبــه رو نیســت. رسزمینــی 

ــان  ــه ندارنــد و زن کــه مردانــش درک درســتی از انــدام زنان

هــم بــه درســتی منی تواننــد از انــدام جنســی  شــان، حتــا 

بــا یکدیگــر حــرف بزننــد. انــدام جنســی در جامعــه ی 

مردســاالرانه ی افغانســتان، یعنــی تابــو و حــرف زدن از 

تابوهــا هــر زنــی را ممکــن اســت بــا زدن برچســب های 

ــرار  ــر ق ــر تأثی ــی آن زن را زی ــام زندگ ــه مت ــد ک ــه رو کن روب

ــد.  ده

هــر کودکــی، چــه پــر و چــه دخــرت، فرقــی منی کنــد 

و نیــاز اســت در هنگامــی کــه بــه ســن بلــوغ می رســند، در 

ــاره ی اندام هــای جنســی خــود بیشــرت بداننــد و آگاهــی  ب

 شــان از ایــن موضوع هــا نبایــد محــدود بــه پیــچ پیچ هــای 

تجربه هــای  بازگویــی  یــا  خانواده هــا  داخــل  زنانــه ی 

ــوغ  ــن بل ــه س ــه ب ــی ک ــر کودک ــد. ه ــران باش ــص دیگ ناق

ــات  ــویی و خصوصی ــط زناش ــا از رواب ــاز دارد ت ــد، نی می رس

انــدام جنســی اش بیشــرت بدانــد تــا ایــن محدودیــت  و 

ــکلی  ــا مش ــد از ازدواج ب ــه بع ــود ک ــبب نش ــا س ناآگاهی ه

کــه بــرای هاللــه رخ داده اســت، مواجــه شــده و زندگــی اش 

ــان  ــه در جه ــکارت ک ــل ب ــده ای مث ــوع حل ش ــرای موض ب

ــرد.  ــه خــود بگی ــو نیســت، رنــگ درد را ب حــاال دیگــر تاب

ــود  ــی ب ــاه پیــش دخــرتی جوان ــن شــش م ــه همی هالل

کــه بــا هــزاران شــوق و رؤیــا، لبــاس عروســی بــه تــن کــرد 

تــا بــه گفتــه ی مــادرش، شــب عروســی بــا لبــاس ســفید بــه 

خانــه ی بخــت بــرود و بــا لبــاس ســفید از خانــه ی بختــش 

ــید  ــول نکش ــی ط ــدت چندان ــه م ــا هالل ــد؛ ام ــرون بیای بی

کــه لبــاس ســفید را بــا لبــاس ســیاه عــوض کــرد و در 

همیــن مــدت کوتــاه، آن قــدر از ســوی شــوهر و خانــواده ی 

شــوهرش شــکنجه و زخــم زبــان دیــد کــه تصــورش را هــم 

منی کــرد. 

ــش  ــت برای ــن اس ــه ممک ــن  ک ــا ای ــتم ب ــه خواس از هالل

ــر  ــه ب ــی ای ک ــرت از بدبخت ــی بیش ــا کم ــد؛ ام ــوار باش دش

دامــن زندگــی زنانــه ی او نشســته اســت بــا مــن حــرف بزنــد 

ــا ایــن طــوری هــم خــودش ســبک شــود و هــم ایــن  کــه  ت

ایــن تجربــه  در زندگــی دخــرت دیگــری تکــرار نشــود. هالله، 

ــواده ی  ــاف خان ــب زف ــه ش ــد ک ــه می ده ــن ادام ــن چنی ای

ــا از  ــد ت ــفیدی دادن ــتامل س ــان دس ــر ش ــه پ ــوهرم ب ش

ــد.  ــدا کنن ــان پی ــم اطمین باکــره بودن

ــه  ــت ک ــش اس ــامن فردای ــود. ه ــح می ش ــب صب آن ش

ــکارت  ــه رشوع می شــود. »مــن ب ــی زندگــی  هالل نگون بخت

ــواده ی  ــوهر و خان ــوع ش ــن موض ــته ام و از ای ــوی داش حلق

اصــال  آنــان  یعنــی  نداشــتند؛  اطالعــی  هیــچ  شــوهرم 

ــا  ــکارت آن ه ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه ــه زنان ــتند ک منی دانس

