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دولتی ای  شبکه ی  تنها  سالم،  مخابراتی  شبکه ی 

است که مستقیام از سوی حکومت افغانستان مدیریت 

می شود و در کنار شبکه های مخابراتی خصوصی، برای 

می دهد. ارائه  مخابراتی  خدمات  کشور  شهروندان 

والیت های  در  امنیتی  تهدیدات  افزایش  از  پس 

قرار  هدف  بر  مبنی  طالبان  هشدار  و  شامل- رشقی 

دادن تأسیسات این رشکت، بیش از یک هفته می شود 

شبکه های  کنار  در  نیز  سالم  مخابراتی  شبکه ی  که 

ارتباط  و  کرده  متوقف  را  خود  فعالیت  دیگر،  خصوصی 

است. شده  قطع  بیرون  با  والیت ها  این  باشندگان 

باشندگان والیت های بدخشان، تخار، کندز، بغالن و 

سمنگان می گویند، در کنار افزایش تهدیدهای امنیتی، 

قطع شدن شبکه های مخابراتی برای آن ها نگرانی خلق 

کرده است.

حفظ  راستای  در  حکومت  ناتوانی  از  آنان 

می کنند  انتقاد  اخیر،  دهه ی  یک ونیم  دست آوردهای 

تا  دارد  مسؤولیت  افغانستان  حکومت  که  می افزایند  و 

کند. تأمین  را  خصوصی  رشکت های  امنیت 

معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  مسؤوالن 

تخریب  را  سالم  مخابراتی  شبکه ی  شدن  قطع  دلیل 

شدن مراکز ارتباط این شبکه ، از سوی طالبان خوانده 

به  نیز  خصوصی  مخابراتی  شبکه های  که  می افزایند  و 

متوقف  را  فعالیت های شان  امنیتی،  تهدیدات  دلیل 

اند. کرده 

روزنامه ی  به  وزارت،  این  سخنگوی  نوابی،  شیرشاه 

مراکز  طالب،  هراس افگنان  که  می گوید  کابل  صبح 

ارتباطی شبکه ی مخابراتی سالم را در والیت های کندز 

و بغالن ویران کرده اند که این کار سبب غیر فعال شدن 

است. شده  شامل- رشقی  والیت های  در  شبکه ،  این 

تهدیدهای  اساس  بر  که  می افزاید  نوابی  آقای 

طالبان، شبکه های مخابراتی خصوصی نیز فعالیت  خود 

اند. کرده  متوقف  را 

ترمیم  برای  وزارت  این  فنی  کارمندان  او،  به گفته ی 

دوباره ی مراکز ارتباطی تخریب شده به والیت های کندز 

و بغالن رفته اند و تالش برای فعال شدن آن جریان دارد.

آقای نوابی اضافه می کند که در صورت فراهم بودن 

برطرف  مشکل  این  فرصت  زودترین  در  امنیتی،  اوضاع 

شد. خواهد 

این دومین بار است که فعالیت شبکه های مخابراتی 

شامل- رشق  و  شاملی  والیت های  در  خصوصی 

می شود. متوقف  افغانستان 

جوزجان،  والیت های  محلی  مقام های  این  از  پیش 

شبکه های  شدن  قطع  به  واکنش  در  سمنگان  و  بلخ 

مخابراتی از طرف شب، دفرتهای این شبکه ها را بسته 

بودند.

دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاســت  جمهوری، کمیســیون شــکایت های انتخاباتی، از ثبت 2569 
شــکایت انتخاباتی در رسارس افغانســتان خرب می دهد. 

زهره بیان شــینواری، رییس کمیســیون شــکایت های انتخاباتی، پس از چاشــت روز دوشنبه )8 میزان( 
در یک نشســت خربی گفت که تاکنون 2569 شــکایت انتخاباتی، در رسارس افغانســتان به ثبت 

رسیده است.

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایی و از نامزدان ریاســت جمهوری می گوید کــه انتخابات به دور دوم 
منی رود و تیم او برنده ی انتخابات ریاســت جمهوری اســت.

آقای عبدالله که پس از چاشــت روز دوشــنبه )8 میزان( در یک نشســت خربی صحبت می کرد، 
گفــت، هرچنــد کــه تیم او منتظر اعالم نتایج از ســوی کمیســیون انتخابــات می ماند؛ اما در عین حال 

تأکید کرد که او پیروز انتخابات ریاســت جمهوری اســت.

کمیسیون انتخابات: 
کسی حق ندارد، پیشاپیش خود را برنده بداند

صالح: با ادبیات خیابانی مردم را گروگان نگیرید

ثبت 2569 شکایت انتخاباتی 
در سراسر افغانستان
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الله، قربانی عرِف »گهواره خویشی«
چگونــه اســت کــه زن منی توانــد در جامعــه ی مــا هیــچ 

مالکیتــی داشــته باشــد و چــرا بــرای زن در ایــن جامعــه تــا ایــن 

حــد قانــون و عــرف و اخــالق تعریــف کــرده انــد؟ آیــا بــاور جامعــه 

ــه  ــه زن ب ــن ک ــاال م ــت و ح ــرم اس ــودن ج ــه زن ب ــت ک ــن اس ای

دنیــا آمــده  ام، مجــرم اســتم و بایــد مــرد بــه خــود حــق بدهــد کــه 

هرطــور دوســت دارد، بــا مــن رفتــار کنــد؟ مــن زن، مــادر، فرزنــد، 

خواهــر و همــر می توانــم باشــم؛ رابطه هایــی کــه هیــچ کســی 

منی توانــد آن را انــکار کنــد و هیــچ مــردی بــدون ایــن رابطه هــا 

ــر زن  ــت ب ــای مالکی ــه معن ــودن ب ــرد ب ــد. م ــدا منی کن ــا پی معن

نیســت و ایــن برداشــت اشــتباه را بایــد از جامعــه ی افغانســتان 

برچینیــم.

متأســفانه، بســیاری از مــوارد مشــاهده شــده اســت کــه 

ــا  ــه خــود حــق داده اســت ت ــرد اســت، ب ــواده چــون م ــرد خان م

ــواده داشــته باشــد؛ ُعرفــی کــه در  ــان خان ــر زن حــس مالکیــت ب

ــه رو  ــا خطــر و دشــواری روب ــان را ب ــوارد زندگــی زن بســیاری از م

کرده است...

)زندگی به رنگ زن(
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والیت  بهارک  ولسوالی  بر  هوایی  حمله ی  نتیجه ی  در 

است. شده  وارد  امنیتی  نیروهای  به  سنگینی  تلفات  تخار، 

منابع امنیتی، به روزنامه ی صبح کابل می گویند که این 

حمله ، بامداد روز دوشنبه )۸ میزان( انجام شده و در نتیجه ی 

آن، تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی وارد شده است.

گزارش های تأیید نشده از جان باخنت دست کم ۳۰ نفر از 

نیروهای امنیتی در ولسوالی بهارک خرب می دهد.

مسؤوالن محلی والیت تخار نیز این حمله ی هوایی را تأیید 

می کنند.

صبح  روزنامه ی  به  تخار  والی  سخنگوی  هجری،  جواد 

کابل می گوید که حوالی ساعت ۰۳:۴۵ بامداد روز دوشنبه 

)۸ میزان( یک حمله ی هوایی اشتباهی بر مواضع نیروهای 

خیزش  نیروهای  آن،  نتیجه ی  در  که  گرفته  صورت  امنیتی 

اند. دیده  تلفات  مردمی 

او می افزاید که هیأت بررسی کننده از مرکز والیت به این 

ولسوالی اعزام شده و تا کنون جزئیات دقیقی در باره ی این 

رویداد منترش نشده است.

این  اصلی  هدف  که  می گوید  تخار،  والی  سخنگوی 

است. بوده  طالبان  گروه  هوایی،  حمله ی 

کنون  تا  مخابراتی،  شبکه های  بودن  فعال  غیر  دلیل  به 

یابیم. دست  باره  این  در  بیشرتی  جزئیات  به  نتوانستیم 

که  می رساند  تخار  والیت  از  گزارش ها  هم،  سویی  از 

میزان(   ۷( شب  یک شنبه  نیمه های  از  طالب  هراس افگنان 

حمالت خود را به هدف ترصف شهر تالقان، مرکز این والیت 

تالقان  اطراف شهر  در  هم  هنوز  درگیری ها  و  اند  کرده  آغاز 

دارد. ادامه 

حمله ی مرگبار هوایی بر نیروهای امنیتی در تخار

فعالیت شبکه های مخابراتی در 
شمال- شرق افغانستان متوقف شد
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از توتاپ اسطوره سازی نکنیم!

من تسلیم شده ام؛ 
جنگی در کار نیست

شد،  منایان  مردم  اعرتاض  بارقه های  اولین  وقتی   

برخی از افراد در صفحات اجتامعی ُهشدارهایی به نرش 

محاسبات  و  عقالنیت  و  خرد  از  استفاده  بر  و  رسانیده 

مردمی  خواسته های  و  احساسات  مدیریت  در  دقیق تر 

اسد  و  جوادی  اسلم  سخی داد  هاتف،  می کردند.  تأکید 

بودا در شامر این افراد بودند. بعدها الهام غرجی، حمزه 

واعظی و عباس فراسو نیز پست های متعددی نوشتند تا 

از زاویه های گوناگون بر پیچیدگی قضایای سیاسی ناخن 

... رهربان سیاسی  و  و جامعه  بگذارند 

اعتیاد جنگی است که متام جنگجویان آن می میرند؛ 

اما قهرمان هایی که تسلیم شده  اند، زنده می مانند . . .

حقیقت این است که من در روابط خود موفق نبوده 

ام. به قول معروف، عدم توانایی در ایجاد و حفظ رابطه، 

بیامری  است.  بوده  اعتیادم  جانبی  عوارض  از  یکی 

اعتیاد، من را به فردی گمراه، وحشت زده و منزوی بدل 

و غریبی داشت... کرد که عادات عجیب 

اشکی بر گونه ی سخن )8(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(
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از  برخی  اعرتاض مردم منایان شد،  بارقه های  اولین  وقتی   

بر  و  رسانیده  نرش  به  ُهشدارهایی  اجتامعی  صفحات  در  افراد 

مدیریت  در  دقیق تر  محاسبات  و  عقالنیت  و  خرد  از  استفاده 

سخی داد  می کردند.  تأکید  مردمی  خواسته های  و  احساسات 

بودند.  افراد  این  شامر  در  بودا  اسد  و  جوادی  اسلم   هاتف، 

بعدها الهام غرجی، حمزه واعظی و عباس فراسو نیز پست های 

متعددی نوشتند تا از زاویه های گوناگون بر پیچیدگی قضایای 

از  را  آن  سیاسی  رهربان  و  جامعه  و  بگذارند  ناخن  سیاسی 

دارند. برحذر  عوام گرایانه  و  احساساتی  بازی های 

سلسله  این  در  پست هایش  اولین  از  یکی  در  بودا  اسد 

اعرتاضی  حرکت  جریان  در  فرقه گرایی  از  »جلوگیری  رضورت 

بارِز  مصداِق  »فرقه اندیشی،  که  نوشت  و  کرد  مطرح  را  مردم« 

خود  نوشته ی  در  وی  است«.  روشنی  ضد  بر  و  تاریک اندیشی 

که:  داد  توضیح 

»دو گروه فرقه اندیش، بی هوده می کوشند انقالِب روشنی را 

از خط مردمی و برابری خواهی منحرف کنند. گروه اول کسانی 

اند که از وضعیت به وجودآمده سوء استفاده و به نفع خلیلی و 

کاری  مردم  برای  اگر  محقق  و  خلیلی  تبلیغ  می کنند.  محقق 

می کردند، باید پیش از بدل شدن به معضل سیاسی آن را حل 

می کردند. تبلیغ از خلیلی و محقق در وضعیِت کنونی، واگرایی 

اجتامعی در پی دارد. از یک سو شکاِف مردم هزاره و غیر هزاره را 

برجسته می کند، از سویی دیگر فعال شدن شکاف های سیاسی 

تاریکِی  بین بردن  از  دارد.  پی  در  را  هزاره  جامعه ی  درون  در 

رسارسی، با بسیِج مردمی رسارسی ممکن است، نه با نشاندِن 

نخبه ها روی شانه های مردم.

و محقق  نوع حضوِر خلیلی  با هر  اند که  گروه دوم کسانی 

هزاره ای،  غیر  و  هزاره  رهرب  هر  و  محقق  خلیلی،  مخالف  اند. 

برابری خواهانه  خواسِت  این  بخشیدن  تحقق  برای  دارند  حق 

درون  در  روشنی  انقالِب  مدافع  کنند. هرچه  را همراهی  مردم 

و بیروِن دولت بیشرت شود، رضیِب احتامل تحقق این خواست 

بیشرت می شود. فرافکنی مشکالت از سوی این گروه به محقق و 

خلیلی، رسدرگمی ایجاد می کند. خلیلی و محقق دسِت کسی 

را نگرفته  اند. کارنامه ی خلیلی و محقق منی تواند از نسل جوان 

سلِب مسؤولیت کند. ما با یک بی عدالتی آشکار روبه رو استیم. 

اگر نوبتی هم باشد، این بار نوبِت نسل جدید است که در دفاع 

از حق مردمی بایستند و در برابر زورگویی دولت کوتاه نیایند؛ 

مخصوصا از آن جهت که یک اجامع رسارسی فراقومی در حال 

است. شکل گرفنت 

هم از مبلغان خلیلی و محقق و هم از فرقه گرایانی که در این 

رشایط به جای چشم به چشم شدن با دولت زورگو و کشیدن حق 

از کام ستم گران، گناه را به گردن خلیلی و محقق می اندازند، 

گفت وگو  راه  بردارند.  دست  فرقه اندیشی  از  می شود  خواهش 

کارمندان  رهربان سیاسی،  از  اعم  کشور،  با متامی شهروندان 

باز  را  مدنی  فعال  گروه های  و  انتخابی  مناینده های  دولت، 

بگذارند و برای شکل گیری یک حرکِت مردمی و رسارسی، علیه 

و ستمگری، صادقانه تالش کنند!« تاریکی 

قضیه ی  از  که  نوشت  به رصاحت  دیگر  پستی  در  بودا  اسد 

گفت: و  نکنیم  اسطوره سازی  توتاپ 

مردم  حق  نیست،  حکومت  لطف  برق  خط  یک  »کشیدن 

نیز بحث  افتاده  پا  و پیش   این حق ساده  است. اسطوره سازِی 

را به بی راهه می کشاند. برخی از توتاپ اسطوره ی رهایی بخش 

توتاپ  فردای  انگار  که  می زنند  حرف  گونه اي  به  اند.  ساخته 

همین  از  توتاپ،  روشن خواهد شد.  هزاره  مردم  تاریِک  دنیای 

بینایی ما صدمه زده است.  و  به دانایی  و  اکنون اسطوره شده 

بودیم.  شاهد  نیز  انتخابات  در  را  این چنینی  برخوردهای 

ترجمه ی حق انسانی به اسطوره ی  رهایی بخش، مشکلی را حل 

منی کند، روشن اندیشی و بینایی را از ما می گیرد. با یک خط 

برقرار نشده است. خواست ها  برق در هیچ کجای دنیا عدالت 

باید فراتر از این و معطوف به ریشه کن کردن »تاریک اندیشی« 

باشد. آن  کلیت  در 

موضوع رصفا خط برق نیست، نوعی تاریک اندیشی تاریخی 

است که تبعیض می زاید. خواست ما باید فراتر از یک خط برق 

باشد. زباِن خود را نیز با یک خواست بزرگرت عیار کنیم. فرض 

در  برق  کشیدن  زمان  آن  گذشت.  بامیان  از  توتاپ  خط  کنید 

در  برق  آمدن  با  مگر  می شود؟  چه  پراکنده  روستایی  ساختار 

کابل، دشت برچی صاحب برق شده است؟ مگر خلیلی که در 

این روزها غوغای چاکرانش همه جا را پر کرده است، توانست به 

شهرک حاجی نبی برق بکشد؟ برق بدون رسک در هزاره جات چه 

دردی را دوا می کند؟ برق یک پروژه ی تازه است؛ ولی خیابان 

است.  تاریخی  تاریک اندیشی  یک  قربانی  هرات،   - هزاره جات  

مسأله ی تذکره چه می شود؟ توزیع نامتوازن صدها پروژه ی دیگر 

چه خواهد شد؟ مبارزه با نابرابری و تاریک اندیشی باید با متام 

از اسطوره سازی خواست های سیاسی فقط  ابعاد صورت گیرد. 

دالالن و فرصت طلبان سود می برند.

را کور  را به حق منی رساند، چشم ما  ما  اسطوره سازی حق 

ساختیم.  رهایی بخش  دال  و  اسطوره   انتخابات  از  می کند. 

تصور می کردیم اگر در پارملان مناینده داشته باشیم و اگر پای 

صندوق های رأی برویم، جهان ما گل و گل زار خواهد شد؛ ولی 

می بینیم که روزگار دشمنان انتخابات از ما بهرت است. ما به یک 

»انقالِب روشنی« نیاز داریم که فردای توتاپ حرفی برای گفنت 

است.  جامع نگری  و  بلنداندیشی  مستلزم  چنین  کاری  مباند. 

همراه ساخنت متامی کسانی که قربانی تبعیض  اند. بحث های 

فرقه ای سازی  می بُرد.  را  تاریخی  خواست های  گردِن  فرقه ای 

را شدت  آن  بربد،  بین  از  را  تاریکی  آن  که  از  بیش  خواست ها 

به  توهین  برق،  لین  یک  ساخنِت  قرمز  خط  می بخشد.  قوت  و 

آن  از  تاریکرت  هزاره  مردم  دنیای  است.  تاریخی  خواست های 

است که با یک خط برق روشن شود. این خط برق باید کشیده 

شود؛ ولی خواست اصلی ما باید ریشه کن کردن تاریک اندیشی 

آن استند.« قربانی  به نحوی  باشد که متامی مردم کشور، 

منایشی  بود،  افتاده  اتفاق  جامعه  سیاسی  فضای  در  آنچه 

که  انسجام دهنده  مطالبه ی  یک  حول  در  قدرت  تراکم  از  بود 

تقریبا هیچ کسی خود را در آن بیگانه احساس منی کرد. حرف 

می زد.  نهیب  ذهن ها  همه ی  بر  »فرق«  بود.  گذشته  »برق«  از 

»تبعیض« و »تحقیر« روان عمومی را آزار می داد و نجات از این 

تبدیل  اجتامعی  حرکت آفرین  آیدیال  و  بلند  آرمان  به  گردونه 

حسین  سید  باقرالعلوم،  مسجد  عمومی  جلسات  در  بود.  شده 

هامن  به  محسنی  آصف  شیخ  پیروان  و  اکربی  محمد  انوری، 

اندازه پرشور اشرتاک می کردند که فعاالن مدنی و دانش جویان 

استادان  کنار  در  مالها  اجتامعی.  متنفذان  و  کسبه کاران  و 

جوانان  رسانه،  اصحاب  کنار  در  سیاسی  رهربان  دانشگاه، 

مسجد  که  آن  وجود  با  می یافتند.  حضور  بزرگ ساالن  کنار  در 

باقرالعلوم از لحاظ جغرافیایی در موقعیتی نامساعد و دورافتاده 

مراسم   مانند  آن  در  ازدحام جمعیت  قرار داشت،  مرکز شهر  از 

عزاداری و فاتحه خوانی بود که گویا همه خود را ملزم می دیدند 

بزنند. به آن رس 

تریبون مسجد به صورت عام در اختیار همه بود. کسی برای 

بگوید  را  خاصی  حرف  تا  منی کشید  نشان  و  خط  دیگر  کِس 

استاد شفق  وقتی  روزها  از  یکی  در  نگوید.  را  یا حرف خاصی 

بهسودی سخن گفت و در آن از امام سجاد، امام چهارم شیعیان 

حرف هایی گفت و مردم را به یاد کربال و عاشورا تذکرهایی داد، 

یکی  و  مردمی  عالی  اعضای شورای  از  که  گل احمد شهنوازی 

او  از  بعد  بالفاصله  بود،  روشنایی  فعاالن جنبش  پرشورترین  از 

پشت تریبون رفت و با لهجه و لحن خاصی بر او تاخت و گفت 

با مظلومیت و تسلیمی و گریه و  که »بس است. مردم را دیگر 

ماتم خو ندهید. اگر یاد می کنید چرا از امام حسین و علی اکرب 

و عباس یاد منی کنید که قیام و ایستادگی کرد که از آن بچه ی 

مظلوم و بی چاره ی دیگرش یاد می کنید که غیر از گریه و زاری 

نداشت؟« کاری 

این سخن بار تند و زننده ای داشت؛ اما در جو و فضای حاکم 

بر مسجد باقرالعلوم، کسی مچ شهنوازی را نگرفت و جلو حرف او 

نایستاد. چه بسا که افکار عمومی در آن محیط پرالتهاب، منطق 

و سخن شهنوازی را خیلی بیشرت از منطق و سخن شفق اعتبار 

تصفیه کننده ی  رگه های  اولین  روشنایی  جنبش  گویا  می داد. 

