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نهادهای امنیتی و دفاعی از تأمین امنیت انتخابات 
اطمینان دادند
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برشنا: کابل و ده والیت دیگر افغانستان تا مدت نامعلومی بی برق خواهد بود

پایان عشق  شان سرنوشت نامعلومی داشت

والی نام نهاد طالبان برای والیت 
سمنگان کشته شد

ریاست جمهوری نامزدان  غنی: 
 باید به قانون اساسی حرمت 

بگذارند

پل های هوایی پیاده رو؛ درک ناقص 
شهرداری کابل از فرهنگ شهری

اعتراض نویسندگان، مانع توزیع 
کتاب های داستانی در مکاتب شد

هر معتاد »یگانه سوز« روزی 
»دوگانه سوز« می شود

هرنمندان مردمی 
و موسیقی زیرنافی

)قسمت دوم(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

)َد شهر کورا یک چشم پادشاس(

)برشنا(  افغانستان  برق رسانی  رشکت  مقام های 

اسرتاتیژیک  پایه ی  چهار  انهدام  نتیجه ی  در  که  می گویند 

قطع  دیگر  والیت  ده  و  کابل  برق  افغانستان،  وارداتی  برق 

است. شده 

تا  خورشیدی  جاری  سال  آغاز  از  که  دارند  تأکید  آنان 

اسرتاتیژیک  پایه ی  چهار  که  است  بار  سومین   این  کنون، 

می شود.  منهدم  افغانستان،  وارداتی  برق 

سال ها است که نیروهای مسلح غیر مسؤول و شورشیان 

خراب کاری،  و  باج گیری  حکومت،  روی  فشار  ایجاد  برای 

را در جاهای گوناگون  افغانستان  به  وارداتی  برق  پایه های 

و تخریب می کنند.  قرار داده  مورد حمله 

در آخرین موارد و پس از زیر فشار قرار گرفنت گروه های 

سنبله(،   23( هفته  این  یک شنبه ی  روز  آن ها  تروریستی، 

در  را  افغانستان  به  تاجیکستان  وارداتی  برق  پایه ی 

ماین،  توسط  بغالن،  والیت  حسن تال  و  عسقالن  منطقه ی 

کردند.  منفجر 

پایه،  چهار  که  می کنند  تأیید  برشنا،  رشکت  مسؤوالن 

شورشیان  توسط  بغالن  و  کندز  والیت های  در  اخیرا 

است.  شده  ماین گذاری 

به  برشنا،  رشکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیدالله 

پایه  سه  ماین،  انفجار  اثر  »در  گفت:  کابل  صبح  روزنامه ی 

والیت  در  پایه  یک  و  بغالن  در  افغانستان  به  واردتی  برق 

وارداتی  برق  کابل،  شمول  به  که  است  شده  تخریب  کندز 

نیز  افغانستان  جنوب-رشقی  و  جنوبی  مرکزی،  والیت های 

است.« شده  قطع  کامال 

وصل  و  است  ناامن  ساحه   که  می گوید  توحیدی  آقای 

بود.  خواهد  زمان بر  و  مشکل  بسیار  لین ها  دوباره ی  کردن 

)برشنا(  افغانستان  برق رسانی  رشکت  مسؤوالن 

تأسیسات  که  می خواهند  جنگ  درگیر  طرف های  از 

عام املنفعه را قربانی اهداف سیاسی و جنگی خود نکنند. 

بر اساس آمار این رشکت، در یک ماه گذشته، ده ها بار، 

پایه های برق در مسیرهای مختلف بر اثر جنگ و ناامنی در 

مسیرهای هلمند، کندهار، غزنی و کابل منهدم شده  است.

کاپیسا،  پروان،  »کابل،  والیت های  برق  در حال حارض، 

پنجشیر«  و  غزنی  خوست،  پکتیا،  لوگر،  لغامن،  ننگرهار، 

است. قطع 

والی  ارتش،  نیروهای  عملیات  دنبال  به 

کشته  سمنگان،  والیت  برای  طالبان  نام نهاد 

با  روز یک شنبه )2۴ سنبله(،  وزارت دفاع،  شد. 

نرش خربنامه ای گفته است که نیروهای ارتش با 

راه اندازی عملیاتی در مربوطات روستای توقسن 

سمنگان،  والیت  پایین  صوف  دره ی  ولسوالی 

مولوی نورالدین، والی نام نهاد طالبان برای این 

اند. کشته   را  والیت 

این  نتیجه ی  در  که  است  افزوده  وزارت  این 

عملیات، ۴ نفر از همراهان مولوی نورالدین نیز 

شده  اند. کشته 

زمانی  عملیات  »این  است:  آمده  اعالمیه  در 

صورت گرفت که مولوی نورالدین، والی نام نهاد 

تروریستان، همراه با محافظانش در موتر به طرف 

روستای توقسن در حرکت بود.«

در همین حال، در نتیجه  ی یک عملیات دیگر 

نام نهاد  ولسوال  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 

طالبان در والیت فراه  نیز کشته شده است.

عملیاتی  امنیتی  نیروهای  که  می شود  گفته 

اندازی  راه  فراه  انار دره ی والیت  را در ولسوالی 

عظیم،  سید  آن  نتیجه ی  در  که  بودند  کرده 

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی انار دره  و 

عصمت الله، مسؤول استخبارات این گروه کشته 

شدند. 

وزارت داخله با نرش خربنامه ای گفته است که 

ولسوال  شدن  کشته  بر  افزون  عمليات  اين  در  

نام نهاد طالبان و مسؤول استخباراتی این گروه، 

33 هراس افگن دیگر نیز کشته شدند. 

ولسوالی انار دره ی والیت فراه، چند روز پیش 

سقوط کرده بود و به تازگی با عملیات نیروهای 

امنیتی، دوباره در کنرتل نیروهای دولتی درآمده 

است.

والیت فراه در غرب افغانستان، از والیت های 

به شدت ناامن است و افراد طالبان در این والیت 

حضور گسرتده دارند. گروه طالبان سال گذشته 

بارها  گروهی،  و  تهاجمی  گسرتده ی  حمالت  با 

والیت فراه را تا مرز سقوط رساندند.

رؤیاهــای  و  آرزوهــا  بــا  خوش بــاور  و  معصــوم  دخــرتی  بــود.  خانــواده اش  تک دخــرت 

می افتــد.  عشــق  دام  بــه  زود  خیلــی  ســوری  بــود.  ســوری  نامــش  بلندپروازانــه. 

ــد عاشــق شــده اســت. او هــم  ــن دخــرت جــوان احســاس می کن ــه ای ــدی منی گــذرد ک چن

ــا  ــد؛ ام ــه ده ــا آرش ادام ــه اش را ب ــرد رابط ــم می گی ــه و  تصمی ــدی گرفت ــس را ج ــن ح ای

منی د انــد کــه پایــان ایــن عشــق بــرای هــردوی شــان رسنوشــت تلخــی را بــه همــراه خواهــد 

داشــت.

عبداللــه  ســخنان  بــه  افغانســتان،  حکومــت 

نامــزدان  از  یکــی  و  اجرایــی  رییــس  عبداللــه، 

ســنبله(   2۴( یک شــنبه  روز  کــه  ریاســت جمهوری 

جنبــه ی  ریاســت جمهوری  حکم هــای  »اگــر  گفــت 

ــته  ــت جمهوری داش ــات ریاس ــرای انتخاب ــی ب تبلیغات

باشــد، پــس از ایــن قابلیــت اجرایــی نخواهد داشــت«، 

واکنــش نشــان داده اســت.

)زندگی به رنگ زن(
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در شامره ی قبلی، در مورد الیت ها )رهربان( سیاسی در 

جامعه ی افغانستان و چگونگی به قدرت رسیدن و عمل کرد 

بر  را  نکاتی  اخیر،  دهه ی  بازی های سیاسی چند  در  شان 

شمردم؛ نکاتی که در تبانی بین توده و عده ای به نام رهرب 

بر موج سوار  را  قومی و حزبی، به وجود آمده و چهره هایی 

کرده که مدت هاست بر گرده ی مردم سواری می کنند.

در این شامره تالش دارم به چهره های مشهور و مردمی 

این  که  دالیلی  به  و  بپردازم  موسیقی-  خصوص  به   – هرن 

چهره ها را مشهور کرده است و بین مردم جا پیدا کرده اند. 

خالی  و  نیاز  طبق  جامعه  یک  در  سلیربیتی ها  که،  گفتیم 

موجود بین توده به میان آمده و در حقیقت اراده ی جمعی 

آن  و  می شود  متمرکز  شخصیتی  یا  نقطه  بر  که  است  توده 

نقطه یا شخصیت را برجسته می کند. به این معنا که هرچه 

توجه توده نسبت به عمل کرد یا شخصیتی بیشرت باشد، به 

هامن اندازه آن شخصیت به شهرت می رسد و به عنوان یک 

اذهان عامه معنازایی می کند. مناد در 

باشد،  هرن  تا  افغانستانی،  مخاطب  اکرث  نزد  موسیقی، 

برای رسگرمی که بیشرت در محافل خوشی  وسیله ای است 

به موسیقی،  نسبت  نگاه  نوع  این  استفاده می کنند.  آن  از 

از  و  حرام  را  موسیقی  که  سنتی-مذهبی ای  نگاه  با  همراه 

دید  که  است  شده  باعث  می داند،  شیطانی  فعالیت های 

مخاطبی  هیچ  و  مباند  سطح  در  موسیقی  مورد  در  مردم 

به  آن،  رسگرمی  جنبه ی  جز  موسیقی،  شنیدن  هنگام 

وضعیت  با  همراه  نگاه  نوع  این  نکند.  فکر  دیگری  کاربرد 

اجتامعی ای که طی چند دهه خشونت و غم را برای مردم 

و فکر  از غم و غصه  را  ارمغان داشته است، چنان مردم  به 

کردن متنفر کرده است که همه سعی دارند لحظه ای را شاد 

باشند و این شادی را، در موسیقی ای جست وجو می کنند 

توقع  بلرزاند.  را  گردنی  و  شانه  و  کند  گرم  مجلسی  که 

یک  عنوان  به  موسیقی،  از  خوش گذرانی  و  خوش مرشبی 

تجربه ی هرنی که می تواند همزمان شاد، تراژیک، حامسی 

یا عاطفی باشد، چهره هایی را در مارکیت موسیقی پَر و بال 

را  را گرم می کنند و شانه و گردنی  داده است که مجلسی 

می آورند. در  لرزه  به 

وقتی  شهر،  از  جایی  هر  یا  شهری  بس  تکسی،  در 

آدم های  توسط  که  است  دمبوره  یا  می شنوی،  موسیقی ای 

یا هم چهره های  و  نواخته و خوانده شده است  مجلسی ای 

جیگی  دخرتک  و  قرصک  از  شان  هرنی  توانایی  که  پاپی 

دیگر  طرف  از  منی خزد.  باال  دارم،  دندان  درد  یا  و  جیگی 

این نوع موسیقی، بازتاب سلیقه ی جمعی توده است و هنوز 

درصد  نود  باالی  اکرثیت  در  که  است  توده  افغانستان  در 

نقش  عرصه ها،  متام  مناسبات  تعیین  در  و  دارد  ترشیف 

بدهکار  الف  از  هنوز  که  توده ای  می کند.  بازی  را  عمده 

نیاورد  در  پیش رو  موسیقی   از  رس  که  است  طبیعی  است، 

برایش  وا دارد،  یا تفکر  به غم  را  او  و هضم موسیقی ای که 

در  را  آنان  توده  مطلق  اکرثیت  این  قدر  آن  باشد.  دشوار 

است  کرده  خودراضی  از  و  پررو  شان  سلیقه ی  و  انتخاب 

و  اند  زمین  انسان های  سلیقه ترین  با  می کنند  فکر  که 

تولید  موسیقی  که  است  آنان  نظر  مورد  آوازخوان های  تنها 

. می کنند

اخالقی  آسیب های  دچار  شدت  به  افغانستان،  در  توده 

و زیستی شده است که این آسیب ها را هر روز در کشتار، 

ده سالگی  از  که  پرسی  دید.  می توان  و...  تجاوز  دزدی، 

فکر تجاوز بر دیگری را به رس می پروراند، طبیعی است که 

هرنمند دلخواهش از بچه بازی بگوید؛ یا برعکس، آوازخوانی 

که موسیقی برایش فقط ارضای زیرنافی است، نسلی را به 

وجود آورده است که توقع جنسی از همجنسش را همراه با 

نوجوانی رشد می دهد. ما بخواهیم نخواهیم، هرن به ابزاری 

دسرتسی دارد که می تواند ما را مستقیم یا غیر مستقیم زیر 

تأثیر قرار دهد. این ابزار تأثیرگذار وابسته به نوعیت هرن و 

آوازخوان جدی روی  جایگاه آن نیست. هامن طور که یک 

مخاطب خاص خودش تأثیر می گذارد و زندگی او را وارونه 

می کند، همین هرن مردمی هم باالی مخاطب خودش تأثیر 

می گذارد و او را طبق مرام خودش تربیت می کند.

مناسبت های  با  هنوز  است  کشوری  که  افغانستان  در 

موسیقی های  به  آن  موسیقی  عالقه مندان  بیشرتین  بومی، 

حس  ارضای  به  آدرس  همین  از  و  می دهند  گوش  محلی 

به شدت  توده ای  این  ندارند می رسند.  زیباشناختی ای که 

با خوی و خواص بومی، از آن جایی که شنوایی شان عادت 

ادبیات  با  همراه  که  محلی ای  موسیقی  به  است  کرده 

در  که  ادبیاتی  فهمیدن  برای  می شود،  عرضه  فول کلور 

دارند  وقت  خیلی  می شود،  برده  کار  به  جدی تر  موسیقی 

به  که  است  چیزی  فولکور،  ادبیات  با  محلی  موسیقی  اما 

به  و  می زند  حرف  بازار(  و  کوچه  زبان  )به  شان  خود  زبان 

این  به  این  کند.  برقرار  ارتباط  آن ها  با  می تواند  سادگی 

را  افغانستان  محلی  موسیقی  دارم  تالش  که  نیست  معنا 

افغانستان  رد کنم و آن را باعث عقب ماندگی سلیقه ای در 

محلی  موسیقی  در  ظرفیتی  من  نگاه  از  برعکس،  بشامرم؛ 

آن،  از  کشیدن  کار  با  می توان  که  است  نهفته  افغانستان 

عرضه  ملت ها  و  کشورها  دیگر  به  و  بخشید  عمومیت  را  آن 

بازار  وارد  افریقا  فولک  عنوان  به  که  »رپ«  موسیقی  کرد. 

به  آوازخوان هایی  دنیا  متام  در  امروز  و  می شود  جهانی 

محلی  موسیقی  از  بیشرت  چیزی  می کنند،  کار  سبک  این 

افغانستان نیست با این تفاوت که »رپ« از کوچه های افریقا 

در  مختلف  نسل های  دغدغه های  وارد  و  می کند  بلند  رس 

موسیقی  می توانیم  وقتی  ما  می شود.  مختلف  کشورهای 

بدهیم  نجات  هست،  که  وضعیتی  از  را  افغانستان  محلی 

که دغدغه های نسل نخبه ی امروز را در آن بگنجانیم و آن 

آوازخوان های  مشهورترین  که  وقتی  تا  کنیم؛  بازار  وارد  را 

موسیقی  این  از  بچه بازی  و  رسگرمی  برای  فقط  ما،  محلی 

نگه داشته  سطح  همین  در  موسیقی  این  می کشند،  کار 

افکار  تزریق  و  بداخالقی،  ترویج  جز  چیزی  که  می شود 

قوماندان محوری و بچه بازی در پی نخواهد داشت. درست 

وضعیت  انعکاس  هرن،  یک  عنوان  به  موسیقی  که  است 

جامعه ی  در  موجود  وضعیت  و  است  جامعه  در  موجود 

افغانستان، توقعش از موسیقی فولک، رسگرمی در محافل 

است و رسگرمی محفلی در افغانستان معموال همراه است با 

رقص بچه ها و یا دخرتانی که در این محافل به کرایه گرفته 

می شوند؛ آنچه این وسط تقال دارم بگویم، این است که هرن 

و قرش  نخبه است  و کارکرد  فکر  در جوامع دیگر، محصول 

به  که  نیستند  کسانی  فکری،  لحاظ  از  افغانستان  نخبه ی 

بانی چنین  و  یا دخرتبازی اشرتاک کنند  بچه بازی  محافل 

هرنی باشند. در افغانستان، آن قدر توده تسلط کامل دارد 

باد متسخر همگانی گرفته می شود و  به  که سلیقه ی نخبه 

دارند.  واقعا مشکل  )نخبه ها(  این ها  فکر می کنند که  همه 

درست است که می گویند؛ در دیوانه خانه، هوشیار را دیوانه 

افرادی  به  شخصیتی،  لحاظ  به  دیوانگی  می کنند.  خطاب 

گفته می شود که دچار عمل کردهای مخصوصی استند که 

اساس همین  به  و  دیگران )جمع( جدا می کند  از  را  آن ها 

می گیرند.  لقب  دیوانه  است،  اندک  که  رفتاری ای  تفاوت 

اقلیتی  استند؛  اقلیت  همین  در  افغانستان  در  نخبه  قرش 

که در سنجش باورها و سلیقه های بومی-سنتی، دیوانه های 

این  اتهام  به  تحصیل کرده ها  جمع  در  حتا  و  نیستند  بیش 

مغز  الله،  بسم  بدون  کتاب های  یا  و  اند  فلسفه خوانده  که 

شان خراب شده است و دچار اختالل شخصیتی شده اند.

وقتی بین قرش دانش آموز و دانشجوی افغانستان به افراد 

بر دیگری  بر می خوریم که در پی تجاوز  قابل شامری  غیر 

و  بغالنی  اکرب  کندزی،  فیروز  که  است  مسلم  پس  استند، 

و در  باشند  این مردم  پروانی هرنمندان دلخواه  یا جمشید 

دخرتک  یا  و  کبابی  شش  و  اول  پرده ی  تا  ما  عروسی های 

و  گردن  و  دست  جوانی  هیچ  نشود،  نرش  جیگی  جیگی 

شانه ی مبارکش را تکان ندهد. باور به شدت سنتی ای که 

بومی-مذهبی است، قرش تحصیل کرده ای  با مسایل  درگیر 

را بیرون داده است که به لحاظ سلیقه ی هرنی، تفاوتی با 

می کند،  زندگی  افغانستان  نقطه ی  دورترین  در  که  کسی 

نداشته باشد. ما دانش آموزانی زیادی داریم در مکاتب که 

که  دانش آموزانی  بر  جنسی  تجاوز  برای  گروهی  صورت  به 

بر  تجاوز  با  و  می ریزند  برنامه  ندارند،  پشتیبانی  مکتب  در 

از  مداوم  جنسی  و  مالی  باج گیری  به  تصویر،  گرفنت  و  آن 

موسیقی ای  به  بی رابطه  عمل کردها،  این  می پردازند.  آن 

رقصاندن  و  تجاوز  هم جنس گرایی،  ادبیات  با  که  نیست 

می شود.  مارکیت  وارد  شده،  خریداری  نوجوان  پرسان 

عرضه ی چنین موسیقی ای در بازار هرن افغانستان با کمک 

رسانه های اجتامعی و جمعی، بدآموزی هایی را در پی دارد 

که در درازمدت می تواند به فاجعه ی اخالقی جمعی منجر 

شود که شده است. در کنار همه آشفتگی هایی که در متام 

سطوح سیاسی، فرهنگی و اجتامعی وجود دارد، بازار آزاد 

همه  به  صالحیت،  با  مراجع  از  هرنی  آثار  نشدن  کنرتل  و 

بخواهد  شان  دل  را  چه  هر  که  است  داده  را  این  فرصت 

تولید و وارد بازار کنند. منی خواهم بگویم که نهاد دولتی ای 

بیاید؛  وجود  به  فراورده ها  دیگر  و  هرنی  آثار  سانسور  برای 

یا  کتابی چاپ می شود،  وقتی  که  باشد  مرجعی  کم  دست 

برتری  جایگاه  از  می شود،  داده  بیرون  موسیقی ای  آلبوم 

تولیدشده،  پدیده ی  که  صورتی  در  و  بیندازد  نگاه  آن  به 

آن  عرضه ی  از  باشد،  نداشته  در خود  را  امروزی  معیارهای 

مورد سینام  در  بعدی  در شامره ی  کند.  بازار جلوگیری  در 

خواهم  است؛  شده  تولید  افغانستان  در  که  فیلم هایی  و 

پرداخت و این که اگر چنین نهادی وجود داشت، واقعا نیاز 

خیر؟! یا  می شد  دیده  فیلم هایی  چنین  دادن  بیرون  به 

َد شــهر کورا یک چشم پادشاسسرمقاله2
قسمت دوم

هنرمندان مردمی و موسیقی زیرنافی
پــس از آن  کــه چنــدی پیــش مســؤوالن حکومــت 

ــر در  ــورهای درگی ــه کش ــان ب ــفر طالب ــتان س افغانس

قضیــه ی افغانســتان را، نشــانه ی شکســت کامــل 

ــرای  ــا، ب ــت وپا زدن آن ه ــروه و دس ــن گ ــی ای سیاس

جلــب توجــه و بازگشــت بــه گفت وگوهــای صلــح 

دانســتند و ایــن  کــه حکومــت بــه صلــح گــذرا و 

گفت وگوهــای  رونــد  داد،  نخواهــد  تــن  ناپایــدار 

ــرد. ــر ک ــال تغیی ــور، کام ــده ی کش ــح و آین صل

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا، کــه بــه 

نکشــیدن  دســت  و  طالبــان  زیاده خواهــی  دلیــل 

ایــن گــروه از خشــونت و حمله هــای تروریســتی، بــه 

ــرده  ــالم ک ــح را اع ــای صل ــرگ گفت وگوه ــاره م یک ب

ــان  ــه طالب ــت ک ــه اس ــر گفت ــار دیگ ــروز، ب ــود، ام ب

ــربان  ــود را ج ــزرگ خ ــتباه ب ــه اش ــد چگون منی دانن

ــد. کنن

بــه نظــر می رســد کــه در رشایــط حــارض، هــم 

دولــت امریــکا و هــم در داخــل افغانســتان همــه 

بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه نیــاز اســت در 

ــات ریاســت جمهوری  یــک اجــامع رسارسی، انتخاب

برگــزار و حکومــت افغانســتان بایــد تقویــت شــود، تــا 

مشــکل افغانســتان در گفت وگوهــای بین االفغانــی 

حــل شــود. 

