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نوجوان  یک  شکنجه ی  به  واکنش  در  میزان(، 

در  ایرانی  مقام های  سوی  از  افغان  شانزده ساله ی 

جزیره ی ِقشم، در برابر سفارت ایران، دست به اعرتاض 

زدند.

یک  شکنجه ی  جریان  از  ویدیویی  پیش،  روز  چند 

اجتامعی  صفحات  در  افغان  شانزده ساله ی  نوجوان 

منترش شد. این ویدیو نشان می داد که رییس شورای 

ایران،  هرمزگان  والیت  در  »سلخ«  روستای  محلی 

بدرفتاری  و  شکنجه  مورد  شدت  به  را  افغان  نوجوان 

در  را  زیادی  واکنش های  ویدیو،  این  است.  داده  قرار 

داشت. پی 

ایران  سفارت  مقابل  در  معرتضان  حال،  همین  در 

در کابل، برخورد مقام های ایرانی را با مهاجران افغان 

ایران  دولت  از  و  می دانند  اسالمی  غیر  و  انسانی  غیر 

تغییر  افغان  مهاجران  با  را  خود  رفتار  که  می خواهند 

دهد. این معرتضان، همچنان خواستار مجازات عامالن 

اند. شده  افغان  شانزده ساله ی  نوجوان  شکنجه ی 

فیروز که چند سالی را در ایران زندگی کرده است، 

طعم  کشور،  این  در  خود  زندگی  زمان  از  که  می گوید 

روزگار خوب را نچشیده است. او می افزاید که خشونت 

رییس شورای محلی روستای سلخ، منونه ای از صدها 

برخورد زشت مقام های ایرانی با مهاجران افغان است.

از  و  معرتض  رشتیا،  عبدالبصیر  حال،  همین  در 

باید  ایران،  فعاالن جامعه ی مدنی، می گوید که دولت 

او  کند.  مجازات  را  افغان  نوجوان  خشونت  عامالن 

همچنان تأکید کرد که دولت ایران نباید از مجبوریت ها 

کند. استفاده  سوء  افغان  مهاجران  ناگزیری های  و 

معرتضان، از وزارت خارجه ی افغانستان می خواهند 

سفیر  افغان،  نوجوان  این  شکنجه ی  به  پیوند  در  که 

ایران در کابل را احضار کرده و از نزدیک، پرونده ی این 

نوجوان را دنبال کند.

اعرتاض کنندگان  برابر  در  ایران  سفارت  هرچند 

بود  این گفته  از  اما پیش  نداده است؛  واکنشی نشان 

از جانب  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  رویداد  این  که 

دیگر، وزارت خارجه ی افغانستان نیز پیش از این اعالم 

از  افغان  نوجوان  یک  مورد شکنجه ی  در  که  بود  کرده 

می کند. تحقیق  ایرانی،  مقام  یک  سوی 

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  این،  از  پیشرت 

افغانستان، بدرفتاری رییس شورای محلی سلخ والیت 

وعده  و  دانسته  جنایت کارانه  عمل  یک  را  هرمزگان 

سپرده بود که برای تأمین حقوق این نوجوان افغان، در 

می کند. دادخواهی  بین املللی  و  ملی  سطح 

مســؤوالن وزارت صحت، می گویند که به دلیل کم توجهی دولت و شــهروندان در راســتای درمان 
بیامری های غیر ســاری، بیامری های قلبی در جریان 17 ســال گذشــته، رو به رشــد بوده است.

ماموســی زیور، معاون مالی و اداری وزارت صحت، روز یک شــنبه )14 میزان( در مراســم گرامی داشــت 
از روز جهانــی قلــب در کابــل، گفت که بیامری های قلبی، 21 درصد مرگ ومیر ناشــی از امراض غیر 

ســاری را در افغانستان تشکیل می دهد.

مســؤوالن کمیســیون انتخابــات، می گویند کــه نتایج آرای 21 والیت، به مرکز ملــی جمع بندی نتایج 
انتقال یافته اســت.

اورنگ زیب، عضو کمیســیون انتخابات، روز یک شــنبه )14 میزان( در یک نشســت خربی گفت که 
رونــد انتقــال مــواد حســاس انتخاباتی از مراکز والیت ها بــه دفرت مرکزی این کمیســیون در کابل، تکمیل 

شده است.

کمیسیون انتخابات:
 آرای ۲۱ والیت به مرکز ملی جمع بندی نتایج 

انتقال یافته است

نفس های آخر داعش در اچین ننگرهار

افزایش بیامری های قلبی در افغانستان

6

ترس از هم رسنوشت شدن با خواهر
همــه جمــع بودنــد؛ خانــواده ی دخــرت و پــر بــرای مشــاوره آمــده 

بودنــد تــا راه حلــی بــرای مشــاجره ی خانوادگــی ای کــه بیــن شــان 

رخ داده بــود، پیــدا کننــد. خانــواده ی دخــرت خواهــان فســخ نامزدی 

ــزدش را  ــان نام ــر ش ــه پ ــت ک ــر ارصار داش ــواده ی پ ــود و خان ب

دوســت دارد؛ آنــان تأکیــد داشــتند کــه پــر بــه هیــچ وجــه، رضایــت 

منی دهــد تــا نامــزدی اش فســخ شــود. پــر، نیلوفــر را دوســت دارد 

و بــرای تهیــه ی مصــارف گــزاف عروســی، دســت بــه خطرناک تریــن 

کارهــا زده اســت؛ حــاال چطــور می توانــد دســت از نامــزدش بــردارد؟

نیلوفــر نامــزد آن پــری اســت کــه در گوشــه ای از جمــع نشســته 

ــزدش  ــه نام ــمی ب ــک، زیرچش ــر از اش ــامنی پ ــا چش ــت. آرام و ب اس

نــگاه می کنــد و حرف هــای دیگــران را گــوش می دهــد. منتظــر 

ــا  ــت؟ ام ــودت چیس ــر خ ــد، نظ ــی از او بپرس ــه کس ــت ک ــن اس ای

خانــواده اش بــه او اجــازه ی صحبــت منی دهنــد؛ چــون پیــش از 

ــکوت  ــه س ــد ک ــدار داده  ان ــه او هش ــورتی ب ــه ی مش ــزاری جلس برگ

ــد. ــی نزن ــد و حرف کن

زندگی به رنگ زن
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افغان که درخواست  پناه جویان  از  قرار است گروه جدیدی 

از سوی دولت آملان رد شده است، به کشور  پناهندگی  شان 

شوند. بازگردانده  شان 

دولت  که  است  داده  گزارش  آ(،  پی  )دی  آملان  خربگزاری 

آملان، درخواست پناهندگی شامری از پناه جویان افغان را رد 

کرده و قرار است هواپیامی حامل این پناه جویان، روز پنج شنبه 

)18 میزان( به کابل برسد.

در این گزارش، در مورد آمار مشخص افرادی که قرار است به 

افغانستان بازگردانده شوند، چیزی گفته نشده است.

این در حالی است که بر اساس آمار منترش شده، از اواخر 

پناه جوی   676 از  بیش  طرف،  این  به  میالدی   ۲۰16 سال 

افغانستان  به  آملان،  دولت  سوی  از  پرواز،   ۲8 در  افغان 

است. شده   بازگردانده 

به تازگی، سازمان های حقوق برشی و حامی پناه جویان، بار 

دیگر از مقام های آملانی خواسته  اند که روند اخراج پناه جویان 

به افغانستان را متوقف کنند. آن ها، وضعیت امنیتی افغانستان 

را، برای اخراج گروهی پناه جویان مناسب منی دانند.

از  افغان  اخراج شده ی  پناه جویان  از  شامری  این،  از  پیش 

آملان، پس از بازگشت به افغانستان، دست به خودکشی زده  اند.

بحران مهاجرت به اروپا، از سال ۲۰1۵ میالدی آغاز شد و 

تعداد زیادی از شهروندان افغانستان، از داخل و یا هم از کشور 

ایران، عازم کشورهای اروپایی شدند. جنگ، ناامنی، بیکاری و 

فقر، دالیل عمده ی مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای 

خارجی عنوان شده است.

گروه جدیدی از پناه جویان افغان از آلمان اخراج می شوند

معترضان در کابل:
 دولت ایران رفتار خود را در برابر 

مهاجران افغان تغییر دهد

3
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شیطان بزرگ
 کون خو َد زیمی ایشت!

رسبازانی که از جبهه ی جنگ 
معتاد بر می گشتند 

روز دوشنبه بیستم ثور، در گردهامیی بزرگ مردمی 

از  و خلیلی،  بهزاد، محقق  مزاری،  در مصالی شهید 

خود  محوری  مقام  آشکار  طور  به  که  بودند  کسانی 

در حرکت اعرتاضی مردم را به منایش گذاشتند. هر 

سه ی آنان وقتی پشت تریبون قرار گرفتند، با الفاظی 

تند و شدید خطاب به حکومت هشدار دادند؛ اما در 

عین حال، با سخنان و ژست و اداهایی...

روایت زندگی این رسبازان که شاید به خاطر هزار 

و یک دلیل، حارض شده بودند به جنگ بروند و تفنگ 

به  اعتیاد  و  پل سوخته  زیر  به  حاال  بگیرند،  به دوش 

مواد مخدر ختم شده است. آن ها شاید لحظه ای هم 

و  میدان جنگ  به  رفنت  با  که  را منی کردند  این  فکر 

دفاع از رسزمین  شان، در نهایت گرفتار چنین...

اشکی بر گونه ی سخن 

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

قسمت دوم
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روز دوشنبه بیستم ثور، در گردهامیی بزرگ مردمی در 

کسانی  از  خلیلی،  و  محقق  بهزاد،  مزاری،  شهید  مصالی 

حرکت  در  خود  محوری  مقام  آشکار  طور  به  که  بودند 

اعرتاضی مردم را به منایش گذاشتند. هر سه ی آنان وقتی 

پشت تریبون قرار گرفتند، با الفاظی تند و شدید خطاب به 

حکومت هشدار دادند؛ اما در عین حال، با سخنان و ژست 

و اداهایی که داشتند، تفاوت خود در مقام رهربی جنبش 

کردند. آشکار  نیز  را  روشنایی 

از  مملو  و  تهاجمی  تعبیرات  با  معمول،  طبق  بهزاد، 

مورد  را  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  انقالبی،  تحکم های 

مبارزه جویانه  او متاما  و خطابیه های  لحن  داد.  قرار  حمله 

وی  منی شد.  دیده  آن  در  آشتی  و  انعطاف  از  اثری  و  بود 

سخنش  جهاد  دوران  ایدیولوژیک  مجاهدان  از  تقلید  به 

درهم کوبنده ی  خداوند  القاصم الجبارین،  »بسم الله  با  را 

در  »امروز  که  گفت  و  کرد  رشوع  ظاملان«  و  ستم کاران 

مصالی رهرب شهید آمده ایم تا با آرمان های بزرگ و انسانی 

بندیم که  پیامن  آن رهرب شهید  آزاده،  پیشوای  آن  پیر،  آن 

نیست.« بی ره َرو  راهت 

وی خود و همراهان خود را که شامل بر »استاد خلیلی، 

اند،  حکومت«  داخل  در  ما  مقامات  سایر  و  محقق  استاد 

که  کشید  فریاد  و  کرد  خطاب  دبستانی«  »یاران  عنوان  به 

به  ملت  که  باشید  آگاه  خوب  عبدالله،  آقای  غنی،  »آقای 

صحنه آمده است. می خواهد به خیانت ها، بی عدالتی ها و 

او گفت  پایان گذارد.«  نقطه ی  این رسزمین  نابرابری ها در 

که »مسأله ی تطبیق ماسرتپالن و انتقال پروژه ی توتاپ از 

هیچ  به  و  است  ما  رسخ  خط  میدان وردک،  بامیان–  مسیر 

الفاظ شدیدتری گفت:  با  آمد.« وی  عنوان کوتاه نخواهیم 

به  ایم.  بسته  را  تان  شیطنت های   و  معامله  درهای  »متام 

مرصف  بی خود  را  ملت  پول  بگویید  خود  امنیت  شورای 

نکند. در میان ملت، نفاق افکنی تا به کی؟ اقوام را رو در 

کی؟« به  تا  قراردادن  یکدیگر  روی 

بهزاد در فاز دوم سخنانش خط و نشان واضح تری کشید 

و گفت: »آقای غنی، آقای عبدالله، دو گزینه پیش رو دارید: 

یا به خواست عدالت طلبانه ی ملت تن می دهید یا خود را 

آماده می کنید برای خروج از ارگ و سپیدار. شام با فیصله ی 

روز شنبه ی تان، تنها خانه های ما را تاریک نکردید. شام به 

ما اهانت کردید. این ملت نشان داده است که محرومیت را 

می تواند تحمل کند؛ اما تحقیر را تحمل نخواهد کرد. کاری 

نکنید که پایان عمر حکومت  تان نزدیک است.«

وی نکته هایی را به آدرس »خواهران و برادران جنوبی« و 

»هم میهنان عزیز شاملی« نیز گفت و در آخر به »هم وطنان 

عدالت خواه در جهان بیرون« خطاب کرد که: »ای سفیران 

شام  استید.  ما  شانس  شام  جهان،  در  برابری  و  عدالت 

به  جهان  در  استید.  رسزمین  این  کارگر  و  جوالی  شانس 

سوی  به  بامیان  جوالی  پینه بسته ی  دستان  آیید.  خروش 

دادگاه  اروپایی،  پایتخت  هر  در  است.  شده  دراز  شام 

محاکمه ی رهربان حکومت فاسد را برگزار کنید. در روزهای 

می گوییم:  از همین جا  می رود.  لندن  به  غنی  آقای  آینده، 

می تواند،  جهان  در  عدالت خواه  انسان های  از  کسی  هر 

به  کنید  تبدیل  را  لندن  سفر  برساند،  لندن  به  را  خود 

عبدالله.« و  غنی  جهانی  محاکمه ی 

یک  مقام  در  که  آن  از  بیشرت  خود  سخنان  در  بهزاد 

سیاست مداِر مدعِی رهربِی مطالبات مردم ظاهر شود، در 

مقام یک مبارز اجتامعی و انقالبِی پرشور ظاهر شد که به 

نظام  ایجاد یک  و  نظام سیاسی  فروریخنت  از  چیزی کمرت 

»شیطنت«،  تعبیرات  و  الفاظ  ندارد.  رضایت  جدید  کامال 

»نفاق افکنی«، »خیانت«، »خروج از ارگ و سپیدار«، »پایان 

و  عبدالله«  و  غنی  جهانی  »محاکمه ی  حکومت«،  عمر 

نشان  آن  امثال  و  فاسد«  حکومت  رهربان  »محاکمه ی 

می داد که بهزاد در مقام رهربی و مدیریت جنبش روشنایی 

از  بلکه  ندوخته؛  چشم  مذاکره  و  دیپلوماسی  هیچ گونه  به 

یا  »همه  نتیجه ی  به  رسیدن  برای  فشار  وسیله های  آخرین 

می کرد.  استفاده  هیچ« 

واضح  به صورت  روشنایی  بهزاد در طول دوران جنبش 

»قهرمان بازی«  شبیه  چیزی  را  سیاست  که  می داد  نشان 

تعریف  قهرمان  یک  سینه ی  روی  قهرمانی  مدال  نصب  و 

می کرد. سخنان و ژست و اداهای او فاش می کرد که چقدر 

به  عمومی  هیجان های  و  احساسات  اورنگ  بر  نشسنت  از 

وجد آمده و به زبان و الگوهای رفتارِی ناسفته و غیر حرفه ای 

گیر می افتد. بهزاد در راه انداخنت موج جنبش روشنایی از 

نقش کم نظیری برخوردار بود؛ اما خودش نیز از همین موج 

بیش از همه وحشت می کرد و از هرگونه ایستادگی در برابر 

آن هراسان می شد. سخنان او در اولین گردهامیی مصالی 

زمان  تا  که  بود  دریغ  یک  از  تلخی  منایش  مزاری،  شهید 

نکرد.  رها  را  او  دامان  مردمی  عالی  شورای  از  استعفایش 

من یکی از کسانی بودم که از این منظر خاطره های تلخ و 

زجردهنده ای را در روابط خود با او شاهد شدم.

آرامش  و  با متانت  را  بهزاد، سخنانش  محقق، بر خالف 

و  اکت  با  را  مقامش  می خواست  او  احتامال  کرد.  رشوع 

بهزاد  به  نسبت  می برد،  کار  به  سخنانش  در  که  ادایی 

متفاوت نشان دهد. زبان او رصیح و جمالتش منظم و قابل 

فهم بود. وی از مردمی که در مصال آمده بودند، به عنوان 

مظلوم«  مردم  »عصاره ی 

»رنج های  که  کرد  یاد  ی 

بی پایان تاریخ را بر شانه ی 

و  اند«  کرده  حمل  خود 

امروز  که  »فریادی  گفت: 

برای عدالت رس داده شده 

است، فریاد تحمل بیش از 

و  تبعیض  ستم،  قرن  یک 

کسانی  است.  بی عدالتی 

در  و  این جا  در  امروز  که 

این میدان آمده اند تا بیرق 

عدالت  برای  دادخواهی 

بقیه السیف  کنند،  بلند  را 

امروز  که  اند  تاریخ  جباران 

دموکراسی  فضای  در 

بزنند  فریاد  می خواهند 

قول  به  و  داریم  شهروندی  حق  هم  ما  انسانیم،  هم  ما  که 

نیست.«  جرم  کشور  این  در  بودن  هزاره  مان،  شهید  رهرب 

او در قسمت دیگری از سخنانش با صدای بلندتری فریاد 

به ملت  ابتدا  را  این صدای دادخواهی  کشید و گفت: »ما 

مظلوم  مان در هر جای از دنیا که هست، بلند می کنیم. به 

پا خیزید! ایستاده باشید! دیگر تحمل ظلم برای  تان قابل 

»امروز  از سخنانش گفت:  نباشد.« و در جای دیگر  تحمل 

دنیا  چشامن  برابر  در  ما  مردم  که  است  این  کار  بدترین 

تحقیر می شوند و دیگر تحقیر برای ما قابل قبول نیست.«

محقق در بخشی از سخنانش خود و دانش را به عنوان 

رأی در  میلیون  از دو  »بیش  یاد کرد که  مناینده ی مردمی 

»وقتی  اما  اند«؛  حکومت  ضلع  یک  و  دارند  حکومت  این 

یک  این که  مثل  می کنیم،  بلند  را  خود  صدای  کابینه  در 

یادآوری  با  سخنانش  آخر  در  او  باشد.«  کرده  صدا  مسافر 

افغان  هیچ  از  افغان  »هیچ  می گفت  که  ارشف غنی  ادعای 

باالتر یا کم تر نیست« گفت که »دورویی در این زمان خوب 

بیایی  باید  استی.  افغانستان  مردم  کل  صدای  تو  نیست. 

همه را مثل رعیتت، مثل برادرت، مثل فرزندت، حقوق همه 

و  این صدای ملت صدای رسا  بگیری.  نظر  در  را یک سان 

بلندی است. از این جا تا آخرین نقطه ی جهان می رسد. با 

این مردم، دوستی، رحمت و برادری خوب است. اگر حرف 

این بیاید که این مردم نادیده گرفته شوند، باز این مردم در 

نخواهند نشست.« وی در ختم سخنانش  آرام  هیچ صحنه 

خطاب به جمعیت گفت: »من برای شام اعالن می کنم که 

جناب  و  من  می کنم.  پشتیبانی  شام  روشنایی  جنبش  از 

این  به  از دو میلیون رأی  یقینا بیش  ما  برادر  آقای دانش، 

ایستاده  رأی  میلیون  دو  موضع  همین  از  آوردیم.  حکومت 

از شام حامیت می کنیم.« و  می شویم 

را کنار  رأی«  میلیون  »دو  و  ترکیب کلامتی که »مسافر« 

بیشرت منایان  را  روانی محقق  و  روحی  می آورد، حالت  هم 

می کرد. او در کنج دلش نگران وضعیتی بود که از فردای 

روز دوشنبه، بیستم ثور، مانند خوره ای در جان او پیچید و 

در روز تظاهرات بزرگ بیست و هفتم ثور او را به فغان آورد 

و دو سه روز بعدتر از آن در قالب فحش و دشنام های رکیک 

بر زبانش جاری شد. 

