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گزارش روز

آیا نامزدان ریاستجمهوری
نتیجهی انتخابات را میپذیرند؟
افغانســتان ،اخیــرا از نامــزدان
ریاســتجمهوری خواســته اســت
کــه نتیجـهی انتخابــات را بپذیرنــد
و مانــع کار کمیســیونهای
عبدالرازق اختیاربیگ انتخاباتــی نشــوند.
تدامیچــی یاماموتــو ،دوشــنبه
شــب ( 25قــوس) در نشســت شــورای امنیت ســازمان
ملــل متحــد گفتــه اســت« :از متــام نامــزدان انتخابــات
ریاســتجمهوری و هــوادارانشــان میخواهــم کــه
پــس از رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون انتخابــات
را بپذیرنــد».
آقــای یوماموتــو ،ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری بــه
زودی از ســوی کمیســیون انتخابــات اعــام شــود.
همچنــان از متــام طرفهــای ...

مهاجرت؛ بزرگترین بحران
انسانی قرن 21

افغانستان ،سومین کشور
مرگبار برای خربنگاران
3
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یونسیف:

روزانه  9کودک در جنگ
افغانستان کشته و زخمی میشوند
صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل
(یونیســف) ،اعــام کــرده اســت کــه روزانــه ،بــه
طــور معمــول 9 ،کــودک در نتیجــهی جنــگ در
افغانســتان ،کشــته و یــا زخمــی میشــوند.
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بازشامری و تفتیش آرا در پنج
والیت شاملی تکمیل شد

گفتوگو
گفتوگو با عزیزالله آرال
(رییس نهاد کتاب ،محقق و زبان شناس ترک)

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات،
میگوینــد کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،در
پنــج والیــت شــالی تکمیــل شــده اســت.

هدف از شب یلدا ،نزدیک
ساخنت قرشهای مختلف
جامعه است
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در توافقنامهی صلح منافع متام
طرفها در نظر گرفته شود

5

7

پیام وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان به مناسبت روز جهانی مهاجرت

خروج رسبازان امریکایی از افغانستان؛
اعتامد به طالبان مهمتر از اعتامد به امریکا
بــه تازگــی ،یــک هیــأت امریکایی به ریاســت «لیندســی
گراهــام» ،ســناتور برجســتهی حــزب جمهوریخــواه امریکا
بــه کابــل آمــده تــا چگونگــی خــروج نیروهــای خــود را از
افغانســتان بــا رهــران سیاســی حکومــت وحــدت ملــی
مــورد بحــث قــرار دهــد .ایــن ســناتور امریکایــی در دیــدار
بــا رییسجمهــور غنــی ،گفتــه اســت کــه هــدف اصلــی
ســفر او بــه کابــل ،ارزیابــی وضعیــت افغانســتان اســت
تــا پیرامــون کاهــش مســؤوالنهی نیروهــای امریکایــی
گفتوگــو کنــد.
او ،همچنــان تأکیــد کــرده کــه قــرار اســت در پایــان
هفتــهی جــاری ،رییسجمهــور امریــکا خــروج نیروهــای
خــود را از افغانســتان اعــام کنــد و در گام نخســت،

زندگی به رنگ زن
وقتــی اولیــن بــار دیــدم ،گریــه میکــرد .کنــارش
نشســتم و دلداری دادم .بــه حــرف زدن رشوع کــردم و در
آغــوش گرفتــم .بــه جــای ایــن کــه مــن از او ســوال کنــم تــا
در بــارهی مشــکالتش گــپ بزنــد ،او رشوع کــرد بــه ســوال

ســازمان گزارشگــران بــدون مــرز ،اعــام کــرده
کــه افغانســتان بــا کشــته شــدن پنــج خربنــگار در
جریــان ســال  2019میــادی ،بهعنــوان ســومین
کشــور مرگبــار بــرای خربنــگاران شــناخته شــده
اســت.

مهاجرت پدیدهی برشی

نزدیــک بــه چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی ،ایــن کشــور را
تــرک خواهنــد کــرد و  8600رسبــاز دیگــر همچنــان در
افغانســتان باقــی خواهنــد مانــد.
گراهــام کــه یکــی از مخالفــان خــروج نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان اســت ،در ایــن ســفر خــود
در کابــل ،بــه مقامهــای حکومــت افغانســتان گفتــه
کــه خــروج کامــل نیروهــا از ایــن کشــور بایــد وابســته
بــه رشایــط در افغانســتان باشــد .در عیــن حــال ،او
همچنــان در خصــوص مذاکــره بــا طالبــان تأکیــد کــرد،
ایــن گــروه (طالبــان) ،هرآنچــه را کــه در مذاکــرات صلــح
میپذیرنــد ،متعهــد و پابنــد باقــی مباننــد.
در همین حال ،محمدارشف غنی ...
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مهاجرت پدیدهای است همپای تاریخ برشی ،به گسرتهی محل
زیست همهی انسانها در دنیا و در تاریخ برشی که توانسته است
پیشرفتها ودستآوردهای بزرگی را به ارمغان آورد .این پدیدهی
مهم ،جامعهی جهانی را وا داشته است تا تو جه خاصی به این
عرصه داشته و میثاق جهانی مهاجرت و پناهندگی در سالهای
اخیر به تصویب سازمان مللمتحد رسیده است .افغانستان ،کشوری
است که جایگاه دوم را از نظر کرثت و تاریخ طوالنی مهاجرت در
جهان دارد و بر همین مبنا رسیدگی به امور مهاجرت از اولویتهای
اساسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان است .وزارت امور
مهاجرین و عودتکنندگان ،به عنوان ادارهی مسؤول حکومت برای
هامهنگی و تنظیم پالیسیهای دولت در عرصهی مهاجرت ،ضمن
اذعان این که ناامنیهای فزاینده ،سبب مهاجرت افغانها شده
است و این عامل همچنان پابرجا است؛ بنا براین ،افغانستان مکان
مناسبی برای عودت اجباری مهاجران نیست.
وزارت مهاجرین به دسرتسی اهداف ذیل تأکید میکند:
 .۱تهیه و تدوین پالیسی جامع در عرصهی مهاجرت وتالش در

دخرتخواندهای که از مرگ نجات یافت

پرســیدن .ســوالهایش تکاندهنــده بــود .ثریــا (نــام
مســتعار) وضعیــت تکاندهنــدهای را پشــت رس گذاشــته
بــود.
از ایــن کــه منیدانــد کجــا اســت؟ بیــرون اوضــاع

چگونــه اســت؟ ایــن کــه حــس یــک زندانــی را دارد ،خیلــی
اذیــت میشــد .از ایــن کــه زن بــه دنیــا آمــده اســت،
ناراحــت بــود.
ثریــا پــس از تولــد شــدن ،بــه کاکا و خانــم کاکایــش بــه

جهت کاهش عوامل مهاجرت.
 .۲فراهم کردن سهولت برای مهاجرتهای منظم ،مصؤون و
جلوگیری از مهاجرتهای نامنظم و همکاریها در سطح بیناملللی
در این عرصه.
 .۳فراهم کردن زمینهی تعلیم وکسب و کار مصؤون و آبرومندانه.
 .۴ایجاد سهولت برای انتقال حوالههای مهاجران و کاهش در
مصارف انتقال.
 .۵حامیت از عودت داوطلبانه ،باعزت ،مصؤون و ادغام پایدار
عود تکنندگان.
در پایان۱۸ ،دسامرب  ۲۰۱۹مطابق  ۲۷قوس  ۱۳۹۸را که
مصادف است با روز بیناملللی مهاجرت ،گرامی داشته ،آرزومندیم
جهان برشیت از فرصتهای مهاجرت بهرهی بیشرتی برده و
دستاندرکاران امور مهاجرت ،بتوانند چالشهای مهاجرت را به
فرصتهای عالی تبدیل کنند.
سید حسین عاملی بلخی (وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان)

فرزنــدی داده شــده بــود .پــدر و مــادرش بــه ایــران رفتــه
بودنــد .او تــا 15ســالگی منیدانســت کســانی کــه او را
بــزرگ کــرده انــد ،پــدر و مــادر واقع ـیاش نیســتند.
مــادری که او را بزرگ کرده ...
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مهاجرت
آشنای قدیم
ســالهای زیــادی اســت کــه افغانســتان بــا
جنــگ ،توحــش ،خونریــزی و پدیــدهای بــه نــام
مهاجــرت و فــرار آشــنا اســت .بیــش از چهــل ســال
اســت کــه مــردم افغانســتان بــا مهاجــرت و فــرار
از کشــور دمخــور و آشــنا اســتند .از روزی کــه
نیروهــای اتحــاد جامهیــر شــوری در ســال 1358
وارد افغانســتان شــدند ،مهاجــر شــدن دســتهجمعی
و فــرار افغانهــا از کشــور بــرای یافــن زمینــی کــه
روی آن گلولــه نبــارد ،رشوع شــد و تــا امــروز ادامــه
دارد .جنــس مهاجــرت افغانهــا بــا مهاجرتهــای
ســایر مهاجــران دنیــا فــرق داشــت .دیگــران بــرای
کار و زندگــی بهــر مهاجــر شــدند و افغانهــا
بــرای زنــده مانــدن .بــرای ایــن زنــده مانــدن در
متــام کشــورها و مســیری کــه افغانهــا در آن پــای
گذاشــتند ،بهــای زیــادی پرداختــه و مصیبتهــای
فراوانــی تحمــل کردنــد .از توهیــن و تحقیــر شــدن
تــا تحمــل شــکنجههای جســمی و روحــی .بســیاری
آنهــا در کشــورهای دیگــر ،از فــرط فشــار و مصیبــت
از بیــن رفتنــد و یــا متــام هســت و بــود نداشــتهی
شــان را از دســت دادنــد.
کســی را در افغانســتان منیتوانــی پیــدا کنــی
کــه تجربــهی مهاجــرت نداشــته و بــا دردهــای
آن آشــنا نباشــد .وقتــی پــس از  9ســال مهاجــرت
در زمــان حضــور نیروهــای شــوروی ،افغانهــا
میخواســتند درد مهاجــرت را فرامــوش کننــد،
جنگهــای خامنانســوز داخلــی رشوع شــد کــه
دامنــهاش بســیار گســردهتر و بدتــر از دوران
اشــغال بــود .بــرای همیــن ،مــوج دوم مهاجــرت و
فــرار افغانهــا شــکل گرفــت و بــرای ســالها مــا
در صــدر کشــورهایی بودیــم کــه باشــندگان آن در
غربــت بــه رس میبرنــد .آمارهــای ســازمان ملــل و
کمیســیاریای عالــی پناهنــدگان نیــز هیــچ زمانــی
میــزان درســت و واقعــی مهاجــران افغانســتان
را نشــان نــداده و بســیاری آنهــا از هیــچ گونــه
مزایــا و امیتــازی برخــوردار نبــوده انــد .در متــام
ایــن  40ســال و انــدی ،نیــروی کاری مهاجــران
افغــان در کشــورهای همســایه کــه از هیــچ حــق
و حقــوق انســانی برخــوردار نبودنــد ،ارزانتریــن،
دمدســتترین ،مظلومتریــن و رسبهزیرتریــن
نیــرو بودنــد کــه بــدون امتیــاز واقعــی کار کردنــد.
بــرای همیــن ،نشــان دســت مهاجــران افغــان در
خشــت خشــت بناهــا و زیرســاختهای کشــورهای
همســایهی افغانســتان وجــود دارد.
بــر اســاس آمــار قدیمــی یــک نویســندهی
خارجــی ،هــر ســال  125هــزار یــا روزی حــدود 340
نفــر ،یــا هــر ســاعت دوازده نفــر و در هــر پنــج دقیقــه
یــک نفــر در افغانســتان کشــته شــده اســت .اگــر
آمــار قدیمــی شــش میلیــون ســیصد هــزار مهاجــر
افغــان در ایــران و پاکســتان را بــر  20ســال گذشــته
تقســیم کنیــم ،در هــر یــک دقیقــه ،یــک نفــر از
افغانســتان آواره شــده اســت .آمــاری کــه شــامل
آوارگان داخلــی کــه هــر روز از ایــن گوش ـهی کشــور
بــه گوش ـهی دیگــر فــرار میکننــد ،منیشــود .روزی
گفتــه میشــد کــه رقــم کشتهشــدهها و مهاجــران
افغانســتان برابــر بــا کل جمعیــت فلســطین اســت.
امســال ســازمان ملــل متحــد ،تعــداد مهاجــران را در
رسارس دنیــا  272میلیــون نفــر اعــام کــرده اســت
کــه  3.5درصــد کل جمعیــت جهــان را تشــکیل
میدهنــد .مهمتــر از مــوج مهاجــرت دســتهجمعی
و فــرار افغانهــا از کشــور ،پایــان نیافــن خشــونت
و جنــگ در ایــن رسزمیــن اســت کــه همــه را بــه
فکــر فــرار و رفــن وا داشــته اســت .مشــکل اصلــی
آن اســت کــه هیــچ کســی در داخــل ،بــه فکــر فــرار
و مــوج فزاینــدهی مهاجــرت نیســت .عــدم ثبــات و
کشــمکشهای سیاســی ،بــیکاری ،جنــگ ،فقــر،
نداشــن درآمــد ،نبــودن امنیــت و کمبــود غــذا ،از
دالیــل اساســی مهاجــرت افغانهــا بــه بیــرون از
کشــور اســت .مســألهای کــه راه حلــی هــم بــرای
آن نیســت و هــر چــه میگــذرد ،مــوج مهاجــرت،
رنگوبــوی تــازه و متفــاوت بــه خــود میگیــرد.
شــاید گســردگی و تنــوع مهاجرتــی را کــه افغانهــا
تجربــه کــرده انــد ،در طــول تاریــخ ســابقه نداشــته و
کشــوری نباشــد کــه پــای افغانهــا بــه آن نرســیده یــا
مســیری را منیتــوان یافــت کــه خــون افغانهــا در
آن نریختــه باشــد .یکــی از دالیــل دیگــر بــرای فــرار
مــردم از افغانســتان ،فســاد گســرده اســت .فســادی
کــه چنــان در تاروپــود حکومــت افغانســتان ریشــه
دوانــده اســت کــه حتــا در خــود وزارت مهاجــران
نیــز مســؤوالن آن از حــق مهاجــران بدبخــت افغــان
میدزدنــد .طــوری کــه پــای منصوبیــن مالــی آن را
بــه محکمــه و زنــدان کشــاند .بــه نظــر میرســد کــه
اگــر بحــران داخلــی و جنــگ در افغانســتان حــل
نشــود ،هیــوالی مهاجــرت و فــرار از کشــور همچنــان
دســت از رس مــردم کشــور بــر نخواهــد داشــت.

عبدالرازق اختیاربیگ
مناینــدهی ویــژهی دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در
افغانســتان ،اخیــرا از نامــزدان ریاسـتجمهوری خواســته اســت
کــه نتیج ـهی انتخابــات را بپذیرنــد و مانــع کار کمیســیونهای
انتخاباتــی نشــوند.
تدامیچــی یاماموتــو ،دوشنبهشــب ( 25قــوس) در
نشســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد گفتــه اســت:
«از متــام نامــزدان انتخابــات ریاســتجمهوری و هــواداران
شــان میخواهــم کــه پــس از رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون
انتخابــات را بپذیرنــد».
آقــای یوماموتــو ،ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه نتیج ـهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری بــه زودی از ســوی
کمیســیون انتخابــات اعــام شــود .همچنــان از متــام
طرفهــای دخیــل در انتخابــات خواســته اســت کــه اجــازه
دهنــد تــا کمیســیونهای انتخاباتــی مســؤولیتهایشــان را
بــه گونــهی درســت آن انجــام دهنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز
ت والیــت
یکشــنبه (24قــوس) رونــد بازشــاری آرا را در هفــ 
شــالی آغــاز کــرد.
ذبیــح اللــه ســادات ،ســخنگوی ایــن کمیســیون ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه رونــد بازشــاری و
تفتیــش آرا ،در والیتهــای پنجشــیر ،رسپــل ،جوزجــان ،تخــار

و فاریــاب ،تکمیــل شــده اســت.
بــه گفتـهی او ،رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،در والیتهــای
بدخشــان و بغــان نیــز آغــاز شــده و بــه دلیــل ایــنکــه دو
والیــت مشــکل بیشــر دارد ،ممکــن اســت در روزهــای آینــده،
بازشــاری آرا در ایــن والیتهــا تکمیــل شــود.
ســخنگوی کمیســیون انتخابــات تأکیــد میکنــد کــه
آنهــا تــاش میکننــد ،هرچــه زودتــر رونــد بازشــاری آرا را
در والیتهــای باقــی مانــده تکمیــل و بــا بررســی فورمههــای
نتایــج ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را
اعــام کننــد.
ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات ،همچنــان از نامــزدان
ریاســتجمهوری میخواهــد کــه بــه قانــون و فیصلــهی
کمیســیون احــرام بگذارنــد و در کار آن مداخلــه نکننــد تــا
نتیجــه هرچــه زودتــر اعــام شــود.
از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری ماههــا وقــت
میگــذرد؛ بــا ایــن حــال کمیســیون انتخابــات تــا کنــون
بــه دلیــل مشــکالتی کــه میــان ایــن کمیســیون و نامــزدان
ریاســتجمهوری بــه وجــود آمــد ،نتوانســته اســت ،نتیجــهی
ابتدایــی را اعــام کننــد.
کمیســیون انتخابــات ،حــدود یــک مــاه و  10روز پــس از
برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری ،بــه دلیــل مشــکالت
تخنیکــی رونــد بازشــاری آرا را آغــاز کــرد؛ امــا بــا تحریم شــورای
نامــزدان ریاســتجمهوری و دســتهی انتخاباتــی عبداللــه
عبداللــه مواجــه شــد .همیــن امــر ســبب شــد کــه کمیســیون
تنهــا بازشــاری آرا را در  27والیــت تکمیــل کنــد و در هفــت
والیــت دیگــر دوازههــای والیتــی کمیســیون از ســوی هــواداران
نامــزدان معــرض مســدود شــده و بازشــاری آرا انجــام نشــود.
رسانجــام پــس از یــک مــاه بحــث و تنــش در مــورد

چگونگــی بازشــاری آرا و توقــف ایــن رونــد در هفــت والیــت
افغانســتان ،عبداللــه عبداللــه ،کــه مدعــی پیــروزی در
انتخابــات ریاس ـتجمهوری اســت ،جمعهشــب (22قــوس) در
یــک نشســت خــری از هوادارانــش خواســت ،بــه کمیســیون
انتخابــات اجــازه دهنــد ،تــا بازشــاری در هفــت والیــت را آغــاز
کنــد.
هرچنــد آقــای عبداللــه اجــازهی بازشــاری آرا بــه کمیســیون
انتخابــات داده اســت؛ امــا در عیــن حــال تأکیــد کــرده کــه
تصمیــم تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری وی،
منبــی بــر آغــاز بازشــاری آرا در هفــت والیــت باقیمانــده ،بــه
ایــن معنــا نیســت کــه بــه آنهــا اجــازه داده انــد ،آرای تقلبــی
نیــز شــارش شــود .آقــای عبداللــه گفــت« :تصمیــم مــا بــه
معنــای آن نیســت کــه مــا اجــازهی آرای تقلبــی را میدهیــم.
 ۳۰۰هــزار رأی بایــد تفتیــش خــاص شــود .مــا خواســتیم یــک
حســن نیــت نشــان بدهیــم و یک مجــال باشــد برای کمیســیون
انتخابــات کــه در فیصلـهی غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد.
هیــچ نتیجـهای را چــه قســمی ،چــه ابتدایــی و چــه نهایــی کــه
پرتقلــب باشــد ،منیپذیریــم .هیــچ کــس خــواب ایــن را نبینــد
کــه مثــل  ۲۰۱۴بــا تقلــب بــه حکومــت میرســد».
آنچــه هنــوز نامشــخص باقــی مانــده ،ایــن اســت کــه
تــا کنــون عبداللــه عبداللــه از اعتبــار بخشــیدن بــه 300
هــزار رأی مشــکل دارد و میگویــد کــه تــا هنــوز کمیســیون
انتخابــات دلیــل قانعکننــدهای بــرای اعتباردهــی بــه ایــن آرا
نداشــته اســت؛ امــا ذبیحاللــه ســادات ،ســخنگوی کمیســیون
انتخابــات ،میگویــد کــه در مــورد  300هــزار رأی جنجالــی
نیــز کمیســیون فیصلــه خواهــد کــرد.
بــه گفتــهی آقــای ســادات ،از  2423محــل مــورد بحــث،
 1179محــل آن نیــز از ســوی کمیســیون باطــل شــده اســت و
باقــی محلهــا نیــز پــس از بازشــاری هفــت والیــت مشــخص
میشــود« .کمیســیون انتخابــات پــس از بازشــاری ،متــام آرای
ســیاه و ســفید را از هــم جــدا میکنــد .مــا مکلــف بــر تطبیــق
قانــون اســتیم».
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،در خصــوص
تفتیــش و بازشــاری آرا ،ســه مــورد اختالفــی بــا کمیســیون
انتخابــات دارد کــه ایــن اختالفــات ،شــامل  102هــزار
رأی 137 ،هــزار رأی و  2423محــل رأیدهــی میشــود.
ایــن دســتهی انتخاباتــی معتقــد اســت کــه ایــن ســه مــورد
اختالفــی تقلبــی اســت و بایــد باطــل اعــام شــود .بنــا
بــر ایــن ،دیــده شــود کــه نتیجــهی اعــام شــده از ســوی
کمیســیون انتخابــات مــورد پذیــرش نامــزدان معــرض قــرار
خواهــد گرفــت یاخیــر .پرسشــی کــه در روزهــای نزدیــک بــه
آن پاســخ داده خواهــد شــد.

