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صدیق صدیقی: تالش ها برای صلح متوقف شده
و انتخابات در اولویت قرار دارد
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حمداهلل محب: خروج شتاب زده ی نیروهای خارجی خطرناک خواهد بود

بیست ضربه ی چاقو در برابر درخواست طالق

ولسوالی ینگی قلعه ی تخار از 
وجود طالبان پاک سازی شد

 غنــی: پس از انتخابات صلح را در 
اولویت قرار می دهم

دگرباشان جنسی در افغانستان 
حق زندگی ندارند!

گام های بلندپروازانه ی یک کودک 
افغان در دنیای تجارت

ده شهر کورا یک چشم پادشاس

»کربالیی بدقار« رسآشپز 
معتادان پل سوخته

)رهربان قومی؛ بادآوردگانی که باد برد(

)قسمت اول(

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

خروج  که  است  داده  هشدار  ملی،  امنیت  مشاور 

برای  ناگواری  عواقب  خارجی،  نظامیان  شتاب زده ی 

افغانستان، ایاالت متحده و متحدان آن در پی خواهد داشت.

سی بی اس  شبکه ی  با  مصاحبه ای  در  محب،  حمدالله 

افغانستان  در  تروریستی  گروه  ده ها  که  است  گفته  امریکا، 

تجهیز  بدون  خارجی  نظامیان  اگر  و  می کنند  فعالیت 

نیروهای افغان به سالح های پیرشفته ی نظامی و اطالعاتی، 

این کشور را ترک کنند، امنیت هر دو کشور با خطر مواجه 

شد. خواهد 

او افزوده است که نیروهای افغان، هنوز هم برای مبارزه 

با تروریزم به کمک های نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده و 

سازمان ناتو نیاز دارند. آقای محب گفته است که نیروهای 

افغان به پشتیبانی هوایی و نظارتی و تکنالوژی که هنوز هم 

در اختیار آن ها قرار نگرفته است، نیاز دارند.

او، تأکید کرده است که تهدیدات ناشی از تروریزم، تنها 

و  متحده  ایاالت  امنیت  بلکه  تهدید منی کند،  را  افغانستان 

سایر متحدان این کشور را نیز با تهدید روبه رو خواهد کرد. 

مشاور امنیت ملی همچنان تأکید کرده است که طالبان 

همین  به  و  دارند  مشابهی  ایدئولوژی  القاعده،  شبکه ی  با 

دلیل، به نظر منی رسد که طالبان بر تعهدات خود مبنی بر 

با القاعده متعهد باقی مبانند. قطع روابط 

یکی از موارد اساسی در توافق نامه ی صلح میان امریکا 

بود.  افغانستان  از  نیروهای خارجی  و طالبان، خروج کامل 

هر چند هر دو طرف به امضای این توافق نامه نزدیک شده 

متحده،  ایاالت  رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد  اما  بودند، 

چند روز پیش به دلیل کشته شدن یک رسباز امریکایی در 

حمله ی طالبان در کابل، گفت وگوهای صلح را متوقف کرد.

کردند  تأکید  امریکایی  مقام های  از  شامری  آن،  از  پس 

که طالبان به گفت وگوهای صلح متعهد نیستند و بهرت است 

حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ادامه یابد.

عملیاتی،  راه اندازی  با  امنیتی  نیروهای 

وجود  از  را  تخار  والیت  ینگی قلعه ی  ولسوالی 

کرده  اند. پاک سازی  طالب  هراس افگنان 

به  تخار،  والی  سخنگوی  هجری،  جواد 

نتیجه ی  در  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه ی 

عملیات پاک سازی نیروهای امنیتی در ولسوالی 

ینگی قلعه، ۳۳ هراس افگن طالب به شمول ۶ نفر 

شده  اند. کشته  گروه  این  کلیدی  فرماندهان  از 

از  پس  تخار،  والیت  ینگی قلعه ی  ولسوالی 

 ۱۸( شب  دوشنبه  سنگین،  درگیری های  روز  دو 

سقوط  طالب  هراس افگنان  دست  به  سنبله(، 

بود. کرده 

زمان  آن  در  تخار،  والیت  در  مسؤوالن  هرچند 

را  ولسوالی  این  امنیتی  نیروهای  که  بودند  گفته 

کرده  ترک  غیرنظامیان  تلفات  از  جلوگیری  برای 

بودند؛ اما وفی الله رحامنی، رییس شورای والیتی 

تخار، گفته بود که این ولسوالی، به دلیل نرسیدن 

نیروهای کمکی سقوط کرد.

این،  از  پیش  که  بود  افزوده  رحامنی  آقای 

حکومت تنها در مرکز ینگی قلعه حاکمیت داشت 

سوی  از  آن  دیگر  خاک  درصد   ۸۰ از  بیش  و 

می شد. اداره  طالبان 

والیت تخار در شامل افغانستان، از والیت های 

نسبتا ناامن است. در این والیت هم گروه طالبان 

شان  بیشرت  که  مسؤول  غیر  مسلح  افراد  هم  و 

وابسته به حزب اسالمی گلب الدین حکمتیار اند، 

رسگرم ترور افراد و ناامن ساخنت مناطقی از این 

استند. والیت 

ــره ی  ــاال چه ــت و ح ــده اس ــی منان ــزی باق ــودم، چی ــده ب ــار اول دی ــه ب ــی ای ک از آن زیبای

زخمــی و ملتهــب ایــن زن در زیــر پانســامن های ســفید آغشــته بــه خــون، حکایــت دردی را 

ــر کشــید. ــه تصوی ــان منی شــود ب ــامت و زب ــا کل دارد کــه ب

بــه دیــدن ســنبل آمــده ام؛ زنــی کــه اگــر دکــرتان او را نشــانم منی دادنــد، منی توانســتم بــا 

ایــن همــه پانســامن و زخمــی کــه بــر صــورت دارد، بشناســمش. هــر چنــد پیــش از ایــن زنــی 

را کــه نامــش )ســنبل( اســت را دیــده بــودم؛ امــا نــه در چنیــن وضعیتــی.

محمــد ارشف غنــی، رییس جمهــور و از نامــزدان 

ــتان  ــت افغانس ــه دول ــد ک ــت جمهوری، می گوی ریاس

ــت  ــور اس ــن کش ــردم ای ــی م ــده ی واقع ــه مناین یگان

تــا بــا طالبــان مذاکــره کنــد. او، تأکیــد می کنــد 

کــه ایــن بــار یــک هیــأت همه شــمول افغانــی بــرای 

ــان فرســتاده خواهــد شــد. ــا طالب مذاکــره ب

)زندگی به رنگ زن(
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کلی  وضعیت  از  دقیقی  شناخت  بخواهیم  که  این  برای 

در  باشیم،  داشته  جامعه  یک  در  فرهنگی  و  اجتامعی 

مراجعه به شناخت شخصیت های مشهور سیاسی، فرهنگی، 

اجتامعی، اقتصادی و ... می توانیم به دریافت مستندی از 

آن جامعه دست پیدا کنیم. »الیت«ها یا سلیربیتی ها در یک 

است. آن جامعه  در  موجود  انعکاس وضعیت  جامعه، 

انسان برای استفاده از امکان هایی که در زندگی برایش 

خانواده ی  در  که  کودکی  می دهد.  جان  می شود،  میرس 

سلطنتی رشد می کند، وقتی این همه رس برای تورسی زدن 

دارد، به فرق رس و کدو فکر منی کند؛ چنان چه کودکی که 

مفشن  لباس های  پوشیدن  به  می کند،  گدایی  خیابان  در 

اند،  کرده  عیار  را  خود  وضعیت،  طبق  هردو  منی کند.  فکر 

خوی  باشند.  شده  آن  منطقی  دالیل  درگیر  که  آن  بی 

موجود برتری طلبی و ستم پیشگی در خانواده ی سلطنتی و 

موجودیت زمینه ی تحقق آن در اجتامع، باعث می شود که 

این خوی در نسل های آن باقی مباند و کودکان آنان بدون 

توجه به عمل کرد نیاکان شان، آن راه را ادامه می دهند. در 

خانواده های  از  افرادی  که  داریم  استثناهایی  برش،  تاریخ 

شاهی، علیه سیاست جرب و ستم پدران شان ایستاده اند؛ 

این استثناها در بررسی وضعیت در یک اجتامع، به احتامل 

یک در هزار یا بیشرت است. برای شناخت دقیق یک اجتامع، 

احتامل های یک در هزار را منی توان درصد قایل شد.

این نوشتار، سعی دارد به شناختی از الیت های )رهربان( 

سیاسی، فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی و ... بپردازد و نقش 

اجتامع را به عنوان اراده ی جمعی، در شکل گیری این افراد 

جستجو کند. به ترتیب به اساس گرمی بازار سیاست، پیش 

از این که به الیت های فرهنگی، اجتامعی و ... بپردازم، به 

می پردازم.  افغانستان  در  سیاسی-حزبی  رهربان  شناخت 

اگر بخواهیم تاریخ معارص افغانستان را به پیش از 2۰۰۱ و 

پس از آن تقسیم کنیم، مِن نویسنده ی این سطرها، آنچه در 

حافظه دارم، به دوره ی طالبان و پیش از آن در روستایی بر 

می گردد که به عنوان بخشی از جغرافیای افغانستان، درگیر 

جنگ های حزبی – بین حزب جمعیت و جنبش- بود. آنچه 

من به عنوان کودک در آن جامعه، بخشی از آرزوهایم بود، 

قوماندان شدن بود و این آرزو پر بود از حس آزادی؛ آزادی 

من،  کودکی  جامعه ی  در  کرد.  می توان  آنچه  هر  انجام  در 

غیر از زورمندان، دیگر سلیربیتی یا آدم مشهوری نبود و آنان 

مرجع تقلید رویاهای کودکانه ی آن جامعه بودند.

همه  مذهبی،  و  قومی-زبانی  حزبی،  جهادی،  رهربان 

آن  در  رهربپروری  که  بودند  جامعه ای  منت  از  برخواسته 

از  برخواسته  اجتامعی،  خوی  این  بود.  شده  نهادینه 

وضعیت  و  بومی  خوی  با  جامعه ای  بود.  اجتامعی  وضعیت 

آن  از  رهرب  یا  قوماندان  عنوان  به  کسی  باید  که  بومی ای 

همواره  تاریخ،  طول  در  اجتامعی  کتله های  می کرد.  دفاع 

در رکاب زورمندان رزمیده اند که در بیشرت این رزمایش ها، 

بدون شناخت طرف جنگ شان، رس باخته اند. این خصلت، 

که  خصلتی  است؛  برشی  جوامع  بومی  سنت  از  برخاسته 

بر عهده داشته است. را  افسانه سازی برش  و  قهرمان پروری 

آنچه پیش از سال 2۰۰۱ حرف اول را می زد، فرماندهان 

این  جنگ؛  وضعیت  از  برخاسته  بودند،  جهادی ای 

پس  بودند،  سوار  مردم  گرده ی  بر  سال ها  که  فرماندهان 

همچنان  دموکراسی،  نام  به  جدیدی  نظام  شکل گیری  از 

برای  باید  و  بودند  تاثیرگذار  قومی -زبانی،  مناسبات  در 

مهارکردن شان، سهمی به آنان داده می شد. همین الیت ها 

زالووار  تنظیمی،  جنگ های  در  آن  از  پیش  که  )رهربان( 

که  نظامی  شکل گیری  از  پس  بودند،  مکیده  را  مردم  خون 

حلزون وار  بودند،  ریخته   خون  سال ها  آن  نابودی  خاطر  به 

به سطوح باال و پایین این نظام چسپیدند و با تغییر بازی، 

این  کردند؛  افغانستان حفظ  میدان جدید  در  را  جای شان 

رهربان، هرچند هرکدام شان دست کم فرصت یک ونیم دهه 

حضور در مناسبات سیاسی-قومی افغانستان را داشتند؛ اما 

هیچ کدام دانش آموخته ی سیاست نبودند و از قواعد بازی 

این  حضور  دلیل  تنها  درمنی آوردند.  رس  جدید  میدان  در 

زبانی  قومی،  پایگاه های  افغانستان،  جدید  نظام  در  افراد 

نیم دهه جنگ توهمی ای  و  بود و یک  افراد  این  و مذهبی 

که به شکست توهمی ارتش کمونستی شوروی و افتخارات 

انجامید. دیگری 

را  توده  که  جدیدی  وضعیت  برای  بود  رشوعی   ،2۰۰۱

وارد گفتامن سیاسی، فرهنگی و اجتامعی کند. با افزایش 

سهولت های  و  اجتامعی  و  جمعی  شبکه های  سواد،  سطح 

تعامل  زمینه ی  شهرستان ها،  و  شهرها  بین  ترانسپورتی 

فرصت  و  شد  فراهم  شهری  و  بومی  سلیقه ی  و  فرهنگ 

انسان  بین  را  سلیقه ها  مورد  در  نظر  اشرتاک  و  گفت وگو 

انسان   رسسام آور  هجوم  آورد.  وجود  به  روستایی  و  شهری 

و  شهرها  به  سنتی،  شدت  به  و  بومی  خصلت  و  خوی  با 

و  بود  گرفته  آن  از  را  چیز  همه  جنگ  که  بزرگ شهرهایی 

نسلی نامتعهد و بی بندوباری را به جا گذاشته بود، به تعامل 

ناهمگونی انجامید که برامد آن نه شهری بود و نه بومی. این 

تعامل بین انسان روستایی و شبه شهری و تأثیری که سال ها 

دگامتسمی  حکومت  به  قوم  و  مذهب  و  دین  نام  به  جنگ 

طالبان انجامیده بود، دو نسل را با هم یک جا می کند، که 

به شدت دچار آسیب های اخالقی اند. توده ای که در چنین 

وضعیتی به ادامه ی  زندگی می پردازد، توده ای است که فقط 

بخشی از آن به عنوان یک روند از مکتب و دانشگاه مستفید 

شده است؛ بدون این که فکر کرده باشد، درس یعنی چی؟ 

دوا  را  دردی  چی  ناآگاهی  کشیدن  چالش  به  و  آگاهی  و 

دغدغه های  هنوز  نسل،  این  بین  مسلط  گفتامن  می کند. 

قومی-مذهبی بود و رهربانی که نسل مسلح دیروز را رهربی 

زمین  به  را  تفنگ  که  رسیدند  نسلی  رهربی  به  می کردند، 

جدید  نظام  سایه ی  زیر  تحقیر  هزاران  با  و  بودند  گذاشته 

زندگی می کنند. تحقیر از آن جهت که به کمک شبکه های 

جمعی، شاهد زندگی جهان و امکانات محدود زندگی خود 

بودند و هر روز در هجوم نیازها و خواسته های امروزی کمر 

ادامه ی  به  محرومیت  و  تحقیر  این  می شد.  شکسته  شان 

این  و  بود  داده  پرورش  که سال ها جنگ  انجامید  عقده ای 

با  که  می کرد  پیدا  بروز  مجال  باید  یافته،  پرورش  عقده ی 

مجرای  مذهبی،  و  قومی  رهربان  طرف  از  سو  استفاده ی 

بیرون رفت این عقده علیه اقوام دیگر سمت و سو داده شد. 

سمت و سویی که در هر قومی، افراد مشخصی از آن سود 

می کردند. وسیع تر  را  عقده  این  بروز  میدان  و  می بردند 

به دلیل نقش مهمی که هر کدام رهربان در جنگ های 

جدید  نظام  در  داشتند،  افغانستان  در   2۰۰۱ از  پیش 

تأثیرگذار  حضور  به  وابسته  شان  نقش  افغانستان، 

با  آن ها،  از  برخی  شد.  سیاسی  جدید  روی کرد  در  شان 

قناعت پیشگی سیاسی، به استفاده از امکانات دولت جدید 

همواره  افغانستان،  رسنوشت ساز  بازی های  در  و  پرداختند 

چشم شان به کفه ی ترازو ماند و آن قدر محو کفه ی سنگین 

برخی  شدند؛  مصدوم  حریف،  پیش پایی  یک  با  که  شدند 

شده  مساعد  شان  برای  که  فرصت هایی  از  استفاده  با  هم 

شان  قلدری  و  منفعت طلبی  برای  جدیدی  صفحه ی  بود، 

باز کردند و به مکیدن خون مردم ادامه دادند. این رهربان 

بودند، سوار  افغانستان  انقالب  از منت  برخواسته  که  قومی 

به  کدام  هر  و  شدند  میدان  وارد  مذهبی  و  قومی  امواج  با 

بین  در  برای خود  انداختند،  راه  که  و کشتاری  کُشت  قدر 

باز  پا  جای  افغانستان  در  سیاسی  مناسبات  و  شان  اقوام 

کردند. با آمدن نظام جدید و وارد شدن عده ای تکنوکراتی 

یا  و  داشتند  نقش  انقالب  از  قبل  مناسبات سیاسی  در  که 

و  عنوان تحصیل یافته های سیاست  به  نظام جدید  آمدن  با 

بین  تقابلی  شدند،  میدان  وارد  دیگر  کشورهای  از  اجتامع 

سیاست مدارهای جنگی و تحصیل یافته به وجود آمد. در دو 

دوره ی حکومت کرزی، به دلیل نوپایی نظام دموکراتیک در 

افغانستان و نفوذ این رهربان بین اقوام مختلف، سهم زیادی 

برای شان داده شد و کرزی که خود را بین عده ای قدرت مند 

مردمی دیده بود، متام تالشش را کرد تا مناسباتش را با این 

مبادا  که  نگیرد  را  آنان  افزون طلبی  جلو  و  کند  حفظ  افراد 

و  نور  عطامحمد  بین  که  تنشی  بینجامد.  بدتری  به رشایط 

کرزی بر رس والیت بلخ به وجود آمد، بیان این افزون طلبی 

بود. کرزی از این هراس داشت که با برکناری جربی عطا، 

ممکن است با خشم مردم روبه رو شود و وضعیت از آنی که 

نور  آقای  قدرت  بر  همچنان  هراس  این  شود.  بدتر  هست، 

یاد کردند  امپراتور شامل  به عنوان  او  از  تا جایی که  افزود 

نجات دهنده ی شامل خواندند.  را  او  زیادی  تاجیک های  و 

از مهره های نه چندان مهم  شهرتی که عطا به عنوان یکی 

جنگ های داخلی، در مدت حاکمیتش در بلخ کسب کرد، 

زبان  را  او  که  بود  نسلی  اراده ی جمعی  بازتاب  در حقیقت 

او می تواند در  امروز شان می دانستند و می گفتند که تنها 

مناسبات  در  گویا  که  حقوق شان  از  و  بایستد  میدان  این 

رصاحت  کند.  دفاع  می شود،  تلف  مرکزی  قومی  قدرت 

بود  جمعی ای  خشم  بیان  مرکزی،  دولت  مقابل  عطا  گفتار 

که عده ای می خواستند گره افتاده  در کار قومی شان باید 

با دندان باز شود و چه دندانی تیز تر از دندان عطا که هم 

پول دارد برای ولخرچی و مرصف بدون حساب، و هم زبان 

رکی دارد که کاکه وار صدایش را به منایندگی از شامل بلند 

افغانستان  وارد گفتامن سیاسی  تازه ای که  نسلی  می کند. 

در  سنجش شده  و  اکادمیک  نگاه  از  بیشرت  بودند،  شده 

دهانش  از  آنچه  هر  که  بودند  شخصیتی  دنبال  سیاست، 

می براید بی خریطه فیر کند و کاکه باشد. قدرت اقتصادی 

در  جمعیت  فرماندهان  روی  که  مصارفی  و  شامل  در  عطا 

کمپاین های انتخاباتی عبدالله در شامل می کرد، از او یک 

عده ای  که  بود  ساخته  امروز  نسل  بین  عیار  متام  کاکه ی 

جمع  برش  و  دور  هم  فرهنگی-مدنی  فعال  اصطالح  به 

با نوشنت  و  برایش مشوره بدهند  شده بودند که هرازگاهی 

سیاست مدار  یک  عنوان  به  را  او  فیس بوکی،  پست های 

کسی  عطا  کنند.  تبلیغ  مردم  به  آگاه،  اما  درس نخوانده؛ 

نبود که راه پر خم و پیچ سیاست را با مشکالت طی کرده 

از  یکی  او،  باشد؛  آن  پنهان  و  پیدا  زوایای  متوجه  و  باشد 

رسیدن  قدرت  به  از  پس  که  بود  موج آورده  رهربان  همین 

از  اول  سیاسی،  معامله ی  دو  یکی  طراحی  و  ارشف غنی، 

جایگاه  از  سپس  و  شد  کنده  داشت  که  مردمی ای  جایگاه 

بود. بلخ  که  قدرتش 

به همین ترتیب، همه رهربان و قوماندانانی که عمری بر 

اریکه ی قدرت بودند، چنان از طرف دولت مرکزی زیر فشار 

و اتهام قرار گرفتند که هر کدام جز فکر کردن برای نجات 

خود شان، فکری برای پیروان و هواخواهان شان نداشتند.

