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فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان
با حمایت مالی حکومت آغاز شد

هشـــتمین فصـــل لیـــک برتـــر فوتبـــال افغانســـتان، 
ـــاز  ـــور آغ ـــت زون کش ـــم از هش ـــت تی ـــور هش ـــا حض ب
شـــد. در ایـــن فصـــل، تیم هـــای طوفـــان هریـــرود، 
ســـیمرغ البـــرز، د میونـــد اتـــان، موج هـــای آمـــو، 
شـــاهین آســـمایی، عقابـــان هندوکـــش، د اســـپین 
ـــل  ـــتیمن فص ـــرای هش ـــپی، ب ـــین س ـــازان و د اباس غرب

بـــا هـــم بـــه رقابـــت می پردازنـــد. 
ـــان  ـــای طوف ـــدار فصـــل هشـــتم، تیم ه در نخســـتین دی
ـــرز،  ـــرود، نماینـــده ی حـــوزه ی غـــرب و ســـیمرغ الب هری
ــد.  ــدان رفتنـ ــه میـ ــمال بـ ــوزه ی  شـ ــده ی حـ نماینـ
ـــای د  ـــدی، تیم ه ـــدار بع ـــت در دی ـــرار اس ـــان ق همچن
ـــد.  ـــازی کنن ـــم ب ـــپی، باه ـــین س ـــان و اباس ـــد ات میون

ـــت جمهوری،  ـــخنگوی ارگ ریاس ـــی، س ـــق صدیق صدی
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــا گف ـــن رقابت ه ـــاح ای ـــم افتت در مراس
ــت  ــوی حکومـ ــار از سـ ــن بـ ــرای اولیـ ــا بـ رقابت هـ

افغانســـتان حمایـــت مالـــی می شـــود. 
ــن  ــته ایـ ــال گذشـ ــه سـ ــت کـ ــی اسـ ــن درحالـ ایـ
رقابت هـــا بـــه دلیـــل مشـــکات مالـــی بـــا تأخیـــر 
ــاد  ــی بنیـ ــت مالـ ــا حمایـ ــرانجام بـ ــا سـ ــاد؛ امـ افتـ

ــد.   ــزار شـ ــی برگـ ــل رحمانـ ــه ی اجمـ خیریـ
مســـؤوالن برگـــزاری ایـــن رقابت هـــا می گوینـــد 
کـــه در ایـــن فصـــل، داوران خارجـــی حضـــور 
ـــد  ـــی خواه ـــام داوران آن داخل ـــت و تم ـــد داش نخواهن

بـــود.

نباید از آمدن طالبان بترسیم
گذشـته از هیاهویـی کـه پیرامـون اسـتقال افغانسـتان وجـود داشـت و حملـه ی خونیـن 
انتحـاری ای کـه در همایـش عروسـی صورت گرفـت؛ چیزی که بیشـتر از همه در شـبکه های 
اجتماعـی، مجامـع عمومـی، مسـاجد و حتـا کسـانی کـه کنـار دکان هـا می نشـینند، از آمدن 

طالبـان و شـایعات پیرامـون آن نگـران انـد و بـا هـم از فاکت هـای... 3

عبداهلل عبداهلل بر برگزاری...
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی و رییـس تیـم انتخاباتـی ثبـات و 

همگرایـی، بـر برگـزاری انتخابـات شـفاف و سراسـری تأکیـد کـرد.
آقـای عبـداهلل، روز سه شـنبه )۲۹ اسـد(، در دومیـن همایـش انتخاباتـی اش، از هـواداران خود 

خواسـت تـا تمـام توجه خـود را روی برگـزاری انتخابات شـفاف... 7

مهاجرت
داستان تلخی

که پایان ندارد
صمیم، در سال ۹4 دوره ی دانش آموزی اش را در مکتبی 
در شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب، به پایان می رساند. او 
در ماه حوت همان  سال در آزمون سراسری کانکور برای 
راه یابی به دانشگاه شرکت می کند. وقتی در تابستان سال 

۹5 نتیجه ی کانکور اعام می شود، او به دلیل مشکل نا امنی 
و جنگ نمی تواند از ولسوالی ای...
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ازدواج موقت
چالشی فراروی 

خانواده
در جامعه ی نوپای افغانستان که مبنای آن خانواده است، 
مشکات بسیاری دامن گیر ماست و نظام خانوادگی ما  را 
با چالش روبه رو کرده است؛ هر چه زودتر باید در صدد 

آسیب شناسی این پالش ها برآیم. 
ازدواج یا صیغه ی موقت، یکی از چالش برانگیزترین مسائلی 
است که در فرهنگ ما دیده می شود و مخالفان و موافقان 

خود را دارد.  ازدواج موقت، شکلی از...
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آزادی و خیانت
به آزادی  

استقال را با واژه هایی چون آزادی و خودمختاری بهتر 
می توان درک کرد. جوهر آزادی، همواره بر این بوده که 

بتوانیم آن گونه انتخاب کنیم که می خواهیم؛ زیرا خواسته 
ایم بدون اجبار، بدون زور، بدون بلعیده شدن در دستگاهی 

عظیم، آن گونه انتخاب کنیم. جوهر آزادی در این است 
که حق داشته باشیم مقاومت کنیم، عامه پسند نباشیم و 

به پای اعتقادات خود بایستیم؛ زیرا این اعتقادات را از خود 
می دانیم. این یعنی آزادی راستین و بدون آن هیچ نوع 

آزادی ای...
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حقوق زنان، مالک چگونگی صلح
برای افغانستان

4

نقشـه ی راه صلـح بـرای افغانسـتان، بـه طالبـان اجـازه خواهـد داد تـا در بـاره ی حقـوق 
زنـان مذاکـره کننـد. سـفیر افغانسـتان در واشـنگتن می گوید، افغانسـتان بایـد در توافق 
نهایـی صلـح »از تـرس و سـوء اسـتفاده« رها باشـد. توافق بین ایـاالت متحـده و طالبان، 
بـرای مذاکـرات جدیـد بـا کابـل، ایـن نگرانـی را ایجـاد می کند کـه ممکن اسـت زنان در 

دولت هـای آینـده ی افغانسـتان حقـوق خـود را از دسـت بدهند. 
رویـا رحمانـی، نخسـتین سـفیر زن در واشـنگتن، به نیـورک تایمز  می گویـد: »وقتی در 
مـورد صلـح صحبـت می کنیـم، منظـور از یک محیـط صلح آمیز بـرای همه ی ماسـت؛ ما 

فقـط در مـورد فقدان اسـلحه و گلولـه و بمب صحبـت نمی کنیم.«
رویـا رحمانـی، نـه از خانـواده ی سـلطنتی اسـت و نـه از خانـواده ی قدرت منـد. زمانی که 

بـرای نخسـتین بـار  به عنوان نخسـتین سـفیر زن افغانسـتان...

رشد افراطیت
در مکتب های افغانستان
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شـماری از خانواده هـا و دانش آمـوزان مکتب هـای شـهر کابـل، ادعـا دارنـد کـه برخـی 
از اسـتادان در مکتب هـا، بـه تبلیـغ افراطیـت می پردازنـد. والدیـن ایـن دانش آمـوزان، 
مدعـی اسـتند کـه این اسـاتید نظریه های شـان را تحمیلی بـه ذهن دانش آمـوزان تزریق 
می کننـد. در گفت وگوهایـی کـه روزنامـه ی صبـح کابل با تعـدادی از ایـن دانش آموزان و 
والدیـن آن هـا داشـته، والدیـن ایـن دانش آمـوزان بر ایـن باورند کـه چون کـودکان آن ها 
در سـنین پاییـن قـرار دارنـد و ذهـن شـان هماننـد کاغذ سـفید اسـت و در ایـن مرحله 
کـودکان بـه راحتـی آن چیـزی را کـه بـه آنـان گفتـه می شـود بـه زودترین وقـت جذب 
می کننـد، معلمانـی کـه در مکاتـب مسـؤولیت تدریـس مضامیـن دینـی را دارنـد، تاش 
دارنـد تـا باورهـای افراطـی خـود را در ذهـن دانش آمـوزان جای بدهنـد و ایـن والدین از 

ایـن لحـاظ آینده ی کـودکان خـود را در خطـر ببیند.

کمیسیون انتخابات: تمام مواد انتخاباتی
آماده ی انتقال به والیات است
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بـا گذشـت نزدیک بـه یک مـاه از مبـارزات انتخاباتی، تـا کنون از 
هجـده تکـت انتخاباتـی ای که قـرار بـود در این کارزارها اشـتراک 
کننـد و بـا ارائـه ی برنامه  هـای خـود در زمینـه ی حکومـت داری، 
بـرای احـراز پسـت ریاسـت جمهوری در انتخابـات 6 میـزان بـه 
مبـارزات انتخاباتـی ادامـه بدهنـد، تـا کنـون بـه جـز چنـد تیـم 
قدرت منـد انتخاباتـی، دیگـران نتوانسـته انـد بـه ایـن مبـارزات 
انتخاباتـی تـب و تـاب جـدی بدهنـد. اگـر نگاهـی مقایسـه ای به 
کارزارهـای انتخاباتی ایـن دوره ی ریاسـت جمهوری با دوره ی قبل 
بیندازیـم، بـه خوبـی حـس می شـود کـه ایـن دوره ی کارزارهـای 
انتخاباتـی از هیجـان کافـی در میـان خـود چهره هـای انتخاباتـی 
و مـردم برخـوردار نیسـت و ایـن مسـأله، به نوعـی در ایـن روزها 

نقطـه ی ضعـف کارزارهـای انتخاباتی شـده اسـت. 
هرچنـد نبایـد فرامـوش کـرد کـه در ایـن دوره، مطـرح شـدن 
مذاکـرات صلـح میـان امریـکا و طالبان و دسـت یابی بـه یک صلح 
نمادیـن پیـش از انتخابـات، در بعضـی از جنبه هـا تأثیـر خـود را 
بـر مبـارزات انتخاباتی داشـته اسـت و از تـب و تاب ایـن مبارزات 
کاسـته اسـت؛ امـا نکته ای که بسـیار مهم اسـت، در ایـن کارزارها 
دیـده می شـود کـه به شـکل غیـر مقعولی در میـان همـان تعداد 
از نامـزدان ریاسـت جمهوری مرسـوم شـده اسـت، ایـن اسـت که 
متأسـفانه  نامزدانـی کـه کارزارهـای انتخاباتـی خـود را شـروع 
کـرده انـد، هیـچ برنامه ی خاصـی بـرای حکومـت داری در صورت 
پیـروزی شـان ندارنـد و تا همین روز گذشـته کـه آخرین همایش 
عبـداهلل  داکتـر  و  داشـت  و همگرایـی  ثبـات  تیـم  را  انتخاباتـی 
یکـی از نامـزدان مطـرح در میـان هـواداران خـود صحبـت کـرد، 
هیـچ حرفـی از برنامه هـای آینـده ی خـود بـرای حکومـت داری و 
برون رفـت از شـرایط فعلی افغانسـتان نـدارد و تنها چیـزی که در 
تمام سـخنرانی های این نامزدان دیده شـده اسـت، بردن انگشـت 
انتقـاد و اتهـام بـه سـوی یـک تیـم انتخاباتـی مشـخص اسـت و 
ادامـه ی همیـن گونه برخوردهـا در مبارزات انتخاباتـی، در دیدگاه 
مـا صدمه ی جـدی به رونـد مبـارزات انتخاباتـی وارد خواهد کرد. 
مـردم افغانسـتان، بـا شـروع کارزارهـای انتخاباتـی حداقـل توقـع 
شـان از ایـن چهره هـای انتخاباتـی ایـن بوده اسـت کـه آن ها، در 
همـان هفتـه ی اول، در ابتدایی تـرن گام هـای خـود، بـرای ورود 
بـه ایـن مبـارزات، منشـورهای انتخاباتـی خـود را در زمینه هایـی 
چـون حقوق بشـر، دفـاع از حقوق زنـان، اقتصاد، خدمـات صحی، 
سیاسـت داخلـی، سیاسـت خارجـی، مبـارزه بـا تروریسـم، مبارزه 
بـا مـواد مخـدر، دفـاع از آزادی بیـان، فرهنـگ، جوانـان و غیـره 
... ارائـه دهنـد تـا مـردم بـا داشـتن زمـان کافـی و مطالعـه ی این 
منشـورهای انتخاباتـی و برنامه هـای مـد نظـر شـان، بـا شـناخت 
بهتـری بتواننـد حـق انتخـاب در میـان ایـن نامـزدان انتخاباتـی 

باشند. داشـته 
اگـر بخواهیـم تـا کنون با بررسـی اجمالـی فعالیت هـای انتخاباتی 
تکت هـای حاضـر در کارزارهـای کنونی بـه یک قضـاوت منصفانه 
دسـت بزنیـم، می تـوان گفت تنها یک یـا دو تیم به معنـای واقعی 
توانسـته انـد در ایـن مـدت به مبـارزات خود سـمت و سـو بدهند 
کـه اتفاقـا همـان تکـت انتخاباتـی ای اسـت کـه دیگـر تکت هـای 
انتخاباتـی تـا امـروز به جـای این کـه بیاییند حرف از منشـورهای 
داشـته  پیـروزی  صـورت  در  خودشـان  برنامه هـای  و  انتخاباتـی 
باشـند، تمـام انـرژی و فرصت هـای انتخاباتـی خـود را بـه نقد آن 

دسـته متمرکـز کـرده اند. 
تکت هـای  خالـی  دسـتان  بـا  روزهـا  ایـن  انتخاباتـی  مبـارزات 
فرصـت  ایـن  و  می شـود  سـپری  رقابـت،  در  حاضـر  انتخاباتـی 
گرفتـه  انتخاباتـی  تکت هـای  از  روز  هـر  گذشـت  بـا  متأسـفانه 
می شـود تـا مـردم بتواننـد بـا درک و آگاهـی بیشـتری دسـت بـه 
انتخـاب بزننـد؛ اگـر همین گونـه تکت هـای انتخاباتـی بخواهند در 
نشـر منشـورهای انتخاباتـی خـود تأخیر داشـته باشـند و بـه بد و 
بـی راه گفتـن ادامـه بدهنـد، مسـلما مـردم در نهایـت روز ششـم 
میـزان بـه تیمـی رأی خواهنـد داد کـه بهتـر توانسـته باشـد در 
زمینـه ی برنامه هـای آینـده خـود بـه مـردم آگاهی دهـی کنـد.

حداقـل انتظـاری کـه مـی رود، ایـن اسـت کـه مـردم در انتخابات 
آینـده از  نـگاه قومی، حزبی و سـمتی دسـت بکشـند و اگر هوادار 
کـدام تیـم خاصـی از میـان تکت هـای انتخاباتـِی حاضـر اسـتند، 
بـر رهبـران آن تیم هـا فشـار بیاورنـد تـا در زودتریـن فرصـت این 
تکت هـای انتخاباتی، منشـورهای انتخاباتی شـان را بیـرون بدهند 
و بیـش از ایـن هـوداران خـود را در ناآگاهـی عمـدی و جمعـی 
قـرار ندهنـد. نامـزدان انتخابات، نباید بیش از این شـعور سیاسـی 
ارائـه ی  تأخیـر در  بگیرنـد؛ چـون  بـه سـخره  را  هـوداران خـود 
منشـورهای انتخاباتـی و ناآگاهی مـردم از برنامه  هـای آینده ی این 
تیم هـا، سـبب خواهـد شـد تـا مـردم بـه گزینـه ی دیگـری به جز 
آن تکـت فکـر کننـد و ایـن یعنـی کاهـش محبوبیـت سیاسـی و 
اجتماعـی رهبـران تکت هـای انتخاباتـی در میـان جامعـه و تزلزل 
در شـخصیت سیاسـی نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری پیش 

رو.

ادامه ی مبارزات انتخاباتی با 
دست های خالی از برنامه

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

وقتـی میرویـس یوسـفی اعـام کرد کـه جنازه ها 
در یـک نقطه گذاشـته شـوند تا قطع نامـه خوانده 
خوانـدن  بـا  تظاهرکننـدگان  از  جمعـی  شـود، 
قطع نامـه مخالفـت کردند و صدای اعتـراض آنان 
موجـی از مخالفـت را در میـان جمعیـت نیـز بـه 
راه انداخـت. تصـور این جمع آن بـود که خواندن 
قطع نامـه به معنـای پایـان تظاهرات اسـت. برای 
ایـن جمـع اسـتدالل شـد کـه قطع نامـه را بـه 
حکومـت  بـه  خـود  رسـمی  درخواسـت  عنـوان 
می خوانیـم؛ امـا تـا پاسـخ خـود را نگرفتـه ایـم، 
ایـن  جـا می مانیـم و قطع نامـه را نیـز بـه تکـرار 
بازخوانـی می کنیـم تـا باالخـره صدای ما توسـط 
مـا  مطالبـه ی  بـه  و  ارگ نشـینان شـنیده شـود 

گویند. لبیـک 
وقتـی قطع نامـه بـرای بـار اول خوانـده شـد، بـاز 
هـم پاسـخی از ارگ نگرفتیـم. بعـد از لحظاتـی 
شـعار و سـخنان هشـداردهنده و تحریک کننـده، 
بودنـد،  بلندگـو  موتـر  روبـه روی  کـه  کسـانی 
درخواسـت کردنـد کـه قطع نامه باز هـم با لحنی 
آرام تـر و شـمرده تر خوانـده شـود. مـن پیـش از 
اشـرف  بـه  خطـاب  قطع نامـه،  مجـدد  خوانـدن 
غنـی گفتـم کـه مـا منتظریـم بـه صـورت زنده، 
از تلویزیـون ملـی افغانسـتان، اعام کنـد که این 

می شـنود. را  ملـت  خواسـت  حداقل تریـن 
بعـد از ایـن حـرف من صـدای مردم با شـعارهای 
غنـی،  »اشـرف  و  غنـی«،  اشـرف  بـر  »مـرگ 
اسـتعفا، اسـتعفا« بلنـد شـد. ایـن بـار قطع نامـه 
خوانـدم.  غنـی  اشـرف  آدرس  بـه  اختصاصـا  را 
کلمـات آن را شـمرده شـمرده ادا کـردم. مـردم 
سـاکت و آرام گـوش می دادنـد. وقتـی اولیـن بند 
را خوانـدم، مـردم با شـعارهای بلند مـرا همراهی 
کردنـد. وقتی چشـمانم بـه جمعیت مـردم افتید، 
تا چشـم کار می کرد انسـان های مصمـم و آگاهی 
پرشـکوِه  حماسـه ی  یـک  در  کـه  می دیـدم  را 
تاریـخ کنـار هـم ایسـتاده بودنـد. زن و مـرد، پیر 
و جـوان. این جـا کنـار ارگ بودیـم. صـدای مـا 
قربانـی  هفـت  تابوت هـای  می پیچیـد.  ارگ  در 
و خشـم گین حرکـت  عـزادار  مـردم  روی دوش 
می کـرد. بی اعتنایـی ارگ را نوعـی تحقیـر مـردم 
می دانسـتم. ناگهـان بغـض تلخی بـر گلویم پنجه 
انداخـت. پیـش از آن ده هـا فـرد را دیـده بـودم 
کـه می گریسـتند. بـر روح شـهدا صلواتـی گفتـم 
و پـرده ای از اشـک بـر چشـمانم فـرو افتیـد. بـا 
گلـوی بغض آلـود گفتـم: »اشـرف غنـی، قصـاص 
تـو خواهـم گرفـت. همچنـان  از  را  اشـک  ایـن 
کـه قصـاص خـون فرخنـده و رخشـانه و تبسـم 
را«. در بخـش دیگـر از حرف هایـم گفتـم: »بـاور 
نمی کـردم اشـرف غنـی کـه این قـدر کر باشـی. 
مـن بـا تـو عهـد دیگـر بسـته بـودم. تـو بـا مـن 
عهـدی دیگر بسـته بودی، اشـرف غنـی! ... یادت 
اسـت؟«... و دوبـاره به خوانـدن متن ادامـه دادم.
پایـان می رسـید،  بـه  قطع نامـه  وقتـی خوانـدن 
باقـی سـمندر گفـت کـه خواهـر شـکریه تبسـم 
آمـده و می خواهـد سـخن بگویـد. مایـک را بـه 
دسـت او دادنـد. ناگهان صـدای سـوزناکی به هوا 

: پیچید
»اشـرف غنـی، اگر حیـا داری؛ اشـرف غنـی، اگر 
شـرم داری؛ اشـرف غنـی، اگـر درد داری؛ اشـرف 
غنـی، اگـر غیرت داری؛ اشـرف غنـی، اگر وجدان 
داری؛ اشـرف غنـی، اگـر ننـگ داری؛ مـن خواهر 
شـکریه اسـتم. شـکریه خواهر من اسـت. اشـرف 
غنـی، اگـر تـو ننـگ داری؛ اگر تـو غیـرت داری؛ 
اگـر تـو وجـدان داری؛ اگـر تـو شـخصیت داری؛ 
امـروز بیـا و جـواب این هـا را بده. مـا خواهر خود 
را بـا گلـوی بریـده پیـش تـو آورده ایـم. از مـا 
نشـرم؛ بیـا برای مـا احترام بگـذار؛ اگـر احترام ما 
را نمی گـذاری، بیـا احتـرام گلوی بریـده ی خواهر 
مـا را بگـذار؛ بیـا جواب مـا را بـده...« او صدا کرد: 
اشـرف  می خواهیـم.  جـواب  مـا  غنـی،  »اشـرف 
غنـی، مـا بودیم کـه تو در ارگ نشسـتی. اشـرف 
غنـی، مـن بودم که برایـت کمپاین کردم. اشـرف 
غنـی، مـا همـه فرخنـده ایـم، مـا همـه شـکریه 
ایـم. اشـرف غنـی، مـا بودیـم کـه بـه تـو رأی 
دادیـم. اشـرف غنـی، مـا بودیم کـه تـو را رییس 

کـه بـه صـورت آگاهانـه و سـازمان یافته بخواهند 
از خشـم و نفـرت مـردم اسـتفاده کننـد، بدترین 

احتمالـی بـود کـه بـه ذهن می رسـید.
خـادم حسـین کریمـی در بخشـی از روایت خود 
در شـرح لحظـات و سـخنانی که زمینه سـاز ورود 
تظاهرکننـدگان بـه اداره ی امور ریاسـت جمهوری 

می نویسد: شـد، 
»پـس از حـدود یـک و نیـم سـاعت شـعار دادن 
و  جمعیـت  توجـه  متعـدد،  سـخنرانی های  و 
نفرسـتادن  و  حکومـت  سـکوت  بـه  سـخنرانان 
هیأتـی بـرای گفت وگـو بـا معترضـان جلب شـد. 
در چندیـن نوبـت، از ارگ خواسـته شـد تا هیأتی 
آمـدن  شـایعه ی  بفرسـتد.  جمعیـت  میـان  بـه 
جنـرال دوسـتم بـه میان جمعیـت و انتقـال پیام 
حکومـت در پاسـخ بـه خواسـته های معترضـان، 
توجـه مـردم را بـه ارگ جلـب کـرده بـود. مـردم 
پـس از حـدود دو سـاعت سـر دادن شـعارها بـا 
صـدای بلند، خسـته شـده بودند و از نظـر روانی، 
انتظـار پاسـخ و واکنـش ارگ را داشـتند. حوالـی 
و  بـه آمـدن  سـاعت یـک، وقتـی توجـه مـردم 
نیامـدن پیـام و هیـأت ریاسـت جمهوری جلـب 
شـده بـود، ذوالفقـار امیـد پشـت بلندگـو رفـت. 

