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گفت وگو

مهاجرت؛ بزرگ ترین بحران
 انسانی قرن 21

کنــارش  می کــرد.  گریــه  دیــدم،  بــار  اولیــن  وقتــی 

نشســتم و دل داری دادم. بــه حــرف زدن رشوع کــردم و در 

آغــوش گرفتــم. بــه جــای ایــن کــه مــن از او ســوال کنــم تــا 

ــاره ی مشــکالتش گــپ بزنــد، او رشوع کــرد بــه ســوال  در ب

)نــام  ثریــا  بــود.  تکان دهنــده  ســوال هایش  پرســیدن. 

ــته  ــت رس گذاش ــده ای را پش ــت تکان دهن ــتعار( وضعی مس

ــود.   ب

اوضــاع  بیــرون  اســت؟  کجــا  منی دانــد  کــه  ایــن  از 

چگونــه اســت؟ ایــن کــه حــس یــک زندانــی را دارد، خیلــی 

اذیــت می شــد. از ایــن کــه زن بــه دنیــا آمــده اســت، 

ــود.  ــت ب ناراح

ثریــا پــس از تولــد شــدن، بــه کاکا و خانــم کاکایــش بــه 

ــه  ــران رفت ــه ای ــادرش ب ــدر و م ــود. پ ــده ب ــدی داده ش فرزن

بودنــد. او تــا 15ســالگی منی دانســت کســانی کــه او را 

ــادر واقعــی اش نیســتند.  ــدر و م ــد، پ ــزرگ کــرده ان ب

مــادری که او را بزرگ کرده ...

بــه تازگــی، یــک هیــأت امریکایی به ریاســت »لیندســی 

گراهــام«، ســناتور برجســته ی حــزب جمهوری خــواه امریکا 

ــا چگونگــی خــروج نیروهــای خــود را از  ــل آمــده ت ــه کاب ب

ــی  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــران سیاس ــا ره ــتان ب افغانس

مــورد بحــث قــرار دهــد. ایــن ســناتور امریکایــی در دیــدار 

ــی  ــدف اصل ــه ه ــت ک ــه اس ــی، گفت ــور غن ــا رییس جمه ب

ــت  ــتان اس ــت افغانس ــی وضعی ــل، ارزیاب ــه کاب ــفر او ب س

تــا پیرامــون کاهــش مســؤوالنه ی نیروهــای امریکایــی 

گفت و گــو کنــد.

ــان  ــت در پای ــرار اس ــه ق ــرده ک ــد ک ــان تأکی او، هم چن

ــای  ــروج نیروه ــکا خ ــور امری ــاری، رییس جمه ــه ی ج هفت

اعــالم کنــد و در گام نخســت،  افغانســتان  از  را  خــود 

ــاز امریکایــی، ایــن کشــور را  نزدیــک بــه چهــار هــزار رسب

ــان در  ــر هم چن ــاز دیگ ــرد و 8600 رسب ــد ک ــرک خواهن ت

ــد. ــد مان ــی خواهن ــتان باق افغانس

نیروهــای  خــروج  مخالفــان  از  یکــی  کــه  گراهــام 

خــود  ســفر  ایــن  در  اســت،  افغانســتان  از  امریکایــی 

گفتــه  افغانســتان  حکومــت  مقام هــای  بــه  کابــل،  در 

کــه خــروج کامــل نیروهــا از ایــن کشــور بایــد وابســته 

او  عیــن حــال،  در  باشــد.  افغانســتان  در  بــه رشایــط 

ــرد،  ــد ک ــان تأکی ــا طالب ــره ب ــوص مذاک ــان در خص همچن

ایــن گــروه )طالبــان(، هرآن چــه را کــه در مذاکــرات صلــح 

باقــی مباننــد. پابنــد  و  می پذیرنــد، متعهــد 

در همین حال، محمدارشف غنی ...

مهاجرت پدیده ای است هم پای تاریخ برشی، به گسرته ی محل 

زیست همه ی انسان ها در دنیا و در تاریخ برشی که توانسته است 

این پدیده ی  آورد.  ارمغان  به  را  پیش رفت ها ودست آوردهای بزرگی 

این  به  خاصی  توجه  تا  است  داشته  وا  را  جهانی  جامعه ی  مهم، 

سال های  در  پناهندگی  و  مهاجرت  جهانی  میثاق  و  داشته  عرصه 

اخیر به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. افغانستان، کشوری 

تاریخ طوالنی مهاجرت در  و  از نظر کرثت  را  است که جایگاه دوم 

جهان دارد و بر همین مبنا رسیدگی به امور مهاجرت از اولویت های 

امور  وزارت  است.  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  اساسی 

مهاجرین و عودت کنندگان، به عنوان اداره ی مسؤول حکومت برای 

هامهنگی و تنظیم پالیسی های دولت در عرصه ی مهاجرت، ضمن 

شده  افغان ها  مهاجرت  سبب  فزاینده،  ناامنی های  که  این  اذعان 

است و این عامل هم چنان پابرجا است؛ بنا براین، افغانستان مکان 

نیست. مهاجران  اجباری  برای عودت  مناسبی 

وزارت مهاجرین به دسرتسی اهداف ذیل تأکید می کند:

1. تهیه و تدوین پالیسی جامع در عرصه ی مهاجرت وتالش در 

جهت کاهش عوامل مهاجرت. 

و  مصؤون  منظم،  مهاجرت های  برای  سهولت  کردن  فراهم   .۲

جلوگیری از مهاجرت های نامنظم و هم کاری ها در سطح بین املللی 

در این عرصه.

۳. فراهم کردن زمینه ی تعلیم وکسب و کار مصؤون و آبرومندانه.

۴. ایجاد سهولت برای انتقال حواله های مهاجران و کاهش در 

انتقال. مصارف 

پایدار  ادغام  و  باعزت، مصؤون  از عودت داوطلبانه ،  5. حامیت 

عودت کنندگان.

که  را   1۳۹8 قوس   ۲۷ مطابق   ۲01۹ 18دسامر  پایان،  در 

مصادف است با روز بین املللی مهاجرت، گرامی داشته، آرزومندیم 

و  برده  بیشرتی  بهره ی  مهاجرت  فرصت های  از  برشیت  جهان 

به  را  مهاجرت  چالش های  بتوانند  مهاجرت،  امور  دست اندرکاران 

کنند. تبدیل  عالی  فرصت های 

سید حسین عاملی بلخی )وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان(

خروج رسبازان امریکایی از افغانستان؛
 اعتامد به طالبان مهم تر از اعتامد به امریکا 

پیام وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت روز جهانی مهاجرت

مهاجرت پدیده ی برشی
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انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

می گوینــد کــه رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، در 

اســت.  شــده  تکمیــل  شــاملی  والیــت  پنــج 

ــرده  ــالم ک ــرز، اع ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ س

ــگار در  ــج خرن ــدن پن ــته ش ــا کش ــتان ب ــه افغانس ک

جریــان ســال ۲01۹ میــالدی، به عنــوان ســومین 

کشــور مرگ بــار بــرای خرنــگاران شــناخته شــده 

ــت. اس

ملــل  ســازمان  کــودکان  از  حامیــت  صنــدوق 
بــه  )یونیســف(، اعــالم کــرده اســت کــه روزانــه، 
نتیجــه ی جنــگ در  طــور معمــول، ۹ کــودک در 

می شــوند. زخمــی  یــا  و  کشــته  افغانســتان، 

هدف از شب یلدا، نزدیک 
ساخنت  قرشهای مختلف 

جامعه است

بازشامری و تفتیش آرا در پنج 
والیت شاملی تکمیل شد

افغانستان، سومین کشور
 مرگ بار برای خربنگاران

یونسیف: 
روزانه 9 کودک در جنگ 

افغانستان کشته و زخمی می شوند

در توافق نامه ی صلح منافع متام 
طرف ها در نظر گرفته شود

گفت و گو با عزیزالله آرال

)رییس نهاد کتاب، محقق و زبان شناس ترک(

6

دخرتخوانده ای که از مرگ نجات یافت زندگی به رنگ زن
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ــزدان  ــرا از نام ــتان، اخی افغانس

ــت  ــته اس ــت جمهوری خواس ریاس

کــه نتیجــه ی انتخابــات را بپذیرنــد 

کمیســیون های  کار  مانــع  و 

انتخاباتــی نشــوند. 

ــنبه  ــو، دوش ــی یاماموت تدامیچ

 شــب )۲5 قــوس( در نشســت شــورای امنیت ســازمان 

ملــل متحــد گفتــه اســت: »از متــام نامــزدان انتخابــات 

ــه  ــم ک ــان می خواه ــواداران  ش ــت جمهوری و ه ریاس

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  از  پــس 

ــات  ــیون انتخاب ــوی کمیس ــده از س ــه ی اعالم ش نتیج

ــد.« را بپذیرن

ــراز امیــدواری کــرده اســت کــه  ــو، اب آقــای یوماموت

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری بــه 

زودی از ســوی کمیســیون انتخابــات اعــالم شــود. 

... از متــام طرف هــای  هم چنــان 

آیا نامزدان ریاست جمهوری 
نتیجه ی انتخابات را می پذیرند؟

2
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در  متحــد  ملــل  ســازمان  دبیــرکل  ویــژه ی  مناینــده ی   

افغانســتان، اخیــرا از نامــزدان ریاســت جمهوری خواســته اســت 

کــه نتیجــه ی انتخابــات را بپذیرنــد و مانــع کار کمیســیون های 

ــوند.  ــی نش انتخابات

در  قــوس(   ۲5( دوشنبه شــب  یاماموتــو،  تدامیچــی 

ــت:  ــه اس ــد گفت ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــت ش نشس

»از متــام نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری و هــواداران 

بــه شــکایت های  از رســیدگی   شــان می خواهــم کــه پــس 

کمیســیون  ســوی  از  اعالم شــده  نتیجــه ی  انتخاباتــی، 

بپذیرنــد.« را  انتخابــات 

آقــای یوماموتــو، ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه نتیجــه ی 

ســوی  از  زودی  بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

متــام  از  هم چنــان  شــود.  اعــالم  انتخابــات  کمیســیون 

طرف هــای دخیــل در انتخابــات خواســته اســت کــه اجــازه 

ــان را  ــؤولیت های  ش ــی مس ــیون های انتخابات ــا کمیس ــد ت دهن

بــه گونــه ی درســت آن انجــام دهنــد.

ایــن درحالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، روز 

ــت  ــت  والی ــامری آرا را در هف ــد بازش ــوس( رون ــنبه )۲۴ق یک  ش

شــاملی آغــاز کــرد. 

بــه  کمیســیون،  ایــن  ســخنگوی  ســادات،  اللــه  ذبیــح  

و  بازشــامری  رونــد  کــه   کابــل می گویــد  روزنامــه ی صبــح 

تفتیــش آرا، در والیت هــای پنجشــیر، رسپــل، جوزجــان، تخــار 

و فاریــاب، تکمیــل شــده اســت.

بــه گفتــه ی او، رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، در والیت هــای 

ــه دو  ــن  ک ــل ای ــه دلی ــده و ب ــاز ش ــز آغ ــالن نی ــان و بغ بدخش

والیــت مشــکل بیشــرت دارد، ممکــن اســت در روزهــای آینــده، 

ــود.  ــل ش ــا تکمی ــن والیت ه ــامری آرا در ای بازش

کــه  می کنــد  تأکیــد  انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی 

ــامری آرا را  ــد بازش ــر رون ــه زودت ــد، هرچ ــالش می کنن ــا ت آن ه

ــا بررســی فورمه هــای  ــده تکمیــل و ب در والیت هــای باقــی مان

را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  نتایــج، 

ــد.  ــالم کنن اع

ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات، هم چنــان از نامــزدان 

فیصلــه ی  و  قانــون  بــه  کــه  می خواهــد  ریاســت جمهوری 

کمیســیون احــرتام بگذارنــد و در کار آن  مداخلــه نکننــد تــا 

نتیجــه  هرچــه زودتــر اعــالم شــود. 

وقــت  ماه هــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از 

تــا کنــون  انتخابــات  ایــن حــال کمیســیون  بــا  می گــذرد؛ 

بــه دلیــل مشــکالتی کــه میــان ایــن کمیســیون و نامــزدان 

ــه ی  ــت، نتیج ــته اس ــد، نتوانس ــود آم ــه وج ــت جمهوری ب ریاس

ابتدایــی را اعــالم کننــد. 

ــس از  ــاه و 10 روز پ ــک م ــدود ی ــات، ح ــیون انتخاب کمیس

بــه دلیــل مشــکالت  برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، 

تخنیکــی رونــد بازشــامری آرا را آغــاز کــرد؛ امــا بــا تحریم شــورای 

عبداللــه  انتخاباتــی  دســته ی  و  ریاســت جمهوری  نامــزدان 

ــه مواجــه شــد. همیــن امــر ســبب شــد کــه کمیســیون  عبدالل

ــت  ــد و در هف ــل کن ــت تکمی ــامری آرا را در ۲۷ والی ــا بازش تنه

والیــت دیگــر دوازه هــای والیتــی کمیســیون از ســوی هــواداران 

نامــزدان معــرتض مســدود شــده و بازشــامری آرا انجــام نشــود. 

مــورد  در  تنــش  و  بحــث  مــاه  یــک  از  پــس  رسانجــام 

ــت  ــت والی ــد در هف ــن رون ــف ای ــامری آرا و توق ــی بازش چگونگ

در  پیــروزی  مدعــی  کــه  عبداللــه،  عبداللــه  افغانســتان، 

ــوس( در  ــات ریاســت جمهوری اســت، جمعه شــب )۲۲ق انتخاب

ــیون  ــه کمیس ــت، ب ــش خواس ــری از هواداران ــت خ ــک نشس ی

انتخابــات اجــازه دهنــد، تــا بازشــامری در هفــت والیــت را آغــاز 

ــد.  کن

هرچنــد آقــای عبداللــه اجــازه ی بازشــامری آرا بــه کمیســیون 

ــه  ــرده ک ــد ک ــال تأکی ــن ح ــا در عی ــت؛ ام ــات داده اس انتخاب

ــری وی،  ــه ره ــی ب ــات و همگرای ــی ثب ــت انتخابات ــم تک تصمی

منبــی بــر آغــاز بازشــامری آرا در هفــت والیــت باقی مانــده، بــه 

ــد، آرای تقلبــی  ــه آن هــا اجــازه داده ان ــا نیســت کــه ب ایــن معن

ــه  ــا ب ــم م ــت: »تصمی ــه گف ــای عبدالل ــود. آق ــامرش ش ــز ش نی

ــم.  ــی را می دهی ــازه ی آرای تقلب ــا اج ــه م ــت ک ــای آن نیس معن

۳00 هــزار رأی بایــد تفتیــش خــاص شــود. مــا خواســتیم یــک 

حســن نیــت نشــان بدهیــم و یک مجــال باشــد برای کمیســیون 

انتخابــات کــه در فیصلــه  ی غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد. 

هیــچ نتیجــه ای را چــه قســمی، چــه ابتدایــی و چــه نهایــی کــه 

پرتقلــب باشــد، منی پذیریــم. هیــچ کــس خــواب ایــن را نبینــد 

ــه حکومــت می رســد.« ــا تقلــب ب کــه مثــل ۲01۴ ب

آن چــه هنــوز نامشــخص باقــی مانــده، ایــن اســت کــه 

تــا کنــون عبداللــه عبداللــه از اعتبــار بخشــیدن بــه ۳00 

هــزار رأی مشــکل دارد و می گویــد کــه تــا هنــوز کمیســیون 

ــن آرا  ــه ای ــی ب ــرای اعتبارده ــده  ای ب ــل قانع کنن ــات دلی انتخاب

ــه ســادات، ســخنگوی کمیســیون  نداشــته اســت؛ امــا ذبیح الل

انتخابــات، می گویــد کــه در مــورد ۳00 هــزار رأی جنجالــی 

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــیون فیصل ــز کمیس نی

ــث،  ــورد بح ــل م ــادات، از ۲۴۲۳ مح ــای س ــه ی آق ــه گفت ب

11۷۹ محــل آن نیــز از ســوی کمیســیون باطــل شــده اســت و 

باقــی محل هــا نیــز پــس از بازشــامری هفــت والیــت مشــخص 

می شــود. »کمیســیون انتخابــات پــس از بازشــامری، متــام آرای 

ســیاه و ســفید را از هــم جــدا می کنــد. مــا مکلــف بــر تطبیــق 

قانــون اســتیم.«

خصــوص  در  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

ــا کمیســیون  تفتیــش و بازشــامری آرا، ســه مــورد اختالفــی ب

هــزار   10۲ شــامل  اختالفــات،  ایــن  کــه  دارد  انتخابــات 

رأی، 1۳۷ هــزار رأی و ۲۴۲۳ محــل رأی دهــی می شــود. 

ــورد  ــه م ــن س ــه ای ــت ک ــد اس ــی معتق ــته ی انتخابات ــن دس ای

بنــا  اعــالم شــود.  باطــل  بایــد  و  اســت  تقلبــی  اختالفــی 

ــوی  ــده از س ــالم ش ــه ی اع ــه نتیج ــود ک ــده ش ــن، دی ــر ای ب

ــرار  ــرتض ق ــزدان مع ــرش نام ــورد پذی ــات م ــیون انتخاب کمیس

خواهــد گرفــت یاخیــر. پرسشــی کــه در روزهــای نزدیــک بــه 

آن پاســخ داده خواهــد شــد.

بــه تازگــی، یــک هیــأت امریکایــی بــه ریاســت »لیندســی 

ــکا  گراهــام«، ســناتور برجســته ی حــزب جمهوری خــواه امری

ــود را از  ــای خ ــروج نیروه ــی خ ــا چگونگ ــده ت ــل آم ــه کاب ب

افغانســتان بــا رهــران سیاســی حکومــت وحــدت ملــی 

مــورد بحــث قــرار دهــد. ایــن ســناتور امریکایــی در دیــدار بــا 

رییس جمهــور غنــی، گفتــه اســت کــه هــدف اصلــی ســفر او 

ــا پیرامــون  ــل، ارزیابــی وضعیــت افغانســتان اســت ت ــه کاب ب

ــد. ــو کن ــی گفت و گ ــای امریکای ــؤوالنه ی نیروه ــش مس کاه

او، هم چنــان تأکیــد کــرده کــه قــرار اســت در پایــان 

هفتــه ی جــاری، رییس جمهــور امریــکا خــروج نیروهــای 

نخســت،  گام  در  و  کنــد  اعــالم  افغانســتان  از  را  خــود 

ــور را  ــن کش ــی، ای ــاز امریکای ــزار رسب ــار ه ــه چه ــک ب نزدی

تــرک خواهنــد کــرد و 8600 رسبــاز دیگــر هم چنــان در 

افغانســتان باقــی خواهنــد مانــد.

گراهــام کــه یکــی از مخالفــان خــروج نیروهــای امریکایــی 

بــه  ایــن ســفر خــود در کابــل،  افغانســتان اســت، در  از 

مقام هــای حکومــت افغانســتان گفتــه کــه خــروج کامــل 

نیروهــا از ایــن کشــور بایــد وابســته بــه رشایــط در افغانســتان 

ــا  ــان در خصــوص مذاکــره ب ــن حــال، او همچن باشــد. در عی

ــان(، هرآن چــه را کــه  ــن گــروه )طالب ــد کــرد، ای ــان تأکی طالب

در مذاکــرات صلــح می پذیرنــد، متعهــد و پابنــد باقــی مباننــد.

