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استخدام 200 هزار کارمند موقت از »بازار آزاد« در روز انتخابات

خودسوزی ناکام دختر پانزده ساله

زلمی  خلیل زاد به کانگرس 
امریکا احضار شد

اعالم حمایت هزاران باشنده ی 
بلخ از تیم »دولت ساز« 

9 ماه اسارت؛ سرنوشت چهار 
پنجاه شعر، پنج منتقدمسافر در هرات هنوز نامعلوم است

اگر من ولگرد خیابانی استم،
 آقای محقق، تو کی استی؟!

»َجیک« سگی که پنج سال 
معتاد بود

)روایت عزیز رویش از قیام تبسم 

تا جنبش روشنایی(

)روایت پایانی از جنبش تبسم(

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

طبق الیحه ی استخدام کارمندان مؤقت انتخابات، دیروز جمعه )22 

بود.   کمیسیون  این  مؤقت  کارمندان  استخدام  روز  آخرین  سنبله( 

مسؤوالن کمیسیون انتخابات به روزنامه ی صبح کابل می گویند که 

و  یافته  پایان  ولسوالی ها  کارمندان مؤقت در سطح  استخدام  روند 

تنها موردی  که باقی مانده، استخدام کارمندان روز برگزاری انتخابات 

می باشد.

برگزاری  روز  در  است  قرار  انتخابات  کمیسیون  که  می گویند  آن ها 

عنوان  به  آزاد  بازار  از  را  نفر  هزار   200 ریاست جمهوری،  انتخابات 

کارمند مؤقت در مراکز رأی دهی استخدام کند. بر اساس اظهارات 

مسؤوالن کمیسیون انتخابات، این کمیسیون از وزارت معارف خواسته 

است که آن عده از آموزگارانی که به شکل داوطلب خواهان همکاری 

استند، می توانند به حیث کارمند در روز انتخابات استخدام شوند.

برای  تفاهمی  هیچ گونه  می گویند،  معارف  وزارت  مسؤوالن  اما 

موقت  کارمند  عنوان  به  وزارت  این  کارمندان  قراردادن  اختیار  در 

وزارت  سخنگوی  نزهت،  نوریه  ندارد.  وجود  انتخابات  کمیسیون 

انتخابات  کمیسیون  »اگر  گفت:  کابل  صبح  روزنامه ی  به  معارف، 

آموزگاران را به عنوان کارمند مؤقت در روز انتخابات استخدام می کند، 

بپردازد.«  را  آن ها  حقوق  باید 

که  می کند  حکم  انتخابات  مؤقت  کارمندان  استخدام  الیحه ی 

کارمندان با باز شدن مراکز رأی دهی در ششم میزان، مکلف  اند تا 

در محالت مربوط  شان حضور یابند و در کنار وظایف محوله از سوی 

رییس مرکز رأی دهی، در جریان انتخابات، رأی دهندگان را راهنامیی 

کنند و کارمندان مؤقت پس از ختم انتخابات، با شامرش آرای مراکز 

مربوطه ی شان، مرخص می شوند.

مانده  باقی  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  تا  دیگر  روز  سیزده 

استخدام  روند  که  نتوانسته  هنوز  تا  انتخابات  کمیسیون  و  است 

کارمندان مؤقت را در روز انتخابات آغاز کند. با این حال، پرسشی 

مطرح می شود که کمیسیون انتخابات، چگونه و با چه معیارهایی، 

دو صدهزار نفر را در مدت زمانی کم، از بازار آزاد در مراکز رأی دهی 

کرد؟ خواهد  استخدام 

شامری از نهادهای ناظر انتخابات، ابراز نگرانی می کنند که عدم 

برگزاری  روند  کمیسیون،  کارمندان  استخدام  روند  در  شفافیت 

رشید،  یوسف  می کند.  آسیب پذیر  را  ریاست جمهوری  انتخابات 

افغانستان،  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 

می گوید که استخدام دو صدهزار نفر یک کمیت باالیی است و 

مدیریتی  توانایی  از  زمانی محدود،  در فرصت  رقم  این  استخدام 

بود. خواهد  خارج  انتخابات  کمیسیون 

گفت،  همچنان  عادالنه،  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 

و  مسلکی  غیر  انتخاباتی،  متخلف  افراد  که  می رود  احتامل 

این  در  که  شوند  استخدام  مؤقت  کارمندان  میان  در  فرمایشی 

کرد. خواهند  مواجه  چالش  با  را  انتخابات  نتایج  صورت، 

آنچه که در انتخابات مجلس منایندگان صورت گرفت، استخدام 

کارمندان مؤقت بدون خدمات آموزشی بود که انتخابات پارملانی 

کمیسیون  پیشین  رهربی  اعضای  برد.  بحران  به  ماه  شش  را 

از سواد کافی  آموزگاران  بودند که گویا  این عقیده  بر  انتخابات، 

انگشت نگاری  دستگاه  از  استفاده  با  می توانند  و  برخوردارند 

برای  برنامه  این  اما  بربند؛  پیش  را  رأی دهی  روند  )بایومرتیک( 

رأی دهندگان دردرسساز شد. نهادهای ناظر انتخاباتی بر اهمیت 

آموزش کارمندان مؤقت تأکید کرده و این نگرانی ها را می پذیرند 

فرصتی  کارمندان،  استخدام  روند  شدن  طوالنی  صورت  در  که 

داشت. نخواهد  وجود  آن ها  آموزش  برای 

امریکا و طالبان،  به دنبال لغو گفت وگوهای صلح میان 

مجلس  خارجی  روابط  کمیته ی  یا  کانگرس  منایندگان 

منایندگان امریکا، زملی خلیل زاد را احضار کرده تا دلیل 

توضیح دهد. آنان  برای  را  شکست گفت وگوهای صلح 

پنج شنبه  روز  امریکا،  کانگرس  رییس  انگل،  الیوت 

وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی  )۱2سنبله(، 

این مجلس  به  را  افغانستان  برای صلح  امریکا  خارجه ی 

است. کرده  احضار 

آقای انگل، دلیل احضار آقای خلیل زاد را نادیده گرفنت 

و  خوانده  امریکا  منایندگان  مجلس  اعضای  درخواست 

گفته است که او چندین بار به درخواست آنان بی توجهی 

است. کرده 

قرار است این نشست پنج شنبه هفته ی آینده برگزار شود 

و رییس کانگرس امریکا گفته است که انتظار دارد آقای 

خلیل زاد به این مجلس حضور پیدا کند.

رییس کمیته ی روابط خارجی مجلس منایندگان امریکا، 

کشور  این  دولت  پنهان کاری  از  که  است  کرده  تأکید 

که  است  »ماه ها  است.  شده  خسته  صلح  روند  مورد  در 

برای  دولت  برنامه ی  باره ی  در  پاسخی  نتوانسته  ایم 

رییس جمهوری  هم  حاال  و  بگیریم  افغانستان  در  صلح 

می گوید که برنامه ی صلح مرده است. ما باید مستقیام از 

زملی خلیل زاد بشنویم که چگونه و کجای کار این برنامه به 

است.« شده  منتهی  شکست 

آقای خلیل زاد، در حالی از سوی مجلس منایندگان امریکا 

و  امریکا  نُه دور مذاکره میان  از  احضار می شود که پس 

طالبان، هفته ی قبل، دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، 

اعالم کرد که گفت وگوهای صلح با طالبان مرده است.

را  صلح  گفت وگوهای  لغو  دلیل  امریکا،  رییس جمهور 

قطع نشدن حمالت طالبان و مخصوصا هدف قرار دادن 

است. خوانده  خارجی  نیروهای 

جریان  در  نتواند  که  گروهی  ترامپ،  آقای  گفته  ی  به 

مذاکرات صلح، آتش بس کند، پس گفت وگو با این گروه 

است. بی معنا 

ترنــم، دخــرتی پانــزده ســاله بــا اندامــی کــه حــاال از آن زیبایــی چنــد وقــت پیشــش 

ــت  ــه دس ــن ک ــل از ای ــت و او قب ــاده اس ــفاخانه افت ــواب ش ــت خ ــت، روی تخ ــربی نیس خ

ــبختی  ــم خوش ــش طع ــش برای ــعله های آت ــه ش ــود ک ــد ب ــن امی ــه ای ــد، ب ــوزی بزن ــه خودس ب

می دهــد و طعــم تلــخ شــکنجه های شــوهر و پــدر شــوهرش متــام می شــود.

 ترنــم، زمانــی کــه صنــف نهــم مکتــب بــود، یکــی از قوماندان هــای محلــی زورمنــد و 

تفنــگ دار بــه خواســتگاری او نــزد پــدرش می آیــد تــا ایــن دخــرت جــوان و زیبــا را بــه نــکاح 

ــاورد. ــرش در بی پ

بزرگ،  هامیش  یک  در  بلخ  والیت  باشندگان  از  نفر  هزاران 

حامیت  شان را از تیم انتخاباتی »دولت ساز« به ریاست محمد 

ارشف غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اعالم کردند.

حضور  با  سنبله(   22( جمعه  روز  مردمی  هامیش  این 

محمدیوسف غضنفر، معاون تیم انتخاباتی دولت ساز و شامر 

رشیف  مزار  شهر  در  منایندگان  مجلس  اعضای  از  زیادی 

از  غضنفر،  محمدیوسف  هامیش،  این  در  بود.  شده  برگزار 

مردم خواست که با قوت در انتخابات رشکت کرده و به زعیم 

دهند. رأی  آینده ی شان 

معاون تیم انتخاباتی دولت ساز گفت که حکومت در راستای 

حامیت از جوانان افغان از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نکرده 

و منی کند. از همین رو، طی پنج سال گذشته، بیشرت اداره ها و 

کابینه ی افغانستان جوان محور شده است. او، از جوانان والیت 

بلخ خواست که کمر تیم انتخاباتی دولت ساز را بسته منوده تا 

فرصت بیشرتی برای حامیت از جوانان به دست آید.

از  غنی  رییس جمهور  که  کرد  عالوه  همچنان  غضنفر  آقای 

یک سو مرد اقتصاد است؛ زیرا او در پنج سال گذشته توانست 

که بزرگ ترین پروژه های اقتصادی را در اکرث نقاط افغانستان 

تطبیق کند و از طرف دیگر، او مرد سیاست است و با قدرت 

درست  را  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  که  توانست  مردمی 

مناید. مدیریت 

در  بلخ  مردم  مناینده ی  مرور،  سیدظاهر  حال،  همین  در 

مجلس منایندگان، انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی برای 

گروهی  یا  هیچ فرد  کرد،  تأکید  و  دانسته  مردم  تصمیم گیری 

منی تواند که در انتخابات ریاست جمهوری ادعای مالکیت و 

حاکمیت بر آرای مردم را داشته باشد.

این عضو مجلس منایندگان به رصاحت گفت: »دیگر گذشت 

و  معرفی می کردند  رأی  بانک  را  بعضی ها خود  زمانی  که  آن 

معتقد بودند که ملت و رأی مردم در جیب های  شان قرار دارد.«

)زندگی به رنگ زن(
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اشکی بر گونه ی سخنسرمقاله2

اگر من ولگرد خیابانی استم، آقای محقق، تو کی استی؟!

)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

عنــوان  بــه  ترامــپ،  دونالــد  آمــدن  کار  روی  بــا 

ــگ  ــه جن ــود ک ــن ب ــا ای ــکا، انتظاره ــور امری رییس جمه

ــای  ــرا آق ــته باشــد؛ زی ــی داش ــتان نقطــه ی پایان افغانس

ترامــپ، بــا شــعار انتخاباتــی پایــان دادن بــه جنــگ 

هــم  امریــکا  جنــگ  طوالنی تریــن  کــه  افغانســتان 

اســت، پــای بــه کاخ ســفید گذاشــت. 

درســت یــک ســال پیــش، بــا معرفــی آقــای زملــی 

خلیــل زاد بــه عنــوان مناینــده ی امریــکا در امــور صلــح 

افغانســتان، بــه نظــر می رســید کــه امریــکا بــرای پایــان 

دادن جنــگ افغانســتان بــا طالبــان، راه دیپلامتیــک را 

تنهــا گزینــه دانســته و بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه 

ــدارد. ــن جنــگ، راه حــل نظامــی ن ای

بــا  بارهــا  یــک ســال گذشــته،  آقــای خلیــل زاد، در 

طالبــان مذاکــره کــرد. مذاکراتــی کــه نُــه دور طــول 

کشــید و او توانســت ایــن مذاکــرات را تــا مرحلــه ی 

ــان  ــن طالب ــه ای بی ــس توافق نام نوشــته شــدن پیش نوی

و ایــاالت متحــده ی امریــکا پیــش بــربد.  قــرار شــده بــود 

ــی  ــپ، خیل ــی ترام ــد نهای ــس از تأیی ــه پ ــه توافق نام ک

زود تــا پیــش از ششــم میــزان و برگــزاری انتخابــات 

شــود.  امضــا  افغانســتان  ریاســت جمهوری 

پاییــن  از  فشــار  اســرتاتیژی  بــا  امــا طالبــان شــاید 

و  مبب گذاری هــا  افزایــش  بــا  بــاال،  از  چانه زنــی  و 

ــه  ــد ک ــرت بودن ــاز بیش ــدد امتی ــی، در ص ــم نظام تهاج

ایــن محاســبه ی قدیمــی، ناگهــان همــه چیــز را بــه هــم 

ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــرد ک ــالم ک ــپ اع ــت و ترام ریخ

دیگــر مــرده اســت. بــه نظــر می رســید کــه طالبــان 

ــای  ــا خط ــد؛ ام ــده ان ــروز ش ــح پی ــای صل در گفت وگوه

ــروه  ــن گ ــی ای ــان از ناپختگ ــه نش ــا ک ــباتی آن ه محاس

در مذاکــرات بین املللــی اســت، همــه چیــز را ناگهــان 

ــه هــم ریخــت. ب

ــر  ــای اخی ــح، در روزه ــرات صل ــت مذاک ــس از شکس پ

امریــکا در پــی آن اســت تــا فشــار بی ســابقه ی نظامــی 

را نســبت بــه چنــد ســال اخیــر بــر ایــن گــروه وارد 

کنــد تــا تــوان نظامــی و سیاســی ایــن گــروه را ضعیــف 

ــه  ــح از رس گرفت ــده مذاکــرات صل ســاخته و اگــر در آین

ــود. ــو ش ــدرت وارد گفت وگ ــع ق ــد، از موض ش

هــر چنــد کــه طالبــان در واکنــش بــه توقــف مذاکــرات 

صلــح از ســوی امریــکا، رییس جمهــور ترامــپ را بــه 

ناپختگــی سیاســی متهــم کردنــد؛ امــا در اعالمیه هایــی 

ایــن  در  شــاهین  ســهیل  و  مجاهــد  ذبیح اللــه  کــه 

ارتبــاط بــه نــر رســاندند، بیشــرت بــوی ناپختگــی و 

رساســیمگی ایــن گــروه دیــده می شــد. 

ــت  ــا حکوم ــان ب ــگ طالب ــدم جن ــط مق ــا، خ ــن روزه ای

افغانســتان در والیــت رشقــی تخــار، گرم تــر از بیــش 

اســت و هــر چنــد طالبــان توانســته انــد در یــک روز، دو 

ولســوالی را در ایــن والیــت ســقوط دهنــد و بــا وجــودی 

والیت هــای  بــه  بــا حملــه  هفتــه ی گذشــته  در  کــه 

امــا  اجــرا کردنــد؛  قــدرت  بغــالن، منایــش  و  کنــدز 

گــامن منــی رود کــه ایــن قدرت منایــی، بیشــرت از چنــد 

ــد.  ــته باش ــه داش ــر ادام روز دیگ

ــرت  ــی از واشــنگنت و توی هــر روز و هــر ســاعت، خربهای

ــره  ــان مخاب ــا طالب ــان و مخصوص ــه جه ــپ ب ــای ترام آق

گفت وگوهــای  شــدن  ابــرت  از  ناشــی  کــه   می شــود 

ــرای طالبــان  ــای بازگشــت امــارت ب صلــح و فرجــام روی

دیگــران،  و  طالبــان  بــرای  کــه  وضعیتــی  اســت؛ 

اســت.  گیج کننــده 

توقــف گفت وگوهــای صلــح و موضــع کاخ ســفید، در 

چنــد روز گذشــته بــر آینــده ی سیاســی افغانســتان 

تأثیــر مهمــی گذاشــته اســت. توقــف مذاکــرات صلــح، 

ممنوع الخــروج کــردن رسان طالبــان در قطــر و تشــدید 

امریــکا،  ســوی  از  طالبــان  علیــه  شــبانه  عملیــات 

ــات  ــل از انتخاب ــح قب ــه صل ــت ک ــده ی آن اس تأیید کنن

جــای  بــه  امــارت  جایگزینــی  و  نداشــته  اعتبــاری 

جمهوریــت نیــز ناممکــن اســت.

ــان،  ــر طالب ــکا ب ــی امری ــار نظام ــدید فش ــا تش ــال ب ح

برهــه ی  ایــن  در  را  افغانســتان  دولــت  نقــش  بایــد 

ــه نظــاره نشســت  حســاس سیاســی و نظامــی کشــور ب

ــی  ــرتاتیژیک خوب ــکار اس ــد هم ــا می توان ــه آی ــد ک و دی

بــرای امریــکا بــه خاطــر پایــان دادن جنــگ در مرزهــای 

ــه. ــد، یان ــود باش ــی خ سیاس

توقــف  در  امریــکا  رییس جمهــور  کــه  دیــد  بایــد 

محکمــش  و  ســخت  موضــع  و  صلــح  گفت وگوهــای 

روی  را  قاطــع  سیاســت  کــه  طالبــان  بــه  نســبت 

روزهــای  آخریــن  تــا  آیــا  اســت،  گرفتــه  دســت 

ــد  ــی خواه ــع باق ــان قاط ــم چن ــت جمهوری اش ه ریاس

مانــد تــا بــا فشــارهای دیپلامتیــک و نظامــی بیشــرت 

خیــر؟ یــا  بشــکند،  افغانســتان  در  را  طالبــان  کمــر 

فشــار  زیــر  امریــکا،  رییس جمهــور  کــه  وجــودی  بــا 

ــل  ــی مث ــت، گزینه های ــور اس ــن کش ــی ای ــکار عموم اف

ــگ  ــان جن ــونت ها، پای ــش خش ــان و کاه ــف طالب تضعی

افغانســتان،  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  و 

بــدون شــک بــرگ برنــده ای بــرای آقــای ترامــپ، در 

کارزارهــای انتخاباتــی امریــکا خواهــد بــود. 

البتــه انتظــار می رفــت کــه امریــکا زودتــر از ایــن   در 

افغانســتان راه حــل »برخــورد قاطــع نظامــی« را بــه 

اســتفاده  طالبــان  برابــر  در  گزینــه  آخریــن  عنــوان 

ــده ی  ــر خمی ــان کم ــه طالب ــت ک ــرد و منی گذاش می ک

ــد. ــت کنن ــد راس ــن ح ــا ای ــان را ت ش

از آن روز، از آن رویــداد بــزرگ، ســه 

ایــن  می گــذرد.  مــاه  ده  و  ســال 

ــنبله  ــاه س ــه ی م ــن نیم ــت م یادداش

اســت، ســال ۱398. قیــام تبســم روز 

بیســتم عقــرب بــود، ســال ۱394. 

یادداشــت های مــن از قیــام تبســم بــا 

همیــن شــامره پایــان می یابــد. از صبــح گاه هجدهــم عقــرب 

ــکریه ی  ــک، ش ــرت کوچ ــک دخ ــم ی ــه ای از تبس ــا تکان ــه ب ک

نه ســاله، بــه راه افتــادم، تــا امــروز کــه هجدهــم ســنبله  

اســت، راه زیــادی را پیــش آمــده ایــم. شــش مــاه بعــد از قیام 

تبســم، بــه جنبــش روشــنایی رســیدیم. یادداشــت های مــن 

از رویــداد جنبــش روشــنایی، یادداشــت ها و برداشــت هایی 

نــه از یــک زمــان کوتــاه دو روزه کــه برق آســا آمــد و رفــت، بلکه 

از حــدود چهــار مــاه آزگار انــد کــه تلخــی و شــیرینی های آن 

ــت  ــر گذاش ــم اث ــام تبس ــر از قی ــب فرات ــه مرات ــعتی ب ــه وس ب

ــه آن  ــنت ب ــرای پرداخ ــرد. ب ــر و رو ک ــاد زی ــه را از بنی و جامع

رضورت  وقفــه ای  بــه  شــاید  برداشــت ها،  و  یادداشــت ها 

داشــته باشــیم کــه صــورت بازنگــری و پرداخــت آن روایــت را 

می ســازد.  متفاوت تــر 

بــود؛  تبســم  قیــام  تتمــه ی  و  ادامــه  روشــنایی  جنبــش 

امــا تجربه هایــی کــه در جنبــش روشــنایی فراهــم شــد، 

لحــاظ  از  هــم  تبســم،  قیــام  از  ناشــی  تجربه هــای  بــا 

داشــت.  بــارزی  فــرق  محتــوا،  لحــاظ  از  هــم  و  شــکل 

پایــان دل دقی هــای قیــام تبســم تنهــا بــه برخوردهــای 

ــای  ــان دل دقی ه ــا پای ــورد؛ ام ــره خ ــق گ ــی و محق ارشف غن

میلیون هــا  خاطره هــای  عمــق  در  روشــنایی،  جنبــش 

ــی  ــه ی صدهــا قربان ــا زخــم و خــون و درد و عاطف انســان، ب

کــه  گاهــی  اســت.  کــرده  رخنــه  آنــان،  بازمانده هــای  و 

ــر  ــال اخی ــل س ــخ چه ــود از تاری ــی خ ــای ذهن ــه تصویره ب

اثــرات  میــان  نزدیکــی  شــباهت های  می کنــم،  برگشــت 

ــم و  ــار می یاب ــه ی افش ــا حادث ــنایی ب ــش روش ــدگار جنب مان

ــا  ــرای هزاره ه ــداد ب ــن روی ــر دوی ای ــه ه ــم ک ــس می کن ح

و تعییــن نســبت آنــان بــا محیــط و افــراد و واقعیت هــای 

بــود.  همــراه  عمیقــی  دگرگونی هــای  بــا  آنــان،  ماحــول 

ــای  ــام باوره ــرد و نظ ــر و رو ک ــا را زی ــار هزاره ه ــداد افش روی

ــداد  ــه حرکــت انداخــت. روی ــدی ب ــم جدی ــان را در پارادای آن

می بینــم  اثراتــی  از  مشــحون  نیــز  را  روشــنایی  جنبــش 

ــدیدا  ــا را ش ــاری هزاره ه ــای رفت ــا و الگوه ــام باوره ــه نظ ک

متحــول ســاخته اســت. رویــداد افشــار، هزاره هــا را بــا دیــن 

ــان  و مذهــب و اعتقــادات و موضع گیری هــای سیاســی و زب

و ادبیــات و نســبت های جدیــدی بــه تاریــخ آورد. رویــداد 

ــد، در  ــه روز دوم اس ــاری ک ــز در انفج ــنایی نی ــش روش جنب

ــز را در  ــاد، همــه چی میــدان روشــنایی دهمزنــگ اتفــاق افت

ماحــول زندگــی هزاره هــا منفجــر ســاخت: دیــن، سیاســت، 

تعییــن نســبت  الگوهــای رهــربی،  فرهنــگ، مناســبات، 

بــا محیــط و جامعــه و جهــان، چهره هــا، زبــان، عواطــف، 

ــد.  ــون ش ــا دگرگ ــز هزاره ه ــه چی ــات و هم ــارات، توقع انتظ

تفــاوت جنبــش روشــنایی بــا رویــداد افشــار، تفاوتــی ناشــی 

از گــذر زمــان اســت. یــک ربــع قــرن در شــتاب حوادثــی کــه 

ــه ی  ــت. جامع ــادی اس ــان زی ــت، زم ــه اس ــا انگیخت ــان م زم

فرقه بندی هــای  و  داخلــی  جنگ هــای  دوران  بســته ی 

ــاِز دوران اســتقراِر حکومــت قانــون و  ــه جامعــه ی ب قومــی، ب

دموکراســی و روابــط مدنــِی شــهروندی تحــول کــرده اســت. 

