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آبی احمد علی، نخست وزیر اتیوپیا از سوی کمیته ی 

امسال  برنده ی  عنوان  به  نوبل،  صلح  جایزه ی  برگزاری 

شد.  انتخاب  جایزه  این 

از  قدردانی  ضمن  نوبل،  جایزه ی  برگزاری  کمیته ی 

تالش های آبی احمد علی برای طرح پایان جنگ و آوردن 

صلح، او را به عنوان صدمین برنده ی این جایزه انتخاب 

است.  کرده 

این  سوی  از  )19میزان(  جمعه  روز  که  بیانیه ای  در 

علی  احمد  آقای  که  است  آمده  رسیده،  نرش  به  کمیته 

از میان بیش از 300 نفر و سازمان های فعال در بخش 

است.  شده  انتخاب  امنیت  تأمین  و  صلح 

به عنوان  آبی احمد علی که سال گذشته ی میالدی 

نخست وزیر اتیوپیا انتخاب شد، گفته بود که از مهمرتین 

اهداف او پایان تنش و از رسگیری گفت وگوهای صلح با 

اریرته است. 

شد،  ارائه  او  طرف  از  که  طرحی  با  می شود  گفته 

رسیده  پایان  به  اریرته  با  کشور  این  20ساله ی  بن بست 

است. 

در همین حال، کمیته ی برگزاری جایزه ی نوبل، ابراز 

امیدواری کرده است که انتخابات آقای احمد علی بتواند 

بیشرت برای تأمین صلح در کشورش کمک کند. 

به  هرساله  نوبل  جوایز  که  است  حالی  در  همه  این 

تاریخ دهم دسمرب، سالروز مرگ آلفرید نوبل، در مراسم  

آن  برندگان  به  ناروی  و  پایتخت های سویدن  در  خاصی 

می شود. داده 

ســفارت افغانســتان در اســام آباد، در واکنش به پایین کشیده شــدن بیرق افغانستان از سوی پولیس 
ایالت خیربپختونخوای پاکســتان در شــهر پیشــاور، قنســولگری اش را در این شهر بسته است. 
در خربنامه ای که روز جمعه )19میزان( از ســوی این ســفارت به نرش رســیده، آمده اســت که 

قنســولگری افغانســتان در پیشــاور به دلیل پایین کردن بیرق افغانســتان بسته شده است. 

لغو مذاکرات صلح از ســوی امریکا، موجب اختاف های جدی میان گروه طالبان شــده اســت و 
رهــربان ایــن گــروه علیه یک دیگر جبهــه گرفته  اند. این اختافات با آمــدن ماعبدالغنی برادر در رأس 
هیأت مذاکره کننده دفر قطر، بیشــر شــد و آمدن برادر در مذاکرات، حساســیت ها را در رهربی گروه 
طالبــان خلــق کــرد. در حــال حارض، مابرادر در یک رشــد غیر طبیعی قرار گرفته و از حامیت پاکســتان 

برخوردار شده است.

مال برادر، بــرای گرفتن رهبری طالبان 
کند تالش می 

 ایران؛ خطری بزرگ تر از پاکستان برای امنیت افغانستان

سفارت افغانستان قنسولگری اش
 را در پاکستان بست
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ازدواج بدل و آرزوهای بر باد رفته ی دو زوج
در افغانســتان، یکــی از دغدغه هایــی کــه بــرای پــران و 

ــود،  ــز می ش ــش برانگی ــتانه ی ازدواج چال ــوان در آس ــرتان ج دخ

نداشــن حــق انتخــاب همــر مــورد عالقــه ی شــان اســت؛ چــرا 

ــا  ــد ت ــان می دهن ــود ش ــه خ ــق را ب ــن ح ــرت ای ــن بیش ــه والدی ک

رشیــک زندگــی پــر یــا دخــرت شــان را برگزیننــد. انتخــاب 

همــر، از ســوی خانواده هــا بــرای فرزنــدان  شــان بــه نــام 

ــه ی  ــه جامع ــی ک ــا رشایط ــود. ب ــاد می ش ــاری ی ــای اجب ازدواج ه

ــر  ــاری، زی ــای اجب ــه ازدواج ه ــاب ب ــق انتخ ــتان دارد، ح افغانس

ســن، بــدل و بــددادن منتهــی می شــود. 

ــی  ــان قربان ــرت زن ــه بیش ــود آن  ک ــا وج ــا، ب ــوع ازدواج ه ــن ن ای

اصلــی  آن اســتند؛ امــا بــرای مــردان نیــز عــاری از مشــکل و 

ــه چندهمــری،  ــت ب ــده شــده کــه در نهای ــوده و دی جنجــال نب

خشــونت فیزیکــی، آســیب های روانــی و طــالق منجــر شــده 

ــت.  اس

اجبــاری  ازدواج هــای  از  ناشــی  خشــونت های  پرونــده ی 

بسیار است.

زندگی به رنگ زن
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دو  می گویند،  انتخابات  کمیسیون  مسؤوالن 

خود  کار  جمعه،  روز  عرص  »دارملوک«   رشکت  متخصص 

دستگاه های  از  اطالعات  انتقال  روند  تریع  باالی  را 

کمیسیون  مرکزی  دفرت  اطالعاتی  بانک  به  بایومرتیک 

رساندند. پایان  به  انتخابات 

علی افتخاری، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، 

گفت  کابل  صبح  روزنامه ی  به  میزان(   19( جمعه  روز 

درملوک،  رشکت  متخصصین  کار  پایان  با  همزمان  که 

دستگاه های  از  معلومات  انتقال  روند  تا  می شود  تالش 

یابد. تریع  اطالعاتی،  بانک  به  بایومرتیک 

آقای افتخاری گفت که رهربی کمیسیون انتخابات، 

ستادهای  ناظران  با  را  تخنیکی ای  نشست  جمعه،  روز 

انتخاباتی برگزار کرد و کمیسیون به دنبال این است تا 

برسد. تفاهم  به  انتخاباتی  ناظران ستادهای  با 

کمیسیون  رسور  گذشته،  روز  چهار  جریان  در 

دستگاه های  مواد  انتقال  از  رسعت  چالش  با  انتخابات 

مواجه  کمیسیون  مرکزی  اطالعات  بانک  به  بایومرتیک 

شده بود که با مشکالت تخنیکی و حمله ی هکرها، روند 

می رفت. پیش  کندی  به  مواد  انتقال 

 کمیسیون انتخابات، دلیل کاهش رسعت در انتقال 

رشکت  سوی  از  پیش گیرانه  امنیتی  تدابیر  را  مواد 

دارملوک دانست و مسؤوالن این کمیسیون تأکید کردند 

کرد. جلوگیری  سایربی  حمله های  از  تدابیر،  این  که 

شکایت های  والیتی  کمیسیون  هم،  سویی  از 

انتخاباتی کابل، روز پنج شنبه )18 میزان(، محمدکبیر 

انتخابات  معلوماتی کمیسیون  تکنالوژی  رییس  پناهی، 

گفته  کمیسیون  این  کرد.  معرفی  کل  دادستانی  به  را 

است که تصمیم معرفی پناهی به دادستانی، بر اساس 

فهرست  از  افراد  نام  حذف  مورد  در  شکایت  صدها 

رأی دهندگان و مشکالت دستگاه های بایومرتیک اتخاذ 

است. شده 

معرفی  که  می گوید  اما  انتخابات  کمیسیون  معاون 

رییس تکنالوژی معلومات کمیسیون به دادستانی کل، 

یک سوءتفاهم بوده و این موضوع میان کمیسیون های 

است. انتخاباتی حل شده 

به  انتخابات  کمیسیون  معلوماتی  تکنالوژی  رییس 

وظیفه ی خود حارض شده و به کار خود ادامه می دهد.

انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  که  است  قرار 

اما  میزان همگانی شود؛   27 تاریخ  به  ریاست جمهوری 

چالش های موجود در کمیسیون انتخابات، نگرانی هایی 

را برانگیخته که احتامل دارد، نتیجه ی ابتدایی با تأخیر 

شود. اعالم 

کمیسیون انتخابات: چالش  انتقال اطالعات از 
دستگاه های بایومتریک به بانک اطالعات حل شد

آبی احمد علی
 برنده ی صدمین جایزه ی 

صلح نوبل شد
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بهزاد در دو
 »ایستگاه بدبینی«

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس 

»ایستگاه  دو  خود  دیدگاه های  و  مواضع  در  بهزاد 

اول،  کرد:  حفظ  را  آن  آخر  تا  که  داشت  بدبینی« 

با  گفت وگو  و  مذاکره  هرگونه  به  نسبت  بدبینی 

تقلیل  بدیل«  حل  »راه  حد  در  را  آن  او  که  حکومت 

می داد و از بُن رد می کرد. در این زمینه، وی »توتاپ« 

را به تقلید از خلیلی »خط قرمز« خود اعالن می کرد 

و می گفت که به هیچ وجه کم تر از »لغو فیصله ی ...

رؤیا به محض تنها شدن، چادری اش را کنار زده و 

چشم به چشم وسیم می دوزد. رؤیا پنج سال می شد 

که معتاد بود. مرصف مواد مخدر از زیبایی پنج سال 

پیش رؤیا چیزی باقی نگذاشته بود. 

وسیم هنگامی که چهره ی رؤیا را می بیند، حسی 

برایش دست می دهد که به قول خودش اولین بار بود 

که تجربه اش می کرد. 

اشکی بر گونه ی سخن 

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

قسمت دوم
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»ایستگاه  دو  خود  دیدگاه های  و  مواضع  در  بهزاد 

بدبینی  اول،  کرد:  را حفظ  آن  آخر  تا  که  داشت  بدبینی« 

نسبت به هرگونه مذاکره و گفت وگو با حکومت که او آن را 

در حد »راه حل بدیل« تقلیل می داد و از بُن رد می کرد. در 

از خلیلی »خط قرمز«  تقلید  به  را  »توتاپ«  این زمینه، وی 

خود اعالن می کرد و می گفت که به هیچ وجه کم تر از »لغو 

ماسرتپالن  کامل  »تطبیق  و  ثور«   11 ظاملانه ی  فیصله ی 

 – بامیان  مسیر  از  کیلوولت   500 لین  انتقال  و  برق 

میدان وردک« راضی منی شود. دوم، بدبینی نسبت به طرح 

گسرتش  و  روشنایی  جنبش  شدن  ساختارمند  با  مرتبط 

چرت تصمیم گیری و ورود شخصیت ها و نیروهای بیشرت در 

جنبش. این  مدیریت  و  رهربی  عرصه ی 

در مورد این که بهزاد چرا از مذاکره با حکومت هراسان 

بود یا چرا از بحث های مرتبط با ساختارمند شدن جنبش 

روشنایی و گسرتش چرت تصمیم گیری و وارد کردن نیروها 

بود،  نگران  مردمی  عالی  شورای  ساختار  در  موثر  افراد  و 

دلیل واضح و روشنی ندارم. در صحبت های او هیچ گاهی 

مشاهده  زمینه  این  در  قوی  تیوریک  پایه های  و  انسجام 

ملهم  حتا  یا  استوار  فرضیه ی  یک  بر  مبتنی  که  منی شد 

سخرنانی ها  در  باشد.  تعمیم پذیر  و  آشنا  تجربه ی  یک  از 

و نوشته های او نیز نشانه ای وجود ندارد که نسبت به این 

یا  کرده  مطرح  را  بحثی  علمی  و  عقالنی  منظر  از  مسایل 

نظرها و پیشنهادهای دیگران را در این زمینه مورد بررسی 

انتقاد قرار داده باشد.  و 

بهزاد  داشتیم،  هم  با  ناگاه  گاه  که  صحبت هایی  در 

و  می کرد  برجسته  را  افراد  نیت های  عمده  طور  به 

خصوصیت های اخالقی آنان را تذکر می داد که گویا فالن 

شخص معامله گر است، فالن شخص ترسو و بی تعهد است، 

به  جلسه  در  شخص  فالن  است،  خودخواه  شخص  فالن 

کسی مجال صحبت منی دهد، فالن شخص برج عاج نشین 

بیرون منی آید،  و نظریات کتابی خود  تیوری ها  از  و  است 

فالن شخص با شورای امنیت رابطه دارد، فالن شخص به 

فالن شخص یا فالن دسته تعلق دارد، و امثال آن. گاهی 

نیز از گسرتدگی خواست ها و انتظارات مردم می گفت که 

کرد  محدود  تشکیالت  و  ساختار  قالب  در  را  آن  منی شود 

تا فرصت مناسب برسد و  و گاهی نیز طالب زمان می شد 

گیرد. سامان  طبیعی  صورت  به  امور  همه ی 

در یادداشت هایی که دارم و در مکاملات و مکاتباتی که 

با بهزاد داشته ام، حجم باالیی از گفت وگوهای ما به همین 

هیچ  و  هیچ کدام  در  اتفاقا  و  است  یافته  اختصاص  امور 

موردی نیز به نتیجه ی قطعی منی رسیدم تا با خود فیصله 

کنم که آیا به گفت وگوها و متاس ادامه دهم یا از خیر آن 

بگذرم و ردش را رها کنم. بهزاد همیشه در خطی میان بیم 

و امید حرکت داشت و من نیز در ارتباطم با او در همین 

حد متوقف می ماندم. این رابطه با همین کش و قوس های 

ادامه  روشنایی  شهدای  چهلم  از  قبل  هفته  یک  تا  خود 

یافت و در اوایل ماه رسطان 1395 به طور قطعی به پایان 

رسید. این زمانی بود که آخرین طرح مکتوب برای به سازی 

اعضای  و  ترکیب  مخصوصا  روشنایی،  جنبش  تشکیالت 

تصمیم گیری های  مرجع  عنوان  به  مردمی«  عالی  »شورای 

چند  هر  شد؛  مواجه  بهزاد  قطعی  مخالفت  با  جنبش، 

خود نیز از اعضای گروهی بود که برای تدوین آن طرح و 

رسیدنش تا آن مرحله کار کرده بود.

***

بحثی  روشنایی  جنبش  ساخن  ساختارمند  بحث 

درازمدت و زمان گیر بود که با متام اهمیت آن، در اولویت 

حساسیت  و  رشایط  استناد  به  معموال  و  منی گرفت  قرار 

اوضاع به حاشیه می رفت. من در مجموع بر این نظر بودم 

که مسؤولیت امور جنبش روشنایی را با گسرتدگی وسیع 

مردمی آن نه یک فرد برداشته می تواند و نه حلقات معینی 

و  اسد  دوم  فاجعه ی  از  بعد  ویژه  به  را  نکته  این  افراد.  از 

می کردم  مطرح  بیشرت  قوتی  با  روشنایی  میدان  انفجار 

رهربی  سنگین  مسؤولیت  با  است  خوب  که  می گفتم  و 

برخورد  تقلیل گرایانه  و  انحصارجویانه  نگاهی  با  جنبش 

وسیع  جنبش  یک  روشنایی  جنبش  من،  باور  در  نکنیم. 

قوت  در  نداشت  حق  یا  الزام  کسی  هیچ  و  بود  اجتامعی 

و ضعف آن به گونه ی انحصارطلبانه رفتار کند و فکر کند 

که افراد یا حلقات معینی می توانند یا حق دارند در مورد 

را  نهایی  موضع  یا  بگویند  را  آخر  حرف  عمومی  رسنوشت 

با  جنبشی  روشنایی  جنبش  من،  باور  در  کنند.  اتخاذ 

داعیه ی مدنی بود که در نیمه ی اول قرن بیست ویکم اتفاق 

از لحاظ رشد مدنی و  افراد دخیل در آن  افتاده و ترکیب 

فرق  ایم،  بوده  شاهد  این  از  قبل  آنچه  با  جامعه  سیاسی 

زیادی داشت. در خیلی از موارد نوع نگاه و استدالل هایم 

یا  گرفن  نادیده  را  آن  و  می شد  متام  گران  بهزاد  برای 

نیز،  گاهی  و   – توان مندی های خود  و  نقش  تخطیه کردن 

سهم و نقش کسانی که تا آن زمان در شورای عالی مردمی 

زحمت کشیده و رنج برده بودند - تلقی می کرد. او بارها و 

به ارصار منونه ی رهربی مزاری را در دوران مقاومت غرب 

کابل بر زبان می آورد و با این اشاره، می خواست به گونه ی 

تلویحی یا مستقیم القا کند که گویا او در جامعه ی هزاره 

در نقش مزاری ظاهر شده است و این نقش نباید نادیده 

شود. گرفته 

***

خالف  بر  حکومت،  با  گفت وگو  و  مذاکره  بحث 

دایره ی  گسرتش  یا  جنبش  ساختارمندساخن  بحث 

به صورت  که  بود  روزمره  و  عاجل  بحثی  آن،  تصمیم گیری 

می گرفت.  قرار  مردمی  عالی  شورای  پای  پیش  بالفعل 

و  ثور  بیستم  از  و فروپاشی هایی که  واقع، متام تشتت  در 

گردهم آیی مصالی شهید مزاری تا استعفای احمد بهزاد از 

عضویت در شورای عالی مردمی دامن گیر جنبش روشنایی 

گفت وگو  و  مذاکره  مفهوم  حول  در  عمده  صورت  به  شد، 

دانش،  و  محقق  است.  درک  و  مطالعه  قابل  حکومت  با 

برای  پشمی  روشنایی  جنبش  مند  از  نتوانستند  وقتی 

از  حکومت  با  گفت وگو  و  مذاکره  استناد  به  بردارند،  خود 

دامن جنبش بیرون خزیدند و راه »طرح بدیل« را در پیش 

گرفتند؛ خلیلی و صادق مدبر با همین توجیه در شام گاه 

اول اسد، اندکی قبل از برگزاری تظاهرات و انفجار میدان 

ترک  را  مردمی«  عالی  »شورای  اسد،  دوم  در  روشنایی 

بعدی که  مناقشات  و  ترتیب، جنجال ها  به همین  گفتند؛ 

چه کسی، در کجا و در چه حدی با این یا آن مرجع مذاکره 

و گفت وگو کند، اعضای شورای عالی مردمی را یکی یکی 

انداخت. پایین  جنبش  بدنه ی  از 

حد  تا  گفت وگو  و  مذاکره  معامی  موارد  از  پاره ای  در 

روشنایی  جنبش  پیشانی  در  چندش آور  و  تلخ  طنزهای 

ثور،  بیست وهفتم  تا  بیستم  فاصله ی  در  می شد.  آویزان 

بازی موش و پشک و گریز از این مسجد به آن مسجد به 

دلیل گریز از مذاکره ی رو در رو با حکومت بود؛ به همین 

و  رسمی  مکتوب  و  تلفون  خاطر  به  بهانه گیری  ترتیب، 

مکتوب با امضا و بی امضا و درج شدن این نقطه و حذف 

نام ها و  از یک سند و پس و پیش شدن  آن نقطه ی دیگر 

حذف و ایزاد اسم این و آن در فهرست کمیسیون و تجویز 

و همه،  در فالن مسأله، همه  اقدام  و  بحث  تجویز  و عدم 

تصویرهای آزاردهنده ای بودند که از آدرس رهربی جنبش 

روشنایی بروز داده می شد و در متام آن ها نوعی هراس عام 

از مذاکره با حکومت وجود داشت که مانند کابوسی بر رس 

کس  هیچ  و  می کرد  گردش  مردمی  عالی  شورای  اعضای 

احساس  آن  تابوگونه ی  سایه ی  از  منی توانست  مرجعی  و 

کند. راحتی 

محقق،  اهانت بار  سخنان  ثور،  بیست وهفتم  از  بعد 

با  مذاکره  تابوی  به  او  زدن  دست  از  سنگینی  بار  حامل 

رد  بر  موقع  آن  تا  که  بود  از کسانی  او خود  بود.  حکومت 

 500 برق  »لین  مطالبه ی  و  گفته  سخن  مذاکره  هرگونه 

خود  سیاست  قرمز«  »خط  خلیلی  مانند  را  کیلوولت« 

برای  که  حکومت  هیأت  پذیرش  از  امتناع  در  می شمرد. 