حلقــوی باشــد کــه در زمــان نزدیکــی، هیــچ خونریــزی 

نداشــته باشــد. ســفید مانــدن آن دســتامل در شــب زفــاف 

ــواده اش  ــوهرم و خان ــه ش ــن  ک ــر ای ــد ب ــی ش ــان، مدرک  م

ــه و  ــن را فاحش ــد، م ــان می آم ــه می ــی ب ــه حرف ــا ک ــر ج ه

ــوهرم  ــان، ش ــی  م ــردای عروس ــح ف ــد. صب ــدکاره بخوانن ب

ــرد و  ــم ک ــی مته ــل از عروس ــنت قب ــه داش ــه رابط ــن را ب م

بــا خشــونت جنون آســا رضبــات مشــت و لگــد بــر مــن وارد 

ــوهرم  ــه ی ش ــدام مردان ــات و ان ــر آن رضب ــن زی ــه م ــرد ک ک

تنهــا توانســتم یــک جملــه بگویــم: »قســم می خــورم، کاری 

نکــردم. بیــا برویــم آزمایــش بدهیــم و داکــرت نســایی برایــت 

ــه گــوش شــوهرم  ــچ وقــت ب ــی کــه هی ــد.« جمله های بگویی

نرفــت و هیــچ گاه نخواســت حرفــم را جــدی بگیــرد و تــا کــه 

ــرا خــرد کــرد و مقــر دانســت.« توانســت م

کــه  هفتــه  چنــد  از  بعــد  هاللــه  مشــرتک  زندگــی 

شــوهرش او را پی هــم فاحشــه می خوانــد، می گــذرد تــا 

ــای  ــان  و نامالیمتی ه ــم زب ــار زخ ــوهرش در کن ــه ش آن ک

دیگــر، تصمیــم می گیــرد کــه از هاللــه برده کشــی های 

جنســی کنــد و در زمــان مقاربــت بــا زنــش، از انــدام هاللــه 

بــه روش هــای خشــن بهــره ی جنســی بــربد کــه تحمــل آن 

بــرای هاللــه دشــوار می شــود. هاللــه اعــرتاض خــود را بــه 

ــان  ــا شــوهرش، در می ــواده ی شــوهرش می رســاند؛ ام خان

ــن  ــه ای ــا ب ــتند ت ــته اس ــه نشس ــوم ک ــزرگان ق ــی از ب جمع

ــه رســیدگی کننــد، دســتامل ســفید بــدون  اعــرتاض هالل

لکــه ی خــون از شــب زفــاف را از جیــب بیــرون می کشــد و 

هاللــه را ایــن بــار در جمــع، فاحشــه و بــدکاره می خوانــد؛ 

امــا ایــن اتهــام، یــک اتهــام ســاده بــه زن نیســت کــه فقــط 

ــده از شــب  ــا نشــان دادن یــک دســتامل ســفید برجامان ب

ــرد.  ــانی زن وارد ک ــت انس ــت و کرام ــر عف ــوان ب ــاف بت زف

پــس در نهایــت بعــد از مدتــی مشــوره و نظرخواهــی، 

بــزرگان قــوم شــوهر هاللــه را مجبــور می کننــد کــه او 

هاللــه را بــرای معاینــات نســایی بــه شــفاخانه بــربد و 

نتیجــه ی آن آزمایشــات هــم هــامن می شــود کــه هاللــه از 

روز اول ادعــای آن را داشــت. 

ــت  ــی اس ــت؛ زمان ــگام اس ــا دیرهن ــن ادع ــات ای ــا اثب ام

ــک  ــه ی ــرتک ب ــی مش ــاه زندگ ــار م ــد از چه ــه بع ــه هالل ک

بــرده ی جنســی متام عیــار بــرای شــوهرش بــدل شــده 

ــت.  اس

آثــار  تنــش  بــر  کــه  گوشــت آلود  جســم  یــک 

شــکنجه هایی کــه بــر او وارد شــده اســت از درد بی پایانــی 

ــم  ــالق ه ــت ط ــا درخواس ــه ب ــی ک ــی زد؛ دردهای ــرف م ح

بیابــد. التیــام  منی توانــد 

افغانســتان  سیاســی  معضــل 

همیشــه بحــث چگونگــی مشــارکت 

در قــدرت بــه  ویــژه بعــد از ســقوط 

اســت.  بــوده  پرچــم  و  رژیــم خلــق 

مشــارکت  در  جهــادی  گروه هــای 

ــا هــم جــور نیامدنــد. هــر گــروه جهــادی در واقــع خــود  قــدرت ب

را داعیــه دار و مناینــده ی سیاســی یکــی از اقــوام افغانســتان 

می دانســت. گروه هــای جهــادی ظاهــرا ایدیولــوژی سیاســی 

مشــرتک داشــتند کــه هــامن اســالم سیاســی بــود. از جنــگ شــان 

ــا رژیــم و خلــق و پرچــم، بــه نــام جهــاد یــاد می کردنــد. جنــگ  ب

ظاهــر مذهبــی داشــت؛ امــا واقعیــت جنــگ بــه ســاختار اجتامعی 

ــه آن پوشــش مذهبــی  و قومــی افغانســتان ارتبــاط داشــت  کــه ب

داده شــده بــود. 

خاســتگاه ایــن جنگ هــای جهــادی بــا رژیــم خلــق و پرچــم در 

واقــع بی ارتبــاط بــه نارضایتی هــای قومــی در مشــارکت سیاســی 

ــای  ــن نارضایتی ه ــاز ای ــود. آغ ــم نب ــق و پرچ ــم خل ــدرت از رژی ق

قومــی از مشــارکت سیاســی در قــدرت بــه نخســتین شــکل گیری 

رژیــم خلــق و پرچــم بــر می گــردد. انشــعاب طاهــر بدخشــی 

ــی  ــی قوم ــه نارضایت ــت ب ــک در حقیق ــزب دموکراتی ــان ح از جری

ارتبــاط می گرفــت. 

حــزب  جریــان  کــه  بــود  ایــن  بدخشــی  طاهــر  دریافــت 

دموکراتیــک، قــدرت سیاســی را مصــادره ی قومــی کــرده اســت. 

بنــا بــر ایــن، طاهــر بدخشــی طــرح ســتم ملــی را بــرای مشــارکت 

عادالنــه ی اقــوام در نظــام سیاســی افغانســتان مطــرح کــرد. طاهر 

بدخشــی بــه ایــن نظــر بــود کــه گروهــی نظــام سیاســی را زیــر نــام 

قــوم مصــادره کــرده اســت؛ امــا در عرصــه ی ملــی قــوم پشــتون، 

تاجیــک، هــزاره و اوزبیــک مــورد ســتم قــرار دارد؛ زیــرا نظــام 

ــه صــورت  ــه ی خدمــات اجتامعــی و بــرشی ب سیاســی قصــد ارائ

عادالنــه بــه اقــوام و مــردم افغانســتان را نــدارد. فقــط چنــد فــرد از 

قــدرت سیاســی بــه نفــع شــخصی خــود اســتفاده می کننــد. ایــن 

افــراد بــه نــام قــوم پشــتون در قــدرت اســتند؛ امــا قــوم پشــتون را 

ــه شــهروندان پشــتون  ــن  کــه ب ــرای ای ــد؛ ب ــه  ان ــه گــروگان گرفت ب

افغانســتان نیــز خدمــات اجتامعــی و فرهنگــی ارائــه منی کننــد. 