خلیلی در نوبتی که به دست آورد، از موضعی بلندتر از 

محقق در تریبون ظاهر شد. او ضمن انتقاد و هشدارهای 

به  تلویحی  گونه ی  به  ملی،  وحدت  حکومت  به  رصیح 

حرف  زور«  »منطق  از  حکومت  این  حول  در  که  کسانی 

منطق  مشخص،  آدرس های  از  که  »هر  که  گفت  می زدند، 

پرت  خیلی  افغانستان  قضایای  از  می کند،  استفاده  را  زور 

منطق  دیگر  امروز  افغانستان  در  که  ندارد  خرب  و  است 

زور  منطق  به  متوسل  که  هر  به  ما  منی چلد.  زور  کهنه ی 

خوب  را  همدیگر  گذشته ها  در  ما  که  می گوییم  می شود، 

قیام  یادآوری  با  خود،  سخنان  ختم  در  او  می شناسیم.« 

خاطر  به  خود«  مردم  و  »جوانان  از  سپاس گزاری  و  تبسم 

»حرکت زیبای بیستم عقرب« به صورت واضح بر ُمخ محقق 

و  تکبیر  با  سخنانش  از  قطعه  هر  که  حالی  در  و  رفت  راه 

از  اوجی  در  را  تریبون  می شد،  بدرقه  جمعیت  هلهله ی 

گفت. ترک  عامه  احساسات  و  هیجان 

خلیلی در پایان سخرنانی خود ژست غافل گیرکننده ای 

به خرج داد که باز هم محقق و دیگر همتایان او را به دنبال 

خود کشید. او از جای خود در پشت تریبون حرکت کرد و 

به میان مردم رفت و در نخستین ردیف روی خاک نشست. 

دماگوژیک  ذوق  گُل کردن  از  منادی  خلیلی،  ژست  این 

او،  از  پس  بود.  مردم  احساسات  و  توجه  شکارکردن  در  او 

کنار  و  کردند  حرکت  مردمی  عالی  شورای  رهربان  همه ی 

او روی خاک نشستند. شفق، محقق، صادق مدبر، بهزاد، 

سعادتی، اکربی و سایر وکیالن در اطراف خلیلی حلقه ای 

پاک  مردم  خاطره ی  از  سال  سال های  که  دادند  تشکیل 

بود. شده 

بود.  برخوردار  برجسته ای  منادین  قدرت  از  لحظه  این 

رهربان خود  تفرعن  از  هم  و  تفرقه  از  هم  که  مردمی  برای 

به  تفرقه  آن  در  رنج می بردند، صحنه ای متثیل می شد که 

وحدت و یک پارچگی و تفرعن به هم طرازی با مردم تعویض 

او  در ژست  پنهان خلیلی  نیت  دلیل،  به همین  بود.  شده 

را برای  هر چه بود، جنبش روشنایی نیروی وصف ناپذیری 

می کرد. تجربه  خود  بعدی  حرکت 

بهزاد  و  محقق  خلیلی،  کشمکش  و  رقابت  از  گذشته 

برای رهربی و قرارگرفنت در مرکزیت جنبش روشنایی، روز 

گردهامیی بزرگ بیستم ثور، روز خوشایند و معناداری بود. 

از  عکس هایی  با  کوتاه  سطر  چند  در  روز،  هامن  شام  من 

دوران تشکیل حزب وحدت در بامیان و این روز در مصالی 

نوشتم: فیس بوکم  صفحه ی  در  مزاری،  شهید 

حامل  عکس،  این  می دهم.  سالم  روشنایی  جنبش  »به 

پیام و معنای بزرگی است: رهربان در میان مردم، هامنند 

سیاسی  زبان  و  منایندگان  این ها  مردم.  با  هم صدا  مردم، 

پایان  به  خود  عهد  تا  نشستند  خاک  روی  اند.  مردم 

کنند.  اعالم  منادین  گونه ی  به  را  جامعه  یک  خاک نشینی 

می دهم. سالم  عهد  این  به  من 

یک بار، سال 1368، این عهد به میان آمد. اسطوره ای 

به قامت مزاری در میان مردم قد کشید. تاریخ دگرگون شد. 

این بار، عهد دوم: ۲7 ثور 139۵. من به این رهربان سالم 

خاک،  بر  نشسنت  می دانم.  مبارک  را  شان  عهد  می دهم. 

از  آغاز یک برخاسنت است؛ برخاسنت  به زانوی مردم،  زانو 

این  باشد.  یاد داشته  به  را هم  پیام  این  خاک. ارشف غنی 

آغاز گفت وگوی جدید ما است.«

طراز  شخصیت های  میان  رهربی  رقابت  وجود،  این  با 

برخی  دید  از  کردند،  سخرنانی  گردهامیی  در  که  اولی 

در  کریمی  خادم حسین  مناند.  پنهان  تیزهوش  ناظران 

از  توصیفی گویا  »کوچه بازاری ها« قصه ی قشنگی دارد که 

او  است.  ناظران  از  برخی  ذهن  در  خلیلی  ژست  انعکاس 

می نویسد:

چند  عقب  در  خلیلی،  سخرنانی  از  پس  و  جریان  »در 

ردیف چوکی هایی که در جایگاه »مقامات« چیده شده بود، 

تاب  چوکی  بر  نشسنت  دقیقه  چند  از  پس  می زدم.  قدم 

زیر  که  آدم هایی  ردیف  از  برای سگرت کشیدن،  و  نیاوردم 

پایان  تا  و  بودند، خارج شدم  بر چوکی ها نشسته  سایه بان 

زیر  ماندم.  جوانان  از  تعدادی  جمع  در  هامن جا  برنامه، 

در  آفتاب  گزند  از  بود.  بی زحمتی  و  راحت  سایه بان، جای 

بر  داغ  آفتاب  زیر  مردم  داشتیم.  هم  چوکی  و  بودیم  امان 

زمین نشسته و برگ های تبلیغاتی حاوی شعارها را سایه بان 

میان  به  خلیلی  رفنت  از  پس  بودند.  کرده  چشم  و  صورت 

مردم و نشسنت بر خاک، مردی با صورت گوشتالود، خطاب 

به یکی از دوستانش در هامن حوالی بلند گفت: »شیطان 

بزرگ کون خو ده زیمی ایشت. اینالی بنگروم که رهرب استو 

چه چل می زنه.« در این جمله رسایی و نفوذی وجود داشت 

که مرا به فکر فرو برد. برای دقایقی ذهنم با ابعاد و شدت 

آن،  از  قبل  شد.  درگیر  محقق  و  خلیلی  دشمنی  و  رقابت 

سیاست مدار  دو  این  میان  رقابت  شدت  مورد  در  بار  ده ها 

شنیده  روایت هایی  مزاری،  عبدالعلی  جانشینی  مدعی 

کم  دیگری،  تعبیر  هر  از  بیش  مرد،  آن  جمله ی  اما  بودم؛ 

)کوچه  می داد.«  توضیح  را  محقق  و  خلیلی  رقابت  کیف  و 

و 37۲(. اول، ص 371  بازاری ها، چاپ 

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

شیطان بزرگ کون خو َد زیمی ایشت! مســتقل  کمیســیون  تقویــم  اســاس  بــر 

موعــود  روز  میــزان،  بیســت وهفتم  انتخابــات، 

انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  اعــالم  بــرای 

می توانــد  کــه  روزی  اســت؛  ریاســت جمهوری 

مانــعِ گســرتش شــائبه ها در بــاره ی انتخابــات 

شــود یــا زمینــه را بــرای گامنه زنــی، تبلیغــات 

زهرآگیــن و زیــر ســوال رفــنت ایــن پروســه، بیــش 

از گذشــته فراهــم کنــد. فاصلــه و تأخیــر در اعــالم 

نتایــج، بــا توجــه بــه تجربــه ی انتخابات هــای 

پارملانــی،  انتخابــات  خصــوص  بــه  گذشــته، 

انتخابــات  بحــران  کــه  شــد  خواهــد  موجــب 

و  مســموم  فضــای  در  نامــزدان  زورآزمایــی  و 

بیشــرت  افغانســتان  سیاســی  قلدر مآبانــه ی 

شــود. می دانیــم کــه سیاســت در افغانســتان بــه 

ــده  ــیم ش ــم(، تقس ــا متخاص ــف )حت ــر مختل جزای

اســت کــه حــارض نیســتند، بــرای منافــع ملــی از 

ــد.  ــاه بیاین ــان کوت ــی  ش ــی و گروه ــع حزب مواض

ــدا  ــز، ج ــا نی ــودن تیم ه ــده ب ــش برن ــالم از پی اع

ــات و  ــیون انتخاب ــنت کمیس ــار گذاش ــر فش از زی

افــکار عمومــی، در راســتای همیــن زورآزمایی هــا 

اســت.

نتایــج  نشــدن  اعــالم  موقــع  بــه  از  مــردم، 

انتخابــات نگــران اســتند و ایــن نگرانــی بی مــورد 

هــم نیســت؛ چــرا کــه کمیســیون انتخابــات گفتــه 

بــود، در پایــان روز انتخابــات می توانــد، شــامر 

اعــالم  را  انتخابــات  تخمینــی رشکت کننــدگان 

کنــد کــه ایــن طــور نشــد و پــس از چنــد روز، 

ــرد. ــالم ک ــامر را اع ــن ش ــره ای باالخ

انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  چنــد،  هــر 

مــواد  انتقــال  رونــد  کــه  اســت  کــرده  اعــالم 

حســاس انتخاباتــی از والیت هــا بــه کابــل تکمیــل 

ــد و  ــن رون ــر ای ــاره ی تأخی ــا در ب ــت؛ ام ــده اس ش

ایــن کــه در کــدام والیت هــا دقیقــا چــه مــواردی 

از کــم کاری یــا تخلــف و تقلــب وجــود داشــته 

اســت، پاســخ روشــنی بــه رســانه ها نــداده اســت.

نــوع  و  شــکایت  شــدن  ثبــت  بــاره ی  در 

کمیســیون  نیــز  شــده  انجــام  تخلف هــای 

تــا  کامــل  وضاحــت  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــت. آن ه ــداده اس ــه ن ــاال ارائ ح

ثبــت شــده  4367 شــکایت در رسارس کشــور 

اســت؛ امــا نگفتــه  انــد کــه کــدام نــوع ایــن 

را  انتخابــات  پروســه ی  می توانــد  شــکایت ها 

بــا مشــکل جــدی رو بــه رو کنــد. دســته بندی 

شــکایت ها پیــش از بررســی کامــل آن هــا شــاید 

آن قــدر زمان گیــر نباشــد کــه ایــن کمیســیون 

نتوانــد آن را اعــالم کنــد.

تــا روز گذشــته، تنهــا نتایــج آرای بیســت و یک 

والیــت بــه مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج منتقــل 

شــده و فقــط آرای ده والیــت بررســی شــده بــود.

ملــی  مرکــز  در  کــه  می رســد  نظــر  بــه 

الزم  رسعــت  کارهــا  نیــز،  نتایــج  جمع بنــدی 

از  تعــدادی  کــه  می شــود  گفتــه  و  نــدارد  را 

در  شــده  اســتفاده  بایومرتیــک  دســتگاه های 

انتخابــات ریاســت جمهوری هــم مفقــود شــده 

اســت. 

ــچ   ــتان هی ــات در افغانس ــه انتخاب ــا ک از آن ج

ــواد  ــدن م ــم ش ــت، گ ــوده اس ــال نب گاه کم جنج

ــک  ــتگاه های بایومرتی ــی و دس ــاس انتخابات حس

ســوال  زیــر  را  انتخابــات  نتیجــه ی  می توانــد 

بــرده و کســانی را کــه دوســت دارنــد بــا چنــگ و 

دنــدان ایــن پروســه را بــه سمت و ســوی دل خــواه، 

ســوق دهنــد، میــدان می دهــد کــه همچنــان بــا 

بحــران  زمینه ســاز  خشــن،  ادبیــات  و  قلــدری 

شــوند. 

در  شــده  اســتفاده  دســتگاه های  وقتــی 

انتخابــات توانایــی تشــخیص آرای بایومرتیــک 

ــر کمیســیون مســتقل  ــر آن را دارد، ب شــده از غی

ــی  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــات و کمیس انتخاب

بــه  گرایــش  از  دور  بــه  و  صادقانــه  تــا  اســت 

جریان هــا و تیم هــای انتخاباتــی، بــا ایــامن داری 

ــه  ــح عمومــی کشــور، کار خــود را ب ــرای مصال و ب

ــد. تســلیم فشــارها، زر، زور و  ــی انجــام دهن خوب

ــه  ــات ب ــا انتخاب ــد ت ــازه ندهن ــده و اج ــر نش تزوی

بحــران رفتــه و خــدای نخواســته بلــوای جدیــدی 

ــود. ــق ش ــده خل ــن درددی ــن رسزمی در ای

اعــالم  وقــت  رس  بــرای  نگرانــی  از  جــدا 

ــات در روز بیســت  ــی انتخاب ــج ابتدای نشــدن نتای

نــوزده  فاصلــه ی  از  نگرانــی  میــزان،  هفتــم  و 

ــی  ــج قطع ــالم نتای ــرب و اع ــانزدهم عق ــا ش روزه ت

انتخابــات نیــز وجــود دارد کــه کامــال وابســته بــه 

نــوع کار و رویکــرد کمیســیون انتخابــات تــا آن روز 

ــرون  ــی از بی ــای انتخابات ــد تیم ه ــر چن ــت. ه اس

اداره را زیــر فشــار خواهنــد  ایــن  کمیســیون، 

ــد اســتقالل  ــا اگــر کمیســیون بتوان گذاشــت؛ ام

و شــخصیت خــودش را حفــظ کــرده و درگیــر 

انتخابــات،  زد و بندهــا نشــود، ضمــن نجــات 

دموکراســی و صیانــت از رأی مــردم، می توانــد 

ــک  ــاالری را در ی ــردم س ــات و م ــه انتخاب ــاور ب ب

رسزمیــن  ایــن  در  دوبــاره  دموکراتیــک  نظــام 

ــد. ــده کن ــته زن خس

در انتظار سوگند وفاداری

عزیز رویش

خلیلی در نوبتی که به 

دست آورد، از موضعی 

بلندتر از محقق در تریبون 

ظاهر شد. او ضمن انتقاد و 

هشدارهای رصیح به حکومت 

وحدت ملی، به گونه ی 

تلویحی به کسانی که در 

حول این حکومت از »منطق 

زور« حرف می زدند، گفت که 

»هر که از آدرس های مشخص، 

منطق زور را استفاده می کند، 

از قضایای افغانستان خیلی 

پرت است و خرب ندارد که در 

افغانستان امروز دیگر منطق 

کهنه ی زور منی چلد. ما به 

هر که متوسل به منطق زور 

می شود، می گوییم که ما در 

گذشته ها همدیگر را خوب 

می شناسیم.«

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(



   
 2

01
9 

رب
کت

7 ا
   

   
   

 13
98

ن 
زا

می
 15

   
   

   
   

   
به

شن
دو

   
    

   
   

   
   

  9
3

ره 
ام

ش
   

   
   

   
ل 

او
ل 

سا
w

w
w.

su
bh

ek
ab

ul
.c

om

عبدالغنی  برادر  ریاست مال  به  سفر هیأت سیاسی طالبان 

از قطر به پاکستان، شکاف های درونی حکومت وحدت ملی را 

متضاد(  سیاسی)سیاست  کالن  چالش  یک  از  و  کرد  برجسته 

برداشت.  پرده 

تضاد سیاست در درون حکومت زمانی عریان شد که دولت 

این  میزبانی  از  اسالم آباد،  به  طالبان  هیأت  سفر  پی  در  کابل 

روابط  اصول  خالف  عمل  را  آن  و  کرده  انتقاد  شدت  به  کشور 

کشورها بیان کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، 

است؛  حکومت  اولویت  صلح  گفت،  سفر  این  به  واکنش  در 

صلحی  که به رهربی و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده 

شود، منجر به تأمین صلح پایدار و باعزت در کشور خواهد شد. 

صلحی  روند  در  کرده،  ترصیح  همچنان  ریاست جمهوری  ارگ 

 که دولت افغانستان مالکیت و رهربی آن را نداشته باشد، مردم 

بود. نخواهند  را شاهد  پیرشفتی  هیچ گونه  افغانستان 

اختالف دیدگاه

وزارت خارجه بر عکس دیدگاه ریاست جمهوری، از سفر هیأت 

اسالم آباد  که  است  گفته  و  کرده  استقبال  پاکستان  به  طالبان 

برای آغاز گفت وگوهای صلح تالش می کند. صبغت الله احمدی، 

است؛  اولویت ها  از  »صلح  می گوید:  خارجه،  وزارت  سخنگوی 

صلح  به  روزی  یک  باید  ما  و  است  افغانستان  مردم  نیاز  صلح 

امیدوار  می کنیم.  استقبال  کشور  هر  تالش  از  طبیعتا  برسیم. 

