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نشان  دایکندی،  والیت  از  گزارش ها 

جاری، حاصالت  جریان سال  در  که  می دهد 

افزایش  درصد  چهل  حدود  والیت  این  بادام 

است. یافته 

زراعت،  وزارت  سخنگوی  رستمی،  اکرب 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  مالداری،  و  آبیاری 

می گوید که در نتیجه ی بارندگی های به موقع 

بادام والیت  در جریان سال جاری، حاصالت 

با سال های پیش حدود  دایکندی در مقایسه 

۴۰ درصد افزایش یافته و به ۲۵ هزار مرتیک 

می رسد. تُن 

کنرتل  کافی،  آب  کنار  در  که  می افزاید  او 

و  توزیع نهال های اصالح شده  امراض،  و  آفات 

زراعت  وزارت  سوی  از  معیاری  باغ های  ایجاد 

نیز در افزایش حاصالت بادام دایکندی کمک 

است. کرده 

از  بادام  که  می گوید  رستمی  آقای 

و  است  دایکندی  والیت  عمده  ی  محصوالت 

تحت  والیت،  این  زراعتی  زمین های  بیشرت 

دارد.  قرار  بادام  درختان  پوشش 

به گفته ی او، پیش از این، ساالنه بین ۱۵ 

تا ۲۰ هزار مرتیک تُن بادام در دایکندی تولید 

می شد؛ اما در سال جاری، این رقم به ۲۵ هزار 

مرتیک تُن خواهد رسید.

سخنگوی وزارت زراعت، در حالی از افزایش 

چشم گیر محصوالت بادام والیت دایکندی خرب 

می دهد که سال گذشته به دلیل خشک سالی 

رضبه ی  باغ داری  به  افغانستان،  در  شدید 

شدیدی وارد شد و میزان حاصالت باغ داری در 

دایکندی نیز به نصف کاهش یافت.

سال های  در  که  می افزاید  رستمی  آقای 

ژاله  و  بادام رسمای شدید  موقع گل  گذشته، 

سال  در  اما  می کرد؛  وارد  خساره  باغ ها  به 

جاری این دو مشکل در موقع گل بادام وجود 

است. نداشته 

بادام  درخت  نوع   ۱۳ دایکندی  والیت  در 

از  عبارت  آن  مشهورترین  و  می کند  رشد 

و ساتربایی است که  سنگک، کفمل، کاغذی 

رشد این بادام ها به آب کم، گرمی زیاد و محیط 

به  والیت  این  بادام  دارد.  نیاز  و کوهی  هموار 

دنیا  در رسارس  دارد،  که  کیفیت خوبی  خاطر 

منونه است و بیشرت به کشورهای خارجی صادر 

می شود.

ســه روز پس از برگزاری انتخابات ریاســت  جمهوری، کمیســیون شــکایت های انتخاباتی، از ثبت 4367 
شــکایت انتخاباتی در رسارس افغانســتان خرب می دهد.

محمد قاســم الیاســی، ســخنگوی کمیسیون شــکایت های انتخابات، روز سه شنبه )9 میزان(، در 
یک نشســت خربی گفت که با پایان روند دریافت شــکایت ها، 4367 شــکایت انتخاباتی، در رسارس 

افغانســتان به ثبت رسیده است.

رحمت اللــه نبیــل، از نامــزدان ریاســت جمهوری می گوید کــه انتخابات در دور اول برنده ای ندارد و 
کمیســیون انتخابــات بــرای تأمین شــفافیت باید خود را برای برگــزاری دور دوم انتخابات آماده کند. 

آقای نبیل، پس از چاشــت روز سه شــنبه )9 میزان( در یک نشســت خربی گفت که تیم های 
انتخاباتــی نبایــد پیــش از فیصلــه ی کمیســیون های انتخاباتی خود را برنده ی انتخابــات اعالم کنند؛ زیرا 

این مســأله زمینه ی بحــران را فراهم می کند. 

رحمت الله نبیل: 
دور اول انتخابات برنده ای ندارد

اشرتاک بیش از دو و نیم میلیون نفر در انتخابات

ثبت 4367 شکایت انتخاباتی
 در سراسر افغانستان
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تجاوز جنسی پدری بر دخرتش به بهانه ی مهاجرت
اصطــالح »خشــونت علیــه زن« در جامعــه ی بــه شــدت بســته، 

ــوس  ــهروندی نامأن ــچ ش ــرای هی ــتان، ب ــنتی افغانس ــاآگاه و س ن

ــد،  ــان می کنن ــه آن را پنه ــه هم ــه ک ــا آن چ ــت؛ ام ــنا نیس و ناآش

ــواده« اســت. »خشــونت جنســی در خان

دخــرتان و زنــان قربانــی ایــن نــوع خشــونت ها، بدتریــن 

و  پیش گیــری، حامیــت  نــوع  هیــچ  بــدون  را  اتفــاق ممکــن 

ــرتان  ــرای دخ ــی ب ــمی و روان ــای جس ــا درد و رنج ه ــتیبانی ب پش

ــب  ــادا برچس ــه مب ــن ک ــرس از ای ــا ت ــی آورد و ب ــار م ــه ب ــان ب و زن

ــامر  ــد. ش ــکوت می کنن ــود، س ــا زده ش ــه آن ه ــه ب ــرزه و فاحش ه

ــا را  ــن درده ــرده و ای ــکنی ک ــه  تابوش ــتند ک ــا هس ــی آن ه اندک

می کننــد. بیــان 

خشــونت جنســی از بدتریــن نــوع خشــونت هایی اســت کــه در 

خانواده هــا علیــه جســم و روح یــک زن از ســوی مــردان اعــامل 

ــی از  ــا یک ــردار ی ــا ب ــدر ی ــوی پ ــونت ها از س ــن خش ــود. ای می ش

مــردان فامیــل درجــه اول بــر دخــرت خانــواده صــورت می گیــرد...

زندگی به رنگ زن
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ویدیوهای  که  است  گفته  دولت ساز،  انتخاباتی  تیم 

به  انتخاباتی  تقلب  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  منترششده 

است. جعلی  تیم،  این  سود 

نرش  با  میزان(،   9( شب  سه شنبه  انتخاباتی،  تیم  این 

فضای  در  اخیرا  که  ویدیوهایی  است،  گفته  اعالمیه ای 

با اهداف  مجازی دست به دست می شود، واقعی نیست و 

انتخابات  تا مرشوعیت  تولید شده  توجیه  قابل  غیر  و  غلط 

بربد. سوال  زیر  را  ریاست جمهوری 

در اعالمیه آمده است: »در حال حارض، تحقیقات برای 

جمع آوری شواهد باالی افراد مسؤول و دسیسه ساز جریان 

قوانین  مطابق  و  گرفته  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  تا  دارد 

شوند.« مجازات 

تیم انتخاباتی دولت ساز، تأکید کرده است که گام های 

رضوری برای تضمین یک انتخابات آزاد و عادالنه برداشته 

شده و این تیم، متام تالش خودش را برای پیروی از قوانین 

انجام داده است.

آن ها  حامیان  و  انتخاباتی  تیم های  از متام  اعالمیه،  در 

کنند. ویدیوهای جعلی خودداری  نرش  از  تا  خواسته شده 

گذشته،  روز  چند  جریان  در  که  است  حالی  در  این 

ویدیوهایی در فضای مجازی دست به دست می شود که در 

محمد  نفع  به  را  رأی دهی  برگه های  افراد،  از  شامری  آن، 

صندوق  به  دولت ساز  انتخاباتی  تیم  رهرب  ارشف غنی، 

می ریزند.

واکنش  موضوع  این  به  نیز،  انتخاباتی  کمیسیون های 

نشان داده و گفته است که این ویدیوها را مورد بررسی قرار 

داد. خواهند 

تیم دولت ساز ویدیوهای منتشرشده 
از تقلب انتخاباتی به سود این تیم را جعلی خواند

افزایش 40درصدی 
حاصالت بادام دایکندی

کمیسیون 

انتخابات 

آمار تخمینی 

رأی دهندگان 

انتخابات را 

اعالم کرد
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چرا با تظاهرات مخالف بودم؟

ترس هایم، من را به 
اعتیاد آلوده کرد

از  برگشت  در  ثور،  چهاردهم  سه شنبه،  روز  شام گاه 

درس هایم در دانشگاه ابن سینا، احمد بهزاد را در منزلش 

این  کردیم.  صحبت  هم  با  دیرهنگام  تا  و  کردم  مالقات 

جنبش  شکل گیری  آوان  در  بهزاد  و  من  صحبت  اولین 

تشکیل  به  که  باقرالعلوم  جلسه ی  از  او  بود.  روشنایی 

»شورای عالی مردمی« منجر شده بود، به طور مخترص یاد 

کرد و از نگرانی های خود در مورد رقابت خلیلی و محقق و 

دانش سخن گفت. وی تأکید داشت که مهم ترین کار این 

... و یک پارچگی موجود«  »وحدت  است که 

که  بود  ترسی  من  عیب های  فعال کننده  مهم ترین 

از  ترس  نخست،  درجه  ی  در  داشت.  خودم  در  ریشه 

و  استم  دارا  حارض  حال  در  که  چیزهایی  دست دادن 

ام.  عالقه  مورد  چیزهای  نیاوردن  دست  به  ترس  سپس 

ارضانشده ام  خواسته های  را  شالوده اش  که  جهانی  در 

به  یأس  و  شورش  حالت  در  دامئا  بود،  داده  تشکیل 

دست یافتنی  را  آرامشی  هیچ  این،  بر  بنا  می بردم؛  رس 

می توانستم... که  این  مگر  منی دیدم، 

اشکی بر گونه ی سخن 

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(
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شام گاه روز سه شنبه، چهاردهم ثور، در برگشت از درس هایم 

در دانشگاه ابن سینا، احمد بهزاد را در منزلش مالقات کردم و تا 

دیرهنگام با هم صحبت کردیم. این اولین صحبت من و بهزاد در 

آوان شکل گیری جنبش روشنایی بود. او از جلسه ی باقرالعلوم که 

به تشکیل »شورای عالی مردمی« منجر شده بود، به طور مخترص 

یاد کرد و از نگرانی های خود در مورد رقابت خلیلی و محقق و 

دانش سخن گفت. وی تأکید داشت که مهم ترین کار این است 

که »وحدت و یک پارچگی موجود« حفظ شود. من ضمن حامیت 

از این نظر او گفتم که قبل از رفنت به سوی تظاهرات، باید از 

نفوذ و صالحیت های مرشوعی که در حکومت داریم، استفاده 

کنیم تا اشتباه قیام تبسم تکرار نشود. نظر من این بود که ما 

از طریق مذاکره ی مستقیم و استفاده از نفوذ کادرها و مراجع 

مرشوع خود در حکومت، راحت تر به مقصد می رسیم و حکومت 

با توجه به شناختی که من از ارشف غنی دارم، در برابر فشارهای 

مؤثر داخلی مقاومت منی کند. من نقش خلیلی، دانش و محقق 

را در هم سویی وکیالن بسیار موثرتر از تظاهرات و فشار مردمی 

می دانستم و گفتم که حاال اعالمیه صادر شده؛ اما از فشار آن 

باید برای دیپلوماسی فعال استفاده کنیم. حد اقل خواست من 

این بود که موعد تظاهرات را تا حد امکان عقب اندازیم تا فرصت 

برای چانه زنی و دیپلوماسی فراهم باشد. 

اما  نداد؛  نشان  مخالفتی  من  حرف های  با  اصول  در  بهزاد 

گفت که »حاال توپ در میدان ارشف غنی و عبدالله است. اگر 

او  برویم.«  تظاهرات  سوی  به  باید  نشود،  لغو  کابینه  فیصله ی 

گفت که »مردم را منی توانیم برای همیشه در صحنه نگه داریم. 

باید تکلیف خود را زودتر معین کنیم.« او معتقد بود که حکومت 

بدون فشار و زور مردمی به لغو فیصله ی خود تن منی دهد و با 

به  ای؛  نشانده  شیطان  پشت  را  خر  »این  گفت:  من  به  طنزی 

او  مورد حرف های  در  پایین منی آید!« من  راحتی  و  زودی  این 

هدف  که  گفتم  و  کردم  بیان  را  مالحظاتم  تظاهرات،  خاطر  به 

و  خواسته ها  تحقق  هدف  نیست؛  مردم  نگه داشنت  صحنه  در 

مطالبات مردم است؛ اما او گفت که »تنها اهرم فشار ما همین 

آنان است.«  مردم و در صحنه بودن 

در قسمت دیگری از صحبت های ما بحث رهربی اعرتاض و 

داعیه ی سیاسی مردم به میان آمد. من نظری را که در مسجد 

باقرالعلوم و قبل از کنفرانس مطبوعاتی بیان کرده بودم، تکرار 

باید توسط  کردم و گفتم که زبان سیاسی حرکت اعرتاضی ما 

امثال آن ها  و  مراجع مرشوع متثیل شود و »کمیته ی تخنیک« 

»بچه های  نقش  از  او  باشند.  پیش گام  موضع  این  در  نباید 

کمیته ی تخنیک« در پیش برد داعیه ی توتاپ و جلسات متعددی 

که طی دو سال با مقامات مختلف داشته اند، یاد کرد و صداقت 

و خربگی آنان را مورد متجید قرار داد. او گفت که در میان این 

بچه ها، نخبگانی اند که رشته ی تخصصی شان علوم سیاسی و 

جامعه شناسی و حقوق است و در امر مبارزه برای حق مردم تعهد 

و  »صداقت«  میان  من  تفکیک  به  که  می داد  نشان  وی  دارند. 

»مرشوعیت« در بیان حرف و موضع سیاسی اهمیتی قایل نبود. 

تفاوت دیدگاه میان من و بهزاد در این گونه موارد تا آخرین 

روزهایی که در شورای عالی مردمی رشکت می کردم، باقی ماند 

و گاه ناگاه در مورد مسائل مختلف فاصله ی ما خیلی برجسته تر 

از آن می شد که از دید دیگران مخفی مباند. با این وجود، من 

رضورتی  منی کردم  حس  خود،  دیدگاه  و  موضع  بیان  از  فراتر 

در  باشد.  داشته  وجود  خاص  موردی  در  ارصار  یا  پافشاری  به 

که  راهی  در  موفقیت  آرزوی  و  خوشی  با  شب  آن  صحبت های 

پیش رو داشتیم، همدیگر را ترک کردیم؛ بدون این که فکر کنم 

خلیلی  محقق،  نقش  و  نفوذ  از  استفاده  یا  تظاهرات  مورد  در 

»کمیته ی  پُررنگ  نقش  از  جلوگیری  یا  حکومت  در  دانش  و 

شده  نزدیک  هم  به  ما  نظر  آینده  سیاسی  حرکت  در  تخنیک« 

باشد.

که  دادم  رشح  کوتاه  فیس بوکی  پست  یک  در  شب،  هامن 

نیستم«: موافق  تظاهرات  با  »چرا 

»اول، با تظاهرات موافق نیستم؛ زیرا هدف ما تکرار تجربه ی 

بیستم عقرب نیست؛ رسیدن به هدفی است که در بیستم عقرب 

در پی آن بودیم: ارگ باید از مفکوره ی خصومت و بیگانگی با 

انسان و خرد و عدالت و اخالق پاک شود. اگر این بار به ارگ 

برویم، یا باید این هدف تأمین شود یا دوباره به خانه بر نگردیم. 

و  حرف شنوی  زمینه ی  ارگ  در  نه  هدف،  این  تحقق  برای  من 

هم سویی می بینم و نه در خود توان.

دوم، در بیستم عقرب محاسبه و سنجش دقیقی نداشتیم. 

به همین علت به بن بست خوردیم و ترجیح دادیم نیمه شب با 

پیکرهای خون آلود قربانیان به خانه برگردیم. دلیلش آن بود که 

وقت کافی برای این محاسبه و سنجش در اختیار ما نبود: روز 

دوشنبه تصمیم گرفتیم، سه شنبه پیکرهای قربانیان را به کابل 

انتقال دادیم و روز چهارشنبه به ارگ رفتیم. ما نسنجیده بودیم 

که اگر در ارگ با گلوله مواجه شدیم، چه کار کنیم؛ اگر محقق از 

کنار ما بلند شد و از موضع ارگ سخن گفت، چه کار کنیم؛ اگر 

رسور دانش کم هوش تر از مجاور مسجد شاه دوشمشیره ظاهر 

شد که او از باطلی آشکار حرکتی به راه انداخت و این از حق 

آشکار نشانی نگرفت و رس به زیر و آرام رفت و پایه ی چوکی ارگ 

را بغل کرد، چه کار کنیم؛ اگر ارگ به همه ی حرف و خواست 

از صدها هزار  بود که  این  کار کنیم...  ما دهن کجی کرد، چه 

نفر، عده ی اندکی رفتند داخل ارگ. عده ی زیادی با سنجش 

بود  دلیلی  هر  برگردند:  دادند  ترجیح  و محاسبه ی رسانگشتی 

مباند رس جایش.

سوم، سخن بودا و هاتف و جوادی و سایر همراهان خود را 

جدی بگیریم: توتاپ را اسطوره نسازیم، نشانه ای بگیریم برای 

»انقالب  با  به عنوان محوری ترین خواست خود.  تحقق عدالت 

روشنی«، به جست وجوی روشنی برویم؛ برای »نه« گفنت در برابر 

تاریکی. کار ما با ارگ امروز رشوع نشده که فردا خامته یابد. کار 

ما از تاریخی رشوع شده که در برابر مفکوره و تصمیم ارگ سازی 

و خرافه پروری و بی خردی به زانو افتادیم. به چهره ها نگاه نکنیم، 

به مفکوره ها نگاه کنیم. کی را به ارگ می بریم که در خدازدگی 

از کرزی، ارشف غنی، مالعمر و حنیف امتر کمرت باشد و بیشرت از 

آنان به انسان و خرد و عدالت و اخالق اعتنا کند؟

چهارم، پیش از تظاهرات، به عنوان آخرین تیر، اولین گام ها 

را سنجش کنیم: با مراجع متثیل کننده ی قدرت و اتوریته ی خود 

سخن بگوییم و این ها را کارآمد سازیم: با رسور دانش، محمد 

محقق و چهل پنجاه وکیل پارملان و نیم درجن وزیر و معین و 

دو درجن رییس و قاضی و سارنوال. اگر این ها در قوای سه گانه 

شعار  و  کنیم  تظاهرات  دولت  علیه  ما  و  باشند  داشته  حضور 

دهیم، نان را از پس رس خورده ایم و نتیجه اش هامن بن بستی 

گفتند  این ها  اگر  گرفتیم.  تحویل  عقرب  بیستم  در  که  است 

دیگر به پشیزی هم در دولت منی ارزند، برگردند تا ما آن ها را به 

دنیایی ارزش دهیم و قدر کنیم و در همراهی با آنان برویم و به 

دولتی که مظهر بی خردی شده است، »نه« بگوییم.

پنجم، عدالت خواهان و حق خواهان را از رسارس ملک با خود 

تنها  ندارد.  کمی  پشتوانه های  انصاف  و  منطق  سازیم.  همراه 

به ارشف غنی، امتر، فاروق اعظم و عبدالله نگاه نکنیم. رسارس 

این ُملک پر است از پاسداران حق و عدالت و انصاف. آنان را 

بلندتر شود.  این صدا  بگذاریم  کنیم.  دعوت  به همراهی خود 

مهم نیست از کدام حنجره و از کدام نقطه؛ مهم این است که 

صدا، صدای عدالت باشد. صدای حق و منطق و اخالق باشد. 

»روشنی« را مال همه بدانیم و همه را در رد تاریکی و جهل و 

مقصد  به  بهرت  و  درست تر  این گونه  کنیم.  بسیج  خدازدگی 

رسید. خواهیم 

نکته ی آخر:

کاری  هیچ  هدف  این  برای  عدالت.  و  است  حق  ما  هدف 

رعایت  که  منی رویم  راهی  به  و  منی کنیم  عادالنه  غیر  و  ناحق 

»حق« و »عدالت« در آن چشم پوشی شده باشد. فراموش نکنیم 

که »خود خصم خودیم ورنه گردون با خلق ضعیف کین ندارد«!