ــام  ــا مت ــرتک ب ــوژی مش ــه ایدیول ــان ک ــد طالب بای

ــد  ــتان دارن ــال در افغانس ــتی فع ــبکه های تروریس ش

نیــز  بــه صلــح  آنــان  مانــدن  پای بنــد  احتــامل  و 

ضعیــف اســت، بیــش از همیشــه زیــر فشــار قــرار 

ــد  ــان بپذیرن ــی  ش ــان خارج ــا و حامی ــا آن ه ــد ت گیرن

کــه راهــی بــه غیــر از آتش بــس و حــارض شــدن 

بــدون قیــد و رشط روی میــز مذاکــره، پیــش روی 

ــت. ــان نیس ش

ــه  ــن نتیج ــه ای ــکا ب ــتان و امری ــت افغانس  حکوم

نیروهــای  شــتاب زده ی  خــروج  کــه  انــد  رســیده 

ــام  ــه مت ــن آن  ک ــتان، ضم ــکا از افغانس ــی امری نظام

ــر  ــا خط ــور را ب ــر کش ــال های اخی ــت آوردهای س دس

ــار دیگــر امنیــت کشــورهای  مواجــه خواهــد کــرد، ب

مثــل امریــکا، بــا چالــش جــدی روبــه رو خواهــد شــد.

راه چــاره آن اســت کــه حکومــت افغانســتان از 

موضــع برتــر و بــا یــک تیــم همه شــمول افغانــی، بــه 

ــان  ــا طالب ــور ب ــردم کش ــده ی م ــه مناین ــوان یگان عن

مذاکــره کنــد؛ هیأتــی کــه تســلط و آگاهــی بــر متــام 

زوایــای بحران هــای منطقــه ای و داخلــی داشــته 

باشــد.

هــر چنــد پیــش از ایــن نیــز رسان طالبــان با رسان 

برخــی از گروه هــای منفعت طلــب و مقامــات روس 

ــی  ــفر کنون ــا س ــد؛ ام ــرده ان ــو ک ــات و گفت وگ مالق

هیــأت طالبــان و مذاکــره ی  شــان بــا مناینــده ی 

خــاص حکومــت روســیه در امــور افغانســتان )ضمیــر 

کابلــوف( بــا متــام ســفرهای گذشــته تفــاوت داشــته 

ــن  ــتیصال ای ــی اس ــز دارد. یک ــد چی ــان از چن و نش

گــروه و دیگــر تأثیرگــذاری و بــازی کشــورهای دیگــر 

ــی افغانســتان. ــور داخل در ام

کشــورهایی کــه همــواره بــا دو چهــره در مناســبات 

جنــگ و صلــح افغانســتان حضــور دارنــد، از یک ســو 

اعــالم می کننــد کــه مشــکل افغانســتان فقــط راه  

ــای  ــر، گروه ه ــوی دیگ ــک دارد و از س ــل دیپلامتی ح

ــان کمک هــای  ــه آن تروریســتی را در بغــل گرفتــه و ب

ــد. ــی می کنن ــتخباراتی و مال ــی، اس نظام

طالبــان نیــز مثــل حامیــان خارجــی شــان در 

نبــوده  وقــت صــادق  گفت وگوهــای صلــح، هیــچ 

ــد؛ در حالــی  کــه خــود را عالقه منــد صلــح نشــان  ان

را  انفجارهــا  و  نظامــی  حمــالت  امــا  می دهنــد؛  

بــه نــدای  آنــان هیــچ وقــت  شــدت می بخشــند. 

ــان خشــونت و افغان کشــی کــه بارهــا  آتش بــس، پای

حکومــت افغانســتان اعــالم کــرد، پاســخ ندادنــد. 

رسان ایــن گــروه، وقتــی گفت وگوهــای صلــح بــه 

بــن بســت رســید، اعــالم کردنــد کــه بــه کشــنت مــردم 

افغانســتان ادامــه خواهنــد داد؛ ایــن نشــان می دهــد 

کــه طالبــان بــه غیــر از منافــع امارتــی و عقب گرایــی 

ــز اطاعــت از متویل کننــدگان  شــان،  ــد و نی کــه دارن

ــد. ــت منی دهن ــری اهمی ــز دیگ ــه چی ب

افــراد  و  حکومــت  رسان  افغانســتان،  مــردم 

تأثیرگــذار در کشــور، بایــد بداننــد کــه رشایــط امــروز 

بــا گذشــته متفــاوت اســت و افغانســتان در یکــی 

دارد؛  قــرار  تأریخــی اش  زمان هــای  مهمرتیــن  از 

رشایطــی کــه بایــد همــه حساســیت آن  را درک کــرده 

و کاری نکننــد کــه ایــن فرصــت خــوب بــرای رســیدن 

بــه یــک صلــح و آرامــش، از بیــن رفتــه و دوبــاره 

کشــورهای حامــی تروریــزم و دشــمنان آرامــش مــردم 

ــگاه  ــه ی پرت ــه لب ــر ب ــار دیگ ــور را ب ــتان، کش افغانس

ــد. ــوق دهن س

بایــد فاصلــه بیــن مــردم و حکومــت تــا جایــی کــه 

ــام و  ــردم از نظ ــت م ــود. حامی ــم ش ــت ک ــن اس ممک

حکومــت افغانســتان مهــم اســت. مهــم نیســت کــه 

در رأس حکومــت چــه کســی اســت؛ مهــم آن اســت 

کــه مــردم از حکومــت بــه عنــوان نظــام مــرشوع 

مــردم   و  سیاســت مداران  کننــد.  حامیــت  کشــور 

بایــد بــه ایــن پختگــی رســیده باشــند کــه حــاال 

زمــان تفرقــه و نفــاق نیســت؛ چــون دشــمنان بیــش 

ــد. ــته  ان ــن نشس ــته در کمی از گذش

طالبان از نظر سیاسی 
شکست خورده اند

زاهد مصطفا

دچار  شدت  به  افغانستان،  در  توده 

که  است  شده  زیستی  و  اخالقی  آسیب های 

دزدی،  کشتار،  در  روز  هر  را  آسیب ها  این 

پرسی  دید.  می توان  بخش ها  و...  تجاوز 

به  را  دیگری  بر  تجاوز  فکر  ده سالگی  از  که 

هرنمند  که  است  طبیعی  می پروراند،  رس 

برعکس،  یا  بگوید؛  بچه بازی  از  دلخواهش 

ارضای  فقط  برایش  موسیقی  که  آوازخوانی 

است  آورده  وجود  به  را  نسلی  است،  زیرنافی 

با  همراه  را  همجنسش  از  جنسی  توقع  که 

نوجوانی رشد می دهد. ما بخواهیم نخواهیم، 

هرن به ابزاری دسرتسی دارد که می تواند ما را 

مستقیم یا غیر مستقیم زیر تأثیر قرار دهد. 

و  هرن  نوعیت  به  وابسته  تأثیرگذار  ابزار  این 

جایگاه آن نیست. هامن طور که یک آوزخوان 

تأثیر  خودش  خاص  مخاطب  روی  جدی 

می گذارد و زندگی او را وارونه می کند، همین 

تأثیر  خودش  مخاطب  باالی  هم  مردمی  هرن 

تربیت  خودش  مرام  طبق  را  او  و  می گذارد 

می کند.
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مسؤوالن کمیسیون انتخابات می گویند که مواد حساس 

و غیر حساس انتخاباتی به 33 والیت افغانستان، از طریق 

معاون  سادات،  ذبیح الله  است.  یافته  انتقال  هوا  و  زمین 

حارض،  حال  در  که  می گوید  کمیسیون،  این  سخنگوی 

انتقال مواد انتخاباتی از مراکز والیات به مراکز ولسوالی ها 

دارد. جریان 

در جریان انتقال مواد انتخاباتی به والیات، گروه طالبان 

آسیب پذیر  را  انتقال  روند  تا  است  کرده  تالش  بار  چندین 

موضوع،  این  تأیید  با  انتخابات،  کمیسیون  مسؤوالن  کند. 

انتخاباتی  می گویند که گروه طالبان به چندین گدام  مواد 

در والیت های لغامن و غزنی حمله کردند؛ اما نتوانستند که 

این مواد را از بین بربند.

انتخاباتی  مواد  از  حفاظت  نگران  انتخابات،  کمیسیون 

نگرانی ها  این کمیسیون،  و  افغانستان است  در والیت های 

مبنی بر چگونگی حفاظت از این مواد را با نهادهای امنیتی 

که  معتقدند  کمیسیون،  این  مسؤوالن  است.  کرده  رشیک 

ممکن  نشود،  حفاظت  درستی  به  انتخاباتی  مواد  از  اگر 

روبه رو  زیادی  با مشکالت  انتخابات  برگزاری  روند  که  است 

پولیس،  پانزده  انتخابات،  امنیتی  پالن  اساس  بر  شود. 

امنیت آن عده از مراکز رأی دهی  را که در معرض تهدیدهای 

بلند امنیتی قرار دارند، تأمین خواهد کرد. مراکز رأی دهی 

دیگری که با تهدید متوسط مواجه استند، 6 پولیس و مراکز 

 ۴ می باشند،  روبه رو  کم تری  تهدید  با  که  انتخاباتی  دیگر 

می کنند.  تأمین  را  امنیت  پولیس 

جدی  چالش های  از  یکی  امنیت،  بحث  همه،  این  با 

برگزاری  است.  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  برای 

اکرث  در  جنگ  تنور  که  می رسد  فرا  رشایطی  در  انتخابات، 

امنیتی  پالن  اساس  بر  است.  داغ  افغانستان  والیت های 

ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  و  دفاع  داخله،  وزارت های 

نیروهای امنیتی قرار است که امنیت ۴9۴2 مرکز رأی دهی 

در  دیگر  رأی دهی  مرکز   700 به  نزدیک  و  کنند  تأمین  را 

اندرابی،  مسعود  دارند.  قرار  امنیتی  بلند  تهدیدهای 

رسپرست وزارت داخله، نسبت به تأمین امنیت روز برگزاری 

امنیتی  نیروهای  که  کرد  تأکید  و  داده  اطمینان  انتخابات 

در  افغانستان  مردم  که  کرد  خواهند  مساعد  را  زمینه  این 

بروند. رأی  صندق های  پای  به  مصؤون  فضای 

امنیتی  پالن  ویژگی  داخله،  وزارت  تعهد  اساس  بر 

استفاده  با  آن ها،  که  است  این  امنیتی  نهادهای  مشرتک 

از تجارب انتخابات های گذشته، چالش و نواقص امنیتی را 

شناسایی و در پالن جدید امنیتی چالش ها رفع شده است. 

از سوی دیگر، نظامیان ناتو نیز آماده ی همکاری در تأمین 

امنیت انتخابات ریاست جمهوری شده اند. به تازگی، جرنال 

»تادولرتز« فرمانده ی ارشد نیروهای ناتو، گفته است که در 

برای  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  کنونی،  رشایط 

فرمانده ی  دارد.  مسأله مترکز  این  روی  و  دارد  اهمیت  ناتو 

ارشد ناتو، همچنان گفته است که با نزدیک شدن انتخابات 

ریاست جمهوری افغانستان، مأموریت حامیت قاطع ناتو در 

این کشور، تالش دارد که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف 

و  امنیتی  نیروهای  از  را روی حامیت  توجه خود  و عادالنه، 

کند. متمرکز  افغان،  دفاعی 

از سویی هم، ارگ ریاست جمهوری، به مردم افغانستان 

تعهد کرده که از یک سو، روند انتخابات در فضای امن برگزار 

خواهد شد و از سوی دیگر، تا ده روز آینده وضعیت امنیتی 

حکومت  ظاهرا  یافت.  خواهد  بهبود  افغانستان  رسارس  در 

از  را روی دست گرفته که دو روز قبل  برنامه های جدی ای 

برگزاری انتخابات، تغییرات مثبت امنیتی به وجود آید.

انتخابات  بهرت  برگزاری  برای  تدابیر  همه،  این  با 

ریاست جمهوری گرفته شده و ویژگی این انتخابات در این 

امر نهفته است که پس از لغو مذاکرات صلح، روند انتخابات 

گرفته  قرار  بین املللی  و  ملی  بازیگران  توجه  محراق  در 

است. پرسش این است که با حامیت مشرتک نهادهای ملی 

که  بود  امیدوار  می توان  چقدر  ناتو،  جمله  از  بین املللی  و 

این روند به دور از هرگونه گزند ناامنی و مداخالت سیاسی 

شود؟ برگزار 

که  اند  باورمند  منایندگان،  مجلس  اعضای  از  شامری 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اولویت جدی حکومت 

این  پشتیبانی  و  گرفته  قرار  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 

مردم  برای  را  بسیاری  امیدواری های  انتخابات،  از  نهادها 

افغانستان ایجاد کرده است. حبیبه دانش، مناینده ی مردم 

روحیه ی  که هرچند،  می گوید  در مجلس منایندگان،  تخار 

مردم برای اشرتاک در انتخابات ریاست جمهوری باال است؛ 

است.  نگران کننده  والیت  این  در  روزافزون  ناامنی های  اما 

او، می گوید که نزدیک به بیست قریه ی ولسوالی اشکمش 

ولسوالی  مرکز  دیگر،  جانب  از  و  است  طالبان  دست  به 

اما  شده؛  تصفیه  طالبان  وجود  از  والیت  این  ینگی قلعه ی 

است. طالبان  کنرتل  تحت  ولسوالی  این  اطراف 

راه های  اکرث  منایندگان،  مجلس  عضو  این  گفته ی  به 

در  طالبان  گروه  و  است  مسدود  تخار  والیت  مواصالتی 

بخش های زیادی از این والیت حضور دارند که تهدید جدی 

امیدواری کرد  ابراز  او،  اما  انتخابات شمرده می شود؛  برای 

که با میزان بلند ناامنی ها، ولی مردم آماده ی رفنت به پای 

صندوق های رأی استند.  منایندگان مردم تخار در مجلس 

منی تواند  تهدیدی  هیچ  که  استند  خوش بین  منایندگان، 

زیرا  شود؛  رو  پیش  انتخابات  در  مردم  وسیع  اشرتاک  مانع 

اهمیت  به  تخار،  والیت  باشندگان  ویژه  به  افغانستان  مردم 

انتخابات پی برده و از این روند به قیمت جان  شان حامیت 

کرد. خواهند 

این عضو مجلس منایندگان؛ اما تأکید می کند که میزان 

اشرتاک مردم به تناسب مناطق ناامن فرق می کند. ساکنان 

مناطق ناامن ممکن است که از ترس گروه طالبان، اشرتاک 

گسرتده  نداشته باشند.

طالبان،  گروه  و  امریکا  صلح  مذاکرات  لغو  از  پس 

محور  در  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

سازمان  گرفت.  قرار  بین املللی  و  داخلی  نهادهای  توجه 

امریکا،  متحده ی  ایاالت  و  ناتو  اروپا،  اتحادیه ی  ملل متحد، 

از جمله نهادهای بین املللی و کشورهای حامی افغانستان 

در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  خواستار  که  استند 

می باشند. آینده  ماه  میزان  ششم 

تندور  اسالم گرای  مشهورترین  حکمتیار،  گلب الدین 

دهه ی  در  و  است  جنگی  جنایت  به  متهم  افغانستان، 

دیگر  نقاط  و  کابل  در  ویرانگر  جنگ های  در  میالدی،  نود 

حکومت  سقوط  از  پس  بود.  جنگ  طرف  یک  افغانستان، 

طالبان دو دهه را در جنگ با دولت افغانستان سپری کرد. بر 

خالف این شعارش که »یک رسباز خارجی هم در افغانستان 

باقی مباند، به کابل بر منی گردد«، دو سال پیش )چهاردهم 

ثور 1396(، در حالی که هزاران رسباز امریکایی و ناتو در 

این شهر و نقاط مختلف افغانستان مستقر بودند، وارد کابل 

شد. رهربان حکومتی، جهادی ها و هوادارانش او را در ارگ 

کردند. استقبال  ریاست جمهوری 

حکمتیار، شش و نیم ماه پیش از آمدن به کابل، در اول 

امضا  دولت  با  را  توافق نامه ی صلح  میزان سال 1395  ماه 

بود. کرده 

 در این توافق نامه، حزب اسالمی متعهد شده بود که از 

قانون اساسی پیروی می کند، با دولت منی جنگد و فعالیت 

و  اهداف  سیاسی   کار  با  و  می کند  متوقف  را  خود  نظامی 

می کند.  دنبال  را  برنامه هایش 

»حزب  شده:  گفته  توافق نامه  این  نوزدهم  ماده ی  در 

این  امضای  از  بعد  که  است  متعهد  افغانستان  اسالمی 

گروه های  با  رابطه ای  هیچ گونه  که  مناید  اعالن  توافق نامه 

تروریستی و سازمان های مسلح غیر قانونی برقرار ننموده و 

منی کند.« حامیت  آنان  از 

حکومت افغانستان در مقابل، تعهد کرد که نام حکمتیار و 

رهربان این حزب را از فهرست تحریم های سازمان ملل خارج 

اسالمی  نظامی حزب  و  زندانیان سیاسی  و متامی  می کند 

که متهم به نقض حقوق افراد و جرایم نشده باشند را، آزاد 

می کند. برای حکمتیار در سه نقطه که خواسته باشد، خانه 

و امکانات زندگی فراهم می کند.

دولت  و  اسالمی  حزب  میان  صلح  توافق نامه ی  مطابق 

افغانستان، حکمتیار در کابل مستقر شد. دولت برایش خانه 

داده و مبلغ هنگفتی هر سال از بودجه ی ملی، برای تأمین 

امنیت و زندگی او اختصاص داده می شود و صدها زندانی 

این حزب آزاد شده است.

تعهداتش  به  متهم می کند که  را   حکمتیار، حاال دولت 

انتخابات  نامزدان  از  یکی  حاال  که  او،  است.  نکرده  عمل 

در  سنبله(   23( گذشته  شنبه شب  است،  ریاست جمهوری 

دارد  ارتباط  با طالبان  که  اظهار کرد  با طلوع نیوز  گفت وگو 

گرفته  صورت  طالبان  و  اسالمی  حزب  میان  تعهد نامه ای  و 

است.

