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یوناما به برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان تأکید کرد 

تجاوز گروهی و نفرت دختری پانزده ساله از مردان

ولسوال نام نهاد طالبان در والیت 
کابل بازداشت شد

ناامیدترین  افغانستان  شهروندان 
افراد جهان  اند

غزل، تالقی عشق کهنه و نو بنیاد های خیریه ی بدون خیر

شاگرد بزرگرتین موادفروش
 زیر پل سوخته شدم

از سینام تا دلقک بازی 
در افغانستان

)قسمت آخر(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

)َد شهر کورا یک چشم پادشاس(
در  متحد  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت  یا  یوناما 

افغانستان، از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است تا به 

منظور برگزاری انتخابات شفاف و معترب، با جامعه ی مدنی، 

نامزدان و سایر رشکای انتخاباتی همکاری کنند و زمینه را 

برای استفاده ی شهروندان از حق رأی دهی، افزایش دهند.

به  اعالمیه ای  نرش  با  سنبله(،   25( دوشنبه  روز  یوناما، 

متحد  ملل  ویژه ی  مناینده ی  یاماموتو،  تدامیچی  از  نقل 

برای افغانستان، گفته است: »اعتبار هر انتخابات مسؤولیت 

وظیفه ی  تنها  و  است  آن  دست اندرکاران  متام  جمعی 

نیست.« انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخابات معترب در  تأکید کرده است که  یاماموتو،  آقای 

قلب هر دموکراسی نهفته است و حق رأی دهی از بسیاری 

جهات منادی از پیرشفت دموکراتیکی است که در ۱۸ سال 

گذشته در افغانستان رخ داده است.

او افزوده است که رأی دهی تنها موضوع مسؤولیت مدنی 

دست آوردهایی  از  حفاظت  برای  است  راهی  بلکه  نیست؛ 

نشان دهنده ی  و همچنان  آمده  به دست  افغانستان  در  که 

می باشد. پروسه های سیاسی صلح آمیز  از  حامیت 

آقای یاماموتو، تأکید کرده است که سازمان ملل متحد، 

از  حامیت  برای  مأموریتش  مبنای  بر  را  خود  مسؤولیت 

انتخاباتی  برگزاری  راستای  در  انتخاباتی  کمیسیون های 

افغان ها،  مالکیت  و  رهربی  به  همه شمول  و  شفاف  معترب، 

داد. خواهد  انجام 

رضوری  انتخابات  اعتبار  برای  »شفافیت  است:  گفته  او 

نهادهای  از  ملی  ناظرین  زیاد  شامر  از  متحد  ملل  و  است 

رأی دهی  مراکز  در  انتخابات  روز  در  است  قرار  که  مختلف 

پروسه ی  شفافیت  حفظ  در  که  می خواهد  باشند،  حارض 

کنند.« ایفا  را  خود  نقش  انتخابات، 

مناینده ی ویژه ی ملل متحد برای افغانستان، گفته است 

که انتظار می رود متام نامزدان و رأی دهندگان، سهم خود را 

در حفظ شفافیت انتخابات و خودداری از شمولیت در هر 

گونه بی نظمی های انتخاباتی، ایفا کنند.

این در حالی است که به گفته ی مسؤوالن کمیسیون های 

به  انتخاباتی،  و غیر حساس  انتخاباتی، متام مواد حساس 

مراکز والیت ها انتقال یافته و روند انتقال آن به ولسوالی ها 

نیز آغاز شده و تا پنجم میزان، این روند تکمیل خواهد شد.

اطمینان  نیز  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  همچنان، 

انتخابات  امنیت  تأمین  برای  آمادگی ها  متام  که  می دهند 

وزارت دفاع  ریاست جمهوری گرفته شده است. سخنگویان 

و داخله، روز یک شنبه )24 سنبله(، در یک نشست خربی 

نیروهای  از  نفر  هزار   ۷2 حدود  که  کردند  تأکید  مشرتک، 

امنیتی و دفاعی در حالت آماده باش کامل قرار دارند و در 

سه مرحله )پیش از انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از 

کرد.  خواهند  تأمین  جدی  به گونه ی  را  امنیت  انتخابات(، 

همچنان به گفته ی آن ها، 2۰ تا ۳۰ هزار نیروی امنیتی 

نیز در حالت ریزرف قرار دارند و در صورت نیاز، در راستای 

تأمین امنیت انتخابات تالش خواهند کرد.

ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار  همه،  این  با 

تا یازده روز دیگر، در ششم میزان برگزار شود. افغانستان، 

عملیاتی،  راه اندازی  با  ملی  امنیت  نیروهای 

برای  طالب  هراس افگنان  نام نهاد  ولسوال 

ناحیه ی  مربوطات  از  را  کابل  کلکان  ولسوالی 

کرده  اند. بازداشت  کابل  شهر  هشتم 

دوشنبه  روز  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 

که  است  گفته  اعالمیه ای  نرش  با  سنبله(،   25(

ولسوال  رسدارمحمد،  عملیات،  این  نتیجه ی  در 

ولسوالی  برای  طالب  هراس افگنان  نام نهاد 

شده  بازداشت  همراهانش  از  تن  سه  با  کلکان، 

است.

محمد  »رسدار  است:  آمده  اعالمیه  در 

طالبان  نام نهاد  ولسوال  رسدار،  مال  به  مشهور 

تن  سه  با  کابل،  والیت  کلکان  ولسوالی  برای 

ملک  شیرپادشاه،  به نام های  همراهانش  از 

در  طالبان  گروه  دستور  به  که  حسیب الله  و 

راکت  پرتاب  تروریستی،  تخریبی،  فعالیت های 

و  آزار  قطاع الطریقی،  بگرام،  هوایی  میدان  بر 

اذیت مردم و جمع آوری جزیه به زور سهم فعال 

شده  اند.« بازداشت  داشتند، 

است،  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

به  سال  چندین  که  این  از  پس  رسدار  مال 

ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال  عنوان 

میربچه کوت والیت کابل ایفای وظیفه کرده بود، 

به پیشاور خواسته شد که پس از هدایت جهت 

تشدید حمالت تروریستی به دستور رهربی گروه 

ولسوالی  نام نهاد  ولسوال  عنوان  به  طالبان، 

کلکان والیت کابل تعیین و دوباره به کابل اعزام 

. شد

این در حالی است که هفته ی پیش، نیروهای 

گروه  کلیدی  اعضای  از  نفر  سه  ملی،  امنیت 

داعش را که در 29 حمله ی بزرگ تروریستی در 

شهر کابل دست داشتند، بازداشت کرده بودند.

سال  آغاز  از  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 

به  افرادی  بازداشت  از  بارها  کنون،  تا  جاری 

به شمول  تروریستی  گروه های  در  جرم عضویت 

طالبان و داعش، در والیت کابل خرب داده است.

زمانــی کــه بــه ســن کــم و هیــکل کوچکــش نگاهــی می کنــی، تحمــل آن همــه مشــقت و 

ــرواز پرنده هــای  ــد؛ نگاهــش، پ ــه نظــر می رســد. ناخن هایــش را می جوی ــج از او محــال ب رن

ــه مــن باشــد، گویــی حضــور مــرا  ــن کــه حواســش ب ــا ای ــد ت ــال می کن پشــت پنجــره را دنب

ــد. ــارش حــس منی کن کن

گالــوپ،  نهــاد  تــازه ی  نظرســنجی  یــک  نتایــج 

نشــان می دهــد کــه مــردم افغانســتان ناامیدتریــن 

مردمــان جهــان اســتند. ایــن نهــاد، روز دوشــنبه 

ــه  ــنجی، گفت ــن نظرس ــج ای ــرش نتای ــا ن ــنبله( ب )25س

اســت کــه ۸5 درصــد از شــهروندان افغانســتان از 

وضعیــت زندگــی  شــان رنــج می برنــد و ایــن بلندتریــن 

رقــم در رسارس جهــان اســت.

)زندگی به رنگ زن(
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در شامره ی قبلی، به چهره های مشهور و مردمی موسیقی 

بیشرتین  که  مردمی  موسیقی  به  و  پرداختم  افغانستان  در 

شبه هرنمندانی  رسیدن  شهرت  به  دلیل  و  دارد  را  شنونده 

به  آن  عالقه ی  و  توده  توجه  افغانستان،  موسیقی  در  را 

چنین موسیقی ای بر شمردم. در این شامره، سعی دارم به 

چهره های مردمی )بازاری( سینام بپردازم و در مورد سینام 

در افغانستان که از چه جایگاهی برخوردار است و مردم به 

می دهند. نشان  عالقه  سینامیی  نوع  چه 

دهه  دو  تا  كه  افغانستان  چون  كشوری  در  سینام، 

پیش، عكس گرفنت در بسیاری از نقاط آن، از طرف مالها 

حرام و ممنوع گفته می شد و هنوز طالبان در مناطق زیر 

تیرباران  و  را سنگسار  تلویزیون ها  و  قدرت شان، ماهواره ها 

جنبه ها  متام  از  كه  است  هرنهایی  نوپاترین  از  كنند،  می 

می لنگد. هر چند پیش از آمدن طالبان، افغانستان اداره ای 

آن  از  قرن  یک  به  نزدیک  که  داشت  فیلم  افغان  نام  به 

می گذرد؛ ولی کارهایی که صورت گرفته بود، به حدی نبود 

ادامه  را  آن  باید  افغانستان  در  از طالبان  كه سینامی پس 

می داد. تعبیری كه در افغانستان نزد مخاطب عام و فیلم ساز 

وجود دارد، سینام امكانی است برای فیلم برداری؛ مانند این 

كه جمعی جایی میله بروند فیلم برداری كنند یا فیلم برداری 

غیره.  و  سیاسی  خانوادگی،  محافل  یا  عروسی،  مراسم  از 

آنچه سلیم شاهین به عنوان یکی از سینامچی های مشهور 

افغانستان و یا افرادی از این دست، كلیپ های ویدیویی ای 

به نام فیلم، عرضه می كنند؛ چیزی بیشرت از فیلم برداری یك 

مراسم نیست؛ با این تفاوت كه شخصیت های این فیلم ها، 

اداهای كج و كوله ای در می آورند كه هیچ انسانی آن را در 

به  نسبت  هرنی  دید  نبود  این  منی آورد.  در  عادی  حالت 

كه  است  داده  مخاطبی  و  امكانات  نبود  به  دست  سینام، 

ساعت ها  تا  كند،  نیشخوار  تلویزیون  در  یكی  است  كافی 

ادامه  ی دیدی است  بنشیند و حال كند. چنین رویكردی، 

و  پاكستان  بازار  وارد  )بالیوود(  از هند  كه  به سینام  نسبت 

افغانستان می شود. تفاوتی كه بین اكرث فیلم های هندی و 

دارد، كمبود  افغانستانی وجود  و  پاكستانی  روبرداشت های 

امكانات، كج وكولگی بازی گران و استفاده از امكانات است؛ 

سینام به عنوان یك هرن اما در این فیلم ها دیده منی شود. 

دید این نوع سینامچیان، انعكاس یا فیلم برداری نسبت به 

قضایای جمعی است و باید برای ثبت فیلمی، دو گروه خوب 

و بد به وجود بیایند تا خوب ناتوان، در آخر فیلم، بر بد توانا 

فایق آید و او را معجزه وار شكست بدهد. این داستان نود و 

بالیوود عرضه می شود  در  كه  است  فیلم هایی  چند درصد 

سینام  می كنند.  روبرداری  آن  از  پاكستان  و  افغانستان  و 

قاچاقرب،  عده ای  از  که  نیست  تلویزیونی  گزارش  یا  برنامه 

به  سینام  باشد؛  شده  ثبت  خاین،  و  خدمت كار  پولیس 

عنوان هرن، عكاس هرنمندانه و ساختارمند تكان خوردن یك 

ریزی كه كسی  نقطه ی  روی  است؛ فوكس  شاخه ی خشك 

در  كه  فردیت هایی  به  پرداخنت  و  ندارد  را  آن  دیدن  توان 

خوب و بد اجتامع صف نكشیده اند. برای سلیم شاهین و 

هضم  یا  موضوعی  چنین  درك  این چنینی،  سینامچی های 

دیدن چنین فیلمی ممكن نیست. دید سلیم شاهین و امثال 

آن به سینام، در حد هامن مخاطبی است كه عالقه مند پر و 

یا شبخند است. برنامه ی قاب گفت وگو  پا قرص 

شده  تولید  نوگرا  فیلم سازان  توسط  كه  كارهایی  معدود 

نه مستقل، خالق  بوده است  نوگرایی  است، در حد همین 

كرد،  قبول  هرن  عنوان  به  می توان  امروز  را  آنچه  پیش رو.  و 

باید در بازار جهانی حرفی برای گفنت داشته باشد؛ ورنه در 

داخل افغانستان، كدام سینامگر قدر سلیم شاهین شناخته 

شده است. این شناخت از روی تنفر یا عالقه، توسط امكانی 

اگر  كه  است  این  بیانگر  و  است  گرفته  نام سینام شكل  به 

افغانستان معیار باشد، كی سینامچی تر از سلیم شاهین و 

از فیروز كندوزی. آوازخوان تر  كی 

است،  كنده  چندهزارساله  هرنهای  قرب  كه  كشوری  در 

كه  است  طبیعی  منی كشد،  طول  هم  قرن  یك  كه  هرنی 

قربش كنده باشد. این »طبیعی است«، به این معنا نیست 

كه باید هر سینامگری در افغانستان سلیم شاهین باشد، به 

این معنا است مخاطب افغانستانی، هنوز باالی نود و چند 

درصد آن، با سینامی هندی، پنجابی و سلیم شاهینی ارضا 

به  چیزی  هیچ  هیچکاك،  مخاطبی  چنین  برای  می شود. 