تا  علی مردان  قلعه ی  در  باقرالعلوم  مسجد  میان  مذاکره 

مسجد نبی اکرم در شهرک امید سبز شورای عالی مردمی 

را دنبال می کرد، محقق از نقش عمده و کلیدی برخوردار 

بود. همین هراس در روز بیست و ششم ثور، یک روز قبل 

رضبه ای  صورت  به  روشنایی،  جنبش  بزرگ  تظاهرات  از 

برای  حکومت  امضاشده ی  مکتوب  مسأله ی  در  هول ناک 

آمد  فرود  فرقش  بر  توتاپ  مسأله ی  حل  کمیسیون  ایجاد 

زبان  از  را  اهانت دوران رهربی سیاسی اش  تلخ ترین  او  و 

تعبیر  به  که  مردمی  عالی  شورای  اعضای  عادی ترین 

خودش »ولگردهای خیابانی« و محروم از »ستاره در آسامن 

گرفت. تحویل  بودند،  زمین«  در  بوریا  و 

جوزا  هفتم  گردهامیی  در  نامحدود«  »تظاهرات  اعالن 

مبارزاتی  رویکرد  و  نگاه  جنبه ی  همین  از  متأثر  دقیقا 

شعارهایی  بود.  مردمی  عالی  شورای  رهربان  ذهن  در 

»می رویم  یا  بستیم«  که  عهدی  آن  بر  »هستیم  جنبش  از 

پا  از  سیستامتیک  تبعیض  پایان  »تا  و  منی گردیم«  بر  و 

و  هیجان  که  بود  هیجان انگیزی  شعارهای  منی نشینیم«، 

از  گریز  ظل  در  را  مردمی  عالی  شورای  اعضای  جزمیت 

می کرد. برمال  حکومت  با  گفت وگو  و  مذاکره  هرگونه 

برابر  در  حساسیت  اسد،  دوم  از  بعد  ترتیب،  همین  به 

عکس های بهزاد با فالن عسکر امریکایی، حتا بحث تابوی 

افشا  نیز  روشنایی  جنبش  بیرونی  روابط  در  را  مذاکره 

حکومتی،  مقام  فالن  با  شورا  عضو  فالن  دیدار  می کرد. 

رفت و آمد فالن عضو شورا به دفرت شورای امنیت و ریاست 

امنیت ملی و امثال آن نیز حاکی از تصویرهایی در ذهنیت 

شورای عالی مردمی بود که به هیچ صورت با شأن و منزلت 

شکوه مند  و  بزرگ  حرکت  یک  عنوان  به  روشنایی  جنبش 

نداشت. سازگاری  مدنی 

***

مخالفت  مدارا  و  احتیاط  و  مذاکره  با  اصول  در  بهزاد 

پارتیزان  یا  اجتامعی  مبارز  یک  پایگاه  از  اما  نداشت؛ 

یک  موقف  از  نه  می کرد  برخورد  مسأله  این  با  سیاسی 

بدبینی هایی که نسبت  او در متام  یا مدیر سیاسی.  رهرب 

به مذاکره و گفت وگو با حکومت قرار داشت، نقطه ی ثقل 

متام مواضع را تشکیل می داد و در واقع، تا حدود زیادی 

به عنوان نقطه ی منادین این نوع نگاه مبارزه جویانه ظاهر 

می شد.

 در گفت وگوها و صحبت هایی که با هم داشتیم، بهزاد، 

نگاه من در رابطه با مذاکره و گفت وگو با حکومت را بیش 

می دانست  »محافظه کارانه«  و  »مصلحت جویانه«  حد  از 

همین  با  که  می گفت  نیش داری  طعنه ی  با  هم  اغلب  و 

نگاه، قیام تبسم را از یک »حرکت پیروزمند« به »شکست و 

از نیمه ی راه به خانه برگشت  را  ناکامی« کشاندم و مردم 

دادم. یک روز با طعن معناداری گفت که »تو دیگر آن معلم 

از دهه ی  »بلی، چون  و من گفتم  نیستی!«  دهه ی هفتاد 

هفتاد تا حاال نزدیک به یک ربع قرن فاصله گرفته ایم!«

ظرفیت  یک  روشنایی  جنبش  که  داشتم  استدالل  من 

در  می شد.  بیهوده ضایع  نباید  که  است  جامعه  در  بزرگ 

تظاهرات  از  قبل  هفته  دو  که حدود  از صحبت هایم  یکی 

دوم اسد با بهزاد داشتم، دیدگاهم در مورد »سیاست بدون 

هزینه« را برای او رشح دادم و گفتم که بر داعیه و مطالبه ی 

در  که  نداریم  دلیلی  هیچ  و  کنیم  پافشاری  آخر  تا  خود 

این  اما  کنیم؛  شک  مطالبه  این  عادالنه بودن  و  منطقی 

منافات  گفت وگو  و  مذاکره  اصل  با  استواری  و  ایستادگی 

ندارد و نباید با زبان جزم و خشم و نفرت با دیگران طرف 

شویم. این حرف های من او را به صورت واضح ناراحت کرد 

و با صدای بلندی گفت: »بهرت است بروی به هامن مکتبت 

دیگر  گونه ی  شوی!«  دبستانی  بچه های  با  کار  مرصوف  و 

بهزاد،  برای  نامه ام  ارسال  از  بعد  که  شبی  را  نظر  این  از 

منزل  در  نفر  سه  این  حضورداشت  با  ناجی،  و  سعادتی 

به  استهزاآمیز  لحنی  با  و  کرد  بیان  ناجی  داشتیم،  بهزاد 

من گفت که »سیاست بی هزینه را از تو شنیده ام. مبارزه 

هزینه دارد و من حارضم تا پای جان این هزینه را بپردازم.«

نتیجه گیری من  معنای  به  و گفت وگو  این گونه صحبت 

از پایان رابطه با شورای عالی مردمی یا ناامید شدن از کار 

امثال  و  سعادتی  ناجی،  بهزاد،  مانند  کسانی  با  رابطه  و 

این سه  باورمندی های  و  به صداقت  اتفاقا من  نبود.  آنان 

شخص نسبت به مردم و مطالبات مردم شکی نداشتم؛ اما 

ناجی،  و  بهزاد  مخصوصا  آنان،  سه  هر  که  می کردم  حس 

از فضای هیجان و حرکت عمومی بیش از حد دچار سوء 

زمان  این   / و سوز جگر  این هجر  »قصه ی  اند...  محاسبه 

تا وقتی دگر« بگذار 

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

بهزاد در دو »ایستگاه بدبینی«

شفافیت در انتخابات، دست آوردی بزرگ برای مدیران زن

ــی  افغانســتان همــواره محــل تالقــی زورآزمای

قدرت هــای منطقــه ای و جهانــی بــوده اســت. از 

زمانــی کــه دنیــا دوقطبــی بــود و اتحــاد جامهیــر 

شــوروی در منطقــه حضــور داشــت تــا امــروز کــه 

قدرت هــای نوظهــوری مثــل چیــن، روســیه و... 

در حــال شــکل گیری اســتند.

در  افغانســتان  همســایه های  هرچنــد 

انــد  کــرده  تأکیــد  همــواره  اخیــر  ســال های 

ــوری  ــف تئ ــوم تعری ــر مفه ــور دیگ ــن کش ــه ای ک

امــا  نــدارد؛  را  گذشــته  اســرتاتیژیک  عمــق 

واقعیــت آن اســت کــه افغانســتان همچنــان 

بــه  بــرای رســیدن  آنــان  عمــق اســرتاتیژیک 

ــازی  ــوده، ب منافــع شــان اســت. مشــکلی کــه ب

و عمــل  بیــن حــرف  زیــاد  تفــاوت  و  دوگانــه 

افغانســتان  مســئله ی  در  دخیــل  کشــورهای 

اســت. در حالــی کــه حــرف از بــه وجــود آمــدن 

یــک افغانســتان باثبــات و آرام می زننــد؛ امــا در 

ــرده  ــت ک ــتی حامی ــای تروریس ــل از گروه ه عم

تســلیحاتی  و  مالــی  کمک هــای  آنــان  بــه  و 

می کننــد. کشــورهایی کــه تــا امــروز النــه ی 

امــن بــرای آمــوزش، تســلیح و متویــل گروه هــای 

تروریســتی انــد. 

ــزاری  ــان برگ ــه زم ــه ب ــر چ ــز ه ــکا نی در امری

کشــور  ایــن  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

واکنش هــا  و  تصمیم هــا  می شــویم،  نزدیــک 

نســبت بــه حضــور نیروهــای ایــن کشــور در 

افغانســتان، بــرای مبــارزه بــا تروریــزم و نابــودی 

ــه  ــکا ک ــور امری ــد. رییس جمه ــر می کن آن، تغیی

بــه یک بــاره و بــا یــک تویــت، گفت وگوهــای 

صلــح را لغــو و قــرار مالقــات بــا رسان طالبــان و 

ــد«  رییس جمهــور ارشف غنــی را در »کمــپ  دیوی

لغــو کــرده بــود، پــس از چنــدی در اجــالس 

عمومــی ســازمان ملــل متحــد از عــزم کشــورش 

بــرای نابــودی تروریــزم گفــت و ایــن کــه امریــکا 

ــرای آینــده ی  ــا رشیک هــای بین املللــی اش، ب ب

ــد  ــد مان ــتان خواه ــردم، در افغانس ــان م درخش

و  تجمــع  مرکــز  بــه  دوبــاره،  ایــن کشــور  تــا 

ــود. ــدل نش ــزم ب ــی تروری ــگاه نظام آزمایش

هــر چنــد مدت هــا اســت کــه در امریــکا 

از  کشــور  ایــن  نیروهــای  خــروج  از  حــرف 

افغانســتان مطــرح اســت کــه یکــی از شــعارهای 

تبلیغاتــی دونالــد ترامــپ نیــز بــود؛ امــا همــواره، 

ــا  ــه و ب ســوال ایــن بــوده کــه ایــن نیروهــا چگون

ــد  ــارج خواهن ــتان خ ــی از افغانس ــه میکانیزم چ

ــرای آن  ــال ها ب ــه س ــت آوردهایی ک ــا دس ــد ت ش

ــرود. ــن ن ــاره از بی ــت، دوب ــده اس کار ش

تجربــه ی  پســین،  ســال های  در  امریــکا 

خــروج نیروهایــش را از کشــورهایی مثــل عــراق 

و ســوریه دارد. ســوریه کــه ایــن روزهــا در آتــش 

جنــگ می ســوزد و نیروهــای متحــد کُــرد بــا 

امریــکا کــه اعــالم کــرده  انــد، آن هــا بــه جــز 

دامئــی  متحــد  وقــت  هیــچ  کوهســتان ها، 

ــد. عــراق هــم وضــع خوبــی  دیگــری نداشــته ان

و  فقــر  فــرط  از  ایــن  کشــور،  مــردم  و  نــدارد 

نابســامانی، مدتهــا اســت کــه روز خــوش ندیــده 

ــد. ان

ــات  ــت انتخاب ــوز رسنوش ــه هن ــی ک در صورت

گفت وگوهــای  نیســت،  مشــخص  افغانســتان 

صلــح همچنــان تعلیــق و پادرهــوا مانــده اســت، 

رییس جمهــور امریــکا، دیــروز بــاز هــم اعــالم 

کــرد کــه زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا نظامیــان 

ــد. ــکا برگردن ــه امری ــن کشــور از افغانســتان ب ای

در حالــی کــه پیــش از ایــن و در همیــن 

ــور  ــپ، رییس جمه ــا ترام ــا و باره ــی، باره نزدیک

ــه  ــکا گفت ــه ی امری ــر، خارج ــو وزی ــک پمپی و مای

بودنــد کــه جــدول زمانــی بــرای خــروج نیروهــای 

نــدارد؛  وجــود  افغانســتان  از  کشــور  ایــن 

عجلــه ای در کار نیســت و همــه چیــز، تابــع 

رشایــط منطقــه و افغانســتان اســت.

ــه ی  ــر جامع ــه اگ ــت آن ک ــح اس ــه واض آن چ

و  شــتاب زده  امریــکا،  آن  رأس  در  و  جهانــی 

بــدون در نظــر گرفــن عواقــب خــروج نیروهــای 

 شــان از افغانســتان بیــرون رونــد، حتــا اگــر 

ــد،  ــام برس ــه رسانج ــز ب ــح نی ــای صل گفت وگوه

ــا  ــان ب ــاد طالب ــدم اتح ــرای ع ــی ب ــچ ضامنت هی

نخواهــد  وجــود  دیگــر  گروه هــای  و  القاعــده 

داشــت. هــامن گونــه کــه بارهــا کارشناســان 

بــا  انــد،  گفتــه  امریکایی هــا(  )حتــا  نظامــی 

ــه درز و شــکافی کــه در ســطح رهــربی  توجــه ب

طالبــان بــه وجــود آمــده اســت، ممکــن نیســت 

کــه متــام شــبه نظامیــان ایــن گروه، ســالح شــان 

ــه  ــز گفت ــاال نی ــن ح ــد. همی ــن بگذارن ــه زمی را ب

می شــود کــه در ماه هــای اخیــر، بســیاری افــراد 

ایــن گــروه، بــه گروه هــای هراس افگــن دیگــر 

ــد؛ چــون بســیاری، منافــع  و داعــش پیوســته ان

شــان بــا ادامــه ی جنــگ و ناامنــی در افغانســتان 

گــره خــورده اســت و اگــر در افغانســتان صلــح، 

آن هــا  شــود،  حکم فرمــا  قانــون  و  آرامــش 

چیزهــای زیــادی را از دســت خواهنــد داد.

نابودی تروریزم 
اما و اگرها

عزیز رویش

بهزاد در اصول با مذاکره 

و احتیاط و مدارا مخالفت 

نداشت؛ اما از پایگاه یک 

مبارز اجتامعی یا پارتیزان 

سیاسی با این مسأله برخورد 

می کرد نه از موقف یک رهرب 

یا مدیر سیاسی. او در متام 

بدبینی هایی که نسبت به 

مذاکره و گفت وگو با حکومت 

قرار داشت، نقطه ی ثقل متام 

مواضع را تشکیل می داد و در 

واقع، تا حدود زیادی به عنوان 

نقطه ی منادین این نوع نگاه 

مبارزه جویانه ظاهر می شد.

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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    بعد از سال  2001 میالدی،  با روی کار آمدن حکومت 

در  انتخابات  برگزاری  و  بُن  تاریخی  جلسه ی  در  انتقالی 

افغانستان، همه به یک آینده ی روشن امیدوار شدند و این  که 

است.  شده  باز  افغانستان  جدید  تاریخ  در  جدیدی  صفحه ی 

مردم امید داشتند که در فضای جدید، زمینه ی تحقق حق 

رأی، برای مردم جنگ دیده ی این رسزمین فراهم شود تا مردم 

خود، حاکم رسنوشت  شان باشند.

همه ی  بود،   1384 سال  در  که  انتخاباتی  نخستین  در 

به  و  رفته  رأی  صندوق های  پای  متام  تشنه کامی  با  مردم 

چند  همین گونه،  دادند.  رأی  شان  دل خواه  کاندیدای 

والیتی،  شوراهای  و  ملی  شورای  ریاست جمهوری،  انتخابات 

یکی پی هم گذشت و همه ی مردم افغانستان با شور و اشتیاق 

و  رفته  رأی دهی  محل های  به  قربانی  نوع  هر  تحمل  با  متام 

کردند. استفاده  رأی(  )حق  خویش  قانونی  و  انسانی  حق  از 

از رسنوشت رأی  این است  که مردم  چیزی که مهم است، 

ملی  پروسه ی  همواره، دست اندرکاران  و  نبوده  راضی  خویش 

انتخابات را به انجام معامله های سیاسی و هم سو با حکومت 

و زیر تأثیررفته ی کشورهای بیرونی متهم کردند. در انتخابات 

مواردی  و  ناهنجاری ها  چنین   ،2014 سال  ریاست جمهوری 

باعث شد تا با وساطت ات وزیر خارجه ی امریکا »جان کری«، 

وحدت  »حکومت  و  کرده  فروکش  آمده  وجود  به  جنجال های 

به روحیه ی ملی مردم صدمه  ملی« شکل گیرد. مسأله ای که 

زد و مردم افغانستان نسبت به انتخاب زعیم و آینده ی سیاسی 

ناامید شدند. انتخابات و تحقق دموکراسی  از مسیر   شان 

چنین شد که اعتبار اساسی دموکراسی یا هامن حق رأی و 

انتخابات برای ساخن آینده، نزد مردم تََرک برداشت و ترمیم 

هم نشد.

انتخابات  در  بایومرتیک  سیستم  و  تکنولوژی  ورود  با 

انتخابات  که  داشتند  امید  مردم   ،1397 سال  ولسی جرگه ی 

با  دیگر  بار  همه  جوان  و  پیر  زن  مرد،  شود.  برگزار  شفاف 

اشتیاق متام به سوی صندوق های رأی شتافته و در انتخابات 

کردند. رشکت 

با صدور فیصله نامه ی روز 28 میزان در انتخابات  پارملانی 

که  بایومرتیک  بدون  آرای  از  استفاده  بر  مبنی  سال1397 

شعور  دیگر  بار  نداشت،  تطابق  قبلی  اعالم شده ی  اصول   با 

افغانستان  نوپای  دموکراسی  و  گرفته  بازی  به  را  مان  جمعی 

قانون  تعدیل  زمینه ی  حتا  که  کرد  روبه رو  جدی  چالش  با  را 

پنج  ابتدایی  نتایج  اعالن  ساخت.  فراهم  نیز  را  انتخابات 

طرف  از  نهایی  نتایج  عنوان  به  پارملانی  انتخابات  در  حوزه 

کمیسیون ها، همه ی امید و خواب وخیال برحق مردم را نقش 

منود.  آب  بر 

کنونی،  کمیشرنان  انتخاب  و  انتخابات  قانون  تعدیل  با 

برای  خورد.  رقم  افغانستان  تاریخ  در  تازه ای  صفحه ی 

توسط  شفاف،  انتخابات  اساس  بر  کمیشرنان،  نخستین بار 

هجده نامزد ریاست جمهوری انتخاب شدند که اقدامی نو در 

کشور بود و برای نخستین بار، دو خانم در رأس کمیسیون های 

برای  نخست  روزهای  در  گزینش  این  گرفتند.  قرار  انتخاباتی 

موقف  با  اکنون  اما  منی رسید؛  نظر  به  امیدوارکننده  مردم 

آرای  با  رابطه  در  انتخابات  کمیشرنان  قانونی  گیری های 

تا  است  کرده  امیدوار  را  همه  ناشده،  و  شده  بایومرتیک 

یابد. نجات  انتخابات 

 مهم نیست کدام نامزد برنده ی انتخابات پیش رو می شود؛ 

سیستم  از  استفاده  با  اولین  بار  برای  که  است  این  مهم 

است،  انتخابات  شفافیت  تضمین کننده ی  که  بایومرتیک 

این  از  استفاده   با  می شوند.  حاکم  خویش  رسنوشت  بر  مردم 

حق  زمینه سازی  و  دموکراسی  آینده ی  به  می توان  سیستم، 

رأی به عنوان حاکم شدن مردم بر رسنوشت شان امیدوار بود. 

