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در نتیجه ی عملیات هوایی نیروهای ارتش، 

مسؤول کمیسیون نظامی طالبان برای بیست 

والیت افغانستان و سه فرمانده ی کلیدی این 

گروه در والیت فراه کشته شدند.

به  فراه،  والی  سخنگوی  محب،  الله  محب 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که در نتیجه ی 

ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  کشفی  گزارش 

چندین فرمانده ی کلیدی طالبان در روستای 

والیت  این  خاک سفید  ولسوالی  نل دشت 

شدند. کشته 

آقای محب افزود که در این حمله، مولوی 

طالبان  نظامی  کمیسیون  مسؤول  کامران، 

صمد،  مولوی  افغانستان،  والیت  بیست  برای 

والیت،  برای سه  طالبان  زون حلقوی  مسؤول 

نفری   ۳۵ دسته ی  فرمانده ی  داوود،  مولوی 

خطرناک ترین  از  آخند زاده،  مولوی  و  طالبان 

شده  اند. کشته  طالبان  فرماندهان 

سالح  فراه،  والی  سخنگوی  گفته ی  به 

آنان  حامل  موتر  در  که  طالبان  مهامت  و 

بین  از  حمله  این  در  نیز  بود،  شده  جاسازی 

است. رفته 

محب الله محب می گوید که پس از تقرری 

فرمانده ی جدید پولیس فراه و ریاست امنیت 

ملی این والیت، تغییرات چشم گیری در اوضاع 

امنیتی این والیت آمده است.

آقای محب تأکید کرد که در یک ماه گذشته 

امنیتی  پاسگاه های  علیه  مهم  حمله ی  هیچ 

عملیات  و  است  نشده  انجام  فراه  شهر  در 

پاک سازی نیز در ولسوالی های اناردره و پشت 

دارد. ادامه  به شدت  این والیت  کوه 

بیش  گذشته  ماه  دو  در  که  است  گفتنی 

از ۷۳ هراس افگن طالب در فراه کشته و ۵۶ 

تن دیگر زخمی شدند که از این میان ۳۵ تن 

شدند. کشته  اناردره  ولسوالی  در  تنها  شان 

از  افغانستان،  غرب  در  فراه  والیت 

والیت های به شدت ناامن است و افراد طالبان 

گروه  دارند.  گسرتده  حضور  والیت  این  در 

گسرتده ی  حمالت  با  گذشته  سال  طالبان 

تا مرز  را  بارها والیت فراه  تهاجمی و گروهی، 

رساندند. سقوط 

دولــت جاپــان، مبلــغ ۲.۷ میلیــون دالر امریکایی، معادل ۳۰۰ میلیون یــن جاپانی را به منظور تقویت 
کمک های غذایی برنامه ی غذایی جهان )WFP( در افغانســتان کمک کرده اســت.

ســفارت جاپان در کابل، روز سه شــنبه )۱۶ میزان( با نرش اعالمیه ای گفته اســت که این مقدار پول، 
برنامــه ی غذایــی جهان را قادر می ســازد تا در ۱۲ ماه آینده، بــرای خانواده های دچار عدم مصؤونیت 

غذایــی در افغانســتان، کمک های غذایی فراهم کند.

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابات، می گویند که روند انتقال معلومات از دســتگاه های 
بایومرتیــک به رسور عمومی این کمیســیون، بــا تأخیر پیش می رود.

موالنامحمــد عبداللــه، عضو کمیســیون مســتقل انتخابات، روز سه شــنبه )۱۶ میزان( در برگه ی 
فیس بــوک خــود نوشــت که تا کنون تنهــا معلومات نهایی ۱4 هزار دســتگاه بایومرتیک به رسور 

عمومی این کمیســیون انتقال یافته اســت.

کمیسیون انتخابات:
 روند انتقال معلومات با تأخیر پیش می رود

کلید رشوع مذاکرات در بگرام است

کمک ۲.۷ میلیون دالری جاپان به برنامه ی 
غذایی جهان در افغانستان
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دخرتی که پدر خوانده اش او را فروخت
آیــا می تــوان قانونــی را در نظام هــای بــری جهــان پیــدا 

ــا اختیــار ایــن را بدهــد کــه زنــی را  ــه مــردی اجــازه ی کــرد کــه ب

بفروشــد؟ آیــا زن کاال اســت کــه مــردی بخواهــد روی آن قیمــت 

ــرای  ــم ب ــی، تصمی ــری قانون ــچ پیگی ــدون هی ــد ب ــذارد و بتوان بگ

ــرد؟  ــروش بگی ــا ف ــد ی خری

ــوس  ــی محس ــی« معضل ــتان »دخرتفروش ــف، در افغانس باتأس

در جامعــه ی ســنتی مــا اســت کــه بــرای خــودش در بیــن 

خانواده هــا جــا خــوش کــرده اســت و پیامدهــای ایــن ُعــرف 

ناپســند در زندگــی زنــان، چیــزی جــز خشــونت، فســاد اخالقــی 

ــه  ــن جامع ــد آن را از ذه ــه بای ــت ک ــواده نیس ــداری خان و ناپایای

پــاک کنیــم. از ذهــن مردانــی کــه تنهــا بــه ایــن دلیــل ایــن کــه 

جنســیت شــان مــرد اســت در خیــال مالکیــت بــر دخــرت، خواهــر 

ــتند. ــان اس و زن ش

در جامعــه ی امــروز افغانســتان، زنانــی کــه بــا چنیــن تصویــر 

ذهنــی، توســط مــرد خانــواده، فروختــه شــدند و زندگــی بــه کام 

شان تلخ شده است، بسیار اند. 

زندگی به رنگ زن
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 ۱۶( سه شنبه  روز  چاشت  از  پیش   ۰۹:۴۰ ساعت  حوالی 

میزان( انفجاری در داخل دانشکده ی تعلیم و تربیه ی دانشگاه 

داد. غزنی رخ 

نرصت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در برگه ی تویرت خود 

جاسازی  ماین  انفجار  از  ناشی  رویداد،  این  که  است  نگاشته 

شده بوده و در نتیجه ی آن، 2۳ نفر زخم برداشته  اند.

طالب  هراس افگنان  سوی  از  ماین  این  که  است  افزوده  او 

جاسازی شده بود و بیشرت زخمی های ناشی از این رویداد نیز 

استند. دخرتان 

این  از زخمی های  نفر  دو  گفته می شود که وضعیت صحی 

است. وخیم  رویداد 

به  غزنی،  والی  سخنگوی  نوری،  عارف  هم،  سویی  از 

پنج  در جریان سال جاری،  کابل می گوید که  روزنامه ی صبح 

شامری  و  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های  استادان  از  نفر 

طالبان  با  همکاری  اتهام  به  غزنی،  والیت  در  دانشجویان  از 

بازداشت شده  اند و ممکن است این رویداد، کار افراد نفوذی 

باشد. طالبان 

با این حال، گروه طالبان دست داشنت در این رویداد را رد 

کرده است.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش نیز در نتیجه ی 

در  دانشجویان  حامل  موتر  در  جاسازی شده  ماین  انفجار 

بود. باخته  جان  نفر  یک  غزنی،  والیت  مرکز  مربوطات 

که  را  دانشجویان  از  یکی  نیز  پیش  ماه  طالبان، چند  گروه 

برای دیدن اعضای خانواده اش به والیت غزنی رفته بود، در راه 

بازگشت به کابل، از موتر پیاده کرده و تیرباران کرده بود.

که  است  والیت هایی  از  افغانستان،  جنوب  در  غزنی  والیت 

در یکی دو سال گذشته، شاهد حضور گسرتده و فعالیت های 

است. بوده  طالبان  هراس افگنانه ی 

انفجار در دانشگاه غزنی 23 زخمی به جا گذاشت

مسؤول کمیسیون نظامی 
طالبان در فراه کشته شد
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ستون های جنبش
 جابه جا می شوند!

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس 

رسمی  تولد  روز   ،۱۳۹۵ ثور  بیستم  دوشنبه،  روز 

گردهامیی  اولین  روز  این  در  بود.  روشنایی  جنبش 

شد،  برگزار  مزاری  شهید  مصالی  در  مردمی  بزرگ 

هزاران نفر شامل بر نیروهای سیاسی، فعاالن مدنی، 

اقشار مختلف اجتامعی و عامه ی مردم – اعم از زن و 

مرد – در »میعادگاه عدالت« جمع شدند و به سخنان 

رصیح... و  تند  هشدارهای  و  هیجان انگیز 

قطعه ی  در  بود.  هرات  اهل  و  داشت  سال   2۴  

اجرا  وظیفه  کابل  ریشخور  در  ملی  ارتش  کامندوی 

می گرفت.  معاش  افغانی  هزار   ۳8 ماهانه  می کرد. 

خانواده اش در شیندند هرات، چشم انتظار این بودند 

شان  زندگی  گذراندن  برای  را  مبلغی  ماهانه  او  که 

بفرستد. 

اشکی بر گونه ی سخن 

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

قسمت اول
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روز دوشنبه، بیستم ثور ۱۳۹۵، روز تولد رسمی جنبش 

مردمی  بزرگ  اولین گردهامیی  روز  این  در  بود.  روشنایی 

بر  نفر شامل  برگزار شد، هزاران  مزاری  در مصالی شهید 

اقشار مختلف اجتامعی  فعاالن مدنی،  نیروهای سیاسی، 

و عامه ی مردم – اعم از زن و مرد – در »میعادگاه عدالت« 

تند  هشدارهای  و  هیجان انگیز  سخنان  به  و  شدند  جمع 

اعالم  مردمی  بزرگ  تظاهرات  روز  دادند.  گوش  رصیح  و 

روی  هم  کنار  روشنایی  جنبش  اول  طراز  رهربان  شد، 

خاک نشستند و با مردم عهد کردند که تا تحقق مطالبه ی 

جنبش روشنایی استوار می مانند و بر تبعیض و تحقیر در 

می گذارند. پایان  نقطه ی  کشور 

بعدی،  دوشنبه ی  تا  ثور  بیستم  دوشنبه،  این  از 

بیست وهفتم ثور، هفت روز زمان در پیش بود. از شام گاه 

آغاز شد. بیست وهفتم  ثور، شامرش معکوس زمان  بیستم 

ثور، نقطه ای بود که زمان را برای متام نیروهای درگیر در 

را  زمان  تاریخ،  این  می ساخت.  محدود  »توتاپ«  قضیه ی 

بُرش می زد و همه چیز در حرکتی که داشت، با رسیدن به 

می رسید. خط  آخر  به  ثور،  بیست وهفتم  دوشنبه،  روز 

بدنه ی  کشور  خارج  و  داخل  در  که  فردی  میلیون ها 

می دادند،  تشکیل  را  روشنایی  جنبش  اجتامعی 

بیست وهفتم ثور را روز پایان تبعیض و تحقیر می دانستند 

همه ی  می گرفتند.  جشن  پیشاپیش  روز  این  برای  و 

و  برگزاری  برای  آمادگی  آمادگی ها در سطح عموم جامعه 

تجلیل این جشن بزرگ بود: جشنی رویایی، خاطره انگیز و 

تاریخ. در  عطف  نقطه ی 

و اما، اندکی باالتر از سطح عامه ی مردم، عده ی دیگری 

بودند که شام گاه دوشنبه، بیست وهفتم ثور، در ذهن خود 

با سوال های متفاوتی درگیر بودند. چه کسی یا چه نیرویی 

بر  را  تاریخی  و  بزرگ  دوشنبه ی  قهرمانِی  و  پیروزی  مدال 

سینه نصب می کند؟ 

حساب  یک  در  که  بودند  کسانی  از  دانش  و  محقق 

رسانگشتی خود را جزو برندگان حساب منی کردند. دانش 

اصال تصور منی کرد که اسمش را در جمع کاندیدان نهایی 

و روانی اش در روز  ببیند. سخنان و حالت روحی  پیروزی 

به  نیز  این واقعیت را برمال می کرد. محقق  نیز  گردهامیی 

گز  که  طرف  هر  از  بهزاد،  و  خلیلی  پررنگ  حضور  دلیل 

نفس گیر  رقابت  در  که  می دید  او  می آمد.  کوتاه  می کرد، 

پیشی گرفته  توان مند خود  دو حریف  از  روشنایی  جنبش 

دوشنبه  شام  هامن  از  وی  دلیل،  همین  به  منی تواند. 

حکومت،  با  ارتباط  در  تا  کرد  همدست  خود  با  را  دانش 

قضیه را از مسیری دیگر مدیریت کنند. حکومت نیز، گویا 

به دلیل بن بستی که در آن گیر افتاده بود، محقق و دانش 

تصور  مخمصه  از  خود  برون رفت  هرگونه  بینی خمیری  را 

میلیون ها  صدای  از  بیشرت  آنان  وسوسه های  به  و  می کرد 

بود. و خارج کشور چشم دوخته  داخل  در  انسان 

آنچه روز دوشنبه، بیست وهفتم ثور اتفاق افتاد و محقق 

و دانش را در مسیری متفاوت از انتظارات و توقع عامه قرار 

در  گرفت.  نطفه  ثور  بیستم  شنبه،  شام گاه  واقع  در  داد، 

تعبیری دیگر، روز دوشنبه، بیستم ثور ۱۳۹۵، اگر از یک 

از  تولد رسمی جنبش روشنایی شناخته می شود،  سو روز 

نیز نشان دهی  را  این جنبش  سوی دیگر نطفه ی شکست 

می کند. در این روز ستون های اصلی جنبش روشنایی در 

زیر سقف آن جابه جا شدند.

***

موفقانه ی  برگزاری  از  خوشی  با  وقتی  شب هنگام، 

انجنیر  از  متاس هایی  برگشتم،  خانه  به  مصال  گردهامیی 

عباس نویان، برنا کریمی و داوود ناجی گرفتم که هر سه 

نفر از برگزاری یک جلسه ی مشورتی در منزل برنا کریمی 

خرب می دادند. از من خواسته شد که ساعت هشت صبح 

همین  از  جلساتی  آغاز  این  کنم.  اشرتاک  جلسه  این  در 

یعنی یک روز قبل  ثور،  تا روز بیست وششم  بود که  دست 

منزل  در  بار  روشنایی، چندین  بزرگ جنبش  تظاهرات  از 

داوود  تناوب،  به  جلسات  این  در  شد.  برگزار  کریمی  برنا 

آزاد،  ریحانه  سلطانی،  جواد  نویان،  عباس  انجنیر  ناجی، 

قاسمی،  الله  عنایت  کریمی،  برنا  احمدی،  نارص  انجنیر 

لیال محمدی و خادم حسین کریمی اشرتاک می کردند. در 

یکی از جلسات که من حضور نیافتم، گفته شد که احمد 

رشکت  دیگران  با  گفت وگو  و  بحث  در  و  آمده  نیز  بهزاد 

کرده است؛ اما ظاهرا هیچ کسی از جلب نظر بهزاد با این 

نبود. خوش بین  تالش ها 

دیپلوماسی  ایجاد  بر  محوری  حرف  جلسات  این  در 

به  رفنت  از  پیش  آن،  اساس  بر  که  بود  متمرکز  فعال 

تظاهرات، مطالبات جنبش روشنایی تحقق یابد و حکومت 

کرده  لغو  را  ثور   ۱۱ در  کابینه  فیصله ی  که  کند  قناعت 

مسیر  از  یعنی  آن،  اصلی  مسیر  از  را  توتاپ  برق  خط  و 

حکومت  با  که  کسانی  دهد.  عبور  بامیان–میدان وردک 

برای  توتاپ  قضیه ی  که  می گفتند  داشتند،  رسوکار 

راه  یک  دریافت  بدون  و  گرفته  حیثیتی  جنبه ی  حکومت 

از موضع خود  به یک بارگی  ندارد که  امکان  مساملت آمیز 

عقب نشینی کند و خواسته های جنبش روشنایی را تنها با 

از حساسیت های قومی،  این رابطه  فشار عملی سازد. در 

عبدالله،  و  ارشف غنی  روانی  و  روحی  خصوصیت های 

اقتصادی  منافع  و  بین املللی  عرصه ی  در  قضیه  بازتاب 

انرژی و آب که پشت قضیه  مافیای رشکت برشنا و وزارت 

محکم ایستاده بودند، به عنوان متغیرهای مؤثر یاد می شد 

شود. غفلت  آن  از  نباید  که 

عنایت قاسمی، بیشرت از منظر حقوقی در مباحث سهم 

را  انگلیسی  زبان  به  منت ها  ویرایش  و  ترجمه  و  می گرفت 

نیز انجام می داد. برنا کریمی از طریق شورای امنیت رابط 

او  نظریات  با  نیز  که محقق  ادعا داشت  و  بود  با حکومت 

و  تکنیکی  منظر  از  احمدی  نارص  انجنیر  است.  موافق 

منافع اقتصادی پروژه استدالل می کرد و بقیه هر کدام به 

جنبه های سیاسی حرکت جنبش روشنایی توجه داشتند. 

بودند  متفق  اشرتاک کنندگان  همه ی  جلسات،  این  در 

سیاسی  طریق  از  روشنایی  جنبش  مطالبه ی  و  داعیه  که 

افتادن  از  و  شود  فیصله  حکومت  با  گفت وگو  و  مذاکره  و 

در  آن  گرفنت  قرار  یا  رادیکال  خط  در  روشنایی  جنبش 

شود. جلوگیری  سیاسی  نظام  با  رویارویی  و  تقابل 

من، خارج از این جلسات، نگرانی های احمد بهزاد را از 

زبان خودش به صورت شفاف و مستدل دنبال می کردم و 

از مواضع و دیدگاه های او تا حدی زیاد باخرب بودم. بهزاد 

نسبت به »دیدگاه و نیت« حکومت بدبین بود و باور داشت 

به  و  منی آیند  کنار  مردم  مطالبه ی  با  عبدالله  و  غنی  که 

موازی  او متام تالش های  دوام می دهند.  عناد خود  و  لج 

برای راه انداخنت مذاکره و گفت وگو را »توطئه ی ارگ برای 

انحراف در حرکت جنبش روشنایی« می دانست. او از برنا 

کریمی نقل  قول هایی داشت و در مورد او سخنانی می گفت 

در  تالش هایش  و  برنا  شخص  به  نسبت  می داد  نشان  که 

ندارد.  خوش بینانه ای  ذهنیت  روشنایی  جنبش  قضیه ی 

یک دست  طور  به  را  دانش  و  محقق  او  ترتیب،  همین  به 

عامل نقشه های حکومت می خواند و استدالل می کرد که 

»در فیصله ی کابینه با سکوت خود رضایت داشته و بعد از 

از  حامیت  خط  به  جربا  اجتامعی  گسرتده ی  واکنش های 

مردم کشانده شده اند« و تأکید می کرد که »این دو نفر تا 

آخر منی روند و خط را رها می کنند.«

گردهامیی  از  پس  روز  دو  که  صحبتی  در  بهزاد  احمد 

من  نگرانی های  که  گفت  حرفی  داشتم،  او  با  مصال 

بیشرت  را  روشنایی  جنبش  در  یک پارچگی  ادامه ی  از 

محقق  از  که  دیرینه ای  شناخت  استناد  به  او  می ساخت. 