بــه همیــن دلیــل، اگــر رهــربی مــزاری توانســت ممثــل درس 

و آگاهــی هــزاره از رویــداد افشــار باشــد و ایــن خــط هــم در 

ــانه ها دوام  ــن نش ــا همی ــد از آن ب ــم بع ــگ و ه ــان جن جری

کنــد، جنبــش روشــنایی بــه متثیلــی از رهــربی متفــاوت 

ــاز  ــی و دموکراتیــک نی ــا الگوهــای مدن ــاز و ب ــه ی ب در جامع

ــاز  ــدی نی ــگ ج ــه درن ــخ آن ب ــرای پاس ــوز ب ــه هن ــت ک داش

ــه ی  ــم. مــزاری و هم نســالن او، اهــل درک زمــان و زمان داری

ــر  ــج در براب ــن چلن ــنایی، ای ــش روش ــا جنب ــد. ب ــود بودن خ

ــان  ــخ ش ــه پاس ــت ک ــد افراش ــا ق ــه ی م ــد جامع ــل جدی نس

بــرای ســوال زمــان و زمانــه ی آنــان چــه خواهــد بــود. پاســخ 

ــی را در  ــای بزرگ ــار، روی ــد از افش ــالن او بع ــزاری و هم نس م

ذهــن نســل های بعــدی هــزاره زنــده کــرد کــه اوج گیــری آن 

ــک  ــل در ی ــرب کاب ــت غ ــت مقاوم ــزاری و شکس ــرگ م ــا م ب

خــط بلنــد ادامــه یافــت. بــه همیــن ترتیــب، قیــام تبســم نیــز 

ــه  ــا، بلک ــان هزاره ه ــا در می ــه تنه ــام، ن ــت و قی ــای حرک روی

ــید؛  ــان بخش ــتان را ج ــهروندان افغانس ــه ی ش ــان هم در می

امــا بــا جنبــش روشــنایی، ایــن رویــا نــه تنهــا در میــان 

ــه  ــتان ب ــهروندان افغانس ــایر ش ــان س ــه در می ــا، بلک هزاره ه

یــک بن بســت دشــوار مواجــه شــد. معــامی ایــن تفــاوت نیــز 

بازخوانــی جنبــش روشــنایی را از قیــام تبســم متفاوت تــر 

نشــان می دهــد.

***

روایــت مــن از قیــام تبســم، اولیــن قطره هــای »اشــکی« انــد 

ــردم در  ــالش ک ــدند. ت ــاری ش ــخن« ج ــه ی س ــر گون ــه »ب ک

ایــن روایــت، چشــم دیدها و برداشــت هایم را بــا شــامرش 

ــرور  ــدند، م ــر ش ــرم ظاه ــه در براب ــانه هایی ک ــا و نش لحظه ه

ــه از ایــن قیــام را بازتــاب  کنــم. روایــت مــن، تنهــا یــک زاوی

می بخشــد: هــامن زاویــه ای کــه در کادر نــگاه مــن قــرار 

ــود. هــر فــردی کــه در قیــام تبســم حضــور داشــته  گرفتــه ب

ــت.  ــر اس ــه ای دیگ ــام از زاوی ــن قی ــار ای ــت، راوی بااعتب اس

دوســت دارم ایــن ســنت – ســنت روایت گــری - در میــان 

ــت ها  ــی یادداش ــن در بازنویس ــود. م ــام ش ــا ع ــالن م هم نس

»دفــرت  اهمیــت  بــه  دیگــر  بــاری  خــود  برداشــت های  و 

ــورت  ــه ص ــا ب ــه آن را تقریب ــردم ک ــی ب ــه« پ ــای روزان تأمل ه

»دفــرت  می کنــم.  توصیــه  دانش آموزانــم  بــرای  مــداوم 

تأمل هــای روزانــه« دفــرت پیونــد خــود مــا بــا لحظه هــای 

ــا خوانــش  زودگــذری اســت کــه در آن زندگــی می کنیــم و ب

ــخ  ــه تاری ــود را ب ــان خ ــذر زم ــای زودگ ــرت، لحظه ه ــن دف ای

آینــدگان خــود تبدیــل می کنیــم.

بــا مــرور »دفــرت تأمل هــای روزانــه« ام، قیــام تبســم را بــاز هــم 

نشــانه ای یافتــم از جوهــره  ی عظیــم و پرمثــری کــه در نهــاد 

ــن  ــن اســت کــه ای ــاورم ای ــا وجــود دارد. ب ــه و نســل م جامع

جوهــره تــه نکشــیده و نابــود نشــده اســت. در قیــام تبســم، 

ظاهــرا بــه هیــچ یــک از مطالبــات خــود کــه در قطع نامــه ی 

تظاهــرات درج شــده بــود، دســت نیافتیــم و هیــچ یــک از آن 

مطالبــات بــرآورده نشــد: 

امنیــت تأمیــن نشــد. در آخریــن مــورد، صمــد امیــری، کادر 

فعــال حقــوق بــر، روز سه شــنبه، ۱2 ســنبله ی ۱398، در 

مســیر راه جلریــز ربــوده شــد و روز پنج شــنبه، ۱4 ســنبله ی 

بــه  خانــواده اش،  بــه  را  تیرباران شــده اش  پیکــر   ،۱398

ملــت افغانســتان و بــه انســانیت داغــدار ایــن رسزمیــن، 

تســلیم دادنــد. جلریــز در کمربنــد امنیتــی کابــل قــرار دارد و 

ســال ها پــس از بریده شــدن گلــوی تبســم، هنــوز هــم بــرای 

ــد،  ــد دارن ــت و آم ــیر رف ــن مس ــه در ای ــانی ک ــا انس میلیون ه

گلــوگاه مــرگ اســت. طالــب در ایــن گلــوگاه، رس می بــرد و 

گــردن می زنــد و حنجره هــا را ســالخی می کنــد.

ــون  ــد و خ ــاد نش ــرتی ایج ــی باخ ــا غزن ــوری ی ــت جاغ والی

و مــرگ و نفــرت و تبعیــض و تعصــب هنــوز هــم هدیــه ی 

دوقلوهــای »جمهــوری اســالمی« و »امــارت اســالمی« بــرای 

و قره بــاغ  باشــنده ی مالســتان و جاغــوری  صدهــا هــزار 

و نــاور و جغتــو و خواجه عمــری اســت. در مســیر رفــت و 

ــل و  ــز همــه روزه شــاهد مــرگ و قت ــن مناطــق نی ــه ای ــد ب آم

ــک  ــچ ی ــا هی ــه گوی ــم ک ــن رسزمینی ــان ای ــدن انس ــوده ش رب

از اریکــه داران »جمهــوری اســالمی« و »امــارت اســالمی« بــه 

ارزِش »بــودن« شــان وقعــی منی گــذارد.

ــا  ــام ی ــچ انتق ــم، هی ــکریه تبس ــل ش ــد از قت ــال بع ــار س چه

داعــش  و  طالــب  دشنه به دســت  هیــچ  از  بازخواســتی 

صــورت نگرفــت، بلکــه هــزاران تــن دیگــر بعــد از تبســم نیــز 

در شــهر و مســیر راه و روســتای خــود، طعمــه ی گــرگان 

آدم خــوار رسزمیــن مــا شــدند. دســت طالبــان حــاال تــا مرکــز 

شــهرها و تــا عمــق روســتاهای کشــور مــا داخــل شــده اســت.

تبســم در تپــه ای در کابــل دفــن نشــد و از ایجــاد بنــای 

یادبــود او بــه عنــوان خاطــره و تذکــری بــرای شــهروندان 

ــل،  ــردن از کاب ــا ب ــد کشــورش جلوگیــری شــد. او را ب دردمن

ــه  ــانه ب ــپردند و خاموش ــاک س ــه خ ــرده ب ــانه در دام خاموش

ــی از  ــد از آن روز، کس ــد. بع ــل دادن ــخ تحوی ــیه ی تاری حاش

پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادر تبســم خــربی نگرفــت تــا درد 

ــد. ــیم کن ــت تقس ــک مل ــینه های ی ــا س ــا را ب آن ه

... امــا، و صد اما، این همه ی ماجرا نبود.

***

پــس از قیام تبســم، ســوال ســنگین، ســوال عبــور از وضعیت 

پرهزینــه ای شــد کــه زمــام داران سیاســی کشــور را در برابــر 

ــی  ــرار داد. ارشف غن ــا ق ــت م ــی مل ــهروند آگاه و مدن ــر ش ه

ــه عنــوان زعیــم و  احمــدزی، تنهــا یــک فرصــت را از خــود ب

ســکان داِر نشســته در ارگ نگرفــت، بلکــه بــا لحــن و صــدای 

تهدیدآمیــز خــود، ظرفیــت مدنــی یــک نســل را در آســتانه ی 

ــرد. او  ــاق ب ــه مح ــانی آن ب ــی و انس ــزرگ مل ــت ب ــک حرک ی

»تولــواک« و  تعبیــرات »ولس مــر« و »زعیــم« و  برابــر  در 

»رسقومانــدان اعــالی قــوای مســلح« و »رییــس جمهــور 

منتخــب« ماننــد بت واره هــای ذهنــِی بــه میراث مانــده از 

ــجده  ــردی س ــت و بی خ ــرت و جهال ــو از نف ــِخ ممل ــک تاری ی

کــرد؛ امــا از احــرتام بــه صــدا و خواســته و شــعور و عواطــف 

ــد. ــل مان ــود غاف ــن خ ــان هم وط ــا انس میلیون ه

ــوی  ــور، گل ــار کش ــه و کن ــر گوش ــم، در ه ــام تبس ــردای قی ف

بریــده ی تبســم بــه صــدا آمــد. در جالل آبــاد و هلمنــد و 

ــزار  ــراه و بدخشــان و تخــار و م ــل و هــرات و قندهــار و ف زاب

ــاد  ــتند و فری ــردم برخاس ــروان م ــدی و پ ــان و دای کن و بامی

کشــیدند کــه »مــا همــه شــکریه ایــم«، »مــا همــه تبســمیم«، 

»مــا همــه هــزاره ایــم«، »مــا عدالــت می خواهیــم«، »مــا 

ــر هیــچ یــک  انســانیت می خواهیــم«، ... ارشف غنــی در براب

ــی و  ــام دار مدن ــک زم ــاِر ی ــت و اعتب ــا حرم ــا ب ــن صداه از ای

ــای  ــی، الی دیواره ه ــرد. ارشف غن ــورد نک ــواد و آگاه برخ باس

از  رشم انگیــز،  بت کــده ی  ایــن  حصــار  در  را  خــود  ارگ، 

فرصتــی محــروم کــرد کــه می توانســت بــه یــک آزادی، یــک 

ــدل  ــور مب ــد کش ــخ جدی ــکوه تاری ــل پرش ــک فص ــی، ی رهای

ــود، از  ــی خ ــای ذهن ــر بت ه ــدن در براب ــا گیرمان ــود. او ب ش

صــدای اهانت آمیــز و فاقــد ادب و حرمــِت محقــق بیشــرت 

از صــدای عزت بخــش میلیون هــا تــن از مــردم خــود بــه 

وسوســه افتــاد. او از منظــره ی پرشــکوِه حمــل تابــوت تبســم 

بــر شــانه ی هم وطــن ســیکهـ و هنــدوی خــود غفلــت کــرد، او 

لطــف دســتان گره خــورده ی زن و مــرد پشــتون و تاجیــک و 

ــی ارگ  ــوچ را در دو قدم ــتانی و بل ــک و نورس ــزاره و اوزبی ه

حــس نکــرد، او عظمــت خیــزش مــردم خــود از گوشــه و کنــار 

کشــور را در زیــر ســیاه جامه گی و سیاه اندیشــی داعــش 

درون  ســبک مغزی  و  ســبکی  بــا  او   ... ندیــد،  طالــب  و 

مقــربه ای خزیــد کــه اســم آن »ارگ« بــود؛ امــا در واقــع 

منــادی بــود از »مــرگ« هــر چــه »انســانیت« و »عــزت« و 

ــام  ــی در قی ــت. ارشف غن ــت« اس ــرد« و »کرام ــعور« و »خ »ش

تبســم، از لحــاظ اخالقــی شکســت خــورد؛ هرچنــد از لحــاظ 

سیاســی نیــش پیــروزی خــود را بــا انگشــتان تهدیدآمیــز بــه 

ــرد. ــرو ب چشــم مــردم ف

***

فــردای قیــام تبســم، فــردای متفاوتــی بــود. از آســامن بــاران 

می باریــد؛ امــا در دل هــای میلیون هــا تــن از شــهروندان 

زیــر  در  کــه  مــی زد  نیــش  فردایــی  حــرت  افغانســتان 

ــه  ــخر گرفت ــه متس ــی ب ــق و ارشف غن ــود محق ــگاه نفرت آل ن

شــده بــود. ارشف غنــی از فــردای قیــام تبســم دهانــش 

را بســت و چشــامنش را بــه پســتوی ارگ بــه جســت وجو 

انداخــت؛ امــا محقــق، برعکــس، از فــردای قیــام تبســم، 

ــه در آن  ــاد ک ــه راه افت ــی ب ــامن کوچه پس کوچه های درون ه

»کوچه بازاری هــا« را طعنــه و دشــنام داده بــود و تکه هــای 

»توته هــای گوشــت  تعبیــر  بــا  را  مردمــش  تــن شــهدای 

قصابــی« روی خاشــاک و لجــن انداختــه بــود و حرمــت 

ــده از  ــرات عفــن و آگن ــا تعبی ــان پرزخــم مردمــش را ب قربانی

بی ادبــی و بی حرمتــی بــه خــاک زده بــود.

محقــق در فــردای قیــام تبســم اعالمیــه داد، یکــی پی هــم در 

پــرده ی تلویزیون هــا ظاهــر شــد، صفحــات فیس بــوک خــود 

را پــر کــرد از عکــس و دیــدار و دست بوســی و توجیــه... 

ــه یــک ســخن ســاده ی  امــا هیچ کــدام نتوانســت پاســخی ب

ــانه ها  ــم در رس ــام تبس ــردای قی ــه ف ــد ک ــه رسوری باش فرزان

انعــکاس کــرد و محقــق را در برابــر ســوال میلیون هــا انســان 

در داخــل و خــارج کشــور قــرار داد.

ــک و  ــر کوچ ــن خواه ــه، ای ــخنان فرزان ــد س ــر می رس ــه نظ ب

ــل  ــم حام ــم، و ه ــام تبس ــه ی قی ــم نتیج ــم، ه ــد تبس دردمن

ــپرده  ــخ س ــه تاری ــده ب ــرت گلوبری ــه از آن دخ ــود ک ــی ب پیام

ــه ی  ــوان تتم ــه عن ــخن را ب ــن س ــم ای ــح می ده ــد. ترجی ش

ــه ی ســخن« از سلســله ی روایت هــای خــود  ــر گون »اشــکی ب

ــر تبســم و  ــن ســخن، ب ــا ای ــم و ب ــام تبســم« نقــل کن در »قی

ــه اش در تاریــخ جدیــد کشــور ســالم دهــم: نقــش اعجازگون

ملــت  بــا ســالم خدمــت متــام  و  یــاد خــدا  و  نــام  »بــه 

. ن نســتا فغا ا

امــروز اینجــا جمــع شــده ایــم همــه ی مــا بــه خاطــر ایــن کــه 

ــر  ــیار باالت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــعور م ــم ش ــان دهی نش

رفتــه، و یــک بــار دیگــر بــه رهــربان خــود مــان کــه شــاید تــا 

حــاال در غفلــت بودنــد و شــاید در خــواب بودنــد و شــاید هــم 

ــد، می خواهیــم خاطرنشــان  ــه خــواب زده ان خــود شــان را ب

کنیــم کــه ملــت منــرده و شــام پاســخ گو اســتید در برابــر مــا. 

اگــر هــر کاری می کنیــد مــا امــروز از شــام ســوال می کنیــم 

و شــام بایــد جــواب خــود را بــرای مــا داشــته باشــید.

همچنــان بــه عنــوان قــر جدیــد و نســل جدیــد ایــن 

رسزمیــن، مــن می خواهــم بگویــم کــه امــروز انســانیت را مــن 

ــده ام. درد  ــانیت آم ــر انس ــه خاط ــن ب ــم. م ــنگ می فهم قش

مــن درد هــزاره بودنــم تنهــا نیســت کــه مــن بگویــم فقــط از 

هــزاره کشــته شــده اســت؛ نــه، فراتــر از هــزاره، یــک انســان 

کشــته شــده، گلــوی یــک انســان بریــده می شــود و رهــربان 

مــا می آینــد بــه تظاهرات کننده هــا و بــه مــردم خــودش 

ولگردهــای  این هــا  کــه  می گویــد  بی رشمــی  بســیار  بــا 

همیــن  بپرســم  می خواهــم  مــن  اســتند.  خیابانــی 

ولگردهــای خیابانــی کــه امــروز شــام می گوییــد کی هــا 

ــرار  ــر ق ــتید. اگ ــام هس ــه ش ــتند ک ــا هس ــتند؟ همین ه اس

ــان  ــاد ت ــد، ی ــوش کنن ــان را فرام ــود ش ــان ها خ ــد انس باش

باشــد فــواره چــون بلنــد گــردد، رسنگــون گــردد. ظلــم اگــر 

زیــاد شــد – کــه شــده هــم – اگــر فــواره از ایــن بیشــرت بلنــد 

ــید از آن روزی  ــد، برتس ــواره باش ــت ف ــاید نهای ــن ش ــد، ای ش

کــه مــردم بــه خشــم بیایــد و ایــن فــواره را رسنگــون کنــد. آن 

وقــت دیگــر جلــو راه مــردم و صــدای مــردم را هیــچ قدرتــی 

داریــد.  را  منونه هایــش  شــام  منی توانــد.  گرفتــه  دیگــر 

گانــدی، نلســون مانــدال، این هــا کســانی بودنــد کــه مــردم را 

بــه دور خــود شــان جمــع کردنــد نــه کــه بــه قــدرت بچســپند 

ــی اســتند. ــد کــه مــردم ولگردهــای خیابان و همیشــه بگوین

مــن از آقــای محقــق شــدیدا ایــن ســوال را مطــرح می کنــم: 

ــک  ــر از آن ی ــتم و فرات ــرت اس ــک دخ ــوان ی ــه عن ــه ب ــن ک م

ــته  ــان کش ــک انس ــم، ی ــک هم نوع ــی ی ــتم، وقت ــان اس انس

می شــود، گلویــش بریــده می شــود، حــق فریــادزدن نــدارم؟ 

... و تــو بــا چــه شــعوری بــه مــن ایــن گــپ را می گویــی کــه 

تــو ولگــرد خیابانــی اســتی؟ قــرار باشــد مــن ولگــرد خیابانــی 

باشــم، آقــای محقــق، تــو کــی اســتی؟«

آیا فشار امریکا کمر طالبان را 
خواهد شکست؟
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ســوی  از  صلــح  مذاکــرات  توقــف 

ــروه  ــا گ ــکا ب ــده ی امری ــاالت متح ای

زملــی  پــای  رسانجــام  طالبــان، 

ویــژه ی  فرســتاده ی  خلیــل زاد، 

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان را بــه 

کمیتــه ی روابــط خارجــی مجلــس 

ایــن کشــور کشــاند.  مناینــدگان 

الیــوت انــگل، رییــس ایــن کمیتــه ، از زملــی خلیــل زاد 

ــده )28  ــه ی آین ــنبه ی هفت ــه روز پنج ش ــت ک ــته اس خواس

روابــط خارجــی  ســنبله(، در نشســت علنــی کمیتــه ی  

بــرای  بیشــرت  توضیحــات  بــرای  مناینــدگان  مجلــس 

ــد.  ــا طالبــان، حضــور یاب چگونگــی لغــو مذاکــرات صلــح ب

مناینــدگان  مجلــس  خارجــی  روابــط  کمیتــه ی  رییــس 

امریــکا، گفتــه اســت کــه چندیــن  بــار، آقــای خلیــل زاد در 

نشســت علنــی ایــن کمیتــه  خواســته شــد؛ امــا او اعتنایــی 

ــی  ــط خارج ــه ی رواب ــس کمیت ــار، ریی ــت. این ب ــرده اس نک

بی اعتنایــی  دنبــال  بــه  امریــکا،  مناینــدگان  مجلــس 

خلیــل زاد، احضارنامــه ی او را امضــا کــرده اســت.

مناینــدگان  مجلــس  خارجــی  روابــط  کمیتــه ی  رییــس 

امریــکا، بــا اشــاره بــه جــان باخــنت بیــش از دو هــزار نظامی 

امریکایــی در جنــگ افغانســتان، گفتــه اســت کــه صــرب این 

کمیتــه  در خصــوص پنهان کاری هــای کاخ ســفید در مــورد 

رونــد صلــح افغانســتان لربیــز شــده و اکنــون زمــان پایــان 

ــس  ــت. ریی ــیده اس ــرا رس ــگ ف ــن جن ــه طوالنی تری دادن ب

ایــن کمیتــه  کــه عضــو حــزب دموکــرات اســت، بــه رصاحــت 

انتقــاد کــرده کــه او نتوانســته پاســخی در بــاره ی برنامــه ی 

واشــنگنت بــرای صلــح افغانســتان دریافــت کنــد و اکنــون 

ــح  ــرات صل ــه مذاک ــرده ک ــالم ک ــپ، اع ــد ترام ــم، دونال ه

مــرده اســت؛ بــه همیــن منظــور، بایــد بــه گونــه ی مســتقیم 

از مســؤول اصلــی کاخ ســفید در افغانســتان شــنیده شــود 

کــه چگونــه و چــرا مذاکــرات صلــح بــه شکســت انجامیــد.

ــد، در مذاکراتــی کــه  شــامری از آگاهــان سیاســی معتقدن

ــه  ــپ ن ــد ترام ــید، دونال ــول کش ــال ط ــک س ــه ی ــک ب نزدی

ــج  ــام، نتای ــت مت ــا عصبانی ــه ب ــت، بلک ــارف نداش ــا تع تنه

ــس از آن،  ــز رد کــرد و پ ــه ی توهین آمی ــه گون مذاکــرات را ب

امریکایی هــا از دولــت قطــر خواســتند کــه مناینــدگان 

طالبــان را ممنوع الخــروج کننــد. رحمت اللــه بیژن پــور، 

نظــر  بــه  می گویــد،  سیاســی  آگاه  و  دانشــگاه  اســتاد 

می رســد کــه مطالبــات مناینــدگان طالبــان از امریکایی هــا 

عــادی نبــوده کــه باعــث لغــو ایــن مذاکــرات شــد؛ احتــامل 

مــی رود کــه طالبــان خواســتار جــربان خســاره، بــه رســمیت 

شــناخنت امــارت اســالمی و صالحیــت دادن بــه ایــن گــروه 

ــایل  ــامل و مس ــه ی ش ــردن رسان جبه ــی ک ــرای دادگاه ب

دیگــری از رییس جمهــوری امریــکا شــده بودنــد و بــا توجــه 

بــه ســنگینی ایــن مطالبــات، ترامــپ خشــمگین و ناراحــت 

شــد.