از  این،  از  پس  که  است  این  آن ها  تعهدات  از  یکی   

همدیگر انتقاد منی کنند و با هم منی جنگند. حزب اسالمی 

و گروه طالبان برای ایجاد یک دولت اسالمی و خارج کردن 

می کنند. همکاری  هم،  با  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

حزب اسالمی در گذشته نیز در عمل متحد طالبان بود 

ایدئولوژی و عالیق مذهبی تفاوت ندارد.  از نظر  با طالبان 

طالبان یک گروه قبیله گرای مذهبی استند که می خواهند، 

دولت استبدادی مذهبی را در افغانستان ایجاد کنند. این 

گروه های  و  القاعده  با  مجاهدین،  جنگ  زمان  در  گروه، 

این  حاکمیت  زمان  در  داشت.  ارتباط  اسالمی  تندرو 

و سایر گروه های  القاعده  فعالیت  به مرکز  افغانستان  گروه، 

بود. شده  تبدیل  تروریستی 

امریکا،  در   2001 سپتامرب  یازدهم  حمله ی  از  پس   

از فروپاشی  از اسامه بن الدن حامیت کردند و پس  طالبان 

حاکمیت شان، ارتباط میان این گروه و القاعده قطع نشد و 

دارد. وجود  هم  هنوز 

یک  ایجاد  خواهان  متفاوت،  تعبیری  با  اسالمی  حزب 

دولت مطلق مذهبی است. این اشرتاکات، حزب اسالمی و 

طالبان را نزدیک می کند. زمانی که گروه طالبان از کندهار 

با طالبان  اعالم موجودیت کرد، حزب اسالمی بدون مقابله 

در هرجا که آن ها رسیدند برای شان جا خالی کرد و پس از 

سقوط حاکمیت این گروه، از جنگ دست نکشید و با دولت 

جنگید.  افغانستان  جدید 

که  شد  مجبور  انزوا،  و  جنگ  دهه  دو  از  پس  حکمتیار، 

طالبان  با  تعهداتش،  خالف  بر  حاال  کند.  صلح  دولت  با 

تعهد نامه امضا کرده است. این درحالی است که طالبان با 

دولت می جنگند و هر روز با انفجار و انتحار، سبب ویرانی و 

می شوند. مردم  کشتار 

اسالمی  حزب  که  گفت  خود  مصاحبه ی  در  حکمتیار   

اسالمی  دولت  ایجاد  برای  و  بسته  پیامن  طالبان،  گروه  با 

می کنند. مشرتک  مبارزه ی 

و  دارد  دیرینه  و عالیق  پیوند  با طالبان  اسالمی،   حزب 

در گذشته با هم اختالف جدی نداشته اند با دولت جنگیده 

اند. اتحاد این حزب با طالبان که این گروه هر روز با انتحار 

معنای  به  می شود،  مردم  کشتار  و  ویرانی  سبب  انفجار  و 

به  دیگر  حکمتیار،  رهربی  به  اسالمی  حزب  که  است  این 

تعهداتش با دولت و توافق نامه ی صلحی که امضا کرده بود، 

متعهد نیست. حاال متحد طالبان شده و علنی بیان می کند 

بر  کنونی  دولت  اهداف مشرتک شان می خواهند  برای  که 

شود.  داشته 

صلح  از  که  باری  هر  ارشف غنی،  که  است  درحالی  این 

عنوان  به  را  با حکمتیار  توافق نامه ی صلح  سخن می گوید، 

بر  می کند.  عنوان  حکومتش  برای  بزرگ  دست آورد  یک 

خالف، حکمتیار در مصاحبه ی خود با طلوع نیوز، با رصاحت 

افغانستان خارج شوند  از  باید  امریکایی  نیروهای  که  گفت 

این  بربند.  خود  با  نیز  می کنند  حامیت  که  را  دولتی  و 

توسط  که  دارد  جمهوریت  نظام  به  اشاره  حکمتیار،  حرف 

حال  در  که  است  شده  پایه گذاری  افغانستان  در  امریکا 

حکمتیار  اگر  دارد.  قرار  آن  رأس  در  ارشف غنی  حارض، 

رییس جمهور شود و یا دولتی را با اتحاد طالبان ایجاد کند، 

با تکنوکرات هایی که از کشورهای خارجی برگشته اند یا در 

آمد. نخواهد  کنار  اند،  بوده  افغانستان 

حکمتیار در گفت وگویش به نحوی نشان داد؛ آن چه که 

است.  آن  دنبال  به  نیز  اسالمی  حزب  می خواهند،  طالبان 

و  بیان  آزادی  زنان،  حقوق  مورد  در  طالبان  با  حزب  این 

دارد.  مشرتک  دیدگاه  اسالمی،  دولت  چگونگی 

حکمتیار دست آوردهای دو دهه ی گذشته را کتامن کرده 

و گفت که افغانستان از زمان مجاهدین تا حاال، هیچ تغییری 

نکرده و حتا وضعیت بدترهم شده است. این تعبیر حکمتیار 

یکی  حکمتیار  و  طالبان  آرمان شهر  که  است  معنا  این  به 

است. اگر حزب اسالمی و طالبان از راه جنگ یا بدون جنگ 

جامعه ی  و  زمان  واقعیت های  خالف  بر  برسند،  قدرت  به 

را وضع خواهند  افغانستان، محدودیت های سخت مذهبی 

اگر  می کنند.  ایجاد  را  مذهبی  مستبد  نظام  یک  و  کرد 

برای  به جز اسالم گرایان،  به هر صورتی موفق شوند،  آن ها 

سایرگروه های اجتامعی زمینه زندگی کردن و نفس کشیدن 

سخت می شود. این به معنای سقوط و نابودی است. حزب 

اسالمی که حاال با طالبان تعهد نامه امضا کرده، این اتحاد 

به معنی ستیز با امنیت، آرامش و پیرشفت افغانستان است. 

خطر و پیامد این اتحاِد نامقدس باید در نظر گرفته شود؛ به 

امتیازاتی  و  تعهداتش  بر خالف  اسالمی  خصوص که حزب 

که از دولت می گیرد، با طالبان متحد شده است. اگر پیامد 

احساس  این خطر  گرفته شود،  نادیده  نامقدس  اتحاد  این 

نیز تشویق  می شود که گروه های اسالم گرای جهادی دیگر 

شوند و این اتحاد را بزرگرت کنند و چالش هایی جدیدی را 

آورند. به وجود 
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یازده روز تا انتخابات؛ حفاظت از مواد حساس انتخاباتی 
دشوار شده است

حکمتیار و پیمان نامقدس با طالبان 
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

جدی  تلنگری  تا  که  است  این  در  معتاد  یک  بدی 

بر  اعتیاد خود  از  نزده است، هیچ وقت دست  به خود 

از روز قبل مواد  و معتادی که هر روز بیشرت  منی دارد 

مخدر مرصف می کند، با گذشت هر روز انگیزه ی ترک 

در او می میرد و اگر هم بخواهد که روزی مواد مخدر را 

تکانی  بگویم  بهرت  یا  بزرگ  تلنگر  به  نیاز  بگذارد،  کنار 

ده ریشرتی دارد تا گسل های ذهنی اش به لرزه بیفتند؛ 

می توانستی  اعتیادت  از  پیش  اگر  که  بداند  و  بفهمد 

را تجربه کنی، پس حاال هم  زندگی بدون مواد مخدر 

می توانی. 

برای ترک اعتیاد، فقط الزم است لحظه ای کالهت 

بگذاری  قضاوت  مسند  در  را  خود  و  کنی  قاضی  را 

وارد  را  افیون  لذت  که  مدت  این  در  کنی،  درک  تا 

از  را  لذت های مرست بخش تری  کردی، چه  زندگی ات 

خودت و خانواده ات گرفتی و جز درد های خامری، مگر 

چیز دیگر برایت مانده که حاال بخواهی با نیکی از آن 

کنی. یاد  روزهایت 

اما نه! معتاد گوشش به این حرف ها بدهکار نیست 

و  عذر  با  و  سادگی  این  به  معتاد  آدم  بود  قرار  اگر  و 

خواهش آدمی مثل من، دست از مواد بکشد که معتاد 

این است که  از بدی هایش  منی شد. مواد مخدر یکی 

وقتی در بدن و خونت جای گرفت، اول قلبت را تبدیل 

قدرت  و   می شود  زایل  عقلت  بعد  می کند؛  سنگ  به 

جسم  کم  کم  دیگر  و  می گیرد  تو  از  را  درست اندیشی 

را که حاال نه عقل دارد و نه قلب، با مسکون ساختنش 

یعنی مرگ  این  مبدل می سازد؛  گندیده ای  ماده ی  به 

افیونی. 

من تا آن روز به هر نحوی شده بود، با تحمل چند 

بودم خودم  توانسته  بیشرت  روز خامری  یا چند  ساعت 

رو  روال  به گونه  ای  آن جمعیت معتادان که  بین  را در 

نام  به  مخدری  مواد  دارم.  نگه  زنده  داشتند،  زوال  به 

بدهم  ادامه  همچنان  را  می کردم  مرصف  که  »شیشه« 

نام  به  از مرصف هیرویین که  را  بودم خودم  توانسته  و 

»پودر« مسام بود، دور نگه دارم و به اصطالح معتادان 

پل سوخته »یگانه سوز« نگه دارم و »دوگانه سوز« نشوم.  

اما هر معتادی در رشایط من که آن روزها در زیر پل 

سوخته مجبور به نفس کشیدن و ادامه ی زندگی افیونی 

خود بود، خطر بزرگی به نام هامن »دوگانه سوزی« او 

را تهدید می کرد؛ چون این طوری که من فهمیده بودم 

معتادان پل سوخته شیشه را هنگامی مرصف می کردند 

که نشئه ی هیرویین آن ها را به چرت می برد و برای این 

که دوباره هوشیار شوند، مقداری شیشه می کشیدند. 

و  می گذارد  معتاد  بدن  بر  مستقیم  تأثیر  هیرویین 

خاطر  همین  به  است؛  معتاد  روان  بر  تأثیرش  شیشه 

یاد  هم  روان گردان  نام  به  بیشرت  سفید  مخدر  مواد  از 

می کنند و معتادی که مواد سفید می زند، زودتر از دیگر 

وجود  اعصابش  فرسایش  و  دیوانگی  احتامل  معتادان 

زیر  به  پای  »یگانه سوز«،  معتاد  که  هنگامی  اما  دارد؛ 

پل سوخته می گذارد و مجبور می شود در بین معتادان 

هیرویینی  روزگار بگذراند، کم کم می فهمد که ادامه ی 

تنهایی خیلی  به  و  به صورت همیشگی  مرصف شیشه 

زود او را به مرز جنون و دیوانگی می رساند و به همین 

خاطر، با ادامه دادن مرصف مخدر روان گردان به زودی 

می رود.  مرگش  احتامل 

پس ترس از مرگ زودهنگام، آن هم به خاطر مرصف 

مواد مخدری به نام شیشه، فرد معتاد را مجبور می کند 

تا راه دیگر در پیش گیرد و به فرض این  که با کشیدن 

به  را  سوخته  پل  معتادگونه ی  مرگ  می تواند  هیرویین 

و  می زند  هیرویین  دود   اولین  به  لب  بیندازد،  تعویق 

معتاد  وقتی  استند،  هیرویینی  که  معتادانی  بیشرت 

زیر پل سوخته می بینند که فقط شیشه  را در  دیگری 

مرصف می کند، به او توصیه می کنند یا به نوعی اغفال 

می کنند که شیشه کشیدن تنها برایش مرگ زودرس به 

داشت.  خواهد  همراه 

معتادان  آن  هیرویینی،  معتادان  این  واقع  در 

که  را  توصیه  این  و  منی کنند  راهنامیی  را  شیشه ای 

هیرویین  دود  چند  کن  سعی  حداقل  شیشه  کنار  در 

خودش  چون  که  است  آن  خاطر  به  فقط  بزنی؛  هم 

دود  چند  کردن  تعارف  برابر  در  است  »دوگانه سوز« 

در  معتاد  آن  با  بتواند  شیشه ای  معتاد  به  هیرویین 

مرصف شیشه رشیک شود و این گونه می شد که کمرت 

معتادی را می توانستی در زیر پل سوخته پیدا کنی که 

زود  خیلی  تازه کار  معتاد  یک  چون  باشد؛  »یگانه سوز« 

حرف یک معتاد کهنه کار را باور می کند و فکر می کند 

است. گفته  صالحش  به 

هر معتاد »یگانه سوز« روزی 
»دوگانه سوز« می شود

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

سیدمهدی حسینی

منک نژاد
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ــام »قصــه ی مشــاهیر  ــه ن ــاب  کــودک ب ــع کت ــد توزی رون

وطــن«، متوقــف شــد. ایــن کتــاب، تحفــه ی صدمیــن 

ســالروز اســتقالل افغانســتان بــرای کــودکان بــود. تصمیــم 

منــع توزیــع تحفــه ی کــودکان )کتــاب قصــه ی کــودک 

کــه بــه مناســبت جشــن اســتقالل بــه صــورت رایــگان 

ــه  ــد ک ــه ش ــد از آن گرفت ــد( بع ــع می ش ــودکان توزی ــه ک ب

نــوع  نویســندگان،  و  اجتامعــی  شــبکه های  کاربــران 

ــه اشــتباهات دســتور  ــاب را نقــد و ب ــات کت ــگارش و ادبی ن

ــد. ــاره کردن ــی اش ــی- امالی زبان

یونــس  از آن رشوع شــد کــه محمــد  بعــد  انتقاد هــا 

طغیــان، اســتاد دانشــگاه کابــل، دهــم دســمرب، در مــورد 

کتــاب »قصــه ی مشــاهیر وطــن« در صفحــه ی فیس بوکــش 

ــاد  ــام بنی ــه ن نوشــت: »ایــن کتــاب از جانــب مؤسســه ای ب

ــه  ــت ک ــده اس ــاپ ش ــتان چ ــودک افغانس ــات ک ــی ادبی مل

بودجــه ی  کتاب هــا  ایــن  چــاپ  بــرای  رییــس جمهــور 

ویــژه ای را هــم اختصــاص داده بــود. کتــاب شــامل ده 

نخســتین  این جــا  اســت.  کــودکان  بــرای  داســتان واره 

داســتان واره در بــاره ی شیرشــاه گذاشــته شــده اســت کــه 

غیــر از مشــکالت بســیار، دارای پیــام فوق العــاده غیــر 

اخالقــی اســت. حوصلــه کنیــد و اوراقــی را کــه عکــس 

برداشــته ام بخوانیــد.«

بــه  بــار از صفحــه اش  آقــای طغیــان، 2۴  نوشــته ی 

اشــرتاک گذاشــته شــد و دســت بــه دســت میــان کاربــران 

ایــن  نــرش  کــه  حــال  چرخیــد.  اجتامعــی  شــبکه های 

کتاب هــا بــا انتقادهــای فراوانــی روبــه رو اســت، بــر آن 

ــم.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــا را م ــن انتقاده ــا ای ــدیم ت ش

مســؤوالن از بنیــاد ملــی ادبیــات کــودک کــه نــارش ایــن 

رسی کتاب هــا بودنــد، در پیونــد بــه ایــن انتقادهــا، بــه 

ــه  روزنامــه ی صبــح کابــل می گوینــد کــه متــام انتقاد هــا ب

ــاد  ــا بعضــی از انتقادهــای واردشــده را بنی جــا نیســت؛ ام

ملــی ادبیــات کــودک تصمیــم دارد تــا مــورد بررســی قــرار 

دهــد.

ادبیــات کــودک  ملــی  بنیــاد  رییــس  نعیمــه غنــی، 

گفــت: »هــامن طــور کــه همــه تحســین ها واقعــی نیســت، 

ــی  ــاد مل ــع درســت نیســت. بنی ــی مواق ــز خیل انتقادهــا نی

ادبیــات کــودک، انتقادهایــی را کــه بــه کتــاب قصــه ی 

اجــازه  و  کــرده  بررســی  شــده،  وارد  وطــن  مشــاهیر 

منی دهــد کــه انتقادهــای جزئــی، متــام کارهــای مــا را 

ــربد.« ــوال ب ــر س زی

ــاب  ــد کــه آنچــه کــه در کت ــه می کن ــی، اضاف ــم غن خان

نقــد شــده، برداشــت از نــوع نــگارش اســت کــه نویســنده 

او،  اســت.  نداشــته  آن  از  منظــوری  کوچک تریــن  حتــا 

ــه ی  ــه گون ــی و ب ــش از بازخوان ــاب پی ــه کت ــرد ک ــه ک اضاف

ــرار  ــراد ق ــار اف ــارات در اختی ــوی انتش ــی از س ــر اصول غی

ــت. ــه اس گرفت

انتقادها

ــا  ــاد تنه ــد، انتق ــی می گوی ــم غن ــه خان ــه ک ــا آن گون ام

ــاب »قصــه ی مشــاهیر وطــن« نیســت.  ــگارش کت ــوع ن از ن

کتــاب ده داســتان دارد کــه از محتــوای آن گرفتــه تــا نــوع 

ــا  ــت. انتقاد ه ــاد اس ــورد انتق ــات آن م ــا ادبی ــگارش و حت ن

بُعد هــای مختلــف دارد.

بــا  کتــاب  داســتان های  منتقــدان،  بــاور  بــه  اول: 

ادبیــات کــودک منطبــق نبــوده و تــا انــدازه ای رکیــک 

اســت.

دوم: بــه بــاور منتقــدان، ادبیــات بــه کار رفتــه در بیــان 

قصه هــا، ادبیــات زن ســتیزانه اســت کــه حتــا پیــام آن 

تقویــه ی روحیــه ی زن ســتیزی اســت. منتقــدان می گوینــد 

ــتان  ــوای داس ــا محت ــت؛ ام ــخصی اس ــل ش ــرم عم ــه ج ک

خــالف آن را بــه کــودکان بیــان می کنــد و در بیــان دیگــر، 

شــاهزاده ی ســوری گنــاه کــرده؛ امــا به جــای او، زنــش 

ــت.  ــده اس ــازات ش مج

 منتقــدان می گوینــد، در صورتــی کــه کتــاب در اختیــار 

بارو هــای  تقویــه ی  ســبب  شــود،  داده  قــرار  کــودکان 

کلیشــه ای ضــد زن در جامعــه خواهــد شــد. ذبیــح مهــدی، 

ــا  ــام تنه ــد: »پی ــواره، می گوی ــروه گه ــو گ ــنده و عض نویس

یــک داســتان مملــو از بدآمــوزی اســت. پیــام داســتان 

ــاده کــردن  ــرای پی ــه ی آن، ب ــا وارون ــر زن اســت؛ ام ــم ب ظل

عدالــت اجتامعــی بــه کار رفته اســت.«

ــر محتــوای کتــاب نیــز وارد اســت. آن  ســوم:  نقــدی ب

ــر اســاس  ــد ب ــاب بای ــد، کت ــر می آی ــان کــه از نامــش ب چن

متحــوای تاریخــی تهیــه می شــد؛ در حالــی کــه منتقــدان 

می گوینــد، محتــوای کتــاب تحریــف از تاریــخ و دامــن زدن 

بــه تبعیــض نــژادی و قومــی اســت.

ــی از  ــر یک ــد ب ــنده، در نق ــاعر و نویس ــادری، ش ــو ن پرت

ــنده ی  ــن نویس ــد: »ای ــاب می نویس ــن کت ــتان های ای داس

ــاس  ــر اس ــی را ب ــر روایت ــه اگ ــده ک ــوز نفهمی ــاری، هن درب

مبنــای  روایــت  بایــد  می نویســی،  تاریــخ  داده هــای 

تاریخــی داشــته باشــد نــه جعلــی کــه در ایــن روایــت دیــده 

می شــود.«

چهــارم: نقــد بــر نــوع نــگارش و کاربــرد کلمه هــا و 

طــرح ســاختار جمله هــا در کتــاب اســت کــه خالــی از 

اشــتباه انشــایی نیســت. منتقــدان می گوینــد کــه از بنیــاد 

ملــی ادبیــات کــودک در افغانســتان انتظــار منــی رود کــه 

چنیــن کتاب هــای بی محتــوا را بــه خــورد جامعــه، بــه 

ــد. ــودکان ده ــژه ک وی

بنیاد ملی ادبیات کودک

ــم  ــک و نی ــتان، ی ــودک افغانس ــات ک ــی ادبی ــاد مل بنی

ســال پیــش، بــر اســاس فرمــان رییس جمهــور غنــی بــا ده 

نفــر عضــو )نعیمــه غنــی، محمــد عزیــز آســوده، گل بلــوچ، 

ترینــا ســتار، محمــود مرهــون، فرزانــه رشیــف، فخرالدیــن 

هاشــمی، نرگــس مهمنــد حســنزی و هامیــون هیــواد( 

ایجــاد شــد. نعیمــه غنــی، رییــس ایــن بنیــاد در رشــته ی 

تعلیــامت اســالمی، تحصیــالت عالــی دارد و معلــم نیــز 

ــوان  ــارده عن ــودک چه ــات ک ــه ی ادبی ــت. او، در عرص اس

کتــاب دارد. خانــم غنــی، می گویــد کــه بــر اســاس فرمــان 

رییس جمهــور و بــه اســاس رأی گیــری از بیــن نویســندگان 

افغانســتان، اعضــای بــورد بنیــاد ملــی ادبیــات کــودک 

ــا در عرصــه ی  ــد ت ــد انتخــاب شــده  ان ــر اســاس آرای بلن ب

ادبیــات کــودک فعالیــت کننــد. بــه گفتــه ی خانــم غنــی، 

ــن  ــاد، کار در ای ــن بنی ــندگان ای ــک از نویس ــچ ی ــرای هی ب

ــی نیســت. حــوزه، شــغل اصل

 طــرح تشــکیل و ســاختار ایــن بنیــاد، زیــر نظــر وزارت 

ــه اســت؛ امــا مســؤوالن  اطالعــات و فرهنــگ صــورت گرفت

ایــن وزارت می گوینــد کــه کارهــای آن بنیــاد مســتقالنه 

ــودک  ــاد ک ــای بنی ــی در کاره ــن وزارت دخالت ــت و ای اس

ــدارد. ن

نعیمــه غنــی، رییــس بنیــاد کــودک، نیــز می گویــد کــه 

ــت و در  ــخصی اس ــاد ش ــه بنی ــه، بلک ــی ن ــاد دولت ــن بنی ای

یــک و نیــم ســال گذشــته بــا پــول کمکــی دولــت فعالیــت 

کــرده اســت. بنیــاد ملــی ادبیــات کــودک افغانســتان، 

ــودک  ــاب ک ــوان کت ــون 37 عن ــا اکن ــادش ت ــان ایج از زم

ــه ی  ــه بهان ــا ب ــن کتاب ه ــوان از ای ــت. 32 عن ــته اس نوش

جشــن اســتقالل و بــا حامیــت مالــی داراألنشــای برگــزاری 

جشــن صدمیــن ســالروز اســتقالل کشــور چــاپ شــده 

پشــتو،  فارســی،  زبان هــای  بــه  کتاب هــا  ایــن  اســت؛ 

ــت. ــتانی اس ــه ای و نورس ــی، پش اوزبیک

بــرای برگــزاری جشــن صدمیــن ســالروز اســتقالل، 

بودجــه   افغانــی،  میلیــون   382 از  بیــش  حکومــت 

تزئیــن  بخش هــای  در  پول هــا  ایــن  داد.  اختصــاص 

جاده هــا، نصــب بیرق هــای افغانســتان، ســاخت و اجــرای 

رســانه ای-محیطی،  تبلیغــات  میهنــی،  آهنگ هــای 

برگــزاری فســتیوال های هــرنی و ورزشــی و ... هزینــه شــد 

کــه هزینــه ی چــاپ 32 عنــوان کتــاب بنیــاد ملــی ادبیــات 

ــا  ــا ب ــن کتاب ه ــا ای ــوده ت ــرا ب ــن مج ــز از همی ــودک نی ک

پیــام میهنــی چــاپ شــود و بــه عنــوان تحفــه ی اســتقالل، 

بــه صــورت رایــگان در رسارس افغانســتان توزیــع شــود. 