حرکتی  در  صورت  هیچ  به  »وی  که  می گفت  داشت، 

باشد.«  پررنگ  آن  در  خلیلی  نقش  که  منی شود  رشیک 

گفت وگو  و  مذاکره  طریق  از  راه  حلی  دریافت  بر  که  من 

یک پارچگی  و  عامل حفظ وحدت  را  آن  و  تأکید می کردم 

نظر  با  می دانستم،  مردم  مطالبه ی  به  رسیدن  ضمن  در 

راه  وقتی  »برعکس،  گفت:  که  شدم  مواجه  او  متفاوت 

مذاکره باز شود و قضیه ی توتاپ حل شود، دیگر از وحدت 

خود.  کار  پی  می روند  همه  نیست.  خربی  یک پارچگی  و 

همه چیز پایان می یابد و مردم را هم منی توانیم در صحنه 

قابل  برایم  که  آن  عین  در  بهزاد،  سخن  این  داریم.«  نگه 

درک بود، صفحه ی کامال متفاوتی را در جنبش روشنایی 

در  را  مردم  که  باشد  این  اصلی  هدف  »اگر  می کرد.  باز 

توتاپ  قضیه ی  حل  برای  متایلی  پس  داریم،  نگه  صحنه 

نیز نخواهیم داشت.« وقتی این نکته را برای بهزاد یادآوری 

کردم، گفت: »واقعیت همین است که گفتم. نشانی باشد 

که بعد از قضیه ی توتاپ هیچ کدام این شور و هیجان ها 

مورد  در  را  بهزاد  استدالل  وقتی  بعدها  منی ماند.«  باقی 

برگزاری »تظاهرات نامحدود« می شنیدم، دقیقا شبیه این 

»مردم  می گفت:  و  می کرد  تکرار  دیگر  تعبیری  با  را  حرف 

بیرون  بخواهیم  وقت  هر  که  نیستند  مهامت  ذخیره ی 

کنیم.« استفاده  و  بیاریم 

»ماهی  که  می دانست  زرنگی«  »آدم  را  خلیلی  بهزاد   

کالن را شکار می کند و از قضیه ی جنبش روشنایی برای 

پیش برد مقاصد فردی و شخصی خود استفاده می کند؛ در 

حالی که خودش هم در دوران معاونت خود از کنار قضیه 

ساده و راحت عبور کرده و هیچ اقدامی نداشته است.« با 

تأکید داشت که خلیلی در داعیه ی کالن  بهزاد  این  هم، 

او  مثبت  نقش  نباید  و  است  ما همراه  با  روشنایی  جنبش 

را در این مرحله دست کم گیریم. او مخصوصا بر صداقت 

و حسن نیت اسدالله سعادتی اطمینان داشت و می گفت 

که حاال دیگر خلیلی تنها مهره ی میدان در حزب وحدت 

فشار  و  تظاهرات  بر  قطعی  به صورت  بهزاد  احمد  نیست. 

و  مذاکره  برای  تالش  هرگونه  و  می کرد  تکیه  مردمی 

گفت وگو را »ضایع کردن انرژی جامعه برای حرکت بزرگ« 

آن می دانست. بهزاد برای بیان این نظریات خود به گونه ی 

مستدل و بی وقفه حرف می زد و در حقانیت دیدگاه خود 

منی داد. نشان  تردیدی  کوچک ترین 

من برای رد نگرانی های بهزاد هیچ دلیل قناعت بخش 

و  مذاکره  رد  در  او  جزمی  نگاه  با  اما  نداشتم؛  قاطعی  و 

گفت وگو مخالف بودم و می گفتم که برای ما هامن اندازه 

نگه داشنت  روشنایی،  جبنش  اصلی  مطالبه ی  تعقیب  که 

نگه داشنت  است،  مهم  عامه  افکار  حامیت  و  خلیلی 

راه های  خواهان  که  دیگری  نیروهای  و  دانش  و  محقق 

با حکومت  رابطه  در  است.  نیز رضوری  اند،  مساملت آمیز 

قرار  آشتی ناپذیر  دشمنی  خط  در  نباید  که  می گفتم  نیز 

من  نباشد.  آن  در  سازش  و  مصالحه  وجه  هیچ  که  گیریم 

افتاده  اتفاق  توتاپ  حول  در  که  مسأله ای  پیچیدگی  بر 

راه  که  بودم  معتقد  و  می کردم  درنگ  همه  از  بیشرت  بود، 

انتخاب  باید در  و  نداریم  حل میان بر و ساده  ای در پیش 

دورنگری  و  احتیاط  خود  مطالبات  و  حرکت  مصداق های 

حزب  حرکت  تجربه های  از  من  باشیم.  داشته  بیشرتی 

وحدت به تکرار سخن می گفتم و استدالل داشتم که این 

تجربه هم در جنبه ی ایجابی و هم در جنبه ی سلبی خود 

کنیم.  استفاده  آن  از  می توانیم  که  دارد  زیادی  نکته های 

می گفتم که جنبش روشنایی، درست مانند حزب وحدت، 

این  تداوم  برای  اما  آورده؛  بیرون  تشتُت  و  تفرقه  از  را  ما 

از شورای  پیچیده تر  و  به ساختاری گسرتده تر  هم بستگی 

عالی مردمی نیاز داریم و برای این کار نباید خیلی عجله 

بربیم.  باال  حد  از  بیش  را  آن  درونی  فشار  نباید  و  کنیم 

حلقات  دایره ی  که  داشتم  نظر  مشخص  طور  به  من 

تصمیم گیری های کالن در جنبش روشنایی وسیع تر شود 

نکند. گیر  معدود  دوش های  بر  آن  بار  تا 

این سخنان من برای بهزاد، جذابیت چندانی نداشت. 

از  دور  را  روشنایی  جنبش  شدن  ساختارمند  بحث  او 

واقع بینی می دانست و می گفت که جنبش های اجتامعی 

ساختارمند منی شوند و ساختارسازی برای آن ها به معنای 

»جنبش  اسم  که  می پرسیدم  وقتی  است.  شان  مرگ 

روشنایی« و »شورای عالی مردمی« و ترکیب اعضای آن چه 

آن  از کنار  و  از ساختار است، جوابی منی داد  چیزی غیر 

افریقا«  ملی  »کنگره ی  از  من  می کرد.  عبور  بی اعتنایی  با 

»تحریک   ،))African National Congress )ANC(

 All Parties Hurriyat Conference( کشمیر«  آزادی 

APHC((( که متام احزاب موافق با داعیه ی آزادی کشمیر 

عنوان  به  فلسطین،  آزادی بخش  و سازمان  دارد  با خود  را 

بزرگ  داعیه ی  یک  آن ها  در  که  می کردم  یاد  منونه هایی 

متام  هم بستگی  چرت  کالن  و  وسیع  ساختاری  قالب  در 

نیروهای هم سو بوده است و می گفتم که جنبش روشنایی 

نیز می تواند تجربه ی خوبی از یک بسیج اجتامعی باشد و 

به همین دلیل، باید از هرگونه انحصارگرایی و کوتاه کردن 

سقف آن در حد مطالبات و خواسته های محدود اجتناب 

در  که  روزهایی  آخرین  تا  نیز  من  حرف های  این  شود. 

بهزاد  خرج  به  داشتم،  حضوری  و  نقش  روشنایی  جنبش 

نرفت و او از نظری کامال متفاوت – و به زعم من، سطحی 

و ناشیانه – به پیروزی جنبش روشنایی چشم دوخته بود.

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

ستون های جنبش جابه جا می شوند!

استقاللیت کمیسیون و دفع بحران

ریاســت جمهوری  انتخابــات  از  روز  یــازده 

افغانســتان گذشــته و ده روز دیگــر تــا اعــالم نتایــج 

اولیــه، زمــان مانــده اســت. ســوال ایــن اســت کــه 

در ایــن یــازده روز چــه کارهایــی انجــام شــده و تــا 

ده روز دیگــر چــه کارهایــی بایــد انجــام شــود؟ هــر 

چنــد بــه نظــر می رســید، جــدا از آن  کــه نامــزدان 

و مدعیــان جــدی ریاســت جمهوری، بــرای زیــر 

فشــار گذاشــنت کمیســیون انتخابــات و جوســازی، 

خــود را از پیــش برنــده اعــالم کردنــد، رشایــط 

نشــان مــی داد کــه ایــن بــار آنــان مــدارا و تســاهل 

بیشــرتی دارنــد؛ امــا بــا موضع گیــری شــورای 

تقلــب،  بــر  مبنــی  ریاســت جمهوری  نامــزدان 

ــه ی آرای  ــیاه و تصفی ــپید و س ــازی آرای س جدا س

بایومرتیــک شــده، همــه چیــز بــار دیگــر دگرگــون 

شــد.

آرای  جداســازی  بــرای  آنــان  ادعــای  اگــر 

بایومرتیــک شــده و باطــل شــدن یــک میلیــون 

رأی، درســت از آب در آیــد، یــک روســیاهی بــزرگ 

ــن  ــن رسزمی ــات در ای ــی و انتخاب ــرای دموکراس ب

ــود. ــد ب خواه

بخش هــای  در  کــه  دارد  وجــود  ادعاهایــی 

ــه شــکل  ــا ب ــات کاره گوناگــون کمیســیون انتخاب

ــن  ــد کاری ای ــی رود و رون ــش من ــاید پی ــد و ش بای

کــه  روز  هــر  اســت.  کنــد  بســیار  کمیســیون 

پیــش  از  بیشــرت  انتخابــات  فضــای  می گــذرد، 

ــیون  ــه کمیس ــی رود ک ــم آن م ــده و بی ــنج ش متش

انتخابــات نتوانــد مرحلــه ی پــس از انتخابــات را بــه 

درســتی مدیریــت کنــد. چیــزی کــه بســیاری بــرای 

آن لحظه شــامری می کننــد تــا اگــر نتوانســتند 

برگــزاری انتخابــات را عقیــم کننــد، دوبــاره وارد 

ــدان دار  ــاره می ــاالری دوب ــا بلواس ــده و ب کارزار ش

ــوند. ــنج ش تش

هیــچ  هنــوز  نیــز  کمیســیون  ســازوکار  در 

چیــزی بــه درســتی مشــخص نیســت. تکلیــف 

بایومرتیــک گم شــده و رسنوشــت  دســتگاه های 

تقلــب  شــائبه ی  آن  پشــت  کــه  صندوق هایــی 

معلــوم  حــاال  تــا  دارد،  وجــود  دســت کاری  و 

ــی رســیده کــه صــدای  ــه جای نشــده اســت. کار ب

ــد شــده اســت کــه  مســؤولین کمیســیون هــم بلن

این قــدر نگوییــد، زود شــوید، زود شــوید. حتــا 

ــد  ــته ان ــر خواس ــورهای دیگ ــفرای کش ــا از س آن ه

کــه نامــزدان را بــه خویشــن داری بیشــرت بخواننــد.

فشــارهای فزاینــده و رسدرگمــی مــردم و ناظران 

بــرای نتیجــه و رسنوشــت رأی مــردم، موجــب شــده 

اســت تا روز گذشــته یکی از مســؤولین کمیســیون 

انتخابــات اعــرتاف کنــد کــه رونــد انتقــال معلومات 

از دســتگاه های بایومرتیــک بــه رسور عمومــی، 

بــه کنــدی پیــش مــی رود؛ چیــزی کــه بــر تیرگــی 

اوضــاع و فشــار بیشــرت کمــک خواهــد کــرد.

تــا کنــون بــه نظــر می رســد کــه از جملــه ی 

ابتدایــی  معلومــات  رأی دهــی،  محــل   2۶۵۶8

 ۱۴۰۰۰ نهایــی  معلومــات  و  دســتگاه   22۴۰۰

ایــن  عمومــی  رسور  بــه  بایومرتیــک  دســتگاه 

انتقــال یافتــه اســت. کمیســیون 

کار  کــه  دارد  آن  از  نشــان  همــه  این هــا 

اعــالم  بــرای  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

نتایــج ابتدایــی در بیســت وهفتم میــزان )ده روز 

بعــد( بســیار ســخت اســت. اگــر نتایــج ابتدایــی، 

در موعــد مقــرر اعــالم نشــود، واکنش هــا تنــد 

و فشــارها بیــش از هــر زمــان دیگــری افزایــش 

مرکــز  شــدن  بــاز  در  تأخیــر  یافــت.  خواهــد 

ارتبــاط  شــدن  قطــع  اطالعــات،  گــردآوری 

ــا،  ــی در والیت ه ــای رأی ده ــا مرکزه ــیون ب کمیس

دیــر  و  بایومرتیــک  دســتگاه های  شــدن  گــم 

رســیدن مــواد حســاس انتخاباتــی بــه مرکــز، همــه 

انــد. شــتاب زدگی  و  کنــدی  ایــن  دالیــل  از 

تــا امــروز کــه نصــف بیشــرت زمــان تــا روز اعــالم 

نتایــج ابتدایــی گذشــته اســت، همــه چیــز در 

هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. کمیســیون بایــد همــه 

ــزدان  ــردم و نام ــرای م ــح ب ــفاف و واض ــز را ش چی

ــور  ــاهد حض ــد ش ــاز هــم بای ــه ب ــد و گرن ــالم کن اع

ــزدان  ــا نام ــیم ت ــد باش ــن رون ــرون ای ــرادی از بی اف

احتــامال متخاصــم را رس جــای شــان نشــانده و 

ــه متکیــن و پذیــرش کنــد. چنیــن  یکــی را وادار ب

نگرانــی  پیشــاپیش  امریــکا  ســفیر  کــه  اســت 

خــود را اعــالم کــرده و گفتــه اســت کــه جایــی 

بــرای تقلــب و زیــر ســوال رفــنت انتخابــات وجــود 

نــدارد؛ امــا چــه کســی اســت کــه ندانــد اگــر مثــل 

ــات  ــوص انتخاب ــه خص ــته، ب ــای گذش انتخابات ه

ــرود و  ــش ب ــدی پی ــه کن ــز ب ــه چی ــی، هم پارملان

کمیســیون انتخابــات نتوانــد، کار را در موعــد مقرر 

بــه رسانجــام برســاند، چــه خواهــد شــد. انتخابــات 

ــوده  ــی آل ــر زمان ــرت از ه ــار بیش ــن ب ــتان ای افغانس

بــه زورآزمایــی و عــدم پذیــرش نتیجــه از ســوی 

ــکنندگی  ــان از ش ــه نش ــت ک ــی اس ــزدان مدع نام

گفته ایــم  بارهــا  دارد.  وضعیــت  حساســیت  و 

کــه اگــر مســؤولین کمیســیون بــا بی طرفــی و 

ــد،  ــت نتوانن ــات را مدیری ــل انتخاب ــفافیت کام ش

ــه  ــود کــه تجرب ــی خواهــد ب ــن انتخابات ــن بدتری ای

ــم. کــرده ای

یازده به ده

عزیز رویش

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  تا  روز  ده  که  حالی   در 

اما در ده روز گذشته، بیشرتین  مانده؛  باقی  ریاست جمهوری 

به  است.  وارد شده  انتخابات  کمیسیون  بر  فشارهای سیاسی 

تازگی، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 

در صحبت با شامری از رسانه ها، گفته است که این کمیسیون 

قرار  فشار  تحت  ریاست جمهوری  نامزدان  از  شامری  سوی  از 

برای  نورستانی  بانو  زودتر همگانی شود.  نتیجه هرچه  تا  دارد 

پناه  بین املللی  نهادهای  به  سیاسی  فشارهای  از  جلوگیری 

برده است. او در این سه روز اخیر نشست هایی را با مناینده ی 

ملکی ناتو، سفیر بریتانیا و معاون سفیر ایاالت متحده ی امریکا 

خواستار  آن ها  از  نشست ها،  این  در  و  کرده  برگزار  کابل،  در 

است. فشارهای سیاسی، شده  از  برای جلوگیری  همکاری 

مناینده ی ملکی ناتو پس از دیدار با اعضای کمیسیون های 

انتخاباتی گفته است که این کمیسیون با جدیت کار می کند 

تا اطمینان حاصل شود که آرای معترب به گونه ی دقیق شمرده 

می شود.

کاری  روند  از  امریکا  سفارت  کارمندان  دیگر،  جانب  از 

سفارت  این  اند.  کرده  بازدید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

هیچ گونه  که  است  نوشته  خود  تویرت  رسمی  صفحه ی  در 

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  برای  جایی 

تأکید کرده که  امریکا در کابل همچنان  ندارد. سفارت  وجود 

رأی های  فقط  که  باشند  داشته  اطمینان  افغان  رأی دهندگان 

شد. خواهد  حساب  بی طرفی،  و  شفافیت  با  قانونی 

با این همه، نهادهای ناظر انتخابات نیز از اِعامل فشارهای 

می کنند.  نگرانی  ابراز  انتخاباتی  کمیسیون های  بر  سیاسی 

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)تیفا(، 

انتخاباتی،  کمیسیون های  بر  سیاسی  فشارهای  که  می گوید 

کارکرد این کمیسیون ها را با چالش مواجه کرده و رسیدن به 

ناممکن می سازد. را  نتیجه ی مطلوب  یک 

فشارهای  صورتی  که  در  است  نگران  ایوب زاده،  نعیم 

سیاسی همچنان ادامه داشته باشد، کمیسیون های انتخاباتی 

شفاف،  کار  منی توانند  و  افتاده  عقب  تقسیم اوقات  شان  از 

دهند. انجام  را  بی طرفانه  و  مسلکی 

تیفا از کمیسیون ها می خواهد که تحت فشارهای سیاسی 

این  تا  دهند  اجازه  نیز  ریاست جمهوری  نامزدان  نگیرند.  قرار 

نهادها کار شان را به درستی و بدون هراس، به پیش بربند.

سیاه  و  آرای سفید  اگر  معتقدند،  انتخابات  ناظر  نهادهای 

جدا شده و کار مسلکی صورت گیرد، با آن  هم کمیسیون های 

زمان  در  را  ابتدایی  نتیجه ی  تا  بود  نخواهند  قادر  انتخاباتی 

هشدار  نهادها  این  کنند.  اعالم  میزان(   2۷( تعیین شده 

ادامه  کمیسیون ها  بر  سیاسی  فشارهای  اگر  که  می دهند 

بحران  و  کمشکش ها  سوی  به  را  افغانستان  باشد،  داشته 

سالمت  و  خیر  به  امر  این  که  داد  خواهد  سوق  جدیدی 

بود. نخواهد  افغانستان 

و  کمیشرنان  بر  اتهاماتی  ایوب زاده،  نعیم  گفته ی  به   

دبیرخانه ی کمیسیون انتخابات وارد است؛ اما این  که آن ها چه 

نقشی در اعالم نتیجه ی انتخابات خواهند داشت، هنوز روشن 

نیست. او می گوید: »ما نگرانی داریم که تعدادی از کمیشرنان 

و دبیرخانه ی کمیسیون طرف واقع نشوند. به خاطری  که اعالم 

جریان  شدیدی  رقابت  که  حساس  مرحله ی  این  در  نتیجه 

اتهامات از سوی تکت ها وارد است و امیدوار استیم که  دارد. 

رسنوشت این وطن به بازی گرفته نشود و آن ها کار بی طرفانه و 

دهند.« انجام  مسلکی 

منایندگان  مجلس  اعضای  از  شامری  هم،  سویی  از 

کمیسیون های  بر  سیاسی  فشارهای  بیشرتین  که  می گویند 

انتخاباتی از سوی نامزدان ریاست جمهوری به خصوص ثبات و 

می شود.  وارد  دولت ساز،  و  همگرایی 

که  می گوید  منایندگان،  مجلس  عضو  عزیز،  فاطمه 

کمیسیون ها نه تنها تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرند، 

کنند؛  عمل  داده  اند،  افغانستان  مردم  به  که  را  تعهدی  بلکه 

رأی های سیاه و سفید را جدا کرده و برنده ی انتخابات را اعالم 

منایند.

نامزدان  که  است  خوش بین  منایندگان  مجلس  عضو  این   

کمیسیون   سوی  از  شده  اعالم  نتیجه ی  ریاست جمهوری، 

استقاللیت  این  که،  بر  پذیرفت؛ مروط  خواهند  را  انتخابات 

کمیسیون ها زیر سوال قرار نگیرد. در عین حال، فاطمه عزیز 

و  دموکراسی  به  که  می پذیرند  را  نتیجه  کسانی  است،  معتقد 

استند. باورمند  مردم ساالری 

همگرایی،  و  ثبات  انتخاباتی  تکت  رییس  عبدالله،  داکرت 

دو روز بعد از ختم رأی دهی )8 میزان( پیش داوری کرد که بر 

اساس محاسبه ی این تیم، او برنده ی انتخابات ریاست جمهوری 

است. محمدارشف غنی هر چند تا کنون رصیح ادعای پیروزی 

نکرده؛ اما او در گفت وگوی تازه ی خود گفته که ممکن است، 

برای پنج سال آینده در ریاست جمهوری باقی مباند.