خروج سربازان امریکایی از افغانستان؛

اعتماد به طالبان مهمتر از اعتماد به امریکا
سیدمهدی حسینی
بــه تازگــی ،یــک هیــأت امریکایــی بــه ریاســت «لیندســی
گراهــام» ،ســناتور برجســتهی حــزب جمهوریخــواه امریــکا
بــه کابــل آمــده تــا چگونگــی خــروج نیروهــای خــود را از
افغانســتان بــا رهــران سیاســی حکومــت وحــدت ملــی
مــورد بحــث قــرار دهــد .ایــن ســناتور امریکایــی در دیــدار بــا
رییسجمهــور غنــی ،گفتــه اســت کــه هــدف اصلــی ســفر او
بــه کابــل ،ارزیابــی وضعیــت افغانســتان اســت تــا پیرامــون
کاهــش مســؤوالنهی نیروهــای امریکایــی گفتوگــو کنــد.
او ،همچنــان تأکیــد کــرده کــه قــرار اســت در پایــان
هفتــهی جــاری ،رییسجمهــور امریــکا خــروج نیروهــای
خــود را از افغانســتان اعــام کنــد و در گام نخســت،
نزدیــک بــه چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی ،ایــن کشــور را
تــرک خواهنــد کــرد و  8600رسبــاز دیگــر همچنــان در
افغانســتان باقــی خواهنــد مانــد.
گراهــام کــه یکــی از مخالفــان خــروج نیروهــای امریکایــی
از افغانســتان اســت ،در ایــن ســفر خــود در کابــل ،بــه
مقامهــای حکومــت افغانســتان گفتــه کــه خــروج کامــل
نیروهــا از ایــن کشــور بایــد وابســته بــه رشایــط در افغانســتان
باشــد .در عیــن حــال ،او همچنــان در خصــوص مذاکــره بــا
طالبــان تأکیــد کــرد ،ایــن گــروه (طالبــان) ،هرآنچــه را کــه
در مذاکــرات صلــح میپذیرنــد ،متعهــد و پابنــد باقــی مباننــد.
در همیــن حــال ،محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــوری
افغانســتان ،میگویــد ،در رشایــط کنونــی تروریــزم هنــوز
هــم امنیــت ملــی دو کشــور را تهدیــد میکنــد؛ بنابرایــن،
نیــاز اســت تــا بــه گونــهی مشــرک در برابــر ایــن پدیــده
مبــارزه صــورت گیــرد .آقــای غنــی خطــاب بــه ســناتور
جمهوریخــواه امریــکا گفــت ،اجــاع عمومــی در خصــوص
پروســهی صلــح در افغانســتان وجــود دارد؛ امــا آتشبــس
و پرداخــن بــه پناهگاههــای امــن طالبــان در خــارج از
مرزهــای ایــن کشــور از جملــه ســواالت مــردم افغانســتان
اســت کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود.
ایــن گفتوگوهــا و نــر خربهایــی مبنــی بــر خــروج
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان ،نشــان میدهــد کــه
تبوتــاب خــروج ایــن نیروهــا ،بیــش از هــر زمــان دیگــر
جــدی شــده و ایــن خــروج ،نتیج ـهی مذاکراتــی اســت کــه
دو طــرف در قطــر انجــام داده و بــاالی خــروج بخشــی از
رسبــازان امریکایــی توافــق کــرده انــد؛ زیــرا خــروج نیروهــای
امریکایــی ،رشط اصلــی طالبــان در امضــای توافقنامــه
اســت .هرچنــد ،امریــکا و طالبــان هنــوز بــه گونـهی رســمی
«توافقنامــه» را امضــا نکــرده انــد؛ امــا گفتوگوهــای اخیــر

زملــی خلیــلزاد بــا مناینــدگان طالبــان در قطــر ،بیانگــر
ایــن موضــوع اســت کــه پیرشفتهــای چشــمگیری در
مذاکــرات دو طــرف بــه وجــود آمــده اســت.
بــا ایــن حــال ،نوعــی نرمــش میــان دو طــرف در جهــت
رســیدن بــه یــک توافــق احیــا شــده؛ امــا تنــور جنــگ در
جغرافیــای افغانســتان هنــوز هــم داغ اســت و هیچگونــه
فروکشــی از ایــن خشــونتها بــه چشــم منیخــورد .طالبــان
هنــوز هــم بــا دولــت افغانســتان در ســتیز انــد و هیچگونــه
انعطافــی بــرای گفتوگــو بــا دولــت کابــل از خــود نشــان
نــداده انــد؛ در عیــن حــال ،ایــن گــروه دولــت افغانســتان را
از یــک طــرف بــه رســمیت منیشناســد و از طــرف دیگــر،
بــه عنــوان یــک دولــت نامــروع مذاکــره منیکنــد؛ بلکــه
در یــک اجــاع داخلــی مذاکــره میکنــد کــه دولــت بخشــی
از ایــن اجــاع باشــد؛ بنابرایــن ،خــروج نیروهــای امریکایــی
از افغانســتان و یــا هــم ،توافــق امریــکا بــا طالبــان نشــان
میدهــد کــه واشــنگنت بــه تعهــدات طالبــان اعتــاد
کــرده و بــه ایــن گــروه «میــدان» داده اســت؛ امــا در ســطح
داخلــی افغانســتان ،نگرانیهایــی وجــود دارد کــه میــدان
دادن بــه طالبــان یــک اشــتباه خواهــد بــود؛ زیــرا طالبــان
بــرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی ،هرگونــه ابــزاری را بــرای
توســعهی خشــونت مــورد کاربــرد قــرار خواهنــد داد.
در پیونــد بــه ایــن موضــوع ،شــاری از آگاهــان نظامــی
افغانســتان معتقدنــد ،قبــل از آنکــه بــه طالبــان اعتــاد
شــود ،بایــد تفهیــم شــود کــه آیــا اعتــاد بــه امریکاییهــا
یــک امــر مثبــت اســت یاخیــر؛ زیــرا واشــنگنت همــواره بــه
دنبــال منافــع خــود در افغانســتان بــوده اســت.
جاویــد کوهســتانی ،آگاه نظامــی ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد ،در هــژده ســال گذشــته ،ایــاالت متحــدهی
امریــکا هیچگونــه اقدامــی را در جهــت شــکلگیری
دولت-ملــت در افغانســتان انجــام نــداده اســت ،واشــنگنت
از فســاد اداری حامیــت کــرد ،مــواد مخــدر ،فقــر و بیــکاری
گســرش یافــت و عنــارص وابســته بــه خــود را در ســاختارهای
افغانســتان جابهجــا کــرد کــه خطــر ایــن عنــارص کمتــر از
طالبــان هــم نیســت.
آگاهــان نظامــی ،بــر ایــن باورنــد ،در نخســت بایــد
دانســته شــود کــه آیــا اعتــاد کــردن بــه امریکاییهــا
چقــدر کار پســندیده خواهــد بــود؟ در عیــن حــال ،طالبــان
پذیرفتــه انــد کــه رشیــک قــدرت سیاســی در افغانســتان
شــود و ایــن امــر در حــال اجرایــی شــدن اســت .کوهســتانی
تأکیــد کــرد ،خواســته یــا ناخواســته دیــده میشــود کــه
طالبــان و القاعــده شکســت خــورده بــود و بارهــا ،مقامهــای
امریکایــی اظهاراتــی را مطــرح کردنــد کــه طالبــان و القاعــده
بــا شکســت روب ـهرو شــدهانــد؛ ولــی هنــوز هــم تروریــزم بــه
شــمول طالبــان یــک تهدیــد کالن بــرای افغانســتان شــمرده
میشــود.
جاویــد کوهســتانی گفــت« :ایــن بــه مــردم افغانســتان

تعلــق دارد کــه در چنیــن وضعیتــی ،چــه جایــگاه و چــه
موقفــی را اتخــاذ میکننــد .نخبــگان سیاســی از اقــوام
مختلــف کشــور بــه خاطــر آینــدهیشــان چگونــه میتواننــد
اجامعــی را بــه وجــود آورنــد کــه اگــر تهدیــدی از ســوی
طالبــان باشــد ،آن را مهــار کننــد .ایــن مهــم اســت .اعتــاد
کــردن بــه طالبــان ،بهــر از اعتــاد کــردن بــه امریکاییهــا
اســت».
در همیــن حــال ،میرزامحمــد یارمنــد ،آگاه نظامــی،
در خصــوص خــروج رسبــازان امریکایــی از افغانســتان،
میگویــد کــه محتــوای مذاکــرات قطــر بــر همیــن مبنــا
اســت کــه نیروهــای امریکایــی در کشــور کاهــش یابــد و یــک
جــدول زمانــی بــرای خــروج ایــن نیروهــا ،میــان دو طــرف
نهایــی شــود.
آقــای یارمنــد خوشبیــن اســت ،در صورتــیکــه برنامـهی
صلــح ســیر طبیعــی و بنیــادی خــود را طــی کنــد تــا
تروریزمپــروری در پاکســتان خامتــه یابــد ،مــدارس جلــب
و جــذب طالبــان مســدود و پایــگاه گروههــای تروریســتی
در یــک «نظــارت بیناملللــی» از بیــن بــرده شــود ،در ایــن
صــورت بــا تحقــق مذاکــرات صلــح ،احتــال ختــم جنــگ در
افغانســتان هــم وجــود خواهــد داشــت.
پرســش ایــن اســت ،اگــر امریــکا بــا طالبــان بــه توافــق
برســد و نیروهــای خــود را از افغانســتان بیــرون کنــد ،ایــن
خــروج را میتــوان شکســت نامیــد یــا پیــروزی؟ میرزامحمــد
یارمنــد پاســخ میدهــد ،هرچنــد بــاور کــردن بــه خــروج
کامــل نیروهــای امریکایــی از افغانســتان ســخت اســت؛
امــا اگــر تصمیــم واشــنگنت جــدی باشــد ،ایــن خــروج نــه
پیــروزی اســت و نــه هــم شکســت؛ بلکــه حالتــی اســت کــه
طرفیــن در یــک جنــگ فرسایشــی فــرو رفتــهانــد .او ادامــه
داد کــه در چنیــن حالتــی ،راهــی جــز صلــح وجــود نــدارد و
بایــد برنامـهی مصالحــه بــه هــر شــکل ممکــن عملــی شــود.
بــه گفتـهی او ،برنامـهی صلــح دقیــق تنظیــم شــود و رونــد
ادغــام طالبــان در کشــور تعریــف شــود تــا مــردم افغانســتان
مطمــن شــوند کــه دیگــر جنگــی صــورت منیگیــرد و
ثبــات در کشــور تأمیــن میشــود .هــرگاه ،ایــن برنامههــا از
ســوی جامع ـهی جهانــی تضمیــن شــود ،امیــدواری نســبت
بــه آینــده بیشــر اســت؛ امــا در صورتـی کــه برنامـهی صلــح
تعریــف نشــود و زوایــای پنهــان و تاریــک همچنــان وجــود
داشــته باشــد ،نگرانیهــای مــردم نســبت بــه ختــم جنــگ،
فروکــش نخواهــد کــرد.
خــروج رسبــازان امریکایــی از افغانســتان پــس از توقــف
مذاکــرات چنــدروزه میــان امریــکا و طالبــان در قطــر ،مطــرح
شــد .زملــی خلیــلزاد ،فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای
صلــح افغانســتان ،پــس از توقــف ایــن مذاکــرات راهــی
اســامآباد شــد .گفتــه میشــود کــه آقــای خلی ـلزاد تــاش
دارد تــا همــکاری صادقانــهی پاکســتان را در عملیســازی
رونــد صلــح ،جلــب کنــد.
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عاملهای مهاجرت برونمرزی افغانستانیها
ســازمان بیناملللــی مهاجــرت در گزارشــی کــه از رونــد
کلــی مهاجــرت در ســال روان ارائــه کــرده اســت؛ هــدف
مهاجــرت بیناملللــی را بیشــر درگیــری بــا کار ،آمــوزش و
خانــواده عنــوان کــرده اســت.
امــا بــدون شــک مهاجــرت دلیلهــای دیگــری نیــز دارد
و ایــن دلیلهــا از یــک محیــط جغرافیایــی تــا محیــط دیگــر
تفاوتهایــی دارد.
ســید حســین عاملــی بلخــی ،وزیــر مهاجــران و
بازگشــتکنندگان افغانســتان ،میگویــد« :علــت اساســی
و اصلــی ،ناامنــی اســت .ناامنــی ،امــکان دارد کــه نفــر را
مســتقیم تهدیــد کنــد کــه جانــش بــه خطــر اســت و کشــور
را تــرک میکنــد .یــا امــکان دارد ایــن تهدیــد غیرمســتقیم
باشــد».
انگیــزهی شــار زیــادی از مهاجــران افغانســتانی بــه
ویــژه آنهایــی کــه در ایــران و ترکیــه بــه رس میبرنــد ،پیــدا
کــردن لقمــه نانــی اســت کــه بتواننــد بــا آن شــب و روز خــود
را بگذارننــد.