ــام  ــه ن ــی ب ــای قوم ــه گروه ه ــد ک ــث ش ــا باع ــن نارضایتی ه ای

جهــادی علیــه ی رژیــم خلــق و پرچــم تقویــت شــود. اســاس 

ــعارهای  ــود را در ش ــا خ ــود؛ ام ــی ب ــای قوم ــا کینه ه نارضایتی ه

ــم نشــان داد و برجســته کــرد. اگــر اســاس  ــه ی رژی ــی علی مذهب

ــارکت  ــی در مش ــی قوم ــادی نارضایت ــای جه ــای گروه ه جنگ ه

سیاســی منی بــود، ایــن گروه هــا می توانســتند بــا هــم کنــار 

اســالم  کــه  داشــتند  ایدیولــوژی  یــک  ظاهــرا  همــه  بیاینــد. 

سیاســی بــود. ایــن ایدیولــوژی در ایــران چــرا پیــروز شــد؛ امــا در 

افغانســتان نتوانســت پیــروز شــود؛ از درون دســت بــه یخــن هــم 

ــدند.  ش

ــارکت در  ــی از مش ــی قوم ــه نارضایت ــت  ک ــن اس ــت روش واقعی

قــدرت خــود را در جامــه ی مذهــب و اســالم سیاســی جــا زده بــود. 

موقعــی  کــه گروه هــای جهــادی بــه قــدرت رســیدند، ایــن واقعیــت 

هرچــه بیشــرت خــود را روشــن کــرد و بحــث مشــارکت قومــی 

قــدرت مطــرح شــد. جــرنال دوســتم جهــادی نبــود؛ یکــی از 

افــران حکومــت نجیــب بــود و دلیــل جــدا شــدنش از حکومــت 

ــود.  ــدرت ب ــی قومــی در ق ــب، نارضایت نجی

ــدرت و  ــی در ق ــارکت قوم ــی مش ــث چگونگ ــن، بح ــر ای ــا ب بن

ــازی در  ــی و نظام س ــدرت سیاس ــخ ق ــت تل ــی واقعی ــام سیاس نظ

ــه صــورت بســیار جــدی وجــود  افغانســتان اســت. ایــن معضــل ب

بــا  همیشــه  افغانســتان  سیاســی  نظام هــای  متأســفانه  دارد. 

فرافکنی هــای متفــاوت ایــن معضــل را نادیــده گرفتــه اســت؛ امــا 

ــه  ــتان و ب ــردم افغانس ــه م ــرار ب ــه تک ــل ب ــن معض ــری ای نادیده گی

ــاند.  ــیب می رس ــتان آس ــام افغانس ــه ن ــوری ب ــالمت کش س

جامعــه ی جهانــی بعــد از ســقوط طالبــان نســبتا بــر معضــل 

ــا  ــود. بن ــتان آگاه ب ــی افغانس ــدرت سیاس ــارکت در ق ــی مش قوم

بــه ایــن آگاهــی، خواســت در نخســتین نشســت بــن طــرح یــک 

ــدی  ــت مداران فاس ــا سیاس ــزد؛ ام ــر را بری ــی فراگی ــام سیاس نظ

کــه خــود را مناینده هــای قومــی جــا زده بودنــد و بــه نوعــی 

رسبــازان اســتخباراتی قدرت هــای اســتخباراتی منطقــه و جهــان 

بودنــد، هرگــز نخواســتند کــه ســاختار یــک نظــام سیاســی فراگیر 

را طراحــی و تطبیــق کننــد. کمک هــای بــرشی و منابــع داخلــی 

ــال  ــن انتق ــد. ای ــال دادن ــود انتق ــخصی خ ــای ش ــه رسمایه ه را ب

بــه اســاس فیصــدی  کمک هــای بــرشی و منابــع داخلــی را 

قومــی بیــن خــود تقســیم می کردنــد. کســی در قــدرت گویــا 

ــه ی  ــه رسمای ــود، ســهم قــوم خــود را ب مناینــده ی قــوم پشــتون ب

ــوم  شــخصی خــود انتقــال مــی داد، مناینــده ی تاجیــک ســهم ق

خــود را بــه رسمایــه ی شــخصی خــود انتقــال مــی داد، مناینــده ی 

ــال  ــه ی شــخصی خــود انتق ــه رسمای ــوم خــود را ب هــزاره ســهم ق

ــی داد و...  م

در نظــام کنونــی، بحــث مشــارکت قومــی در قــدرت سیاســی 

بــه معاونیــت قومــی در ریاســت جمهوری تقلیــل پیــدا کــرده 

 اســت. رییس جمهــور پشــتون، دو معــاون رییس جمهــور تاجیــک 

و هــزاره یــا اوزبیــک و هــزاره و... ایــن مثلــث قومــی ارگ تــا بــرای 

ــد،  ــده باش ــی ش ــدرت طراح ــی در ق ــارکت قوم ــل مش ــع معض رف

بیشــرت بــرای معاملــه ی آرای قومــی طراحــی شــده اســت؛ یعنــی 

ــت جمهوری  ــات ریاس ــد در انتخاب ــرد می خواهن ــه ف ــه س ــن  ک ای

قــوم خــود را بــرای بــه دســت آوردن رأی شــان فریــب بدهنــد؛ امــا 

بعــد از انتخابــات، طبــق قانــون معاون هــا صالحیــت اجرایــی 

ندارنــد و قــدرت سیاســی در محــور یــک فــرد کــه رییس جمهــور 

باشــد می چرخــد. رسانجــام بیــن رییس جمهــور و معاونانــش 

ــی  ــدرت قوم ــا ق ــرا معاون ه ــد؛ زی ــود می آی ــه وج ــی ب ــز ناراحت نی

می خواهنــد؛ امــا رییس جمهــور بنــا بــه صالحیــت قانونــی ای 

 کــه دارد، تــن بــه خواســت قــدرت قومــی معاون هــای خــود 

منی دهــد.