قسمت اولده شــهر کورا یک چشم پادشاسسرمقاله2

رهبران قومی؛ بادآوردگانی که باد برد
گفت وگوهــای صلــح  پیــش  روز  چنــد  وقتــی 
دونالــد  و  شــد  قطــع  طالبــان  و  امریــکا  میــان 
صلــح  گفت وگوهــای  کــه  کــرد  اعــالم  ترامــپ 
دیگــر مــرده اســت، متــام کســانی  کــه بــه برگــزاری 
ــت و  ــان برگش ــگاه ش ــد، ن ــن بودن ــات بدبی انتخاب
حــاال تصــور آن اســت کــه فقــط برگــزاری انتخابــات 
ــا  ــدر و تنه ــک حکومــت مقت ضامــن شــکل گیری ی
وضعیــت حــارض  از  برون رفــت کشــور  بــرای  راه 

ــت.  اس
ــه  دور  ــمول و ب ــفاف، همه ش ــات ش ــر انتخاب اگ
از جنجال هــای معمــول برگــزار شــود، می توانــد 
ــیدن  ــح، رس ــای صل ــری گفت وگوه ــرای از رسگی ب

ــه توافــق دامئــی و ختــم جنــگ کمــک کنــد. ب
چــون در گذشــته ثابــت شــده اســت کــه حضــور 
میــز  در هــر کارزاری، حتــا حــارض شــدن روی 
ــرای گفت وگوهــای صلــح نیــز، هیچــگاه  مذاکــره ب
ــک  ــا ی ــط ب ــوده و فق ــن نب ــف ممک ــع ضع از موض
ــه  ــوان ب ــاد رسارسی، می ت ــدر و اتح ــت مقت حکوم
میــز مذاکــره رفــت و نتیجــه قابــل قبــول بــه دســت 

آورد.
وحــدت  حکومــت  بــه  نگاه هــا  متــام  حــاال 
ملــی دوختــه شــده اســت؛ جــدا از رقابت هــای 
اســت،  همــه  مــرشوع  حــق  کــه  انتخاباتــی 
ایجــاب مــی کنــد کــه متامــی نامــزدان و رسان 
بــرای  از خودگــذری،  و  فــداکاری  بــا  سیاســی، 
امنیــت  تأمیــن  بــه  نســبت  عمومــی،  مصالــح 
ــات  ــا انتخاب ــنجند ت ــر بس ــاره و تدبی ــات چ انتخاب
کمــی  زمــان  کــه  افغانســتان  ریاســت جمهوری 
هــم بــه آن باقــی مانــده اســت، بــه گونــه رسارسی 

برگــزار شــود. 
ــرای  ــد در گذشــته مســؤوالن امنیتــی ب هــر چن
تأمیــن انتخابــات بــه مــردم اطمینــان داده بودنــد 
ــن  ــط مطمی ــتان در رشای ــردم افغانس ــه م ــن ک و ای
پــای صندوق هــای رأی خواهنــد رفــت؛ امــا بــه 
برگــزاری  کــه مســؤول  نظــر می رســد، کســانی 
ــای  ــات و نیروه ــیون انتخاب ــد -کمیس ــات ان انتخاب
آمــاده ی   کامــل  صــورت  بــه  هنــوز  امنیتــی-، 
بی حــرف  فضــای  یــک  در  انتخابــات  برگــزاری 
را  همیــن  نیــز  افغانســتان  واقعیــت  نیســتند. 
نشــان مــی دهــد کــه طالبــان و کشــورهای حامــی 
ــد مهــم را  ــن رون ــد ای ــالش دارن ــه ای شــان ت منظق

در افغانســتان نــاکام ســازند.
بــا  انتخاباتــی  هــای  کمیســیون  چنــد  هــر 
انتقادهــای جــدی روبــه رو اســت، امــا بــرای بــرون 
ــاد،  ــن نه ــه ای ــت ک ــاز اس ــت، نی ــن وضعی ــت ای رف
ــای  ــه در روزه ــد ک ــرج بده ــه خ ــالش ب ــت ت نهای
کــه  گســرتده ای  مشــکالت  بــه  مانــده  باقــی 
وجــود دارد رســیدگی کــرده و در هامهنگــی بــا 
نامــزدان ریاســت جمهــوری، احــزاب سیاســی، 
ــت  ــده امنی ــن کنن ــای تامی ــی، نهاده ــه مدن جامع
و نهادهــای کمــک کننــده بیرونــی، بتوانــد تــا حــد 
ــد.   ــزار منای ــی را برگ ــل قبول ــات قاب ــن انتخاب ممک
ــاالی  ــان در حــد ب ــی کــه طالب ــط کنون در رشای
ــه و کشــورهای  از مرشوعیــت سیاســی دســت یافت
مســایل  در  داشــنت  ســهم  بــرای  نیــز  مختلــف 
افغانســتان فعال تــر شــده انــد، بــه ایــن گــروه 
نیــاز  می دهنــد،  مرشوعیــت  بیشــرت  تروریســتی 
اســت کــه اتحــاد جــدی در داخــل افغانســتان بــر 
ــار  ــنت و انفج ــه کش ــا ب ــه تنه ــروه ک ــن گ ــه ای علی

ــرد.  ــکل بگی ــد، ش ــی دهن ــه م ادام
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــت اس ــک واقعی ــز ی ــن نی ای
نــه تنهــا بــا گــروه هــای تروریســتی ماننــد طالبــان 
و داعــش طــرف اســت، بلکــه در داخــل نیــز میــان 
سیاســت مــداران مشــکالت گســرتده ســلیقه ای 
ــتان  ــک افغانس ــه ی ــاوری ب ــر ب ــه اگ ــود دارد ک وج
ــن رقابت هــا  ــد ای ــات وجــود دارد، بای ــا ثب نســبتا ب

ــار گذاشــته شــود.  کن
حکومــت افغانســتان روز گذشــته اعــالم کــرد 
انتخابــات  از  پــس  تــا  صلــح  گفتگوهــای  کــه 
مطــرح نیســت. ایــن یعنــی کــه اراده در حکومــت 
افغانســتان وجــود دارد کــه بایــد انتخابــات برگــزار 
کــه  شــود  مــی  احســاس  نیــاز  اکنــون  گــردد. 
ــاد رصف  ــای انتق ــه ج ــات ب ــزدان انتخاب ــر نام دیگ
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  موجــود،  از وضعیــت 
ریاســت جمهــوری بــه نهادهــای برگــزار کننــده 

انتخابــات کمــک کننــد. 
آینــده  یــک  بــرای  دارد  نیــاز  افغانســتان 
دموکراتیــک کــه مــردم در آن ســهم داشــته باشــند، 
ــن کار  ــرود و ای ــش ب ــه پی ــات ب ــمت انتخاب ــه س ب
ــای  ــی گروه ه ــه متام ــن ک ــر ای ــت مگ ــن نیس ممک
سیاســی بــه ایــن بــاور برســند کــه تنهــا انتخابــات 
ــت.  ــی اس ــت کنون ــت از وضعی ــرون رف ــل ب راه ح
مــردم دوســت دارنــد کــه از درون انتخابــات 
شــفاف و کم حــرف و حدیــث، یــک حکومــت قــوی 
ــر  ــه ب ــن غلب ــد ضم ــه بتوان ــد ک ــرون آی ــدر بی و مقت
مشــکالت داخلــی و مهــار زورگویــان، در برابــر 
دشــمنان امنیــت و آرامــش افغانســتان ایســتاده و 
ــان و  ــی، آزادی بی ــی، دموکراس ــای مدن از ارزش ه

دســت آوردهای جمهوریــت دفــاع کنــد.

همه باید به برگزاری انتخابات
 باور داشته باشند

زاهد مصطفا

و  قومی-زبانی  حزبی،  جهادی،  رهربان 

جامعه ای  منت  از  برخواسته  همه  مذهبی، 

شده  نهادینه  آن  در  رهربپروری  که  بودند 

از  برخواسته  اجتامعی،  خوی  این  بود. 

خوی  با  جامعه ای  بود.  اجتامعی  وضعیت 

به  کسی  باید  که  بومی ای  وضعیت  و  بومی 

می کرد.  دفاع  آن  از  رهرب  یا  قوماندان  عنوان 

همواره  تاریخ،  طول  در  اجتامعی  کتله های 

بیشرت  در  که  اند  رزمیده  زورمندان  رکاب  در 

جنگ  طرف  شناخت  بدون  رزمایش ها،  این 

شان، رس باخته اند. این خصلت، برخاسته از 

که  بومی جوامع برشی است؛ خصلتی  سنت 

قهرمان پروری و افسانه سازی برش را بر عهده 

است. داشته 
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اسطوره ی  شنکلی«  »بیل  روزگاری  که  است  درست 

و  مرگ  مسأله ی  فوتبال  بود،  گفته  آنفیلد  رسخ های 

واقعا  آیا  اما  است؛  آن  از  فراتر  چیزی  نیست؛  زندگی 

چیزی  امروز،  مدرن  و  جذاب  پدیده ی  عنوان  به  فوتبال 

نه! می گویم،  که  من  است؟  زندگی  از  فراتر 

اگر فوتبال فراتر از زندگی بود، دنیا و جامعه ی ورزشی 

تا این اندازه به مرگ سحر خدایاری ]دخرت آبی[ واکنش 

انسانی،  ارزش های  و  کرامت  زندگی،  منی داد.  نشان 

فوتبال  است.  هرچیزی  از  مهم تر  انسان،  تعالی  و  رشد 

است،  قشنگ تر  و  انسانی تر  بهرت،  زندگی  برای  وسیله ای 

از آن. باالتر  نه 

آبی در تهران،  برای همین است که خودسوزی دخرت 

که  دخرتی  است.  انسانیت  و  ورزش  جامعه ی  متام  غم 

برای شکسنت تابوهای سخت جان جامعه اش و فشارهایی 

آن کشور حس می کنند،  به ورزش در  زنان عالقه مند  که 

که  خورد  بن بست  به  و  گرفت  قرار  فشار  زیر  قدر  آن 

آن   و  آورد  میدان  به  را  عزیزترین رسمایه اش  و  بزرگ ترین 

زد.  آتش  را 

برای  و  درد  فرط  از  خود،  جان  به  انداخنت  آتش 

بی عدالتی  علیه  مبارزه  برای  درون؛  آتش  خاموش سازی 

فداکاری  و  منایش  یک  نشکستنی،  تابوهای  شکسنت  و 

است. پراهمیت 

برای  وقتی  انسانی،  هر  دنیا  گوشه ی  هر  در  حاال  تا 

حق،  برای  و  عدالت  برقراری  مرزبندی ها،  از  عبور 

شور،  برشی؛  جامعه ی  است،  کرده  مبارزه  خالصانه 

است. کرده  ابراز  واقعه  آن  به  را  احرتامش  و  هیجان 

پوشش  زیر  حق محور،  منایش های  چنین  وقت  هیچ 

اند.  نشده  مدفون  و  گم  نظام ها،  پرده اندازی  و  سانسور 

از  بزرگ  باشگاه های  و  دنیا  همه ی  اخیر،  روزهای  در 

هرنمندان،  بازیکنان،  تا  بگیرید  بارسلونا  و  مادرید  رئال 

آبی،  دخرت  داستان  به  انسانی،  جامعه ی  و  دانشمندان 

هوادار تیم آبی پوش استقالل تهران واکنش نشان دادند. 

به  شد،  رشوع  تهران  آزادی  ورزشگاه  از  که  داستانی 

بیرون  آن کشور  مرزهای  از  ایران رسید،  و قضای  محاکم 

رفت تا روز گذشته در ورزشگاه غازی کابل، ]پروژه ی گل 

به  عالقه مند  دخرتان  و  زنان  بدانید[  هامن  جزو  هم  را 

هدف  و  داعیه  به  نسبت  را  شان  جدی  حامیت  فوتبال، 

زنان و دخرتانی که خیلی خوب  آبی نشان دادند.  دخرت 

برای  مبارزه  و  سخت جان  تابوهای  فشار،  مفهوم  و  معنا 

که  می دانند  خوب  آن ها  می فهمند.  را  عدالت  و  حق 

قربانی دادن برای ارزش های زندگی، برابری و مساوات، 

دارد. سنگینی  هزینه ی  چه 

دخرتانی که تجربه ی عبور از ظلامنی ترین تاریکی ها را 

دارند؛ آن ها که برای همدردی با دخرت آبی از بلندی هاِی 

که  با وجودی   و  اند  رد شده  فلک کشیده  به  و رس  پست 

همدرد  و  همسنگر  برای  اند،  مبارزه  میدان  در  همچنان 

شان از غازی به آزادی، پیام همدردی فرستادند.

یا نرفنت  چون قصه ی دخرت آبی، تنها داستان رفنت و 

او به یک استدیوم نه، که داشنت حق انتخاب یک انسان 

نباش،  نگران  گفتند،  آبی  دخرت  به  کابل  دخرتان  است. 

تو  حق طلبانه ی  داعیه ی  و  یادتو  تو،  نام  بخواب،  آرام 

و  دود  میان  از  حتا  تا  هستیم  ما  است.  زنده  همچنان 

آتش، ققنوس وار، همچنان برای رسیدن به یک جامعه ی 

کنیم. تالش  حق محور  و  انسانی 

ایران تالش  دولتی  رسانه های  اخیر  روزهای  در  هرچه 

را  او  و  پاشیده  خاک  آبی  دخرت  دوسیه ی  روی  تا  کردند 

اما  کنند؛  معرفی  روانی  اختالل های  دارای  و  روان پریش 

و  او  با  پیش  از  بیشرت  ورزشی  و  انسانی  جامعه ی  افکار 

جایی  تا  دادند.  نشان  همدردی  تابوشکنانه اش  مبارزه ی 

وارد  نیز  ]فیفا[  فوتبال  بین املللی  فدراسیون  حتا   که 

دخرتان  ورود  مانع های  باید  که  کرد  اعالم  و  شد  ماجرا 

شود. برداشته  استدیوم ها  به  ورزش  عالقه مند 

با وجود همه ی تالش ها در راستای زدودن آالیندگی ها 

از دامان ورزش، برداشنت موانع و مبارزه علیه نژادپرستی 

می سازد،  کدر  را  جهانی  زیبای  پدیده ی  این  آن چه  و 

ناهنجاری ها هنوز  این  تأسف،  با  اما  است؛  گرفته  صورت 

هم وجود دارد و گاهی مثل یک »میخک/ سوول« از جایی 

بیرون شده و مانعی رس راه رشد ورزش می شود.

فوتبال  امروز  مسأله ی  که  گفت  شنکلی  بیل  به  باید 

زندگی  و  مرگ  دقیقا  است.  زندگی  و  مرگ  مسأله ی 

حق  از  نیست.  آن  از  فراتر  چیزی  هیچ  چون  انسان؛ 

انسان، از داعیه ی برخورداری از یک زندگی شاد و خوب 

است. انسانی  ارزش های  و  حق  آن  مناسبات  همه ی  که 

این  از منابع وزارت خارجه ی  نقل  به  رسانه های روسیه 

طالبان  بلندپایه ی  افراد  از  شامری  که  اند  گفته  کشور، 

پس از لغو صلح امریکا با طالبان، به مسکو سفر کرده اند 

گفت وگو  و  دیدار  روسیه،  خارجه ی  وزارت  مقام های  با  و 

کرده اند.

سهیل  که  اند  داده  گزارش  خربگزاری  ها  همچنان 

از  پس  که  است  کرده  تأیید  طالبان،  سخنگوی  شاهین، 

تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر لغو صلح با طالبان، مقام های 

اند. کرده  سفر  مسکو  به  طالبان 

با  مذاکره  لغو  بر  مبنی  ترامپ  تصمیم  از  هفته  یک 

شنبه شب  در  امریکا  رییس جمهوری  می گذرد.  طالبان 

کرد  اعالم  منتظره  غیر  سنبله(  )شانزدهم  گذشته  هفته ی 

که صلح با طالبان را متوقف کرده است و به دنبال آن گفت 

است. مرده  طالبان  با  صلح  که 

بود،  قرار  که  گرفت  آن  از  پس  را  تصمیم  این  ترامپ   

برسد. امضا  به  طالبان  با  امریکا  توافق نامه ی 

را  تصمیم  این  دلیل  ظاهرا  امریکا،  رییس جمهوری 

اعرتاض به حمله ی انتحاری طالبان بر نظامیان امریکایی 

اما  امریکایی گفته است؛  و کشته شدن یک رسباز  ناتو  و 

امریکا  توافق نامه ی  محتوای  تصمیم،  این  اصلی  دلیل 

و  شده  داده  امتیاز  طالبان  به  آن  در  که  بوده  طالبان  و 

با طالبان  توافق  از  نیز  امریکا  و سیاسی  مقام های دولتی 

دارند.    نگرانی 

دولت افغانستان از لغو صلح امریکا با طالبان، استقبال 

می داند  خود  موضع  بودن  درست  مصداق  را  آن  و  کرده 

برگزاری  از  پس  باید  صلح  مذاکرات  بود،  کرده  اعالم  که 

شود.  دنبال  ریاست جمهوری،  انتخابات 

امریکا  از  امتیاز  گرفنت  و  پیروزی  ذوق زده ی  طالبان 

برای حامیان  و  را شوکه کرده  آن  ها  ترامپ  بودند. تصمیم 

خارجی این گروه و کسانی که حکومت مؤقت می خواستند، 

بود.  منتظره  غیر 

شکست  افغانستان،  دولت  موضع  مقابل  در  طالبان 

خورده اند؛ از این رو تالش دارند که متایل امریکا برای از 

را که امضا نشد،  توافق نامه ای  یا امضای  رسگیری مذاکره 

کنند.  جلب 

وزارت  اظهارات  و  مسکو  در  طالبان  مقام های  سفر 

خارجه ی روسیه که خواستار از رسگیری مذاکرات صلح با 

طالبان شده، با هم مرتبط بوده و نشان می دهد، طالبان 

دارد  تالش  روسیه  استند.  شان  اشتباهات  پی  جربان  در 

امریکا را  که زمینه ی از رسگیری مذاکرات میان طالبان و 

کند.  فراهم 

که  دارند  توافق  امر  این  به  امریکا،  و  چین  روسیه، 

با  را  خود  ارتباط  گروه  این  و  شود  گرفته  تعهد  طالبان  از 

و  مذاکرات  راه  از  گروه  این  مسأله ی  کند.  قطع  القاعده 

شود.  حل  صلح 

در جریان یک سال مذاکره ی امریکا با طالبان، روسیه، 

و  جهادی ها  طالبان،  رهربان  میان  نشست  دو  میزبان 

بود. غنی   ارشف  حکومت  از  ناراضی  سیاست مداران 

کرد  تقویت  سیاسی  نظر  از  را  طالبان  نشست ها  این   

و زمینه ی همسویی این گروه با مخالفان حکومت غنی را 

کرد. فراهم 

 لغو محدودیت سفر اعضای طالبان و سهولت هایی که 

برای رهربان طالبان در نظر گرفته شده بود، طالبان را در 

موقف برتر رساند. 

مذاکره ی یک جانبه ی امریکا با طالبان و رقابت روسیه و 

چین با امریکا، زمینه ی  هایی بودند که طالبان توانستند از 

آن بهرت استفاده کنند. 