ــواه  ــد »جمهوری خ ــزب قدرت من ــان دو ح ــا در  می دیدگاه ه

و دموکــرات « در امریــکا، پیرامــون حــل منازعات افغانســتان 

متفــاوت اســت؛ ترامــپ کــه از آدرس جمهوری خواهــان وارد 

کاخ ســفید شــده اســت، بیشــرت بــر ایــن امــر مترکــز دارد که 

مذاکــره بــا طالبــان نیازمنــد تحلیل هــای بیشــرتی اســت و 

بــرای ایــن، تــالش شــده اســت تــا جزئیــات مذاکــرات پیــش 

از فــاش شــدن آن، مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.

قدرت منــد  حــزب  دو  دموکرات هــا،  و  جمهوری خواهــان 

اســتند؛  امریــکا  خارجــی  سیاســت  در  تأثیرگــذار  و 

جمهوری خواهــان طرفــدار جنــگ و رفتارهــای تنــد بــر 

علیــه گروه هــای مخالــف اســتند و بــر عکــس، دموکرات هــا 

بیشــرت از راهــربد مــدارا اســتفاده کــرده و شــیوه ی مذاکــره 

می دهنــد.  ترجیــح  را 

آگاهــان سیاســی، بــر ایــن باورنــد کــه حضــور ایــاالت 

ــر  ــا منج ــه تنه ــر، ن ــال اخی ــوزده س ــکا در ن ــده ی امری متح

بــه تضعیــف و یاهــم نابــودی گــروه طالبــان نشــد، بلکــه بــا 

ــگ  ــم رن ــز کم ک ــکا نی ــت آوردهای امری ــان، دس ــت زم گذش

باخــت و شــکل گیری طالبــان بــار دیگــر تشــدید شــد. 

اکنــون دونالدترامــپ بــا لغــو مذاکــرات می خواهــد کــه 

ــاره، طالبــان  ــا اســتفاده از اســرتاتیژی ســال 200۱، دوب ب

ــاده ی  ــروه آم ــن گ ــا ای ــد، ت ــرار ده ــی ق ــار نظام ــر فش را زی

پذیــرش طرح هــای امریــکا در افغانســتان شــود.

محمدامیــن حیــدری، اســتاد دانشــگاه، باورمنــد اســت 

ــگ و بحــران افغانســتان،  ــه پیچیدگــی جن ــا توجــه ب ــه ب ک

بازیگــران متعــددی در قضایــای افغانســتان وارد شــده و 

ــن،  ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــرده ان ــرتده تر ک ــونت ها را گس ــاد خش ابع

امریکایی هــا بــه ایــن امــر واقــف شــده  انــد کــه ختــم جنــگ 

افغانســتان نیازمنــد بازیگــران باتجربــه اســت. او گفــت کــه 

هــر دیپلــامت باجربــه تــالش می کنــد تــا محتــوای مذاکــره 

ــدگان  ــس مناین ــور، مجل ــن منظ ــه همی ــد و ب ــامن کن را کت

امریــکا بــه دنبــال کســب معلومــات بیشــرتی از آقــای 

خلیــل زاد اســت و مســأله ی احضــار او، یــک اتفــاق ســاده 

در میــان امریکایی هــا اســت.

ــی  ــط خارج ــه ی رواب ــه کمیت ــی ب ــل زاد، در حال ــی خلی زمل

مجلــس مناینــدگان امریــکا احضــار می شــود کــه چنــد 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  بــه  دیگــر  مــاه 

ــزب  ــارض، دو ح ــال ح ــت. در ح ــده اس ــی منان ــکا باق امری

رقابــت  یــک  در  )جمهوری خواها-دموکــرات (  قدرت منــد 

انتخاباتــی قــرار دارنــد و هــر کــدام می کوشــند تــا بــا 

ــی  ــود انتخابات ــتان، س ــگ افغانس ــل جن ــتفاده از معض اس

ــکا سیســتمی  ــد کــه در امری ــن باورن ــر ای ــد. آگاهــان ب بربن

وجــود دارد کــه افــراد بــه ویــژه دیپلامت هــا را کنــرتل کــرده 

و منافــع امریــکا را در جهــان تأمیــن می کنــد.

و  جمهوری خواهــان  کــه  می گویــد  حیــدری  امیــن 

دموکرات هــا طرفــدار ختــم جنــگ افغانســتان و مذاکــره 

بــا طالبــان اســتند؛ امــا اختــالف دو حــزب بــررس ایــن 

ــه نقطــه ی  ــه بحــران موجــود افغانســتان چگون اســت کــه ب

ــکا و  ــدگان امری ــرات مناین ــد، مذاک ــد. هرچن ــان بگذارن پای

ــی،  ــک مدت ــا ی ــده و امریکایی ه ــف ش ــان متوق ــروه طالب گ

فشــارهای نظامــی را بــر علیــه ایــن گــروه اعــامل خواهنــد 

کــرد؛ امــا بعــد از اعــامل ایــن فشــارها، بــا توجــه بــه 

متامیت خواهــی ایــن گــروه، انتظــاور مــی رود کــه مذاکــرات 

دو بــاره از رس گرفتــه  شــود.

ســوی  از  طالبــان  بــا  صلــح  مذاکــرات  لغــو  از  پــس 

در  طالبــان  سیاســی  دفــرت  ســخنگوی  دونالدترامــپ، 

ــن گــروه از اقــدام ترامــپ  قطــر اعــالم کــرد کــه رهــربان ای

شــگفت زده شــده  انــد؛ زیــرا توافــق صلــح بــه پایــان رســیده 

و همــه ی مــوارد بــا تیــم مذاکره کننــده ی واشــنگنت نهایــی 

ــود. ــده ب ش

فاجعــه ی  از  ســال  ســه  از  پــس 

جنبــش  تظاهــرات  عــام  قتــل 

 ۱395 اســد  دوم  در  روشــنایی، 

کــه ایــن تظاهــرات، هــدف حملــه ی 

ــت و  ــرار گرف انتحــاری و انفجــاری ق

بیشــرت از چهــار صــد نفــر کشــته 

و زخمــی شــدند، بــه روز پنج شــنبه )2۱ ســنبله ۱398( 

ریاســت امنیــت ملــی اعــالم کــرد کــه ســه نفــر از عامــالن 

ــل،  ــار داعــش در کاب ــه ی مرگ ب ــه و هجــده حمل ــن حمل ای

بازداشــت شــده انــد.

در کنفرانــس خــربی مســؤوالن امنیــت ملــی، اســامی 

»محمــد رشیــف فرزنــد ُدر محمــد« و »عبدالواحــد«  طراحــان 

ــدند. ــی ش ــل معرف ــش در کاب ــه ی داع 29 حمل

ــد کــه در  ــگاران گفتن ــل دوربیــن خربن ــراد در مقاب ــن اف  ای

ــراد داعــش، تســهیل و زمینه ســازی حمــالت در   انتقــال اف

شــهر کابــل و ننگرهــار، نقــش داشــته انــد.

ــرتاف  ــا »اع ــت، آن ه ــده اس ــی آم ــت مل ــه ی امنی در خربنام

کــرده  انــد کــه در پرتــاب هــاوان بــر ارگ ریاســت جمهوری 

در روز عیــد، انتقــال پنــج عامــل انتحــاری بــرای حملــه بــر 

مرکــز ارتــش در چهارراهــی قنــرب، پرتــاب مرمــی بی ام یــک 

بــر ســفارت امریــکا، انتقــال افــراد انتحــاری بــه شــش درک 

ــل  ــاری در پ ــه ی انتح ــگاران، حمل ــر خربن ــه ب ــل، حمل کاب

محمودخــان، حملــه ی انتحــاری بــر دانشــجویان دانشــگاه 

نظامــی مارشــال فهیــم، پرتــاب هــاوان بــر مصــالی شــهید 

بــر  شــهرنو  پــارک  در  انتحــاری  حملــه ی  دو  مــزاری، 

ــه  ــق، حمل ــد محق ــزل محم ــر من ــه ب ــدگان، حمل تظاهرکنن

بــر کاســرت دانشــجویان در جــاده ی ســیلو، حملــه بــر موتــر 

ــر  مأموریــن حــج و اوقــاف در چهــار راهــی برکــی، حملــه ب

خیمــه ی نامــزدان معــرتض، حملــه بــر دیپلامت هــای وزارت 

خارجــه، حملــه بــر مســجد امــام زمــان در ناحیــه ی ۱۱ 

ــک  ــدگان در نزدی ــرات مناین ــر تظاه ــه ب ــل، حمل ــهر کاب ش

ــامن  ــی نع ــاالی مفت ــذاری ب ــات، ماین گ ــیون انتخاب کمیس

ــر تظاهــرات جنبــش روشــنایی  ــه ب ــن و حمل از عاملــان دی

ــد«. ــگ، نقــش داشــته ان در دهمزن

ــاس  ــش لب ــراد داع ــرای اف ــر، ب ــام صاب ــه ن ــومی ب ــرد س ف

ــه  ــل ب ــه می کــرده و آن هــا را از کاب ــان دولتــی را تهی نظامی

ــت. ــی داده اس ــال م ــس آن، انتق ــر عک ــار و ب ننگره

ــار  ــه ی مرگ ب ــه حمل ــت و ن ــل بیس ــه عام ــی ک ــت مل امنی

داعــش را، افــراد بازداشــت شــده معرفــی کــرده اســت، 

ــن حمــالت ســازمان یافته ی انتحــاری و انفجــاری  بزرگ تری

صدهــا  کــه  می شــود  محســوب  کابــل  در  گــروه،  ایــن 

ــت. ــار آورده اس ــه ب ــت را ب ــاوان هنگف ــه و ت ــی گرفت قربان

از لحظاتــی کــه خــرب بازداشــت ایــن افــراد نــر شــد و گفته 

شــد کــه آن  هــا عامــل اصلــی بیســت و نــه حملــه ی مرگبــار 

ــی  ــت، واکنش های ــرب و روای ــن خ ــد، ای ــل ان ــش در کاب داع

ــراد  ــن اف ــن اســت کــه ای را در پی داشــت. یــک واکنــش ای

ــورد  ــاد در م ــر، انتق ــش دیگ ــوند. واکن ــه ش ــی محاکم علن

ایــن  و چگونگــی  ســال ها  ایــن  در  عمل کــرد حکومــت 

روایــت اســت. بســیاری افــراد بــه ایــن باورنــد کــه گــزارش 

ــی دارد.  ــداف انتخابات ــوده و اه ــاختگی ب ــی س ــت مل امنی

 پرسشــی کــه مطــرح شــده ایــن اســت؛ اگــر طراحــان 

ــد؛  ــوده ان ــرت از آن ب ــا بیش ــرد ی ــالت دو ف ــن حم ــی ای اصل

ــا داشــنت امکانــات فــراوان تــا حــاال بــرای  چــرا حکومــت ب

ــن  ــت ای ــش و بازداش ــاری داع ــالت انتح ــری از حم جلوگی

ــت؟    ــوده اس ــق نب ــراد، موف اف

ــان  ــش، طالب ــه داع ــاری ای را ک ــاری و انفج ــالت انتح حم

ــل  ــال ها در کاب ــن س ــتی، در ای ــای تروریس ــر گروه ه و دیگ

و ســایر نقــاط کشــور انجــام داده انــد، تلفــات فــراوان 

از  یکــی  اســت.  آورده  بــاور  را  ســنگینی  ویرانی هــای  و 

پیامدهــای جربان ناپذیــر تکــرار حمــالت داعــش و طالبــان 

و جلوگیــری نشــدن از ایــن حمــالت، بــه وجــود آمــدن 

ــع  ــوز رف ــه هن ــت ک ــردم اس ــت و م ــان دول ــامدی می بی اعت

ــت. ــده اس نش

و  انتحــاری  حملــه ی  هــر  از  پــس  ســال ها،  ایــن  در   

انفجــاری، رهــربان حکومــت و نهادهــای امنیتــی وعــده 

و  شناســایی  را  حمــالت  ایــن  عامــالن  کــه  انــد  داده 

بازداشــت می کننــد و امنیــت شــهروندان گرفتــه می شــود.

ــرد  ــر، رویک ــن اواخ ــه در ای ــا آن  ک ــت، ب ــن اس ــت ای  واقعی

ــرب  ــت و خ ــده اس ــدی ش ــش ج ــه داع ــبت ب ــت نس حکوم

ــود  ــا وج ــود؛ ب ــنیده می ش ــروه، ش ــن گ ــراد ای ــت اف بازداش

آن، حمــالت مرگبــار انفجــاری و انتحــاری بــه نــام ایــن 

گــروه و طالبــان در کابــل صــورت می گیــرد. اقداماتــی 

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــای امنیت ــت و نهاده ــب حکوم ــه از جان ک

امنیــت و بازداشــت عنــارص داعــش صــورت گرفتــه اســت، 

محــدود بــوده و مــردم تصــور می کننــد کــه عامــالن اصلــی 

و ســازمان دهندگان اصلــی حمــالت، هنــوز بازداشــت و 

ــد.  ــده ان ــایی نش شناس

ــی، تکــرار حمــالت انتحــاری و انفجــاری در  ــش ناامن افزای

کابــل و ســایر شــهرها کــه بــه نــام داعــش و طالبــان انجــام 

ســازمان  حمــالت  ایــن  کــه  می کنــد  ثابــت  می شــود، 

یافتــه بــوده و کار افــراد و حلقــات کوچــک نیســت، توســط 

ــا افــراد زورمنــد  حلقــات بزرگ تــر و قدرت منــد، در تبانــی ب

انجــام می شــود.

 دولــت بــا امکانــات فراوانــی کــه در اختیــار دارد، نتوانســته 

شناساســی  را  حلقاتــی  و  اصلــی  عامــالن  کــه  اســت 

را  تروریســتی  مرگ بــار  حمــالت  کــه  کنــد  متالشــی  و 

فراهــم  امکانــات  انتحارکننــدگان  بــرای  و  ســازماندهی 

. می کننــد

ــه  ــار را ک ــاری مرگب ــاری و انتح ــه ی انفج ــه حمل ــت و ن بیس

ــر مراکــز  ــاد کــرده، تعــدادی ایــن حمــالت ب امنیــت ملــی ی

ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه اســت؛ ب ــی و نظامــی صــورت گرفت دولت

ــت  ــت امنی ــورد روای ــش هایی در م ــی و پرس ــت، نگران واقعی

ملــی کــه ده هــا حمله ی مرگبــار ســازمان یافته ی داعــش را به 

چنــد فــرد یــا حلقــات کوچــک محــدود می کنــد، قابــل تأمــل 

اســت. جامعــه از نهادهــای مســؤول و حکومــت، انتظــار دارد 

کــه اقدامــات نتیجــه بخــش و قابــل اعتــامد را بــرای مبــارزه 

بــا گروه هــای تروریســتی و تأمیــن امنیــت داشــته باشــد و در 

غیــر آن، ممکــن نیســت کــه دســت آوردهای انــدک، قناعــت 

و اطمینــان مــردم را فراهــم کنــد.  
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جنازه ی صلح روی دستان خلیل زاد در کانگرس امریکا

پرسش ها و تردیدهایی از روایت 92 حمله ی مرگبار داعش در کابل
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

ــر  ــردی، ه ــش می ک ــی زدی و صدای ــپیالق م ــه اش ــن ک همی

ــت  ــو پای ــد جل ــاند؛ می آم ــو می رس ــه ت ــودش را ب ــود خ ــا ب ج

ــگاه  ــو ن ــه ت ــکان مــی داد. طــوری ب می نشســت و دمــش را ت

می کــرد کــه هــم معصومیتــش را بــه تــو نشــان مــی داد و هــم 

خواســتش را کــه مــواد مخــد بــود.

ــگ  ــک چوچه س ــود؛ ی ــده ب ــوخته آم ــل س ــر پ ــه زی ــی ب وقت

ســه ماهه بــود کــه از مــادرش جــدا شــده بــود و توســط یکــی 

ــر  ــه زی ــود ب از معتــادان آن زمــان پــل ســوخته، آورده شــده ب

پــل ســوخته و آن معتــاد کــه آورده بــودش هــم بزرگــش کــرده 

بــود و هــم بــا تأســف او را معتــاد کــرده بــود. 

»َجیــک« ســگی کــه حــاال یکــی از معتــادان پــل ســوخته بــود 

و عضــو دایمــی ایــن پــل افیونــی؛ مثــل اغلــب معتــادان پــل 

ســوخته، هــم هیروییــن مــرف می کــرد و هــم شیشــه؛ ولــی 

فــرق َجیــک بــا دیگــر معتــادان ایــن بــود کــه او هیــچ وقــت 

خــامر منی مانــد و همیشــه معتــادی پیــدا می شــد کــه بــه او 

مــواد مخــدر بدهــد و خــامری نکشــد.

ــه  ــود ک ــده ب ــی ندی ــچ کس ــود و هی ــئه ب ــه نش ــک همیش َجی

ــن  ــر، بی ــه آن زی ــرود. همیش ــرون ب ــوخته بی ــل س ــر پ او از زی

معتــادان بــود؛ امــا نــوع مــرف کــردن مــواد مخــدر َجیــک 

بــه حیــرت در  را  بــود و همــه  یــک روش خیلــی جالــب 

مــی آورد. 

روش مــرف َجیــک ایــن طــور بــود؛ او، از طریــق بوتــل 

ــده  ــده ش ــش بری ــه ته ــزرگ ک ــابه های گازدار ب ــی نوش خال

بــود و آن قســمت پایینــی بوتــل را بــه پــوزه خــودش و قســمت 

ــی  ــم وقت ــاد ه ــت و معت ــاد می گرف ــرف معت ــه ط ــی را ب باالی

دودی را کــه خــودش می گرفــت، بعــد بازدمــش را از طریــق 

هــامن لولــی کــه در دهانــش داشــت بــه داخــل بوتــل فــوت 

ــل  ــی داخ ــام دود افیون ــک مت ــم َجی ــو ه ــن س ــرد و ای می ک

ــرد و  ــرو می ب ــود ف ــای خ ــام در ریه ه ــدت مت ــا ش ــل را ب بوت

همیــن روال ادامــه پیــدا می کــرد تــا خــوب نشــئه شــود و هــر 

ــت هــر چــه ارصار می کــرد  گاه خــوب نشــئه می شــد، آن وق

آن معتــادی کــه بــه تــا آن لحظــه مــواد مخــدر مــی داد، دیگــر 

منی کشــید و امتنــاع می کــرد از کشــیدن.

َجیــک، یــک ســگ معمولــی نبــود در زیــر پــل ســوخته؛ البتــه 

خیلــی از ســگ ها بــود کــه در زیــر پــل ســوخته زندگــی 

می کردنــد و خیلــی از معتــادان بودنــد کــه بــرای فــرار از 

ــن  ــرای ای ــدند و ب ــارش می ش ــر دچ ــه آن زی ــی ک تنهایی های

ــل  ــان قاب ــرای ش ــوخته ب ــل س ــه ی پ ــی معتادگون ــه زندگ ک

تحمــل شــود، یــک چوچه ســگ را می خریدنــد و پیــش خــود 

نگــه می داشــتند و او را بــزرگ می کردنــد. 

ــل  ــر پ ــدم کــه در زی ــر از َجیــک، مــن کمــرت ســگی را دی غی

ســوخته بتوانــد دوام بیــاورد و ایــن همــه ســال معتادگونــه در 

کنــار دیگــر معتــادان پــل ســوخته زندگــی کنــد و بــه اعتیــاد 

ــادان  ــه معت ــگ هایی ک ــامن چوچه س ــد. ه ــه بده ــود ادام خ

بــرای تنهایــی خــود شــان می آوردنــد تــا بــزرگ کننــد و هــر 

چنــد کــه آن هــا را معتــاد می کردنــد تــا وابســتگی بــه معتــاد 

ــاد  ــدند آن معت ــرت می ش ــه بزرگ ــن ک ــا همی ــد؛ ام ــدا کنن پی

کــه صاحبــش بــود را تــرک می کردنــد و بــاز آن معتــاد تنهــا 

می مانــد.

او  نبــود.  معتــادی  نــام  بــه  و  نداشــت  َجیــک، صاحبــی 

توانســته بــود از خــود شــخصیت مســتقل داشــته باشــد و  هــر 

وقــت خــامر می شــد، خیلــی راحــت می رفــت هــامن بوتلــی 

ــود را مــی آورد و پیــش  ــرای کشــیدنش درســت شــده ب کــه ب

قیافه هــای آشــنایی از بیــن آن همــه معتــاد می نشســت 

ــاد  ــه آن معت ــی زد و ب ــاد م ــای آن معت ــه پ ــود را ب ــل خ و بوت

ــاز  ــد دودی نی ــت و چن ــامر اس ــه خ ــد ک ــی فهامن ــوری م ط

ــادی  ــودم معت ــده ب ــن ندی ــود.  م ــئه ش ــد و نش ــا بکش دارد ت

ــل  ــد و در بوت ــغ کن ــک دری ــش را از َجی ــای بازدم ــه دوده ک

ــد. ــوت نکن ــوص او ف مخص

بوتــل  داخــل  بایــد  بــود،  اگــر خــامر هیروییــن  َجیــک، 

مخصوصــش دود هیروییــن فــوت می کــردی و اگــر خــامر 

شیشــه بــود، بایــد دود شیشــه در داخــل بوتلــش فــوت 

ــا  ــدان هــم زحمــت می کشــیدی ت می کــردی؛ اگــر صــد چن

بتوانــی دودی خــالف میلــش در داخــل آن بوتــل فــوت کنــی، 

حــارض منی شــد کــه بکشــد. او بســیار هوشــیار و تقریبــا 

بــرای همــه معتــادان قابــل احــرتام بــود. کســی از معتــادان 

ــد.  ــرار بده ــت ق ــورد آزار و اذی ــک را م ــه َجی ــدم ک را ندی

مــن هــر وقــت َجیــک را می دیــدم، بــه یــاد شــخصیت ســگی 

ــرد  ــگ ولگ ــام س ــه ن ــت ب ــادق هدای ــتان ص ــل داس ــه داخ ک

ــج  ــک، پن ــه َجی ــد ک ــادان می گفتن ــادم. معت ــت، می افت اس

ســال اســت در میــان معتــادان پــل ســوخته زندگــی می کنــد 

و توانســته خــود را بــا رشایــط زیــر پــل ســوخته عیــار کنــد.

و  دارد  بســیاری  روایت هــای  َجیــک  کــه  بگویــم  فقــط 

ویژگی هــای خاصــی کــه بعدهــا حتــام در مــوردش خواهــم 

نوشــت.