جنبش  رهربی  در  رسمی  اعتبار  و  وزن  هیچ  از  من  نظر 

شامر  در  بود  دیدگاهی  نهایت،  در  نبود.  برخوردار  روشنایی 

افراد  جانب  از  رسمی  غیر  طور  به  که  مختلفی  دیدگاه های 

مختلف در این یا آن گوشه ی جامعه مطرح می شد. نوعی رقابت 

پنهان در سطح رهربی جنبش روشنایی جریان داشت که نبض 

احساسات و عواطف عمومی را مدیریت می کرد. من هم به دلیل 

به دلیل  مرصوفیت هایی که در مکتب و دانشگاه داشتم و هم 

این که از هیچ نوع مرشوعیتی در حوزه ی اقتدار سیاسی جامعه 

برخوردار نبودم، درگیرشدن در این رقابت ها را مناسب منی دیدم 

از  فراتر  نقشی  بود،  افتاده  راه  به  که  حرکتی  در  خود  برای  و 

حرکت  آغاز  در  موقفم  این  نبودم.  قایل  جامعه  عادی  فرد  یک 

اعرتاضی جنبش روشنایی متفاوت با موقفم در »قیام تبسم« بود 

که شب پیش از بیستم عقرب، به عنوان یکی از پنج عضو ستاد 

مدیریتی تظاهرات تعیین شده بودم و فردایش با استناد همین 

می کردم. عمل  و  تصمیم گیری  موقف 

برابر  واکنش هایی می بینم که در  و  به کمنت ها  وقتی  حاال 

»مخالفت من با تظاهرات« و پیشنهاد »استفاده از قدرت و نفوذ 

مراجع مسؤول سیاسی« صورت گرفته است، حس می کنم که 

رهربان جنبش روشنایی در تحریک احساسات و عواطف مردم 

و »اسطوره سازی« و »خردگریزی« در این حرکت بزرگ مردمی، 

و عصیانی که  اند. فکر می کنم خشم  نقش برجسته ای داشته 

چیره  جامعه  انساِن  میلیون ها  ذهنیت  بر  ریشه دار  صورت  به 

بود، با برخورد تحقیرآمیز و غیرمسؤوالنه ی ارشف غنی و عبدالله 

جنبش  رهربان  نقش  اما  کرد؛  فوران  ملی  وحدت  حکومت  در 

روشنایی در مشتعل ساخنت این خشم و عصیان و کشاندن آن 

آمدند،  آن کوتاه  نیز در مدیریت  این رهربان  به حدی که خود 

نیست. اغامض  قابل 

که  می کرد  تأکید  پی هم  و  زد  حرف  قرمز«  »خط  از  خلیلی 

می داند.«  محفوظ  جامعه  برای  را  گزینه  هرگونه  از  »استفاده 

محمد محقق وقتی بعد از تظاهرات ۲7 ثور، خلیلی را به طعنه 

»رهرب خردمند«  او  به جای  را  و خود  داد  لقب  »رهرب شورشی« 

عنوان کرد، در واقع به همین خطابه ها و شعارهای آتشین خلیلی 

اشاره می کرد. خود محقق با سخنانی که تا روز گردهامیی بزرگ 

مردمی در مصالی شهید مزاری ایراد کرد، همین نقش و موقف 

را بازی می کرد و پی هم می کوشید در رقابت با خلیلی از او پس 

مناند. احمد بهزاد نیز در مشتعل ساخنت احساسات و عواطف 

مردم، دست هر دو رهرب کهن سال را از پشت بسته بود. 

حس می کردم این سه تن در زیر سقف جنبش روشنایی، در 

بلند کردن دست و گردن خود یکی دیگری را با رکوردی تازه تر 

تازه نفس تر  محقق  و  خلیلی  از  وضوح  به  بهزاد  می داد.  چلنج 

و گیرایی موج می زد. صدایش  تازه  تعبیرات  از  او  بود. سخنان 

توجیه  با  خود،  سخنان  از  بخشی  هیچ  در  بود.  محکم  و  رسا 

کاستی یا اشتباهی در گذشته ی سیاسی خود برخورد منی کرد. 

جوانی و تجربه های سخن گفنت سیاسی اش در پارملان نیز بر 

می افزود. توان مندی هایش 

عالی  »شورای  تشکیل  از  بعدتر  روز  سه  دو  فاصله ی  در   

افرادی  سخنان  که  بود  شده  رادیکال  حدی  به  فضا  مردمی«، 

همچون سخیداد هاتف، اسد بودا، اسلم جوادی و الهام غرجی 

به سادگی در شامر »حرف های  بلکه  رفتند،  به حاشیه  تنها  نه 

مفت روشن فکرانه« یا »اراجیف ناشی از بی دردی« یا »فتوا از برج 

اهانت مورد متسخر  و  و دشنام  فتوا  با  و  عاج« ردیف می شدند 

می گرفتند. قرار 

یک روز بعد از آن که پستم در مخالفت با تظاهرات را نرش 

ابن سینا  دانشگاه  در  سلطانی  جواد  با  که  صحبتی  در  کردم، 

داشتم، او در مورد ویژگی جنبش های اجتامعی و ظرفیت عظیم 

رادیکال شدن آن ها رشح مفصلی داد و گفت که در برابر موجی 

مقابله  فردی  نظرهای  ابراز  با  است، منی شود  افتاده  راه  به  که 

میان  رقابت  در  روشنایی  جنبش  که  کرد  پیش بینی  او  کرد. 

از  تا حدی پیش می رود که هیچ یک  بهزاد  و  و محقق  خلیلی 

این افراد قادر به مهار کردن و مدیریت آن نخواهند بود. جواد 

تجربه ی  و  سواد  لحاظ  از  را  بهزاد  و  محقق  خلیلی،  سلطانی 

رهربی جنبش های اجتامعی »افراد سطحی و بی مایه« خواند و 

گفت که »این ها از درک قدرت پنهان در جنبش های اجتامعی 

غافل اند.« بعد از آن که »شورای عالی مردمی« به طور رسمی 

در  هیجانی  و  داغ  سخرنانی های  رس  بر  رقابت  و  شد  تشکیل 

شد  معلوم  کرد،  گل  مزاری  شهید  مصالی  و  باقرالعلوم  مسجد 

که موج جنبش روشنایی، نه تنها خلیلی، محقق و بهزاد، بلکه 

همه ی ما را به یک نسبت با خود کشاند و هیچ کسی در برابر 

نیافت. ایستادگی  توان  موج،  این 

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

چرا با تظاهرات مخالف بودم؟ و  پرچالــش  میــدان  قــدرت،  و  سیاســت 

جنجالــی ای اســت کــه همــه در تــالش بــرای 

رســیدن بــه آن اســتند. هیــچ چیــزی بــه انــدازه ی 

ــیاس ها و  ــن س ــد بی ــت، منی توان ــدرت و سیاس ق

تشــنگان آن موجــب نــزاع، دشــمنی و کشــمکش 

معطــوف  همیشــه  کــه  جنجال هایــی  شــود. 

ــرای  ــد ب ــارض ان ــی آن ح ــوده و اهال ــدرت ب ــه ق ب

رســیدن بــه آرزوهــای  شــان دندان هــای یکدیگــر 

را بکشــند، ِمیــل بــه چشــم یکدیگــر فــرو کننــد یــا 

ــارص  ــخ مع ــد. تاری ــان بریزن ــوش رقیب ــه گ رُسب ب

افغانســتان چنیــن منونه هــا بســیار داشــته اســت.

امــا چــرا چنیــن اســت؟ چــرا بــا وجــود هجــده 

شــدن  نهادینــه  بــرای  رسمایه گــذاری  ســال 

ــاالری،  ــعارهای مردم س ــرص ش ــی، در ع دموکراس

ارتباطــات، رســانه و تــالش بــرای رســیدن بــه 

ــات سیاســی افغانســتان  ــان ادبی مدنیــت، همچن

و  تنــد  قلدر مآبانــه،  حســاس،  زمان هــای  در 

هجومــی اســت؟ چــرا همچنــان مــردم افغانســتان 

ــن  ــدر و خش ــا، قل ــین ام ــت مداران خانه نش سیاس

ــا  ــا ب را بیشــرت از سیاست پیشــه های در قــدرت ام

ــد؟ ــت دارن ــامح، دوس ــادل و پرتس ــات متع ادبی

بــه نظــر می رســد، وجــود چنیــن تفکــری، 

ریشــه در تاریــخ، فرهنــگ و بافت هــای اجتامعــی 

جامعــه ی مــا دارد کــه اجــازه منی دهــد، ادبیــات 

ــانه  ــونت و شاخ وش ــور، از خش ــن کش ــی ای سیاس

ــد. ــرون بیای کشــیدن بی

از دیربــاز در عرصــه ی سیاســت بین امللــل 

همیــن  )تــا  نیــز  بین الــدول  اختالف هــای  و 

اکنــون(، از خصومــت، خشــونت سیاســی و زور 

بــرای زیــر فشــار گذاشــنت حریــف و  نظامــی 

ــود.  ــتفاده می ش ــر او اس ــود ب ــر خ ــدن نظ قبوالن

بــه  کــدام  هــر  کــه  مــا  اجتامعــی  بافت هــای 

ــه و قومــی تقســیم شــده  انــد،  حوزه هــای جداگان

در ادامه  یافــنت ادبیــات خشــن سیاســی نقــش 

کــه  سیاســت مدارانی  هســتند  اســت.  داشــته 

ــا ایــن رویکــرد )ادبیــات تنــد، تهاجمــی و  فقــط ب

ــد. ــز رســیده ان ــه همــه چی ــچ ب قوم محــور(، از هی

گروه هــای  احــزاب،  همــه ی  منی شــود 

رأس  در  همزمــان  قــدرت  مدعیــان  و  سیاســی 

ــت  ــف درس ــنت تعری ــل نداش ــه دلی ــا ب ــند؛ ام باش

البتــه  و  نظــام دموکراتیــک  یــک  قــدرت در  از 

ــا مصالــح و منفعــت  نداشــنت خــط رسخــی کــه ب

همــه ی  باشــد،  خــورده  گــره  ملــی  و  عمومــی 

ــا  ــی دارد ت ــتان را وا م ــدرت در افغانس ــان ق مدعی

ــان در  ــی، همزم ــکل و امکان ــر ش ــا ه ــد ب بخواهن

باشــند. ریاســت جمهوری  ارگ 

ــدارا  ــاهل و م ــامح، تس ــه تس ــت ک ــت اس درس

می توانــد خشــونت را در سیاســت کمرنــگ کنــد؛ 

امــا بــرای آن  کــه رســیدن بــه قــدرت در ایــن 

ــا در  ــی )حت ــیر قلدر مآب ــه از مس ــن، همیش رسزمی

یــک نظــام دموکراتیــک( بــوده اســت، نــزد افــکار 

قــدرت  در  کــه  اســت  برنــده  عمومــی، کســی 

ــت.  اس

جــدا از مســائل دیگــر، انســانی تر شــدن و نــرم 

شــدن دنیــای سیاســت و بازی هــای سیاســی 

ــا مفهــوم دموکراســی نیــز اســت. هــم قطــار ب

در عــرص جدیــد انتظــار آن اســت کــه پــس 

ــام  ــی نظ ــه از برپای ــه دو ده ــک ب ــت نزدی از گذش

سیاســی  زبــان  و  ادبیــات  جدیــد،  فضــای  و 

نیــز تغییــر می کــرد. بایــد پــس از ایــن همــه 

ســال مشــق و متریــن دموکراســی، حلقه هــای 

سیاســی، واژه هــای کهنــه و قدیمــی ای را کــه 

ــته  ــار گذاش ــود، کن ــر ب ــن و تحقی ــه توهی ــوده ب آل

ــا اســتدالل های علمــی و منطقــی یکدیگــر را  و ب

نقــد مــی کردنــد؛ امــا دیــده شــد کــه در جریــان 

تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهوری و پــس از 

آن نیــز بیشــرتین مترکــز روی بــه رخ کشــیدن 

نقــاط ضعــف حریــف بــود؛ نــه ارائــه ی برنامه هــای 

ایــن  آینــده ی  بــرای ســاخنت  و جامــع  خــوب 

رسزمیــن بالدیــده و زجرکشــیده.

ادبیاتــی کــه ایــن روزهــا در جامعــه ی سیاســی 

مــا رواج یافتــه اســت، مربــوط بــه دموکراســی 

نیســت؛ بــل معطــوف بــه فرهنــگ قلدرمآبانــه 

گذشــته  در  ریشــه  کــه  اســت  زورمحــوری  و 

عــدم  آن  اصلــی  دالیــل  از  یکــی  شــاید  دارد. 

مــا  سیاســی  جامعــه ی  کافــی  پوســت اندازی 

و کمبــود دگردیســی الزم در آن باشــد کــه در 

متــام ایــن ســال ها، در کنــرتل و در حیطــه ی 

مانــد؛  قدیمــی  و  ســنتی  سیاست پیشــه های 

فضــای جدیــدی بــرای حضــور نســل نــو و باورمنــد 

بــه دموکراســی و ادبیــات آن فراهــم نشــد تــا 

ادبیــات کهنــه و قدیمــی سیاســی ایــن کشــور از 

ــرود. ــن ب بی

ناخوشــایند  سیاســی  ادبیــات  و  فضــا  ایــن 

و تکــرار آن موجــب شــده اســت کــه سیاســت 

ادبیــات خــوب  بــه  نتوانــد  ایــن رسزمیــن،  در 

دموکراتیــک  نظــام  یــک  بــرای  مناســب  و 

حــاوی  کــه  ادبیاتــی  برســد.  مردم ســاالر  و 

شــدن  نــرم  موجــب  و  دموکراســی  ارزش هــای 

فضــای سیاســی و رســیدن بــه روحیــه ی تعامــل و 

باشــد. پذیــری  همدیگــر 

فرهنگ قلدرمآبانه
 در ادبیات سیاسی افغانستان

عزیز رویش

تفاوت دیدگاه میان من و 

بهزاد در این گونه موارد تا 

آخرین روزهایی که در شورای 

عالی مردمی رشکت می کردم، 

باقی ماند و گاه ناگاه در مورد 

مسائل مختلف فاصله ی 

ما خیلی برجسته تر از آن 

می شد که از دید دیگران 

مخفی مباند. با این وجود، 

من فراتر از بیان موضع و 

دیدگاه خود، حس منی کردم 

رضورتی به پافشاری یا ارصار 

در موردی خاص وجود داشته 

باشد. در صحبت های آن شب 

با خوشی و آرزوی موفقیت 

در راهی که پیش رو داشتیم، 

همدیگر را ترک کردیم؛ بدون 

این که فکر کنم در مورد 

تظاهرات یا استفاده از نفوذ و 

نقش محقق، خلیلی و دانش 

در حکومت یا جلوگیری 

از نقش پُررنگ »کمیته ی 

تخنیک« در حرکت سیاسی 

آینده نظر ما به هم نزدیک 

شده باشد.

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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گذشته،  روز  چهار  جریان  در  طالب  هراس افگنان 

والیت  درزآب  ولسوالی  مرکز  بر  را  شدیدی  حمالت 

ساختامن  ترصف  به  موفق  و  کرده  اند  آغاز  جوزجان 

اند. شده  پولیس  فرماندهی  و  ولسوالی 

فرمانده ی  ولسوال،  همچنان  طالب،  هراس افگنان 

شامل  که  را  امنیتی  نیروی  یک صد  از  بیش  و  پولیس 

استند،  مردمی  خیزش  نیروهای  و  پولیس  رسبازان 

اند. کرده  محارصه 

والیت جوزجان  و منایند گان  والیتی  اعضای شورای 

از  پس  امنیتی  نیروهای  که  می گویند  پارملان،  در 

»آننت«  نام  به  تپه  یک  در  درزآب  ولسوالی  مرکز  سقوط 

عقب نشینی کرده و از سه روز به این طرف در محارصه ی 

دارند. قرار  طالبان 

در  جوزجان  مردم  مناینده ی  کریمی،  صدف  حلیمه 

مجلس منایند گان، به روزنامه ی صبح کابل می گوید که 

تالش ها و متاس ها با مقام های امنیتی تا هنوز بی نتیجه 

بوده و اقدامات قناعت بخشی در قسمت بیرون کشیدن 

این نیروها از محارصه ی طالبان انجام نشده است.

قطعه ی  نیروهای  از  شامری  صدف،  بانو  گفته ی  به 

خاص که دو روز پیش به ولسوالی درزآب فرستاده شده 

این  از  دوباره  میزان(   9 )سه شنبه،  امروز  صبح  بودند، 

اند. شده  بیرون  ولسوالی 

طالب  هراس افگنان  از  نفر  صدها  که  می افزاید  او 

والیت  ولسوالی های  و  رسپل  فاریاب،  والیت های  از 

آمده  اند. هم  گرد  درزآب  ولسوالی  به  جوزجان 

از سویی هم، عبدالحی حیات، عضو شورای والیتی 

اساس  »بر  روزنامه ی صبح کابل می گوید:  به  جوزجان، 

اطالعاتی که ما دریافت کرده  ایم، در جریان چهار روز 

اخیر ۱8 نیروی امنیتی در ولسوالی درزآب جان باخته و 

۱۴ تن دیگر شان زخم برداشته اند.«

آقای حیات می افزاید که زخمی ها و اجساد نیروهای 

بیرون  برای  و  مانده  باقی  محل  در  هم  هنوز  امنیتی 

است. نشده  انجام  اقدامی  آنان  کشیدن 

نجات  برای  امنیتی  مقام های  بی توجهی  از  نیز  او 

گیرماندگان در ولسوالی درزآب انتقاد می کند و هشدار 

کمکی،  نیروهای  نرسیدن  صورت  در  که  می دهد 

کشته  امنیتی  نیروهای  و  ولسوال  پولیس،  فرمانده ی 

شد. خواهند 

در همین حال، بازمحمد داور، ولسوال قبلی درزآب 

طالبان  که  می گوید  ولسوالی  این  ساکنان  از  یکی  و 

ساختامن ولسوالی و فرماندهی پولیس را ویران کرده و 

بازار ولسوالی درزآب را به  همچنان دکان های مردم در 

اند. کشیده  آتش 

و  خانواده  صدها  که  می کند  اضافه  داور،  آقای 

از  شدن  کشته  ترس  از  نیز  امنیتی  نیروهای  وابستگان 

سوی طالبان از خانه های شان فرار کرده اند و در کوه ها 

می برند. رس  به  دره ها  و 

فرمانده ی  وجدان،  عبدالواحد  حال،  همین  در 

به  درزآب  ولسوالی  سقوط  تأیید  با  جوزجان،  پولیس 

دست طالبان می گوید که برای بیرون کشیدن نیروهای 

مرکز  از  را  کمکی  نیروهای  رسیدن  انتظار  گیرمانده، 

. می کشند

خاص  قطعه ی  نیروهای  که  می افزاید  وجدان  آقای 

که دو روز پیش به این ولسوالی فرستاده شده بودند، به 

اند. برگشته  تلفات دوباره  وارد شدن  دلیل 

تأبید  را  امنیتی  نیروهای  به  تلفات  وارد شدن  نیز  او 

نکرد. ارائه  دقیقی  آمار  اما  کرد؛ 

آسیب پذیر  شدت  به  بخش های  از  درزآب  ولسوالی 

طالبان  اخیر  سال های  در  که  است  جوزجان  والیت 

اند. داده  انجام  آن  سقوط  منظور  به  را  زیادی  حمالت 

جرناالن  از  مطیع الله  شیخ  که  می گویند  منابع 

عهده  به  را  درزآب  ولسوالی  بر  حمله  رهربی  پاکستانی 

این طرف، شبکه های  به  روز  از ده  از سویی هم،  دارد. 

است. شده  قطع  منطقه  این  در  مخابراتی 

اظهارات دو تیم انتخاباتی »دولت ساز« و »ثبات وهمگرایی« 

که پیش از اعالم نتایج رسمی انتخابات، خود را برنده اعالم 

کرده اند، پیش از برگزاری انتخابات قابل تصور و پیش بینی 

بود.

