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هواپیامی  هوایی  حمله ی  نتیجه ی  در 

ولسوالی  در  خارجی  نیروهای  رسنشین  بدون 

جان  نظامی  غیر  پنج  غزنی،  والیت  خواجه عمری 

. ند خته ا با

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به روزنامه ی 

شنبه شب  حمله،  این  که  می گوید  کابل  صبح 

از  گروهی  آن،  هدف  و  شده  انجام  میزان(   6(

است. بوده  طالب  هراس افگنان 

طالبانی  مواضع  بر  حمله،  »این  می افزاید:  او 

منطقه ی  در  باغ  یک  داخل  در  که  شد  انجام 

داشتند.  حضور  خواجه عمری  ولسوالی  ده حاجی 

شلیک  مزائیل  غزنی  شهر  بر  باغ،  این  از  طالبان 

می کردند.«

آقای نوری عالوه کرد که در نتیجه ی این حمله، 

کشته  طالب،  هراس افگن  پنج  و  نظامی  غیر  پنج 

شده اند.

نیروهای  هوایی  از حمله ی  او، پس  گفته ی  به 

خود  اطراف  بر  طالب  هراس افگنان  خارجی، 

آن ها،  تیراندازی  نتیجه ی  در  که  اند  کرده  شلیک 

است. باخته  جان  نیز  دیگر  نظامی  غیر  یک 

هراس افگنان  که  می شود  گفته  هم،  سویی  از 

روند  جریان  در  میزان(   6( شنبه  روز  طالب، 

منطقه ی  از  ریاست جمهوری،  انتخابات  رأی دهی 

رسخ  قلعه ی  و  خواجه عمری  ولسوالی  ده حاجی 

مزائیل  غزنی  شهر  طرف  به  خوگیانی،  ولسوالی 

اند. کرده  پرتاب 

پس از پرتاب مزائیل از سوی طالبان، نیروهای 

خارجی، این دو منطقه را مورد حمله ی هوایی قرار 

داده اند.

از سویی هم، وزارت دفاع اعالم کرده است که 

در نتیجه ی حمله ی هوایی در ولسوالی خوگیانی 

فرماندهان  از  عبدالحنان،  مولوى  غزنی،  والیت 

كميسيون  عضو  و  طالب  هراس افگنان  کلیدی 

است. شده  كشته  گروه  این  نظامى 

در  نیز،  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 

جریان عملیات  نظامی نیروهای دولتی و خارجی، 

اما  است؛  شده  وارد  تلفاتی  نظامیان  غیر  به 

نهادهای امنیتی همواره اعالم کرده اند که عامل 

طالب  هراس افگنان  نظامیان،  غیر  تلفات  اصلی 

امنیتی،  نهادهای  مسؤوالن  گفته ی  به  اند.  بوده 

از غیر نظامیان به عنوان  طالبان در جریان نربد، 

سنگر  برای  مسکونی  خانه های  از  و  انسانی  سپر 

استفاده می کنند و به همین دلیل، هر از گاهی به 

می شود. وارد  تلفاتی  نیز  نظامیان  غیر 

یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، کمیســیون شــکایت های انتخاباتی از ثبت ۲۲۷۵ 
شکایت خرب می دهد.

محمد قاســم الیاســی، ســخنگوی کمیسیون شــکایت های انتخاباتی، پس از چاشت روز یک شنبه )۷ 
میزان( در یک نشســت خربی گفت که تا کنون ۲۲۷۵ شــکایت از رسارس افغانســتان، در این کمیســیون 

به ثبت رسیده است.

رسور دانش، معاون دوم ریاســت جمهوری و معاون تیم انتخاباتی دولت ســاز، گفته اســت که 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، شکســت طالبان، پیروزی مردم افغانســتان و حکومت و نظام 

مردم ســاالر و شــهامت نیروهای دفاعی و امنیتی را به منایش گذاشــت...

سرور دانش: 

انتخابات ریاست جمهوری 
شکست طالبان را به نمایش گذاشت

آمارنهاییرشکتکنندگانانتخاباتامروزاعالممیشود

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
 بیشتر از 2200 شکایت ثبت شده است
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متأســفانه در هــر دوره ی تاریــخ کشــور مــان نگاهــی بیندازیــم، 

ــت و  ــوده اس ــتان ب ــان افغانس ــر زن ــونت هایی در براب ــه خش همیش

ــا گذشــت زمــان تبدیــل بــه فرهنگــی در  گاهــی ایــن خشــونت ها ب

بیــن خانواده هــای مــا شــده اســت. یکــی از خشــونت های رایجــی 

کــه طــی ســال های اخیــر از فرهنــگ خانواده هــا رخــت بــر نبســت، 

هامنــا بــدل »آلیــش« اســت و بیشــر در خانواده هایــی اتفــاق 

ــد. ــرار دارن ــن ق ــطح پایی ــادی در س ــاظ اقتص ــه از لح ــد ک می افت

ــر  ــواده  ای اگ ــت؛ خان ــه اس ــن گون ــان ای ــه زن ــونت علی ــن خش ای

ــان  ــر ش ــرای پ ــد ب ــد و بخواه ــته باش ــوان داش ــر ج ــر و پ دخ

ــل هــم اگــر در چنیــن رشایــط  ــواده ی مقاب همــر برگزیننــد و خان

ــای  ــه دخره ــد ک ــنهاد می دهن ــند، پیش ــته باش ــرار داش ــان ق یکس

ــران  ــد دخ ــه عق ــان را ب ــران ش ــان و پ ــران ش ــه پ ــر را ب همدیگ

شــان در بیاورنــد تــا ایــن گونــه بتواننــد از مخارجــی همچــون تویانــه 

و شــیربها  آســوده شــوند و بــا هزینــه ی کمــری بــرای پــران شــان 

ــد... همــر بیاورن

)زندگی به رنگ زن(
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وزارت دفاع اعالم کرده است که نیروهای ارتش، ولسوالی 

طالب  هراس افگنان  وجود  از  را  تخار  والیت  خواجه غار 

کرده  اند. پاک سازی 

اعالمیه ای  نرش  با  میزان(،   ۷( یک شنبه  روز  وزارت،  این 

گفته است که ولسوالی خواجه غار والیت تخار که از چند روز 

به این طرف شاهد درگیری بود، توسط نیروهای کوماندو از 

است. پاک سازی شده  طالب  هراس افگنان  وجود 

تالشی  و  پاک سازی  عملیات  که  است  آمده  اعالمیه  در 

ادامه  ولسوالی  این  مختلف  بخش های  در  ارتش  نیروهای 

دارد.

و  خواجه  غار  ولسوالی های  که  است  حالی  در  این 

بلند  تهدید  در  این  سو،  به  ماه  چند  از  تخار  ینگی  قلعه ی 

طالب  هراس افگنان  پیش  روز   20 حدود  دارد.  قرار  طالبان 

از چند طرف بر این دو ولسوالی حمله کردند و برای چندین 

ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند؛ اما با رسیدن نیروهای 

کردند.  عقب  نشینی  دوباره  کمکی، 

همچنان در بیست روز گذشته یک بار ولسوالی ینگی قلعه 

به دست طالبان سقوط کرد. محمدجواد هجری، سخنگوی 

بود  گفته  کابل  صبح  روزنامه ی  به  زمان  آن  در  تخار،  والی 

این  نظامیان،  غیر  تلفات  کاهش  برای  امنیتی  نیروهای  که 

اند.  را ترک کرده  ولسوالی 

ناامن  نسبتا  والیات  از  افغانستان،  در شامل  تخار  والیت 

است. در این والیت هم گروه طالبان و هم تفنگ داران غیر 

گلب الدین  اسالمی  به حزب  وابسته  بیشر شان  که  مسؤول 

این  از  مناطقی  ساخنت  ناامن  و  ترور  رسگرم  اند،  حکمتیار 

استند. والیت 

ولسوالی خواجه غار والیت تخار از وجود طالبان پاک سازی شد

حمله ی هوایی در والیت غزنی 
جان پنج غیر نظامی را گرفت
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خلیلی:
توتاپخطقرمزمناست!

نیازدارمکمی
باخودحرفبزنم

 )Peleus( پله  فرزند   )Achilles( اخیلوس  یا  آشیل 

افسانه ای  قهرمان  مشهورترین  میرمیدون ها،  پادشاه 

یونان بود که نامش با آثار هومر عجین شده است. در 

افسانه های یونانی گفته می شود که پس از تولد آشیل، 

مادرش تتیس )Thetis(، با دو انگشت خود قوزک پایش 

را گرفت...

یا  پول  مواد،  منی توانستم  هرگز  اعتیاد  دوران  در 

دست  به  را  دیگری  چیز  هر  یا  کافی  جنسی  ارضای 

هرگز  نیز  چیزها  این  از  زیادی  میزان  حتا  بیاورم. 

کافی نبود! برای همین، همواره خالئی در درون من 

وجود داشت. اگر چه سعی می کردم بیشرین تالش 

اما هرگز  به کار گیرم؛  این خال  برای پرکردن  را  خود 

منی شدم... موفق 

اشکی بر گونه ی سخن )3(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

کمیسیونانتخابات

EPA



ل
ل او

سا
امره 89        

ش
شنبه        

13            دو
ن 98

رب 2019           8 میزا
سپتام

 3
صفحه         0

  8   
w

w
w.subhekabul.com

سه شنبه،  روز  ظهر  از  قبل  روشنایی  جنبش  حرکت 

از  پس  شد.  رشوع  رسمی  طور  به   1395 ثور  چهاردهم 

دبی،   – کابل  هوتل  در  معرضان  مطبوعاتی  کنفرانس 

حکومت  به  ساعته   ۷2 التیامتوم  با  یکم  شامره  اعالمیه ی 

برای لغو فیصله ی کابینه به نرش رسید. در پای اعالمیه هیچ 

امضایی گذاشته نشد. رصفا در بخشی که موضع و خواست 

کنفرانس را مطرح می کرد، از »مردم مناطق مرکزی« به عنوان 

مرجعی نام برده شد که »به منظور تحقق عدالت اجتامعی و 

انکشاف متوازن و حامیت از منافع ملی کشور« اعالم می کرد:

»1. عبور این لین برق از مسیر بامیان – میدان وردک به 

هیچ وجه قابل معامله و برخورد سیاسی نیست. /2/ حکومت 

دارد  فرصت   1395 ثور   16 شنبه،   5 روز  تا  ملی  وحدت 

درنظرداشت  با  افغانستان،  برق  ماسرپالن  به  توجه  با  که 

انکشاف  رعایت  خاطر  به  و  اقتصادی  و  تخنیکی  اصول 

را رسام  بامیان – میدان وردک  متوازن و حفظ منافع ملی، 

به عنوان مسیر انتقال برق 500 کیلوولت اعالن مناید. /3/ 

فریاد  و  درخواست  به  ملی  وحدت  حکومت  که  صورتی  در 

فعالیت های  به  ما  ندهد،  مثبت  جواب  ما  عدالت خواهانه ی 

به  را  گزینه ها  متام  و  می دهیم  ادامه  خویش  دادخواهانه ی 

از  مردم  منایندگان  خروج  و  مساملت آمیز  راه پیامیی  شمول 

حکومت باز می گذاریم. /4/ همچنین از متام احزاب، اقوام، 

گروه ها، انجمن ها، افراد و حق طلبان تقاضا می کنیم که ما 

را در این حرکت حق طلبانه برای تطبیق عدالت اجتامعی و 

بپیوندند.« ما  به  و  یاری رسانده  ملی  منافع  از  حفاظت 

نرش اولین اعالمیه ی جنبش روشنایی بدون امضا و آدرس 

جنبش  سقف  زیر  ستون های  که  می داد  نشان  مشخص، 

روز  یعنی  قبل،  روز  یک  بود.  نشده  طراحی  هنوز  روشنایی 

از  وحدت،  حزب  پیروان  به  مربوط  صفحات  ثور،  دوازدهم 

و  بود  برگزار شده  منزل خلیلی  در  که  دادند  جلسه ای خرب 

در آن جمعی از استادان دانشگاه و رهربان احزاب سیاسی 

بر تشکیل یک »شورای عالی هامهنگی« توافق کرده بودند. 

در همین روز اولین اعالمیه ی خلیلی نیز از طریق تلویزیون 

نگاه و صفحات پیروان حزب وحدت به صورت گسرده پخش 

شد که در آن از تعبیر »خط قرمز« در مورد پروژه ی »توتاپ« 

در  ارزگانی،  سلامن علی  خط  با  تعبیر،  این  بود.  شده  یاد 

متام صفحاتی که مربوط به پیروان حزب وحدت بود، بازنرش 

دانشگاه  استادان  با  بازدیدهای خلیلی  و  دید  می شد. خرب 

تلویزیون  اول  تیر  در  نیز  مدنی  فعاالن  و  احزاب  رهربان  و 

آهسته  آهسته  خلیلی  می رسید  نظر  به  داشت.  قرار  نگاه 

تالش می کند جای گاه محوری اش در حرکت اعراضی مردم 

کند.  تثبیت  را 

جنبش روشنایی در تیوری و عمل یک جنبش اجتامعی 

جنبش  این  شکست های  و  موفقیت  تحلیل  برای  اما  بود؛ 

سوال مدیریت و رهربی آن را باید به دقت توجه کرد. تا دوم 

اسد که انفجار میدان روشنایی اتفاق افتاد، چشم من بیشر 

از همه خلیلی و مواضع و اکت و اداهای او را دنبال می کرد. 

غنی  ارشف  از  بیشر  حتا  روشنایی،  جنبش  در  مهم  سوال 

از جانب خلیلی  و عبدالله و محقق و بهزاد، سوالی بود که 

ژست های  و  تعبیرات  و  اعالمیه ها  من  برای  می شد.  مطرح 

تعبیر  من  برای  داشتند.  قرار  اهمیت  اول  رده ی  در  خلیلی 

از هرگونه گزینه« و »توتاپ به هیچ  یا »استفاده  »خط قرمز« 

وجه قابل معامله نیست« یا نسبت او با رسور دانش مهم ترین 

سوال ها  این  می شد.  محسوب  روشنایی  جنبش  سوال های 

را یک رهرب  او  نبود.  به خلیلی  بیان گر بدگامنی من نسبت 

سیاسی می دانستم و هرگونه موضع او را در موقف و جای گاه 

خودش امری طبیعی تلقی می کردم. در باور من، هامن گونه 

که محقق، صادق مدبر، احمد بهزاد و دیگران حق داشتند 

موضع بگیرند، خلیلی نیز این حق را داشت.

با  من،  نگاه  در  خلیلی،  اثرات  و  نقش  حال،  عین  در 

درنظرداشت تجربه ها و شناختی که از او داشتم، متفاوت از 

دیگران بود. باور داشتم که در ختم روز این خلیلی است که 

باشد، حرکت  به هر سمتی که خواسته  را  روشنایی  جنبش 

نشانه ها  این  دارم  که  روایت هایی  جریان  در  من  می دهد. 

حساس  مقاطعی  در  او  مواضع  و  سخنان  و  حرکات  در  را 

یادآوری خواهم کرد تا بگویم که برخالف تصور اولیه، احمد 

بهزاد، محمد محقق و رسور دانش، بالرتیب، از ناشی ترین 

به  هم  پی  یکی  روشنایی  در جنبش  که  بودند  قربانی هایی 

نیز  روز، خود خلیلی  افتادند. درست است که در ختم  زانو 

از بازی های خود جان سامل بدر نربد؛ اما قبل و بعد از خود، 

در هم شکست. را  بی شامری  کمرهای  و  گردن ها 

احمد بهزاد به باور من، در واقع میراث شکسته ای را روی 

دوش خود گرفت که خلیلی در خرد و خمیر کردن آن بیشر 

از همه نقش داشت. بهزاد هیچ گاهی به این جنبه از نقش 

با  و ساختارمند  منطقی  مقابله ی  برای  و  نکرد  توجه  خلیلی 

آن وقت و انرژی نگذاشت. او به نگرانی ها و تذکرهایی که از 

افراد مختلف دریافت می کرد، بهایی قایل نشد. حاال وقتی 

نگاه  خود  فیس بوکی  مکاملات  و  نامه ها  و  یادداشت ها  به 

می کنم، حس می کنم احمد بهزاد، بیش از حد معمول دچار 

رهربی  الگوهای  از  استفاده  با  می کرد  فکر  که  بود  توهمی 

و  بزند  کنار  را  دو  آن  می تواند  محقق،  و  خلیلی  سیاست  و 

چپن و دستار آن ها را به گونه ای متفاوت تر و موفقانه تر بر تن 

کشد. به نظر می رسید بهزاد بیش از حد در فضای آکنده از 

هیجان عمومی و توان مندی های فردی خود جوزده شده بود 

و حس می کرد یک تنه قادر است بار سنگین ناشی از حضور 

میلیون ها فرد در بحبوحه ی یک فضای فوق العاده تنش آلود 

کشد.  دوش  بر  بین املللی  و  ملی  عرصه ی  در  را  بحرانی  و 

نگاهی به حرکت ها و سخنان و اقدامات و شیوه های ارتباط 

از یک  نیز حاکی  با دوستان و همراهان مبارزاتی اش  بهزاد 

توهم خطرناک است که شاید تا کنون هم او را از درک امر 

سیاسی با دیدی دقیق تر و خردمندانه تر باز می دارد.

***

 من مالحظاتم بر نقش و اثرگذاری های خلیلی را از اولین 

زبان های  توتاپ« در  قرمز  تعبیر »خط  بر  درنگ کوتاهی که 

رسمی و غیر رسمی او داشتم، روز دوازدهم ثور 1395، در 

یک پست کوتاه فیس بوکی نوشتم و گفتم:

 ... می شود؟  رشوع  کجا  از   ... چیست؟  قرمز  خط  »این 

رصفا  ما  آیا  می شود؟...  ختم  کجا  به   ... می گذرد؟  کجا  از 

ترسیم کنندگان و تذکردهندگان »خط قرمز«یم یا برای اجرای 

آن نیز توان و جرأتی داریم؟... به نظر می رسد برای دریافت 

بریده ی  گلوی  کنار  در  که  پاسخی  همچون  پاسخ ها،  این 

تبسم یافتیم، به یک مشوره و حرکت جمعی رضورت داریم.

می شوند،  بیان  »بی خردی«  تاریخ  در  که  هایی  نکته 

اند و گاهی خاص. اگر  گاهی مخاطب شان بی خردان عام 

گاهی پاسخ امری روشن را نتوانیم بیابیم، خود نیز در شامر 

»بی خردان« ثبت نام می کنیم... آیا وقت آن نیست که برای 

یک تصمیم جمعی در برابر »بی خردی« عام آماده شویم؟...«

با همین عنوان  »تاریخ بی خردی« کتابی  به  اشاره ی من 

عنوان  تحت  زمان  دیر  از  که  بود  بارباراتاکمن  نوشته ی 

»نکته ها و اشارت ها« در روزنامه ی »جامعه ی باز« قطعاتی از 

به ارشف غنی و سایر رهربان حکومت وحدت  آن را خطاب 

ملی و رهربان سیاسی جامعه نقل و نشانه گذاری می کردم.