»َجیک« سگی که پنج سال 
معتاد بود

من یک معتادم

حسن ابراهیمی
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بشیر یاوری



حه
صف

 8
   

   
   

 2
01

9 
رب

ام
پت

س
 14

   
   

   
13

98
ه 

بل
سن

 2
3

   
   

   
   

ه  
نب

ش
    

   
  7

8 
ره

ام
ش

   
   

ل 
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

9 ماه اسارت؛ سرنوشت چهار مسافر در هرات 4
هنوز نامعلوم است

گذشــته ی  ســال  جــدی   2۱ به تاریــخ 

خورشــیدی، چهــار مســافر که بعــد از ۱5 

ــتان  ــه افغانس ــران، ب ــی در ای ــال زندگ س

 – اســالم قلعه  مســیر  از  بودنــد،  آمــده 

هــرات توســط افــراد ناشــناس ربــوده 

صبــح  روزنامــه ی  یافته هــای  شــدند. 

ــاه  ــه 9 م ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــه ب ــد ک ــان می ده ــل نش کاب

ــا  ــرات ب ــی ه ــت محل ــافران، حکوم ــن مس ــدن ای از ربوده ش

وجــود داشــنت رسنخ هایــی از رباینــدگان، بــرای رهایــی ایــن 

مســافران هیــچ عملیــات نظامــی ای را راه انــدازی نکــرده 

ــت. اس

منابــع امنیتــی در هــرات و همچنــان منابعــی در میــان 

گــروه طالبــان کــه روزنامــه ی صبــح کابــل بــا آن هــا صحبــت 

کــرده اســت، تأییــد می کننــد کــه ایــن چهــار مســافر توســط 

ــا  ــد؛ ام ــده  ان ــته ش ــه ای کش ــکل بی رحامن ــدگان، به ش رباین

نزدیــکان ربوده شــدگان ادعــا دارنــد کــه ایــن اســیران هنــوز 

در چنــگ رباینــدگان  انــد و مســؤوالن امنیــت ملــی، بــه 

ــرح  ــی را مط ــن ادعای ــان، چنی ــؤولیت  ش ــرار از مس ــر ف خاط

می کننــد.   

ایــن مســافران بــه  نام هــای حســین بخش ولــد رمضــان، 

همــرش کنیشــا بنــت ســلطان، پــرش جــواد )24ســاله( و 

دخــرتش معصومــه )۱7ســاله(، باشــندگان اصلــی ولســوالی 

ــه  ــی ب ــد کــه بعــد از مــدت طوالن ــی ان ــت غزن مالســتان والی

ــد.  ــر می گردن ــتان ب ــان افغانس ــور ش کش

ایــن خانــواده از مــرز دوغــارون ایــران وارد اســالم قلعه ی 

افغانســتان شــدند و تصمیــم داشــتند کــه بــه دیــدار نزدیــکان 

 شــان در والیــت غزنــی برونــد. حســین بخش و خانــواده اش، 

بنــدر اســالم قلعه در ولســوالی کهســان  وارد  زمانــی  کــه 

ــام  ــه  ن ــان ب ــارب  ش ــی از اق ــرای یک ــدند، ب ــرات ش ــت ه والی

ــد  ــاس می گیرن ــد، مت ــی می کن ــرات زندگ ــه در ه ــحاق ک اس

ــرات  ــهر ه ــه ش ــر ب ــاعت دیگ ــد س ــا چن ــه ت ــد ک و می گوین

ــان  می رســند؛ امــا پــس از آن متــاس، شــامره ی ارتباطــی آن

ــت. ــده اس ــن نش ــون روش ــا اکن ــود و ت ــوش می ش خام

کابــل  صبــح  بــه  روزنامــه ی  حســین بخش  نزدیــکان 

می گوینــد کــه آنــان از هــامن ابتــدا، ایــن مســأله را بــا 

ایــن والیــت در  ریاســت امنیــت ملــی هــرات و پولیــس 

می گذارنــد.  جریــان 

ــی  ــه عنوان ــین بخش ب ــارب حس ــوی اق ــه از س ــه ای ک در نام

افغانســتان  رییس جمهــوری  غنــی،  ارشف  محمــد  دکــرت 

ــد  ــت: »بع ــده اس ــده، آم ــته ش ــخ ۱397/7/2۱ نوش ــه تاری ب

ــارب و  ــه اق ــا متــاس گرفــنت ب از اختطــاف، اختطاف گــران ب

ــول  ــی پ ــغ هنگفت ــتار مبل ــین بخش، خواس ــواده ی حس خان

می شــوند کــه بعــد از توافــق و در جریــان بــودن ریاســت 

امنیــت ملــی هــرات، فامیــل ایــن خانــواده مبلــغ یــک میلیون 

و 400 هــزار افغانــی را آمــاده کــرده و بــه اختطاف گــران 

تحویــل می دهنــد. اختطاف گــران گفتــه  بودنــد کــه نیــم 

ســاعت بعــد از گرفــنت پــول، چهــار تــن اختطاف شــده را در 

ــل، نزدیــک اســالم  ــد )ترپ ــل می دهن ــول تحوی ــی کــه پ محل

ــول هیچ یکــی از  ــد از گرفــنت پ ــا بع ــد؛ ام ــه( آزاد می کنن قلع

اعضــای ایــن خانــواده آزاد منی شــوند و تــا امــروز تلفن هــای 

شــان خامــوش اســت.« 

ــی  ــه وال ــده اســت کــه موضــوع ب ــان آم ــه همچن ــن نام در ای

آن وقــت هــرات و ریاســت امنیــت هــرات در اولیــن روزهــای 

ــری  ــاال پیگی ــا ح ــا ت ــت؛ ام ــده اس ــزارش داده ش ــداد گ روی

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــورد، ص ــن م ــدی ای در ای ج

ربایندگان چه کسانی  اند؟ 

ــه،  ــن قضی ــان در ای ــه آن ــد ک ــین بخش می گوین ــارب حس اق

بــاالی کســی بــه  نــام عــوض هاشــمی مشــکوک اســتند؛ چون 

به گفتــه ی آن هــا، ایــن فــرد همزمــان بــا فامیــل حســین بخش 

از مشــهد بــه هــرات می آیــد و بــا ســید مهــدی، دامــاد 

حســین بخش در مســیر راه می گویــد کــه »ُخــُرت فکــر 

کنــم یــک مقــدار پولــش اضافــه شــده، آن طــرف مــرز یک بــار 

او را می گیریــم و بســیار زود، رهــا می کنیــم.«

دامــاد حســین بخش، ایــن حــرف ســیدعوض را در ابتــدا بــه 

دیــد یــک شــوخی می نگــرد؛ امــا وقتــی کــه شــامره ی متــاس 

حســین بخش خامــوش می شــود، اقــارب آن هــا مطمــن 

می شــوند کــه ایــن فامیــل، دزدی شــده اســت و امنیــت 

ــد.  ــان می گذارن ــرات را در جری ــس ه ــی و پولی مل

به گفتــه ی صفــر برومنــد، یکــی از اقــارب فامیــل ربوده شــده، 

و  حســین بخش  اختطــاف  خــرب  کــه  کســی  نخســتین 

فامیلــش را بــه آنــان می دهــد، ســید عــوض هاشــمی بــود و 

همچنــان زمانــی کــه قــرار بــود پولــی بــه اختطاف گــران داده 

شــود، هاشــمی دخالــت داشــت کــه پــول بــه او داده شــود؛ 

چــون اختطاف گــران اصلــی را او می شناســد. 

نتیجــه ای  اول،  شــده ی  پرداخــت  پــول  کــه  آن  از  پــس 

اقــارب  بــه  دوبــاره  هاشــمی  عــوض  ســید  منی دهــد، 

ــدگان  ــه رباین ــد ک ــد و می گوی ــه می کن ــده ها مراجع ربوده ش

ــا  ــد گروگان ه ــد، او می توان ــول بدهن ــر پ ــد و اگ را می شناس

را از چنــگ رباینــدگان آزاد کنــد.

نزدیــکان حســین بخش کــه بــه خاطــر رهایــی اســیران بــه هــر 

دری می زدنــد، بــاالی آقــای هاشــمی بــا ضامنــت نجیب اللــه 

محبــی، یکــی از مناینــدگان شــورای والیتــی هــرات، اعتــامد 

می کننــد؛ 70 هــزار افغانــی را خواهــر حســین بخش و 500 

هــزار افغانــی را دامــاد حســین بخش بــه اقــای هاشــمی 

ــا  ــیران را ره ــرود و اس ــرز ب ــرف م ــه آن ط ــه او ب ــد ک می دهن

کنــد.  

ــت  ــس از گذش ــده، پ ــواده ی ربوده ش ــارب خان ــه ی اق به گفت

ــی  ــت مل ــاه، از ســید عــوض خــربی منی شــود و امنی ســه م

ــرار  ــش ق ــر پرس ــن او را زی ــی، ضام ــه محب ــرات، نجیب الل ه

می دهــد. محبــی می گویــد کــه بــا آقــای هاشــمی هیــچ 

ــد کاری  ــه بتوان ــن  ک ــرای ای ــدارد و او را رصف ب ــناختی ن ش

ــر  ــا ب ــت کــرده اســت؛ ام ــد، ضامن ــی اســیران کن ــرای رهای ب

اســاس گفته هــای نزدیــکان حســین بخش، پــس از گذشــت 

ــر  ــمی را از موت ــوض هاش ــید ع ــی، س ــت مل ــاه، امنی ــه م س

ــه محبــی، وکیــل شــورای والیتــی هــرات دســتگیر  نجیب الل

می کنــد. 

کــه  می گویــد  حســین بخش  پرخالــه ی  برومنــد،  صفــر 

ــین بخش  ــاد حس ــه دام ــده از جمل ــل ربوده ش ــکان فامی نزدی

ــد اســتند، چندیــن  و پرانــش جلیــل و عــارف کــه در فنالن

بــار توســط ســید عــوض هاشــمی از طریــق متــاس تلفونــی 

تهدیــد می شــوند کــه اگــر پــول روان نکننــد، اســیران توســط 

دزدان کشــته می شــوند. 

ــت  ــی« ای دس ــه ی بانک ــه »شناس ــل ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

یافتــه اســت کــه نشــان می دهــد دو بــار بــه تاریخ هــای 

۱۱0میلیــون  مبلغ هــای  بــه   ،97/۱2/23 و   97/۱2/22

ریــال و 50 میلیــون ریــال پــول بــه گیرنــده ای به نــام حبیبــه 

ــم ســید عــوض هاشــمی در شــهر اصفهــان و  هاشــمی، خان

ــت  ــم رسنوش ــا بازه ــت؛ ام ــده اس ــتاده ش ــران فرس ــهد ای مش

ــت.  ــده اس ــن نش ــا روش گروگان ه

چرا مقام های محلی هرات اقدامی نکردند؟ 

تاکنــون نزدیــک بــه 9 مــاه از ربــوده شــدن ایــن چهــار مســافر 

ــواده ی  ــکان خان ــه ی نزدی ــه گفت ــا ب ــذرد؛ ام ــرات می گ در ه

ــر  ــیران مؤث ــن اس ــی ای ــه در رهای ــی ک ــده، اقدام ــوده ش رب

واقــع شــده باشــد، از ســوی نهادهــای امنیتــی روی دســت 

گرفتــه نشــده اســت.

صفــر برومنــد می گویــد کــه آن هــا چندیــن مکتــوب رســمی 

از  افغانســتان،  امــور  اداره ی  امنیــت  و  دفــاع  ریاســت  از 

ریاســت امــور رســیدگی بــه شــکایات، از کمیســیون مســتقل 

حــل منازعــات و ارتبــاط مــردم بــا دولــت و از دفــرت معاونیــت 

ــی  ــت مل ــت امنی ــی ریاس ــت عنوان ــت جمهوری تح دوم ریاس

ــد؛ امــا ایــن  ــه ایــن والیــت آورده ان ــی امین هــرات و قوماندان

قضیــه از ســوی نهادهــای امنیتــی هــرات جــدی گرفتــه 

نشــده اســت. 

ــت  ــات ریاس ــر مطبوع ــان، آم ــل احمدخ ــال فض ــن ح ــا ای ب

ــد  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــرات، ب ــی ه ــت مل امنی

کــه اداره ی آنــان، چنــد نفــر را بــه اتهــام ایــن قضیــه دســتگیر 

ــان دارد.  ــوز از آن هــا جری کــرده اســت کــه تحقیقــات هن

آمــر مطبوعــات ریاســت امنیــت ملــی هــرات می گویــد: 

»عملیــات کشــفی و اوپراتیفــی امنیــت در حــال حــارض نیــز 

ادامــه دارد.«

ــتان  ــی افغانس ــت مل ــت امنی ــای ریاس ــم مقام ه ــویی  ه از س

تأکیــد دارنــد؛ زمانــی  کــه رباینــدگان پــس از چنــد بــار 

ملــی  امنیــت  نکردنــد،  رهــا  را  اســیران  پــول،  پرداخــت 

دســتگیری  و  ربوده شــده ها  نجــات  بــرای  را  عملیــات  دو 

رباینــدگان در ولســوالی های غوریــان، کهســتان و زنده جــان 

ــات چهــار  ــن عملی ــد کــه در ای ــد دارن ــان تأکی انجــام داد. آن

ــت کار  ــون تح ــه تاکن ــن قضی ــد و ای ــده  ان ــتگیر ش ــن دس ت

ــرار دارد.  ــرات ق ــی ه ــت مل ــت امنی ریاس

ــه  ــد ک ــد می کنن ــتان تأیی ــه ی افغانس ــای وزارت داخل مقام ه

ــه کار می کننــد. ــز روی ایــن قضی ــان نی آن

نــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه می گویــد: »مــا بــه 

اداره هــای مربــوط در هــرات و در والیــات دیگــر وظیفــه داده 

ــایی و  ــه را شناس ــن قضی ــالن ای ــر عام ــه زودت ــه هرچ ــم ک  ای

دســتگیر کــرده و اســیران را از چنــگ رباینــدگان آزاد کننــد.«

ــه  ــی را ب ــای امنیت ــده، اداره ه ــل ربوده ش ــکان فامی ــا نزدی ام

کــم کاری و چشم پوشــی در مــورد حقیقت هــای ایــن قضیــه، 

متهــم کــرده و تأکیــد می کننــد کــه بــه ایــن قضیــه، سیاســی 

و قومــی برخــورد شــده اســت. 

بــه گفتــه ی نزدیــکان حســین بخش، زمانــی  کــه آن هــا از 

طریــق بــزرگان قومــی بــه رسنخــی در مــورد رباینــدگان 

به نــام حبیب اللــه  کــه کســی  می برنــد  پــی  و  می رســند 

نــورزی، رسگــروه ایــن رباینــدگان اســت، نهادهــای امنیتــی را 

ــواده ی  ــکان خان ــه ی نزدی ــا به گفت ــد. ام ــان می گذارن در جری

امنیتــی  از ســوی نهادهــای  ایــن معلومــات  ربوده شــده، 

نادیــده گرفتــه می شــود.  

ــد:  ــین بخش می گوی ــکان حس ــی از نزدی ــد، یک ــر برومن صف

»مــا رسنخ هایــی کــه از طریــق بــزرگان قومــی بــه  دســت 

ــان  ــرات در می ــی ه ــس و وال ــی، پولی ــت مل ــا امنی ــم، ب آوردی

گذاشــتیم؛ امــا شــام می دانیــد کــه مســأله ی قومــی در 

ــی  ــده، وال ــون رباین ــت؛ چ ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــرات ب ه

هــرات و قومانــدان امنیــه ی ایــن والیــت از یــک قــوم اســتند، 

متأســفانه در ایــن قضیــه نیــز، بــا عینــک قومــی دیــده شــده 

ــت.« اس

مراجعه به طالبان

پــس از آن  کــه نزدیــکان خانــواده ی ربوده شــده از مقام هــای 

محلــی هــرات ناامیــد می شــوند، آن هــا به عنــوان آخریــن 

مراجعــه  طالبــان  بــه  اســیران،  رهایــی  بــرای  گزینــه، 

. می کننــد

حســین بخش،  پرخالــه ی  برومنــد،  صفــر  گفتــه ی  بــه 

ــدگان  ــروه رباین ــورزی، رسگ ــه ن ــت حبیب الل ــان موقعی طالب

ــه  ــتند ک ــدار می فرس ــش هش ــار برای ــد و دوب ــدا می کنن را پی

ــه  ــورزی ب ربوده شــده ها را رهــا کنــد. پــس از آن کــه آقــای ن

هشــدارهای طالبــان اعتنــا منی کنــد، ایــن گــروه بــاالی 

عملیــات  می کــرد،  زندگــی  آن  در  نــورزی  کــه  خانــه ای 

ــات  ــن عملی ــه ی ای ــه در نتیج ــد ک ــد می گوی ــد. برومن کردن

بــه  نــام  پــرش  و  رباینــدگان کشــته  طالبــان، رسگــروه 

ــد.  ــی ش ــه زخم خیرالل

ــل  ــه روزنامــه ی صبــح کاب ــان ب ــان گــروه طالب منبعــی در می

ایــن عملیــات، اختطاف شــدگان  از  می گویــد کــه »پــس 

ــام  ــه خاطــر گرفــنت انتق ــورزی، ب ــه ن توســط حاجــی عبدالل

خــون بــرادرش، بــه ســاحه ی غیــر دســرتس مجاهدیــن؛ 

از  برخــی  و  شــد  داده  انتقــال  ایــران  مــرز  طــرف  بــه 

ــل  ــش اداره ی کاب ــت پوش ــاحه ی تح ــه س ــان ب اختطاف چی

ــد.« ــرار کردن ف

بــه گفتــه ی صفــر برومنــد، حاجــی عبداللــه نــورزی، یکــی از 

ــا  ــوم در حــدود ۱0 ت ــن ق ــورزی اســت کــه ای ــوم ن ــزرگان ق ب

ــران  ــتان و ای ــاک افغانس ــان خ ــرزی می ــوار م ــه در ن ۱2 خان

زندگــی می کننــد.  

آیا اسیران هنوز زنده  اند؟ 

ــد  ــل تأیی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــان ب ــخنگوی طالب ــک س ی

ــر  ــدگان، ه ــا، رباین ــات آن ه ــاس معلوم ــر اس ــه ب ــد ک می کن

ــد  ــد. او، تأکی چهــار مســافر ربوده شــده را »شــهید« کــرده  ان

می کنــد کــه ایــن کار در منطقــه ای صــورت گرفتــه اســت کــه 

طالبــان در آن جــا تســلطی ندارنــد. 

از ســویی  هــم، یــک منبــع امنیتــی در هــرات کــه منی خواهــد 

ــده ها  ــه ربوده ش ــد ک ــد می کن ــود، تأیی ــه ش ــی از او گرفت نام

ــام  ــه خاطــر گرفــنت انتق ــورزی، ب ــه ن توســط حاجــی عبدالل

خــون بــرادرش، کشــته شــده  انــد.

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــده، ب ــواده ی ربوده ش ــکان خان ــا نزدی ام

کابــل می گوینــد، بــا منابعــی کــه آنــان در متــاس  انــد، 

ضعــف  خاطــر  بــه  حســین بخش  همــر  کنیشــا،  تنهــا 

جســمی، از بیــن رفتــه اســت؛ امــا آنــان مطمــن اســتند کــه 

ربوده شــده های دیگــر هنــوز در چنــگ رباینــدگان اســتند و 

نهادهــای امنیتــی بــه خاطــر شــانه خالی کــردن از مســؤولیت 

ــد.  ــه  ان ــه راه انداخت ــایعاتی را ب ــن ش ــان، چنی  ش

ــه  ــت ک ــارض نیس ــا ح ــتان؛ ام ــی افغانس ــت مل ــت امنی ریاس

زنده بــودن و یــا کشته شــدن ایــن اســیران را بــه خربنــگار 

ــد.  ــد کن ــل تأیی ــح کاب ــه ی صب روزنام

علی شیر شهیر

افغانستان مهاجران  روایت 
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شــب از نیمــه گذشــته اســت. راننــده صــدا می زنــد کــه 

آمــاده ی حرکــت شــویم. بخشــی از مســافران در چنــد موتــر 

دیگــر یــک ســاعت پیــش حرکــت کردنــد. شــش موتــر پشــت 

ــه ای از  ــی ای در گوش ــه ی خاک ــه در تپ ــگاه ک دروازه ی خواب

روســتا توقــف کــرده انــد؛ انتظــاری مســافرانی را می کشــند 

ــا  ــهر ی ــدام ش ــح رس از ک ــد صب ــدام منی دانن ــچ ک ــه هی ک

ــخ  ــران در پاس ــی از قاچاق ب ــد. یک ــران در می آورن ــان ای بیاب

بــه یکــی از مســافران می گویــد کــه امشــب را هــم راه 

می رویــم و روز کــه روشــن شــد؛ تــا فرارســیدن شــب دیگــر در 

جایــی لنگــر می اندازیــم. از ایــن جــا قــرار اســت باقــی ســفر 

ــب  ــا ش ــم ت ــا بخوابی ــم و روز در بیابان ه ــی کنی ــب ط را ش

ــی  ــدن موترهای ــع دی ــد و مان پوســتین ســیاهش را پهــن کن

شــود کــه بــا چــراغ خامــوش وســط بیابــان پیــش می رونــد. 

بیــرون  روســتا  از  کــه  هــم همیــن  پشــت  موتــر  شــش 

می شــویم، مســیر شــان را از خیابــان اصلــی کــج می کننــد 

و در بیابــان همــواری کــه گویــا بــا ســنگ های خــرد و بــزرگ 

ــم  ــوا ک ــم. ه ــش می روی ــی پی ــت، در تاریک ــده اس ــرش ش ف

کــم رسد شــده اســت و نالــش شــکایت مســافرانی کــه پشــت 

موتــر نشســته انــد؛ همــراه بــا صــدای بــادی کــه از رسعــت 

موتــر می گــذرد، شــنیده می شــود. چوکــی پهلــوی موتربــان 

ــه ام.  ــه گرفت ــاده، کرای ــای س ــون نوکی ــک تلف ــا دادن ی را ب

ــت  ــی اس ــان ایران ــزار توم ــی ده ه ــن و عل ــی م ــام دارای مت

کــه معــادل صــد و پنجــاه افغانــی می شــود و ایــن مقــدار را 

علــی بــرای خریــدن آب کنــار گذاشــته اســت. در قســمتی از 

بیابــان، موترهــا پشــت هــم توقــف می کننــد و بــه مســافران 

ــا اولیــن هشــدار،  ــد. هــر کســی ب ــرار کنن ــد کــه ف می گوین

ــد  ــرار می کن ــی ف ــمت کوه ــه س ــرد و ب ــن می پ ــر پایی از موت

کــه در ســمت دســت راســت ایــن کــوره راه قــرار دارد. شــاید 

ده قدمــی را ندویــده ام کــه پایــم بــه ســنگی بنــد می شــود 

ــد  ــی دوم. چن ــوم و م ــاال می ش ــاره ب ــورم. دوب ــالق می خ و م

قــدم باالتــر، احســاس می کنــم پایــم شکســته اســت. بیــخ 

بوتــه ی علفــی خــودم را می گیــرم کــه بعــد می بینــم درختــی 

ــوده  ــازه ن ــد و ت ــده ان ــخ بری ــاخه هایش را از بی ــه ش ــت ک اس

ــد و  ــک می کن ــودش را نزدی ــم خ ــم خ ــی، خ ــت. عل زده اس

می پرســد کــه حــامل خــوب اســت؟ می گویــم احســاس 

می کنــم کفشــم خیــس شــده اســت؛ امــا منی توانیــم از 

تــرس روشــنی ای بیندازیــم و ببینیــم. دو موتــر از دور دســت 

مقابــل موترهایــی کــه مــا پیــاده شــدیم نزدیــک می شــود و 

و موترهــای مــا هــم پشــت هــم رو در روی آن موترهــا پیــش 

ــه رو را.  ــای روب ــم موتره ــا می بینی ــن ج ــازه از ای ــد. ت می رون

پــس از چنــد دقیقــه  دو موتــری کــه از مقابــل می آینــد، 

بی توقــف بــه موترهــای مــا، مســیر شــان را پیــش می گیرنــد 

ــا  ــا ب ــم. قاچاق بره ــده بودی ــا آم ــه م ــد ک ــی می رون ــه راه و ب

ــس  ــد پولی ــرده بودن ــر ک ــا فک ــن موتره ــای ای ــدن چراغ ه دی

اســت و بایــد مســافران را پیــاده کننــد؛ امــا دو موتــری کــه از 

نزدیکــی مــا می گــذرد، بانت هایــی اســت کــه چیــزی پشــت 

ــار شــده اســت. آن ب

ــم  ــم گِل ــم ک ــای اطــراف ک ــی در کوه ه روشــنی صبح گاه

شــب را جمــع می کنــد. شــش موتــر برگشــته  انــد کــه 

ــن  ــش از ای ــد و پی ــع کنن ــوه جم ــه ی ک ــافران را از دامن مس

ــانند. از  ــی برس ــا بیابان ــاه ی ــه رسپن ــود، ب ــن ش ــه روز روش ک

ــته  ــم شکس ــم پای ــس می کن ــوم؛ ح ــد می ش ــه بلن ــم ک جای

اســت. زخــم عمیقــی زیــر بجولــک پایــم افتــاده اســت کــه 

ــا  ــم ج ــتان، در کفش ــی زمس ــای صبح گاه ــا رسم ــراه ب هم

منی شــود. علــی دســتم را می گیــرد و لنــگ لنــگان بــه 

ــده  ــه ش ــه چ ــد ک ــان می کن ــده پرس ــیم. رانن ــر می رس موت

می گویــم؛ پولیســی کــه از ترســش فــرار کدیــم شــلیک کــرد. 