 با آن که امرالله صالح، معاون نخست ارشف غنی در تیم 

گفته  عبدالله  خربی  کنفرانس  به  واکنش  در  ساز«  »دولت 

نتیجه ی  دارد  صالحیت  انتخابات  کمیسیون  تنها  که  است 

خربی  کنفرانس  در  نیز  عبدالله  و  کند  اعالم  را  انتخابات 

از  روز دوشنبه گفته بود که منتظر اعالم نتیجه ی انتخابات 

دو  این  پیروزی  اعالم  اما  است؛  انتخابات  کمیسیون  سوی 

و خارج  در داخل  را  نگرانی  از  دیگر، موجی  نامزدان  و  تیم 

است. کرده  ایجاد  افغانستان 

موفقیت  که  رأی   دهی  پایان  از  پس  انتخابات  کمیسیون 

برگزاری انتخابات را گزارش داد، باید در آن روز اعالم می کرد 

که هیچ نامزد یا تیم انتخاباتی حق ندارد پیش از اعالم نتایج 

رسمی، سخن از پیروزی زده و فضا را مسموم کند. متأسفانه 

تیم های  کردن  استفاده  سوء  برای  زمینه   و  نکرد  را  کار  این 

انتخاباتی فراهم شد و مبلغان آن ها از آن استفاده کردند. 

پس از روز انتخابات، عنارص تبیلغاتی گروه های انتخاباتی 

به ویژه از تیم انتخاباتی »دولت ساز« و »ثبات و همگرایی« در 

شبکه های اجتامعی آماری را به نفع شان منترش می کنند و 

تالش دارند  ثابت کنند که بیشرتین آرا را دارند.

 کمیسیون انتخابات به موضعی که اعالم کرده باید جدی 

باشد و برای این  که وضعیت بیشرت از این به سمت بحران 

نرود، قواعدی را نیز وضع کند که پیش از اعالم رسمی نتایج 

انتخابات، هیچ نامزد و گروه انتخاباتی نتواند اعالم پیروزی 

کند. 

در  انتخابات  کمیسیون  که  است  ممکن  راهکار،  این  با 

شکایات  کمیسیون  و  پرداخته  کارش  به  بتواند  آرام  فضای 

انتخاباتی به شکایت ها رسیدگی کند تا نتیجه ی انتخابات بر 

اعالم شود.  انتخابات  آرای شفاف  بنیاد 

که  ندارد  وجود  تردی  هیچ  و  است  شکننده  وضعیت 

سناریوسازی به بهانه های مختلف در جریان است تا وضعیت 

مختلف  گزینه های  شود.   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  شبیه 

و  سیاسی  حلقه های  سوی  از  بحران  جلوگیری  مورد  در 

کارشناسان مطرح می شود. یکی از گزینه ها این است که بار 

دیگر عبدالله عبدالله و ارشف غنی روی تشکیل یک حکومت 

بعضی  کنند.  توافق  ملی«  وحدت  »حکومت  مانند  ایتالفی 

این  آمد،  به  وجود  اگر جنجال  تحلیل گران می گویند که  از 

گزینه برای جلوگیری از بحران مناسب است. گروه هایی هم 

به  که  کنند  ملتهب  را  وضعیت  می خواهند  که  گرفته  شکل 

دنبال تشکیل دولت موقت و استفاده از فرصت به نفع خود 

استند.

انتخابات  از  پس  ایتالفی  دولت  که  شد  تجربه  یکبار 

بود  ضعیف  دولت  یک  آن  نتیجه ی  و  بزرگ  اشتباه   ۲۰۱۴

اختالف  رصف  نیرویش  بیشرتین  گذشته،  سال  پنج   در  که 

داخلی شد. حکومت و حدت ملی به نیازهای اساسی جامعه 

را  حکومت  این  که  انتخاباتی  تیم  دو  نتوانست.  رسیدگی 

تشکیل داده بودند، هر کدام به راه خود رفتند. تنها کاری 

که کردند، استفاده از منابع دولتی و حیف ومیل دارایی های 

عامه بود. برنامه های دولت داری به دلیل اختالفی که وجود 

نرسید. انجام  به  داشت، 

حکومت  رهربان  که  شد  روشن  انتخاباتی  کارزارهای  در 

حکومت  این  دست آوردهای  و  کارکرد  مورد  در  ملی  وحدت 

تیم های  توسط  که  گردهامیی ای  هر  نداشتند.  چیزی 

شد،  برگزار  همگرایی«  و  »ثبات  و  ساز«  »دولت  انتخاباتی 

پاسخگویی  عدم  و  دولت  ناکامی  دلیل  غنی  و  عبدالله 

نسخه ی  دیگر  بار  اگر  گفتند.  شان  یک دیگر  را  جامعه  به 

»حکومت وحدت ملی« برای حل جنجال مطرح شود، پیروزی 

از یک نسخه ی ناکارا و بی نتیجه است و مانند گذشته یک 

حکومت ضعیف و چند پارچه تشکیل می شود که منی تواند 

باشد. داشته  مثبت  کارکرد 

  تشکیل حکومت وحدت ملی یک اشتباه بزرگ بود. اگر 

بار دیگر از این نسخه کار گرفته شود، پیامد آن زیان بارتر از 

گذشته خواهد بود. حکومت میان تیم های انتخاباتی تقسیم 

می شود و به هیچ وجه منایندگی از جامعه نخواهد کرد.

باشد.  داشته  مشخص  و  روشن  نتیجه ی  باید  انتخابات 

باید آرای واقعی مردم رییس جمهور را مشخص کند؛ به غیر از 

این، هر طرح و نسخه ی دیگر قابل قبول نیست و منی تواند 

انتخابات و نقش دولت  به  را  و اعتامد  را تقویت کند  دولت 

برگرداند.

پنج سال از انتخابات پُرتقلب ۲۰۱۴ و جنجال های آن، 

گذشته و نتیجه ی ناکام آن را مردم افغانستان به خوبی تجربه 

کرده است. این حکومت نه تنها نتوانست نقش مثبتی برای 

حل مشکالت داشته باشد؛ بلکه خود به عامل ناکامی دولت، 

ناامنی و فساد مبدل شد. با این تجربه ی روشن، برای هیچ 

کسی پذیرفتی نیست که به غیر از نتیجه ی شفاف انتخابات، 

انتخابات  دیگر  بار  یک  و  شود  مطرح  دیگری  گزینه های 

مردم  که  است  این  برای  انتخابات  گرفته شود.   مسخره  به 

رییس جمهور را انتخاب کنند. حکومت باید مرشوعیت خود 

انتخابات  که  شود  تالش  دیگر  بار  اگر  بگیرد.  جامعه  از  را 

موقت  حکومت  یا  توافقی  حکومت  و  شود  گرفته  نادیده 

تشکیل شود، بی باوری نسبت به انتخابات بیشرت می شود و 

آینده به روند بیهوده ای تبدیل می شود. در 

3 نسخه ی ناکام »حکومت وحدت ملی«
 پذیرفتنی نیست

طالبان بیش از صد نیروی امنیتی را در درزآب جوزجان 
محاصره کرده اند

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

ریشه  که  بود  ترسی  من  عیب های  فعال کننده  مهم ترین 

دست دادن  از  ترس  نخست،  درجه  ی  در  داشت.  خودم  در 

چیزهایی که در حال حارض دارا استم و سپس ترس به دست 

نیاوردن چیزهای مورد عالقه ام. در جهانی که شالوده اش را 

حالت  در  دامئا  بود،  داده  تشکیل  ارضانشده ام  خواسته های 

را  آرامشی  هیچ  این،  بر  بنا  می بردم؛  رس  به  یأس  و  شورش 

دست یافتنی منی دیدم، مگر این که می توانستم شیوه ای برای 

کنم. پیدا  خواسته هایم  کاهش 

که  ترسی  عمیق ترین  دارد؛  ترس  در  ریشه  خودمشغولی 

برای  تا  می ترسم  می بود.  نابودی ام  من  بر  تأثیرش  ممکن 

تغییرکردن، چیزهایی که در باره ی خود می دانم را رها کنم. 

می ترسم از باورهایم در رابطه با جایگاهم در دنیا دچار اشتباه 

پیدا کنم. برای خود  مبادا جایگاه دیگری  و  شوم 

مواد مخدر باعث می شد، احساس کنم می توانم از عهده ی 

هر پیشامدی برآیم؛ اگر چه بعدها متوجه شدم که مرصف مواد 

مخدر بزرگرتین عامل بعضی از بدترین مشکالت زندگی من 

بود.

آینده مکانی نیست که به آن جا می روم؛ جایی ا ست که آن 

را به وجود می آورم. راه هایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی 

نیستند؛ بلکه ساختنی  اند و ساخنت آن؛ هم سازنده را و هم 

مقصد را دگرگون می کند.

است  ممکن  دارم؛  مشکل  ترس  و  خشم  رنجش،  با  من 

بخواهم تصور کنم اگر این نواقص مشکل ساز وجود نداشتند، 

زندگی چگونه خواهد بود. از خود می پرسم چرا به روش خاصی 

واکنش نشان می دهم؟ گاهی وقت ها می توانم ترسی را که در 

می پرسم؛  خود  از  کنم.  ریشه کن  دارد،  قرار  رفتارهایم  محور 

خود  شخصیتی  جنبه های  این  از  فراتر  برداشنت  گام  از  چرا 

کسی  چه  صفات  این  داشنت  بدون  که  این  از  یا  می ترسم؟ 

دارم؟       واهمه  بود،  خواهم 

آن  از  فراتر  می توانم  برداشتم،  پرده  خود  ترس  از  وقتی 

حرکت کنم. سعی می کنم زندگی خود را بدون داشنت برخی 

از کمبودهای آشکارتر تصور کنم. این امر من را از آن چه در 

پس ترس من وجود دارد، آگاه و انگیزه ی الزم برای فائق آمدن 

به  نسبت  جدیدی  بینش  دنبال  به  می کند.  فراهم  را  آن  بر 

زندگی ام استم که عاری از نواقص باشد. نباید از این بینش 

واهمه داشته باشم. من  پی برده  ام راهی جز تغییر کامل طرز 

ندارم. فکر قدیمی خود 

ترس  مغلوب  قدیمی ام  فکرهای  طرز  که  ام  شده  متوجه   

حس  نباشم.  کاری  هیچ  به  قادر  می ترسیدم  است.  بوده 

رسخوردگی و ناکارآمدی می کردم. ترس از بیهودگی حاال هم 

من را می ترساند. در فهرست ترس های من، ترس از مشکالت 

مالی، بی خامنانی، افراط در مرصف و بیامری نیز وجود داشت 

و رفتارهای من تحت کنرتل ترس بود.

برای پاک ماندن باید متایل به تغییر طرز فکرهای قدیمی 

برای  بوده است،  مؤثر  معتادان  برای سایر  آنچه  پیدا کنم.  را 

آن متایل  امتحان  برای  باید  اما  باشد؛  مؤثر  نیز می تواند  من 

داشته باشم. باید اظهارات خوش بینانه و جدیدی حاکی از 

امیدواری را جایگزین تردیدهای بدبینانه ی قدیمی خود کنم. 

ارزش  که  شد  خواهم  متوجه  بدهم،  انجام  را  کار  این  وقتی 

تغییر را دارد.

 برای متایل به تغییر طرز فکرهای قدیمی خود و توانایی 

غلبه بر ترس هایم، تکانی به خود بدهم. زندگی در زمان حال 

امنیت  در  که  می دانم  لحظه  این  در  دارد.  دنبال  به  آزادی 

در  را  نیاز خود  مورد  و همه چیزهای  استم. مرصف منی کنم 

داریم.  اختیار 

از این گذشته، زندگی در زمان حال جریان دارد. گذشته 

هیچ  من  نگرانی  است؛  نرسیده  فرا  هنوز  آینده  و  شده  متام 

چیزی را تغییر منیدهد. امروز، از همین لحظه می توانم از 

زندگی خود لذت بربم. ترسی که سد راه پیرشفت من است، 

می تواند ریشه در دالیل مختلف داشته باشد. ممکن است نظر 

دیگران در باره ی من ، هنوز آن قدر برایم مهم نباشد که برایش 

زندگی خود را به خطر بیندازم. 

من لکه ی ننگی در جامعه نیستم. من بیامری ام را پذیرفته 

ام؛ اما این نباید دلیلی شود تا مردم به خود شان اجازه بدهند 

زبان  بر  و هر چه دل شان خواست،  را قضاوت کنند  که من 

طعنه آمیز،  رفتارهای  و  قضاوت ها  زبان ها،  زخم  این  بیاورند. 

سبب ترس در من خواهند شد. ترس و قضاوت خودم هم بعض 

وقت ها به طرز تعجب آوری از حد می گذرد.

ارائه می دهد؛ نزدیک تر و  را  ترس نداشنت به من روابطی 

صمیمی تر از هر رابطه ای که قبال داشته ام. با گذشت زمان، 

به  رسانجام  که  می شوم  افرادی  سمت  به  خود  جذب  متوجه 

می شوند.  تبدیل  زندگی  در  من  رشکای  و  راهنام  دوستان، 

احرتام  موجب  مشرتک،  کشمکش های  و  اشک ها  خنده ها، 

می شود.  پایدار  همدردی  و  متقابل 

ترس هایم، من را به 
اعتیاد آلوده کرد

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

محراب ابراهیمی

 کمیسیون انتخابات به 

موضعی که اعالم کرده باید 

جدی باشد و برای این  که 

وضعیت بیشرت از این به سمت 

بحران نرود، قواعدی را نیز 

وضع کند که پیش از اعالم 

رسمی نتایج انتخابات، هیچ 

نامزد و گروه انتخاباتی نتواند 

اعالم پیروزی کند. 

او نیز از بی توجهی مقام های امنیتی برای نجات گیرماندگان در ولسوالی درزآب انتقاد می کند و 

هشدار می دهد که در صورت نرسیدن نیروهای کمکی، فرمانده ی پولیس، ولسوال و نیروهای 

امنیتی کشته خواهند شد.
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افغانســتان  پایــان رأی دهــی در  از  فقــط چهــار روز 

ــر  ــج آرای ب ــالم نتای ــؤولیت اع ــه مس ــن  ک ــا ای ــته و ب گذش

عهــده کمیســیون های انتخاباتــی اســت؛ امــا تیم هــای 

ــی  ــات و بی احرتام ــون انتخاب ــدول از قان ــا ع ــی ب انتخابات

بــه رأی دهنــدگان، خــود را پیــروز میــدان دانســته و علیــه 

ــه،  ــه عبدالل ــرت عبدالل ــد. داک ــه  ان ــه گرفت ــر جبه یک دیگ

ــنبه  ــی، روز دوش ــات و همگرای ــی ثب ــم انتخابات ــس تی ریی

ــروز  ــه او پی ــرد ک ــان ک ــت بی ــخنان درش ــا س ــزان( ب )8 می

ــد. ــکیل می ده ــود را تش ــه ی خ ــت و کابین ــات اس انتخاب

بــا گذشــت چهــار ســاعت از کنفرانــس مطبوعاتــی  

یــک  انتخاباتی»دولت ســاز« در  تیــم  عبداللــه، رهــربان 

قضاوت هــای  بــا  کــه  کردنــد  اعــالم  خــربی،  نشســت 

ــود.  ــه نش ــروگان گرفت ــه گ ــتان ب ــردم افغانس ــی، م خیابان

امراللــه صالــح، معــاون اول محمــدارشف غنــی نامــزد 

انتخابــات ریاســت جمهوری، گفــت کــه کمیســیون های 

در  می تواننــد  کــه  اســتند  نهــادی  تنهــا  انتخاباتــی، 

ــج را  ــد و نتای ــات تصمیــم  بگیرن خصــوص نتیجــه ی انتخاب

ــد. ــالم کنن ــردم اع ــرای م ب

ــاز  ــم دولت س ــای، تی ــاس یافته ه ــر اس ــح ب ــای صال آق

آمــار داد کــه ۳۱9 هــزار رأیــی  کــه بــه صندوق هــا ریختــه 

ــاز  ــم دولت س ــه تی ــق ب ــزار آن متعل ــدود ۲۱9 ه ــده، ح ش

ــازه  ــود اج ــه خ ــه ب ــه ن ــان گفت:»م ــح همچن ــت. صال اس

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

ــازند.« ــی بس ــات را خیابان ــی انتخاب نهای

پیــروزی  اعــالم  و  تقلــب  بــر  مبنــی  اتهام هــای 

تیم هــای انتخاباتــی از عالیــم تکــرار تجربــه ی  انتخابــات 

ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۴ اســت کــه نشــان می دهــد، 