عرص روز سه شنبه، دومین اعالمیه ی کریم خلیلی از طریق 

تلویزیون نگاه و همه ی صفحات پیروان حزب وحدت به نرش 

رسید و در آن نسبت به »اظهارات« و مواضع غیرمسؤوالنه ی 

به حکومت وحدت  و آب و مدیران رشکت برشنا  انرژی  وزیر 

عاقبت  و  نابه جا  اظهارات  چنین  »جلو  که  داد  هشدار  ملی 

نیاندیشانه ی ادارات مربوطه را بگیرند و اجازه ندهند که آنان 

از تریبون حکومت، در تضعیف وحدت و همدلی شهروندان 

مردم  »انتظار  گفت:  وی  منایند.«  استفاده  کشور،  والیات 

با  ستیز  جای  به  که  است  این  دولتی  ذی ربط  مسؤوالن  از 

ملی،  ارزش های  و  عدالت  به  گفنت  »نه«  و  مردم  خواست 

به  متعهد  را  و خود  این کشور  را شهروند  همه ی شهروندان 

کشور،  مردم  متام  شهروندِی  حقوق  رعایت  و  ملی   وحدت 

بدانند.«

پیوند  حلقه های  ایجاد  دنبال  به  همه  که  فضایی  در 

سخنان  بودند،  جامعه  موثر  نیروهای  میان  هم بستگی  و 

خلیلی، به اندازه ی سخنان و مواضع بهزاد، در سطح جامعه 

انعکاس می کرد. امتیاز خلیلی، عالوه بر اسم و شهرت و نفوذ 

سیاسی موجود، برخورداری از تلویزیون »نگاه« به عنوان یک 

هزاره همچنان  جامعه ی  بود.  اثرگذار  اطالع رسانی  وسیله ی 

وقتی  بود.  کرده  حفظ  را  خود  گیتویی  خصوصیت های 

تلویزیون »نگاه« و »راه فردا« موضعی در خط رسنوشت جامعه 

می گرفتند، افکار عامه ی هزاره از توجه کردن به تلویزیون ها 

و رسانه های دیگر معاف می شد. وقتی این دو تلویزیون در 

کوتاهی  مردم  تظاهرات  خرب  دادن  پوشش  از  تبسم«  »قیام 

را  آشپزی  و  فردی  قصه های  و  رسیال  آن  جای  به  و  کردند 

آنان  به  نسبت  عمومی  واکنش های  دادند،  مردم  خورد  به 

فوق العاده تند و آزاردهنده بود. حاال تلویزیون »نگاه« با توجه 

به نقشی که خلیلی برای خود تراش می کرد، از تلویزیون »راه 

خال  این  می کرد  تالش  بهزاد  احمد  بود.  افتاده  پیش  فردا« 

بازنرش  یا  فیس بوک  طریق  از  ویدیویی  کوتاه  پیام های  با  را 

این  در  اما  کند؛  جربان  خود  سخرنانی های  و  مصاحبه ها 

بیفتد. پیش  خلیلی  از  منی توانست  تالش 

وقتی دومین اعالمیه ی خلیلی پخش شد، یکی از افرادی 

که در هامن روز نسبت به موضع او واکنش نشان داد، جاوید 

کوهستانی بود که مدت زیادی را در شامر مشاوران خلیلی 

در صدارت حضور داشت و گویا عمل کردها و مواضع خلیلی 

را از نزدیک نظاره می کرد. وی متنی را زیر چندین پستی که 

بارگزاری کرد.  بودند، پی هم  را نرش کرده  اعالمیه ی خلیلی 

بعدها می دیدم که این کمنت از بخش نظریات در صفحات 

بود. جاوید  پاک شده  کامل  به صورت  پیروان حزب وحدت 

کوهستانی در منت خود نوشته بود:

انكشاف  و  عدالت  تأمني  طرف دار  من  اين  كه  وجود  »با 

كنم  اشاره  نكته  اين  به  مى خواستم  استم،  كشور  متوازن 

به  سياىس  ىب برنامگى  از  ما  سياست مداران  اكرثيت  كه 

اين  كه حادثه ساز باشند و  دنبال حوادث مى روند، به جاي 

مضحك تر اين است كه سياست زده هاى خارج شده از رده ی 

قدرت كه چه ىب رشمانه در پى مرشوعيت بخشيدن تقلبات 

گسرده ی انتخابات بودند، اكنون از تعصب و تبعيض حرف 

و حافظه ی  كردند  پاره  گلو  غنى  براى  دردناك  مى زنند. چه 

تاريخى شان را انگار يخ زده بود، داغ تر از آش براى حاكميت 

مهم  و  شديم  ىب حافظه  چقدر  كردند،  كمپاين  رياستى 

اين كه پالن انتقال برق از آسياى ميانه به پاكستان و توزيع 

نهايى   ٢٠١٣ كرزى  حكومت  هامن  در  مسري  در  آن  مقدار 

كار  تا هم اكنون  پايان سال ٢٠١٣  از  اين  كه  مهم تر  و  شد 

در مسري سالنگ، جبل الراج، كاپيسا و اىل تگاب رسوىب 

سب استيشن  گرديده،  تكميل  كامال  پايه ها  داشت،  ادامه 

اين  شدند.  آگاه  حال  منايندگان  و  رهربان  اما  شد؛  ساخته 

نهايت ىب خربى و ىب برنامه گى تيكه داران ماست. چون مانند 

به جمع  حال  و  ندانستند  نبودند،  كار  رشيك  پروژه ها  ساير 

فريب  براى  متواتر  اعالميه هاى  و  پيوسته  مردم  و  معرضني 

گوش  و  چشم  مگر  اند.  اندخته  راه  عمومى  افكار  بازى  و 

بوديد؟  خاموش  مدت  اين  در  چرا  و  منى ديديد  و  نداشتيد 

مردم اگر خرب نبودند، بسيار مهم نبود. شام تيكه داران چرا 

ىب خرب مانديد؟ اميد مردم بار ديگر عصا گم نكنند و با فشار 

و فرياد حق طلبانه از طريق جوانان آگاه و بيدار به اين مهم 

يازند.« دست 

من  بود،  خلیلی  مشاور  کوهستانی  جاوید  که  زمانی  در 

نگاه های هوش مندانه  و  او  زبان خلیلی در توصیف  از  بارها 

همین  به  بودم.  تحلیل هایش حرف هایی شنیده  در  دقت  و 

دلیل، اظهارات وی در واکنش به اعالمیه ی خلیلی و بارگزاری 

آن در زیر پست های زیادی که این اعالمیه را به نرش رسانیده 

که  بود  اشاره ای  اولین  این  گویا  بود.  مهم  من  برای  بودند، 

حکومت های  در  »توتاپ«  قضیه ی  جنجالِی  کالف  رسنخ 

سوال  مورد  را  خلیلی  مسؤولیت های  و  نقش  و  افغانستان 

قرار می داد. این  که خلیلی در دوران اقتدار خود به عنوان 

معاون کرزی در حکومت های قبلی با قضیه ی توتاپ چگونه 

برخورد کرده است، از موضوعاتی بود که مخصوصا از جانب 

هم کاران رسور دانش به گونه های تلویحی و رصیح دامن زده 

و  نداد  روشنی  توضیح  مورد  این  در  آخر  تا  خلیلی  می شد. 

نگفت که سهم او و کرزی در تعلیق پروژه ی »توتاپ« چه بوده 

و چرا این پروژه سال های سال در حکومت آن ها معطل مانده 

است. به نظر می رسید جاوید کوهستانی شعار خلیلی را که 

می گفت »توتاپ خط قرمز ماست«، به متسخر می گرفت و در 

امری متام شده  را  مسیر سالنگ  از  برق  انتقال خط  ضمن، 

می کرد. تلقی 
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خلیلی: توتاپ خط قرمز من است!
ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از  روز  یــک 

و  می کردنــد  تصــور  بســیاری ها  کــه  انتخاباتــی  گذشــت. 

منتظــر بودنــد، برگــزار نشــود و بــرای دور زدن آن، بســیار 

تــالش کردنــد. 

سیاســت گران  و  سیاســی  جریان هــای  از  بســیاری 

ــه  ــد ک ــه ان ــم دوخت ــم چش ــوز ه ــتان هن ــنگین وزن افغانس س

ــع  ــا از آن نف ــود ت ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــات ب ــه ی انتخاب نتیج

ــد.  بربن

ــات و  ــیون انتخاب ــه کمیس ــه ک ــامن گون ــات ه ــا انتخاب ام

ــده ی آن  ــان تعیین ش ــد، در زم ــپرده بودن ــده س ــت وع حکوم

ــم  ــیار ک ــردم بس ــارکت م ــزان مش ــد می ــر چن ــد. ه ــزار ش برگ

بــود و مشــکالتی نیــز در مدیریــت انتخابــات در برخــی مــوارد 

ــات در  ــزاری انتخاب ــا برگ ــت؛ ام ــود داش ــدی وج ــه ج ــه گون ب

ــود.  ــه ب نفــس خــود موفقان

موفقانــه از آن جهــت کــه تصــور می شــد در وضعیــت 

ــی  ــوی برخ ــه از س ــت اندازی ای ک ــی و دس ــکننده ی امنیت ش

خواهــد  صــورت  انتخابــات  مخالــف  سیاســت مدارن  از 

ــار  ــد و اعتب ــل کن ــات را مخت ــزاری انتخاب ــد برگ ــت، رون گرف

ــزاری آن از  ــک را در روز برگ ــی و دموکراتی ــه ی مل ــن پروس ای

ــردارد. ــان ب می

مــردم افغانســتان بــا متــام تهدید هایــی امنیتــی ای کــه از 

ــود، همــت گذاشــتند  ســوی گروه هــای تروریســتی متصــور ب

و بــا حضــور شــان بــه پــای صندوق هــای رأی، یــک بــار دیگــر 

ــورد  ــزد م ــه نام ــد و ب ــوری کردن ــام جمه ــظ نظ ــر حف ــد ب تأکی

اعتــامد شــان رأی دادنــد. در حقیقــت انتخابــات ششــم 

میــزان را می تــوان آزمــون نیروهــای امنیتــی و دفاعــی و 

ــان  ــؤولیت ش ــدام مس ــر ک ــه ه ــت ک ــتان دانس ــردم افغانس م

را در قبــال تأمیــن امنیــت انتخابــات و اشــراک در آن ادا 

ــد. کردن

شــامرش  در  شــفافیت  مــی رود،  توقــع  اکنــون  آن چــه 

آرا و رســیدگی بــه بیشــر از 2هــزار شــکایتی اســت کــه 

اســت.  کــرده  اعــالم  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون 

ــات  ــزدان انتخاب ــی و نام ــیون های انتخابات ــؤولیت  کمس مس

قانــون  بــه  مطابــق  کــه  اســت  ایــن  ریاســت جمهوری 

ــه ی  ــق و بی طرفان ــامرش دقی ــا ش ــد و ب ــل کنن ــات عم انتخاب

آرای مــردم، نتایــج آن را بــدون دســت کاری بیــرون بدهنــد و 

نامــزدان انتخابــات، نتایــج اعالم شــده از ســوی ایــن نهادهــا 

را قبــول کننــد. 

ــود دارد،  ــات وج ــزاری انتخاب ــس از برگ ــه پ ــی ای ک نگران

دســت کاری در شــامرش آرا اســت و ایــن نگرانــی برخواســته 

انتخابات هــای  در  انتخابــات  کمیســیون های  عمل کــرد  از 

گذشــته اســت کــه منونــه ی بــارز آن را می تــوان در انتخابــت 

ــه  ــی ب ــدت مل ــت وح ــد حکوم ــر ش ــه منج ــت ک 1393 دانس

ــی  ــون اساس ــب قان ــه در قال ــه ن ــی ک ــد؛ حکومت ــود بیای وج

پیش بینــی شــده بــود و نــه در قالــب قوانیــن انتخاباتــی 

و منونــه ی نــه چنــدان دور آن، انتخابــات پارملانــی بــود 

بــازی  دلیــل  بــه  آن  کمیشــرنان  و  مســؤوالن  امــروز  کــه 

ــا  ــد و ام ــده ان ــدان خوابی ــج زن ــردم کن ــت آرای م ــا رسنوش ب

ــا و  ــی خنث ــردم، پارملان ــان در آرای م ــت برد ش ــه ی دس نتیج

بی برنامــه ای اســت کــه شــاهدیم.

ــود  ــات وج ــزاری انتخاب ــس از برگ ــه پ ــری ک ــی دیگ نگران

ــده  ــزدان بازن ــج اعالم شــده از ســوی نام دارد، نپذیرفــنت نتای

فراقانونــی  عمل کردهــای  قبــال  در  نگرانــی  ایــن  اســت. 

دســت مایه ای  و  اســت  متصــور  گذشــته  کمیســیون های 

خواهــد شــد بــرای کســی کــه بازنــده ی میــدان باشــد. پــس 

ــر و  ــی هــر چــه زودت الزم اســت کــه کمیســیون های انتخابات

شــفاف تر شــامرش آرای مــردم را بــدون دســت کاری بــه پایــان 

برســانند و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی تــالش کنــد تــا بــا 

حضــور ناظــران بین املللــی و داخلــی آرای ســیاه و ســفید را 

طــوری از هــم جــدا کنــد کــه جایــی بــرای اعــراض نامــزدان 

ــده  وجــود نداشــته باشــد. بازن

اگــر کمیســیون انتخابــات نتوانــد از آزمــون بی طــرف 

شــامرش آرا و اعــالم آن بــدر بیایــد و نتایجــی را بیــرون بدهــد 

کــه نامــزدان بازنــده بتواننــد بــا ارائــه ی مــدرک و دلیــل بــر آن 

اعــراض کننــد، بــه احتــامل زیــاد بــه بحرانــی در افغانســتان 

خواهــد انجامیــد کــه نــه راهــی بــه حکومــت موقــت خواهــد 

داشــت و نــه بــه برگــزاری دوبــاره ی انتخابــات. 

از آن جــا ایــن نگرانــی مطــرح می شــود کــه وضعیــت 

کــه حکومــت  اســت  وقتــی  از  افغانســتان شــکننده تر  در 

ــادی در  ــت مداران زی ــد و سیاس ــود آم ــه وج ــی ب ــدت مل وح

بــه  انتخابــات  نتایــج  کــه  اســتند  فرصتــی  جســت وجوی 

ــا نســخه ی صلــح و حکومــت  ــان ب چالــش کشــیده شــود و آن

ــه خــود  ــدان شــوند و توجــه جهــان را ب موقــت شــان وارد می

ــد. ــب کنن جل

بــا ایــن حــال، رسنوشــت آینــده ی انتخابــات و مــردم 

کمیســیون های  بــه  ناخواســته  یــا  خواســته  افغانســتان 

عمل کــرد  حقیقــت  در  و  اســت  خــورده  گــره  انتخاباتــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــاد انتخابات ــن دو نه ــی ای ــا فراقانون ــی و ی قانون

آینــده ی افغانســتان را تعییــن می کنــد. پــس آنچــه مــردم 

ــن  ــد، ای ــع دارن ــی توق ــای انتخابات ــن نهاد ه ــتان از ای افغانس

ــن را  ــت ای ــردم، فرص ــق آرای م ــامرش دقی ــا ش ــه ب ــت ک اس

ندهنــد کــه افغانســتان بــه بحــران بــرود. 

اگــر عمل کــرد کمیســیون انتخابــات در جریــان شــامرش 

مســایل  و  انتخابــات  برگــزاری  در  کــه  باشــد  طــوری  آرا 

دســت مایه ای  خالهــا  ایــن  شــود،  کوتاهــی  آن  تخنیکــی 

همچنــان  و  اســتفاده جو  گروه هــای  بــرای  شــد  خواهــد 

گروه هــای تروریســتی کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده 

و وارد عمــل شــوند. درکنــار ایــن، احتــامال نتیجــه ی ایــن 

ــه مــردم افغانســتان نیــز ثابــت خواهــد کــرد کــه  ــات ب انتخاب

ــر.  ــا خی ــد ی ــاور کنن ــات ب ــه انتخاب ــن، ب ــس از ای پ

کمیسیونهایانتخاباتی
بهمسؤولیتهایقانونیشان

عملکنند

عزیز رویش

و  نقش  حال،  عین  در 

من،  نگاه  در  خلیلی،  اثرات 

و  تجربه ها  درنظرداشت  با 

داشتم،  او  از  که  شناختی 

باور  بود.  دیگران  از  متفاوت 

این  روز  ختم  در  که  داشتم 

جنبش  که  است  خلیلی 

سمتی  هر  به  را  روشنایی 

حرکت  باشد،  خواسته  که 

جریان  در  من  می دهد. 

این  دارم  که  روایت هایی 

نشانه ها را در حرکات و سخنان 

مقاطعی  در  او  مواضع  و 

حساس یادآوری خواهم کرد تا 

بگویم که برخالف تصور اولیه، 

محقق  محمد  بهزاد،  احمد 

بالرتتیب،  دانش،  رسور  و 

قربانی هایی  ناشی ترین  از 

بودند که در جنبش روشنایی 

افتادند.  زانو  به  هم  پی  یکی 

درست است که در ختم روز، 

بازی های  از  نیز  خلیلی  خود 

اما  نربد؛  بدر  سامل  جان  خود 

از خود، گردن ها و  قبل و بعد 

هم  در  را  بی شامری  کمرهای 

. شکست

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میالدی 

و انتخابات پارملانی 28 میزان سال گذشته، حاال بزرگ ترین 

نگرانی انتخابات ریاست جمهوری کنونی، عدم شفافیت در 

شامرش آرا و دست برد در آرای مردم افغانستان است. 

روز  انتخابات  کمیسیون  تأخیر،  ماه ها  از  پس  رسانجام 

ریاست جمهوری  انتخابات  شد  موفق  میزان(  )شش  شنبه 

به  نسبت  مردم  رشکت  میزان  هرچند،  کند.  برگزار  را 

فضای  در  انتخابات  اما  بود؛  کمرنگ  قبلی  انتخابات های 

شد.  برگزار  امن  نسبتا 

انتخاباتی  هر  برگزاری  از  پس  که  چالشی  بزرگ ترین 

آن  مدیریت  چگونگی  می شود،  انتخابات  کمیسیون  متوجه 

است. کمیسیون انتخابات افغانستان روز شنبه با پایان روند 

رأی دهی اعالم کرد که شامرش آرا آغاز شده و قرار است به 

اعالم شود.  انتخابات  ابتدایی  نتایج  میزان،  تاریخ 2۷ 

انتخابات،  حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 

اطمینان داد که کارمندان این نهاد، بی طرفانه آرای مردم را 

شامرش و نتایج آن را تا سه  هفته ی دیگر اعالم خواهند کرد. 

اما به باور نهادهای ناظر بر انتخابات و آگاهان سیاسی، 

در صورتی که کمیسیون انتخابات نتواند این پروسه ی ملی را 

به گونه ی درست مدیریت کند، این بار افغانستان به بحرانی 

به مراتب بزرگر از انتخابات 2014 روبه  رو خواهد شد. 

شفاف  انتخابات  )بنیاد  تیفا  سخن گوی  سادات،  صغرا 

افغانستان( به روزنامه ی صبح کابل می گوید که کمیسیون 

مدیریت  توانایی  نکند،  برخورد  سیاسی  اگر  انتخابات، 

انتخابات را دارد؛ به رشطی که آرای سیاه و سفید را از هم 

کند.  حفظ  را  خود  استقالل  و  کند  جدا 

کمیسیون  که  صورتی  در  می دهد،  هشدار  سادات  بانو 

انتخابات نتواند شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را تأمین 

کند، کشور به بحران می رود. هنگامی که کمیسیون نتایج 

انتخابات را اعالم کند، نامزدان پیشتاز دیگر نتایج انتخابات 

را نخواهند پذیرفت و این می تواند افغانستان را وارد یک فاز 

جدیدی از مشکالت بسازد.  