گنجایــش  سیاســی  نظــام  ایــن  اســت  کــه  ایــن  بحــث   

و  اجتامعــی  ســاختار  بــه  بنــا  را  سیاســی  قــدرت  مشــارکت 

ــه  ــت  ک ــن اس ــرت ای ــن، به ــر ای ــا ب ــدارد. بن ــتان ن ــی افغانس قوم

نظــام سیاســی بــرای رفــع معضــل مشــارکت سیاســی تغییــر 

ــش و  ــام گنجای ــه نظ ــد ک ــوری باش ــد ط ــام بای ــر نظ ــد. تغیی کن

ظرفیــت بیشــرت را بــرای مشــارکت سیاســی اقــوام در قــدرت 

داشــته باشــد. عجالتــا می شــود در بــاره ی نظــام سیاســی ای 

ــود.  ــی ش ــام سیاس ــت وزیری وارد نظ ــاد نخس ــه نه ــرد ک ــر ک فک

و  قضائیــه  قــوه ی  رییس جمهــور،  نخســت وزیر،  قانــون  طبــق 

ــن  ــند. ای ــته باش ــود را داش ــی خ ــای اجرای ــان صالحیت ه پارمل

ــارکت  ــرش مش ــر پذی ــام از نظ ــه نظ ــود ک ــث می ش ــاختار باع س

در قــدرت سیاســی گنجایــش بیشــرت داشــته باشــد و از نظــر 

ــد باعــث نظــارت نهــاد ریاســت جمهوری  ــز می توان نهادســازی نی

ــام  ــه ن ــخص ب ــک ش ــتفاده ی ی ــوء اس ــع س ــی مان ــود و به نوع ش

صــورت  ایــن  در  شــود.  سیاســی  قــدرت  از  رییس جمهــور 

رییس جمهــور منی توانــد نظــام سیاســی را مصــادره ی قومــی 

کنــد و ســایر نهادهــای حکومــت و دولــت را دور بزنــد.

فکــر می کنــم حضــور ریاســت اجرائیــه در نظــام سیاســی 

ــرای نظــام سیاســی در مشــارکت بیشــرت  ــد گنجایشــی ب می توان

قــدرت باشــد. بحــث ایــن نیســت  کــه نظــام سیاســی از رس تــا پــا 

بــه تقســیم قــدرت قومــی تقلیــل داده شــود؛ بحــث ایــن اســت  کــه 

نظــام سیاســی از نظــر نهادســازی گنجایــش بیشــرت مشــارکت در 

قــدرت سیاســی را داشــته باشــد تــا همــه اقــوام خــود را در نظــام 

ببیننــد. بحــث مشــارکت قومــی در قــدرت سیاســی یــک معضــل 

ــت و  ــت اس ــل درس ــن معض ــرار از ای ــه ف ــن، ن ــر ای ــا ب ــت. بن اس

ــت  ــن اس ــرت ای ــود. به ــع می ش ــوب رف ــا رسک ــل ب ــن معض ــه ای ن

ــا  ــط ب ــود؛ فق ــت ش ــازی مدیری ــر نظام س ــل از نظ ــن معض ــه ای  ک

مدیریــت ایــن معضــل می تــوان آن را بــه فرصــت سیاســی بــرای 

ســالمت افغانســتان تبدیــل کــرد.   
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ریاســت جمهوری  نامــزدان  از  نبیــل،  رحمت اللــه 

بــدون  افغانســتان  اقــوام  همــه ی  کــه  می گویــد 

کشــور  ایــن  رییس جمهــور  دارنــد  حــق  تبعیــض 

شــوند.

آقــای نبیــل کــه روز سه شــنبه )2میــزان( در یکــی 

بامیــان  والیــت  در  انتخاباتــی اش  هامیش هــای  از 

صحبــت می کــرد، گفــت کــه  تبعیــض و قوم گرایــی 

می شــود  پنداشــته  جــرم  افغانســتان  متــام  در 

را  خــود  می تواننــد  کشــور  ایــن  اقــوام  همــه ی  و 

کننــد. ریاســت جمهوری  کاندیــدای 

مــردم  کــه  گفــت  خــود  هــواداران  میــان  در  او 

بامیــان نبایــد تنهــا بــه والــی شــدن و معاونیــت اکتفــا 

ــه  ــم ک ــتانی می خواهی ــا افغانس ــزود: »م ــد. او اف کنن

باشــند.« رییس جمهــور  بلــوچ  و  نورســتانی  آن  در 

ــخ مــردم افغانســتان  ــه ی او، در طــول تاری ــه گفت ب

مشــکالت  مرکــزی،  مناطــق  باشــندگان  ویــژه  بــه 

ــن  ــش از ای ــد بی ــد و نبای ــده  ان ــل ش ــادی را متحم زی

مــورد تبعیــض و بی عدالتــی قــرار بگیرنــد.

بــه  همچنــان  ریاســت جمهوری  نامــزد  ایــن 

ــروز  ــه پی ــی ک ــان داد، در صورت ــان اطمین ــردم بامی م

و  وزارت هــا  در  شــود،  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ارگ ریاســت جمهوری بــه جــای قالیــن ترکــی از منــد 

مــردم بامیــان اســتفاده خواهــد کــرد.

ــد روز  ــات ریاســت جمهوری چن ــا برگــزاری انتخاب ت

انــدک باقــی مانــده و کارزارهــای انتخاباتــی نامــزدان 

بــه شــدت ادامــه دارد.

امنیــت  تیــم  انتخاباتــی  هامیــش  بــا  همزمــان 

محمــد  نبیــل،  رحمت اللــه  رهــربی  بــه  عدالــت  و 

دولت ســاز  انتخاباتــی  تکــت  رهــرب  ارشف غنــی، 

ــرب  ــه، ره ــه عبدالل ــف و عبدالل ــهر مزاررشی ــز در ش نی

تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی در والیــت هــرات 

انتخاباتــی برگــزار کــرده بودنــد. هامیــش 

میــزان  چهــارم  تــا  ریاســت جمهوری،  نامــزدان 

طریــق  از  را  خــود  برنامه هــای  کــه  دارنــد  فرصــت 

برگــزاری هامیش هــای انتخاباتــی بــه مــردم ارائــه 

ــود  ــان رأی خ ــای آن ــه برنامه ه ــر ب ــردم نظ ــا م ــد ت کنن

را اســتفاده کننــد. 