ــک  ــت و ی ــدنی اس ــته، تکرارش ــات گذش ــناریوی انتخاب س

ــات در انتظــار  بن بســت سیاســی ناشــی از بحــران انتخاب

ــس  ــین مجل ــای پیش ــامری از اعض ــت. ش ــتان اس افغانس

مناینــدگان بــا تأییــد ایــن نگرانی هــا می گوینــد، اگــر 

ــن  ــود، ای ــته نش ــرتام گذاش ــتان اح ــردم افغانس ــه آرای م ب

ــت.  ــد رف ــرج خواه ــرج و م ــوی ه ــه س ــور ب کش

جعفــر مهــدوی، عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان 

ــی  ــات مراجع ــون انتخاب ــی و قان ــون اساس ــد، قان می گوی

انــد کــه متــام جریان هــا و طرف هــای انتخابــات بایــد بــه 

ــد کــرد کــه کمیســیون های  ــد. او، تأکی آن احــرتام بگذارن

انتخاباتــی مســؤولیت قانونــی خــود را در کــامل شــفافیت 

و بــدون طرفــداری انجــام دهنــد. تیم هــای انتخاباتــی 

نیــز مکلــف  انــد تــا نتیجــه را بعــد از بررســی های شــفاف، 

ــد. بپذیرن

در انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۱۴، محمــدارشف 

ــر  ــدی همدیگ ــای ج ــه از رقب ــه ک ــه عبدالل ــی و عبدالل غن

بودنــد، نتوانســتند در دور اول آرای الزم را بــه دســت آورنــد 

ــش،  ــال پی ــد. پنج س ــیده ش ــه دور دوم کش ــات ب و انتخاب

آنچــه کــه بــه بحرانــی شــدن افغانســتان منجــر شــد، دور 

دوم انتخابــات بــود کــه نتیجــه ی اعالم شــده از ســوی 

عبداللــه پذیرفتــه نشــد و افغانســتان تــا مــرز ســقوط پیــش 

ــی را وارد  رفــت. بحــران پســاانتخابات، دو رقیــب انتخابات

ــان  ــه نش ــره ای ک ــرد. مذاک ــی ک ــره ی غیرقانون ــک مذاک ی

داد هنــوز هــم روندهــای قانونــی قــادر بــه انتقــال قــدرت 

بــه شــکل مســاملت آمیز نیســت. اوضــاع تــا انــدازه ای 

ایــن نتیجــه  بــه  بحرانــی شــد کــه جامعــه ی جهانــی 

رســیدند کــه افغان هــا منی تواننــد بــه توافــق برســند و 

ــیم  ــق روی تقس ــا و تواف ــه ی امریکایی ه ــام مداخل رسانج

ــد.  ــم کردن ــه را فراه ــی و عبدالل ــان ارشف غن ــدرت می ق

ریاســت جمهوری بــه ارشف غنــی واگــذار شــد و بــا 

ــن  ــه؛ ای ــای عبدالل ــرای آق ایجــاد پســت ریاســت اجرائیه ب

ــا رییــس  ــان داده شــد. ب ــه بن بســت سیاســی پای ــه ب گون

ــاداری او در ۲9  ــوگند وف ــی و س ــدن ارشف غن ــور ش جمه

بــه شــمول جامعــه ی  ســپتامرب ۲۰۱۴، رأی دهنــدگان 

ــزرگ  ــه یــک خــالی ب ــی نفــس راحــت کشــیدند و ب جهان

ــد. ــان داده ش ــی پای سیاس

بــه  و  عبداللــه  و  ارشف غنــی  سیاســی  توافــق  بــا 

تــالش  دو  هــر  ملــی،  وحــدت  آمــدن حکومــت  میــان 

ــود  ــه وج ــی ب ــام انتخابات ــی را در نظ ــا اصالحات ــد ت کردن

آورنــد کــه یکــی از ایــن اصالحــات، تعدیــل برخــی از 

ــس از آن اســتفاده از  ــود. پ ــات ب ــون انتخاب ماده هــای قان

دســتگاه های بایومرتیــک در روز رأی دهــی شــامل قانــون 

ــا ایــن  کــه همــه ی طرف هــا بــر باطــل شــدن آرای  شــد. ب

ــی،  ــکل علن ــه ش ــا ب ــد؛ ام ــق دارن ــک تواف ــدون بایومرتی ب

پیــروزی  اعــالم  و  گذاشــته  پــا  انتخابــات  قانــون  روی 

ــی  ــای قانون ــه رونده ــم ک ــر بدانی ــار دیگ ــا ب ــد؛ ت می کنن

نبــوده  تأثیرگــذار  قــدرت  مســاملت آمیز  انتقــال  بــرای 

ــت. اس

ــی  ــت، مبن ــای پیش ازوق ــز، ادعاه ــارض نی ــال ح در ح

ــا  ــت جمهوری و آمادگی ه ــات ریاس ــروزی در انتخاب ــر پی ب

ــا  ــده، گامنه زنی ه ــت آین ــه ی حکوم ــکیل کابین ــرای تش ب

ــت  ــردم تقوی ــان م ــال ۲۰۱۴ را در می ــران س ــرار بح از تک

صــورت  در  می گویــد،  مهــدوی  جعفــر  اســت.  کــرده 

عــدم مداخلــه ی جامعــه ی جهانــی و موقف گیری هــای 

ــت. ــی در راه اس ــران انتخابات ــزدان، بح ــی نام غیرقانون

ــالم  ــل از اع ــزدان قب ــروزی نام ــای پی ــه ادع ــت ک او گف

رســمی نتایــج انتخابــات، موجــب تشــویش افــکار عمــوی 

و آســیب زدن بــه انتخابــات خواهــد شــد. او ترصیــح کــرد، 

ــی،  ــری غیراصول ــا موقف گی ــرح، ب ــی مط ــم انتخابات دو تی

ــد. ــد ش ــی خواهن ــران انتخابات ــاز بح زمینه س

دل خوشــی ای  چنــدان  امریکایی هــا  ایــن  کــه،  بــا 

از حکومــت وحــدت ملــی ندارنــد؛ امــا بــه بــاور جعفــر 

ــنگنت  ــی، واش ــران انتخابات ــروز بح ــورت ب ــدوی، در ص مه

ــه ی  ــه گفت ــد. ب ــد ش ــل خواه ــوده و وارد عم ــاوت نب بی تف

ــال ۲۰۱۴  ــه س ــبت ب ــکا نس ــه ی امری ــار مداخل ــن ب او، ای

در  جانــب داری  از  امریــکا  و  بــود  خواهــد  متفــاوت 

انتخابــات خــودداری کــرده و ممکــن اســت کــه از تصمیــم 

انتخاباتــی حامیــت کنــد. قانونــی کمیســیون های 

ــر  ــات از بدت ــر انتخاب ــای ناظ ــال، نهاده ــن ح در همی

نگرانــی  ابــراز  افغانســتان  انتخاباتــی  اوضــاع  شــدن 

کــه  می گوینــد  ناظــر  نهادهــای  مســؤوالن  می کننــد. 

 - همگرایــی  و  )ثبــات  انتخاباتــی  تکــت  دو  رهــربان 

دولت ســاز( کــه هــر دو در حکومــت وحــدت ملــی ســهیم 

بــه  را  شــان  کار  تــا  بگذارنــد  را  کمیســیون ها  بودنــد، 

درســتی انجــام دهنــد.

یوســف رشــید، رییس اجرایــی مؤسســه ی انتخابات آزاد 

و عادالنــه )فیفــا( از اعــالم پیــروزی تکت هــای انتخاباتــی 

انتقــاد کــرده می گویــد، ایــن گونــه اعــالم پیــروزی خــالف 

ــی  ــیون های انتخابات ــو کمیس ــه از یک س ــت ک ــون اس قان

ــارهایی را  ــر، فش ــوی دیگ ــرد و از س ــروگان می گی ــه گ را ب

بــاالی کمیســیون های انتخاباتــی افزایــش می دهــد. او 

ــر آرام  ــه و خاط ــارها، روحی ــن فش ــه ی ای ــد، نتیج می افزای

کمیســیون های انتخاباتــی را ســلب کــرده و رسانجــام 

باعــث خواهــد شــد تــا ایــن نهادهــا نتواننــد تصمیم هــای 

ــد.  ــفاف بگیرن ــه و ش بی طرفان

نهادهــای ناظــر احتــامل می دهنــد کــه اگــر انتخابــات 

اوضــاع  بــرود؛  دوم  دور  بــه   ۲۰۱9 ریاســت جمهوری 

ــیون  ــای کمیس ــدم آمادگی ه ــتان( و ع ــوی)رسدی زمس ج

ــال  ــه س ــات ب ــا انتخاب ــد ت ــد ش ــبب خواه ــات، س انتخاب

ــود.  ــانیده ش ــده کش آین

ــه  ــرد ک ــالم ک ــات اع ــیون انتخاب ــه، کمیس ــن  هم ــا ای ب

ــدام  ــه گ ــع آوری و ب ــل جم ــی در کاب ــواد انتخابات ــام م مت

ایــن کمیســیون انتقــال یافتــه اســت. حبیب الرحمــن 

ننــگ، رییــس دبیرخانــه ی کمیســیون انتخابــات، هرچنــد 

اطمینــان داد کــه نتایــج ابتدایــی، مطابــق بــه جــدول 

زمانــی اعــالم خواهــد شــد؛ امــا او از نبــود ناظــران انتقــاد 

کــرد کــه ناظــران نهادهــای انتخاباتــی و نامــزدان در 

ــت، در  ــن اس ــر ممک ــن ام ــد و ای ــور ندارن ــیون حض کمیس

ــاد  ــا انتق ــد. او ب ــذار باش ــی تأثیرگ ــه ی ابتدای ــالم نتیج اع

ــه  ــی گفــت کــه آن هــا ب از شــایعه پراکنی ناظــران انتخابات

ــد،  ــد کاری کمیســیون نظــارت کنن ــن  کــه از رون جــای ای

ــد. ــار روی آورده  ان ــل آم ــه جع ب

و  امنیتــی  نیروهــای  میــان  اخیــر  درگیری هــای 

تخــار،  والیــت  ولســوالی های  از  شــامری  در  طالبــان 

ــواده از خانه هــای  ســبب آواره شــدن بیــش از ۴هــزار خان

شــان شــده اســت.

ــگ  ــای جن ــد، آواره ه ــار می گوین ــی تخ ــؤوالن محل مس

بــا مشــکالت فراوانــی از ناحیــه ی مــواد غذایــی و رسپنــاه 

شــاهراه ها،  در  ناامنــی  علــت  بــه  و  اســتند  روبــه ر و 

نهاد هــای امداد رســان موفــق بــه فرســتادن کمــک بــه 

ــد. ــده  ان ــت نش ــن والی ای

حمیداللــه، ســاکن ولســوالی خواجه غــار کــه دو روز 

پیــش، بــه اثــر شــدت حمــالت طالبــان بــه شــهر تالقــان 

»دشــِت رباط«  کمــپ  در  اکنــون  و  اســت  شــده  آواره 

روز گذشــته،  کــه در چنــد  بــه رس می بــرد، می گویــد 

درگیری هــای ســنگینی در روســتای آنــان کــه در نزدیکــی 

ــای  ــت و خانه ه ــورت گرف ــرار دارد ص ــار ق ــز خواجه غ مرک

ــدند. ــادی آواره ش ــان زی ــران و مردم ــادی وی زی

او می افزایــد کــه تنهــا توانســته اســت خانــواده اش 

نــدار  و  دار  متــام  و  دهــد  نجــات  شــدن  کشــته  از  را 

زندگــی اش را جــا گذاشــته و بیــرون شــده اســت.

کــه  می گوینــد  تخــار  والیــت  محلــی  مقام هــای 

ــر، ســبب بی جــا شــدن بیــش از ۴ هــزار  جنگ هــای اخی

و  خواجه غــار  ینگی قلعــه،  ولســوالی های  از  خانــواده 

ــت. ــده اس ــار ش ــت تخ ــز والی ــان مرک ــه تالق ــد ب درق

ــه روزنامــه ی  جــواد هجــری، ســخنگوی والــی تخــار، ب

مهاجریــن  ریاســت های  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح 

 ۴ حــدود  کنــون  تــا  طبیعــی،  حــوادث  بــا  مبــارزه  و 

هــزار خانــواده ی بی جاشــده را شناســایی کــرده  انــد و 

دارد. ادامــه  خانواده هــا  ایــن  از  آمارگیــری  همچنــان 

آقــای هجــری می افزایــد، حــدود یــک هــزار و ۵۰۰ 

خانــواده  ی بی جاشــده، در منطقــه ی »دشــت رباط« شــهر 

آنــان کمک هــای  بــرای  انــد و  تالقــان جابه جــا شــده 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوری الزم ص ف

ــانی از  ــرای امدادرس ــا ب ــری، تالش ه ــه ی هج ــه گفت ب

ــرای  ــی ب ــی و بین امللل ــان مل ــای امدادرس ــق نهاده طری

ــه دارد. ــز ادام ــر نی ــای دیگ خانواده ه

تخــار  والیتــی  شــورای  اعضــای  حــال،  همیــن  در 

می گوینــد، تــا هنــوز کمک هــای الزم و قناعت بخشــی 

اســت. نگرفتــه  صــورت  بی جاشــده ها  بــرای 

والیتــی  شــورای  منشــی  افضلــی،  اعظــم  محمــد 

تخــار، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، ناامنــی 

در شــاهراه های ایــن والیــت، ســبب شــده اســت کــه 

نهادهــای امدادرســان نتواننــد کمک هــای شــان را از 

والیت هــای همجــوار و مرکــز کشــور بــه شــهر تالقــان 

انتقــال دهنــد.

می افزایــد،  تخــار  والیتــی  شــورای  عضــو  ایــن 

همچنــان شــامر زیــادی از خانواده هــای دیگــر نیــز از 

ولســوالی های جنــگ زده ی ایــن والیــت در حــال فــرار 

اســتند.

بــه گفتــه ی او در ولســوالی های خواجه غــار، بهــارک و 

ــی  ــای بزرگ ــه دارد و بخش ه ــا ادام ــت قلعه درگیری ه دش

از ایــن ولســوالی ها بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده 

از  ولســوالی ها  ایــن  مواصالتــی  راه  و همچنــان  اســت 

ــان مســدود شــده اســت. ســوی طالب

حمــالت  کــه  صورتــی  در  می دهــد،  هشــدار  وی، 

ــزاران  ــاهد ه ــان ش ــهر تالق ــود، ش ــب زده نش ــان عق طالب

خانــواده ی بی جاشــده خواهــد بــود کــه رســیدگی بــه آنــان 

ــت. ــرون اس ــت بی ــوان حکوم از ت

از ســویی هــم، شــهر تالقــان مرکــز والیــت تخــار نیــز در 

روزهــای اخیــر وضعیــت امنیتــی خوبــی نــدارد و طالبــان 

در اطــراف شــهر بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر اســتند.

چایلــه  منطقــه ی  تالقــان،  باشــندگان  گفتــه ی  بــه 

کــه  اســت  شــهر  نزدیــک  بخش هــای  از  ابــدال  و 

انــد. گرفتــه  ســنگر  آن  در  طالبــان  جنگ جویــان 

والیــت تخــار در شــامل -رشق افغانســتان، در یــک  

ســال اخیــر، بــه شــدت ناامــن شــده اســت و طالبــان 

حمــالت زیــادی را بــر ولســوالی های مــاورای کوکچــه 

راه انــدازی کــرده و بخش هــای زیــادی را نیــز تــرصف 

ــد. ــرده ان ک
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حامــد و غــالم دو کارگــر افغانســتانی اســتند کــه 

ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــت ب ــال اس ــم س ــدت یک ونی م

)بــدون مــدرک( در ایــران زندگــی می کننــد. ایــن 

کارگــران ســاده، روزانــه بــا کار رس ســاختامن ها و 

ــان  ــزار توم ــاه  ه ــدل پنج ــاق در ب ــای ش ــر کاره دیگ

ــام در  ــد و ش ــرق می ریزن ــام را ع ــا ش ــح ت ــی، صب ایران

جمــع دوســتان شــان در اتــاِق ده نفــره ای در یــک 

ســاختامن نیمــه کاره می پیوندنــد و شــب را در آن 

اتــاق ســپری می کننــد.

حامــد و غــالم یکــی از روزهــا نزدیــک چاشــت کار 

شــان را در ســاختامنی در حوالــی بنــدر بوشــهر -یکــی 

از اســتان های ایــران- متــام می کننــد و بــا گرفــنت 

ــان را  ــود ش ــا خ ــوند ت ــر می ش ــوار موت ــان س ــول ش پ

بــه مرکــز شــهر برســانند. ایــن دو مهاجــر افغانســتانی 

ــاده  ــر پی ــال عمومــی از موت ــن کــه در ترمین ــد از ای بع

می شــوند، تصمیــم می گیرنــد کــه باقــی راه )تــا اتــاق 

شــان( را پیــاده طــی کننــد و در مســیر راه بــا تــرس و 

ــا پولیــس ایــران مواجــه شــوند  لــرز زیــاد کــه مبــادا ب

و آن هــا را رد مــرز کنــد، اطــراف شــان را پاییــده و 

ســمت اتــاق شــان می رونــد. در مســیر راه، حامــد وارد 

دکانــی می شــود تــا بوتلــی آبــی بگیــرد و غــالم پشــت 

دروازه ی دکان کِشــک می دهــد تــا اگــر موتــر پولیــس 

ــرار  ــر دو ف ــد و ه ــرب بده ــد خ ــه حام ــد، ب ــک ش نزدی

کننــد. ناگهــان دســتی از پشــت رس، دســت بندی بــه 

ــد و در همیــن هنــگام حامــد هــم  دســت غــالم می زن

ــا  ــری درج ــس دیگ ــه پولی ــود ک ــرون می ش از دکان بی

ــد.  ــت بند می ز ن ــم دس ــد را ه حام

بازداشــت  کــه  ایــن  از  بعــد  را  غــالم  و  حامــد 

می کننــد، چنــد قــدم پیشــرت در موتــر نظامــی ای 

از  پــس  و  می کننــد  ســوار  اســت،  ایســتاده  کــه 

ــل  ــه حاص ــی ک ــون پول ــم میلی ــدار دو نی ــی، مق تالش

زحمــت بیســت و چنــدروزه ی حامــد و غــالم اســت 

ــون  ــا تلف ــه دو ت ــرا ب ــد؛ هم ــان می گیرن ــب ش را از جی

ــده  ــان خری ــزار توم ــد ه ــه پنج ص ــد ک ــاعت حام و س

ــن کــه حامــد و  ــه ی ای ــه بهان ــاز ب ــن دو رسب اســت. ای

ــان  ــایل ش ــد و وس ــی می برن ــه اردوگاه نظام ــالم را ب غ

ــوند،  ــرز ش ــا رد م ــد ت ــل می دهن ــان تحوی ــرای ش را ب

ــان را از شــهر بیــرون می کننــد و در یک کیلومــرتی  آن

ــی ای  ــت خصوص ــار دروازه ی رشک ــهر، کن ــر از ش دورت

موتــر را ایســتاد می کننــد، دســت بندهای شــان را 

ــا  ــه این ج ــد ک ــان می گوین ــرای ش ــد و ب ــاز می کنن ب

اردوگاه نظامــی اســت و پیــاده شــوند. همیــن کــه 

حامــد و غــالم از موتــر پیــاده می شــوند، رسبــازی کــه 

ــته  ــالم نشس ــد و غ ــراه حام ــت رس هم ــی پش در چوک

اســت، دروازه ی موتــر را می بنــدد و ایــن دو رسبــاز 

فــرار می کننــد.

ایــن  انــد  فهمیــده  حــاال  کــه  غــالم  و  حامــد 

ــد و هــدف شــان  ــازان رس شــان کاله گذاشــته ان رسب

دزدی بــوده اســت؛ نــه رد مرزکــردن آنانــا، از تــرس 

ــا  ــد، حت ــی باش ــا اردوگاه نظام ــادا این ج ــه مب ــن ک ای

ــان  ــه آن ــد ک ــی را منی زنن ــت خصوص دروازه ی آن رشک

ــالم  ــد و غ ــد. حام ــرز نکنن ــت و رد م ــاره بازداش را دوب

ــان  ــا آن ــد ت ــت می گیرن ــا دربس ــامن ج ــری را از ه موت

ــا از  ــه اتــاق شــان برســاند و یکــی شــان می آیــد ت را ب

یکــی هم اتاقی هــای شــان پــول بگیــرد و کــرای موتــر 

ــد. ــالص کن را خ

یکــی از مهاجــران افغانســتانی کــه مــدرک اقامــت 

نظامــی  ادارات  در  هفتــه  یــک  دارد،  را  ایــران  بــه 

بوشــهر بــرای یافــنت افــرادی کــه حامــد و غــالم را چــور 

ــن کــه  ــا وجــود ای ــد، رسگــردان می گــردد و ب کــرده ان

منــرب پلیــت موتــر نظامــی ای را کــه حامــد یادداشــت 

ــه  ــی ک ــر جای ــا ه ــد؛ ام ــان می ده ــت، نش ــرده اس ک

مــی رود، می گوینــد کــه ایــن منربپلیــت مــدار اعتبــار 

نیســت و آنــان چنیــن پلیتــی در ایــن شــهر ثبــت 

ــتباه  ــر اش ــت موت ــه منرپلی ــت ک ــن اس ــد و ممک ندارن

ــه شــده باشــد. گرفت

ــدند؛  ــه رو ش ــا آن روب ــالم ب ــد و غ ــه حام ــوردی ک م

ــران  ــر روز مهاج ــه ه ــت ک ــوردی اس ــا م ــی از ده ه یک

مواجــه  آن  بــا  ایــران  در  افغانســتان  قانونــی  غیــر 

کــه  اســتند  و رسبــازان چــون مطمــن  می شــوند 

ــد،  ــام دهن ــی انج ــر قانون ــران غی ــا مهاج ــر کاری ب ه

ــه  ــد و قضی ــکایت درج کنن ــه ش ــده ک ــان منی توانن آن

را دنبــال کننــد، هــر روز در خیابان هــا مهاجــران 

ــان  ــه آن ــن ک ــتدال ای ــه اس ــد و ب ــت می کنن را بازداش

را بــه اردوگاه نظامــی می برنــد، پــول و وســایل آن 

را می گیرنــد و در قســمت دیگــری از شــهر آنــان را 

می کننــد. پیــاده 

دزدی رسبازان ایرانی
از مهاجران بدون مدرک

بودا

فرزندان زمین

 »بن بست سیاسی«
 اصطالحی رایج بعد از هر انتخابات

بی جا شدن بیش از چهار هزار خانواده 
در جنگ های تخار

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ
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ــا  ــرت مادره ــطحی، بیش ــای س ــیاری از درده ــرای بس ب

و مادربزرگ هــای خانواده هــا، رساغ گیاه هــا و راه هــای 

ــا  ــن درمان ه ــا ای ــد؛ ام ــی می رون ــنتی و خانگ ــان س درم

ــاق  ــتناک تری اتف ــکل وحش ــه ش ــت ب ــق دوردس در مناط

می افتــد. مادرهــا و مادر بزرگ هــای خانواده هــا، بــرای 

ــدان  شــان از تریــاک اســتفاده می کننــد کــه  درمــان فرزن

ــتان  ــود. افغانس ــرگ می ش ــه م ــر ب ــوارد منج ــی م در بعض

کشــوری  اســت کــه چهــار دهــه را در جنــگ  ســپری کــرده 

کــه باعــث شــده اســت تــا مــردم از آمــوزش و آگاهــی دور 

مباننــد. 