بــا وجــودی کــه مقــدار ایــن هزینه هــا معلــوم نیســت، 

ــود  ــودک، وج ــاب ک ــول کت ــالف اص ــف و خ ــوای ضعی محت

غلط هــای امالیــی و انشــایی، ایــن کتاب هــا را شــدیدا 

ــت. ــرار داده اس ــاد ق ــورد انتق م

ــد  ــا تأیی ــودک، ب ــی ک ــاد مل ــس بنی ــی، ریی ــه غن نعیم

آن  کــه  می گویــد  انشــایی،  امالیــی-  غلط هــای  وجــود 

غلطی هــا آن قــدر جــدی و زیــاد نیســتند کــه متــام کارکــرد 

ــودک و در  ــاب ک ــوان کت ــاپ 32 عن ــر چ ــی ب ــاد را مبن بنی

ــر ســوال بــربد: »می پذیریــم  محــدوده ی زمانــی انــدک، زی

کــه کتاب هــا خالــی از غلطی هــای امالیــی و انشــایی 

ــود.«  ــم ب ــت ک ــا وق ــاپ کتاب ه ــرای چ ــا ب ــت؛ ام نیس

 بررســی ایــن کتاب هــا نشــان می دهــد، در کنــار آن 

 کــه محتــوای بســیاری آن هــا ضعیــف اســت، کتاب هــا 

حــاوی غلط هــای امالیــی و انشــایی زیــادی اســت. بــه 

نظــر می رســد کــه انتقادهــا بیشــرت روی یکــی از کتاب هــا 

ــت. ــن( اس ــاهیر وط ــه ی مش ــاب قص ــوان )کت ــا عن ب

غلطی های امالیی و انشایی

در روزهــای گذشــته، بیشــرتین انتقادهــا در بــاره ی 

نــرش کتــاب قصــه ی مشــاهیر وطــن اســت؛ آن  هــم از ســوی 

بنیــادی کــه قــرار بــود روی ارتقــای کیفیــت کتــاب کــودک 

ــد.  ــتان کار کن ــه در افغانس ــتان های کودکان ــق داس و خل

کتاب هایــی کــه قــرار بــود بــا حامیــت دولــت منتــرش شــده 

ــتان  ــارف افغانس ــق وزارت مع ــیعی از طری ــطح وس و در س

در مکاتــب توزیــع شــود؛ امــا بــه دلیــل مشــکالت امالیــی، 

ــات  ــی ادبی ــاد مل ــد و بنی ــع نش ــی، توزی ــایی و محتوای انش

ــا  ــن کتاب ه ــه ای ــد ک ــون می گوی ــتان اکن ــودک افغانس ک

ــد  ــع آن تجدی ــم توزی ــت و روی تصمی ــه اس ــوز در مطبع هن

نظــر خواهــد شــد.

ــد  ــگ می گوی ــات و فرهن ــر، وزارت اطالع ــوی دیگ  از س

ــی،  ــانه های همگان ــون رس ــاس قان ــر اس ــن وزارت ب ــه ای ک

ــدارد.  ــرش ن ــش از ن ــا را پی ــوای کتاب ه ــی محت ــق بررس ح

جعفــر راســتین، رییــس نــرشات وزارت اطالعــات و فرهنگ، 

ــان  ــد: »وزارت در جری ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

انتقــاد بــر کتــاب نرششــده از ســوی بنیــاد ادبیــات کــودک 

قــرار دارد؛ امــا وزارت مطابــق قانــون حــق بررســی پیــش از 

نــرش را نــدارد. از ایــن رو، در روزهــای آینــده کتــاب بررســی 

خواهــد شــد و اگــر ثابــت شــود کــه محتــوای کتــاب، خالف 

ادبیــات کــودک بــوده و پیــام آن ناهنجارهــای اجتامعــی را 

ــف می شــود.« ــد، متوق ــن میزن دام

نعیمــه غنــی، رییــس بنیــاد ادبیــات کــودک، می گویــد: 

»در صورتــی کــه بعــد از بررســی کتــاب، درســتی انتقاد هــا 

مبنــی بــر ضعــف محتوایــی، غلط هــای امالیــی و انشــایی 

آن معلــوم شــود، کتــاب توزیــع نخواهــد شــد.«

ــتقالل  ــن اس ــزاری جش ــؤوالن برگ ــن، مس ــر ای ــزون ب اف

را  کتاب هــا  انتخــاب  معیــار  بررســی  موضــوع  نیــز، 

حــال،  هــر  بــه  می داننــد.  زمان بــر  و  تخنیکــی  کار 

ــت.  ــازه ای نیس ــوع ت ــایی موض ــی و انش ــای امالی غلطی ه

فارســی در  و گفتــاری  نوشــتاری  ادبیــات  غلطی هــا در 

افغانســتان از ســطح باالتریــن اداره هــای اکادمیــک، از 

دفــرت ریاســت جمهوری، پارملــان، وزارت خانه هــا گرفتــه 

تــا نهادهــای بین املللــی و دانشــگاه ها معمــول اســت 

در  زبانــی  اشــتباهات  حتــا  و  نیســت  تــازه ای  بحــث  و 

ــا  ــی ت کتاب هــای درســی افغانســتان از صنف هــای ابتدای

صنــف دوازده هــم بیــداد می کنــد. در کنــار ایــن، محتــوای 

ــراوان  ــای ف ــا چالش ه ــا ب ــه تنه ــز ن ــی نی ــای درس کتاب ه

ــف  ــدت ضعی ــه ش ــز ب ــگارش آن نی ــه ن ــت، بلک ــه رو اس روب

و ابتدایــی اســت. چیــزی کــه ســبب شــد، در جریــان 

را  اصالح طلبانــه ای  کارزاری  دانش آمــوزان  روان  ســال 

کارزار،  ایــن  در  بیندازنــد.  راه  مجــازی  شــبکه های  در 

ــدن بخشــی  ــت فیلمــی در حــال خوان ــا ثب ــوزان ب دانش آم

ــد  ــارف می خواهن ــر مع ــاب درســی خــود از وزی از مــنت کت

تــا بــه آن هــا بگویــد معنــای آن مــنت چیســت. هــدف 

ــن  ــه ای ــت ک ــتباهاتی اس ــردن اش ــته ک ــن کارزار، برجس ای

کتاب هــا دارد و خواهــان توجــه مســؤوالن و رفــع آن هــا 

ــات  ــنت در ادبی ــتباه نوش ــال، پراش ــر ح ــه ه ــد. ب ــده  ان ش

ــد نویســندگان و کارشناســان ایــن حــوزه  در  فارســی از دی

کشــور اســف بار و بــه شــدت نگران کننــده اســت؛ آنــان  

و  نارســایی ها  ایــن  بــه اصــالح  توجــه جــدی  خواهــان 

ــد. ــنت آن ان ــدی گرف ج
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ســاعت هفــت شــام اســت؛ از دوردســت روشــنِی کوچکــی دیــده 

می شــود کــه کــم کــم بــزرگ می شــود. از زنگــی کــه موتربــان چنــد 

دقیقــه پیــش زده بــود، مطمئنیــم کــه بــرای بــردن مــا آمــده اســت. 

ــود،  ــا آورده ب ــا را این ج ــح م ــه صب ــی ک ــا کس ــود؛ ام ــزدک می ش ن

ــاند  ــا را می رس ــی م ــا جای ــد ت ــه می گوی ــت ک ــرسش اس ــت. پ نیس

بعــد بــا مســافران دیگــر یک جــا می رویــم. از تلفونــم می پرســم 

ــود.  ــده ب ــم ش ــودم و فراموش ــارژ زده ب ــه ش ــان ب ــه ی ش ــه در خان ک

می گویــد کــه در مــرز بایــد خــودت را برســانی؛ هــر چــه و هرکســی 

کــه مانــد، مانــد. قناعت بخش تــر از ایــن پاســخی نبــود. ســوار 

موتــر می شــویم. پــس از چنــد دقیقــه دیگــر در اتوبانــی اســتیم 

کــه زمســتان بــا اســتفاده از رسعــت موتــر و تاریکــی شــب، آن چنــان 

بــر گرمــای امــروز غلبــه کــرده اســت کــه بــاد گوش هایــم را دنــدان 

می گیــرد. بــا علــی پشــت ســیت موتــر تکیــه داده ایــم و جــواد 

طــوری زانوهایــش را بــه آغــوش گرفتــه اســت کــه احســاس می کنــم 

طفــل پنج ســاله ای بــه پهلویــم چســپیده اســت. می پرســد کــه 

ــم  ــت؛ منی فهم ــار اومل اس ــه ب ــم ک ــیم؟ می گوی ــران می رس ــی ته کَ

ــد  ــم. جــواد، شــانزده ســال ســن دارد؛ متول کجاییــم و کجــا می روی

زندگــی  تهــران  پایین شــهر  در  مــادرش  و  پــدر  و  اســت  ایــران 

می کننــد. او را هشــت روز پیــش از رس کار گرفتــه رد مــرز کــرده 

انــد. جــواد بــرای اولیــن بــار بعــد از شــانزده ســال، رس مــرز نیمــروز 

بــا حــدود چندصــد نفــر رهــا می شــود و او بــا متاســی کــه بــه پــدرش 

ــش  ــری را برای ــامره ی قاچاق ب ــد ش ــاعتی بع ــرد، س ــران می گی در ای

می دهــد کــه خــودش را معرفــی کنــد و پیــش او بــرود. جــواد پــس 

از دو شــب اقامــت در نیمــروز، دوبــاره عــازم ایــران می شــود. دو روز 

اســت کــه وارد خــاک ایــران شــده ایــم، نیــم روز و شــب را گریــه دارد 

ــافران  ــه مس ــا هم ــه گوی ــت ک ــاده اس ــرس افت ــن ت ــه ای ــم ب ــم ک و ک

بــه جنــگ ســوریه بــرده می شــوند. ایــن تــرس جــواد از حرف هایــی 

ــد نفــر از مســافران در  ــروز چن ــه وجــود آمــده اســت کــه صبــح دی ب

ــران  ــت ای ــط دول ــوریه توس ــگ س ــه جن ــا ب ــتان افغانی ه ــورد فرس م

حــرف می زدنــد و پیشــنهادی کــه یکــی از دوســتانش در تهــران 

ــود.  ــش داده ب ــاال برای ــاش ب ــا مع ــوریه ب ــگ س ــه جن ــنت ب ــرای رف ب

می گویــم تــا تــو نخواهــی جنــگ کنــی کســی بــه زور تــرا بــه جنــگ 

ــی کــه  ــا رسمای ــارد، ب ــا اشــکی کــه روی صورتــش می ب ــرد؛ ام منی ب

بــه گونه هایــش چســپیده اســت، از جــواد پیــاز رسخــی بــه جــا 

ــی  ــده باشــند. جــواد وقت ــگار پوســتش را کن گذاشــته اســت کــه ان

ــرای پرداخــت ده هــزار تومــان  ــان ب در دره ی مشــکل توســط مرزبان

نگــه داشــته شــد؛ بــه گفتــه ی خــودش، صدهــزار تومــان در جیبــش 

داشــت؛ امــا از ایــن کــه همراهانــش بــه زور نگیرنــد، پولــش را 

آشــکار نکــرد. از دیشــب تــا حــال، نزدیــک دوســتانش منی نشــیند. 

ــا از حرف هــا و گریه هــای  ــد؛ ام می پرســم کــه جنــگ کــه نکــرده ای

جــواد فهمیــده می شــود کــه دیشــب همراهانــش از او تقاضــای 

جنســی کــرده انــد. بــرای مــن ایــن فهمیــدن آن قــدر ســخت اســت 

ــاخ  ــم ش ــد؛ می ترس ــقیقه هایم درد می کن ــم ش ــاس می کن ــه احس ک

ــافران  ــه مس ــی ک ــن وضعیت ــا ای ــت ب ــن اس ــور ممک ــاورم. چط در نی

ــه  ــد ک ــر کنن ــی فک ــی از کس ــت جنس ــه درخواس ــد، ب ــرز دارن در م

ــا  ــاعت ب ــر س ــد و ه ــی می کش ــدم بدبخت ــه ق ــدم ب ــان ق ــراه آن هم

پیــش  پولیــس،  یــا  دزد  دســت  دســت گیری  و  مــرگ  احتــامل 

مــی رود. جــواد می گویــد کــه همراهانــش او را آدم منی شــامرند 

و دو شــب پیــش بــه بهانــه ی گــرم کــردن، می خواســتند بــر او 

تجــاوز کننــد. او می گویــد چطــور ممکــن اســت بیــن هــم مــن 

ــند.  ــن باش ــردن م ــرم ک ــر گ ــه فک ــد ب ــد و بع ــر بگوین ــزاره و کاف را ه

جــواد پشــتو منی فهمــد؛ امــا آن قــدر رس همراهانــش بدگــامن شــده 

ــد کــه  ــد، احســاس می کن اســت کــه در مــورد هرچــه حــرف می زنن

از او می گوینــد. ســعی می کنــم قانعــش کنــم کــه تــا بــا همیــم 

ــی  ــت. عل ــوده ای اس ــالش بیه ــد. ت ــش منی افت ــی برای ــچ اتفاق هی

می گویــد کــه امــروز هــم همراهانــش داشــتند در مــورد بچــه بــودن 

جــواد حــرف می زدنــد و ایــن کــه وقــت »کردنــش« اســت. همراهــان 

جــواد چهــار نفــر اســتند؛ یــک نفــر از هلمنــد، ســه نفــر از کندهــار. 

بــه علــی می گویــم کــه فکاهی هــا کندهاری هــا حتــام راســت 

اســت کــه در ایــن وضعیــت دنبــال جــواد را گرفتنــد. علــی می گویــد 

کــه افغانــی اموتــو نبــودی کــه مــا ایــن طــور پــدر مــا در نیامــده بــود. 

زیــر لــب فحــش می دهــد؛ امــا بــا صــدای بــادی کــه از رسعــت موتــر 

می گــذرد، درســت منی شــنوم.

ــم. در  ــه زده ای ــه خام ــان ب ــت. از اوتوب ــب اس ــازده ش ــاعت ی س

ــداد بی شــامری مســافر  ــر و تع ــای کــوه ســنگی ای، هشــت موت پهن

ــته  ــه ای نگذش ــد دقیق ــوند. چن ــدا می ش ــم و پی ــی گ ــه در تاریک ک

ــا  ــان کــه گوی ــر، یکــی از موتربان ــن موت ــا رســیدن آخری اســت کــه ب

رسگــروپ اســت، صــدا می زنــد: »یاللــه افغانــی!« مســافران ملــخ وار 

بــه موترهــا بــاال می شــوند. حــاال تقریبــان همــه قانــون ســوار شــدن 

ــتاده  ــیمرغ ایس ــت س ــر پش ــج نف ــی و پن ــد. س ــده ان ــر را فهمی موت

ــا  ــا رسعــت می نشــنیند ت ــا ســه، همــه ب ــا شــامرش اعــداد ت ــد و ب ان

روی زانوهــای دیگــری مناننــد. ایــن فهمیــدن کمــک زیــادی در جــا 

دادن ســی و پنــج نفــر در بــادی موتــر منی کنــد. هــر بــار ســه چهــار 

نفــر بیــرون می ماننــد کــه بایــد تــا رســیدن فرصــت دیگــر، روی 

زانــوی دیگــران منتظــر باشــند. ماننــد ایــن کــه چندیــن چهارمغــز را 

در محــل سلیســی طــوری کنــار هــم بگذاریــد کــه تنهــا یکــی بــاالی 

ــمتی از  ــی در قس ــدک جای ــدن ان ــی ش ــد؛ خال ــه باش ــرار گرفت آن ق

ــی کــه روی  ــد و آن ــزرگ می کن ــرای دیگــران را ب ــر، جــا ب ــادی موت ب

زانوهــای دیگــران مانــده اســت، می توانــد خــودش را وســط دیگــران 

جــا دهــد.

جواد با ترس از جنگ سوریه و درخواست 
جنسی همراهانش 

بودا

فرزندان زمین

سکینه امیری

بــه  ادبیــات  منتقــدان،  بــاور  بــه 
ادبیــات  قصه هــا،  بیــان  در  رفتــه  کار 
آن  پیــام  حتــا  کــه  اســت  زن ســتیزانه 
تقویــه ی روحیــه ی زن ســتیزی اســت. 
عمــل  جــرم  کــه  می گوینــد  منتقــدان 
ــتان  ــوای داس ــا محت ــت؛ ام ــخصی اس ش
خــالف آن را بــه کــودکان بیــان می کنــد و 
در بیــان دیگــر، شــاهزاده ی ســوری گنــاه 
کــرده؛ امــا به جــای او، زنــش مجــازات 

شــده اســت. 
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5  پل های هوایی پیاده رو؛ درک ناقص شهرداری کابل
 از فرهنگ شهری

زندگــی شــهری بــرای هویــت یافــنت؛ پیوســته زنجیــره ای 

را  شهرنشــینانه  کنش هــای  و  امکان هــا  فرصت هــا،  از 

پل هــای  امکان هــا هــم،  ایــن  از  یکــی  اســت.  نیازمنــد 

هوایــی پیــاده رو اســت کــه در قمســت های مختلــف شــهر، 

ــا  ــدن از رسک ه ــرای رد ش ــلوغ آن ب ــای ش ــژه نقطه ه ــه وی ب

ســاخته می شــود. کنــش شهرنشــینی از مــا می خواهــد 

هنــگام عبــور از رسک، جــای ایــن کــه میــان موترهــا راه 

ــم. در  ــتفاده کنی ــاده رو اس ــی پی ــای هوای ــم؛ از پل ه بیفتی

شــهرهای امــروزی بــه دلیــل تراکــم بیــش از انــدازه ی نفوس 

و پیش گیــری از ازدحام هــا و حادثه هــای ترافیکــی و حفــظ 

ســالمت شــهروندان؛ ســاخت پل هــای هوایــی پیــاده رو، 

یکــی از مهم تریــن نیازهــای شــهری شــناخته شــده اســت.