گفنت ندارد و كیم كیدوك، لوده ترین ادم ممكن است. وقتی 

چنین ظرفیتی برای پذیرش وجود دارد، آدم های زیادی از آن 

استفاده می كنند و نان شان در روغن مخاطب وامانده چرب 

داشته  انتظار  شاهین  سلیم  مثل  افرادی  از  که  این  است. 

باشیم که از حامقت مخاطب استفاده نکنند و سینام را به 

انتظار احمقانه ای است. گند نکشند، 

افغانستان؛ هرن به  بدبختانه دید كلی نسبت به هرن در 

در  مردمی  برای هرن. هرن  نه هرن  است،  آن  مردمی  معنای 

باشد  داشته  بیشرتی  مخاطب  كه  هرنی  یعنی  افغانستان 

تازه  که  است  نسلی  افغانستان،  در  بیشرت  مخاطب  این  و 

تنگنای  در  قدر  آن  و  است  گرفته  یاد  را  نوشنت  و  خواندن 

زندگی اجتامعی و اقتصادی مفلوك شده است كه چیزی به 

نام هرن برایش تعریف نشده است و پولی هم حارض نیست 

مردم  برای  كند. هرن  زیبایی شناختی اش خرچ  برای حس 

انتظار دارند را  به این معنا است که هرچه مردم »اکرثیت« 

باید تولید کرد و هرنمند در چنین معامله ای، سعی می کند 

سلیقه ی  و  دهد  قرار  عام  مخاطب  سطح  در  را  خودش  که 

این مخاطب را وارد اثر هرنی کند؛ البته غلط  فهمی نشود 

که سینامگر های افغانستان، سعی می کنند با تولید چنین 

کنند؛  هم آهنگ  توده  سلیقه ی  با  را  شان  خود  فیلم هایی، 

این سینامچی ها خود شان بخشی از توده استند و جمله ی 

توده ترین ها به حساب می آیند از لحاظ فهم و درک هرنی.

دغدغه های  از  آدم ها  كه  توسعه یافته  كشورهای  در 

اولیه ی زندگی فارغ اند، دنبال اتفاق هایی استند كه بتوانند 

وضعیت معمول شان را به هم بریزد كه بیشرت این اتفاق ها، 

در آثار هرنی جستجو می شود؛ اما در افغانستان؛ مردم برای 

رسیدن به وضعیت معمول تالش دارند؛ در چنین رشایطی، 

و  تاجر  جنگ ساالر،  پدر  از  حتام  دارد،  پول  كه  نسلی 

بلندپایه ی حكومتی است و از این آدم توقع می رود كه برای 

ارضای حس زیبایی  شناختی اش پول مرصف كند؛ اما این 

بخشی از نسل افغانستان، اگر قرار باشد پولی برای خرید 

البومی منی روند  آلبوم موسیقی مرصف كنند، دنبال خرید 

را  جمعی  بلكه  است،  كرده  عرضه  را  آن  خوبی  هرنمند  كه 

تشكیل می دهند و یكی دوتا دخرت یا بچه را با یك دمبوره نواز 

و ملحقاتش تشكیل می دهند تا بچه یا دخرت را برقصانند كه 

در حقیقت مرصف برای ارضای حس زیباشناختی یا هرنی 

نیست؛ مرصف برای ارضای جنسی و فقر جنسی ای است كه 

از انسان چهارزنه ی افغانستانی گرسنه ی متام عیار جنسی 

بیرون داده است كه در خیابان و اداره و صنف، چشم انداز 

زنی  پای  رد  و  لباس  چهره،  به  شدن  خیره  عالقه اش  مورد 

است كه شاید بهرتش را شب همخواب بوده است.

شیرجه رفنت آدم های این چنینی در هرن، بازتاب مخاطبی 

تولید  بی رویه  افغانستان  كوچه پس كوچه های  در  كه  است 

می شود؛ آن قدر سطحی و رسبه هوا كه انگار ناف زمین را در 

اختیار دارد. مخاطبی که چند دهه خشونت، آن قدر او را از 

فكر كردن و غمگین بودن متنفر كرده است، كه دیگر برای 

شنیدن آهنگی كه مست نیست، یا فیلمی كه منی خنداند، 

افغانستان،  در  تفریحی-رسگرمی  این دید  وقت منی گذارد. 

در  تخصصی  پرداخت  كل  در  نیست؛  هرن  مختص  تنها 

ندارد  وجود  پذیر  مسؤولیت  امر  یك  عنوان  به  بخشی  هیچ 

و هر آدمی كه در هر زمینه ای مرصوف است، سعی بر این 

بزند.  دیگری  یا  خودش  چشم  به  را  خاك  مشت  كه  دارد 

فردی  فعالیت های  وسط  علنی  را  زدن  چشم  به  خاك  این 

كه  داكرتی  از  دید.  می توان  افغانستان  جامعه ی  جمعی  و 

ساخت  پول  از  كه  انجنیری  تا  می كند  تجاوز  مریضش  بر 

ساختامن می زند، شاعری كه برای الس زدن شعر می رساید 

و آوازخوانی که برای ثبت یک کلیپ تصویری با یک دخرت 

تاجیکستانی یا اوزبیکستانی، به موسیقی روی می آورد، همه 

دارند خاك به چشم خود و مردم می زنند.

جشنواره های  به  افغانستان  از  فیلم هایی  سال ها  درین 

جهانی راه یافت و جوایزی را به دست آورد؛ اما هیچ کدام 

آوردند؛ حتا مرصف  به دست  فیلم ها بدون جوایزی که  این 

تولید شان را نتوانستند از فروش آن در بازار به دست بیاوند؛ 

این یعنی که مخاطب عام در افغانستان هنوز از تولید این 

فیلم ها آگاه نیست و برایش مهم هم نیست.

در  هرن  یک  عنوان  به  را  سینام  که  دیگری  موضوع 

امروز  نسل  در  که  است  این  است،  زده  رضبه  افغانستان 

فیلم  منایش  با  را  سینام  جوان،  و  پیر  از  اعم  افغانستان 

دهه  چند  اند؛  نکرده  دنبال  سینامیی  بزرگ  پرده های  در 

جنگ های داخلی، سینام هایی که در افغانستان جور شده 

بود را نابود کرد، که پس از آن هر خانه یک تلویزیون کنج 

اتاقش پیدا کرد و هیچ گاهی به لذت دیدن فیلم در سینام و 

پرده ی بزرگ آن فکر نکرد. در کشورهای دیگر، وقتی فیلمی 

عرضه می شود، پیش از این که وارد بازار انرتنتی، تلویزیونی 

روی  به  رفنت  با  شود،  عرضه  بازار  در  دیسک  شکل  به  یا  و 

وارد  بعد  و  را در می آورد  پرده ی سینام، مصارف و درآمدش 

نیست  تازه ای  فیلم   فکر  به  کسی  اما  اینجا  می شود.  بازار 

با سینامهای کوچکی که در خانه  تولید می شود؛ همه  که 

و  بخرند  تکت  که  منی بینند  نیازی  و  می شوند  ارضا  دارند، 

بروند. نیست،  که  سینامیی  در  فیلمی  دیدن  برای 

َد شــهر کورا یک چشم پادشاسسرمقاله2
قسمت آخر

از سینما تا دلقک بازی در افغانستان
ــا  ــته و مخصوص ــد روز گذش ــه چن ــی ب ــر نگاه اگ

یــک هفتــه ی پیــش بیندازیــم؛ بــا پایــان یافــنت 

دور نهــم مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان، 

صلــح،  توافق نامــه ی  پیش نویــس  شــدن  نهایــی 

ســفر خلیــل زاد بــه کابــل و در اختیــار گذاشــنت 

حکومــت  بــه  صلــح  توافق نامــه ی  محتــوای 

ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــبت ب ــردم نس ــتان؛ م افغانس

بی بــاور شــده و از لغــو انتخابــات و ایجــاد حکومــت 

بــه  وقتــی  امــروز  امــا  می زدنــد؛  ســخن  مؤقــت 

تقویــم انتخاباتــی نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه 

انتخابــات  برگــزاری  بــه  دیگــر  روز  ده  از  بیشــرت 

ــده  ــی منان ــان باق ــتان زم ــت جمهوری افغانس ریاس

ــت.  اس

بــرای برگــزاری  حــاال کــه شــامرش معکــوس 

انتخابــات رشوع شــده اســت، متــام فضــای سیاســی 

افغانســتان، بــه صــورت جــدی در پــی آن اســت کــه 

رأی  پــای صندوق هــای  میــزان  در ششــم  مــردم 

رفتــه و بــار دیگــر، عــزم خــود را بــرای ادامــه ی 

ــش  ــه منای ــوری ب ــام جمه ــظ نظ ــی و حف دموکراس

بگذارنــد.

جریــان  یــا  و  گــروه  هیــچ  روز،  ده  ایــن  در 

سیاســی مخالــف کــه تــا دیــروز در آرزوی عــدم 

برگــزاری، اخــالل و  یــا تعویــق انتخابــات بــود، 

ــی  ــر  اراده ی جمع ــتادگی در براب ــوان ایس ــر ت دیگ

ــردم  ــون م ــت؛ چ ــد داش ــتان را نخواه ــت افغانس مل

افغانســتان تصمیــم گرفتــه و عــزم خــود را جــزم 

بایــد  بــه هــر شــکل و قیمتــی،  کــرده  انــد کــه 

برگــزار شــود.  میــزان  روز ششــم  در  انتخابــات 

مــردم،  بــرای  هــم  بــار  ایــن  کــه  انتخاباتــی 

حکومــت افغانســتان و بــرای جامعــه ی جهانــی مهــم 

اســت. در ایــن ده روز، نــگاه همــه ی دنیــا بــه مــردم 

افغانســتان دوختــه خواهــد شــد تــا ناظــر عمل کــرد 

آن هــا در ایــن آزمــون مهــم باشــند؛ آزمونــی کــه بــار 

ــا حضــور  دیگــر ثابــت می کنــد، مــردم افغانســتان ب

ــه  ــنت ب ــه گف ــن ن ــای رأی، ضم ــای صندوق ه ــه پ ب

جنــگ و افراط گرایــی، می خواهنــد از ارزش هــای 

ــون و  ــا خ ــه ب ــته ک ــه ی گذش ــی در دو ده دموکراس

ــت  ــه دس ــت ب ــان وطن دوس ــزاران انس ــداکاری ه ف

آمــده اســت؛ محافظــت و پاســداری کننــد. آزمونــی 

کــه نشــان خواهــد داد، مــردم کشــور در پــی صلــح، 

ــوا، بی نظمــی  ــه بل ــد؛ ن ــات و آرامــش ان زندگــی، ثب

افراط گرایــی. و 

ــه میــان  واضــح اســت کــه پــس از انتخابــات و ب

ــی  آمــدن حکومــت منتخــب مــردم، جامعــه ی جهان

و  ایــن هجــده ســال همــکار رشــد  در  کــه  نیــز 

تکامــل مــردم و حکومــت افغانســتان بــوده  انــد، 

ــه همــکاری  شــان ادامــه داده و کمــک  ــان ب همچن

ــا  ــتان ب ــردم افغانس ــت و م ــا حکوم ــرد ت ــد ک خواهن

همیــاری یکدیگــر، نگذارنــد تروریــزم بین املللــی 

داعــش،  طالــب،  مثــل  تروریســتی  گروه هــای  و 

القاعــده و ... تاریــخ ســیاه را بــار دیگــر تکــرار و 

افغانســتان را بــه مرکــز افراط گرایــی منطقــه ای و 

ــازند. ــدل س ــی مب جهان

مناظــره ی شــب گذشــته میــان دو نامــزد اصلــی 

انتخابــات پیــش رو، آقایــان ارشف غنــی و عبداللــه 

ــن دو  ــه ای ــت ک ــر آن اس ــود بیانگ ــز خ ــه نی عبدالل

نواقــص  بــه  حــاال  پنج ســاله،  تجربــه ی  بــا  تیــم 

شــان  حکومــت داری  گذشــته ی  چالش هــای  و 

بیشــرت پــی بــرده بــه دنبــال رفــع آن انــد. تجربــه ی 

ــی کمــک خواهــد کــرد  دوران حکومــت وحــدت مل

ــات  ــده ی انتخاب ــن تیم هــا برن ــا اگــر هــر کــدام ای ت

ریاســت جمهوری ششــم میــزان شــوند، چگونــه و 

ــر  ــده ب ــال آین ــج س ــل در پن ــای ح ــدام راه ه ــا ک ب

ــد. ــق آین ــکالت فای ــاری و مش ناهنج

از  افغانســتان  مــردم  متــام  شــک  بــدون 

عادی تریــن  تــا  بلند رتبــه  سیاســت مداران 

ــن اســتند کــه کشــور  شــهروند کشــور، خواســتار ای

ــد آینــده ی سیاســی باثبــات و امن  تــری  شــان بتوان

بــه پنــج ســال گذشــته داشــته باشــد. نســبت 

سیاســی  نظــام  یــک  ذات  در  خواســته  ایــن 

اراده ی   از  مشــتق  کــه  مردم ســاالر  و  منتخــب 

ــی  ــی و مل ــرور جمع ــت و غ ــه خواس ــی و البت سیاس

اســت، بــه میــان خواهــد آمــد.

