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معــاون  بــا  دیــدار  در  غنــی،  رییس جمهــور 

امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  خارجــه ی  وزارت 

ــوی  ــج از س ــام نتای ــش از اع ــه پی ــت ک ــه اس گفت

كميســيون های انتخاباتــی، هیــچ نامــزدی نبایــد 

کنــد. پیــروزی  ادعــای 

روز  ریاســت جمهوری،  ارگ  مطبوعاتــی  دفــر 

ــه  ــه ای گفت ــر اعامی ــا ن ــزان( ب ــنبه ) 23می سه ش

ــا الیــس  ــدار ب اســت کــه محمــد ارشف غنــی در دی

ویلــز، معــاون وزارت خارجــه ی ایــاالت متحــده ی 

مرکــزی،  و  جنوبــی  آســیای  امــور  در  امریــکا 

روابــط  و  امنیــت  صلــح،  انتخابــات،  بــاره ی  در 

اســت. کــرده  گفت وگــو  منطقــه ای 

آقــای غنــی در ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه 

و  انتخاباتــی  کمیســیون های  اســتقالیت  بــه 

احــرام  بایــد  کمیســیون ها  ایــن  فیصلــه ی  بــه 

شــود.  گذاشــته 

ــج از  ــد کــرده اســت پیــش از اعــام نتای او تأکی

ســوی كميســيون های انتخاباتــی هیــچ نامــزدی 

ــد. ــروزی کن ــای پی ــد ادع نبای

الیــس ویلــز نیــز در ایــن دیــدار گفتــه اســت 

تحکیــم  بــرای  ریاســت جمهوری  انتخابــات  کــه 

اســت. ارزنــده  و  مهــم  مردم ســاالری،  پایه هــای 

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، عبداللــه 

عبداللــه، جدی تریــن رقیــب آقــای غنــی تأکیــد 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  کــه  اســت  کــرده 

بــه دور دوم نخواهــد رفــت و تیــم انتخاباتــی او، 

برنــده ی دور اول انتخابــات اســت.

تیــم  اول  معــاون  صالــح،  امراللــه  هم چنــان 

ــه  ــود ک ــرده ب ــا ک ــز ادع ــی نی ــای غن ــی آق انتخابات

حــدود 65 درصــد آرای اســتفاده شــده در انتخابات 

ــت. ــاز اس ــم دولت س ــع تی ــه نف ــت جمهوری، ب ریاس

در همیــن حــال، رییس جمهــور غنــی در دیــدار 

متحــده ی  ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  معــاون  بــا 

ــح  ــه صل ــرای رســیدن ب ــه اســت کــه ب ــکا، گفت امری

ــود دارد و  ــارسی وج ــاع رست ــدار، اج ــزت و پای باع

ــال و  ــت برح ــت کاری حکوم ــح اولوی ــه ی صل پروس

ــت. ــده اس آین

آقــای غنــی در حالــی از پروســه ی صلــح ســخن 

روزنامــه ی  پیــش،  روز  چنــد  کــه  اســت  گفتــه 

ــه نقــل از منابعــی گــزارش  ــال، ب وال اســریت ژورن

داده بــود کــه در زمــان حضــور زملــی خلیــل زاد در 

اســام آباد، او بــا هیــأت طالبــان دیــدار کــرده و در 

مــورد رشایــط از رسگیــری مذاکــرات صلــح رایزنــی 

کــرده اســت.

در ده روز اخیــر، دو رویــداد غافل گیرکننــده در کابــل و والیت پروان اتفــاق افتاد که پرده از یک 
مشــکل بســیار جدی در افغانســتان بر می دارد. مشــکلی که تا هنوز به آن توجه جدی نشــده و اتفاقا 

برای اکرث شــهروندان افغانســتان به یک امر عادی تبدیل شــده است. 
نیمه های شــب شــانزدهم میزان، رشکت برشــنا اعالم کرد که یک پایه ی برق وارداتی 220 کیلوولت 

در ســالنگ جنوبی در نتیجه ی انفجار ماین تخریب و برق کابل قطع شــده اســت. 

رحمت اللــه نبیــل، نامزد ریاســت جمهوری، می گوید کــه کمیســیون های انتخاباتی باید به آرای پاک 
مــردم افغانســتان احرتام بگذارند و شــفافیت در این روند را قربانــی رسعت نکنند.

آقای نبیل که پیش از چاشــت روز سه شــنبه )23میزان( در یک نشســت خربی در کابل صحبت 
می کــرد، گفــت که هر گونه دســتربد در پروســه ی انتخابــات، تخلف و تقلب نه، بلکــه خیانت ملی به 

می آید. حساب 

فرهنــگ باج گیری باید از بین برود

ــیون های انتخاباتی  رحمت اهلل نبیل: کمیس
شــفافیت را قربانی سرعت نکنند

طالبان: حارضیم با حکومت افغانستان گفت وگو کنیم
6

عاشقی که به تفاوت های مذهبی باخت
ــیت های  ــتان، حساس ــد افغانس ــنتی ای مانن ــته و س ــه ی بس در جامع

پــران  و  دخــران  تصمیم گیــری  کــه  دارد  وجــود  زیــادی  فرهنگــی 

جــوان را در امــر ازدواج بــا مشــکل دچــار می کنــد؛ تعصبــات قومــی، 

زبانــی، ســمتی، عرفــی و مذهبــی را می تــوان بــه عنــوان عمده تریــن 

شــناخت. حساســیت ها 

صــورت  خانواده هــا  خواســت  بــه  ازدواج هــا  اغلــب  کــه  آن جــا  از 

می گیــرد، ایــن تعصبــات در ازدواج هــای تنظیم شــده ی خانواده هــا دیــده 

منی شــود و یــا هــم کمــر دیــده می شــود؛ امــا در اکــر مــوراد اختافــات 

ــا  ــا تابوشــکنی ب از جایــی رشوع می شــود کــه دخــران و پــران جــوان ب

هــم ازدواج می کننــد و یــا ایــن کــه خــود شــان اقــدام بــه انتخــاب همــر 

می کننــد. صــد البتــه کــه ایــن یــک حــق اســت، حــق افــراد بــرای انتخــاب 

ــن تابوشــکنی ها  ــا ای ــدارد. ب ــا آن مشــکل ن ــز ب همــر کــه دیــن شــان نی

دیوارهــا و مرزهایــی بــه نــام مذهــب و زبــان و قــوم را فرامــوش و عشــق را 

ــی  ــا گــذار از عــرف و عنعنات ــو و ی ــد. شکســن تاب ــن آن می کنن جای گزی

ــراد  ــکار اف ــا و اف ــره و باوره ــی روزم ــه در زندگ ــال ریش ــال های س ــه س ک

ــرش نیســت.      ــل پذی ــرای خانواده هــای ســنتی قاب ــده اســت، ب دوان

زندگی به رنگ زن
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هلیکوپر  فروند  دو  میزان(   23( سه شنبه  روز  هند،  دولت 

این  کرد.  کمک  افغانستان  هوایی  نیروهای  به  را  می-35 

کابل،  نظامی  هوایی  میدان  در  مراسمی  طی  هلیکوپرها، 

به  به گونه ی رسمی  از سوی وینی کار، سفیر هند در کابل، 

شد. داده  تحویل  دفاع  وزارت  رسپرست  خالد،  اسدالله 

اسدالله خالد، در این مراسم، تأکید کرد که نیروهای هوایی 

و  می شوند  حرفه ای تر  و  قوی تر  روز  هر  گذشت  با  افغانستان 

نقش آن ها در جنگ با تروریست ها افزایش می یابد. آقای خالد، 

از این هلیکوپرها در راستای  عاوه کرد که نیروهای هوایی، 

مبارزه با دهشت افگنی به گونه ی مؤثر استفاده خواهند کرد. 

دولت هند پیش از این، در اوایل سال جاری نیز دو فروند 

به  و  کرده  خریداری  باروس  از  را  دیگر  می-35  هلیکوپر 

نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده بود. مسؤوالن گفته  اند 

که در مجموع هر چهار هلیوکوپر، به ارزش 20 میلیون دالر 

است. شده  خریداری 

این در حالی است که حمدالله محب، مشاور شورای امنیت 

اعام  به دهلی نو،  ملی، سال گذشته ی خورشیدی در سفری 

کرده بود که دولت هند چهار فروند هلیکوپر نظامی را به دولت 

افغانستان کمک خواهد کرد.

آقای محب، در آن زمان تأکید کرده بود که این هلیکوپرها، 

به  آن  از  پس  و  خریداری  باروس  از  هند  مالی  کمک  با 

شد. خواهد  داده  تسلیم  افغانستان 

دولت هند دو فروند هلیکوپتر می-35  به نیروهای هوایی 
کمک کرد

غنی: نامزدان نباید پیشاپیش 
ادعای پیروزی کنند
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ترس پنهان
 روحی مرموز در جنبش روشنایی

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس 

جنبش روشنایی در بادی امر، جنبشی شورانگیز و 

شکوه مند بود که نیروهای میلیون ها فرد را در رسارس 

جهان به هم وصل کرده بود؛ اما این جنبش، در بطن 

خرب  نیز   )Hidden Fear( پنهان  ترس  یک  از  خود 

می داد که به گونه ی روحی مرموز، ذهن اکر فعاالن 

جنبش، مخصوصا ذهن پیش  گامانی را که در محوریت 

آن قرار داشتند، تسخیر کرده بود. 

به  و  می ایستیم  زندگی،  از  جایی  یک  ما  همه ی 

می خندیم.  مان  گذشته ی 

صمیمی ترین  و  نزدیک ترین  که  کسی  هم  وسیم 

گذشته  به  حتا  امروز  بود،  دوره  آن  در  من  دوست 

منی گذشت،  رسش  از  اگر  که  گذشته ای  می خندد. 

است.  او  این رسگذشت  که  باورش منی شد  گاه  هیچ 

می دهد. تغییر  را  آدم ها  از  خیلی  رسگذشت  اعتیاد 

اشکی بر گونه ی سخن 

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

قسمت چهارم
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و  شورانگیز  جنبشی  امر،  بادی  در  روشنایی  جنبش 

شکوه مند بود که نیروهای میلیون ها فرد را در رسارس جهان 

به هم وصل کرده بود؛ اما این جنبش، در بطن خود از یک 

ترس پنهان )Hidden Fear( نیز خرب می داد که به گونه ی 

ذهن  مخصوصا  جنبش،  فعاالن  اکر  ذهن  مرموز،  روحی 

پیش  گامانی را که در محوریت آن قرار داشتند، تسخیر کرده 

از همه« عنوان کرد.  این ترس را می توان »ترس همه  بود. 

این ترس، در آن سوی خط نیز، رهربان حکومت وحدت ملی 

را به لرزه آورده و خواب را از چشان شان پرانده بود.

به نظر می رسد شناخت جنبه های روان شناختی »ترس 

برای درک  را  زاویه ی دیگری  روشنایی،  پنهان« در جنبش 

بهر ما از آن چه در این رویداد عظیم تجربه کردیم، فراهم 

نبود.  خیال  عامل  در  جنبشی  روشنایی،  جنبش  می کند. 

آنچه اتفاق افتاد، رویدادی بود در عامل واقع. نسبت جنبش 

هر  نسبت  مانند  درست  پیرامون،  واقعیت های  با  روشنایی 

و  ماحظه  نیازمند  پیرامون،  واقعیت های  با  دیگر  واقعیت 

نه  و روش مند است. در جنبش روشنایی  مطالعه ی علمی 

و  اجنه  با  نه  و  داشتیم  کار  و  اهریمن ها رس  و  فرشته ها  با 

کارگزاران  همه ی  ماوراءالطبیعی.  نیروهای  نقش آفرینی 

رویداد جنبش روشنایی، در هر دو سوی صف، انسان هایی 

بودند از جنس همین انسان های عادی با گوشت و پوست 

انسان برای حرکت و  انگیزه هایی که هر  و خون و غریزه و 

بهزاد  احمد  که  میزان  هان  به  دارد.  خود  رفتار  و  کنش 

ارشف غنی  و  محقق  و  خلیلی  نبود،  اهریمن  یا  فرشته 

منی گرفت. بر  برچسب ها  این  از  احمدزی 

کلیت  در  را  نسلی  روشنایی  جنبش  امر،  ظاهر  در 

میلیون ها نفر با پیش گامی افرادی در شورای عالی مردمی 

رهربی  مقام  در  افراد  عده  یک  از  کلیتی  با  جبهه  یک  در 

حکومت وحدت ملی و رشکت برشنا و وزارت انرژی و آب در 

جبهه ای دیگر رویارو کرده بود. فراتر از این، رشکت آملانی 

فشرن و بانک آسیایی و متویل کنندگان امریکایی و جاپانی و 

اروپایی نیز در ماجرا دخیل بودند. همچنان که پارتیزان های 

قومی، احزاب و جریان های سیاسی، مافیاهای اقتصادی، 

متنفذان اجتاعی-مذهبی، فعاالن مدنی و امثال آنان نیز 

در شکل دهی و سمت و سو دادن این جنبش – اعم از آن 

که موافق بودند یا مخالف - نقش داشتند. این عنارص را در 

تحلیل و درک جنبش روشنایی نباید از دیده دور نگه داریم.

عنارص  از  یکی  پنهان«  »ترس  مفهوم  می رسد  نظر  به 

رویداد  در  دخیل  متغیرهای  و  اجزا  همه ی  میان  مشرک 

جنبش روشنایی است؛ هر چند هر کدام به میزان معین و 

در مواردی معین از این ترس متأثر بودند و یا آن را متثیل 

تکه های  روشنایی،  جنبش  دقیق  مطالعه ی  می کردند. 

قالب  را در  پنهان«  »ترس  این  را نشان می دهد که  زیادی 

می سازد. برما  مختلف  موضع گیری های  و  حرکت ها 

»ترس پنهان« در رویداد جنبش روشنایی جلوه ی واحدی 

و حلقات  اشخاص  رفتار  و  نگاه، سخنان  در  بلکه  نداشت؛ 

از  عده ای  می کرد:  تبارز  مختلف  گونه های  به  ذی دخل 

جنبش  از  هم  باز  گویا  که  داشتند  ترس  محقق  یا  خلیلی 

روشنایی برای منافع فردی و گروهی خود استفاده خواهند 

کرد؛ عده ای از احمد بهزاد یا داوود ناجی و یا فان چهره ی 

دیگر ترس داشتند که گویا رهربی را از این طبقه یا قر به 

آن طبقه یا قر انتقال خواهند داد یا در ختم روز به خلیلی 

آن  یا  من  از  عده ای  شد؛  خواهند  تبدیل  دیگر  محقِق  یا 

فردی دیگر ترس داشتند که گویا جنبش را برای فاشیسم 

و ارشف غنی یا فان هدف دیگر به انحراف خواهند کشاند؛ 

آنان  یا امثال  یا عارف رحانی  عده ای از جعفری، مهدوی 

امنیت،  یا شورای  ایران  برای منافع  ترس داشتند که گویا 

ذوالفقار  مدبر،  صادق  از  عده ای  کرد؛  خواهند  جاسوسی 

امید و همراهان حزبی شان ترس داشتند که گویا جنبش 

خواهند  سوق  کرزی  خواسته های  و  اهداف  سمت  به  را 

داد؛ عده ای از ارشف غنی، عبدالله و شورای امنیت ترس 

را  مردم  صدای  و  داده  فریب  را  جنبش  گویا  که  داشتند 

خاموش خواهند کرد؛ عده ای در بدنه ی حکومت از جنبش 

سیاست  در  قدرت  توازن  گویا  که  داشتند  ترس  روشنایی 

قومی کشور را برهم خواهد زد یا به جای رهربان معامله گر 

و امتیازطلب سنتی نسل مطالبه گر و حق طلب جوان را در 

درون جامعه ی هزاره به میدان خواهد آورد؛ تقریبا تک تک 

که  داشتند  ترس  از همدیگر  مردمی  عالی  اعضای شورای 

گویا این یکی زیر پای آن دیگر را خالی خواهد کرد یا این 

یکی امتیاز و منافع شخصی آن دیگری را آسیب خواهد زد.

مسیرهای  گرفت  تصمیم  احمدزی  ارشف غنی  وقتی 

رسارس  در  کانتیرن  صدها  با  را  روشنایی  جنبش  تظاهرات 

از  تا  می زد  دیواری  و  در  هر  به  یا  کند،  مسدود  شهر 

کند،  فرار  روشنایی  جنبش  ساده ی  مطالبه ی  پذیرش 

و  او  روان  و  ذهن  بر  که  می کرد  برما  را  پنهان«ی  »ترس 

به  بود.  انداخته  سایه  ارگ  تاریک خانه ی  در  همدستانش 

همین ترتیب، وقتی اعضای شورای عالی مردمی به خاطر 

اجتناب از رویاروشدن با هیأت ارگ از مسجد باقرالعلوم در 

قلعه ی علی مردان به مسجد رسول اکرم در شهرک امید سبز 

یا مصا  باقرالعلوم  به مسجد  امید سبز دوباره  از شهرک  و 

فرار می کردند، »ترس پنهان«ی را افشا می کردند که درون 

پوست شان خزیده بود و به طور مستمر آنان را نیش می زد 

می کرد.  ناآرام  و 

بود،  کرده  که خلق  هیبتی  و  با صدا  روشنایی،  جنبش 

نبود  آن گونه  از  ترس  این  اما  بود؛  ترس ناک  شک  بدون 

کانتیرنی  دیوارهای  پشت  آن  برابر  در  را  خود  ارگ  که 

با دیوارهای بلند  مخفی کند یا ورودی های اطراف ارگ را 

و  طرح ها  و  نیت ها  ترتیب،  همین  به  بپوشاند.  سمنتی 

اقدامات ارشف غنی احمدزی و ساکنان ارگ برای رهربان 

این  که  گونه  آن  از  نه  اما  بود؛  ترس ناک  روشنایی  جنبش 

یا  ارگ  با  متاس  و  رویارویی  و  صحبت  هرگونه  از  رهربان 

آزاردهنده ی  قصه های  باشند.  گریزان  حکومت  زمام داران 

و  مردمی  عالی  شورای  با  ارگ  متاس های  از  بهزاد  احمد 

و  امنیت  شورای  و  ارگ  تلفون های  و  داستان نامه نویسی 

و  مذاکره  برای  شورا  از  دعوت  برای  آن ها  فرستادن  هیأت 

می داد  نشان  وضوح  به  عبدالله،  و  ارشف غنی  با  گفت وگو 

که »ترس پنهان« در ذهن اعضای شورای عالی مردمی به 

یکی دو مورد خاصه منی شد. نگرانی از محقق و خلیلی که 

سکه ی هرگونه پیروزی را به نام خود ثبت خواهند کرد، به  

هان اندازه ترس آور بود که گزینش تعداد اعضای شورای 

نفر؟...  چهل  نفر؟...  شصت  مذاکره:  برای  مردمی  عالی 

بیست و پنج نفر؟... یازده نفر؟... پنج نفر؟ ... گذشته از 

آن، چه کس و چه کسانی و با چه معیاری گزینش شوند که 

در این هیأت حضور داشته باشند؟ .... هیچ کسی جرأت 

بگوید. رسیع  و  روشن  پاسخی  سوال،  این  برای  نداشت 

و  فرستادن  هیأت  این  از  قبل  هم  ارگ،  که  بود  معلوم 

متاس گرفن ها و هم بعد از آن، برای حل معضل »توتاپ« 

آمادگی نداشت و پیامد هرگونه کوتاه آمدن در این زمینه را 

ترس ناک می دید؛ اما درک اعضای شورای عالی مردمی از 

این امر، تنها دلیل فرار آنان از مذاکره و گفت وگو با حکومت 

نبود. دالیل متعدد دیگری نیز دخالت داشت که ریشه اش 

را می شد در »ترس پنهان« اعضای شورای عالی مردمی از 

متغیرهای گوناگون جست وجو کرد.