پیامدهای مهاجرت برای افغانستان
مهاجــرت اعــم بــرای افغانســتان و بــرای شــخص مهاجــر
پیامدهــای گوناگونــی دارد.
وضعیــت موجــود در افغانســتان ،بــه گونــهای اســت کــه
منیشــود رونــد مهاجــرت افغانســتانیها را بــه بیــرون از مــرز
متوقــف کــرد کــه ایــن باعــث میشــود شــار زیــادی از افــراد
دانشآموختــهای کــه کشــور بــرای رســیدن بــه توســعهی
اقتصــادی و اجتامعــی بــه آنهــا نیــاز دارد ،در کشــورهای
دیگــر آواره شــده و افغانســتان از امتیــاز داشــن آنهــا
محــروم شــود.
از ســوی دیگــر ،شــار زیــاد مهاجــران افغانســتانی
جوانانــی انــد کــه بــرای کار و تأمیــن امنیــتغذایــی خــود و
خانــوادهی شــان بــه مهاجــرت رو میآورنــد.
ایــن گونــه اســت کــه مهاجــرت باعــث فــرار مغزهــا و
نیــروی کار جــوان از کشــور شــده و در برآینــد آن بــا جامعـهی
پیــری روبـهرو خواهیــم بــود کــه هیــچ کاری را از پیــش بــرده
منیتوانــد.
از ســویی ادامــهی رونــد مهاجــرت افغانســتانیها بــه
بیــرون از کشــور ،انگیــزهی مانــدن و تــاش بــرای بهســازی
کشــور را در وجــود دیگــر باشــندگان کشــور نیــز میکشــد.
دوام ایــن وضعیــت و از میاننرفــن انگیزههــای مهاجــرت
گســردهی افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور ،باعــث شــده
اســت حتــا آنهایــی کــه میــل بــه مهاجــرت ندارنــد نیــز بــه
تــرک افغانســتان وسوســه شــوند.
در ســالهای اخیــر شــار زیــادی از باشــندگان
افغانســتان کــه نــه مشــکل اقتصــادی داشــته انــد و نــه
مشــکل امنیتــی ،بــرای ادامــهی زندگــی بــه مهاجــرت رو
آورده انــد.
در نهایــت بیتوجهــی حکومــت در شناســایی و از میــان
بــردن زمینههــای مهاجــرت ،باعــث شــده اســت انگیــزهی
مانــدن و وفــاداری بــه کشــور در باشــندگان آن از میــان
بــرود؛ بــه نحــوی کــه حــاال بــه ســختی میتــوان فــردی را
در افغانســتان یافــت کــه میــل رفــن بــه کشــورهای دیگــر را
بــرای ادامــهی زندگــی نداشــته باشــد.
از ســوی دیگــر شــار زیــاد مهاجــران افغانســتان بــا
رســیدن بــه کشــور مقصــد در آن جــا قبولــی مانــدن را
دریافــت نکــرده و دوبــاره بــا جهانــی از آســیبهای روانــی
بــه کشــور برگشــتانده میشــوند و در کنــار آن شــار
زیــادی از معتــادان کشــور نیــز کســانی انــد کــه از مهاجــرت
برگشــته انــد.
در نهایــت افغانســتان در برآینــد مهاجــرت؛ اســتعدادها و
نیــروی کار جــوان خــود را از دســت داده ،انگیــزهی مانــدن
و تعهــد بــرای بهســازی کشــور در مــردم از میــان رفتــه
وســامت روانــی جامعــه تــا انــدازهی زیــادی پاییــن آمــده
اســت کــه اگــر از دوام ایــن رونــد پیشگیــری نشــود ،در
درازمــدت افغانســتان از لب ـهی پرتــگاه نابــودی بــه درون آن
خواهــد افتــاد.
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مهاجران افغانستان در گسرتهی جهان
افغانســتان از دیــد جغرافیایــی نیــز در منطقــهی
مهاجرخیــزی قــرار دارد .رونــد مهاجــرت گســردهی
افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور ،بــر میگــردد بــه چهــار
دهــهی پیــش؛ بــه ویــژه پــس از ورود مجاهــدان بــه کابــل
و رشوع جنگهــای داخلــی کــه ســیل میلیونــی مهاجــرت
افغانســتانیها را بــه همــراه داشــت.
در آن زمــان مــردم افغانســتان بــه دلیــل نزدیکــی
جغرافیایــی ،زبانــی و آیینــی بیشــر بــه پاکســتان و ایــران
مهاجــر شــدند.
امــا پــس از ســقوط رژیــم امــارت اســامی و ورود نیروهــای
بیناملللــی در افغانســتان ،شــار زیــادی از مهاجــران
افغانســتانی از کشــورهای دور و نزدیــک بــه افغانســتان بــاز
گشــتند.
وزارت مهاجــران و بازگشـتکنندگان ،بــه روزنامـهی صبــح
کابــل میگویــد کــه در درازای هــژده ســال گذشــته ،نزدیــک
بــه ده میلیــون مهاجــر افغانســتانی از کشــورهای مختلــف بــه
افغانســتان برگشــته انــد.
امــا بــا آن هــم چــرخ مهاجــرت افغانســتانیها بــه بیــرون
از کشــور هنــوز هــم در چرخیــدن اســت.
در ســالهای اخیــر بــه ویــژه پــس از  ،2013رونــد
مهاجــرت افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور بــا بیشــر
شــدن ناامنــی شــدت پیــدا کــرد کــه از آن زمــان بــه ایــن ســو
مهاجــرت جــان شــار زیــادی از افغانســتانیها را در خــاک
پاکســتان ،در کوههــا و دشــتهای ایــران گرفتــه اســت و
همینطــور شــار زیــاد افغانســتانیها بــرای رســیدن بــه
کشــورهای پیشرفتـهی اروپایــی یــا دیگــر کشــورهای مــدرن،
در دریاهــا و آبهــای آزاد ،خــوراک نهنگهــا و کوســهها
شــده انــد و شــاری هــم کــه شــانس همــرای شــان یــار بــوده
اســت بــا تــاب آوردن رنجهــای مرگبــار مهاجــرت توانســته
انــد خــود را بــه کشــورهای مقصــد برســانند.
عبدالباســط انصــاری ،ســخنگوی وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان میگویــد« :در حــال حــارض افغانســتان
در  72کشــور جهــان مهاجــر دارد».
شــار مجموعــی مهاجــران افغانســتان در کشــورهای
دیگــر بــه  6میلیــون میرســد.
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انســان از زمــان پیدایــش تــا حــاال پیوســته درگیــر
کوچیــدن بــوده اســت؛ در زندگــی بــدوی انســانها بــرای
ایــن کــه بتواننــد ،خوراکــی مــورد نیــاز و امنیــت جانــی خــود
را بــرآورده کننــد ،از محلــی بــه محــل دیگــر میکوچیدنــد.
ایــن رونــد از دیــر بــاز بــه این ســو پیوســته جریان داشــته
اســت؛ امــا بــا ترســیم مرزهــای سیاســی -جغرافیایــی ،بــه
نــام دولــت ،و جنگهــای درونمــرزیای کــه در جهــان
جریــان دارد؛ مهاجــرت شــکلهای پیچیدهتــری را بــه
خــود گرفتــه کــه دشــواریها و امکانهــای تــازهای را
رس راه انســانها گذاشــته اســت .در زندگــی بــدوی
مهاجــرت بــرای انســان وســیلهای بــود تــا بــا آن بتوانــد از
دوام گونــهی خــود پشــتیبانی کنــد و بــرای ایــن کار بــه
هــر جــای ممکــن میرفــت و بــه زندگــی تــازهی خویــش
رشوع میکــرد؛ امــا امــروزه تنهــا مســألهی امنیــت جانــی
نیســت کــه مهاجرتهــای گســردهی بیناملللــی را بــه
وجــود آورده اســت.
بــا ایــن کــه جهانــی شــدن امــروزه کوشــیده اســت
تفاوتهــا را تــا انــدازهای در ســطح جهانــی آن کاهــش
دهــد؛ امــا بــا آن هــم وجــود فرهنگهــای متفــاوت و تفــاوت
در ســطح زندگــی میــان انســانها؛ امــروز از هــر زمــان
دیگــری بیشــر شــده اســت.
ایــن تفاوتهــا و ســیمهای خــارداری کــه در مرزهــا
کشــیده شــده انــد ،بــا انگیزههــای سیاســی بــرای کشــورهای
مهاجرپذیــر دســت بــه دســت هــم داده و مهاجــرت را بــه
بحــران بیســابقهی زندگــی انســانها در ســطح جهانــی آن
بــدل کــرده اســت.
بــه اســاس گــزارش  2019ســازمان بیناملللــی
مهاجــرت ،در حــال حــارض  272میلیــون مهاجــر بیناملللــی
در جهــان و جــود دارد کــه  3.5درصــد کل جمعیــت کنونــی
جهــان اســت.
ایــن رونــد افزایــش بیســابقهای را در پنــج دهـهی اخیــر
نشــان میدهــد؛ بــه گونــهای کــه شــار کنونــی مهاجــران
بیناملللــی ،افزایــش بیشــر از ســه برابــر در مقایســه بــا
ســال  1970کــه شــار آن بــه  84میلیــون میرســید ،را
نشــان میدهــد.
در میــان کل مهاجــران بیناملللــی در ســال روان52 ،
درصــد آن مــرد و  48درصــد آن زنــان اســتند.
در آمارســنجی رونــد مهاجــرت در ســال روان ،آســیا و
اروپــا بــا داشــن  82-84میلیــون مهاجــر کــه  61درصــد
کل جمعیــت مهاجــر جهــان اســت ،در ردهی نخســت قــرار
میگیــرد.
پــس از آن امریــکای شــالی  59میلیــون مهاجــر (22
درصــد) ،امریــکای التیــن و کارابیــن  4درصــد و  3درصــد
مهاجــران را اقیانوســیه در خــود جــا داده اســت.
امــا رونــد مهاجــرت از  2000-2019بیشــر از هــر جایــی
در آســیا رشــد بیســابقه و چشــمگیری داشــته اســت کــه
در ســال روان  40درصــد مهاجــران بیناملللــی کــه 112
میلیــون میشــود ،آنهایــی انــد کــه در آســیا زاده شــده انــد
کــه رشــد  69درصــدی را نشــان میدهــد.
در آســیا بیشــرین شــار مهاجــران را بــه ترتیــب
هندوســتان ،کشــورهای آســیای میانــه و چیــن داشــته اســت
کــه افغانســتان در ردهی دهــم کشــورهای مهاجرخیــز جهــان
جــا گرفتــه اســت.
پــس از آســیا ،اروپــا در ایــن دوره بــا افزایــش 25
میلیوینــی مهاجــرت دومیــن رشــد بــزرگ مهاجــرت را تجربــه
کــرده اســت.
و پــس از آن امریــکای شــالی  18میلیــون و افریقــا ده
میلیــون رشــد داشــته اســت.
رونــد کلــی مهاجــرت بــه اثــر دگرگونیهــای سیاســی،
و دوام تنشهــای نظامــی -سیاســی بــا سیســتم بیرحــم
اقتصــاد جهانــی دســت بــه دســت هــم داده و شــار زیــادی
از انســانها را ناچــار بــه کوچیــدن از محــل زندگــی شــان
کــرده اســت .آمــار رســمی پیوســته گســرش مهاجــرت را
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نشــان میدهــد کــه نگرانیهــای بزرگــی را در ســطح ملــی و
بیناملللــی اعــم بــرای کشــورهای مهاجرگریــز و مهاجرپذیــر
بــه وجــود آورده اســت؛ بــه نحــوی کــه امــروز از هــر ســی نفــر
در جهــان یــک نفــر آن مهاجــر اســت.
این رقم مهاجرت بیناملللی را نشان میدهد.
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه شــار مهاجــران درونمــرزی
بــه مراتــب بیشــر از مهاجــران بیناملللــی انــد .بــه اســاس
گــزارش ســازمان بیناملللــی مهاجــرت در ســال روان ،شــار
مهاجــران درونمــرزی بــه  740میلیــون در رسارس جهــان
میرســد.
یافتههــای ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه ایــن
مهاجــران بــه کمــک و دســتگیری بیشــری نیازمنــد
اســتند.

تعریف سادهای برای زندگی همیشه در ذهن
داشتم .زندگی مجموعهای از تغییرات بزرگ و
کوچک است .اگر چه ممکن است این حقیقت را از
لحاظ فکری بپذیرم و احتامال اولین واکنش عاطفی
من نسبت به تغییر در زندگی ،ترس است.
در دورهی اعتیاد ،به دالیلی تصور میکردم که
کوچکترین تغییر میتواند به روند عادی زندگیام
صدمه بزند و در این تصور بودم که برایم میتوانست
هر تغییری دردرس ساز شود؛ اما اگر به تغییراتی
که در گذشته ،در زندگی من روی داده ،نگاهی
بیندازم ،به خوبی متوجه خواهم شد که بیشرت شان
به صالح من بوده است.
یک سال و هفت ماه و  18روز پیش از تصور
زندگی بدون مرصف مواد مخدر بسیار وحشتزده
میشدم؛ در حالی که این بهرتین اتفاقی بود که تا
به حال برای من افتاده است .من یک بار دیگر به
زندگی پاک برگشتم.
و در دورهی اعتیادم ،شغل ،اعتامد ،شخصیت و
هر آن چه که تصورش را منیکردم ،خیلی زود از
دست دادم .چیزهایی که تا قبل اعتیاد بر این باور
بودم که بدون بودن آنها منیتوانم وجود داشته
باشم .همین ناامیدی من را به قهقرای پلسوخته
کشاند؛ اما من نباید ناامید میشدم.
ناامید شدم و دوباره امید به زندگی پیدا کردم و
همین سبب شد که زندگی پاک را حق خود بدانم
و حاال با این فرآیند ،هیجانی دارم وصفناشدنی
و شغلی که به من همه چیز میتواند بدهد .من
خود را در زندگی پاک آمادهی این ساختهام که
تغییرات بسیاری در خود بیاورم و دیگر هیچ تغییری
منیتواند ،من را برتساند.
اما با وجود همهی تغییراتی که روی میدهد و
خواهد داد ،چنگ زدن به چیزی آشنا و تالش برای
حفظ آن امری کامال طبیعی است .آرامش برای من
در دوری از گذشتهام است و هر چه بیشرت اجازه
دهم تغییرات در جهت رسیدن به آرامش روی دهد،
بیشرت اعتامد پیدا میکنم .پس این تغییرات به
صالح من است.
به یاد آوردن این که زمانی چقدر نسبت به
تسلیم شدن در برابر بهبودی بیمیل بودم ،برایم
بسیار خندهدار است .ظاهرا تصورم این بود که به
عنوان معتاد در حال مرصف ،زندگی رضایتبخش
و شگفتانگیزی دارم و بر این باور بودم که ترک
مواد مخدر بدتر از زندانی شدن است .در حقیقت،
درست بر عکس بود :زندگی من مصیبتبار بود.
مصیبت و بدبختی در دوران بهبودی نیز ممکن
است؛ اما در بهبودی مطمئنا هیچ نیرویی وجود
ندارد که من را وادار به انجام کارهایی کند که من
را از درد و رنج رها کند؛ اما قطعا حق انتخابی دارم.
تا کنون انتخاب کردهام که به خاطر سالمت عقل و
بهبودی ،اعتیاد فعال را کنار بگذارم .اکنون آمادهی
تعویض مصیبت امروز با آرامشی حتا بیشرت استم.
من قبل از این که رشوع به مرصف کنم،
پیشفرض یا ذهنیتی داشتم ،تصویری ذهنی از این
که معتادان باید چگونه باشند .برخی از ما تصویری
از یک معتاد مواد مخدر را چنین تجسم میکنیم
که برای به دست آوردن پول مواد مخدر از بازارهای
عمومی دزدی میکند .برخی دیگر تصویری از یک
فرد منزوی و بدگامن را مجسم میکنیم که از پشت
پردههای همیشه کشیده و درهای همیشه قفل به
زندگی خیره شده است .تصورم این بود که تا وقتی
مانند هیچ یک از این پیشفرضها نباشم ،معتاد
نیستم.
هامن طور که مرصف مواد مخدرم بیشتر شد،
این ذهنیتها را در بارهی اعتیاد کنار گذاشتم و
پیشفرض دیگری را مجسم کردم که این گونه بود.
«اعتیاد تنها در بارهی مرصف مواد مخدر است .شاید
تصور کرده باشید اعتیاد به معنای عادتی جسامنی
است و معتقد بودم که هر مادهی مخدری که عادت
جسامنی ایجاد نکند« ،اعتیادآور» نیست ».یا تصور
میکردم که متام مشکالت من از مواد مخدری که
مرصف میکردم ،نشأت میگیرد .تصور داشتم که
رصف اگر از رش مواد مخدر خالص شوم ،سالمت
عقل به زندگی من باز میگردد.
یکی از مهمترین درسهایی که آموختم این
است که اعتیاد فراتر از مرصف مواد مخدر است.
اعتیاد بخشی از وجود ما است؛ یک بیامری است
که همه زمینههای زندگیام را با و یا بدون مواد
مخدر در برمیگیرد .میتوانم حتا پس از قطع
مرصف نیز اثرات آن را در افکار ،احساسات و رفتار
خود مشاهده کنم .بدین دلیل ،به راه حلی نیاز دارم
که به اصالح در همهی زمینههای زندگی من مؤثر
باشد.
پس اعتیاد یک بیامری ساده نیست؛ اما راه
حلی ساده دارد .امروز ،این راه حل را در زندگی
خود به کار میبرم.

سال اول

حسن ابراهیمی

ایــن در حالــی اســت کــه بــه اســاس گــزارش فقــر
چندبعــدی افغانســتان ،نیمــی از جمعیــت کشــور زیــر خــط
فقــر زندگــی میکننــد.
همینطــور نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت افغانســتان
امنیــت غذایــی ندارنــد.
گســرش روزافــزون فقــر ،باعــث شــده اســت کــه رونــد
مهاجــرت افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور نیــز شــدت
پیــدا کنــد.
یافتههــای گــزارش ســال روان ســازمان بیناملللــی
مهاجــرت نیــز نشــان میدهــد کــه دو ســوم مهاجــران
بیناملللــی کــه بــه  176میلیــون میرســد ،در کشــورهایی
بــا درآمــد بــاال ،نزدیــک بــه یــک ســوم آن ( 82میلیــون) نیــز
در کشــورهای بــا درآمــد متوســط و  13میلیــون دیگــر در
کشــورهایی بــا درآمــد پاییــن جــا خــوش کــرده انــد.
در کنــار ایــن عوامــل؛ محرومیتهــای حقــوق بــری مثــل
نداشــن آزادی بیــان و آزادی عقیــده و دیگــر آزادیهــای
اجتامعــی کــه در یــک کشــور اســامی بــا مردمــان تنــدرو
آن بــرای انســان امکانپذیــر نیســت ،نیــز شــار زیــادی از
افغانســتانیها را بــه کشــورهای دیگــر فــراری داده اســت.
از ســویی هــم شــاری از افغانســتانیها بــه دلیلهــای
آموزشــی نیــز بــه مهاجــرت رو آورده انــد.
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مهاجــرت واژهای اســت کــه پیوســته حــس ناخوشــی را باخــود
انتقــال میدهــد و یــا کــم از کــم بحــث در مــورد آن بــرای شــار
زیــادی از مــردم زننــده بــوده و یــا مهــم نیســت؛ در حالــی کــه مــا بــه
انــدازهی زیــادی درگیــر مهاجــرت و اثرهــای آن در زندگــی روزمــرهی
خــود اســتیم .در حــال حــارض از هــر ســی نفــر در جهــان یــک نفــر
آن مهاجــر اســت.
مــا بــه همیــن انــدازه بــه مهاجــرت نزدیــک اســتیم؛ امــا
هیچگاهــی در مــورد آن جــدی بحــث نشــده و بــرای همیــن اســت
کــه امــروز مهاجــرت ،بــه بزرگتریــن بحــران انســانی در ســطح
جهانــی آن بــدل شــده اســت.
افغانســتان امــا از ســالهای ســال بــه ایــن ســو درگیــر مهاجــرت
بــوده اســت.
بــه اســاس آمــار رســمی ،نیمــی از جمعیــت افغانســتان یــا مهاجــر
انــد و یــا درگیــر مهاجــرت بــوده انــد .افغانســتان کشــوری اســت کــه
هــر روزه بــه میــزان زیــادی از باشــندگان آن بــه مهاجــرت رو مـیآورد.
مهمتــر از همــه ایــن کــه بــه دلیــل نداشــن اعتبــار بیناملللــی
پاســپورت افغانســتان و هویــت افغانســتانی؛ باشــندگان ایــن کشــور
همــواره ناچــار انــد کــه از مســیرهای قاچاقــی بــه مهاجــرت رو
بیاورنــد کــه آســیبهای زیــادی را نیــز در پــی دارد و ســاالنه شــار
زیــادی از افغانســتانیها را در دل کــوه و دشــت و دریــا بــه کشــن
داده اســت.
ایــن رسنوشــت بیرحــم ســالها اســت کــه بــرای افغانســتانیها
رقــم خــورده اســت.
مهاجــران افغانســتانی از پاکســتان ،ایــران و ترکیــه گرفتــه تــا
ارودوگاههــای ویــژهی مهاجــران در یونــان و اندونیزیــا ،راه رســیدن
بــه آســرالیا و کانــادا آوارگــی میکشــند .شــاری از مهاجــران
افغانســتانی بــه دلیــل تــاب نیــاوردن رشایــط دشــوار مهاجــرت
راضــی بــه برگشــت داوطلبانــه بــه افغانســتان شــده انــد؛ امــا بــا آن
هــم هیــچ همــکاریای از ســوی وزرات مهاجــران بــه آنهــا صــورت
نگرفتــه بلکــه ایــن وزارت بــا ســپردن وعدههــای میانتهــی از
دســتگیری آنهــا شــانه خالــی کــرده اســت.
دولــت افغانســتان بــه دلیــل سیاســتهای بیــار و
خودخواهیهــای کارگــذاران سیاســی آن ،هیــچ گاهــی بــه
مهاجــرت میلیونــی افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور بــه دیــد
بحــران ندیــده اســت.
از ســویی هــم دولــت هیچگاهــی نکوشــیده اســت تــا زمینههــا و
انگیزههــای مهاجــرت برونمــرزی را شناســایی کــرده و بــه از میــان
بــردن آن کوشــش کنــد.
اینهــا همــه بــه نحــوی باعــث شــده اســت کــه ایــن رونــد
همچنــان ادامــه پیــدا کــرده و روزانــه بــه دههــا باشــندهی کشــور
بــرای ادامـهی زندگــی افغانســتان را تــرک کننــد کــه وزارت مهاجــران
و بازگشــتکنندگان کشــور بــه دلیــل مهاجرتهــای قاچاقــی در
ایــن زمینــه آمــاری هــم در دســت نــدارد.
از ســوی دیگــر ،دوام ایــن وضعیــت ،انگیــزهی مانــدن و وفــاداری
بــه کشــور را در وجــود هــر باشــندهی افغانســتان کشــته اســت کــه
بــدون آن هیــچ گاهــی بــه توســعه دســت نیافتــه و بــرای همیشــه
کشــوری عقبمانــده و نیازمنــد دســتگیری کشــورهای بیرونــی و
بســر تروریزمخیــز و تروریســتی باقــی خواهیــم مانــد.
دوام مهاجــرت افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور باعــث شــده
اســت کــه افغانســتان هیچگاهــی بــه ثبــات اجتامعــی دســت پیــدا
نکنــد کــه در نبــود آن هیــچ جامعــهای منیتوانــد بــه «نظــم» کــه
مشــخصهی زندگــی مــدرن و توســعهیافته اســت ،دســت پیــدا کنــد.
افغانســتان در کنــار ایــن کــه درگیــر مهاجــرت بیناملللــی
اســت ،همهســاله شــار زیــادی از باشــندگان آن بــه دلیــل
ناامنــی همیشــگی ،حادثههــای طبیعــی بــه مهاجــرت
درونمــرزی (درونکوچــی) رو میآورنــد؛ امــا وزارت مهاجــران
و بازگشــتکنندگان ،تــا هنــوز هــم کــه هنــوز اســت بودجــهی
بســندهای بــرای رســیدگی بــه ایــن باشــندگان نیازمنــد کشــور را
نــدارد.
در رونــد درونکوچیهــا شــار زیــاد ایــن مهاجــران بــا نبــود
خوراکــی و پوشــاک و جایــی بــرای بــودو بــاش گرفتــار انــد کــه بــه
خــودی خــود ،امنیــت جانــی ،صحــی و امنیــت روانــی آنــان را مختــل
کــرده و حتــا شــار زیــادی از کــودکان ایــن خانوادههــا از ادام ـهی
آمــوزش نیــز بــاز میماننــد و در مــواردی ایــن درونکوچیهــا
میتوانــد بــه مــرگ حتمــی شــاری از ایــن مهاجــران نیــز منتهــی
شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت افغانســتان مرصفهــای
میلیونــی را در بخشهایــی انجــام میدهــد کــه بــه هیــچ وجــه
ارزش هزینــه کــردن را در رشایــط کنونــی افغانســتان نــدارد .بــرای
مهامنیهــای مســخره و بــرای جرگههــای منایشــی و همیــن طــور
میلیونهــا افغانــی را بــرای آنهایــی کــه خــود عامــان مهاجــرت
افغانســتانیها انــد زیــر نــام رجــال برجســته ،هزینــه کــرده و از
بودجــهی ملــی زیــر عنــوان کــود  91دزدیهــای ملیوندالــری را
انجــام میدهــد.
بــرای ریشـهکن کــردن و یــا کــم از کــم کاهــش بحــران مهاجــرت
در افغانســتان ،هیــچ برنامــه و اســراتیژیای در ســطح کالن آن
وجــود نــدارد .دولتمــردان افغانســتان جــای ایــن کــه در فکــر
رســیدگی بــه وضعیــت مــردم باشــند ،میکوشــند بــه گونــهای از
خزانــهی مــردم بدزدنــد تــا بتواننــد دوام خــود را بــرای ســالهای
ســال در قــدرت تأمیــن کننــد و یــا کــم از کــم زمانــی کــه از قــدرت
کنــاره میگیرنــد ،دســت خالــی بــه خانههــای شــان در بیــرون از
کشــور برنگردنــد.