به میز مذاکره،  برای کشانیدن طالبان  پاکستانی ها  استیم که 

این  بار با دولت افغانستان روراست و عملی کار کنند.«

سفر  از  خارجه  وزارت  استقبال  ریاست جمهوری،  ارگ  اما 

آن  و  ندانسته  حکومت  موقف  را  پاکستان  به  طالبان  هیأت 

صدیقی  کرد.  بیان  وزارت  این  مسؤوالن  شخصی  اظهارات  را 

پروسه ی  خاطر  به  پالیسی ها  متام  که  کرد  ترصیح  همچنان 

مقابل  در  می شود.  ارائه  ریاست جمهوری  ارگ  سوی  از  صلح 

داد  نشان  واکنش  خارجه  وزارت  سخنگوی  اما  اظهارات؛  این 

وزارت  پاکستان، دیدگاه  به  از سفر هیأت طالبان  استقبال  که 

شخصی. نه  است  خارجه 

آسیب پذیری سیاست خارجی 

ضعف  از  صلح،  گفت وگوهای  پیرامون  دیدگاه  اختالف 

یک سو  از  زیرا  می شود؛  ناشی  افغانستان  خارجی  سیاست  

پسین،  سال  هجده  طول  در  افغانستان  خارجی  سیاست 

مورد  باید  این سیاست خارجی  دیگر،  از سوی  و  نشد  تدوین 

تأیید پارملان قرار می گرفت که تا هنوز از زیر ذره بین مجلس 

منایندگان عبور نکرده است. قبل از حکومت وحدت ملی و یا 

سطح  در  بیشرت  صلح  گفتامن  گذشته،  حکومت های  در  هم 

عنوان یک جریان مخالف  به  و طالبان  دنبال می شد  داخلی 

گذشته،  پنج سال  طول  در  اما  می شد؛  تعریف  داخلی  مسلح 

قدرت های  و  شده  مطرح  بین املللی  سطح  در  گروه  این 

رسمیت  به  سیاسی  جریان  یک  عنوان  به  را  آن ها  منطقه ای، 

می شناسند. به همین منظور، با بزرگ منایی طالبان از سوی 

خارجه ی  وزارت  و  ریاست جمهوری  ارگ  مسؤولیت  منطقه، 

این  به  را مطابق  اقل سیاست خارجی  بود که حد  افغانستان 

می کرد.  ارائه  آن  از  روشنی  تعریف  و  کرده  بازنگری  جریان، 

در یک تعریف کلی، سیاست خارجی به معنای خط مشی 

از  و مسائل خارج  امور  با  برخورد  در  و روشی است که دولت 

کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تأمین منافع 

خارجی  سیاست  ثابت  اصول  و  اهداف  می کند.  اتخاذ  خود 

تغییر  قابل  و  شده  داده  توضیح  اساسی  قانون  در  افغانستان 

نیست؛ روی این لحاظ، در گام نخست، حکومت و بعد از آن، 

وزارت خارجه مسؤول تحقق اهداف سیاست خارجی است که 

تا کنون چنین خط مشی و روش درستی در سیاست خارجی 

است. نشده  داده  بازتاب  افغانستان 

»دولت،  می کند:  حکم  اساسی  قانون  هشتم  ماده ی 

منافع  استقالل،  حفظ  مبنای  بر  را  کشور  خارجی  سیاست 

ملی و متامیت ارضی و عدم مداخله، ُحسن هم جواری، احرتام 

می مناید.« تنظیم  حقوق  تساوی  و  متقابل 

سیاست  پیرامون  اساسی،  قانون  در  تصمیم گیری  ساختار 

ریاست جمهوری،  ارگ  چون  نهادهای  افغانستان،  خارجی 

پارملان و قوه ی مجریه )حکومت( تعریف شده است. هرچند، 

اجرای سیاست خارجی از وظیفه ی اصلی وزارت خارجه است؛ 

مرجع  عنوان  به  خارجه  وزارت  مورد  در  اساسی  قانون  در  اما 

تصمیم گیری در حوزه ی سیاست خارجی، وضاحت داده نشده 

تأسیس  و  ارتباط  ایجاد  نظارت،  کنرتل،  مسؤول  نهاد  این  تا 

خارجی  باشد. سیاست  تصمیم گیرندگان  برای  منایندگی ها 

بخش دیگری از اختالف دیدگاه میان رهربان سیاسی، به 

چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی بر می گردد. با روی کار 

آمدن حکومت وحدت ملی قدرت، میان ارشف غنی و عبدالله 

عبدالله تقسیم شد که وزارت های کلیدی دولت، برای دو فرد 

آقای  به  خارجه  وزارت  میان،  این  از  گرفت؛  تعلق  درجه اول، 

واگذار شد. عبدالله 

حزب  رییس  ربانی،  صالح الدین  گذشته،  سال  پنج  در 

جمعیت اسالمی و حامی داکرت عبدالله، وزارت خارجه را سهم 

بر  با شیوه های حزبی  موارد،  از  بسیاری  و در  دانسته  خویش 

است.   کرده  بلند  قد  حکومت،  برنامه های  علیه 

تأیید  با  منایندگان  مجلس  پیشین  اعضای  از  شامری 

خارجه ی  وزارت  اخیر،  سال  یک  در  می گویند،  موضوع  این 

افغانستان، عمال به نحوی، تابع سیاست و دیدگاه های ریاست 

اجرائیه بوده است و ارگ ریاست جمهوری نیز تالش کرده که 

عنوان  به  خارجه  وزارت  با  مشوره  بدون  و  انفرادی  صورت  به 

کند. رفتار  و  نظر  اعامل  خارجی،  سیاست  رسمی  دستگاه 

بین امللل  روابط  کمیسیون  پیشین  عضو  مهدوی،  جعفر 

گذشته  حکومت های  که  می کند  بیان  منایندگان،  مجلس 

در دو دهه ی اخیر، در ارتباط با بحث روند صلح، یک نگاه و 

تابع رشایط  اند که  رویکرد اسرتاتیژیک نداشته و تالش کرده 

خارجی  سیاست  دستگاه  لحاظ،  این  از  باشند؛  سیاسی 

با  مذاکره  روند  مورد  در  مجموع  در  حکومت،  و  افغانستان 

نکرده  پیروی  مشخص  اسرتاتیژی  و  سیاست  یک  از  طالبان 

با تکرث  است. این موضوع در دوران حکومت وحدت ملی که 

از  سیاسی، جناحی و تصمیم گیری مواجه بود، نشان داد که 

است. شده  صلح  مذاکرات  وارد  ضعیف  موضع  یک 

وزارت  سیاسی  معین  اما  نظر ها؛  این  همه ی  وجود  با 

خارجه، روز شنبه )13 میزان( گفت که رییس جمهور به عنوان 

با  را در همکاری  افغانستان، سیاست خارجی  ارشد  دیپلامت 

شورای امنیت، پارملان و وزارت خارجه تدوین می کند و وزارت 

آن  خارجه، مجری سیاست خارجی ای است که رییس جمهور 

تدوین کرده است. را 

همچنان  خارجه،  وزارت  سیاسی  معین  زمان،  ادریس 

خارجی  سیاست  مغایر  که  نظری  اظهار  هرگونه  می گوید، 

باشد، نظر شخصی یک فرد شمرده می شود و این اظهار نظر، 

نیست. خارجه  وزارت  رسمی  موقف 

تروریست  و  جنایت کار  را،  طالبان  گروه  حالی  که  در  وی 

خطاب می کند، همچنان تأکید دارد که سفرهای گروه طالبان 

به پایتخت کشورهای منطقه ، هیچ گونه نتیجه ای نداشته است 

و در حال حارض گفت وگوهای این گروه با مقام های امریکایی 

از جانب  افغانستان نیست.  در اسالم آباد، در مورد روند صلح 

از  افغانستان، در حالی  دیگر، معین سیاسی وزارت خارجه ی 

سیاست خارجی تدوین شده حرف می زند که در حال حارض 

ذره بین  زیر  از  و  نیست  شده  تدوین  کشور  خارجی  سیاست 

نکرده است. سیاست خارجی ممکن  مجلس منایندگان عبور 

است که روی کاغذ باشد؛ اما به دلیل عدم طی مراحل آن، از 

نیست.  برخوردار  مرشوعیت الزم 

سال  در  خارجه  وزارت  رسپرست  ربانی،  صالح الدین 

1394، هنگام گرفنت رأی اعتامد از مجلس منایندگان، وعده 

کرده بود که اصول اساسی سیاست خارجی را تدوین و جهت 

پس  ربانی،  آقای  می فرستد.  منایندگان  مجلس  به  تصویب 

حکمت خلیل  ریاست  به  را  کمیسیونی  اعتامد،  رأی  گرفنت  از 

روی  تا  کرد  ایجاد  وزارت  این  پیشین  سیاسی  معین  کرزی، 

پیش نویس آن کار کند. با این  که مقام های وزارت خارجه خود 

را مجری سیاست خارجی  میدانند؛ اما با گذشت چهار سال، 

هنوز موفق نشده اند تا سیاست خارجی افغانستان را تدوین 

. کنند

فرمان  جمهور  رییس  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 

غیر  اظهارات  دلیل  به  را  خارجه  وزارت  سخن گوی   اخراج 

است. کرده  صادر  مسؤوالنه 

و  فرهنگی  حوزه ی  یک  از  عنوان  دو  افغانستان  و  ایران 

اجتامعی است که این حوزه را از هم جدا ساخته؛ اما این 

دو کشور تاریخ، فرهنگ و زبان مشرتک دارد. به دلیل این 

آمدن  و  مجاهدین  جنگ  آغاز  با  هم بودگی،  و  اشرتاکات 

از  جنگ  مهاجر  میلیون ها  افغانستان،  در  شوروی  نیروهای 

افغانستان به ایران و پاکستان رفتند. میزبانی همسایه ها از 

و هیچ کسی  بوده  از همپذیری  ماندگار  مثال  ما،  مهاجران 

دهه  چهار  ایران  بپوشد.  چشم  واقعیت  این  بر  منی تواند 

میزبان میلیون ها مهاجر افغانستان بوده و حاال نیز بیش از 

دو میلیون مهاجر و کارگر افغانستانی در این کشور زندگی 

می کنند.

  دو صدوپنجاه سال می شود که افغانستان و ایران مربوط 

به دو حاکمیت و قلمرو سیاسی شده است؛ اما دولت ها این 

دلیل  به  طرف  این  اند.  کرده  جدا  هم  از  را  واحد  جامعه  ی 

وجود حاکمیت  های استبدادی از نظر اقتصادی، اجتامعی 

و فرهنگی مثل آن طرف، رشد نکرده؛ اما این دو جامعه هرگز 

از هم جدا نبوده است.

کشور،  دو  این  مشرتک  ارزش های  و  فرهنگ  تاریخ،   

انسانی را که در قلمرو افغانستان زندگی کرده با انسانی که 

قلمرو ایران زندگی می کند، پیوند زده است. زبان ما فارسی 

افغانستانی  انسان  اگر  است.  متفاوت  ما  گویش  ولی  است 

در ایران مهاجر بوده، مهاجر کمپ و پناهندگی نبوده است. 

دولت ایران هزینه ی زندگی این مهاجران را نپرداخته است. 

کمپ ها  این  شده،  ساخته  مهاجران  برای  کمپ هایی  اگر 

بازداشت،  کمپ های  است.  نبوده  خانه  ما  مهاجران  برای 

است. بوده  افغانستان  به  آن ها  فرستادن  و  تحقیر، شکنجه 

را  خود  تأثیرات  کشور  یک  در  مهاجر  میلیون ها  حضور   

در  افغانستانی  مهاجران  وجود  که  منی کنیم  انکار  دارد. 

ایران، برای ایرانیان هزینه  و تاوان داشته است. مهاجران ما 

در ایران کارگر بوده اند. کارگر یک طبقه ی اجتامعی است 

افغانستانی  کارگران  دارند.  نقش  سازندگی  و  تولید  در  که 

در ایران، برای ایرانیان پول و رسمایه تولید می کنند و نقش 

بزرگی را در پیرشفت اقتصادی و سازندگی ایران داشته اند. 

ایرانی گرفته  اگر پول دست مزد کار شان را از رسمایه داران 

رسمایه داران  را  آن ها  کاِر  افزوده ای  ارزش  آن  بدل  در  اند، 

دست مزد  اقل  حد  کارگران  این  اند.  زده  جیب  به  ایرانی 

مهاجران  و  کارگران  زندگی  واقعیت های  این ها  دارند.  را 

مهاجران  با  نامناسب  رفتار  است.  ایران  در  افغانستانی 

واقعیت دیگری از زندگی مهاجران افغانستانی در ایران بوده 

و بسیار تلخ و تراژیک است. هر سال و هر روزی که بر آن ها 

و  انواع خشونت  با  و  بدتر شده  برخوردها  نوع  این  گذشته، 

تحقیر توأم بوده است. پرسش این است که چرا با مهاجران و 

می شود؟  برخورد  چنین  افغانستانی  کارگران 

علت  بزرگرتین  فقر،  و  جنگ 

پدیده ها عامل  این  مهاجرت است. 

ایران  به  افغانستانی  انساِن  کوچ 

بوده  جهان  مختلف  کشورهای  و 

دورافتادگی  یعنی  مهاجرت  است. 

از جایی که متولد شده ایم و تنهایی در جایی که رفته ایم و 

متعلق به ما نیست. یک دلیل خشونت و رفتار بد با مهاجران 

است. آن ها  بی پناهی  و  تنهایی  افغانستانی 

که  داریم  دولتی  دارد.  جریان  ما  کشور  در  هنوز  جنگ 

فقر،  سبب  و  بوده  مردم  با  بیگانه  فقیه  والیت  رژیم  مانند 

بیکاری و آوارگی مردم این رسزمین به ایران و کشورهای دیگر 

کسانی  چنگ  در  حاکمیت  و  قدرت  این جا  در  است.  شده 

است که رنج و درد مردم آن ها را آزار منی دهد. نه زمینه ی کار 

و زندگی را برای مردم فراهم می کنند و نه از حقوق انسانی 

مهاجران متعلق به این رسزمین، دفاع می توانند. انسان های 

این رسزمین درکشورهای دیگر مهاجر و تحقیر می شوند. 

رفتاری  و  دادن  رنج  برای  سندی  آن ها  بیچارگی  و  فقر 

زشت با آن ها می شود و دیگران به خود حق می دهند با آن ها 

کنند. بدرفتاری 

ایران،  در  افغانستانی  مهاجران  با  خشونت  دیگر  دلیل 

اگر  است.  فقیه  والیت  نژادگرای  و  مذهبی  متعصب  رژیم 

اما رژیم  از عوامل اجتامعی است؛  از رفتارها ناشی  بخشی 

را  ایران  جامعه ی  اداره ی  و  قدرت  دستگاه  که  فقیه  والیت 

کارگران  و  مهاجران  چرا  دارد، 

تحقیر  و  شکنجه  را  افغانستانی 

از  بخشی  رویکرد  این  می کند. 

رژیم  این  فشارهای  و  برنامه ها 

و  بوده  افغانستانی  مهاجران  بر 

عنارص این رژیم با خشونت علیه مهاجران افغانستانی، این 

است. کرده  ترویج  ایران  شهروندان  بین  را  فرهنگ 

ویدیوی نرششده از خشونت علیه نوجوان شانزده ساله ی 

افغانستانی در جزیره ی قشم را دیدیم. گفته می شود عامل 

این خشونت، رییس شورای محلی روستای »سلخ« در والیت 

هرمزگان ایران بوده است. به غیر از آن، در این سال ها، هر 

روز پولیس ایران با مهاجران و کارگران افغانستانی، در محل 

به  آن ها  فرستادن  برای  که  بازداشتگاه هایی  و  شهرها  کار، 

افغانستان ساخته شده، چنین و بدتر از این رفتار می کنند. 

این ها کیستند؟ امروز تصویری را دیدم که نشان می داد، در 

یک بازداشتگاه ایران، شامری زیادی از کارگران افغانستانی 

آن ها  به  با صدای خشن  ایرانی،  بودند. رسباز  آورده  گرد  را 

دستور می داد که به زمین بیفتند و بلند شوند و یکی از آن ها 

را مجبور می کرد که »کالغ پر« راه برود و سخنان بسیار زشتی 

رفتار  نوع  این  با وجود  ایرانی  این رسباز  آن ها می گفت.  به 

خشونت آمیز و تحقیرکننده، از آنان می خواست که بگویند او 

را دوست دارند و آن ها که ناگزیر بودند، می گفتند: »رسهنگ 

را دوستم داریم.«

3 خشونت با مهاجران افغانستانی در ایران ریشه در کجا دارد؟

وزارت خارجه؛ مجری دستگاه حزبی است نه سیاست خارجی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

روایت زندگی این رسبازان که شاید به خاطر هزار و 

یک دلیل، حارض شده بودند به جنگ بروند و تفنگ به 

دوش بگیرند، حاال به زیر پل سوخته و اعتیاد به مواد 

فکر  هم  لحظه ای  شاید  آن ها  است.  شده  ختم  مخدر 

دفاع  و  میدان جنگ  به  رفنت  با  که  را منی کردند  این 

از رسزمین  شان، در نهایت گرفتار چنین چیزی شوند. 

از  که  ما  که  می گفتند  بچه ها  آن  از  چندتا  و  علی 

دستپاچه  طالبان  یورش  با  و  نداشتیم  تجربه  جنگ 

و  سخت  می دادیم؛  دست  از  را  مان  نظم  و  می شدیم 

دیگری  راه  فرمانده   اما  بدهیم؛  ادامه  که  بود  ترسناک 

جنگ  از  ترس  و  جنگی  منطقه ی  آن  تا  داد  نشان 

برای  مان تحمل پذیر شود. ما را اول به مرصف تریاک 

و  می کردند  مرصف  هم  شان  خود  می کردند.  تشویق 

با دشمن  بی مهابا  و  که چگونه جسورانه  می دیدیم  ما 

هم  را  شجاعت  و  خواست  دل  مان  می شدند.  روبه رو 

در هامن می دیدیم. هر چه مدت طوالنی که از ماندن 

 مان در میدان جنگ می گذشت، بیشرت به مواد مخدر 

دچار  مان  بیشرت  نهایت  در  و  میکردیم  پیدا  اعتیاد 

می شدیم. اعتیاد 

مخدر  مواد  مرصف  برای  دغدغه ای  هیچ  آن ها 

شان نداشتند. این رسبازان شیشه و هیرویین مرصف 

می کردند و مرصف مواد مخدر دیگر، ادامه ی جنگ و 

زندگی در آن منطقه ها را آسان کرده بود. مواد مرصفی 

سوی  از  قراردادی  جیره ی  و  روزانه  صورت  به  آن ها 

می رسید.  شان  برای  فرمانده  ها 

که  می شد  شب هایی  حتا  که  بود  گفته  برایم  علی 

مواد  شب  آن  اگر  و  داشتند  شبانه  )کشیک(  »پهره « 

مخدر شان را بیش از حد مرصف کرده بودند و چیزی 

دیگر برای مرصف شان باقی نگذاشته بودند، به خاطر 

در  بروند  و  بزنند  دشمن  دل  به  بودند  حارض  خامری 

محل هایی که طالبان زندگی می کردند. به گفته ی او، 

بیشرت کسانی که مواد مخدر می فروختند، طالب بودند 

و از همین راه، کسب درآمد می کردند؛ اما چون طالبان 

مجبور  آن ها  می کردند،  پیدا  را  رسبازان  این  نباید 

صورت های  و  محلی  لباس های  با  شبانه  می شدند، 

بروند.  موادفروش  حویلی  دروازه ی  پیش  به  پوشیده 

پولی  هیچ  که  روزی  شان،  همراهان   دیگر  و  علی 

نداشتند تا مواد مخدر بخرند یا این که فرمانده ی شان 

راهزنی  به  تأخیر می کرد، دست  مواد مخدر  آوردن  در 

می زدند تا پولی پیدا کنند و بتوانند مواد شان را تهیه 

کنند که خامر منانند.

خامر ماندن برای آن   رسبازان، بدترین وضع ممکن 

داشتند  رمقی  نه  و  می توانستند  جنگ  نه  چون  بود؛ 

که گلوله ای شلیک کنند و این برای طالبان، فرصتی 

پوسته های  به  بتوانند  تا  می شد  محسوب  مناسب 

معنای  به  رسبازان،  شکست  که  کنند  حمله  رسبازان 

بود. طالبان  گرفنت  قدرت 

اما چگونه می شد که این رسبازان در نهایت، مسیر 

پل  زیر  مخوف  زندگی  و  سوخته  پل  به  شان  زندگی 

می رسید و راهی برای نجات خود شان پیدا منی کردند. 

مناطق  آن  در  که  زمانی  مدت  در  رسبازان  این 

رشایط  اگر  می شدند.  معتاد  شدت  به  می ماندند، 

می کرد،  تغییر  اندکی  امنیتی  لحاظ  از  منطقه  آن  در 

ماندن،  زنده  خاطر  به  که  نداشتند  این  جز  چاره ای 

می کشیدند.  جنگ  از  دست  پنهانی  صورت  به  باید 

در جیب  مخدر  مواد  باید  و  بودند  معتاد  این رسبازان 

شان می بود تا بتوانند خود شان از از آن منطقه بیرون 

بروند.   دیگری  جای  به  و  کشیده 

علی فرمانده، پیش از شبی که این تصمیم را بگیرد، 

با یکی از افراد طالب هامهنگ می کند و قرار می شود 

پولی  قبالش  در  و  برده  برایش  سالح  میل  چند  که 

دریافت کند. به خاطر همین، نصف شب هنگامی که 

»پهره دار«  و  اند  خوایبده  همه  می شود  مطمنئ  دیگر 

خود  سالح  میل  یک  است.  دورتر  هم  نگهبان  رسباز 

را بر می دارد و  از هم سنگرانش  و دو میل سالح دیگر 

به صورت پنهانی از پوسته دور می شود و به منطقه ی 

طالبان رفته و سه میل سالح را در ازای یک لک افغانی 

به آن مرد طالب می دهد و پول را گرفته و شب هنگام به 

کابل می آید. او خانه اش در والیت غور است؛ اما چون 

به  پول  مقدار  آن  با  است  شیشه  و  هیرویین  به  معتاد 

زیر پل سوخته آمده و دیگر هامن جا ماندگار می شود.

شان  رسنوشت  که  جنگی  رسباز  این  امثال  و  علی 

اند. و پل سوخته منتهی شده است، بسیار  اعتیاد  به 

رسبازانی که از جبهه ی 
جنگ معتاد بر می گشتند 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

منک نژاد

سیدمهدی حسینی
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دلیل دیگر خشونت با مهاجران 

افغانستانی در ایران، رژیم متعصب 

مذهبی و نژادگرای والیت فقیه 

است. اگر بخشی از رفتارها ناشی 

از عوامل اجتامعی است؛ اما رژیم 

والیت فقیه که دستگاه قدرت و 

اداره ی جامعه ی ایران را دارد، چرا 

مهاجران و کارگران افغانستانی را 

شکنجه و تحقیر می کند
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ــا  ــد ت ــک می کن ــا را کم ــه م ــت ک ــی اس ــاب دوربین کت

پدیده هــا و جهــان را دقیق تــر  و شــفاف تر دیــده و بــه 

ــدا  ــت پی ــان دس ــت تری از جه ــر و درس ــناخت واقعی ت ش

کنیــم. هــر کتــاب یــک جهان بینــی اســت. خوانــدن 

ــرتی  ــای بیش ــا جهان ه ــود ب ــث می ش ــرت باع ــاب بیش کت

ــامن  ــه ه ــده و ب ــنا ش ــود دارد، آش ــا وج ــراف م ــه در اط ک

ــه شــناخت دقیق تــری از پیرامــون خــود برســیم. ــدازه ب ان

ــیار  ــتان بس ــی در افغانس ــه کتاب خوان ــف ک ــا باتأس ام

محــدود اســت. شــهروندان افغانســتانی هنــوز بــه اهمیــت 

مطالعــه پــی نــربده و هنــوز هــم کــه هنــوز اســت مطالعــه 

کار مهــم و رضوری بــرای بســیاری از مــردم نشــده  اســت. 

ــه  ــه  مطالع ــت ک ــاز اس ــه نی ــاف جامع ــد و انکش ــرای رش ب

کار رضروی دانســته شــده و بــه عــادت روزمــره ی شــهروان 

جامعــه تبدیــل شــود. کــم از کــم هــر انســانی بایــد روزانــه 

ــار   ــه آم ــی ســت ک ــن در حال ــد. ای ــه کن دو ســاعت مطالع

نشــان می دهــد کــه میانگیــن مطالعــه ی هــر شــهروند 

افغانســتانی در ســال یــک دقیقــه اســت.