متـن سـخنان او چنیـن بـود: 
»مـرگ بـر طالبـان [جمعیـت شـعار او را تکـرار 
کـرد]. می خواهـم دو کلمـه خدمـت شـما تقدیم 
کنم. آقای اشـرف غنی، کسـی کـه ذره ای وجدان 
نـداری. [صـدای جمعـی: نـداره، نـداره، نـداره]. 
زنـدان  از  را  هزاره هـا  کـه  بـودی  کـرده  تعهـد 
جغرافیایـی نجـات می دهـی. چندیـن بـار تکـرار 
کـردی؛ امـا امـروز بـه اثر دسیسـه ی تـو، ناموس 
مـا سـر بریـده می شـود. [صـدای جمعیـت: اهلل 
اکبـر، اهلل اکبـر، اهلل اکبـر، مرگ بر اشـرف غنی...
]. آقـای اشـرف غنـی، بایـد بدانـی کـه مـا امروز 
اراده کردیـم. مـا امـروز پاسـخ می خواهیـم. واهلل، 
بـه خدا قسـم، اگر آمدیـم، گلویت را می فشـاریم. 
[صـدای جمعیـت: اهلل اکبر، اهلل اکبـر، اهلل اکبر].«
کنـار  کـه  کسـانی  از  تعـدادی  لحظـه  ایـن  در 
امیـد حضـور داشـتند، از جملـه جـواد سـلطانی، 
عبدالرحمـان رحمانـی و سـالم حسـنی، احتمـاال 
تـاش کردنـد میکروفـون را از او بگیرنـد؛ ولی او 

بـه سـخنانش ادامـه داد: 
»... یـادت باشـد! وقتـی کـه مـا سـکوت کردیـم، 
بی غیـرت نیسـتیم و پابنـد بعضی اصـول و بعضی 
ارزش هـا بودیـم که شـاید شـما به هـوش بیایید؛ 
[نعـره ی   ... سیاسـت  و  دسیسـه  اثـر  بـه  ولـی 
تکبیـر جمعیـت صدایـش را گـم می کنـد]، قـدم 
بـه قـدم مـورد دسیسـه قـرار می گیریـم. هـر بار 
حادثـه می آفرینـی؛ ولـی امـروز در ایـن میـدان 
مـا نیـت کردیـم، مـا اراده کردیـم کـه مشـخصا 
بـه درخواسـت و خواسـت ایـن میلیون ها انسـان 
بایـد پاسـخ مثبـت بدهی. [صـدای جمعیـت: اهلل 
اکبـر، اهلل اکبـر، اهلل اکبـر]. اشـرف غنـی، آخرین 
گـپ، آخریـن گپ! مـا برای تـو نیم سـاعت وقت 
می دهیـم... [جمعیـت تکبیرگویـان هشـدار او را 

تأییـد می کنـد: نیـم سـاعت! نیـم سـاعت!]«
در ایـن لحظات، عبدالرحمان رحمانی و سـلطانی 
که پشـت سـر ایسـتاده بودند، دسـت شـان را بر 
شـانه ی امیـد گذاشـتند و فشـار دادنـد. رحمانی 
چیـزی بـه گـوش او گفـت. وی ادامـه داد: »اگـر 

جمهـور کردیـم؛ چـرا صـدای مـا را نمی شـنوی، 
بی غیـرت؟!... اشـرف غنـی، اگـر مـا نباشـیم، اگر 
مردم افغانسـتان نباشـد، اگر پشـتون و اوزبیک و 
تاجیـک و هـزاره نباشـد، مـا ببینیـم کـه تـو یک 
روز در ارگ زندگـی می توانـی... مـردم برخیزیـد، 
همـه برخیزیـد، وقتـی مـن برخیـزم، وقتـی تـو 
برخیـزی، همـه بـر می خیـزد. آرام ننشـینید. تـا 

چـه وقت گلـوی مـا را ببرنـد؟...«
یکی دیگر از بستگان قربانیان آمد و گفت:

»اشـرف غنـی، خجالـت بکـش. مـا بـه چـه جرم 
هـر روز سـر بریـده می شـویم؟ مـا بـه چـه جـرم 
هـر روز در راه در امـن و امـان نیسـتیم؟ مـا را 
هـر روز گـروگان می گیرنـد. پـدر عزیـز مـن نـه 
مـاه می شـود کـه جنـازه اش در همان جـا مانـده 
ایـن  حتـا  انـد؛  نـداده  تحویـل  مـا  بـه  و  اسـت 
بی غیرت هـا ثبـت شـهدا هـم نکـرده اسـت. بـه 
هـر دروازه ای کـه مـی روم، مـرا جـواب می دهـد 
کـه مـا هیـچ کاره ای نیسـتیم. مـا به کجـا برویم؟ 
اگـر تـو رییس جمهـوری، اگر تـو وجـدان داری، 
اگـر ایمـان داری، اگر مسـلمان اسـتی، بیا جواب 
مـردم را بگو. یا امنیت در سراسـر افغانسـتان بیار 

یـا اسـتعفا بـده.  لعنـت بـه ایـن وجدانت!«
***

افزایـش  مـردم  ناراحتـی  و  خشـم  رفتـه  رفتـه 
می یافـت و امـکان مدیریـت بـر سـخن و شـعار 
کمتـر می شـد. هـر کسـی بـا یـک سـخن و یـک 
شـعار، آتشـی را کـه شـعله  ور شـده بـود، تیزتـر 
می کـرد. ذهـن مـن بیشـتر از همـه بـه فقـدان 
مرجعیتـی گیـر مانـده بـود کـه پاشـنه ی آشـیل 
تبلیغاتـی  فضـای  می شـد.  تلقـی  تظاهـرات 
ماننـد موجـی بـر روی دریـا نوسـان داشـت: از 
»فاشیسـم قبیله« تـا »تیکه دار قومی«، از سـخن 
ضـد امریکایـی تـا سـخنی بـر ضـد اشـرف غنـی 
و عبـداهلل، از تهدیـد و اولتیماتـوم تـا فحـش و 
دشـنام و ابـراز نفـرت. هـر عمـل و سـخنی کـه 
بـروز می کـرد، احساسـات و واکنش هـای مـردم 
را بیشـتر از پیـش تحریـک می کـرد. معلـوم نبود 
کـه اگـر وضعیـت از کنتـرل خـارج شـود و تقابل 
بـا ارگ بـه برخورد و تصـادم جدی تبدیل شـود، 
از ایـن همـه سـخنگو و سـخنران و اهـل شـعار 
و تهدیـد و اولتیماتـوم چنـد نفـر باقـی خواهـد 
مانـد و چنـد نفـر بـرای رسـیدن به یـک تصمیم 
و عمـل معقول و سـنجیده انعطاف نشـان خواهد 
داد. پاسـخی کـه به این سـوال های خود داشـتم، 

مـرا بیشـتر از پیـش نگـران می سـاخت.
تـا سـاعت یـک بعـد از ظهـر، هیـچ واکنـش و 
خبـری از ارگ بیـرون نیامد. صدایـی در فاصله ی 
بـود  بلنـد شـده  نزدیـک ارگ ریاسـت جمهوری 
سـکوت  نداشـت.  سـابقه  کشـور  تاریـخ  در  کـه 
از درون خاکسـتر سـر  بـود. ققنوسـی  شکسـته 
بلنـد می کـرد. صدهـا هزار فـرد خشـم گین برای 
اولیـن بـار در دو قدمی ارگ به مصـاف زمام داران 
خـود ایسـتاده بودند. فضـای میدان پشتونسـتان 
تـا مـرز خطرناکی ملتهب شـده بود. هنـوز معلوم 
نبـود کـه صدای مـردم در ارگ چـه بازتابی دارد. 
بـه  رفتـه  رفتـه  نگرانی هایـم  می کـردم  حـس 
نوعـی ترس و هـراس تبدیل می شـود. پیامدهای 
ناگـوار بی تفاوتـی و بی اعتنایـی ارگ را وخیـم و 
وحشـت ناک می دیـدم. دسـت برد افـراد و حلقاتی 

در ایـن نیـم سـاعت، پاسـخ مثبـت نـدادی، واهلل 
بلنـد  [تکبیـر  را.  آخـرت  می فهمـی  خـودت 
جمعیـت]« )کوچه بازاری هـا، چـاپ اول، صفحات 
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تکان دهنـده  برایـم  امیـد  ذوالفقـار  اولتیماتـوم 
بـود. از ایـن کـه خادم حسـین کریمـی می گویـد 
ذوالفقـار  بـرای  چیـزی  رحمانـی  یـا  سـلطانی 
امیـد گفتنـد یـا نگفتنـد، چیـزی نمی دانـم. مـن 
هنـوز روی بلندگوهایـی نشسـته بـودم که پشـت 
موتـر نصـب شـده بـود. مایـک در پاییـن بـود و 
میـان افـرادی کـه خـود را کنـار نرده هـای موتـر 
محکـم گرفتـه بودنـد، دسـت به دسـت می شـد. 
هـر کسـی که مایـک را در دسـت می گرفـت، در 
مقـام رهبـر و فرمانـده تظاهرات سـخن می گفت. 
میـان  نمی توانسـت  جمعیـت  میـان  در  کسـی 
ذوالفقـار  سـخن  شـود.  قایـل  تفکیـک  صداهـا 
امیـد در هیـچ بخشـی از تدابیر اولیـه ی تظاهرات 
پیش بینـی نشـده بـود. ایـن جـا هـم کسـی در 
مـورد ایـن سـخن و اولتیماتـوم بحـث و بررسـی 
نکـرده بـود؛ امـا مـردم از ایـن نکته هیـچ چیزی 
نمی دانسـتند. بـرای آن هـا موتـر حامـل بلندگـو، 
موتـر رهبـران و پیشـگامان تظاهـرات بـود و هـر 
و  اسـتقبال  بـا  مقـام،  ایـن  از  سـخنی  و  شـعار 

هیجـان مـردم مواجـه می شـد.
کـرد،  اعـام  را  ضرب االجلـش  امیـد،  وقتـی 
صدهـا هـزار مشـت بـه هـوا رفـت و صدهـا هزار 
پـا بـه زمیـن کوبیـده شـد. گویـی ایـن لبیکـی 
خـود  رهبـران  حمایـت  در  جمعیـت  کـه  بـود 
ایـن  از  دقیقـه ای  ابـراز می کردنـد. هنـوز چنـد 
آن  از  پـس  کوبنـده ی  شـعارهای  و  اولتیماتـوم 
نگذشـته بـود کـه مـوج مردم بـه سـوی دروازه ی 

افتـاد. امـور بـه حرکـت  اداره ی 
خـادم حسـین کریمـی، چشـم دید خـود از درون 

جمعیـت را این گونـه شـرح می دهـد:
»مخالفـت و حیـرت تعـدادی از افـراد از شـنیدن 
کـه  امیـد  اولتیماتـوم  و  حکومـت  بـه  هشـدار 
هرگـز در مـورد آن توافقـی صـورت نگرفتـه بـود 
و حتـا بـه عنـوان یـک احتمـال در صـورت بـه 
پاسـخ  بـرای  معترضـان  انتظـار  درازاکشـیدن 
بـود،  نشـده  مطـرح  ریاسـت جمهوری  ارگ 
وضعیـت نابسـامان و آشـفته ی حلقـه ی مدیریت 
راه پیمایـی را بـه نمایـش می گذاشـت. آن افـراد 
بـرای مشـورت و مصلحـت در بـاره ی احتمال هـا 
و »چـه بایـد کردهـا« نمی توانسـتند همدیگـر را 
پیـدا کننـد و از سـویی در بحبوحـه ی هیجـان و 
احساسـات اغوابرانگیزانـه ی ده هـا هـزار معتـرض 
خشـم گین، چنیـن هشـیاری فکـری عمـا رخت 
بـود.« )کوچه بازاری هـا، چـاپ اول، ص  بربسـته 

)16۲
خـادم حسـین کریمـی در توصیفی دیگـر از موج 

حرکـت مردم بـه سـوی اداره ی امور می نویسـد:
پـس از گذشـت نیـم سـاعت، بخشـی از جمعیت 
نخسـت  گرفتنـد.  جـدی  را  امیـد  اولتیماتـوم 
جـوان  پسـران  از  تعـدادی  سـپس  و  دختـران 
و در کل، دانشـجویان، خـود شـان را از بقیـه ی 
معترضـان در میـدان جـدا کردنـد و بـه دروازه ی 
اداره ی امـور ریاسـت جمهوری رسـاندند. دختری 
خوش سـیما و میانه قـد بـا لباسـی تیـره و یـک 
منچـه مویـی کـه بـر پیشـانی اش ریختـه بـود، 
جـاده،  میانـه ی  سـمنتی  موانـع  بـر  ایسـتاده 
دروازه  سـمت  بـه  را  گره کـرده اش  مشـت های 
شـلیک می کـرد و بـا صـدای بلنـد شـعار مـی داد 
و بقیـه ی دختـران بـه صـورت یک دسـت، پـس 
از او، شـعارش را تکـرار می کردنـد: »ارگ، ارگ 
مـرگ، مـرگ«. تحت تأثیـر آن جـو هیجان انگیز، 
پسـرهای جوانـی کـه خـود را بـه دروازه رسـانده 
لگـد  و  مشـت  آهنـی  و  بـزرگ  در  بـر  بودنـد، 
می زدنـد. دختـر جـوان شـبیه رهبـری جسـور و 
مثـل  معمـول  دسـت وپاگیری های  بـه  بی توجـه 
تـاش همیشـگی دختـران بـرای جمـع کـردن 
شـال یـا یقـه و لبـاس هنـگام تحـرک، پـس از 
هـر بـار فریـاد زدن شـعار، نفسـی تـازه می کـرد 
و وقتـی تکـرار شـعار از سـوی جمعیت بـه پایان 
بـا  گره کـرده،  مشـت های  بـا  دوبـاره  می رسـید، 
آخریـن قـدرت، انـگار همـه ی هـوای انباشـته در 
قفسـه ی سـینه ی خـود را به بیـرون می فرسـتاد: 
)کوچه بازاری هـا،  مـرگ«.  مـرگ،  ارگ  »ارگ، 
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

ادامه ی زندگی در پل سوخته یعنی 
زندگی در خطر

 حسن ابراهیمی

بهتریـن عنوانـی کـه می توانسـتم بـرای ایـن 
سـری نوشـته ها در نظـر بگیـرم، همین »من 
یـک معتـادم« بود؛ چـون برایـم عنوانی بوده 
اسـت کـه همیشـه بـر مـن تأثیـر خـود را خواهـد گذاشـت و 
مـن درسـت در زمانـی و در برهـه ای از زندگـی خـود دسـت به 
انتخـاب زدم کـه در آزادی کامـل در کابـل زندگـی می کـردم و 
بـه خاطـری که شـرایط مالی مناسـبی هم داشـتم، سـبب شـد 

کـه از دچـار شـدن بـه مواد مخدر هراسـی نداشـته باشـم. 
بـه راسـتی همیـن گونـه اسـت و بـه نظـرم، ایـن ذات نظـام 
سـرمایه داری اسـت و در نظـام سـرمایه داری، چـون شـعارش 
آزادی در حـق انتخـاب اسـت، بـدون شـک کسـی کـه بـه یک 
آرامـش نسـبی برسـد؛ در این کـه حـق انتخاب بیشـتری برای 
لذت بخشـی و کامجویـی از زندگـی دارد. متأسـفانه بـرای مـن 
هـم ایـن لذت بخشـی در مصـرف مـواد مخـدر خاصـه شـد و 
همیـن کـه تمـام ابعـاد زندگی خـود را مختص به مصـرف مواد 
مخـدر کـردم، بـرای مـن آن آرامـش نسـبی بـه هـم ریخـت و 
دیگـر بـا طوالنـی شـدن دوران مصرفم، ایـن آرامـش تبدیل به 

یـک رویـای دسـت نیافتنی شـده بـود. 
امـا تمـام معتادانـی کـه هـم اکنـون بـه اعتیـاد شـدید مبتـا 
اسـتند و درسـت حـاال مثـل آن روزهـای مـن از دنیـا دسـت 
شسـته انـد و خـود را در باتاقی به نـام مواد مخـدر می بینند و 
فکـر می کننـد کـه بعـد از این هـر چه دسـت و پا بزنند بیشـتر 
غـرق می شـوند، بداننـد که نباید ناامید شـوند و دسـت از تاش 

بـرای زندگـی پـاک بردارند. 
در شـرایط اکنـون، چنـد گفتنـی هـم بـرای آن عده از کسـانی 
دارم کـه درسـت در روزهـای ابتدایـی قـرار دارنـد و هنـوز بـه 
مرحلـه ی اعتیـاد شـدید نرسـیده اند و فکـر می کنند بـا همین 
گاه گاه مصـرف کـردن مـواد مخـدر، می تواننـد به آرامشـی که 
در زندگـی دارنـد جنبـه ی لذت بخشـی بدهنـد؛ امـا ایـن گونـه 
نیسـت و همیـن لذت جویـی گاه گاه در آرامـش نسـبی هـم 
اکنـون زندگـی تـان، سـبب می شـود کـه دیگـر ایـن لـذت بـه 

خاطـر تکرارهـای پشـت سـرهم تبدیـل به درد شـود. 
امـروز جملـه ای شـنیدم کـه مصداق همین برداشـتم بـود و آن 
فـرد بهـم گفت: »یادت باشـد کـه عـادت، خطرناک ترین تهدید 
بـرای زندگـی اسـت و ایـن عـادت از روی تکرار حاصـل خواهد 

» شد.
پـس آدمـی کـه نخواهد زندگـی اش و آن آرامشـی کـه مد نظر 
مـن اسـت، با خطـر مواجه شـود، بایـد از تکرارهـا و عادت هایی 
کـه خاقیـت در شـیوه ی زندگـی را از او می گیـرد، دوری کند، 

تـا مبـادا با چنیـن شـرایطی که من داشـتم روبه رو شـود.
شـرایطی کـه در بـاال آمده اسـت، درسـت همـان شـرایطی بود 
کـه مـن به تازگـی از تهران بـه کابل برگشـته بودم و بـه دنبال 
همـان آرامـش نسـبی بـودم و بعـد بـا بـه دسـت آوردن همان 
آرامـش، بـه دنبـال لذت جویـی رفتـم و چـون هنوز بر ایـن باور 
بـودم کـه لذت جویـی را می توانـم در مصـرف مـواد پیـدا کنـم. 
این سـبب شـد که هی پشـت سـر هم ایـن اتفاق را تکـرار کنم 
و تکـرار کنـم و پـای خـود را فراتـر از روزهای قبل بگـذارم و به 
قولـی؛ درجـه ی لذت جویـی خود را هـر روز باالتر ببرم و سـراغ 
مـواد مخـدر گوناگون بروم تـا بتوانم لذت بیشـتری را از زندگی 
خـود ببـرم؛ امـا دریغـا بـر ایـن کـه ایـن رفتـار و طـرز فکر من 
بـرای اسـتفاده از آرامشـی کـه در زندگـی داشـتم و لذتـی کـه 
می توانسـتم از زندگـی ببـرم، بزرگترین اشـتباه من بوده اسـت.

