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2لطفا بر روی مردم تان شلیک نکنید!

رهبران جهادی- سنتی
در برابر تکنوکرات ها

در  ریاســت جمهوری  نامــزد  دوم  معــاون  محقــق،  محمــد 
ــه  ــی ای ک ــه در گردهمای ــدال«، روز جمع ــح و اعت ــم »صل تی
ــی  ــات و هم گرای ــم ثب ــرد، از تی ــزار ک ــود برگ ــه ی خ در خان
ــر  ــود از اتم ــی خ ــل جدای ــق، دلی ــرد. محق ــت ک ــام حمای اع
ــات،  ــه  جــای انتخاب ــه صلــح ب را اولویــت دادن حنیــف اتمــر ب
ــه  ــح داده و ب ــات را ترجی ــه او انتخاب ــت ک ــرد و گف ــان ک بی
ــت.  ــته اس ــی« پیوس ــات و همگرای ــم »ثب ــه تی ــل، ب ــن دلی ای
ــی،  ــای انتخابات ــاز کارزاره ــش از آغ ــدال، پی ــح و اعت ــم صل تی
ــورد  ــی آن، در م ــان اعضــای اصل ــه دلیــل اختــاف نظــر می ب
چگونگــی ســاختار دولــت، دچــار فروپاشــی شــد. اتمــر، پیــش 

از تشــکیل و ثبــت نــام ایــن تیــم بــرای شــرکت در انتخابــات 
ــه  ــود ک ــرده ب ــق ک ــور تواف ــی و عطــا محمدن ــس قانون ــا یون ب
اگــر پیــروز شــوند، نخســت وزیر اجرایــی را در ســاختار دولــت 

ایجــاد می کننــد. 
بــا آن کــه حنیــف اتمــر، پیــش از جــدی شــدن ایــن اختــاف 
و انصــراف از مبــارزات انتخابــی، گفتــه بــود کــه بــه ایــن توافــق 
ــا برگــزاری  پشــت نکــرده در صــورت پیــروزی در انتخابــات، ب
ــی را ایجــاد و شــامل  ــه جرگــه، ســمت نخســت وزیر اجرای لوی
نظــام سیاســی می کنــد؛ امــا در یــک مصاحبــه ی خــود، پیــش 

از آغــاز کارزارهــای انتخاباتــی...

اگر ترامپ از افغانستان خارج شود 3
امریکایی ها حمایت می کنند

در حالــی کــه رییس جمهــور ترامــپ، بــه تحقــق تعهــد خــود 
مبنــی بــر خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان بــه عنــوان 
بخشــی از توافــق بــا طالبــان نزدیکتــر می شــود، برخــی 
مؤسســین سیاســت خارجــی بــه طــرز گروهــی علیــه هرگونــه 
ــرال  ــامل ژن ــروه ش ــن گ ــتند. ای ــح  اس ــق صل ــا تواف ــروج ی خ
ــار داشــته  ــرا اظه ــوس اســت. وی اخی ــد پترئ بازنشســته دیوی
 اســت کــه خــروج از افغانســتان تکــرار اشــتباه رییس جمهــور 
بــاراک اوبامــا در »تــرک« عــراق اســت. ایــن اســتدالل جالــب 
ــه دو جنــگ یک ســان اســتند.  ــرض اشــتباهی ک ــا ف اســت، ب
ــرای  ــن وجــود، بســیاری از سیاســت گذاران برجســته، ب ــا ای ب

ــه  ــر ب ــور اگ ــه رییس جمه ــن  ک ــر ای ــی ب ــت مبن ــت روای تقوی
جنــگ تقریبــا 18ســاله ی امریــکا در افغانســتان پایــان دهد، در 
قضــاوت »دادگاه« افــکار عمومــی قیمــت می پــردازد و اشــتباه 
ــج نظرســنجی و  ــن حــال، نتای ــا ای ــد. ب ــا را تکــرار می کن اوبام
تحقیقــات دانشــگاهی، نشــان می دهــد کــه ایــن امــر برعکــس 
ــل از افغانســتان خــارج می شــد،  ــه طــور کام ــر او ب اســت: اگ
ــکا، از  ــردم امری ــدید م ــت ش ــپ، از حمای ــور ترام رییس جمه
ــؤولیت  ــه مس ــی ای ک ــای نظام ــازان و خانواده ه ــه جانب جمل
ــود.  ــوردار می ب ــد، برخ ــده بودن ــل ش ــری را متحم ــن درگی ای

صــرف نظــر از پیامدهــای...
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ناهید ایثار به عنوان معین اداره ی 
6منابع وزارت خارجه به...

هویتی که جمعی نیست 

پل سوخته
 زنداِن بدون

زندان بان
آدمی همیشه دوست دارد رها و آزاد باشد و به دنبال این 
رهایی و برای دست یافتن به آن، ممکن است به هر کاری 
دیگر دست بزند؛ اما در واقع همین آزادی سبب شد که من 
دچار مصرف مواد مخدر شوم و زمانی که دیگر به صورت 
شدید دچار اجبار به مصرف شدم، فهمیدم که مواد مخدر، 

من را برده ی خود کرده است. زندگی در آن مدت ...

3

مهاجرت؛
داستان تلخی که

پایان ندارد
صمیم در ادامه ی سفرش به مقصد ترکیه، شش دوست از 
دوزاده دوستش را که در ماشین دیگری جای گرفته بودند، 
از دست می دهد. ماشینی که این شش دوست صمیم در 
آن نشسته بودند، به اثر برخورد با ماشین دیگری از  راه 
منحرف شده و به پایه ی برقی در نزدیکی خیابان برخورد 

می کند و در نتیجه شش دوست صیم...
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کوچه ی
شوربازار کابل 

من همین کوچه ی زخمی و در به در کابلم؛ پیکرم زخمی 
ا ست. نمی دانم چه نسبتی میاِن من و کوچه  ی شوربازار 

کابل وجود دارد؟ من یک روستایی ام و از دِل دشت  و صحرا 
خاطراتم را تداعی می کنم؛ اما یک نسبتی می بینم. چرا این 
داالن ها همواره خاطراِت کسی که دیگر نیست را به خود 
الصاق می کنند. مگر در این گذرگاِه تنگ و تاریک، در آن 
غروِب بارانی چه گذشته است؟ چه کسی خاطراتش را در 

این کوچه و آن کوچه...

6

3



سال اول   شماره  67  یک شنبه 3 سنبله 1398 2

گفتـه  می شـود کـه گفت وگوهای صلـح افغانسـتان در دور 
نهـم بـه پیشـرفت هایی رسـیده اسـت و ممکن تـا دو روز 
دیگـر روی متباقـی مسـائل مـورد بحث نیـز توافق صورت 
بگیـرد. سـهیل شـاهین، سـخنگوی دفتر سیاسـی طالبان 
در قطـر، از پیشـرفت های حاصـل شـده در گفت وگوهـای 
صلـح در دور دوم خبـر داده و گفته اسـت که امید می رود 
تـا دو روز دیگـر، بسـیاری از مسـائل دیگـری کـه مـورد 

اختـاف دو طـرف قـرار گرفتـه اسـت نیز، حل شـود.
در  بسـیاری  تأثیـرات  افغانسـتان،  صلـح  گفت وگوهـای 
افغانسـتان داشـته اسـت. از آن جملـه اختافات سیاسـی 
بـر اسـاس ایـن کـه صلـح در اولویـت باشـد یـا برگـزاری 
انتخابـات. تـا به حال بسـیاری از تیم های انتخاباتی سـعی 
می کننـد بحـث صلح را بیشـتر از برگـزاری انتخابات جلوه 
بدهنـد و ایـن دلیلـی بـرای کم رنگـی مبـارزات انتخاباتی 
نیـز اسـت. در واقـع، نامـزدان ریاسـت جمهوری و تیم های 
شـان بـر زیـر شـعاع قـرار دادن انتخابـات سـهم بسـیاری 
دارنـد. تـا حدی که به غیر از سـه تـا چهار تیـم انتخاباتی 
از میـان هجـده تیمـی کـه بـه ثبـت رسـیده، مبـارزات 

انتخاباتـی را جـدی نگرفتـه  اند.
بـه  می تـوان  موضـوع،  ایـن  از  آسیب شناسـی  یـک  در 
راحتـی پـی بـرد کـه آن تعـداد از کاندیداهـا و تیم هـای 
انتخاباتـی ای کـه در انتخابـات سـال جـاری بایـد بیشـتر 
از همـه بـر برگـزاری انتخابـات تـاش کننـد و بـه مـردم 
روحیـه بدهنـد، بـر عکـس عمـل می کننـد و ایـن عمـل 
برعکـس؛ حتـا ممکن اسـت عمدی باشـد. تأثیـر منفی ای 
کـه از ابـراز نظرهـای ایـن کاندیداهـا بـر روان مـردم باقی 
می مانـد، بیشـتر از هـر چیـزی بـه زمینه سـازی بـرای بـه 
چالـش کشـانیدن برنامـه ی برگـزاری انتخابـات اسـت تـا 

داشـتن برنامـه ی بدیـل ناشـی شـده از فکـر و تدبیـر. 
در صورتـی کـه انتخابـات به تعویـق بیفتد و یـا هم کاری 
شـود کـه انتخابـات افغانسـتان لغو شـود، آنچه زیر سـوال 
مـی رود، قانـون اساسـی اسـت؛ قانونی کـه نظام کشـور بر 
آن اسـتوار شـده و مـردم در آن حـق رأی دارنـد. بنـا بـر 
ایـن، آن عـده  از نامـزدان ریاسـت جمهوری کـه بـر عـدم 
برگـزاری انتخابـات تأکیـد می کننـد، در تناقض شـدید با 
قانونـی کـه بـر اسـاس آن نامـزد ریاسـت جمهوری کشـور 

شـده  انـد قـرار دارند. 
ایـن در حالی اسـت که طالبان در قطـر روی گفت وگوهای 
صلـح کار می کننـد و عمـا در حـال پیشـرفت هایی نیـز 
بـوده  انـد. پیشـرفت هایی که ممکن اسـت آنـان را به یک 
توافـق بـا ایاالت متحده برای صلح برسـاند. طالبـان با این 
کـه قصـد صلـح را از سـوی خود اعـام کرده انـد؛ اما تضاد 
بسـیاری بـا قانـون اساسـی و برگـزاری انتخابـات دارنـد. 
فعالیت هـای بسـیار دیگـر در کشـور نیـز با این کـه در امر 
واقـع در تضـاد بـا طالبـان و خواسـت آنـان قـرار دارد؛ اما 
ناخواسـته بسـیاری از خواسـته های طالبـان را دنبال کرده 
اسـت. ایـن کـه اصرار بـر عدم برگـزاری انتخابات از سـوی 
فـردی کـه کاندیـدای انتخابـات اسـت، صـورت می گیـرد 
چیـزی جز تسـهیل پیاده شـدن خواسـت طالبان نیسـت.

مـردم افغانسـتان نیاز به حمایت های بیشـتری برای رشـد 
آزادی هـای مدنـی در کشـور دارنـد و این ممکن اسـت، با 
تخریـب انتخابـات از میـان بـرود. موضعـی کـه مـردم در 
برابـر طالبـان دارنـد، چیزی جز قانون اساسـی افغانسـتان 
نیسـت و برنامه  هـای صلـح بایـد مطابـق بـه این خواسـت 

بـه پیـش برود. 
هرچنـد گروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان، بـه غیـر از 
گـروه طالبـان نیز وجـود دارد و صلـح با طالبـان نمی تواند 
ضامـن رفـاه و امنیـت کشـور باشـد؛ بـا آن هـم گمـان بر 
ایـن اسـت کـه در صـورت آتش بـس، جنـگ جـاری در 
یافـت.  خواهـد  کاهـش  زیـادی  درجه هـای  بـه  کشـور 
دور نهـم گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، ممکـن اسـت 
تـا دو روز دیگـر بـه پایـان برسـد و ایـن موضـوع دوبـاره 
بـه عنـوان مـوج دوم مخالفت هـا بـا برگـزاری انتخابـات 
مطـرح شـده و جنگی میـان هـواداران برگـزاری انتخابات 
و هـواداران توافق نامـه ی صلـح راه بینـدازد؛ امـا گذشـته 
از اسـتدالل هایی کـه در ایـن مـورد ممکـن اسـت، آنچـه 
نگـران کننـده اسـت، تبلیغـات منفـی و جبران ناپذیـری 
اسـت کـه افـراد مختلـف در برابـر انتخابـات از خـود بروز 
می دهنـد. چنیـن گفته هـا و نظرهایـی، چیـزی جـز امتیاز 
دادن بـه گـروه تروریسـتی طالبـان نیسـت. صلـح بایـد با 
خواسـته ی مـردم افغانسـتان همسـو باشـد و اگـر چنیـن 
نشـود، خواه ناخـواه بـه منفعـت طالبـان بـه توافـق خواهد 

. سید ر

نگرانی از موج دوم تبلیغات علیه 
انتخابات

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

خـادم حسـین کریمـی در چشـم دیدهای خـود، 
از حـال و وضـع پیـش از هجـوم معترضـان بـر 

می نویسـد: امـور  اداره ی 
بـا  بی قـرار  و  منتظـر  موجـی  »جوانـان چونـان 
هفـت تابـوت بـر شـانه، پشـت دروازه ی اداره ی 
امـور تجمـع کـرده بودنـد. تعـدادی از جوانـان 
کمیتـه ی انتظامـات میـان مـردم و دروازه حایل 
شـده بودنـد تـا از ضربـات مشـت و لگـد آنان هـا 
بـر دروازه جلوگیـری کننـد. رویـش از روی موتر 
بلندگـو با حـدود پنجاه سـرباز نیروهـای واکنش 
بـه کل میـان جمعیـت گـم شـده  سـریع کـه 
نیروهـای  بـه  او خطـاب  بودنـد، حـرف مـی زد. 
از  امنیتـی توضیـح مـی داد کـه آن هـا همـواره 
حمایـت مـردم افغانسـتان و به صورت مشـخص، 
آن جمعیـت معتـرض برخوردار بـوده و این مردم 
در زمان هـای برای شـهیدان و قربانیـان نیروهای 
امنیتـی دادخواهـی کرده اند. رویـش از نیروهای 
امنیتـی می خواسـت کـه خـود را سـپر دفاعـی 
رییس جمهـوری بی کفایـت و ناتوان نسـازند و در 
کنـار مردمـی قـرار بگیرند کـه نیروهـای امنیتی 
خـود را همـواره سـتایش و حمایـت می کننـد. 
ارگ  دروازه ی  بیـرون  کـه  امنیتـی  نیروهـای 
ریاسـت جمهوری و در میـان یـا اطـراف جمعیت 
تأثیـر سـخنان رویـش و  قـرار داشـتند، تحـت 
شـعارهای معترضـان در حمایـت از آن هـا یـا به 
دلیـل دسـتورهایی کـه از افسـران مافـوق خـود 
برابـر  در  مقاومتـی  و  خشـونت  هیـچ  داشـتند، 
)کوچه بازاری هـا،  ندادنـد.«  نشـان  معترضـان 

چـاپ اول، صفحـات 168 و 169(
مـن از آن بـاال خالـق آزاد، دوران علـی حکیمـی، 
رضـا آگاه و جمـع دیگـر از جوانـان را می دیـدم 
کـه بـرای باالرفتـن از دیـوار ارگ یـا مانع شـدن 
باالرفتـن تـاش می کردنـد.  از  بقیـه ی جوانـان 
خالـق آزاد بعدهـا بـرای من از تـاش دوران علی 
یـاد  تخریـب«  و  »کارشـکنی  بـرای  حکیمـی 
دسـتور  را  بچه هـا  کـه  می گفـت  و  می کـرد 
دادم کـه او را چهـار دسـت و پـا بردارنـد و از 
خـادم  کـه  شـرحی  امـا  کننـد؛  خـارج  صحنـه 
حسـین کریمـی از ایـن وضعیـت دارد، ماجـرای 
آن لحظـات را بـه گونـه ی متفاوت بیـان می کند. 

می نویسـد: او 
»بـا پایان یافتـن اولتیماتـوم نیم سـاعته، بی تابی 
جوانانـی آغـاز شـد که خـود را به دروازه رسـانده 
شـان  خـود  کردنـد  تـاش  نفـر  چنـد  بودنـد. 
را از دیـوار کنـار دروازه بـاال بکشـند. نیروهـای 
انتظامـات چنـد نفـر از آن هـا را در میانـه ی تقا 
بـرای باالرفتـن از دیـوار پایین کشـیدند. یکی از 
کسـانی کـه تـاش می کـرد از باالرفتـن جوانـان 
پیش گیـری کنـد، دوران علـی حکیمـی بـود. او 
بـه جوانـان می گفـت کـه شـماری از مأمـوران 
امنیـت ملـی در میـان جمعیـت پراکنـده اند و با 
سـاح های مجهـز به خفه کـن می توانند شـلیک 
کننـد. معترضان خشـمگین، حکیمـی را از زمین 
بلنـد کردنـد و روی دسـت گرفتنـد و از نزدیـک 
دروازه ی اداره ی امـور تـا سـی متـر دور بردنـد.« 

)169 اول، ص  چـاپ  )کوچه بازاری هـا، 
یکـی از بچه هـا کـه موفـق شـد خـود را از روی 
دسـت همراهانـش بـاالی دیـوار برسـاند، فـوری 
و  داد  پیـچ  ریسـمان گونه  را  دسـتمال گردنـش 
از دیـوار پاییـن رهـا کـرد. خادم حسـین کریمی 
می گویـد کـه او سـخی خالـد، یکـی از اعضـای 
کمیتـه ی انتظامـات بـود. بچه ها بـا گرفتن از این 
ریسـمان به سـرعت از دیـواره ی اداره ی امور باال 
رفتنـد. عـده ای شـروع کردنـد به سـنگ زدن به 
شیشـه های اتاق هایـی کـه در کنـار راهـرو قـرار 
داشـتند. گوش کسـی بـه صدای ما که خشـونت 
نبـود.  بدهـکار  نشـکنند،  را  و شیشـه ها  نکننـد 
شکسـت.  شیشـه  چندیـن  انـدک  فرصتـی  در 
بچه هـای دیگـر خـود را پشـت دروازه رسـاندند. 
دروازه بـاز شـد و جمعیـت سیل آسـا بـه داخـل 

شد. سـرازیر 
وضعیـت وحشـت ناکی بـود. یکـی از سـربازان را 
می دیـدم کـه در حالـت شـلیک بـه معترضـان 
قـرار دارد. بقیـه ی نیروهای امنیتـی در فاصله ای 

می کنیـم«؛ »اردوی ملـی، پولیـس ملی بـرادران 
ماسـت. مـا از حیثیت شـما دفـاع می کنیـم. اگر 
آبـروی شـما را بردنـد، مـا از آبـروی شـما دفـاع 
می کنیـم.« در کنـار این صداها، صـدای اهلل اکبر 

مـردم نیـز بلنـد بود.
مـن مایـک را بـه دسـت گرفتـم و خطـاب بـه 
اردوی  »سـربازان  گفتـم:  امنیتـی  نیروهـای 
ملـی، پولیـس ملـی، لطفـا بـر روی مـردم تـان 
شـلیک نکنیـد. شـما فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم 
اسـتید. شـما صـدای مـا را به گـوش زمـام داران 
این جـا هسـتند،  کـه  ارگ می رسـانید. کسـانی 
هیچ گونـه حرکتـی کـه خـاف نظـم و امنیـت 
باشـد، نمی کننـد. مـا مطالبـه ی مشـخص مدنی 
تـان  فرزنـدان  روی  بـر  لطفـا  داریـم.  را  خـود 
شـلیک نکنیـد. لطفـا خـود را در برابـر خواسـت 
مـردم قرار ندهید. سـربازان قهرمـان اردوی ملی، 
این هـا همـه فرزنـدان شـمایند. بـا این هـا همراه 
شـوید.« )از ویدیـوی منتشـره در کابـل پـرس(
باقـی  می رفـت.  پیـش  انـدک  انـدک  مـا  موتـر 
سـمندر کـه در کنـار من ایسـتاده بود، صـدا زد:
»اشـرف غنـی، بـا تیر بـه سـینه ام بزن. مـرا که 
می شناسـی. من هـم تو را به خوبی می شناسـم. 
بـزن، به سـینه ام بـزن.« )کوچه بازاری هـا، چاپ 

اول، ص 173(
پـس از او، جـوان پشـتونی که از ننگرهـار بود، با 

زبـان پشـتو خطاب بـه نیروهـای امنیتی گفت: 
»مـن عضـو اردوی ملـی اسـتم. بـرادرم در کندز 
شـهید شـد. مـا در کنـار هم قـرار داریم. شـلیک 

)همان( نکنیـد.« 
آنچـه  بـه  نزدیـک  عباراتـی  بـا  نکته هـا  ایـن 
در  اسـت،  آورده  کریمـی  خادم حسـین 
دیـن  انـد.  شـده  درج  نیـز  مـن  یادداشـت های 
محمـد جاوید، می گوید که وی سـخنان سـمندر 
و جـوان همـراه او را در آسـتانه ی ورود به اداره ی 
امـور درج کـرده و پـس از آن که شـلیک شـدت 
گرفـت، آن هـا از موتـر پایین شـدند. در حالی که 
بـر اسـاس یادداشـت های مـن و آنچـه در ذهنـم 
مانده اسـت، سـمندر و جوان همـراه او تا نزدیک 
بلنـداژی کـه حـدود صـد متـر در داخـل سـرک 
اداره ی امـور موقعیـت داشـت، حضـور داشـتند. 
قطعـه ی فیلـم کوتاهی که از ایـن لحظه در کابل 
پـرس نشـر شـده اسـت، نیـز نشـان می دهـد که 
آن هـا در لحظـه ی حرکـت موتر در داخل سـرک 