شــهرداری کابــل نیــز در ســال های اخیــر بــرای رفــع 

نیــاز باشــندگان کابــل، دســت بــه ســاخت پل هــای هوایــی 

پیــاده رو زده اســت؛ امــا زمانــی کــه بــرای چنــد دقیقــه 

کــه  می بینــی  بگیــری؛  قــرار  پل هــا  ایــن  نزدیکــی  در 

ــای  ــل ج ــندگان کاب ــان باش ــم در می ــوز ه ــا هن ــن پل ه ای

اســتفاده اش را نیافتــه اســت. بیشــرت باشــندگان کابــل بــه 

ــه  ــا فرهنــگ شهرنشــینی، هنــوز هــم ب دلیــل بلــد نبــودن ب

ــان  ــربده و  زم ــی ن ــی پ ــای هوای ــتفاده از پل ه ــت اس اهمی

هوایــی  پل هــای  از  اســتفاده  جــای  رسک،  از  شــدن  رد 

پیــاده رو، از رسک رد می شــوند. پل هــای هوایــی ای کــه 

ــرای  ــه هیــچ وجــه ب ــل ســاخته شــده اســت، ب در شــهر کاب

جمعیــت کنونــی کابــل بســنده نیســت. از ســویی هــم، 

نبــود فرهنــگ شهرنشــینی در شــهروندان کشــور و کــم کاری 

ــی  ــای هوای ــه پل ه ــت ب ــده اس ــث ش ــل، باع ــهرداری کاب ش

پیــاده رو، بــه عنــوان مهم تریــن امــکان زندگــی شــهری نــگاه 

ــویی  ــوان دست ش ــه عن ــا، ب ــن پل ه ــامری ای ــده و از ش نش

ــود.  ــتفاده ش اس

در  آن  اهمیــت  و  پل هــای هوایــی  ایجــادی  دلیــل 

زندگــی شــهری

ــرت  ــهرها بیش ــت در ش ــم جمعی ــزان تراک ــه می ــی ک زمان

می شــود؛ بــرای رســیدگی بــه نیاز هــای شــهروندان، بــه 

فرصت هــا و امکان هــای تــازه ای نیــاز اســت.

یکــی از ایــن امکان هــا، پل هــای هوایــی پیــاده رو اســت 

کــه هــدف از ایجــاد آن، پیش گیــری از اختــالل در جریــان 

خطرنــاک  حادثه هــای  بــروز  از  پیش گیــری  و  ترافیــک 

پل هــای  از  اســتفاده  آن  کنــار  در  کــه  اســت  ترافیکــی 

هوایــی، باعــث می شــود از ازدحــام در شــهر پیش گیــری 

ــرتی را  ــان کم ــهر زم ــان در ش ــد م ــت و آم ــرای رف ــده و ب ش

ــیم. ــود باش ــالمتی خ ــتیبان س ــرده و پش ــرصف ک م

 مهم تریــن مشــخصه ی زندگــی امــروزی، نظــم اســت 

ــن  ــرای تأمی ــته ب ــد پیوس ــار ان ــی، ناچ ــزاران حکومت و کارگ

ــدون ایجــاد نظــم و  ــد. ب ــه، کار کنن و حفــظ نظــم در جامع

نگــه داری آن، هیــچ جامعــه ای منی توانــد مســیر رشــد و 

ــرای تأمیــن و حفظــش،  ــد و ایــن نظــم ب انکشــاف را بپیامی

بــه ابزارهایــی نیازمنــد اســت کــه یکــی هــم پل هــای هوایــی 

پیــاده رو،  هوایــی  پل هــای  از  اســتفاده  اســت.  پیــاده رو 

ــر هــم نخــورده و  ــان عــادی ترافیــک ب باعــث می شــود جری

ــرای  ــم ب ــویی ه ــود. از س ــظ ش ــم حف ــود نظ ــودی خ ــه خ ب

هوایــی  پل هــای  از  کــه  زمانــی  رسک،  از  کــردن  عبــور 

حادثــه ی  بــروز  احتــامل  می کنیــم؛  اســتفاده  پیــاده رو 

ترافیکــی را بــرای خــود مــان نیــز بــه صفــر رســانده  ایــم. پــل 

هوایــی پیــاده رو، از یــک ســو خــود ابــزاری بــرای رســیدن بــه 

ــن  ــه ای ــده ی آن؛ ک ــم، تقویه کنن ــویی ه ــت و از س ــم اس نظ

ــادی  ــه من ــاده رو، ب ــی پی ــای هوای ــت پل ه ــده اس ــث ش باع

از زندگــی شــهری بــدل شــود. بنــا بــر ایــن، می تــوان 

گفــت کــه امــروزه وجــود پل هــای هوایــی پیــاده رو جــزو 

جدایی ناپذیــر زندگــی شــهری اســت.

شــار پل هــای هوایــی پیــاده رو در شــهر کابــل و 

مــوارد اســتفاده ی آن

بــرای خــودم کــم پیــش آمــده  اســت کــه در رفــت و آمــد 

روزانــه ام در شــهر، از پل هــای هوایــی پیــاده رو اســتفاده 

کنــم. در مســیرهایی کــه مــن رفــت و آمــد دارم، مــردم بــرای 

رد شــدن از رسک ناچــار انــد از میــان موترهــا رد شــوند؛ از 

ــربی  ــی، خ ــاره های ترافیک ــاده رو و اش ــی پی ــای هوای پل ه

نیســت.

در حــال حــارض، مــا در شــهر کابــل ده پــل هوایــی 

شــهرداری  ســخنگوی  مومنــد،  نرگــس  داریــم.  پیــاده رو 

ــل  ــاری ده پ ــال ج ــت در س ــرار اس ــه ق ــد ک ــل، می گوی کاب

ــهر  ــم ش ــه های مزدح ــز در گوش ــر نی ــاده رو دیگ ــی پی هوای

ــود.  ــاخته ش ــل س کاب

کــم بــودن شــامر ایــن پل هــا، مشــکل جــدی بــرای 

باشــندگان کابــل بــه شــامر مــی رود.

گوشــه های  در  کــه  پیــاده روی  هوایــی  پل هــای  امــا 

مختلــف شــهر ســاخته شــده اســت، بــه دلیــل نبــود فرهنــگ 

شهرنشــینی، هنــوز هــم جــای اســتفاده اش را در میــان 

ــت. ــه  اس ــل نیافت ــندگان کاب باش

ــه  ــدن از رسک، هیچ گون ــرای رد ش ــل، ب ــندگان کاب باش

ــد  ــاده رو ندارن ــی پی ــای هوای ــتفاده از پل ه ــه اس ــی ب متایل

ــوان دست شــویی  ــه عن ــوارد ب ــن پل هــا، در بیشــرت م و از ای

اســتفاده می کننــد و گاهــی هــم عــده ای بــرای نشــئه 

ــد. ــا می رون ــن پل ه ــاالی ای ــه ب ــردن ب ک

بریالــی فطــرت، اســتاد در دانشــکده ی علــوم اجتامعــی 

اســتفاده  بــرای  فرهنــگ،  کارشــناس  و  کابــل  دانشــگاه 

نکــردن مــردم از ایــن پل هــا، در کنــار عــادت نداشــنت، 

کــه  می گویــد  و  آورده  دلیــل  را  زحمت کشــیدن  نفــس 

ــت را  ــن زحم ــود ای ــه خ ــد ب ــهروندان منی خواهن ــرت ش بیش

ــا از پــل هوایــی عبــور کننــد.  ــد ت ــاال برون بدهنــد و کمــی ب

ــگ  ــوازم فرهن ــا ل ــودن ب ــنا نب ــد: »آش ــه می گوی او، در ادام

شــهری و ارزش هــای فرهنــگ شــهری نیــز باعــث شــده 

ــتفاده  ــرت اس ــاده رو کم ــی پی ــای هوای ــردم از پل ه ــت م  اس

ــد.« کنن

پل هــای هوایــی پیــاده رو در شــهر کابــل؛ مکانــی اســت 

بــرای نصــب اعالن هــای تجارتــی و تبلیغاتــی.

شــهرداری کابــل، بــه دلیــل درک ناقــص از اهمیــت 

ــه همیــن شــامر از  ــرای فعــال ب ــاده رو، ب ــی پی پل هــای هوای

ــد: »در  ــرده و  می گوی ــنده ک ــاده رو بس ــی پی ــای هوای پل ه

ســال های دیگــر کــه شــهروندان کابــل زیــاد شــوند مــا هــم 

پل هــای دیگــری را در نظــر می گیریــم.«

ــرای  ــی ب ــای هوای ــامر از پل ه ــن ش ــه ای ــک ک ــدون ش ب

ــه  ــچ وج ــه هی ــل، ب ــهر کاب ــت ش ــل و جمعی ــای کاب رسک ه

ــزان  ــل، از می ــه ی کام ــه گون ــد ب ــت و منی توان ــنده نیس بس

ازدحــام در شــهر کاســته و مانــع بــروز حادثه هــای ترافیکــی 

شــود.

ــه فرهنــگ شهرنشــینی از ســوی  ــدادن ب ــن اهمیــت ن ای

شــهرداری کابــل، باعــث شــده اســت کــه باشــندگان کابــل 

همچنــان بــه اســتفاده از پل هــای هوایــی پیــاده رو عالقــه ای 

نشــان ندهنــد؛ چــون در شــهری کــه کــم از کــم بــه هــزار پل 

هوایــی پیــاده رو نیــاز اســت، بــا ده پــل هوایــی پیــاده رو بــا 

ــج و  هیــچ روشــی منی شــود فرهنــگ اســتفاده از آن را تروی

ــل قســمی  ــرای شــامری از باشــندگان کاب ــه کــرد. ب نهادین

ــا رس  ــن پل ه ــا ای ــم ب ــار ه ــاه یک ب ــه در م ــد ک ــش می آی پی

منی خورنــد؛ ایــن دوری و بیگانگــی باعــث می شــود کــه بــه 

اســتفاده از آن هیــچ عالقــه ای نشــان ندهنــد.

ــواره  ــاده رو، هم ــی پی ــای هوای ــردن از پل ه ــتفاده نک اس

اثرهــای منفــی خویــش را در روزمره گــی  مــا جــا می گــذارد.

ــه در  ــکلی ک ــتین مش ــد، نخس ــرت، می گوی ــی فط بریال

اســتفاده نکــردن از پل هــای هوایــی بــه وجــود می آیــد، 

تجمــع بیــش از انــدازه ی مــردم در پیاده روهــای زمینــی 

اســت کــه زمینــه ی بــروز خشــونت و جیب بری هــا را فراهــم 

مــی آورد و دیگــر ایــن کــه اگــر مــا از پل هــای هوایی پیــاده رو 

اســتفاده نکنیــم و جــای آن از رسک اســتفاده کنیــم باعــث 

ــروز شــامری از حادثه هــای ترافیکــی می شــود و شــامری  ب

ــردن از  ــتفاده نک ــل اس ــه دلی ــه ب ــل روزان ــندگان کاب از باش

ــده  ــی ش ــوادث ترافیک ــار ح ــاده رو گرفت ــی پی ــای هوای پل ه

زخــم بــر می دارنــد و در شــامری مــوارد حتــا جــان شــان را 

از دســت می دهنــد.

راه هــای ترویــج فرهنــگ اســتفاده از پل هــای هوایــی 

پیاده رو

در هــر جامعــه ای ایــن بــه عهــده ی شــهرداری اســت 

ــرای  ــهری را ب ــی ش ــای رضوری زندگ ــا و امکان ه ــه ابزاره ک

ــه اســتفاده از آن  ــاده کــرده و شــهروندان را ب شــهروندان آم

ــد. ــی کن ــویق و رهنامی تش

ــی  ــا بیشــرت پل هــای هوای ــد: »م ــد، می گوی نرگــس مومن

نصــب  شــفاخانه ها  و  مکتب هــا  نزدیکــی  در  را  پیــاده رو 

ورکشــاب  مکتب هــا  و  شــفاخانه ها  در  مــا  ایــم.  کــرده 

ــق  ــم و از طری ــا معلمیــن را بفهامنی ــم ت ــدروزه داشــته  ای چن

معلمیــن شــاگردان را نیــز بفهامنیــم کــه از ایــن پل هــا 

اســتفاده کننــد.«

امــا بــرای ترویــج فرهنــگ اســتفاده از پل هــای هوایــی در 

میــان مردمــی کــه بیشــرت شــان از روســتا ها بــه کابــل آمــده 

ــر  ــد کارگاهــی کــه در مکتب هــا دای ــه چن ــد؛ منی شــود ب  ان

می شــود، بســنده کــرد. 

از  اســفتاده  فرهنــگ  ترویــج  بــرای  فطــرت،  بریالــی 

ــب  ــا نص ــهرداری ب ــد: »ش ــاده رو می گوی ــی پی ــای هوای پل ه

ــا ســاخنت  ــا ب کــردن پوســرتهای تشــویقی روی دیوارهــا و ی

منایش نامه هــا، تیاتــر و  برنامه هــای آموزشــی منادیــن از 

ــه از  ــد ک ــد مــردم را تشــویق کن ــق رســانه ها، می توان طری

پل هــای هوایــی پیــاده رو اســتفاده کننــد.« او می گویــد 

ــای اســتفاده از  ــد مزای ــا اســتفاده از ایــن روش هــا بای کــه ب

ــردن از آن را  ــتفاده نک ــاده رو و رضر اس ــی پی ــای هوای پل ه

ــد. ــردم بفهامنن ــه م ب

 بــدون شــک پیش گرفــنت ایــن روش باعــث می شــود 

کــه مــردم اهمیــت اســتفاده از پل هــای هوایــی را درک 

کــرده و تــا انــدازه ی ممکــن در روزمره گی هــای  شــان از 

ایــن پل هــا اســتفاده کننــد.

بــرای ترویــج بهــرت فرهنــگ اســتفاده از پل هــای هوایــی 

پیــاده رو و نهادینــه کــردن ایــن فرهنــگ در میــان باشــندگان 

ــاز اســت کــه نخســت از خانواده هــا رشوع شــود.  ــل، نی کاب

شــهرداری کابــل بایــد برنامه هــای مشــخصی را بــرای ترویــچ 

فرهنــگ اســتفاده از پل هــای هوایــی پیــاده رو، روی دســت 

بگیــرد و بــا اســتفاده از رســانه های تصویــری، صوتــی و 

ــا  ــرای خانواده ه ــاده رو را ب ــتفاده از پی ــت اس ــی، اهمی چاپ

ترشیــح داده و مزایــای منطقــی آن را بــرای شــان بفهامنــد.

از  بــه اهمیــت و رضورت اســتفاده  خانواده هــا وقتــی 

پل هــای هوایــی پیــاده رو پــی بردنــد، فرزنــدان شــان را 

بایــد بــا ترشیــح مزایــای ملمــوس اســتفاده از پل هــای 

ــردن از  ــور ک ــان عب ــه زم ــد ک ــویق کنن ــاده رو تش ــی پی هوای

رسک تــا انــدازه ی ممکــن، بایــد از پل هــای هوایــی پیــاده رو 

ــد. ــتفاده کنن اس

از  دانشــگاه ها  و  مکتب هــا  خانــواده،  از  پــس 

شــکل  آن  در  فــرد  شــخصیت  کــه  اســتند  محیط هایــی 

می گیــرد. در محیــط مکتــب و دانشــگاه نیــز بایــد پیوســته 

تــالش شــود تــا فرهنــگ شهرنشــینی را بــرای دانش آمــوزان 

ــان بیاموزاننــد و اهمیــت و رضورت اســتفاده از  و دانش جوی

امکان هــای شــهری را بــرای شــان بازگــو کننــد.

ــم  ــه را مه ــن زمین ــی فطــرت، نقــش رســانه ها در ای بریال

ــد  ــه می توان ــن زمین ــد کــه رســانه ها در ای دانســته و می گوی

بــا ســاخنت برنامه هــای منادیــن بــرای ترویــج فرهنــگ 

اســتفاه از پل هــای هوایــی و عمومــی ســاخنت آن در میــان 

مــردم، نقــش مهمــی را داشــته باشــند و می تواننــد بــا بازگــو 

ــن فرهنــگ  ــی، ای ــای اســتفاده از پل هــای هوای کــردن مزای

را در کشــور نهادینــه کننــد.

البتــه بــرای ترویــج کار فرهنگــی بــه همــکاری نهادهــای 

مختلفــی کــه در بخــش فرهنــگ کار می کننــد، نیــاز اســت.

بــرای ترویــج بهــرت و مفیــد فرهنــگ اســتفاده از پــل 

ــهرداری  ــه اداره ی ش ــت ک ــاز اس ــاده رو؛ نی ــی پی ــای هوای ه

کابــل، وزارت اطالعــات و فرهنــگ و همیــن طــور نهادهــای 

تحصیــالت  وزارت  و  معــارف  آموزشــی)وزارت  دوگانــه ی 

عالــی(، پیوســته و در کنــار هــم دیگــر کار کننــد؛ تــا باشــد 

کــه روزی ایــن فرهنــگ در شــهر کابــل نهادینــه شــود. البتــه 

در ایــن زمینــه باشــندگان کابــل نقــش اساســی تری دارنــد؛ 

زمانــی کــه مــا از پل هــای هوایــی اســتفاده می کنیــم و  

ــتفاده  ــا اس ــن پل ه ــه از ای ــم ک ــری را می بینی ــهروند دیگ ش

ــی  ــای هوای ــتفاده از پل ه ــه اس ــد ب ــز بای ــد، او را نی منی کن

ــرتک  ــکاری مش ــا هم ــه ب ــم. در نتیج ــویق کنی ــاده رو تش پی

ایــن نهادهــا و باشــندگان کابــل، مــا می توانیــم از بــروز 

ــه  ــرده و ب ــری ک ــات آن پیش گی ــی و تلف ــای ترافیک حادثه ه

شــهر منظم تــر و ســامل تری نزدیــک شــویم.

مجیب ارژنگ

فرهنگ  ترویج  برای  فطرت،  بریالی 

اسفتاده از پل های هوایی پیاده رو می گوید: 

پوسرتهای  کردن  نصب  با  »شهرداری 

ساخنت  با  یا  و  دیوارها  روی  تشویقی 

منایش نامه ها، تیاتر و  برنامه های آموزشی 

مردم  می تواند  رسانه ها،  طریق  از  منادین 

را تشویق کند که از پل های هوایی پیاده رو 

استفاده کنند.« او می گوید که با استفاده 

از  استفاده  مزایای  باید  روش ها  این  از 

استفاده  رضر  و  پیاده رو  هوایی  پل های 

بفهامنند. مردم  به  را  آن  از  نکردن 
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دو قســمت گذشــته در مبحــث »بــرای ازدواج موفــق، 

ــه  ــی ک ــات و چیزهای ــه موضوع ــد« ب ــان نکنی ــت را پنه واقعی

ــان  ــا را پنه ــوان آن ه ــه می ت ــواردی ک ــرد، م ــان ک ــد پنه نبای

کــرد و پیامدهــای پنهــان کاری در زندگــی مشــرتک پرداختــم 

ــل پنهــان کاری اشــاره  ــه دالی ــان می خواهــم ب و حــاال در پای

ــری  ــان کاری جلوگی ــم از پنه ــه بتوانی ــه چگون ــن  ک ــم و ای کن

کنیــم.

کــدام  هیــچ  کــه  دارد  مختلفــی  دالیــل  پنهــان کاری 

نیســتند. کار  ایــن  بــرای  توجیــه خوبــی 

ــه  ــن رابط ــی از طرفی ــر یک ــلطه گرا: اگ ــخص س ــود ش وج

ایــن  از  بــرای جلوگیــری  مقابــل  فــرد  باشــد،  ســلطه گرا 

ــود،  ــاوت ش ــه قض ــن ک ــا ای ــود ی ــع ش ــم واق ــورد خش ــه م ک

ســلطه گری  از  دســت  بایــد  پــس  می کنــد،  پنهــان کاری 

برداشــت تــا پنهــان کاری بــه میــان نیایــد.

اتفــاق  بی اهمیــت دانســنت موضــوع: موضوعــی کــه 

افتــاده را مهــم منی دانیــد و فکــر منی کنیــد کــه ممکــن 

اســت ایــن موضــوع آسیب رســان باشــد. پــس کاری کــه 

ــد. ــد و پنهــان می کنی ــن اســت، آن را منی گویی ــد ای می کنی

ــی  ــه و زندگ ــک رابط ــزی: در ی ــت دادن چی ــرس از دس ت

ــرف  ــت دادن ط ــرس از دس ــل ت ــه دلی ــن ب ــرتک، طرفی مش

مقابــل شــان، ممکــن اســت پنهــان کاری کننــد و بــرای 

جلوگیــری از تخریــب زندگــی شــان مســأله را بیــان نکننــد.

ــان  کاری  ــر پنه ــه دروغ: اگ ــان کاری ب ــدن پنه ــل ش  تبدی

ــه  ــط ب ــه دیگــر فق ــی می رســد ک ــه جای ــد، ب ــدا کن ــه پی ادام

نگفــنت واقعیــت ختــم منی شــود؛ بلکــه در صورتــی کــه شــام 

بــرای پوشــاندن پنهــان کاری خــود بــه دروغ رو بیاوریــد و 

واقعیــت را پنهــان کنیــد، همیــن طــور مجبــور می شــوید کــه 

دروغ هــای بیشــرتی بگوییــد.