یکــی از باشــنده های فعلــی شــهر مزاررشیــف، خامنــی 

اســت کــه حــدود شصت ســال دارد و مــادر هشــت فرزنــد 

اســت. ایــن خانــم از تجربه هــای خــودش قصــه می کنــد؛ 

مریــض  کــه  زمانــی  را  فرزندانــش  چگونــه  کــه  ایــن  

می شــدند بــا تریــاک تــداوی می کــرد. »مــا خــود مــا 

زمیــن داشــتیم و تریــاک کِشــت می کدیــم. بــاد از ای کــه 

ــم،  ــودا می کدی ــه س ــدار ش ــک مق ــید، ی ــل می رس د حاص

ــت  ــگان وق ــه ی ــه اوالدا اگ ــم ک ــه می گرفتی ــدار ش ــک مق ی

ــم.« ــر شــان بخورانی مریــض شــد ب

بــه  بســیار  کــودکان  و  دارد  تلخــی  مــزه ی  تریــاک 

بخورنــد.  را  آن  می تواننــد  ســختی 

می کردیــد،  اســتفاده  تریــاک  از  وقتــی  می پرســم، 

یــک  ســال  »مــه  درمــان؟  روی  داشــت  تأثیــر  چقــدر 

زمســتان بســیار ســلفه )رسفــه( می کــدم، هیــچ خــوب 

ــا  ــم. ت ــو ه ــوردم، َش ــاک می خ ــم تری ــح ه ــدم. صب منی ش

ــد.« ــور ک ــره ج ــره م ــاک باالخ ــو تری ــه هم ای ک

ــه  ــه و ب ــورت ناآگاهان ــه ص ــر ب ــاک اگ ــتفاده از تری اس

مقــدار زیــاد صــورت بگیــرد، موجــب مــرگ فــرد بیــامر یــا 

ــود.   ــش می ش ــال رفتن ــم از ح ه

خانــم صدیقــه ۴۰ ســال دارد و مــادر چهــار فرزنــد 

ــی  ــه زن ــا مشــوره ی یکــی از همســایه هایش ک اســت. او ب

ــاک  ــه دخــرت خــورد ســنش تری ــوده اســت، ب کهن ســال ب

می دهــد. »دخــرتم زیــاد بدخــوی و نــاآرام بــود، هیــچ مــره 

ــم. بــی  ــیدگی کن ــه رس ــای خان ــه کاره ــه ب ــد ک منی مان

بــی، زن همســایه ی مــا گفــت کــه بگــی یــک کــم تریــاک 

ره اَو کــو و پیــش دمــاغ دخــرتت بکــش بــاز دخــرتت َخــو 

می کنــه.«

اســت،  بــوده  کم تجربــه ای  زن  کــه  صدیقــه  خانــم 

حــرف خانــم همســایه اش را قبــول می کنــد؛ امــا بی خــرب 

ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــه عواقب ــه چ از این ک

ــره اَو کــدم و همــرای چــوب  »تریاکــه گرفتــم خــوب تی

گوگــرد پیــش دمــاغ طفلکــم کشــیدم. دخرتکــم چــارده یــا 

ــام دادم،  ــه ای کاره انج ــی ک ــه محض ــود. ب ــزده روزه ب پان

ــاک  ــه تری ــدم ک ــد. فامی ــر ک ــرتم تغیی ــامی دخ ــگ چش رن

ای ره گرفتــه و رسش تأثیــر کــده. ترســیدم و دفعتــا ای 

تریاکــه از پیــش دمــاغ دخــرتم پــاک کــدم، از رس جایــش 

ورداشــتم و بــردم بیــرون د هــوای رسد. نبــات اَو کــدم 

ــام  ــام ای کاره انج ــا ش ــرش دادم. ت ــک ب ــیر چوش و د ش

ــای  ــت و پ ــچ دس ــود. هی ــده ب ــال ش ــرتم بی ح دادم. دخ

ــا ای کــه نصــف شــب باالخــره رس  شــه تــکان منــی داد. ت

حــال آمــد.«

بیــرون  خشــخاش  گل  کاســربگ  از  کــه  شــیره ای 

تبدیــل  تریــاک  بــه  شــدن  خشــک  از  پــس  می آیــد، 

می شــود و رنــگ ســیاه تیــره دارد. تریــاک احتــامال در 

اروپــای جنوبــی و بــه طــور مشــخص در افغانســتان پیــدا 

اصلــی  تولیدکننــدگان  از  یکــی  افغانســتان  می شــود. 

تریــاک در جهــان بــه حســاب می آیــد.

تشــکیل  ُمرفیــن  را  تریــاک  درصــد  یــازده  از  بیــش 

ــد.  ــکین می ده ــامنی را تس ــای جس ــه درده ــد ک می ده

در ترکیبــات بســیاری از داروهــای کیمیــاوی نیــز بــه 

مقــداری از ُمرفیــن اســتفاده می شــود. مــرصف مــداوم 

ــه  ــدن و ب ــدن ب ــاوم ش ــث مق ــن باع ــدت ُمرفی و طوالنی م

ــاد  ــروز اعتی ــه، ب ــی و در نتیج ــت بدن ــدن مقاوم ــود آم وج

می شــود. 

ــد  ــات ض ــل خصوصی ــه دلی ــه، ب ــش از هم ــاک بی تری

ــی  ــل جراح ــه عم ــرای آن ک ــده ی آن، ب درد و بی حس کنن

ممکــن شــود، مــورد توجــه پزشــکان و جراحــان نیــز بــوده 

اســت.

بیشــرت  زنــان  کــه  مناطقــی  در  می گویــد،  زنــی 

ــودکان  ــرای ک ــتند، ب ــن اس ــم و قالی ــنت گلی ــرصوف باف م

 شــان تریــاک می دهنــد تــا کــودک بی هــوش شــود و 

نکنــد.  ایجــاد  مــادرش در کار مزاحمــت  بــرای 

داکــرت عبدالــرؤوف فــروغ، مســؤول بخــش اطفــال 

در  بلخــی،  ســینای  ابوعلــی  ســاحوی  شــفاخانه ی  در 

ــد کــه »در  ــل مــی گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب گفت وگ

مناطــق دوردســت، ماننــد قریه هــای شــورتپه و کلــدار 

ــرای  ــا، ب ــم خانواده ه ــوز ه ــفانه هن ــف، متأس در مزاررشی

درمــان اطفــال  شــان بــه دلیــل ایــن  کــه از مراکــز صحــی 

ــن  ــل ای ــه دلی ــد و ب ــتفاده می کنن ــاک اس ــد، از تری دور ان

ــار  ــل دچ ــت، طف ــن اس ــال پایی ــدن اطف ــت ب ــه مقاوم  ک

می شــوند  مجبــور  خانواده هــا  و  می شــود  اختــالل 

بــه شــفاخانه ی شــهر مزاررشیــف  تــا اطفــال  شــان را 

بیاورنــد و مــا نهایــت کوشــش خــود را می کنیــم کــه تــا از 

مرگ ومیــر اطفــال جلوگیــری کنیــم.«

آقــای فــروغ همچنــان می افزایــد: »اســتفاده ی مقــدار 

ــاک، در قــدم نخســت قبضیــت و خشــکی دهــن  کــم تری

را بــرای طفــل بــه بــار مــی آورد و اگــر مقــدار اســتفاده اش 

ــال دارد،  ــه دنب ــری را ب ــای جدی ت ــد، خطره ــش یاب افزای

ــزی  ــب مرک ــتم عص ــاک سیس ــه از تری ــتفاده ی بی روی اس

را مــورد حملــه قــرار می دهــد و اگــر در زودتریــن فرصــت 

بــه داکــرت مراجعــه نشــود، باعــث تلــف شــدن طفــل 

می شــود.«

ــورهایی  ــی از کش ــم یک ــوز ه ــتان هن ــفانه افغانس متأس

صــورت  بــه  صحــی  مراکــز  بــه  آن  مــردم  کــه  اســت 

ــه  ــر ناآگاهــی، دســت ب ــر اث درســت دسرتســی ندارنــد و ب

رفتارهایــی می زننــد کــه عواقــب جربان ناپذیــری بــرای 

شــان دارد.

در  بلخــی  ســینای  ابوعلــی  حــوزوی  شــفاخانه ی 

مزاررشیــف، نظــر بــه امکانــات بهــرتی کــه نســبت بــه 

دیگــر شــفاخانه ها در والیت هــای شــاملی دارد، مــردم از 

دیگــر جاهــای شــامل نیــز بــه ایــن مرکــز صحــی مراجعــه 

می کننــد و دوســیه های ایــن مراجعــه کننده هــا ثبــت 

آرشــیو ایــن شــفاخانه می شــود. نظــر بــه آمــاری کــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل بــه آن دسرتســی پیــدا کــرده 

ــه تعــداد ۱۰ طفــل و در ســال 98  اســت، در ســال 97 ب

و در مــاه ســنبله، بــه تعــداد ۴ طفــل در اثــر مســمومیت، 

ــا  ــی خانواده ه ــل آن بی توجه ــه عام ــی ک ــط داروهای توس

ــت.  ــده اس ــفاخانه ش ــن ش ــت ای ــت، ثب ــوده اس ب

ــوزوی  ــفاخانه ی ح ــا ش ــه ب ــرری ک ــای مک ــا متاس ه ب

ابوعلــی ســینای بلخــی در مــزار و شــفاخانه ی صحــت 

و طفــل مــادر در شــهر کابــل داشــتیم، دریافتیــم کــه 

هیــچ مــوردی تــا کنــون از مرگ ومیــر کــودکان بــه خاطــر 

ــت  ــا، ثب ــط خانواده ه ــاک توس ــه ی تری ــتفاده ی بی روی اس

ــود  ــث می ش ــفانه باع ــه متأس ــت ک ــده اس ــز نش ــن مراک ای

تــا همچنــان رونــد آگاهی دهــی در ایــن مــورد، کمــرت 

ــن  ــنت همی ــش گرف ــا پی ــان ب ــا همچن ــد و خانواده ه باش

راه درمانــی، کــودکان  شــان را از دســت بدهنــد و یــا 

ــد. ــان وارد کنن ــال ش ــه اطف ــری ب ــارات جربان ناپذی خس

مخــدر  مــواد  علیــه  مبــارزه  مدیــر  خــان،  زملــی 

بــا  گفت وگــو  در  بلــخ،  والیــت  امنیــه ی  قومندانــی 

ســال های  در  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــخ  ــت بل ــن در والی ــار زمی ــدود ۱۲۱۱۶ هکت 9۶ و 97، ح

کوکنــار کشــت شــده اســت؛ امــا آمــار ســال 98 بــه دلیــل 

ــای  ــه ی آق ــه گفت ــت. ب ــرتس نیس ــوز در دس ــا هن ناامنی ه

ــت  ــه تح ــی ک ــا در مناطق ــال 98 تنه ــان در س ــی خ زمل

تســلط طالبــان اســت، کوکنــار کــه از شــیره ی آن  تریــاک 

بــه دســت می آیــد، کشــت شــده اســت.

نظــر بــه گــزارش نرششــده از ســوی ســازمان ملــل 

ــدگان  ــن تولیدکنن ــی از اصلی تری ــتان یک ــد، افغانس متح

اســت.  جهــان  در  مخــدر  مــواد  مرصف کننــدگان  و 

 9۰ حــدود  در  افغانســتان  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

درصــد مــواد مخــدر کُل جهــان را تولیــد می کنــد؛ بــه 

صــورت  بــه  افغانســتانی  خانواده هــای  خاطــر  همیــن 

ــاک  ــواع مــواد مخــدر، مخصوصــا تری ــه ان بســیار راحــت ب

دسرتســی وافــر دارنــد.

نظــر بــه اعالمیــه ی جهانــی حقــوق بــرش، یکــی از 

مســائل مهــم در مــورد کــودکان، حــق دسرتســی بــه 

ــر  ــفانه در اث ــه متأس ــت ک ــت اس ــامل و صح ــت س بهداش

ــودکان  ــی، ک ــات کاف ــود امکان ــا و نب ــی خانواده ه ناآگاه

ــد. ــروم ان ــان مح ــق ش ــه ح ــی ب ــان از دسرتس افغ

5

هام همتا

درمان کودکان با مواد مخدر
ناآگاهی خانواده ها؛ تهدیدی برای کودکان 

زنی می گوید، در مناطقی 

که زنان بیشرت مرصوف بافنت 

گلیم و قالین استند، برای 

کودکان  شان تریاک می دهند 

تا کودک بی هوش شود و برای 

مادرش در کار مزاحمت ایجاد 

نکند. 

داکرت عبدالرؤوف فروغ، 

مسؤول بخش اطفال در 

شفاخانه ی ساحوی ابوعلی 

سینای بلخی، در گفت وگو با 

روزنامه ی صبح کابل می گوید 

که »در مناطق دوردست، مانند 

قریه های شورتپه و کلدار در 

مزاررشیف، متأسفانه هنوز 

هم خانواده ها، برای درمان 

اطفال  شان به دلیل این  که از 

مراکز صحی دور اند، از تریاک 

استفاده می کنند و به دلیل 

این  که مقاومت بدن اطفال 

پایین است، طفل دچار اختالل 

می شود و خانواده ها مجبور 

می شوند تا اطفال  شان را به 

شفاخانه ی شهر مزاررشیف 

بیاورند و ما نهایت کوشش خود 

را می کنیم که تا از مرگ ومیر 

اطفال جلوگیری کنیم.«
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ــاره  ــواس اش ــامری وس ــم بی ــه عالی ــته ب ــامره ی گذش در ش

داشــتیم و در ادامــه بــه راه هــای پیش گیــری ایــن بیــامری 

خواهیــم پرداخــت. وســواس بیــامری ای اســت کــه بایــد جــدی 

بگیریــم؛ وگرنــه می توانــد هــر فــردی را دچــار اختالل هــای 

ــد.  ــخصیتی کن ش

بــرای درمــان وســواس،  می تــوان گفــت، بهرتیــن روش 

درمــان شــناختی-رفتاری اســت. ایــن روش، دو بخــش اصلــی را 

شــامل می شــود. بخــش نخســت، روبــه رو شــدن و پیش گیــری 

از واکنــش و بخــش دوم شــناخت درمانی می باشــد. ایــن روش 

ــاری از درمان گــر صــورت گیــرد.  ــا مشــاوره و ی ــد ب درمانــی، بای

در ادامــه توضیــح ســاده ای از هــر بخــش ایــن روش درمانــی را 

ــم. ــه می دهی ــام ارائ ــرای ش ب

۱ـ روبه رو شــدن و پیش گیری از واکنش

در ایــن روش، درمانگــر از شــام می خواهــد کــه بــا وســواس 

فکــری خــود، بــه صــورت مرتــب مواجــه شــوید. ســپس بایــد از 

انجــام رفتــار وســواس گونه اجتنــاب و در برابــر آن مقاومــت 

کنیــد تــا زمانــی کــه اضطــراب شــام کاهــش یابــد. بــه عنــوان 

از  پــس   و  داریــد  حساســیت  میکروب هــا  بــه  اگــر  مثــال 

از  درمانگــر  را می شــویید،  تــان  هــر چیــزی دســت  ملــس 

ــه آن  ــه ب ــی ک ــبتا میکروب ــیله ی نس ــک وس ــد، ی ــام می خواه ش

ــد  ــس کنی ــتگیره ی دروازه را مل ــد دس ــد، مانن ــیت داری حساس

ــت  ــان مقاوم ــتان ت ــنت دس ــر شس ــد در براب ــام بای ــپس ش و س

ــد. کنی

در حیــن مقاومــت اضطــراب شــام رفتــه رفتــه کاهــش 

دســت  تــان  نُشســنت  بــا  کــه  می شــوید  متوجــه  و  یافتــه 

در  می گیریــد،  یــاد  همچنیــن  و  منی افتــد  خاصــی  اتفــاق 

برابــر رفتارهــای وسواســی خــود مقاومــت کنیــد و اســرتس 

تــان نیــز کاهــش می یابــد و درک می کنیــد کــه نیــازی بــه 

ــدن و  ــه رو ش ــا روش روب ــد. ب ــی نداری ــرر وسواس ــای مک رفتاره

ــکار  ــورد اف ــی خــود در م ــوان الگوهــای ذهن ــری، می ت پیش گی

ــد  ــان بیاموزی ــز ت ــه مغ ــد و ب ــی کنی ــاز طراح ــواس گونه را ب وس

تــا در نشــانه های اختــالل، وســواس فکری-عملــی را بــرای 

همیشــه کاهــش دهــد. معمــوال درمانگــر هنــگام روبــه رو شــدن، 

روش هــای آرام ســازی را نیــز بــه شــام آمــوزش می دهــد تــا 

بتوانیــد پاســخ های مناســب را جایگزیــن پاســخ اضطرابــی 

ــد.  کنی

۲ - شناخت درمانی

ــه ی  ــه پای ــواس گونه ک ــکار وس ــر اف ــان ب ــش از درم ــن بخ ای

اصلــی بــروز رفتــار وســواس گونه اســت، مترکــز دارد و بــه  شــام 

ــکار  ــا اف ــر ب ــامل و مؤث ــورد س ــوه ی برخ ــا نح ــد ت ــک می کن کم

اغراق آمیــزی کــه باعــث می شــود مســؤولیت ســنگینی بــر 

ــد.  ــد، را بیاموزی ــاس کنی ــود احس دوش خ

روش های دیگر برای درمان وســواس فکری-عملی

روش هــای دیگــری نیــز بــرای درمــان اختــالل وســواس 

ــن آن هــا  ــه مهم  تری ــد کــه از جمل ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق م

ــرد. ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

۱- دوادرمانی

ــه  ــدید توصی ــواس های ش ــان وس ــب در درم ــی اغل دوادرمان

ضــد  دواهــای  و  افرسدگــی  دواهــای  از  برخــی  می شــود. 

اضطــراب در درمــان ایــن اختــالل مؤثــر اســت. بــا ایــن حــال، 

دوا بــه تنهایــی منی توانــد وســواس را درمــان کنــد؛ بلکــه تنهــا 

ــد. ــع کن ــناختی را ترسی ــان روان ش ــد درم ــد رون می توان

۲- خانواده درمانی

از آن جایــی  کــه ایــن اختــالل بــر زندگــی اجتامعــی و 

خانوادگــی فــرد تأثیــر می گــذارد، خانواده درمانــی بــر روی 

آمــوزش اعضــای خانــواده بــرای کمــک بــه فــرد مبتــال بــه 

ــش  ــدف افزای ــی ه ــد. در خانواده درمان ــد می کن ــالل تأکی اخت

درک و شــناخت از OCD و کاهــش ناســازگاری های حاصــل 

از آن اســت.

۳- گروه درمانی

بــه  مبتــال  افــراد  از  متشــکل  گروهــی  روش  ایــن  در 

OCD، توســط درمانگــر گــرد هــم آورده می شــوند. هــدف از 

گروه درمانــی کاهــش انــزوای افــراد مبتــال بــه OCD و همیــاری 

ــت. ــر اس ــواس یکدیگ ــالل وس ــان اخت ــه درم ــراد ب اف

چند پیشــنهاد برای کمک به افراد مبتال به وسواس

۱: انتقــاد نکنیــد؛ زیــرا OCD فــارغ از شــخصیت فــرد و یــک 

اختالل ناخواســته اســت.

۲: آن هــا را رسزنــش نکنیــد؛ زیــرا اوضــاع را بدتــر می کنــد و 

بــه درمــان کمکــی منی کنــد.