اداره ی امـور نیـز بـاالی موتـر قـرار داشـتند.
بـه هـر صـورت، در حالـی کـه صـدای شـلیک 
موتـر  می شـد،  شـدیدتر  لحظـه  هـر  گلوله هـا 
حامـل مـا بـا تابـوت یـک شـهید و بلندگـو آرام 
اندکـی  جمعیـت  می خزیـد.  پیـش  بـه  آرام 
نیـز بـا مـا همـراه بودنـد کـه پیهـم از نیروهـای 
شـلیک  مـردم  روی  بـر  می خواسـتند  امنیتـی 
امـور  اداره ی  میـدان  بـه  نارسـیده  نکننـد. 
سـربازی بـا ماشـیندار روی بـام سـنگر داشـت و 
فوق العـاده  شـلیک هایش  گوش خـراش  صـدای 
ترس نـاک بـود. او را می دیدیـم کـه بی وقفـه و 
بی هـدف شـلیک می کـرد. میـان مـا کـه پشـت 
پانـزده  بـه  نزدیـک  او چیـزی  بـا  بودیـم  موتـر 
یـا بیسـت متـر فاصلـه بـود. یـک بـار صحنـه ی 
از  سـرباز  دیـدم:  را  هیجان انگیـزی  و  عاطفـی 
بـا  صورتـش  برخاسـت.  ماشـیندارش  پشـت 

دورتـر از او آماده باش داشـتند. پیهم به نیروهای 
امنیتـی خطـاب می کردیم کـه از راه کنـار بروند 
یـا بـا مـردم هماهنگـی کننـد. سـربازان دیگری 
مسـؤول  امـور  اداره ی  دروازه ی  بیـرون  در  کـه 
تأمیـن امنیـت تظاهـرات بودند، بـا کاه خودهای 
سـفید و باتـوم و سـپرهای محافظتـی در میـان 
جمعیـت گم شـده بودند و هیچ واکنشـی نشـان 
نمی دادنـد. سـربازانی کـه تـا لحظاتـی قبـل در 
جـاده ی باریـک اداره ی امور صف کشـیده بودند، 
بـه سـرعت عقـب نشسـتند. بچه هایی کـه باالی 
دیواره هـا رفتـه بودنـد، پایین شـدند و همـگام با 
سـایر تظاهر کننـدگان بـه پیش رفتنـد. جمعیت 
ماننـد آب خروشـانی که از سـدی شکسـته عبور 
کنـد، در کانالـی کـه راه رو ورودی اداره ی امـور 
بـود، بـه پیـش تاختنـد. چنـد تـن از بچه هـا را 
دیـدم کـه چوبـی در دسـت گرفته و شیشـه های 
موترهایـی را کـه در کنـار راهـرو بـود، می زدند و 
می شکسـتند. دیـن محمـد جاوید را دیـدم که با 
صـدای بلنـد این بچه هـا را از شکسـتن موترها و 
آسـیب زدن بـه وسـایل و امکانات باز می داشـت. 
در یـک مـورد شـنیدم کـه آن هـا را تهدیـد کرد 
کـه ایـن کار شـان تخریـب مـردم و تظاهـرات 
اسـت و حتمـا مأموریـن دشـمن اند. ایـن بچه ها 
بـه سـرعت در میان جمعیت ناپدید شـدند و من 
کـس دیگـری را ندیـدم که بـه شکسـتن و خرد 
کـردن موتـر یا شیشـه های سـاختمان ادامه داده 

باشد.
تـا هنـوز شـوک اول ناشـی از شکسـتن دروازه ی 
ارگ تمـام نشـده بـود که صدای شـلیک گلوله از 
اطـراف میـدان نزدیک بـه اداره ی امور بلند شـد. 
در ابتـدا شـلیک ها هوایـی بـود؛ امـا بـه زودی به 
طـور مسـتقیم جمعیـت را هـدف قـرار دادند. در 
نتیجـه ی این شـلیک ها عـده ای زخمی شـدند و 
روی دوش همراهـان خـود از سـاحه بـه بیـرون 
انتقـال یافتنـد. یکـی از جوانانـی کـه تـا منـزل 
سـوم اداره ی امـور بـاال رفتـه بـود، می گفـت که 
آن ها سـاختمان اداره ی امور را با سـاختمان های 
داخـل ارگ اشـتباهی گرفته بودند و تصور شـان 
ایـن بـود کـه داخـل ارگ شـده انـد. جالـب این 
اسـت کـه هیـچ یـک از ایـن جوانـان در داخـل 
سـاختمان اداره ی امـور بـا شـلیک گلولـه مواجه 
نشـده بودنـد. زخمی هـا نیز کسـانی بودند که در 
صحـن میـدان اداره ی امـور یا در سـرک ورودی 

ایـن اداره بـا گلوله زخـم برداشـته بودند.
متوقـف  بودنـد،  مـا  عقـب  در  کـه  معترضانـی 
شـدند. تعـداد زیـادی از کسـانی کـه تـا میـدان 
اداره ی امـور دویـده بودند، به سـرعت برگشـتند. 
نیـز دو شـقه شـدند.  جمعیـت پشـت سـر مـا 
عـده ی زیـادی بودند کـه در هنگام عقب نشـینی 
ناگهانـی و سـریع جمعیـت زیر پا شـدند. صدای 
جیـغ و فریـاد مردم وحشـت زده در فضـا پیچیده 
بـود و ایـن جیـغ و فریـاد بـه انـدازه ی صـدای 
صـدای  می کـرد.  ایجـاد  سراسـیمگی  گلوله هـا 
می شـد.  و شـدید  متراکـم  لحظـه  هـر  شـلیک 
مـردم  مسـتقیما  گلوله هـا  می رسـید  نظـر  بـه 
را هـدف قـرار می دهنـد. صـدای دیـن محمـد 
جاویـد و جمعـی دیگـر از کنار موتـر بلند بود که 
جیـغ می زدنـد »پولیـس بـرادر ماسـت.« جاوید، 
فریـاد مـی زد کـه »اردوی ملـی، ما از شـما دفاع 

بـود.  پوشـیده  ماسـک گونه  و  سـیاه  کاهـی 
دسـتانش را بـرد روی چشـمانش تـا اشـک های 
خـود را پـاک کنـد. در همـان حـال بـه سـرعت 
پشـت دیـواره ی بلنـداژ خـود رفـت و از دیـد مـا 
پنهـان شـد. وقتی صـدای شـلیک از ایـن بلنداژ 

قطـع شـد، حرکـت مـردم سـرعت گرفـت.
شـلیک گلولـه از طـرف سـاختمان اداره ی امـور 
همچنـان ادامه داشـت. فضـا بـوی خفه کننده ای 
بـه  خفه کـن  گاز  شـبیه  تنـدی  بـوی  داشـت. 
گلویـم زد و صدایـم را گرفـت. آب از چشـمانم 
جـاری می شـد. کسـی صـدا زد که گاز اشـک آور 
محمـد  دیـن  کمـک  بـه  انـد.  کـرده  شـلیک 
جاویـد، از پشـت موتـر پایین پریدم. او دسـتمال 
گردنـش را بـه مـن داد تـا صـورت و دهانـم را با 
آن بپوشـانم. در همیـن لحظـه، گـروه کثیـری از 
دختـران بـا تابوت هایی که روی دوش شـان بود، 
از عقـب وارد شـدند. تعـداد زیـادی از جمعیـت 
تظاهرکننـده نیـز بـا ایـن تابوت هـا وارد سـرک 
جایـی  در  آب پـاش  موتـر  شـدند.  امـور  اداره ی 
کـه پارک شـده بـود، هیـچ ممانعتی خلـق نکرد. 
صـدای شـلیک گلولـه از صحـن اداره ی امـور نیز 
قطـع شـده بـود. همـگام بـا جمعیـت سـنگین 
مـردم به طرف میـدان اداره ی امـور پیش رفتیم.

حـدس می زنـم تیرانـدازی، در مجمـوع، بیش از 
دو تـا سـه دقیقـه دوام نکـرد. بعدهـا گفتـه شـد 
کـه نـه نفـر زخمی شـده اند کـه حـال دو نفر از 
آنـان وخیم اسـت و بقیه زخم سـطحی برداشـته 
انـد. مجروحـان را بـه شـفاخانه ی چهارصدبسـتر 
یـا ایمرجنسـی انتقـال داده بودند. خادم حسـین 
کریمـی، بر اسـاس تحقیق و یادداشـت های خود 
نوشـته اسـت کـه همـه ی مجروحـان صحت یاب 

شـدند و بـه خانه هـای خود برگشـتند. 
***

وقتـی مردم بـا پیکرهای شـهدا در میدان متصل 
بـه اداره ی امـور تجمـع کردنـد، اولیـن کار ایجاد 
نظـم و تأمیـن ارتبـاط بـا نیروهـای امنیتـی بود 
کشـیده  صـف  دیـوار  کناره هـای  در  همـه  کـه 
بودنـد. عـده ای از سـربازان روی دیوارهـا دیـده 
در  مختلف النـوع،  بـا سـاح های  کـه  می شـدند 

حـال آماده بـاش قـرار داشـتند. 
دختـران بـا ابتـکاری موثـر، تابوت هـا را نزدیـک 
نقطـه ای کـه  امـور، در همـان  اداره ی  دروازه ی 
مسـیر ورود بـه ارگ نیـز بـود، بـر دوش گرفتـه 
و در صفوفـی منظـم ایسـتاده بودند. بـا این کار، 
از هجـوم جوانانـی کـه می خواسـتند از دروازه ی 
ریاسـت جمهوری  ارگ  سـوی  بـه  امـور  اداره ی 
برونـد، جلوگیـری شـد. در مشـوره ی اولیـه بـا 
برخـی از اعضـای کمیتـه ی انتظامـات، بـه ایـن 
نقطـه  همیـن  در  مـردم  کـه  رسـیدیم  فیصلـه 
توقـف کننـد تـا زمینـه بـرای تمـاس و گفت وگو 

بـا حکومـت فراهـم شـود.
مـن لحظـه ای کوتـاه مایک را در دسـت گرفتم و 
مـردم را بـه آرامـش و حفـظ نظم دعـوت کردم. 
آشـتی جویانه  لحـن  سـخنانم  می کـردم  تـاش 
و آرام بخـش داشـته باشـد. از کاربـرد تعبیـرات 
شـدید و تخریش کننـده علیـه اشـرف غنـی نیـز 
خـودداری کـردم. تمـام تاشـم ایـن بـود کـه از 
تشـنج و هیجان جمعیت کاسـته شـود تا بتوانیم 
نیروهـای  از  کنیـم.  کنتـرل  بهتـر  را  وضعیـت 
»مسؤولیت شناسـی  خاطـر  بـه  نیـز  امنیتـی 
حرفـه ای« آنـان اظهار سـپاس کـردم و اطمینان 
دادم کـه مـردم با آن هـا در تأمین نظـم و امنیت 
کمـک می کننـد. گفتـم: »مـا هـدف مشـترکی 
داریـم. این حکومـت باید در برابر خواسـت مردم 
پاسـخ گو شـود. زمـام داران ارگ بایـد بـه خون و 
جـان و عـزت مردم احتـرام بگذارنـد. تابوت هایی 
کـه بـر دوش ماسـت، فرزنـدان این سـرزمین اند 
کـه بـه دلیـل بی کفایتـی و مسؤولیت نشناسـی 
زمـام داران ارگ، به خون نشسـته و قربانی شـده 

ند.« ا
پـس از مـن، برخـی از افـراد دیگر پشـت بلندگو 
آمدنـد و هـر کـدام بـه نوبـت شـعار دادنـد و بـه 
صـورت کوتـاه سـخنرانی کردنـد. ایـن افـراد نیز 
بـا نیروهـای  تـاش می کردنـد رابطـه ی مـردم 
و  تنـش  هیچ گونـه  و  بمانـد  دوسـتانه  امنیتـی 
خشـونتی اتفـاق نیفتد. بـه یادم نمانده اسـت که 
کسـی از سـخنگویان بـه تحریک مـردم پرداخته 
باشـد. در  بـرده  بـه کار  یـا تعبیـری تنش آلـود 
نشـده  نیـز چنیـن چیـزی درج  یادداشـت هایم 

ست. ا

لطفا بر روی مردم تان شلیک نکنید!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

پل سوخته
 زنداِن بدون زندان بان

 حسن ابراهیمی

آدمــی همیشــه دوســت دارد رهــا و آزاد 
ــرای  ــی و ب ــن رهای ــال ای ــه دنب ــد و ب باش
دســت یافتــن بــه آن، ممکــن اســت بــه هــر 
ــع همیــن آزادی ســبب  ــا در واق ــد؛ ام کاری دیگــر دســت بزن
شــد کــه مــن دچــار مصــرف مــواد مخــدر شــوم و زمانــی کــه 
ــدم،  ــرف ش ــه مص ــار ب ــار اجب ــدید دچ ــورت ش ــه ص ــر ب دیگ
فهمیــدم کــه مــواد مخــدر، مــن را بــرده ی خــود کــرده اســت. 
زندگــی در آن مــدت کــه پــل ســوخته را نفــس کشــیدم، پــل 
ســوخته بــرای مــن شــده بــود زندانــی کــه هیــچ زندان بانــی 
نداشــت؛ امــا بــرای تــک تــک آن آدم هایــی کــه زیــر ایــن پــل 
ــن، طــوری شــده  ــرای م ــم ب ــس می کشــیدند و ه ــی نف لعنت
ــه  ــا آن ک ــه ب ــی محســوب می شــد ک ــل زندان ــه آن پ ــود ک ب
ــاش آن  ــه در ت ــار ک ــر ب ــا ه ــت؛ ام ــی نداش ــچ زندان بان هی
ــرای هــر  بودیــم تــا خــود را از آن وضعیــت نجــات دهیــم و ب
ــتیم و  ــدیم، نمی توانس ــوخته دور می ش ــل س ــه از پ ــاری ک ب
ــی  ــن زندان ــم از ای ــک روز ه ــا ی ــه حت ــود ک ــده ب ــوری ش ط
ــتیم  ــم، نمی توانس ــاخته بودی ــود س ــرای خ ــان ب ــود م ــه خ ک

ــیم.  دور باش
ــا  ــردم و ب ــی ک ــوخته زندگ ــل س ــه در پ ــی ک ــن در مدت م
ــد  ــم، چن ــن بودی ــه ت ــن ب ــایه های ت ــر همس ــادان دیگ معت
ــا  ــا واقع ــم؛ ام ــا کن ــود را ره ــدان خ ــن زن ــتم از ای ــار خواس ب
ــم ســخت  ــدان برای نتوانســتم و یــک ســاعت دوری از ایــن زن
ــن  ــدت، دورتری ــا در آن م ــد؛ ام ــان نیای ــاور ت ــاید ب ــود. ش ب
ــکان  ــک م ــروم، ی ــل ســوخته ب ــود از پ نقاطــی کــه ممکــن ب
ــر  ــم اگ ــاید ه ــنگی و ش ــه ی س ــر کوت ــود و دیگ ــرخ ب ــل س پ
ــاد  ــام واصل آب ــه ن ــهر ب ــه ای از ش ــم، نقط ــی دور می رفت خیل
ــود  ــرای بیشــتر ســاقی های پــل ســوخته مکانــی ب ــود کــه ب ب
ــد  ــده و بع ــورت عم ــه ص ــدر ب ــواد مخ ــه ی م ــر تهی ــه خاط ب
ــل ســوخته  ــی در پ ــه صــورت جزئ ــروش آن مــواد مخــدر ب ف
ــه  ــدت ب ــن م ــاید در ای ــن، ش ــای م ــت و آمده ــن رف ــه ای ک

ــد. ــم نرس ــتم ه ــت های دس ــداد انگش ــدازه ی تع ان
جالــب بــود؛ پــل ســوخته تنهــا زندانــی بــود کــه زندانی هایش، 
خــود شــان دســت بــه مجــازات خــود می زدنــد و ایــن شــکنجه 
را بــا جــان می خریدنــد. مــن هــر چنــد بیــش از این هــا بارهــا 
بــا چشــم خــود متوجــه ایــن خــودآزاری معتــادان شــده بــودم؛ 
امــا نمی دانــم چــرا زمانــی کــه خــود گرفتــار ایــن خــودآزاری 
شــدم و بــا آن کــه آگاه بــه تمــام انگیــزه ی ایــن خودآزاری هــا 
بــودم؛ امــا هیــچ گاه نتوانســتم از ایــن شــکنجه، خــودآزاری یــا 

زنــدان رهایــی یابــم.
ــودم،  ــته ب ــوخته برگش ــل س ــه پ ــه ب ــی ک ــار دوم ــاید در ب ش
ــاد  ــه اعتی ــرای ادام ــزه ای ب ــوان آن را انگی ــه می ت ــی ک دلیل
خــود داشــته باشــم کــه آن روزهــا در پــل ســوخته مــن آدمــی 
ــاه و احســاس پاکــی  ــل احســاس گن ــودم کــه در تقاب شــده ب
قــرار داشــتم و در خــود نبــردی را بیــن ایــن دو نیــرو حــس 
ــاه  ــاس گن ــه احس ــردم ک ــوب درک ک ــاال خ ــا ح ــی ردم؛ ام م
مــن بــه داشــتن احســاس پاکــی غلبــه کــرد و عــذاب وجــدان 
و پشــیمانی از گناهایــی کــه تاکنــون انجــام داده بــودم، ســبب 
ــه  ــه صــورت جدی تــر ب ــار ب ــاره و ایــن ب شــد کــه مــن را دوب
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــان چال ــدازد؛ هم ــاد بین ــه ی اعتی ــل چال داخ
ــی  ــا زمان ــود ت ــرار شــده ب ــام داشــت و ق ــل ســوخته ن ــن پ م
ــاد  ــز اعتی ــاب نفرت انگی ــن نق ــن از تاریکــی نترســم، ای ــه م ک

ــر صــورت زندگــی مــن جــا خــوش کنــد.  ب
امــا در واقــع یــک روزی هــر کســی کــه چنیــن دچار فروپاشــی 
ــه  ــاب ن ــن نق ــه ای ــه ب ــور اســت ک زندگــی اش می شــود مجب
ــره  ــد و چه ــتن دور کن ــاب داش ــن نق ــود را از ای ــد و خ بگویی

ــه دیگــران نشــان بدهــد. واقعــی زندگــی و خــودش را ب
در واقــع در آن روزهــا نشــانه ی واضحــی در ادامــه ی زندگــی 
خــود در پــل ســوخته پیــدا نکــرده بــودم کــه بتوانــم بــه ایــن 
ســوال ذهــن خــود پاســخ دهــم کــه چــه زمانــی می توانــم از 
ایــن زنــدان خــود را رهــا کنــم و تــا می توانــم از ایــن زنــدان 

دور شــوم و بــروم یــک جــای دور، دور .
امــا هــر چنــد امــروز کــه ایــن نوشــته ها را در حــال نوشــتن 
اســتم و از پــل ســوخته نتوانســتم زیــاد خــود را دور بســازم و 
جــای دیگــری بــروم؛ امــا مــن توانســتم بــه آن نشــانه دســت 
ــن و  ــتم ذه ــته ها توانس ــتفاده از آن نوش ــا اس ــم و ب ــدا کن پی
فکــر خــود را از پــل ســوخته دور نگــه  دارم و بــه نظــرم بهترین 
شــیوه هــم همیــن اســت. البتــه در نوشــته های بعــدی، حتمــا 
بــرای تــان از آن نشــانه ها خواهــم گفــت و بــرای تــان واضــح 
خواهــم کــرد کــه ایــن نشــانه ها چگونــه بــه مــن الهــام شــدند 

ــه توانســتم از ایــن نشــانه ها اســتفاده کنــم. و مــن چگون

رهبران جهادی- سنتی در برابر تکنوکرات ها

محمـد محقـق، معـاون دوم نامـزد ریاسـت جمهوری 
در  جمعـه  روز  اعتـدال«،  و  »صلـح  تیـم  در 
گردهمایـی ای کـه در خانـه ی خـود برگـزار کـرد، از 
تیـم ثبـات و هم گرایـی اعـام حمایت کـرد. محقق، 
دلیـل جدایـی خـود از اتمـر را اولویـت دادن حنیف 
اتمـر بـه صلح به  جـای انتخابـات، بیان کـرد و گفت 
کـه او انتخابـات را ترجیـح داده و بـه ایـن دلیـل، به 
تیـم »ثبـات و همگرایـی« پیوسـته اسـت. تیم صلح 
و اعتـدال، پیـش از آغـاز کارزارهـای انتخاباتـی، بـه 
دلیـل اختاف نظـر میان اعضای اصلـی آن، در مورد 
چگونگـی سـاختار دولت، دچار فروپاشـی شـد. اتمر، 
پیـش از تشـکیل و ثبـت نـام ایـن تیم برای شـرکت 
در انتخابـات بـا یونس قانونی و عطـا محمدنور توافق 
کـرده بود کـه اگر پیروز شـوند، نخسـت وزیر اجرایی 

را در سـاختار دولـت ایجـاد می کننـد. 
بـا آن کـه حنیـف اتمـر، پیـش از جـدی شـدن این 

والیـت میـدان وردک، از والیت هـای مرکزی اسـت 
کـه فقـط 35 کیلومتـر بـا پایتخت فاصلـه دارد؛ اما 
ایـن والیـت، به بسـتر ناامنی هـای مناطـق مرکزی 
مبـدل شـده اسـت. هرچنـد ریشـه ی ناامنـی، بـا 
تهاجـم کوچی هـا و افـراد مسـلح طالبـان در سـال 
2010 کلیـد خـورد؛ امـا بعـد از این سـال، با وجود 
افـراد  و  نظامیـان  زیـاد  قربانی هـای  و  اعتراض هـا 
ملکـی، از شـدت و تـداوم خشـونت های فصلی این 
مناطـق کاسـته نشـد. والیـت میـدان وردک، با این 
 کـه شـاهراه مرکـزی بامیان و هرات اسـت، در عین 
حـال سـرحد مشـترک بـا کابـل، پـروان، بامیـان، 