تفــاوت حریــم شــخصی بــا پنهــان کاری: یــک رسی از 

ــد در  ــت و بای ــوط اس ــام مرب ــخصی ش ــم ش ــه حری ــائل ب مس

ــان را  ــرتک ت ــی مش ــه زندگ ــی ک ــد؛ چیزهای ــا مبان ــامن ج ه

ــق  ــه ح ــزی ک ــد چی ــام منی توانی ــدازد. ش ــر منی ان ــه خط ب

اســم  و  پنهــان کنیــد  او  از  را  اســت  تــان  طــرف مقابــل 

ــق دارد  ــان ح ــرس ت ــد. هم ــخصی روی آن بگذاری ــم ش حری

ــی  ــه کس ــا چ ــد و ب ــه کار می کنی ــد، چ ــا می روی ــد کج بدان

رفت وآمــد داریــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه زندگــی او را هــم تحــت 

ــه بیــرون  تأثیــر قــرار می دهیــد؛ امــا ایــن کــه می خواهیــد ب

برویــد و کاری را بــرای خــود تــان انجــام بدهیــد و یــا در خانــه 

وقتــی را بــرای خــود اختصــاص دهیــد، بــه حریــم شــخصی 

شــام نســبت داده می شــود. مثــال دفــرت خاطــرات شــام 

حریــم شــخصی شــام اســت و شــام حــق داریــد کــه بــدون 

ــید . ــزی بنویس ــر چی ــی در آن ه نگران

حــل شــک کاذب بــه پنهــان کاری: اگــر همرستــان شــک 

ــن  ــد، ممک ــان می کنی ــزی را پنه ــد چی ــام داری ــه ش ــرد ک ک

اســت بــرای  او ســوء تفاهمــی ایجــاد شــده باشــد کــه 

ــی را اختصــاص دهیــد  ــد. برایــش زمان ــه حلــش داری ــاز ب نی

و بنشــینید و از او بپرســید کــه می خواهــد چــه چیــزی را 

بدانــد. اگــر در آن مــورد چیــزی را پنهــان نکــرده  ایــد، برایــش 

توضیــح دهیــد کــه اشــتباه می کنــد و آن طــور کــه فکــر 

می کنــد نیســت؛ امــا اگــر چیــزی را پنهــان کــرده ایــد، بهــرت 

ــد. ــه او بگویی ــت را ب ــت واقعی اس

راز پنهان شــده را چگونه بیان کنیم؟

بــه رسعــت مســأله را بــاز نکنیــد؛ یــک بــاره بــه رساغ اصــل 

ــه  ــد ک ــه او بگویی ــد. ب ــز را نگویی ــه چی ــد و هم ــب نروی مطل

می خواهیــد در بــاره ی موضــوع مهمــی بــا او صحبــت کنیــد 

و از او بخواهیــد کــه بــرای شــام ســاعتی را در نظــر بگیــرد.

انــگار  کــه  نکنیــد  رفتــار  طــوری   : نباشــید  مدعــی 

ــد.  ــار نکنی ــب رفت ــه جان ــق ب ــت و ح ــی نیس ــأله ی مهم مس

باشــید. عذرخواهــی  آمادگــی 

از نفــر ســوم اســتفاده کنیــد: اگــر می خواهیــد راز بزرگــی 

را فــاش کنیــد، بهــرت اســت یکــی از دوســتان مشــرتک تــان 

حضــور داشــته باشــد.

در یــک جــای مناســب صحبــت کنیــد: هیــچ گاه جاهــای 

ــت  ــی صحب ــت در جای ــرت اس ــد؛ به ــاب نکنی ــلوغ را انتخ ش

کنیــد کــه قبــال هــم بــه آن جــا رفتــه ایــد و خاطره هــای خوبــی 

در آن جــا داریــد.

بــرای جلوگیــری از پنهــان کاری چــه کاری بایــد انجــام 

دهید؟

ــی  ــد چیزهای ــان بتوان ــل ت ــخص مقاب ــه ش ــن ک ــرای ای ب

را کــه پنهــان کــرده، بــه راحتــی بــا شــام بازگــو کنــد، بهــرت 

اســت همیشــه گــوش شــنوا بــرای او باشــید و واکنش هایــی 

نشــان ندهیــد کــه او از کار خــود پشــیامن شــود و دیگــر ایــن 

کار را انجــام ندهــد. جنبــه ی شــنیدن واقعیــت را داشــته 

ــد کــه همیشــه بخواهــد  ــار خــود کاری کنی ــا رفت باشــید و ب

ــد.  ــه بتوان ــه شــام گفت واقعیــت را ب

حــال بــا در نظــر گرفــنت متامــی جنبه هــای پنهــان کاری، 

کــه  بــود  قابــل درک خواهــد  تــان  بــرای  ایــن موضــوع 

ــا  ــد ب ــه می توانی ــید ک ــور باش ــن تص ــر ای ــد ب ــچ گاه نبای هی

پنهــان کاری ازدواج موفقــی داشــته باشــید.

پایان 

تک دخــرت خانــواده اش بــود. دخــرتی معصــوم 

و خوش بــاور بــا آرزوهــا و رؤیاهــای بلندپروازانــه. 

نامــش ســوری بــود. ســوری خیلــی زود بــه دام عشــق 

می افتــد. 

جــوان  دخــرت  ایــن  کــه  منی گــذرد  چنــدی 

احســاس می کنــد عاشــق شــده اســت. او هــم ایــن 

حــس را جــدی گرفتــه و  تصمیــم می گیــرد رابطــه اش 

را بــا آرش ادامــه دهــد؛ امــا منی د انــد کــه پایــان 

ایــن عشــق بــرای هــردوی شــان رسنوشــت تلخــی را 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ب

ــش  ــاه پی ــه م ــت و س ــال داش ــده س ــوری هف س

ــش  ــی از هم صنف های ــا یک ــه ب ــی ک ــت روزهای درس

در حــال گذرانــدن امتحانــات نهایــی ســال آخــر 

ــب را  ــا مکت ــه ت ــیر خان ــر روز مس ــد و ه ــب بودن مکت

ــره  ــرسی  خوش چه ــد، پ ــی می کردن ــر ط ــا یکدیگ ب

ــر رس راه شــان پیــدا می شــود. ایــن پــرس  و جــوان ب

و ســوری در روزهــای نخســت فقــط بــا نگاه هــای 

ــن  ــا ای ــد ت ــور می کردن ــر عب ــار همدیگ ــق از کن عمی

ــرق کــرد.  کــه کــم کــم اوضــاع ف

نــام آن پــرس، آرش بــود؛ بیســت و یــک ســال 

داشــت. آرش بعــد از چنــد روز بــه هــامن منــوال 

تصمیــم  باالخــره  چشــم  در  چشــم  نگاه هــای 

ــراز عالقــه کنــد. ســوری  ــه ســوری اب می گیــرد کــه ب

ــه در  ــزی ک ــا چی ــن تنه ــش از ای ــگار پی ــه ان ــم ک ه

همیــن  می دیــد،  خالــی  را  آن  جــای  زندگــی اش 

عشــق آرش بــود؛ بــدون چــون و چــرا آن را می پذیــرد.

ــه آرش  ــب ب ــال عجی ــس و ح ــا ح ــز ب ــوری نی  س

می گویــد کــه دوســتش دارد و از ایــن کــه کســی 

ــا او را دوســت  در زندگــی ایــن دخــرت پیــدا شــده، ت

چنــان  اســت؛  همیشــه  از  خوشــحال تر  بــدارد 

هیجــان دارد کــه در پوســت خــود منی گنجیــد.

بــا ادامــه ی رابطــه بیــن آرش و ســوری، ایــن پــرس 

ــه دخــرتی کــه دوســتش  جــوان تصمیــم می گیــرد ب

دارد، تلفــون همــراه تحفــه بدهــد و بعــد از ایــن، 

ارتبــاط  بــا ســوری در  بیشــرت و راحت تــر بتوانــد 

شــود. ســوری پیــش از ایــن در یــک خانــواده ی 

ــا  ــه ت ــن ک ــر ای ــه خاط ــرد و ب ــی می ک ــنتی زندگ س

هنــوز متعلــم مکتــب بــود، تلفــون شــخصی نداشــت.

تلفــون  صاحــب  ســوری  کــه  روز  آن  از  بعــد 

پــرس جدی تــر  و  ایــن دخــرت  رابطــه ی  می شــود، 

ــای  ــر پیام ه ــرای همدیگ ــه ب ــر دو روزان ــود. ه می ش

ــه  ــا ب ــه در خف ــتند و روزی چندمرتب ــی می فرس پنهان

هــم زنــگ می زننــد تــا صــدای همدیگــر را بشــنوند.

مالقــات  هــم  بــا  ســوری  و  آرش  آن،  از  بعــد 

می کننــد تــا ایــن کــه در آخریــن دیــدار شــان، بعــد 

ــق  ــن عش ــز ای ــه چی ــزی، هم ــک روز پایی ــر ی از ظه

رنــگ و بــوی دیگــر می گیــرد.

ــه ی شــاه  ــات آرش و ســوری در منطق محــل مالق

دو شمشــیره بــود و درســت ســاعت یــک بعــد  ازظهــر 

را مالقــات  پــرس عاشــق همدیگــر  و  ایــن دخــرت 

می کننــد و چنــان رسخــوش و مســت از دیــدار هــم 

ــه پیــاده روی مشــغول می شــوند کــه قیــد و بندهــا  ب

هنگامــی  و  می ســپارند  فراموشــی  بــه  را  زمــان  و 

آخریــن  کــه  می شــوند  زمــان  گذشــت  متوجــه 

پرتوهــای آفتــاب بــر ســتیغ کــوه نشســته و شــب 

ــت.  ــک اس نزدی

ســوری  خانــواده ی  هــوا،  شــدن  تاریــک  بــا 

ــل  ــان راه ح ــرت ش ــال دخ ــه دنب ــان ب ــران و پریش نگ

می ســنجند تــا دخــرت شــان را پیــدا کننــد و بــه 

برگرداننــد.  خانــه 

پــدر ســوری کــه نظامــی بــود، اخــالق جــدی 

ســوری  نگرانــی  موجــب  کــه  داشــت  خشــنی  و 

می شــد. بــه همیــن خاطــر بــه خانــه نرفــنت را بــرای 

ــرای  ــدرش ب ــی کــه پ ــه شــکنجه و مجازات آن شــب ب

تاخیــرش در نظــر گرفتــه بــود، ترجیــح داد. 

آن شــب ســوری تصمیــم خــود را گرفتــه بــود و بــه 

جــای ایــن کــه بــه خانــه برگــردد و لت وکــوب شــود، 

ــه  ــت، ب ــتش داش ــه دوس ــرسی ک ــراه آرش، پ ــه هم ب

خانــه ی پــرس رفــت و شــب را تــا صبــح در خانــه آرش 

ســپری کــرد.

ســوری می دانســت بــا ایــن کارش خشــم پــدرش 

ــدر او را  ــرس از خشــم پ ــر شــده اســت و ت ــد براب چن

ــوق  ــاع از حق ــه یکــی از نهادهــای دف ــا ب واداشــت ت

زنــان مراجعــه کنــد و مشــکلش را بــا مســؤولین ایــن 

نهــاد در میــان بگــذارد و خواســته ی قلبــی اش را کــه 

ازدواج بــا آرش بــود، مطــرح کــرد.

در ایــن ســوی ماجــرا، خانــواده ی ســوری بــا 

ــا  ــه، ب ــه خان پیگیــری تأخیــر برگشــت دخــرت شــان ب

ــد  ــن بودن ــه دنبــال ای کمــک از نهادهــای امنیتــی ب

تــا رسنخــی از گمشــده ی شــان بــه دســت بیاورنــد. 

ایــن رسگردانــی پــدر و دیگــر اعضــای خانــواده، 

همچنــان ادامــه داشــت؛ تــا ایــن کــه از ســوی نهــاد 

مراجعه کننــده بــرای پــدر ســوری متــاس گرفتــه 

ــد.  ــو می کنن ــش بازگ ــه را برای ــه قضی ــود و هم می ش

امــا پــدر ســوری بــا تجربــه ی نظامــی اش، راهــی 

عصبانیتــی  و  خشــم  می گیــرد،  پیــش  در  دیگــر 

ــی زد  ــوج م ــرتش در  او م ــار دخ ــر رفت ــه خاط ــه ب ک

را پنهــان می کنــد؛ امــا در دلــش آشــوبی بــر پــا 

اســت کــه چگونــه بتوانــد بــا ایــن اتفــاق کنــار بیایــد 

و اگــر مــردم، همســایه ها وخویشــاوندانش از ایــن 

قضیــه باخــرب شــوند، چــه جوابــی بــرای آنــان خواهــد 

ــت؟ داش

پــدر ســوری آن روز طــوری رفتــار می کنــد کــه 

ــه روی خــود  ــاده و اصــال ب ــچ اتفاقــی نیفت ــگار هی ان

منــی آورد و دخــرتش و آرش را در آغــوش می گیــرد 

ــردن  ــا ک ــوان و امض ــن دو ج ــده ی ازدواج ای ــا وع و ب

ــه آرش و ســوری هیــچ  ــر ایــن کــه ب ســندی مبنــی ب

بیــرون  نهــاد  آن  از دفــرت  صدمــه ای نخواهــد زد، 

می آینــد.

بــه محــض بیــرون شــدن شــان از دفــرت، افــرادی 

کــه پــدر ســوری آن هــا را موظــف ســاخته بــود تــا آرش 

ــوان  ــرس ج ــن پ ــمت ای ــه س ــانند، ب ــل برس ــه قت را ب

ــت  ــانس اس ــد. آن روز آرش خوش ش ــلیک می کنن ش

کــه گلوله هــا بــه پایــش می خــورد. آرش را رسیــع 

بــه شــفاخانه انتقــال می دهنــد؛ امــا پــای او بــا 

اصابــت کــردن چنــد گلولــه، دیگــر مثــل روز اول 

ــد. ــوب می مان ــه معی ــرای همیش ــود و ب ــود منی ش خ

امــن  خانــه ی  بــه  را  ســوری  حادثــه،  آن  بعــد 

ــز بازداشــت می شــود  انتقــال می دهنــد و پــدرش نی

ــده ی او  ــی پرون ــا وقت ــه بازداشــت گاه مــی رود؛ ام و ب

ــط  ــنت رواب ــا داش ــرد ب ــی رود، آن م ــتانی م ــه دادس ب

ــی  ــی، از قاض ــی و قضای ــای امنیت ــوذ در نهاده و نف

آزاد  کــه  وقتــی  و  می گیــرد  برائــت  حکــم  دادگاه 

می شــود، دیگــر کســی از رسنوشــت ســوری خــربی 

ــودن ســوری  ــده و مــرده ب ــدارد. حــاال زن در دســت ن

ــت. ــام اس ــه ای از ابه در هال

ــردم  ــن م ــه بی ــت ک ــالیان درازی اس ــیقی س موس

رواج دارد و اولیــن نشــانه های نواخــنت موســیقی بــه 

چهــار هــزار ســال پیــش بــر می گــردد، کــه در آن هــر 

جمــع و جامعتــی بنــا بــر ســبک و ســیاق خــود و بــا 

ابــزار مربــوط بــه خــود، موســیقی را می نواخــت. آنچــه 

اهمیــت داشــت، ایــن بــود کــه موســیقی، عاملــی بــود 

بــرای نزدیک تــر شــدن قلب هــا. در ابتــدا شــاید ایــن 

ــات  ــوم و اتفاق ــه ی آداب، رس ــه آیین ــود ک ــیقی ب موس

ــان  ــت زم ــا گذش ــرور و ب ــه م ــا ب ــود؛ ام ــود ب ــان خ زم

کــم کــم موســیقی بخشــی از فرهنــگ هــر مــرز و بــوم 

شــد و بــه عنــوان رکنــی از ارکان جامعــه بــر فرهنــگ، 

تأثیــر انکارناپذیــری گذاشــت. فرهنــگ عبــارت اســت 

ــک  ــری ی ــای فک ــا ویژگی ه ــرتک ی ــه ی مش از اندیش

ــتقل  ــود مس ــت و وج ــی نیس ــگ موروث ــه. فرهن جامع

نــدارد و در همــه ی زمان هــا از نســلی بــه نســل دیگــر 

ــک ســاختار اجتامعــی  ــوان ی ــه عن ــه و ب ــال یافت انتق

ــود.  ــناخته می ش ش

ــگ  ــوان گفــت کــه هــم فرهن ــی می ت ــه طــور کل ب

ــر  ــیقی ب ــم موس ــذارد و ه ــی گ ــر م ــیقی اث ــر موس ب

فرهنــگ و ایــن  کــه تأثیــر کــدام یــک بیشــرت اســت، 

ــبی  ــیار نس ــتگی دارد و بس ــددی بس ــل متع ــه عوام ب

اســت. معمــوال هرنمنــدان و بــه ویــژه شــاعران، از 

پیشــگامان و تأثیرگــذاران بــر تحــوالت اجتامعــی، 

ــه علــت  ــد. ایــن عــده ب ــوده ان سیاســی و فرهنگــی ب

ــال  ــن ح ــالق و در عی ــاوت، خ ــری متف ــنت تفک داش

برخــورداری از ذوق هــرنی، همــواره درد جامعــه را 

بهــرت درک کــرده و در قالــب شــعر و موســیقی از 

بطــن جامعــه، مشــکالت و معضــالت روز ســخن گفتــه 

ــد.   ان

موســیقی نشــأت گرفته از احســاس افــراد بــوده 

پــس بــه ســادگی بــر احساســات دیگــران تأثیــر 

می گــذارد و در صــورت برخــورداری از جذابیــت و 

ــه  ــرسی یافت ــه ت ــرور در جامع ــه م ــی، ب ــت کاف خالقی

و بــر ســطح وســیع تر تأثیــر می گــذارد و فرهنــگ 

مــی  انــدک  هرچنــد  تغییراتــی  دســت خوش  را 

ــد  ــان رش ــی زم ــک در ط ــرات کوچ ــن تغیی ــد؛ ای کن

کــرده و تغییــرات اساســی را در هــر فرهنگــی شــکل 

می دهــد. 

تأثیــر موســیقی معمــوال بــر نســل جــوان بیــش از 

ــورد  ــه اســت. ســبک موســیقی م ســایر اقشــار جامع

عالقــه ی افــراد می توانــد نشــان دهنده ی طبقــه ی 

ــش،  ــبک پوش ــذا س ــد؛ ل ــز باش ــرد نی ــی آن ف فرهنگ

گویــش، رفتــار و… همــه و همــه نشــان از میــزان 

گره خوردگــی عمیــق فرهنــگ و موســیقی دارد. آنچــه 

امــروزه در جامعــه ی مــا بــه عنــوان موســیقی رواج 

دارد را، نیــز مــی تــوان گفــت، از پیونــد تنگاتنــگ 

بیــن فرهنــگ و نــوع رفتــار کنش گــران اجتامعــی 

افغانســتانی اســت. گفتــه شــد؛  افــراد جامعــه ی 

موســیقی بــر فرهنــگ تأثیــر بســیاری دارد، نــوع 

موســیقی و یــا عالقــه بــه انــواع موســیقی کــه در حــال 

حــارض در بیــن افــراد جامعــه ی مــا رواج دارد، یکــی 

از عامل هــای عقب ماندگــی فرهنگــی و رفتــاری و 

ــی  ــیقی غرب ــر موس ــا را ب ــت. مبن ــی اس ــا پوشش حت

ــیقی  ــد در موس ــه بای ــی ک ــا پیرشفت ــم؛ ام منی گذاری

آثــاری چــون  نــدارد؛  و شــعر می داشــتیم، وجــود 

ــال  ــرده ی اول؛ امث ــا پ ــامرم، ی ــی خ ــه، آخ ، اخ رساچ

این هــا، نــوع موســیقی رفتــاری جامعــه را تعییــن 

می کنــد. 

هــامن طــور کــه خواننــده از درد دنــدان می گویــد، 

افــراد اجتــامع مــا نیــز از درد دنــدان بی صــربی و 

بی حوصلگــی را در رفتــار خــود پیشــه می کننــد. 

آهنــگ رفتــاری در جامعــه ی مــا بــه شــدت خــارج از 

ــی،  ــه لَ ــور دارد و ن ــه س ــالح ن ــه اصط ــت؛ ب ــوت اس ن

نــه کمپــوز دارد و نــه هامهنگــی بیــن آالت موســیقی 

ــک  ــا را در ی ــی م ــار اجتامع ــود. رفت ــده می ش آن دی

کنــرست تصــور کنیــد، بــه طــور یقیــن جایــزه ی 

بی نظم تریــن و ناهامهنگ تریــن اجــرای موســیقی 

خواهــد بــود. موســیقی، شــعر و شــاعری از ملزومــات 

موســیقی  اســت.  جامعــه ای  هــر  در  پیرشفــت 

احســاس  و  قلــب   شــدن  نزدیک تــر  در  می توانــد 

مشــرتک زندگــی و همچنــان کنــرتل رفتــار اجتامعــی 

ــد. ــته باش ــزایی داش ــه س ــش ب نق

برای ازدواج موفق، واقعیت
  را پنهان نکنید 

پایان عشق  شان رسنوشت نامعلومی داشت

موسیقی و فرهنگ در جامعه ی افغانستانی 

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

سید محمدتقی حسینی

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

دفرت،  از  شان  شدن  بیرون  محض  به 

افرادی که پدر سوری آن ها را موظف ساخته 

بود تا آرش را به قتل برسانند، به سمت این 

آرش  روز  آن  می کنند.  شلیک  جوان  پرس 

پایش  به  گلوله ها  که  است  خوش شانس 

انتقال  شفاخانه  به  رسیع  را  آرش  می خورد. 