خاورمیانــه و افریقــای شــالی ،ایــن روزهــا درگیــر جنگ و
فالکتهایــی اســت کــه هــر کســی را بــه فکــر مهاجر شــدن و
پنــاه بــردن بــه کشــوری کــه امــن باشــد و فرصتهــای شــغلی
خوبــی هــم فراهــم کنــد ،میانــدازد .بــه ذهــن بســیاری از
مــردم افغانســتان هــم خطــور کــرده اســت کــه از ایــن جنــگ
بیپایــان و مشــکالت و فشــارهای اقتصــادی گریختــه و بــه
کشــور دیگــری پنــاه بربنــد؛ امــا ایــن کار بــرای هــر کســی
مقــدور نیســت .آنهایــی کــه در آغــاز بحــران مهاجرتــی اروپــا
پــول و امکانــات داشــتند ،بــه قــارهی ســبز پنــاه بردنــد و
آنهایــی کــه میخواســتند و پولــی بــرای رفــن نداشــتند،
در افغانســتان ماندنــد .بــرای مــردم افغانســتان ،ناامنــی و
دالیــل اقتصــادی ،از عمدهتریــن عوامــل مهاجــرت اســت.
بــر پای ـهی اطالعــات ملــل متحــد ،تــا پایــان ســال ،2018
نزدیــک بــه  71میلیــون نفــر در رسارس دنیــا بــه دلیــل جنــگ
مجبــور شــد ه انــد از خانههــای شــان بگریزنــد کــه از ایــن
میــان  30میلیــون نفــر آنهــا ،زیــر  18ســال ســن دارنــد.
اولیــن نشــانههای عــری مهاجــرت در میــان مــردم
افغانســتان ،پــس از اشــغال شــوروی اتفــاق افتــاد؛ اشــغالی
کــه در  3جــدی  1358آغــاز و در  26دلــو  1367بــه پایــان
رســید .اولیــن مــوج مهاجــران افغــان در همیــن دوره بــه
وجــود آمــد و مــردم زیــادی بــه پاکســتان و ایــران گریختنــد.
آنهــا پــس از پایــان اشــغال کــه نُــه ســال و یــک مــاه طــول
کشــید ،دوبــاره بــه کشــور بــاز گشــتند؛ امــا جنــگ دخلـیای
کــه پــس از پیــروزی مجاهدیــن ،بــه وقــوع پیوســت ،اوضــاع
را بــه قــدری متشــنج کــرد کــه مــوج دوم مهاجــران دوبــاره
بــه کشــورهای همســایه برگشــتند .پیــش از آن کــه ســوریه
دچــار بحــران شــود و داعــش در آن ظهــور کنــد ،افغانســتان
تــا ســال  ،2013بــه مــدت  32ســال رتبـهی اول را در شــار
بیشــرین مهاجــر در جهــان داشــت و اکنــون نیــز بــا بیــش
از  2.7میلیــون مهاجــر ثبــت شــده ،در میــان کشــورهایی
اســت کــه بیشــرین مهاجــر را دارد؛ امــا وزارت مهاجریــن
افغانســتان میگویــد کــه شــار مجموعــی مهاجــران
افغانســتان در کشــورهای بیرونــی نزدیــک بــه  6میلیــون
نفــر اســت.
پــس از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن دولــت جدیــد،
کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان،
بــا حامیــت کشــورهای میزبــان ماننــد ایــران و پاکســتان،
هــزاران خانــوار را تشــویق بــه برگشــت بــه افغانســتان کردنــد
و از ایــن رو ،چندیــن هــزار نفــر بــه کشــور برگشــتند؛ امــا
خیلیهــا بــا دیــدن وضــع اســفناک کشــور و اوضــاع
نابســامان کاری ،از برگشــت بــه کشــور پشــیامن شــدند و در
کمــر از دو مــاه ،دوبــاره بــه هــان جــای قبلــی برگشــتند .به
هــر حــال ،چــه چیــزی مــردم را از برگشــت دلرسد میکنــد
و شــار مهاجــران را بــه طــور بیســابقهای بــاال بــرده اســت؟
ن چــه بــه عنــوان دلیــل اصلــی مهاجــرت
بــه طــور کلــی ،آ 
مطــرح میشــود ،موضــوع ناامنــی در خاورمیانــه و کشــورهای
افریقایــی اســت کــه پرچ ـمدار بیشــرین مهاجــران در دنیــا
اســتند .جنــگ و ناامنــی 40ســالهی افغانســتان نیــازی بــه
توضیــح اضافــی نــدارد ،ســوریه بــا  6.7میلیــون مهاجــر،
دلیــل خوبــی بــرای آن دارد و مــردم ســودان جنوبــی هــم کــه
در رتب ـهی ســوم بیشــرین مهاجرنــد ،از ناامنــی و فقــر رنــج
میبرنــد .در اوج بحــران مهاجــرت اروپــا در ســال ،2015
آژانــس مهاجــران ملــل متحــد ،جنــگ و آزار و شــکنجه را
مهمتریــن دلیــل بحــران مهاجــرت در رسارس دنیــا خوانــد.
ملــل متحــد در ســال  2015گــزارش داد کــه در هــر یــک
دقیقــه ،جنــگ منجــر بــه بیــرون رانــده شــدن  24نفــر از
خانههــای شــان میشــود.
مهاجــرت اقتصــادی از عوامــل معمــول مهاجــرت در دنیــا،
بــه ویــژه در میــان مــردم افغانســتان اســت .در مهاجرتهــای
اقتصــادی ،مــردم کشــورهای فقیــر بــه کشــورهای ثروتمنــد
مهاجــرت میکننــد تــا شــغلهای بهــر و درآمــد بیشــری
داشــته باشــند .ایــن مســأله در درون یــک کشــور هــم
مصــداق روزان ـهای دارد :مــردم از مناطــق روســتایی ،بــرای
کار بــه مناطــق شــهری میرونــد تــا پــول بیشــری بــه دســت
بیاورنــد .عوامــل دیگــری چــون خشکســالی و امکانــات
کــم نیــز در مهاجرتهــای گســرد ه نقــش بســیار مهمــی
ایفــا میکننــد.
آمارهای جهانی در مورد مهاجرت چه میگوید؟
ســازمان ملــل متحــد کــه منایندگــی ویــژهای در امــور
مهاجــران دارد ،شــار پن اهجویــان را تــا امســال (،)2019
چیــزی در حــدود  272میلیــون نفــر در رسارس دنیــا
میدانــد .ایــن رقــم در ســال  2010کمــر بــود و طــی
تنهــا نُــه ســال 51 ،میلیــون مهاجــر دیگــر بــه شــار قبلــی
اضافــه شــده اســت .مهاجــران  3.5درصــد کل جمعیــت
جهــان را تشــکیل میدهنــد و در بســیاری از کشــورهای
مهاجرپذیــر ،نقــش بســیار فعالــی را در بازســازی و رفــاه
آن دســته از کشــورها ،ایفــا کــرده انــد .بخــش بزرگــی از
مهاجرتهــای جهانــی ،بــا انتخــاب افــراد انجــام میشــود؛
امــا ملــل متحــد میگویــد کــه تــا پایــان ســال 2018
شــار افــرادی کــه بــه مجبــور بــه مهاجــرت شــده انــد ،بــه
هفتــاد میلیــون نفــر میرســد کــه ایــن خــود در تاریــخ
هفتادســالهی کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد
بــرای پناهنــدگان ( )UNHCRبیســابقه اســت .گــر چــه
ســازمان ملــل متحــد ،ســهم افغانســتان را چیــزی بیشــر از
 2.7میلیــون نفــر منیدانــد؛ امــا همــه میدانیــم کــه ایــن
رقــم منیتوانــد بازتابدهنــدهی تعــداد واقعــی مهاجــران
افغانســتانی در رسارس دنیــا باشــد.
حتــا تخمینهــای  4ســال پیــش هــم رقــم مهاجــران

افغانســتان را چیــزی دو برابــر آن چــه ملــل متحــد میگویــد،
نشــان میدهــد .در ســال  2015تخمیــن زده میشــد کــه
ایــران ،بزرگتریــن میزبــان مهاجــران کشــور اســت و بیــش
از  2.5میلیــون مهاجــر افغــان در آن زندگــی میکننــد
و پاکســتان بــه عنــوان دومیــن میزبــان بــزرگ مهاجــران
افغــان ،بــه دو میلیــون شــهروند افغانســتان پنــاه داده
اســت .آملــان کــه از دیرزمانــی بــه ایــن ســو ،مرزهایــش
را بــه روی افغانهــا بــاز کــرده ،دســتکم از 260.000
پناهجــوی افغــان میزبانــی میکنــد .بیــش از 300.000
مهاجــر افغــان در امــارات متحــدهی عربــی150.000 ،
تــن در روســیه 120.000 ،نفــر در ترکیــه و 100.000
تــن در امریــکا زندگــی میکننــد .نیوزیلنــد ،قطــر و فنلنــد
شــامل کشــورهایی انــد کــه از  9000-3000مهاجــر افغــان
میزبانــی میکننــد .مهاجــرت افغانهــا بــه کشــورهای
متفاوتــی صــورت میگیــرد و هماکنــون تخمیــن زده
میشــود کــه مهاجــران افغــان در دســتکم  72کشــور
جهــان حضــور دارنــد و زندگــی میکننــد.
پذیرفنت مهاجران ،خوب یا بد؟
بنیــاد جمعیــت و توســعهی برلیــن بــه تازگــی بــا نــر
گزارشــی مدعــی شــده اســت کــه کشــورهای اتحادیــهی
اروپــا بــه لحــاظ اقتصــادی بــه پدیــدهی مهاجــرت نیــاز
دارنــد .گــر چــه در یــک بررســی صــورت گرفتــه در ســال
 ،2018مشــخص شــد کــه حــدود  ۵۳درصــد از شــهروندان
اتحادیـهی اروپــا راجــع بــه مهاجــرت از کشــورهایی کــه عضــو
ایــن اتحادیــه نیســتند «بــه دیــدهی شــک و تردیــد مینگرنــد
و یــا بــه طــور کلــی بــا آن مخالــف انــد»؛ امــا ادریــان هایرمن،
یکــی از نویســندگان گــزارش بنیــاد جمعیــت و توســعهی
برلیــن ،معتقــد اســت کــه توقــف مهاجــرت بــرای ســاختار
جمعیتــی اتحادیــهی اروپــا پیامدهــای منفــی دارد .بــه
خاطــر رونــد پیــری جمعیــت کــه در رسارس ایــن اتحادیــه
جریــان دارد ،مهاجــرت بــرای ادام ـهی توســعهی اقتصــادی
بــه یــک رضورت تبدیــل شــده اســت و منیتــوان آن را رد
کــرد .از ســویی هــم ،شــار بازنشســتگان تقریبــا در همـهی
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا رو بــه افزایــش اســت و
بــه ایــن ترتیــب شــار اشــخاصی کــه بــه صندوقهــای
بیم ـهی بهداشــت و بازنشســتگی بــه طــور ماهانــه مبلغــی را
پرداخــت میکننــد ،کاهــش مــی یابــد .در حالــی کــه شــار
اشــخاصی کــه بــه ایــن مبالــغ نیازمنــد اســتند ،افزایــش پیــدا
میکنــد .بــر پای ـهی ایــن گــزارش ،چیــن ،جاپــان و کوریــای
شــالی از کشــورهایی انــد کــه خیلــی زود بــا ایــن مشــکل
مواجــه خواهنــد شــد.
از دیــد اقتصــادی ،تحقیقــات زیــادی ثابــت کــرده انــد کــه
مهاجرتهــای اقتصــادی ،بــه طــور عمومــی باعــث پیرشف ـت
اقتصــاد کشــورهای میزبــان میشــود .بانــک جهانــی بــاور
دارد کــه مهاجرتهــای بینامللــی ،منجــر بــه افزایــش
رسانـهی تولیــد ناخالــص جهــان میشــود؛ زیــرا بــه کارگــران
اجــازه میدهــد تواناییهــای شــان را در کشــورهایی بــه
کار بگیرنــد کــه مفیدتــر باشــد .بــرای کشــورهای دیگــری
هــم کــه نــرخ تولــد در آن پاییــن اســت ،مهاجــرت میتوانــد
پدیــدهی بســیار مهمــی باشــد .ســازمان همــکاری و
توســعهی اقتصــادی میگویــد کــه طــی ده ســال اخیــر،
حضــور مهاجــران باعــث  47درصــد افزایــش در نیــروی
کار امریــکا و  70درصــد افزایــش در نیــروی کار کشــورهای
اروپایــی شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،خیلیهــا مهاجــران را در افزایــش رقابــت
بــرای گرفــن شــغل مقــر میداننــد کــه میتوانــد فشــار را
بــر کارگــران کشــور میزبــان بیشــر کنــد .بســیاری از مــردم
کشــورهای میزبــان نگــران ایــن اســتند کــه کارگــران بــا
آوردن اعضایــی از خانوادههــای شــان کــه کار منیکننــد،
روی دولــت میزبــان فشــار میآورنــد تــا پــول بیشــری را
در بخشهــای بهداشــت ،آمــوزش و پــرورش و حمــل و
نقــل هزینــه کنــد .موضــوع افزایــش بیرویــهی جمعیــت
کشــورهای مقصــد از نگرانیهایــی اســت کــه همیشــه
وجــود داشــته اســت .افزایــش کنرتلنشــدهی جمعیــت در
کشــورها ،باعــث دسترســی محدودتــر مــردم آن بــه منابــع
اجتامعــی و خدمــات دولتــی میشــود .افــزون بــر ایــن،
مهاجــرت میتوانــد فشــار روی هزینههــای اجــارهی خانــه را
در یــک شــهر بلنــد بــرد .بــه طــور مثــال ،لنــدن کــه یکــی از
شــهرهای چندقومــی و متنــوع در اروپــا محســوب میشــود،
امــروزه دچــار مشــکل هزینههــای بلنــد اجــارهی خانــه
اســت .ایــن موضــوع حتــا میتوانــد بــر شــهروندان بومــی
آن کشــور هــم تأثیرگــذار باشــد و فشــار مالــی بــر آنهــا را
بیشــر کنــد.
از خوبیهــای مهاجــرت امــا ،کارآفرینــی تعــدادی از
آنهــا اســت .بســیاری از مهاجــران بــه دلیــل رشایــط تنــگ
پیشرفــت و پیــاد ه کــردن ایدههــای خالقانــه و یــا حتــا