۳: از الگوهــای وسواســی فــرد حامیــت نکنیــد و در انجــام 

ــا فــرد همــراه نشــوید. قــرار اســت خــودش را  ایــن الگــو هــا؛ ب

ــه رفتــارش را! حامیــت کنیــد ن

ــن  ــد. بی ــه داری ــفاف نگ ــت و ش ــود را مثب ــات خ ۴: ارتباط

حامیــت از او و ایســتادگی در برابــر اختــالل تعــادل برقــرار 

ــد. ــرتس وارد نکنی ــال، اس ــخص مبت ــه ش ــد و ب کنی

بــا هــم  پیــدا کنیــد.  را   OCD ۵: جنبه هــای خنــده دار 

خندیــدن بــه قســمت های خنــده دار و بی معنــی رفتارهــای 

 OCD ــه گرفــنت از ــه کاهــش اســرتس فــرد و فاصل وسواســی ب

کمــک می کنــد. مطمــن شــوید او احســاس احــرتام می کنــد 

ــه او. ــه ب ــد ن ــا او می خندی ــه ب ــد ک و می دان

ــه  ــه ای ب ــه زن« در جامع ــونت علی ــالح »خش اصط

شــدت بســته، نــاآگاه و ســنتی افغانســتان، بــرای 

امــا  ناآشــنا نیســت؛  و  نامأنــوس  هیــچ شــهروندی 

ــونت  ــد، »خش ــان می کنن ــه آن را پنه ــه هم ــه ک آن چ

جنســی در خانــواده« اســت.

ــرزه و  ــب ه ــادا برچس ــه مب ــن ک ــکوت زن، از ای  س

فاحشــه گری بــه او زده شــود، بــه نوعــی پیش گیــری، 

ــوع خشــونت ها اســت  ــن ن ــت و پشــتیبانی از ای حامی

کــه شــامر اندکــی از ایــن  قربانیــان توانســته انــد 

ــد. ــان کنن ــن دردهــا را بی تابوشــکنی کــرده و ای

ــونت هایی  ــوع خش ــن ن ــی از بدتری ــونت جنس خش

اســت کــه در خانواده هــا علیــه جســم و روح یــک زن 

ــونت ها  ــن خش ــود. ای ــامل می ش ــردان اع ــوی م از س

از ســوی پــدر یــا بــرادر یــا یکــی از مــردان درجــه اول 

ــرد.   ــورت می گی ــواده ص ــرت خان ــر دخ ــل ب فامی

بیست ســاله  ای  دخــرت  مســتعار(  )نــام  ریحــان 

جنســی  خشــونت  از  تلخــی  تجربــه ی  کــه  اســت 

خانوادگــی دارد. کســی کــه بعــد از آن، دیگــر زندگــی 

ــان  ــونت چن ــن خش ــت. ای ــده اس ــا ش ــش بی معن برای

زخمــی بــر روح و روان  او زده اســت کــه می تــوان آثــار 

ــه  ــرد. دردی ک ــس ک ــد و ح ــامنش خان درد را در چش

از زخــم ناســوری بــر می خیــزد؛ دردی کــه پــدرش بــر 

ــس  ــان دو ح ــان، می ــت. ریح ــته اس ــی او گذاش زندگ

ــا راه حــل  ــام در تقــالی آن اســت ت رشمندگــی و انتق

ــد.  ــدا کن ــبی پی مناس

ــره ی  ــت، چه ــاله اس ــه هجده س ــی ک ــان زمان ریح

ــه در  ــی ک ــرت زمان ــن دخ ــی دارد.  ای ــاداب و جذاب ش

ــی  ــور دارد، گاه گاه ــم حض ــدرش ه ــت و پ ــه اس خان

متوجــه نــگاه  و نوازش هــای غیــر عــادی تــوأم بــا 

شــهوت پــدرش می شــود. 

روز،  هــر  را  ریحــان  نوازش هــا،  و  نگاه هــا  ایــن 

بیشــرت از گذشــته منــزوی  می کنــد تــا حــدی کــه 

شــب ها از اتــاق خوابــی کــه بــرای او و خواهــران 

کوچک تــرش اســت، بیــرون منی  آیــد. روزهــا هــم، 

ــه  ــرس ب ــا ت ــه و ب ــب رفت ــه مکت ــدر ب ــود پ ــط در نب فق

ــه  ــه خان ــدر ب ــدن پ ــان آم ــا زم ــردد. ت ــر می گ ــه ب خان

کارهــای خانــه را متــام و بــا رســیدن او خــود را در آن 

اتاقــک کوچــک و کم نــور بــه بهانــه ی درس خوانــدن، 

می کنــد. حبــس 

بــه  شــدن  متهــم  و  قضــاوت  تــرس  از  ریحــان 

بداخالقــی، از آزار و اذیت هــای پــدر، هیــچ حرفــی بــا 

ــد؛ امــا ایــن ســکوت ریحــان، پــدرش  مــادرش منی زن

را وقیح تــر می کنــد و او هــر روز تــالش می کنــد تــا 

بــه دخــرتش بیشــرت نزدیــک شــود و بــا ســوء اســتفاده 

ــرو  ــودش را ف ــهوت خ ــش ش ــرتش، عط ــدام دخ از ان

ــاند. نش

یکــی از روزهــا کــه ریحــان در آشــپزخانه مشــغول 

آشــپزی اســت و مــادرش در خانــه حضــور نــدارد، 

را  دســت هایش  می کنــد.  غافل گیــر  را  او  پــدرش 

از پشــت در کمــر ریحــان حلقــه می زنــد و ریحــان 

ــرس  ــا ت ــان ب ــاند. ریح ــودش می کش ــمت خ ــه س را ب

بــا  پــدر  می انــدازد.  راه  صــدا  و  رس  وحشــت،  و 

ــان،  ــی آورد. ریح ــرت در م ــن دخ ــاس از ت ــونت لب خش

برهنــه در میــان بــازوان پــدر گیــر می افتــد. پــدر 

چنــد بــار پشــت رس هــم ایــن جملــه را برایــش تکــرار 

ــره  ــش به ــد صاحب ــوب، اول بای ــال خ ــد، »از م می کن

ــتند.  ــال اس ــمکش و تق ــرت در کش ــدر و دخ ــربد.« پ ب

پــدر بــرای شــهوتی کــه متــام وجــودش را فــرا گرفتــه 

اســت و دخــرت بــرای رهایــی از اتفاقــی کــه قــرار اســت 

ــرای  ــال ب ــان در تق ــد. ریح ــاد ده ــه ب ــی اش را ب زندگ

ــد و  ــی را می زن ــی دروازه ی حویل ــه کس ــت ک ــرار اس ف

او ایــن بــار نجــات می یابــد.

ــر  از گذشــته شــده و  ــس از آن، ریحــان منزوی ت پ

عالقــه ای بــه مکتــب رفــنت نــدارد. در امتحانــات نیــز 

نــاکام می مانــد. مــادرش از ایــن وضــع، نگــران شــده 

و موضــوع را بــا پــدر ریحــان در میــان می گــذارد؛ امــا 

ــویش  ــه »تش ــد ک ــواب می ده ــون رسدی ج ــا خ ــدر ب پ

اســت.  عــادی  گپ هــا  ای  و  اســت  جــوان  نکــن، 

ــر برایــش.« ســخت نگی

از  یکــی  بــه  پــدرش  می گــذرد،  ماهــی  چنــد 

کشــورهای همســایه مــی رود تــا پرونــده ای بســازد 

ــی  ــن زمان ــد و ای ــرک کنن ــتان را ت ــا افغانس ــه آن ه ک

اســت کــه ریحــان نفســی بــه راحتــی و بــدون عــذاب 

نگاه هــای پــدر می کشــد؛ امــا پــدر بعــد از چنــد مــاه، 

دوبــاره بــه افغانســتان می آیــد.

بــه محــض بازگشــت پــدر، زندگــی ریحــان دوبــاره 

ــش  ــد روزی از آمدن ــان چن ــدر ریح ــود. پ ــره می ش تی

ــتقیم از  ــور مس ــه ط ــار ب ــن ب ــه ای ــت ک ــته اس نگذش

شــود.  همبســرت  وی  بــا  کــه  می خواهــد  ریحــان 

می ترســاند.  بیشــرت  را  ریحــان  پــدر،  خواســته ی 

خواســتی کــه بی رشمانه تریــن اتفــاق ممکــن در ایــن 

ــد  ــد می کن ــدر ارصار و تهدی ــواده اســت. آن روز پ خان

و دخــرت انــکار. گریــه تنهــا کاری اســت کــه از دســت 

ریحــان بــر می آیــد.

ــن  ــود را ای ــته ی خ ــل خواس ــت، دلی ــدر در نهای پ

ــی  ــده ی مهاجرت ــد کــه او در پرون ــه مطــرح می کن گون

کــه بــه ســازمان ملــل داده اســت، نوشــته اســت 

چــون دخــرتش از ســوی یکــی از زورمنــدان مــورد 

تجــاوز قــرار گرفتــه، زندگــی در افغانســتان برای  شــان 

ــات  ــرای اثب ــر، ب ــن خاط ــه همی ــت و ب ــاک اس خطرن

ایــن ادعــا، نیــاز اســت تــا آزمایــش بــکارت از ریحــان 

گرفتــه شــود. پــدر خــود را حق به جانــب دانســته و 

بــه ریحــان می گویــد کــه او منی توانــد ایــن کار را 

بــه غریبــه بســپارد و انجامــش را بایــد خــودش صــورت 

ــود. ــربدار نش ــی خ ــا کس ــد ت ده

آن روز بــاز هــم پــدر موفــق منی شــود. ریحــان، 

ــدر  ــا امــکان دارد خــودش را از پ ــر شــده و ت محتاط ت

ــی  ــان وقت ــه روزی ریح ــن  ک ــا ای ــی دارد. ت ــه م دور نگ

ــود  ــه می ش ــردد، متوج ــر می گ ــه ب ــه خان ــب ب از مکت

در خانــه کســی نیســت. او هــم بــه اتــاق خــود بــرای 

ــی رود.  ــش م ــدن درس های خوان

ــان وارد  ــدر ریح ــه پ ــذرد ک ــه ای منی گ ــد لحظ چن

ــد؛  ــان می آی ــاره رساغ ریح ــرس دوب ــود. ت ــه می ش خان

امــا پــدر، لبخنــدی مهربــان بــر لــب دارد و بــا نزدیــک 

از  و  می بوســد  را  پیشــانی اش  ریحــان  بــه  شــدن 

ــه خاطــر خواســته اش معــذرت می خواهــد.  ریحــان ب

ریحــان بــا تعجــب بــه پــدرش نــگاه می کنــد کــه بــا دو 

پیالــه چــای در دســت بــه اتــاق ریحــان آمــده اســت.

ــای  ــته، چ ــم نشس ــار ه ــر دو کن ــرت ه ــدر و دخ پ

بــا یکدیگــر،  از کمــی صحبــت  بعــد  و  می نوشــند 

ریحــان چشــامنش ســنگین شــده و بــه خــواب عمیقی 

فــرو مــی رود. پــدر نقشــه  و نیــت شــوم و رشم آور خــود 

ــد. ــرا می کن ــرتش اج ــاالی دخ ــره ب را باالخ

ــح  ــت. صب ــواب اس ــح در خ ــردا صب ــا ف ــان ت ریح

فــردا بــا رسگیجــه و کســالت چشــم بــاز می کنــد 

دامــن  بــر  خــون  لکه هــای  می شــود،  متوجــه  و 

تغییــر  نیــز  را  او  زندگــی  رنــگ  رخت خوابــش  و  

داده اســت. پــدر بعــد از دو ســال بــه خواســته ی 

بی رشمانــه اش رســیده اســت. زندگــی دخــرتش را 

ــده  ــان مان ــاال ریح ــرده و ح ــود ک ــهوت خ ــی ش قربان

ــد  ــه بای ــه چ ــی اش ک ــزرگ در زندگ ــا دردی ب ــت ب اس

کنــد. ســکوت یــا فریــاد؟

ایــن  می کنــد.  انتخــاب  را  ســکوت  ریحــان 

ســکوت، پــدر را وقیح تــر از گذشــته کــرده و خشــونت 

جنســی اش را بارهــا تکــرار می کنــد. پــدر بــه محــض 

تنهــا شــدن، دخــرتش را نوازش هــای شــهوانی کــرده 

تناســلی اش  آلــت  بــه  کــه  می ســازد  وادار  را  او  و 

دســت بکشــد. ریحــان را بــا خــود بــه حــامم می بــرد و 

تجاوزهایــش تــوأم بــا خشــونت می شــود. 

مدتــی کــه می گــذرد، ریحــان دچــار حالــت تهــوع 

ــاردار اســت.  ــرد کــه ب و رسگیجــه شــده و گــامن می ب

خیلــی زود، آزمایــش بــارداری می دهــد. نتیجــه ی 

ــرای  ــن وضعیــت ب آزمایــش منفــی اســت. ادامــه ی ای

ریحــان دشــوار شــده اســت و او دســت بــه خودکشــی 

می زنــد. تیــغ تیــزی روی رگ هــای مــچ دســت دخــرت 

کشــیده شــده و ریحــان بیهــوش می شــود. 

ــار  او  ــن ب ــت و ای ــق اس ــان ناموف ــی ریح خودکش

ــادر نگــران  ــد. م ــاز می کن چشــمش را در شــفاخانه ب

و مضطــرب کنــار تخــت نشســته اســت تــا ریحــان 

دلیــل ایــن کارش را بگویــد. در همیــن هنــگام، پــدر 

ــرده و  ــدا ک ــرتش ج ــادر را از دخ ــه ای م ــک بهان ــه ی ب

ــه  ــورد ب ــن م ــزی در ای ــد، اگــر چی ــه ریحــان می گوی ب

ــت. ــد کش ــد، او را خواه ــی بگوی کس

ریحــان پــس از ایــن کــه از شــفاخانه رخصــت 

شــده اســت، بــا کمــک یکــی از دوســتانش بــه یکــی 

از نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان مراجعــه کــرده و 

ــه  ــدرش ب ــه پ ــت ک ــرده اس ــوری درج ک ــکایت را ط ش

ــه  ــی را علی ــن عمل ــر چنی ــار دیگ ــه ب ــد داده ک او تعه

او انجــام منی دهــد. ریحــان بــه خاطــر مالحظــات 

ــه ی  ــه پنج ــدرش ب ــپردن پ ــه س ــارض ب ــی، ح خانوادگ

قانــون نیســت و می گویــد اگــر دوبــاره بــا چنیــن 

را  پرونــده اش  شــود؛  مواجــه  پــدرش  از  خواســتی 

ــرد. ــد ک ــمی خواه رس

یــک  وقتــی  اســت  شــده  مــد  افغانســتان  در 

حرف هــای  بایــد  رســانه ها  متــام  شــد،  ســوژه  آدم 

ــی  ــن یک ــد. تورس ــردم بده ــورد م ــه خ ــراری او را ب تک

از ایــن آدم هــا اســت. او حرف هــای تکــراری می زنــد. 

ــون کارزار  ــواردی چ ــا در م ــد، تنه ــه می گوی ــه ک آنچ

مبــارزات انتخاباتــی کاربــرد دارد. هــر روز چندیــن بــار 

ــا او، پرســش های  ــه ی اختصاصــی رســانه ها ب مصاحب

ــن  ــم توهی ــنیدن؛ ه ــابه ش ــخ های مش ــراری و پاس تک

بــه شــعور مــردم اســت و هــم تحقیــر کــردن رســانه ها. 

ــخر  ــی، متس ــات اخالق ــندترین صف ــی از ناپس  یک

ــه دیگــران اســت کــه ریشــه در تکــرب و  و طعنــه زدن ب

ــانه های  ــف، رس ــا تأس ــرط دارد. ب ــی مف خودبزرگ بین

ترویــج  را  جمعــی«  »خودبزرگ بینــی  نوعــی  مــا 

ــه آن را در  ــی ک ــا و رفتارهای ــی از واژه ه ــد. یک می کنن

قــرار داده  ام، تحقیــر اســت.  بیزاری هایــم  لیســت 

تحقیــر در هــر شــکل و شــامیلی، رشم آور اســت؛ ولــی 

می زنیــم،  ملــی«  »خودتحقیــری  بــه  دســت  وقتــی 

ــت.  ــودنی اس ــی نابخش گناه

کــه  کســی  بــا  هــم  رس  پشــت  مصاحبه هــای 

همــواره گپ هــای تکــراری می زنــد و ممکــن اســت 

دچــار مشــکل روانــی باشــد، چــه ســودی بــرای مــردم 

سیاسی-شــخصی  منافــع  دنبــال  شــاید  او  دارد؟ 

خــودش باشــد کــه مــا ندانیــم؛ امــا چــی نیــاز اســت 

کــه روزی چنــد بــار بــا او مصاحبــه شــود؟ واکنش هــا 

ــه ایــن اتفــاق در رســانه ها و شــبکه های اجتامعــی،  ب

بــوده  و سیاســت   نوعــی خودبزرگ بینــی  بــا  تــوأم 

ایــن  از  دنیــا  کجــای  هیــچ  »در  کــه  ایــن   اســت. 

اتفاقــات منی افتــد«، »مــا چقــدر بــد بختیــم«  

خربنــگاران،  و  رســانه ها  وســیله ی  بــه  تورســن 

عامــل  رســانه ها  می شــود.  توهیــن  بیشــرت 

دشــنام دادن بــه او و خانــواده اش توســط کاربــران 

شــبکه های اجتامعــی اســتند. از ســوی دیگــر بــا 

هــر بــار مصاحبــه ی تورســن، مــردم از سیاســت بیــزار 

شــده و بــه سیاســت مدارانی کــه گناهــی مرتکــب 

می شــود.  توهیــن  انــد،  نشــده 

مــا در کشــور اســالمی زندگــی می کنیــم در قــرآن 

کریــم آمــده اســت: »ای کســانی کــه ایــامن آورده 

ــر را  ــروه دیگ ــام گ ــردان ش ــی از م ــد گروه ــد، نبای ای

ــند  ــرت باش ــا به ــا از این ه ــاید آن ه ــد؛ ش ــتهزاء کنن اس

و نــه زنانــی از زنــان دیگــر؛ شــاید آنــان بهــرت از اینــان 

ــرار  ــی ق باشــند، و یکدیگــر را مــورد طعــن و عیب جوی

ندهیــد و بــا القــاب زشــت و ناپســند یــاد نکنیــد، 

ــام  ــامن ن ــد از ای ــی بع ــر کس ــه ب ــت ک ــد اس ــیار ب بس

و  نکننــد ظــامل  توبــه  کــه  آن هــا  و  بگذاریــد  کفــر 

ســتمگرند.« »ترجمــه«   

زیــادی  روایــات  و  احادیــث  آیــات،  همین طــور 

در آموزه هــای دینــی وجــود دارد کــه مســخره کردن 

ــت.  ــده اس ــت خوان ــت و زش ــل نادرس ــران را عم دیگ

ــرار دادن  ــوژه ق ــا س ــور ب ــانه های کش ــر از آن، رس فرات

ــن  ــی توهی ــعور جمع ــه ش ــن، ب ــد تورس ــرادی مانن اف

ــا  ــان ب ــن جامعــت، خــود شــان را همزم ــد. ای می کنن

مصاحبه هــای مزخــرف  شــان مســخره می کننــد. ایــن 

جــا اســت کــه مــردم نســبت بــه رســانه ها بی بــاور 

ــن  کــه رســانه های کشــور  ــه ای ــاوری ب می شــوند؛ بی ب

ــد.  ــنت ندارن ــرای گف ــازه ب ــرف ت ح

امــروز  جــدی  مخاطــب  بــا  ســحطی  برخــورد 

شــهروندان  بــا  طالبــان  برخــورد  بــه  افغانســتان، 

ــا،  ــه افغان ه ــان ب ــگاه طالب ــد. ن ــور می مان ــروز کش ام

ــدل  ــن م ــا ای ــه، در دوره ی م ــت. خالص ــحطی اس س

ــه  ــد زندگــی جامع ــد کــه می خواهن ــاد ان انســان ها زی

و مــردم را از طریــق همیــن مســخرگی ها زیــر کنــرتل 

ــد وارد  ــد و در کارهایــی دخالــت کننــد کــه نبای بگیرن

شــوند.  ایــن افــراد منی تواننــد وارد زندگــی مــا شــوند 

ــم.  ــازه ندهی ــان اج ــود م ــا خ ــه م ــی ک ــه رشط ب

 رســانه های مــا وقتــی بــا ده آدم ایــن گونــه برخــورد 

کننــد و ایــن ده آدم ســاعت ها وقــت هــزاران شــهروند 

را تلــف  کننــد، همــه چیــز بــه ســمت مســخرگی خواهد 

رفــت. تورســن، روزانــه اگــر ده بــار بــه تلویزیــون بــرود 

بــا ســه، چهــار پرســش تکــراری روبهــرو می شــود کــه 

پاســخش را نیــز متــام مخاطبانــش می فهمنــد. 