ــامانی ها،  ــود نابس ــا وج ــته ب ــال گذش ــده س هج

دوران طالیــی و رشــد نســل جدیــدی در کشــور 

ــه  ــوده اســت کــه بســیاری آن هــا، هــامن گون ــز ب نی

ــر  ــور ه ــی کش ــی و دفاع ــر امنیت ــازان دلی ــه رسب ک

ایــن رسزمیــن  آبــروی  و  کیــان  بــرای حفــظ  روز 

ــس  ــی و ح ــرور مل ــن غ ــا متری ــد، ب ــی می دهن قربان

وطن دوســتی، بــا درک رشایــط حســاس کنونــی، 

انتخابــات  برگــزاری  روز  بــرای  هم اکنــون  از 

تــا در روز  ریاســت جمهوری لحظه شــامری کننــد 

ششــم میــزان در صفــوف بــه هــم پیوســته، بــه 

ــد. ــود رأی بدهن ــر خ ــورد نظ ــزد م نام

ــای  ــداکاری نیروه ــوان و ف ــه ت ــکا ب ــا ات ــردم ب م

مراســم  در  کــه  گونــه  هــامن  کشــور،  امنیتــی 

مذهبــی و غیــر مذهبــی گذشــته، بــه آنــان اعتــامد 

کردنــد، حتــام بــا فــراغ بــال در انتخابــات رشکــت و 

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن ــان هم ــا آن ب

شامرش معکوس برای
 تجربه ی سیاسی دیگر 

زاهد مصطفا

توده در افغانستان، به شدت دچار آسیب های اخالقی و زیستی شده است که این آسیب ها را هر روز در کشتار، دزدی، تجاوز و... 

بخش ها می توان دید. پرسی که از ده سالگی 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. 
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آرایش مبارزات انتخاباتی نشان می دهد که در کارزارهای 

انتخاباتی، به جای این که مستقیم به توده ی مردم مراجعه 

و  چهره ها  حامیت  به  جامعه،  آرای  گرفنت  برای  شود، 

عنارصی توجه می شود که رهربان قومی گفته می شوند یا 

مردم منایندگی منی کنند. توده ی  از  که  اند  افرادی 

اگر به ساختار و چینش ُمهره های ستادهای انتخاباتی به 

ویژه، تیم های »دولت ساز« و »ثبات و همگرایی« که بزرگرتین 

تیم های انتخاباتی بوده نگاه کنیم، می بینیم؛ برای گرفنت 

آرای مردم و پیروزی در انتخابات، به چهره های بانفوذ قومی، 

زورمندان خوش نام و بدنام و رسمایه داران، توجه شده است.

آرای  که  این  برای  »دولت ساز«  انتخاباتی  تیم  در 

تُرک تباران گرفته شود، یوسف غضنفر، رسمایه دار اوزبیک به 

عنوان مناینده ی ترک تباران گرفته شده است. در تیم »ثبات 

و همگرایی« برای این که بتواند پیروز شود، ریاست اجرائیه 

نظر گرفته شده  آن سه معاون در  برای  و  نظر گرفته  را در 

که معاون اول آن انور الحق احدی، معاون دوم آن عبدالغنی 

کاظمی و معاون سوم آن هنوز مشخص نشده است. عبدالله 

عبدالله، گفته که به زودی یک زن را به عنوان معاون سوم 

آینده ی خود معرفی می کند. ریاست اجرائیه ی حکومت 

در تیم »دولت ساز« جای رهربان بزرگ قومی و جهادی را 

رسمایه داران قومی مانند یوسف غنضفر، عباس ابراهیم زاده، 

احمد شاه رمضان و... گرفته اند. 

چهره های قومی و سیاسی ای که در تیم های »دولت ساز« 

و »ثبات و همگرایی« شامل اند، آن ها در بدل امتیاز مادی و 

سیاسی در این تیم ها شامل شده اند.  

تیم های  اصلی  هسته ی  که  فردی  چند  از  غیر  به 

در  که  افرادی  دیگر  می دهند،  تشکیل  را  انتخاباتی 

یا  انتخاباتی  برنامه های  اند،  شامل  انتخاباتی  ستادهای 

است. نکرده  متشکل  را  آن ها  سیاسی 

 اکرثیت کسانی که اعضای تیم های انتخاباتی محسوب 

می شوند، در بدل گرفنت پول یا وعده هایی که به آن ها داده 

شده  گرفته  نظر  در  شان  برای  که  دولتی ای  مقام  یا  شده 

است، شامل ستادهای انتخاباتی شده اند.

چنین  انتخاباتی  رقابت  طبقاتی،  جامعه ی  هر  در   

افغانستان که ساختار  اما در جامعه ی  ویژگی ای را دارد؛ 

طبقاتی  موقف  از  افراد  آگاهی  سطح  و  بوده  قبیله ای  آن 

طبقه ی  عنارص  است،  ضعیف  بسیار  شان،  اجتامعی  و 

از  استفاده  با  اند،  قومی  و  قبیله ای  بزرگان  که  حاکم 

دارند،  اختیار  در  که  امکاناتی  و  ابزار  شان،  جایگاه 

توده ی  این عنارص،  انتخابات می شوند.  بازی گران اصلی 

رهربان  به  انتخابات  فصل  در  می کنند.  اغفال  را  مردم 

قومی، زورمندان، رسمایه داران و افراد دولتی بیشرت توجه 

می شود و این عنارص مرجع گرفنت آرای جامعه، شناخته 

می شود.

از هیمن رو است که در هر انتخابات ریاست جمهوری 

در افغانستان، نامزدان برای گرفنت حامیت رهربان قومی، 

حاکم  طبقه ی  از  که  کسانی  و  زورمندان  دولتی،  افراد 

محسوب می شوند، رقابت می کنند. به آن ها پول می دهند 

و پست های دولتی را تقسیم می کنند.

 به این صورت، این فراد در انتخابات نقش دارند و آرای 

توده ی مردم از طریق آن ها گرفته می شود. پس از آن که 

آرای جامعه توسط این عنارص گرفته شد، به خواست های 

مردم پاسخ داده منی شود.

 هر نامزد و تیم انتخاباتی ای که پیروز  شود، وعده هایی 

می گیرد.  نادیده  را  است  داده  ضعیف تر  افراد  به  که 

موقف های حکومتی در میان رسمایه داران، رهربان قومی 

خوش باوری های  خالف  بر  می شود.  تقسیم  سیاسی  و 

است،  مردم  اراده ی  ممثل  انتخابات  که  مطرح شده 

اراده ی جامعه  نشده  افغانستان هنوز ممثل  در  انتخابات 

رشکت  بیشرت  انتخابات  در  مردم  که  وجودی  با  است. 

حاکم  طبقه ی  عنارص  انحصار  در  انتخابات  اما  می کنند؛ 

رهربان  است.  نشده  تغییر  مصدر  دلیل،  این  به  است؛ 

قومی و زورمندان، از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به 

و  جایگاه  انتخابات،  هر  از  پس  می کنند.  استفاده  قدرت 

می شود.  بازتولید  سیاسی  و  قومی  رهربان  امتیاز 

ابزاری  انتخابات  به  افغانستان  سیاست مداران  نگاه 

است.  امتیاز  گرفنت  و  قدرت  به  رسیدن  منظور  به  تنها  و 

برای  دموکراتیک  سازوکار  جامعه،  این  در  هنوز  انتخاب 

نیست. خدمت  موقف  و  حکومت  به  رسیدن 

 مشکل این است که از انتخابات برای گرفنت حامیت 

در  منی شود.  استفاده  خدمت گذاری  برای  و  جامعه 

در  که  کسانی  و  می شوند  نامزد  که  آن هایی  انتخابات، 

آرای  نامزدان، دنبال گرفنت  نفع  به  انتخاباتی  کارزارهای 

جامعه،  توده ی  اند.  حاکم  طبقه ی  به  مربوط  اند،  مردم 

به جز انداخنت برگه های رأی در صندوق، نقش بیشرتی 

ندارند.

ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  واقعیت  این  مثال   

بازی گرفته  به  انتخابات  ۱۳9۳، تجربه کردیم که چگونه 

شد.  تقسیم  انتخاباتی  تیم  دو  میان  حکومت  و  شده 

شان  هدف  کردند،  تشکیل  را  حکومت  که  کسانی 

گرفنت قدرت بود و بیشرتین مرصوفیت آن ها حفظ جایگاه 

این  انتخاباتی  تیم های  بود.  شان  امتیازهای  و  طبقاتی 

بلکه  و  گذشته  مانند  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  دور 

گرایش  با  افرادی  از  است.  نامتجانس  پیش  از  بیشرت 

مختلف و متضاد تشکیل شده است. هر تیم انتخاباتی ای 

و  تنش  آینده،  حکومت  در  مشکل  یک  شود،  پیروزی  که 

بود. خواهد  قدرت  تقسیم  رس  بر  اختالف 

چهره های قومی و سیاسی ای 

»دولت ساز«  تیم های  در  که 

شامل  همگرایی«  و  »ثبات  و 

مادی  امتیاز  بدل  در  آن ها  اند، 

تیم ها شامل  این  در  و سیاسی 

شده اند.  به غیر از چند فردی 

تیم های  اصلی  هسته ی  که 

می دهند،  تشکیل  را  انتخاباتی 

ستادهای  در  که  افرادی  دیگر 

انتخاباتی شامل اند، برنامه های 

را  آن ها  سیاسی  یا  انتخاباتی 

اکرثیت  است.  نکرده  متشکل 

تیم های  اعضای  که  کسانی 

می شوند،  محسوب  انتخاباتی 

در بدل گرفنت پول یا وعده هایی 

یا مقام  به آن ها داده شده  که 

در  شان  برای  که  دولتی ای 

شامل  است،  شده  گرفته  نظر 

اند. شده  انتخاباتی  ستادهای 

و  شامل  والیت   ۸ مواصالتی  راه  که  بغالن  والیت 

حمله ی  از  روز   ۱5 شدن  سپری  با  می باشد،  شامل رشقی 

وضعیت  هنوز  والیت،  این  مرکز  پلخمری  شهر  بر  طالبان 

از  امنیتی  مقام های  اطمینان  وجود  با  و  ندارد  خوبی 

از  مردم  و  مسافران  هنوز  آن،  شاهراه های  کامل  پاکسازی 

پابرجا بودن ایست های بازرسی طالبان در شاهراه ها سخن 

می زنند.

بازار  از  گذشته  بلخ،  والیت  مسیر  در  شیر،  چشمه ی 

کیله گی تا نزدیکی بازار ولسوالی دوشی، در شاهراه کابل 

والیت  مسیر  در  ایشان  پوزه ی  تا  زمان خیل  منطقه ی  از  و 

کندز، از بخش های گفته می شود که هنوز با تهدیدات بلند 

امنیتی روبرو است و خطر راه گیری طالبان در آن می رود.

را  مردم  نگرانی های  نیز  بغالن  والیتی  شورای  اعضای 

تأیید می کنند و می افزایند، شامری از پاسگاه های امنیتی 

بود،  کرده  سقوط  طالبان  اخیر  حمالت  در  که  شاهراه ها 

هنوز اعامر مجدد نشده و نیروهای امنیتی در آن ها جابه جا 

اند. نشده 

بغالن،  والیتی  شورای  رییس  محسنی،  محمدصفدر 

سوی  از  والیت  این  شاهراه های  کامل  پاک سازی  اعالم 

زمان  تا  دارد،  تأکید  و  می کند  رد  را  امنیتی  مقام های 

برده  بین  از  و  امنیتی  پاسگاه های  دوباره ی  نشدن  تحکیم 

پناهگاهای امن طالبان در اطراف شاهراه ها، خطر  نشدن 

است. پابرجا  طالبان  راه گیری 

وی، می گوید طالبان هم اکنون هم برای افراز ایست های 

بازرسی در این شاهراه ها حضور فعال دارند.

شورای  دیگر  عضو  عطاش،  بسم الله  حال،  همین  در 

والیتی بغالن می گوید که در صورت نرسیدن نیروی نظامی 

اطراف  کامل  نشدن  پاک سازی  و  والیت  این  به  کافی 

خواهد  شدن  بدتر  طرف  به  همچنان  وضعیت  شاهراه ها، 

رفت.

در  امنیتی  مقام های  مطبوعاتی  کنفرانس  با  همزمان 

)22 سنبله(  روز جمعه  کامل شاهراه ها،  پاک سازی  باره ی 

طالبان در منطقه ی چشمه ی شیر در مسیر شاهراه بغالن-

بلخ، یک تانکر تیل را به آتش کشیدند و با نیروهای امنیتی 

پرداختند. درگیری  به 

تلفات جنگ شهر پلخمری

ادامه ی  در  می گویند،  بغالن  والیت  امنیتی  مقام های 

سنگینی  تلفات  پلخمری،  شهر  حومه های  در  درگیری   ۱۳

گفته ی مسؤوالن  به  و همچنان  است  وارد شده  طالبان  به 

ریاست صحت عامه ی این والیت، ده ها نظامی و غیر نظامی 

که قربانیان این جنگ استند، در شفاخانه ی شهر پلخمری 

به ثبت رسیده است.

بغالن،  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  بشارت،  جاوید 

نتیجه ی  در  طالب  یک صد جنگجوی  از  بیش  که  می گوید 

حمالت هوایی و درگیری با نیروهای امنیتی در این والیت 

گروه زخمی  این  دیگر  تن  از ۱5۰  بیش  و  اند  باخته  جان 

اند. شده 

بغالن  عامه ی  صحت  ریاست  از  منابع  حال،  همین   در 

این  به  می گویند، جسدهای ۱۳ غیر نظامی و 5۰ نظامی 

است. شده  آورده  شفاخانه 

استعفای والی بغالن

حمله ی  با  همزمان  که  بغالن،  والی  بسیم،  احمدفرید 

مورد  و  نداشت  حضور  بغالن  در  پلخمری،  شهر  بر  طالبان 

انتقاد شهروندان این والیت قرار گرفته بود، رسانجام امروز 

رفت. کنار  سمتش  از  سنبله(   25( دوشنبه 

آقای  که  کرد  اعالم  محل،  ارگان های  مستقل  اداره ی 

کشور  رییس جمهوری  و  داده  استعفا  وظیفه  اش  از  بسیم 

استعفای وی را منظور کرده است و به جای وی، عبدالقدیم 

معاون  صفت  به  سو  بدین  درازی  سال های  از  -که  نیازی 

والی بغالن کار می کند- رسپرست این والیت گامشته شده 

است.

