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گزارش روز

گفت وگو

فرخنــده )نــام مســتعار( یکــی از قربانیــان خشــونت 

ــن  ــده و ای ــق ش ــاوری عاش ــا خوش ب ــه ب ــری ک ــت؛ دخ اس

عشــق پــای او را بــه مراکــز حامیــوی زنــان کشــانده اســت.

فرخنــده صنــف نهــم مکتــب کــه بــود بعــد از درس هایــش 

ــان  ــه زن ــی ب ــات صح ــه ی خدم ــات ارائ ــی از مؤسس در یک

در  او  می شــود.  اولیــه  کمک هــای  آمــوزش  مشــغول 

ــه دســت  ــول ب ــق مقــداری پ ــن طری تــاش اســت کــه از ای

ــوب و  ــده ی خ ــن آین ــرای داش ــش را ب ــا پول های ــاورد ت بی

رسمایه  گــذاری ذخیــره  کنــد. 

ــری  ــا پ ــی او ب ــک هم صنف ــد، ی ــه می رس ــف 11 ک صن

و  تلفونــی  متاس هــای  آن هــا  بیــن  می شــود.  دوســت 

پیامــک رد و بــدل می شــود. هم صنفــی فرخنــده گاهــی 

بــه دیــدن پــر مــی رود و از آن جــا کــه بــه او اعتــامد نــدارد، 

فرخنــده را بــا خــود می بــرد. چندیــن بــار از ایــن ماقات هــا 

عاشــق  کــه  می کنــد  وامنــود  پــر  آن  می گــذرد،  کــه 

ــان  ... ــرک ش ــی مش ــت           ندگ ــده اس فرخن
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زندگــی شــهری معایــب و مزایــای خــودش را دارد؛ 

شــهرها بــه  طــور معمــول جمعیــت بیشــری را نســبت 

ــینی  ــا شهرنش ــت؛ ام ــا داده اس ــود ج ــتاها در خ ــه روس ب

ــی نیســت؛ بلکــه شــامل  ــه عامــل جمعیت ــا محــدود ب تنه

تغییــرات و تحــوالت اجتامعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و 

روان شناســی اســت کــه همــه ی آن هــا در مجمــوع تحــول 

جمعیتــی را شــکل می دهنــد.

از مزایــای زندگــی شــهری می تــوان از رشــد اقتصــادی 

خانواده هــا، تغییــرات گســرده در ســازمان ها و نهادهــای 

و  خانوادگــی  زندگــی  ســبک های  تغییــر  اجتامعــی، 

ــاد کــرد.  ــات بیشــر ی ــه امکان دسرســی  ب

از ســوی دیگــر، شهرنشــینی، بــه دلیــل تأثیــر افزایــش 

محیط هــای  ماننــد  عواملــی  و  زا  اســرس  عوامــل 

پُررسوصــدا و آلــوده، میــزان زیــاد خشــونت، افزایــش خطــر 

ســاختامن های  فروریخــن  گســرده،  آتش ســوزی های 

ــامت  ــن، س ــای کاری ناام ــه و محیط ه ــر زلزل ــد در اث بلن

روانــی شهرنیشــنان را تهدیــد می کنــد.

برج هــای  مجلــل،  و  بلنــد  ســاختامن های 

وســایط  شــده،  آســفالت  رسک هــای  آســامن خراش، 

و  چراغ هــا  از  انبوهــی  و  هوایــی  و  زمینــی  نقلیــه ی 

نورهایــی کــه در گذشــته ها منادهــای متــدن و پیرشفــت 

ــردم  ــی م ــی و روان ــش روح ــب آرام ــد و موج ــی می ش تلق

ــدل  ــراب مب ــت و اضط ــای وحش ــه مناده ــون ب ــود؛ اکن ب

شــده انــد.

ــه  ــرادی ب ــه اف ــتی ک ــه اس ــهر ویران ــک ش ــگار در ی »ان

نــام متخصــص و داکــر بــا جــان آدمــی بــازی می کننــد. 

ــه و جــواز  ــه تخصــص گرفت ــان چگون ــم ایــن قصاب منی دان

ــد.«  ــه دســت آورده ان فعالیــت ب

ایــن بریــده ای از صحبت هــای محمــود اســت. داکــران 

ــد؛ امــا بعــد  ــام آپاندیــس جراحــی کردن ــه ن خواهــر او را ب

مشــخص شــد کــه بیــامری خواهــرش ربطــی بــه آپاندیــس 

نداشــته  اســت. او تنهــا از عمــل خواهــرش شــاکی نیســت 

بلکــه کــه خــودش نیــز قربانــی تشــخیص غلــط داکــران 

ــان  ــرای درم ــه ب ــد ک ــور ش ــت مجب ــت و در نهای ــده اس ش

ــز  ــای تجوی ــده از داروه ــه جامان ــوارض ب ــده و ع ــم مع زخ

شــده ، بــرای تــداوی بــه پاکســتان بــرود.

الیــاس، بیــامر دیگــری اســت کــه بنــا بــر کمبــود 

ــدارد.  ــی ن ــی خوب ــاع صح ــودش اوض ــن D در وج ویتامی

احســاس  بــدی  دردی  شــانه ام  »پشــت  می گویــد:  او 

ــاد  ــای زی ــام معاینه ه ــا انج ــم. او ب ــر رفت ــردم، داک می ک

ــای  ــدت مهره ه ــن طوالنی م ــل نشس ــه دلی ــه ب ــت ک گف

ــی  ــات فیزوتراپ ــد مترین ــت و بای ــده اس ــت ش ــم جف گردن

ــات  ــرف دارو و مترین ــا م ــاال ب ــا ح ــا ت ــم؛ ام ــام ده انج

ــود نیافــت.« حــامل بهب

داکــر دیگــری علــت بیــامری الیــاس را خون ریــزی 

مــرف  داد.  دارو  برایــش  و  داد  تشــخیص  داخلــی 

دارو هــای مختلــف کــه بــه الیــاس تجویز شــد، بیــامری اش 

را شــدت  بخشــید  ...

تخطی های طبی، قاتل نامریی بیامرانبیامری های روانی و زندگی شهری
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ــه  ــط جامع ــه ی متوس ــه طبق ــدازه ای ک ــر ان ــه ه ب

متثیــل  دموکراســی  جامعــه  آن  در  شــود  کان 

می شــود بــه هــامن انــدازه گفتامن هــای محیــط 

زیســتی بــه وجــود می آیــد و کارهــای مثبــت صــورت 

می گیــرد. 

از فقیــر، چیــز بیشــری توقــع منی توانــی داشــته 

ــت  ــا درخ ــتند تنه ــار اس ــر ناچ ــه ی فقی ــی. طبق باش

ــا  از  ــد ت ــع کنن ــز قط ــان را نی ــه ی ش ــش  روی خان پی

رسمــای زمســتان خــود و کــودکان  شــان نجــات یافتــه 

باشــند.

گــروه طالبــان،  ذبیح اللــه مجاهــد، ســخنگوی 

گفتــه اســت کــه مناینــدگان ایــن گــروه و ایــاالت 

متحــده ی امریــکا، دیدارهــای  شــان را در دوحــه 

پایتخــت قطــر، ازرس گرفتــه  انــد.

اعــراض هــواداران تیــم »ثبــات و همگرایــی« پــس 

از نزدیــک بــه شــش ســاعت، بــا ارائــه ی قطع نامــه ی 

ثبــات  تیــم  اعضــای  یافــت.  پایــان  شــش ماده ا ی 

همگرایــی از کمیســیون انتخابــات خواســته انــد  ...

ــاع اعــام کــرده اســت کــه 1۶ نفــر از  وزارت دف

ــه  ــار، ب ــش در ننگره ــتی داع ــروه تروریس ــای گ اعض

ــد. ــده ان ــلیم ش ــدو تس ــای کومان نیروه

پیــام  هــدف دوم ســفر ترامــپ، 

ــی  ــاع بحران ــن در اوض ــح و روش رصی

حاشــیه ی  کشــورهای  و  خاورمیانــه 

خلیــج فــارس دارد. در رشایــط امــروز، 

ــران  ــنگن و ته ــط واش ــش در رواب تن

ــراق،  ــران، ع ــت. ای ــده اس ــر ش ــته، تیره ت ــه گذش ــبت ب نس

لبنــان و پاکســتان از جملــه کشــورهای خاورمیانــه ای اســت 

ــن لحــاظ،  ــه ای ــه رو شــده و ب ــی روب ــا تشــنجات درون کــه ب

ترامــپ بــا ســفر خــود بــه افغانســتان، نشــان داد کــه 

ــاوت نیســت. امریــکا در قبــال ایــن تحــوالت بی تف

پیــام ســوم ســفر ترامــپ بــه کابــل، مرتبــط بــه وضعیــت 

ــق  ــارض، تحق ــال ح ــه در ح ــت ک ــتان اس ــی افغانس داخل

ــنگن،  ــرای واش ــز ب ــه  چی ــه هم ــبت ب ــح نس ــرات صل مذاک

مهــم شــده اســت.

ــل،  ــط بین املل ــان رواب ــامری از آگاه ــه، ش ــن هم ــا ای ب

ــدف  ... ــن ه ــه بزرگ تری ــد ک معتقدن

کابل، حکومت سبز نگر الزم دارد

قطع نامه ی  ثبات و همگرایی: 
کمیسیون انتخابات فورا ۳۰۰ هزار 

رأی جعلی را از دور خارج کند

طالبان برای از رسگیری گفت وگوها
 با امریکا آمادگی نشان داده اند

وزارت دفاع: ۱۶عضو داعش در ننگرهار 
به نیروهای کوماندو تسلیم شدند

دونالد ترامپ: 
طالبان می خواهند آتش بس کنند

گفت وگو با محمد کاظم هامیون

 ) رییس محیط زیست کابل (

دونالدترامپ در کابل
معترضان:  اعضای کمیسیون انتخابات باید مجازات شوند یک سفر و چند نشان

سیدمهدی حسینی
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زندگی ام با خوردن 2۰۰ قرص پایان نیافت زندگی به رنگ زن
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جنجال انتخابات به جاده ها کشیده شد
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کمیســیون  میــان  تنش هــا  روز،  هــر  گذشــت  بــا 

انتخابــات و نامــزدان ریاســت جمهوری بیشــر می شــود. 

ــه  ــد بازشــامری آرا در 7 والیــت افغانســتان ب ــوز هــم رون هن

دلیــل اعــراض  شــورای نامــزدان و تکــت انتخاباتــی ثبــات و 

ــت.  ــف اس ــی متوق همگرای

و  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  تیــم  میــان  جــدال 

کمیســیون انتخابــات، پــس از آن بیشــر شــد کــه ایــن 

کمیســیون 300 هــزار رأی مــورد انتقــاد نامــزدان را بــا 

ــامری  ــش و بازش ــس از تفتی ــه پ ــت ک ــد و گف ــار خوان اعتب

ــدارد.  ــی ن ــکل قانون ــچ مش ــن آرا هی ــه ای ــد ک ــخص ش مش

ــان  ــره می ــر، مذاک ــه ی اخی ــان دو هفت ــد در جری ــر چن ه

ــه شــدت ادامــه  ــات و شــورای نامــزدان ب کمیســیون انتخاب

داشــت و بارهــا نشســت هایی بــرای حــل ایــن مشــکل 

دایــر شــد؛ امــا تــا هنــوز طــرف مدعــی قناعــت نکــرده 

اســت. اعراض هــا تــا جایــی ادامــه یافــت کــه روز گذشــته 

و  ثبــات  انتخاباتــی  تکــت  ارشــد  اعضــای  و  هــواداران 

بــه جاده هــا برآمدنــد،  بــرای شــش ســاعت  همگرایــی، 

ــد و خواســتار ابطــال 300 هــزار  ــه راه پیامیــی زدن دســت ب

رأی از ســوی کمیســیون انتخابــات شــدند. 

آنــان بــا صــادر کــردن قطع نامــه ی شــش مــاده ای، 

ــوری 300  ــد ف ــات بای ــد کــه کمیســیون انتخاب اعــام کردن

هــزار رأی جعلــی را از دور خــارج کنــد.

ــیون  ــه کمیس ــت ک ــده اس ــم آم ــن تی ــه ی ای در قطع نام

ــح  ــا و لوای ــون، طرزالعمل ه ــیر قان ــه مس ــد ب ــات بای انتخاب

ــت  ــه خواس ــن ب ــای متکی ــه ج ــردد و ب ــی برگ ــذ انتخابات ناف

و مطالبــات یــک تیــم انتخاباتــی، صــدای مــردم افغانســتان 

را بشــنود. کمیســیون انتخابــات بایــد فــورا 300 هــزار رأی 

ــتقالیت و  ــارج و اس ــی را از دور خ ــک و جعل ــر بایومری غی

بی طرفــی اش را در رونــد انتخابــات ثابــت کنــد؛ در غیــر 

آن مســؤولیت بحــران سیاســی و پیامدهــای آن بــه اعضــای 

کمیســیون برمی گــردد. 

افغانســتان  »مــردم  کردنــد:  تأکیــد  هم چنــان  آنــان 

ــب  ــته از تقل ــت برخاس ــد داد، دول ــازه نخواهن ــار اج ــن ب ای

و  انتخابــات  و چــراغ  بــر رسنوشــت شــان حاکــم شــود 

مردم ســاالری را بــرای همیشــه در رسزمیــن مــا خامــوش 

گردانــد. تیــم تقلــب، کمیســیون انتخابــات و جامعــه ی 

افغانســتان  حق طلبانــه ی  صــدای  نبایــد  بین املللــی 

را دســت کــم بگیرنــد. بــه مــردم افغانســتان اطمینــان 

می دهیــم کــه بــا متــام تــوان از آرا و حقــوق آنــان دفــاع 

خواهیــم کــرد و بــه مشــارکت در نظــام آلــوده بــا جعــل روی 

آورد.« نخواهیــم 

ــات  ــر انتخاب ــای ناظ ــامری از نهاده ــال ش ــن ح در همی

ــان  ــی می ــای کنون ــر تنش ه ــه اگ ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــز ب نی

نامــزدان و کمیســیون انتخابــات پابرجــا مبانــد، نــه تنهــا کــه 

نتیجــه ی انتخابــات مشــخص نخواهــد شــد کــه افغانســتان 

بــه بحــران بســیار بــزرگ گرفتــار خواهــد شــد. 

انتخابــات  )بنیــاد  تیفــا  ســخنگوی  ســعادت،  صغــرا 

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  افغانســتان(  عادالنــه ی 

ــن اســت کــه  ــه راه  حــل ای ــد؛ در حــال حــارض یگان می گوی

ــم  ــا ه ــر ب ــای ناظ ــزدان و نهاده ــات، نام ــیون انتخاب کمیس

بشــینند و یــک راه  حــل همه  جانبــه را جســت جو کننــد؛ 

زیــرا ادامــه ی ایــن وضعیــت می توانــد افغانســتان را وارد 

یــک بحــران کان بســازد. 

جای تقلب کاران و حامیان تقلب زندان است

محمــد محقــق، کریــم خلیلــی، اســدالله ســعادتی و بابــر 

فرهمنــد، معاونــان و اعضــای ارشــد دســته ی انتخاباتــی 

ــت  ــته رشک ــی روز گذش ــز در راه پیامی ــی نی ــات و همگرای ثب

ــیون  ــود کمیس ــه ی خ ــه نوب ــک ب ــر ی ــان ه ــد. آن ــرده بودن ک

ــد. ــب متهــم کردن ــه عــدم اســتقال و تقل ــات را ب انتخاب

و  »ثبــات  دســته ی  دوم  معــاون  ســعادتی،  اســدالله 

ــه  ــت ک ــته گف ــی روز گذش ــان راه پیامی ــی« در جری هم گرای

هنــوز هــم فرصــت اســت تــا کمیســیون مســتقل انتخابــات 

بــه قانــون و طرزالعمل هــای انتخاباتــی برگــردد و گرنــه، 

جــای »تقلــب کاران و حامیــان تقلــب« گوشــه  ی زنــدان 

ــود. ــد ب خواه

در  نیســت.   ۲01۴ ســال  مثــل  »امســال  گفــت:  او 

انتخابــات ۲01۴ مصلحــت آن بــود کــه بــر اســاس ســازش 

سیاســی حکومــت وحــدت ملــی تشــکیل شــود؛ امــا امســال 

ــت  ــب از ارگ و حاکمی ــا خیمــه ی تقل مصلحــت آن اســت ت

ــود.« ــته ش ــردم برداش ــی م ــر زندگ ــرشوع ب نام

امــا ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه در 

ــی  ــای انتخابات ــه تکت  ه ــت ک ــت آن اس ــارض وق ــط ح رشای

کمیســیون انتخابــات را متهــم بــه بی طرفــی کننــد و یــا ایــن 

ــان شــوند؟ کــه خواهــان محاکمــه ی آن

ــد  ــارض بای ــط ح ــه در رشای ــد ک ــا می گوی ــخنگوی تیف س

همــه بــه عنــوان شــهروندان افغانســتان نقــش خــود را 

ــی  ــای قانون ــه فیصله ه ــم و ب ــور ادا کنی ــن کش ــات ای در ثب

می گویــد:  ســعادت  بانــو  بگذاریــم.  احــرام  یک دیگــر 

ــان  ــم. زم ــم کنی ــر را مته ــه یک دیگ ــت ک ــن نیس ــان ای »زم

آن اســت کــه متــام طرف هــای درگیــر از خودگــذری نشــان 

بــه  را  افغانســتان  یــا قدرت منایــی  و  پافشــاری  بدهنــد. 

می بــرد.« بحــران 

پیشــنهاد نهادهــای ناظــر انتخابــات ایــن اســت کــه 

کمیســیون های  میــان  مشــرک  جلســه ی  یــک  بایــد 

ــر و  ــای ناظ ــزدان، نهاده ــکا، نام ــفارت امری ــات، س انتخاب

اتحادیــه ی اروپــا برگــزار شــود تــا یــک دیــدگاه جمعــی بــه 

ــران  ــان بح ــرای پای ــی ب ــل حقوق ــک راه ح ــد و ی ــت آی دس

ــود.  ــدا ش ــی پی کنون

ــد  ــد می کنن ــان تأکی ــات همچن ــر انتخاب ــای ناظ نهاده

ــن  ــش از ای ــد بی ــات نبای ــد کاری کمیســیون انتخاب ــه رون ک

ــز  ــات نی ــیون انتخاب ــم کمیس ــویی  ه ــد. از س ــف باش متوق

بایــد بــه خواســت های معرضــان توجــه کنــد؛ زیــرا در 

صــورت ادامــه ی ایــن وضعیــت، اعــام نتیجــه  ناممکــن 

ــود. ــد ب خواه

بــا متاس هــای زیــاد، نتوانســتیم دیــدگاه کمیســیون 

انتخابــات را در مــورد اعــراض تکــت انتخاباتــی ثبــات 

ــیم. ــته باش ــزدان داش ــورای نام ــان ش ــی و همچن وهمگرای

روز  شــام  امریــکا،  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

ــد و  ــتان ش ــره وارد افغانس ــفر غیرمنتظ ــک س ــنبه در ی پنج ش

بــا نظامیــان امریکایــی و همتــای افغانــی خــود، محمــدارشف 

غنــی، در پایــگاه نظامــی بگــرام دیــدار کــرد. در دیــدار ترامــپ 

ــح  ــورد گفت وگوهــای صل ــکا در م ــور امری ــی، رییس جمه و غن

ــد. ــث کردن ــان، بح ــی افغ ــای امنیت ــت نیروه و پیرشف

ترامــپ، در ایــن ســفر غیرمنتظــره ی خــود، از کاهــش 

داد؛  خــر  افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای  تدریجــی 

ــا  ــن نیروه ــدادی از ای ــه چــه تع ــرد ک ــا مشــخص نک ــا دقیق ام

باقــی می مانــد.  را خــارج می کنــد و چــه تعــداد دیگــری 

بــه  می خواهنــد  »طالبــان  گفــت:  امریــکا  رییس جمهــور 

توافقــی برســند، خواهیــم دیــد کــه آیــا می تواننــد بــه توافقــی 

ــیدند،  ــر نرس ــیدند و اگ ــه رس ــند ک ــر برس ــه؛ اگ ــا ن ــند ی برس

اشــکالی نــدارد.«

ترامــپ، بــار دیگــر در میــان نظامیــان امریکایــی در بگــرام 

تأکیــد کــرد کــه  بــا حضورداشــت رییس جمهــور غنــی،  و 

پیــش از ایــن، امریــکا می خواســت کــه بــا طالبــان بــه توافــق 

ــی  ــاز امریکای ــک رسب ــا ی ــه آن ه ــل این ک ــه دلی ــا ب ــد؛ ام برس

ــید. وی  ــب کش ــح عق ــات صل ــنگن از توافق ــتند، واش را کش

همچنــان افــزود کــه در مذاکــرات مناینــدگان امریــکا بــا 

گــروه طالبــان در شــش مــاه اخیــر، پیرشفت هــای بزرگــی 

آتش بــس  کــه  گــروه می خواهــد  ایــن  و  آمــده  بــه دســت 

ــم و  ــدار می کنی ــان دی ــا طالب ــزود: »ب ــپ، اف ــد. دونالدترام کن

ــش  ــان پی ــود. طالب ــرار ش ــس برق ــد آتش ب ــه بای ــم ک می گویی

ــد  ــاال می خواهن ــا ح ــد؛ ام ــس نبودن ــا آتش ب ــق ب ــن مواف از ای

کــه آتش بــس برقــرار شــود. خواهیــم دیــد کــه چــه می شــود.«

ســفر غیــر رســمی ترامــپ بــه کابــل و دعــوت امریکایی هــا 

از آقــای غنــی بــه پایــگاه نظامــی بگــرام، بــا واکنش هــای 

گســرده ای در افغانســتان روبــه رو شــد کــه در قلمــرو سیاســی 

یــک کشــور کــه ادعــای اســتقالیت را هــم دارد، نبایــد چنیــن 

ــن  کــه  ــل صــورت می گرفــت. ای ــت کاب ــی از ســوی دول حقارت

ــرام  ــی بگ ــگاه نظام ــه پای ــات ب ــرای ماق ــی ب ــای غن ــرا، آق چ

رفتــه، پاســخ روشــنی وجــود نــدارد؛ امــا گامنه زنی هــا بــر ایــن 

اســت کــه دولــت افغانســتان در تدابیــر امنیتــی و ترشیفاتــی، 

ــای  ــر، آق ــن خاط ــه همی ــدارد و ب ــی الزم را ن ــت و توانای ظرفی

ترامــپ در یــک ســفر غیــر رســمی بــه کابــل آمــده اســت. 