روشنایی،  جنبش  جبهه ی  در  اقل  حد  پنهان«،  »ترس 

آن قدر این جنبش را آسیب پذیر و شکننده ساخته بود که 

یک  با  می توانست  نیز   - قلندر  رسدار  آقای   – شورا  منشی 

سخن یا موضع خود صدای همه را خفه و همه را رس جای 

خود میخ کوب کند. یک زمان اعضای شورای عالی مردمی 

به جایی رسیده بودند که در جلسات خود، متام موبایل ها 

اتاق بسته  انداخته و در یک  را جمع و در یک کوله پشتی 

قرنطین می کردند. ظاهرا استدالل می شد که با این تدبیر 

جلوگیری  جلسه  جریان  در  تلفونی  مزاحم  زنگ های  از 

که  بود  آن  حرف  اصل  نبود.  حرف  اصل  این  اما  می شود؛ 

نبودند و  به صداقت همدیگر مطمنئ  اعضای شورا نسبت 

تصور داشتند که گویا این یا آن فرد صدای جلسه را به طور 

زنده به شورای امنیت یا سفارت ایران یا دفر نبیل یا منزل 

خلیلی و محقق وصل می کند و به محض این که در شورا 

باخرب می شوند. آن  از  تصمیمی گرفته شود، همه 

در  این،  از  خنده دارتر  و  فراتر  بسی  پنهان«،  »ترس 

وقت  از  استفاده  و  مردم  ذهن  بر  کردن  نفوذ  برای  تاش 

اول و آخر در ستیج سخرنانی و نشسن در فان جای گاه 

برابر دوربین عکاسی  کنفرانس مطبوعاتی و قرارگرفن در 

اعضای  نوبت،  یک  در  می کرد.  تبارز  نیز  فیلم برداری  و 

مقابله  برای  که  گرفتند  تصمیم  حتا  مردمی  عالی  شورای 

با این »ترس پنهان« از سخرنانی بهرین و موثرترین افراد 

خود بگذرند و جای را برای کسانی باز بگذارند که تریبون 

جنبش روشنایی را به مضحکه ی فکاهی و سخنان مبتذل 

دهند. فروکاست 

هان  عرصه،  این  در  روشنایی  جنبش  زجرآور  قصه ی 

بود.  باچه د کوکچه«  باچه، دل  آبه د  قصه ی هزارگی »دل 

میلیون ها نفر در رسارس جهان، به پایان تبعیض و تحقیر، 

به اصاح نظام سیاسی، به ایجاد جامعه ی مدنی عاری از 

به خاطر آن صدها  و  بودند  و تحقیر دل بسته  فقر  و  ترس 

کیلومر راه می پیمودند و دستان خود را به هم می رساندند 

و تظاهرات و اعراض می کردند؛ اما در مرکزیت این جنبش، 

دل نیروهای موثر به چیزهایی مشغول بود که افشاشدن آن 

چیزی کم تر از سکته کردن میلیون ها فرد به همراه نداشت.

***

مترکز  ناخواسته ی  پیامدهای  از  احمدزی  ارشف غنی 

قدرت در ارگ و ماحول آن دچار ترس بود. وی هم قدرت 

ارگ و هم ترس ناشی از مترکز قدرت در ارگ را از اساف 

خود به میراث گرفته بود. او از پاسخ گفن به اعراضات و 

نارضایتی هایی که بیرون از ارگ، به دلیل محرومیت تاریخی 

از ارگ، شکل گرفته بود، ترس داشت و هرگونه مواجه شدن 

آرام و منطقی با صدا و مطالبه ی شهروندی را ناقوس مرگ 

خود و انهدام ارگ تصور می کرد. 

ارشف غنی در »قیام تبسم« نشان داد که تا چه حد از 

ظل  در  او  بردن  پناه  می ترسید.  مردم  اعراض آلود  صدای 

پنهان«ی  »ترس  از  ناشی  محقق،  ناسفته ی  ژست  و  زبان 

بود که از مردم و مواجه شدن با مردم داشت. او به سادگی 

و  خواست  و  دهد  گوش  مردم  صدای  به  می توانست 

مطالبه ی مردم را در حد خواست و مطالبه ی شهروندی آنان 

تلقی کند و به عنوان یک مرجع اتوریته ی مروع، رسیدگی 

به آن را جزو وظایف و مکلفیت های حکومت داری خود اعام 

کند؛ اما »ترس پنهان« به او اجازه نداد که این اقدام ساده ی 

مدنی و دموکراتیک را روی دست گیرد. او ترس داشت که 

با کوتاه آمدن در برابر مردم و پایین نگه داشن صدای خود، 

»اتوریته ی  خودش،  تعبیر  به  و  می سازد  جسورتر  را  مردم 

ریاست جمهوری« و »ولس مر« و »رسقوماندان اعای قوای 

مسلح« را زیر سوال می برد.

جنبش  با  مواجهه  در  را  غنی  ارشف  پنهان«،  »ترس 

روشنایی نیز غافل گیر کرد و به اقداماتی کشاند که نشانه ی 

مروع  »اتوریته ی  اعال  در  خردمندی  و  تدبیر  هیچ گونه 

وزارت  و  برشنا  ریاست  مأموران  که  گیریم  نبود.  سیاسی« 

انرژی و آب وی را به صورت مافیایی در دام نقشه ها و منافع 

اقتصادی نامروع خود انداختند یا عده ای از افراد متعصب 

لین  انحراف مسیر  به خاطر  او  در وسوسه ی  و خام اندیش 

وردک  بامیان–میدان  از  ترکمنستان  کیلوولت   500 برق 

درخواست  و  صدا  با  وقتی  اما  داشتند؛  نقش  سالنگ  به 

و وقتی  از شهروندان کشور خود مواجه شد  نفر  میلیون ها 

اسناد و مدارک روشن و دالیل علمی و کارشناسی رشکت 

فشرن را درک کرد، ارصار او بر یک فیصله ی عجوالنه و غیر 

دموکراتیک در کابینه، به چیزی جز کابوس »ترس پنهان« 

از یک قدرت موهوم داللت منی کرد. به دلیل همین »ترس 

پنهان« او حارض بود خود و اعضای حکومتش را در داخل و 

خارج کشور به اضطرار و رسوایی های رشم آوری گرفتار کند؛ 

اما به یک حرف ساده و دموکراتیک از زبان جنبش روشنایی 

انسان هم وطنش گوش ندهد. به عنوان زبان میلیون ها 

من در پست کوتاهی که دو روز قبل از تظاهرات بزرگ 

مردمی در 27 ثور نوشتم، گفتم:

به  را  مردم  و حایت  رضایت  بی خرد، جلب  »زمام داران 

همین  نیز  وحشتناک  فروپاشی  می برند.  یاد  از  سادگی 

بر  از همه  اقتداری دارد که قبل  یا  اتوریته  است. حکومت 

این  بی خرد،  زمام داران  می راند.  فرمان  مردم  قلب  و  ذهن 

اقتدار را به چاق و گلوله تبدیل می کنند و رویاروی مردم 

می ایستند.

دیوارهای  کشیدن  باال  جای  به  ملی  وحدت  حکومت 

این  دهد.  گوش  مردم  صدای  به  ارگ،  اطراف  به  سمنتی 

صدا از کندهار باشد یا از هرات، از پکتیا باشد یا از بامیان، 

از کابل باشد یا بدخشان، یکی است: صدای عدالت برای 

روشنایی و خواست روشنایی برای عدالت. حکومت مسؤول 

اعتنا  آن ها  به  و  دهد  گوش  مردم  خواسته های  به  تا  است 

کند.«

در پُست دیگری که از دو تجربه ی متفاوت در انگلستان 

و فرانسه یاد می کردم، گفتم:

خواسته های  با  وقتی   1215 سال  در  »شاه جونز 

بزرگ  منشور  یا  ماگناکارتا  مواجه شد،  انگلیس  بارون های 

را به امضا رسانید. این خردی بود که اساس ثبات و تحول 

دموکراتیک در انگلستان را برای قرن های بعدی ایجاد کرد. 

او  برعکس  بوربون ها  و خاندان  لویی شانزدهم  فرانسه،  در 

عمل کردند. سقوط زندان باستیل در جریان انقاب فرانسه 

)17۸۹( محصول همین بی خردی بود. تا زمانی که مردم به 

باستیل یورش نربدند، فکر براندازی سلطنت به ذهن کسی 

افتادند،  حرکت  به  مردم  وقتی  نهایت،  در  اما  منی رسید؛ 

بوده  راضی  آن  از  لویی شانزدهم  که  نبود  انجامش چیزی 

باشد. او و خاندانش زیر پای مردم خشم گین و وحشتی که 

بعد از سقوط باستیل در سال های بعدی رخ داد، له شدند.

و  استبداد  از  کشیدن  دست  و  مردم  خواست  به  توجه 

تحقیر و اهانت، ساده ترین کاری است که زمام داران برای 

می توانند.« داده  انجام  ثبات  تأمین  و  قدرت  حفظ 

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

ترس پنهان؛ روحی مرموز در جنبش روشنایی
آینــده  هفتــه ی  شــنبه ی  روز  بــه  چــه  هــر 

می شــویم،  نزدیــک  میــزان(  )بیســت وهفتم 

ــات  ــی، انتخاب ــای سیاس ــی فض ــام و رسدرگم ابه

ــح بیشــر می شــود. ماقــات  و گفت وگوهــای صل

نامــزدان ریاســت جمهوری بــا ســفیران کشــورهای 

ــداوم  ــور م ــتان و حض ــه ی افغانس ــل در قضی دخی

ــه آن  ــات ک ــیون انتخاب ــل کمیس ــه مح ــفیران ب س

ــه افزایــش  ــا شــبیه کــرده، ب ــرو و بی ــه محــل ب را ب

ــت. ــزوده اس ــا اف ــک و تردیده ش

و  بــرادر  مــا  ابهام آمیــز  ســفر  از  پــس 

ــی  ــتان، یک ــه پاکس ــکا ب ــژه ی امری ــده ی وی مناین

دو روز پیــش فــاش شــد کــه مناینــدگان طالبــان 

را  آبــاد یکدیگــر  اســام  و زملــی خلیــل زاد در 

بــرای از رسگیــری مذاکــرات صلــح  ماقــات و 

ــود کــه  ــدار ب ــن دی ــس از ای ــد. پ ــی کــرده ان رایزن

ــرات  ــری مذاک ــاه کلید از رسگی ــد، ش ــخص ش مش

در  احتــاال  طالبــان  و  امریــکا  بیــن  صلــح 

اســت.  گــروه حقانــی  زندان هــای  در  و  بگــرام 

مذاکراتــی کــه پــس از ماه هــا تــاش، بــا یــک 

ــد ترامــپ، متوقــف و متــام  ــی دونال ــت ناگهان توی

شــد. پنبــه  رشــته ها 

آن  نیازمنــد  روزهــا  ایــن  پیچیــده ی  اوضــاع 

اســت تــا همــه ی کســانی کــه دل شــان بــه ایــن 

ــه  ــود بپرســند ک ــد از خ ــوزد، بای رسزمیــن می س

ــرون  ــع بی ــن وض ــور از ای ــا کش ــرد ت ــد ک ــه بای چ

شــود. نامــزدان و مــردم نبایــد بــرای اعــام رسیــع؛ 

امــا ناپختــه ی نتایــج انتخابــات کمیســیون را زیــر 

فشــار بگذارنــد؛ نبایــد کســی خــود را از پیــش 

برنــده اعــام کنــد و کمیســیون نیــز در شــفافیت، 

نتایــج را بــا نظــارت کامــل ناظــران داخلــی و 

بین املللــی بــا مــردم رشیــک کنــد تــا جایــی 

بــرای شک وشــبه و امــکان عــدم پذیــرش آن از 

ــد. ــی منان ــزدان، باق ــوی نام س

ــز،  ــح نی ــرات صل ــری مذاک ــاره ی از رسگی در ب

ــت  ــرای حای ــی ب ــاع عموم ــل اج ــد در داخ بای

از حکومــت آینــده بــه وجــود آیــد تــا نظــام بعــدی 

ــد و  ــارض باش ــت ح ــا قاطعی ــرات، ب ــم در مذاک ه

هــم افغانســتان بــار دیگــر، شــاهد بی نظمــی 

نباشــد؛ چــون  بــزرگ  فراخ دامــن و هرج ومــرج 

ــدازه ی کافــی در متــام ایــن ســال ها  ــه ان مــردم ب

جنــگ،  تــوان  و  تــاب  دیگــر  و  کشــیده  درد 

دربــه دری و آوارگــی را ندارنــد.

ــده   ــت آین ــه حکوم ــت ک ــر آن اس ــه ی دیگ نکت

و مــردم افغانســتان بــه عنــوان صاحبــان ایــن 

شــاهد  دور  از  منی تواننــد  دیگــر  رسزمیــن، 

ــش  ــا پی ــان ت ــند. طالب ــح باش ــای صل گفت وگوه

ــد؛  ــأله را بپذیرن ــن مس ــد ای ــارض نبودن ــن، ح از ای

امــا اگــر حکومــت آینــده بــا اجــاع و نظــر عمــوم 

مــردم، بــه دنبــال هــدف واحــد باشــد و متــام 

گروه هــا، تشــکل ها، احــزاب سیاســی و نیروهــای 

داخلــی نیــز پشــتیبان آن باشــند، بــا صــرب و 

حوصلــه، می تــوان حتــا، بــه طالبــان بفهانــد 

کــه بــدون خواســت مــردم افغانســتان، امــکان 

ــدارد. ــح دامئــی و گســرده وجــود ن برقــراری صل

ایــن  بــه  نیــز  طالبــان  می رســد،  نظــر  بــه 

ــا  ــد ت ــیده ان ــه ای رس ــه مرحل ــرده و ب ــی ب ــه پ نکت

ــری و  ــا میانجی گ ــن داده، ب ــت ت ــن خواس ــه ای ب

ــی  ــتان و آن های ــل هندوس ــورهایی مث ــک کش کم

ــا  کــه در جنــگ افغانســتان دخیــل نبــوده انــد، ب

حکومــت آینــده گفت وگــو کــرده و بــرای رســیدن 

بــه آتش بــس و یــک صلــح دوام دار بــه توافــق 

ــورهای  ــی از کش ــو و برخ ــد، نات ــر چن ــند. ه برس

دیگــری کــه در افغانســتان علیــه تروریــزم مبــارزه 

کــرده  انــد، بارهــا بــه عــدم صداقــت گــروه طالبــان 

ــی  ــرارداد احتال ــاد ق ــه مف ــاداری نســبت ب در وف

امــا  انــد؛  کــرده  تردیــد  و  ابــراز شــک  صلــح، 

ــل  ــر در داخ ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب وضعی

ــته  ــود داش ــور وج ــات کش ــرای نج ــوی ب ــاد ق اتح

خواهــد  نتیجــه  بــه  گفت وگوهــا  ایــن  باشــد، 

ــید. رس

دونالــد ترامــپ، بارهــا اعــام کــرده اســت کــه 

امریــکا می خواهــد، پــای خــود را از طوالنی تریــن 

ــتان-  ــگ افغانس ــور – جن ــن کش ــخ ای ــگ تاری جن

ــر  ــم در ظاه ــر ه ــورهای دیگ ــد. کش ــرون بکش بی

ــه از  ــز ب ــان نی ــروه طالب ــد و گ ــح ان ــتیبان صل پش

ــت  ــا رسنوش ــد دارد؛ ام ــرات تأکی ــری مذاک رسگی

حکومــت  و  مــردم  خــود  بــه  صلــح  و  جنــگ 

افغانســتان بــر می گــردد کــه نســبت بــه آینــده ی 

ــد. ــه ای دارن ــرح و برنام ــه ط ــود چ خ

طالبــان تــا پیــش از ایــن، حکومــت افغانســتان 

ــس  ــد پ ــارض ان ــاال ح ــا ح ــتند؛ ام ــول نداش را قب

از امضــای توافق  نامــه ی صلــح بــا امریــکا، بــا 

ــرف  ــوان ط ــه عن ــتان ب ــده ی افغانس ــت آین حکوم

درگیــر در جنــگ، گفت وگــو کننــد. 

ــه ی  ــه هم ــت ک ــده  آن اس ــه ی امیدوارکنن نکت

بــه  افغانســتان،  جنــگ  در  درگیــر  طرف هــای 

ایــن نتیجــه رســیده  انــد کــه بحــران ایــن رسزمیــن 

ــح از  ــن راه، صل راه حــل نظامــی نداشــته و بهری

ــت. ــره اس ــو و مذاک ــیر گفت وگ مس

نتیجه ی انتخابات و صلح
 دیر آید و خوب آید

عزیز رویش

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(

به نظر می رسد مفهوم »ترس 

پنهان« یکی از عنارص مشرتک 

میان همه ی اجزا و متغیرهای 

دخیل در رویداد جنبش روشنایی 

است؛ هر چند هر کدام به 

میزان معین و در مواردی معین 

از این ترس متأثر بودند و یا آن 

را متثیل می کردند. مطالعه ی 

دقیق جنبش روشنایی، تکه های 

زیادی را نشان می دهد که 

این »ترس پنهان« را در قالب 

حرکت ها و موضع گیری های 

مختلف برمال می سازد.
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و  تشویق  برای  عکسی  مجازی  صفحات  در  روزها  این 

بدون  موترسایکل های  جمع آوری  کمپاین  از  مردم  حایت 

اسناد و دوسواره از سطح مزار رشیف میان کاربران صفحات 

فعاالن  را  کمپاین  این  می شود.  دست  به  دست  اجتاعی 

جامعه ی مدنی در واکنش به قتل مولوی »حیات الدین« به 

روز گذشته  نیز،  بلخ  پولیس  فرماندهی  اند که  انداخته  راه 

از این کمپاین اعام کرد. حایت خود را 

و  دزدی  قتل،  برای  رشیف،  مزار  شهر  در  مجرمین 

استفاده  می کنند.  استفاده  موترسایکل  از  جنایات  انواع 

بلخ  در  جنایی  جرایم  آمار  به  توجه  با  موترسایکل،  از 

نسبت  جنایی  جرایم  گراف  که  است  آن  نشان دهنده ی 

جرایم،  این  افزایش  است.  رفته  باال  پیش  سال های  به 

است. کرده  زیاد  را  مردم  نگرانی های 

جنایی  جرایم  با  مبارزه  مدیر  احمدی،  حفیط  محمد 

در  بلخ  »پولیس  گفت:  کابل  صبح  روزنامه ی  به  بلخ، 

راستای نگرانی های مردم نسبت به افزایش جرایم و جدی 

تردد  از  تا  گرفت  تصمیم  حیات الدین،  مولوی  ترور  گرفن 

موترسایکل های بدون اسناد در سطح شهر جلوگیری کند.«

شدن  عملی  برای  بلخ،  پولیس  که  می شود  گفته 

خواسته ی مردم در سطح شهر، چندین ایست بازرسی ایجاد 

کرده و توانسته است، صدها عراده موترسایکل بدون اسناد 

کنند. جمع آوری  را 

آمد  و  رفت  منع  کنار  در  که  افزود  احمدی  آقای 

موترسایکل های  همچنین  اسناد،  بدون  موترسایکل های 

دوسواره را نیز توقف خواهد داد. »این خواست مردم است و 

کرد.« خواهد  حایت  آن  از  نیز  بلخ  پولیس 

بلخ  شهر  سطح  در  موترسایکل ها«  جمع آوری  »کمپاین 

عما آغاز شده است و احتال می رود تا روزهای آینده نیز، 

بلخ،  پولیس  اقدام  و  کمپاین  این  اما  باشد؛  داشته  ادامه 

واکنش هایی نیز به همراه داشته است. شاری از شهروندان 

موترسایکل ها،  جمع آوری  کمپاین  برابر  در  مخالفت  با  بلخ 

آیا تنها راه حل جلوگیری  این سوال را مطرح کرده اند که 

از جرایم جنایی و کاهش آن، توقف موترسایکل ها است؟ 

دالیل  بررسی  و  کشف  خواستار  کمپاین  این  مخالفان 

اصلی ناامنی های موجود در سطح شهر مزاررشیف شده اند. 