در همیــن حــال، محمــدارشف غنــی، رییس جمهــوری 

افغانســتان، می گویــد، در رشایــط کنونــی تروریــزم هنــوز 

ــن،  ــد؛ بنابرای ــد می کن ــور را تهدی ــی دو کش ــت مل ــم امنی ه

ــده  ــن پدی ــر ای ــرتک در براب ــه ی مش ــه گون ــا ب ــت ت ــاز اس نی

مبــارزه  صــورت گیــرد. آقــای غنــی خطــاب بــه ســناتور 

جمهوری خــواه امریــکا گفــت، اجــامع عمومــی در خصــوص 

پروســه ی صلــح در افغانســتان وجــود دارد؛ امــا آتش بــس 

از  امــن طالبــان در خــارج  پناه گاه هــای  بــه  پرداخــن  و 

ــتان  ــردم افغانس ــواالت م ــه  س ــور از جمل ــن کش ــای ای مرزه

ــود. ــخ داده ش ــه آن پاس ــد ب ــه بای ــت ک اس

ایــن گفت وگوهــا و نــرش خرهایــی مبنــی بــر خــروج 

نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، نشــان می دهــد کــه 

تب وتــاب خــروج ایــن نیروهــا، بیــش از هــر زمــان دیگــر 

ــی اســت کــه  ــن خــروج، نتیجــه ی مذاکرات جــدی شــده و ای

دو طــرف در قطــر انجــام داده و بــاالی خــروج بخشــی از 

رسبــازان امریکایــی توافــق کــرده  انــد؛ زیــرا خــروج نیروهــای 

توافق نامــه  امریکایــی، رشط اصلــی طالبــان در امضــای 

اســت. هرچنــد، امریــکا و طالبــان هنــوز بــه گونــه ی رســمی 

ــر  ــا گفت وگوهــای اخی ــد؛ ام ــه« را امضــا نکــرده ان »توافق نام

ــر  ــر، بیان گ ــان در قط ــدگان طالب ــا مناین ــل زاد ب ــی خلی زمل

در  چشــم گیری  پیرشفت هــای  کــه  اســت  موضــوع  ایــن 

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــرف ب ــرات دو ط مذاک

ــان دو طــرف در جهــت  ــن حــال، نوعــی نرمــش می ــا ای ب

ــگ در  ــور جن ــا تن ــده؛ ام ــا ش ــق احی ــک تواف ــه ی ــیدن ب رس

جغرافیــای افغانســتان هنــوز هــم داغ اســت و هیچ گونــه 

فروکشــی از ایــن خشــونت ها بــه چشــم منی خــورد. طالبــان 

ــه  ــد و هیچ گون ــت افغانســتان در ســتیز ان ــا دول ــوز هــم ب هن

ــان  ــود نش ــل از خ ــت کاب ــا دول ــو ب ــرای گفت وگ ــی ب انعطاف

نــداده  انــد؛ در عیــن حــال، ایــن گــروه دولــت افغانســتان را 

ــر،  ــرف دیگ ــد و از ط ــمیت منی شناس ــه رس ــرف ب ــک ط از ی

ــه  ــد؛ بلک ــره منی کن ــرشوع مذاک ــت نام ــک دول ــوان ی ــه عن ب

در یــک اجــامع داخلــی مذاکــره می کنــد کــه دولــت بخشــی 

از ایــن اجــامع باشــد؛ بنابرایــن، خــروج نیروهــای امریکایــی 

ــان  ــان نش ــا طالب ــکا ب ــق امری ــم، تواف ــا ه ــتان و ی از افغانس

اعتــامد  طالبــان  تعهــدات  بــه  واشــنگن  کــه  می دهــد 

ــه ایــن گــروه »میــدان« داده اســت؛ امــا در ســطح  کــرده و ب

ــدان  ــه می ــود دارد ک ــی وج ــتان، نگرانی های ــی افغانس داخل

ــان  ــرا طالب ــود؛ زی ــد ب ــتباه خواه ــک اش ــان ی ــه طالب دادن ب

بــرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی، هرگونــه ابــزاری را بــرای 

ــد داد. ــرار خواهن ــرد ق ــورد کارب ــونت م ــعه ی خش توس

ــن موضــوع، شــامری از آگاهــان نظامــی  ــه ای ــد ب در پیون

ــامد  ــان اعت ــه طالب ــه ب ــل از آن ک ــد، قب ــتان معتقدن افغانس

ــا  ــه امریکایی ه ــامد ب ــا اعت ــه آی ــود ک ــم ش ــد تفهی ــود، بای ش

ــه  ــواره ب ــنگن هم ــرا واش ــر؛ زی ــت یاخی ــت اس ــر مثب ــک ام ی

ــت. ــوده اس ــتان ب ــود در افغانس ــع خ ــال مناف دنب

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــتانی، آگاه نظام ــد کوهس جاوی

کابــل می گویــد، در هــژده ســال گذشــته، ایــاالت متحــده ی 

شــکل گیری  جهــت  در  را  اقدامــی  هیچ گونــه  امریــکا 

ــنگن  ــت، واش ــداده اس ــام ن ــتان انج ــت در افغانس دولت-مل

از فســاد اداری حامیــت کــرد، مــواد مخــدر، فقــر و بیــکاری 

گســرتش یافــت و عنــارص وابســته بــه خــود را در ســاختارهای 

ــر از  ــارص کم ت ــن عن ــر ای ــه خط ــرد ک ــا ک ــتان جابه ج افغانس

ــت. ــم نیس ــان ه طالب

بایــد  نخســت  در  باورنــد،  ایــن  بــر  نظامــی،  آگاهــان 

امریکایی هــا  بــه  اعتــامد کــردن  آیــا  دانســته شــود کــه 

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 می شــود کــه 

طالبــان و القاعــده شکســت خــورده بــود و بارهــا، مقام هــای 

امریکایــی اظهاراتــی را مطــرح کردنــد کــه طالبــان و القاعــده 

بــا شکســت روبــه رو شــده  انــد؛ ولــی هنــوز هــم تروریــزم بــه 

شــمول طالبــان یــک تهدیــد کالن بــرای افغانســتان شــمرده 

می شــود.

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــن ب ــت: »ای ــتانی گف ــد کوهس جاوی

تعلــق دارد کــه در چنیــن وضعیتــی، چــه جایــگاه و چــه 

موقفــی را اتخــاذ می کننــد. نخبــگان سیاســی از اقــوام 

مختلــف کشــور بــه خاطــر آینــده ی  شــان چگونــه می تواننــد 

اجامعــی را بــه وجــود آورنــد کــه اگــر تهدیــدی از ســوی 

طالبــان باشــد، آن را مهــار کننــد. ایــن مهــم اســت. اعتــامد 

کــردن بــه طالبــان، بهــرت از اعتــامد کــردن بــه امریکایی هــا 

ــت.« اس

نظامــی،  آگاه  یارمنــد،  میرزامحمــد  حــال،  همیــن  در 

افغانســتان،  از  امریکایــی  رسبــازان  خــروج  خصــوص  در 

می گویــد کــه محتــوای مذاکــرات قطــر بــر همیــن مبنــا 

اســت کــه نیروهــای امریکایــی در کشــور کاهــش یابــد و یــک 

ــرف  ــان دو ط ــا، می ــن نیروه ــروج ای ــرای خ ــی ب ــدول زمان ج

ــود. ــی ش نهای

آقــای یارمنــد خوش بیــن اســت، در صورتــی  کــه برنامــه ی 

تــا  کنــد  طــی  را  خــود  بنیــادی  و  طبیعــی  ســیر  صلــح 

تروریزم پــروری در پاکســتان خامتــه یابــد، مــدارس جلــب 

و جــذب طالبــان مســدود و پایــگاه گروه هــای تروریســتی 

ــن  ــود، در ای ــرده ش ــن ب ــی« از بی ــارت بین امللل ــک »نظ در ی

صــورت بــا تحقــق مذاکــرات صلــح، احتــامل ختــم جنــگ در 

ــت. ــد داش ــود خواه ــم وج ــتان ه افغانس

ــق  ــه تواف ــان ب ــا طالب ــکا ب ــر امری ــت، اگ ــن اس ــش ای پرس

ــن  ــد، ای ــرون کن ــتان بی ــود را از افغانس ــای خ ــد و نیروه برس

خــروج را می تــوان شکســت نامیــد یــا پیــروزی؟ میرزامحمــد 

یارمنــد پاســخ می دهــد، هرچنــد بــاور کــردن بــه خــروج 

کامــل نیروهــای امریکایــی از افغانســتان ســخت اســت؛ 

ــه  ــروج ن ــن خ ــد، ای ــدی باش ــنگن ج ــم واش ــر تصمی ــا اگ ام

پیــروزی اســت و نــه هــم شکســت؛ بلکــه حالتــی اســت کــه 

ــد. او ادامــه  طرفیــن در یــک جنــگ فرسایشــی فــرو رفتــه  ان

داد کــه در چنیــن حالتــی، راهــی جــز صلــح وجــود نــدارد و 

بایــد برنامــه ی مصالحــه بــه هــر شــکل ممکــن عملــی شــود.

بــه گفتــه ی او، برنامــه ی صلــح دقیــق تنظیــم شــود و رونــد 

ادغــام طالبــان در کشــور تعریــف شــود تــا مــردم افغانســتان 

و  مطمــن شــوند کــه دیگــر جنگــی صــورت منی گیــرد 

ــن برنامه هــا از  ــن می شــود. هــرگاه، ای ــات در کشــور تأمی ثب

ــی تضمیــن شــود، امیــدواری نســبت  ســوی جامعــه ی جهان

بــه آینــده بیشــرت اســت؛ امــا در صورتــی  کــه برنامــه ی صلــح 

ــود  ــان وج ــک همچن ــان و تاری ــای پنه ــود و زوای ــف نش تعری

ــه ختــم جنــگ،  داشــته باشــد، نگرانی هــای مــردم نســبت ب

فروکــش نخواهــد کــرد.

ــس از توقــف  ــی از افغانســتان پ ــازان امریکای خــروج رسب

مذاکــرات چنــدروزه میــان امریــکا و طالبــان در قطــر، مطــرح 

شــد. زملــی  خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای 

صلــح افغانســتان، پــس از توقــف ایــن مذاکــرات راهــی 

اســالم آباد شــد. گفتــه می شــود کــه آقــای خلیــل زاد تــالش 

ــازی  ــتان را در عملی س ــه ی پاکس ــکاری صادقان ــا هم دارد ت

ــد صلــح، جلــب کنــد. رون
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بــا  افغانســتان  کــه  اســت  زیــادی  ســال های 

جنــگ، توحــش، خون ریــزی و پدیــده ای بــه نــام 

ــرار آشــنا اســت. بیــش از چهــل ســال  مهاجــرت و ف

اســت کــه مــردم افغانســتان بــا مهاجــرت و فــرار 

کــه  روزی  از  اســتند.  آشــنا  و  دمخــور  کشــور  از 

ــال 1۳58  ــوری در س ــر ش ــاد جامهی ــای اتح نیروه

وارد افغانســتان شــدند، مهاجــر شــدن دســته جمعی 

ــه  ــی ک ــن زمین ــرای یاف ــور ب ــا از کش ــرار افغان ه و ف

ــه  ــروز ادام ــا ام ــد و ت ــارد، رشوع ش ــه نب روی آن گلول

دارد. جنــس مهاجــرت افغان هــا بــا مهاجرت هــای 

ــرای  ــران ب ــت. دیگ ــرق داش ــا ف ــران دنی ــایر مهاج س

افغان هــا  و  شــدند  مهاجــر  بهــرت  زندگــی  و  کار 

بــرای زنــده مانــدن. بــرای ایــن زنــده مانــدن در 

ــای  ــا در آن پ ــه افغان ه ــیری ک ــورها و مس ــام کش مت

ــای  ــه و مصیبت ه ــادی پرداخت ــای زی ــتند، به گذاش

ــدن  ــر ش ــن و تحقی ــد. از توهی ــل کردن ــی تحم فراوان

تــا تحمــل شــکنجه های جســمی و روحــی. بســیاری 

آن هــا در کشــورهای دیگــر، از فــرط فشــار و مصیبــت 

ــته ی  ــود نداش ــت و ب ــام هس ــا مت ــد و ی ــن رفتن از بی

ــد.  ــت دادن ــان را از دس ش

کســی را در افغانســتان منی توانــی پیــدا کنــی 

دردهــای  بــا  و  نداشــته  مهاجــرت  تجربــه ی  کــه 

ــرت  ــال مهاج ــس از ۹ س ــی پ ــد. وقت ــنا نباش آن آش

افغان هــا  شــوروی،  نیروهــای  حضــور  زمــان  در 

کننــد،  فرامــوش  را  مهاجــرت  درد  می خواســتند 

کــه  شــد  رشوع  داخلــی  خامنان ســوز  جنگ هــای 

دوران  از  بدتــر  و  گســرتده تر  بســیار  دامنــه اش 

اشــغال بــود. بــرای همیــن، مــوج دوم مهاجــرت و 

فــرار افغان هــا شــکل گرفــت و بــرای ســال ها مــا 

ــندگان آن در  ــه باش ــم ک ــورهایی بودی ــدر کش در ص

غربــت بــه رس می برنــد. آمارهــای ســازمان ملــل و 

ــی  ــچ زمان ــز هی ــدگان نی ــی پناهن ــیاریای عال کمیس

افغانســتان  مهاجــران  واقعــی  و  درســت  میــزان 

از هیــچ گونــه  نــداده و بســیاری آن هــا  را نشــان 

مزایــا و امیتــازی برخــوردار نبــوده  انــد. در متــام 

نیــروی کاری مهاجــران  انــدی،  و  ایــن ۴0 ســال 

افغــان در کشــورهای همســایه کــه از هیــچ حــق 

و حقــوق انســانی برخــوردار نبودنــد، ارزان تریــن، 

رسبه زیرتریــن  و  مظلوم تریــن  دم دســت ترین، 

ــد.  ــی کار کردن ــاز واقع ــدون امتی ــه ب ــد ک ــرو بودن نی

بــرای همیــن، نشــان دســت مهاجــران افغــان در 

ــورهای  ــاخت های کش ــا و زیرس ــت بناه ــت خش خش

دارد. وجــود  افغانســتان  همســایه ی 

نویســنده ی  یــک  قدیمــی  آمــار  اســاس  بــر 

خارجــی، هــر ســال 1۲5 هــزار یــا روزی حــدود ۳۴0 

نفــر، یــا هــر ســاعت دوازده نفــر و در هــر پنــج دقیقــه 

ــر  ــت. اگ ــده اس ــته ش ــتان کش ــر در افغانس ــک نف ی

ــر  ــزار مهاج ــیصد ه ــون س ــش میلی ــی ش ــار قدیم آم

افغــان در ایــران و پاکســتان را بــر ۲0 ســال گذشــته 

تقســیم کنیــم، در هــر یــک دقیقــه، یــک نفــر از 

افغانســتان آواره شــده اســت. آمــاری کــه شــامل 

آوارگان داخلــی کــه هــر روز از ایــن گوشــه ی کشــور 

بــه گوشــه ی دیگــر فــرار می کننــد، منی شــود. روزی 

گفتــه می شــد کــه رقــم کشته شــده ها و مهاجــران 

ــت.  ــطین اس ــت فلس ــا کل جمعی ــر ب ــتان براب افغانس

امســال ســازمان ملــل متحــد، تعــداد مهاجــران را در 

ــت  ــرده اس ــالم ک ــر اع ــون نف ــا ۲۷۲ میلی رسارس دنی

تشــکیل  را  ۳.5 درصــد کل جمعیــت جهــان  کــه 

می دهنــد. مهم تــر از مــوج مهاجــرت دســته جمعی 

ــونت  ــن خش ــان نیاف ــور، پای ــا از کش ــرار افغان ه و ف

و جنــگ در ایــن رسزمیــن اســت کــه همــه را بــه 

ــی  ــکل اصل ــت. مش ــته اس ــن وا داش ــرار و رف ــر ف فک

ــه فکــر فــرار  آن اســت کــه هیــچ کســی در داخــل، ب

ــات و  ــدم ثب ــت. ع ــرت نیس ــده ی مهاج ــوج فزاین و م

کشــمکش های سیاســی، بــی کاری، جنــگ، فقــر، 

ــذا، از  ــود غ ــت و کم ب ــودن امنی ــد، نب ــن درآم نداش

دالیــل اساســی مهاجــرت افغان هــا بــه بیــرون از 

کشــور اســت. مســأله ای کــه راه حلــی هــم بــرای 

آن نیســت و هــر چــه می گــذرد، مــوج مهاجــرت، 

می گیــرد.  خــود  بــه  متفــاوت  و  تــازه  رنگ وبــوی 

شــاید گســرتدگی و تنــوع مهاجرتــی را کــه افغان هــا 

تجربــه کــرده انــد، در طــول تاریــخ ســابقه نداشــته و 

کشــوری نباشــد کــه پــای افغان هــا بــه آن نرســیده یــا 

ــا در  ــون افغان ه ــه خ ــت ک ــوان یاف ــیری را منی ت مس

آن نریختــه باشــد. یکــی از دالیــل دیگــر بــرای فــرار 

مــردم از افغانســتان، فســاد گســرتده اســت. فســادی 

ــه  ــتان ریش ــت افغانس ــود حکوم ــان در تاروپ ــه چن ک

دوانــده اســت کــه حتــا در خــود وزارت مهاجــران 

ــان  ــز مســؤوالن آن از حــق مهاجــران بدبخــت افغ نی

ــی آن را  ــن مال ــای منصوبی ــه پ ــوری ک ــد. ط می دزدن

ــه نظــر می رســد کــه  بــه محکمــه و زنــدان کشــاند. ب

اگــر بحــران داخلــی و جنــگ در افغانســتان حــل 

نشــود، هیــوالی مهاجــرت و فــرار از کشــور هم چنــان 

ــت. ــد داش ــر نخواه ــور ب ــردم کش ــت از رس م دس

مهاجرت
 آشنای قدیم

آیانامزدانریاستجمهورینتیجهیانتخاباترامیپذیرند؟

خروجسربازانامریکاییازافغانستان؛
اعتمادبهطالبانمهمترازاعتمادبهامریکا

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی
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درگیــر  پیوســته  حــاال  تــا  پیدایــش  زمــان  از  انســان 

ــرای  ــان ها ب ــدوی انس ــی ب ــت؛ در زندگ ــوده اس ــدن ب کوچی

ایــن کــه بتواننــد، خوراکــی مــورد نیــاز و امنیــت جانــی خــود 

ــد. ــر می کوچیدن ــل دیگ ــه مح ــی ب ــد، از محل ــرآورده کنن را ب

ایــن رونــد از دیــر بــاز بــه این ســو پیوســته جریان داشــته 

ــه  ــی، ب ــا ترســیم مرزهــای سیاســی- جغرافیای ــا ب اســت؛ ام

نــام دولــت، و جنگ هــای درون مــرزی ای کــه در جهــان 

بــه  را  پیچیده تــری  شــکل های  مهاجــرت  دارد؛  جریــان 

را  تــازه ای  امکان هــای  و  دشــواری ها  کــه  گرفتــه  خــود 

بــدوی  زندگــی  در  اســت.  گذاشــته  انســان ها  راه  رس 

ــد از  ــا آن بتوان ــا ب ــود ت ــرای انســان وســیله ای ب مهاجــرت ب

دوام گونــه ی خــود پشــتیبانی کنــد و بــرای ایــن کار بــه 

ــش  ــازه ی خوی ــی ت ــه زندگ ــت و ب ــن می رف ــای ممک ــر ج ه

ــی  ــت جان ــأله ی امنی ــا مس ــروزه تنه ــا ام ــرد؛ ام رشوع می ک

نیســت کــه مهاجرت هــای گســرتده ی بین املللــی را بــه 

ــت. ــود آورده اس وج

 بــا ایــن کــه جهانــی شــدن امــروزه کوشــیده اســت 

آن کاهــش  انــدازه ای در ســطح جهانــی  تــا  را  تفاوت هــا 

دهــد؛ امــا بــا آن هــم وجــود فرهنگ هــای متفــاوت و تفــاوت 

از هــر زمــان  امــروز  انســان ها؛  در ســطح زندگــی میــان 

دیگــری بیشــرت شــده اســت.

مرزهــا  در  کــه  خــارداری  ســیم های  و  تفاوت هــا  ایــن 

کشــیده شــده انــد، بــا انگیزه هــای سیاســی بــرای کشــورهای 

مهاجرپذیــر دســت بــه دســت هــم داده و مهاجــرت را بــه 

ــی آن  بحــران بی ســابقه ی زندگــی انســان ها در ســطح جهان

ــدل کــرده اســت. ب

بین املللــی  ســازمان   ۲01۹ گــزارش  اســاس  بــه 

مهاجــرت، در حــال حــارض ۲۷۲ میلیــون مهاجــر بین املللــی 

در جهــان و جــود دارد کــه ۳.5 درصــد کل جمعیــت کنونــی 

ــت. ــان اس جه

  ایــن رونــد افزایــش بی ســابقه ای را در پنــج دهــه ی اخیــر 

ــران  ــی مهاج ــامر کنون ــه ش ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــان می ده نش

بین املللــی، افزایــش بیشــرت از ســه برابــر در مقایســه بــا 

ســال 1۹۷0 کــه شــامر آن بــه 8۴ میلیــون می رســید، را 

نشــان می دهــد.

در میــان کل مهاجــران بین املللــی در ســال روان، 5۲ 

ــتند. ــان اس ــد آن زن ــرد و ۴8 درص ــد آن م درص

در آمارســنجی رونــد مهاجــرت در ســال روان، آســیا و 

ــد  ــه 61 درص ــر ک ــون مهاج ــن 8۴-8۲ میلی ــا داش ــا ب اروپ

ــرار  ــت ق ــت، در رده ی نخس ــان اس ــر جه ــت مهاج کل جمعی

می گیــرد. 

پــس از آن امریــکای شــاملی 5۹ میلیــون مهاجــر )۲۲ 

ــد  ــد و ۳ درص ــن ۴ درص ــن و کارابی ــکای التی ــد(، امری درص

ــت. ــا داده اس ــود ج ــیه در خ ــران را اقیانوس مهاج

امــا رونــد مهاجــرت از ۲01۹-۲000  بیشــرت از هــر جایــی 

ــه  ــت ک ــته اس ــم گیری داش ــابقه  و چش ــد بی س ــیا رش در آس

در ســال روان ۴0 درصــد مهاجــران بین املللــی کــه 11۲ 

میلیــون می شــود، آن هایــی انــد کــه در آســیا زاده شــده انــد 

کــه رشــد 6۹ درصــدی را نشــان می دهــد.

ترتیــب  بــه  را  مهاجــران  شــامر  بیشــرتین  آســیا  در 

هندوســتان، کشــورهای آســیای میانــه و چیــن داشــته اســت 

کــه افغانســتان در رده ی دهــم کشــورهای مهاجرخیــز جهــان 

ــت. ــه اس ــا گرفت ج

 ۲5 افزایــش  بــا  دوره  ایــن  در  اروپــا  آســیا،  از  پــس 

میلیوینــی مهاجــرت دومیــن رشــد بــزرگ مهاجــرت را تجربــه 

کــرده اســت.

ــا ده  ــون و افریق ــاملی 18 میلی ــکای ش ــس از آن امری و پ

ــون رشــد داشــته اســت. میلی

رونــد کلــی مهاجــرت بــه اثــر دگرگونی هــای سیاســی، 

و دوام تنش هــای نظامــی- سیاســی بــا سیســتم بی رحــم 

اقتصــاد جهانــی دســت بــه دســت هــم داده و شــامر زیــادی 

ــان  ــی ش ــل زندگ ــدن از مح ــه کوچی ــار ب ــان ها را ناچ از انس

کــرده اســت. آمــار رســمی پیوســته گســرتش مهاجــرت را 

نشــان می دهــد کــه نگرانی هــای بزرگــی را در ســطح ملــی و 

بین املللــی 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 بین املللی را نشان می دهد.

امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه شــامر مهاجــران درون مــرزی 

ــه اســاس  ــد. ب ــه مراتــب بیشــرت از مهاجــران بین املللــی ان ب

گــزارش ســازمان بین املللــی مهاجــرت در ســال روان، شــامر 

مهاجــران درون مــرزی بــه ۷۴0 میلیــون در رسارس جهــان 

می رســد.

ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  گــزارش  ایــن  یافته هــای 

نیازمنــد  بیشــرتی  دســت گیری  و  کمــک  بــه  مهاجــران 

اســتند.

مهاجران افغانستان در گسرته ی جهان

منطقــه ی  در  نیــز  جغرافیایــی  دیــد  از  افغانســتان 

گســرتده ی  مهاجــرت  رونــد  دارد.  قــرار  مهاجرخیــزی 

ــه چهــار  ــر می گــردد ب ــرون از کشــور، ب ــه بی افغانســتانی ها ب

ــل  ــه کاب ــدان ب ــس از ورود مجاه ــژه پ ــه وی ــش؛ ب ــه ی پی ده

ــرت  ــی مهاج ــیل میلیون ــه س ــی ک ــای داخل و رشوع جنگ ه

داشــت. همــراه  بــه  را  افغانســتانی ها 

نزدیکــی  دلیــل  بــه  افغانســتان  مــردم  زمــان  آن  در 

ــران  ــتان و ای ــه پاکس ــرت ب ــی بیش ــی و آیین ــی، زبان جغرافیای

شــدند. مهاجــر 

امــا پــس از ســقوط رژیــم امــارت اســالمی و ورود نیروهــای 

مهاجــران  از  زیــادی  شــامر  افغانســتان،  در  بین املللــی 

ــاز  ــه افغانســتان ب ــک ب افغانســتانی از کشــورهای دور و نزدی

ــتند. گش

وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل می گویــد 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 افغانســتانی ها بــه بیــرون 

از کشــور هنــوز هــم در چرخیــدن اســت.

رونــد   ،۲01۳ از  پــس  ویــژه  بــه  اخیــر  ســال های  در 

مهاجــرت افغانســتانی ها بــه بیــرون از کشــور بــا بیشــرت 

شــدن ناامنــی شــدت پیــدا کــرد کــه از آن زمــان بــه ایــن ســو 

ــادی از افغانســتانی ها را در خــاک  مهاجــرت جــان شــامر زی

پاکســتان، در کوه هــا و دشــت های ایــران گرفتــه اســت و 

همین طــور شــامر زیــاد افغانســتانی ها بــرای رســیدن بــه 

کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی یــا دیگــر کشــورهای مــدرن، 

در دریاهــا و آب هــای آزاد، خــوراک نهنگ هــا و کوســه ها 

شــده انــد و شــامری هــم کــه شــانس همــرای شــان یــار بــوده 

ــته  ــرت توانس ــار مهاج ــای مرگ ب ــاب آوردن رنج ه ــا ت ــت ب اس

ــانند. ــد برس ــورهای مقص ــه کش ــود را ب ــد خ ان

و  مهاجــران  وزارت  ســخنگوی  انصــاری،  عبدالباســط 

ــتان  ــارض افغانس ــال ح ــد: »در ح ــت کنندگان می گوی بازگش

در ۷۲ کشــور جهــان مهاجــر دارد.« 

شــامر مجموعــی مهاجــران افغانســتان در کشــورهای 

دیگــر بــه 6 میلیــون می رســد. 

عامل های مهاجرت برون مرزی افغانستانی ها

ــد  ــه از رون ــی ک ــرت در گزارش ــی مهاج ــازمان بین امللل س

کلــی مهاجــرت در ســال روان ارائــه کــرده اســت؛ هــدف 

ــوزش و  ــا کار، آم ــری ب ــرت درگی ــی را بیش ــرت بین امللل مهاج

ــت. ــرده اس ــوان ک ــواده عن خان

ــز دارد  ــری نی ــای دیگ ــرت دلیل ه ــک مهاج ــدون ش ــا ب ام

و ایــن دلیل هــا از یــک محیــط جغرافیایــی تــا محیــط دیگــر 

دارد. تفاوت هایــی 

و  مهاجــران  وزیــر  بلخــی،  عاملــی  حســین  ســید 

بازگشــت کنندگان افغانســتان، می گویــد: »علــت اساســی 

ــر را  ــه نف ــکان دارد ک ــی، ام ــت. ناامن ــی اس ــی، ناامن و اصل

ــه خطــر اســت و کشــور  مســتقیم تهدیــد کنــد کــه جانــش ب

ــتقیم  ــد غیرمس ــن تهدی ــکان دارد ای ــا ام ــد. ی ــرک می کن را ت

باشــد.«

انگیــزه ی شــامر زیــادی از مهاجــران افغانســتانی بــه 

ــدا  ــد، پی ــه رس می برن ــه ب ــران و ترکی ــی کــه در ای ــژه آن های وی

کــردن لقمــه نانــی اســت کــه بتواننــد بــا آن شــب و روز خــود 

ــد.  را بگذارنن

فقــر  گــزارش  اســاس  بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

چندبعــدی افغانســتان، نیمــی از جمعیــت کشــور زیــر خــط 

می کننــد. زندگــی  فقــر 

همین طــور نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت افغانســتان 

امنیــت  غذایــی ندارنــد.

ــد  ــه رون ــت ک ــده اس ــث ش ــر، باع ــزون فق ــرتش روزاف گس

مهاجــرت افغانســتانی ها بــه بیــرون از کشــور نیــز شــدت 

ــد. ــدا کن پی

بین املللــی  ســازمان  روان  ســال  گــزارش  یافته هــای 

مهاجــران  ســوم  دو  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز  مهاجــرت 

ــورهایی  ــد، در کش ــون می رس ــه 1۷6 میلی ــه ب ــی ک بین امللل

بــا درآمــد بــاال، نزدیــک بــه یــک ســوم آن )8۲ میلیــون( نیــز 

در کشــورهای بــا درآمــد متوســط و 1۳ میلیــون دیگــر در 

ــد. ــرده ان ــوش ک ــا خ ــن ج ــد پایی ــا درآم ــورهایی ب کش

در کنــار ایــن عوامــل؛ محرومیت هــای حقــوق بــرشی مثــل 

نداشــن آزادی بیــان و آزادی عقیــده و دیگــر آزادی هــای 

ــدرو  ــان تن ــا مردم ــالمی ب ــور اس ــک کش ــه در ی ــی ک اجتامع

ــادی از  ــامر زی ــز ش ــت، نی ــر نیس ــان امکان پذی ــرای انس آن ب

ــت. ــراری داده اس ــر ف ــورهای دیگ ــه کش ــتانی ها را ب افغانس

ــای  ــه دلیل ه ــتانی ها ب ــامری از افغانس ــم ش ــویی ه از س

آموزشــی نیــز بــه مهاجــرت رو آورده انــد.

پیامد های مهاجرت برای افغانستان

ــرای شــخص مهاجــر  ــرای افغانســتان و ب مهاجــرت اعــم ب

پیامدهــای گونا گونــی دارد.

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــتان، ب ــود در افغانس ــت موج وضعی

منی شــود رونــد مهاجــرت افغانســتانی ها را بــه بیــرون از مــرز 

متوقــف کــرد کــه ایــن باعــث می شــود شــامر زیــادی از افــراد 

دانش آموختــه ای کــه کشــور بــرای رســیدن بــه توســعه ی 

ــورهای  ــاز دارد، در کش ــا نی ــه آن ه ــی ب ــادی و اجتامع اقتص

آن هــا  داشــن  امتیــاز  از  افغانســتان  و  شــده  آواره  دیگــر 

ــود. ــروم ش مح

افغانســتانی  مهاجــران  زیــاد  شــامر  دیگــر،  ســوی  از 

جوانانــی انــد کــه بــرای کار و تأمیــن امنیــت  غذایــی خــود و 

خانــواده ی شــان بــه مهاجــرت رو می آورنــد.

ایــن گونــه اســت کــه مهاجــرت باعــث فــرار مغز هــا و 

نیــروی کار جــوان از کشــور شــده و در برآینــد آن بــا جامعــه ی 

پیــری روبــه رو خواهیــم بــود کــه هیــچ کاری را از پیــش بــرده 

منی توانــد.

 از ســویی ادامــه ی رونــد مهاجــرت افغانســتانی ها بــه 

ــازی  ــرای به س ــالش ب ــدن و ت ــزه ی مان ــور، انگی ــرون از کش بی

ــد. ــز می کش ــور نی ــندگان کش ــر باش ــود دیگ ــور را در وج کش

دوام ایــن وضعیــت و از میان نرفــن انگیزه هــای مهاجــرت 

گســرتده ی افغانســتانی ها بــه بیــرون از کشــور، باعــث شــده 

ــه  ــد نیــز ب ــه مهاجــرت ندارن ــا آن هایــی کــه میــل ب اســت حت

تــرک افغانســتان وسوســه شــوند.

باشــندگان  از  زیــادی  شــامر  اخیــر  ســال های  در 

افغانســتان کــه نــه مشــکل اقتصــادی داشــته انــد و نــه 

مشــکل امنیتــی، بــرای ادامــه ی زندگــی بــه مهاجــرت رو 

انــد. آورده 

ــان  ــایی و از می ــت در شناس ــی حکوم ــت بی توجه در نهای

ــزه ی  ــت انگی ــده اس ــث ش ــرت، باع ــای مهاج ــردن زمینه ه ب

مانــدن و وفــاداری بــه کشــور در باشــندگان آن از میــان 

ــردی را  ــوان ف ــختی می ت ــه س ــاال ب ــه ح ــوی ک ــه نح ــرود؛ ب ب

در افغانســتان یافــت کــه میــل رفــن بــه کشــورهای دیگــر را 

ــد. ــته باش ــی نداش ــه ی زندگ ــرای ادام ب

از ســوی دیگــر شــامر زیــاد مهاجــران افغانســتان بــا 

رســیدن بــه کشــور مقصــد در آن جــا قبولــی مانــدن را 

ــی  ــیب های روان ــی از آس ــا جهان ــاره ب ــرده و دوب ــت نک دریاف

شــامر  آن  کنــار  در  و  می شــوند  برگشــتانده  کشــور  بــه 

زیــادی از معتــادان کشــور نیــز کســانی انــد کــه از مهاجــرت 

ــد. ــته ان برگش

در نهایــت افغانســتان در برآینــد مهاجــرت؛ اســتعداد ها و 

ــدن  ــزه ی مان ــروی کار جــوان خــود را از دســت داده، انگی نی

از میــان رفتــه  به ســازی کشــور در مــردم  بــرای  تعهــد  و 

ــده  ــن آم ــادی پایی ــدازه ی زی ــا ان ــه ت ــی جامع ــالمت روان وس

اســت کــه اگــر از دوام ایــن رونــد پیش گیــری نشــود، در 

ــه درون آن  ــودی ب ــگاه ناب ــه ی پرت درازمــدت افغانســتان از لب

ــاد. ــد افت خواه

مجیب ارژنگ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

ذهن  در  همیشه  زندگی  برای  ساده  ای  تعریف 

و  بزرگ  تغییرات  از  مجموعه ای  زندگی  داشتم. 

کوچک است. اگر چه ممکن است این حقیقت را از 

لحاظ فکری بپذیرم و احتامال اولین واکنش عاطفی 

است. ترس  زندگی،  در  تغییر  به  نسبت  من 

به دالیلی تصور می کردم که  اعتیاد،  در دوره ی 

کوچک ترین تغییر می تواند به روند عادی زندگی ام 

صدمه بزند و در این تصور بودم که برایم می توانست 

تغییراتی  به  اگر  اما  شود؛  ساز  دردرس  تغییری  هر 

نگاهی  داده،  روی  من  زندگی  در  گذشته،  در  که 

بیندازم، به خوبی متوجه خواهم شد که بیشرت شان 

به صالح من بوده است. 

تصور  از  پیش  روز   18 و  ماه  هفت  و  سال  یک 

وحشت زده  بسیار  مخدر  مواد  مرصف  بدون  زندگی 

می شدم؛ در حالی که این بهرتین اتفاقی بود که تا 

به حال برای من افتاده است. من یک بار دیگر به 

برگشتم. پاک  زندگی 

و در دوره ی اعتیادم، شغل، اعتامد، شخصیت و 

از  زود  خیلی  منی کردم،  را  تصورش  که  چه  آن  هر 

دست دادم. چیزهایی که تا قبل اعتیاد بر این باور 

داشته  وجود  منی توانم  آن ها  بودن  بدون  که  بودم 

قهقرای پل سوخته  به  را  ناامیدی من  باشم. همین 

ناامید می شدم.  نباید  من  اما  کشاند؛ 

ناامید شدم و دوباره امید به زندگی پیدا کردم و 

همین سبب شد که زندگی پاک را حق خود بدانم 

وصف ناشدنی  دارم  هیجانی  فرآیند،  این  با  حاال  و 

من  بدهد.  می تواند  چیز  همه  من  به  که  شغلی  و 

که  ساخته ام  این  آماده ی  پاک  زندگی  در  را  خود 

تغییرات بسیاری در خود بیاورم و دیگر هیچ تغییری 

برتساند.  را  من  منی تواند، 

تغییراتی که روی می دهد و  با وجود همه ی  اما 

خواهد داد، چنگ زدن به چیزی آشنا و تالش برای 

حفظ آن امری کامال طبیعی است. آرامش برای من 

اجازه  بیشرت  چه  هر  و  است  گذشته ام  از  دوری  در 

دهم تغییرات در جهت رسیدن به آرامش روی دهد، 

به  تغییرات  این  پس  می کنم.  پیدا  اعتامد  بیشرت 

صالح من است. 

به  نسبت  چقدر  زمانی  که  این  آوردن  یاد  به 

برایم  بودم،  بی میل  بهبودی  برابر  در  شدن  تسلیم 

به  بود که  این  بسیار خنده دار است. ظاهرا تصورم 

عنوان معتاد در حال مرصف، زندگی رضایت بخش 

ترک  که  بودم  باور  این  بر  و  دارم  شگفت انگیزی  و 

مواد مخدر بدتر از زندانی شدن است. در حقیقت، 

بود. مصیبت بار  من  زندگی  بود:  عکس  بر  درست 

مصیبت و بدبختی در دوران بهبودی نیز ممکن 

وجود  نیرویی  هیچ  مطمئنا  بهبودی  در  اما  است؛ 

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 کرده ام که به خاطر سالمت عقل و 

بهبودی، اعتیاد فعال را کنار بگذارم. اکنون آماده ی 

تعویض مصیبت امروز با آرامشی حتا بیشرت استم.

کنم،  مرصف  به  رشوع  که  این  از  قبل  من 

پیش فرض یا ذهنیتی داشتم، تصویری ذهنی از این 

که معتادان باید چگونه باشند. برخی از ما تصویری 

می کنیم  تجسم  چنین  را  مخدر  مواد  معتاد  یک  از 

که برای به دست آوردن پول مواد مخدر از بازارهای 

عمومی دزدی می کند. برخی دیگر تصویری از یک 

فرد منزوی و بدگامن را مجسم می کنیم که از پشت 

پرده های همیشه کشیده و درهای همیشه قفل به 

زندگی خیره شده است. تصورم این بود که تا وقتی 

معتاد  نباشم،  پیش فرض ها  این  از  یک  هیچ  مانند 

نیستم.       

هامن طور که مرصف مواد مخدرم بیش تر شد، 

و  گذاشتم  کنار  اعتیاد  باره ی  در  را  ذهنیت ها  این 

پیش فرض دیگری را مجسم کردم که این گونه بود. 

»اعتیاد تنها در باره ی مرصف مواد مخدر است. شاید 

تصور کرده باشید اعتیاد به معنای عادتی جسامنی 

است و معتقد بودم که هر ماده ی مخدری که عادت 

جسامنی ایجاد نکند، »اعتیادآور« نیست.« یا تصور 

می کردم که متام مشکالت من از مواد مخدری که 

که  داشتم  تصور  نشأت می گیرد.  مرصف می کردم، 

سالمت  شوم،  خالص  مخدر  مواد  رش  از  اگر  رصف 

عقل به زندگی من باز می گردد. 

این  آموختم  که  درس هایی  مهم ترین  از  یکی 

است.  مخدر  مواد  مرصف  از  فراتر  اعتیاد  که  است 

از وجود ما است؛ یک بیامری است  اعتیاد بخشی 

مواد  بدون  یا  و  با  را  زندگی ام  زمینه های  همه  که 

قطع  از  پس  حتا  می توانم  برمی گیرد.  در  مخدر 

مرصف نیز اثرات آن را در افکار، احساسات و رفتار 

خود مشاهده کنم. بدین دلیل، به راه حلی نیاز دارم 

که به اصالح در همه ی زمینه های زندگی من مؤثر 

باشد.

راه  اما  نیست؛  ساده  بیامری  یک  اعتیاد  پس  

زندگی  در  را  حل  راه  این  امروز،  دارد.  ساده  حلی 

می برم. کار  به  خود 

زندگی پاک معتاد با طعم 
نرتسیدن از تغییرات

من یک معتادم

حسن ابراهیمی
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خاورمیانــه و افریقــای شــاملی، ایــن روزهــا درگیــر جنگ و 

فالکت هایــی اســت کــه هــر کســی را بــه فکــر مهاجر شــدن و 

پنــاه بــردن بــه کشــوری کــه امــن باشــد و فرصت هــای شــغلی 

ــه ذهــن بســیاری از  ــدازد. ب ــد، می ان ــی هــم فراهــم کن خوب

مــردم افغانســتان هــم خطــور کــرده اســت کــه از ایــن جنــگ 

ــه  ــه و ب ــان و مشــکالت و فشــارهای اقتصــادی گریخت بی پای

ــرای هــر کســی  ــن کار ب ــا ای ــد؛ ام ــاه برن کشــور دیگــری پن

مقــدور نیســت. آن هایــی کــه در آغــاز بحــران مهاجرتــی اروپــا 

ــد و  ــاه بردن ــبز پن ــاره ی س ــه ق ــتند، ب ــات داش ــول و امکان پ

ــتند،  ــن نداش ــرای رف ــی ب ــتند و پول ــه می خواس ــی ک آن های

ــی و  ــتان، ناامن ــردم افغانس ــرای م ــد. ب ــتان ماندن در افغانس

ــت.  ــرت اس ــل مهاج ــن عوام ــادی، از عمده تری ــل اقتص دالی

ــان ســال ۲018،  ــا پای ــل متحــد، ت ــه ی اطالعــات مل ــر پای ب

نزدیــک بــه ۷1 میلیــون نفــر در رسارس دنیــا بــه دلیــل جنــگ 

ــن  ــه از ای ــد ک ــان بگریزن ــای ش ــد از خانه ه ــده  ان ــور ش مجب

میــان ۳0 میلیــون نفــر آن هــا، زیــر 18 ســال ســن دارنــد.

اولیــن نشــانه های عــرصی مهاجــرت در میــان مــردم 

افغانســتان، پــس از اشــغال شــوروی اتفــاق افتــاد؛ اشــغالی 

کــه در ۳ جــدی 1۳58 آغــاز و در ۲6 دلــو 1۳6۷ بــه پایــان 

ــه  ــن دوره ب ــان در همی ــران افغ ــوج مهاج ــن م ــید. اولی رس

وجــود آمــد و مــردم زیــادی بــه پاکســتان و ایــران گریختنــد. 

آن هــا پــس از پایــان اشــغال کــه نُــه ســال و یــک مــاه طــول 

کشــید، دوبــاره بــه کشــور بــاز گشــتند؛ امــا جنــگ دخلــی ای 

کــه پــس از پیــروزی مجاهدیــن، بــه وقــوع پیوســت، اوضــاع 

ــاره  ــه قــدری متشــنج کــرد کــه مــوج دوم مهاجــران دوب را ب

ــه کشــورهای همســایه برگشــتند. پیــش از آن کــه ســوریه  ب

دچــار بحــران شــود و داعــش در آن ظهــور کنــد، افغانســتان 

تــا ســال ۲01۳، بــه مــدت ۳۲ ســال رتبــه ی اول را در شــامر 

بیشــرتین مهاجــر در جهــان داشــت و اکنــون نیــز بــا بیــش 

ــورهایی  ــان کش ــده، در می ــت ش ــر ثب ــون مهاج از ۲.۷ میلی

ــن  ــا وزارت مهاجری ــر را دارد؛ ام ــرتین مهاج ــه بیش ــت ک اس

مهاجــران  مجموعــی  شــامر  کــه  می گویــد  افغانســتان 

افغانســتان در کشــورهای بیرونــی نزدیــک بــه 6 میلیــون 

نفــر اســت.