شــیراحمد، مدیــر انتشــارات ســعید و عضــو اتحادیــه ی 

بخــش  بیشــرتین  کــه  می گویــد  افغانســتان  نــارشان 

تشــکیل  درســی  کتاب هــای  را  کتــاب  فــروش 

می دهــد. موضوعــی کــه نشــان می دهــد شــهروندان 

کتاب هایــی  خوانــدن  بــه  عالقــه ای  افغانســتان 

منی دهنــد.  نشــان  ندارنــد،  درســی  مکلفیــت  کــه 

مســؤوالن بیشــرت نرشیه هــای کشــور بــه ایــن بــاور 

انــد کــه بــازار فــروش کتــاب در ســال های اخیــر ســیر 

نزولــی داشــته اســت.

 ۲۰۰۰۰ کــه   ســعادت  کتاب فروشــی  و  انتشــارات   

عنــوان کتــاب اعــم از نویســندگان داخلــی و بیرونــی 

بزرگ تریــن  از  و  داده  جــای  قفســه هایش  در  را 

ســال های  در  اســت،  کابــل  شــهر  کتاب فروشــی های 

اخیــر از پایین آمــدن میــزان فــروش کتــاب شــاکی اســت.

ــل نشــان می دهــد  یافته هــای روزنامــه ی صبــح کاب

ــم امــارت  ــازار فــروش کتــاب پــس از ســقوط رژی کــه ب

پیمــوده  را  روبه رشــدی  وضعیــت  طالبــان  اســالمی 

اســت؛ امــا ایــن رونــد در چنــد ســال آخــر بــه ویــژه از 

ســال 1396 بــه ایــن ســو  وارونــه شــده؛ و ســیر نزولــی 

دارد.

البتــه تولیــد کتــاب نــه تنهــا در کمیــت کاهــش یافتــه 

ــن  ــز پایی ــده نی ــای چاپ ش ــت کتاب ه ــه کیفی ــت؛ بلک  اس

آمــده اســت.

ــت  ــده اس ــث ش ــاب باع ــدن کت ــه خوان ــی ب کم عالقگ

کــه در ســال های اخیــر نزدیــک بــه پنــج نرشیــه ی  کتــاب 

ــاد  ــس از ایج ــند، پ ــرده باش ــی ک ــه فعالیت ــن ک ــدون ای ب

ــن طــور بیشــرت از  ــال شــده و همی ــر فع ــاره غی شــدن دوب

ــا حــاال هیــچ  ــدو ایجــاد شــان ت ــه ی دیگــر از ب پنــج نرشی

ــد. ــته ان ــی نداش چاپ

ــری در  ــارات امی ــؤول انتش ــری، مس ــامن امی عبدالرح

ــد:  ــاب می گوی ــزان فــروش کت ــه پاییــن آمــدن می رابطــه ب

»مــا بــه دلیــل فــروش نرفــنت کتاب هــای نویســندگان 

ــاپ  ــه چ ــار دوم ب ــرای ب ــاب را ب ــم کت ــی، منی توانی داخل

برســانیم.« همیــن طــور شــامری از انتشــارات داخلــی 

ــی از  ــندگان داخل ــاب نویس ــنت کت ــروش نرف ــل ف ــه دلی ب

ــی نداشــته باشــد،  ــی کــه پشــتیبانی مال چــاپ کتاب های

می کننــد. خــودداری 

ــی در  ــرتش کتاب خوان ــده ی گس ــای بازدارن عامل ه

افغانســتان

بــرای ســاده کــردن بحــث و پرداخــت بــه آن در نخســت 

ــی  ــگ کتاب خوان ــرتش فرهن ــده ی گس ــای بازدازن عامل ه

در افغانســتان را بــه دو دســته تقســیم می کنــم. دســته ی 

اول عامل هایــی اســت کــه بــه کتــاب و کتاب فروشــان 

ارتبــاط می گیــرد و دســته ی دوم عامل هــای بیرونــی ای 

در  کتاب خوانــی  فرهنــگ  گســرتش  مانــع  کــه  اســت 

کشــور شــده اســت.

ــازار  ــی و ب ــراروی کتاب خوان ــه ف ــکلی ک ــتین مش نخس

ــه ای  ــر حرف ــود دارد، غی ــتان وج ــاب در افغانس ــروش کت ف

نــه  افغانســتان  کتاب فروشــان  بیشــرت  اســت؛  بــودن 

ــی.  ــان موفق ــه بازاریاب ــتند و ن ــی اس ــان کتاب خوان مردم

ــا،  ــود کتاب فروش ه ــث می ش ــود باع ــودی خ ــه خ ــن ب ای

ــش  ــرای دان ــه ب ــند و در نتیج ــرتی بفروش ــای کم کتاب ه

بازاریابــی خوبــی صــورت نگرفتــه و کتــاب نتوانــد بــه زودی 

ــد. ــوش کن ــا خ ــردم ج ــان م در می

چالــش دیگــری کــه رس راه فرهنــگ کتاب خوانــی و 

بــه ویــژه اســتفاده از کتاب هایــی کــه نویســندگان داخلــی 

نوشــته انــد وجــود دارد؛ پاییــن بــودن کیفیــت کتاب هــای 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــای روز نام ــت. یافته ه ــده  اس ــد ش تولی

نشــان می دهــد کــه در کل تولیــد کتــاب در هجــده ســال 

گذشــته نســبت بــه دیگــر دوره هــای تاریخــی در کشــور از 

رشــد کمــی بیشــرتی برخــور دارد بــوده؛ امــا در رابطــه بــه 

ــورت  ــی ص ــه آن چنان ــده توج ــای تولیدش ــت کتاب ه کیفی

نگرفتــه اســت.

اتحادیــه نــارشان افغانســتان می گویــد: »تجربــه 

ــی  ــیندگان بیرون ــای نوس ــه کتاب ه ــد ک ــان می ده نش

ــرتی  ــق و کار بیش ــی، تحقی ــش، بررس ــت؛ پژوه از دق

ــود  ــر کمب ــا ب ــی بن ــای داخل ــت. کتاب ه ــوردار اس برخ

منابــع و نبــود روش هــای تحقیــق مشــکل های خــود را 

دارد.« نویــد دانشــجوی یکــی از دانشــگاه های خصوصــی 

نویســندگان  کتاب هــای  کــه  می گویــد  کابــل  در 

فراهــم  را  او  قناعــت  منی توانــد  همیشــه  افغانســتانی 

ــه آن اســتناد  ــه عنــوان منبــع علمــی ب کنــد و منی شــود ب

ــاور اســت کــه بیشــرت نویســندگان  ــن ب ــه ای ــد ب کــرد. نوی

ــی،  ــت وانه ی علم ــنت پش ــل نداش ــه دلی ــتان ب در افغانس

ــروز از  ــای ام ــه در دنی ــد ک ــرون می دهن ــی را بی کتاب های

ــن در  ــت و ای ــوردار نیس ــتنادی برخ ــی و اس ــت علم اهمی

کاهــش چــاپ و فــروش کتاب هــای نویســنده گان داخلــی 

ــش دارد. نق

ــراروی  ــم ف ــای مه ــز از چالش ه ــاری نی ــود ورق اخب نب

ــل  ــری مث ــور فقی ــی در کش ــگ کتاب خوان ــرتش فرهن گس

افغانســتان بــه شــامر مــی رود. روی همیــن دلیــل شــامری 

از انتشــارات داخلــی کتاب هــای  شــان را بــه دلیــل نبــود 

ــاری در مطبعه هــای افغانســتان، در پاکســتان  چــاپ اخب

بــه چــاپ می رســانند کــه ایــن طــوری کتــاب ارزان متــام 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــردم می توانن ــرت م ــده و بیش ش

آمــدن  پاییــن  در  بیرونــی؛  عامل هــای  میــان  در 

تهی دســتی  کتــاب؛  تولیــد  کیفیــت  و  کمیــت  میــزان 

اقتصــادی مهم تریــن علتــی اســت کــه مانــع گســرتش 

فرهنــگ کتاب خوانــی در کشــور شــده  اســت. فقــر باعــث 

شــده اســت آن هایــی کــه توانایــی اقتصــادی خوبــی 

ندارنــد؛ امــا میــل بــه خوانــدن کتــاب دارنــد؛ نتواننــد 

کتاب هــای مــورد نیــاز شــان را از بــازار تهیــه کننــد. 

ــل،  ــایر عوام ــار س ــهر در کن ــی های ش ــرت کتاب فروش بیش

فقــر اقتصــادی را از موانــع مهــم، خریــد کتــاب در کشــور 

می دانــد. یکــی از کتاب فروشــان در پــل بــاغ عمومــی 

از نویســنده گان داخلــی در خواســت می  کنــد تــا حــق 

امتیــاز کتــاب  شــان را پاییــن بیاورنــد، تــا این گونــه بیشــرت 

ــد. ــه کنن ــان را تهی ــاز ش ــورد نی ــاب م ــد، کت ــردم بتوانن م

بریالــی فطــرت، اســتاد در دانشــکده ی علــوم اجتامعی 

ــد:  ــگ می گوی ــش فرهن ــناس بخ ــل و کارش ــگاه کاب دانش

»فرهنــگ کتاب خوانــی هنــوز در افغانســتان گســرتش 

نیافتــه و پختــه نشــده اســت. هنــوز شــامر زیــادی از 

ــان و مــردم، آگاهــی عمیــق از مزایــای کتاب خوانــی  جوان

و تأثیــر مثبــت آن بــر تفکــر و زندگــی را ندارنــد.« بــه 

گفتــه ی وی، ایــن ســبب شــده اســت کــه مــردم بیشــرت در 

روزمرگــی غــرق شــوند و پــول شــان را مــرصف رقابت هــای 

بی مــورد و خریــد چیز هــای کــم ارزش کننــد.

همــواره  ناامنــی  بازدارنــده؛  علــل  ســایر  میــان  در 

گســرتش  فــراروی  پنهــان  و  آشــکار  علــت  عنــوان  بــه 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــی در افغانســتان ق فرهنــگ کتاب خوان

کتاب خوانــی بــه اضافــه ی ذهــن آرام و جســم آرام بــه 

ــر  ــه ه ــوری ک ــدی دارد. در کش ــاز ج ــز نی ــط آرام نی محی

چنــد روز در میــان، حمله هــای انتحــاری و انفجــار مبــب 

ــی  ــت؛ بدیه ــه اس ــهروندانش گرفت ــی را از ش ــش روان آرام

اســت کــه ارزش کتــاب نادیــده گرفتــه شــده و بــه اهمیــت 

کتاب خوانــی بــرای ســاخنت زندگــی بهــرت توجــه آنچنانــی 

ــه  ــه ب ــه ای ک ــد جامع ــد ان ــدان معتق ــا دانش من ــود. ام نش

کتــاب ارزش قایــل نیســت و رسانــه ی مطالعــه ی آن پاییــن 

سیاســی،  فرهنگــی،  مشــکالت  بــر  منی توانــد  اســت، 

ــد. ــق آی ــادی فای ــی و اقتص اجتامع

مانــع  کــه  دیگــری  دلیــل  همــه،  ایــن  کنــار  در 

شــده  کشــور  در  کتاب خوانــی  فرهنــگ  گســرتش 

ــتادان  ــوی اس ــجویان از س ــردن دانش ــویق نک ــت؛ تش اس

مطالعــه ی  بــه  آموزشــی  مراکــز  دیگــر  و  دانشــگاه ها 

ــرای  ــن اســتادان ب بیشــرت و عــدم منبع دهــی از ســوی ای

دانشــجویان اســت. بیشــرت دانشــجویان در افغانســتان 

دوره ی درســی  و خصوصــی،  دولتــی  دانشــگاه های  در 

شــان را بــا رســاله هایی کــه از ســوی اســتادان تهیــه 

می گذراننــد.  می گیــرد،  قــرار  شــان  دســت رس  بــه  و 

حقــوق  دانشــکده ی  در  دانشــجو  محــب،  رحمت اللــه 

نــه  کــه  کابــل، می گویــد  دانشــگاه  علــوم سیاســی  و 

ــه  ــور ب ــن دانشــکده مجب ــط ای تنهــا دانشــجو در محی

منی شــود؛  درســی  رســاله های  از  غیــر  مطالعــه ی 

 )Chapter بلکــه بیشــرت رســاله های درســی )چپــرت

ــان  ــود ش ــته ی خ ــکده، نوش ــن دانش ــتادان در  ای اس

نیســت و از روی دیگــر نوشــته ها گــردآوری شــده و 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

کــه  اســت  بــوده  ســالی  آخریــن  فنلنــد،  در   ۲۰1۵ ســال 

مهاجــران افغانســتانی می توانســتند بــه راحتــی قبولــی مانــدن 

ــان  ــال، در می ــن س ــش از  ای ــد. پی ــت کنن ــور را دریاف ــن کش در ای

مهاجــران افغانســتانی ای کــه بــه اداره ی مهاجــرت فنلنــد درخواســت 

پاســخ  پناهنــدگان  قریــب 9۰ درصــد  پناهندگــی می ســپردند؛ 

ــد و  ــد را دریافــت می کردن ــدن در فنلن ــه و اجــازه ی مان مثبــت گرفت

باقــی ده درصــد پناهنــدگان پرونده هــای شــان از ســوی دادگاه رد 

ــد. ــل برگردن ــه کاب ــه ب ــدند ک ــی ش ــار م ــده و ناچ ش

شــکیب، یکــی از مهاجــران ســاکن در فنلنــد، می گویــد کــه پــس 

از ســال ۲۰1۵، زمانــی  کــه راه هــا بــاز شــد و مهاجــران بیشــرتی وارد 

ایــن کشــور شــدند، سیاســت حکومــت فنلنــد در رابطــه بــا مهاجــران 

تغییــر کــرد. در ســال های ۲۰16 و ۲۰17 و پــس از آن، اداره ی 

ــه  ــه 9۰ درصــد افغانســتانی هایی کــه ب ــد ب مهاجــرت و دادگاه فنلن

ایــن کشــور پناهنــده شــده بودنــد، جــواب رد داده اســت.

ایــن  آن،  اســتناد  بــه  کــه  دلیل هایــی  می گویــد،  شــکیب 

پناهنــدگان از ســوی دادگاه فنلنــد پاســخ منفــی بــرای مانــدن 

حتــا  نیســت؛  قانع کننــده  می کننــد،  دریافــت  کشــور  ایــن  در 

ــز از  ــد نی ــش می برن ــا را پی ــن پرونده ه ــاع از ای ــه دف ــی ک وکیل های

دلیــل منفــی دادن از ســوی دادگاه راضــی نیســتند.

شــکیب می گویــد، دادگاه بــدون ایــن کــه متــام پرونــده را خــط 

ــی  ــده، کم ــه از اول پرون ــد، دو صفح ــی کن ــق بررس ــط و دقی ــه خ ب

ــه ی  ــه گون هــم از وســط و همیــن طــور دو صفحــه ای از آخــر آن را ب

ــه  ــد ک ــی داده و می گوی ــخ منف ــه پاس ــرد و در نتیج ــطحی می نگ س

برویــد بــه کابــل و آن جــا بــه زندگــی خویــش ادامــه بدهیــد.

پناهندگــی  درخواســت  بــه  پاســخ  در  فنلنــد  دادگاه هــای 

مهاجــران افغانســتانی می گوینــد کــه نهاد هــای دیپلامتیــک مــا 

ــد آنجــا  ــی  کــه دیپلامت هــا بتوانن ــال اســت و در صورت ــل فع در کاب

ــه  ــد ب ــل امــن اســت و شــام هــم بای ــد، پــس شــهر کاب زندگــی کنن

ــد. ــل بروی کاب

مهاجــران   از  شــامری  بــه  دادگاه هــا  شــکیب،  گفتــه ی  بــه 

می گوینــد کــه برویــد کابــل، اگــر آن جــا امــن نبــود دوبــاره بــر 

ــاز هــم از  ــد ب ــل برگشــته  ان ــاره از کاب ــا کســانی کــه دوب ــد؛ ام گردی

ســوی دادگاه پاســح منفــی گرفتــه انــد.

ســال  در  کــه  ســهولتی  تنهــا  مهاجــران،  پذیــرش  رونــد  در 

ــران  ــا مهاج ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــاد ش ــران ایج ــرای مهاج ۲۰19 ب

ــل  ــه کاب ــاره ب ــا را دوب ــه، آن ه ــورت گرفت ــرتی ص ــورد به ــامر برخ بی

ــد را دریافــت  ــدن در فنلن ــی مان ــن  کــه قبول ــا ای منی فرســتند؛ ام

ــت. ــن نیس ــر، روش ــا خی ــرد ی ــد ک خواهن

 فنلنــد از کشــورهایی اســت کــه اســتندرد زندگــی در آن خیلــی 

بــاال اســت. درآمــد رسآنــه ی شــهروندان فنلنــد درســال قریــب 

۵۰۰۰۰ یــورو اســت.

ــط  ــه محی ــدن ب ــرای وارد ش ــد ب ــه در فنلن ــد ک ــکیب می گوی ش

ــرت  ــه بیش ــی  ک ــری؛ در حال ــاد بگی ــان را ی ــود ش ــان خ ــد زب کار، بای

ایــن مــردم روان انگلیســی حــرف می زننــد؛ امــا دانســنت انگلیســی 

ــد. ــی منی کن ــچ کمک ــت هی برای

ــه دارد،  ــواری ای ک ــل دش ــه دلی ــور ب ــن کش ــان ای ــری زب یاد گی

ســال ها را در بــر می گیــرد. ایــن موضــوع مهاجــران افغانســتانی 

ــت. ــرده اس ــه رو ک ــی رو ب ــکل های فراوان ــا مش ــاحه ی کار، ب را در س

ــت  ــد را دریاف ــدن در فنلن ــی مان ــه قبول ــی  ک ــا در کل، آن های ام

ــت  ــوی دول ــی از س ــطح خوب ــی در س ــای زندگ ــد، امکان ه می کنن

ــد؛  ــان می ده ــرای ش ــه ب ــود. خان ــا می ش ــان مهی ــرای  ش ــد ب فنلن

ــول خــوراک  شــان را بیشــرت و بهــرت از  ــرق، آب و پ ــه ی ب ــول رصفی پ

ــردازد. ــی می پ ــر اروپای ــور دیگ ــر کش ه

ــگان در  ــه ی رای ــه گون ــف ب ــی مختل ــای آموزش ــری دوره ه فراگی

اختیــار همــه قــرار دارد.  زمانــی کــه دانش آمــوز باشــی یــا دانشــجو، 

بــرای خریــد امتیــاز ۵۰  ایــن کشــور  در همــه ی  فروشــگاه های 

ــود داری.  ــا خ ــف را ب ــد تخفی درص

آمــار  و  دارد  جمعیــت  میلیــون   ۵.۵ بــه  نزدیــک  فنلنــد، 

ــهروندان آن  ــت. ش ــر اس ــهروندان آن صف ــان ش ــی در می بی خامنان

دارنــد. رفتــار یک ســان  بــا همــه،  و  مردمــان مهربانــی  انــد 

شــکیب می گویــد تــا جایــی کــه مهاجــران قوانیــن نافــذه ی 

کشــور را رعایــت کننــد، این هــا نیــز رفتــار خوبــی دارنــد؛ در صورتــی  

کــه از قانــون اندکــی عــدول کنــی، خیلــی همرایــت بــد می شــوند. 

شــهروندان فنلنــد مردمــان وطن پرســتی اســتند و اگــر بداننــد کــه 

بــه دلیــل عمــل یــک مهاجــر، پنجــاه »ســنت« بــه کشــور شــان رضر 

ــتند. ــر می ایس ــر آن مهاج ــه در براب ــد، هم برس

ــا  ــن مــردم ب ــط عــادی 9۰ درصــد ای ــی، در رشای ــه ی کل ــه گون ب

ــل  ــان ها قای ــان انس ــی می ــد و تفاوت ــی دارن ــه ی خوب ــران روی مهاج

ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــامر آن های ــر در ش ــد دیگ ــا ده درص ــتند؛ ام نیس

ــد. ــی ندارن ــه ی خوب ــا مهاجــران میان کــه ب

شــکیب می گویــد کــه اداره ی مهاجــرت، برخــوردش بــا مهاجــران 

غیــر  گونــه ی  بــه  آن هــا  نیســت.  رضایت بخــش  و  خــوب  اصــال 

مســتقیم و گاهــی هــم مســتقیم از پذیــرش مهاجــران شــانه خالــی 

ــن  ــام نا ام ــه ی ش ــت مربوط ــر والی ــه اگ ــد ک ــه می آورن ــرده و بهان ک

اســت، برویــد بــه کابــل و در آن جــا بــه زندگــی تــان ادامــه بدهیــد؛ 

کابــل کــه امــن اســت.