بنــا بــر ایــن، مــا رضورت داریــم تــا رســانه های 

کشــور از روزمره گــی و مســخره بازی بیــرون شــوند. 

رســانه ها در افغانســتان نقــِش پُررنــگ و جــدی بــازی 

درجه یــک  از دســت آوردهای  رســانه ها  انــد.  کــرده 

بــه  ایــن رسزمیــن در طــول هجــده ســال پســین 

و  اصالحــات  آوردن  در  رســانه ها  مــی رود.  شــامر 

انــد.  کــرده  ایفــا  خــوب  نقــِش  بنیــادی  تغییــرات 

بی عیــب  معنــای  بــه  ایــن  امــا  می دانیــم؛  همــه 

بــودن رســانه ها نیســت. مــا هــر کــدام بــه عنــوان 

ــان جــدی رســانه ها اســتیم،  شــهروندانی کــه مخاطب

می توانیــم ضعف هــای رســانه ها را بازتــاب دهیــم. 

از وسواس دوری کنید 
)قسمت دوم(

تجاوز جنسی پدری بر دخرتش به بهانه ی مهاجرت 

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

صبور بیات

روزنوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

»خودبزرگ بینی جمعی« و »خودتحقیری ملی«

زهرا سیاس
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ــون و ۵98  ــد کــه بیــش از ۲ میلی ــات، می گوی کمیســیون مســتقل انتخاب

ــد. ــات ریاســت جمهوری رشکــت کــرده ان هــزار نفــر، در انتخاب

اورنگ زیــب، عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات، پــس از چاشــت روز 

ــن  ــاس آخری ــر اس ــه ب ــت ک ــربی گف ــت خ ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )9 می سه ش

ــت  ــر رشک ــزار ۴۴۵ نف ــون و ۵98 ه ــی، ۲ میلی ــز رأی ده ــار، در ۴۳8۴ مرک آم

کــرده انــد.

او افــزود: »۵۳7۳ مرکــز رأی دهــی وجــود دارد و از ایــن میــان، ۴۶۶9 

مرکــز رأی دهــی، پیــش از برگــزاری انتخابــات بــاز گــزارش شــده بــود. بــا 

ــی،  ــز رأی ده ــت جمهوری، در ۴۳8۴ مرک ــات ریاس ــود، در روز انتخاب ــن وج ای

رأی دهنــده وجــود داشــته و ۲8۵ مرکــز دیگــر، بــاز بــوده؛ امــا رأی دهنــده ای در 

آن وجــود نداشــته اســت. در مراکــزی کــه بــاز بــوده اســت، ۲ میلیــون و ۵98 

ــد.« هــزار ۴۴۵ نفــر رشکــت کــرده  ان

انتخابــات  در  رشکت کننــدگان  آمــار  کــه  گفــت  اورنگ زیــب،  آقــای 

ــا پــس  ــان دارد ت ریاســت جمهوری، هنــوز هــم نهایــی نیســت و تالش هــا جری

از ارزیابی هــا، آمــار دقیــق منتــرش شــود.

ــر  ــارات غی ــا از اظه ــت ت ــت جمهوری خواس ــزدان ریاس ــان از نام او همچن

ــس از  ــه پ ــد ک ــد و بگذارن ــز کنن ــات پرهی ــج انتخاب ــاره ی نتای ــؤوالنه در ب مس

انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از  نتایــج  همه جانبــه،  بررســی های 

ــود. ــالم ش اع

ایــن در حالــی اســت کــه تــا کنــون، شــامری از نامــزدان ریاســت جمهوری، 

پیشــاپیش ادعــای پیــروزی کــرده اند.

رییــس کمیســیون مســتقل  نورســتانی،  علــم  در همیــن حــال، حــوا 

انتخابــات، می گویــد کــه مــواد حســاس انتخاباتــی ۴۱۲ ولســوالی، بــه مراکــز 

ــد  ــل خواه ــزی منتق ــیون مرک ــه کمیس ــه زودی ب ــه و ب ــال یافت ــا انتق والیت ه

شــد.

او عــالوه کــرد کــه مــواد حســاس انتخاباتــی والیت هــای پنجشــیر و پــروان 

بــه دفــرت مرکــزی کمیســیون مســتقل انتخابــات منتقــل شــده و مــواد حســاس 

ــزی  ــرت مرک ــنرت دف ــه دیتاس ــال ب ــال انتق ــز در ح ــل نی ــت کاب ــی والی انتخابات

اســت.

ــه، عضــو دیگــر کمیســیون مســتقل  ــا محمــد عبدالل از ســویی هــم، موالن

ــات  ــدگان انتخاب ــت آمده از رشکت کنن ــه دس ــار ب ــه آم ــد ک ــات، می گوی انتخاب

ایــن  بــه  دیرتــر  مخابراتــی،  چالش هــای  دلیــل  بــه  ریاســت جمهوری، 

ــت.  ــیده اس ــیون رس کمیس

گفــت:  انتخاباتــی  تقلب هــای  از  جلوگیــری  راســتای  در  همچنــان  او 

از  یــا  باشــد  داشــته  تفــاوت  رأی  محــل،  کــدام  در  کــه  مــی رود  »امــکان 

بایومرتیــک اســتفاده نشــده باشــد؛ امــا بــر اســاس تعدیــل قانــون انتخابــات، 

متــام آرایــی کــه دارای بایومرتیــک اســت، مــدار اعتبــار اســت و آرایــی کــه فاقــد 

بایومرتیــک اســت، تکــراری اســت و قبــل و بعــد از زمــان انتخابــات اســتعامل 

شــده، مــدار اعتبــار نیســت و کمیســیون انتخابــات تــالش دارد کــه آرای معتــرب 

ــم اســتوار اســت.«  ــن تصمی ــه ای ــر معتــرب را از هــم جــدا بســازد و ب و غی

ــی،  ــج نهای ــالم نتای ــع اع ــا مرج ــه تنه ــرد ک ــد ک ــز تأکی ــه نی ــای عبدالل آق

کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت و افــراد نبایــد بــا اظهــارات غیرمســؤوالنه 

ــد. ــه کنن ــش مواج ــا چال ــی را ب ــم انتخابات تقوی

ــود  ــتقاللیت خ ــون اس ــا کن ــات ت ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــزود ک او اف

ــیون،  ــن کمیس ــه در کار ای ــد داد ک ــازه نخواه ــی اج ــه کس ــرده و ب ــظ ک را حف

ــد.  ــت کن دخال

انتخابــات ریاســت جمهوری، روز شــنبه )۶ میــزان(، در یــک فضــای نســبتا 

امــن، در رسارس افغانســتان برگــزار شــد. مشــکالت در فهرســت رأی دهنــدگان، 

از چالش هــای عمــده ی ایــن دور انتخابــات ریاســت جمهوری بــود و ســبب 

شــد کــه شــامری از شــهروندان افغانســتان، نتواننــد از حــق رأی خــود اســتفاده 

کننــد.

ــده  ــرش نش ــی ن ــزارش دقیق ــات گ ــن انتخاب ــب در ای ــزان تقل ــوز از می هن

اســت؛ امــا کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی اعــالم کــرده کــه ۴۳۶7 

شــکایت انتخاباتــی در رسارس افغانســتان بــه ثبــت رســیده اســت.

در  خارجــی  نیروهــای  کل  فرمانــده ی 

کنــون،  تــا  کــه  می گویــد  افغانســتان، 

هیــچ دســتوری در مــورد کاهــش نیروهــای 

نکــرده  دریافــت  افغانســتان،  در  امریکایــی 

اســت.

ــزان(،  ــنبه )9 می ــر، روز سه ش ــکات میل اس

نیروهــای  حضــور  کــه  گفــت  ســخنانی  در 

و  تهدیدهــا  ســطح  اســاس  بــر  خارجــی، 

خواســت مــردم افغانســتان اســت و تــا کنــون، 

هیــچ دســتوری در مــورد کاهــش نیروهــای 

امریکایــی دریافــت نکــرده اســت.

او افــزود کــه پایــان دادن بــه خشــونت های 

چهل ســاله در افغانســتان، نیازمنــد یافــنت راه 

حــل سیاســی اســت. بــه گفتــه ی او، هرچنــد 

رســیدن بــه صلــح خواســت اساســی مــردم 

امنیتــی  نیروهــای  امــا  اســت؛  افغانســتان 

ایــن کشــور و متحــدان خارجــی، آمــاده ی 

مــردم  از  دفــاع  بــرای  عملیــات  راه انــدازی 

ــود. ــد ب خواهن

ایــن در حالــی اســت کــه پــس از لغــو 

ــده و  ــاالت متح ــان ای ــح می ــای صل گفت وگوه

ــی نیروهــای خارجــی  ــان، حمــالت هوای طالب

ــان افزایــش یافتــه  ــر مواضــع طالب و افغــان، ب

اســت. دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت 

ــا کنــون بارهــا تأکیــد کــرده اســت  متحــده، ت

را  خــود  اشــتباهات  تــاوان  طالبــان  کــه 

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــه ای م ــه گون ــد و ب می پردازن

خواهنــد گرفــت کــه در چندیــن ســال گذشــته 

بی ســابقه بــوده باشــد.

نیروهــای  فرمانــده ی  حــال،  همیــن  در 

کــه  می گویــد  افغانســتان،  در  خارجــی 

هامهنگــی میان نیروهــای امنیتی افغانســتان 

انتخابــات  امنیــت  تأمیــن  راســتای  در 

ریاســت جمهوری، بی پیشــینه بــوده اســت.

میلــر، می افزایــد کــه هامهنگــی  آقــای 

میــان رهــربی نهادهــای امنیتــی، نقطــه ی 

امنیتــی  نیروهــای  موفقیــت  کلیــدی 

انتخابــات  امنیــت  تأمیــن  راســتای  در 

بــود. ریاســت جمهوری 

برگــزاری  شــاهد  »مــن  داد:  ادامــه  او 

 ۲۰۱۴ انتخابــات  بــودم؛   ۲۰۰9 انتخابــات 

و انتخابــات پارملانــی ۲۰۱8 را نیــز دیــدم. 

از لحــاظ آماد گی هــا برخــی از مشــابهت ها 

در  آنچــه  امــا  بودنــد؛  انتخابــات  ایــن  در 

دیــدم،   ۲۰۱9 ریاســت جمهوری  انتخابــات 

یــک پارچگــی رهــربی نهادهــای امنیتــی بــود. 

خالــد، اندرابــی و رساج، رهــربان نهادهــای 

ــع را  ــد. آن هــا مناب ــا هــم کار کردن ــی، ب امنیت

در رسارس کشــور بــه ســطح والیت هــا و ســطح 

ــه اشــرتاک گذاشــتند.« ــا هــم ب ولســوالی ها ب

انتخابــات  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ریاســت جمهوری افغانســتان، روز شــنبه )۶ 

میــزان( در یــک فضــای نســبتا امن برگزار شــد 

و بســیاری از شــهروندان افغانســتان توانســتند 

کننــد.  اســتفاده  خــود  رأی  حــق  از  کــه 

دســتگاه های  در  چالش هایــی  چنــد  هــر 

ــود  ــدگان وج ــت رأی دهن ــک و فهرس بایومرتی

ــات  ــتقل انتخاب داشــت؛ امــا کمیســیون مس

اعــالم کــرده اســت کــه بــر اســاس آخریــن 

در  نفــر  میلیــون  نیــم  و  دو  از  بیــش  آمــار، 

کــرده   رشکــت  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــد. ان

رحمت اللــه نبیــل، از نامــزدان ریاســت جمهوری 

ــدارد  ــده ای ن ــات در دور اول برن ــه انتخاب ــد ک می گوی

ــد  ــفافیت بای ــن ش ــرای تأمی ــات ب ــیون انتخاب و کمیس

آمــاده  انتخابــات  برگــزاری دور دوم  بــرای  را  خــود 

ــد.  کن

از چاشــت روز سه شــنبه )9  پــس  نبیــل،  آقــای 

میــزان( در یــک نشســت خــربی گفــت کــه تیم هــای 

ــیون های  ــه ی کمیس ــش از فیصل ــد پی ــی نبای انتخابات

ــد؛  ــالم کنن ــات اع ــده ی انتخاب ــود را برن ــی خ انتخابات

زیــرا ایــن مســأله زمینــه ی بحــران را فراهــم می کنــد. 

و  نــدارد  برنــده  اول  »دور  گفــت:  هم چنــان  او 

ــات  ــدی انتخاب ــی دور بع ــات آمادگ ــیون انتخاب کمیس

ــم  ــن یک ونی ــده بی ــتفاده ش ــه اس ــی ک ــرد. آرای را بگی

کــه  رییس جمهــوری  اســت.  رأی  میلیــون   ۲ تــا 

اخالقــی  مرشوعیــت  بیایــد،  رأی  چندصدهــزار  بــا 

نخواهــد داشــت. پیــام مــا بــه هــر دو تیــم ایــن اســت 

ــت.« ــده نیس ــان برن ــدام ش ــچ ک ــه هی ک

ایــن در حالــی اســت کــه روز دوشــنبه )8میــزان( 

تکــت  رهــرب  و  اجرایــی  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه 

کــه  کــرد  اعــالم  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

برنــده   او  تیــم  و  منــی رود  دوم  دور  بــه  انتخابــات 

اســت. 

آقــای عبداللــه گفــت: »رأی مــا در ایــن انتخابــات 

اعــالم  کمیســیون ها  البتــه  را  نتایــج  اســت.  بلنــد 

ــی  ــم. در یک ــده ای ــد آم ــا رأی بلن ــا ب ــا م ــد؛ ام می کن

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 گرفتــه، جلــوش گرفتــه شــود و از اعتبــار 

ــود.  ــر می ش ــب بلندت ــه مرات ــا ب ــود، رأی م ــاقط ش س

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

و تیــم ثبــات و همگرایــی، حکومــت آینــده را تشــکیل 

می دهــد.«

انتخاباتــی  تکــت  نشســت  از  پــس  ســاعتی 

اول  معــاون  صالــح،  امراللــه  همگرایــی،  و  ثبــات 

تیــم  دولت ســاز، در نشســت خــربی ای گفــت کــه 

خیابانــی  ادبیــات  بــا  نبایــد  انتخاباتــی  تیم هــای 

افــکار مــردم را بــه گــروگان بگیرنــد و خــود را برنــده ی 

کننــد.  اعــالم  انتخابــات 

آقــای صالــح کمیســیون های انتخاباتــی را تنهــا 

بــاره ی  در  می تواننــد،  کــه  دانســت  نها دهایــی 

انتخابــات تصمیم گیــری و نتایــج آن را بــرای مــردم 

افغانســتان اعــالم کننــد. او گفــت، مــا بایــد بگذاریــم 

ــند. ــده باش ــاوت کنن ــمی، قض ــای رس ــه نهاده ک

نامــزدان  از  نیــز  انتخاباتــی  کمیســیون های 

ــای  ــه فیصله ه ــه ب ــد ک ــته ان ــت جمهوری خواس ریاس

ــالم  ــر اع ــد و منتظ ــرتام بگذارن ــیون اح ــر دو کمیس ه

نتیجــه  باشــند. 

در همیــن حــال آقــای نبیــل نیــز در ایــن نشســت 

خــربی گفــت کــه کمیســیون انتخابــات بایــد آرای 

از  حــال  تــا  »مــا  کنــد.  جــدا  ســفید  از  را  ســیاه 

ــس  ــتیم. پ ــی اس ــات راض ــیون انتخاب ــای کمیس کاره

ــات می خواهیــم کــه  ــز از کمیســیون انتخاب از ایــن نی

ــد.«  ــام ده ــی انج ــه خوب ــود را ب ــف خ وظای

آرای  انتخابــات،  نامــزد  ایــن  گفتــه ی  بــه 

ــد مــدار اعتبــار شــناخته شــود؛  بایومرتیــک شــده بای

زیــرا آرای بایومرتیــک شــده کلیــد نرفــنت افغانســتان 

بــه بحــران اســت. او، تأکیــد کــرد کــه تنهــا آرای 

ــی  ــت و در صورت ــم او اس ــول تی ــورد قب ــک م بایومرتی

ــدون بایومرتیــک نیــز از ســوی کمیســیون  کــه آرای ب

آرام  او  بگیــرد،  قــرار  شــامرش  مــورد  انتخابــات 

نشســت.   نخواهــد 

می کنــد  تأکیــد  حالــی  در  نبیــل  رحمت اللــه 

کمیســیون  کــه  مــی رود  دوم  دور  بــه  انتخابــات 

شــد  موفــق  تأخیــر  ماه هــا  از  پــس  انتخابــات 

ششــم  تاریــخ  بــه  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــدی  ــدول زمان بن ــاس ج ــر اس ــد. ب ــزار کن ــزان برگ می

ابتدایــی  نتیجــه ی  اســت  قــرار  کمیســیون،  ایــن 

آن  از  پــس  و  میــزان  بیســت وهفتم  در  انتخابــات 

شــود. اعــالم  عقــرب   ۱۶ در  نهایــی  نتیجــه ی 

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  روز  ســه 

شــکایت های  کمیســیون  ریاســت  جمهوری، 

ــی  ــکایت انتخابات ــت ۴۳۶7 ش ــی، از ثب انتخابات

می دهــد. خــرب  افغانســتان  رسارس  در 

محمــد قاســم الیاســی، ســخنگوی کمیســیون 

 9( سه شــنبه  روز  انتخابــات،  شــکایت های 

کــه  گفــت  خــربی  نشســت  یــک  در  میــزان(، 

 ۴۳۶7 شــکایت ها،  دریافــت  رونــد  پایــان  بــا 

شــکایت انتخاباتــی، در رسارس افغانســتان بــه 

ثبــت رســیده اســت.

دوشــنبه  روز   ۰۵:۰۰ »ســاعت  افــزود:  او 

هشــتم میــزان، آخریــن زمــان ثبــت شــکایت های 

مــورد   ۴۳۶7 زمــان،  آن  تــا  و  بــود  انتخاباتــی 

شــکایت انتخاباتــی، در رسارس افغانســتان بــه 

ثبــت رســیده اســت.«

آقــای الیاســی می گویــد کــه در حــال حــارض، 

شــکایت های  دســته بندی  و  بررســی  رونــد 

ثبت شــده، آغــاز شــده و تــا ۱۵ روز دیگــر بــه 

آن هــا رســیدگی خواهــد شــد.

او عــالوه کــرد کــه تــا کنــون، ایــن شــکایت ها 

ــاره ی  ــا در ب ــر آن ه ــا اک ــده؛ ام ــته بندی نش دس

و  اســت  رأی دهنــدگان  فهرســت  در  مشــکالت 

والیــت  در  نیــز  شــکایت ها  میــزان  بیشــرتین 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــل ب کاب

کمیســیون  مســؤوالن  گفتــه ی  بــه 

رســیدگی  از  پــس  انتخاباتــی،  شــکایت های 

کــه  صورتــی  در  ثبت شــده،  شــکایت های  بــه 

ــه بررســی شــکایت خــود قناعــت  افــراد شــاکی ب

نکننــد، تــا ســه روز فرصــت دارنــد کــه دوبــاره 

اعــرتاض خــود را بــا ایــن کمیســیون بــه اشــرتاک 

بگذارنــد.

شــکایت های  کمیســیون  حــال،  ایــن  بــا 

متــام  بــه  کــه  می دهــد  اطمینــان  انتخاباتــی 

بی طرفانــه  به گونــه ی  درج شــده،  شــکایت های 

رســیدگی خواهــد کــرد.