در حال حارض، باور عمومی در میان شهروندان بلخ این 

به  و قتل، جنایت کاران  است که در جنایاتی مانند دزدی 

صحنه ی  جنایت،  از  بعد  و  استفاده  موترسایکل  از  راحتی 

که  جاده هایی  در  حتا  می کنند.  ترک  سادگی  به  را  جرم 

تراکم افراد و وسایل نقلیه زیاد است، افراد موترسایکل سوار، 

بسیار به سادگی تلفون ها و دستکول های زنان را از دست 

می قاپند.  شان 

افرادی است  از جمله  بلخ،  فیروزه، دانشجوی دانشگاه 

او  است.  شده  مترضر  مجرم  موتورسایکل سواران  از  که 

تلفونش  با  بلخ  دانشگاه  ورودی  دروازه ی  جلو  که  هنگامی 

حرف می زد، مردان موترسایکل سوار به او حمله و تلفونش 

بردند. را 

پر  دو  را  تلفونم  که  این  از  »بعد  می گوید:  فیروزه 

از  همیشه  کردند،  دزدی  پیشم  از  موترسایکل  بر  سوار 

افراد  می بینم  که  همین  و  می ترسم  موترسایکل سوارها 

امکان  حد  تا  شوند،  می  نزدیک  من  به  موترسایکل سوار 

کنم.« دور  را  خودم  آن ها  از  می کنم  کوشش 

آن عده از افرادی که از موتورسایکل سواران مترضر شده 

اند، به این باورند که جمع آوری موترسایکل ها، شاید نتواند 

به طور کلی ناامنی ها را در شهر از بین بربد؛ اما می تواند 

موجب کاهش جنایات شود و اگر موترسایکل ها جمع آوری 

خیابان های  در  می توانند،  آسودگی  به  شهروندان  شود، 

شهر قدم بزنند.

از  یکی  رییس  بلندی،  احمدی  حیدر  دکر  اما 

پستی  گذاشن  با  بلخ،  والیت  در  خصوصی  دانشگاه های 

کمپاین  این  به  اعراض  در  فیس بوکش  صفحه ی  در 

اگر  نیست.  حل  راه  موترسایکل  »جمع آوری  است:  نوشته 

هزار  با  کشت،  خواهند  را  ما  موتر  با  نباشد  موترسایکل 

خواهند  فیزیکی  و  شخصیتی  ترور  دسیسه،  و  دام  یک  و 

کرد، با تیشه و ترب حمله خواهند کرد. چنانچه در حادثه ی 

پیدا  را  اصلی  علت  باید  دیدیم.  متحد  ملل  دفر  به  حمله 

و نابود کنیم. علت اصلی این توحش ها جریان های سلفی 

و  معلوم  بلخ  والیت  مردم  عموم  برای  که  است  وهابی  و 

مشخص است. اگر می خواهیم که آرامش جسمی و روحی 

وهابیت  و  سلفیت  با  مبارزه  کمپاین  باید  باشیم،  داشته 

این  تا که  بیاوریم  ارگان های دولتی فشار  بر  و  راه انداخته 

زیادی  خون های  به  شان  دست  که  را  خون آشام  کرکسان 

بسپارند.« قانون  پنجه ی  به  است،  آلوده 

بلخ  پولیس  فرماندهی  سوی  از  حالی  در  کمپاین  این 

به  که  بگیرد  خود  به  عملی  شکل  توانست  و  شد  حایت 

جرایم  با  مبارزه  مدیر  احمدی،  حفیظ  محمد  گفته ی 

 1200 توانسته  اداره  این  کنون،  تا  سال  اول  از  جنایی، 

مجرم جنایی را از سطح والیت بلخ بازداشت کند که بیشر 

انجام  موتورسایکل  توسط  را  شان  جرایم   مجرمان  این 

می دادند. 

اعام  تا  دیگر  روز  سه  انتخاباتی،  تقویم  اساس  بر 

مانده  باقی  ریاست جمهوری  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی 

است؛ اما در این اواخر دیده می شود که ظاهرا کمیسیون 

میزان   27 در  ابتدایی  نتیجه ی  اعام  آماده ی  انتخابات 

نیست. مشکات تخنیکی شبکه های مخابراتی و کمپنی 

دارملوک، منجر به تأخیر در انتقال معلومات دستگاه های 

بایومریک به بانک اطاعات مرکزی شد که این امر، باعث 

ابتدایی  نتیجه ی  اعام  در  تأخیر  پیرامون  بدگانی ها 

است. شده  انتخابات 

بیان  واضح  گونه ی  به  هرچند  انتخابات،  کمیسیون 

به  اما  خیر؛  یا  می شود  اعام  تأخیر  با  نتیجه  که  نکرده 

و  داخلی  جناح های  توجه  موضوع  این  کلی،  صورت 

است. کرده  جلب  خود  به  را  خارجی 

ناتو،  و  بریتانیا  ایران،  امریکا،  سفیران  میان،  این  در 

نظارت  انتخابات  کمیسیون  کار  نحوه ی  از  شدت  به 

دوشنبه  روز  کابل،  در  امریکا  سفیر  جان بس،  می کنند. 

از بخش های  و  رفته  انتخابات  به کمیسیون  میزان(   22(

کرد. دیدار  تخنیکی 

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات با توضیح 

شفافیت  با  کمیسیون  این  که  کرد  بیان  امریکا،  سفیر  به 

تا  است  انتخابات  نتایج  جمع بندی  مرصوف  بی طرفی،  و 

نتیجه ی قابل قبول را برای مردم افغانستان اعام کند.

جان بس، سفیر ایاالت متحده ی امریکا، از کارکردهای 

کمیسیون انتخابات حایت کرده و تأکید کرد، کمیسیون 

را  شفاف  نتیجه ی  و  ایستادگی  فشار  هرگونه  برابر  در 

کرد. خواهد  اعام  مستقانه 

سفیر امریکا همچنان افزود که برای واشنگن، اعتاد 

مردم افغانستان به نتایج درست انتخابات، مهم تر از اعام 

آن در زمان تعیین شده است. او تأکید کرد، اگر کمیسیون 

همگانی  را  درست  نتایج  تا  دارد  نیاز  بیشری  وقت  به 

اساس  بر  نتایج  تعیین  برای  که  است  این  از  بهر  کند، 

شود. عجله  تقسیم اوقات 

کمیسیون های  با  نزدیک  از  امریکا  متحده ی  ایاالت 

اعام  برای  آن ها  تاش  از  و  می کند  کار  انتخاباتی 

جانب  از  می کند.  حایت  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی 

مردم  که  می دهد  اهمیت  مسأله  این  بر  واشنگن  دیگر، 

قربانی  رأی،  صندوق های  پای  به  رفن  برای  افغانستان 

داده  اند که باید در هنگام اعام نتیجه، به این قربانی ها 

شود. گذاشته  ارج 

امریکا از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر این  که، 

فقط آرای بایومریک شده قابل شارش است، پشتیبانی 

می کند. جان بس گفته است که نباید مانند انتخابات های 

گذشته، آرایی شمرده شود که واقعیت ندارد.

ریاست جمهوری،  نامزدان  شورای  داخلی؛  جناح های 

هم سو با دیدگاه ایاالت متحده ی امریکا است. رحمت الله 

کمیسیون  می گوید،  ریاست جمهوری  نامزد  نبیل، 

این  کند.  رسعت  قربانی  را  شفافیت  نباید،  انتخابات 

شورا موافق است که نتیجه ی ابتدایی انتخابات با تأخیر 

همگانی شود؛ به رشط آن  که شفافیت در نتیجه، تأمین 

شود.

شورای نامزدان معتقد است که عجله در اعام نتیجه ی 

 2014 سناریوی  به  دیگر  بار  را  افغانستان  انتخابات، 

تأخیر  خاطر،  همین  به  و  شود  تکرار  نباید  که  می کشاند 

در اعام نتیجه، بهر از این است که فردی با رأی تقلبی 

برسد. پیروزی  به 

نهادهای ناظر انتخابات می گویند، هنوز معلوم نیست 

دارد  برنده  اول،  دور  در  ریاست جمهوری  انتخابات  آیا  که 

یا خیر. 

و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 

اول  دور  است،  ممکن  که  می کند  بیان  )فیفا(،  عادالنه 

دور  به  روند  این  و  ندهد  بیرون  را  برنده ای  انتخابات، 

به  انتخابات  در صورتی  که  افزود،  او  کشانیده شود.  دوم 

آمادگی  عدم  و  هوا  رسدشدن  به  توجه  با  برود،  دوم  دور 

در  انتخابات  برگزاری  امکان  انتخاباتی،  کمیسیون های 

داشت.  نخواهد  وجود  جاری  سال 

از سویی هم، مسؤوالن تیم های انتخاباتی »دولت ساز« 

ابتدایی  نتیجه ی  اعام  پیرامون  همگرایی«  و  »ثبات  و 

دارند. متفاوتی  دیدگاه های  انتخابات 

و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  عضو  اخاقی،  نورالرحان 

چیزی  هر  بر  مقدم  شفافیت  باید  که  می گوید  همگرایی، 

باشد. او همچنان می گوید، خوب بود، نتیجه ی ابتدایی، 

در زمان تعیین شده اعام می شد؛ اما این که میکانیزم های 

انتخاباتی رعایت نشده و شفافیت تأمین نشود، بهر است 

که به تأخیر اعام شود؛ اما مروط بر تأمین شفافیت.

تیم ثبات و همگرایی، هرچند اعام نتیجه را به موقع آن 

بهر از هر امری می داند؛ اما در عین حال معتقد است، 

نتیجه ی ابتدایی در فرایند شارش آرای بایومریک شده، 

همگانی شود.

در همین حال، مسؤوالن تیم دولت ساز بیان می  کنند 

به موقع اعام  و  آرا  باالی رسعت در شارش  تیم  این  که 

کردن نتایج انتخابات تأکید دارد. نجیب دانش، سخن گوی 

تیم دولت ساز می گوید، هر نتیجه ای را که کمیسیون های 

انتخاباتی اعام کنند، احرام گذاشته و آن را می پذیرد.

با این همه، محمد ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان 

که  است  گفته  امریکا  خارجه ی  وزیر  معاون  با  دیدار  در 

فیصله ی  به  و  انتخاباتی  کمیسیون های  استقال  به 

دیدار،  این  در  شود.  گذاشته  احرام  کمیسیون ها  این 

رییس جمهور همچنان تأکید کرد که قبل از اعام نتایج، 

کند. پیروزی  ادعای  نباید  نامزدی  هیچ 

3 اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات در میان شک و تردیدها

کمپاین جمع آوری موترسایکل های غیر قانونی در بلخ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

از زندگی، می ایستیم و به گذشته ی  همه ی ما یک جایی 

می خندیم.  مان 

وسیم هم کسی که نزدیک ترین و صمیمی ترین دوست من 

به گذشته می خندد. گذشته ای  امروز حتا  بود،  آن دوره  در 

که اگر از رسش منی گذشت، هیچ گاه باورش منی شد که این 

رسگذشت او است. اعتیاد رسگذشت خیلی از آدم ها را تغییر 

می دهد.

وسیم، با گرفن یک ماه رخصتی از فرمانده به خانه ی رویا 

بر می گردد. به متام جنبه  های تصمیمش هم فکر کرده است. 

سنجیده است که چه مقدار پول مرصف خواهد شد. حدس 

زده است که در نبود رؤیا با سه عضو خانواده ی رؤیا که معتاد 

اند، با چه مشکاتی روبه رو خواهد شد. با کمپ ترک اعتیادی 

آمدنش هاهنگ می کند.  از  پیش  زنان است،  که مخصوص 

اطاعات الزم را برای تهیه ی مواد مخدر از رؤیا می گیرد. سه 

وسایل  متام  طور  همین  می خرد؛  رؤیا  برای  هم  لباس  جوره 

شخصی ای را که الزم می شد، رؤیا با خود به کمپ ترک اعتیاد 

بربد. 

کمپ ترک اعتیاد زنان در کوچه ی سوم منطقه ی خوشحال 

شود.  بسری  کمپ  این  در  رؤیا  باید  روز   30 است.  خان 

هزینه ی تداوی در یک دوره ده هزار افغانی است. وسیم این 

است.  پرداخته  را  مبلغ 

خانه ی  به  ریشخور  نظامی  قرارگاه  از  پنج شنبه  روز  وسیم 

رؤیا در سه راهی عاؤالدین می آید. قرار هم است تا صبح روز 

شنبه رؤیا را به کمپ ترک اعتیاد بربد. رؤیا هیچ اعراضی در 

برابر کارهایی که وسیم انجام می دهد، از خود نشان منی دهد. 

این اعراض نکردن رؤیا هر لحظه که می گذرد، وسیم را قوت 

مخدر  مواد  که  است  شده  حارض  رؤیا  می دهد.  بیشر  قلب 

معتاد  برادر  دو  و  مادر  برای  این رضایت مندی  و  کند  ترک  را 

است.  خانواده هم شک برانگیز 

با این همه رؤیا صبح روز شنبه برای بسری شدن در کمپ 

برای  را  تکسی  می رود  وسیم  است.  شده  آماده  اعتیاد  ترک 

رفن به کمپ بیاورد. 

بود،  اعتیاد  ترک  به کمپ  از رفن  این مدت که حرف  در 

پایین  رؤیا به خاطر درد نکشیدن زیاد، میزان مرصف خود را 

است.  آورده 

تا  می شود  بلند  رؤیا  می زند.  صدا  را  رؤیا  دروازه  از  وسیم 

حرکت کند. مادرش به یک باره از رؤیا می خواهد تا لحظه ای 

دخرش  از  او  دارند.  نگه  معطل  را  تکسی  و  کنند  صرب 

انجام دهد. خواستی که  مادر  با  را  آخر«  »بازی  تا  می خواهد 

نابه هنگام مطرح می شود و من فکر می کنم همین »بازی آخر« 

است که اراده و آن عزمی که رؤیا برای بودن با وسیم و ترک 

اعتیاد را در روزهای گذشته به منایش گذاشته بود را، متزلزل 

می خورد. هم  به  وسیم  معادالت  همه  و  می کند 

»بازی آخر« میان دخر و مادر انجام می شود. رؤیا بسری 

می شود و وسیم هم در برگشت به خانه ی رویا، می آید از پل 

سوخته نظر به رهنایی هایی که قبا از رؤیا گرفته است، یک 

گرم شیشه و سه گرم هیروئین می خرد. قرار شان هم همین 

وسیم  باید  معتاد  برای سه  را  مقدار  روز همین  هر  بود.  شده 

می کرد.  تهیه 

از این قرار یک ماهه میان وسیم و خانواده ی رؤیا، سه روز 

می گذرد. غروب روز چهارم کسی دروازه ی حویلی را دق الباب 

می کند. مادر رؤیا با بیرون آمدن از اتاق، وسیم را می گوید که 

دروازه را باز کند که حتا محمدرضا، پرش که شاگرد مسری 

است آمده تا رسی بزند. محمدرضا تنها عضوی از این خانواده 

استادش  مسری خانه ی  گاراژ  در  او  نیست.  معتاد  که  است 

شب و روز می گذراند و گاهی به خانواده اش رس می زند. 

که  می کند  می رود، صدا  دروازه  که سمت  حالی  در  وسیم 

کی است و بدون این که پاسخی بشنود، دروازه را باز می کند 

و با رؤیایی که روزی زمین افتاده است روبه رو می شود. مادر هم 

سمت دروازه می دود و دو پرش را هم صدا می زند.

است.  برگشته  هان  با  بود،  رفته  که  آبی ای  چادر  با  رؤیا 

ناامیدی  به  تبدیل  امید های وسیم  روز  در سه  روز  جای سی 

می شود. با کفش نوی که وسیم خریده بود، رفته بود و با پای 

برهنه بر می گردد. با شادی و رضایت مندی رفته بود و طوری 

از  که معلوم است در حالتی به خانه برگشته است که گویی 

دوان دوان  و  پیاده  را  راه  مسیر  و متام  است  کرده  فرار  جایی 

است. آمده 

رؤیا مراحل درمان در شفاخانه را طاقت نیاورده و از کمپ 

فرار کرده است. عزم و اراده ی رؤیا مقابل درد خاری هیروئین 

کم آورده است. همین که داخل اتاق می شوند، مادر و برادر 

رؤیا در حالت  او مواد مخدر می دهند.  به  تعارفی  بدون هیچ 

دماغش  به  هیروئین  بوی  است.  وسیم  آغوش  در  و  ضعف 

و  می کند  باز  چشم  او  می شود.  رسحال  کمی  می خورد،  که 

او  از  لول هیروئین است که مادرش  تنها چیزی که می بیند، 

بگیرد. دهان  در  می خواهد 

ادامه دارد ...
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رسطــان پســتان، یکــی از کشــنده ترین و خطرناک تریــن 

انــواع رسطــان  بــرای زنــان در رسارس جهــان بــه ویــژه بــرای 

ــا  ــان افغانســتان اســت. رسطــان پســتان یــک بیــاری ب زن

ــار توســط مرصیــان  قدمــت 3هزارســاله اســت کــه اولیــن ب

ــرو،  ــد، پ ــم هن ــکی قدی ــت. در پزش ــده اس ــف ش ــم کش قدی

چیــن، روم، یونــان و ایــران نیــز مطالعــات زیــادی در بــاره ی 

ــن بیــاری انجــام  ــان ای ــری و درم ــل پیدایــش، پیش گی عل

شــده اســت.

ــاالنه  ــان، س ــی جه ــازمان صح ــات س ــاس معلوم ــر اس ب

ــف  ــواع مختل ــه ان ــتان ب ــهروند افغانس ــزار ش ــدود 20 ه ح

را  آمــار  ایــن  کــه  می شــوند  مبتــا  رسطــان  بیــاری 

و  می داننــد  محافظه کارانــه  صحــت،  وزارت  مســؤوالن 

ــن وزارت در  ــر اســاس اطاعــات آمــاری ای ــد کــه ب می گوین

کل کشــور، بیــش از 40 تــا 50 هــزار نفــر مبتــا بــه بیــاری 

ــتند. ــان اس رسط

داکــر میهــن عبداللــه، مســؤول برنامــه ی ملــی کنــرل 

رسطــان وزارت صحــت عامــه، می گویــد: »عــدم آگاهــی 

زنــان از بیــاری رسطــان پســتان، باعــث می شــود کــه 

ــه  ــی ک ــد؛ زمان ــه کنن ــر مراجع ــه داک ــر ب ــیار دی ــا بس آن ه

بیــاری بــه مراحــل پیش رفتــه اش رســیده  و درمــان آن 

ســخت و بعضــا ناممکــن شده اســت.«

رسطان پستان

ــی  ــر طبیع ــلول غی ــد س ــارت از رش ــتان عب ــان پس رسط

ــک  ــه شــکل ی ــی ب ــه در مراحــل ابتدای ــت ک ــتان اس در پس

درد  بــا  مــرور  بــه  امــا  می باشــد؛  حــس  قابــل  تــوده ی 

همــراه اســت کــه در صــورت جــدی نگرفــن، ســبب مــرگ 

می شــود. اولیــن راه تشــخیص بیــاری رسطــان ســینه، 

ــت.  ــان اس ــود زن ــه ی خ معاین

بخــش ماموگرافــی  داکــر صالحــه فکــرت، مســوول 

می گویــد:  اســتقال  شــفاخانه ی  در  ثدیــه  رسطــان  و 

»تشــخیص بــه موقــع و معاینــات منظــم ســینه بــه ویــژه 

ــی  ــن اساس ــوند، رک ــتان( و الراس ــری پس ــرام )اک ماموگ

نجــات زنــان از بیــاری کشــنده ی رسطــان اســت.«

داکــر عبداللــه میهــن، مســؤول برنامــه ی ملــی کنــرل 

ــد  ــا 50 درص ــه  35 ت ــد ک ــت، می گوی ــان وزارت صح رسط

رسطان هــا قابــل جلوگیــری اســت کــه رسطــان ســینه 

یکــی از آن هــا اســت؛ امــا بــا ایــن وجــود، نیمــی از بیــاران 

رسطــان ســینه جــان شــان را از دســت می دهنــد. »ســاالنه 

ــا  ــینه مبت ــان س ــه رسط ــور ب ــر در کش ــزار نف ــم ه ــه و نی س

می شــوند و 1700 نفــر جــان شــان را از دســت می دهنــد.«

رسطــان پســتان تــا ۹۹ درصــد بیــن زنــان و یــک درصــد 

در بیــن مــردان افغانســتان رایــج اســت و بــه همیــن دلیــل 

قربانیــان بیشــر آن زنــان اســت.

عوامل رسطان پستان 

عوامــل ابتــا بــه رسطــان پســتان بــه عوامــل غیــر 

ــیم بندی  ــری تقس ــل جلوگی ــل قاب ــری و عوام ــل جلوگی قاب

آغــاز  عمــر،  افزایــش  ژنیتیکــی،  عوامــل  می شــود. 