روسیه و چین به  عنوان رقیب امریکا و پاکستان به  عنوان 

محسوب  گروه  این  حامیان  از  طالبان،  حامی  بزرگرتین 

دولت  با  گروه  این  مذاکره ی  که  دارند  تالش  و  می شوند 

برسد. موفقیت  به  افغانستان 

 طالبان امتیازی را که در یک سال مذاکره با امریکا به 

دست آوردند و نیز محتوای توافق نامه ای که با امریکا قرار 

بود به امضا برسد، فرصتی بود که از دست دادند و حاال به 

دنبال جربان این فرصت استند.

آنچه در یک  سال مذاکره ی امریکا با طالبان تجربه شد، 

این بود که رقابت قدرت های امپریالیستی در جنگ و صلح 

افغانستان نقش دارد. 

خطر  امریکا،  تاریخی  رقیب  بزرگرتین  به عنوان  روسیه  

طالبان و افراط گرایی را احساس می کند و حاکمیت مطلق 

از  استفاده  با  اما  منی خواهد؛  افغانستان  در  را  طالبان 

طالبان و حامیت از این گروه، با حضور نظامی امریکا در 

می کند. مقابله  افغانستان 

 روسیه می خواهد نتیجه ی صلح با طالبان، خروج کامل 

نیروهای امریکایی از افغانستان شود. این خواست روسیه 

با  کشور  این  نزدیکی  سبب  و  می کنند  دنبال  طالبان  را 

است.  طالبان شده 

امریکا مذاکرات صلح را  با آن که طالبان تالش دارند، 

حارض  زودی  به  امریکا  می رسد،  نظر  به  اما  بگیرد؛  رس  از 

بدهد. مثبت  پاسخ  طالبان  خواست  به  که  شد  نخواهد 

با طالبان می تواند  امریکا  مذاکره ی  لغو  انگیزه ی  یک   

شود.  استفاده  طالبان  بر  فشار  گزینه ی  از  که  باشد  این 

برای این که این گزینه نتیجه بدهد، نیاز به زمان دارد تا 

آید.  به وجود  طالبان  رویکرد  در  محسوس  تغییر 

با توجه با این  که لغو محدودیت بر طالبان، سبب تقویت 

این گروه شد، با توجه به آن، الزم است امریکا و متحدانش 

محدودیت های گذشته را بر طالبان دوباره وضع کند. این 

گروه در رشایطی مواجه شود که احساس نکند با جنگ و 

اعامل تروریستی می تواند مرشوعیت و امتیاز کسب کند و 

جهان نیز با آن حساسیت ندارد. 

وجود  طالبان  سیاسی  فعالیت   جوالن  برای  فضا  اگر 

نظامی  فشارهای  و  طالبان  با  مذاکره  لغو  باشد،  داشته 

فشارهای  با  طالبان  است  الزم  بدهد.  نتیجه  منی تواند 

سیاسی و نظامی مواجه شوند و تجربه کنند که با رسسختی 

اند.  ناکام  شان،  خواست های  و  رفتار  تغییر  بدون  و 

و برخوردهای  بارها تجربه شده که طالبان بدون فشار 

عامل  خود  گروه  این  که  حاال  نیستند.  تغییرپذیر  سخت، 

و  زمینه  هر  از  باید  است،  شده  صلح  تالش های  شکست 

شود. استفاده  صلح  به  رسیدن  برای  امکان 
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دختر آبی، از آزادی تا غازی

طالبان بدون فشار و محدودیت تغییر نخواهند کرد
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

در  اعتیاد  نام  به  سکه  ای  دیگر  روی  آن  گرسنگی 

زیر پل سوخته است. برای هر معتادی که آخرین راه، 

زندگی کردن در زیر پل سوخته را انتخاب می کند، جدا 

پل چرکین  این  زیر  در  تا  آن شود  مرد  باید  که  این  از 

تهیه  را  مرصفی اش  مخدر  مواد  بی رحم  و  مخوف  و 

کند، باید به چیزی مهمرت از افیون هم فکر کند و آن 

است.  گرسنگی 

از  مهمرت  گرسنگی  سوخته،  پل  معتادان  برای 

نشئگی بود و هیچ معتادی منی توانست با شکم گرسنه 

مزه ی نشئگی را بچشد و درد گرسنگی از درد خامری 

بود.  تحمل تر  قابل  غیر  مراتب  به 

زحمت  به  را  خود  مخدر  مواد  پول  که  معتادی  اما 

خودش  برای  غذایی  چه  باید  کند،  تهیه  می توانست 

کفاف  هم  دارد  دست  در  که  پولی  آن  تا  می خرید 

شود.  گرسنگی اش  کفاف  هم  و  بدهد  را  خامری اش 

غذایی  دنبال  به  باید  سوخته  پل  معتادان  پس 

راه  هزار  از  که  پولی  با  تا  و شکم سیر می بودند  ارزان 

سیر  اول  می آوردند،  دست  به  بسیار  جان کندن  با  و 

پیرمرد  موجودیت  که  جاست  این  نشئه.  بعد  و  بشوند 

بدقار« صدا می زدند،  »کربالیی  را  او  معتادی که همه 

معنا پیدا می کرد. این پیرمرد در یک مرت مربع، جایی 

به کرایه گرفته بود و برای خود  از کارمندان جنایی  را 

بود.  کرده  پا  و  دست  کوچکی  آشپزخانه ی 

این آشپزخانه، درست مثل صاحبش و هزاران معتاد 

چهره ای  پل،  این  وجب  به  وجب  حتا  و  سوخته  پل 

اصال  که  کثافت  و  چرک  بدون  نداشت.  متیز  چندان 

عبوس  پیرمرد  این  اما  نداشت؛  معنایی  سوخته  پل 

که  خدماتی  و  بود  انداخته  راه  که  کاری  با  اخمو،  و 

از  یکی  به  بود  تبدیل شده  معتادان می داد،  به  روزانه 

معتادان.  برای  سوخته  پل  زیر  مشهور  شخصیت های 

رساغ  می شدند،  گرسنه  وقتی  معتادان  اغلب 

»کربالیی بدقار« و آشپزخانه ی سیاه چرده اش می رفتند 

و با پرداخنت ده افغانی می توانستند یک پُرس غذا به 

کنند.  سیر  را  خود  شکم  و  بیاورند  دست 

که  بود  غذایی  ارزان ترین  بدقار«  »کربالیی  غذای 

می توانست هر معتاد در زیر پل سوخته و در آن رشایط 

سوال  این  تان  ذهن  در  حاال  شاید  و  بیاورد  دست  به 

این  آشپزخانه ی  غذایی  مینوی  خوب  که  شده  خلق 

بود؟ چیزها  چه  معتاد  پیرمرد 

»کربالیی بدقار« هر روز در منوی غذایی اش یک غذا 

اول صبح  که  داشت  این  به  بستگی  هم،  آن  و  داشت 

در  می فروختند  بار  تره  که  کراچی هایی  نزد  که  وقتی 

می آمد.  گیرش  چیزی  چه  می رفت،  سوخته  پل  باالی 

به  را  خود  آفتاب  طلوع  با  زود  صبح  معتاد  پیرمرد  این 

و  می رساند  سوخته  پل  باالی  بار  و  تره  فروشندگان 

»تَه بار« آنان را قبل از دور انداخنت تقاضا می کرد و این 

»تَه بار« ها یگان روز شامل کچالو، بادمجان سیاه، لوبیا 

سبز، بامیه، کدوچه و یا هرچیزی که قابلیت پخته شدن 

بود. را داشت، 

این  از  قبل  بود،  معتاد یک سالی شده  پیرمرد  این 

که من پایم را زیر پل سوخته بگذارم، این آشپزخانه را 

هامن  با  می آورد،  خودش  با  که  را  موادی  او  و  داشت 

مختص  که  شیوه ای  به  داشته،  دست  در  کم  امکانات 

خودش بود طبخ می داد و با هزار کم و کاستی و مزه ای 

که باب میل کمرت کسی بود، به معتادان می داد. 

غذاهای این پیرمرد معتاد؛ هواداران زیادی نداشت؛ 

دود  چند  با  را  غذایش  پُرس  که  بود  حارض  چون  اما 

هیرویین و شیشه هم معامله کند، تعدادی از معتادان 

را که دیگر راهی برای سیر کردن شکم شان نداشتند، 

به وسوسه می انداخت تا این تبادله را انجام بدهند. 

انداخنت  راه  با  بعدها  بدقار«  »کربالیی  البته 

فروش  و  بیافزاید  خود  درآمد  به  توانست  چای فروشی 

هر پیاله چای در بدل پنج افغانی کمی او را رسپا نگه 

کارمندان  به  جای  کرایه ی  دادن  بابت  دیگر  و  داشت 

منی شد.  مشکل  دچار  حوزه ها  جنایی 

اما این پیرمرد همیشه دچار یک مشکل می شد و آن 

او  که  بار  هر  بود.  آشپزخانه  ِپکنیک  هم دزدیده شدن 

مواد زیادتر می کشید و به خاطر نشئگی زیاد به چرت 

و  می شد  پیدا  دیگر  معتاد  یک  کله ی  و  رس  می رفت، 

به رسقت  را  او  گاز  اجاق  و  استفاده می کرد  فرصت  از 

می برد و می رفت کمی آن طرف تر به معتاد دیگری در 

را  روزی  کمرت  یعنی  می فروخت.  ناچیزی  قیمت  بدل 

می یافتی که »کربالیی بدقار« رس و صدایش در زیر پل 

سوخته شنیده منی شد و یخن معتاد دیگری را به جرم 

باشد. نگرفته  پکنیک دزدی محکم 

»کربالیی بدقار« رسآشپز 
معتادان پل سوخته

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

نعمت رحیمی

بشیر یاوری
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روی  زندگــی  ده  موراتــا؛  نــداره  روز   و  حــال  »هیــچ 

ــول  ــه پ ــی هرچ ــدر کار می کن ــر ق ــه. ه ــی ره منی بین خوش

ــه  ــو خــوش اســت ن ــدر از ت ــه پ ــه؛ ن ــه خان ــی ب روان می کن

مــادر؛ نــه خواهــر و نــه بــرادر؛ میگــن ایــزک اســتی، مــاره 

ــتم  ــت می توانس ــا را می گف ــن ه ــی ای ــدی.« وقت ــام ک بدن

ــنوم. ــوار بش ــت دی ــه اش را از پش ــدای گری ص

او ایــن حرف هــا  را در حالــی می گفــت کــه تــازه از 

ــه او  ــن کــه ب ــه دلیــل ای ــود. ب ــل آمــده ب ــی از رسکوت محفل

ــت  ــد؛ منی توانس ــوب برقص ــا خ ــد ت ــت K« داده بودن »تابلی

ــه  ــختی هایی ک ــی اش و س ــوری از زندگ ــد و همینط بخواب

و  بــه دو هم اتاقــی اش می گفــت  اســت بکشــد،  ناچــار 

هم اتاقی هایــش بــدون  آن کــه بــه حرف هایــش توجهــی 

کــرده باشــند، از او می پرســیدند کــه چنــد جمــع کــردی؟ 

بــا شــادی ای کــه در تـُـن صــدای گریــه آلــودش نهفتــه بــود 

گفــت: »اینــه زیــاد جمــع کدیــم.« دیــواری کــه اتــاق مــا را 

ــه  ــش را ک ــت پول های ــود، منی گذاش ــرده ب ــدا ک ــم ج از ه

از جیبــش در مــی آورد ببینــم؛ امــا بــا حســابی کــه بــا خــود 

و دوســتانش داشــت، می شــنیدم کــه چیــزی قریــب هفــت 

ــود مبلغــی را  ــی جمــع کــرده اســت و روشــن ب هــزار افغان

هــم بــا خــودش نگــه داشــته  اســت.

ــه  ــتانی ب ــان افغانس ــه دگرباش ــی ک ــورات؛ ا صطالح م

هم دیگــر می گوینــد. وقتــی  یکــی از دگرباشــان کــه در 

همســایه گی ام زندگــی می کــرد، معنــی کلمــه ی مــورات را 

پرســیدم، گفــت کــه معــادل هــامن تراجنســی اســت کــه 

شــام می گوییــد. او، در ادامــه گفــت کــه در پاکســتان بــه 

اشــخاصی مثــل مــا، مــورات می گوینــد کــه میــان مــا هــم 

جــای افتــاده  اســت.

ایــن  دگرباشــان جنســی یــا بــه گفتــه ی خودشــان 

ــه  ــی ای ک ــامران جنس ــت بی ــان را در خدم ــن  ش ــا؛ ت مورات

اســتند،  معــروف  بچه بــاز  بــه  افغانســتان  جامعــه ی  در 

ــت آخر  ــد و دس ــت بیاورن ــه دس ــول ب ــا پ ــد ت ــرار می دهن ق

امــا  می فرســتند؛  شــان  خانــواده ی  بــه  را  پــول  شــان 

ــان را  ــول  ش ــت. پ ــی نیس ــا راض ــواده از آن ه ــم خان ــاز ه ب

ــرای  ــد؛ امــا وجــود خــود شــان را لکــه ی ننگــی ب می پذیرن

می داننــد. خــود 

 ســال های زیــادی می شــود کــه بــه دور از خانــه در 

بــه اجــاره می دهنــد،  بــرای محصــالن  اتاق هایــی کــه 

می کنــم. زندگــی 

از  گروهــی  کــه  آمــده  پیــش   بار هــا  مــدت  ایــن  در 

ــا کــم از  دگرباشــان در همســایه گی ام اتــاق گرفتــه انــد، ی

کــم در یــک حویلــی شــب و روز  گذرانــده  ایــم.

ماه هــا پیــش، در حویلــی ای کــه بــرای محصلیــن اتــاق 

بــه اجــاره می دهــد، مــن هــم اتاقــی اجــاره کــردم.

دیــری نگذشــته بــود کــه دو نفــر دگربــاش جنســی 

ــا  ــه ب ــه رفت ــد.  رفت ــاره کردن ــی را اج ــا اتاق ــن ج ــز در ای نی

ــان  ــی را دگرباش ــن حویل ــاق ای ــه ات ــاه س ــک م ــت ی گذش

جنســی اجــاره گرفتنــد کــه در ایــن میــان چنــد تایــی 

کــه  تراجنســیتی  هــم  عــده ای  و  بودنــد  هم جنس گــرا 

شــکل ظاهــری شــان شــبیه بــه پــرس اســت؛ امــا متایــالت 

آن هــا،  وجــود  در  زنانــه  دارنــد. هورمون هــای  دخرتانــه 

بیشــرت از هورمون هــای مردانــه اســت. حتــا ســاخت و 

برآمدگــی انــدام و طــرز راه رفــنت شــامری از آن هــا، بیشــرت 

ــروه از  ــن گ ــار ای ــرز رفت ــرد. ط ــا م ــت ت ــبیه اس ــان ش ــه زن ب

ــته  ــس آزادی داش ــه ح ــی ک ــی در حالت ــان جنس دگرباش

ــان را  ــود ش ــه خ ــواردی ک ــود و در م ــه می ش ــند، زنان باش

در امــان حــس نکننــد، رفتــار خشــک و بی حســی از خــود 

ــت. ــبیه نیس ــیتی ش ــج جنس ــه هی ــه ب ــد ک ــروز می دهن ب

دیــری نگذشــت کــه صاحــب خانــه، از جای گرفــنت 

دگرباشــان جنســی در ایــن جــا آگاه شــد. ایــن مــرد یــک 

بــار صبــح و چنــد بــار هــم از طــرف شــب بــه حویلــی 

می آمــد و از مــردی کــه مســؤولیت اجــاره دادن اتاق هــا 

را بــه عهــده داشــت، می خواســت آن هــا را از ایــن جــا 

بیــرون  کنــد و بــا صــدای بلنــدی کــه حتــا در پنجــاه مــرتی 

داد  مورات هــا  اتــاق  پنجــره ی  پــای  می شــد،  شــنیده 

ــی ره  ــم، چرس ــه منی مان ــی ایزک ــه ده ای حویل ــی زد. »م م

منی مانــم. محصــل باشــه،کارمند باشــه.« و در ادامــه از 

ــان  ــا دگرباش ــت ت ــت می خواس ــا جدی ــی ب ــؤول حویل مس

ــد؛ همینطــور داد مــی زد  ــرون کن ــن جــا بی جنســی را از ای

:»مــه ایزکــه؛ کونــی ره ده اینجــه منی مانــم.« تــا زمانــی کــه 

ــن  ــد، ای ــرون منی ش ــی بی ــه از دروازه ی حویل ــب خان صاح

ــا صاحــب  ــه رو شــدن ب ــا ترســی کــه از روب دگــر باشــان، ب

ــرون  ــان بی ــای  ش ــتند از اتاق ه ــتند؛ منی توانس ــه داش خان

ــوند. ش

دروازه ی  از  خانــه  صاحــب  شــدن  بیــرون  از  پــس 

حویلــی، دگرباشــان از اتاق هــای شــان بیــرون شــدند و 

ــگاه هــر کــدام  ــردا را در ن ــی ف ــه نشســتیم. نگران روی صف

شــان می توانســتم بخوانــم. یکــی از آن هــا گفــت کــه حــاال 

بایــد از فــردا یــک اتــاق دگــه پیــدا کنــم. ایــن را گفــت و بــا 

چهــره ی گریه آلــود بــه درون اتاقــش رفــت. همیــن طــوری 

ــن ســه اتاقــی کــه دگرباشــان  ــه ای گذشــت و ای یــک هفت

جنســی اجــاره کــرده بودنــد، یکــی پــی دگــری خالــی شــد. 

ــا  ــن باره ــتانی را م ــان افغانس ــی دگرباش ــن خانه به دوش ای

بــه چشــم خــودم دیــده  ام. مــن منی توانــم بــه یــاد بیــاورم 

دگرباشــانی کــه در هــم ســایه گی ام اتــاق گرفتــه انــد، 

بیشــرت از دو مــاه یــا در نهایــت ســه مــاه آن جــا دوام آورده 

باشــند . دســت آخر آن هــا را بــه دلیل هــای گوناگونــی 

مجبــور می کننــد از جایــی کــه هســتند بــه جــای دیگــری 

ــد.  بکوچن

ــب  ــل تعص ــه دلی ــتان، ب ــی در افغانس ــان جنس دگرباش

جنســیتی هیچ گاهــی نتوانســته انــد هویــت جنســی خــود 

شــان را پیــدا کننــد و مثــل ســایر شــهروندان بــا آزادی 

ــته  ــا پیوس ــد. این ه ــه بدهن ــان ادام ــی ش ــه زندگ ــبی ب نس

همــه ی  روی  کــه  ترســی  می کننــد؛  زندگــی  تــرس  در 

گوشــه های زندگــی  شــان ســایه افکنــده اســت و منی گذارد 

یــک ســاعت را در روز، نفــس راحــت بکشــند. روزی یکــی 

از همیــن دگرباشــان کــه بــه ســمت دست شــویی کــه 

حرکــت  در  افتاده اســت،  حویلــی  دیگــر  گوشــه ی  در 

ــه کــه در  ــه صاحــب خان ــن کــه چشــمش ب ــا همی ــود؛ ام ب

ــه  ــی  آنکــه ب ــاد؛ ب ــود افت نزدیکــی دست شــویی ایســتاده ب

دست شــویی بــرود رسش را پاییــن انداختــه دوبــاره بــه 

اتاقــش آمــد، تــا ایــن کــه صاحــب خانــه از حویلــی بیــرون 

ــد. ــرون نیام ــش بی ــد، از اتاق نش

و  میــان خــود  تفــاوت جنســیتی  بــه  این هــا  وقتــی 

دیگــران پــی می برنــد و ایــن تفاوت هــا در رفتــار روزمــره ی 

ــورد  ــکار م ــه ی آش ــه گون ــد، ب ــان می ده ــود را نش ــان خ ش

درگیــر  و  قــرار      گرفتــه  خانــواده  بی مهــری  و  نکوهــش 

افغانســتان  ســنتی  خانواده هــای  می شــوند.  تنهایــی 

بــه دلیــل باورهایــی کــه قرن هــا بــا خــود حمــل کــرده 

انــد، وجــود فرزنــدی بــا هویــت متفــاوت جنســیتی را 

بپذیرنــد. منی تواننــد 

خانــواده ی افغانســتانی داشــنت فرزنــدی بــا هویــت 

جنســی متفــاوت و یــا بی هویــت را ننــگ بزرگــی بــرای 

خــودش می دانــد. ایــن حبــاب ننــگ و غیــرت افغانــی، 

در  جنســی  دگرباشــان  بــه  کــه  اســت  شــده  باعــث 

افغانســتان، هیــچ کســی بهــای انســانی قایــل نشــده و در 

ــوند. ــته ش ــه داش ــزوا نگ ان

ــه  ــان ب ــرت ش ــا بیش ــد، این ه ــن رش ــه س ــیدن ب ــا رس ب

گونــه ای از ســوی خانــواده رانــده شــده و بــه شــهرها پنــاه 

می برنــد و در آن جــا بــا رقصیــدن در محفل هــای عروســی 

معــاش  امــرار  دیگــری،  خصوصــی  محفل هــای  یــا  و 

. می کننــد

آن هــا می رقصنــد تــا پــول بــه دســت بیاورنــد. البتــه در 

ــن دگرباشــان یــک عــده ی شــان کــه حــاال ســن  ــان ای می

و ســالی از آنــان گذشــته اســت و دیگــر در میدان هــای 

رقــص خریــداری نــدارد، مســؤولیت تنظیــم و فرســتادن 

ــه عهــده  ــرای رقــص ب ــه محفل هــا ب دگرباشــان جــوان را ب

می گیــرد.