ــان شــینواری، رییــس  ــن، زهــره بی پیــش از ای

تأکیــد  انتخاباتــی،  شــکایت های  کمیســیون 

کــرده بــود کــه ایــن کمیســیون، تحــت فشــار 

هیــچ جناحــی قــرار نخواهــد گرفــت و کار خــود را 

داد. خواهــد  انجــام  بی طرفانــه  به گونــه ی 

 ۶( شــنبه  روز  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

میــزان(، در یــک فضــای نســبتا امــن، در رسارس 

ــات  ــن دور انتخاب ــد. در ای ــزار ش ــتان برگ افغانس

نیــز بخشــی از شــهروندان افغانســتان نتوانســتند 

ــدگان  ــت رأی دهن ــکالت در فهرس ــر مش ــه خاط ب

توســط  انگشت شــان  اثــر  شناســایی  عــدم  و 

خــود  رأی  حــق  از  بایومرتیــک،  دســتگاه های 

ــد. ــتفاده کنن اس

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 $

اسکات میلر: دستوری برای کاهش نیروهای امریکایی
 در افغانستان دریافت نکرده  ایم

رحمت الله نبیل: 
دور اول انتخابات برنده ای ندارد

ثبت 4367 شکایت انتخاباتی
 در رسارس افغانستان

کمیسیون انتخابات: آمار تخمینی رأی دهندگان انتخابات را اعالم کرد

اشرتاک بیش از دو و نیم میلیون نفر
 در انتخابات
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در حالی که هنوز شامرش آرا به درستی آغاز نشده، هر دو رقیب 

که  کردند  ادعا  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اصلی 

آرای باالتری نسبت به دیگری دارند. این ادعا باعث ترس مردم از 

خلق یک بحران جدید در کشوری شده است که متشنج از جنگی 

دنباله دار است.

ادعاهای متناقض تیم های رییس جمهور ارشف غنی و رقیبش 

عبدالله عبدالله، دو روز پس از انتخاباتی صورت گرفت که طالبان 

در استقبالش صدها حمله را سازمان دهی کردند، آن را نامرشوع 

خواندند و به افغان ها ُهشدار دادند که در آن رشکت نکنند.

کمیسیون انتخابات افغانستان که این روند را مدیریت می کند 

و مسؤول اعالم کردن برنده می باشد، حتا قبل از این که دو رقیب 

خود شان را برنده بدانند، سنگینی کارش را احساس کرده بود. 

انتخابات سال ۲۰۱۴ با تقلبی گسرتده همراه بود؛ اما انتخابات ۶ 

میزان امسال را می توان، نسبتا سامل دانست.

نزدیک  و  گزارش شد  بی نظمی هایی در رسارس کشور  هرچند 

به ۲۵۰۰ شکایت نیز به ثبت رسید؛ اما کارشناسان نیز به مانند 

تیم های رقیب می گویند، تقلب گسرتده در این دور کاهش پیدا 

کرده و تشخیص کردنش نیز به دلیل تأیید بایومرتیکی آرا، آسان تر 

بوده است.

با این هم، هرچند هنوز دست کم دو هفته تا اعالم شدن آرای 

ابتدایی باقی مانده است؛ اما بر اثر این ادعاها، مردم از این که 

یکی از این دو کاندید نتایج پایانی را نپذیرند، نگران استند.

آقای عبدالله گفت: »ما آرای باالیی داریم و در رشایط موجود، 

انتخابات به دور دوم نخواهد رفت و ما حکومت بعدی را تشکیل 

داد.« خواهیم 

پس از این که رقابت میان او و ارشف غنی در سال ۲۰۱۴ به 

بن بست کشیده شد، عبدالله، رشیک حکومتی شد که امریکا آن 

را ایجاد کرد.

یک  در  غنی؛  آقای  معاون  صالح،  امرالله  بعد،  ساعت  چند 

احرتام  قوانین  به  که  خواست  نامزدان  از  مطبوعاتی  کنفرانس 

گذاشته و به نتیجه گیری نپردازند. او سپس تیمش را اساسا برنده 

کرد. اعالم 

برنده  اعالم  مسؤولیت  که  »نهادی  گفت:  صالح  امرالله  آقای 

انتخابات است. آماری که ما  بازنده را دارد، کمیسیون مستقل  و 

داریم نشان می دهد که تیم ما با اختالف زیادی پیروز است. دور 

دومی در کار نخواهد بود. من پیشینه ی اطالعاتی دارم و قبل از 

به آن فکر می کنم.« گفنت چیزی 

انتخابات، چند هفته پس از فروپاشی گفت وگوهای صلح میان 

طالبان و ایاالت متحده برگزار شد. نیروهای امریکایی،  از ۱8 سال 

این کشور  افغانستان در سال ۲۰۰۱ در  اشغال  از  و پس  پیش، 

حضور داشته اند و حکومِت طالبان که به القاعده، سازمان دهنده ی 

حمالت یازده سپتامرب، پناه داده بود را از میان برداشتند.

کمیسیون  از  اروپا  اتحادیه ی  و  متحده  ایاالت  ملل،  سازمان 

به  را  کاندیدان  و  شدند  بهره وری  و  بی طرفی  خواستار  انتخابات 

کردند. دعوت  خویشنت داری  و  احرتام 

ناتو  و  امریکایی  نیروهای  کل  فرمانده ی  میلر،  اسکات  جرنال 

با وجود صدها  افغان ستایش کرد که  از نیروهای  افغانستان،  در 

تأمین کردند. را  امنیت  انتخابات،  روز  در  حمله ی طالبان 

و  محلی  مقامات  میان  یک پارچگی  من  »برای  گفت:  او 

ستون های گوناگون امنیتی برای تأمین امنیت، بیشرت از هر چیز 

به  انتخابات  مورد  در  میلر  جرنال  بود.«  تحسین برانگیز  دیگری 

خربنگاران گفت: »با وجود تهدید خشونت ها، مردمی که تصمیم 

بروند  آرا  پای صندوق های  به  توانستند  بدهند،  ر أی  بودند  گرفته 

بدهند.« رأی  و 

نزدیک به یک سوم از مراکز رأی دهی کشور، یا به علت تأمین 

نشدن امنیت  شان بسته شدند یا در مناطق تحت کنرتل طالبان 

بودند. آمارها از نزدیک به 8۰ درصد از مراکز رأی دهی که مردم در 

آن ها رأی داده بودند، نشان می دهد که در حدود ۲.۱ ملیون نفر 

در انتخابات رشکت کرده اند.

یکی از دالیل به تعویق افتادن محاسبه ی مجموعی از سطح 

اشرتاک مردم، خراب شدن بُرج های مخابراتی در بخش هایی از 

را  اشرتاک  آمار  انتخاباتی  مقامات  بود.  طالبان  دست  به  کشور 

سطح  پایین ترین  که  می زنند  تخمین  نفر  ملیون   ۲.۵ حدود  در 

می شود. محسوب  کشور  انتخابات  تاریخ  در  اشرتاک 

انتخابات  در  مردم  اشرتاک  میزان  از  سنجش ها  و  محاسبه ها 

میزان  گذشته،  انتخابات  در  می شد  گفته  نیست.  ساده ای  کار 

اشرتاک مردم به دلیل تقلب های گسرتده، دست کاری و بلند برده 

شده بود. در یکی از موارد مشهوِر پرکردن صندوق های رأی، لنگه  

کفشی از یک متقلب در یکی از صندوق های رأی پیدا شد.«

از  ثابتی  لیست های  اتفاقات،  این  تکرار  از  جلوگیری  برای 

و عکس  انگشت  اثر  که  بایومرتیک  و دستگاه های  ر أی دهندگان 

شد. برده  کار  به  می کرد،  ثبت  را  رأی دهندگان 

در بخش های بزرگی از کشور، دشواری هایی در رابطه با لیست 

رأی دهندگان و کار نکردن دستگاه ها وجود داشت. ویدیوهایی نیز 

از پُرکردن صندوق های رأی نرش شد؛ اما میزان چنین تقلب هایی 

به اندازه ی انتخابات گذشته نبود.

کمیسیون انتخابات تأکید کرد که تنها آرای تأییدشده توسط 

شده  ثبت  رأی دهی  ساعات  در  که  بایومرتیک  دستگاه های 

باشد، حساب خواهد شد. آن ها پافشاری کردند که دستگاه های 

بایومرتیِک تهیه شده توسط رشکت آملانی »درمالوگ«، اطالعات 

منی کند. تولید  را  دروغین 

»این رشکت  انتخابات گفت:  رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون 

تضمین کرده است که این دستگاه ها، توانایی ثبت زمان و مکان 

آن  کند،  پیدا  تغییر  دستگاه ها  موقعیت  اگر  دارند.  را  ر أی دهی 

به  پاسخ  در  ظریفی  خانم  منی شود.«  پذیرفته  رسور  توسط  رأی 

از  استفاده  با  بار  چندین  فرد  یک  است  ممکن  که  نگرانی  این 

عکس های تکراری یا انگشت های مختلف، رأی داده باشد، گفت 

تکراری است. آرای  به تشخیص  قادر  آن ها  مرکزی  که رسورهای 

سطح پایین اشرتاک یعنی این که حاشیه های کوچکی از آرا 

مشخص خواهد کرد که انتخابات به دور دوم می رود یا خیر. برنده 

داشته  را  دیگر  رأی  یک  دست کم  عالوه ی  به  آرا  درصد   ۵۰ باید 

به دور دوم کشانده خواهد  انتخابات  این صورت؛  غیر  در  باشد، 

شد.

انتخابات متمرکز خواهد  نگاه های موشکافانه روی کمیسیون 

و  شد  خواهد  شامرش  شفاف  اندازه  چه  به  آرا  که  ببینیم  تا  بود 

این کمیسیون با استفاده از ابزارهای فنی، تقلب ها را شناسایی 

می کند. 

غیر  امنیتی  برنامه های  که  می کنند  تأکید  مقامات  چند  هر 

مراکز  بودن  بسته  از  عبدالله  آقای  هواداران  اما  بوده؛  سیاسی 

رأی دهی ، در مناطقی مانند والیت های شاملی، بلخ و هرات که 

ابراز نگرانی کرده  کاندید محبوب  شان، شانس بیشرتی داشته، 

اند.

در مقابل، هواداران آقای عبدالله می گویند که مراکز رأی دهی 

آقای  و کندهار که  ننگرهار  مانند  به  ناامن  زیادی در والیت های 

غنی در آنها شانس بیشرتی داشته، باز بودند.

در مورد مدیریت انتخابات، کارشناس ها و تیم های انتخاباتی 

این دو رقیب، توافق دارند که کمیسیون در این زمینه پیش رفت 

است. داشته 

گفت:  افغانستان  انتخابات  پیشین  رییس  احمدزی،  عبدالله 

»تا حاال و بر اساس مشاهدات من، این انتخابات کیفیت بهرتی 

نشانه های  تنها  و  داشته   ۲۰۱۴ سال  یا  گذشته  سال  به  نسبت 

دارد.« وجود  سیستامتیک  تقلب  از  کوچکی 

»طالبان موترهای ما را که شامر شان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ موتر 

می رسد، در دره ی قیاق َدور داده  اند. نه راهی به پیش داشتیم 

و نه می توانستیم به عقب برگردیم. به هر سمت می رفتیم، رس 

مان فیر می کردند.«

باشندگان  از  یکی  صحبت های  از  بریده ای  باال،  سطرهای 

ولسوالی جاغوری والیت غزنی است. وی در متاس تلفونی ای 

از نگرانی هایش و خطرات  با روزنامه ی صبح کابل داشت،  که 

بین  مان  قیاق می گفت که متاس  راه دره ی  امنیتی در مسیر 

با شنیدن صدای چند گلوله از آن طرف خط قطع شد. دیگر 

هر چه متاس گرفتم، تلفونش زنگ می خورد؛ اما کسی جواب 

را  فرد متاس گیرنده  از مرگ  ترس  که  ندادنی  منی داد. جواب 

در دمل جا داد.

می گویند  کابل  صبح  روزنامه ی  به  غزنی  والیت  از  منابعی 

رسوش،  حسین  میرزا  )7میزان(  یک شنبه  روز  طالبان  که 

 معاون ملکی فرماندهی پولیس والیت غزنی را کشته  اند. بنا بر 

معلومات این منابع، طالبان دو روز پیش،  امان الله وردک، آمر 

عمومی تخنیک  فرماندهی پولیس غزنی را که در مسیر شاهراه 

کابل-غزنی در ساحه ی »ساالر« ولسوالی سیدآباد میدان وردک 

پولیس  فرماندهی  ملکی  معاون  میرزاحسین رسوش،  با  همراه 

به  رسوش  میرزاحسین  کشنت  از  بعد  بودند،  حرکت  در  غزنی 

قتل  به  نیز  را  او  سه شنبه)9میزان(  روز  در  و  می گیرند  اسارت 

می رسانند.

وردک(  امان الله  و  رسوش  )میرزاحسین  شدن  کشته 

نخستین مورد از قتل های فجیع طالبان در مسیر شاهراه کابل-

کندهار و مناطق مرکزی نیست و با وضعیت موجود، آخرین آن 

بود. نخواهد  نیز 

حسن رضا یوسفی، عضو شورای والیتی غزنی، می گوید که از 

شش ماه به این  سو، مسیر میدان وردک- غزنی به شدت ناامن 

شده و به مسیر مرگ برای مردم به ویژه برای کارمندان دولت 

تبدیل شده است. بنا بر گفته ی آقای یوسفی، دولت تنها امنیت 

شاهراه عمومی کابل- کندهار را تأمین می کند؛ اما از مسیرهای 

منتهی به همین شاهراه اطالع ندارد.

او می گوید: »دولت تنها هامن امنیت خود شاهراه قیرشده را 

تأمین می کند و به فکر تأمین امنیت سایر مسیرها نیست. پیش 

از این تنها جلریز، دره ی مرگ بود؛ اکنون مسیر میدان وردک- 

غزنی هم مسیر مرگ شده  است. هیچ کسی هم به فکر مردمی 

که در این مسیر جان شان را از دست می دهند، نیست.«

از چند سال به این سو، منطقه ی جلریز در ولسوالی جلریز 

قرار  بامیان   – کابل  شاهراه  مسیر  در  که  میدان وردک  والیت 

دارد، به »جاده ی مرگ« معروف شده  است. ولسوالی جلریز که 

تا  از سال ۱۳9۱  دارد،  قرار  پایتخت کشور  کیلومرتی  در ۶۰ 

کنون ناامن است.  بنا بر گفته ی مسؤوالن، اکنون این ناامنی 

تا غزنی رسیده  است.

احمدخان سیرت، سخنگوی پولیس غزنی، در متاس تلفونی 

دره ی  از  ناامنی  اما  است؛  امن  غزنی  »داخل  می دارد:  اظهار 

است.  رسیده  والیت  این  به  منتهی  مسیرهای  سوی  به  جلریز 

طالبان که از سوی افراد بیرونی متویل و تجهیز می شوند، در 

اند.« ایجاد کرده   بازرسی  به غزنی، ایست های  مسیر منتهی 

بازرسی  ایست های  این  طالبان  که  می کند  تأکید  او 

والیت  سیدآباد  و  جغتو  ولسوالی های  مربوطات  در  را  موقت 

میدان وردک ایجاد کرده اند و مسافران این شاهراه را از موتر 

کارمندان  آن ها  که  ثابت شود  اگر  و  و تالشی می کنند  پایین 

می شوند.  کشته  اند،  دولت 

 بنا بر گفته ی منابع، تالش های انجام شده از سوی طالبان 

در مسیر میدان وردک- مناطق مرکزی، تا کنون ده ها قربانی از 

باشندگان مناطق مرکزی گرفته است. قربانیانی که بیشرت غیر 

نظامی بودند و در هنگام مسافرت در مسیر راه کابل- کندهار- 

مناطق مرکزی، از سوی طالبان تیرباران یا گردن زده شده  اند. 

این  به  همجوار  والیت های  مسؤوالن  صدای  حتا  که  وضعیتی 

والیت را نیز در آورده  است. 

دیروز  صبح  غزنی،  والی  سخن گوی  نوری،  محمدعارف 

)سه شنبه، 9 میزان( در صفحه ی فیس بوک خود نگاشته است 

شا هراه  مسیر  در  نقطه  چندین  در  طالبان  جنگ جویان  که 

او از مردم خواسته  کابل–غزنی ایست بازرسی ایجاد کرده اند. 

بگیرند. نظر  در  را  احتیاط  جانب  مسافرت،  هنگام  که  است 

کابل– راه  مسیر  »در  نگاشته:  چنین  نوری  محمدعارف 

طالبان  نقطه  چند  در  میدان وردک  والیت  مربوطات  در  غزنی 

محتاط  بسیار  تان  رفت وآمد  در  لطفا  دارند،  ایست بازرسی 

باشید.«! 

موارد  این  میدان وردک  محلی  مسؤوالن  اما  حال؛  این  با 

میدان  پولیس  سخنگوی  درانی،  حکمت الله  می کنند.  رد  را 

وردک، به روزنامه ی صبح کابل می گوید که اوضاع امنیتی در 

مسیر  است.»متام  عادی  کامال  کابل-کندهار-غزنی،  شاهراه 

شاهراه کابل-کندهار-غزنی کامال تحت کنرتل است و نیروهای 

می کنند.«  تأمین  را  مسافران  و  مسیر  امنیت  امنیتی، 

از سوی دیگر، منبعی از ولسوالی سیدآباد میدان وردک که 

نخواست نامی از او در این گزارش ذکر شود، به روزنامه ی صبح 

است؛  تأمین  میدان وردک  مسیر  در  »امنیت  می گوید:  کابل 

با  فعالیت های چریکی دارند.« وی  این مناطق  اما طالبان در 

»رشایط  که  کرد  اشاره  قدیمی  رضب املثل  یک  کشیدن  پیش 

از گله  اگر گوسفندی  به گونه ای است که  و  افغانستان خراب 

باشد، طعمه ی گرگ خواهد شد.« افتاده  جدا 

این منبع با اشاره به کشته شدن میرزاحسین رسوش، معاون 

ملکی فرماندهی پولیس غزنی در مسیر شاهراه کابل- غزنی در 

ساحه ی »ساالر« ولسوالی سیدآباد میدان وردک، ترصیح کرد که 

آمر عمومی تخنیکی  )امان الله وردک  او  و همراه  اقای رسوش 

فرماندهی پولیس غزنی(، بدون در نظر گرفنت مسائل امنیتی، 

گروه  هدف  قطار  این  که  گامن  به  قطار  از  انتخابات  زمان  در 

طالبان است، جدا می شوند و به چنگ طالبان می افتند.

پیش  روز  سه  طالبان  جنگ جویان  که  است  حالی  در  این 

ملکی  معاون  رسوش،  میرزاحسین  میزان(   7 )یک شنبه، 

در  غزنی  کابل-  شاهراه  مسیر  در  را  غزنی  پولیس  فرماندهی 

ساحه ی »ساالر« ولسوالی سیدآباد میدان وردک به قتل رساندند 

و امان الله وردک، آمر تخنیک قمندانی امنیه ی غزنی را با خود 

به اسارت بردند. طالبان دیروز )9 میزان ۱۳98(آقای وردک را 

رساندند. قتل  به  نیز 

والیت میدان وردک در جنوب غرب کابل از والیت های ناامن 

است که گروه طالبان در شامری از ولسوالی های آن به شمول 

گسرتده ی  فعالیت  و  حضور  والیت  این  مرکز  میدان شهر، 

تروریستی دارد. از سویی  هم بنا برگفته ی وکالی شورای والیتی 

امنیت  تأمین  از  مسؤولین  پنهان کاری  و  چشم پوشی  غزنی، 

شاهراه های منتهی به والیت های مرکزی، موجب شده است که 

اوضاع امنیتی در این مسیرها هر روز بدتر از دیروز شده و والیت 

میدان وردک )دروازه ی کابل( به محل امن برای تجمع نیروهای 

مخالف دولت و گروه های تندرو داخلی و خارجی تبدیل شود. 

این  به  وضعیت  اگر  می دهند  هشدار  والیتی  شورای  وکالی 

منوال دوام کند، ناامنی ها به سایر والیت ها به ویژه به کابل نیز 

گسرتش یافته و مردم از حکومت دلرسد خواهند شد.

ترجمه: مهدی غالمی

سکینه امیری

ادعای پیشتازی از سوی دو کاندید برتر
 قبل از شمارش آرا

شاهراه های افغانستان بوی مرگ می دهد

نوشته: مجیب مشعل و فهیم عابد – نیویورک تایمز