می خنــدد و می گویــد کــه در راه قاچــاق بایــد احتیــاط کــرد. 

اگــر پولیــس بــود و مــا را بــا ایــن قــدر مســافر گیــر مــی آورد، 

ــدر  ــا پ ــد؛ ام ــر می گردان ــان ب ــن ت ــه وط ــس ب ــه پ ــام را ک ش

ــان را  ــر انس ــر قاچاق ب ــه ی او، اگ ــه گفت ــی آورد. ب ــا را در م م

ــد اســت. ــد، محکومیتــش حبــس اب ــر کن ــران گی ــت ای دول

ــویم.  ــتایی می ش ــت. وارد روس ــح اس ــاز صب ــه من ــک ب نزدی

از پنــج موتــر دیگــر خــربی نیســت. موتــری کــه مــا ســی و 

ــه  ــود ک ــی ای می ش ــت، وارد حویل ــار زده اس ــر را ب ــج نف پن

دیوارهایــی بــه بلنــدی یــک و نیــم مــرت دارد. ترپالــی را کــه 

روی مســافران کشــیده اســت، بــاز می کنــد و می گویــد کــه 

ــه  ــد ک ــاره می کن ــزی اش ــه دهلی ــوند و ب ــاده ش ــدا پی بی ص

بایــد خــم خــم و بی صــدا خــود مــان را بــه آن برســانیم. ســی 

و پنــج نفــر در اتــاق ســه در چهــاری جابه جــا می شــویم کــه 

ــک  ــان خش ــی ن ــاری از آرد و دو بوج ــمت آن قن ــک س در ی

و خــرت و پــرت خانــواده تکیــه داده شــده اســت. هــر 

ــد  ــه کن ــانه ای تکی ــا ش ــوار ی ــه دی ــد ب ــعی می کن ــی س کس

و بخوابــد. پــس از نیــم ســاعتی کــه تقریبــا همــه خوابیــده 

ــم  ــی می گوی ــه عل ــد. ب ــاق می پیچ ــدی در ات ــوی تن ــد، ب ان

ــود  ــویم. آرام آرام خ ــه می ش ــم؛ خف ــر بخوابی ــا اگ ــه اینج ک

ــی  ــوار حویل ــار دی ــیم و کن ــرون می کش ــز بی ــان را از دهلی م

هــر کــدام آجــری را زیــر رس مــان می گذاریــم کــه بخوابیــم. 

ــم  ــم گرده های ــدر رسد اســت کــه احســاس می کن هــوا آن ق

می ترکــد.

روز بد برادر ندارد 
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5 پنجاه شعر، پنج منتقد
»میدان هوایی« در مشهد نقد و بررسی شد

ــی، مجموعــه ی شــعر عــارف  ــدان هوای می

حســینی، نخســت در منایشــگاه کتــاب 

ــاک- ــارات ت ــط انتش ــران-۱398- توس ته

کابــل در 550 نســخه منتر شــد. میدان 

ــا  ــال های 93 ت ــعر از س ــاه ش ــی پنج هوای

97 از عــارف حســینی را شــامل می شــود. 

شــهره شــجیعی، نخســتین منتقــد ایــن جلســه بــود. وی، بــر 

ــد  ــری تأکی ــای کلی نگ ــه ج ــر ب ــگاه جزئی نگ ــودن ن ــر ب مؤثرت

ــا فــرض ایــن کــه شــاعران معمــوال شــعرهایی را کــه  کــرد و ب

ــن  ــعر از ای ــه ش ــد، س ــاب می گذارن ــد در اول کت ــت دارن دوس

ــانه  ــی زبان شناس ــا نگاه ــرا ب ــد تأویل گ ــورد نق ــه را م مجموع

ــرار داد. ق

ــق  ــی شــعر مؤف وی، اشــاره کــرد کــه ایجــاز از پایه هــای اصل

اســت. از ایــن منظــر، شــعرهای عــارف حســینی موفــق اســت؛ 

چــون بــا توجهــی کــه بــه ایجــاز دارد، کلمــه یــا فعــل اضافــه 

ــد و توجــه  را حــذف کــرده اســت. وی، شــاعر را در ایجــاد بن

بــه نــگارش صحیــح واژه هــا تحســین کــرد و گفــت کــه دیگــر 

ــد. ــی می کنن ــوع کم توجه ــن موض ــه ای ــوال ب ــاعرها معم ش

وی، شــعر »دریاچــه ی قــو« را دارای انطبــاق تصاویــر خیالــی 

و تصاویــر واقعــی دانســت. تــالش در ایجــاد موســیقی بــا 

اســتفاده از قافیــه و  جنــاس را از ویژگــی ایــن شــعر دانســت. 

ــه ات«  ــوه های تنان ــه ات/ عش ــکوه زنان ــه: »ش ــوان منون ــه عن ب

ــج نیســت و پســوند  ــان فارســی رای ــه ات« در زب ترکیــب »تنان

»آنــه« بــه اضافــه ی »تــن« کــه اســم اســت، نوعــی صفــت 

می ســازد. حــال اگــر شــاعر ایــن ترکیب ســازی را تعمــدا 

ــرف  ــا ت ــد، طبع ــته باش ــعر نشس ــت ش ــام داده و در باف انج

در نحــو زبــان اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، ضعــف در تألیــف 

و  می کنــم  مطــرح  مــن  کــه  اســت  نکتــه ای  می باشــد. 

قضاوتــش را بــه خــود شــاعر می ســپارم.

عمــل رقــص در شــعر بــه »خــط هایــی مــوزون« تشــبیه شــده 

ــص  ــا رق ــازد و ب ــی می س ــب خوب ــوزون« ترکی ــت »م ــه صف ک

هم خوانــی دارد. در ســطر »شــیارهایی عمیــق بــر روحــم 

ــر هــم منطبــق   ــر خیالــی ب ــر واقعــی و تصوی می کشــد« تصوی

انــد؛ چنان چــه وقتــی رقــاص بــر دریاچــه ی یــخ زده برقصــد، 

ــه  ــاعر ب ــد. ش ــود می آی ــه وج ــخ ب ــر روی ی ــیارهایی ب ــا ش طبع

خوبــی بعــد از ایــن بنــد شــعر، فاصلــه می گــذارد؛ چــون 

اســت.  جدیــدی  حــرف  حــرف،  و  می کنــد  تغییــر  فضــا 

شــاعر عاشــق را بــه دریاچــه ای یــخ زده تشــبیه می کنــد، 

ــکند و  ــد بش ــخ بای ــوق، ی ــنت معش ــوش گرف ــرای در آغ ــس ب پ

ــاس  ــت جن ــه صنع ــاعر ب ــت. ش ــوب اس ــازی خ ــن تصویرس ای

هــم توجــه دارد »بــه درد/ بــه رسد.« در پایان بنــدی شــعر، 

مفهــوم بــه ســطح زبــان آمــده، عمــق و پیچیدگــی نــدارد؛ امــا 

ــه یــک منایــش  از آن جایــی کــه کلمــه ی »ســکانس« اشــاره ب

دارد؛ تغییــر و چرخــش فضــا و هم چنیــن عنــر غافل گیــری 

ــی رود. ــامر م ــه ش ــی ب ــه ی مثبت نکت

شــهره شــجیعی، شــعر »تهــران« از مجموعــه ی شــعر میــدان 

ــی  ــر عاطف ــت، از نظ ــی اس ــی اجتامع ــه اعرتاض ــی را ک هوای

و احساســی تأثیرگــذار دانســت؛ امــا بیــان آن را شــعاری 

ــت. ــم نیس ــازی آن  محک ــاختار و فضاس ــت س ــت و گف دانس

وی، در مقایســه بــا شــعری از فــروغ )قلــب باغچــه زیــر آفتــاب 

ورم کــرده اســت...( اشــاره کــرد کــه می تــوان بــا عنــارص 

ســاده؛ امــا پرداخــت و ســاختار قــوی، بیانــی اعرتاضــی و 

ــدام  ــر ک ــروغ ه ــعر ف ــه در ش ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــادی داش انتق

ــعر  ــا در ش ــتند؛ ام ــه اس ــده ای از جامع ــخصیت ها مناین از ش

تهــران از عــارف حســینی، کشــف شــاعرانه ای اتفــاق نیفتــاده 

اســت.

ایــن منتقــد شــعر »گاو« را شــعری بــا پرداخــت مناســب 

دانســت کــه تــا انتهــا بــه تأویــل منی رســد و در تأویــل نهایــی 

حــس می کنیــم کــه شــعر اشــاره بــه آفرینــش انســان اســت. 

فاعــل آســتانه ی شــعر تــا انتهــا مشــخص نیســت؛ یعنــی 

ــا  ــعر ب ــت. ش ــخص نیس ــته مش ــربوت نشس ــه در ج ــی ک کس

تعلیــق بــه پیــش مــی رود و فاعــل آن همچنــان پنهــان اســت؛ 

بی چرایــی در مــنت ادامــه دارد کــه بــا پایان بنــدی طنــز 

و گزنــده بــه رسانجــام می رســد.

شــهره شــجیعی، در مــورد کلیــت شــعرها گفــت: »میــدان 

هوایــی از نظــر خیــال و تصویرســازی، از نظــر عاطفــی خــوب 

اســت؛ امــا در ایــن مجموعــه زبــان قــدرت زیــادی نداشــت.« 

وی تأکیــد کــرد کــه زبــان خودویــژه باعــث می شــود کــه شــعر 

ــود.  ــناخته ش ــی ش ــه راحت ــعرها ب ــر ش ــن دیگ ــاعران در بی ش

ــان  ــا بی ــرد؛ ام ــان ک ــعرها اذع ــه در ش ــود اندیش ــه وج وی، ب

ــه ی قدرت مندتــری  ــت اندیش ــه شــعرها می توانس داشــت ک

داشــته باشــد.

حســین خلیلــی، دیگــر منتقــد مجموعــه ی شــعر میــدان 

ــه  ــه ب ــت ک ــاعری دانس ــی را ش ــدان هوای ــاعر می ــی، ش هوای

فــرم خیلــی اهمیــت می دهــد و نــگاه ریزبینانــه ای دارد؛ امــا 

احســاس می شــود کــه برخــی شــعرها فقــط بــرای ایجــاد 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــا س ــی رسوده و ی فرم

 حســین خلیلــی، فــرم را تصویــر بیرونــی شــعر دانســت و بیــان 

کــرد کــه زبــان ســازنده ی فــرم اســت. فرم پــردازی زمانــی 

ــته  ــه داش ــم توج ــوا ه ــا و محت ــه معن ــه ب ــت ک ــمند اس ارزش

باشــد. او بــه توجــه شــاعر بــه ایجــاد فرم هــای گوناگــون 

ــاده  ــتی و پیش پاافت ــا دم دس ــی از آن ه ــه برخ ــرد ک ــاره ک اش

ــت. اس

او، گفــت کــه دایــره ی واژگانــی شــاعر ایــن مجموعــه گســرتده 

و غنــی اســت کــه در بســیاری مــوارد بــا ریســک و بــدون تــرس 

ــت. در شــعرهای  ــاده اس ــوب جــا افت ــب خ وارد شــده و اغل

مختلــف ایــن مجموعــه بــا کلــامت تکــراری روبــه رو نیســتیم.

شــاعر بــا ایــن  کــه متولــد و ســاکن ایــران اســت؛ امــا نقطــه ی 

اتصــال بــه بــوم و رسزمیــن اصلــی در شــعرها وجــود دارد 

کــه ایــن بومی گرایــی، بــه حفــظ خرده فرهنگ هــا منجــر 

از  بــارزی  می شــود. شــعر »ســمفونی ســنگ ها« منونــه ی 

اســت. بومی گرایــی 

از دیگــر نقــاط قــوت ایــن مجموعــه، اســتفاده ی خــوب و 

به جــا از رضب املثــل اســت؛ در صورتــی کــه هــر کســی 

ــتفاده  ــعر اس ــل در ش ــاعرانگی از رضب املث ــا ش ــد ب منی توان

ــد. کن

وی، بــه ارجــاع دادن شــعرها بــه دیگــر شــاعران و شــعرها 

اشــاره کــرد کــه شــاعر توانســته اســتفاده ی دیگــری از آن 

بکنــد. منونــه: »/مــا می میریــم تــا عــکاس تایمــز جایــزه 

ــوژه  ــد بی س ــکاس خوش خن ــا ع ــوی. /ت ــاس عل ــرد/ از الی بگی

ــان  ــالس/ از ام ــس گی ــم گ ــینی. /طع ــارف حس ــد/ از ع نباش

میرزایــی. بــا /طعــم گــس هذیــان/ از عــارف حســینی ارتبــاط 

دارد؛ امــا شــاعر اســتفاده ی دیگــری از آن کــرده اســت.«

حســین خلیلــی، بیــان کــرد کــه شــعر اول و آخــر کتــاب خــوب 

انتخــاب نشــده اســت چــرا کــه شــعر اول هــر چه قــدر قوی تــر 

باشــد بیشــرت جــذب خوانــدن مجموعــه می شــویم.

در ایــن مجموعــه، بیشــرت بــا مفاهیــم کلــی و ذهنــی مواجــه 

ــاعر  ــه ش ــد ک ــر چن ــی؛ ه ــی و عین ــم جزئ ــا مفاهی ــتیم ت اس

البتــه  بســازد.  قابــل ملــس  را  ذهنــی  مفاهیــم  توانســته 

ــای خوبــی از پرداخــت جزئــی در مجموعــه هســت  منونه ه

بــه عنــوان منونــه در شــعر »تهــران« »شــلوغش کــن/ کــه 

ــای  ــه ج ــته.« ب ــت شکس ــدن/ گلدانی س ــلوغ ش ــم از ش نصیب

گلــدان شکســته هیــچ کلمــه ی دیگــری را منی تــوان گذاشــت 

ــاده و  ــیار س ــر بس ــن تصوی ــد، ای ــان کن ــس را بی ــن ح ــه ای ک

احساســی اســت و جزئی نگــری و پرداخــت مناســب دارد.

ــت  ــال یک دس ــای کام ــت و فض ــعر »گاو« را دارای روای وی ش

دانســت کــه در آن از جمــالت خــربی و روزنامــه وار اســتفاده 

شــده اســت.

معنــوی  قرینــه ی  بــه  فعل هــا،  کــردن  حــذف  مــورد  در 

می تــوان حــذف کــرد؛ امــا جاهایــی در ایــن مجموعــه هســت 

کــه مــا می توانیــم ده فعــل بــه جــای آن بگذاریــم.

بعضــی شــعرها چنــد پــاره و دچــار چنــد فضایــی اســتند کــه 

ــه و  ــدون پیش زمین ــد؛ ب ــم ندارن ــه ه ــوی ب ــال ق ــه ی اتص نقط

فضاســازی، در هــر بنــد فضــای جدیــد ایجــاد می شــود  و در 

واقــع خــط عمــودی شــعر رعایــت منی شــود.

ــه  ــت ک ــیرین زبانی اس ــازی و ش ــاعر، زبان ب ــگردهای ش از ش

اغلــب خــوب جــا افتــاده اســت.

وی برخــی شــعرها را ســاده گویی دانســت کــه گاهــی از 

شــاعرانگی فاصلــه گرفتــه اســت.

حســین خلیلــی در مــورد شــعر »ســیگار خیــس« بیــان کــرد؛ 

ــه ای بنویســم  ــدم، قصــد داشــتم نکت ــی شــعر را می خوان وقت

ــدی  ــه پایان بن ــا ب ــت ت ــه اس ــعر مجموع ــن ش ــه ضعیف تری ک

شــعر برخــورد کــردم. شــاعر بــا فاصله گــذاری و بــه طــور 

هوش مندانــه بیــان کــرده اســت: »پانوشــت/ ایــن چرت تریــن 

شــعر مــن اســت/ در واقــع به طــور هرنمندانــه یــک فــرم 

ــت.« ــرده اس ــعر ک ــه ش ــل ب ــده را تبدی پراکن

حســین خلیلــی، در پایــان صحبت هایــش گفــت: »شــاعر ایــن 

کتــاب دغدغه منــد اســت، دیــد شــاعرانه ی بــاال و خوبــی دارد 

کــه بــرای مــن قابــل احــرتام اســت. شــاعر بــه همــه چیــز فکــر 

ــه  ــذرد؛ ب ــادگی منی گ ــه س ــی ب ــر اتفاق ــار ه ــد و از کن می کن

طــوری کــه مخاطــب حــس می کنــد کــه شــاعر درد کشــیده 

ــت؛  ــه اس ــعر نگفت ــن ش ــح و تفن ــاعر از روی تفری ــت و ش اس

بــه طــور منونــه در حیــن گفــنت از عشــق از جنــگ هــم 

ــدی دارد.« ــاز و دردمن ــن ب ــاعر ذه ــد. ش می گوی

میــدان  شــعر  مجموعــه ی  دیگــر  منتقــد  جعفــری،  علــی 

ــاز کــرد: »در فضــای شــعر  ــه آغ ــی، صحبتــش را این گون هوای

مهاجــرت کــه دایــره ی بســته تری داریــم و همــه از روی دســت 

ــا یکــی  ــر ی ــک نف هــم می نویســیم، عــارف حســینی شــاید ی

از چنــد نفــری باشــد کــه می خواهــد شــعر متفاوت تــری 

بگویــد. از دالیــل ایــن تفــاوت توجــه ویــژه او بــه فرم پــردازی و 

ــت.« ــتفاده از واژه اس اس

علــی جعفــری، تاکیــد کــرد بــا توجــه زیــاد بــه فــرم در صورتــی 

ــق نیســت و شــاعران فرم گــرا،  ــرود مواف ــا از دســت ب کــه معن

ــت،  ــعر اس ــر ش ــه ظاه ــان ب ــرت ش ــه بیش ــه توج ــی ک ــا زمان ت

ــود. ــم می ش ــان گ ــت ش ــوم از دس مفه

ایــن توجــه بــه فــرم در شــعر و تجربه گرایــی در میــدان هوایــی 

ــه  ــه آن توج ــرت ب ــران کم ــه دیگ ــرا ک ــت؛ چ ــوب اس ــیار خ بس

دارنــد؛ امــا برخــی از شــعرهای میــدان هوایــی بــه دلیــل 

ــد. ــت می ده ــوم را از دس ــرم، مفه ــه ف ــرت ب ــنت بیش پرداخ

ــه دو قســمت تقســیم کــرد؛  ــن مجموعــه را ب وی شــعرهای ای

ــه  ــاه در صفحه هــای 92 و 93 و بقی ــا دو شــعر کوت ــدا ت از ابت

تــا آخــر. پــاره ی اول شــعرها خام تــر، فرم هــا دم دســتی تر 

اســت و حتــا از فرم هــای مــورد اســتفاده ی دیگــران بهــره 

ــا خــودش و  ــرده اســت. در قســمت اول، شــاعر تکلیفــش ب ب

ــر  ــه عمیق ت شــعرش مشــخص نیســت، در قســمت دوم عاطف

می شــود و دارای جهان بینــی مشــخص اســت و جبهه گیــری 

ــر  ــد اگ ــد می گوی ــر ب ــد، اگ ــرت می گوی ــی از مهاج دارد، وقت

ــد. ــه می کن ــا گالی ــد و ی ــش می ده فح

در قســمت اول، از زبــان واقعی)رئــال( اســتفاده می کنــد و در 

قســمت دوم زبــان مجازی تــر می شــود. قســمت اول جمــالت 

کوتــاه و منقطــع دارد کــه بــه درســتی عاطفــه را منتقــل 

منی کنــد؛ چــون مخاطــب بــا بریدگــی مواجــه می شــود؛ 

ــر  ــر و روان ت ــالت کامل ت ــم، جم ــر می روی ــه پیش ت ــر چ ــا ه ام

اســت. بــرای روان بــودن شــعر »ســمفونی ســنگ ها« منونــه ی 

خوبــی اســت کــه بندهــا طوالنی تــر و جمــالت کامل تــر 

اســت.

در کل، ایــن کتــاب تصویــر شــاعرانه کــم دارد. شــاعر بیشــرت 

ــاد  ــای ایج ــت در فرم ه ــرم اس ــاد ف ــردازی و ایج ــر واژه پ درگی

شــده، شــاهد جــدا شــدن از فضــای معمــول اســتیم. شــاعر 

عالقــه بــه اســتفاده از فــرم گفت وگومحــور دارد و گاهــی بــرای 

ایجــاد پاگــرد از دیالــوگ اســتفاده می کنــد؛ امــا خاطــر مــان 

باشــد کــه دیالــوگ، شــعر را بــه حــرف تقلیــل می دهــد و 

ــد. ــر را منی ده ــازه ی ورود تصوی اج

از نــکات دیگــر شــعرهای عــارف حســینی، اســتفاده از حــذف 

اســت؛ امــا مــن طرفــدار روانــی شــعر اســتم؛ اگــر فعــل الزم 

اســت بایــد بیایــد. بــه طــور منونــه، در ابتــدای شــعر نبودنــت: 

»چــرا پنجــره را بــاز« بــرای بســنت ذهــن مخاطــب بایــد فعــل 

بیایــد کــه تشــویش ذهنــی ایجــاد نکنــد.