در عیــن حــال، ایــن ســفر می توانــد چنــد هــدف مشــخص 

هــدف  باشــد.  داشــته  جهــان  و  منطقــه  افغانســتان،  بــه 

ــی در  ــان امریکای ــا نظامی ــپ ب ــدار ترام ــه، دی ــن  ک ــت ای نخس

ــکا  ــل امری ــی داخ ــوالت سیاس ــه تح ــی ب ــتان، واکنش افغانس

اســت؛ زیــرا ترامــپ در حــال اســتیضاح قــرار دارد و فشــارهای 

زیــادی از ســوی دموکرات هــای ایــن کشــور در کانگــرس 

بــر او وارد اســت و بــه همیــن منظــور، ممکــن اســت کــه 

ــتان،  ــی در افغانس ــان امریکای ــد از نظامی ــرای بازدی ــپ ب ترام

بــه دنبــال ایــن باشــد تــا افــکار عمومــی داخــل امریــکا را بــه 

ــد. ــب کن ــود، جل ــوی خ س

هــدف دوم ســفر ترامــپ، پیــام رصیــح و روشــن در اوضــاع 

بحرانــی خاورمیانــه و کشــورهای حاشــیه ی خلیــج فــارس 

ــط واشــنگن و تهــران  ــط امــروز، تنــش در رواب دارد. در رشای

نســبت بــه گذشــته، تیره تــر شــده اســت. ایــران، عــراق، 

ــت  ــه ای اس ــورهای خاورمیان ــه کش ــتان از جمل ــان و پاکس لبن

کــه بــا تشــنجات درونــی روبــه رو شــده و بــه ایــن لحــاظ، 

ترامــپ بــا ســفر خــود بــه افغانســتان، نشــان داد کــه امریــکا 

در قبــال ایــن تحــوالت بی تفــاوت نیســت.

ــت  ــه وضعی ــط ب ــل، مرتب ــه کاب ــپ ب ــفر ترام ــوم س ــام س پی

تحقــق  حــارض،  حــال  در  کــه  اســت  افغانســتان  داخلــی 

مذاکــرات صلــح نســبت بــه همــه  چیــز بــرای واشــنگن، مهــم 

ــت. ــده اس ش

بــا ایــن همــه، شــامری از آگاهــان روابــط بین امللــل، 

معتقدنــد کــه بزرگ تریــن هــدف ســفر ترامــپ بــه کابــل ایــن 

اســت کــه امریکایی هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه هیــچ 

ــا طالبــان  راهــی جــز صلــح از طریــق یــک توافــق سیاســی ب

وجــود نــدارد. 

ــین  ــو پیش ــل و عض ــط بین املل ــدوی، آگاه رواب ــر مه جعف

مجلــس مناینــدگان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه 

ــه  ــارض ب ــال ح ــتان در ح ــت جمهوری افغانس ــات ریاس انتخاب

ــرده  ــران ک ــا را نگ ــر، امریکایی ه ــن ام ــیده و ای ــت رس بن بس

کــه می توانــد یــک مشــکل جــدی را خلــق کنــد و بــه همیــن 

ــت  ــان، در اولوی ــا طالب ــح ب ــای صل ــق گفت وگوه ــر، تحق خاط

ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت.

ــش از آن  ــی« بی ــس حقان ــدوی، آزادی »ان ــه ی مه ــه گفت ب

ــی  ــدت مل ــت وح ــی و حکوم ــور غن ــع رییس جمه ــه نف ــه ب  ک

متــام شــود، از رهایــی انــس حقانــی، بیشــر طالبــان کریــدت 

بــه دســت آورد و ایــن گــروه نشــان داده کــه نســبت بــه صلــح 

ــا امریــکا جــدی اســت؛  ــه یــک توافــق سیاســی ب و رســیدن ب

تحــرکات دو هفتــه ی اخیــر امریــکا و طالبــان نشــان داده 

اســت کــه این هــا بــه زودی، مذاکــرات  شــان را بــرای امضــای 

ــد. ــی، از رس بگیرن ــله تغییرات ــک سلس ــا ی ــه ب توافق نام

و  ترامــپ  میــان  جــدی  بحث هــای  از  یکــی  آتش بــس، 

غنــی در پایــگاه نظامــی بگــرام بــود کــه بــه گفتــه ی آگاهــان 

آغــاز  بــا  هم زمــان  کابل-واشــنگن،  بین امللــل،  روابــط 

گفت وگوهــای صلــح، خواســتار آتش بــس رسارسی اســتند؛ 

امــا ایــن دیــدگاه مــورد پذیــرش گــروه طالبــان نیســت. جعفــر 

مهــدوی می گویــد کــه یــک تفــاوت عمیــق در مــورد آتش بــس 

میــان دو طــرف وجــود دارد و آن، ایــن اســت کــه طالبــان 

ــه ایــن  ــرود. ب ــه قــدم پیــش ب می خواهنــد، همــه  چیــز قــدم ب

معنــا، وقتــی  کــه نیروهــای امریکایــی بــه تدریــج از افغانســتان 

ــا  ــد و ت ــش یاب ــج کاه ــه تدری ــم ب ــگ ه ــوند، جن ــارج می ش خ

زمانــی  کــه ایــن مســأله میــان امریــکا و طالبــان حــل نشــود، 

ــود. ــد ب ــوار خواه ــرف، دش ــان دو ط ــه می ــای توافق نام امض

از ســویی هــم، شــامری از اعضــای پیشــین گــروه طالبــان 

در خصــوص ســفر غیرمنتظــره ی ترامــپ بــه کابــل، می گوینــد 

کــه دیــدار ترامــپ بــا نظامیــان خــود در پایــگاه بگــرام، نشــان 

داد کــه موضوعــات زیــادی میــان امریکایی هــا و طالبــان حــل 

شــده اســت و امــکان یــک توافــق آتش  بــس میــان دو طــرف بــه 

وجــود آمــده اســت. ماســیداکر آغــا، عضــو پیشــین طالبــان، 

ــس  ــه آتش ب ــی  ک ــا زمان ــت، ت ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

نشــود، نرمشــی در عملیــات  دو طــرف شــکل منی گیــرد. ایــن 

عضــو پیشــین طالبــان، معتقــد اســت، برخــی از موضوعاتــی 

بــود  امریکایی هــا و طالبــان حــل شــده  کــه قبــا میــان 

ــت و در  ــاده اس ــوده ی آن آم ــد، مس ــق کردن ــاالی آن تواف و ب

آینــده ی نزدیــک، امــکان دارد کــه ایــن مســوده امضــا شــود.

ــای  ــه امض ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــان ب ــین طالب ــای پیش اعض

توافــق صلــح امریــکا و طالبــان، افغانســتان را بــه ختــم جنــگ 

نزدیــک می ســازد و بــه همیــن خاطــر، ترامــپ بــه کابــل آمــده 

تــا حکومــت افغانســتان را متوجــه کنــد کــه از رونــد مذاکــرات 

ــا افغانســتان  صلــح بیــش از هــر زمــان دیگــر حامیــت کنــد ت

ــد. ــی یاب ــونت ها رهای از خش

ایــن نخســتین  بــاری اســت کــه دونالدترامــپ در یــک 

ــی  ــان امریکای ــا نظامی ــده و ب ــل آم ــه کاب ــره ب ــفر غیرمنتظ س

ــش،  ــدی پی ــرد. چن ــدار ک ــور دی ــن کش ــی ای ــگاه نظام در پای

تلفونــی  متــاس  یــک  در  غنــی  رییس جمهــور  و  ترامــپ 

مذاکــرات  و  افغانســتان  تحــوالت  پیرامــون  ۲5دقیقــه ای، 

ــای  ــی، آق ــاس تلفون ــن مت ــه در ای ــد ک ــو کردن ــح گفت وگ صل

ــرد. ــوت ک ــفید دع ــه کاخ س ــی را ب ــور غن ــپ، رییس جمه ترام
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کــه  هامن گونــه  افغانســتان،  ریاســت جمهوری 

و  انرنتــی  اعراض هــای  از  می رفــت،  انتظــار 

رســانه، بــه خیابــان رســید. انتخاباتــی کــه بــا عــدم 

حضــور گســرده ی مــردم، مرشوعیــت و کارایی اش 

ــا انــدازه ی زیــادی زیــر ســؤال رفتــه بــود. مــردم  ت

پیشــر  چــون  می ترســیدند؛  روزهــا  همیــن  از 

دیــده بودنــد کــه برآینــد انتخابــات در افغانســتان، 

رأی مــردم نــه کــه نتیجــه ی زدوبندهــای سیاســی 

ــات در  ــزاران انتخاب ــا و کارگ ــام داران م ــت. زم اس

متــام دوره هــای گذشــته ی ایــن پروســه، کاری 

کردنــد کــه رونــد انتقــال قــدرت و سیاســت، نتوانــد 

ــات  ــی و انتخاب ــه دموکراس ــور و ب ــی عب از قلدرمآب

تغییــر کنــد. انــگار ایــن جغرافیــا بــا هــزاران ســال 

تاریخــش، هنــوز بــرای نهادینــه شــدن دموکراســی 

و انتخابــات جــوان و خــام اســت. هــر بــار کــه 

ــا  ــادی ب ــای زی ــد، جنجال ه ــزار ش ــات برگ انتخاب

ــات و  ــی، انتخاب ــر موکراس ــد. در ع ــد آم آن پدی

آزادی بیــان؛ تقلــب، نیرنــگ، زورگویــی، توســل بــه 

خشــونت، تظاهــرات و تفنــگ، بیــش از هــر چیــز 

دیگــری هــوادار داشــت و در نهایــت همیشــه نیــاز 

بــود کــه یکــی مظلــوم باشــد و دیگــری ظــامل. 

همــواره قفــل بحــران انتخابــات توســط رأی مــردم 

ــار  ــاال ب ــد. ح ــاز ش ــی ب ــق سیاس ــا تواف ــه ب ــه ک ن

دیگــر انتخابــات افغانســتان بــه بن بســت خــورده و 

بــه کلــی از کنــرل برگزارکنندگانــش خــارج شــده 

ــه زورآزمایــی و تظاهــرات  ــاز ب ــار دیگــر نی اســت. ب

اســت. انتخاباتــی کــه نتیجــه اش دیگــر بــرای 

مــردم مهــم نیســت، دیگــر مهــم نیســت کــه چــه 

کســی رییــس و مرئــوس می شــود! مهــم ختــم 

غائلــه ی انتخابــات اســت. انتخاباتــی کــه مــردم از 

آن خســته شــده و فرجامــش از رشوعــش مشــخص 

خــود  حتــا  مــردم،  بــرای  ایــن  از  پــس  بــود. 

ــردم  ــر م ــون دیگ ــت؛ چ ــم نیس ــم مه ــات ه انتخاب

ــد  ــاور نخواهن ــات ب ــام انتخاب ــه ن ــده ای ب ــه پدی ب

داشــت. ســخت اســت کــه مــردم دوبــاره بپذیرنــد 

کــه انتخابــات، محــل منایــش اراده و تصمیــم 

اســت.  شــان  رسنوشــت  تعییــن  بــرای  آن هــا 

انتخابــات،  برگزارکننــدگان  و  سیاســت مداران 

نــه تنهــا بــه مــردم و تیم هــای انتخاباتــی ظلــم 

کردنــد کــه موجــب شــدند، ریشــه ی مردم ســاالری 

شــود.  خشــک  رسزمیــن  ایــن  در  انتخابــات  و 

دیــروز، هــواداران تیــم ثبــات و همگرایــی در کابــل 

ــات و  ــب در انتخاب ــه تقل ــارزه علی ــه مب ــرای آن چ ب

تظاهــرات  شــد،  اعــام  مردم ســاالری  از  دفــاع 

ــدن  ــل ش ــراض، باط ــن اع ــدف اول ای ــد. ه کردن

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــزار رأی اس 300 ه

ــر  ــه نظ ــه اســت. ب ــون ابطــال آن را نپذیرفت ــا کن ت

ــک  ــز، در ی ــات نی ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک می رس

دور باطــل ناهم آهنگــی و عــدم توانایــی جلــب 

رضایــت و گفت وگــو بــا تیم هــای معــرض قــرار 

ــه  ــد ک ــرض می گوین ــای مع ــت. تیم ه ــه اس گرفت

ابتــدا بایــد تکلیــف 137 هــزار رأی مشــکوک، 

10۲ هــزار رأی خــارج از زمــان و ۲۴۲۲ صنــدوق 

قرنطیــن شــده مشــخص، بعــد تفتیــش آراء انجــام 

ــد اســت  ــی معتق ــات و همگرای ــم ثب ــا تی شــود؛ ام

کــه آرا و صندوق هــای ذکرشــده بــرای آن از دور 

خــارج منی شــود تــا آرای ایــن دســته، بــه 51 

درصــد نرســد. آن هــا همــواره کمیســیون را بــه 

ــد؛  ــم می کنن ــاز مته ــم دولت س ــتورگیری از تی دس

ــود و بــر  ــتقال خ ــظ اس ــر حف ــیون ب امــا کمیس

رونــد متوقف شــده ی بازشــامری آرا تأکیــد دارد. 

در  همگرایــی  و  ثبــات  تیــم  اســت،  جالــب 

بــه کمیســیون انتخابــات معــرض  حالــی کــه 

ارگ  روبــه روی  را  تجمعــش  محــل  امــا  اســت؛ 

اعضــای  و  می کنــد  تنظیــم  ریاســت جمهوری 

تیــم دولت ســاز نیــز جــور کمیســیون انتخابــات را 

ــد  ــاش شــان را انجــام می دهن کشــیده و متــام ت

تــا اعــراض و تظاهــرات را کوچــک نشــان دهنــد. 

برگزارکننــدگان  مثــل آن کــه رسان دولت ســاز، 

ریاســت جمهوری،  ارگ  یــا  و  باشــند  انتخابــات 

ــه  ــی را ب ــر دو تهدیدهای ــات. ه ــیون انتخاب کمیس

ــر  ــه اگ ــد ک ــه ان ــتاده و گفت ــر فرس آدرس یک دیگ

وضــع تغییــر نکنــد، در روزهــای آینــده، دامــن 

مجمــوع  شــد.  خواهــد  فراخ تــر  اعراض هــا 

می دهــد  نشــان  جنجال هــا  و  حــوادث  ایــن 

درون  از  دیگــر  بــار  انتخابــات،  نتیجــه ی  کــه 

صندوق هــای رأی نــه کــه حاصــل توافــق سیاســی، 

معاملــه، زور و تفنــگ خواهــد بــود. بــار دیگــر نیــاز 

ــی  ــه افغان های ــد و ب ــی بیای ــک خارج ــا ی ــت ت اس

بفهامنــد  منی فهمنــد،  را  یک دیگــر  حــرف  کــه 

ــت  ــت از لجاج ــی، دس ــت عموم ــرای مصلح ــه ب ک

ــد.  ــرای ایجــاد حکومــت، توافــق کنن برداشــته و ب

هــر چنــد، بــه نظــر می رســد کــه بــه بن بســت 

مرشوعیــت  رفــن  بیــن  از  انتخابــات،  رســیدن 

نظــام و انتخابــات در افغانســتان کامــا اتفاقــی و 

داخلــی نباشــد؛ چــون حکومتــی بایــد کــه ســقف 

باشــد. مشــخص  بلندپروازی هایــش 

غائله را ختم کنید 

جنجال انتخابات به جاده ها کشیده شد
معترضان:  اعضای کمیسیون انتخابات باید مجازات شوند

سیدمهدی حسینی

دونالدترامپ در کابل؛ یک سفر و چند نشان

رازق اختیاربیگ
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ــرادی  ــه اف ــتی ک ــه اس ــهر ویران ــک ش ــگار در ی »ان

بــه نــام متخصــص و داکــر بــا جــان آدمــی بــازی 

ــص  ــه تخص ــان چگون ــن قصاب ــم ای ــد. منی دان می کنن

ــد.«  ــت آورده ان ــه دس ــت ب ــواز فعالی ــه و ج گرفت

اســت.  محمــود  صحبت هــای  از  بریــده ای  ایــن 

آپاندیــس جراحــی  نــام  بــه  را  او  داکــران خواهــر 

کردنــد؛ امــا بعــد مشــخص شــد کــه بیــامری خواهــرش 

ــه آپاندیــس نداشــته  اســت. او تنهــا از عمــل  ربطــی ب

خواهــرش شــاکی نیســت بلکــه کــه خــودش نیــز 

ــت و در  ــده اس ــران ش ــط داک ــخیص غل ــی تش قربان

ــده و  ــم مع ــان زخ ــرای درم ــه ب ــد ک ــور ش ــت مجب نهای

عــوارض بــه جامانــده از داروهــای تجویــز شــده ، بــرای 

ــرود. ــتان ب ــه پاکس ــداوی ب ت

ــود  ــر کمب ــا ب ــه بن ــت ک ــری اس ــامر دیگ ــاس، بی الی

ویتامیــن D در وجــودش اوضــاع صحــی خوبــی نــدارد. 

او می گویــد: »پشــت شــانه ام دردی بــدی احســاس 

انجــام معاینه هــای  بــا  او  می کــردم، داکــر رفتــم. 

زیــاد گفــت کــه بــه دلیــل نشســن طوالنی مــدت 

مهره هــای گردنــم جفــت شــده اســت و بایــد مترینــات 

فیزوتراپــی انجــام دهــم؛ امــا تــا حــاال بــا مــرف دارو و 

ــت.« ــود نیاف ــامل بهب ــات ح مترین

داکــر دیگــری علــت بیــامری الیــاس را خون ریــزی 

برایــش دارو داد. مــرف  داخلــی تشــخیص داد و 

شــد،  تجویــز  الیــاس  بــه  کــه  مختلــف  دارو هــای 

بیــامری اش را شــدت  بخشــید و او مجبــور می شــد کــه 

ــد. رسانجــام داکــری  ــه کن ــه داکــر دیگــری مراجع ب

بیــامری او را کمبــود ویتامیــن D تشــخیص می دهــد.

بی ســواد،  مــای  و  نابلــد خطــر جــان  داکــر   «

خطــر ایــامن«

امــا ایــن گونــه نیســت که همــه از تشــخیص اشــتباه 

داکــر جــان ســامل بــدر بــرده  باشــند، در مــواردی حتــا 

ــده  ــز ش ــامران نی ــرگ بی ــه م ــر ب ــط منج ــخیص غل تش

اســت.

 علی رضــا پــدرش را کــه مبتــا بــه فشــار خــون بــود، 

ــق رِسُم منکــی در یکــی از شــفاخانه های  ــر تزری ــر اث ب

او  داده  اســت.  دســت  از  کابــل  شــهر  خصوصــی 

ــدرم بلنــد رفــت و مــا  ــد: »شــب فشــار خــون پ می گوی

او را بــه شــفاخانه خصوصــی بردیــم. شــفاخانه بــدون 

ــرد و...« ــق ک ــش رِسُم تزری ــان، برای ــه و پرس معاین

ــی در و پیکــر اســت.  ــزود کــه »شــهر ب علی رضــا اف

وزیــر  دانشــگاه،  اســتاد  همــه؛  کــه  اســت  معلــوم 

صحــت و متــام مراجــع ذیربــط دخیــل و مســؤول 

انــد. چطــور ممکــن اســت کــه قصــاب بــدون دخالــت 

ــود.« ــر ش داک

کمیتــه ی ارزیابی تخطی های طبی

ــا  ــه ب ــی ک ــدام از بیامران ــچ ک ــود، هی ــن وج ــا ای ب

آن هــا صحبــت داشــتیم، شــکایت درج نکــرده انــد. 

شــامری معتقدنــد کــه بیــامری، مــرگ و صحت منــدی 

ــد:  ــم می گوین ــامری ه ــت و ش ــد اس ــب خداون از جان

»بــه کــی و بــه کــدام جــا مراجعــه کنیــم از اشــتباهات 

ــم؟« ــکایت کنی ــی( ش ــای طب ــران )تخطی ه داک

تخطی هــای طبــی در افغانســتان شــامل مــوارد، 

غفلــت وظیفــوی، عــدم رعایــت مقــررات طبــی، عــدم 

تشــخیص درســت و اهــامل وظیفــوی می شــود کــه 

در اثــر آن بیــامران جــان  شــان را از دســت داده  و یــا 

ــن  ــار ای مشــکل صحــی جــدی پیــدا می کننــد. در کن

ــات  ــه ی خدم ــی عرض ــر قانون ــای غی ــوارد فعالیت ه م

ــود.  ــی می ش ــای طب ــامل تخطی ه ــز ش ــی نی طب

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــه ب ــنادی ک ــه اس چنانچ

رســیده، نشــان می دهــد، بــه اثــر غفلــت وظیفــوی 

داکــران شــفاخانه ی والیتــی بادغیــس، یــک کــودک 

جانــش را از دســت داده  اســت. بــه همیــن ترتیــب در 

شــفاخانه ی والیتــی کنــدز نیــز یــک کــودک جانــش را 

از دســت داده و کــودک دیگــری ســقط شــده اســت. 