ماهیت خود به مثابه ی یک حرکت اجتامعی جدید را با همین 

نشانه ها بروز می داد.

و  هیجان  وجود  با  جلسات،  متام  در  محوری  سخن  اما،  و 

شلوغی که خلق شده بود، سخنی بود که معموال در ختم محفل 

دیگری  سخن  او  تعقیب  به  می شد.  بیان  بهزاد  احمد  زبان  از 

اسدالله  سخن  می گرفت،  بیشرت  اعتباری  و  وزن  محفل  در  که 

سعادتی بود که از پشتوانه ی خلیلی و حزب وحدت در جای گاه 

می رفت؛ اما درست به دلیل همین انتساب، هیچ گاهی سخن او 

به عنوان سخن مستقل خودش اعتبار منی گرفت و به اندازه ی 

پیدا منی کرد. بهزاد مخاطب مستقل  سخن 

محقق  و  خلیلی  ثور،  بیست ویکم  یک شنبه،  عرص  در  وقتی 

در صف  دسته جمعی  به طور  وکیالن  و  احزاب  رهربان  سایر  با 

جلسات  وزن  زدند،  تکیه  مسجد  دیوار  بر  جمعیت  روبه روی 

باقرالعلوم بیش از پیش سنگین شد. در ردیفی که ایجاد شده 

بود، تقریبا جای هیچ کسی از هیچ جناح سیاسی یا طیف فکری 

جلسه  این  در  نبود.  خالی  جامعه  اول  طراز  نخبگان  میان  در 

فیصله های  و  تصامیم  متام  از  که  سپرد  تعهد  مردم  به  خلیلی 

در  بگوید  این شورا  اگر  و  می کند  پیروی  مردمی  عالی  شورای 

خانه بنشیند یا از خانه بیرون شود، موضع بگیرد یا سکوت کند، 

این چک  مانند یک عسکر اطاعت می کند.  و  گویا دست بسته 

زندگی  در  که  بود  عملی  نادرترین  خلیلی،  کردِن  امضا  سفید 

سیاسی او دیده می شد. هیچ کسی در مسجد و ماحول اطراف 

آن به هدف و نیت های پنهان خلیلی در عقب این چک سفید 

امضا کردن درنگ منی کرد و برعکس، آن را نشانه ی یک تحول 

عمیق و بزرگ در سطح رشد مدنی و فرهنگی جامعه می دانست. 

محقق نیز به همین گونه با او در گردن خم کردن و تواضع در 

برابر موجی که به راه افتاده بود، رقابت می کرد و در نتیجه، نفتی 

که لحظه به لحظه آتش هیجان و قدرت تراکم یافته ی مردمی را 

مشتعل می کرد، خیلی بیشرت از آن بود که حرف و حدیث بودا 

و هاتف و چند فرد دیگر بر آن تأثیری بگذارد یا حتا مورد درنگ 

و توجهی قرار گیرد.

مردمی  التهاب  این  مرکز  در  خود  که  کریمی  خادم حسین 

پرشورترین اعضای  و  فعال ترین  از  به عنوان یکی  و  می نشست 

جوان شورای عالی مردمی آخر خط را به تصامیمی وصل می دید 

که در مجمع شورای عالی مردمی به تصویب می رسید، بخش 

جالبی از روایت خود در »کوچه بازاری ها« را به توصیف این فضا 

در مسجد باقرالعلوم و دیگر والیت ها و رسارس جهان اختصاص 

داده است. او می نویسد:

مناطق هزاره نشین در دیگر  و  به صورت خاص  کابل  »غرب 

والیت ها و رسارس جهان به صورت کل، به بیشه ی آتشینی شبیه 

شده بود که سیاست مداران بر شعله های آن نفت می انداختند. 

در نخستین روزهای شکل گیری اعرتاض، دغدغه ی اصلی همه ی 

فعاالن  و  سیاست مداران  دیگر  و  تصمیم گیری  شورای  اعضای 

سیاسی این بود که موتور اعرتاض و بسیج مردم را روشن کنند، 

بلکه بتوانند اعرتاضی را در برابر فیصله ی کابینه سازمان دهی 

کنند. در هامن پنج روز اول، رسعت این التهاب نزدیک بود از 

کنرتل خارج شود. یک هفته بعد، در غیبت تالش های بازدارنده 

برای کنرتل هیجان و انرژی اجتامعی، شتاب این التهاب چنان 

باال گرفت که حتا کسانی که در خلق و رسسام آور کردن آن نقش 

و  نداشتند. هر کسی  را  برابرش  ایستادن در  داشتند، شهامت 

گروهی که در برابرش قرار می گرفت، محکوم به پای مال شدن 

و  هشدارها  پرچم  انگشت شامری  افراد  روزها،  همین  در  بود. 

التفات به تعادل و خون رسدی بلند کردند. آن ها مرتبا زیگنال 

التهاب  حال،  این  با  می دادند.  بیم  و  می فرستادند  خطر 

اجتامعی چنان شدید، گسرتده و رو به افزایش بود که هر سخن 

می رفت.«  حاشیه  به  اجتامعی  شبکه های  در  آن ها  مطلب  و 

اول، ص ۳۴۸( )کوچه بازاری ها، چاپ 

به این ترتیب، توتاپ عمال از گود سیاست خارج شده بود و 

با مهارزدن به هرگونه درنگ و تأملی معطوف به خرد و سنجش، 

برقی به قدرت ۵۰۰ کیلوولت را در اندام جامعه وصل کرده بود. 

یا  راز  به  کسی  هیچ  که  می دید  چیزی  به  خط  این  از  خلیلی 

چند و چون آن پی منی برد. من در هامن روزها، از زبان ده ها 

نوعی  و  افتخار  با  که  می شنیدم  وحدت  حزب  پیروان  از  تن 

جایی  در  »هیچ گاه  او  که  می گفتند  خلیلی  به  دادن  کریدیت 

منی خوابد که زیر بسرتش آب برود« یا »هیچ گاه بدون سنجش 

اتفاقا درست می گفتند؛ هرچند در درک  و  کاری منی کند«... 

پیامدها و عواقب این موضع گیری و بازی پیچیده دچار خطا و 

بودند. کوتاه بینی 

احساسات  موج  بر  رصفا  بهزاد  احمد  که  حال  هامن  در 

مردم  کف زدن های  و  تکبیر  و  شعار  بلند  صدای  و  مردمی 

دل خوش می کرد، خلیلی دهان کیسه را باز کرده و از مجراهای 

جنبش  حرکت  هزینه های  و  می کرد  مرصف  پول  گوناگون 

روشنایی را تأمین می کرد و هر جایی که نخی قرار داشت، آن 

را به سمتی هدایت می کرد که خلیلی در آن کارگاه قالین بافی 

نصب کرده بود و با مهارت و »خردمندی« نقش و نگارهای خود 

قرمز خلیلی«  و »خط  توتاپ«  »اسطوره ی  تا  آن می دوخت  بر  را 

برای کسی به عنوان یک »واقعیت« در زمین افغانستان و جهان 

نگیرد. قرار  توجه  مورد 
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از توتاپ اسطوره سازی نکنیم! بــه هــر شــکلی کــه بــود، بــر خــالف خواســت 

انتخابــات  رسزمیــن؛  ایــن  مخالفــان  آرزوی  و 

از  شــد.  برگــزار  افغانســتان  ریاســت جمهوری 

ــردن،  ــم ک ــا َعلَ ــد ب ــعی کردن ــرون س ــل و بی داخ

صلــح و جنــگ، حکومــت موقــت و تهدیدهــای 

ــردم  ــد و م ــا نش ــد؛ ام ــو آن را بگیرن ــون، جل گوناگ

افغانســتان از میــان تــرس و وحشــت، خــون و 

ــد.  ــالم کردن ــی س ــه دموکراس ــر ب ــار دیگ ــش، ب آت

کســانی  کــه دوبــار انگشــت های شــهادت  )اشــاره( 

ی شــان را بــرای رأی دادن از دســت داده بودنــد، 

بــرای آن  نــه  بــار دیگــر آمدنــد و رأی دادنــد؛ 

 کــه در آرزوی زعامــت کســی باشــند کــه بــرای 

ــن  ــر دشــمنان ای حفــظ نظــام و ایســتادن در براب

رسزمیــن، انگشــت های دیگــر شــان را نیــز بــه 

ــد.  ــدان آوردن می

و  تــالش  روز  و  شــب   امنیتــی  نیروهــای 

چالــش  بــا  انتخابــات  تــا  نکردنــد  اســرتاحت 

انتخابــات  ایــن  شــود.  برگــزار  کمــرتی 

ــردم  ــور م ــد حض ــا نبای ــت؛ ام ــایی های داش نارس

)ولــو انــدک( را بــرای کمبودهــا، لــوث کــرد و زیــر 

ســوال بــرد. مــردم آمدنــد، رأی دادنــد، نرتســیدند 

ــا  ــت ت ــی اس ــیون های انتخابات ــر کمیس ــاال ب و ح

نگذارنــد، کســانی بــا گل آلــود کــردن آب، ماهــی 

مقصــود گرفتــه و انتخابــات را مســخ کننــد. در 

برگزارکننــدگان  میــدان  در  تــوپ  حــاال  واقــع، 

ــازی کننــد و اجــازه  ــا خــوب ب انتخابــات اســت، ت

ــر  ــار دیگ ــته ب ــای گذش ــه ی دوره ه ــد، تجرب ندهن

ــود. ــرار ش تک

انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  هرچنــد، 

اعــالم کــرده اســت کــه شــایعه پراکنی و برنــده 

رســمی  اعــالم  از  پیــش  نامــزدان  دانســنت 

نتیجــه ی انتخابــات، جــرم اســت؛ امــا ایــن روزهــا 

ــازار شــایعه پراکنی کــم کــم  دیــده می شــود کــه ب

بــه یــک اپیدمــی غالــب بــدل شــده و کســانی بــه 

ــا  ــازی و ی ــا تیم س ــن، ب ــد و روش ــورت هدف من ص

ــتند  ــایعه اس ــش ش ــرش و پخ ــال ن ــرادی در ح انف

تــا فضــا را بــه ســمتی بربنــد کــه اعــالم نتیجــه ی 

ــود.  ــدل ش ــام ب ــوای نامت ــک بل ــه ی ــات، ب انتخاب

می خواهنــد، تلقیــن کننــد کــه یــا مــن، یــا هیــچ 

ــس. ک

و  زور  فرهنــگ  از  ناشــی  کــه  رویکــردی 

تفنگ ســاالری در ایــن رسزمیــن بــوده و همــواره، 

ــه  ــری را ب ــامح و همدیگرپذی ــو، تس ــاور گفت وگ ب

حاشــیه رانــده اســت.

شــایعه در واقــع یــک مشــکل بــزرگ اجتامعــی 

و یکــی از معضل هــای جوامــع عقب مانــده اســت 

کــه هــر روز در لبــاس جدیــدی ظاهــر می شــود. 

نامطمــن،  اخبــار  نــرش  بــه  معطــوف  شــایعه 

دشــمنی شــخصی، غلــو، ســوء اســتفاده از اعتامد 

مــردم و ملکــه ســاخنت ذهنیــت خاصــی در بیــن 

ــد  ــود، می توان ــرتل نش ــر کن ــه اگ ــت ک ــردم اس م

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نتایــج  اعــالم  در 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــتان خلل افغانس

ایجــاد  موجــب  شــایعه  پخــش  و  نــرش 

مســؤولین  و  مــردم  بیــن  بی اعتــامدی 

شــدن  قــوی  انتخابــات،  برگزار کننــده ی 

شــائبه ی حامیــت حتمــی کمیســیون از تیم هــا و 

زمینه ســاِز بــاور غالــب ناســامل بــودن انتخابــات و 

موجــب از بیــن رفــنت انگیــزه و تــوان مــردم بــرای 

رشکــت در پروســه ای بــه نــام انتخابــات و تعییــن 

می شــود. شــان  رسنوشــت  

البتــه نــرش شــایعه، ترفنــد تــازه و جدیــدی 

نیســت؛ بارهــا در افغانســتان و در رویارویی هــای 

تاریخــی دیــده شــده اســت کــه گــروه یــا کســانی 

انــد  توانســته  شــایعه،  نــرش  و  تبلیغــات  بــا 

ــا  ــد و ی ــک رون ــر ی ــری ب ــیب های جربان ناپذی آس

یــک جامعــه وارد کننــد.

ــیون  ــی و کمیس ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

بــا درک  و  بــا دقــت  بایــد  انتخابــات  مســتقل 

ــدارد، اجــازه  ــن  کــه، افغانســتان دشــمن کــم ن ای

ــرب  ــمی و نامعت ــر رس ــای غی ــا گفتامن ه ــد ت ندهن

کــه نتیجــه ی اطالعــات وارســی نشــده اســت، بــه 

رونــد اصلــی انتخابــات صدمــه وارد کنــد. اگــر 

چنیــن نشــود، ایــن شــایعات هــر روز تحریــف 

ــردم داده  ــه خــورد م ــه شــکل دیگــری ب شــده و ب

ــرتل  ــد کن ــدت می توان ــه در درازم ــد ک ــد ش خواه

هــر رونــد دموکراتیــک را از حیطــه ی مدیریــت 

افغان هــا خــارج کنــد.

ــار  ــه ی چه ــات و تجرب ــردم در انتخاب حضــور م

انتخابــات  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  دوره ی 

ــد  ــن رون ــی و ... نشــان داده اســت کــه ای پارملان

نــه  انفجــار  و  تفنــگ  و  تــوپ  بــا  دموکراتیــک 

شــایعه پراکنی،  تقلــب،  زیاده خواهــی،  بــا  کــه 

بــا  واقعیــت  تحریــف  و  انعطاف ناپذیــری 

هــر  ایــن،  بــر  بنــا  می شــود.  روبــه رو  مشــکل 

ــیون  ــات، کمیس ــتقل انتخاب ــیون  مس ــه کمیس چ

شــکایات انتخاباتــی، ناظــران داخلــی و خارجــی و 

البتــه نامــزدان ریاســت جمهوری بــا ســعه ی صــدر 

بیشــرت بــه ایــن پروســه بنگرنــد و متمرکز شــفافیت 

و صیانــت از رأی مــردم باشــند، انتخابــات بــا 

ــد. ــد ش ــه رو خواه ــرتی رو ب ــر کم خط

توپ در میدان کمیسیون های 
انتخاباتی است

عزیز رویش

اسطوره سازی حق ما را 

به حق منی رساند، چشم ما 

را کور می کند. از انتخابات 

اسطوره  و دال رهایی بخش 

ساختیم. تصور می کردیم 

اگر در پارملان مناینده 

داشته باشیم و اگر پای 

صندوق های رأی برویم، 

جهان ما گل و گل زار خواهد 

شد؛ ولی می بینیم که روزگار 

دشمنان انتخابات از ما بهرت 

است. ما به یک »انقالِب 

روشنی« نیاز داریم که فردای 

توتاپ حرفی برای گفنت 

مباند. چنین  کاری مستلزم 

بلنداندیشی و جامع نگری 

است. همراه ساخنت متامی 

کسانی که قربانی تبعیض  

اند. بحث های فرقه ای 

گردِن خواست های تاریخی 

را می بُرد. فرقه ای سازی 

خواست ها بیش از آن  که 

تاریکی را از بین بربد، آن را 

شدت و قوت می بخشد.

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(



w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

حه
صف

 8
   

   
   

 2
01

9 
رب

کت
1 ا

   
   

  1
3

98
ن 

زا
می

 9
   

   
   

   
به

شن
سه 

     
   

   
   

   
90

ره 
ام

ش
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

افغانستان  شهروندان  از  زیادی  شامر  رأی دهی،  روز  در 

هم  یا  و  بایومرتیک  دستگاه های  بودن  فعال  غیر  دلیل  به 

عدم شناسایی انگشت رأی دهندگان توسط این دستگاه ها، 

رأی  شان را بدون بایومرتیک به صندوق ها ریختند و برخی 

دیگری هم از حق رأی  شان محروم شدند. هرچند پیش از 

چالش های  با  انتخابات  که  می شد  پیش بینی  انتخابات، 

تقلب،  به  معطوف  بیشرت  که  مشکالتی  شود؛  روبه رو  جدی 

ناامنی و عدم همدیگرپذیری نامزدان استوار بود؛ اما پس از 

پایان روز رأی دهی، عالوه بر تقلب، عدم به کارگیری درست 

انتخاباتی  چالش های  ابعاد  به  بایومرتیک،  دستگاه های  از 

افزود و اکنون به یک دردرس کالن میان تیم های انتخاباتی 

است.  شده  مبدل 

انتخابات  کمیسیون  رهربی  رأی دهی،  روند  آغاز  از  پیش 

فیصله کرده بود که آرای بایومرتیک شده قابل اعتبار است؛ 

تکت های  از  شامری  و  کمیسیون  این  اعضای  نیز  اکنون 

انتخاباتی، خواستار باطل شدن آرای بدون بایومرتیک استند.

دیروز  انتخابات،  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 

دوشنبه )۸ میزان( اعالم کرد، فیصله ی اعضای رهربی این 

بود  بایومرتیک  از دستگاه های  استفاده  ابتدا  در  کمیسیون 

که در روز انتخابات و هنگام شامرش، آرایی معترب است که 

گفت:  انتخابات  کمیسیون  رییس  باشد.  شده  بایومرتیک 

را  بایومرتیک  از  غیر  رأی  ما  است.  بایومرتیک  ما  »فیصله ی 

قطعا قبول نداریم، برای ما رأی بایومرتیک شده اعتبار دارد و 

است.« باطل  بایومرتیک  غیر  رأی 

به  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  تیم  دیگر،  جانب  از 

ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزد  عبدالله،  عبدالله  ریاست 

بایومرتیک و بدون  آرای  انتخابات خواسته که  از کمیسیون 

بایومرتیک را تفکیک کرده و آرایی را معترب حساب کند که 

باشد. شده  بایومرتیک 

پس  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبدالله  عبدالله 

خربی،  نشست  یک  در  میزان(   ۸( دوشنبه  دیروز  ظهر  از 

کرد،  تشکری  انتخابات  در  مردم  اشرتاک  از  حالی  که  در 

فهرست  نبودن  برای  انتخابات  کمیسیون  کارکردهای  از 

کرد. انتقاد  رأی دهندگان، 

به  رأی ها  این  گفت،  بایومرتیک  بدون  آرای  مورد  در  او 

هیچ صورت مدار اعتبار نیست و از کمیسیون های انتخاباتی 

بدون  آرای  باطل کردن  بر  مبنی  را  خواست که موقف خود 

کند. عملی  بایومرتیک، 

امور  نهادهای مداخله گر در  به  با اشاره  عبدالله عبدالله 

احصائیه ی  ملی  »اداره  انتخابات گفت که جلوی مداخله ی 

مرکزی« گرفته شود؛ زیرا از امروز )دوشنبه( به بعد، مسأله ی 

شامل شدن آرا در دیتابیس از مسؤولیت کمپنی»دارملوک« 

است  انتخاباتی  کمیسیون های  اعتبار  مورد  طرف  که  است 

اعتبار  قابل  نشده  اند،  ثبت نام  رأی دهندگانی  که  آرای  و 

نیستند.