برای  خلیلزاد  زملی  ۹ماهه ی  تالش های  که  آن  از  پس 

یافنت کلید صلح در کابل، اسالم آباد، قطر، پکن و مسکو، 

حیرت  در  همه  شد،  متوقف  ترامپ  دونالد  تویت  یک  با 

»حاال  به  آید؟«  می  »صلح کی  از  اصلی  و سوال  رفتند  فرو 

رسنوشت مذاکرات چه می شود؟« تغییر کرد. تویت دونالد 

نود  دقیقه ی  در  را  صلح  مذاکرات  که  این  بر  افزون  ترامپ 

متوقف کرد، قفل دیگری بر روند صلح افغانستان زد و کار 

بتواند دِر  نیاز است که  را پیچیده تر کرد. حاال اول کلیدی 

گفت وگو میان امریکا و طالبان را دوباره باز کند و بعد از آن 

به  روند صلح  دوباره  نو«  از  روزی  نو  از  »روز  معروف  قول  به 

برسد.  خود  قبل  چندماه  مرحله ی 

پس از سکوت طوالنی و احضار شدن خلیلزاد به کنگره، 

ظاهرا به نظر می رسد که آقای خلیلزاد هنوز در سَمت خود 

دوباره  را  طالبان  با  گفت وگو  دِر  دارد،  تالش  و  است  باقی 

خلیلزاد  آقای  گذشته  هفته ی  منظور  همین  به  کند.  باز 

همزمان با مال برادر در اسالم آباد حضور یافتند و همدیگر 

کردند.  مالقات  را 

منابع مطلع می گویند، آقای خلیلزاد در این سفر تالش 

کلیدی  هامن  است؛  کرده  آغاز  را  دومی  کلید  یافنت  برای 

کند.  باز  دوباره  را  طالبان  با  گفت وگو  دروازه ی  بتواند  که 

این  به  آن  به  بگرام است و دست رسی  این کلید در زندان 

نیست.  سادگی 

یادآوری  را  دیگر  حادثه  یک  باید  مسأله  این  فهم  برای 

می کند،  روشن  را  پیچیده  چندان  نه  پازل  این  آنچه  کنم؛ 

پیش  که سه سال  است  کابل  امریکایی  دانشگاه  استادان 

افتادند.  به چنگ شبکه ی حقانی  دانشگاه،  این  اطراف  از 

کوین کینگ اسرتالیایی و تیموتی ویکس امریکایی که از 

ماه آگست سال 2۰۱۶ تا کنون در گروگان شبکه ی حقانی 

هستند و تالش ها برای آزادی آن ها بی نتیجه بوده است.

حاال زملی خلیلزاد در پی این است که به کمک اسالم آباد 

و گروه مذاکره کننده ی طالبان در قطر، این گروگان ها آزاد 

شوند و آزادی آن ها نشانه ی حسن نیت گروه طالبان تلقی 

شده و دونالد ترامپ را راضی به از رسگیری مذاکرات کند. 

در  امریکایی  گروگان های  که  است  این  اما  مشکل 

در  مستقیم  صورت  به  که  است  حقانی  شبکه ی  اختیار 

مذاکرات ۹ماهه ی زملی خلیلزاد دخیل نبود. از سوی دیگر 

شبکه ی حقانی در بدل آزادی گروگان هایش، انس حقانی 

که  زندانی ای  خطرناک ترین  و  بزرگ ترین  می خواهد؛  را 

حکومت افغانستان و متحدان امریکایی اش در اختیار دارند 

می شود.  نگه داری  بگرام  زندان  در  فعال  و 

اسالم آباد، می تواند  در  برادر  مال  و  دیدار زملی خلیلزاد 

نفوذ  باشد؛ چون اسالم آباد  این زمینه  جدی ترین تالش در 

انکارناپذیری بر شبکه ی حقانی دارد و مال برادر نیز می تواند 

شبکه ی  زندانیان  متامی  و  انس  آزادی  که  دهد  اطمینان 

با  مذاکرات  در  طالبان  رشایط  از  بخشی  می تواند،  حقانی 

باشد. امریکایی ها 

طالبان  و  امریکا  مذاکرات  قطع  دلیل  که  بپذیریم  اگر 

در دقیقه ی نود، کشته شدن یک رسباز امریکایی در حمله 

بوده،  سپتامرب  پنجم  شبنه  پنج  روز  شش درک  به  طالبان 

آزادی دو استاد امریکایی و آسرتالیایی با گذشت سه سال 

از گروگان گیری شبکه ی حقانی می تواند دست آورد بزرگی 

در آستانه ی رشوع مبارزات انتخاباتی امریکا باشد و ترامپ 

آن  بر  افزون  و  کرده  قانع  مذاکرات  دوباره ی  رشوع  به  را 

حامیت بخشی از جامعه ی بین املللی را برای گفت وگوهای 

نیز جلب کند.  صلح 

ماجرا، در حال حارض گروگان های  ولی در سوی دیگر 

حقانی  شبکه ی  فشار  اهرم  تنها  اسرتالیایی،  و  امریکایی 

برای آزادسازی مهم ترین فرمانده ی شان است. برای آن ها 

شکست  و  پیروزی  همچنین  و  افغانستان  جنگ  و  صلح 

حقانی  انس  موی  تار  به  آینده،  انتخابات  در  ترامپ 

فشار  اهرم  آن ها  اگر  که  است  این  آن ها  سوال  منی ارزد. 

مذاکرات  و  بدهند،  دست  از  گروگان ها  آزادی  با  را  خود 

انس  نرسد، رسنوشت  نتیجه  به  به هردلیلی  بار دیگر  صلح 

حقانی چه خواهد شد؟ و نکته ی آخر این که، آیا شبکه ی 

بدون  را  گروگان ها  آزادی  به  تصمیم  می تواند،  حقانی 

این  مگر  است.  منفی  پاسخ  بگیرد؟  انس  شخص  دستور 

از  محکم  اجرایی  ضامنت  گرفنت  با  بتواند  اسالم آباد  که 

دلیل  همین  به  دقیقا  خلیلزاد  و  کند  قانع  را  انس  امریکا، 

مقصد نخستین پروازش برای بدست آوردن این کلید مهم، 

است.  کرده  انتخاب  را  اسالم آباد 

از لحاظ زمانی نیز، زملی خلیلزاد، زمان درستی را برای 

وارد شدن به این ماجرا انتخاب کرده است؛ چون نتیجه ی 

انتخابات نامشخص و آینده ی سیاسی افغانستان در هاله ای 

از  عادی،  افراد  تا  گرفته  از سیاسیون  مردم  است.  ابهام  از 

افتادن افغانستان به دام یک بحران درازدامن دیگر نگرانند. 

زمان حکومت وحدت ملی به لحاظ رسمی پایان یافته است. 

نیروهای سیاسی پراکنده اند و گروه های مختلف سیاسی از 

ترس بیرون ماندن از دایره ی اصلی بازی به هر چیزی و هر 

سمتی چنگ می زنند. آقای خلیلزاد نیز بخش مهمی از این 

به خوبی می شناسد  را  افغان  ویژه رهربان سنتی  به  نیروها 

برای  و  نیستند  پایبند  اصلی  هیچ  به  آن ها  که  می داند  و 

به  بازی، دست  دایره ی  در  بودن  و  آنی  موقعیت های  حفظ 

بازی  نتیجه ی  نیست  مهم  آن ها  برای  می زنند.  اقدامی  هر 

چیست؟ مهم این است که آن ها در کجای بازی اند.

این خالی سیاسی، فرصت طالیی ای را در اختیار زملی 

خلیلزاد گذاشته است، تا با فرستادن زیگنال های گوناگون 

را  داخلی  نیروهای  از  بخشی  حامیت  مستقیم،  غیر  حتا  و 

و  آورده  دست  به  طالبان  با  مذاکرات  رسگیری  از  برای  نیز 

حکومت و مشخصا شخص ارشف غنی را در وضعیت کنونی 

تا آن جایی که می تواند فشار دهد. 

به  اسالم آباد  اگر  است.  خلیلزاد  میدان  در  توپ  فعال 

خلیلزاد  بازگشت  چانس  بدهد،  شانه  او  با  جدی  صورت 

سفرهای  رسگیری  از  و  جهان  مهم  رسانه های  رسخط  به 

هیرومآبانه ی او به اقصا نقاط جهان باال است؛ اما چه کسی 

می تواند  که  کسی  تنها  فعال  کند؟  قانع  را  انس  می تواند 

بلیط سفرهای پیهم خلیلزاد را تأیید یا رد کند، یک زندانی 

است.  بگرام  در  مقدر 

است؛  هالیوود  فیلم های  شبیه  خیلی  قصه  ظاهر 

اساس  بر  حدی  تا  هم  هالیوود  فیلم های  از  بسیاری  اما 

می شود. ساخته  واقعی  داستان های 

3 کلید شروع مذاکرات در بگرام است

استقاللیت کمیسیون و دفع بحران

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

 2۴ سال داشت و اهل هرات بود. در قطعه ی کامندوی 

ارتش ملی در ریشخور کابل وظیفه اجرا می کرد. ماهانه 

۳8 هزار افغانی معاش می گرفت. خانواده اش در شیندند 

هرات، چشم انتظار این بودند که او ماهانه مبلغی را برای 

گذراندن زندگی شان بفرستد. 

نزدیک ترین  بگویم  اگر  و  بود  وسیم  نامش  این جوان 

بود،  به من  زیر پل سوخته  فرد در مدت زمان زندگی در 

اشتباه نکرده ام. بیشرتین ساعت روز را ما هر دو با هم 

بودیم و حتا با هم تصمیم می گرفیتم که امروز را چگونه 

هزینه ی  که  بیاوریم  در  پولی  تا  »تک ودو«  برای  برویم 

شود.  مان  مرصف 

آشنایی من و وسیم به قبل از معتاد شدنش می رسید. 

برای چند  دواخانه  گوالیی  در  بود  آمده  که  روزی  غروب 

بگیرد.  هتل ها  از  یکی  در  اتاقی  بود،  رخصت  که  روزی 

با  رخصتی ها  امتام  از  بعد  و  کند  اسرتاحت  می خواست 

برگردد.  وظیفه اش  به  بهرتی  روحیه ی 

با کابل زیاد آشنایی نداشت و فقط از دوستی شنیده 

اتاق گرفنت  بود که در اطراف کوته ی سنگی هتل برای 

بسیار است و آن جا به راحتی می تواند اتاقی با کرایه ی 

گلزار  هتل  در  و  بود  کرده  را  کار  همین  بگیرد.  ارزان تر 

که در گوالیی دواخانه بود، اتاق شامره هشت را به کرایه 

بود. گرفته 

غروب با خنک تر شدن هوا بیرون می زند تا کمی حال 

کله اش  به  باد  »کمی  قولی  به  و  شود  عوض  هوایش  و 

بخورد.« کمی باال و پایین خیابان را پرسه می زند تا به پل 

سوخته می رسد و می بیند، آدم هایی که در حال گذشنت 

از پل استند، لحظه ای مکث می کنند و با دستاملی که 

با انگشتان شان نوک بینی خود  یا  اند  بر شانه انداخته 

را گرفته و به دیواره کتاره های پل می چسپند و رس شان 

می اندازند  نگاهی  می کنند؛  خم  پل  پایین  سمت  به  را 

باشند،  دیده  را  متأثر کننده ای  کوتاهی  فیلم  که  انگار  و 

رسشان را تکان داده و به راه شان ادامه می دهند. 

رفتار  عابران  بقیه  مثل  کنج کاوی  رس  از  هم  وسیم 

مشمئزکننده ای  بوی  بود  نتوانسته  چون  او  اما  می کند؛ 

نگاه  پل  پایین  به  و  منی گیرد  را  بینی اش  کند،  حس  را 

همه  این  بیاورد.  در  شاخ  می خواهد  تعجب  از  می کند. 

آدم این زیر چه می کنند؟ آن ها معتاد بودند و در زیر پل 

هم مرصف می کردند و زیر پل، شده بود خانه و کاشانه ی 

آن ها از  خیلی 

دخرتی  که  است  معتادان  متاشای  در  محو  وسیم 

همه  را  دخرت  این  می شود.  نزدیک  او  به  آبی  چادر  با 

تاریک شدن هوا  با  او  معتادان پل سوخته می شناسند. 

برای  و  پیدا می شد  اطراف پل سوخته  و کله اش در  رس 

هم  کاری اش  روش  می کرد.  فراهم  مخدر  مواد  خودش 

کنج کاو  و  جوان  پرسهای  پل،  اطراف  در  که  بود  همین 

از  می توانست  که  بهانه ای  هر  به  و  می داد  قرار  را سوژه 

او پولی برای خریدن مواد مخدر مطالبه می کرد تا خامر 

مناند.

خودش  برای  معتاد،  دخرت  این  رویا،  زندگی  قصه ی 

که  بدانید  است  الزم  تنها  جا  این  است.  مفصلی  روایت 

همه اعضای خانواده ی رویا اعتیاد به مواد مخدر داشتند 

و این دخرت مسؤولیت فراهم کردن مواد مخدر برای یک 

را به عهده داشت. تصور منی توان  خانواده ی پنج نفری 

داشت، حارض  خانواده اش  به  که  تعهدی  برای  رویا  کرد 

و  رویا  مورد  در  بعدها  بزند.  کارهایی  چه  به  دست  بود 

نوشت.  خواهم  زندگی اش 

تکانی می دهد. وسیم  با دست  به شانه ی وسیم  رویا 

به خودش آمده و می بیند که در گرک و میش هوا وقتی 

رسیدن  خانه  به  زودتر  تالش  در  زنان  و  مردان  همه  که 

استند، این دخرت با چادر آبی خود از او می خواهد که به 

گوشه ای بیاید تا حرفی را برایش بگوید. رویا منی خواست 

مورد  می هد،  نشان  وسیم  به  را  صورتش  که  لحظه ای 

توجه مردم قرار بگیرد. او در خلوت راحت تر می توانست 

کند. مطرح  را  خواسته اش 

رویا و وسیم در امتداد دریای کابل، به سمت پل رسخ 

می آیند و در زیر درختان جوان و کوچک توقف می کنند. 

وسیم در هامن مسیر کوتاه چند بار از رویا می پرسد که 

چه می خواهد و همین جا بگوید تا کاری اگر از دستش 

ساخته است، برایش انجام دهم. وسیم ترسیده است که 

و موبایلش  پول  تا  باشند  او کشیده  برای  نقشه ای  مبادا 

را به رسقت بربند.

با همین ترس که در دل وسیم خانه کرده است، دخرت 

و پرس هر دو می ایستند و رشوع به حرف زدن می کنند.

ادامه دارد ...

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس  

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

داوود ناجی

سیدمهدی حسینی

ل
او

ت 
سم

ق

حاال زملی خلیلزاد در پی این 

است که به کمک اسالم آباد و گروه 

مذاکره کننده ی طالبان در قطر، این 

گروگان ها آزاد شوند و آزادی آن ها 

نشانه ی حسن نیت گروه طالبان 

تلقی شده و دونالد ترامپ را راضی به 

از رسگیری مذاکرات کند. 
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و  ناآگاهــی و رســم   فریــده، چهــارده ســاله، قربانــی 

رواج هــای خانــواده شــد؛ فریــده در زمــان بارداری اش فشــار 

خونــش بلنــد مــی رود؛ امــا خانــواده ی خــرسش او را پیــش 

تعویذ نویــس می برنــد. تعویذنویــس بــه آن هــا می گویــد 

کــه او جــن دارد و بایــد در تاریک خانــه، حبــس شــود. بنــا 

بــر ایــن، فریــده را کــه هفــت ماهــه بــاردار اســت بــه مــدت 

ــی  کــه  ــد. زمان ــه نگــه داری می کنن شــش روز در تاریک خان

وضــع ســالمتی و روحــی فریــده بــه شــدت وخیــم می شــود، 

او را بــه شــفاخانه می برنــد. او در جریــان ســزارین )عملیــات 

ــرد. ــه، می می ــک هفت ــس از ی ــه و پ ــام رفت ــه ک والدت( ب

ــن  ــا س ــرتان ت ــه دخ ــد ک ــوفیا دالوری می گوی ــرت س داک

ــارداری نیســتند؛  ــاده ی ب ــل آم ــه صــورت کام ۱8ســالگی ب

چــون تــا آن زمــان بــه صــورت کامــل، اعضــای جنســی  

شــان رشــد منی کنــد. بــه گفتــه ی ایــن متخصــص زایــامن، 

گاهــی همیــن مشــکل )ســن کــم مــادر( حتــا باعــث مــرگ 

مــادران شــده یــا باعــث بــه وجــود آمــدن عواملــی می شــود 

ــه ی  ــه گفت ــر ســن می شــود. ب ــادران زی کــه ســبب مــرگ م

داکــرت دالوری، فشــار خــون بلنــد مــادران زیــر ســن و عــدم 

تعــادل آن نیــز، یکــی از عوامــل موثــر مــرگ مــادران و 

کــودکان  شــان اســت.

داکــرت ســوفیا دالوری، اضافــه می کنــد کــه تعــدادی 

از ایــن مــادران، بــرای آن کــه کــودک  شــان را از دســت 

می دهنــد، ســالمت خــود شــان نیــز بــه خطــر می افتــد کــه 

می تــوان از دســت دادن توانایــی فرزنــدآوری و ابتــال بــه 

ــرد. ــاره ک ــتوالی والدی« اش »فیس

آمار والدت های زیر سن در افغانستان

ــتان، از  ــه ی افغانس ــت عام ــار وزارت صح ــاس آم ــر اس ب

ــه ی  ــار اداره ی احصائی ــاد آم ــر بنی ــور )ب ــوس کش ــام نف مت

ــار  ــوس دارد.(، چه ــون نف ــتان ۳2.۵ میلی ــزی، افغانس مرک

درصــد آن را زنــان بــاردار تشــکیل می دهــد. 

مســؤوالن وزارت صحــت می گوینــد کــه از هــر یــک 

ــا  ــان بیــن ســنین۱۰ ت ــاردار، ۱2 درصــد آن را زن  هــزار زن ب

ــر  ــان، زی ــن زن ــد ای ــه 8 درص ــد ک ــکل می ده ــال ش ۱۹س

می کننــد.  والدت  ســن 

یوســف، رسپرســت  عزیــزه  داکــرت  حــال،  همیــن  در 

ــر  ــادران زی ــه ی م ــه مراجع ــد ک ــی می گوی ــفاخانه ی مالل ش

ــال ها،  ــر س ــه دیگ ــبت ب ــی، نس ــفاخانه ی مالل ــه ش ــن ب س

ــای  ــار والدت ه ــان آم ــا همچن ــت؛ ام ــده اس ــم ش ــی ک اندک

زیــر ســن در کشــور زیــاد اســت. »تنهــا در شــفاخانه ی 

ماللــی، ۳۰ تــا ۴۰درصــد مــادران زیــر ســن، مراجعــه 

ــه ی  ــرگ، دو واقع ــه ی م ــش واقع ــان ش ــه از می ــد ک می کنن

ــت.« ــن اس ــر س ــادران زی ــه م ــوط ب آن مرب

داکــرت یوســف اضافــه می کنــد کــه والدت هــای زیــر 

ســن، بیشــرت در والیت هــای دوردســت کشــور رخ می دهــد 

کــه تنهــا شــامر کــم آن هــا بــه مرکــز رجــوع می کننــد: 

»مــادران زیــر ســن، بیشــرت شــان از والیت هــا انــد کــه 

ــانی که  ــد. کس ــده  ان ــه ازدواج ش ــور ب ــت، مجب ــدون رضای ب

تنهــا در مــوارد شــدید بیامری هــای نســایی و یــا والدت، 

بــرای درمــان بــه شــفاخانه های مرکــز فرســتاده می شــوند.«

بــر اســاس معلومــات، ســاالنه بیــش از صــد واقعــه ی 

بــه  تنهــا  از ســایر والیت هــای کشــور  زیــر ســن  والدت 

می کننــد. مراجعــه  ماللــی  شــفاخانه ی 

ــر ســن بیشــرت  ــادران زی ــان م ــر در می چــرا مرگ و می

اســت؟

داکــرت عزیــزه یوســف، مســؤول شــفاخانه ی ماللــی، 

توضیــح می  دهــد کــه مــادران زیــر ســن بــه دلیــل تکمیــل 

ــان  ــان در زم ــوار( ش ــادت ماه ــود )ع ــه ی پری ــردن مرحل نک

بــارداری، بــا خطــر خونریــزی پیش ازوقــت مواجــه انــد. 