و  ســالگی   12 ســن  از  قبــل  زنــان  در  ماهــوار  عــادت 

متوقــف نشــدن عــادت ماهــوار زنــان بعــد از ســن 45 

تــا 50ســالگی از عوامــل غیرقابــل جلوگیــری رسطــان 

بــه  شــیرندادن  وزن،  اضافــه  داشــن  و  اســت  پســتان 

اطفــال، اســتفاده ی بی رویــه از دوا هــا بــه ویــژه دوای ضــد 

حاملگــی بــه خصــوص بعــد از ســن 45ســالگی، اســتفاده 

از دوای هورمونــی، بــه دنیــاآوردن اولیــن طفــل بعــد از 

ســن 35ســالگی، غــذای غیرصحــی، ورزش نکــردن، در 

معــرض شــعاع قرارگرفــن و عــدم فعالیــت فزیکــی، از 

عوامــل قابــل جلوگیــری ایــن نــوع رسطــان اســت.

ــر  ــز ب ــوده نی ــت آل ــط زیس ــاال، محی ــوارد ب ــر م ــاوه ب ع

مبتــا شــدن بــه رسطــان پســتان نقــش دارد.

مراکز درمان

مــورد  در  آگاهی دهــی  افغانســتان،  صحــت  وزارت 

رسطــان را از ســال 2014 آغــاز کــرد و در حــال حــارض ســه 

ــتان در رسارس  ــان پس ــخیص رسط ــرای تش ــی ب ــز دولت مرک

ــه میهــن، مســؤول  ــد. داکــر عبدالل کشــور فعالیــت می کن

ــخیص  ــز تش ــه دو مرک ــد ک ــان می گوی ــرل رسط ــش کن بخ

ــفاخانه ی  ــتقال و ش ــفاخانه ی اس ــل در ش ــان در کاب رسط

جمهوریــت و یــک مرکــز تشــخیص رسطــان در والیــت هــرات 

وجــود دارد. ایــن وزارت در نظــر دارد کــه در والیت هــای  

کندهــار و بلــخ نیــز تــا ســال آینــده مراکــز تشــخیص رسطان 

ایــن مراکــز در قســمت آگاهی دهــی و  ایجــاد کنــد.  را 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــان فعالی ــاری رسط ــخیص بی تش

کــه  می کننــد  اضافــه  صحــت  وزارت  مســؤوالن 

برنامه هــای جــدی ای بــرای آگاهی دهــی در مــورد رسطــان 

ســینه روی دســت دارنــد و می خواهنــد از طریــق ایــن 

برنامه هــا، آگاهــی جمعــی را در مــورد ایــن بیــاری افزایــش 

دهنــد. داکــران تأکیــد می کننــد کــه آگاهی دهــی در 

مــورد رسطــان پســتان بایــد افزایــش یابــد و حتــا در مســاجد 

و مکاتــب بایــد برنامه هــای آگاهی دهــی در ایــن مــورد 

برگــزار شــود تــا دخــران و زنــان از ایــن بیــاری آگاه شــوند 

ــت  ــن فرص ــه زودتری ــل آن، ب ــاهده ی عوام ــورت مش و در ص

بــه داکــر مراجعــه کننــد. داکــر صالحــه فکــرت، مســؤول 

بخــش ماموگرافــی )بخــش تشــخیص رسطــان پســتان( 

در شــفاخانه ی اســتقال می گویــد: »رسطــان ســینه در 

صورتــی کــه بــه موقــع تشــخیص شــود، قابــل درمــان 

اســت. مــا در شــفاخانه ی اســتقال همــه روزه بــه زنــان 

می کنیــم.« آگاهی دهــی 

هزینه ی درمان

نیمــی از بیــاران زن مبتــا بــه رسطــان پســتان، جــان 

شــان را از می دهنــد. مســؤوالن در وزارت صحــت، نبــود 

آگاهــی و پیرفتــه بــودن بیــاری رسطــان را دلیــل آن 

ــت؟  ــت اس ــل درس ــن دلی ــدازه ای ــه ان ــا تاچ ــد؛ ام می دانن

زهــرا، مــادر چهــار فرزنــد اســت. او رسطــان پســتان 

ــودک  ــه ک ــد ب ــا منی توان ــاال حت ــل ح ــن دلی ــه همی دارد و ب

شــش ماهه اش شــیر بدهــد. بــا ایــن وجــود او هزینــه ی 

هزینــه ی  پرداخــت  او  بــرای  نــدارد.  نیــز  را  درمانــش 

معاینه هایــی کــه شــفاخانه های جمهوریــت و اســتقال 

بــه البراتوارهــای شــخصی راجــع می کننــد، میــر نیســت.

گلثــوم 2۸ســاله، زن دیگــری اســت کــه در وضــع مشــابه 

زهــرا قــرار دارد. او از شــش مــاه بــه ایــن ســو تحــت درمــان 

ــرای  ــی ب ــن مــدت او بیــش از 150هــزار افغان اســت. در ای

درمــان رسطــان ســینه اش مــرصف کــرده؛ امــا هنــوز درمــان 

نشــده  اســت. 

راه های کم هزینه تر برای پیش گیری از رسطان

دکــران توصیــه می کننــد کــه بــرای ســامتی افــراد 

بایــد در برنامــه غذایــی  شــان میــوه و ســبزیجات گنجانیــده 

ــوه و اســتفاده  ــواع می ــج، ان شــود. خــوردن مــرچ ســبز، نارن

از زردک، بادنجــان رومــی، ســبزیجات برگ ســبز ماننــد 

پالــک، انــواع کلــم و گُلپــی بــه خصــوص نــوع ســبز آن کــه 

رسشــار از آنتی اکســیدان  اســت، بــرای پیش گیــری از ابتــا 

ــد. ــد می باش ــان مفی ــاری رسط ــه بی ب

چای سبز

دارای  زیــادی،  بســیار  میــزان  بــه  ســبز  چــای 

ــه کار  ــت ک ــول« اس ــی فن ــام »پل ــه ن ــیدان هایی ب انتی اکس

مبــارزه بــا انــواع بیاری هــا ، بــه ویــژه رسطــان ســینه را بــر 

عهــده دارنــد.

لبنیات

ــل 3 گیــاس شــیر می نوشــند،  ــی کــه در روز حداق زنان

ایــن رسطــان دچــار  بــه  میــزان 50 درصــد کمــر  بــه 

می شــوند. پروتئیــن و کلســیم موجــود در شــیر یــا پنیــر، بــا 

ــوان  ســلول های رسطانــی مبــارزه می کنــد. همچنیــن می ت

کلســیم را از طریــق قــرص یــا کپســول نیــز بــه بــدن رســانید.

فعالیت های ورزشی

ــان دچــار  ــان ورزش کار، 40 درصــد کمــر از ســایر زن زن

رسطــان پســتان می شــوند. تــداوم ورزش روزانــه، وزن را 

ــاری  ــن بی ــه ای ــدن ب ــا نش ــه مبت ــی دارد و ب ــه م ــت نگ ثاب

ــد. ــک می کن ــز کم ــگی نی ــس از دوران یائس پ

چربی و روغن

و  ماننــد چربی هــا  و جامــد؛  اشباع شــده  چربی هــای 

ــرض  ــیار م ــد بس ــی جام ــن نبات ــی و روغ ــای حیوان روغن ه

ــان  ــه رسط ــا ب ــاران مبت ــر بی ــتان بیش ــت. در افغانس اس

پســتان، در حــال حــارض زنانــی از مناطــق مرکــزی اســتند. 

استفاده از خوراکی های سبوس دار

غــات  و  نان هــا  خــوب،  و  مناســب  کربوهیــدرات 

ســبوس دار، گنــدم، لوبیــا و باقــا بــرای جلوگیــری از رشــد 

رسطــان بســیار مفیــد اســت.

استفاده از سویابین و فراورده های آن

غذاهایــی کــه بــا ســویابین درســت می شــود، بــرای 

ســامت و بهبــود سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل امــراض 

شــده  اســت.  ارزیابــی  مفیــد  رسطان هــا  خصــوص  بــه 

شــیر  ســویابین،  آجیــل  ماننــد  ســویابینی  فرآورده هــای 

ــه کاهــش رسطــان ســینه کمــک می کنــد. ســویابین و… ب

رضر سیگار

انــواع  بــروز  بــه  منجــر  می توانــد  کشــیدن  ســیگار 

شــود. زنــان  در  ســینه  رسطــان  جملــه  از  رسطان هــا 

استفاده ی درست از گوشت

بــه توصیــه ی متخصصــان تغذیــه، از مــرصف گوشــت 

رسخ و دیگــر گوشــت هایی کــه در حــرارت بســیار زیــاد 

پختــه می شــود، خــودداری کنیــد. در حــرارت خیلــی زیــاد، 

ــروز  ــه ب ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک ــد می ش ــی تولی ترکیبات

انــواع رسطان هــا در بــدن شــود.

گرفنت ویتامین

بــرای  ســلنیوم  و    C،D،E ویتامیــن   از  اســتفاده 

ــن  ــت. ای ــد اس ــاری مفی ــن بی ــه ای ــا ب ــری از ابت پیش گی

مــواد مغــذی، خاصیــت انتی اکســیدانی قــوی دارد و خطــر 

 D ابتــا بــه رسطــان را کاهــش می دهــد. کمبــود ویتامیــن

می توانــد منجــر بــه بــروز بســیاری از رسطان هــا شــود. 

امــراض روانــی و افردگــی نیــز ممکــن منجــر بــه بــروز 

ــواع رسطــان از جملــه رسطــان پســتان شــود.  ان

بــر اســاس آمــار، در حــال حــارض بیــش از نیــم جمعیــت 

کنونــی افغانســتان، زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. فقــر 

و بیــکاری کیفیــت زندگــی را بــه شــدت در بیــن شــهروندان 

پاییــن آورده  و میــزان دسرســی مــردم ایــن کشــور بــه 

اســت.  داده  کاهــش  را  کیفیــت  بــا  اساســی  خدمــات 

ایــن عامــل حتــا ســبب شــده کــه شــهروندان کم درآمــد 

از مراجعــه و بهره گیــری خدمــات صحــی نیــز تــا حــدود 

اثــر بیای هــای قابــل  زیــادی چشم پوشــی کــرده و در 

ــد. ــت دهن ــان را از دس ــان ش ــان، ج درم

افغانستان4 مهاجران  روایت 

بــا رشوع  از کشــور  بیــرون  بــه  افغانســتانی ها  مهاجــرت  رونــد 

درگیری هــای داخلــی بــه بیشــرین رقــم خــود رســید. میلیون هــا 

باشــنده ی افغانســتان بــه کشــورهای نزدیــک و دور آواره شــدند کــه در 

ــه دو کشــور همســایه،  ــان، بیشــرین مهاجــران افغانســتانی ب ــن می ای

ــدند.  ــر ش ــتان مهاج ــران و پاکس ای

زمانــی کــه رژیــم امــارت اســامی افغانســتان در 2001 ســقوط کرد؛ 

ــا ورود نیروهــای بین املللــی بــه افغانســتان و برپایــی رژیــم سیاســی  ب

جدیــد، بــرای مــدت کوتاهــی در افغانســتان امنیــت برقــرار شــد و 

مهاجــران افغانســتانی از گوشــه های مختلــف جهــان بــه ویــژه از ایــران و 

پاکســتان بــه افغانســتان برگشــتند. آمــار نشــان می دهــد کــه در هجــده 

ــتانی از رسارس  ــر افغانس ــون مهاج ــه 10 میلی ــک ب ــر، نزدی ــال اخی س

جهــان بــه کشــور بازگشــته انــد.

مهاجــران  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  خــود  آمــار  ایــن 

افغانســتانی، بــرای ادامــه ی زندگــی  شــان افغانســتان را انتخــاب کــرده 

و میــل مانــدن و خدمت گــذاری بــه کشــور را دارنــد. 

بازگشــت مهاجــران افغانســتانی بــه کشــور، همه ســاله جریــان دارد؛ 

امــا در ســال  جــاری، شــار مهاجرانــی کــه بــه کشــور برگشــته انــد در 

مقایســه بــا ســال های پیــش بیشــر از 50 درصــد کــم شــده اســت.

در ســال جــاری، 3۸5 هــزار مهاجــر بــه کشــور بــاز گشــته انــد کــه 

ــه ۸40 هــزار نفــر می رســد.  فقــر باعــث  ــن رقــم در ســال گذشــه، ب ای

ــه  شــده اســت کــه مهاجــران افغانســتانی، متایــل کمــری در آمــدن ب

افغانســتان داشــته باشــند. آن هــا می داننــد کــه بــا آمــدن در افغانســتان 

بــه گونــه ی خــودکار، از امنیــت غذایــی و امنیــت جانــی محــروم خواهند 

شــد. در کنــار آن، بــی کاری ۹میلیونــی در افغانســتان باعث شــده اســت 

کــه مهاجــران افغانســتانی، جــرأت آمــدن بــه کشــور را از دســت بدهنــد. 

ــون  ــن ۹ میلی ــه ای ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــی  ک ــد، زمان ــا می دانن آن ه

جمعیــت بیــکار، منی توانــد یــا منی خواهــد زمینــه ی کار را مهیــا کنــد؛ 

آن هــا نیــز بــا بازگشــت شــان بــه افغانســتان، بــه جمــع بیــکارن افــزوده 

می شــوند.

ــت  ــده اس ــث ش ــز باع ــی نی ــای داخل ــر، دوام جنگ ه ــوی دیگ از س

کــه مهاجــران افغانســتانی، میلــی برای بازگشــت به افغانســتان نداشــته 

باشند.

آن هــا پیش بینــی می کننــد کــه بــا بازگشــت  شــان بــه افغانســتان، 

حتــا امنیــت جانــی ندارنــد و ممکــن اســت در حمله هــای انتحــاری ای 

ــان  ــد، ج ــر می کن ــتان غافل گی ــردم را در افغانس ــی م ــر از گاه ــه ه ک

 شــان را از دســت بدهنــد.

اگــر ایــن مهاجــران بــا بازگشــت شــان؛ ناچــار بــه ادامــه ی زندگــی در 

ــه دســت طالبــان و دیگــر  والیت هــا باشــند، از تــرس ایــن  کــه مبــادا ب

ــه افغانســتان  ــه میــل خــود ب گروه هــای مســلح کشــته شــوند؛ هرگــز ب

منی آینــد.

ــر و  ــه ی فق ــه اضاف ــدگان افغانســتان ب وزارت مهاجــرت و عودت کنن

ناامنــی، دلیــل کاهــش شــار بازگشــت کنندگان بــه کشــور را تــرس از 

ــد. ــتان می دان ــای زمس رسم

ایــن وزارت می گویــد کــه بیشــر بازگشــت کنندگان بــه کشــور، 

ــد. ــر ان ــران مهاج ــتان و ای ــه در پاکس ــد ک ــی ان آن های

ایــن مهاجــران بــه دلیــل تــرس از رسمــای زمســتان ترجیــح می دهند 

کــه در مهاجــرت مباننــد تــا ایــن که بــه افغانســتان برگردند.

چیــزی کــه در رشوع نیــز بــه آن اشــاره کــردم، ایــن بــود کــه مهاجــران 

افغانســتانی بــه ویــژه  آن هایــی کــه در ایــران و پاکســتان بــه رس می برند، 

دوســت دارنــد بــه افغانســتان بیاینــد و در کشــور خــود بــه زندگــی ادامــه 

دهنــد تا ایــران و پاکســتان.

ــرای تأمیــن معیشــت  ــه برنامــه ای ب امــا دولــت افغانســتان هیچ گون

ــران  ــا مهاج ــه تنه ــه ن ــت ک ــده اس ــث ش ــن باع ــدارد. ای ــهروندانش ن ش

بــه کشــور بــر نگردنــد، بلکــه روزانــه صدهــا شــهروند از افغانســتان، راه 

ــد. مهاجــرت را در پیــش گیرن

بــرای ایــن کــه افغانســتان بتوانــد بــه مســیر توســعه وارد شــود، نیــاز 

اســت تــا دولــت، اســراتیژی ملــی مشــخص و مفیــد را بــا درنظرداشــت 

منافــع ملــی، طــرح و اجــرا کنــد.

ــه کشــور در هجــده ســال  ــد بازگشــت مهاجــران افغانســتانی ب رون

اخیــر، نشــان می دهــد؛ اگــر دولــت زمینه هــای تأمیــن امنیــت غذایــی، 

ــران  ــد؛ مهاج ــا کن ــهروندان را مهی ــی ش ــت جان ــی و امنی ــت روان امنی

افغانســتانی، زندگــی در افغانســتان را از زندگــی در مهاجــرت ترجیــح 

داده انــد. از ســوی دیگــر، ایــن وظیفــه ی دولــت اســت کــه زمینه  هــای 

ــا هیچ گاهــی،  ــرای شــهروندان مهیــا کنــد ت زندگــی ســامل و فعــال را ب

ــد. ــه مهاجــرت رو نیاورن مــردم افغانســتان از روی ناچــاری ب

ــت؛  ــت اس ــان و امنی ــتانی، ن ــران افغانس ــر مهاج ــده ی بیش گم ش

اگــر ایــن دو را در افغانســتان داشــته باشــند؛ هیچ گاهــی بــه مهاجــرت 

منی اندیشــند.

ــد  ــعه ی آن متعه ــه توس ــتان و ب ــاخن افغانس ــرای س ــت ب ــر دول اگ

باشــد؛ بایــد زمینه هــای زندگــی ســامل و آرام را بــرای شــهروندان مهیــا 

کــرده و از نیــروی کاری موجــود، در کشــور و نیــروی کاری مهاجــر بــرای 

به ســازی کشــور بهــره گرفتــه و نگــذارد مهاجــرت، اســتعداد ها و نیــروی 

کار جــوان را از کشــور فــراری دهــد.

اگــر دولــت بــرای حــل ایــن بحــران، زود دســت بــه عمــل نشــود، مــا 

در چنــد ســال آینــده بــا جامعــه ی پیــری روبــه رو خواهیــم بــود کــه هیــچ 

کاری را منــی توانــد بــه پیــش بــربد و ایــن یعنــی نابــودی افغانســتان.

مهاجرت؛ نام دیگر 
مردم افغانستان

ساالنه 3500 زن به سرطان پستان فرزندان زمین
مبتال می شوند 

نا آگاهی زنان افغانستان از سرطان پستان 

سکینه امیری

مجیب ارژنگ

داکرت صالحه فکرت، 

مسوول بخش ماموگرافی و 

رسطان ثدیه در شفاخانه ی 

استقالل می گوید: 

»تشخیص به موقع و 

معاینات منظم سینه به ویژه 

ماموگرام )اکرسی پستان( 

و الرتاسوند، رکن اساسی 

نجات زنان از بیامری 

کشنده ی رسطان است.«

داکرت عبدالله میهن، 

مسؤول برنامه ی ملی کنرتل 

رسطان وزارت صحت، 

می گویــد که  ۳۵ تا ۵۰ درصد 

رسطان ها قابل جلوگیری 

است که رسطان سینه 

یکی از آن ها اســت؛ اما با 

این وجود، نیمی از بیامران 

رسطان سینه جان شان را 

از دست می دهند. »ساالنه 

ســه و نیم هزار نفر در کشور 

به رسطان سینه مبتال 

می شوند و 1700 نفر جان 

شان را از دست می دهند.«

ماه اکتبر
ماه آگاهی بخشی سرطان سینه
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 بــه اســاس تعریــف اجــاس جهانــی غــذا در  ســال 1۹۹6: 

امنیــت غذایــی؛ دست رســی فیزیکــی، اقتصــادی و اجتاعــی 

ــی،  ــه غــذای ســامل و کاف ــا ب ــراد در همــه ی زمان ه همــه ی اف

نیازهــای تغذیــه ای در راســتای ترجیح هــای  تأمیــن  بــرای 

غذایــی بــرای داشــن زندگــی فعــال و ســامل اســت.