ــی  ــدان هوای ــد مجموعــه شــعر می ــا شــادلو، دیگــر منتق فریب

بــود. او، مهم تریــن کار عــارف حســینی در مجموعــه ی شــعر 

میــدان هوایــی را، شکســنت تابوها در شــعر و ادبیات دانســت؛ 

بــه شــعر صفحــه ی 54 اشــاره کــرد و گفــت جســارتی در ایــن 

ــی زبان  ــرد پارس ــاعر م ــه ش ــتیم ک ــاهد اس ــاعر ش ــاب و ش کت

ــد. ــد اســتفاده  کن ــدارد و منی توان ــی ن ایران

فریبــا شــادلو، در مــورد نشــانه های زبانــی در مجموعــه ی 

ــر آن  ــگ ب ــا و فرهن ــر جغرافی ــه تأثی ــی، ب ــدان هوای ــعر می ش

ــی  ــردن واژگان ــه کار ب ــی، ب ــاظ واژگان ــه از لح ــرد ک ــاره ک اش

ــا در  ــداول اســت؛ ام کــه شــاید در زیســت بوم افغانســتان مت

ــتی در  ــه درس ــب و ب ــا اغل ــی دارد؛ ام ــی قدیم ــران جنبه ب ای

ــار شــعر نشســته اســت. او، در مــورد اســتفاده از ایــن  بافت

نــوع واژگان، پیشــنهاد بــه داشــنت لغت نامــه در پایــان کتــاب 

داد. اســتفاده از دشــنام، کلــامت برهنــه، قــدرت مردانــه، 

روحیــات، نگرش هــا از دیگــر ویژگی هــای میــدان هوایــی 

در مــورد واژگان و نشــانه های زبانــی اســت. وی، اذعــان 

ــه ای دارد.  کــرد کــه از لحــاظ آوایــی ایــن کتــاب لحــن مردان

جمــالت قاطــع دســتوری و بیــان تصویــری، در ســاختار 

نحــوی مجموعــه قوی تــر اســت. از نظــر بالغــی در ایــن 

کتــاب از کنایــات کمــرت اســتفاده شــده اســت و بیش تــر 

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــح ب ــان رصی بی

وی، شــعر بلنــد »مریــم« از ایــن مجموعــه را شــعری دانســت 

کــه متــام چیزهایــی را کــه شــعر نــو بایــد داشــته باشــد، دارد؛ 

موســیقی، لحــن، عاطفــه، تصویــر، اندیشــه و... او گفــت کــه 

مــن می توانــم بــا خیــال راحــت ایــن شــعر را بــه عنــوان یــک 

شــعر نــو و یــا ســپید بــه دیگــران معرفــی کنــم.

شــعرهای میــدان هوایــی دارای تاریــخ و مــکان رسودن شــعر 

ــه آن نیســت؛ چــرا کــه  ــازی ب ــاد مــن نی ــه اعتق اســتند کــه ب

اگــر شــعری شــعر باشــد، تفاوتــی منی کنــد کــه امســال رسوده 

شــده باشــد یــا پنــج ســال پیــش.

امــان میرزایــی، آخریــن منتقــد جلســه بیــان گفــت: »عــارف 

پیــدا می کنــد، کمــی  بــا آگاهــی حضــور  در شــعرهایش 

ــامت.  ــا کل ــورد ب ــول در برخ ــی عج ــت و کم ــک زده اس تکنی

بــه نظــر مــن، شــعر از یــک ســو عــام و بدیهــی اســت؛ 

بــا  زبــان، میانجــی جهان بینــی ذهنــی شــاعر  چــرا کــه 

ــا  ــت؛ اّم ــران اس ــی دیگ ــای آن ــی ادراک و دریافت ه جهان بین

رابطــه ی جهان بینــی دریافتــی  در هستی شناســی شــعر، 

شــاعر از جهــان بیرونــی، درونــی کــردن آن بــه واســطه ی 

ادراک، احســاس و بازتــاب آن در گــزاره ه اســت. شــاعر در 

پیشــینی،  بینــش  و  دانــش  اســاس  بــر  درونــی،  اتّفاقــی 

خاطره هــای ازلــی و حضــور ســیال در زمــان، پــی بــردن 

ــی  ــی میانج ــان را ب ــد جه ــم، منی توان ــه راز واژگان و مفاهی ب

ــد. در جــان شــاعر، جهــان  ــاق شــاعرانه صورت بنــدی کن اتّف

اتّفاقــی زبانــی، صورتــی  بــا ذهنیــت شــکل گرفتــه و در 

شــاعرانه پیــدا می کنــد کــه بــا نشــانه ها عینیــت می یابــد 

عینیت هــای  از  ترکیبــی  نشــانه ها،  تأویــل  و  تفســیر  در  و 

ایــن روایــت،  بــه  متعــّدد را صورت بنــدی می کنــد. شــعر 

ــد و  ــود را در آن می بین ــری خ ــه دیگ ــت ک ــه ای اس ــد آین مانن

بــا ادراک، احســاس و لــّذت، امتــداد می دهــد؛ تصویــری 

ــم،  ــم و نامنظّ کــه بــه صورت هــای عاطفــی و شــکل های منظّ

ــد و  ــه می یاب ــا ادام هندســه های مفهومــی در ذهــن و زبان ه

می کنــد. تعریــف  را  رابطه هــا  جغرافیــای 

عــارف حســینی، در کتــاب میــدان هوایــی وحشــت زده و 

ــا کلــامت درســایه های روشــن و تاریــک،  ــود اســت؛ اّم وهم آل

ــد، وحشــتی  ــال و شــعور، وهــم و تردی ــاک خی ابرهــای هول ن

ــاعر  ــی ش ــا روان جهان بین ــه ب ــی ک ــد؛ اتّفاق ــدنی دارن رام ناش

بازمنایــی می شــود.
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ــن  ــرد، ای ــه ازدواج می گی ــم ب ــه تصمی ــری ک ــرت و پ ــر دخ ه

رویــا را هــم در ذهــن خــود خواهــد داشــت کــه بتوانــد بــا وارد 

شــدن بــه زندگــی مشــرتک در کنــار همــرش، تجربــه ی یــک 

ازدواج موفقــی را داشــته باشــد و بتوانــد همــه ســال های 

زندگــی  کــدام جنجــال وچالش هــای  بــدون  زندگــی اش، 

زناشــویی در بســرت خانــواده ی موفــق بــا آرامــش ایده آلــی کــه 

ــد. مــد نظــر دارد، ســپری کن

ایــن مؤلفــه را همــه مــا بایــد در جامعــه ی افغانســتان کــه 

میــزان بیشــرت جمعیــت آن، جــوان اســت و مطمینــا دخــرتان 

و پــران بســیاری اســتند کــه در آســتانه ی ازدواج و تشــکیل 

خانــواده اســتند، در نظــر بگیرنــد. متأســفانه تــا کنــون بنــا بــه 

ــگ  ــان دارد، فرهن ــور م ــه کش ــردی ک ــه ف ــر ب ــط منح رشای

خانواده هــای  توجــه  مــورد  گاه  هیــچ  موفــق  خانــواده ی 

افغانســتانی نبــوده اســت و پاییــن بــودن ســطح آگاهــی افــراد 

ازدواج کننــده از فرهنــگ خانــواده، منجــر بــه آن شــده اســت 

ــرد  ــدا ک ــوان پی ــردی را بت ــرت ف ــه کم ــون در جامع ــا کن ــه ت ک

ــن کــه در  ــا ای ــواده ی موفــق آشــنا باشــد ی ــا اصــول خان کــه ب

زندگــی اش، دغدغــه ی جــدی بــرای خانــواده ی ســامل و موفــق 

داشــته باشــد.

موفــق  خانــواده ی  داشــنت  بــرای  مهــم  اصــول  از  یکــی 

بعــد از ازدواج، ایــن اســت کــه بتــوان قبــل از ازدواج متــام 

واقعیت هایــی کــه در زندگــی مــان و بــرای ازدواج مهــم شــمرده 

می شــود را، بــه رشیــک زندگــی مــان بگوییــم و تــالش کنیــم 

هیــچ دروغــی را در گفته هــای خــود نداشــته باشــیم و الزم 

ــد. ــان نباش ــه ی م ــان  کاری ای در رابط ــچ پنه ــا هی ــم ت بدانی

دروغ و پنهــان کاری در ازدواج، همیشــه مشکل ســاز می شــود 

ــد.  ــامل می کن ــن اع ــط زوجی ــر رواب ــی ای را ب ــرات منف و تأثی

زمانــی کــه دو نفــر بــا یکدیگــر ازدواج می کننــد، توقــع دارنــد 

ــم  ــائل مه ــرده و مس ــت رشوع ک ــا صداق ــود را ب ــی خ ــا زندگ ت

ــن  ــد. در ای ــی نکنن ــر مخف ــده را از یکدیگ ــذار در آین و تأثیرگ

ــان را  ــی ش ــش زندگ ــان کاری، آرام ــی و پنه ــان، دروغ گوی می

برهــم می زنــد.

را فــاش کننــد،  اگــر واقعیــت  بســیاری گــامن می کننــد 

طــرف مقابــل را از دســت خواهنــد داد و یــا بــا واکنــش 

شــدیدی مواجــه خواهنــد شــد؛ بــه همیــن ســبب تصمیــم بــه 

پنهــان کاری می گیرنــد. توجــه داشــته باشــید کــه پنهــان کاری 

کــم کــم بــه دروغ تبدیــل می شــود و زمانــی کــه حقیقــت فــاش 

ــود. ــارج ش ــرتل خ ــط از کن ــت رشای ــن اس ــود، ممک ش

ــا  ــت ب ــرار اس ــد، ق ــردی ازدواج می کنی ــا ف ــام ب ــه ش ــی ک وقت

ــه   ــی ک ــا جای ــت ت ــرت اس ــازید؛ به ــداری را بس ــی پای او زندگ

می توانیــد از پنهــان کاری دوری کنیــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت 

فــاش شــدن هــر رازی، آثــار مخــرب بــرای شــام و زندگــی تــان 

داشــته باشــد . حتــا اگــر شــخص مقابــل هم متوجــه ایــن رازها 

نشــود، شــام همیشــه آشــفتگی و آشــوبی داریــد، کــه او ایــن 

موضــوع را بفهمــد.

ــال  ــا در ح ــته ی ــه در گذش ــر چ ــه ه ــتید ک ــف اس ــام مؤظ ش

ــت را،  ــهود اس ــان مش ــی ت ــر زندگ ــر آن ب ــام رخ داده و تأثی ش

ــد  ــان نکنی ــد و از او پنه ــان بگذاری ــل در می ــخص مقاب ــا ش ب

. اگــر ایــن پنهــان کاری صــورت بگیــرد ؛حتــا اگــر منجــر 

بــه جدایــی نشــود، بعــد از فهمیــدن راز توســط شــخص 

ــه  ــرد ک ــورت می گی ــت ص ــا خیان ــامدی و حت ــل، بی اعت مقاب

اســت. جربان ناپذیــر 

ــی مخصوصــا در مــردان موضوعــی اســت  اصــوال مســائل مال

ــود.  ــه منی ش ــل گفت ــخص مقاب ــه ش ــود و ب ــان می ش ــه پنه ک

و  می کنیــد  اقــدام  زندگــی  یــک  بــرای رشوع  کــه  وقتــی 

وضعیــت مالــی خــود را نشــان منی دهیــد و بازگــو منی کنیــد، 

بــه طبــع اگــر وضــع شــخصی تــان خیلــی هــم بهــرت شــد، ایــن 

ــا موقعــی کــه وارد زندگــی شــوید،  پنهــان کاری ادامــه دارد، ت

ایــن مخفــی کاری را ادامــه می دهیــد و درســت وقتــی کــه وارد 

ــی  ــأله ی مهم ــه مس ــی ک ــأله ی مال ــدید، مس ــی ش ــک زندگ ی

ــرت  ــس به ــود. پ ــان می ش ــه ی ت ــب رابط ــث تخری ــت، باع اس

ــان  ــادی دارد بی ــر زی ــه تأثی ــود را ک ــی خ ــت مال ــت وضعی اس

کنیــد.

ــل از  ــه قب ــن باشــد؛ انســان هایی ک ــد ای ــورد دیگــر می توان  م

او در زندگــی شــام حضــور داشــته انــد و بــه صــورت جــدی بــا 

هــم ارتبــاط داشــتید، جــزو چیزهایــی باشــد کــه حتــام رشیک 

ــت  ــن اس ــون ممک ــد؛ چ ــورد آن بدان ــد در م ــان بای ــی ت زندگ

شــخص قبلــی بــه طــور خیلــی اتفاقــی در هــر لحظــه از زندگی 

تــان حضــور پیــدا کنــد و همــه چیــز خــراب شــود .

مــورد بعــدی مســائلی اســت در رابطــه بــا خانــواده ی تــان کــه 

می توانــد زندگــی شــام را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بایــد حتــام 

بــه رشیــک تــان گفتــه شــود و اجــاره ندهیــد کــه بعدهــا ایــن 

ــط  مســأله در زندگــی مشــرتک شــام مشکل ســاز شــود و رواب

تــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

توجــه داشــته باشــید شــام بایــد بیامری هــای جســمی و 

ــرار  ــد؛ او ق ــان بگذاری ــل در می ــرف مقاب ــا ط ــان را ب ــی ت روح

ــام  ــه در ش ــامری ای ک ــر بی ــد و ه ــی کن ــام زندگ ــا ش ــت ب اس

ــس  ــد؛ پ ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی او را تح ــود دارد، زندگ وج

ــد. ــز را بدان ــه چی ــه هم ــق دارد ک ح

ادامه دارد ...

ترنــم، دخــرتی پانــزده ســاله بــا اندامــی کــه حــاال از 

آن زیبایــی چنــد وقــت پیشــش خــربی نیســت، روی 

ــل از  ــت و او قب ــاده اس ــفاخانه افت ــواب ش ــت خ تخ

ایــن کــه دســت بــه خودســوزی بزنــد، بــه ایــن امیــد 

بــود کــه شــعله های آتــش برایــش طعــم خوشــبختی 

ــدر  ــوهر و پ ــکنجه های ش ــخ ش ــم تل ــد و طع می ده

ــود. ــام می ش ــوهرش مت ش

ــی  ــود، یک ــب ب ــم مکت ــف نه ــه صن ــی ک ــم، زمان  ترن

از قوماندان هــای محلــی زورمنــد و تفنــگ دار بــه 

ــن دخــرت  ــا ای ــد ت ــدرش می آی ــزد پ خواســتگاری او ن

ــاورد. ــرش در بی ــکاح پ ــه ن ــا را ب ــوان و زیب ج

ــتگاری  ــاد دارد و  از خواس ــامری اعتی ــم بی ــدر ترن پ

ایــن فرمانــده ی محلــی، چنــان خوشــحال می شــود 

کــه در پوســت خــود منی گنجــد؛ چــون او خــوب 

می دانــد کــه اگــر ترنــم عــروس خانــواده ی ایــن 

درد  گاه  هیــچ  دیگــر  شــود،  محلــی  فرمانــده ی 

خــامری را نخواهــد دیــد. خــرب خواســتگاری بــه 

گــوش ترنــم می رســد؛ امــا او منی توانــد تــن بــه 

ایــن ازدواج بدهــد.

و  ایــن خواســتگاری مخالفــت می کنــد  بــا  ترنــم 

ارصار بــه ادامــه ی تحصیلــش دارد. پــدر ترنــم از ایــن 

مخالفــت خشــمگین شــده و بعــد از آن هــر گاه کــه 

خــامر می شــود و منی توانــد مــواد مرفــی اش را 

تهیــه کنــد، رشوع بــه لت وکــوب ترنــم می کنــد.

داســتان ایــن شــکنجه های پــدر، شــش مــاه بــه 

ــم  ــیار ترن ــای بس ــت درده ــد و در نهای ــول می کش ط

میــل  خــالف  بــر  کــه  می کنــد  ایــن  بــه  وادار  را 

درونــی اش، تـَـن بــه ایــن ازدواج بدهــد. ترنــم بــا ایــن 

تصــور بــه خواســتگارش جــواب مثبــت می دهــد کــه 

خانــه ی شــوهرش حتــام پایانــی خواهــد بــود بــر 

پــدرش. شــکنجه های 

مراســم عروســی ترنــم در میــان شــلیک های هوایــی 

و شــادیانه ی خانــواده شــوهرش برپــا می شــود و 

ــه  ــن ک ــوش از ای ــی، رسخ ــده ی محل ــر آن فرمان پ

بیــاورد؛  بــه خانــه  را  باالخــره عروســش  توانســته 

ترنــم، جــواب  کــه چــرا  در دل  بــا خشــمی  امــا 

ــق  ــه تعوی ــاه ب ــش م ــدت ش ــه م ــتگاری او را ب خواس

آغــاز می کنــد. را  زندگــی اش  انداختــه، 

خشــم و شــکنجه های پــدر معتــاد ترنــم بــا ایــن 

مراســم عروســی پایــان می یابــد؛ امــا از روز بعــد 

ــرد و آن  ــم را می گی ــن ترن عروســی خشــم دیگــر دام

ــم را مــورد  هــم خشــم شــوهر اســت کــه هــر گاه ترن

ــه  ــن ک ــرم ای ــه ج ــم ب ــد. ترن ــرار می ده ــوب ق لت وک

ــت،  ــواب رد داده اس ــده  را ج ــر فرمان ــاه پ ــش م ش

ــه  ــده ک ــر فرمان ــردازد و پ ــش را می پ ــر روز تاوان ه

مدعــی اســت، آبــرو و شــوکت خانــواده ی  آنــان و 

را نادیــده گرفتــه اســت، هــر روز بــرای اعــاده ی 

لت وپــار می کنــد. را  ترنــم  حیثیتــش، 

انــگار قــرار نبــود درد و رنجــی کــه یــک مــرد می توانــد 

بــه زندگــی یــک زن بدهــد، از رسنوشــت ترنــم دســت 

ــد  ــدرش و بع ــکنجه های پ ــل از ازدواج ش ــردارد. قب ب

از ازدواج شــکنجه های شــوهرش؛ ایــن شــکنجه ها 

آن قــدر ادامــه پیــدا می کنــد کــه از ترنــم، آن دخــرت 

جــوان، بعــد از مدتــی تنهــا یــک جســم بــی روح 

ــکنجه ها، آزار  ــن ش ــا در ای ــا تنه ــد؛ ام ــی می مان باق

و اذیت هــا شــوهر ترنــم دســت نداشــت. او حــاال 

ــام پــدرش پیــدا کــرده اســت و ایــن  ــه ن دســتیاری ب

فرمانــده ی محلــی هــم، هم دســت پــرش بــرای 

شــکنجه ی عــروش اش شــده اســت. حتــا بارهــا 

ــه  ــد ک ــدت یافتن ــدر ش ــکنجه ها آن ق ــن ش ــده ای ش

نزدیــکان یــا همســایه ها، طاقــت شــان تــاق شــده و 

ــدر  ــن پ ــای ای ــت و پ ــر دس ــم از زی ــات ترن ــرای نج ب

ــی  ــا وقت ــی تنه ــا درمیان ــن پ ــا ای ــد؛ ام ــر آمدن و پ

می شــده اســت کــه همســایه ها فکــر می کردنــد 

ترانــم را می کشــند، شــوهر و پدرشــوهرش.

ــم را  ــکنجه ترن ــاال ش ــر ح ــدر و پ ــه پ ــی ک در مدت

یــک عــادت روزانــه می دانســتند، ســیزده بــار بــه 

خاطــر شــکایت از ایــن لت وکوب هــا ایــن پــدر و 

ــار  پــر روانــه ی حــوزه ی امنیتــی شــدند؛ امــا هــر ب

ایــن دو نفــر بــا پرداخــنت رشــوه بــه مأموریــن حــوزه ی 

امنیتــی پولیــس آزاد می شــدند و ایــن شــکایت ها را 

جــدی منی گرفتنــد.

حتــا شــده بــود کــه ســه بــار بــزرگان قــوم شــان دور 

هــم جمــع شــدند، تــا راه حلــی بــرای پایــان دردهای 

ــت ها  ــن نشس ــک از ای ــچ ی ــا هی ــنجند؛ ام ــم بس ترن

نتوانســت التیامــی بــرای دردهــای ترنــم باشــد و بعــد 

هــر نشســتی، شــدت شــکنجه های ایــن پــدر و پــر  

ــدا می کــرد. ــش پی افزای

از مــوارد، شــوهر ترنــم آن چنــان لگــد  در یکــی 

چنــد  کــه  می کنــد  وارد  زن  ایــن  بــر  محکمــی 

کــه  می شــود  همیــن  و  می شــکند   اســتخوانش 

مجبــور می شــوند ترنــم را بــرای تــداوی بــه شــفاخانه 

ــرگ  ــه م ــد ب ــیر راه تهدی ــم در مس ــا ترن ــد؛ ام بیاورن

ــرای کســی  می شــود اگــر آن چــه اتفــاق افتــاده را ب

ــد. ــو کن بازگ

ــد. او را  ــفاخانه منی مان ــرت در ش ــک روز بیش ــم ی ترن

بــه خانــه برمی گرداننــد؛ امــا ایــن بــار یــک روز بیشــرت 

ــاره شــکنجه ی شــوهر او را  ــد و دوب ــه منی مان در خان

بــه شــفاخانه می رســاند؛ امــا ایــن بــار کــه ترنــم 

ــد،  ــک روز می بین ــی را در ی ــرگ و زندگ ــه ی م فاصل

حوصلــه منی توانــد و هــر آنچــه بــر رس او در ایــن 

مــدت گذشــته اســت را بــا داکــرتان شــفاخانه در 

میــان می گــذارد.

کــه  را  پــر  و  پــدر  شــفاخانه،  جنایــی  مأمــور 

امنیتــی  حــوزه ی  بــه  اســتند،  اصلــی  متهمیــن 

انتقــال می دهــد و پرونــده ای تشــکیل می شــود و 

ــه  ــتانی هم ــا در دادس ــد؛ ام ــتانی می رون ــه دادس ب

چیــز علیــه ترنــم متــام می شــود و دادســتان پرونــده 

ــه  ــت ب ــا اهان ــه را ب ــت، جلس ــک زن اس ــود ی ــه خ ک

ــرتک آن  ــه: »دخ ــن جمل ــا ای ــد ب ــم رشوع می کن ترن

ــازه ای  ــا زن ت ــه او حت ــوهرت را آزار دادی ک ــدر ش ق

ــت.« ــده اس ــش ش دل

ــا ناعدالتــی متــام می شــود و  آن جلســه ی عدالــت ب

حتــی بــه ترنــم فرصــت داده منی شــود کــه در دفــاع 

از خــود حرفــی بزنــد؛ چــون پــدر شــوهر ترنــم از زور 

و روابطــش دادســتان را تحــت فشــار قــرار داده بــود 

و راننــده ی آن دادســتان زن کــه از خویشــاوندان 

شــوهر ترنــم بــوده، ســبب شــده بــود ایــن ناعدالتــی 

شــکل بگیــرد.