آن هــا در جریــان والدت و بعــد از آن نیــز، دچــار خون ریــزی 

بیــش  از حــد می شــوند و همیــن موضــوع، بیشــرت وقت هــا 

ــود. ــان می ش ــوزدان آن ــن و ن ــر س ــادران زی ــرگ م ــث م باع

بــر اســاس معلومــات متخصصــان نســایی والدی، بعــد از 

بلــوغ از نظــر جســمی، دخــرت نوجــوان در حــال رشــد بــوده و 

انــدام  تولیــد مثــل و تناســلی آنــان از رشــد کافــی برخــوردار 

نیســت. رشــد اســتخوان های لگــن خــارصه ی دخــرتان 

نوجــوان هنــوز تکمیــل و نهایــی نشــده اســت کــه تــا ســن 

ــد. ــود منی رس ــدازه ی خ ــن ان ــه بزرگ تری ــالگی، ب ۱8س

ــث  ــال باع ــن ۱8 س ــر س ــادران زی ــأله در م ــن مس همی

می شــود تــا جنیــن نیــز فضــای کافــی بــرای رشــد نداشــته 

ــد  ــک متول ــم وزن و کوچ ــیار ک ــا بس ــوزادان آن ه ــد و ن باش

می شــوند.

تغییــرات  قــدی،  رشــد  و  اســتخوان ها  تکامــل 

تکامــل  رفتــار،  تغییــرات  جنســی،  بلــوغ  هورمونــی، 

شــخصیتی و بســیاری دیگــر از وقایــع مرتبــط بــا ســالمتی، 

می گیــرد. شــکل  نوجوانــی  دوره ی  طــول  در 

ــه  ــاز ب ــتخوان ها نی ــال، اس ــرت از ۱8 س ــنین کم  در س

تکامــل و ایجــاد ذخیــره ی اســتخوانی دارد تــا بعــد از 

ــاز  ــتخوان ها آغ ــیم از اس ــت کلس ــه برداش ــالگی ک ۵۰ س

ــورد. ــر نخ ــکل ب ــه مش ــود، ب می ش

ــارداری در ســنین  ــا توجــه بــه ایــن موضــوع، وقتــی ب ب

مــادر  اســتخوانی  ذخیــره ی  می افتــد،  اتفــاق  پاییــن 

ــار  ــتخوانی، دچ ــل اس ــی رود و تکام ــن م ــمت جنی ــه س ب

می شــود. اختــالل 

در بســیاری وقت هــا، مــادران زیــر ســن منی تواننــد 

بــه طــور طبیعــی زایــامن کننــد و احتــامل مــرگ نــوزادان 

متولــد شــده از مــادران نوجــوان، بیشــرت از مــادران بالــغ 

و بــاالی ۱8 ســال اســت.

ــرگ  ــل م ــتین دلی ــی، نخس ــنین نوجوان ــارداری در س ب

ــود.  ــوب می ش ــال محس ــا ۱8 س ــن ۱۴ ت ــرتان س دخ

لگــن  ناکافــی  تکامــل  دلیــل  بــه  مشــکل،  زایــامن 

خــارصه، ســقط جنیــن و فشــار بلنــد کــه حتــا ســبب مــرگ 

ــه  ــت ک ــامن اس ــش از زای ــوارد پی ــود، از م ــادران می ش م

ــتند.  ــه رو اس ــه آن روب ــال  ب ــن ۱8 س ــر س ــادران زی م

زایــامن، خون ریزی هــا  کانــال  نســجی  پارگی هــای   

در جریــان زایــامن و پــس از زایــامن، ناشــی از کم خونــی 

مــادر، جمــع نشــدن رحــم بعــد از زایــامن، از مــواردی 

اســت کــه مــادران زیــر ســن در جریــان زایــامن و بعــد از 

ــوند. ــه می ش ــکالت مواج ــن مش ــه ای ــامن ب زای

 افــزون بــر ایــن، بــه گفتــه ی داکــرت عزیــزه، ایــن زنــان 

می شــوند؛  دچــار  نیــز  روانــی  و  روحــی  مشــکالت  بــه 

ــودک  ــه ی ک ــاده ی تربی ــا آم ــی این ه ــاظ روح ــون از لح چ

آشــنایی  شــیردهی  و  مراقبــت  مســائل  بــا  و  نیســتند 

ــیدگی  ــان رس ــل ش ــود و طف ــه خ ــن رو، ب ــد. از همی ندارن

ــواده  ــکل در خان ــاد مش ــث ایج ــه باع ــد ک ــرده منی توانن ک

ــل  ــرتی را متحم ــی بیش ــار روح ــادران فش ــن م ــده و ای ش

می شــوند.

 شــبانه ۱۷ســاله، مــادر دو کــودک دو ســاله و یک ســاله 

اســت. او در پانزده ســالگی صاحــب فرزنــد شــده و وقتــی 

از ازدواجــش قصــه می کنــد، حرستــی در دل دارد کــه بــا 

یــاد آن، جلــوی اشــکش را گرفتــه منی توانــد.

شــبانه صنــف ششــم مکتــب بــود. روزی کــه بــرای 

ــود،  ــن ب ــه و مطم ــب رفت ــه مکت ــه اش ب ــنت اطالع نام گرف

اول منــره می شــود، هــامن روز رسنوشــت طــوری دیگــری 

ــازی کــرد. ــا او ب ب

او می گویــد: »در صنــف بــا دوســتانم رسگــرم بــازی 

بــودم، هنــوز اســتاد نیامــده بــود کــه اطالع نامه هــای 

مــا را بدهــد. یکــی از اســتادان صدایــم کــرد و گفــت 

مــادرت منتظــرت اســت. بــا دیــدن مــادرم تعجــب کــردم. 

ــم، مــرا  ــد می روی ــن  کــه خری ــه ی ای ــه بهان مــادرم آن روز ب

ــت را  ــت لباس ــه آورد و گف ــه خان ــب ب ــودش از مکت ــا خ ب

ــوی.« ــروس می ش ــه ع ــن ک ــل ک تبدی

ــی  ــرسش ناراض ــواده ی خ ــوهر و خان ــد او از ش ــر چن ه

نیســت؛ امــا حــرست ایــن  کــه آن روز اطالع نامــه اش را 

نگرفــت و رؤیاهــای تحصیلــی اش را از دســت داد، همــواره 

او را رنــج می دهــد.

او می گویــد، هــر لحظــه کــه یــادم می آیــد، چطــور 

می شــوم.  ناراحــت  رفــت،  بربــاد  تحصیلــی ام  رؤیــای 

دوســت داشــتم داکــرت شــوم؛ امــا در عــوض مــادر دو 

ــه ی شــوهرم را  ــل در خان کــودک اســتم و اجــازه ی تحصی

ــه مکتــب  ــدارم. وقتــی همسن و ســاالنم را می بینــم کــه ب ن

می رونــد و مــن مجبــور بــه تربیــه ی دو کــودک اســتم، 

گاهــی از کودکانــم بــدم می آیــد.

ــه بیشــرت  ــد ک ــد می کن ــز تأیی داکــرت ســوفیا دالوری نی

مــادران زیــر ســن، بــه مرض هــای افرسدگــی یــا فشــارهای 

ــان از لحــاظ جســمی و  روحــی دچــار می شــوند؛ چــون آن

روحــی آمــاده ی تولیــد مثــل نیســتند.

بــا تأســف، برخــی از دخــرتان نوجــوان در افغانســتان، 

بــه جــای درس خوانــدن و بازی هــای کودکانــه، راهــی 

خانــه ی بخــت می شــوند. روایت هــای مشــرتک از هــزاران 

دخــرت ایــن رسزمیــن وجــود دارد کــه حــق تحصیــل  شــان، 

ــی رســم و رواج هــای نادرســت می شــود.    قربان

افغانستان4 مهاجران  روایت 

مهاجــران افغانســتانی زمانــی  کــه بــه فنلنــد وارد می شــوند، 

بــرای ســپردن درخواســت پناهندگــی بــه اداره ی مهاجــرت، در 

ابتــدا بایــد بــه اداره ی پولیــس در هــامن محــل برونــد و پــس از 

آن، از ســوی اداره ی مهاجــرت در هــامن شــهر، بــرای گفت وگــو 

خواســته می شــوند. زمانــی  کــه اداره ی مهاجــرت، پرونــده ی مهاجــر 

ــرد  ــت داده و آن ف ــخ مثب ــخص پاس ــه ش ــا ب ــد، ی ــی می کن را بررس

قبولــی مانــدن در فنلنــد را دریافــت می کنــد و یــا هــم رد می شــود.

نپذیــرد،  را  مهاجــرت  اداره ی  تصمیــم  مهاجــر  شــخص  اگــر 

ــه دادگاه اســتیناف فرســتاده  ــرای بررســی بیشــرت ب ــده ی وی ب پرون

می شــود. اگــر پرونــده  اش از ســوی دادگاه اســتیناف هــم رد شــود و 

او تصمیــم ایــن دادگاه را نپذیــرد، پرونــده بــرای بررســی های بیشــرت 

ــود.  ــتاده می ش ــی فرس ــه دادگاه عال ــازه، ب ــای ت ــنیدن دلیل ه و ش

تصمیــم دادگاه عالــی بــه هــر صــورت نهایــی و قابــل تطبیــق اســت. 

ــد را  ــدن در فنلن ــی مان ــی قبول ــوی دادگاه عال ــخصی از س ــر ش اگ

ــا  ــد؛ ام ــد می مان ــه در فنلن ــرای همیش ــخص ب ــد، آن ش ــت کن دریاف

ــی رد شــود، آن شــخص ناچــار  ــده ای از ســوی دادگاه عال ــر پرون اگ

اســت دوبــاره بــه کابــل برگــردد کــه در ایــن صــورت مبلغــی هــم از 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــش در نظ ــد برای ــت فنلن ــوی دول س

تصمیم گیری هایــش  در  دادگاه  کــه  می گویــد  شــکیب  امــا 

کــه  می گویــد  او  اســت.  مهاجــرت  اداره ی  دنبالــه رو  بیشــرت 

دادگاه در 8۰ درصــد پرونده هــا، روی تصمیــم اداره ی مهاجــرت 

ــور  ــل ظه ــه دلی ــا ب ــد پرونده ه ــا در 2۰درص ــذارد. تنه ــه می گ صح

دلیل هــای تــازه، دادگاه خــالف تصمیــم اداره ی مهاجــرت عمــل 

کــرده و بــرای شــخص درخواســت کننده، اجــازه ی مانــدن در فنلنــد 

می شــود. داده 

در کل  و مذهبــی  اجتامعــی  و مشــکالت سیاســی،  نا امنــی 

دلیل هایــی اســت کــه مهاجــران افغانســتانی بــرای مانــدن در 

فنلنــد بــه اداره ی مهاجــرت و دادگاه فنلنــد ارائــه می کننــد. فنلنــد 

ــودش دارد.  ــزد خ ــن افغانســتان ن ــتی از والیت هــای ناام ــز فهرس نی

اگــر محــل زندگــی شــخص پناهنــده، هــامن والیــت باشــد، ممکــن 

ــود. ــول ش ــی وی قب ــت پناهندگ درخواس

در قســمت اول روایــت زندگــی مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد، 

اشــاره داشــتم کــه در ســال های 2۰۱۶ و 2۰۱۷ و پــس از آن از 

میــان مهاجــران افغانســتانی پرونده هــای قریــب بــه ۹۰ درصــد 

مهاجــران از ســوی اداره ی مهاجــرت و دادگاه هــای فنلنــد رد شــده 

اســت.

ــه بیــان می کنــد: »پولیــس فنلنــد  شــکیب دلیــل آن را ایــن گون

جنگلــی  از  را  فنلنــدی  نوجــوان  دخــرت  یــک  ســوخته ی  جســد 

در اطــراف شــهر پیــدا می کنــد. تحقیقــات طــب عدلــی نشــان 

می دهــد کــه نخســت بــه ایــن دخــرت رشاب داده شــده و پــس از آن 

ــد.« ــش زده ان ــر او را آت ــده و در آخ ــی ش ــاوز جنس ــه وی تج ب

ــرسی  ــدن پ ــای ب ــی، موه ــس محل ــی پولی ــف و بررس ــم کش تی

ــدا  ــداد پی ــل روی ــت از مح ــرده اس ــاوز ک ــرت تج ــن دخ ــه ای ــه ب را ک

ــه  ــوط ب ــا مرب ــن موه ــه ای ــد ک ــی می فهمن ــس از ردیاب ــد و پ می کن

ــت.  ــتانی اس ــر افغانس ــک مهاج ی

شــکیب  می شــود.  دســتگیر  پولیــس  ســوی  از  پــرس  ایــن 

می گویــد کــه ایــن مهاجــر پــس از ســپری کــردن مراحــل دادگاهــی 

ــه  ــود ک ــه می ش ــدان انداخت ــه زن ــوی دادگاه، ب ــی از س و دادخواه

حــاال نیــز در زنــدان بــه رس می بــرد.

شــکیب می گویــد کــه ایــن حادثــه و دادگاه ایــن پــرس رســانه ای 

شــد و بــه شــدت بازخــورد بــدی در میــان شــهروندان فنلنــد داشــت. 

ایــن رویــداد در فنلنــد، ذهنیــت ضــد مهاجــر را شــکل داد. جرامئــی 

ــب  ــتانی مرتک ــر افغانس ــران دیگ ــان مهاج ــد روز در می ــر چن ــه ه ک

می شــوند، باعــث شــده اســت کــه دولــت فنلنــد، سیاســتش را 

ــتانی  ــران افغانس ــرش مهاج ــژه پذی ــه وی ــران و ب ــا مهاج ــه ب در رابط

بازبینــی کنــد. شــکیب می گویــد کــه هرچنــد دادگاه فنلنــد دلیــل 

منفــی دادن بــه پرونده هــا را ایــن رویــداد و مثــل آن را عنــوان 

منی کنــد؛ امــا ایــن در رفتــار شــان روشــن اســت. چــون هیــچ دلیــل 

ــدارد.  ــری ن ــش دیگ قناعت بخ

شــکیب می گویــد کــه ایــن حادثــه، رشایــط زندگــی را بــرای 

بیشــرت از ۴۰ درصــد مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد، دشــوار کــرد 

ــرار داد. ــدی ق ــط ب ــا را در رشای و آن ه

ــس از آن  ــاد و پ ــاق افت ــش از 2۰۱۶ اتف ــا پی ــه، دقیق ــن حادث ای

بــود کــه رشایــط زندگــی در فنلنــد بــرای مهاجــران افغانســتانی 

ــری  ــه ی دیگ ــکیب از حادث ــه، ش ــن حادث ــار ای ــد. در کن ــر ش تنگ ت

روایــت می کنــد. او می گویــد کــه در میــال ســال های 2۰۱۵ تــا 

ــه  ــد ب ــامل فنلن ــی در ش ــتانی در جنگل ــوان افغانس ــج ج 2۰۱۶ پن

دخــرتی زیرســن بــه گونــه ی گروهــی تجــاوز کردنــد کــه ایــن حادثــه 

ــد  ــهروندان فنلن ــان ش ــدی در می ــورد ب ــد و بازخ ــانه ای ش ــز رس نی

ــت. داش

مهاجــران  درصــد   ۹۰ بــه  نزدیــک  کــه  می گویــد  شــکیب 

ــد. در  ــکن  ان ــز و قانون ش ــان قانون گری ــد مردم ــتانی در فنلن افغانس

میــان ایــن مهاجــران شــامر زیــاد آن هــا بــه کار قاچــاق مــواد مخــدر 

ــیاه  ــازار س ــرت،  وارد ب ــول بیش ــت آوردن پ ــه دس ــرای ب ــه و ب پرداخت

می شــوند کــه این هــا بــه خــودی خــود، رشایــط را بــرای دیگــر 

مهاجــران دشــوار می کنــد.

تصویری از زندگی مهاجران 
افغانستانی در فنلند 

والدت های زیر سنفرزندان زمین
 مهم ترین دلیل مرگ ومیر مادران

راحله یوسفی

مجیب ارژنگ

قسمت دوم

 پارگی های نسجی کانال 

زایامن، خون ریزی ها در 

جریان زایامن و پس از 

زایامن، ناشی از کم خونی 

مادر، جمع نشدن رحم 

بعد از زایامن، از مواردی 

است که مادران زیر سن 

در جریــان زایامن و بعد از 

زایامن به این مشکالت 

مواجه می شوند.
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پُســت از صعنت هــای جاافتــاده در جوامــع امــروزی اســت 

تــا افــراد بــه آســانی بســته های پســتی  شــان را بــه آدرس هــای 

هنــوز  تــا  افغانســتان  در  امــا  بفرســتند؛  مشخص شــده 

ایــن صنعــت پُردرآمــدی کــه می توانــد منبــع درآمــد بــرای 

ســکتورهای خصوصــی و دولتــی باشــد، جــای خــود را در 

ــرب(  ــزان )۹ اکت ــروز ۱۷ می ــه اســت. ام سیســتم شــهری نیافت

ــت. ــت اس ــی پُس روز جهان

بــه همیــن بهانــه، در ایــن گــزارش نــگاه اجاملــی بــه 

نقــش صنعــت پُســت و چگونگــی ارائــه ی خدمــات پســتی در 

ــهری  ــی ش ــت در زندگ ــت پُس ــا وضعی ــم ت ــتان انداخت افغانس

کشــور کمــی روشــن  تر شــود.

پیشــینه ی خدمات پُستی در افغانستان

پيرفــت  كنــوين،  دوران  در  پُســت  تكامــل  ســر 

ســاعت،   2۴ از  كمــرت  در  اكنــون  و  داشــته  چشــم گري 

بســته ای از يــك نقطــه بــه نقطــه ي ديگــر جهــان انتقــال 

و  فــراز  چــه  افغانســتان  در  خدمــات  ایــن  امــا  مي يابــد؛  

اســت؟ گذاشــته  رس  پُشــت  را  نشــيب هايي 

اتحادیــه ی جهانــی پُســت )UPU( در ســال ۱8۷۴ بــا 

هدف توســعه ی پُســت، در ســوئیس تأســیس شــد. افغانســتان 

ــی  ــه ی جهان ــو اتحادی ــان عض ــورهای جه ــام کش ــا مت و تقریب

ــام روز  ــه ن ــزان، ب ــا ۱۷می ــر ب ــرب براب ــم اکت ــتند. نه ــت اس پُس

افغانســتان،  در  اســت.  شــده  نام گــذاري  پُســت  جهانــی 

ــر  ــان امی ــار در زم ــرای نخســتین  ب ــتی، ب ــن پُس ارتباطــات نوی

شــیرعلی خــان -۱8۶۰ میــالدی- بــه وجــود آمــد. در آغــاز یــک 

ــی  ــا مدت ــه ت ــد ک ــیس ش ــل تأس ــار کاب ــه در باالحص چاپارخان

تنهــا مرکــز نقــل و انتقــال نامــه در افغانســتان بــود. در طــول 

ســال های گذشــته، ایــن خدمــات بــا فــراز و نشــیب های 

زیــادی همــراه بــوده اســت؛ امــا پــس از ســال 2۰۰۱ ارائــه ی 

خدمــات پُســتی پیرفت هــای زیــادی کــرد و در کنــار اداره ی 

پُســت دولتــی، چندیــن رشکــت خصوصــی نیــز در ایــن عرصــه 

رشوع بــه کار کــرد. پیرفــت مهــم خدمــات پُســتی ایــن بــود 

کــه در ســال ۱۳8۹ همــه ی شــهرهای کشــور دارای کــد 

پُســتی شــد. شــهرهای افغانســتان پیــش از ایــن، کــد پُســتی 

نداشــت کــه مشــکالت زیــادی را در روابــط پُســتی میــان 

ــود.   ــه وجــود آورده ب شــهرها ب

امــا مهم  تریــن مشــکل بــرای اداره ی پُســت دولتــی و دیگــر 

افغانســتان  در  مشــخص  آدرس  نبــودن  پُســت،  اداره هــای 

ــای  ــا و کوچه ه ــیاری از خیابان ه ــارض بس ــال ح ــت. در ح اس

کابــل و دیگــر شــهرهای کشــور، نــام و آدرس مشــخصی نــدارد.