اخرتاعاتــی کــه میکننــد ،مجبــور انــد بــه کشــورهایی کــه
ایــده میپذیرنــد و فرصتهــای کاری خوبــی بــرای حرف ـهی
آنهــا میدهنــد ،پنــاه بربنــد .ایــن دســته از مهاجــران
معمــوال باســوادند و بــه خوبــی آمــوزش دیــده انــد .حضــور
چنیــن مهاجرانــی باعــث ایجــاد شــغلهای جدیــد میشــود
و کس ـبوکارهای زیــادی حــارض خواهنــد شــد کــه در ایــن
بخــش رسمایهگــذاری کننــد.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه قریــب بــه متــام مهاجــران ،افــراد
جوانــی انــد کــه بــه دنبــال کار و درآمــد بیشــر بــه کشــورهای
مرفــه دنیــا پنــاه میبرنــد؛ از ایــن رو ،نیــروی کار مهاجــران
منجــر بــه درآمــد بیشــر دولتهــا میشــود .جوانهــای یــک
جامعــه در مقایســه بــا افــراد مســن ،نیــاز بســیار کمتــری بــه
خدمــات بهداشــتی دارنــد و در نتیجــه دولتهــا مجبــور
نیســتند پــول زیــادی را روی بهداشــت مهاجــران مــرف
کننــد .از ســوی دیگــر ،پذیرفــن مهاجــر ،راه حلــی بــرای
اقتصادهــای بــزرگ غــرب اســت کــه بــا مشــکل پاییــن بــودن
نــرخ تولــد و افزایــش جمعیــت ســالخوردهی شــان روب ـهرو
اســتند .بهرتیــن راه بــرای مبــارزه بــا مشــکل بــاال رفــن
عمومــی ســن جمعیــت یــک کشــور ،پذیرفــن مهاجــران و
جــوان نگــه داشــن بنی ـهی جامعــه اســت.
سیاستهای گوناگون کشورها در برابر مهاجرت
منیتــوان از متــام کشــورهای توســعهیافته یــا امــن دنیــا
انتظــار داشــت کــه مهاجــران را بــا آغــوش بــاز بپذیرنــد.
گــر چــه بیــش از  85درصــد از متــام کشــورهای جهــان،
پــای کنوانســیونهای مربــوط بــه وضعیــت پناهنــدگان
در ســالهای  1951و  1967را امضــاء کــرده انــد؛ امــا
برخــی از ایــن کشــورها در پذیرفــن مهاجــران ،قوانیــن
فوقالعــاده ســختی وضــع کــرده و بــه راحتــی تــن بــه
حضــور مهاجــران در کشــورهای شــان منیدهنــد .البتــه
هــر کشــوری کــه در برابــر پدیــدهی مهاجــرت مقاومــت
میکنــد ،دالیلــی بــرای خــود دارد .عــدهای از کشــورها بــه
دلیــل ایــن کــه میخواهنــد نــژاد شــان در آینــده مختلــط
نشــود و هوی ـت نــژادی شــان بــه اصطــاح «اصیــل» مبانــد،
مهاجــر منیپذیرنــد؛ برخیهــای دیگــر هــم بــه دالیــل
محدودیتهــای منابــع و سیاســتگذاریهای پارملانــی،
حــارض بــه پذیرفــن مهاجــران نیســتند.
حتــاً حیــرتزده خواهیــد شــد کــه بدانیــد جاپــان،
کشــور فوقالعــاده توســعه یافتــه و یکــی از بزرگتریــن
اقتصادهــای دنیــا ،کمرتیــن مهاجــر را میپذیــرد .جاپــان در
ســال  ،2016از میــان  8.193درخواســت پناهندگــی ،تنهــا
 28نفــر را بــه عنــوان مهاجــر پذیرفــت و  99درصــد دیگــر
را رد کــرد .عمدهتریــن دلیــل جاپــان بــرای سیاســتهای
ســختگیران ه در برابــر پدیــدهی مهاجــرت ،تــاش مســؤوالن
آن بــرای حفاظــت از فرهنــگ باســتانی ایــن کشــور اســت.
آنهــا میترســند کــه پذیرفــن مهاجــر در جاپــان ،تأثیــر
بــدی روی فرهنــگ ایــن کشــور خواهــد گذاشــت .ایــن
کشــور در ســال  2015تنهــا بــه  11نفــر ،پنــاه داد و مــورد
انتقادهــای زیــادی قــرار گرفــت .شــینزو آبــه ،نخســتوزیر
جاپــان ،در پاســخ بــه انتقادهــا گفتــه بــود کــه جاپــان پیــش
از پذیرفــن مهاجــران ســوری ،ابتــدا بایــد اســتانداردهای
زندگــی شــهروندان خــودش را بــاال بــرد.
در کنــار جاپــان کشــورهای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه
از پذیرفــن مهاجــران امتنــاع میکننــد؛ مجارســتان ،پولنــد،
چــک ،اســلواکیا ،کوریــای جنوبــی ،اســلوانیا و بــه تازگــی
ایتالیــا از کشــورهایی انــد کــه کمتریــن مــوارد پذیــرش
مهاجــران را داشــته انــد .بــا ایــن همــه ،بیشــر از صــد ســال
اســت کــه برخــی دولتهــا نــه تنهــا مهاجــران را میپذیرنــد
و از آنهــا بــه خوبــی اســتقبال میکننــد ،بلکــه وجــود آنــان
را یــک رضورت اقتصــادی و حیاتــی بــرای کشــور شــان
میداننــد .امریــکا منونــهی بســیار خوبــی از یــک کشــور
مهاجرپذیــر و یــک قــدرت جهانــی اســت .ایــاالت متحــده
کــه بــه «کشــور مهاجرهــا» شــهرت دارد ،هماکنــون از حــدود
 47میلیــون مهاجــر میزبانــی میکنــد کــه بیشــر از کل
جمعیــت افغانســتان اســت .مهاجرپذیرتــر از امریــکا ،امــارت
متحــدهی عربــی ،قطــر و کویــت اســتند کــه مهاجــران در
ایــن کشــورها ،بــه ترتیــب  73 ،83و  70درصــد کل جمعیــت
آن را تشــکیل میدهنــد.
تــا زمانــی کــه جنــگ و ویرانــی در افغانســتان حاکــم
باشــد ،مــا همچنــان در میــان کشــورهایی کــه بیشــرین
مهاجــر در دنیــا را دارنــد ،خواهیــم بــود .بــا آرام شــدن اوضــاع
و توقــف کشــتارهای روزانــه ،ایجــاد شــغل بــرای نیــروی کار
جــوان افغانســتان و ریشــهکن شــدن فســاد ،مــردم بــه
کشــور بــاز میگردنــد و دیگــر مجبــور بــه گریــز نیســتند؛ امــا
تــا زمانــی کــه قــرار باشــد جنــگ ادامــه پیــدا کنــد و فقــر بــه
تدریــج همــه را ببلعــد ،مهاجــران افغــان بیشــر خواهنــد شــد
و کمــر نــه.

جشن یلدا ثبت یونسکو شود
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در افغانســتان مــی فروشــد؛ بــا هــان نوشــتهای کــه مولــف
کتــاب در پشــت آن بــرای وزیــر اطالعــات و فرهنــگ مــا
نوشــته بــود .ببینــد کــه مــا چقــدر بــرای فرهنــگ کمتوجــه
اســتیم .ایــن کتــاب یــک زمانــی بــه دســت یکــی از اســاتید
دانشــگاه میرســد و از رس میــز کتابفروشــیهای کنــار
جــاده حــدود  1هــزار افغانــی میخــرد .ایــن اســتاد دانشــگاه
وقتــی ایــن کتــاب را میخوانــد ،مــی نویســد کــه ایــن هــم از
فرهنــگ و وزیــر فرهنــگ مــا .آن کتــاب تــا هنــوز هــم وجــود
دارد .بــه ایــن معنــا کــه مــا ســالها اســت کــه در بخــش
نهادینــه ســاخنت فرهنــگ ســنتی خــود افغانســتان اصــا
توجهــی نداشــته ایــم .مــا همــه چیــز را بــا تعصــب بــا یــک
مشــت پــول و بــا ســمتگرایی و قومگرایــی خالصــه کــرده
ایــم و تــا کنــون بــا همیــن منــوال ادامــه دارد .دیگــران
ســاختند ،کار کردنــد ،نوشــتند و مــا مجبــور میشــویم کــه
بــه نوشــتههای آنهــا مراجعــه کنیــم؛ مــن رییــس کمیت ـهی
علمــی ســیمنار بیناملللــی ابوریحــان البیرونــی بــودم کــه در
آنجــا بــرای مــا تــا حــدود  80مقالــه آمــده بــود .مقاالتــی کــه
منابــع شــان ایرانــی بــود ،هم ـهی اینهــا البیرونــی را ایرانــی
تعریــف کــرده بودنــد .در حالــی کــه ابوریحــان در جفرافیــای
اوزبیکســتان فعلــی در خــوارزم تولــد شــده ،در غزنــی آمــده و
بــا ســلطان محمــود غزنــوی یکجــا فعالیــت کــرده اســت؛ مــا
خــود مــا ایــن شــخصیت را منیشناســیم؛ امــا ایرانیهــا بــا
نوشــتههایش وقــت ایــن شــخصیت را از خــود شــان کــرده
انــد .یگانــه راهــی کــه مــا بتوانیــم دوبــاره ایــن فرهنــگ و ایــن
ارزشهــا را بــه خــود برگردانیــم؛ کارهــای علمــی ،تجســس و
روشــنگرایی جوانــان مــا را میخواهــد.
صبــح کابــل :حــاال بــه بحــث اصلــی بــر میگردیــم کــه
یلــدا اســت؛ شــب یلــدا در میــان نیــاکان مــا بــه عنــوان
یــک شــب نحــس پنداشــته میشــد و در ایــن شــب آتــش
میافروختنــد کــه شــیطان و تاریکیهــا را دور کننــد .دیــد
شــا بــه یلــدا چگونــه اســت؟
عزیزاللــه آرال :درســت اســت کــه در گذشــتهها شــاید
شــب یلــدا را شــب نحــس فکــر میکردنــد کــه طویلتریــن
شــب زمســتان بــو؛ امــا از آن جایــی کــه مــن بــا یلــدا آشــنایی
دارم ،در فرهنــگ مــا یعنــی قــوم اوزبیــک ،یلــدا هیــچ بــه
عنــوان شــب نحــس تعریــف نشــده اســت .یلــدا از زمانــی کــه
تجلیــل میشــد ،از زمانهــای بســیار گذشــته کــه تاریــخ
مشــخصی را مــن پیــدا نتوانســتم .آتــش افروخــن بــه نظــر
مــن در آن وقــت بــه خاطــر نحــس بــودن و دور کــردن شــیطان
نبــوده اســت؛ بــه خاطــر کمکــردن رسدیهــای زمســتان
و تاریکــی آن بــود .حــاال عیــن همیــن شــبهای طویــل
زمســتان را در اروپــا در وســط میدانیهــا بــا آتشــکدههای
چندیــن مــره تجلیــل میکننــد ،اصــا در آنجــا هــم حرفــی
از نحــس یــادآوری منیشــد .اگــر شــب یلــدا شــب نحــس مــی
بــود ،ایــن شــب را بــه نــام شــب عاشــقان نــام منیگذاشــتند
و رسود و رقــص و پایکوبــی منیکردنــد؛ بــه جــای آن آه و زاری
و گریــه و نالــه میکردنــد.
صبــحکابــل :تفاوتهایــی کــه ایجــاد شــده از روزگاری
ل از یلــدا چیســت؟
کهــن تــا امــروز بــرای تجلی ـ 
عزیزاللــه آرال :بلــی ،امــروز مثــا جوانــان مــا جــدا
مینشــینند ،ســالخوردههای مــا جــدا مینشــینند ،زن
و مــرد و فامیــل جــدا مینشــینند و از ایــن شــب تجلیــل
میکننــد ،حتــا در شــب یلــدا نامــزادی دو جــوان ،دخــر
و بچــهی کــه تــا بهحــال بیــن دو خانــواده صــورت نگرفتــه،
آنهــا میآورنــد رس ســندلی بحــث میکننــد ،و ایــن معظلــه
را حــل میکننــد .ببینیــد کــه تفــاوت چقــدر زیــاد بهوجــود
آمــده اســت .شــب یلــدا یعنــی بــه شــب آشــتی ،شــب دوســتی
و شــب عاشــقان تبدیــل شــده اســت.
صبــحکابــل :حــاال کــه بحــث رس آشــتی آمــد ،شــبی
یلــدا در درون خــودش ،یــک شــبی صلحپرورانــه و
صلحجویانــه اســت .در روایتهایــی کــه از ایــن شــب وجــود
دارد ،در گذشــتهها در ایــران باســتان و نیــاکان مــا ،وقتــی

کــه ایــن شــب فــرا میرســید ،جنگهــا موقتــا توقــف پیــدا
میکــرد و حتــا مخالفــان ایــران باســتان هــم ایــن مســأله را
میفهمیدنــد و بــا احــرام بــه ایــن فرهنــگ از جنــگ دســت
میکشــیدند .حتــا ایــن قطــع موقــت جنــگ بعضــا بــه صلــح
دامئــی تبدیــل میشــد .حــاال چــه راهکارهایــی میتوانــد مــا
را کمــک کنــد کــه از ایــن شــب بــه عنــوان بســری اســتفاده
کنیــم کــه بــرای صلحخواهــی کمــک کنــد؟
عزیزاللــه آرال :ایکاش هــان یلــدای قدیمــی مــا تــا
بــه حــال دوام میداشــت ،حــاال یلــدا آن طــرف کــه مــا در
روزهــای عیــد قربــان و عیــد رمضــان هــم خشــونت میکنیــم
بــه عــوض ایــن کــه همدیگــر مــان را در آغــوش بگیریــم ،بــه
مرمــی میبندیــم ،انتحــار و انفجــار میکنیــم ،مســجد را
انفجــار میدهیــم .نیــاکان مــا نســبت بــه مــا باهــوش و باعقــل
بــوده انــد .چیزهایــی کــه نیــاکان مــا بــرای میــراث گذاشــته
انــد ،مــا بــا بــرای نابــودی آن هنــوز کوشــش میکنیــم؛ نــه
ایــن کــه بــرای ترمیــم ،روی نقــش و ترویــج آن کوشــش کنیــم.
مــن همیشــه افســوس میخــورم .وقتــی حــرف از نیــاکان
برمیخیــزد ،مــا خــود را اوالد مناســبی بــرای نیــاکان خــود
منیدانیــم.
صبحکابــل :جنــاب اســتاد ،در ســالهای اخیــر در
افغانســتان شــب یلــدا بــه شــکل متفاوتتــر تجلیــل میشــود،
و ایــن تجلیــل بیشــر در میــان فارســیزبان گســردهتر
اســت ،آیــا واقعــا جشــن یلــدا یــک جشــن ایرانی_فارســی
اســت و یــا یــک حــوزهی متدنــی.
عزیزاللــه آرال :پیشــر مــن یــادآور شــدم کــه چــون ایــران
بیشــر تجلیــل کــرده و فارس ـیزبانهای دنیــا هــم بیشــر از
ایــران تقلیــد کــرده انــد .مــن منیتوانــم کــه ایــن جســارت را
بــه خــودم بدهــم کــه بگویــم شــب یلــدا بیشــر بیــن ایرانیهــا
مــروج اســت؛ مثــا در بیــن اقــوام تــرک ،ایــن شــب بــه نــام
شــب چلــه بیشــر تجلیــل میشــود و یــا هــم شــب ســندل
و ســندلی میگوییــم کــه یکــی از نعمتهــای زمســتان
ســندلی اســت کــه مــروج اســت بیــنافغانهــا .در همیــن
منطق ـهای کــه مــا و شــا زندگــی میکنیــم ،همــه از ایرانــی
رشوع تــا ترکیــه ،تاجیکســتان و دیگــر حوزههــای فرهنگــی-
جغرافیایــی .ادعــای ایرانیهــا بــه ایــن اســتوار اســت کــه
آنهــا بیشــر تجلیــل کردنــد ،خوبتــر تجلیــل کردنــد و حتــا
فکــر کنــم در تقویــم شــان هــم ذکــر شــده باشــد .ولــی شــب
یلــدا بــا معنــا و مفهمومــی کــه در وجــود خــود دارد ،مربــوط
متــام اقوامــی کــه در ایــن جفرافیــا زندگــی میکنــد.
صبحکابــل :در ایــران باســتان جشــنهای زیــادی
وجــود داشــت .مثــا مــا جشــن مهــرگان داشــتیم ،جشــن
چهارشنبهســوری داشــتیم ،جشــن چلــه داشــتیم ،و جشــن
آتــش و جشــن نــوروز داشــتیم؛ امــا فعــا از ایــن جشــنها
فقــط جشــن چهارشنبهســوری ،نــوروز و جش ـنی یلــدا باقــی
مانــده اســت.
عزیزاللــه آرال :انســان یــک طبعیتــی دارد کــه هــر چیــزی
بــه او منظــور نشــود ،آهســته آهســته از خــود دور میســازد؛
مــا بــه بالیــی گرفتــار بودیــم بــه نــام خرافــات کــه در تاریــخ
ایــن خرافــات ،بســیار نقشهــای منفــی را بــازی کــرده اســت.
اکرثیــت اقــوام ایــن منطقــه ،رســم و رســوم خــود را از دســت
دادنــد و بــه جایــش رســمهای منظــور و معقــول و پایــدار را
ادامــه دادنــد .مــن هــم بســیار زیــاد رســم و رســومهای مــردم
خــود را از طفولیــت تــا حــال 5فیصــد هــم بــا خــود نیــاورده
ام .مثــا مــا یــک بــازی داشــتم بــه نــام توپدنــده ،مــن د
ایــن  20یــا  30توپدنــده را نــه میبینــم .بــازی دیگــری
داشــتیم بــه نــام چش ـمپتکان کــه حــاال زیــاد مــروج نیســت.
هرقــدر انســان تکامــل و پیرشفــت کنــد و هــر قــدر جامعــه
ترقــی کنــد ،چیزهــای کهنــه جــای خــود را بــه چیزهــای
جدیــد میدهــد.
صبحکابــل :جنــاب اســتاد تصــور منیکنیــد ،کــه تصــادم
و تقابــل دو تــا آییــن یــا دو فرهنــگ عربــی و فارســی باعــث
شــده کــه بعضــی از جشــنها بــه دســت فراموشــی ســپرده

