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تیرتهای مهم

ــی اش،  ــده ی جوان ــی خیره کنن ــال دارد؛ زیبای ــل س چه

خودمنایــی  تلخــش  و  اجبــاری  لب خندهــای  در  هنــوز 

می کنــد. ســی ویک ســال پیــش، زمانــی کــه نــه ســال 

بیشــر نــدارد، بــه عقــد مــرد بیســت و چندســاله ای در 

ــدش؛ چــون آن  ــم درمی آورن ــا بهــر اســت بگوی ــد و ی می آی

زمــان کــه بــره »نــام مســتعار« نــه ســال بیشــر نــدارد، نــه 

ــت  ــده اس ــنی ش ــه وارد س ــد و ن ــزی از ازدواج می فهم چی

ــد داشــته باشــد. ــرای بســن عق ــی ب کــه جــواز قانون

و  بیســت  مــرد  نامــزد  کودکــی  هــان  در  بــره 

چندســاله ای می شــود کــه معتــاد بــه مــواد مخــدر و یکــی 

از افــراد پایــه در مراســم بچه بــازی و قــار اســت. یــک 

ــاز و خــاف کارش  ــا نامــزد قارب ســالی از نامــزدی بــره ب

نگذشــته اســت کــه، نامــزدش در یــک درگیــری، کســی را 

ــچ رد  ــه هی ــراری ک ــد. ف ــرار می کن ــاند و ف ــل می رس ــه قت ب

ــذارد. ــا منی گ ــه ج ــود ب ــی از خ پای

بلــوغ  ســن  بــه  و  می شــود  بــزرگ  کــم  کــم  بــره، 

می رســد؛ امــا هیــچ کســی از اقــوام و اطرافیانــش، جــزأت 

خواســتگاری بــره را ندارنــد تــا مبــادا روز نامزد فــراری اش 

از راه برســد و قتــل دیگــری را مرتکــب شــود. نامــزد فــراری 

بــره، بــه کابوســی بــرای بــره و خانــواده اش بــده شــده 

ــرت آور  ــی حی ــته ی زیبای ــه دل بس ــانی ک ــرای کس ــت؛ ب اس

بــره انــد. مــردان زیــادی از اقــارب و خویشــاوندانش 

هــوای گرفــن بــره را در رس دارنــد؛ آمــا هیــچ کــدام دل و 

جــرأت ایــن را ندارنــد بــه خواســتگاری او برونــد. خانــواده ی 

بــره نیــز، بــره را زن دامــاد فــراری شــان می داننــد و او 

را در چهاردیــواری خانــه، بــرای نامــزدی نگــه  می دارنــد 

ــت. ــری نیس ــود از او خ ــال ها می ش ــه س ک

بــره روزهــای جوانــی اش را یکــی پــی دیگــر می شــارد 

تــا شــاید صبحــی برســد کــه نامــزدش فــراری اش را بــا 

نــدارد. طبــق  پایانــی  انتظــار  ایــن  امــا  بیــاورد؛  خــود 

ســنت ها و رســوم رایــج در افغانســتان کــه وقتــی زنــی 

ــیده  ــی کش ــی و قضای ــی، عدل ــای امنیت ــه نهاده ــش ب پای

ــد، بــره  ــر او می گذارن ــواع نام هــای رکیــک ب می شــود، ان

ــرای  ــه ب ــن ک ــدون ای ــال را ب ــال های س ــواده اش س و خان

حــل ایــن مشــکل بــه نهــاد دولتــی ای مراجعــه کننــد، 

می کشــند. انتظــار 

بــره نــه تنهــا منتظــر نامــزد فــراری اش اســت؛ او دخــر 

جوانــی اســت ...
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نزدیــک بــه دو مــاه می شــود کــه کمیســیون 

اعــام  بــه مشخص ســازی  موفــق  انتخابــات 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات نشــده اســت. 

ایــن کمیســیون، نتوانســت کــه بــر اســاس 

طرزالعمــل و جــدول زمانــی خــود پیــش بــرود و 

مدیــران ایــن نهــاد، دوبــار تقویــم انتخاباتــی را 

نقــض کردنــد. نتیجــه ی ابتدایــی کــه قــرار بــود 

در 27 مــاه میــزان اعــام شــود؛ امــا کمیســیون 

انتخابــات،  شــفافیت  در  دقــت  دلیــل  بــه 

نتیجــه را اعــام نکــرد. بــار دوم نیــز زمــان 

اعــام نتیجــه کــه در 23 عقــرب تعییــن شــده 

بــود، بــاز هــم کمیســیون انتخابــات بــه بهانــه ی 

چالش هــای فنــی، نتوانســت کــه بــه تعهــدات 

ــتان  ــردم افغانس ــن م ــا ذه ــد ت ــل کن ــود عم خ

ــات، روشــن شــود. ــد انتخاب ــه رون نســبت ب

بــه  افغانســتان  مــردم  حــارض،  حــال  در 

کــه  اســتند  نگــران  رأی دهنــدگان،  ویــژه 

آرای  بــا  انتخاباتــی  رشکای  و  کمیســیون ها 

آن هــا چــه معاملــه ای را انجــام می دهنــد؛ از 

ــیون  ــه کمیس ــت ک ــح نیس ــر، واض ــب دیگ جان

... دقیقــا   انتخابــات، 

کابــل  زیســت  محیــط  حفاظــت  رییــس 

همچنــان می گویــد کــه در قانــون انــرژی و آب، 

ــرره  ــک مق ــی ی ــع آب ــی مناب ــوص آلودگ در خص

وجــود دارد و ایــن مقــرره مشــخص می کنــد 

کــه منبــع آلودگــی در کجــا و چگونــه اســت کــه 

بــه همیــن خاطــر، ایــن اداره، ولســوالی رسوبــی 

والیــت کابــل را ارزیابــی کــرده و یــک بخشــی از 

منبــع آلودگــی آب هــای کابــل را دریافــت کــرد 

کــه یــک فابریکــه در رسوبــی کابــل متوقــف 

شــد.

ــد  در عیــن حــال، چنــدی قبــل، طــرح جدی

مــاده  و 41  در 6 فصــل  آب،  تنظیــم  قانــون 

ترتیــب شــده بــا تغییــرات اندکــی، از ســوی 

هــدف  شــد.  تصویــب  مناینــدگان  مجلــس 

آبــی،  امــور  تنظیــم  قانــون،  ایــن  ترتیــب  از 

ــود  ــی، بهب ــع آب ــری از مناب ــتفاده ی حداک اس

کنــرل آب، بهبــود و انکشــاف آب رســانی در 

افغانســتان خوانــده شــد.

بــر  کــرد،  خاطرنشــان  هامیــون  آقــای 

اســاس آمــار یکــی از مؤسســه های تحقیقــی 

... روبــه  کشــورهای  در  بین املللــی، 

 حل بحران
 یا تشدید بحران انتخاباتی

50 درصد آب های زیرزمینی 
کابل غیر بهداشتی است 
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ــه  ــد، چ ــراد می گوین ــه ی اف ــه هم ــودی ک باوج

ربطــی دارد؟ مــا کــه بلدیــم حــرف بزنیــم، درســت؛ 

واژه ی  بزنیــم؟  حــرف  خــوب  بلدیــم  آیــا  امــا 

مناســب در هــر جــای بــکار بربیــم؟ آیــا می دانیــم 

ــا چــه لحنــی صحبــت کنیــم؟  ــا چــه شــخصی ب ب

ــت.  ــذار اس ــا  همــه تأثیرگ این ه

مثا خیلی ها هستند ...

حرف هــای اخیــر امراللــه صالــح، معــاون اول 

بــا واکنش هــای  انتخاباتــی »دولت ســاز«  تکــت  

شــد.  روبــه رو  مجــازی  شــبکه های  در  زیــادی 

شــامری ایــن  گفته هــای آقــای صالــح را خــاف 

قانــون و توهیــن بــه یــک قــوم خوانــده انــد و 

ــه ی ســند از ســوی او  شــامری هــم خواســتار ارائ

ــدند.  ش

تأکیــد  بــر،  حقــوق  امــور  در  دولــت  وزیــر 

می کنــد، تــا زمانــی کــه برابــری جنســیتی نهادینــه 

عدالت  منــد،  جامعــه ی  بــه  افغانســتان  نشــود، 

دســت نخواهــد شــد.

ســیام ســمر، روز دوشــنبه )4 قوس( در مراســمی 

ــو  ــی مح ــت از روز جهان ــور گرامی داش ــه منظ ــه ب ک

خشــونت علیــه زنــان برگــزار شــده بــود، گفــت کــه 

تــداوم جنــگ، فقــر اقتصــادی، عــدم آگاهــی از 

ــر ... ــدان بیش ــن فرزن ــون، داش قان

»اگر  ایرانی  بودم این قدر تالش 
منی کردم؛ چون مهاجر استم، 

تالش کردم«

گفت و گو با بتول نارصی

 ) مدرس فن بیان و گوینده تلویزیون (

فکاهی ای که برای صالح
 دردسر ساز شد

سیما سمر:
 تا برابری جنسیتی نهادینه 
نشود به عدالت نمی رسیم

6
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سی سال در انتظار نامزد فراری
زندگی به رنگ زن

7

2
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حامد کرزی: افغانستان به بحران می رود
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تکــت   اول  امراللــه صالــح، معــاون  اخیــر  حرف هــای 

در  زیــادی  واکنش هــای  بــا  »دولت ســاز«  انتخاباتــی 

ــه رو شــد. شــاری ایــن  گفته هــای  شــبکه های مجــازی روب

آقــای صالــح را خــاف قانــون و توهیــن بــه یــک قــوم 

خوانــده انــد و شــاری هــم خواســتار ارائــه ی ســند از 

ســوی او شــدند. 

برگــه ی  در  صالــح،  امراللــه  )4قــوس(  یک شــنبه  روز 

ــته ی  ــای هس ــی از اعض ــود: »یک ــته ب ــود نوش ــوک خ فیس ب

ــرات  ــزاره در تظاه ــای ه ــاید قوم ــه ش ــد ک ــران می پرس بح

کمــر اشــراک نکننــد. رسهســته جــواب می دهــد کــه 

اشــراک کننــد یــا نکننــد حــرف جداســت؛ امــا حــق هــزاره 

ــی تقســیم  ــی خــدا بین ــی اش اســت. وقت ــدازه ی بین ــه ان ب

می کــرد نوبــت هــزاره کــه رســید برایــش بینــی کوچــک 

ــا کــه بی بینــی مــی باشــی.  داد و گفــت دلــت می گیــری ی

می خواهنــد  کســانیکه  اســت  ایــن  می خندنــد.  همــه 

ــد.« ــل کنن ــی را متثی همگرای

ایــن حرف هــای آقــای صالــح بــا موجــی از رسصــدا 

بــود.  همــراه  بــه  اجتاعــی  شــبکه های  در  واکنــش  و 

ــوژی  ــرات و تکنال ــر پیشــین مخاب ــرزاق وحیــدی، وزی عبدال

معلوماتــی، از اولیــن کســانی بــود کــه نســبت بــه ایــن 

پســت آقــای صالــح واکنــش نشــان داد.

ــكار و پايبنــدي  ــار انســانيت بلنــدي اف  او نوشــت: »معي

بــه ارزش هــاي انســاين و اخاقــي اســت، نــه بينــي كوتــاه 

يــا بلنــد. چــه بســا كــه فيــل هــم خرطــوم درازي دارد.«

داوود ناجــی، فعــال سیاســی نیــز بــا بیــان ایــن مســأله 

بــوده،  کــرده  تأکیــد  نکنیــد،  رونــدا  را  افغانســتان  کــه 

ــه؛  ــان یافت ــتان پای ــمی در افغانس ــی رس ــه بردگ ــد ک هرچن

امــا توهیــن و تحقیــر هزاره هــا تــا ســال های پســین رس 

زبــان همــه بــود، اصطاحــات توهین آمیــزی چــون »قلفــک 

چپــات« و »هــزاره و چاکلیــت مینــو« بــه صــورت عــادی 

اســتفاده می شــد و هنــوز هــم چنیــن باورهایــی وجــود 

ــد زیــر پوســت جامعــه مخفــی اســت. دارد. هرچن

او در ادامــه  نگاشــته بــود: »در ایــن کــه ســهم مــا در 

ــکی  ــوده ش ــان ب ــی م ــدازه ی بین ــه ان ــی ب دوران دموکراس

نیســت. همیــن اکنــون، بــر اســاس برخــی آمــار، حــدود ۵۰ 

درصــد آرای ثبــات و همگرایــی رأی هزاره هــا اســت؛ امــا 

ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــت و ب ــم اس ــاون دوم آن تی ــزاره مع ه

انورالحــق احــدی کــه بعیــد می دانــم ۱۰۰ رأی آورده باشــد 

جایــگاه چهــارم اســت )در رأی اول در ســهم چهــارم(؛ خــب 

همیــن خــود نشــان می دهــد کــه منطــق هــان تقســیم بــر 

اســاس بینــی اســت.«

در ایــن میــان شــاری  هــم از صحبت هــای امراللــه 

صالــح حایــت کردنــد و تأکیــد می کننــد کــه هیــچ فــردی 

اجــازه نــدارد بــه قــوم یــا مذهــب کســی توهیــن کنــد. 

ــت  ــاز، ارصار داش ــم دولت س ــای تی ــنی، از اعض ــامل حس س

ــرت زا و  ــر نف ــک تفک ــته اش از ی ــح در نوش ــه صال ــه امرالل ک

ــه در برخــی حلقــات تیــم عبداللــه پــرده برداشــته  متعصبان

عــده ای  قــول خــودش ســخیف  بــه  او ســخنان   اســت. 

بدفکــر و متعصــب را بــه صــورت مســتقیم )واژه بــه واژه( 

ــی جلســه ی  ــل صوت ــه حــارض اســت، فای نقــل کــرده  و گفت

مــورد نظــر را بــه مراجــع عدلــی و قضایــی ارائــه کنــد. »اگــر 

منصفانــه بنگریــم، اقــدام صالــح در افشــای اظهــارات و 

تفکــرات متعصبانــه و نژادپرســتانه، اخاقــی و ســتودنی 

اســت؛ زیــرا هیــچ حــزب و جریانــی حــق نــدارد بــه منظــور 

ــد.« ــت کن ــران اهان ــه دیگ ــود ب ــی خ ــع تیم ــدارک مناف ت

دســته ی  کــه  شــد  خرســاز  قــدر  آن  واکنش هــا 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نیــز بــه ایــن اظهــارات آقــای 

رییــس  عبداللــه،  عبداللــه  داد.  نشــان  واکنــش  صالــح 

ــای  ــارات آق ــی، اظه ــات و همگرای ــم ثب ــر تی ــی و ره اجرای

خوانــد. تأســف بار  و  رشم آور  را  صالــح 

آقــای عبداللــه در اعامیــه ای افــزوده بــود: »اظهــارات 

اخیــر آقــای صالــح، بــه معنــای واقعــی کلمــه، رشم آور و 

تأســف بار اســت. آن چــه بــر زبــان او جــاری شــده اســت، اوال 

نیــت ناپــاک رهــری آن تیــم را در قبــال قــوم رشیــف هــزاره 

ــدازه ی  ــرده اســت. ویژگی هــای فیزیولوژیکــی و ان ــن ک روش

صــورت و بینــی مشکل ســاز نیســت؛ آن چــه مشکل ســاز 

ــت.« ــانی اس ــاق انس ــعور و اخ ــدازه ی ش ــت، ان اس

ــات  ــه ی اطاع ــه روزنام ــن ک ــس از ای ــا پ ــا واکنش ه ام

ــح  ــای صال ــه آق ــی ای ک ــل صوت ــخه  از فای ــک نس ــه ی روز ب

ــود  ــه خ ــری ب ــگ دیگ ــت، رن ــت یاف ــود، دس ــرده ب ــا ک ادع

گرفــت. ظاهــرا ایــن فایــل از جریــان جلســه ی شــاری 

از فرماندهــان، ماهــا و افــراد سیاســی والیــت پنجشــیر 

بــر حــال مجلــس  در خانــه ی خان آغــا رضایــی، وکیــل 

مناینــدگان گرفتــه شــده اســت. 

ــی  ــوار صوت ــه اطاعــات روز نوشــت: »آن چــه در ن روزنام

بــه ثبــت رســیده، می رســاند کــه فــردی  ناوقــت بــه جلســه 

رســیده و مولــوی حبیب اللــه حســام از ایــن کــه او دیــر 

ــد: »یــک رضب املثــل اســت، می گــن کــه  رســیده، می گوی

همــی تقســیم بینــی کــه بــود، هزارگی هــا ناوقــت رســیدند. 

ــرم. او  ــه ای را بگی ــم ک ــه کنی ــن چ ــن، گف ــت بگیری او گف

آدم »قاســم« گرفــت هموطــو زد گفــت او ره می گــی همــی 

حقــت اســت. او همونجــه رِشِشــک شــد مانــد دیگــه. حالــی 

هــم قاضــی صاحــب ناوقــت آمــده. ههههــه.«

ســوی  از  گــزارش  ایــن  نــر  از  پــس  صالــح  آقــای 

هــزاره  مــردم  از  خــودش   صفحــه ی  در  روز،  اطاعــات 

ــری  ــی دیگ ــت فیس بوک ــت. او در پس ــته اس ــذرت خواس مع

همگرایــی  و  ثبــات  تیــم  در  بحــران  »هســته ی  نوشــت: 

ــوم  ــی ق ــژاد یعن ــدام ن ــر ک ــه ظاه ــا ب ــه آن ه ــت ک ــه اس گفت

عزیــز و رشیــف هــزاره کــدام حــرف ســبک نگفتــه و توهیــن 

نکــرده انــد و حرف هــای  شــان تنهــا یــک جــوک و شــوخی 

ــه ایــن ســادگی از  ــوده. بســیار خــوب. اگــر قــرار اســت ب ب

ــه  ــای گفت ــام حرف ه ــس مت ــت پ ــأله گذش ــن مس ــار ای کن

ــوش و  ــان خ ــت ت ــت. وق ــوده اس ــوخی ب ــوک و ش ــده ج ش

جوک هــای تــان فــراوان بــاد. اگــر پرده  بــرداری مــن از 

ایــن جــوک و شــوخی ثبــات و همگرایــی باعــث جریجــه دار 

شــدن احساســات فــرد و یــا گروهــی شــده باشــد از صمیــم 

قلــب معــذرت می خواهــم. جــدا معــذرت می خواهــم.«

ایــن قصــه هنــوز خامتــه نیافتــه اســت. اکنــون هــواداران 

تیــم ثبــات و همگرایــی بــه شــمول فعــاالن سیاســی هــزاره، 

ــی  ــتار بررس ــون، خواس ــی از قان ــش ماده های ــر و پخ ــا ن ب

ــا  ــراد ب ــن اف ــد. ای ــن موضــوع از ســوی محکمــه شــده ان ای

متــام قــدرت اکنــون امراللــه صالــح و مولــوی حســام الدین 

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــد و از نهاده ــه ان ــار گرفت ــر فش را زی

ــد.  ــداد رســیدگی کنن ــن روی ــه ای ــد کــه ب می خواهن

ــکوت  ــت، س ــگ اس ــان گن ــن می ــه در ای ــزی ک ــا چی ام

ــام الدین  ــوک حس ــر ج ــش در براب ــه و تیم ــه عبدالل عبدالل

حســام اســت. مولــوی حســام الدین، از اعضــای برجســته ی 

کمپایــن انتخاباتــی عبداللــه اســت. او، همچنــان عــامل 

دیــن اســت کــه بایــد بــه لحــاظ مســلکش بــر خــاف 

ــا  ــه ت ــه عبدالل ــد. عبدالل ــال باش ــات فع ــت اتفاق ــن دس ای

ــه  ــام الدین نگفت ــوی حس ــورد مول ــزی در م ــچ چی ــوز هی هن

اســت. حتــا نپذیرفتــه اســت کــه هــان جــوک مولــوی 

حســام الدین غیــر اخاقــی و رشم آور اســت یــا نــه؟

ــن  ــل ای ــه در مقاب ــای عبدالل ــر آق ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب

ــا  ــه ب ــی ک ــد؛ یعن ــکوت کن ــام س ــام الدین حس ــرف حس ح

ــاال  ــدگاه را دارد. ح ــک دی ــت و ی ــق اس ــای او مواف حرف ه

ــوی  ــه مول ــد ک ــد دارن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــی ب ــاالن سیاس فع

حســام بــه قــوم هــزاره توهیــن و یــک قــوم را مســخره کــرده 

اســت. آن هــا تأکیــد دارنــد کــه کار حســام توهیــن نــژادی 

ــود.  ــری ش ــد پی گی ــت و بای اس

مســؤوالن کمیســیون انتخابــات ، می گوینــد کــه تــا هنــوز 

مانعــت دســته های انتخاباتــی بــرای بازشــاری آرای هفــت 

والیــت افغانســتان وجــود دارد و ایــن کمیســیون هنــوز قــادر 

نشــده تــا رونــد بازشــاری در ایــن والیــات را آغــاز کنــد.

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، 

روز دوشــنبه )4 قــوس( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه 

ــو  ــق گفت وگ ــاش دارد از طری ــن حــد ت ــا آخری کمیســیون ت

ــه توافــق  ــر رس شــارش آرای هفــت والیــت ب ــا نامــزدان، ب ب

برســد؛ امــا تــا هنــوز هیچ گونــه توافقــی حاصــل نشــده 

اســت.