دند  منطقه ی  اصلی  باشنده ی  بسیم،  احمدفرید 

قوم  بزرگان  از  پدرش  و  است  پلخمری  شهر  شهاب الدین 

می رفت. حساب  به  بغالن  در  پشتون 

ناپدید شدن آقای بسیم در هنگام حمله بر شهر پلخمری 

شده  عنوان  شخصی  –مرصوفیت های  که  وی  استعفای  و 

سوال های  بغالن  در  گسرتده  امنی های  نا  از  پس  است-  

آورده است. به میان  را نزد مردم  زیادی 

حکومت  که  اند  باور  بدین  بغالن  باشندگان  از  شامری 

قبل از منظوری استعفای آقای بسیم که در یک والیت در 

انجام می داد  باید  را  بررسی هایی  حال جنگ کار می کرد، 

از  روشنی  دلیل  و  جنگ  هنگام  در  وی  غیابت  نتایج  و 

می شد. ارائه  مردم  برای  استعفایش 
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شاهراه کابل- شمال آیا واقعا باز است؟ 
یا مردم دروغ می گویند؟

انتخابات مردم یا قدرت مندان؟
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

در  زندگی  ادامه ی  برای  راهی  باید  حال  هر  به 

دوست  اصال  که  من  می کردم.  پیدا  سوخته  پل  زیر 

نداشتم زیر پل سوخته زندگی کنم؛ اما منی دانم چه 

چیزی من را آن روزها مسخ خود کرده بود که به آن 

و آن هم  به آن فکر منی کردم  چیزی که اصال روزی 

معتاد شدن و زندگی در زیر پل سوخته در آن رشایط، 

گرفتار شوم.  این چنین 

حاال که خود را مرور می کنم، در می یابم که چه 

آدم بی اراده و ناتوانی بودم در برابر رشایط زندگی آن 

روزهای خود. اصال منی توانم درک کنم که چه چیزی 

من را تا این حد تنزل داد که حارض شده بودم روز و 

شب های بسیاری از زندگی خود را در چنین مکانی 

بگذارنم.

منی دانم چطور شده بود که همرای )آغا صاحب( 

را به چنین اسمی صدا  او  اما همه  آشنا شده بودم؛ 

و هم  بود  کاکه  او هم  معتادان،  قول  به  و  می کردند 

این که خودش اعتیاد نداشت. آغا صاحب، در میان 

و  بود  شان  معروف ترین  سوخته،  پل  ساقی های 

بهرتین مکان را هم در زیر پل سوخته به دست داشت 

و در آن جا شاگردانی داشت که مثل یک دکان بقالی 

همه  از  رسش  چون  بود؛  مخدر  مواد  فروش  مشغول 

موادفروشان دیگر شلوغ تر بود، به همین خاطر هم 

داشت.  زیادتری  شاگرد 

اوقات می رفتم مواد مخدر خود را  من هم بیشرت 

از او می خریدم و باز هم به گفته ی معتادان، این آغا 

صاحب از بقیه هم حق تر می دهد و هم جنس خوب. 

فهمیدم که برای معتادان دو چیز مهم است در زیر 

پل سوخته و آن هم این بود که بتوانند از مواد فروشی 

که مواد می خرند، عدالت داشته باشد و هم جنسش 

از کیفیت خوب برخوردار باشد. چیزهایی عجیبی که 

فقط در میان معتادان می توانی این چیزها را بیابی.

آغا  شاگردان  از  یکی  غالم رضا،  را  پیشنهاد  این 

صاحب به من داد که بروم و به عنوان شاگرد با آن ها 

کار کنم تا این طوری بتوانم برای ادامه ی زندگی در 

زیر پل سوخته با مشکلی روبه رو نشوم. غالم رضا برایم 

می گفت: »تو درس خوانده استی و حساب و کتاب را 

می فهمی و رست می شود که دو دو چند تا میشه و 

این را حتام آغا صاحب خوش دارد و خیلی وقت است 

دنبال چنین آدمی می گردد.« 

اما من همیشه هویت خود را در زیر پل سوخته و 

در بین معتادان پنهان کرده بودم و از این می رشمیدم 

خربنگار  من  که  بفهمد  معتادان  از  یکی  روزی  که 

بودم و این که شاعر استم  و حاال یک معتادی بیش 

نیستم؛ ولی بعدها فهمیدم که چندتایی از معتادان 

چه  که  دریافتم  تازه  و  استند  خربدار  من  هویت  از 

این  زیر  در  از من  و جدی تر  از من  بزرگرت  آدم هایی 

چیزی  چنین  گرفتار  و  می کنند  زندگی  سوخته  پل 

اند. شده 

مثال روزی که قرار شد من و آغا صاحب به خاطر 

که  دریافتم  کنیم،  صحبت  هم  با  شاگردی  رشایط 

بزرگ  کارخانه ی  یک  صاحب  روزگاری  و  روزی  او 

نفر زیر دستش  نوشابه ی گازدار بوده و چندین صد 

کار می کردند و از این که چطور شد پایش به زیر پل 

سوخته کشیده شد، برایم چیزی نگفت؛ اما همیشه 

بود و  بزرگ در ذهنم  آغا صاحب یک سوال  راز  این 

که  بفهمم  را  این  شده  طوری  هر  داشتم،  دوست 

چطور آغا صاحب از  کارخانه داری به ساقی گری مواد 

مخدر رسیده است؛ آن هم در حالتی که خودش هیچ 

منی کرد. مرصف  موادی 

شدم،  نزدیکرت  صاحب  آغا  به  که  بعدها  البته 

و  می کند  مرصف  مخدر  مواد  هم  او  که  دریافتم 

به  حاال  تا  اما  می کند؛  مرصف  شیشه  همراه  تریاک 

و  سوخته  پل  زیر  در  که  است  کرده  مرصف  گونه ای 

پیش چشم معتادان استفاده نکرده و چون خانواده 

مرصف  هم  خانواده اش  چشم  پیش  حاال  تا  داشته، 

نکرده بود؛ اما چون اتاق مجردی شخصی در گوالیی 

دواخانه داشت، هر گاه خامر می شد و قرار بود مواد 

مخدر مرصف کند، می رفت در آن اتاق می نشست و 

دوست  خودش  قول  به  و  می کرد  مرصف  تنهایی  به 

لحظه ای  بتواند  زندگی اش  در  کسی  هیچ  نداشت 

خامری او را به عنوان معتاد ببیند و من تا آن جایی 

داشتم،  خرب  صاحب  آغا  زندگی  از  و  بودم  او  با  که 

این مرد معتاد توانسته بود به این خواسته اش برسد 

و کسی او را در حالت خامری ندیده بود؛ به همین 

معتاد است. او  خاطر کسی اصال شک منی کرد که 

شاگرد بزرگرتین موادفروش
 زیر پل سوخته شدم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

محراب ابراهیمی
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یکــی از دالیــل پارناســین ها در تأییــد و برتــری نظریــه ی 

»هــرن بــرای هــرن« ابتــدا در شــعر و بعدهــا در ابعــاد دیگــر 

احساســات  و  بیــان شــور، عشــق  کــه  بــود  ایــن  هــرن 

ــد  ــه بای ــت؛ بلک ــی ارزش اس ــذل و ب ــزی مبت ــخصی، چی ش

ــا  ــان کــرد ت ــر شــخصی را بی احساســات و زیبایی هــای غی

ــت. ــت یاف ــه دس ــگی و جاودان ــرن همیش ــی و ه ــه زیبای ب

ــت  ــد آن اس ــرن و هرنمن ــرب ه ــه، ارج و قُ ــن نظری در ای

ــردی  ــه از کلیشــه، روزمرگــی و مترکــز روی ســوژه های ف ک

کــم ارزش دور باشــد و هــر آن چــه بــار معنایــی عمیــق دارد، 

قابــل پرداخــت اســت کــه بــا کار ســخت بــه دســت خواهــد 

آمــد؛ نــه بــا الهــام و مکاشــفه!

انجمن هــای  از  یکــی  لطــف  بــه  پیــش،  چنــدی 

فیلــم  نقــد  برنامــه ی  بــه  کابــل،  دانشــگاه  دانشــجویی 

جــوان  فیلم ســاز  مانــدگار،  حمیــد  ســاخته ی  »غــزل«، 

ــم  ــدم؛ فیل ــوت ش ــجویی دع ــل دانش ــک محف ــان، در ی افغ

ــتوال های  ــزه  از فیس ــارده جای ــروز چه ــا ام ــه ت ــی ک کوتاه

داخلــی و خارجــی بــه دســت آورده اســت.

ــل  ــگاه کاب ــای دانش ــای زیب ــکده ی هرنه ــالن دانش س

ــت و  ــان از موفقی ــود، نش ــاگر ب ــو از متاش ــا ممل ــه تقریب ک

گفتامن هــای  و  دانشــجویی  انجمن هــای  خــوب  تأثیــر 

ــت. ــرنی داش ه

می تواننــد  یابنــد،  تــداوم  اگــر  کــه  گفتامن هایــی 

جامعه شناســی،  ادبیــات،  بــا  را  هــرن  رابطــه ی 

ــده ی  ــن پدی ــد ای ــرای رش ــه ب ــر آن چ ــی و ه فرهنگ شناس

کنــد. فراهــم  آینــده  در  اســت،  نیــاز  زیبــا 

فیلــم غــزل را در حضــور فیلم ســازان، دانشــجویان، 

رییــس دانشــکده و اســتادان دانشــگاه دیــدم. فیلمــی 

ــل  ــد اق ــجویی )ح ــم دانش ــای فیل ــطح و معیاره ــه از س ک

ــه  ــه ک ــد کلیش ــت. هرچن ــرت اس ــیار به ــتان( بس در افغانس

بــالی خامنان ســوز هــرن و ادبیــات مــا اســت، در الیه هــای 

زیریــن فیلــم حــس می شــود؛ امــا همــواره آن چــه یــک اثــر 

هــرنی را برجســته می کنــد، پرداخــت دقیــق، محتــوای 

خــوب، کارگردانــی مناســب، انتخــاب ســوژه و تکنیــک 

ــد. ــه زده باش ــام کلیش ــوژه ی ش ــر س ــا اگ ــت؛ حت اس

داســتان فیلــم، تالقــی عشــق امــروزی بــا عشــق کهنــه 

اســت کــه در جامعــه ی مردســاالر افغانســتان بدیهــی بــوده 

ــده ی  ــق توفن ــه عش ــری ک ــرت و پ ــت. دخ ــنا نیس و  ناآش

شــان ســد ســدیدی بــه نــام پــدر خانــواده را در برابــر 

دارد؛ پــدری کــه خــود شکســت خورده ی عشــق اســت 

معشــوقه ی  پــر  عقــد  بــه  را  دخــرتش  می خواهــد،  و 

قدیمــی اش در بیــاورد تــا شــاید در ایــن گیــرودار، چیــزی 

ــود. ــد او ش ــم عای ه

بســیار  آن  اعضــای  بیــن  روابــط  کــه  خانــواده ای 

بن بســِت  بــه  رابطه هــا  و  راه هــا  همــه ی  اســت.  رسد 

آرزوهــای دخــرت  بی اعتــامدی و شــک ختــم می شــود؛ 

جــوان بــه بــاد رفتــه اســت و او در نهایــت بــا نقشــه ی 

بــارداری دروغیــن کــه در آخریــن لحظــه آشــکار می شــود، 

ــدر ســنتی و شکســت خورده اش  مصیبت هــای لت وکــوب پ

بــه  تــا  می کنــد  مجبــور  را  او  خریــده،  جــان  بــه  را 

بدهــد. تــن  خواســته اش 

قدیمــی اش  از عشــق  آبــرو،  بــرای حفــظ  نیــز  پــدر 

ــود. ــلیم می ش ــرتش تس ــت دخ ــر خواس ــته و در براب گذش

ــت  ــی اس ــر از روزمره گ ــاده و پ ــتان، س ــن داس ــر ای ظاه

کــه همــه بارهــا شــبیه آن  را شــنیده و یــا در فیلم هــای 

گفتــم،  پیشــرت  کــه  چنان چــه  امــا  دیده ایــد؛  هنــدی 

پرداخــت و رعایــت اصــول تصویــر و کارگردانــی اســت کــه 

موجــب جــذاب شــدن یــک ســوژه ی ســاده خواهــد شــد.

ــا،  ــینام؛ مناده ــک س ــول و تکنی ــت اص ــر از رعای ــه غی ب

و  میزانســن  وزن،  نــور،  رنــگ،  قاب بنــدی،  نشــانه ها، 

ــه  ــت ک ــردان اس ــک کارگ ــرای ی ــم ب ــای مه ــق، ابزاره عم

ــد در کارش  ــت آن، می توان ــق و درس ــری دقی ــه کارگی ــا ب ب

ــود. ــق ش موف

تاریــخ ســینام، بــا فیلــم کوتــاه آغــاز شــده اســت و 

بــزرگان ســینام، کار خــود را بــا ســاخت فیلــم کوتــاه رشوع 

ــذاری در  ــدف تأثیرگ ــا ه ــر ب ــن، اگ ــرای همی ــد. ب ــرده ان ک

جامعــه ایــن موضــوع بررســی شــود، فیلــم کوتــاه وســیله ی 

خوب تــر و ارزان تــری اســت.

نوشــنت داســتان کوتــاه ســخت تر از رمــان اســت و نیــز 

ــان کــم  ــد در زم ــاه؛ چــون فیلم ســاز بای ــم کوت ســاخت فیل

ــرای  ــی ب ــد. او، فرصت ــش را بزن ــام حرف های ــدود، مت و مح

رو،  همیــن  از  نــدارد؛  زیاده گویــی  و  شخصیت ســازی 

تصویربــرداری در فیلــم کوتــاه بســیار مهــم اســت. فرصــت 

ــی  ــر متک ــه تصوی ــد ب ــده بای ــت و بینن ــی نیس ــرای پرگوی ب

باشــد. 