غزنـی و لوگـر دارد.
بـا ایـن  کـه، والیـت میـدان وردک، دروازه ی کابـل 
والیـت،  ایـن  ناامنی هـای  و  می شـود  محسـوب 
همـواره بـر چگونگـی تأمیـن امنیـت پایتخـت، به 
ویـژه سـاحات غربـی کابـل تاثیرگـذار بوده اسـت. 
بـر بنیـاد گزارش ها، حمـات راکتی ای کـه معموال 
و  ششـم  حـوزه ی  مناطـق  پغمـان،  ولسـوالی  بـر 
سـیزدهم پولیـس کابل صـورت می گیـرد، در واقع 

از والیـت میـدان وردک انجـام می شـود.
والیـت  در  خشـونت ها  سـریال  ادامـه ی  در 
میـدان وردک، گـروه مسـلح طالبان شـب گذشـته، 
والیـت حملـه  ایـن  ولسـوالی جلریـز  اطـراف  بـر 
کـرده و مسـیر عمومـی جـاده ی جلریـز را به روی 
مسـافرین مسـدود کـرد. از سـوی دیگـر، در اثـر 
تشـدید حمـات طالبان، شـمار زیادی از سـاکنان 

آواره شـده  انـد. ولسـوالی جلریـز،  سرچشـمه ی 
زندگـی  بـزرگ  قـوم  چهـار  جلریـز،  ولسـوالی  در 
سـادات.  و  هـزاره  تاجیـک  پشـتون ،  می کننـد. 
بنـد  و  زیـن اهلل  نـام  بـه  منطقـه ای  در  پشـتون ها 
خواجـه کـه نزدیـک بـه میدان شـهر اسـت، زندگی 
می کنند. در سـاحات ولسـوالی چهارده و ولسـوالی 
جلریـز، قـوم تاجیـک سـاکن اسـتند و در مناطـق 
چون سرچشـمه، سـنگاخ و چهارتپه، مـردم هزاره 

و سـادات زندگـی دارنـد.
پرسـش این اسـت که چـرا والیت میـدان وردک، با 

اختـاف و انصـراف از مبـارزات انتخابـی، گفتـه بـود 
کـه بـه ایـن توافق پشـت نکـرده در صـورت پیروزی 
سـمت  جرگـه،  لویـه  برگـزاری  بـا  انتخابـات،  در 
نخسـت وزیر اجرایـی را ایجاد و شـامل نظام سیاسـی 
می کنـد؛ امـا در یک مصاحبـه ی خود، پیـش از آغاز 
حمایـت  ریاسـتی  نظـام  از  انتخاباتـی،  کارزارهـای 
انتخاباتـی،  کارزارهـای  اول  روزهـای  در  و  کـرد 
تصویری  هایـی از او به نشـر رسـید که در آن نوشـته 
شـده بـود؛ »نظـام جمهوری اسـامی ریاسـتی اصل 
اسـت«. ایـن در حالـی بود کـه عطا محمدنـور اصرار 
داشـت در اوراق تبیلغاتـی ایـن تیم بایـد او به عنوان 

نخسـت وزیر اجرایـی معرفـی شـود.
از  جلوگیـری  بـرای  هفتـه  چندیـن  کـه  آن  بـا   
فروپاشـی »صلـح و اعتـدالل« تـاش شـد؛ امـا ایـن 
تیـم، بازسـازی نشـد و بدون ایـن  که اعـام کند، به 
دلیـل اختافـات داخلی و وجـود تناقض دیـدگاه در 
میـان اعضـای آن در مـورد نوعیت نظام سیاسـی، از 

دور مبـارزات انتخاباتـی خـارج شـد.  
انتخاباتـی »صلـح و اعتـدال«، در حالـی بـه   تیـم 
ایـن سرنوشـت مواجـه شـد کـه در افـکار عمومی به 
عنـوان رقیـب »دولـت سـاز« و »ثبـات همگرایـی« 
مطـرح می شـد. عضویت شـماری از رهبـران قومی و 

توجـه بـه اهمیـت اسـتراتیژیکی کـه دارد، همواره 
دسـت خوش ناامنی هـا اسـت؟

شـماری از نماینـدگان مـردم والیت میـدان وردک، 
در مجلـس نماینـدگان، می گوینـد، مردمانـی کـه 
در ایـن سـاحات زندگـی می کننـد، بـه دلیـل عدم 
توجـه حکومـت مرکزی، بـه مخالفـان دولت مبدل 

شـده اند.
حمیده اکبـری، نماینده ی والیت میـدان وردک، به 
روزنامـه ی صبـح کابل می گویـد: »هر بـار وضعیت 
امنیتـی کـه پیش می آید، سـروصدا بلنـد می کنیم 
و اعتـراض می کنیـم؛ امـا دولـت طی یـک هفته در 
مـورد وضعیـت پیش آمـده، تصمیـم نمی گیـرد. تا 
ایـن کـه وضعیـت بحرانـی می شـود و بعـد از آن 
اقـدام می کنـد کـه کار بـه جایـی نمی رسـد.« این 
شـاهراه  کـه  می افزایـد  میـدان وردک  نماینـده ی 
جلریـز بـه نام شـاهراه مـرگ معروف شـده و با این 
معروفیـت؛ امـا دولـت هیچ گونه اقـدام نظامی برای 
تأمیـن امنیـت سـاکنان ایـن منطقـه انجـام نـداده 
اسـت؛ ایـن  که طالبـان به تازگـی حمله کـرده اند، 
مـردم محـل دسـت بـه کار شـدند و توانسـتند از 

فاجعـه ی انسـانی جلوگیـری کنند.
بانـو اکبـری، با بیان ایـن  که، والیت میـدان وردک، 
ناامن تریـن  کـه  افـزود  اسـت،  کابـل  دروازه ی 
والیـت بـه پایتخـت وصـل می شـود. با وجـود درج 
شـکایت های متعـددی بـه حکومت؛ اما باشـندگان 
ایـن والیـت شـاهد کوچک تریـن اقـدام در تأمیـن 
اسـت.  نبـوده  والیـت  ایـن  ولسـوالی های  امنیـت 
ایـن عضـو مجلـس نماینـدگان، خاطرنشـان کـرد 
کـه هرچنـد نهادهـای امنیتی بـه منظور سـرکوب 
انجـام  را  هوایـی  عملیات هـای  مسـلح  مخالفـان 
دادنـد؛ امـا بیشـترین آسـیب های ایـن حمـات را 

افـراد ملکـی متقبـل شـدند.
حمیـده اکبـری عـاوه می کنـد، ایـن  کـه حکومت 
مرکـزی در تأمیـن امنیـت شـاهراه جلریـز اقـدام 
نمی کنـد، پاسـخ  نهادهـای امنیتـی ایـن اسـت که 
سـاکنان ایـن مناطق خود مخالفان مسـلح اسـتند؛ 
در حالـی  کـه مـردم از مجبوریـت مخالـف دولـت 
شـده  انـد. روی این منظـور، مردمان ولسـوالی های 
جلریـز، کهنه خمـار و ولسـوالی های دیگـر، تحـت 

فرمـان گـروه طالبـان قـرار دارند.
دوازده  بـه  آن  مسـاحت  کـه  جلریـزی  شـاهراه 
کیلومتـر مربـع می رسـد، دوازده والیـت مرکـزی 

جهـادی و تکنوکرات های ناراضـی از حکومت عبداهلل 
و غنـی، سـبب شـده بـود کـه ایـن دیـدگاه در مورد 
ایـن تیـم بـه  وجـود بیایـد. بـا آن کـه محمـد یونس 
قانونـی و عطـا محمـد نـور، تا حـاال اعام نکـرده اند 
کـه از کـدام تیم حمایـت می کنند. فروپاشـی »صلح 
و اعتـدال« و پیوسـتن محمـد محقـق بـه »ثبـات و 
همگرایـی«، آرایـش مبازرات انتخاباتـی را تا حدودی 

روشـن کرده اسـت.
از رهبـران  نمایندگـی  تیـم »ثبـات و همگرایـی«   
قومـی و جهـادی می کنـد که از سـه حـزب جهادی 
جمعیـت اسـامی، جنبـش ملـی اسـامی و حـزب 
وحـدت اسـامی نمایندگـی می کننـد و بـر عـاوه، 
غیـر  چهره هـای  از  تعـدادی  و  احـدی  الحـق  انـور 

جهـادی نیـز عضویـت ایـن تیـم را دارنـد. 
انتخابـات  دور  دو  در  عبـداهلل،  عبـداهلل 
ریاسـت جمهوری، توانسـت کـه از جمعیـت اسـامی 
نمایندگـی کنـد و بیشـترین اعضـا و هـواداران ایـن 
حـزب را بـا خـود همسـو کـرد. جمعیت اسـامی او 
را نامـزد انتخابـات معرفـی کـرده اسـت. بـا آن کـه 
جنـرال دوسـتم در پنـج سـال گذشـته، منزوی شـد 
و شـکاف میـان حـزب او ایجاد شـد و تـاش صورت 
گرفـت کـه ایـن حـزب متاشـی شـود؛ امـا دوسـتم 
همچنـان نقـش رهبـر قومـی را بـرای اوزبیک تباران 
بـازی می کنـد و در میـان ترک تباران طرفدار بیشـتر 

دارد.
 محمدکریـم خلیلـی و محمـد محقـق، از رهبـران 
حـزب وحـدت اسـامی محسـوب می شـوند. بـا آن 
انتقـاد از سیاسـت آن هـا وجـود دارد و میـان  کـه 
امـا  ندارنـد؛  را  شـان  گذشـته ی  اعتبـار  هزاره هـا 
همچنـان در میـان توده هـای این مردم نفوذ بیشـتر 
دارنـد.  رسـیده  دوران  بـه  تـازه  تکنوکرات هـای  از 
بـودن آن هـا در تیم »ثبـات و همگرایـی« این تیم را 

تقویـت کـرده اسـت.
 اگـر یونـس قانونـی و عطـا محمـد نـور بـه »ثبات و 
همگرایـی« بپیوندنـد یـا از ایـن تیـم حمایـت کنند، 
مجاهدیـن و رهبـران قومـی در یـک تیـم متشـکل 
تیم هـای  بـرای  رقیـب  بزرگتریـن  و  می شـوند 
انتخاباتـی »تیـم دولـت سـاز« و » صلـح و امنیـت« 
خواهنـد بـود. اگـر تیـم »ثبـات و همگرایـی« ایـن 
سـاختار را حفـظ کنـد، در ایـن دور انتخابـات رقابت 

را باهـم وصـل می کنـد و بـا توجـه بـا اهمیـت این 
شـاهراه، مقام هـای مرکزی به شـدت سـهل انگاری 
مبلـغ،  حسـین علی  هـم،  سـویی  از  می کننـد. 
بـه  میـدان وردک،  والیـت  والیتـی  عضـو شـورای 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد که علـت افزایش 
فعالیـت گـروه طالبـان در ایـن ولسـوالی، عملیـات 
نظامـی حکومـت مبنـی بـر زمین گیـر کـردن ایـن 
ارتـش  نیروهـای  جـاری،  سـال  در  اسـت.  گـروه 
در  را  طالبـان  گـروه  هوایـی،  حمـات  انجـام  بـا 
ولسـوالی جلریـز سـرکوب کـرد و پـس از عملیات، 

برچیـد. را  ارتـش  پوسـته های 
بـر بنیـاد اظهـارات ایـن وکیـل شـورای والیتـی، 
دلیـل برچیدن پوسـته های امنیتـی، مقامات ارتش 
وعـده داده بودنـد که یک پایـگاه نظامی بزرگ تری 
را ایجـاد می کننـد؛ امـا پـس از سـه مـاه، هنـوز از 

اقدامـات حکومـت خبری نیسـت.
وردک  میـدان  والیـت  والیتـی  شـورای  اعضـای 
طالبـان  گـروه  بـرای  جلریـز  شـاهراه  معتقدنـد، 
اهمیـت اسـتراتیژیکی دارد و ایـن گـروه از طریـق 
مناطـق نـرخ، چـک و ولسـوالی جلریـز، بـه راحتی 
خاطـر،  همیـن  بـه  شـوند.  کابـل  وارد  می تواننـد 
طالبـان همـواره در پـی نفـوذ در ایـن ولسـوالی ها 

اند. بـوده 
والیـت،  ایـن  والیتـی  شـورای  وکای  هرچنـد 
همـواره بـا سرپرسـت وزارت دفـاع، داخلـه و والـی 
والیـت میـدان وردک صحبـت داشـته  اند؛ امـا این 
انـد.  داده  دروغیـن  وعده هـای  همـواره  مقام هـا 
والـی  بـا  ایـن وعده هـا، شـورای والیتـی  از  پـس 

قومـی  و  جهـادی  رهبـران  و  تکنوکرات هـا  میـان 
خواهـد بـود. 

آن چـه تـا ایـن جـای کار، روشـن شـده، ایـن اسـت 
کـه رهبـران جهـادی و قومـی ایـن بـار متشـکل تر 
تکنوکرات هـای  کـه  آن  بـا  انـد.  شـده  گذشـته  از 
دموکرات منـش، بـرای رقابت انتخاباتی ظاهر شـوند؛ 
اما متشـکل نیسـتند و وجه اختاف شـان بیشـتر از 

وجه اشـتراک شـان اسـت. 
دسـت  بـه  آن  رهبـری  کـه  تیمـی  قوی تریـن 
تکنوکرات هاسـت »دولـت سـاز« اسـت؛ امـا مشـکل 
ایـن تیـم ایـن اسـت کـه نتوانسـته تکنوکرات هـا و 
نیروهـای دموکـراِت بیشـتر را بـا خـود همسـو کند. 
تکنوکرات هـای  انـدک  و  پشـتون  تکنوکرات هـای 
اقـوام دیگـر در آن نقـش دارنـد. بـا آن کـه  نیروها و 
چهره هـای سیاسـی - قومـی متوسـط را نیـز با خود 
آن  از  و جوانـان  زنـان  تشـکل های کوچـک  و  دارد 
حمایـت می کننـد، بـه دلیـل ایـن  کـه تکنوکرات هـا 
انتخاباتـی  هـای  تیـم  در  کـه   دموکرات هایـی  و 
کوچکتـر متشـکل شـده اند، دشـوار به نظر می رسـد 
کـه تکنوکرات هـا بتوانـد ماننـد رهبـران جهـادی و 
قومـی در یـک تیـم متشـکل شـوند. منبـای دیگـر 
نوعیـت  چگونگـی  می توانـد  انتخاباتـی،  صف آرایـی 
نظـام سیاسـی باشـد. بـه نظـر می رسـد در روزهـای 
نیـز  پارلمانـی  و  ریاسـتی  نظـام  آینـده، طرفـداران 

موضـع شـان را مشـخص خواهنـد کـرد. 
در چهـل سـال گذشـته، مـردم افغانسـتان کارکـرد 
مجاهدیـن را تجربـه کـرده اسـت. با آن کـه آن ها در 
ایـن مدت، در سیاسـت افغانسـتان نقش داشـته اند؛ 
در ایجـاد دولـت و سـر و سـامان دادن بـه آن نـاکام 
بـوده انـد و از احساسـات قومـی بـرای رسـیدن بـه 
قـدرت اسـتفاده می کننـد و شـعارهایی می دهند که 
بـه آن عمـل نمی کنند. مشـکل دیگر رهبـران قومی 
و جهـادی، ذهنیـت مذهبی و قومی آن ها اسـت. این 
مسـأله در چهـل سـال گذشـته عامـل تنـش قومـی 
و تقویـت سـنت گرایی در برابـر مدنیت گرایـی بـوده 
اسـت. تکنوکرات ها نیز اشـتباه های بیشـتری داشـته 
انـد؛ امـا ایـن ظرفیـت را از خـود نشـان داده انـد که 
بـا دولت هـا و جـذب کمک هـای  رابطـه  ایجـاد  در 
جهانـی، موفق تـر بـوه انـد و توانایایـی مدیریتـی و 

برنامه ریـزی بهتـری داشـته اند.

میـدان وردک و فرماندهـی پولیـس ایـن والیت، در 
مـورد ناامنی هـای ولسـوالی جلریـز گفت وگو کرده؛ 
امـا مسـؤوالن محلـی، چالش هـای موجـود را بـه 
حکومـت مرکـزی نسـبت می دهنـد؛ زیـرا امکانات 

از مرکـز بـه ایـن والیـت اکمـال نمی شـود.
میـان  درگیـری  ملـی،  دفـاع  وزارت  مسـؤوالن 
در  را  طالبـان  مسـلح  افـراد  و  امنیتـی  نیروهـای 
تأییـد  وردک،  میـدان  والیـت  جلریـز  ولسـوالی 
می کننـد و می گوینـد کـه عملیـات  برای سـرکوبی 
طالبـان انجام شـده و تلفات سـنگین بـه این گروه 
وارد شـده اسـت کـه از جملـه فرمانـده ی مشـهور 
ایـن گـروه، دو روز قبـل در ولسـوالی جلریز کشـته 

. شد
فـواد امـان، معاون سـخنگوی وزارت دفـاع ملی، به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه نگرانی هـای 
اعضای شـورای والیتـی والیت میـدان وردک مبنی 
بـر بی تفاوتـی نهادهـای امنیتی، بی اسـاس اسـت و 
چگونگـی تأمیـن امنیـت والیـت میـدان وردک، به 
برنامه هـای  صـدر  در  جلریـز،  ولسـوالی  خصـوص 

امنیتـی وزارت دفاع قـرار دارد.
معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی، تأکیـد داد 
کـه پوسـته های کوچـک نیروهـای ارتـش از اکثـر 
مناطـق افغانسـتان برچیـده شـده اسـت؛ زیـرا این 
پوسـته ها، عامـل افزایـش تلفـات نظامیـان ارتـش 
بـود و بـه جـای ایـن پوسـته ها بیزهـای بزرگ تری 
ایجاد شـده اسـت و بـه همین دلیـل در آینده ی نه 
چنـدان دور، یـک بیز بزرگ تـری در این ولسـوالی 

ایجـاد خواهد شـد.

 بشیر یاوری

طالبان غیر نظامیان را هدف قرار می دهند؛ شاهراه مرگ را امن بسازید!

 سیدمهدی حسینی



روایت مهاجران افغانستان

)قسمت سوم(
صمیـم در ادامـه ی سـفرش بـه مقصـد ترکیه، 
شـش دوست از دوازده دوسـتش را که در موتر 
دیگـری جـای گرفتـه بودند، از دسـت می دهد. 
موتـری که این شـش دوسـت صمیم در آن نشسـته بودنـد، به اثر 
برخـورد بـا موتـر دیگـری از  راه منحـرف شـده و به پایـه ی برقی 
در نزدیکـی خیابـان برخـورد می کنـد و در نتیجـه شـش دوسـت 
صمیـم بـه همراه راننده ی موتر کشـته می شـوند. صمیـم، از راهی 
کـه در آن گام بـر مـی دارد، هیچ گونـه آگاهـی قبلـی نـدارد و حتا 
درسـت نمی دانـد در کـدام شـهر قـرار دارد. او در مسـیر راه پیش 
از ایـن کـه بـه ترکیـه برسـد، پول هایـش تـه می کشـد؛ هـر چه با 

دوسـتانش بـه تماس می شـود، پولـی دریافـت نمی کند.
 صمیـم دسـت آخـر می داند که در تهران اسـت. آن جـا 500هزار 
تومانـی کـه دوسـتانش به او فرسـتاده بودند، به دسـتش می رسـد 
تـا بتوانـد آب و نانـی برایـش تهیـه کند. او بـدون توقـف طوالنی، 
از تهـران بـه سـمت شـهر مـرزی در حرکـت می شـود. قاچاقبران 
بـرای ایـن که به دسـت پولیس نیافتند، مسـافران را در مسـیر راه 