کمیســیون انتخابــات، همچنــان تأکیــد می کنــد کــه 

مانعــت در شــارش آرا، بــه ســود هیــچ کســی نیســت و بــه 

ــد تفتیــش و  ــد کــه رون همیــن منظــور، نامــزدان اجــازه دهن

ــه  ــر چ ــا ه ــود ت ــل ش ــیون تکمی ــوی کمیس ــاری از س بازش

ــود.  ــام ش ــی اع ــه ی ابتدای ــر نتیج زودت

رونــد تفیــش و بازشــاری آرا در 2۵ والیــت افغانســتان بــه 

پایــان رســیده و ایــن رونــد در والیت هــای ننگرهــار و کندهــار 

نیــز بــه زودی خامتــه خواهــد یافــت؛ امــا رونــد بازشــاری در 

هفــت والیــت دیگــر بــه دلیــل اعــراض هــواداران نامــزدان، 

توقــف داده شــده اســت.

شــکایات  کمیســیون  مســؤوالن  حــال،  همیــن  در 

ــه ی  ــام نتیج ــر در اع ــی از تأخی ــراز نگران ــا اب ــی، ب انتخابات

ــا  ــار ت ــات دو ب ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــی، می گوین ابتدای

کنــون تقویــم انتخاباتــی را نقــض کــرده و ایــن امــر، موجــب 

نگرانی هــای بیشــری در میــان مــردم شــده اســت.

قاســم الیاســی، کمیشــر کمیســیون شــکایات انتخاباتی، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل، گفــت کــه ایــن کمیســیون، متــام 

فیصله هــای خــود را بــه کمیســیون انتخابــات ارســال کــرده 

و مناینــدگان کمیســیون شــکایات بــا جدیــت، رونــد تفتیــش 

و بازشــاری آرای محــات را نظــارت می کننــد.

ی  انتخابــات  شــکایات  کمیســیون  کمیشــر  ایــن 

می افزایــد: »نقــض تقویــم صــورت گرفتــه، هــر روز متأســفانه 

نگرانی هــا بیشــر شــده مــی رود. قبــا هــم گفتــه بودیــم کــه 

ــول  ــل قب ــردم قاب ــرای م ــود، ب ــم ش ــض تقوی ــاره نق ــر دوب اگ

نیســت و لــذا، نگرانــی مــا هــر روز بیشــر می شــود. بــا 

تأخیــر در اعــام نتیجــه، چالش هــا و نگرانی هــا نیــز بیشــر 

می شــود.«

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــود ک ــاه می ش ــه دو م ــک ب نزدی

موفــق بــه مشخص ســازی اعــام نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــیون، نتوانس ــن کمیس ــت. ای ــده اس نش

طرزالعمــل و جــدول زمانــی خــود پیــش بــرود و مدیــران ایــن 

ــه ی  ــد. نتیج ــض کردن ــی را نق ــم انتخابات ــار تقوی ــاد، دوب نه

ابتدایــی کــه قــرار بــود در 27 مــاه میــزان اعــام شــود؛ امــا 

ــات، نتیجــه  ــه دلیــل دقــت در شــفافیت انتخاب کمیســیون ب

را اعــام نکــرد. بــار دوم نیــز زمــان اعــام نتیجــه کــه در 23 

ــات  ــیون انتخاب ــم کمیس ــاز ه ــود، ب ــده ب ــن ش ــرب تعیی عق

ــدات  ــه تعه ــه ب ــت ک ــی، نتوانس ــای فن ــه ی چالش ه ــه بهان ب

خــود عمــل کنــد تــا ذهــن مــردم افغانســتان نســبت بــه رونــد 

ــات، روشــن شــود. انتخاب

در حــال حــارض، مردم افغانســتان بــه ویــژه رأی دهندگان، 

نگــران اســتند کــه کمیســیون ها و رشکای انتخاباتــی بــا 

آرای آن هــا چــه معاملــه ای را انجــام می دهنــد؛ از جانــب 

دیگــر، واضــح نیســت کــه کمیســیون انتخابــات، دقیقــا چــه 

زمانــی، نتیجــه ی ابتدایــی را اعــام می کنــد. آن چــه واضــح 

اســت، ایــن اســت کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا بــه یــک 

چالــش عمــده ی سیاســی میــان کمیســیون انتخابــات و 

ــت. ــده اس ــدل ش ــت جمهوری مب ــزدان ریاس نام

ــه شــارش  ــات وابســته ب ــی انتخاب اعــام نتیجــه ی ابتدای

آرای هفــت والیــت افغانســتان اســت و تــا زمانــی  کــه شــارش 

آرا در والیت هــای پنجشــیر، پــروان، بغــان، تخــار، بدخشــان، 

کمیســیون  نشــود،  انجــام  فاریــاب  و  جوزجــان  رسپــل، 

ــد.  ــام منی کن ــی را اع ــه ی ابتدای ــات، نتیج انتخاب

ایــن در حالــی اســت کــه رهــری کمیســیون انتخابــات، 

ــات  ــد بازشــاری را در ایــن والی ــان رون نگــران اســت اگــر آن

ــه خشــونت های  ــات ب ــد، ممکــن اســت کــه انتخاب آغــاز کنن

بیشــری ســوق داده شــود.

ــم  ــوز ه ــاه، هن ــس از دو م ــتان پ ــردم افغانس ــد م ــر چن ه

منتظــر اعــام نتیجــه اســتند؛ امــا کمیســیون انتخابــات، 

مانــده  آرای هفــت والیــت عاجــز  بازشــاری  در تطبیــق 

ــه همیــن خاطــر، اعضــای کمیســیون از حکومــت  اســت و ب

ــیون را  ــتا، کمیس ــن راس ــه در ای ــد ک ــته ان ــتان خواس افغانس

ــد. ــکاری کن هم

گفتنــی اســت کــه تــا هنــوز گفت وگوهــا میــان کمیســیون 

ــاری آرای  ــوص بازش ــرض در خص ــزدان مع ــات و نام انتخاب

هفــت والیــت نتیجــه نداده اســت و مشــخص نیســت کــه برای 

ــیون  ــه کمیس ــت چگون ــات، حکوم ــن والی ــاری آرای ای بازش

انتخابــات را کمــک خواهــد کــرد. ولــی گانه زنی هایــی هــم 

وجــود دارد کــه نیروهــای امنیتــی بیشــری بــه دفاتــر والیتــی 

کمیســیون انتخابــات اعــزام شــوند.

ــرا  ــاری آرا، ظاه ــی در بازش ــای امنیت ــتفاده از نیروه اس

ــزدان  ــت. نام ــزوده اس ــی اف ــای انتخابات ــاد چالش ه ــه ابع ب

معــرض و رشکای انتخاباتــی، قــرار گرفــن نیروهــای امنیتــی 

را در برابــر مــردم، خطرنــاک دانســته و از نیروهــای امنیتــی 

خواســته  انــد کــه در مســأله ی انتخابــات، بی طــرف مباننــد.

ــد،  ــدالله خال ــی، اس ــی رشکای انتخابات ــال نگران ــه دنب ب

ــه  ــود ک ــه ب ــل گفت ــدی قب ــی، چن ــاع مل ــت وزارت دف رسپرس

ــه  ــات ریاســت جمهوری، بی طرفان نیروهــای ارتــش در انتخاب

ــردم  ــی م ــه زندگ ــونتی  ک ــوع خش ــچ ن ــه هی ــرده و ب ــل ک عم

ــان  ــا بی ــد، ب ــای خال ــد. آق ــازه منی دهن ــازد، اج ــل س را مخت

ــه خشــونت  ایــن کــه ممکــن اســت کــه اوضــاع انتخاباتــی ب

سیاســی  چهره هــای  کــه  کــرد  تأکیــد  شــود،  کشــانیده 

ــران  ــوی بح ــه س ــی را ب ــاع انتخابات ــد، اوض ــتان نبای افغانس

ــد. ــوق دهن س
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ــران  ــت بح ــرای مدیری ــران ب ــق بح ــری، خل هوچی گ

ــان  ــردی در زم ــاق و جوان م ــردن اخ ــت نک ــر، رعای دیگ

اختاف هــا، تــاش بــرای پنهــان کــردن آالیندگــی درون 

در پشــت  ظاهــر آراســته و پــاک، دوگانگــی ظاهــر و 

پوســت  کشــیدن  شــعارزدگی،  و  شــعارگرایی  باطــن، 

گوســفند بــر روی گــرگ، رســیدن بــه قــدرت بــا هــر 

نیرنگــی و توجیــه وســیله توســط هــدف، جــزو مشــخصات 

کــه  بــوده  رسزمیــن  ایــن  سیاست پیشــه های  برخــی 

ــودن  ــمنی، دارا نب ــتی و دش ــات در دوس ــن ثب ــا نداش ب

اندیشــه، هــدف، ایدئولــوژی و خواســت های ســخیف 

ــت.  ــه اس ــم آمیخت ــی، در ه ــی، و زبان ــی، حزب قوم

کســانی کــه بــرای بــودن در قــدرت و ســواری بــر 

گــرده ی نظــام، دســت بــه هــر کاری می زننــد. روزی 

دشــمن انــد و از پرویــزن نقــد، چیزهایــی بــه حریــف 

ــد و روزی  ــار نباش ــی عط ــه در قوط ــد ک ــبت می دهن نس

چنــان قربــان و صدقــه ی او می رونــد کــه گویــی جریــان 

خــون از شــاهرگ  شــان نیــز بــه اراده ی وی باشــد؛ چنیــن 

برخوردهایــی، غیــر از نداشــن اراده کــه معطــوف بــه 

ایدئولــوژی درســت و قــدرت فکــری اســت، دلیــل دیگــری 

روز  متــاع  و ملپن پــروری،  وقتــی ملپن بــاوری  نــدارد. 

باشــد؛ قــدرت از خــود قــدرت کســب می شــود، نــه از 

مــردم. حتــا اگــر در عــر دموکراســی و انتخابات باشــیم. 

ملپن هــا از دیــد »کارل مارکــس و فردریــش انگلــس« 

ــد کــه در حاشــیه ی اجتــاع  خرده طبقــه ای از جامعــه ان

و  واســطه گری  گدایــی،  ماننــد  مشــکوک  راه هــای  از 

ــروه  ــن گ ــس ای ــند. مارک ــد می رس ــه مقص ــرداری ب کاه ب

اجتاعــی را وابســته و ریزه خــوار ارشافیــت می دانــد.

بــا مناســبات  ناآشــنا  افــراد  بــرای همیــن اســت، 

اجتاعــی ایــن رسزمیــن، همیشــه تــاش کــرده انــد 

کــه بــا هــر ترفنــدی، رابطــه ی قــدرت را بــا منابــع قــدرت 

قطــع کننــد و کســانی را کــه قــدرت شــان مــردم انــد نــه 

فرمان بــردار  و  مطیــع  گوناگــون،  اتهام هــای  بــا  ارگ، 

ــد  ــه ی قدرت ســواران، بای ــه حلق ــرای ورود ب ــا ب ســاخته ت

تاریــخ  از دایــره ی ملپن هــا مجــوز بگیرنــد. در متــام 

ــواره  ــدرت هم ــب ق ــع کس ــن، مناب ــن رسزمی ــی ای سیاس

ــه  ــی ک ــر زمان ــرون از آن. ه ــه بی ــت، ن ــوده اس در ارگ ب

ایــن منبــع تغییــر کــرده، زمانــه نیــز عــوض شــده اســت. 

-کســانی  انحصارطلبــان  جزم گراهــا،  همیــن،  بــرای 

کــه خواهــان قــدرت مطلقــه در متــام ابعــاد انــد- بــا 

قــدرت گرفــن مــردم و بــدل شــدن آنــان بــه مرجــع 

ــاش  ــته و ت ــکل داش ــدرت، مش ــع ق ــری و منب تصمیم گی

کــرده انــد آن را تغییــر داده و دوبــاره ملپن بــاوری را مــدار 

ــار  ــا تأســف، کســانی کــه اعتب ــد. ب ــاع روز کنن فکــر و مت

نســبی شــان را از مــردم و از وضعیــت »قــدرت بــودن« 

ــوص  ــه خص ــال ها ب ــن س ــول ای ــد، در ط ــه ان ــردم گرفت م

وقتــی دیدنــد کــه پهلــوان زنــده را عشــق نیســت، آمدنــد 

و پشــت بــه مــردم خویــش، دور ارگ طــواف کردنــد. ارگ 

و قــدرت سیاســی ایــن رسزمیــن نیــز ثابــت کــرده اســت 

ــدی  ــس از چن ــوده و پ ــی ب ــر چموش ــر از ه ــه چموش ت ک

ــه  ــا صــورت ب ســواری، چنــان ایــن ســوار طوافــی اش را ب

ــه  ــرش ب ــم از ع ــور ه ــت ن ــا رسع ــت ت ــده اس ــن کوبی زمی

ــد. ــت نتوان ــیدنش را ثب ــرش رس ف

طــرح مســأله ی توهیــن کســی بــه یــک قــوم خــاص از 

ــح، معــاون اول ارشف غنــی را  ــه صال ســوی جنــاب امرالل

نیــز در همیــن راســتا می تــوان فهمیــد؛ توهینــی کــه بــا 

پی گیری هــا مشــخص شــد کــه صالــح آن را جعــل کــرده 

و در پــی احساســات قومــی بــوده اســت. کاش او پیــش 

از طــرح چنیــن مدعــا و پــوزش خواســن، کمــی بــا عقــل 

خــود مشــوره می کــرد تــا بــه چوبــان دروغ گــوی سیاســت 

ــدل منی شــد. افغانســتان ب

امــا چــرا چنیــن اســت؟ بایــد گفــت کــه بلواســاالری، 

ــیده ی  ــت زده و باکش ــردم سیاس ــیاس ها و م ــوراک س خ

ایــن رسزمیــن کــه همیشــه ملیــت را بــه جــای ملــت 

نشــانده انــد، بــوده اســت؛ آن هــا سیاســت مدار بلواســاالر 

رساچه نشــین را بیشــر از سیاست پیشــه ای در قــدرت؛ 

امــا آرام و دیگرپذیــر، دوســت دارنــد. بــاور بــر ایــن اســت، 

»هــر کــه آب از َدم شمشــیر خــورد نوشــش بــاد« و ایــن آب 

ــران و  ــردن دیگ ــاالری، له ک ــا بلواس ــط ب ــیر، فق دم شمش

تــوان حــذف، میــر بــوده اســت.

بــرای همیــن اســت کــه بلواســاالران و بلــوازدگان، 

و  بلــوا  بهریــن  انــد.  تــازه  بلــوای  پــی  در  همــواره 

جذاب تریــن آن نیــز، همیشــه بلــوای قومــی، مذهبــی 

ــی،  ــد گاه ــر از چن ــه ها ه ــت. بلوا پیش ــوده اس ــی ب و دین

روی یکــی از ایــن ســه گزینــه، دســت گذاشــته و از تکــه 

ــود  ــار و پ ــدن ت ــاره ش ــا از پ ــز، حت ــه چی ــدن هم ــه ش تک

نخ منــای ملی گرایــی و هم دیگرپذیــری ایــن رسزمیــن 

نیــز، لــذت بــرده انــد. لــذت گــذرا و ناچیــز کــه در نهایــت، 

دودش بــه چشــم خــود آن هــا نیــز رفتــه اســت. ایــن کــه 

رســمی،  در جلســه ای  وکیــل،  یــک  مقــام  در  کســی 

قیاقــه ی یــک قــوم را ســوژه ی خنــده و جــوک بســازد نیــز، 

ناشــی از هــان بــاور ملپنیــزم اســت. ایــن دیگــر جــوک 

ــود،  ــور می ش ــه تص ــی ک ــت؛ توهین ــن اس ــت، توهی نیس

بــرای راه یابــی بــه دایــره ی قــدرت مقبــول اســت. کار 

ملپن هــا همیــن اســت؛ ریزه خــواری و خوش خدمتــی 

ــا برداشــت زشــت تر  ــدرت. کار زشــتی کــه ب ــاب ق ــه ارب ب

توســط آقــای صالــح مطــرح شــد کــه نــه تنهــا از قباحــت 

جــوک کــم نکــرد کــه قباحــت تــازه ای آفریــد. اگــر نظــام 

ملپن پــرور نیســت، بایــد از کســانی کــه توهیــن بــه یــک 

ــد.  ــی کن ــد، بازپرس ــده می دانن ــوژه ی خن ــوم را س ق

ارشاف معیوِب معاون 
ارشف
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ــا  ــن مــاده ی روی زمیــن اســت؛ ام آب ارزش مندتری

همــواره بریــت در بــاره ی ارزش آب غفلــت کــرده 

کــه  می دهــد  نشــان  متعــددی،  مطالعــات  اســت. 

نیازمنــدی بــر بــه ایــن مــاده زیاد شــده اســت؛ نیازی 

کــه اهمیــت آب را فراتــر از نفــت و طــا بــاال بــرده 

اســت؛ طــوری کــه گفتــه می شــود، جنگ هــای آینــده 

ــع  ــت و مناب ــه نف ــود، ن ــد ب ــر رس آب خواه ــن ب در زمی

زیرزمینــی دیگــر. بــا ایــن وجــود، کابــل -پایتخــت 

افغانســتان- چنــد ســالی اســت کــه بــا تهدیــد کمبــود 

ــت.  ــه اس ــی مواج ــای زیرزمین ــی آب ه آب و آلودگ

کابــل، کــه از ده ســال بــه ایــن ســو بــا تراکــم 

ــبب  ــه س ــی ک ــت؛ جمعیت ــده اس ــه رو ش ــت روب جمعی

ــل را  ــده و کاب ــی ش ــامیدنی صح ــای آش ــود آب ه کمب

ــل  ــان تبدی ــای جه ــن پایتخت ه ــی از آلوده تری ــه یک ب

کــرده اســت. آب هــای زیرزمینــی در ســال های اخیــر، 

ــل  ــون در کاب ــراض گوناگ ــی ام ــل اساس ــی از دالی یک

اســت. ایــن منبــع بــاارزش )آب هــای زیرزمینــی(، 

اســت.  شهرنشــینان  مرفــی  آب  فراهم کننــده ی 

آب هایــی کــه در صــورت ســامل بــودن، موجــب تقویــت 

ســامتی شــهروندان، توســعه ی اقتصــادی و تنــوع 

زیســتی در یــک شــهر می شــود؛ امــا رشــد رسیــع 

آب  تقاضــای  افزایــش  موجــب  کابــل،  در  جمعیــت 

ــت.  ــده اس ــی ش ــارف خانگ ــرای مص ــی ب زیرزمین

مــردم آســیب دیده و ناتــوان از جغرافیــای جنــگ 

فــرار کــرده و بــه کابــل می آینــد. در حــال حــارض، 

و  آب  کمبــود  چالــش  بــا  کابــل  در  بی جاشــدگان 

نامناســب  محله هــای  در  و  شــده  روبــه رو  مســکن 

می کننــد.  زندگــی 

برخــی  و  کابــل  در  جمعیــت  بی رویــه ی  تراکــم 

نابســامان  وضعیــت  در  ریشــه  دیگــر،  شــهرهای 

مــردم  اقتصــادی  و  اجتاعــی  امنیتــی،  سیاســی، 

ــش  ــاهد افزای ــل ش ــر، کاب ــن خاط ــه همی ــته و ب داش

نقــاط  در  آن هــا  جابه جایــی  و  جمعیــت  میــزان 

مختلــف ایــن شــهر اســت. وضعیــت بــد امنیتــی و 

ــا  ــته ت ــه را وا داش ــات، هم ــزون در والی ــکاری  روزاف بی

بــه کابــل بیاینــد؛ هرچنــد کــه کابــل هــم محــل زندگی 

مناســب بــرای بی جاشــدگان نیســت؛ امــا مــردم از رس 

ناگزیــری ، ســکونت در کابــل را ترجیــح می دهنــد کــه 

ــن  ــی در ای ــای اجتاع ــه چالش ه ــر ب ــر منج ــن ام ای

ــت. ــده اس ــهر ش ش

نابســامان  وضعیــت  بــا  کشــور  پایتخــت  کابــل، 

ــر اســت کــه  ــون نف ــج میلی ــان بیــش از پن خــود، میزب

ایــن رقــم خیلــی بیشــر از ظرفیــت و گنجایــش آن 

اســت. ایــن شــهر بــا ماســر پــان قدیمــی اش، تنهــا 

ظرفیــت حــد اکــر یــک میلیــون نفــر را دارد؛ امــا 

اکنــون جمعیــت شــهر، چهــار برابــر بیشــر از حــد 

ــت. ــار اس معی

هم زمــان بــا افزایــش میــزان جمعیــت در کابــل، 

اســتفاده ی روزافــزون از مــواد شــیمیایی، تولیــد بیــش 

از حــد زبالــه  و مــوارد دیگــر، بیشــر شــده اســت. 

چالش هایــی کــه منابــع آبــی کابــل را تهدیــد و منجــر 

بــه آلودگــی آب هــای زیرزمینــی و بــه یــک بحــران نــرم 

بــدل شــده اســت.