هرچنــد در گذشــته گفتــه می شــد کــه فیلــم کوتــاه 

کوتــاه  فیلــم  امــروز  امــا  اســت؛  بلنــد  فیلــم  از  بُرشــی 

مســتقل از فیلــم بلنــد کار می کنــد؛ درســت شــبیه کارکــرد 

ــان. ــک رُم ــاه از ی ــتان کوت ــک داس ــتقالنه ی ی مس

نخســتین قــاب فیلــم غــزل، یــک آیینــه ی شکســته 

ــه و  ــه ی از بین رفت ــته، رابط ــی  شکس ــادی از دل ــت؛ من اس

ــط  ــق باخته، روی آن خ ــرت عش ــه دخ ــی ک ــق نافرجام عش

ترقیــن می کشــد. گفت وگــوی او بــا آیینــه و خطــی کــه 

گــوش تــا گــوش آن را رسخ کــرده اســت، نشــان از عبــور او، 

از خویشــنت و یــا شــاید از تــرس و بیــم گذشــته اســت. دل 

ــه معشــوق. ــرای رســیدن ب ــا زدن و تــالش ب ــه دری ب

فیلم هــای کوتــاه بــه دلیــل زمــان انــدک و عصاره گزینــی 

کارگــردان، معمــوال مملــو از پیــام، شــعار، انتــزاع، تشــبیه، 

اســتعاره و ایجــاز اســت؛ امــا رشوع فیلــم غــزل خــوب اســت 

و بــه بیننــده هشــدار می دهــد کــه او را پذیرفتــه و ببینــد. 

ــی دارد.  ــان خوب ــا پای ــد، ام ــت می کن ــیار اُف ــه بس در ادام

پیــروی از هــامن ایــده ی قدیمــی کــه اول و آخــر را مواظــب 

بــاش، میانــه را مخاطــب بــا شــام راه خواهــد آمــد. 

ــه دلیــل فرصــت  ــگاه غالــب آن اســت کــه ب هــر چنــد ن

ــود  ــب وج ــتان و مخاط ــاه، داس ــای کوت ــدک، در فیلم ه ان

ــرد و  ــام را بگی ــه ی ش ــه یق ــا ک ــه آن معن ــتان ب ــدارد. داس ن

ــا  ــزل ام ــم غ ــتان فیل ــن. داس ــن را ببی ــین و ای ــد بنش بگوی

ــه ی  ــداری و مقایس ــه همذات پن ــب را ب ــی مخاط ــه راحت ب

ــد. ــم وادار می کن ــنت فیل ــا م ــخصی اش ب ــی ش زندگ

روایــت ســاده اســت؛ امــا تعلیــق زیرپوســتی، خالقیــت 

کارگــردان، میزانســن خــوب و رس بزنــگاه داســتان کــه 

ــد،  ــاق می افت ــده اتف ــور بینن ــالف تص ــز خ ــه چی ــر، هم آخ

از نقــاط قــوت فیلــم و شــبیه تعریــف مشــهوری اســت 

ــا  ــرد، ام ــدف می گی ــام را ه ــب ع ــاه مخاط ــم کوت ــه فیل ک

ــت.  ــز اس ــاص نی ــب خ ــغولی مخاط دل مش

عمده تریــن مشــکلی کــه در فیلم هــای کوتــاه وجــود 

ــازه کار  ــل آن ت ــرت عوام ــوال بیش ــه معم ــت ک ــن اس دارد، ای

ــردار، بازیگــر و ... کــه در ســال های پســین،  ــد. تصویرب ان

جشنواره پرســتی نیــز بــه آن اضافــه شــده اســت. اگــر 

ــد  ــه رو خواه ــخ روب ــا دو پاس ــد ب ــری وارد باش ــر اث ــدی ب نق

ــود.  ب

اول- ما تازه کار استیم 

دوم- مترکز ما روی محتوا اســت نه تکنیک.

ــی  ــه خیل ــدم توج ــاده، ع ــا افت ــه ج ــری ک ــگ دیگ فرهن

خــاص و جــدی روی ســایر عوامــل و رســیدن همــه ی 

کارگــردان  بــه  کوتــاه  فیلم هــای  جشــنواره های  جوایــز 

ــت.  اس

داســتان فیلــم غــزل کــه از هــامن ابتــدا رو بــه اوج 

دامــاد  یــک خانــه می گــذرد؛  اســت، همــه در داخــل 

ــرش  ــدر( و پ ــابق پ ــوقه ی س ــاد )معش ــادر دام ــق، م عاش

بــاور  را  آن هــا  مخاطــب  امــا  ندارنــد؛  خارجــی  وجــود 

. می کنــد

ــور و  ــرداری، قاب بنــدی، رنــگ، ن ایــن فیلــم در تصویرب

انتخــاب چگونگــی تصویــر، مشــکالت زیــادی دارد. بــازی 

بازی گــران، لهجــه و تفــاوت ســنی اعضــای خانــواده کــه از 

ذره بیــن کارگــردان دور مانــده ، از ارزش هــای فیلــم کاســته 

اســت.

ایــن توجیــه خوبــی نیســت کــه بــرای پوشــش ضعف هــا 

ــد روی  ــرا نبای ــتیم؛ چ ــری اس ــال یادگی ــا در ح ــم م بگویی

ــی،  ــا، زیبایی شناس ــاب قاب ه ــل انتخ ــر، دلی ــان تصوی زب

نــور و رنــگ دقــت کــرد؟ در ســینام نبایــد چیــزی را فــدای 

املانــت دیگــر کــرد.

می دانیــم کــه فیلم ســازان فیلــم کوتــاه، ارج و قــرب 

ــه  ــا چ ــا واقع ــتند؛ ام ــم نیس ــهور ه ــد؛ مش ــی ندارن اجتامع

تفاوتــی بیــن یــک فیلم ســاز خــوب فیلــم کوتــاه و یــا 

فیلم ســاز فیلــم بلنــد از نظــر حرفــه ای و دانــش ســینام 

دارد؟ وجــود 

ترقــی و پیرشفــت در فیلــم کوتــاه ذهنــی اســت و گرنــه 

پیرشفتــی بــه دســت نخواهــد آمــد. حضــور در جشــنواره ها 

کافــی نیســت؛ چــرا کــه یــک هرنمنــد بایــد جایزه ی خــود را 

از مــردم بگیــرد؛ و گرنــه جوایــز جشــنواره ها و تشــویق های 

ــرط  ــی مف ــرور کاذب و خودبزرگ بین ــب غ ــط موج ــان فق آن

شــده و ســد راه رشــد و یادگیــری خواهــد شــد.

4

قی عشــق کهنه و نو غزل، تال
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ت 
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ــه پاهــا و کمــرم  ــح ب ــا اول صب درد شــدیدی کــه اول ت

چســپیده بــود، کــم کــم کرخــت شــده اســت. از اول 

شــب تــا حــاال کــه ســاعت از چهــار عــرص گذشــته اســت، 

بی توقــف شــش موتــر در کویــری پیــش مــی رود کــه 

ــه از  ــی ک ــه روز دوم ــم ب ــته ای ــگار برگش ــدارد. ان ــی ن متام

نیمــروز حرکــت کــرده بودیــم. موترهــا طــوری پشــت هــم 

پیــش مــی رود کــه چنــد ســانتی هــم نبایــد از جــای تایــر 

ــامن  ــه آس ــاک ب ــواری از خ ــد. دی ــرون بزن ــی بی ــر اول موت

ــر  ــر ســوار ب ــاره ی کوهــی، دو نف ــد شــده اســت. از کن بلن

موترســایکل، بــه دنبــال مــان نزدیــک می شــوند. مســافران 

ــا هــم می گوینــد کــه حتــام رهنامهــا اســتند کــه پیــش  ب

پیــش از کوه هــا می رونــد و بــه موتربان هــا از وضعیــت راه 

ــد  ــی می زن ــدس و گامن ــس ح ــر ک ــد. ه ــزارش می دهن گ

تــا ایــن کــه صــدای راننــده از ســیت موتــر بلنــد می شــود و 

می پرســد کــه چنــد نفــر اســتند. وقتــی می فهمــد دو نفــر 

ســوار بــا موترســایکل از دنبــال موترهــا راه افتــاده انــد، بــه 

ســواری ها هشــدار می دهــد کــه محکــم بنشــینند. در 

ــلیک می شــود و مســافران  ــه ش ــد گلول ــن حــال، چن همی

انــگار  بــادی موتــر می افتنــد کــه  طــوری رس هــم در 

اســتخوان های شــان در بــدن همدیگــر فــرو مــی رود. 

ــر دو  ــد، ه ــته بودن ــر نشس ــیت موت ــاالی س ــه ب ــر ک دو نف

بــاالی گردنــم افتــاده انــد و رسم بیــن زانوهایــم فــر رفتــه 

اســت. همــه کلمــه ی شــان را می خواننــد و صــدای عزیــز 

ــت  ــد: »د غیرت ــی می گوی ــر هرات ــک پ ــه ی ــه ب ــد ک می آی

شاشــه کنــم تــا پیشــرت می گفتــی پاییــن شــو معلــوم 

ــه چــپ و  ــی چطــو کلمــه ی ت ــرد اســت حال ــم کــی م کنی

ــا از بچه هــای هــرات  ــا چندت ــز ب ــی.« عزی راســت می خوان

کــه بدخلق تریــن مســافران ایــن ســفر اســتند، چنــد 

ــود. ــری لفظــی کــرده ب ــه پیــش درگی دقیق

احســاس می کنــم کــه گردنــم می شــکند. موترســایکل 

ســواران کــه حــاال فهمــده ایــم دزد اســتند، بی وقفــه 

شــلیک  می کننــد و موترهــا پشــت هــم بــا رسعتــی پیــش 

می رونــد کــه قابــل محاســبه نیســت. بــا متــام قوتــی 

کــه دارم، ســعی می کنــم، نفــری کــه کونــش را بــاالی 

ــد  ــا همیــن کــه چن ــم؛ ام ــد کن رسم گذاشــته اســت را بلن

ــودش  ــس خ ــم، پ ــدش می کن ــت هایم بلن ــه روی دس ثانی

را پاییــن می انــدازد بــاالی گردنــم. منی فهمــم دســتم 

ــرس  ــا ت ــودم؛ ام ــرده ب ــل ک ــوراخش داخ ــا در س ــا کج را ت

از  از دســت دادن جــان، آن جــا فهمیــدم کــه مهمــرت 

ــت،  ــاده اس ــاالی رسم افت ــه ب ــخصی ک ــت و ش ــوراخ اس س

دســتم را تــا بــازو قبــول کــرده اســت و امــا خــودش را بــاال 

منی کنــد تــا مبــادا گلولــه ای بــه بدنــش فــرورود. بــه علــی 

می گویــم کــه کمــک کنــد؛ ورنــه گردنــم می شــکند. علــی 

بــا فاصلــه ی یــک نفــر از او، روی کنــاره ی بــادی موتــر 

نشســته اســت. علــی از پشــت گردنــش می گیــرد و مــن از 

پاییــن و بــه مشــکل می توانیــم وســط موتــر تیلــه اش کنیــم 

کــه بــاالی چنــد نفــر دیگــر می افتــد. علــی می گویــد کــه 

ــا تیــر خــورده و یــا ســکته کــرده. حتــام مــرده اســت؛ ی

یــک ســاعت متــام را موترهــا بــا رسعــت پیــش می رونــد 

تــا ایــن کــه دیگــر صــدای شــلیکی بــه گــوش منی رســد. 

هــوا کــم کــم تاریــک شــده اســت. از کویــری کــه بــه 

جنــگل وحشــی ای رســیده بــود، گذشــته ایــم و در دور 

دســت، درخت هایــی دیــده می شــود کــه خــرب از آبادانــی 

ــی وســط  ــه ی گل ــد خان ــک  می شــویم؛ چن می دهــد. نزدی

ــتاده  ــم ایس ــت ه ــا پش ــود. موتره ــده می ش ــا دی درخت ه

صــف  در  و  می شــوند  پیــاده  مســافران  می شــوند. 

ــس  ــند. پ ــف می کش ــر ص ــان قاچاق ب ــه فرم ــی ای ب طوالن

ــار شــامرش، مطمــن می شــوند کــه دو نفــر کــم  از ســه ب

اســت. مســافران را می گوینــد کــه اینجــا منتظــر مباننــد 

ــر نزدیــک شــد، خــود شــان را  و اگــر کســی از طــرف کوی

وســط روســتا بزننــد تــا مبــادا بــه چنــگ دزد بیفتنــد. شــش 

ــد  ــر می گردن ــد، ب ــر کــه ســه میــل ســالح همــراه دارن موت

کــه مســافران گــم شــده را پیــدا کننــد. معلــوم نیســت ایــن 

ــا  ــد ی ــاده ان ــر افت ــه از موت ــت گلول ــر اصاب ــه اث مســافران ب

رسعــت موتــر وســط جنــگ باعــث شــده اســت، شــاخه ی 

ــر  ــه لبــاس شــان گیــر کــرده و از موت ــا چیــزی ب درخــت ی

ــر  ــه دیگ ــتا ک ــراف روس ــد. اط ــه باش ــان انداخت ــن ش پایی

ــای  ــر دیواره ــان را زی ــود م ــت، خ ــده اس ــک ش ــوا تاری ه

باغــی می گیریــم.

دو ســاعتی از رفــنت موترهــا دنبــال مســافران گم شــده 

می گــذرد کــه شــش موتــر پشــت هــم از وســط کویــر 

ــد.  ــه ان ــده را نیافت ــم ش ــافران گ ــوند. مس ــک می ش نزدی

موتربان هــا می گوینــد کــه حتــام زنــده از موتــر افتــاده 

ــم، مرده هــای  ــام از مســیری کــه آمــده بودی ــه حت ــد ورن ان

کــه  پیــدا می کردیــم. هیچکســی منی فهمــد  را  شــان 

زنــده ی آن هــا بــه دســت دزد افتــاده اســت یــا وســط جنگل 

خــود شــان را پنهــان کــرده انــد. بــه مســافران فرمــان 

می دهنــد کــه ســوار شــوند تــا از ایــن ســاحه دور شــویم. 