تصویری از زندگی مهاجران 
افغانستانی در فنلند 

فرزندان زمین

کتاب ها از تنهایی رنج می برند
کتاب خوانی در افغانستان؛ فرهنگی که نهادینه نشد

مجیب ارژنگ

مجیب ارژنگ
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ــه دســت رس مــا قــرار می گیــرد. ــه شــکل یــک رســاله ب ب

نادیــده گرفــنت ارزش کتــاب از ســوی نهادهــای آموزشــی 

و بــه ویــژه دانشــگاه ها، چالــش بزرگــی فــراروی فرهنــگ 

اســت. رحمت اللــه می گویــد  افغانســتان  در  کتاب خوانــی 

ــته  ــه بس ــان همیش ــکده ی ش ــه ی دانش ــه دروازه ی کتابخان ک

ــک روز را  ــا ی ــی تنه ــرت درس ــک سمس ــول ی ــت. او، در ط اس

توانســته اســت بــه کتابخانــه ی دانشــکده بــرود و آن جــا 

کــه  کتاب هایــی  می گویــد،  ادامــه  در  او  بخوانــد.  کتــاب 

ــر کــرده  ــل را پ ــه ی مرکــزی دانشــگاه کاب قفســه های کتابخان

ایــن  بــه  پیــش  ســال ها  کــه  اســت  کتاب هایــی  اســت؛ 

ــد و چــاپ  ــه کمــک شــده اســت؛ از کتاب هــای جدی کتابخان

ــت. ــربی نیس ــر خ ــه ی اخی دو ده

مشــکل های  از  نیــز  عمومــی  کتابخانه هــای  کمبــود 

مهــم فــراروی کتاب خوانــی در کشــور بــه شــامر مــی رود. 

مــا در افغانســتان 96 بــاب کتابخانــه ی عامــه داریــم کــه 11 

ــی  ــا دولت ــن کتابخانه ه ــه ی ای ــت. هم ــل اس ــاب آن در کاب ب

انــد. حمید اللــه شــهرانی، رییــس کتابخانه هــای عامــه ی 

ــتان  ــی افغانس ــت کنون ــه جمعی ــه ب ــد ک ــتان، می گوی افغانس

ــه  ــد ک ــهرانی می گوی ــای ش ــت. آق ــاز اس ــه نی ــا کتابخان صد ه

ــتان  ــه را در افغانس ــای عام ــامر کتابخانه ه ــد ش ــر دارن در نظ

ــانند. ــاب برس ــه 1۰۰۰ ب ب

ــه  امــا ایــن رویایــی اســت کــه خــود آقــای شــهرانی نیــز ب

ــک دارد. ــق آن ش تحق

ــتان  ــت افغانس ــه و در کل دول ــهرانی، وزارت مالی ــای ش آق

را متهــم بــه بی توجهــی در ایــن بخــش کــرده و می گویــد: 

»وزات مالیــه در زمینــه ی متویــل بودجــه ی اعــامر و تجهیز 

کتابخانه هــای عامــه همــکاری منی کنــد و می گوینــد کــه 

ــتند  ــی اس ــال پروژه های ــا دنب ــداره. آن ه ــد ن ــا عای کتاب ه

کــه درآمــد روزانــه داشــته باشــه.«

مشــکل دیگــری کــه در کتابخانه هــای عامــه ی کشــور 

وجــود دارد کم بــود کتــاب و نبــود کتاب هــای نــو و چــاپ 

ســال های اخیــر اســت.

ــز  ــه در مرک ــه  ک ــای عام ــد: »کتابخانه ه ــهرانی می گوی  ش

والیت هــا وجــود دارد. کتابخانه هــای خــرد و جــای نامناســت 

و داشــته های  شــان بســیار کهنــه و محــدود اســت.«

دوســال  افغانســتان  عامــه ی  کتابخانه هــای  ریاســت 

می شــود از رشکــت خصوصــی ای مبلــغ41۲۰۰۰ افغانــی 

ــه  ــنت کتابخان ــر پرده گرف ــه خاط ــه ب ــی ک ــت؛ پول ــده کار اس ب

بــرای نگــه داری کتاب هــا از نــور خورشــید و ترمیــم دفــرت 

ــت. ــده اس ــرصف ش ــزی م مرک

ــرای  ــل ب ــت کاب ــون جمعی ــه 7 میلی ــد ک ــهرانی می گوی ش

وزارت مالیــه بــه انــدازه ی ایــن مبلــغ ناچیــز هــم ارزش نــدارد 

و ایــن باعــث شــده تــا حــاال ایــن مبلــغ از ســوی وزارت مالیــه 

پرداخــت نشــود.

فقــر، نا امنــی و پاییــن بــودن ســطح ســواد عمومــی، نبــود 

عالقــه بــه یادگیــری در باشــندگان افغانســتان، چندزبانــی در 

ــت گذران  ــدم درک سیاس ــی و ع ــت بی توجه ــور و در نهای کش

دولتــی از اهمیــت کتــاب،  باعــث شــده اســت رونــد تولیــد و 

چــاپ کتــاب در کشــور نــه تنهــا کــه رشــد رضوری را نداشــته، 

بلکــه بیشــرت باشــندگان افغانســتان بــا کتــاب بیگانــه مباننــد.

فرهنــگ  نهادینه کــردن  بــرای  راه کارهایــی 

نــی ا ب خو کتا

ترویــج  و  کتــاب  بــرای  کار  فطــرت،  بریالــی  بــاور  بــه 

شــود.  رشوع  مکتب هــا  از  بایــد  نخســت  در  کتاب خوانــی 

و  کتــاب  خوانــدن  بــه  بایــد  دانش آمــوزان  مکتب هــا  در 

بــرای  مطالعــه  مزایــای  و  شــوند  تشــویق  کــردن  مطالعــه 

بایــد  خانواده هــا  آن  کنــار  در  شــود.  گفتــه  دانش آمــوزان 

همــواره فرزنــدان  شــان را بــه مطالعــه و خوانــدن بیشــرت 

ــه را طــوری آمــاده کننــد  کتــاب تشــویق کننــد و محیــط خان

کــه بــرای مطالعــه ی کــودک مناســب باشــد؛ همیــن طــور در 

ــرای  ــی ب ــه ی زندگ ــن بره ــه مهم تری ــجویی ک ــه ی دانش مرحل

کتاب خوانــی و اندوخــنت دانــش بیشــرت اســت، بایــد روی 

شــود. کار  کتاب خوانــی  فرهنــگ 

ــای  ــد برنامه ه ــانه ها بای ــه رس ــد ک ــرت می گوی ــی فط بریال

مشــخصی را بــرای ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی و نشــان دادن 

فوایــد مطالعــه، داشــته باشــند. 

ایجــاد کتاب خانه هــای عمومــی و گســرتش آن نیــز  از 

راه هــای مؤثــر و مهــم ترویــج و گســرتش فرهنــگ کتاب خوانــی 

اســت. ایجــاد کتابخانه هــای عمومــی کمــک می کنــد کــه 

شــود؛  نهادینــه  شــهروندان  میــان  کتاب خوانــی  فرهنــک 

چــون کتابخانه هــای عمومــی یکــی از مهم تریــن نیازهــای 

ــت. ــروزی اس ــی ام زندگ

برگــزاری منایشــگاه ها نیــز از راه هایــی اســت کــه بــه 

و  ترویــج  را  کتاب خوانــی  فرهنــگ  می شــود  آن  واســطه ی 

نهادینــه کــرد.

اتحادیــه ی نــارشان افغانســتان بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــوص  ــت مخص ــگاه ثاب ــاالنه دو منایش ــا س ــه آن ه ــد ک می گوی

نــارشان کتــاب را بــرای کتاب هــای درســی برگــزار می کننــد. 

البتــه در کنــار ایــن دو منایشــگاه ثابــت در افغانســتان ســاالنه 

ــل روز  ــی مث ــب های جهان ــه مناس ــی ب ــگاه های متفاوت منایش

جهانــی کتــاب، روز جهانــی قلــم و روز جهانــی ســواد نیــز بــر 

ــود. ــزار می ش گ

برگــزاری منایش گاه هــای کتــاب یکــی از راه هــای فــروش 

کتــاب و بازاریابــی آن اســت؛ امــا ایــن فرهنــگ در بیــن نارشان 

ــه نشــده اســت. مســؤول انتشــارات  ــوز نهادین افغانســتان هن

ــون  ــم، چ ــگاه منی بری ــه منایش ــا کتاب ــد: »م ــیالب می گوی س

ــر  ــود نف ــه خ ــت ک ــوب اس ــده خ ــه. ازو ک ــم میش ــش ک ارزش

بیایــه بلــد شــوه دکانــه.«

هنــوز  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  همــه  این هــا 

نــارشان در افغانســتان آشــنایی الزم بــا مارکیــت را ندارنــد 

ــد،  ــرش می کنن ــه ن ــاری ک ــرای آث ــه ب ــه چگون ــد ک و منی دانن

بازاریابــی کننــد.

فهرســت مؤسسه های نرشاتی و  آمار چاپ کتاب 

ــه ی  ــی در بدن ــام بیهق ــر ن ــاراتی زی ــال 1344 انتش در س

ــه شــد کــه در حــال حــارض  وزارت اطالعــات و فرهنــگ اضاف

تنهــا انتشــارات دولتــی افغانســتان اســت کــه در بخــش چــاپ 

ــد. ــت می کن ــاب فعالی ــرش کت و ن

ــق  ــم دموکراتیــک خل ــان رژی انتشــارات بیهقــی در زم

)1357-1370(بــه گونــه ی مجموعــی 123 عنــوان کتــاب 

ــک  ــم دموکراتی ــقوط رژی ــا س ــا ب ــت؛ ام ــته اس ــاپ داش چ

ــز  از  ــارات نی ــن انتش ــن، ای ــدن مجاهدی ــق و وارد  ش خل

ایــن رونــد در زمــان  پله هــا ی چــاپ ســقوط می کنــد؛ 

امــارت اســالمی طالبــان نیــز ادامــه پیــدا می کنــد کــه در 

ــک  ــی ی ــن دو دوره ی تاریخ ــارات در ای ــن انتش ــه ای نتیج

عنــوان کتــاب هــم چــاپ نداشــته اســت.

انتشــارات بیهقــی بــا روی کار آمــدن رژیــم جدیــد سیاســی 

فعالیتــش را از رس می گیــرد کــه تــا حــاال 3۵۰ عنــوان کتــاب 

ــه  ــه ب ــرش کــرده اســت ک ــی چــاپ و ن را از نویســندگان داخل

گونــه ی مجموعــی متــام چــاپ ایــن انتشــارات در طــول 

ــد. ــاب می رس ــوان کت ــه 473 عن ــش ب فعالیت

کمبــود  کــه  می گوینــد  بیهقــی  انتشــارات  مســؤوالن 

بودجــه  باعــث شــده اســت؛ ایــن انتشــارات در قســمت چــاپ 

و نــرش کتــاب بــه مشــکل مواجــه شــود. آنــان می گوینــد کــه 

در زمینــه ی منظــوری بودجــه ی اضافــی بارهــا بــه اداره ی 

امــور ریاســت جمهوری مکتــوب فرســتاده انــد؛ امــا ایــن اداره 

بــه مکتوب هــای وارده از ســوی ایــن انتشــارات تــا هنــوز 

هیچ گونــه پاســخی نــداده اســت.

ــد 14۰  ــح امی ــرش صب ــوان، ن ــگاه ۲4 عن ــارات دانش انتش

ــوان،  ــال 7 عن ــرش اقب ــودک(، ن ــاب ک ــوان کت ــوان)6۰ عن عن

ــوان،  ــوان، انتشــارات وطــن 1۲ عن ــه ۲۰عن انتشــارت کودکان

ــی  ــه ی نرشات ــوان، مؤسس ــزی ۲۰ عن ــاس عزی ــارات الی انتش

آوامنــا ۲۵۰۰ عنــوان، مؤسســه ی نرشاتــی متــدن رشق 1۵۰ 

ــارات  ــوان، انتش ــازم ۵۰۰ عن ــی ع ــه ی نرشات ــوان، مؤسس عن

نــوی مســتقبل 4۰۰ عنــوان، انتشــارات بــاران 3۰ عنــوان)ده 

عنــوان  کتــاب کــودک(، نــرش نــگار 1۵ عنــوان، نــرش واژه 

ــه ی  ــوان، نرشی ــه ی حامــد رســالت ۲۵۰عن ــوان، نرشی ۵۰ عن

ــارات  ــوان، انتش ــهزاد 4 عن ــه ی ش ــوان، نرشی ــردا 16 عن راه ف

نــرش  عنــوان،   4۵ زریــاب  نــرش  عنــوان،   6۰ مقصــودی 

ــوان،  ــو ۵ عن ــی ن ــه ی نرشات ــوان، مؤسس ــف زاده ۲۵۰ عن یوس

مؤسســه ی نرشاتــی »دانــش خپرندویــه تولنــه« ۲۵۰۰ عنــوان، 

مؤسســه ی نرشاتــی متــدن رشق 1۵۰ عنــوان، انتشــارات 

عنــوان،  ســعید1171  انتشــارات  عنــوان،   166 تــاک 

بین املللــی  انتشــارات  عنــوان،    ۲91 امیــری  انتشــارات 

ســعادت 7۵ عنــوان، مؤسســه ی نرشاتــی »ده افغانســتان 

خپرنیــز مرکــز« 4۰ عنــوان، مؤسســه ی نرشاتــی عرفــان ۲۵۰ 

عنــوان، مرکــز نرشاتــی خیراندیــش۲۰ عنــوان، انتشــارات 

ــارات  ــوان، انتش ــاه ۲۰ عن ــارات رف ــوان، انتش ــیالب 1۲ عن س

خیــری ۵ عنــوان، انتشــارات صــدر ۲۲ عنــوان کتــاب کــودک، 

 3۲ محمــدی  انتشــارات  عنــوان،  بشــارت1۵  انتشــارات 

عنــوان، انتشــارات خــاور در کل 8۰۰ عنــوان کــه 6۰۰ عنــوان 

ــت. ــده اس ــاپ ش ــه چ ــر ب ــال اخی ــده س آن در هج

ــرش  ــوان، ن ــتان ۵ عن ــودک افغانس ــات ک ــی ادبی ــاد مل بنی

کایینــات ۲ عنــوان کتــاب چــاپ کــرده و پــس از آن غیــر فعــال 

شــده اســت.

ــندگان  ــده از نویس ــاپ ش ــای چ ــامر کتاب ه در کل ش

داخلــی در نرشیه هــای کتــاب موجــود در  افغانســتان در 

ــاب  ــوان کت ــه 10300عن ــک ب ــر، نزدی ــال اخی ــده س هج

می رســد.

غرجســتان،  دانشــگاه  )علمــی،  نرشاتــی  مؤسســه های 

احمــد، شــجات، نــور مهتــاب، رحمــت و کاروان( هیــچ چاپــی 

ســنایی  باخــرت،  نرشاتــی)  مؤسســه های  و  انــد.  نداشــته 

نرشیه هایــی  شــامر  از  کایینــات(  و  مهتــاب  نــور  غزنــوی، 

اســتند کــه در ســال های گذشــته غیــر فعــال شــده انــد.

نبود توجه به ادبیات کودک

فرهنــگ  افغانســتان  در  کــه  عواملــی  از  دیگــر  یکــی 

نبــود  اســت،  کــرده  مواجــه  مشــکل  بــه  را  کتاب خوانــی 

کتاب هــای الزم بــرای کــودکان اســت. توجــه بــه ادبیــات 

ــودکان،  ــرای ک ــه ب ــای قص ــاپ کتاب ه ــد و چ ــودک و تولی ک

ــه  ــان ب ــه ی کــودکان و نوجوان ــش عالق یکــی از راه هــای افزای

کتــاب اســت. کودکانــی کــه بــا کتــاب  بــزرگ می شــوند، 

در  نگاهــی  بــا  امــا  اســتند؛  فــردا  کتاب خــوان  جوانــان 

ســختی  بــه  کابــل  شــهر  کتاب فروشــی های  قفســه های 

می تــوان کتابــی بــرای کــودکان پیــدا کــرد.

ــر  ــه ادبیــات کــودک در افغانســتان ب پیشــنه ی پرداخــت ب

ــه رساج االطفــال کــه یــک قــرن پیــش ضمیمــه ی  می گــردد ب

نرشیــه ی رساج االخبــار بــه تــالش محمــود طــرزی راه انداختــه 

شــده بــود؛ امــا متأســفانه رساج االطفــال بیــش از شــش 

ــه چــاپ نرســید. شــامره ب

در ســال های اخیــر شــامری از نرشیه هــای داخلــی در 

بخــش کتــاب کــودک بــه فعالیــت رشوع کــرده انــد کــه شــامر 

ــد. ــادی منی کن ــت زی ــک دس ــتان ی ــا از انگش ــن نرشیه ه ای

ــاران کــه پنــج  ــه اســاس گفته هــای مســؤول انتشــارات ب ب

ــازار  ــودک را دارد، ب ــاب ک ــش کت ــه ی کار در بخ ــال تجرب س

کتــاب کــودک رو بــه رشــد اســت؛ امــا ایــن رشــد خیلــی کنــد 

پیــش مــی رود.

ــده  ــاران مشــکل اقتصــادی، نادی مســؤول انتشــارات ب

و  اطالعــات  وزارت  ســوی  از  کــودک  کتــاب  گرفــن 

فرهنــگ و کمرنــگ بــودن ادبیــات کــودک در رســانه ها را 

ــودک در  ــاب ک ــد کت ــراروی رش ــای ف ــن چالش ه مهم تری

می دانــد. افغانســتان 

از ســوی دیگــر همــه  انشــتاراتی کــه در بخــش کتــاب 

کــودک فعالیــت می کننــد تــا هنــوز نتوانســته انــد پشــتوانه ی 

ــه  ــه ب ــکلی ک ــازند. مش ــود بس ــرای خ ــی ب ــادی محکم اقتص

ــاب  ــش کت ــا در بخ ــن فعالیت ه ــف ای ــه توق ــد ب ــر می رس نظ

ــد.  ــودک بینجام ک

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــکتور خصوص ــا س ــر، تنه ــال حاظ در ح

افغانســتان می پــردازد.  تولیــد و چــاپ کتــاب کــودک در 

ــت  ــده اس ــاپ ش ــودکان چ ــرای ک ــه ب ــی ک ــامر کتاب های ش

ــت  ــته حکوم ــاه گذش ــد م ــد. در چن ــوان می رس ــه 117 عن ب

کــودک  کتــاب  بــرای  را  ناچیــزی  بودجــه ی  افغانســتان 

ــه ی  ــه بهان ــودک را ب ــاب ک ــوان کت ــاص داده و 3۲ عن اختص

جشــن صدمیــن ســالروز اســتقالل کشــور توســط »بنیــاد ملــی 

ــن  ــانده اســت. ای ــه چــاپ رس ــودک افغانســتان« ب ــات ک ادبی

ــه دلیــل مشــکل های فــراوان روان شناســانه و  کتاب هــا نیــز ب

ــی ای  ــتاری و امالی ــر نوش ــتباه های واف ــنانه و اش جامعه شناس

ــد.  ــع نش ــودکان توزی ــرای ک ــتند، ب ــه داش ک

مشــکلی کــه حتــا در بخــش کتاب هــای درســی دوره ی 

ابتدائیــه ی مکتب هــا وجــود دارد؛ ســکتور خصوصــی را بــر آن 

ــی  ــای کمک درس ــرش کتاب ه ــاپ و ن ــه چ ــا ب ــت ت ــته اس داش

بپــردازد. امتیــاز ایــن ابتــکار را انتشــارات کودکانــه دارد. ایــن 

کودکســتان  دوره ی  کمک درســی  کتاب هــای  انتشــارات 

اســت.  نــرش کــرده  و  را چــاپ  تــا ســه  اول  و صنف هــای 

ــد  ــه می گوی ــارات کودکان ــؤول انتش ــاوری، مس ــا خ محمدرض

ــی را  ــای کمک درس ــدت کتاب ه ــد در کوتاه م ــد دارن ــه قص ک

ــد. ــا صنــف ششــم آموزشــی چــاپ کنن ت

از  تنهــا مکتب هــای خصوصــی  خــاوری می گویــد کــه 

ایــن کتاب هــا خریــداری می کننــد . بــه بــاور وی مشــکل 

باعــث شــده اســت کــه همــه ی دانش آمــوزان  اقتصــادی 

ــدا  ــن کتاب هــا دست رســی پی ــه ای ــد ب ــی نتوانن دوره ی ابتدای

ــد. کنن

ــه دلیل هــای خــاص تاریخــی_ متاســفانه در افغانســتان ب

ــودک  ــات ک ــودک و ادبی ــه ک ــی ب ــی و فرهنگی_سیاس سیاس

ــت  ــاز اس ــت. نی ــده اس ــود نش ــته ش ــد گذاش ــه بای ــی ک ارزش

کــه بــرای کتــاب کــودک بیشــرت از ایــن هــا ارزش گذاشــته و 

بــه گونــه ی جــدی در ایــن راســتا کار شــود. کوشــش نهایــی 

مــا بایــد ایــن باشــد کــه کــودکان مــا بــا کتــاب بــزرگ شــوند. 