در این نشست خربی، آقای عبدالله خود را پیروز میدان 

برنده ی  اعالم  هرچند  که  گفت  او  کرد.  اعالم  انتخابات 

اما  می باشد؛  انتخاباتی  مسؤولیت کمیسیون های  انتخابات 

که  نشان می دهد  روز گذشته  دو  در جریان  او  بررسی های 

است. آورده  به دست  در سطح کشور  را  آرا  باالترین 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که در وضعیت 

و  ثبات  تیم  و  رفت  نخواهد  دوم  دور  به  انتخابات  موجود، 

را  خود  آینده ی  حکومت  انتخابات،  اول  دور  در  همگرایی 

داد. خواهد  تشکیل 

و  کمی ها  با   2۰19 سال  ریاست جمهوری  انتخابات 

کاستی هایش برگزار شد و یک قدم بزرگ در راه مردم ساالری 

شد.  برداشته  رسنوشت  تعیین  برای  مردم  رأی  تثبیت  و 

رییس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، از روند برگزاری 

انتخابات ناراضی است و از جانب دیگر او تأیید کرد که به 

دالیل امنیتی، میزان مشارکت مردم در این روند، پایین بود. 

او گفت که با وجود تهدیدهای امنیتی، هزاران نفر به مراکز 

در  شان  نام  که  این   دلیل  به  اما  کردند؛  مراجعه  رأی دهی 

فهرست نبود، از حق رأی محروم شدند. این مسایلی است 

که به باور آقای عبدالله، ایجاب می کند تا یک سیستم خوب 

انتخاباتی در افغانستان به وجود آید.

ریاست  به  انتخاباتی»دولت ساز«  تیم  هم،  سویی  از 

استقبال  انتخابات  کمیسیون  تصمیم  از  غنی  محمدارشف 

 . می کند

سمیرا خیرخواه، سخنگوی دفرت ارتباطات تیم دولت ساز 

کمیسیون  تصمیم  از  انتخاباتی،  تیم  این  رهربی  می گوید، 

بایومرتیک  آرایی  که  تأکید دارد،  انتخابات استقبال کرده و 

اعالم شود. باطل  نشده، 

می گویند،  نیز  ناظر  نهادهای  از  شامری  همه،  این  با 

کمیسیون انتخابات قبل از برگزاری این روند با توافق احزاب 

انتخاباتی  و منایندگان دسته های  مدنی  سیاسی، جامعه ی 

تعهد کرده بود که آرای بدون بایومرتیک را باطل اعالم می کند.

سمیرا رسا، سخنگوی مؤسسه ی انتخابات آزاد و عادالنه 

)فیفا( می گوید که هرچند باطل شدن آرای بدون بایومرتیک 

باالی نتیجه ابتدایی تأثیر می گذارد؛ اما کمیسیون منی تواند 

از تصمیم خود منرصف شود؛ بنا بر این، ایجاب می کند که 

کمیسیون روی آرای بایومرتیک شده مترکز کند.

فیفا معتقد است که تفکیک آرای بایومرتیک شده با آرای 

بایومرتیک ناشده توسط دستگاه ها با سهولت انجام می شود؛ 

زیرا دستگاه ها هم از آرای تقلبی جلوگیری می کند و هم از 

آرای تکراری؛ بنا بر این، برای تأمین شفافیت و جلوگیری از 

تقلب، کمیسیون این دو آرا را بهرت است از همدیگر تفکیک 

کند.

را  رأی دهندگان  دقیق  آمار  هنوز  انتخابات  کمیسیون 

شعار  انتخاباتی  گروه های  نامزدان  اما  است؛  نکرده  تثبیت 

پیروزی می دهند. امرالله صالح، معاون نخست ارشف غنی، 

در یک مصاحبه با صدای امریکا، ادعا کرده است که آن ها 

شصت تا هفتاد درصد، آرای انتخابات را به دست آورده اند و 

است. انتخابات  برنده ی  »دولت ساز«  تیم 

آرا  بیشرتین  آن ها  دارد،  ادعا  نیز  و همگرایی  ثبات  تیم   

را به  دست آورده اند. عبدالله عبدالله، پس از چاشت دیروز 

روز  دو  در  که  را  »بررسی هایی  گفت:  میزان(   ۸ )دوشنبه 

ما بیشرتین رأی  انجام داده  ثبات و همگرایی  تیم  گذشته، 

را گرفته ایم، حکومت آینده را تیم ثبات و همگرای تشکیل 

داد.«  خواهد 

بود،  کرده  ادعا  انتخابات  از  پیش  حکمتیار  گلب الدین 

کمپیان  دیگران  از  بیشرت  و  بود  خواهد  انتخابات  برنده ی 

انتخاباتی را انجام داده است. حکمتیار در کارزار انتخاباتی 

گفته بود که اگر در انتخابات تقلب صورت گرفت، دوباره به 

می گردد.  بر  جنگ  گزینه ی 

افراد  دارد،  که  رقابتی ای  ماهیت  دلیل  به  انتخابات  در 

رقیبان  روانی  نظر  از  می کنند  تالش  انتخاباتی  گروه های  و 

شکست  و  پیروزی  اعالم  رو،  این  از  کنند؛  ضعیف  را  خود 

رقیب از سوی نامزدان و هواداران شان، در جریان کارزارهای 

حدس  شود.  مطرح  می تواند  انتخابات  از  پس  و  انتخاباتی 

هیچ  نیست؛  استوار  واقعیت  یک  بنیاد  بر  که  گامنه هایی  و 

که  زمینه هایی  از  یکی  ندارد.  واقعیت  تغییر  در  تأثیری 

نبود  می کند،  مواجه  مشکل  به  افغانستان  در  را  انتخابات 

سیستم مدرن برای بررسی و اعالم نتایج انتخابات است. به 

انتخابات طوالنی و دست وپاگیر می شود و  این دلیل، روند 

زمان گیر شدن اعالم نتایج انتخابات، زمینه ی شایعه پراکنی و 

می آورد.  به وجود  را  روانی  جنگ 

مراجعه  افغانستان  انتخابات  تاریخی  حافظه ی  به  اگر 

محاسبه ی  که  آن  بدون  آن ها  هواداران  و  نامزدان  شود، 

شان  انتخاباتی   مبارزات  و  انتخابات  وضعیت  از  دقیقی 

باشند و بدون تحلیل درست، ادعای پیروزی داشته  داشته 

و شکست رقیبان  شان را اعالم کرده اند. در چنین وضعیتی، 

نامزدی که کمرتین رأی را هم داشته باشد، می تواند خود را 

برنده اعالم  کند. اعالم پیروزی در انتخابات پیش از این  که 

مبتنی بر واقعیت باشد، کتامن شکست یا سناریوسازی برای 

یک بحران است. ساده لوحی است که بپذیریم شایعه سازی 

از  روزهای گذشته  در  انتخابات  از  فرافکنی هایی که پس  و 

سوی نامزدان و هواداران شان صورت گرفت، غرضی در آن 

نهفته نباشد و ادعای آن ها مبتنی بر سنجش و تحلیل واقعی 

باشد. 

شایعه پراکنی تیم های انتخاباتی در حالی در شبکه های 

اجتامعی و رسانه ها تشدید می شود و به خورد جامعه داده 

تقلب های  از  تکان دهنده ای  اسناد  روزها،  این  که  می شود 

سازمان دهی شده  در نقاط مختلف کشور به نفع نامزدانی که 

ادعا دارند، بیشرتین آرا را گرفته اند، به نرش می رسد. شاید 

یکی از اهداف این باشد که افکار عمومی را منحرف کنند و 

جلو بررسی تقلب گرفته شود.

و  نرش  است،  شده  تجربه  گذشته  در  که  جایی  آن  از 

واقعی  یا  باشد  واقعی  اگر  تیم،  یک  پیروزی  ادعای  پخش 

از معلوم شدن میزان رأی دهندگان، رسیدگی  نباشد، پیش 

انتخاباتی، می تواند زمینه ی سوء  و تقلب های  به شکایت ها 

استفاده و خلق بحران را مساعد کند. برای این  که برنده ی 

واقعی معلوم شود، درست ترین موضع این است که آمار دقیق 

رأی دهندگان در هر محل و مراکز رأی دهی تثبیت شود و به 

نقش قانونی کمیسیون های انتخاباتی احرتام گذاشته شود.

منعا  این  به  انتخاباتی  نهادهای  نقش  به  حرمت گزاری   

نیست که از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی نظارت نشود. 

این  در  می توانند  شان  همکاران  و  انتخاباتی  نامزدان  آنچه 

بررسی  و  انتقال  روند  از  که  است  این  دهند،  انجام  مقطع 

شامل  نظارت  این  و  کنند  نظارت  تقلب  به  رسیدگی  و  آرا 

انتخابات  در  می شود.  نیز  انتخاباتی  نهادهای  کارکرد 

ریاست جمهوری سال 1۳9۳ تجربه کردیم که زمینه ی تقلب 

بخش  یک  دارد.  وجود  انتخابات  نتیجه ی  در  سازمان یافته، 

امکان  اما  بگیرد؛  صورت  رأی دهی  روز  در  می تواند  تقلب 

تثبیت  انتخابات در مرحله ی  از  نیز وجود دارد که پس  این 

بزرگ تر  تقلب های  انتخاباتی،  مواد  انتقال  و  رأی دهندگان 

شود. انجام 

تیم های  سوی  از  انتخابات  در  شدن  برنده  ادعای 

نتیجه ی  که  حالی  در  همگرایی«  و  »ثبات  و  »دولت ساز« 

ابتدایی اعالم نشده و کمیسیون انتخابات نتوانسته، میزان 

رأی دهندگان را تثبیت کند، می تواند وضعیت را آشفته کند 

کند.  فراهم  را  بحران  خلق  و  آن ها  میان  جدال  زمینه ی  و 

نتیجه  آن ها  ادعاهای  و  انتخاباتی  تیم های  این  برخورد  از 

انتخابات  نتیجه ی  بر رس  زمینه ی جدال  که  گرفته می شود 

وجود دارد و غرض هایی برای خلق بحران در کار است. اگر 

کمیسیون انتخابات نتواند نتیجه ی واقعی انتخابات را اعالم 

کند یا ضعیف عمل کند، به وجود آمدن بحران اجتناب ناپذیر 

است. 

عبدالله  خربی  کنفرانس  از  پس  انتخابات  کمیسیون 

عبدالله، اعالم کرد که باید نامزدان منتظر اعالم نتایج باشند 

کنند.  اعتامد  انتخاباتی  نهادهای  به  و 

و  باید حامیت شود  انتخابات  از نقش قانونی کمیسیون 

این نهاد نیز باید از همین حاال ظرفیت و بی طرفی خود را 

انتخابات  نتایج  باید تالش  کند  برساند. در ضمن  اثبات  به 

را در زمان قانونی آن اعالم کند، باید از هر نوع جانب داری 

یا تحت تأثیر قرار گرفنت نامزدان انتخاباتی، خود داری کند. 

کارکرد قدرت مند کمیسیون انتخابات و حامیت از شفافیت 

خلق  از  و  تضمین  را  انتخابات  واقعی  نتیجه ی  می تواند، 

کند.    جلوگیری  بحران 

3 ادعای برنده شدن پیش از اعالم نتیجه؛

سناریوسازی برای خلق بحران 

توافق جمعی، در باطل شدن آرای بدون بایومتریک

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

اعتیاد جنگی است که متام جنگجویان آن می میرند؛ اما 

قهرمان هایی که تسلیم شده  اند، زنده می مانند . . .

حقیقت این است که من در روابط خود موفق نبوده ام. 

به قول معروف، عدم توانایی در ایجاد و حفظ رابطه، یکی 

من  اعتیاد،  بیامری  است.  بوده  اعتیادم  جانبی  عوارض  از 

را به فردی گمراه، وحشت زده و منزوی بدل کرد که عادات 

از  عجیب و غریبی داشت. وقار و متانت اجتامعی خود را 

کردم،  آغاز  را  پاک  زندگی  تازه  که  وقتی  بود.  داده  دست 

تشخیص منی دادم که ایراد من در ایجاد ارتباط با دیگران 

در چیست؟ نوع زندگی ای که در آن زمان زیر پل سوخته 

و  عادت  مرصف،  حال  در  معتاد  یک  عنوان  به  داشتم، 

بود.  تغییر داده  را  توقعات من 

من به عنوان معتاد، کسی استم که مرصف هر ماده ای 

که افکار و احساساتم را تغییر دهد، در هر قسمت زندگی ، 

من را دچار بدرفتاری و اشتباهات می کند. بیامری اعتیاد 

معتقدم  است.  مخدر  مواد  مرصف  از  فراگیرتر  مراتب  به 

در  مرصف،  نخستین  از  پیش  مدت ها  بیامری  این  که 

انتخاب  خودم  را  شدن  معتاد  من  است.  داشته  وجود  من 

نکردم؛ من از بیامری ای رنج می بردم که عوارض خود را به 

صورت رفتارهای ضد اجتامعی نشان می دهد و در نتیجه، 

است. دشوار  بسیار  آن  درمان  و  طبقه بندی  تشخیص، 

درد و مصیبت در دوران مرصف، واقعیت های زندگی من 

بود. نه مایل به پذیرفنت وضعیت زندگی خود بودم و نه مایل 

به تغییر آنچه در زندگی من غیر قابل قبول بود. با مرصف 

مواد می خواستم از درد زندگی رهایی یابم؛ اما این کار فقط 

به مشکالت من افزود. احساس تغییر یافته ی من نسبت به 

واقعیت به کابوس تبدیل شد.

در  می آیم.  آسیب دیده  شدت  به  خانواده ای  از  من 

حاکم  اطرافیانت  میان  در  که  عقل  سالمت  عدم  مواقعی 

اوقات  گاهی  می رسد.  نظر  به  تحمل  قابل  غیر  است، 

دوری  در جایی  و  کنم  فراموش  را  آن ها  می خواهم همه ی 

نباشند. آن ها  که  باشم 

من از تنهایی خودم در مسیر بهبودی ام می ترسم و باید 

در کنار کسانی خود را نگه دارم که در این راه من را کمک 

کنند، نه این  که به هامن راهی که خود شان می خواهند 

گاهی  است.  نبوده  چنین  که  تأسف،  با  اما  بدهند؛  سوق 

به  می شوم  متوجه  تالش هایم  بهرتین  وجود  با  وقت ها 

برای  تالش  از  نتوانسته  ام.  نزدیکان خود کمک  عزیزترین 

حل مشکالت خانواده ی خود دست کشیده ام. با یادآوری 

خود  به  نیستیم،  آن ها  مشکالت  حل  به  قادر  من  که  این 

دادم.  آزادی 

عزیزانم  به  می توانم  که  چیزی  بهرتین  وقت ها  بیشرت 

حفظ  برای  است.  خودم  مداوم  بهبودی  الگوی  بدهم، 

سالمت عقل خود و خانواده ی خود، باید به اطرافیانم اجازه 

کنند. پیدا  بهبودی  برای  را  من  روش های  دهم 

نواقص شخصیتی خود کامال  برطرف شدن  برای  وقتی 

طور  به  استم،  نفس  به  اعتامد  اوج  در  و  می شوم  آماده 

چه  هر  می شود.  رشوع  واقعا  من  مشکالت  طعنه آمیزی، 

بیشرت برای رهاشدن از نقصی خاص تالش می کنم، ظاهرا 

این کمبود، قوت بیشرتی پیدا می کند. واقعا فروتنانه است 

که متوجه شوم، نه تنها در برابر اعتیاد خود، که حتا در برابر 

عاجزم. نیز  شخصیتی ام  نواقص 

خودم،  نباید  می شود.  درست  چیز  همه  رسانجام 

کمبودهای خود را برطرف کنم. از نیروی برتر خود می خواهم 

آن ها را برطرف کند. با اقرار به ناتوانی خود در رفع نواقص، 

خود  برای  منی توانم  آنچه  کردم  درخواست  برتر  نیروی  از 

می مانم.       منتظر  و  دهد  انجام  من  برای  دهم،  انجام 

شاید رهایی ناگهانی و کامل از نواقص خود پیدا نکنم؛ 

به  نسبت  را  ظریفی  تغییر  قطع،  طور  به  وقت ها  اغلب  اما 

خود و دیگران تجربه می کنم. به تدریج به اطرافیان خود با 

خرده گیری کمرتی نگاه می کنم. می دانم بسیاری از آن ها، 

که  استند  کشمکش  در  کمبودهایی  با  من  مثل  درست 

دوست دارند از آن ها رهایی یابند. می دانم درست مثل من، 

آن ها نیز در برابر نواقص خود عاجز استند. از این  که آن ها 

نیز مانند من فروتنانه برای رفع نواقص خود تالش می کنند، 

می شوم.  متحیر 

»رنج نبايد من را غم گني كند« اين هامن جايی ا ست كه 

اغلب مردم اشتباه مي كنند. رنج قرار است من را هوشيار 

تر كند؛ چون انسان ها زمانی هوشيارتر مي شوند كه زخمی 

نبايد بيچارگی را بيشرت كند. رنج را به تنهایی  شوند. رنج 

منی توان تحمل کرد.

تفکر تنها راجع به یک زندگی جدید، منی تواند من را به 

رشوع آن زندگی ترغیب کند. من با رشوع یک زندگی جدید، 

باید طرز تفکرم را نیز تغییر دهم.

من تسلیم شده ام؛ 
جنگی در کار نیست

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سیدمهدی حسینی
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 صــدای پاییــز را می شــنوید؟ صــدای بــاد، صــدای 

ــف  ــر، طی ــای مهاج ــدای پرنده ه ــا، ص ــش برگ ه خش خ

ــاک  ــوی خ ــاران، ب ــای ب ــگفت انگیز، قطره ه ــای ش رنگ ه

ــی،  ــزار رنگ ــی و ه ــامن، بی رنگ ــای آس ــورده، ابره باران خ

عاشــقانه  فصــل  خالصــه  و  زرد  و  نارنجــی  رنگ هــای 

زیســنت؛ امــا بــرای عــده ای فصــل دلتنگــی، دلشــوره، 

افردگــی و بی حوصلگــی اســت.

در پاییــز چــه حســی بــه شــام دســت می دهــد کــه 

پاییــز را از فصل هــای دیگــر ســال بــرای تــان متفــاوت 

انیســتاگرام  صفحــه ی  در  کــه  بــود  ســوالی  می کنــد؟ 

و  کردیــم  رشیــک  مــا  دوســتان  بــا  را  آن  فیس بــوک  و 

کردیــم. دریافــت  متفاوتــی  و  جالــب  پاســخ های 

حــس شــادمانی، حــس آرامــش درونــی، حــس عشــق 

داشــنت بــه طبیعــت و زیبایــی، پاســخ هایی اســت کــه 

روایت گــر امیــد و عشــق بــه زندگــی عــده ای از مــردم 

اســت. از ســوی دیگــر، حــس دلتنگــی، حــس  کســالت و 

مریضــی، دلشــوره داشــنت و غم گیــن بــودن و ده هــا پاســخ 

این چنینــی بــا منت هایــی کوتــاه کــه نشــان می دهــد، 

ــد. ــل ندارن ــن فص ــی از ای ــردم دل خوش م

علــی شــایان یکــی از کاربــران فیس بــوک در پاســخ 

ــی و  ــز، کفرگوی ــس قهرآمی ــد: »ح ــش می گوی ــن پرس ــه ای ب

لعــن فرســتادن بــه آب و هــوای خشــک و کثیــف خزانــی کــه 

ــد.« ــر می ده ــت را تغیی ــبز طبیع ــره ی س چه

بــه اســاس گزارشــی از خربنــگار ســایت پزشــکان بــدون 

مــرز، افردگــی فصلــی یــا پاییــزی نوعــی افردگــی 

ــروز   ــاز برخــی فصل هــای ســال ب ــا آغ ــا ب اســت کــه عمدت

می کنــد.