تقلب  در خدمت  بایومرتیک،  به رشطی که خود دستگاه های 

نگیرد. قرار 

این  عملیاتی  روند  در  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

حفظ  را  خویش  استقالل  باید  دارد،  مسؤولیت  ملی  پروسه ی 

درست  رأی  انتخاباتی،  طرزالعمل های  به  مطابق  و  کرده 

کمیشرنان  همه ی  موقف  حال  تا  دهد.  متیز  را  نادرست  و 

انتخابات نشان می دهد که آن ها در صدد  کمیسیون مستقل 

نظری  چنین  تیم ها  از  برخی  چند،  هر  نیستند.  بحران  خلق 

نداشته و کمیسیون را دست نشانده ی جریان حاکم می دانند؛ 

ابتدایی  نتایج  اعالن  و  و سفید  آرای سیاه  تا روشن شدن  اما 

ملی  نهادهای  ریاست جمهوری،  نامزدان  همه ی  نهایی،  و 

جامعه ی  و  افغانستان  مردم  انتخابات،  بر  ناظر  بین املللی  و 

بحرانی  تا  باشند  داشته  بیشرتی  باید خویشن داری  جهانی، 

نگیرد.  را  کشور  دامن  اند،  آن  نگران  مردم  که 

مستقل  کمیسیون  مسؤولین  به  نگاه ها  همه ی  که  حاال 

تفتیش  در شامرش،  می توانند،  تا  آن ها  باید  است،  انتخابات 

کمیسیون  این  اگر  کنند.  کار  جدیت  با  و  دقیق  آرا،  ابطال  و 

با  آرای سیاه و سفید مطابق  و کمیشرنهای آن در جداسازی 

بایومرتیک شده  آرای  و  انتخاباتی عمل نکنند  طرزالعمل های 

را از غیر آن به درستی تشخیص ندهند، رسنوشت انتخابات در 

کرد. خواهد  تغییر  کلی  به  افغانستان 

زن  مدیران  انتخابات  کمیسیون  هرم  رأس  در  که  حاال 

مسؤول اند. مردم افغانستان امید دارند، کِشتی پروسه ی ملی 

برسد. ساحل  به  موفقانه  انتخابات 

بازرسی(  )ایستگاه  زنجیر  صدمرتی  حدود  به  وقتی 

کم کم  می رسیم،  غزنی  قره باغ  دشت  انتهای  در  طالبان 

خنده های مسافران بر لب های شان می خشکد و هر کسی 

دست به جیب می شود تا گوشی همراه یا کارت حافظه اش را 

پنهان کند. نزدیک تر که می شویم، ترس بر فضا حاکم شده 

و موسیقی داخل موترکاسرت نیز خاموش می شود. ریسامنی 

دو سوی رسک را بهم وصل کرده است. در یک انتهای آن 

است.  نشسته  طالبی  است،  وصل  خانه ای  کلکین  به  که 

و  می دهد  فشار  سالم  نشانه ی  به  را  موتر ش  هارن  راننده، 

دوباره جاری  بر چهره ها  رد می شویم. خون خشک شده  ما 

بر می گردد.  به وضع عادی  و فضا کم کم  می شود 

ولسوالی جاغوری تا سال پیش، یکی از امن ترین نقاط 

حد  که  داشت  غبطه آوری  ویژگی های  بود.  افغانستان 

متام  در  هم  شاید  و  هم جوار  ولسوالی های  به  نسبت  اقل 

افغانستان، آن را متامیز می کرد.  منادهای رشد و گسرتش 

نوگرایانه، بدون هزینه های رسسام آور  با رویکرد  دموکراسی 

ریشه  آن جا  در  طمطراق،  پر  پروژه های  و  مرسوم  تبلیغاتی 

متام  در  مردم  و  دارند  تحصیل  حق  زنان  است.  دوانده 

انتخابات های پس از طالبان حضور گسرتده داشته اند. این 

هر  طالبان  و  حکومت  رسان  تا  است  شده  باعث  ویژگی ها 

دو، گوشه ی چشمی به این منطقه ی خاص داشته باشند. 

البته با این تفاوت که رسان حکومت هر چهار سال یک بار و 

فقط موقع انتخابات، به یاد مردمان آن دیار می افتند؛ ولی 

طالبان همیشه در صد مرتی و کمین این جغرافیا استند. 

سال گذشته، طالبان با متام توش و توان نظامی و شاید 

کردند.  حمله  جاغوری  به  گسرتده،  تبلیغات  انجام  برای 

جاغوری که یکی از پیرشوان رشد، معارف و آزاداندیش ترین 

حکومت  پیشتیان  و  حامی  همواره  که  است  مناطقی 

مرکزی بوده است. جاغوری، مثل بیشرت والیت های مرکزی 

با  همیشه  اند،  جغرافیا  جرب  در  محصور  که  افغانستان 

کم مهری حکومت های مرکزی مواجه بوده است؛ اما این بار 

این کم مهری واضح تر دیده می شد. در نتیجه، با حمله ی 

مردمی  نیروهای  از  تن  صد  از  بیش  جاغوری،  بر  طالبان 

این  مهاجران  از  سیلی  و  شدند  شهید  مسلح  غیر  افراد  و 

دیار به شهرهای دیگر و حتا به کشورهای همسایه، رسازیر 

شدند.

نشد؛  سابق  مثل  جاغوری  در  چیز  هیچ  جنگ؛  از  بعد   

پیشوند تیم های ورزشی، از امید و نوید و نوین، به شهید یا 

با خود  را  اندوخته ی شان  نام داد. مردم متام  تغییر  شهدا 

بردند و بیشرت شان دیگر به آن جا بر نگشتند. آن هایی  که 

ماندند نیز، برای ترس از حمله ی دوباره ی طالبان، حارض به 

نیستند.  جاغوری  در  رسمایه گذاری 

و  رسیده  حداقل  به  امسال  جاغوری  در  ساخت وساز، 

تومان ایران هم که یکی از منابع درآمدی مردم بوده، پایین 

آمده است. این ها همه، موجب شکسته شدن کمر اقتصاد 

حکومت  به  دل  هنوز  اما،  مردم  است.  شده  ولسوالی  این 

مرکزی بسته و رسود ملی در مراسم  رسمی جاغوری نواخته 

می شود تا منطقه  ای که دست طالبان از آن دور است، بیرق 

با  باشد. هنوز هم مردم جاغوری،  اهتزاز  ملی همچنان در 

ریاست جمهوری، حضور  انتخابات  در  طالبان  تهدید  وجود 

پرشور و گسرتده داشتند و به نامزدان مورد پسند خود رأی 

دادند.

از   در مقابل، حکومت مرکزی کار رسک جاغوری را که 

رشوع کار آن دو سال گذشته، متام نکرده است. بیشرت از 

از  و  میدان هوایی متام نشده است  کار  ده سال است که 

این  در  نیز  انکشافی  و  عمرانی  پروژه های  دیگر  و  برق  بند 

نیست.  خربی  ولسوالی، 

را  آن  مواصالتی  راه  بهانه،  هر  به  و  روز  هر  طالبان 

به مرزهای آن حمله می کنند.  از گاهی،  یا هم هر  و  بسته 

که  موتر هایی  از  شان  بازرسی   ایستگاه های  در  طالبان 

کاالیی تجارتی وارد می کند، پول می گیرند. به تاز گی این 

هر  تا  است  کرده   تعیین  نیز  ولسوال  جاغوری  برای  گروه، 

مواجه  طالبان  توسط  راه  شدن  بسته  مشکل  با  مردم  وقت 

با وی دیدار کنند. طالبان متام  شدند، مناینده های مردم 

چند  هر  را  آن ها  و  کرده  شناسایی  را  مناطق  مناینده های 

حال  تا  می کنند.  ولسوال  با  مالقات  به  دعوت  بعد،  وقت 

مسدود  یا  قره باغ  دشت  از  گروگان گیری  مثل  مشکلی  هر 

حل  طالبان  با  مردم  مناینده های  مذاکره ی  با  راه،  شدن 

است. شده 

در  می کنند.  هم  دست گیری  محل  مردم  از  تازگی  به   

این  مردمان  موترهای  دادن  عبور  برای  گذشته،  زمستان 

کمک  به  تراکتور  با  قره باغ  دشت  الی  و  گِل  از  ولسوالی 

برای  منایش ها،  این  که  می دانند  همه  اما  شتافتند؛  مردم 

تصاحب  برای  راه  تا  است  مردم  اعتامد  جلب  و  دل ربایی 

از  رفتار طالبان پس  که  مردم می دانند  باز شود.  ولسوالی 

تصاحب قدرت، تغییر خواهد کرد و آن ها هامن ها اند که با 

هم دستی با داعش، گلوی تبسم را بریدند و بیش از صدها 

کردند.  شهید  را  نفر 

جنگ بالی خامنان سوزی است که آتش آن هر چیزی را 

برای کسب  تا عطش  زندگی  به  از شوق  می کند؛  خاکسرت 

مردم  که  است  سخت  دیگر  همین،  برای  را.  علم  و  دانش 

جاغوری بتوانند، مثل دوران پیش از جنگ، رسآمد و الگوی 

برای  را  و هشت صد دخرت  یک هزار  و ساالنه  باشند  معارف 

بفرستند.  غزنی  به  کانکور  امتحان  سپری کردن 

3 جاغوری بعد از حمله ی طالبان

شفافیت در انتخابات، دست آوردی بزرگ برای مدیران زن

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

رؤیا به محض تنها شدن، چادری اش را کنار زده و 

پنج سال می شد  رؤیا  به چشم وسیم می دوزد.  چشم 

که معتاد بود. مرصف مواد مخدر از زیبایی پنج سال 

پیش رؤیا چیزی باقی نگذاشته بود. 

را می بیند، حسی  رؤیا  وسیم هنگامی که چهره ی 

برایش دست می دهد که به قول خودش اولین بار بود 

که  را  تصمیم  این  دلش  در  او  می کرد.  تجربه اش  که 

آیا می تواند این دخرت را، از بالیی به نام اعتیاد نجات 

دهد یا نه، سبک و سنگین می کند. 

چینی،  مقدمه  دقیقه  چند  از  بعد  وسیم  از  رؤیا 

را  پول  دلیل درخواست  رؤیا  پول می کند.  درخواست 

هم به وسیم این گونه می گوید که دیگر از مواد مخدر 

به  دارد،  و مدتی می شود که قصد  است  خسته شده 

کمپ ترک اعتیاد برود تا بتواند خودش را از رَش اعتیاد 

دور کرده و زندگی پاکی را تجربه کند. 

این دخرت وقتی که در حال قصه ی اعتیاد اعضای 

دلیل  و  اشک می ریزد  است،  وسیم  برای  خانواده اش 

این که تا حاال نتوانسته است تصمیم ترک اعتیادش را 

جدی دنبال کند، همین موضوع می داند. او، مجبور 

تهیه  را  خانواده اش  اعضای  مرصفی  مخدر  مواد  بود 

کند. باید خانواده اش و مخصوصا مادرش را در اولویت 

ترک  قصد  هیچ گاه  رؤیا  مادر  تا خودش.  می داد  قرار 

مواد مخدر را نداشت.

وسیم با شنیدن این رشح حال و تجربه ی ناگهانی، 

معتاد،  دخرتی  با  مالقات  از  خوشایند  حس  با 

به  افغانی  هزار  دو  و  می شود  جیب  به  دست  بی پروا 

اشک های  اسکناس ها،  دیدن  با  رؤیا  می دهد.  رؤیا 

خشک شده اش را با تظاهر پاک کرده و چادری اش را 

می اندازد.  رسش  بر  دوباره 

و صمیمی تر می شود.  مهربان تر  لحن حرف هایش 

می شود.  آب  دلش  در  قند  رؤیا،  رسخوشی  با  وسیم 

طور  همین  و  می گیرد  محکم  مشتش  در  را  پول  رؤیا 

در  پل  طرف  وسیم،  به  گفن  جانان  و  جان  حال  در 

امتداد دریای کابل، هامن مسیری که آمده بودند، راه 

می افتد.

وسیم در پشت قدم هایش را با رؤیا تنظیم می کند. 

بدون  وسیم  بار  این  می روند،  پیش  که  قدمی  چند 

به رؤیا می دهد که اگر رؤیا  مقدمه چینی پیشنهادی 

تغییر  شک  بدون  وسیم  زندگی  مسیر  می کرد،  قبول 

می کرد که هامن طور هم شد؛ البته نه آن تصویری که 

وسیم آن لحظه با خود تجسم کرده بود.

به  به رؤیا پیشنهاد می دهد که حارض است  وسیم 

با  رؤیا  تا  بدهد  را  او  خانواده ی  خرج  ماه،  یک  مدت 

را  اعتیاد  و  رفته  اعتیاد  ترک  کمپ  به  آسوده،  خیال 

مصمم  و  است  گرفته  را  تصمیمش  وسیم  کند.  ترک 

وقفه توضیح می دهد  بدون  رؤیا  برای  نظر می آید.  به 

که امشب فکرهایش را بکند و اگر متایل داشت، فردا 

او  بیاید؛  دواخانه  گوالیی  نبش  به  ده  ساعت  صبح 

بود. خواهد  منتظرش  آن جا 

نزدیک  سوخته،  پل  رس  به  زنان  قدم  رؤیا  و  وسیم 

جزئیات  هنوز  وسیم  می رسند.  فردوس  شفاخانه ی 

برای رؤیا رشح می دهد و  بود،  را که گرفته  تصمیمی 

این مدت، سکوت کرده و هیچ حرفی در  رؤیا هم در 

منی گوید.  وسیم  جواب 

اگر بخواهم قضاوتی در مورد رؤیا داشته باشم، این 

است که سکوت او به خاطر این بود که چه وقت از رش 

وسیم خالص می شود تا زودتر  برود و با خریدن مواد، 

خامری را از رسش دور کند.

رؤیا متام جزئیات تصمیم وسیم را می شنود و وسیم 

نیز هر چه در توان دارد به کار می برد تا رؤیا را برای 

تصمیمی که گرفته است، قناعت بدهد. او می خواهد 

را  دلیلش  هنوز  که  حسی  خاطر  به  شده  طور  هر 

کند.  خانواده اش کمک  و  این دخرت  به  منی داند، 

چراغ های  نور  پرتو  در  شب،  تاریکی  در  رؤیا 

دور  وسیم  نظر  از  می آمدند،  روبه رو  از  که  موترهایی 

دیگر  و  می زند  غیبش  باره  یک  به  که  این   تا  می شود 

شاید  که  می رود  چاله ای  درون  رؤیا  منی  شد.  دیده 

نیز  را  آیا وسیم  اما  امروز هم در هامن چاله باشد؛  تا 

می برد؟  پل سوخته  معروف  چاله ی  به  همراه خودش 

این  به  صبح  تا  و  می گردد  بر  اتاق  به  شب  وسیم 

فکر می کند که رؤیا در چه حالی است؟ آیا فردا صبح 

آمد؟ خواهد  رؤیا  باشد؟  منتظرش  ده  ساعت 

ادامه دارد ...

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس  

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

محمدعلی ابراهیمی

محمد ارشف اصغری
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باید  است،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسؤولین  به  نگاه ها  همه ی  که  حاال 

آن ها تا می توانند، در شامرش، تفتیش و ابطال آرا، دقیق و با جدیت کار کنند. 
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ــه  ــش را ب ــه راه ــی ک ــو و خون ــدن گل ــده ش ــدای بری ص

ــک  ــان هایی از ی ــرد، نش ــاز می ک ــپزخانه ب ــف آش ــمت ک س

ــانده  ــوگ نش ــه س ــواده ای را ب ــه خان ــت ک ــوز اس ــل مرم قت

اســت. دیگــر خــربی از صــدای خنده هــای آصفــه ی 9ســاله 

در فضــای خانــه نیســت. ســیزده روز می شــود کــه از گلــوی 

ــده ی آصفــه، صدایــی بیــرون. بری

ــه جایــی در زمیــن  مــادری کــه از غــم مــرگ دخــرتش ن

ــامن. ــه در آس دارد و ن

ــه ی  ــود در منطق ــواده ای ب ــاله ی خان ــرت 9س ــه، دخ آصف

ــاد شــهر مــزار رشیــف. ایــن دخــرت، در ســاعت یــک  علی آب

ــرادی  ــا اف ــرد ی ــوی ف ــش از س ــزان، گلوی ــم می ــت هفت چاش

ناشــناس بریــده شــد و از رویاهــای کودکــی اش دســت 

ــید. کش

ــات  ــد از انتخاب ــک روز بع ــه ی ــه ک ــل آصف ــرای قت از ماج

پیــش  روز  چنــد  بــود،  افتــاده  اتفــاق  ریاســت جمهوری 

ــه فقــط مــن، متــام شــهر مــزار  مطلــع شــدم. ایــن روزهــا ن

رشیــف در فضــای انتخاباتــی غــرق اســت و شــنیدن چنیــن 

اتفاقــی، در شــهری کــه ســال ها پیــش مــن هــم مثــل 

ــاک  ــم هولن ــردم، برای ــپری ک ــی ام را در آن س ــه کودک آصف

ــک دخــرت 9ســاله  ــم کــه ی ــا خــودم کلنجــار می رفت ــود. ب ب

چــه می توانســت بکنــد کــه گلویــش را بریدنــد. اگــر قاتــل 

دزد اســت، یــک دخــرت 9ســاله کــه قدرتــی 

ــس  ــد؛ پ ــتادگی کن ــرش ایس ــا در براب ــت ت نداش

ــل کســی  ــر قات ــل رســید؟ اگ ــه قت ــه ب چــرا آصف

اســت کــه خصومــت شــخصی داشــته، با کشــن 

ایــن دخــرت، بــه کــدام خواســته اش رســیده و 

خانــواده ی آصفــه بــا چــه کســی می توانســت 

دشــمنی داشــته باشــد؟ قاتــل یــک نفــر بــوده یــا 

ــوده، چــرا  ــر؟ اگــر قصــد شــان دزدی ب ــد نف چن

ــم نشــده اســت؟ هیــچ  ــه گُ هیــچ چیــزی از خان

کســی قاتــل یــا قاتــالن را ندیــده و رد پایــی 

ــر  ــدا نشــده؟ شــایعه ی تجــاوز جنســی ب هــم پی

ــرده  ــم ک ــرت نگران ــش، بیش ــش از قتل ــه، پی آصف

ــن  ــل همی ــت قت ــاید عل ــم ش ــود می گوی ــا خ و ب

باشــد؛ قاتــل ابتــدا تجــاوز و بعــد گلــوی آصفــه را 

ــت. ــرده اس ــرار ک ــده و ف بری

ســمت  بــه  را  مــن  قتــل،  ایــن  چرایــی 

ــزار  ــهر م ــیه ی ش ــه ای در حاش ــاد، منطق علی آب

رشیــف می کشــاند. پشــت دروازه ی کوچکــی 

حویلــی  داخــل  و  بیــرون  جهــان  بیــن  کــه 

مــرز کشــیده اســت. مــرزی کــه دیگــر بــرای 

خانــواده ی آصفــه، هــر دو ســویش انــدوه اســت.