مـن زمانـی پـی به این اشـتباه خـود برده بـودم که دیگـر از ان 
آرامشـی کـه داشـتم خبـری نبـود و تمـام تکه هـای آن آرامش 
را بـه حـراج گذاشـته بـودم و هیـچ چیزی در دسـتم نبـود؛ اما 
بـرای ایـن کـه دوبـاره آن آرامـش را بـه دسـت بیـاورم، مجبور 
بـودم که دسـت بـه کاری بزنـم؛ چون جهـان مـن در آن روزها 
تنهـا همـان مکان پل سـوخته شـده بـود و آدم هـای آن جهان 
هـم همـان معتـادان زیر پل سـوخته بودند، دسـت بـه کارهای 
خطرناکـی زدم کـه چـون در آن روزهـا ذهن و عقـل من تحت 
تأثیـر مصرف مـواد مخدر بـود، مطمینا کارهایی کـه انجام داده 
بـودم برایـم هیـچ خطـری محسـوب نمی شـد؛ چـون می دیدم 
کـه ده هـا و یـا صدهـا آدم نیـز مثل مـن در همان پل سـوخته 
انجـام آن  دسـت بـه آن کارهـا می زدنـد و در گاهـی مـوارد 
کارهـای خطرنـاک بعـد از پایان یافتن  شـان، سـودی بی نهایتی 
بـرای آن فـرد داشـت کـه همین ممکن بـود من و یا هـر معتاد 
دیگـری را وسوسـه کنـد تـا فقط یـک بـار آن کار را انجام دهد 
و بعـد اگـر در همـان یک بار توانسـت موفق شـود، بدون شـک 
آن فـرد در روزهـای آینـده آرامـش بهتر و مطمین تـری خواهد 

داشت.

مکتبسوزیدرصدسالگیجنبشنوگراییدرکابل

وزارت معـارف، روز گذشـته اعـام کـرد کـه یـک 
مکتـب دخترانـه بـه نـام »بویـه زار« در ولسـوالی 
نیـم  و  یـک  سـاعت  کابـل،  والیـت  شـکردره ی 
نتیجـه ی  در  کـه  شـده  زده  آتـش  دوشنبه شـب، 
آن، اسـناد دانش آمـوزان، کتابخانـه و صندلی هـای 
مکتب سـوخته اسـت. ایـن وزارت گفتـه این حادثه 
سـبب برهـم خوردن رونـد آمـوزش هفت صد دانش 

آمـوزش ایـن مکتـب شـده اسـت.
در اعامیـه ی وزارت معـارف گفته شـده که تحقیق 
در مـورد ایـن حادثـه آغـاز شـده؛ امـا نگفتـه کـه 
چـه کسـی عامـل ایـن حادثـه بـوده اسـت. وزارت 
مکتـب  ایـن  آتـش زدن  عامـل  را  طالبـان  داخلـه، 
دخترانـه معرفـی کـرده اسـت. طلـوع نیوز، بـه نقل 
ایـن وزارت گفتـه  از نصـرت رحیمـی، سـخنگوی 
اسـت: »طالبـان نخسـت نگه بان مکتب را بسـته اند 
و سـپس مکتـب را به آتش کشـیده انـد.« به نقل از 
ایـن طلـوع نیـوز، طالبـان گفتـه اند که ایـن مکتب 

را آتـش نـزده اند.
در  سـال  صـد  دختـران  آمـوزش  بـا  مخالفـت 

اسـتقال  پیرامـون  کـه  هیاهویـی  از  گذشـته 
خونیـن  حملـه ی  و  داشـت  وجـود  افغانسـتان 
در همایـش عروسـی صـورت  کـه  انتحـاری ای 
گرفـت؛ چیزی که بیشـتر از همه در شـبکه های 
حتـا  و  مسـاجد  عمومـی،  مجامـع  اجتماعـی، 
کسـانی که کنـار دکان هـا می نشـینند، از آمدن 
انـد و  نگـران  پیرامـون آن  طالبـان و شـایعات 
بـا هـم از فاکت هـای آینـده یـادآور می شـوند. 
دیـروز وقتـی میـان تکسـی از خانـه تـا شـهر 
می آمـدم، جوانـان بیـن هم بحـث می کردند و از  
همدیگـر خود می پرسـیدند که آیا بعـد از آمدن 
طالبـان ریـش گذاشـتن اجبـاری خواهد شـد یا 
خیـر؟ آیـا از ایـن پـس بـه دانشـگاه بـا دریشـی 
برویـم یـا بـا پیراهـن و تنبـان؟ یکـی از آن هـا 
صـدا زد کـه حتـا امـکان دارد، دانشـگاه ها لغـو 
شـود؛ ضـرور نیسـت کـه رفتن بـا دریشـی و بی 
درویشـی را بحـث کنیـد. جوانـان همـه باهم واا! 
کشـیدند. آنچـه مـن در این میـان دریافتم، عدم 
مقاومـت مـردم در مقابـل خواسـته های برحـق 
شـان اسـت؛ حتا یکی از جوانان یادآور نشـد که 
نـه به هـر صورت مـن ریش خود را می تراشـم و 

بـه گفتـه ی طالبـان نخواهـم کرد. 
احمدشـاه مسـعود، در شـورای شـمالی که میان 
فرماندهان و سـربازان خود سـخنرانی انگیزشـی 
زخمـی  نشـدید،  »کشـته  می گویـد:  می کنـد، 
نشـدید، پـس شـما را چـه بـازده.« اصطـاح 
نقطـه ی عطـف جنـگ  یـا جـن زده،  »بـازده« 
روانـی و تضعیـف روحیـه ی یـک ملـت اسـت. 
وقتـی هنـوز دم بـرای مقاومـت و حوصلـه برای 
مبـارزات مدنـی داریـد، پس چرا بایـد از طالب و 
اوامـر آن بترسـید؛ در حالـی کـه طالبـان با یک 
جـا شـدن بـه رونـد صلح از شـد و مـد جنگ در 
افغانسـتان می کاهنـد و حتـا متعهـد بـه امنیـت 

افغانسـتان سـابقه دارد. در اوایـل ایـن قـرن، امـااهلل 
بـرای  و  کـرد  اجبـاری  را  زنـان  آمـوزش  خـان، 
دختـران در کابـل مکتـب تأسـیس کرد و شـماری 
از دختـران را بـرای تحصیـل به ترکیه فرسـتاد. این 
اقدامـات در جهـان امر عادی بود؛ اما در افغانسـتان 
بدعـت و سـتیز بـا فرهنـگ و دیـن پنداشـته شـد 
و حتـا سـبب برانگیختـن حساسـیت های مذهبـی 
شـد کـه سـنت گرایان از آن بـرای فروپاشـی دولت 
امـااهلل خـان اسـتفاده کردنـد و موفـق نیـز شـدند. 
رسـیدن،  قـدرت  بـه  از  پـس  کلکانـی،  حبیـب اهلل 
بسـتن مکتـب خترانـه ی )مسـتورات( را در کابـل 
از کارهـای مهـم خـود اعـام کـرد. به ایـن صورت، 
مخالفـت با آمـوزش زنـان و دختران در افغانسـتان 
سـابقه دارد. سـنت گرایان و افراط گرایـان مذهبـی، 
بزرگتریـن مخالفـان تغییـر و حـق آمـوزش زنـان و 

مدنیـت بـوده و هسـتند.
گرایان افراطـی  اسـام  گذشـته،  سـال  چهـل  در 
و طالبـان بـا آمـوزش زنـان و فعالیـت اجتماعـی و 
سیاسـی آن هـا مخالفـت کـرده انـد. در ایـن میان، 
مکتب هـای  شـان  حاکمیـت  زمـان  در  طالبـان 
اجتماعـی  فعالیـت  و  کار  بـا  بسـتند،  را  دخترانـه 
زنـان به شـدت مخالفـت کردند و پس از فروپاشـی 
حاکمیـت شـان در هجـده سـال گذشـته نیـز ایـن 
مخالفـت و سـتیز را بـا نوگرایـی و بـا حـق آموزش 
و فعالیـت اجتماعـی زنـان ادامـه دادنـد. در قلمـرو  

سرتاسـری کشـور شـده انـد. ملـت جـن زده از 
نـام و نشـان طالـب سـخت می ترسـد؛ در حالی 
کـه ایـن تـرس بـه چنـد لحـاظ حقیقت نـدارد. 
یـک: تـرس عمـدا خلق شـده تـا مردم بترسـند 
و هراسـان شـوند؛ مردم هراسـان و ترس خورده، 
نمی تواننـد بـا فکـر راحـت برنامه هـای خـود را 
تعقیـب کننـد، سراسـیمه می شـوند و باخـره 
لـگام هدایـت بـه دسـت هراس افگنـان خواهـد 
بـا  اکنـون  چیـزی  چنیـن  دقیقـا  کـه  افتـاد 
آن قـدر  اسـت.  مشـاهده  قابـل  زیـاد  وضاحـت 
انجـام  انفجـاری  و  انتحـاری  و  دهشـت افگنی 
سـر  آن قـدر  قصبـات  و  قریـه  در  و  دادنـد 
بریدنـد، انـواع و اقسـام و جنایـت را بـا حجـم 
عظیـم مرتکـب شـدند کـه تـا بتواننـد برنامـه ی 
دهشـت افگنی را بـه جایـی برسـانند کـه امـروز 
مردم سـخت نگـران آمدن طالب و حاکم شـدن 
آنـان بر زندگی خصوصی و عمومی شـان اسـت. 
بـرای  بداننـد دهشـت افگنی عمـدا  مـردم  اگـر 
تـرس و هـراس بیشـتر صـورت می گیرد، دسـت 
طالبـان را خوانـده اند و ترس از ذهن شـان محو 
خواهـد شـد؛ زیـرا به هر صـورت طالبان نسـبت 

آن هـا، دختران از آمـوزش محرومند، مکتب سـوزی 
و سـتیز بـا آمـوزش زنـان، سـنت نکبتـی اسـت که 
ایجـاد کـرده و در هجـده سـال گذشـته  طالبـان 
بخشـی از برنامه هـای جنگـی این گروه بوده اسـت.

رهبـران طالبـان، در نشسـت هایی کـه به نـام صلح 
در مسـکو و قطـر برگـزار شـد، همچنـان روایـت 
آزادهـای  و  زنـان  مـورد  در  را  شـان  گذشـته ی 
اجتماعـی تکـرار کردنـد و هیچ تغییـری در دیدگاه 
طالبـان به  وجـود نیامده اسـت. طالبان بـه دختران 
در قلمـرو شـان حـق کار و تحصیـل نمی دهنـد و 
حتـا پسـران اجـازه ندارنـد کـه بـه جـز در مدارس 
مذهبـی ایـن گـروه، در مکتب هـای دولتـی آموزش 
اسـت کـه طالبـان  ایـن  آنچـه می دانیـم  ببیننـد. 
بزرگتریـن گروهـی اسـت کـه مانـع آمـوزش زنـان 
بـوده و ایـن مخالفـت را بـا توجیـه مذهبـی انجـام 
می دهـد. مکتب سـوزی و سـتیز ایـن گـروه بـا حق 
آمـوزش زنان، امر تازه ای نیسـت. هر روز در گوشـه 
و کنـار کشـور، در قلمـرو طالبـان اتفـاق می افتـد. 
نگرانـی این اسـت کـه طالبان بـا این دیـدگاه تنگ 
و تاریـک، نزدیـک بـه پنجـاه در صـد خاک کشـور 
را مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در تصـرف دارنـد. از 
زمانـی کـه سـناریوی صلـح و گفت وگوهـای امریکا 
بـا ایـن گروه صـورت گرفتـه، طالبان بـه عنوان یک 
مرجـع در فراینـد مذاکـرات صلـح در مـورد نحوه ی 
دولـت آینـده نقـش خواهنـد داشـت و دیـدگاه این 

بـه مـردم افغانسـتان در اقلیـت بسـیار محـدود 
و کوچـک، حیـات سیاسـی و نظامـی دارنـد و 
بـا صـدای قدرت منـد مـردم ذوب و اضمحـال 
قـوی  بسـیار  محلـول  تأیـر  دوم:  می شـوند. 
مدنیـت را فرامـوش نکنیـم. همیشـه نیروهـای 
وحشـی در طـول تاریـخ توانسـتند، شـهرها را 
فتـح کننـد؛ ولی خود آهسـته آهسـته در شـهر 
حـل شـدند. مدنیـت محلـول تأثیرگذاری اسـت 
کـه به شـدت تمام در پـی حل کـردن نیروهای 
وحشـی اسـت. طالبـان همیـن کـه وارد کابـل 
شـدند و بخشـی از حکومـت بـه حسـاب آمدند، 
راحـت وارد سـاز و کارهـای مدنـی می شـوند؛ از 
ایـن که سیسـتم نظام بـر محوریت مردم اسـت، 
مجبـور می شـوند شـعارهای خود را بـرای جلب 
مـردم عـوض کنند؛ دم از تحصیـات عالی بزنند 
توسـعه ی  و  افغانسـتان  پیشـرفت  از  حـرف  و 
داشـتن  بـا  حتـا  صـورت،  غیـر  در  اقتصـادی. 
بیگانـه  حکومتـی  شـبکه ی  از  بلنـد،  چوکـی 
می شـوند، تـا جایـی کـه شـاید پافشـاری شـان 
بـه تحجـر و عقب گرایی، خانه نشـین شـان کند. 
چنگیزخـان، بیشـترین خـون را در تاریخ ریخت 

گـروه نیـز تغییـر نکـرده اسـت. طالبـان نمی توانند 
کارنامـه ی سـیاه شـان را کـه مخالفـت بـا آزادهای 
اجتماعـی و آمـوزش زنـان اسـت، انـکار کننـد. بـا 
در  دخترانـه  مکتـب  سـوختاندن  طالبـان  کـه  آن  
ولسـوالی شـکردره ی کابـل را انـکار کـرده انـد؛ امـا 
ایـن عمـل را در جاهـای دیگر بارها در هجده سـال 
گذشـته انجـام داده اند که اسـناد و تصاویـر فراوان 

از مکتب سـوزی طالبـان بـه نشـر رسـیده اسـت. 
هیـچ  آن  در  می کننـد  مکتب سـوزی  طالبـان، 
تردیـدی نیسـت. وزارت داخلـه تأییـد کـرده کـه 
مکتـب دخترانـه در ولسـوالی شـکردره را طالبـان 
سـوختانده انـد. نگرانی این اسـت که این ولسـوالی 
بیسـت کیلومتـر از مرکـز دولـت فاصلـه دارد. آقای 
اشـرف غنـی، ادعا دارد کـه میراث دار امـان اهلل خان 
اسـت و می خواهـد سـنت ناتمـام تجددگرایـی او را 
ادامـه دهـد؛ امـا ایـن طرف بـا طالبـان نیـز روبه رو 
اسـت. طالبانـی که هیـچ تغییری نکرده انـد و یکی 
پـی دیگـری برنامه هـای ضـد ارزشـی و فرهنگـی 

شـان را عملـی می کننـد.
طالبـان  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  اکنـون 
می تواننـد مکتـب دخترانـه را در کابل آتـش بزنند. 
ایـن یـک مسـأله ی بـزرگ اسـت و نشـان دهنده ی 
ایـن واقعیـت اسـت کـه از یـک طـرف ضعـف در 
نهادهـای امنیتـی مـا را نشـان می دهد کـه طالبان 
در کابـل نیـز حضـور دارنـد و از سـوی هـم ایـن 
مشـکل بر می گـردد که هنـوز هم مردم افغانسـتان 
ماننـد آن دوران، بـه شـدت سـنت گرا اند کـه اجازه 
داده انـد طالبـان در مناطـق شـان فعالیـت داشـته 
باشـند. حـاال ایـن مـردم در جـال آبـاد انـد، در 
بغـان انـد، در کندز انـد و یا کابل، فرقـی نمی کند. 
ایـن طـرف نیـز ضعـف و بی برنامگـی بـرای مقابلـه 
بـا طالبـان به گونـه مشـهودی هویدا اسـت و تکرار 

چنیـن قصه هایـی، مـردم را ناامیـد می کنـد. 
بـه مـا  را  ایـن واقعیـت  تاریـخ صـد سـال اخیـر، 
برابـر  در  خـان  امـان اهلل  شکسـت  کـه  می گوینـد 
سـنت گرایان، رونـد پیشـرفت افغانسـتان را دچـار 
قدرت منـد  سـنت گرایان  کـرد.  آسـیب پذیری 
شـدند و حاکمـان پـس از امـان اهلل اراده ی چندانـی 
بـرای تقویـت نوگرایی نداشـتند و بـا محافظه کاری 
حکومـت کردنـد. ایـن محافظه کاری صد سـال پس 
از امـان اهلل در زمـان اشـرف غنی نیز وجـود دارد و 
مانـع بزرگـی برای رشـد نوگرایـی و حمایـت از آن 

می شـود.    محسـوب 

و امـا پسـران چنگیـز مدنیـت مغولـی یـا بابری 
در هنـد پایه گـذاری کردنـد کـه تـا بـه اکنـون 

زبـان زد خـاص و عـام اسـت. 
نبایـد توقـع فرشـته شـدن را از طالبـان داشـته 
باشـیم؛ امـا چنانچـه مجاهـدان با ریختـن خون 
هـزاران تـن و خلـق دهشـت و وحشـت بـزرگ 
در مدنیـت کابـل غـرق شـدند و غسـل تعمیـد 
گرفتنـد، طالبـان نیـز بـه زودتریـن فرصت محو 
ریشـه های  و  می شـوند  کابـل  مدنیـت  غـرق  و 
طبیعتـا  امـا  می خشـکد؛  شـان  دهشـت افگنی 
در نخسـت اصـرار زیـاد به اصـول و قواعـد خود 
خواهنـد کـرد. همیـن که زمـان بگـذرد، چیزی 
از آن اصـول و قواعـد باقـی نخواهـد مانـد؛ زیـرا 
تابـع حرکـت  کنونـی در جهـان  حکومت هـای 
ملـت انـد؛ دیـر یـا زود، ایـن ملـت اسـت کـه 
تصمیـم خـود را می گیرد و راه خود را مشـخص 
می کنـد. اگـر فرد فرد ایـن ملت، به جـای قبول 
نافرمانـی  طالبـان،  متحجرانـه ی  دسـتورهای 
مدنـی کنـد، طالبـان مجبـور انـد بـه خواسـت 
مـردم لبیـک بگویند؛ زیـرا به گفتـه ی بزرگ مرد 

یونانـی، صـدای مـردم، صـدای خدا اسـت.