و  داخلی  نهادهای  مردم،  نگرانی  بزرگ ترین  ظاهرا 

از سوی  انتخابات است که  نتیجه ی   با  بین املللی، مرتبط 

کمیسیون اعالم می شود تا سبب آغاز یک بحران جدید در 

به  باعث  میالدی   2014 سال  در  که  بحرانی  نشود؛  کشور 

وجود آمدن حکومت وحدت ملی شد؛ اما این بار هم محمد 

رییس  عبدالله،  عبدالله  هم  و  جمهور  رییس  ارشف غنی، 

دیگر  بار  تا  داد  نخواهند  اجازه  که  کردند  تأکید  اجرایی، 

شود.  تشکیل  ملی  وحدت  حکومت 

را  انتخابات  شفافیت  ابتدایی،  نتایج  اعالم  در  تأخیر 

می زند صدمه 

بر اساس جدول زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات، 

قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 

2۷ میزان و نتایج نهایی آن، یک ماه بعد به تاریخ 28 عقرب 

اعالم شود. 

اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی می گویند که تأخیر 

در اعالم نتایج ابتدایی شفافیت انتخابات را صدمه می زند و 

سبب دست برد در این پروسه ی ملی می شود.

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی، به روزنامه ی صبح 

کابل می گوید: »هرچند انتخابات ریاست جمهوری نسبت به 

انتخابات پارملانی سال گذشته بهر برگزار شده؛ اما حضور 

مردم در این پروسه خیلی کمرنگ بوده است. «

انتخابات  نتایج  اعالم  تأخیر  به  اشاره  با  سعیدی  آقای 

گفت، هر قدر که نتایج به تأخیر بیفتد، شفافیت و سالمت 

»فرهنگ  تاکید داشت:  او  متأثیر خواهد شد.  نیز  انتخابات 

دو  هر  صورت  هر  در  ندارد.  وجود  کشور  این  در  پذیرفنت 

به بحران  را  این کشور  و  را نخواهند پذیرفت  نتایج  کاندیدا 

برد.« خواهند 

به  نیز  بین املللی  نهادهای  از  شامری  حال  همین  در 

تأکید  پروسه  این  شفافیت  و  انتخابات  کمیسیون  بی طرفی 

کمیسیون های  از  کابل،  در  بریتانیا  سفارت  می کنند. 

به گونه ی بی طرفانه، مسؤولیت  انتخاباتی خواسته است که 

کنند. ادا  مردم  آرای  از  حفاظت  قبال  در  را  خود 

این سفارت، روز یک شنبه )۷ میزان(، در برگه ی تویر خود 

روند  به  »از طرف های دخیل می خواهیم که  نگاشته است: 

احرام  قانون  مطابق  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 

بگذارند و کمیسیون های انتخاباتی نیز مسؤولیت های خود 

را به گونه ی بی طرفانه، کارآمد و شفاف انجام دهند.«

تکت  معاون  و  ریاست جمهوری  دوم  معاوم  دانش،  رسور 

انتخاباتی دولت ساز نیز از کمیسیون انتخابات خواسته است 

که از آرای مردم به خوبی صیانت کرده و نتایج آن را به گونه ی 

شفاف و مطابق قانون اعالم کند.

و  ناظر  هزار   13۷ حدود  که  است  حالی  در  همه  این 

مشاهده کننده شفافیت و سالمت انتخابات ریاست جمهوری 

می کنند.  نظارت  را 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک گام موفق برای 

تجربه ی  بود.  جدید  افغانستان  از  و  دموکراسی  از  حامیت 

چند دور انتخابات پُرتقلب به عنوان عامل اصلی در کاهش 

اشراک مردم به پای صندوق های رأی دهی، نقش داشت. 

چالش ها ی  و  مخالفت ها  امنیتی،  تهدیدهای  رغم  به 

بزرگی که متصور بود و در سطح جهانی نگرانی از برگزاری 

شد.  برگزار  انتخابات  داشت،  وجود  افغانستان  انتخابات 

حضور مردم به پای صندوق های رأی دهی به معنای مقاومت 

در برابر خواست طالبان و خودکامگی ای بود که به اراده و 

منی دهد. اهمیت  جمعی  نقش 

نشان  ریاست جمهوری  انتخابات  که  را  دیگری  واقعیت 

نیروهای  و  دولت  در  ظرفیت  و  توان مندی  یک  وجود  داد، 

دولت  را  انتخابات  هزینه ی  از  بزرگی  بخش  است.  امنیتی 

افغانستان به عهده گرفت. نیروهای امنیتی با گرفنت امنیت 

ثابت  و  کردند  عمل  موفق  طالبان،  تهدیدهای  با  مقابله  و 

نیروها  این  باشد،  داشته  وجود  سامل  مدیریت  اگر  که  شد 

و  چالش ها  با  مبارزه  توانایی  کنند.  عمل  خوب  می توانند 

دارند. را  ملی  مهم  برنامه های  تطبیق 

از 9 میلیون تن  انتخابات گفته بود که بیش  کمیسیون 

برای رشکت در انتخابات ثبت نام کرده اند. هنوز آمار دقیق 

اما  نشده؛  نرش  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  رأی دهندگان 

انتخابات های  با  مقایسه  در  انتخاب  در  مشارکت  میزان 

انتخابات  اعتبار  شدن  خدشه دار  ناامنی،  بود.  کم  گذشته 

و  حکم رانان  دروغ گویی  گذشته،  انتخابات های  در  تقلب  و 

رهربان سیاسی، کارکرد ضعیف دولت و عدم پاسخگویی به 

از جانب دولت، در کاهش میزان مشارکت مردم در  نیازها 

است. داشته  نقش  انتخابات 

از  را  خود  مرشوعیت  که  سیاسی ای  نظام  و  دولت  هر 

از  جامعه  حامیت  و  رضایت مندی  میزان  می گیرد،  جامعه 

است.  نظام  یا  دولت  آن  کارکرد  بیانگر  دولت،  یا  نظام  آن 

پایین آمدن میزان مشارکت در  ناامنی در  و  تهدید طالبان 

نبود  عاملی  بزرگرین  اما  داشت؛  نقش  حدی  تا  انتخابات 

که سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات محسوب شود. 

بزرگرین عامل تقلب بود که در چند دور انتخابات تکرار شد 

و این انگیزه را به جامعه تلقین کرد که اگر رأی بدهند یا نه، 

نتیجه ی انتخابات مبین آرای واقعی منی شود و زمامداران از 

می کنند. استفاده  قدرت 

اند  گفته  انتخابات  برگزارشدن  به  واکنش  در  طالبان 

بوده  انتخابات  در  مردم  مشارکت  کاهش  سبب  آ ن ها  که 

اند. این ادعای طالبان یک فریب است. گروه های مختلف 

اجتامعی ای که به پای صندوق  رأی دهی رفتند، این ادعای 

طالبان را باطل می کند. دولت داران و نهادهای دولتی باید 

کاهش مشارکت مردم را در انتخابات جدی بگیرند که دلیل 

آن، نارسائی های موجود در انتخابات، ناکارگی و اشتباهاتی 

و رهربان سیاسی طبقه ای حاکم داشته  است که حاکامن 

اند. 

را  آن  تقلب  که   1393 ریاست جمهوری  انتخابات 

تیم  دو  توافقی  حکومت  آن  نتیجه ی  و  کرد  بی اعتبار 

انتخابات  اعتبار  عامل دیگری  از هر  بیشر  انتخاباتی شد؛ 

را رضبه زد و تردید مردم را از کارکرد انتخابات بیشر کرد. 

رهربان  دروغ گویی  و  ملی  وحدت  حکومت  ضعیف  کارکرد 

دولتی و سیاسی در کاهش عالقه مندی جامعه به انتخابات 

نقش دارد. اگر برگزاری انتخابات پاسخ منفی به طالبان و 

حامیت از دموکراسی بود، به دولت و زمامداران یک هشدار 

باید ممثل  انتخابات  و  باشند  پاسخ گو  باید  بود که  منطقی 

متوسل  آن  به  مردم  آن  غیر  در  باشد؛  مردم  اراده ی  واقعی 

منی شوند. 

دولت،  حامیت  در  مردم  نقش  گذشته،  دهه ی  دو  در 

دموکراسی، انتخابات و هر برنامه ای که جامعه را به پیرشفت 

نزدیک کند، برجسته و ستودنی بوده است. اشراک معنادار 

یک بار  انتخابات  دور  این  در  انتخابات،  از  حامیت  و  مردم 

دیگر این نقش مثبت را بازتاب داد.

به هیچ وجه سطح پایین مشارکت مردم در انتخابات به 

دموکراتیک  الگوهای  و  دموکراسی  از  حامیت  عدم  معنای 

نیست. سطح پایین مشارکت مردم بیانگر این واقعیت است 

به  رسیدن  و  امتیازگرفنت  برای  مردم  رأی  از  حاکامن  که 

با آن ها قایل  قدرت استفاده کرده و از اعتامدی که جامعه 

اند.  کرده  استفاده  است، سوء  شده 

اگر میزان مشارکت مردم را از اولین تا آخرین انتخابات 

ریاست جمهوری که به روز شنبه برگزار شد، در نظر بگیریم، 

می بینیم که سطح مشارکت پس از هر انتخابات رو به کاهش 

آسیب شناسی  حاکم  سیاست مداران  و  دولت  است.  بوده 

نکرده و از انتخابات به عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت 

حامیت  و  تقویت  برای  تعهدی  هیچ  و  اند  کرده  استفاده 

ارزش های دموکراتیک و انتخابات نداشته اند. نقض بزرگ 

می توانند  حاکامن  که  است  همین  بورژوازی  دموکراسی 

آگاه  و  قدرت مند  جامعه  اگر  کنند.  استفاده  سوء  قدرت  از 

کند.  را متثیل  جامعه  اراده ی  انتخابات منی تواند  نباشد، 

عدم  نتیجه ی  انتخابات  در  مردم  مشارکت  کاهش 

طبقه ی  عنارص  و  دولت  است.  بوده  تقلب  و  پاسخ گویی 

حاکم، در دو دهه ی گذشته برای تقویت دموکراسی متعهد 

داشت.  وجود  استفاده  سوء  انتخابات  بار  هر  در  و  نبودند 

انتخابات  افغانستان  مردم  که  منی شود  بیشر  دهه  دو   

زورمندان  نقش  سیاست،  و  دولت  در  می کنند.  مترین  را 

نیستند،  دموکراتیک  ارزش های  به  متعهد  که  کسانی  و 

برجسته است. ظرفیت حامیت از دموکراسی در این جامعه 

منی تواند  انتخابات  از  مردم  حامیت  تنها  است.  ضعیف 

نیاز جدی احساس می شود که  تقویت کند.  را  دموکراسی 

دموکراتیک  معیارهای  به  پایبندی  حاکم  عنارص  و  دولت 

متعهد  و  پاسخ گو  کارا،  دولت  میزانی  هر  به  باشند.  داشته 

این جامعه کمک می کند.   روند دموکراتیک شدن  به  باشد 

3 سطح پایین مشارکت در انتخابات چه پیام دارد؟

بحران آفرینی با عدم شفافیت در شمارش آرا

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

یا  پول  مواد،  منی توانستم  هرگز  اعتیاد  دوران  در 

دست  به  را  دیگری  چیز  هر  یا  کافی  جنسی  ارضای 

کافی  نیز هرگز  این چیزها  از  زیادی  میزان  بیاورم. حتا 

وجود  من  درون  در  خالئی  همواره  همین،  برای  نبود! 

خود  تالش  بیشرین  می کردم  سعی  چه  اگر  داشت. 

موفق  هرگز  اما  گیرم؛  کار  به  خال  این  پرکردن  برای  را 

منی شدم. در نهایت متوجه شدم که قدرت الزم را برای 

نیروی  از  برتر  نیرویی  می کردم  حس  ندارم؛  کار  این 

دهد. انجام  را  کار  این  می توانست  من  درونی 

برای  تالش  از  و  کردم  قطع  را  مرصف  این،  بر  بنا 

پرکردن خالی درونی خود دست کشیدم. به نیروی برتر 

راهنامیی  و  قدرت  توجه،  خواستار  و  کردم  رجوع  خود 

شدم. تسلیم شدم و راه را برای این نیرو هموار کردم تا 

فرآیند پرکردن خالی درونی من را آغاز کند. از متسک 

به چیزهای دیگر دست کشیدم و رشوع به دریافت عشق 

خالی  چندی،  از  پس  کردم.  خود  برتر  نیروی  سوی  از 

پر شد. آرامی  به  درونی من 

اکنون عشقی را که نیروی برتر به من ارزانی داشته، 

باید با آن چه کار کنم؟ اگر به این هدیه، سفت و سخت 

به خاطر بسپارم  باید  برد.  بین خواهم  از  را  آن  بچسپم، 

دیگران  با  که  می کند  رشد  صورتی  در  تنها  عشق  که 

است  کردن  رشیک  با  تنها  شود.  گذاشته  مشارکت  به 

و  گرفنت  عامل  اعتیاد،  عامل  کنم.  حفظش  می توانم  که 

و  بخشیدن  عامل  بهبودی،  عامل  است؛  دادن  دست  از 

دریافت کردن است. کدام عامل را برای زندگی انتخاب 

کنم؟  

معنای  به  تغییر  و  است  تغییر  مستلزم  بهبودی، 

که  است  این  مسأله  است.  کارها  دادن  انجام  متفاوت 

متفاوت،  شکل  به  کارها  انجام  برابر  در  ما،  از  بسیاری 

مقاومت می کنیم؛ کاری که انجام می دهیم ممکن است 

استیم. آشنا  آن  با  حداقل  اما  نباشد؛  مؤثر 

ناشناخته ها، شهامت می طلبد.  اقلیم  به  نهادن  قدم 

چگونه این شهامت را به دست آورم؟ می توانم به اطراف 

برای  خود  نیاز  به  که  افرادی  می بینم،  کنم.  نگاه  خود 

چه  و  اند  داده  انجام  کاری  چه  اند،  برده  پی  تغییر، 

کسی این کار را به طور موفقیت آمیز انجام داده است؟ 

تغییری،  این که هر نوع  از  را  تنها ترس من  نه  این کار 

از  را  منجر به فاجعه می شود کاهش می دهد، بلکه من 

است،  مؤثر  کاری  چه  که  این  باره ی  در  آن ها  تجربه ی 

بهره مند می سازد و من می توانم از این تجربه، استفاده 

کنم.   

کنیم.  نگاه  می توانم،  نیز  خود  بهبودی  تجربه ی  به 

حتا اگر، این تجربه تا کنون به قطع مرصف مواد محدود 

شده باشد. تا این جا هم تغییرات مفیدی در زندگی خود 

ایجاد کردم. در هر جنبه ای از زندگی که تجربه ام را به 

کار گرفته ام، همواره تسلیم را بهر از انکار و بهبودی را 

ارجح تر از اعتیاد یافته ام.   

بخش  می توانم«  که  آنچه  »تغییر  که  می گوید  تجربه 

بزرگی از کل فرآیند بهبودی است. قدم ها و مترین و به 

کارگیری آن ها که جهت و شهامت الزم را برای تغییر، در 

اختیار من قرار می دهد. چیزی نیست که از آن برسم.

است،  عذاب آور  من  برای  همه  از  بیشر  که  چیزی 

آگاهی از نواقص نیست، بلکه خود نواقص است. وقتی 

مرصف می کردم، تنها چیزی که احساس می کردم مواد 

را  خود  نواقص  از  ناشی  رنج  می توانستم  بود؛  مخدر 

نادیده بگیرم. اکنون که مواد مخدر از رس راه من کنار 

رفته است، این درد را احساس می کنم. امتناع از اقرار 

به منبع عذاب، این درد را از من دور منی کند؛ بل انکار، 

درد را حفظ و آن را تقویت می کند.

ببینم،  آسیب  خود  نواقص  از  ناشی  درد  اثر  در  اگر 

بیدار شدم،  آن  از  اکنون  که  را  اعتیاد  کابوس  می توانم 

به یاد آورم. باید بپذیرم که هرگز منی توانم، هيچ ماده ی 

افکار  کنم.  مرصف  دوباره  را  روان گردانی  یا  مخدر 

کند  متقاعد  را  من  است  ممکن  معتادگونه  و  ناسامل 

خوب  حامل  اکنون  و  یافته  درمان  اعتياد  بيامری  از  که 

اين که مشکل من فقط یک نوع ماده ی مخدر  يا  است 

یا  ماده ی مخدر  به همني علت، می توانم  و  بوده  خاص 

روان گردان ديگری را بدون این که مشکلی برایم ایجاد 

کنم. مرصف  کند، 

اما نه! بايد بدانم، من به عنوان فردی که از بیامری 

نوع  هر  کنرل  و  انتخاب  حق  استم،  عذاب  در  اعتیاد 

ماده ی تأثیرگذار بر ذهن یا مواد مخدر را از دست داده 

ام؛ به همین علت، اگر واقعيت وضعیتم را كامال صادقانه 

بپذيرم، رشایط آن گونه خواهد بود که من می خواهم. 

نیازدارمکمی
باخودحرفبزنم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

رازق اختیاربیگ

به هیچ وجه سطح پایین 
مشارکت مردم در انتخابات 
به معنای عدم حامیت 
از دموکراسی و الگوهای 
دموکراتیک نیست. سطح 
پایین مشارکت مردم بیانگر 
این واقعیت است که حاکامن 
از رأی مردم برای امتیازگرفنت 
و رسیدن به قدرت استفاده 
کرده و از اعتامدی که جامعه 
با آن ها قایل شده است، سوء 
استفاده کرده اند. 

عکاس: روح الله امین
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روز  اول  دقیقه هــای  هــامن  از  خارجــی  رســانه های 

انتخابــات، بــه رویدادهــا و خربهــای انتخابــات پرداختنــد 

ــتند. از  ــی داش ــد مل ــن رون ــش ای ــی در پوش ــهم بزرگ و س

ــی  ــوان یک ــه عن ــتان، ب ــای افغانس ــه رویداده ــی  ک آن جای

کشــورهای  توجــه  مرکــز  در  کشــورها  ناامن-تریــن  از 

غربــی و منطقــه اســت، طبیعتــا انتخاباتــش نیــز بایــد 

مســأله ای درخــور توجــه و نظــارت بــرای ایــن کشــورها 

باشــد. دیــروز رســانه های جهــان بــه طــور مــداوم، مــردم، 

رصــد  را  دولت مــردان  و  انتخاباتــی  کمیســیون های 

می کردنــد و خربهــای انتخابــات را بــه گــوش خواننــدگان، 

ــن  ــاندند. در پایی ــی رس ــان م ــنوندگان ش ــد گان و ش بینن

ــا در  ــانه ای اروپ ــای رس ــه غول ه ــی از آن چ ــه چکیده های ب

بــاره ی انتخابــات کشــور نوشــتند، می پردازیــم. 