رشکت دولتی )افغان پُست(

دفــرت مرکــزی افغان پُســت در ســاختامن چهــارده طبقــه ای 

در قلــب شــهر کابــل، روزانــه میزبــان صدهــا بســته ی پُســتی 

ــاد  ــن نه ــن ای ــداد مراجعی ــه تع ــاس ک ــامن مقی ــه ه ــت. ب اس

در ســال های اخیــر زیــاد شــده، ســطح انتقــاد از خدمــات 

ــوده اســت. ــه افزایــش ب ــز رو ب اداره ی پُســت نی

ــا بــه نهادهــای  اداره ی )افغانپُســت(در حــال حــارض عمدت

ــی  ــن اداره، توانای ــد. ای ــه می کن ــتی ارائ ــات پُس ــی خدم دولت

را  افــراد  و  خصوصــی  ســازمان های  بــه  خدمــت  ارائــه ی 

نیــز دارد. یکــی از دالئلــی کــه بیشــرت باشــندگان کشــور 

ــن اداره  ــق ای ــتی شــان را از طری ــد، امــور پُس ترجیــح می دهن

اجــرا کننــد، قیمــت ارزان و مناســب آن نســبت بــه دیگــر 

رشکت هــای خصوصــی مشــابه اســت.  

اداره ی افغــان پُســت، 2۵ شــعبه ی پُســت خانه  ی فعــال در 

کابــل، ۳۴ شــعبه در مراکــز والیــات، ۶ شــعبه  در نقــاط مــرزی، 

ــعبه ی  ــداد ۳۷2 ش ــه تع ــی و ب ــای هوای ــعبه در میدان ه ۵ ش

ــه جــات( و خــارج  ــات، ولســوالی ها، قری محلــی داخلــی )والی

از کشــور دارد کــه در مجمــوع ۴۶۳ شــعبه می شــود.

در کنــار افغان پُســت کــه رشکــت دولتــی اســت، چنــد 

رشکــت خصوصــی بــه نام هــای »دی اچ ال، تــی ان تــی، 

انتقــال  در  نيــز  باخــرت«  رسیــع  پُســت  و  نــی  فدیکــس، 

اســت.  فعــال  کشــور  در  پُســتی  بســته های 

مراجعه کنندگان ناراضی اداره ی افغان پُست  

بــا معیارهــای جهانــی  رشکــت افغان پســت هنــوز هــم 

پُســتی  ارائــه ی خدمــات  نیســت. چگونگــی  برابــر  پُســت 

نارســایی های  اســت.  روبــه رو  انتقادهایــی  بــا  افغان پُســت 

بســته های  وزن  بــرای  اســتندرد  ترازوهــای  نبــود  ماننــد؛ 

پســتی، دیررســیدن بســته ها، اخــذ پول هــای غیرقانونــی و 

ــکایات  ــن ش ــته ها از عمده تری ــدن بس ــود ش ــز مفق ــی نی گاه

مشــرتیان اســت.

دروازه ی  برابــر  در  ســاعت  چنــد  بــرای  ا ســت  کافــی 

ــرتیان  ــت مش ــزان رضای ــا می ــتید، ت ــت بیاس ورودی افغان پُس

را دریابیــد. زن میان ســالی  اداره  ایــن  پُســتی  از خدمــات 

کــه بســته  ای در دســت دارد از ســالون اداره ی افغان پُســت 

ــد: »خداجــان! در  ــا صــدای بلنــدی می گوی ــد. ب بیــرون می آی

ــه یک بارگــی وزن ایــن  ایــن بی پولــی، چــه معجــزه شــد کــه ب

ــد؟« ــر ش ــوغاتی  دو براب س

و  نــدا«  »مرســل  را  خــودش  می شــوم.  نزدیــک  او  بــه 

ــا  ــت ت ــده اس ــد. آم ــی می کن ــالن معرف ــت بغ ــنده ی والی باش

ــک  ــته ی کوچ ــادا بس ــرتال کان ــهر مون ــه ش ــرش ب ــرای خواه ب

ســوغاتی بفرســتد؛ امــا ظاهــرا موفــق بــه ایــن کار نشــده 

اســت. 

ــتی،  ــات پُس ــدان خدم ــه کارمن ــد ک ــت می گوی ــا عصبانی ب

وزن ســوغاتی را بــه گونــه ی غیــر عادالنــه محاســبه کــرده و بــه 

همیــن دلیــل، از فرســتادن آن منــرصف شــده اســت. »همیــن 

ــی  ــه ی نخ ــاس طفالن ــوره لب ــک ج ــه ی ــوغاتی را ک ــته ی س بس

ــی از  ــت، در یک ــی اس ــه ی خزان ــاس زنان ــم لب ــوره ه ــک ج و ی

ــو  ــردم، دو کیل ــی وزن ک ــرازو دیجیتال ــا ت ــهر ب ــای ش دکان ه

ــن  ــتی، وزن ای ــدان پُس ــا کارمن ــت؛ ام ــرام وزن داش و ۱۰۰ گ

ــد.« ــو می گوین ــه کیل ــته را س بس

کابــل  باشــندگان  از  دیگــر  یکــی  ســحر«،  »ســلطان 

می گویدکــه قــرار بــود بــرای بــرادرش در پاریــس، یــک بســته 

ســوغاتی بفرســتد؛ امــا بــه دلیــل کــم و زیــاد شــدن وزن 

ــال آن  ــزی، از ارس ــته خانه ی مرک ــای پُس ــط ترازوه ــته توس بس

انــرصاف داده اســت.

ــه  ــت ب ــای افغان پس ــدگان، ترازوه ــه ی مراجعه کنن ــه گفت ب

گونــه ای عیــار شــده اســت کــه وزن بســته های ارســالی  شــان 

ــت  ــنجش درس ــود س ــد. نب ــان  ده ــی نش ــش از وزن واقع را بی

وزن بســته  های ارســالی، دلیلــی بــرای انــرصاف شــهروندان از 

ــه مقصــد شــده اســت. شــهروندان  ارســال بســته های شــان ب

وزن  ســنجش  بخــش  در  کــه  می خواهنــد  مســؤوالن  از 

ــد.« ــاد نکنن ــرده و »فس ــت ک ــرت دق ــالی بیش ــته های ارس بس

اعرتاف کارمندان و تکذیب رییس )افغان پُســت(

یکــی از کارمنــدان اداره ی افغان پُســت در والیــت بلــخ کــه 

ــای  ــکالت در ترازوه ــود، مش ــه ش ــی از او گرفت ــت نام نخواس

ایــن اداره را تأییــد می کنــد و می گویــد کــه ایــن موضــوع 

ــا  ــی ت ــا کس ــد؛ ام ــته ان ــان گذاش ــزی در جری ــرت مرک ــا دف را ب

ــرده اســت. ــی نک ــه آن توجه ــون ب کن

ــت  ــعبه های افغان پُس ــی از ش ــه در یک ــری ک ــد دیگ کارمن

درکابــل مشــغول بــه کار اســت نیــز بــا تأییــد مشــکل در 

دلیــل،  همیــن  بــه  کــه  می گویــد  پُســته خانه  ترازوهــای 

»در  شــده  انــد:  روی گــردان  افغان پُســت  اداره ی  از  مــردم 

حــال حــارض تنهــا مــردم بــه خاطــر گرفــنت پاســپورت بــه 

پســته خانه ی منطقــه ی نزدیــک خــود مراجعــه می کننــد و 

ــس.«  ب

»احمــد وحیــد ویــس«، رییــس افغان پُســت وزارت مخابــرات 

از  شــکایتی  »تاکنــون  می گویــد:  معلوماتــی،  تکنالــوژی  و 

دقیــق نبــودن ســنجش وزن ترازوهــا دریافــت نکــرده ایــم؛ 

ــیم  ــته باش ــرت داش ــارت بیش ــود، نظ ــم ب ــالش خواهی ــا در ت ام

تــا این گونــه شــکایت ها پیگیــری شــود. در صــورت وجــود 

ــا متــام ترازوهــای اداره ی  ایــن شــکایات، دســتور می دهیــم ت

افغان پُســت بــار دیگــر آزمایــش شــود تــا از دقیــق بــودن 

ــم.« ــل کنی ــان حاص ــا اطمین ــنجش وزن ترازوه س

اضافه ستانی

برخــی از مشــرتیان ایــن نهــاد از درخواســت پــول اضافــه  از 

ســوی کارمنــدان ایــن اداره، بــا نــام »مالیــه« شــکایت دارنــد. 

ــد،  ــن اداره می گوی ــی، یکــی از مشــرتیان ای نرگــس میرزای

بــه دلیــل درخواســت پــول اضافــه از ســوی کارمنــدان اداره ی 

ــه از  ــته ای ک ــت بس ــه از دریاف ــت ک ــده اس ــر ش ــت، ناگزی پُس

ــود، بگــذرد.  ــرای او آمــده ب آملــان ب

او تجربــه اش را در ایــن مــورد چنیــن توضیــح می دهــد: »۹ 

ــواده، یــک بســته ی کوچــک  مــاه پیــش یکــی از اعضــای خان

)یــک جــوره بــوت و لبــاس زنانــه( را از طریــق پُســت ویــژه، از 

جرمنــی بــه آدرس افغان پُســت برایــم فرســتاده بــود. در زمــان 

تحویــل، کارمنــدان اداره ی پُســت کاغــذ »دریافتــی« را برایــم 

ــل  ــرای تحوی ــی را ب ــد ۵۰۰ افغان ــود، بای ــته ب ــه نوش ــد ک دادن

ــن را  ــان م ــا آن ــم؛ ام ــول را پرداخت ــردازم، پ ــته بپ ــنت بس گرف

ــی  ــم ۵۰۰ افغان ــا ه ــتادند. آن ج ــرکات فرس ــعبه ی گم ــه ش ب

پرداختــم و بــا دادن برگــه ی »تعرفــه«، ایــن  بــار بــه بخــش 

مالیه دهــی راهنامیــی شــدم. کارمنــدان ایــن بخــش، بعــد از 

ــت و  ــده اس ــه آم ــد مالی ــه ۱۴ درص ــد ک ــاب و کتاب گفتن حس

ــد.« ــه بپردازی ــی مالی ــد شــام یــک هــزار افغان بای

قیمــت  می کنــد،  محاســبه  خــودش  بــا  وقتــی  او 

از  دیگــر،  اضافه ســتانی های  عــالوه ی  بــه  پُســت  خدمــات 

از  نهایــت  و در  بیشــرت می شــود  ارســالی  بســته ی  قیمــت 

می کنــد. رصف نظــر  بســته اش  تحویل گیــری 

بــه  مشــرتیان  ادعــای  بــاره ی  در  افغان پُســت  رییــس 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »موضوعــی را کــه شــام 

در رابطــه بــه اضافه ســتانی پــول اشــاره کردیــد، بــرای مــا 

یــک شــوک اســت. مــا تــا کنــون در ایــن خصــوص هیــچ نــوع 

ــن  ــرتیان ای ــرای مش ــا ب ــد م ــا تعه ــم؛ ام ــته ای ــکایتی نداش ش

اســت کــه اگــر چنیــن مشــکلی وجــود داشــته باشــد، بــرای از 

بیــن بــردن آن توجــه جــدی می کنیــم.«

باال بودن نرخ مالیات بســته  های ارسالی

رامیــن فــروغ، نیــز شــکایت دیگــری دارد. او می گویــد 

کــه نــرخ خدمــات پُســتی و مالیاتــی کــه بــر یــک بســته وضــع 

ــی رود. ــر م ــی آن فرات ــت اصل ــی از قیم ــود، گاه می ش

او می گویــد: »پانــزده روز پیــش، بــرادرم از دبــی، دو ســیت 

ــال  ــل ارس ــرای فامی ــونگ ب ــی سامس ــاده از کمپن ــل س موبای

کــرده بــود؛ امــا کارمنــدان افغــان پُســت،۵۰ دالــر امریکایــی 

ــل  ــر موبای ــت دیگ ــی از ِس ــر امریکای ــت و ۱۵۰ دال ــک ِس از ی

مالیــه گرفتنــد. ایــن بیشــرت از قیمــت هــامن موبایل هــا بــود. 

اگــر مــه عیــن جنــس را از کابــل خریــداری می کــردم بــا صــد 

دالــر هــر دو موبایــل را بــه دســت مــی آوردم.«

احمدوحیــد ویــس، ادعاهــای مشــرتیان را تأییــد می کنــد؛ 

در  این ســو، گمــرکات  بــه  از یک ســال  کــه  امــا می گویــد 

مــورد ارســال بســته های مشــرتیان، بــه گونــه ی غیــر معیــاری 

مالیــات وضــع کــرده و نــرخ شــان گــزاف اســت.

ــن بخــش، مشــکل اساســی  ــد: »متأســفانه در ای او می گوی

مــا گمــرکات اســت. مــا پیــام خــود را بــه وزارت مالیــه فرســتاده 

تجارتــی  جنبــه ی  کــه  مشــرتیانی  تحفــه ی  و  بســته   ایــم. 

ــه ی  ــه گون ــود. ب ــه ش ــه گرفت ــد از آن مالی ــد، نبای ــته باش نداش

مثــال، اگــر بســته ای جنبــه ی تجارتــی داشــته باشــد و ارزش 

آن کمــرت از ۳۰ هــزار افغانــی باشــد، در آن صــورت گمــرکات 

بایــد مالیــه ی خــود را بگیرنــد در غیــر آن مالیــات گرفــنت 

از بســته ای کــه جنبــه ی تجارتــی نداشــته باشــد، خــالف 

اســتندردهای ملــی و بین املللــی اســت.« 

تأخیر در ارائه ی خدمات 

ــیدن  ــر در رس ــده( از تأخی ــه کنن ــلطانی )مراجع ــد س حمی

ــو در  ــه این س ــاه ب ــکایت دارد. او از ۵ م ــتی ش ــته های پُس بس

انتظــار رســیدن تذکــره ی خواهــرش از آملــان اســت؛ امــا او تــا 

کنــون آن را بــه دســت نیــاورده اســت. 

ــابهی  ــاد مش ــز انتق ــل نی ــی کاب ــان، از بگرام گل محمدخ

از طریــق خدمــات  را  بســته ای  پیــش  مــاه  یــک  او،  دارد. 

پُست رســانی ویــژه از کابــل بــه پاکســتان فرســتاده اســت؛ 

امــا تــا کنــون بســته ی ارســالی بــه دســت بســتگانش نرســیده 

ــت. اس

رییــس افغان پُســت، تأخیــر در اجــرای خدمــات پُســتی 

ــانی  ــرت کس ــد، بیش ــد و می گوی ــن اداره را رد می کن ــط ای توس

ــا تأخیــر همــراه می شــود، خــود شــان  کــه بســته های شــان ب

مقــرص انــد؛ چــون آدرس مقصــد را بــه درســتی در بســته های 

 شــان درج نکــرده و باعــث می شــوند کــه بســته ها گاهــی 

ــه مقصــد نرســد. برگشــت بخــورد و ب

ــتی از  ــژه ی بســته های پُس ــات وی ــه در خدم ــد ک او می گوی

کشــورهای انگلســتان و ســوئیس در جریــان یــک روز بــه کابــل 

ــدود ۵  ــورها ح ــر کش ــه دیگ ــالی ب ــته های ارس ــد و بس می رس

ــرد. ــر می گی روز کاری را در ب

ناهامهنگی وزارت مالیه با »افغان پُست«

ــن  ــت« ای ــس »افغان پُس ــس، ریی ــد وی ــد وحی ــای احم ادع

ــان  ــکایت  ش ــار ش ــن ب ــرای چندمی ــان ب ــت  ش ــه رشک ــت ک اس

را در بــاره ی بــاال بــودن »مالیــه ی« وضــع شــده بــر بســته های 

ــان گذاشــته اســت؛ امــا هیــچ  ــه در می ــا وزارت مالی پُســتی، ب

بــه  تــا  نشــده  انــد  مالیــه حــارض  وزارت  مقامــات  از  یــک 

درخواســت مــردم توجــه و بــرای بررســی مشــکالت پیــش آمده، 

ــد. ــدام کنن اق

ــان  ــمع روزخ ــه رساغ ش ــا، ب ــن ادع ــدن ای ــن ش ــرای روش ب

ــا  ــو ب ــم. او در گفت وگ ــه رفت ــخنگوی وزارت مالی مســجدی، س

روزنامــه ی صبــح کابــل، اعادهــای مســؤوالن پُســته خانه ی 

مرکــزی را بی اســاس دانســته و می گویــد: »مــا در افغانســتان 

ــاس  ــر اس ــی و ب ــه ی گمرک ــرکات، تعرف ــون گم ــاس قان ــر اس ب

قانــون مالیــات هــم مالیــه می گیریــم. پــس، در صورتــی  

ــتثنایی  ــد؛ اس ــده باش ــر نش ــزی ذک ــن چی ــون چنی ــه در قان ک

وجــود نــدارد و بــر متامــی اجنــاس وارداتــی، نظــر بــه قانــون 

گمــرکات، یک درصــد مالیــات وضــع شــده و بــر اجنــاس 

ــت. ــده اس ــع نش ــی وض ــچ مالیات ــی هی صادرات

درآمدزایی صنعت پُست

تالش هــای  اخیــر،  ســال های  در  کــه  می شــود  دیــده 

ــج  ــرای رای ــتی ب ــات پُس ــی خدم ــه ی زیربنای ــادی در عرص زی

شــدن فرهنــگ پُســت و برنامه هــای مختلــف پُست رســانی در 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــل و والی کاب

پُســتی در  بــه گفتــه ی احمــد وحیــد ویــس، خدمــات 

کشــور، ســاالنه حــدود ۱۴۵ میلیــون افغانــی بــرای دولــت 

عایــد دارد و از ســه ســال بــه ایــن ســو، عوایــد خدمــات پُســتی 

ســاالنه حــدود ۵۰۰ الــی ۶۰۰ میلیــون افغانــی بــوده اســت. 

اگــر دولــت بتوانــد رسمایه گــذاری بیشــرتی در ایــن بخــش 

انجــام دهــد و ســکتورهای خصوصــی نیــز فعالیــت جدی تــری 

بــرای ارائــه ی خدمــات پُســتی در کشــور نشــان دهنــد، بــدون 

شــک ایــن صنعــت هــامن طــور کــه در جهــان درآمــدزا اســت، 

می توانــد بــه اقتصــاد کشــور کمــک کنــد. 