خجســته کوهدامنــی، یکــی از کاربــران فیس بــوک 

می گویــد کــه در ایــن فصــل، دل تنــگ می شــود و همــواره 

حــس ناامیــدی برایــش دســت می دهــد در حالــی  کــه در 

ــدارد. فصــل بهــار و تابســتان ایــن حــس  و  حــال را ن

ــز متفــاوت اســت؟  ــه پایی ــراد نســبت ب چــرا واکنــش اف

ــی  ــا افردگی هــای فصل ــه ب ــرای مقابل ــی ب چــه راه کارهای

اســتاد  و  روان شــناس  غزنــوی«  »شــمس  دارد؟  وجــود 

دانشــگاه بــه ایــن پرســش ها چنیــن پاســخ می دهــد. 

افردگــی فصلــی نوعــی اختــالل در خلق وخــوی فــرد 

اســت کــه بــا افردگــی عــادی تقریبــا شــباهت دارد 

ــی  ــا در برخ ــی، تنه ــی فصل ــه افردگ ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ــا تغییــر فصــل، برطــرف  فصل هــای ســال رخ می دهــد و ب

می شــود. ایــن نــوع افردگــی، بــه  طــور معمــول در فصــل 

پاییــز آغــاز و در زمســتان بیشــرت می شــود و بــا فــرا رســیدن 

ــی رود. ــن م ــتان از بی ــار و تابس ــل به فص

افردگــی فصلــی، ریشــه ی روانــی، ژنتیکــی و محیطــی 

دارد کــه بــا تغییــر فصــل، بیشــرت افــرادی کــه در مناطــق 

ــن افردگــی دچــار  ــه ای ــد، ب کوهســتانی زندگــی می کنن

می شــوند.

علت افردگی فصلی

در  تغییــرات  را  افردگــی  ایــن  علــت  دانشــمندان 

هورمون هــای خاصــی از مغــز می داننــد کــه باعــث تغییــر 

نگــرش افــراد در زمان هــای مشــخص ســال می شــود. 

ــده،  ــیار عم ــل بس ــی از عوام ــید یک ــور خورش ــدن ن کم ش

در ایــن نــوع افردگــی گفتــه شــده اســت. کم شــدن نــور 

ــاده ی شــیمیایی ای  ــز م خورشــید باعــث می شــود کــه مغ

ــد. ــد کن ــن را کمــرت تولی ــام رسوتونی ــه  ن ب

وظیفــه ی  کــه  مغــز  از  بخش هایــی  بــا  رسوتونیــن 

تنظیــم خلق و خــوی را دارد، مرتبــط اســت. مختــل شــدن 

ســلول هایی کــه در مغــز وظیفــه ی تنظیــم خلق وخــوی را 

دارد، باعــث ایجــاد افردگــی، خستگی،کســالت و تغییــر 

می شــود. وزن  در 

و  کوتــاه  روزهــا  چــون  زمســتان  و  پاییــز  فصــل  در 

ــود  ــرت وج ــور بیش ــود ن ــز کمب ــت و نی ــی اس ــب ها طوالن ش

ــی  ــن افردگ ــه ای ــراد ب ــی اف ــود، برخ ــث می ش دارد، باع

ــوند. ــار ش دچ

اگــر در موقــع خاصــی از ســال، مــدت دو هفتــه ی 

ــه شــام رخ داد،  ــر و همــه روزه احســاس افردگــی ب متوات

شــام بــه احتــامل زیــادی دچــار ایــن نــوع افردگــی 

ــدید. ش

عالیم افردگی فصلی

بــودن،  کم انــرژی  ناامیــدی،  بی ارزشــی،  احســاس 

تغییــر در خــواب، دشــواری در مترکــز، تغییــر اشــتها، 

احســاس خســتگی و کســالت، متایــل بــه گریــه، احســاس 

غــم  و انــدوه و حتــا در شــدیدترین حالــت آن ممکــن اســت 

فــرد تصمیــم بــه خودکشــی بگیــرد؛ این هــا از جملــه 

مــواردی انــد کــه نشــان می دهــد، افــراد افــرده اســتند. 

زنان بیشرت به افردگی فصلی دچار می شوند.

ــنین  ــام س ــی در مت ــی فصل ــه افردگ ــال  ب ــکان ابت ام

وجــود دارد؛ امــا بیشــرت در دهــه ی ســوم و چهــارم زندگــی 

می دهــد. رخ 

معــرض  در  مــردان  از  بیشــرت  حــدودی   تــا  زنــان 

افردگــی فصلــی قــرار دارنــد. طبــق تحقیقــات ۶۰ تــا 9۰ 

ــال اســتند. ســازمان  ــن افردگــی مبت ــه ای ــان ب درصــد زن

بهداشــت جهانــی چنــد ســال پیــش، تعــداد بیــامران 

ــه افردگــی را ۳۵۰ میلیــون نفــر تخمیــن کــرده  مبتــال ب

ــتند. ــا زن اس ــد آن ه ــش از۷۰ در ص ــه بی ــت ک اس

دچــار  مــردان  از  بیشــرت  زنــان  کــه  ایــن  مــورد  در 

افردگــی می شــوند، نظریه هــای متفاوتــی ارائــه شــده 

اســت.

جنبش هــای فمینیســتی و فعــاالن حقــوق زن بــه ایــن 

بــاور اســتند کــه ســتم در قالــب ســوء اســتفاده ی جنســی و 

جســمی، آزار، اذیــت و تبعیــض نســبت بــه زنــان، از جملــه 

ــه افردگــی مبتــال  ــان را بیشــرت ب ــی اســتند کــه زن عوامل

می کنــد.

افردگــی  میــزان  افرایــش  دلیــل  بیولوژیســت ها 

آنــان  بــارداری  و سیســتم  قاعد گــی  دوران  را  زنــان  در 

ننــد. ا می د

ــا  ــل و ی ــر فص ــا تغیی ــان ب ــی در زن ــای افرد گ فاکتوره

افردگــی فصلــی دســت بــه دســت هــم داده و بــه میــزان 

ــد. ــز می افزای ــل پایی ــان در فص ــی زن افرد گ

ــال  ــان« در س ــالمت زن ــی س ــن پژوهش ــزارش »انجم گ

ــد کــه عوامــل افزایــش افردگــی  ــان می ده 2۰1۴ نش

ــت. ــارداری اس ــان، ب ــی در زن فصل

روش های درمانی

ورزش: انجــام منظــم و همــه روزه ی ورزش هــای ســبک 

ــام  ــت آزاد و انج ــدم زدن در طبیع ــاعت ق ــم س ــد، نی مانن

ــی  ــی فصل ــش افردگ ــد در کاه ــوگا، می توان ــات ی مترین

ــر باشــد. مؤث

روان درمانــی: افردگــی، حــس تنهایــی و بی کســی 

بیشــرت  شــخص  کــه  می شــود  باعــث  و  کــرده  ایجــاد 

ســفرهای  مهامنی هــا،  در  اشــرتاک  شــود.  گوشــه گیر 

کوتــاه مــدت، شــنیدن موســیقی آرام بخش،کتــاب خواندن 

و گســرتش روابــط اجتامعــی، از مــواردی اســت کــه کمــک 

ــد. ــی یابن ــامری رهای ــوع بی ــن ن ــراد از ای ــد، اف می کن

بســیاری از امــراض روحــی در اثــر تلقیــن نادرســت بــه 

ــان نفــرت  ــن و زم ــد، »خســته شــدم«، »از زمی وجــود می آی

دارم«، »حوصلــه نــدارم« و ده هــا جملــه و کلمــه  ای کــه 

ــه افردگــی و  ــر مغــز دارد و روان را مبتــال ب ــر مخــرب ب اث

اضطــراب می کنــد.

می توانــد  تخریب کننــده  جمله هــای  ایــن  برعکــِس 

ــذارد. ــراد بگ ــر اف ــت ب ــر مثب اث

ــی  ــل اصل ــی، عام ــور و تاریک ــود ن ــی؛ کمب ــگ درمان رن

افردگــی فصلــی اســت. در فصــل پاییــز و زمســتان بهــرت 

پــرده و دیــوار  از رنگ هــای روشــن در طراحــی  اســت 

ــود. ــتفاده ش اس

 رژیــم غذایــی: هــوای رسد و روزهــای کوتاه تــر ممکــن 

اســت متایــل بــه خــوردن غذاهــای ناســامل یــا چاق کننــده 

ــی متعــادل  ــم غذای ــا حفــظ یــک رژی را افزایــش دهــد؛ ام

در ماه هــای رسد ســال کــه شــامل پروتئیــن، میوه هــا، 

ویــژه ای  اهمیــت  از  می شــود؛  غله هــا  و  ســبزی ها 

انــدازه  از  بیــش  کــه  صورتــی  در  اســت.  برخــوردار 

می توانــد  وزن  افزایــش  کنیــد،  مــرصف  کربوهیــدرات 

انگیــزه و متایــل شــام بــه فعالیت هــای ورزشــی را کاهــش 

ــد. ده

ــور درمانــی: یکــی از کاربردهــای نوردرمانــی، درمــان  ن

بیامری هــا و افردگی هــای فصلــی اســت. ایــن قبیــل 

بیامری هــا، در زمــان مشــخصی از ســال، معمــوال پاییــز و 

زمســتان، بــروز می کنــد. در زمــان نوردرمانــی، فــرد نزدیــک 

ــیند.  ــی می نش ــه ی نوردرمان ــام جعب ــه ن ــتگاهی ب ــه دس ب

ــابه  ــد مش ــه می توان ــد ک ــاد می کن ــوری ایج ــه، ن این جعب

ــور طبیعــی باشــد و هــامن کارایــی را داشــته باشــد. ن

نهــاد تحقیقاتــی گالــوپ بــه اســاس نظرســنجی ای کــه 

چنــدی قبــل در افغانســتان داشــت، مــردم ایــن کشــور را 

ناامیدتریــن مــردم در جهــان ارزیابــی کــرده اســت.

نبــود  و  فقــر  بیــکاری،  خانوادگــی،  خشــونت های 

ــرده  ــردم را اف ــه م ــت ک ــی اس ــه موردهای ــت از جمل امنی

می کنــد. ناامیــد  و 

 افردگی هــای فصلــی بیشــرت در مناطــق کوهســتانی 

باشــندگان  بیشــرت  دلیــل،  ایــن  روی  می دهــد؛  رخ 

افغانســتان بــه اضافــه ی افردگی هــای معمولــی، بیشــرت 

افردگی هــای فصلــی می شــوند. دچــار 
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ســاختامن  بــاالی  اســت.  عــرص  شــش  ســاعت 

بــه  و  ام  نشســته  بوشــهر  بنــدر  در  هشــت منزله ای 

خشــت  در  کــه  ام  مانــده  خیــره  آســامن خراش هایی 

خشــت آن می توانــم آبلــه ی دســتان کارگــران افغانســتانی 

و  ماه هــا  روزهــا،  ســاعت ها،  کــه  کارگرانــی  ببینــم؛  را 

ــزی را  ــزد ناچی ــل م ــد و در مقاب ــه ان ــرق ریخت ــال ها ع س

ــی  ــد و گاه ــت آورده ان ــه دس ــر ب ــن و تحقی ــزار توهی ــا ه ب

ایرانــی کــه حضــور  انــد. در  نیــاورده  بــه دســت  هــم 

پنداشــته  جــرم  مــدرک  بــدون  افغانســتانی  مهاجــران 

می شــود و هــر روز صدهــا نفــر از ایــن مهاجــران از خانــه، 

مــرز می شــوند،  رد  و  بازداشــت   ... و  کار، خیابــان  رس 

ــر  ــه در آن کارگ ــرد ک ــوان رساغ ک ــه ای را منی ت ــچ خان هی

افغانســتانی کار نکــرده و عــرق نریختــه باشــد. رس هــر 

ســاختامن نیمــه کاره ای بــروی، چنــد مهاجــر افغانســتانی 

ــرای شــان داده شــده  را در آن می بینــی کــه رسپناهــی ب

اســت و شــب و روز ضمــن نگــه داری از آن ســاحه، کار 

ــان  ــی ج ــه ی نان ــت آوردن لقم ــه دس ــرای ب ــد و ب می کنن

. می کننــد

یــاد جملــه ی میراللــه می افتــم کــه دیــروز هنــگام 

همیــن  شــش  منــزل  بــه  ســیامن  بوجــی  باالبــردن 

ســاختامن، می گفــت کــه تــا هنــوز در بیــش از هــزار 

ــل کار، ال  ــس از تکمی ــا پ ــت؛ ام ــرده اس ــاختامن کار ک س

ــی  ــاختامن زندگ ــک روز در آن س ــت ی ــته اس ــل نتوانس اق

ــه  ــه چگون ــد ک ــه ی کارش را ببین ــرود و نتیج ــا ب ــد و ی کن

ســاخته شــده اســت. دیــروز وقتــی ایــن جملــه را شــنیدم، 

چنــدان برایــم ســخت متــام نشــده بــود؛ امــا دیشــب کــه 

داشــتم بــه زندگــی مهاجــران افغانســتانی در ایــران فکــر 

ــه  ــی ک ــام بدبختی های ــن مت ــه از بی ــن جمل ــردم، ای می ک

ــه ای  ــاورم، مثــل گلول ــاد بی ــه ی می توانســتم از مهاجــران ب

چقــدر  واقعــا  گرفــت.  نشــانه  را  مغــزم  و  رســید  راه  از 

ســاخنت  بــرای  ســال ها  کــه  باشــد  دشــوار  می توانــد 

صدهــا خانــه جــان بکنــی و یــک شــب هــم نتوانــی پــس از 

تکمیــل شــدن آن در آن بخوابــی یــا روزی بــرای دیــدن آن 

بیایــی و ســاعتی در آن بنشــینی.

بــه میراللــه فکــر می کنــم کــه بیســت و ســه ســال 

ــام را  ــال مت ــه س ــت و س ــت و بیس ــران اس ــود در ای می ش

در ســاختامن های نیمــه کاره خوابیــده اســت و پــس از 

ــا نتوانســته اســت شــبی در  تکمیــل کــردن آن، دیگــر حت

ــک  ــه ی ــه میرالل ــت ک ــت اس ــد. درس ــا بخواب ــی از آن ه یک

کارگــر اســت و نســبت او بــا ســاختامن هایی کــه کار 

کــرده اســت، ســاخنت ســاختامن اســت؛ نــه ایــن کــه بیاید 

و در ســاختامنی کــه ســاخته اســت، بخوابــد. ایــن را قبــول 

ــه در  ــد میرالل ــه بای ــتم ک ــن نیس ــای ای ــی ادع دارم و در پ

ــد.  ــود، می خوابی ــاخته ب ــه س ــاختامن هایی ک ــی از س یک

فقــط دارم بــه جملــه ای فکــر می کنــم کــه دیــروز از میراللــه 

شــنیدم و شــاید خــودش هــم تــا هنــوز آن قــدر کــه مــن زیر 

بــار ایــن جملــه لــه شــده ام، خــرد و خمیــر نشــده باشــد.

چطــور ممکــن اســت یــک نفــر بیســت و ســه ســال در 

یــک کشــور آبــادی خلــق کنــد و خانــه و کاشــانه بســازد؛ 

امــا خــودش خانــه ای بــرای خوابیــدن نداشــته باشــد. 

ــرای  ــال را ب ــت و س ــر بیس ــک نف ــت ی ــن اس ــور ممک چط

ــه  ــوز ک ــود و هن ــر ش ــزد و تحقی ــرق بری ــوری ع ــادی کش آب

ــد دســت کــم  ــد و نتوان ــی زندگــی کن ــوز اســت، پنهان هن

ــت  ــت آن دس ــت خش ــه در خش ــهری ک ــط ش ــه وس آزادان

خــودش و شــهروندانش آبلــه شــده اســت، بــا دل آرام قــدم 

ــذارد. بگ

رویــم را بــر می گردانــم و بــه ســمت دیگــر شــهر خیــره 

ــه وضــوح  ــه ب ــه آســامن خراش های دیگــری ک می شــوم. ب

می توانــم رنــج و مشــقت کارگــران افغانســتانی را در آن هــا 

ببینــم. بــه شــهری خیــره مانــده ام کــه هیــچ خانــه ای در 

آن بــدون کارگــران افغانســتانی ســاخته نشــده اســت؛ 

بــه خیابان هایــی کــه هیــچ افغانســتانی ای منی توانــد 

ــود.  ــر نش ــذارد و تحقی ــدم بگ ــا ق ــی در آن ه ــدون نگران ب

فرقــی نــدارد کــه ایــن افغانســتانی مــدرک دارد یــا نــدارد؛ 

نگاه هایــی کــه او را دنبــال می کنــد را منی تــوان یکــی 

ــا نشــان دادن مــدرک پاســخ داد. یکــی ب

میراللــه چهــل هشــت ســال دارد. او بیســت و ســه 

شــامل-رشقی  والیت هــای  از  یکــی  از  پیــش  ســال 

ــه  ــت و س ــاال بیس ــود و ح ــران می ش ــازم ای ــتان ع افغانس

ــن  ــد. او در ای ــران کار می کن ســال متــام اســت کــه در ای

ــال  ــه دنب ــت و ن ــته اس ــی ای داش ــدرک قانون ــه م ــدت ن م

کاری رفتــه اســت کــه مــزدش از یــک کارگــر معمولــی 

ــفیده  ــقیقه هایش س ــر ش ــه دیگ ــه ک ــد. میرالل ــرت باش بیش

ــوان در بازوانــش  شــده اســت، تنهــا رمــق زندگــی را می ت

دیــد کــه بیســت و ســه ســال کار شــاق از آن دوتــا چــوب 

زمخــت ســاخته اســت و چین هــای پیشــانی اش کــه هیــچ 

ــت. ــیده اس ــه نکش ــی میرالل ــه خوش بخت ــی ب راه

بیست و سه سال کار ساختامنی و 
خواب در ساختامن های نیمه کاره

بودا

افسردگی فصلیفرزندان زمین
پاییز افسردگی می آورد

راحله یوسفی
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در  داعــش  بــه  رسبازگیــری  و  افراطیــت  بحــث 

ــر  ــا ب ــت. بن ــده  اس ــات ش ــتان اثب ــگاه های افغانس دانش

ــدی  ــورت ج ــه  ص ــل ب ــن معض ــه ای ــت ب ــرت اس ــن، به ای

اســتادان  توســط  کــه  دانشــجویانی   شــود.  توجــه 

دانشــگاه ها بــرای داعــش رسبازگیــری شــده بودنــد، در 

اعــرتاف شــان کــه از طــرف امنیــت ملــی بــه نــرش رســید، 

دانشــگاه ها  در  را  رسبازگیــری  بــرای  مرحلــه  چنــد 

واضــح کردنــد: 1-ثقافت ســازی؛ 2- سلفیت ســازی؛ و 

۳- دعــوت بــه داعــش.

ثقافت سازی یعنی  چه؟

داده  درس  سمســرت   2 دانشــگاه ها  در  ثقافــت 

می شــد. از 2 سمســرت بــه ۸ سمســرت بــاال رفــت. اکنــون 

ثقافــت ۸ سمســرت درس داده می شــود. در اعــرتاف ایــن 

ــا اســتفاده  ــه شــد کــه اســتاد مبــرش ب دانشــجویان گفت

ــی،  ــوم اجتامع ــکده های عل ــت در دانش ــس ثقاف از تدری

فارمســی و... ترویــج ســلفیت بــرای داعــش رسبازگیــری 

می کــرد؛ دو اســتاد دیگــر در دانشــکده ی رشعیــات نیــز 

ایــن کار را می کردنــد. 

ادبیــات  دانشــجویانی  کــه  اســت،  ایــن  پرســش 

مضمون هــای  می خواننــد،  را  رشــته ها  ســایر  یــا 

ــرت  ــته، 2 سمس ــامن رش ــی را در ه ــی و اساس اختصاص

تــا ۳ سمســرت می خواننــد؛ امــا مضمــون ثقافــت را بایــد 

ــاب  ــم و نص ــص، عل ــر تخص ــد. از نظ ــرت بخوانن ۸ سمس

علمــی، این گونــه ثقافت خوانــی چگونــه قابــل توجیــه 

اســت؟ می تــوان گفــت بــاال بــردن درس ثقافــت از 2 

ــرای ترویــج  ــه ۸ سمســرت، سازماندهی شــده ب سمســرت ب

قصــد  ثقافت ســازی،  در  بــوده  اســت.  سلفیت ســازی 

تدریــس نیســت؛ زیــر نــام تدریــس ثقافــت، بنیادگرایــی 

ــی  ــه جریان هــای بنیادگرای ــج می شــود و ب ــغ و تروی تبلی

ماننــد داعــش رسبازگیــری صــورت می گیــرد. 