اعضــای ایــن خانــواده بــه همــراه آصفــه، پنــج 

ــال  ــه س ــر، نُ ــرت بزرگ ت ــه، دخ ــد. آصف ــر بودن نف

ــال و  ــر، شش س ــرادر کوچک ت ــد ب ــت؛ واح داش

آخریــن فرزنــد هــم، پرویــن سه ســاله اســت. پــدر 

آصفــه، روزهــا در رسای ذغال ســنگ مشــغول بــه 

کار اســت و مصــارف خانــواده اش را تــا کنــون بــا 

کار روزمــزدی تأمیــن کــرده اســت. 

ــم.  ــتگی می کوب ــه آهس ــار ب ــد ب دروازه را چن

ــا  ــت ب ــور رس صحب ــه چط ــتم ک ــن اس ــران ای نگ

ــرف  ــی ح ــم؟ از چ ــاز کن ــه را ب ــواده ی آصف خان

بزنــم و چگونــه از مــادرش بخواهــم کــه روز واقعــه 

ــازه نشــود.  ــش ت ــا داغ دل را رشح دهــد ت

دروازه  را واحــد، بــرادر کوچــک آصفــه به رویــم 

کــه  بــه داخــل حویلــی  قــدم  بــاز می کنــد. 

ــم.  ــس می کن ــدوه را ح ــنگینی ان ــذارم، س می گ

می فهمــم کــه نبــود آصفــه، چطــور در و دیــوار ایــن حویلــی 

محقــر را رنگ پریده تــر و غمگین تــر کــرده اســت. حــس 

می کنــم آن دســت های کوچکــی کــه هــر صبــح دســتکول 

)بیــک( مکتبــش را بــه شــانه می انداخــت، روی کاغذهــای 

ــا  ــت و  عدده ــم را برمی داش ــید، قل ــی می کش ــفید نقاش س

را رضب و تقســیم می کــرد، جــای خالــی اش پــر منی شــود. 

می توانســت  می مانــد،  زنــده  اگــر  کــه  دســت هایی 

کارهــای بزرگ تــری انجــام دهــد. آن  قــدر بــزرگ کــه شــاید 

می توانســت بــا دســت های خشــن قاتــل مقابلــه کنــد. 

آصفــه ی 9ســاله توســط فــرد یــا افــراد ناشــناس در خانــه ی 

ــده شــده اســت. شــان رس بری

مــادری درمانــده، بــا چهــره ی مغمــوم کنــج اتــاق نشســته 

و پرویــن دخــرتش در کنــارش خوابیــده اســت. ســه زِن دیگر 

کــه از اقــارب و همســایه ها اســتند، کنــار مــادر آصفــه بــرای 

ــه  ــادر آصف ــای م ــدای گریه ه ــد. ص ــده ان دل داری دادن آم

ســکوت اتــاق را می شــکند. مــادر، تــوان حــرف زدن در 

بــاره ی گلــوی بریــده شــده ی دخــرتش را نــدارد. چنــد روز از 

ــه کالبــد خشک شــده و  قتــل می گــذرد؛ امــا مــادر آصفــه ب

دردناکــی می مانــد کــه ســکوت و درد، دنیایــش را پـُـر کــرده 

اســت.

شــانه های خمیــده، چشــم های رسخ و رسی کــه روی 

زانوهایــش گذاشــته، تصویــر زنــی  اســت کــه در ســیاه ترین 

روزهــای زندگــی ، دخــرت 9ســاله ی خــود را بــا گلــوی بریــده، 

جلــو چشــامنش دیــده اســت.

بــه گفتــه ی زنــی کــه در کنــار مــادر آصفــه نشســته 

روز  چاشــت  از  پیــش  ده  ســاعت  آصفــه،  مــادر  اســت، 

یک شــنبه )7 میــزان( بــه همــراه پرویــن بــه خانــه ی همیــن 

زن کــه از اقــارب شــوهرش اســت و یــک کوچــه آن طرف تــر 

ــاعت  ــد س ــه و واح ــی رود. آصف ــد، م ــی می کن ــان زندگ از آن

12 چاشــت بــه آن هــا ملحــق می شــوند. بعــد از این کــه 

ــه آصفــه  ــه را ب ــد خان ــد، مــادر کلی ــان چاشــت را می خورن ن

ــد و  ــان می کن ــود ش ــه ی خ ــه ی خان ــرتش را روان داده و دخ

ــه  ــه خان ــدرش ب ــد، همیــن  کــه پ ــار ســفارش می کن ــد ب چن

آمــد بــه او خــرب بدهــد. مــادر بــرای آن کــه حوصلــه ی آصفــه 

رس نــرود از او می خواهــد تــا آمــدن پــدرش تلویزیــون متاشــا 

کنــد. 

دقیقــه ی   12:30 ســاعت  می گــذرد.  ســاعتی  نیــم 

ــز می فرســتد  ــه، واحــد را نی ــال آصف ــه دنب ــادر ب چاشــت، م

کــه ببینــد آیــا پــدر از رس کار بــه خانــه آمــده اســت یــا نــه؟ 

واحــد بــه ســمت خانــه مــی رود، وقتــی بــه آن جــا می رســد، 

ــت.  ــاز اس ــان ب ــه ی ش ــه دروازه ی خان ــد ک می بین

وارد حویلــی می شــود، صــدای تلویزیونــی کــه آصفــه 

ــا  ــد؛ ام ــه گــوش می آی ــرای متاشــا روشــن کــرده اســت، ب ب

ــا  ــِد شش ســاله، ب ــد. واح ــنیده منی ش ــی ش ــه صدای از آصف

ــن  ــون روش ــود. تلویزی ــاق می ش ــتابان وارد ات ــای ش قدم ه

ــه  ــر را ب ــون پ ــای خ ــت. رد لکه ه ــی نیس ــا کس ــت؛ ام اس

ــش  ــه دهان ــی ک ــه در حال ــرد. آصف ــپزخانه می ب ــمت آش س

بــا تکــه ی ســفید بســته شــده،  بــا گلــوی بریــده 

ــاده اســت. ــار یخچــال افت کن

واحــد بــا عجلــه بــه ســمت خانــه ی اقــوام 

شــان کــه مــادر در آن جــا اســت مــی دود و 

خــربی بــه چنیــن ســنگینی را شــتابان بــا پاهای 

کوچکــش بــه مــادر می رســاند کــه کمــرش زیــر 

بــار ایــن انــدوه شکســته اســت. مــادر پیــش 

ــه  ــده ی آصف ــوی بری ــه گل ــودش را ب ــه خ از هم

می رســاند.

آصفــه  مــادر  صــدای  و  رس  از  همســایه ها 

و  پولیــس،  بعــد،  ســاعتی  می شــوند.  جمــع 

مأمــوران طــب عدلــی بــه محــل حادثــه می آینــد 

تــا جســد و شــیوه ی قتــل را بررســی کننــد. بعــد 

ــود  ــخص می ش ــی مش ــم عدل ــی های تی از بررس

کــه هیــچ عمــل جنســی، پیــش از قتــل، بــر 

آصفــه صــورت نگرفتــه و ایــن گونــه شــایعه ی 

تجــاوز جنســی تکذیــب می شــود.

کــه  می خواهــد  آصفــه  پــدر  از  پولیــس 

ــربد.  ــام ب ــت از او ن ــون اس ــی مظن ــه کس ــر ب اگ

ــا هیــچ کســی  ــه اســت کــه ب ــواده گفت ــدر خان پ

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــدارد و ب ــخصی ن ــت ش خصوم

ــت،  ــده اس ــه دزدی نش ــزی از خان ــچ چی ــه هی ک

ــن،  ــرای همی ــده و ب ــل مبهــم مان ــن قت ــل ای دلی

ــس  ــا پولی ــدارد ت ــی ن ــچ مظنون ــده هی ــن پرون ای

ــد. ــدا کن ــل پی ــی از قات ــد رسنخ بتوان

ــاعت 12  ــه از س ــی ک ــه در  اتفاقات ــد نکت چن

ــاعت  ــا س ــد ت ــه ش ــه وارد خان ــه آصف ــت ک چاش

12:30 کــه جســدش توســط بــرادرش واحــد 

پیــدا شــد، گنــگ مانــده اســت. دلیــل ورود 

ایــن افــراد ناشــناس بــه خانــه چــه می توانســت 

باشــد؟ آیــا افــراد قبــل از ورود آصفــه داخــل 

ــا  ــدن او؟ آی ــد از آم ــا بع ــد ی ــده بودن ــی ش حویل

افــراد از خالــی بــودن خانــه خــرب داشــن؟ اگــر 

تلویزیــون تــا هنــوز روشــن بــوده پــس آصفــه 

ــا  ــت. آی ــده اس ــه آم ــه خان ــراد ب ــن اف ــل از ای قب

آصفــه بــرای ایــن بــه قتــل رســیده کــه چهــره ی 

ــود؟ ــناخته ب ــده و ش ــراد را دی اف

بــرای  آصفــه،  خانــواده ی  بــا  مالقــات  از  بعــد   

ــی و  ــای امنیت ــل رساغ نهاده ــن قت ــرت ای ــای بیش پیگیری ه

کمیســیون حقــوق بــرش را گرفتــم. مســؤوالن امنیتــی مــزار 

ــاده  ــک جــواب آم ــن پرونده هــا، همیشــه ی ــا ای ــاط ب در ارتب

ــم؛ عامــالن  ــه را پی گیــری می کنی ــد: »قضی در آســتین دارن

ــد.« ــد ش ــازات خواهن ــون مج ــط قان توس

امــا قاضــی ســامع، رییــس کمیســیون حقــوق بــرش 

ــان در  ــات  ش ــامل، وقتــی از اقدام ــاحوی زون ش ــرت س دف

پیونــد بــا پی گیــری پرونــده ی قتــل دخــرت 9ســاله )آصفــه( 

می گویــد: »یــک بخــش از کارهــای کمیســیون حقــوق 

ــا در  ــت از حقــوق اطفــال اســت. م بــرش، حفاظــت و حامی

ــا در  ــه ایــن قضیــه، کمیتــه ای تشــکیل داده  ایــم ت رابطــه ب

دو زمینــه کار کنــد. بخــش اول کار ایــن کمیتــه، دادخواهی 

بــرای آصفــه اســت تــا مراجــع کشــفی، عامــالن ایــن قضیــه 

ــه، نظــارت  ــن کمیت ــد و بخــش دوم کار ای را شناســایی کنن

ــه  ــچ گون ــا هی ــت ت ــفی اس ــع کش ــای مراج ــر عمل کرده ب

ــد بررســی و کشــف دالیــل ایــن قتــل  ســهل انگاری، در رون

ــرد.« صــورت نگی

ــان  ــات جری ــای ســامع، بررســی و تحقیق ــه ی آق ــه گفت ب

دارد؛ امــا تــا کنــون پیش رفتــی در راســتای شناســایی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــل ص ــن قت ــن ای مجرمی

فــرد خاصــی  یــا  گــروه  بــه هیــچ  آصفــه  خانــواده ی 

ــواده ی  ــامع و خان ــای س ــد. آق ــوءظن ندارن ــا س ــکوک ی مش

آصفــه امیــدوار انــد تــا بــا شناســایی عامــالن ایــن قتــل، از 

تکــرار جنایــات مشــابه جلوگیــری شــود. 

اخیــر، دومیــن  روز  ده  در  ایــن دخــرت 9ســاله  قتــل 

ــرای کــودکان در شــهر  ــود کــه ب ــده ای ب ــه ی متأثرکنن حادث

ــن  ــل از ای ــد روز قب ــاد. درســت چن ــاق افت ــف اتف ــزار رشی م

اثــر  بــه  فایــزه،  نــام  بــه  هفت ســاله ای  دخــرت  حادثــه، 

بی توجهــی و ســهل نگاری داکــرتان مؤظــف در شــفاخانه ی 

ــپرد. ــان س ــزار ج ــهر م ــی ش دولت

افغانستان4 مهاجران  روایت 

در قســمت های گذشــته ی روایــت زندگــی مهاجــران افغانســتانی 

در فنلنــد، بــه وضعیــت رســیدگی پرونده هــای مهاجــران افغانســتانی 

در اداره ی مهاجــرت و دادگاه هــای فنلنــد و عامل هایــی کــه روی 

رونــد پذیــرش مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد ســایه افکنــده اســت، 

و  کاری  زندگــی  بــه  می خواهــم  بخــش  ایــن  در  شــد.  پرداختــه  

ــردازم. ــد بپ ــتانی در فنلن ــران افغانس ــی مهاج آموزش

مشــکل مهمــی کــه مهاجــران افغانســتانی در محیــط کار بــه 

ــن  ــرای یاف ــد ب ــت. در فنلن ــان اس ــن زب ــد، ندانس ــر می خورن آن ب

همیــن  روی  باشــی.  بلــد  را  فنلنــدی  زبــان  بایــد  مناســب،  کار 

دلیــل، آن هایــی کــه زبــان بلــد نیســتند، بیشــرت بــه کارهــای شــاقه 

ــه  ــی ک ــد؛ آن های ــغول  ان ــت مش ــاک کاری و نظاف ــل پ ــم ارزش مث و ک

می کننــد  کار  ســاختامنی  بخــش  در  می داننــد،  زبــان  اندکــی 

ــول در  ــه ی معم ــه گون ــتند، ب ــد اس ــان بل ــرت زب ــه بیش ــی ک و آن های

رســتورانت ها کار می کننــد و شــامری هــم رانندگــی را پیشــه ی 

ــد. ــده  ان ــود برگزی خ

در کل رشایــط زندگــی بــرای مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد بــه 

گونــه ای از ســوی ایــن دولــت مهیــا شــده اســت کــه مهاجــران نیــاز 

جــدی بــه کار ندارنــد.

شــکیب می گویــد کــه مهاجــران افغانســتانی تــا زمانــی  کــه قبولی 

ــوص  ــای مخص ــد، در کمپ ه ــرده ان ــت نک ــد را دریاف ــدن در فنلن مان

ــا از  ــن کمپ ه ــران در ای ــت مهاج ــد. وضعی ــه رس می برن ــران ب مهاج

ــد. در شــامری از کمپ هــا  ــرق می کن ــا کمــپ دیگــر ف ــک کمــپ ت ی

ــر  ــرای ه ــت و ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــذا ه ــران غ ــرای مهاج ب

ــود. ــرچ داده می ش ــول جیب خ ــورو  پ ــه 100 ی ــر ماهان مهاج

امــا در کمپ هایــی کــه بــرای مهاجــران غــذا در نظــر گرفتــه 

پرداخــت  مهاجــر  هــر  بــرای  یــورو   350 ماهانــه  اســت؛  نشــده 

می شــود. مهاجــران در فنلنــد، هیچ گاهــی ناچــار منی شــوند بــه 

دلیــل نداشــن خانــه، در پارک هــا و یــا در جنگل هــا بخوابنــد.

شــکیب می گویــد، پولــی کــه از ســوی دولــت فنلنــد بــرای 

را  مهاجــران  ایــن  می شــود،  پرداخــت  افغانســتانی  مهاجــران 

بــه مردمــان تن پــروری تبدیــل کــرده اســت کــه بــه هیــچ دردی 

 . منی خورنــد

ــه  ــد هیچ گون ــتانی در فنلن ــران افغانس ــد، مهاج ــکیب می گوی ش

ــا خانواده هــای شــان اســتند  ــی کــه ب ــد. آن های ــی ندارن مشــکل مال

ــن کشــور  ــی ای ــا شــهروندان اصل ــی در مقایســه ب از حــال و روز خوب

ــد. برخــوردار ان

شــکیب اضافــه می کنــد، آن هایــی کــه رس کار می رونــد، در 

ــا  ــند؛ ام ــته باش ــد داش ــد درآم ــورو می توانن ــه 1700 ی ــت ماهان نهای

ــورو  ــرت از 2000 ی ــزی بیش ــه چی ــد، ماهان ــه رس کار منی رون زمانی ک

ــی  ــن خــود، دلیل ــد کــه ای ــه دســت می آورن ــد ب ــت فنلن از ســوی دول

اســت تــا مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد، بیشــرت بــه تن پــروری روی 

ــه کار نشــان ندهنــد. ــرای رفــن ب ــی ب ــل آن چنان آورده و متای

بــه بــاور شــکیب بــاالی 90 درصــد مهاجــران افغانســتانی در 

فنلنــد انســان هایی انــد کــه بــه اعــامل ناشایســت دســت زده و 

ــد.  تجــاوز جنســی، قتــل  ــه شــامر می رون مجرمیــن حقــوق بــرشی ب

و قاچــاق مــواد مخــدر از شــامر شــغل هایی انــد کــه عــده ای از 

ــه آن  ــرت ب ــول بیش ــن پ ــرای یاف ــد، ب ــتانی در فنلن ــران افغانس مهاج

رو آورده انــد.

شــکیب می گویــد کــه رعایــت نکــردن قانــون، گویــا ویژگــی ذاتــی 

افغانســتانی ها اســت. رعایــت نکــردن قانــون در رگ رگ مهاجــر 

ــان دارد. ــتانی جری افغانس

در کنــار ایــن همــه ناهنجــاری؛ رعایــت نکــردن قوانیــن ترافیکــی، 

از شــامر مشــکل هایی اســت کــه مهاجــران افغانســتانی بــه جامعــه ی 

فنلنــد هدیــه آورده انــد.

در میــان مهاجــران افغانســتانی در فنلنــد، مهاجرانــی بیشــرت بــا 

محدودیــت روبــه رو  اســتند کــه هنــوز قبولــی مانــدن در فنلنــد را از 

ســوی دادگاه دریافــت نکــرده انــد.

ــت  ــدن را دریاف ــی مان ــه قبول ــی ک ــا زمان ــتانی ت ــر افغانس مهاج

نکنــد، ناچــار بایــد در کمــپ مخصــوص مهاجــران شــب و روز را 

ــس  ــه پ ــی ک ــن  کارت ــل نداش ــه دلی ــران ب ــن مهاج ــد؛ ای ــپری کن س

ــی  ــد از برخ ــود، منی توانن ــر داده می ش ــه مهاج ــی ب ــت قبول از دریاف

ــل  ــد؛ مث ــتفاده کنن ــد اس ــود در فنلن ــای موج ــهولت ها و فرصت ه س

نــام نویســی در شــامری از باشــگاه ها یــا وارد شــدن بــه بارهــای 

ــن کارت )social security number( را  ــه ای ــت ک ــاز اس ــی نی خاص

بــا خــود داشــته باشــی. امــا ایــن محدودیــت بــه انــدازه ای نیســت کــه 

زندگــی در فنلنــد را بــرای مهاجــر افغانســتانی ای کــه تــا هنــوز ایــن 

کارت را دریافــت نکــرده اســت، ناممکــن ســازد. تنهــا در شــامری از 

ــا در  ــی آورد؛ ام ــار م ــت ب ــر محدودی ــرای مهاج ــدازه ای ب ــا ان ــوارد ت م

ــاز نیســت؛  ــرای نشــان دادن و داشــن ایــن کارت نی جاهایــی کــه ب

می توانــی بــروی و از باقــی ســهولت ها اســتفاده کنــی. در رابطــه 

ــتانی  ــر افغانس ــر مهاج ــه ه ــد ک ــکیب می گوی ــی ش ــط درس ــه رشای ب

قبولــی مانــدن در فنلنــد را از ســوی اداره ی مهاجــرت دریافــت کــرده 

ــرتاک  ــگان اش ــی رای ــای آموزش ــد در برنامه ه ــه، می توان ــا ن ــد ی باش

کنــد و زمانــی کــه شــخص دوره ی درســی اش را متــام می کنــد، 

ــدون  ــگاه، ب ــش در دانش ــه درس های ــد ب ــی، می توان ــن قبول ــا گرف ب

ــد. ــه ده ــه ای ادام ــت هزین پرداخ

تصویری از زندگی مهاجران 
افغانستانی در فنلند 

قتل مشکوِک دختری 9 ساله در بلخفرزندان زمین

هام همتا

مجیب ارژنگ

قسمت سوم

 حس می کنم آن دست های 

کوچکی که هر صبح 

دستکول )بیک( مکتبش 

را به شانه می انداخت، 

روی کاغذهای سفید 

نقاشی می کشید، قلم را 

برمی داشت و  عددها را 

رضب و تقسیم می کرد، 

جای خالی اش پر منی شود. 