بــه اســاس ایــن تعریــف، غــذا بایــد ســامل و مغــذی بــوده و از 

ســویی هــم بایــد نیازهــای تغذیــه ای مرصف کننــدگان را طــوری 

ــته  ــامل داش ــال و س ــی فع ــده، زندگ ــه مرصف کنن ــد ک ــع کن رف

ــنگی  ــه گرس ــد ک ــدازه ای باش ــه ان ــد ب ــذا بای ــرصف غ ــد. م باش

آشــکار و گرســنگی پنهــان )نیــاز ســلول های بــدن( را رفــع 

کــرده و نگــذارد تــا شــخص، بــه ســوء تغذیــه گرفتــار شــود.

گونــه ی  بــه  بایــد  جامعــه  افــراد  همــه ی  همین طــور، 

داشــته  ســامل دست رســی  و  مغــذی  غــذای  بــه  یک ســان 

باشــند کــه ایــن غــذا، بایــد در دســت رس بــوده و همــه ی 

شــهروندان جامعــه، توانایــی اقتصــادی بــرای تهیــه ی آن را در 

ــند. ــته باش ــان داش ــر زم ه

از ســویی »حــق بــر غــذا« بدیهی تریــن حــق انســان ها 

ــه  ــرای ب ــخص ب ــه ش ــت ک ــذا« اس ــر غ ــق ب ــس از »ح ــت. پ اس

دســت آوردن دیگــر حقوقــش گام بــر مــی دارد و شــخصیت 

ــه ی زندگــی ســامل  ــرای ادام ــد. ب ــی اش را کامــل می کن حقوق

و فعــال کــه بتوانــد شــخص را بــه عنــوان عنــرص مهــم زندگــی 

ــدا  ــد؛ در ابت ــدل کن ــؤول ب ــهروند مس ــه ش ــی ب ــروزی، یعن ام

ــت.  ــاز اس ــی نی ــت غذای ــه امنی ــزی ب ــر چی ــر از ه بیش

ــا امنیــت  ــد ت در هــر جامعــه ای دولت هــا مســؤولیت دارن

برنامه هــای  و  کــرده  تأمیــن  را  غذایــی شــهروندان شــان 

ــد  ــه و بلن ــوء تغذی ــش س ــرای کاه ــداری، ب ــنجیده و دوام س

ــند. ــته باش ــان داش ــهروندان ش ــی ش ــت غذای ــردن امنی ب

ــی  ــه ی  مل ــط کمیت ــاری، توس ــال  ج ــه س ــاری ک ــا در آم ام

ــت؛  ــده اس ــر ش ــتان منت ــه ی افغانس ــی و تغذی ــت غذای امنی

ــت  ــتان امنی ــت افغانس ــد جمعی ــه 44 درص ــد ک ــان می ده نش

غذایــی ندارنــد؛ در ایــن میــان، کــودکان و 

ــی  ــت غذای ــردان، از امنی ــه م ــبت ب ــان نس زن

ــد. ــوردار ان ــری برخ کم

ــاری از  ــال  ج ــزان س ــم می ــه ده ــاری ک آم

ســوی صنــدوق حایــت از کــودکان ســازمان 

ملــل )یونیســف( بــه نــر رســیده اســت، 

دو  افغانســتان  در  کــه  می دهــد  نشــان 

میلیــون کــودک و 4۸5 هــزار خانــم شــیرده و 

ــتند. ــار اس ــه گرفت ــوء تغذی ــه س ــاردار، ب ب

ــته  ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــدود 40  ــه ح ــود ک ــه ب ــاد گفت ــن نه ــز، ای نی

ــه  ــوء تغذی ــتان از س ــودکان افغانس ــد ک درص

رنــج می برنــد کــه از ایــن میــان، قریــب 2۹٫5 

درصــد آنــان بــه ســوء تغذیــه ی شــدید گرفتــار 

ــتند. اس

ملــی  رسوی  اســاس  بــه  پاکســتان  در 

تغذیــه کــه در ســال 201۸، توســط وزارت 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــت و UNESCO ص صح

نشــان می دهــد کــه61 در صــد جمعیــت 

آن از  امنیــت غذایــی برخــوردار بــوده؛ 13 

 7 غذایــی،  ناامنــی خفیــف  بــا  آن  درصــد 

ــد آن  ــط و 1۹ درص ــی متوس ــا ناامن ــد ب درص

ــتند.  ــه رو اس ــی رو ب ــدید غذای ــی ش ــا ناامن ب

بــر اســاس آمــار منترشــده توســط ســازمان 

کل  درصــد   4٫۹ جــاری  ســال  در  ملــل، 

جمعیــت ایــران از امنیــت غذایــی محــروم 

بــوده و 4 میلیــون دیگــر بــه ســوء تغذیــه 

امتیــاز  کســب  بــا  ســنگاپور  انــد.  گرفتــار 

در  غذایــی،  امنیــت  بــرای  درصــد   ۸5٫۹

مقــام نخســت قــرار می گیــرد. و بورونــدی 

بــا کســب 23٫۹ درصــد امتیــاز بــرای امنیــت 

ــان  ــام یک صدوســیزدهم را در می ــی، مق غذای

کشــورهای جهــان از آن خــود کــرده اســت. در 

ــن  ــتان روش ــگاه افغانس ــدی، جای ــن رده بن ای

ــد  ــر چن ــه اســاس گــزارش »فق ــا ب نیســت؛ ام

بُعــدی« کــه یــازده حمــل ســال  جــاری از 

ســوی اداره ی احصائیــه ی مرکــزی افغانســتان 

نــر شــده اســت، نشــان می دهــد کــه از 

ــان  ــتان در می ــرصف، افغانس ــد و م ــر درآم نظ

1۹1 کشــور جهــان رتبــه ی 170 ام را دارد 

و در میــان کشــورهای آســیایی، فقیرتریــن 

ــت. ــور اس کش

در  غذایــی  امنیــت  از  محرومیــت  اصلــی  علــل 

ن نســتا فغا ا

نداشــن دست رســی بــه غــذای ســامل و مغــذی در همــه ی 

زمان هــا و رشایــط، نــه تنهــا کــه باعــث بــروز مشــکل های 

ــه شــده، بلکــه باعــث  ــه ســوء تغذی ــار شــدن ب جســمی و گرفت

می شــود؛ شــخصی کــه امنیــت غذایــی نــدارد، از امنیــت 

روانــی خوبــی هــم برخــوردار نبــوده و رشــد ذهنــی الزم را 

مــورد  کالــری  مقــدار  کــه  زمانــی   انســان  باشــد.  نداشــته 

نیــازش را روزانــه نتوانــد مــرصف کنــد، بــه ســوء تغذیــه مبتــا 

قــد، مهم تریــن نشــانه های  می شــود. کم وزنــی و کوتاهــی 

ــد. ــه ان ــوء تغذی س

ایــن بــر همــه روشــن اســت کــه بیشــر مــردم در افغانســتان 

پیوســته از کم وزنــی و کوتاهــی قــد رنــج می برنــد. 

ــی را  ــت غذای ــن امنی ــأله ی تأمی ــه مس ــی ک ــتین علت نخس

ــتی  ــت؛ تهی دس ــرده اس ــل ک ــران تبدی ــه بح ــتان ب در افغانس

چندبعــدی  فقــر  گــزارش  نخســتین  اســت.  اقتصــادی 

افغانســتان؛ نشــان می دهــد کــه 52 درصــد مــردم افغانســتان 

ــتند. ــر اس فقی

بیشــر خانواده هــای افغانســتان بــه دلیــل در آمــد کــم، 

منی تواننــد فهرســت غذایــی  ای داشــته باشــند کــه بتوانــد 

ــان،  ــن می ــد. در ای ــم کن ــواده را فراه ــه ای خان ــای تغذی نیازه

ــن  ــد. ای ــی محــروم ان ــت غذای ــان و کــودکان بیشــر از امنی زن

کــه چــرا زنــان بیشــر از امنیــت غذایــی محــروم انــد، بــه 

اضافــه ی فقــر، عــرف نادرســت حاکــم و بــاوری اســت کــه 

ــود دارد. ــا وج ــه زن ه ــبت ب نس

ــان  ــران و زن ــه دخ ــتانی ب ــای افغانس ــر خانواده ه در بیش

و  می خــوره.«  گوشــش  انــدازه ی  بــه  »دخــر  می گوینــد: 

همین طــور در شــاری از خانواده هــای افغانســتانی کــه در 

ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد، رس ــی می کنن ــتاها زندگ ــا و روس والیت ه

ــزی  ــر چی ــد و اگ ــذا بخورن ــه غ ــردان خان ــد م ــت بای ــه نخس ک

ــت. ــواده اس ــودکان خان ــان و ک ــهم زن ــد؛ س ــی مان باق

در افغانســتان، شــش میلیــون و 200 هــزار زن خانــه دار 

عرصــه ی  در  فعــال  غیــر  جمعیــت  کــه  می کننــد  زندگــی 

اقتصــادی بــه شــار می رونــد. ایــن نــه تنهــا کــه امنیــت 

ــرای  ــدی ب ــد، بلکــه تهدی ــد می کن ــان را تهدی ــی خــود زن غذای

امنیــت غذایــی کل جمعیــت افغانســتان نیــز اســت.

باعــث  پیوســته  نیــز  افغانســتان  در  ســاختار خانوادگــی 

می شــود کــه باشــندگان افغانســتان از امنیــت غذایــی محــروم 

ــند.  باش

نــان آور  نفــر  یــک  افغانســتان  خانواده هــای  بیشــر  در 

ــر  ــتان 7 نف ــوار در افغانس ــن خان ــه میانگی ــی ک ــت؛ در حال اس

اســت. این هــا خــود کمــک می کننــد تــا بیشــر خانواده هــای 

ــان  ــودکان  ش ــوده و ک ــروم ب ــی مح ــت غذای ــتان از امنی افغانس

ــار شــوند. ــه گرفت ــه ســوء تغذی ب

امنیــت  از  را  افغانســتان  باشــندگان  علــت دیگــری کــه 

غذایــی محــروم کــرده اســت، جنــگ و ناامنــی اســت.

جنــگ  در افغانســتان هــر روز از مــردم ده هــا کشــته و زخمی 

ــان آور  ــاد خانواده هــا، ن می گیــرد کــه در ایــن میــان، شــار زی

خــود را از دســت می دهنــد. در افغانســتانی کــه معمــوال یــک 

نفــر نــان آور خانــه اســت، زمانــی  کــه خانــواده ای نــان آورش را 

از دســت می دهــد، بــه گونــه ی خــودکار از امنیــت غذایــی 

ــن  ــدت ممک ــواده، در درازم ــن خان ــای ای ــده و اعض ــروم ش مح

اســت بــه ســوء تغذیــه ی شــدید دچــار شــوند. در مــواردی بــه 

دلیــل جنــگ میــان طالبــان و حکومــت، شــاری از باشــندگان 

افغانســتان، در روســتا ها، ناچــار بــه تــرک محــل زندگــی  شــان 

ــوند. ــور آواره می ش ــر کش ــه های دیگ ــده و در گوش ش

ــدات  ــه تولی ــان ب ــتگی  ش ــل وابس ــه دلی ــا ب ــن خانواده ه ای

ــی  کــه از خانه هــای  شــان  ــی و زراعتــی خــود شــان، زمان محل

بی جــا و فــراری می شــوند، دیگــر از امنیــت غذایــی برخــوردار 

نیســتند.

بــا  همیشــه  هــم  طبیعــت  ناامنــی؛  و  جنــگ  کنــار  در 

ــل  ــه دلی ــاالنه ب ــت. س ــان نیس ــور مهرب ــن کش ــندگان ای باش

از خانه هــای  خانــواده  هــزار  حادثه هــای طبیعــی، صدهــا 

ــر  ــل فق ــه دلی ــا، ب ــن خانواده ه ــه ای ــوند ک ــا می ش ــان بی ج  ش

و نبــود توجــه جــدی و دســت گیری از ســوی دولــت، در خطــر 

ســوء تغذیــه قــرار می گیرنــد.

»نجیــب آقــا فهیــم« وزیــر دولــت در امــور رســیدگی بــه 

ــش  ــش رو بی ــتان پی ــه در زمس ــد ک ــی می گوی ــوادث طبیع ح

ــوادث  ــدی ح ــرض ج ــتا در مع ــوالی و 313 روس از 100 والس

طبیعــی قــرار دارد.

ــون  ــیب پذیر، 30 میلی ــای آس ــه محل ه ــیدگی ب ــرای رس  ب

دالــر هزینــه ی احتالــی پیش بینــی شــده اســت؛ امــا کل 

ــت. ــر اس ــون دال ــاد 26 میلی ــن نه ــه ی ای بودج

ــت دیگــری  ــی، عل ــت غذای ــت امنی نداشــن آگاهــی از اهمی

اســت کــه خانواده هــا را از امنیــت غذایــی محــروم کــرده 

و در خطــر گرفتــار شــدن بــه ســوء تغذیــه قــرار می دهــد.

در افغانســتان بــه دلیــل ســاختار روســتایی و بــی 

ــا،  ــر خانواده ه ــت آن؛ بیش ــوم جمعی ــوادی یک س س

غذایــی  امنیــت  از  شــناختی  و  درک  هیچ گونــه 

ــواد خوراکــی ای کــه مــرصف  ــات م نداشــته و از مرکب

حتــا  دلیــل،  ایــن  روی  انــد.  بی خــرب  می کننــد، 

ــه  ــد؛ ب ــادی دارن ــوب اقتص ــی خ ــه توانای ــی ک آن های

ــد  ــه بتوان ــی ای ک ــواد غذای ــردن م ــرصف نک ــل م دلی

متــام نیازهــای تغذیــه ای را رفــع کنــد، ممکــن اســت 

ــوند. ــار ش ــه دچ ــوء تغذی ــه س ب

سیســتم بــرده داری مــدرن نیــز تــا انــدازه ی زیــادی 

باشــندگان  غذایــی  امنیــت  تأمیــن  بــرای  مانعــی 

ــت. ــتان اس افغانس

 در گــزارش »شــاخص بــرده داری مــدرن« کــه ایــن 

ــاند؛  ــر رس ــه ن ــر)walk free foundation  ( ب اواخ

نشــان می دهــد کــه در جهــان نــه تنهــا، بــرده داری از 

میــان نرفتــه اســت، بلکــه شــکل مــدرن و پیچیــده ای 

را بــه خــود گرفتــه اســت.

در ایــن گــزارش در میــان ده کشــوری کــه نظــر 

ــد،  ــرده را دارن ــه میــزان جعیــت شــان بیشــرین ب ب

ــان؛  ــرده در جه ــون ب ــان 40 میلی ــتان از می افغانس

پنجــم  رده ی  در  بــرده،   750٫000 داشــن  بــا 

ســنجش  ایــن  شــاخص های  می گیــرد.  قــرار 

ــم؛  ــزد ک ــا م ــا کار ب ــزد ی ــدون م ــرده داری؛ کار ب ب

آورده  بــر  را  نیازهــای شــخص  کــه متــام  مــزدی 

اســت.  اجبــاری  ازدواج  و  منی کنــد 

ایــن برده هــا نــه تنهــا کــه امنیــت غذایــی خــود 

بــه  کــه  آن هایــی  بلکــه  منی تواننــد،  تأمیــن  را 

ــز از امنیــت  ــد؛ نی ــرده گان وابســته ان ــن ب ــد ای درآم

ــن  ــود. 563000 ت ــد ب ــوردار نخواهن ــی برخ غذای

ــکیل  ــر تش ــودکان پ ــردان و ک ــرده گان را م ــن ب ای

می دهنــد. اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه هــر 

امنیــت  تأمیــن  مســؤولیت  برده هــا  ایــن  از  یــک 

غذایــی ســه نفــر غیــر از خــود شــان را نیــز بــه 

بیشــر  ایــن صــورت،  باشــند؛ در  عهــده داشــته 

گونــه ی  بــه  نیــز  دیگــر  باشــنده ی  دومیلیــون  از 

امنیــت غذایــی محــروم می شــوند. از  خــودکار 

ــن  ــن ای ــزارش، 1۸7500 ت ــن گ ــاس ای ــه اس ب

بــرده گان را در افغانســتان زنــان و کــودکان دخــر 

ایــن کــودکان  بیشــر  از  تشــکیل می دهنــد کــه 

گدایــی  خشــت پزی،  قالیــن دوزی،  کارهــای  در 

آن  بــودن  بــرده  بهره گیــری می شــود.  تجــارت جنســی  و 

هــم در افغانســتان بــه خــودی خــود؛ امنیــت غذایــی را بــه 

رؤیــای دســت نیافتنی تبدیــل کــرده اســت.

بیــکاری در کشــوری مثــل افغانســتان کــه تــا گلــو در 

منجــاب فقــر فــرو رفتــه اســت، تهدیــد بالقــوه ای بــرای 

امنیــت غذایــی باشــندگان آن اســت.

بــه اســاس بررســی های اخیــر وزارت اقتصــاد کشــور، 

 ۹ افغانســتانی واجــد رشایــط کار،  16 میلیــون  از میــان 

میلیــون آن  بیــکار اســتند. 

ــای  ــی، حادثه ه ــای مذهب ــی، باوره ــگ و ناامن ــر، جن فق

جنســیتی،  تبعیــض  خانوادگــی،  ســاختار  طبیعــی، 

ــا؛  ــت از اولویت ه ــص دول ــرده داری، و درک ناق ــکاری، ب بی

جمعیــت  از  نیمــی  بــه  نزدیــک  کــه  اســت  شــده  باعــث 

باشــند. محــروم  غذایــی  امنیــت  از  افغانســتان 

5

نیمی از جمعیت افغانستان گرسنه است
شانزدهم اکتبر، روز جهانی غذا 

مجیب ارژنگ

در افغانستان به دلیل 

ساختار روستایی و بی 

سوادی یک سوم جمعیت آن؛ 

بیشرت خانواده ها، هیچ گونه 

درک و شناختی از امنیت 

غذایی نداشته و از مرکبات 

مواد خوراکی ای که مرصف 

می کنند، بی خرب اند. روی 

این دلیل، حتا آن هایی که 

توانایی خوب اقتصادی دارند؛ 

به دلیل مرصف نکردن مواد 

غذایی ای که بتواند متام 

نیازهای تغذیه ای را رفع کند، 

ممکن است به سوء تغذیه 

دچار شوند.
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ــكل گیری  ــم در ش ــیار مه ــن بس ــی، س دوران نوجوان

شــخصیت اجتاعــی انســان اســت؛ از ایــن رو، آنچــه کــه 

ــیاری در  ــت بس ــم، اهمی ــد بدانی ــن دوره بای ــورد ای در م

نحــوه ی برخــورد صحیــح بــا نوجــوان و آماده کــردن آنــان 

بــرای واردشــدن بــه جامعــه دارد.

انســان از نــوزادی تــا كودكــی، بــرای پیداكــردن 

تــاش  خویــش  بقــای  و  محیــط  در  خــود  جایــگاه 

می كنــد و خــود را در معــرض یادگیــری اصــول اساســی 

دوره ی  نوجوانــی  مرحلــه ی  می دهــد.  قــرار  زندگــی 

انتقــال از كودكــی بــه جوانــی اســت. بنــا بــر ایــن، آنچــه 

ــن  ــم، در ای ــد بدانی ــن گــروه ســنی بای ــاره ی ای کــه در ب

دوره ی ســنی، بســیاری از مهارت هایــی را كــه كــودك از 

ــرد. ــه كار می ب ــت، ب ــه اس ــود آموخت ــن خ والدی

مهــم  بســیار  نوجوانــی،  دوران  در  فرزنــد  تربیــت 

اســت؛ زیــرا شــا در واقــع در حــال ســاخن بنــای 

محكــم  ســاختان  روی  بــر  وی،  شــخصیت  مرتفــع 

اســتید. كودكــی، ســن ســاخن  و عمیــق كودكــی 

ــا  ــه ی باوره ــاخن اولی ــن س ــی، س ــا و نوجوان ظرفیت ه

اســت. 