روزنامه ی گاردین: 

خشــونت،  بــا  تــوأم  روزی  در  افغانســتان  انتخابــات 

بــا  رســید.  پایــان  بــه  هرج و مــرج  و  تقلــب  ادعاهــای 

مانــدن  نــاکام  از  پــس  خشــونت ها،  افزایــش  وجــود 

ــان دادن  ــرای پای ــکا ب ــان و امری ــان طالب ــا می گفت وگوه

بــه طوالنی تریــن جنــگ ایــن کشــور، مــردم بــه پــای 

صندوق هــای رأی رفتنــد؛ امــا بــه طــور مســاویانه ای از 

فســاد دوام دار در دولــت و هرج و مــرج در مراکــز رأی دهــی 

ابــراز ناامیــدی کردنــد.

ــود  ــاد موج ــادی، فس ــای اقتص ــنت پایه ه ــرو ریخ ــا ف ب

ــی از  ــر، بعض ــال اخی ــی در 20 س ــع امنیت ــن وض و بدتری

ــچ کــدام  ــد از هی ــد، منی توانن شــهروندان کشــور می گوین

ــد. ــتیبانی کنن ــر پش ــد برت از دو کاندی

مبــب  انفجــار  پــرس،  اسوشــیتید  گــزارش  بــر  بنــا 

جاســازی شــده در یکــی از مســاجد شــهر قندهــار کــه از 

ــر  ــد، منج ــتفاده می ش ــی اس ــز رأی ده ــوان مرک ــه عن آن ب

ــز  ــه زخمــی شــدن 15 نفــر شــد. حمله هــای دیگــری نی ب

در کابــل، غزنــی و جالل آبــاد به وقــوع پیوســت کــه شــامر 

ــد. ــخص ش ــر مش ــا تأخی ــات آن ب تلف

روزنامه ی نیویورک تایمز:

از 34  بــه 24 والیــت  نزدیــک  کــه در  در رشایطــی 

ــی از  ــت، نگرانی های ــان اس ــگ در جری ــور جن ــت کش والی

حمله هــای احتاملــی طالبــان در روز انتخابــات وجــود 

داشــت. هرچنــد در آن روز، چندیــن حملــه ی کوچــک رخ  

ــای  ــدند از حمله ه ــق ش ــی موف ــای امنیت ــا نیروه داد؛ ام

مرگ بــار و بــزرگ، جلوگیــری کننــد.

وزارت داخلــه اعــالم کــرد کــه در مجمــوع 68 حملــه بــر 

اهــداف انتخاباتــی صــورت گرفــت کــه منجــر بــه مــرگ ســه 

ــد؛  ــی ش ــرد ملک ــش و 3۷ ف ــاز ارت ــس، دو رسب ــر پولی اف

امــا آمــاری کــه در صحبــت بــا مقام هــای محلــی در نقــاط 

مختلــف افغانســتان در اختیــار روزنامــه ی نیویــورک تایمــز 

قــرار گرفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه دســت کم از 

میــان نیروهــای امنیتــی، 30 تــن کشــته و 40 نفــر زخمــی 

ــته و  ــی 10 کش ــردم ملک ــر، م ــویی دیگ ــد. در س ــده  ان ش

150 زخمــی داشــته انــد.

انتخابــات 6 میــزان در 4500 مرکــز رأی¬دهــی برگــزار 

شــد؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 2014، نزدیــک بــه 

۷000 مرکــز بــود.

مقام هــای انتخاباتــی بــه دلیــل راه انــدازی حمله هــای 

ــبکه های  ــدن ش ــل ش ــاهراه ها و مخت ــنت ش ــون، بس گوناگ

مخابراتــی توســط طالبــان، از ارائــه ی آمــار و ارقــام دقیــق 

روز انتخابــات، نــاکام ماندنــد.

هرچنــد رسعــت انتقــال اطالعــات بــر اثــر حمله هــا 

کُنــد شــد؛ امــا بــا آن هــم آمــار کمیســیون نشــان می دهــد 

ــات  ــده در انتخاب ــون رأی دهن ــت دو میلی ــن اس ــه ممک ک

ــند.  ــرده باش ــت ک رشک

کمبــود اعتــامد، بحــران خلــق می کنــد و هــر ســه 

نامــزد برتــر، ارشف غنــی، عبداللــه عبداللــه و گلب الدیــن 

ــت؛  ــرده اس ــتی ک ــت آش ــا دول ــی ب ــه تازگ ــه ب ــار ک حکمتی

خــود را برنــده ی ایــن انتخابــات می داننــد و بــرای آن¬هــا 

هــر نتیجــه ای غیــر از پیروزی شــان برابــر بــا تلقــب خواهــد 

بــود.

بی بی سی: 

ــا وجــود بیشــر شــدن تدابیــر امنیتــی، دســت کم در  ب

حمله هــای هــاوان و مبــب از ســوی شورشــیان، چهــار نفــر 

ــم  ــر زخ ــن دیگ ــت داده و 80 ت ــان را از دس ــای ش جان ه

برداشــتند.

ســه  تــا  نتایــج  دارد،  انتظــار  انتخابــات  کمیســیون 

شــود. مشــخص  آینــده  هفتــه ی 

انتخابــات  روز  در  نتوانســتند  طالبــان  چــون  شــاید 

برگــزاری  مســؤولین  دهنــد،  انجــام  بــزرگ  حملــه ای 

انتخابــات روز شــنبه را موفــق اعــالم کردنــد، مســأله ی  کــه 

ــت.  ــور اس ــود در کش ــی موج ــد امنیت ــت ب ــر وضعی بیان گ

نامزدهــای ایــن دوره در صــورت نپذیرفــنت نتیجــه ی 

شــد،  نخواهــد  مشــخص  هفته هــا  تــا  انتخابــات  کــه 

باعــث خلــق بحرانــی می شــوند کــه نظــام شــکننده ی 

مردم ســاالری در افغانســتان را از ریشــه خواهــد کَنــد.

یکــی از دالیــل اهمیــت ایــن انتخابــات ایــن اســت کــه 

رییس  جمهــور پَســین، پیشــوای کشــوری خواهــد بــود 

کــه چهــل ســال اســت در آتــش جنــگ می ســوزد. جنــگ 

جــاری، ســاالنه هــزاران نفــر از مــردم ملکــی را بــه کشــنت 

می دهــد و منجــر بــه بــاز شــدن پــای رسبــازان خارجــی در 

ــود. ــور می ش کش

ــا  ــتقیم ب ــای مس ــان از گفت وگوه ــال، طالب ــن ح ــا ای ب

دولــت افغانســتان رس بــاز می زننــد و می گوینــد تنهــا 

زمانــی بــا حکومــت گفت وگــو خواهنــد کــرد کــه بــا ایــاالت 

ــه توافــق برســند. متحــده ب

ــه  ــر علی ــت ب ــگ دول ــان جن ــه در می ــی ک ــرای مردم ب

مانــده  گیــر  هراس افگــن  گروه هــای  دیگــر  و  طالبــان 

ــد، مهــم اســت بداننــد، چــه کســی قــرار اســت ُســکان  ان

هدایــت کشــور را بــه دســت بگیــرد؛ کشــوری کــه در مــاه 

آگســت امســال بــه صــورت میانگیــن، روزانــه ۷4 مــرد، زن 

و کــودک در آن جان هــای شــان را از دســت دادنــد.

الجزیره:

و  خشــونت ها  وجــود  بــا  رأی دهنــدگان  گرچــه 

ــت  ــرای رشک ــان را ب ــزم ش ــاره ع ــود، دوب ــای موج حمله ه

مشــکالت  از  چیــزی  امــا  کردنــد؛  َجــزم  انتخابــات  در 

بــود. نشــده  کــم  انتخابــات  در  لُجســتیکی 

بــا وجــود ایــن کــه مــردم در انتخابــات پارملانــی ســال 

گذشــته در هــامن مرکزهــای قبلــی رأی دادنــد؛ امــا از 

نبــود نام هــای شــان در لیســت رأی دهنــدگان خشــم گین 

بودنــد. یکــی از کارمنــدان انتخاباتــی در توضیــح بــه 

را  دورش  کــه  خشــم گینی  رأی دهنــدگان  اعــراض 

ــان  ــای ت ــر نام ه ــد. اگ ــوش کنی ــت: »گ ــد گف ــه بودن گرفت

دســتگاه  در  شــام  مشــخصات  و  نیســت  لیســت ها  در 

بایومریــک وجــود نــدارد، یعنــی اســتیکر تــان تقلبــی 

اســت. ایــن روزهــا اســتیکرهای تقلبــی زیــاد شــده اســت.«

ــای  ــن والیت ه ــی از امن  تری ــه یک ــان ک ــت بامی در والی

نظیــر  دشــواری های  نیــز  می شــود  محســوب  کشــور 

نقص هــای فنــی و کــم بــودن ســطح اشــراک مــردم 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

ایــن دشــواری ها بــر ناکامــی مقام هــای افغــان بــه 

شــمول کمیســیون مســتقل انتخابــات صحــه گذاشــت 

دوره،  ایــن  انتخابــات  کننــد  ثابــت  می خواســتند  کــه 

هامننــد انتخابــات دو دوره ی گذشــته ی ریاســت جمهوری 

ــاد و  ــه فس ــوده ب ــته، آل ــال گذش ــی س ــات پارملان و انتخاب

ــود. ــد ب ــب نخواه تقل

ــا کمــک  در انتخابــات ســال 2014 ادعاهــای تقلــب ب

ــان  ــه ج ــود ک ــز ب ــدی اختالف برانگی ــا ح ــت، ت ــِت وق دول

کــری، وزیــر خارجــه ی ســابق ایــاالت متحــده را وادار کــرد 

دو بــار بــه کابــل ســفر کنــد و فرمــان دهــد کــه متــام آرا در 

دور دوم انتخابــات کــه غنــی و عبداللــه بــر رس آن بــا هــم 

رقابــت کردنــد، بررســی شــود. عبداللــه در ایــن دور هــم، 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــب غن ــن رقی بزرگ تری

ــا ایــن وجــود، پــس از ادعاهــای اختــالف و نابرابــری  ب

ــر  ــه دیگ ــد ک ــه ان ــا گفت ــر دوی آن ه ــدرت، ه ــیم ق در تقس

ــد داد. ــی نخواهن ــه حکومــت وحــدت مل ــن ب ت

رویرتز: 

انتخابــات 6 میــزان در فضایــی نبســتا امــن برگــزار 

ــا قبــل از  ــه ت ــج اولی ــرار نیســت نتای ــن حــال ق ــا ای شــد، ب

1۷ اکتوبــر )25 میــزان 1398( و نتایــج نهایــی پیــش از ۷ 

ــود. ــالم ش ــرب 1398( اع ــرب )16 عق نوام

ــد: »یکــی   ــات شــفاف افغانســتان می گوی ــاد انتخاب بنی

از دالیلــی کــه باعــث پاییــن بــودن میــزان اشــراک مــردم 

ــده  ــس از رأی دهن ــنت عک ــون گرف ــد، قان ــات ش در انتخاب

ــا آن  ــود کــه رأی دهنــدگان زن در مناطــق محافظــه کار ب ب

ــد.« مخالفــت کردن

در هــامن روز نیروهــای افغــان در شــش ولســوالی 

ــه  ــد ک ــربد پرداختن ــه ن ــب ب ــان طال ــا جنگ جوی ــاب ب فاری

منجــر بــه بیــرون نشــدن مــردم از خانه هــای شــان شــد. از 

طــرف دیگــر مقام هــای محلــی در جــالل آبــاد از وقــوع 4 

انفجــار خــرب دادنــد کــه در نتیجــه، یــک تــن جــان باخــت 

و رونــد انتخابــات نیــز مختــل شــد.

اسوشیتد پرس:

ادعاهــای تقلــب و بدرفتــاری بیشــر از حمله هــای 

شکســت  بــه  تهدیــد  را  میــزان   6 انتخابــات  طالبــان، 

کــرد. تعــداد زیــادی از مــردم بــا دشــواری هایی ماننــد 

کامــل نبــودن لیســت رأی دهنــدگان، درســت کار نکــردن 

دســتگاه های بایومریــک بــه هــدف تلقــب و در بعضــی از 

ــه  ــن کــه ب ــس از ای ــه رو شــدند. پ ــاری روب ــا بدرفت ــوارد ب م

ــد  ــه ش ــوان گفت ــدگان ج ــی از رأی دهن ــی یک ــبنم رضای ش

ــه لیســت را  نامــش موجــود نیســت و او پافشــاری کــرد ک

ببینــد، کارمنــد کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه او حملــه 

کــرد و شــبنم رضایــی و قومــش را مــورد اهانــت قــرار داد.

ــا ارزیابی هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن رســانه ها،  ب

انتخابــات در افغانســتان بــا کلمــه ی »بی نقــص« همچنــان 

بیگانــه اســت و تــا رســیدن بــه انتخاباتــی ایــده آل و مــورد 

پذیــرش مــردم متــام کشــور، راه درازی در پیــش اســت.

افغانستان4 مهاجران  روایت 
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ــتان  ــران و پاکس ــه ای ــتان ب ــهروندان افغانس ــرت ش مهاج

ــه  ــرای رســیدن ب ــا کــه بیشــر ب ــه اروپ ــر خــالف مهاجــرت ب ب

آزادی هــای فــردی و فــرار از جنــگ و بنیادگرایــی مذهبــی 

انجــام می شــود؛ فقــط بــرای کار اســت و قــرشی را در بــر 

می گیــرد کــه بــه جــز انجــام کارهــای شــاق، دیگــر کاری 

ــر  ــر مهاج ــه کم ــران، ب ــت. در ای ــاخته نیس ــرش س ــن ق از ای

ــتان  ــهرهای افغانس ــه از ش ــد ک ــر می خوری ــتانی ای ب افغانس

مهاجــران  اکرثیــت  کــه  قــرشی  باشــند؛  شــده  مهاجــر 

از  گذشــته  می دهــد،  تشــکیل  را  ایــران  بــه  افغانســتانی 

مهاجرت هــای جمعــی ای کــه بــه شــکل خانوادگــی در دوران 

ــی  ــای قومی-مذهب ــل حکومت ه ــه دلی ــی ب ــای داخل جنگ ه

بــه  مجبــور  را  افغانســتان  اقــوام شــیعه مذهب  از  عــده ای 

ــر  ــی را در ب ــان و نوجوانان ــر جوان ــرد، بیش ــران ک ــه ای ــرار ب ف

ــر  ــل فق ــه دلی ــتان ب ــاط افغانس ــن نق ــه از دورتری ــرد ک می گی

ــن قــرشی از مهاجــران  ــران می شــوند و ای ــازم ای ــکاری ع و بی

ــا ســواد شــان خالصــه  ــد و ی ــه شــکل کامــل بی ســواد ان ــا ب ی

می شــود بــه خوانــدن خــط کــه در مســاجد یــا در مکاتــب تــا 

صنف هــای ابتدایــی، متوســطه و یــا لیســه را در بــر می گیــرد.

بــه چنیــن مقدمــه ای، نوجوانــی را تصــور کنیــد کــه از 

دورتریــن روســتای افغانســتان بــدون ایــن کــه زندگــی شــهری 

را تجربــه کــرده باشــد، بلنــد می شــود و خــودش را بــه دســت 

ــی  ــال قاچــاق پنهان ــد م ــری می ســپارد کــه او را مانن قاچاق ب

و بــا هــزار مشــکل بــه ایــران می رســاند. حــاال ایــن نوجــوان را 

ــا یکــی از بزرگ شــهرهای ایــران تصــور کنیــد  وســط تهــران ی

کــه حــق گشــت وگذار آزاد بیــن شــهر را نــدارد و وقتــی بــرای 

فراهــم کــردن نیازهایــش بــه شــهر مــی رود، بایــد از هــر آدمــی 

کــه لبــاس نظامــی پوشــیده اســت برســد کــه مبــادا دســتش 

را بگیــرد و او را دوبــاره بــه افغانســتان بفرســتد. ایــن همــه ی 

مســأله نیســت؛ همیــن نوجــوان را در رشایطــی تصــور کنیــد 

ــاق تر  ــا کاری ش ــاختامنی ی ــام را در کار س ــا ش ــح ت ــه صب ک

ــش را از  ــی پول ــاه وقت ــا م ــر روز ی ــزد و آخ ــرق می ری ــن ع از ای

صاحــب کارش درخواســت می کنــد، جــواب رد می شــنود. 

ایــن نوجــوان در چنیــن وضعیتــی کــه بایــد پــول زحمتــش را 

از کارفرمــا بگیــرد، زوری نــدارد جــز ایــن کــه بــرود و بــه دولــت 

ایــران شــکایت کنــد تــا بــه حــق مســلمش برســد. وقتــی ایــن 

ــت  ــه اس ــرق ریخت ــه ع ــی ک ــه حق ــیدن ب ــرای رس ــوان ب نوج

ــکایت  ــت درج ش ــران جه ــی ای ــای دولت ــی از ارگان ه ــه یک ب

مراجعــه می کنــد، اولیــن چیــزی کــه از او خواســته می شــود 

مــدرک اســت؛ مدرکــی کــه بــودن و کارکــردن او را در ایــران 

توجیــه می کنــد و در صــورت نداشــنت آن، ایــن نوجــوان حــق 

کار و یــا حــق طلــب مــزدی کــه کار کــرده اســت را نــدارد. او 

را می گیرنــد و پــس از چنــد شــب نــگاه کــردن در اردوگاه هــا 

ــتان. ــتند افغانس ــد و می فرس ــر می کنن ــوار موت س

حــاال تصــور ایــن را بکنیــد کــه چیــن شــهروند دهاتــی ای 

ــی  ــن ترس های ــا ای ــه و ب ــک جامع ــی در ی ــن وضعیت ــه چنی ب

ــگ و  ــه فرهن ــی داد، چ ــر من ــت از رسش ب ــه ای دس ــه لحظ ک

ــان نشــان می دهــد  ــه جامعــه ی میزب شــخصیتی را از خــود ب

ــن مهاجــری و کشــوری  ــان از چنی ــه ی میزب و برداشــت جامع

کــه او مهاجــرت کــرده اســت چیســت. برداشــتی کــه جامعه ی 

ــه افغانســتان و شــهروند افغانســتانی مهاجــر  ایــران نســبت ب

ــه اســت کــه  ــران دارد، از چنیــن پروســه ای شــکل گرفت در ای

ــی در  ــهروند ایران ــود ش ــه خ ــی ک ــده ی حقارت ــا عق ــراه ب هم

ــه دســت مــی آورد،  ــران ب ــوری ای ــا حکومــت دیکتات نســبتی ب

دســت بــه دســت هــم می دهــد و مهاجــر افغانســتانی را 

فرصتــی بــرای خالــی کــردن ایــن عقــده و خالی گاهــی بــرای 

ــت  ــاور اکرثی ــدارد. ب ــردن می پن ــر ک ــردن و تحقی ــخر ک متس

ایرانی هــا نســبت بــه مهاجــران افغانســتانی و افغانســتان کــه 

از روی مشــاهده ی ایــن مهاجــران بــه شــناخت آن رســیده 

ــران در  ــگار ای ــه ان ــت ک ــن اس ــه پایی ــاال ب ــدر از ب ــد، آن ق ان

ــود  ــال ها می ش ــه س ــی ک ــتان در زمین ــت و افغانس ــخ اس مری

ــت. ــاده اس از کار افت

ایــران  پاییــن جامعــه و دولــت  بــه  بــاال  از  نــگاِه  ایــن 

نســبت بــه افغانســتان را در فــرد فــرد آن کشــور می توانــد 

دیــد؛ از کارگــر شــاق ایرانــی تــا کارفرمــا، سیاســت مدار، 

کــه  ایرانــی ای  هرنمنــدان  و  قاچاق بــر  نظامــی،  مأمــور 

منایــش  می زننــد.  انســانی  برابــری  و  انســانیت  از  حــرف 

و  رسیال هــا  از  برخــی  در  کــه  افغانــی ای  شــخصیت های 

ــگاه  ــن ن ــر همی ــود؛ منایان گ ــده می ش ــی دی ــای ایران فیلم ه

بــاال بــه پاییــن جامعــه ی ایــران نســبت بــه افغانســتان و 

فرهنــگ و شــخصیتی کــه یــک شــهروند روســتایی افغانســتان 

در حیــن متــام نگرانــی اقتصــادی و زیســتی در ایــران بــه 

منایــش می گــذارد. شــخصیتی کــه مجبــور اســت مقابــل 

ــی،  ــهروندان ایران ــوی ش ــه از س ــری ک ــن و تحقی ــام توهی مت

ــر  ــد و اگ ــار کن ــکوت اختی ــی س ــوران نظام ــان و مأم کارفرمای

ســکوت اختیــار نکنــد، پــس از گوش مالــی حســابی بــه 

ــران، از آن کشــور  ــی اقامــت در ای دلیــل نداشــنت حــق قانون

ــی اش  ــه حــق قانون ــا ب ــن کــه حت ــدون ای ــورت می شــود ب دیپ

کــه رســیدن بــه دســت مزد کارش اســت، رســیده باشــد.