5 به بهانه ی روز جهانی پُست
ــبکه ی پست افغانستان فقدان برنامه و مدیریت در ش

فرشته فیضی

به گفته ی 

مراجعه کنندگان، ترازوهای 

افغان پست به گونه ای 

عیار شده است که وزن 

بسته های ارسالی  شان را 

بیش از وزن واقعی نشان 

 دهد. نبود سنجش درست 

وزن بسته  های ارسالی، 

دلیلی برای انرصاف 

شهروندان از ارسال 

بسته های شان به مقصد 

شده است. شهروندان 

از مسؤوالن می خواهند 

که در بخش سنجش 

وزن بسته های ارسالی 

بیشرت دقت کرده و »فساد 

نکنند.«
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نوجوانــان در هنــگام بلــوغ دارای نیازهــای متنــوع مثــل 

نیازهــای روانــی، جســمی و عاطفــی انــد کــه بــه هــر کــدام آن هــا 

ــه تغییراتــی  ــا هــر گون ــه ی جــدی توجــه داشــت؛ ت ــه گون بایــد ب

و  نشــده  رنجــش  باعــث  می شــود،  ظاهــر  وجــودش  در  کــه 

جریــان رشــد منظــم و مؤثــری داشــته باشــد. پــس، نیــاز غذایــی 

نوجوانــان در اولویــت قــرار دارد تــا بــا اســتفاده از تنــوع غذایــی، 

در رشــد جســمی، ذهنــی و عاطفــی، بــه نوجــوان کمــک کــرده 

ــامنی در  ــرات جس ــود. تغیی ــر نش ــد متأث ــف رش ــاد مختل و از ابع

کــودکان باعــث افزایــش نیازهــای تغذیــه در آن هــا می شــود 

تأمیــن  می توانــد  اجتامعــی  و  ذهنــی  عاطفــی،  تغییــرات  و 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــان را تح ــای نوجوان نیازه

تــا۳۹۰۰   2۰۰۰ بیــن  پــرسان  بــرای  روز  در  نیــاز  ایــن 

ــاج  ــا وجــود احتی ــوغ ب ــه ی بل ــان در مرحل ــری اســت. نوجوان کال

ــس  ــد. پ ــذا منی خورن ــادل غ ــور متع ــه ط ــامل، ب ــه ی س ــه تغذی ب

ــه ی ســامل را آمــوزش داد  ــرای تغذی ــکات الزم ب ــه آن هــا ن ــد ب بای

ــوارد  ــر م ــا و دیگ ــی، از ویتامین ه ــوع غذای ــتفاده از تن ــا اس ــا ب ت

شــوند. بهره منــد 

ــد متخصصــان  ــان از دی ــه در نوجوان ــن مشــکل تغذی رایج تری

ــگام  ــن در هن ــه آه ــاز ب ــزان نی ــت. می ــن اس ــود آه ــه، کمب تغذی

بــاال  دخرتهــا  در  و  می رســد  اکــر  حــد  بــه  رشــد  َجهــش 

ــان را  ــدن  ش ــن ب ــی آه ــدت قاعد گ ــا در م ــرا آن ه ــد؛ زی می مان

می دهنــد. دســت  از 

ــه دلیــل  ــان دیــده می شــود، ب کســالتی کــه در اکــر نوجوان

ــرای جلوگیــری ایــن مشــکل  کمبــود آهــن و کم خونــی اســت. ب

ــورت  ــه ص ــان ب ــب نوجوان ــرد. اغل ــه ک ــرت مراجع ــزد داک ــد ن بای

روزانــه کلســیم کافــی دریافــت منی کننــد و بــه کمبــود مگنیزیــم 

و ویتامیــن B مواجــه اســتند کــه در رشــد جســم کمــک می کنــد. 

بــر خــالف تصــور والدیــن، کــودکان و نوجوانــان چــاق از مشــکل 

ــد. ــج می برن ــه وزن رن اضاف

وعده هــای غذایــی ســامل خانــواده بــا ســالمت نوجوانــان 

ارتبــاط مســتقیم دارد. مــرصف میوه هــا، ســبزی ها، غــالت، 

غذاهــای حــاوی کلســیم و مــرصف کمــرت نوشــابه های غیــر 

باشــد. کمک کننــده  می توانــد  الکلــی 

ــا  ــه ب ــد در مقایس ــوان دارن ــدان نوج ــه فرزن ــی ک خانواده های

ــد، کمــرت دورهمــی  ــر دارن ــدان کوچک ت ــی کــه فرزن خانواده های

در  می توانــد  خانــواده  غذایــی  وعده هــای  می خورنــد.  غــذا 

ــد و  ــته باش ــی داش ــه خصوص ــش ب ــان نق ــی نوجوان ــم غذای رژی

رونــد رشــد نوجوانــان را بــه طــور چشــم گیری بهبــود می بخشــد. 

ــه خاطــر داشــنت  ــان ممکــن اســت ب ــع، نوجوان در بعضــی مواق

انــدام زیبــا و جذب کننــده، دچــار اختــالالت در تغذیــه ی خــود 

ــم. ــا می پردازی ــوع آن در این ج ــه دو ن ــه ب ــوند ک ش

۱- بی اشتهایی عصبی: 

ــه  ــان ب ــه جوان ــت ک ــالل اس ــوع اخت ــی ن ــتهایی عصب بی اش

ــه خــود  ــد، ب ــرس و وسواســی کــه از چــاق شــدن دارن موجــب ت

گرســنگی می دهنــد. در طــول یــک قــرن گذشــته، بی اشــتهایی 

عصبــی افزایــش یافتــه و تحســین فرهنــگ الغــری بــه خانم هــا، 

بــه آن دامــن زده اســت. ایــن نــوع بی اشــتهایی عصبــی در متــام 

ــر  ــه ی براب ــگاه اجتامعی-اقتصــادی بهگون ــای دارای جای گروهه

شــایع اســت؛ ایــن نــوع بی اشــتهایی در پــرسان ۱۰درصــد 

اســت و ایــن گــروه شــامل پرسهــای هم جنس گــرا کــه از ظاهــر 

نیرومنــد و عضالنــی خــود ناخشــنودند می شــود. افــرادی مبتــال 

ــد.  ــف نامشــخص دارن ــدن خــود تعری ــه بی اشــتهایی از ب ب

ــه  ــنت ب ــت یاف ــرای دس ــتهایی ب ــن بی اش ــه ای ــال ب ــراد مبت اف

الغــری در حــدود 2۵ تــا ۵۰ درصــد وزن خــود را از دســت 

بــرای داشــنت  می دهنــد؛ در حالــی کــه ســایکل قاعدگــی 

ــه  ــاز دارد. ب ــدن نی ــی ب ــد چرب ــزده درص ــه پان ــال ب ــت نرم فعالی

ــی  ــه کل ــا ب ــد ی ــی رخ منی ده ــتین قاعدگ ــل، نخس ــن دلی همی

می شــود.  متوقــف 

بــی   و  شــکنندگی  رنگ پریدگــی،  موجــب  تغذیــه  ســوء 

رنــگ شــدن ناخن هــا، رشــد موهــای تیــره ی نــرم در بــدن و 

ــه  ــه رسمــا می شــود. اگــر ســوء تغذی حساســیت شــدید نســبت ب

ادامــه یابــد، عضــالت قلــب کوچــک می شــود. کلیه هــا از کار 

ــم  ــت دادن تراک ــر و از دس ــزی جربان ناپذی ــیب مغ ــد و آس می افت

اســتخوان روی می دهــد. تقریبــا شــش درصــد بیــامران مبتــال بــه 

بی اشــتهایی، عصبــی انــد و در اثــر عــوارض جســامنی می میرنــد.

پــس بــا ایــن حــال، بایــد بــه گونــه ی جــدی بــا ســوء تغذیــه 

ــکار  ــالل، ان ــن اخت ــه ای ــال ب ــی مبت ــون دخرتان ــرد. چ ــه ک مقابل

می کننــد کــه مشــکلی دارنــد؛ امــا بایــد بداننــد کــه درمــان ایــن 

اختــالل دشــوار اســت و بــرای پیش گیــری از ســوء تغذیــه بــرای 

ــی بســرتی شــدن رضوری اســت. مدت

2- پُراشتهایی عصبی: 

پراشــتهایی عصبــی هــم نوعــی اختــالل اســت کــه دخــرتان 

ــود  ــا وج ــیب پذیرند. ب ــه آن آس ــبت ب ــیت گرا نس ــرسان جنس و پ

ــوی پرخــوری را گرفــت. در  ــوان جل ــی و ورزش، می ت ــم غذای رژی

ــا 2۰۰۰ کالــری  ایــن پرخــوری، شــخص مبتــال ممکــن اســت ت

ــای  ــنت مین ــن رف ــبب از بی ــد و س ــرصف کن ــی م ــه یک بار گ را ب

ــو و  ــه گل ــیدن ب ــیب رس ــب آس ــوارد موج ــی م ــدان و در برخ دن

بی اشــتهایی  از  شــایع تر  عصبــی  پراشــتهایی  شــود.  معــده 

عصبــی اســت کــه 2 تــا ۳ درصــد دخــرتان نوجــوان بــه آن مبتــال 

اســتند و ایــن اختــالل ممکــن اســت در بعضــی مــوارد ریشــه در 

وراثــت داشــته باشــد.

بــری  نظام هــای  در  را  قانونــی  می تــوان  آیــا 

ــار   ــا اختی ــازه ی ــردی اج ــه م ــه ب ــرد ک ــدا ک ــان پی جه

بدهــد، زنــی را بفروشــد؟ آیــا زن کاال اســت کــه مــرد 

بخواهــد روی آن قیمــت بگــذارد و بتوانــد بــدون هیــچ 

ــروش  ــا ف ــد ی ــرای خری ــم ب ــی، تصمی ــری قانون پیگی

ــرد؟  بگی

باتأســف، در افغانســتان »دخرتفروشــی« معضلــی 

ــرای  ــه ب ــا اســت ک ــنتی م ــه ی س محســوس در جامع

خــودش در بیــن خانواده هــا جــا خــوش کــرده اســت 

ــان،  ــی زن ــند در زندگ ــرف ناپس ــن ُع ــای ای و پیامده

چیــزی جــز خشــونت، فســاد اخالقــی و ناپایایــداری 

خانــواده نیســت کــه بایــد آن را از ذهــن جامعــه پــاک 

کنیــم. از ذهــن مردانــی کــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه 

ــر  ــت ب ــال مالکی ــت در خی ــرد اس ــان م ــیت ش جنس

دخــرت، خواهــر و زن شــان اســتند.

کــه  زنانــی  افغانســتان،  امــروز  جامعــه ی  در 

بــا چنیــن تصویــر ذهنــی، توســط مــرد خانــواده، 

فروختــه شــده و زندگــی بــه کام شــان تلــخ شــده 

اســت، بســیار انــد. 

ــه  ــش»زن ب ــه جرم ــاله ک ــرتی ۱۷ س ــه« دخ »غنچ

دنیــا آمــدن« اســت، یکــی از هــزاران زنــی اســت کــه 

ــت در  ــق داده اس ــود ح ــه خ ــدر( ب ــرادر/ پ ــردی ) ب م

ــه مــرد دیگــری بفروشــد. ــول هنگفــت او را ب ــر پ براب

 زندگــی از کودکــی، روی خــوش بــه غنچــه نشــان 

نــداده اســت و درســت زمانــی کــه یک ســال دارد، 

پــدرش از دنیــا مــی رود و مــادرش بعــد از مــرگ 

شــوهر، تصمیــم بــه ازدواج مجــدد بــا مــردی دیگــری 

می گیــرد. 

در  کودکــی  هــامن  از  و  اســت  کــودک  غنچــه 

ــدا  ــدر ص ــادرش را پ ــوهر دوم م ــواده ، ش ــوش خان آغ

ــر می شــود،  می کنــد. ایــن دخــرت بعدهــا کــه بزرگ ت

ــد و  ــش می کن ــدر صدای ــه او پ ــردی ک ــد، م می فهم

بــه جــای محبــت پدرانــه، در جــواب خشــم و نفرتــش 

را بــه او می دهــد، ناپــدری اش اســت. 

ناپــدری بــا ۱۷  ســاله شــدن دخرتخوانــده اش، دل 

ــه خیالــی شــوم بســته اســت. غنچــه دخــرت جــوان  ب

ــده اش هــم منتظــر  ــی شــده اســت و پدرخوان و زیبای

اولیــن خواســتگار اســت کــه دروازه ی خانــه ی شــان را 

بکوبــد تــا غنچــه را خواســتگاری کنــد. یــک مــاه بعــد 

ایــن اتفــاق می افتــد. ایــن مــرد، دخرتخوانــده اش 

گفتــه ی  بــه  کــه  خواســتگاری  نخســتین  بــه  را 

ــرد  ــا م ــد؛ ام ــت، می ده ــی اس ــوم کوچ ــودش از ق خ

پدرخوانــده ی  بــرای  دارد  رشط هایــی  خواســتگار 

ــه  ــت ک ــن اس ــتگار ای ــرد خواس ــای م ــه.  رشط ه غنچ

بــدون برگــزاری مراســم عروســی و نــکاح، غنچــه را بــه 

محــل اقامتــش بــرده و زندگــی شــان را بــدون هیاهــو 

ــد.  ــی رشوع کنن ــدن کس ــربدار ش و خ

را  مــرد خواســتگار  غنچــه، رشط  پدرخوانــده ی 

می پذیــرد و در برابــر پــول هنگفــت )ســیزده لــک 

افغانــی نقــد(، دســت غنچــه را در دســت مــرد کوچــی 

گذاشــته و هــر دو را روانــه ی خانــه ی شــان می کنــد.

ــه  ــی ک ــه محل ــود ب ــا خ ــه را ب ــی، غنچ ــرد کوچ م

همــراه دیگــر خویشــاوندانش خیمــه زده و اتــراق 

کــرده  انــد، می بــرد. خیمــه ای کــه غنچــه گــامن 

می کــرد،   خانــه ی بختــش خواهــد بــود.

خیمــه ی بخــت غنچــه آن شــب بــا تنهایــی مرموزی 

پــر می شــود. غنچــه منتظــر شــوهرش اســت تــا بیایــد 

ــار،  ــن انتظ ــا ای ــد؛ ام ــان بده ــی پای ــن تنهای ــه ای و ب

ــوهر  ــدر ش ــدن پ ــا آم ــه ب ــی غنچ ــور ذهن ــالف تص خ

ــرف  ــم و ع ــوهرش از رس ــدر ش ــد. پ ــان می رس ــه پای ب

ــه  ــر غنچ ــار دیگ ــد و ب ــینی می گوی ــی صحرانش زندگ

ــرتک را  ــی مش ــب اول زندگ ــه  ی ش ــی، خیم در تنهای

ــاند.  ــح می رس ــه صب ب

زندگــی صحرانشــینی بــرای غنچــه چنــد روزی 

بیشــرت دوام پیــدا منی کنــد و یــک هفتــه نشــده، 

خانــه ی  بــه  او  بــا  همــراه  شــوهرش  خانــواده ی 

دوطبقــه ای در یکــی از نواحــی شــهر کابــل کــوچ 

می شــوند. مســتقر  خانــه  آن  در  و  می کننــد 

از  کــه  ماهــی  یــک  مــدت  در  غنچــه،  شــوهر 

ــا دو  ــت، تنه ــته اس ــه اش گذش ــه خان ــه ب ــدن غنچ آم

ــم  ــی ه ــچ میل ــه و هی ــدن او رفت ــه دی ــار ب ــه ب ــا س ی

ــا زن خــود نشــان  ــرای برقــراری رابطــه ی جنســی ب ب

ــرده و  ــکوک ک ــه را مش ــه غنچ ــاری ک ــد؛ رفت منی ده

ــی رود. ــن او رژه م ــوال در ذه ــزاران س ــه ه ــر لحظ ه

ــه  ــوهرش از غنچ ــا، پدرش ــی از روزه ــرص یک در ع

ــان آمادگــی  ــی از مهامن ــرای پذیرای می خواهــد کــه ب

بگیــرد. بــا آمــدن مهامن هــا، غنچــه کــه خــود را 

ــه  ــای وارد مهامن خان ــوس چ ــا پتن ــت، ب ــته اس آراس

می شــود. او بــا صحنــه ی غیــر منتظــره ای روبــه رو 

کــه  زن  چنــد  همــراه  زیــادی  مــردان  می شــود. 

رایحــه ی  و  دارنــد  تــن  بــر  شــیک  لباس هــای 

عطــر شــان فضــا را پــر کــرده اســت، دور تــا دور 

مهامن خانــه نشســته انــد و بــا نگاه هــای خریــدار 

بــه او می نگرنــد. دو دخــرت جــوان هــم سن و ســال 

ــای  ــا لبخنده ــد ب ــور دارن ــع حض ــم در جم ــه ه غنچ

ملیحــی بــر لــب. آن نگاه هــا و لبخندهــا غنچــه را 

ــازد. او منی توانــد معنــای آن لبخندهــا  گیــج می س

و نگاه هــا را بفهمــد. چنــد دقیقــه بعــد تحملــش 

پایــان می یابــد. مهامن هــا و مهامن خانــه را تــرک 

می شــود. بیــرون  و  می کنــد 

ــا  ــرد و ب روز بعــد، پدرشــوهر رساغ غنچــه را می گی

ــت آن رســیده  ــد: »حــاال وق ــش می گوی ــدن او برای دی

ــدر او داده  ــه پ ــه ب ــوان تویان ــه عن ــه ب ــی را ک پول های

را پــس بدهــد.«

غنچــه از ایــن خواســت پــدر شــوهرش شــوکه 

ــا  ــا ب ــدارد؛ ام ــم ن ــی ه ــک افغان ــا ی ــود. او حت می ش

کــه  می فهمــد  پدرشــوهرش،  حرف هــای  ادامــه ی 

ــه  ی شــان آورده  ــه خان ــه چــه منظــوری او را ب آن هــا ب

و چــرا تــا کنــون مــردی کــه شــوهرش اســت، متایلــی 

بــه رابطــه ی جنســی بــا او نــدارد. چــرا ایــن خانــواده 

زندگــی صحرانشــینی  شــان را رهــا کــرده و آمــده و در 

ــواب  ــد. ج ــده ان ــهری را برگزی ــی ش ــل، زندگ دل کاب

ــوهر  ــدر ش ــرف پ ــن ح ــه در ای ــوال های غنچ ــام س مت

ــه  ــی داری ک ــتی و چیزهای ــج اس ــو گن ــه: »ت ــت ک اس

هیــچ یــک از دخــرتان ایــن جــا ندارنــد. پوســت 

ــان ارزش  ــرتیان  م ــرای مش ــتالو ب ــن گوش ــفید و ت س

ــال و  ــم سن و س ــرت ک ــرای دخ ــا ب ــژه ای دارد. آن ه وی

ــد داد.«  ــی خواهن ــول خوب ــره. پ باک

غنچــه این جــا اســت کــه می فهمــد خانــواده ی 

ــم  ــرتان ک ــه دخ ــت ک ــن اس ــان ای ــوهرش، کار ش ش

ــن  ــزد والدی ــا از ن ــد ی ــاف میکنن ــال را اختط سن و س

ــدت  ــده و م ــی خری ــول هنگفت ــت پ ــا پرداخ ــان ب ش

زمانــی دخــرتان را نگــه داری و مراقبــت می کننــد 

ــوند.  ــاده ش ــی آم ــن فروش ــرای ت ــرتان ب ــن دخ ــا ای ت

آن خانــواده، از دخــرتان جــوان و نــاآگاه روســپی  

می ســازند.

غنچــه بعدهــا شــاهد ایــن اســت کــه دخــرتان 

ــل  ــت کام ــی و در رضای ــه راحت ــز ب ــواده نی ــود خان خ

ــه  ــی ک ــر مردان ــا دیگ ــروع ب ــط نام ــام رواب ــه انج ب

بــه عنــوان مشــرتی بــه خانــه ی  شــان می آمدنــد، 

متایــل نشــان می دادنــد و در ازای رابطــه ی جنســی 

پــول، زیــورات و اشــیای گران بهــا مطالبــه   شــان 

می کردنــد.