بارهـا از موتـری بـه موتر دیگـری جابه جـا می کنند. 
صمیـم و دوسـتانش کـه حـاال از یـازده نفـر شـان پنـج نفـر زنده 
مانـده انـد، بـا دیگـر مسـافران، پـس از رسـیدن بـه شـهر مـرزی 
ماکـو، بـه گونـه ی مسـتقیم بـه سـمت مـرز در حرکت می شـوند. 
سـاعت از یـازده ی شـب گذشـته اسـت کـه آن هـا از کـوه بـاال 
می رونـد و پیـش از ایـن کـه تمـام کـوه را بـاال آمـده باشـند، بـه 
اسـاس سـفارش قاچاقبـران جـا می ماننـد تـا تاریکـی شـب تمام 
شـود. دیـری نگذشـته اسـت که سـر و کلـه ی دو نفـر از مهاجران 
افغانسـتانی کـه توسـط پولیـس ترکیـه دسـت گیر و دوبـاره رهـا 
شـده انـد، پیـدا می شـود. آن هـا بـه دلیـل ایـن کـه نمی فهمیدند 
بـه کـدام سـمت برونـد، آن جـا منتظـر سرنوشـت  شـان بودند که 
از روی تصـادف بـا صمیـم و مسـافران دیگـری که بـرای رفتن به 
ترکیـه انتظـار می کشـیدند، سـر می خورنـد. صمیـم می گویـد که 
در کل، مـا ایـن جـا پنجاه نفـر بدون آب و نـان؛ مسـافرانی بودیم 
کـه منتظـر رد شـدن از سـیم خـاردار و رسـیدن به خـاک ترکیه 
بودیـم. صمیم و دیگر مسـافران افغانسـتانی، هشـت صبـح  از کوه 
پاییـن می آینـد؛ کوهـی کـه بـا پایین آمـدن از آن، در صدمتـری 
خـاک ترکیـه قـرار می گیرنـد. صمیم می گویـد که ما پاسـگاه های 
امنیتـی ترکیـه را درون دره می دیدیـم و قاچاقبـران می گفتند که 
وقتـی حرکـت گفته شـد بایـد حرکت کرد. کسـی که مانـد، ماند! 
و همین گونـه بـود کـه یکـی از قاچاقبران صـدا می زنـد حرکت! و 
مسـافران دوان دوان از سـیم خاردار کـه خـط مرزی ایـران و ترکیه 
اسـت، رد می شـوند در این میان سـه مهاجر افغانسـتانی از شـدت 
ضعـف و دسـت پاچگی، روی سـیم خار دار می افتنـد؛ امـا مسـافران 
دیگـر، بـرای نجـات جـان خـود شـان بـدون توجه بـه حـال آنان 
از روی  شـان رد می شـوند. مسـافران بـا رد شـدن از سـیم خاردار، 
بایـد کـوه دیگـری را  بـا ارتفـاع 200 متـر بـاال می رفتنـد. هنگام 
سـمت  بـه  دره  پاییـن  از  ترکیـه  سـربازان  مسـافران؛  باال رفتـن 
آن هـا شـلیک می کننـد؛ امـا از کـوه بـاال نمی آینـد و تنهـا آنهایی 
کـه پاییـن کـوه مانـده بودنـد، بـه دسـت پولیـس ترکیـه گرفتـار 
می شـوند. صمیـم و مسـافران همراهـش، پـس از رد شـدن از این 
کـوه، بـه خواب گاهـی در شـهر دوبی یـزد ترکیـه توقـف می کنند. 
آن زمـان زمسـتان بـود؛ صمیـم و مسـافران دیگـر بـه سـختی در 
آن جـا می گذراندنـد. صمیـم با دوسـتانش چهـار شـبانه روز را در 
آن جـا می مانـد. او می گویـد کـه بـرای مـا در یـک شـبانه روز دو 
وعـده غـذا می دادنـد کـه در هـر وعـده ی غذایـی آن، بـرای چهار 
نفـری کـه مـن و دوسـتانم بودیـم، یـک کاسـه شـوربای کچالو را 
بـا سـوم حصـه ی قـرص نان بـه مـا مـی آورد. صمیـم می گوید که 
دوسـت دیگـر همراهـش، به دلیل سـختی هایی که در راه کشـیده 
بـود و سـرما و تغذیـه ی ناکافـی، چنـد  بـار خـون بـاال آورد و پس 
از ایـن کـه پـول مـا را دوسـتان مـا بـه حسـاب ابراهیـم -قاچاقبر 
کـرد ترکی- فرسـتاد، بـرای من و دوسـت بیمارم بلیت اسـتانبول 
را گرفتند. صمیم و دوسـتش پس از 18 سـاعت سـفر در اتوبوس، 
بـه اسـتانبول و از آن جـا نـزد دوسـتانش مـی رود. صمیـم مهاجر، 
31 شـبانه روز را سـختی می کشـد؛ ترس، گرسـنگی، تشـنگی و از 

دسـت دادن عزیزانـش را تجربـه می کنـد تـا بـه ترکیه می رسـد.
امـا قاچاقبـران دو دوسـت دیگـر وی را بـه دلیـل نداشـتن پـول 
بـه گـروگان می گیـرد . قاچاقبـران آن هـا را در همـان هوای سـرد 
زمسـتان بـا آب تـر می کردنـد و بعـد شـاق می زدنـد. ایـن دو 
لت وکـوب  خـواب گاه  آن  در  را  روز   21 صمیـم،  دیگـر  دوسـت 
می شـوند تـا ایـن کـه خانـواده ی  شـان از افغانسـتان بـه حسـاب 
ایـن قاچاقبـر پـول می فرسـتد و ایـن دو دوسـت دیگـر صمیم نیز 

گروگان گیـران خـاص می شـوند. از دسـت 
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مهاجرت؛ داستان تلخی
که پایان ندارد

 سکینه امیری

انتخابات فصل رونق بیلبورد و شرکت های تبلیغاتی

بســاطش از مغــازه ی ســه در چهــار، بیــرون زده 
اســت. خلیفــه محمــود، صدایــش می کننــد. 
ــه ی  ــرای تهی ــا ب ــن روز ه ــت و ای ــزکار اس او  فل
چهــار چــوکات تبلیغاتــی بــرای یکــی از نامــزدان 
ــات ریاســت جمهوری، بــه شــدت مشــغول  انتخاب
ــد  ــره بع ــه باالخ ــد ک ــند. می گوی ــت و خرس اس
از ســال ها حد اقــل در زمــان انتخابــات کارش 
رونــق یافتــه و او می توانــد درآمــد داشــته باشــد 
ــاز.  ــواده اش دســت ب و در تأمیــن نیازمنــدی خان
ــه  ــته، ب ــال گذش ــه س ــان س ــود، در جری محم
ــیگار  ــه س ــاری ب ــه اش از ناچ ــاد پیش ــل کس دلی
فروشــی روآورده  بــود؛ امــا دخلــش هرگــز کفــاف 
خرجــش را نمی کــرد؛ اکنــون او بــه دلیــل بســتن 
ــرارداد شــاد اســت. داســتان زندگــی او و  یــک ق
شــمار دیگــر شــهروندان افغــان، نشــان می دهــد 
ــن  ــرمایه گذاری ای ــازار س ــاد ب ــاف کس ــه خ ک
روزهــا در افغانســتان بــه خصــوص کابل-پایتخت 
کــه انتظــار انتقــال قــدرت و ثبــات سیاســی در 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــد و مایوس کنن ــور را می کش کش
مشــاغلی نیــز هســت کــه بــه دلیــل گــرم شــدن 
برگــزاری  آســتانه ی  در  سیاســی  رقابت هــای 
انتخابــات ریاســت جمهوری، رونــق یافتــه اســت. 
ــزاری  ــای کوچــک در آســتانه ی برگ ــق کاره رون
انتخابــات هرچنــد مؤقــت اســت؛ امــا امیــدواری 
و خوشــحالی را بــرای شــهروندان فقیــر بــه میــان 

آورده اســت.
 شغل های کوچک و زودگذر

انتخابــات  کارزار هــای  دوران  آغــاز  بــا 
ویــژه  بــه  افغانســتان،  در  ریاســت جمهوری 
ــه  ــش یافت ــز افزای ــات نی ــت، کار تبلیغ در پایتخ
 اســت. رونــق کار تبلیغاتــی و شــغل های خــرد و 
ریــز مرتبــط بــه آن، بــرای شــماری از خانواده هــا 
در ایــن شــهر  و در میــان انبــوه اتفاقــات ناگــوار، 
ــا  ــی حت ــرای زندگ ــه زدن ب ــد و جوان ــاز رش آغ
ــای  ــروع کارزاره ــا ش ــت. ب ــدک اس ــان ان در زم
بــازار  کابــل،  در  ریاســت جمهوری  انتخاباتــی 
ــه  ــق یافت ــرا رون ــی ظاه ــرکت های تبلیغات کار ش
شــرکت خصوصــی  کنــار 123  در  و   اســت 
تبلیغاتــی کــه در بیلبوردهــا تبلیغــات مرتبــط بــه 
ــراد دارای  ــزکاران و اف ــد، فل ــات را می کنن انتخاب
خوازه هــا نیــز، بــه گونــه ی انفــرادی در عرصــه ی 
ــهر  ــورد  در ش ــر و بیلب ــاخت بن ــات و س تبلیغ
ــراد  ــن اف ــد ای ــد. کار و درآم ــل، کار می کنن کاب
در زمــان انتخابــات بیشــتر می شــود. از ایــن 
رو، برگــزاری انتخابــات و حتــا بــه دور دو رفتــن 
ــه  ــازد و ب ــاد می س ــراد را ش ــمار اف ــن ش آن، ای
زندگــی امیــدوار. فلــزکاران از ایــن جملــه افــراد 
ــزدان  ــات نام ــرای تبلیغ ــا ب ــن روزه ــه ای ــد ک ان
ــات ریاســت جمهوری، چهارچــوکات تهیــه  انتخاب
از  چهارچوکات هــا  ایــن  انــدازه ی  می کننــد. 
ــد.  ــر می رس ــه 3 مت ــا ب ــر ت ــانتی مت ــتاد س هش
پوششــی  بــا  زودی  بــه  کــه  چوکات هایــی 
تیم هــای  رنگارنــگ  شــعار های  و  عکــس   از 
در  خوازه هــا   و  پایه هــا  روی  در  انتخاباتــی 
کــرد.  خواهنــد  خــوش  جــا  جاده هــا  دل 
بــه هــر انــدازه ای کــه چوکات هــای فلــزی 
پوشــیده از عکــس و شــعار بیشــتر شــود و 

غیرمجــاز تبلیغــات و یــا هــم بــه خاطر مســتحکم 
ــه  ــان را جریم ــی آن ــای تبلیغات ــودن خوازه ه نب

می کنــد.
 ایــن در حالــی اســت کــه در هفتــه ی دوم آغــاز 
کارزارهــای انتخاباتــی در چندیــن نقطــه ی شــهر، 
ــا  ــی یک ج ــته های انتخابات ــی از دس ــای یک بنره
هرچنــد  اســت.  لغزیــده  خوازه هایــش  بــا 
از ایــن مــوارد تــا کنــون خســارات مالــی و 
ــی  ــا در دوره هــای قبل ــی گــزارش نشــده؛ ام جان
انتخابــات بــه ویــژه در انتخابــات پارلمانــی، 
ــی  ــی، خســارات مال ــای تبلیغات ــدن خوازه ه لغزی

ــت. ــته اس ــا گذاش ــر ج ــی ب و جان
ــات  ــل کــه از دادن معلوم  اداره ی شــهرداری کاب
در ایــن مــورد خــوداری می کنــد، می گویــد کــه 
لغزیــدن خوازه هــا در ســطح شــهر، مشــکاتی را 
بــه بــار آورده اســت؛ از این رو، اداره ی شــهرداری، 
ــی  ــای تبلیغات ــا و بنرهای ه ــع خوازه ه کارزار جم
غیــر معیــاری را از ناحیــه ی اول آغــاز کــرده 
ــد ادامــه دارد و افــراد ناقــض و  اســت و ایــن رون

تخلــف کار جریمــه خواهنــد شــد.
درآمد شهرداری

درک  از  شــهرداری،  درآمــد  منابــع  از  یکــی 
تبلیغــات و همیــن خوازه هــا و بیلبورد هــا اســت. 
چنانچــه شــهرداری کابــل در جریــان چهــار 
ــای  ــوع بیلبورده ــال، از مجم ــت امس ــاه نخس م
و  میلیــون  از 16  بیــش  پایتخــت،  تبلیغاتــی 
افغانــی  هــزار  هشــت  و  پنجــاه  و  شــش صد 

همــه آشــوب بصــری بیشــتر ایجــاد کنــد؛ بــرای 
و  اســت  کننــده  خوشــحال  تهیه کننــده گان، 
ایجادکننــده ی شــغل و اضافه کننــده ی پــول. بــه 
ــای  ــا شــروع کارزاره ــان ب ــن ترتیــب همزم همی
ــود  ــدی می ش ــز خوازه بن ــا نی ــی، جاده ه انتخابات
نامــزدان  تــا میزبــان عکس هــا و شــعار های 

ــد. ــی باش انتخابات
ــای  ــاه در جاده ه ــا دو م ــک ت ــرای ی ــا ب خوازه ه
ــه بســته می شــود  ــدل کرای پررفــت و آمــد، در ب
و نظــر بــه موقعیــت خوازه هــای ایســتاده در 
هــزار  پنــج  تــا  آن ســه  کرایــه ی  جاده هــا، 
ــدن  ــتر ش ــا بیش ــود. ب ــخص می ش ــی مش افغان
ــان  ــدات صاحب ــا، عای ــار جاده ه ــا در کن خوازه ه
ــرای  ــزوده می شــود و شــادکننده اســت ب ــز اف نی

ــی.  ــتان خال دس
مســؤول شــرکت خــوازه ی شــیزاد می گویــد: 
»انتخابــات زمــان کار مــا اســت؛ امــا بســیاری ها 
نمی گذارنــد کــه مــا کار کنیــم. مــا ســه تــا پنــج 
هــزار از خوازه هــا کرایــه می گیریــم؛ امــا بــا 
هــزار و یــک درد ســر مواجــه اســتیم و بســیاری 

ــم.« ــات بیکاری اوق
او توضیــح می دهــد کــه گاهــی بــا آن کــه جــای 
خــوازه را کرایــه می کنــد؛ مجبــور می شــود 
کــه بــه شــهرداری جریمــه نیــز بپــردازد. مقــدار 
جریمه هــا از ســه صد افغانــی شــروع تــا 10 
هــزار افغانــی می رســد. مســؤول شــرکت شــیرزاد 
می گویــد کــه شــهرداری بــه نــام ســاحه ی 

درآمــد داشــته اســت. نرگــس مومنــد، ســخنگوی 
ــل  ــح کاب ــه ی  صب ــه روزنام ــل ب ــهرداری کاب ش
بیلبــوردی   1130 مجمــوع  از  کــه  می گویــد 
کــه در کابــل نصــب اســت، 647 بیلبــورد آن در 
شــهرداری کابــل ثبــت شــده اســت کــه از ایــن 
ــود  ــان خ ــا  اع ــورد تنه ــز در 20 بیلب ــان نی می

ــت. ــهرداری اس ش
متباقــی بیلبوردهــا از 23 شــرکت تبلیغاتــی 
اســت کــه بــه شــهرداری مالیــه می پردازنــد 
و منبــع درآمــد شــهرداری اســت. بنــا بــر 
معلومــات شــهرداری، بیلبوردهــای تبلغیاتــی، 
ــر  ــر مت ــود. ه ــیم می ش ــش تقس ــه بخ ــه س ب
موقعیت هــای  در  کــه  بیلبوردهایــی  مربــع 
ــای  ــر چهارراهی ه ــی نظی ــای عال ــا نم ــژه ب وی
ــزار  ــج ه ــاالنه پن ــرار دارد، س ــد ق ــر رفت وآم پ
افغانــی، از بیلبوردهایــی کــه در موقعیت هــای 
ــک و  ــا ترافی ــا ب ــر و در مســیر جاده ه دورافتاده ت
دیــد کم تــری واقــع اســت چهــار هــزار افغانــی و 
از هــر متــر مربــع بیلبوردهایــی کــه در خــارج از 
مرکــز شــهر کابــل واقــع شــده، ســاالنه ســه هــزار 
ــرد.  ــق می گی ــه تعل ــهرداری مالی ــه ش ــی ب افغان
ــا ایــن وجــود، امــا تمــام بیلبورد هــای موجــود  ب
منبــع درآمــد شــهرداری نیســت. قیــس فقیــری، 
رییــس خدمــات فرهنگــی شــهرداری کابــل 
می گویــد کــه شــماری از بیلبوردهــا در پایتخــت 
ــت  ــن اداره اس ــرل ای ــارج از کنت ــتان خ افغانس
و مربــوط اداراتــی دیگــر غیــر از شــهرداری 
ــت.  ــف کار اس ــراد تخل ــم از اف ــا ه ــود و ی می ش
ــوع 1130  ــده، از مجم ــات ارائه ش ــر معلوم ــا ب بن
ــب  ــل نص ــهر کاب ــطح ش ــه در س ــوردی ک بیلب
ــورد در اداره ی شــهرداری  ــا 647 بیلب شــده، تنه
ــه شــهرداری مالیــه می دهــد.  ثبــت شــده کــه ب
از ایــن میــان  45 بیلبــورد از وزارت دفــاع ملــی، 
ــیم  ــد قس ــال محم ــاد مارش ــورد از بنی 18 بیلب
ــاد احمدشــاه مســعود  ــورد از بنی فهیــم، 10 بیلب
ــه وزارت صحــت عامــه،  ــوط ب و 58 بیلبــورد مرب
اداره ی محیــط زیســت، جمعیــت هــال احمــر و 
اداره ی آتش نشــانی افغانســتان اســت کــه خــارج 
ــت دارد و ده  ــل فعالی ــهرداری کاب ــرل ش از کنت
بیلبــورد دیگــر بــه شــکل غیرقانونــی نصــب شــده 

اســت.
بدهکاران شهرداری

ایــن حــال در صورتــی کــه شــهرداری  بــا 
مالیــه ی کامــل 23 شــرکت تبلیغاتــی بیلبــوردی 
را دریافــت بتوانــد، درآمــد آن بــه بیــش از 
افغانــی خواهــد رســید. قیــس  31 میلیــون 
ــهرداری  ــی ش ــات فرهنگ ــس خدم ــری، ریی فقی
کابــل می گویــد کــه شــماری از شــرکت های 
پرداخــت  را  خــود  پــول  هنــوز  تبلیغاتــی 
ــای  ــتند. آق ــکار اس ــه شــهرداری بده ــرده  و ب نک
ــرد،  ــی نمی ب ــرکت ها نام ــن ش ــه از ای ــری ک فقی
ــون  ــی 15 میلی ــرکت های تبلیغات ــد: »ش می گوی
و چهــل و هشــت هــزار و ســه صد و چهــل و 
ــت.« ــکار اس ــهرداری بده ــه ش ــی ب ــش افغان ش

شــرکت های  از  شــماری  حــال،  همیــن  در 
تبلیغاتــی، در گفت وگــو بــا روزنامــه ی صبــح 
ــازار  ــود ب ــل نب ــه دلی ــه ب ــد ک ــل می گوین کاب
کار و مالیــات ســنگین و همچنــان همــکاری 
شــهرداری بــا افــراد و شــرکت های غیــر رســمی 
کــه در عرصــه ی تبلیغــات کار می کننــد، ســبب 
ــازار کار ایــن شــرکت ها بــا کســاد  شــده  اســت ب
ــوند ــکار ش ــهرداری بده ــه ش ــود و ب ــه ش مواج

از عکـس  و شـعار های  بـا پوششـی  بـه زودی  چوکات هایـی کـه 
رنگارنـگ تیم هـای انتخاباتـی در روی پایه هـا و خوازه هـا  در دل 
جاده هـا جـا خـوش خواهند کرد. بـه هر اندازه ای کـه چوکات های 
فلـزی پوشـیده از عکـس و شـعار بیشـتر شـود و بـه بـاورو همه 
آشـوب بصری بیشـتر ایجاد کند؛ برای تهیه کننده گان، خوشـحال 
کننـده اسـت و ایجادکننـده ی شـغل و اضافه کننـده ی پـول. بـه 
همیـن ترتیـب همزمـان بـا شـروع کارزاهـای انتخاباتـی، جاده هـا 
شـعار های  و  عکس هـا  میزبـان  تـا  می شـود  خوازه بنـدی  نیـز 

نامـزدان انتخاباتی باشـد.
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اگر ترامپ از افغانستان خارج شود، امریکایی ها حمایت می کنند

قیـس فقیـری، رییـس خدمـات فرهنگـی شـهرداری کابـل، می گویـد 
کـه وضعیـت بـد اقتصـادی روی شـرکت های تبلیغاتـی تأثیـر کـرده 
و ایـن امـر باعـث شـده تـا شـماری از بیلبوردهـای آنـان خالـی بمانـد. 
بـه گفتـه ی او، نشـر اعالنـات از طریـق تلویزیون هـا در جریـان پخـش 
سـریال ها و فیلم هـا، بـه ویـژه از طـرف شـب، باعـث شـده تـا کمتـر 
تبلیغـات بـه شـرکت های تبلیغاتـی داده شـود.هرچند وضعیـت بـازار 
روی تبلیغـات بیلبـوردی تأثیـر گذاشـته؛ امـا روی درآمـد شـهرداری 
تأثیـری نداشـته اسـت؛ زیـرا شـهرداری کابـل از بیلبوردهـای خالـی 

نیـز کرایـه می گیـرد. 

ــی  ــرکت تبلیغات ــی ش ــر بازریاب ــود، مدی ــا فرن مصطف
محــدود  مــا  کاری  »فصــل  می گویــد:  هندوکــش 
اســت، مــا در تمــام ســال مجبــور بــه پرداخــت 
ــل  ــود، فص ــای فرن ــه ی اق ــه گفت ــتیم.« ب ــه اس مالی
ــی و  ــال تعلیم ــروع س ــی، ش ــرکت های تبلیغات کار ش
ــی  ــت و در متباق ــات اس ــان انتخاب ــی و در زم تحصیل
ــود  ــبب می ش ــن س ــدارد و ای ــی ن ــا کار چندان فصل ه

کــه شــرکت های تبلیغاتــی بدهــکار شــود.
زیبایی شهر

شــهروندان از زیــاد بــودن بیلبوردهــای تبلیغاتــی 
و معیــاری نبــودن آن در پایتخــت شــاکی انــد و 
می گوینــد کــه تراکــم بیلبوردهــا، چهــره ی شــهر 
ــد،  ــس مومن ــت. نرگ ــرده اس ــفته ک ــون و آش را دگرگ
ســخنگوی شــهرداری کابــل، تأییــد می کنــد کــه 
اســت.  کــرده  متأثــر  را  شــهر  نمــای  بیلبوردهــا 
بیلبوردهــا  ایــن  از  زیــادی  »شــمار  می گویــد:  او 
ــد  ــه در ســطح شــهر بای ــی ک ــاری نیســت درحال معی
ــر  ــر و 4 در 8 مت ــاری از 3 در 4 مت ــای معی بیلبورده
بــزرگ تــر نباشــد؛ امــا ایــن گونــه نیســت و بــه کلــی 
بــه شــهر نمــای بــد داده اســت و مــا تــاش می کنیــم 
ــر،  ــال حاض ــم.« در ح ــامان بدهی ــهر س ــه ش ــه ب ک
بیلبوردهــای نصــب شــده در شــهر کابــل بیــن 18 تــا 
ــز  ــا نی ــیاری از آن ه ــد و بس ــاحت دارن ــر مس 300 مت

ــت. ــه اس ــک روی ی
ســخنگوی شــهرداری کابــل می گویــد کــه ایــن 
ــه  ــت ک ــته اس ــی خواس ــرکت های تبلیغات اداره، از ش
ــاری و مســتحکم  ــه، معی بیلبوردهــای  شــان را دو روی
ــد. »شــهرداری  بســازند و از شــهرداری تخفیــف بگیرن
ــا  ــدن بیلبود ه ــاری ش ــورت معی ــا در ص ــده داده ت وع
طــرف  یــک  از  تنهــا  شــهرداری  نــورم،  مطابــق 

بیلبورد هــا کرایــه بگیــرد.« 
بــه گفتــه ی او اکنــون شــمار محــدودی از شــرکت های 
ــاری  ــه ی معی ــه گون ــای  شــان را ب ــی بیلبورده تبلیغات
ســاخته  انــد کــه بــه زیبایــی شــهر کمــک می کنــد. 