دیدگاهتحقیرآمیزایرانیها
نسبتبهافغانستانیها

بودا

انتخابات، زیر ذره بین رسانه های خارج از کشورفرزندان زمین

مهدی غالمی
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در کابــل، همــواره مــرگ نســبت بــه زندگــی پیش قــدم 

ــم کــه هیــوالی مــرگ، متمرکــز  ــا تصــور می کنی اســت؛ ام

جــای دیگــر و کســانی دیگــر اســت. 

همــراه »مــرور تابــش«، بــا دلهــره، بــه محــل منا-رســانه 

برقــرار  امنیــت  می پرســم،  آن جــا  نگه بــان  از  مــی روم. 

ــدا. ــد خ ــه امی ــد، ب ــت؟ می گوی اس

قــرار اســت فیلــم »حــوا، مریــم، عایشــه«، نخســتین 

ــم،  ــم. می دان ــی را ببینی ــرا کریم ــتانی صح ــد داس ــر بلن اث

و  نشــانه  گرایــش  بــا  کارگردانــی  دکــرای  مــدرک  او 

فلســفه ی  پیــرو  دارد،  اســلواکی  از  زیبایی شناســی 

از  متأثــر  و  اگزیستانسیالیســم  یــا  هســتی گرایی 

اســت.  برگمــن  البتــه  و  آنتونیونــی  کیشلوفســکی، 

ســالُن ســینام، لوکــس، متیــز و دارای 1۷5 چوکــی 

مخملیــن اســت. اســتقبال مــردم خــوب و خانواده هــا 

آمــده انــد؛ اســتقبالی کــه نشــان می دهــد، اگــر ســینامی 

قصه گــو داشــتیم )بــه خصــوص در ســال های اخیــر( و 

فیلم هــای مــا بیــش از حــد جشــنواره زده نبــود، راهــش را 

پیــدا می کــرد.

فیلــم حــوا، مریــم، عایشــه؛ در ســه اپیــزود، متمرکــز بــه 

زن و زندگــی ســه زن، بــه همیــن نــام اســت کــه هرکــدام، 

بیســت وپنج دقیقــه اســت. ســه داســتان جداگانــه، بــا 

منادهــا، فضــا و الگوهــای گوناگــون کــه در نهایــت بــا هــم 

می شــوند. یک جــا 

اپیــزود اول در بــاره ی زندگــی حــوا )آرزو آریاپــور( اســت 

ایــن  بــه زندگــی بیشــر زنــان  کــه روایتــی نزدیک تــر 

ــواده ی ســنتی  رسزمیــن اســت. قصــه ی زندگــی یــک خان

ــه  ــیدگی ب ــه و رس ــق خان ــت، رتق و فت ــام زحم ــوا مت ــه ح ک

آن  را بــه دوش دارد. زنــی  کــه مؤظــف بــه ُشســنت، پُخــنت، 

ــت. ــد اس ــه ی فرزن ــل و تربی ــد مث ــت و روب، تولی رُف

حــوا حاملــه و ســنگین اســت. ُخــر او )حنیــف نظامی( 

ــرد  ــکل دارد، پیرم ــم( مش ــوگ )در فیل ــنت دیال ــه در گف ک

ایراد گیــر و عاشــق پرنــده اســت. متــام مترکــز و حــواس او 

ــتنی های  ــک و دوست داش ــده، پش ــس پرن ــه قف ــوف ب معط

خــودش اســت. 

او تکلیفــش را بــا مخاطــب در هــامن ابتــدای فیلــم 

پرنــده اش  اگــر  می گویــد،  وقتــی  می کنــد؛  مشــخص 

حرفــی  می خریدنــد.  افغانــی  هــزار  دو  را  او  منی ُمــرد، 

ــزاری نســبت موجــودات  ــگاه اب ــه ی تلــخ و ن کــه یــک کنای

)شــاید هــم زن( اســت.

همــر حــوا )حلیــم اژمــان( نیــز مثــل پــدر پیــرش 

ــازی  ــای رفیق ب ــرق در دنی ــواده(، غ ــردن خان ــوش ک )فرام

اســت.  شب نشــینی هایش  و 

فضــای خانــواده رسد اســت. کارگــردان بــا املانت هــای 

تاریکــی، ســنگینی حــوا، راه پلــه ی ) زینــه( چوبــی کــه 

مــدام حــوا بایــد از آن بــاال و پاییــن بــرود، آلودگــی صوتــی، 

کــرده  کمیــن  ســیاه  پشــک  و  قفــس  داخــل  پرنــده ی 

ــار  ــر فش ــازی و آن  را زی ــده ب ــن بینن ــا ذه ــوار، ب ــر رس دی ب

می گــذارد.

مــادر شــوهِر حــوا ســکته کــرده اســت. او فقــط بــا 

ــای  ــا او در نگاه ه ــد ت ــب می کن ــوا را تعقی ــش، ح نگاه های

ــان ایــن  کم ســویش، آینــده و رسنوشــت مختــوم خــود و زن

ــوت  ــوا در بره ــور ح ــنگ صب ــد. س ــاره کن ــن را نظ رسزمی

دارد.  در شــکم  کــه وی  اســت  بی کســی اش، کودکــی 

حــوا امیــدش بــه او اســت، بــا او درد دل می کنــد و حــرف 

می زنــد. 

حــوا در میــان تنهایی هایــش، می توانــد روی پاکــی 

ــس  ــر بلقی ــوان و پ ــری( نوج ــر امی ــرب )مدث ــی اک و خوب

بــا  )صابــره ســادات( همســایه  اش، تکیــه کنــد. اکــرب 

ســودا  برایــش  می کنــد،  کمــک  حــوا  بــه  خوش رویــی 

ــوز  ــه هن ــد ک ــده بدان ــا بینن ــت ت ــتیار او اس ــرد و دس می خ

ــوده و  ــدذات نب ــردان ب ــه ی م ــت. هم ــرده اس ــانیت من انس

زندگــی تــا بی نهایــت خالــی از انســانیت نیســت.

حــوا در زمــان دلتنگی هایــش، رساغ قــرآن مــی رود. 

چــون کســی را نــدارد تــا بــه درد دلــش گــوش داده و او را 

ــد. ــرون بکش ــش بی ــان تنهایی های از می

ــم در نقشــی کــه ضــد نقــش حــوا  ــزود دوم، مری در اپی

اســت، وارد می شــود. بــه هــر انــدازه کــه حــوا در یــک 

دوره ی باطــل گیــر افتــاده و اتوپیایــش در ســنت خالصــه 

ــده ی خــرب در  ــم مــدرن اســت. او کــه گوین می شــود، مری

ــت.  ــته اس ــنت را شکس ــوی س ــت؛ تاب ــون اس تلویزی

دنیــای مریــم شــاعرانه، مســتقل و آلــوده بــا منادهــای 

ســگرت  حافــظ،  کتــاب  شــعر،  دفــر  اســت.  مــدرن 

و  عــروس  لبــاس  شــومینه،  آتــش  ماهــی،  کشــیدن، 

اســت. دیــوار خانــه  روی  کــه  پوســرهایی 

کوچــک  دایــره ی  در  کــه  حــوا  خــالف  بــر  مریــم 

)خانــواده( تنهــا اســت، او در مقیــاس بزرگ تــر )جامعــه(، 

بی کــس مانــده اســت. وی کــه بــه تازگــی از شــوهرش 

ــی،  ــت. تنهای ــرد و تنهااس ــت، مج ــده اس ــدا ش ــد( ج )فری

ــم  ــیاری، چش ــا بس ــت ت ــی اش اس ــزرگ در زندگ ــل ب معض

طمــع بــه او داشــته باشــند. مریــم روی اســتقاللش تأکیــد 

دارد. فشــارها او را نســبت بــه همــه )بــه ویــژه مــردان( 

ــه  ــی و پرخاش گران ــه ی تهاجم ــت. روحی ــرده اس ــن ک بدبی

دارد. مــدام بــا فریــد در تلفــون گــپ می زنــد )فریــدی 

ــم نیســت(. آشــکارا از او متنفــر  کــه حتــا صدایــش در فیل

اســت. انــگار کــه وی مســبب همــه ی بدبختی هــای عــامل 

ــل  ــه مث ــاد دادی ک ــن ی ــه م ــو ب ــد: »ت ــه او می گوی باشــد ب

ــم.« ــنگ، رسد باش س

چــون  کارگــردان  اســت.  متثیلی تــر  دوم،  ایپــزود 

اســت،  کــرده  تــالش  دارد،  شــاعرانه  طبــع  خــودش 

ــی   ــوص زمان ــه خص ــد. ب ــه آن بده ــی ب ــال رؤیای حس وح

کــه مریــم، لبــاس عروســی اش را از یــک صنــدوق چوبــی 

می پوشــد. و  کشــیده  بیــرون 

ــادار  ــوز دو دل و وف ــا هن ــته ام ــر از درد و خس ــم پ مری

اســت. دلــش بــرای روزهــا و خاطــرات خــوب گذشــته، 

ــت.  ــده اس ــگ ش تن

بــرای  بیشــری  تــالش  کارگــردان  اپیــزود،  ایــن  در 

ــبیه  ــت. ش ــته اس ــت هایش داش ــه خواس ــدن ب ــک ش نزدی

آیینــه ای کــه خانــم کریمــی، روبــه روی آن ایســتاده و مســیر 

ســایه  گــرم،  نورپــردازی  می کنــد.  مــرور  را  آرزوهایــش 

ــتقل  ــک زن مس ــی ی ــاعرانه ی زندگ ــای ش ــن ها و فض روش

ــگار میــان آرزوهــا، تابوهــا و ناهنجاری هــای  و تنهــا کــه ان

ــت. ــده اس ــش بری ــه، نفس جامع

ــر  ــی( دخ ــیبا ابراهیم ــه )حس ــوم، عایش ــزود س در اپی

ــری  ــه ی بازیگ ــه تجرب ــرب ک ــر اک ــر بزرگ ت ــس و خواه بلقی

)چنــد مــر مکعــب عشــق( را دارد، جوان تریــن بازیگــر در 

ــنتی و  ــادرش، زن س ــت. م ــخصیت اس ــه ش ــن س ــان ای می

ــل  ــلیامن )فیص ــت. س ــدن وی اس ــروس ش ــه اش ع دغدغ

ــت؛  ــه اس ــتگار عایش ــس، خواس ــر کاکای بلقی ــوری( پ ن

در حالــی  کــه عایشــه، مخفیانــه بــا دوســت پرش ارتبــاط 

ــاردار شــده اســت.  داشــته و ب

ســلیامن هــم مثــل اکــرب، پــر نســبتا خوبــی اســت و 

عایشــه بــا او نامــزد می شــود. بعــد از آن، عایشــه بــه دنبــال 

ــرده ی بکارتــش را حــل  ــا مشــکل جنیــن و پ ــول اســت ت پ

کنــد. 

باوجــودی کــه لوکیشــن ایپزودهــای اول و دوم درون 

ســپری  شــب  تاریکــی  در  بیشــر  و  بــوده  ســاختامن 

می شــود، اپیــزود ســوم در روز و در فضــای بــاز اســت. 

ــرَه« )چــوری( اش و بــا  ــا پــول »کَ عایشــه تــالش می کنــد ب

ــم  ــکلش را فراه ــل مش ــول ح ــه، پ ــتش مرضی ــک دوس کم

ــرود. ــر ب ــزد داک ــد و ن کن

افغانســتان  در  خصــوص  بــه  ســینام،  در  فعالیــت 

ــات  ــه ی احساس ــه در چال ــدون آن  ک ــا ب ــت؛ ام ــوار اس دش

ــا  ــه ب ــد منصفان ــم، بای ــول بیفتی ــده ی معم ــی ش خط کش

ــم. ــورد کنی ــم برخ ــن فیل ای

بــه نظــرم چفت وبســت فیلــم و پرداخــت بــه ســوژه 

ضعیــف اســت. داســتان در طــول یــک شــبانه روز اتفــاق 

افتــاده؛ امــا باورپذیــری آن بــرای مخاطــب دشــوار اســت. 

وقتــی منایــش فیلــم در ســالُن منا-رســانه، متــام شــد، 

همیــن ســوال را از کســی پرســیدم؛ امــا او چنیــن حســی 

ــت.  نداش

فیلــم  شــخصیت های  بــا  را  فاصلــه اش  کارگــردان 

کــرده  اســتفاده  کمــر  نزدیــک  مناهــای  از  و  حفــظ 

اســت. اپیزودهــای اول و دوم بــر خــالف اپیــزود دوم )کــه 

اســت. مســتندگونه  بــود(  منایشــی تر 

برخــی اپیزودهــا، بیــش از حــد نیــاز، دیالوگ محــور 

اســت کــه بــه فیلــم رضبــه زده اســت. نورپــردازی تــا 

انــدازه ای خــوب اســت؛ امــا تصویربــرادری چنگــی بــه 

ــت  ــا برداش ــم ی ــن فیل ــا در ای ــی چیزه ــد. برخ دل منی زن

ــد از ســینامی غــرب اســت. مثــل  ــا هــم تقلی ســطحی و ی

ــا  ــب ب ــنت مخاط ــار گذاش ــر فش ــرای زی ــردان ب ارصار کارگ

زنــگ ممتــد و پــر تکــرار تلفــون کــه ترفنــد قدیمــی اســت. 

ــی  ــب زندگ ــای غال ــا واقعیت ه ــه ب ــم ک ــی مری دوم، زندگ

ــت. ــاد اس ــن در تض ــن رسزمی ــان ای زن

ــی  ــی، عصاره طلب ــینام گزینه گوی ــه س ــت ک ــت اس درس

ــت  ــد واقعی ــا نبای ــت؛ ام ــر اس ــوژه های بک ــز روی س و مترک

زیــر ســایه ی رؤیــا قــرار گیــرد.  

بــه هــر حــال، نخســتین فیلــم ســینامیی خانــم کریمــی 

ــِد زن در افغانســتان اســت،  کــه تحصیل کرده تریــن هرنمن

ــر  ــوده و ب در جشــنواره های خــارج از کشــور مــورد توجــه ب

خــالف داخــل، در بیــرون بــه شــدت تشــویق شــده اســت.

انتخــاب  درســت  را  نشــانه ها  امــا  کریمــی   خانــم 

کــرده و آن چــه ذهــن مــرا پــس از متاشــای فیلــم بــه 

و  نشــانه ها  انتخــاب  اســت،  کــرده  مشــغول  خــودش 

ــه  ــا در س ــم، مناده ــر بگوی ــر واضح ت ــت. اگ ــم اس ــام فیل ن

اپیــزود، بــه ترتیــب، »ســنت، مدرنیتــه و پــول« اســت. 

کریمــی نشانه شــناس اســت و نشانه شناســان، معمــوال 

اســتند. نیــز  خوبــی  زبان شناســان 

و  نشــانه ها  و  منادهــا  قدیمــی،  نام هــای  انتخــاب   

ســیر داســتانی ایــن فیلــم تــا چــه انــدازه منطبــق بــا 

ــوع و  ــد موض ــت، می توان ــخ اس ــا از تاری ــتنی های م دانس

ســوژه ی تــازه باشــد.
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نعمت رحیمی

با مردم چه کردند؟ طالبان 

داکر ارشف غنی  به  دادم.  رأی  بهار سال 2014  در 

برای  که  کردم  اراده  روز  آن  فردای  دادم.  رأی  هم 

نروم؛  که  کرد  ارصار  پدرم  بیایم.  کابل  کانکور  آمادگی 

از  انگشتم پاک نشده سفر نکنم؛ زیرا من  تا رنگ  الاقل 

همیشه  راه  مسیر  و  استم  غزنی  والیت  قره باغ  ولسوالی 

به  طالبان  که  تصور  این  با  است.  طالبان  حاکمیت  زیر 

صبح  کردم.  قانع  را  پدرم  ندارند،  کاری  رأی  دهندگان 

وقت حرکت کردیم. از چهار نفر رسنشین )یک زن و سه 

از پهنه ی خون بار  مرد(، فقط من رأی داده بودم. وقتی 

قره باغ، طالبان  بازار  به  نارسیده  قره باغ گذشتیم،  دشت 

زنجیر زده بودند و متام موترها را بازرسی می کردند. موتر 

وارسی  مارا  دستان  یک  به  یک  دادند.  توقف  نیز  را  ما 

کردند. مرا که نوک انگشت شهادتم رنگ داشت و اندکی 

هم شتک کرده بود روی انگشت وسطی ام، از بقیه جدا 

کردند. تعداد طالبان چهار نفر بودند؛ با ریش های بلند و 

موهای روغن زده. دو مرد میان سال دیگر را هم جدا کرده 

بودند که منی دانستم چه کسی و از کجایند. طالبان، به 

خواهش و التامس هیچ کس- حتی آن خانم همراه- هم 

از ما دور کردند. با لت وکوب  را  بقیه  و  اهمیت ندادند 

یک  به  چشم بسته  را  ما  دهم،  رشح  کوتاه تر  اگر   

روستای دور بردند. هرچه توانستند لت وکوب مان کردند. 