چند  کردن  اصابت  با  او  پای  اما  می دهند؛ 

گلوله، دیگر مثل روز اول خود منی شود و برای 

می ماند. معیوب  همیشه 
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می کننــد  تأکیــد  دفاعــی،  و  امنیتــی  نهادهــای 

ــات  ــت انتخاب ــن امنی ــرای تأمی ــا ب ــام آمادگی ه ــه مت ک

اســت. شــده  گرفتــه  ریاســت جمهوری 

کمیســیون  دفــاع،  داخلــه،  وزارت  ســخنگویان 

مســتقل انتخابــات و ارگان هــای محلــی، روز یک شــنبه 

مشــرتک،  خــربی  نشســت  یــک  در  ســنبله(،   2۴(

بــرای  الزم  آمادگی هــای  اتخــاذ  و  امنیــت  تأمیــن  از 

برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری اطمینــان دادنــد.

در  داخلــه،  وزارت  ســخنگوی  رحیمــی،  نــرصت 

ــی،  ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــت گف ــن نشس ای

ــت  ــن امنی ــور تأمی ــه منظ ــه ب ــه مرحل ــی را در س عملیات

کــرده  انــد. راه انــدازی  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

او افــزود: »حــدود 72 هــزار نفــر از نیروهــای امنیتــی 

و دفاعــی در حالــت آماده بــاش کامــل قــرار دارنــد و در 

ســه مرحلــه )پیــش از انتخابــات، در جریــان انتخابــات و 

ــن  ــه ی جــدی تأمی ــت را به گون ــات(، امنی ــد از انتخاب بع

نیــروی  هــزار   30 تــا   20 همچنــان  کــرد.  خواهنــد 

امنیتــی نیــز در حالــت ریــزرف قــرار دارنــد و در صــورت 

تــالش  انتخابــات  امنیــت  تأمیــن  راســتای  در  نیــاز، 

ــرد.« ــد ک خواهن

روح اللــه احمــدزی، ســخنگوی وزارت دفــاع، نیــز در 

ــی  ــد کــرد کــه متــام نیروهــای امنیت ــن نشســت تأکی ای

ــات  ــا امنیــت انتخاب ــد ت و دفاعــی، آمادگــی کامــل دارن

ریاســت جمهوری را تأمیــن کننــد.

توانســته  امنیتــی  نیروهــای  کــه  کــرد  عــالوه  او، 

از  شــامری  مختلــف،  عملیــات   راه انــدازی  بــا   انــد، 

ولســوالی های افغانســتان را از کنــرتل هراس افگنــان 

ولســوالی ها،  آن  در  تــا  کننــد  پاک ســازی  طالــب 

انتخابــات برگــزار شــود و مــردم بتواننــد از حــق رأی 

خــود اســتفاده کننــد.

همچنــان، عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی 

ــن نشســت گفــت  ــات، در ای کمیســیون مســتقل انتخاب

ــی،  ــاس انتخابات ــر حس ــاس و غی ــواد حس ــام م ــه مت ک

انتخابــات  تقویــم  و  عملیاتــی  برنامــه ی  اســاس  بــر 

ریاســت جمهوری، بــه والیت هــا منتقــل شــده اســت.

از  انتخاباتــی  مــواد  انتقــال  رونــد  کــه  افــزود  او، 

مراکــز بــه ولســوالی ها نیــز بــه تازگــی آغــاز شــده و ایــن 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــزان، ادام ــم می ــا پنج ــد ت رون

ــای ابراهیمــی گفــت کــه در حــال حــارض، بیــش  آق

ــی  ــای انتخابات ــرصوف آموزش ه ــد م ــزار کارمن از 9۴ ه

ــات در روز  ــیون انتخاب ــرد: »کمیس ــالوه ک ــتند. او، ع اس

ــاز دارد.« ــد نی ــه 200 هــزار کارمن ــات ب انتخاب

شــصت  از  بیــش  حــارض  حــال  در  کــه  افــزود  او 

انتخابــات  رونــد  از  نظــارت  خاطــر  بــه  نفــر  هــزار 

ریاســت جمهوری ثبــت نــام کــرده انــد. بــه بــاور او، 

حضــور بیــش از حــد ناظریــن، در تأمیــن شــفافیت 

می کنــد. کمــک  انتخابــات 

آگاهــی  و  اطالعــات  رییــس  ســقیم،  شــاه  ســید 

عامــه ی ارگان هــای محلــی نیــز در ایــن نشســت گفــت 

ــت داده شــده  ــان و ولســوال ها هدای ــه متــام والی ــه ب ک

اســت کــه در همــکاری نزدیــک بــا کمیســیون مســتقل 

انتخابــات کار کننــد و هیــچ کســی حــق دخالــت در 

پروســه ی انتخابــات را نــدارد.

ریاســت جمهوری  انتخابــات  اســت،  قــرار 

برگــزار  جــاری  ســال  میــزان  ششــم  در  افغانســتان، 

شــود.

حکومــت افغانســتان، بــه ســخنان عبداللــه عبداللــه، 

رییــس اجرایــی و یکــی از نامــزدان ریاســت جمهوری 

ــای  ــر حکم ه ــت »اگ ــنبله( گف ــنبه )2۴ س ــه روز یک ش ک

انتخابــات  بــرای  تبلیغاتــی  ریاســت جمهوری جنبــه ی 

ریاســت جمهوری داشــته باشــد، پــس از ایــن قابلیــت 

ــت ــان داده اس ــش نش ــت«، واکن ــد داش ــی نخواه اجرای

اعالمیــه ای گفتــه  نــرش  بــا  ریاســت جمهوری،  ارگ 

اســت کــه محمــد ارشف غنــی، در حالــی کــه نامــزد 

حــال  بــر  رییس جمهــور  اســت،  ریاســت جمهوری 

ــژه  ــه وی ــون، ب ــر اســاس قان ــز می باشــد و ب افغانســتان نی

مــاده ی شــصت  و چهــارم قانــون اساســی، صالحیت هــای 

تقنینــی  و  قضایــی  اجرایــی،  بخش هــای  در  را  خــود 

می کنــد. اعــامل 

هــر چنــد پیــش از ایــن و بــا رشوع مبــارزات انتخاباتی، 

ــان  ــا پای ــه ت ــود ک ــده ب ــد ش ــتان متعه ــت افغانس حکوم

ــی را  ــت های دولت ــا در پس ــات مقرری ه ــزاری انتخاب برگ

متوقــف کنــد؛ امــا بــا آغــاز رونــد کارزارهــای انتخاباتــی، 

انگشــت انتقــاد تیــم انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی و دیگر 

نامــزدان انتخاباتــی بــه ســمت تیــم انتخاباتــی دولت ســاز 

نشــانه رفتــه کــه ارشف غنــی از منابــع حکومتــی بــه نفــع 

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــای انتخابات کمپاین ه

ارگ ریاســت جمهــوری بــا رد اتهام هــای مطــرح شــده 

ــی،  ــه و ســایر نامــزدان انتخابات ــه عبدالل از ســوی عبدالل

عمل کردهــای  متامــی  کــه  داشــته  ایــن  بــر  تأکیــد 

حکومتــی، در روشــنایی قانــون اساســی و ســایر قوانیــن 

ــذه  انجــام خواهــد شــد. ناف

در بخــش دیگــر اعالمیــه ی ارگ ریاســت جمهوری، 

کــه  هامن گونــه  غنــی،  »رییس جمهــور  اســت:  آمــده 

خــود متعهــد بــه عــدم مداخلــه در امــور انتخابــات و عــدم 

اســتفاده از امکانــات و صالحیت هــای دولتــی اســت، 

ــا  ــد ت ــز می خواه ــت جمهوری نی ــزدان ریاس ــایر نام از س

ــع  ــوند و مان ــل ش ــرتام قای ــور اح ــی کش ــون اساس ــه قان ب

ــد.« ــی نگردن ــکام حکومت ــون و اح ــق قان تطبی

ایــن در حالــی اســت کــه یــازده روز بیشــرت بــه زمــان 

برگــزاری انتخابــات منانــده اســت و  قــرار اســت در تاریــخ 

ــای  ــای صندوق ه ــه پ ــتان ب ــردم افغانس ــزان، م ــش می ش

ــک  ــرای ی ــود را ب ــب خ ــور منتخ ــد و رییس جمه رأی برون

ــد. ــاب کنن ــاله  انتخ دوره ی کاری پنج س

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 

سپاه پاسداران به امریکا: آماده ی جنگ 
متام عیار استیم

صلیب رسخ فعالیت خود را در افغانستان 
پس از شش ماه از رس می گیرد

کوچی ها با هزاران گوسفند جاده ی 
داراالمان کابل را بستند

نهادهای امنیتی و دفاعی از تأمین امنیت انتخابات 
اطمینان دادند

غنی: نامزدان ریاست جمهوری
 باید به قانون اساسی حرمت بگذارند

درگیری معرتضان و نیرهای پولیس 
در هنگ کنگ

بــه دنبــال هــدف قــرار گرفــنت تأسیســات نفتــی عربســتان 

ــران، رییــس کمیســیون قضایــی ســنای  ســعودی از ســوی ای

ــد کــرده اســت کــه  ــداد تأکی ــن روی ــه ای ــکا در واکنــش ب امری

تأسیســات نظامــی ایــران بایــد هــدف قــرار گیــرد.

از  خریــص،  و  بقیــق  مجتمــع  ســنبله(   23( شــنبه  روز 

ایــران  ســوی  از  عربســتان  نفتــی  تأسیســات  بزرگ تریــن 

هــدف قــرار گرفــت.

در واکنــش بــه ایــن حملــه، لیندســی گراهــام، رییــس 

کمیســیون قضایــی ســنای امریــکا، خواســتار اقــدام نظامــی 

ــت. ــده اس ــران ش ــی ای ــات نفت ــه تأسیس علی

ــاد  ــران انتق ــدیدا از ای ــه ش ــن ک ــن ای ــام، ضم ــای گراه آق

بــر  ســو  رفتارهــای  از  ایــران دســت  اســت  گفتــه  کــرده، 

منــی دارد و ایــن کشــور بایــد منتظــر عواقــب ایــن فعالیت هــای 

ــد. ــود باش خ

ــرده  ــد ک ــکا، تأکی ــنای امری ــس س ــد مجل ــو ارش ــن عض ای

ــه تأسیســات  ــکا علی ــا امری ــیده ت ــرا رس ــان آن ف ــه زم ــت ک اس

ــیده  ــرا رس ــان آن ف ــت: »زم ــه اس ــد. او، گفت ــه کن ــران حمل ای

کــه امریــکا حملــه بــه پاالیشــگاه های ایــران را در دســتور کار 

ــه  ــان ب ــور همچن ــن کش ــه ای ــی ک ــد، در صورت ــرار ده ــود ق خ

ــد.« ــه ده ــود ادام ــوم خ ــازی اورانی ــرکات غنی س تح

بــه گفتــه ی او، حملــه بــر پاالیشــگاه های ایــران، کمــر 

رژیــم ایــن کشــور را خواهــد شکســت. 

ــی  ــی، امیرعل ــناتور امریکای ــن س ــارات ای ــال اظه ــه دنب ب

ســپاه  هوافضــای  نیروهــای  فرمانــده ی  حاجــی زاده، 

پاســداران، گفتــه اســت کــه ایــران در مقابــل هرگونــه واکنــش 

آمــاده اســت. 

ــادر  ــران ق ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــی زاده، تأکی ــای حاج آق

ــا  ــان را ت ــناورهای آن ــی و ش ــای امریکای ــام پایگاه ه ــت مت اس

ــد.  ــرار ده ــک ق ــدف موش ــرتی ه ــزار کیلوم ــه ی دو ه فاصل

ــه  ــران حمل ــه ای ــکا ب ــه امری ــی ک ــه ی او، در صورت ــه گفت ب

کنــد، ایــن کشــور نیــز آمــاده  ی جنــگ متــام عیــار بــا امریــکا 

اســت.

ــش   ــو، تن ــن س ــه ای ــا ب ــه از ماه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

میــان ایــران و امریــکا ادامــه دارد و رهــربان ایــن کشــورها 

ــد.  ــر را داده ان ــر یکدیگ ــه ب ــدار حمل ــا هش باره

بــا ایــن همــه، ســازمان ملــل و شــامری از کشــورهای 

دیگــر، بارهــا خواســتار کاهــش تنش هــا میــان ایــن دو کشــور 

ــد. شــده ان

ــت  ــرده اس ــالم ک ــب رسخ، اع ــی صلی ــرت منایندگ دف

ــتان  ــود را در افغانس ــای خ ــازمان فعالیت ه ــن س ــه ای ک

بــه زودی از رس می گیــرد. 

حــدود شــش مــاه قبــل، ایــن نهــاد بــه دنبــال هشــدار 

ــود را در  ــای خ ــام فعالیت ه ــه مت ــرد ک ــالم ک ــان اع طالب

ــرتکی  ــم مش ــا تفاه ــا ب ــد؛ ام ــف می کن ــتان متوق افغانس

کــه اخیــرا میــان ایــن نهــاد و طالبــان بــه امضــا رســیده، 

فعالیــت  آنــان دوبــاره در رسارس افغانســتان از رس گرفتــه 

می شــود.

رییــس منایندگــی صلیــب رسخ در افغانســتان، اعــالم 

کــرده اســت کــه مســؤوالن ایــن ســازمان بــا مناینــدگان 

طالبــان در قطــر دیــدار و گفت وگــو کــرده انــد و دو 

طــرف بــه ایــن توافــق رســیده انــد کــه ایــن کمیتــه 

فعالیت هــای خــود را در افغانســتان از رس گیــرد. 

رشی خــوان پیــدرو، رییــس منایندگــی ایــن ســازمان، 

ــد  ــان تضمیــن کــرده ان ــه اســت کــه طالب ــان گفت همچن

کــه امنیــت کارمنــدان ایــن نهــاد را نیــز تأمیــن خواهنــد 

کــرد. 

ــه ای  ــا نــرش اعالمی ــان ب در همیــن حــال، گــروه طالب

از کمیتــه ی بین املللــی صلیــب رسخ خواســته اســت 

کــه فعالیت هــای خــود را در رسارس افغانســتان از رس 

ــرد. بگی

ایــن گــروه، روز یک شــنبه )2۴ ســنبله(، بــا نــرش 

ــان  ــا می ــس از گفت وگوه ــه پ ــت ک ــه اس ــه ای گفت اعالمی

ــب رسخ  ــی صلی ــه ی بین امللل ــات کمیت ــان و مقام طالب

در قطــر، ایــن کمیتــه بایــد فعالیت هــای خــود را در 

افغانســتان از رس بگیــرد.

در اعالمیــه ی ایــن گــروه آمــده اســت: »طالبــان تعهــد 

امنیتــی را کــه قبــال بــا کمیتــه ی بین املللــی صلیــب 

رسخ کــرده بــود، دوبــاره معتــرب می دانــد و بــه متــام 

افــراد خــود هدایــت می دهــد کــه زمینــه ی فعالیــت 

کمیتــه ی صلیــب رسخ را مســاعد ســازد.«

صلیــب رسخ  از نهادهــای کمک  رســان صحــی در 

ــور  ــن کش ــود را در ای ــت خ ــه فعالی ــت ک ــتان اس افغانس

از ســال 1929 آغــاز کــرده اســت. ایــن ســازمان، در 

بــه  خصــوص در دوره ی جنگ هــای  ســال های اخیــر 

ــت. ــوده اس ــال ب ــدت فع ــه  ش ــتان، ب ــارص در افغانس مع

ــی  ــرت از س ــب رسخ، بیش ــی صلی ــه ی بین امللل کمیت

ســال، حضــور دوام دار در افغانســتان داشــته اســت. 

ــن ســازمان مــرصوف فعالیت هــای وســیع کمک هــای  ای

مســلحانه  درگیری هــای  قربانیــان  بــه  برشدوســتانه 

و درگیری هــا در  منازعــات  قربانیــان  از  اســت.  بــوده 

ــرث  ــد و در اک ــتیبانی می کن ــتانه پش ــا برشدوس ــگ ب جن

ــن ســازمان،  ــاط افغانســتان حضــور فیزیکــی دارد. ای نق

ــاط  ــدی در نق ــز ارتوپی ــت مرک ــر، هف ــال های اخی در س

ــازمان  ــت. س ــرده اس ــدازی ک ــتان راه ان ــف افغانس مختل

ــل، در  ــک دفــرت مرکــزی در کاب ــی صلیــب رسخ، ی جهان

ســه منطقــه و نُــه دفــرت محلــی در نقــاط مختلــف ایجــاد 

کــرده اســت.

غصــب  بــه  اعــرتاض  در  کوچی هــا  از  شــامری 

روز  صبــح  جالل آبــاد،  در  چراگاه های شــان  زمیــِن 

و درب  داراالمــان  )2۴ ســنبله( جــاده ی  یک شــنبه 

ورودی پارملــان را بــا هــزاران رأس گوســفند، بــرای 

بســتند. ســاعت ها، 

مخصوصــا  و  حکومــت  از  معــرتض  کوچی هــای 

آقــای غنــی خواســتند یــا ایــن گوســفندها را همین جــا 

ــا را در  ــای آن ه ــا چراگاه ه ــد و ی ــح کن ــل( ذب )در کاب

پــس  زورمنــدان  از  جالل آبــاد  بهســود  منطقــه ی 

ــرد. بگی

آن هــا ایــن گوســفندها را از میــدان وردک آورده انــد 

ــد. ــاد بربن ــه جالل آب ــد ب و می خواهن

ــت:»  ــان گف ــن معرتض ــی از ای ــخی، یک ــی س حاج

ــان روان  ــه پارمل ــود را ب ــده ی خ ــر مناین ــش نف ــا ش م

کرده ایــم کــه خواســت مــا را بــه آنجــا برســانند و شــش 

ــم.  ــه روان می کنی ــش وزیــر داخل نفــر دیگــر هــم پی

غنــی صاحــب یــا گوســفندان را همینجــا حــالل کنــد 

ــرد.« ــس بگی ــا را پ ــای م ــا چراگاه ه ی

عضــو  اســتانکزی،  ذوالفقــار  هــم  ســویی  از 

ــه  ــرد ک ــد ک ــا تاکی ــوق کوچی ه ــاع از حق ــن دف انجم

در  پســین،  ســال های  در  کوچی هــا  علف چرهــای 

والیت هــای مختلــف افغانســتان از جملــه ننگرهــار 

توســط زورمنــدان غصــب شــده اســت.

آقــای اســتانکزی می گویــد: »در ننگرهــار بــاالی 

شــده  ســاخته  شــهرک  کوچی هــا،  علف چرهــای 

ــی از  ــد کوچ ــام درآم ــه مت ــد ک ــام می دانی ــت و ش اس

مواشی شــان اســت و وقتــی کــه بــرای آن هــا چراگاهــی 

وجــود نداشــته باشــد بــه زودی تلــف می شــوند.«

ــا وجــود اعــالم دولــت  اعرتاضــات در هنگ کنــگ، ب

اســرتداد  جنجالــی  الیحــه ی  بازپس گیــری  بــرای 

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

بــه نقــل از بی بی ســی، هــزاران نفــر از حامیــان 

 2۴( یک شــنبه  روز  هنگ کنــگ،  در  دموکراســی 

ســنبله( بــا راه انــدازی تجمعــی در بیــرون کنســولگری 

بریتانیــا، خواســتار فشــار بریتانیــا بــر چیــن شــدند تــا 

آزادی هــای مــورد توافــق، پــس از واگــذاری هنگ کنــگ 

ــد. ــن کن ــن را، تضمی ــه چی ب

بــا وجــود ایــن کــه حامیــان دموکراســی از تظاهــرات 

ــاز هــم در مرکــز هنگ کنــگ  ــا ب ــد؛ ام منــع شــده بودن

ــی  ــتار دموکراس ــد و خواس ــی زدن ــه راهپیامی ــت ب دس

کامــل شــدند.

در پــی ایــن راهپیامیــی، نیروهــای پولیــس بــه 

ــار  ــرده و از فش ــاب ک ــک آور پرت ــان گاز اش روی معرتض

اســتفاده کردنــد.  پراکنــده کــردن آن هــا  بــرای  آب 

معرتضــان نیــز بــه ســوی نیروهــای پولیــس مبــب 

آتــش زا پرتــاب کردنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه چیــن بــه ســایر کشــورها 

ــت  هشــدار داده اســت کــه در امــور هنگ هنــگ دخال

نکننــد؛ زیــرا ایــن موضــوع بخشــی از امــور داخلــی ایــن 

ــود. ــوب می ش ــور محس کش

ــک  ــور دارای ی ــن کش ــت ای ــه اس ــز گفت ــا نی بریتانی

مســؤولیت قانونــی اســت کــه تضمیــن کنــد چیــن 

پایبنــد اصــل »یــک کشــور، دو سیســتم« اســت.