تحصیالت عالــی  وزارت  طــرف  از  واحــدی  نصــاب 

بــرای تدریــس ثقافــت مشــخص نشــده  اســت. اســتادان 

نــام ثقافــت  ثقافــت هرچــه دل  شــان خواســت زیــر 

تخریــب  را  حکومــت  و  سیاســی  نظــام  می گوینــد. 

می کننــد؛ از افــرادی  کــه بــد شــان آمــد، آن هــا را تکفیــر 

می کننــد؛ زن ســتیزی را رواج می دهنــد و تفرقه هــای 

مذهبــی و قومــی را دامــن می زننــد. 

بــرای  داعــش  طرفــدار  اســتادان  می کنــم  فکــر 

قصــد تبلیــغ و ترویــج بنیادگرایــی و رسبازگیــری، وزارت 

ــت را  ــس ثقاف ــرده َو تدری ــال ک ــی را اغف ــالت عال تحصی

از 2 سمســرت بــه ۸ سمســرت ســازماندهی بلنــد بــرده 

 انــد تــا اســتاداِن ثقافــِت طرفــداِر داعــش هرچــه بیشــرت 

ــور از  ــر منظ ــند. اگ ــته  باش ــه داش ــجویان رابط ــا دانش ب

ــون  ــن مضم ــد ای ــت، بای ــس اس ــت، تدری ــون ثقاف مضم

از نظــر محتــوای فکــری مشــخص شــود؛ رسفصل هــا 

ــنجش  ــد س ــود َو بع ــح ش ــی آن واض ــه های درس و جلس

ــن  ــس ای ــی ای تدری ــدوده ی زمان ــه مح ــه در چ ــود ک ش

از  دانشــجو  کــردن  درگیــر  اســت.  ممکــن  مضمــون 

ــی  ــه ی علم ــت جنب ــا ثقاف ــرت ۸ ب ــا سمس ــرت اول ت سمس

تعــدادی  منی شــود  علــم  در  نــدارد.  تخصصــی  و 

ســلیقه و عالیــق خــود را اعــامل کننــد. در علــم هرچــه 

می  خوانیــم حــدود و هــدف آن بایــد معلــوم باشــد. 

نــام  زیــر  چگونــه  و  چیســت  سلفیت ســازی 

می شــود؟  ترویــج  ثقافــت  مضمــون 

ــن  ــه دی ــی ب ــدگاه ارتجاع ــی از دی ــازی نوع سلفیت س

و مذهــب اســت. طرفــداران ســلفیت دیــن و مذهــب 

خاصــی را بنــا بــه دیــدگاه محــدود و مشــخص خودشــان 

ــق  ــلفیت ح ــروان س ــط پی ــد: فق ــج می کنن ــغ و تروی تبلی

زندگــی دارنــد، پیــروان دیگــر ادیــان و مذاهــب بایــد 

کشــته شــوند؛ در جهــان تنهــا یــک روش زندگــی وجــود 

دارد، ایــن روش هــامن مذهــب و روشــی اســت  کــه 

جریــان ســلفی آن را تبلیــغ می کنــد؛ مدرنیــت و جهــان 

ــه  ــد ب ــت، بای ــه ی رش اس ــیطانی و نتیج ــه ش ــدرن هم م

ــای  ــود؛ جریان ه ــیده ش ــان بخش ــدرن پای ــای م ارزش ه

بیراهــه  بــه  و  گمــراه  را  انســان  فلســفی،  و  فکــری 

می کشــاند؛ و... تعــدادی از اســتادان ثقافــت کــه در 

دانشــگاه های افغانســتان ســفیران داعــش انــد، همیــن 

دیــدگاه را تبلیــغ می کننــد. 

ــخ ادبیــات می گوییــم،  موقعــی  کــه مــا مضمــون تاری

ادبیــات  تاریــخ  آن مضمــون  اســت کــه در  مشــخص 

درس داده می شــود و رس فصل هــای آن درس نســبتا 

ثقافــت،  درس  سمســرت   ۸ در  امــا  اســت.  مشــخص 

مضمــون  اســتاد  نشــده  اســت.  مشــخص  موضوعــی 

تــا  می دهــد.  درس  خواســت  دلــش  هرچــه  ثقافــت 

ــگاه  ــت ن ــتادان ثقاف ــای اس ــه درس ه ــن ب ــه م ــی  ک جای

کــرده  ام، بــا مداراتریــن درس شــان نقــل قــول از ذاکــر 

ــت.  ــک اس نای

نظــام سیاســی کنونــی در درس هــای ثقافــت مخــرب 

نظــام  می گوینــد  می شــود.  گفتــه  اســالمی  غیــر  و 

باشــد.  »خالفــت«  بایــد  اســالم  جهــان  در  اســالمی 

سیســتم اقتصــادی و بانــک داری موجــود نقــد می شــود. 

دانســته  غربــی  ارزش هــای  مــدرن،  علــوم  ترویــج 

ــل  ــی زن، تحصی ــوق سیاس ــرش، حق ــوق  ب ــود. حق می ش

بیــرون  زنــان  پــران، حــق کار  و  مشــرتک دخــرتان 

از خانــه، قانــون اساســی و رشــته ی حقــوق و علــوم 

سیاســی خــالف رشیعــت دانســته می شــود و می گوینــد 

ــرا  ــت؛ زی ــاز نیس ــوارد نی ــن م ــه ای ــت ب ــق رشیع در تطبی

ایــن مــوارد خــالف اســالم اســت، در واقــع غربی هــا 

ــت  ــیه راندن رشیع ــه حاش ــرای ب ــته هایی را ب ــن رش چنی

داده  رواج  اســالمی  در کشــورهای  اســالمی  قانــون  و 

 انــد. بــرش را بــه کافــر و مســلامن تقســیم می کننــد. 

غیــر  می کننــد.  برجســته  را  مذهبــی  اختالف هــای 

مســلامن را دشــنام و توهیــن می کننــد. مخالفــت بــا 

می کننــد.  تبلیــغ  را  مدرنیت ســازی  و  مــدرن  جهــان 

دانشــکده های رشعیــات صنــف  از  تعــدادی  در  حتــا 

ــد.  ــرده  ان ــدا ک ــران را ج ــرتان و پ ــی دخ درس

ــلفی،  ــه ی س ــه، اندیش ــه ی بی روی ــه  گون ــفانه ب متأس

ــتادان  ــط اس ــت توس ــام ثقاف ــر ن ــی زی ــی و ارتجاع افراط

ثقافــت ترویــج می شــود. بنــا بــر ایــن، وزارت تحصیــالت 

عالــی بایــد نصــاب درســی مضمــون ثقافــت را مشــخص 

و تدویــن کنــد. در ضمــن نیــاز نیســت کــه ثقافــت 

در  کــه  نیســت  قــرار  شــود.  تدریــس  سمســرت   ۸ در 

دانشــگاه ها تبلیــغ و ترویــج عقایــد مذهبــی صــورت 

بگیــرد. دانشــجویان در 12 ســال مکتــب، اساســات 

ــب،  ــد و در هــر صنــف در دروه ی مکت ــوم را می خوانن عل

ــه ی  ــگاه مدرس ــد. دانش ــی می خوانن ــون دین ــد مضم چن

در  بایــد  دانشــگاه  نیســت؛  مذهبــی  عقایــد  پــرورش 

ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــق معیاره ــی طب ــته های علم رش

ــد.  ــه کن ــناس تربی ــص و کارش متخص

اســامعیلیه  شــیعه،  افغانســتان  دانشــگاه های  در 

ــی  ــه ی حنف ــاس فق ــه اس ــت را ب ــد ثقاف ــز بای ــدو نی و هن

ــی  ــی و علم ــدارای مذهب ــر م ــه از نظ ــن  ک ــد. ای بخوانن

ــدادی از اســتادان مضمــون ثقافــت  درســت نیســت. تع

بــا اســتفاده از مضمــون ثقافــت پیــروان مذهــب شــیعه، 

اســامعیلیه و... را چانــس می دهنــد؛ درحالــی  کــه ایــن 

دانشــجویان درس خــوان بــوده  انــد و درس هــای ثقافــت 

را نیــز خوانــده  انــد؛ امــا اســتادانی  کــه ایــن دانشــجویان 

ــی و...  ــخص ذهن ــای مش ــد، غرض ه ــس می دهن را چان

ــجویی  ــز در دوره ی دانش ــن نی ــد. م ــان را دارن ــود ش خ

کارشناســی ام قربانــی غــرض یکــی از اســتادان مضمــون 

ثقافــت شــده  ام. 

ــب  ــروان مذاه ــه پی ــد ک ــرار باش ــر ق ــن، اگ ــر ای ــا ب بن

اســالمی مضمــون مشــرتکی را بــه نــام ثقافــت بخواننــد، 

ــد؛  ــته  باش ــی نداش ــه ی مذهب ــون جنب ــن مضم ــد ای بای

یعنــی طبــق اصــول مذهــب خاصــی نباشــد، بلکــه بایــد 

معرفــت کلــی و قابــل قبــول همــه مذاهــب اســالمی 

ــب،  ــر مذه ــروان ه ــه پی ــد ب ــه بای ــد؛ اگرن ــالم باش از اس

طبــق اصــول مذهــب شــان ثقافــت تدریــس شــود. 

دانشــجویانی  کــه مســلامن نیســتند، مثــال هنــدو اســتند 

ــوند.  ــاف ش ــت مع ــدن ثقاف ــد از خوان بای

دعــوت به داعش و جریان های بنیادگرا

معلوم نبــودن  بی رویــه،  ثقافت ســازی  این گونــه 

درس  سمســرت   ۸ َو  ثقافــت  درس  موضــوع  و  نصــاب 

ــازه  ــلفی اج ــش و س ــدار داع ــتادان طرف ــه اس ــت ب ثقاف

کشــور  دانشــگاه های  در  کــه  می دهــد  فرصــت  و 

ــان کشــور  ــد و از دانشــجویان و جوان سلفیت ســازی کنن

بــرای حــزب تحریــر، طالبــان، داعــش، جمعیــت اصــالح 

کننــد.  و... رسبازگیــری 

دانشــگاه ها  رهــربی  و  عالــی  تحصیــالت  وزارت 

نبایــد بــه تعــدادی زیــر نــام درس ثقافــت ایــن فرصــت را 

ــرای  فراهــم کننــد کــه دانشــگاه ها را بســرت مســتعدی ب

تعــدادی  کــه در دانشــگاه ها  سلفیت ســازی بســازند. 

بــرای  فرصــت  کننــد،  سلفیت ســازی  می خواهنــد 

آن هــا فراهــم اســت؛ زیــرا بــا اســتفاده از نــام دیــن 

از  منی تــوان  ســادگی  بــه  می کننــد.  سلفی ســازی 

ــغ  ــا ُمبل ــد ی ــام درس می دهی ــه ش ــرد ک ــاد ک ــا انتق آن ه

اســتید و می خواهیــد  یــک جریــان فکــری  سیاســی 

دانشــجویان را بــه آن جریــان دعــوت کنیــد. اگــر از 

ــب  ــه برچس ــامن لحظ ــود، ه ــادی ش ــن انتق ــا چنی آن ه

تکفیــر، ضــد دیــن و... بــه فــرد منتقــد می زننــد. 

متاســفأنه در افغانســتان بــازار تکفیــر کــردن و... گــرم 

ــد  ــه ســادگی می توان ــدار دارد. هــر کــس ب اســت و خری

تعــدادی را تکفیــر کنــد و برچســپ ضــد دیــن بــه آن هــا 

بزنــد؛ بــه  خصــوص کــه فــرد تکفیرکننــده اســتاد ثقافــت، 

ــرف  ــرد از ط ــک ف ــدن ی ــر ش ــد. تکفی ــوی باش ــال و مول ُم

ــال و مولــوی حتــا باعــث می شــود کــه  اســتاد ثقافــت، ُم

فــرد تکفیــر شــده توســط افــراد کشــته شــود. فرخنــده در 

ــر شــد و در چاشــت  ــالی جادوگــر تکفی ــل توســط ُم کاب

روز در حضــور پولیــس توســط مــردم کشــته شــد. 

و  سلفیت ســازی  عوامــل  کــه  شــاهدم  مــن 

اســتادان  از  یکــی  بــه  دانشــگاه  در  ثقافت ســازی 

ــام منی گیــرم در کــدام دانشــگاه( برچســب  دانشــگاه )ن

بدعــت و... زدنــد. می خواســتند آن اســتاد اعــدام شــود؛ 

امــا بــا پادرمیانــی و میانجی گــری قومــی و سیاســی، 

ایــن اســتاد از اعــدام نجــات داده شــد. اســتاد را بردنــد 

در والیــت توبــه دادنــد و وادار بــه خوانــدن کلمــه کردنــد؛ 

ــم  ــود در عل ــه ب ــی  کــه اســتاد فقــط در درس گفت درحال

ــر باشــد؛ اگــر  ــل آزمــودن و تجربه پذی ــد قاب ــز بای همه چی

تجربه پذیــر نباشــد، آن مــورد علمــی نیســت.  

را  عالــی  تحصیــالت  وزارت  ســخنگوی  گفته هــای 

دربــاره ی گرفتــاری اســتادان ثقافــت دانشــگاه کابــل 

داشــت  ادعــا  بــه  نوعــی  وزارت  ســخنگوی  شــنیدم. 

نداشــته  فعالیــت  اســتادان در دانشــگاه ها  ایــن   کــه 

ــرون  ــوده و در بی ــگاه  ب ــرون از دانش ــان بی ــت ش و فعالی

ــا  ــادت م ــفانه، ع ــد. متأس ــده  ان ــار ش ــگاه  گرفت از دانش

ایــن اســت  کــه معضــل و مشــکل را انــکار کنیــم؛ بــا 

ــت،  ــرت اس ــود. به ــل منی ش ــکل ح ــل و مش ــکار، معض ان

ــگاه  ــی ن ــی و تحقیق ــود، علم ــکل موج ــل و مش ــه معض ب

نــزد  ثقافــت  اســتادان  درســی  چیپرتهــای  کنیــم. 

را  کمیتــه  ای  تحصیــالت  وزارت  اســت.  دانشــجویان 

موظــف کنــد تــا موضــوع چیپرتهــا را بررســی کننــد؛ 

ببیننــد کــه قصــه از چــه قــرار اســت. درکل وضعیــت 

دانشــگاه ها را بررســی کننــد کــه چــرا دانشــگاه ها بــرای 

ترویــج افراطیــت مســتعد شــده    انــد. 

دانشــگاه  اســتادان  اســت که  وحشــتناک  خیلــی 

کننــد.  رسبازی گیــری  دانشــگاه ها  در  داعــش  بــرای 

ــن   ــکار ای ــا ان ــداد را ســاده فکــر کــرد و ب ــن روی ــد ای نبای

ثقافــت  تدریــس  از  اســتفاده  بــا  دانشــگاه ها  در  کــه 

ایــن  از  بــه  ســاده گی  منی شــود،  سلفیت ســازی 

ــگاه های  ــازی در دانش ــر سلفیت س ــت. اگ ــداد گذش روی

سلفیت ســازی  رواج  از  و  نشــود  مدیریــت  افغانســتان 

در  پژوهشــی  و  علمــی  رویکــرد  نشــود؛  جلوگیــری 

سلفیت ســازی  منی شــود.  تقویــت  دانشــگاه ها 

اســاس  و  اصــل  کــه  را  پژوهشــی  و  علمــی  رویکــرد 

ــد  ــش می کن ــار چال ــت، دچ ــگاه ها اس ــس در دانش تدری

در  پژوهشــی  و  علمــی  رویکــرد  کــه  منی گــذارد  و 

دانشــگاه ها شــکل بگیــرد. در ضمــن سلفیت ســازی، 

ترویــج  و  تبلیــغ  تریبــون  و  بــه کانــون  را  دانشــگاه ها 

افراطــی  جریان هــای  بــه  رسبازگیــری  و  افراطیــت 

می کنــد.  تبدیــل 
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یعقوب یسنا

ناهنجاری های تدریس ثقافت اسالمی در دانشگاه ها

سلفیت سازی نوعی از دیدگاه 

ارتجاعی به دین و مذهب است. 

طرفداران سلفیت دین و مذهب  

خاصی را بنا به دیدگاه محدود و 

مشخص خودشان تبلیغ و ترویج 

می کنند: فقط پیروان سلفیت حق 

زندگی دارند، پیروان دیگر ادیان و 

مذاهب باید کشته شوند؛ در جهان 

تنها یک روش زندگی وجود دارد، 

این روش هامن مذهب و روشی 

است  که جریان سلفی آن را تبلیغ 

می کند؛ مدرنیت و جهان مدرن همه 

شیطانی و نتیجه ی رش است، باید 

به ارزش های مدرن پایان بخشیده 

شود؛ جریان های فکری و فلسفی، 

انسان را گمراه و به بیراهه می کشاند؛ 

و... تعدادی از استادان ثقافت که 

در دانشگاه های افغانستان سفیران 

داعش اند، همین دیدگاه را تبلیغ 

می کنند. 
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درمــان وســواس فکــری– عملــی امکان پذیــر اســت؟ در پاســخ 

بایــد گفــت کــه بلــی، امــروزه بســیاری از راهکارهــا و روش هــای 

درمانــی بــرای خودیــاری و درمــان وســواس وجــود دارد کــه افــراد 

بــا اســتفاده از ایــن روش هــای درمانــی، می تواننــد اختــالل 

وســواس فکــری- عملــی خــود را درمــان کننــد. وســواس فکــری-

عملــی )OCD( در صــورت عــدم درمــان بــه موقــع می توانــد 

پیامد هــا و مشــکالتی را در زندگــی فــرد ایجــاد کنــد کــه از جملــه 

ــرد.  ــاره ک ــه گیری اش ــزوا و گوش ــه ان ــوان ب ــا می ت ــن آن ه مهم تری

خودیاری در درمان وسواس

روش هــا و راهکارهایــی وجــود دارنــد تــا فــرد مبتــال بــه 

ادامــه  در  کنــد.  کنــرتل  را  خــود  وســواس  بتوانــد  وســواس 

اســت.  شــده  ارائــه  آن هــا  بــاره ی  در  بیشــرتی  توضیحــات 

ــی  ــای درمان ــار روش ه ــاری در کن ــای خودی ــتفاده از روش ه اس

روان شــناختی، بیشــرتین میــزان تاثیرگــذاری را خواهنــد داشــت. 

1. مقابله با وســواس با روش های خودیاری

ــواس، در  ــه وس ــال ب ــل ابت ــی از دالی ــراب یک ــرتس و اضط اس

زندگــی اســت. بنــا بــر ایــن، بایــد ســبک زندگــی خــود را طــوری 

تغییــر دهیــد کــه بــه کنــرتل اســرتس و نگرانــی شــام کمــک کند. 

بــرای ایــن منظــور، روش هــای زیــر بــرای درمــان وســواس مفیــد 

خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتفاده از ایــن روش هــا، 

ــرتس  ــواس و اس ــود وس ــرای بهب ــام ب ــه ش ــادی ب ــدازه ی زی ــا ان ت

ــش  ــی نتیجه بخ ــه تنهای ــا ب ــن روش ه ــی ای ــد؛ ول ــک می کن کم

نخواهــد بــود. 