خانــه  بــه  رسشکســتگی  و  رسخوردگــی  بــا  ترنــم 

برمی گــردد و ایــن جملــه ی دادســتان زن کــه برایــش 

گفتــه بــود »اگــر ارصار بــه دامــن زدن قضیــه داشــته 

ــدان  ــه زن ــد، او را ب ــا کن ــی را افش ــام کس ــد و ن باش

خواهــد انداخــت« در ذهنــش زندگــی می کنــد و آن 

ــد. ــی می بین ــود جهنم ــرای خ ــه را ب خان

ــن او  ــه ماهه در بط ــی س ــت و جنین ــاردار اس ــم ب ترن

شــوهر  شــکنجه های  روال  امــا  می کشــد؛  نفــس 

ــرای او  ــیدن را ب ــس کش ــر نف ــوهرش دیگ ــدر ش و پ

ــی  ــن زندگ ــردن ای ــل ک ــت و تحم ــرده اس ــوار ک دش

ــت. ــده اس ــخت ش ــش س برای

ترنــم تصمیــم می گیــرد کــه بــه خانــه ی پــدر بــرود و 

بعــد از ایــن کــه روز اول لــب بــه آب و غــذا منی زنــد، 

روز دوم بــرای آخریــن بــار روبــه روی آیینــه می ایســتد 

و نگاهــی بــه چهــره اش می انــدازد تــا ببینــد زندگــی 

ــه  ــی او چ ــی و جوان ــا زیبای ــاه ب ــدت کوت ــن م در ای

کــرده اســت.

گوشــه ی خلــوت خانــه ی پــدری بــرای او تنهــا جایــی 

اســت کــه می توانــد تصمیمــی را کــه گرفتــه اســت، 

عملــی کنــد. ترنــم بشــکه ای از تیــل را بــر خــود 

خالــی می کنــد و بــا ایــن تصــور کــه شــعله های 

ــن  ــد و او را از ای ــت بده ــم بهش ــد طع ــش می توان آت

جهنــم آزاد کنــد، زندگــی اش را بــه آتــش می کشــد.

می ســوزد  صبورانــه  آتــش  شــعله های  در  ترنــم 

درد  از  دردش  آتــش  شــعله های  آن  انــگار  و 

ــل تحمــل  ــدر شــوهرش قاب شــکنجه های شــوهر و پ

تــر اســت.

ــد  ــم منی توان ــش ه ــعله های آت ــفانه آن ش ــا متأس ام

پایانــی بــرای دردهــای ترنــم باشــد و هــم اکنــون این 

ــا زنــده مانــدن از یــک خودســوزی و  دخــرت جــوان ب

ــوز  ــوختگی، هن ــد س ــی از 85 درص ــی ناش زخم های

بــر تخــت خــواب شــفاخانه نفــس می کشــد؛ امــا 

دیگــر جنیــن ســه مــاه او نفســی بــرای کشــیدن 

ــدارد. ن

ــک کشــور  ــن کــه افغانســتان ی ای

رســوم  و  رســم  دارای  و  ســنتی 

خــاص اســت، بــر کســی پوشــیده 

اســالمی،  کشــوری  نیســت؛ 

دارای آداب و رســوم بــر محوریــت 

و  مناســک  بیشــرت  اســالم. 

ــاب  ــب و لب ــد و ل ــی دارن ــه ی دین ــی جنب ــای اجتامع رفتاره

ــی را  ــای دین ــه آموزه ه ــر هم ــت. در ظاه ــی اس ــز دین آن نی

ــم   ــن مراس ــه ای ــت ک ــوان یاف ــی را منی ت ــندند و کس می پس

کــه  مراســمی  مهم تریــن  از  نشناســد.  رســمیت  بــه  را 

ــق یافتــه اســت؛ مراســم  خصوصــا در ایــن آواخــر بســیار رون

اســت.  فاتحه خوانــی 

ایــن مراســم، همــه روزه در گوشــه و کنــار ایــن کشــور برگــزار 

مــی شــود کــه ســبب اصلــی آن را ناامنــی قلمــداد می کننــد. 

ــا  ــتان و ب ــت افغانس ــل، پایتخ ــه کاب ــاه ب ــگاه کوت ــک ن ــا ی ب

رفــنت بــه خیابان هــای ایــن شــهر، بــه راحتــی می تــوان 

شــاهد برگــزاری ایــن مراســم بــود. اظهــارات رییس جمهــوری 

روســیه مبنــی بــر ایــن کــه افغانســتان، قربســتان افغانســتانی 

هــا اســت؛ تأکیــدی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه افغانســتان 

ــی  ــه خوان ــالون فاتح ــه س ــد ب ــش را بای ــول عرض ــه ط ــا هم ب

ــود و  ــده می ش ــه خوان ــا فاتح ــه در آن تنه ــت ک ــبیه دانس تش

محلــی اســت بــرای دفــن مــردگان. افــراد مقیــم افغانســتان 

از هرگوشــه و کنــاری کــه هســتند، بــه ایــن محــل آورده 

می شــوند تــا بــه اصطــالح از مملکــت خــود دور نباشــند. آن 

ــس  ــذاری مجل ــه برگ ــر ب ــن ُم ــن رسزمی ــردم ای ــه م ــدر ک ق

فاتحه خوانــی اســتند، در دیگــر نقــاط جهــان ایــن پافشــاری 

ــن شــدت نیســت.  ــه ای ــل ب ــا حداق ــده منی شــود و ی دی

ســوال ایــن جــا اســت کــه چــرا کســی بــرای زنــدگان کاری 

ــود  ــر وج ــه دیگ ــانی ک ــرای کس ــه ب ــد و هم ــام منی ده انج

ندارنــد، تــا ایــن حــد نگــران و حــارض اســتند تــا هرچــه 

ــم  ــای عظی ــه رسمایه ه ــی ک ــد. اربابان ــرف کنن ــد را م دارن

ــی  ــی و آسیاس ــی و اروپای ــورهای عرب ــاردی را در کش و میلی

رشکت هــای  بزرگرتیــن  صاحــب  کــه  کســانی  دارنــد، 

ــه افغانســتان  منطقــه ای اســتند، چــرا تنهــا مــرده ی شــان ب

می رســد؛ مجلــس فاتحه خوانــی کــه، بــه جــز راه بنــدی و 

ــا  ــراد ت ــن اف ــدارد. چــرا ای از کارانداخــنت دیگــران ســودی ن

زمانــی کــه در قیــد حیــات اســتند، نیــم نگاهــی بــه مــردم و 

منطقــه و حتــا قبیلــه ی خــود در رسزمیــن افغانســتان ندارنــد 

ــد.  ــل بگیرن ــان را تحوی ــازه ی آن ــد جن ــرگ بای ــت م ــه وق و ب

ــن مراســم تکــرار و تکــرارو تکــرار شــده اســت  ــدر ای ــن ق ای

ــتان  ــی در افغانس ــی جمع ــات زندگ ــی از ملزوم ــه جزئ ــه ب ک

تبدیــل شــده اســت. از اعــالم فاتحه خوانــی گرفتــه کــه 

از نواســه و نتیجــه و نبیــره و کاکا و مامــا و اقــارب و دور 

و نزدیــک نــام گرفتــه می شــود تــا روز برگــزاری مراســم 

فاتحــه کــه نــه مأمــور دولــت را بــه کار می مانــد و نــه معلــم 

و نــه کســبه کار و نــه تاجــر را. هزینــه ی رفــت مــد و در 

ــردم  ــرای م ــت ب ــدی و مزاحم ــای کالن راه بن فاتحه خوانی ه

ــور  ــه ی کش ــتان فاتح ــا در افغانس ــردم م ــال م ــار؛ اص ــه کن ب

ــد. ــده ان ــز خوان ــود را نی خ

ــته جمعی،  ــدام دس ــک اق ــد در ی ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

بــرای کشــور  بــزرگان  میزبانــی  بــه  بــه صــورت رســمی 

مراســمی تحــت عنــوان، فاتحه خوانــی بــرای کشــور مــرده ی 

ــن موضــوع رســمیت ببخشــید. درســت  افغانســتان بــه ای

ــه  ــرد و ب ــرت ک ــب مغف ــد طل ــردگان بای ــرای م ــه ب ــت ک اس

احــرتام ایــن موجــود، خلیفــه خــدا روی زمیــن را بــه خــاک 

ســپرد؛ امــا قبــل از ایــن کــه فاتحــه ی کســی را خوانــد، بایــد 

ــی  ــط زندگ ــود رشای ــرای بهب ــرد، ب ــرتام ک ــخص را اح آن ش

ــرای بهــرت ســاخنت  افــراد بعــد از خــود تــالش کــرد، بایــد ب

ــدم  ــاک ق ــن خ ــر ای ــا ب ــد از م ــه بع ــانی ک ــرای کس ــن ب زمی

ــرای از  ــه ب ــدن فاتح ــا خوان ــرد. تنه ــی ک ــد، تالش می گذارن

دســت رفتگان، نــه تنهــا کاری را جــز تســلی روحــی در پــی 

نــدارد، بلکــه بــر میــزان همیــن فاتحه خوانی هــا خواهــد 

ــا از میــزان فاتحه خوانــی کــم و  افــزود. بایــد حرکــت کــرد ت

بــه میــزان امیــد بــه زندگــی افــزود. تنهــا بــا خوانــدن فاتحــه 

ــی و  ــه ی دین ــردن، وظیف ــردگان ک ــار م ــوات نث و درود و صل

اخالقــی بــه امتــام منی رســد. در رشایــط فعلــی اگــر کســی 

بــه قتــل می رســد و یــا شــهید و کشــته می شــود، کاری اگــر 

از دســت مــا ســاخته اســت، بــا حــرف، حدیــث و نوشــنت و 

ــتیم.  ــؤول اس ــم، مس ــام منی دهی ــل ، انج ــار و عم گفت

برای ازدواج موفق، واقعیت
  را پنهان نکنید 

خودسوزی ناکام دخرت پانزده ساله

افغانستان، سرزمین فاتحه خوانی  

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

سیدمحمدتقی حسینی
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بــه دنیایی که مردانش عصا از کور می دزدند

مــن دیوانه ی خوش دل محبت آرزو کردم

خانــه ی کاکا مهــدی محقــر امــا بــا صفــا اســت؛ بخــاری چوبــی 

وطنــی کــه روشــن اســت. مــادر و دخرتانــش در ســایه ی 

تالش هــای او توانســته  انــد، تــا ایــن َدم روزگار بگذراننــد. زهــرا 

دوازده ســاله و صنــف شــش مکتــب اســت؛ کــورس مــی رود و 

ــش  ــه، نق ــه خان ــدرش ب ــت پ ــنت و بازگش ــه رسکار رف ــن ب حی

چشــم های او  را نیــز دارد. او کــه بیشــرتِ روزهــا مجبــور اســت 

درس هایــش را رس چهــارراه پــل رسخ و در کنــار پــدر بخوانــد، 

در هــامن هــوای برفــی و رسد؛ در آن ازدحــام کرکننــده و 

عبــور موترهــای دودزا کــه صاحبانــش مــدام روی هــارن فشــار 

می دهنــد.

هــم  تقدیرنامــه  می خواننــد،  درس  مهــدی،  کاکا  کــودکان 

گرفتــه  انــد و ایــن آرزوی او اســت تــا آینــده ، روشــن تر از امــروز 

باشــد. 

ــد،  ــارد. می گوی ــواده می ب ــزرگ خان ــره ی مادرب ــت از چه رضای

بــا وجــودی کــه  پــرم کار می کنــد و زحمــت می کشــد. 

ــت. ــده اس ــلیم نش ــا تس ــی دارد؛ ام ــکل صح مش

فیلــم مســتند چشــامن امیــد، یک ســال پیــش ســاخته شــده 

ــت، در  ــی اس ــتند اجتامع ــکاس مس ــه ع ــردان ک ــت. کارگ اس

نخســت از ســوژه اش یــک فوتــو اســتوری ]داســتان تصویــری[ 

می ســازد. وقتــی ســوژه را بــا دوســتان دیگــرش در میــان 

می گــذارد، منجــر بــه ســاخت ایــن مســتند شــانزده دقیقــه ای 

می شــود.

هامن گونــه کــه در ابتــدا ذکــر شــد، ســبک ایــن مســتند مــرا 

ــط  ــه خ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد؛ ام ــد ک ــار تردی ــی دچ کم

ــه  ــی ب ــق ابتدای ــه خصــوص در رشوع و دقای روایــی داســتان ب

ــت.  ــد، نیس ــم باش ــد روان و منظ ــه بای ــدازه ای ک ان

گاهــی روایــت از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه می پــرد و در 

قاب بندی هــا ]باوجــودی کــه زیبــا انــد[ بــه نظــر می رســد 

کافــی  انــدازه ی  بــه  تصویربــردار  و  کارگــردان  بیــن  کــه 

هامهنگــی وجــود نداشــته یــا کارگــردان و تصویربــردار در یــک 

ــا  ــن جغرافی ــاص ای ــه ی خ ــری طلبان ــص برت ــمکش و تناق کش

ــد،  ــر رضوری ان ــه غی ــا ک ــی از قاب ه ــه برخ ــد و گرن ــوده  ان ب

مثــل باریــدن بــرف روی ســبزه ها و... نبایــد در ایــن فیلــم 

می بودنــد.

بــا وجــودی کــه کارگــردان در صحنه آرایــی، دیالوگ هــا و 

آن چــه در فیلــم دیــده می شــود، دخالــت زیــادی نداشــته 

ــت[  ــخت اس ــی س ــک کم ــاورش ی ــه ب ــته ]ک ــچ نداش ــا هی و ی

ــای  ــا و دیالوگ ه ــوص ادعاه ــه خص ــا و ب ــی بخش ه ــا برخ ام

ــه  ــد؛ ب کاکا مهــدی بیــش از حــد شــعارزده و روشــن فکرانه ان

خصــوص آن جــا کــه می گویــد: »حقــوق زن و مــرد برابــر اســت 

ــر نیســت.« ــدارم کــه حــق مــرد و زن براب ــول ن و مــن قب

ایــن بــه معنــی عــدم بــاور شــخصیت و خــدای نخواســته 

ظرفیــت فکــری و دانایــی او نیســت؛ بــرای آن  اســت تــا بگویــم 

بــا وجــودی کــه »تِــم« صــداق در ایــن مســتند، توانایــی، 

ایســتادگی و امیــد اســت؛ امــا قــرار اســت، همــه ی این هــا در 

پارادوکــس بــا بدبختی هــای بی شــامر بــوده و از درون نکبــت 

ــتان  ــا و در افغانس ــم نابین ــگ، آن ه ــی جن ــک قربان ــی ی زندگ

ــود. ــتخراج ش اس

ــده و  ــک ندی ــن، کســی  کــه کاکا مهــدی را از نزدی ــرای همی ب

ــعارهای  ــت ]ش ــن وضعی ــرش ای ــد، پذی ــق منی شناس او را دقی

در چنیــن  او  کــه  برایــش ســخت می شــود  روشــن فکرانه[ 

انــدازه روشــن فکر باشــد و حرف هایــی  ایــن  تــا  وضعیتــی 

بزنــد کــه از دهــان بســیاری در ایــن رسزمیــن بزرگ تــر باشــد.

نکتــه ی ظریــف و توانایــی یــک کارگــردان و هرنمنــد دقیقــا در 

ــه  ــاگر نهفت ــری متاش ــدم باورپذی ــری و ع ــن باورپذی ــرز همی م

اســت. 

ــت  ــد را بی جه ــامن امی ــاه چش ــتند کوت ــه مس ــت ک ــرار نیس ق

ــیر را از رو  ــه آن شمش ــر علی ــا ب ــم و ی ــاال بربی ــامن ها ب ــا آس ت

اســت،  جــدی اش  کار  نخســتین  کــه  را  کســی  و  ببندیــم 

بکوبیــم یــا از او »مایــکل مــور« بســازیم؛ امــا بایــد یــاد بگیریــم 

ــه  ــا، ن ــه و راهگش ــم منصفان ــم، آن ه ــد کنی ــر را نق ــه یکدیگ ک

عقده مندانــه و غــرض آلــود.

ــری رشوع  ــک گــزارش تصوی ــا ی ــه ب ــد ک مســتند چشــامن امی

ــردان  ــه کارگ ــرا ک ــی دارد؛ چ ــو و جذاب ــداف نیک ــود، اه می ش

فیلــم می خواهــد متــام درآمــد آن  را رصف هزینــه ی درس و 

تحصیــل فرزنــدان کاکا مهــدی کنــد. کارگردانــی کــه در 

ــت  ــدم رشاک ــود ع ــا وج ــته و ب ــختی داش ــی، روزگار س کودک

ــه او نزدیــک بــوده  ــا کاکا مهــدی، بیشــرت از همــه ب اتنیکــی ب

ــت. ــرده اس ــک ک و کم

ــه  ــود ک ــن ب ــد او ای ــه ی جدی ــم دغدغ ــم ه ــش فیل در روز منای

چگونــه بــرای یکــی از فرزنــدان کاکا مهــدی کمــک هزینــه ی 

تحصیلــی فراهــم کنــد. قــرار اســت ایــن فیلــم بــه جشــنواره ها 

معرفــی شــود و امیــدوارم بتوانــد موجــب بهبــودی و رشــد یــک 

زندگــی و بــه مثــر رســیدن آرزوهــای یــک قربانــی جنــگ شــود.

7

انتخابــات  نامــزدان  از  غنــی،  ارشف  محمــد 

ریاســت جمهوری، می گویــد کــه کلمــه ی مســلح غیــر 

مســؤول، زورواک و غاصــب بایــد از فرهنــگ مــا برداشــته 

شــود تــا یــک افغانســتان باثبــات و امــن داشــته باشــیم. 

یــک  در  ســنبله(   22( جمعــه  روز  کــه  غنــی  آقــای 

ــت  ــرد، گف ــت می ک ــل صحب ــی در کاب ــش انتخابات هامی

کــه عــزت مــردم افغانســتان بایــد دوبــاره احیــا شــود تــا 

ــت افغانســتان  ــر محــدود، مل ــد نف ــه خاطــر چن جهــان ب

ــد.  ــی نکنن ــد تلق ــت فاس ــک مل را ی

کردنــد، متــام  فســاد  پنج هــزار  خاطــر  »از  افــزود:  او 

فاســد  افغانســتان  مــردم  کردنــد،  بــد  نــام  را  ملــت 

نیســتند، یــک عــده  ی محــدود  فاســد و غاصــب اســتند 

و جلــو اینــا را می گیریــم. مــا بــرای افغانســتان عــزت 

ــار  ــر اعتب ــار دیگ ــتان را ب ــپورت افغانس ــازیم، پاس می س

» . می بخشــیم

انتخاباتــی،  هامیــش  ایــن  در  غنــی،  ارشف  محمــد 

همچنــان بــه مســأله ی صلــح بــه عنــوان یــک نیــاز 

اساســی مــردم افغانســتان پرداخــت و گفــت کــه مــا 

صلــح می خواهیــم؛ امــا در صلــح بایــد مســاوات هــر 

افغــان حفــظ شــود.

از  دســت  خواســت  طالبــان  از  کــه  ایــن  ضمــن  او، 

ــه ی  ــک هفت ــه در ی ــت ک ــان گف ــد، همچن ــالح بردارن س

گذشــته، بیــش از ۱000 هراس افگــن طالــب در رسارس 

کشــته  ایــن  »مســؤولیت  شــدند.  کشــته  افغانســتان 

شــدگان طالــب بــه دوش رهــربان سیاســی آنــان اســت. 

آتش بــس  اگــر  خواســتیم،  آتش  بــس  مــا  آن  غیــر  در 

ــدند.« ــی ش ــته من ــم کش ــان ه ــن ش ــک ت ــد، ی می کردن

ریاســت جمهوری، خاطرنشــان  انتخابــات  نامــزد  ایــن 

گروه هــای  علیــه  عملیــات  درصــد   98 کــه  کــرد 

هراس افگــن بــه گونــه ی مســتقل از ســوی نیروهــای 

می شــود.  انجــام  کشــور  ایــن  امنیتــی 

ریاســت جمهوری  اخیــرا  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

ــوب  ــات رسک ــه عملی ــت ک ــرده اس ــالم ک ــز اع ــکا نی امری

طالبــان شــدت یافتــه اســت و حتــا شــدت عملیــات 

ســال  ده  در  هراس افگنــان،  علیــه  اخیــر  روز  چنــد 

اســت.  بــوده  بی پشــینه  گذشــته  

ــر ایــن، نیروهــای امنیتــی افغانســتان توانســته  افــزون ب

انــد در جریــان یــک هفتــه ی اخیــر چنــد ولســوالی 

والیــت بدخشــان را کــه ســال ها در تــرف طالبــان 

ــد.  ــازی کنن ــروه پاکس ــن گ ــود ای ــود، از وج ب

ــا  ــات ت ــد کــه عملی ــان داده ان ــی اطمین مســؤوالن امنیت

پاکســازی کامــل والیــت بدخشــان ادامــه خواهــد یافــت.

ــانه های آزاد، در  ــده ی رس ــی، حامیت کنن ــؤوالن ن مس
ــه بازداشــت دو عضــو گــروه داعــش از شــهر  ــد ب پیون
کابــل، می گوینــد کــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 
عامــالن قتــل نـُـه خربنــگار کــه ســال گذشــته از ســوی 
گــروه داعــش جــان باختنــد را، بــه اشــد مجــازات 

ــد. ــوم کنن محک
روز پنج شنبه)2۱ســنبله(، ریاســت عمومــی امنیــت 
ملــی اعــالم کــرد کــه نیروهــای ایــن ریاســت، دو 
نفــر از طراحــان اصلــی گــروه تروریســتی داعــش 
خربنامــه ی  در  انــد.  کــرده  بازداشــت  کابــل  در  را 
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی آمــده اســت کــه افــراد 
ــهر  ــتی در ش ــه ی تروریس ــده، در 29 حمل بازداشت ش
کابــل از جملــه، حملــه بــر جــان خربنــگاران واقــع در 

ــتند. ــت داش ــل، دس ــش درک کاب ش
بــا  آزاد،  رســانه های  حامیت کننــده ی  یــا  نــی 
قتــل خربنــگاران،  عامــالن  بازداشــت  از  اســتقبال 
ــونت ها  ــالن خش ــی عام ــد متام ــه بای ــرده ک ــد ک تأکی

شــوند. بازداشــت  خربنــگاران  برعلیــه 
ایــن نهــاد  بــا نــر اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه 

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی در یــک رونــد تحقیــق 
حرفــه ای، عامــالن قتــل خربنــگاران را شناســایی و 
مطابــق بــه آن، اقــدام کنــد. در اعالمیــه ی ایــن نهــاد 
ــان از نهادهــای عدلــی و قضایــی  ــی همچن آمــده: »ن
می خواهــد کــه در صــورت ثابــت شــدن ســازمان دهی 
ایــن حملــه از ســوی افــراد بازداشــت شــده، آنــان 
مجــازات  اشــد  بــه  افغانســتان  قوانیــن  مطابــق  را 

ــد.« ــوم مناین محک
نــی، حامیــت کننــده رســانه های آزاد، از نهادهــای 
بــرای  کــه  اســت  خواســته  قضایــی  و  عدلــی 
خانواده هــای قربانیــان خربنــگاران فرصــت دهنــد 
شــدن  کشــته  قبــال  در  را  شــان  دیدگاه هــای  تــا 

ابــراز کننــد. فرزنــدان  شــان، 
ــگاران  ــیدی، خربن ــته خورش ــال گذش ــور س ــاه ث در م
افغانســتان، زمانــی کــه یــک حملــه ی انتحــاری را در 
ســاحه ی شــش درک شــهر کابــل، تحــت پوشــش قــرار 
ــورد  ــی م ــده ی داعش ــوی انتحار کنن ــد، از س می دادن
حملــه قــرار گرفتنــد. در ایــن حملــه نُــه خربنــگار 

ــد. جــان باختن

مســؤوالن امنیتــی والیــت فــراه می گوینــد کــه ولســوالی  

انــاره  دره ی ایــن والیــت پــس از چندیــن روز، دوبــاره بــه 

ــت. ــده اس ــی درآم ــای امنیت ــرتل نیروه کن

والیــت،  ایــن  پولیــس  ســخنگوی  محــب،  محبللــه 

عملیــات  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

شــب  پنج شــنبه  دره،  انــاره  ولســوالی  بازپس گیــری 

)2۱ســنبله( آغــاز شــد و رسانجــام نیروهــای  امنیتــی پــس 

ایــن  پولیــس  فرماندهــی  عملیــات،  ســاعت  چندیــن  از 

کردنــد.  تــرف  را  ولســوالی 

۱6 هراس افگــن  محــب کشــته شــدن  آقــای  هــر چنــد 

طالــب را در عملیــات هوایــی و زمینــی نیروهــای ارتــش 

ــات در  ــق تلف ــم دقی ــه رق ــد ک ــا می افزای ــد؛ ام ــد می کن تأیی

ــد.  ــد ش ــخص خواه ــات مش ــن عملی ــان ای پای

بــه گفتــه ی او، در جریــان درگیــری میــان دو طــرف، بــه 

نیروهــای امنیتــی تلفــات وارد نشــده اســت. 