دگرباشــان افغانســتانی معمــوال زندگــی جمعــی دارنــد؛ 

اجتــامع عمومــی  از  بیــرون  بــه نحــوی کــه اجتامعــی 

تشــکیل می دهنــد. این هــا بیشــرت دوتایــی و یــا چنــد 

ــا ایــن  ــا هــم زندگــی می کننــد. ایــن دگرباشــان ب نفــری ب

کــه زاده ی همیــن جغرافیــا اســتند و ســال های ســال 

ــه ی  ــاور بیامرگون ــل ب ــه دلی ــد. ب ــه زیســته ان ــن جامع در ای

ــد  مســلط مرد ســاالر در جامعــه؛ هیــچ گاهــی نتوانســته ان

ــان را  ــود ش ــی خ ــت جنس ــوند و هوی ــم ش ــه مدغ در جامع

تعریــف و در صلــح کنــار دیگــر شــهروندان زندگــی کننــد.

ایــن دگرباشــان بــرای ادامــه ی زندگــی، گاهــی ناچارنــد 

بــه هرگونــه زورگویــی تــن بدهنــد و گاهــی هــم بــدون میــل 

برقــرار  رابطــه ی جنســی  بچه بازهــای کشــور  بــا  شــان 

ــت  ــه دس ــرای ب ــن کار را ب ــا ای ــرت وقت ه ــه بیش ــد، ک کنن

ــه ام،  ــن جــا گفت ــا ای ــد. آنچــه ت ــول انجــام می دهن آوردن پ

روایــت کوتاهــی از داســتان بلنــد زندگــی آزاردهنــده ی 

دگرباشــان جنســی در افغانســتان اســت کــه بــه هیــچ 

ــک  ــه های تاری ــختی ها و گوش ــه س ــد از هم ــه منی توان وج

ــردارد. ــرده ب ــتان پ ــی در افغانس ــان جنس ــی دگرباش زندگ
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آفتــاب از زاویــه ی ســی و چنــد درجــه ی ســمت رشق 

مــن  ترســیده  ولــی  آرام؛  بــا صــدای  قاچاق بــر  می تابــد. 

ــد  ــزی بگوی ــه چی ــی آن ک ــه ب ــد و ب ــدار می کن ــی را بی و عل

کــه  می گویــد  می بــرد.  دهلیــز  ســمت  بــه  کــرده  کــش 

موتــر پولیســی وســط قریــه دور می زنــد؛ شــاید بــو بــرده 

باشــد کــه ایــن جــا مســافر قاچاقــی اســت. ســی و ســه 

ــوز  ــری کــه هن ــه صــدای موت نفــر دیگــر هــر کــدام طــوری ب

نزدیــک نشــده اســت گــوش داده انــد؛ کــه تنهــا صــدای 

تنــد تپــش قلب هــای شــان وســط ایــن ســکوت مرگ بــار 

شــنیده می شــود. علــی می گویــد کــه اگــر یــک موتــر باشــد، 

منی توانــد همــه را جمــع کنــد؛ در اولیــن اقــدام بــا هــم فــرار 

ــن را  ــد م ــرار می کنی ــا ف ــه کج ــد ک ــز می گوی ــم. عزی می کنی

تنهــا گذاشــته؟ علــی بــا عصبانیــت بیــخ گوشــش می گویــد 

کــه پایــت را نبســته انــد؛ هــر طرفــی کــه مــا فــرار می کنیــم 

ــت. ــاه راه بیف ــال م دنب

ــکیده،  ــون خش ــا خ ــه ب ــم ک ــگاه می کن ــم ن ــم پای ــه زخ ب

ــم کــه اگــر چیــزی  ــر را می گوی ورم کــرده اســت. زن قاچاق ب

ــا  ــن ب ــی روغ ــد. کم ــد بده ــته باش ــردن داش ــرب ک ــرای چ ب

ــا  ــن ت ــرب ک ــم چ ــرف زخ ــه اط ــد ک ــی آورد و می گوی ــک م من

ــه پندیدگــی پایــم  کوفتــش را در بیــاورد. روغــن و منــک را ب

ــی جــدا کــرده  ــا تکــه ای از دســتامل گــردن عل ــامل و ب می م

ام، آن را می بنــدم. بنــد کفشــم را سســت می کنــم تــا بتوانــم 

ــش جــا  ــا تکــه ای کــه بســته ام، داخل ــای ورم کــرده ام را ب پ

ــِر گَشــت  بدهــم. نیــم ســاعتی می گــذرد؛ امــا خــربی از موت

منی شــود. راننــده بــه کســی از پایــان روســتا زنــگ می زنــد و 

از موتــر پولیســی می پرســد کــه وســط روســتا پرســه می زنــد. 

کســی کــه آن طــرف خــط اســت، بــه او می گویــد که از روســتا 

ــچ  ــت. هی ــه اس ــتان رفت ــرف شهرس ــت؛ ط ــده اس ــرون ش بی

ــتان  ــدام اس ــتان و ک ــدام شهرس ــه در ک ــم ک ــدام منی فهی ک

ــه مســافران  ــران موقعیــت دقیــق را ب ــران اســتیم. قاچاق ب ای

ــد،  ــرار کن ــد ف ــافری بخواه ــر مس ــادا اگ ــه مب ــد ک منی گوین

بــه فــرار کردنــش کمــک کــرده باشــند. بــه گفتــه ی یکــی از 

همراهــان مــا کــه دو ســه بــار دیگــر هــم قاچاقــی ایــران رفتــه 

اســت، عــده ای از مســافران بعــد از ورود در شــهر، بــا متــاس 

همــرای دوســتان شــان کــه در شــهرهای مشــخصی اســتند، 

پــا بــه فــرار می گذارنــد و از دادن قاچاقــی رس بــاز می زننــد. 

ــی  ــچ تصمیم ــت و هی ــناخته اس ــان ش ــر م ــا قاچاق ب ــا ام م

بــرای فــرار در رسزمینــی را نداریــم کــه هیــچ آدرســی از 

موقعیــت خــود مــان منی فهمیــم. راننــده می گویــد نیــم 

ســاعت بعــد از روســتا بیــرون می شــویم کــه اگــر اینجــا 

پولیــس مــا را گیــر کنــد، بــه گفتــه ی خــودش، پــدر او را در 

مــی آورد. چایجــوش چایــی را مــی آورد و پنــچ تومــان را برایش 

می دهیــم کــه شــکر بیــاورد. پــس از چنــد شــبانه روز اســت 

ــی را در  ــن خوش مزگ ــه ای ــی ب ــیم؛ و چای ــای می نوش ــه چ ک

متــام زندگــی ام ننوشــیده بــودم. نــان خشــکی را کــه وســط 

ــگار  ــدازم، ان ــم می ان ــه دهان ــم و ب ــرو می کن گیــالس چــای ف

از خوردنی هــای  احســاس می کنــم، لذیذتریــن قســمتی 

ــد  ــه می رس ــت پیال ــان، نوب ــه ن ــه لقم ــر س ــت و ه ــان اس جه

ــی و  ــت و س ــه اس ــش پیال ــم. ش ــای بنوش ــپ چ ــک ُش ــه ی ک

تــا  بیکــش چنــد  ته مانده هــای  از  کــس  هــر  نفــر؛  پنــج 

ــکیتی  ــه و بس ــای کلچ ــم خرده ه ــا ه ــود و ی ــا نخ ــمش ی کش

را کــف دســتش خالــی می کنــد و بــه دهــان می انــازد. فقــط 

صــدای دنــدان و نــان خشــک اســت کــه شــنیده می شــود و 

صــدای شــپ کــردن چــای داغ کــه تــا رسد منی شــود پیالــه 

ــه  ــه همیش ــی ک ــت چای ــن اس ــور ممک ــود. چط ــی می ش خال

وقتــی نوشــیده ام، هیــچ لذتــی جــز ســیراب شــدن از آن 

حــس نکــرده ام؛ ایــن قــدر لذیــذ شــده باشــد کــه ماننــد آن 

ــزی در زندگــی ام نخــورده و ننوشــیده باشــم. ــوز چی ــا هن ت

ســاعت ده پیــش از چاشــت اســت. یکــی یکــی بــی رس و 

ــال خــاک ای  ــم و راننــده ترپ ــاال می خزی ــر ب صــدا پشــت موت

ــن  ــتا، بی ــر از روس ــاعتی دورت ــم س ــد. نی ــان می کش را رس م

ریگــزاری پاییــن مــان می کنــد کــه گرمــی آن پــای زمســتان را 

شکســتانده اســت. می گویــد کــه نزدیــک شــام بــر می گــردد 

و تــا آن وقــت هیــچ جایــی تــکان نخوریــم. در دوردســت 

مســیری را نشــان می دهــد کــه اگــر پیــش از رســیدن شــام، 

ــد خــود  ــد، بای ــن طــرف می آی ــه ای ــری شــدیم ک متوجــه موت

مــان را وســط ســنگ الخ و درختــان وحشــی پنهــان کنیــم.

ــر  ــاب موازی ت ــت. آفت ــت اس ــس از چاش ــک پ ــاعت ی س

از قبــل بــاالی رس مــان فشــار مــی آورد. هیــچ ســایه ای 

ــی،  ــا عل ــم. ب ــرو بربی ــان را در آن ف ــده اســت کــه رس م منان

قســمت آب راهــی را پیــدا می کنیــم کــه گویــا در فصــل 

بهــار بــه اثــر رسازیــر شــدن ســیل، بــه قــدر نیــم قــد انســان 

ریگــزار را کنــده اســت. جنــد شــاخه ی درخــت و علــف رس 

ــرای خــود مــان می ســازیم.  ــم و و رسپناهــی ب آن می گذاری

هــر کســی در گوشــه ای زیــر آفتــاب ســوزان بــه خــواب 

ــانی اش  ــیامنی از پیش ــه پش ــردی ک ــا پیرم ــت. تنه ــه اس رفت

ــت  ــه داده اس ــی تکی ــه ی درخت ــه تن ــودش را ب ــارد، خ می ب

ــر  ــود؛ اگ ــه ب ــده گفت ــه رانن ــت ک ــیری زل زده اس ــه مس و ب

موتــری از آن مســیر نزدیــک شــود، خودتــان را پنهــان کنیــد 

ــت. ــس اس ــا پولی ــام دزد ی ــه حت ک

نان و چایی که لذیذترین خوردنی دنیا بود 

بودا

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ

دگرباشان  که  اصطالحی  مورات؛ 

وقتی   می گویند.  هم دیگر  به  افغانستانی 

همسایه گی ام  در  که  دگرباشان  از  یکی 

را  مورات  کلمه ی  معنی  می کرد،  زندگی 

تراجنسی  هامن  معادل  که  گفت  پرسیدم، 

است که شام می گویید. او، در ادامه گفت 

که در پاکستان به اشخاصی مثل ما، مورات 

می گویند که میان ما هم جای افتاده  است.

گفته ی  به  یا  جنسی  دگرباشان  این  

خدمت  در  را  تن  شان  موراتا؛  خودشان 

بیامران جنسی ای که در جامعه ی افغانستان 

تا  می دهند  قرار  استند،  معروف  بچه باز  به 

پول به دست بیاورند و دست آخر پول  شان 

را به خانواده ی شان می فرستند؛ اما باز هم 

پول  شان  نیست.  راضی  آن ها  از  خانواده 

لکه ی  را  شان  خود  وجود  اما  می پذیرند؛  را 

می دانند. خود  برای  ننگی 

داشنت  افغانستانی  خانواده ی 

متفاوت  جنسی  هویت  با  فرزندی 

برای  بزرگی  ننگ  را  بی هویت  یا  و 

خودش می داند. این حباب ننگ و 

غیرت افغانی، باعث شده است که 

به دگرباشان جنسی در افغانستان، 

قایل  انسانی  بهای  کسی  هیچ 

نشده و در انزوا نگه داشته شوند.
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گام های بلندپروازانه ی یک کودک افغان در دنیای تجارت

»اگــر بــه بــازی کودکانــه اکتفــا می کــردم، تنهــا تجربــه ای 

کــه از آن می گرفتــم، یادگیــری در حــد هــامن بازی هــا و 

ترانه هــای کودکانــه می بــود. در حالــی کــه مــن رویــای 

ــد.«  ــت منی آی ــه دس ــازی ب ــا ب ــه ب ــی دارم ک بزرگ

بریــده ای از صحبــت یــک کــودک افغــان اســت. او، از ســه 

ســال بــه ایــن ســو در حالــی بــه تجــارت رو آورده  اســت کــه 

ــذاری  ــا از رسمایه گ ــل ناامنی ه ــه دلی ــه داران ب ــر رسمای اک

ــد  ــه قــرار ترجیــح داده ان در افغانســتان هراســان و فــرار را ب

ــا  ــد. در چنیــن فضــا و ب ــه هــدر نرون ــا رسمایه هــای شــان ب ت

طــرح ایــده ی »توامنند ســازی زنــان(، بــه زنــان افغــان انــدک 

فرصــت داده شــد کــه در عرصــه ی اقتصــاد کار و نقــش شــان 

را در چرخــه ی اقتصــادی خانــواده ثابــت کننــد.

انتظــاری کــه حتــا شــامری ازکــودکان افغــان را نیــز 

واداشــته کــه پــا بــه پــای بــزرگان بــه حرکــت بیفتند. هســتی، 

یکــی از ایــن کــودکان اســت. او، بــا آن کــه تنهــا دوازده ســال 

ــای  ــای بزرگــی وارد دنی ــا روی ــه این ســو، ب دارد، از ۳ ســال ب

ــه عنــوان  پررمــز و راز تجــارت شــده و در تــالش اســت کــه ب

یــک کــودک و یــک دخــرت خانــم خــودش را ثابــت کنــد.

او، را در یکــی از منایشــگاه های صنایــع دســتی زنــان 

دیــدم. هســتی کار صنایــع دســتی را از مــادرش یــاد گرفتــه 

و آن را گســرتش داده  اســت. فوزیــه احــراری، مــادر هســتی 

می گویــد: »هســتی زمانــی  کــه خواســت وارد تجــارت شــود، 

ــاور  ــتعداد و ذکاوت او ب ــه اس ــون ب ــم؛ چ ــتقبال کردی ــا اس م

ــا شــاهد پیرشفت هــای چشــم گیر او در تجــارت  ــتیم. م داش

اســتیم.«

  هســتی اکنــون در تجــارت میوه هــای خشــک و تــازه 

مشــغول اســت. او بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: 

»زمانــی کــه وارد تجــارت شــدم از کار در جامعــه تجربه هــای 

زیــادی بــه دســت آوردم. بــا شــناخت مــردم در داخــل و 

ــن  ــه ای ــا، ب ــدن وضــع زندگــی مــردم م خــارج از کشــور و دی

نتیجــه رســیدم کــه بایــد تــالش کنــم و بــه مردمــم نیــز 

ــم.« ــالش ده ــرای ت ــزه ای ب انگی

هســتی، در منایشــگاه های داخلــی و خارجــی زیــادی 

اشــرتاک کــرده و محصــوالت تجــاری رشکتــش را کــه رویــای 

ــت. او،  ــته اس ــش گذاش ــه منای ــاخنت آن را دارد، ب ــزرگ س ب

ــی و هنــد صــادر می کنــد. ــه دب بیشــرت میــوه  ی خشــک را ب

حضــور او در منایشــگاه ها همیشــه مــردم را متعجــب 

از  یکــی  »در  می گویــد:  هســتی  چنانچــه  می کنــد. 

ــه  ــود را ب ــوالت خ ــه محص ــی  ک ــد، زمان ــگاه ها در هن منایش

ــد و  ــودم همــه حیــران شــده  بودن معرفــی گرفتــم،9  ســاله ب

شــیوه ی بیــان و رفتــار مــرا متجیــد می کردنــد.«

ایــن بــازرگان خردســال، هدفــش را ارتقــای اقتصــاد 

ــان  ــداد بازرگان ــدر تع ــر ق ــه ه ــد ک ــد و می گوی ــی می دان مل

داخلــی بیشــرت باشــند، بــه هــامن انــدازه بــه اقتصــاد کشــور 

خودکفــا  کشــور  و  می شــود  افــزوده  رسمایــه  خانــواده  و 

می شــود. 

در  کــردن  کار  بــا  کــه  می گویــد  او  ایــن،  بــر  افــزون 

کودکــی می خواهــد بــه دیگــران نیــز انگیــزه دهــد تــا بــرای 

پیرشفــت  شــان زحمــت بکشــند: »همیــن کــه در خردســالی 

همزمــان بــا درســم، کار می کنــم، انتظــار دارم کــه کــودکان 

و خانواده هــا تالش هــای مــرا  بیننــد و انگیــزه ی کار و تــالش 

ــرای شــان ایجــاد شــود.« ب

 او می گویــد کــه  تاحــدودی بــه هدفــش رســیده و قصــد 

دارد بــه زودی بــا یکــی از دوســتانش تجــارت زیــورات را نیــز 

رشوع کنــد.

دو رشیک

ــدا، رشیــک او در ایــن کار، دخــرتی ۱۶ ســاله اســت.  یل

هســتی متــام کتاب هایــی را کــه در بــاره ی تجــارت خوانــده، 

ــرده  ــک ک ــش کم ــه رشیک ــا ب ــت  ت ــدا داده  اس ــه یل ــون ب اکن

کتاب هــای  از  غیــر  »قبــال  می گویــد:  یلــدا  امــا  باشــد؛ 

ــم  ــودم، درک و فه ــرده ب ــه نک ــی را مطالع ــچ کتاب ــب هی مکت

ایــن کتاب هــا بــرای مــن کــه چهــار ســال بزرگــرت از هســتی 

ــتی  ــا هس ــرت ب ــه بیش ــر چ ــت. ه ــکل اس ــی مش ــتم، خیل اس

معرفــی می شــوم، بیشــرت متعجــب می شــوم.«

 ایــن دو دخــرت افغــان کــه تــا هنــوز بــه ســن قانــون نیــز 

ــع دســتی و  ــه یکــی از منایشــگاه های صنای ــد، ب نرســیده  ان

ــا دیــدن کار هســتی،  ــد. یلــدا ب ــه معرفــی شــده  ان ــازار زنان ب

ــز  ــه او نی ــه ب ــد ک ــد و از او می خواه ــرار می ده ــو ق او را الگ

کار یــاد بدهــد؛ پیشــنهادی کــه بــه رشاکــت هســتی و یلــدا 

می انجامــد.

یلــدا می گویــد: »اســتعداد و ذکاوت او )هســتی( مــرا 

متعجــب کــرد. از او خواســتم مــرا بــا کار و تجــارت آشــنا کنــد. 