 بشیر یاوری

نبایدازآمدنطالبانبترسیم

 بیژن برناویچ



روایت مهاجران افغانستان

)قسمت اول(
صمیم، در سـال ۹4 دوره ی دانش آموزی اش را در 
مکتبـی در شـهر میمنـه، مرکز والیـت فاریاب، به 
پایـان می رسـاند. او در مـاه حوت همان  سـال در 
آزمـون سراسـری کانکـور بـرای راه یابـی به دانشـگاه شـرکت می کند. 
وقتـی در تابسـتان سـال ۹5 نتیجـه ی کانکـور اعـام می شـود، او بـه 
دلیـل مشـکل نا امنـی و جنـگ نمی توانـد از ولسـوالی ای کـه در آن 
زندگـی می کنـد، به میمنه بـرود. دوسـتانش به وی تمـاس می گیرند 
و چیـزی که صمیم از پشـت گوشـی می شـنود، برایـش رضایت بخش 
نیسـت. او در زراعـت تربیـه ی معلـم فاریـاب راه یافته  اسـت. آن زمان 
ولسـوالی ای کـه صمیـم در آن زندگـی می کـرد در حـال جنـگ بـود 
کـه پـس از چندی، ولسـوالی کاما به دسـت طالبـان می افتد. صمیم 
می گویـد کـه وقتـی در نتیجـه ی جنگـی میـان نیروهـای دولتـی و 
طالبـان چنـد تـن از سـربازان ارتـش افغانسـتان بـه شـدت زخمـی 
می شـوند، او نیـز بـه همـراه ایـن سـربازان زخمـی در چرخ بالـی بـه 

می آید.  میمنـه 
صمیـم از رشـته ای کـه در آن کامیـاب شـده بود خوشـش نمی آمد و 
از سـویی، حاکمیـت طالبـان در ولسـوالی ای کـه او زندگـی می کرد و 
همزمـان مشـکل اقتصـادی ای کـه داشـت، باعث شـد او بـرای یافتن 

زندگـی بهتـر تصمیـم رفتن بـه ترکیـه را بگیرد.
او بـرای رسـیدن بـه مقصـدش، از میمنـه با دو هـزار افغانـی ای که در 
جیـب داشـت، کوله بـار سـفرش را می بندد و به سـمت هـرات حرکت 
می کنـد. پـس از ایـن کـه بـه هـرات می رسـد؛ گردن بنـد طایـی اش 
را کـه سـال ها بـا خـود داشـت، بـه قیمـت 18 هـزار افغانی بـه فروش 
می رسـاند. صمیـم از هـرات همـراه چهـار پسـر دیگـر از بسـته گانش 
بـه سـمت نیمروز حرکـت می کنـد. همین که بـه نمیروز می رسـد، با 
بـرادرش در کابـل تمـاس می گیـرد و به دوسـت دیگرش کـه قاچاقبر 
اسـت در ترکیـه بـه تمـاس می شـود. او می گویـد کـه تـا آن زمـان 
خانـواده اش از مقصـد سـفر وی هیچ گونـه آگاهی نداشـته انـد. صمیم 
دیـری در نیمـروز نمی مانـد. پـس از هماهنگـی بـا قاچاقبـران، مقصد 
نهایـی او و دوسـتانش ترکیـه تعییـن می شـود و ایـن گونـه بـود کـه 
سـاعت چهـار پـس از چاشـت یـک روز پاییـزی، او و دوسـتانش از 
نیمـروز بـه سـمت پاکسـتان در حرکـت می شـوند. دقیـق بـه یـاد 
بـود کـه در  یـا ده شـب  نـه  امـا می گویـد کـه سـاعت  نمـی آورد؛ 
سـاحه ای مربـوط بـه طالبـان در خاک پاکسـتان پیاده شـدیم. صمیم 
بـا دوسـتانش یک سـاعتی را این جـا می مانند، آب و نانـی می خورند. 
از آن جـا دو سـاعت دیگـر را پیـاده و بـه سـختی از کـوه شـنی و 
خاکـی رد می شـوند. صمیـم می گویـد که پـس از پایین آمـدن از این 
کـوه بـه دریاچـه ای رسـیدم کـه پهنـای آن به بیسـت متر می رسـید. 
صمیـم و دیگر مسـافران همراهش، از آن دریاچه بـا قایق چوبی ای رد 
می شـوند. او در ادامـه ی سـفرش بـه مقصد پاکسـتان به همـراه دیگر 
مسـافران افغانسـتانی کـه قصـد رسـیدن به ایران را داشـتند، سـه بار 

بـا پاسـگاه های مختلـف ارتـش پاکسـتان سـر می خورد.
هـزار   ۲0 جایـی  در  پاکسـتان،  ارتـش  سـربازان  کـه  می گویـد  او 
تومـان و در جایـی 10 هـزار تومـان را زورکی از مسـافران افغانسـتانی 

می گرفتنـد.
صمیـم در ادامـه می گویـد کـه اگر کسـی پولی نداشـت و یـا پولش را 
بـه دلیـل خرج هـای باقـی راه پنهـان می کـرد، از سـوی این سـربازان 
پاکسـتانی شـاق می خـورد. بـه گفتـه ی صمیـم، در ایـن میـان سـه 
مهاجر افغانسـتانی توسـط سـربازان ارتش پاکستان شـاق خوردند. او 
در ادامـه مـی گوید: »کسـی صدای شـه بلند نمی تانسـت. اگه کسـی 
بهانـه می کـد کـه پـول نـدارد، آن قـدر شـاق می خـورد کـه مجبـور 

می شـد بـه هـر رقمـی که شـده پـول پیـدا کنه.«
بـه  افغانسـتانی،  مسـافران  دیگـر  و  همراهـش  دوسـتان  بـا  صمیـم 
اضافـه ی سـایر بدبختی هـای راه قاچـاق، ایـن بـار بـه تعطیلی هـای 
عیـد قربـان خـورده اند. آن هـا هفت شـبانه روز در خاک پاکسـتان در 
خواب گاه هـا سـرگردانی می کشـند. همه ی این مسـافران ناچـار بودند 
خـود بـرای  شـان خوراکی تهیـه کنند. صمیـم می گوید کـه آن ها آب 
شـور را از چـاه بیـرون می آوردنـد و بـه مـا می فروختند؛ ما هـم ناچار 
بـرای زنده مانـدن آب شـور را از آن هـا می خریدیـم؛ چـون مـا خود ما 
نمی توانسـتیم در طـول روز از مخفی گاهـی کـه برای ما تـدارک دیده 

بودنـد، بیرون شـویم.
صمیـم بـه همـراه هفت پسـر دیگـر همراهش، هفـت شـبانه روز را در 
یـک اتـاق سـه در سـه که با فـرش کهنه و پاره پاره ای پوشـیده شـده 

می گذرانند. بـود، 
وی بـه دلیـل گرمای زیاد و نوشـیدن آب شـور در هفت شـبانه روز، به 
شـدت بیمـار می شـود. او می گویـد کـه مـن می دانسـتم در جایی که 
از آب و نـان خبـری نیسـت؛ نمی توانم برای خـودم دارو تهیه کنم.  او 
ناچـار بـود برای ادامـه ی راه؛ بیمـاری اش را فراموش کنـد؛ چون برای 
رسـیدن بـه ترکیـه باید سـختی های زیـادی را تحمل کنـد و خودش 

را نبایـد به ایـن زودی ها از دسـت بدهد. 
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مهاجرت؛ داستان تلخی
که پایان ندارد

حقوقزنان،مالکچگونگیصلح
برایافغانستان

نقشــه ی راه صلــح بــرای افغانســتان، بــه طالبان 
ــان  ــاره ی حقــوق زن ــا در ب اجــازه خواهــد داد ت

مذاکــره کننــد.
می گویــد،  واشــنگتن  در  افغانســتان  ســفیر 
صلــح  نهایــی  توافــق  در  بایــد  افغانســتان 
باشــد.  رهــا  اســتفاده«  ســوء  و  تــرس  »از 
ــرای  ــان، ب ــاالت متحــده و طالب ــن ای ــق بی تواف
ــی را  ــن نگران ــل، ای ــا کاب ــد ب ــرات جدی مذاک
ــان در  ــت زن ــن اس ــه ممک ــد ک ــاد می کن ایج
ــود  ــوق خ ــتان حق ــی افغانس ــای آینده دولت ه

را از دســت بدهنــد. 
در  زن  ســفیر  نخســتین  رحمانــی،  رویــا 
ــد:  ــی گوی ــز  م ــورک تایم ــه نی ــنگتن، ب واش
ــم،  ــت می کنی ــح صحب ــورد صل ــی در م »وقت
بــرای  صلح آمیــز  محیــط  یــک  از  منظــور 
ــدان  ــورد فق ــط در م ــا فق ــت؛ م ــه ی ماس هم
اســلحه و گلولــه و بمــب صحبــت نمی کنیــم.«

رویــا رحمانــی، نــه از خانــواده ی ســلطنتی 
ــی  ــد. زمان ــواده ی قدرت من ــه از خان ــت و ن اس
کــه بــرای نخســتین بــار  بــه عنــوان نخســتین 
متحــده  ایــاالت  در  افغانســتان  زن  ســفیر 
منصــوب شــد، متعجــب شــد. حــال او می دانــد 
ــوق  ــورد حق ــل در م ــدات کاب ــه تعه ــرا؟ ب چ
ــپ،  ــرا اداره ی ترام ــد؛ زی ــه می بخش ــان صح زن
بــرای توافــق صلــح بــا طالبــان فشــار مــی آورد. 
ــوق زن،  ــی و حق ــال مدن ــی، فع ــم رحمان خان
 1۹۹0 دهــه ی  افغانســتاِن  خــوب  خیلــی 
-زیــر حاکمیــت و قانــون طالبــان-  را بــه یــاد 
مــی آورد؛ هنگامــی کــه زنــان بــه دلیــل تــرک 
ــد  ــرار می گرفتن ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــه م خان
ــع  ــه من ــام وظیف ــب و انج ــه مکت ــن ب و از رفت

ــد.  ــده بودن ش
از  ر  شــان  امیــد  »مــردم  گویــد:  مــی  او 
زندگــی  »زمبابــی  در  و  می دادنــد«  دســت 
می کردنــد« او در مصاحبــه اش بــه نیــورک 
ــان،  تایمــز، خاطــر نشــان کــرده  اســت کــه زن
۲8 درصــد از مجلــس شــورای ملــی افغانســتان 
ــتر از  ــم بیش ــن رق ــد و ای ــکیل می دهن را تش
کنگــره اســت. امــا بــا حرکــت طالبــان و ایــاالت 
متحــده بــه ســمت توافق نامــه ی اولیــه ی صلــح 
- کــه می توانــد در روزهــای آینــده منتشــر 
ــه  ــد ک ــش می یاب ــا افزای ــن نگرانی ه ــود - ای ش
زنــان افغــان، دســت آوردهای خــود را در حــدود 
دو دهــه از دســت دهنــد. ایــن توافق نامــه کــه 
ــپ و  ــن اداره ی ترام ــرات بی ــا مذاک ــی ماه ه ط
طالبــان صــورت گرفتــه اســت، انتظــار مــی رود 
نهایــی 14000  خــروج  بــرای  را  گام هایــی 
ــرای  ــد و راه را ب ــریح کن ــی تش ــرباز امریکای س
مذاکــرات آینــده ی بیــن طالبــان و دولــت 
ــد  ــه  ان ــات گفت ــد. مقام ــوار کن ــتان هم افغانس
ــه،  ــه ی اولی ــود توافق نام ــی می ش ــه پیش بین ک
ــه  ــن ک ــورد ای ــخصی را در م ــای مش تضمین ه
زنــان همچنــان فرصت هــای برابــر در آمــوزش، 

ــود. ــامل ش ــد، ش ــت را دارن ــتغال و دول اش
ایــن نگرانی هــا در درون جامعــه ی افغانــی نیــز 

ــه ی  ــورد نتیج ــی در م ــکار منف ــا و اف نگرانی ه
توافق نامــه ی صلحــی کــه قــرار اســت بــه 
زودی بیــن امریــکا و طالبــان بــه امضــا برســد، 

ــت. ــده اس ش
ــرف  ــن دو ط ــه بی ــه ای ک ــاس توافق نام ــر اس ب
بــه امضــا می رســد، قــرار اســت نیروهــای 
ــه خصــوص نیروهــای امریکایــی، از  خارجــی، ب
افغانســتان خــارج شــوند. هرچنــد ایــن خــروج 
بــر اســاس توافقاتــی مرحلــه بــه مرحلــه خواهد 
بــود؛ امــا کاهــش ایــن نیروهــا می توانــد جنــگ 
را در افغانســتان میــان نیروهــای امنیتــی افغــان 
و گــروه طالبــان شــدت بدهــد. شــدتی کــه ایــن 
عمــل در پــی دارد، از ایــن رو خواهــد بــود کــه 
طالبــان بــرای ایجــاد تــرس و وحشــت در میــان 
ــه  ــوی ب ــه نح ــان را ب ــد، آن ــردم می خواهن م
حضــور خــود و حمایــت از خــود مجبــور کننــد.

ــس از  ــر پ ــه اگ ــد در نظــر داشــت ک ــه بای البت
ــکا و طالبــان، حکومــت افغانســتان  توافــق امری
ــود،  ــق ش ــو و تواف ــه زودی وارد گفت وگ ــز ب نی
چنیــن حالتــی بــه وجــود نمی آیــد؛ امــا گمــان 
بین االفغانــی  گفت وگوهــای  کــه  مــی رود 
ــکا  ــای امری ــه گفت وگوه ــبیه ب ــا ش ــز، تقریب نی
و طالبــان طــول بکشــد. در ایــن صــورت، 
ــان  ــان و طالب ــای افغ ــان نیروه ــس می آتش ب

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی

بســیار اســت و همــواره تاش شــده تــا از طریق 
رســانه ها بــه بیــرون از کشــور نیــز برســد. 
ــیار،  ــی دادن بس ــار قربان ــان، در کن ــان افغ زن
زنــان  ســوی  از  را  مختلفــی  حمایت هــای 
دیگــر در کشــورهای خارجــی داشــته  انــد کــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت، آنچ ــوان گف ــی می ت ــه نوع ب
دســت آورد شــمرده می شــود، یــک دســت آورد 
جهانــی در رابطــه بــه وضعیــت زنــان اســت؛ نــه 
ــان افغــان آن را دســت آورد  ــا زن ایــن کــه صرف
ــرای ادامــه  یافتــن  خــود بداننــد و در نهایــت ب

ــدوار باشــند. ــا امی ــران و ی آن نگ
ــول  ــه در ط ــی ک ــان و جوانان ــان افغ ــه زن آنچ
ــا  ــتند ب ــر، توانس ــال اخی ــوزده س ــا ن ــده ی هج
ــد،  ــوند، می خواهن ــنا ش ــن آش ــای نوی ارزش ه
ــدگان  ــخص گفت وگو کنن ــع مش ــتن موض داش
در جریــان  افغانــی  نهایــت  در  و  امریکایــی 
مــورد  در  طالبــان،  بــا  شــان  نشســت های 
اســت.  افغــان  زنــان  وضعیــت  و  زنــان 
گفت وگوکننــدگان، بایــد بحــث آزادی هایــی 
ــون اساســی کشــور  ــان در قان ــان افغ ــه زن را ک
ــرط های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــد، ب ــان دارن ش
اصلــی مذاکــرات صلــح مطــرح می کردنــد. 
ــوان  ــه بت ــی ک ــه حــال جزئیات ــا ب متأســفانه، ت
ــر اســاس آن آینــده ی سیاســی افغانســتان را  ب
حــدس زد، وجــود نــدارد و ایــن باعــث شــده تــا 

ایــاالت  و  طالبــان  گــروه  توافق نامــه ی  در 
مطــرح  نیــز  آتش بــس  امریــکا،  متحــده ی 
ــا  ــه آی ــس ک ــن آتش ب ــی ای ــا چگونگ اســت؛ ام
ــا  ــان اســت ی ــای خارجــی و طالب ــان نیروه می
میــان نیروهــای خارجــی بــه شــمول نیروهــای 
ــان، مشــخص نیســت.  همــه ی  ــا طالب افغــان ب
ایــن مــوارد ســبب شــده تــا زنــان افغــان 
ــه در سیاســت جــاری فغانســتان  ــان ک چــه آن
ــی  ــه در زندگ ــی ک ــه آنان ــتند و چ ــل اس دخی
ــغول  ــده و مش ــف ش ــر مختل ــره وارد دفات روزم
فعالیت هــای اجتماعــی اســتند، نگــران باشــند.

حضــور زنــان در اجتمــاع و همچنــان عــدم 
ــان، همــواره از برجســته ترین وجــوه  حضــور زن
ــوده  ــان ب ــرای جهانی ــتانی ب ــه ی افغانس جامع
ــی در  ــت طالبان ــه حکوم ــی ک ــت. در زمان اس
کشــور مســتقر بــود، اولیــن چیــزی کــه توجــه 
دیگــران را بــه کشــور جلــب کــرده بــود، نبــود 
ــود.  ــازار ب ــه و ب ــا کوچ ــاع و حت ــان در اجتم زن
ــورد و  ــت خ ــان شکس ــه طالب ــم ک ــی ه زمان
ــتان  ــاالر در افغانس ــد و مردم س ــت جدی حکوم
ــود در  ــور خ ــا حض ــان ب ــان افغ ــت، زن ــا گرف پ
ــد.  ــود جلــب کردن ــه خ ــه را ب ــاع توج اجتم
ــل آزادی  ــی مث ــوان مفاهیم ــن، می ت ــر ای بناب
و مردم ســاالری را در افغانســتان بــا مــاک 
داد.  تشــخیص  اجتمــاع  در  زنــان  حضــور 
ــی  ــد تاریخ ــک رون ــتانه ی ی ــه در آس ــاال ک ح
ــه  ــان، از جمل ــورد زن ــا در م ــتیم، نگرانی ه اس
نشــانه هایی اســت کــه می توانــد عمــق جریــان 
و واقعیــت امــر را نشــان مــان بدهــد. حقیقــت 
ــود  ــوم نب ــا مفه ــح، صرف ــه صل ــت ک ــن اس ای
ــراد  ــی اف ــش روح ــه آرام ــت؛ بلک ــگ نیس جن
جامعــه و داشــتن شــغل و امــکان فعالیت هــای 
دل بخــواه، هویــت و معنــی اصلــی صلــح اســت. 
طــوری کــه رویــا رحمانــی، نخســتین ســفیر زن 
در واشــنگتن، بــه نیــورک تایمــز  گفتــه اســت: 
ــم،  ــت می کنی ــح صحب ــورد صل ــی در م »وقت
بــرای  صلح آمیــز  محیــط  یــک  از  منظــور 
همــه ی مــا  اســت؛ مــا فقــط در مــورد فقــدان 
اســلحه و گلولــه و بمــب صحبــت نمی کنیــم.« 
ــان در  ــد زن ــدون قید وبن ــور ب ــد حض ــح بای صل
ــبت  ــا را نس ــد و نگرانی ه ــم کن ــه را فراه جامع

ــرد. ــان بب ــز از می ــی نی ــکام طالبان ــه اح ب
شــرایطی کــه مقعــول اســت و زمینــه ی چنیــن 
ــتری  ــا از بس ــد، صرف ــا می کن ــی را مهی صلح
ــم  ــردم آن را فراه ــه م ــت ک ــد برخواس خواه
ــه اراده ی  ــه ب ــی ک ــی حکومت ــد؛ یعن آورده باش
مــردم و همیــن نســلی کــه بــا ارزش هــای 
احتــرام  شــده  انــد،  بــزرگ  مردم ســاالرانه 
بگــذارد و از همیــن اراده بــه وجــود آمــده 
ــن  ــی از همی ــات، یک ــزاری انتخاب ــد. برگ باش
موضوعاتــی اســت کــه می توانــد بسترســاز 
ــی  ــد. تاش های ــز بکاه ــا را نی ــد و نگرانی ه باش
ــورت  ــات ص ــزاری انتخاب ــدم برگ ــرای ع ــه ب ک
ــف اراده ی  ــرای تضعی ــی ب ــرد، تاش های می گی
ــت.  ــان اس ــت  ش ــن سرنوش ــرای تعیی ــردم ب م
بنــا بــر ایــن، بایــد بــه ایــن نگرانی هــا در 
گفت وگوهــای صلــح پرداختــه شــود و صلحــی 
ــورت  ــق ص ــر آن تواف ــر س ــت ب ــرار اس ــه ق ک
ــی  ــای مردم ــا و ارزش ه ــه ی نیازه ــرد، هم بگی

ــد. ــته باش ــر داش ــد نظ را م

آنچـه زنـان افغـان و جوانانـی کـه در طـول هجـده یـا نوزده سـال 
اخیـر، توانسـتند بـا ارزش هـای نویـن آشـنا شـوند، می خواهند، 
در  و  امریکایـی  گفت وگو کننـدگان  مشـخص  موضـع  داشـتن 
نهایـت افغانـی در جریـان نشسـت های شـان بـا طالبـان، در مورد 
بایـد  اسـت. گفت وگوکننـدگان،  افغـان  زنـان  و وضعیـت  زنـان 
بحـث آزادی هایـی را کـه زنـان افغـان در قانـون اساسـی کشـور 
شـان دارنـد، بـه عنوان یکـی از شـرط های اصلی مذاکـرات صلح 

مطـرح می کردنـد. 
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درمکتبهایافغانستان

دانش آمـوزان  و  خانواده هـا  از  شـماری 
مکتب هـای شـهر کابـل، ادعـا دارنـد کـه برخی 
افراطیـت  تبلیـغ  بـه  اسـتادان در مکتب هـا،  از 
می پردازنـد. والدیـن ایـن دانش آمـوزان، مدعـی 
شـان  نظریه هـای  اسـاتید  ایـن  کـه  اسـتند 
تزریـق  دانش آمـوزان  ذهـن  بـه  تحمیلـی  را 
می کننـد. در گفت وگوهایـی کـه روزنامه ی صبح 
کابـل با تعـدادی از ایـن دانش آمـوزان و والدین 
آن هـا داشـته، والدیـن ایـن دانش آمـوزان بر این 
باورنـد که چون کـودکان آن ها در سـنین پایین 
قـرار دارنـد و ذهـن شـان هماننـد کاغذ سـفید 
راحتـی  بـه  ایـن مرحلـه کـودکان  و در  اسـت 
آن چیـزی را کـه بـه آنـان گفتـه می شـود بـه 
زودتریـن وقـت جـذب می کننـد، معلمانـی کـه 
در مکاتـب مسـؤولیت تدریـس مضامیـن دینـی 
را دارنـد، تـاش دارند تـا باورهـای افراطی خود 
را در ذهـن دانش آمـوزان جـای بدهنـد و ایـن 
والدیـن از ایـن لحـاظ آینـده ی کـودکان خود را 

در خطـر ببینـد.
احمـد رامیـن، دانش آمـوز صنـف دوازدهم  یکی 
از مکتب هـای شـهر کابـل می گوید: »اسـتادانی 
دینیـات(  و  عقایـد  دینی)تفسـیر،  علـوم  کـه 
تدریـس  می کننـد، بیشـتر محتـوای درس های 
شـان جنبـه ی تبلیغـی افراطی دارد؛ چـون اکثر 
نظرداشـت  در  بـدون  دینـی،  علـوم  اسـتادان 
موضـوع درسـی کـه در کتـاب اسـت، بـه تبلیغ 
موضوع هایـی ماننـد حـق بـودن جهـاد در نظام 
اسـامی،  خافـت  مـورد  در  بحـث  کنونـی، 
و  طالبـان  حکومـت  حقانیـت  مـورد  در  بحـث 
ذهـن  مخشـوش کننده ی  کـه  موضوع هایـی 

می پردازنـد.« اسـت،  شـاگردان 
شـکریه، یکـی دیگـر از دانش آمـوزان می گویـد: 
»اسـتادان علـوم دینـی مـا بیشـتر از درس های 
همـواره  می پـردازد.  حجـاب  بحـث  بـه  کتـاب 
دخترانـی کـه پوشـش شـان مطابـق خواسـت 
حتـا  یـا  اسـتاد  فحـش  مـورد  نبـوده  اسـتاد 