پــس از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن دولــت جدیــد، 

کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان، 

ــتان،  ــران و پاکس ــد ای ــان مانن ــورهای میزب ــت کش ــا حامی ب

هــزاران خانــوار را تشــویق بــه برگشــت بــه افغانســتان کردنــد 

ــا  ــتند؛ ام ــور برگش ــه کش ــر ب ــزار نف ــن ه ــن رو، چندی و از ای

اوضــاع  و  کشــور  اســف ناک  وضــع  دیــدن  بــا  خیلی هــا 

نابســامان کاری، از برگشــت بــه کشــور پشــیامن شــدند و در 

کمــرت از دو مــاه، دوبــاره بــه هــامن جــای قبلــی برگشــتند. به 

هــر حــال، چــه چیــزی مــردم را از برگشــت دل رسد می کنــد 

و شــامر مهاجــران را بــه طــور بی ســابقه ای بــاال بــرده اســت؟

بــه طــور کلــی، آن  چــه بــه عنــوان دلیــل اصلــی مهاجــرت 

مطــرح می شــود، موضــوع ناامنــی در خاورمیانــه و کشــورهای 

افریقایــی اســت کــه پرچــم دار بیشــرتین مهاجــران در دنیــا 

اســتند. جنــگ و ناامنــی ۴0ســاله ی افغانســتان نیــازی بــه 

ــر،  ــون مهاج ــا 6.۷ میلی ــوریه ب ــدارد، س ــی ن ــح اضاف توضی

دلیــل خوبــی بــرای آن دارد و مــردم ســودان جنوبــی هــم کــه 

در رتبــه ی ســوم بیشــرتین مهاجرنــد، از ناامنــی و فقــر رنــج 

می برنــد. در اوج بحــران مهاجــرت اروپــا در ســال ۲015، 

آژانــس مهاجــران ملــل متحــد، جنــگ و آزار و شــکنجه را 

ــد.  ــا خوان ــرت در رسارس دنی ــران مهاج ــل بح ــن دلی مهم تری

ــک  ــر ی ــه در ه ــزارش داد ک ــال ۲015 گ ــد در س ــل متح مل

ــر از  ــدن ۲۴ نف ــده ش ــرون ران ــه بی ــر ب ــگ منج ــه، جن دقیق

خانه هــای شــان می شــود.

مهاجــرت اقتصــادی از عوامــل معمــول مهاجــرت در دنیــا، 

بــه ویــژه در میــان مــردم افغانســتان اســت. در مهاجرت هــای 

اقتصــادی، مــردم کشــورهای فقیــر بــه کشــورهای ثروت منــد 

ــرتی  ــد بیش ــرت و درآم ــغل های به ــا ش ــد ت ــرت می کنن مهاج

ایــن مســأله در درون یــک کشــور هــم  داشــته باشــند. 

ــرای  ــردم از مناطــق روســتایی، ب ــه ای دارد: م مصــداق روزان

کار بــه مناطــق شــهری می رونــد تــا پــول بیشــرتی بــه دســت 

بیاورنــد. عوامــل دیگــری چــون خشک ســالی و امکانــات 

ــی  ــیار مهم ــش بس ــرتده  نق ــای گس ــز در مهاجرت ه ــم نی ک

ــد. ــا می کنن ایف

آمارهای جهانی در مورد مهاجرت چه می گوید؟

ــور  ــژه ای در ام ــی وی ــه منایندگ ــد ک ــل متح ــازمان مل س

ــال )۲01۹(،  ــا امس ــان را ت ــامر پنا ه جوی ــران دارد، ش مهاج

دنیــا  رسارس  در  نفــر  میلیــون   ۲۷۲ حــدود  در  چیــزی 

می دانــد. ایــن رقــم در ســال ۲010 کمــرت بــود و طــی 

ــه ســال، 51 میلیــون مهاجــر دیگــر بــه شــامر قبلــی  تنهــا نُ

اضافــه شــده اســت. مهاجــران ۳.5 درصــد کل جمعیــت 

جهــان را تشــکیل می دهنــد و در بســیاری از کشــورهای 

مهاجرپذیــر، نقــش بســیار فعالــی را در بازســازی و رفــاه 

آن دســته از کشــورها، ایفــا کــرده انــد. بخــش بزرگــی از 

ــراد انجــام می شــود؛  ــا انتخــاب اف ــی، ب مهاجرت هــای جهان

تــا پایــان ســال ۲018  امــا ملــل متحــد می گویــد کــه 

ــه  ــد، ب ــه مهاجــرت شــده ان ــور ب ــه مجب ــرادی کــه ب شــامر اف

هفتــاد میلیــون نفــر می رســد کــه ایــن خــود در تاریــخ 

هفتادســاله ی کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد 

بــرای پناهنــدگان )UNHCR( بی ســابقه اســت. گــر چــه 

ســازمان ملــل متحــد، ســهم افغانســتان را چیــزی بیشــرت از 

ــن  ــه ای ــم ک ــه می دانی ــا هم ــد؛ ام ــر منی دان ــون نف ۲.۷ میلی

رقــم منی توانــد بازتاب دهنــده ی تعــداد واقعــی مهاجــران 

افغانســتانی در رسارس دنیــا باشــد.

حتــا تخمین هــای ۴ ســال پیــش هــم رقــم مهاجــران 

افغانســتان را چیــزی دو برابــر آن چــه ملــل متحــد می گویــد، 

ــه  ــد ک ــن زده می ش ــال ۲015 تخمی ــد. در س ــان می ده نش

ــان مهاجــران کشــور اســت و بیــش  ــن میزب ــران، بزرگ  تری ای

می کننــد  زندگــی  آن  در  افغــان  مهاجــر  میلیــون   ۲.5 از 

و پاکســتان بــه عنــوان دومیــن میزبــان بــزرگ مهاجــران 

داده  پنــاه  افغانســتان  شــهروند  میلیــون  دو  بــه  افغــان، 

اســت. آملــان کــه از دیرزمانــی بــه ایــن ســو، مرزهایــش 

از ۲60.000  بــاز کــرده، دســت کم  افغان هــا  بــه روی  را 

پناه جــوی افغــان میزبانــی می کنــد. بیــش از ۳00.000 

امــارات متحــده ی عربــی، 150.000  افغــان در  مهاجــر 

و 100.000  ترکیــه  در  نفــر  روســیه، 1۲0.000  در  تــن 

ــد  ــر و فنلن ــد، قط ــد. نیوزیلن ــی می کنن ــکا زندگ ــن در امری ت

شــامل کشــورهایی انــد کــه از ۳000-۹000 مهاجــر افغــان 

کشــورهای  بــه  افغان هــا  مهاجــرت  می کننــد.  میزبانــی 

زده  تخمیــن  هم اکنــون  و  می گیــرد  صــورت  متفاوتــی 

افغــان در دســت کم ۷۲ کشــور  می شــود کــه مهاجــران 

جهــان حضــور دارنــد و زندگــی می کننــد.

پذیرفنت مهاجران، خوب یا بد؟

ــرش  ــا ن ــی ب ــه تازگ ــن ب ــعه ی برلی ــت و توس ــاد جمعی بنی

گزارشــی مدعــی شــده اســت کــه کشــورهای اتحادیــه ی 

اروپــا بــه لحــاظ اقتصــادی بــه پدیــده ی مهاجــرت نیــاز 

ــال  ــه در س ــورت گرفت ــی ص ــک بررس ــه در ی ــر چ ــد. گ دارن

۲018، مشــخص شــد کــه حــدود 5۳ درصــد از شــهروندان 

اتحادیــه ی اروپــا راجــع بــه مهاجــرت از کشــورهایی کــه عضــو 

ایــن اتحادیــه نیســتند »بــه دیــده ی شــک و تردیــد می نگرنــد 

و یــا بــه طــور کلــی  بــا آن مخالــف انــد«؛ امــا ادریــان هایرمن، 

یکــی از نویســندگان گــزارش بنیــاد جمعیــت و توســعه ی 

ــاختار  ــرای س ــرت ب ــف مهاج ــه توق ــت ک ــد اس ــن، معتق برلی

بــه  دارد.  منفــی  پیامدهــای  اروپــا  اتحادیــه ی  جمعیتــی 

ــه  ــن اتحادی ــه در رسارس ای ــت ک ــری جمعی ــد پی ــر رون خاط

ــرای ادامــه ی توســعه ی اقتصــادی  ــان دارد، مهاجــرت ب جری

بــه یــک رضورت تبدیــل شــده اســت و منی تــوان آن را رد 

کــرد. از ســویی هــم، شــامر بازنشســتگان تقریبــا در همــه ی 

کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا رو بــه افزایــش اســت و 

بــه ایــن ترتیــب شــامر اشــخاصی کــه بــه صندوق هــای 

بیمــه ی بهداشــت و بازنشســتگی بــه طــور ماهانــه مبلغــی را 

پرداخــت می کننــد، کاهــش مــی یابــد. در حالــی کــه شــامر 

اشــخاصی کــه بــه ایــن مبالــغ نیازمنــد اســتند، افزایــش پیــدا 

می کنــد. بــر پایــه ی ایــن گــزارش، چیــن، جاپــان و کوریــای 

ــا ایــن مشــکل  ــد کــه خیلــی زود ب شــاملی از کشــورهایی ان

ــد. ــد ش ــه خواهن مواج

از دیــد اقتصــادی، تحقیقــات زیــادی ثابــت کــرده انــد کــه 

مهاجرت هــای اقتصــادی، بــه طــور عمومــی باعــث پیرشفــت  

ــاور  ــی ب ــک جهان ــود. بان ــان می ش ــورهای میزب ــاد کش اقتص

افزایــش  بــه  منجــر  بین امللــی،  مهاجرت هــای  کــه  دارد 

رسانــه ی تولیــد ناخالــص جهــان می شــود؛ زیــرا بــه کارگــران 

اجــازه می دهــد توانایی هــای شــان را در کشــورهایی بــه 

ــری  ــورهای دیگ ــرای کش ــد. ب ــر باش ــه مفیدت ــد ک کار بگیرن

هــم کــه نــرخ تولــد در آن پاییــن اســت، مهاجــرت می توانــد 

و  همــکاری  ســازمان  باشــد.  مهمــی  بســیار  پدیــده ی 

توســعه ی اقتصــادی می گویــد کــه طــی ده ســال اخیــر، 

حضــور مهاجــران باعــث ۴۷ درصــد افزایــش در نیــروی 

ــروی کار کشــورهای  ــکا و ۷0 درصــد افزایــش در نی کار امری

ــت. ــده اس ــی ش اروپای

ــا ایــن حــال، خیلی هــا مهاجــران را در افزایــش رقابــت  ب

بــرای گرفــن شــغل مقــرص می داننــد کــه می توانــد فشــار را 

بــر کارگــران کشــور میزبــان بیشــرت کنــد. بســیاری از مــردم 

کشــورهای میزبــان نگــران ایــن اســتند کــه کارگــران بــا 

آوردن اعضایــی از خانواده هــای شــان کــه کار منی کننــد، 

روی دولــت میزبــان فشــار می آورنــد تــا پــول بیشــرتی را 

و  حمــل  و  پــرورش  و  آمــوزش  بهداشــت،  بخش هــای  در 

نقــل هزینــه کنــد. موضــوع افزایــش بی رویــه ی جمعیــت 

همیشــه  کــه  اســت  نگرانی هایــی  از  مقصــد  کشــورهای 

ــت در  ــده ی جمعی ــش کنرتل نش ــت. افزای ــته اس ــود داش وج

ــع  ــه مناب ــر مــردم آن ب کشــورها، باعــث دست رســی محدودت

اجتامعــی و خدمــات دولتــی می شــود. افــزون بــر ایــن، 

مهاجــرت می توانــد فشــار روی هزینه   هــای اجــاره ی خانــه را 

در یــک شــهر بلنــد بــرد. بــه طــور مثــال، لنــدن کــه یکــی از 

شــهرهای چندقومــی و متنــوع در اروپــا محســوب می شــود، 

اجــاره ی خانــه  بلنــد  امــروزه دچــار مشــکل هزینه هــای 

ــی  ــهروندان بوم ــر ش ــد ب ــا می توان ــوع حت ــن موض ــت. ای اس

ــا را  ــر آن ه ــی ب ــار مال ــد و فش ــذار باش ــم تأثیرگ ــور ه آن کش

ــد. بیشــرت کن

از  تعــدادی  کارآفرینــی  امــا،  مهاجــرت  خوبی هــای  از 

آن هــا اســت. بســیاری از مهاجــران بــه دلیــل رشایــط تنــگ 

پیش رفــت و پیــاده  کــردن ایده هــای خالقانــه و یــا حتــا 

ــه  ــورهایی ک ــه کش ــد ب ــور ان ــد، مجب ــه می کنن ــی ک اخرتاعات

ایــده می پذیرنــد و فرصت هــای کاری خوبــی بــرای حرفــه ی 

از مهاجــران  ایــن دســته  پنــاه برنــد.  آن هــا می دهنــد، 

ــور  ــد. حض ــده ان ــوزش دی ــی آم ــه خوب ــوادند و ب ــوال باس معم

چنیــن مهاجرانــی باعــث ایجــاد شــغل های جدیــد می شــود 

ــن  ــد شــد کــه در ای ــادی حــارض خواهن و کســب وکارهای زی

بخــش رسمایه گــذاری کننــد.

نبایــد فرامــوش کــرد کــه قریــب بــه متــام مهاجــران، افــراد 

جوانــی انــد کــه بــه دنبــال کار و درآمــد بیشــرت بــه کشــورهای 

ــروی کار مهاجــران  ــن رو، نی ــد؛ از ای ــاه می برن ــا پن ــه دنی مرف

منجــر بــه درآمــد بیشــرت دولت هــا می شــود. جوان هــای یــک 

جامعــه در مقایســه بــا افــراد مســن، نیــاز بســیار کم تــری بــه 

خدمــات بهداشــتی دارنــد و در نتیجــه دولت هــا مجبــور 

ــرصف  ــران م ــت مهاج ــادی را روی بهداش ــول زی نیســتند پ

ــرای  ــی ب ــر، راه حل ــن مهاج ــر، پذیرف ــوی دیگ ــد. از س کنن

اقتصادهــای بــزرگ غــرب اســت کــه بــا مشــکل پاییــن بــودن 

ــه رو  ــت ســال خورده ی شــان روب ــش جمعی ــد و افزای ــرخ تول ن

اســتند. بهرتیــن راه بــرای مبــارزه بــا مشــکل بــاال رفــن 

ــران و  ــن مهاج ــور، پذیرف ــک کش ــت ی ــن جمعی ــی س عموم

جــوان نگــه داشــن بنیــه ی جامعــه اســت.

سیاست های گوناگون کشورها در برابر مهاجرت

منی تــوان از متــام کشــورهای توســعه یافته یــا امــن دنیــا 

انتظــار داشــت کــه مهاجــران را بــا آغــوش بــاز بپذیرنــد. 

گــر چــه بیــش از 85 درصــد از متــام کشــورهای جهــان، 

پناهنــدگان  بــه وضعیــت  مربــوط  کنوانســیون های  پــای 

در ســال های 1۹51 و 1۹6۷ را امضــاء کــرده انــد؛ امــا 

برخــی از ایــن کشــورها در پذیرفــن مهاجــران، قوانیــن 

بــه  تــن  بــه راحتــی  و  فوق العــاده ســختی وضــع کــرده 

حضــور مهاجــران در کشــورهای شــان منی دهنــد. البتــه 

هــر کشــوری کــه در برابــر پدیــده ی مهاجــرت مقاومــت 

ــه  ــرای خــود دارد. عــده ای از کشــورها ب ــی ب ــد، دالیل می کن

ــط  ــده مختل ــان در آین ــژاد ش ــد ن ــه می خواهن ــن ک ــل ای دلی

نشــود و هویــت  نــژادی شــان بــه اصطــالح »اصیــل« مبانــد، 

بــه دالیــل  هــم  دیگــر  برخی هــای  مهاجــر منی پذیرنــد؛ 

پارملانــی،  و سیاســت گذاری های  منابــع  محدودیت هــای 

ــتند. ــران نیس ــن مهاج ــه پذیرف ــارض ب ح

حتــامً حیــرت زده خواهیــد شــد کــه بدانیــد جاپــان، 

بزرگ تریــن  از  یکــی  و  یافتــه  توســعه  فوق العــاده  کشــور 

اقتصادهــای دنیــا، کمرتیــن مهاجــر را می پذیــرد. جاپــان در 

ســال ۲016، از میــان 8.1۹۳ درخواســت پناهندگــی، تنهــا 

ــر  ــد دیگ ــت و ۹۹ درص ــر پذیرف ــوان مهاج ــه عن ــر را ب ۲8 نف

ــت های  ــرای سیاس ــان ب ــل جاپ ــن دلی ــرد. عمده تری را رد ک

ســخت گیرانه  در برابــر پدیــده ی مهاجــرت، تــالش مســؤوالن 

ــن کشــور اســت.  ــرای حفاظــت از فرهنــگ باســتانی ای آن ب

آن هــا می ترســند کــه پذیرفــن مهاجــر در جاپــان، تأثیــر 

بــدی روی فرهنــگ ایــن کشــور خواهــد گذاشــت. ایــن 

ــاه داد و مــورد  ــر، پن ــه 11 نف کشــور در ســال ۲015 تنهــا ب

ــت وزیر  ــه، نخس ــینزو آب ــت. ش ــرار گرف ــادی ق ــای زی انتقاده

جاپــان، در پاســخ بــه انتقادهــا گفتــه بــود کــه جاپــان پیــش 

ــتانداردهای  ــد اس ــدا بای ــوری، ابت ــران س ــن مهاج از پذیرف

ــرد. ــاال ب ــودش را ب ــهروندان خ ــی ش زندگ

در کنــار جاپــان کشــورهای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه 

از پذیرفــن مهاجــران امتنــاع می کننــد؛ مجارســتان، پولنــد، 

ــی  ــه تازگ ــلوانیا و ب ــی، اس ــای جنوب ــلواکیا، کوری ــک، اس چ

ایتالیــا از کشــورهایی انــد کــه کم تریــن مــوارد پذیــرش 

مهاجــران را داشــته انــد. بــا ایــن همــه، بیشــرت از صــد ســال 

اســت کــه برخــی دولت هــا نــه تنهــا مهاجــران را می پذیرنــد 

و از آن هــا بــه خوبــی اســتقبال می کننــد، بلکــه وجــود آنــان 

را یــک رضورت اقتصــادی و حیاتــی بــرای کشــور شــان 

می داننــد. امریــکا منونــه ی بســیار خوبــی از یــک کشــور 

ــده  ــاالت متح ــت. ای ــی اس ــدرت جهان ــک ق ــر و ی مهاجرپذی

کــه بــه »کشــور مهاجرهــا« شــهرت دارد، هم اکنــون از حــدود 

۴۷ میلیــون مهاجــر میزبانــی می کنــد کــه بیشــرت از کل 

جمعیــت افغانســتان اســت. مهاجرپذیرتــر از امریــکا، امــارت 

ــران در  ــه مهاج ــتند ک ــت اس ــر و کوی ــی، قط ــده ی عرب متح

ایــن کشــورها، بــه ترتیــب 8۳، ۷۳ و ۷0 درصــد کل جمعیــت 

آن را تشــکیل می دهنــد.

تــا زمانــی کــه جنــگ و ویرانــی در افغانســتان حاکــم 

ــرتین  ــه بیش ــورهایی ک ــان کش ــان در می ــا هم چن ــد، م باش

مهاجــر در دنیــا را دارنــد، خواهیــم بــود. بــا آرام شــدن اوضــاع 

و توقــف کشــتارهای روزانــه، ایجــاد شــغل بــرای نیــروی کار 

بــه  افغانســتان و ریشــه کن شــدن فســاد، مــردم  جــوان 

کشــور بــاز می گردنــد 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 بیشــرت خواهنــد شــد 

و کمــرت نــه. 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــود  ــی را باخ ــس ناخوش ــته ح ــه پیوس ــت ک ــرت واژه ای اس مهاج

ــامر  ــرای ش ــورد آن ب ــث در م ــم بح ــم از ک ــا ک ــد و ی ــال می ده انتق

زیــادی از مــردم زننــده بــوده و یــا مهــم نیســت؛ در حالــی کــه مــا بــه 

انــدازه ی زیــادی درگیــر مهاجــرت و اثر هــای آن در زندگــی روزمــره ی 

خــود اســتیم. در حــال حــارض از هــر ســی نفــر در جهــان یــک نفــر 

آن مهاجــر اســت.

امــا  اســتیم؛  نزدیــک  مهاجــرت  بــه  انــدازه  همیــن  بــه  مــا   

ــن اســت  ــرای همی ــورد آن جــدی بحــث نشــده و ب هیچ گاهــی در م

کــه امــروز مهاجــرت، بــه بزرگ تریــن بحــران انســانی در ســطح 

جهانــی آن بــدل شــده اســت.

افغانســتان امــا از ســال های 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 مــی آورد.

مهم تــر از همــه ایــن کــه بــه دلیــل نداشــن اعتبــار بین املللــی 

پاســپورت افغانســتان و هویــت افغانســتانی؛ باشــندگان ایــن کشــور 

همــواره ناچــار انــد کــه از مســیرهای قاچاقــی بــه مهاجــرت رو 

بیاورنــد کــه آســیب های زیــادی را نیــز در پــی دارد و ســاالنه شــامر 

ــه کشــن  ــا ب ــادی از افغانســتانی ها را در دل کــوه و دشــت و دری زی

ــت. داده اس

ایــن رسنوشــت بی رحــم ســال ها اســت کــه بــرای افغانســتانی ها 

رقــم خــورده اســت. 

ــا  ــه ت ــه گرفت ــران و ترکی ــتان، ای ــتانی از پاکس ــران افغانس مهاج

ــیدن  ــا، راه رس ــان و اندونیزی ــران در یون ــژه ی مهاج ــای وی ارودوگاه ه

بــه آســرتالیا و کانــادا آوارگــی می کشــند.  شــامری از مهاجــران 

افغانســتانی بــه دلیــل تــاب نیــاوردن رشایــط دشــوار مهاجــرت 

راضــی بــه برگشــت داوطلبانــه بــه افغانســتان شــده انــد؛ امــا بــا آن 

ــه آن هــا صــورت  هــم هیــچ همــکاری ای از ســوی وزرات مهاجــران ب

از  میان تهــی  وعده هــای  ســپردن  بــا  وزارت  ایــن  بلکــه  نگرفتــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــانه خال ــا ش ــت گیری آن ه دس

و  بیــامر  سیاســت های  دلیــل  بــه  افغانســتان  دولــت 

بــه  گاهــی  هیــچ  آن،  سیاســی  کارگــذاران  خودخواهی هــای 

مهاجــرت میلیونــی افغانســتانی ها بــه بیــرون از کشــور بــه دیــد 

اســت. ندیــده  بحــران 

از ســویی هــم دولــت هیچ گاهــی نکوشــیده اســت تــا زمینه هــا و 

ــه از میــان  انگیزه هــای مهاجــرت برون مــرزی را شناســایی کــرده و ب

بــردن آن کوشــش کنــد.