فکر می کردیم ما را به قتل می رسانند؛ ولی با آغاز صبح، 

بود،  بدی  روز  دادند.  انتقال  مسجد  به  را  ما  یکی  یکی 

منی شود.  فراموشم  مرگ  روز  تا  که  گزنده ای  خاطرات 

یادم است که در گوشه ی مسجد یک طالب پیر با لباس 

سفید نشسته بود که ادعا داشت داکر است. دو طالب 

هیچ  گفتند،  و  کرده  خم  مرد  پیر  آن  پیش  مرا  زور  به 

و  دسته چوبی  چاقوی  یک  داکر  نکنم.  احمقانه ای  فکر 

اندکی مواد و باند زخم پیش خود داشت. وقتی دستم را 

یکی از آن دو رسباز طالب محکم گرفت، فهمیدم چه کار 

می کند و با چه رسنوشتی دچار شدم و قرار است چگونه 

فارغ شوم. داکر پوزخند زد و به زبان فارسی و لهجه ی 

بودی؟« داده  رأی  »به کی  پرسید:  مضحک، 

با  بود،  ایستاد  رسم  باالی  که  طالبی  نگفتم.  چیزی 

جواب  گفت،  پشتو  به  و  کوبید  گردنم  به  تفنگ  قنداق 

و  خندید  بلند  پیر  طالب  ارشف غنی«.   « گفتم:  بتی. 

بدهد.« نجاتت  و  بیاید  »ارشف غنی  گفت: 

یا  کرخت کننده  دوای  هیچ  بدون  و  نگفت  چیزی   

از  را  شهادتم  انگشت  چاقو  با  درد،  تسکین دهنده ی 

اول  بند  که  فهمیدم  ولی  رفتم؛  حال  از  برید.  دوم  بند 

انگشت وسطی ام را نیز به خاطر یک چکه رنگ بریده و 

است. انداخته  دور 

مسیر  در  بریده  انگشت  دو  با  آمدم،  هوش  به  وقتی 

پارچه ی  با یک  انگشتانی که  بودم؛  راه قره باغ- جاغوری 

بانداژ شده بود. بانداژ سفیدی که لخته های خون روی 

بود. و خشک شده  آن چکیده 

رسگذشت  و  زندگی  نیست،  تخیلی  داستان  این 

واقعی من از یک بار رأی دادن است. من در متام مدت 

اتفاق  این  به  خاطر  را  پنج سال گذشته، هیچ گاه کسی 

رسزنش نکردم. به دکر غنی احرام مضاعف گذاشتم و 

هرگز برایش نقد غیر منطقی رس هم نکردم. او پنج سال 

ستایش  قابل  مثبتش  کارکردهای  بود،  ما  رییس جمهور 

توجیه  قابل  غیر  شاید  سیاسی اش  کوتاهی های  و  است 

تقاضای  کسی  از  نه  و  می دهم  دشنام  را  او  نه  باشد. 

دارم؛ را  دست رفته ام  از  انگشت  دو  هزینه ی 

و  ملی  مسؤولیت  برای  احوال،  این  متام  با  ولی   

این   دادم.  رأی  و  رفتم  دوباره  امروز  خود،  دموکراتیک 

اگر  اما  مباند؛  خودم  پیش  دادم،  رأی  چه  کسی  به  که 

خود  مسلم  حق  این  از  بربند،  هم  را  دستم  طالب ها 

دادن  رأی  من،  دیدگاه  در  زیرا  کرد؛  نخواهم  کوتاهی 

بلکه  پیروز کردن یک کاندیدا نیست،  به معنای  همیشه 

نشان دهنده ی سلیقه و درک سیاسی یک شهروند است. 

این  مفهومش  می گیرد،  رأی  صدهزار  نامزد  فالن  وقتی 

می کنند. فکر  او  شبیه  نفر  لک  یک  که  است 

نیست؛  توجیه  قابل  من،  اندیشه ی  به  ندادن  رأی 

شود  سازماندهی  خارجی ها  سوی  از  انتخابات  که  ولو 

آیینه ی متام منای کسانی  کاندید،  هر  دیگر.  مسائل  یا 

ساخنت  ثابت  دادن،  رأی  داده  اند.  رأی  او  به  که  ا ست 

شهروندی  و  سیاسی  زندگی  قبال  در  خویشنت  وجود 

است.

آدم  دیگر  می دهد؛  رنج  مرا  خاطره  این  راستش، 

طرد  عضو  نقص  برای  نظامی،  اکادمی  از  نیستم،  سامل 

و  روحی  نظر  از  و  است  دشوار  برأیم  کردن  تایپ  شدم، 

برای  آزادی  اما  نیستم؛  این حادثه  از  پیش  آدم  جسمی 

این  است؛  قشنگ  همکارانم  و  رفیق  هم وطنم،  مردمم، 

می کند. تسکین  مرا 

دوانگشتمکهبرایدموکراسی
بریدهشد

خشنود خرمی 

نخســتین فیلــم ســینامیی خانم 

تحصیل کرده تریــن  کــه  کریمــی 

هرنمنــِد زن در افغانســتان اســت، 

ــور  ــارج از کش ــنواره های خ در جش

مــورد توجــه بــوده و بــر خــاف 

شــدت  بــه  بیــرون  در  داخــل، 

ــت. ــده اس ــویق ش تش

ــانه ها را  ــا نش ــی  ام ــم کریم خان

درســت انتخــاب کــرده و آن چــه 

ذهــن مــرا پــس از متاشــای فیلــم 

بــه خــودش مشــغول کــرده اســت، 

فیلــم  نــام  و  نشــانه ها  انتخــاب 

بگویــم،  واضح تــر  اگــر  اســت. 

بــه  اپیــزود،  ســه  در  منادهــا 

ترتیــب، »ســنت، مدرنیتــه و پول« 

نشانه شــناس  کریمــی  اســت. 

ــوال  ــان، معم ــت و نشانه شناس اس

زبان شناســان خوبــی نیــز اســتند.

حوا، مریم، عایشه؛
 زندگی بی معنا است، خودت معنایش کن
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خانواده6

کانــون خانــواده یگانــه جایــی اســت کــه همــه ی اعضــای آن 

بــا پذیــرش تفاوت هــا بــا یکدیگــر زندگــی می کننــد. بعضــی 

ــه دلیــل عــدم آگاهــی از بعضــی مســائل، مشــکالتی  وقت هــا ب

پیــش می آیــد کــه جــربان آن دشــوار اســت. ماننــد؛ عــدم 

آگاهــی والدیــن از چگونگــی رفتــار شــان هنــگام بلــوغ فرزنــدان.

ــی  ــر کس ــم؛ ه ــوغ داری ــه از دوره ی بل ــه هم ــه ای ک ــا تجرب ب

در آن دوران دچــار دگرگونی هایــی می شــود کــه تحمــل آن 

ممکــن اســت ســخت باشــد. در ایــن دوره، بــا خصوصیاتــی 

کــه در وجــود مــان ظاهــر می شــود، ناآشــنا اســتیم و بــه دلیــل 

ــا  ــان وحشــتناک ی ــرای  م ــوغ ب نداشــنت آگاهــی، نشــانه های بل

ــد. ــوه می کن ــامری جل ــبیه بی ش

بحــران  از  عبــور  بــرای  والدیــن  نقــش  زمــان،  ایــن  در 

ــتان،  ــف، در افغانس ــا تأس ــا ب ــد؛ ام ــده باش ــد، کمک کنن می توان

ــد؛ چــون هیــچ  ــه عهــده می گیرن والدیــن نقــش خیلــی کمــی ب

ــوغ  ــه ی بل ــته و مرحل ــان نداش ــد ش ــتی از فرزن ــت درک درس وق

ــا در  ــد. حت ــرات جنســی می بینن ــه ی تغیی آن هــا را فقــط از زاوی

ــوغ،  ــن بل ــه س ــیدن ب ــاره ی رس ــان در ب ــه نوجوان ــز ب ــب نی مکات

آمــوزش کافــی داده منی شــود. این  جــا اســت کــه فرزنــدان 

منی داننــد در هنــگام بلــوغ، چــه بایــد کننــد.

هورمون هــا در رســیدن بــه بلــوغ نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. 

خلق و خــوی،  در  تغییــر  ســبب  هورمونــی،  تغییــرات  ایــن 

ترشــح  می شــود.  جنســی  و  جســمی  ابعــاد  احساســات، 

ــه  ــی علی ــچ هورمون ــه هی ــت ک ــه ای اس ــه گون ــز ب ــا نی هورمون ه

هورمــون تولیــد شــده عمــل منی کنــد و خــود ســبب احساســاتی 

شــدن نوجــوان می شــود. 

ــر  ــن فک ــه ای ــوع، ب ــیت موض ــای درک حساس ــه ج ــن ب والدی

می کننــد کــه بــا زیــر فشــار گذاشــنت کــودک می تواننــد در 

ــت. ــتباه اس ــال اش ــه کام ــد ک ــر آورن ــار او تغیی رفت

پــس نقــش والدیــن بــرای دوره ی بلــوِغ بــدون اضطــراب 

ــود؟  ــد ب ــه خواه ــدان چ ــرای فرزن ب

ــد  ــاد دهن ــه آن هــا ی ــد ب ــدان بای ــوغ فرزن ــن پیــش از بل والدی

ــد  ــان بای ــد. آن ــش  رو دارن ــه ای را پی ــن مرحل ــان چنی ــه نوجوان ک

ــد؛  ــاده کنن ــه آم ــن مرحل ــرای ای ــان را ب ــی نوجوان ــاظ روان از لح

ــوند  ــاس می ش ــدازه ای حس ــه ان ــه، ب ــن مرحل ــا در ای ــون آن ه چ

ــا دیگــران حــرف بزننــد و  ــاره ی خــود ب ــد در ب کــه دوســت ندارن

از تغییراتــی کــه در وجــود شــان بــه میــان می آیــد، متنفــر انــد.

حساســیت  پرهــا  بــه  نســبت  دخرهــا  دوره،  ایــن  در 

بیشــری دارنــد و بــه دلیــل مســائل فرهنگــی، موضوعــات زنانــه 

همــواره در پــرده ای از ابهــام باقــی مانــده و بــا کلــامت رشم وحیــا 

ــخت  ــوص آن را س ــانی در خص ــه اطالع رس ــود ک ــه می ش آمیخت

می کنــد.

ــه،  ــن مرحل ــور از ای ــرای عب ــران ب ــه ی دخ ــت روحی در تقوی

ــکل  ــات ش ــه مکامل ــه ای ک ــه گون ــا ب ــی دارد ت ــش مهم ــادر نق م

ــا  ــر آن ه ــد و نظ ــرف بزن ــا ح ــا آن ه ــد ب ــته باش ــدردی را داش هم

را بشــنود. دخــران معمــوال از شــنیدن جمــالت مثبــت بــه 

هیجــان آمــده و از حرف هــای رکیــک احســاس رشم و خجالــت 

می کننــد. پــس بــا فرزنــدان خــود بــدون خجالــت از بلــوغ 

ــی را آســان تر  ــن دوره ی بحران حــرف بزنیــم و راه بُرون رفــت از ای

ــازیم. بس

ــتانه ی  ــت در آس ــن اس ــیده، ممک ــوغ رس ــه بل ــازه ب ــراِن ت پ

نخســتین بلــوغ  شــان، بــا فشــار ازســوی والدیــن، بــا کســانی در 

بیــرون از منــزل دوســت شــوند کــه آن هــا را بــه بیراهــه بــربد.

ــی  ــان خیل ــن دوره، نوجوان ــتقالل طلبی در ای ــل اس ــه دلی ب

رسکــش می شــوند و عالقــه دارنــد بیشــر بــا دوســتان خــود 

وقــت بگذراننــد. مشــکل والدیــن نشــناخنت دوســتان فرزنــدان 

 شــان اســت. بــرای رفــع ایــن مشــکل می تــوان هــر چنــد وقــت 

بعــد بــا دوســتان فرزنــد شــان بــه مهامنــی رفتــه و بــرای یکدیگــر 

ــه والدیــن   ــد. ایــن کار ســبب می شــود، فرزنــدان ب وقــت بگذارن

شــان اعتــامد کــرده و والدیــن نیــز بــه گونــه ی غیــر مســتقیم بــر 

فرزنــدان  شــان کنــرل داشــته باشــند.

ــا  ــز ب ــن دوره، هرگ ــد در ای ــش از ح ــیت بی ــل حساس ــه دلی ب

ــت در آن  ــن اس ــد. ممک ــت نکنی ــد صحب ــا آواز بلن ــان ب ــد ت فرزن

ــه بــودن در جمــع  ــه دل رسد و متایــل شــان را ب وضعیــت از خان

ــد  ــا می توانی ــس ت ــد. پ ــت دهن ــای آن از دس ــواده و ارزش ه خان

ــان مواظــب باشــید. ــن صــدای  ت در کنــرل تُ

ــران  ــا دیگ ــان ب ــدان ت ــه ی فرزن ــر و مقایس ــن، تحقی از توهی

ــای  ــت دارای تفاوت ه ــرد از آوان طفولی ــر ف ــون ه ــد؛ چ بپرهیزی

ــران  ــا دیگ ــه ب ــل مقایس ــورت قاب ــچ ص ــه هی ــه ب ــت ک ــردی اس ف

نیســت. ایــن کار ســبب می شــود تــا نوجوانــان احســاس حقــارت 

کننــد و حــس حســادت  شــان در مقابــل دیگــران افزایــش یابــد.

آزادی مفــرط بــه فرزنــدان تــان ندهیــد؛ ایــن بیشــر مخــرب 

ــه  ــکل و ب ــر ش ــه ه ــات، ب ــه ی امکان ــردن هم ــم ک ــت. فراه اس

ــودن و  ــرور ب ــا احســاس کامــل و مغ ــوع ســبب می شــود ت هــر ن

نادیــده گرفــنت دیگــران بــه نوجوانــان دســت دهــد و اگــر وقتــی 

بــا وضعیــت دشــوار روبــه رو شــود، احســاس پوچــی و بیهودگــی 

نکنــد.

بــرای داشــنت جامعــه ی ســامل، فرزنــدان ســامل و  پــس 

بانشــاط، بیاییــد نــکات ذکــر شــده را در نظــر بگیریــم. تــا کانــون 

ــه آن هــا  ــان شــده و ب ــن حامــی جوان ــه مهمری ــدل ب ــواده ب خان

ــد. ــی ده ــاس بالندگ احس

متأســفانه در هــر دوره ی تاریــخ کشــور مــان نگاهــی 

زنــان  برابــر  در  خشــونت هایی  همیشــه  بیندازیــم، 

افغانســتان بــوده اســت و گاهــی ایــن خشــونت ها 

بیــن  در  فرهنگــی  بــه  تبدیــل  زمــان  گذشــت  بــا 

ــونت های  ــی از خش ــت. یک ــده اس ــا ش ــای م خانواده ه

فرهنــگ  از  اخیــر  ســال های  طــی  کــه  رایجــی 

ــش«  ــدل »آلی ــا ب ــت، هامن ــر نبس ــت ب ــا رخ خانواده ه

ــه  ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــر در خانواده های ــت و بیش اس

از لحــاظ اقتصــادی در ســطح پاییــن قــرار دارنــد.

اســت؛  گونــه  ایــن  زنــان  علیــه  خشــونت  ایــن 

ــد  ــته باش ــوان داش ــر ج ــر و پ ــر دخ ــواده  ای اگ خان

و  برگزیننــد  همــر  شــان  پــر  بــرای  بخواهــد  و 

ــرار  ــان ق ــط یکس ــر در رشای ــم اگ ــل ه ــواده ی مقاب خان

داشــته باشــد، پیشــنهاد می دهنــد کــه دخرهــای 

همدیگــر را بــه پــران شــان و پــران شــان را بــه عقــد 

دخــران شــان در بیاورنــد تــا ایــن گونــه بتواننــد از 

مخارجــی همچــون تویانــه و شــیربها  آســوده شــوند و بــا 

هزینــه ی کمــری بــرای پــران شــان همــر بیاورنــد؛ 

ــر علیــه  امــا ایــن خانواده هــا ناخــودآگاه خشــونتی را ب

ازدواج هــا  ایــن  زیــرا  روا می دارنــد؛  دخــران شــان 

ــه رضایــت خانواده هــا اســت و هیــچ گاه  ــه و ب خودرسان

ــید. ــد پرس ــران را نخواهن ــر دخ نظ

از  یکــی  رنــگ زن«،  بــه  »زندگــی  امــروز  روایــت 

ــام بــدل  ــه ن ــان ب ــر زن بی شــامر روایت هــای خشــونت ب

»آلیــش« اســت کــه خانــواده ی یاســمین بــر ایــن دخــر 

جــوان روا داشــتند. یاســمین دخــر پانزده ســاله ای 

بــود کــه همــراه خانــواده اش در والیــت غزنــی زندگــی 

می کــرد. ایــن دخــر در همیــن ســن یک بــاره از ســوی 

ــه از او  ــدون آن ک ــود و ب ــر می ش ــواده اش غافل گی خان

مشــوره گرفتــه شــود یــا نظــری بخواهنــد، پــدرش او را 

ــن  ــر س ــا دو براب ــردی ب ــه م ــتگارش ک ــکاح خواس ــه ن ب

ــود، در مــی آورد. مــرد خواســتگار حــارض  ــن دخــر ب ای

اســت کــه خواهــرش را در برابــر یاســمین کــه بــه نــکاح 

ــرادر بزرگــر یاســمین کــه 1۷  ــکاح ب ــه ن او در آمــده، ب

ــاورد.  ســال ســن داشــت در بی

ــوب  ــط خ ــون در رشای ــز چ ــمین نی ــواده ی یاس خان

ــر  ــا ازدواج پ ــرای آن ه ــتند و ب ــرار نداش ــادی ق اقتص

ــن  ــت، از ای ــراه داش ــه هم ــی را ب ــه ی گزاف ــان هزین ش

پیشــنهاد دامــاد شــان خشــنود می شــوند ایــن وصلــت 

ــته  ــواده، از آن دس ــر دو خان ــد. ه ــدل« را می پذیرن » ب

ــه  ــتند ک ــن داش ــر ای ــم ب ــه رس ــد ک ــی بودن خانواده های

ــا  ــدار همدیگــر را ت ــر نامزدشــده، حــق دی دخــر و پ

ــد.  ــان ندارن ــی ش روز عروس

ــواده ی یاســمین  ــن کــه خان ــا ای مدتــی می گــذرد ت

ــان  ــر ش ــزد پ ــه نام ــری ک ــه دخ ــوند ک ــرب می ش باخ

ــوده و  ــر ب ــان بزرگ ــر ش ــنی از پ ــاظ س ــت، از لح اس

ــواده ی  ــا خشــم خان همیــن موضــوع ســبب می شــود ت

پشــیامن  یاســمین  خانــواده ی  برافــروزد.  یاســمین 

ــن  ــته ای ــده و چشم بس ــرا نادی ــه چ ــن ک ــوند از ای می ش

وصلــت را قبــول کــرده انــد؛ وصلتــی کــه می توانــد 

زندگــی یاســمین و بــرادرش را بــرای یــک عمــر بــه 

جهنــم مبــدل ســازد؛ وصلتــی کــه بــرای یاســمین 

مصــداق خشــونت خانــواده اش بــر علیــه او اســت؛ 

ــود را  ــی خ ــد قربان ــا در دو بُع ــه وصلت ه ــن گون ــا ای ام

خواهــد داشــت. ایــن رســم نــا بــه جــای خانواده هــای 

افغانــی هــم می توانــد زندگــی پــر و هــم زندگــی 

دخــر را بــه خطــر انداختــه و بــرادر و خواهــر هــر دو بــا 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــر قربان همدیگ

پــدر یاســمین از موضــوع دیگــری هــم رنــج می بــرد 

و آن ایــن بــود کــه دخــر پانزده ســاله، زیبــاروی و جــوان 

ــه  ــه ب ــت تویان ــت هنگف ــه قیمت ــت ب ــود را می توانس خ

مــرد دیگــر بدهــد و ایــن پــدر در هــر حالتــی هیــچ گاه 

ــه دنبــال ایــن  ــه فکــر زندگــی فرزندانــش نبــود. او، ب ب

بــود کــه از ازدواج یاســمین پــول خوبــی بــه جیــب بزنــد 

ــن کــه دخــرش  ــد و ای ــا کمــی آســوده تر زندگــی کن ت

ممکــن اســت در چــه رشایــط دشــواری بــه زندگــی در 

ــود، زندگــی کنــد،  ــار مــردی کــه انتخــاب پــدرش ب کن

اصــال مهــم نبــود.