انتخابــات  کــه  اســت  قــرار  همــه  ایــن  بــا 

ســال  میــزان  ششــم  تاریــخ  بــه  ریاســت جمهوری 

ــات اطمینــان  جــاری برگــزار شــود. کمیســیون انتخاب

برگــزاری  بــرای  آمادگی هــا  متــام  کــه  اســت  داده 

اســت. شــده  گرفتــه  انتخابــات 

تأکیــد  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  تیــم 

کــرده اســت کــه اجــازه ی جعــل، تزویــر و تقلــب 

را  انتخابــات  عملیاتــی  و  تخنیکــی  روندهــای  در 

داد. نخواهــد 

روز  همگرایــی،  و  ثبــات  تیــم  مرکــزی  ســتاد 

سه شــنبه )2 میــزان(، بــا نــرش اعالمیــه ای گفتــه 

اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات مکلــف 

اســت تــا متــام ابزارهــا، شــیوه ها و امکانــات موجــود 

ــه  ــن عادالن ــفافیت و تضمی ــن ش ــور تأمی ــه  منظ را ب

بــودن رونــد انتخابــات و قابــل پذیــرش بــودن نتیجــه  

ــان  ــت 1398 در زم ــان رقاب ــزدان و مدعی ــرای نام ب

ــه کار  ــده، ب ــات باقــی مان ــا روز انتخاب اندکــی کــه ت

ــدد. ببن

بی طرفــی  کــه  اســت  آمــده  اعالمیــه  در 

مهم تریــن  انتخابــات،  برگزارکننــده ی  نهادهــای 

ــد و نتیجــه ی  ــه رون عنــر برگشــت اعتــامد مــردم ب

کمیســیون های  مســؤوالن  و  اســت  انتخابــات 

ناقــض  اقدامــی کــه  از هرگونــه  بایــد  انتخاباتــی 

ــه ی  ــی نتیج ــرای مهندس ــازی ب ــی و زمینه س بی طرف

انتخابــات بــه نفــع نامــزدان مشــخصی تلقــی شــود، 

کننــد. خــودداری 

ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــی، تأکی ــم انتخابات ــن تی ای

ــب و  ــای تقل ــه مجراه ــی ک ــوع اقدام ــر ن ــر ه در براب

کاربــرد روش هــای ناشــفاف را بــاز کنــد، می ایســتد 

روندهــای  در  تقلــب  و  تزویــر  جعــل،  اجــازه ی  و 

تخنیکــی و عملیاتــی انتخابــات را نخواهــد داد.

ــای  ــامری از نهاده ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــامل  ــه احت ــبت ب ــی نس ــه تازگ ــی، ب ــر انتخابات ناظ

تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهوری ابــراز نگرانــی 

کــرده  انــد.

ــا،  ــان چنــد روز گذشــته، اتحادیــه ی اروپ در جری

ــی  ــورهای خارج ــایر کش ــد و س ــل متح ــازمان مل س

ــات ریاســت جمهوری  ــر تأمیــن شــفافیت در انتخاب ب

ــد. افغانســتان تأکیــد کــرده ان

انتخاباتــی  کمیســیون های  حــال،  ایــن  بــا 

انتخابــات  کــه  می دهنــد  اطمینــان 

ریاســت جمهوری پیــش  رو، در فضــای امــن و بــه 

گونــه ی شــفاف و عادالنــه برگــزار خواهــد شــد.

ــزدان  ــور و از نام ــی، رییس جمه ــد ارشف غن محم

ریاســت جمهوری، تأکیــد می کنــد کــه صلــح آمدنــی 

اســت و رهــربی و مالکیــت آن بایــد در دســت مــردم 

افغانســتان باشــد.

آقــای غنــی، پــس از چاشــت روز سه شــنبه )2 

انتخاباتــی اش  از هامیش هــای  یکــی  میــزان(، در 

در کابــل، گفــت: »هــر روز روی پروســه ی صلــح، 

ــح  ــم؛ صل ــق کار می کنی ــتدالل و منط ــوت، اس ــا ق ب

آمدنــی اســت و بــرای آن آمادگــی داریــم و بایــد 

مالکیــت آن بــه دســت مــردم افغانســتان باشــد.«

ــاری  ــات معی ــد خدم ــت نتوان ــر دول ــزود: »اگ او اف

ارائــه کنــد و اراده ای بــرای تطبیــق پیــامن صلــح 

ــن نخواهــد شــد.   ــدار تأمی ــح پای نداشــته باشــد، صل

یــک حکومــت غیــر موثــر مهم تریــن مانــع ایجــاد 

ــل،  ــن دلی ــه همی ــدار اســت و ب ــزت و پای ــا ع ــح ب صل

مــردم بایــد پــای صندوق هــای رأی برونــد و حکومــت 

ــد.« ــاب کنن ــود را انتخ ــده ی خ آین

بــه  پروســه ی صلــح  از  در حالــی  غنــی  آقــای 

رهــربی و مالکیــت مــردم افغانســتان ســخن می زنــد 

کــه در حــال حــارض، گفت وگوهــای صلــح میــان 

ایــاالت متحــده و مناینــدگان طالبــان، توقــف یافتــه 

ــت. اس

ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

متحــده، گفتــه اســت کــه دلیــل عمــده ی توقــف 

ــان  ــح، رد آتش بــس از ســوی طالب گفت وگوهــای صل

ــا  ــان ت ــن حــال، مناینــدگان طالب ــا ای ــوده اســت. ب ب

کنــون بارهــا خواســتار از رسگیــری ایــن گفت وگوهــا 

شــده انــد. طالبــان گفتــه انــد کــه در صــورت از 

بــار متعهــد  ایــن  رسگیــری گفت وگوهــای صلــح، 

خواهنــد مانــد.