شــود و یــا هــم کال نابــود شــود؟
عزیزاللــه آرال :اگــر ایــن قســمبــود ،نــوروز هــم از بیــن
میرفــت .نــوروز را هــم بســیاری از علــای کشــورهای
مختلــف ،یــک عنعنــهی قبــول منیکننــد .طبعیــت انســان
هیچگونــه محدودیــت را منیخواهــد .اگــر بگوینــد تــو آزاد
اســتی از افغانســتان برآمــده منیتوانــی اولیــن ،تــاش
هــان انســان در جســتوجوی راهــی میباشــد کــه بایــد
از افغانســتان بیــرون شــود؛ اگــر چنیــن چیــزی گفتــه نشــود
کســی آن قــدر بــه دنبــال ایــن تــاش منیافتــد.
صبــح کابــل :میگوینــد در گذشــته بیشــر یلــدا را در
خانوادههــا تجلیــل میکردنــد؛ در ایــن صــورت تجلیــل از یلــدا
بــه صــورت دســتهجمعی ،منیتوانــد بدعــت بــه شــار رود؟
عزیزاللــه آرال :هــر جشــن یــا نشســتی بــا دایرههــای
محــدودی رشوع میشــود؛ امــا بــا مــرور زمــان ایــن دایــره
بزرگتــر شــده و رستــارسی میشــود .ایــن جشــن ،جشــن
سیاســی نیســت کــه از طــرف حکومــت اعــان یــا برگزار شــود؛
ایــن جشــن ،جشــن ملــی و مردمــی اســت .در گذشــتهها،
شــاید هــم خانوادههــای بــا هــم نشســته باشــند و هنــوز هــم
خانوادههــای بیشــر بــا هــم مینشــینند و قصــه میکننــد.
ولــی امــروز ایــن جشــن ،از جشــن خانوادگــی ســالها اســت
کــه برآمــده و ملــی و رستــارسی شــده اســت .ایــن جشــن بیــن
گروههــای مختلــف بــا شــبهای شــعر ،شــبهای طنــز،
پایکوبــی ،رسود ،ســاز و آهنــگ تجلیــل میشــود.
صبــح کابــل :کســانی کــه از شــب یلــدا تجلیــل میکننــد،
بــه دنبــال اثبــات چــه چیزی اســتند؟
عزیزاللــه آرال :مــن فکــر منیکنــم کــه ایــن جشــنها
بــه خاطــر اثبــات چیــزی جش ـن گرفتــه شــود .ایــن کــه چــرا
شــب یلــدا را جشــن میگیرنــد ،بیشــر بــه ایــن خاطــر اســت
کــه مــردم بــا هــم نزدیــک شــوند و یکجــا شــوند و زندگــی
مســاملتآمیزی را از خــود نشــان بدهنــد .مقصــد جش ـنها،
همیشــه اســتوار اســت روی حــرکات مثبــت و نتایــج مثبــت.
شــب یلــدا هــم اگــر مــا یــک جشــن ملــی بــه آن قایــل شــویم،
بایــد ملــت یکجــا شــود .هــدف از شــب یلــدا ،نزدیــک
ســاخنت و هامهنــگ کــردن قرشهــای مختلــف جامعــه اســت.
صبح کابل :پیام تجلیل از شب یلدا چیست؟
عزیزاللــه آرال :تجلیــل از یلــدا و چنیــن جشــنهایی،
کینــه و کــدورت را از بیــن میبــرد ،انســانها را همفکــر
میکنــد .مــا همیشــه ادعــای بــرادری و برابــری را داریــم؛
بــرادری و برابــری ،در زمین ـهی همچــون حــرکات تاریخــی و
مشــرک جام ـهی عمــل میپوشــد .مــا بیشــر بایــد تجلیــل
کنیــم ،بهــر تجلیــل کنیــم و از تجلیــل آن لــذت بربیــم و لذت
بربیــم از متــام جشــنهای مــان؛ جشــن اســتقالل ،جشــن
عیــد ،جشــن بــرات ،جشــن میــاد نبــی و جشــن نــوروز،
همــه واســطههایی اســت کــه مــا ناآگاهانــه بــا هــم نزدیــک
میشــویم؛ همصــدا میشــویم و همفکــر میشــویم.
جوانــان بیشــر بایــد وارثــان نیــکان شــان در عمــل باشــند.
در ایــن خط ـهای کــه مــاه و شــا زندگــی میکنیــم ،خط ـهی
منون ـهای بــود .رنســانس رشق بــود .مــا ترقــی و ترویــج دنیــا
را از همیــن نقطــه آغــازش را در مییابیــم .مــا ابــن ســیناها
داشــتیم ،الخوارزمیهــا داشــتیم ،جامیهــا داشــتیم و دههــا
و صدهــا شــخصیت دیگــر .اینهــا طــوری زندگــی کردنــد
کــه مــا منون ـهی زندگــی آن روز را مــا توســط ایــن جش ـنها
بیشــر بــه جوانــان و مــردم و انســانیت برســانیم .آرزوی مــن
ایــن اســت کــه بــه بهان ـهی شــب یلــدا کــه در تاریــخ نقــش
همزیســتی مســاملتآمیز را داشــته اســت ،مــا بــه یــک صلــح
رستــارسی در افغانســتان برســیم .مــا روح نیــاکان خــود را بــا
آمــدن ایــن صلــح شــاد بســازیم .مــا احــرام بــه شــهدایی کــه
بــرای آزادی کشــور خــود جــان باختنــد ،بــه بهانـهی همچــون
جشــنها و آوردن صلــح ،احــرام و عــزت شــان را بــه جــا
بیاوریــم .هــان طــور کــه شــب یلــدا ،درازتریــن شــب ســال
اســت ،عمــر صلحــی کــه بــه بهانــهی ایــن جشــنها بــه پــا
میشــود ،دراز باشــد.
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صبــح کابــل :نخســت میخواهــم تعریــف و برداشــت
شــا را از شــب یلــدا داشــته باشــیم؟
عزیزاللــه آرال :همــهی مــا میدانیــم کــه شــب یلــدا
درازتریــن شــب زمســتان اســت .مــاه قــوس ختــم میشــود
و شــب رشوع مــاه جــدی 17 ،ســاعت بــه دارازا میکشــد.
شــب یلــدا را در جغرافیایــی کــه مــن و شــا زندگــی میکنــم
و همچنــان همســایگان مــا ،بــه گونههــای مختلــف تجلیــل
میکننــد .برخیهــا بــه صفــت یــک شــب طوالنــی زمســتان،
برخیهــا بــه عنــوان یــک جشــن تاریخــی و برخیهــا هــم
بــه عنــوان یــک عنعنــه و رســم .اصــا کلم ـهی یلــدا بــر مــی
گــردد بــه زبــان ســوری .مــن و شــا میدانیــم کــه زبــان
ســوری بــه صــورت زنــدهاش تکلــم منیشــود؛ ولــی شــیوهها
و لهجههــای ســوری شــاید در ایــران و شــاید هــم برخــی
از نقــاط هندوســتان و چیــن وجــود داشــته باشــد .درســت
اســت کــه برخیهــا بــرای یلــدا جنب ـهی دینــی میدهنــد و
برخیهــا هــم جنبــهی عنعــه و رســوم ملــی.
صبــح کابــل :ایرانیهــا منظــور ایــران جغرافیایــی ،اکــر
ارزشهــای فرهنگــی را بــه خــود مــی دانــد .بهگونـهی مثــال،
موالنــا را منصــوب بــه خــود میداننــد ،شــعرا و نویســندگان
و خیلــی از ارزشهــای فرهنگــی دیگــر را منصــوب بــه
ایرانــی -جغرافیایــی میداننــد .حــاال یلــدا هــم یکــی از ایــن
ارزشهــای فرهنگــی اســت کــه ایرانیهــا تصــور میکننــد
منصــوب بــه آنهــا اســت .راههایــی کــه بتوانیــم از ایــن
تعصــب ایرانــی رهایــی پیــدا کنیــم چــه میتوانــد باشــد؟
عزیزاللــه آرال :ســوال هــم همینجــا اســت کــه ایرانیهــا
چــرا ایــن همــه ارزشهــا و شــخصیتهای علمی-تاریخــی
مــا را از خــود میشــارند .از یــک نــگاه ادعــای شــان ،یــک
انــدازه تعقلــی نیــز اســت؛ بــرا ایــن کــه در ایــن منطقــه
بــرای رســوم و شــخصیتها ،بیشــر از هــر کســانی دیگــر،
ایرانیهــا اعتبــار داده انــد .ایرانیهــا بیشــر نوشــته کــرده
انــد و بیشــر و بهــر تجلیــل کــرده و همچنــان بیشــر ارج
قایــل شــده انــد؛ ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هرکــس
بیشــر رویــش تحقیــق و تجســس کنــد ،آن ارزش مربــوط
خــودش میشــود .همــه میداننــد کــه موالنــا در بلــخ بــه
دنیــا آمــده و در قونیــه دفــن شــده اســت .درســت اســت کــه
بــه زبــان فارســی بســیار نوشــته؛ امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه
اگــر بــه فارســی نوشــت ،منحــر بــه ایــران شــد؛ چــون زبــان
نوشــتار رایــج آن زمــان فارســی بــوده اســت .ولــی ایرانیهــا
غیــر از موالنــا ،شــعرا ،نویســندگان و مورخــان بســیاری
را از خــود میداننــد ،و حتــا ادعــای از خــود دانســن را
از در نوشــتههای شــان و در مطبوعــات بــه وافــر تبــارز
میدهنــد .مــن ایــن را میگویــم کــه اگــر برخــی کشــورها
ماننــد اوزبیکســتان منیبــود ،ایــران امیــر علیشــیر نوایــی
را نیــز از خــود مــی دانســت و مــی گفــت کــه برخــی وقــت بــه
زبــان اوزبیکــی هــم رسوده اســت؛ امــا روی آثــار علــی شــیر
نوایــی بــه انــدازهای کــه در اوزبیکســتان کار شــده 5 ،درصــد
آن در ایــران کار نشــده اســت ،ولــی در افغانســتان مــا بــا
وجــودی کــه جــای تولــد و جــای فعالیــت و جــای وفــات امیــر
علیشــیر نوایــی در هــرات مــا بــود ،مــا آنقــدر اهمیــت بــه
ایــن شــخصیت ندادیــم .ایــران بــه مراتــب بهــر از افغانســتان
از ســالیاد نوایــی تجلیــل بــه عمــل مــیآورد .یــا نــوروز را
ایرانیهــا مختــص بــه خــود میپندارنــد؛ در حالــی کــه نــوروز
از هندوســتان رشوع تــا آســیای مرکــزی و آذربایجــان ،ترکیــه
و افغانســتان و هم ـهی ایــن جاهــا تجلیــل میشــود .درســت
اســت کــه نــام نــوروز فارســی اســت؛ امــا در آن زمــان بیشــر
فارســی رایــج بــود ،ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نــوروز مختــص
بــه ایــران میشــود .برخــی شــخصیتها و برخــی ارزشهــای
فرهنگــی جهانشــمول میباشــد و تنهــا متخــص بــه یــک
کشــور و یــک قــر منیشــود.
صبــح کابــل :راه حــل بــرای از بیــن بــردن چنیــن
تعصبهــای فرهنگــی را در چــه میدانیــد؟
عزیزاللــه آرال :تعصــب عمــر بســیار کوتاهــی میداشــته
باشــد و تعقــل جــای آن را خواهــد گرفــت .مــا هیــچ نگــران
ایــن نباشــیم .مــا اگــر بخواهیــم شــخصیتها و روزهــای
تاریخــی خــود را دوبــاره از خــود بســازیم ،راههــای بســیاری
وجــود دارد .مــا از تجلیــل روزهــای مناســبتی ،بســیار باشــکوه
عمــل کــرده و از شــخصیتهای خــود تجلیــل کنیــم.
راجــع بــه شــخصیتهای علمــی و تاریــخ خــود بیشــر از
ایــران بنویســیم .مطالعــات خــود را بیشــر از کســان دیگــر
در ایــن مــورد بــاال بربیــم .جوانــان خــود را آگاه کنیــم کــه
ایــن محــدوده در تاریــخ بریــدهای بــوده کــه همــه مشــرک
زندگــی کردیــم؛ ایــن اشــخاص و ایــن روزهــای تاریخــی ،مــال
مشــرک هم ـهی مــا اســت.
صبــح کابــل :فکــر منیکنیــد کــه علــت اصلــی ایــن
مصادرههــای خودرسانــه ،میتوانــد ضعــف و بیتفاوتــی
دولــت افغانســتان نیــز در ایــن مســأله باشــد؟
عزیزاللــه آرال :افغانســتان چندیــن ســالی اســت کــه در
نــزاع بــه رس میبــرد .یــک زمانــی بــود کــه یکــی از بــزرگان
مــا -مــن از کســی نــام منیگیــرم -وزیــر اطالعــات و فرهنــگ
مــا بــود کــه یــک کتابــی دریافــت میکنــد از یــک نویســندهی
ترکــی کــه بســیار بــا ارزش اســت .او ایــن کتــاب را مـیآورد و
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اشــاره :بــدون شــک آنچــه تا هنــوز در بارهی جشــن
باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت ،کافــی
نیســت و تــاش مــان بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم جشــن
شــب یلــدا را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی افغانســتان در
ســازمان یونســکو بــه ثبــت برســانیم.
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زهرا سیاس
بســیاری از خانوادههــا از رفتارهــای خشــونتآمیز
و خودزنــی کــودک خــود نگــران اســتند؛ چــرا کــه ایــن
گونــه رفتارهــا در دوران کودکــی یکــی از مشــکالت
بــزرگ و رایــج در میــان کــودکان میباشــد .بســیاری از
کــودکان در هنــگام بــازی بــا هــم ســن و ســاالن خــود و یــا
در مــوارد دیگــر کــه عصبــی میشــوند و لــج میکننــد،
رشوع بــه جیــغ کشــیدن شــدید یــا کشــیدن مــوی رس یــا
خودزنــی میکننــد .والدیــن بایــد ایــن گونــه رفتارهــای
کــودک را جــدی بگیرنــد؛ چــرا کــه بــا نادیــده گرفــن
خودزنیهــای کــودک ،در آینــده و دوران نوجوانــی و
جوانــی ایــن رونــد تبدیــل بــه یــک ابــزار بــرای جلــب توجــه
خانــواده میشــود .تــا جایــی کــه فــرد بــرای رســیدن بــه
خواســتههایش دســت بــه خودزنیهــای جدیتــر و حتــا
خودکشــی میزنــد.
اکــرا رفتارهــای خشــونتآمیز و خودزنــی در کــودکان
هنگامــی بــروز پیــدا میکنــد کــه کــودک بــه هــر دلیلــی
نتوانســته بــه خواســتهاش برســد .ممکــن اســت در مقابــل
یــک خواســته از والدینــش نــه شــنیده باشــد یــا یکــی از
هــم بازیهایــش بــه او اجــازهی دســت زدن بــه وســایل
مــورد عالق ـهاش را نــداده باشــد .
از دیــدگاه روانشناســی ،خودزنــی کــودکان از جملــه
اختــاالت رفتــاری اســت و بســیاری از بزرگســاالن بــا
ایــن مشــکل مواجــه اســتند و بــروز چنیــن رفتارهایــی
در مقابــل کــودکان ســبب شــیوع و رشوع ایــن گونــه
رفتارهــای خشــن و خودزنیهــا در کــودکان میشــوند؛
چــرا کــه کــودکان همــواره در حــال الگوبــرداری از
رفتارهــای والدیــن خــود میباشــند.
خودزنــی کــودکان بــا مشــکالت عاطفــی و روحــی
کــودک مســتقیم در ارتبــاط اســت .خودزنــی در هــر ســنی
بــرای کاهــش تنشهــای روحــی و تخلی ـهی فــرد صــورت
میگیــرد .بــه خصــوص در کــودکان کــه آســتانهی تحمــل
عاطفــی و روحــی پایینتــری نســبت بــه بزرگســاالن
دارنــد .خیلــی از مســائلی کــه بــرای بزرگســاالن امــر
عــادی تلقــی میشــود ،کــودکان را دچــار درد و رنــج
عاطفــی میکنــد و کــودکان بــرای تخلیــه و کاهــش ایــن
رنــج و درد یــا حتــا نشــان دادن درد شــان بــه بزرگســاالن
از خودزنــی اســتفاده میکننــد.
در برابــر هــر گونــه مشــکل و ناکامــی ،خشــونت و
عصبانیــت رفتــار معمولــی اســت .کــودکان نســبت بــه
بزرگســاالن از آســتانهی تحمــل کمتــری برخوردارنــد و
در مقابــل تنــش کمتــر میتواننــد خــود را تحمــل کننــد.
ایــن کــه یــک کــودک در مقابــل تنــش و فشــار عصبــی
از خودزنــی اســتفاده میکنــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه
روش و رفتــار مناســبی در مقابــل تنــش نیاموختــه اســت
و از ایــن روش بــرای دریافــت کمــک از ســوی والدیــن و
دوســتان اســتفاده میکنــد .گاه خودزنــی کــودکان بــا
تهدیــد بــه خودکشــی همــراه اســت.
در مقابــل خودزنــی کــودک چــه رفتــاری داشــته
باشــیم؟
یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه بایــد از جانــب والدیــن
در مقابــل خودزنــی کــودک مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،ایــن
اســت کــه والدیــن حتــا بایــد بــه ایــن کــودکان محبــت
عاطفــی جســمی داشــته باشــند .از جملــه محبتهــای
عاطفــی جســمی میتــوان بــه بغــل کــردن ،بوســیدن
کــودک و  ...اشــاره داشــت چــرا کــه والدیــن بــا ایــن کار
ارزشمنــد بــودن بــدن کــودک را بــه او نشــان میدهنــد.
کــودک بایــد متوجــه شــود کــه ظاهــر و بــدن او
ارزشمنــد اســت و نبایــد بــه بدنــش آســیب بزند .بــه همین
دلیــل بــرای درک ایــن نکتــه نــوازش و محبــت کــردن بــه
کــودک بــه خصــوص همــراه بــا جمــات محبتآمیــز یــک
راهــکار مؤثــر اســت تــا کــودک بیامــوزد کــه بــدن او یــک
راه بــرای ابــراز محبــت اســت و نبایــد بــا خودزنــی بــه آن
صدمــه بزنــد .دیگــر راهکارهایــی کــه میتوانیــد بــرای
کاهــش خودزنــی کــودک از آنهــا اســتفاده کنیــد ،شــامل
مــوارد زیــر اســت:
پرتکردن حواس
ســعی کنیــد وقــت بیشــری را بــرای تفریــح ،بــازی
و بــودن در کنــار کــودک تــان اختصــاص بدهیــد .شــا
میتوانیــد در حیــن بــازی وقــت بیشــری را بــرای هدایــت
عصبانیــت کــودک تــان کســب کنیــد .در زمانهایــی کــه
او قصــد خودزنــی دارد ،ســعی کنیــد حــواس او را از ایــن
کار پــرت کنیــد و او را رسگــرم بــازی کنیــد.
تســلیم نشــدن بــه خواســتههای غیــر معقــول
کــودک
کــودکان بــرای بــرآورده شــدن خواســتهی خــود دســت
بــه خودزنــی میزننــد .شــا بــه هیــچ وجــه نبایــد نســبت
بــه خودزنــی کــودک خــود بیاعتنــا باشــید .در چنیــن
رشایطــی والدیــن بایــد کــودک خــود را در آغــوش بگیرنــد
و بــه او محبــت جســانی کننــد .ولــی نکت ـهی مهــم ایــن
اســت کــه نبایــد محبــت و توجــه جســانی بــه کــودک را
بــا بــرآورده کــردن خواســتههای کــودک اشــتباه بگیریــد.
حرف زدن و شناخت احساسات
فرامــوش نکنیــد کــه بایــد بــه کــودک خــود بیاموزیــد
تــا احساســات خــود را بشناســد و بتوانــد آنهــا را بــه
صــورت مناســب بیــان کنــد .در زمانهایــی کــه آرام اســت،
بــا کــودک صحبــت کنیــد و بــه او بیاموزیــد تــا در مــورد
ناراحتیهایــش صحبــت کنــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