گرفتـه.« قـرار  لت وکـوب 
فرخنده، از جریان خشـونت اسـتاد حکایت دارد 
و می گویـد: »یونیفـورم مکتـب پوشـیده بـودم 
چـون اندکـی مویـم از روسـری بیـرون زده بود، 
اسـتاد علـوم دینـی بـا خشـم سـیلی محکمـی 
بـه رویـم زد و گفـت فاحشـه ی خدا ناتـرس! تو 
هیـچ از روزی نمی ترسـی که ایـن موها در آتش 
جهنـم بسـوزد. فامیـل تو کافر اسـت کـه این ها 
را بـه تـو نگفتـه وای بـه حالت دوزخـی احمق!«

مـادر فرخنـده می گویـد: »مسـلمان بـودن یـا 
نبـودن دختـرم ربـط به اسـتاد نـدارد؛ حتـا اگر 
بـه اسـتاد ربـط هـم داشـته باشـد، اسـتاد حـق 
چنیـن رویه ای را نـدارد. دختر ما بـه تمام آداب 
اسـامی آشناسـت و مطابـق آن عمـل می کنـد. 
اسـتاد هـم می توانسـت بـه گونه ی بسـیار خوب 
و بـا لحـن آرام دختـرم را نصیحـت کنـد؛ امـا او 
دختـر دوازده سـاله را بـا فحـش و سـیلی زدن 

می کننـد.« تدریـس  شـاگردان 
حسـنی، در مـورد کتاب هـای علـوم دینـی در 
مکتب هـا می گویـد: »مسـائل دینـی ای کـه در 
کتاب هـای عقایـد و تفسـیر در نصـاب تعلیمـی 
بسـیار  مسـائل  شـده؛  گنجانیـده  افغانسـتان 
حسـاس و مغلـق اسـت. ایـن مسـائل، نیـاز بـه 
چنـان  آن   متأسـفانه  کـه  دارد  مفصـل  شـرح 
کـه بایـد شـرح داده می شـد، نشـده و اسـتادان 
نیـز بـه شـرح آن نمی پردازنـد. از همیـن  لحـاظ 
شـاگردان در یـک گیجـی قـرار می گیرنـد. پس 
نیـاز اسـت بـرای شـاگردان معـارف کتاب هایـی 
مطابق سـن و درک شـان چاپ شـود. اسـتادان 
نیـز در ادبیاتی کـه برای تشـریح درس ها به کار 
می برنـد بایـد توجه داشـته باشـند تا شـاگردان 
اسـامی  جامعـه ی  اساسـی  قشـر  کـه  مکتـب 

اسـتند بـه بی راهـه کشـانده نشـوند.«
مکتـب  یـک  در  اسـتادان  نـوری،  فـروزان 
خصوصـی، در این رابطـه می گویـد: »کتاب های 
علـوم دینـی بـدون در نظـر داشـت سـطح فهم 
جملـه ی  هـر  اسـت.  شـده  تألیـف  شـاگردان 
آن مبهـم اسـت. شـاگردان فقـط آن را حفـظ 
می کننـد و از معنویـت آن سـر در نمی آورنـد. 
اسـتادان نیز عقاید شـان را به شـاگردان تحمیل 
می کننـد. طور مثال؛ اسـتادان، بسـیاری وقت ها 
خـارج از موضوع درسـی بـه موضوع هـای خارج 
از درس می پردازنـد. شـاگردان را از آتـش دوزخ 
می ترسـانند. شـاگردان فکـر می کننـد کـه آنچه 
اسـتاد می گویـد حـق اسـت و در همـه مسـائل 
اگـر طـوری کـه اسـتاد می گویـد، عمـل نکننـد 
دوزخ می رونـد. دیـن را در عقاید شـان مبدل به 

طلسـم تـرس و وحشـت کـرده اسـت.«
دهـم  صنـف  دانش آمـوز  احمـدی،  یاسـین 
از  عـده ای  مکتب هـا،  »در  می گویـد: 
اسـتادان علـوم دینـی مـا امامـان مسـجد یـا 
دانش آموخته هـای مدرسـه ها انـد که با سیسـتم 
تدریـس در معارف ناآشـنا اسـتند. آنـان به طور 
معمـول آن گونـه کـه در مسـجد بـه  تبلیـغ دین 
می پردازنـد، در صنـف نیـز بـدون در نظرداشـت 
موضـوع درسـی، بـه تبلیـغ موضوع هـای دلخواه 

باعـث  او  کار  ایـن  کنـد.  اصـاح  می خواسـته 
می شـود کـه برداشـت غلـط از دیـن در ذهـن  
کـودکان و نوجوانـان دانش آمـوز ایجـاد شـود.«

 فرخنـده می گویـد کـه اسـتادان علـوم دینـی 
و  می کننـد  توزیـع  سـیاه  چادرهـای  آنـان  بـه 
بـه  مجبـور  رکیـک  بـا حرف هـای  را  دختـران 

می کننـد.  آن  پوشـیدن 
فهیـم حقیار کـه در حال حاضر دانشـجوی یکی 
از دانشـگاه های خصوصـی اسـت، تاییـد می کند 
او،  دارد.  وجـود  افراطیـت  مکتب هـا  در  کـه 
می گویـد کـه تبلیـغ افراطیت در مکتب، بیشـتر 
بـدون  آن  تأثیرگـذاری  و  اسـت  دانشـگاه ها  از 

اسـت. شـک خطرناک 
او می گویـد: »عقایـدی کـه در مکتـب از سـوی 
اسـتادان علـوم دینـی در ذهـن من تزریق شـده 
بـود، هیچ گاهـی نمی توانسـتم آن هـا را فراموش 
کنـم و تبدیـل بـه عقیـده ام شـده بـود. بعـد از 
ایـن کـه انـدک مطالعـه کـردم، متوجـه شـدم 
و  نادرسـت  اسـتادان  تبلیغ هـای  اکثریـت  کـه 
آن،  دلیـل  می کنـم  فکـر  بـود.  افراط گرایانـه 
کم سـوادی شـان یـا غیـر مسـلکی بـودن آن هـا 
بـود؛ چـون اکثر شـان ماامامـان مسـجد بودند 
بـه  را  عقایـد سـخت گیرانه ی شـان  و  رفتـار  و 
کـه  مـادری  خاطـره،  می دادنـد.«  ربـط  دیـن 
مکتـب  چهـارم  صنـف  در  دانش آمـوز  دختـر 
دینـی  علـوم  اسـتادان  کـه  می گویـد  دارد، 
تحـت  سـیمنارهایی  آنـان  بـرای  فرزنـدش، 
عنـوان غسـل میـت و غسـل نجابـت برای شـان 
برگـزار می کنـد؛ درحالـی کـه دین اسـام حکم 
می کنـد کـه کسـی که بالغ اسـت بایـد از چنین 

مسـایل آگاه باشـد.
رابطـه   ایـن  در  دیـن،  عالـم  حسـنی،  سـالم 
می گویـد: »اصـول و قوانیـن دیـن بایـد مرحلـه 
بـه مرحلـه به یـک فرد مسـلمان تدریس شـود. 
قواعـد دینـی ماننـد آداب معاشـرت، روزه، نماز، 
حـج و دیگـر قواعـد دینـی، بـه زبـان سـاده و 
عام فهـم بایـد بـه شـاگردان مکتب هـا تدریـس 
شـود؛ در حالـی کـه عـده ای از اسـتادان مکتـب 
مسـایل مغلـق دینـی را بـا ادبیـات مغلـق بـه 

می پردازنـد.« خودشـان 
معـارف،  وزارت  سـخنگوی  نزهـت،  نوریـه 
می گویـد: »سـال های گذشـته بـه دلیـل این که 
به افراد مسـلکی دسترسـی نداشـتیم، مجبور به 
جذب یک تعداد اسـتادان غیرمسـلکی شـدیم.«

نوریـه نزهـت، تأییـد می کنـد کـه در گذشـته 
وزارت معـارف، یـک تعـداد از مـا امامـان را بـه 
عنوان اسـتاد علـوم دینی در مکتب هـا البته بعد 
از سـپری کـردن امتحـان اسـتخدام کـرده بـود 
کـه در حـال حاضـر، برنامـه ی ارتقـای ظرفیـت 
بـرای  آنان برگزار شـده اسـت و اشـتراک در این 

برنامه هـا الزامـی اسـت.
نظـر بـه گفتـه ی عـده  ای از علمای دیـن، مغلق 
بـودن بعضـی  موضوع هایـی درسـی کتاب هـای 
علـوم دینـی مکتـب و مسـلکی نبودن اسـتادان، 
در  دینـی  قواعـد  و  دیـن  از  کج فهمـی  باعـث 
چنیـن  اگـر  می شـود.  دانش آمـوزان  میـان 
موضوع هایـی پیگری نشـود، عواقـب ناگواری در 

پـی خواهـد داشـت.
در همیـن حـال، عـده ای از دانش آمـوزان ادعـا 
دینـی  علـوم  اسـتادان  از  شـماری  کـه  دارنـد 
مکتب هـا، بـا بحـث علیـه نظـام فعلـی و حـق 
دانسـتن طالبـان و داعـش، بـه طـور مسـتقیم 
فکـر و ذهـن دانش آمـوز را بـه سـوی افراطیـت 

می دهنـد. سـوق  طالبـان  تفکـر  و 
حامـد حبیبـی کـه دو سـال قبل از مکتـب فارغ 
شـده اسـت، می گویـد: »اسـتادان علـوم دینـی، 
منبـر مسـجد را بـا صنف گاهـی وقت ها اشـتباه 
می گیرنـد. اسـتادان بـدون در نظـر گرفتن سـن 
موضوع هایـی  آنـان  بـه  دانش آمـوزان،  درک  و 
مسـجد  می کننـد.  ابـاغ  را  درس  از  خـارج 
چـون مکانـی عمومـی اسـت، هـر طبقـه مـردم 
بـرای عبـادت و خطابـه شـنیدن مـی رود؛ اما در 
مکتـب دانش آمـوزان بـرای یادگیـری می رونـد، 
نـه خطبه شـنیدن. معـارف نصاب درسـی دارد، 
قضـاوت درسـتی یـا نادرسـتی آن را اگـر کنـار 
بگذاریـم، اسـتادان بایـد مطابـق نصـاب درسـی 

کتاب هـای مکتـب را تدریـس کننـد.«
مطالعـات  مؤسسـه ی  تعریـف  اسـاس  بـه 
اسـتراتیژیک افغانسـتان »افراط گرایـی مذهبـی، 
شـیوه های  و  دیدگاه هـا  از  انحـراف  از  عبـارت 
میانـه روی مذهبـی چرخشـی به سـوی تفسـیر 

اسـت.«   دینـی  آموزه هـای  تندروانـه ی 
 چنـد سـال قبـل، حفیـظ منصور، عضو پیشـین 
مجلـس نماینـدگان کشـور و پژوهشـگر دینـی، 
در جلسـه ی عمومـی مجلـس اظهـار داشـت که 
اگـر جلـو افراطیتـی کـه در مکان های آموزشـی 
کشـور وجود دارد، گرفته نشـود، بقای کشـور به 
مخاطـره می افتـد. تـا حـال  در مـورد افراطیـت 
در مکتب هـای کشـور، بحـث و توجـه چندانـی 
صـورت نگرفتـه اسـت؛ در حالـی کـه افراطیـت 
در مکتب هـا بـه صـورت واضح وجـود دارد و این 

مسـأله می تواند خطرسـاز باشـد.
دانش آمـوزان مکتب هـا در گـروه ی سـنی ۷ تـا 
18 سـال قرار دارند. اسـتادان، خانواده و محیط، 
بـاالی ذهـن و فکـر ایـن رده ی سـنی به شـدت 
اثرگـذار اسـت؛ اگـر جلـو ایـن نـوع رفتارهـای 
افراط                       گرایانـه گرفتـه نشـود، بـدون شـک ایـن 
دانش آمـوزان در آینـده جـزء افـراد افراط گـرای 
جامعـه خواهنـد شـد و ایـن می توانـد جامعـه ی 

افغانسـتان را بـه مشـکلی جـدی مواجـه کند.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

مجلس نمایندگان کنونی 
ضعیف ترین دوره ی تقنینی

و  مؤثریـت  اسـتند،  پارلمـان   دارای  کـه  دموکراتیـک  کشـورهای 
تأثیرگـذاری نماینـدگان در مجلـس، میـزان دموکراسـی و نقـش آن 
عمـل  ضعیـف  پارلمان هـا  کـه  کشـورهایی  در  می دهـد.  نشـان  را 
می کنند /کـرده  انـد، بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه در ایـن کشـورها 
یکـی  افغانسـتان،  نماینـدگان  مجلـس  اسـت.  دموکراسـی ضعیـف 
اسـامی  جهمـوری  دولـت  نهادهـای  مهم  تریـن  و  عمده تریـن  از 

اسـت. افغانسـتان 
نهادهـا  سـایر  از  بیشـتر  نهـاد  ایـن  مکلفیت هـای  و  مسـؤولیت ها 
اسـت؛ امـا نماینـدگان در ایـن مجلـس، در برابـر مردم خـود را ملزم 
آنـان بـه شـمار مـی رود-  از وظایـف اصلـی  بـه پاسـخگویی  -کـه 
نمی داننـد. بـا وجـود ایـن  کـه پارلمـان دارای وظایف زیاد اسـت، اما 
قانون گـذاری، نظـارت بـر عمل کـرد حکومـت و نمایندگـی از مـردم، 
از عمده تریـن وظایـف مجلـس نماینـدگان اسـت. در طـول این سـه 
دوره ی تقنینـی، آنچـه کـه گـم مانده اسـت، پاسـخگویی نمایندگان 
بـه مـردم اسـت. در سـه دوره ی تقنینـی، هیچ گاهی اعضـای مجلس 
نماینـدگان افغانسـتان چـه در دوره ی مبارزات انتخاباتـی چه پس از 

آن، سیاسـت نمایندگـی شـان را بـه مـردم ارائـه نکـرده  اند.
هانـس کلسـن می گویـد: »اگـر به نحوی سرنوشـت دموکراسـی را به 
پارلمان هـا گـره بزنیـم« بایـد بهترین هـا و فاضل تریـن آدم هـا باید از 
مـردم نمایندگـی کننـد. یکـی از بحث هـای جـدی دیگـر این اسـت 
کـه در کشـورهای توسـعه یافته و دموکراتیـک، جایـگاه پارلمان هـا 
نیـز تنـزل پیـدا کـرده  اسـت. در کشـورهای دیگـر قدرت مند شـدن 
حکومـت یـا قـوه ی مجریـه، موجـب ضعیـف شـدن پارلمان هـا نیـز 
می شـود. آنـان به ایـن باورند که هر چقـدر مأموریت هـای اقتصادی، 
سیاسـی، رفاهـی و فرهنگـی بیشـتری بـر عهـده ی دولـت بگذاریـم، 
اقتـدار دولـت افزایـش می یابـد و نقـش پارلمـان کمرنگ می شـود. 

نبـود رهبـری و ضعـف سـازمانی مجلس هـا، از دیگـر علـل ضعـف 
پارلمان هاسـت؛ یعنـی مجلـس نامتجانـس نمی تواند رهبـری جامعه 
را بـر عهـده بگیـرد و معموال قوه هـای مجریه این وظیفـه را بر عهده 
می گیرنـد. رشـد گروه هـای ذی نفـع و البی هـا از دیگـر علـل ضعـف 
پارلمـان اسـت؛ یعنـی این هـا بهتـر می تواننـد مطالبـات و منافـع و 
اعتراضـات مـردم را نمایندگـی کننـد. این هـا مـواردی اسـت کـه به 
طـور کلـی در آسیب شناسـی پارلمـان بایـد مـورد توجه قـرار بگیرد. 
از اصـل مطلـب اگر دور نرویم، ضعیف ترین مجلـس و بدترین دوره ی 
تقنینـی دوره ی کنونی اسـت. در طـول تاریخ پارلمان در افغانسـتان، 
بـوده  انـد.  تقنینـی  دوره هـای  پردسـت آوردترین  قبلـی  دوره ی  دو 
چهره هـا و شـخصیت های برجسـته در عیـن زمان برخاسـته از میان 
مـردم در دو دوره ی قبلـی، اعضـای مجلـس نماینـدگان افغانسـتان 
بودنـد. حضـور شـخصیت ها و چهره هـای مـردم دار و رهبـران احزاب 
سیاسـی، نقـش مهمـی در تأثیرگـذاری و کارآمـدی هـر دو دوره ی 

داشـتند.  تقنینی 
افغانسـتان پسـاطالبان و بـه میـان آمـدن فضـای باز سیاسـی و روی 
کارآمدن پارلمان و ایجاد شـورای ملی، از دسـتاوردهای هجده سـال 
اخیـر بـه شـمار می رود. هرچنـد کارکردهـای دو دوره ی پیشـین نیز 
قناعـت مـردم افغانسـتان را فراهم نمی توانـد و کارنامه هـای اکثریت 
اعضـای مجلـس نماینـدگان قابـل قبـول، و قناعت بخـش نیسـت؛ با 
آن هـم نقـش مثبـت و مؤثـر اعضـای مجلـس در دو دوره ی قبلی را 
نمی شـود نادیـده گرفـت؛ امـا ضعیف تریـن دوره ی تقنینـی، مجلس 
نماینـدگان کنونـی اسـت. میـزان تقلـب در انتخابـات پارلمانـی بـه 
حـدی گسـترده بـود که اعتمـاد مردم افغانسـتان را به صـورت کامل 
نسـبت بـه پروسـه ی انتخابـات از بین بـرد. ایـن پارلمـان از دل یک 
چنیـن انتخابـات پرتقلـب، مملـو از فسـاد مالـی و اخاقـی بـه میان 

مد.  آ
سـفارش  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  در  حکومـت  دخالت هـای 
و توصیه هایـی نسـبت بـه برنـده شـدن برخـی از نامـزدان، بارهـا 
دیـده شـده  اسـت. پارلمـان کنونـی از میـان دخالت هـای حکومـت 
بـه وجـود آمـده  اسـت. بسـیاری از اعضـای مجلـس نماینـدگان بـه 
سـفارش و حمایـت حکومـت به کرسـی نمایندگـی از مردم رسـیده 
 انـد. نهادهـای ناظـر بر رونـد انتخابات افغانسـتان، بارهـا گزارش های 
ادعـای  مالـی،  فسـاد  وجـود  مـردم،  آرای  بـر  دسـتبرد  و  تقلـب 
تقاضاهای جنسـی از سـوی شـماری از نامـزدان، و دخالـت حکومت 
را نشـر کـرده  انـد. مجلـس نماینـدگان کنونـی محصول یـک چنین 

انتخاباتـی اسـت. 
حـال پرسـش این جـا اسـت کـه ایـن پارلمـان می توانـد قدرت منـد 
شـود؟ آیـا نماینـدگان مجلس می تواننـد به درسـتی نمایندگی کنند 
تـا حداقـل اعتبـار نسـبی مجلـس نماینـدگان به مـردم برگـردد؟ از 
آن جایـی کـه چنـد مـاه از دوره ی کاری مجلـس کنونـی می گذرد و 
فرصـت بیشـتر دارنـد تـا خـود شـان را بـه عنـوان نماینـدگان قوی، 
پاسـخگو و مسـؤول ثابـت کنند؛ فرصـت دارند تا سیاسـت نمایندگی 
از مـردم را هـر کـدام شـان بـرای خـود تدویـن کننـد. وقـت زیـاد 
دارنـد تـا نقـش نظارتـی شـان را جـدی  کننـد. وقـت دارند تـا امید 
از دسـت ی رفتـه مـردم نسـبت بـه نمایندگـی را بـا ارائـه ی راهـکار 

برگردانند. مناسـب 

 نیما کاوه
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اســـتقال را بـــا واژه هایـــی چـــون آزادی و 
خودمختـــاری بهتـــر می تـــوان درک کـــرد. 
ـــه  ـــوده ک ـــن ب ـــر ای ـــواره ب ـــر آزادی، هم جوه
ــه  ــم کـ ــاب کنیـ ــه انتخـ ــم آن گونـ بتوانیـ
می خواهیـــم؛ زیـــرا خواســـته ایـــم بـــدون 
اجبـــار، بـــدون زور، بـــدون بلعیـــده شـــدن 
در دســـتگاهی عظیـــم، آن گونـــه انتخـــاب 
کنیـــم. جوهـــر آزادی در ایـــن اســـت کـــه 
ــم،  ــت کنیـ ــیم مقاومـ ــته باشـ ــق داشـ حـ
ـــادات  ـــای اعتق ـــه پ ـــیم و ب ـــند نباش عامه پس
خـــود بایســـتیم؛ زیـــرا ایـــن اعتقـــادات را 
از خـــود می دانیـــم. ایـــن یعنـــی آزادی 
راســـتین و بـــدون آن هیـــچ نـــوع آزادی ای 
ـــی از آزادی. ـــا توهم ـــه حت ـــدارد و ن ـــود ن وج