ــم  ــه گ ــد ک ــر منی کن ــافرانی فک ــه مس ــر ب ــی دیگ هیچ کس

ــد. شــده ان

فرار از دزد و ناپدید شدن
 دو مسافر 

بودا

فرزندان زمین
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5  بنیاد های خیریه ی 

بدون خیر
ــم، آواِر  ــار می دهی ــون را فش ــه ی تلویزی ــه دکم ــن ک همی

خانه هــای ویــران شــده،  روی رِس مــان فــرو می ریــزد. ذهــن 

ــا چهره هــای مغمــوم کــودکان گرســنه،  آدمــی در برخــورد ب

ــدن  ــه جــز گیر مان ــزی ب ــرداِن بی وطــن، چی ــوه، و م ــاِن بی زن

چهره هــای  فقــر،  نیســت.  ناامیــدی  از  حصــاری  در 

جلــو  ایســتاده،  موترهــای  دارد؛  نیــز  وحشــتناک تری 

چشــامن مردمــی کــه در ازای یــک قـُـرص نــان غــرور شــان را 

زیــر پــا می کننــد؛ دوربین هایــی کــه از یــک قوطــی روغــن، 

ــا  ــد؛ ام ــازی می کنن ــم دردی را صحنه س ــی از ه ــوه عظیم ک

چیــزی از رنجــی کــه زانوهــای انســانی را خــم می کنــد، کــم 

منی کنــد. 

  حــرف کار خیــر کــه بــه میــان می آیــد، بســیاری دوســت 

دارنــد در ایــن مســیر پیش قــدم شــوند. سیاســیون، تاجــران، 

ــال  ــرادی کــه دنب بازیگــران ســینام، ورزش کاران و دیگــر اف

شــهرت و محبوبیــت اســتند، از پیش گامــان خیراندیشــی و 

خیردهــی در جهــان معــارص انــد.

دســت  ایســتاده ای  چــو  گیــر،  آزاده  نیک مــردان  »رِه 

افتــاده گیــر«؛ شــعاری کــه در تبلیغــات رســانه ای اکــرث 

بنیادهــای خیریــه، دیــده می شــود؛ امــا اکــرث مــردم بــه ایــن 

ــی  ــه محل ــرت از آن ک ــه، بیش ــای خیری ــه نهاده ــد ک ــاور ان ب

ــیله ای  ــد، وس ــدان باش ــرا و نیازمن ــت گیری از فق ــرای دس ب

بــرای فعالیت هــای سیاســی یــا تبلیغاتــی اســتند. 

نذیــز احمــد، یکــی از باشــندگان کابــل، کمک هــای 

»بارهــا  می گویــد:  و  می دانــد  منایشــی  را  نهادهــا  ایــن 

ویــران  برف کوچ هــا  و  ســیالب ها  در  مــردم  خیمه هــای 

شــده اســت و بعــد از چنیــن حادثه هایــی، خربنــگاران از 

ــد و از  ــم می گیرن ــان فیل ــای ش ــا کمره ه ــردم ب ــد م ــع ب وض

ــا  ــن گزارش ه ــرش ای ــد از ن ــد. بع ــه می کنن ــرب تهی ــردم خ م

پیــدا  شــان  کلــه ی  رسو  خیریــه  بنیاد هــای  کــه  اســت 

ــی، مــواد ســوخت و  ــواد  غذای ــر م ــا دو ســه موت می شــود و ب

وســایل دیگــر، بــه نوعــی همــدردی شــان را ابــراز می کننــد. 

ــدک و مقطعــی اســت. کمک هــای  ــن کمک هــا بســیار ان ای

ــه در  ــن ک ــرای ای ــرت ب ــت و بیش ــی اس ــا، منایش ــن بنیاد ه ای

رســانه های جمعــی منایــش داده شــوند و خــود شــان را بــه 

ــد.« ــک می کنن ــد، کم ــی کنن ــواه معرف ــردم خیرخ م

ــد  ــا می توان ــن کمک ه ــد ای ــد، هرچن ــر احم ــاور نذی ــه ب ب

امــا  برســد؛  آســیب دیدگان  بــرای  مقطفــی  صــورت  بــه 

کمک هــای  دارنــد  نیــاز  آســیب دیدگان  ایــن  کــه  آنچــه 

اساســی اســت کــه بتوانــد بــرای زمانــی هرچنــد کوتــاه درد 

بی خامنانــی و گرســنگی آنــان را دوا کنــد.

ــه ایــن باورنــد کــه ایــن نهادهــای کمک رســان،  برخــی ب

تــا هــدف شــان رســاندن کمــک بــه نیازمنــدان باشــد، 

تبلیغــات تجارتــی و سیاســی ای اســت کــه در پیونــد بــه ایــن 

می خــورد. آب  کمک هــا 

ــه  ــل، در رابط ــندگان کاب ــی از باش ــدی، یک ــادم محم خ

بــه اهــداف نهادهــای مددرســان می گویــد: »اکــرث ایــن 

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــزب خاص ــا ح ــخص ی ــام ش ــه ن ــا ب بنیاد ه

اســتفاده از ایجــاد بنیــاد خیریــه، دنبــال شــهرت طلبی و 

جلــب توجــه مــردم اســتند؛ اگــر ایــن چنیــن نباشــد، پــس 

ــانه ها  ــد در رس ــردم می کنن ــه م ــه ب ــی ک ــش کمک های منای

ــت؟« ــای چیس ــه معن ب

خــادم، همچنــان می گویــد کــه بــه هــر انــدازه، واقعــه  یــا 

حادثــه ، رســانه ای باشــد، بــه هــامن انــدازه تعــداد بنیادهــا 

و اشــخاصی کــه دنبــال شــهرت اســتند، بیشــرت کمــک 

شــود.  تبلیغــات  شــان  بــاره ی  در  بیشــرت  تــا  می کننــد 

عــده ا ی از بنیاد هــای خیریــه در حقیقــت دریچــه ی تبلیغــی 

ــتند. ــان اس ــان ش ــرای صاحب ب

تــا  نهادهــا،  ایــن   کمک هــای  شــهروندان،  بــاور  بــه 

ایــن کــه برشدوســتانه و بــرای رفــع نیــاز آســیب دیدگان 

و نیازمنــدان باشــد، منتــی اســت کــه بــر آنــان گذاشــته 

کــه  نانــی  تکــه  یــک  از  تصویــر  گرفــنت  بــا  و  می شــود 

ــانی را  ــس انس ــزت و اعتامد به نف ــت، ع ــد، در حقیق می دهن

بــا همگانــی کــردن آن زیــر پــا می کننــد.

کابــل،  باشــندگان  از  دیگــر  یکــی   دورانــی،  یــام 

ــت. از  ــیار اس ــاداری بس ــر و ن ــتان فق ــد: »در افغانس می گوی

ــه مــردم  ــا هنــوز چــه خیــر ب ــه ت ایــن همــه بنیادهــای خیری

ــا  رســیده؟ ایــن نهادهــا چــی دردی را از ایــن مــردم فقیــر ت

ــرده؟«     ــم ک ــوز ک هن

ــت  ــه مکلفی ــای خیری ــد بنیاده ــر چن ــه ه ــد ک او می گوی

ندارنــد کــه بــه فقــر و نــاداری جامعــه رســیدگی کننــد؛ امــا 

وظیفــه ی انســانی و وجدانــی خــود را بایــد در مقابــل مــردم 

انجــام دهنــد. اگــر قصــد کار خیــر و انسان دوســتانه  دارنــد، 

بــرای مــردم بــدون کــدام مقاصــد شــخصی یــاری رســانند؛ 

ــه مــردم  ــا دو قوطــی روغــن  ب ــن نهادهــا ب امــا متأســفانه ای

ــد. ــت می گذارن ــاره من ــر و بیچ فقی

کــه  می گوینــد  کابــل  در  نیازمنــدان  از  برخــی 

کمک هــای مقطعــی ایــن نهادهــا کــه بیشــرت بــه خاطــر 

تبلیغــات و شــهرت خــود شــان انجــام می شــود، هیــچ دردی 

از آنــان را دوا منی کنــد و هرازگاهــی ایــن نهادهــا جهــت 

ــا  ــد ت ــدان می رون ــان، رساغ نیازمن ــی ش ــای تبلیغات برنامه ه

ــد. ــه کنن ــو تهی ــان ویدی ــات ش ــرای تبلیغ ب

مســؤولیت  خــود  تنهایــی  بــه  کــه  خامنــی  نوریــه،   

ــی  ــه تازگ ــواده اش را دارد و ب ــو خان ــت عض ــتی هش رسپرس

بــه  رابطــه  در  اســت،  بازگشــته  بــه کشــور  پاکســتان  از 

می گویــد:  آن هــا  بــه  مددرســان  نهادهــای  کمک هــای 

»بی رسپنــاه و بــدون نــان اســتیم؛ از بازگشــت مــا بــه کشــور 

ــه، ســه  ــک مرتب ــوز فقــط ی ــا هن ــا ت ــاه می شــود؛ ام شــش م

ــا مقــداری آرد و  ــه م ــه ب ــل یکــی از بنیادهــای خیری ــاه قب م

ــا  ــه در اینج ــی ک ــت خانواده های ــرد. اکرثی ــک ک ــن کم روغ

ــد. از کمکــی  ــد، از ایــن کمک هــا محــروم ماندن خیمــه دارن

کــه بــه مــا کردنــد، عکــس و فیلــم گرفتنــد و ایــن کار شــان 

ــک  ــادی کم ــا نه ــی ی ــر کس ــت. اگ ــول نیس ــل قب ــم قاب برای

از  دســت گیری  و  انســانیت  خاطــر  بــه  بایــد  می کنــد، 

ــا  ــد رصف ــا نبای ــن کمک ه ــد. ای ــک کن ــود کم ــان خ هم نوع

بــه خاطــر پخــش شــدن گــزارش در رســانه ها و شــهرت 

ــد.« ــان باش ــردی ش ف

آنچــه بــرای ایــن نیازمنــدان ســخت متــام می شــود، 

ــده گرفــنت غــروری اســت کــه از طــرف کمک رســان ها  نادی

ــات  ــد امکان ــر چن ــه ه ــد ک ــان می گوین ــود. آن ــا می ش ــر پ زی

اولیــه ی زندگــی شــان را از دســت داده انــد؛ امــا فقــر و 

تنگ دســتی، بــه معنــای از دســت دادن غــرور و عــزت یــک 

انســان نیســت کــه در بــدل لقمــه ی نانــی بــه فــروش برســد.

فهیمــه کــه در عیــن حــرف زدن اشــک هایش جــاری 

اســت، از زیــر پــا شــدن غــرورش می گوید:»چنــد مــاه قبــل 

یکــی از نهاد هــای خیریــه بــه مــا کمــک کــرد؛ مــا فکــر 

ــه خاطــر خیرخواهــی اســت؛ امــا  ــم کــه ایــن کمــک ب کردی

ــا را پخــش کــرد. متــام  ــری م ــوار تصوی ــون ن بعــدا در تلویزی

ــا  ــر پ ــا زی ــرور م ــد و غ ــان آن  را دیدن ــکان م ــتان و نزدی دوس

ــد.« ش

برخــی از ایــن نیازمنــدان کــه کمک هایــی را از نهادهــای 

خیریــه دریافــت کــرده انــد، پــس از دیــدن تصاویــر شــان در 

رســانه ها، از گرفــنت ایــن کمک هــا نــاراض انــد و می گوینــد 

کــه گرســنگی بهــرت بــود از ایــن کــه در بــدل کمــک ناچیــزی 

عــزت نفــس و غــرور مــا را جهــت منفعت هــای شــخصی 

شــان بــه تبلیغــات بازرگانــی برســانند.

پشــیامنی  اظهــار  کمک هــا  ایــن  قبــول  از  گلثــوم، 

می کنــد و می گویــد: »اگــر او می دانســت از آن هــا تصویــری 

در تلویزیــون بــه نــرش می رســد، هیــچ گاه آن کمک هــا را 

ــا  ــر پ ــه زی ــود ک ــن ب ــرت از ای ــنگی به ــرد. گرس ــول منی ک قب

ــد.  ــش بگذارن ــه منای ــا ب ــان را در تلویزیون ه ــرور م ــدن غ ش

مــا گــدا نیســتیم، فقــط کمــک شــان را قبــول کردیــم. 