آنچــه کــه در مــوردش بایــد بدانیــم، ایــن اســت كــه 

نوجوانــی از كودكــی و جوانــی، هــر دو، ویژگی هایــی 

خاصــی دارنــد. دوران كودكــی، كودكــی كــردن و رس بــه 

هــوا بــودن و وابســتگی بــه والدیــن و خانــواده بــه عنــوان 

مهم تریــن تكیــه گاه اســت. دوران جوانــی، مرحلــه ی  

ــرام  ــدن و اح ــده ش ــتقال و دی ــه اس ــش ب ــل رسك می

ــی ای  ــای جنس ــدن و نیازه ــغ ش ــن، بال ــت. همچنی اس

ــرآورده، ظاهــر  ــه ای رس ب ــه شــكل عجیــب و ناپخت كــه ب

و رفتــار او را تغییــر می دهــد. در ایــن برهــه، برخــورد بــا 

ــود.  ــكل می ش ــیار مش ــرد بس ف

بنــا بــر ایــن، آنچــه کــه در بــاره ی نوجوانــی بایــد 

بدانیــم، ایــن اســت كــه در ایــن دوره، بیــن فرزنــد و 

میــزان  و  می دهــد  رخ  بســیار  برخوردهــای   والدیــن 

احساســات در او بــه شــدت اوج می گیــرد. در این دوره ی 

زمانــی، بســیاری از رفتارهــای او ناشــی از تأثیرهــای 

ــت  ــوژی او اس ــی در فیزیول ــرات اساس ــی و تغیی هورمون

و بــه معنــای ســتیزه جویی بــا والدیــن و یــا اجتــاع 

نیســت. در مــورد ایــن دوره چیــزی کــه بایــد بدانیــم، آن 

اســت کــه دانســن ماهیــت دوره ی نوجوانــی، والدیــن را 

از قضاوت هــای نابه جــا دور خواهــد کــرد.

ــد در مــورد  ــر برخــی از نكاتــی كــه والدیــن بای در زی

دوره ی نوجوانــی بداننــد و در تربیــت فرزنــد خــود از آن 

اســتفاده کننــد، ارائــه شــده اســت:

1- مســائل و مشــکات نوجــوان را بــزرگ نشــان 

ــرای  ــا او را ب ــد و ی ــت کن ــاد وحش ــه در او ایج ــم ک ندهی

ــم. ــت نکنی ــاز خواس ــم ب ــش دائ رفتارهای

ــت، از  ــر اس ــوان به ــائل نوج ــا مس ــورد ب 2- در برخ

ــد  ــت را بدان ــن واقعی ــا او ای ــم ت ــک بگیری ــودش کم خ

کــه نخســتین مســؤول حــل مشــکل، خــودش اســت و 

بــرای حــل آن بایــد اقــدام کنــد. والدیــن فقــط وظیفــه ی 

راهنایــی او را دارنــد کــه از عواقــب تصمیمــش مطلــع 

شــود.

3-  ارتبــاط بــا نوجــوان اگــر بــر اســاس عشــق، عاقــه 

و صمیمیــت باشــد، اعتــاد بــه نفــس او بــاال مــی رود و 

ــا فشــار و خشــونت همــراه باشــد، ممکــن اســت  اگــر ب

ــی در او  ــواری های روان ــی و دش ــال عصب ــب اخت موج

شــود.

دارای  والدیــن  کــه  اســت  نوجــوان عاقه منــد   -4

شــخصیت مســتحکم، بــا ثبــات و پایــدار باشــند؛ چــون 

نیازمنــد  آنــان  اتــکاء شــخصیت و هانندســازی  بــه 

ــت. اس

بــرای  امــن  جــای  و  آرام  محــل  بایــد  خانــه    -5

ــژه نوجــوان باشــد. مناقشــات،  ــه وی ــواده ب اعضــای خان

آنــان  بــه  والدیــن،  علنــی  دعواهــای  و  جروبحث هــا 

می زنــد. لطمــه 

6- نوجــوان بایــد دوســتان نوجــوان خــود را بشناســد. 

ــه  اگــر دوســتان او رفتارهــای خوبــی نداشــته باشــند، ب

بــه بدآمــوزی و خــاف کاری  راحتــی می تواننــد او را 

ــانند. بکش

7- نوجــوان، بــزرگ شــده اســت و بــه آزادی نیــاز دارد؛ 

ــه  امــا چــون آســیب پذیر اســت و در بســیاری از مــوارد ب

ــد،  ــروی می کن ــات پی ــق، از احساس ــل و منط ــای عق ج

بــه مراقبــت مناســب نیــز محتــاج اســت. اگــر بتوانیــم در 

دادن آزادی بــه نوجــوان و مراقبــت از او زیــاده روی نکنیم 

و انــدازه نگــه داریــم، بــه هــر دو نیاز او پاســخ مثبــت داده 

ــدید  ــت ش ــاد و مراقب ــه آزادی زی ــی ک ــم و از خطرهای ای

ــم. ــرده  ای ــری ک ــد، پیش گی ــاد می کن ایج

فرزنــدان هنــگام پاگذاشــن بــه دوره ی نوجوانــی، بــا 

ــا  ــه ب ــوند ک ــه رو می ش ــی روب ــرده و رسیع ــرات گس تغیی

ــن دوره،  ــت. در ای ــاوت اس ــر، متف ــل دیگ ــی مراح متام

ــرد و  ــانی ف ــرات جس ــه اوج تغیی ــد ک ــوغ رخ می ده بل

رشوع دوره ی بــاروری در هــر دو جنــس می باشــد کــه در 

ــم پرداخــت. ــه آن خواهی شــاره ی بعــدی ب

ادامه دارد ...

در جامعــه ی بســته و ســنتی ای ماننــد افغانســتان، 

کــه  دارد  وجــود  زیــادی  فرهنگــی  حساســیت های 

تصمیم گیــری دخــران و پــران جــوان را در امــر ازدواج بــا 

مشــکل دچــار می کنــد؛ تعصبــات قومــی، زبانــی، ســمتی، 

عمده تریــن  عنــوان  بــه  می تــوان  را  مذهبــی  و  عرفــی 

شــناخت. حساســیت ها 

ــه خواســت خانواده هــا  از آن جــا کــه اغلــب ازدواج هــا ب

ازدواج هــای  در  تعصبــات  ایــن  می گیــرد،  صــورت 

تنظیم شــده ی خانواده هــا دیــده منی شــود و یــا هــم کمــر 

ــی  ــات از جای ــوراد اختاف ــر م ــا در اک ــود؛ ام ــده می ش دی

رشوع می شــود کــه دخــران و پــران جــوان بــا تابوشــکنی 

بــا هــم ازدواج می کننــد و یــا ایــن کــه خــود شــان اقــدام بــه 

انتخــاب همــر می کننــد. صــد البتــه کــه ایــن یــک حــق 

ــرای انتخــاب همــر کــه دیــن شــان  اســت، حــق افــراد ب

ــا  ــکنی ها دیواره ــن تابوش ــا ای ــدارد. ب ــکل ن ــا آن مش ــز ب نی

ــوش و  ــوم را فرام ــان و ق ــب و زب ــام مذه ــه ن ــی ب و مرزهای

عشــق را جای گزیــن آن می کننــد. شکســن تابــو و یــا 

گــذار از عــرف و عنعناتــی کــه ســال های ســال ریشــه 

ــت،  ــده اس ــراد دوان ــکار اف ــا و اف ــره و باوره ــی روزم در زندگ

بــرای خانواده هــای ســنتی قابــل پذیــرش نیســت. جنــگ 

عشــق بــا مذهــب، عــرف، زبــان و یــا قــوم از این جــا رشوع 

می شــود. ایــن تابوشــکنی ها در تصــادم بــا دیوارهــای 

در  و...  زبانــی  قومــی،  مذهبــی،  ایســتاده ی  و  اســتوار 

بســیاری از مــوارد بــه چالش هــای بزرگــی می انجامــد. 

ــت  ــی اس ــی از پدیده های ــی یک ــیت های مذهب حساس

حساســیت زدایی هایی  بــا  اخیــر  ســال های  طــی  کــه 

کــه از طــرف نســل جــوان در مــورد ازدواج هــا و روابــط 

ــای  ــر زندگی ه ــت، بیش ــده اس ــام ش ــری انج ــر و پ دخ

مشــرک و رابطه هــای جوانــان را بــه چالش هایــی از ســوی 

ــه ای کــه  ــه گون ــه رو کــرده اســت؛ ب عرف هــای موجــود روب

ــد  دخــران و پــران جــوان از مذاهــب مختلــف منی توانن

بــا خیــال راحــت و آســودگی خاطــر تصمیــم بــه ازدواج بــا 

شــخصی خــاف مذهــب خــود شــان بگیرنــد. فقط عــده ای 

ــن فکر،  ــم روش ــان را بگذاری ــام ش ــر ن ــه اگ ــا ک از خانواده ه

ــن  ــن کــه ای ــا ای ــد؛ ب ــه چنیــن روابطــی احــرام می گذارن ب

ــروان مذاهــب  ــن پی منــاد روشــن فکری نیســت و ازدواج بی

ــده را  ــن پدی ــدارد و ای ــی ن ــت مذهب ــچ مانع ــون هی گوناگ

می تــوان برامــد زندگــی عشــیره ای یــا قبیلــه ای دانســت کــه 

در تاریــخ تکامل نیافتــه ی افغانســتان، هنــوز ریســانش را 

ــوام و گروه هــا  ــن اق محکــم چســپیده اســت. ریســانی بی

مختلــف در عرصه هــای اجتاعــی، فرهنگــی و سیاســی 

و  خودخواهــی  اصلــی  دلیــل  و  اســت  کشــیده  مــرز 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــروز ب ــتان ام ــی در افغانس دیگرکش

مــوارد  اکــر  در  موجــود،  اســتوار  ســنت های  ایــن 

ایــن  تصمیــم  مقابــل  کــه  مــی دارد  وا  را  خانواده هــا 

ــکل  ــی ش ــن ازدواج های ــد چنی ــتند و نگذارن ــان بایس جوان

تصمیــم  از  را  جوانــان  ایــن  یــا  کــه  مانعتــی  بگیــرد. 

شــان منــرصف می کنــد و یــا بــا فــرار از منــزل و ازدواج 

ــگ زن،  ــه رن ــی ب ــروز زندگ ــت ام ــد. روای ــودرس می انجام خ

از بنفشــه ای )نــام مســتعار( می گویــد کــه ســنت های 

ــام مســتعار( را  ــا صبــور )ن موجــود اجتاعــی، ازدواجــش ب

بــه چالــش کشــیده اســت. او بــرای ایــن کــه بــه معشــوقش 

ــادی را پشــت  برســد، ســدهای خانوادگــی و اجتاعــی زی

رس گذاشــته اســت؛ امــا انــگار جایــی از کار همیشــه لنــگ 

ــن  ــت از رس چنی ــود، دس ــای موج ــن تفاوت ه ــد و ای می زن

منی دارنــد. بــر  تابوشــکنی هایی 

ایــن  بــدون  و  می شــود  دوســت  صبــور  بــا  بنفشــه 

کــه بفهمــد صبــور شــیعه مذهب اســت، عاشــق صبــور 

می شــود؛ صبــور همچنــان عاشــق بنفشــه اســت. عشــقی 

کــه باعــث می شــود بعــد از فهمیــدن تفاوت هــای مذهبــی، 

ــه بنفشــه. ــا پــس بکشــد و ن ــور پ ــه صب ن

ــم  ــاه تصمی ــد م ــت  چن ــد از گذش ــور، بع ــه و صب بنفش

ــای  ــا مخالفت ه ــر دو ب ــدا ه ــد. در ابت ــه ازدواج می گیرن ب

زیــادی خانوادگــی روبــه رو می شــوند؛ امــا رسســختانه 

پــای تصمیــم شــان می ایســتند و خانواده هــای شــان 

بــدون  ندهنــد،  اجــازه  اگــر  کــه  می کننــد  تهدیــد  را 

ــت  ــه لجاج ــدی ک ــد. تهدی ــان ازدواج می کنن ــازه ی آن اج

خانواده هــای بــه شــدت مذهبــی را وادار می کنــد بــه 

می شــود  قــرار  و  بدهنــد  تــن  دلــداده  دو  ایــن  ازدواج 

کــه خانــواده ی صبــور بــه خواســتگاری بنفشــه برونــد. 

ــا  ــه ب ــی ای ک ــت درون ــام مخالف ــا مت ــه ب ــواده ی بنفش خان

ــد.  ــول کنن ــه قب ــور می شــوند ک ــد، مجب ــت دارن ــن وصل ای

ازدواج صــورت می گیــرد و بنفشــه طبــق رســم موجــود در 

افغانســتان، بــه خانــه ی صبــور نــه، بــه خانــه ی پــدر صبــور 

مــی رود. در خانــواده ای کــه از مخالفــان اصلــی ایــن 

وصلــت بودنــد و حــاال در موقعیتــی قــرار گرفتــه بودنــد کــه 

ــار دســرخوان  ــد هــر روز کن بنفشــه ی ســنی مذهب را بای

ــنی را در  ــی س ــم مذهب ــرای مراس ــد و اج ــان می دیدن ش

ــتند. ــا می نشس ــه متاش ــان ب ــواده ی ش ــط خان وس

ــه  ــور ادام ــواده ی صب ــور در خان ــه و صب ــی بنفش زندگ

پیــدا می کنــد. همــه چــی رس جایــش اســت و مراســم 

مذهبــی دو مذهــب در یــک خانــواده هــر کــدام در وقــت 

ــم  ــت و ک ــی نیس ــچ مخالفت ــود. هی ــام می ش ــش انج معین

کــم خانــواده ی بنفشــه از تــن دادن بــه ایــن وصلــت راضــی 

ــان  ــه پای ــن آرامــش، کــم کــم عمــرش ب ــا ای می شــوند؛ ام

می رســد و اجــرای مراســم مذهبــی بنفشــه حساســیت های 

ــه  ــور ب ــزد و صب ــر می انگی ــور را ب ــی صب ــواده ی مذهب خان

ــر  ــه ب ــردن بنفش ــه وادار ک ــدام ب ــواده اش، اق ــان خان فرم

ــد. اقدامــی کــه از ســوی بنفشــه ی  ــر مذهــب می کن تغیی

بــه شــدت مذهبــی، رد می شــود. در رشوع ایــن اقــدام 

ــور را  ــه صب ــم ک ــم ک ــت و ک ــادآوری اس ــکل ی ــه ش ــط ب فق

مجبــور می کننــد تــا زنــش را شــیعه مذهب بســازد، صبــور 

ــا بهانه هــای انــدک،  ارصارش بیشــر می شــود و هــر روز ب

بــه تحقیــر و توهیــن بنفشــه می پــردازد. گاهــی در هنــگام 

منــاز جامنــاز بنفشــه را جمــع می کننــد؛ گاهــی بــه دســت 

بســته منازخواندنــش مخالفــت می کننــد و گاهــی هــم 

ــی  ــای مذهب ــت روی تفاوت ه ــری، انگش ــه ی دیگ ــه بهان ب

درگیری هــای  بــه  کــه  دخالت هایــی  می گذارنــد.  او 

ــه  ــی ک ــد. درگیری های ــی می کش ــی و فیزیک ــی، لفظ روان

ــرده  ــاش ک ــا ت ــه ماه ه ــی ک ــه، کس ــق بنفش ــوهر –عاش ش

بــود بــرای راضــی کــردن خانــواده اش بــرای رســیدن 

بــه بنفشــه- دســت خشــونت روی بنفشــه بلنــد کنــد و 

بنفشــه را مجبــور کنــد کــه تغییــر مذهــب بدهــد. بنفشــه 

ــا ســنت های مذهبــی خــودش  ــا حــال ب کــه از کودکــی ت

ــی  ــا رسکش ــور را تنه ــا صب ــت و ازدواج ب ــده اس ــزرگ ش ب

ــه اجبــاری  ســنت خانوادگی-مذهبــی اش می دانــد، تــن ب

منی دهــد کــه از ســوی شــوهر و خانــواده ی شــوهرش بــر 

ــود  ــور می ش ــه مجب ــام بنفش ــود. رسانج ــل می ش او تحمی

از خانــواده اش کمــک بخواهــد؛ درخواســتی کــه از ســوی 

هــان  برایــش می گوینــد،  و  رد می شــود  خانــواده اش 

طــور کــه در ازدواجــش مخالــف خواســت آنــان عمــل کــرده 

اســت، حــاال بایــد خــودش بــه مشــکات برخواســته از ایــن 

ــی اش  ــرگ و زندگ ــا م ــد ی ــوب و ب ــر خ ــد. دیگ ازدواج برس

ــود. ــان منی ش ــوط آن مرب

بنفشــه می مانــد و اجبــاری کــه هــر روز از ســوی صبــور 

و خانــواده اش تحمیــل می شــود. او کــه دیگــر راهــی 

ــاع از  ــای دف ــی از نهاده ــه یک ــد، ب ــودش منی یاب ــرای خ ب

حقــوق زنــان مراجعــه می کنــد و مشــکلش را در میــان 

ــا برایــش کمــک شــود کــه از  می گــذارد. او آمــده اســت ت

ایــن خشــونت ها رهایــی یابــد. بنفشــه شــوهرش را دوســت 

دارد و می گویــد کــه بــه هیــچ وجــه بــه جدایــی از شــوهرش 

ــر مذهــب،  ــد و از ســوی دیگــر، برایــش تغیی فکــر منی کن

کاری اســت ناممکــن. او در جنــگ، عشــق و مذهــب قــرار 

گرفتــه اســت و خــودش را آن قــدر تنهــا احســاس می کنــد 

ــوقی  ــدارد؛ معش ــوق می پن ــش را معش ــا تکیه گاه ــه تنه ک

کــه بایــد او را بــا تفــاوت مذهبــی اش بپذیــرد و دســت 

ــل  ــد، عم ــته بودن ــم گذاش ــه ه ــه ب ــدی ک ــق تعه ــم طب ک

ــار  ــودش کن ــب خ ــا مذه ــدام ب ــر ک ــه ه ــذارد ک ــد و بگ کن

هــم زندگــی کننــد. امــا قصــه ایــن گونــه نیســت و اکنــون 

ــه نفــرت و جــرب شــده اســت.  رابطــه ی عاشــقانه تبدیــل ب

ــه دامــان نهادهــای حقــوق بــری  بنفشــه حــاال دســت ب

دراز کــرده اســت تــا از عشــقش مقابــل مذهــب دفــاع 

کننــد و نگذارنــد قربانــی ایــن حساســیت مذهبــی شــود؛ 

توقعــی کــه روشــن نیســت، نهادهــای حقــوق بــری 

ــد. ــرآورده کنن ــد ب ــای آن را می توانن کج

و  کابــل  در  غافل گیرکننــده  رویــداد  دو  اخیــر،  روز  ده  در 

ــیار  ــکل بس ــک مش ــرده از ی ــه پ ــاد ک ــاق افت ــروان اتف ــت پ والی

جــدی در افغانســتان بــر مــی دارد. مشــکلی کــه تــا هنــوز بــه آن 

توجــه جــدی نشــده و اتفاقــا بــرای اکــر شــهروندان افغانســتان 

ــه یــک امــر عــادی تبدیــل شــده اســت.  ب

نیمه هــای شــب شــانزدهم میــزان، رشکــت برشــنا اعــام 

کــرد کــه یــک پایــه ی بــرق وارداتــی 220 کیلوولــت در ســالنگ 

ــرق کابــل قطــع  جنوبــی در نتیجــه ی انفجــار مایــن تخریــب و ب

ــاه  ــد م ــان چن ــژه در جری ــه وی ــز ب ــن نی ــش از ای ــت. پی ــده اس ش

اخیــر چندیــن بــار بــرق وارداتــی بــه کابــل، در مناطــق زیــر 

کنــرل طالبــان قطــع شــده بــود؛ امــا ســالنگ جنوبــی در والیــت 

پــروان، جایــی نیســت کــه طالبــان در آن حضــور داشــته باشــند. 

ســه روز پــس از ایــن رویــداد، ریاســت عمومــی امنیــت ملــی 

از بازداشــت یــک گــروه چهارنفــری بــه اتهــام انفجــار و تخریــب 

ــی در  ــت مل ــرب داد. امنی ــی خ ــالنگ جنوب ــرق در س ــای ب پایه ه

خربنامــه اش ایــن افــراد را طالبــان محلــی خوانــد. 