روش اول: 

فعالیت هــای منظــم بدنــی داشــته و ورزش کنیــد. بهــرت 

اســت مترین هــا را در چنــد نوبــت در طــول روز مثــال در ســه 

ــد. ــام دهی ــز انج ــا مترک ــه ای و ب ــت 1۰ دقیق وق

روش دوم:

ــزوا  ــی و ان ــد. تنهای ــظ کنی ــان حف ــا اطرافی ــود را ب ــاط خ ارتب

ــا  ــاط ب ــد. ارتب ــدید می کن ــری را تش ــی- فک ــواس عمل ــم وس عالئ

ــد در  ــان نگرانی هــا، می توان ــواده و بی ــان، دوســتان و خان اطرافی

ــد. ــر باش ــرتس ها مؤث ــن اس ــش ای کاه

روش سوم:

خــواب کافــی داشــته باشــید. میــزان خــواب و اســرتاحت 

ــی رابطــه ی تنگاتنگــی دارد. خــواب کافــی  ــا اضطــراب و نگران ب

ــواس دارد. ــالل وس ــان اخت ــی در درم ــر مثبت تأثی

روش چهارم:

تکنیک هــای  آرامــش،  و  عمیــق  تنفــس  یــوگا،  مراقبــت، 

مناســبی بــرای کاهــش فشــارهای ذهنــی و اســرتس و اضطــراب 

ــت.   اس

ــت  ــاری مقاوم ــرر رفت ــای مک ــر الگوه ــد در براب ــاد بگیری 2. ی

ــد کنی

یکــی از راه هــای مؤثــر بــرای درمــان اختــالل وســواس، مقابلــه 

ــت. در  ــواس گونه اس ــرر و وس ــای مک ــر رفتاره ــت در براب و مقاوم

ــر می توانیــد راه  هــای حــل  خــود را داشــته  هــر یــک از مــوارد زی

باشــید. بــا ترس هــای تــان روبــه رو شــوید. بــه جــای فــرار کــردن 

از تــرس، خــود را در رشایــط اضطــراب آور قــرار داده و ســعی 

کنیــد الگــوی رفتــاری خــود را در زمــان برخــورد بــا ایــن رشایــط 

تغییــر دهیــد. اگــر ایــن امــکان بــرای شــام وجــود نــدارد، ســعی 

کنیــد مــدت زمــان انجــام رفتارهــای وسواســی را بــه تدریــج کــم 

کنیــد. هنــگام مقابلــه بــا وســواس، بــه تدریــج احســاس کنــرتل 

ــد. ــه وجــود می آی اوضــاع در شــام ب

۳.  افکار وســواس گونه را به چالش بکشید

اختــالل وســواس فکری-عملــی هامننــد قفلــی در مغــز تــان، 

روی مســأله ی خاصــی بســته شــده و موجــب ایجــاد اضطــراب و 

ــل  ــن قف ــاز کــردن ای ــرای ب ــر ب اســرتس می شــود. از راه هــای زی

مغــزی اســتفاده کنیــد.

 - افــکار و رفتــار وسواســی خــود را ثبــت و یادداشــت کنیــد. 

ــد،  ــان آم ــه رساغ ت ــاری ب ــالت فکــری و رفت ــن متای ــی کــه ای زمان

ــالت  ــکار و متای ــی کــه اف ــا زمان ــد. ت آن را یادداشــت و ثبــت کنی

وسواســی تــان ادامــه دارد، شــام هــم بــه ثبــت آن ادامــه دهیــد؛ 

ــه  ــن کار ب ــد. ای ــت کنی ــا را ثب ــند، آن ه ــراری باش ــر تک ــا اگ حت

شــام در درک رفتــار تــان کمــک می کنــد. همچنیــن قــدرت 

ایــن احســاس را در شــام تضعیــف می کنــد؛ زیــرا شــام شــناخت 

ــد. ــرده ای ــدا ک ــود پی ــواس گونه ی خ ــار وس ــرتی از رفت بیش

-   بــرای بــروز متایــالت اختــالل وســواس فکــری- عملــی زمان 

مشــخصی اختصــاص دهیــد. هــر روز زمــان مشــخصی، مثــال دو 

ــه  ــن زمان هــا ب ــد و در ای ــا ســه وقــت1۰ دقیقــه ای تعییــن کنی ی

ــروز بدهیــد.  وســواس های خــود اجــازه ی ب

۴. پیش بینی متایالت اختالل وســواس فکری- عملی

را  وســواس گونه ی  تــان  متایــالت  بتوانیــد  شــام  اگــر 

پیش بینــی کنیــد، می توانیــد راحت تــر بــا آن مقابلــه کنیــد. 

مثــال در حیــن قفــل کــردن در ماشــین، هــامن اول کار را بــا 

دقــت زیــادی انجــام دهیــد و خیــال خــود تــان را از بابــت بســته 

بــودن در راحــت کنیــد. در حیــن انجــام کارهایــی کــه وســواس 

داریــد، یــک جملــه ی تأییدیــه مثــل »مــن دارم می بینــم کــه 

دروازه را قفــل می کنــم«، بــه شــام کمــک زیــادی می کنــد یــا در 

هنــگام بــروز متایــل بــه چــک کــردن دوبــاره ی دروازه ی موتــر بــه 

خــود بگوییــد کــه »خیالــت راحــت، ایــن فقــط یــک فکــر وســواس 

ــت.« ــه اس گون

ــه ی  ــد در جامع ــه زن منی توان ــت ک ــه اس چگون

مــا هیــچ مالکیتــی داشــته باشــد و چــرا بــرای 

ــون و عــرف و  ــن حــد قان ــا ای ــه ت ــن جامع زن در ای

ــن  ــاور جامعــه ای ــا ب ــد؟ آی اخــالق تعریــف کــرده ان

ــودن جــرم اســت و حــاال مــن کــه  اســت کــه زن ب

ــرد  ــد م ــتم و بای ــرم اس ــده  ام، مج ــا آم ــه دنی زن ب

بــه خــود حــق بدهــد کــه هرطــور دوســت دارد، بــا 

ــر  ــد، خواه ــادر، فرزن ــن زن، م ــد؟ م ــار کن ــن رفت م

ــچ  ــه هی ــی ک ــم؛ رابطه های ــم باش ــر می توان و هم

ــکار کنــد و هیــچ مــردی  ــد آن را ان کســی منی توان

ــرد  ــد. م ــدا منی کن ــا پی ــا معن ــن رابطه ه ــدون ای ب

ــن  ــت و ای ــر زن نیس ــت ب ــای مالکی ــه معن ــودن ب ب

ــتان  ــه ی افغانس ــد از جامع ــتباه را بای ــت اش برداش

ــم. برچینی

ــده  ــاهده ش ــوارد مش ــیاری از م ــفانه، بس متأس

ــه  ــت، ب ــرد اس ــون م ــواده چ ــرد خان ــه م ــت ک اس

خــود حــق داده اســت تــا حــس مالکیــت بــر زنــان 

خانــواده داشــته باشــد؛ ُعرفــی کــه در بســیاری از 

مــوارد، زندگــی زنــان را بــا خطــر و دشــواری روبــه رو 

کــرده اســت. 

ــد دخــرت یکــی از  ــر فرزن ــدر ب ــت پ حــس مالکی

مرســوم ترین عرف هــای ناپســندی اســت کــه در 

بیــن خانواده هــای افغانــی جــا افتــاده و دیــده 

شــده اســت کــه پــدر، فرزنــد دخــرتش را هنگامــی 

ــا  ــادرش اســت و ی ــن و در شــکم م ــوز جنی ــه هن ک

ایــن کــه بــه دنیــا آمــده و هنــوز در گهــواره الالیــی 

ــران  ــی از پ ــام یک ــه ن ــنود، او را ب ــه می ش مادران

ــن نــوع تصمیم هــا  ــد کــه ای ــل خــود می کن فامی

بســیار  دشــواری های  بــا  را  دخــرت  آن  زندگــی 

ــت. ــرده اس ــه رو ک روب

روایــت اللــه )نــام مســتعار( هــم همیــن اســت؛ 

ــدرش  ــدن، پ ــا آم ــه دنی ــب ب ــامن ش ــه ه ــی ک کس

ــه  ــی آورد. الل ــه اش در م ــت پرخال ــه مالکی او را ب

را در هــامن یک ماهگــی در صورتــی کــه هنــوز 

نیــاورده،  دســت  بــه  را  خــود  جســم  مالکیــت 

پــدرش او را قربانــی عرف هــای زشــت و ناپســند 

نــوع  ایــن  بــه  می کنــد.  خانــواده  در  رایــج 

از  بیــن شــامری  در  مرســوم  رواج هــای  و  رســم 

ایــن  می گوینــد.  »گهواره خویشــی«  خانواده هــا 

می شــود  ســبب  خانوادگــی  وصلت هــای  نــوع 

نتوانــد  دیگــر  کودکــی  هــامن  از  کــودک  کــه 

را  را بچشــد، خنــده  بازی هــای کودکانــه  طعــم 

ــازی را نیــز؛ دخرتانگــی را  بایــد فرامــوش کنــد و ب

فرامــوش کنــد و دچــار تصــور عــذاب آوری بــه نــام 

»زن فالنــی« شــود.

دخرتانــی کــه هنــوز دســت راســت و چــپ 

حصــار  در  را  خــود  منی دهنــد،  متیــز  را  شــان 

می بیننــد؛  مشــرتک  زندگــی  و  تعهــد  رابطــه، 

رابطه هایــی کــه در آن، اثــری از عشــق نیســت. 

ــه  ــچ گون ــن در آن هی ــه طرفی ــی ک ــه و ازدواج رابط

حــق انتخــاب، نقــش و ســهمی ندارنــد. زمانــی 

را هــم کــه بایــد کودکــی کننــد و از بازی هــا و 

ــه بهــره برنــد، قربانــی وارســی  شــادی های کودکان

نگاه هــای بــزرگان بــه خــود شــان کــه او را بــه 

می شــوند. می بیننــد،  کســی  نامــزد  چشــم 

اللــه کــه بــه نــام پرخالــه اش شــده بــود، هــر 

روز قــد می کشــید و چشــامن زیبــا و ابروهــای 

تیــره ای کــه از مــادر پشــتونش بــه ارث بــرده بــود، 

ــز می کــرد.  او را از ســایر هــم سن و ســاالنش متامی

در میــان بازی هــای کودکانــه اش هــر از گاهــی 

از همسن وســاالنش می شــنود کــه او را بــه نــام 

زن فالنــی صــدا می زننــد. لقبــی کــه اللــه را از 

درون می خــورد و روانــش را بــه هــم مــی زد. او 

ــه رو شــود.  ــه اش رو ب ــا پرخال ــا منی توانســت ب حت

کینــه ی  اللــه  کــه  می شــوند  موجــب  این هــا 

عمیــق  از پرخالــه اش داشــته باشــد.

ــی اش را  ــی و نوجوان ــال از کودک ــد س ــه چن الل

بــا ایــن کینــه و انزجــار ســپری می کنــد و رسانجــام 

زمانــی کــه هفــده ســاله می شــود، خانــواده ی 

ــداراک  ــا ت ــد ت ــا می آین ــه ی آن ه ــه خان ــه اش ب خال

ــروس  ــد و ع ــرش را ببین ــه و پ ــکاح الل ــم ن مراس

ــد. ــه ی شــان بربن ــه خان خــود را ب

اللــه کــه از هــامن کودکــی بــه نــام پرخاله اش 

در آمــده بــود و ایــن کار خانــواده ی خــود را بــر 

در  میــل خــود می دانســت،  و  خــالف خواســته 

برابــر یــک عمــل از قبــل انجــام شــده قــرار داشــت 

ــود  ــده ب ــه ش ــرای او گرفت ــی ب ــم زمان ــن تصمی و ای

کــه در کودکــی او هیــچ حقــی بــرای انتخــاب 

ــغ  ــوان و بال ــرتی ج ــه دخ ــون ک ــا اکن ــت؛ ام نداش

ــن  ــه ای ــود ب ــی از خ ــه واکنش ــد چ ــود، بای ــده ب ش

ــی داد.   ــان م ــواده اش نش ــم خان تصمی

را  دیگــری  کــس  نــام  قلبــش  و  اللــه در رس 

ــرتک  ــی مش ــک زندگ ــای ی ــود و رویاه ــا داده ب ج

ذهــن  در  دیگــری  پــر  بــا  را  موفقیت آمیــز 

نــد. می پرورا

خانــواده ی  کــه  شــبی  هــامن  دخــرت  ایــن 

بــه  لــب  می آینــد،  خانه ی شــان  بــه  خالــه اش 

می گشــاید؛  خانــواده  دو  تصمیــم  بــه  اعــرتاض 

چیــزی کــه بــرای پــدر و مــادرش کــه افــراد ســنتی 

و تابــع رســوم و عرف هــای قدیمــی اســتند، بــه 

معنــای نوشــیدن جــام زهــر اســت. اعرتاضــی کــه 

می کنــد. ناراحــت  و  خشــم گین  را  آن هــا 

پــدر و مــادر اللــه در واکنــش بــه اعــرتاض اللــه 

ــا  ــد. باره ــان می گیرن ــرت ش ــه دخ ــر تنبی ــم ب تصمی

ــه او  ــان ب ــدو همزم ــوب می کنن ــا او را لت وک و باره

ــا تصمیــم آن هــا موافقــت  هشــدار می دهنــد کــه ب

خانوادگــی  آبــروی  بــا  ایــن  از  بیشــرت  و  کنــد 

شــان بــازی نکنــد و بگــذارد مراســم نــکاح او و 

ــه،  ــا الل ــود؛ ام ــزار ش ــی برگ ــه خوب ــه اش ب پرخال

دلــش جــای دیگــری اســت و قصــد تســلیم شــدن 

انتخــاب  نــدارد.  را  تهدیدهــا  و  تنبیــه  ایــن  بــه 

ــت  ــه دس ــرای ب ــد و ب ــود می دان ــق خ ــوهر را ح ش

ایــن حــق، مبــارزه می کنــد و می گویــد:  آوردن 

ــی  ــر قربان ــرتی دیگ ــا دخ ــد ده ه ــتم مانن »نخواس

ازدواج اجبــاری شــوم.« 

بارهــا توســط پــدر و مــادرش شــکنجه می شــود؛ 

از ســویی  ازدواج منی دهــد.  ایــن  بــه  تــن  امــا 

ــت  ــه او را دوس ــه الل ــری ک ــواده ی آن پ ــم خان ه

دارد، بــه خواســتگاری اش می آینــد؛ امــا چــون 

چــون  و  نیســتند  همزبــان  خانواده هــای  شــان 

اللــه را در کودکــی، زمانــی  کــه تــازه بــه دنیــا آمــده 

و زبانــی بــرای اعــرتاض نداشــته، بــه نــام شــخص 

بــا  و  می کننــد  مخالفــت  انــد،  کــرده  دیگــری 

تحقیــر و تهدیــد آنــان را از خانــه خــارج می کننــد.

خانگــی  حبــس  در  را  روزی  چنــد  اللــه، 

ــن  ــا ای ــد ت ــپری می کن ــاالرش س ــواده ی مردس خان

کــه خواهــر کوچکــش کــه شــاید هــراس از گرفتــار 

ــه دل  ــرای الل ــه را دارد، ب ــت الل ــه رسنوش ــدن ب ش

بیــرون  بــا  را  او  ارتبــاط  زمینــه ی  و  می ســوزاند 

فراهــم می کنــد. اللــه بــا پــری کــه دوســتش 

ــد کــه هــر  ــه و تصمیــم می گیرن دارد، متــاس گرفت

ــدون  ــا یکدیگــر ب ــه ی زندگــی ب ــه خاطــر ادام دو ب

بــه شــهر  اجــازه و اطــالع خانواده هــای شــان، 

دیگــری برونــد و در یــک شــهر دیگــر هــر دو زندگی 

مشــرتک  شــان را آغــاز کننــد. ایــن کار تنهــا راهــی 

اســت کــه می توانــد اللــه را از خشــونت خانوادگــی 

و ازدواج اجبــاری اش نجــات دهــد. 

می کنــد  وامنــود  اللــه  شــب ها،  از  یکــی  در 

ــن کــه  ــرس ای ــواده اش از ت کــه  بیــامر اســت. خان

ــونت های  ــکنجه ها و خش ــان از ش ــرت ش ــادا دخ مب

شــان بــه ایــن وضــع افتــاده باشــد، او را بــه یکــی از 

شــفاخانه ها انتقــال می دهنــد. دکــرت کــه متوجــه 

او دوای  بــرای  ضعــف جســمی اللــه می شــود، 

را در شــفاخانه  تقویتــی تجویــز می کنــد. اللــه 

ــامن  ــح ه ــد. صب ــرت می کنن ــب بس ــک ش ــرای ی ب

شــب، زمانــی  کــه مــادر اللــه بیــرون مــی رود، اللــه 

بــا برنامــه ای از پیــش طرح شــده، همزمــان بــا 

طلــوع آفتــاب شــفاخانه را تــرک و بــا آن پــری کــه 

دوســت دارد، همســفر می شــود.

ــده  ــل دی ــا تدارکــی کــه از قب ــت شــان را ب والی

انــد، همزمــان بــا طلــوع آفتــاب در میــان انبوهــی 

و  آینــده  ســاخنت  آرزوی  بــا  دلهــره  و  تــرس  از 

زندگــی مشــرتک تــوأم بــا عشــق نــه اجبــار، تــرک 

. می کننــد

پیــچ و خــم راه را گاهــی بــا ترس،گاهــی بــا 

فــرشدن دســت های همدیگــر و گاهــی بــا پنــاه 

ــد  ــی می کنن ــر ط ــوش یکدیگ ــی آغ ــه گرم ــردن ب ب

و بــه کابــل می ر ســند. 

ایــن زوج جــوان بــرای قانونــی شــدن ازدواج 

ــان  ــع حقــوق زن ــه یکــی از نهادهــای مداف شــان ب

مراجعــه می کننــد و از رسگذشــت پرماجــرای شــان 

ــر راه  ــن دو نف ــرای مشــکل ای ــا ب ــد ت حــرف می زنن

حلــی پیــدا شــود.

تــالش  افغانســتان  در  زن  هــزاران  همه ســاله 

می کننــد تــا بــه زندگــی خــود پایــان دهنــد. بارهــا 

خــرب خودکُشــی زنــان و دخــرتان را شــنیده ایــم و در 

ــد  ــا هیــچ کــس منی گوی ــم؛ ام گزارش هــا می خوانی

صعب تریــن  و  ســخت ترین  خودکُشــی  چــرا؟ 

روش اعرتاضــی اســت کــه شــخص قربانی شــده 

ــران  ــا دیگ ــی ب ــی روم ول ــن م ــد: م ــد بگوی می خواه

بیشــرت  یــا  کمــرت  دهــه  یــک  نکنیــد.  چنیــن 

کــه  اســتیم  روبــه رو  خانواده هایــی  بــا  می شــود 

ــنتی  ــای س ــار خانواده ه ــد. در کن ــد دارن ــم فرزن ک

و جنســیت زده، خانواده هایــی را هــم داریــم کــه 

خــالف خانوادهــای  جنســیت زده، نــزد شــان پــران 

بــر دخــرتان ارجحیــت ندارنــد. مــا در کنــار مادرهای 

پردوســت و شــدیدا ســنتی، مادرهایــی را هــم 

ــم کــه خــود از فضــای ایدیولوژیــک، زن ســتیز  داری

و  مطیــع عبــور کــرده انــد. در کنــار مــرداِن زن ســتیز 

کــه شــایع ترین کلمــه ی مــورد اســتفاده ی شــان 

»زن ناقص العقــل اســت« مردانــی را هــم داریــم کــه 

آدم اســتند و حــوای شــان مونــس و همــدم شــان. 