پــدر یاســمین بــرای حــل و فصــل ایــن اشــتباهش 

دســت بــه دامــان بــزرگان قــوم شــان می زنــد و آن هــا را 

ــا راه بــرون رفتــی از  بــه خانــه ی خــود فــرا می خوانــد ت

ــن مشــکل جســت وجو شــود. بعــد شــور و مشــورتی  ای

کــه بــزرگان قــوم در حضــور دامــاد و پــدر یاســمین 

ــن  ــه ای ــود ک ــر آن می ش ــم ب ــد، تصمی ــام می دهن انج

نامــزدی فســخ شــود.

فســخ نامــزدی یاســمین همــراه آن مــرد، آتش خشــم 

و کینــه را در دل او شــعله ور می کنــد تــا آن جایــی کــه 

مــرد بــه فکــر تهدیــد خانــواده ی یاســمین می شــود؛ امــا 

پــدر یاســمین کــه تــوان مالــی مــرد را نــدارد، ســکوت 

می کنــد. 

ســکوت پــدر یاســمین دوســال ادامــه پیــدا می کند؛ 

امــا مــردی کــه نامــزد یاســمین بــود در ایــن مــدت 

ــه  ــر گاه و ب ــان ه ــدت زم ــن م ــیند و ای ــی کار منی ش ب

هــر صورتــی کــه امکانــش هســت، تهدیــد، آزار و اذیــت 

و هــر آن چــه کــه از دســتش بــر می آیــد را در حــق 

یاســمین و خانــواده اش روا مــی دارد. 

ــن آزار و  ــا گذشــت هــر روز و ادامــه ی ای یاســمین ب

اذیت هــا از ســوی نامــزد پیشــینش بــه ســمت قربانــی 

شــدن مــی رود. خشــونت دو مــرد یکــی پــدرش و دیگــر 

نامــزد پیشــینش او را نســبت بــه همــه چیــز بی اعتــامد 

می کنــد. ایــن دخــر جــوان، رفتــار کینه توزانــه ی مــرد 

را از خانــواده اش پنهــان مــی دارد. بــا ایــن کــه در چنــد 

ــرد آگاه  ــونت های م ــمین از خش ــواده ی یاس ــورد خان م

ــا  ــدر یاســمین تنهــا جــواب ی ــاز هــم پ ــا ب می شــود؛ ام

واکنشــش ســکوت اســت و  مصداقــش هــامن جملــه ی 

ــا را آب  ــد: »دنی ــه می گوی ــی ک ــان فارس ــروف در زب مع

بگیــرد، مرغابــی را تــا بنــد پایــش« اســت.

ــه  ــا آن روزی ادام ــمین را ت ــی یاس ــان زندگ ــذر زم گ

می دهــد کــه خانــواده ی یاســمین همــراه بــرادرش 

ــر  ــن دخ ــپاری، ای ــم خاک س ــراک در مراس ــرای اش ب

جــوان را تنهــا در خانــه می گذارنــد. ایــن تنهایــی 

درســت آن چیــزی بــود کــه نامــزد قبلــی یاســمین 

می خواســت و یاســمین از ایــن تنهایــی می ترســید. 

تنهایــی یاســمین در خانــه فرصتــی را بــه مــرد می دهــد 

ــد.  ــی کن ــمین خال ــر یاس ــمش را ب ــا خش ت

بــرادر یاســمین بــه محــض برگشــت بــه خانــه، 

متوجــه می شــود کــه خواهــرش در خانــه نیســت و خانــه 

در تنهایــی فرورفتــه اســت. بــرادر  از ایــن کار خواهــرش 

کــه گــامن می بــرد یاســمین بــا پــری و بــا  اســتفاده از 

فرصــت مناســب تنهــا مانــدن در خانــه، اقــدام بــه فــرار 

ــی  ــدون معطل کــرده اســت، خشــم گین تر می شــود و ب

قضاوتــش را نهایــی کــرده و قســم مــرگ خواهــرش 

یاســمین را بــر زبــان مــی آورد.

ــی  ــامری از اهال ــمین و ش ــواده ی یاس ــرادر و خان ب

ــه  ــاور ک ــن ب ــا ای ــد، ب ــده بودن ــک آم ــه کم ــه ب ــه ک قری

ــد در ظــرف  ــرار کــرده باشــد، منی توان یاســمین اگــر ف

چند ســاعت، بســیار از ولســوالی شــان دور شــود، متام 

شــب و تــا خــود طلــوع آفتــاب را بــه دنبــال یاســمین و 

احتــامال پــری کــه بــا او فــرار کــرده، می گردنــد؛ امــا 

تاریکــی  جایــش را بــه روشــنایی می دهــد. متــام شــب 

خســته از جســت وجوی یاســمین وقتــی کــه صبــح 

ــان  ــای ش ــه خانه ه ــی ب ــت خال ــد و دس ــود ناامی می ش

بــر می گردنــد. 

از گــم شــده یاســمین دو هفتــه می گــذرد و بــا ایــن 

ــی و ادارات  ــای امنیت ــمین نهاده ــواده ی یاس ــه خان ک

ــاره  ــد شــدن یک ب ــان ناپدی ــی حکومــت را در جری محل

و مشــکوک دخرشــان گذاشــته انــد؛ امــا هیــچ خــربی 

ــرای  ــربی ب ــن بی خ ــه ی ای ــت و ادام ــمین نیس از یاس

خانــواده ی یاســمین دشــوار بــود. 

روز هفدهــم یــا هجدهــم اســت کــه بــه تلفــون پــدر 

یاســمین زنــگ می آیــد و پولیــس از آن ســوی خــط 

یاســمین  می دهــد.  را  خــرب  غم انگیزتریــن  تلفــون، 

مــرده اســت و بایــد خانــواده اش بــرای تشــخیص هویــت 

و تحویــل گرفــنت جنــازه ی یاســمین بــه مرکــز پولیــس 

برونــد.

جنــازه ی یاســمین قبــل آن کــه بــه خانــواده اش 

تحویــل داده شــود، در طــب عدلــی معاینــه می شــود. 

یاســمین ایــن دخــر جــوان کــه رســم و رواج غلــط بــدل 

»آلیــش« خانوادگــی شــان چنــد ســال اخیــر زندگی اش 

ــی ســاخته  ــود، از او قربان ــل کــرده ب ــم تبدی ــه جهن را ب

ــات  ــت و معاین ــیده اس ــل رس ــه قت ــمین ب ــت. یاس اس

طــب عدلــی نشــان می دهــد کــه ایــن دخــر قبــل از آن 

کــه بــه قتــل برســد، بــار بــار و بــه صــورت وحشــیانه ای 

ــزی  ــت. خونری ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاوز جنس ــورد تج م

داخلــی، کبودی هــای روی بــدن، زخم هــای عمیــق 

تــن جنــازه اش،  بــر  پــاره شــده  پــاره  و لباس هــای 

مــرگ،  از  قبــل  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی 

ــت. ــده اس ــواری را گذاران ــات دش ــمین لحظ یاس

بــا بررســی بیشــر ایــن پرونــده ی قتــل، معلــوم 

می شــود کــه نامــزد ســابق او بــه نــام رسدار متهــم 

ــزد ســابق یاســمین و  ــرادر نام ــدر و ب ــی اســت و پ اصل

ــه  ــرادر مقتــول  نیــز بازداشــت شــده و ب همیــن طــور ب

می افتنــد. زنــدان 

ــی  ــده ا ی تاریخ ــا پدی ــرار مغزه ــرت و ف مهاج

و بین املللــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه برخــی 

ــدن  ــا مت ــرت ب ــد، مهاج ــد ان ــدان معتق دانش من

ــد.  ــرت ان ــا زاده ی مهاج ــوده و متدن ه ــا ب یک ج

اگــر بخواهیــم بــرای یک بــار بــه تاریــخ برگردیــم 

و بــه زاویه هــای گوناگــون مهاجــرت و متــدن 

نگاهــی بیندازیــم، خواهیــم یافــت کــه هم زمــان 

بــا پیدایــش انســان ها مهاجــرت نیــز آغــاز شــده 

اســت.

نابســامانی های  اثــر  در  مهاجرت هــا  ایــن 

اجتامعــی،  سیاســی،  امنیتــی،  اقتصــادی، 

بزرگ تریــن  انــد.  بــوده  ادبــی  و  فرهنگــی 

متفکــران جهــان؛ چــون پیامــربان، صوفیــان، 

حکیامنــی  نویســندگان،  ادیبــان،  شــاعران، 

چــون ارســطو، ولــر، مارکــس و... بــرای عبــور از 

وضعیــِت نــا بســاماِن موجود و رســیدن بــه رشایِط 

مطلــوب زندگــی، بــه مهاجــرت رو آورده انــد. 

می تــوان گفــت کــه پدیــده ی فــرار مغزهــا منــوط 

و مختــص بــه افغانســتان نبــوده؛ بلکــه متــام 

کشــورهای دنیــا بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه 

می کننــد. نــرم 

ــروی  ــان و نی ــر جوان ــرا بیش ــه چ ــرای آن  ک ب

ــد،  ــرت رو آورده ان ــه مهاج ــتان ب ــانی افغانس انس

نکاتــی را نوشــته  ام: فقــر، بیــکاری، نبــود امنیت، 

بــا  فارغ التحصیــالن  تخصــص  انطبــاق  عــدم 

نیازمندی هــای جامعــه و کشــور، ناهمگونی هــای 

نســپردِن  و  شایسته ســاالری  نبــود  فرهنگــی، 

کار بــه اهــِل آن، نبــودن اقتصــاِد دوامــدار در 

کشــور؛ وابســتگی بــه کمک هــای خارجــی و 

بین املللــی، نبــودن تــوازِن ثــروت و فاصلــه ی 

طبقاتــی در کشــور، پاییــن بــودِن آزادی اندیشــه 

و بیــان، روش هــای آموزشــی کامــال نــاکارا در 

مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها، اســتبداد، تبــاری 

و ســنتی بــودن فرهنــگ سیاسی ســنتی تــوأم بــا 

افــکار و اندیشــه های قومــی- قبیلــه ای در کشــور، 

میراثــی بــودِن کُرســی های دولتــی و کاری از 

طــرِف تیکــه دارن و رهــربان سیاســی، در حاشــیه 

بــزرِگ  تصمیم گیری هــای  در  مــردم  بــودِن 

نبــودِن مصؤونیــِت  سیاســی و رسنوشت ســاز، 

اکادمیــک  مراکــِز  در  اجتامعــی  و  سیاســی 

بــرای اظهــار نظــر نخبــه گان و ناامیــدی مــردم و 

ــده ی بهــر. ــه آین ــان ب جوان

یکــی دیگــر از دالیــل تشــویق مــردم و جوانــان 

ناامنی هــا،  کنــار  در  افغانســتان  تــرک  بــه 

و  علمــی  سیاســی،  اقتصــادی،  مشــکالت 

ــت.  ــته اس ــال های گذش ــه ی س ــی، تجرب فرهنگ

ــان  ــت طالب ــه حکوم ــد ک ــه بع ــال 2001 ب از س

رسنگــون شــد، تعــداد زیــادی از افغان هایــی 

ــه  ــد، ب ــا زندگــی کــرده بودن کــه ســال ها در اروپ

افغانســتان بازگشــتند و بــا وجــوِد ایــن  کــه تعــداد 

زیــادی از ایــن افــراد تحصیــالت و تخصــص هــم 

ــارج  ــه از خ ــن  ک ــل ای ــه دلی ــط ب ــتند، فق نداش

ــد،  ــلط بودن ــی مس ــان خارج ــر زب ــته و ب ــاز گش ب

ــد. ــت آوردن ــه دس ــوب ب ــغلی خ ــای ش فرصت ه

ایــن تجربه هــا و صدهــا ناهنجــاری دیگــر 

ــا بســیاری از جوانانــی  کــه امــروز  موجــب شــد ت

راهــی اروپــا و بقیــه ی کشــورها شــده انــد، فکــر 

کننــد کــه رفــنت بــه اروپــا بــه آن هــا پرســتیژ 

و شــخصیت می بخشــد تــا اگــر احیانــا روزی 

ــعِ  ــوند، وض ــور ش ــه کش ــت ب ــه بازگش ــور ب مجب

بهــری خواهنــد داشــت.

ایــن را می دانیــم کــه دلیــل اصلــی بــاز شــدن 

ــاز آن هــا  ــه روی مهاجــران نی ــا ب دروازه هــای اروپ

بــه کارگــران ارزان اســت. بــه صــورت کلــی، 

کشــورهای اروپایــی بــه دلیــِل کاهــش رشــد 

جمعیــت، بلنــد رفــنت ســن ازدواج و فرســوده 

ــوان  ــوای کاِر ج ــه ق ــاز ب ــان، نی ــاع ش ــدن اتب ش

ــش  ــا کاه ــی، ب ــورهای اروپای ــد. کش و ارزان دارن

رفــنت  ایــن،  بــر  بنــا  انــد.  مواجــه  جمعیــت 

ــم  ــادی ه ــع زی ــه توق ــر ک ــادی مهاج ــداد زی تع

از دولــت ندارنــد، در  دراز مــدت می توانــد بــه 

نفــع کشــورهای مهاجر پذیــر باشــد. در میــان 

ــرده  ــان تحصیل ک ــادی از آن ــداد زی ــران تع مهاج

و متخصــص انــد کــه بــرای کشــورهای اروپایــی، 

رسمایــه ی انســانی محســوب می شــوند.

چگونگیرفتاروالدین
هنگامبلوغبافرزندان

زنیپسازفسخنامزدیاشبهقتلرسید
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تأکیــد  شــفافیت،  دیدبــان  اجرایــی  رییــس 

اطالعــات  بــه  دسرســی  قانــون  کــه  می کنــد 

مبانــد. باقــی  کاغــذ  روی  نبایــد  افغانســتان، 

ســید اکــرام افضلــی، رییــس اجرایــی دیدبــان 

مراســم  در  میــزان(،   ۷( یک شــنبه  روز  شــفافیت، 

اطالعــات،  بــه  دسرســی  جهانــی  روز  از  تجلیــل 

ــه اطالعــات  ــون دسرســی ب ــن قان گفــت: »مــا بهری

ــزرگ روی  ــت ب ــن موفقی ــد ای ــم و نبای ــان را داری جه

کاغــذ باقــی مبانــد.« 

یــک  اطالعــات  بــه  دسرســی  کــه  افــزود  او 

روزنــه ی امیــد اســت و ظرفیــت آن را دارد کــه زمینــه 

را بــرای احیــای اعتــامد میــان مــردم و دولــت ایجــاد 

ــد. کن

آقــای افضلــی، بــا اشــاره بــه نقــش دسرســی بــه 

ــت،  ــردم و دول ــان م ــامد می ــود اعت ــات در بهب اطالع

شــکنندگی  عمــده ی  عوامــل  از  یکــی  کــه  گفــت 

ــان  ــامد می ــف اعت ــود و ضع ــروز، کمب ــای ام دولت ه

میــان  مــواردی  در  و  شــان  دولت هــای  و  مــردم 

اعضــای جامعــه در ایــن کشــورها اســت. 

او ترصیــح کــرد: »در افغانســتان بــه دلیــل وجــود 

ــا را در  ــخصی، فرصت ه ــع ش ــرده و مناف ــاد گس فس

18 ســال گذشــته در مــوارد اساســی از دســت دادیم 

و نتوانســتیم روی اعتــامد در یــک جامعــه کــه چهــل 

ســال در جنــگ اســت، کار جــدی کنیــم.« 

کمیســیون  رییــس  بهــادری،  عین الدیــن 

ــت  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــات نی ــه اطالع ــی ب دسرس

کــه بــدون دسرســی بــه اطالعــات منی تــوان بــه 

شــفافیت، حســاب دهی و اشــراک مــردم در امــور 

دولــت رســید.

حکومــت  اطالع رســانی  »در  کــرد:  عــالوه  او 

در  و  می گویــد  مــردم  بــه  را  می خواهــد  چــه  آن 

دسرســی بــه اطالعــات مــردم آن چــه می خواهــد 

امــر معمــوال کتبــی  ایــن  از حکومــت می پرســد و 

اســت.«

از ســویی هــم، عبداملجیــب خلوتگــر، رییــس نــی 

ــن  ــا نهــاد حامــی رســانه های آزاد افغانســتان در ای ی

ــی  ــند حقوق ــا س ــون و ی ــود قان ــه نب ــت ک ــم گف مراس

ــود  ــرای دســته بندی اطالعــات، فســاد اداری، کمب ب

اطالعــات  بــه  دسرســی  زیرســاخت های  جــدی 

ماننــد بانــک دیجتلــی اطالعــات، مدیریــت بســته ی 

ــردم  ــف م ــگ ضعی ــت و فرهن ــوی دول ــات از س اطالع

جملــه  از  دولــت،  کــردن  پاســخ گو  عرصــه ی  در 

ــت. ــات اس ــه اطالع ــی ب ــع کالن رس راه دسرس موان

از روز جهانــی دسرســی بــه اطالعــات در حالــی 

ــادی  ــکالت زی ــم مش ــوز ه ــه هن ــود ک ــل می ش تجلی

وجــود  افغانســتان  در  اطالع رســانی  بخــش  در 

بــا  هــم  هنــوز  افغانســتان،  در  خربنــگاران  دارد. 

ــن در  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــه  ان ــات مواج ــور اطالع سانس

ــای  ــوی ارگان ه ــگاران از س ــه خربن ــات ب ــر اوق بیش

منی شــود. داده  اطالعــات  حکومتــی 

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری و 

معــاون تیــم انتخاباتــی دولت ســاز، گفتــه اســت 

ریاســت جمهوری،  انتخابــات  برگــزاری  کــه 

افغانســتان  پیــروزی مــردم  شکســت طالبــان، 

شــهامت  و  مردم ســاالر  نظــام  و  حکومــت  و 

منایــش  بــه  را  امنیتــی  و  دفاعــی  نیروهــای 

گذاشــت.

میــزان(،   ۷( یک شــنبه  روز  دانــش،  آقــای 

انتخابــات  برگــزاری  مناســبت  بــه  پیامــی  در 

ریاســت جمهوری، گفتــه اســت کــه انتخابــات 

ششــم میــزان پاســخ مثبــت مــردم افغانســتان 

بــه دموکراســی، جمهوریــت و نظــام سیاســی 

ــارت«  ــه »ام ــنت ب ــه گف ــات و ن ــر انتخاب ــی ب مبتن

ــوری و  ــتم های دیکتات ــت« و سیس و »اداره ی مؤق

ــود. ــر ب ــی دیگ ــر قانون غی

ــارض،  ــال ح ــه در ح ــت ک ــرده اس ــد ک او تأکی

ــی مکلــف اســتند کــه از  کمیســیون های انتخابات

آرای مــردم بــه خوبــی صیانــت کــرده و نتایــج آن را 

به گونــه ی شــفاف و مطابــق قانــون اعــالم کننــد. 