هنگامــی   ،1997 ســال  از  کــه  اســت  گفتنــی 

کــه بریتانیــا پــس از گذشــت بیــش از 150 ســال 

واگــذار کــرد،  بــه چیــن  را  حمکرانــی، هنگ کنــگ 

هنگ کنــگ بــر اســاس سیاســت »یــک کشــور، دو 

سیســتم« اداره می شــود؛ سیســتمی کــه بــر اســاس 

ــورت  ــه ص ــه ب ــن منطق ــا ای ــرد ت ــت ک ــن موافق آن، چی

اداره شــود. نیمــه خودمختــار 

ــژه ی اداری  ــه ی وی ــن سیســتم، منطق ــر اســاس ای ب

اســتقالل  و  سیاســی  آزادی هــای  از  هنگ کنــگ، 

قضایــی خاصــی برخــوردار اســت کــه ســاکنان رسزمیــن 

ــتند. ــروم اس ــا مح ــن از آن ه ــی چی اصل
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فرمانده ی طالب به خاطر باخت 

به سکســیزم زبانی نه بگوییم خروسش پرس همسایه ی ما را کشت
حکومــت  از  بــود  ســالی  »دو 

می گذشــت.  کابــل  بــر  طالبــان 

بــا آمــدن آن هــا، خیــر و برکــت از 

بــی کاری  و  رفتــه  مــردم  زندگــی 

از  بــود. بســیاری  اوج رســیده  بــه 

مــردم کابــل آن روزهــا کار و بــار خاصــی نداشــتند و هــر 

ــرد.  ــر می ک ــود را تی ــاعت خ ــکلی روز و س ــه ش ــی ب کس

آن  در  کوچــه  جوانــان  مــا  مشــغولی های  دل  از  یکــی 

روزهــا، نگــه داری خــروس جنگــی بــود. یــک هفتــه متــام 

کــه  بودیــم  پنج شــنبه  صبــح  انتظــار  در  بی صربانــه 

ــم.« ــگ بدهی ــان را جن ــای م ــا خروس ه ــد  ت ــش برس وقت

جــوان  آن  حــاال  کــه  مســتعار(  )نــام  ولــی  احمــد 

ــی  ــت، روایت ــش نیس ــال های پی ــده ی س ــوقی و دل زن ش

او،  گفتــه ی  بــه  کــه  دارد  طالبــان  حکومــت  زمــان  از 

ایــن گونــه ظلم هــا و حکم هــا را فقــط افــراد طالبــان 

ــه  ــد و ب ــب ندارن ــد. آن هــا کــه قل می توانســتند اجــرا کنن

نــام خــدا گفتــه هــر کاری کــه دل شــان خواســت انجــام 

. هنــد می د

ایــن مــرد اکنــون در جــاده ی پــل بــاغ عمومــی موچــی 

ــه  )کفــاش( اســت و چــون در زمــان طالبــان نتوانســت ب

مکتــب بــرود، ســواد چندانــی نــدارد و بــرای همیــن، 

پیــدا نکــرده و  بــرای خــودش  دیگــر شــغلی مناســب 

ــاری  ــواده اش، از ناچ ــرصف خان ــرج و م ــن خ ــرای تأمی ب

ــت. ــرصوف اس ــن کار م ــه ای ب

پــای روایــت احمدولــی از زمــان طالبــان نشســتم و او 

برایــم گفــت: »آن زمــان کــه طالــب آمــده بــود، مــن پــرس 

ــای  ــر بچه ه ــرت از دیگ ــَنم کم ــون ِس ــودم و چ ــی ب نوجوان

ــا  ــه ب ــرت در کوچ ــودم. کم ــا  ب ــه تنه ــود، همیش ــه ب کوچ

بازی هــای  بــه  می توانســتم  سن وســاالن  هــم  دیگــر 

ــان  ــی داد، زم ــازه من ــادرم اج ــوم. م ــغول ش ــه مش کودکان

طالبــان  از  مــادرم  چــون  مبانــم؛  کوچــه  در  زیــادی 

» می ترســید.

از مــادرش درخواســت  او،  بــه گفتــه ی احمدولــی، 

نــرود،  کوچــه  بــه  او  کــه  ایــن  مقابــل  در  می کنــد 

پاییــن  میــدان  در  پنج شــنبه ها  بدهــد  اجــازه  او  بــه 

ــا  ــی آن ج ــابقه ی خروس جنگ ــه مس ــرود ک ــان ب خانه ی ش

می کنــد.  قبــول  هــم  مــادرش  و  می شــود  برگــزار 

احمدولــی می گویــد: »آن زمــان در همســایگی مــا 

پــرس جوانــی بــود کــه یــک خــروس کلنگــی جنگــی 

ــن  داشــت. همــه ی بچه هــای کوچــه می دانســتیم کــه ای

پــرس چقــدر خــروس خــود را دوســت دارد و تــا حــاال هیــچ 

خروســی هــم پیــدا نشــده کــه خــروس او را شکســت 

ــان،  ــایه  ی م ــرس همس ــود پ ــرار ب ــه ق ــا آن هفت ــد؛ ام ده

ــا  ــه ی م ــان کــه در منطق ــده ی طالب ــه درخواســت فرمان ب

پوســته ی امنیتــی داشــت، خروســش را بــا خــروس او 

ــای  ــام بچه ه ــوش مت ــه گ ــرب ب ــن خ ــدازد. ای ــگ بین جن

کوچــه رســیده بــود و همــه بــا هیجــان منتظــر بودیــم کــه 

پنج شــنبه شــود و خــروس پــرس همســایه، خــروس آن 

ــد.« ــت بده ــب را شکس ــده ی طال فرمان

صبــح پنجشــنبه همــه بچه هــای کوچــه بــه طــرف 

همســایه ی  پــرس  و  می رونــد  جنگــی  خــروس  میــدان 

شــوکتی  و  غــرور  بــا  را  خروســش  هــم  احمدولــی 

وصف نشــدنی بــه میــدان مــی آورد و آن ســوی میــدان 

ــر  ــرد. ه ــرار می گی ــب ق ــده ی طال ــروس آن فرمان ــم خ ه

دو خــروس در میــان هیاهــو و شــوق مــردم بــه جــان 

ــن  ــان ای ــای در پای ــی از خروس ه ــا یک ــد ت ــم می افتن ه

مبــارزه شکســت بخــورد و دیگــری قهرمــان مبانــد. 

ــروس در  ــر دو خ ــارزه ی ه ــی، مب ــت احمدول ــه روای ب

نهایــت  در  و  می کشــد  طــول  دقیقــه  پانــزده  حــدود 

و  شــده  پیــروز  احمدولــی  همســایه ی  پــرس  خــروس 

ــاج خونیــن عقب نشــینی  ــا ت ــده ی طالــب ب خــروس فرمان

. می کنــد

بــه  خشــمگین  شکســت خورده  خــروس  صاحــب 

بــر خــالف خروســش عقــب  و  میــدان می آیــد  وســط 

می گویــد. ناســزا  و  فحــش  بی وقفــه  و  منی نشــیند 

کــه  حیــن  هــامن  در  احمدولــی  همســایه ی  پــرس 

ــت  ــد رضای ــا لبخن ــت، ب ــه اس ــل گرفت ــش را در بغ خروس

بــر لــب، دســت نــوازش بــر رس خروســش می کشــد و 

بــی آن  کــه از خشــم آن فرمانــده ی طالــب ترســی بــه دل 

ــان  ــه ی ش ــمت خان ــه س ــد و ب ــت برگردان ــد، پش راه بده

در حرکــت می شــود کــه یکبــاره آن فرمانــده ی طالــب 

تفنــگ خــود را گرفتــه و بــا شــلیک چنــد گلولــه، بــه 

زندگــی آن پــرس جــوان پایــان می دهــد. 

ســتون،  ایــن  در  شــده  درج  مطالــب  پی نوشــت: 

از  قســمتی  کــه  اســت  مردمــی  از قصه هــای  برگرفتــه 

ــتان  ــان در افغانس ــلطه ی طالب ــت س ــود را تح ــی خ زندگ

ــح  ــه ی صب ــا روزنام ــان را ب ــرات  ش ــد و خاط ــده  ان گذران

کابــل رشیــک کــرده  انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق 

ایمیــل و یــا صفحــه ی فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــا مــا رشیــک کنیــد. مــا متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام  ب

ــتیم. ــان اس ــرات  ت ــرش خاط و ن

جنســیت زدگی، تعصــب و یــا تبعیضــی اســت کــه زنــان بــر 

اســاس جنســیت خــود تجربــه می کننــد و یــا رفتــار، گفتــار و 

هــر واکنشــی کــه از اعتقــاد بــه فرودســتی زنــان برخاســته باشــد. 

ــس  ــک جن ــای آن ی ــر مبن ــه ب ــت ک ــده ای اس ــیت زدگی، پدی جنس

برتــر  و جنــس دیگــر پســت تر و یــا حتــا جنــس دوم می شــود. 

و  کلــامت  کاربــرد  یعنــی  کالمــی،  سکســیزم 

کــه  مــردم  عمــوم  بیــن  نامربــوط«  و  اصطالحاتی»ناعادالنــه 

ــراه دارد.  ــه هم ــس ب ــک جن ــرای ی ــوار ب ــی و ناگ ــای منف پیامده

سکســیزم کالمــی، اســتمراردهنده ی فرهنــگ جنســی ای اســت که 

بــر اســاس وجــود رابطــه ی سلســله مراتبــی در آن، یــک جنــس از 

موقعیــت برتــر و باالتــری در مقابــل جنــس دیگــر قــرار می گیــرد و 

می کنــد.  قــدرت  اعــامل 

واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه زبــان مــا بــه شــدت جنســیت زده 

اســت و بــه شــکل سیســتامتیک تحقیــر و تبعیــض جنســیتی 

و ناچیــز شــمردن زنــان را در خــود آشــکار و نهفتــه دارد. ایــن 

ریشــه های زن ســتیزی مثــل یــک رونــد طوالنــی اســت کــه طــی آن 

فرهنــگ کلــی جامعــه تحــت تأثیــر مکاتــب فلســفی، فکــری، آرای 

ــت،  ــه  در نهای ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــه ها ق ــی و اندیش ــف دین مختل

فرهنگــی در جامعــه ی کنونــی بــه وجــود آمــده کــه از آن بــه عنــوان 

ــود.  ــاد می ش ــتیزی ی ــگ زن س فرهن

به طور مثال چند رضب املثل را با هم مرور می کنیم. 

-زن و اژده ها هر دو در خاک بِه.

-مثل حامم زنانه است.

-چه مردی بود که از یک زن کم بود؟

-زن پارسا در جهان نادر است.

-َمکر زن را ابلیس دید و بر زمین بینی کشید.

-زن ناقص العقل است.

بــا ویژگی هایــی نظیــر  زنــان در رضب املثل هــای مــا  چــرا 

فرمان بــردار، بی وفــا، زودبــاور و بی عقــل نــام بــرده شــده و در 

مقابــل مــردان بــا ویژگی هایــی چــون عقــل و دانایــی، شــجاعت و 

ــد. ــده ان ــف ش ــرت توصی ــاال و غی ــت ب رازداری، هم

منونــه ی دیگــر اســتفاده ی رایــج از صفــات مثبــت در کنــار 

واژه ی »مــرد« در تشــویق و متجیــد از زنــان اســت کــه بارهــا در 

مکاملــات روزمــره شــنیده ایــم. یعنــی یــک زن منی توانــد ایــن 

ویژگی هــا را داشــته باشــد؟

چــرا وقتــی یــک مــرد از خــود صداقــت، غیــرت، رشــادت و 

معرفــت نشــان می دهــد، می گوینــد واقعــا مــرد اســت؛ ولــی وقتــی 

ــا زن  ــد واقع ــی گوین ــد، من ــان می ده ــات را نش ــن صف ــه زن ای ک

ــت!  اس

چرا می گویند این زن؛ زن نیست مرد است.

ــا جنــس مــرد بــودن فقــط ارزش اســت؟ اگــر ارزش نیســت،  آی

پــس چــرا بــه زنــی کــه بــا اتــکا بــه زحــامت خــودش زندگــی 

ــه  ــن گون ــودش«؛ ای ــرای خ ــت ب ــردی  اس ــد: »م ــد، می گوین می کن

توصیــف کــردن از یــک زن، تنهــا بــه زن بــودن بــار معنایــی منفــی 

ــد و زن  ــت می کن ــن زن اثاب ــر ذه ــه ب ــل گلول ــه مث ــد، بلک منی ده

ــزد. ــه هــم میری را ب

ــال،  ــت؟ عی ــنا نیس ــان آش ــوش  ت ــه گ ــارات ب ــن عب ــدام ای ــا ک ی

ــه، مــادر اوالدهــا، ضعیفــه، جنــس دوم، ناقص العقــل،  منــزل، خان

ــده و... ــه مان خان

هیــچ کــدام از این هــا معادلــی در اســتفاده ی شــان بــرای 

مــردان کاربــردی نــدارد.

مــردان  و  زنــان  کــه  می کنیــم  زندگــی  جامعــه ای  در  اگــر 

ــر اســت.  ــان و ادبیــات نابراب ــل، همیــن زب ــد، یکــی از دالی نابرابرن

ــان را  ــش زن ــات و رضب املثل های ــا واژگان، اصطالح ــه ب ــی ک زبان

ــز،  ــن و تبعیض آمی ــا کلیشــه های منفــی، توهی ــد و ب ــر می کن تحقی

دائــم مســأله جنســیت را یــادآوری می کنــد. 

ــرش و  ــوع نگ ــه ن ــت ک ــی اس ــن زبان ــب چنی ــک در قال ــی ش ب

اندیشــه ی گوینــدگان زبــان شــکل می گیــرد و زن و جنســیتش 

مــورد متســخر قــرار می گیــرد. بــه تبعیــض جنســیتی در زبــان 

دقــت کنیــم؛ از کنــارش ســاده نگذریــم و اجــازه ندهیــم در عمــق 

ذهــن و ضمیــر مــا ته نشــین شــده و ســنگ بنــای افــکار مــا را 

ــم! ــه بگویی ــی ن ــیزم زبان ــه سکس ــذارد. ب بگ

تأثیــر سکســیزم یــا تبعیــض جنســیتی بــاالی کــودک و 

عواقــب آن:

ــی  ــنویم، کس ــه می ش ــن  ک ــض ای ــه مح ــد ب ــنیده ای ــیار ش بس

ــد  ــاردار اســت، می گوییــم انشــاءالله یــک پــرس کاکل زری خداون ب

ــان  ــرای ت ــوزری ب ــرت گیس ــم دخ ــی گویی ــرا من ــد؛ چ ــت بده برای

ــد؟ بده

کــم نیســتند کســانی کــه هنــوز، داشــنت پــرس را نوعــی امتیــاز و 

دخــرتدار شــدن را مایــه ی رشم می داننــد یــا بــه امیــد فرزنــد پــرس، 

ــرس  ــرس پ ــدر پ ــد و آن ق ــدن می کنن ــددار ش ــه فرزن ــدام ب ــا اق باره

ــا کام شــان بــه داشــنت یــک پــرس شــیرین می شــود.  می گوینــد ت

ــم  ــرای زندگــی دخــرتان شــان رق ــد ســکه ب آن  وقــت اســت روی ب

می خــورد. خشــونت های رفتــاری از تبعیض هــای جنســیتی، از 

ــر زندگــی دخــرتان ســایه می افکنــد.  هــامن آغــاز ب

عواقــب تفــاوت گذاشــنت بیــن فرزنــد پــرس و  دخــرت، خشــونت 

ــودکان در  ــون ک ــت؛ چ ــرس اس ــم پ ــرت و  ه ــم دخ ــر دو، ه ــه ِ ه علی

دنیــای جدیــد موشــکافانه بــه همــه چیــز می نگرنــد و قــدرت 

ــه ی محبــت  ــه و ناعادالن ــد و تقســیم عادالن ــل و بررســی دارن تحلی

را متوجــه می شــوند. اطفــال نیــاز دارنــد کــه والدیــن نقــاط قــوت 

ــد و  ــه رش ــه ب ــض و مقایس ــدون تبعی ــد؛   ب ــایی کنن ــان  را شناس ش

ــد.  ــک کن ــان کم ــکوفایی ش ش

همچنــان از طــرف دیگــر والدیــن بــا محبــت افراطــی بــه 

ــد؛  ــر می اندازن ــه خط ــان  را ب ــی ش ــده و زندگ ــان آین ــای ش پرسه

چــرا کــه پــرس شــان آن قــدر در امکانــات و توجــه والدیــن از رفــاه 

ــد  ــی منی توان ــه تنهای ــده ب ــه در آین ــت ک ــوردار اس ــایش برخ و آس

رسخوردگــی  دچــار  و  برآیــد  زندگــی  مشــکالت  عهــده ی  از 

ــه خواســته های شــان  ــرای رســیدن ب اجتامعــی می شــود. آن هــا ب

ــرای شــان آمــاده شــود.  ــد کــه همــه چیــز ب منی جنگنــد و منتظرن

ایــن اطفــال زیاده خــواه و زورگــو  می شــوند یــا هــم احســاس 

ضعــف و ناتوانــی کــرده افــرسده و مریــض »مریــض اجتامعــی، 

و اخالقــی« می شــوند. فرهنگــی 

از طــرف دیگــر، همچنــان آگاه اســتیم کــه زنــان موفــق در دنیــا 

پــدران دلســوزی داشــته انــد کــه بــه زندگــی دخــرت شــان عالقه مند 

بــوده و توجــه نشــان داده انــد. پدرانــی کــه کاری کــرده انــد، 

ــتنی  ــت و دوست داش ــاس جذابی ــی احس ــان از کودک ــرتان ش دخ

ــان  ــد انس ــان هامنن ــدان ش ــا فرزن ــی ب ــد. از کودک ــودن را بکنن ب

شایســته، بااحــرتام رفتــار کــرده انــد. ایــن پــدران بــاور داشــته انــد 

ــوی،  ــن زن آگاه و ق ــاز دارد و ای ــوی و آگاه نی ــان ق ــه زن ــا ب ــه دنی ک

ــد و قــوت دخــرتان و همــرسان شــان شــده  انســان تربیــت می کن

انــد؛ نــه ضعــف شــان. 

تضــاد بیــن دخــرت و پــرس، ســبب بــروز صدمــات جربان ناپذیــر 

و فرهنگــی می شــود کــه  رفتــاری، اخالقــی  روحــی، کالمــی، 

میــان  در  کــه  بــوده  نادرســتی  ســنت های  از  نشــأت گرفته 

خانواده هــا و البتــه جامعــه حاکــم اســت. 

بایــد بدانیــم کــه فرزنــد خــود را فقــط بــا خشــونت منی کُشــیم 

بــا تحقیــر، تبعیــض و افــراط احســاس؛ توانایــی و روح آن هــا را 

ــم. ــود نکنی ــود را ناب ــه ی خ ــد روح جامع ــیم. بیایی می کش

ساره ترگان

سمیرا موسوی

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

بسیار شنیده اید به محض این  که می شنویم، 

پرس  یک  انشاءالله  می گوییم  است،  باردار  کسی 

گوییم  منی  چرا  بدهد؛  برایت  خداوند  کاکل زری 

بدهد؟ تان  برای  گیسوزری  دخرت 

کــم نیســتند کســانی کــه هنــوز، داشــنت پــرس 

مایــه ی  را  شــدن  دخــرتدار  و  امتیــاز  نوعــی  را 

رشم می داننــد یــا بــه امیــد فرزنــد پــرس، بارهــا 

اقــدام بــه فرزنــددار شــدن می کننــد و آن قــدر 

ــنت  ــه داش ــان ب ــد تــا کام ش ــرس می گوین ــرس پ پ

اســت  وقــت  آن   پــرس شــیرین می شــود.  یــک 

ــم  ــرای زندگــی دخــرتان شــان رق ــد ســکه ب روی ب

می خــورد. خشــونت های رفتــاری از تبعیض هــای 

جنســیتی، از هــامن آغــاز بــر زندگــی دخــرتان 

می افکنــد.  ســایه 

سکســیزم کالمــی، یعنــی کاربــرد کلــامت و اصطالحاتی»ناعادالنــه و نامربــوط« بیــن عمــوم مــردم کــه پیامدهــای منفــی و ناگــوار بــرای یــک جنــس بــه همــراه 

ــر و  ــی در آن، یــک جنــس از موقعیــت برت ــر اســاس وجــود رابطــه ی سلســله مراتب ــده ی فرهنــگ جنســی ای اســت کــه ب دارد. سکســیزم کالمــی، اســتمرار دهن

ــد. ــدرت می کن ــرد و اعــامل ق ــرار می گی ــس دیگــر ق ــل جن ــری در مقاب باالت