ــن از  ــد م ــر چن ــرد. ه ــت ک ــنهاد رشاک ــن پیش ــه م ــتی ب هس

تجــارت و کار هیــچ آگاهــی نــدارم؛ امــا بــه هــوش و اســتعداد 

هســتی اعتــامد کــردم.«

ــارت  ــه تج ــه  ب ــا مطالع ــتی ب ــه هس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

رو آورده و میــان او و کتــاب، همــواره رفاقــت و صمیمیــت 

وجــود داشــته اســت؛ بــه حــدی کــه او در زمینــه ی تجــارت، 

ــرده  ــه ک ــادی مطالع ــای زی ــات، کتاب ه ــی و ادبی روان شناس

ــادرش  ــارت از م ــه او در تج ــده ک ــبب ش ــه س ــت. مطالع اس

ــود کار،  ــرای بهب ــه ب ــد ک ــادر را وادار کن ــرد و م ــی بگی پیش

ــد. ــول کن ــه او مح ــش را ب ــارت کوچک تج

دانش آموز ممتاز

ــت. کارش  ــب اس ــت مکت ــف هش ــتی، دانش آموزصن  هس

ــه کار  ــل  ک ــده ب ــش نش ــل در درس های ــب خل ــچ گاه موج هی

و مطالعــه ی زیــاد، او را بــه شــاگرد ممتــاز بــدل کــرده اســت. 

ــواه  ــت آورده، گ ــه دس ــتی ب ــه هس ــادی ک ــای زی تقدیرنامه ه

ــودن او در آمــوزش اســت. ــاز ب ممت

 او، بــه تازگــی بــرای بــاال بــردن کیفیــت درســی، برنامــه ی 

ــه راه  ــت را ب ــت و هف ــای هش ــان صنف ه ــت می ــت مثب رقاب

انداختــه و بــه ایــن منظــور، دانــش آمــوزان را ملکــف کــرده که 

ــات  ــی روی موضوع ــان انگلیس ــه زب ــان را ب ــمینار های ش س

اجتامعــی اجــرا کننــد. هســتی می گویــد: »یادگیــری زبــان 

ــه  ــرای هم ــر، ب ــای کمپیوت ــا برنامه ه ــنایی ب ــی و آش انگلیس

فرصت هــای بی شــامری مهیــا می کنــد. ایــن رقابــت بــه 

ــا  ــوند ت ــویق ش ــان تش ــه آن ــد ک ــک می کن ــوزان کم دانش آم

بیشــرت بیاموزنــد و در آمــوزش و حتــا کار، دســت بــاز داشــته 

باشــند.«

ــد  ــد و می گوین ــر ان ــا وی هم نظ ــز ب ــتی نی ــتادان هس اس

در  آمــوزش  کیفیــت  بــودن  پاییــن  عوامــل  از  یکــی  کــه 

ــی  ــا روی کاریاب ــه حت ــت ک ــان اس ــنت زب ــتان، ندانس افغانس

ــت. ــته اس ــر گذاش اث

زبان هــای:  بــه  کــردن  صحبــت  بــه  قــادر  هســتی، 

دارد  دوســت  و  اســت  عربــی  و  پشــتو  دری،  انگلیســی، 

بــه  از ســه ســالگی  او،  یــاد گیــرد.  بیشــرتی  زبان هــای 

یادگیــری زبــان انگلیســی پرداختــه و بــه مــرور پشــتو و عربــی 

نیــز آموختــه اســت. 

هســتی، در کنــار تجــارت بــه ادبیــات، بــه خصــوص 

بــه نویســندگی نیــز عالقه منــد اســت؛ چنانچــه چندیــن 

را در جریــده ی مکتبــش نرشکــرده اســت. مقالــه اش 

تقسیم اوقات روزانه ی هستی 

هســتی از هشــت صبــح تــا یــک پــس از چاشــت در 

مکتــب درس می خوانــد و از ســاعت یــک تــا چهــار کار 

ــی  ــه هایش طوالن ــا کار و جلس ــی وقت ه ــا گاه ــد؛ ام می کن

تــا ســاعت دو کار  او، حتــا روز رخصتــی هــم  می شــود. 

می کنــد. بــا ایــن وجــود هســتی می گویــد کــه وی توانســته 

ــد  ــوازن را بیــن کار، درس و تفریــح برقــرار کنــد. او می گوی ت

ــب  ــای مکت ــوال در رخصتی ه ــفرهای کاری اش را معم ــه س ک

تنظیــم می کنــد؛ چــون درس و تجــارت هــر دو برایــش مهــم 

اســت.

هســتی، دوســت دارد تــا پنــج ســال آینــده، رشکتــش 

ــار آن  ــد و در کن ــل کن ــی تبدی ــت بین اللمل ــک رشک ــه ی را ب

دوســت دارد کــه تحصیلــش را در رشــته ی پزشــکی  بــه امتــام 

برســاند. 

او، می گویــد کــه تجــارت یــا طــب فــرق منی کنــد. در 

ــر  ــاند، اگ ــردم برس ــه م ــع ب ــرت نف ــت کم ــن اس ــارت ممک تج

ــد  ــرت می توان ــد، بیش ــان کن ــردم را درم ــازد و م ــفاخانه بس ش

ــد.  ــردم خدمــت کن ــه م ب

 چالش های کاری 

عنــوان  کارش  پیرشفــت  بــرای  او  کــه  چالشــی  تنهــا 

و  منایشــگاه ها  بعضــی  در  کــه  ا ســت  ایــن  می کنــد، 

نشســت های تجارتــی بــه خصــوص منایشــگاه های خارجــی، 

نشــده،  تکمیــل  قانونــی اش  ســن  ایــن  کــه  خاطــر  بــه  

نتوانســته اســت رشکــت کنــد. بــرای همیــن، نتوانســته اســت 

هنــوز جــواز کار بگیــرد. از ایــن  رو، او کارش را در رشکــت 

مــادرش ادامــه می دهــد و بــه گفتــه ی مــادرش هشــتاد 

ــته  ــت و او توانس ــتی اس ــده هس ــه عه ــارت ب ــد کار تج درص

متــام مســوولیت هاش را بــه درســتی انجــام دهــد.

ــد: »دور از تصــور  ــه احــراری، مــادر هســتی، می گوی فوزی

مــا، هســتی کارهــای باالتــر از ســن خــود را انجــام داده 

اســت. گاهــی فکــر می کنــم هســتی دخــرتم نــه، بلکــه مــادر 

و مربــی مــن اســت.«  

ــته  ــی از کار خس ــتی هیچ گاه ــا، هس ــود چالش ه ــا وج ب

نشــده و همــواره بــا موجــی از عشــق و امیــد بــه کارش ادامــه 

داده اســت. او، بــه آینــده خوش بیــن اســت و می خواهــد در 

عرصــه ی تجــارت پیرشفت هــای چشــم گیری داشــته باشــد.

می زنــد،  لبخنــد  کــه  حالــی  در  و  قاطعیــت  بــا  او 

می گویــد: »مورچه هــا نیــروی کوچــک اســتند؛ امــا اگــر 

ــویم،  ــه می ش ــم، متوج ــری کنی ــان نظ ــی آن ــه زندگ ــق ب عمی

کــه بــرای زندگــی تالشــی بســیاری می کننــد. شــاید از نــگاه 

ســنی مــن کوچــک باشــم؛ امــا دوســت دارام بیشــرت تــالش 

ــت.« ــدن اس ــا ش ــن از کار، خودکف ــزه ی م ــون انگی ــم. چ کن

او تأکیــد می کنــد بــا آن  کــه فقــر در جامعــه بیــداد 

ــا وجــودی کــه نیــروی کاری دارنــد،  می کنــد؛ امــا عــده ای ب

از کار رس بــاز می زننــد و وابســته بــه خانــواده انــد. او، از 

ــی  ــه از کودک ــد ک ــاد می کن ــور« ی ــام »مفت خ ــه ن ــده ب آن ع

ــت  ــرای پیرشف ــا ب ــگاه حت ــد و هیچ ــده  ان ــزرگ ش ــته ب وابس

خــود و جامعــه ی شــان فکــر تــازه ای نداشــته  انــد. عــالوه بــر 

ــد. ــوده  ان ــه ب ــواده و جامع ــار خان آن، رسب

در  کــودکان  بــه  کودکــی،  از  بایــد  کــه  می گویــد  او، 

زمینــه ی تحصیــل و فکــر جدیــد تــالش شــود تــا آنــان نیــز بــه 

ــد. ــالش کنن ــند و ت ــی باش ــد و ترق ــر رش فک

راحله یوسفی

و  داخلی  منایشگاه های  در  هستی، 

خارجی زیادی اشرتاک کرده و محصوالت 

بزرگ  رویای  که  را  رشکتش  تجاری 

گذاشته  منایش  به  دارد،  را  آن  ساخنت 

است. او، بیشرت میوه  ی خشک را به دبی 

می کند. صادر  هند  و 

همیشه  منایشگاه ها  در  او  حضور 

هستی  چنانچه  می کند.  متعجب  را  مردم 

می گوید: »در یکی از منایشگاه ها در هند، 

معرفی  به  را  خود  محصوالت  زمانی  که 

شده  حیران  همه  بودم  ساله  گرفتم،9  

مرا متجید  رفتار  و  بیان  و شیوه ی   بودند 

می کردند.«

می گوید:  هستی،  مادر  احراری،  فوزیه 

»دور از تصور ما، هستی کارهای باالتر از 

فکر  گاهی  است.  داده  انجام  را  سن خود 

می کنم هستی دخرتم نه، بلکه مادر و مربی 

است.«   من 

هیچ گاهی  هستی  چالش ها،  وجود  با 

از  موجی  با  همواره  و  نشده  خسته  کار  از 

است.  داده  ادامه  کارش  به  امید  و  عشق 

او، به آینده خوش بین است و می خواهد در 

عرصه ی تجارت پیرشفت های چشم گیری 

باشد. داشته 

او با قاطعیت و در حالی که لبخند می زند، 

می گوید: »مورچه ها نیروی کوچک استند؛ 

آنان نظری کنیم،  اما اگر عمیق به زندگی 

تالشی  زندگی  برای  که  می شویم،  متوجه 

من  سنی  نگاه  از  شاید  می کنند.  بسیاری 

بیشرت  دارم  دوست  اما  باشم؛  کوچک 

کار،  از  من  انگیزه ی  چون  کنم.  تالش 

است.« شدن  خودکفا 
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ــط  ــی، رواب ــایل مال ــد مس ــواردی مانن ــه م ــا ب ــن ج ــا ای ت

ــود  ــواده ی خ ــا خان ــان ب ــه ی ت ــته، رابط ــان در گذش ــدی ت ج

تــان و بیــامری تــان اشــاره داشــتم کــه نبایــد آن هــا را پنهــان 

ــال در  ــد. ح ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــمت اول ب ــه در قس ــرد ک ک

ــالق  ــرد: )اخ ــم ک ــاره خواه ــر اش ــورد دیگ ــه م ــه س ــه ب ادام

ــان پنهــان  ــد از همــرس ت خــاص، اعتیــاد و خیانــت( کــه نبای

ــه مــواردی اشــاره خواهــم داشــت کــه پنهــان  کنیــد و بعــد ب

کــردن شــان صدمــه ای بــه زندگــی تــان می زنــد و همچنیــن 

ــم داد. ــرار خواه ــث ق ــورد بح ــان کاری را م ــای پنه پیامده

اگــر اخــالق  خاصــی داریــد کــه خــود تــان می دانیــد 

ــعی  ــد، س ــم نباش ــل هض ــا قاب ــی از آدم ه ــرای بعض ــاید ب ش

ــل  ــخص مقاب ــه ش ــن ک ــرای ای ــد و ب ــان کنی ــد آن را پنه نکنی

ــد؛ آن  ــام ندهی ــار را انج ــد، آن رفت ــر نکنی ــان را آزرده خاط ت

ــان  ــا در مــدت زم اخــالق جــزوی از شــام اســت و شــاید تنه

کوتــاه یــا بلنــد آن را نشــان ندهیــد؛ ولــی بعــد از مدتــی دیگــر 

ــد. ــه دهی ــش، ادام ــان کردن ــه پنه ــد ب منی توانی

 مــورد دیگــر اعتیــاد اســت. اگــر بــه مــاده ی خاصــی 

اعتیــاد داریــد حتــام بایــد آن را بیــان کنیــد. اعتیاد مســأله ای 

نیســت کــه بتوانیــد آن را پنهــان کنیــد. شــاید تصــور کنیــد 

می توانیــد بــدون اطــالع از همــرس تــان اعتیــاد تــان را تــرک 

کنیــد و کســی هــم خــربدار منی شــود. در صورتــی کــه تــرک 

ــد  ــت و منی توانی ــکل اس ــدر مش ــواد مخ ــه م ــر گون ــاد ه اعتی

بــدون کمــک دیگــران و مشــاوره از پــس آن بــر بیاییــد. تــرک 

خودرسانــه موجــب بازگشــت بــه مــرصف می شــود و متــام 

ــرس  ــال هم ــام در قب ــؤولیت پذیری ش ــرتک و مس ــی مش زندگ

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــان را تح ت

آخریــن مــوردی کــه نبایــد آن را پنهــان کــرد، خیانــت 

اســت. بایــد بدانیــد کــه تخریــب رابطــه ی شــام بعــد از خیانت 

بســیار زیــاد اســت؛ ولــی بهــرت اســت کــه آن را پنهــان نکنیــد 

ــاد اســت و  ــرای هــر دو طــرف بســیار زی ــه ی آن ب چــون رضب

اگــر خیانــت کــرده ایــد ولــی منی خواهیــد دیگــر آن را تکــرار 

کنیــد، بــه صــورت منطقــی ایــن مســأله را بیــان کنیــد.

چه چیزهایی را می توان پنهان کرد؟

ــا را  ــد آن ه ــام می توانی ــه ش ــتند ک ــائل هس ــی از مس برخ

پنهــان کنیــد و بــا رشیــک زندگــی تــان در میــان نگذاریــد و 

مشــکلی هــم شــام و زندگــی تــان را تهدیــد منی کنــد. پــس 

لزومــی نــدارد کــه او چیــزی بدانــد. 

اشــتباهات حــل شــده: اشــتباهاتی کــه در گذشــته ی 

شــام صــورت گرفتــه و شــام آن را حــل کــرده ایــد و قــرار 

نیســت هیــچ تأثیــری بــر زندگــی شــام داشــته باشــد و 

مطمــن اســتید کــه هیــچ وقــت بــاز منی گــردد.

مســائل مربــوط بــه خانــواده : مســائلی کــه در خانــواده ی 

شــام رخ داده؛ ولــی قــرار نیســت هیــچ رضر و تأثیــری بــرای 

زندگــی شــام داشــته باشــند و کامــال شــخصی اســتند. پــس 

ــود  ــی خ ــک زندگ ــه رشی ــی ب ــه آن حرف ــع ب ــت راج الزم نیس

بزنیــد.

شــخصی کــه در زندگــی شــام حضــور پررنگــی نداشــته: 

اشــخاصی ممکــن اســت در زندگــی شــام حضــور یافتــه 

باشــند؛ ولــی تأثیــر مهمــی نداشــتند و شــام رابطــه ی عمیقــی 

ــا آن هــا نداشــتید؛ مثــل خواســتگارهای شــام. الزم نیســت  ب

ــد. ــان رشح دهی ــل ت ــرای طــرف مقاب ــن اشــخاص را ب ای

یافتــه:  بیامری هــای روحــی و جســمی ای کــه بهبــود 

بیامری هایــی کــه در شــام وجــود داشــته ولــی بهبــود کامــل 

پیــدا کــرده و دیگــر اثــری از آن هــا نیســت؛ مثــل افرسدگــی 

کــه در یــک دوره وجــود داشــته و آن را درمــان کردیــد و 

ــرار نیســت کــه هیــچ وقــت برگــردد؛ پــس الزم نیســت کــه  ق

ــن بیــامری  ــد کــه ای ــا اگــر احتــامل می دهی ــه شــود؛ ام گفت

ــد. ــان بگذاری ــان در می ــک ت ــا رشی ــردد، ب بازگ

پیامدهای پنهان کاری در زندگی مشرتک

جدایــی و متــام شــدن رابطــه : بعــد از آشــکار شــدن 

پنهــان کاری، احتــامل ایــن کــه روابــط ادامــه پیــدا کنــد 

بســیار کــم اســت و در بیشــرت مــوارد بــه جدایــی ختــم 

. می شــود

از  بعــد  رابطــه  اگــر  بی اعتــامدی:  و  شــک  ایجــاد 

ــا بی اعتــامدی  ــا ب ــس قطع ــد، پ ــدا کن ــه پی پنهــان کاری ادام

اطمینــان  هــم  بــه  دیگــر منی تواننــد  و  می شــود  همــراه 

کننــد.

ــد  ــان کاری می کن ــه پنه ــخصی ک ــی : ش ــیب های روان آس

ــد  ــدام می ترس ــد و م ــل می کن ــیاری را تحم ــی بس ــار روان فش

کــه رازش فــاش شــود و رابطــه اش بــا مشــکل مواجــه شــود و 

ــود . ــی می ش ــیب های روان ــث آس ــرس باع ــن ت ای

دیگــر  شــخص  فــرد:  در  منفــی  احساســات  ایجــاد 

منی توانــد کســی را کــه بســیار دوســت داشــته، دوســت 

او پیــدا می کنــد. بــه  بــدارد و متامــا احساســات منفــی 

خیانــت:  عمومــا خیانــت مــوردی اســت کــه پنهــان 

می شــود؛ پــس ممکــن اســت کــه شــخص مقابــل هــم بــرای 

تالفــی ایــن کار را انجــام دهــد؛ اگــر هــم ایــن کار بــرای 

ــرای ایــن کــه از پنهــان کاری آزرده  تالفــی نباشــد، شــخص ب

ــد.  ــت می کن ــت خیان ــن موقعی ــرار از ای ــرای ف ــس ب ــده پ ش

در خانــواده  پنهــان کاری  بــه دالیــل  بعــد  در قســمت 

پرداخــت.  خواهیــم 

ادامه دارد ...

بــودم،  دیــده  اول  بــار  کــه  زیبایــی ای  آن  از 

چیــزی باقــی منانــده اســت و حــاال چهــره ی زخمــی 

پانســامن های ســفید  ایــن زن در زیــر  و ملتهــب 

آغشــته بــه خــون، حکایــت دردی را دارد کــه بــا 

کلــامت و زبــان منی شــود بــه تصویــر کشــید.

بــه دیــدن ســنبل آمــده ام؛ زنــی کــه اگــر دکــرتان 

او را نشــانم منی دادنــد، منی توانســتم بــا ایــن همــه 

پانســامن و زخمــی کــه بر صــورت دارد، بشناســمش. 

هــر چنــد پیــش از ایــن زنــی را کــه نامــش )ســنبل( 

اســت را دیــده بــودم؛ امــا نــه در چنیــن وضعیتــی. 

آن روز، ســنبل صورتــش را بــا برقــع زردرنگــی 

پوشــانده بــود. متــام اندامــش از تــرس پشــت برقــع 

بــه لــرزه افتــاده بــود و صدایــش هــم مثــل اندامــش 

امــا  می خواســت؛  یــاری  و  کمــک  او  می لرزیــد. 

ــع را از روی  ــدم و برق ــش ش ــه؟ نزدیک ــر چ ــه خاط ب

صورتــش کنــار زدم تــا بتوانــم بــا متاشــای صورتــش 

بــا موهــای  بــه او بدهــم. ســنبل  کمــی آرامــش 

و  گیســوانش  بــر  رنگــی  ســنجاق های  و  فرفــری 

ــه  ــامنی ک ــده و چش ــگ پری ــا رن ــفید؛ ام ــتی س پوس

وحشــت در آن مــوج مــی زد، پشــت آن برقــع زردرنــگ 

ــود.  ــده ب ــان ش ــی پنه ــای زندگ از درده

ــن  ــن چنی ــی اش را ای ــت زندگ ــنبل روای آن روز س

گفــت:

ــردی  ــه م ــن را ب ــدرم م ــه پ ــودم ک ــاله ب ــازده س »ی

کــه ســه برابــر ســن خــودم بــود، داد و مــن بــر خــالف 

میــل باطنــی ام، بــا آن مــرد مجبــور بــه ازدواج شــدم. 