ایــن گونــه پــدران و مــادران، دخرتانــی پــرورش 

می دهنــد کــه در کنــار نــاز و دلــربی کــردن، منتقــد 

هــم اســتند و در کنــار اصیــل و نجیــب، جســور هــم؛ 

نــه تنهــا ذهــن آگاه دارنــد، بلکــه عــاری از هــر گونــه 

ــرت  ــه های دخ ــتند. کلیش ــک اس ــت ایدیولوژی ذهنی

ــده،  ــاه و آفتاب ندی ــرت م ــارشم، دخ ــرت ب ــوب، دخ خ

دل نشــین  عبــارات  و  می بازنــد  رنــگ  کــم  کــم 

دخــرت  باهــوش،  دخــرت  مثــل  پیش برنــده ای  و 

توان منــد،  دخــرت  تحصیل کــرده،  دخــرت  فعــال، 

ــن  ــور جایگزی ــل و جس ــرت اصی ــؤدب و دخ ــرت م دخ

آن می شــوند. ایــن دخــرتان تــا در فضــای خانــه 

می کننــد  ســپری  را  خــود  کودکــی  خانــواده  و 

ــه  ــنت ب ــا پاگذاش ــتند؛ ام ــه رو نیس ــکلی روب ــا مش ب

نوجوانــی کــه همــراه اســت بــا اولیــن ورود شــان بــه 

دنیــای پُرازدحــام و بی رحــم اجتــامع، ناگهــان آن هــا 

را دچــار شــوِک موقعیــت می کنــد و حــال شــان 

می شــود ماننــد والیــات جنــگ زده ی افغانســتان کــه 

ــه  ــی ک ــد؛ اجتامع ــه رس می برن ــقوط ب ــت س در حال

در آن دخرتبــودن و دخرتمانــدن کاری اســت بســیار 

ــه  دشــوار. اجتامعــی کــه حاکمیــت ایدیولوژیــک ب

وضــوح بــرای زنانگــی ارزش قائــل نیســت. زن بــودن 

ــام  ــدم انج ــار و ع ــا اجب ــض، ب ــا تبعی ــت ب ــر اس براب

فعالیت هــای بســیاری کــه بــرای پــران عــادی 

اســت. اجتامعــی کــه در آن زن را ناقص العقــل 

ــد  ــد. اجتامعــی کــه روشــن فکرش می گوی می خوان

آزادی را بخــواه؛ امــا بــرای زن و دخــرت همســایه. 

اجتامعــی کــه اســتاد دانشــگاهش تروریســت اســت 

و داعــش و اجتامعــی کــه عــامل دینــش نــاآگاه فتــوا 

می دهــد بــه کشــنت فرخنده هــا. اجتامعــی کــه بــر 

دخــرتان ورزشــکار و فوتبالیســت تجــاوز می کنــد و 

ــف  ــگ و بهانه هــای مختل ــه نیرن ــاد را ب صــدای انتق

در گلــوی شــان خفــه می کنــد. اجتامعــی کــه 

پارملانــش بچه بــازی را جــرم منی دانــد و اجتامعــی 

ــه  ــر ب ــِس  ن ــک جن ــش را ی ــده ی تلویزیون ــه گوین ک

نــام مــرد در مقابــل کمره هــا می گویــد کــه زن 

ناقص العقــل و ناقص الدیــن اســت و مجــری ای کــه 

دخــرت اســت، جــرأت اعــرتاض در برابــر آن را نــدارد و 

ــد.  ــر می خوان ــان را امی ــاب انس ــه قص ــی ک اجتامع

ایــن جــا اســت کــه تعــارض بیــن واقعیــت جامعــه بــا 

آنچــه کــه آن هــا آموختــه انــد و می خواهنــد، خــود را 

ــه زودی  نشــان می دهــد. از ایــن  رو دخــرت جــوان ب

بــا هویــت جنســیتی خــود دچــار مشــکل می شــود. 

حتــا برخــی از دخــرتان جنســیت گریز می شــوند 

ــو  ــود مح ــود خ ــی را در وج ــانه ای از زنانگ ــر نش و ه

می کننــد،  کوتــاه  را  شــان  موهــای  می کننــد. 

دشــنام های  و  می پوشــند  دخرتانــه  لباس هــای 

دخرتانــی  دیگــر  ســوی  در  و  می دهنــد  مردانــه 

ــند  ــرت باش ــد دخ ــم می خواهن ــه ه ــتند ک ــم هس ه

ــند؛  ــوردار باش ــود برخ ــانی خ ــوق انس ــم از حق و ه

ــف  ــن لطی ــر ت ــت ب ــض و جهال ــه ی تبعی ــا تازیان ام

ــی آن هــا  ــد و تبعیــض و بی عدالت ــرود می آی شــان ف

ــد.  ــتگی می کن ــی و خس ــی، پوچ ــار افردگ را دچ

ســنتی  و  خرافــات  حلقه هــای  از  کــه  نســلی 

ذهنیت هــای ایدیولوژیــک رهــا شــده و منی خواهــد 

بــه خاطــر چرایــی زندگــی بــا هــر چگونگــی بســازد. 

ــش ارزش دارد  ــد و برای ــی می خواه ــه زندگ ــی ک زن

ــدارد  ــاب ن ــز ت ــلی هرگ ــن نس ــی. چنی ــه روزمره گ ن

ببینــد عمــرش مــی رود ولــی زندگــی منی کنــد. 

ــر  رس  ــد ب ــه منی توان ــه ای را ک ــم فروخفت ــس خش پ

ــر تــن ناامیــد و خســته ی  هیچ کســی هــوار کنــد، ب

خــود می ریــزد و خــود را یکبــاره از چنیــن اجتامعــی 

محــو می کنــد.  

از وسواس دوری کنید 
)قسمت اول(

الله، قربانی عرِف »گهواره خویشی«

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

سمیرا موسوی

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

چرا خودُکشی؟ 

زهرا سیاس
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ــک  ــدون بایومرتی ــه آرای ب ــد ک ــات می گوی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

هیــچ اعتبــاری نــدارد و باطــل خواهــد بــود.

حواعلــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل انتخابات، روز دوشــنبه 

)۸ میــزان(، تأکیــد کــرد کــه فیصلــه ی اعضــای رهــربی ایــن کمیســیون در 

ابتــدا اســتفاده از دســتگاه های بایومرتیــک در روز انتخابــات بــود و در 

شــامرش آرا نیــز، آرای بــدون بایومرتیــک معتــرب نخواهــد بــود.

او افــزود: »مــا روی آرای بایومرتیــک شــده فیصلــه داشــتیم و بــه هیــچ 

وجــه آرای بــدون بایومرتیــک را قبــول منی کنیــم؛ بــرای مــا رأی بایومرتیــک 

شــده قابــل اعتبــار اســت و رأی بــدون بایومرتیــک باطــل خواهــد بــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی ناظــران انتخاباتــی، در شــامری 

ــه  ــی انداخت ــای رأی ده ــک در صندوق ه ــدون بایومرتی ــالت، آرای ب از مح

شــده اســت.

از ســویی هــم، مســؤوالن کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه نتایــج 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری بــه تاریــخ 2۷ میــزان و نتایــج نهایــی 

آن در 1۶ عقــرب اعــالم می شــود.

موالنــا محمــد عبداللــه، عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات، روز 

ــی  ــار ابتدای ــه آم ــت ک ــربی گف ــت خ ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )۸ می دوش

رشکت کننــدگان 29 والیــت بــه دســت آمــده و چندیــن والیــت دیگــر 

نیــز از طریــق تلفــون بــه دفــرت مرکــزی ایــن کمیســیون اطــالع داده شــده 

ــت. اس

ــزان(،  ــان روز دوشــنبه )۸ می ــا پای ــه می شــد کــه ت ــن، گفت پیــش از ای

اعــالم  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  رشکت کننــدگان  نهایــی  آمــار 

خواهــد شــد. بــر بنیــاد آمــار ابتدایــی رشکت کنندگانــی کــه از ۳۷۳۶ 

ایــن کمیســیون رســیده، حــدود  بــه دفــرت مرکــزی  مرکــز رأی دهــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری رشکــت کــرده  انــد. نفــر در   219۶۴۶۳

در همیــن حــال، آقــای عبداللــه تأکیــد می کنــد کــه کمیســیون آرای 

ســیاه و ســفید را از هــم مشــخص می کنــد و نتایــج انتخابــات را بــه دور از 

تقلــب اعــالم خواهــد کــرد.

بــه گفتــه ی او، اگــر کــدام کارمنــد کمیســیون انتخابــات شــاهد تخطــی 

ــرم  ــک ج ــز رشی ــد، او نی ــرده باش ــار ک ــی اختی ــوده و خاموش ــی ب انتخابات

اســت و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی ســپرده خواهــد شــد. او ادامــه داد: 

ــا تخلــف، تقلــب  ــه والیت هــا ارســال شــده اســت ت »هدایت هــای کتبــی ب

و تخطی هایــی را کــه می بیننــد، مستندســازی و بــا رهــربی رشیــک 

ســازند.«

ــتقل  ــیون مس ــر کمیس ــو دیگ ــی، عض ــه ظریف ــر، رحیم ــوی دیگ از س

ــواد  ــون م ــا کن ــزان( ت ــنبه )۶ می ــرص روز ش ــه از ع ــد ک ــات، می گوی انتخاب

انتخاباتــی بیــش از ۳۰۰ ولســوالی بــه مرکــز والیت هــا انتقــال یافتــه 

ــت. اس

بــار  نخســتین  بــرای  میــزان(   ۸( دوشــنبه  روز  حــال،  همیــن  در 

مرکــز دیجیتالــی ای بــه منظــور بررســی جــدول نتایــج آرای انتخابــات 

شــد. افتتــاح  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  در  ریاســت جمهوری، 

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات، هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز 

ــدگان و  ــج آرای رأی دهن ــدول نتای ــال ج ــد انتق ــفافیت در رون ــن ش را تأمی

جمع بنــدی نتایــج انتخابــات خوانــده و افزودنــد کــه تصویــر جــدول نتایــج 

ــن مرکــز ارســال می شــود.  ــه ای ــک ب محــالت موجــود در وســایل بایومرتی

ــت شــده در وســایل  ــج ثب ــام جــدول نتای ــن مســؤوالن، ارق ــه ی ای ــه گفت ب

ــیون  ــه کمیس ــی ب ــکل فزیک ــه ش ــه ب ــی ک ــدول نتایج ــا ج ــک ب بایومرتی

ارســال می شــود، مقایســه و مطابقــت داده خواهــد شــد تــا درســت بــودن 

جــدول نتایــج، تضمیــن شــده بتوانــد.

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان، روز شــنبه )۶ میــزان(، در 

ــؤوالن  ــد. مس ــزار ش ــتان برگ ــن، در رسارس افغانس ــبتا ام ــای نس ــک فض ی

ــن  ــات، بهرتی ــن انتخاب ــه ای ــد ک ــه  ان ــات، گفت ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش ــده س ــات در هج انتخاب

نامــزد  عبداللــه،  عبداللــه  آن کــه  از  پــس  

بــه  انتخابــات  کــرد،  اعــالم  جمهــوری  ریاســت 

انتخابــات  برنــده ی  او  تیــم  و  دور دوم منــی رود 

ــاون  ــح، مع ــه صال ــت، امرالل ــت جمهوری اس ریاس

ــربی  ــت خ ــک نشس ــز در ی ــاز نی ــم دولت س اول تی

ایجــاد  بــا  نبایــد  رقیــب،  تیم هــای  کــه  گفــت 

بــه  را  ادبیــات خیابانــی مــردم  تنــش لفظــی و 

بگیرنــد.  گــروگان 

عبداللــه عبداللــه، پــس از چاشــت روز دوشــنبه 

ــرد،  ــالم ک ــربی اع ــت خ ــک نشس ــزان( در ی )۸ می

هرچنــد کــه تیــم  او منتظــر اعــالم نتایــج از ســوی 

ــرد  ــد ک ــا تأکی ــد؛ ام ــات می مان ــیون انتخاب کمیس

ــت. ــت جمهوری اس ــات ریاس ــروز انتخاب ــه او پی ک

او افــزود: »رأی مــا در ایــن انتخابــات بلنــد 

اعــالم  کمیســیون ها  البتــه  را  نتایــج  اســت. 

در  آمده ایــم.  بلنــد  رأی  بــا  مــا،  امــا  می کنــد؛ 

نتایــج  بررســی  روز گذشــته، مشــغول  دو  یکــی 

نتیجــه  ایــن  بــه  کشــور،  والیــات  از  بودیــم. 

ــه  ــا این ک ــم و ب ــا داری ــد را م ــه رأی بلن رســیدیم ک

در روزهــای آینــده تقلباتــی را کــه صــورت گرفتــه، 

رأی  شــود؛  ســاقط  اعتبــار  از  و  گرفتــه  جلــوش 

وضعیــت  در  می شــود.  بلندتــر  مراتــب  بــه  مــا 

موجــود، انتخابــات بــه دور دوم منــی رود و تیــم 

تشــکیل  را  آینــده  حکومــت  ثبات وهمگرایــی، 

» . هــد می د

امــا امراللــه صالــح، معــاون اول تیــم دولت ســاز 

ثبات وهمگرایــی،  انتخابــات  تیــم  رقیبــان  از  و 

شــام روز دوشــنبه در یــک نشســت خــربی گفــت 

و  مــردم  افغانســتان،  انتخابــات  برنــده ی  کــه 

نیروهــای امنیتــی آن اســت کــه بــه جمهوریــت 

ــد.  ــه گفتن ــی ن ــارت طالبان ــه ام ــت و ب ــخ مثب پاس

آقــای صالــح افــزود: »برنــده ی اصلــی انتخابات 

رس ســفیدی هشــتاد ســاله اســت. دخــرتی هجــده 

ســاله اســت، مــادر شــهیدی اســت کــه بــه مــردم 

ــان داده  ــک ارزش ج ــرای ی ــن ب ــد م ــت، فرزن گف

کــه اگــر او خــودش نیســت، مــن هســتم. برگــزار 

شــدن انتخابــات معنایــش ایــن اســت کــه قانــون 

اساســی، ســند ایلــت نیســت، ســند مــردم اســت. 

جمهوریــت امــروز، از آن ملــت افغانســتان اســت.«

بــه گفتــه ای او، متــام تــالش مــردم افغانســتان 

ــه قضــاوت  ــی ب ــه از قضــاوت خیابان ــن اســت ک ای

ــه  ــن اســت کــه ب ــا ای ــم. »تقاضــای م ــی بروی قانون

خامتــه  خیابانــی  قضاوت هــای  و  رواج  و  رســم 

ــد.« بدهن

معــاون اول تیــم دولت ســاز، کمیســیون های 

کــه  دانســت  نهــا دی  یگانــه   را  انتخاباتــی 

تصمیم گیــری  انتخابــات  بــاره ی  در  می توانــد، 

اعــالم  افغانســتان  مــردم  بــرای  را  آن  نتایــج  و 

ــم کــه نهادهــای  ــد بگذاری ــا بای ــد. او گفــت، م کن

باشــند.  کننــده  قضــاوت  رســمی، 

ــن  ــح در ای ــای صال ــه آق ــاری ک ــاس آم ــر اس ب

نشســت خــربی اعــالم کــرد، از ۳19 هــزار رأی 

کــه بــه صندوق هــا ریختــه شــده، حــدود 219 

او  بــه تیــم  دولت ســاز اســت،  هــزار آن متعلــق 

اضافــه کــرد: »مــه نــه بــه خــود اجــازه میتــم و 

ــاوت  ــه قض ــم ک ــازه میتی ــران اج ــه دیگ ــم ب ــه ه ن

بســازند.« خیابانــی  را  انتخابــات  نهایــی 

او مــردم را بــه آرامــش دعــوت کــرد و گفــت کــه 

انتخابــات بایــد ســبب ثبــات در افغانســتان شــود، 

نــه ادامــه ی بحــران. 

کمیســیون های  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

انتخاباتــی نیــز هشــدار داده انــد کــه پیــش  داوری  

ــی  ــف انتخابات ــات، تخل ــه ی انتخاب ــورد نتیج در م

ــات  ــیون انتخاب ــا کمیس ــود و تنه ــوب می ش محس

می توانــد نتیجــه ی آن را اعــالم کنــد. 

شــده ی  زمان بنــدی  جــدول  بنیــاد  بــر 

کمیســیون انتخابــات، قــرار اســت نتایــج  ابتدایــی 

 2۷ تاریــخ  در  جمهــوری،   ریاســت  انتخابــات 

ــالم  ــرب اع ــی آن، در 1۶ عق ــج نهای ــزان و نتای می

شــود. 

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی و از نامــزدان 

بــه  انتخابــات  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری 

انتخابــات  برنــده ی  او  تیــم  و  منــی رود  دوم  دور 

اســت. ریاســت جمهوری 

آقــای عبداللــه کــه پــس از چاشــت روز دوشــنبه 

صحبــت  خــربی  نشســت  یــک  در  میــزان(   ۸(

ــم او منتظــر اعــالم  می کــرد، گفــت، هرچنــد کــه تی

نتایــج از ســوی کمیســیون انتخابــات می مانــد؛ امــا 

ــات  ــروز انتخاب ــد کــرد کــه او پی در عیــن حــال تأکی

اســت. ریاســت جمهوری 

او افــزود: »رأی مــا در ایــن انتخابــات بلنــد اســت. 

ــا  ــد؛ ام ــالم می کن ــیون ها اع ــه کمیس ــج را البت نتای

مــا بــا رأی بلنــد آمــده ایــم. در یکــی دو روز گذشــته، 

مشــغول بررســی نتایــج بودیــم. از والیــات کشــور بــه 

ایــن نتیجــه رســیدیم کــه رأی بلنــد را مــا داریــم و بــا 

ایــن کــه در روزهــای آینــده تقلباتــی را کــه صــورت 

ــاقط  ــار س ــود و از اعتب ــه ش ــش گرفت ــه، جلوی گرفت

در  می شــود.  بلندتــر  مراتــب  بــه  مــا  رأی  شــود، 

ــی رود و  ــه دور دوم من ــات ب ــود انتخاب ــت موج وضعی

تیــم ثبــات و همگرایــی، حکومــت آینــده را تشــکیل 

می دهــد.«

امــا دقایقــی پــس از نشســت خــربی عبداللــه 

دبیرخانــه ی  رییــس  ننــگ،  عبداللــه، حبیب اللــه 

نامــزد  ایــن  صحبت هــای  انتخابــات  کمیســیون 

ــت  ــد و گف ــون خوان ــالف قان ــت جمهوری را خ ریاس

کــه هیــچ نامــزدی حــق نــدارد پیــش داوری کــرده و 

خــود را پیــروز انتخابــات ریاســت جمهوری اعــالم 

ــد. کن

ــدارد  ــق ن ــزدی ح ــچ نام ــت: »هی ــگ گف ــای نن آق

حــق  ایــن  کنــد.  اعــالم  را  خــود  پیــروزی  کــه 

را  نتایــج  انتخابــات اســت کــه متــام  کمیســیون 

پروســس کنــد و بعــد از امتــام بررســی ها نتایــج 

ــه کمیســیون شــکایات مــی رود و بعــد از بررســی،  ب

بــه خاطــر اعــالم نتیجــه ی نهایــی نتایــج خــود را بــه 

کمیســیون انتخابــات می فرســتد و پــس از آن نتایــج 

می شــود.« اعــالم  نهایــی 

از ســویی هــم زهــره بیــان شــینواری، رییــس 

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی 

نامــزدان  از  دیگــر خــربی  نشســت  یــک  در  نیــز 

کار  کــه  زمانــی  تــا  خواســت،  ریاســت جمهوری 

ــان نرســیده، پیــش داوری  ــه پای هــر دو کمیســیون ب

انتخابــات  بازنــده ی  یــا  برنــده  را  خــود  و  نکننــد 

نداننــد.

بانــو شــینواری اطمینــان می دهــد کــه هیــچ 

و  منی شــود  زده  انتخابــات  در  دســتربدی  گونــه 

فــردی بــه عنــوان رییس جمهــور اعــالم می شــود 

کــه رأی مــردم را بــه همــراه داشــته باشــد.

در همیــن حــال آقــای عبداللــه تأکیــد کــرد کــه 

رأی بــدون بایومرتیــک فاقــد اعتبــار اســت و  نبایــد 

از ســوی کمیســیون انتخابــات مــورد شــامرش قــرار 

بگیــرد.

بــه گفتــه ی ایــن نامــزد ریاســت جمهوری، افــزون 

ــه ی  ــی، اداره ی احصائی ــر کمیســیون های انتخابات ب

مرکــزی نیــز بایــد جلــو مداخلــه  در انتخابــات را 

بگیــرد. او در ایــن نشســت همچنــان حکومــت را بــه 

ــات متهــم کــرد و  ــه در کار کمیســیون انتخاب مداخل

گفــت کــه برخــی از مقام هــای حکومــت بــه گونــه ی 

مســتقیم در والیت هــای کشــور در امــور انتخاباتــی 

دخالــت کردنــد کــه بــا آنــان برخــورد قانونــی صــورت 

خواهــد گرفــت.