روســـو، مـــی گویـــد، کســـی بـــه راســـتی 
ـــام  ـــه انج ـــادر ب ـــه را ق ـــه »آنچ ـــت ک آزاد اس
رســـاندن آن اســـت آرزو کنـــد و آنچـــه 
را آرزو می کنـــد بـــه انجـــام برســـاند.« 
آزادی یعنـــی خواســـتن آنچـــه کـــه واقعـــا 
ــرزمین، در  ــتنی اســـت. در ایـــن سـ خواسـ
روزی کـــه صدمیـــن ســـال اســـتقال و 
ــی  ــد، کسـ ــه می کنـ ــود را تجربـ آزادی خـ
بـــرای  را  آزادی  مـــا  کـــه  نمی پرســـد 
چـــی گرفتیـــم؟ مـــا اســـتقال را بـــه 
دســـت گرفتیـــم تـــا بـــا آن چـــه کنیـــم؟ 
آزادی بـــرای چـــی؟ ایـــن اســـتقال کـــه 
خـــوار و خفیـــف و سرشکســـته کـــردن 
ــان  ــا آنـ ــته و بـ ــی داشـ ــان ها را در پـ انسـ
طـــوری رفتـــار کـــرده کـــه گویـــی منشـــأ 
ــتقال اســـت؟ حـــس  ــتند؛ اسـ ارزش نیسـ
ــک  ــدای یـ ــه بلنـ ــی بـ ــورانگیز قهرمانـ شـ
ـــک  ـــت، ی ـــرن بن بس ـــک ق ـــیده؛ ی ـــرن رس ق
ـــرن  ـــک ق ـــیمگی، ی ـــفتگی و سراس ـــرن آش ق
ــرات  ــای دموکـ ــه ی ناموفـــق دولت هـ تجربـ
و غیـــر دموکـــرات و ســـرانجام یـــک قـــرن 

بی نظمـــی و کشـــمکش داخلـــی.
ـــه  ـــا اســـتعمار ب ـــن اســـتقال در مقایســـه ب ای
مراتـــب ضعیف تـــر و غیـــر قابـــل قبول تـــر 
ـــور  ـــچ گاه کش ـــه هی ـــت ک ـــده اس ـــت. آم اس
دقیقـــا  نشـــده؛  اســـتعمار  افغانســـتان 
نقطـــه ی عطـــف داســـتان از همیـــن جـــا 
شـــروع می شـــود. تجربـــه ی کشـــورهای 
ـــی  ـــه یک ـــد ک ـــان می ده ـــده، نش استعمارش
از عامل هـــای پیشـــرفت ایـــن کشـــورها 
همیـــن وجـــود اســـتعمار در کشـــور شـــان 
ــا  ــا بـ ــا بـــدون ایـــن کـــه یـ اســـت. آن هـ
ایـــن کـــه قهرمان ســـازی کننـــد، بـــه 
ـــدن،  ـــن غلتی ـــد؛ ای ـــتعمار غلتیدن ـــن اس دام
ــیوه های  ــا شـ ــه بـ ــد کـ ــن شـ ــث ایـ باعـ
بهتـــر و بیشـــتر کشـــور و حکومـــت داری و 
ـــان  ـــوند. مردم ـــنا ش ـــی آش ـــازوکار مدیریت س
ـــد،  ـــس کردن ـــه ح ـــی ک ـــرزمین، زمان ـــن س ای
ـــد  ـــه می توانن ـــیده ک ـــن رس ـــان ای ـــر زم دیگ
ـــی  ـــد، راه ـــت بگیرن ـــه دس ـــور را ب اداره ی ام
ـــود  ـــد. آن گاه ب ـــدا کردن ـــتقال پی ـــرای اس ب
ـــه ی  ـــا روحی ـــده و ب ـــه آین ـــی ب ـــا نگاه ـــه ب ک

جمعـــی، رو بـــه اســـتقال آوردنـــد.
ـــر  ـــی بهت ـــرایط خیل ـــیاری، ش ـــوارد بس در م
از وضعیـــت اکنـــون مـــا در افغانســـتان 
ـــتقال  ـــی، اس ـــت چ ـــه قیم ـــد. آزادی ب دارن
ـــای  ـــا ارزش ه ـــی آزادی ب ـــی؟ ناف ـــدل چ در ب
ــه  ــه بـ ــا آزادی ای کـ ــتم؛ امـ ــانی نیسـ انسـ
ـــبختی،  ـــته، خوش ـــال نتوانس ـــد س ـــدت ص م
رفـــاه، آســـایش، حتـــا زندگـــی عـــادی را 
بـــه ارمغـــان بیـــاورد را نمی خواهـــم. بایـــد 
آزاد بـــود و آزادانـــه زیســـت. آزادی بـــه 
ــران،  ــق دیگـ ــردن حـ ــت کـ ــای رعایـ معنـ
ـــران  ـــوق دیگ ـــه حق ـــدی ک ـــا ح ـــودن ت آزاد ب
ـــیاری  ـــتقال، آزادی ای بس ـــود. اس ـــظ ش حف
گرفـــت؛  ســـرزمین  ایـــن  مردمـــان  از 
ـــان  ـــردم را چون ـــن م ـــدی ای ـــای مدی مدت ه
ــرد و  ــه داری کـ ــس نگـ ــی در قفـ موجوداتـ
ــر  ــی منجـ ــرگ قهرمانانـ ــه مـ ــرانجام بـ سـ
ــانه  ــوان افسـ ــه عنـ ــال ها بـ ــه سـ ــد کـ شـ
می شـــد.  شـــنیده  مردمـــان  زبـــان  از 
اســـتقال را زمانـــی می تـــوان بـــه جشـــن 
نشســـت کـــه فرزنـــدان ایـــن وطـــن بـــه 
ـــی  ـــای نظام ـــف نیروه ـــه ص ـــود ب ـــار خ اختی
ــان و روزگار.  ــر زمـ ــه از جبـ ــد و نـ بپیوندنـ
ــتود  ــی سـ ــوان زمانـ ــی تـ ــتقال را مـ اسـ
کـــه پاســـپورت کشـــور مـــان حداقـــل 
ــار  ــل اعتبـ ــود قابـ ــایگان خـ ــن همسـ بیـ
باشـــد. اســـتقال زمانـــی فضیلـــت اســـت 
ــدی  ــتانی در بلنـ ــجویان افغانسـ ــه دانشـ کـ
ســـکوهای علمـــی دســـت بـــه ســـینه 
ـــور  ـــی کش ـــرود مل ـــدن س ـــش ش ـــر پخ منتظ
ـــدها  ـــر آن، روز ۲8 اس ـــند. در غی ـــان باش ش
ــای  ــد روزهـ ــه ماننـ ــتند بـ ــی اسـ روزهایـ
ـــودن  ـــل ب ـــش تعطی ـــا تفاوت ـــه تنه ـــر ک دیگ
آن روز اســـت. آزادی را زمانـــی می تـــوان 
ـــه در  ـــاد زد ک ـــه فری ـــرج خلیف ـــدای ب ـــه بلن ب
ـــت  ـــرس از دس ـــی ت ـــر کس ـــان دیگ ـــور م کش
دادن عزیـــزان خـــود را در مراســـم شـــادی 

نداشـــته باشـــد. 

آزادیوخیانتبهآزادی

تجربه ی نزدیک به مسخ شدن 

بـا ایـن تصـور، این جـا دسـتخوِش 
گونـه ی نـادری از نگرانـی ام. من، از 
تاروپـوِد ایـن شـهر، از ایـن خرابات 
مـدام حـذف می شـوم و قصه هایـم 
بـه دامن فراموشـی می لغزند. آن سـان که انتظـار دارم، 
دیـده نمی شـوم. نمی دانـم مـرده ام یـا زنـده؟ تجربـه ای 
نزدیـک بـه مسـخ شـدن را می بینـم و به سـختی نفس 
می کشـم. بدنـی دارم، اگرچـه پوسـیده؛ امـا رنج هـا را 

تمامـا می فهمـم.
زیـر پوسـِت ایـن شـهِر دیوانـه، بـه آرامـی می پوسـم و 
مـرگ خویـش را هـر روزه زیـر لـب مـزه مـزه می کنـم. 
انـکار می کنـد؛ جایـی  مـرا  بیـرون  و  از درون  چیـزی 
بـرای مـن نیسـت. بایـد بـروم؛ اما نـه در پیـش و نه در 
پـس، راهـی نمی یابـم و هیـِچ عظیمـی را بـه پیشـگاه 
می بینـم. گویـی رطوبـت وجودم را پوشـانده و حشـرات 
حضـورم را بـر نمی تابنـد. من خـورده می شـوم و جهان 
بی مـن می مانـد. مـن بـه هیـچ ختـم می شـوم و نابودنم 
را بـا عمـِق جـان درک می کنـم. در ایـن ناکجاآبـاد، این 
بیغولـه ی گندیـده، در ایـن خانـه کـه آبسـتِن ویرانـی 
اسـت، مـن شـقیقه ام را بر طنابی آویختـه  ام و وجودم را 

دریـده و غـذای گوشـت خواران کـرده  ام. 
بـر کسـر مـن  و کـدر،  باختـه  رو  و  رنـگ  ایـن شـهِر 
پافشـاری کـرده و غبـاِر نابودنـم را بـر دیواره های شـهر 
افشـانده اسـت. مـن تلخی وجـودم را بر کام ایـن بیغوله 
اعنتـا  خـود  بی اعتنایـِی  بـر  بی رمـق  چـه  و  می بینـم 
مـی ورزم. هنـوز بـه خاطـر دارم کـه از زخـم چرکیـن 
سـر بـرآوردم و زاده شـدنم در ایـن سـاخ خانـه را بـه 
سـوگواری نشسـتم. وجوه تراژیک جهـان، بیش از پیش 
رخ نمایـی می کننـد و زندگـی پیش از آن کـه موعدش 
فرا رسـیده باشـد، از دردهـای این رنج ابدی خودکشـی 
ماتم کـده،  ایـن  در  اسـت.  عجیبـی  تنگنـای  می کنـد. 
هیـچ چیـزی بـه وسـعت بی اعتنایی ما شـبیه انسـان ها 

 . نیست

سـالیاِن درازی ا سـت کـه چـون بـار وحشـتناک ایـن 
ام و کنـون  بـا خـود حمـل کـرده   را  جسـم پوسـیده 
آویختـه  ام.  نگون بختـی  گوشـه های  بـر  را  تکه هایـش 
مـن این جـا دسـتخوش گونه ی نـادری از نگرانـی  ام. در 
ایـن بوتـل آلوده به خا، نا آرام از گوشـه ای به گوشـه ی 
دیگـر می خـزم، تـا اندکـی »بـودن« یافتـه باشـم. چـه 
سـخت اسـت حمـل این حجـِم غمنـاِک نابـودن. امروز، 
گلوله هایـی  همچـون  مـا  و  اسـت  جنـون  بـزرگ  روز 
آتشـین بـر دامـاِن یـک جنـوِن جمعـی فـرو می غلتیم؛ 

در خیابان هـا فاجعـه در گـذر اسـت. 
یـک تکـه ی نـرم و شـیرین را چنـان بـا آرامـش خیـال 
می خورنـد کـه گویی قلـب خـود را می خورنـد. می بینم 
در عروسـی همـه می میمرنـد و خـط مـرز میـان وهم و 
واقعیـت بـه لغـزش می آیـد. مـا بـر جهانـی شـیدا وارد 
می شـویم کـه بیگانگـی در خیابان هایـش سـایه افکنده 
و فیگورهایـی مالیخولیایـی بـا سرگشـتگی در یک خأل، 
بـر فقدانـی عظیـم معتـرف می شـوند. تنهایی و انـزواِی 
سـایه ها در جهـاِن مسـخ شـده  ام؛ بازنمـاِی جنبه هـای 
شـبح گوِن زندگـی، انسـان هایی اسـت کـه از ورطـه ی 
ناخودآگاهـی، بـه قعـِر بوم های نقاشـی پرتاب شـده  اند.
در ایـن جهـاِن نیچـه ای که تمـام حجم ها مملـو از تهی 
بـرای رهایـِی سـایه ها شـکوفا  از  انتظـاری   انـد، هیـچ 

سـاعِت  بـر  بی رمـق  پنـداِر  چـون  جهـان  و  نمی شـود 
شـوِم نیمـروزی آرام آرام محو می شـود. در کابوسـی که 
آورده  ام بـر بـوِم قلـم می زنـد و روح مسـخ شـده ی من، 
تـا قعـر خیابان هـای شـهر جـاری می شـود و منشـأ نور 
چون پرسشـی عظیـم بر پشـت دروازه های شـهر پنهان 
می مانـد و نقـاش، بی رحمانـه جهـان را چـون تندیسـی 
نیمـه کاره بـه حـال خـود رهـا می کنـد. در جهـان من، 
رنگ هـای مات بـا درآمیختـن در انـدوِه تنهایـی، غربت 
فاجعـه ی  بـرای  انتظـار  و  می زنـد  رقـم  را  دیرینـه ای 
بـه  از زمـان  سـهمگین در شـهری بی مـکان و عـاری 
کمتـر از آنـی تقلیـل می خـورد و توده هایـی بـی روح، 

جانانـه فقـدان را بـه آغـوش می کشـند. 
در ایـن تبعیـدگاِه شـهری کـه »انسـان ها« بـه آرامـی 
از آن حـذف می شـوند، سـایه ها شـجاعانه بـا خورشـید 
رو  زمـان،  بـا  هم پیمـان  فضـا  و  کـرده  جنـگ  اعـان 
انتهـا خـم می شـود. ایـن عکـس شـیک، نمایـِش  بـه 
تمام قـد از فضـای ذهنـی انسـان هایی دارد کـه چـون 
عروسـک های مجهـول و عـاری از چهـره، در مدیومـی 
ایسـتا و میتافیزیکـی بـا بی انتهایـی غوطـه ور می شـوند 
و بـر شـهری بی خـدا سـرگردان می ماننـد. در قاب هـای 
خاطـرات پـس از امـروز کابـل، نـزاع سـایه ها آخریـن 

دوئـِل تاریخـی میـان مـرگ و زندگانـی اسـت.

ازدواج موقت چالشی فراروی 
خانواده

در جامعـه ی نوپـای افغانسـتان کـه مبنـای آن خانـواده اسـت، 
مشـکات بسـیاری دامن گیـر ماسـت و نظـام خانوادگـی مـا  را 
بـا چالـش روبـه رو کـرده اسـت؛ هـر چـه زودتـر بایـد در صدد 

آسیب شناسـی ایـن پالش هـا برآیـم. 
ازدواج یـا صیغـه ی موقـت، یکـی از چالش برانگیزترین مسـائلی 
اسـت کـه در فرهنـگ مـا دیـده می شـود و مخالفـان و موافقان 
خـود را دارد.  ازدواج موقـت، شـکلی از ازدواج اسـت کـه شـرع 
آن را حـال دانسـته و افـراد بـه دالیـل مختلف بـه آن گرایش 
پیـدا می کننـد. در واقـع، ایـن نـوع ازدواج یـک راه حل شـرعی 
بـرای حـل نیازهـای افـراد در جامعـه می باشـد؛ ولی متاسـفانه 
دچـار انحرافاتی شـده اسـت که دالیـل موافقان بـرای آن را زیر 
سـوال بـرده اسـت. افـراد ممکـن اسـت برخـی مواقع بـه دلیل 
مشـکات و تعارضاتـی کـه با همسـر خـود مواجه شـده اند، به 

یـک ازدواج موقـت روی آورند.
ازدواج موقـت کـه بـه نام هـای ُمتعـه، نـکاح موقـت، و صیغـه 
نیـز شـناخته می شـود، یـک نـوع ازدواج رایج در مذهب شـیعه 
می باشـد کـه در آن عقـد ازدواج بـه شـکل دائـم نبـوده و برای 
مـدت معیـن همـراه بـا مهریـه ای معلـوم جـاری می شـود. در 
ازدواج موقـت، طـاق وجـود نـدارد و بـا پایـان یافتـن زمـان 
صیغـه، زوجیـت از بیـن مـی رود. همچنین مـرد می توانـد باقی 
زمـان صیغـه را بـه زن ببخشـد و زوجیـت تمام بشـود. صیغه ی 
موقـت، در تمامـی شـاخه های اسـامی پذیرفته شـده نیسـت؛ 

ولـی شـیعیان آن را مشـروع می داننـد.
ازدواج موقـت بـه عنـوان راهـکار بـرای افرادی پیش بینی شـده 
اسـت کـه شـرایط ازدواج را ندارند؛ ولی مایل بـه برقراری رابطه 
بـا جنـس مخالف اسـتند. در واقـع، زن و مـرد می توانند در یک 
رابطـه ی شـرعی بـا یکدیگـر قـرار بگیرنـد بـی آن کـه الزامـات 
ازدواج را داشـته باشـند. برخـی افـراد بـرای ازدواج در سـن باال 
نیـز صیغـه ی موقـت می کننـد. متأسـفانه شـکل و علـت صیغه 
تغییـر کـرده اسـت و از هـدف خـود دور مانده اسـت. بسـیاری 
از افـراد بـه بهانـه ی ایـن کـه صیغـه شـرعی می باشـد، میل به 
تنوع طلبـی یـا بی بندوبـاری خـود را بـا یـک پوشـش شـرعی 

می کنند. ارضـا 
قواعد ازدواج موقت

ازدواج موقـت، بایـد زمـان مشـخصی داشـته باشـد و زن مهـر 
معلومـی را هنـگام ازدواج طلـب کنـد. بـا تمـام شـدن مـدت 
مشخص شـده، زوجیـت از بیـن می رود؛ ولی زمـان زوجیت قابل 
تمدیـد می باشـد. زن و شـوهر در ازدواج موقـت، از یکدیگر ارث 
نمی برنـد؛ ولـی فرزنـدان متولد شـده از این ازدواج به رسـمیت 
شـناخته می شـوند و حقـوق خـود را دارنـد. معمـوال دخترانـی 
کـه ازدواجـی نداشـته اند، بـرای صیغه ی موقت نیـاز به رضایت 
پـدر خـود دارنـد؛ امـا بـرای ازدواج مجـدد هیـچ مانعـی وجود 

ندارد.
انحرافات ازدواج در جامعه

ازدواج موقـت، بـرای برخـی از مـردان صرفـا ارضـای تمایـات 
جنسـی اسـت. همـان طـور که گفتـه شـد، صیغـه ی موقت در 
واقـع راه فـراری بـرای برخـی افـراد بـه وجـود آورده اسـت که 
بـه کامجویی هـای متعـدد پرداختـه و در عین حال تـن به یک 

رابطـه ی متعهدانـه ندهند.
افـراد، بـه صیغه هـای یک سـاعته روی می آورنـد،  از  بسـیاری 
بـرای آن پـول پرداخـت می کنند و بعد از یک رابطه ی جنسـی، 
بـه سـراغ بعـدی می رونـد. در بسـتر همیـن روابط یک سـاعته، 
امـکان انتقـال بیماری هـای مقاربتی از قبیل هرپس، سـوزاک و     
HIV بسـیار زیـاد می باشـد؛ یعنـی فراهم کـردن امـکان تعدد 
روابـط جنسـی بـدون شـناخت قبلـی و بـه شـکل بی بندو بـار، 
باعـث می شـود، سـامت اعضای جامعه و بهداشـت جنسـی آن 

کاهـش پیـدا کند.
عـاوه بـر افـراد مجردی که به سـراغ صیغـه می روند، بسـیاری 
از مـردان متأهـل هـم به بهانه ی شـرعی بـودن صیغه به سـراغ 
ازدواج موقـت می رونـد؛ یعنـی در واقـع صیغـه ای کـه بـرای 
جلوگیـری از انحرافـات اجتماعـی بـه وجـود آمـده اسـت، خود 
تبدیـل بـه نوعـی انحـراف و روسـپی گری شـده اسـت. از طرف 
دیگـر، رواج صیغـه در جامعـه، نوعی تبعیض جنسـیتی نسـبت 
بـه زنـان اسـت و در واقـع بـه نوعـی تشـویق و ترویـج روابـط 
کوتاه مـدت که محور آن لذت جنسـی مرد می باشـد، محسـوب 
می شـود. بـه زنـان در صیغـه، بـه چشـم یـک کاال نگریسـته 
می شـود که تنها میل جنسـی مـرد را برطـرف و در ازای میزان 

بهره منـدی مـرد، پولـی دریافـت می کننـد. 
حـاال اگـر چالـش ازدواج موقـت را در نظـام خانـواده جـدی 
نگیریـم، بـدون شـک در آینـده نظام نوپای شـهری افغانسـتان 
بـا ده هـا چالـش دیگر روبـه رو خواهد شـد که پایه هـای زندگی 
مشـترک و خانـواده را بـا تزلزل مواجـه می کند و آن گاه اسـت 
کـه دیگـر جامعـه دچـار بحران جـدی ای به نام فسـاد و فحشـا 

می شـود. 

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی
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کمیسیونانتخابات:تمامموادانتخاباتی
آمادهیانتقالبهوالیاتاست

عبداهللعبداهللبربرگزاریانتخاباتشفافوسراسریتأکیدکرد

می گوینـد  انتخابـات  کمیسـیون  مسـؤوالن 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  آمادگی هـا  تمـام   کـه 
جـاری،  سـال  میـزان  ششـم  در  ریاسـت جمهوری 

اسـت.  شـده  گرفتـه 
حـوا علـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون انتخابـات، 
پـس از چاشـت روز سه شـنبه )۲۹ اسـد( در یـک 
نشسـت خبـری گفـت کـه تمـام مـواد انتخاباتی به 
دفتـر مرکزی کمیسـیون انتخابات رسـیده و آماده ی 

انتقـال بـه دیگـر والیات افغانسـتان اسـت. 
بانـو نورسـتانی افـزود: »بـه تمـام مـردم افغانسـتان 
اطمینـان می دهیـم که کمیسـیون انتخابات آمادگی 
کامـل بـرای برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری در 
ششـم میـزان را دارد. تمام وسـایل و مـوارد به کابل 
رسـیده و آمـاده ی انتقال به والیات اسـت. پروسـه ی 
نیـز  بایومتریـک  بخـش  در  ترینینـگ  و  آمـوزش 
جریـان دارد. رونـد اسـتخدام نیـز در حـال تکمیـل 

است.«  شـدن 
کمیشـنر  عبـداهلل،  محمـد  موالنـا  سـویی  هـم،  از 
کمیسـیون انتخابـات، در ایـن نشسـت خبـری گفت 
بـا میکانیـزم و لوایحـی کـه در چنـد ماه گذشـته از 
سـوی ایـن کمیسـیون تصویـب شـده، حـدود ۹0 

عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت 
ملـی و رییـس تیـم انتخاباتـی ثبـات و همگرایی، بر 
برگـزاری انتخابـات شـفاف و سراسـری تأکیـد کرد.