آن  دیگــر  دخــرتان  شــبیه  منی خواهــد  غنچــه 

خانــه باشــد. بــرای همیــن، بــا پدرشــوهرش مخالفــت 

ــونت های  ــی، خش ــت و رسپیچ ــن مخالف ــد. ای می کن

فیزیکــی را بــه همــراه دارد کــه پدرشــوهر غنچــه، 

ــت.  ــونت ها اس ــن خش ــری ای مج

ــت  ــا گذش ــوهر ب ــکنجه های پدرش ــوب و ش لت و ک

خشــن تری  شــکل  غنچــه،  مخالفــت  از  روز   هــر 

دیگــر  غنچــه  کــه  ایــن  تــا  می گیــرد  خــود  بــه 

ــا  ــود را ب ــت خ ــده و رضای ــز ش ــربش لربی ــه ی ص کاس

درخواســت پدرشــوهر اعــالم می کنــد و پدرشــوهر، 

می دهــد. پایــان  خشــونت هایش  بــه 

ــد  ــا او بای ــه؛ ام ــی یافت ــکنجه ها رهای ــه از ش غنچ

ــد.  ــاده کن ــرتی آم ــرد مش ــن م ــرای اولی ــودش را ب خ

مــردی کــه بــرای هم بســرتی بــا غنچــه حــارض شــده 

اســت مبلــغ زیــادی را بــه پدرشــوهر غنچــه بپــردازد. 

پدرشــوهر، بــرای آن مــرد گفتــه اســت کــه ایــن دخــرت 

باکــره اســت و قیمــت را بــه همیــن دلیــل بــاال بــرده 

اســت.

ــت.  ــد اس ــب بع ــه ش ــرد س ــوهر و آن م ــرار پدرش ق

صبــح روزی کــه بایــد غنچــه در اختیــار آن مــرد 

بــازار  بــه  را  او  پدرشــوهر  بگیــرد،  قــرار  مشــرتی 

قــرار مالقــات  بــرای  لبــاس مجلل تــر  تــا  می بــرد 

ــداری،  ــن خری ــه در حی ــد. غنچ ــته باش ــن داش ــه ت ب

از غفلــت پدرشــوهرش اســتفاده کــرده و ناگهــان 

ــان از  ــس زن ــس نف ــرد. او نف ــرار می گی ــه ف ــم ب تصمی

پــدر شــوهر می گریــزد.  دســت 

ــا  ــی رود ت ــزد دکان داری م ــود، ن ــه می ش ــر ک دورت

تلفونــی بــرای متــاس بــا خانــواده اش درخواســت 

کنــد. متــاس برقــرار می شــود و خانــواده ی غنچــه بــه 

دنبالــش بــه هــامن دکان می آینــد. خانــواده از متــام 

ــه نهــادی  ــرای مشــاوره ب ماجــرا باخــرب می شــوند و ب

کــه کار شــان مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان اســت، 

ــکایت  ــه و ش ــدن قضی ــمی ش ــوع رس ــد. موض می رون

کار  ایــن  مخالــف  غنچــه  امــا  می شــود؛  مطــرح 

ــب  ــت تعقی ــری و تح ــا پیگی ــد ب ــون می ترس ــت چ اس

مــرگ  بــا خطــر  او  افــراد، زندگــی  آن  قــرار دادن 

مواجــه شــود. غنچــه، بــه دوری از آن خانــواده اکتفــا 

می کنــد؛ امــا از ادامــه ی ایــن نــوع زندگــی بــرای 

دخرتانــی کــه در آن خانــه انــد، عــذاب وجــدان دارد.

»تــد ریچــاردز« در کتــاب فوتبــال و فلســفه )ذهــن 

زیبــا، بــازی زیبــا(، ســوال جالبــی می پرســد. چــرا فوتبــال  

ــش،  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــت؟ ب ــذاب اس ــدر ج این ق

بــه رساغ عنــرص درام و بازمنایــی درام زندگــی واقعــی 

ــر  ــه یکدیگ ــدر ب ــن دو چق ــه ای ــی رود. این ک ــال م در فوتب

ــد. ــک ان نزدی

ــا درام  ــه واقع ــز آن چ ــی نی ــتی، در درام زندگ ــه راس ب

اســت و در پســتوی ذهــن مــا مانــدگار می شــود، غیــر 

در  افغــان  یــک  اســت. حضــور  حادثــه   پــر  و  مرتقبــه  

باالتریــن ســطح فوتبــال اروپــا، مثــل لیــگ قهرمانــان 

ــت.  ــک درام اس ــبیه ی ــز ش ــان، نی ــی آمل ــم مل ــا و تی اروپ

ــوار  ــا، همج ــن زیب ــر ذه ــه، اگ ــت ک ــده ی آن اس ثابت کنن

ــد  ــری« خواه ــم امی ــش »ندی ــود، حاصل ــا ش ــات زیب امکان

شــد؛ کســی کــه ایــن روزهــا ســورپرایز واقعــی قــاره ی ســبز 

ــت. اس

از  پیــش  پنج ســال  امیــری،  شــدن  ســتاره  رشوع 

آکادمــی هوفن هایــم بــود کــه چنــد ســال بعــد، بــا نــوزده 

ســاله های آن بــر قلــه ی قــاره ی ســبز ایســتاد. او بــه لطــف 

ــن  ــار پیراه ــد و ۱2۷ ب ــگا ش ــدس لی ــن«، وارد بون »ناگلزم

ــوپ را از  ــار، ت ــتین ب ــری نخس ــید. امی ــم را پوش هوفن های

خــط دروازه ی زنبورهــا )دورمتونــد( عبــور داد و ســپس 

ــهیر«  ــتانبول باشاک ش ــا، درون دروازه ی »اس ــام یوف در ج

گل کاشــت. او امســال بــه بایرلورکــوزن آمــده و در لیســت 

ــو« قــرار گرفتــه اســت.  »یواخیــم ل

ــرده و  ــی ک ــه ط ــه پل ــه ب ــل را پل ــه ی مراح ــری هم امی

ــته و در  ــور داش ــا حض ــه ی جرمن ه ــای پای ــام تیم ه در مت

فینــال قهرمانــی 2۱ ســال اروپــا گل زده اســت. جرمن هــا 

قصــد دارنــد، بــا جوانانــی مثــل امیــری، گنابــری، ســوله، 

ــق پطــرول ســبز  ــروژه ی تزری ــار دیگــر پ ــر و کیمیــچ، ب ورن

ــان باکیفیــت( را کلیــک کننــد. )جوان

ســابقه ی  بــا  کشــوری  تیــم  در  امیــری  حضــور 

در  کــه  نژادگرایانــه ای  و  نئونــازی  ناسیونالیســم 

ــان  ــدار آمل ــه اقت ــه ب ــا را لطم ــور خارجی ه ــته حض گذش

»مســوت  بلــوای  هنــوز  کــه  روزگاری  در  می دانســتند، 

اوزیــل و ایلــکای گونــدوگان« مبنــی بــر نخانــدن رسود 

ــه راســتی ســورپرایز  ملــی ایــن کشــور فرامــوش نشــده، ب

تــازه اســت. 

نفــس  آخریــن  تــا  کــه  انــد  مشــهور  آملان هــا، 

بــرای پیــروزی و بازگردانــدن نتیجــه می جنگنــد؛ امــا 

آملان پرســتان پــس از شکســت در جــام جهانــی گفتنــد، 

ــان  ــای بازی کن ــی در رگ ه ــون آملان ــه خ ــل آن  ک ــه دلی ب

مــا  مثــل  آن هــا  نــدارد،  جریــان  تیــم  ایــن  خارجــی 

تالش گــر نیســتند. »خدیــرا، بواتینــگ و ...« متهــم بــه 

همیــن بودنــد.

موجــب  آملــان،  ملــی  تیــم  در  امیــری  حضــور 

اســت.  شــده  افغان هــا  بیــن  در  جالــب  واکنش هــای 

انــگ بی غیرتــی بســته و بــه نداشــنت  بــه او  عــده ای 

ِعــرق افغانســتانی متهمــش کردنــد کــه چــرا پیراهــن 

ــم  ــوت »یواخی ــیده و دع ــدری اش را نپوش ــن پ ــم رسزمی تی

ــه ای  ــم کار او را حرف ــدادی ه ــت و تع ــه اس ــو« را پذیرفت ل

دانســتند. 

در ســال های اخیــر یکــی از انگیزه هــای مهاجــرت 

و  خــوب  عقبــه ی  ســاخنت  غــرب،  بــه  افغان هــا 

تحصیل کــرده بــرای نجــات افغانســتان بــود؛ امــا واقعیــت 

ــا  ــه دنی ــرب ب ــه در غ ــار ک ــان تب ــودکان افغ ــت، ک آن اس

ــان، فرهنــگ، بایدهــا و نبایدهــای آن بــزرگ  ــا زب آمــده، ب

ــرای  ــدرت ب ــه ن ــادری، ب ــدری و م ــن پ ــوند، رسزمی می ش

 شــان اهمیــت دارد.

ندیــم، چــه بخواهــد یــا نخواهــد، حــاال مناینــده ی مــا 

ــخصیتی  ــه ی اول ش ــه وج ــه ک ــت، هامن گون ــا اس در دنی

ــدوگان،  ــرا، پودولســکی، گون کســانی مثــل »اوزیــل، خدی

میروســالو کلــوزه و ...«، نژادشــان بــود نــه تابعیــت آملانــی 

 شــان.

ندیــم اگــر در افغانســتان می مانــد، شــاید حــاال در 

لیــگ برتــر مــا ســال یک بــار بــرای چنــد هفتــه، روی 

متــام  کــه  پــرسی  می کــرد،  بــازی  مصنوعــی  چمــن 

آرزوهایــش، زنــده مانــدن، کار و زندگــی بخــور، منیــر بــود؛ 

امــا او امــروز پیراهــن مانشــافت )دومیــن تیــم پــر افتخــار 

تاریــخ( را بــا دورمنــای مشــخص و آینــده ی روشــن بــه تــن 

دارد.

جذابیــت رقابت هــای ملــی کــه یکــی از اساســی ترین 

ــل حفــظ و ادامــه ی ناسیونالیســم در جهــان اســت،  دالی

بــرای مــا جذاب تــر از گذشــته خواهــد بــود؛ چــرا کــه 

ایــن درام نامتــام شــده اســت.  تــازه ای وارد  داســتان 

ــال و  ــه وارد درام فوتب ــت ک ــی اس ــاز بی تفنگ ــری رسب امی

زندگــی افغان هــا شــده اســت. هــر چنــد پیراهــن جرمنــی 

می پوشــد؛ امــا نــام و هویتــش، همیشــه بــا او خواهــد 

بــود. بازی کــن افغانی االصــل آملــان.

او مناینــده ی ایــن رسزمیــن اســت، حتــا اگــر در جــای 

دیگــری متولــد شــده باشــد. ایــن بــه معنــای نژادپرســتی 

و دیــدن دنیــا از دریچــه ی تنــگ آن نیســت، کــه واقعیــت 

زندگــی اســت.

مناینــده ای کــه می توانــد نــگاه دنیــا را نســبت بــه 

ــن  ــد. ذه ــر ده ــا تغیی ــتعدادهای م ــان و اس ــردم، جوان م

ــه جایــی  ــا ب ــزی زیب ــا و برنامه ری ــات زیب ــدون امکان ــا ب زیب

منی رســد.

نیازهای غذایی نوجوانان 
درهنگام بلوغ

دخرتی که پدر خوانده اش او را فروخت

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

نعمت رحیمی

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

ذهن زیبا، امکانات زیبا

زهرا سیاس
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دولــت جاپــان، مبلــغ 2.۷ میلیــون دالــر امریکایــی، 

ــت  ــور تقوی ــه منظ ــی را ب ــن جاپان ــون ی ــادل ۳۰۰ میلی مع

کمک هــای غذایــی برنامــه ی غذایــی جهــان )WFP( در 

ــت. ــرده اس ــک ک ــتان کم افغانس

ســفارت جاپــان در کابــل، روز سه شــنبه )۱۶ میــزان( 

ــول،  ــدار پ ــن مق ــه ای ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــر اعالمی ــا ن ب

ــاه  ــا در ۱2 م ــازد ت ــادر می س ــان را ق ــی جه ــه ی غذای برنام

آینــده، بــرای خانواده هــای دچــار عــدم مصؤونیــت غذایــی 

ــد. ــم کن ــی فراه ــای غذای ــتان، کمک ه در افغانس

در اعالمیــه، بــه نقــل از ملیســچ، مناینــده و رییــس 

برنامــه ی غذایــی جهــان در افغانســتان، آمــده اســت کــه این 

ــی وضعیــت  ــواده ای کــه در پ ــه هــزاران خان ــول، ب مقــدار پ

ــا  ــی بی ج ــات طبیع ــا آف ــا ی ــل درگیری ه ــه دلی ــی ب بحران

ــک  ــد، کم ــه می کنن ــی را تجرب ــط بحران ــد و رشای ــده  ان ش

ــرد. ــد ک خواه

ــالی ای  ــن خشک س ــال بدتری ــه دنب ــت: »ب ــزوده اس او اف

داده،  تــکان  را  افغانســتان  اخیــر  دهــه ی  یــک  در  کــه 

ــه  ــی ب ــواد غذای ــای م ــه کمک ه ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه بس

خانواده هــای دچــار عــدم مصؤونیــت غذایــی در رسارس ایــن 

ــم.« ــه دهی ــور ادام کش

ــک  ــول، کم ــدار پ ــن مق ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی

می کنــد کــه بیــش از ۱۷۳ هــزار نفــر آســیب پذیر و متــرر 

از آفــات طبیعــی و انســانی، مــرصف مــواد غذایــی خــود را 

ــان و  ــود را در جری ــی خ ــای غذای ــاخته و نیازه ــؤون س مص

پــس از مواقــع اضطــراری، تأمیــن کننــد.

ــارچ  ــاه م ــان در م ــت جاپ ــه، دول ــن اعالمی ــر اســاس ای ب

ســال جــاری میــالدی نیــز ۱.2۵ میلیــون دالــر بــه برنامــه ی 

غذایــی جهــان در افغانســتان کمــک کــرده بــود.

جاپــان، از حامیــان برنامــه ی غذایــی جهــان اســت و 

در جریــان ۱۰ ســال گذشــته، 2۰۰ میلیــون دالــر بــه ایــن 

برنامــه در افغانســتان کمــک کــرده اســت. ســفارت جاپــان 

گفتــه اســت کــه مجمــوع کمک هــای ایــن کشــور بــه 

افغانســتان از ســال 2۰۰۱ میــالدی تــا کنــون، بــه بیــش از 

ــت. ــیده اس ــی رس ــر امریکای ــارد دال ۶.۶ میلی

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

از  معلومــات  انتقــال  رونــد  کــه  می گوینــد 

ایــن  بــه رسور عمومــی  بایومرتیــک  دســتگاه های 

مــی رود. پیــش  تأخیــر  بــا  کمیســیون، 

موالنامحمــد عبداللــه، عضــو کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، روز سه شــنبه )۱۶ میــزان( در برگــه ی 

تنهــا  کنــون  تــا  کــه  نوشــت  خــود  فیس بــوک 

ــه  ــک ب ــی ۱۴ هــزار دســتگاه بایومرتی معلومــات نهای

رسور عمومــی ایــن کمیســیون انتقــال یافتــه اســت.

می گــذرد.  انتخابــات  از  روز  »یــازده  افــزود:  او 

تــا کنــون  رأی دهــی،  از جملــه ی 2۶۵۶8 محــل 

معلومــات  و  دســتگاه  ابتدایــی22۴۰۰  معلومــات 

رسور  بــه  بایومرتیــک،  دســتگاه  نهایــی۱۴۰۰۰ 

مرکــزی انتقــال یافتــه اســت.«

آقــای عبداللــه، تأکیــد کــرده اســت کــه اگــر 

رونــد انتقــال معلومــات دســتگاه های بایومرتیــک 

ابتدایــی  نتایــج  اعــالم  بــرود؛  پیــش  این گونــه 

ــزان  ــات ریاســت جمهوری در بیســت وهفتم می انتخاب

ناممکــن خواهــد بــود.

ــراز  ــی اب ــر انتخابات ــای ناظ ــم، نهاده ــویی ه از س

نگرانــی کــرده  انــد کــه بــه دلیــل فشــارهای سیاســی 

بــر کمیســیون مســتقل انتخابــات، ممکــن اســت 

و  افتــاده  تأخیــر  بــه  ایــن کمیســیون  برنامه هــای 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات را بــه تعویــق 

بینــدازد. 

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس جــدول 

زمانــی کمیســیون انتخابــات، قــرار اســت نتایــج 

ــخ 2۷  ــه تاری ــت جمهوری ب ــات ریاس ــی انتخاب ابتدای

ــود. ــالم ش ــرب اع ــی در ۱۶ عق ــج نهای ــزان و نتای می

بــا ایــن همــه، کمیســیون مســتقل انتخابــات 

گفتــه اســت کــه آرای استفاده شــده در انتخابــات 

ــه پاک ســازی خواهــد  ریاســت جمهوری، در دو مرحل

شــد. بــه گفتــه ی مســؤوالن ایــن کمیســیون، در 

جــدا  بایومرتیــک  بــدون  آرای  نخســت،  مرحلــه ی 

می شــود و در مرحلــه ی دوم، آرای بایومرتیک شــده 

پاک ســازی خواهــد شــد.

کمیســیون  مســؤوالن  گفته هــای  اســاس  بــر 

انتخابــات ششــم میــزان،  انتخابــات، در  مســتقل 

ــد. ــرده ان ــت ک ــر رشک ــون نف ــم میلی ــش از دو و نی بی

انتخابــات  ایــن  در  تقلــب  میــزان  از  هنــوز 

گــزارش دقیقــی نــر نشــده اســت؛ امــا کمیســیون 

شــکایت های انتخاباتــی اعــالم کــرده کــه ۴۵28 

ــت  ــه ثب ــتان ب ــی در رسارس افغانس ــکایت انتخابات ش

رســیده اســت.

بــا ایــن همــه ســفارت امریــکا در کابــل نیــز 

تأکیــد کــرده اســت کــه جایــی بــرای تقلــب در 

وجــود  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ایــن  شایســته ی  افغــان  رأی دهنــدگان  و  نــدارد 

و  بی طرفــی  بــا  قانونــی،  آرای  تنهــا  کــه  اســتند 

شــود.  شــامرش  شــفافیت 

منایندگــی  دفــرت  یــا  یونامــا  ایــن  از  پیــش 

ــر شــفافیت  ــل متحــد در افغانســتان، ب ســازمان مل

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نتیجــه ی  اعــالم  در 

تأکیــد کــرده بــود.

دایکنــدی  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

دلیــل  بــه  ۴۶ســاله  زن  یــک  کــه  می گوینــد 

مشــکالت خانوادگــی خــودش را در ولســوالی 

نیلــی، مرکــز ایــن والیــت حلق آویــز کــرده اســت. 

والــی  ســخنگوی  احســانی،  ســکینه 

دایکنــدی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد 

دوشــنبه  روز  عــرص  ۴۶ســاله  زهــرای  کــه 

هجــدی  روســتای  در  را  خــودش  )۱۵میــزان( 

حلق آویــز  دایکنــدی  مرکــز  نیلــی،  ولســوالی 

اســت. کــرده 

بانــو احســانی دلیــل خودکشــی ایــن زن را 

ــد؛  ــوان می کن ــی عن ــی و روان ــکالت خانوادگ مش

ــه  ــه قضی ــد ک ــد می کن ــال تأکی ــن ح ــا در عی ام

تحــت بررســی نهادهــای کشــفی قــرار دارد و بــه 

ــد  ــخص خواه ــداد مش ــن روی ــی ای زودی چگونگ

شــد. 