این هــا همــه بــه نحــوی باعــث شــده اســت کــه ایــن رونــد 

ــور  ــنده ی کش ــا باش ــه ده ه ــه ب ــرده و روزان ــدا ک ــه پی ــان ادام هم چن

بــرای ادامــه ی زندگــی افغانســتان را تــرک کننــد کــه وزارت مهاجــران 

و بازگشــت کنندگان کشــور بــه دلیــل مهاجرت هــای قاچاقــی در 

ــدارد. ــت ن ــم در دس ــاری ه ــه آم ــن زمین ای

 از ســوی دیگــر، دوام ایــن وضعیــت، انگیــزه ی مانــدن و وفــاداری 

بــه کشــور را در وجــود هــر باشــنده ی افغانســتان کشــته اســت کــه 

ــه  ــرای همیش ــه و ب ــت نیافت ــعه دس ــه توس ــی ب ــچ گاه ــدون آن هی ب

ــی و  ــورهای بیرون ــت گیری کش ــد دس ــده و نیازمن ــوری عقب مان کش

ــد. ــم مان ــی خواهی ــتی باق ــز و تروریس ــرت تروریزم خی بس

ــده  ــث ش ــور باع ــرون از کش ــه بی ــتانی ها ب ــرت افغانس دوام مهاج

اســت کــه افغانســتان هیچ گاهــی بــه ثبــات اجتامعــی دســت پیــدا 

ــه  ــم« ک ــه »نظ ــد ب ــه ای منی توان ــچ جامع ــود آن هی ــه در نب ــد ک نکن

مشــخصه ی زندگــی مــدرن و توســعه یافته اســت، دســت پیــدا کنــد.

ایــن کــه درگیــر مهاجــرت بین املللــی  افغانســتان در کنــار 

دلیــل  بــه  آن  باشــند گان  از  زیــادی  شــامر  همه ســاله  اســت، 

مهاجــرت  بــه  طبیعــی  حادثه هــای  همیشــگی،  ناامنــی 

مهاجــران  وزارت  امــا  می آورنــد؛  رو  )درون کوچــی(  درون مــرزی 

و بازگشــت کنندگان، تــا هنــوز هــم کــه هنــوز اســت بودجــه ی 

ــور را  ــد کش ــندگان نیازمن ــن باش ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــنده ای ب بس

نــدارد.

در رونــد درون کوچی هــا شــامر زیــاد ایــن مهاجــران بــا نبــود 

ــه  ــد کــه ب ــار ان ــاش گرفت ــود و ب ــرای ب خوراکــی و پوشــاک و جایــی ب

خــودی خــود، امنیــت جانــی، صحــی و امنیــت روانــی آنــان را مختــل 

کــرده و حتــا شــامر زیــادی از کــودکان ایــن خانواده هــا از ادامــه ی 

درون کوچی هــا  ایــن  مــواردی  در  و  می ماننــد  بــاز  نیــز  آمــوزش 

ــز منتهــی  ــن مهاجــران نی ــه مــرگ حتمــی شــامری از ای ــد ب می توان

شــود.

مرصف هــای  افغانســتان  دولــت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

میلیونــی را در بخش هایــی انجــام می دهــد کــه بــه هیــچ وجــه 

ــرای  ــدارد. ب ــی افغانســتان ن ارزش هزینــه کــردن را در رشایــط کنون

ــور  ــن ط ــی و همی ــای منایش ــرای جرگه ه ــخره و ب ــای مس مهامنی ه

ــرت  ــالن مهاج ــود عام ــه خ ــی ک ــرای آن های ــی را ب ــا افغان میلیون ه

افغانســتانی ها انــد زیــر نــام رجــال برجســته، هزینــه کــرده و از 

ــری را  ــای ملیون دال ــود ۹1 دزدی ه ــوان ک ــر عن ــی زی ــه ی مل بودج

می دهــد. انجــام 

بــرای ریشــه کن کــردن و یــا کــم از کــم کاهــش بحــران مهاجــرت 

در افغانســتان، هیــچ برنامــه و اســرتاتیژی ای در ســطح کالن آن 

وجــود نــدارد. دولت مــردان افغانســتان جــای ایــن کــه در فکــر 

ــه ای از  ــه گون ــند ب ــند، می کوش ــردم باش ــت م ــه وضعی ــیدگی ب رس

ــال های  ــرای س ــود را ب ــد دوام خ ــا بتوانن ــد ت ــردم بدزدن ــه ی م خزان

ســال در قــدرت تأمیــن کننــد و یــا کــم از کــم زمانــی کــه از قــدرت 

ــرون از  ــان در بی ــای ش ــه خانه ه ــی ب ــت خال ــد، دس ــاره می گیرن کن

ــد. ــور برنگردن کش

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

مهاجرت؛ لکه ای که با هیچ صابونی 
از روی حکومت پاک منی شود

مهدی غالمی

مجبور به گریز، مقصد بعدی کجاست؟
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اشــاره: بــدون شــک آن چــه تا هنــوز در باره ی جشــن 

باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت، کافــی 

نیســت و تــالش مــان بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم جشــن 

شــب یلــدا را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی افغانســتان در 

ســازمان یونســکو بــه ثبــت برســانیم.
صبــح کابــل: نخســت می خواهــم تعریــف و برداشــت 

شــام را از شــب یلــدا داشــته باشــیم؟ 

عزیزاللــه آرال: همــه ی مــا می دانیــم کــه شــب یلــدا 

ــود  ــم می ش ــوس خت ــاه ق ــت. م ــتان اس ــب زمس ــن ش درازتری

ــد.  ــه دارازا می کش ــاعت ب ــدی، 1۷ س ــاه ج ــب رشوع م و ش

شــب یلــدا را در جغرافیایــی کــه مــن و شــام زندگــی می کنــم 

ــل  ــف تجلی ــای مختل ــه گونه ه ــا، ب ــایگان م ــان همس و هم چن

می کننــد. برخی هــا بــه صفــت یــک شــب طوالنــی زمســتان، 

ــم  ــا ه ــی و برخی ه ــن تاریخ ــک جش ــوان ی ــه عن ــا ب برخی ه

بــه عنــوان یــک عنعنــه و رســم. اصــال کلمــه ی یلــدا بــر مــی 

ــان  ــه زب ــم ک ــام می دانی ــن و ش ــوری. م ــان س ــه زب ــردد ب گ

ــه صــورت زنــده اش تکلــم منی شــود؛ ولــی شــیوه ها  ســوری ب

و لهجه هــای ســوری شــاید در ایــران و شــاید هــم برخــی 

ــت  ــد. درس ــته باش ــود داش ــن وج ــتان و چی ــاط هندوس از نق

ــد و  ــی می دهن ــه ی دین ــدا جنب ــرای یل ــا ب ــه برخی ه ــت ک اس

ــی. ــوم مل ــه و رس ــه ی عنع ــم جنب ــا ه برخی ه

ــران جغرافیایــی، اکــرث  صبــح کابــل: ایرانی هــا منظــور ای

ارزش هــای فرهنگــی را بــه خــود مــی دانــد. به گونــه ی مثــال، 

ــندگان  ــعرا و نویس ــد، ش ــود می دانن ــه خ ــوب ب ــا را منص موالن

بــه  منصــوب  را  دیگــر  فرهنگــی  ارزش هــای  از  خیلــی  و 

ایرانــی- جغرافیایــی می داننــد. حــاال یلــدا هــم یکــی از ایــن 

ــد  ــور می کنن ــا تص ــه ایرانی ه ــت ک ــی اس ــای فرهنگ ارزش ه

منصــوب بــه آن هــا اســت. راه هایــی کــه بتوانیــم از ایــن 

ــد؟  ــد باش ــه می توان ــم چ ــدا کنی ــی پی ــی رهای ــب ایران تعص

عزیزاللــه آرال: ســوال هــم همین جــا اســت کــه ایرانی هــا 

چــرا ایــن همــه ارزش هــا و شــخصیت های علمی-تاریخــی 

ــگاه ادعــای شــان، یــک  مــا را از خــود می شــامرند. از یــک ن

انــدازه تعقلــی نیــز اســت؛ بــرا ایــن کــه در ایــن منطقــه 

ــر،  ــانی دیگ ــر کس ــرت از ه ــخصیت ها، بیش ــوم و ش ــرای رس ب

ــرده  ــته ک ــرت نوش ــا بیش ــد. ایرانی ه ــار داده ان ــا اعتب ایرانی ه

ــرت ارج  ــان بیش ــرده و هم چن ــل ک ــرت تجلی ــرت و به ــد و بیش ان

قایــل شــده انــد؛ ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هرکــس 

بیشــرت رویــش تحقیــق و تجســس کنــد، آن ارزش مربــوط 

ــه  ــخ ب ــا در بل ــه موالن ــد ک ــه می دانن ــود. هم ــودش می ش خ

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، منحــرص بــه ایــران شــد؛ چــون زبــان 

ــی ایرانی هــا  ــوده اســت. ول ــج آن زمــان فارســی ب نوشــتار رای

بســیاری  مورخــان  و  نویســندگان  شــعرا،  موالنــا،  از  غیــر 

را از خــود می داننــد، و حتــا ادعــای از خــود دانســن را 

تبــارز  وافــر  بــه  مطبوعــات  در  و  شــان  نوشــته های  در  از 

ــورها  ــی کش ــر برخ ــه اگ ــم ک ــن را می گوی ــن ای ــد. م می دهن

ــی  ــیر نوای ــر علی ش ــران امی ــود، ای ــتان منی ب ــد اوزبیکس مانن

را نیــز از خــود مــی دانســت و مــی گفــت کــه برخــی وقــت بــه 

ــی شــیر  ــار عل ــا روی آث ــان اوزبیکــی هــم رسوده اســت؛ ام زب

نوایــی بــه انــدازه ای 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 

ــه  ــت ب ــدر اهمی ــا آن ق ــود، م ــا ب ــرات م ــی در ه ــیر نوای علی ش

ایــن شــخصیت ندادیــم. ایــران بــه مراتــب بهــرت از افغانســتان 

از ســالیاد نوایــی تجلیــل بــه عمــل مــی آورد. یــا نــوروز را 

ایرانی هــا مختــص بــه خــود می پندارنــد؛ در حالــی کــه نــوروز 

از هندوســتان رشوع تــا آســیای مرکــزی و آذربایجــان، ترکیــه 

و افغانســتان و همــه ی ایــن جاهــا تجلیــل می شــود. درســت 

اســت کــه نــام نــوروز فارســی اســت؛ امــا در آن زمــان بیشــرت 

فارســی رایــج بــود، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نــوروز مختــص 

بــه ایــران می شــود. برخــی شــخصیت ها و برخــی ارزش هــای 

فرهنگــی جهان شــمول می باشــد و تنهــا متخــص بــه یــک 

ــود.  ــرش منی ش ــک ق ــور و ی کش

چنیــن  بــردن  بیــن  از  بــرای  حــل  راه  کابــل:  صبــح 

می دانیــد؟  چــه  در  را  فرهنگــی  تعصب هــای 

عزیزاللــه آرال: تعصــب عمــر بســیار کوتاهــی می داشــته 

ــران  ــچ نگ ــا هی ــت. م ــد گرف ــای آن را خواه ــل ج ــد و تعق باش

ایــن نباشــیم. مــا اگــر بخواهیــم شــخصیت ها و روزهــای 

ــاره از خــود بســازیم، راه هــای بســیاری  تاریخــی خــود را دوب

وجــود دارد. مــا از تجلیــل روزهــای مناســبتی، بســیار باشــکوه 

کنیــم.  تجلیــل  خــود  شــخصیت های  از  و  کــرده  عمــل 

راجــع بــه شــخصیت های علمــی و تاریــخ خــود بیشــرت از 

ــر  ــان دیگ ــرت از کس ــود را بیش ــات خ ــیم. مطالع ــران بنویس ای

ــه  ــم ک ــود را آگاه کنی ــان خ ــم. جوان ــاال بری ــورد ب ــن م در ای

ــرتک  ــه مش ــه هم ــوده ک ــده ای ب ــخ بری ــدوده در تاری ــن مح ای

زندگــی کردیــم؛ ایــن اشــخاص و ایــن روزهــای تاریخــی، مــال 

ــت.  ــا اس ــه ی م ــرتک هم مش

صبــح کابــل: فکــر منی کنیــد کــه علــت اصلــی ایــن 

بی تفاوتــی  و  ضعــف  می توانــد  خودرسانــه،  مصادره هــای 

دولــت افغانســتان نیــز در ایــن مســأله باشــد؟ 

عزیزاللــه آرال: افغانســتان چندیــن ســالی اســت کــه در 

ــزرگان  ــی از ب ــه یک ــود ک ــی ب ــک زمان ــرد. ی ــه رس می ب ــزاع ب ن

مــا- مــن از کســی نــام منی گیــرم- وزیــر اطالعــات و فرهنــگ 

مــا بــود کــه یــک کتابــی دریافــت می کنــد از یــک نویســنده ی 

ترکــی کــه بســیار بــا ارزش اســت. او ایــن کتــاب را مــی آورد و 

ــا هــامن نوشــته ای کــه مولــف  در افغانســتان مــی فروشــد؛ ب

کتــاب در پشــت آن بــرای وزیــر اطالعــات و فرهنــگ مــا 

ــه  ــگ کم توج ــرای فرهن ــدر ب ــا چق ــه م ــد ک ــود. ببین ــته ب نوش

اســتیم. ایــن کتــاب یــک زمانــی بــه دســت یکــی از اســاتید 

کنــار  کتاب فروشــی های  میــز  از رس  و  دانشــگاه می رســد 

جــاده حــدود 1 هــزار افغانــی می خــرد. ایــن اســتاد دانشــگاه 

وقتــی ایــن کتــاب را می خوانــد، مــی نویســد کــه ایــن هــم از 

ــا هنــوز هــم وجــود  ــر فرهنــگ مــا. آن کتــاب ت فرهنــگ و وزی

ــه در بخــش  ــال ها اســت ک ــا س ــه م ــه ایــن معنــا ک دارد. ب

نهادینــه ســاخن فرهنــگ ســنتی خــود افغانســتان اصــال 

ــک  ــا ی ــب ب ــا تعص ــز را ب ــه چی ــا هم ــم. م ــته ای ــی نداش توجه

ــرده  ــه ک ــی خالص ــمت گرایی و قوم گرای ــا س ــول و ب ــت پ مش

ایــم و تــا کنــون بــا همیــن منــوال ادامــه دارد. دیگــران 

ــه  ــویم ک ــور می ش ــا مجب ــتند و م ــد، نوش ــاختند، کار کردن س

ــه ی  ــم؛ مــن رییــس کمیت ــه نوشــته های آن هــا مراجعــه کنی ب

علمــی ســیمنار بین املللــی ابوریحــان البیرونــی بــودم کــه در 

آن جــا بــرای مــا تــا حــدود 80 مقالــه آمــده بــود. مقاالتــی کــه 

منابــع شــان ایرانــی بــود، همــه ی این هــا 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 یک جــا فعالیــت کــرده اســت؛ مــا 

ــا  ــا ب ــا ایرانی ه ــیم؛ ام ــخصیت را منی شناس ــن ش ــا ای ــود م خ

ــرده  ــان ک ــود ش ــخصیت را از خ ــن ش ــت ای ــته هایش وق نوش

انــد. یگانــه راهــی کــه مــا بتوانیــم دوبــاره ایــن فرهنــگ و ایــن 

ارزش هــا را بــه خــود برگردانیــم؛ کارهــای علمــی، تجســس و 

روشــن گرایی جوانــان مــا را می خواهــد. 

ــه  ــم ک ــر می گردی ــی ب ــث اصل ــه بح ــاال ب ــل: ح ــح کاب صب

یلــدا اســت؛ شــب یلــدا در میــان نیــاکان مــا بــه عنــوان 

ــش  ــب آت ــن ش ــد و در ای ــته می ش ــس پنداش ــب نح ــک ش ی

ــد  ــد. دی ــا را دور کنن ــیطان و تاریکی ه ــه ش ــد ک می افروختن

ــت؟  ــه اس ــدا چگون ــه یل ــام ب ش

ــاید  ــته ها ش ــه در گذش ــت ک ــت اس ــه آرال: درس عزیزالل

ــن  ــه طویل تری ــد ک ــر می کردن ــس فک ــب نح ــدا را ش ــب یل ش

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 می شــد، از زمان هــای بســیار گذشــته کــه تاریــخ 

ــر  ــه نظ ــن ب ــش افروخ ــتم. آت ــدا نتوانس ــن پی ــخصی را م مش

مــن در آن وقــت بــه خاطــر نحــس بــودن و دور کــردن شــیطان 

نبــوده اســت؛ بــه خاطــر کم کــردن رسدی هــای زمســتان 

و تاریکــی آن بــود. حــاال عیــن همیــن شــب های طویــل 

زمســتان را در اروپــا در وســط میدانی هــا بــا آتشــکده های 

چندیــن مــرته تجلیــل می کننــد، اصــال در آن جــا هــم حرفــی 

از نحــس یــادآوری منی شــد. اگــر شــب یلــدا شــب نحــس مــی 

بــود، ایــن شــب را بــه نــام شــب عاشــقان نــام منی گذاشــتند 

و رسود و رقــص و پایکوبــی منی کردنــد؛ بــه جــای آن آه و زاری 

ــد.  ــه می کردن ــه و نال و گری

ــده از روزگاری  ــاد ش ــه ایج ــی ک ــل: تفاوت های ــح  کاب صب

ــدا چیســت؟ ــرای تجلیــل  از یل ــا امــروز ب کهــن ت

مــا جــدا  مثــال جوانــان  امــروز  بلــی،  آرال:  عزیزاللــه 

زن  می  نشــینند،  جــدا  مــا  ســال خورده های  می نشــینند، 

و مــرد و فامیــل جــدا می نشــینند و از ایــن شــب تجلیــل 

می کننــد، حتــا در شــب یلــدا نامــزادی دو جــوان، دخــرت 

ــه،  ــورت نگرفت ــواده ص ــن دو خان ــال بی ــا به ح ــه ت ــه ی ک و بچ

ــه  ــد رس ســندلی بحــث می کننــد، و ایــن معظل آن هــا می آورن

ــود  ــاد به وج ــدر زی ــاوت چق ــه تف ــد ک ــد. ببینی ــل می کنن را ح

آمــده اســت. شــب یلــدا یعنــی بــه شــب آشــتی، شــب دوســتی 

ــت. ــده اس ــل ش ــقان تبدی ــب عاش و ش

ــب ی  ــد، ش ــتی آم ــث رس آش ــه بح ــاال ک ــل: ح ــح  کاب صب

و  صلح پرورانــه  شــبی  یــک  خــودش،  درون  در  یلــدا 

ــه اســت. در روایت هایــی کــه از ایــن شــب وجــود  صلح جویان

ــی  ــا،  وقت ــاکان م ــتان و نی ــران باس ــته ها در ای دارد، در گذش

ــدا  ــف پی ــا توق ــا موقت ــید، جنگ ه ــرا می رس ــب ف ــن ش ــه ای ک

ــن مســأله را  ــران باســتان هــم ای ــا مخالفــان ای می کــرد و حت

ــا احــرتام بــه ایــن فرهنــگ از جنــگ دســت  می فهمیدنــد و ب

می کشــیدند. حتــا ایــن قطــع موقــت جنــگ بعضــا بــه صلــح 

دامئــی تبدیــل می شــد. حــاال چــه راه کارهایــی می توانــد مــا 

را کمــک کنــد کــه از ایــن شــب بــه عنــوان بســرتی اســتفاده 

ــد؟ ــک کن ــی کم ــرای صلح خواه ــه ب ــم ک کنی

عزیزاللــه آرال: ای کاش هــامن یلــدای قدیمــی مــا تــا 

ــا در  ــه م ــرف ک ــدا آن ط ــاال یل ــت، ح ــال دوام می داش ــه ح ب

روزهــای عیــد قربــان و عیــد رمضــان هــم خشــونت می کنیــم 

ــه  ــه عــوض ایــن کــه هم دیگــر مــان را در آغــوش بگیریــم، ب ب

مرمــی می بندیــم، انتحــار و انفجــار می کنیــم، مســجد را 

انفجــار می  دهیــم. نیــاکان مــا نســبت بــه مــا باهــوش و باعقــل 

بــوده انــد. چیزهایــی کــه نیــاکان مــا بــرای میــراث گذاشــته 

ــه  ــم؛ ن ــش می کنی ــوز کوش ــودی آن هن ــرای ناب ــا ب ــا ب ــد، م ان

ایــن کــه بــرای ترمیــم، روی نقــش و ترویــج آن کوشــش کنیــم. 

مــن همیشــه افســوس می خــورم. وقتــی حــرف از نیــاکان 

ــود  ــاکان خ ــرای نی ــبی ب ــود را اوالد مناس ــا خ ــزد،  م برمی خی

منی دانیــم.