ــم  ــا ه ــی و ی ــی، از بارندگ ــای زیرزمین ــع آب ه مناب

ایــن،  بــر  بنــا  تغذیــه می شــود؛  آب هــای ســطحی 

اســتفاده ی پایــدار از ایــن منابــع، بــه مفهــوم برداشــت 

در  اخیــر  ســال های  در  اســت.  آن هــا  از  محــدود 

ــع  ــت آب از مناب ــان برداش ــورهای جه ــیاری از کش بس

زیرزمینــی از میــزان تغذیــه ی ســاالنه ی آن هــا بیشــر 

ــتفاده از  ــتخراج و اس ــای اس ــه معن ــر ب ــن ام ــت. ای اس

ــای  ــال در الیه ه ــزاران س ــول ه ــه در ط ــت ک ــی اس آب

آب دار زمیــن ذخیــره شــده  اســت. بــا ایــن وجــود، 

بــه شــمول  منطقــه  در  زیرزمینــی  آب هــای  ســطح 

افغانســتان، روز بــه روز کاهــش یافتــه و در فرجــام بــه 

جایــی خواهــد رســید کــه آبــی بــرای اســتخراج وجــود 

ــد. ــته باش نداش

ــی  ــای زیرزمین ــی آب ه ــش آلودگ ــه چال ــه ب ــا توج ب

از  آبــی، ریاســت حفاظــت  کابــل و کمبــود منابــع 

محیــط زیســت می گویــد کــه تقریبــا بیــش از ۵۰ 

ــا  ــر صحــی و ب ــل غی ــی کاب ــر زمین درصــد آب هــای زی

ــت. ــراه اس ــی هم ــوع آلودگ ــه ن س

کاظــم هایــون، رییــس حفاظــت از محیــط زیســت 

ــد،  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــل، ب ــهر کاب ش

اگــر آب هــای شــهر کابــل بــه دو بخــش تقســیم شــود، 

یکــی آلودگــی آب هــا اســت و دوم، کاهــش آن کــه هــر 

ــن شــهر نگران کننــده اســت. ــرای باشــندگان ای دو ب

ــک  ــه ی ــی  ک ــد، زمان ــح می کن ــون تری ــای های آق

شــهر بــا کمبــود آب مواجــه شــود، آب هــای زیرزمینــی 

بیشــر آلــوده می شــود و بــه همیــن خاطــر، شــهر 

ــا کمبــود آب مواجــه شــده و آب هــای موجــود  کابــل ب

نیــز آلــوده شــده اســت.

او گفــت کــه آب هــای کابــل ســه نــوع آلودگــی 

ــن  ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــای اکولوژیک دارد: اول، آالینده ه

عنــارص  بــروز  باعــث  انفجارهــا  و  زمین  لــرزه  معنــا، 

خطرنــاک شــده و ایــن عنــارص بــا آب هــای زیرزمینــی 

شــیمیایی  آالینده هــای  دوم،  می شــود.  مخلــوط 

اســت؛ آالینده هایــی کــه محصــول انســان اســت. 

ــد کــه  در شــهر کابــل اصنــاف مختلفــی فعالیــت دارن

باعــث تولیــد مــواد شــیمیایی در آب هــا می شــود. 

کــه شــامل  اســت  بیولوژیکــی  آالینده هــای  ســوم، 

بــه  آالینــده   نــوع  ســه  ایــن  میکروب هــا می شــود. 

شــدت آب هــای زیرزمینــی را آلــوده کــرده اســت.

ــان  ــل همچن ــت کاب ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ریی

می گویــد کــه در قانــون انــرژی و آب، در خصــوص 

ــن  ــود دارد و ای ــرره وج ــک مق ــی ی ــع آب ــی مناب آلودگ

مقــرره مشــخص می کنــد کــه منبــع آلودگــی در کجــا 

و چگونــه اســت کــه بــه همیــن خاطــر، ایــن اداره، 

ولســوالی رسوبــی والیــت کابــل را ارزیابــی کــرده 

و یــک بخشــی از منبــع آلودگــی آب هــای کابــل را 

دریافــت کــرد کــه یــک فابریکــه در رسوبــی کابــل 

ــد. ــف ش متوق

در عیــن حــال، چنــدی قبــل، طــرح جدیــد قانــون 

تنظیــم آب، در 6 فصــل و 4۱ مــاده ترتیــب شــده 

بــا تغییــرات اندکــی، از ســوی مجلــس مناینــدگان 

ــم  ــون، تنظی ــن قان ــب ای ــدف از ترتی ــد. ه ــب ش تصوی

امــور آبــی، اســتفاده ی حداکــری از منابــع آبــی، 

بهبــود کنــرل آب، بهبــود و انکشــاف آب رســانی در 

افغانســتان خوانــده شــد.

ــار  ــر اســاس آم ــون خاطرنشــان کــرد، ب ــای های آق

در  بین املللــی،  تحقیقــی  مؤسســه های  از  یکــی 

کشــورهای روبــه انکشــاف، هشــتاد درصــد امــراض 

ــات را  ــر آلودگــی  آب هــا اســت کــه بیشــرین تلف از اث

ــل  ــوده ی کاب ــای آل ــاظ، آب ه ــن لح ــز دارد. روی ای نی

می توانــد تهدیــد جــدی بــرای ســامت شــهروندان 

کابــل بــه خصــوص کــودکان باشــد. اداره ی حفاظــت 

در  کــه  می کنــد  پیشــنهاد  زیســت،  محیــط  از 

افغانســتان  وزارت خانه هــای  بایــد  نخســت،  گام 

در  آب  ضایعــات  از  چگونــه  تــا  کننــد  برنامه ریــزی 

کننــد.  جلوگیــری  افغانســتان  شــهرهای  و  کابــل 

دوم، ساخت وســازی کــه جریــان دارد، بــا آب هــای 

ــی  ــن، طراح ــر ای ــا ب ــدارد. بن ــی ن ــی همخوان زیرزمین

ــب  ــه متناس ــود ک ــام ش ــه ای انج ــه گون ــاز ب ساخت وس

ــد. ــهر باش ــاحه ی ش ــر س ــاکنان ه ــا س ب

ــخنگوی  ــک زاد، س ــیر نی ــال، احمدس ــن ح در همی

وزارت انــرژی و آب می گویــد: »شــهر کابــل از نــگاه 

ــه  ــر )طبق ــه چهــار اکوافی ــی ب ــع آب هــای زیرزمین مناب

ــار،  ــر افش ــارت از اکوافی ــه عب ــده ک ــیم ش آب دار( تقس

اکوافیــر  و  بگرامــی  اکوافیــر  عاءالدیــن،  اکوافیــر 

ــت.« ــه اس خیرخان

ــه وضــع  ــد: »نظــر ب ــن وزارت می افزای ســخنگوی ای

پیــش آمــده، ظرفیــت منابــع آبــی شــهر کابــل کــه 

توانایــی حــدود 2 میلیــون نفــر را دارد، حــاال بایــد 

ســه برابــر از ظرفیــت خــود یعنــی آب مــورد نیــاز ۵.۵ 

ــد.« ــا کن ــر را مهی ــون نف میلی

ــت در  ــد جمعی ــه رش ــت ک ــد اس ــن وزارت باورمن ای

بــروز مشــکات شــده و اســتفاده ی  باعــث  کابــل، 

در  زیرزمینــی  آب هــای  ســطح  آب؛  حــد  از  بیــش 

متامــی نقــاط کابــل را پاییــن آورده اســت.

ســال  در  آب،  و  انــرژی  وزارت  آمــار  اســاس  بــر 

ــود  ــل وج ــزرگ آب در کاب ــاه ب ــه چ 2۰۰6، ۱۰8 حلق

رقــم در ســیزده ســال گذشــته،  ایــن  داشــت کــه 

ــطح  ــر، س ــال اخی ــد س ــت و در چن ــه اس ــش یافت افزای

آب هــای کابــل 23 درصــد پاییــن رفتــه اســت.
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سیدمهدی حسینی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

در سال های اخیر دیده می شود که در کشور مان کنار مواد 

خصوص  به  معتادان،  میان  در  که  چیزی  استعالی،  مخدر 

جوانان طرفدار بیشر پیدا کرده است، داروهای اعتیادآور بوده 

توزیع  کابل  شهر  مکان های  از  بسیاری  در  و  نسخه  بدون  که 

می شود. این گونه است که اعتیاد به داروها از جمله رفتارهایی 

می شود.  دیده  افراد  از  بسیاری  میان  در  روزها  این  که  است 

خوردن برخی داروها به خصوص زمانی که به صورت خوددرمانی 

در  اعتیاد  نهایت  در  و  وابستگی  باعث  می تواند  شود،  مرف 

انسان شود. در اعتیاد دارویی؛ چون بدن نسبت به تأثیرات دارو 

تحمل پیدا می کند، فرد برای کسب اثرات سابق، روز به روز بر 

دوز مرفی خود می افزاید، تا جایی که دیگر عمل کرد روزانه ی 

او کاما تحت تأثیر دارو قرار می گیرد.  

داروهای اعتیادآور، دسته بندی های مختلفی دارد. برخی از 

داروهای اعتیادآور موجب آرامش، تسکین یا حتا در دوزهای باال، 

این  در  که  داروهایی  رفن هوشیاری می شود.  از دست  باعث 

اضطراب  ضد  داروهای  باربیتورات ها،  شامل  می گنجد،  طبقه 

و داروهای بیهوشی است. در صورت مرف زیاد و مداوم این 

داروها، مشکاتی در راه رفن، حرف زدن، ناهوشیاری، حتا اغا 

و مرگ ممکن است برای فرد پیش بیاید.

دیازپام  نام  به  داروهایی  از خانواده  اضطراب  داروهای ضد 

مؤثر  بسیار  اضطراب  کاهش  در  بنزودیازپین ها  است.  )والیوم( 

از  اضطرابی  اختاالت  به  مبتا  افراد  درمان  در  گاهی  و  است 

دارد  وجود  داروها  از  مختلفی  طبقات  می شود.  استفاده  آن ها 

ترتیب  این  به  و  کرده  تحریک  را  مرکزی  اعصاب  سیستم  که 

این  به  دلیل  همین  به  )برمی انگیزند(؛  می سازد  فعال  را  رفتار 

داروها، داروهای محرک گفته می شود. داروهای محرک که بر 

افراد  ایجاد لذت در  اثر دارد، موجب  سیستم های تقویتی مغز 

قرار می گیرد.  مورد سوء مرف  دلیل  به همین  و  می شود 

مشابه  نسبتا  اثرات  که  است  محرکی  داروها،  رایج ترین 

این  می شوند.  فعالی  بیش  و  هوشیاری  افزایش  باعث  و  دارد 

واسطه ی  به  زیادی  حدود  تا  را  رفتاری  شان  اثرات  داروها 

اثرات محرک های تقویت کننده  افزایش فعالیت موجب تشدید 

مدت  طی  در  داروها  این  از  زیادی  مقادیر  چنانچه  می شوند. 

و  هذیان  و  توهم  ایجاد  باعث  شود،  مرف  طوالنی  زمان 

می شود.  روان پریشانه  نشانه های 

بسیاری از مردم، از تغییراتی که در هوشیاری آن ها به وقوع 

از  که  است  دلیل  همین  به  شاید  می برند؛  لذت  می پیوندد، 

استفاده می کنند. مواد شیمیایی ای  مانند چرس  مواد گیاهی 

که در این نوع از گیاهان وجود دارد، باعث تغییرات عمیق در 

می شود.   هوشیاری 

از داروهای ضد روان پریشی می توان به کلرپرومازین اشاره 

باعث  و  دارد  زیادی  بسیار  آرامش بخش  تأثیر  دارو  این  کرد. 

می شود؛  اسکیزوفرنی  به  مبتا  افراد  هذیان  و  توهم  کاهش 

باعث  این دارو،  و بدون تجویز پزشک  اما مرف طوالنی مدت 

می شود. اعتیادی  عائم  بروز  و  یبوست  افردگی،  بی خوابی، 

دومین طبقه ی مهم از داروهای روان درمانی، شامل داروهای 

ضد افردگی می شود. مرف بیش از حد این داروها می تواند 

باعث عوارض جانبی مانند افزایش فشار خون و بی خوابی شود. 

و  ترامادول، کدئین  )از جمله مورفین،  افیونی  اگرچه، مواد 

جای  بر  نیز  دیگری  عوارض  اما  دارند؛  دردزدایی  اثر  متادون( 

افراد  در  نشئگی  احساس  ایجاد  باعث  داروها  این  می گذارند. 

بدن،  در  مواد  این  اثر  رفن  بین  از  با  زمان  مرور  به  می شوند. 

فرد برای رسیدن به حالت نشئگی مجبور می شود مقدار مرف 

افزایش دهد. را  خود 

و  در معرض خطر مسمومیت  فرد  میزان مرف،  افزایش  با 

مرف بیش از حد یا اوردوز قرار می گیرد. هم چنین در صورت 

دوم،  گروه  می دهد.  روی  خاری  و  ترک  عائم  مرف،  قطع 

شامل آسپیرین و ترکیب های وابسته به آن استند. آسپیرین ها 

برای مواردی مانند رسدرد، دندان درد، کاهش تب و... استفاده 

می شود. استفاده ی بیش از حد این دارو باعث ایجاد مسمومیت 

نیز داروی ُمسکن دیگری  ترامادول  و مشکات قلبی می شود. 

است که برای تسکین دردهای خفیف تا شدید استفاده می شود 

و مرف آن اعتیادآور بوده و حتا می تواند باعث مرگ شود؛ اما 

مورد  افراد  از  بسیاری  توسط  رسخوشی  نظیر  اثراتی  دلیل  به 

قرار می گیرد. سوءمرف 

دالیل مختلفی برای اعتیاد به داروها وجود دارد. یک دلیل 

بسیار مهم، مرف خودرسانه ی افراد و بدون تجویز داکر است. 

افراد در موقعیت های سخت زندگی خود به دنبال راه فراری از 

مشکات استند و برای همین ممکن است دست به خوددرمانی 

کابل  در  حاال  داروها  این  بزنند.  داروها  خودرسانه ی  مرف  و 

بازار گرمی را به خود اختصاص داده که نگران کننده است. 

استفاده ی روزافزون این داروهای اعتیادآور، این روزها بسیار 

معتاد کرده  به خود  را  پوست شهر، جوانان  زیر  در  نامحسوس 

است و پایان راه مرف این داروها، هان مرف مواد  مخدر 

است. اصلی 

مرصف پنهان داروهای 
اعتیادآور

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

50 درصد آب های زیرزمینی کابل غیر بهداشتی است  

با توجه به چالش آلودگی 

آب های زیرزمینی کابل و 

کمبود منابع آبی، ریاست 

حفاظت از محیط زیست 

می گوید که تقریبا بیش از 

50 درصد آب های زیر زمینی 

کابل غیر صحی و با سه نوع 

آلودگی همراه است. کاظم 

هامیون، رییس حفاظت از 

محیط زیست شهر کابل، 

به روزنامه ی صبح کابل 

می گوید، اگر آب های شهر 

کابل به دو بخش تقسیم 

شود، یکی آلودگی آب ها است 

و دوم، کاهش آن که هر دو 

برای باشندگان این شهر 

نگران کننده است.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی و دوری از  ــن خوراک ــرای یاف ــش، ب ــان پیدایش ــان از زم انس

ــه مهاجــرت روی  محیطــی کــه خطــر جانــی برایــش در پــی دارد؛ ب

ــت. آورده اس

انســان ها  کــه  زمانــی  از  انســان ها،  طبیعــی  زندگــی  در 

زندگــی  کوهســتان ها  و  جنگل هــا  در  آن  ابتدایــی  شــکل  بــه 

ــته  ــه آهس ــن ک ــا ای ــت، ت ــته اس ــان داش ــته جری ــد، پیوس می کردن

دلیــل  بــه  انســان ها  و  می آیــد  وجــود  بــه  کشــاورزی  آهســته 

گذارنــدن زمــان زیــادی در یــک منطقــه و از ســویی داشــن زمیــن 

ــد؛  ــرار بگیرن ــل ق ــک مح ــد در ی ــش می کنن ــاورزی، کوش ــرای کش ب

ــن محل هــا هــم از امنیــت همیشــگی  امــا ســکونت انســان ها در ای

برخــوردار نیســت؛ آنــان بــاز هــم بــه اثــر جــر طبیعــی گاهــی مجبــور 

ــوند. ــان می ش ــاورزی ش ــای کش ــی و زمین ه ــل زندگ ــرک مح ــه ت ب

بــرای گزینــش مســکن در طبیعــت  انســان ها  در آن زمــان، 

ــل  ــروزی وجــود نداشــت و قبائ ــی ام ــد؛ مرزهــای جغرافیای آزاد بودن

گوناگــون، در هــر محلــی کــه لنگــر می انداختنــد، بــرای خــود 

زندگــی می ســاختند. محــل 

داشــن حــق انتخــاب بــرای محــل زندگــی و همین طــور داشــن 

ــرای دوام  ــه ب ــه ک ــای اولی ــله امتیازه ــک سلس ــن و ی ــاز زیس امتی

ــاد  ــی ی ــق طبیع ــوان ح ــه عن ــان ب ــت را، حقوق دان ــی الزم اس زندگ

ــوده و از حــق زندگــی و  ــد کــه انســان ها در طبیعــت آزاد ب کــرده ان

ــد. ــوردار ان ــانی برخ ــای یک س امتیازه

ــته  ــان و آهس ــت جه ــدن جمعی ــر ش ــان و بیش ــت زم ــا گذش ب

ــا  ــژه ب ــه وی ــی ب ــخص سیاس ــای مش ــکل گیری مرز ه ــا ش ــته ب آهس

شــکل گرفــن دولــت -ملت هــای مــدرن؛ زمیــن بــه بخش هــای 

ــی های  ــا خط کش ــش را ب ــر بخ ــه ه ــد ک ــیم بندی ش ــی تقس مختلف

یــک بخــش کــه  باشــندگان  از هــم جــدا می کــرد.  مشــخصی 

یــک واحــد سیاســی را بــه نــام دولت-ملــت تشــکیل می دادنــد، 

منی توانســتند بــدون مجــوز عبــور، وارد بخــش دیگــری از زمیــن 

ــوند. ش

ــت و  ــرش نداش ــای پذی ــان ها ج ــه ی انس ــرای هم ــأله ب ــن مس ای

باعــث جدایــی میــان انســان ها شــده و ایده هــای ملیت گرایــی 

پــرورش داد؛ در نتیجــه ی آن، جهــان جنگ هــای  و خشــونت را 

خونیــن زیــادی بــه ویــژه دو جنــگ جهانــی را تجربــه کــرد؛ امــا پــس 

از آن اروپایی هــا ایــن مشــکل را زودتــر از دیگــران شناســایی کــرده 

و تــا انــدازه ای بــه رفــع آن پرداختنــد. ایــن گونــه بــود کــه اتحادیــه ی 

ــور  ــان 28 کش ــد می ــت و رفت وآم ــکل گرف ــت ش ــرن بیس ــا در ق اروپ

اتحادیــه ی اروپــا آزاد اعــام شــده کــه در حــال حــارض، بــرای 

مهاجــرت از یکــی از کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه بــه کشــور دیگــر 

عضــو، نیــاز بــه ویــزا نیســت.

امــا بحــث اساســی این جــا اســت کــه وضعیــت زندگــی در 

افغانســتان و دلیــل مهاجــرت افغانســتانی ها بــه کشــورهای دیگــر، 

هنــوز هــم بــا هــان رشایــط و دلیــل مهاجــرت در زندگــی طبیعــی و 

ــدارد. ــادی ن ــاوت زی ــان ها تف ــه ی انس اولی

بیشــر افغانســتانی ها مثــل انســان های اولیــه، بــرای یافــن 

ــه  ــد، ن ــرت می کنن ــر مهاج ــور های دیگ ــه کش ــود ب ــای خ ــذا و بق غ

بــرای خوش گذرانــی.

ــود  ــا وج ــی، ب ــن وضع ــه در چنی ــت ک ــن  اس ــی ای ــش اساس پرس

کنوانســیون های بی شــاری کــه در بخــش حقــوق مهاجــران وجــود 

دارد، چــرا حــاال برخــورد بــا مهاجــران ســخت تر و ناعادالنه تــر از 

زندگــی شــده و کشــورهای قدرت منــد و مهاجرپذیــر جهــان، بــا 

مهاجــران افغانســتانی آن هــم در عــر تکامــل بــری، برخــورد 

ــد. ــه دارن ظاملان

جهــان بــا توجــه بــه پیرفت هایــی کــه در عرصــه ی کشــاورزی، 

ــنه ای در  ــاه بی پیش ــه رف ــوژی و.. دارد، ب ــت و تکنال ــن آوری، صنع ف

تاریــخ بریــت رســیده اســت؛ امــا چــرا بــاز هــم بــه مهاجــران نــگاه 

حیوانــی و ابــزاری وجــود دارد تــا نــگاه انســانی و ارزشــی.

مهاجــر افغانســتانی بــا هــزار و یــک مشــکل خــود را بــه کشــوری 

ــی،  ــال ها رسگردان ــا س ــا و ی ــس از ماه ه ــا پ ــاند؛ ام ــا می رس در اروپ

دوبــاره بــه افغانســتان برگردانــده می شــود؛ در حالــی کــه ایــن 

مهاجــر خــود از روی ناچــاری بــرای بقــای خویــش افغانســتان 

ــن  ــد در ای ــر منی خواه ــم دیگ ــویی ه ــت و از س ــرده اس ــرک ک را ت

ــل  ــدون می ــران ب ــن مهاج ــه ای ــن هم ــا ای ــد. ب ــی کن ــا زندگ جغرافی

ــد. ــرار کــرده ان ــده می شــوند کــه از آن ف ــه کشــوری برگردان شــان ب

از دیــد حقوقــی، ایــن کــه مهاجــر خــودش را بــه کشــوری در اروپا 

ــدون شــک حــق ســکونت در آن جــا را داشــته  رســانده اســت؛ او ب

و نبایــد از ســوی دولــت آن جــا بــه جــای دیگــری تبعیــد شــود. 