از ســویی هــم، حکومــت افغانســتان اعــالم کــرده 

پیش بــرد  بــرای  را  خــود  تالش هــای  کــه  اســت 

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  تــا  پروســه ی صلــح، 

اســت.  کــرده  متوقــف  ریاســت جمهوری 

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــای غن آق

تأکیــد کــرد کــه ختــم بحــران میراثــی در افغانســتان، 

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــت ک ــه اس ــی نهفت در اعتدال

ــل،  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــردم می ده ــه م ــتان ب افغانس

تاریــک می نشســتند  کــه در گوشــه های  کســانی 

در  بایــد  می کردنــد،  را  موقــت  حکومــت  فکــر  و 

هامن جــا باقــی مباننــد.

ــدال  ــن اعت ــردم ضام ــاب م ــرد: »انتخ ــالوه ک او ع

جمهــوری  و  اساســی  قانــون  از  اعتــدال  اســت، 

اســالمی رسچشــمه می گیــرد، اعتــدال اســت کــه 

پادزهــر افراطیــت اســت؛ اگــر داعــش را می خواهیــد 

را  بین املللــی  تروریــزم  یــا  و  بدهیــد  شکســت 

می خواهیــد شکســت بدهیــد، بایــد معتــدل باشــید.«

ــای  ــن ارزش ه ــه ضام ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــای غن آق

ــا اقتــدار اســت کــه  مــردم افغانســتان، یــک دولــت ب

بتوانــد اراده ی ملــی را متثیــل کنــد و بــه جزایــر قدرت 

ــان بگــذارد. ــی نقطــه ی پای و زورگوی

در  دولت ســاز،  تیــم  انتخاباتــی  هامیــش 

دیگــر،  روز  دو  تــا  کــه  می شــود  برگــزار  حالــی 

پــس  و  می رســد  پایــان  بــه  انتخاباتــی  مبــارزات 

انتخابــات  میــزان  ششــم  در  ســکوت،  دوره ی  از 

می شــود. برگــزار  ریاســت جمهوری 

نخســت وزیر پاکســتان، گفتــه اســت کــه ارتــش و 

ســازمان اســتخباراتی ایــن کشــور، گــروه تروریســتی 

القاعــده را بــرای جنــگ در افغانســتان آمــوزش داده 

اســت.

شــورای  در  )1میــزان(،  دوشــنبه  روز  عمران خــان، 

اســت:  گفتــه  نیویــورک،  در  امریــکا  خارجــی  روابــط 

ــگ  ــرای جن ــده را ب ــتان و آی اس آی، القاع ــش پاکس »ارت

در افغانســتان آمــوزش دادنــد، پــس همیشــه یــک رابطــه 

میــان القاعــده و آی اس آی بــوده اســت.«

ــاری اســت کــه نخســت وزیر پاکســتان،  ــن ب ــن اولی ای

ســازمان  و  القاعــده  تروریســتی  گــروه  میــان  رابطــه 

می کنــد. تأییــد  را  پاکســتان  اســتخبارات 

تروریســتی،  گــروه  ایــن  رهــرب  بــن الدن،  اســامه 

نزدیکــی  در  ابیت آبــاد  در  میــالدی   ٢٠٠١ ســال  در 

اســالم آباد از ســوی نیروهــای امریکایــی کشــته شــد؛ 

امــا مقام هــای پاکســتانی همــواره گفتــه انــد کــه در 

مــورد پنــاه گرفــنت رهــرب القاعــده در پاکســتان اطالعــی 

نداشــته انــد.

بــن الدن،  اســامه  شــدن  کشــته  از  پــس 

رهــربی  اســت،  مــر  شــهروند  کــه  ایمن الظواهــری 

گرفــت. عهــده  بــه  را  القاعــده  تروریســتی  شــبکه ی 

تروریســتی  ســازمان های  فهرســت  در  القاعــده، 

از  بین املللــی  ســازمان های  و  دولت هــا  از  بســیاری 

ناتــو،  متحــد، ســازمان  ملــل  امنیــت  جملــه شــورای 

ایــن  دارد.  قــرار  متحــده  ایــاالت  و  اروپــا  اتحادیــه ی 

شــبکه ی تروریســتی، حمــالت متعــددی را علیــه اهــداف 

نظامــی و غیرنظامــی در کشــورهای مختلــف انجــام داده  

ــود کــه  ــا ب ــن آن ه اســت. حمــالت 11 ســپتامرب مهم تری

امریــکا در پاســخ بــه آن جنــگ بــا تروریــزم را بــا ورود بــه 

ــرد. ــاز ک ــتان آغ افغانس

شــبکه ی تروریســتی القاعــده، مســؤولیت بســیاری از 

حمــالت تروریســتی در افغانســتان را نیــز بــه عهــده گرفته 

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه پاکســتان تــا کنــون بارها 