او همچنــان گفتــه اســت کــه همــه ی جوانــب 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نتایــج  بــه  بایــد 

ــد. ــرام بگذارن اح

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان، روز 

ــزان(، در یــک فضــای نســبتا امــن،  شــنبه )6 می

ــد.  ــزار ش ــتان برگ در رسارس افغانس

بــر اســاس تقویــم انتخابــات ریاســت جمهوری، 

در  انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  اســت  قــرار 

شــود. اعــالم  جــاری  مــاه  بیســت وهفتم 

ــز  ــل نی ــکا در کاب ــن حــال، ســفارت امری ــا ای ب

موفقانــه ی  برگــزاری  میــزان(   6( شنبه شــب 

انتخابــات ریاســت جمهوری را تربیــک گفــت و 

افــزود کــه افغان هــا قــوی ظاهــر شــدند. ســفارت 

ــج  ــا نتای ــان از نامــزدان خواســت ت ــکا همچن امری

انتخابــات را بپذیرنــد.

نهایــی  آمــار  انتخابــات:  کمیســیون 

می کنیــم اعــالم  امــروز  را  رشکت کننــدگان 

اعــالم  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

کــرده اســت کــه بــر اســاس نتایــج ابتدایــی در 

ــون  ــش از دو میلی ــی، بی ــز رأی ده 3۷36 مرک

رشکــت  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  نفــر 

ــد. ــرده  ان ک

ــیون  ــو کمیس ــه، عض ــد عبدالل ــا محم موالن

 ۷( شــب  یک شــنبه  انتخابــات،  مســتقل 

میــزان( در یــک نشســت خــربی گفــت کــه تــا 

ــز  ــدگان از 3۷36 مرک ــار رشکت کنن ــون، آم کن

ــیون  ــن کمیس ــزی ای ــر مرک ــه دف ــی، ب رأی ده

ــر در  ــاس آن، 2196463 نف ــر اس ــیده و ب رس

کــرده  رشکــت  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــد.  ان

او افــزود کــه آمــار ۷86 مرکــز رأی دهــی 

دیگــر، در حــال انتقــال بــه کمیســیون مســتقل 

انتخابــات اســت و آن هــا تــالش خواهنــد کــرد 

تــا  را،  رشکت کننــدگان  نهایــی  آمــار  کــه 

ناوقــت روز دوشــنبه )8 میــزان( اعــالم کننــد.

ــح کــرد کــه پیــش از  ــه، ترصی ــای عبدالل آق

ــزارش  ــدود گ ــی مس ــز رأی ده ــن، 431 مرک ای

شــده بــود؛ امــا در روز انتخابــات تعــداد مراکــز 

رأی دهــی مســدود، بــه 468 مرکــز رســید و 

مرکــز   61۷ گزارش هــا،  اســاس  بــر  اکنــون 

ــت. ــوده اس ــته ب ــی بس رأی ده

قطــع  دلیــل  بــه  کــه  کــرد  عــالوه  او 

ــوع  ــچ ن ــون هی ــا کن ــی، ت ــبکه های مخابرات ش

ــه  ــر ب ــی دیگ ــز رأی ده ــی از 234 مرک معلومات

ــت  ــیده اس ــات نرس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــز  ــن مراک ــا ای ــه آی ــت ک ــخص نیس ــوز مش و هن

ــته.  ــا بس ــت و ی ــوده  اس ــاز ب ب

شــبکه های  »قطــع  داد:  ادامــه  او 

جــدی  مشــکل  یــک  مــا  بــرای  مخابراتــی 

ــز  ــن مراک ــورد ای ــه در م ــد ک ــبب ش ــود و س ب

ــه  ــی  ک ــا در صورت ــد؛ ام ــا نرس ــه م ــی ب گزارش

ــه  ــب نگ ــرای تقل ــا ب ــز صندوق ه ــن مراک در ای

ــا  ــی و ی ــه ی غیاب ــد و به گون ــده باش ــته ش داش

نیابتــی در آن رأی ریختــه شــود، قابــل ردیابــی 

اســت و شناســایی خواهــد شــد. هرچنــد ایــن 

و  کــرده  رسدرگمــی  دچــار  را  مــا  موضــوع، 

ــد؛  ــی ش ــج ابتدای ــالم نتای ــر در اع ــبب تأخی س

امــا بــه صــورت جــدی از تقلــب جلوگیــری 

خواهیــم کــرد.«

افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

برگــزار شــد  میــزان  پیــش در شــش  روز  دو 

گفتنــد  انتخابــات  کمیســیون  مقام هــای  و 

ــات در  ــن انتخاب ــی بهری ــات کنون ــه انتخاب ک

هجــده ســال گذشــته بــوده اســت. 

هنــوز از میــزان تقلــب در ایــن انتخابــات 

امــا  اســت؛  نشــده  نــرش  دقیقــی  گــزارش 

روز  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

 2200 از  بیــش  کــه  کــرد  اعــالم  گذشــته 

شــده  ثبــت  کمیســیون  ایــن  در  شــکایت 

نشــان  کــه  ویدیوهایــی  همچنــان  آن هــا  و 

ــه  ــورت گرفت ــب ص ــات تقل ــد در انتخاب می ده

ــد  ــی خواهن ــدی بررس ــه ی ج ــه گون ــت را ب اس

کــرد. 

ــان  ــی همچن ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

گفتــه اســت کــه مهلــت بــرای ثبــت شــکایت ها 

مــردم  و  اســت  موجــود  امــروز  پایــان  تــا 

ریاســت جمهوری  نامــزدان  و  افغانســتان 

ایــن  در  را  شــان  شــکایت های  تواننــد  مــی 

برســانند. ثبــت  بــه  کمیســیون 

یــک روز پــس از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، 

 22۷5 ثبــت  از  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

ــد. ــرب می ده ــکایت خ ش

کمیســیون  ســخنگوی  الیاســی،  قاســم  محمــد 

ــس از چاشــت روز یک شــنبه  ــی، پ شــکایت های انتخابات

تــا  کــه  گفــت  خــربی  نشســت  یــک  در  میــزان(   ۷(

کنــون 22۷5 شــکایت از رسارس افغانســتان، در ایــن 

کمیســیون بــه ثبــت رســیده اســت.

ــن شــکایت ها، در بخش هــای  ــزود کــه بیشــر ای او اف

ــت  ــدم ثب ــدگان و ع ــت رأی دهن ــود فهرس ــد نب ــی مانن فن

ــت. ــوده اس ــک ب ــتگاه های بایومری ــات در دس معلوم

آقــای الیاســی، عــالوه کــرد کــه اکــرث ایــن شــکایت ها، 

ثبــت  بــه  جوزجــان  و  هــرات  کابــل،  والیت هــای  در 

ــکایت، در  ــل 8۷۷ ش ــت: »در کاب ــت. او گف ــیده اس رس

هــرات 269 شــکایت و همچنــان جوزجــان پــس از ایــن 

ــکایت را دارد.« ــت ش ــد ثب ــار بلن ــت آم دو والی

ســخنگوی کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی گفــت 

ــوز هــم شــکایت های دریافــت شــده طبقه بنــدی  کــه هن

نشــده اســت. او ادامــه داد: »برخــی از ایــن شــکایت ها، 

در بــاره ی تخلفــات انتخاباتــی اســتند، برخــی جرایــم 

ــه  ــت ک ــی اس ــز اعراضات ــر نی ــی دیگ ــی و برخ انتخابات

ــدا  ــده و بع ــدی نش ــوز طبقه بن ــا هن ــیده؛ ام ــت رس ــه ثب ب

اعــالم می شــود. بیشــر شــکایت ها در ســایت ها ثبــت 

شــده و مــردم عــادی کمــر شــکایت درج کــرده  انــد.«

کمیســیون  کــه  گفــت  همچنــان  الیاســی  آقــای 

کــه  مناطقــی  از  برخــی  در  انتخاباتــی،  شــکایت های 

ناظــر نداشــته اســت. بــوده اســت،  ناامــن  بیشــر 

او گفــت: »در برخــی از مناطقــی کــه ناامنــی بســیار 

ــالت  ــس آن مح ــه ریی ــا ب ــتیم، ام ــر نداش ــود، ناظ ــاد ب زی

فــرم درج شــکایت داده شــده بــود و رییــس محــل موظــف 

بــود کــه فــرم شــکایت را بــه افــرادی کــه شــکایت دارنــد، 

شــکایت های  کمیســیون  بــه  و  بگیــرد  پــس  و  بدهــد 

ــد.« ــال بده ــی انتق انتخابات

ــکایت های  ــیون ش ــخنگوی کمیس ــود، س ــن وج ــا ای ب

انتخاباتــی می گویــد کــه ایــن کمیســیون، در مراکــز 

ــج هــزار ناظــر داشــته و حــدود 95 درصــد  رأی دهــی پن

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب ــکایت ها را ب ش

ــا  ــان گفــت کــه نامــزدان ریاســت جمهوری ت او همچن

یــک روز دیگــر نیــز فرصــت دارنــد تــا شــکایت های خــود 

نســبت بــه انتخابــات را بــه ثبــت برســانند.

ــه متــام شــکایت های  ــد کــه ب آقــای الیاســی می افزای

ثبــت شــده، تــا دو هفتــه ی دیگــر رســیدگی می شــود 

از اعــالم فیصلــه ی  نامــزدان ریاســت جمهوری پــس  و 

دیگــر  روز  ســه  انتخاباتــی،  شــکایت های  کمیســیون 

فرصــت دارنــد تــا اســتیناف خواهی کننــد.

انتخابــات ریاســت جمهوری، روز شــنبه )6 میــزان(، 

افغانســتان  رسارس  در  امــن،  نســبتا  فضــای  یــک  در 

از  بخشــی  نیــز  انتخابــات  دور  ایــن  در  شــد.  برگــزار 

ــکالت  ــر مش ــه خاط ــتند ب ــتان نتوانس ــهروندان افغانس ش

اثــر  شناســایی  عــدم  و  رأی دهنــدگان  فهرســت  در 

ــق  ــک، از ح ــتگاه های بایومری ــط دس ــان توس انگشت ش

رأی خــود اســتفاده کننــد.
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

انتخابات  امنیتی،  تهدیدهای  و  تخنیکی  چالش های  وجود  با 

ریاست جمهوری افغانستان، برخالف انتظار افکار عمومی در ششم 

میزان برگزار شد. مشارکت در انتخابات و اعامل رأی از مؤلفه های 

اساسی رفتار سیاسی شهروندان هر کشور محسوب می شود. 

»نظام  از  حامیت  انگیزه ی  با  رأی دهندگان  بیشر  این،  برای 

جمهوری« و تقویت  دموکراسی نیم بند، در انتخابات رشکت کرده و 

به کاندیدای مورد نظر شان رأی  دادند.

می گوید،  باره  این  در  انتخابات  کمیسیون  کمیشرن  یک 

متاس های  طریق  از  توانست  رأی دهی  روز  پایان  در  کمیسیون 

آرای  ریاست های والیتی،  و  مراکز  و گزارش های مسؤوالن  تلفونی 

کمیشرن  عبدالله،  محمد  موالنا  کند.  شامرش  را  مرکز   259۷

 51 و  میلیون  یک  مرکزها،  این  در  که  گفت  انتخابات  کمیسیون 

است. تخمینی  آمار  این  اما  شده؛  محاسبه  رأی   998 و  هزار 

انتخابات  در  رشکت کنندگان  عمومی  میزان  باره ی  در  وی 

انتخابات  دور  چهارمین  در  مردم  اشراک  میزان  که  گفت 

ریاست جمهوری، نسبت به دوره های گذشته ی انتخابات  پایین؛ اما 

رشکت مردم واقعی بود؛ زیرا مردم می دانستند که زمینه های تقلب 

وجود ندارد و اگر کسی به دنبال تقلب باشد، در پایان روز، آرای 

می شود. جدا  پاک  آرای  از  تقلبی، 

فراراه  عمده  چالش  دو  انتخابات  روز  در  عبدالله،  گفته ی  به 

کمیسیون انتخابات قرار داشت: نخست، کار نکردن دستگاه های 

بایومریک بود که پس از آغاز روند رأی دهی، شکایت های زیادی 

از این مسیر به کمیسیون وارد شد که با تصمیم گیری زودهنگام، 

این مشکل رفع شد. 

کمیسیون  کنون  تا  که  بود  ارتباطی  سیستم  شدن  قطع  دوم، 

تأکید کرد که قطع شدن سیستم  او  با آن درگیر است.  انتخابات 

ارتباطی در شامری والیت ها؛ نرش نتایج آمار دقیق مشارکت مردم 

انداخته است. به تعویق  را  انتخابات  در 

ریاست جمهوری  انتخابات  آن ها  که  است  مدعی  کمیشرن  این 

را بدون چالش عمده برگزار کرده اند و به همین خاطر، هیچ گونه 

شکایتی که روند رأی دهی را زیر سوالب برده باشد، دریافت نکرده 

اند. 

اعالم پیروزی پیش از وقت

زیادی  شامر  رأی دهی،  روند  پایان  از  ساعت  چند  گذشت  با 

یک  در  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان  و حامیان  نزدیکان  از 

نادرست،  فرهنگ  این  که  کردند  پیروزی  اعالم  عجوالنه،  اقدام 

تنش های انتخاباتی را میان نامزدان تشدید کرده و اعالم نتیجه ی 

می کند.  متأثر  را  انتخابات  ابتدایی 

بی طرف  انتخابات  در  ظاهرا  که  نور  عطامحمد  میان،  این  در 

بود، در یک منت درشت فیس بوکی اعالم کرد که از دید او، یکی 

نیاز نیست دور دوم  انتخابات است و  نامزدان برنده ی دور اول  از 

در  که  »کسانی  است:  نوشته  همچنان  او  شود.  برگزار  انتخابات 

مردم  کشانیدن  و  اکنون  از  نتایج  نپذیرفنت  بحران،  خلق  انتظار 

چنین  لطفا  برسند،  اجرائیه  ریاست  به  گویا  تا  استند  جاد ها  به 

تأکید کرده است  نور همچنان  آقای  از رس دور کنند.«  را  ایده ای 

که در حکومت آینده، ریاست اجرائیه ای وجود نخواهد داشت؛ زیرا 

دیگر حوصله ی  مردم  و  دارد  قرار  نقطه ی حساسی  در  افغانستان 

ندارند. را  تازه  بحران 

وقت  از  پیش  اعالم  که  حالی  در  مدنی  جامعه ی  نهادهای 

و غیراخالقی  را خالف اصول  نامزدان  و قضاوت هواداران  پیروزی 

قضاوت،  برای  مرشوع  مرجع  تنها  که  دارند  تأکید  می دانند، 

است. انتخابات  کمیسیون 

مدنی،  جامعه ی  مشرک  کاری  گروه  رییس  احمدی،  عبدالله 

می گوید که باید متام نامزدان انتخابات و هواداران  شان تا شامرش 

آیا  نیست  معلوم  هنوز  که  کرد  تأکید  او  باشند.  منتظر  آرا،  دقیق 

انتخابات در دور اول برنده ای خواهد داشت، یا خیر. ممکن است 

انتخابات به دور دوم برود؛ بنا بر این، باید از هرگونه قضاوت پیش 

از وقت، خودداری شود.

نگرانی ها از بحرانی شدن نتیجه ی انتخابات

تخلف انتخاباتی و میزان شکایت های ثبت شده در کمیسیون 

متأثر  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه ی  انتخاباتی،  شکایات 

هواداران  سوی  از  پیروزی  اعالم  دیگر،  جانب  از  اما  می کند؛ 

ضعیف  را  انتخابات  از  پس  همدیگرپذیری  روحیه ی  نامزدان، 

میان  در  نزاع  محور  انتخابات  نتیجه ی  که  آن   احتامل  و  ساخته 

مردم و نامزدان شود، وجود دارد. به همین خاطر، نهادهای ملی 

از  وقت  از  پیش  پیروزی  اعالم  جلوگیری  خواستار  بین املللی،  و 

سوی نامزدان شده  اند. از میان سیزده نامزد ریاست جمهوری، سه 

چهره ی آن  »محمدارشف غنی، داکر عبدالله عبدالله و گلب الدین 

بین  از  استند.  انتخابات  در  پیروزی  مدعی  و  جنجالی  حکمتیار« 

صورت  به  انتخابات  روز  پایان  در  حکمتیار  گلب الدین  اما  آن ها 

بر  را منی پذیرد.  انتخابات  نتیجه ی  او  که  کرد  اعالم  مستقیم  غیر 

اساس تقویم انتخاباتی، نتیجه ی ابتدایی انتخابات در 2۷ میزان 

اعالم خواهد شد؛ اما هنوز معلوم نیست که پس از اعالم نتیجه ی 

بود.  خواهد  چه  آن  به  نسبت  واکنش ها  ابتدایی، 

در پیوند به این نگرانی ها، نهادهای جامعه ی مدنی می گویند، 

در دنیا اصول این است که بعد از ختم انتخابات، رقبای انتخاباتی 

نتیجه  را می پذیرند؛ اما چون در افغانستان هنوز فرهنگ زور حاکم 

تالش  همه  است،  نشده  نهادینه  دموکراسی  و  سیاسی  فرهنگ  و 

نکنند. عبدالله  قبول  پیش  از  پیش  را  انتخابات  نتیجه ی  تا  دارند 

احمدی در این رابطه به رصاحت می گوید: »در افغانستان فرهنگ 

زورگویی بوده و همواره قدرت از طریق زور گرفته می شده، کسانی  

که زورگو استند و به دموکراسی باور ندارند، اگر برنده هم نشوند، 

نتیجه را قبول ندارند. خواست ما این است که کمیسیون انتخابات 

با نرش رسیع و به موقع، نتایج اولیه ی انتخابات را اعالم کرده و به 

مردم اطمینان بدهد که به رأی  شان احرام شده است.«

نیز گفته  انتخابات  در  بازیگران داخلی دخیل  از جانب دیگر، 

به  آرای مردم  از  تا  انتخاباتی مکلف استند  اند که کمیسیون های 

خوبی صیانت کرده و نتایج را به گونه ی شفاف و مطابق به قانون 

نامزد  غنی  محمدارشف  دوم  معاون  دانش،  رسور  کنند.  اعالم 

رأی دهی،  ختم  از  پس  که  کرد  اعالم  انتخابات ریاست جمهوری، 

اکنون یک گام موفقیت آمیز دیگر برداشته شده و مردم افغانستان، 

است.  کرده  آغاز  را  فصل جدیدی 

سیدمهدی حسینی

اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات؛ همدیگرپذیری یا نزاع انتخاباتی؟

تخلف انتخاباتی و میزان شکایت های ثبت شده در کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه ی انتخابات 

ریاست جمهوری را متأثر می کند؛ اما از جانب دیگر، اعام پیروزی از سوی هواداران نامزدان، روحیه ی 

همدیگرپذیری پس از انتخابات را ضعیف ساخته و احتامل آن  که نتیجه ی انتخابات محور نزاع در میان 

مردم و نامزدان شود، وجود دارد. 

عکاس: روح الله امین