برگردانــدن مهاجــران بــه افغانســتان، در حقیقــت تبعیــد کــردن 

ــان،  ــود ش ــور خ ــم از کش ــت؛ هدف ــان اس ــود ش ــور خ ــا از کش آن ه

ــرای  ــان ب ــی ش ــوق طبیع ــاس حق ــه اس ــود ب ــه خ ــت ک ــی اس جای

زندگــی انتخــاب کــرده انــد نــه کشــوری کــه در آن زاده شــده انــد.

روی ایــن دلیــل بــه راحتــی می توانیــم بگوییــم، دولت هایــی 

ــر از  ــوند و بد ت ــان می ش ــور ش ــران در کش ــدن مهاج ــع مان ــه مان ک

ــه کام مــرگ( می فرســتند،  ــه افغانســتان )ب ــاره ب همــه آن هــا را دوب

ــوق  ــه حق ــد ک ــانی ان ــی، کس ــوق طبیع ــای حق ــاس ارزش ه ــه اس ب

ــد. ــده می گیرن ــران را نادی ــن مهاج ــانی ای ــی و انس طبیع

جای خالی حقوق برش در 
زندگی مهاجران افغانستانی 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

راه انداخن  با  لوتركینگ،  مارتین   ۱963 سال  در 

بزرگ ترین تظاهرات در تاریخ امریكا، سخرانی مشهوری 

را ایراد كرد كه تحت عنواِن »من رویایی دارم«، جامعه ی 

امریكایی را مخاطب خویش می ساخت. بیش از دو صد 

و پنجاه هزار انسان سیاه و سفید از رسارس امریكا برای 

مارتین  سخرانی  شنیدن  و  تظاهرات  این  در  اشراك 

لوتركینگ به واشنگن آمدند و در روبه روی بنای یادبود 

كردند. اجتاع  لینكلن  ابراهام 

خشونت  عدم  مبارزه ی  مشی  از  لوتركینگ  مارتین 

گاندی پیروی می كرد. او خواست خود را برحق می دانست 

و به پیروزی آن ایان داشت. با مبارزات او و همكاران او 

بود كه فشار افزایش یافت و باالخره مجلس منایندگان با 

قانون  تعدیل چهاردهِم  به موجب  از قدرتی كه  استفاده 

اساسی یافته بود، تبعیض نژادی را از بین برد و در سال 

نیز  امریكا  سیاه پوستان  برای  شهروندی  حق   ۱964

اعام  و  رسید  جانسن  امضای  به  قانون  این  تأمین شد. 

شد كه هر ایالتی كه تبعیض را اعال كند، عمل آن مغایر 

قانون فدرال دانسته شده و هیچ گونه كمكی از حكومت 

نخواهد كرد. فدرال دریافت 

در سال ۱96۵ الیحه ای به تصویب رسید كه طی آن 

هر شهروند امریكایی بدون تبعیض و امتیاز صاحب حق 

فرد  هر  كه  شد  حكم   ۱968 سال  در  شد.  شمرده  رأی 

فروش  و  خرید  خود  دلخواه  به  را  خود  ملكیت  می تواند 

كند.

عدالت در معیشت تأمین می شود نه در سیاست

سیاه پوستان امریكا هنوز هم از آن چه به عنوان نظام 

تبعیضی امریكایی در حوزه ی معیشت و برخورداری های 

كارولینای  در  دارند.  گایه  می كنند،  عنوان  مادی 

سیاه  نژاد  از  كه  شهرداری  مدیران  از  یكی  با  شالی، 

بود، صحبت داشتیم. وی سخنان جالبی داشت. او نیز 

احرام  شایسته ی  را  او  و  كرد  یاد  لوتركینگ  مارتین  از 

قلبی برای هر فرد امریكایی لقب داد. وقتی از او در مورد 

ـ  سیاسی   نظام  در  سفید  و  سیاه  میان  تعادل  و  تساوی 

گفت: شد،  پرسیده  امریكا  اجتاعی 

این  اما  ندارد؛  وجود  نژادی  تبعیض  دیگر  امریكا  »در 

جامعه ی  نیست.  عدالت  بودِن  معنای  به  تبعیض  نبودِن 

خوب  آن  آدم های  كه  نیست  جامعه ای  تنها  متعادل 

متعادل  جامعه ی  كنند.  قضاوت  عادالنه  و  بیندیشند 

جامعه ای است كه در آن هر فرد به طور عادالنه به همه ی 

باشد.« داشته  زندگی دسرسی  و سهولت های  امكانات 

بنیاد  بر  اجتاعی  زندگی  نظام  كه  داشت  تأكید  او 

سیاست: بنیاد  بر  نه  می یابد  تعادل  معیشت  و  اقتصاد 

»عدالت در معیشت تأمین می شود نه در سیاست.«

این نكته خیلی جالب بود. او گفت كه:

و  از سیاه پوستان  امریكا حضور گرمی  »حاال سیاست 

اما  می كند؛  را متثیل  كشور  در  اقلیت های ساكن  سایر 

شا عما می بینید كه سطح برخورداری سفیدپوستان را 

منی شود با دیگران یكی حساب كرد.«

امتیاز سفیدپوستان  از  پول عما  و  تا كنون سیاست 

هنوز  امریكا  سیاسِت  و  تجارت   در  می رود.  شار  به 

رده ی اول را سفیدپوستان دارند. در این كشور سیاست 

می كنند.  حركت  دوقُلو  برادر  دو  چون  هم  با  پول  و 

پالیسی خارجی، روابط خارجی، مسایل دفاعی، تجارت 

بین املللی و امور دیگری از همین قبیل همه به حكومت 

فدرال تعلق دارد. پول ملی توسط حكومت فدرال چاپ 

می شود. مالیه ای كه از واردات و صادرات نصیب امریكا 

می شود، به حكومت فدرال تعلق دارد. حكومت فدرال، 

البته با توافق سنا، می تواند برای ایالت ها پول و بودجه ی 

اما این حكومت به طور اكریت  اضافی تخصیص دهد؛ 

می چرخد: سفیدپوستان  توسط  قاطع 

»آن ها پول دارند و پول در این كشور سیاست را رهری 

داخل  كوچك  رسمایه های  با  منی تواند  كسی  می كنند. 

پول گام  با كسانی شود كه روی فرش  انتخاباتی  رقابت  

می گذارند.«

بود  چینایی تبار  امریكایی های  از  یكی  توجیه  این 

بود.  آورده  پناه  كشور  این  به  چین  انقاب  از  پس  كه 

یا  و  زمین داران  از  اغلبا  امریكایی  سیاست مداران 

كارخانه داران خیلی بزرگ نیز استند؛ اما خیلی از مردم 

جریان  در  كه  دارد  اصولی  دموکراسی  كه  دارند  اعتقاد 

امریكایی  جامعه ی  اكریت  نفع  به  را  تعادل  این  زمان 

كرد. خواهد  رهری 

دموکراسی، توازن میان رأی و پول

دو  واقعی  قدرت  برای  دموکراسی  نظام  در  می گویند 

این  رسمایه داران.  پول  و  مردم  رأی  دارد:  وجود  مرجع 

در  طبقاتی  فاصله ی  رفع  برای  قدرت،  مرجع  دوگانگی 

جامعه نیز نقش مهمی ایفا می كند. تنها كسی می تواند 

اندازه ی  به  كه  کند  انتخاباتی  مبارزات  داخل  را  خود 

وقتی مرف می شود،  پول  اما  باشد؛  داشته  پول  كافی 

باید در اخذ رأی نیز تأثیر بگذارد. كاندیداهای انتخابات 

چاره  ای ندارند جز این كه برای جلب رضایت و رأی مردم، 

برنامه هایی به نفع مردم روی دست گیرند. این ناگزیری 

به سوی  به طور طبیعی  را  پول  پول دار،  سیاست مداران 

مردم جریان می دهد. رسمایه داران می دانند كه سیاست 

می كنند.  عمل  همزاد  شكل  به  همدیگر  با  رسمایه  و 

بدون  رسمایه  و  منی شود  كنرل  رسمایه  بدون  سیاست 

این، هر رسمایه دار تاش  بر  بنا  ندارد؛  سیاست پشتوانه 

دخیل  سیاست  كنرل  و  اداره  در  نحوی  به  كه  می كند 

شود. برای این هدف، راهی جز انتخابات و اخذ رأی مردم 

وجود ندارد و رسمایه دار وقتی بخواهد از این راه به دهلیز 

رضایت  و  كند  مرف  پول  باید  شود،  داخل  سیاست 

یكی  کند.  به سوی خود جلب  را  رأی دهندگان  اكریت 

از امریكایی ها معتقد بود كه در نظام دموکراسی، برنده ی 

كه  دارند  فرصت  همیشه  مردم  چون  است؛  مردم  واقعی 

رأی خویش را به بهای گران تری به فروش برسانند و در 

ازای آن رفاهیت و مرت الزم خویش را به دست آرند.

مایکل بس، در وزارت خارجه کار می کرد؛ حدود 3۵ 

همراه  ما  با  ماقات ها  از  برخی  در  و  داشت  سن  سال 

می شد. روزی با تجربه ی جدید دموکراسی در افغانستان 

گفت:

دموکراسی  مفاهیم  باید  هنوز  راهید.  آغاز  در  »شا 

فرهنگ  و  سواد  سطح  بیندازید.  جا  تان  کشور  در  را 

است.  دموکراسی  بنای  در  خشت  اولین  جامعه  عمومی 

نخبگانی  دموکراسی  تنها  امریکا،  اولیه ی  دموکراسی 

می شوند.  محسوب  کشور  این  بنیان گذار  پدران  که  بود 

و  برده داران  وسیع،  کتله بندی  یک  در  مردم،  عامه ی 

قاچاق بران و توده هایی بودند که هم و غم شان تنها یک 

بود.« شب  برای  رسپناه  یک  یا  نان  لقمه 

یاد  معرفت  مکتب  و  آموزشی  کار  از  که  من  برای  او 

گفت: کردم، 

دموکراسی  می شود.  رشوع  جا  همین  از  »دموکراسی 

از کاس درس و کتاب و ذهن رشوع می شود. در رسک 

دموکراسی  از  کاه گذاران  و  شارلتان ها  تنها  خیابان،  و 

منافع  حد  در  را  دموکراسی  مفهوم  آن ها  می گویند. 

شخصی خود می دانند و در هان حد تفسیر می کنند. 

نه  می گوییم  موبوکرات  را  گروه  این  خود  فرهنگ  در  ما 

دموکرات. برای آن ها دموکراسی تنها پوشه ای از کلات 

رأی  و جلب  مردم  کردن  و مسحور  فریب  برای  که  است 

شان در رقابت قدرت بر زبان می رانند. اگر دموکراسی با 

مکتب و دانشگاه و صنف درسی نجات نیابد، هیچ دردی 

منی کند.« دوا  را 

غام محمد میمنه گی، فرزند عبدالباقی مينگ باشی، در سال 

۱2۵2 خورشيدی در شهر ميمنه  -والیت فاریاب- چشم به جهان 

گشود. پدرش یکی از متنفذان میمنه بود و پس از یک شورش 

نافرجام، همراه با یارانش تسلیم حکومت مستبد وقت شده و به 

کابل انتقال داده می شود؛ ولی پس از تسلیم شدن عبدالباقی 

امیر  سوی  از  ناجوان مردانه  خیلی  یارانش،  و  مینگ باشی  خان 

بریده می شوند.  کابل رس  باالحصار  در عقب  عبدالرحان خان 

خانواده ی عبدالباقی  خان که در میمنه است از سوِی حکومت 

گذر  در  واقع  نورمحمدخان،  رسای  در  و  می شود  آورده  کابل  به 

و  می شوند  جابه جا  کابل  کهنه ی  شهر  در  فيض الله خان  قاضی 

آن ها تحِت نظارِت شدید حکومت قرار می گیرند. به خاطر مخارج 

پول  مقدار  یک  ماهانه  حکومت  سوی  از  شان  روزمره ی  زند گی 

منقول  غیر  و  منقول  جایداد  در ضمن متام  و  می کنند  دریافت 

شان از سوِی حکومِت وقت ضبط می شود. 

غام محمد که هنوز کودک است و سناریوِی وحشتناِک پدر 

تا  است  این  در سدِد  دارد،  یاد  به  و  نظر گذرانده  از  را کاکان 

همه  این  سیاِه  گلیم  شان  خانواده ی  در  آفتابی  طلوع  با  روزی 

بدبختی ناخواسته را برچیند. او در تاش این بود تا رس و گردنش 

میمنه  راهی  می خواست  مادرش  با  و  کند  بلند  زادگاهش  از  را 

می کشید  داشت  نقشه هایی  شاید  فاریاب،  به  رفن  برای  شود. 

او  دریابد.  را  کابل  از  شدن  خارج  اجازه ی  وقت  حکومت  از  تا 

این  از  و  داشت  رسامی  و  نقاشی  به  از کودکی عاقه ی خاصی 

هر ضمِن فرستادن مکتوبی به خاطر رفن به فاریاب و دریافت 

اجازه ی خروج از کابل از حضور امیر عبدالرحان خان استفاده 

کرد. او پرنده ی کوچکی را با دستان کوچکش کشید و ضمیمه ی 

عریضه ای کرد که مادر به خاطِر رفن به فاریاب تهیه کرده بود؛ 

این نقاشی با عریضه ای به امیر عبدالرحان خان فرستاده شد.

 این پرنده ی کوچک که بعدها به نام »پرنده ی نجات« معروف 

شد، توجه امیر را جلب می کند و امیر، غام محمد نُه ساله را به 

حضور می پذیرد تا از چگونگی این رسامی توضیحات دهد و حتا 

در برخی از روایات امیر آن پرنده را دوباره توسط میمنه گی رسامی 

نُه ساله  این کودِک  این رسامی ماِل  تا مطمین شود که  می کند 

که  واقع می شود  امیر  مورد عاقه ی  آن قدر  پرنده  رسامی  است. 

استعداد  این  و منی گذارد  می کند  میمنه گی جلوگیری  رفن  از 

هری را از دست بدهد. فورا هدایت می دهد تا غام محمد توسط 

ِپزشِک دربارش )داکر جان گريی( که نقاش ورزيده ی هم است، 

آموزش حرفه ای تر داده شود و حارضی غام محمد توسط خوِد 

امیر کنرل می شود. غام محمد در مدت ده سالی که در دربار 

با مراقبت شدید، نقاشی را آموخته است حاال نقاِش بزرگ دربار 

کابلی  روپیه ی  هزار  ده  به  تن خواِه ساالنه اش  حتا  و  است  شده 

تا  می شود  بازتر  روز  هر  نجات  پرنده ی  بال  و  پر  است.  رسیده 

برایش  قفس  دیگر  که  پرنده ای  بپرد؛  پامیر  قله های  از  بلندتر 

معنایی ندارد و هنوز هم هوای میمنه را در رس می پروراند و دلش 

برای میمنه و میمنه می پرد.

عضويت در جنبش مروطه خواهان

در  در جوانی هم  وعدالت خواهی  آزادی  نجات مناِد  پرنده ی 

دل میمنه گی بال می زند تا او را به آرزوی اصلی اش در آرزویی  که 

رس پدر و هم سنگرانش را خورد برساند. حاال امیر کشور حبیب الله 

خان است و او روابِط خوبی با میمنه گی دارد و میمنه گی هنوز 

هم در دربار حضور دارد و به کارش به عنوان نقاش دربار ادامه 

علمی  و  فرهنگی  سیاسی،  بزرِگ  شخصیت های  با  او  می دهد. 

کشور روابط خوبی برقرار کرده است و این روابط تا جایی رشته 

می سازد؛  مروطه خواهان  جنبِش  عضِو  را  او  که  است  بسته 

عضویتی  که دنباِل آن هدِف بزرگی نهفته است، عضویتی  که در 

این  اما  داشت؛  خواهد  پی  در  سنگی  مجازاِت  شدن  رو  صورِت 

پرنده ای  دارد؛  نجات  پرنده ی  دِل خود  در  و نرس  نقاش جوان 

که هدِف بزرگی را در دل او حمل می کند و بال هایش به قدری 

گسرده و سنگین است که از هیچ قوتی منی ترسد.

پرنده ی  و  میمنه گی  برای  را  دیگری  مسیِر  اما  رسنوشت 

نجاتش تعیین کرده است؛ راهی که تلک بزرگی گذاشته شده 

است. همه چیز رو می شود و خِر عضویِت میمنه گی در جنبِش 

مروطه خواهان به گوِش امیر می رسد. او دیگر مورد غضِب امیر 

پرونده  این  از  یافن  نجات  برای  راهی  و هیچ  قرار گرفته است 

ندارد. را 

نقاشی  و  رسامی  آموزگار  میمنه گی  غام محمد  که  این  از  

به  همه  شاهی  خانواده ی  در  که  خاطری  به  و  بوده  شهزادگان 

حبيب الله  که  دالیلی  از  يکی  شايد  داشتند،  خاص  احرام  او 

خان او را در جمله ی مروطه خواهان اعدام نکرد، همني مسأله 

باشد.  بوده 

شاه  دوره ی  در  او  خان  امیرحبیب الله  شدِن  کشته  از  پس   

امان الله خان که بر او حِق استادی را نیز داشت به درجات عالی 

ریسک هاِی  اهدافش  به  رسیدن  خاطِر  به  جا  این   تا  و  می رسد 

زیادی کرده بود؛ ولی پرنده ی نجات او را اگر به میمنه نرساند، به 

جاهای دیگری رساند که شاید در کودکی فکرش را هم منی کرد. 

غام محمد میمنه گی در سال ۱922 از سوی شاه امان الله خان 

برلني دوره ی  دانشگاه صنايع  در  و  فرستاده می شود  به جرمنی 

دوساله دانشگاه را کمر از شش ماه به پايان می رساند و از همین 

دانشگاه لقب پروفیسوری را نیز دریافت می کند. او هم چنان در 

نقاش  و  ديپلات  نقاش  افسانوی،  نقاش  القابی چون  به  آملان 

کيمياگر مسا است. شاه ايران لقب پروفیسوری رشق را رسا به 

وسیله ی سفري افغانستان در ايران به وی اعطا کرده است. آثاری 

در  میان-تنظمیی  جنگ های  در  اگر  مانده،  جا  به  استاد  از  که 

افغانستان موجود است  کابل آسیب ندیده باشد در موزیم ملی 

سبِک  می شد.  نگه داری  آن جا  در  جنگ  از  قبل  سال های  تا  و 

نقاشی استاد میمنه گی ریالیزم و کاسیک است. پرنده ی نجاتی 

از کابل در زادگاهش  او را  تا   که در قلب استاد نقش بسته بود 

میمنه برگرداند رسانجام روز چهارشنبه پنجِم قوِس ۱3۱4 از قلب 

بیرون رفت و استاد به عمر 62سالگی در منزل شخصی اش در 

باغ نواب کابل چشم از جهان بست.

دارم رؤیایی  من 

ثارِ غالم محمــد میمنه گی! آ نگاهی بــه زنده گی و 
نقاشی پرنده ی نجات و فرار از کابل

عزیز رویش

فرزاد فرنود

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )12(
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او  اســت.   1371 متولــد  نــارصی  بتــول  اشــاره:   

ــت. او  ــر اس ــارض مهاج ــال ح ــتان و در ح ــل افغانس اه

ــم نــارصی مــدرس فــن  ــران زندگــی می کنــد. خان در ای

بیــان و ســخنوری اســت. او در کنــار تدریــس، مجــری و 

گوینــده ی شــبکه ی جهانــی هدهــد در صــدا و ســیامی 

کام  لیســانس  دارای  نــارصی  خانــم  اســت.  ایــران 

ــب وکار در  ــت کس ــد مدیری ــجوی ارش ــامی و دانش اس

یکــی از دانشــگاه های ایــران اســت. 

»هــوش  کتــاب،  نویســنده ی  نــارصی،  بتــول  خانــم 

کامــی، ابــزاری بــرای ســخنوری« اســت و ایــن بانــوی 

افغانســتانی همچنیــن در کارنامــه ی فعالیتــش بــه عنــوان 

یــک مهاجــر، در ســال جــاری توانســت مقــام نخســت 

میــان  در  را  )تریبــون(  کشــوری  ســخرانی  مســابقات 

کنــد.  کســب  اشــراک کننده  هــزاران 

در ایــن گفت وگــو از زندگــی و مهاجرتــش پرســیده 

ایــم.

صبــح کابــل: از متــام هــر، چــرا فــن بیــان و ســخنوری 

را برگزیــدی؟

بتــول نــارصی: اگــر بخواهــم راســتش را بگویــم اصــا 

ــن  ــال ف ــا دنب ــه؟ و اص ــی چ ــان یعن ــن بی ــتم ف منی دانس

ــان و  ــن بی ــود کــه پوســر ف ــودم. ســال 94 ب ــان هــم نب بی

ــود »فــن  ســخنوری را  در فضــای مجــازی دیــدم. نوشــته ب

ــدن.« ــان ب ــان و زب بی

وقتــی ایــن پوســر را دیــدم، فکــر کــردم کــه بــرای 

ــودم.  ــان ناشــنوایان اســت؛ خیلــی پیگیــر ایــن قضیــه ب زب

ــر  ــی ب ــم وقت ــته باش ــی داش ــک مهارت ــه ی ــتم ک می خواس

می گــردم افغانســتان؛ وقتــی دیــدم بــا کلــی ذوق ثبــت نــام 

ــدون ایــن  ــود. ب کــردم. شــهریه اش هشــتاد هــزار تومــان ب

 کــه بپرســم چــی اســت؟ ثبــت نــام کــردم و شــهریه را واریــز 

کــردم. وقتــی کــه در جلســه ی توجیهــی اش رشکــت کــردم، 

فهمیــدم کــه بــرای زبــان اشــاره نیســت. حتــا می خواســتم 

کاس را تــرک کنــم؛ ولــی گفتــم حــاال کــه آمــدم یــک چنــد 

لحظــه ای را بنشــینم، ببینــم چطــور اســت.