ــا ایــن حــال امــا شــرکت های تبلیغاتــی می گوینــد   ب
کــه وضعیــت بــد امنیتــی، رکــود اقتصــادی، بیــکاری 
و همچنــان عــدم توســعه ی شــهر، باعــث شــده اســت 
شــان  بیلبوردهــای  نتواننــد  شــرکت ها  ایــن  تــا 
را معیــاری بســازند؛ زیــرا معیــاری ســاختن ایــن 
بیلبوردهــا هزینــه ی زیــادی می خواهــد و درآمــد ایــن 

ــت. ــدک از آن اس ــرکت ها ان ش
نرگــس مومنــد، ســخنگوی شــهرداری کابــل امــا 
می گویــد: »بیلبــورد عــادی 3 در 6 در حــدود 50 
ــه  ــی ک ــت. کس ــته اس ــه برداش ــی هزین ــزار افغان ه

نویسنده: دن کالدول - واشنگتن پست
ــق  ــه تحق ــپ، ب ــور ترام ــه رییس جمه ــی ک در حال
تعهــد خــود مبنــی بــر خــروج نیروهــای امریکایــی 
از افغانســتان بــه عنــوان بخشــی از توافــق بــا 
برخــی مؤسســین  نزدیکتــر می شــود،  طالبــان 

الکوبــان  زده تقریبــا 250 هــزار افغانــی یــک بیلبــورد 
برایــش تمــام می شــود و در عــوض می توانــد بــه 

ــد.« ــات کن ــار تبلیغ ــه ی معی گون
مســؤوالن شــماری از شــرکت هایی تبلیغاتــی کــه 
ــد کــه  ــد، می گوین ــورد دارن ــا 50 بیلب ــورد ی 100 بیلب
ــرک ها،  ــعه ی س ــهر و توس ــطح ش ــر س ــر تغیی به خاط
ــرکت  ــؤول ش ــوند. مس ــرر می ش ــرکت ها متض ــن ش ای
پیــدا  توســعه  شــهر  »گاهــی  می گویــد:  زریــن 
می کنــد گاهــی ســرک توســعه پیــدا می کنــد و 
ــه  ــده ب ــش کن ــا را از جای ــای م ــهرداری بیلبورده ش
شــرکت هــای تبلیغاتــی ضــرر می رســاند.« ایــن 
ــن  ــه ای ــدی ب ــه  شــهرداری از چن ــی اســت ک در حال
ســو، کارزار جمــع آوری بیلبورد هــای غیــر معیــاری را 

ــت. ــرده اس ــروع ک ش
بیلبوردهای خالی

ــاه،  ــک م ــدت ی ــرای م ــا ب ــال بیلبورد ه ــر ح ــه ه ب
ــه کرایــه داده می شــود. در  شــش مــاه و یــک ســال ب
ــه ی هــر متــر بیلبــورد،  حالــت عــادی، کرایــه ی ماهان
ــن  ــات ای ــع انتخاب ــا در موق ــت؛ ام ــر اس ــا 8 دال ده ت
مقــدار بــه متــر 20 تــا 30 دالــر نیــز می رســد. 
مســؤوالن شــرکت های تبلیغاتــی، می گوینــد کــه، 
ــازار کار  آنــان انتخابــات اســت؛ امــا در حــال حاضــر  ب
شــماری از بیلبوردهــا در چهارراهی هــا و دیگــر گوشــه 
و کنــار شــهر خالــی اســت. نبــود تبلیغــات، وضعیــت 
بــد اقتصــادی و دادن تبلیغــات بــه تلویزیون هــا باعــث 
ــا فعالیــت ایــن شــرکت های تبلیغاتــی نیــز از  شــده ت

ــد.   ــق بیفت رون
قیــس فقیــری، رییــس خدمــات فرهنگــی شــهرداری 
ــادی روی  ــد اقتص ــت ب ــه وضعی ــد ک ــل، می گوی کاب
شــرکت های تبلیغاتــی تأثیــر کــرده و ایــن امــر باعــث 
شــده تــا شــماری از بیلبوردهــای آنــان خالــی بمانــد. 
ــا  ــق تلویزیون ه ــات از طری ــه ی او، نشــر اعان ــه گفت ب
در جریــان پخــش ســریال ها و فیلم هــا، بــه ویــژه 
ــه  ــات ب ــر تبلیغ ــا کمت از طــرف شــب، باعــث شــده ت
شــرکت های تبلیغاتــی داده شــود.هرچند وضعیــت 
ــا  ــته؛ ام ــر گذاش ــوردی تأثی ــات بیلب ــازار روی تبلیغ ب
ــرا  روی درآمــد شــهرداری تأثیــری نداشــته اســت؛ زی
ــه  ــز کرای ــی نی ــای خال ــل از بیلبورده ــهرداری کاب ش
می گیــرد. مســؤوالن شــمار از شــرکت های تبلیغاتــی، 
ــال و  ــام س ــی تم ــرکت های تبلیغات ــه ش ــد ک می گوین
ــه پرداخــت مالیــه  ــودن، مجبــور ب ــی ب ــا وجــود خال ب

ــه شــهرداری اســت. ب
مصطفــا فرنــود، مســؤول بازاریابــی شــرکت هندوکــش، 
ــا  ــم و اوضــاع کاری م ــاد نداری ــد زی ــا درآم گفــت: »م
ــه  ــور ب ــا مجب ــال م ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــوب نیس خ
ــتیم.« ــاه اس ــت در دوازده م ــه دول ــه ب پرداخــت مالی

تخلف شهرداری یا تبلیغات تلویزیونی
مصطفــا فرنــود، بازاریــاب شــرکت تبلیغاتــی هندوکــش 

سیاســت خارجــی بــه طــرز گروهــی علیــه هرگونــه 
خــروج یــا توافــق صلــح  اســتند. ایــن گــروه 
ــت.  ــوس اس ــد پترئ ــته دیوی ــرال بازنشس ــامل ژن ش
وی اخیــرا اظهــار داشــته  اســت کــه خــروج از 
افغانســتان تکــرار اشــتباه رییس جمهــور بــاراک 
ــتدالل  ــن اس ــت. ای ــراق اس ــرک« ع ــا در »ت اوبام
ــگ  ــه دو جن ــرض اشــتباهی ک ــا ف ــب اســت، ب جال
یک ســان اســتند. بــا ایــن وجــود، بســیاری از 
ــت  ــت روای ــرای تقوی ــته، ب ــت گذاران برجس سیاس
مبنــی بــر ایــن  کــه رییس جمهــور اگــر بــه جنــگ 
تقریبــا 18ســاله ی امریــکا در افغانســتان پایــان 
دهــد، در قضــاوت »دادگاه« افــکار عمومــی قیمــت 

همچنــان اضافــه می کنــد کــه فعالیــت تبلیغاتــی 
ــرکت های  ــای ش ــری روی فعالیت ه ــا، تأثی تلویزیون ه
ــات  ــه ی تبلیغ ــرا هزین ــت؛ زی ــته اس ــی نگذاش تبلیغات
ــی از  ــه ی او، یک ــه گفت ــت. ب ــتر اس ــی بیش تلویزیون
دالیــل بدهــکار شــدن شــرکت های تبلیغاتــی کاهــش 
ــرکت ها  ــت ش ــگ و فعالی ــای تنگاتن ــت، رقابت ه قیم
ــر  ــت نظ ــه تح ــد ک ــی باش ــؤول م ــر مس ــراد غی و اف
شــهرداری یکجــا بــا آنــان فعالیــت می کنــد.او توضیــح 
بیشــترین  تجارتــی،  شــرکت های  کــه  می دهــد 
ــا  ــد ت ــی می دهن ــرکت های تبلیغات ــه ش ــات را ب تبلیغ
ــا  ــن بیلبورده ــق ای ــان از طری ــی ش ــای بازرگان پیام ه
بــه نمایــش گذاشــته شــود. »شــهرداری در تبانــی بــا 
شــرکت های غیــر رســمی ای کــه در عرصــه تبلیغــات 
تبلیغــات کار  بــا شــرکت های معیــاری  و مــوازی 

می پــردازد و اشــتباه اوبامــا را تکــرار می کنــد. 
بــا ایــن حــال، نتایــج نظرســنجی و تحقیقــات 
دانشــگاهی، نشــان می دهــد کــه ایــن امــر برعکــس 
اســت: اگــر او بــه طــور کامــل از افغانســتان خــارج 
می شــد، رییس جمهــور ترامــپ، از حمایــت شــدید 
ــای  ــازان و خانواده ه ــه جانب ــکا، از جمل ــردم امری م
نظامــی ای کــه مســؤولیت ایــن درگیــری را متحمــل 
شــده بودنــد، برخــوردار می بــود. صــرف نظــر 
ــت  ــه دخال ــان دادن ب ــی، پای ــای سیاس از پیامده
ــت.  ــتی اس ــتان، کار درس ــگ افغانس ــکا در جن امری
ــر  ــه ب ــه حمل ــه توجی ــپتامبر، ب ــس از 11 س ــا پ م
ایــن کشــور، بــر آن شــدیم تــا طالبــان را بــه خاطــر 

ــا شــرکت های تبلیغاتــی پابنــد اســت  قرارداد هایــش ب
ــر  ــه ی غی ــه گون ــه ب ــده را ک ــت ناش ــای ثب و لوحه ه
قانونــی و غیــر معیــاری در عرصــه ی تبلیغــات فعالیــت 
ــس  ــری، ریی ــس فقی ــد. قی ــع آوری می کن ــد، جم دارن
ــه  ــد: »هم ــل می گوی ــهرداری کاب ــی ش ــش فرهنگ بخ
ــد؛  ــد بگوی ــش می خواه ــه دل ــر چ ــه ه ــق دارد ک ح
ــا  ــش صــادق اســت و ب ــه قرارداد های ــا شــهرداری ب ام
ــن حــال،  ــف همدســت نیســت.« در همی ــراد متخل اف
ــر  ــال حاض ــه در ح ــن، ک ــوازه ی افغان زمی ــرکت خ ش
تبلیغــات یکــی از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
را گرفتــه، می گویــد کــه ایــن شــرکت بــرای تبلیغــات، 
هــر تابلــو ســه هــزار افغانــی خــوازه می بنــدد. مســؤول 
ــه  ایــن شــرکت اضافــه می کنــد کــه گاهــی مجبــور ب
پرداخــت رشــوه بــه مأمــوران شــهرداری نیــز می شــود 
تــا بــه آنــان اجــازه ی فعالیــت بدهنــد. بــا ایــن وجــود 
ــت  ــکاتی اس ــر مش ــنگین، از دیگ ــات س ــن، مالی ای
ــرار دارد.  ــی ق ــرکت های تبلیغات ــر کار ش ــه در براب ک
ــازار کار،  ــه ب ــر ب ــه »نظ ــد ک ــود، می گوی ــا فرن مصطف

ــاال اســت.« ــی ب مالیــات خیل
ــات، وابســته  ــزان تبلیغ ــود، می ــای فرن ــه ی آق ــه گفت ب
ــق کار تاجــران و شــرکت های تجارتــی اســت.  ــه رون ب
ــرکت های  ــران و ش ــا تاج ــا تنه ــود؛ ام ــن وج ــا ای ب
ــرکت های  ــرای ش ــه ب ــدی نیســتند ک ــی و تولی تجارت
ــز  ــی نی ــران سیاس ــد. رهب ــان می دهن ــی اع تبلیغات
عکس هــا و شــعارهای شــان را در ســطح شــهر کابــل 

ــد. ــب می کنن نص

ــنجی های  ــد. نظرس ــت می کنن ــتان حمای از افغانس
انجــام شــده توســط جانبــازان نگــران بــرای امریــکا، 
نشــان داد کــه 60درصــد از رییــس جمهــور در 
صــورت تصمیــم بــه خــروج حمایــت می کننــد. بــه 
همیــن ترتیــب ، نظرســنجی ای کــه اخیــرا توســط 
Pew Research منتشــر شــده اســت، نشــان 
می دهــد کــه اکثــر جانبــازان معتقدنــد، وقتــی همــه 
ــگ  ــه می شــود، در کل جن ــا در نظــر گرفت هزینه ه
افغانســتان ارزش جنگیــدن را نــدارد. تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن، نش ــر ای ــاوه ب ــگاهی ع دانش
ــت  ــرای محدودی ــپ ب ــور ترام ــت رییس جمه حمای
بیشــتر در خــارج از کشــور، ممکــن اســت در ســال 
ــع  ــه نف ــدی ب ــای کلی ــق و ایالت ه 2016 در مناط
وی باشــد. یــک مطالعــه در ســال 2017 از اســاتید 
ــه  ــر و فرانســیس شــن، نشــان داد ک داگاس کرین
در مناطــق کلیــدی در پنســیلوانیا، میشــیگان و 
ویسکانســین، میــزان باالتــر تلفــات نظامــی بــا 
ــاط  ــپ ارتب ــزد ترام ــتر از نام ــت بیش ــطح حمای س
ایــن حــال، کرینــر و شــن، هشــدار  بــا  دارد. 
ــای  ــه درگیری ه ــد ب ــپ بتوان ــر ترام ــه اگ ــد ک دادن
ــه  ــور ادام ــارج از کش ــا در خ ــان م ــی بی پای نظام
ــا وجــود  ــد معکــوس شــود. ب دهــد، نتیجــه می توان
ــب و  ــات منتخ ــیاری از مقام ــف بس ــخنان مخال س
ــان  ــگام پای ــپ در هن ــده، ترام ــای مذاکره کنن رؤس
جنگ هــای بی پایــان مــا - خصوصــا در مــورد 
افغانســتان - در ســمت صحیــح افــکار عمومــی 
قــرار دارد. مــردم امریــکا، بــه ویــژه آن هایــی 
کــه پــس از 11 ســپتامبر مســؤولیت بارگیــری 
داشــته  انــد،  عهــده  بــر  را  مــا  درگیری هــای 
می فهمنــد کــه »جنگ هــای همیشــگی« مــا را 

نمی کنــد. ایمن تــر 
نگــران  جانبــازان  ارشــد  مشــاور  کالــدول،  دن 
امریکایــی و مدیــر سیاســت های سیاســت خارجــی 
 Stand Together و مراقبت هــای بهداشــتی در
ــی و  ــگ داران دریای ــابقه دار تفن ــرباز س ــت. او س اس

ــراق اســت. جنــگ ع

می کننــد،  کار تبلغاتــی رســمی را کســاد کــرده 
 اســت.«

ــه می کنــد کــه حــد اوســط مالیــه  ــود اضاف ــای فرن اق
ــه  ــی ک ــی اســت در حال ــاه 400 افغان ــر، م ــر مت در ه
ــان  ــای ش ــه بیلبورده ــتند ک ــز هس ــرکت هایی نی ش
ــر  ــی و کمت ــر 300 افغان ــاری اســت و در مت ــر معی غی
ــا آن  ــود، ب ــه گفتــه ی آقــای فرن از آن کار می کننــد. ب
کــه ایــن شــرکت ها ســبب آســیب رســاندن بــه مــردم 
ــی  ــرکت های تبلیغات ــازار کار ش ــویی، ب ــده و از س ش
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــرده؛ ام ــر ک ــی را متأث قانون
ــان  ــه کار ش ــان ب ــت، همچن ــهرداری اس ــع ش ــه نف ب
ــودن.  ــاری نب ــود معی ــا وج ــا ب ــد حت ــه می دهن ادام
ــای  ــای آق ــا گفته ه ــل، ام ــهرداری کاب ــؤوالن ش مس
فرنــود را رد می کننــد و می گوینــد کــه ایــن اداره بــه 

پنــاه دادن بــه القاعــده مســؤول بدانیــم و در عیــن 
ــانی  ــردن کس ــی ک ــا زندان ــردن ی ــن ب ــال از بی ح
کــه مســؤول حمــات مرگبــار علیــه میهــن خــود 
ــان،  ــازات طالب ــا مج ــوند. ب ــی ش ــز زندان ــد؛ نی بودن
ــگاه مرکــزی القاعــده و کشــتن  ــودی شــدید پای ناب
ــق  ــا محق ــداف را عمدت ــن اه ــن الدن، ای ــامه ب اس
ــال های  ــس از س ــود، پ ــن وج ــا ای ــم. ب ــرده  ای ک
آغازیــن جنــگ، تاش هــای ارتــش امریــکا تــا حــد 
زیــادی از دســتیابی بــه اهــداف اصلــی خــود فاصلــه 
ــی بــاز و بــدون  گرفــت و بــه ســمت تاش هــای ملّ
ــاط  ــچ ارتب ــت و هی ــرای موفقی ــخص، ب ــیر مش مس
آشــکاری بــا امنیــت مــا پیــش رفــت. ایــن خشــت، 
مأموریــت جنــگ را طوالنی تــر کــرده و هزینه هــای 
بســیار زیــادی را از نظــر زندگــی و منابــع، بــرای مــا 
بــه همــراه داشــته  اســت. ده هــا ســرباز هــر ســاله در 
عمــل کشــته و زخمــی می شــوند و ســاالنه بیــش 
ــرای  ــدگان ب ــول مالیه دهن ــر پ ــارد دال از 45 میلی
حمایــت از جنــگ افغانســتان هزینــه می شــود. 
حــدود 2400 عضــو خدماتــی در عمــل کشــته 
ــا  ــه قب ــر ک ــون دال ــش از 1 تریلی ــد و بی ــده  ان ش
ــکا  ــردم امری ــه، م ــت. خوش بختان ــده  اس ــه ش هزین
ــه ی  ــودن ادام ــده ب ــه بی فای ــادی متوج ــد زی ــا ح ت
ــرای جنــگ بی پایــان در افغانســتان شــده  جنــگ ب
 انــد. براســاس نظرســنجی های انجــام شــده توســط 
ــا در صــورت  YouGov، 57 درصــد از امریکایی ه
ــی از  ــای امریکای ــه نیروه ــروج کلی ــه خ ــم ب تصمی
افغانســتان ، در مقایســه بــا 19درصــد مخالف چنین 
می کننــد.  حمایــت  رییس جمهــور  از  اقدامــی، 
تقریبــا نیمــی از پاســخ دهندگان همچنیــن موافــق 
بودنــد کــه ایــن مســؤولیت ایــاالت متحــده نیســت 
کــه از داشــتن دولــت دموکراتیــک لیبــرال در 
ــی کــه  ــد؛ در حال ــان حاصــل کن افغانســتان اطمین
تنهــا یــک چهــارم بــا ایــن اختــاف نظــر داشــتند. 
ــه  ــروه ک ــی، دو گ ــای نظام ــازان و خانواده ه جانب
حمایــت  ترامــپ  رییس جمهــور  از  شــدت  بــه 
می کننــد، همچنیــن از خــروج نیروهــای امریکایــی 
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هویـت جمعـی هویتـی اسـت کـه انسـان در فرایند 
اجتماعـی شـدن و ارتبـاط بـا گروه هـا، پایگاه هـا و 
رده هـای اجتماعـی موجـود در یـک جامعه، کسـب 
کـرده و بـا ضمیـر »مـا« بـه آن اشـاره می کنـد و 
خـود را بـه لحـاظ عاطفـی، تعهـد، تکلیـف و اهداف 
در  دیگـر،  بـه  عبـارت   می دانـد؛  آن  بـه  متعلـق 
جامعـه ی انسـانی هیـچ »من«ی نیسـت کـه جزئی 
از »ما« یـی نباشـد.  معمـوالً هـر کسـی بـا اسـتفاده 
از ضمیـر »مـا« خـود را متعلـق و منتسـب بـه یـک 
واحـد، پایگاه یـا رده ی اجتماعی و مکلـف به تبعیت 
از ارزش هـا و هنجارهـای آن می دانـد؛ بنـا بـر ایـن، 
تعلـق »مـن« به »مـا« به  مثابـه ی هویـت اجتماعی 

بخشـیدن بـه »مـن« اسـت؛ بنـا بـر این، کـی بودن 
یـا چـه کسـی بـودن، در چشـم مـردم و تـا حـد 
زیـادی در چشـم خودمـان نیـز تابع عضویـت ما در 
گروه هـای اجتماعی، اشـغال پایگاه ها و قـرار گرفتن 
در رده هـای اجتماعـی اسـت. اسـاس هـر جامعه ای 
توافـق اذهـان اسـت؛ جامعه بـه وجـود نمی آید مگر 
ایـن کـه اعضایـش اعتقادات واحدی داشـته باشـند. 
چـرا مـا جامعـه نداریم و تنهـا افرادی اسـتیم که در 
افغانسـتان بـه گـرد هـم جمـع شـده ایـم و اجمـاع 
دسـته کـرده ایـم و نه جامعـه. تجمع انسـانی ای که 
کابـل نمـود آن اسـت. جزیره هایـی کـه در پهنـای 
دهکـد ه ای بـزرگ به نـام کابل گسـترده شـده و هر 
بخشـی ، لوحـه ) تابلویـی( بـزرگ به بلنـدای تاریخ 
کشـور و نـه تنهـا همین شـهر بر سـر دروازه ی خود 
آویختـه تـا نشـان دهـد کـه از کـی و چـه کسـانی 
نمایندگـی می کنـد. قهرمان هایـی کـه تنهـا بـرای 
همـان منطقـه قهرمـان اسـتند و بـرای منطقـه ی 
دیگـر نه تنهـا قهرمانی ندارنـد، بلکه قاتانی اسـتند 
بالفطـره کـه باید به سـختی مجازات شـوند. این جا 