دخرتخواندهای که از مرگ نجات یافت
رعنا افضلی
وقتــی اولیــن بــار دیــدم ،گریــه میکــرد .کنــارش
نشســتم و دلداری دادم .بــه حــرف زدن رشوع کــردم و
در آغــوش گرفتــم .بــه جــای ایــن کــه مــن از او ســوال
کنــم تــا در بــارهی مشــکالتش گــپ بزنــد ،او رشوع کــرد
بــه ســوال پرســیدن .ســوالهایش تکاندهنــده بــود.
ثریــا (نــام مســتعار) وضعیــت تکاندهنــدهای را پشــت
رس گذاشــته بــود.
از ایــن کــه منیدانــد کجــا اســت؟ بیــرون اوضــاع
چگونــه اســت؟ ایــن کــه حــس یــک زندانــی را دارد،
خیلــی اذیــت میشــد .از ایــن کــه زن بــه دنیــا آمــده
اســت ،ناراحــت بــود.
ثریــا پــس از تولــد شــدن ،بــه کاکا و خانــم کاکایــش بــه
فرزنــدی داده شــده بــود .پــدر و مــادرش بــه ایــران رفتــه
بودنــد .او تــا 15ســالگی منیدانســت کســانی کــه او را
بــزرگ کــرده انــد ،پــدر و مــادر واقعـیاش نیســتند.
مــادری کــه او را بــزرگ کــرده ،پــس از آنکــه فهمیــده
بــود بیــاریاش عــاج نــدارد ،روزی واقعیتهــا را بــرای
ثریــا میگویــد .ضمــن ایــن کــه توصیههــای مادرانــه
میکنــد ،گفتههایــش پــرده از واقعیتــی بــر م ـیدارد کــه
بــرای ثریــا خیلــی ســنگین متــام میشــود.
ثریــا میگویــد بدنــم سســت شــد .ناامیــد شــدم .حــس
بیگانگــی در وجــودم پیــدا شــد .بــا وجــودی کــه همیشــه
پــدر و مــادرم بــا مــن مهربــان بودنــد؛ امــا بــا شــنیدن ایــن
حــرف ،حــس عجیبــی برایــم دســت داد .ثریــا در ادامـهی
صحبتهایــش میگویــد :صحبتهــای مــادرم را قطــع
کــردم و پرســیدم مــادر آنهــا کــی انــد کــه مــرا بــه شــا
داده انــد؟ برایــم گفــت :همیــن کاکا و زن کاکایــت کــه در
ایــران اســتند ،پــدر و مــادر واقعــی تــو اســتند .لحظ ـهای
احســاس عجیبــی برایــم دســت داد و خــودم را خیلــی
بیچــاره و بدبخــت احســاس کــردم .بعــد زندگــی آنهــا را
تصــور کــردم و بــا زندگــی خــود مقایســه کــردم .گفتــم نــه
خــوب اســت کــه بــه فرزنــدی دادنــد مــرا وگرنــه حــاال بایــد
زندگــی آنهــا را میداشــتم .بــا خــودم میگفتــم خــوب
اســت کــه بــه فرزنــدی داده شــدم .بــاز میگفتــم وگرنــه
خــدا میدانــد آن مــادرم چــه قســم مــادر اســت .شــاید
مــادر بــدی اســت .احســاس بــدی داشــتم بــه خاطــر ایــن
موضــوع و از طــرف دیگــر حــرف مــادرم کــه بیشــر از چنــد
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روز دیگــر زنــده نخواهــم بــود ،مــرا نگــران کــرده بــود کــه
زندگــی مــن بعــد مــادرم چطــور خواهــد شــد.
بعــد از مدتــی مــادر ثریــا میمیــرد .او متــام تالشــش
را میکنــد کــه دخــر خوبــی باشــد .نبایــد اتفاقــی بیفتــد
کــه بــه آبــروی پــدر و مــادرش لطمــه بخــورد .پــدرش نیــز
توجــه ویــژه بــه تنهــا دخــرش دارد .اتــاق جداگانــه برایش
آمــاده میکنــد ،لــوازم خــوب بــرای اتاقــش میخــرد ،تــا
ثریــا حــس بیمــادری نکنــد .ثریــا میگویــد خانــوادهی
مهــانداری بودنــد و تــا ایــن ســن و ســال منیدانســت،
پــدرش چــه کار میکنــد و چــه شــغلی دارد.
پــدر ثریــا پــس از وفــات مــادرش ،همیشــه
پولهایــش را بــه او میدهــد کــه نگــهداری کنــد .او
میگویــد گاهــی پولهــای زیــادی برایــم مــیداد؛ امــا
منیدانســتم ایــن همــه پــول را از کجــا و چگونــه پیــدا
میکنــد .روزی پــدرش تصمیــم میگیــرد کــه بــه ایــران
بــرود و ثریــا را نیــز بــا خــود بــرد .ثریــا نگــران اســت کــه
احتــاال پــدر و مــادر اصلـیاش را ببینــد .میپرســد چــرا
بایــد ایــران برویــم؟ امــا پــدرش هــر بــار میگویــد بــرای
تفریــح میرویــم .ثریــا بــه قــول خــودش ذوقزده شــده
بــود و آمــادهی ســفر میشــود.
پــدرش پــان شــومی دارد .او از دخــرش بــرای فــروش
مــواد مخــدر اســتفاده میکنــد .دخــر زیبایــی کــه بــا
خریــدن لباسهــای شــیکتر ،زیباتــر شــده اســت .پــدر
و دخــر چنــد روزی بــا راهنامیــی پــدر ،مــواد مخــدری
را کــه بــا خــود داشــتند در ایــران بــه فــروش میرســانند
و دوبــاره بــا پــول بیشــر بــه افغانســتان بــر میگردنــد.
ثریــا پــس از آن نــه تنهــا کــه دخــر نازدان ـهی پــدرش
اســت ،بلکــه عمــا وارد کار و بــار پــدرش میشــود .او
هــر بــار کــه مقــداری از مــواد مخــدر را بــه والیــات انتقــال
میدهــد ،از پــدرش پــاداش خوبــی دریافــت میکنــد.
پــدرش بــرای او طــا و تحفههــای گرانقیمــت میخــرد؛
کارهایــی کــه او را خوشحــال میکنــد.
ثریــا میگویــد« :خیلــی برایــم خــوش میگذشــت.
مهــارت پیــدا کــرده بــودم کــه در تالشــیها چطــور
پولیــس را راضــی بســازم تــا از تالشــی مــا بگــذرد .چندیــن
ســال در ایــن کار مــروف بــودم ،تــا ایــن کــه روزی در
خانــه نشســته بــودم کــه یکــی از بچههــای خردســال وارد
حویلــی شــد و برایــم یــک نامــه داد ».مــردی در نامــه بــه
او ابــراز عالقــه میکنــد.
نامــه فرســتادن مــرد غریبــه همیــن گونــه ادامــه

میبایــد؛ امــا ثریــا منیشناســد طــرف کــی اســت؛
چــون او هیــچ گاهــی خــودش را معرفــی منیکنــد .یکــی
از روزهــا کــه پــدرش نیســت ،بــه دیــدن آن مــرد غریبــه
داخــل نامههــا مــیرود .در نزدیکــی خانــهی شــان در
یــک بــاغ قــرار مــی گذارنــد .جــوان خوشســیامیی کــه
عالقهمنــد او شــده اســت ،ثریــا را مجذوبــش میســازد.
پــس از آن روز رد و بــدل شــدن نامههــا بیشــر میشــود.
ثریــا ادامــه میدهــد« :او مــرد مهربــان و بــا درکــی بــود.
هــر روز عالقــهام نســبت بــه او شــدیدتر شــده و متایلــم
بــرای دیدنــش بیشــر میشــد .بــا هــم خیلــی خــوش
بودیــم بعــد از مــدت یــک ســال رابطــه بــه خواســتگاریام
آمــد؛ امــا پــدرم قبــول نکــرد .پــدرم مــرا بــا خواهــرزادهی
خــود نامــزد کــرد و عقــد دایمــی مــا را بســت .مــن اصــا از
ایــن کار راضــی نبــودم.
ثریــا دوســت پــرش را مثــل همیشــه میبینــد.
رابطههــای عمیــق احساســی دارنــد .بــرای جلوگیــری
از حاملــه شــدن دوا اســتفاده میکنــد .مدتهــا ایــن
گونــه میگــذرد تــا ایــن کــه نامــزدش بــه او شــک
میکنــد .نامــزد ثریــا از او میخواهــد کــه بدانــد بــا کــی
رابطــه دارد .دخــر هــم همــه چیــز را بــه او میگویــد؛
زیــرا نامــزدش قــول داده کــه اگــر صادقانــه پاســخ بدهــد
او را میبخشــد .داســتان امــا بــه مــرگ دوس ـتپرس ثریــا
ختــم میشــود.
پــس از ایــن حادثــه ،ثریــا از عروســی بــا نامــزدش
خــودداری میکنــد و خواســتار طــاق میشــود .گــپ
کالن میشــود و پــدر اصلــی و یــک بــرادرش از ایــران
بــه افغانســتان بــرای راضــی ســاخنت ثریــا میآینــد؛
امــا تالشهــای شــان بــی فایــده اســت .یــک روز
نزدیکیهــای شــام پــدر و بــرادرش از او میخواهنــد در
بــاغ قــدم بزننــد .پــدر و بــرادر بــرای حفــظ آبــروی شــان،
چندیــن چاقــو بــه نقــاط مختلــف بــدن او میزننــد و در
نهایــت گلویــش را بریــده هــان جــا رهایــش میکننــد.
ثریــا بــه ســختی خــود را از دروازهی بــاغ بیــرون میکنــد
و بــا کمــک چنــد مــرد رهگــذر ،بــه شــفاخانه انتقــال
مییابــد .ســاعات بعــد زیــر تــداوی ویــژه بــه هــوش
میآیــد .او پــس از آن کــه بهبــود مییابــد از تــرس
ایــن کــه بــا نامــزش ازدواج نکنــد ،فــرار کــرده بــه کابــل
میآیــد .حــاال منیدانــد بــا چــه آینــدهای روب ـهرو اســت.
نامــزدش هــم هشــدار داده کــه یــا بــا او ازدواج کنــد و یــا
انتظــار مرگــش را بکشــد.
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آنا پاال هرناندیز از مکزیک
عزیز رویش
از آقای ریکاردو در مورد وضعیت ساندونیستها
پرسیدم .گفت :آنها در انتخابات گذشته ،بر اساس قانون
اساسی نیکاراگوا برنده شدند؛ اما ارتش و گروه مخالف
با حامیت امریکا اجازه نداد که ساندونیستها به قدرت
برسند .بر اساس قانون اساسی نیکاراگوا ،هر حزبی که
بتواند نسبت به نزدیکترین گروه رقیب خود  %5رأی
بیشرت داشته باشد ،برندهی انتخابات شمرده میشود.
ساندونیستها این رقم را تکمیل کردند؛ اما اجازه نیافتند
قدرت را در دست گیرند .ریکاردو گفت :ساندونیستها از
حامیت قوی هوگو چاویز ،رییسجمهور ونزویال برخوردار
است .هوگو چاویز در امریکای التین هامن احمدینژاد
در خاورمیانه است .هوگو چاویز صدها میلیون دالر از
پول نفت خود را در اختیار ساندونیستها میگذارد و این
کمک باعث میشود که توازن قوا در نیکاراگوا به شدت
به هم بخورد.
از وضعیت رقابتهای سیاسی در نیکاراگوا پرسیدم.
ریکاردو گفت :همیشه با خود میاندیشیدم که چرا
احزاب و گروههای سیاسی ما این چنین به جان هم
میافتند و چرا نسبت به تعهدات خود در برابر مردم
بیاعتنایی میکنند .وی افزود :در نتیجهی تأمالت خود
باالخره به اینجا رسیدم که آنها نگاه شان به مسائل با
ما و دیگر گروههای غیر سیاسی در جامعه تفاوت دارد.
آنها همیشه دنیا را میان «ما» و «آنها» تقسیم میکنند
و این باعث میشود که همیشه حس کنند چیزی از خود
برای رقیب ندهند .در رابطه با این دیدگا ِه ریکاردو ،بحث
آموزندهای راه افتاد که من ،او و عارف زمهری از اندونیزیا
در آن رشکت کردیم .دیدگاه من این بود که آنچه رقابت
گروهها در جوامع عقبمانده را خصامنه میسازد ،فقدان
نیروی ثالث به نام جامعهی مدنی است که معموال اجازه
منیدهد رقابت گروههای سیاسی منافع مشرتک ملی را
صدمه رساند .به طور مثال ،در ایاالت متحدهی امریکا نیز
احزاب سیاسی با هم رقابت دارند و رقابت شان فوقالعاده
شدید هم است؛ اما هیچگاهی مفهوم باخنت و بردن تام در
میان شان مطرح منیشود .اگر حزبی میبرد به معنای آن
نیست که همه چیز را برده است ،همچنان که باخت حزب

رقیب به معنای باخنت همه چیز نیست .اینجا جامعهی
مدنی نیرومندی وجود دارد که رقابت احزاب سیاسی را
متوازن نگه میدارد و این حس را تقویت میکند که اگر
جناحی ببازد ،حس نکند که همه چیز را رقیبش گرفته
است بلکه حس کند که باخت او رفته است در مرجع ثالث
ذخیره شده است .طرف برنده نیز بُرد را هیچگاهی به طور
کامل از خود احساس منیکند که رشوع به انتقامجویی
و کینهتوزی کند ،بلکه حس میکند که برای آن مرجع
سومی برده است.
در نیکاراگوا بُرد ساندونیستها یا گروههای مخالف
آن به معنای این است که طرف مقابل همه چیز را باخته
است و امکان دارد که همه چیز به طور بنیادی تغییر کند
و حتا حیات و موجودیت شان نیز به خطر بیفتد .این
مثال ،در کشورهای دیگر نیز صادق است .در افغانستان
که سیاست مبنای قومی دارد ،بُردن پشتون به معنای
این است که اقوام غیرپشتون با انتقامجویی مواجه
شده و نابود میشوند و باخنت پشتون به معنای آن است
که پشتون متام امتیازات خود را از دست میدهد و با
انتقامجویی مواجه میشود .افغانستان نیز حلقهی وصل
و رابطی ندارد که بتواند رقابتها را در یک نقطه متوازن
سازد .در ایران جنبش سبز و احمدینژاد عین هراس را
از همدیگر دارند و در پاکستان نیز مشکل به همین حد
پیچیده و خطرناک است.
آنا پاال هرناندیز از مکزیک
آنا پاال هرناندیز ،خانم جوانی از مکزیک که از سن
هشتسالگی تا شانزدهسالگی در امریکا تحصیل کرده
و بعد هم رفته است و تحصیالت دانشگاهی خود را در
مکزیکوسیتی ادامه داده است ،اکنون از فعاالن برجستهی
حقوق برش و مبارزه با فساد حکومت و مافیای مواد مخدر
در مکزیک است .او همراه با شوهرش ،دغدغهی زیادی
دارند که برای کشور خود کار کنند و در حل مشکالت
عدیدهی کشور خود سهم بگیرند.
مکزیک آهسته آهسته جایگاه برجستهای در شامر
کشورهای در حال رشد اقتصادی پیدا میکند؛ اما همچنان
با پنجههای زمخت فساد در ادارات دولتی ،مخصوصا در
ردههای مختلف پولیس و ارتش و محاکم قضایی مواجه
است .ساالنه میلیاردها دالر از مدرک تولید و قاچاق مواد
مخدر وارد بانکهای این کشور میشود ،پولیس کشور به
گونههای مختلف به چور و چپاول مردم ادامه میدهد و

محاکم نیز به طور آشکار در فساد غرق است.
شوهر پاال که حقوقدان است ،در دیدگاههای حقوق
برشی و اصالحگرانهی او رشیک است .پاال گفت :هر
وقت با شوهرش در خانه و یا جای دیگر باشند ،بیشرتین
بحثهای شان را مسائلی مرتبط با حقوق برش و چگونگی
پیشربد اهداف و فعالیتهای اصالحگرانه تشکیل میدهد.
پاال گفت که او از تجربههای کار خود در مکزیک به ایجاد
روشهای تازهای میرسد که مردم را توانمندتر سازد و
نهادهای مدافع حقوق برش را در برابر حکومت و فسادهای
ادارات و مافیا تقویت کند .حاال یکی از مرصوفیتهای
عمدهی پاال جلب کمکهای اقتصادی برای پیشربد
اهدافش در برزیل است.
مکزیک با مشکل بیجاشدن و مهاجرت مردم از جنوب
به سمت شامل مواجه است .عدهی زیادی از مردم هستند
که تالش میکنند به امریکا بیایند؛ اما این عده اغلب در
تالشهای خود ناکام میمانند .مهاجرت به سوی شامل
کشور به خودی خود مشکالت زیادی را باعث میشود .او
این مهاجرتها را به دلیل فقری عنوان کرد که به رسعت
اندام جامعهی مکزیک را تسخیر میکند .تالش پاال
این است که چگونه میشود مردم را تشویق کرد که در
محالت کنونی خود باقی مبانند و حکومت به خواستهها و
نیازمندیهای آنان رسیدگی کند.
مشکل دوم کار پاال ،با ارگانهای امنیتی ،مخصوصا
پولیس است که به گفتهی او در نقض حقوق برش قویا
دست دارد .پاال گفت :در تیوری قرار است پولیس حافظ
نظم و قانونیت و حامیت از حقوق برش باشد؛ اما در عمل،
عکس آن اتفاق میافتد و پولیس خود از عوامل عمدهی
نقض حقوق برشی محسوب میشود .کار مهم پاال و گروه
طرفدارانش این است که چگونه میتوانند با تشویق
حکومت به ارتقای معاشات و امتیازات پولیس ،از ارتکاب
فساد توسط آنان جلوگیری کنند .او نظارت بر عملکرد
پولیس را یکی از ارکان عمدهی فعالیتهای حقوق برشی
قلمداد کرد.
خانم پاال گفت :در مکزیک مردمان بومی که ساکنان
اصلی محسوب میشوند ،در جریان زمان دچار این هراس
میشوند که دارند امتیازات و امکانات خود را به رسعت از
دست میدهند .به عقیدهی پاال قناعت دادن مردم با این
لحن و منطقی که فعال روی دست گرفته شده است ،دشوار
است؛ یعنی منیتوان مردم را با تلقین و یا با زور و شکنجه
و فشار وادار کرد که به وضعیت موجود اعتامد کنند.

افغانستان
سومین کشور مرگبار برای خربنگاران

یونسیف :روزانه  9کودک در جنگ افغانستان
کشته و زخمی میشوند
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سفیر آملان :در توافقنامهی صلح منافع متام
طرفها در نظر گرفته شود

مســؤوالن دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،گفتــه
انــد کــه در مــورد ابطــال  ۳۰۰هــزار رأی جنجالی ،کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی تصمیــم میگیــرد.
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی نیــز بــرای بررســی
 ۳۰۰هــزار رأی جنجالــی ،اعــام آمادگــی کــرده اســت.
هــواداران دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی،
در جریــان بیــش از یــک مــاه گذشــته ،در هفــت والیــت
شــالی دســت بــه اعــراض زده و خواســتار ابطــال بیــش از
 ۳۰۰هــزار رأی جنجالــی شــدند؛ امــا مســؤوالن کمیســیون
انتخابــات ،همــواره تأکیــد کــرده انــد کــه ایــن آرا ،هیچگونــه
مشــکلی نداشــته و معتــر اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،گفتــه اســت کــه بــا پایــان
رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســت جمهــوری ،در زودتریــن فرصــت ممکــن اعــام
خواهــد شــد.

آن 10 ،غیرنظامــی جــان باختــه انــد».
آقــای رحیمــی ،میگویــد کــه در میــان افــراد
کشــته شــده ،دو زن ،ســه کــودک و پنــج مــرد
شــامل انــد.
هرچنــد آقــای رحیمــی گــروه طالبــان را
مســؤول ایــن رویــداد میدانــد؛ امــا ایــن گــروه،
تــا کنــون در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه اســت.
والیــت خوســت در جنــوب-رشق افغانســتان
موقعیــت دارد و هممــرز بــا کشــور پاکســتان
اســت .گروههــای تروریســتی طالبــان و شــبکهی
حقانــی در ایــن والیــت حضــور گســرده دارنــد و
هرازگاهــی دســت بــه فعالیتهــای تروریســتی
میزننــد؛ امــا ایــن والیــت نســبت بــه دیگــر
والیــات مــرزی بــا پاکســتان ،امنتــر اســت.