در بامیــان نیــز بیــامری بــر اثــر عــدم رعایــت مقــررات 

طبــی جانــش را از دســت داده و ده هــا پرونــده ی 

دیگــر کــه هنــوز نــه تنهــا رســانه ای نشــده بلکــه 

ــد.  ــرده ان ــز نک ــکایت نی ــا از آن ش مترضره

 وزارت صحــت افغانســتان دو ســال پیــش شــورای 

عالــی طبــی را بــه منظــور بــاال بــردن کیفیــت عرضــه ی 

ایــن شــورا  ســال  کــرد.  ایجــاد  خدماتــی صحــی 

گذشــته بــه همیــن منظــور تفاهم نامــه ای را بــا اداره ی 

دادســتانی کل کشــور بــه امضــا رســاند تــا دادســتانی 

کنــد.  رســیدگی   را  داکــران  تخطــی  پرونده هــای 

اکنــون بــا گذشــته ده مــاه از امضــای ایــن تفاهم نامــه، 

بــا آن کــه دادســتانی  کل آمــاری از تخطی هــای طبــی 

را مشــخص منی کنــد؛ امــا می گویــد، شــکایت های 

افغانســتان  رسارس  از  طبــی  تخطی هــای  از  جــدی 

دریافــت کــرده  کــه شــامر زیــادی از ایــن تخطی هــا از 

ــت. ــوده اس ــی ب ــفاخانه های دولت ش

ــن  ــد ای ــا تأیی ــز ب ــزی نی ــفاخانه های مرک ــس ش ریی

گفته هــا می گویــد کــه از یــک ســال بــه ایــن ســو، 

بیــش از 130 تخطــی طبــی را ثبــت کــرده  اســت. ایــن 

در حالــی  اســت کــه، شــورای عالــی طبــی افغانســتان 

تخطی هــای  از  شــکایت   15 حــدود  در  می گویــد، 

ــدی  ــای آن ج ــه ت ــا س ــه دو ت ــرده ک ــت ک ــی دریاف طب

ــه دادســتانی راجــع شــده  اســت. ــوده و ب ب

شــورا  ایــن  رییــس  اوریاخیــل،  نریــن  داکــر 

تخطی هــای  می تواننــد  »شــهروندان  می گویــد: 

ــه ی  ــا  کمیت ــد ت ــزارش کنن ــورا گ ــن ش ــه ای ــی را ب طب

از  چندتــا  کنــد.  بررســی  را  آن  شــورا  ارزیابــی 

ــته  ــاه گذش ــد م ــان چن ــیده در جری ــکایت های رس ش

بررســی شــده و دو تــا ســه تــای آن بــه دادســتانی 

ــت.« ــده اس ــپرده ش ــت س ــدن عدال ــی ش ــرای اجرای ب

 یافته هــای روزنامــه ی صبــح کابــل نشــان می دهــد 

صحــت  ســکتور  متــام  در  طبــی  تخطی هــای  کــه 

ــه  ــی ب ــفاخانه های خصوص ــژه در ش ــه وی ــتان ب افغانس

ــا ایــن وجــود شــامر  طــور گســرده وجــود دارد؛ امــا ب

ــز  ــاد آن هرگــز گــزارش منی شــود و شــامر دیگــر نی زی

مرتبــط بــه کیفیــت دارو دانســته شــده از آن شــکایت 

منی شــود.

دوای بی کیفیت

 بــا آن کــه بســیاری از شــهروندان متعقدنــد کــه 

امــا  ندارنــد؛  طبابــت  الزم  فهــم  کشــور  داکــران 

داکــران ایــن گفته هــا را درســت منی داننــد. یکــی از 

ــن حــرف  ــد: »ای داکــران شــفاخانه اســتقال می گوی

ــت.  ــت نیس ــد، درس ــواد ان ــان بی س ــران افغ ــه داک ک

ــل  ــا قاب ــق نباشــند؛ ام شــاید شــامری از داکــران الی

و  تخصــص  بــه  تنهــا  کــه طبابــت  اســت  یــادآوری 

ــادی  ــل  کــه عوامــل زی ــدارد، ب نداشــن آن بســتگی ن

ــت.« ــذار اس ــان اثرگ ــیوی درم ــر ش ب

بنــا بــر گفتــه ی او، کیفیــت پاییــن دارو، کمبــود 

تجهیــزات پزشــکی و در کنــار آن پاییــن بــودن ســطح 

آگاهــی عمــوم مــردم، ســبب شــده کــه کیفیــت درمــان 

در پایین تریــن ســطح قــرار بگیــرد و دســت آوردهای  

ــر کننــد. خــوب طبــی داکــران افغــان را متأث

تأییــد  را  داکــر  ایــن  نیــز گفته هــای   عــده ای   

دواهــای  قربانــی  را  خــود  کــه  نبیــا  می کننــد. 

بیشــر  دوا  هرچــه  می گویــد  می دانــد،  بی کیفیــت 

ــه امــراض  ــا ب ــود، مبت ــه جــای بهب اســتفاده کــرده، ب

»مــن حساســیت داشــتم.  اســت.  گوناگــون شــده 

بــرای خــاص شــدن از آن بــه داکــر مراجعــه کــردم. 

چندیــن نــوع دوا برایــم دادنــد. بــا مــرف دوا متوجــه 

شــدم کــه حــامل هــر روز بدتــر می شــود.«

ــه دوافروشــان  ایــن وضــع ســبب شــده کــه مــردم ب

کــه  بــا وجــودی  امــا دوافروشــان  مظنــون شــوند؛ 

منی کننــد،  رد  را  بی کیفیــت  دواهــای  موجودیــت 

مقام هــای  و  عمده فروشــان  گــردن  بــه  را  تقصیــر 

می اندازنــد. حکومتــی 

ــن دوافروشــان کــه نخواســت نامــش در  یکــی از ای

گــزارش ذکــر شــود، گفــت تاجــران دوا نقــش اصلــی را 

ــران  ــد: »تاج ــت دارن ــای بی کیفی ــردن دواه در وارد ک

فرمایــش  ]پاکســتان[  دواســازی  رشکت هــای  بــه 

می دهنــد و می گوینــد در پــوش دوا 500 ملی گــرام 

بنویســید، ولــی اصــل دوا را ۲50 ملی گــرام بســازید.«

 در همیــن حــال جــواد حکیمــی کــه خــود در عرصه 

تجــارت دوا فعالیــت دارد، می گویــد: »بیشــر داوی 

افغانســتان از پاکســتان وارد می شــود. در ایــن کشــور 

دوا در ســه ســطح اســت. کیفیــت عالــی قابــل مــرف 

در بیشــر کشــور ها، کیفیــت متوســط و کــم کیفیــت. 

وارد  را  کم کیفیــت  دارو هــای  واردکننده هــا  بیشــر 

نــام رشکت هــای  بــه  مــواردی حتــا  و در  می کننــد 

ــد.« ــن کار را می کنن ــر ای معت

ــرای  ــی را ب ــار جهان ــتندرد 8۲ معی ــورم و اس اداره ن

تثبیــت کیفیــت دوا در کشــور مشــخص کــرده اســت. 

ــورم  ــابق اداره ن ــس س ــگام، ریی ــام رسور هن ــر غ انجی

در  دارو  »کیفیت ســنجی  می گویــد:  اســتندرد  و 

و  نــورم  اداره ی  کار  افغانســتان  دوایــی  مارکیــت 

اســتندرد نیســت. مــا معیارهــای جهانــی را بــرای 

تضمیــن کیفیــت دارو و مــواد آرایشــی مشــخص کــرده 

ــا را در  ــا آن معیاره ــم ت ــپرده  ای ــت س ــه وزارت صح و ب

تعییــن کیفیــت داروهــای وارداتــی و تولیــدی در نظــر 

ــد.«  ــته باش داش

ــای  ــود داروه ــز وج ــت نی ــؤوالن در وزارت صح مس

کــه  می گوینــد  و  می پذیرنــد  را  بی کیفیــت 

افغانســتان تــوان خریــد داروهــای باکیفیــت را نــدارد. 

ارزش  بــه  افغانســتان  مســؤوالن،  گفتــه ی  بــر  بنــا 

بیــش از ۶50 میلیــون دالــر در ســال از چهــل کشــور 

رییــس  نوروزیــان،  نعمت اللــه  می کنــد.  وارد  دارو 

ــور وزارت  ــی ام ــی، ادراه ی مل ــت دوای ــجام مارکی انس

ــد: »تأمیــن داروی باکیفیــت هزینــه ی  صحــت می گوی

بســیاری نیــاز دارد کــه تــوان اقتصــادی مــا بــه آن 

منی رســد و در حــال حــارض، داروهــای افغانســتان از 

ــت.« ــه اس ــه س ــه دو و درج ــت درج ــر کیفی نظ

ــی،  ــل، رییــس شــورای طب ــن اوریاخی داکــر نری

یــادآور شــد کــه ایــن اداره از زمــان تشــکیل تــا کنــون 

تنهــا بــرای تصویــب قوانیــن و مقرره هــای وظایــف 

شــورا کار کــرده  اســت و اداره ی شــورای عالــی طبــی 

تــازه تأســیس اســت و تــا کنــون کار ایــن اداره، بیشــر 

ــب  ــداف روی ورق و تصوی ــه اه ــیدن ب ــور رس ــه منظ ب

قوانیــن بــوده اســت. قوانینــی کــه بــا بــودن شــان ایــن 

شــورا کاری بــرای بلنــد بــردن کیفــت خدمــات صحــی 

منی توانــد.
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سکینه امیری

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

حال  در  کشوری  نیست؛  جنگ  از  بعد  کشور  افغانستان 

ملی  اراده ای  چون  جنگ  از  بعد  کشورهای  در  است.  جنگ 

بازسازی رشوع  پایان جنگ به وجود آمده است، و فصل  برای 

باشد؛  معضل چندان جدی  نباید  بیکاری  نهایت  در  می شود، 

اما در افغانستان بیکاری و اعتیاد یکی از شدیدترین معضات 

اجتامعی است که گریبان گیر بخش عظیمی از افراد جامعه به 

ویژه جوانان شده است. بیکاری، علل و اشکال مختلفی دارد 

که همیشه پیامدهای منفی زیادی برای فرد، خانواده و جامعه 

به همراه دارد. یکی از پیامدهای بیکاری، اعتیاد نیروی کاری 

است که در سن اشتغال قرار دارند. اعتیاد موجب تحلیل رفن 

توانایی ها و انرژی نیروی کار می شود؛ در نتیجه به مرور بیکاری 

می شوند. یک دیگر  تشدیدکننده ی  اعتیاد،  و 

افراد مهارت های الزم  اعتیاد، بهر است  از  برای جلوگیری 

تا در مقابل  بگیرند  فرا  را  با مشکات در زندگی  برای مواجهه 

فشارهای ناشی از بیکاری، طاق، افردگی، اضطراب و ... به 

سمت مرف مواد مخدر پیش نروند. بیکاری به عنوان یکی از 

دالیل اعتیاد شناسایی شده است. 

عامل  دو  اعتیاد  و  بیکاری  که  باورند  این  بر  بسیاری 

تقویت کننده یک دیگر است؛ یعنی این دو رابطه ای دوطرفه با 

هم  و  بینجامد  اعتیاد  به  می تواند  بیکاری  هم  دارد.  یک  دیگر 

برخی مشاغل  فرد شود.  بیکار شدن  به  اعتیاد می تواند منجر 

مبنی  آزمایش هایی  دهند،  انجام  استخدام  که  آن  از  پیش 

کارهای  و  کسب  در  حتا  می خواهند.  فرد  از  اعتیاد  عدم  بر 

دارند،  اعتیاد  سابقه  یا  و  اعتیاد  که  کسانی  به  نیز  خصوصی 

منی شود. داده  کار 

تأثیرات  تحمل  در  ناتوانی  دلیل  به  فرد  که  است  ممکن   

در  کند.  پیدا  سوق  اعتیاد  سمت  به  نهایت  در  بیکاری  منفی 

و  فرار  راه  عنوان  به  مخدر  مواد  به  افراد  از  بسیاری  حقیقت 

می کنند. نگاه  خود  مشکات  برای  پناهگاهی 

دست  از  را  خود  اعتامدبه نفس  فرد  می شود  باعث  بیکاری 

دهد همچنین این مسأله احساس مفید بودن را از او می گیرد. 

جامعه  و  خود  برای  و  باشد  تأثیرگذار  که  دارد  نیاز  فردی  هر 

برسد.  نظر  به  مفید 

اختاالت  و  افردگی  به  رشایط  این  در  افراد  از  بسیاری 

از جمله روش های  از مواد  اضطرابی مبتا می شوند. استفاده 

آن  از  خود  مشکل  حل  برای  افراد  که  است  آسیب زایی  بسیار 

می کنند.  استفاده 

خود  ذهنی  درگیری های  خاطر  به  معموال  بیکار،  فرد 

مسائلی  کوچک ترین  برابر  در  و  می شود  تحریک پذیر 

واقع  در  می دهد.  نشان  خود  از  افراطی  و  شدید  واکنش های 

بیکاری باعث می شود فرد نسبت به محیط خود با بی حوصلگی 

و خشم پاسخ دهد. چنین رشایطی، آسیب پذیری فرد را برای 

افزایش  زیادی  بسیار  میزان  به  اعتیاد  دام  در  شدن  گرفتار 

می دهد. 

کار کردن در جایگاهی پایین تر، عزت نفس و اعتامدبه نفس 

گفته  که  عواملی  این  همه ی  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  وی 

شده، دست به دست هم می دهند تا فرد، مستعد روی آوردن به 

شادی های کوچک و کوتاه مدت مثل اعتیاد شود.

بیکاری می آید؛  دنبال  به  معموال  آزاردهنده  و  منفی  افکار   

این افکار ممکن است فرد را در دام خود رسزنش گری بیندازد. 

فردی که راه  حل مفیدی برای رهایی از چنین وضعیتی نداشته 

باشد، مستعد اعتیاد می شود.

اعتیاد  اصلی  علت  را  بیکاری  منی توان  مستقیم  طور  به   

معتاد  و  استند  بیکار  که  افرادی  اند  بسیار  بسا  چه  دانست. 

عوامل  فرد  یک  اعتیاد  به  گرایش  علل  در  پس  منی شوند. 

که  دارد  وجود  زیادی  پیش زمینه های  و  است  دخیل  مختلفی 

می شود.  محسوب  عوامل  این  از  یکی  تنها  بیکاری 

اعتیاد، برطرف  با معضل  برای مبارزه  راه   قطعا واضح ترین 

کردن مشکل بیکاری در جامعه است. بیکاری اگر برطرف شود، 

فقط  مسأله  ولی  برطرف می شود؛  اعتیاد  عوامل خطر  از  یکی 

بیکاری نیست. رفع 

اگر در یک جامعه کودکان از بدو زندگی، مهارت های حل 

با  مواجهه  صورت  در  ببینند؛  آموزش  را  جرأت مندی  و  مسأله 

رشایط سختی مثل بیکاری، از پس حل و مدیریت موضوع بر 

بر  عاوه  می کنند.  پیدا  مشکل  حل  سوی  به  راهی  و  می آیند 

به  تأثیر  نیز  منفی  هیجانات  کنرل  و  مدیریت  توانایی  این ها، 

در  باید  افراد  داشت.  خواهد  اعتیاد  از  پیش گیری  در  سزایی 

این زمینه آموزش ببینند که هیجانات منفی خود را بپذیرند واز 

کنند. استفاده  آن ها  کنرل  برای  ساملی  راه های 

مقاطع  در  مخصوصا  دانشگاه ها  خروجی  سطح  تعدیل 

تحصیات تکمیلی با نیاز بازار کار باعث می شود، سطح بیکاری 

پنهان پایین آمده و از کاهش عزت نفس و اعتامدبه نفس افراد 

جلوگیری می کند. در واقع تعیین نیاز بازار کار و پرورش افراد 

جامعه،  نیاز  برای  شان  استعدادهای  با  متناسب  کودکی  از 

می شود. این چنینی  معضات  کاهش  باعث 

بسیاری از بی کاری
 معتاد می شوند

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

تخطی های طبی، قاتل نامریی بیماران 
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زندگی شهری معایب و مزایای خودش را دارد؛ شهرها به  طور 

معمول جمعیت بیشری را نسبت به روستاها در خود جا داده 

نیست؛  جمعیتی  عامل  به  محدود  تنها  شهرنشینی  اما  است؛ 

بلکه شامل تغییرات و تحوالت اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی و 

تحول جمعیتی  آن ها در مجموع  روان شناسی است که همه ی 

را شکل می دهند.

اقتصادی  رشد  از  می توان  شهری  زندگی  مزایای  از 

نهادهای  و  سازمان ها  در  گسرده  تغییرات  خانواده ها، 

به  دسرسی   و  خانوادگی  زندگی  سبک های  تغییر  اجتامعی، 

کرد.  یاد  بیشر  امکانات 

عوامل  افزایش  تأثیر  دلیل  به  شهرنشینی،  دیگر،  سوی  از 

اسرس زا و عواملی مانند محیط های پُررسوصدا و آلوده، میزان 

زیاد خشونت، افزایش خطر آتش سوزی های گسرده، فروریخن 

ناامن،  کاری  محیط های  و  زلزله  اثر  در  بلند  ساختامن های 

می کند. تهدید  را  شهرنیشنان  روانی  سامت 

آسامن خراش،  برج های  مجلل،  و  بلند  ساختامن های 

و  هوایی  و  زمینی  نقلیه ی  وسایط  شده،  آسفالت  رسک های 

انبوهی از چراغ ها و نورهایی که در گذشته ها منادهای متدن و 

پیرشفت تلقی می شد و موجب آرامش روحی و روانی مردم بود؛ 

اند. شده  مبدل  اضطراب  و  وحشت  منادهای  به  اکنون 

آیا زندگی شهری، بر سالمت روان ما تأثیر دارد؟

شهرنشني ها در مقايسه با مردمی كه در مكان های آرام تری 

ساير  و  افردگی  اسرس،  دچار   بيشر  می كنند،  زندگی 

گزارشی  اساس  بر  و حتا جسمی می شوند.  روانی  بيامری های 

منترش  ديسكاوری  به نام  بین املللی  از نرشيه های  یکی  در   كه 

شده، خطر ابتا به اسكيزوفرنيا )بیامری فراموشی مقطعی( بني 

محيط های  در  كه  است  افرادی  از  بيشر  برابر  دو  شهرنشينان 

اختاالت  خطر  همچنني  می كنند.  زندگی  روستاها  مانند  آرام 

اضطرابی بیست درصد و خطر ابتا به افردگی و ساير اختاالت 

باالتر است. روانی چهل درصد در ساكنان شهرها 

  زمانی که در يك خيابانی پُررسوصدا قدم می زنيم، مغز ما 

مرتب بايد مراقب اطراف باشد، از برخورد با عابران اجتناب كند 

با  بگريیم.  نظر  َمد  را  نقلیه  وسایط  و حركت  ترافيك  وضعيت  و 

اما  نباشد؛  آشكار  موضوع چندان  اين  ما  نظر  در  كه شايد  اين 

اين نظارت آشكار به محيط اطراف می تواند عمل كرد بخشی از 

را مختل  کند. قسمت های مهم مغز 

درازمدت  در  شهری  زندگی  چرا  كه  می شويد  متوجه  شايد 

قرار  روانی  و  روحی  بيامری های  معرض  در  را  انسان ها 

که  می شوند  باعث  ذهنی  مشغوليت های  اين  همه ی  می دهد. 

»آميگداالی«  مغز  از  قسمتی  در  بيشری  فعاليت  شهرنشني ها 

كه مسؤول پاسخ فرار يا گريز،  اضطراب و افردگی است، انجام 

دهند؛ البته هر چه محل سكونت بزرگ تر باشد، اين فعاليت ها 

می شود.  بيشر  هم 

زمينه ی   ۲1 و  بیست  قرن های  در  شهری  زندگی  و  اسرس 

است.  مغزی  سكته ی  و  اعصاب  و  مغز  بيامری های  بروز  اصلی 

در واقع  امروزه با توجه به تغيري روش زندگی، افزايش جمعيت 

رژيم  رعايت  عدم  ويژه  به  آن  از  ناشی  عوارض  و  شهرنشينان 

اعصاب  و  مغز  بيامری  بروز  زمينه ی  اسرس،  و  مناسب  غذايی 

را به وجود آورده است. در كنار آن آلودگی هوا ناشی از زندگی 

روند  در  سزايی  به  تأثري  نیز  شهرها  شدن  صنعتی  شهرنشينی، 

دارد. حارض  بيامری های  بیشری 

تحول فرهنگی

به  روستایی  فرهنگ  تغییر  ویژه  به  فرهنگی،  تحول  و  تغییر 

جامعه ی مدرن یا گذار از فرهنگ روستایی به فرهنگ شهری، به 

عنوان یکی از دالیل اختال روانی محسوب می شود و بسیاری 

از ناهنجاری های حاکم در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، ناشی 

از این  عامل است .

همراه  روانی  اختاالت  افزایش  با  شهرنشینی  فرهنگی   

است؛ دلیل آن این است که افزایش جمعیت مردم در مناطق 

شهری، مستلزم دسرسی به امکانات و زیرساخت های بیشری 

است و از آن جا که تناسبی بین افزایش جمعیت و دسرسی به 

این خدمات وجود ندارد، کمبود خدمات زیربنایی، خطر انواع 

فقر و واقع شدن در معرض انواع آسیب های زیست محیطی را 

می دهد. افزایش 

شهرها با طیف وسیعی از اختاالت و انحرافات مواجه استند. 

افردگی،  روانی،  شدید  اختاالت  شامل  اختاالت  از  برخی 

فروپاشی  جنایت،  و  جرم  مخدر،  مواد  سایر  و  الکل  به  اعتیاد 

می شود. خودبیگانگی  از  و  خانواده 

کمبود فضای سبز

رواين  و  روحي  مشكات  افزايش  بر  سبز  فضاي  كمبود 

برای  می دهد  نشان  مطالعات  دارد.  زیادی  شهرنشينان  تأثري 

شهرها  در  جهان  جمعيت  بیشرین  تاريخ  طول  در  بار  اولني 

همه  در  انسان ها  كه  است  حالی  در  اين  شده  اند.  ساكن 

را  طبيعی  محيط های  قبيله ها،  در  زندگی  تكاملی  دوره های 

تجربه كرده  بودند؛ اما اكنون جای متام اين درختان، حيوانات 

خانگی و گل و گياه را ميليون ها ساختامن و رسک  گرفته است. 