کــودکان کتاب خــوان امــروز جونــان کتاب خــوان و نســل 

ــه  ــه را ب ــد جامع ــه می توانن ــد ک ــکیل می دهن ــردا را تش آگاه ف

ــد. ــداوم رهــربی کنن مســیر انکشــاف م
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ــی،  ــاد جنس ــکالت ح ــا مش ــه  ب ــته، در رابط ــامره ی گذش در ش

مــواردی را یــادآور شــدم کــه مهم تریــن آن هــا، اختــالالت جنســی، 

کمبــود متایــل جنســی، بــی زاری جنســی، برانگیختگــی جنســی، 

ــان، اختــالل  مشــکل نعــوظ مــردان، اختــالل تحریــک جنســی زن

ارگاســمی زنــان، اختــالل ارگاســمی مــردان و اختــالل انــزال 

زودرس مــردان نــام بــرد کــه در ایــن بخــش بــه توضیــح هــر کــدام 

آن هــا می پــردازم.

ــالت  ــالل تخی ــن اخت ــی: در ای ــل جنس ــود متای ــالل کمب اخت

ــن اختــالل  ــرای فعالیــت جنســی کــم اســت. ای ــل ب جنســی و می

در زنــان رایج تــر از مــردان اســت. در زنــان 33٪ و در مــردان 

16٪ اســت. مــردان مســن بیشــرت مبتــال بــه ایــن اختــالل اســتند. 

عوامــل طبــی و دارویــی مختلفــی در سبب شناســی ایــن اختــالل 

ــن  ــده در ای ــناختی مطرح ش ــل روان ش ــت. عوام ــده اس ــرح ش مط

خصــوص را می تــوان بــه دیگــر اختــالالت روانــی مثــل: افردگــی 

و ســایکوتیک گرایــش بــه همجنــس و اختــالل در هویــت جنســی، 

روابــط  دانســنت  گناه آلــود  حاملگــی،  از  تــرس  پارافیلیاهــا، 

ــی  ــرس از نزدیک ــی و ت ــک جنس ــت رشی ــنت جذابی ــی، نداش جنس

ــرد. ــاره ک ــت اش و صمیمی

درمان اختالل کم بودن میل جنســی: 

ایــن نــوع اختــالل از حادتریــن اختــالالت جنســی اســت و 

ــری  ــردی و دونف ــای ف ــه ی روان درمانی ه ــی از نتیج ــوال ترکیب معم

ایــن  درمــان  بــرای  زمان هــا  برخــی  در  اســت  ممکــن  اســت. 

ــه طــور  اختــالل از دارودرمانــی اســتفاده شــود. در مــواردی کــه ب

ــر  ــون پایین ت ــرتون« در خ ــاده ای »تستوس ــطح م ــی س ــر طبیع غی

می شــود.  تجویــز  »تستوســرتونی«  تقویتــی  داروهــای  مــی رود، 

ــن  ــه ای ــرتون« ب ــای »تستوس ــز داروه ــورت، تجوی ــن ص ــر ای در غی

ــدارد.  ــی ن ــر مثبت ــامران تأثی بی

ــی  ــراب، نفس تنگ ــوع، اضط ــانه های ته ــا نش ــالل ب ــن اخت  ای

ــر  ــود. اگ ــی می ش ــی منته ــی زاری جنس ــالالت ب ــا اخت ــا ب ــا حت ی

اجتنــاب از متــاس بــا رشیــک جنســی و بــا خــود نشــانه های 

مبتــال  فــرد  باشــد،  همــراه  عصبــی«  »نوعــی حملــه ی  پانیــک 

ــرده و از  ــاب ک ــی اجتن ــط جنس ــنت رواب ــالل از داش ــن اخت ــه ای ب

رابطــه ی جنســی لــذت منی بــرد. 

اختالالت برانگیختگی جنسی: 

ایــن نــوع  اختــالل عبــارت از ناتوانــی در دســت یابی بــه کســب 

ــن اختــالل،  ــا شــناختی اســت. در ای برانگیختگــی فزیولوژیکــی ی

هیجــان کافــی بــرای برقــراری رابطــه ی جنســی ایجــاد منی شــود. 

ــن دچــار اختــالل نعــوظ در مردهــا و اختــالل برانگیختگــی  طرفی

در زنــان بــه وجــود می آیــد. اختــالل نعــوظ بــه علــت شــیوع زیــاد 

و مشــکالت وســیع اهمیــت بیشــرت دارد.

اختالالت نعوظ مردان: 

ــدارد  ــت را ن ــرای مقارب ــی الزم ب ــرد توانای ــالل، ف ــن اخت در ای

ــا اگــر نعــوظ کافــی دارد بــه دســت آورد آن را در حیــن رابطــه ی  ی

جنســی از دســت می دهــد. در صــورت ادامــه ی اختــالل، از ایــن 

ایــن  می کننــد.  اســتفاده  تشــخیص  روش  بــه حیــث  وضعیــت 

اختــالل در مــردان جــوان8٪ و بــا  بــاال رفــنت ســن، ایــن اختــالل 

افزایــش می یابــد. آلفــرد کنــزی، ایــن اختــالل را 7۵٪ در مردهــای 

هشتادســاله گــزارش کــرده اســت. دالیــل گوناگونــی ســبب ایجــاد 

یــا  یــا روان شــناختی  ایــن اختــالل می شــود. دالیــل عضــوی 

ــد.  ــد، باش ــر دو می توان ــان ه همزم

در افــراد جــوان، علــل آن روان شــناختی و در افــراد مســن 

علــت عضــوی دارد. می تــوان از دالیــل عضــوی آن بــه دیابــت، 

ــاره  ــکل اش ــا و ال ــا داروه ــیگار ی ــرصف س ــی، م ــون رشیان ــار خ فش

کــرد. دالیــل روان شــناختی آن افردگــی، وســواس، اضطــراب 

عمل کــردی، مشــکالت بیــن فــردی و نداشــنت اعتامد به نفــس 

ــت. اس

اختالل ارگاسمی در زن ها:

ایــن اختــالل بــا تأخیــر یــا ناتوانــی در تجربــه ی ارگاســم 

بــه دنبــال یــک چرخــش )ســایکل( جنســی طبیعــی مشــاهده 

می شــود و  بــه طــور غیــر طبیعــی زمــان رســیدن ارگاســم در زنــان 

طوالنی تــر ازمــردان اســت. ایــن اختــالل از شــایع ترین اختــالالت 

کُنشــی جنســی در زنــان اســت. حــدود ۵٪ زنــان باالتــر از 3۵ 

ــن  ــت ای ــن اس ــه ممک ــد ک ــالل ان ــن اخت ــار ای ــل، دچ ــال متاه س

ــت زن  ــک موقعی ــه در ی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــی باش ــالل موقعیت اخت

رســیدن بــه ارگاســم را تجربــه ولــی در موقعیــت دیگــر رســیدن بــه 

ــد. ــه نکن ــم را تجرب ارگاس

• اختــالل ارگاســمی در مــردان: در ایــن اختــالل مــرد بــا 

را  ارگاســم  تجربــه ی  توانایــی  کافــی جنســی،  فعالیــت  وجــود 

ــه  ــه ب ــرده ک ــراد تحصیل ک ــان و اف ــالل در جوان ــن اخت ــدارد. ای ن

ــده  ــرت دی ــد، بیش ــت می دهن ــود اهمی ــی خ ــک جنس ــای رشی ارض

می شــود. بــا افزایــش ســن، معمــوال تســلط فــرد بــر کنــرتل زمــان 

ــزال را  ــن ان ــان ای ــد زم ــج می توان ــه تدری ــده و ب ــرت ش ــزال بیش ان

و   start-stop مثــل  دارویــی  غیــر  درمان هــای  کنــد.  بیشــرت 

squeeze technique مفیــد گــزارش شــده انــد.

ــش،  ــی لذت بخ ــامل و زندگ ــواده ی س ــنت خان ــرای داش ــس ب پ

ــویی  ــی زناش ــط جنس ــه ی رواب ــان در زمین ــی  ت ــطح آگاه ــد س بای

و  کنیــد  درک  را  تــان  جنســی  تفاوت هــای  دهیــد.  ارتقــا  را 

ــاال  ــه ب ــائل ب ــن مس ــدن ای ــرح ش ــه مط ــت ک ــد گذاش ــه نبای ناگفت

ــط  ــد. در رواب ــردن ســطح آگاهــی هــر کــدام مــان کمــک می کن ب

خانــواده بایــد تــا می توانیــم بــه دنبــال آگاهــی باشــیم. 

پــر  همــه جمــع بودنــد؛ خانــواده ی دخــرت و 

بــرای  حلــی  راه  تــا  بودنــد  آمــده  مشــاوره  بــرای 

مشــاجره ی خانوادگــی ای کــه بیــن شــان رخ داده 

ــخ  ــان فس ــرت خواه ــواده ی دخ ــد. خان ــدا کنن ــود، پی ب

نامــزدی بــود و خانــواده ی پــر ارصار داشــت کــه 

پــر شــان نامــزدش را دوســت دارد؛ آنــان تأکیــد 

داشــتند کــه پــر بــه هیــچ وجــه، رضایــت منی دهــد 

ــر را دوســت  ــا نامــزدی اش فســخ شــود. پــر، نیلوف ت

دارد و بــرای تهیــه ی مصــارف گــزاف عروســی، دســت 

بــه خطرناک تریــن کارهــا زده اســت؛ حــاال چطــور 

بــردارد؟ نامــزدش  از  می توانــد دســت 

ــه ای  ــه در گوش ــت ک ــری اس ــزد آن پ ــر نام نیلوف

از جمــع نشســته اســت. آرام و بــا چشــامنی پــر از 

و  نــگاه می کنــد  نامــزدش  بــه  اشــک، زیرچشــمی 

ــن  ــر ای ــد. منتظ ــوش می ده ــران را گ ــای دیگ حرف ه

اســت کــه کســی از او بپرســد، نظــر خــودت چیســت؟ 

ــه او اجــازه ی صحبــت منی دهنــد؛  ــواده اش ب امــا خان

چــون پیــش از برگــزاری جلســه ی مشــورتی بــه او 

ــد.  ــی نزن ــد و حرف ــکوت کن ــه س ــد ک ــدار داده  ان هش

ــت  ــرار اس ــه بی ق ــاله ک ــر هفده س ــره ی نیلوف از چه

و اســرتس دارد، می تــوان فهمیــد کــه نامــزدش را 

دوســت دارد. او می خواهــد حــرف بزنــد و بلنــد بگویــد 

کــه مــن در هــر حــال و رشایــط، ایــن پــر را دوســت 

دارم و می خواهــم ادامــه ی زندگــی ام تنهــا بــا ایــن 

مــرد باشــد. 

ــور در  ــزدی منص ــه نام ــالگی ب ــر در پانزده س نیلوف

آمــده بــود. پــری کــه در ابتــدا هیــچ حســی بــه نیلوفر 

ــت،  ــان گذش ــزدی ش ــه از نام ــی ک ــا مدت ــت؛ ام نداش

نیلوفــر درک کــرد کــه منصــور هــامن مــردی اســت کــه 

در رؤیاهایــش او را تصــور می کــرد. پــری بااخــالق، 

امــا  دوست داشــتنی؛  و  خانواده دوســت  بــااراده، 

ــان  ــای ش ــروز خانواده ه ــه ام ــود ک ــا ب ــکل در کج مش

ــر و  ــه نیلوف ــد ک ــه کنن ــد فیصل ــد و بای ــده ان ــع ش جم

ــه  ــان ادام ــرتک ش ــی مش ــه زندگ ــد ب ــور می توانن منص

دهنــد یــا خیــر؟

خوبــی  مالــی  وضعیــت  از  نیلوفــر،  خانــواده ی 

ــن  ــز در چنی ــور نی ــواده ی منص ــود و خان ــوردار نب برخ

ســطحی قــرار داشــت و هــر دو خانــواده از ایــن لحاظ، 

هــم ســطح بودنــد. مشــکل در ایــن بــود کــه بــه 

ــی  ــه ی گزاف ــد طویان ــور بای ــر، منص ــادر نیلوف ارصار م

بابــت دخــرتش بپــردازد و همچنیــن مراســم عروســی 

ــد نامــزدش را  ــا بتوان ــد ت ــز برگــزار کن باشــکوهی را نی

ــربد. ــه  اش ب ــه خان ب

را  رشط  دو  ایــن  قبــل  از  منصــور  چنــد  هــر 

دوســت  را  نامــزدش  نیلوفــر  چــون  و  می دانســت 

ــتش  ــی از دس ــچ دلیل ــه هی ــود ب ــارض نب ــت و ح داش

ــه  ــا مراجع ــود. او ب ــه ب ــود را گرفت ــم خ ــد، تصمی بده

بــه چندیــن شــفاخانه ی خصوصــی و پیگیری هــای 

را  خــود  گرده هــای  از  یکــی  توانســت  مداومــش 

بفروشــد. منصــور بهــای عشــق نیلوفــر را بــا فروخــنت 

ــروش  ــت ف ــه باب ــی ک ــا پول ــش داد؛ ام ــوی از بدن عض

گــرده اش بــه دســت آورد، بــاز هــم بــه آن مقــدار نبــود 

کــه کفــاف خواســته های گــزاف خانــواده ی نیلوفــر را 

ــد.  بده

جلســه ی مشــاوره بــا نارضایتــی خانــواده ی نیلوفــر 

و تصمیــم گرفــنت بــرای فســخ نامــزدی ایــن دو جــوان 

متــام  شــد. نیلوفــر از شــنیدن ایــن تصمیــم، آشــفته تر 

شــد و  ناگهــان از حــال رفــت. 

نیلوفــر را بــا حــال بــدی کــه داشــت بــه اتــاق 

و  بدهــم  آبــی  گیــالس  برایــش  تــا  بــردم  دیگــری 

می خواســتم هــر طــور کــه می شــود کمــی آراَمــش 

کنــم. نیلوفــری کــه  در وضعیــت دشــوار و ســختی 

شــود؟  آرام  می توانســت  چگونــه  داشــت،  قــرار 

ــاق  ــوت ات ــود. خل ــی نب ــر کس ــن و نیلوف ــز م ــه ج ب

ــر کمــی  ــن کــه نیلوف ــا بعــد از ای ــه مــن اجــازه داد ت ب

بــه حــال خــودش بیایــد، از او اصــل ماجــرا را بپرســم. 

حرفــی را کــه تــا امــروز در دلــش نگــه داشــته و ممکــن 

ــا گفتنــش کمــی ســبک تر شــود. ب

 حرف زدن آرامش می دهد.

نیلوفــر همــراه اشــک هایی کــه می ریــزد، رشوع 

بــه حــرف زدن می کنــد: »می ترســم عاقبــت مــن هــم 

مثــل خواهــر کوچکــم شــوم و مــادرم مثــل او، مــن را 

وادار بــه کارهایــی کنــد کــه دلــش می خواهــد. حــاال 

خواهــرم بــرای مــادرم یــک منبــع درآمــد خــوب اســت.«

نیلوفــر بــرای اولیــن بــار هنگامــی کــه پانــزده 

ــراه  ــه هم ــت، ب ــال داش ــیزده س ــرش س ــال و خواه س

ــرد  ــادر، م ــد. م ــل می رون ــدوی کاب ــه من ــادر شــان ب م

دوکان داری را مالقــات می کنــد کــه گویــی اولیــن 

از  می بیننــد.  را  یک دیگــر  دو  آن  کــه  نبــود   بــار 

ــن  ــه ای ــد ک ــرتان فهمیدن ــان، دخ ــن  ش ــت بی صمیمی

رابطــه طوالنــی  بــوده و هــر دو بــا هــم داد و ســتدهایی 

ــد.  ــته  ان داش

ــزدار،  ــای راز و رم ــدن حرف   ه ــدل ش ــد از رد و ب بع

مــادر و دوکان دار بــه طبقــه ی دوم آن دکان می رونــد. 

چنــد ســاعتی بــه مــزاح و رسخوشــی بیــن مــادر و 

آن مــرد دوکانــدار می گــذرد. بعــد مــادر و دخــرتان 

افغانــان  ده  ســمت  بــه  دوکان دار  مــرد  آن  همــراه 

می رونــد تــا چاشــت را مهــامن آن  مــرد باشــند. غــذای 

 شــان بــه امتــام می رســد و مــرد دوکان دار همــراه 

ــش  ــاعت ش ــات در س ــنت مالق ــده گذاش ــا وع ــادر ب م

عــرص و پرداخــنت ده هــزار افغانــی پــول نقــد در کــف 

ــدار  ــد دی ــه امی ــا می گــذارد و ب دســتش، آن هــا را تنه

زودهنــگام از آن هــا خداحافظــی می کنــد.

ــد.  ــه راه می افتن ــمت خان ــه س ــرتان ب ــادر و دخ م

ــه آن  ــد ک ــش می گوی ــه دخرتان ــت ب ــه رصاح ــادر ب م

مــرد شــام نیــز آن هــا را دعــوت کــرده و بــا رســیدن بــه 

ــاس   ــد و لب ــته تر کنن ــان را آراس ــود ش ــد خ ــه بای خان

ــی  ــا میزبان ــی امشــب ب ــا مهامن ــری بپوشــند ت مجلل ت

ــذرد. ــوش بگ ــرد دوکان دار، خ م

همیــن گونــه شــد. عــرص روز، مــادر و دخــرتان بــا 

ــه ی دوم  ــدوی و طبق ــه من ــر ب ــته و منظم ت ــر آراس ظاه

هــامن دوکان می رونــد. دخــرتان تــا آن لحظــه گــامن 

ــم  ــری ه ــانی دیگ ــا، کس ــز آن ه ــه ج ــه ب ــد ک می بردن

بــه مهامنــی دعــوت اســتند. مــادر بــرای شــان گفتــه 

آشــتی دادن زن  بهانــه ی  بــه  ایــن مهامنــی  بــود، 

دوکان دار همــراه خواهــرش اســت و چــون خانــه ی 

ــه  ــان را ک ــه ی دوم دکان ش ــود، طبق ــک ب ــان کوچ  ش

محــل مناســبی بــرای مهامنــی خانوادگــی  شــان بــود، 

ــد.  ــاب کردن انتخ

می شــوند.  دوکان  وارد  مــادر  بــا  دخــرت  دو 

و  مهامنــی  از  امــا  می رونــد؛  دوم  طبقــه ی  بــه 

ــا  ــا تنه ــت. آن ه ــربی نیس ــان خ ــوش مهامن جنب و ج

مهامنــان ایــن مهامنــی اســتند. مــرد دوکان دار بــا 

خوش رویــی از مــادر و دخــرتان پذیرایــی می کنــد. 

ــود کــه ماجــرا چیســت و چــرا  ــازه فهمیــده ب ــر ت نیلوف

ــادر  ــک م ــرت و ی ــی دو دخ ــن مهامن ــان ای ــا مهامن تنه

اســتند. 

مــادر، نیلوفــر را بــه گوشــه ای می بــرد و از دخــرتش 

می خواهــد خــود را در اختیــار مــرد دوکان دار قــرار 

ــور  ــو چط ــادر ت ــد: »م ــب می گوی ــر متعج ــد. نیلوف ده

حــارض بــه ایــن کاری؟ مــن بــکارت دارم و آن مــرد 

نامحــرم اســت.«

مــادرش ســاده انگارانه بــه نیلوفــر می گویــد کــه 

او قــول داده بــه بکارتــت کاری نداشــته باشــد. فقــط 

ــی می دهــد  ــول خوب ــد و همیــن. پ عشــق بازی می کن

ــی ات را  ــت زندگ ــارض اس ــده و ح ــش آم ــو خوش و از ت

تغییــر دهــد.  می توانــی طــوری زندگــی کنــی کــه 

ــی. تصــورش را هــم نتوان

رساغ  بــه  مــادر  و  منی دهــد  رضایــت  نیلوفــر 

ــدا  ــر در ابت ــر نیلوف ــی رود. خواه ــر م ــر کوچک ت خواه

ــن  ــای دروغی ــا وعده ه ــا ب ــان داده؛ ام ــی نش نارضایت

مــادر،  باالخــره راضــی می شــود تــا بــا مــرد بــه خلــوت 

ــد.  ــا او بگذران ــاعتی را ب ــه و س ــری رفت دیگ

نیلوفــر متــام مــدت بــا گریســنت بــه خواهــرش فکــر 

می کــرد. صــدای جیــغ و ناله هــای خواهــر کوچکــش 

عصبانیــت  و  خشــم  خاطــر  بــه  امــا  می شــنید؛  را 

ــد. ــر منی آم ــتش ب ــادرش، کاری از دس م

مــرد از اتــاق بیــرون می آیــد. نیلوفــر بــه ســمت 

و  نــاالن  را  خواهــرش  جســم  و  مــی دود  خواهــرش 

مــرد  آن  کــه  اســت  مشــخص  می بینــد.  درمانــده 

دوکان دار هــر طــور دلــش خواســته، عمــل کــرده 

اســت. هــر دو از اتــاق بیــرون می آینــد و می بیننــد 

کــه مــادر شــان دوازده هــزار افغانــی دیگــر از مــرد 

می گیــرد.  دوکان دار 

ــول  ــام ط ــوند و مت ــی می ش ــه راه ــمت خان ــه س ب

راه، ســکوت تنهــا چیــزی اســت کــه بــه جــای کلــامت 

ــر و خواهــرش وجــود داشــت. بیــن مــادر، نیلوف

خواهــرش دیگــر آن معصومیــت گذشــته را نــدارد. او 

بــا مــادرش بارهــا و بارهــا ایــن کار را تکــرار می کننــد. 