همــه ی آن ســال های زندگــی ام بــا درد و حــرست 

گذشــت. نــوزده ســال از زندگــی مشــرتکم بــا آن 

مــرد گذشــته بــود؛ مــن صاحــب دخــرتی بــودم کــه 

چهــارده ســاله بــود و تــازه دخــرتم نوجــوان شــده بــود 

ــفانه  ــا متأس ــتم؛ ام ــرای او داش ــی ب ــای بزرگ و آرزوه

یــک روز خــربدار شــدم کــه شــوهرم تصمیــم دارد 

ــه نــکاح مــردی در بیــاورد  دخــرتم را در بــدل پــول ب

ــن  ــر س ــی ازدواج زی ــودم قربان ــه خ ــی ک و از آن جای

بــودم، حــارض نشــدم کــه دخــرتم را ایــن قــدر زود بــه 

ــردم.« ــت ک ــاورم و مخالف ــکاح در بی ن

وقتــی شــوهر ســنبل ایــن مخالفــت را جــدی 

خانــه  از  و  می دهــد  طــالق  را  ســنبل  می بینــد، 

»زن  بــه صفــت  حــاال  ســنبل  می انــدازد.  بیــرون 

مطلقــه« بــه خانــه ی بــرادران خــود برمی گــردد. ایــن 

برگشــت آغــاز نگون بختی هــا در زندگــی ایــن زن 

می شــود.

ــود  ــرادران خ ــه ی ب ــه در خان ــی ک ــنبل هنگام س

بــه رس می بــرد، خواســتگاری پیــدا می کنــد و بــا 

ــا  ــت؛ ام ــالش اس ــد س ــاد و چن ــرد هفت ــه آن م آن ک

ــنبل  ــرادران س ــول ب ــورد قب ــت، م ــدار اس ــون پول چ

ــنبل  ــود س ــر خ ــه نظ ــن ک ــدون ای ــرد و ب ــرار می گی ق

را بخواهنــد، بــه آن جــواب مثبــت می دهنــد و او 

را بــه نــکاح آن مــرد مســن در می آورنــد. آن مــرد 

پشــتوزبان اســت و ســنبل زنــی کــه فارســی زبان 

اســت و بــه محــض ورود ســنبل بــه خانــه ی آن مــرد، 

ــام  ــه ن ــا مشــکل جــدی ای ب ــه ب ســنبل می فهمــد ک

زبــان روبــه رو اســت و ایــن می توانــد ادامــه ی زندگــی 

ــد. ــخت کن ــرای او س را ب

ســنبل، از زندگــی در خانــه ی شــوهر دومــش ایــن 

چنیــن روایــت می کنــد:

ــن  ــرد مس ــا زن آن م ــدن، تنه ــکاح ش ــا ن ــن ب »م

نشــده بــودم؛ بلکــه بــرده ای شــده بــودم کــه بایــد در 

خدمــت متــام اعضــای خانــواده می بــود. یــک ســال 

از زندگــی در آن خانــه گذشــت تــا باالخــره کــم کــم 

توانســته بــودم بــه زبــان آن هــا مســلط شــوم و بفهمــم 

کــه چــه می گوینــد؛ امــا خــودم منی توانســتم بــه 

زبــان شــان حــرف بزنــم.«

بــا  خانــواده اش  اعضــای  و  مســن  مــرد  آن 

ــم و خشــونت روا  ــر رس ســنبل ظل گذشــت هــر روز ب

می داشــتند و بــا ادامــه ی رفتارهــای خشــونت آمیز 

ایــن خانــواده، در نهایــت ســنبل تقاضــای طــالق 

ــن  ــنبل از ای ــرادران س ــه ب ــی ک ــا وقت ــد؛ ام را می کن

تصمیــم بــا خــرب می شــوند، مخالفــت می کننــد؛ 

چــون آن هــا تــوان پرداخــت پولــی کــه بــه نــام »قلین« 

از آن پیرمــرد گرفتــه بودنــد را، ندارنــد. 

بــا شــنیدن درخواســت ســنبل مبنــی بــر طــالق، 

ــرد کــه ســنبل را  ــم می گی آن مــرد مســن هــم تصمی

بــه پیشــاور بــربد و آن قــدر بــه رفتاهــای خشــن خــود 

ــن  ــنبل از ای ــاید س ــه ش ــن ک ــا ای ــد ت ــه می ده ادام

درخواســت منــرصف شــود. 

شــکنجه ی ســنبل از ســوی آن پیرمــرد و دیگــر 

ــه  ــان ادام ــاور، همچن ــواده اش در پیش ــای خان اعض

دارد و کافــی اســت تــا ســنبل کوچک تریــن بهانــه را 

ــه  ــا مشــت و لگــد درد را ب ــان بدهــد، ت ــه دســت آن ب

ــرد. ــان بخ ج

پیرمــرد و خانــواده اش تصمیــم می گیرنــد کــه 

زمســتان آن ســال را بــه کابــل بیاینــد، تــا مدتــی 

ــای ســنبل  ــن کــه پ ــا همی ــد؛ ام ــن جــا بگذرانن را ای

ــه خاطــر شــکنجه های بســیار  ــل می رســد، ب ــه کاب ب

آن پیرمــرد و خانــواده اش دســت بــه فــرار می زنــد 

ــاه  ــان پن ــوق زن ــاع از حق ــی از نهادهــای دف ــه یک و ب

می بــرد.

ســنبل یــک هفتــه را در آن نهــاد ســپری می کنــد 

و  پیرمــرد  آن  اقــارب  میانجی گــری  بــا  ســپس  و 

مجبــور  می ســپارد،  نهــاد  آن  بــه  کــه  تعهداتــی 

ــه ی آن پیرمــرد برگــردد. ــه خان ــار دیگــر ب می شــود ب

بیشــرت  روز  دو  خانــه  بــه  ســنبل  برگشــنت  از 

از  اســت،  احــوال  مریــض  چــون  کــه  منی گــذرد 

درخواســت شــوهرش رسپیچــی می کنــد و چــون 

ــه دل  ــرار چنــد روز قبــل او ب ــه  ای از ف شــوهرش کین

ــد و  ــا می بین ــه را مهی ــی ســنبل بهان ــا نافرمان دارد، ب

ظــرف آب جوشــی کــه روی اجــاق در حال جوشــیدن 

ــه طــرف ســنبل پرتــاب  ــوده اســت را برمــی دارد و ب ب

می کنــد. 

ســوخنت انــدام ســنبل بــر اثــر ریخــنت آب جــوش 

ــی  ــت و در حال ــش نیس ــرد قناعت بخ ــرای آن پیرم ب

کــه ســنبل از درد ســوختگی در خــود می پیچــد، 

شــوهرش بــا چاقویــی کــه از جیــب خــود می کشــد، 

بــر ســنبل یــورش می بــرد و بــا بی رحمــی متــام 

ــد. ــش وارد می کن ــر زن ــو ب ــه چاق ــت رضب بیس

بــا رس و صــدای ســنبل، همســایه ها از متــام 

ماجــرا خــربدار می شــوند و قبــل از ایــن کــه آن 

 ۱۱9 شــامره ی  بــه  کنــد،  فــرار  بتوانــد  پیرمــرد 

پولیــس در متــاس می شــوند. بــا حضــور پولیــس 

در خانــه ی آن پیرمــرد، ســنبل فــوری بــه شــفاخانه ی 

نیــز  پیرمــرد  آن  و  می شــود  منتقــل  ایمرجنســی 

می شــود. بازداشــت 

اکنــون ســنبل در هــامن شــفاخانه تحــت تــداوی 

قــرار دارد و محکمــه نیــز بــرای شــوهرش حبــس 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــی در نظ طوالن

بــار اول ســنبل را در آن نهــاد دفــاع از حقــوق 

زنــان دیــده بــودم؛ اگــر می دانســتم کــه دفعــه ی بعــد 

قــرار اســت ســنبل را در چنیــن حالتــی ببینــم، بــدون 

شــک هــامن روز هرگــز منی گذاشــتم ســنبل بــه 

ــه برگشــت  ــه آن خان ــا ســنبل ب ــه برگــردد؛ ام آن خان

ــاروی را  ــان آن زن زیب ــات م ــن مالق ــاال در دومی و ح

ــر  ــق ب ــی عمی ــا زخم های ــفاخانه ب ــواب ش در رخت خ

زیبایــی اش مالقــات می کنــم. 

از  حجمــی  چنیــن  بــا  زن  ایــن  مانــدن  زنــده 

تنــش  بــر  کــه  ســوختگی  و  کبودی هــا  زخم هــا، 

ــا  ــد؛ ام ــزه می مان ــل معج ــت مث ــت، درس ــان اس منای

نزدیک تــر  وقتــی  و  می ترســد  هــم  هنــوز  ســنبل 

مــی روم تــا صدایــش را درســت تر بشــنوم، تنهــا یــک 

جملــه بــر زبــان دارد: »مــن را بُکشــید؛ امــا هرگــز بــه 

خانــه ی برادرانــم و خانــواده ی شــوهرم بازنگردانیــد.«

کابــل شــهری کــه بــرای جمعیتــی قریــب 7۰۰ هــزار 

نفــر ســاخته شــده بــود؛ امــا حــاال چیــزی قریــب بــه هفت 

میلیــون جمعیــت در آن زندگــی می کنــد کــه خــود عامــل 

بالقــوه ی بی نظمــی در شــهر شــده اســت.

و  کابــل  در  جمعیــت  انــدازه ی  از  بیــش  تراکــم 

ناآشــنایی بــا فرهنــگ شهرنشــینی، باعــث شــده اســت از 

پیاده روهــا آنگونــه کــه بایــد اســتفاده شــود نشــده اســت.

در  پیــاده روی  زمــان  در  کابــل  باشــندگان  بیشــرت 

ــا،  ــتفاده از پیاده   رو ه ــای اس ــه ج ــد ب ــادت دارن ــهر، ع ش

در رسک بــه پیــاده روی پرداختــه و باعــث ایجــاد ازدحــام 

ــوند.  ــی ش ترافیک

از  درون شــهری؛  پیــاده روی   در  مــا  زمانــی  کــه 

پیاده روهــا اســتفاده نکنیــم و جــای آن بــه پیــاده روی 

در رسک بپردازیــم، از یک ســو باعــث ایجــاد ازدحــام 

از ســوی دیگــر ممکــن اســت  ترافیکــی می شــویم و 

ــود را  ــان خ ــده و ج ــی ش ــه ی ترافیک ــروز حادث ــب ب موج

از دســت بدهیــم.

از  اســتفاده  جــای  بــه  زمانــی  کــه  همینطــور، 

ــرای  ــدگان ب ــم، رانن ــاده روی کنی پیاده روهــا، در رسک پی

بــروز حادثه هــای احتاملــی پیش گیــری  از  ایــن  کــه 

اســتفاده  هــارن  از  بیشــرت  مجبــور می شــوند  کننــد، 

ــهر  ــی در ش ــی صوت ــث آلودگ ــود باع ــن خ ــه ای ــد ک کنن

شــده و اثــر منفــی روی روان مــردم دارد. 

اســتفاده نکــردن از پیــاده رو و ایــن کــه چــرا فرهنــگ 

اســتفاده از پیــاده رو هنــوز هــم در شــهر کابــل نهادینــه 

ــن آن  ــم تری ــه مه ــادی دارد ک ــل زی ــت، دالی ــده اس نش

ــت. ــل اس ــینی در کاب ــگ شهرنش ــود فرهن نب

نبــود فرهنــگ شهرنشــینی در کابــل باعــث شــده 

ــاده رو و اهمیــت آن در زندگــی شــهری  ــه پی اســت کــه ب

توجــه آن چنانــی صــورت نگرفتــه و بــه عنــوان یــک نیــاز 

ــود. ــناخته نش ــل ش ــندگان کاب ــی باش در زندگ

کــه  اســت  شــده  باعــث  ســادگی  بــه  امــر  ایــن 

ــع اســتفاده از پیاده روهــا  ــی ای کــه مان عامل هــای بیرون

ــا روز بیشــرت شــود. در میــان عامل هــای  می شــود؛ روز ت

بیرونــی، بنــد انداخــنت پیاده روهــا توســط اداره هــا و 

ــان  ــی( و زورگوی ــر امنیت ــی و غی ــای دولتی)امنیت نهاده

اســت. آن  مهم تریــن 

مــن کــه در پــل رسخ زندگــی می کنــم، می توانــم 

حــوزه ی ســوم امنیتــی پولیــس را مثــال بزنــم کــه نــه تنهــا 

پیــاده رو را بــا گذاشــنت مانــع بــه کلــی بســته اســت، بلکه 

ــار  ــز اشــغال کــرده  اســت. در کن گوشــه ای از رسک را نی

ایــن همــه، مانــع دیگــری کــه رس راه اســتفاده از پیــاده رو 

و دست فروشــانی  دکانــداران  بســاط  می گیــرد،  قــرار 

ــتفاده از آن را  ــه  و اس ــد انداخت ــاده رو را بن ــه پی ــت ک  اس

بــرای باشــندگان کابــل ناممکــن ســاخته انــد.

ــه  ــاز ب ــاده رو، نی ــرای اســتفاده از پی در نهایــت امــر، ب

ترویــج و نهادینــه کــردن فرهنــگ آن اســت کــه شــهرداری 

ــا همــکاری ســایر نهاد هــای مرتبــط مثــل وزارت  کابــل ب

اطالعــات و فرهنــگ و وزارت معــارف و تحصیــالت عالــی، 

در ایــن زمینــه پیوســته و بــدون خســتگی کار کننــد.

ــیدن  ــرای رس ــه ب ــت ک ــد گذاش ــه نبای ــا گفت ــه ن البت

ــرای  ــروز ب ــای ام ــا معیار ه ــر ب ــامل و براب ــه ی س ــه جامع ب

ــا  زندگــی شــهری، نیــاز اســت کــه شــهروندان همــواره ب

ــوده و مســؤولیت شــهروندی خویــش را  ــت همــکار ب دول

ــن، در گام  ــر ای ــا ب ــد. بن ــل کنن ــه آن عم ــرده و ب درک ک

نخســت، خانواده هــا نیــز بایــد فرزنــدان  شــان را بــه 

اهمیــت اســتفاده از پیــاده رو آگاه کــرده و مزایــای آن 

را بــرای شــان بازگــو کننــد تــا آن هــا بــه گونــه ی ذهنــی 

آمــاده ی اســتفاده از پیــاده رو شــده و در پیاده روی هــای 

ــد. ــتفاده نکنن ــچ گاه از رسک اس ــان هی  ش

پیاده روهــا،  از  مناســب  و  درســت  اســتفاده ی 

ــای  ــروز حادثه ه ــی و ب ــام ترافیک ــود ازدح ــث می ش باع

ــی  ــاد آلودگ ــه؛ از ایج ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــی ب ترافیک

و  منظــم   شــهر  کابــل  تــا  شــود  جلوگیــری  صوتــی 

شــود. ســامل تری 

لــذا بــرای رســیدن بــه چنیــن جامعــه ای، نیــاز اســت 

همــه ی شــهروندان دســت بــه دســت هــم داده و در 

ــالش  ــته در ت ــه آن پیوس ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــار دول کن

ــند. باش

ــور  ــهروندان کش ــه ی ش ــن از هم ــل، م ــن دلی روی ای

از  پیاده روی هــای  شــان همیشــه  کــه در  می خواهــم 

ــه اســتفاده  ــز ب ــاده رو اســتفاده کــرده و دیگــران را نی پی

از آن تشــویق کننــد. و در آخــر از اداره ی شــهرداری 

ــه  ــم ک ــز می خواه ــور نی ــی کش ــای امنیت ــل و نهاد ه کاب

پیاده رو هــا را بــرای پیــاده روی شــهروندان خالــی کننــد.

برای ازدواج موفق، واقعیت
  را پنهان نکنید 

بیست رضبه ی چاقو در برابر درخواست طالق 

بیایید از پیاده روها استفاده کنیم

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

مجیب ارژنگ

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(
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تأکیــد می کنــد کــه  ســخنگوی ریاســت جمهوری، 

در حــال حــارض، حکومــت افغانســتان تالش هــای خــود 

را بــرای برقــراری صلــح توقــف داده و انتخابــات را در 

ــرار داده اســت. ــت ق اولوی

صدیــق صدیقــی، پــس از چاشــت روز شــنبه )2۳ 

ــات  ــک نشســت خــربی گفــت کــه انتخاب ســنبله(، در ی

ــزار خواهــد شــد  ــن برگ ریاســت جمهوری، در فضــای ام

و تالش هــا بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان، توســط 

ــد ادامــه خواهــد یافــت. حکومــت جدی

او افــزود: »کلیــد مرشوعیــت صلــح، انتخابــات اســت 

و مرشوعیــت صلــح بــدون انتخابــات بــه میــان منی آیــد، 

افغانســتان  حکومــت  اولویــت  انتخابــات،  از  بعــد 

کنونــی  تالش هــای  بــود.  خواهــد  صلــح  پروســه ی 

طالبــان نتیجــه نخواهــد داد و حکومــت هــم تالش هــای 

خــود را متوقــف ســاخته و برایــش انتخابــات در اولویــت 

ــرار دارد.« ق

افغانســتان  حکومــت  کــه  گفــت  صدیقــی،  آقــای 

آمــاده ی تأمیــن امنیــت رونــد انتخابــات اســت و تــا 

ده روز دیگــر، وضعیــت امنیتــی در رسارس افغانســتان 

تغییــر خواهــد کــرد.

از  یکــی  انتخابــات،  برگــزاری  کــه  گفــت  او 

اساســی ترین اصــول  جمهوریــت اســت و کســانی کــه از 

ــان  ــروه طالب ــا گ ــد، ب ــت می کنن ــت حامی ــت مؤق حکوم

اســتند. هم ســو 

طالبــان  کــه  گفــت  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی 

مســؤول توقــف مذاکــرات صلــح اســتند و دفــرت سیاســی 

ایــن گــروه در قطــر، در راســتای برقــراری صلــح کــه 

هــدف عمــده ی گشــایش آن بــود، هیــچ کاری نکــرده و 

حکومــت آینــده در مــورد رسنوشــت ایــن دفــرت تصمیــم 

ــت. ــد گرف خواه

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، دونالــد 

ترامــپ، رییس جمهــوری ایــاالت متحــده، بــه دنبــال 

حملــه ی  در  امریکایــی  رسبــاز  یــک  شــدن  کشــته 

طالبــان در کابــل، گفت وگوهــای صلــح را متوقــف کــرد. 