دست هایی که اگر زنده 

می ماند، می توانست کارهای 

بزرگ تری انجام دهد.
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آن چــه در مــن گــزارش می آیــد، اطالعــات بــه دســت 

اختیــار  در  کــه  اســت  ملــی  امنیــت  منبــع  یــک  از  آمــده 

ــرار  ــر ق ــانه های دیگ ــامری از رس ــل و ش ــح کاب ــه ی صب روزنام

داده شــده اســت. در ایــن گــزارش، بــر اســاس ایــن اطالعــات 

همه جانبــه ، بــه ســه رابطــه ی پرخطــر بــرای امنیــت افغانســتان 

اشــاره می شــود. روابطــی کــه بــا اطالعــات بــه دســت آمــده، از 

ــت دارد:  ــتان حکای ــگ در افغانس ــی جن پیچیدگ

1-  پیوند ناگسستنی القاعده و طالبان

بــا  عمــر  مالعاصــم  میــان   ISI ســازی  رابطــه   -2

ی هــر ا لظو یمن ا ا

3-  حامیــت گســرتده ایــران بــا طالبــان و بــه ویــژه شــورای 

کویتــه

عملیــات مشــرتک نیروهــای امنیــت ملــی و دفاعــی بــر 

ــود کــه  ــی ب ــن عملیات ولســوالی موســا قلعه ی هلمنــد، مهم تری

بــرای از بیــن بــردن حلقــه ی رهــربی القاعــده و طالبــان، اجــرا 

شــد.

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، اطالعاتــی را بــه دســت 

مــی آورد کــه یکــی از رهــربان کلیــدی شــبکه ی القاعــده و 

ــر کنــرتل  شــامری از فرماندهــان ایــن شــبکه، در ســاحه ی زی

ایــن  اســتند.  تروریســتی  فعالیت هــای  مــرصوف  طالبــان 

اطالعــات، موقعیــت و پایــگاه آن هــا را بــه امنیــت ملــی نشــان 

می دهــد و می گویــد کــه مالعاصــم عمــر، رهــرب شــبکه ی 

ولســوالی های  در  هنــد  جزیــره ی  شــبه  بــرای  القاعــده 

موســاقلعه، دیشــو و خانشــین هلمنــد رفــت و آمــد دارد. امنیــت 

ــه  ــد ک ــخص می کن ــی ها، مش ــد از بررس ــتان بع ــی افغانس مل

ــت.  ــاقلعه اس ــوالی موس ــر در ولس ــم عم ــگاه عاص پای

نیروهــای قطعــه ی خــاص  روز یک شــنبه )31 ســنبله(، 

امنیــت ملــی، نیروهــای ارتــش و نیروهــای حامیــت قاطــع 

)ناتــو( برنامه ریــزی می کننــد تــا بــر ولســوالی موســاقلعه، 

گرفتــاری  عملیــات،  هــدف  دهنــد.  انجــام  را  عملیاتــی 

مالعاصــم عمــر، رهــرب شــبکه ی القاعــده بــرای شــبه  جزیــره ی 

هنــد، ابوریحــان، فــرد معتمــد میــان عاصــم و ایمن الظواهــری 

ــات  ــان اســت. عملی و شــامری از فرماندهــان القاعــده و طالب

ســاعت ده شــب، از طریــق زمیــن و هــوا اجــرا می شــود. 

عملیــات زمینــی را قطعــه ی خــاص ریاســت امنیــت ملــی، 

ــوا،  ــق ه ــع، از طری ــت قاط ــای حامی ــد و نیروه ــربی می کن ره

نیروهــای  امنیــت ملــی را پشــتیبانی می کننــد.  نیروهــای 

امنیــت ملــی بــه منطقــه ی خاکســار ولســوالی موســاقلعه 

داخــل می شــوند، جایــی  کــه پایــگاه مالعاصــم اســت.

در  آن هــا  جنگ جویــان  و  ابوریحــان  عمــر،  مالعاصــم 

ــم،  ــد. مالعاص ــت می کنن ــی مقاوم ــت مل ــای امنی ــر نیروه براب

ابوریحــان بــه شــمول جنگ جویــان القاعــده کشــته می شــوند. 

ــبکه ی  ــه ش ــوط ب ــم مرب ــش خان ــرد و ش ــوی م ــت جنگ ج هش

ــد  ــان می دهن ــود نش ــت را از خ ــخت ترین مقاوم ــده، س القاع

بازداشــت  میــزان(   1( روز دوشــنبه  ایــن  کــه 9 صبــح  تــا 

ثــروت«  »بی بــی  شــدگان  بازداشــت  میــان  در  می شــوند. 

ــارض در  ــال ح ــه در ح ــور دارد ک ــز حض ــر نی ــم عم ــم عاص خان

ــت. ــی اس ــی زندان ــت مل ــتگاه امنی بازداش

ایــن عملیــات تلفاتــی از غیــر نظامیــان نیــز گرفــت. در 

یــک محفــل عروســی  القاعــده،  پایــگاه شــبکه ی  نزدیــک 

از فرماندهــان طالبــان برگــزار شــده اســت. وقتــی حملــه 

از محفــل  تعــداد  یــک  انجــام می شــود،  پایــگاه عمــر  بــر 

ــوند و  ــی دور ش ــاحه ی جنگ ــا از س ــد ت ــرار می کنن ــی ف عروس

جنگ جویــان طالبــان بــه کمــک رهــرب شــبکه ی القاعــده 

جنگ جویــان  تفکیــک  شــب،  تاریکــی  در  می شــتابند. 

طالبــان بــا افــراد ملکــی بــرای نیروهــای حامیــت قاطــع، 

ــام  ــی ای را انج ــالت هوای ــا حم ــن نیروه ــود و ای ــوار می ش دش

می دهنــد تــا این کــه تلفــات ملکــی بــه بــار می آیــد و در 

کنــار تلفــات ملکــی، در ایــن حملــه ی هوایــی، 15 نفــر از 

می شــوند. کشــته  نیــز  طالبــان  مهــم  جنگ جویــان 

مالعاصم عمر کی بود و چه زمانی به هلمند آمد؟

بزرگ شــده ی  و  هندوســتان  متولــد  عمــر،  مالعاصــم 

پاکســتان اســت. در زمــان کودکــی، در میــان مــوج مهاجــرت 

ــه پاکســتان آمــد و در آن جــا  مــردم »ســندی« از بنگله دیــش ب

ــت.  ــرده اس ــتانی ازدواج ک ــم پاکس ــا دو خان ــد. او ب ــزرگ ش ب

ثــروت اســت کــه فعــال در  ایــن خانم هــا بی بــی  از  یکــی 

زنــدان امنیــت ملــی بــه رس می بــرد. عمــر، متامــی آموزش هــا 

ــده، در  ــبکه ی القاع ــربی ش ــه ی ره ــه حلق ــیدن ب ــرای رس را ب

شــهر کراچــی پاکســتان فــرا گرفــت. او از شــبکه های کوچــک 

تروریســتی چــون لشــکر طیبــه و حــزب مجاهدیــن، رشوع کرد. 

از آن  جایــی  کــه شــمولیت در حلقــه ی القاعــده، کار ســاده ای 

نیســت، عمــر بــا بــه دســت آوردن معیارهــای عضویــت، در 

ســال 2014 میــالدی عضــو شــبکه ی القاعــده شــد و در ســال 

ــه جنــوب افغانســتان ســفر کــرد. در ســال  2015 میــالدی، ب

2014، مراکــز آموزشــی و پایگاه هــای نظامــی القاعــده در 

ــوالی های  ــوص در ولس ــه خص ــان ب ــرتل طالب ــر کن ــق زی مناط

ــود.  ــال ب ــد، فع ــین هلمن ــو و خانش ــاقلعه، دیش موس

پیوند القاعده و طالبان

از ســال  پیــش  تــا  از ســال 1990  القاعــده و طالبــان 

ــن  ــه ای ــتند. ب ــازمانی داش ــک س ــه ی نزدی ــک رابط 2000، ی

ــود؛ امــا بعــد از ســال  ــه نهــاد ب ــا، روابــط دو گــروه نهــاد ب معن

2001، رابطــه در ســطوح پاییــن )فــرد بــه فــرد( برقــرار شــد کــه 

در حــال حــارض، فرماندهــان طالبــان بــا فرماندهــان القاعــده 

ــم  ــول محک ــور پ ــر مح ــرت ب ــه بیش ــن رابط ــد و ای ــاط دارن ارتب

شــده؛ زیــرا شــبکه ی القاعــده، بزرگ تریــن منابــع پولــی را در 

ــه ی  ــان رابط ــده و طالب ــوارد، القاع ــی م ــار دارد و در برخ اختی

ــن،  ــر ای ــا ب ــد. بن ــرده  ان ــاد ک ــز ایج ــاوندی نی ــی و خویش خون

ــه  ــان ب ــرور زم ــه م ــال  2001 ب ــس از س ــان پ ــده و طالب القاع

شــکل پنهانــی، هامهنگــی خوبــی را شــکل دادنــد. در حــال 

افغانســتان، جنگ جویــان  در خشــونت ها در رشق  حــارض، 

ــقوط  ــد. س ــانی می کنن ــر کمک رس ــه همدیگ ــروه، ب ــن دو گ ای

ــا  ــراه« ب ــر شــهر »ف ــه ب ــان و حمل ــی« توســط طالب ــت »غزن والی

پشــتیبانی و رهنمــود عاصــم عمــر و کامندوهــای القاعــده 

ــد.  ــی را ســقوط دهن ــتند، غزن ــان توانس انجــام شــد کــه طالب

در جنــوب افغانســتان بــه خصــوص والیــت هلمنــد، در کنــار 

ــبکه،  ــن ش ــه ای ــته ب ــراد وابس ــده، اف ــی القاع ــای مال کمک ه

فرهنــگ جنگــی و دینــی را بــه نیروهــای طالبــان آمــوزش 

می دهنــد و ایــن امــر، اتحــاد طالبــان و القاعــده را بیشــرت 

کــرده اســت. 

ســازمان اســتخبارات پاکســتان )ISI(، رابطــه ی عاصــم 

عمــر را بــا ایمن الظواهــری رهــرب شــبکه ی القاعــده برقــرار 

ــت. ــرده اس ک

نقش جدی ایران در ناامنی افغانستان

ــد  ــاور رســیده ان ــن ب ــه ای اســتخبارات افغانســتان ظاهــرا ب

کــه ایــران نقــش برجســته تــر از پاکســتان در ناامــن ســاخن 

افغانســتان و متویــل گــروه طالبــان دارد. بــر اســاس اطالعــات 

ــورای  ــا ش ــک ب ــه نزدی ــران رابط ــتخبارات ای ــی، اس ــت مل امنی

کویتــه و دیگــر گــروه هــای طالبــان دارد و بــه آنهــا کمــک هــای 

ــد.  ــی می کن ــی و مال نظام

ایــن اطالعــات نشــان می دهــد کــه اســتخبارات ایــران 

بیشــرت بــا کمیســیون نظامــی طالبــان رابطــه دارد. نعیــم 

بریکــس، عضــو برجســته ی کمیســیون نظامــی و مســؤول 

کمیســیون  مســؤول  مالگل آغــا،  و  کویتــه  شــورای  روابــط 

مالــی، از پیــروان مالاخــرت منصــور، رابطــه ی نزدیکــی بــا 

ــال 2016  ــور در س ــرت منص ــد. مالاخ ــرده ان ــاد ک ــران ایج ته

بــه پاکســتان می رفــت،  ایــران  از  میــالدی، هنگامــی  کــه 

خــاک  در  امریکایــی  رسنشــین  بــدون  هواپیــامی  توســط 

پاکســتان هــدف قــرار گرفــت و کشــته شــد.

افغانســتان همچنــان  ملــی  امنیــت  ریاســت  اطالعــات 

ــان  ــدت طالب ــه ش ــران ب ــتخبارات ای ــه اس ــد ک ــان می ده نش

ــواده ی  ــای خان ــد و اعض ــی می کن ــلیحاتی و مال ــک تس را کم

ــون در  ــد. اکن ــال می ده ــران انتق ــه ای ــروه را ب ــن گ ــربان ای ره

کابــل بییشــرت نهادهــای کشــفی و اســتخباراتی بــه ایــن نتیجه 

ــای  ــک و کمک ه ــکاری نزدی ــل هم ــه دلی ــه ب ــد ک ــیده ان رس

نقــدی و تســلیحاتی ایــران بــه طالبــان، آن قــدر کــه ایــن 

ــرای افغانســتان خطرنــاک اســت، پاکســتان نیســت. کشــور ب

ــان  ــه طالب ــت ک ــه اس ــا گفت ــران باره ــه ای ــودی ک ــا وج  ب

ــت  ــا حکوم ــت؛ ام ــتان نیس ــا در افغانس ــوب آن ه ــروی مطل نی

افغانســتان و نیروهــای خارجــی مســتقر در افغانســتان بارهــا 

ــه  ــران ب ــد کــه نشــان می دهــد ای اســنادی را منتــرش کــرده ان

ــول، تســلیحات نظامــی فراهــم می ســازد.  ــار پ ــان در کن طالب

طالبــان کــه نیازمنــد کمک هــای دوامــدار، گســرتده و 

منظــم از بیــرون اســت، توانســته اســت بــا ایــران رابطــه خــوب 

ــای  ــه نیروه ــه زدن ب ــرای رضب ــاد و ب ــرتکی ایج ــداف مش و اه

امریکایــی و حکومــت افغانســتان اتحــاد خــود را حفــظ کنــد. 

لغــو مذاکــرات صلــح از ســوی امریــکا، موجــب اختالف هــای 

جــدی میــان گــروه طالبــان شــده اســت و رهــربان ایــن گــروه 

ــا آمــدن  ــات ب ــن اختالف ــد. ای ــه  ان ــه گرفت ــه یک دیگــر جبه علی

مالعبدالغنــی بــرادر در رأس هیــأت مذاکره کننــده دفــرت قطــر، 

ــیت ها را در  ــرات، حساس ــرادر در مذاک ــدن ب ــد و آم ــرت ش بیش

رهــربی گــروه طالبــان خلــق کــرد. در حــال حــارض، مالبــرادر 

در یــک رشــد غیــر طبیعــی قــرار گرفتــه و از حامیــت پاکســتان 

برخــوردار شــده اســت.

چهــره ی  معرفــی  دنبــال  بــه  پاکســتان  اســتخبارات 

ــه  ــد ک ــالم آباد می خواه ــت. اس ــان اس ــروه طالب ــدی از گ جدی

ــای آن،  ــه ج ــذف و ب ــان را ح ــروه طالب ــرب گ ــه، ره مالهبت الل

مالعبدالغنــی بــرادر را معرفــی کنــد. دلیــل حامیــت پاکســتان 

از مالبــرادر، ایــن اســت کــه او )بــرادر( رابطــه ی سیاســی نســبتا 

طوالنــی بــا اســتخبارات ایــن کشــور )ISI( دارد. روی ایــن 

لحــاظ، مالیعقــوب پــر مالعمــر، مالقیــوم ذاکــر، مســؤول 

نظامــی طالبــان در کویتــه و رساج الدیــن حقانــی، رییــس 

ــتند.  ــت نیس ــرادر راح ــا مالب ــی ب ــبکه ی حقان ش

مهره هــای کلیــدی طالبــان کــه نــام آن هــا ذکــر شــد، تــالش 

ــد  ــه از رش ــد ک ــت دهن ــی را قناع ــن حقان ــا رساج الدی ــد ت دارن

ــد  ــراد، رش ــن اف ــد و ای ــری کنن ــرادر جلوگی ــی مالب ــر طبیع غی

بــرادر را تهدیــدی بــرای مالهبت اللــه می داننــد. مالبــرادر 

ــد  ــا رش ــت و ب ــان اس ــان طالب ــدن در می ــال قدرت مندش در ح

او، رهربانــی چــون مالیعقــوب، رساج الدیــن حقانــی و مالقیــوم 

ــد. ــه  ان ذاکــر در حاشــیه قــرار گرفت

ــر  ــوم ذاک ــه مالقی ــادار ب ــراد وف ــات، اف ــن اختالف در اوج ای

میــزان(   18( پنج شــنبه  روز  عصمت اللــه(  و  )حکمت اللــه 

ــه  ــاون« شــهر کویت ــرادر در منطقه ی»مســلم ت ــه ی مالب ــه خان ب

ــت؛  ــر اس ــرادر در قط ــه ی مالب ــد، خان ــر چن ــد. ه ــه کردن حمل

امــا او وقتــی بــه پاکســتان می آیــد، در همیــن منطقــه زندگــی 

می کنــد.

ــان اســت  ــدی طالب ــراد کلی ــاس اســتانکزی، یکــی از اف عب

کــه پیــش از آمــدن مالبــرادر، در رأس هیــأت مذاکره کننــده 

و  بیــان  لحــن  بــه  توجــه  بــا  اســتانکزی  داشــت.  قــرار 

ــادی در  ژســت هایی کــه از خــود بیــرون داده، از محبوبیــت زی

ســطوح پاییــن طالبــان برخــوردار شــده اســت؛ امــا قــرار گرفــن 

مالبــرادر در رأس هیــأت مذاکره کننــده، او را بــه حاشــیه رانــد و 

اکنــون تنهــا نقــش یــک ســخنگوی را دارد. ایــن امــر نیــز باعــث 

شــده کــه اســتانکزی ذهــن موافــق بــا مالبــرادر نداشــته باشــد.

ملــی  امنیــت  عمومــی  ریاســت  اطالعــات  اســاس  بــر 

و  اســالم آباد  نزدیــک شــدن فصــل رسمــا،  بــا  افغانســتان، 

ــکا،  ــا امری ــح ب ــرات صل ــاز مذاک ــر در آغ ــان از تأخی ــروه طالب گ

دســت پاچه شــده انــد. پاکســتان عجلــه دارد کــه پیــش از 

زمســتان، مذاکــرات صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان 

ــا  ــون تــالش دارد ت ــود و بــرای ایــن کار، اکن ــه ش از رس گرفت

رییــس گــروه مذاکــره کننــده ی طالبــان را بــه عنــوان رهــرب ایــن 

ــد.  ــاب کن ــز انتخ ــروه نی گ

ســفر همزمــان مــال بــردار و زملــی خلیلــزاد بــه اســالم آبــاد 

و تــالش هــای کــه بــرای رهایــی اســتادان دانشــگاه امریکایــی 

افغانســتان در بــدل رهایــی انــس حقانــی در اســالم آبــاد انجــام 

تغییــرات  قــرار اســت  شــد، نشــان می دهــد کــه احتــامال 

ــد.  ــان بیای ــه می گســرتده ای ب

5  ایران؛ خطری بزرگ تر از پاکســتان برای امنیت افغانســتان

مال برادر برای گرفتن رهبــری طالبان تالش می کند

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

القاعده و طالبان از سال 

1990 تا پیش از ســال 2000، 

یک رابطه ی نزدیک سازمانی 

داشــتند. به این معنا، روابط دو 

گــروه نهاد به نهاد بود؛ اما بعد 

از ســال 2001، رابطه در سطوح 

پایین )فرد به فرد( برقرار شــد 

که در حال حارض، فرماندهان 

طالبان با فرماندهان القاعده 

ارتباط دارند و این رابطه 

بیشرت بر محور پول محکم 

شده؛ زیرا شبکه ی القاعده، 

بزرگ ترین منابع پولی را در 

اختیــار دارد و در برخی موارد، 

القاعده و طالبان رابطه ی 

خونی و خویشاوندی نیز ایجاد 

کــرده  اند. بنا بر این، القاعده 

و طالبان پس از ســال  2001 

به مرور زمان به شــکل پنهانی، 

هامهنگی خوبی را شکل دادند. 