آلودگی صوتی

از جمله  تکنولوژی  یا عر  زندگی مدرن  در  آلودگی صوتی 

نه  آلودگی   این  است.  زیستی  محیط  آلودگی های  شایع ترین 

تنها بر سامت جسمی انسان ها تأثیر ناگوار دارد، بلکه بر روح و 

روان افراد نیز تأثیر بدی به جا می گذارد. آلودگی صوتی سبب 

اسرس و فشار روحی و عصبی می  شود.

نوع  سومین  را  صوتی«  »آلودگی  جهانی  بهداشت  سازمان 

آلودگی خطرناک در شهرها عنوان کرده است که عاوه بر امراض 

امراض روحی  و دیابت؛  قلبی، عروقی  امراض  افزایش  جسمی، 

آزار  خواب،  در  اختال  اسرس،  خستگی،  رسدردی،  روانی،  و 

تأثیرات اجتامعی آن را به همراه دارد. صوتی، خشونت و 

 جراتورها، بلندگوهای صوتی و هارن های بیش از اندازه ی 

موترها در نقاط مزدحم شهر از جمله عواملی است که آلودگی 

ایجاد می کند. صوتی 

در کنار این عوامل، عواملی مانند ازدحام ترافیک، بی ثباتی 

بیکاری، هزینه های باالی زندگی در شهرها و كاهش  و  شغلی 

بيامری های  به  ابتا  عوامل  مهم ترين  از  که  اجتامعی  روابط 

به  می توان  اجتامعی  روابط  کاهش  عوارض  از  است.  روانی 

احساس تنهايی، افردگی و نااميدی در ميان مردم شهرنشني 

كرد.    اشاره 

راهکارهای سالمت روان در شهرها

کاهش  راه کارهای  مهم ترین  از  شهری  فضای  زیباسازی 

سبز،   فضای  به  داشن  دسرسی  است.  شهروندان  اسرس 

برای  فرسوده  مناهای  پیرایش  و  بری  آلودگی های  کاهش 

است.  مفید  افردگی  احساس  و  اسرس  کاهش 

است؛  تأثیرگذار  روان  سامت  در  نیز  رنگ ها  همچنین 

استفاده از رنگ های روشن در لباس ها و طراحی ساختامن ها و 

باشد. مفید  روان  سامت  بر  می تواند  خانه ها 

براساس پیش بینی های بخش جمعیت سازمان ملل متحد، تا 

سال ۲030، بخش بیشر جمعیت کشورهای در حال توسعه در 

شهرها ساکن خواهند شد و تا سال ۲050، دو سوم جمعیت این 

کشورها، جمعیت شهری خواهند بود که نیاز به مدیریت درست و 

مناسب دارد تا از افزایش اسرس، بیامری های روانی و فیزیکی و 

اثرات منفی روانی زندگی شهری جلوگیری شود.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

باشــندگان افغانســتان از دیــر بــاز بــه ایــن ســو، بــه دلیل هایــی 

ــد  ــد. رون ــه مهاجــرت رو آورده ان ــرای همــگان روشــن اســت، ب کــه ب

ــی  ــل تاریخ ــه دلی ــور، ب ــرون از کش ــه بی ــتانی ها ب ــرت افغانس مهاج

ــن  ــه همی ــود ک ــه منی ش ــدی گرفت ــاد ج ــاید زی ــودن و دوام آن؛ ش ب

جــدی نگرفــن آن باعــث شــده تــا ایــن رونــد همچنــان ادامــه یابــد.

ــه کــدام نهــاد دیگــری  ــا هنــوز نــه حکومــت و ن در افغانســتان ت

ریشــه های مهاجــرت را شناســایی کــرده؛ امــا بیش تــر از همــه 

ایــن بــر حکومــت اســت کــه ریشــه ها و انگیزه هــای مهاجــرت را 

ــد.   ــی کن ــدام عمل ــردن آن اق ــان ب ــرای از می ــرده و ب ــایی ک شناس

کوتاهــی دولــت در ایــن بخــش، جامعــه ی افغانســتان پیوســته 

می بینــد. آســیب 

بیشــر  افغانســتان،  در  اســامی طالبــان  امــارت  ســال های 

ــرای  ــه ای ب ــه گون ــط ب ــتند، رشای ــبی داش ــش نس ــه دان ــی ک آن های

ــه تــرک افغانســتان شــدند. امــا ایــن  شــان تنــگ شــد کــه ناچــار ب

رونــد بــا شــکل گیری حکومــت جدیــد زیــر نــام جمهوریــت کــه 

ــوت آن  ــه ق ــف نکــرده بلکــه ب ــز توق ــه دار دموکراســی اســت نی داعی

ــد. ــزوده ش اف

ــه  ــه ب ــد ک ــان ان ــژه  جوان ــه وی ــتانی، ب ــران افغانس ــر مهاج بیش

ــه  ــد ک ــی ان ــان آن های ــاد ش ــامر زی ــا ش ــد. حت ــرت رو می آورن مهاج

ــرک  ــا ت ــد و ی ــان رســانده ان ــه پای ــز ب دوره ی کارشناســی شــان را نی

دانشــگاه کــرده و بــه دلیل هایــی راه مهاجــرت را پیــش گرفتــه انــد. 

طیــف دوم مهاجــران افغانســتانی، نیــروی کاری اســت کــه در ایــن 

طیــف بیشــر جوانــان انــد کــه ســواد کافــی ندارنــد؛ امــا بــرای کار 

ــد. ــر می رون ــورهای دیگ ــه کش ــلکی ب ــا مس ــزدی و ی روزم

مهاجــرت بــا هــر انگیــزه ای کــه باشــد، پیامد هــای و اثــر ات 

جانبــی خویــش را در زندگــی مهاجــر، کشــور متبــوع و کشــور 

دارد. مهاجرپذیــر 

مهاجــرت  کان  پیامدهــای  بــه  می خواهــم  نخســت 

کنــم. اشــاره  جامعــه  ســطح  در  افغانســتانی ها 

بــه دلیــل نوعیــت طبقــه ی مهاجــر،  افغانســتانی  مهاجــرت 

اثرهــای زیــادی در ســطح اقتصــاد کان جامعــه و همیــن طــور روی 

ــذارد. ــعه می گ ــد توس ــی و رون ــت مل امنی

افغانســتان بــا مهاجــرت، روزانــه صدهــا نفــر نیــروی کار خــود را 

ــد در کشــورهای دیگــر  از دســت مــی دهــد. ایــن مهاجــران می رون

ــورهای در  ــادی کش ــد اقتص ــد رش ــه رون ــده و ب ــتم کار ش وارد سیس

حــال توســعه و یــا توســعه یافتــه کمــک مــی کننــد. این هــا بیشــر 

ــوند. ــذب می ش ــروی کار ج ــوان نی ــه عن ب

ــورها را  ــن کش ــندگان ای ــامری از باش ــانی ش ــورد انس ــاال برخ ح

ــم کــه هیــچ حقــوق بــرشی در کار نیســت. اگــر  ــده بگیری اگــر نادی

کشــورهای دیگــر بــه مهاجــران افغانســتانی بــه عنــوان نیــروی 

ــتانی در  ــرش افغانس ــک از پذی ــدون ش ــند، ب ــته باش ــاز نداش کار نی

جامعــه ی شــان خــودداری می کننــد.

ــرده  ــرت ک ــران مهاج ــه ای ــه ب ــتانی ای ک ــی و افغانس ــچ ایران هی

اســت، منی توانــد انــکار کنــد کــه مهاجــران افغانســتانی در ســاخت 

و ســاز ایــران بــه ویــژه تهــران نقــش نداشــته انــد. کم تــر ســاختامن 

مهاجــران  دســت  کــه  می شــود  یافــت  ایــران  در  بلندمنزلــی  و 

ــد. ــزده باش ــه ن ــاخن آن آبل ــرای س ــتانی ب افغانس

تهــران ســاخته می شــود بــا بییشــر از ســه میلیــون مهاجــر 

افغانســتانی؛ امــا خــود افغانســتان در چــه وضعیتــی بــه رس می بــرد. 

ــاال  ــا ح ــتان را ت ــه افغانس ــد ب ــی و متعه ــتی مل ــت، سیاس ــر دول اگ

ــا  ــور ب ــروی کار کش ــه نی ــن هم ــه ای ــود ک ــاز نب ــرد، نی ــال می ک دنب

تحمــل درد و رنــج مهاجــرت بــه زیبــا ســاخن مکانــی بپردازنــد کــه 

ــد. ــهمی از آن ندارن ــچ س ــود هی خ

اگــر کارخانه هــای تولیــدی و صنعتــی در کشــور ایجــاد می شــد 

و از ایــن نیــروی کار بــرای بهســازی کشــور اســتفاده می شــد، بــدون 

شــک حــاال در رشایــط بهــری قــرار داشــتیم.

در ســال های اخیــر پیوســته شــاهد آن بودیــم کــه بیش تــر 

شــهروندان کشــور خــود را بــه کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی 

ــد. ــانده ان رس

از هزینــه ی دولــت افغانســتان بــرای اشــخاصی کــه دانشــگاه را 

بــه پایــان می رســاند بیشــر از یــک میلیــون افغانــی خــرج می شــود؛ 

ــدارد  ــه بازیافتــی وجــود ن امــا پــس از ایــن همــه مــرف هیــچ گون

ــرژی  ــش و ان ــان دان ــه آن ــذارد ک ــادگی می گ ــن س ــه همی ــت ب و دول

شــان را در کشــورهای دیگــری مــرف کننــد آن هــم اگــر زمینــه ی 

مناســب و دلخــواه برایــش باشــد.

ایــن گونــه بــه چرخــه ی اقتصــادی کشــور صدمــه ی بزرگــی وارد 

ــت  ــت یاف ــدار دس ــعه ی پای ــه توس ــچ گاه ب ــود هی ــه منی ش ــده ک ش

ــه  ــیدن ب ــم، رس ــت نیابی ــادی دس ــدار اقتص ــعه ی پای ــه توس ــا ب و ت

امنیــت ملــی ای کــه بــه شــکل امــروزی آن شــکننده و بی ثبــات 

ــت. ــم یاف ــت نخواهی ــد، دس نباش

اگــر ریشــه هایی کــه مهاجــرت از آن آب می خــورد خشــکانده 

نشــود، در چنــد ســال دیگــر مــا بــا جامعــه ای کامــا نــاکارا و 

بــا صــر  بــود کــه تنهــا می توانــد  کهن ســال روبــه رو خواهیــم 

یعقــوب، انتظــار مــرگ را بکشــد.

ادامه دارد ...

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

یكی  در  كه  آن  دفر  به  این شورا،  به دعوت  را  شبی 

به  و  جالب  شب  رفتیم.  است،  واقع  ِمری لند  نواحی  از 

در  مرد  و  زن  شامل  مردم  از  عده ای  بود.  یادماندنی ای 

دل گرمی  با  ما  از  و  بودند  آمده  هم  گرد  مختلف،  سنین 

خود  محلی  امور  شورا،  این  كردند.  استقبال  محبت  و 

می دهند  حق العضویت  آن  اعضای  می کند.  کنرل  را 

زمان  در  كند،  پرداخت  حق العضویت  كه  كسی  هر  و 

البته  به دست می آورد.  را  رأی دادن  تصمیم گیری، حق 

در جلسه های آن هر كسی می تواند بدون استثنا رشكت 

كند و به بحث ها گوش دهد و اگر نظری داشت به دیگران 

بگوید. هر مسأله ای كه به شکلی به زندگی روزمره ی مردم 

این ناحیه مرتبط باشد، در جلسه های شورا مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد و در مورد آن فیصله و تصمیم گیری 

پرورش،  و  آموزش  توسعه،  و  انكشاف  می آید:  عمل  به 

پارك،  كارخانه،  رسك،  عامه،  امنیت  پولیس،  تنظیف، 

انتخابات، صحت و بهداشت، امور خانواده و اطفال، همه 

باره ی آن، شورا نظرسنجی  اند كه در  از مسائلی  و همه 

مطرح  تعهد  یك  عنوان  به  جلسه ها  در  رشکت  می کند. 

برای  باید  ماه  هر  در  و  است  شفاف  حساب رسی  است. 

همه ی اعضا و از طریق اعضا برای همه ی مردم گزارش 

می گیرد،  عهده  بر  را  مسؤولیتی  كه  كسی  شود.  داده 

مكلف است كه آن را به نحو احسن انجام دهد و نتیجه ی 

در  نیز  ماهنامه ای  شورا،  این  كند.  اباغ  شورا  به  را  آن 

اطاع رسانی  شهر  اهالی  به  آن  توسط  كه  دارد  اختیار 

اخاقا  و  اصوال  را  مسأله ای  هیچ  كه  می گفتند  می كند. 

مسائل  بعضی  است  ممكن  منی دارند.  نگه  پنهان 

حساسیت برانگیز باشد؛ اما مردم حق دارند كه به اندازه ی 

هر كسی دیگر از آن موضوع مطلع باشند و در برابر آن 

كنند.  تعیین  را  خویش  موقف 

رییس دوره ای شورا که خامنی مسن بود، گفت: 

داشته  ارتباط  جمعی  رسنوشت  به  امری  »وقتی 

مسؤول  و  متصدی  فردی  صورت  به  کسی  هیچ  باشد، 

باشد. کسی  پنهان کردنش  و  نگران حفظ  که  نیست  آن 

که در موقعیت اقتدار یا اتوریته ی جمعی قرار می گیرد، 

از  و  انجام دهد  به درستی  را  تنها مکلف است کار خود 

نقص  و  به مردم گزارش دهد. حتا عیب  کار خود  انجام 

او را منی توان فردی دانست. پنهان کاری در امور جمعی 

یا مرض خودبزرگ بینی است. عقل  نشانه ی فریب کاری 

کل و دانای همه چیز وجود ندارد. دموکراسی این را برای 

است.« داده  یاد  ما 

جریان جلب و جذب اعضا در این شورا خیلی جالب 

است: هر كسی می كوشد در طول ماه، فردی را متقاعد 

سازد كه به عضویت شورا نایل شود. وقتی پرسیده شد كه 

آیا این نوع عضو گیری جریان مباحث و تصمیم گیری ها را 

با مشكل مواجه منی سازد، گفتند كه:

كه  كسی  هر  است.  مشخص  اصول  این جا  خیر،  »نه 

می آید، ناگزیر است اصول را رعایت كند. این اصول برای 

این  برابر  در  افراد  تعیین می كند.  اندازه  و  هر كس حد 

برخوردار  خارق العاده ای  صاحیت  هیچ گونه  از  اصول 

نیستند. این از مزایای دموکراسی است كه هر كس باید 

را  خویش  عمل  و  فكر  نقش  و  گیرد  سهم  كاری  هر  در 

بگذارد؛ اما هیچ كسی حق ندارد اصولی را كه در جمع 

کند.« نقض  است،  شده  تصویب 

در روزهای معین هر كسی از خانه اش ظرفی از غذای 

مطلوب خویش را به شورا می          آورد. به این ترتیب، محفل 

زیبا و دل نشینی برپا می شود و هر كسی از هر چیزی میل 

داشته باشد، رصف می كند. در این محفل، كه بیشر به 

فرصت  مردم  دارد،  شباهت  عیدی  و  جشن  مراسم  یك 

دارند كه درست تر از حال و احوال هم دیگر باخر شوند، 

افكار خویش را با هم در میان بگذارند، از اوضاع كشور، 

شخصی  دل خوری های  یابند،  اطاع  جهان  و  سیاست 

و هم دلی  دوباره محبت، دوستی  و  كنند  رفع  را  خویش 

نیز  را  استقال  روز  بخشند.  گسرش  هم دیگر  میان  را 

استقال  روز  در همین شورا جشن می گیرند.  یك جایی 

تاریخ  است.  و محرم  گران قدر  امریكایی ها خیلی  برای 

امریكا به همین روز گره می خورد. یكی از زنان عضو كه 

لحظاتی را صحبت كرد، گفت:

این  ما یك روز منادین است. در  برای  »روز استقال 

كه  روزی  اولین  از  امریكا  می یابیم.  باز  را  خود  ما  روز، 

كرده  انكشاف  آورد، خیلی  به دست  را  استقال خویش 

به  تغییر  و  انكشاف  این  همه ی  اما  است؛  یافته  تغییر  و 

می كند.« برگشت  روز  هامن 

نكته ی جالب در این شورا آن بود كه همه ی اعضای 

یاد  به  باید  البته  می دادند.  تشكیل  سفیدپوستان  را  آن 

خاص  طور  به  را  خود  امریكا،  سفیدپوستان  كه  داشت 

مرتبط  آسیا  یا  اروپا  در  نژادی  مشخص  ریشه ی  یك  به 

در  پی هم  آمیزش های  اثر  بر  است  ممكن  منی دانند. 

طول تاریخ، نسل  كاما جدیدی پدید آمده باشد؛ اما به 

هر حال، همین بخش از مردم امریكا اند كه هنوز برای 

خود امتیازاتی را حفظ كرده اند. در همین شب بود كه 

سخن از برخی اعراضاتی به میان آمد كه توسط »مردم 

امریكا« در برابر امتیاز دادن به »اقلیت ها« صورت گرفته 

بود و این سخن ناراحتی ویتنی، راننده ی موتر حامل ما 

روز گفت: آن  فردای  ویتنی  برانگیخت.  را 

صاحب  را  خود  بتواند  كه  مرحله ای  تا  امریكا  »هنوز 

بداند، فاصله ی زیادی دارد. هنوز  انسانی  واقعا  فرهنگ 

از  خون  این  است.  ماحظه  مورد  انسان  از  بیشر  خون 

ندارد.« كاری  ما  انسانیت  به  است.  مانده  تاریخ 

از ویتنی پرسیدم كه آیا در محله های سیاه پوستان نیز 

این گونه شوراها وجود دارد؟ با افتخار گفت:

سفیدپوست  و  سیاه پوست  به  دیگر  این  بلی،  »آه، 

همه  كه  می كند  خلق  فضایی  دموکراسی  ندارد.  تعلق 

از آن تنفس كنند. مگر  توان خود  اندازه ی  به  می توانند 

سیاه پوستان در نظام دموکراسی از حق و منافع خویش 

منی كنند؟« دفاع 

سخن  گاهی  سیاه پوستان  جمع  در  آیا  كه  پرسیدم 

میان  به  ناگوار گذشته  یا خاطرات  و  امتیاز  و  تبعیض  از 

گفت: می آید؛ 

انسانی  جامعه ای  هیچ  از  را  مسائل  این  »مسلامً! 

منی توان جدا كرد. سیاه پوستان رنج كشیده اند و اكنون 

مسائل  این  از  منی توانند  آن ها  می برند.  رنج  گاهی  هم 

در جمع سیاه پوستان  كه  است  این  فرق  اما  نكنند؛  یاد 

جمع  در  و  می شود  انتقاد  بی عدالتی  از  نهایت  در 

بی عدالتی!« رفع  از  سفیدپوستان 

اما ویتنی بارها تأكید  كرد كه این مسائل در امریكای 

به  منی روند.  شامر  به  مهم  و  عمده  مسائل  از  كنونی 

تأمین  برای  را  خویش  بهر  »راه  امریكا  حاال  او،  گفته ی 

است. یافته  انسانی تر«  روابط 

شورای شــهر در َگریت پارك

بیماری های روانی و زندگی شهری

عزیز رویش

راحله یوسفی

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )14(

پیامد های مهاجرت
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 صبــح کابــل: ریاســت محیــط زیســت کابــل بــرای آلودگــی هــوای 

شــهر کابــل کــدام عامل هــا را شناســایی کــرده اســت؟

ــا را  ــن جغرافی ــی، پیچیده تری ــد توپوگراف ــون: از دی ــم هامی  کاظ

شــهر کابــل دارد کــه اطــراف آن را کــوه گرفتــه اســت کــه مانــع تابــش 

خورشــید پــس از ســه ی چاشــت می شــود، کــه بــه نــام وارونگی هــای 

ــاد در  ــع وزش ب ــا مان ــن کوه ه ــویی ای ــود. از س ــاد می ش ــی ی فروتابش

شــهر می شــود کــه خــود باعــث آلودگــی هــوا در کابــل شــده اســت.

ــل  ــدازه اســت، شــهر کاب ــت بیــش از ان ــل انســانی آن جمعی عوام

ــرای  ــل ب ــی در کاب ــکان زندگ ــت، ام ــتی نیس ــط زیس ــهر محی ــک ش ی

ــبز  ــاحات س ــود س ــت. نب ــوار اس ــا دش ــر واقع ــزار نف ــش از 500 ه بی

پوششــی و همین طــور وجــود خانه هــای خــود رس؛ بــه اســاس گــزارش 

جایــکا 7۲ درصــد خانه هــا در شــهر کابــل خــودرس ســاخته شــده 

ــد. زیرســاخت های شــهری وجــود نــدارد و از ســوی دیگــر ســاختار  ان

ــل اســت؛  ــز عامــل دیگــر آلودگــی هــوا در شــهر کاب ــازار نی اقتصــاد ب

چــون زیرســاخت ها بــرای ایــن نظــام اقتصــادی در کشــور وجــود 

ــت. نداش

 صبــح کابــل: اســتفاده از ذغــال ســنگ را چقــدر در آلودگــی 

هــوای کابــل مؤثــر می دانیــد؟

کاظــم هامیــون: اســتفاده از زغــال ســنگ، آغــاز یــک پایــان 

اســت؛ خطرناک تریــن مــواد ســوختی در ســطح جهــان اســت؛ امــا بــه 

ــان  ــای جه ــچ ج ــود در هی ــتفاده می ش ــتان اس ــه در افغانس ــوی ک نح

ــنگ  ــال س ــتخراج کننده ی زغ ــن اس ــه بزرگ تری ــکا ک ــت. در امری نیس

ــد،  ــه می کنن ــتفاده آن را تصفی ــش از اس ــا پی ــت؛ آن ه ــان اس در جه

اکســاید  مونــو  و همین طــور  ســلفر زدایی و رسب زدایــی می کننــد 

کاربــن آن را کاهــش می دهنــد؛ امــا در افغانســتان پــس از اســتخراج 

بــه مــرف می رســد. بزرگ تریــن چالــش مــا در شــهر کابــل اســتفاده 

از زغــال ســنگ اســت کــه تهدید هــای بســیار جــدی را بــرای زندگــی 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــان ها ب ــرای انس و ب

کاهــش  بــرای  کابــل  زیســت  محیــط  ریاســت  کابــل:  صبــح 

اســت؟ داشــته  برنامه هایــی  چــه  ســنگ  ذغــال  از  اســتفاده 

انداختیــم.  راه  را  آگاهی دهــی  برنامــه ی  مــا  کاظــم هامیــون: 

ــزار  ــد 1۲۴ ه ــه تعه ــم ک ــه ای ــی گرفت ــه دود گرای ــیج علی ــن بس کمپای

باشــنده ی کابــل را می گیریــم و گفتــامن میــان مــردم خلــق می کنیــم 

و  قصــد داریــم ایــن رقــم را بــه یــک میلیــون و ۲۴0 هــزار نفر برســانیم. 