متهــم شــده اســت از گروه هــای تروریســتی ای کــه در 

ــد. ــت می کن ــد، حامی ــتان می جنگن افغانس

در همیــن حــال، نخســت وزیر پاکســتان بــا اشــاره 

ــه توقــف گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان،  ب

گفتــه اســت: »توقــف مذاکــرات بــرای پاکســتان دردنــاک 

بــود، آن هــم درســت زمانــی کــه توافــق  صلــح قــرار بــود بــه 

امضــا برســد. بــه خاطــر پاکســتان نیســت کــه امریــکا در 

افغانســتان موفــق منی شــود. افغانســتان راه  حــل نظامــی 

ــق  ــتان موف ــال در افغانس ــوزده س ــکا ن ــر امری ــدارد. اگ ن

نشــد، نــوزده ســال دیگــر هــم موفــق نخواهــد شــد.«

ــپ،  ــد ترام ــا دونال ــدار ب ــان در دی ــان همچن عمران خ

ــح شــده اســت.  ــری گفت وگوهــای صل خواســتار از رسگی

ــای  ــه حرف ه ــخ ب ــپ در پاس ــد ترام ــم، دونال ــویی ه از س

ــر از رسگیــری گفت وگوهــای صلــح،  عمران خــان مبنــی ب

گفتــه اســت: »وضعیــت را خواهــم دیــد.«

چنــدی پیــش، دونالــد ترامــپ، بــه دنبــال جان باخــنت 

ــان  ــتی طالب ــه ی تروریس ــی در حمل ــاز امریکای ــک رسب ی

در کابــل، گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان را متوقــف 

کــرد. آقــای ترامــپ، چنــد روز پیــش نیــز گفــت کــه 

یکــی از دالیــل عمــده ی توقــف گفت وگوهــای صلــح، رد 

ــت. ــوده اس ــان ب ــوی طالب ــس از س آتش ب

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهــوری و معــاون 

ــت  ــه رشک ــد ک ــد می کن ــاز، تاکی ــی دولت س تیم انتخابات

نظــام  از  حامیــت  معنــی  بــه  پیــش رو،  انتخابــات  در 

ــت. ــوری اس جمه

ــزان(، در هامیــش  ــش، روز سه شــنبه )2 می ــای دان آق

انتخاباتــی اش در ولســوالی شهرســتان والیــت دایکنــدی، 

گفــت: مــردم بایــد بــا نــگاه ایــن کــه انتخابــات حــق آنــان 

ــق رای  ــتفاده از ح ــا اس ــد و ب ــت کنن ــت، در آن رشک اس

خــود حامــی نظــام جمهــوری باشــند.

او افــزود کــه رشکــت در انتخابــات، بــه معنــای حامیت 

ــه  ــه گفــنت ب ــات و ن ــر انتخاب ــی ب از نظــام سیاســی مبتن

نظــام امارتــی اســتبدادی و فاقــد مرشوعیــت اســت.

گســرتده ی  اشــرتاک  بــر  حالــی  در  دانــش  آقــای 

مــردم در انتخابــات تاکیــد می کنــد کــه قــرار اســت 

ــات  ــزان( انتخاب ــم می ــده )شش ــه ی آین ــنبه ی هفت روز ش

ریاســت جمهــوری برگــزار شــود. 

آقــای دانــش همچنــان در بخــش دیگــری از ســخنان 

ــه  ــپرد ک ــده س ــوالی، وع ــن ولس ــندگان ای ــه باش ــود، ب خ

مطالبــات مــردم دایکنــدی کــه شــامل انکشــاف متــوازن، 

دیگــر  و  هوایــی  میــدان  اداری،  واحدهــای  تعدیــل 

ــت، در  ــت اس ــارف و صح ــش مع ــا در بخ ــات آن ه مطالب

حکومــت آینــده ی دولت ســاز، در اولویــت قــرار خواهنــد 

ــت. داش

او، وعــده ســپرد کــه تقســیم ولســوالی میرامــور و بعــد 

شهرســتان را بــه دو ولســوالی نیــز پی گیــری خواهــد 

کــرد. بــه گفتــه ی آقــای دانــش، متــام کارهــای تخنیکــی 

انقســام ولســوالی میرامــور بــه دو واحــد اداری جداگانــه، 

انجــام شــده و در نخســتین روزهــای حکومــت آینــده 

ــی خواهــد شــد. عمل

تیــم دولت ســاز در حالــی در  انتخاباتــی  هامیــش 

والیــت دایکنــدی برگــزار شــد کــه قــرار اســت تــا چهــارم 

ــد. ــان برس ــه پای ــی ب ــارزات انتخابات ــد مب ــزان، رون می
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38 روز تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

)22سپتامرب(  یک شنبه  روز  افغان  و  امریکایی  نیروهای 

جنوب  در  القاعده  گروه  علیه  را  مرگ باری  حمله ی  سنبله   31

امریکایی  مقامات  گفته ی  به  که  کردند  سازمان دهی  افغانستان 

مظنون  از جنگ جویان  تعدادی  این حمله،  نتیجه ی  در  افغان  و 

است. شده  برده  بین  از  اسلحه   مخفی گاه  یک  و  بازداشت 

پس از این عملیات، ادعاهای متناقضی مبنی بر تلفات ده ها 

فرد ملکی بر اثر حمله ی هوایی ایاالت متحده ی امریکا به بیرون 

افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  متام  بر  ناظر  مقام  شد.  نرش 

انجام »حمله ای دقیق« را در آن منطقه تأیید کرد. یک مقام دیگر 

دفاعی ایاالت متحده در کابل گفت که این عملیات ممکن است 

به تلفات ملکی هم منجر شده باشد.

شد،  انجام  یک شنبه  ساعت های  آخرین  در  که  حمله  این 

اهدافی از گروه القاعده را در ولسوالی موساقلعه ی والیت هلمند 

داد. قرار  هدف  مورد 

رشط  به  امریکا  متحده ی  ایاالت  دفاعی  مسؤولین  از  یکی 

گرفته نشدن نامش به دلیل اجازه نداشنت برای افشای جزئیات 

از این که نیروهای امریکایی و افغان محل  عملیات، گفت؛ پس 

گرفت. در  شدیدی  جنگ  کردند،  محارصه  را 

درازا کشیده  به  روز دوشنبه  اولین ساعت های  تا  آتش  تبادل 

شوند،  محل  وارد  نتوانستند  زمینی  نیروهای  که  زمانی  و  شد 

امریکایی  مقام  این  گرفت.  صورت  هوایی  حمله ی  درخواست 

گفت ممکن است در زمان حمله ی هوایی، افراد ملکی هم در آن 

تحت  ملکی  تلفات  ادعای  که  کرد  اضافه  او  باشند.  بوده  منطقه 

با  رابطه  قطع  بر  مبنی  طالبان  تعهد  رویداد،  این  است.  بررسی 

گروه القاعده در صورت معامله ی صلح با ایاالت متحده ی امریکا 

را زیر سوال برد. این تعهد طالبان، قبل از این که گفت وگوهای 

خواست های  از  یکی  شود،  متوقف  ناگهانی  صورت  به  صلح 

بود. رسبازانش  کردن  بیرون  بدل  در  امریکا  کلیدی 

و  صلح  گفت وگوهای  ماندن  ناکام  از  پس  امریکایی  نیروهای 

انتخابات  از  استقبال  در  جهت مختل کردن شبکه های شورشی 

روز شنبه، عملیات  شان در افغانستان را به دلیل وارد کردن فشار 

بر طالبان افزایش داده  اند. بر اساس گزارش  ملل متحد، در ماه 

جوالی استفاده ی بیشرت از قبل از حمالت هوایی، مشخصا برای 

افراد ملکی مرگ بار بوده است.