تــرس نیلوفــر هــم همیــن اســت کــه حــاال، بــا فســخ 

نامــزدی اش، مــادرش او را بــه رسنوشــت خواهــرش 

ــد،  ــه می توان ــی را چگون ــت زندگ ــد، آن وق ــار نکن دچ

ادامــه دهــد؟

بــا  افغانســتان  کــه  می شــود  ماهــی  چنــد 

ســلربیتی های سیاســِی ناخواســته و ناخوانــده روبــه رو 

ــده  ــدی ش ــا وارد دوران جدی ــه ی »م ــن جمل ــت. ای اس

ــه در  ــت ک ــی اس ــن جمالت ــر تکرارتری ــی از پُ ــم« یک  ای

یکــی دو ســال اخیــر، مخصوصــا ایــن روزهــا تکــرار 

ــه  ــت ها، چ ــه نشس ــت ها، چ ــه در یادداش ــرده  ام. چ ک

در مالقــات بــا دوســتان و حتــا بحث هــای روزمــره!

واســطه ی  بــه  را  اتفــاق  ایــن  دلیــل  عمده تریــن 

ــازی و  ــای  مج ــور فض ــا ظه ــوژی و خصوص ــد تکنول رش

ســیطره ی آن بــر زندگــی امــروز انســان ها می دانــم. 

رسعــت  جدیــد،  دوران  ویژگی هــای  مهم تریــن  از 

تغییــرات اجتامعــی، تحــول در عرصــه ی اطالع رســانی، 

ــا،  ــدن مرزه ــته  ش ــی و برداش ــده ی جهان ــق دهک تحق

افزایــش بــارش اطالعاتــی و از همــه مهم تــر تغییــر 

تغییــر  موجــب  کــه  مرجعــی  گروه هــای  و  ارزش هــا 

ذائقــه و نــوع تغذیــه ی فکــری، بخــش قابــل توجهــی از 

ــت.  ــده  اس ــه ش جامع

ایــن  کــه مــا وارد مرحلــه ی جدیــدی شــده  ایــم، 

بــر  حاکــم  کــه  فضایــی  اســت.  مهمــی  موضــوع 

انتخابــات و رقابت هــای انتخاباتــی جریــان داشــت؛ 

نتیجــه ی خوبــی بــرای  مــان نداشــت. در ایــن انتخابات 

ــواد  ــلربیتی بی س ــا س ــی، صده ــای انتخابات و رقابت ه

ــدند.  ــل ش ــه تحمی ــکار عام ــه و اف ــر جامع ــم ب و نافه

امکانــات مالــی و تکنولــوژی عــرص جدیــد، فرصــت 

جــوالن را بــرای ملپن هــای انتخاباتــی مســاعد کــرد. در 

عــرص فعلــی، فضــای  مجــازی و شــبکه های اجتامعــی، 

ــی  ــالی و توهم ــان پوش ــوالن قهرمان ــور و ج ــل ظه مح

ــلربیتی مدار،  ــه ی س ــت. ذات جامع ــده اس ــور ش نوظه

ایــن گونــه اســت کــه بیشــرتین نگاه هــا بــه حاشــیه ی 

زندگــی ســلبیریتی ها اســت و ایــن می توانــد، خطــری 

باشــد تــا متــام افــراد یــک جامعــه را بــه ســمت آدم های 

تکیه کالم هــای  دم دســتی،  ســوژه های  ســطحی، 

کوچه بــازاری و... ســوق دهــد. بــه مــوازات آن، شــاهد 

افــت جایــگاه دانشــگاهیان، نخبــگان  واقعــی و کاهــش 

ــتیم. ــمی اس ــانه های رس ــان رس مخاطب

ــان  ــداد مخاطب ــوان از روی تع ــت را می ت ــن واقعی ای

برخــی  اجتامعــی  صفحــات  دنبال کننده هــای  و 

نوشــته های  و  صفحــات  بــا  مقایســه  در  چهره هــا 

علمــی و فرهنگــی، صفحــات رســمی نهادهــای دولتــی 

و... بــه خوبــی مشــاهده کــرد کــه چرایــی ایــن پدیــده، 

ــد پژوهــش و تحلیل هــای دقیــق علمــی اســت.  نیازمن

ایــن چنیــن می شــود کــه یــک ویدیــوی کوتــاه کــه 

نســخه ی اصلــی آن رسشــار از الفــاظ رکیــک و غیرقابــل 

ــی  ــن، غوغای ــان ممک ــن زم ــت، در کوتاه تری ــش اس پخ

ــد. ــاد می کن ــازی ایج ــای مج در فض

ــه  ــاده ای ک ــب و خارق الع ــب و غری ــودات عجی موج

بــا نامــزد شــدن  شــان در انتخابــات، بــه ســلربیتی 

ــل  ــلربیتی تبدی ــه س ــه ب ــرادی ک ــوند. اف ــدل می ش  مب

ــند و  ــت جمهوری منی رس ــه ریاس ــی ب ــوند، همگ می ش

ــه جامعــه، در مــدت  ــا تزریــق افــکار مزخــرف  شــان ب ب

ــده  ــان در آین ــدون شــک تحمــل آن ــات، ب ــان انتخاب زم

بــرای همگــی  مــان ســخت خواهــد بــود. از ســوی 

دیگــر، بــدون شــک منی تــوان شــکاف ایجادشــده 

بیــن نهادهــای رســمی و نخبــگان جامعــه را در مباحــث 

ــرای  ــری ب ــت فک ــرد و الزم اس ــکار ک ــی ان جامعه شناس

ــن شــکاف کــرد.  پوشــاندن ای

بــدون شــک، در صــورت تــداوم آن، شــاهد افزایــش 

تیم هــای  در  بــود.  خواهیــم  فاصله هــا  روزافــزون 

رقابــت  شــاهد  مــدت  ایــن  در  کــه  انتخاباتــی ای 

ــزدان و  ــی از نام ــان و برخ ــرت معاون ــم، بیش ــان بودی ش

هــواداران  شــان فضــای جامعــه را آشــفته تر کردنــد.

ــون  ــت، چ ــی اس ــزد خاص ــوادار نام ــه ه ــردی ک  ف

فقــط از دار دنیــا یــک صفحــه در شــبکه های مجــازی 

یــک  انگشــتان  تعــداد  بــه  هــم  صفحــه اش  و  دارد 

فضــای  می خواهــد  نــدارد،  دنبال کننــده  دســت، 

ــه  ــش ب ــورد حامیت ــزد م ــه نام ــی ک ــا عکس ــازی را ب مج

اشــرتاک گذاشــته، زیــر فشــار بگــذارد.

ــا پســت فیس بوکــی  ــن ســلربیتی  خودســاخته، ب ای

ــی  ــم دو رقم ــش ه ــرد، الیک ــت می گی ــه 8 کامن اش ک

ــک پُســت را  ــار ی ــی کاری، صدهــا ب منی شــود، از رس ب

ــد  ــم کــه هــی بای ــن مایی ــد و ای اشــرتاک گذاری می کن

از مکــررات ایــن ســلربیتی ازخودراضــی، دچــار تهــوع 

شــویم. 

رییــس  همین هــا؛  از  شــامری  کــه،  آن  جالــب 

ــان در  ــت ش ــورد حامی ــزد م ــی نام ــای انتخابات کارزاره

والیت هــا اســتند. آدم هــای تشــنه ی قــدرت و پــول 

را  معــاش  شــان  مــاه  کــه خیلی هــای  شــان چنــد 

ــار  ــل در اختی ــای مجل ــه و دفرته ــش گرفت ــش از پی پی

ــروزی،  ــورت پی ــم؟ در ص ــه می خواهی ــر چ ــد. دیگ دارن

اگــر نرســیدیم هــم مشــهور  بــه قــدرت می رســیم؛ 

می شــویم. 

از  دروغیــن  کارنامه ســازی  کــه  اســت  جــا  ایــن 

سیاســت، در ایــن مملکــت رشوع می شــود. آقایــان 

تصــور می کننــد کــه اگــر بــا ده مقــام حکومتــی، شــش 

وکیــل و چنــد رییــس، عکــس یــادگاری داشــته باشــند، 

ــد. ــام آدم هــای مشــهوری شــده ان حت

تحکیم رابطه ی زناشویی
 با آگاهی از روابط جنسی 

)قسمت دوم(

ترس از هم رسنوشت شدن با خواهر

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

صبور بیات

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

سلبریتی های تحمیلی و لمپن های انتخاباتی 

زهرا سیاس

روزنوشت
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بــه همــکاری  زیســت،  ملــی حفاظــت محیــط  اداره ی 

وزارت خانه هــا، برنامــه ی پنج ســاله ای را بــه  منظــور جلوگیــری، 

کاهــش و مدیریــت آلودگــی هــوای شــهر کابــل ارائــه کــرد کــه 

ــود  ــت، بهب ــوا در پایتخ ــی ه ــت آلودگ ــق آن، وضعی ــا تطبی ب

ــت. ــد یاف خواه

حفاظــت  ملــی  اداره ی  رسپرســت  صدیقــی،  عزت اللــه 

محیــط زیســت، روز یک شــنبه )14 میــزان( در یــک نشســت 

خــربی گفــت کــه ایــن برنامــه بــه منظــور کاهــش، جلوگیــری و 

مدیریــت آب و هــوای کابــل بــه همــکاری وزارت  خانه هــا تهیــه 

شــده اســت.

او افــزود کــه وضعیــت آلودگــی آب  و هــوای کابــل در پنــج 

ســال گذشــته، بــه  خصــوص ســال پــار وخیــم بــود و بــه همیــن 

منظــور، در برنامــه ی پنج ســاله، بــه آب و هــوا، حفــظ صحــت 

و ســالمت و تعییــن منابــع آلودگــی هــوا، تأکیــد شــده اســت.

بــه گفتــه ی او، برنامــه ی پنج ســاله ی اداره ی ملــی محیــط 

زیســت کابــل در شــانزدهم اســد ســال جــاری مــورد تصویــب 

ــه قــرار گرفــت و در تطبیــق آن، ســیزده اداره ی  و تأییــد کابین

ــود. ــامل می ش ــی ش دولت

ــل، تهیــه ی  در همیــن حــال، یعقــوب حیــدری، والــی کاب

ایــن برنامــه ی پنج ســاله را امیدوارکننــده دانســته و تأکیــد کرد 

کــه در راســتای بهبــودی وضعیــت محیــط زیســتی کابــل، این 

برنامــه بایــد تطبیــق شــود.

او بــا انتقــاد از عــدم هامهنگــی ادارات کابــل، گفــت 

ــن  ــی از ای ــه یک ــت ک ــر اس ــت فراگی ــکالت در پایتخ ــه مش ک

مشــکالت، عــدم هامهنگــی میــان ادارات اســت و ایــن باعــث 

ــود. ــم ش ــل وخی ــوای کاب ــی ه ــت آلودگ ــه وضعی ــده ک ش

والــی کابــل افــزود کــه بی توجهــی در برابــر محیــط زیســت 

کابــل، نــه تنهــا بی توجهــی بــه شــهروندان کابــل اســت، بلکــه 

تهدیــدی بــرای آینــده ی افغانســتان شــمرده می شــود.

یعقــوب حیــدری تعهــد کــرد کــه والیــت کابــل در تطبیــق 

ایــن طــرح از هیچ گونــه تــالش دریــغ نخواهــد کــرد و در کنــار 

آن، اداره ی کابــل تــالش می کنــد تــا موضــوع محیــط زیســتی 

کابــل را هامن گونــه کــه در ســال های گذشــته جــدی گرفــت، 

ایــن بــار نیــز جــدی بگیــرد.

ــه گفتــه ی والــی کابــل، در حــال حــارض در خبازی هــا و  ب

حامم هــا از گاز اســتفاده می شــود.

او همچنــان خواســتار همــکاری جــدی وزارت داخلــه،  در 

ــه  ــرا ب ــد؛ زی ــل ش ــوای کاب ــی آب و ه ــش آلودگ ــتای کاه راس

گفتــه ی او، موجودیــت داش هــای خشــت پزی، داش هــای 

گــج و ریگریشــن ها بــه شــدت محیــط زیســت پایتخــت را 

تهدیــد می کنــد و بــه همیــن دلیــل، وزارت داخلــه بایــد 

اقدامــات جــدی ای را روی دســت بگیــرد.

از ســویی هــم، حســنا جلیــل، معین پالیســی و اســرتاتیژی 

وزارت داخلــه، تعهــد کــرد کــه ایــن وزارت در تطبیــق برنامــه ی 

پنج ســاله ی کاهــش، جلوگیــری و مدیریــت درســت آب و 

ــد. ــکاری می کن ــل، هم ــوای کاب ه

ــه  ــته، وزارت داخل ــه در گذش ــرد ک ــح ک ــل ترصی ــو جلی بان

و  همکاری هــا  قانــون،  تنفیذکننــده ی  نهــاد  بــه  عنــوان 

هامهنگی هایــی کــه وجــود داشــت را بــه درســتی انجــام داده 

و پــس از ایــن نیــز، بــر اســاس اســتقامت کاری ایــن وزارت، در 

ــه وظیفــه ی خــود متعهــد  ــن برنامــه ی پنج ســاله، ب اجــرای ای

ــود. خواهــد ب

ــه،  ــرتاتیژی وزارت داخل ــی و اس ــن پالیس ــه ی معی ــه گفت ب

و  خبازی هــا  خشــت پزی،  داش هــای  ریگریشــن ها، 

از ذغال ســنگ اســتفاده  ســاختامن های رهایشــی ای کــه 

می کردنــد، توســط ایــن وزارت شناســایی و اقدامــات الزم 

صــورت گرفتــه اســت.

اداره ی ملــی حفاظــت محیــط زیســت در حالــی از تهیــه ی 

برنامــه ی پنج ســاله ســخن می زنــد کــه ســال گذشــته، کابــل 

بــه عنــوان پایتخــت یــک کشــور، بــا داشــنت 3۵3 درجــه 

ــان،  ــوده ی جه ــهرهای آل ــت ش ــوا، در رده ی نخس ــی ه آلودگ

قــرار گرفــت.

اســت  ســال  ســه  از  بیــش  کــه  حالــی  در 

ــرس حضــور  باشــندگان ولســوالی اچیــن ننگرهــار از ت

گلوی شــان  از  خــوش  آب  داعــش،  تروریســت های 

ــان  ــه و کاشانه ش ــرک خان ــه ت ــور ب ــه و مجب ــن نرفت پایی

بوده  انــد، مســؤوالن محلــی ننگرهــار می گوینــد کــه 

اچیــن در یک قدمــی پاکســازی از وجود تروریســت های 

ــه و  ــه خان ــاره ب ــد دوب ــردم می توانن ــت و م ــش اس داع

زندگــی شــان برگردنــد. 

روز یک شــنبه  ننگرهــار  والــی  دفــرت مطبوعاتــی 

کــه  اعــالم کــرد  نــرش خربنامــه ای  بــا  )14میــزان( 

9۵ درصــد ولســوالی اچیــن، از وجــود جنگ جویــان 

داعــش پاک ســازی شــده و مــردم می تواننــد دوبــاره بــه 

خانه هــای شــان برگردنــد. 

در خربنامــه آمــده اســت کــه در نتیجــه ی عملیــات 

مشــرتک هوایــی و زمینــی نیروهــای ارتــش، حــدود 9۵ 

درصــد ولســوالی اچیــن از وجــود جنگ جویــان داعــش 

پاک ســازی شــده و صدهــا حلقــه مایــن جاسازی شــده 

نیــز کشــف و خنثــا شــده اســت. 

از ســویی هم عطاءاللــه خوگیانــی، ســخن گوی والــی 

ننگرهــار، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، نقاطــی 

ــده،  ــازی ش ــش پاک س ــتهای داع ــود تروریس ــه از وج ک

بزرگ تریــن مرکز هــای ایــن گــروه بــود و بزرگ تریــن 

عملیــات  بــر شــهر جالل آبــاد و ســایر ولســوالی های  

ننگرهــار، از همیــن نقــاط پــالن می شــد. 

آقــای خوگیانــی افــزود کــه در جریــان عملیــات 

هوایــی و زمینــی نیروهــای ارتــش، حدود 7۰ تروریســت 

بزرگ تریــن  و  زخمــی  شــامری  کشــته،  داعــش 

مرکز های شــان از بیــن بــرده شــده اســت. او تأکیــد 

اچیــن،  ولســوالی  کامــل  پاک ســازی  بــا  کــه  کــرد 

امنیــت والیــت ننگرهــار نیــز بهبــود خواهــد یافــت. 

تروریســت های  وجــود  از  روســتا   17 پاکســازی 

داعــش

عطاءاللــه خوگیانــی می گویــد، گــروه داعــش در 

۲1 روســتای بــزرگ ولســوالی اچیــن حضــور گســرتده 

ــد کــه در حــال حــارض حــدود 17 روســتا از  داشــته ان

ــرای  ــات ب ــده و عملی ــازی ش ــروه پاک س ــن گ ــود ای وج

پاک ســازی ســایر روســتاها نیــز بــه شــدت ادامــه دارد. 

آقــای خوگیانــی تأکیــد کــرد کــه در جریــان عملیــات 

پاک ســازی ایــن ولســوالی، بــه نیروهــای ارتــش تلفاتــی 

وارد نشــده اســت؛ زیــرا بیشــرت ایــن عملیات هــا بــه 

صــورت هوایــی انجــام شــده اســت. گفتنــی اســت کــه 

ــده   ــن جاسازی ش ــه  مای ــی، 3۵۰ حلق ــای امنیت نیروه

از ســوی تروریســت های داعــش را نیــز کشــف و خنثــا 

کــرده انــد. 

در همیــن حــال، باشــندگان ولســوالی اچیــن از 

ــندی  ــراز خرس ــوالی اب ــن ولس ــاره ی ای ــازی دوب پاک س

کــرده و می گوینــد کــه نابــودی داعــش، زندگــی و یــک 

ــت.   ــان اس ــرای آن ــاره ب رشوع دوب

ــک  ــل از ی ــه نق ــار ب ــی ننگره ــی وال ــرت مطبوعات دف

باشــنده ی ایــن ولســوالی نگاشــته اســت: »پشــت خانــه 

و کاشــانهی خــود خیلــی ِدق شــده بــودم. امــروز خیلــی 

خوشــم کــه دوبــاره، خانــه و قریهــی خــود ره می بینــم.«

مــردم ایــن ولســوالی می گوینــد کــه داعــش در 

زمــان حضــورش، خرابی هــای زیــادی بــه بــار آورده 

اســت و ده هــا خانــواده در ایــن مــدت، کشــته و هــزاران 

خانــواده ی دیگــر نیــز مجبــور بــه تــرک خانه های شــان 

شــده اند. 

از  نیــز  جوزجــان  والیــت  ننگرهــار،  از  پــس 

والیت هایــی اســت کــه گــروه  داعــش در آن حضــور 

ــته، در  ــال گذش ــد س ــاه اس ــا در م ــد؛ ام ــرتده دارن گس

نتیجــه ی فشــاری کــه بــاالی ایــن گــروه وارد شــد، 

ــان آن در ولســوالی  ــن از جنگ جوی ــه 3۰۰ ت ــک ب نزدی

ــه در  ــدند ک ــلیم ش ــت تس ــه دول ــت ب ــن والی درزآب ای

میــان آنــان 3۰ زن نیــز شــامل بــود. 