 وقتــی اســتاد صحبــت کــرد کــه چقــدر فــن بیــان 

روی جامعــه و رفتــار مــا تأثیرگــذار اســت؛ از آن جایــی کــه 

ــن  کــه اندکــی  ــم همی ــودم؛ گفت ــی ب دخــر بســیار خجالت

اعتادبه نفســم تقویــت شــود؛ بــرای مــن کافــی اســت.

صبح کابل: آیا خانواده ی  تان موافق بود؟

اصــا  آن هــا  عنــوان.  هیــچ  بــه  نــارصی:  بتــول 

رشکــت  کاســی  چنیــن  در  مــن  کــه  منی دانســتند 

می کنــم. خانــواده ی مــن بســیار مذهبــی و پــدرم روحانــی 

بــود. نــه تنهــا پــدرم کــه متــام قــوم  مــا روحانــی اســتند. بنــا 

ــد  ــازه منی دادن ــد و اج ــدید می کردن ــت ش ــن، مخالف ــر ای ب

کــه رشکــت کنــم. وقتــی کــه هــژده ســامل بــود؛ بــه عنــوان 

ــا مخالفــت شــدید  ــه کار و ب فروشــنده ی کیــف، مشــغول ب

بــا  می آمدنــد  فامیل هــا  حتــا  شــدم.  روبــه رو  خانــواده 

ــه  ــده ک ــوهر ب ــر را ش ــن دخ ــه ای ــد ک ــپ می  زدن ــادرم گ م

ــتم  ــاد توانس ــاش زی ــا ت ــن ب ــود و م ــد می ش ــاع ب دارد اوض

ــل کار  ــه مح ــی ک ــه رشط ــم ب ــم. آن ه ــی کن ــدرم را راض پ

ــودم  ــل ب ــن دخــر فامی ــه باشــد. مــن اولی ــه خان ــک ب نزدی

ــم.  ــه رس کار رفت ک

صبــح کابــل: در ایــن مســیر بــا چــه مشــکاتی مواجــه 

شــدید؟

بتــول نــارصی: نخســتین مشــکل مــن خانــواده ام بــود. 

هــان طــوری کــه گفتــم، بــه خاطــر مذهبــی بــودن  شــان، 

همیشــه بــه مــن می گفتنــد، خجالــت منی کشــی کــه 

ــا  ــواره ب ــن هم ــی م ــی؟ ول ــخرانی می کن ــا س ــرای مرده ب

ــی حــرت  ــم چطــور وقت ــه می کــردم؛ می گفت آن هــا مقابل

ــن  ــرای م ــا ب ــت؛ ام ــرادی نداش ــرد؛ ای ــخرانی ک ــب س زین

ــت؟ ــت آور اس خجال

ــام  ــد ثبت ن ــد ه ــبکه ی ه ــی در ش ــه وقت ــت ک ــادم اس ی

شــب هایی  نشــدم.  تشــویق  خانــواده  طــرف  از  شــدم؛ 

ــی   ــودم؛ وقت ــط ب ــه، رس ضب ــا س ــاعت دو ی ــا س ــه ت ــود ک ب

کــه می آمــدم خانــه، بایــد تــا رســیدن صبــح پشــت در 

ــا  ــن کاره ــد. ای ــه راه بدهن ــه خان ــن را ب ــا م ــتم ت می نشس

ــن  ــی م ــم؛ ول ــا کن ــون را ره ــن تلویزی ــه م ــد ک را می کردن

ــی  ــه جای ــودم را ب ــد خ ــم بای ــیدم. می گفت ــت منی کش دس

ــوند. ــیان ش ــواده ام، پش ــه خان ــانم ک برس

صبح کابل: انگیزه ی دیگر هم داشتی؟

بتــول نــارصی: یکــی از چیزهایــی کــه بــه مــن انگیــزه 

مــی داد؛ متــام نه هایــی بــود کــه می شــنیدم. اولیــن نــه  ی 

کــه شــنیدم از اســتادم بــود؛ چــون نســبت بــه ســایر افــراد 

ــی«. ــو منی توان ــت »ت ــودم. گف ــف ب ــی ضعی در کاس خیل

ــاش  ــر ت ــن اگ ــه م ــم ک ــت کن ــه آن آدم ثاب ــتم ب خواس

کنــم قطعــا می توانــم و ایــن  کــه خانــواده ام بســیار محــدود 

و بســته بــود؛ متــام حــرف  شــان ایــن بــود کــه مــن ازدواج 

کنــم و بعــد بــروم دنبــال ایــن کارهــا؛ امــا مــن گفتــم نــه.

خواســتم کــه بــه عنــوان یــک دخــر، یکــه و تنهــا؛ ثابــت 

کنــم کــه می توانــم از پــس ایــن کارهــا بر آیــم و بــه چیــزی 

کــه می خواهــم دســت یابــم. 

ــه اســت؟  ــه مهاجــرت چگون صبــح کابــل: نــگاه شــا ب

ــا یــک فرصــت خــوب؟ ســنگ رس راه ی

بتــول نــارصی: شــاید ایــن شــعار باشــد؛ ولــی مــن 

ــرت  ــه مهاج ــم ک ــت کن ــه ثاب ــه هم ــن را ب ــتم ای می خواس

ــودم؛  ــی  ب ــر ایران ــک دخ ــن ی ــر م ــت. اگ ــت نیس محدودی

بــرای خواســته ها و اســتقامل ایــن قــدر تــاش منی کــردم؛ 

ــودم تــاش کــردم. مشــکات،  چــون یــک دخــر مهاجــر ب

پلــه ای بــرای رســیدن بــه آرزوهایــم بــود؛ چــون هــر قــدر کــه 

ســد راهــم می شــد، مــن بیشــر انــرژی می گرفتــم. وقتــی 

کــه بــه قـُـم رفتــم اداره ی اتبــاع برایــم مجــوز فعالیــت نــداد؛ 

ــت  ــه فعالی ــران رشوع ب ــدم ته ــیدم. آم ــار نکش ــن کن ــا م ام

کــردم. و گفتــم کاری می کنــم کــه خــود شــان بیاینــد 

ــامل. دنب

صبــح کابــل: از مشــکات گفتیــد، حــاال از موفقیت هــا 

. یید بگو

ــارصی: ســال ۱396 در رقابت هــای همــدل و  بتــول ن

ــر شــدم. زمســتان  در شــبکه ی والیــت قــم، قصه خــوان برت

هــان ســال، بــه شــبکه ی جهانــی هدهــد راه یافتــم، ســال 

۱397 در مســابقات رسارسی تریبــون، عنــوان ســخران 

خــاق را بــردم، در مســابقه ی  اعجوبه هــای ســخرانی 

از جشــنواره ی  گرفتــم،  را  مقــام ســوم  و صحنه گردانــی 

و  کــردم  کســب  ســخرانی  افتخــاری  دیپلــم  پردیــس، 

ــان  ــون از می ــال )۱398( در مســابقه ی رسارسی تریب امس

ــدم. ــام اول ش ــده ی مق ــر، برن ۱3۰۰ نف

صبح کابل:کتاب هم نوشتید، در این باره بگویید؟

ــد  ــناس رش ــر«، روان ش ــاوارد گاردن ــارصی: »ه ــول ن بت

ــان ها  ــد، انس ــکا، می گوی ــاروارد امری ــگاه ه ــتاد دانش و اس

هشــت هــوش دارنــد کــه در مکاتــب فقــط روی هــوش 

حالــی  در  می شــود؛  کار  بچه هــا  ریاضــی  و  منطقــی 

کــه در اروپــا اول تــر از همــه، روی ایــن هوش هــا، مثــل 

هــوش موســیقی یایی، فضایــی، جنبشــی، درون فــردی، 

هــوش  می شــود.  کار  کامــی؛  هــوش  و  میان فــردی، 

کامــی مرتبــط بــا تســلط روی ســخنوری و فــن بیــان اســت 

ــاب  ــاد کت ــدم زی ــون دی ــم؛ چ ــن روی آن کار می کن ــه م ک

ــوزان«  ــی ب ــه »تون ــت. البت ــده اس ــته نش ــاره نوش ــن ب در ای

نویســنده و مشــاور آموزشــی انگلســتانی، کتابــی در بــاره ی 

ــت  ــر حال ــش بیش ــا مترین های ــی دارد؛ منته ــوش کام ه

ــی  ــم مترین های ــن در کتاب ــت. م ــه اس ــش و معاگون آزمای

ــم  ــه نی ــد ک ــک کن ــد و کم ــه نباش ــه این گون ــرار دادم ک ق

کــره ی چــپ و راســت مغــز افــراد را تقویــت کنــد. ایــن 

ــید. ــر رس ــه ن ــتان ب ــاری دوس ــه ی ــال ب ــاب، امس کت

صبــح کابــل: می خواهــم از نقــش نخبــگان و فرهنگیــان 

افغانســتانی مهاجــر و تأثیرگــذاری آن هــا بــر دیــد ایرانی هــا 

نســبت بــه جامعــه ی مهاجــر بگوییــد. آیــا اول شــدن شــا 

ــت  ــد؛ توانس ــی بودن ــر ایران ــه بیش ــر ک ــان ۱3۰۰ نف از می

حداقــل دیــد قــر فرهنگــی ایــران را نســبت بــه جامعــه ی 

مهاجــر تغیــر بدهــد؟ 

بتــول نارصی:خیلــی زیــاد. اگــر برگردیــم بــه دوران 

ــان راه می رفتــم،  ــی مــن، وقتــی در خیاب کودکــی و نوجوان

رفتــار و برخوردهــای بــدی بــا مــا می شــد؛ تــا حــدی کــه آن 

بــاور تحقیــر، هنــوز در نــگاه مــا مهاجــران از زاویــه ی دیــد 

ایرانی هــا اســت. ایــن خیلــی باعــث اذیــت مــا می شــد 

ولــی بــه یک بــاره منی دانــم چــه شــد کــه رســانه های 

فعالیت هــای  کــه  رفتنــد  ســویی  و  ســمت  بــه  ایــران 

تاش هــای  ایــن  البتــه  بدهنــد.  نشــان  را  مهاجــران 

ــود. چــه در زمینــه ی ورزشــی و چــه  خــود مهاجــران هــم ب

فرهنگی-هــری؛ و ایــن تاش هــا پشــت پــرده منانــد؛ چــه 

ــگان  ــوش هم ــه گ ــانه ها ب ــازی و رس ــای مج ــق فض از طری

رســید؛ و ایــن هــم یــک تلنگــری شــد بــه خــود مــا مهاجــران 

ــورهای  ــه کش ــا ب ــت حت ــازی نیس ــت، نی ــرای پیرف ــه ب ک

اروپایــی برویــم. این هــا موجــب شــدند کــه دیــد ایرانی هــا 

ــه  ــه ی آن چ ــه هم ــد ک ــد و فهمیدن ــت ش ــم مثب ــم ک ــز ک نی

نشــان  خون ریــزی  و  انتحــار  کشــتار،  از  کــه  رســانه ها 

بیــن  در  هــم  نابــی  اســتعدادهای  و  نیســت  می دهــد 

افغانســتانی ها هســت. تبــادل فرهنگــی بیشــر شــد؛ مثــل 

غذاهــای ســنتی افغانســتان، آداب و رســوم؛ وقتــی این هــا 

بــه دیــد عــوام مــردم ایــران رســید، خیلــی باعــث شــد کــه 

دیــد شــان نســبت بــه مهاجــران عــوض شــود. مــن خیلــی از 

ایــن قضیــه خوشــحامل؛ هنگامــی کــه در مســابقه ی تریبــون 

جــزو ده نفــر برتــر انتخــاب شــدم؛ رفتــم اجــرا کــردم؛ 

ــک  ــک ت ــه ت ــد ک ــا بودن ــن ایرانی ه ــن ای ــدم پایی ــی آم وقت

ــد.  ــزه دادن ــن انگی ــه م ــد و ب ــک گفتن ــد و تری ــان آمدن ش

بــا ایــن کــه موضــوع اجــرای مــن یــک موضــع افغانســتانی 

بــود، مــن بــا برقــع )چــادری( اجرایــی بــا موضــوع انتحــار، 

خشــونت علیــه زنــان و توان منــدی زنــان را روی اســتیج 

ــتم. ــت داش ــی دوس ــوع را خیل ــن موض ــردم. ای ب

ــا  ــد؟ آی ــده ای ــق ش ــد موف ــور می کنی ــل: تص ــح کاب صب

ایــن ســقف آرزوهــای تــان اســت کــه مخالفــان را رسجــای 

شــان بنشــانید؟

ــازه رشوع اســت. مشــکات  ــن ت ــه، ای بتــول نــارصی: ن

ــواده را  ــکل خان ــر مش ــده. دیگ ــم ش ــر ه ــن زیادت ــرای م ب

ــکاتی  ــی مش ــتند ول ــن اس ــی م ــاال حام ــا ح ــدارم؛ آن ه ن

دیگــری اســت؛ خیلی هــا مــن را منی پذیرنــد بــه خاطــر 

از برخوردهــای  ایــن حســی ا ســت کــه  دخــر بودنــم؛ 

ــدرس  ــد، م ــت ندارن ــا دوس ــا خیلی ه ــرم. مث ــان می گی ش

ــود.  ــم باشــد. یــک آقــای رس کاس مــن آمــده ب  شــان خان

هــوش کامــی یــک رسی مترین هایــی دارد کــه بــه صــورت 

ــن مســخر ه بازی ها  ــا گفــت ای ــم. آن آق ــد کار کنی ــازی بای ب

چیســت و کاس را تــرک کــرد؛ امــا وقتــی نفــر اول مســابقه 

شــدم بــا مــن متــاس گرفــت و بعــد تریــک گفــت و ایــن کــه 

ــزی دیگــری  ــم شــا کــه چی ــی درســته. گفت ــان خیل کار ت

ــتم  ــه منی توانس ــود ک ــن ب ــر ای ــه خاط ــت ب ــد. گف می گفتی

بپذیــرم کــه مدرســم یــک خانــم باشــد؛ فکــر کــردم مــدرس 

مــا یــک آقــا اســت.

صبــح کابــل: در عــر ارتباطــات؛ هــر و تخصــص شــا 

چقــدر می توانــد بــرای جامعــه مفیــد باشــد؟

بتــول نــارصی: ایــن تخصصــی  اســت کــه همــه بــه آن 

ــد. باوجــودی کــه همــه ی افــراد می گوینــد، چــه  نیــاز دارن

ربطــی دارد؟ مــا کــه بلدیــم حــرف بزنیــم، درســت؛ امــا آیــا 

ــای  ــر ج ــب در ه ــم؟ واژه ی مناس ــرف بزنی ــوب ح ــم خ بلدی

بــکار بریــم؟ آیــا می دانیــم بــا چــه شــخصی بــا چــه لحنــی 

ــم؟ این هــا  همــه تأثیرگــذار اســت.  صحبــت کنی

مثــا خیلی هــا هســتند کــه روی  شــان منی شــود کــه 

حقــوق  شــان را از صاحــب کار شــان طلــب کننــد؛ مــن خــودم 

یکــی از هــان افــراد بــودم. چهــار ســال در یــک مطــب 

ــوق  ــا حق ــود ب ــن ب ــا م ــا ب ــدان پزشــکی کــه همــه ی کاره دن

ــرأت  ــن ج ــم ای ــت ه ــردم. هیچوق ــان کار ک ــزار توم دوصده

ــش  ــه افزای ــبت ب ــه نس ــیدم ک ــت می کش ــتم، خجال را نداش

ــی داد. ــی آزارم م ــن خیل ــم ؛ و ای ــت بده ــم درخواس حقوق

مــا  کــه  مبحــث  همیــن  بــه  می گــرده  بــر  ایــن 

اعتادبه  نفــس کافــی را نداریــم. وقتــی فــن بیــان مــا 

قــوی شــود، اعتادبه نفــس الزم را کســب می کنیــم؛ عــزت 

ــا  ــس م ــزت نف ــفانه ع ــود. متأس ــت می ش ــان تقوی ــس  م نف

ــا مــا شــده،  ــی کــه قبــا ب ــه خاطــر برخوردهای مهاجــران ب

خیلــی شکســته اســت؛ مــا نیــاز داریــم تــا این هــا را تقویــت 

کنیــم و خیلــی ناراحتــم کــه مهاجــران از ایــن مهــارت 

اطاعــی ندارنــد؛ و خیلــی پیگیــر نیســتند.

امــا بــاز جــای شــکرش باقــی ا ســت کــه درصــد باالیــی 

ــا  ــا بعضی ه ــد؛ ام ــمت آمدن ــن س ــه ای ــر ب ــان مهاج از جوان

ــد  ــت می کنن ــه دوره ای را رشک ــن  ک ــد؛ ای ــتباه آمدن ــه اش ب

یــا  و  گوینــده  مجــری،  یــک  می خواهنــد  پایــان  در  و 

ــا اول  ــا م ــت؛ ام ــنگ اس ــر قش ــن فک ــوند. ای ــخران ش س

بایــد اعتادبه نفــس خــو دمــان را تقویــت کنیــم؛ از لحــاظ 

ــانیم؛  ــی برس ــک جای ــه ی ــان را ب ــود م ــردی خ ــعه ی ف توس

ــم  ــی اســتعداد داشــتیم، بروی ــک مبحث ــان اگــر در ی آن زم

بــه  کــه  چــرا  کنیــم  دنبــال  تخصصی تــر  و  دنبالــش؛ 

یــک دوره، کســی دبلــور، مجــری، گوینــده و ســخران 

منی شــود. 

صبــح کابــل: روزی در اصفهــان اســتید؛ یــک روز قــم و 

روز دیگــر در تهــران. مشــغول چــه فعالیت هــای اســتین؟ 

ــرژی  ــن ان ــه م ــی ب ــن خیل ــتان م ــارصی: دوس ــول ن بت

عابدینــی؛  آقــای  و  تاجیــک  خانــم  دوســتم  می دهنــد؛ 

محکــم  اینقــدر  مــن  شــاید  منی بودنــد،  این هــا  اگــر 

منی ایســتادم؛ چــرا کــه هــر بــار زمیــن خــوردم این هــا 

بودنــد کــه مــرا تشــویق کردنــد.

خیلــی از جاهــا از هم وطنــان خــودم ســد راهــم  شــدند، 

حتــا آن هایــی کــه تحصیل کــرده بودنــد، ســعی  کردنــد کــه 

بــه مــن رضبــه بزننــد؛ و ایــن خیلــی ناراحتــم می کــرد؛ 

ولــی همیــن افــراد بودنــد کــه در ادامــه ی راه تشــویقم 

فعالیــت  اجــازه ی  مــن  بــه  قــم  در  چــون  می کردنــد. 

ندادنــد؛ بــه خــودم قــول دادم کــه اینقــدر رشــد کنــم کــه 

ــک  ــا، ی ــا اینج ــه بی ــد ک ــت دهن ــود شــان درخواس روزی خ

دوره و یــا یــک ســمینار برگــزار کــن. چــرا مــن بایــد ســاعت 

هفــت صبــح راه بیفتــم کــه ده برســم تهــران و ســپس دو یــا 

ســه شــب برســم خانــه. آیــا ایــن حــق مــن اســت؟ بــا کمــک 

دوســتان رشوع کــردم بــه فعالیــت. در اصفهــان دوره برگــزار 

کــردم؛ تهــران، ورامیــن، کــرج؛ و در فرجــام هــر دوره وقتــی 

می بینــم یکــی تغییــر کــرده، خوشــحال می شــوم. ایــن 

دوره هــا عــاوه بــر ایــن  کــه حــامل را بســیار خــوب می کــرد، 

موجــب شــد کــه پیشــنهاد کاری داشــته باشــم. اولیــن 

پیشــنهادی کــه بــه مــن شــد از طــرف مؤسســه ی گاب بــود 

ــا مــن متــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه هــر دوره ای کــه  کــه ب

می خواهــی برگــزار کنــی، مــا از شــا پشــتیبانی می کنیــم 

و حتــا ســالن رایــگان در اختیــار تــان قــرار می دهیــم. اول 

فکــر کــردم کــه چیــزی در پشــت ایــن همــه مهربانــی اس؛ 

ولــی دیــدم کــه جــز کمــک کــردن بــه منــی دخــر مهاجــر 

چیــزی دیگــه ای نیســت. 

ــا  ــد ی ــی می کنی ــواده زندگ ــا خان ــا ب ــل: فع ــح کاب صب

مســتقل؟ آیــا از نظــر مالــی بــه خانــواده کمــک می کنیــد؟

ــون  ــتقل؛ چ ــم مس ــواده ه ــا خان ــم ب ــارصی: ه ــول ن بت

رفــت و آمــدم در تهــران زیــاد بــود و موقــع برگشــت مســیر 

بــا  کــه  را طــی می کــردم؛ تصمیــم گرفتــم  خطرناکــی 

دوســتم خانــم تاجیــک در تهــران یــک منــزل بگیــرم. 