سفر همزمان مال بردار 

و زملی خلیلزاد به اسالم 

آباد و تالش های که 

برای رهایی استادان 

دانشگاه امریکایی 

افغانستان در بدل رهایی 

انس حقانی در اسالم 

آباد انجام شد، نشان 

می دهد که احتامال 

قرار است تغییرات 

گسرتده ای به میان 

بیاید. 
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و  تولیــد شــده  تنباکــو  بــرگ  از  اســت کــه  مــاده ی مخــدری  نســوار 

بــه عنــوان جای گزیــن ســیگار، جوانــان را ترغیــب بــه مــرصف می کنــد. 

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی، عوارض ــمی و روان ــی، جس ــدید اجتامع ــیب های ش آس

ــدید  ــتگی ش ــد. وابس ــود می آی ــه وج ــرد ب ــرای ف ــاده، ب ــن م ــرصف ای ــال م دنب

ــه نســوار محســوب  ــاد ب ــرک اعتی ــرای ت ــع ب ــن مان ــی، اصلی تری روحــی و روان

می شــود. متخصصــان روان شناســی بــرای کاهــش آســیب های ناشــی از 

اعتیــاد بــه مــواد، ســعی در معرفــی عــوارض و نشــانه های اعتیــاد را بــه افــراد 

ــه  ــاد ب ــانه های اعتی ــم و نش ــاره ی عالئ ــامره، در ب ــن ش ــد. در ای ــه دارن جامع

ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــرک آن صحب ــای ت ــوار و روش ه نس

نسوار چیست؟ 

ــواد  ــته ی م ــه در دس ــت ک ــبزرنگی اس ــدر س ــواد مخ ــاس، م ــا ن ــوار ی نس

اعتیــادآور قــرار دارد. نســوار از بــرگ خشــک شــده ی تنباکــو در ســایه ســاخته 

ــم  ــوه ای ه ــگ قه ــه رن ــان ب ــور م ــق کش ــی از مناط ــه در بعض ــود. البت می ش

موجــود اســت کــه در اصطــالح بــه آن »تنبــاک« هــم می گوینــد. مرکــز اصلــی 

تولیــد آن افغانســتان و برخــی از کشــورهای عربــی از جملــه مــرص اســت. ایــن 

مــاده ی ســبز رنگ، بــوی بســیار تنــدی دارد؛ ولــی امــروزه بــرای ترغیــب بیشــرت 

ــب  ــف ترکی ــای مختل ــا و خوش بوکننده ه ــم  دهنده ه ــا طع ــرصف، آن را ب ــه م ب

می کننــد.

طریقــه ی مــرصف نســوار بــه دو شــکل جویدنــی و مکیدنــی اســت کــه پــس 

از ایجــاد حالــت رسخوشــی، آن را از دهــان بیــرون می آورنــد.

اخیــرا مــاده ی جدیــدی بــه نــام »پــان پــراگ« نیــز وارد کشــور شــده اســت 

ــا عناوینــی ماننــد  ــن مــاده ب ــد. ای ــان می گوین ــه آن پ ــه طــور مختــرص ب کــه ب

نســوار هنــدی بــه شــکل های پاکــت شــده و خوش بوکننــده ی دهــان در بــازار 

ــه فــروش می رســد کــه عوارضــی دارد مشــابه نســوار. ب

 عائم مرصف نسوار

نســوار نوعــی از مــواد مخــدر اســت کــه موجــب افزایــش تــوان کاری فــرد 

می شــود. نســوار توهــم، هذیــان و یــا خطــر روان پریشــی نــدارد و تنهــا عامــل 

تحــرک و رسخوشــی محســوب می شــود. نســوار، رنــگ آب دهــان را رسخ 

ــور می شــود  ــرد مجب ــزاق، ف ــزان ترشــح ب ــه واســطه ی افزایــش می ــد و ب می کن

در دفعــات زیــاد محتویــات دهــان خــود را بیــرون بریــزد.

 عوارض اعتیاد به نسوار

آهــک موجــود در نســوار بــه واســطه ی خاصیــت خورندگــی، بــه بافت هــای 

ــا  ــیدگی دندان ه ــب پوس ــدی زده و موج ــیب ج ــا آس ــه و دندان ه ــان، لث ده

ایجــاد عفونــت می شــود. تحریــک  بــه  نهایتــا منجــر  و  لثــه  و زخم هــای 

ــان در  ــاد رسط ــل ایج ــی از عوام ــک، یک ــط آه ــی توس ــای دهان ــرر بافت ه مک

ــز  ــا نی ــموم و آلودگی ه ــایر س ــن و س ــذب نیکوتی ــت. ج ــی اس ــره ی دهان حف

می یابــد.  افزایــش  شــدت  بــه  دهانــی  آســیب دیده ی  بافت هــای  توســط 

بیــرون ریخــن محتویــات دهانــی توســط مرصف کننــدگان، منجــر بــه انتقــال 

بیامری هــای  به خصــوص  افــراد  ایــن  ویروســی  و  میکروبــی  آلودگی هــای 

ــواع  ــه ان ــن مــواد، همچنیــن ممکــن اســت ب ــه محیــط می شــود. ای تنفســی ب

میکروب هــا، فلزهــای ســنگین، ماننــد رسب و ســمومی مثــل آرســنیک آلــوده 

باشــد.

عوارض کوتاه مدت 

• رسگیجه.

• رسدرد.

• تهوع.

• از دست دادن تعادل حرکتی و رفتاری.

• ایجاد حرکات غیرطبیعی در چشم.

• دندان قروچه.

• اختالل در خواب.

• وابستگی روحی، روانی.

• لرزش اندام ها.

• تغییرات فشار خون و رضبان قلب.

عوارض بلند مدت

• بی خوابی.

• عدم تعادل رفتاری.

• زودرنجی.

• اختالالت مترکز.

• اختالالت رفتاری.

• تأثیر در مخچه.

• بیامری های دهانی.

• افزایش فشار خون و سکته ی قلبی.

• رسطان حنجره.

• اختالالت و رسطان روده ی  بزرگ و نارسایی های کلیوی.

• رسطان لثه.

باورهای غلط در باره ی نسوار

بعضــی بــر ایــن باورنــد کــه نســوار نســبت بــه ســیگار کم خطــر اســت؛ امــا 

بنــا بــر مشــاهدات و تجربــه، تأثیــرات مخربــی کــه اعتیــاد بــه نســوار بــر روی 

ــوده و  ــاک ب ــر جــا می گــذارد؛ شــدیدا خطرن ــی فــرد ب سیســتم ادراکــی و روان

برطــرف کــردن وابســتگی ناشــی از آن نیازمنــد تقویــت وضعیــت روانــی توســط 

روان شــناس و روان پزشــک اســت. متأســفانه از آن جایــی کــه بســیاری از 

ــد،  ــان می ده ــدت نش ــج و در بلندم ــه تدری ــود را ب ــوار خ ــرصف نس ــوارض م ع

ــد. ــدی منی گیرن ــا را ج ــراد آن ه ــوال اف معم

ترک اعتیاد به نسوار

مهم تریــن نکتــه در درمــان و تــرک اعتیــاد بــه نســوار، تــرک وابســتگی های 

روحــی و روانــی اســت. بنــا بــر ایــن، اولیــن قــدم، قطــع کــردن وابســتگی های 

ــش  ــی نق ــل روان ــور کل، عوام ــه ط ــه ب ــرا ک ــت. چ ــاده اس ــن م ــه ای ــی ب روان

ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــازی می کنن ــاد ب ــداوم اعتی اساســی را در رشوع و ت

ــی  ــای عضالن ــتخوان درد و درده ــراری، اس ــون بی ق ــی چ ــوار عوارض ــرک نس ت

آزاردهنــده ای را بــا خــود دارد، الزم اســت تــا فــرد مبتــال، حتــام درمانــی زیــر 

ــامری  ــادا درد خ ــا مب ــد ت ــته باش ــی داش ــی و طب ــص روان شناس ــر متخص نظ

ــان  ــاند. متخصص ــه بکش ــه بی راه ــاره ب ــرصف و دوب ــیر من ــه ی مس او را از ادام

بــرای درمــان بی خوابــی بعــد از تــرک، کاهــش درد، و نگه داشــن تــرک و 

دیگــر معضــالت ناشــی از اعتیــاد بــه مــواد، راه کارهــای مناســب بــه شــام ارائــه 

می دهنــد.

در افغانســتان، یکــی از دغدغه هایــی کــه 

بــرای پــران و دخــرتان جــوان در آســتانه ی 

ازدواج چالــش برانگیــز می شــود، نداشــن حــق 

انتخــاب همــر مــورد عالقــه ی شــان اســت؛ 

ــه خــود  ــن حــق را ب ــن بیشــرت ای چــرا کــه والدی

شــان می دهنــد تــا رشیــک زندگــی پــر یــا 

ــر، از  ــاب هم ــد. انتخ ــان را برگزینن ــرت ش دخ

ســوی خانواده هــا بــرای فرزنــدان  شــان بــه نــام 

ازدواج هــای اجبــاری یــاد می شــود. بــا رشایطــی 

ــاب  ــق انتخ ــتان دارد، ح ــه ی افغانس ــه جامع ک

بــه ازدواج هــای اجبــاری، زیــر ســن، بــدل و 

بــددادن منتهــی می شــود. 

ایــن نــوع ازدواج هــا، بــا وجــود آن  کــه بیشــرت 

بــرای  امــا  اســتند؛  آن  اصلــی   قربانــی  زنــان 

ــوده  ــاری از مشــکل و جنجــال نب ــز ع ــردان نی م

و دیــده شــده کــه در نهایــت بــه چندهمــری، 

خشــونت فیزیکــی، آســیب های روانــی و طــالق 

منجــر شــده اســت. 

از  ناشــی  خشــونت های  پرونــده ی 

ــا  ــی ب ــت. زنان ــیار اس ــاری بس ــای اجب ازدواج ه

ازدواج اجبــاری  بــه  تــن  نارضایتــی،  و  انــدوه 

داده و پــای بــه زندگــی مشــرتکی گذاشــتند کــه 

ــز  ــراق چی ــه جــز درد و ف ــان ب ــرای آن ــان ب در پای

اســت.  نداشــته  دیگــری 

از بی شــامر زنــان افغانســتان کــه قربانــی 

ــت؛  ــمن« اس ــی »س ــدند، یک ــاری ش ازدواج  اجب

ــی در  ــال زندگ ــم س ــدت دو و نی ــه در م ــی ک زن

خانــه ی شــوهرش، بــه جــای عشــق و دوســتی، 

یــاد  بــه  را  و خشــونت هایی  تنهــا شــکنجه ها 

ــد.  ــته ان ــر او روا داش ــه ب دارد ک

زنــی کــه جســم و روانــش بــه یــک انــدازه 

زخــم خــورده و بــه ایــن زودی هــا خــوب شــدنی 

هــم نیســت. ایــن خانــم کــه حــاال روبهرویــم 

از  )جدایــی(  طــالق  حکــم  اســت،  نشســته 

شــوهرش را بعــد از ماه هــا پیگیــری، گرفتــه و 

حــاال می توانــد لبخنــد بزنــد. چیــزی کــه ســمن 

ــود. ــرده ب ــش ک ــن  فراموش ــش از ای پی

بــه  ســمن  بــرادر  قبــل،  ســال  نیــم  و  دو 

ــی رود.  ــه اش م ــورد عالق ــرت م ــتگاری دخ خواس

جــوان  پــر  و  دخــرت  کــه  خانــواده  دو  هــر 

فیصلــه  خواســتگاری،  شــب  در  داشــتند، 

می کننــد کــه بــه ازای طویانــه ای کــه قــرار اســت 

بــرادر ســمن بپــردازد، خانــواده ی او، دخرت شــان 

ــان  ــرت ش ــرای دخ ــه ب ــواده ای ک ــر خان ــه پ را ب

بــه خواســتگاری رفتــه انــد، نــکاح کننــد و ایــن 

گونــه هزینــه ی هــر دو خانــواده بــرای ازدواج 

ــود.  ــرت ش ــان کم ــران  ش پ

ســمن و پــری کــه قــرار می شــود بــه نــکاح 

هــم در آینــد، هــر دو بــه ایــن ازدواج راضــی 

نبودنــد. دخــرت خانــواده ای کــه بــرادر ســمن 

بــه خواســتگاری اش رفتــه بــود، هــم رضایــت 

ــت؛  ــمن نداش ــرادر س ــا ب ــه ازدواج ب ــی ب چندان

ــا  ــن دو زندگــی، ب ــر خــالف میــل  شــان ای ــا ب ام

ــد.  ــاز ش ــواده آغ ــر دو خان ــار ه فش

ســمن بــا پــای گذاشــن بــه زندگــی مشــرتک 

ــن اتفــاق  ــا ای ــم گرفــت کــه ب ــه، تصمی اجبارگون

مخالفــت نکنــد؛ امــا شــوهرش بــر خــالف او 

رفتــار کــرد. ســمن کــه بی میلــی شــوهر نســبت 

بــه خــودش را حــس می کــرد، بــه هــر شــیوه ای 

متوســل شــد تــا بتوانــد دل او را بــه دســت 

ــاورد.  بی

ســمن آشــپزی بــا دســت پخت عالــی، آرایــش 

و  عاشــقانه  لحــن  زیبــا،  لباس هــای  کــردن، 

ــری  ــچ مه ــا هی ــرد؛ ام ــان ک ــم امتح ــذ را ه تعوی

بــر دل شــوهر نیفتــاد. همــه چیــز برعکــس شــد. 

شــوهر ســمن هــر روز بداخالق تــر و تندخوی تــر 

می شــد. شــکنجه و لت وکــوب کــردن ســمن 

چیــزی بــود کــه روزی چنــد بــار بیــن زن و شــوهر 

ــاد. ــاق می افت اتف

شــوهر ســمن خواســتار زن دوم شــد؛ امــا 

ــد  ــد و گفتن ــواده اش خواســت او را نپذیرفتن خان

اضافــه  هزینــه ی  پرداخــت  تــوان  دیگــر  کــه 

بــرای زن گرفــن مجــددش را ندارنــد. رد شــدن 

خواســت شــوهر ســمن، او را وقیح تــر و خشــن تر 

ــا بیشــرت ســمن را شــکنجه دهــد.  کــرد ت

زندگــی  اول  هفتــه ی  دو  در  تنهــا  ســمن 

ــوهر،  ــود. ش ــرت ب ــوهرش همبس ــا ش ــرتک ب مش

فاصلــه  خــودش  و  ســمن  میــان  زود  خیلــی 

نرفــت.  ســمن  رساغ  بــه  دیگــر  و  انداخــت 

ســمن بــا بی مهــری شــوهر، زندگــی را ادامــه 

مــی داد؛ امــا ایــن وضعیــت باعــث شــده بــود کــه 

خانــواده ی ســمن هــم از ایــن فرصــت اســتفاده 

خانــه ی  کارهــای  متــام  انجــام  مســؤولیت  و 

او بگذارنــد.  بــر دوش  را  پرجمعیــت 

آن ســوی ایــن ازدواج اجبــاری زندگــی بــرادر 

و خواهــر شــوهرش نیــز بــه گونــه ی متفــاوت 

می گذشــت. ســمن هیــچ گاه جــر أت نداشــت 

کــه لــب بــه اعــرتاض بــاز کنــد؛ امــا زن بــرادرش 

بــر خــالف او بــا انــدک ناراحتــی، بــه خانــه ی پدر 

برمی گشــت. چنــد مــورد هــم بی خــرب از شــوهر، 

بــه خانــه ی پــدر منی آیــد و بــه جــای نامعلومــی 

مــی رود کــه بــرادر ســمن باخــرب می شــود و 

زنــش را رسزنــش می کنــد. زن بــرادر ســمن 

ــرادرش  ــه ب ــمن ب ــه س ــرد ک ــامن می ب ــون گ چ

و  شــده  هم دســت  بــرادرش  بــا  زده،  حرفــی 

ســمن را بیشــرت شــکنجه  می دهنــد.

ایــن  کــه  بــرای  خانــواده ی خــر ســمن 

را  او  و  اتهــام زده  بــه دخــرت شــان  بــردارش، 

را  ســمن  عــوض  در  اســت،  کــرده  رسزنــش 

شــان  دامــاد  کار  تالفــی  بــرای  فشــار  اهــرم 

ــتی  ــن کاس ــا کوچک تری ــد و ب ــاب می کنن انتخ

در کار روزمــره ی خانــه، او را بــرای چنــد روز 

حیوانــات  طویلــه ی  در  رشایــط،  بدتریــن  در 

زندانــی می کننــد. زن بــرادر ســمن نیــز رشیــک 

ــه  ــدر ب ــه ی پ ــرادرش اســت و آن روزهــا در خان ب

رس می بــرد. دو روز بعــد وقتــی بــرادر ســمن 

ــد،  ــر می آی ــه ی خ ــه خان ــش ب ــردن زن ــرای ب ب

منی بینــد.  خانــه  در  را  خواهــر 

رساغ ســمن را از دامــاد می گیــرد و او هــم 

بــرادر  نشــانی طویلــه حیوانــات را می دهــد. 

ســمن، خواهــرش را در رشایــط نامطلوبــی پیــدا 

می کنــد. اندامــی پــر از زخــم و جســمی نحیــف 

ــدارد. ســمن نیمــه جــان  ــای حــرف زدن ن کــه ن

بــر کــف طویلــه افتــاده و حیوانــات خانگــی هــم 

در دور و بــرش گشــت می زدنــد. 

برافروختــه،  و  خشــم گین  ســمن  بــردار 

خواهــرش را بــه شــفاخانه انتقــال می دهــد. 

ــرت  ــش به ــرت، حال ــد روز بس ــس از چن ــمن پ س

شــده و تــوان جســمی خــود را بــاز می یابــد.

بــا خــوب شــدن وضعیــت صحــی ســمن، 

در  شــان  دامــاد  علیــه  شــکایتی  بــرادرش 

بــرادر  شــکایت  می کنــد.  ثبــت  دادســتانی 

ــه  ــدون نتیج ــی، ب ــناد کاف ــود اس ــل نب ــه دلی ب

می مانــد. دفعــه ی بعــد بــا مراجعــه بــه نهادهــای 

طــالق  پرونــده ی  تشــکیل  عدلــی، خواســتار 

زشــت  واکنــش  بــا  کــه  می شــود  خواهــرش 

ــمن  ــود. س ــرو می ش ــاد روبه ــن نه ــدان ای کارمن

ــه  ــت ب ــود دس ــرادر خ ــر ب ــن تحقی ــدن ای ــا دی ب

بــا پولیــس در میــان  کار شــده و  ماجــرا را  

بــا  هــم  پولیــس  رسبــازان  ولــی  می گــذارد؛ 

ــار ناپســند شــان دســت رد  الفــاظ رکیــک و رفت

بــه ســینه ی ســمن می زننــد.