و  کرد  درز  بیرون  به  دوشنبه  روز  هلمند  عملیات  گزارش 

غیر   35 از  بیش  که  کرده  اند  ادعا  افغان  مقامات  از  تعدادی 

شدند. کشته  عروسی،  مراسم  یک  از  برگشنت  از  پس  نظامی 

به  می گوید  پارملان،  در  هلمند  والیت  مناینده ی  اتل،  کریم 

اطالعات  آوردن  به دست   تلفون های همراه،  افتادن  کار  از  علت 

مؤثق در مورد این رویداد کار ناممکنی است. او گفت: »بعضی ها 

آمار کشته  تعدادی هم  ملکی کشته شده  اند،  14فرد  می گویند 

شده ها را 60 نفر گفته  اند.«

روز  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  متام  بر  ناظر  مقام 

تروریست هایی  علیه  حمله،  این  که  گفت  بیانیه ای  در  دوشنبه 

شلیک  امریکایی  و  افغان  نیروهای  بر  سنگرهای  شان  از  که 

است  آمده  بیانیه  در  همچنان  است.  گرفته  صورت  می کردند، 

سالح های  توسط  جنگ  این  در  شده  کشته  افراد  »اکرث  که 

القاعده، انفجار مخفی گاه مواد انفجاری یا واسکت های انتخارِی 

رفته  اند.« بین  از  تروریست ها 

وسیله ی  سه  می گوید  هلمند  والی  سخن گوی  زواک،  عمر 

عبور  محل  آن  از  عملیات  جریان  در  که  ملکی  افراد  نقلیه ی 

اما  گرفتند؛  قرار  هدف  هوایی  حمله ی  یک  توسط  می کردند 

نیست. مشخص  ملکی  تلفات  تعداد 

در  موجود  وسیله ی  تنها  می گوید  کابل  در  امریکایی  مقام 

آتش  از  پس  که  بود  موترسایکلی  محل،  آن  در  عملیات  جریان 

گرفت. قرار  حمله  آماج  افغان،  و  امریکایی  نیروهای  بر  گشودن 

افراد؛  تعدادی  که  گفت  بیانیه ای  در  افغانستان  دفاع  وزارت 

به شمول پنج تبعه ی پاکستان و یک نفر از بنگالدیش در جریان 

است  شده  گفته  بیانیه  این  در  شده  اند.  دستگیر  عملیات  این 

تجهیزات  و  مواد  از  بزرگی  »مخزن  را  محوطه  این  از  بخشی  که 

می داد. تشکیل  تروریستان« 

گزارش های  که  است  آمده  وزارت  این  بیانیه ی  در  همچنان 

دارد. قرار  بررسی  و  تحقیق  تحت  ملکی،  تلفات 

حمله ی  انجام  برای  محلی  عنوان  به  افغانستان  از  القاعده 

طالبان  گروه  کرد.  استفاده  امریکا  بر   2001 سال  11سپتامرب 

کشور،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  بدل  در  که  بود  گفته  اما 

روابطش با گروه القاعده را قطع می کند. این در حالی است که 

شامر زیادی از مقام های دفاعی و اطالعاتی امریکا به این تعهد 

خروج  صورت  در  که  می کنند  تأکید  و  استند  مشکوک  طالبان 

نیروهای امریکایی باید میکانیزم نظارت در دستور کار قرار گیرد.

در اوایل ماه جاری میالدی، حمله ی نیروهای امریکایی علیه 

به  منجر  افغانستان،  رشق  در  )داعش(  اسالمی  دولت  اهداف 

تلفات غیرنظامیان شد. گزارش ها شامر تلفات ملکی را 9 تا ده ها 

تن عنوان کرده  اند. عطاؤالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار 

محصول  که  گرفت  صورت  کشاورزانی  بر  حمله،  این  می گوید 

می کردند. برداشت  را  شان  جلغوزه ی 

ارتش  که  گفت  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  سخنگوی 

با مقام های محلی کار می کند تا بداند چه اتفاقی افتاده است.

در  که  است  آمده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  جدیدترین  در 

نیروهای  اثر حمالت هوایی  بر  اول سال جاری میالدی،  نیمه ی 

زخم  دیگر  تن   156 و  غیرنظامی کشته   363 افغان  و  امریکایی 

برداشته  اند. همچنان در گزارش آمده است که »نسبت به سال 

2018، شامر حمالت هوایی در نیمه ی اول سال جاری میالدی، 

تلفات  شامر  حالی  که  در  است«  داشته  درصدی   31 افزایش 

داشته  افزایش  درصد   39 رزم شیوه  این  اثر  بر  ملکی  مردمان 

است.

حمله ی مرگ بار نیروهای امریکایی و افغان بر القاعده ترجمه: مهدی غالمی

نوشته: سوسانا جورج - واشنگنت پُست )23 سپتامرب(

پس از این عملیات، ادعاهای متناقضی مبنی بر تلفات ده ها فرد ملکی بر اثر حمله ی هوایی ایاالت متحده ی 

امریکا به بیرون نرش شد. مقام ناظر بر متام نیروهای امریکایی در افغانستان انجام »حمله ای دقیق« را در آن 

منطقه تأیید کرد. یک مقام دیگر دفاعی ایاالت متحده در کابل گفت که این عملیات ممکن است به تلفات ملکی 

هم منجر شده باشد.