اشتراک در روزنـامـه

ســفیر آملــان در کابــل ،بــه رضورت تأمیــن
منافــع متــام طرفهــا ،در توافقنام ـهی صلــح بــا
طالبــان ،تأکیــد میکنــد.
پیــر پــروگل ،روز سهشــنبه ( 26قــوس) در
نشســتی تحــت نــام «نقــش میانجیگــری در
اعــار صلــح» ،گفــت کــه بایــد منافــع متــام
طرفهــا ،در توافقنامــهی صلــح تأمیــن شــود؛
در غیــر آن ،صلــح پایــدار در افغانســتان برقــرار
نخواهــد شــد.
او افــزود« :تأمیــن صلــح پایــدار در افغانســتان،
ایجــاب میکنــد کــه منافــع متــام طرفهــا در
توافقنامــهی صلــح تأمیــن شــود و از ســویی
هــم ،توافقنامــهی احتاملــی صلــح ،نیازمنــد
میانجیگــران قــوی داخلــی و بیناملللــی اســت».
آقــای پــروگل ،گفــت کــه میانجیگــری در
اعــار صلــح ،یــک موضــوع اساســی اســت و
زمانــی کــه اعتــاد میــان دو طــرف انــدک باشــد،
میانجیگــری میتوانــد در برقــراری ارتبــاط و
تأمیــن صلــح مؤثــر باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت چنــد
مــاه ،گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان
ایــاالت متحــدهی امریــکا و طالبــان ،چنــد روز
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پیــش ،بهگونــهی رســمی ،در دوحــه پایتخــت
قطــر ،از رس گرفتــه شــده اســت.
از ســویی هــم ،ایــاالت متحــدهی امریــکا،
قصــد دارد تــا بـهزودی ،خــروج چهــار هــزار رسبــاز
امریکایــی را از افغانســتان ،اعــام کنــد.
مقامهــای امریکایــی ،گفتــه انــد کــه تعــداد
رسبــازان امریکایــی در افغانســتان ،بــه حــد اقــل
میرســد تــا مذاکــرات صلــح معتــر بــا طالبــان
صــورت بگیــرد .در حــال حــارض ،حــدود ۱۳
هــزار رسبــاز امریکایــی در افغانســتان حضــور
دارنــد و حــدود نیمــی از آنهــا ،مــروف آمــوزش
و مشــورهدهی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی
افغانســتان انــد.
بــا ایــن حــال ،لیندســی گراهــام ،ســناتور حزب
جمهوریخــواه امریــکا ،روز دوشــنبه ( 25قــوس)
وارد کابــل شــد و در دیــدار بــا رییسجمهــور
غنــی ،تأکیــد کــرد کــه چگونگــی پایــان جنــگ
در افغانســتان ،بــرای دولــت امریــکا مهــم اســت و
هــدف اصلــی ســفر او بــه کابــل ،ارزیابــی وضعیــت
افغانســتان بــوده تــا روی چگونگــی کاهــش
مســؤوالنهی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان
بحــث کننــد.
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انفجار ماین در خوست
جان  10غیرنظامی را گرفت
مســؤوالن امنیتــی ،میگوینــد کــه در
نتیجــهی انفجــار مایــن کنــار جــادهای در
مربوطــات والیــت خوســت 10 ،غیرنظامــی جــان
باختــه انــد.
نــرت رحیمــی ،ســخنگوی وزارت داخلــه،
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،حوالــی ســاعت
 05:00صبــح روز سهشــنبه ( 26قــوس) در
منطقــهی بخانــهی ولســوالی علیشــیر والیــت
خوســت رخ داده اســت.
او میافزایــد« :یــک حلقــه مایــن کنــار
جــادهای کــه توســط طالبــان تروریســت در
منطقـهی بخانـهی ولســوالی علیشــیر جاســازی
شــده بــود ،هنــگام عبــور یــک موتــر رساچــهی
حامــل غیرنظامیــان ،منفجــر شــده و در نتیجـهی

چهارشنبه

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات ،میگوینــد
کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،در پنــج والیــت شــالی
تکمیــل شــده اســت.
ذبیحاللــه ســادات ،ســخنگوی ایــن کمیســیون ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه رونــد بازشــاری و
تفتیــش آرا ،در والیتهــای پنجشــیر ،رسپــل ،جوزجــان،
تخــار و فاریــاب ،تکمیــل شــده اســت.
او میافزایــد کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،در
والیتهــای بدخشــان و بغــان نیــز بــه زودی تکمیــل خواهــد
شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه ،رهرب دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،جمعــه شــب ( ۲۲قــوس) در
نشســتی ،از هــواداران خــود خواســت تــا بــه اعــراض شــان
پایــان داده و بگذارنــد رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا در
والیتهــای باقــی مانــده ،تکمیــل شــود.
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بازشامری و تفتیش آرا در پنج والیت شاملی
تکمیل شد

صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل
(یونیســف) ،اعــام کــرده اســت کــه روزانــه ،بــه
طــور معمــول 9 ،کــودک در نتیجــهی جنــگ در
افغانســتان ،کشــته و یــا زخمــی میشــوند.
یونســیف ،روز سهشــنبه ( 26قــوس) بــا نــر
گزارشــی در مــورد وضعیــت کــودکان افغانســتان،
گفتــه اســت کــه در نتیجــهی جنــگ در بیــن
ســالهای  ۲۰۰۹تــا  ۲۰۱۸میــادی6500 ،
کــودک کشــته شــده انــد و  ۱۵هــزار کــودک دیگــر،
زخــم برداشــته انــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در ســال ۲۰۱۸
میــادی ۱۶۲ ،حملــه بــه مکتبهــا ،مراکــز صحــی
و کارمنــدان ایــن بخشهــا صــورت گرفتــه اســت.
ِهرنیتــا فــور ،رییــس صنــدوق حامیــت از کودکان
ســازمان ملــل ،گفتــه اســت« :همــهروزه ،کــودکان
افغــان از جنــگ رنــج میبرنــد ،در جنــگ رشــد
میکننــد ،درس میخواننــد ،کار میکننــد و در
وضعیــت جنگــی ،آینــدهی شــان را میســازند».
یونســیف ،افــزوده اســت کــه حمــات انتحــاری
و انفجــاری ،عامــل اصلــی  42درصــد تلفــات
غیرنظامیــان بــوده و بیشــرین تلفــات را نیــز بــه

کــودکان افغــان وارد کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در نتیج ـهی حمــات
هوایــی نیروهــای دولتــی در جریــان ســال ۲۰۱۸
میــادی ۲۳۶ ،غیرنظامــی کشــته شــده انــد کــه
شــاری از ایــن افــراد ،کــودکان بــوده انــد.
یونســیف ،تأکیــد کــرده اســت کــه ســال ۲۰۱۹
میــادی ،یکــی از مرگبارتریــن ســالها بــرای
کــودکان افغــان بــوده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در جریــان
ســال گذشــتهی میــادی ۹۲۷ ،کــودک در
افغانســتان کشــته شــده انــد و بیــش از  2هــزار
کــودک دیگــر زخــم برداشــته انــد .نیمــی از ایــن
تلفــات ،در والیتهــای کابــل ،ننگرهــار ،پکتیــا،
هلمنــد و کندهــار صــورت گرفتــه اســت.
یونســیف ،در بخــش دیگــری از گــزارش خــود
گفتــه اســت کــه در شــهرها ،از هــر پنــج کــودک ،یک
کــودک بــه مکتــب من ـیرود و همچنــان دو میلیــون
کــودک در افغانســتان ،دچــار ســوءتغذی انــد.
صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل ،از
طرفهــای درگیــر خواســته اســت تــا در راســتای
حفاظــت از کــودکان ،اقــدام کننــد.
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ســازمان گزارشگــران بــدون مــرز ،اعــام کــرده کــه
افغانســتان بــا کشــته شــدن پنــج خربنــگار در جریــان ســال
 2019میــادی ،بهعنــوان ســومین کشــور مرگبــار بــرای
خربنــگاران شــناخته شــده اســت.
ایــن ســازمان ،روز سهشــنبه ( 26قــوس) بــا نــر گــزارش
تــازهای ،گفتــه اســت کــه در جریــان ســال  2019میــادی،
در مجمــوع در رسارس جهــان ۴۹ ،خربنــگار کشــته شــده
انــد ۳۸۹ ،نفــر در بازداشــت بــه رس میبرنــد و  ۵۷نفــر
دیگــر گــروگان گرفت ـه شــدهانــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،آمــار کشــته شــدن خربنــگاران
در ســال  2019میــادی ،در مقایســه بــا ســالهای
گذشــته 44 ،درصــد کاهــش یافتــه اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت« :از ســال  ۲۰۰۳تــا کنــون،
ایــن کمرتیــن آمــار کشــته شــدن خربنــگاران اســت .کاهــش
44درصــدی کشــته شــدن خربنــگاران را در جهــان شــاهد
اســتیم .ایــن تعــداد کــم خربنــگاران کشتهشــده ،در
ســنجش بــا میانگیــن ســاالنهی  ۸۰روزنامهنــگار کشــته
شــده در دو دهــهی اخیــر ،بیــش از هــر چیــز ،نتیجــهی
کاهــش شــار کشتهشــدگان در مناطــق جنگــی اســت».
ایــن ســازمان کــه مقــر آن در پاریــس اســت ،در گــزارش
خــود گفتــه کــه اغلــب ایــن خربنــگاران قربانــی کــه آمــار
شــان بــه طــور بیســابقهای کاهــش یافتــه اســت ،در
درگیریهــای مکزیــک ،ســوریه و افغانســتان کشــته شــده
انــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،افغانســتان پــس از کشــورهای

مکزیــک و ســوریه ،در ردهی ســوم قــرار دارد .ایــن دو کشــور
بــا کشتهشــدن ده خربنــگار در هــر کــدام آنهــا ،در فهرســت
مرگبارتریــن کشــورهای جهــان بــرای خربنــگاران ،قــرار
گرفتهانــد.
ســازمان گزارشگــران بــدون مــرز ،همچنــان گفتــه اســت
کــه پوشــش رســانهای در افغانســتان کاهــش یافتــه اســت.
در گــزارش ایــن ســازمان ،آمــده اســت« :شــار
گزارشگــران خارجــی مســتقر در کابــل از ســال ۲۰۱۴
بــه نصــف رســیده اســت .کاهــش حضــور رســانهها و
گزارشدهــی از آنجــا را میتــوان بهوخیمتــر شــدن
رشایــط امنیتــی و کاهــش عالق ـهی رســانههای بیناملللــی
کــه تــا حــدودی بســتگی بــه خــروج تدریجــی نیروهــای
خارجــی دارد ،نســبت داد».
در گــزارش آمــده اســت کــه بــر خالف ســالهای گذشــته،
مببگــذاری و حمــات مســتقیم بــه روزنامهنــگاران یــا
رســانهها در افغانســتان ،تلفــات جانــی کمتــری داشــت.
ایــن ســازمان ،افــزوده اســت کــه روزنامهنــگاران افغــان،
آمــوزش دیــده انــد تــا بــا کاهــش حضــور گروهــی کمــر،
مــورد هــدف قــرار نگیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه عقــرب ســال جــاری،
مرکــز خربنــگاران افغانســتان ،بــا نــر گزارشــی اعــام کــرده
بــود کــه در جریــان دو دهــهی گذشــته ،بیــش از ۱۰۹
خربنــگار و کارمنــد رســانهای ،در افغانســتان کشــته شــده
انــد و حکومــت نیــز ،در راســتای رســیدگی بــه پروندههــای
ایــن افــراد ،توجــه چندانــی نکــرده اســت.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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بگو چطور بازی میکنی تا بگویم کیستی
تــب
امشــب الکالســیکو اســت و بــار دیگــر ِ
فوتبــال بــه آســان هفتــم میرســد و دنیــا
بــه دو نیمکــرهی «آبــی -انــاری» و «ســفید»
تقســیم میشــود .هرچنــد ،مصائــب ایــن
رسزمیــن موجــب شــده که مــزهی الکالســیکو،
مثــل ســابق نباشــد؛ امــا الکالســیکو همیشــه
الکالســیکو اســت .حتــا اگــر دود زغالســنگ،
آمــد آمــد طالبــان ،رفــن رفــن رسبــازان
خارجــی ،مــوش و گربهبــازی کمیســیون و
نامزدهــای انتخابــات ریاســتجمهوری ،فقــر
روزافــزون ،رسمــای جانســوز ،بــردهداری
مــدرن و بــه لــب رســیدن جــان انســانها،
متــام دلخوشــیهای مــان را گرفتــه باشــد،
بــاز هــم منیتــوان «الکالســیکو» را از یــاد
بــرد و بیخیالــش شــد!

نعمت رحیمی
در گذشته میگفتند ،بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی؛
اما مدتها پیش وقتی کتاب فلسفه و فوتبا ِ
ل «تد ریچاردز» را
میخواندم به یادم است که او از عنوان «بگو چطور بازی میکنی
تا بگویم کیستی» استفاده کرده بود.
تب فوتبال به آسامن
امشب الکالسیکو است و بار دیگر ِ
هفتم میرسد و دنیا به دو نیمکرهی «آبی -اناری» و «سفید»
تقسیم میشود .هرچند ،مصائب این رسزمین موجب شده که
مزهی الکالسیکو ،مثل سابق نباشد؛ اما الکالسیکو همیشه
الکالسیکو است .حتا اگر دود زغالسنگ ،آمد آمد طالبان،
رفنت رفنت رسبازان خارجی ،موش و گربهبازی کمیسیون و
نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ،فقر روزافزون ،رسمای
جانسوز ،بردهداری مدرن و به لب رسیدن جان انسانها ،متام
دلخوشیهای مان را گرفته باشد ،باز هم منیتوان «الکالسیکو»
را از یاد برد و بیخیالش شد!
چون اتفاقهای فوتبال همیشه دارای پیامدهایی بوده است
که برای درک آن نیاز است تا رساغ خود اتفاق رفت تا پیامدهایش.
فوتبال ورزش بسیار سادهای است که  22نفر دنبال یک توپ
میدوند ،درست مثل کَل کَل رییس کمیسیون انتخابات با
منایندگان معرتض تکتهای انتخاباتی؛ اما این متام ماجرا
نیست ،چون نتایج فوتبال برای طرفداران آن بسیار بیشرت از
آن  22نفر و مدت طوالنیتر از نود دقیقه اهمیت داشته است.
درست مثل تصمیم کمیسیون انتخابات که معنای آن تنها اعالم
نتیجه نه که رقمزنندهی رسنوشت و آیندهی یک رسزمین است.
فوتبال بیش از فوتبا ِ
ل رصف است و معنای آن فراتر از واقعیتهای
تجربی و قابل توصیف تعمیم مییابد.
اگر فوتبال ورزش اول کشور شام باشد ،جای خود را در
روزنامهها ،تلویزیونها و در گفتوگوهای روزمرهی جامعه باز
کرده و به رسگرمی اول ملت شام بدل میشود .همین که تیم
ملی شام در یک رقابت ،مثل قهرمانی در جنوب آسیا به پیروزی
برسد ،مردم خودجوش به خیابانها آمده و جشن میگیرند؛
هامن گونه که شکستها موجب رسخوردگی و یأس عمومی
خواهد شد .سیاستمداران ،هرنمندان ،نویسندگان ،شاعران و
 ...همه در بارهی فوتبال گپ زده و مثل «حامد کرزی» ،روبهروی
تلویزیون میخکوب خواهند شد .این اتفاق در بارهی ورزشهای
دیگر منیافتد؛ مثال دیگر موترها برای بازی «بزکشی» (حتا اگر
ورزش سنتی باشد) ،در خیابانها «هارن» نزده و یا کسی شلیک
شادیانهی هوایی نخواهد کرد .فوتبال اگر ورزش ملی شود ،از
مؤلفههای هویت ملی نیز به شامر خواهد رفت.
فوتبال چون خالق درامهای متعدد زندگی بدون مسؤولیتهای
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رایج است ،با احساس درونی آدمها عجین شده و آنان به راحتی
با آن همذاتپنداری کرده و به دنبال «من ّیت» خود میگردند.
افغانستان به دلیل ساختار اجتامعی ،قومی ،سیاسی و فرهنگی،
رسزمین «منیتها» است .به خصوص در ورزش این منیت ،شکل
قویتری نیز دارد و رسسختی هواداران فوتبال ،به خصوص
در این جغرافیا ،بیشرت از آن که معطوف به چرایی و جذابیت
فوتبال باشد ،ناشی از همین منیت و برتریجویی است .این که
انتخاب من ،تیم من ،بازیکن مورد عالقهی من ،رنگ مورد پسند
من ،ایدیولوژی من و منیت من از همهی منیتهای رایج ،بهرت،
سنجیدهتر و موشکافانهتر است.
برای همین ،الکالسیکو و بحثهای آن بیشرت از آن که
وابسته به جذابیت فوتبال و هرنمنایی مثال «مسی و رونالدو» یا
تیمهای بارسلونا و رئال مادرید باشد ،ابزاری برای مغلوب کردن
دیگری است .هولیگانها ،تیفوسیها و اولرتاهای فوتبال نیز
شاید همینگونه باشند؛ اما آنها حد اقل از نزدیک با ماجرا
آشنا بوده و احتامال تا این اندازه غرق در مفاهیم انتزاعی فوتبال
و الکالسیکو نیستند!
در الکالسیکوی امسال با وجودی که رشایط دو تیم به
عدالت نزدیک است؛ اما به دلیل تظاهرات و استقاللطلبی
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استقاللخواهان کاتالونیا ،در جو ملتهبتر از هر زمان دیگر
برگزار خواهد شد .التهابی که همخوانی زیادی با رشایط روحی،
زندگی و احساسی هواداران این بازی در افغانستان دارد .تفاوت
آن است که امشب در اطراف «کمپنو» ،حزب «سونامی دموکرات»
کاتالونیا با هژده هزار نفر ،فضا را گرم خواهد کرد و در افغانستان
رسدتر از هر زمان دیگر ،هواداران الکالسیکو خود را در میان
کمپلها پیچیده و روبهروی تلویزیون خواهند نشست.
البته این رسدی و تنهایی الکالسیکو دوستان ،منتج از
رشایط بد زندگی ،فقر روز افزون ،مصیبتهای رایج و وضعیت
بغرنج سیاسی نه که به عدم حضور کریس رونالدو نیز مرتبط
است .الکالسیکوهای چند سال پیش ،جدا از رقابت تاریخی دو
باشگاه ،جذابیت اضافهی حضور «مسی -رونالدو» را نیز داشت
و از روزی که رونالدو از رئال رفت ،الکالسیکو نیز بخشی از
جذابیت خودش را از دست داد.
در ابتدا گفتیم که چطور بازی میکنی تا بگویم کیستی،
اگر به جای بازی ،از کلمهی فکر استفاده کنیم ،مفهوم بگو
چطور بازی میکنی تا بگویم کیستی ،تنها مربوط به «کمپنو»
و «سانتیاگو برنابئو» نبوده که به طرفداران آن در افغانستان
نیز مرتبط میشود .این نیست که چون افغانستان رسزمین
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«منیتها» است ،منیتهایی که بیشرت ناشی از توهم دانایی
است تا بیسوادی مطلق ،هواداران چیزفهم و دور از منیتهای
برتریطلبانه در آن نباشد .تیفوسی بودن و تیفوسی شدن،
بیشرت از آنکه متأثر از عوامل بیرونی باشد ،ناشی از میزان فهم
و توانایی فکری نیز است .در واقع نوع برخورد با الکالسیکو
و پدیدههای هیجانزا ،میدانی برای کنرتل و بروز شخصیت
و وضعیت درونی است که با رویدادی مثل الکالسیکو بروز
میکند .آتش است و همه چیز را میسوزاند یا آبی است که
درخت دوستی را پرورش میدهد .تا جایی که من دیدهام و
تجربه دارم ،آتشبیاران معرکهی الکالسیکو بسیار بیشرت بوده
اند .البته این آتشبیاری با رسگرمی و هیجان تفاوت دارد؛
متاشای فوتبال با هیجانش زیبا است؛ اما نه هیجان رایج که
دوست و دشمن نشناسد و خارج از کنرتل باشد.
به هر روی ،امشب الکالسیکو است ،هامن بازی جذاب که
همیشه گل داشته ،پر از صحنههای جالب و به یادماندنی بوده
است ،فراتر از یک بازی ،بزرگتر از سه امتیاز و داغتر از یک
مسابقهی فوتبال که ریشه در تاریخ ،سنت ،رقابتهای سیاسی و
فرهنگی دارد .بازیای که تلویزیونهای محلی کاستیا و کاتالونیا،
رسود ملی کشورهای اسپانیا و کاتالونیا را نرش میکنند ،درست
مثل دیدار ملی و رسمی بین دو کشور که همیشه نیز طرفدار
داشته است ،از گذشتههای دور تا امروز ،تا فردا و تا زمانی که
توپی در مستطیل سبز لول میخورد .رقابتی که دلیل اصلی
تالشها ،هیجانها و تیفوسی شدنها در رسارس دنیا است،
رقابتی که با بودن «بارسا و رئال» معنا و مفهوم دارد .دشمنان
خونی که وجود شان در بودن یکدیگر خالصه شده است.
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