ــز  ــد نی ــه فرزن ــن زن س ــه ای ــت ک ــی اس گفتن

ــتان  ــرون از افغانس ــرس او در بی ــه دو پ ــته ک داش

زندگــی می کــرده و فرزنــد آخــری اش نیــز بــه 

ــت؛  ــته اس ــران را داش ــه ای ــفر ب ــد س ــی قص تازگ

امــا زهــرای ۴۶ســاله بــا رفــنت پــرسش مخالفــت 

کــرده اســت. 

ــد  ــانی می گوی ــکینه احس ــال س ــن ح در همی

کــه در جریــان ســال جــاری، حــدود ۳۳ قضیــه ی 

خودکشــی در والیــت دایکنــدی بــه ثبــت رســیده 

اســت کــه از ایــن میــان دو تــن از ایــن افــراد بــه 

دلیــل شــدت آســیب دیدگی جــان باختــه انــد. 

ــد  ــار بلن ــه از آم ــن ک ــن ای ــانی ضم ــو احس بان

خودکشــی در والیــت دایکنــدی ابــراز نگرانــی 

مهم تریــن  کــه  می گویــد  هم  چنــان  می کنــد، 

دلیــل خودکشــی زنــان در ایــن والیــت مشــکالت 

آگاهــی  ســطح  بــودن  پاییــن  خانوادگــی، 

دخــرتان و مشــکالت اقتصــادی بــوده اســت.

آمــاری کــه از ســوی مســؤوالن محلــی والیــت 

ــه  ــد ک ــان می ده ــود، نش ــه می ش ــدی ارائ دایکن

و خشــونت های خانوادگــی  میــزان خودکشــی 

در ایــن والیــت نســبت بــه ســال های گذشــته 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

ــدی  ــت دایکن ــه والی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

والیت هــای  جملــه  از  افغانســتان،  مرکــز  در 

در  امــا  می شــود؛  محســوب  افغانســتان  امــن 

پاتــوی  و  کجــران  ولســوالی های  اواخــر  ایــن 

ــوده  ــی ب ــای فراوان ــاهد ناامنی ه ــت ش ــن والی ای

اســت.

ســفارت امریــکا در کابــل، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــب در انتخاب ــرای تقل ــی ب جای

ــدارد. افغانســتان وجــود ن

در  میــزان(   ۱۶( سه شــنبه  روز  ســفارت،  ایــن 

کــه  اســت  نگاشــته  خــود  تویــرت  رســمی  برگــه ی 

ملــی  مرکــز  از  تازگــی  بــه  نهــاد،  ایــن  کارمنــدان 

انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  نتایــج  جمع بنــدی 

بازدیــد کــرده  انــد.

ســفارت امریــکا افــزوده اســت: »از فرصــت بازدیــد 

از مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج و دیــدن زحــامت 

کمیســیون مســتقل انتخابــات قدردانــی می کنیــم. 

نــدارد.  وجــود  انتخابــات  در  تقلــب  بــرای  جایــی 

رأی دهنــدگان افغــان شایســته ایــن اســتند کــه تنهــا 

شــامرش  شــفافیت  و  بی طرفــی  بــا  قانونــی،  آرای 

ــوند.« ش

کابــل،  در  امریــکا  ســفیر  ایــن،  از  پیــش 

ــردآوری  ــز گ ــدن مرک ــاز ش ــر در ب ــه تأخی ــبت ب نس

ابــراز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  اطالعــات 

بــود. کــرده  نگرانــی 

ــه پیــش، در برگــه ی  ــک هفت ــس، حــدود ی جــان ب

ــاره ی گزارش هــای  ــود کــه در ب تویــرت خــود نگاشــته ب

ضدونقیــض در مــورد ایــن کــه چــه زمانــی مرکــز 

گــردآوری اطالعــات کمیســیون مســتقل انتخابــات 

افغانســتان آغــاز بــه کار می کنــد، نگــران اســت.

او افــزوده بــود: »ایــن تأخیــر بــه تردیدهــا و ابهامات 

در مــورد انتخابــات می افزایــد. خیلــی مهــم اســت کــه 

ــن  ــرای ناظری ــن موضــوع را ب ــات ای کمیســیون انتخاب

داخلــی و مــردم افغانســتان روشــن بســازد.«

ایــن در حالــی اســت کــه حواعلــم نورســتانی، 

رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات، همــواره تأکیــد 

ــت جمهوری،  ــات ریاس ــج انتخاب ــه نتای ــت ک ــرده اس ک

ــه اعــالم خواهــد شــد. ــه ی شــفاف و بی طرفان ــه گون ب

بــا ایــن همــه، بــر اســاس جــدول زمانــی کمیســیون 

انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  انتخابــات، قــرار اســت 

نتایــج  و  میــزان   2۷ تاریــخ  بــه  ریاســت جمهوری 

نهایــی در ۱۶ عقــرب اعــالم شــود.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

سفارت امریکا: جایی برای تقلب در انتخابات 
افغانستان وجود ندارد

کمیسیون انتخابات:  روند انتقال معلومات 
با تأخیر پیش می رود

کمک ۲.۷ میلیون دالری جاپان به برنامه ی 
غذایی جهان در افغانستان

خودکشی زن 46ساله به دلیل مشکالت 
خانوادگی در دایکندی
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مناینده ی  خلیلزاد،  زملی  که  آن  از  پس  هفته  یک  از  کمرت 

افغانستان  صلح  برای  امریکا  مذاکره کننده ی  تیم  رییس  و  خاص 

یافنت  پایان  حال  در  طالبان  با  طوالنی  مذاکرات  که  کرد  اعالم 

یک  شدن  کشته  دلیل  به  ترامپ  دونالد  رییس جمهور  است؛ 

خامته  گروه  این  با  گفت وگو  به  طالبان،  توسط  امریکایی  رسباز 

داد. توافق نامه ای که »روی اصل« آن تفاهم صورت گرفته بود، به 

حکومت ترامپ اجازه می داد رسبازانش را از کشوری بیرون بکشد 

که فاصله ای با انتخابات نداشت. خرب پیش رفت در گفت وگوها با 

طالبان، خربی خوش آیند برای آنانی بود که طرفدار خویشنت داری 

نظامی، دیپلامسی و سیاست گذاری مسؤوالنه در رئالیسم سیاست 

استند. خارجی 

روزهای  وعده ی  به  که  است  ترامپ  رییس جمهور  با  حق 

توقف  بیاورد.  خانه  به  را  ما  رسبازان  و  کرده  عمل  انتخاباتی اش 

»جنگ  رساندن  پایان  به  از  را  ترامپ  حکومت  نباید  گفت وگوها 

به  نزدیک  از  پس  هم  آن  افغانستان،  از  خروج  و  مان  همیشگی« 

دو دهه، باز دارد. در این که آیا قصد طالبان برای پایان دادن به 

ملکفیت های  به  که  این  یا  و  است  امریکا جدی  با  خصومت شان 

پایان  دارد.  وجود  تردیدهایی  هنوز  خیر،  یا  می کنند  عمل  شان 

حضور نظامی امریکا در افغانستان، نباید وابسته به معامله ی صلح 

آن  در  پیش رفت ها  نظرداشت  در  بدون  که  چرا  باشد؛  طالبان  با 

یافت. دست  آن  به  می توان  نیز،  جبهه 

آوردن  با  افغانستان،  از  شدن  بیرون  برای  ما  راه بردی  برنامه ی 

افغانستان،  قبال  در  ما  سیاست  از  جبهه  سه  در  راه بردی  تغییر 

امکان پذیر است. نخست، واشنگنت باید دولت افغانستان را تشویق 

به معامله ی مستقیم با رشکای اصلی منطقه کند که سود دامئی در 

یک افغانستان امن و باثبات دارند.

دوم، حکومت ترامپ باید از قدرت نفوذی  که میان متحدانش در 

ریاض و اسالم آباد دارد، استفاده کرده و با اِعامل فشار حداکری 

روی سازمان اطالعات نظامی پاکستان و حامیان وهابی طالبان در 

عربستان سعودی، پشتیبانی خارجی از این گروه را تضعیف کند.

اطراف  در  قدرت مندی  نظامی  حضور  متحده  ایاالت  آخر،  در 

از کابل پشتیبانی کند. واشنگنت  آن،  با  منطقه دارد که می تواند 

می تواند با انجام عملیات نیروهای ویژه و حمالت هوایی به عنوان 

آخرین گزینه، از این که تروریست ها دوباره در این کشور پای گاه 

امنی داشته باشند یا افغانستان به سمت جنگ داخلی متام عیاری 

مانند داعش شود، جلوگیری کند.  باعث رشد گروه هایی  برود که 

چنین عملیاتی باعث خروج کامل نخواهد شد و موقتا اجازه خواهد 

به  را  افغانستان  به  رابطه  تروریسمش در  راه برد ضد  امریکا  تا  داد 

رشکای اصلی منطقه ای منتقل کند.

تالش برای معامری امنیت منطقه

سیستم جهانی، متام خالها را پر می کند. از دیدگاه واقع گرایانه، 

کشور  این  افغانستان،  از  امریکا  شدن  بیرون  با  که  دارد  احتامل 

منافع  برای حفظ  برای قدرت های منطقه شود که  بازی  صحنه ی 

این تعادل راه بردی واقعیتی است  افغانستان می شوند.  شان وارد 

این  بیشرت  برتسیم.  آن  از  که  این  نه  کرد  حامیت  آن  از  باید  که 

قدرت های منطقه ای خواهان قوی کردن حکومت مرکزی در کابل 

استند و منی خواهند افغانستان دوباره درگیر جنگ داخلی شده و 

پناه گاه امنی برای تروریسم بین  املللی شود. این کار عمال منجر به 

تقسیم مسؤولیت میان این قدرت ها خواهد شد که می خواهند با 

تقویت دولت افغانستان علیه تهدیدهای داخلی، افغانستانی امن، 

باثبات و مستقل داشته باشند که در همکاری با آن، به پیش حرکت 

آزمونی دشوار برای یک  با طالبان  نیاز نیست معامله   الزاما  کنند. 

خروج موفق باشد.

چیزی که در چندین دور گفت وگو در قطر، به تدریج مشخص تر 

شد، این فرض اشتباه بود که تنها راه برای رفنت امریکا از افغانستان، 

ایجاد توافق نامه ای با طالبان است؛ حتا اگر توافق نامه ای نامطلوب 

طالبان،  با  مشکل ساز  توافق نامه ای  به  دل بسنت  جای  به  باشد. 

ایاالت متحده باید روی کم کردن نگرانی های کابل پس از خروج 

رشکای  با  تا  شود  تشویق  کابل  یعنی  این  کند.  مترکز  نیروها 

منطقه ای اش تعامل کرده و برای ایجاد معامری مؤثر امنیت منطقه 

که نگذارد طالبان دوباره به قدرت برسد، با تهران، مسکو، دهلی نو 

و بیجینگ کار کند. این فضای راه بردِی پس از امریکا را می توان 

دهلیز معامری امنیت افغانستان نامید.

همیشه  برای  منی تواند  متحده  ایاالت  که  دارد  واقعیت  این 

نیویورک تایمز  تحریریه ی  هیأت  که  طوری  مباند.  افغانستان  در 

امریکا،  خروج  پی  در  می گویند،  پُرِسن  بَری  واقع گرا،  محقق  و 

شان  منافع  از  دفاع  برای  شد  خواهند  مجبور  همسایه  کشورهای 

دست به کار شوند؛ چون دیگر منی توانند این مسؤولیت را به ایاالت 

متحده واگذار کنند. واشنگنت هم ممکن است تا زمانی که نفوذی 

دارد، برای باز کردن پای رشکای منطقه ای تالش کند. افغانستان 

از  ایران  است.  آن  همسایه های  سود  به  فراگیر،  دولتی  عنوان  به 

ایجاد پای گاه سلفی ها در رشق قلمرواش نگران است و منی تواند 

میزبانی  استند،  افغان  شان  بیشرت  که  مهاجری  تن  میلیون ها  از 

گسرتش  برای  مرکزی  چشم  به  را  افغانستان  هندوستان،  کند. 

حضور اقتصادی اش در آسیای مرکزی می بیند. برای چین هم که 

خود را متعهد به موفقیت »راه ابریشم جدید« می داند، وجود یک 

راه های  از  اطمینان  و  امنیت  ضامن  که  باثبات  و  امن  افغانستان 

در  است.  بااهمیت  بسیار  موضوعات  از  بود،  انتقاالتی اش خواهد 

قلمروهای جنوبی اش  در  زیادی  مسلامنان  که  روسیه هم  نهایت، 

اسالِم  می کنند،  زندگی  تاتارستان(  و  شاملی  قفقار  در  )مشخصا 

نیست  امنیت ملی اش می داند و حارض  تهدیدی علیه  را  رادیکال 

وجود افغانستانی را تحمل کند که پناه گاهی برای تروریسم جهانی 

باشد. سلفی گری 

ایران روابط فرهنگی، اقتصادی و امنیتی دیرینه ای با افغانستان 

دالر،  میلیارد   ۳ ارزش  به  تجارتی  با  ایران  گذشته،  سال  دارد. 

بزرگ ترین رشیک تجاری افغانستان شد و جای پاکستان را گرفت. 

ترامپ  بود که دولت  اندازه ی کافی مهم  به  ایران  اقتصادی  نقش 

بندر چابهار را در لیست تحریم قرار نداد. بندر چابهار با پشتیبانی 

مالی هندی ها کار می کند و یک منطقه ی آزاد تجاری است. این 

به  و  پیوند می دهد  دریا  به  را  افغانستاِن محاط در خشکی  بندر، 

هند اجازه خواهد داد تا با یک عبور فرعی از پاکستان، به بازارهای 

فشار  از  فعالیت ها  این  باشد.  داشته  دسرتسی  مرکزی  آسیای 

تهاجمی امریکا بر ایران مستثنا است. ایران همین حاال هم میزبان 

خراسان  شاخه ی  که  حاال  و  است  افغان  مهاجر  ملیون   ۳ تا   2.۵

داعش، افراد ملکی را در افغانستان هدف قرار می دهد، این رقم 

تنها می تواند سیر صعودی داشته باشد.

تهران  برای  جدی  تهدید  سوریه،  و  عراق  در  داعش  گسرتش 

نیروهای  از  استفاده  به  وادار  را  ایران  و حکومت  محسوب می شد 

نخبه ی قدس و نظامی برای خنثاسازی آن ها کرد. ردپای بزرگ تر 

شیعه ی  دولت  جدی  نگرانی های  از  یکی  افغانستان،  در  داعش 

ایران است. اگر طالبان به جنگ جویان داعش در افغانستان پناه 

در  عراق،  قضیه ی  مانند  به  نیز  ایران  صورت،  این  در  بدهند، 

در  دیرینه ای  سابقه ی  ایران  کرد.  خواهد  دخالت  هم  افغانستان 

مبارزه با سلفی گری اسالمی در منطقه دارد. ایران در سال 2۰۰۱ 

ایران  اشتیاق  امریکا کمک کند.  به  بود در سقوط طالبان  حارض 

برای این کار تا حدی بود که جیمیز دابینز، مناینده ی خاص دولت 

»مشخصا  را  ایرانی  ها  پاکستان؛  و  افغانستان  برای  بوش  جورج 

مفید« خواند. در واقع دابینز ادعا می کند که این ایتالفی متشکل 

از روسیه، هند، ایتالف شامل و ایران به کمک قدرت هوایی امریکا 

بود که منجر به سقوط طالبان شد نه فقط ایاالت متحده. در سال 

نو  دهلی  و  کابل  با  سه جانبه ای  گفت وگوهای  در  ایران  گذشته 

رشکت کرد که مبارزه با افراط گرایی، یکی از نکات اصلی آن بود.

چین هم از یک افغانستان باثبات سود خواهد برد. در دو دهه ی 

نیم  از  بیش  ارزش  به  رسمایه گذاری هایش  با  بیجینگ  گذشته، 

میلیارد دالر، رسعت بیشرتی به کمک هایش به حکومت افغانستان 

داد. منافع چین در افغانستان، هم ریشه ی اقتصادی دارد و هم به 

اولویت های امنیت ملی این کشور بر می گردد. چین برای گسرتش 

بخشی  که  نقلش  و  به خصوص دهلیز حمل  زیربنایی،  پروژه های 

از راه ابریشم جدید می باشد؛ به دنبال امنیت و ثبات بیشرتی در 

منطقه است. دشواری های امنیتی تا همین حاال هم باعث ناکامی 

از  چین  اما،  داخل  در  است.  شده  معادن  استخراج  تفاهم نامه ی 

ارتباط گروه طالبان با جدایی طلبان اویغور در ایالت سین کیانگ 

نگران است. گزارش هایی از پیوسنت جنگ جویان اویغور به طالبان 

وجود داشته است. چین از شیوع افراط گرایی اسالمی در جبهه ی 

اقلیت  با  چین  مشکل ساز  رابطه ی  می تواند  که  کشور  این  غرب 

اویغور را بیشرت از پیش، بی ثبات کند؛ نگران است.

به همین ترتیب، روسیه نیز سال ها است که به علت گسرتش 

افراط گرایی اسالمی در مرزهایش، طعم جنگ را چشیده است و 

امیدوار است که این فتنه با حضور افکار و جنگ جویان رادیکال 

نشود.  تکرار  دوباره  قفقاز،  و  تاتارستان  مانند  جنوبی  مناطق  در 

است.  روسیه  برای  راه بردی  نیازهای  از  مرکزی  آسیای  در  ثبات 

سکوالر  دولت های  میان  حائلی  کشور  همچنان  افغانستان، 

طالبان  و  قزاقستان  تا  گرفته  ترکمنستان  از  مرکزی،  آسیای  در 

است. افراطی 

نیازمند  افغانستان،  باتالق  از  راه حل مرکزی برای نجات یافنت 

منطقه  قدرت های  نظامی.  روی کرد  نه  است؛  خالقانه  دیپلاُمسی 

متحده  ایاالت  اگر  دارند.  باثبات  افغانستان  یک  در  زیادی  سود 

خواهان انتقال راحت از افغانستان است، همکاری با این قدرت ها، 

واشنگنت  برای  کار  این  بود.  احتیاط خواهد  روی  از  و  واقع بینانه 

باعث تشنج زدایی در مسائل اختالف هسته ای با ایران، مذاکرات 

و تحریم های مربوط  اوکراین  یا دخالت روسیه در  با چین  تجاری 

به آن خواهد شد.

ادامه دارد...

مهدی غالمی

پایان دادن به جنگ بی پایان امریکا در افغانستان 
بخش اول

این واقعیت دارد که ایاالت متحده 

منی تواند برای همیشه در افغانستان 

مباند. طوری که هیأت تحریریه ی 

نیویورک تایمز و محقق واقع گرا، بَری 

پُرِسن می گویند، در پی خروج امریکا، 

کشورهای همسایه مجبور خواهند 

شد برای دفاع از منافع شان دست به 

کار شوند؛ چون دیگر منی توانند این 

مسؤولیت را به ایاالت متحده واگذار 

کنند. واشنگنت هم ممکن است تا 

زمانی که نفوذی دارد، برای باز کردن 

پای رشکای منطقه ای تالش کند. 

افغانستان به عنوان دولتی فراگیر، به 

سود همسایه های آن است. ایران از 

ایجاد پای گاه سلفی ها در رشق قلمرواش 

نگران است و منی تواند از میلیون ها تن 

مهاجری که بیشرت شان افغان استند، 

میزبانی کند. هندوستان، افغانستان را 

به چشم مرکزی برای گسرتش حضور 

اقتصادی اش در آسیای مرکزی می بیند. 

برای چین هم که خود را متعهد به 

موفقیت »راه ابریشم جدید« می داند، 

وجود یک افغانستان امن و باثبات که 

ضامن امنیت و اطمینان از راه های 

انتقاالتی اش خواهد بود، از موضوعات 

بسیار بااهمیت است.

نوشته ی: آرتا معینی و شاهد قریشی در نَشنال اینِتِست