در  اخیــر  ســال های  در  اســتاد،  جنــاب  صبح کابــل: 

افغانســتان شــب یلــدا بــه شــکل متفاوت تــر تجلیــل می شــود، 

فارســی زبان گســرتده تر  میــان  در  بیشــرت  تجلیــل  ایــن  و 

ــی  ــن ایرانی_فارس ــک جش ــدا ی ــن یل ــا جش ــا واقع ــت، آی اس

ــی. ــوزه ی متدن ــک ح ــا ی ــت و ی اس

عزیزاللــه آرال: پیشــرت مــن یــادآور شــدم کــه چــون ایــران 

بیشــرت تجلیــل کــرده و فارســی زبان های دنیــا هــم بیشــرت از 

ایــران تقلیــد کــرده انــد. مــن  منی توانــم کــه ایــن جســارت را 

بــه خــودم بدهــم کــه بگویــم شــب یلــدا بیشــرت بیــن ایرانی هــا 

ــام  ــه ن ــرک، ایــن شــب ب ــوام ت مــروج اســت؛ مثــال در بیــن اق

ــندل  ــب س ــم ش ــا ه ــود و ی ــل می ش ــرت تجلی ــه بیش ــب چل ش

از نعمت هــای زمســتان  و  ســندلی می گوییــم کــه یکــی 

ــن  ــا. در همی ــن  افغان ه ــت بی ــروج اس ــه م ــت ک ــندلی اس س

منطقــه ای کــه مــا و شــام زندگــی می کنیــم، همــه از ایرانــی 

ــی- ــای فرهنگ ــر حوزه ه ــتان و دیگ ــه، تاجیکس ــا ترکی رشوع ت

ــه  ــت ک ــتوار اس ــن اس ــه ای ــا ب ــای ایرانی ه ــی. ادع جغرافیای

آن هــا بیشــرت تجلیــل کردنــد، خوب تــر 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  

ــد.  ــا زندگــی می کن ــن جفرافی متــام اقوامــی کــه در ای

زیــادی  جشــن های  باســتان  ایــران  در  صبح کابــل: 

ــن  ــتیم، جش ــرگان داش ــن مه ــا جش ــال م ــت. مث ــود داش وج

ــن  ــتیم، و جش ــه داش ــن چل ــتیم، جش ــوری داش چهارشنبه س

ــن ها  ــن جش ــال از ای ــا فع ــتیم؛ ام ــوروز داش ــن ن ــش و جش آت

فقــط جشــن چهارشنبه ســوری، نــوروز و جشــن ی یلــدا باقــی 

ــت. ــده اس مان

عزیزاللــه آرال: انســان یــک طبعیتــی دارد کــه هــر چیــزی 

ــه او منظــور نشــود، آهســته آهســته از خــود دور می ســازد؛  ب

ــام خرافــات کــه در تاریــخ  ــه ن ــه بالیــی گرفتــار بودیــم ب مــا ب

ایــن خرافــات، بســیار نقش هــای منفــی را بــازی کــرده اســت. 

اکرثیــت اقــوام ایــن منطقــه، رســم و رســوم خــود را از دســت 

ــدار را  ــول و پای ــور و معق ــم های منظ ــش رس ــه جای ــد و ب دادن

ادامــه دادنــد. مــن هــم بســیار زیــاد رســم و رســوم های مــردم 

ــا خــود نیــاورده  ــا حــال 5فیصــد هــم ب خــود را از طفولیــت ت

ــن د  ــده، م ــام توپ دن ــه ن ــتم ب ــازی داش ــک ب ــا ی ــال م ام. مث

ایــن ۲0 یــا ۳0 توپ دنــده را نــه می بینــم. بــازی دیگــری 

داشــتیم بــه نــام چشــم پتکان کــه حــاال زیــاد مــروج نیســت. 

ــه  ــدر جامع ــر ق ــد و ه ــت کن ــل و پیرشف ــان تکام ــدر انس هرق

ترقــی کنــد، چیزهــای کهنــه جــای خــود را بــه چیزهــای 

جدیــد می دهــد. 

صبح کابــل: جنــاب اســتاد تصــور منی کنیــد،  کــه تصــادم 

ــی و فارســی باعــث  ــا دو فرهنــگ عرب ــن ی ــا آیی ــل دو ت و تقاب

ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــن ها ب ــی از جش ــه بعض ــده ک ش

شــود و یــا هــم کال نابــود شــود؟

ــن  ــوروز هــم از بی ــود، ن ــن قســم  ب ــر ای ــه آرال: اگ عزیزالل

کشــورهای  علــامی  از  بســیاری  هــم  را  نــوروز  می رفــت. 

ــان  ــت انس ــد. طبعی ــول منی کنن ــه ی قب ــک عنعن ــف، ی مختل

ــو آزاد  ــد ت ــر بگوین ــد. اگ ــت را منی خواه ــه محدودی هیچ گون

تــالش  اولیــن،  منی توانــی  برآمــده  افغانســتان  از  اســتی 

ــد  ــه بای ــد ک ــی می باش ــت وجوی راه ــان در جس ــامن انس ه

از افغانســتان بیــرون شــود؛ اگــر چنیــن چیــزی گفتــه نشــود 

ــد. ــالش منی افت ــن ت ــال ای ــه دنب ــدر ب ــی آن ق کس

صبــح کابــل: می گوینــد در گذشــته بیشــرت یلــدا را در 

خانواده هــا تجلیــل می کردنــد؛ در ایــن صــورت تجلیــل از یلــدا 

ــامر رود؟ ــه ش ــت ب ــد بدع ــته جمعی، منی توان ــورت دس ــه ص ب

عزیزاللــه آرال: هــر جشــن یــا نشســتی بــا دایره هــای 

ــره  ــن دای ــان ای ــرور زم ــا م ــا ب ــود؛ ام ــدودی رشوع می ش مح

ــن  ــن، جش ــن جش ــود.  ای ــارسی می ش ــده و رست ــر ش بزرگ ت

سیاســی نیســت کــه از طــرف حکومــت اعــالن یــا برگزار شــود؛ 

ــته ها،  ــت. در گذش ــی اس ــی و مردم ــن مل ــن، جش ــن جش ای

شــاید هــم خانواده هــای بــا هــم نشســته باشــند و هنــوز هــم 

ــد.  ــه می کنن ــینند و قص ــم می نش ــا ه ــرت ب ــای بیش خانواده ه

ولــی امــروز ایــن جشــن، از جشــن خانوادگــی ســال ها اســت 

کــه برآمــده و ملــی و رستــارسی شــده اســت. ایــن جشــن بیــن 

گروه هــای مختلــف بــا شــب های شــعر، شــب های طنــز، 

ــود. ــل می ش ــگ تجلی ــاز و آهن ــی، رسود، س پایکوب

صبــح کابــل: کســانی کــه از شــب یلــدا تجلیــل می کننــد، 

بــه دنبــال اثبــات چــه چیزی اســتند؟

ــن ها  ــن جش ــه ای ــم ک ــر منی کن ــن فک ــه آرال: م عزیزالل

بــه خاطــر اثبــات چیــزی جشــن  گرفتــه شــود. ایــن کــه چــرا 

شــب یلــدا را جشــن می گیرنــد، بیشــرت بــه ایــن خاطــر اســت 

ــی  ــوند و زندگ ــا ش ــوند و یک ج ــک ش ــم نزدی ــا ه ــردم ب ــه م ک

مســاملت آمیزی را از خــود نشــان بدهنــد. مقصــد جشــن ها، 

همیشــه اســتوار اســت روی حــرکات مثبــت و نتایــج مثبــت. 

شــب یلــدا هــم اگــر مــا یــک جشــن ملــی بــه آن قایــل شــویم، 

بایــد ملــت یک جــا شــود. هــدف از شــب یلــدا، نزدیــک 

ســاخن و هامهنــگ کــردن قرشهــای مختلــف جامعــه اســت.

صبح کابل: پیام تجلیل از شب یلدا چیست؟

عزیزاللــه آرال: تجلیــل از یلــدا و چنیــن جشــن هایی، 

از بیــن می بــرد، انســان ها را هم فکــر  کینــه و کــدورت را 

ــم؛  ــری را داری ــرادری و براب ــای ب ــه ادع ــا همیش ــد. م می کن

ــه ی هم چــون حــرکات تاریخــی و  ــری، در زمین ــرادری و براب ب

ــل  ــد تجلی ــا بیشــرت بای مشــرتک جامــه ی عمــل می پوشــد. م

کنیــم، بهــرت تجلیــل کنیــم و از تجلیــل آن لــذت بریــم و لذت 

ــن  ــتقالل، جش ــن اس ــان؛ جش ــن های م ــام جش ــم از مت بری

عیــد، جشــن بــرات، جشــن میــالد نبــی و جشــن نــوروز، 

ــک  ــا هــم نزدی ــه ب ــا ناآگاهان ــه م همــه واســطه هایی اســت ک

می شــویم.  هم فکــر  و  می شــویم  هم صــدا  می شــویم؛ 

ــان نیــکان شــان در عمــل باشــند.  ــد وارث ــان بیشــرت بای جوان

در ایــن خطــه ای کــه مــاه و شــام زندگــی می کنیــم، خطــه ی 

ــا  ــود. مــا ترقــی و ترویــج دنی ــود. رنســانس رشق ب ــه ای ب منون

ــیناها  ــن س ــا اب ــم. م ــازش را در می یابی ــه آغ ــن نقط را از همی

داشــتیم، الخوارزمی هــا داشــتیم، جامی هــا داشــتیم و ده هــا 

و صدهــا شــخصیت دیگــر. این هــا طــوری زندگــی کردنــد 

ــن جشــن ها  ــا توســط ای ــه ی زندگــی آن روز را م ــا منون ــه م ک

ــان و مــردم و انســانیت برســانیم. آرزوی مــن  ــه جوان بیشــرت ب

ــخ نقــش  ــدا کــه در تاری ــه ی شــب یل ــه بهان ــن اســت کــه ب ای

هم زیســتی مســاملت آمیز را داشــته اســت، مــا بــه یــک صلــح 

رستــارسی در افغانســتان برســیم. مــا روح نیــاکان خــود را بــا 

آمــدن ایــن صلــح شــاد بســازیم. مــا احــرتام بــه شــهدایی کــه 

بــرای آزادی کشــور خــود جــان باختنــد، بــه بهانــه ی همچــون 

جشــن ها و آوردن صلــح، احــرتام و عــزت شــان را بــه جــا 

بیاوریــم. هــامن طــور کــه شــب یلــدا، درازتریــن شــب ســال 

ــا  ــه پ ــن ها ب ــن جش ــه ی ای ــه بهان ــه ب ــی ک ــر صلح ــت، عم اس

می شــود، دراز باشــد.

جواد میریان

جشن یلدا ثبت یونسکو شود

هدفازشبیلدا،نزدیکساختنقشرهایمختلفجامعهاست

گفت و گو با عزیزاهلل آرال)رییس نهاد کتاب، محقق و زبان شناس ترک(
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خانواده6

خشــونت آمیز  رفتار هــای  از  خانواده هــا  از  بســیاری 

ــن  ــه ای ــرا ک ــتند؛ چ ــران اس ــود نگ ــودک خ ــی ک و خودزن

مشــکالت  از  یکــی  کودکــی  دوران  در  رفتار هــا  گونــه 

ــیاری از  ــد. بس ــودکان می باش ــان ک ــج در می ــزرگ و رای ب

کــودکان در هنــگام بــازی بــا هــم ســن و ســاالن خــود و یــا 

ــد،  ــج می کنن ــوند و ل ــی می ش ــه عصب ــر ک ــوارد دیگ در م

رشوع بــه جیــغ کشــیدن شــدید یــا کشــیدن مــوی رس یــا 

ــای  ــه رفتار ه ــن گون ــد ای ــن بای ــد. والدی ــی می کنن خودزن

کــودک را جــدی بگیرنــد؛ چــرا کــه بــا نادیــده گرفــن 

و  نوجوانــی  دوران  و  آینــده  در  کــودک،  خودزنی هــای 

جوانــی ایــن رونــد تبدیــل بــه یــک ابــزار بــرای جلــب توجــه 

ــه  ــرای رســیدن ب ــرد ب ــی کــه ف ــا جای ــواده می شــود. ت خان

ــا  ــر و حت ــای جدی ت ــه خودزنی ه ــت ب ــته هایش دس خواس

خودکشــی می زنــد. 

اکــرثا رفتار هــای خشــونت آمیز و خودزنــی در کــودکان 

ــه هــر دلیلــی  ــروز پیــدا می کنــد کــه کــودک ب هنگامــی ب

نتوانســته بــه خواســته اش برســد. ممکــن اســت در مقابــل 

ــا یکــی از  ــه شــنیده باشــد ی یــک خواســته از والدینــش ن

ــایل  ــه وس ــت زدن ب ــازه ی دس ــه او اج ــش ب ــم بازی های ه

مــورد عالقــه اش را نــداده باشــد .

ــه  ــودکان از جمل ــی ک ــی، خودزن ــدگاه روان شناس از دی

اختــالالت رفتــاری اســت و بســیاری از بزرگ ســاالن بــا 

ایــن مشــکل مواجــه اســتند و بــروز چنیــن رفتار هایــی 

ایــن گونــه  در مقابــل کــودکان ســبب شــیوع و رشوع 

رفتار هــای خشــن و خودزنی هــا در کــودکان می شــوند؛ 

از  الگوبــرداری  حــال  در  همــواره  کــودکان  کــه  چــرا 

می باشــند. خــود  والدیــن  رفتار هــای 

خودزنــی کــودکان بــا مشــکالت عاطفــی و روحــی 

کــودک مســتقیم در ارتبــاط اســت. خودزنــی در هــر ســنی 

ــرد صــورت  ــه ی ف ــرای کاهــش تنش هــای روحــی و تخلی ب

می گیــرد. بــه خصــوص در کــودکان کــه آســتانه ی تحمــل 

بــه بزرگ ســاالن  عاطفــی و روحــی پایین تــری نســبت 

دارنــد. خیلــی از مســائلی کــه بــرای بزرگ ســاالن امــر 

عــادی تلقــی می شــود، کــودکان را دچــار درد و رنــج 

ــرای تخلیــه و کاهــش ایــن  عاطفــی می کنــد و کــودکان ب

رنــج و درد یــا حتــا نشــان دادن درد شــان بــه بزرگ ســاالن 

از خودزنــی اســتفاده می کننــد.

در برابــر هــر گونــه مشــکل و ناکامــی، خشــونت و 

عصبانیــت رفتــار معمولــی اســت. کــودکان نســبت بــه 

بزرگ ســاالن از آســتانه ی تحمــل کم تــری برخوردارنــد و 

ــر می تواننــد خــود را تحمــل کننــد.  در مقابــل تنــش کم ت

ــی  ــار عصب ــش و فش ــل تن ــودک در مقاب ــک ک ــه ی ــن ک ای

از خودزنــی اســتفاده می کنــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه 

ــه اســت  ــل تنــش نیاموخت ــار مناســبی در مقاب روش و رفت

ــن و  ــوی والدی ــک از س ــت کم ــرای دریاف ــن روش ب و از ای

دوســتان اســتفاده می کنــد. گاه خودزنــی کــودکان بــا 

ــت. ــراه اس ــی هم ــه خودکش ــد ب تهدی

در مقابــل خودزنــی کــودک چــه رفتــاری داشــته 

باشــیم؟

یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه بایــد از جانــب والدیــن 

در مقابــل خودزنــی کــودک مــورد توجــه قــرار بگیــرد، ایــن 

ــن کــودکان محبــت  ــه ای ــد ب ــن حتــام بای اســت کــه والدی

ــای  ــه محبت ه ــند. از جمل ــته باش ــمی داش ــی جس عاطف

عاطفــی جســمی می تــوان بــه بغــل کــردن، بوســیدن 

ــا ایــن کار  کــودک و ... اشــاره داشــت چــرا کــه والدیــن ب

ارزش منــد بــودن بــدن کــودک را بــه او نشــان می دهنــد. 

او  بــدن  و  ظاهــر  کــه  شــود  متوجــه  بایــد  کــودک 

ارزش منــد اســت و نبایــد بــه بدنــش آســیب بزند. بــه همین 

دلیــل بــرای درک ایــن نکتــه نــوازش و محبــت کــردن بــه 

کــودک بــه خصــوص همــراه بــا جمــالت محبت آمیــز یــک 

راهــکار مؤثــر اســت تــا کــودک بیامــوزد کــه بــدن او یــک 

ــه آن  ــی ب ــا خودزن ــد ب ــراز محبــت اســت و نبای ــرای اب راه ب

صدمــه بزنــد. دیگــر راه کارهایــی کــه می توانیــد بــرای 

کاهــش خودزنــی کــودک از آن هــا اســتفاده کنیــد، شــامل 

ــر اســت: ــوارد زی م

 پرت کردن حواس

ســعی کنیــد وقــت بیشــرتی را بــرای تفریــح، بــازی 

ــام  ــد. ش ــاص بدهی ــان اختص ــودک ت ــار ک ــودن در کن و ب

می توانیــد در حیــن بــازی وقــت بیشــرتی را بــرای هدایــت 

عصبانیــت کــودک تــان کســب کنیــد. در زمان هایــی کــه 

او قصــد خودزنــی دارد، ســعی کنیــد حــواس او را از ایــن 

ــد. ــازی کنی ــد و او را رسگــرم ب ــرت کنی کار پ

معقــول  غیــر  خواســته های  بــه  نشــدن  تســلیم 

کــودک 

کــودکان بــرای بــرآورده شــدن خواســته ی خــود دســت 

بــه خودزنــی می زننــد. شــام بــه هیــچ وجــه نبایــد نســبت 

ــن  ــید. در چنی ــا باش ــود بی اعتن ــودک خ ــی ک ــه خودزن ب

رشایطــی والدیــن بایــد کــودک خــود را در آغــوش بگیرنــد 

و بــه او محبــت جســامنی کننــد. ولــی نکتــه ی مهــم ایــن 

اســت کــه نبایــد محبــت و توجــه جســامنی بــه کــودک را 

ــد. ــرآورده کــردن خواســته های کــودک اشــتباه بگیری ــا ب ب

حرف زدن و شناخت احساسات

ــد  ــه کــودک خــود بیاموزی ــد ب ــد کــه بای فرامــوش نکنی

تــا احساســات خــود را بشناســد و بتوانــد آن هــا را بــه 

صــورت مناســب بیــان کنــد. در زمان هایــی کــه آرام اســت، 

ــورد  ــا در م ــد ت ــه او بیاموزی ــد و ب ــت کنی ــودک صحب ــا ک ب

ناراحتی هایــش صحبــت کنــد. 

خودزنی کودک
 به معنای چیست؟ 

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

زهرا سیاس

وقتــی اولیــن بــار دیــدم، گریــه می کــرد. کنــارش 

ــردم و  ــرف زدن رشوع ک ــه ح ــتم و دل داری دادم. ب نشس

ــوال  ــن از او س ــه م ــن ک ــای ای ــه ج ــم. ب ــوش گرفت در آغ

کنــم تــا در بــاره ی مشــکالتش گــپ بزنــد، او رشوع کــرد 

بــه ســوال پرســیدن. ســوال هایش تکان دهنــده بــود. 

ــت  ــده ای را پش ــت تکان دهن ــتعار( وضعی ــام مس ــا )ن ثری

ــود.   ــته ب رس گذاش

از ایــن کــه منی دانــد کجــا اســت؟ بیــرون اوضــاع 

چگونــه اســت؟ ایــن کــه حــس یــک زندانــی را دارد، 

خیلــی اذیــت می شــد. 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 

ــه او را  ــانی ک ــت کس ــالگی منی دانس ــا 15س ــد. او ت بودن

بــزرگ کــرده انــد، پــدر و مــادر واقعــی اش نیســتند. 

مــادری کــه او را بــزرگ کــرده، پــس از آن  کــه فهمیــده 

ــرای  ــدارد، روزی واقعیت هــا را ب ــود بیــامری اش عــالج ن ب

ثریــا می گویــد. ضمــن ایــن کــه توصیه هــای مادرانــه 

ــر مــی دارد کــه  می کنــد، گفته هایــش پــرده از واقعیتــی ب

ــی ســنگین متــام می شــود.  ــا خیل ــرای ثری ب

ثریــا می گویــد 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 ادامــه ی 

صحبت هایــش می گویــد: صحبت هــای مــادرم را قطــع 

کــردم و پرســیدم مــادر آن هــا کــی انــد کــه مــرا بــه شــام 

داده انــد؟ برایــم گفــت: همیــن کاکا و زن کاکایــت کــه در 

ایــران اســتند، پــدر و مــادر واقعــی تــو اســتند. لحظــه ای 

ــی  ــودم را خیل ــت داد و خ ــم دس ــی برای ــاس عجیب احس

بیچــاره و بدبخــت احســاس کــردم. بعــد زندگــی آن هــا را 

تصــور کــردم و بــا زندگــی خــود مقایســه کــردم. گفتــم نــه 

خــوب اســت کــه بــه فرزنــدی دادنــد مــرا وگرنــه حــاال بایــد 

ــوب  ــم خ ــودم می گفت ــا خ ــتم. ب ــا را می داش ــی آن ه زندگ

ــه  ــاز می گفتــم وگرن ــدی داده شــدم. ب ــه فرزن اســت کــه ب

ــاید  ــت. ش ــادر اس ــم م ــه قس ــادرم چ ــد آن م ــدا می دان خ

مــادر بــدی اســت. احســاس بــدی داشــتم بــه خاطــر ایــن 

موضــوع و از طــرف دیگــر حــرف مــادرم کــه بیشــرت از چنــد 

روز دیگــر زنــده نخواهــم بــود، مــرا نگــران کــرده بــود کــه 

زندگــی مــن بعــد مــادرم چطــور خواهــد شــد.

ــا می میــرد. او متــام تالشــش  ــی مــادر ثری بعــد از مدت

را می کنــد کــه دخــرت خوبــی باشــد. نبایــد اتفاقــی بیفتــد 

کــه بــه آبــروی پــدر و مــادرش لطمــه بخــورد. پــدرش نیــز 

توجــه ویــژه بــه تنهــا دخــرتش دارد. اتــاق جداگانــه برایش 

ــا  ــرای اتاقــش می خــرد، ت ــوازم خــوب ب ــد، ل آمــاده می کن

ــواده ی  ــد خان ــا می گوی ــد. ثری ــادری نکن ــس بی م ــا ح ثری

مهــامن داری بودنــد و تــا ایــن ســن و ســال منی دانســت، 

پــدرش چــه کار می کنــد و چــه شــغلی دارد. 