ســالروز  هجدهمیــن  در  همچنــان  ترامــپ،  آقــای 

حمــالت یازدهــم ســپتامرب، تأکیــد کــرد کــه گفت وگوهــا 

ــع  ــر مواض ــالت در براب ــت و حم ــی اس ــان منتف ــا طالب ب

ــت. ــد یاف ــدت خواه ــروه ش ــن گ ای

رسگیــری  از  خواســتار  طالبــان  همــه،  ایــن  بــا 

ــد کــه در صــورت  ــه  ان ــد و گفت ــح شــده  ان مذاکــرات صل

بــود. خواهنــد  متعهــد  گفت وگوهــا،  دوبــاره ی  آغــاز 

از ســویی هــم، آقــای صدیقــی، در واکنــش بــه ســفر 

ــربان  ــفرهای ره ــت: »س ــکو، گف ــه مس ــان ب ــأت طالب هی

ــی  ــی سیاس ــت قطع ــن، شکس ــکو و چی ــه مس ــان ب طالب

ــح  ــی صل ــان آدرس اصل ــد. طالب ــان می ده ــا را نش آن ه

را گــم کــرده  انــد، آدرس اصلــی صلــح مــردم و پروســه ی 

ــود. از  ــت ش ــت مدیری ــق دول ــه از طری ــت ک ــی اس صلح

ــه خصــوص روســیه و چیــن، توقــع  کشــورهای منطقــه ب

داریــم کــه از برنامه هــای دولــت مــرشوع افغانســتان 

ــد.« ــت کنن حامی

ــان  ــروه طالب ــی از گ ــه هیأت ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــات  ــا مقام ــدار ب ــده و در دی ــکو ش ــی وارد مس ــه تازگ ب

صلــح  مذاکــرات  رسگیــری  از  خواســتار  روســی، 

هیــأت  رییــس  اســتانکزی،  عبــاس  اســت.  شــده 

رســانه های  از  یکــی  بــه  طالبــان،  گفت وگوکننــده ی 

روســی گفتــه اســت کــه ایــن گــروه هنــوز هــم خواســتار 

ادامــه ی گفت وگــو بــا امریــکا اســت. او عــالوه کــرده 

اســت: »مــا می خواهیــم مذاکــره کنیــم؛ امــا امریــکا 

ــد،  ــه یاب ــد ادام ــن رون ــر ای ــت و اگ ــگ اس ــتار جن خواس

ــد.« ــد جنگی ــم خواهن ــر ه ــال دیگ ــد س ــا ص ــان ت طالب

نامــزدان  از  و  رییس جمهــور  غنــی،  محمــد ارشف 

افغانســتان  دولــت  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری، 

ــا  ــت ت ــور اس ــن کش ــردم ای ــی م ــده ی واقع ــه مناین یگان

بــا طالبــان مذاکــره کنــد. او، تأکیــد می کنــد کــه ایــن 

ــا  ــرای مذاکــره ب ــی ب ــار یــک هیــأت همه شــمول افغان ب

ــد. ــد ش ــتاده خواه ــان فرس طالب

شــنبه  روز  چاشــت  از  پیــش  کــه  غنــی  آقــای 

ــار  ــی در کنده ــش انتخابات ــک هامی ــنبله( در ی )2۳س

در  کــه  نفــری ای   25۰ تیــم  می کــرد،  صحبــت 

ــا شــامری از چهره هــای سیاســی ســاخته  هامهنگــی ب

شــده بــود را رشم آور خوانــد و گفــت: »ایــن رشم نیســت 

ــردن  ــره ک ــب مذاک ــه طال ــش دان ــا ش ــر ب ــه 25۰ نف ک

می رونــد؟ ایــن عروســی کــه نیســت. ایــن بــار یــک 

ــان  ــا طالب ــره ب ــرای مذاک ــی ب ــمول افغان ــأت همه ش هی

فرســتاده خواهــد شــد.«

قبــول  قابــل  غیــر  را  مؤقــت  صلــح  غنــی،  آقــای 

ــات،  ــد کــرد کــه پــس از برگــزاری انتخاب ــد و تأکی خوان

تیــم دولت ســاز یــک راه حــل خــوب را بــرای آمــدن 

صلــح خواهــد ســنجید. 

بــار  انتخاباتــی،  هامیــش  ایــن  در  همچنــان  او، 

دیگــر بــر مســأله ی جمهوریــت تأکیــد کــرد و گفــت کــه 

ــت.  ــه نیس ــل معامل ــز قاب ــچ چی ــا هی ــوری ب ــام جمه نظ

او افــزود: »در افغانســتان جمهوریــت وجــود دارد تــا بــا 

ــد.« ــره کن ــان مذاک طالب

ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی قبــل، وزارت دولــت 

در امــور صلــح، اعــالم کــرد کــه یــک هیــأت ۱5 نفــری 

ــح تشــکیل شــده اســت. ــده ی صل مذاکره  کنن

ــری  ــأت ۱5نف ــن هی ــد تعیی ــت جمهوری هرچن ریاس

آن  امــا  کــرده؛  تأییــد  را  بــا طالبــان  مذاکــره  بــرای 

زمانــی  تــا  می کنــد  تأکیــد  و  منی دانــد  نهایــی  را 

تیــم  نشــود،  مشــخص  بین االفغانــی  مذاکــرات  کــه 

منی شــود. نهایــی  مذاکره کننــده 

ایــن همــه در حالــی اســت کــه بــه تازگــی دور نهــم 

ــت؛  ــان یاف ــر پای ــان در قط ــا طالب ــکا ب ــرات امری مذاک

دونالــد  مذاکــرات،  دور  ایــن  یافــنت  پایــان  بــا  امــا 

ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده، اعــالم کــرد 

ــاز امریکایــی در  ــه دلیــل کشــته شــدن یــک رسب کــه ب

ــروه  ــن گ ــا ای ــرات ب ــل، مذاک ــان در کاب ــه ی طالب حمل

ــت. ــرده اس م

رسگیــری  از  خواســتار  طالبــان  وجــود،  ایــن  بــا 

مذاکــرات صلــح شــده و تأکیــد کــرده  انــد کــه اگــر 

ایــن گــروه متعهــد  گفت وگوهــا دوبــاره آغــاز شــود، 

خواهــد بــود. طالبــان در حــال حــارض، تالش هــای 

خــود را بــرای از رسگیــری گفت وگوهــای صلــح آغــاز 

ــه تازگــی وارد مســکو  ــن گــروه، ب ــأت ای ــد. هی کــرده  ان

ــاز  ــتار آغ ــی، خواس ــات روس ــا مقام ــدار ب ــده و در دی ش

دوبــاره ی گفت وگوهــای صلــح شــده اســت.

ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق  هــم،  ســویی  از 

شــنبه  روز  چاشــت  از  پــس  ریاســت جمهوری،  ارگ 

)2۳ســنبله(، در یــک نشســت خــربی اعــالم کــرد کــه 

ــرای  ــات ب ــرای صلــح متوقــف شــده و انتخاب تالش هــا ب

قــرار دارد. اولویــت  افغانســتان در  حکومــت 

آقــای صدیقــی در واکنــش بــه ســفر هیــأت طالبــان 

بــه مســکو، گفــت: »ســفرهای رهــربان طالبــان بــه 

آن هــا  سیاســی  قطعــی  شکســت  چیــن،  و  مســکو 

می دهــد.« نشــان  را  )طالبــان( 

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 $

خارجی خبرهای  داخلی خبرهای 

ساالنه بیش از 2.5 میلیون نفر به دلیل 
درمان نادرست جان خود را از دست 

می دهند

طالبان یک پایه ی برق را در والیت بغالن 
منفجر کردند

بزرگرتين ذخیره گاه مواد انفجارى 
طالبان در غزىن نابود شد

فراخوان و جمع آوری امضا برای آزادی 
محمد زمان احمدی 

صدیق صدیقی: تالش ها برای صلح متوقف شده و 
انتخابات در اولویت قرار دارد

 غنی: پس از انتخابات صلح را در اولویت 
قرار می دهم

پولیس هنگ کنگ از درگیری حامیان و 
منتقدان پکن جلوگیری کرد

ــت  ــرده اس ــالم ک ــت اع ــی صح ــازمان جهان ــرا س اخی

کــه ســاالنه بیــش از 2.5 میلیــون نفــر در رسارس جهــان، 

از دســت  را  نادرســت جــان خــود  بــه دلیــل درمــان 

می دهنــد.

در گزارشــی کــه ایــن ســازمان بــه تازگــی نــرش کــرده، 

ــر در  ــون نف ــدود 2.۶ میلی ــال ح ــر س ــه ه ــت ک ــده اس آم

کشــورهای در حــال توســعه، بــه دلیــل درمــان نادرســت و 

ــد. ــا اســتفاده ی نادرســت از داروهــا می میرن ی

ــد  ــان می ده ــت نش ــی صح ــازمان جهان ــای س یافته ه

ــه اســتفاده ی  ــه دلیــل ب کــه در هــر دقیقــه پنــج بیــامر ب

نادرســت از داروهایــی کــه بــرای شــان تجویــز می  شــود، 

ــد.  ــت می دهن ــان را از دس ــان ش ج

ــون  ــک میلی ــاالنه ی ــه س ــود ک ــه می ش ــان گفت همچن

نفــر نیــز در جریــان و یــا پــس از ســپری شــدن عملیــات 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ج

ایــن گــزارش کــه روز شــنبه )2۳ ســنبله( در ژنــو 

ــا در  ــم تنه ــن رق ــه ای ــد ک ــان می ده ــده، نش ــرش ش منت

کشــورهای در حــال توســعه و بــا درآمــد کــم و درآمــد 

متوســط می باشــد؛ زیــرا کیفیــت درمــان در ایــن کشــورها 

ــت. ــدک اس ــیار ان بس

مدیــر کل ســازمان جهانــی صحــت گفتــه اســت، 

دســت  از  را  خــود  جــان  بیــامران  ایــن  کــه  دلیلــی 

ــوع بیــامری  ــد، اشــتباه داکــرتان در تشــخیص ن می دهن

یــا تجویــز داروهــا می باشــد. و 

 بــه نقــل از دویچــه ولــه، ســازمان جهانــی صحــت 

اعــالم کــرده اســت کــه هزینــه ی ســاالنه ی داروهــای 

می شــود.  دالــر  میلیــارد  نادرســت 42 

ــن گزارش هــای  ــی اســت کــه پیــش از ای ــن در حال ای

منتــرش شــده بــود کــه نشــان مــی داد ســاالنه حــدود 

هشــت میلیــون نفــر در رسارس جهــان بــه دلیــل اســتفاده 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــگرت ج از س

میــان هشــت  از  کــه  بــود  آمــده  گــزارش  ایــن  در 

میلیــون نفــری کــه ســاالنه بــه دلیــل اســتفاده از ســگرت 

ــد  ــانی  ان ــون آن کس ــک میلی ــدود ی ــد، ح ــان می دهن ج

کــه بــه دلیــل همســایگی بــا معتــادان، دود آن را تنفــس 

می کننــد.

ــه  ــد ک ــالن، می گوین ــت بغ ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــی کشــور  ــرق واردات ــه ی ب ــک پای ــب ی ــان طال هراس افگن

اوزبیکســتان را در مربوطــات شــهر پلخمــری مرکــز والیــت 

بغــالن، منفجــر کــرده  انــد.

والیــت  در  برشــنا  ریاســت  رسپرســت  عبــداالول، 

ــد کــه پیــش  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام بغــالن، ب

از چاشــت روز شــنبه )2۳ ســنبله( هراس افگنــان طالــب 

یــک پایــه ی بــرق وارداتــی کشــور اوزبیکســتان را در 

منطقــه ی دنــد شــهاب الدین شــهر پلخمــری منفجــر 

ــد. ــرده  ان ک

ذریعــه ی  طالــب  »هراس افگنــان  افــزود:  او 

ــل  ــه دلی ــب ســاختند و ب ــه را تخری ــن پای ماین گــذاری ای

ناامنی هــا و حضــور طالبــان در محــل، کارمنــدان برشــنا 

تــا کنــون نتوانســته انــد کــه بــرای ترمیــم ایــن پایــه 

برونــد.«

کــه  می گوینــد  منابــع  برخــی  حــال،  همیــن  در 

هراس افگنــان طالــب ایــن پایــه ی بــرق را در واکنــش 

بــه حمــالت هوایــی اخیــر بــر مواضــع ایــن گــروه در ایــن 

ــای  ــه ه ــه پای ــد ک ــالش دارن ــد و ت ــام داده ان ــت انج والی

ــد. ــب کنن ــز تخری ــر را نی ــرق دیگ ب

رسپرســت ریاســت برشــنا در والیــت بغــالن، می افزایــد 

کــه بــا تخریــب ایــن پایــه ی بــرق، بــرق کابــل و شــامری از 

والیــت هــای دیگــر قطع شــده اســت.

وزارت دفــاع اعــالم کــرده اســت کــه نیروهــای امنیتــی 

بــا راه انــدازی عملیاتــی در مربوطــات والیــت غزنــی، 

هراس افگنــان  انفجــاری  مــواد  ذخیــره گاه  بزرگرتیــن 

ــد. ــرده  ان ــود ک ــب را ناب طال

نــرش  بــا  ســنبله(،   2۳( شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

عملیــات  نتيجــه ی  در  کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ای 

نیروهــای کومانــدو و امنیــت ملــی بــر يــى از مراكــز 

مهــم هراس افگنــان طالــب مربــوط بــه حافــظ جهانگــر، 

مســؤول نظامــى طالبــان در ولســواىل مقــر واليــت غــزىن، 

حــدود 2۰۰۰ کیلوگــرام مــواد انفجــاری نابــود شــده 

ــت. اس

 2۶ عملیــات،  ایــن  »در  اســت:  آمــده  اعالمیــه  در 

موتــر   2۶ و  شــده  انــد  کشــته  طالــب  هراس افگــن 

ســایکل، یــک موتــر کــروال و دو قــرارگاه آن هــا نابــود شــده 

اســت.«

وزارت دفــاع افــزوده اســت کــه ايــن مــواد انفجــارى، از 

ــه واليــت غــزىن انتقــال و  یکــی از کشــورهای همســايه ب

توســط ماین ســازان گــروه تروريســتى القاعــده ، شــاخه ی 

شــبه جزيــره ی هنــد، جهــت اســتفاده در پايتخــت و ســاير 

شــهرهاى بــزرگ افغانســتان تهیــه شــده بــود.

محمدزمــان  رهایــی  بــرای  فراخوانــی  تازگــی،  بــه 

احمــدی، در صفحــات اجتامعــی راه انــدازی شــده اســت 

و در ایــن فراخــوان از مــردم افغانســتان خواســته شــده که 

ــد. ــا کنن ــدی، امض ــای احم ــی آق ــرای رهای ب

ایــن فراخــوان کــه از ســوی بنیــاد شــهاممه راه انــدازی 

شــده، بــا صــدور اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه محمدزمــان 

احمــدی، نــه دیــن را بــه خطــر انداختــه و نــه هــم ایــامن 

کســی را از بیــن بــرده اســت. 

در اعالمیــه ی ایــن بنیــاد آمــده اســت: »آقــای احمــدی 

نــه پــول دارد، نــه واســطه و نــه هــم کــدام حزب و ســازمان 

کــه از ایشــان پشــتیبانی کنــد. صــدای اطفــال معصــوم و 

خانــواده ی فقیــر شــان را هــم کســی منی شــنود. بــه هــر 

در و دروازه کــه مراجعــه می کننــد، چــون لبــاس ژولیــده 

بــر تــن دارنــد، کســی آن هــا را راه منی دهــد و ناامیــد بــر 

می گردنــد.«

بنیــاد شــهاممه، همچنــان گفتــه اســت کــه بــا توجــه 

بــه رعایــت و احــرتام بــه آزادی، زمــان احمــدی، بی لــزوم 

ــامر  ــه ش ــوان ک ــن فراخ ــت. در ای ــاده اس ــدان افت ــه زن ب

زیــادی آن را امضــا کــرده انــد، از نهادهــای حقــوق بــرشی 

و مدنــی خواســته شــده کــه بــرای رهایــی او دادخواهــی 

کننــد.

زمــان احمــدی، پــس از نوشــنت متنــی کــه هرگــز بــه 

ــن  ــات دی ــه مقدس ــت ب ــداد و اهان ــه »ارت ــید، ب ــرش نرس ن

ــه بیســت  ــل ب اســالم« متهــم شــد و در دادگاهــی در کاب

ســال حبــس محکــوم شــد؛ هــم اکنــون بــا گذشــت هفــت 

ــا  ــوک از آن ب ــن ماجــرا، عــده  ای کــه از فیس ب ســال از ای

ــی  ــر، تالش های ــاه اخی ــان دو م ــد؛ در جری ــده  ان ــرب ش خ

ــد. ــه ان ــی زمــان احمــدی روی دســت گرفت ــرای رهای را ب

اعرتاضــات در هنــگ کنــگ، بــا وجــود اعــالم دولــت 

ــامن  ــرتداد مته ــی اس ــه ی جنجال ــری الیح ــرای بازپس گی ب

ــه دارد. ــم ادام ــوز ه ــن، هن ــه چی ب

ــان  ــا معرتض ــن ب ــوادار چی ــدگان ه ــی تظاهرکنن رویاروی

بــه دخالت هــای ایــن کشــور در امــور داخلــی هنگ کنــگ، 

ســبب شــد کــه روز شــنبه )2۳ ســنبله(، نیروهــای پولیــس 

در جاده هــا و برخــی از مراکــز تجــاری ایــن منطقــه، حضــور 

یابنــد.

بــه نقــل از رویــرتز، تظاهرکننــدگان هــوادار چیــن، 

ــعارهایی،  ــاری و رس دادن ش ــز تج ــک مرک ــع در ی ــا تجم ب

خواســتار حامیــت از پولیــس و نیــز حفــظ اقتــدار پکــن در 

ــدند.  ــه ش ــن منطق ای

ــی از  ــی و فحاش ــای لفظ ــا واکنش ه ــرات، ب ــن تظاه ای

ســوی هــواداران جنبــش اعرتاضــی روبــه رو شــد و نیروهــای 

ــرف،  ــان دور ط ــورد می ــری از زد و خ ــرای جلوگی ــس ب پولی

وارد عمــل شــدند.

گفتــه می شــود کــه درگیــری در منطقــه ی ویــژه ی اداری 

چیــن در هنــگ کنــگ، بــه جاده هــای اطــراف کشــیده 

ــه  ــن رابط ــر را در ای ــن نف ــس چندی ــای پولی ــده و نیروه ش

ــد. بازداشــت کــرده  ان

اعرتاضــات در هنگ کنــگ، در پــی ارائــه ی الیحــه ی 

ــود  ــا وج ــون ب ــد. اکن ــاز ش ــن آغ ــه چی ــامن ب ــرتداد مته اس

ایــن کــه دولــت محلــی عقب نشــینی کــرده اســت؛ امــا 

اعرتاضــات همچنــان بــا طــرح مطالبــات بیشــرت در زمینــه ی 

ــه،  ــن منطق ــن در ای ــود چی ــش نف ــز کاه ــی و نی دموکراس

ادامــه دارد.
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زنان مان را از ترس طالبان

دوازده روز تا انتخابات ریاســت جمهوری؛ توان مدیریتی  داکرت منی بردیم
کمیســیون های انتخاباتی چگونه است؟ داکــرت  بــا  طالبــان  »منی دانــم 

و  داشــتند  مشــکلی  چــه  رفــنت 

ــیدیم  ــان می پرس ــود م ــه از خ همیش

کــه اگــر خــود طالبــان و یــا زن و 

می شــدند،  بیــامر  شــان  کــودک 

منی بردنــد.  داکــرت  پیــش  اگــر  می کردنــد؟  کار  چــه 

مریض هــای خــود شــان را می گذاشــتند از شــدت بیــامری 

ــای  ــی زن ه ــان وقت ــرس طالب ــه از ت ــردم ک ــا م ــد. م مبیرن

ــه یــک قســم در  ــم ب ــور بودی مــان مریــض می شــدند، مجب

خانــه تــداوی شــان را کنیــم و اگــر خیلــی هــم مریــض  شــان 

ــر زده و  ــه خط ــد دل ب ــود، بای ــاره نب ــر چ ــود، دیگ ــدید ب ش

مریــض خــود را بــه پیــش داکــرت می رســاندیم.«

ــور  ــت غ ــاکنین والی ــی از س ــب، یک ــای رج ــن گفته ه ای

اســت کــه حــاال در شــهر کابــل زندگــی می کنــد و  مشــغول 

ــرد، از  ــن م ــل اســت. ای ــه تکســی رانی در جاده هــای کاب ب

دوران ســیاه حاکمیــت طالبــان کــه در والیــت غــور بــوده و 

در آن ســال ها، زندگــی را بــه ســختی توانســته زیــر ســایه ی 

طالبــان ســپری کنــد، ایــن چنیــن روایــت می کنــد:

ــی  ــد، زندگ ــور آمدن ــت غ ــه والی ــان ب ــه طالب ــی ک »وقت

بــرای متــام مــردم ســخت تر از هــر وقــت دیگــر شــد و 

خیلــی از خانواده هــا دســت بــه مهاجــرت زدنــد؛ امــا چــون 

اعضــای خانــواده ی مــن زیــاد بودنــد و ایــن کــه پــدر و 

مــادرم مســن شــده بودنــد و تــاب ســفر طوالنــی نداشــتند، 

مجبــور شــدیم در منطقــه ی مــان مبانیــم. زندگــی در زیــر 

ــت و  ــود را داش ــختی های خ ــان س ــی طالب ــایه حکم ران س

ــرت  ــدن و داک ــض ش ــال ها، مری ــختی های آن س ــی از س یک

ــود.« رفــنت ب

بــه  داکــرت  زمــان  آن  رجــب،  گفته هــای  طبــق 

راحتــی پیــدا منی شــد و حتــی دارو را نیــز بــه ســختی 

می توانســتند تهیــه کننــد؛ امــا ســخت تر از همــه ایــن بــود 

ــان پیــش داکــرت ســخت مخالــف  ــا رفــنت زن کــه طالبــان ب

بودنــد و در اوایــل می گفتنــد کــه بایــد زن همــراه یــک مــرد 

ــه ی  ــن گفت ــا ای ــا ب ــا حت ــرود و بعده ــرت ب ــش داک ــرم پی َمح

ــد. ــت کردن ــم مخالف ــود ه خ

آن زمــان چــون کمــرت داکــرت زنــی را می توانســتند 

پیــدا کننــد کــه زنــان را معاینــه کنــد و اغلــب از آن انــدک 

ــد،  ــرد بودن ــی م ــد، همگ ــده بودن ــی مان ــه باق ــی ک داکرتان

مــردم چــاره ای بــه جــز رفــنت و معاینــه شــدن توســط ایــن 

ــتند. ــرد را نداش ــرتان م داک

ــان  ــد زن ــردان نبای ــه م ــد ک ــتور داده بودن ــان دس طالب

ــر  ــد و اگ ــرد بربن ــرتان م ــش داک ــه پی ــرای معاین ــان را ب ش

افــراد ایــن گــروه شــخصی را می دیدنــد کــه یکــی از زنــان 

اعضــای خانــواده ی شــان را پیــش دکــرت مــرد بــرده اســت 

یــا می بــرد، آن مــرد را ســخت مجــازات می کردنــد.