کــه هــر کــدام بــرای دیگــران نیــز از رضرهــای اســتفاده از زغــال ســنگ 

ــد. ــی کنن آگاهی ده

ــتفاده از  ــع اس ــوان مان ــا می ت ــن برنامه ه ــا ای ــا ب ــل: آی ــح کاب صب

ــل شــد؟ ــر کاب ــردم فقی ــان م ذغــال ســنگ در می

ــن کــه  ــردم را کــه جــای ای ــم م ــون: آگاهــی می دهی کاظــم هامی

ســه کیلــو ذغــال ســنگ مــرف کننــد یــک کیلــو مــرف کننــد. تنهــا 

ایــن در محــدوده ی صاحیــت ریاســت محیــط زیســت کابــل اســت. 

مــا بــرای کاهــش آلودگــی هــوای کابــل مطابــق رشایــط عینــی جامعــه 

برنامــه داریــم؛ امــا حــرف ریاســت محیــط زیســت کابــل در محــدوده ی 

کابــل اســت؛ ایــن بایــد در ســطح سیاســت های کان اقتصــادی 

کشــور مطــرح شــود.

مــن بارهــا در رســانه ها گفتــه ام کــه مــا می توانیــم مبدل هــا را 

ــن  ــرخ گاز را پایی ــم ن ــر بتوانی ــا اگ ــه م ــه ی منون ــه گون ــم. ب ــه کنی ارائ

ــم،  ــی نگه داری ــت آن را  ۴0 افغان ــال قمی ــان س ــا پای آورده، از رشوع ت

ــی رود. ــاک من ــرژی ناپ ــرف ان ــال م ــی دنب ــچ کس هی

صبــح کابــل: پــس چــرا تــا هنــوز در ایــن زمینــه کاری نشــده اســت 

و از ایــن مبدل هــا خــری نیســت؟

کاظــم هامیــون: متأســفانه حکومــت افغانســتان در همچــون 

ــه  ــن مســائل را بســیار عــادی گرفت سیاســت، بازی گوشــی کــرده و ای

اســت؛ در حالــی کــه از تروریــزم خطرناک تــر اســت؛ در حقیقــت ایــن 

ــامت  ــن آورده، س ــر را پایی ــن عم ــه میان گی ــت ک ــی اس ــزم مخف تروری

ــردم را تنــش زا و پرخاش گــر  ــن طــور م ــه و همی ــردم را گرفت و جــان م

کــرده اســت.

بــه اســاس تحقیقــات فــارن پالیســی، کــه بســیار دقیــق می باشــد؛ 

دالــر  میلیــون  و ۲00  میلیــارد  کابــل، ســاالنه چهــار  باشــندگان 

هزینــه ی پنهانــی می دهنــد.

از طریــق پوشــاک و وســایل شــان کــه زود کهنــه می شــود، مریــض 

می شــوند و از ایــن کــه خــاک شــان فرســوده شــده و نســل های 

دالــر  میلیــارد   3.5 ســاالنه  مــا  می پذیــرد.  آســیب  شــان  بعــدی 

و  کنیــم  جلوگیــری  مــا  اگــر  می کنیــم؛  وارد  بی کیفیــت  ادویــه ی 

ــن  ــا ای ــه م ــتم ک ــن اس ــد؛ مطم ــر باش ــبز نگر و آینده نگ ــت س حکوم

ــا متأســفانه  ــم؛ ام ــرده می توانی ــه گام پیــش ب ــم و گام ب برنامــه را داری

ــت. ــاه اس ــل، کوت ــت کاب ــط زیس ــت محی ــت های کان، دس از سیاس

صبح کابل: برنامه ی آگاهی دهی تان چگونه است؟

کاظــم هامیــون: برنامــه ی آگاهی دهــی در چنــد بخــش اســت. در 

گام نخســت در مکاتــب روشــن گری کــرده ایــم؛ تــا حــال ســی مکتــب 

را زیــر پوشــش گرفتــه ایــم؛ می رویــم در مکتــب بــه دانش آمــوزان 

از آســیب ها و خطرهــای آلودگــی الگوهــای مرفــی بــرای شــان 

ــم.  ــه ای ــان گفت ــرای ش ــاد آب ب ــرف زی ــای م ــم و از خطره می گویی

کمپایــن خانــه بــه خانــه راه انداختــه ایــم کــه ســه ناحیــه را متــام کــرده 

ایــم در ایــن کمپایــن در مــورد آلودگی هــای خانــه بــرای مــادران گفتــه 

ایــم.

انــرژی  کمــر  کــه  ایــم  گرفتــه  تعهــد  آلــوده زا  صنف هــای  از 

ــام  ــد، مت ــتفاده کنن ــه ی دود اس ــای تصفی ــد و از فیلره ــرف کنن م

گرمابه هــای کابــل را گازی ســاخته ایــم و اجــازه منی دهیــم کــه 

ذغــال ســنگ مــرف کننــد.

کاهــش  در  ریاســت  ایــن  مشــکل  بزرگ تریــن  کابــل:  صبــح 

هــوا چیســت؟ آلودگــی 

کاظــم هامیــون: مشــکل بــزرگ مــا خانواده هــا اســت؛ در قانــون 

محیــط زیســت آلودگی هــای داخــل خانــه را در تعریــف آلودگــی 

نگنجانــده ایــم کــه یــک مشــکل حقوقــی اســت؛ روی ایــن دلیــل مــا 

ــزم بســازیم کــه  منی توانیــم از خانواده هــا نظــارت کــرده و آن هــا را مل

ــود. ــد نش ــان دود بلن ــای ش از خانه ه

همــه پرســی ای را کــه مــا در رسارس کابــل بــه راه انداخیتــم، نشــان 

مــی داد کــه ۶7 درصــد مشــکل آلودگــی محیــط زیســت کابــل نبــود 

ــی  ــر روی آگاهی ده ــا بیش ــل م ــن دلی ــت. روی ای ــردم اس ــی م آگاه

اذهــان عامــه مترکــز کــرده ایــم.

ــوده  ــه ب ــل چ ــوای کاب ــی ه ــران آلودگ ــل بح ــل: راه ح ــح کاب صب

می توانــد؟

ــاد را  ــز ب ــود دهلی ــی، می ش ــو گراف ــد توپ ــون: از دی ــم هامی کاظ

ــل  ــهر کاب ــه درون ش ــاد را ب ــاخته و ب ــل س ــرب کاب ــامل غ ــوزه ش از ح

ــک  ــد ی ــن کار نیازمن ــه ای ــد ک ــار کن ــی را مه ــا آلودگ ــم ت ــوت کنی دع

ــت.  ــرده اس ــق گس تحقی

امــا هزینــه ی آن کــم اســت و می توانــد آلودگــی را کاهــش دهــد. 

ایــن گونــه می شــود، شــهر خــود را پایــدار ســاخته و هزینه هــای 

ــم. ــش دهی ــی را کاه پنهان

ــت  ــن اس ــر ای ــل دیگ ــل راه ح ــای کاب ــل جغرافی ــهرهایی مث در ش

کــه جمعیــت آن را مهــار کــرده و در گام دوم ســاحات ســبز آن را 

افزایــش دهیــم. در فصــل رسمــا بایــد نظــارت خــود را شــدید بســازیم 

و موتــران دودزا را از حلقــه ی ترافیــک بیــرون کنیــم. همین طــور نظــام 

فلریشــن را توصیــه کــرده ایــم کــه حتــا پــس از اول قــوس امســال در 

صــورت تخلــف ممکــن ایــن فعالیت هــا )دودزا( تــا ۴50 هــزار افغانــی 

جریمــه ی نقــدی شــود. حتــا می توانیــم بــه مراجــع عدلــی و قضایــی 

معرفــی کنیــم.

ــه  کان تریــن چالــش مــا در ایــن بخــش نبــود نهاد هــای مدنــی ب

ــی  ــای مدن ــه نهاد ه ــتیم ک ــن اس ــدد ای ــت. در ص ــی  اس ــی واقع معن

ســبز نگــر را بــه وجــود بیاوریــم کــه نــگاه شــان انجویــی نباشــد، 

ــی  ــردم و پاک ــامتی م ــرای س ــته و ب ــانی داش ــبز انس ــای س انگیزه ه

ــد  ــد؛ بیاین ــار کنن ــامل فش ــا اع ــه این ه ــد. ک ــت کار کنن ــط زیس محی

یقــه ی مــرا بگیرنــد و یقــه ی رییس جمهــور را گرفتــه و خواهــان هــوای 

ــد و  ــوا کنن ــه ی دع ــت اقام ــه حکوم ــد علی ــا بیاین ــوند؛ این ه ــاک ش پ

بــرای همیــن  ایــن فعالیت هــا آســیب می بینیــم؛  از  بگوینــد کــه 

ــون را  ــم قان ــه بتوانی ــا این گون ــگاه ها ت ــا و دانش ــه مکتب ه ــم ب می روی

ــم. ــق کنی ــر تطبی به

ــا  ــه م ــی ک ــدن هوای ــاک ش ــرای پ ــت ب ــن ریاس ــل: ای ــح کاب صب

دارد؟ برنامه هایــی  چــه  می کنیــم  تنفــس 

کاظــم هامیــون: بلند بــردن ســاحات ســبز پوششــی و آگاهی دهــی 

مــردم از روزنه هــای مختلــف اســت. بــه دلیــل مذهبــی بــودن کشــور در 

ــا رییــس مســجد ها و اماکــن مقــدس در  ــار ب ــه ایــن مــن دوب ــد ب پیون

مــورد اســتفاده از آب و انــرژی صحبــت کــرده ام. 

امــا متأســفانه در خــود مســجد ها آب و انــرژی بیشــر مــرف 

می شــود و بــا ایــن کــه ارصاف در اســام حــرام اســت؛ متأســفانه 

ــدر  ــان را آن ق ــای ش ــد؛ بلند گوه ــیار  ارصاف می کنن ــا بس ــای م ماه

ــرژی  ــر ان ــوند و بیش ــردم می ش ــت م ــث اذی ــه باع ــد ک ــد می کنن بلن

می کننــد. مــرف 

همین گونــه راه نظارتــی و آگاهی دهــی مــردم و ایجــاد گفتامن هــا 

و نســخه ی راه کارها اســت.

ــا توانایــی نظــارت از همــه ی کابــل  صبــح کابــل: ایــن ریاســت آی

را دارد؟

کاظــم هامیــون: متأســفانه اراده ی سیاســی در پیونــد بــه کاهــش 

آلودگی هــا وجــود نــدارد؛ نــه در حکومــت کــرزی وجــود داشــته 

و نــه در حکومــت آقــای غنــی. نــگاه ایــن حکومت هــا نــگاه ســبز 

اســراتیژیک آینده نگــر نبــوده و نیســت.

ــر  ــد. اگ ــارت می کن ــر آن نظ ــار نف ــه چه ــد دارم ک ــن ۲۴ کارمن  م

جمعیــت کابــل را پنــج میلیــون فــرض کنیــم، هــر کارمنــد ایــن 

ریاســت بیشــر از یــک ملیــون و ۲50هــزار  نفــر را نظــارت می کنــد؛ 

امــا ترانســپورت نداریــم؛ بــدون موتــر مــا چگونــه از فعالیت هــا نظــارت 

ــم؟ کنی

صبــح کابــل: می شــود گفــت کــه در کل حکومــت نــگاه جــدی بــه 

محیــط زیســت و آلودگــی هــوای کابــل نــدارد؟

 کاظــم هامیــون: بــه هیــچ عنــوان، در اولویــت کاری شــان نیســت؛ 

ــی  ــای وی آی پ ــور در محل ه ــرون از کش ــا بی ــر این ه ــدان  بیش فرزن

زندگــی می کننــد، بــرای همیــن از درد مــردم منی آینــد و یــا بیشــر از 

ارزش ایــن مســأله منی داننــد.

بودجــه ی ســاالنه ی ایــن ریاســت 7 میلیــون افغانــی اســت کــه تنها 

ــچ بودجــه ای  ــا هی ــدان اســت. در مــورد آگاهی دهــی م معــاش کارمن

ــه  ــم ک ــش آن را داری ــی و دان ــا توانای ــد م ــات باش ــر امکان ــم. اگ نداری

هــوای شــهر کابــل را در دو ســال بســیار تغییــر داده و در ســطح 

ــم. ــه داری ــتندرد ها نگ اس

ــر  ــل در براب ــت کاب ــط زیس ــت محی ــش ریاس ــل: واکن ــح کاب صب

ــت؟  ــان چیس ــع درخت ــل قط ــتی مث ــط زیس ــد محی ــای ض عمل کرد ه

ــراف  ــان اط ــه درخت ــی، ک ــت امریکای ــا رشک ــون: م ــم هامی  کاظ

رسک میــدان هوایــی را قطــع کــرده بــود، پنــج میلیــون و هفــت 

ــی  ــته، مکتوب ــه ی گذش ــا هفت ــم. م ــه کردی ــی جریم ــزار افغان ــد ه ص

بــه دنشــگاه مارشــال فهیــم کــه صــد اصلــه درخــت را بــرای ســاخن 

مانــع  قطــع کــرده بودنــد، هیأتــی بــه ایــن دانشــگاه روان کردیــم؛ امــا 

ــوذر،  ــجد اب ــور در مس ــن  ط ــد و همی ــازه ی ورود ندادن ــأت اج ــه هی ب

ــن  ــه ای ــه ب ــود ک ــده ب ــع ش ــت قط ــز درخ ــگاه نی ــن دانش ــه روی ای روب

دلیــل بــه رییــس مســجد ها و اماکــن مقدســه زنــگ زدم؛ امــا گوشــی 

را نگرفــت؛ مکتــوب فرســتادیم و یــادآور شــدیم کــه شــام جــای ایــن کــه 

ــان  ــد، خــود ت ــه دیگــران آگاهــی بدهی ــان ب ــرای نگــه داری از درخت ب

درخــت را قطــع می کنیــد.

دشــواری ها بــه انــدازه ای اســت کــه مهــار آن بــدون مشــارکت 

ــه  ــکلی ک ــت؛ مش ــکل اس ــت مش ــبزنگر و حکوم ــانه های س ــردم، رس م

نــه شــاه می شناســد و نــه گــدا، همــه را متأثــر می کنــد؛ بنــا بــر 

ایــن بایــد همــه بــرای آن کار کننــد؛ امــا متأســفانه در بخــش محیــط 

ــط  ــم محی ــدی از جرای ــه ی نق ــتان جریم ــزای افغانس ــود ج ــت ک زیس

زیســتی را خیلــی پاییــن تعییــن کــرده انــد. در حالــی کــه بایــد دیــده 

می شــد کــه یــک درخــت چــه انــدازه اکســیجن می دهــد و چقــدر در 

گرمایــش زمیــن نقــش دارد. در افغانســتان چــون کســانی نبــوده انــد 

کــه محیــط زیســت و یــا حقــوق بین امللــل محیــط زیســت را بداننــد، 

ــت  ــی و درخ ــک را 5000 افغان ــت کوچ ــع درخ ــه ی قط ــا جریم این ه

بــزرگ را 10000 افغانــی گفتــه انــد کــه درخــت کوچــک و بــزرگ را 

ــن  ــا ای ــن یــک مشــکل حقوقــی اســت؛ م ــد. ای ــف نکــرده ان ــز تعری نی

ــده  ــه تصمیم گیرن ــه در زمنی ــت ک ــط زیس ــه اداره ی محی ــی را ب نگران

اســت مطــرح کــرده ایــم؛ امــا مــا بیشــر دنبــال پشــتیبانی مــردم در 

ایــن بخــش اســتیم.

ــوا در  ــی ه ــت و آلودگ ــط زیس ــث محی ــروز، بح ــل: ام ــح کاب صب

ــن را پــس  ــودی زمی ــی رســیده کــه احتــامل رشوع ناب ــه جای جهــان ب

از ۲0۲0 داده انــد؛ در چنیــن رشایطــی توجــه بــه محیــط زیســت در 

ــت؟ ــه اس ــتان چگون افغانس

کاظــم هامیــون: آگاهــی مــردم بســیار پاییــن و فقــر فراگیــر اســت. 

می شــود گفــت کــه ایــن )کابــل( یــک جغرافیــای مریــض اســت. 

مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه بــاالی 90 درصــد مــردم زیــر خــط رسخ 

ــی  ــب در راحت ــا دزدی و غص ــد ب ــک درص ــا ی ــد، تنه ــی می کنن زندگ

ــر باشــد،  ــت آن فقی ــه بیشــر جمعی ــه ای ک ــد. در جامع ــه رس می برن ب

ــود. در  ــی منی ش ــای عدالت خواه ــده و کاره ــل نش ــی متثی دموکراس

ــن اســت کــه  ــن ای ــه آن جــا برســد؛ سیاســت م ــی کــه دســتم ب صورت

ــم. ــه را کان کنی ــه ی متوســط جامع طبق

بــه هــر انــدازه ای کــه طبقــه ی متوســط جامعــه کان شــود در آن 

ــدازه گفتامن هــای  ــه هــامن ان جامعــه دموکراســی متثیــل می شــود ب

محیــط زیســتی بــه وجــود می آیــد و کارهــای مثبــت صــورت می گیــرد. 

از فقیــر، چیــز بیشــری توقــع منی توانــی داشــته باشــی. طبقــه ی 

فقیــر ناچــار اســتند تنهــا درخــت پیــش  روی خانــه ی شــان را نیــز قطــع 

ــه  ــات یافت ــان نج ــودکان  ش ــود و ک ــتان خ ــای زمس ــا  از رسم ــد ت کنن

باشــند.

ایــن طبقــه بســیار کان اســت کــه مــا توســط سیاســت های 

مالیاتــی ســبز و سیاســت های مالیاتــی تشــویقی از ایــن قلــدر و 

ــک  ــی کــه باعــث آلودگــی بیشــر هــوا می شــود، ی زوردار و هزینه های

ــه  ــر عرض ــی بیش ت ــاه اجتامع ــرای رف ــم و ب ــا را بگیری ــمت پول ه قس

کنیــم کــه در ایــن صــورت حــال و روز طبقــه ی متوســط بهبــود پیــدا 

ــود. ــوا می ش ــدن ه ــر ش ــث به ــرده و باع ک

صبــح کابــل: اگــر بــرای از میــان بــردن آلودگــی هــوا کاری نشــود، 

کابــل بــه کجــا خواهــد رفــت؟

ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــر از آن ــیار بد ت ــت بس ــون: وضعی کاظــم هامی

ــی  ــره ی غذای ــق زنجی ــد. مــا ســه نســل دیگــر را از طری تصــور می کنن

ــس از ده  ــد پ ــدا کن ــه پی ــت ادام ــن حال ــر ای ــم؛ اگ ــاخته ای ــر س متأث

ــل شــهری  ــل زندگــی کنــد. کاب ــد در کاب ســال هیــچ کســی منی توان

ــذارد  ــود را می گ ــیب خ ــز آس ــی نی ــرات اقلیم ــود. تغی ــکنه می ش بی س

بی آبــی  بــه  نهایــت  در  و  آلــوده  یافتــه،  آب کاهــش  و همین طــور 

ــردد. ــر می گ ــت ب ــه دول ــؤولیت آن ب ــه مس ــود ک ــی می ش منته

صبــح کابــل: آلودگی هــای آب هــای زیرزمینــی کابــل بــه چــه 

ــت؟ ــی اس میزان

ــا  ــدارد؛ ام ــه وجــود ن ــن زمین ــار دقیقــی در ای ــون: آم کاظــم هامی

ــای  ــل از دری ــهر کاب ــی ش ــر زمین ــد آب هایزی ــتاد درص ــفانه هش متأس

ــه  ــه، ک ــت عام ــود. وزارت صح ــه می ش ــه و تغذی ــمه گرفت ــل چش کاب

ــای  ــده دارد، البراتواره ــه عه ــردم را ب ــامت م ــت و س ــؤولیت صح مس

ــار  ــه ب ــا س ــدازد. م ــل می ان ــای کاب ــه درون دری ــمی را ب ــواد س آن م

از  و  گفتــه ام  آن  معــاون  بــه  و  دادیــم  پی گیــری کردیــم، هشــدار 

ــرف و  ــام م ــه مت ــرده ام ک ــان ک ــی را بی ــن نگران ــانه ها ای ــق رس طری

ــزد. ــل می ری ــای کاب ــه دری ــیره ب ــاه دو شمش ــجد ش ــای مس آلودگی ه

ــد  ــا چن ــل: اگــر سیســم کاناالزســیون ایجــاد نشــود، ت صبــح کاب

ســال دیگــر متــام آب هــای زیرزمینــی کابــل آلــوده و غیــر قابــل 

اســتفاده نخواهــد شــد؟

کاظــم هامیــون: زمانــی کــه مــن ریــس پــان بــودم، طــرح 

سیســتم دوات را دادم. در ایــن سیســتم چنــد بلند منــزل بــا هــم یــک 

ــده ی آن  ــه ش ــه از آب تصفی ــد ک ــاد می کنن ــاب را ایج ــتم فاص سیس

می شــود در شست وشــو و زراعــت اســتفاه کــرده و از آلوده شــدن 

آب هــای زیرزمینــی نیــز پیش گیــری می شــود.