بــه  مراجعــه  ســمن،  بــرای  راه  آخریــن 

نهادهــای دفــاع از حقــوق زنــان اســت. ســمن بــا 

وکیلــی مالقــات کــرده و مســؤولیت دادخواهــی 

پرونــده ی ســمن را ایــن وکیــل زن بــر عهــده 

ــروز  ــمن ام ــل، س ــای وکی ــا تالش ه ــرد. ب می گی

زنــی اســت کــه روبه رویــم نشســته و لبخنــد 

می زنــد. بعــد از جدایــی ســمن از شــوهرش، 

بــرادرش هــم از زن خــود جــدا می شــود تــا 

پرونــده ی ایــن ازدواج اجبــاری بســته شــود.

بــه هــر انــدازه ا ی کــه افــراد جامعــه بــه اطالعــات 

پیامنــه  هــامن  بــه  باشــند،  داشــته   دسرتســی 

جامعــه ی مقــاوم و اســتوار خواهیــم داشــت. ایــن 

ــک  ــه، ی ــام پیرشفت ــک نظ ــه در ی ــده ام ک ــور فهمی ط

ــِی هوش منــد، دسرتســی آزاِد مردمــش  ــر حکومت مدی

می دانــد  او  منی کنــد.  محــدود  را  اطالعــات  بــه 

ــره  ــت؛ باالخ ــوا اس ــل ه ــات« مث ــان اطالع ــه »جری ک

وارد می  شــود. از هــامن ســوراخ جاکلیــدی جامعــه 

بینــی اش را بــه تالقــی هامن جــا می گیــرد. حتــا اگــر 

ــد. ــس بکش ــد و ذره ذره نف ــم کن ــر خ کم

ــردم را  ــی م ــد وقت ــی می دان ــر باهوش ــن مدی چنی

از چیــزی منــع کنــد، آن هــا را قانــع نکــرده، بلکــه 

ــان  ــعور ش ــت. آزادی و ش ــرده اس ــروم ک ــا را مح آن ه

ســاخته  ترس هایــش  بــرده ی   و  کــرده  تحقیــر  را 

اســت. ایــن ترس هــا لزومــا و همیشــه بــه دشــمن 

ــه کــم کاری هــای  ــط داشــته و ب ســوء اســتفاده گر رب

خــود سیســتم نیــز گــره خــورده اســت. در افغانســتان 

بیشــرتین اطالعــات بــه مــردم از طریــق رســانه ها 

را  تاریــخ  پیرشفتــه،  نظــام  یــک  مدیــر  می رســد. 

درس  گذشــته  از  می خوانــد.  را  تاریــخ  می دانــد، 

گرفتــه و می دانــد کــه جامعــه ی امــروز DNA اش 

جهــش یافتــه و در مقابــل محــروم شــدن مقاوم اســت؛ 

مثــل جامعــه ی دیــروز، رسســپرده نیســت. عــادت 

منی کنــد، بشــکه ی باروتــی می شــود ســاکت؛ امــا 

ــت. ــت اس ــک واقعی ــن ی ــار. ای ــاده ی انفج آم

ــت، از نســل  ــک حکوم ــدگان ی ــی تصمیم گیرن وقت

جامعــه ی امــروز نباشــند، تصــور شــان از عکس العمــل 

جامعــه در مقابــل سانســور یــا محرومیــت هــامن 

ــان  ــود ش ــیلی خ ــی فس ــرات ذهن ــا خاط ــه ب ــت ک اس

می ســنجند. وقتــی تصمیم گیــران یــک حکومــت، 

اهــل فرهنگ ســازی و صبــوری بــرای جاانداخــن 

ــاالری(  ــارسه )شایسته س ــخیص رسه از ن ــگ تش فرهن

نباشــند، مدیــران »میان بــر« می شــوند.

افغانســتان جهــان ســوم اســت و حکومت هــای 

ــر دارد.  ــران میان ب ــیونی از مدی ــوم، کلکس ــان س جه

این هــا مشــکالت و بحران هــای شــان را بــا اســرتاتیژی 

ــب  ــد. اغل ــل منی کنن ــازی ح ــدت و فرهنگ س بلندم

دوســت دارنــد بــه صــورت ناگهانــی، بــا زور و بــا 

ــد. ــع کنن ــائل را جم ــتپاچگی مس دس

می بینیــم.  را  سانســور  وضــوح  بــه  غــرب  در   

درکشــورهای خاورمیانــه ای هــم اتفاقــا می بینیــم؛ 

امــا می بینیــم کــه غربی هــا یــاد گرفتــه  انــد اگــر هــم 

ــن کار را  ــن ای ــا موچی ــد، ب ــور کنن ــد سانس می خواهن

انجــام دهنــد. ظریــف، ماهرانــه، بــا کم تریــن درد؛ 

امــا در افغانســتان همیــن کار را بــا ســاطور می کننــد! 

ــاوت  ــد! تف ــا قمــه انجــام می دهن ــان ب ــه گوی ــه هل هل

و  ایجادکــردن  حساســیت  در  اســت،  ظرافــت  در 

ــت.  ــردن اس نک

اگــر نظــام حکومتــی، روزی بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه بــه جــای محــروم کــردن مردمــش از رســانه و 

جریــان اطالعــات، وقــت بگــذارد، انــرژی بگــذارد، 

صبــوری و آقایــی کنــد و روی بــاال بــردن »ســواد 

رســانه ای« آن جامعــه کار کنــد، می  توانــد خیالــش 

یــاد  روزی  خــودش  هرکــس،  کــه  باشــد  راحــت 

می گیــرد تــا رسه را از نــارسه جــدا کنــد؛ متیزتــر و 

کــه حکومت هــای  بــه وضــوح می بینــم  رسیع تــر. 

ــد؛  ــده  ان ــوزگار ش ــای آم ــه حکومت ه ــدل ب ــرب، مب غ

امــا حکومت هــای رشقــی خصوصــا کشــورهایی مثــل 

ــد. ــده  ان ــم مان ــای ناظ ــوز حکومت ه ــتان هن افغانس

ایــن  کجاســت؟  در  مســأله  ایــن  ریشــه ی   

می شــود داســتان معلمــی کــه بلــد نیســت درس 

قــدر دوست داشــتنی نیســت  بدهــد، می دانــد آن 

کــه دانش آمــوز همــواره از او انگیــزه و یــاد بگیــرد؛ 

ــا  ــد و ی ــم می کن ــره ک ــد و من ــوب می کن ــس لت و ک پ

از کالس دانش آمــوز را می انــدازد بیــرون. بــه ایــن 

ــا  ــن منــرات کالســش در مقایســه ب ــد کــه میانگی امی

معلــم کالس دیگــر پایین تــر نباشــد. همــه ی ایــن 

ــن  ــی ای ــا. یک ــن ج ــه ای ــم ب ــه برس ــم ک ــا را رفت منربه

کــه خیــال می کنــم در یــک دوره ی گــذار اســتیم. 

بــود.  دوره  ایــن  در  پیــش  ســال   65 هــم  غــرب 

ــازه داد  ــرد و اج ــک را ک ــن ریس ــد ای ــه بای دوره ای ک

»آزادی  و  دیــدن«  »آزادی  شــنیدن«،  »آزادی  مــردم 

انتخــاب رســانه« داشــته باشــند. بایــد صبــوری کــرد 

و کم سانســور، در  کــه بی محدودیــت  اجــازه داد  و 

جریــان مســایل باشــند. نبایــد تنهــا ناظــم و عقــل کِل 

مــردم بــود. مثــل پــدری دلســوز، از دور تنهــا مراقــب 

ــت درد دارد، دردرس  ــرای حکوم ــط ب ــن رشای ــود. ای ب

دارد، هزینــه و اســرتس دارد؛ امــا فکــر می کنــم در 

طــول ســال ها همیــن مســأله باعــث می شــود آن 

ــه  ــرود کــه دیگــر ب ــاال ب قــدر ســواد رســانه ای مــردم ب

ســادگی تحــت تأثیــر هــر خــرب و موجــی قــرار نگیرنــد. 

ــر مخــرب اطالعــات و  ــه تأثی ــه خــود نســبت ب خــود ب

ــه  ــردم ب ــت م ــد گذاش ــوند. بای ــینه ش ــانه ها واکس رس

ــند.  ــوغ برس ــن بل ای

ــن باشــد، نتیجــه ســاده  ــر از ای ــا اگــر قصــه غی ام

بــاز  دیگــر  َدِر  هــزار  می بندیــد،  را  دری  اســت. 

آفتــاب  می کشــید،  پــرده  را  پنجــره ای  می شــود. 

از نورگیــر ســقف می تابــد. خالصــه ایــن  کــه ایــن 

سیاســت ها، سیاســت هاِی االکلنگــی اســت. شــام 

می دهیــد پاییــن، آن ســو مــی رود بــاال، آن طــرف 

ــاال. نتیجــه؟  ــد ب ماجــرا  پاییــن می آیــد، شــام می روی

زمــان خریــدن؛ امــا بــه راه حــل درســت نرســیدن 

اســت. مــا بایــد بــرای دسرتســی بــه اطالعــات دقــت 

کنیــم. اطالعاتــی کــه از رســانه های خارجــی بــه 

ــرون و  ــتان بی ــت اول از افغانس ــات دس ــوان اطالع عن

ــرا   ــت؟ چ ــده اس ــی نگران کنن ــد، خیل ــا می رس ــه م ب

ــی داده  ــانه های داخل ــه رس ــات ب ــامن اطالع ــال ه مث

ــود؟ نش
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ــت  ــی در والی ــای خارج ــه ی نیروه ــی در حمل ــت داعش ــش تروریس ــه ش ــد ک ــتان می گوین ــی در رشق افغانس ــؤوالن امنیت مس

ننگرهــار کشــته شــدند. 

قــول اردوی 201 ســیالب بــا نــرش خربنامــه ای گفتــه اســت کــه چندیــن پایگاهــی تروریســتان داعــش پنج شنبه شــب 

)18میــزان( در ولســوالی پچیــراگام والیــت ننگرهــار هــدف حملــه ی هوایــی نیروهــای خارجــی قــرار گرفتــه اســت کــه در نتیجــه  

شــش داعشــی کشــته شــده  انــد. در خربنامــه آمــده اســت کــه در جریــان ایــن عملیــات بــه مــردم محــل آســیبی وارد نشــده اســت. 

والیــت ننگرهــار در رشق افغانســتان، بزرگ تریــن مرکــز گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور محســوب می شــود و ســایر 

گروه هــای تروریســتی بــه شــمول طالبــان، در آن حضــور گســرتده دارنــد. 

هفتــه ی گذشــته مســؤوالن محلــی ایــن والیــت اعــالم کردنــد کــه ولســوالی اچیــن، بزرگرتیــن مرکــز داعــش در ننگرهــار در یک 

قدمــی پاکســازی از وجــود ایــن گــروه اســت. 

عطاءاللــه خوگیانــی، ســخنگوی والــی ننگرهــار، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه 95درصــد مناطــق ولســوالی اچیــن از 

وجــود تروریســتان داعــش پاکســازی شــده اســت. 

گفته می شود تا کنون بیش از 80 تروریست داعش در عملیات تصفیوی نیروهای ارتش کشته شده اند.

سیدحســین عاملــی بلخــی، وزیرامــور مهاجریــن و عودت کننــدگان، در ســفرش بــه ســویس، از دولــت نــاروی خواســت کــه در 

بررســی پرونده هــای افغان هــا، انعطــاف بیشــرتی نشــان دهــد.

آقــای بلخــی کــه در هفتادمیــن نشســت کمیتــه ی اجرایــی کمیشــرنی عالــی ســازمان ملــل  متحــد اشــرتاک کــرده بــود، در 

حاشــیه ی ایــن نشســت بــا مســؤوالن بخــش مهاجــرت کشــور نــاروی دیــدار و روی بهبــود وضعیــت مهاجــران افغــان در آن کشــور 

ــورد  ــان را م ــران افغ ــای مهاج ــی پرونده ه ــی بررس ــور و چگونگ ــه ی دو کش ــری تفاهم نام ــز، بازنگ ــرف نی ــد. دو ط ــت کردن صحب

بررســی قــرار دادنــد.

وزیــر مهاجریــن و عودت کننــدگان گفــت: »تفاهم نامــه ای کــه در ســال 2005 بــه امضــا رســیده اســت نیــاز بــه بازنگــری دارد 

و نیــاز اســت تــا تیم هــای تخنیکــی دو جانــب روی آن کار کننــد.«

 آقــای بلخــی همچنــان افــزود: »معیــن امــور پناهنــدگان ایــن وزارت در ســفرش بــه نــاروی، بحث هــا و مذاکــرات خوبــی بــا شــام 

داشــتند و کوشــش می کنیــم تــا تیم هــای تخنیکــی بــه شــکل تخصصــی روی ایــن مشــکالت کار کننــد.«

ــاروی می خواهیــم کــه در بررســی  ــر اســت و از ن ــاروی زمان ب وی همچنــان تأکیــد کــرد: »بررســی پرونده هــای مهاجــران در ن

پرونده هــای افغان هــا از انعطــاف بیشــرتی کار گرفتــه و از اخــراج اطفــال بــدون رسپرســت کــه هنــوز فامیل هــای شــان شناســایی 

نشــده، خــودداری کنــد. افغانســتان قطعــا بــا ایــن مــورد مخالــف اســت.«

مســؤوالن مهاجــرت کشــور نــاروی از شــفافیت در پروســه ی پناهندگــی در نــاروی خــرب داده و  پیشــنهاد دادنــد کــه تیم هــای 

تخنیکــی دو کشــور پیرامــون ایــن موضــوع بــه طــور جــدی کار کننــد.

بحــران مهاجــرت بــه اروپــا، از ســال 2015 میــالدی آغــاز شــد و تعــداد زیــادی از شــهروندان افغانســتان، از داخــل و یــا هــم از 

کشــور ایــران، عــازم کشــورهای اروپایــی شــدند. جنــگ، ناامنــی، بیــکاری و فقــر، دالیــل عمــده ی مهاجــرت شــهروندان افغانســتان 

بــه کشــورهای خارجــی عنــوان شــده اســت.

دونالدترامــپ، رییس جمهــور امریــکا، می گویــد کــه 

ــن  ــای ای ــی نیروه ــت نظام ــا مأموری ــیده ت ــان آن فراس زم

کشــور در افغانســتان پایــان یابــد و ایــن نیروهــای دوبــاره 

ــد. ــان برگردن ــای ش ــه خانه ه ب

ــک  ــزان( در ی ــنبه )18می ــه روز پنج ش ــپ ک ــای ترام آق

گردهم آیــی انتخاباتــی صحبــت می کــرد، گفتــه اســت 

کــه قــرار بــود رسبــازان امریکایــی بــرای مــدت کوتاهــی در 

افغانســتان مباننــد؛ امــا مأموریــت شــان 19 ســال در ایــن 

کشــور بــه درازا کشــیده اســت. 

بــه گفتــه ی او: »مــا قــرار بــود بــرای مــدت کوتاهــی در 

افغانســتان مبانیــم؛ امــا 19 ســال می شــود کــه حضــور مــا 

در ایــن کشــور ادامــه یافــت. حــاال زمــان آن فرارســیده تــا 

رسبــازان مــا دوبــاره بــه خانه هــای شــان برگردنــد.«

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه قبــل، آقــای 

ترامــپ گفتــه بــود کــه هیــچ گونه عجلــه ا ی بــرای خــروج از 

افغانســتان وجــود نــدارد. 

رییس جمهــور ترامــپ در آن زمــان گفتــه بــود کــه 

از  امریکایــی  نیروهــای  خــروج  بــرای  زمانــی  جــدول 

افغانســتان وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل، »هــر آن چــه 

کــه اســت، عجلــه ای نداریــم.«

ــه ی  ــر خارج ــو، وزی ــک پمپی ــش از آن، مای ــدی پی چن

ــا  ــود کــه خــروج نیروهــای خارجــی ب ــه ب ــز گفت ــکا نی امری

درنظرداشــت رشایــط افغانســتان صــورت می گیــرد.

افغانســتان  از  نیروهــای خارجــی  خــروج  مســأله ی 

در حالــی مطــرح می شــود کــه حــدود یــک مــاه قبــل 

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان متوقف شــد. 

رییس جمهــور امریــکا دلیــل لغــو ایــن گفت وگوهــا را عــدم 

ــود.  ــرده ب ــوان ک ــان عن ــوی طالب ــس از س ــرش آتش ب پذی

حکومــت افغانســتان هــم بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات 

ریاســت جمهوری، پروســه ی صلــح بــا طالبــان بــا تــا اعــالم 

ــق  ــه تعوی ــد ب ــت جدی ــکیل حکوم ــات و تش ــج انتخاب نتای

انداختــه اســت. 

بــا ایــن همــه امــا شــامری از کشــورهای خارجــی 

بــه شــمول پاکســتان و روســیه و همچنــان شــامری از 

چهره هــای سیاســی افغانســتان خواســتار از رسگیــری 

انــد. عاجــل گفت وگوهــای صلــح شــده 

ــت  ــی از آن اس ــان حاک ــت بامی ــا از والی گزارش ه

ریاســت   )01( قطعــه ی  رسبــازان  از  تــن  دو  کــه 

امنیــت ملــی، بــاالی یــک دخــرت در ایــن والیــت 

تجــاوز جنســی کــرده انــد. 

هــر چنــد مســؤوالن محلــی بامیــان می گوینــد 

و  اســت  ادعــا  یــک  تجــاوز در حــد  کــه قضیــه ی 

ــی  ــاوز جنس ــورد تج ــن م ــه ای ــت ک ــده اس ــت نش ثاب

قــرار اســت و یــا نــه؛ امــا گفتــه می شــود کــه دو تــن 

از رسبــازان قطعــه ی صفــر یــک از ســوی پولیــس 

ــد.  ــده ان ــت ش ــان بازداش بامی

یکــی از خربنــگاران محلــی بامیــان بــه روزنامــه ی 

رسبــازان  از  تــن  دو  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح 

قطعــه ی صفــر یــک امنیــت ملــی در بامیــان، روز 

در  دره هــا  از  یکــی  بــه  را  دخــرت  یــک  پنج شــنبه 

تجــاوز جنســی  او  بــاالی  و  می برنــد  والیــت  ایــن 

 . می کننــد

معــاون  کــه  آن  از  پــس  گفــت،  همچنــان  او 

ــه کمــک ایــن دخــرت  ــان ب حــوزه ی اول امنیتــی بامی

مــی رود تــا ایــن دخــرت را در حــوزه ی پولیــس انتقــال 

دهــد، بــا واکنــش نیروهــای امنیــت ملــی مواجــه 

می شــود. 

ــن  ــاه ت ــد: »پنج ــان می گوی ــی بامی ــگار محل خربن

از رسبــازان قطعــه ی صفــر یــک، معــاون حــوزه  و 

ــن دخــرت آمــده  ــردن ای ــرای ب ــی کــه ب دیگــر رسبازان

بودنــد را خلــع ســالح می کننــد. از ایــن رویــداد، 

ســاحه  بــه  و  می شــود  خــرب  امنیــه  فرماندهــی 

ــت  ــرف در حال ــر دو ط ــار ه ــن ب ــد. ای ــور می یاب حض

آماده بــاش قــرار می گیرنــد و جنجــال میــان آنــان 

40 دقیقــه طــول می کشــد.« از  بیشــرت 

ملــی،  امنیــت  نیروهــای  حملــه ی  جریــان  در 

معــاون حــوزه ی اول امنیتــی والیــت بامیــان نیــز 

زخمــی شــده اســت. 

ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــش  می ــه تن ــن ک ــس از ای پ

پیــدا  افزایــش  والیــت  ایــن  پولیــس  فرماندهــی  و 

می کنــد، یــک هیــأت از ســوی دفــرت محلــی بامیــان 

توظیــف می شــود تــا ایــن قضیــه را مــورد بررســی 

ــرار دهــد.  ق

ــؤوالن  ــا مس ــأت ب ــه هی ــن ک ــس از ای ــام پ رسانج

دو  می شــوند،  وارد گفت وگــو  یــک  قطعــه ی صفــر 

داده  انتقــال  زنــدان  بــه  و  بازداشــت  متهــم  فــرد 

. می شــوند

احمــدی،  عبدالرحــامن  حــال،  همیــن  در 

ســخنگوی والــی بامیــان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گویــد کــه قضیــه ی تجــاوز در حــد یــک ادعــا 

اســت و چیــزی تــا کنــون ثابــت نشــده اســت. 

پولیــس  میــان  تنــش  ایجــاد  احمــدی،  آقــای 

اطمینــان  و  می کنــد  تأییــد  را  صفــر  قطعــه ی  و 

می دهــد کــه قضیــه بــه گونــه ی همه جانبــه مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد و جزئیــات آن نــرش می شــود. 

همزمــان بــا ایجــاد تنــش میــان نیروهــای پولیــس 

ملــی،  امنیــت  یــک  صفــر  قطعــه ی  نیروهــای  و 

شــامری از باشــندگان والیــت بامیــان نیــز دســت 

بــه تظاهــرات زده انــد و خواســتار بــه کیفــر رســاندن 

ــتند. ــداد اس ــن روی ــالن ای عام

اســالم آباد،  در  افغانســتان  ســفارت 

شــدن  کشــیده  پاییــن  بــه  واکنــش  در 

بیــرق افغانســتان از ســوی پولیــس ایالــت 

شــهر  در  پاکســتان  خیربپختونخــوای 

ــهر  ــن ش ــولگری اش را در ای ــاور، قنس پیش

بســته اســت. 

جمعــه  روز  کــه  خربنامــه ای  در 

)19میــزان( از ســوی ایــن ســفارت بــه 

نــرش رســیده، آمــده اســت کــه قنســولگری 

ــن  ــل پایی ــه دلی ــاور ب ــتان در پیش افغانس

شــده  بســته  افغانســتان  بیــرق  کــردن 

اســت. 

ــه،  ــن ک ــن ای ــتان ضم ــفارت افغانس س

بــر  مبنــی  پاکســتان  پولیــس  اقــدام 

ــتان را  ــی افغانس ــرق مل ــیدن بی پایین کش

خــالف اصــول دیپلامتیک و همســایه داری 

اســت  کــرده  تأکیــد  دانســته،  خــوب 

کــه پولیــس پاکســتان، بــدون ایــن کــه 

جریــان  در  را  ســفارت  ایــن  مســؤوالن 

بگــذارد، بیــرق ملــی افغانســتان را پاییــن 

کشــیده اســت.

روز  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

پنج شــنبه )18میــزان(  وزارت خارجــه ی 

ــر  ــدام اخی ــه اق ــبت ب ــز نس ــتان نی افغانس

داد.  نشــان  واکنــش  پاکســتان  پولیــس 

اســت  آمــده  وزارت  ایــن  خربنامــه ی  در 

کــه پولیــس پاکســتان، بــا بی احرتامــی 

تابلــوی  و  افغانســتان  پرچــم  کامــل، 

ــت را  ــان مارکی ــراز افغ ــر ف ــده ب ــب ش نص

اســت. پاییــن کــرده 

اقــدام  افغانســتان،  خارجــه ی  وزارت 

غیــر  را  پختونخــوا  خیــرب  پولیــس 

مســؤوالنه دانســته و بــه اهانــت بــه پرچــم 

ــن  ــت. ای ــرده اس ــوم ک ــتان را محک افغانس

اعــرتاض  »مراتــب  اســت:  گفتــه  وزارت، 

ــدام و  ــن اق ــه ای ــبت ب ــود را نس ــدید خ ش

ــتان  ــب پاکس ــخ گویی جان ــدم پاس ــز ع نی

ابــراز  موضــوع،  ایــن  بــه  رابطــه  در 

» یــم. ر می دا

آمــده  خارجــه  وزارت  اعالمیــه ی  در 

بــار  یــک  افغانســتان  اســت: »حکومــت 

اســناد  بــه  کــه  می کنــد  تأکیــد  دیگــر 

افغانســتان  جانــب  حقوقــی  دالیــل  و 

در جریــان دعــوای افغــان مارکیــت بنــا 

نشــده  توجــه  سیاســی  انگیزه هــای  بــر 

ایــن فیصلــه ی محاکــم  بــر  بنــا  اســت. 

عدلــی  نهادهــای  قناعــت  موجــب 

نیســت.« افغانســتان 

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 $

بازداشت دو عضو قطعه ی )01( امنیت ملی
 به اتهام تجاوز بر یک دخرت در بامیان

در حمله ی هوایی نیروهای خارجی 
شش داعشی در ننگرهار کشته شدند

وزارت مهاجرین از ناروی خواست که اطفال 
بدون رسپرست را اخراج نکند

ترامپ: زمان آن رسیده تا رسبازان امریکایی
 به خانه بازگردند

سفارت افغانستان قنسولگری اش
 را در پاکستان بست
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

بر همکارانش  که  نفوذی  از قدت  باید  متحده همچنان  ایاالت 

در ریاض و اسالم آباد دارد، استفاده کرده و منابع اصلی پشتیبانی 

خارجی طالبان را متوقف کند. مخصوصا روابط دیرینه ی این گروه 

با »آی اس آی« پاکستان و افراد وهابی در عربستان سعودی که به 

این گروه پول می پردازند. 

با وجود این که سال ها است عربستان سعودی در این رابطه به 

ایاالت متحده اطمینان می دهد؛ اما حامیان مالی فردی در آن کشور 

همچنان از طالبان پشتیبانی پولی می کنند. وزیر دارایی طالبان 

اعرتاف کرد که اعضایی از این گروه، زیر نام حج؛ برای جمع آوری 

پول به عربستان سعودی می   روند. ولی نرص، کارشناس برجسته ی 

شهروندان  طالبان،  پولی  منبع  تنها  می گوید،  خارجی  سیاست 

عربستانی نیستند، بلکه پشتون هایی که در این کشور کار می کنند 

و خانواده های شان در افغانستان و در مناطق تحت کنرتل طالبان 

به آن ها  تا گروه طالبان  بپردازند  این گروه پول  به  باید  استند هم 

آسیبی نرساند. به تازگی نشانه های امیدوارکننده ای وجود داشت 

که به دلیل معتقد بودن ولیعهد عربستان صعودی به سکوالریسم 

این کشور، دولت عربستان  -هرچند ملی گرا- در سیاست خارجی 

پشتیبانی  کردن  محدود  و  طالبان  علیه  را  سخت گیرانه تری  روش 

علنا  است. عربستان سعودی  پیش گرفته  در  این گروه  از  جهانی 

طالبان  و  واشنگن  میان  گفت وگوها  در  بیشرت  سهولت  خواستار 

شد. دولت ترامپ باید مطمنئ شود که ادعاهای این متحد کلیدی 

کند  وارد  فشار  ریاض  به  و  دارد  واقعیت  راه بردش  تغییر  بر  مبنی 

تا تالش بیشرتی برای قطع دست رسی طالبان به پول و سالح به 

خرج دهد.

دیگر منبع حیاتی طالبان، از اسالم آباد و مخصوصا »آی اس آی« 

رسچشمه می گیرد. ایاالت متحده از گذشته ها به این سو، پاکستان 

را متهم به حامیت مالی از طالبان کرده است؛ اما با وجود سال ها 

کشور،  این  به  کمک  دالر  میلیاردها  و  امنیت  بخش  در  همکاری 

با  به صورت مخفیانه  پاکستان هنوز هم  سازمان اطالعات نظامی 

طالبان و دیگر گروه های شورشی اسالم  گرا مانند شبکه ی حقانی 

ایاالت  میان  بی اعتامدی  ایجاد  باعث  واقعیت  این  می کند.  کار 

بلندی میان  به تنش های  بار  پاکستان شده که چندین  و  متحده 

دو کشور انجامیده است. در یکی از این موارد، رییس جمهور اوباما، 

بدون توافق با اسالم آباد؛ به دنبال اسامه بن الدن به پاکستان رفت 

»به  ایاالت متحده  توییت کرد که  ترامپ  نیز رییس  جمهور  اخیرا  و 

گونه ی احمقانه طی  15 سال گذشته به پاکستان 33 میلیارد دالر 

کمک کرده است« و این کشور را متهم به »دروغ و فریب« کرد. با 

وجود این سابقه ی مشکل ساز و این که دولت ترامپ قدم جدی ای 

واشنگن  برداشته،  اسالم آباد  به  کمک هایش  کردن  متوقف  برای 

قادر به آوردن تغییری معنادار در رفتار مخرب پاکستان در منطقه 

نبوده است.

سحر خان، پژوهش گر انستیتوت کاتو، دلیل پشتیبانی دوام  دار 

پاکستان از طالبان را »تبدیل شدن پشتیبانی مالی از شورشی ها 

به اصلی در امنیت و هویت ملی پاکستان« می داند. افزون بر این، 

پاکستان از وجود دولت باثبات در افغانستان می ترسد که ممکن 

به  را در محارصه قرار دهد.  این کشور  و  با هند متحد شده  است 

همین دلیل است که دولت این کشور از طالبان و گروه های مشابه 

گروه های  از  پشتیبانی  اهمیت  می کند.  استفاده  خودش  سود  به 

تالش  های  پاکستان،  ملی  امنیت  راه برد  برای  افغان گرا  شورشِی 

واشنگن برای اِعامل فشار واقعی را پیچیده خواهد کرد. با توجه 

پاکستان وجود  در  نظامی  و  میان رهربی مردمی  فاصله  ای که  به 

حکومت  با  رابطه اش  کردن  قوی تر  با  می تواند  واشنگن  دارد، 

مردمی و همچنان وارد کردن فشار بر آی اس آی و ارتش پاکستان، 

تغییر ایجاد کند. در ضمن، حتام نباید ایاالت متحده تنها کشوری 

باشد که از قدرت نفوذش استفاده می کند. همسایه های پاکستان 

به شمول چین - با رسمایه گزاری اش در بندر »گواَدر« - نفوذ قابل 

دنبال  به  می تواند  آن  از  استفاده  با  که  دارد  اسالم آباد  بر  توجهی 

باشد.  و داوم دار  باثبات  افغانستانی  ایجاد 

رصف نظر از این، در حالی که ایاالت متحده به دنبال راه هایی 

می گوید  خان  عمران  است،  پاکستان  روی  کرد  دادن  تغییر  برای 

که واشنگن باید »به دنبال راه های حل دیگری برای ایجاد صلح 

به  حل  راه های  این  از  دیگر  یکی  باشد.«  افغانستان  در  دوام دار 

افغانستان که در موردش  امنیت  از دهلیز معامری  عنوان بخشی 

صحبت کردیم، تشویق برای ایجاد یک محیط جدیِد راه بردی است. 

پاکستان از گذشته ها به این سو، روی افغانستانی بی ثبات و دارای 

اداراه ی نامناسب که تنها متحدش در آن جا طالبان، در رأس آن 

باشد، رشط  بندی کرده است. به وجود آمدن دهلیز معامری امنیت 

افغانستان به کابل اجازه خواهد داد تا ثباتی درازمدت داشته باشد 

و پاکستان را به توقف حامیت از گروه طالبان و منزوی کردن کابل 

نابودی  از  کشور  این  ترس  پاکستان،  کار  این  دلیل  کند.  تشویق 

رقیب  که  حاال  مخصوصا  است.  افغانستان  در  نفوذش  و  منافع 

دولت  با  دوام دارتری  روابط  ایجاد  حال  در  هندوستان،  اصلی اش 

است. افغانستان 

اطمینان دهی به کابل

اجازه ی  و  افغانستان  شکننده  ی  دولت  به  اطمینان دهی  برای 

فعالیتی مستقالنه به کابل، ایاالت متحده هرچند با احتیاط و تنها 

در  نظامی  اش  حضور  از  استفاده  آماده ی  باید  حیاتی،  اوضاع  در 

به عنوان  و شاخه ی خراسان داعش؛  اهداف طالبان  علیه  منطقه 

از  کار  این  انجام  باشد.  جهانی اش  تروریزم  ضد  راه برد  از  بخشی 

نفس  فرصت  کابل  به  و  منی کند  جلوگیری  کامل  شدن  بیرون 

کشیدن و اطمینان می دهد که در نتیجه  ی دیپلاُمسی خالقانه ی 

داعش  خراسان  شاخه ی  نیست  قرار  منطقه ای،  رشکای  با  امریکا 

جای پایی پیدا کند یا افغانستان وارد جنگ داخلی شود. رسانجام 

این دالل های منطقه  ای نقش بزرگ تری در کمک به افغانستان و 

کرد. ایفا خواهند  این کشور  امنیتی  نیازهای 

مانند  به  ویژه  نیروهای  عملیات  بیشرت،  شفافیت  ایجاد  برای 

مربوط  برگردد.  پنتاگون  چرت  زیر  به  باید  اوباما،  حکومت  دوره ی 

محدود،  نظارتی  با  »سی آی اِی«  به  ویژه  نیروهای  عملیات  کردن 

راه برد دفاعی و همکاری مان با کابل را تعضیف می کند. در همین 

از  بود.  خواهد  بااهمیت  همچنان  افغان  نیروهای  آموزش  حال، 

2014 به این طرف، نیروهای افغان 45000 رسباز از دست داده 

اند. متحدان می توانند به ظرفیت غیر جنگی کمک کنند. بر اساس 

گفته های ِجیمز اِستاوریدیز، فرمانده ی پیشین ناتو »این تقسیِم کاِر 

به  متمرکز  را  متحده تالش هایش  ایاالت  که  است  هوش مندانه ای 

عملیات نیروهای ویژه کند و اروپایی ها مسئول آموزش دهی باشند.«

نتیجه گیری

این واقعیت دارد که چشم انداز بیرون شدن ایاالت متحده، باعث 

مرکزی  دولت  است.  شده  افغانستان  رهربی  کم جرأتی  و  نگرانی 

افغانستان همچنان ضعیف است و ارتشی دارد که خودش را ثابت 

که جنگ دیده  طالبانی  به دست  از سقوطش  دولت  است.  نکرده 

استند و تا همین حاال هم بخش بزرگی از افغانستان را در کنرتل 

دارند، نگران است.

پس از باتالقی 18ساله، مهم است که امریکا به این جنگ که 

یکی از »جنگ های ابدی« اش محسوب می  شود، پایان داده و از 

افغانستان  از  است  در همین حال ممکن  بیرون شود.  این کشور 

پیدا  برسند، داعش جای گاهی  به قدرت  نگذاشت طالبان  و  رفت 

کند یا کشور درگیر یک جنگ متام عیار داخلی شود. ایاالت متحده 

شدن  قوی تر  به  منجر  که  کند  ایجاد  دیپلامتیکی  برنامه ی  باید 

افغانستان  ارتش  از  به پشتیبانی اش  دولت مرکزی در کابل شود، 

ادامه داده و به مردم افغانستان اطمینان دهد که حقوق فرهنگی، 

از  را  است  شده  کسب  سختی  به  که  اساسی ای  قانون  و  مردمی 

داد. نخواهد  دست 

واقع گرایان پافشاری می کنند که پس از حادثه ی 11 سپتامرب، 

ایاالت متحده باید روی القاعده و اسامه بن الدن متمرکز می بود، نه 

دولت سازی. نه تنها حضور دوام دار نیروهای امریکایی در افغانستان 

به نفع ما نیست، بلکه حضور دامئی نیروهای ارتش امریکا در جنگ 

باعث ایجاد مشکل رفتاری با رهربی افغانستان خواهد شد که برای 

وابسته  متحده  ایاالت  به  همچنان  داخلی،  تهدیدهای  با  مقابله 

و  امنیتی   نیروهای  تقویت  برای  باید  افغانستان  عوض،  در  است. 

ایجاد همکاری دوام دار با رشکای اصلی در همسایه گی اش به مانند 

چین، ایران، هندوستان و روسیه که از مبارزه با تروریزم سلفی در 

مرزهای  شان سود خواهند برد، کار کند.

نسل  شدن  افراطی   باعث  امریکا،  دهه ی  دو  به  نزدیک  حضور 

طالبان  امریکایی  ضد  تبلیغات  به  که  شده  افغان ها  از  جدیدی 

مرصف  وجود  با  می شوند.  رسبازگیری  آسانی  به  و  شده  حساس 

افغان  و  امریکایی  قربانی  هزاران  دالر،  تریلیون  یک  به  نزدیک 

و  دشمنی  خشونت،  چرخه ی  شهروند،  میلیون ها  شدن  بی جا  و 

است. شده  جاودانه  کشور  این  در  افراط گرایی 

دموکراسی  ترویج  و  دولت سازی  که  اند  موافق  همه  تقریبا 

با  است.  خورده  شکست  فاجعه باری  صورت  به  افغانستان،  در 

دیپلامسی  محتاطانه ی  مثلت  خانه،  به  رسبازان  مان  برگشتاندن 

منطقه ای، مقابله با متحدان و خویشن داری بیشرت در قابلیت ضد 

است. آینده  سمت  به  مسؤوالنه ای  راه  تروریزم، 

مرتجم: مهدی غالمی

پایان دادن به جنگ بی پایان امریکا در افغانستان 
بخش دوم

نوشته ی: آرتا معینی و شاهد قریشی در نَشنال اینرِتِست

پس از باتالقی 18ساله، مهم 

است که امریکا به این جنگ که 

یکی از »جنگ های ابدی« اش 

محسوب می  شود، پایان داده و از 

این کشور بیرون شود. در همین 

حال ممکن است از افغانستان 

رفت و نگذاشت طالبان به قدرت 

برسند، داعش جای گاهی پیدا کند 

یا کشور درگیر یک جنگ متام عیار 

داخلی شود. ایاالت متحده باید 

برنامه ی دیپلامتیکی ایجاد کند که 

منجر به قوی تر شدن دولت مرکزی 

در کابل شود، به پشتیبانی اش از 

ارتش افغانستان ادامه داده و به 

مردم افغانستان اطمینان دهد که 

حقوق فرهنگی، مردمی و قانون 

اساسی ای که به سختی کسب 

شده است را از دست نخواهد 

داد. واقع گرایان پافشاری می کنند 

که پس از حادثه ی 11 سپتامرب، 

ایاالت متحده باید روی القاعده و 

اسامه بن الدن متمرکز می بود، نه 

دولت سازی. نه تنها حضور دوام دار 

نیروهای امریکایی در افغانستان 

به نفع ما نیست، بلکه حضور 

دامئی نیروهای ارتش امریکا در 

جنگ باعث ایجاد مشکل رفتاری 

با رهربی افغانستان خواهد شد که 

برای مقابله با تهدیدهای داخلی، 

همچنان به ایاالت متحده وابسته 

است. 