فعــا آخــر هفته هــا تهــران اســتم؛ چــون ســال ۱39۱ 

پــدرم فــوت کــرد؛ برادرانــم جــدا اســتند و بــه مــادرم کــه از 

می کنــم. کمــک  می بــرد؛  رنــج  متعــدد  بیاری هــای 

صبح کابل: رمز موفقیت تان را چه می دانید؟

بتــول نــارصی: پشــت کار و تــاش. ایــن  کــه لحظــه ای 

ــدم و  ــدار می مان ــح  بی ــا صب ــب ت ــود ش ــده ب ــزدم. ش ــا ن ج

ــع  ــردم، موق ــن می ک ــان متری ــدم، در خیاب ــاب می خوان کت

ــه  ــن متریــن می کــردم؛ بارهــا رس ایــن قضی ظــرف شس

کتــک و کمربنــد خــوردم؛ ولــی دســت نکشــیدم. مــن 

ــرای آن چــه می خواســتم، متــام  هیچــگاه تســلیم نشــدم. ب

انــرژی و توانــم را بســیج کــردم و ایــن راز موفقیت هــای 

ــد بیشــر  ــی نرســیده ام، بای ــه جای ــوز ب ــزم اســت. هن ناچی

ــم  ــه ی آرزوهای ــد و قل ــت، دی ــای خواس ــم. افق ه ــاش کن ت

ــن اســت.  ــر از ای بســیار بلندت

***

قهرمــان  فیضــی،  عبدالســمیع  بــا  بعــدی  گفت وگــوی 

مبــارزات آزاد افغانســتان اســت کــه  روز چهارشــنبه 6 قــوس 

1398 در شــامره ی 126 روزنامــه ی صبــح کابــل بــه نــر 

ــید. ــد رس خواه
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مسیح غزنوی 

گفت و گو با بتول ناصری ) مدرس فن بیان و گوینده تلویزیون ( 

از تمجید تا نقد و اصالح

»اگر  ایرانی  بودم این قدر  تالش نمی کردم؛ چون مهاجر اســتم، تالش کردم«
بتول ناصری؛ دختری از جنس تالش، امید و پشت کار
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ــال  ــول س ــی، محص ــم امریکای ــک فیل ــر ی جوک

بــه  هیجان انگیــز  و  کمــدی  ژانــر  در  و   2۰۱9

تــاد  کارگردانــی  و  تهیه کنندگــی  نویســندگی، 

فلیپــس اســت. فیلم نامــه ی ایــن فیلــم توســط 

ــر  ــیلور ب ــکات س ــی اس ــا همراه ــس ب ــود فیلیپ خ

از دی ســی  جوکــر  ابــررشور  شــخصیت  پایــه ی 

کامیکــس نوشــته شــده  اســت. 

داســتان فیلــم در ســال ۱98۱ و شــهر گاتهــام 

ــن  ــی کمدی ــتان زندگ ــد و داس ــیتی رخ می ده س

ــال  ــک را دنب ــور فل ــام آرت ــه ن ــت خورده ای ب شکس

می کنــد کــه بعــد از تجربه هــای تلــخ متعــدد، 

وارد دنیــای جــرم و جنایــت شــده و بــا لقــب جوکــر 

ــردد. ــاز می گ ــهر ب ــه ش ب

 واکیــن فینیکــس، نقــش جوکــر را در ایــن فیلــم بــازی 

ــخصیت اول  ــم، ش ــن فیل ــی از ای ــت؛ در سکانس ــرده  اس ک

فیلــم روی اســتیج در رشوع دیالوگــی کــه برای متاشــاگران 

ــد: »در کودکــی هــر کســی از مــن  ــه ای می گوی دارد، جمل

می پرســید وقتــی کــه بــزرگ شــدی، می خواهــی چــه 

کاره بشــوی؟ مــن می گفتــم: کمدیــن و همــه بــه مــن 

می خندیدنــد؛ امــا حــاال کــه بــزرگ شــدم و کمدیــن، هیــچ 

ــدد.« ــن منی خن ــه م ــی ب کس

ــا  ــی ب ــنخیت عجیب ــر س ــخصیت جوک ــوگ ش ــن دیال ای

ماجــرای جــوک اعضــای تیــم ثبــات و همگرایی و افشــاگری 

امراللــه صالــح در روزهــای گذشــته دارد. بعــد از ایــن کــه 

امراللــه صالــح در صفحــه ی فیس بوکــش پســتی را بــه 

ــوم  ــه ق ــی ب ــات و همگرای ــم ثب ــه تی ــت ک ــراک گذاش اش

خاصــی توهیــن کــرده اســت، ایــن کاربــران فیس بــوک 

ــی،  ــای قوم ــان عقده ه ــودی و از رس ه ــه بی خ ــد ک بودن

آن را آن قــدر جــدی گرفتنــد کــه آقــای صالــح نگرفتــه بــود. 

بعــد از آن کــه تیــم ثبــات و همگرایــی ادعــای آقــای صالــح 

را رد کــرد، در پســت بعــدی، ضمــن معذرت خواهــی، آقــای 

صالــح از ادبیاتــی اســتفاده کــرده اســت کــه گویــی او ســپر 

بــای قــوم هــزاره در برابــر هــر توهینــی خواهــد بــود. 

مــن  صالــح،  آقــای  معذرت خواهــی  پســت  از  بعــد 

ــیار  ــرا را بس ــن ماج ــل در ای ــی دخی ــخصیت های سیاس ش

ــم و  ــر دریافت ــم جوک ــخصیت اول فیل ــا ش ــدار ب همذات پن

مخصوصــا دیالوگــی کــه در چنــد ســطر بــاال بــه آن اشــاره 

ــتم.  داش

سیاســت مداران  سیاســی  شــعور  از  مــن  درک 

افغانســتان، ایــن اســت کــه آقایــان محــرم درســت هــان 

جوکــر فیلــم تــاد فلیپــس اســتند. ایــن آقایــان در کودکــی 

بســیار دوســت داشــته انــد کــه سیاســت مدار باشــند؛ 

ــد کــه از ســواد سیاســی  امــا هیــچ گاه در تــاش آن نبودن

برخــوردار شــوند. 

بــه تاریــخ معــارص سیاســی در افغانســتان اگــر نگاهــی 

ــر،  ــم، جــز مؤلفه هــای جنــگ، تبعیــض قومــی، فق بیندازی

ــوان  ــد، منی ت ــی دارن ــار منف ــه ب ــاد و ... ک ــرت، فس مهاج

چیــزی را پیــدا کــرد کــه بیان گــر تغییــر مثبــت در جامعــه 

باشــد.

ــی  ــان سیاس ــن جری ــن از م ــه درک م ــی ک ــا آن جای ت

افغانســتان در چنــد دهــه ی اخیــر قــد می دهــد، متأســفانه 

ــه  ــرم ک ــام ب ــت مداری ن ــم از سیاس ــخصه منی توان ــه ش ب

ــتان  ــی در افغانس ــی و قوم ــای سیاس ــود تنش ه ــرای بهب ب

ایــن  سیاســت مداران  متــام  باشــد.  کــرده  فعالیــت 

رسزمیــن بــا برچســب قومــی آمــده انــد و در مــن سیاســت 

ــد.  ــرار گرفتن ــتان ق افغانس

وزیرانــش،  احزابــش،  پارملانــش،  کــه  کشــوری 

و  رییس جمهــورش  دانشــگاه هایش،  رســانه هایش، 

حتــا ناحیه هــای شــهرهایش بــا مــاک قومــی تعریــف 

می شــوند و از همــه جــای آن بــوی قومیــت 

انتظــار  منی تــوان  می رســد،  مشــام  بــه 

داشــت، شــخصی مثــل امراللــه صالــح منجــی 

باشــد.  افغانســتان  در  قومــی  تبعیــض 

مــن شــک نــدارم کــه آقــای امراللــه صالــح، 

ادعایــش  بــا  کــه  می دانســت  خوبــی  بــه 

ــی  ــات و همگرای ــم ثب ــه تی ــن ک ــر  ای ــی ب مبن

ــال  ــت، دنب ــرده اس ــن ک ــزاره توهی ــوم ه ــه ق ب

ایــن نبــوده کــه دل مردمــان قــوم هــزاره را بــه 

ــود  ــن ب ــال ای ــه دنب ــا ب ــاورد. او تنه ــت بی دس

ــود، ماهــی انتخاباتــی بگیــرد  کــه از آب گل آل

ــود.  ــق هــم نب ــدان موف کــه چن

نظامــی  یــک  شــاید  صالــح  امراللــه 

ــتخبارات  ــت و اس ــه ی امنی ــته در زمین کارکش

باشــد؛ امــا او قطعــا یــک سیاســت مدار زیــرک 

نویســنده،  گــان  بــه  نیســت.  هوشــیار  و 

امراللــه صالــح بــا ایــن ادعــای خــود بــه مراتب 

توهیــن نابخشــودنی تری بــه قــوم هــزاره کــرده اســت. 

منفعت طلبــی شــخصی آقــای صالــح بــه خوبــی در 

ــی  ــت معذرت خواه ــن پُس ــده، م ــرده ش ــه کار ب ــات ب ادبی

ــرای  ــن ختام ماج ــوان حس ــه عن ــوک ب ــه در فیس ب ــان ک ش

»بینــی هــزاره و جــوک ثبــات و همگرایــی« نــر کــرده 

اســت، مشــهود اســت و در واقــع آقــای صالــح در کنــار ایــن 

ــک  ــت، ی ــه اس ــق و بی تجرب ــت مدار ناموف ــک سیاس ــه ی ک

ــس  ــن فینیک ــای واکی ــر از آق ــش و ناموفق ت ــر روان پری جوک

ــت.  ــر اس ــم جوک ــخصیت فیل در ش

متاشــا  بــه  کــه  را  افغانســتان  سیاســت  صحنــه ی 

شکســت خورده ی  جوکرهــای  از  اســت  پــر  بنشــینی، 

سیاســی همچــون آقــای صالــح کــه از سیاســت تنهــا کــت 

ــد. ایــن  ــه ان ــاد گرفت و شــلوار پوشــیدن و نکتایــی زدن را ی

آقایــان اگــر شــنیده انــد کــه سیاســت پــدر و مــادر نــدارد؛ 

امــا نبایــد یادشــان می رفــت کــه سیاســت اخــاق کــه الزم 

دارد و سیاســت مدار بــدون اخــاق یــا هــان سیاســت مدار 

ــان  ــذر زم ــا در گ ــن چهره ه ــت، ای ــوب نیس ــاق محب بداخ

بــدون شــک منفورتریــن چهره هــای سیاســی کشــور شــان 

ــود. ــد ب خواهن

ــوک  ــران فیس ب ــه کاش کارب ــس ک ــن ب ــان همی در پای

هــان مــدت زمانــی کــه بــا جــوک سیاســی »امراللــه صالــح 

- ثبــات وهمگرایــی« خــود را رسگــرم کردنــد، می رفتنــد و بــه 

ــاد فلیپــس می نشســتند. ــم جوکــر ت متاشــای فیل

خانواده6

ــد.  ــد رخ ده ــی می توان ــنی از زندگ ــر س ــری زودرس در ه پی

افردگــی،  همچــون  ناخوشــایندی  تبعــات  زودرس  پیــری 

ــه دوران  ــبت ب ــی نس ــرش منف ــی و نگ ــی، از کار افتادگ خودکش

ــروز  ــاد ب ــل ایج ــن عوام ــال دارد. مهم تری ــه دنب ــال مندی را ب س

ــی  ــکار منف ــی، اف ــب، کم تحرک ــه ی نامناس ــری زودرس؛ تغذی پی

و... اســت. پیــری؛ رونــدی اجتناب ناپذیــر اســت؛ امــا بــا رعایــت 

نکاتــی می تــوان از رسعــت آن کاســت. 

عوامل پیری زودرس

عامــل اصلــی در بــروز پیــری زودرس ســبک زندگــی اشــتباه 

اســت؛ امــا از مهم تریــن عوامــل ایجــاد پیــری زودرس، می تــوان 

ــاال و  ــون ب ــار خ ــی، فش ــگرت، چاق ــب، س ــه ی نامناس ــه تغذی ب

ــودن  ــده ب ــت و خمی ــن فعالی ــرد. نداش ــاره ک ــون اش ــی خ چرب

ــا وقتــی کــه ســاعت ها  ــری زودرس می شــود؛ مث ــز باعــث پی نی

جلــوی لــپ تــاپ یــا تلویزیــون بنشــینید، بــه ســتون فقــرات شــا 

آســیب وارد می شــود.

ســختی کار و انجــام چنــد وظیفــه ی هم زمــان باعث خســتگی 

ــود.  ــان می ش ــدن ت ــودگی ب ــاح فرس ــه اصط ــد و ب ــش از ح بی

مــرف زیــاد شــیرینی  و خــواب ناکافــی از دالیــل دیگــر پیــری 

زودرس اســت.  همچنیــن اســتفاده زیــاد از محصــوالت آرایشــی 

پوســت را خشــک کــرده و یــا تحریــک می کنــد کــه باعــث چیــن 

و چــروک زودرس و خطــوط در طــول زمــان خواهــد شــد. دیابــت 

ــا  ــک ابت ــن ریس ــد، همچنی ــع می کن ــری را تری ــد پی ــز رون نی

بــه بیاری هــای قلبــی -عروقــی و کلیــوی را افزایــش می دهــد. 

فکــر و خیال هــا، اســرس و فشــارهای عصبــی  کــه در جامعــه ی 

ــر  ــدن را بیش ــت پیرش ــت، رسع ــه اس ــر هم ــروزی گریبان گی ام

می کنــد.

نشانه های پیری زودرس 

ــوی رس  ــه ی م ــزش بی روی ــا: ری ــد موه ــش از ح ــزش بی ۱- ری

و بــدن در جوانــی می توانــد نشــانه ی پیــری زودرس باشــد. هــر 

ــه  ــه ی رس و چ ــه در ناحی ــان چ ــای ت ــزش موه ــزان ری ــدر می چق

ــد گفــت کــه متأســفانه در  در جاهــای دیگــر بیشــر باشــد، بای

ــد. ــرار داری مســیر پیــری زودرس ق

ــری،  ــم پی ــر از عائ ــی دیگ ــی: یک ــدرت عضان ــش ق 2- کاه

ضعیــف شــدن عضــاِت بــدن اســت. هــر چقــدر ســن انســان باال 

ــد.  ــش می یاب ــی کاه ــت عضان ــدازه باف ــان ان ــه ه ــی رود، ب م

ــادر  ــر ق ــان دیگ ــدن ت ــی ب ــای عضان ــت دادن توده ه ــا از دس ب

ــد،  ــام می دادی ــی انج ــه راحت ــا ب ــه قب ــی ک ــام کار های ــه انج ب

نیســتید. بــه همیــن منظــور ورزش از رسعــت پیــر شــدن را 

می کاهــد.

3- کاهــش رسعــت در بهبــود زخم هــا: هــر زخمــی بــا توجــه 

ــدن زده، زمــان  ــه بافت هــای ب ــه عمــق و مقــدار آســیبی کــه ب ب

بهبــودی آن فــرق دارد؛ امــا بــه طــور معمــول زمــان بهبــود 

ــرد.  ــا رسعــت بیشــری انجــام می گی ــی ب ــام جوان ــا در ای زخم ه

بــا تغذیــه و ســبک زندگــی مناســب، رونــد پیــری خــود را بکاهید.

4- چیــن و چروک هــای پوســت: چیــن و چــروک روی پوســت 

صــورت و دســت ها، شــایع ترین نشــانه های پیــری اســت. در 

ــول  ــت معم ــر از حال ــا زودت ــن و چروک ه ــن چی ــراد ای ــی اف برخ

ظاهــر می شــود کــه اغلــب ژنتیکــی اســت. البتــه عوامــل بیرونــی 

همچــون ســگرت کشــیدن، مانــدن بیــش از حــد زیــر نــور 

مســتقیم آفتــاب، کارکــردن در رشایــط خیلــی ســخت و حتــا نــوع 

مــرف مــواد غذایــی نیــز بــر چیــن و چــروک پوســت تأثیرگــذار 

اســت.

ــی دور کمــر  ــدن: جمــع شــدن چرب ــی در ب ۵- افزایــش چرب

ــال  ــه در ح ــخصی ک ــت. ش ــری زودرس اس ــم پی ــکم از عائ و ش

پیــر شــدن اســت از نظــر ظاهــری نیــز دچــار تحــوالت اساســی 

می شــود. اگــر احســاس می کنیــد کــه چربــی دور شــکم و 

ــیار  ــت و بس ــده اس ــاز ش ــدازه ی مج ــش از ان ــان بی ــای ت پهلوه

ــه فکــر راه چــاره ای باشــید.  ــد ب ــد بای چــاق شــده ای

6- کــم شــدن توده ی اســتخوان بــدن: از دســت دادن توده ی 

اســتخوانی بــدن، بخشــی از فراینــد پیــری اســت. وقتــی چنیــن 

وضعیتــی در انســان بــه وجــود آیــد بــه راحتــی از شــکل ظاهــری 

فــرد می تــوان بــه پیــر بــودن شــخص مــورد نظــر پــی بــرد.

جلوگیری از پیری زودرس

۱- زود بخوابیــد: دیــر خوابیــدن و کمبــود خــواب باعــث 

ــواب  ــود خ ــد. کمب ــر برس ــه نظ ــر ب ــان پیرت ــر انس ــود ظاه می ش

افتادگــی و خســتگی پلک هــای چشــم  و  باعــث ورم چشــم 

می شــود. 

2- ورزش روزانــه و منظــم: بهریــن راه جلوگیــری از پیــری 

بــرای ســامل و جــوان مانــدن  زودرس، ورزش روزانــه اســت. 

روزانــه حداقــل نیــم ســاعت ورزش کنیــد. ورزش میــزان هورمــون 

کورتیــزول )هورمــون اســرس( را در بــدن کاهــش و میــزان تولیــد 

هورمون هــای مفیــد ماننــد تستوســرون را افزایــش می دهــد. از 

همــه مهمــر باعــث شــادابی و افزایــش خلــق خــوش می شــود.

ــای  ــد و غذاه ــاد قن ــرف زی ــامل: از م ــی س ــه غذای 3- برنام

ــد  ــی رون ــد و چرب ــاد قن ــرف زی ــد. م ــودداری کنی ــرب خ پرچ

می دهــد.  افزایــش  را  بــدن  مختلــف  قســمت های  پیــری 

نوشــیدن آب زیــاد راز جوانــی اســت. 

4- تــرک ســگرت و مروبــات الکلــی: هرچــه زودتــر اســتعال 

دخانیــات را کنــار بگذاریــد و بــرای تــرک ســگرت اقــدام کنیــد. 

حتــی دود ســگرت خطــر بــروز هــر نــوع بیــاری از جملــه 

ــد.  ــش می ده ــرگ زودرس را افزای ــی و م ــاری قلب ــان، بی رسط

پیری زودرس 

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

حسن ابراهیمی

چهــل ســال دارد؛ زیبــای خیره کننــده ی 

لب خندهــای  در  هنــوز  جوانــی اش، 

می کنــد.  تلخــش خودمنایــی  و  اجبــاری 

نُــه  کــه  زمانــی  پیــش،  ســال  ســی ویک 

ــه عقــد مــرد بیســت  ــدارد، ب ســال بیشــر ن

و چندســاله ای در می آیــد و یــا بهــر اســت 

زمــان  آن  چــون  درمی آورنــدش؛  بگویــم 

ــه ســال بیشــر  ــام مســتعار« نُ ــره »ن کــه ب

نــدارد، نــه چیــزی از ازدواج می فهمــد و نــه 

ــی  ــواز قانون ــه ج ــت ک ــده اس ــنی ش وارد س

ــد. ــته باش ــد داش ــن عق ــرای بس ب

مــرد  نامــزد  بــره در هــان کودکــی 

بیســت و چندســاله ای می شــود کــه معتــاد 

ــه در  ــراد پای ــی از اف ــدر و یک ــواد مخ ــه م ب

یــک  اســت.  قــار  و  بچه بــازی  مراســم 

ســالی از نامــزدی بــره بــا نامــزد قاربــاز و 

خــاف کارش نگذشــته اســت کــه، نامــزدش 

قتــل  بــه  را  کســی  درگیــری،  یــک  در 

کــه  فــراری  می کنــد.  فــرار  و  می رســاند 

هیــچ رد پایــی از خــود بــه جــا منی گــذارد.

بــره، کــم کــم بــزرگ می شــود و بــه 

ســن بلــوغ می رســد؛ امــا هیــچ کســی از 

ــتگاری  ــرأت خواس ــش، ج ــوام و اطرافیان اق

نامــزد  روزی  مبــادا  تــا  ندارنــد  را  بــره 

فــراری اش از راه برســد و قتــل دیگــری را 

مرتکــب شــود. نامــزد فــراری بــره، بــه 

ــدل  ــواده اش ب ــره و خان ــرای ب ــی ب کابوس

شــده اســت؛ بــرای کســانی کــه دل بســته ی 

زیبایــی حیــرت آور بــره انــد. مــردان زیادی 

ــن  ــوای گرف ــاوندانش ه ــارب و خویش از اق

بــره را در رس دارنــد؛ آمــا هیــچ کــدام دل 

و جــرأت ایــن را ندارنــد بــه خواســتگاری او 

ــره را زن  ــز، ب ــره نی ــواده ی ب ــد. خان برون

دامــاد فــراری شــان می داننــد و او را در 

چهاردیــواری خانــه، بــرای نامــزدی نگــه  

او  از  می شــود  ســال ها  کــه  می دارنــد 

ــت. ــری نیس خ

ــی  ــی پ ــی اش را یک ــای جوان ــره روزه ب

ــد  ــی برس ــاید صبح ــا ش ــارد ت ــر می ش دیگ

کــه نامــزدش فــراری اش را بــا خــود بیــاورد؛ 

طبــق  نــدارد.  پایانــی  انتظــار  ایــن  امــا 

ــه  ــتان ک ــج در افغانس ــوم رای ــنت ها و رس س

ــی،  ــای امنیت ــه نهاده ــش ب ــی پای ــی زن وقت

ــواع  ــود، ان ــیده می ش ــی کش ــی و قضای عدل

نام هــای رکیــک بــر او می گذارنــد، بــره 

بــدون  را  و خانــواده اش ســال های ســال 

بــه  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  کــه  ایــن 

انتظــار  نهــاد دولتــی ای مراجعــه کننــد، 

. می کشــند

ــه تنهــا منتظــر نامــزد فــراری اش  بــره ن

ــی  ــا زیبای ــت ب ــی اس ــر جوان ــت؛ او دخ اس

قدکشــیدن  شــاهد  کــه  خیره کننــده 

دخــران زیــادی و رفــن شــان بــه پــای 

بخــت اســت؛ امــا او بــه گفتــه ی اطرافیانش، 

را  شــوهر  لیاقــت  کــه  اســت  دخــری 

نداشــته و شــوهرش هیــچ وقــت بــرای بــردن 

ــیاری  ــای بس ــت. او طعنه ه ــته اس او برنگش

را از اقاربــش دریافــت می کنــد؛ یکــی او 

ــه  ــری ک ــری دخ ــد و دیگ ــس می گوی را نح

از بــس در خانــه مانــده، ترشــیده اســت. 