ــن  ــل از ای ــهرداری کاب ــت و ش ــط زیس ــی محی ــا در ادراه ی مل فع

سیســتم اســتفاده می شــود. مــا کار عملــی ایــن طــرح را در ســه 

ــی  ــای دولت ــت اداره ه ــدم نخس ــه در ق ــم ک ــه ای ــر گرفت ــه در نظ مرحل

بایــد ایــن سیســتم را ایجــاد کــرده و از آن اســتفاه کننــد؛ مــا ســال پــار 

وزارت مالیــه را ملــزم ســاختیم کــه بودجــه ی ســاخت ایــن سیســتم را 

ــردازد. در قــدم دوم ســاختامن های  ــی بپ ــرای همــه اداره هــای دولت ب

پــول زا ایــن سیســتم را ایجــاد کننــد و در نهایــت شــهرداری کابــل از 

ــازه ســاخته می شــود را مکلــف  ــد هــر بلندمنزلــی کــه ت ــن پــس بای ای

بــه ایجــاد ایــن سیســتم بکنــد.

ــل  ــن عام ــن و خطرناک تری ــام جدی تری ــد ش ــل: از دی ــح کاب صب

ــت؟ ــل چیس ــوای کاب ــده ی ه آلوده کنن

کاظــم هامیــون: ســوخت موادهــای فســیلی مثــل زغــال ســنگ 

کــه بســیار کشــنده بــوده و آغــاز یــک پایــان اســت.

صبــح کابــل: از دیــد شــام بــا هزینــه ای کــه بــرای واردات بــرق از 

کشــورهای همســایه صــورت گرفتــه اســت مــا منی توانســتیم بندهــای 

تولیــد بــرق در خــود کشــور بــه وجــود آورده و باعــث کــم شــدن 

می شــدیم؟ فســیلی  ســوخت های 

کاظــم هامیــون: مــا اگــر بنــد بــرق خــود را می ســاختیم کــه بهــر 

بــود؛ امــا حــاال سیســتمی کــه کشــورهای پیش رفتــه روی آن میلیاردهــا 

دالــر هزینــه می کنــد، چــرا از آن اســتفاده نکنیــم.

ــن  ــم، در ای ــی را داری ــرات اقلیم ــیون تغی ــت کنوانس ــاال عضوی ح

ــه  ــورهای پیش رفت ــوی کش ــر از س ــارد دال ــاالنه 100 میلی ــتم س سیس

ــش  ــش کاه ــذاری در بخ ــرای رسمایه گ ــده ب ــورهای عقب مان ــه کش ب

پروژه هــا  ایــن  از  می توانیــم  می  شــود.  کمــک  زمیــن  گرمایــش 

اســتفاده کنیــم. همگــی را ترغیــب کنیــم از انرژی هــای بــادی و 

خورشــیدی اســتفاه کننــد.

ــم  ــای 1۲0 روزه دارد؛ می توانی ــه باده ــرب ک ــوزه ی جنوب غ در ح

ــا ایــن کــه مــا بیشــر  از انــرژی بــادی اســتفاده کنیــم و همین طــور ب

ــدون  ــاک و ب ــرژی پ ــه راه کار و ان ــم یگان ــاب داری ــد روز آفت ــه ص از س

در  می شــود  کــه  باشــد  می توانــد  خورشــیدی  انــرژی  مــرف، 

بخش هــای دیگــر کشــور از آن اســتفاده کــرد.

ــاور  ــاله ب ــراتیژیک ۲5س ــه ی اس ــه برنام ــته و ب ــت داش ــر ظرفی اگ

تغیــرات  کنوانســیون  دبیر خانــه ی  بــه  بتوانیــم  و  باشــیم  داشــته 

ــه کنیــم کــه مــا چقــدر کاربــن خــود  ــه صــورت شــفاف ارائ  اقلیمــی ب

ــر  ــون دال ــا ملی ــیون صد ه ــن کنوانس ــم ای ــازیم، مطمئن ــم می س را ک

بــرای مــا کمــک می کنــد.

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــت رس راه رس ــرین محدودی ــل: بیش ــح کاب صب

ــد؟ ــا ان ــل کدام ه ــت کاب ــط زیس ــت محی ریاس

ــتان  ــت افغانس ــا حکوم ــت م ــرین محدودی ــون: بیش ــم هامی کاظ

ــا  ــرای م ــه ب ــدارد، بودج ــت ن ــط زیس ــه محی ــبز ب ــگاه س ــه ن ــت ک اس

ملــی  اداره ی  خــود  ســوی  از  هــم  دیگــر  محدودیــت  منی دهــد. 

حفاظــت از محیــط زیســت اســت.

این جــا متأســفانه نــگاه تیــم مــن و غیــر مــن اســت تــا نــگاه ســبز و 

انســانی و تــا زمانــی کــه نــگاه غیــر مســلکی تیــم مــن و تیــم غیــر مــن 

ــا کــه کــم نشــده  ــه تنه ــن چالش هــا ن ــرود ای ــان ن ــن اداره از می در ای

ــود. ــز می ش ــر نی ــه بزرگ ت بکل

ــر  ــدازه از حــد مجــاز آن آلوده ت ــل چــه ان صبــح کابــل: هــوای کاب

اســت؟

ــک  ــوا ی ــق در ه ــخیص ذرات معل ــتگاه تش ــون: دس ــم هامی  کاظ

پایــه در اداره ی مرکــزی وجــود دارد کــه غیــر فعــال اســت، ســال پــار 

ــش  ــا تن ــت. ام ــن اداره اس ــه در ای ــد ک ــیار آورده ان ــتگاه س ــد دس چن

ــت  ــط زیس ــزی محی ــت و اداره ی مرک ــن ریاس ــان ای ــه می ــی ک و کنش

صــورت گرفــت ایــن بــود کــه ایــن دســتگاه ها بایــد بــه ریاســت محیــط 

زیســت کابــل ســپرده شــود تــا ایــن ریاســت یــک دیپارمتنــت را بســازد 

و بــرای کســانی کــه تحقیــق می کننــد معلومــات داده و همــه روزه بــه 

ــل  ــراد اســاس مث ــرای اف ــد ب ــار دهــد و از ســویی هــم بای رســانه ها آم

کــودکان، کهن ســاالن و آنانــی کــه مشــکل تنفســی دارنــد گفتــه شــود 

کــه بــه کــدام منظقــه نرونــد کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا امــن نیســت.

ــر آلودگــی هــوا اســت.  عامــل بســیاری از بیامری هــا و مــرگ و می

مــا نیــاز داریــم بــه مــادران بــاردار آمــار دهیــم کــه بایــد بــه کــدام جاهــا 

نرونــد و یــا در کــدام هنــگام  در کــدام محــل نباشــند؛ امــا متأســفانه تــا 

هنــوز اداره ی مرکــزی نــه خــود ایــن کار را کــرده و نــه هــم دســتگاه ها 

را بــه مــا ســپرده و بــه دلیــل وارد بودنــم در ایــن بخــش می دانــم کــه 

هــوای کابــل زیــر اســتندردها اســت.

ــوده  ــا ب ــت چه ه ــط زیس ــی محی ــای آلودگ ــل: پیامد ه ــح کاب صب

می توانــد؟

کاظــم هامیــون: پایین آمــدن میانگیــن عمــر، ســکته های مغــزی، 

کــودن شــدن کــودکان، فــرار خــون، تنش زایــی، مختــل ســاخن 

سیســتم هضمــی، رنگ پریدگــی، کاهــش قــوه ی شــنوایی، مورفتگــی، 

مشــکل های پوســتی و در نهایــت انــواع مختلــف رسطان هــا کــه 

بیشــر متوجــه انســان ها اســت و همین طــور باعــث کاهــش عمــر 

ــدگان و کوچیــدن شــان می شــود. همچنــان باعــث کاهــش عمــر  پرن

ــود. ــاک می ش ــردن خ ــت م ــاک و در نهای خ

 صبــح کابــل: پیش بینــی شــام چیســت آیــا در زمســتان پیــش  رو 

هــوای کابــل بــرای نفس کشــیدن امــن خواهــد بــود؟

ــران  ــیار نگ ــل بس ــد دلی ــه چن ــن ب ــفانه م ــون: متأس ــم هامی کاظ

آلودگــی  روی  انتخاباتــی  کــه جنجال هــای  ایــن  نخســت  اســتم. 

محیــط زیســت اثرگــذار اســت. از ســوی دیگــر بــه اســاس پیش بینــی 

»ناســا« زمســتان امســال رسد تریــن زمســتان در چنــد ســال گذشــته 

خواهــد بــود. بــه هــر انــدازه کــه هــوا رسد باشــد انــرژی بیشــر مــرف 

ــدازه ی  ــز از ان ــل نی ــت کاب ــود. جمعی ــر می ش ــی بیش ــده و آلودگ ش

ــار  ــال پ ــه س ــد رسان ــر در آم ــوی دیگ ــت. از س ــاد اس ــش آن زی گنجای

7۲0 دالــر بــود؛ امــا امســال ایــن رقــم بــه 5۲0 دالــر رســیده اســت. 

ــار  ــرق در کن ــود ب ــم کمب ــویی ه ــد و از س ــی درصدی درآم ــش س کاه

ایــن عوامــل مــرا نگــران می ســازد. هــراس دارم زمســتان در وضعیتــی 

ــم. ــری نتوانی ــر پیش گی ــه دیگ ــم ک ــرار بگیری ق

***

گفت وگــوی بعــدی بــا محبوبــه ابراهیمــی، شــاعر و مستندســاز 

اســت کــه  روز یک شــنبه 10 قــوس 1398 در شــامره ی 128 

روزنامــه ی صبــح کابــل بــه نــر خواهــد رســید.
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مجیب ارژنگ

گفت وگو با محمد کاظم همایون ) رییس محیط زیست کابل (

از تمجید تا نقد و اصالح

کابل، حکومت سبز نگر الزم دارد
کاظم همایون: با ادامه ی این وضعیت، کابل ده سال بعد جای زندگی نیست
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کــه  اســت؛ خزانــی  آخــر فصــل خــزان  روزهــای 

ــر  ــان تعبی ــای درخت ــگ برگ ه ــودن رن ــا زرد ب ــر ب بیش

می شــود؛ برگ هایــی کــه چــاره ای بــه فروریخــن  شــان 

منانــده اســت. آخریــن برگ هایــی کــه خــود را باالنشــین 

دانه هــای  آمــدن  فــرود  بــا  هــم  می داننــد،  برگ هــا 

بــرف، فــرو خواهنــد ریخــت و پامــال هــامن کاکه هــای 

شــهر، خواهــد شــد کــه هــر دم بــا گرفــن ســلفی و 

تغییــر منایــه ی شــان در صفحه هــای مجــازی، کاکگــی 

خــود را بــا شــعرهایی کــه بیشــر بــوی عشــق و عاشــقی 

دارد، بــه رخ دیگــران می کشــند.

امــروزه، وصــل بــودن انرنــت و اتصــال شــهروندان به 

ــر  ــه یک دیگ ــتان ب ــودن دوس ــک ب ــتم و نزدی ــک سیس ی

در کلبــه ی مجــازی، ســبب شــده اســت کــه ایــن افــراد 

بیشــر از جمــع حقیقــی فاصلــه بگیرنــد و در گوشــه ای 

نوشــن  طریــق  از  مجــازی،  کلبــه ی  اعضــای  بــا 

من هــای دوســتانه ، عاشــقانه و گاهــی فحــش و ناســزا، 

بــه تنهایــی رس کــرده و تــا نزدیــک خودشــیفتگی، قصــه 

ــد.  و داســتان ببافن

خودشــیفتگی، در روان شناســی بیــان یــک نــوع 

ــر خودانگاشــت های  ــه خــود و تکیــه ب عشــق افراطــی ب

نارسیسیســم،  یــا  و  خودشــیفتگی  اســت.  درونــی 

اســت.  شــده  گرفتــه  نارســیس  التینــی  ریشــه ی  از 

ــده  ــم آم ــن قس ــطوره ها ای ــس، در اس ــا نرگ ــیس ی نارس

اســت؛ زمانــی کــه نرگــس از عشــق اکــو )اخــو(، دوری 

ــوض  ــک ح ــود در ی ــره ی خ ــه چه ــد ب ــوم ش ــرد، محک ک

آب، عشــق بــورزد. نــام گل نرگــس، هــم برگرفتــه از 

ایــن افســانه اســت کــه می گویــد زمانــی کــه نارســیس، 

بــه تصویــر چهــره ی خــود در آب منی رســد، آن قــدر 

ــه  ــود ب ــه خ ــیند ک ــمه می نش ــب آن چش ــر ل ــن ب غمگی

گل نرگــس بــدل می شــود.

هــامن  یــا  و  نارسیســیم  روان پزشــگی،  در 

خودشــفتگی، نوعــی اختــال روانــی تعبیــر شــده اســت 

ــته  ــود، وابس ــه خ ــر ب ــت بیش ــن حال ــخص در ای ــه ش ک

می شــود. در ایــن حالــت، بیشــر از همــه بــه خــود 

ــتان  ــه و داس ــود قص ــرای خ ــر ب ــی ورزد، بیش ــق م عش

رس هــم می کنــد و جالــب آن  کــه، خــزان در تقویــت 

ایــن اختــال روانــی کمــک می کنــد. ایــن افــراد در 

گوشه نشــینی  دیگــر  فصل هــای  از  بیشــر  خــزان 

ــعر  ــی، ش ــای خزان ــا عکس ه ــد و گاه ب ــار می کنن اختی

ــا کاپــی شــعرهایی شــاعران نام آشــنا،  ــا ب می گوینــد و ی

در دنیــای مجــازی، خــودی نشــان داده و بــه خــود ابــراز 

عشــق و عاقــه می کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه امســال محققــان دانشــگاه 

کوئنــز ایرلنــد، مشــخص کردنــد کــه خودشــیفتگان، 

افــراد شــادتری نســبت بــه مــردم دیگــر اســتند. کســانی 

ــد. ــرار می گیرن ــرس ق ــرض اس ــر در مع ــه کم  ت ک

از  کــه  اســت  ســال  فصل هــای  از  یکــی  خــزان، 

ماه هــای میــزان، عقــرب و قــوس می گــذرد کــه معنــای 

آمــده  برگ ریــزان،  و  پاییــز  دهخــدا،  فرهنــگ  در  آن 

ــل  ــام فص ــه ن ــفته ها از آن ب ــه خودش ــی ک ــت؛ فصل اس

رنگ هــا نیــز یــاد می کننــد؛ چــون برگ هــا در ایــن 

ــه  ــرد ک ــود می گی ــه خ ــنگی ب ــگ قش ــال رن ــای س ماه ه

ایــن  در  تــا  می کنــد  وادار  را  دل دادگان  و  کاکه هــا 

فصــل، بیشــر احســاس خودشــفیتگی کننــد. ایــن 

افــراد،  بــا گرفــن عکس هایــی کــه بیشــر بــه آن عکــس 

رخ  منایــی  زرد،  برگ هــای  بــا  می گوینــد،  پاییــزی 

می کننــد. بــه چنــد منونــه از شــعرهای فضــای مجــازی 

ایــن کاکه هــا توجــه کنیــد:

»مگر می شود پاییز باشد 

ــه دل کســی را  ــان صدقه هــای از ت دلــت هــوای قرب

نکنــد؟

مگر می شود پاییز باشد

 دلت هوس نکند، عاشق باشی؟ 

عاشقت باشند؟

بــاد باشــد، بــاران باشــد و یــک بــاغ پــر از برگ هــای 

خشــک و نارنجــی! 

تو باشی و تو يا تو باشی و او...  

فرقی ندارد! 

قــدم زدن در بســاط دلرانــه ی پاییــز، حــال و هــواى 

ديگــرى دارد...« 

»آرام می آیی

و از گوشه ی لب هایت

برگ های پاییز را جارو می کنم

من گذر فصل ها را

از خطوط صورت تو می فهم«

پاییــز، ایــن  روزهــا خــودش را کشــان کشــان بــه 

لبــه ی پرتــگاه کشــانده و می خواهــد کــه هــر چــه زودتــر 

ــل  ــک فص ــه ی ــش را ب ــا جای ــد ت ــقوط کن ــن س ــه پایی ب

دیگــر کــه رسدتــر از آن اســت، بدهــد. ســؤال ایــن اســت 

ــود را در  ــه خ ــد، چگون ــس گرفتی ــه عک ــام چگون ــه ش ک

ــد؟ ــی کردی ــه خودمنای ــد و چگون ــل یافتی ــن فص ای

خانواده6

نیــاز بــه داشــن حداقــل یــک دوســت صمیمــی، نیــازی 

همگانــی و رضورت آن بــر همــه آشــکار اســت. انســان ها از 

ارتبــاط  برقــراری  بــرای  را  خــود  تاش هــای  کودکــی  دوران 

بــا افــرادی خــارج از دایــره ی افــراد خانــواده ی  شــان، رشوع 

ــام  ــه ش ــت ک ــی اس ــی کس ــت صمیم ــع، دوس ــد. در واق می کنن

ــد کــه از اعضــای  ــا او داری ارتبــاط عاطفــی و فکــری نزدیکــی ب

ــت. ــام نیس ــواده ی ش خان

خانواده هــا بــا تربیــت کــودکان خــود بــر انتخــاب آن هــا تأثیــر 

ــرای  ــکلی ب ــاید مش ــی ش ــت صمیم ــن دوس ــد. نداش می گذارن

کســی ایجــاد نکنــد؛ امــا داشــن یــک چنیــن دوســتی بــرای فــرد 

ــر  ــت تأثی ــادی تح ــزان زی ــه می ــی او را ب ــه زندگ ــی دارد ک مزایای

ــد.  ــرار می ده ق

ــی اش  ــای دوران کودک ــرد، هم بازی ه ــر ف ــتان ه ــن دوس اولی

ــازی، باعــث نزدیــک شــدن دو  اســتند؛ یعنــی هــدف مشــرک ب

کــودک بــه یک دیگــر می شــود. در دوره ی مکتــب دوســتی ها 

مبتنــی بــر روابــط مکتــب و مســائل آن اســت. اصــوال بچه هــا در 

ــوند.  ــت می ش ــر دوس ــا یک دیگ ــف ب ــای مختل ــته ها و گروه ه دس

هــر چــه بــه ســن بلــوغ پیــش می رویــم، شــاهد روابــط دونفــره ی 

بیشــری اســتیم؛ یعنــی از ســنین بلــوغ، کــودکان متایــل دارنــد 

یــک نفــر را بــه شــکل خــاص دوســت صمیمــی خــود بنامنــد.

در طــی بلــوغ، نوجوانــی و ســال های لیســه و دانشــگاه، 

دوســتی ها صمیمی تــر شــده و افــراد مایــل انــد رازهــای خــود را 

بــا دوســتان صمیمــی شــان در میــان گذاشــته و وقــت بیشــری 

ــا آن هــا بگذراننــد. ب

بعــدی  بــه دوســت صمیمــی در متامــی ســال های  نیــاز 

زندگــی حفــظ می شــود. هرچنــد شــکل و نــوع و حتــا عمــق 

ــاز  ــه ای نی ــر بره ــوال در ه ــی معم ــود؛ ول ــاوت می ش ــط متف رواب

ــه یــک دوســت احســاس شــده و در شــکل های مختلفــی ایــن  ب

گونــه روابــط تــداوم پیــدا می کننــد.

نقش دوستان صمیمی در زندگی افرارد:

ــا  ــه آن ه ــق ب ــود را متعل ــرد خ ــه ف ــتانی ک ــا دوس ــت ی • دوس

ــت.  ــودک اس ــس ک ــه نف ــامد ب ــع اعت ــی از مناب ــد، یک بدان

• هویت یابــی در ســنین نوجوانــی توســط گــروه هم ســاالن و 

دوســتان صمیمــی رخ می دهــد.

• دوســتان صمیمــی حامیــت اجتامعــی در مواقــع نیــاز 

می کننــد. فراهــم 

ــح پرداخــت و در  ــه تفری ــوان ب ــا دوســتان صمیمــی، می ت • ب

واقــع آن هــا منبــع حــس خــوب و انــرژی مــورد نیــاز فــرد اســتند.

گذاشــن  اشــراک  بــه  و  هم دلــی  حــس  دریافــت   •

عقایــد. و  احساســات 

• دریافت حس ارزش مندی و مهم بودن.

دوســتان  گوناگــون منی تواننــد  دالیــل  بــه  افــراد  گاهــی 

ــد.  ــا می مانن ــرای خــود داشــته  باشــند و معمــوال تنه صمیمــی ب

ــا دوســتان شــان  ــط خــود ب برخــی نیــز منی تواننــد کیفیــت رواب

ــه ی  ــردن رابط ــر ک ــر صمیمی ت ــه فک ــر ب ــند. اگ ــود ببخش را بهب

خــود بــا فــرد خاصــی اســتید، روش هــای وجــود دارد کــه بــه شــام 

ــد.  ــک کن ــد کم می توان

1- خــود افشــایی کنیــد: تــا زمانــی کــه شــام رشوع بــه صحبت 

کــردن از خــود نکنیــد، فــرد مقابــل مجالــی بــرای نزدیــک شــدن 

بــه شــام منی یابــد. البتــه در ایــن زمینــه جانــب اعتــدال را 

رعایــت کنیــد. الزم نیســت متــام ارسار خــود را بــه یک بــاره 

بگوییــد. از صحبــت کــردن در بــاره ی احســاس یــا عقیــده ی تــان 

ــد. ــورد خــاص رشوع کنی ــک م در ی

۲- از متســخر و تحقیــر بپرهیزیــد: افــراد در یــک برخــورد 

صمیامنــه بــا هم دیگــر، از متســخر، تحقیــر و قضــاوت کــردن 

متمرکــز  کــه  ایــن  از  بیشــر  و  می کننــد  پرهیــز  یک دیگــر 

ــردن  ــناخن و درک ک ــه ش ــل ب ــند، می ــردن باش ــاوت ک روی قض

یک دیگــر دارنــد و می تواننــد خــود را جــای فــرد مقابــل گذاشــته 

ــرق  ــخر ف ــا متس ــوخی ب ــد. ش ــگاه کنن ــائل ن ــه مس ــد او ب و از دی

ــت  ــی و صمیمی ــث نزدیک ــا باع ــه ج ــع و ب ــه موق ــوخِی ب دارد. ش

هیجانــی دو نفــر می شــود و رابطــه ی آن هــا را عمیق تــر می کنــد.