ســخنگوی پولیــس فــراه، همچنــان تأکیــد می کنــد کــه 

عملیــات در روســتاها و حومــه ی شــهر فــراه نیــز ادامــه دارد 

و تــا کنــون چندیــن روســتا از وجــود طالبــان پاکســازی 

ــت.  ــده اس ش

را  فــراه  شــهر  در  عملیــات  رهــربی  کــه  اســت  گفتنــی 

دارنــد.  عهــده  بــر  کومانــدو  نیروهــای 

والیــت فــراه در غــرب افغانســتان، از والیت هــای بــه شــدت 

حضــور  والیــت  ایــن  در  طالبــان  افــراد  و  اســت  ناامــن 

ــا حمــالت  ــان ســال گذشــته ب ــد. گــروه طالب گســرتده دارن

ــا  ــراه را ت ــت ف ــا والی ــی، باره ــی و گروه ــرتده ی تهاجم گس

ــاندند. ــقوط رس ــرز س م

مقام هــای محلــی می گوینــد، شــاهراه کابل-شــامل، در 

از وجــود طالبــان  امنیتــی  نیروهــای  نتیجــه ی عملیــات 

ــته  ــر گش ــادی ب ــت ع ــه حال ــت ب ــده و وضعی ــازی ش پاکس

ــت. اس

ــه  ــد بشــارت، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس بغــالن، ب جاوی

روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه عملیــات بازگشــایی ایــن 

ــت  ــس از چاش ــی پ ــا کیله گ ــی ت ــه ی دوش ــاهراه از منطق ش

ایــن  از  طالبــان  نتیجــه  در  و  شــده  آغــاز  پنج شــنبه  روز 

ــدند. ــواری ش ــاهراه مت ش

آقــای بشــارت، در مــورد تلفــات واردشــده بــر طالبــان چیــزی 

ــات،  ــن عملی ــه ی ای ــه در نتیج ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــت؛ ام نگف

چندیــن ایســت بازرســی طالبــان و پاســگاه های آنــان از 

ــرده شــده اســت. ــن ب ــی از بی ســوی نیروهــای امنیت

ــهر  ــر ش ــان ب ــه ی طالب ــس از حمل ــامل پ ــاهراه کابل-ش ش

پلخمــری کــه از آن بیــش از ۱0 روز می گــذرد، مســدود بــود 

و ایــن گــروه در چندیــن بخــش آن، ایســت های بازرســی 

ــد. ایجــاد کــرده بودن

بغالن-کنــدز  شــاهراه  مســیر  در  زمان خیــل  منطقــه ی 

نقاطــی  از  کابل-بغــالن،  شــاهراه  مســیر  در  کیله گــی  و 

ــاهراه ها  ــن ش ــر ای ــرت از ۱0 روز ب ــان بیش ــه طالب ــتند ک اس

می کردنــد. بازرســی  را  مســافران  و  داشــتند  تســلط 

بــر شــهر پلخمــری، زیان هــای مالــی  حملــه ی طالبــان 

بزرگــی را بــرای غیرنظامیــان بــه همــراه داشــته اســت و 

ــن  ــودن ای ــته ب ــل بس ــه دلی ــو ب ــن س ــه ای ــن روز ب از چندی

ــه  ــود مواج ــت رک ــه حال ــز ب ــاری نی ــالت تج ــاهراه، معام ش

ــود. ــده ب ش

ــت  ــی، دو تروریس ــت مل ــای امنی ــات نیروه ــال عملی ــه دنب ب

ــدند. ــته ش ــل کش ــهر کاب ــی ش ــم امنیت ــوزه ی هفده در ح

ــرت  ــه  )22ســنبله( از ســوی دف ــه ای کــه روز جمع در خربنام

مطبوعاتــی ریاســت عمومــی امنیــت ملــی بــه نــر رســیده، 

ــه  ــبکه ی س ــک ش ــت ی ــال بازداش ــه دنب ــه ب ــت ک ــده اس آم

ــه گــروه تروریســتی داعــش، یــک عملیــات  نفــری مربــوط ب

ــل  ــی شــهر کاب دیگــر در مربوطــات حــوزه ی هفدهــم امنیت

راه انــدازی شــده اســت کــه در نتیجــه ، دو تروریســت کشــته 

شــدند.

ــای  ــات نیروه ــه ی عملی ــه، در نتیج ــن خربنام ــاد ای ــر بنی ب

ــتی  ــالت تروریس ــراح حم ــف، ط ــد حنی ــی، محم ــت مل امنی

گــروه داعــش و یــک مهاجــم پاکســتانی کشــته شــدند و ســه 

میــل کالشــینکوف بــا 26 عــدد شــاژور آن، یــک میــل ســالح 

چــره ای، هفــت قبضــه بــم دســتی و ســه جــوره دریشــی 

ــه دســت نیروهــای امنیتــی آمــده اســت. ــز ب نظامــی نی

در خربنامــه ی ایــن ریاســت آمــده اســت: »در ایــن عملیــات 

یــک خانــم پاکســتانی بــا چهــار طفلــش کــه تحــت پوشــش 

بــه  و  زخمــی  داشــتند،  بودوبــاش  مخفیــگاه  ایــن  در 

ــت.« ــده اس ــال ش ــفاخانه انتق ش

روز  ملــی،  امنیــت  نیروهــای  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

طراحــان  از  نفــر  دو  توانســتند  ســنبله(   2۱( پنج شــنبه 

اصلــی حملــه بــر تظاهــرات جنبــش روشــنایی در دهمزنــگ 

کننــد. بازداشــت  را  چهارصدبســرت  شــفاخانه ی  و 

امنیــت ملــی گفتــه اســت کــه ایــن افــراد، در 29 حملــه ی 

بــزرگ تروریســتی در والیــت کابــل، دســت داشــته  انــد.

ــرتاف  ــال اع ــه دنب ــز ب ــات نی ــن عملی ــه ای ــت ک ــی اس گفتن

ایــن شــبکه ی تروریســتی ســه نفــره راه انــدازی شــده اســت.

اشرف غنی: 
کشوری عاری از »مسلح غیر مسؤول« می خواهیم

نی: عامالن قتل نُه خبرنگار به
 اشد مجازات محکوم شوند

ولسوالی اناره دره ی فراه به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمد

شاهراه کابل- شمال به روی ترافیک باز شد

در عملیات نیروهای امنیت ملی، دو تروریست در کابل کشته شدند

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

کاکا مهدی، چشمان امیِد فردا
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138 روز
در زمان طالبان با دزدی اریکین بدون 

کاکا مهدی، چشمان امیِد فرداتیل رسوا شدم
آن روزهــا کــه طالبــان بــه شــهر غزنــی 

رســیدند و حکمرانــی خــود شــان را 

هیــچ  دیگــر شــب ها  آغــاز کردنــد، 

خانــه ای در غزنــی را منی توانســتی 

پیــدا کنــی کــه نــوری در آن دیــده 

ــی  ــر از تاریک ــنایی و پُ ــی از روش ــا خال ــه خانه ه ــود و هم ش

ــورش  ــوف از ی ــی مخ ــب ها را در ترس ــی، ش ــی غزن ــود. اهال ب

طالبــان بــه خانــه ی شــان روز می کردنــد.

ــردم  ــرای م ــان ب ــی در آن زم ــی غزن ــای اهال ــی خانه ه تاریک

ــی  ــود و آن خانواده های ــا خــود آورده ب دشــواری های بســیار ب

در  داشــتند،  خوانــدن  درس  شــوق  شــان  کــودکان  کــه 

ــد. ــرق بودن ــرتی غ ــکالت بیش مش

خانــواده ی احمــد کــه آن زمــان خانــواده ی چهــار نفــری بــود 

و پــدر شــان را طالبــان بــا خــود بــرده بــود، یکــی از هــزاران 

ــی را در تاریکــی ســپری  ــود کــه شــب های غزن ــواده  ای ب خان

می کردنــد. 

ــورت  ــه ص ــود و ب ــاله ب ــودک یازده س ــان ک ــه آن زم ــد ک احم

ــب های  ــد، از آن ش ــا درس بخوان ــت ت ــب می رف ــی مکت پنهان

تاریکــی کــه ارمغــان طالبــان بــود، ایــن چنیــن روایــت 

: می کنــد

ــود  ــاخته ب ــک« س ــتی »موش ــی دس ــراغ تیل ــد  چ ــادرم چن »م

و نــور کمــی داشــتند کــه تنهــا می توانســت اطرافــش را 

محــدوده ی کمــی روشــن کنــد و آن شــب هــم آخریــن چــراغ 

ــن رمق هــای خــود را سوســو مــی زد  دست ســاز مــادرم، آخری

و دو خواهــر کوچک تــرم نیــز اطرافــش بــه بــازی مشــغول 

ــردم و در  ــن می ک ــق هایم را متری ــد مش ــن بای ــا م ــد؛ ام بودن

ــم.  ــتم ببین ــاب را منی توانس ــی از کت ــچ خط ــم هی ــور ک آن ن

ــرون شــوم.« ــه بی ــم و از خان ــه خطــر بزن ناچــار شــدم دل ب

کوچه هــا تاریک تــر از  خانه هــای غزنــی بــود؛ امــا احمــد 

ــی را  ــن تاریک ــد ای ــنایی، بای ــیله ی روش ــک وس ــال ی ــه دنب ب

کنــار مــی زد و از دل ایــن کوچــه و بــازار تاریــک، می توانســت 

روشــنایی ای را بــه خانــه بــربد تــا بتوانــد مشــق های خــود را 

متریــن کنــد و بنویســد. 

ــام  ــاز ش ــک من ــه نزدی ــی ک ــت  تاریک ــن وق ــت ای او می دانس

ــدار اســت  ــازار شــان خالــی از دکان ــود همــه، دکان هــای ب ب

و طالبــان همــه دکانــداران و هــر کســی کــه در رسک یافــت 

می شــد را بــه زور روانــه ی مســجد کــرده انــد تــا برونــد و منــاز 

ــان احمــد را در آن وقــت  ــراد طالب ــد. اگــر یکــی از اف بخوانن

ــجد  ــه ی مس ــالق زدن روان ــا ش ــام او را ب ــد، حت ــب می دی ش

ــد. ــاز بخوان ــه من ــت ک ــد می رف ــرد و بای می ک

از  کــرده  احتیــاط  و  آهســته  »خیلــی  می گویــد:  احمــد 

پیــش دکان هــا رد می شــدم تــا طالبــی مــن را نبینــد و 

هــم نگاه هــای دقیق تــرم بــه داخــل دکان هــا بــود. مــن 

می دانســتم ایــن کارم دزدی اســت و اگــر طالبــان مــن را 

بــه جــرم دزدی می گرفتنــد، جــزای ســختی در انتظــارم بــود 

ــودم  ــودک ب ــان ک ــا آن زم ــتند؛ ام ــن را می کش ــا م ــا حت و ی

و شــوق خوانــدن درس هایــم بــر تــرس جــزای طالبــان غلبــه 

کــرده بــود. در نهایــت بعــد از جســتجوی زیــاد در یــک دکان 

چــراغ دســتی و چــراغ تیلــی نظــرم را بــه خــود جلــب کــرد.«

انتخــاب  دزدیــدن  بــرای  را  اریکیــن  یــا  تیلــی  چــراغ  او 

ــرت  ــراغ بیش ــه چ ــبت ب ــن نس ــنی اریکی ــون روش ــد؛ چ می کن

ــود. ب

احمــد دو چنــد  قلــب  تپش هــای  اریکیــن  بــا دزدیــدن   

ــس  ــراغ، ح ــنت چ ــوق داش ــان و ش ــرس از طالب ــود. ت می ش

ــد.  ــم می زن ــر جــوان رق ــن پ ــرای ای ــی را ب ــگ و نامطلوب گن

اریکیــن بــراق را در دل تاریکــی چــرخ می دهــد ناگهــان 

ــت . ــچ اس ــل هی ــدون تی ــن ب ــه اریکی ــود ک ــه می ش متوج

ــای  ــوی دکان ه ــه س ــجد ب ــم از مس ــم ک ــردم ک ــه م ــا آن ک ب

شــان می آمدنــد، احمــد دســت بــه کار می شــود؛ اریکیــن را 

ــر شــود  ــا پُ ــرد ت ــه یکــی از بیلر هــای تیــل فــروش فــرو می ب ب

ــه  ــا زدن شــالق ب در همیــن وقــت طالبــی از راه می رســد و ب

ــل می شــود.  ــدن تی ــع دزدی دســتان احمــد، مان

احمــد می گویــد: »آن شــب طالبــان مــرا زده و کشــان کشــان 

بــه قــرارگاه شــان بردنــد و چنــد تــای شــان جمــع شــده 

ــازات مــرا بگیرنــد. یکــی می گفــت  بودنــد تــا تصمیــم مج

ــش  ــت جرم ــرش می گف ــود، دیگ ــع ش ــتش قط ــد دس ــه بای ک

کــم اســت بایــد بــه ایــن پــر درس عــربت بدهیــم تــا دیگــر 

جــرأت دزدی نکنــد. خیلــی ترســیده بــودم و بــه خــودم لعنــت 

ــته  ــا بس ــت و پ ــب را دس ــت ش ــده نداش ــا فای ــردم؛ ام می ک

ــدم.« گذران

بــا رس زدن آفتــاب ،چنــد نفــر طالــب آمدنــد او را وســط بــازار 

بردنــد بــا ذغــال صورتــش را ســیاه کردنــد، بــاالی خــر ســوار 

ــر را  ــن پ ــد ای ــتاندند و می گفتن ــازار گش ــان ب ــد و می کردن

ــد و  ــا می خندیدن ــد. بعضی ه ــتگیر کردن ــال دزدی دس در ح

ــد.  ــاب می کردن ــنگ پرت ــوی او س ــه س ــا ب بعضی ه

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

ــود  ــی خ ــمتی از زندگ ــه قس ــت ک ــی اس ــای مردم از قصه ه

را تحــت ســلطه ی طالبــان در افغانســتان گذرانــده  انــد و 

ــک کــرده  ــل رشی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام خاطــرات  شــان را ب

یــا صفحــه ی  تــان را از طریــق ایمیــل و   انــد. خاطــرات  

فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل بــا مــا رشیــک کنیــد. مــا 

متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام و نــر خاطــرات  تــان اســتیم.

بــود،  چهارده ســاله  وقتــی  مهــدی 

را  »ســیاه خاک«  جنگــی،  هواپیامهــای 

ــا  ــش مبب ه ــاروت و آت ــد. ب ــاران کردن مبب

او را نکشــت؛ امــا ســوی چشــم هایش را 

ــس،  ــتاد. از آن پ ــوا فرس ــه ه ــرد و ب دود ک

ضمیــرش  امــا  تاریــک؛  او  چشــم های 

روشــن شــد. حــاال متــام دغدغــه ی آن کــودک دیــروز و مــرِد 

ــا  میان ســاِل نابینــای امــروز ]کاکا مهــدی[، روشــنی، بینایــی و ب

اســت. فرزندانــش  سوادشــدن 

داســتان او در جامعــه ای کــه امیــد بــه زندگــی در آن کم رنــگ 

شــده، پارادوکــس بزرگــی اســت. تفاوتــی بــه انــدازه ی قامــت 

اســتوار یــک رسو بلنــد تــا فــرو ریخــنت غــرور یــک مــرد. بــه 

مقیــاس اســتواری یــک قلــه ی رس بــه فلک کشــیده تــا کــز کــردن 

در عزلــِت ناامیــدی و نشســنت در گوشــه ی خیابان هــا.

افغانســتان رسزمینــی  اســت کــه ســوژه های ِبکــر زیــر پوســت  

قربانیــان  و  مثــل»کاکا مهــدی«  لــول می خورنــد؛ کســانی  آن 

بی شــامر دیگــر کــه مــا هــر روز بــه راحتــی از کنــار آن هــا رد 

ــم های  ــد چش ــدن نیازمن ــده ش ــرای دی ــه ب ــانی  ک ــویم؛ کس می ش

ــد. ــد ان ــک هرنمن ــن ی تیزبی

در ایــن شــامره، فیلــم مســتند کوتــاه »چشــامن امیــد« اثــر فیــض 

محمــد صــداق را بررســی خواهــم کــرد کــه نخســتین منایــش آن 

عــر جمعــه، پانزدهــم ســنبله در »کافــه عکــس« بــود.

فیلــم در بــاره ی زندگــی مــرد نابینایــی اســت کــه رس چهارراهــی 

ــقت  ــی  پرمش ــد. زندگ ــون می فروش ــدت تلف ــل کری ــل رسخ کاب پ

ــا  ــد؛ ام ــت باش ــدی و شکس ــو از ناامی ــد ممل ــه بای ــه ای ک و فقیران

ــه از  ــرای آن  ک ــم ب ــبک فیل ــت. س ــروزی اس ــد و پی ــار از امی رسش

موســیقی کمــک نگرفتــه اســت، کمــی مــرا دچــار تردیــد می کنــد؛ 

ــش  ــه منای ــت، ب ــه هس ــه ک ــت را آن گون ــر، واقعی ــون تصوی ــا چ ام

ــرای  ــا، متــام تالَشــش را ب می گــذارد و کمــره ضمــن بررســی زوای

دور نشــدن از اصــل ســوژه انجــام می دهــد تــا بــه ایــده ی اصلــی 

ــم در  ــن فیل ــد؛ ای ــت، برس ــد اس ــلیم ناپذیری و امی ــه تس ــم ک فیل

ــرد! ــای می گی ــرا ج ــتند واقع گ ــبک مس ــا س ــته ی دس

می گوینــد تــوان و قــدرت کارگردانــی آن نیســت کــه از یــک 

ــه  ــت ک ــرن آن  اس ــرد، ه ــی بگی ــازی منف ــن، ب ــا خش ــره ی ذات چه

ــی داشــته باشــد. ــا و مهربان ــر، صــورت زیب ــن بازیگــر اث منفی تری

کلیشــه آن ا ســت تــا در برخــورد بــا یــک آدم نابینــا کــه رس چهــارراه 

کریــدت کارت تلفــون می فروشــد و زندگــی اش رسشــار از فقــر 

ــر و  ــد ]فق ــن باش ــز همی ــام نی ــم« کار ش ــت، »تِ ــتی اس و تنگدس

ناامیــدی[؛ امــا فیــض محمــد صــداق کــه بــا بودجــه ی شــخصی، 

وقــت  اثــر  ایــن  فیلم بــرداری  بــرای  روز  پنــج  و  یک صدوســی 

ــین  ــای خادم حس ــای زیب ــک قاب  بندی ه ــا کم ــت، ب ــته اس گذاش

حیــدری، از درون جهنــم فقــر، بدبختــی و ناتوانــی؛ بــه اســتواری، 

تســلیم نشــدن و بهشــت خوشــبختی رســیده اســت.

ــت؛  ــده اس ــام ش ــتان انج ــتند، در زمس ــن مس ــرداری ای ــر ب تصوی

ــاروری و  ــا منــاد ب ــل زندگــی کاکا مهــدی رسد؛ ام ــی کــه مث فصل

نویــد بهــار پرشــگوفه اســت. دانه هــای رسد بــرف کــه موجــب یــخ 

ــار در  ــاد به ــی ب ــذت نرم ــا ل ــود ت ــن می ش ــپیدی زمی ــنت و س بس

خاطــر هــر ســبزه و درخــت جــاودان شــود. 

بیــن رسنوشــت و گذشــته ی کارگــردان کــه خــودش از قربانی هــای 

جنــگ اســت، بــا زمســتان رسد و روزگار مــرد کریــدت فــروش 

رابطــه ی نزدیکــی وجــود دارد. هــر ســه رسد، ســپید و یــخ زده کــه 

پتانســیل جوانــه زدن و قــد بــر افراشــنت را دارنــد!

ــک دکان بســیار ســاده و کوچــک دارد، نخســتین  ــن« کــه ی »متی

کســی  اســت کــه بــه کاکا مهــدی اعتــامد کــرده و بــه او کریــدت 

کارت موبایــل قــرض می دهــد تــا بفروشــد. رابطــه ی ایــن دو، 

ــعی  ــیاری، س ــه بس ــودی ک ــا وج ــت. ب ــا اس ــیار زیب ــب و بس جال

کــرده  انــد ایــن رابطــه را بــه هــم بزننــد؛ امــا تــا هنــوز پــل اعتــامد 

همــکاری  توانســته  انــد  آنــان  و  نشــده  ویــران  دو  ایــن  بیــن 

دوام داری داشــته باشــند.

ــناخته ای  ــل رسخ آدم ش ــی پ ــاال در چهارراه ــه ح ــدی ک کاکا مه

اســت، در آن منطقــه بــه منــاد ایســتادگی و عامــل انگیــزه بــرای 

زندگــی و تــالش بــرای فــردا بــدل شــده اســت. کســی کــه محــل 

ــهامت  ــرت و ش ــد: »غی ــم می گوی ــت، در فیل ــک او اس کارش نزدی

ــمی و  ــی جس ــود ناتوان ــا وج ــه ب ــت ک ــدی بی نظیــر اس کاکا مه

ــد.« ــی دراز منی کن ــش کس ــت پی ــرده و دس ــی، کار ک نابینای

ــه  ــم دغدغ ــوب، ک ــهر پرآش ــن ش ــدی در ای ــی و کار کاکا مه زندگ

بارهــا  اســت. می گویــد  نبــوده  و مشــکل  از چالــش  عــاری  و 

کارت هایــم را دزدیــده انــد، پــول قالبــی برایــم داده و مــرا اذیــت 

کــرده انــد: »یک بــار یکــی گفــت، بریــم تــا کمَکــت کنــوم، مــه هــم 

ــه یــک کوچــه ی خلــوت و تنــگ  اعتــامد کــدوم و رفتــوم. وقتــی ب

ــدت کارت  ــا کری ــد ت ــول نق رســیدیم؛ گفــت، هــر چــه داری ]از پ

موبایــل[؛ همــه را بــده و گرنــه بریــت بــد می شــه. مــن هــم مجبــور 

ــم.«           )ادامــه در صفحــه 7( ــه او بتُ شــودوم، هــر چــه داشــتوم ب

ساره ترگان

نعمت رحیمی
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