در خربنامــه ی امنیــت ملــی آمــده بــود: »افــراد بازداشت شــده 

ــران،  ــد حی ــی«، فدامحم ــه »مات ــهور ب ــا مش ــای دل آغ ــه  نام ه ب

محمد شــفیع و آغاشــیرین، اعــراف کــرده  انــد کــه چنــدی 

ــا رییــس برشــنا متــاس  ــه هدایــت رهــربی  شــان ب پیــش نظــر ب

ــرده و  ــی ک ــر امریکای ــزار دال ــد ه ــای یک ص ــه و از او تقاض گرفت

او را اخطــار دادنــد کــه اگــر بــرای  شــان پــول پرداخــت نشــود، 

ــد داد.« ــار خواهن ــرق را انفج ــای ب پایه ه

ــل رخ داد.  ــری در کاب ــاق دیگ ــزان، اتف ــم می ــامگاه نوزده ش

حــدود ســاعت هشــت و نیــم تــا نــه شــب، خربهایــی در رســانه 

هــا پخــش شــد کــه میــان مناینــدگان مجلــس و پولیــس در رشق 

ــخص  ــر مش ــی بعدت ــت. کم ــه اس ــورت گرفت ــری ص ــل درگی کاب

ــه نیروهــای قطعــات  شــد کــه محافظــان مناینــدگان مجلــس، ب

خــاص وزارت داخلــه اجــازه ی پاک کــردن شیشــه های ســیاه 

موترهــای زرهــی شــان را نــداده انــد. 

ــک  ــدگان در ی ــس مناین ــه مجل ــد ک ــبب ش ــداد س ــن روی ای

اقــدام کم ســابقه، محمــد مســعود اندرابــی، رسپرســت وزارت 

ــک  ــور را در ی ــی کش ــت مل ــورای امنی ــاون ش ــه و مع ــور داخل ام

ــرا  ــه مجلــس ف ــم شــب ب ــازده و نی نشســت اضطــراری ســاعت ی

بخوانــد. مناینــدگان مجلــس مدعــی شــدند کــه افــراد پولیــس 

ــه ی  ــه گون ــس ب ــدام مجل ــن اق ــد. ای ــرده ان ــت ک ــا اهان ــه آن ه ب

گســرده مــورد نکوهــش همگانــی قــرار گرفــت. حتــا شــاری از 

مناینــدگان مجلــس نیــز فــردای آن روز، نســبت بــه اقــدام برخــی 

ــد.  ــراض کردن ــس اع ــای مجل از اعض

ایــن دو رویــداد در ده روز اخیــر، نشــان دهنده ی یک مشــکل 

ــد  ــه قدرت من ــا چ ــر افغان ه ــت. اک ــتان اس ــی در افغانس اساس

ــر  ــی، بیش ــری و زورگوی ــه باج گی ــادی، ب ــبتا ع ــراد نس ــه اف و چ

از هــر کار دیگــر بــاور دارنــد. باج گیــری در افغانســتان بــه یــک 

فرهنــگ تبدیــل شــده اســت. اکنــون هــر گروهــی کــه بخواهــد 

ــا قــدرت برســد، تیمــی را شــکل می دهــد  یک شــبه بــه پــول و ی

ــه  ــدام ب ــت، اق ــت و دول ــش در حکوم ــتفاده از موقف ــا اس ــا ب و ی

می کنــد.  باج گیــری 

ویدیوهایــی کــه امنیــت ملــی از گروهــک ماتــی ســالنگ بــه 

نــر رســاند، نشــان می دهــد کــه ایــن افــراد نــه طالبــان محلــی 

انــد و نــه بــا کــدام گــروه دیگــری از طالبــان ارتبــاط دارنــد؛ بلکــه 

افــرادی انــد کــه بــا اســتفاده از منطقــه ی اســراتیژیکی کــه در 

آن زندگــی می کننــد، اقــدام بــه باج گیــری کــرده بودنــد. 

کار  یــک  انجــام  بــه  هشــداردادن  و  باج گیــری  فرهنــگ 

ولــو نادرســت، دســت کم از زمــان مجاهدیــن آغــاز شــد. در 

دهــه ی شــصت خورشــیدی، یکــی از رهــربان مجاهدیــن بــه 

ــتش  ــراد زیردس ــه اف ــل، ب ــت کاب ــر حکوم ــار آوردن ب ــر فش خاط

ــت  ــرام اس ــل ح ــرق در کاب ــتفاده از ب ــه اس ــرد ک ــادر ک ــوا ص فت

شــبکه ی  در  اکنــون  شــود.  تخریــب  بایــد  بــرق  پایه هــای  و 

اجتاعــی یوتیــوب، بی شــار ویدیوهایــی وجــود دارد کــه نشــان 

می دهــد افــراد وابســته بــه رهــربان جهــادی بــرای فشــار آوردن 

بــر حکومــت کابــل، چگونــه پایه هــای بــرق را بــا گفــن )اللــه و 

اکــرب( انفجــار می دهنــد. 

ــت  ــر حکوم ــارآوردن ب ــرای فش ــوارد، ب ــر م ــان در بیش طالب

و مــردم، کارهایــی را انجــام می دهنــد کــه مجاهدیــن آن را 

اســاس گذاشــته بودنــد. در دوره ی جنگ هــای داخلــی، هــر 

فرمانــده ی جهــادی حتــا در ســطح یــک منطقــه ی کوچــک نیــز، 

ایست بازرســی )زنجیــز( ایجــاد کــرده و از مــردم و راننــدگان 

وجهــه ی  شــان  کار  ایــن  بــه  جهادی هــا  می گرفتنــد.  پــول 

مذهبــی نیــز داده بودنــد؛ کمــک بــه جهــاد؛ امــا ایــن کار کمــک 

ــود.   ــردم ب ــری از م ــری و زورگی ــه باج گی ــود بلک ــاد نب ــه جه ب

گذاشــتند،  را  آن  اســاس  مجاهدیــن  کــه  باج گیرهایــی 

اکنــون بــه شــیوه های مختلــف در جریــان اســت. ســال گذشــته 

زمانــی کــه امراللــه صالــح بــه عنــوان رسپرســت وزارت داخلــه ی 

ــل،  افغانســتان تعییــن شــد، اعــام کــرد کــه تنهــا در شــهر کاب

ــط  ــه توس ــد ک ــی ان ــری و زورگوی ــرصوف باج گی ــرم م 1500 مج

20 تــن از افــراد )معــزز( دولتــی و غیــر دولتــی قدرت منــد 

ــد.  ــار دارن ــاح در اختی ــل س ــزار می ــوند و 2۸ ه ــت می ش حای

وزارت داخلــه در آن زمــان گفتــه بــود، افــراد عــادی ایــن 

ــان  ــر حامی ــت نف ــر و آن بیس ــزار دال ــک ه ــا ی ــه ت ــا ماهان بانده

شــان ماهانــه تــا 300 هــزار دالــر از ایــن راه بــه دســت می آورنــد. 

ایــن آمــار وزارت داخلــه عمــق فاجعــه ای را نشــان مــی داد کــه در 

واقــع اســاس آن در زمــان مجاهدیــن گذاشــته شــده بــود. وزارت 

داخلــه چندیــن فهرســت بلندباالیــی از مجرمــان را در آن زمــان 

نــر کــرد کــه یکــی از آن هــا، یــک فهرســت 222 نفــری بــود کــه 

همــه در کابــل فعالیــت دارنــد. 

افــراد و گروه هایــی کــه بــه باج گیــری عــادت دارنــد، بــه 

ــال  ــدارد. در س ــاد ن ــان اعتق ــودن ش ــده ب ــز برن ــزی ج ــچ چی هی

ــد.  ــرار ش ــتان تک ــات افغانس ــورد انتخاب ــه در م ــن قص 2014 ای

حامیــان داکــر عبداللــه عبداللــه کــه اکــرا مجاهدیــن بودنــد، 

ــه  ــاح ب ــا س ــرده، ب ــول نک ــات را قب ــیون انتخاب ــه ی کمیس نتیج

داخــل شــهر کابــل آمــده و ارگ را محــارصه کردنــد. در قوانیــن 

افغانســتان حــق اعــراض را هــر فــرد، گــروه و جریــان سیاســی 

ــا اعــراض اصــول و روش هــای خــودش را می خواهــد.  دارد؛ ام

ــه  ــود ک ــن ب ــوح روش ــه وض ــه ب ــن قص ــات 2014 ای در اعراض

ــه  ــد و ب ــلح بودن ــرات مس ــراک کننده در تظاه ــراد اش ــر اف بیش

ــد.  ــخیر ارگ را می دادن ــدار تس ــز هش ــن نی ــه ی روش گون

انتخابــات  نتایــج  اعــام  آســتانه ی  در  کــه  نیــز  اکنــون 

ریاســت جمهوری قــرار داریــم، تــرس و نگرانی هــا بیشــر از 

ایــن اســت کــه افــراد بازنــده بــا اســتفاده از همیــن روش اقــدام 

ــرق  ــای ب ــد و پایه ه ــدود کنن ــا را مس ــد. راه ه ــراض کنن ــه اع ب

را انفجــار بدهنــد. افغانســتان بــرای رســیدن بــه یــک جامعــه ی 

ایــده آل و دموکراتیــک، نیــاز دارد کــه افــراد و بازی گــران بــه 

احــرام  بــه دموکراســی  بدهنــد.  تــن  بــازی  اصلــی  قواعــد 

بگذارنــد و اجــازه بدهنــد، هــر تیــم سیاســی ای کــه آرای بیشــر 

داشــته باشــد و از ســوی کمیســیون انتخابــات برنــده انتخابــات 

معرفــی می شــود، برنــده ی انتخابــات باشــد. 

امــا ایــن گونــه کــه از حــاال مشــخص اســت و از روزهــای پــس 

ــردن  ــام ک ــده اع ــت، برن ــان اس ــاال در جری ــا ح ــات ت از انتخاب

تیم هــا از ســوی خــود شــان نشــان می دهــد کــه سیاســت گران 

افغانســتان در فکــر باج گیــری انــد و اگــر قــرار باشــد کــه بــاز هــم 

ــام  ــات اع ــیون انتخاب ــه کمیس ــه ک ــات آن گون ــه ی انتخاب نتیج

ــه ی  ــه گون ــور ب ــزرگان کش ــرد، ب ــرار نگی ــول ق ــورد قب ــد م می کن

ــد.  ــت می کنن ــر تقوی ــری را بیش ــگ باج گی ــدی فرهن عم

چگونگی تربیت فرزندان
 در دوره ی نوجوانی 

عاشقی که به تفاوت های مذهبی باخت

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

عبدالرازق اختیاربیگ

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

فرهنگ باج گیری باید از بین برود 

زهرا سیاس
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طالبــان،  ســخنگوی  شــاهین،  ســهیل 

گفت وگــوی  در  میــزان(   22( دوشــنبه  روز 

ــا شــبکه ی خــربی نیــوز هجــده ی  اختصاصــی ب

در  طالبــان  کــه  اســت  گفتــه  هندوســتان، 

صــورت از رسگیــری مذاکــرات و امضــا شــدن 

بــا  بــا امریــکا، حارضنــد  توافق نامــه ی صلــح 

میــز  رس  بــر  افغانســتان،  آینــده ی  حکومــت 

بنشــینند. مذاکــره 

ســهیل شــاهین در بخشــی از ایــن گفت وگــو 

رییس جمهــور  اگــر  کــه  اســت  کــرده  اشــاره 

ــرد،  ــو منی ک ــح را لغ ــای صل ــپ، گفت وگوه ترام

تــا کنــون توافق نامــه بــه امضــا رســیده و در 

ــود. ــده ب ــام ش ــس اع ــز آتش ب ــتان نی افغانس

ســخنگوی طالبــان در پاســخ بــه خربنــگار 

ــا  ــح ب ــرات صل ــده ی مذاک ــاره ی آین ــدی در ب هن

ــگ  ــان جن ــرای پای ــه ب ــت ک ــه اس ــکا، گفت امری

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــل نظام ــتان، راه ح در افغانس

امریــکا بایــد دوبــاره بــه میــز مذاکــرات برگــردد. 

او در ادامــه گفتــه اســت: »ایــن را امریــکا 

ســال   1۸ در  آن هــا  چــون  می فهمــد؛  بهــر 

ــه ای  ــدند و نتیج ــی وارد ش ــته، از راه نظام گذش

حــل  راه  یــک  حــل،  راه  بهریــن  نگرفتنــد. 

صلح آمیــز اســت. امریکایی هــا بایــد بــه میــز 

مذاکــره بیاینــد و توافق نامــه ی صلــح را امضــا 

کننــد.«

ــاز  ــا کشــن رسب ســهیل شــاهین در رابطــه ب

از  مذاکــرات  یک ســویه ی  لغــو  و  امریکایــی 

»پــس چــرا  اســت کــه  امریــکا گفتــه  ســوی 

ــات  ــد؟ حم ــه می کنن ــا حمل ــر م ــا ب امریکایی ه

مــا بــرای چانه زنــی بهــر در مذاکــرات نبــود. 

دلیــل دیگــر ایــن بــود کــه آتش بســی وجــود 

نداشــت. قــرار بــود پــس از امضــای توافق نامــه، 

آتش بــس برقــرار شــود.«

وی گفتــه اســت کــه طالبــان حارضنــد بــا 

حکومــت فعلــی یــا حکومــت بعــدی افغانســتان 

وارد مذاکــره شــوند. 

ســخنگوی طالبــان، دولــت را یــک طــرف 

داخلــی درگیــر جنــگ خوانــد و در پاســخ بــه 

ــا  ــره ب ــه مذاک ــارض ب ــون ح ــا کن ــرا ت ــه چ ــن ک ای

دولــت نبودنــد گفتــه اســت: »چــرا مذاکــرات 

ــن  ــون ای ــود؟ چ ــتان ب ــت افغانس ــاب دول در غی

مســأله دو بخــش دارد. یــک بخــش آن خارجــی 

اســت کــه مربــوط بــه خــروج نیروهــای امریکایــی 

از افغانســتان و رضبــه نــزدن بــه منافــع امریــکا و 

ــکا  ــا امری متحدانــش می شــود. پــس از توافــق ب

بــا متــام طرف هــا در افغانســتان بــه شــمول 

مــا  می کنیــم.  گفت وگــو  افغانســتان  دولــت 

ــه  ــده ب ــت آین ــا دول ــی ی ــت فعل ــا دول ــم ب حارضی

ــم.« ــو کنی ــگ، گفت وگ ــرف جن ــک ط ــوان ی عن

یــک  ســوی  از  حالــی  در  گفت وگــو  ایــن 

ــا ســخنگوی طالبــان  شــبکه ی خــربی هنــدی ب

صــورت گرفــت کــه چنــدی پیــش، ســفر هیــأت 

نگرانــی  موجــب  پاکســتان  بــه  گــروه  ایــن 

ــی  ــان نگران ــخنگوی طالب ــد. س ــد ش ــت هن دول

بی مــورد  گــروه،  ایــن  از  را  هندوســتانی ها 

دانســته و گفتــه اســت کــه افغانســتان پــس 

از صلــح، بــرای ســازندگی بــه کمــک همــه ی 

دارد.  نیــاز  کشــورها 

دبیــرکل ناتــو، تأکیــد کــرده کــه نیــاز اســت تــا در هرگونــه 

ــان  ــروه طالب ــربی از گ ــم و معت ــن محک ــح، تضمی ــق صل تواف

گرفتــه شــود.

ینــس اســتولتنربگ، بــه تازگــی در نشســت پارملانــی 

ــه  ــت ک ــه اس ــدن، گفت ــو در لن ــازمان نات ــو س ــورهای عض کش

گــروه طالبــان از خشــونت دســت نکشــیده؛ بلکــه حتــا بــه آن 

ــت. ــیده اس ــدت بخش ش

رسگیــری  از  صــورت  در  »ناتــو  کــرد:  عــاوه  او 

ــد  ــا بای ــد؛ ام ــتقبال می کن ــای صلــح، از آن اس گفت وگوه

ــی از  ــرب و محکم ــن معت ــی، تضمی ــق صلح ــه تواف در هرگون

شــود.« گرفتــه  طالبــان  گــروه 

ــوی  ــونت ها از س ــش خش ــه افزای ــت ک ــو، گف ــر کل نات دبی

ــان  ــدار را نش ــح پای ــه صل ــروه ب ــن گ ــد ای ــدم تعه ــان، ع طالب

و  رشایــط  برخــی  از  طالبــان  تــا  اســت  نیــاز  و  می دهــد 

خواســته های خــود کوتــاه بیاینــد.

آقــای اســتولتنربگ، تأکیــد کــرد کــه ناتــو بــه حایــت خــود 

از نیروهــای امنیتــی افغانســتان ادامــه خواهــد داد و طــوری 

بــا تروریــزم بین املللــی مبــارزه خواهــد کــرد کــه زمینــه ی الزم 

بــرای برقــراری صلــح پایــدار در افغانســتان فراهــم شــود.

افغانســتان  منی دهــد  اجــازه  ناتــو،  کــه  گفــت  او 

بــار دیگــر تبدیــل بــه پناهــگاه امــن بــرای تروریســتان 

شــود. بین املللــی 

رسپرســت وزارت داخلــه، تأکیــد می کنــد کــه نیروهــای 

پولیــس، در برابــر ســاح و موترهــای بــدون مجــوز، اقــدام 

خواهنــد کــرد.

ــک  ــزان( در ی ــنبه )23 می ــی، روز سه ش ــعود اندراب مس

نشســت خــربی گفــت کــه مــردم امنیــت می خواهنــد 

بهبــود  به منظــور  را  برنامه هایــی  نیــز،  داخلــه  وزارت  و 

وضعیــت امنیتــی روی دســت دارد.

او افــزود: »مــا در برابــر ســاح و موترهــای بــدون مجــوز 

ــل  ــدن حم ــد ش ــتار قانون من ــا خواس ــم. م ــدام می کنی اق

ــتیم.  ــا اس ــت وگذار موتره ــدن گش ــد ش ــاح و قانون من س

بــه هــر ســه قــوه ی افغانســتان احــرام داریــم؛ امــا پولیــس 

ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــت. ب ــه اس ــرای وظیف ــه اج ــف ب مکل

ــز  ــق آن نی ــهروندان مصمــم اســتیم و در شــیوه ی تطبی ش

ــم.« ــری داری ــای مؤث برنامه ه

آقــای اندرابــی عــاوه کــرد کــه اگــر در جریــان تطبیــق 

قانــون مشــکلی پیــش آیــد، بــه  گونــه ی جــدی پی گیــری 

خواهــد شــد و در صورتــی  کــه پولیــس دچــار تخطــی شــده 

ــه  ــی قضی ــه بررس ــد ب ــود را متعه ــه خ ــد، وزارت داخل باش

می دانــد.

رونــد  روز گذشــته  در جریــان چنــد  داخلــه،  وزارت 

و  مجــوز  بــدون  موترهــای  و  ســاح ها  جمــع آوری 

پاک ســازی شیشــه ها ی ســیاه موترهــا را راه انــدازی کــرده 

اســت.

ــم  ــد کــه آمــار جرای مســعود اندرابــی هم چنــان می گوی

جنایــی در شــهر کابــل، 45 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــا  ــل، ی ــهر کاب ــزرگ در ش ــن ب ــرد: »مجرمی ــاوه ک او ع

بازداشــت شــده  انــد یــا در برخــورد بــا پولیــس کشــته شــده  

ــوان  ــود می ت ــن وج ــا ای ــد؛ ب ــرده  ان ــرار ک ــم ف ــا ه ــد و ی ان

گفــت کــه آمــار جرایــم جنایــی در کابــل و دیگــر شــهرها، 

ــت.« ــه اس ــش یافت ــد کاه ــارض 45 درص ــال ح در ح

آقــای اندرابــی در حالــی از کاهــش جرایــم جنایــی در 

ــا در  ــودش، تنه ــه ی خ ــه گفت ــه ب ــد ک ــخن می زن ــل س کاب

جریــان 24 ســاعت گذشــته، 4 نفــر در شــهر کابــل تــرور 

شــده  انــد.

و  دخــران  کــه  می گویــد  دایکنــدی،  والــی 

خاطــر  بــه  شــدت  بــه  والیــت،  ایــن  در  پــران 

می کننــد. رقابــت  یک دیگــر  بــا  دانــش  فراگیــری 

ســیدانور اعلــی رحمتــی، والــی دایکنــدی، روز 

ــربی در  ــت خ ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )23 می سه ش

کابــل گفــت کــه مــردم دایکنــدی، روی فراگیــری 

دانــش مترکــز کــرده  انــد و ایــن امــر در یــک رقابــت 

بســیار بــزرگ میــان دخــران و پــران جریــان دارد.