کمــک بایــد بــه گونــه ا ی باشــد کــه بــه دســت راســت بدهیــد 

و دســت چــپ خــرب نشــود. ایــن کــه بــر ایــن کمک هــا دهــل 

زده شــود و عــامل و آدم از آن باخــرب شــود، ریــا و فریــب دادن 

ــان  ــان و نش ــای ش ــش دادن کمک ه ــا منای ــت. ب ــردم اس م

دادن وضــع فقــر و بیچارگــی  مــردم از طریــق رســانه ها، 

ــد.  ــا می کنن ــر پ ــردم را زی ــرور م غ

تعریفی که از مؤسسه های خیریه ارائه می شود

مؤسســه ی خیریــه، یــک نــوع از کســب و کار اســت کــه 

ــود و  ــاد می ش ــی ایج ــرد خاص ــا ف ــردم ی ــط م ــوال توس معم

ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــت رس ــی در جه ــر انتفاع ــور غی ــه ط ب

مختلــف فعالیــت می کنــد. بــه طــور کلــی، ایــن نــوع از 

ــاد  ــک بنی ــا ی ــه و ی ــه ی خیری ــک مؤسس ــه ی ــب و کار ب کس

کــه ممکــن اســت بــه شــکل دولتــی و یــا خصوصــی فعالیــت 

 کنــد، اشــاره می کنــد. یــک مؤسســه ی خیریــه، ممکــن 

ــا  ــه فعالیت هــای مذهبــی، آموزشــی، اقتصــادی و ی اســت ب

ســایر فعالیت هــای مرتبــط بــا منافــع عمومــی و برشدوســتانه 

بپــردازد. قوانیــن هــر مؤسســه ی خیریــه بســته بــه ایــن 

اســت کــه در چــه کشــوری فعالیــت می کنــد و نظــر بــه هــر 

کشــوری ممکــن اســت متفــاوت باشــد. بنــا بــر ایــن، قوانیــن 

و مفــاد مالیاتــی مرتبــط بــا مؤسســه ی خیریــه، بســتگی بــه 

ــد، دارد. ــت می کن ــه در آن فعالی ــوری ک ــن کش قوانی

یونســیف،  اورژانــس،  کلینتــون،  خیریــه ی  بنیــاد 

بیل گیتــس، آکســفام، نجــات کــودکان و دیگــر نهادهــا، 

از جملــه نهادهــای خیریــه ای اســتند کــه فعالیت هــای 

می دهنــد.   انجــام  جهانــی 

 مؤسســات خیریــه، بــه انجــام فعالیت هــای مختلفــی 

از قبیــل امدادرســانی بــه فقــرا و افــراد کم تــوان، ایجــاد 

و مدیریــت بناهــای تاریخــی و ســاختامن های عمومــی، 

ــودکان،  ــی، ک ــات اجتامع ــه ی خدم ــا ارائ ــه ب ــای جامع ارتق

حقــوق مدنــی، تبليغــات اســالمي، تحقيقــات فرهنگــي، 

علمــي، دينــي، فنــي، اخرتاعــات، اکتشــافات، تعليــم و 

تربيــت، بهداشــت و درمــان، بنــا و تعمــر و نگ هــداري 

مســجد ها، ایجــاد مدرســه های علــوم دینــی، مکتب هــا، 

تعمــر  اطعــام،  و  تعزيــه  مراســم  دولتــي،  دانشــگاه هاي 

آثــار باســتاين، امــور عمــراين و آبــاداين، هزينــه يــا وام 

بــه  کمــک  دانشــجويان،  و  دانش آمــوزان  تحصيــي 

از ســيل،  نــايش  آســيب ديدگان حــوادث  و  مســتضعفان 

زلزلــه، آتش ســوزي، جنــگ و حــوادث غرمرتقبــه ی و دیگــر 

می پــردازد. برشدوســتان  فعالیت هــای 

ــتان،  ــاد افغانس ــخنگوی وزارت اقتص ــالک، س ــس س یون

می گویــد کــه در حــال حــارض در کشــور 2۰۳۱ مؤسســه ی 

غیــر انتفاعــی داخلــی و 2۷۱ مؤسســه ی غیــر انتفاعــی 

خارجــی وجــود دارد؛ ایــن مؤسســه ها در رسارس افغانســتان 

کابــل  در  کــه  ایــن  دلیــل  بــه  امــا  می کننــد؛  فعالیــت 

امکانــات و نفــوس بیشــرت وجــود دارد، ســاحه ی فعالیــت 

ــت. ــرت  اس ــا بیش ــه والیت ه ــبت ب ــل نس ــان در کاب ش

در  مؤسســات  ایــن  کــه  می کنــد  اضافــه  ســالک، 

امنیــت،  زیربنــای  اجتامعــی،  مصؤونیــت  ســکتورهای 

اقتصــاد، صحــت و دیگــر مــوارد فعالیــت انجــام می دهنــد. 

ــتند  ــازرگان اس ــا ب ــادی ی ــراد ع ــا اف ــن رشکت ه ــکان ای مال

نهادهــای  توســط  مؤسســات  ایــن  از   بعضــی  درآمــد  و 

بین اللملــی پرداخــت شــده و عــده ا ی هــم از رسمایــه ی 

می شــود. حاصــل  رشکت هــا  صاحبــان  شــخصی 

ــر نشــان دهنده ی آن اســت کــه 54،5 در صــد  ــار اخی آم

مــردم افغانســتان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد.

راحله یوسفی

متام  سخت  نیازمندان  این  برای  آنچه 

طرف  از  که  است  غروری  گرفنت  نادیده  می شود، 

کمک رسان ها زیر پا می شود. آنان می گویند که هر 

داده  از دست  را  اولیه ی زندگی شان  امکانات  چند 

اند؛ اما فقر و تنگ دستی، به معنای از دست دادن 

غرور و عزت یک انسان نیست که در بدل لقمه ی 

برسد. فروش  به  نانی 

فهیمه که در عین حرف زدن اشک هایش جاری 

پا شدن غرورش می گوید:»چند ماه  از زیر  است، 

قبل یکی از نهاد های خیریه به ما کمک کرد؛ ما فکر 

کردیم که این کمک به خاطر خیرخواهی است؛ اما 

کرد.  پخش  را  ما  تصویری  نوار  تلویزیون  در  بعدا 

آن  را دیدند و غرور  متام دوستان و نزدیکان مان 

ما زیر پا شد.«
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خانواده6

زردی نــوزاد، یکــی از شــایع ترین بیامری هایــی اســت 

بــا  را  آن هــا  و ســالمت  دیــده می شــود  نــوزادان  در  کــه 

ــددی  ــل متع ــامری، دالی ــن بی ــد. ای ــه می کن ــکل مواج مش

ــز خــون و ناســازگاری خــون  ــب گلبول هــای قرم ــل تخری مث

مــادر بــا جنیــن دارد. از نشــانه های زردی نــوزاد، زرد شــدن 

قســمت های مختلــف بــدن اســت کــه پــس از مشــاهده 

ــا درجــه  ی آن مشــخص شــود. درمــان  بایــد آزمایــش شــود ت

ایــن مســأله بســیار ســاده اســت؛ ولــی بایــد توســط  داکــرت 

متخصــص انجــام شــود. در صورتــی کــه زردی کنــرتل و 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــی ب ــکالت خطرناک ــود، مش ــان نش درم

دالیل زردی نوزادان

از اصلی تریــن دالیــل زردی در نــوزاد، ایــن اســت کــه 

گلبول هــای قرمــز خــون تخریــب شــده و در نتیجــه مــاده ای 

ــرت  ــه بیش ــد ک ــود می آی ــه وج ــن ب ــام بیلی روبی ــه ن ــی ب رنگ

نــوزاد  نــوزاد جمــع می شــود. زردی  در چشــم و پوســت 

دالیــل دیگــری نیــز دارد کــه مهم تریــن آن هــا بــه رشح زیــر 

می باشــد:

-  نارس بودن نوزاد 

 -  ناســازگار بودن خون مادر با خون جنین

-   زردی به دلیل ناکافی بودن شــیر مادر

-  اختالالت تیروئید

-  مشکالت کبدی

-  عفونت

-  دیابت مادر

-  زایامن به روش ســزارین

-  ســابقه ی زردی در خانواده

درجه ی زردی نوزاد

ــوزاد 5  ــه ی زردی ن ــد، درج ــاعت اول تول ــر در 24 س اگ

ــود؛  ــه ش ــرت مراجع ــه داک ــد ب ــت و بای ــاک اس ــد، خطرن باش

ولــی اگــر درجــه ی 5 در روزهــای آینــده بــروز یابــد، طبیعــی 

اســت؛ امــا اگــر بــه درجــه ی ۷ و ۸ برســد، بســیار خطرنــاک 

مــی باشــد؛ اگــر درجــه ی زردی بــا وجــود مراقبت هــا بــه ۱۳ 

ــه داکــرت مراجعــه کنیــد.  ــر ب ــا ۱۷ رســید، هــر چــه رسیع ت ت

رشوع  بــدن  قســمت های  کــدام  از  نــوزاد  زردی 

؟ د می شــو

زردی نــوزاد، ابتــدا از چشــم ها و رس رشوع می شــود و 

ســپس بــه قفســه ی ســینه و شــکم و پاهــا رسایــت می کنــد. 

ــد،  ــاال باش ــیار ب ــودک بس ــه ی زردی ک ــه درج ــی ک در صورت

کــف دســت ها و زیــر زانوهــا نیــز زرد می شــود؛ پــس زردی و 

ــمت های  ــدن قس ــب زرد ش ــد از ترتی ــه ی آن را می توانی درج

مختلــف بــدن تشــخیص دهیــد. بــرای تشــخیص دقیــق 

ــوزاد آزمایــش انجــام شــود. ــد روی ن درجــه ی زردی بای

نشانه های زردی نوزاد

-  زرد شدن پوست

 - زرد شــدن سفیدی چشم ها

ــد؛  ــگ باش ــد بی  رن ــوزاد بای ــی ادرار ن ــت طبیع -  در حال

ــود. ــره می ش ــت، ادرار زرد و تی ــوزاد زردی داش ــر ن ــی اگ ول

-   مدفوع بی رنگ

-  شــیر را بسیار ضعیف می مکد.

-   خســته به نظر می آید و بلند گریه می کند.

درمان زردی نوزاد

بایــد  و  دارد  آن  درجــه ی  بــه  بســتگی  زردی،  درمــان 

توســط پزشــک تشــخیص داده شــود. بــه طــور کلــی، دو راه 

ــد از: ــارت ان ــه عب ــود دارد ک ــوزاد وج ــان زردی ن ــرای درم ب

دستگاه فتوتراپی

دســتگاه های  داخــل  را  نــوزاد  درمــان،  ایــن  در 

مخصوصــی بــه نــام دســتگاه فتوتراپــی قــرار می دهنــد. 

اگــر درجــه ی زردی زیــاد باشــد، نــوزاد بایــد در بیامرســتان 

و تحــت نظــر داکــرت داخــل دســتگاه قــرار بگیــرد؛ ولــی اگــر 

درجــه ی زردی خطرنــاک نباشــد، می توانیــد دســتگاه را 

اجــاره کنیــد و نــوزاد را در خانــه درمــان کنیــد.

تعویض خون نوزاد

ــی اســت و  ــه ی درمان ــن مرحل روش تعویــض خــون، آخری

ــیار  ــه ی زردی بس ــه درج ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــا زمان تنه

ــاک باشــد. ــاال و خطرن ب

خطرات زردی نوزاد

در صورتــی کــه درجــه ی زردی کــودک زیــاد نباشــد، 

جــای نگرانــی نیســت و زردی خطــری نــدارد؛ ولــی اگــر 

ــر  ــت ب ــن اس ــود، ممک ــرتل نش ــد و کن ــاال باش ــه ی آن ب درج

روی ســلول های مغــز اثــر بگــذارد و عــوارض متعــددی مثــل 

ــن  ــاورد. همچنی ــود بی ــه وج ــزی ب ــج مغ ــزی و فل ــیب مغ آس

ممکــن اســت زردی باعــث شــود کــه نــوزاد شــیر نخــورد و در 

ــم  نتیجــه دچــار انقبــاض عضــالت و اختــالل در درک و تکل

ــود.  ــنوایی بش و ش

ــرای  ــت و ب ــی نیس ــز عجیب ــه زردی، چی ــوزاد ب ــالی ن ابت

اکــرث نوزادهــا رخ می دهــد؛ ولــی بایــد کنــرتل و درمــان 

شــود. در صورتــی کــه متوجــه ُشــدید نــوزاد تــان زردی دارد؛ 

ــا او تصمیــم بگیــرد  ــد ت ــه داکــرت مراجعــه کنی بهــرت اســت ب

ــه  ــی ک ــد. در صورت ــان کنی ــد درم ــه بای ــوزاد را چگون ــه ن ک

ــد  ــی کن ــد شــام را راهنامی زردی کــم باشــد، داکــرت می توان

ــد. ــان کنی ــان را درم ــی نوزادت ــای خانگ ــا درمان ه ــا ب ت

زمانــی کــه بــه ســن کــم و هیــکل کوچکــش 

ــج  ــقت و رن ــه مش ــل آن هم ــی، تحم ــی می کن نگاه

را  ناخن هایــش  می رســد.  نظــر  بــه  محــال  او  از 

می جویــد؛ نگاهــش، پــرواز پرنده هــای پشــت پنجــره 

ــن  ــه م ــش ب ــه حواس ــن ک ــا ای ــد ت ــال می کن را دنب

باشــد، گویــی حضــور مــرا کنــارش حــس منی کنــد.

ماجــرای بدبختی هــای نرگــس دوازده ســاله، از 

ــر بیــامری  ــر اث جایــی رشوع می شــود کــه مــادرش ب

ــذارد.  ــدر می گ ــرای پ ــس را ب ــی رود و نرگ ــا م از دنی

ــا  ــس، ب ــادر نرگ ــرگ م ــد از م ــاه بع ــه دو م ــدری ک پ

از  قصــد  هــم،  بــا  و  می کنــد  ازدواج  دیگــری  زن 

ــان را  ــی ش ــم زندگ ــا مزاح ــس، تنه ــردن نرگ ــن ب بی

. می کننــد

نرگــس، دخــرت پنج ســاله ای بیــش نبــوده کــه 

و  پــدر  لگــد  و  مشــت  زیــر  از  را  وی  مادرکالنــش 

مادرخوانــده نجــات داده و بــا خــود بــه خانــه اش 

ــره روزی نرگــس نیســت.  ــان تی ــن پای ــا ای ــرد؛ ام می ب

نرگــس از هــامن دوران کودکــی، بــرده ی ماماهــا 

کــه  می شــود  ازدواج  کــرده اش  خاله هــای  و 

مادرکالنــش، نوبتــی بــا آن هــا زندگــی می کنــد. 