همیشــه  مــادرش،  وفــات  از  پــس  ثریــا  پــدر 

پول هایــش را بــه او می دهــد کــه نگــه داری کنــد. او 

ــا  ــی داد؛ ام ــم م ــادی برای ــای زی ــی پول ه ــد گاه می گوی

ــدا  ــه پی ــا و چگون ــول را از کج ــه پ ــن هم ــتم ای منی دانس

ــران  ــه ای ــه ب ــرد ک ــم می گی ــدرش تصمی ــد. روزی پ می کن

بــرود و ثریــا را نیــز بــا خــود بــرد. ثریــا نگــران اســت کــه 

احتــامال پــدر و مــادر اصلــی اش را ببینــد. می پرســد چــرا 

ــار می گویــد بــرای  بایــد ایــران برویــم؟ امــا پــدرش هــر ب

ــده  ــودش ذوق زده ش ــول خ ــه ق ــا ب ــم. ثری ــح می روی تفری

بــود و آمــاده ی ســفر می شــود. 

پــدرش پــالن شــومی دارد. او از دخــرتش بــرای فــروش 

ــا  ــه ب ــی ک ــرت زیبای ــد. دخ ــتفاده می کن ــدر اس ــواد مخ م

ــدر  ــر شــده اســت. پ ــدن لباس هــای شــیک تر، زیبات خری

ــدری  ــواد مخ ــدر، م ــی پ ــا راهنامی ــد روزی ب ــرت چن و دخ

ــه فــروش می رســانند  ــران ب ــا خــود داشــتند در ای را کــه ب

ــد.  ــر می گردن ــه افغانســتان ب ــول بیشــرت ب ــا پ ــاره ب و دوب

ثریــا پــس از آن نــه تنهــا کــه دخــرت نازدانــه ی پــدرش 

اســت، بلکــه عمــال وارد کار و بــار پــدرش می شــود. او 

هــر بــار کــه مقــداری از مــواد مخــدر را بــه والیــات انتقــال 

ــد.  ــت می کن ــی دریاف ــاداش خوب ــدرش پ ــد، از پ می ده

ــرای او طــال و تحفه هــای گران قیمــت می خــرد؛  پــدرش ب

ــد.  ــال می کن ــه او را خوش ح ــی ک کارهای

ثریــا می گویــد: »خیلــی برایــم خــوش می گذشــت. 

چطــور  تالشــی ها  در  کــه  بــودم  کــرده  پیــدا  مهــارت 

پولیــس را راضــی بســازم تــا از تالشــی مــا بگــذرد. چندیــن 

ــه روزی در  ــن ک ــا ای ــودم، ت ــرصوف ب ــن کار م ــال در ای س

خانــه نشســته بــودم کــه یکــی از بچه هــای خردســال وارد 

حویلــی شــد و برایــم یــک نامــه داد.« مــردی در نامــه بــه 

ــد.  ــه می کن ــراز عالق او اب

ادامــه  گونــه  همیــن  غریبــه  مــرد  فرســتادن  نامــه 

اســت؛  کــی  طــرف  منی شناســد  ثریــا  امــا  می بایــد؛ 

چــون او هیــچ گاهــی خــودش را معرفــی منی کنــد. یکــی 

ــه  ــرد غریب ــدن آن م ــه دی ــت، ب ــدرش نیس ــه پ ــا ک از روزه

داخــل نامه هــا مــی رود. در نزدیکــی خانــه ی شــان در 

ــه  ــیامیی ک ــوان خوش س ــد. ج ــی گذارن ــرار م ــاغ ق ــک ب ی

ــازد.  ــش می س ــا را مجذوب ــت، ثری ــده اس ــد او ش عالقه من

پــس از آن روز رد و بــدل شــدن نامه هــا بیشــرت می شــود. 

ــا درکــی بــود.  ــا ادامــه می دهــد: »او مــرد مهربــان و ب ثری

ــم  ــده و متایل ــدیدتر ش ــه او ش ــبت ب ــه ام نس ــر روز عالق ه

ــوش  ــی خ ــم خیل ــا ه ــد. ب ــرت می ش ــش بیش ــرای دیدن ب

بودیــم بعــد از مــدت یــک ســال رابطــه بــه خواســتگاری ام 

آمــد؛ امــا پــدرم قبــول نکــرد. پــدرم مــرا بــا خواهــرزاده ی 

خــود نامــزد کــرد و عقــد دایمــی مــا را بســت. مــن اصــال از 

ــودم.  ــی نب ــن کار راض ای

می بینــد.  همیشــه  مثــل  را  پــرش  دوســت  ثریــا 

رابطه هــای عمیــق احساســی دارنــد. بــرای جلوگیــری 

از حاملــه شــدن دوا اســتفاده می کنــد. مدت هــا ایــن 

شــک  او  بــه  نامــزدش  کــه  ایــن  تــا  می گــذرد  گونــه 

می کنــد. نامــزد ثریــا از او می خواهــد کــه بدانــد بــا کــی 

ــد؛  ــه او می گوی ــز را ب ــه چی ــم هم ــرت ه ــه دارد. دخ رابط

زیــرا نامــزدش قــول داده کــه  اگــر صادقانــه پاســخ بدهــد 

او را می بخشــد. داســتان امــا بــه مــرگ دوســت پر ثریــا 

ختــم می شــود.

پــس از ایــن حادثــه، ثریــا از عروســی بــا نامــزدش 

خــودداری می کنــد و خواســتار طــالق می شــود. گــپ 

کالن می شــود و پــدر اصلــی و یــک بــرادرش از ایــران 

بــه افغانســتان بــرای راضــی ســاخن ثریــا می آینــد؛ 

روز  یــک  اســت.  فایــده  بــی  شــان  تالش هــای  امــا 

ــد در  ــرادرش از او می خواهن ــدر و ب ــام پ ــای ش نزدیکی ه

بــاغ قــدم بزننــد. پــدر و بــرادر بــرای حفــظ آبــروی شــان، 

ــد و در  ــدن او می زنن ــف ب ــاط مختل ــه نق ــو ب ــن چاق چندی

ــد.  ــده هــامن جــا رهایــش می کنن ــش را بری ــت گلوی نهای

ــاغ بیــرون می کنــد  ــا بــه ســختی خــود را از دروازه ی ب ثری

و بــا کمــک چنــد مــرد رهگــذر، بــه شــفاخانه انتقــال 

می یابــد. ســاعات بعــد زیــر تــداوی ویــژه بــه هــوش 

تــرس  از  می یابــد  بهبــود  کــه  آن  از  پــس  او  می آیــد. 

ــل  ــه کاب ــرار کــرده ب ــد، ف ــا نامــزش ازدواج نکن ــن کــه ب ای

می آیــد. حــاال منی دانــد بــا چــه آینــده ای رو بــه رو اســت. 

نامــزدش هــم هشــدار داده کــه یــا بــا او ازدواج کنــد و یــا 

ــد.  ــش را  بکش ــار مرگ انتظ

دخرتخوانده ای که از مرگ نجات یافت

ساندونیست ها  وضعیت  مورد  در  ریکاردو  آقای  از 

پرسیدم. گفت: آن ها در انتخابات گذشته، بر اساس قانون 

مخالف  گروه   و  ارتش  اما  شدند؛  برنده  نیکاراگوا  اساسی 

قدرت  به  ساندونیست ها  که  نداد  اجازه  امریکا  حامیت  با 

که  حزبی  هر  نیکاراگوا،  اساسی  قانون  اساس  بر  برسند. 

رأی   %5 خود  رقیب  گروه   نزدیک ترین  به  نسبت  بتواند 

می شود.  شمرده  انتخابات  برنده ی  باشد،  داشته  بیشرت 

ساندونیست ها این رقم را تکمیل کردند؛ اما اجازه نیافتند 

قدرت را در دست گیرند. ریکاردو گفت: ساندونیست ها از 

برخوردار  ونزویال  رییس جمهور  چاویز،  هوگو  قوی  حامیت 

احمدی نژاد  هامن  التین  امریکای  در  چاویز  هوگو  است. 

از  دالر  میلیون  صدها  چاویز  هوگو  است.  خاورمیانه  در 

پول نفت خود را در اختیار ساندونیست ها می گذارد و این 

شدت  به  نیکاراگوا  در  قوا  توازن  که  می شود  باعث  کمک 

بخورد. هم  به 

پرسیدم.  نیکاراگوا  در  سیاسی  رقابت های  وضعیت  از 

چرا  که  می اندیشیدم  خود  با  همیشه  گفت:  ریکاردو 

هم  جان  به  چنین  این  ما  سیاسی  گروه های  و  احزاب 

مردم  برابر  در  خود  تعهدات  به  نسبت  چرا  و  می افتند 

خود  تأمالت  نتیجه ی  در  افزود:  وی  می کنند.  بی اعتنایی 

با  مسائل  به  شان  نگاه  آن ها  که  رسیدم  این جا  به  باالخره 

دارد.  تفاوت  جامعه  در  سیاسی  غیر  گروه های  دیگر  و  ما 

می کنند  تقسیم  »آن ها«  و  »ما«  میان  را  دنیا  همیشه  آن ها 

و این باعث می شود که همیشه حس کنند چیزی از خود 

برای رقیب ندهند. در رابطه با این دیدگاِه ریکاردو، بحث 

آموزنده ای راه افتاد که من، او و عارف زمهری از اندونیزیا 

در آن رشکت کردیم. دیدگاه من این بود که آن چه رقابت 

فقدان  را خصامنه می سازد،  گروه ها در جوامع عقب مانده 

اجازه  معموال  که  است  مدنی  نام جامعه ی  به  ثالث  نیروی 

را  ملی  مشرتک  منافع  سیاسی  گروه های  رقابت  منی دهد 

صدمه رساند. به طور مثال، در ایاالت متحده ی امریکا نیز 

احزاب سیاسی با هم رقابت دارند و رقابت شان فوق العاده 

شدید هم است؛ اما هیچ گاهی مفهوم باخن و بردن تام در 

میان شان مطرح منی شود. اگر حزبی می برد به معنای آن 

نیست که همه چیز را برده است، هم چنان  که باخت حزب 

جامعه ی  این جا  نیست.  چیز  همه  باخن  معنای  به  رقیب 

را  سیاسی  احزاب  رقابت  که  دارد  وجود  نیرومندی  مدنی 

اگر  تقویت می کند که  را  این حس  و  نگه می دارد  متوازن 

گرفته  رقیبش  را  چیز  همه  که  نکند  حس  ببازد،  جناحی 

است بلکه حس کند که باخت او رفته است در مرجع ثالث 

ذخیره شده است. طرف برنده نیز بُرد را هیچ گاهی به طور 

انتقام جویی  به  رشوع  که  منی کند  احساس  خود  از  کامل 

مرجع  آن  برای  که  می کند  حس  بلکه  کند،  کینه توزی  و 

است. برده  سومی 

مخالف  گروه های  یا  ساندونیست ها  بُرد  نیکاراگوا  در 

آن به معنای این است که طرف مقابل همه چیز را باخته 

است و امکان دارد که همه چیز به طور بنیادی تغییر کند 

این  بیفتد.  خطر  به  نیز  شان  موجودیت  و  حیات  حتا  و 

مثال، در کشورهای دیگر نیز صادق است. در افغانستان 

معنای  به  پشتون  بُردن  دارد،  قومی  مبنای  سیاست  که 

مواجه  انتقام جویی  با  غیرپشتون  اقوام  که  است  این 

شده و نابود می شوند و باخن پشتون به معنای آن است 

با  و  می دهد  دست  از  را  خود  امتیازات  متام  پشتون  که 

وصل  حلقه ی  نیز  افغانستان  می شود.  مواجه  انتقام جویی 

را در یک نقطه متوازن  بتواند رقابت ها  و رابطی ندارد که 

را  عین هراس  احمدی نژاد  و  ایران جنبش سبز  در  سازد. 

به همین حد  نیز مشکل  پاکستان  در  و  دارند  از هم دیگر 

است. خطرناک  و  پیچیده 

آنا پاال هرناندیز از مکزیک 

سن  از  که  مکزیک  از  جوانی  خانم  هرناندیز،  پاال  آنا 

کرده  تحصیل  امریکا  در  شانزده سالگی  تا  هشت سالگی 

در  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  و  است  رفته  هم  بعد  و 

مکزیکوسیتی ادامه داده است، اکنون از فعاالن برجسته ی 

حقوق برش و مبارزه با فساد حکومت و مافیای مواد مخدر 

زیادی  دغدغه ی  شوهرش،  با  همراه  او  است.  مکزیک  در 

مشکالت  حل  در  و  کنند  کار  خود  کشور  برای  که  دارند 

بگیرند. سهم  خود  کشور  عدیده ی 

شامر  در  برجسته ای  جایگاه  آهسته  آهسته  مکزیک 

کشورهای در حال رشد اقتصادی پیدا می کند؛ اما هم چنان 

ادارات دولتی، مخصوصا در  در  پنجه های زمخت فساد  با 

مواجه  قضایی  محاکم  و  ارتش  و  پولیس  مختلف  رده های 

است. ساالنه میلیاردها دالر از مدرک تولید و قاچاق مواد 

مخدر وارد بانک های این کشور می شود، پولیس کشور به 

و  می دهد  ادامه  مردم  چپاول  و  چور  به  مختلف  گونه های 

نیز به طور آشکار در فساد غرق است. محاکم 

حقوق  دیدگاه های  در  است،  حقوق دان  که  پاال  شوهر 

هر  گفت:  پاال  است.  رشیک  او  اصالح گرانه ی  و  برشی 

وقت با شوهرش در خانه و یا جای دیگر باشند، بیشرتین 

بحث های شان را مسائلی مرتبط با حقوق برش و چگونگی 

پیشرد اهداف و فعالیت های اصالح گرانه تشکیل می دهد. 

پاال گفت که او از تجربه های کار خود در مکزیک به ایجاد 

و  سازد  توان مندتر  را  مردم  که  می رسد  تازه ای  روش های 

نهادهای مدافع حقوق برش را در برابر حکومت و فسادهای 

مرصوفیت های  از  یکی  حاال  کند.  تقویت  مافیا  و  ادارات 

پیشرد  برای  اقتصادی   کمک های  جلب  پاال  عمده ی 

است. برزیل  در  اهدافش 

مکزیک با مشکل بی جاشدن و مهاجرت مردم از جنوب 

به سمت شامل مواجه است. عده ی زیادی از مردم هستند 

که تالش می کنند به امریکا بیایند؛ اما این عده اغلب در 

شامل  سوی  به  مهاجرت  می مانند.  ناکام  خود  تالش های 

کشور به خودی خود مشکالت زیادی را باعث می شود. او 

این مهاجرت ها را به دلیل فقری عنوان کرد که به رسعت 

پاال  تالش  می کند.  تسخیر  را  مکزیک  جامعه ی  اندام 

در  که  کرد  تشویق  را  مردم  می شود  چگونه  که  است  این 

محالت کنونی خود باقی مبانند و حکومت به خواسته ها و 

کند. رسیدگی  آنان  نیازمندی های 

مخصوصا  امنیتی،  ارگان های  با  پاال،  کار  دوم  مشکل 

قویا  برش  حقوق  نقض  در  او  گفته ی  به  که  است  پولیس 

دست دارد. پاال گفت: در تیوری قرار است پولیس حافظ 

نظم و قانونیت و حامیت از حقوق برش باشد؛ اما در عمل، 

عوامل عمده ی  از  پولیس خود  و  می افتد  اتفاق  آن  عکس 

نقض حقوق برشی محسوب می شود. کار مهم پاال و گروه 

تشویق  با  می توانند  چگونه  که  است  این  طرف دارانش 

ارتکاب  از  امتیازات پولیس،  و  ارتقای معاشات  به  حکومت 

عمل کرد  بر  نظارت  او  کنند.  جلوگیری  آنان  توسط  فساد 

پولیس را یکی از ارکان عمده ی فعالیت های حقوق برشی 

کرد. قلمداد 

که ساکنان  بومی  مردمان  مکزیک  در  گفت:  پاال  خانم 

اصلی محسوب می شوند، در جریان زمان دچار این هراس 

می شوند که دارند امتیازات و امکانات خود را به رسعت از 

دست می دهند. به عقیده ی پاال قناعت دادن مردم با این 

لحن و منطقی که فعال روی دست گرفته شده است، دشوار 

است؛ یعنی منی توان مردم را با تلقین و یا با زور و شکنجه 

و فشار وادار کرد که به وضعیت موجود اعتامد کنند.

آناپاالهرناندیزازمکزیک
عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )5(

رعنا افضلی
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

اعــالم کــرده کــه  مــرز،  بــدون  ســازمان گزارش گــران 

افغانســتان بــا کشــته شــدن پنــج خرنــگار در جریــان ســال 

ــرای  ــار ب ــور مرگ ب ــومین کش ــوان س ــالدی، به عن ۲01۹ می

ــت. ــده اس ــناخته ش ــگاران ش خرن

ایــن ســازمان، روز سه شــنبه )۲6 قــوس( بــا نــرش گــزارش 

تــازه ای، گفتــه اســت کــه در جریــان ســال ۲01۹ میــالدی، 

در مجمــوع در رسارس جهــان، ۴۹ خرنــگار کشــته شــده 

 انــد، ۳8۹ نفــر در بازداشــت بــه رس می برنــد و 5۷ نفــر 

ــد. دیگــر گــروگان گرفتــه  شــده  ان

بــر اســاس ایــن گــزارش، آمــار کشــته شــدن خرنــگاران 

ســال های  بــا  مقایســه  در  میــالدی،   ۲01۹ ســال  در 

گذشــته، ۴۴ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: »از ســال ۲00۳ تــا کنــون، 

ایــن کمرتیــن آمــار کشــته شــدن خرنــگاران اســت. کاهــش 

ــاهد  ــان ش ــگاران را در جه ــدن خرن ــته ش ــدی کش ۴۴درص

در  کشته شــده،  خرنــگاران  کــم  تعــداد  ایــن  اســتیم. 

ســنجش بــا میانگیــن ســاالنه ی 80 روزنامه نــگار کشــته 

شــده در دو دهــه ی اخیــر، بیــش از هــر چیــز، نتیجــه ی 

ــت.« ــی اس ــق جنگ ــدگان در مناط ــامر کشته ش ــش ش کاه

ایــن ســازمان کــه مقــر آن در پاریــس اســت، در گــزارش 

ــار  ــه آم ــی ک ــگاران قربان ــن خرن ــب ای ــه اغل ــه ک ــود گفت خ

در  اســت،  یافتــه  کاهــش  بی ســابقه ای  طــور  بــه  شــان 

ــده  ــته ش ــتان کش ــوریه و افغانس ــک، س ــای مکزی درگیری ه

ــد.  ان

ــر اســاس ایــن گــزارش، افغانســتان پــس از کشــورهای  ب

مکزیــک و ســوریه، در رده ی ســوم قــرار دارد. ایــن دو کشــور 

بــا کشته شــدن ده خرنــگار در هــر کــدام آن هــا، در فهرســت 

مرگ بارتریــن کشــورهای جهــان بــرای خرنــگاران، قــرار 

گرفته انــد.

ســازمان گزارش گــران بــدون مــرز، همچنــان گفتــه اســت 

کــه پوشــش رســانه ای در افغانســتان کاهــش یافتــه اســت.

»شــامر  اســت:  آمــده  ســازمان،  ایــن  گــزارش  در 

گزارش گــران خارجــی مســتقر در کابــل از ســال ۲01۴  

و  رســانه ها  حضــور  کاهــش  اســت.  رســیده  نصــف  بــه  

شــدن  به وخیم تــر  می تــوان  را  آن جــا  از  گزارش دهــی 

رشایــط امنیتــی و کاهــش عالقــه ی رســانه های بین املللــی  

کــه تــا حــدودی بســتگی بــه خــروج تدریجــی نیروهــای 

داد.« نســبت  دارد،  خارجــی 

در گــزارش آمــده اســت کــه بــر خالف ســال های گذشــته، 

یــا  روزنامه نــگاران  بــه  مســتقیم  حمــالت  و  مبب گــذاری 

ــت.  ــری داش ــی کم ت ــات جان ــتان، تلف ــانه ها در افغانس رس

ــگاران افغــان،  ــزوده اســت کــه روزنامه ن ــن ســازمان، اف ای

ــرت،  ــی کم ــور گروه ــش حض ــا کاه ــا ب ــد ت ــد ه ان ــوزش دی آم

ــد.  ــرار نگیرن ــورد هــدف ق م

ــاری،  ــال ج ــرب س ــاه عق ــه در م ــت ک ــی اس ــن در حال ای

مرکــز خرنــگاران افغانســتان، بــا نــرش گزارشــی اعــالم کــرده 

بــود کــه در جریــان دو دهــه ی گذشــته، بیــش از 10۹ 

ــده  ــته ش ــتان کش ــانه ای، در افغانس ــد رس ــگار و کارمن خرن

ــه پرونده هــای  ــز، در راســتای رســیدگی ب ــد و حکومــت نی ان

ــی نکــرده اســت. ــراد، توجــه چندان ــن اف ای

می گوینــد  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

ــاملی  ــت ش ــج والی ــش آرا، در پن ــامری و تفتی ــد بازش ــه رون ک

ــت.  ــده اس ــل ش تکمی

بــه  کمیســیون،  ایــن  ســخنگوی  ســادات،  ذبیح اللــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه رونــد بازشــامری و 

پنجشــیر، رسپــل، جوزجــان،  آرا، در والیت هــای  تفتیــش 

تخــار و فاریــاب، تکمیــل شــده اســت.