ــن  ــا ای ــی اش را ب ــه از زندگ ــه ده ــره، س ب

می کشــد.  انتظــار  اطرافیــان  طعنه هــای 

ــورت  ــاط ص ــی و نش ــه جوان ــه ای ک ــه  ده س

ــه میان ســالی غم انگیــزی  زیبــای بــره را ب

می دهــد. تحویــل 

ــم  ــم ک ــره، ک ــاط ب ــی و نش ــام جوان ای

وارد ســن  بــره دیگــر  و  متــام می شــود 

ســال  ســی  اســت.  شــده  میان ســالی 

از روزی کــه نامــزدش فــرار کــرده اســت 

می رســد  خــر  کــه  ایــن  تــا  می گــذرد؛ 

ــا  شــوهرش بعــد از فــرار بــه کابــل آمــده و ب

ــد  ــه چن ــت ک ــرده اس ــری ازدواج ک زن دیگ

پــر و دخــر جــوان دارد.

طبــق رســم افغانســتان، اگــر دخــری بــه 

ــر  ــه اث ــرد ب ــد و آن م ــردی در می آی ــد م عق

می شــود،  ناپدیــد  این چنینــی،  حادثــه ی 

زن مجبــور اســت تــا برگشــن نامــزد یــا 

ــرد  ــرو ب ــدان صــر در جگــر ف شــوهرش دن

آخــرش  کــه  انتظــاری  بکشــد؛  انتظــار  و 

از مــرگ و  معلــوم نیســت و اگــر خــری 

ــه ی  ــود، ادام ــدا نش ــراری پی ــرد ف ــی م زندگ

ایــن انتظــار تــا گورســتان آن زن را همراهــی 

ــا شــنیدن داســتان  می کنــد. ســؤالی کــه ب

ــن  ــت، ای ــته اس ــش بس ــم نق ــره در ذهن ب

ــرگ  ــان م ــا زم ــر ت ــره اگ ــا ب ــه آی ــت ک اس

نامــزد گم شــده اش خــری منی شــنید  از 

خوش حال تــر بــود یــا حــاال کــه شــنیده 

اســت و نامــزدی اش را فســخ می کنــد؟

ــار  ــال انتظ ــی س ــره س ــال ب ــر ح ــه ه ب

را بــرای ایــن کشــیده بــود کــه شــاید روزی 

نامــزدش از راه برســد و او را از ایــن انتظــار 

طاقت فرســا نجــات بدهــد؛ امــا نتیجــه ی 

نامــزدی خــر  از  او،  انتظــار  ســی ســال 

ــر  ــره فک ــه ب ــی ب ــچ گاه ــه هی ــد ک می ده

نکــرده و بــه زندگــی و اوالدهایــش مــروف 

ــن  ــه ای ــاری ب ــه ی انتظ ــت. نتیج ــوده اس ب

ــره  ــا ب ــد تنه درازی و طاقت فرســایی را بای

بتوانــد درک کنــد؛ درک آن بــرای کســی 

کــه بیــرون از داســتان اســت بــه صــورت 

خواننــده یــا نویســنده، کاری اســت دشــوار.

بــره ای کــه ســی  ســال را بــه نــام نامــزد 

ــدن  ــس از فهمی ــت، پ ــوده اس ــراری اش ب ف

ــه  ــفی مراجع ــای کش ــه نهاده ــر، ب ــن خ ای

نامــزدش  بازداشــت  خواســتار  و  می کنــد 

ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــاال دنب ــود. او ح می ش

ضمــن تفریــق از نامــزدش، او را بــه تاوانــی 

کــه ســی ســال بــر بــره وارد کــرده اســت، 

ــد. ــه کن محاکم

سی سال در انتظار نامزد فراری
افسانه یاس

جوکرهای سیاسی افغانستان
روزنوشت
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

ــد،  ــت جمهوری، می گوی ــاون دوم ریاس ــش، مع رسور دان

دلیــل ایــن کــه پــس از چهــل ســال هنــوز هــم افغانســتان 

ــراد از  ــن اســت کــه همــه ی اف ــرد، ای ــه رس می ب در جنــگ ب

سیاســت مدار گرفتــه تــا دین بــاوران افغــان، بــه مســائل 

نفرت پراکنــی و نژادگرایانــه دامــن می زننــد.

ــه  ــه ا ی ب ــوس( در بیانی ــنبه )4ق ــش، روز دوش ــای دان آق

مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان، گفتــه 

اســت، دلیــل ایــن کــه زنــان و ســایر شــهروندان افغانســتان 

بــه حقــوق اساســی خــود دسرســی ندارنــد، دامــن زدن بــه 

مســائل قومــی و نــژادی اســت.

سیاســت مداران  از  همگــی  »مــا  اســت:  افــزوده  او 

و  دین بــاوران  تــا  روشــن فکران،  فرهنگیــان،  تــا  گرفتــه 

را  انســانی  کرامــت  و  انســانیت  همگــی  اخاق  مــداران، 

فرامــوش کــرده  ایــم و نــه تنهــا بیــن دو جنــس نرینــه و 

ــان و آن  ــن زب ــوم و ای ــوم و آن ق ــن ق ــن ای ــه بی ــه، بلک مادین

زبــان و ایــن مذهــب و آن مذهــب و حتــا ایــن قیافــه و 

روحیــه ی  و  فرودســت می ســازیم  و  فرادســت  آن چهــره، 

نفرت پراکنــی و نژادگرایانــه را دامــن می زنیــم و هــر روز بیــن 

خــود دیــوار تحقیــر و توهیــن و تبعیــض و تکفیــر را رفیع تــر 

می ســازیم و خــود را هــم بــه هــان انــدازه پســت و ذلیــل و 

می گردانیــم.« بــی ارزش 

آقــای دانــش افــزوده اســت: »اگــر چنیــن منی بودیــم 

ــدن،  ــزی، کشــن، رسبری چهــل ســال را در جنــگ، خون ری

ــروزه  ــم. ام ــه رس منی بردی ــی ب ــار و نفرت پراکن ــار، انفج انتح

ــم،  ــه و قل ــان اندیش ــت ورزان و مدعی ــا سیاس ــفانه حت متأس

ــار  ــان را کن ــت انس ــم و کرام ــت قل ــه و قداس ــارت اندیش طه

گذاشــته و بــه طعــن و لعــن و طعنــه دادن و فخرفروشــی رو 

آورده انــد و از چــوب و چــاق و قنــداق ســخن می گوینــد.«

وقتــی  امــروزی،  رشایــط  در  کــه  اســت  گفتــه  او، 

تنهــا  می شــود،  مطــرح  زنــان  علیــه  خشــونت  مســأله ی 

خشــونت فیزیکــی و یــا اعــال قــوه ی فیزیکــی در نظــر 

ایــن  اصلــی  ریشــه ی  کــه  حالــی  در  می شــود؛  گرفتــه 

نــوع خشــونت ها، عمیق تــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر 

. د می شــو

ــه  ــه ب ــی ک ــا  زمان ــت، ت ــرده اس ــد ک ــش، تأکی ــای دان آق

ریشــه ها توجــه نشــود و تغییــرات اساســی و همه جانبــه 

صــورت نگیــرد، منی تــوان بــا اقدامــات ســطحی و روبنایــی و 

بــا برگــزاری ســیمینارها و نشســت های مطبوعاتــی و تأکیــد 

ــر آگاهــی عامــه، ایــن مشــکل را حــل کــرد. ب

ــام و  ــای اس ــروز در دنی ــرم ام ــه نظ ــت: »ب ــزوده اس او اف

بــه خصــوص در مراکــز قانون گــذاری، مــدارس دینــی و 

ــم.  ــاز داری ــدی نی ــری ج ــک بازنگ ــه ی ــه ب ــای علمی حوزه ه

ــاد تفــاوت پیــدا  ــروز بســیار زی ــا دی ــه ی امــروز ب رشایــط زمان

ــه  ــی ک ــن دیدگاه های ــا ای ــروز و ب ــای ام ــا در دنی ــرده و م ک

داریــم، منی توانیــم قناعــت زنــان و جوانــان امــروز را فراهــم 

ــم.« ــاز داری ــری نی ــای جدیدت ــه قرائت ه ــا ب ــم. م کنی

او گفتــه اســت در صورتــی کــه ایــن بازنگــری صــورت 

ــاح  ــنت ها اص ــی و س ــی، حقوق ــرهای فرهنگ ــرد و بس نگی

نشــود، نــه خشــونت کاهــش می یابــد و نــه عدالــت تطبیــق 

می شــود.

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــور غن رییس جمه

ــا مالکیــت و رهــری حکومــت  صلــح پایــدار، بایــد پروســه ی صلــح ب

ــرده شــود. افغانســتان پیــش ب

دفــر مطبوعاتــی ارگ ریاســت جمهوری، روز دوشــنبه )4 قــوس( 

بــا نــر اعامیــه ای گفتــه اســت کــه محمــدارشف غنــی، در دیــدار بــا 

اعضــای مجلــس ســنای ایــاالت متحــده ی امریــکا، در مــورد امنیــت، 

ــو  ــح گفت وگ ــه ی صل ــادی و پروس ــد اقتص ــوب، رش ــت داری خ حکوم

کــرده اســت.

آقــای غنــی، در ایــن دیــدار گفتــه اســت: »مــا بــا متحــدان 

ــا  ــر چالش ه ــه ب ــم ک ــی خــود مشــارکتی را ایجــاد کــرده  ای بین امللل

یــک جــا فایــق آییــم و حکومــت افغانســتان در موضوعــات اساســی 

ــد.« ــوره می کن ــک مش ــردم از نزدی ــا م ــح ب ــگ و صل ــد جن مانن

ــه ی دوام دار  ــک پروس ــردم، ی ــا م ــورت ب ــه مش ــت ک ــزوده اس او اف

بــوده و ســبب دیالــوگ ملــی شــده و ایــن کار، بــرای انکشــاف متــوازن 

و برقــراری صلــح، مهــم اســت.

ــتان،  ــم افغانس ــوز ه ــه هن ــت ک ــه اس ــی، گفت ــور غن رییس جمه

ــدت  ــدت و درازم ــدات میان م ــا تهدی ــدان آن، ب ــایر متح ــکا و س امری

ــرد. ــارزه صــورت گی ــه آن مشــرکا مب ــد علی ــه بای ــد ک مواجــه ان

او تأکیــد کــرده اســت کــه بــرای صلــح برنامــه دارد و عملــی کــردن 

آن، ســبب ختــم جنــگ در افغانســتان خواهــد شــد.

آقــای غنــی، گفتــه اســت »بــرای دســتیابی بــه صلــح پایــدار بایــد 

ــام  ــتان انج ــت افغانس ــری حکوم ــت و ره ــه مالکی ــح ب ــه ی صل پروس

شــود و مــا بــه خاطــر تحقــق آن، طــرح هفــت مــاده ای صلــح را 

ترتیــب کــرده ایــم کــه در آن گام هــای عمــده از جملــه تجدیــد اجــاع 

ــد  ــو در بع ــل، گفت وگ ــطح داخ ــدار در س ــوره های دوام ــی، مش داخل

منطقــه ای، دنیــای اســام و جامعــه ی جهانــی در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.«

از ســویی هــم، اعضــای مجلــس ســنای ایــاالت متحــده، در ایــن 

دیــدار گفتــه انــد کــه مأموریــت ناتــو در راســتای مبــارزه بــا تروریــزم، 

ــح  ــن صل ــا، تأمی ــه ی آن ه ــه گفت ــال دارد. ب ــی در قب ــه ی خوب نتیج

ــکا اســت. ــاالت متحــده ی امری ــت ای ــدار در افغانســتان اولوی پای

از ســویی هــم، عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی نیــز در دیــدار 

بــا ایــن ســناتورهای امریکایــی، در بــاره ی رسنوشــت انتخابــات 

منطقــه ای،  همکاری هــای  صلــح،  مذاکــرات  ریاســت جمهوری، 

مبــارزه بــا تروریــزم و روابــط دوجانبــه، گفت وگــو کــرده اســت.

ــه را در  ــورهای منطق ــش کش ــدار، نق ــن دی ــه، در ای ــای عبدالل آق

برقــراری صلــح و ثبــات دایمــی در افغانســتان مهــم دانســته و تأکیــد 

کــرده کــه بایــد در هــر طــرح و تــاش بــرای دســت يافن بــه صلــح، 

اجــاع منطقــه ای در نظــر گرفتــه شــود.

افغانســتان  مــردم  اولویت هــای  از  را  صلــح  اجرایــی،  رییــس 

ــا دو  ــی ب ــه ی انــس حقان ــراز امیــدواری کــرده کــه تبادل ــده و اب خوان

ــرای مذاکــره ی مســتقیم  ــد راه را ب ــی، بتوان اســتاد دانشــگاه امریکای

ــد. ــوار کن ــان هم ــتان و طالب ــت افغانس ــان حکوم می

ایــن در حالــی اســت کــه گفتــه می شــود، تاش هــا بــرای از 

ــده  ــاز ش ــان آغ ــکا و طالب ــان امری ــح می ــای صل ــری گفت وگوه رسگی

ــت. اس

از  یونامــا،  یــا  متحــد  ملــل  ســازمان  منایندگــی  دفــر 

بــرای  کــه  اســت  خواســته  افغانســتان  مــردم  و  حکومــت 

ــت  ــمول معافی ــه  ش ــی ب ــونت های جنس ــه خش ــان دادن ب پای

ــود  ــای خ ــه تاش ه ــونت ها، ب ــن خش ــان ای ــازات عام از مج

ادامــه دهنــد.

ــی  ــا روز جهان ــان ب ــوس(، هم زم ــنبه )4 ق ــا، روز دوش یونام

ــه اســت  ــه ای گفت ــا نــر اعامی ــان، ب ــه زن محــو خشــونت علی

ــمول آزار  ــه ش ــیت ب ــر جنس ــی ب ــی و مبتن ــونت جنس ــه خش ک

ــاق  ــگ اتف ــا جن ــح ی ــان صل ــی، در زم ــاوز جنس ــت و تج و اذی

می افتــد کــه بــه  گونــه ی کامــل حقــوق انســانی زنــان را تحــت 

ــه ی  ــواع تبعیــض، ننــگ و رضب ــه ان تأثیــر قــرار داده و منجــر ب

روحــی می شــود.

تدامیچــی یاماموتــو، مناینــده ی ویــژه ی ســازمان ملــل 

ــی  ــدای زنان ــا ص ــت: »م ــه اس ــتان، گفت ــرای افغانس ــد ب متح

ــنویم.  ــد، می ش ــرده  ان ــه ک ــونت هایی را تجرب ــن خش ــه چنی ک

ــی کــه در قســمت مصؤونیــت  ــا وجــود خطــرات و چالش های ب

شــان وجــود دارد، آن هــا جهــت دادخواهــی بــرای پایــان دادن 

ــار  ــد در کن ــا بای ــد. م ــتاده ان ــی ایس ــونت های جنس ــه خش ب

ــتیم.« ــا بایس آن ه

ــادی  ــازات و ع ــت از مج ــه معافی ــت ک ــرده اس ــد ک او تأکی

ــد. ــان یاب ــد پای ــی، بای ــونت جنس ــدن خش ش

ــوی  ــه از س ــی ک ــت، تاش های ــه اس ــو، گفت ــای یاماموت آق

ــام  ــتا انج ــن راس ــتانی کل در ای ــتان و دادس ــت افغانس حکوم

ــه  ــردم، ب ــونت و م ــدگان خش ــا بازمان ــود ت ــبب می ش ــده، س ش

ــد. ــاد کنن ــی اعت ــی و قضای ــای عدل نهاده

ملــل  ســازمان  مناینــده ی  میلــر،  التــا  هــم،  ســویی  از 

ــان و  ــه زن ــت ک ــه اس ــتان، گفت ــان در افغانس ــرای زن ــد ب متح

ــوق  ــرده ی حق ــض گس ــاهد نق ــان ش ــان، همچن ــران افغ دخ

انســانی شــان و خشــونت دوام دار بــه شــمول تأثیــرات جنــگ و 

ــد. ــیتی ان ــری جنس نابراب

ــمول  ــه ش ــی ب ــه پیرفت های ــن ک ــا ای ــت، ب ــزوده اس او اف

افزایــش شــار دادســتان ها و قاضی هــای زن صــورت گرفتــه؛ 

امــا هنــوز هــم کارهــای زیــادی باقــی مانــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش، کمیســیون 

ــش  ــازه ای، از افزای ــزارش ت ــر گ ــا ن ــر، ب ــوق ب ــتقل حق مس

8٫2درصــدی خشــونت در برابــر زنــان در افغانســتان خــر 

داد. در گــزارش ایــن نهــاد، آمــده اســت کــه در جریــان هفــت 

مــاه نخســت ســال جــاری خورشــیدی، 2762 مــورد خشــونت 

ــامل  ــورد آن، ش ــه ۱23 م ــیده ک ــت رس ــه ثب ــان، ب ــر زن در براب

خشــونت های جنســی اســت.

در گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، آمــده اســت 

ــا  ــوهر ب ــروع ش ــه ی نا م ــورد، رابط ــی 24 م ــاوز جنس ــه تج ک

دیگــران 24 مــورد، آزار و اذیــت جنســی 3۰ مــورد، ســقط 

ــط زن و شــوهر داری  ــه رواب ــار ب ــاری 7 مــورد، اجب ــن اجب جنی

۱۵ مــورد و 23 مــورد دیگــر شــامل اجبــار بــه فحشــا و لــواط، 

ــه ثبــت رســیده اســت. ــان ســال جــاری ب در جری

ــه  ــدار داد ک ــین، هش ــور پیش ــرزی، رییس جمه حامدک

افغانســتان بــه ســوی بحــران در حرکــت اســت و حکومــت 

بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل اقــدام کنــد.

یــک  در  قــوس(   4( دوشــنبه  روز  کــرزی،  آقــای 

نشســت خــری گفــت کــه افغانســتان در حــال حــارض 

ــد و  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــددی دس ــای متع ــا بحران ه ب

رییس جمهــور غنــی بایــد وضعیــت ایــن کشــور را مــورد 

بازنگــری قــرار دهــد.

ــا  ــرار جوان ه ــل ف ــردا، دلی ــه ف ــد ب ــود امی ــزود: »نب او اف

از کشــور اســت، صــدا می کنیــم بــه ارشف غنــی کــه دقــت 

مجــدد خــود را بــه اوضــاع مملکــت بســنجند کــه بــه شــدت 

بــه ســوی خرابــی روان اســت. نگذاریــد کــه کشــور بیشــر 

از ایــن زیــر پــای مــا خــراب شــود. فعــا در داخــل بحــران 

قــرار داریــم، نبایــد بیــش از ایــن وارد بحــران شــویم.«

آقــای کــرزی بــا انتقــاد از وضعیــت آزادی بیــان در 

ــته،  ــال گذش ــد س ــان چن ــه در جری ــت ک ــتان، گف افغانس

ــا  ــر پ ــه ویــژه آزادی بیــان، زی ارزش هــای قانــون اساســی ب

ــرار دارد. او  ــد ق شــده و در حــال حــارض، در معــرض تهدی

افــزود کــه اکنــون خرنــگاران و صاحب نظــران، بعــد از 

ابــراز نظــر تهدیــد می شــوند.

او بــا تأکیــد بــر ایــن کــه بــا برقــراری صلــح نبایــد 

ــت:  ــود، گف ــال ش ــر پای ــاله ی اخی ــت آوردهای ۱8س دس

قانــون  می بریــم،  نــام  آن  از  مــا  کــه  »دســت آوردهایی 

و  رأی  حــق  بیــان،  آزادی  اســامی،  احــکام  اساســی، 

اگــر  مــوارد.  ســایر  و  جــاده  نــه  اســت؛  مردم ســاالری 

ــان محــروم شــدند، از متــام  ــردم افغانســتان از آزادی بی م

آزادی هــای خــود محــروم خواهنــد شــد.«

آقــای کــرزی، همچنــان گفــت کــه نتیجــه ی انتخابــات 

آن  برگــزاری  از  پــس  روز  یــک  بایــد  ریاســت جمهوری، 

اعــام می شــد؛ امــا دلیــل ایــن کــه اعــام نشــد، ایــن 

اســت کــه افغانســتان یــک کشــور مســتقل و آزاد نیســت. 