افــراد  روابــط صمیامنــه  بگذاریــد: در  را کنــار  تعــارف   -3

می تواننــد خــود را از قیــد و بنــد رســوم و بندهــای فرهنگــی 

دو  کننــد.  گفت وگــو  هــم  بــا  راحت تــری  شــکل  بــه  و  رهــا 

ــه  ــد، بلک ــدا منی زنن ــاب ص ــا الق ــر را ب ــی هم دیگ ــت صمیم دوس

ــای  ــد. تعارف ه ــان می آورن ــه زب ــف ب ــدون تکل ــر را ب ــام یک دیگ ن

ــد  ــی می توانن ــه راحت ــد ب ــد و می دانن ــار می گذارن ــول را کن معم

ــم  ــان ه ــل ش ــرد مقاب ــد و ف ــان بیاورن ــه زب ــود را ب ــته ی خ خواس

همیــن حــس را دارد.

یــک  داشــن  بــرای  بگذاریــد:  وقــت  یک دیگــر  بــرای   -۴

یک دیگــر  بــا  گذرانــدن  وقــت  نیازمنــد  صمیامنــه،  رابطــه ی 

ــورد  ــردن در م ــت ک ــن، صحب ــرک داش ــات مش ــتید. تفریح اس

ــن  ــان گذاش ــد، در می ــده ای ــر دو آن را خوان ــه ه ــاب ک ــک کت ی

وقایــع روزمــره و ســایر مســائلی از ایــن دســت، بــه نزدیکــی 

ــای  ــر فض ــدر دو نف ــر چق ــع ه ــد. در واق ــک می کن ــی کم هیجان

ــر  ــه یک دیگ ــد، ب ــق کنن ــر خل ــرای هم دیگ ــری ب ــرک بیش مش

ــورد  ــم در م ــات مه ــی جزئی ــن برخ ــوند. دانس ــر می ش نزدیک ت

یک دیگــر بــه صمیمــی شــدن شــام بــا دوســت تــان بســیار 

ــورد او  ــم را در م ــای مه ــه تاریخ ه ــن ک ــل ای ــد. مث ــک می کن کم

ــپارید. ــر بس ــه خاط ب

 ادامه دارد ...

نقش دوست صمیمی
 در روابط 
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از قربانیــان  فرخنــده )نــام مســتعار( یکــی 

خشــونت اســت؛ دخــری کــه بــا خوش بــاوری 

ــز  ــه مراک ــای او را ب ــق پ ــن عش ــده و ای ــق ش عاش

ــت. ــانده اس ــان کش ــوی زن حامی

فرخنــده صنــف نهــم مکتــب کــه بــود بعــد 

ارائــه ی  از درس هایــش در یکــی از مؤسســات 

آمــوزش  مشــغول  زنــان  بــه  صحــی  خدمــات 

ــت  ــاش اس ــود. او در ت ــه می ش ــای اولی کمک ه

کــه از ایــن طریــق مقــداری پــول بــه دســت 

ــده ی  ــن آین ــرای داش ــش را ب ــا پول های ــاورد ت بی

ذخیــره  کنــد.  رسمایه  گــذاری  و  خــوب 

هم صنفــی  یــک  می رســد،  کــه   11 صنــف 

آن هــا  بیــن  می شــود.  دوســت  پــری  بــا  او 

بــدل  و  رد  پیامــک  و  تلفونــی  متاس هــای 

ــدن  ــه دی ــده گاهــی ب می شــود. هم صنفــی فرخن

پــر مــی رود و از آن جــا کــه بــه او اعتــامد نــدارد، 

از  بــار  بــا خــود می بــرد. چندیــن  را  فرخنــده 

ــود  ــر وامن ــذرد، آن پ ــه می گ ــا ک ــن ماقات ه ای

می کنــد کــه عاشــق فرخنــده اســت و رابطــه اش 

بــا  و  می کنــد  قطــع  فرخنــده  دوســت  بــا  را 

ــی   ــا چرب زبان ــر ب ــود. پ ــت می ش ــده دوس فرخن

و وعده هــای فریبنــده دل او را بــه دســت مــی آورد 

بــا هــم ماقــات می کننــد و بیشــر اوقــات شــان 

ــد. ــی می گذرانن ــای تلفون ــت کردن ه ــا صحب را ب

و  می گــذرد  آشــنایی  ایــن  از  ســال  یــک 

ــون در  ــت؛ چ ــده اس ــارغ ش ــب ف ــده از مکت فرخن

ــه کار و  ــر ب ــان کم ــد، زن ــی می کن ــت زندگ والی

ــده  ــس فرخن ــد پ ــروف ان ــرون م ــت در بی فعالی

زودتــر کار پیــدا می کنــد و پــول خوبــی از کارش 

ــای  ــه بهانه ه ــا ب ــر باره ــی آورد. پ ــت م ــه دس ب

مختلــف از او پــول می خواهــد و برایــش می گویــد 

در آینــده ی نزدیــک بــا هــم نــکاح می کننــد؛ پــس 

ــرای  ــه ب ــی ک ــران پول های ــه نگ ــت ک ــازی نیس نی

او داده، باشــد؛ چــون در زندگــی مشــرک شــان 

همــه دارایــی شــان را بــا هــم رشیــک می ســازند 

ــول از  ــادی پ ــدار زی ــا مق ــن چرب زبانی ه ــا ای و ب

خانــه  برایــش  می گویــد  و  می گیــرد  فرخنــده 

می ســازد. وعده هایــی کــه فرخنــده بــه آن خیلــی 

ــه  ــم ب ــش را ه ــت. طاهای ــرده اس ــوش ک دل خ

ــک  ــه او کم ــه ب ــد خان ــا در خری ــد ت ــر می ده پ

کــرده باشــد.

ــرد  ــول می گی ــا از او پ ــه تنه ــن ک ــه ای ــر ن  پ

ــی دارد؛  ــه ی جنس ــده رابط ــا فرخن ــا ب ــه باره بلک

امــا بعــد از ایــن کــه دیگــر مطمــن می شــود 

فرخنــده پولــی نــدارد بــرای او بدهــد، مدتــی 

بــا فرخنــده هیــچ گونــه رابطــه ای منی گیــرد و 

ــده کــه  ــد. فرخن ــا دخــر دیگــری ازدواج می کن ب

از ایــن موضــوع آگاه می شــود بــا پــر متــاس 

ــده  ــه فرخن ــد ک ــش می گوی ــا او برای ــرد؛ ام می گی

هیــچ مدرکــی مبنــی بــر ایــن کــه بــه او پــول داده 

ــا او رابطــه  ــر ایــن کــه ب ــه هــم مبنــی ب نــدارد و ن

ــا  داشــته اســت و از ســوی دیگــر در صــورت ادع

کردنــش، حتــا می توانــد در بــدل دادن 5000 

را  او  ادعــای  پرونــده ی  شــخصی  بــه  افغانــی 

ــرد. ــده بگی نادی

ــده و  ــق ش ــن عش ــد از ای ــه ناامی ــده ک  فرخن

می بینــد،  هــوس  و  فریــب  دام  در  را  خــودش 

دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد؛ او 

دســت بــه خودکشــی می زنــد و بیشــر از دو صــد 

قــرص را از خانــه جمــع آوری می کنــد و  یــک جــا 

می خــورد. بــه گفتــه ی خــودش ایــن کار را بــرای 

ایــن می کنــد تــا بتوانــد از بدنامــی و رســوایی 

رهایــی یابــد. امــا فرخنــده منی میــرد و نجــات 

ــوزه  ــی و ح ــس جنای ــای پولی ــد آن پ ــد. بع می یاب

بــه زندگــی اش بــاز می شــود و مــورد تحقیــق قــرار 

می گیــرد.

جنایــی  پولیــس  پرونــده،  بررســی  از  بعــد 

می کنــد.  راجــع  والیــت  والــی  بــه  را  پرونــده 

فرخنــده همــه ی اتفاقــات گذشــته را بــرای والــی 

ــه آن  ــش را ب ــه پول های ــن ک ــد. ای ــف می کن تعری

ــه ی  ــم رابط ــا ه ــا ب ــه باره ــن ک ــا ای ــر داده ت پ

ــی  ــه ی جنس ــد رابط ــد. هرچن ــته ان ــی داش جنس

شــان کامــل نبــوده؛ امــا منی توانــد جــز او بــا 

کســی دیگــری ازدواج کنــد یــا در مــورد ازدواج بــا 

کــس دیگــری فکــر کنــد. والــی او را بــه محکمــه 

می فرســتد و نکاحــش را بــا آن پــر می بنــدد. 

فرخنــده در محکمــه مهــر زیــادی بــرای خــود 

تعیــن می کنــد تــا زندگــی مشــرکش را تضمیــن 

کــرده باشــد و نتوانــد پــر از زندگــی مشــرک پــا 

پــس بکشــد. در هــامن ابتــدا در دادگاه شــوهرش 

ــه اش  ــرک وظیف ــا او را ت ــکاح ب ــط ن ــی از رشای یک

را  آن  ناچــاری  از رس  و فرخنــده هــم  گذاشــته 

شــوهرش  امــا  نــکاح  از  بعــد  می کنــد.  قبــول 

او را دوبــاره بــه خانــه ی مــادرش می فرســتد و 

انتظــار  آن جــا  را  مــدت  چنــد  بایــد  می گویــد 

ــد. ــدا کن ــه ای پی ــان خان ــرای ش ــا ب ــد ت بکش

مــادرش  خانــه ی  بــه  فرخنــده  کــه  زمانــی 

و  منی کنــد  قبــول  را  او  مــادرش  مــی رود، 

ــری  ــدارد. دخ ــه ای ن ــا او رابط ــر ب ــد دیگ می گوی

ــز  ــی و مرک ــس جنای ــه دادگاه و پولی ــش ب ــه پای ک

منی خواهــد. دیگــر  را،  رســیده  حامیــوی 

خانــه  ی  بــه  ناامیــدی  بــا  فرخنــده  ســپس 

پدرشــوهرش مــی رود و در آن جــا بــه مــدت کمــر 

ــا او حتــا  ــد؛ امــا شــوهرش ب از بیســت روز می مان

ــت  ــت بیس ــد از گذش ــد. بع ــم منی کن ــت ه صحب

ــول را  ــدار پ ــک مق ــوهرش ی ــدر ش ــد روز، پ و چن

بــه او می دهــد و می گویــد کــه از پــرش طــاق 

ــد چطــور ممکــن اســت  ــده می گوی ــرد. فرخن بگی

چنیــن عملــی را انجــام دهــد؛ امــا پــدر شــوهرش 

ــه تنهــا کــه گــوش منی دهــد،  ــه حرف هــای او ن ب

موفــق  کــه  کنــد  تجــاوز  او  بــر  می خواهــد 

ــرادر  ــورش )ب ــه ی ای ــه خان ــده ب منی شــود و فرخن

ــرد.  ــاه می ب ــد پن ــی ان ــک حویل ــه در ی ــوهر( ک ش

فــردای هــامن روز پدرشــوهرش بــا حرف هایــی 

کــه بــه پــرش گفتــه و فرخنــده منی دانســت 

چیســت، هــر دو بــا هــم او را لت وکــوب می کننــد. 

فرخنــده از حــال مــی رود و زمانــی کــه چشــم بــاز 

ــوی  ــز حامی ــی از مراک ــودش را در یک ــد خ می کن

ــد.  ــان می بین زن

فرخنــده ماجــرای رســیدن بــه مرکــز حامیــوی 

را منی دانــد. مــدت بیشــر از یــک ســال را در 

ــرده و بعــد از تحقیقــات  ــه رس ب ــوی ب مرکــز حامی

مدافعــش،  وکیــل  همــکاری  بــه  دادســتانی، 

تحــت  زنــا  بــه  اقــدام  جــرم  بــه  پدرشــوهرش 

محکــوم  زنــدن  بــه  و  می گیــرد  قــرار  تحقیــق 

. می شــود

طــی  پرونــده اش  کــه  ایــن  بعــد  فرخنــده 

مراحــل شــده، بــه خانــواده ی مــادری اش تحویــل 

داده می شــود؛ امــا بعــد از ایــن کــه خانــواده اش 

ــوب  ــورد لت وک ــدیدا م ــد، ش ــود می برن ــا خ او را ب

قــرار می دهنــد و هــامن حرف هــای قبلــی را کــه 

ــش  ــد، برای ــه را منی خواهن ــه دادگاه رفت ــر ب دخ

ــد و  ــرون می اندازن ــه بی ــد و از خان ــو می کنن بازگ

فرخنــده را بــه حــوزه می ســپارند؛ امــا فرمانــده ی 

جنایــی حــوزه بــه او می گویــد چــون هیــچ کســی 

را نــدارد کــه از او حتــا بــرای یــک شــب هــم 

ــذرد  ــکایتش بگ ــد از ش ــس بای ــد، پ ــه داری کن نگ

ــه  ــته ای ک ــد؛ خواس ــت ده ــوهرش را برائ و پدرش

ــت. ــده داش ــز از فرخن ــوهرش نی ــا ش قب

فرخنــده بــا گذاشــن رشط ایــن کــه از امباق و 

پدرشــوهرش جــدا زندگــی کنــد و مــورد خشــونت 

قــرار نگیــرد، از شــکایتش انــراف می دهــد و در 

ــن  ــه ای ــا تعهــد ســپردن ب ــز ب ــل شــوهرش نی مقاب

ــرار منی دهــد و  ــورد خشــونت ق کــه دیگــر او را م

برایــش زندگــی مســتقل می ســازد، او را بــا خــود 

بــه خانــه  می بــرد؛ امــا در نهایــت فرخنــده را کــه 

ــد  ــرار می ده ــاوز ق ــورد تج ــت م ــره اس ــوز باک هن

ــز  ــه مراک ــش ب ــه پای ــی ک ــد زن ــش می گوی و برای

حامیــوی، دادگاه و دادســتانی و حــوزه رســیده 

ــده را از  ــر فرخن ــار دیگ ــد و ب ــد را منی خواه باش

ــش  ــه ش ــون  ک ــا کن ــدازد و ت ــرون می ان ــه بی خان

ســال از ایــن روایــت می گــذرد، هــم فرخنــده 

ــوهرش او را  ــم ش ــت و ه ــده اس ــت مان بی رسنوش

طــاق منی دهــد.

زندگی ام با خوردن 2۰۰ قرص پایان نیافت

افسانه یاس

خودشیفتگان پاییزی
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 $

گفتــه  طالبــان،  گــروه  ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

اســت کــه مناینــدگان ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی امریــکا، 

دیدارهــای  شــان را در دوحــه پایتخــت قطــر، ازرس گرفتــه  انــد.

 ســخنگوی گــروه طالبــان، روز جمعــه )8 قــوس( بــه 

ــروه  ــن گ ــدگان ای ــه مناین ــت ک ــه اس ــرز گفت ــزاری روی خرگ

ــاره  ــکا دوب ــا امری ــده را ب ــف ش ــرات متوق ــا مذاک ــد ت ــاده ان آم

ــا کنــون  ــه مجاهــد افــزود: »موقــف مــا ت آغــاز کننــد. ذبیح الل

موقــف قبلــی مــا اســت. اگــر گفت وگوهــای صلــح آغــاز شــود، 

از مرحلــه ای آغــاز خواهــد شــد کــه قبــا متوقــف شــده بــود.«

در همیــن حــال، برخــی از مقام هــای طالبــان گفتــه  اند که 

در یــک هفتــه ی اخیــر، دیدارهــا بــا مناینــدگان امریــکا در قطر 

جریــان دارد تــا رونــد مذاکــرات صلــح بــه زودی آغــاز شــود.

ــدوار  ــت: »امی ــه اس ــرز گفت ــه روی ــان ب ــام طالب ــک مق ی

اســتیم کــه ســفر ترامــپ بــه افغانســتان، ایــن را ثابــت 

ــا فکــر  ــاز گفت وگوهــا جــدی اســت. م ــرای آغ ــد کــه او ب کن

منی کنیــم کــه ترامــپ، گزینــه ی زیــادی داشــته باشــد.«

بــا ایــن حــال امــا ایــن عضــو گــروه  طالبــان در گفت وگــو بــا 

خرگــزاری فرانســه گفتــه اســت کــه هنــوز زود اســت تــا دربارۀ 

ازرسگیــری گفت وگوهــا بــا امریــکا، ســخن گفتــه شــود.

مقام هــای طالبــان در حالــی از، از رسگیــری دیدارهــا 

خــر می دهنــد کــه دونالدترامــپ، رییس جمهــور امریــکا، در 

یــک ســفر غیرمنتظــره بــه کابــل آمــد تــا بــا نظامیــان امریکایی 

ــدار کنــد. آقــای ترامــپ در ایــن  ــگاه نظامــی بگــرام دی در پای

ــا در  ــد و م ــه کنن ــد معامل ــان می خواهن ــت: »طالب ــدار گف دی

حــال دیــدار بــا آن هــا )طالبــان( اســتیم و مــا می گوییــم 

ــد آتش بــس باشــد. آن هــا در گذشــته نخواســتند کــه  کــه بای

ــد.  ــس کنن ــد آتش ب ــون می خواهن ــا اکن ــد؛ ام ــس کنن آتش ب

مــن بــاور دارم کــه ایــن ممکــن اســت. مــا خواهیــم دیــد، چــه 

چیــزی اتفــاق می افتــد؛ امــا پیرشفت هــای فوق العــاده ای 

داشــتیم.«

ــان در  ــکا و طالب ــدگان امری ــان مناین ــح می مذاکــرات صل

قطــر کــه نزدیــک بــه یــک ســال دوام کــرد، در مــاه ســپتامر 

امریــکا  رییس جمهــور  ســوی  از  میــادی  جــاری  ســال 

ــه  ــد ک ــف داده ش ــی توق ــرات زمان ــن مذاک ــد. ای ــف ش متوق

ــل  ــان در شــهر کاب ــه ی طالب ــی در حمل ــاز امریکای یــک رسب

کشــته شــد.

رییــس  ارتــش،  نیروهــای  هوایــی  حملــه ی  دنبــال  بــه 

ــده  ــته ش ــا کش ــت کاپیس ــان در والی ــی طالب ــیون نظام کمیس

اســت. در خرنامــه ای کــه پــس از چاشــت روز جمعــه  )8 قــوس( 

ــه نــرش رســیده، آمــده اســت کــه قــاری  از ســوی وزارت دفــاع ب

نظــرگل، رییــس کمیســیون نظامــی طالبــان بــرای والیــت 

کاپیســا، پنج شنبه شــب در نتیجــه ی حملــه ی هوایــی نیروهــای 

ــت.  ــده اس ــته ش ــان کش ــی افغ امنیت

در خرنامــه آمــده اســت کــه ایــن  حملــه در »دره ی اشــپی اله 

ســای« انجــام شــده  کــه در نتیجــه ی آن قــاری نظــرگل کشــته 

شــده و شــامری هــم زخــم برداشــته انــد. 

والیــت کاپیســا از والیت هــای ناامــن در شــامل کابــل اســت. 

هراس افگنــان طالــب در بیشــر ولســوالی های ایــن والیــت 

حضــور جــدی و گســرده دارنــد. در کنــار طالبــان، ایــن والیــت 

مرکــز قدرت منایــی افــراد مربــوط بــه حــزب اســامی اســت.

ــرات در  ــم تظاه ــس از خت ــتان، پ ــه ی افغانس وزارت داخل

ــه ی  ــه گون ــل، اعــام کــرد کــه نیروهــای پولیــس ب شــهر کاب

ــد. ــن کــرده ان ــدگان را تأمی ــه، امنیــت اعراض کنن بی طرفان

در خرنامــه ای کــه پــس از چاشــت روز جمعــه )8 قــوس( 

بــه نــرش رســیده، آمــده اســت کــه پولیــس کابــل بــا همــکاری 

ــن  ــرای تأمی ــدی ای را ب ــر ج ــی، تدابی ــای امنیت ــایر نیروه س

امنیــت تظاهــرات روی دســت گرفــت کــه موفقانــه بــه پایــان 

رســید.

ايــن   »از  اســت:  آمــده  داخلــه  وزارت  خرنامــه ی  در 

شــهروندان  مدنــی  حقــوق  اعراضــات  و  تظاهــرات  كــه 

شــان  مــدين  خواســته های  خاطــر  بــه  مــردم  و  بــوده 

ــدازی  ــون راه ان ــه قان ــق ب ــاملت آميز را مطاب ــات مس اعراض

ــن  ــا اي ــد ت ــز مكلــف  ان می کننــد، نريوهــای پوليــس ملــی ني

بــه گونــه ی يب طرفانــه و طبــق  را  راه پياميی هــای مــردم 

قانــون، تأمــني امنيــت کننــد.«

ــرای  ــه ب ــت ک ــه اس ــه گفت ــن خرنام ــه در ای وزارت داخل

حامیــت و دفــاع از پروســه های دموکراســی و مردم ســاالری، 

قبــا بــه متــام نیروهــای پولیــس دســتور داده کــه در متــام 

را حفــظ کننــد.  انتخاباتــی، اصــل بی طرفــی  روند هــای 

بــه همیــن منظــور، نیروهــای پولیــس ثابــت کردنــد کــه 

هیچ گونــه دخالتــی در امــور انتخابــات نداشــته انــد.