آقـای عبـداهلل، روز سه شـنبه )۲۹ اسـد(، در دومین 
همایـش انتخاباتـی اش، از هواداران خود خواسـت تا 
تمـام توجه خـود را روی برگزاری انتخابات شـفاف، 

سراسـری و بـدون تقلب متمرکـز کنند.
دسـت آوردهای  از  یکـی  انتخابـات،  کـه  افـزود  او 
بایـد  و  اسـت  افغانسـتان  در  اخیـر  هجده سـاله ی 
برگـزار شـود. آقـای عبـداهلل عـاوه کرد: »یک سـو 
برنامـه ی صلـح اسـت و یـک سـو انتخابـات؛ اکثـر 
مـردم صلح عزت منـد می خواهند، انتخابـات یکی از 
دسـت آوردهای مـردم افغانسـتان اسـت و باید تمام 
تمرکـز و توجـه را بـرای برگـزاری انتخابـات سـالم 
داشـته باشـیم؛ امـا اگـر بـرای صلـح زودتـر فرصت 
پیـدا شـد، ایـن موضوع پشـت درهای بسـته مخفی 

درصـد جلـو تقلـب در انتخابـات پیـش رو را خواهد 
 . فت گر

آقـای عبـداهلل، تأکید کرد که پس از گماشـته شـدن 
حـدود  انتخابـات،  کمیسـیون های  جدیـد  اعضـای 
4۲ سـند تقنینـی زیـر مجموعـه ی قانـون انتخابات 
تصویـب شـده اسـت و تنهـا سـه مـورد از سـند های 

قبلـی قابل اسـتفاده اسـت.
انتخابـات،  کمیسـیون  کمیشـنر  ایـن  گفتـه ی  بـه 
الیحـه  ی رأی دهـی، الیحـه ی شـمارش و الیحـه ی 
تفتیـش و ابطـال  آرا، از سـندهای قبلـی باقـی مانده 
اسـت و سـایر سـندها از ایـن فهرسـت بیرون شـده 

 . ست ا
فعلـی  اعضـای  کـه  زمانـی  گفـت،  عبـداهلل  موالنـا 
 400 حـدود  شـد،  تعییـن  انتخابـات  کمیسـیون 
هـزار رأی دهنـده ی غیـر واجـد شـرایط از فهرسـت 
فعـا  بـرای  و  رأی دهنـده گان خـارج سـاخته شـد 
انتخابـات  شـرایط  واجـد  میلیـون   ۹.6 از  بیـش 

انـد.  شـده  شـناخته  ریاسـت جمهوری 
آقـای عبـداهلل، تأکیـد کـرد در هـر محـل  رأی دهـی 
400 رأی دهنـده می تواننـد رأی خـود را اسـتعمال 
بایومتریـک  دسـتگاه  یـک  محـل  هـر  در  و  کننـد 

نخواهـد بـود و با مردم به اشـتراک گذاشـته خواهد 
» . شد

او، تأکیـد کـرد: »اگـر سرنوشـت از طریـق انتخابات 
ایـن  چیسـت؟  دیگـرش  حـل  راه  نشـود،  تعییـن 
بی گنـاه  مـردم  کشـتار  بـا  تروریسـتی  گروه هـای 
می خواهنـد بـر گرده ی مـردم حکومت کننـد و این 
روش را مـردم هجـده سـال قبـل درک کـرده  اند و 

نخواهنـد پذیرفـت.«
قـرار اسـت انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان، 
در ششـم میـزان سـال جـاری برگزار شـود. هرچند 
کمیسـیون های انتخاباتـی اعام کرده  انـد که تدابیر 
الزم بـرای برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری روی 

دسـت گرفته شـده است.
در همیـن حـال، عبـداهلل عبـداهلل تأکیـد می کنـد 
کـه ادامـه ی جنـگ در افغانسـتان توسـط طالبـان، 
سـبب شـده کـه پـای گـروه تروریسـتی داعـش در 

می شـود.  گذاشـته 
بـر بنیـاد لوایح تازه ی کمیسـیون انتخابات، دسـتگاه 
بایومتریـک یک محـل، در محل دیگر قابل اسـتفاده 

 . نیست
کمیسـیون انتخابـات همچنـان از جوانـب دخیل در 
انتخابـات نیز خواسـته اسـت کـه همکار کمیسـیون 
باشـند و در قسـمت صحت دسـتگاه های بایومتریک 

به کمیسـیون اطمینـان بدهند. 
نهادهـای  گفـت،  نشسـت  ایـن  در  عبـداهلل  آقـای 
داخلـی و بین المللـی ای کـه در مسـأله ی انتخابـات 
دارنـد  فرصـت  بعـدی  مـاه  دو  تـا  انـد،  دخیـل 
تـا  کننـد  چـک  را   بایومتریـک  دسـتگاه های  کـه 

شـود.  مشـخص  دسـتگاه ها  ایـن  مشـروعیت 
از رونـد مبـارزات انتخابـات نزدیـک بـه یـک مـاه 
می گـذرد؛ امـا تاکنـون حـدود 8 نامـزد انتخابـات، 
مبـارزات انتخاباتـی شـان را آغـاز کـرده انـد. محمد 
حنیـف اتمـر و زلمـی رسـول، دو نامـزدی انـد که از 

ایـن رونـد کنـار رفتـه اند. 
بـا ایـن همه، قـرار اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری 
میـزان سـال جـاری  تاریـخ ششـم  بـه  افغانسـتان 

شـود. برگزار 

ایـن کشـور باز شـود.
آقـای عبداهلل، در ایـن همایش، با اشـاره به حمله ی 
تروریسـتی بـر یک مراسـم عروسـی در غـرب کابل، 
گفـت: »دلیـل ایـن کـه گـروه تروریسـتی داعـش 
توانسـته امـروز در افغانسـتان جـای پای پیـدا کند 
و مـردم افغانسـتان را هـدف قـرار بدهـد،  ادامـه ی 
جنـگ توسـط طالبـان بـوده و ایـن  که این گـروه تا 
هنـوز نتوانسـته بـه راه حـل صلح آمیـز اعتقـاد پیدا 

» کند.
کننـده ی  حملـه  یـک  اسـد(،   ۲6( شنبه شـب 
انتحـاری وابسـته بـه گروه تروریسـتی داعـش، مواد 
انفجاری همراهش را در داخل یک سـالن عروسـی، 
در مربوطـات حـوزه ی ششـم امنیتـی شـهر کابـل 
منفجـر کـرد. ایـن انفجـار، در میـان تجمـع افرادی 
کـه در یـک محفـل عروسـی شـرکت کـرده بودند، 
رخ داد و 63 کشـته و 18۲ زخمـی بـه جا گذاشـت.

دونالدترامپخواستارکاهشتنشهامیانهندوپاکستانشد

رییس جمهـــور ایـــاالت متحـــده، بـــا رهبـــران 
کشـــمیر  مـــورد  در  پاکســـتان،  و  هنـــد 
کاهـــش  خواســـتار  و  کـــرده  گفت وگـــو 
تنش هـــا میـــان دو کشـــور در ایـــن منطقـــه ی 

ــت. ــده اسـ ــرزی شـ مـ
دونالـــد ترامـــپ، ناوقـــت روز دوشـــنبه )۲8 
ــت:  ــود نگاشـ ــر خـ ــه ی تویتـ ــد(، در برگـ اسـ
»بـــا دو دوســـت خوبـــم، نخســـت وزیر مـــودی 
از هنـــد و نخســـت وزیر خـــان از پاکســـتان 

گفت وگـــوی تلفونـــی داشـــتم.« 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ـــاوه ک ـــپ ع ـــای ترام آق

تنش هـــا  کاهـــش  بـــاره ی  در  گفت وگـــو، 
ـــد و پاکســـتان در کشـــمیر، تجـــارت و  ـــان هن می

شـــراکت اســـتراتیژیک بـــوده اســـت.
نشـــر  بـــا  ســـفید،  کاخ  هـــم،  ســـویی  از 
ـــپ،  ـــد ترام ـــه دونال ـــت ک ـــه اس ـــه ای گفت اعامی
در ایـــن گفت وگـــوی تلفونـــی، بـــر نیـــاز بـــه 
کاهـــش تنش هـــا در کشـــمیر تأکیـــد کـــرده 
و از رهبـــران هنـــد و پاکســـتان خواســـته کـــه 
در چنیـــن شـــرایطی خویش تـــن داری کننـــد.

ـــدود  ـــان ح ـــه در جری ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــهروندان  ـــر از ش ـــزاران نف ـــر، ه ـــه ی اخی دو هفت

ایالـــت کشـــمیر در شـــمال-غرب هنـــد، در 
اعتـــراض بـــه ســـلب اختیـــارات ویـــژه و 
برقـــراری شـــرایط امنیتـــی در ایـــن منطقـــه، 
ـــس  ـــای پولی ـــا نیروه ـــه و ب ـــا ریخت ـــه جاده ه ب
بـــه درگیـــری پرداختـــه  انـــد. از ســـویی هـــم، 
نیروهـــای  کـــه  می رســـاند  گزارش هـــا 
هنـــدی، تـــا کنـــون چهـــار نفـــر از معترضـــان 

را بازداشـــت کـــرده  انـــد.
تنش هـــا میـــان هنـــد و پاکســـتان بـــر ســـر 
ـــان  ـــه پارلم ـــت ک ـــس از آن اوج گرف ـــمیر، پ کش
ـــو و  ـــت جام ـــدن ایال ـــم ش ـــه ی مدغ ـــد الیح هن

ـــرد. ـــب ک ـــد را تصوی ـــه هن ـــمیر ب کش
در جریـــان چنـــد روز گذشـــته، همچنـــان 
ـــا  ـــمیر، ب ـــتان در کش ـــدی و پاکس ـــان هن نظامی
ـــه دو  ـــز ب ـــی نی ـــد و تلفات ـــده  ان ـــر ش ـــم درگی ه
ـــتان  ـــای پاکس ـــت. مقام ه ـــده اس ـــرف وارد ش ط
و هنـــد، از احتمـــال درگیری هـــای بیشـــتر 
میـــان نیروهـــای نظامـــی دو کشـــور، هشـــدار 

داده انـــد.
دســـت کم دو هفتـــه قبـــل، در پـــی ادامـــه ی 
کشـــمیر،  منطقـــه ی  ســـر  بـــر  تنش هـــا 
پاکســـتان، ســـفیر هنـــد در اســـام آباد را، 
اخـــراج و تمـــام روابـــط تجـــاری خـــود را بـــا 
ـــود. ـــق درآورده ب ـــت تعلی ـــه حال ـــو، ب ـــی  ن دهل

ــه  ــت ک ــه اس ــده گفت ــاالت متح ــه ی ای ــر خارج وزی
ــه کاهــش نیروهــای امریکایــی  واشــنگتن، متعهــد ب
ــه  ــتگی ب ــد بس ــن تعه ــا ای ــت؛ ام ــتان اس از افغانس

ــور دارد. ــن کش ــی ای ــرایط امنیت ش
مایــک پومپیــو، در گفت وگــو بــا فاکس نیــوز، تأکیــد 
ــه  ــنگتن ب ــای واش ــام تاش ه ــه تم ــت ک ــرده اس ک
خاطــر ایــن اســت کــه دوبــاره از خــاک افغانســتان، 

علیــه امریــکا و ســایر کشــورها، اســتفاده  نشــود.
ترامــپ،  جمهــور  »رییــس  اســت:  افــزوده  او 
ــا  ــکا ده ه ــرای امری ــه ب ــه ک ــه ی آنچ ــد هم می خواه
ــرباز  ــزاران س ــته و ه ــه برداش ــر هزین ــارد دال میلی
ــت را  ــت داده اس ــاع از آن از دس ــرای دف ــود را ب خ
حفــظ کنــد و در پــی کاهــش تهدیدهایــی اســت کــه 
ــه ای  ــکا حمل ــاره از خــاک افغانســتان علیــه امری دوب

ــود.« نش
آقــای پومپیــو، گفتــه اســت کــه وزارت  هــای دفــاع و 
ــه ی  ــه گون ــن دو هــدف ب ــکا، روی ای خارجــه ی امری
ــه  ــرده اســت ک ــاوه ک ــد. او ع مشــترک کار می کنن
کاهــش در شــمار نظامیــان امریکایــی در افغانســتان، 

وابســته بــه شــرایط امنیتــی در ایــن کشــور خواهــد 
بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه دونالــد ترامــپ، روز 
از  شــماری  میــان  در  اســد(،   ۲۷( یک شــنبه 
ــر  ــا اگ ــه حت ــود ک ــه ب ــکا گفت ــگاران در امری خبرن
نیروهــای نظامــی امریــکا از افغانســتان خــارج شــوند، 
ــتخباراتی  ــای اس ــه ای از نیروه ــل ماحظ ــش قاب بخ

ــد. ــد مان ــی خواهن ــور باق ــن کش آن، در ای
او تأکیــد کــرده بــود کــه نیروهــای امریکایــی 
ــتان  ــد افغانس ــه نمی خواهن ــن  ک ــل ای ــه دلی ــا ب تنه
آزمایــش گاه هراس افگنــی باشــد، در ایــن کشــور 

ــد. ــور دارن حض
ســخنگوی  شــاهین،  ســهیل  حــال،  همیــن  در 
طالبــان در قطــر، هشــدار داده اســت کــه اگــر 
ایــاالت متحــده نظامیــان خــود را بــه شــمول 
خــارج  افغانســتان  از  اســتخباراتی اش  نیروهــای 
نکنــد، گفت وگوهــای صلــح بــه حالــت اولیــه اش بــر 
ــه خواهــد  ــن گــروه ادام خواهــد گشــت و جنــگ ای

ــت. یاف
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سـازمان جهانـی صحـت، اعـام کـرده اسـت کـه 
از آغـاز سـال ۲01۹ میـادی، ادامـه ی جنـگ در 
افغانسـتان سـبب شـده اسـت که 111 مرکز صحی 
در ایـن کشـور، مسـدود و یـا از فعالیـت بـاز بماند.

ایـن سـازمان، در گـزارش جدیـدی اعـام کـرده 
اسـت کـه از آغـاز سـال ۲01۹ میـادی تـا کنون، 
83 مـورد حملـه بر تأسیسـات صحی در افغانسـتان 
بـه ثبـت رسـیده کـه از سـوی طرف هـای درگیـر 

جنـگ صـورت گرفته اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه این حمـات، در 
53 ولسـوالی 18 والیت افغانسـتان صورت گرفته و 

در نتیجـه ی آن، 14 کارمنـد صحی جـان باخته  اند 
و 1۲ نفـر دیگـر زخمی شـده  اند.

سـازمان جهانـی صحـت، عـاوه کـرده اسـت که از 
آغـاز سـال ۲01۹ میـادی تـا کنـون، در جریـان 
مرکـز   134 میـان  از  افغانسـتان،  در  درگیری هـا 
صحـی، سـه مرکـز به گونـه ی کامـل ویـران شـده، 
۲0 مرکـز آسـیب دیـده و 111 مرکـز صحـی دیگر 

مسـدود و یـا از فعالیـت بـاز مانـده اسـت. 
ایـن سـازمان، از گروه هـای درگیـر در افغانسـتان 
خواسـته اسـت کـه حملـه بـر تأسیسـات صحـی را 

کنند. متوقـف 

مسدودشدن111مرکزصحیبهدلیل
ادامهیجنگدرافغانستان

امریـکا حـدود 1۲5میلیون دالر را بـه منظور کمک 
بـه بی جاشـدگان داخلـی افغانسـتان کمـک کـرده 

است. 
بـا  )۲۹اسـد(  سه شـنبه  روز  امریـکا،  سـفارت 
نشـر خبرنامـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن کمک هـا، 
آب  تغذیـه  غذایـی،  مـواد  تهیـه ی  منظـور  بـه 
آشـامیدنی پاک، بهداشـت، سـرپناه و همکاری های 
بشردوسـتانه برای بی جاشـدگان داخلی افغانسـتان 

پرداختـه شـده اسـت. 
در ایـن خبرنامـه آمـده اسـت کـه از ایـن کمک ها، 
افـزون بـر تهیـه ی غـذا و لبـاس، بـرای هزینـه ی 
آموزش و معیشـت بی جاشـدگان داخلی افغانسـتان 

اسـتفاده می شـود. 
نیـز  جهـان  کشـورهای  دیگـر  از  امریـکا  سـفارت 

داخلـی  بی جاشـدگان  بـه  کـه  اسـت  خواسـته 
افغانسـتان کمـک کننـد. گفتنـی اسـت که بـا این 
امریـکا، کمک هـای  دالـری  بسـته ی 1۲5میلیـون 
دالـر  میلیـون   1۹0 بـه  جـاری  سـال  در  امریـکا 

می رسـد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه چنـد مـاه قبـل، ریلیـف 
ویـب، گـزارش داده بود که در سـال  ۲01۹ میادی 
بیـش از 101 هـزار و 300 تـن در افغانسـتان بـه 
دلیـل جنـگ و ناامنـی، روسـتاهای شـان را تـرک 
کـرده انـد. در گـزارش ریلیـف ویـب، آمـده اسـت 
کـه افـزون بر ارقـام بی جاشـدگان داخلی، در سـال 
۲01۹ میـادی، حـدود 16۷ هـزار و ۷00 تن دیگر 
نیـز از کشـورهای ایـران و پاکسـتان بـه افغانسـتان 

اند. برگشـته 

کمک125میلیوندالریامریکا
برایبیجاشدگانداخلیافغانستان

چهـار نفـر از کـودکان زیـر ده سـالی کـه والدیـن 
داعـش  تروریسـتی  گـروه  عضـو  و  آلمانـی  آن هـا 
بودنـد، سـوریه را بـه مقصـد آلمـان ترک کـرده  اند.

بـه نقـل از یورو نیوز، سـه نفـر از این کـودکان، پدر 
و مـادری ندارنـد و کـودک چهـارم، هنـوز مـادرش 
زنـده اسـت؛ امـا بـه دلیـل وضعیـت بـد صحـی، بـا 
سـه کـودک دیگـر، به آلمـان انتقـال خواهـد یافت.

یـک منبـع آلمانـی، بـه خبرگـزاری فرانسـه گفتـه 
اسـت کـه اعضـای کنسـول گری آلمـان در اربیـل، 
ایـن چهـار کودک را تحویـل گرفته  اند و قرار اسـت 

آن هـا را بـه اقـوام  شـان در برلیـن تحویـل بدهند.

ُکـردی،  بـاری اسـت کـه مقامـات  ایـن نخسـتین 
گـروه  عضـو  خانواده هـای  اعضـای  از  برخـی 
تروریسـتی داعـش آلمانی تبـار را، بـه برلیـن تحویل 

 . هنـد می د
تروریسـتی  گـروه  سـنگین  شکسـت  از  پـس 
بـا  و عـراق، جامعـه ی جهانـی  داعـش در سـوریه 
مشـکل بازگردانـدن اعضـای اروپایـی ایـن گـروه به 

اسـت. بـوده  روبـه رو  خانواده هـای  شـان 
حدود چهار هزار زن و هشـت هـزار کودک خارجی، 
در اردوگاه الهـول سـوریه نگه داری می شـوند و اکثر 
آن ها خواسـتار بازگشـت به کشـورهای شان استند.

کودکانبیسرپرستداعشیبهآلمانبرمیگردند

مخالفـان دولت سـوریه، پـس از پیشـرفت نیروهای 
ارتـش در ایـن کشـور، از خـان شـیخون، در جنوب 
شـهر ادلـب خـارج شـده  انـد. خبرگـزاری رویتـرز، 
گـزارش داده اسـت کـه بشـار اسـد، رییس جمهـور 
پیـروزی  بـه  مناطـق  ایـن  گرفتـن  پـس  سـوریه، 
مهمی دسـت یافته اسـت؛ زیـرا این مناطـق آخرین 
اسـت.  بـوده  او  دولـت  مخالفـان  مهـم  پایگاه هـای 
سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر سـوریه و مسـؤوالن 
محلـی، گفتـه  انـد کـه پـس از بمباردمـان شـدید، 
مخالفان دولت سـوریه از شـهر خان شـیخون خارج 
شـده  انـد. از سـویی هـم، گفتـه می شـود کـه هنوز 

هـم مخالفـان دولـت سـوریه، بخش هایـی از خـان 
شـیخون و مناطقـی در شـمال والیـت حمـا را در 
کنتـرل دارنـد. تاکنـون رسـانه های دولتـی سـوریه 
ادلـب،  شـهر  اسـت.  نگفتـه  چیـزی  بـاره  ایـن  در 
آخریـن منطقـه ای اسـت کـه در دسـت مخالفـان 
دولـت سـوریه قـرار داشـته اسـت. خان شـیخون که 
در جنـوب ایـن شـهر موقعیـت دارد، از پنـج سـال 
بـه ایـن طـرف، در کنتـرل مخالفـان دولـت سـوریه 
بـوده اسـت. ارتش سـوریه با پشـتیبانی روسـیه، در 
هفته هـای اخیـر بـه نزدیک خان شـیخون رسـیده و 

بـر شـدت حمـات خـود افـزوده بودند.