او ادامــه داد: »انتخابــات ریاســت جمهوری بــه نفــع مــردم 

ــتند  ــگ داش ــراک کم رن ــردم اش ــرا م ــود؛ زی ــتان نب افغانس

ــود.« ــه آن ب ــوش علی ــراض خام ــک اع ــع ی ــه در واق ک

ــرف  ــد بی ط ــی، بای ــای امنیت ــه نیروه ــرد ک ــد ک او تأکی

و در خدمــت منافــع ملــی باشــند؛ نــه ایــن کــه بــرای 

اهــداف شــخصی و سیاســی کســی بــه کار گرفتــه شــوند و 

ــد. ــرار دهن ــدف ق ــتان را ه ــهروندان افغانس ش

ــر  ــک ام ــح ی ــه صل ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــرزی، ب ــای ک آق

حیاتــی بــرای افغانســتان اســت، گفــت کــه تــاش خواهــد 

کــرد تــا ایــن پروســه، هــر چــه زودتــر بــه نتیجــه ی مطلوبــی 

برســد. رییس جمهــور پیشــین، همچنــان از تاش هــای 

مناینــدگان  میــان  نشســتی  از  میزبانــی  بــرای  چیــن 

ــرد. ــتقبال ک ــتان، اس ــی از افغانس ــان و هیأت طالب

ــت  ــگ پایتخ ــتی در بیجین ــه زودی، نشس ــت ب ــرار اس ق

ــان، شــاری از چهره هــای  ــدگان طالب ــان مناین ــن، می چی

افغانســتان،  دولــت  مناینــدگان  از  هیأتــی  و  سیاســی 

ــراز امیــدواری کــرده  برگــزار شــود. حکومــت افغانســتان اب

گفت وگوهــای  آغازگــر  بیجینــگ،  نشســت  کــه  اســت 

شــود. بین االفغانــی 

فوزیــه کوفــی، رییــس حــزب مــوج تحــول و عضــو 

بــه  کــه  می گویــد  مناینــدگان،  مجلــس  پیشــین 

بــه زودی گفت وگوهــای صلــح میــان  زیــاد،  احتــال 

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــد ش ــه خواه ــان، از رسگرفت ــکا و طالب امری

گفت وگوهــا، بــدون حضــور زنــان و حکومــت افغانســتان، 

مؤثــر نخواهــد بــود.

ــمی  ــی مراس ــوس( ط ــنبه )4 ق ــی، روز دوش ــو کوف بان

در کابــل، تأکیــد کــرد کــه در گفت وگوهــای صلــح میــان 

ــتان،  ــت افغانس ــان و حکوم ــان افغ ــان، زن ــکا و طالب امری

بایــد دخیــل شــوند تــا نتیجــه ی مثبتــی بــه دســت آیــد.

او افــزود کــه مــردم افغانســتان خواســتار صلحــی انــد 

ــانی در آن  ــت انس ــوق و کرام ــا، حق ــی ارزش ه ــه متام ک

ــی از  ــا، تضمین های ــان گفت وگوه ــود و در جری ــظ ش حف

ــه  ــار دیگــر ب ــن کشــور ب ــا ای ــان داده شــود ت ســوی طالب

ــود. ــل نش ــتان تبدی گورس

حاکمیــت  دوران  »در  داد:  ادامــه  کوفــی  بانــو 

آن  در  نبــود؛  بیــش  گورســتانی  افغانســتان  طالبــان، 

کشــیده  نفــس  امــا  داشــتند؛  وجــود  انســان ها  دوره، 

ــه  ــبت ب ــی نس ــا دیدگاه ــتند ام ــتند؛ آرزو داش منی توانس

نداشــتند.« کشــور 

رهــران  پــران  و  دخــران  کــه  کــرد  تریــح  او 

مــروف  کیفیــت  بــا  آموزشــی  محــات  در  طالبــان 

تحصیــل انــد و رهــران گــروه، آن چــه را کــه بــرای خــود 

می پســندند، بــرای نســل جــوان و رسگــردان افغــان نیــز 

بپســندند. بایــد 

گفــت:  مناینــدگان،  مجلــس  پیشــین  عضــو  ایــن 

آن  در  کــه  را می خواهنــد  افغانســتان صلحــی  »مــردم 

ــه کــدام قــوم، جنــس  ــوط ب حرمــت شــوند، ایــن کــه مرب

و مذهــب می شــوند، مهــم نیســت. زنــان افغــان بــا از 

ــد و  ــل می کنن ــان، درد را تحم ــدان  ش ــت دادن فرزن دس

ــی  ــای زندگ ــل، فرصت ه ــال قب ــت س ــری بیس ــان دیگ زن

را از دســت دادنــد؛ امــا امــروز خواهــان احــرام از ســوی 

ــد.« ــان ان ــروه طالب گ

او بــا اشــاره بــه انتخابــات ریاســت جمهوری، گفــت 

ــان دهنده ی  ــات نش ــه ی انتخاب ــام نتیج ــی اع ــه چگونگ ک

ــت  ــاز اس ــت و نی ــتان نیس ــردم افغانس ــت و آرزوی م خواس

کــه یــک راه حــل درســت و سیاســی بــرای افغانســتان 

ــی   ــرد، در صورت ــان ک ــی خاطرنش ــم کوف ــود. خان ــدا ش پی

کــه منی تــوان از طریــق انتخابــات بــه نتیجــه رســید، پــس 

بهــر اســت کــه موانــع بــرای تأمیــن صلــح ایجــاد نشــود.

اعــام نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، 

تــا کنــون ســه بــار از ســوی کمیســیون انتخابــات بــه 

تأخیــر افتــاده و چگونگــی اعــام آن بــه چالــش سیاســی 

ــتقل  ــیون مس ــت جمهوری و کمیس ــزدان ریاس ــان نام می

انتخابــات تبدیــل شــده اســت. شــاری از نامــزدان، 

می گوینــد کــه در گام نخســت، بایــد 3۰۰ هــزار رأی 

مشــکوک از سیســتم مرکــزی کمیســیون خــارج و ســپس 

ــود. ــاز ش ــش آرا آغ ــاری و تفتی ــد بازش رون

ــا  ــر دولــت در امــور حقــوق بــر، تأکیــد می کنــد، ت وزی

ــه نشــود، افغانســتان  ــری جنســیتی نهادین ــی کــه براب زمان

ــد. ــد ش ــت نخواه ــد، دس ــه ی عدالت  من ــه جامع ب

ــه  ــمی ک ــوس( در مراس ــنبه )4 ق ــمر، روز دوش ــیا س س

بــه منظــور گرامی داشــت از روز جهانــی محــو خشــونت 

ــگ،  ــداوم جن ــه ت ــت ک ــود، گف ــده ب ــزار ش ــان برگ ــه زن علی

فقــر اقتصــادی، عــدم آگاهــی از قانــون، داشــن فرزنــدان 

بیشــر، عــدم دسرســی آنــان بــه آمــوزش و پــرورش و 

ــده ی  ــل عم ــونت، از عوام ــان خش ــت عام ــگ معافی فرهن

ــت. ــتان اس ــان در افغانس ــه زن ــونت علی خش

او افــزود، تــا زمانــی کــه برابــری جنســیتی نهادینــه 

نشــود؛ افغانســتان بــه صلــح، انکشــاف پایــدار و جامعــه ی 

عدالت  منــد دســت نخواهــد یافــت.

از ســویی هــم، دلــر نظــری، وزیــر امــور زنــان، در ایــن 

مراســم گفــت کــه در جریــان ســال جــاری، آمــار خشــونت 

علیــه زنــان افزایــش یافتــه اســت. 

ــو نظــری، تــداوم جنــگ، نبــود جدیــت در پی گیــری  بان

عامــان خشــونت، حضــور زورمنــدان و عــدم دسرســی 

ــر  ــونت در براب ــش خش ــل افزای ــت را از عوام ــه عدال ــان ب زن

ــت. ــان دانس زن

ــی های  ــه پالیس ــت ک ــان، گف ــان، همچن ــور زن ــر ام وزی

زنــان  از  محافظــت  میــراث،  بــه  زنــان  دسرســی  حــق 

در جنــگ و حالــت اضطــرار، مشــارکت سیاســی زنــان، 

قرضه هــای کوچــک بــرای خودکفایــی اقتصــادی زنــان، 

ــا  ــده و نهاده ــب ش ــی و تصوی ــانه ها، طراح ــت و رس محرمی

بایــد ایــن پالیســی ها را در ســال آینــده ی خورشــیدی، 

ــد. ــق کنن تطبی

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی نیــز در ایــن نشســت 

گفــت کــه حکومــت افغاســتان بیــش از پیــش در راســتای 

ــور  ــی، حض ــارکت سیاس ــت، مش ــه عدال ــان ب ــی زن دسرس

معنــادار آنــان در برنامه هــای ملــی و بــه خصــوص پروســه ی 

صلــح، متعهــد اســت.

آقــای عبداللــه، افــزود کــه مهم تریــن مســأله، نبــود 

صلــح و تــداوم جنــگ اســت؛ پدیــده ای کــه بــه گفتــه ی او، 

تأثیــرات ناگــواری بــر همــه مــردم افغانســتان و بــه خصــوص 

ــکل و  ــر ش ــه ه ــونت ب ــه خش ــرد ک ــد ک ــان دارد. او تأکی زن

ــت  ــت و حکوم ــرش نیس ــل پذی ــد، قاب ــه باش ــی ک ــر نوع ه

افغانســتان در راســتای خشــونت زدایی، متعهــد خواهــد 

ــود. ب

ــای  ــود آموزش ه ــوادی و نب ــر، بی س ــی، فق ــس اجرای ریی

کافــی و عــدم آگاهــی عامــه را عوامــل اصلــی اعــال 

بــا وصــف چالش هــای  خشــونت دانســته و گفــت کــه 

بی شــار، زنــان در دو دهــه ی اخیــر بــا تاش هــای فــراوان 

شــان ایســتادگی کردنــد و توانایــی شــان را ثابــت ســاختند.

بــدون  پایــدار  آقــای عبداللــه، گفــت کــه توســعه ی 

مشــارکت زنــان کــه نیمــی از پیکــر جامعــه را تشــکیل 

بــه  متعهــد  »مــا  و  نیســت  امکان پذیــر  می دهنــد، 

ــان  ــرده ی زن ــال و گس ــارکت فع ــور و مش ــازی حض زمینه س

اســتیم.« مختلــف  عرصه هــای  در 

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، در ســال ۱999 

محــو  جهانــی  روز  عنــوان  بــه  را  نوامــر   2۵ میــادی، 

خشــونت علیــه زنــان، درج تقویــم جهانــی کــرد. از ایــن روز 

در بســیاری از کشــورهای جهــان، گرامی داشــت می شــود. 

نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان، همه ســاله در ایــن روز، 

ــان،  ــی زن ــوق اساس ــی حق ــرای دادخواه ــود را ب ــد خ تعه

اعــام می کننــد.
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ساعت ۱2:۱۵ دقیقه ی چاشت روز 24 نوامر ۱989 بود که 

نزدیک  پاکستان  پیشاوِر  در  مسجدی  به  وِگا«  »ِشورلت  موتِر  یک 

آن  رسنیشنان  با  احوال پرسی  آماده ی  مردم  که  حالی  در  شد. 

موتر بودند، یک مبب کنار جاده ای، موتر را متاشی کرد و متام 

رسنشینان آن را کشت. پیشاور در آن زمان دست خوش خشونت 

این یک ترور معمولی نبود. اما  بود؛ 

اصطاح  به  معنوِی  رهر  عزام،  عبدالله  موتر،  داخل  قربانِی 

عرب افغان ها بود. عرب هایی که هزاران نفر از آن ها برای جنگ 

آمده  افغانستان  به  میادی،  هشتاد  دهه ی  در  شوروی  برابر  در 

راندن  بیرون  برای  اکر جمعیت مسلانان جهان، جنگ  بودند. 

شوروی از افغانستان را، جهاد مروع نظامی یا جنِگ مقاومتی ای 

مای  یک  که  عزام  بود.  مجاز  دینی  لحاظ  به  که  می دانستند 

فلسطینی بود، در سال ۱98۱ به روند جهاد افغانستان پیوست و 

متام آن دهه را رصف عضوگیری و استخدام جنگ جویان خارجی 

کرد. در سال ۱989، او دیگر یک استوره ی زنده بود و بانفوذترین 

ایدئولوِگ جهادی در دنیا به شار می رفت.

پدر  او  اما  منی شناسند؛  خوبی  به  را  عزام  امروز،  غربی های 

جنبش جهاد و گروه های خشونت گراِی اسامی مانند القاعده و 

داعش که فعالیت های شان را جهاد می نامند، است. عزام، بسیج 

را رهری می کرد  افغانستان  به  و فرستادن جنگ جویان خارجی 

دیگر  و  القاعده  آن،  از  که  ساخت  اجتاعی  پایه،  همین  بر  و 

گروه های افراطی بیرون زد. اعتبارنامه های علمی اسامی، روابط 

بین املللی و گیرایی شخصیتی اش باعث شد تا استخدام کننده ی 

مؤثر و بی نظیری باشد. بدون او، شار عرب-افغان ها آن قدر زیاد 

نبود.

او همچنان ایده های پرنفودی داشت. او می گفت که مسلانان 

مسؤولیت دارند تا از هم دیگر دفاع کنند و اگر بر بخشی از دنیای 

اسام حمله شود، متام مؤمنان باید در دفاع از آن بشتابند. این 

رد  که  پدیده ای  است؛  ایدیولوژیکِی جنگ جویان خارجی  پایه ی 

از  دیده می شد.  اسام  اکر جنگ های جهان  در  بعدها  آن  پای 

و سومالیا  عراق  تا  گرفته  میادی  نود  در دهه ی  و چچن  بوسنیا 

در سال های اول قرن 2۱ و سوریه از سال 2۰۱۰ به بعد. افزون 

بر این، او از اسام گرایان – کسانی که در فعالیت هایی که به نام 

اسام صورت می گیرد رشکت می کنند – خواست که توجه شان 

معطوف  بین املللی  سیاست های  به  داخلی  سیاست های  از  را 

کنند. عزام با این کار زمینه های الزم برای ظهور جهاد گرایِی ضد-

غربی در دهه ی نود میادی را آماده کرد. پیش از آن، شورشیان 

مانند مر که  برکناری حاکان مسلان مترکز می کردند،  روی 

را در  انورالسادات  آن کشور، رییس جمهور محمد  جهاد اسامی 

نظامی  شاخه ی  که  جایی  سوریه،  در  یا  کرد؛  ترور   ۱98۱ سال 

اخوان املسلمین، شورش نظامِی ناکامی را در اواخر دهه ی هفتاد 

عزام  آن ها،  خاف  بر  انداخت.  راه  به  اسد  رژیم  علیه  میادی، 

می گفت که جنگیدن با متجاوزان غیر مسلان مهم تر است. خوِد 

بر  او  پافشاری  اما  نبود؛  بین املللی  تروریزم  طرف دار  هرگز  عزام 

رضورت عقب زدن دشمنان خارجی اسام، بعدها فرضیه ی اصلی 

توجیهات القاعده برای حمله به امریکا شد. 

او بود که می گفت  رسنوشت سازترین کمک عزام، این ایده ی 

مسلانان در مسائل جهاد، باید به مقامات سنتی – خواه دولت، 

ماهای دینی، رهران قبلیه ای یا پدر و مادران باشد – بی اعتنایی 

کنند. از دید عزام، قانون اسام روشن بود: اگر قلمرو مسلانان 

نقص شود، متام مسلانان باید برای دفاع از آن، به گونه ی نظامی 

به گم راهی  منجر  آن،  مورد  در  اگر  و  اما  گونه  هر  و  بسیج شوند 

را  افراط گرایی  از  پاندورایی  جعبه ی  فکر،  طرز  این  شد.  خواهد 

گشود و جنبشی را به وجود آورد که غیرقابل کنرل بود. چگونه 

می توانید مردمی را که به آن ها گفته اید به دیگران گوش ندهند، 

وادار کنید که حرف های شا را بشنوند؟

حس  را  مشکل  این  اولیه ی  تأثیرات  عمرش،  طول  در  عزام 

را  نظم  داشت،  اجتاع  آن  در  که  هیبتی  با  شد  موفق  اما  کرد؛ 

در میان افراد حفظ کند. پس از ترورش اما، کسی نبود که بر آن 

مغزهای داغ و پرجنب وجوش حکم رانی کند؛ به همین دلیل، آن 

داخلی  انشعاب های  سقوِط  به  رو  مرحله ی  وارد  جهادی  جنبش 

میادی،  هشتاد  دهه ی  در  عرب-افغان ها  شد.  وحشی گری  و 

به  رو  آن ها،  از  پس  افراد  اما  داشتند؛  چریکی  راه کارهای  تنها 

تروریزم بین املللی، حمات انتحاری و رس بریدن آوردند. خشونت 

فوق العاده ی داعش در سال های اخیر، تنها آخرین منونه ی تکرار 

است. روند  این 

عرب- یک  کار  می گویند  بعضی ها  کشت؟  را  عزام  کسی  چه 

افغاِن دیگر، مانند اسامه بن الدن یا ایمن الظواهری بوده است؛ 

چون  است؛  کم  بسیار  فرضیه  این  بودن  درست  احتال  اما 

برای کشن پدر جهاد تاش می کرد، بسیار  رسنوشت کسی که 

مسؤول  را  موساد  یا  سی آی اِی  دیگر،  برخی های  می بود.  ناگوار 

مهم  آن ها  برای  کافی  اندازه ی  به  عزام  اما  می دانند؛  ترور  آن 

مقر  را  اردن  اطاعات  یا  سعودی ها  هم  دیگری  تعداد  نبود. 

می خوانند؛ اما این دو کشور هم در آن زمان، عادت نداشتند که 

اسام گرایان را بکشند. اداره ی خدمات امنیت دولتی »خاد«، در 

اوایل دهه ی هشتاد دالیلی برای کشن او داشت؛ اما نه پس از 

آن دهه. خیلی ها، گلب الدین حکمت یار که احساس می کرد عزام 

عاقه ی بیشری به دشمن بزرگش، احمدشاه مسعود پیدا کرده 

را متهم ترور او می دانند؛ اما سند های جدید نشان می دهند که 

اند. بوده  نزدیکی  واقع دوستان  در  عزام  و  حکمت یار 

 )ISI( در این صورت، تنها سازمان اطاعات نظامی پاکستان

می ماند که توانایی و انگیزه ی آن ترور را داشت. در اواخر دهه ی 

مزاحانی  پاکستانی ها  برای  عرب-افغان ها،  میادی،  هشتاد 

در  و  می کردند  انتقاد  پاکستان  از  آزادانه تری  طور  به  که  بودند 

محکمی،  سند  هیچ  داشتند.  مداخله  افغان  مجاهدان  سیاست 

اسنادی  اما  منی کند؛  ثابت  را  ترور  این  در   )ISI( داشن  دست 

وجود دارند که جرم )ISI( را ثابت نکرده ولی به آن اشاره می کند. 

گشت زنی  نیازمند  و  بود  شده  برنامه ریزی  قبل  از  عملیات،  این 

پرسونل طراح در قبل، جریان و بعد از حادثه در محل بود. محل 

وارد  شوک  قصد  طراحان  که  می دهد  نشان  حمله  زمان بندی  و 

کردن به عرب ها را داشته اند؛ چون طراحان آن ترور می توانستند 

هر حال  به  بکشند.  تیراندازی  یک  در  و صدا  بدون رس  را  عزام 

منی توان به اندازه ی دو خط هم جوابی برای این سوال که چه 

معای  بزرگ ترین  عزام،  ترور  کرد.  پیدا  کشته،  را  عزام  کسی 

است. اسام گرایی  تاریخ 

داستان عبدالله عزام به ریشه ی جهادگرایی مدرن که دلیل آن 

از بین رفن احرام به مقامات دینی در میان اسام گرایان جوان 

در اواخر دهه ی هشتاد میادی است، اشاره می کند. عزام آن را 

آغاز کرد، قتلش به آن رسعت بخشید و پیامدهای آن بسیار ناگوار 

بود. این یکی از درس های بی شار تاریخ در موضوع پیامدهای 

که  او، منی خواستند  قاتلین  نه  و  عزام  نه  است؛ چون  ناخواسته 

اوضاع این گونه پیش برود.

و  را جران  امروزی  آیا می توان وضعیت  این است که  پرسش 

کاری کرد که مقامات دینی دوباره بر جوانانی که جهاد وسوسه 

شان می کند، مسلط شوند؟ نشانه هایی مبنی بر این که داعش، 

خواست این جنبش را تضعیف کرده وجود دارد؛ اما هنوز منی توان 

را  پیش  سال  سی  انفجار  آن  آسیب های  می توان  آیا  که  گفت 

جران کرد یا خیر.

ترور مرموزی که به جهادگرایی رونق بخشید
مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: توماس ِهگ َهِمر – شبکه اخبار تاریخ

غربی های امروز، عزام را به خوبی 

منی شناسند؛ اما او پدر جنبش جهاد 

و گروه های خشونت گراِی اسالمی 

مانند القاعده و داعش که فعالیت های 

شان را جهاد می نامند، است. عزام، 

بسیج و فرستادن جنگ جویان خارجی 

به افغانستان را رهربی می کرد و 

بر همین پایه، اجتامعی ساخت که 

از آن، القاعده و دیگر گروه های 

افراطی بیرون زد. اعتبارنامه های 

علمی اسالمی، روابط بین املللی و 

گیرایی شخصیتی اش باعث شد تا 

استخدام کننده ی مؤثر و بی نظیری 

باشد. بدون او، شامر عرب-افغان ها آن 

قدر زیاد نبود.