هویـت بـا گروهـای اجتماعـی رقـم خورده کـه تنها 
از یـک قـوم، قبیلـه و سـمت و نمانیدگـی می کنـد. 
هویتـی که در فراینـد اجتماعی شـدن در این وادی 
بـه قالـب مفاهیم ریخته شـده، همان هویـت قبیلی 
اسـت؛ همیشـه سـمتی بـوده و نـه جمعـی،  ایـن 
آگاهـی در دسـترس سـاخته و پرداخته شـده، تفکر 
و روان مردمـان ایـن سـرزمین اسـت. تعریفـی کـه 
بیشـتر مـردم این سـرزمین از هویت جمعـی دارند، 
همـان هویتـی اسـت کـه خـود بـه آن تعلـق دارند؛ 
یعنـی هویـت قبیلـه ای، ایـن جـا جمیعیـت یعنـی 
همـان قـوم یـا قبیلـه ی خـود. در حالـی کـه بایـد 
بـر تفکـر جمعـی گسـترده تر بـه عنـوان یـک چتـر 
کان بـه مسـائل اجتماعـی و سیاسـی نـگاه کـرد. 
ایـن خـرده هویت هـا بایـد در دامـن هویتـی بـزرگ 
ریختـه شـده و تـا ایـن هویـت بزرگتـر در سـطح 
اگـر  باشـد. هویـت  بتوانـد تصمیم گیرنـده  بزرگتـر 
جمعـی باشـد، برآیند تصمیـم جمعی خواهـد بود و 
ایـن جمـع اسـت که بـرای جمـع تصمیـم می گیرد. 
تصمیـم بـر آمـده از این تفکـر جمعی، دیگـر منافع 

افـراد خاصـی را بـر نمی تابد و خیر همگانـی را در بر 
دارد؛ خیری که به دنبال آن سـعادت و خوشـبختی 
و بِـه روزی بـه ارمغان خواهد نشسـت. بنیـاد زندگی 
در سـطح ملـی، بـر تخیـل اسـتوار اسـت و در ایـن 
میـان، دولت سـازی و ملت سـازی بیـش از هر امری، 
رفتـاری هنـری اسـت. ملت سـازی، بـه یـک شـعر 
می مانـد، بـه یـک غـزل و بـه یـک ایـده ی هنـری 
یعنـی  اسـت؛  ذهنـی  امـری  بـودن  ملـت،  خـوب. 
هویتـی فـرای قومیـت کـه همه بـه آن حـس تعلق 
پیـدا کنند، حسـی مشـترک. بـه وجـود آمدن حس 
هم شـهری و هم کشـور بـودن، مـی توانـد مـا را بـه 
آینده ا ی امید وار کند که در آن سرنوشـت مشـترک 
در انتظـار هـر فـرد اسـت؛ دیگـر کسـی خـود را نـه 
از جامعـه جـدا می دانـد و نـه تافتـه ی جـدا بافتـی 
می بینـد کـه باید بر سرنوشـت جمعی تنهـا و بدون 
حضـور دیگـران اثـر بگـذارد. هویـت جمعـی را باید 
تمریـن کـرد، بایـد آموخـت و آموختانـد تـا باشـد 
راهـی، روزنـه ای برای فـردای بهتر بـه روی مردمان 

ایـن سـرزمین باز شـود. 

هویتی که جمعی نیست 

کوچه ی شوربازار کابل 

ــی و  ــه ی زخم ــن کوچ ــن همی م
ــی  ــرم زخم ــم؛ پیک ــه در کابل در ب
نســبتی  چــه  نمی دانــم  ا ســت. 
ــوربازار  ــه  ی ش ــن و کوچ ــاِن م می
کابــل وجــود دارد؟ مــن یــک روســتایی ام و از دِل 
ــا  ــم؛ ام ــی می کن ــم را تداع ــرا خاطرات ــت  و صح دش
ــواره  ــا هم ــن داالن ه ــرا ای ــم. چ ــبتی می بین ــک نس ی
خاطــراِت کســی کــه دیگــر نیســت را بــه خــود الصــاق 
ــک، در  ــن گــذرگاِه تنــگ و تاری ــد. مگــر در ای می کنن
ــی  ــه کس ــت؟ چ ــته اس ــه گذش ــی چ ــروِب باران آن غ
خاطراتــش را در ایــن کوچــه و آن کوچــه جــا گذاشــته 
ــده  ــاری ش ــری در آن ج ــِت فراگی ــه غرب ــه این گون ک

اســت.
از  عبــور  و سرگشــتگی، هنــگاِم  بی تکلیفــی  ایــن 
ــی  ــی کس ــد؟ گوی ــا می آی ــوربازار از کج ــه ی ش کوچ
دســتاِن دیگــری را در ایــن کوچــه رهــا کــرده باشــد و 
ــوِس قدم هــای  امــروز کوچــه ی شــورابازار، حضــور مأن
او را می طلبــد. پنــج نفرنــد و هــر کــس بــه راِه خــودش 
ــرِد  ــان ولگ ــت؛ هم ــر تنهاس ــک نف ــا ی ــی رود، این ج م
باران خــورده،  گــذرگاِه  ایــن  در  کــه  او  کوچه هــا. 
خــودش را بــه کــوراِن بیقــراِر بادهــا می ســپارد و 
همچــون مســافری آواره، چشــم بــه راِه آن گمشــده در 
انتهــای کوچــه می مانــد. آن غریبــه کــه بی توجــه بــه 
عبــوِر عابــران، در تاریکــِی ایــن کوچــه محــو می شــود، 
گویــی تکه هایــی از یــک دلدادگــی را در ایــن گــذرگاِه 

ماتــم زده گــم کــرده باشــد. 
ــه.  ــن و کوچ ــان م ــت می ــی  اس ــبتی عجیب ــه نس چ
پنجره هــا  ا ســت،  زخمــی  دیوارهــا  ایــن  پیکــِر 
حیراننــد؛ آن درخــت کــه از گریبــاِن متروکــه ای 
ــاران، غبــاِر  ــا ب بیــرون زده، همچنــان مراقــب اســت ت
ــه  ــن کوچ ــنگ فرش های ای ــه را از س ــراِت غریب خاط
نشــوید. هنــوز ردپــاِی آن بوســه ی پنهانــی بــر کاهــگِل 
دیــواِر همســایه باقیســت. در دورتریــن کوچه ی شــهرم 

و در دلگیرتریــن لحظــه ی دوران، چــه آرام کاغــی بــر 
ــرده و  ــرو ب ــاِن خــود ف ــام، ســر در گریب ــدای آن ب بلن
ــد  ــا می ده ــرِگ اقاقی ــر از م ــاک، خب ــکوتی غمن در س
آن جــوی،  لبریــِز  دِل  در  و کســی چــه می دانــد 
ــگ از کجــا  ــن صــداِی گن ــزی جاریســت؟ ای چــه چی
ــوش  ــه آغ ــو را ب ــی ت ــه آرام ــه ب ــی ک ــد؟ صدای می آی
ــه  ــی ک ــد و در حال ــره می مان ــو خی ــه ت ــد، ب می کش
بــه دیــوار فرســوده ای در انتهــاِی کوچــه تکیــه زده  ای، 
از تــو جــدا شــده و دلتنگــِی آن غریبــه را از نــو نجــوا 

می کنــد. 
آدم بــه آدم حملــه می کنــد؛ مثــل ایــن  کــه در 
ــد  ــه ای تجــاوز می کن ــر قبیل ــه ای ب ناسیونالیســم، قبیل
و نفــی شــان می کنــد، زاینــده ی یــک احســاس، یــک 
ســنتز دیالکتیکــی کــه اتفــاق می افتــد. نمی دانــم 
چــرا هرچنــد گاهــی فکــر می کنــم؟ و احتمــاال 
می شــود.  تجلــی ام  وجــود  نفــی ام  عکس العمــل 
آدم هــا همــواره پیــش از داخــل منفجــر شــدن شــان 
ــاع خصوصــا در کشــورهایی جهــان ســومی،  ــرای دف ب
ــد و  ــه می کنن ــروه... تکی ــمت و گ ــان، س ــوم، زب ــه ق ب
بــرای اســتحکام موقعیــت خــود شــان در برابــر خطــر 
ــی  ــان کشش ــال هم پیم ــی- دنب ــاح خارج ــه اصط -ب
امــا کوشــش می کنــم  مشــترک می شــوند. مــن 
ــن  ــود و ای ــظ ش ــی حف ــد درون گرای ــتقال نیم بن اس
رویکــرد تــا حــال ســازنده و مفیدتــر بوده اســت. 
ــهادت؛  ــان و ش ــان پنه ــهاده« هم ــب و الش »عالم الغی
یعنــی آشــکار را هرچندگاهــی شــنیده و خوانــده 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا ارزش های ــردی را ب ــی ف ــم. زندگ  ای
ــی  ــا معیارهای خیلی هــا پوچــی محســوب می شــود و ب
ــم.  ــم می ده ــی تعمی ــم، گاه ــر می کن ــودم فک ــه خ ک
آدم هــا هرقــدر از اصالــت و ارزش هــای انســانی فاصلــه 
ــوند،  ــک ش ــت نزدی ــه ارزش نیس ــه آنچ ــد و ب بگیرن
ــرد  ــن رویک ــوند و ای ــش می ش ــواری و چال ــار دش دچ
بــه حرکــت ماشــینی؛ حرکتــی کــه  در می آیــد 
ــارج  ــدارد و از خ ــی ن ــانی آگاه ــودش از ارزش انس خ
بــه آن آگاهــی داده می شــود. جهان بینی هــا فــرق 
ــه ای  ــری، از جامع ــی تصوی ــی جهان بین ــد؛ گاه می کن

کــه در آن زندگــی می کنیــم، ناشــی می شــود در 
ــا  ــه آدم ه ــول ب ــدرت و پ ــه زور، ق ــه زر ب ــه ای ک جامع
شــخصیت و هویــت می دهــد. ارزش، همــان تصویــری 
ــی  ــه جهان بین ــی ب ــن گاه ــم. م ــه از آن داری اســت ک
ــادی از تحصیل یافتــگان جامعــه ی  و نگــرش شــمار زی
افغانســتانی کــه تمــام جهــان را بــه جــز هیــچ 
نمی داننــد و هــر چیــز دیگــر را این هــا عبــث و 
بی ســر و تــه تعریــف می کننــد، مــات و مبهــوت 
می مانــم و دچــار گیچــی و نفس تنگــی می شــوم. 
یکــی از تصویرهایــی تکامــل و پیشــرفت خــود مــان را 
ــم  ــش کنی ــا ضعیف ــم ت ــران می پنداری ــر دیگ ــه ب حمل
ــر شــود.  ــن مجــرا بلندت ــان از ای ــی خــود م و جایگاه
ــوان  خیلی هــا را می شناســم کــه رشــد شــان را در نات
ــد  ــعی نمی کنن ــچ س ــد و هی ــران می بینن ــدن دیگ ش
تــا خــود شــان را از طریــق روش هایــی خــوب انســانی 

ــد.  ــارور کنن ب
در کابــل غریبــان زیادنــد مثــِل همیــن نثــر و کوچــه و 
ــد و  آدم هایــی کــه می نویســند، همــه کوچــه شــده  ان
ــه دور از  ــد؛ آن هــا ب ــده  ان ــد، درمان کوچه هــا غریــب  ان
هیاهــو و در خلــوِت پاییــزی  شــان، خاطــراِت متــروِک 
ــان و  ــذرگاِه زم ــه در گ ــد ک ــه می کنن ــی را زمزم کس
زیــر خروارهــا خیــال دفــن شــده اســت. امــروز خبــری 
از شــیطنت کــودکان و تیله بــازی شــان در کوچــه 
ــین را  ــاِن کوچه نش ــتی زن ــه راس ــت. ب ــوربازار نیس ش
ــِر  ــر تی ــی، زی ــروِب باران ــن غ ــی در ای ــه شــد؟ گوی چ
ــاره  ــداری دوب ــار دی ــس در انتظ ــرق هیچک ــراغ ب چ
ــه  ــت گرفت ــر دس ــی ب ــه نان ــردی ک ــه پیرم ــت. ن نیس
ــه دخترکــی کــه از پشــِت آن پنجــره، آمــد  باشــد و ن
ــن  ــد. و ای ــته باش ــاره نشس ــه نظ ــران را ب ــِد عاب و ش
قاصــدک چــه سرگشــته در ســوِگ آن عشــِق بارانــی، 
ــه  ــزد. این گون ــو می خ ــو آن س ــن س ــه ای ــه ب مذبوحان
اســت کــه ولگــرد کوچه هــا چنــان بی بازگشــت و 
غــرق در خاطــراِت باران خــورده در انتهــای ایــن معبــِر 
ــان  ــی از هم ــود؛ گوی ــد می ش ــو و ناپدی ــی مح جدای
ابتــدا، اشــتباه آمــده باشــیم، کوچــه محــِل گــذر بــود 

ــدن. ــه مان و ن

مهربان بودن با همسر مان را
یاد بگیریم

اگـر می خواهیـد اولویـت زندگـی، همسـر تـان باشـید و او را 
عاقه منـد بـه خانـواده و بـرآورده کـردن منافـع زندگـی  تـان 
کنیـد، بهتـر اسـت مهارت هایـی را در ایـن زمینـه فـرا  بگیریـد. 
 زن هـا بـا اسـتفاده از لـوازم آرایشـی و لباس هـای زیبـا، سـعی 
در جلـب توجـه همسـر خـود دارنـد. ایـن روش ها ممکن اسـت 
در کوتاه مـدت باعـث شـود تا همسـر تان به شـما اهمیـت داده 
و بـه خواسـته های تـان توجـه کنـد؛ امـا طولـی نمی کشـد کـه 
متوجـه می شـوید، وابسـتگی همسـر تـان به شـما چنـدان قوی 
نیسـت. بـر عکـس مـردان بـرای دریافـت ایـن توجه دائـم برای 
همسـر خـود هدیـه می خرنـد و عـادت بـه دادن بـاج می کننـد. 
بـرای وابسـته کردن همسـر خـود در طـول زندگی، بهتر اسـت 

بـه نکات زیـر توجه داشـته باشـید.
1- همیشه در هر حالت از همسر تان تشکری کنید.

از  2- تـاش کنیـد کـه بـه دنبـال شـکایت پشـت سـر هـم 
نباشـید. همسـرتان 

3- تـاش کنیـد کـه همسـر تـان را مـورد تأییـد خـود قـرار 
بدهیـد.

4- اشتباه های همسر تان را بزرگ نسازید و مؤاخذه نکنید.
 بـرای حفـظ ارتبـاط خـوب و عاشـقانه ای کـه بـا همسـر تـان 
داشـته ایـد، بایـد اصـول ارتبـاط مؤثـر را بدانید و رعایـت کنید. 
بـا حفـظ رابطه ی عاشـقانه ی خـود در طـول زندگـی، می توانید 
مطمئـن شـوید کـه همسـر تـان نیـز بـه حرف های شـما گوش 
می دهـد و شـما اولویت زندگی او اسـتید؛ از ایـن طریق در کنار 
وابسـته کـردن همسـر خـود، یک زندگـی مشـترک و خانواد ه ی 

موفـق نیـز خواهید داشـت. 
بـا  تـوأم  حرف هـای  بـرای  خوبـی  شـنونده ی  کنیـد  تـاش 
تـان  همسـر  باشـید.  تـان  همسـر  نگرانی هـای  و  اضطراب هـا 
وقتـی ببینـد که بـرای عمیق ترین مشـکات پیـش رو، می تواند 
بـه شـما اعتمـاد کنـد و از دغدغه هایـش حـرف بزنـد، بـه شـما 
اعتمـاد می کنـد. در نتیجـه همیشـه بـرای صحبـت نـزد شـما 

آمد. خواهـد 
بـه خاطـر هیچ رفتـاری؛ حتـا بدترین رفتارهای همسـر تـان، او 
را قضـاوت نکنیـد. سـعی کنیـد همسـر خـود را در آن موقعیت 
خـاص تصـور کنیـد و خـود را جـای او بگذارید. آن زمان اسـت 
کـه شـما می توانیـد راحت تـر از قبل همسـر تـان را درک کنید.

اشـتباه ترین  و  تلخ تریـن  از  یکـی  کـردن،  قهـر  و  کینـه ورزی 
رفتارهایـی اسـت کـه می توانیـد از خـود بـروز دهیـد. اگـر هـم 
دلخـوری پیـش آمـد، بـه هیـچ عنـوان اجـازه ندهیـد قهرهـا 
طوالنـی شـوند. در صحبـت کـردن پیش قدم باشـید. ایـن گونه 
می توانیـد ایـن پیـام را بـه طـور غیـر مسـتقیم بـه همسـر خود 
بدهیـد کـه بـه زندگـی دلگـرم اسـتید و او بـرای تان مهـم بوده 

و در اولویـت اسـت. 
برخـی عـادات رفتاری از سـوی خانم ها، باعث دور شـدن مردان 
از خانـواده می شـود. زمانـی کـه داسـتان زندگـی بسـیاری از 
زوجیـن را می شـنویم، متوجـه می شـویم کـه ریشـه ی اصلـی 
بسـیاری از آسـیب ها، رفتارهـای خـود زنـان در مقابـل همسـر 
شـان اسـت. شـما می توانید برای وابسـته کردن همسـر خود، از 

رفتارهـای زیـر اجتنـاب کنید.
هیچ عاملی مثل صداقت کارسـاز نیسـت. در مـورد کوچک ترین 
مسـائل و احساسـات بـه وجـود آمـده بـرای تـان، با همسـر تان 
روراسـت باشـید؛ امـا ابتـدا بررسـی کنیـد کـه مطـرح کـردن 
بعضـی موضوع هـای حسـاس، موجـب بدتر شـدن اوضاع نشـود. 
سـعی کنیـد آن قـدر فضـای بیـن شـما شـفاف باشـد و آن قدر 
صمیمـی باشـید کـه او نه تنهـا از گفتن مسـائل خـود واهمه ای 
نداشـته باشـد، بلکه احسـاس امنیت خاطـر او دو چندان شـود.

اکثـر مـردان نقطه ی حسـاس زندگی شـان که احتمـاال به هیچ 
وجـه کوتـاه نمی آینـد، خانـواده آن ها اسـت. تاش کنیـد در هر 
موقعیتـی کـه پیـش رو دارید، حتا در شـرایط سـختی که تنش 
و درگیـری بیـن شـما و خانـواده ی همسـر تـان اتفـاق می افتد، 
تـا حـد امـکان جانب احتـرام را حفظ کنیـد. با ایـن کار، جایگاه 
شـما بـه عنوان یک همسـر ایـده آل، در ذهن همسـر تـان نقش 

می بندد.
اگـر بـه هـر دلیلـی بـه همسـر تـان اعتمـاد نداریـد، بـه جـای 
گشـتن جیب هـا، گوشـی تلفـن همـراه، و چـک کـردن لبـاس، 
تـاش کنیـد فضـای صمیمیـت و گرمـی را فراهـم کنیـد. بـه 
طـوری کـه چیـزی بـرای پنهـان کاری بین شـما وجود نداشـته 
باشـد. کنجـکاوی زیـاد، باعـث ایجـاد دلخوری و تنش می شـود. 
مـردان بـه خاطـر ویژگی هـای ذاتـی شـان )حـس مالکیـت و 
مدیریـت خانـه و خانـواده( زیـاد عاقـه ای بـه توضیـح دادن و 
شـرح مسـائل شـان ندارند. اگر از آن ها در باره ی مسـائل خارج 
از منـزل کنـج کاوی کنیـد و سـواالت زیـادی بپرسـید، باعـث 
می شـود کـه همسـر شـما بیشـتر از شـما دوری کنـد. عکـس 
ایـن مسـئله می توانـد اثر بهتری در وابسـته کردن همسـر شـما 

باشد. داشـته 

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی
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سرور دانش بر همکاری میان کشورهای اسالمی 
در مبارزه با افراط گرایی تأکید کرد

بــا  دیــدار  در  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 
ســفیر قطــر در کابــل، بــه اتحــاد و همــکاری 
میــان کشــورهای اســامی در راســتای مبــارزه بــا 

افراط گرایــی و تروریــزم تأکیــد کــرده اســت.
شــنبه  روز  چاشــت  از  پــس  دانــش،  ســرور 
)2 ســنبله(، در دیــدار بــا ســید بــن مبــارک 

ــت  ــش دول ــل، نق ــر در کاب ــفیر قط ــن، س الخیاری
قطــر بــرای میزبانــی از مذاکــرات صلــح افغانســتان 
ــت  ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــده و اب ــر خوان را موث
کــه ایــن مذاکــرات، نتایــج مثبتــی در پــی داشــته 
و ســبب ختــم جنــگ و خشــونت در ایــن کشــور 

ــود. ش

ــر  ــای قط ــه گفت وگوه ــی ب ــش، در حال ــای دان آق
ــن دور  ــود، نهمی ــه می ش ــه گفت ــرده ک ــاره ک اش
و  خلیــل زاد  زلمــی  میــان  گفت وگوهــا،  ایــن 

ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــدگان طالب نماین
ــه ی  ــه توافق نام ــت ک ــن، گمــان می رف پیــش از ای
صلــح میــان طالبــان و امریــکا در دور هشــتم ایــن 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــا برس ــت امض ــه دس ــا ب گفت وگوه
ــق  ــن تواف ــل برخــی از مســایل حل ناشــده، ای دلی
ــه  ــع ب ــا برخــی مناب ــون ام ــد. اکن ــه دســت نیام ب
ــروه  ــه گ ــد ک ــه  ان ــتانی گفت ــای پاکس روزنامه ه
طالبــان و امریــکا بــر ســر یــک حکومــت انتقالــی 

ــد. ــاه توافــق کــرده  ان ــرای 14 م ب
آقــای دانــش همچنــان در ایــن دیــدار، بــا اشــاره 
بــه موجــی از افراط گرایــی و خشــونت ناشــی 
از  شــماری  در  بنیادگــرا  گروه هــای  ظهــور  از 
ــای  ــاد و همکاری ه ــه اتح ــامی، ب ــورهای اس کش
ســازنده ی کشــورهای اســامی در راســتای مبــارزه 
ــت. ــرده اس ــد ک ــزم تأکی ــی و تروری ــا افراط گرای ب
ــر  ــدار ب ــن دی ــز، در ای ــل نی ــر در کاب ــفیر قط س
ــر،  ــتان و قط ــان افغانس ــا می ــترش همکاری ه گس
در زمینه هــای سیاســی و اقتصــادی تأکیــد کــرده 

اســت.