ــن  ــی مس ــه پیرزن ــادرم ک ــار م ــک ب ــد: »ی ــب می گوی رج

بــود، ســخت مریــض شــده بــود و هــر چــه اعضــای خانــواده 

ــم،  ــداوی کنی ــه ت ــی او را در خان ــا مریض ــم ت ــالش کردی ت

فایــده ای نداشــت و در نهایــت مجبــور شــدم کــه مــادرم را 

ــم  ــان بروی ــز ولســوالی م ــه مرک ــا ب ــم ت ــه راه بزنی ــه و ب گرفت

ــه داشــت، مــادرم  کــه آن جــا تنهــا داکــرتی کــه مطب خان

ــان  ــرس از طالب ــود. ت ــرت ش ــش به ــا حال ــد ت ــه کن را معاین

ــود  ــا خ ــتیم و ب ــاره ای نداش ــا چ ــود؛ ام ــان ب ــم در دل م ه

ــد.  ــا را نبینن ــیر راه م ــان در مس ــه طالب ــم ک ــا می کردی دع

ــه  ــان ب ــم، ناگه ــه می رفتی ــیر راه ک ــد، در مس ــانس ب از ش

موترهــای گشــت زنی طالبــان گــذر مــان خــورد کــه از 

دور می آمدنــد. مــن و مــادرم از تــرس ایــن کــه جــزای 

مــان ندهنــد، مجبــور شــدیم خــود را مشــغول چیــدن 

گندم هــای للمــی کنیــم.«

رجــب و مــادرش آن روز مجبــور می شــوند چنــد ســاعت 

للمــی  بــا چیــدن گندم هــای  را  در راه مباننــد و خــود 

ــد و آن  ــک نکنن ــا ش ــه آن ه ــان ب ــا طالب ــد، ت ــغول کنن مش

گــروه گشــت زنی طالبــان هــم چــون قبــل از آن هــا بــا دو یــا 

ــد، ســاعت ها در مســیر  ــر می خورن ــر دیگــر در راه ب ســه نف

راه نگــه می دارنــد و بــه همیــن خاطــر رجــب و مــادرش هــم 

ــوند. ــدن در راه می ش ــه مان ــور ب مجب

مخالفــت طالبــان بــا بــردن زنــان پیــش داکــرتان مــرد، 

افراطــی  گــروه  ایــن  ســخت گیرانه ی  قوانیــن  از  یکــی 

بــود کــه در آن زمــان موجــب شــد جــان صدهــا زن در 

ــداوی  ــکان ت ــه ام ــی ک ــر بیامری های ــه خاط ــتان ب افغانس

شــان بــود؛ امــا تــرس از طالبــان، ایــن فرصــت را بــه آنــان 

ــد.  ــت برون ــداد، از دس ن

طالبــان بــا ایــن قوانیــن ظاملانــه ی شــان جفــای ســخت 

و نابخشــودنی ای در حــق زنــان افغانســتان روا داشــتند.

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود 

ــد و  ــده  ان ــتان گذران ــان در افغانس ــلطه ی طالب ــت س را تح

خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده 

 انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق ایمیــل و یــا صفحــه ی 

ــد.  ــک کنی ــا رشی ــا م ــل ب ــح کاب ــه ی صب ــوک روزنام فیس ب

ــان  ــرات  ت ــرش خاط ــام و ن ــت ش ــظ هوی ــه حف ــد ب ــا متعه م

اســتیم.

انتخابــات  دور  پنجمیــن  برگــزاری  تــا  روز  دوازده 

قــرار  افغانســتان  مــردم  اســت.  باقی مانــده  ریاســت جمهوری 

ــه  ــدم را ب ــن ق ــده، بزرگ تری ــاه آین ــزان م ــم می ــه در شش ــت ک اس

ســوی دموکراســی بردارنــد تــا رییس جمهــور آینــده ی خــود را 

ــر  ــد، مه ــن رون ــردم در ای ــرتده ی م ــرتاک گس ــد. اش ــاب کنن انتخ

آینــده ی  شــکل دهی  و  دموکراســی  نیرومندســازی  بــر  تأییــد 

بهــرت خواهــد بــود. حضــور مــردم بــه پــای صندوق هــای رأی، 

ــد  ــرت ان ــده ی به ــال آین ــه دنب ــا ب ــه افغان ه ــرد ک ــد ک ــت خواه ثاب

کــه ســزاوار آن انــد. از جانــب دیگــر، اشــرتاک در کارزارهــای 

انتخاباتــی و روز انتخابــات هــامن مســیری اســت کــه مــردم بــرای 

ســازمان دهی زندگــی مناســب در آینــده، بایــد طــی کننــد. 

در ایــن دور انتخابــات کــه هفــده نامــزد ریاســت جمهوری 

رقابــت خواهنــد کــرد، دو تیــم بــزرگ انتخاباتــی پیشــتاز انــد. تیــم 

دولت ســاز بــه ریاســت محمــدارشف غنــی و تیــم ثبــات و همگرأیی 

ــی ای کــه  ــه. دو تیــم انتخابات ــه عبدالل ــه ریاســت داکــرت عبدالل ب

ــد. هرچنــد حکومــت  در واقــع بانــی حکومــت وحــدت ملــی بودن

ــر  ــا ب ــا بن ــود؛ ام ــی نب ــون اساس ــته از قان ــی برخواس ــدت مل وح

انتخاباتــی در ســال 2۰۱4  بحــران  و شــکل گیری  اختالفــات 

ــج  ــس از پن ــد. پ ــرون آم ــق سیاســی بی ــک تواف میــالدی، از دل ی

ــده دار  ــه عه ــی ای ک ــد سیاس ــم قدرت من ــر دو تی ــار دیگ ــال، ب س

حکومــت بودنــد، اینــک بــار دیگــر در انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــه  ــی ب ــروزی و راهیاب ــد و در صــدد پی ــت می کنن ــا یکدیگــر رقاب ب

ارگ اســتند. بنــا بــر ایــن، آینــده ی سیاســی افغانســتان در گــرو 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــم انتخابات ــن دو تی ــای ای رقابت ه

پــس از دوازده روز دیگــر، مهم تریــن اتفاقــی کــه در جامعــه ی 

افغانســتان رخ خواهــد داد، انتقــال قــدرت و یــا هــم حفــظ قــدرت 

ــت خوش  ــدرت دس ــال ق ــش، انتق ــال پی ــج س ــت. پن ــی اس سیاس

ــا  تحــوالت داخلــی شــد کــه در نتیجــه ، حکومــت وحــدت ملــی ب

ــار  ــن  ب ــان آمــد؛ امــا ای ــه می ــی ب میانجی گــری مقام هــای امریکای

ــت  ــن حکوم ــدی جای گزی ــخه ی جدی ــه نس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــر و اداره ی  ــک نف ــده شــدن ی ــی خواهــد شــد کــه برن وحــدت مل

کشــور بــدون رشاکــت اســت.

ــتقالل  ــات و اس ــفافیت انتخاب ــی، ش ــه ی مدن ــای جامع نهاده

ــی  ــام سیاس ــی در نظ ــر حیات ــی را دو ام ــیون های انتخابات کمیس

ــورد.  ــد خ ــم خواه ــات رق ــرای انتخاب ــه از مج ــد ک ــده می دانن آین

عزیــز رفیعــی، رییــس مجتمــع شــبکه ی جامعــه ی مدنــی )مجــام( 

ــذاری  ــی و تأثیرگ ــای انتخابات ــوذ تکت ه ــامل نف ــه اع ــد ک می گوی

حکومــت بــاالی کمیســیون ها جــدی اســت و انتظــار مــی رود 

کــه ایــن گونــه مســائل بــرای متامــی طرف هــای دخیــل در 

رونــد انتخابــات مطــرح شــده باشــد تــا مرشوعیــت انتخابــات 

ریاســت جمهوری زیــر ســوال نــرود.

ــام  ــالدی، اته ــال 2۰۱4 می ــت جمهوری س ــات ریاس در انتخاب

گســرتده، تقلــب انتخاباتــی میــان تیم هــای تحــول و تــداوم- 

تیم هــای  از  یکــی  کــه  بــود  فراگیــر  همگرأیــی  و  اصالحــات 

قلمــرو  در  دولــت  یــک  خودمختــاری  اعــالم  تــا  انتخاباتــی 

افغانســتان پیــش رفــت. از ایــن  کــه حکومــت افغانســتان بــه 

ــت جان کــری،  ــا دخال ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــگاه ســقوط ق ــه ی پرت لب

ــری  ــران جلوگی ــدی از بح ــا ح ــکا ت ــین امری ــه ی پیش ــر خارج وزی

شــد و کــامکان حکومــت بــه بقــای خــود در چهارچــوب حکومــت 

وحــدت ملــی، ادامــه داد.

انتخابــات  ســناریوی  تکــرار  از  جامعــه  نهادهــای 

ریاســت جمهوری گذشــته، ابــراز نگرانــی می کننــد کــه بایــد 

میکانیزم هــای شــفاف بــرای جلوگیــری از تقلــب در انتخابــات 

ــازار  ــد ب ــد کــه هرچن ــن نهادهــا می گوین ــه شــود. ای ــه کار گرفت ب

کارزارهــای انتخاباتــی کمرنــگ بــوده؛ امــا تخطی هــای انتخاباتــی 

ــه  ــا ب ــن تخطی ه ــت و ای ــه اس ــورت گرفت ــن ص ــان کمپای در جری

ــد. ــات، می افزای ــر چگونگــی شــفافیت انتخاب ــی ب ــا مبن نگرانی ه

ــن  ــرای روش ــی ب ــه ی اساس ــردم، مؤلف ــرتده ی م ــارکت گس مش

ــی  ــن معن ــه ای ــارکت ب ــت؛ مش ــات اس ــفافیت انتخاب ــاخنت ش س

اســت کــه مــردم بــه پــای صندق هــای رأی رفتــه و ناظــر بــر 

ــود  ــی وج ــای فراوان ــتان چالش ه ــا در افغانس ــد؛ ام ــان ان آرای  ش

دارد کــه ممکــن اســت موانــع جــدی ســد راه مــردم ایجــاد کنــد 

کــه یکــی از ایــن چالش هــا، ناامنی هــای گســرتده می باشــد. 

اعــالم  بــه  نســبت  مــردم  بی اعتــامدی  ناامنی هــا،  کنــار  در 

نتیجــه ی انتخابــات اســت کــه در طــول پنــج ســال گذشــته، 

کمیســیون های انتخاباتــی نتوانســتند، اعتامدســازی الزم را در 

ــت  ــه رشک ــبت ب ــا را نس ــدی آن ه ــد و عالقه من ــام دهن ــان انج می

در ایــن رونــد، افزایــش دهنــد. بــه همیــن منظــور، حضــور و 

رشایــط  در  عمــده  تشــویش های  جــزء  مــردم  اشــرتاک  عــدم 

ــی  ــه ی مدن ــی نهادهــای جامع موجــود محســوب می شــود. نگران

ــر اســتوار اســت کــه اگــر طیــف وســیعی از مــردم در  ــن ام ــر ای ب

ــد، احتــامل مــی رود کــه تقلــب گســرتده  ــات رشکــت نکنن انتخاب

انتخابــات باشــد. تعیین کننــده ی نتیجــه ی 

بــرای  آمادگی هــا  از  همــواره  انتخاباتــی  کمیســیون های 

ــد؛  ــه  ان ــات ریاســت جمهوری ســخن گفت برگــزاری شــفاف انتخاب

در ادامــه ی ایــن آمادگی هــا، کمیســیون انتخابــات متامــی مــواد 

ــتان  ــت افغانس ــات را در 2۶ والی ــاس انتخاب ــر حس ــاس و غی حس

ارســال کــرده اســت و مســؤوالن ایــن کمیســیون مدعــی  انــد 

ــا برخــی از تکت هــای  ــر جــدی اتخــاذ شــده اســت؛ ام کــه تدابی

والیــات،  بــه  انتخاباتــی  مــواد  ارســال  قبــول  بــا  انتخاباتــی 

کمیســیون  وبســایت  در  ناظریــن  ثبــت  رونــد  کــه  می گوینــد 

ــش  ــن چال ــت و ای ــه رو اس ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ــات ب انتخاب

ــد. ــیب بزن ــد آس ــن رون ــالمت ای ــه س ــد ب می توان

ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  عضــو  اخالقــی،  نورالرحمــن 

ناظریــن  ثبــت  چالــش  کنــار  در  کــه  می گویــد  همگرایــی،  و 

از  دیگــر  یکــی  کارمنــدان  اســتخدام  مســأله ی  انتخابــات، 

ــه ی  ــه مای ــت ک ــات اس ــیون انتخاب ــده در کمیس ــای عم چالش ه

اســت.  شــده  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  تیــم  نگرانــی 

انتخابــات  ســالمت  و  شــفافیت  خصــوص  در  همچنــان  او، 

و  انتخابــات  کمیســیون  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری 

ــب از  ــا تقل ــارزه ب ــرأی مب ــه اراده ای ب ــوز هیچ گون ــا هن ــت ت حکوم

ــی،  ــات و همگرای ــم ثب ــد. او، گفــت کــه تی ــداده ان خــود نشــان ن

ــب  ــی و تقل ــری از تخط ــرای جلوگی ــری ب ــع و مؤث ــای جام طرح ه

بــه کمیســیون های انتخاباتــی ارائــه داده و در صــورت جــدی 

گرفــنت آن، در حــد باالیــی از تقلــب جلوگیــری خواهــد شــد.

بــا وجــود ایــن نگرانی هــا؛ امــا حکومــت افغانســتان بارهــا 

اطمینــان داده اســت کــه انتخابــات ریاســت جمهوری در فضــای 

امــن و شــفاف برگــزار خواهــد شــد. صدیــق صدیقــی، ســخنگوی 

ارگ ریاســت جمهوری، گفــت کــه رییس جمهــوری بــا متامــی 

مســؤوالن کمیســیون های والیتــی، شــورای والیتــی و فرماندهــان 

ــت  ــرده اس ــت ک ــات صحب ــفافیت انتخاب ــوص ش ــس در خص پولی

و از جانــب دیگــر، کمیشــرنان کمیســیون های انتخاباتــی بــه 

حکومــت اطمینــان داده انــد کــه از هــر گونــه تقلــب و تخطــی در 

انتخابــات جلوگیــری خواهــد شــد. رییس جمهــوری بــه مســؤوالن 

ملکــی و نظامــی دولــت هشــدار داده کــه از مداخلــه در امــور 

آن  هــر  و  کننــد  خــودداری  انتخاباتــی  کمیســیون های  کاری 

ــالن آن از  ــد، عام ــد کن ــات را تهدی ــفافیت انتخاب ــه ش ــزی  ک چی

ــد. ــرار می گیرن ــرس ق ــورد بازپ ــت م ــوی حکوم س

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان بــر اســاس قانــون 

اساســی برگــزار می شــود و حکومــت از متامــی رشکای انتخاباتــی 

خــود خواســته اســت کــه بــر ایــن رونــد نظــارت داشــته، بــه 

شــفافیت و ســالمت انتخابــات بیفزاینــد. بــه بــاور مســؤوالن 

بدنام ســازی  پــی  در  کــه  چهره هایــی  از  عــده  آن  حکومــت، 

ــام  ــف نظ ــلح و مخال ــان مس ــا مخالف ــو ب ــتند، همس ــات اس انتخاب

جمهــوری اســتند.

و  تقلــب  از  جلوگیــری  بــه  نســبت  انتخابــات  کمیســیون 

تخطی هــای انتخاباتــی بــه حکومــت اطمینــان داده کــه ایــن 

ــق  ــود را تطبی ــای خ ــته طرزالعمل ه ــوز نتوانس ــا هن ــیون ت کمیس

ــت  ــان مؤق ــتخدام کارکن ــه ی اس ــارم الیح ــاده ی چه ــد. در م کن

انتخابــات  روز  مؤقــت  کارکنــان  کــه  اســت  آمــده  انتخاباتــی 

و  شــده  اســتخدام  انتخابــات  روز  از  قبــل  هفتــه  دو  حداقــل 

کارکنــان مراکــز و محــالت رأی دهــی و شــامرش آرا را تشــکیل 

می دهنــد. کمیســیون انتخابــات قــرار اســت کــه در روز برگــزاری 

ــا  ــد؛ ام ــتخدام کن ــت را اس ــد مؤق ــزار کارمن ــد ه ــات دو ص انتخاب

بــا ایــن  کــه دوازده روز از برگــزاری ایــن رونــد باقــی مانــده، هنــوز 

ــت. ــده اس ــتخدام نش ــی اس ــد مؤقت ــچ کارمن هی

ــد  ــات می گوین ــیون انتخاب ــرنان کمیس ــه، کمیش ــن هم ــا ای ب

انگشــت نگاری  دســتگاه  هــزار   29 کمیســیون  ایــن  کــه 

ــی،  ــز رأی ده ــر مرک ــه در ه ــرده ک ــداری ک ــک( را خری )بایومرتی

ــؤوالن  ــت. مس ــد داش ــود خواه ــت نگاری وج ــتگاه انگش ــک دس ی

امــر  در  ایــن دســتگاه ها  کــه  کردنــد  بیــان  ایــن کمیســیون 

جلوگیــری از تقلــب در انتخابــات مؤثــر بــوده، بــه شــفافیت و 

ســالمت آن کمــک خواهــد کــرد.

ساره ترگان
سیدمهدی حسینی

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

کمیسیون  کمیشرنان  همه،  این  با 

 29 کمیسیون  این  که  می گویند  انتخابات 

)بایومرتیک(  انگشت نگاری  دستگاه  هزار 

را خریداری کرده که در هر مرکز رأی دهی، 

خواهد  وجود  انگشت نگاری  دستگاه  یک 

بیان  کمیسیون  این  مسؤوالن  داشت. 

کردند که این دستگاه ها در امر جلوگیری از 

تقلب در انتخابات مؤثر بوده، به شفافیت و 

کرد. خواهد  کمک  آن  سالمت 

از  همواره  انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخابات  شفاف  برگزاری  برای  آمادگی ها 

اند؛  گفته   سخن  ریاست جمهوری 

کمیسیون  آمادگی ها،  این  ادامه ی  در 

غیر  و  حساس  مواد  متامی  انتخابات 

والیت   26 در  را  انتخابات  حساس 

افغانستان ارسال کرده است و مسؤوالن 

این کمیسیون مدعی  اند که تدابیر جدی 

از تکت های  برخی  اما  اتخاذ شده است؛ 

انتخاباتی  مواد  ارسال  قبول  با  انتخاباتی 

ثبت  روند  که  می گویند  والیات،  به 

انتخابات  کمیسیون  وبسایت  در  ناظرین 

این  و  است  روبه رو  زیادی  چالش های  با 

روند  این  سالمت  به  می تواند  چالش 

بزند. آسیب 