داعــش پــس از طالبــان، از گروه هــای تروریســتی ای 

اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته، بــه ویــژه در 

ــر مرکز هــای  افغانســتان چندیــن عملیــات خونیــن را ب

ــت. ــام داده اس ــاجد انج ــی و مس ــی، نظام آموزش

مســؤوالن کمیســیون انتخابــات، می گوینــد کــه 

نتایــج آرای ۲1 والیــت، بــه مرکــز ملــی جمع بنــدی 

ــت. ــه اس ــال یافت ــج انتق نتای

روز  انتخابــات،  کمیســیون  عضــو  زیــب،  اورنــگ 

یک شــنبه )14 میــزان( در یــک نشســت خــربی گفــت 

ــز  ــی از مراک ــاس انتخابات ــواد حس ــال م ــد انتق ــه رون ک

ــه دفــرت مرکــزی ایــن کمیســیون در کابــل،  والیت هــا ب

ــت. ــده اس ــل ش تکمی

او افــزود کــه مــواد انتقــال یافتــه بــه کابــل، شــامل 

خریطه هــای محافظتــی، وســایل بایومرتیــک و جــدول 

نتایــج اســت کــه در حضــور ناظریــن و مشــاهدین ملــی 

و بین املللــی بــاز و بــه منظــور پروســس بــه مرکــز ملــی 

ثبــت معلومــات فرســتاده می شــود.

آقــای اورنــگ زیــب عــالوه کــرد کــه نتایــج آرای ۲1 

والیــت بــه مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج انتقــال یافتــه 

ــروان،  ــل، کاپیســا، پ ــات )کاب ــان، 1۰ والی کــه از آن می

ــت و  ــیر، خوس ــامن، پنجش ــار، لغ ــر، ننگره وردک، لوگ

ارزگان( مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

او گفــت کــه نتایــج ایــن والیت هــا، بیــش از 1۰ هــزار 

ــر می گیــرد کــه اکــرث آن مراحــل بررســی،  فــورم را در ب

تصفیــه و کاپی بــرداری را ســپری کــرده و حــدود 7 هــزار 

آن، آمــاده ی ثبــت در مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج 

اســت.

ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات گفــت کــه حــدود 

۲۲ هــزار فــورم دیجیتالــی نیــز بــه مرکــز ثبــت فورم هــای 

دیجیتالــی فرســتاده شــده و طــی مراحــل خواهــد شــد.

او همچنــان گفــت کــه شــامری از دســتگاه های 

انتخابــات  در  شــده  اســتفاده  بایومرتیــک 

ریاســت جمهوری، در حــال حــارض ناپدیــد شــده اســت.

ــی کــه دســتگاه  ــزود: »جاهای ــب اف ــگ زی ــای اورن آق

شــان  آرای  یــا  و  شــده  ناپدیــد  آن  در  بایومرتیــک 

بایومرتیــک نشــده باشــد، بی اعتبــار خواهــد بــود. 

ــک  ــخیص آرای بایومرتی ــت تش ــا قابلی ــتم های م سیس

ــی  ــت در برخ ــن اس ــد. ممک ــک را دارن ــر بایومرتی از غی

جاهــا غفلــت وظیفــوی صــورت گرفتــه باشــد؛ امــا 

ــد  ــرار خواهن ــرد ق ــت پیگ ــق تح ــن مناط ــؤوالن ای مس

گرفــت.«

ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات عــالوه کــرد، آرایــی 

کــه پیــش از وقــت و پــس از وقــت بــه صندوق هــا ریختــه 

شــده باشــد نیــز توســط دســتگاه های بایومرتیــک 

شناســایی خواهــد شــد.

انتخابــات ریاســت جمهوری، روز شــنبه )6 میــزان(، 

در یــک فضــای نســبتا امــن، در رسارس افغانســتان 

ــه  ــت ک ــه اس ــات، گفت ــیون انتخاب ــد. کمیس ــزار ش برگ

ــات رشکــت  ــر، در انتخاب ــون نف ــم میلی بیــش از دو و نی

ــد. ــرده  ان ک

ــزارش  ــات گ ــن انتخاب ــب در ای ــزان تقل ــوز از می هن

دقیقــی نــرش نشــده اســت؛ اما کمیســیون شــکایت های 

انتخاباتــی اعــالم کــرده کــه 4367 شــکایت انتخاباتــی 

در رسارس افغانســتان بــه ثبــت رســیده اســت.

ــر اســاس جــدول  ــی اســت کــه ب ــن همــه در حال ای

نتایــج  اســت  قــرار  انتخابــات،  کمیســیون  زمانــی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری بــه تاریــخ ۲7 

میــزان و نتایــج نهایــی در 16 عقــرب اعــالم شــود.

بــه  کــه  می گوینــد  صحــت،  وزارت  مســؤوالن 

ــتای  ــهروندان در راس ــت و ش ــی دول ــل کم توجه دلی

بیامری هــای  ســاری،  غیــر  بیامری هــای  درمــان 

قلبــی در جریــان 17 ســال گذشــته، رو بــه رشــد 

ــت. ــوده اس ب

وزارت  اداری  و  مالــی  معــاون  زیــور،  ماموســی 

مراســم  در  میــزان(   14( یک شــنبه  روز  صحــت، 

ــل، گفــت  ــب در کاب ــی قل گرامی داشــت از روز جهان

مرگ ومیــر  درصــد   ۲1 قلبــی،  بیامری هــای  کــه 

افغانســتان  در  را  ســاری  غیــر  امــراض  از  ناشــی 

می دهــد. تشــکیل 

او عــالوه کــرد: »بیامری هــای غیــر ســاری، 44 

تشــکیل  افغانســتان  در  را  مرگ و میــر  از  درصــد 

می دهــد کــه از ایــن میــان، ۲1 درصــد آن ناشــی از 

بیامری هــای قلبــی اســت.«

از ســویی هــم، نجیب اللــه صافــی، مناینــده ی 

گفــت  مراســم  ایــن  در  جهــان،  صحــی  ســازمان 

کــه عــدم توجــه در راســتای جلوگیــری و درمــان 

بیامری هــای  جملــه  از  ســاری  غیــر  بیامری هــای 

قلبــی، دلیــل افزایــش ایــن بیامری هــا اســت.

او افــزود کــه در جریــان 17 ســال گذشــته، توجــه 

الزمــی در راســتای جلوگیــری و درمــان امــراض غیــر 

و  صحــت  وزارت  و  اســت  نگرفتــه  صــورت  ســاری 

مؤسســات خصوصــی، در ایــن مــدت تنهــا روی مهــار 

ــد. ــرده ان ــز ک ــاری مترک ــای س بیامری ه

آقــای صافــی گفــت کــه ســال قبــل میــالدی، 

درمــان  منظــور  بــه  را  برنامــه ای  صحــت  وزارت 

قلبــی  بیامری هــای  و  ســاری  غیــر  بیامری هــای 

ــه  ــون ب ــا کن ــه ت ــن برنام ــا ای ــت؛ ام ــت گرف روی دس

گونــه ی عملــی آغــاز نشــده و بــرای آغــاز آن، نیــاز بــه 

اســت. مالــی  حامیت هــای 

وزارت صحــت در حالــی از افزایــش بیامری هــای 

ایــن  کــه  می دهــد  خــرب  افغانســتان  در  قلبــی 

را  نفــر  میلیــون   17.۵ جــان  ســاالنه  بیامری هــا، 

ــد  ــم، 31 درص ــن رق ــرد و ای ــان می گی در رسارس جه

را تشــکیل می دهــد. متــام مرگ ومیــر در جهــان 
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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  طالبان  رهربان  با  صلح  گفت و گوهای  لغو  خرب  از  پس 

تندی  واکنش های  چپ گرایان؛  و  راست گرایان  دیوید،  کمپ 

در  دموکرات  سناتور  ِمِننِدز،  باب  دادند.  نشان  موضوع  این  به 

خارجی  سیاست  از  دیگری  منونه ی  »این  گفت:  آن  به  واکنش 

به  نه  بر می گردد  او  به شخصیت خود  ترامپ است که  حکومت 

کینزینِگر،  آدام  صلح.«  ایجاد  برای  روش مند  و  راه بردی  تالِش 

مناینده ی جمهوری خواه مجلس در توییرت نوشت: »رهربان یک 

و  نکرده  محکوم  را  سپتامرب   11 روی داد  که  تروریستی  سازمان 

ورود  اجازه ی  نباید  می زنند،  شوم  کارهای  به  دست  همچنان 

از میان  افراد زیادی  به کشور بزرگ ما را داشته باشند. متام.« 

احزاب جمهوری خواه و دموکرات، یا با این گفت و گوها مخالفت 

شدند. خشم گین  آن  بابت  یا  و  کردند 

جنگ  و  برگردند  خانه  به  دوباره  ما  رسبازان  که  این  برای 

طالبان  با  صلحی  توافق نامه ی  باید  رییس جمهور  شود،  متام 

جنِگ  این  کنند.  پشتیبانی  آن  از  نیز  امریکا  مردم  و  کند  امضا 

تقریبا 18ساله، به اندازه ی کافی طول کشیده است. دیر یا زود، 

دهد.  تن  صلح  توافق نامه ی  یک  به  است  مجبور  رییس جمهور 

صلح با طالبان یکی از وعده های کمپاینی او بود و نظرسنجی ها 

دموکرات  استند. حزب  آن  مردم خواهان  که  نشان می دهد  نیز 

پایان  جنگ  این  به  می کند  سعی  سیاسی  فشار  از  استفاده  با 

این  جانی  و  اقتصادی  هزینه ی  فکر  به  باید  هم  ترامپ  دهد. 

باشد. جنگ 

جبهه ی غیرمحبوب

طی انتخابات سال ۲۰16، ترامپ در زمان نامزدی اش وعده 

کرد که رسبازان امریکایی را از افغانستان بیرون می کند؛ چون 

رسید،  قدرت  به  که  زمانی  اما  است؛  ریخته«  هم  »به  وضعیت 

رسبازان  شامر  تا  فرستاد  افغانستان  به  نیز  دیگر  رسباز   3۰۰۰

برسد. تن   14۰۰۰ به   11۰۰۰ از  در کشور؛  امریکایی 

تا حدی هم می توان کم بود قاطعیت را بهانه قرار داد؛ چرا که 

در  که  کسانی  میان  مختلفی  واکنش های  افغانستان  در  جنگ 

نظرسنجی رشکت کردند، داشته است. نظرسنجی ماه فیربوری 

سال ۲۰14 »گال آپ« می گوید، بیشرت امریکایی ها جنگ جاری 

افغانستان را یک اشتباه می دانند تا یک کار درست؛ اما در یک 

از  درصد   ۵۲  ،۲۰14 سپتامرب  در  رشکت  این  دیگر  نظرسنجی 

و  نیست  اشتباه  افغانستان  جنگ  که  داشتند  باور  امریکایی ها 

43 درصد دیگر معتقد بودند که این جنگ یک اشتباه است.

گزارش  در  است.  تغییر  حال  در  شک  بدون  جریان  این 

است  آمده  شد،  منترش   ۲۰19 آگست   13 در  که  »راسموِسن« 

که  معتقدند  امریکایی ها  از  کمی  تعداد  گذشته،  به  »نسبت  که 

اما  باشد؛  اهمیتی داشته  امریکا  برای سعادت  افغانستان  شاید 

همین افراد با بیرون کشیدن کامل 

کشور،  این  از  امریکایی  رسبازان 

بررسی های  نیستند.«  موافق 

»یوگو« که توسط انستیتوت »چارلِز 

کوچ« و »رِدکیلِیرپالیتیکس« صورت 

بیشرت  که  می دهد  نشان  گرفته، 

کشور  جنگ  ارزش  به  امریکا  مردم 

اند.  مشکوک  افغانستان  در  شان 

آن ها خواهان بیرون آمدن رسبازان 

و  استند  افغانستان  از  امریکایی 

یک  امور  در  می خواهند  دولت  از 

دخالت  جنگ،  حال  در  کشوِر 

کند. پیشه  خویشنت داری  و  نکرده 

نیز  مان  سیاسی  رقبای 

بازتاب  را  جمعی  احساس  این 

مناظره ی  جریان  در  اند.  داده 

در  دموکرات ها  ریاست جمهوری 

اِلیزاِبت  سناتور  سپتامرب،  اواسط 

بدون  حتا  که  کرد  وعده  واِرن، 

رسبازان  طالبان؛  با  صلح  توافق 

افغانستان  از  امریکایی را بی درنگ 

بیرون می کند. او گفت که مقامات 

پیروزی  معنی  منی دانند  نظامی 

»چون  چیست،  افغانستان  در 

راه حل  کشور،  این  در  مشکالت 

بوتیگیگ،  پیت  ندارد.«  نظامی 

شهردار َسوت ِبند در ایالت ایندیانا 

انتخابات  نامزد  یانگ،  اَندرو  و 

از   ۲۰۲۰ سال  ریاست جمهوری 

حزب دموکرات هم بر همین عقیده 

پیش تاز  نامزد  بایدن،  جو  استند. 

دموکرات هم توافق کرده که بخش بزرگی از رسبازان امریکایی 

مسائل  روی  تنها  و  بکشد  بیرون  کشور  این  از  را  افغانستان  در 

مربوط به داعش و القاعده متمرکز باشد. مردم امریکا از حضور 

در  قاطعی  اقدام  زودی  به  و  استند  ناراضی  افغانستان  در  مان 

گرفت. خواهد  صورت  مورد  این 

هزینه های رو به افزایش

در  صلح  توافق نامه ی  ایجاد  اصلی  دلیل  جنگ،  این  هزینه ی 

افغانستان است. بر اساس بودجه ی دفاعی سال ۲۰11، هزینه ی 

استفاده از یک رسباز امریکایی در سال، بیشرت از یک میلیون دالر 

است. جنگ افغانستان در مجموع، 

ساالنه بین 4۵ تا ۵۲ میلیارد دالر؛ 

داشته  هزینه  امریکایی ها  برای 

است. وزارت دفاع امریکا در گزارش 

جنگ  هزینه ی  امسالش،  مارچ  ماه 

را  عراق  و  سوریه  افغانستان،  در 

گزارش  این  در  است.  زده  تخمین 

هزینه ی این جنگ ها بین سال های 

 737 حدود  در   ،۲۰18 تا   ۲۰۰1

بوده  دالر  میلیون   ۵9۲ و  میلیارد 

مالیات دهنده  هر  برای  و  است 

است.  داشته  هزینه  دالر   3714

در سال ۲۰19  امریکا  دفاع  وزارت 

برای متویل عملیات سنتی ِیل آزادی 

به  نزدیک  دیگر،  مشابه  عملیات  و 

دالر،  میلیون   3۰۰ و  میلیارد   46

بود. کرده  تقاضا 

نزدیک به ۲4۰۰ تن از رسبازان 

امریکایی در افغانستان جان باخته 

کشته  نفر   69698 تخمینا  و  اند 

هر  از  بیشرت  را  هزینه ی جانی  اند. 

امریکایی  کهنه رسبازان  کسی، 

شان  نارضایتی  که  می کنند  درک 

دالیل  با  افغانستان،  جنگ  از  را 

اند. نظرسنجی  ابراز کرده  مختلفی 

امریکا«  نگراِن  »کهنه رسبازان  گروه 

 6۰ از  بیشرت  که  می دهد  نشان 

درصد کهنه رسبازان امریکا، ترجیح 

می دهند که رییس جمهور، رسبازان 

بیرون  افغانستان  از  را  کشور  این 

این  ارشد  مشاور  کَلدِول،  َدن  کند. 

به  رابطه  در  اگزمیرن؛  واشنگنت  وب سایت  دیدگاه  بخش  در  گروه 

نتایج انتخابات میان کهنه رسبازان در سال ۲۰16 می گوید: »شام 

شاهد بودید کشورهایی که او )رییس جمهور ترامپ( عالقه ی زیادی 

به آن ها داشت، دارای آمار بلندی از افراد کشته شده یا زخمی شده 

در جنگ بودند. این را هم دیدید که رأی دهندگان و خانواده های 

داشتند.« ترامپ  رییس جمهور  به  بیشرتی  متایل  شان 

این جنگ هزینه ی گزافی برای ما داشته است؛ اما کار زیادی در 

این رابطه نکرده ایم. شجاعت واقعی آن است که در زمان مناسب، 

از آن بگذریم.

حاال وقت مناسبی است

اوایل جوالی ۲۰18، مقامات امریکایی به صورت مخفیانه،  از 

مالقات هایی با اعضای طالبان در دفرت این گروه در قطر داشتند 

و تالش زیادی به خاطر پیدا کردن راه حلی برای خامته دادن به 

جنگ جاری افغانستان توسط حکومت ترامپ کردند. حاصل 13 

توافق نامه ای بود که  امریکا و طالبان،  ماه گفت وگوی صلح میان 

تنها نیاز به تأیید رییس جمهور ترامپ داشت؛ اما آن گفت وگوها به 

امریکایی جان  آن یک شهروند  دلیل یک حمله ی طالبان که در 

باخت، لغو شد.

متایل  صورت  در  که  گفتند  طالبان   ،۲۰19 سپتامرب   18 در 

ترامپ برای از رسگیری گفت وگوها، »درها باز است« و گفت وگوها 

پیدا کند. ادامه  باید 

پس از نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان، مردم این کشور 

کرده  پشتیبانی  اعالم  جاری،  و سیاسِی جنگ  پایان صلح آمیز  از 

اند. جنبش های مردمی در حامیت از صلح، از مارچ ۲۰18 و پس 

از تحصن ها و اعتصاب غذایی در هلمند آغاز شد. معرتضان از دو 

طرف خواستار آتش  بس شدند.

صلح،  از  حامیت  در  مردمی  جنبش های  ایجاد  دالیل  از  یکی 

پیشنهاد  است.  افغانستان  صلح  روند  در  موازی  پیرشفت های 

رییس جمهور غنی در ۲8 فیربوری به طالبان، شامل کنفرانس های 

بزرگ در تحکیم و پشتیبانی از صلح میان علامی دینی افغانستان 

دولت  میان  رسارسی  آتش بس  و  بین املللی  کلیدی  مقامات  و 

به  این جنبش  از عید می شد.  برای تجلیل  ماه  این  و طالبان در 

پشتون نشیِن تحت کنرتل طالبان؛  مناطق  در  آغاز شدنش  دلیل 

در  آورد.  دست  به  نیز  را  مرز  طرف  آن  پشتون های  پشتیبانی 

گسرتده ترین سطح، این جنبش صلح، موفقیتش را مدیون خستگی 

مردم افغانستان از جنگ است. این احساس پیش از این هم وجود 

امروز حس می شود. به گونه ای که  نه  اما  داشت؛ 

پایان  از  هم  مردم  عموم  یابد.  پایان  باید  افغانستان  جنگ 

جمهوری خواه  احزاب  فشار  طرفی،  از  می کنند.  پشتیبانی  جنگ 

این  و جانی  اقتصادی  و هزینه ی  است  افزایش  به  رو  و دموکرات 

جنگ دیگر قابل تحمل نیست. دیگر وقت آن رسیده که اولویت های 

زمینه؛  این  در  ما  اولویت های  کنیم.  را مشخص  مان  ملی  امنیت 

گروه های تروریستی ای مانند طالبان است یا تالش دیگر کشورهای 

کنرتل جهان؟ در  خارجی 

وقت آن فرا رسیده که برای صلح معامله کنیم.

مهدی غالمی

چرا جنگ در افغانستان باید پایان یابد؟

رقبای سیاسی مان نیز این احساس 

جمعی را بازتاب داده اند. در جریان 

مناظره ی ریاست جمهوری دموکرات ها در 

اواسط سپتامرب، سناتور اِلیزاِبت واِرن، 

وعده کرد که حتا بدون توافق صلح با 

طالبان؛ رسبازان امریکایی را بی درنگ 

از افغانستان بیرون می کند. او گفت که 

مقامات نظامی منی دانند معنی پیروزی 

در افغانستان چیست، »چون مشکالت 

در این کشور، راه حل نظامی ندارد.« پیت 

بوتیگیگ، شهردار َسوت ِبند در ایالت 

ایندیانا و اَندرو یانگ، نامزد انتخابات 

ریاست جمهوری سال 2020 از حزب 

دموکرات هم بر همین عقیده است. 

جو بایدن، نامزد پیش تاز دموکرات هم 

توافق کرده که بخش بزرگی از رسبازان 

امریکایی در افغانستان را از این کشور 

بیرون بکشد و تنها روی مسائل مربوط 

به داعش و القاعده متمرکز باشد. مردم 

امریکا از حضور مان در افغانستان 

ناراضی استند و به زودی اقدام قاطعی 

در این مورد صورت خواهد گرفت.

نوشته: مارک اِِورِت - هیوَمن ایِونتس