لیسـه ی  دوره ی  رشـته بندی  طـرح  معـارف،  وزارت 
مکاتـب بـه دو رشـته ی اجتماعـی و ساینسـی را بـه 
نظرسـنجی گذاشـته اسـت. این وزارت، روز شـنبه )2 
سـنبله(، با نشـر اعامیه ای گفته اسـت کـه این طرح 
به منظـور آمـوزش تخصصـی دانش آمـوزان پیشـنهاد 
حـال  »در  اسـت:  آمـده  اعامیـه  در  اسـت.  شـده 
حاضـر، تمـام دانش آمـوزان مکاتب تعلیمـات عمومی 
بـر اسـاس یـک نصـاب تعلیمـی واحـد از صنـف اول 
تـا دوازدهـم آمـوزش می بیننـد. یکـی از پیشـنهادها 
ایـن اسـت کـه تعلیمـات عمومـی در دوره ی لیسـه، 
بـه دو رشـته ی سـاینس و اجتماعیـات تجزیـه شـود 
آمـوزش  تخصصی تـر  به گونـه ی  دانش آمـوزان  تـا 

ببیننـد.«
وزارت معـارف، در ایـن بـاره سـه پرسـش را مطـرح 

کـرده و از تمـام صاحب نظران، اسـتادان، آمـوزگاران، 
عرصـه ی  فعـاالن  سـایر  و  نویسـندگان  محققـان، 
آمـوزش و پـرورش خواسـته اسـت کـه دیدگاه  شـان 
را در ایـن مـورد ارائـه کننـد. ایـن وزارت، در مـورد 
درسـتی رشـته بندی در مکاتـب با توجه بـه تجریبات 
کشـورهای دیگـر پرسـیده اسـت. در اعامیـه ی ایـن 
وزارت، آمده اسـت: »آیا رشـته بندی در شـرایط فعلی 
افغانسـتان قابـل تطبیـق اسـت؟ و آیا مناسـب اسـت 
کـه تعلیمـات عمومی در دوره ی لیسـه به رشـته های 

سـاینس و اجتماعیـات تجزیـه شـود؟«
بدیـل  طـرح  معـارف  وزارت  نیـز  ایـن  از  پیـش 
درجه بنـدی دانش آمـوزان را بـه نظرسـنجی گذاشـته 
بـود و ایـن طـرح در امتحـان وسـط سـال در سـال 

جـاری عملـی شـد.

طرح رشته بندی دوره ی لیسه ی مکاتب از سوی معارف به 
نظرسنجی گذاشته شد

ریاسـت اجرایـی حکومت، از آغـاز کار ناهیـد ایثار، به 
عنـوان معیـن اداره ی منابـع وزارت خارجـه  خبر داده 
اسـت. در خبرنامـه ای کـه پـس از چاشـت روز شـنبه 
)2سـنبله( از سـوی ریاسـت اجرایـی به نشـر رسـید، 
آمـده اسـت که به دنبـال توافق ارگ، ریاسـت اجرایی 
و وزارت خارجـه، تعیینـِی بانـو ایثـار هفته ی گذشـته 
نهایـی شـده بود و رسـما به عنـوان معین ایـن وزارت 

بـه کار خـود آغـاز می کند.
قـرار بـود بانـو ناهیـد ایثـار، در هفته های گذشـته، به 
عنـوان معیـن وزارت خارجه بـه کارش آغـاز کند؛ اما 

صاح الدیـن ربانـی، سرپرسـت وزارت خارجـه، با این 
کار مخالفـت کـرده بود.

در خبرنامـه ی ریاسـت اجرایـی اما تأکید شـده اسـت 
کـه تمـام مشـکات و موانـع رفـع شـده و بانـو ایثـار 
می توانـد کار خـود را بـه عنـوان معیـن ایـن وزارت 

کند. آغـاز 
این در حالی اسـت که سـه شـب قبـل، رییس جمهور 
غنـی، در یـک مصاحبـه ی تلویزیونی اعام کـرده بود 
کـه بانـو ایثـار بـه گونـه ی قطعـی روز شـنبه، بـه کار 

خود آغـاز خواهـد کرد.

ناهید ایثار به عنوان معین اداره ی منابع وزارت خارجه به 
کارش آغاز کرد

هراس افگنـان طالـب، یـک دختـر و پسـر را بـه دلیل 
محاکمـه ی  یـک  در  منـزل،  از  فـرار  و  دل بسـتگی 
پنجـاه ضربـه  پنجـاه،  فاریـاب  والیـت  در  صحرایـی 

شـاق زدنـد.
کریـم یـورش، سـخنگوی پولیـس والیت فاریـاب، به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه هراس افگنـان 
دختـر  یـک  سـنبله(،   2( شـنبه  روز  صبـح  طالـب، 
17سـاله بـه نـام زهـرا و یـک پسـر 20سـاله بـه نـام 
ولسـوالی  »قره یـی«  منطقـه ی  در  را  رفیـق  محمـد 
المـار شـاق زده  انـد. بـه گفته ی آقـای یـورش، زهرا 
باشـنده ی منطقه ی لوالش ولسـوالی کوهسـتان است 

و پـس از تماس هـای تلفونـی، محمـد رفیـق دو روز 
پیـش او را از روسـتای شـان بـه نـام »قره یـی« در 
ولسـوالی المـار گریختانـده بـود کـه از سـوی طالبان 
هراس افگنـان  کـه  افـزود  یـورش  شـدند.  بازداشـت 
طالـب، ایـن دختـر و پسـر را در مقابل مـردم، پنجاه، 
پنجـاه ضربـه شـاق زده و دختـر را بـه خانـواده اش 
سـپرده  انـد. محاکمـه ی صحرایـی در افغانسـتان بـه 
ویـژه از سـوی طالبـان و مولوی های مسـاجد در نقاط 
دوردسـت ایـن کشـور، خبـر تـازه نیسـت. پیـش از 
ایـن نیـز رویدادهـای تـکان دهنـده ای این چنینی در 

والیـت فاریـاب رخ داده اسـت.

طالبان یک دختر و پسر فاریابی را شالق زدند

یکـی از اعضـای شـورای والیتـی سـمنگان کـه قصـد 
سـفر بـه کابـل را داشـت، از منطقـه ی چشمه ی شـیر، 
در مسـیر شـاهراه بغان-بلـخ، از سـوی هراس افگنـان 
طالـب ربـوده شـده اسـت. منبعی بـه روزنامـه ی صبح 
کابـل می گوینـد کـه سـید عبدالعلیـم سـادات، عضـو 
شـورای والیتی سـمنگان که از والیت سـمنگان راهی 
کابـل بـود، صبـح روز شـنبه )2سـنبله( در منطقـه ی 
چشـمه ی  شـیر شـهر پلخمـری مرکـز والیـت بغـان، 
بـه دسـت طالبـان افتـاده اسـت. منبـع می گویـد کـه 
سـه بـزرگ قومـی والیت سـمنگان نیـز همراه بـا این 
عضو شـورای والیتی از سـوی طالبان ربوده شـده  اند. 

منطقه ی چشـمه ی  شـیر در مسیر شـاهراه بغان-بلخ، 
از بخش هـای بـه شـدت ناامـن والیت بغان اسـت که 
هرازگاهـی طالبـان نیروهـای امنیتـی و تانکرهای تیل 

را آمـاج قـرار می دهند.
بـا وجـود ایـن کـه منبـع مؤثـق از ربـوده شـدن ایـن 
افـراد بـه دسـت طالبـان خبـر می دهـد؛ امـا مقام های 

والیتـی از ایـن موضـوع ابـراز بی اطاعـی می کننـد.
جاوید بشـارت، سـخنگوی فرماندهی پولیس و محمود 
حقمـل، سـخنگوی والـی بغـان، در تمـاس تلفونی به 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گوینـد که تا کنـون در این 

بـاره گزارش رسـمی به آنان داده نشـده اسـت.

طالبان یک عضو شورای والیتی سمنگان را در بغالن ربودند

خبرهای خارجی

دونالد ترامپ: کیم جونگ اون با من رو راست است

خوش بینی طالبان از پیشرفت ها در نهمین دور گفت وگوهای صلح

رییس جمهـــوری ایـــاالت متحـــده، در واکنـــش 
ـــمالی،  ـــای ش ـــکی کوری ـــر موش ـــش اخی ـــه آزمای ب
گفتـــه اســـت کـــه امریـــکا روابـــط خوبـــی بـــا 

ـــمالی دارد. ـــای ش کوری
ـــه )1 ســـنبله(،  ـــت روز جمع ـــپ، ناوق ـــد ترام دونال
در کاخ ســـفید، در مـــورد رهبـــر کوریـــای شـــمالی 
بـــه خبرنـــگاران گفـــت: »مـــن روابـــط خوبـــی 
بـــا کوریـــای شـــمالی دارم، کیـــم جونـــگ اون 
ـــی  ـــن رو راســـت اســـت، کشـــورهای مختلف ـــا م ب
دســـت بـــه چنیـــن آزمایش هایـــی می زننـــد.«

دونالـــد ترامـــپ، در حالـــی  از روابـــط خـــوب میـــان 

شـماری از اعضـای دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر، 
نهمیـن دور گفت وگوهـای  آغـاز  از  گفتـه  انـد کـه 
صلـح تـا کنـون، پیشـرفت های خوبی به دسـت آمده 

ست. ا
سـهیل شـاهین، سـخنگوی دفتر سیاسـی طالبان در 
قطـر، بـه صـدای امریـکا گفتـه اسـت کـه در جریان 
دو روز گذشـته، گفت وگوهـای صلـح پیشـرفت هایی 
داشـته و انتظـار مـی رود که تـا روز بعـد، روی موارد 

باقـی مانـده توافق شـود.
او افـزوده اسـت: »روی بیشـتر مسـایل و میکانیـزم 
دیگـر  موضـوع  چنـد  فقـط  و  شـده  توافـق  عملـی 
باقـی مانـده اسـت و ممکـن اسـت گفت وگوهـا میان 
نماینـدگان امریـکا و طالبان تـا دو روز دیگر به پایان 

» برسد.
خلیـل زاد،  زلمـی  میـان  گفت وگوهـا  دور  نهمیـن 
در  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی 
امـور صلـح افغانسـتان، بـا نماینـدگان طالبـان، روز 
پنج شـنبه )31 اسـد( در دوحـه، پایتخـت قطـر آغاز 

. شد
ایـن دور، توافقـات  گفتـه می شـود کـه در جریـان 
میـان دو طـرف نهایـی خواهد شـد و آقـای خلیل زاد 
پـس از پایـان گفت وگوهـا با طالبـان، به کابـل آمده 
و جزئیـات آن را بـا حکومـت افغانسـتان در میـان 

خواهـد گذاشـت.
در جریـان هشـت دور گذشـته ی گفت وگوهـا میـان 
آقـای خلیـل زاد و نماینـدگان طالبـان، روی خـروج 
از افغانسـتان، آتش بـس فـوری،  نیروهـای خارجـی 
قطـع ارتبـاط طالبـان بـا سـایر گروه های تروریسـتی 
و عـدم اسـتفاده از خـاک افغانسـتان، در برابر ایاالت 

متحـده ی امریـکا، گفت وگـو شـده اسـت.

ـــن، ری  دو کشـــور ســـخن گفتـــه کـــه پیـــش از ای
ـــمالی،  ـــای ش ـــه ی کوری ـــر خارج ـــو، وزی ـــگ ه یون
ـــود  ـــی خ ـــای امریکای ـــه همت ـــدی ب ـــاظ تن ـــا الف ب
»بی منطـــق،  را  پومپیـــو  مایـــک  و  تاخـــت 
گســـتاخ و زهـــر هاهـــل دیپلماســـی امریـــکا« 

ـــد. خوان
ـــای شـــمالی، صبـــح روز جمعـــه )1 ســـنبله(  کوری
دو موشـــک کوتـــاه بـــرد را از ســـواحل شـــرقی 
ـــرد.  ـــاب ک ـــان پرت ـــای جاپ ـــمت دری ـــه س ـــود ب خ
ـــش  ـــن آزمای ـــه ای ـــش ب ـــان، در واکن ـــت جاپ دول
ــن  ــاب ایـ ــه پرتـ ــت کـ ــه اسـ ــکی، گفتـ موشـ

توافق نامـه ی  کـه  می رفـت  گمـان  ایـن،  از  پیـش 
صلـح میـان طالبـان و امریـکا در دور هشـتم ایـن 
گفت وگوهـا بـه امضـا برسـد؛ امـا بـه دلیـل برخی از 
مسـایل حل ناشـده، ایـن توافـق بـه دسـت نیامـد.

 2( شـنبه  روز  الجزیـره،  شـبکه ی  هـم،  سـویی  از 
سـنبله( گـزارش داد که نمایندگان امریـکا و طالبان، 
در نهمیـن دور مذاکـرات خـود در قطـر، روی ایجـاد 
افغانسـتان،  در  چهارده ماهـه  انتقالـی  حکومـت 
از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  جـدول  و  آتش بـس 
افغانسـتان به توافق رسـیده  اند؛ اما سـهیل شـاهین، 
هرگونـه  روی  توافـق  قطـر،  در  طالبـان  سـخنگوی 

حکومـت انتقالـی را رد کـرد.
پیشـین  مقام هـای  از  شـماری  حـال،  همیـن  در 
کـه  انـد  کـرده   امیـدواری  ابـراز  نیـز  طالبـان 
توافق نامـه ی نهایـی میـان امریکا و طالبـان، به زودی 
بـه امضـا برسـد. عبدالسـام ضعیف، سـفیر پیشـین 

قطع نامه هـــای  آشـــکار  نقـــض  موشـــک ها 
ـــار  ـــد از کن ـــت و نبای ـــد اس ـــل متح ـــازمان مل س
ـــویی  ـــت. از س ـــادگی گذش ـــه س ـــوع ب ـــن موض ای
هـــم، گفتـــه می شـــود کـــه ایـــن موشـــک ها، 

در آب هـــای جاپـــان فـــرود نیامـــده  انـــد.
ـــش  ـــته، ش ـــاه گذش ـــک م ـــمالی در ی ـــای ش کوری
بـــار دیگـــر نیـــز آزمایـــش موشـــکی داشـــته 
اســـت. مقام هـــای پیونگ یانـــگ، انجـــام ایـــن 
آزمایـــش را واکنشـــی بـــه رزمایـــش مشـــترک 
اخیـــر میـــان ایـــاالت متحـــده ی امریـــکا و 
ــن  ــای نویـ ــا جنگ افزارهـ ــی بـ ــای جنوبـ کوریـ
می داننـــد؛ در حالـــی کـــه ایـــن رزمایـــش 

پیـــش از موعـــد مقـــرر پایـــان یافـــت.
ـــان،  ـــل از کارشناس ـــه نق ـــی ب ـــانه های خارج رس
ـــای  ـــر کوری ـــکی اخی ـــای موش ـــدف آزمایش ه ه
شـــمالی را، اعمـــال فشـــار بـــر امریـــکا در 
ــن  ــا ایـ ــا بـ ــازه ی گفت وگوهـ ــتانه ی دور تـ آسـ

کشـــور عنـــوان کـــرده  انـــد.
موشـــک های پرتـــاب شـــده ی اخیـــر از ســـوی 
ـــه  ـــد و ب ـــوده  ان ـــرد ب ـــاه ب ـــمالی، کوت ـــای ش کوری
بـــاور تحلیل گـــران خارجـــی، ایـــن موشـــک ها، 
ـــرعت  ـــا س ـــن و ب ـــاع پایی ـــاب در ارتف ـــوان پرت ت

ـــتند. ـــاال را دارا اس ب

اسـت  گفتـه  رسـانه ها  بـه  اسـام آباد،  در  طالبـان 
کـه بـر بنیـاد توافـق طرف هـای مذاکره کننـده، باید 
نیروهـای امریکایـی در مدت 15 تا 24 مـاه آینده، از 

افغانسـتان خـارج شـوند.
این مقام پیشـین طالبـان، همچنان افزوده اسـت که 
از یک طرف، توافق نامه ی نهایی از سـوی کشـورهای 
روسـیه و پاکسـتان ضمانـت خواهـد شـد و از سـوی 
دیگـر، پـس از امضای ایـن توافق نامـه، گفت وگوهای 

بین االفغانـی آغـاز خواهد شـد.
پیشـرفت در گفت وگوهـای صلـح میـان نماینـدگان 
منتشـر می شـود کـه  در حالـی  و طالبـان،  امریـکا 
رییس جمهور غنی در یک سـفر رسـمی به عربسـتان 
سـعودی رفتـه اسـت. هـر چند جزئیـات سـفر آقای 
غنی منتشـر نشـده اسـت؛ امـا گمانه زنی هایـی وجود 
دارد کـه او، در ایـن سـفر در مورد صلح افغانسـتان با 
مقامـات عربسـتان سـعودی گفت وگـو خواهـد کرد.

از  را  نیـروگاه هسـته ای جهـان  روسـیه، نخسـتین 
مسـیر قطـب شـمال، به مناطـق شمال-شـرقی این 

کشـور انتقـال می دهـد.
بـه نقـل از بی بی سـی، شـرکت روس اتـم، ناوقت روز 
جمعـه )1سـنبله(، اعـام کـرد کـه نیـروگاه شـناور 
آکادمیـک لومونوسـوف، نخسـتین نیـروگاه شـناور 
جهـان کـه بـا سـوخت اتمـی کار می کنـد، بنـدر 
مورمانسـک در قطب شـمال را، برای یک سـفر پنج 
هـزار کیلومتـری بـه سـوی شمال-شـرق سـیبری، 
تـرک خواهـد کـرد. ایـن شـرکت، افـزوده اسـت که 
اسـتفاده از یک نیروگاه شـناور، راحت تر از سـاختن 

نیـروگاه در منطقه ای اسـت که زمین آن در سراسـر 
سـال یخ زده اسـت. 

شـرکت روس اتـم، قصـد دارد کـه نیروگاه هسـته ای 
متحـرک را بـرای فروش به سـایر کشـورها نیز وارد 

. کند
از سـویی هم، طرفـداران حفاظت از محیط زیسـت، 
با اشـاره بـه انفجار در نیـروگاه روسـی چرنوبیل، در 
دهـه ی 1980 و احتمـال بروز رویدادی و یا آسـیب 
دیـدن ایـن نیـروگاه، گفته  اند کـه در چنین حالتی، 
آلودگـی اتمـی منطقه ی قطب شـمال، فاجعـه ای با 

ابعـاد هولنـاک خواهد بود.

نخستین نیروگاه هسته ای متحرک روسیه عازم قطب شمال شد

پولیـس ضـد شـورش هنـگ کنـگ، بـا شـلیک گاز 
اشـک آور و ضربـات باتوم، به اعتـراض کنندگانی که 

در جـاده سـنگر گرفتـه بودنـد، حمله کرده اسـت.
هـزاران نفـر از اعتراض کننده گانـی کـه شـماری از 
بـه صـورت  آن هـا ماسـک های ضـد گاز اشـک آور 
داشـتند، روز شـنبه )2 سـنبله(، بـه سـوی محله ی 
کوآنـگ تونـگ راهپیمایـی کردنـد؛ امـا راه آن ها در 
ایـن منطقـه از سـوی پولیس ضد شـورش مسـدود 
شـد.از سـویی هم، شـماری از اعتراض کننـدگان که 
در جریـان اعتراض هـای اخیـر بـه دلیـران شـهرت 
یافتـه  انـد، بـا اسـتفاده از چوب، سـنگ و بطـری، با 

پولیـس ضـد شـورش درگیر شـدند.
از  شـماری  تـا  توانسـته  شـورش  ضـد  پولیـس 

کنـد. بازداشـت  را  اعتراض کننـدگان 
ایـن در حالـی اسـت کـه در چنـد روز گذشـته، بـا 
وجـود اعتراضـات مختلف در هنگ کنـگ، نیروهای 
پولیـس بـا اعتراض کننـدگان درگیـر نشـده بودنـد. 
معترضـان نیـز از اقدامـی کـه منجـر بـه درگیـری 

شـود، اجتنـاب ورزیـده بودند.
اسـتفاده ی پولیـس ضد شـورش هنگ کنـگ از گاز 
اشـک آور و باتـوم، موج تـازه ای از اعتراضـات در این 

شـهر را شـکل داده است.