عبداللــه  هــواداران  از  نفــر  هــزاران  جمعــه،  دیــروز 

عبداللــه، نامــزد ریاســت جمهوری، در شــهر کابــل، علیــه 

بــه تظاهــرات زدنــد.  انتخابــات دســت  تقلــب در 

وزارت دفــاع اعــام کــرده اســت کــه 1۶ نفــر از اعضــای 

نیروهــای  بــه  ننگرهــار،  در  داعــش  تروریســتی  گــروه 

ــد. ــده ان ــلیم ش ــدو تس کومان

ایــن وزارت، روز جمعــه )8 قــوس( بــا نــرش خرنامــه ای 

در  نظامــی  عملیــات  ادامــه ی  در  کــه  اســت  گفتــه 

ــر  ــر، 1۶ نف ــار دیگ ــار، ب ــت ننگره ــن والی ــوالی اچی ولس

ــا 15 میــل ســاح  از اعضــای گــروه تروریســتی داعــش ب

ــد. ــدو تســلیم شــده ان ــه نیروهــای کومان کاشــینکوف، ب

پاکســازی  عملیــات  کــه  اســت  آمــده  در خرنامــه 

ــه  ــدت ادام ــه ش ــا ب ــت ه ــود تروریس ــن از وج ــل اچی کام

دارد و داعشــیان باقــی مانــده بــدون هیچ گونــه  درگیــری، 

خودشــان را بــه نیروهــای کامنــدو تســلیم می کننــد.

ــه ی  ــد هفت ــان چن ــه در جری ــت ک ــی اس ــن در حال ای

اخیــر، بیــش از ۲50 جنگ جــوی داعــش و بیــش از ۶۲5 

ــان و  ــمول زن ــه ش ــا ب ــای آن ه ــای خانواده ه ــر از اعض نف

ــده اند.  ــلیم ش ــت تس ــه دول ــودکان، ب ک

مســؤوالن امنیتــی والیــت ننگرهــار، اعــام کــرده انــد 

پاکســتان،  شــهروندان  داعشــی،  تسلیم شــدگان  کــه 

ــف و  ــران، تاجیکســتان، آذربایجــان، قزاقســتان، مالدی ای

اوزبیکســتان اند.

ــود  هرچنــد پیــش از ایــن، وزارت دفــاع اعــام کــرده ب

ــل  ــه دلی ــش، ب ــتی داع ــروه تروریس ــان گ ــه جنگ جوی ک

ــده  ــلیم ش ــی تس ــای امنیت ــه نیروه ــی، ب ــارهای نظام فش

 انــد؛ امــا گــروه طالبــان ادعــا دارد کــه جنگ جویــان 

ــای  ــتند و نیروه ــرار داش ــا ق ــارصه ی آن ه ــش در مح داع

ــد. ــات داده ان ــان را نج ــن جنگ جوی ــان، ای ــی افغ امنیت

و  ارتــش  نیروهــای  میــان  درگیــری  دنبــال  بــه 

بــرای  طالبــان  ولســوال  نام نهــاد  طالــب،  هراس افگنــان 

اســت. شــده  کشــته  بلــخ  »چمتــال«  ولســوالی 

وزارت دفــاع روز جمعه)8قــوس( بــا نــرش خرنامــه  ای 

ولســوال  نام نهــاد  جابــر،  شــاه محمد  کــه  اســت  گفتــه 

 7 ســاعت  بلــخ   »چمتــال«  ولســوالی  بــرای  طالبــان 

پنج شــنبه در نتیجــه ی درگیــری بــا نیروهــای ارتــش در 

ــت کشــته  ــن والی ــک ای ــه ولســوالی چهاربول روســتای آق تپ

شــد و دو تــن از زیــر دســتانش نیــز زخمــی شــدند.

ــای  ــات نیروه ــه عملی ــت ک ــرده اس ــد ک ــن وزارت تاکی ای

امنیتــی بــه شــدت جریــان دارد و بــا گذشــت هــر روز تلفــات 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــان نی ــان طالب هراس افگن

ــن  ــای ام ــتان، از والیت ه ــامل افغانس ــخ در ش ــت بل والی

در پانــزده ســال گذشــته بــود؛ امــا در دو ســال اخیــر، 

شــامری از ولســوالی های ایــن والیــت بــه شــدت ناامــن 

ــت. ــده اس ش

پــس  همگرایــی«  و  »ثبــات  تیــم  هــواداران  اعــراض 

قطع نامــه ی  ارائــه ی  بــا  ســاعت،  شــش  بــه  نزدیــک  از 

شــش ماده ا ی پایــان یافــت. اعضــای تیــم ثبــات همگرایــی از 

کمیســیون انتخابــات خواســته انــد کــه بــه تقلــب نــه بگویــد 

ــدون بایومریــک و جعلــی اســت را  و 300 هــزار رأیــی کــه ب

از دور خــارج کنــد.

در قطع نامــه ی ایــن تیــم آمــده اســت کــه کمیســیون 

انتخابــات بایــد بــه مســیر قانــون، طرزالعمل هــا و لوایــح 

ــت و  ــه خواس ــن ب ــای متکی ــه ج ــردد و ب ــی برگ ــذ انتخابات ناف

ــتان  ــردم افغانس ــدای م ــی، ص ــم انتخابات ــک تی ــات ی مطالب

ــزار رأی  ــورا 300 ه ــد ف ــات بای ــیون انتخاب ــنود. کمیس را بش

غیــر بایومریــک و جعلــی را از دور خــارج و اســتقالیت و 

بی طرفــی اش را در رونــد انتخابــات ثابــت کنــد. در غیــر 

ــای  ــه اعض ــای آن ب ــی و پیامده ــران سیاس ــؤولیت بح آن مس

برمی گــردد. کمیســیون 

»مــردم  اســت:  آمــده  قطع نامــه  ایــن  در  همچنــان 

ــته  ــت برخاس ــد داد، دول ــازه نخواهن ــار اج ــن ب ــتان ای افغانس

از تقلــب بــر رسنوشــت شــان حاکــم شــود و چــراغ انتخابــات 

ــوش  ــا خام ــن م ــه در رسزمی ــرای همیش ــاالری را ب و مردم س

جامعــه ی  و  انتخابــات  کمیســیون  تقلــب،  تیــم  کنــد. 

را  افغانســتان  حق طلبانــه ی  صــدای  نبایــد  بین املللــی 

دســت کــم بگیرنــد. بــه مــردم افغانســتان اطمینــان می دهیــم 

کــه بــا متــام تــوان از آرا و حقــوق آنــان دفــاع خواهیــم کــرد و 

بــه مشــارکت در نظــام آلــوده بــا جعــل  روی نخواهیــم آورد.«

اعضــای تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی هشــدار داده 

انــد در صورتــی کــه کمیســیون انتخابــات و نهادهــای دخیــل 

ــخ  ــان پاس ــی آن ــرشوع و قانون ــات م ــت ها و مطالب ــه خواس ب

ــز و مردمــی  ــح آمی ــد، از متــام گزنیه هــای مــرشوع، صل ندهن

ــد  ــردم کار خواهن ــی م ــه کرســی نشــاندن، آرای واقع ــرای ب ب

گرفــت.

آنــان از نهادهــای بین املللــی نیــز خواســته انــد کــه بــرای 

شــفافیت در رونــد انتخابــات همــکار باشــند و اجــازه ندهنــد 

کــه افغانســتان بــه گذشــته ی تاریــک نظــام غیــر مردمــی بــاز 

ــوری و  ــان دیکتات ــل می ــط فاص ــات ۲019 خ ــردد. »انتخاب گ

ــت.« ــاالری اس مردم س

دســته ی ثبــات و همگرایــی از نیروهــای امنیتــی نیــز 

راه پیامیی هــای  راه انــدازی  هنــگام  کــه  اســت  خواســته 

ــت داری و وطن دوســتی برخــورد  ــا بی طرفــی، امان مردمــی، ب

و امنیــت معرضــان را تضمیــن کننــد.

در  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  هــواداران 

حالــی دســت بــه اعــراض زدنــد کــه اخیــرا کمیســیون 

ــال  ــان ابط ــم خواه ــن تی ــه ای ــی ک ــزار رأی ــات 300 ه انتخاب

آن اســت را معتــر شــمرده و تأکیــد کــرده اســت کــه پــس از 

بازشــامری و تفتیــش مشــخص شــده اســت کــه ایــن آرا هیــچ 

ــدارد. ــی ن ــکل قانون مش

ــا  ــی ب ــات و همگرای ــی ثب ــت انتخابات ــن، تک ــر ای ــزون ب اف

بازشــامری آرا نیــز مخالفــت کــرده اســت. اعراض هــا تــا 

ــون در  ــن اکن ــامری آرا همی ــد بازش ــه رون ــد ک ــد ش ــا بلن آن ج

ــامری را  ــازه ی بازش ــان اج ــت و معرض ــف اس ــت متوق 7 والی

منی دهنــد.

دونالدترامــپ، رییــس جمهــوری آمریــکا شــام روز 

ــتان  ــه افغانس ــده ب ــام نش ــل اع ــفر از قب ــته در س گذش

آمــد و بــا رییــس جمهــور غنــی و نیروهــای امریکایــی در 

ــد. ــو کردن ــدار و گفت وگ ــرام، دی ــی بگ ــگاه نظام پای

ــه  ــه ای گفت ــرش خرنام ــا ن ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس

اســت کــه محمــد ارشف غنــی رئیس جمهــور افغانســتان 

رییــس  ترامــپ  دونالــد  بــا  شــب)7قوس(  پنج شــنبه 

ــای  ــون گفت وگوه ــته و پیرام ــدار داش ــکا دی جمهورامری

صلــح و پیرشفــت نیروهــای امنیتــی افغــان گفت وگــو 

ــت. ــرده اس ک

ــن  ــش از ای ــه پی ــد ک ــکا می گوی ــوری امری رییس جمه

طالبــان موافــق آتش بــس نبودنــد؛ امــا حــاال می خواهنــد 

کــه آتش بــس کننــد.

ــتان  ــه افغانس ــود ب ــفر خ ــان س ــپ در جری ــای ترام آق

گفتــه اســت کــه امریــکا همیــن اکنــون می توانــد بــا 

طالبــان مذاکــره کنــد و ایــن بــه دلیــل زحمت هایــی 

امریــکا درایــن کشــور  نیروهــای نظامــی  اســت کــه 

کشــیده اند.

ــه اســت  از ســویی هــم، ارگ ریاســت جمهــوری گفت

ــد کــه اگــر  کــه روئســای جمهــور دو کشــور تاکیــد کردن

ــح اســتند،  ــک موافقت نامــه ی صل ــه ی ــان متعهــد ب طالب

بایــد آتش بــس را قبــول کننــد و اگــر می خواهیــم در 

ــای  ــد النه ه ــردد، بای ــرار گ ــدار برق ــح پای ــتان صل افغانس

ــرده شــوند. ــن ب ــن کشــور از بی ــرون ای تروریســتان در بی

ترامــپ هم چنــان گفتــه اســت:»با طالبــان، دیــدار 

ــد آتش بــس برقــرار شــود.  می کنیــم و می گوییــم کــه بای

ــا  ــس نبودند؛ام ــا آتش ب ــق ب ــن مواف ــش از ای ــان پی طالب

ــم  ــرار شــود. خواهی ــس برق ــد کــه آتش ب حــاال می خواهن

ــود.« ــه می ش ــد چ دی

از  دیگــر  بخــش  در  امریــکا  جمهــور  رییــس 

صحبت هــای خــود در مــورد کاهــش نیروهــای امریکایــی 

نیــز ســخن گفتــه اســت. او هرچنــد گفته اســت که شــامر 

ــا در  ــم؛ ام ــم می کنی ــتان ک ــود را در افغانس ــای خ نیروه

عیــن حــال تاکیــد کــرده اســت کــه تــا زمــان رســیدن بــه 

توافق نامــه ی صلــح در ایــن کشــور باقــی خواهیــم مانــد.

ــای  ــز از تاش ه ــی نی ــور غن ــویی هم رییس جمه از س

نیروهــای امنیتــی بــرای شکســت داعــش در افغانســتان 

قــدر دانــی کــرد و گفــت نیروهــای امنیتــی افغانســتان در 

ــدا  ــان را پی ــا هراس افگن ــارزه ب ــی مب ــارض توانای ــال ح ح

کرده انــد.

ــد در  ــفر دونال ــتین س ــن نخس ــه ای ــت ک ــی اس گفتن

افغانســتان اســت. پیــش از ایــن آقــای ترامــپ طــی 

متــاس تلفونــی از رییــس جمهــور غنــی خواســته بــود کــه 

ــد. ــفر کن ــنگن س ــه واش ب

طالبان برای از رسگیری گفت وگوها با امریکا 
آمادگی نشان داده اند

وزارت دفاع: ۱۶عضو داعش در ننگرهار
 به نیروهای کوماندو تسلیم شدند

ولسوال  نام نهاد طالبان برای ولسوالی »چمتال« 
بلخ کشته شد

رییس کمیسیون نظامی طالبان
 در کاپیسا کشته شد

وزارت داخله: نیروهای پولیس، بی طرفانه امنیت 
معرتضان را تأمین کردند

قطع نامه ی  ثبات و همگرایی: کمیسیون انتخابات فورا 
۳۰۰ هزار رأی جعلی را از دور خارج کند

دونالد ترامپ: 
طالبان می خواهند آتش بس کنند
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

برای  نشده ای  اعام  پیش  از  سفر  ترامپ  رییس جمهور 

دیدار با رسبازان امریکایی – اولین سفر او به این کشور - در 

داشت. شکرگزاری  روز  رخصتی های  جریان  در  افغانستان 

طی حضور کوتاهش در میدان هوایی بگرام، آقای ترامپ 

گرفت  عکس  آن ها  با  کرد،  رِسو  فیل مرغ  رسبازان،  برای 

داشت.  افغانستان  رییس جمهور  ارشف غنی  با  ماقاتی  و 

طالبانی  با  متحده  ایاالت  که  گفت  صحبت هایش  در  ترامپ 

است.  شده  گفت وگو  وارد  کنند«  معامله  »می خواهند  که 

قابل  طور  »به  متحده  ایاالت  که  گفت  همچنان  ترامپ  آقای 

ماحظه ای« در حال کاهش نیروهایش است. 18 سال پس 

از دخالت امریکا برای خلع طالبان از قدرت به دلیل حمله ی 

امریکایی در  11 سپتامر ۲001، نزدیک به 13000 رسباز 

افغانستان مانده اند. این بازدید پس از آن صورت گرفت که 

به هدف از رسگیری مذاکرات صلح، زندانیانی میان دو طرف 

رد و بدل شدند. در اوایل این ماه، طالبان دو استاد خارجی، 

کِوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس اسرالیایی که از سال 

سه  بدل  در  را  بودند  گروه  این  بند  در  طرف  این  به   ۲01۶

کردند. آزاد  طالبان  کلیدی  زندانی 

دارد  موقعیت  کابل  نزدیکی  در  که  بگرام  در  ترامپ  آقای 

ما  استیم.  ماقات  حال  در  ]طالبان[  آن ها  با  »ما  گفت: 

می گفتیم که باید آتش بس به وجود بیاید، در اوایل آن ها قبول 

باور  بگیرد.  آتش بس صورت  اما حاال می خواهند  منی کردند؛ 

افغان  مقامات  رسید.«  خواهیم  نتیجه  به  گونه  این   که  دارم 

اما  بودند؛  کرده  آتش بس  تقاضای  سو،  این  به  زمانی  دیر  از 

تا   ۲001 سال  از  زمانی  هر  از  بیشر  هم اکنون  که  طالبان 

کنون، قلمرو افغانستان را در کنرل دارند، تا رسیدن به توافق 

با امریکا، حارض به گفت وگوهای مستقیم با دولت افغانستان 

نبودند.

خرگزاری رویرز گزارش داده بود که رهران طالبان تأیید 

کرده  اند که این دیدارها از پایان هفته ی گذشته تا کنون در 

گفت وگوهای  اما  گرفته؛  صورت  امریکایی  مقامات  با  دوحه 

آقای ترامپ دوباره  تا کنون از رس گرفته نشده است.  رسمی 

بر برنامه اش مبنی بر کاهش نیروها به 8۶00 تن تأکید کرد؛ 

یا چه زمانی  نیروها کم می شوند  این  از  تعداد  اما نگفت چه 

افغانستان را ترک خواهند کرد. او گفت: »تا زمانی که به توافق 

یا پیروزی کاملی نرسیده  ایم، در این جا می مانیم. طالبان هم 

عاقه ی زیادی به توافق  دارند.«

چه اتفاقات دیگری در این بازدید رخ داد؟

آقای ترامپ، روز پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت محلی 

به بگرام رسید و قبل از نیمه شب در سفری که جزئیات آن به 

کاخ سفید  کرد.  ترک  را  افغانستان  نشد،  فاش  امنیتی  دالیل 

تأیید کرد که به منظور جلوگیری از تردیدها در رابطه به سکوت 

تا توییت های آقای  طوالنی  ترامپ، ترتیباتی صورت گرفته بود 

ترامپ در جریان سفرش به افغانستان به نرش برسند.

رییس  میلی،  مارک  جرال  رسید،  افغانستان  به  که  زمانی 

روز  که  امریکا  متحده ی  ایاالت  نیروهای  مشرک  ستاد 

چهارشنبه گفته بود احتامل نتیجه ی موفقیت آمیز گفت وگوهای 

اتفاق  »زودی«  به  است  ممکن  و  است  پیش  از  بیش تر  صلح، 

بیفتد؛ از رییس جمهور امریکا استقبال کرد. آقای ترامپ که با 

شامری از دست یارانش سفر کرده بود، برای رسبازان فیل مرغ 

رِسو کرد و قبل از گرفن عکس با آن ها، غذای روز شکرگزاری را 

خورد. رییس جمهور ترامپ گفت: »هیچ جایی را برای تجلیل از 

روز شکرگزاری نسبت به این جا، ترجیح منی دهم. من این روز 

را با محکم ترین، قوی ترین، بهرین و شجاع ترین رسبازان روی 

می گیرم.« زمین جشن  کره ی 

رییس جمهور غنی از نیروهای امریکایی که »قربانی  نهایی« 

را در افغانستان داده اند، سپاس گزاری کرد و گفت که »اکنون 

نیروهای افغان رهری آن را بر عهده می گیرند.« آقای غنی در 

آقای  از صحبت های  توییر، حرفی  در  این ماقات  به  واکنش 

»دو طرف  و گفت:  نزد  با طالبان  به گفت وگو  رابطه  در  ترامپ 

تأکید کردند که اگر طالبان در تعهد شان برای رسیدن به صلح، 

صادق باشند؛ باید آتش بس را بپذیرند.«

طالبان هیچ واکنش فوری ای به این مسأله نداشتند و پیش 

مذاکرات  در  اشراک  برای  طالبان  خواست  خیلی ها  آن،  از 

جدی صلح یا قابل اعتامد بودن آن ها را زیر سوال برده بودند.

یک سفر خارجی با اهداف داخلی

امریکای شاملی بوکلر، خربنگار  نویسنده: کریس 

افتخار می کند؛  به قدرت نظامی کشورش  ترامپ  دونالد 

اما این سفر او به خارج از کشور را نباید عاقه ی ترامپ به 

این منطقه دانست. فرمانده ی کل قوا مکررا گفته است که 

می خواهد نیروهایش را به امریکا برگرداند و منی خواهد در 

غرق  افغانستان،  جنگ  مانند  بی پایانی  جنگ های  مرداب 

به خود  را  امریکا  لقب طوالنی ترین جنگ  که  شود؛ جنگی 

اختصاص داده است.

ایاالت  مرزهای  درون  در  ترامپ  آقای  اولویت های 

است؛  تقویت شان  او عاقه مند  که  مرزهایی  است؛  متحده 

جمهوری خواه  حزب  اعضای  برای  خارجی  سیاست  اما 

رضایت  دلیل  به  امریکا«،  »اول  شعار  با  ترامپ  است.  مهم 

مورد  ترکیه،  توسط  سوریه  شامل  اشغال  برای  روشنش 

توانسته  او  کنون،  تا  زمان  آن  از  گرفت.  قرار  زیادی  انتقاد 

است بخشی از موفقیت عملیات نیروهای ویژه ی امریکا که 

آن  از  را  شد  البغدادی  ابوبکر  داعش،  رهر  مرگ  به  منجر 

خود بداند؛ اکنون هم احتامل توافق  صلح با طالبان وجود 

دارد.

آقای ترامپ در مورد بالقوه بودن یک توافق نامه صحبت 

کرد؛ اما مشخص نیست از زمانی که او گفت وگوها را در ماه 

است.  آمده  وجود  به  تغییراتی  چه  خواند،  »مرده«  سپتامر 

هر  که  بدانیم  باید  و  اند  خارجی  سیاست  امورات  این ها 

امریکا  داخل  در  تأثیراتی  بازدید،  این  مانند  ترامپ  بازدید 

عراق  به  ترامپ  آقای  که  قبل  سال  کریسمس  مانند  دارد، 

در  امریکایی  با رسبازاِن  هم بستگی  دادن  نشان  کرد.  سفر 

در  ویژه  به  است؛  مهم  داخلی  حامیت  کسب  برای  خارج، 

از خانواده های  نیروها هزاران کیلومر  روزهای رخصتی که 

استند. دور  شان 

افتاد؟ اتفاقی برای گفت وگوهای صلح  چه 

ارشد  رهران  از  ترامپ  رییس جمهور  دعوت  از  پس 

نزدیکی  در  دیوید  کمپ  در  غنی  رییس جمهور  و  طالبان 

با طالبان خیلی زود در ماه سپتامر  واشنگن، گفت وگوها 

تاریخ،  آن  از  پیش  روز  دو  طالبان  حمله ی  رفت.  میان  از 

اگر  که  بگوید  و  بکشد  پس  را  خود  پای  ترامپ  شد  باعث 

کنند،  توافق  آتش بس  یک  روی  صحبت ها،  آن  در  نتوانند 

غنی  آقای  ندارد.«  را  مذاکره  قدرت  »احتامال  گروه  این 

به هدف »تسهیل در  ماه،  این  زندانیان در  تبادل  گفت که 

دیر  از  طالبان  اما  گرفته؛  صورت  مستقیم«  گفت وگوهای 

زمانی به این سو، از مذاکره با دولت آقای غنی ابا ورزیده و 

اند. خوانده  متحده  ایاالت  دست نشانده ی  را  آن 

سفر غیرمنتظره ی ترامپ به افغانستان

مرتجم: مهدی غالمی
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