مخالفاندولتسوریهازشهرخانشیخونخارجشدند
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طالبان جنازه ی برادرم را
تکه تکه کردند 

»از بـرادرم تنهـا چند تکـه پارچه از لباسـش را آوردند 
و مـا حـاال درسـت سـه سـال کـه می گـذرد هیـچ گاه 
نتوانسـتیم بـه جنازه ی برادرم دسـت پیـدا کنیم و این 
حسـرت همیشـه بـه دل من و خانـواده ام مانده اسـت؛ 
وقتـی طالبـان او را کشـتند، مـا قـرار بود هفتـه ی بعد 

بـه خواسـتگاری دختـری برویم که او دوسـت داشـت.«
ایـن برشـی از گفته هـای ملکـه )نـام مسـتعار( دختـری اسـت کـه فعـا تنها 
نـان آور خانـه ی خـودش اسـت و مـادر و پـدر کهن سـالی دارد و یـک خواهر 
و بـردار کوچکتـر از خـود کـه مجبور اسـت بـرای امـرار معاش خانـواده اش و 
خـرج تحصیـل بـرادر و خواهـرش، در اداره ی خصوصـی کار کنـد تـا بتوانـد 
مخـارج زندگـی خـودش و خانـواده اش را در کابـل تهیـه کند. ملکـه در حال 
حاضـر یـک دختـر جـوان در حدود ۲4 سـاله اسـت و زمانی که درسـت سـه 
سـال پیـش او تـازه معنـای جوانـی را فهمیـده بـود  و در انتظار ایـن بود که 
امتحـان کانکـور بدهـد تا بتواند با کامیابـی در امتحانات کانکور وارد دانشـگاه 

شـود و بـه درس هایـش ادام بدهـد، بـرادر جوانـش را از دسـت می دهد.
ایـن دختـر جـوان که حـاال بغض گلویش را فشـرده اسـت، یاد بـرادر جوانش 
کـه به دسـت طالبان کشـته شـده افتاده و می گویـد: »برادرم مصطفـا، زمانی 
کـه سـه سـال پیـش بـه دسـت طالبـان کشـته شـد، تنها 1۹ سـال داشـت 
و تنهـا حامـی مـن بـرای ادامـه ی تحصیلـم بـود. مصطفـا همیشـه بـه مـن 
می گفـت کـه جـان خواهـر هیـچ نگـران نبـاش تـا زمانـی کـه بـرادرت زنده 

اسـت، تـو می توانـی بـروی و بـه درس خواندنـت ادامـه بدهی.«
امـا حـاال درسـت سـه سـال اسـت کـه از مـرگ مصطفـا می گـذرد و ملکـه 
حـاال در نبـود بـرادرش، مجبور شـده اسـت که از رفتـن به دانشـگاه منصرف 
شـود و بـرای خـرج خانواده اش مشـغول به کار شـود و در دفتـر خصوصی به 

عنـوان آشـپز کار کند.
مصطفـا را طالبـان سـه سـال پیـش در شـاهراه کندهار-کابـل، زمانـی کـه با 
ماشـین باربـری خـود مشـغول انتقـال مـواد غذایی به یکـی از ولسـوالی های 
قندهـار بـود، بـه قتـل می رسـانند. هـر چنـد که بـه گفتـه ی ملکه، چنـد بار 
پیـش از آن طالبـان بـرادرش را تهدیـد کـرده بودنـد کـه در صـورت ادامه ی 
کارش و رسـاندن مـواد غذایـی بـه ایـن ولسـوالی توسـط موتر باربـری اش، او 
را خواهنـد کشـت؛ امـا مصطفـا چون نیاز داشـت، بـه تهدید طالبـان اهمیت 
نـداده بـود و همچنـان بنـا بـه قـراردادی کـه بـا یکـی از عمده فروشـی های 
کابـل داشـت، مجبـور بـود کـه هفتـه ی یکبار مـواد غذایـی ای را کـه آن مرد 

عمده فـروش بـرای او مـی داد، بـه مرکز ولسـوالی برسـاند. 
از زبـان ملکـه می شـنوم کـه مصطفـا بـه خاطـر ایـن کـه بـه دسـت طالبـان 
نیفتـد و بتوانـد مـواد غذایـی را کـه محمولـه اش بـوده بـه سـامت بـه مرکز 
ولسـوالی برسـاند، احتیـاط کـرده و بـا پرس وجـوی بسـیار، دل بـه راه می زد 

و حرکـت می کـرد.
ملکـه می گویـد: »یـادم اسـت آخرین بـاری که مصطفـا حرکت کـرد، نگرانی 
در چهـره اش مـوج مـی زد؛ امـا من خواسـتم به او دلـداری بدهـم و گفتم  که 
بـردار بـرو و بخیر بیـا تا هفته ی بعـد برایت برویـم خواسـتگاری و دامادی ات 
را ببینیـم.« امـا مصطفـا رفـت و دیگر بر نگشـت. از مصطفا، چنـد تکه پارچه 
لبـاس بـه ملکـه و خانـواده اش رسـید کـه مصطفایـی در آن لباس هـا نبـود. 
طالبـان، مصطفـا و کلینـرش را در مسـیر کندهار-کابـل، توقـف داده بودنـد؛ 
مصطفـا را تکـه تکـه کـرده داخل بوجی گذاشـته بودند و سـط شـاه راه؛ اما از 

کلینـر و موترش خبـری نبود.
ملکـه می گویـد: »داغ دیـدن دامـادی بـرادرم و رفتـن بـه دانشـگاه بـه دلـم 
مانـد و ایـن طالبـان نمی دانـم بـا کشـتن بـرادرم که یـک غریب کار بـود، چه 
سـودی بردنـد بـه جـز این کـه زندگی مـا را با این کار شـان سـیاه سـاختند 

و سرنوشـت مـان را تغییـر دادند.«
ملکـه حـاال جـای بـرادرش آسـتین بـاال زده اسـت و تـا مصـارف خانـواده و 
تحصیـل خواهـر و بـرادر کوچکـش را با پختن نـان به کارمندان یـک اداره ی 
خصوصـی در کابـل، فراهـم کنـد تـا آروزیی کـه او نتوانسـت به آن برسـد را، 

خواهـر و بـرادر کوچکـش بـرآورده کنند.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحه ی فیس بـوک روزنامـه ی صبح 
کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. ما متعهـد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲00 $
یک سال: 350 $

خانــم کــرزی، تنهــا دو دیــدار رســمی بــا همســران  ساره ترگان
کــه  داشــت  امریــکا  و  ایــران  رییس جمهــوران 
ــورد  ــی در م ــرف خاص ــچ ح ــا، هی ــن دیداره در ای
ــم  ــت. خان ــته اس ــتان نداش ــان افغانس ــت زن وضعی
ــی  ــا محدودیت های ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــرزی، ب ک
ــد،  ــارزه کن ــود مب ــده ب ــع ش ــان وض ــرای زن ــه ب ک
بیشــتر در انــزوا مانــد و نخواســت بــه عنــوان بانــوی 
نخســت کشــور، در رســانه  ها حضــور داشــته باشــد. 
ــم کــرزی، نقدهــای شــدیدی  ایــن انزواپذیــری خان
را بــرای آقــای رییس جمهــور، مبنــی بــر ایــن 
ــان در  ــرای حضــور زن ــچ تاشــی ب ــه ایشــان هی ک
ــای  ــدان آق ــرد و منتق ــد را وارد ک ــش ندارن حکومت
کــرزی، حرف هــای او را در مــورد پــاس داری از 

ــد. ــوان کردن ــن عن ــان، نمادی ــوق و آزادی زن حق
ــار همســران  ــان را در کن ــه حضــور زن مســأله ای ک
ــده  ــی نگران کنن ــارزات سیاس ــدان مب ــان در می ش
می ســازد، اســتفاده شــدن ابــزاری از زنــان بــه 
خاطــر جلــب توجــه و رضایــت مــردم توســط 
رهبــران سیاســی اســت. در ایــن اواخــر، کاندیــدان 
ــان  ــی ش ــای انتخابات ــت جمهوری، در کارزاره ریاس
ــی  ــرار م ــک رده ق ــا همســران شــان در ی همــراه ب
ــوق  ــاالن حق ــق فع ــد آرای مواف ــا بتوانن ــد ت گیرن
زن و نیــز خــود زنــان را دریافــت کننــد کــه 
طبــق آمــار بــه دســت آمــده از میــان ۹.6 میلیــون 
ــان  ــون آن را زن ــی، 4 میلی ــرایط رأی ده ــد ش واج
ــد  ــر چن ــوِر ه ــن حض ــا ای ــد؛ ام ــکیل می دهن تش
ــان  ــود زن ــع خ ــه نف ــد ب ــدر می توان ــن، چق نمادی
ــه  ــده ب ــت آین ــد در حکوم ــا بتوانن ــود ت ــام ش تم
دولــت  تصمیم گیری هــای  در  گســترده  صــورت 
روال  خانــم  ســخنرانی  اولیــن  باشــند.  ســهیم 
ــای  ــی آق ــای انتخابات ــی از کمپاین ه ــی، در یک غن
ــه  محمــد اشــرف غنــی، واکنش هــای شــدیدی را ب
ــا  دنبــال داشــت. خانــم غنــی، در ایــن ســخنرانی ب
پوشــش اســامی ظاهــر شــد و خــودش را مســلماِن 
ــن کار  ــدان، ای ــه منتق ــرد ک ــی ک پشــتون تبار معرف
ــی در  ــای غن ــروزی آق ــرای پی ــد ب ــی ترفن او را نوع
ــات ریاســت جمهوری ســال 13۹3 دانســتند.  انتخاب
ــات کشــور،  ــی در انتخاب ــای غن ــروزی آق ــد از پی بع
خانــم روال غنــی، ِســمت بانــوی نخســت کشــور را از 
ــا  آن خــود کــرد و همســرش یــک دفتــر کاری را ب
ــای او  ــرای فعالیت ه ــری، ب ــه ی 4 میلیون دال بودج

در عرصه هــای مختلــف اختصــاص داد. 
خانــم غنــی، در کنــار همســرش بعــد از چارده ســال 
ــان  ــا حضــور زن حکومــت آقــای کــرزی، توانســت ت
ــا وجــودی کــه  ــه متــن وارد کنــد. ب را از حاشــیه ب
آمــار رســمی از حضــور زنــان در دســتگاه حکومتــی 
آقــای کــرزی در دســترس نیســت؛ امــا کمیســیون 
مســتقل اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی گفتــه 
اســت کــه حضــور زنــان در پســت های مختلــف در 
دســتگاه حکومــت وحــدت ملــی کــه آقــای غنــی در 

رأس آن قــرار دارد، افزایــش یافتــه اســت.

ــن کمیســیون منتشــر کــرده  ــاری کــه ای طبــق آم
اســت، در دو ســال گذشــته حضــور زنــان در بخــش 
انکشــاف و توســعه، زراعــت و امــور زمیــن داری 4.۹ 
درصــد، در بخــش معــارف و تحصیــات عالــی 33.۲ 
درصــد، در بخــش حکومــت داری، حاکمیــت قانــون 
ــی و  ــش عدل ــد، در بخ ــر، 5.۲ درص ــوق بش و حق
ــی 44.4  ــش مراقبت ــد، در بخ ــی 14.۹ درص قضای
درصــد، در بخــش صحــی ۲4.1 درصــد، در بخــش 
ــی ۹.۷ درصــد، در بخــش ســاخت  اقتصــادی و مال
ــی،  ــش فرهنگ ــد و در بخ ــا ۹ درص ــاز و زیربن و س
مذهبــی و ورزشــی، 5 درصــد، افزایــش یافتــه اســت. 
ــر اســاس ایــن آمــار، طــی ایــن دو ســال حضــور  ب
زنــان در دســتگاه حکومــت از ۲۲ درصــد بــه ۲۷.33 

درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
ــات  ــت آوردن امکان ــه دس ــا ب ــی، ب ــم روال غن خان
ــرای  ــا ب ــت ت ــرش، خواس ــی همس ــتگاه حکومت دس
زنــان و افــراد بی بضاعــت در کشــور کار کنــد و 
اکنــون  پنــج ســال می شــود کــه در همیــن 
راســتا فعالیــت می کنــد. خانــم غنــی، باورمنــد بــه 
ــا  ــود و می خواســت ت ــان ب توانایی هــای بالقــوه ی زن
ــل  ــی را بالفع ــن توانای ــد ای ــه بتوان ــی باشــد ک عامل
ــوی نخســت در جلــب  بســازد. امــا نقــش دفتــر بان
رضایــت زنــان از آقــای غنــی، بی تأثیــر نبــوده اســت 
و گفتــه می شــود کــه بیشــتر از زنانــی کــه در 
دســتگاه حکومتــی آقــای غنــی جــذب مــی شــوند، 
ــوند.  ــی می ش ــوی نخســت معرف ــر بان از ســوی دفت
ایــن دفتــر همــواره بــه عنــوان مرکــز ثقــل برقــراری 
ــرای  ــه ب ــی ک ــای مختلف ــان و نهاده ــات زن ارتباط
ــور  ــای رییس جمه ــا آق ــد، ب ــت می کنن ــان فعالی زن
ــای  ــرای آق ــده ب ــوده اســت کــه یــگ برگــه ی برن ب
ــد.  ــه حســاب می آی ــش رو ب ــات پی ــی در انتخاب غن
ــاه  ــت در م ــرار اس ــت جمهوری، ق ــات ریاس انتخاب
ــد  ــه محم ــود ک ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــزان س می
اشــرف غنــی، رییس جمهــور بــر حــال کشــور، 

ــت. ــات اس ــن انتخاب ــزدان ای ــی از نام یک
ــوی نخســت در حکومــت و مخصوصــا در  نقــش بان
رشــد زنــان کشــور، از دو منظــر مــورد بررســی قــرار 
ــرای  ــه در اج ــت ک ــن اس ــث اول ای ــرد. بح می گی
ایــن پســت هیــچ جبــری مــد نظــر نیســت و 
اجــرای آن بــه خــود فــرد بســتگی دارد. مــا داشــته 
ــا  ــا و فرصت ه ــه از صاحیت ه ــواردی را ک ــم م ای
چشم پوشــی شــده اســت؛ امــا بحــث دوم، احســاس 
مســؤولیت خــود فــرد در قبــال یــک تــوده ی عظیــم 
اســت کــه می توانــد زاینــده ی فرصت هــا بــرای 
زنــان از آدرس حمایــت بانــوی نخســت یــک کشــور 
ــت  ــوی نخس ــم گیر بان ــال و چش ــور فع ــد. حض باش
ــوری  ــی در کش ــی و اجتماع ــای سیاس در میدان ه
کــه زنــان همیشــه در حاشــیه و اقلیــت بــوده انــد، 
ــرای پیش زمینــه شــدن حضــور  نقــش اساســی را ب
ــد. ــازی می کن ــت ب ــره ی حکوم ــر در دای ــان دیگ زن

ــار همســران شــان در  ــان در کن ــان حضــور زن جری
بــازار سیاســت، یکــی از مســائلی اســت کــه در چنــد 
ــم گیری  ــرفت چش ــتان پیش ــر در افغانس ــال اخی س
غیــر  عنــوان  نخســت،  بانــوی  اســت.  داشــته 
ــور  ــرای همســر رییس جمه ــه ب رســمی ای اســت ک
دولــت بــه کار مــی رود. ایــن واژه، زمانــی بــرای یــک 
ــک  ــت ی ــس دول ــه ریی ــم اســتفاده می شــود ک خان
مــرد باشــد؛ امــا آن چــه مســأله ی بانــوی نخســت را 
برجســته می کنــد، غیــر رســمی بــودن ایــن عنــوان 
در دایــره ی یــک حکومــت اســت. واژه ی بانــوی 
ــری  ــط »زک ــار، توس ــتین ب ــرای نخس ــت، ب نخس
ایــاالت  رییس جمهــور  دوازدهمیــن  تیلــور« 
متحــده ی آمریــکا در ســال 184۹ میــادی بــه 
ــه کشــورهای دیگــر نیــز نفــوذ کــرد.  کار رفــت و ب
ــرش  ــپاری همس ــم خاک س ــور، در مراس ــای تیل آق
»دالــی مدیســن«، بــرای توصیــف او ایــن واژه را بــه 
ــا  ــت، تنه ــوی نخس ــروز واژه ی بان ــا ام ــرد. ام کار ب
ــه  ــت ب ــس دول ــر ریی ــردن همس ــف ک ــرای توصی ب
ــؤولیت ها  ــری مس ــک س ــن واژه ی ــی رود؛ ای کار نم
را نیــز بــه دنبــال دارد؛ امــا نــه مســؤولیت های 
رســمی و جبــری ای کــه از طــرف حکومــت تعییــن 
ــا-  ــه ثری ــه ملک ــروف ب ــا طــرزی -مع می شــود. ثری
ــان اهلل خــان، پادشــاه افغانســتان، اولیــن  همســر ام
ــود.  ملکــه ی افغانســتان از ســال 1۹1۲ تــا 1۹۲۹ ب
کارکردهــای ملکــه ثریــا بــه عنــوان بانــوی نخســت 
ــد و  ــه ی رش ــردن زمین ــاعد ک ــرای مس ــور، ب کش

فعالیت هــای زنــان در کشــور، بی نظیــر بــود. او، بــه 
عنــوان یــک زن پیــش رو و تابوشــکن در جامعــه ی 
ســنتی افغانســتان، در کنــار همســرش امــان اهلل خان 
حضــور فعــال سیاســی و اجتماعــی داشــته اســت. از 
فعالیت هــای چشــم گیر او، می تــوان از تأســیس 
اولیــن مکتــب بــرای زنــان و ایجــاد نشــریه ی 

ــرد. ــام ب ــان ن مخصــوص زن
ملکــه ثریــا، بــه عنــوان بانــوی نخســت کشــور، نــه 
ــان در میدان هــای سیاســی،  ــرای حضــور زن تنهــا ب
ــرای  ــه ب ــرده، بلک ــاش ک ــی ت ــی و فرهنگ اجتماع
آن هــا الگــوی آزادی فکــری نیــز بــه حســاب 
ــتان  ــه افغانس ــان ب ــه ی طالب ــس از حمل ــد. پ می آی
ــگ  ــک جن ــای تاری ــور از روزه ــن کش ــور ای و عب
ــاری در  ــورت فاجعه ب ــه ص ــان ب ــت زن ــه وضعی ک
زمینه هــای مختلــف بــه حاشــیه رانــده شــده بــود، 
خانــم زینــت کــرزی، همســر رییس جمهــور وقــت، 
اولیــن بانــوی نخســت افغانســتاِن پســاطالبانی بــود 
فعالیت هــای  زنــان،  آدرس  از  می توانســت  کــه 
سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــد. دوره ی حکومت 
آقــای کــرزی، همزمــان اســت بــا بــه وجــود آمــدن 
ــه  ــاری ک ــور. انتظ ــن کش ــی در ای ــام دموکراس نظ
ــد از  ــوی نخســت کشــور بع ــاِن افغانســتان از بان زن
ــن  ــتند، ای ــت داش ــال ها محرومی ــردن س ــپری ک س
بــود کــه خانــم کــرزی بتوانــد بــا حضــورش درکنــار 
آقــای کــرزی، یــک بــار دیگــر آزادی هــای کــه زیــر 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــان ب ــت طالب ــایه ی حکوم س
ــت  ــم زین ــد. خان ــای مجــدد کن ــود را، احی ــده ب ش
ــت  ــال 1۹۷0 در والی ــد س ــرزی، متول ــی ک قریش
ــان در  ــای زن ــخگوی نیازه ــت پاس ــار، نتوانس قنده
دوره ی پســاطالبانی باشــد. خانــم کــرزی، کمتریــن 
فعالیــت را مخصوصــن بــرای زنــان در چــارده ســال 
ــت.  ــته اس ــتان داش ــرش در افغانس ــت همس حکوم

نقش بانوی نخست در رشد زنان کشور
ملکـه ثریـا، به عنوان بانوی نخسـت کشـور، نه تنهـا برای حضور 
زنـان در میدان هـای سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی تالش کرده، 
بلکـه بـرای آن هـا الگـوی آزادی فکـری نیـز بـه حسـاب می آیـد. 
پـس از حملـه ی طالبـان بـه افغانسـتان و عبـور ایـن کشـور از 
روزهـای تاریـک جنـگ که وضعیـت زنان بـه صـورت فاجعه باری 
در زمینه هـای مختلـف بـه حاشـیه رانـده شـده بود، خانـم زینت 
نخسـت  بانـوی  اولیـن  وقـت،  رییس جمهـور  همسـر  کـرزی، 
افغانسـتاِن پسـاطالبانی بـود کـه می توانسـت از آدرس زنـان، 

فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی داشـته باشـد.

 هما همتا