او افــزود کــه در حــال حــارض، فراگیــری تعلیــم و 

ــدی  ــت دایکن ــان والی ــرای جوان ــی، ب ــات عال تحصی

بــه یــک فرهنــگ مبــدل شــده اســت.

آقــای رحمتــی، همچنــان در مــورد میــزان نفــوس 

ایــن والیــت گفــت کــه 450 هــزار نفــر در اســناد 

رســمی دولــت ثبــت اســت؛ امــا آمــاری کــه از ســوی 

اداره ی  و  صحــت  وزارت  همــکار،  مؤسســه های 

ــک  ــدی نزدی ــده، دایکن ــر ش ــزی ن ــه ی مرک احصائی

ــوس دارد. ــون نف ــک میلی ــه ی ب

در  کــه  خدماتــی  ارائــه ی  کــه  کــرد  عــاوه  او 

ــت  ــی نیس ــرد، کاف ــورت می گی ــدی ص ــت دایکن والی

و مــردم ایــن والیــت بــا مشــکات زیــادی روبــه رو 

اســتند.

خورشــیدی،  گذشــته ی  ســال  او،  گفتــه ی  بــه 

ــه  ــالی مواج ــکل خشک س ــا مش ــدی ب ــت دایکن والی

شــد کــه بــا تاش هــای حکومــت محلــی و توجــه 

حکومــت مرکــزی، ایــن چالــش در ســال جــاری رفــع 

شــده اســت و از ســویی هــم، در بخــش توســعه ی 

اعــار  و  جاده هــا  انکشــاف  و  توســعه  زراعــت، 

کلینیک هــا، خدمــات زیــادی ارائــه شــده اســت.

ســاخت میــدان هوایــی جدیــد از اولویت هــای 

جــدی والیــت دایکنــدی اســت کــه بــه گفتــه ی آقــای 

ســوی  از  هوایــی  میــدان  جدیــد  طــرح  رحمتــی، 

ــه شــده  ــوردی ملکــی ریخت وزارت ترانســپورت و هوان

ــی دارد. ــر م ــه ب ــر هزین ــون دال ــغ 46 میلی ــه مبل ک

همــکاری  بــه  محلــی  حکومــت  کــه  گفــت  او 

ادارات مربــوط، تــاش دارنــد تــا بــرای رشوع ســاخت 

ــد. ــت آورن ــه دس ــی را ب ــع مال ــی، مناب ــدان هوای می

والــی دایکنــدی، وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت را 

ــد،  ــه هرچن ــح داد ک ــته و توضی ــده دانس امیدوارکنن

ــی  ــگاه امنیت ــن پاس ــر چندی ــان ب ــان طالب جنگ جوی

حملــه کــرده  انــد؛ ولــی بــا تــاش  نیروهــای امنیتــی، 

شکســت ســنگینی را متقبــل شــده  انــد.

از  اســت،  ولســوالی   ۹ دارای  کــه  دایکنــدی 

محســوب  افغانســتان  والیت هــای  امن تریــن 

از  برخــی  کــه  ایــن  دلیــل  بــه  امــا  می شــود؛ 

والیت هــای  بــا  هم مــرز  دایکنــدی  ولســوالی های 

ارزگان و هلمنــد اســت، در دو ســال اخیــر شــاهد 

اســت. بــوده  ناامنی هــا 

والیــت  در  امنیتــی  تهدیدهــای  بیشــرین 

والیــت  باغــران  ولســوالی  ناحیــه ی  از  دایکنــدی، 

هلمنــد ناشــی می شــود کــه در کنــرل جنگ جویــان 

طالبــان قــرار دارد. در دو ســال اخیــر، جنگ جویــان 

ایــن گــروه، در ولســوالی های کجــران و ناومیــش 

ــت  ــن والی ــی از ای دایکنــدی نفــوذ کــرده و بخش های

ــد. ــرده ان ــن ک را ناام

ــد  ــل، نامــزد ریاســت جمهوری، می گوی ــه نبی رحمت الل

کــه کمیســیون های انتخاباتــی بایــد بــه آرای پــاک مــردم 

ــد را  ــن رون ــفافیت در ای ــد و ش ــرام بگذارن ــتان اح افغانس

قربانــی رسعــت نکننــد.

سه شــنبه  روز  چاشــت  از  پیــش  کــه  نبیــل  آقــای 

ــت  ــل صحب ــربی در کاب ــت خ ــک نشس ــزان( در ی )23می

می کــرد، گفــت کــه هــر گونــه دســتربد در پروســه ی 

ــه  ــی ب ــت مل ــه خیان ــه، بلک ــب ن ــف و تقل ــات، تخل انتخاب

می آیــد. حســاب 

ــی  ــیون های انتخابات ــا از کمیس ــت م ــزود: »خواس او اف

ــردم  ــه م ــی ک ــن، تاش های ــر از ای ــه بیش ــت ک ــن اس ای

بــه  را  داده  انــد  انجــام  بــرای دموکراســی  افغانســتان 

متســخر نگیرنــد. رسعــت را نــه، بلکــه شــفافیت را در نظــر 

ــات  ــد. انتخاب ــت نکنن ــی رسع ــفافیت را قربان ــد. ش بگیرن

یکــی  نشــود.  تکــرار   2014 ســال  ریاســت جمهوری 

ــه  ــدازد ک ــویش بین ــه تش ــد ب ــا را نبای ــر م ــه تأخی دو هفت

کمیســیون در وقــت معیــن نتیجــه را اعــام نکــرده اســت. 

تأخیــر در اعــام نتیجــه بهــر از ایــن اســت کــه کســی بــا 

ــد.« ــروزی برس ــه پی ــی ب رأی تقلب

ــی ای کــه  ــد کــرد، تیم هــای انتخابات ــل تأکی ــای نبی آق

در تــاش دســتربد در انتخابــات اســتند و می خواهنــد 

نتیجــه  را بــه نفــع خــود رقــم بزننــد، نــه تنهــا کــه بــه 

دادســتانی معرفــی شــوند، بلکــه بایــد از فهرســت نهایــی 

ــوند.  ــذف ش ــز ح نی

شــورای  کــه  گفــت  نشســت  ایــن  در  او  همچنــان 

نامــزدان ریاســت جمهوری متــام شــکایت ها  و تقلب هــای 

ــه زودی گــزارش آن  ــی را مستندســازی کــرده  و ب انتخابات

ــتد. ــد می فرس ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش را ب

ایــن نامــزد ریاســت جمهوری، بــا بیــان ایــن مســأله کــه 

ــات  ــه ی انتخاب ــش داوری در پروس ــق پی ــزدی ح ــچ نام هی

ــار  ــال فش ــا اع ــد و ب ــی بیای ــر کس ــت: »اگ ــدارد، گف را ن

و تقلب هــای ســازمان یافتــه بــه زعامــت برســد، چــه 

نتیجــه خواهــد داشــت؟ هــر حرکــت ناســنجیده می توانــد 

کشــور را بــه بحــران بــربد. طالبــان در عرصــه ی سیاســت 

منطقــه ای و هــم در مســائل امنیتــی و اجتاعــی پیش تــاز 

اســتند. هــر کــس کــه از طریــق تقلــب و یــا اعــام پیــش 

از وقــت، بخواهــد بــه زور خــود را برنــده اعــام کنــد، بســر 

امــارت اســامی و حکومــت طالبانــی را فراهــم می کنــد.«

کمیســیون های  از  حالــی  در  نامــزدان  شــورای 

ــارش  ــد ش ــفافیت در رون ــه ش ــد ک ــی می خواه انتخابات

ــی  ــه تازگ ــه ب ــد ک ــح بده ــت ترجی ــه رسع ــبت ب آرا را نس

جان بــس، ســفیر امریــکا در کابــل نیــز در دیــدار بــا 

ــه  ــه آن هــا گفت ــات، ب اعضــای کمیســیون مســتقل انتخاب

ــوع فشــار ایســتادگی کــرده و  ــل هــر ن اســت کــه در مقاب

نتایــج انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه گونــه ی شــفاف و 

مســتقانه اعــام کننــد.

کمیســیون انتخابــات نیــز اعــام کــرده اســت کــه تنهــا 

آرای بایومریــک شــده مــدار اعتبــار اســت و اعضــای ایــن 

ــات را در  ــه ی شــفاف نتیجــه ی انتخاب ــه گون کمیســیون ب

ــرد. ــد ک ــام خواه ــده ی آن اع ــان تعیین ش زم

بــا ایــن همــه قــرار اســت کــه نتیجــه ی ابتدایــی 

میــزان  بیســت وهفتم  در  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

ــرب  ــاه عق ــانزدهم م ــی در ش ــه ی نهای ــس از آن نتیج و پ

ــود. ــام ش اع
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سال گذشته، ماین های زمینی در افغانستان، همچنان 
این کشور زخمی  را در  نفر  روزانه چهار  میانگین،  به طور 
برنامه ی  جنگ،  دهه  چهار  طی  می کُشت.  یا  می کرد 
ماین پاکی در افغانستان؛ بیش از 1۸ میلیون بقایای مواد 
 1۹۸۹ از سال  آمار  این  که  کرده  پاک  را  انفجاری جنگ 
از  بیش  و  پرسونل  ماین ضد  این سو، شامل 737000  به 

می شود. )تانک(  موتر  ضد  ماین   30000
تا پایان ماه اکتوبر، به لطف تیم کوچک؛ اما با اراده ی 
زنان، نخستین والیت بدون ماین افغانستان اعام خواهد 

شد.
فیضه  رضایی 26 ساله، با قدی بلند و موهای قهوه ای 
رنگی که در زیر چادر رسخی پنهان شده است، می گوید: 
»بسیار دشوار بود، منظورم کار نیست، منظورم از دشواری 
رفتار مردم در قبال زنانی است که در بیرون کار می کنند، 
به سفرهای داخل والیت می روند یا همکاران مرد دارند؛ اما 

ایستادیم و به اهمیت کار مان اشاره کردیم.«
گذشته،  سال  جون  ماه  در  افغانستان  زنان  بار  اولین 
و  بهار  در  فصلی   شغل  حاال  که  کردند  آغاز  را  ماین پاکی 

است. تابستان 
آب  هندوکش  برف   که  زمانی  امسال،  بهار  اوایل  در 
به خطر  با  محافظتی؛  لباس های سنگین  با  زن   1۸ شد، 
والیت  در  ماین  میدان  آخرین  وارد  شان،  جان   انداخن 
کنند. پاک  را  باقی مانده  انفجاری  مواد  تا  شدند  بامیان 

شد.  آغاز  بامیان  در  ماین پاکی  که  بود   2003 سال 
آن موقعیت دارد؛  بودا در  والیتی که مجسمه های مشهور 
تخریب  طالبان  توسط   2001 سال  در  که  مجسمه هایی 
شد. از آن زمان تا کنون، بیش از 60000 مواد انفجاری 
هاوان  گلوله های  مانند،  نشده؛  منفجر  مهات  شامل  که 
می  شود، با زحمت فروانی پیدا شده و پس از بیرون آوردن 

نابود شده است. زیر خاک،  از  شان 
رضایی که مادر دو کودک است می گوید: »بیشر روزها، 
چندین ساعت در آفتاب سوزان، با حمل متام وسائل مان؛ 
به  ما  برویم.  ماین  میدان های  به  تا  می کنیم  پیاده روی 
تا  می کنم  کار  من  می کنیم.  افتخار  مان  دست  آوردهای 

باشند.« داشته  بهری  آینده   ی  کودکانم  و  کشور 
مانند دیگر اعضای تیم، رضایی در بامیان به دنیا آمده و 
بزرگ شده است. او قبل از پاگذاشن به میدان های ماین، 

چندین ماه آموزش دیده بود.
حبیب نور که رهرب این تیم و از گروه ماین زدایی دمنارک 

است، می  گوید: »زمانی که این بَست را تبلیغ کردیم، بیش 
ماین زدایی  گروه  دادند.«  کار  درخواست  نفر  صد  دو  از 
دمنارک مسؤول اجرای این پروژه است. او می گوید، کاش 

زودتر با زنان ماین پاک کار کرده بود.
چهل سال جنگ، افغانستان را ویران کرد و آمارها نیز 
وحشت ناک اند. با جمعیتی 37 میلیونی، افغانستان یکی 
شده  فرش  آن  در  ماین  بیشرین  که  است  کشورهایی  از 

است.
خدمات  افغانستاِن  بخش  رییس  فروِشت،  پاتریک 
افزایش  کنرل  در  »ما  می گوید:  ملل  سازمان  ماین زدایی 
مشکل  به  افغانستان،  در  ماین  میدان های  شار 
کشور  این  والیت   34 متام  می گوید  او  بر می خوریم« 
ماین گذاری شده؛ اما نقشه ای از موقعیت این ماین  ها وجود 
ندارد و مشخص نیست چقدر ماین جدید دیگر جاسازی 
افغانستان  نصف  بر  تنها  »دولت  می  گوید:  او  می شود. 
تسلط دارد« و در نتیجه، کار ماین پاکی پیچیده   تر می   شود.

تعداد  دیگر  که  گفت  امسال  اوایل  متحده،  ایاالت 
منی شارد. را  طالبان  کنرل  تحت  قلمروهای 

حضور امریکا در ماه اکتوبر 1۸ساله شد. توافق نامه  ی 
امسال  می رفت  امید  که  طالبان  و  امریکا  میان  صلح 
رسباز  یک  آن  در  که  طالبان  حمله ی  از  پس  شود،  امضا 
امریکایی جان باخت، از میان رفت و رییس جمهور ترامپ، 

کرد. لغو  سپتامرب  ماه  در  را  گفت وگوها 
 3 فاصله   ی  در  که  است  هزاره نشین  والیتی  بامیان 
رانندگی، در شال-غرب کابل موقعیت دارد و در  ساعت 
می کنند. ایجاد  ایست بازرسی  گاهی  طالبان  آن،  مسیر 
قبل  دیگرش،  همکار   17 مانند  رضایی  برای  روزها 
و  آب  انتقال  با  که  زمانی  می شود؛  رشوع  آفتاب  طلوع  از 

می روند. باال  کوه ها  به  ممکن،  اندازه  ی  به  تجهیزات 
رضایی می گوید: »این که در روز چه مقدار زمین را پاک 
می کنم، بستگی به نوعیت زمین، شیب  و دشواری آن دارد؛ 

اما معموال بین 30-40 مر مربع را پاک سازی می   کنم.«
رضایی برای این کار، ماهانه 31000 افغانی دست مزد 

می گیرد و از همر و دو فرزندش حایت می کند.
ازدواج کردم، دانشگاهم متام  رضایی می گوید: »وقتی 
از من بزرگ  تر است،  اما همرم که چند سال  بود؛  شده 
ازدواج  این  با  ابتدا  در  بود.  نکرده  را هم متام  مکتب  حتا 
مخالف بودم و به پدر و مادرم گفتم که منی  خواهم با یک 

کنم.« زندگی  بی  سواد  مرد 
او زمانی که نتوانست با تصمیم پدر و مادرش مخالفت 
همرش  به  کمک  برای  را  درآمدش  از  بخشی  کند، 
اختصاص داد. رضایی با افتخار می   گوید: »به او گفتم باید 
به مکتب برود و حاال هم پول دانشگاهش را من می  پردازم. 

می دانم که وضعیت بهری نسبت به شوهرم دارم؛ اما باید 
او را وادار به درس خواندن می  کردم. این کار دارد نتیجه 

می  دهد.«
به  را  تا دخرانش  بیدار می  شود  از خواب  او صبح  زود 
جا  کار رضایی، هان  در جریان  که  بربد  مادرش  خانه ی 

مبانند. پیاده روی صبح  گاهی سکوت خاصی دارد؛ اما بعد 
از ظهرها در پایین آمدن از کوه، زنان بیشر حرف می   زنند.

است.  مشخص  ما  کاری  »روند  می گوید:  رضایی 
توقف کرده،  بی درنگ  را تشخص دهیم،  ماینی  که  زمانی 

یا به دیگران پیغام می  دهیم که  دست مان را باال می بریم 
ارزیابی  را  تیم، وضعیت  ایم. سپس رهرب  پیدا کرده  ماین 
برداشته  زمین  از  دست  با  آرامی  به  یا  ماین ها  می  کند.« 
صورت  محل  آن  در  شده  کنرل  انفجار  یک  یا  می  شوند 

می گیرد.
فرد  جوان   ترین  دارد،  سال   21 تنها  که  عطایی  زهرا 
اتاق  در  طوالنی،  روز  یک  از  پس  او  است.  گروه  این 
ساله اش   57 پدر  حسین علی،  برای  و  نشسته  نشیمن 
کار  است  »ممکن  افتخار می  گوید:  با  زهرا  چای می  ریزد. 
خطرناک   تری نسبت به دیگر کارها باشد؛ اما من احساس 

بلدم.« را  کارم  چون  می  کنم  اطمینان 
پدر زهرا می گوید: »از این که دخرم شغلی پیدا کرده، 
متام  از  واقع  در  و  خانواده  اعضای  متام  از  او  خوشحامل. 

می کند.« حایت  کشور 
در  که  می   شناسد  را  زیادی  زنان  می گوید،  عطایی 
خانه  های شان زندانی استند؛ چون این هان چیزی است 

می خواهند. آن   ها  از  شان  همران  و  پدران  که 
او با لبخند می گوید: »به همین خاطر است که افتخار 
الگویی برای دیگران استم. حتا در این جامعه ی  می کنم 
که  حاال  دهیم.«  انجام  کاری  هر  می توانیم  مردساالر، 
بامیان تقریبا عاری از ماین شده، زهرا تصمیم دارد که با 

کند. تحصیل  اقتصاد  رشته  ی  در  درآمدش،  از  استفاده 
و  7ساله  فاطمه  ی  دخرش،  دو  با  رضایی  غروب ها، 
می   داند  را  مادرش  شغل  فاطمه  می نشیند.  3ساله  زینب 
به مادرش  را  اطمینان، رسش  برای کسب  و در حالی که 
تکیه داده، می گوید: »مادرم ماین پاکی می کند و می  دانم 
کار خطرناکی است؛ اما این کار به مردم کمک می  کند.«
است،  حکم فرما  بامیان  در  نسبی  آرامش  که  حالی  در 
در  و  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه  ی  لغو  از  پس 
استقبال از انتخابات ریاست جمهوری، خشونت ها در این 

است. شده  زیاد  کشور؛ 
در  چیز  همه  بیاید،  صلح  »اگر  می گوید:  عطایی 
می   توانیم  صورت،  آن  در  شد.  خواهد  ممکن  افغانستان 

کنیم.« پاک  این جا  در  را  ماین  ها  متام 
رسویس ماین پاکی سازمان ملل، امیدوار است تا سال 
در  پنهان  انفجارِی  مواد  متام  رش  از  افغانستان   ،2023
نزدیک  آگست 201۹،  ماه  آمار  بر  بنا  زمین خاص شود. 
انفجاری هنوز هم در زمین موجود است. به 3۹24 مواد 
تعداد زیادی از این زنان، تصمیم به ادامه ی این شغل 
می گوید:  عطایی  استند.  کوچ  کشی  دنبال  به  و  گرفته 
دیگر  والیت   33 اما  است؛  متام  تقریبا  اینجا  در  ما  »کار 
آماده   ی  ما  دارند،  ماین  میدان های  هنوز  که  هستند  هم 

رفتنیم.«

ترجمه شده توسط: مهدی غالمی

هجده زن ماین روب، بامیان را پاک ساختند
بامیان، نخستین والیت بدون ماین در افغانستان

پاتریک فروِشت، رییس 

بخش افغانستاِن خدمات 

ماین زدایی سازمان ملل 

می گوید: »ما در کنرتل 

افزایش شامر میدان های 

ماین در افغانستان، به 

مشکل بر می خوریم« او 

می گوید متام ۳4 والیت 

این کشور ماین گذاری 

شده؛ اما نقشه ای از 

موقعیت این ماین  ها وجود 

ندارد و مشخص نیست 

چقدر ماین جدید دیگر 

جاسازی می شود. او 

می  گوید: »دولت تنها بر 

نصف افغانستان تسلط 

دارد« و در نتیجه، کار 

ماین پاکی پیچیده   تر 

می   شود.

نوشته  شده توسط: اِسِتفانی گِلینسکی در وب سایت تلگراف