پیــروز  را  خــود  حالــی  در  عبداللــه  عبداللــه 

انتخابــات می دانــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــد.  ــزار ش ــزان برگ ــم می ــخ شش ــه تاری ــتان ب افغانس

کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه نتایــج ابتدایــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری بــه تاریــخ 2۷ میــزان 

ــود. ــالم می ش ــرب اع ــی آن در 1۶ عق ــج نهای و نتای

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  روز  دو 

شــکایت های  کمیســیون  ریاســت  جمهوری، 

انتخاباتــی، از ثبــت 2۵۶9 شــکایت انتخاباتــی در 

می دهــد.  خــرب  افغانســتان  رسارس 

کمیســیون  رییــس  شــینواری،  بیــان  زهــره 

روز  چاشــت  از  پــس  انتخاباتــی،  شــکایت های 

ــت  ــربی گف ــت خ ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )۸ می دوش

کــه تاکنــون 2۵۶9 شــکایت انتخاباتــی، در رسارس 

اســت. رســیده  ثبــت  بــه  افغانســتان 

او عــالوه کــرد کــه بــه دلیــل قطــع شــبکه های 

مخابراتــی، رونــد ثبــت شــکایت ها در برخــی مناطــق 

ــوده اســت. ــا مشــکالتی همــراه ب ب

روز  ظهــر  از  قبــل  »تــا  افــزود:  شــینواری  بانــو 

بــه  کشــور  رسارس  در  شــکایت   2۵۶9 دوشــنبه، 

ظهــر،  از  بعــد  پنــج  ســاعت  از  رس  و  رســید  ثبــت 

ــه نخواهــد شــد. تــالش  دیگــر هیــچ شــکایتی پذیرفت

ــکایت ها  ــن ش ــه ای ــد، ب ــا 1۵ روز بع ــه ت ــم ک می کنی

ــی  ــه بررس ــردم ب ــه م ــی  ک ــم. در صورت ــیدگی کنی رس

روز  ســه  تــا  نکردنــد،  قناعــت  خــود  شــکایت های 

ــا  ــا م ــود را ب ــرتاض خ ــاره اع ــه دوب ــد ک ــت دارن فرص

رشیــک کننــد.«

کمیســیون  کــه  کــرد  تأکیــد  همچنــان  او 

شــکایت های انتخاباتــی، تحــت فشــار هیــچ جناحــی 

به گونــه ی  را  خــود  کار  و  گرفــت  نخواهــد  قــرار 

داد. خواهــد  انجــام  بی طرفانــه 

عظیمــی،  دین محمــد  مولــوی  هــم،  ســویی  از 

عضــو کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی در ایــن 

نشســت گفــت کــه بــه متــام شــکایت های ثبت شــده، 

بــا جدیــت کامــل رســیدگی خواهــد شــد و حتــا اگــر 

باطــل  و  باشــد، شناســایی  تقلبــی  هــم  رأی  یــک 

می شــود. اعــالم 

او عــالوه کــرد کــه تنهــا آرای بایومرتیــک شــده 

ــک  ــدون بایومرتی ــه ب ــی ک ــود و آرای ــد ب ــرب خواه معت

بــه صندوق هــای رأی دهــی ریختــه شــده، مرشوعیــت 

ــت. ــد داش نخواه

کمیســیون  ســخنگوی  الیاســی،  قاســم  محمــد 

تیم هــای  متــام  از  نیــز  انتخاباتــی  شــکایت های 

مــورد  در  پیــش داوری  از  تــا  خواســت  انتخاباتــی 

نتایــج انتخابــات خــودداری کننــد و بگذارنــد کــه 

کمیســیون های انتخاباتــی نتایــج نهایــی را اعــالم 

کننــد.

ایــن  دیگــر  عضــو  رویــداد،  قطب الدیــن  ســید 

در  پیــش داوری  کــه  کــرد  تأکیــد  نیــز  کمیســیون 

نامــزدان،  ســوی  از  انتخابــات  در  پیــروزی  بــاره ی 

می شــود. محســوب  انتخاباتــی  تخلــف 

ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه، از 

روز  چاشــت  از  پــس  ریاســت جمهوری،  نامــزدان 

ــا  ــربی، ادع ــت خ ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )۸ می دوش

کــرد کــه انتخابــات بــه دور دوم منــی رود و تیــم او 

ــت. ــده اس برن

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

کمیسیون انتخابات: 
کسی حق ندارد، پیشاپیش خود را برنده بداند

صالح: 
با ادبیات خیابانی مردم را گروگان نگیرید
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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 کنیدطالبان با مردم چه کردند؟

بنا بر گزارش  یونسیف، یک دهه پیش، افغانستان بدترین کشور 

است  ممکن  هم  هنوز  ادعا  این  بود.  آمدن  دنیا  به  برای  ممکن 

جنسی  فراگیر  استفاده ی  سوء  و  برق  کم بود  فقر،  باشد.  درست 

است.  افغانستان  در  زندگی  واقعیت های  از  دخرتان؛  و  زنان  از 

افغانستان خشونتی ۴۰ ساله را تجربه می کند که پس  از آمدن 

امریکا در سال 2۰۰1، به صورت مداوم، جنگ 1۸ ساله ای در آن 

استند. روبه  رو  ناامیدی  بحران  با  نسل جوان کشور  دارد.  جریان 

وجود  به  آرامش  برای  چشم اندازهایی  شنبه،  روز  انتخابات 

آورده است. پس از فروپاشی گفت وگوهای صلح طالبان و امریکا، 

روز  تا  طالبان  است.  کرده  پیدا  افزایش  نیز  کشور  در  خشونت ها 

امنیتی  نگرانی های  سبب  به  بار  دو  این  از  پیش  که  انتخاباتی 

زدند.  انتحاری  حمله ی  چندین  به  دست  بود،  افتاده  تعویق  به 

این گروه، حمله  های  به  افغان هم در پاسخ  و  امریکایی  نیروهای 

زمینی و هوایی  شان را بیشرت کردند. در یک منونه از این دست 

از  منطقه ای  به  امریکا،  حامیت  به  افغان  کوماندوهای  حمله ها، 

شد. ملکی  فرد   ۴۰ مرگ  به  منجر  که  تاختند  طالبان  قلمروی 

افغان  میلیون ها  زندگی  بر  اختناق آوری  تأثیر  خشونت ها،  این 

داشته است. جنگ به قدری بر سیاست چیره شده است که دیگر 

با دشواری های اجتامعی  رابطه  یا عمل، در  برای گفتامن  زمانی 

و اقتصادی باقی منانده است. نسل جوان بار گذشته را بر دوش 

می کشد و از کشوری که بیشرت، هم در مناطق تحت تسلط دولت 

و هم در قلمرو طالبان توسط افراد ُمسن تر اداره می شود، حامیتی 

آنچنانی دریافت منی کند. تردیدها و خشونت ها، فراتر از حوزه ی 

این رسزمین،  مانند  به  نیز  افغان ها  روان  و  دوانده  ریشه  سیاست 

بر اثر جنگ ویران شده است. آسیب های روانی در حالی نادیده 

تقال  به  جنگ  میراث  با  مقابله  برای  دولت ها  که  می شود  گرفته 

صلح  معامله ی  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه ی  افتاده  اند. 

فراگیِر جنگ، در صورت  تروماِی  باز هم  باشد،  با طالبان هر چه 

پرداخته نشدن به آن؛ نسل های پسین کشور را مانند سایه دنبال 

کرد. خواهد 

در  اوضاع  که  می دهد  نشان  »گال آپ«  جاری  ماه  نظرسنجِی 

از کسانی  درصد  است. ۸۵  نابودکننده  میزانی  تا چه  افعانستان 

که در این نظرسنجی سهیم شدند، گفته  اند که از وضعیت موجود 

وضعیت  که  است  نگفته  آن ها  از  کسی  هیچ  و  می برند  »رنج« 

زندگی اش در رشایط فعلی »رو به پیش رفت« است. این افراد در 

پاسخ به پیش بینی کیفیت زندگی  شان در پنج سال آینده، گفته  

اند که کیفیت زندگی آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. بیشرت کسانی 

اکنون،  بودند.  جوان تر  یا  ۳۵ساله  شده،  مصاحبه  آن ها  با  که 

اند. رسیده   اجامع  به  بدبینی  در  افغانستان،  جوانان 

و  اجتامعی  آشفتگی  دلیل  اصلی ترین  خشونت بار،  جنگ 

را بی جا  افغان  اقتصادی در کشور است. جنگ جاری میلیون ها 

و فرصت بهبود زندگی را برای  شان محدود کرده است. در میان 

رسگرمی دولت در چنگ انداخنت به قدرت و طالبانی که به دنبال 

موقعیت  کردن  بهرت  و  مرشوعیت  برای  بیشرتی  دالیل  پیداکردن 

چانه زنی  شان استند، افغان های زیادی گیر مانده  اند. اضطراب، 

پیامدهای  از  روانی؛  آسیب  از  پس  اسرتسی  اختالل  و  افردگی 

است. موجود  وضعیت  گریزناپذیر 

دارو،  غذایی،  بسته های  شکل  به  بیشرت  جهانی  کمک های 

چند  هر  می شود.  کشور  وارد  زیرساخت ها؛  برای  پول  و  واکسین 

کمک هایی از این دست اهمیت فراوانی دارد؛ اما چیزی که نادیده 

جهانی  سازمان  تخمین های  است.  روانی  سالمت  شده،  گرفته 

بهداشت نشان می دهد که بیش از دو ملیون نفر در افغانستان، 

حال،  این  با  می برند.  رنج  افردگی  و  اختالل های  اضطرابی  از 

رقم  دیگران،  و  »گال آپ«  توسط  گرفته  صورت  بررسی های  برآیند 

اصلی را خیلی بیشرت از دو ملیون نفر می دانند. باید مطمن بود 

به  نیاز  گونه ای  به  افغانستان  در  دیگر  فرد  ملیون ها  که کامبیش 

دارند. روان شناختی  حامیت 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، در گزارش سال پیش 

توسط  خودکشی  برای  تالش   ۳۰۰۰ ساالنه  که  است  آورده  خود 

درصد   ۸۰ زنان  سهم  میان،  این  از  که  می گیرد  صورت  افغان ها 

این موارد است. زنان و دخرتان، در جامعه ی به شدت مردساالر 

افغانستان، با وخیم ترین اوضاع روبه رو استند و دست رسی اندکی 

و  ازدواج های جربی زیر سن، بدرفتاری در خانه  به کمک دارند. 

فشارهای اجتامعی، تنها موارد کمی از دشواری هایی است که راه 

آنها را سد کرده است. از آن جایی که اختالالت روانی و خودکشی 

برای  تالش ها  از  بسیاری  می شود،  پنداشته  ننگ  افغانستان  در 

خودکشی و دشواری های بهداشت روانی گزارش داده منی شوند.

بر  است.  روبه رو  روانی  بهداشت  امکانات  کمبود  با  افغانستان 

در  روان پزشکی  بیامرستان  یک  تنها  گذشته،  سال  آمار  اساس 

کشور موجود بود. به گفته ی سازمان جهانی بهداشت، مشکالت 

روان پزشکان  »کمبود  شامل  کشور،  بهداشتی  مراکز  در  موجود 

مددکاران  و  روان شناسان  و  روان پزشکی  پرستاران  آموزش  دیده، 

مشکل  با  دارد،  وجود  که  هم  خدماتی  می شود.  اجتامعی« 

است. مواجه   پولی  پشتیبانی 

زندگی  و  بخزند  بیرون  تاریکی  این  از  افغان ها  باشد  قرار  اگر 

بهرتی بسازند، هر والیت و مخصوصا مناطق روستایی، دست کم 

روانی ای  بهداشت  از  مراقب  امکانات  و  توان بخشی  مراکز  باید 

داشته باشد که در دسرتس همگان قرار بگیرد. برای آسوده خاطر 

نظارت است. دولت  و  به کنرتل  نیاز  مراکز،  این  از کیفیت  شدن 

روانی  اختالالت  ننگ دانسنت  با  مبارزه  برای  است  بهرت  همچنان 

توسط مردم، کمپاین هایی به راه بیاندازد و روی دشواری های زنان 

در کشوری  ابتدایی  استانداردهای  کند. همین  و دخرتان مترکز 

که آشفتگی اش همیشگی است، ممکن است دست نیافتنی باشد. 

من یکی از کودکاِن ترسیده از جنِگ این کشورم. چندین سال، 

تصویر رسباز جوان و مضطرب امریکایی که سالحش را به ظن این 

که مببی زیر پیراهنم دارم، به سمت پیشانی ام نشانه گرفته بود، 

کابوس وار دنبامل کرده است. در ایاالت متحده به درستی درمان 

شدم و توانستم با اختالل اسرتسی پس از آسیب روانی ام مبارزه 

افغان های زیادی، برخی مانند من و کسانی که بیشرت  اما  کنم؛ 

رنج دیده  اند؛ این فرصت را ندارند. آن ها همچنان درد می کشند و 

دولتی که ادعای منایندگی از آن ها را دارد، سکوت می کند.
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و  بــود  منانــده  مــان  محلــه ی  در  زیــادی  »مــردِم 

بیشــرتی از قــوم و خویــش مــان از آن محلــه رفتــه بودنــد 

ــر  ــان ه ــد و طالب ــرده بودن ــرک ک ــل را ت ــال کاب ــا کام و ی

روز رشایــط زندگــی را بــر مــردم ســخت تر می کــرد. آن 

ــان  ــا چهــار ســالی از حکومــت طالب زمــان درســت ســه ی

در افغانســتان می گذشــت و ایــن گــروه در هــر جایــی 

کــه دل شــان خواســته بــود، پوســته ی امنیتــی زده بودنــد 

و چنــد نفــر شــان را بــا یــک فرمانــده مقــرر کــرده بودنــد 

تــا امنیــت مــردم را بگیرنــد؛ امــا ایــن خــود آن افــراد 

بودنــد کــه ناامنــی و هــرج و مــرج ایجــاد می کردنــد. 

ــان  ــه دل ش ــر کاری ک ــد و ه ــد بودن ــان فاس ــراد طالب اف

رشاب  و  می زدنــد  قــامر  می کردنــد.  می خواســت 

می خوردنــد و بچه بــازی هــم می کردنــد و دخــرت هــر 

ــد.« ــا خــود شــان می بردن ــود، ب کســی را کــه دل شــان ب

ــی اســت  ــان، واقعیت های ــان طالب ــردم در زم ــت م روای

کــه ایــن گــروه بــا مــردم افغانســتان انجــام دادنــد و 

روایتــی کــه امــروز خواهیــد خوانــد، از زبــان محمــد 

ــن مــرد در زمــان طالبــان  ــام مســتعار( اســت. ای علــی )ن

در قســمت ریگ ریشــن در محــدوده ی پــل کمپنــی در 

کابــل زندگــی می کــرد. آن زمــان طالبــان در محلــه ای 

کــه آن هــا زندگــی می کــرد، چنــد کوچــه آن طرف تــر 

پوســته ی امنیتــی زده بودنــد و یــک فرمانــده و چنــد 

ــی آن  ــد عل ــه ی محم ــه گفت ــد. ب ــته بودن ــاز را گامش رسب

ــان را  ــی طالب ــده ای کــه مســؤولیت پوســته ی امنیت فرمان

ــود.  ــد ب ــاش و فاس ــردی عی ــت، م ــده داش ــر عه ب

ایــن فرمانــده ی طالــب زمانــی کــه بــه آن منطقــه 

بــه مــردم  آزاری  از هــامن روزهــای اول رشوع  می آیــد، 

و محدودکــردن رفت وآمــد مــردم در ســاحه ی خــودش 

می کنــد و هــر روز زندگــی را بــر رس مــردم هــر چنــد کــه 

ــردم از دســت او  ــد و م ــا ســخت تر می کن ــود؛ ام ســخت ب

بــه ســتوه می آینــد. 

در  طالبــان  »فرمانــده ی  می گویــد:  علــی  محمــد 

و  می کــرد  برگــزار  محفــل  شــب  هــر  خــود  پوســته ی 

هیــچ شــبی نبــود کــه مســت نباشــد و رشاب نخــورد. مــا 

ــت  ــه او را در حال ــم ک ــاد نداری ــه ی ــچ ب ــه هی ــردم منطق م

طبیعــی ببینیــم و همیشــه قســمی بــود کــه همــه از 

او می ترســیدند و هیــچ کســی دوســت نداشــت بــه او 

ــده  ــود. آن فرمان ــد ش ــه او بن ــا کارش ب ــود و ی ــک ش نزدی

ــا  ــه  ی ــود از کوچ ــا خ ــه زور ب ــوان را ب ــران نوج ــب پ طال

خانــه ی شــان می بــرد و در پوســته خــود بــه آن هــا تجــاوز  

می کــرد. ایــن فرمانــده ی طالــب در آن منطقــه بــه مــدت 

یــک ســال و چنــد ماهــی کــه وظیفــه انجــام داد، بــا 

ــه بیــش از  ــود، ب بداخالقــی و فســادی کــه شــخصیتش ب

ــرد. خانواده هــای  ــی ک ــر نوجــوان تجــاوز جنس ــا پ ده ه

ایــن پــران بــا آن کــه بارهــا و بارهــا از دســت ایــن 

ــد  ــر شــکایت کردن ــراد بلندرتبه ت ــه اف ــب ب ــده ی طال فرمان

ــچ  ــا در هی ــدند؛ ام ــت ش ــی و عدال ــان دادخواه و خواه

مــوردی افــراد بلندرتبــه ی طالبــان بــه خواســت ایــن 

نکردنــد. توجــه  خانواده هــا 

محمــد علــی می گویــد: »ایــن قضیــه تــا آن زمانــی 

بــود کــه امریکایی هــا بــه طالبــان حملــه کردنــد و در 

ــود.  ــا ب ــان و امریکایی ه ــن طالب ــدید بی ــگ ش ــل جن کاب

هــامن شــب افــراد طالبــان کــه در آن پوســته بودنــد، 

همــه فــرار کردنــد بــه جــز هــامن فرمانــده کــه بــه خاطــر 

ــرود و در  ــی ب ــود، جای ــته ب ــیدن رشاب نتوانس ــاد نوش زی

ــد.« ــته مان پوس

پرانــی کــه مــورد تجــاوز جنســی ایــن فرمانــده ی 

طالبــان قــرار گفتــه بودنــد، بــا مطلــع شــدن از ایــن خــرب 

بــه پوســته رفتنــد و ایــن فرمانــده را در هــامن حالــت 

مســتی بــا خــود بردنــد؛ دســت و پاهایــش را بســته بودنــد 

ــه نشــان  ــراد محل ــه همــه اف ــد و ب و رویــش را ســیاه کردن

دادنــد و بعــد کــه همــه اهالــی جمــع شــدند. ایــن پــران 

ــان  ــان را چن ــده ی طالب ــتند، فرمان ــه داش ــمی ک ــا خش ب

ــن  ــر ای ــرد در زی ــه آن م ــد ک ــرار دادن ــوب ق ــورد لت وک م

رضبــات فــرود آمــده بــه وســیله ی پــران نوجــوان، جــان 

ــرد داد و م

ــاد  ــود و فس ــاش ب ــردی عی ــه م ــان ک ــده ی طالب فرمان

اخالقــی بســیاری در آن منطقــه انجــام داده بــود از خشــم 

مــردم در امــان منی مانــد و آن پــران نوجــوان انتقــام 

ــد. ــان می گیرن ــده ی طالب ــه از آن فرمان ــن گون ــود را ای خ

ســتون،  ایــن  در  شــده  درج  مطالــب  پی نوشــت: 

از  اســت کــه قســمتی  از قصه هــای مردمــی  برگرفتــه 

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

گذرانــده  انــد و خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح 

کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق 

ایمیــل و یــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل 

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

ــتیم. ــان اس ــرات  ت ــرش خاط ن

فرمانده ی طالبی که به دست 
پرسان نوجوان کشته شد

محمد گوهری