حمله ی پولیس ضد شورش هنگ کنگ بر معترضان
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ُمالیی که زیر شکنجه در
کاسه ی سگ آب خورد

»طالبـان مـرا وادار کردند تا از کاسـه ی سـگ شـان و 
همراه با سـگ شـان غذا بخورم، گرسـنگی چند روز و 
شـاق های پی همـی کـه در پشـتم حوالـه می کردنـد، 
مجبـورم کـرد تـا یک جـا با سـگ شـان غذا بخـورم و 
ایـن بدتریـن شـکنجه ی طالب برای من کـه عالم دین 
بـودم بـود؛ زیـرا سـگ نجـس اسـت.« ایـن گفته هـای عـارف )نام مسـتعار( 
یـک مـای نامـدار اسـت کـه در زمـان طالبـان چنـد ماهـی اسـیر طالبـان 
بـوده اسـت. وی می گویـد کـه دختـرم در یکـی از ولسـوالی های غزنـی، در 
منطقـه ی دورافتـاده، همـراه با فامیل شـوهرش زندگی می کـرد. بعد از چند 
سـال خواسـتم بـروم احوال دختـرم را بگیرم؛ امـا در مسـیر راه طالبان باالی 
موتـری کـه من و تعداد دیگر از مسـافران بودنـد، تیراندازی کردنـد و راننده 
بـه خاطـری کـه مسـافران آسـیب نبینند و زخمـی نشـوند، موتر را ایسـتاد 
کـرد. چنـد نفـر از گـروه طالبـان که صـورت شـان را بسـته بودند، بـه موتر 
نزدیـک می شـوند و مسـافران را بـا تهدیـد و زور از موتـر پاییـن می کننـد. 
دسـت ها و چشـم های مسـافران را بسـته می کنند و با خود شـان می بردند. 
ایـن مسـافران از تـرس  جـرأت نمی کننـد عکس العملـی نشـان بدهنـد و یا 

کنند. فـرار  هم 
عـارف می گویـد: »چشـم بسـته افتـان و خیـزان همـرای طالبـان بـه راه 
افتادیـم؛ بعـد از طـی کـردن مسـافت نسـبتا طوالنـی، حـس کـردم مـا را 
بـه خیمـه ای داخـل کردنـد. چشـمان مـا را بـاز کردنـد و شـروع کردنـد به 
بازرسـی بدنـی و هـر چه در جیب هـای مسـافران یافته بودنـد، مقابل مردی 
ریش سـفیدی کـه چشـمانش سـرمه بـود و لنگی سـفید نیز به سـر داشـت، 
می گذاشـتند. تـک تـک مسـافران توسـط فرمانـده ی طالبان بازجویی شـده 
و رهـا می شـد؛ امـا زمانـی کـه نوبت مـن رسـید از شـغلم پرسـید، گفتم در 
یکـی از مسـجد های کابـل مـا اسـتم. نگذاشـت کـه بـروم و در آخـر دیـدم 

یـک پسـر جـوان را هـم آزاد نکردند.«
عـارف و آن پسـر جـوان روزهـای سـخت و طاقت فرسـایی را در قیـد طالبان 
تـا را اسـیر کـرده بودنـد، همـه ی شـان  ایـن دو  گذراندنـد. کسـانی کـه 
غژدی نشـین بودنـد و جـای ثابـت و مشـخصی نداشـتند. بسـیاری وقت ها از 
یک جـا بـه جـای دیگـر کـوچ کـرده و این دو نفـر را نیز دسـت بسـته دنبال 

خـود می کشـاندند.
نظـر بـه گفته هـای عـارف، طالبـان بـه اسـیران شـان غـذا نمی دادنـد؛ امـا 
زمانـی کـه آن هـا بـه غـژدی نبودند، یک پیـرزن کهن سـال، از سـر لطف هر 
روز مقـداری نـان خشـک و آب را برای این اسـیران آورده و در مقابل این دو 
شـخص دسـت و پا بسـته می گذاشـت و این دو مسـافر اسـیر هم با زحمت 

زیـاد آب و نـان را می خوردنـد تـا از گرسـنگی نمیرند.
عـارف می گویـد: »هـر شـب مـا را شـکنجه می دادنـد و هـر آنچـه کـه بـه 
ذهـن شـان می رسـید از مـا سـوال می کردنـد. مـن از اول گفتـه بـودم ُمـا 
اسـتم و در یـک مسـجد بـه کودکانـی که بـه خاطر یـاد گرفتن قـرآن کریم 

خانواده هـای  شـان روان می کننـد، آمـوزش قـرآن می دهـم.«
فرمانـده ی طالـب بـا آن کـه خوب فارسـی حـرف زده نمی توانسـت، همرای 
عـارف بحـث می کـرد و وقتـی که نظـرش با نظـر عـارف مخالف می بـود، به 
زیـر دسـتانش امـر شـاق مـی داد. جـرم عـارف این بـود که سـخنان خاف 

نظـر فرمانـده می زد.
عـارف ادامـه می دهد کـه روزی آن پیـرزن برایش مقـداری آب و حلوا آورده 
بـود؛ امـا در همیـن وقت مردان شـان نیز بـه خیمه داخل شـدند و با صدای 
خشـم آلود آن پیـرزن را از خیمـه بیـرون کردنـد و کاسـه ی حلـوا را بـا لگـد 
زدنـد و در عـوض طالبـان وادارش کردنـد تا از کاسـه ی سـگ شـان و همراه 
بـا سـگ شـان غـذا بخـورد. گرسـنگی چنـد روز و شـاق های پی همـی کـه 
بـه پشـتش حوالـه می شـد، مجبـورش کـرد تـا یک جـا با سـگ طالبـان غذا 
بخـورد و ایـن بدتریـن شـکنجه ی طالب بـود برای ایـن که عـارف عالم دین 
بـود؛ زیـرا سـگ  بـه بـاور او نجـس اسـت. بعد چنـد هفتـه، باالخـره عارف، 
توسـط همـان پیـرزن هنگامـی کـه طالبـان مصـروف کـوچ کـردن و جمـع 
کـردن غژدی هـا شـان بودنـد، رها شـد و از آن زندان سـیار نجـات پیدا کرد.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا مـا شـریک کنید. مـا متعهد بـه حفظ 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: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ساره ترگان

از دادوســتد  به عنــوان محلــی  بــازار،  امــا در 
همــه چیــز بــرای تــداوم بقــا، ظرفیت هــای 
ــیده  ــی کش ــات بازرگان ــه تبلیغ ــان ب ــی زن جنس
شــده اســت؛ بــه پنل  هــای سکســی ای کــه 
روزانــه بیــش از میلیون هــا بازدیدکننــده دارد. 
جاخــوش کــردن ایــن نــوع نــگاه بــدوی در 
آموزه هــای مذهبــی، باعــث شــده اســت کــه 
ــتانی  ــه ی افغانس ــتا در جامع ــگاه ایس ــوان ن به عن
بــارز  مؤلفه هــای  از  ایســتایی،  بمانــد؛  باقــی 
ــع  ــه مان ــه ای ک ــی اســت؛ مؤلف ــای مذهب آموزه ه
بازتعریــف پدیده هــا و مفاهیــم می شــود. ایــن 
کــه چــرا همیشــه وقتــی خبــری از دادوســتدهای 
جنســی و تصاویــر مربــوط بــه آن می شــود، 
و  می چســپیم  زنــان  پوســتین  بــه  بی وقفــه 
بــه آنــان برچســپ فاحشه/روســپی می زنیــم، 
ــد  ــه در رون ــت ک ــی اس ــوع نگاه ــته از ن برخواس
تکاملــی تاریــخ، مانــع بازتعریــف زنــان و مفاهیــم 
مربــوط بــه آن شــده اســت. مــا مقابــل شــخصیت 
ــش را  ــه عکس های ــی-اجتماعی ای ک ــرد سیاس م
ــازی ای  ــوض آب ب ــا ح ــر ی ــار بح ــر در کن ــا نیک ب
نمی دهیــم؛  نشــان  واکنشــی  می کنــد،  نشــر 
امــا زمانــی کــه بــه عکس هــای نیم برهنــه ی 
ــویم،  ــه رو می ش ــناخته روب ــا ناش ــناخته ی زن ش
شــاخک های  باشــیم؛  بی توجــه  نمی توانیــم 
جنســی مان حلــزون وار دراز می شــود و بــه آن 
طــوری می چســپیم کــه تــه و تویــش را بــا 
ــبت  ــگاه نس ــوع ن ــن ن ــم. ای ــدش در می آوری گن
بــه زنــان، همیشــه در قالــب »کــردن« و »دادن« 
ــم  ــی داری ــل معروف ــود. ضرب المث ــف می ش تعری
ــل،  ــن ضرب المث ــت.« ای ــی باالس ــِر زدگ ــه »َس ک
بــا دو کاربــرد در مســایل مربــوط بــه »زدن« 
ــن کــه کســی  ــرای ای اســتفاده می شــود. یکــی ب
در جنــگ کســی را مغلــوب کنــد و دیگــری 
ــی وارد رابطــه ی جنســی  ــا زن ایــن کــه مــردی ب
ــن  ــا رک تری ــه ضرب المثل ه ــی ک شــود. از آن جای
تعریف هــا از پدیده هــا و مفاهیــم در یــک جامعــه 
ــب  ــردان در قال ــی آزاد م ــه ی جنس ــت، معامل اس
و  می شــود  تبرئــه  این چنینــی،  ضرب المثــل 
راه خــودش را به عنــوان »زننــده« و قهرمــان 
ــه می چســپند  ــا هم ــد؛ ام ــه می ده ــتان ادام داس
بــه »خوردگــی« کــه زن اســت و ســرش پاییــن و 

ــورد. ــری بخ ــه توس ــد از هم بای
دادوســتدهای  در  جاخوش کــرده  فاعلیــت 
ــاخته  ــیال س ــول س ــان مفع ــی، از زن چن جنس
اســت کــه بــا هــر رویکــردی وارد رابطــه ی 
ــه اســت و تیمــش  ــاز هــم باخت جنســی شــود، ب

بــه  اگــر  می کنــد.  دریافــت  گــول  همیــش 
مســایل  و  ســکس  بــه  بنیادی تــر  بازتعریــف 
جنســی و جنســیتی بپردازیــم و در معادلــه ی 
روســپی گری پــای مــردان را هــم دخیــل کنیــم، 
چنــد درصــد مــردان در افغانســتان روســپی/
فاحشــه  انــد؟ بــرای ایــن طیفــی از جامعــه 
ــه  ــد، چ ــی را می خواهن ــر زن ــا ه ــکس ب ــه س ک
لقبــی می توانیــم بدهیــم؟ »گابریــل گارســیا 
مارکــز« وقتــی در زادروز نودســالگی یکــی از 
بــا  می خواهــد  تخیلــی اش،  شــخصیت های 
دختــر باکــره ای ســکس کنــد، و بــا دختــر 
ــی از  ــود در یک ــه می ش ــره ای مواج ــوان باک نوج
ــاد دوا  ــرف زی ــر مص ــه اث ــه ب ــپی خانه ها ک روس
بــه خــواب رفتــه اســت؛ در دو راهــی بیــن تجــاوز 
در خــواب و انصــراف از ســکس قــرار می گیــرد و 
ــن«  ــودازده ی م ــپی های س ــش را »روس ــام رمان ن
یــا »روســپی های غمگیــن مــن« می گــذارد، 
ــته  ــه نخواس ــد ک ــی حــرف بزن ــد از زنان می خواه
تن فروشــی می کننــد و در ابهامــی از تعریــف 
زندگــی جنســی و بقــا گیرمانــده  انــد. نامــی 
ــنده ی  ــس«، نویس ــر فرادی ــلما »منوچه ــه مس ک
داســتان  روی  آن  بازتعریــف  بــا  افغانســتانی، 
»روســپی های نازنیــن« می گــذارد. در رویکــرد 
ترامتنــی »ژنتــی« بــه راحتــی می تــوان اســتدالل 
ــی  ــوای معنای ــام و محت ــم ن ــت ک ــه دس ــرد ک ک
ــا  ــت، ب ــده اس ــرداری ش ــار روب ــر دچ ــن دو اث ای
ــن نوشــتاری  ــگاه در مت ــوع ن ــه ن ــاوت ک ــن تف ای
ــال  ــتار، دنب ــن نوش ــت. در ای ــوه اس ــا ک از کاه ت
ــران  ــرای معامله گ ــودم؛ ب ــردان ب ــرای م ــی ب نام
ــتدهای  ــان در دادوس ــت  ش ــه دس ــی ای ک جنس
ــی  ــچ لقب ــا هی ــت؛ ام ــانه دراز اس ــا ش ــی ت جنس
کــه بتوانــد ایــن گــروه را از مــردان دیگــر -مــردان 
ــردان  ــدارد. م ــود ن ــد وج ــدا کن ــن- ج پاک دام
»روســپی های  جــز  نامــی  چــه  پاک دامــن؟! 
ــرای ایــن مــردان می توانیــم بدهیــم؟  مقــدس« ب
ــا دختــران هم ســن و ســال  ــی کــه ب ــرای مردان ب
ــد؛  ــکس می کنن ــان س ــه های ش ــران و نواس دخت
امــا چــون راهبــان مقــدس در خانــواده و اجتمــاع 
و  نازنین تــر  ســودازده تر،  می شــوند.  احتــرام 
ــر،  ــام آم ــه در مق ــپی هایی ک ــر از روس مقدس ت
ــدان،  ــه کارمن ــی ب ــگاه جنس ــتاد و... ن ــر، اس مدی
مراجعه کننــدگان و شــاگردان دارنــد کیســت؟ 
ــده  ــی ش ــه طراح ــدری مردان ــه ق ــازی ب ــن ب ای
بــر  زن  چنــد  فــرض  بــه  اگــر  کــه  اســت 
ــوان  ــرد به عن ــم م ــاز ه ــد، ب ــاوز کنن ــردی تج م
ــه  ــد ک ــان  ان ــت و زن ــاال اس ــرش ب »زدن واال« س

ــد. ــریف دارن ــگی تش ــوردن واال«ی همیش »خ
ــی  ــل تاریخ ــد تکام ــه در رون ــگاری مردان فاعل ان
کــه بدویــت را تحویــل تمــدن داده اســت، در هــر 
ــات  ــود. از تحقیق ــده می ش ــان دی ــن جه ــز ای چی
ــان  ــی انس ــف زندگ ــای مختل ــی در بخش ه علم
تــا هنــر، فلســفه و... همــه بــر معیارهــای مردانــه 
انــد. ایــن فاعل انــگاری را در دســت  اســتوار 
اول تریــن کشــورها کــه ادعــای مســاوات و برابــری 
ــه  ــی ک ــد؛ فاعلیت ــد دی ــد می توان ــرد دارن زن و م
از جایــگاه تعییــن تکلیــف نســبت بــه زنــان 
و قضایــای مربــوط بــه آنــان نــگاه و قضــاوت 
می کنــد. کافیســت ســر مــان را در گریبــان 
مــان فــرو ببریــم؛ در گریبــان زنانــی کــه خوابیــده 
 ایــم و فکــر کنیــم کــه چــرا مــن فاحشــه نیســتم 
ــه  ــت فاحش ــده اس ــن خوابی ــا م ــا ب ــه تنه و او ک
اســت؟ چــرا همیشــه بــرگ برنــده دســت ماســت 
و حیثیــت مــا خدشــه دار نمی شــود؟ اگــر ســکس 
ــی  ــی، فروپاش ــرای قانون ــر از مج ــری غی ــا دیگ ب
حیثیــت فــردی اســت، پــس آیــا مــردان حیثیــت 

ــد؟ ندارن

برچســپ روسپی/فاحشــه، معمــوال بــه زنــان 
چســپیده اســت؛ بــه قشــری از جامعــه کــه در داد 
و ســتد جنســی، دســت بــاز ندارنــد و در صــورت 
لقب هــای  بــا  معمــول،  قواعــد  از  سرکشــی 
ــپ  ــن برچس ــوند. ای ــاد می ش ــه ی روسپی/فاحش
زبان هــا/ از  بســیاری  در  شخصیتی-جنســی، 
فرهنگ هــا، ویــژه ی زنــان اســت و بــرای مردانــی 
ــتد  ــدد، داد و س ــی متع ــات جنس ــه در معام ک
دارنــد، لقبــی کــه آن هــا را از صــف مــردان دیگــر 
ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــدا کن ــن- ج ــردان پاک دام -م
ــان،  ــگاه در دادوســتدهای جنســی زن ــوع ن ایــن ن
برخواســته از جایــگاه نگاه کننــده بــه مســایل 
ــوط  ــه مســایل مرب ــان اســت؛ جایگاهــی کــه ب زن
بــه زنــان نگاهــی همــراه بــا تعییــن تکلیــف دارد.

ــی  ــد باالی ــوز درص ــتان، هن ــه ی افغانس در جامع
ــر  ــپی س ــه، از روس ــی فاحش ــا نگوی ــردم ت از م
ــظ روســپی،  ــا لف ــنایی ب ــن ناآش ــد؛ ای درنمی آورن
برآمــد تســلط زبــان ای اســت کــه از زبــان عربــی 
ــه مســایل مربــوط  ــان ب ــگاه ایــن زب ــا نوعیــت ن ب
ــی،  ــان عرب ــت. در زب ــورده اس ــره خ ــان گ ــه زن ب
معادلــی بــرای مــردی کــه بــا زنــان زیــادی زنــا/

ــه  ــن ک ــز ای ــدارد، ج ــود ن ــد وج ــکس می کن س
ــونده  ــه زن زناش ــی« و ب ــده »زان ــرد زناکنن ــه م ب
ــط  ــا؛ فق ــه ام ــب فاحش ــد. لق ــه« می گوین »زانی
ــط  ــه رواب ــان داده می شــود ک ــی از زن ــرای طیف ب
ــوان  ــگاه را می ت ــوع ن ــن ن ــد. ای جنســی آزاد دارن
در جامعــه ی پیــش از اســام عــرب -در زنــده  بــه 
گــور کــردن دختــران- دیــد و در عربســتان امــروز 
کــه بــا این ســطح اقتصــادی، هنــوز از کشــورهایی 

اســت کــه بیشــترین خشــونت علیــه زنــان را دارد؛ 
ــه مســأله ی  خشــونتی کــه گــره خــورده اســت ب
ناموســی زنــان و دادوســتدهای جنســی  شــان. این 
نــگاه در زبــان کــه برآمــد نوعیــت نــگاه فرهنــگ 
بومــی عرب هــا نســبت بــه زنــان اســت، در قالــب 
ــه جوامعــی صــادر می شــود  ــی، ب آموزه هــای دین
کــه مغلــوب اســام می شــوند. آنچــه کــه امــروز 
ــان  ــه زن ــدگاه انســان افغانســتانی را نســبت ب دی
ــدوی  ــه ی ب ــد، برخواســته از جامع ــف می کن تعری
پیــش از اســام عــرب اســت کــه در قالــب 
شــده  بازتعریــف  دینی-مذهبــی  آموزه هــای 
ــف  اســت؛ بازتعریفــی کــه ریشــه هایش را از تعری
موجــود نتوانســته اســت بیــرون بکشــد. در زبــان 
ــتد  ــه دادوس ــی ک ــخیص زنان ــرای تش ــی، ب فارس
ــده  ــپی داده ش ــب روس ــد، لق ــی دارن آزاد جنس
ــد  ــدارد و می توان ــیت ن ــه جنس ــی ک ــت؛ لقب اس
ــم داده  ــط جنســی آزاد ه ــا رواب ــی ب ــرای مردان ب
شــود. بــرای مــن کــه در جامعــه ی پیــش از 
اســام افغانســتان زندگــی نکــرده  ام، قبــول ایــن 
ــان  ــگاه یک س ــردان دارای جای ــا م ــان ب ــه زن ک
اجتماعــی و فرهنگــی بودنــد ســخت اســت؛ 
ــان فارســی،  ــود زنانگــی و مردانگــی در زب ــا نب ام
دســت کــم نشــان می دهــد کــه در شــکل گیری 
ــان  ــردان و زن ــرزمین، م ــن س ــی ای ــگ بوم فرهن
شــانه  بــه شــانه ی هــم ایســتاده بودنــد کــه ایــن 
امــر را می تــوان در نبــود تشــخیص جنســیتی در 
ــان فارســی دنبــال کــرد. البتــه کــه نمی تــوان  زب
بــا ایــن اســتدالل، از شــکل گیری مردانــه ی 
تاریــخ انــکار کــرد و فاعل انــگاری مفاهیــم را 
ــت. زن و  ــده گرف ــخ نادی ــی تاری ــد تکامل در رون
مســائل مربــوط بــه آن، در تمــام جوامــع انســانی، 
هنــوز بــر اســاس باورهــای بــدوی نســبت بــه آن 
ــع  ــه در جوام ــی ک ــود؛ بازتعریف ــف می ش بازتعری
دســت اول، کــم از کــم در قوانیــن توانســته اســت 
ــد؛  ــان بینجام ــاوی آن ــوق مس ــجیل حق ــه تس ب

روسپی های مقدس

 آنچـه کـه امـروز دیـدگاه انسـان افغانسـتانی را نسـبت بـه زنـان 
اسـالم  از  پیـش  بـدوی  جامعـه ی  از  برخواسـته  می کنـد،  تعریـف 
بازتعریـف  دینی-مذهبـی  آموزه هـای  قالـب  در  کـه  اسـت  عـرب 
تعریـف موجـود  از  را  کـه ریشـه هایش  بازتعریفـی  شـده اسـت؛ 
نتوانسـته اسـت بیـرون بکشـد. در زبان فارسـی، برای تشـخیص 
زنانـی کـه دادوسـتد آزاد جنسـی دارند، لقب روسـپی داده شـده 
اسـت؛ لقبـی که جنسـیت نـدارد و می تواند برای مردانـی با روابط 

جنسـی آزاد هـم داده شـود. 

 زاهد مصطفا