در  آرا،  تفتیــش  و  بازشــامری  رونــد  کــه  می افزایــد  او 

والیت هــای بدخشــان و بغــالن نیــز بــه زودی تکمیــل خواهــد 

شــد.

ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه، رهر دســته ی 

ــوس( در  ــب )۲۲ ق ــه ش ــی، جمع ــات و همگرای ــی ثب انتخابات

ــه اعــرتاض شــان  ــا ب نشســتی، از هــواداران خــود خواســت ت

آرا در  تفتیــش  و  بازشــامری  رونــد  و بگذارنــد  پایــان داده 

ــود. ــل ش ــده، تکمی ــی مان ــای باق والیت ه

ــه  ــی، گفت ــات و همگرای ــی ثب مســؤوالن دســته ی انتخابات

انــد کــه در مــورد ابطــال ۳00 هــزار رأی جنجالی، کمیســیون 

ــرد. ــم می گی ــی تصمی ــکایت های انتخابات ش

کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی نیــز بــرای بررســی 

ــت. ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ ــی، اع ــزار رأی جنجال ۳00 ه

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  هــواداران 

در جریــان بیــش از یــک مــاه گذشــته، در هفــت والیــت 

شــاملی دســت بــه اعــرتاض زده و خواســتار ابطــال بیــش از 

ــا مســؤوالن کمیســیون  ــی شــدند؛ ام ۳00 هــزار رأی جنجال

انتخابــات، همــواره تأکیــد کــرده انــد کــه ایــن آرا، هیچ گونــه 

ــت. ــر اس ــته و معت ــکلی نداش مش

کمیســیون مســتقل انتخابــات، گفتــه اســت کــه بــا پایــان 

ــات  ــی انتخاب ــد بازشــامری و تفتیــش آرا، نتیجــه ی ابتدای رون

اعــالم  ممکــن  فرصــت  زودتریــن  در  جمهــوری،  ریاســت 

ــد. ــد ش خواه

در  کــه  می گوینــد  امنیتــی،  مســؤوالن 

در  جــاده ای  کنــار  مایــن  انفجــار  نتیجــه ی 

مربوطــات والیــت خوســت، 10 غیرنظامــی جــان 

باختــه انــد.

نــرصت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه، 

رویــداد، حوالــی ســاعت  ایــن  کــه  می گویــد 

در  قــوس(   ۲6( سه شــنبه  روز  صبــح   05:00

ــت  ــیر والی ــوالی علی ش ــه ی ولس ــه ی بخان منطق

خوســت رخ داده اســت.

کنــار  مایــن  حلقــه  »یــک  می افزایــد:  او 

در  تروریســت  طالبــان  توســط  کــه  جــاده ای 

منطقــه ی بخانــه ی ولســوالی علی شــیر جاســازی 

ــه ی  ــر رساچ ــک موت ــور ی ــگام عب ــود، هن ــده ب ش

حامــل غیرنظامیــان، منفجــر شــده و در نتیجــه ی 

آن، 10 غیرنظامــی جــان باختــه انــد.«

آقــای رحیمــی، می گویــد کــه در میــان افــراد 

ــرد  ــج م ــودک و پن ــه ک ــده، دو زن، س ــته ش کش

شــامل انــد.

را  طالبــان  گــروه  رحیمــی  آقــای  هرچنــد 

ــد؛ امــا ایــن گــروه،  ــداد می دان مســؤول ایــن روی

ــت. ــه اس ــزی نگفت ــاره چی ــن ب ــون در ای ــا کن ت

ــتان  ــوب-رشق افغانس ــت در جن ــت خوس والی

بــا کشــور پاکســتان  موقعیــت دارد و هم مــرز 

اســت. گروه هــای تروریســتی طالبــان و شــبکه ی 

حقانــی در ایــن والیــت حضــور گســرتده دارنــد و 

ــتی  ــای تروریس ــه فعالیت ه ــت ب ــی دس هرازگاه

می زننــد؛ امــا ایــن والیــت نســبت بــه دیگــر 

ــت. ــر اس ــتان، امن ت ــا پاکس ــرزی ب ــات م والی

ســفیر آملــان در کابــل، بــه رضورت تأمیــن 

ــا  منافــع متــام طرف هــا، در توافق نامــه ی صلــح ب

طالبــان، تأکیــد می کنــد.

پیــرت پــروگل، روز سه شــنبه )۲6 قــوس( در 

در  میانجی گــری  »نقــش  نــام  تحــت  نشســتی 

بایــد منافــع متــام  اعــامر صلــح«، گفــت کــه 

طرف هــا، در توافق نامــه ی صلــح تأمیــن شــود؛ 

در غیــر آن، صلــح پایــدار در افغانســتان برقــرار 

نخواهــد شــد.

او افــزود: »تأمیــن صلــح پایــدار در افغانســتان، 

ایجــاب می کنــد کــه منافــع متــام طرف هــا در 

ســویی  از  و  شــود  تأمیــن  صلــح  توافق نامــه ی 

نیازمنــد  صلــح،  احتاملــی  توافق نامــه ی  هــم، 

میانجی گــران قــوی داخلــی و بین املللــی اســت.«

در  میانجی گــری  کــه  گفــت  پــروگل،  آقــای 

اعــامر صلــح، یــک موضــوع اساســی اســت و 

زمانــی کــه اعتــامد میــان دو طــرف انــدک باشــد، 

و  ارتبــاط  برقــراری  در  می توانــد  میانجی گــری 

ــد. ــر باش ــح مؤث ــن صل تأمی

ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت چنــد 

مناینــدگان  میــان  صلــح  گفت وگوهــای  مــاه، 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، چنــد روز 

پایتخــت  به گونــه ی رســمی، در دوحــه  پیــش، 

ــت. ــده اس ــه ش ــر، از رس گرفت قط

امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  هــم،  ســویی  از 

قصــد دارد تــا بــه زودی، خــروج چهــار هــزار رسبــاز 

امریکایــی را از افغانســتان، اعــالم کنــد.

ــداد  ــه تع ــد ک ــه ان ــی، گفت ــای امریکای مقام ه

رسبــازان امریکایــی در افغانســتان، بــه حــد اقــل 

ــان  ــا طالب ــر ب ــح معت ــرات صل ــا مذاک ــد ت می رس

 1۳ حــدود  حــارض،  حــال  در  بگیــرد.  صــورت 

هــزار رسبــاز امریکایــی در افغانســتان حضــور 

دارنــد و حــدود نیمــی از آن هــا، مــرصوف آمــوزش 

و مشــوره دهی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــد. ــتان ان افغانس

بــا ایــن حــال، لیندســی گراهــام، ســناتور حزب 

ــکا، روز دوشــنبه )۲5 قــوس(  جمهوری خــواه امری

بــا رییس جمهــور  و در دیــدار  وارد کابــل شــد 

ــگ  ــان جن ــی پای ــه چگونگ ــرد ک ــد ک ــی، تأکی غن

در افغانســتان، بــرای دولــت امریــکا مهــم اســت و 

هــدف اصلــی ســفر او بــه کابــل، ارزیابــی وضعیــت 

کاهــش  چگونگــی  روی  تــا  بــوده  افغانســتان 

ــتان  ــی در افغانس ــای امریکای ــؤوالنه ی نیروه مس

بحــث کننــد.

ملــل  از کــودکان ســازمان  صنــدوق حامیــت 

)یونیســف(، اعــالم کــرده اســت کــه روزانــه، بــه 

طــور معمــول، ۹ کــودک در نتیجــه ی جنــگ در 

می شــوند. زخمــی  یــا  و  کشــته  افغانســتان، 

یونســیف، روز سه شــنبه )۲6 قــوس( بــا نــرش 

ــتان،  ــودکان افغانس ــت ک ــورد وضعی ــی در م گزارش

بیــن  در  جنــگ  نتیجــه ی  در  کــه  اســت  گفتــه 

 6500 میــالدی،   ۲018 تــا   ۲00۹ ســال های 

کــودک کشــته شــده انــد و 15 هــزار کــودک دیگــر، 

ــد. ــته ان ــم برداش زخ

 ۲018 ســال  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

میــالدی، 16۲ حملــه بــه مکتب هــا، مراکــز صحــی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــن بخش ه ــدان ای و کارمن

ِهرنیتــا فــور، رییــس صنــدوق حامیــت از کودکان 

ــودکان  ــه روزه، ک ــت: »هم ــه اس ــل، گفت ــازمان مل س

افغــان از جنــگ رنــج می برنــد، در جنــگ رشــد 

در  و  می کننــد  کار  می خواننــد،  درس  می کننــد، 

وضعیــت جنگــی، آینــده ی شــان را می ســازند.«

یونســیف، افــزوده اســت کــه حمــالت انتحــاری 

تلفــات  درصــد   ۴۲ اصلــی  عامــل  انفجــاری،  و 

غیرنظامیــان بــوده و بیشــرتین تلفــات را نیــز بــه 

کــودکان افغــان وارد کــرده اســت.

ــن گــزارش، در نتیجــه ی حمــالت  ــر اســاس ای ب

ــان ســال ۲018  ــی در جری ــی نیروهــای دولت هوای

ــه  ــد ک ــده ان ــته ش ــی کش ــالدی، ۲۳6 غیرنظام می

ــد. ــوده ان ــراد، کــودکان ب ــن اف شــامری از ای

یونســیف، تأکیــد کــرده اســت کــه ســال ۲01۹ 

بــرای  ســال ها  مرگ بارتریــن  از  یکــی  میــالدی، 

ــت. ــوده اس ــان ب ــودکان افغ ک

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در جریــان 

در  کــودک   ۹۲۷ میــالدی،  گذشــته ی  ســال 

افغانســتان کشــته شــده انــد و بیــش از ۲ هــزار 

ــن  ــی از ای ــد. نیم ــته ان ــم برداش ــر زخ ــودک دیگ ک

تلفــات، در والیت هــای 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 منــی رود و همچنــان دو میلیــون 

ــد. ــوءتغذی ان ــار س ــتان، دچ ــودک در افغانس ک

صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل، از 

ــتای  ــا در راس ــت ت ــته اس ــر خواس ــای درگی طرف ه

حفاظــت از کــودکان، اقــدام کننــد.

افغانستان 
سومین کشور مرگ بار برای خربنگاران

بازشامری و تفتیش آرا در پنج والیت شاملی 
تکمیل شد

انفجار ماین در خوست
 جان 10 غیرنظامی را گرفت

سفیر آملان: در توافق نامه ی صلح منافع متام 
طرف ها در نظر گرفته شود

یونسیف: روزانه 9 کودک در جنگ افغانستان 
کشته و زخمی می شوند
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

بگویم کیستی؛  تا  بگو دوستت کیست  در گذشته می گفتند، 

را  ریچاردز«  »تد  فوتباِل  و  فلسفه  کتاب  وقتی  پیش  مدت ها  اما 

می خواندم به یادم است که او از عنوان »بگو چطور بازی می کنی 

بود.  استفاده کرده  بگویم کیستی«  تا 

آسامن  به  فوتبال  تِب  دیگر  بار  و  است  ال کالسیکو  امشب 

»سفید«  و  اناری«  »آبی-  نیم کره ی  دو  به  دنیا  و  می رسد  هفتم 

که  شده  موجب  رسزمین  این  مصائب  هرچند،  می شود.  تقسیم 

همیشه  ال کالسیکو  اما  نباشد؛  سابق  مثل  ال کالسیکو،  مزه ی 

طالبان،  آمد  آمد  زغال سنگ،  دود  اگر  حتا  است.  ال کالسیکو 

و  کمیسیون  گربه بازی  و  موش  خارجی،  رسبازان  رفن  رفن 

رسمای  روزافزون،  فقر  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدهای 

انسان ها، متام  به لب رسیدن جان  و  جان سوز، برده داری مدرن 

دل خوشی های مان را گرفته باشد، باز هم منی توان »ال کالسیکو« 

شد! بی خیالش  و  برد  یاد  از  را 

است  بوده  پیامدهایی  دارای  فوتبال همیشه  اتفاق های  چون 

که برای درک آن نیاز است تا رساغ خود اتفاق رفت تا پیامدهایش. 

توپ  یک  دنبال  نفر   ۲۲ که  است  ساده ای  بسیار  ورزش  فوتبال 

با  انتخابات  کمیسیون  رییس  کَل  کَل  مثل  درست  می دوند، 

ماجرا  متام  این  اما  انتخاباتی؛  تکت های  معرتض  منایندگان 

از  بیشرت  بسیار  آن  طرف داران  برای  فوتبال  نتایج  چون  نیست، 

نود دقیقه اهمیت داشته است.  از  نفر و مدت طوالنی تر  آن ۲۲ 

درست مثل تصمیم کمیسیون انتخابات که معنای آن تنها اعالم 

آینده ی یک رسزمین است.  و  نه که رقم زننده ی رسنوشت  نتیجه 

فوتبال بیش از فوتباِل رصف است و معنای آن فراتر از واقعیت های 

می یابد. تعمیم  توصیف  قابل  و  تجربی 

در  را  خود  جای  باشد،  شام  کشور  اول  ورزش  فوتبال  اگر 

باز  جامعه  روزمره ی  گفت وگوهای  در  و  تلویزیون ها  روزنامه ها، 

تیم  که  همین  می شود.  بدل  شام  ملت  اول  رسگرمی  به  و  کرده 

ملی شام در یک رقابت، مثل قهرمانی در جنوب آسیا به پیروزی 

می گیرند؛  جشن  و  آمده  خیابان ها  به  خودجوش  مردم  برسد، 

عمومی  یأس  و  رسخوردگی  موجب  شکست ها  که  گونه  هامن 

و  شاعران  نویسندگان،  هرنمندان،  سیاست مداران،  شد.  خواهد 

... همه در باره ی فوتبال گپ زده و مثل »حامد کرزی«، رو به روی 

باره ی ورزش های  اتفاق در  این  تلویزیون میخ کوب خواهند شد. 

اگر  بازی »بزکشی« )حتا  برای  دیگر منی افتد؛ مثال دیگر موترها 

ورزش سنتی باشد(، در خیابان ها »هارن« نزده و یا کسی شلیک 

از  شود،  ملی  ورزش  اگر  فوتبال  کرد.  نخواهد  هوایی  شادیانه ی 

رفت. خواهد  شامر  به  نیز  ملی  هویت  مؤلفه های 

فوتبال چون خالق درام های متعدد زندگی بدون مسؤولیت های 

رایج است، با احساس درونی آدم ها عجین شده و آنان به راحتی 

می گردند.  خود  »منیّت«  دنبال  به  و  کرده  هم ذات پنداری  آن  با 

افغانستان به دلیل ساختار اجتامعی، قومی، سیاسی و فرهنگی، 

رسزمین »منیت ها« است. به خصوص در ورزش این منیت، شکل 

خصوص  به  فوتبال،  هواداران  رسسختی  و  دارد  نیز  قوی تری 

جذابیت  و  چرایی  به  معطوف  که  آن  از  بیشرت  جغرافیا،  این  در 

فوتبال باشد، ناشی از همین منیت و برتری جویی است. این که 

انتخاب من، تیم من، بازیکن مورد عالقه ی من، رنگ مورد پسند 

من، ایدیولوژی من و منیت من از همه ی منیت های رایج، بهرت، 

است. موشکافانه تر  و  سنجیده تر 

که  آن  از  بیشرت  آن  بحث های  و  ال کالسیکو  همین،  برای 

وابسته به جذابیت فوتبال و هرنمنایی مثال »مسی و رونالدو« یا 

تیم های بارسلونا و رئال مادرید باشد، ابزاری برای مغلوب کردن 

نیز  فوتبال  اولرتاهای  و  تیفوسی ها  هولیگان ها،  است.  دیگری 

ماجرا  با  نزدیک  از  اقل  حد  آن ها  اما  باشند؛  همین گونه  شاید 

آشنا بوده و احتامال تا این اندازه غرق در مفاهیم انتزاعی فوتبال 

نیستند! ال کالسیکو  و 

به  تیم  دو  رشایط  که  وجودی  با  امسال  ال کالسیکوی  در 

استقالل طلبی  و  تظاهرات  دلیل  به  اما  است؛  نزدیک  عدالت 

دیگر  زمان  هر  از  ملتهب تر  جو  در  کاتالونیا،  استقالل خواهان 

برگزار خواهد شد. التهابی که هم خوانی زیادی با رشایط روحی، 

زندگی و احساسی هواداران این بازی در افغانستان دارد. تفاوت 

آن است که امشب در اطراف »کمپ نو«، حزب »سونامی دموکرات« 

کاتالونیا با هژده هزار نفر، فضا را گرم خواهد کرد و در افغانستان 

میان  در  را  خود  ال کالسیکو  هواداران  دیگر،  زمان  هر  از  رسدتر 

نشست. خواهند  تلویزیون  روبه روی  و  پیچیده  کمپل ها 

از  منتج  دوستان،  ال کالسیکو  تنهایی  و  رسدی  این  البته 

وضعیت  و  رایج  مصیبت های  افزون،  روز  فقر  زندگی،  بد  رشایط 

مرتبط  نیز  رونالدو  کریس  حضور  عدم  به  که  نه  سیاسی  بغرنج 

است. ال کالسیکوهای چند سال پیش، جدا از رقابت تاریخی دو 

داشت  نیز  را  رونالدو«  »مسی-  حضور  اضافه ی  جذابیت  باشگاه، 

از  بخشی  نیز  ال کالسیکو  رفت،  رئال  از  رونالدو  که  روزی  از  و 

داد. دست  از  را  خودش  جذابیت 

کیستی،  بگویم  تا  می کنی  بازی  چطور  که  گفتیم  ابتدا  در 

بگو  مفهوم  کنیم،  استفاده  فکر  کلمه ی  از  بازی،  جای  به  اگر 

چطور بازی می کنی تا بگویم کیستی، تنها مربوط به »کمپ نو« 

افغانستان  در  آن  طرف داران  به  که  نبوده  برنابئو«  »سانتیاگو  و 

رسزمین  افغانستان  چون  که  نیست  این  می شود.  مرتبط  نیز 

دانایی  توهم  از  ناشی  بیشرت  که  منیت هایی  است،  »منیت ها« 

است تا بی سوادی مطلق، هواداران چیزفهم و دور از منیت های 

شدن،  تیفوسی  و  بودن  تیفوسی  نباشد.  آن  در  برتری طلبانه 

بیشرت از آن  که متأثر از عوامل بیرونی باشد، ناشی از میزان فهم 

ال کالسیکو  با  برخورد  نوع  واقع  در  است.  نیز  فکری  توانایی  و 

شخصیت  بروز  و  کنرتل  برای  میدانی  هیجان زا،  پدیده های  و 

بروز  ال کالسیکو  مثل  رویدادی  با  که  است  درونی  وضعیت  و 

که  است  آبی  یا  می سوزاند  را  چیز  همه  و  است  آتش  می کند. 

و  دیده ام  من  که  جایی  تا  می دهد.  پرورش  را  دوستی  درخت 

بوده  بیشرت  بسیار  ال کالسیکو  معرکه ی  آتش بیاران  دارم،  تجربه 

دارد؛  تفاوت  هیجان  و  رسگرمی  با  آتش بیاری  این  البته  اند. 

که  رایج  هیجان  نه  اما  است؛  زیبا  هیجانش  با  فوتبال  متاشای 

باشد. کنرتل  از  خارج  و  نشناسد  دشمن  و  دوست 

بازی جذاب که  ال کالسیکو است، هامن  امشب  روی،  به هر 

همیشه گل داشته، پر از صحنه های جالب و به یادماندنی بوده 

یک  از  داغ تر  و  امتیاز  سه  از  بزرگ تر  بازی،  یک  از  فراتر  است، 

مسابقه ی فوتبال که ریشه در تاریخ، سنت، رقابت های سیاسی و 

فرهنگی دارد. بازی ای که تلویزیون های محلی کاستیا و کاتالونیا، 

رسود ملی کشورهای اسپانیا و کاتالونیا را نرش می کنند، درست 

طرفدار  نیز  همیشه  که  کشور  دو  بین  رسمی  و  ملی  دیدار  مثل 

زمانی  که  تا  و  فردا  تا  امروز،  تا  دور  از گذشته های  است،  داشته 

اصلی  دلیل  که  رقابتی  می خورد.  لول  سبز  مستطیل  در  توپی 

است،  دنیا  رسارس  در  شدن ها  تیفوسی  و  هیجان ها  تالش ها، 

دشمنان  دارد.  مفهوم  و  معنا  رئال«  و  »بارسا  بودن  با  که  رقابتی 

است.    یک دیگر خالصه شده  بودن  در  وجود شان  که  خونی 

بگو چطور بازی می کنی تا بگویم کیستی
ــِب  ــر ت ــار دیگ ــت و ب ــیکو اس ــب ال کالس امش

فوتبــال بــه آســامن هفتــم می رســد و دنیــا 

ــفید«  ــاری« و »س ــی- ان ــره ی »آب ــه دو نیم ک ب

ایــن  مصائــب  هرچنــد،  می شــود.  تقســیم 

رسزمیــن موجــب شــده که مــزه ی ال کالســیکو، 

مثــل ســابق نباشــد؛ امــا ال کالســیکو همیشــه 

ال کالســیکو اســت. حتــا اگــر دود زغال ســنگ، 

رسبــازان  رفــن  رفــن  طالبــان،  آمــد  آمــد 

و  کمیســیون  گربه بــازی  و  مــوش  خارجــی، 

ــر  ــت جمهوری، فق ــات ریاس ــای انتخاب نامزده

بــرده داری  جان ســوز،  رسمــای  روزافــزون، 

مــدرن و بــه لــب رســیدن جــان انســان ها، 

متــام دل خوشــی های مــان را گرفتــه باشــد، 

بــاز هــم منی تــوان »ال کالســیکو« را از یــاد 

بــرد و بی خیالــش شــد!

نعمت رحیمی