می شــود. ســپری  همین گونــه  نرگــس،  کودکــی 

حــاال دیگــر نرگــس یــازده ســال دارد. نرگــس 

عــالوه بــر کارهــای خانــه، ناچــار اســت کارهــای 

ــی  ــر از گاه ــد. ه ــام ده ــز انج ــزل را نی ــرون از من بی

بــرای خریــد ســودا نیــز بــه بــازار فرســتاده می شــود؛ 

در حقیقــت، تنهــا کار اجبــاری ای کــه نرگــس آن را با 

جــان و دل دوســت دارد؛ زیــرا ایــن خریدهــا برایــش 

ــرون  ــاالنش در بی ــم سن وس ــا ه ــا ب ــت ت ــی اس فرصت

ــه بپــردازد و کودکــی  ــه بازی هــای کودکان از منــزل ب

کنــد؛ امــا در ایــن میــان، هــر از گاهــی توســط یکــی 

ــی  ــای کالم ــورد آزار و اذیت ه ــه م ــای منطق از بچه ه

و جنســی قــرار می گیــرد. آزار و اذیتــی کــه از تــرس 

تحقیــر شــدن، لت وکــوب شــدن و بدتــر از همــه 

حبــس شــدن توســط خانــواده اش، آن را  کتــامن 

می کنــد.

روزی از روزهــا، نرگــس بــرای گرفــنت ســودا از 

خانــه بیــرون می شــود در خلــوت کوچــه کــه راه 

مــی رود، توســط امیــر )پــری کــه قبــال آزار و اذیتش 

می کــرد( ابتــدا بیهــوش و بعــدا اختطــاف می شــود.

زمانــی کــه نرگــس چشــم بــاز می کنــد، منی دانــد 

کــه در کجــا و چــه بــه رسش آمــده. تنهــا حســی کــه 

ــه و  دارد، درد و تــب اســت کــه همــه بدنــش را گرفت

منی توانــد از جــا برخیــزد. نرگــس کــه دامــن پیراهــن 

ــا رس  ــد ب ــون می بین ــرق در خ ــدارش را غ ــفید گل س

بــا  امیــر  امــا  می شــود؛  بی خــود  فریــادی  دادن 

ــدار  ــش، وی را بی ــا و گردن ــر روی زیب ــیدن آب ب پاش

ــس را  ــیانه ای نرگ ــه ای وحش ــه گون ــر ب ــد. امی می کن

مــورد تجــاوز قــرار داده اســت. 

مــدت دو روز را نرگــس بــا امیــر بــه رس می بــرد. در 

ایــن دو روز، پــی هــم امیــر نرگــس کوچــک را مــورد 

تجــاوز و اســتفاده های جنســی بی رویــه قــرار داده و 

ــدارد  ــه انجــام چیز هایــی کــه دوســت ن وی را وادار ب

می کنــد کــه حتــی بــرای نرگــس حالــت تهــوع پیــش 

ــی  ــونت های فیزیک ــبب خش ــود س ــن خ ــد و ای می آی

ــر،  ــد از دو روز، امی ــه نرگــس می شــود.  بع ــر علی امی

نرگــس را بــه خانــه ی دوســتش بــه ولســوالی ورســج 

تخــار انتقــال می دهــد و نزدیــک بــه دو مــاه را در 

آن جــا ســپری می کنــد و در همــه ی ایــن مــدت، 

دوســتانش  و  امیــر  جنســی  بــرده ی  بــه  نرگــس 

بــدل می شــود و حتــا بعضــی اوقــات تــن نرگــس 

ــرد.  ــرار می گی ــتانش ق ــر و دوس ــد امی ــیله ی درآم وس

حــاال عطــش شــهوت امیــر در مقابــل نرگــس اندکــی 

فروکــش کــرده و می خواهــد نرگــس را دوبــاره بــه 

خانــه ی مــادر کالنــش بــربد کــه در راه در یــک محــل 

ــار  ــن ب ــا ای ــود؛ ام ــت گیر می ش ــس دس ــی پولی تالش

مدیــر جنایــی حــوزه ی مربوطــه در بــدل پــول، مــواد 

ــک  ــد از ی ــس، بع ــا نرگ ــی ب ــه ی جنس ــدر و رابط مخ

ــد. ــا می کن ــا را ره ــب آن ه ش

امیــر، نرگــس را در یکــی از دشــت های مســیر راه 

رهــا می کنــد و نرگــس بــا رسگردانــی متــام همــه راه 

ــر  ــد و ب ــد مــی رود و می افت ــرزان و دردمن ــن ل ــا ت را ب

می خیــزد. چشــم نرگــس بــه موتــری می خــورد کــه از 

آن مســیر می گــذرد. چشــامن نرگــس از خوشــحالی 

ــاری می طلبــد. بعــد  ــد و  نرگــس از وی ی ــرق می زن ب

ــاب  ــه آفت ــی ک ــیری، هنگام ــک مس ــردن ی ــی ک از ط

ــه غــروب اســت و در جاده هــا خلــوت، راننــده ی  رو ب

مســن، نیــز بــه او تجــاوز می کنــد و فــردای آن شــب 

محلــه ی  از کوچه هــای  یکــی  در  را  نرگــس خــود 

زندگــی مادرکالنــش در مرکــز تخــار می بینــد و خــود 

می رســاند.  خانــه  بــه  فــراوان  مشــقت های  بــا  را 

زمانــی کــه بــه خانــه می رســد، داغ هــای ســیاه و 

ــایر  ــت ها و س ــینه ها، دس ــردن، س ــر گ ــده ب رسخ مان

تنــش، حاکــی از اســتفاده های جنســی اســت کــه از 

ــه وی  ــام ب ــت اته ــواده اش انگش ــد. خان ــرده ان وی ک

ــرار  ــوب ق ــورد لت وک ــدیدا وی را م ــه ش ــانه گرفت نش

نرگــس کــه ده هــا لطمــه ی جنســی،  می دهنــد. 

نیــز  را  فیزیکــی  آســیب های  و  روانــی  زخم هــای 

متحمــل شــده، ایــن بــار زیــر مشــت و لگدهــای 

ــن  ــی رود و چندی ــوش م ــود. از ه ــه می ش ــا ل ماماه

ــه  روز را در حبــس خانگــی و شــکنجه های ماماهــا ب

رس می بــرد. نرگــس، تصمیــم می گیــرد تــا پــا بــه 

ــه  ــه چ ــرده ک ــم نک ــش را ه ــا گامن ــذارد؛ ام ــرار بگ ف

ــه  ــده ای ب ــن خراب ک ــری در ای ــوربختی های دیگ ش

ــد. ــارش را می کش ــا انتظ ــام دنی ن

ــه وی  ــه( ب ــداران محل ــی از دکان ــان )یک دالور خ

هوش منــدی  گوشــی  برایــش  و  می ســوزاند  دل 

ــد.  ــت می کن ــد روز مراقب ــرای چن ــد و از او ب می ده

ــس  ــای نرگ ــا و داغ ه ــه زخم ه ــد روزی ک ــد از چن بع

ــواه، آن رخ  ــدار خیرخ ــن دکان ــود، ای ــگ می ش کم رن

پلیــدش را بــرای نرگــس رو می کنــد.

ــه جــای نامعلومــی انتقــال می دهــد؛  نرگــس را ب

خانــه ای شــیک و چنــد طبقــه کــه نرگــس قبــال 

در رویاهایــش هــم ماننــد آن ندیــده بــود. نرگــس 

محافــل  رقاصــه ی  رفقــا،  ســاقی  خــان  دالور  را 

جنســی  خدمــات  ارائه دهنــده  و  شب نشــینی اش 

می گردانــد. دوســتانش  و  خــود 

بــرای نرگــس هــر یــک از افــراد آن خانــه، شــیوه ی 

ــی  ــد. بعض ــان را دارن ــتفاده جویی خودش ــاص اس خ

ــر  ــد و در آخ ــرشوب داده می رقصانن ــه وی م ــان ب ش

شــب مــورد تجــاوز قــرار می دهنــد؛ بعضــی شــان 

بــا  و  را نشــئه می کننــد  او  بــا مــواد مخــدر  هــم 

ــن  ــا ای ــد؛ ی ــا می رقصانن ــه پ ــگ ب ــه و زن ــاس مردان لب

ــی  ــم و پیاپ ــار ه ــری کن ــه نف ــا س ــس را دو ی ــه نرگ ک

ــاب آوردن  ــس از ت ــد. نرگ ــرار می دهن ــاوز ق ــورد تج م

در مقابــل رابطــه ی جنســی، مــواد مخــدر و مــرشوب، 

از پــا می افتــد و دالور خــان نرگــس را بــا خــود از آن 

خانــه می خواهــد بــه جــای دیگــری بــربد تــا باشــد از 

رش کثافــت کاری آســوده شــود کــه توســط مؤظفیــن 

ــود. ــتگیر می ش ــی دس ــت مل امنی

از آن جــا کــه دالور خــان، شــخص زوردار، قلــدر، 

ــوده،  ــداری ب فروشــنده ی مــواد مخــدر، بانفــوذ و پول

در ارگان هــای امنیتــی مــورد تعقیــب و تحقیــق هــم 

قــرار منی گیــرد و برعکــس در ایــن ارگان هــا، نرگــس 

تهدیــد می شــود تــا از آن چــه کــه بــر او گذشــته 

ــا دالور  ــد و ب ــزی نگوی ــی چی ــچ کس ــا هی ــت را، ب اس

خــان کــه دو زن دیگــر نیــز دارد، ازدواج کنــد و بــدون 

ــد. ــال می دهن ــه انتق ــه ترکی ــدا وی را ب رس و ص

قضیــه ی تجــاوز و ســوء اســتفاده جنســی نرگــس 

پیگیــری  زن  حقــوق  مدافــع  نهادهــای  توســط 

ــرد و  ــرار می گی ــت ق ــورد حامی ــس م ــود و نرگ می ش

پرونــده بــه جریــان می افتــد و بــه دادســتانی انتقــال 

می یابــد.

از نرگــس کوچــک، پرســیدم کــه چطــور توانســته 

ایــن همــه وحشــت را تــاب بیــاورد. بــا رس هــم کــردن 

چنــد جملــه ی نامــوزون و حاکــی از نداشــنت صحــت 

ــه را  ــن تجرب ــه ای ــار ک ــن ب ــد: »اولی ــی، می گوی روان

ــدی  ــه ســیه بختی ام گریســتم و امی تحمــل کــردم، ب

بــرای رهایــی از ایــن وضــع نداشــتم و بــا خــود گفتــم 

ــن  ــر م ــون دیگ ــم؛ چ ــل کن ــم تحم ــم می توان ــاز ه ب

ــن  ــن م ــرد. ت ــل می ک ــه را تحم ــن هم ــه ای ــودم ک نب

دیگــر از مــن نبــود، دیگــر فقــط وزن ایــن تــن از مــن 

بــود.«

ــرار  ــی ق ــمی و روان ــه ی جس ــت معالج ــس تح نرگ

دارد. دکــرتان می گوینــد کــه نرگــس در وضعیــت 

خیلــی بــد روانــی قــرار دارد و شــب ها بــه خــواب 

منــی رود و اگــر بخوابــد بــا دیــدن کابــوس از خــواب 

می پــرد. پرســتار نرگــس زن مهربانــی اســت کــه 

بــرای همراهــی نرگــس و التیــام زخم هــای روانــی اش 

می کوشــد. نرگــس بــا دیــدن دکــرتان مــرد عصبانــی 

ــرد.  ــاه می ب ــش پن ــج اتاق ــه کن ــود و ب می ش

ــه  ــودو ب ــه ل ــد ســالی می شــود ک در افغانســتان چن

ــده  ــل ش ــهروندان تبدی ــان ش ــازی می ــن ب پرطرفدارتری

اســت؛ بــه نحــوی کــه از کــودک گرفتــه تــا جــوان 

و میان ســال؛ همــه ی افــراد جامعــه بــه ایــن بــازی 

ــد. ــده ان ــال ش ــری مبت کمپیوت

ــا در  ــن و ی ــود آنالی ــی ش ــم م ــه ه ــازی ای ک ــودو ب ل

ــرد.  ــازی ک ــواده ب ــای خان ــتان و اعض ــا دوس ــه ب خان

توســط جوزیــف  بــار نخســت  بــرای  بــازی  ایــن 

فریدریــش در آملــان ســاخته و بــه دیگــران معرفــی 

شــد. در کشــورهای همســایه ی مــا بــه ایــن بــازی 

منــچ مــی گوینــد کــه از اســم آملانــی آن مشــتق شــده 

اســت؛ امــا در ایــن اواخــر لــودو جــای ایــن که بــازی ای 

بــرای رسگرمــی کوتــاه باشــد، بــه بیــامری ســاری بــدل 

ــدا  ــرتش پی ــه گس ــا روز در جامع ــه روز ت ــت ک ــده اس ش

می کنــد.

تلفون هــای  وارد  کــه  زمانــی  از  بــازی  ایــن 

هوش منــد شــده  اســت؛ بــه میــزان مبتالیــان بــه آن نیــز 

افــزوده شــده اســت. در ایــن بــازی، بازيکــن بــا رضبــه ی 

انگشــت روی صفحــه ی تلفــون خــود یکــی از عددهــای 

یــک تــا شــش را بــه طــور تصادفــی بــه دســت مــی آورد 

و پیوســته تــالش می کنــد تــا بــا پیــش بــردن لودوهــای 

ــازی،  ــن ب ــد. در ای ــود کن ــروزی را از آن خ ــف، پی مختل

ــازی  ــر از دیگــران ب ــد زودت هــر بازی کــن تــالش می کن

کنــد و پیــروز شــود.

میــزان  بــه  کــه  اســت  طــوری  بــازی  ایــن  روش 

گاهــی  کــه  طــوری  بــه  می افزایــد؛  آن  جذابیــت 

واقعــا منی شــود نتیجــه ی بــازی را پیش بینــی کــرد. 

شــخصی کــه بــه احتــامل بــاالی 9۰ درصــد پیــروز بازی 

ــی  ــن ویژگ ــود. ای ــدان ش ــده ی می ــن بازن ــد، ممک باش

ــازی وارد  ــودو باعــث می شــود آن هایــی کــه در ایــن ب ل

هــم نیســتند، بــا دیــدن آن عالقه منــد شــوند و بــا چنــد 

بــار بازی کــردن بیشــرت بــه آن عالقــه گرفتــه و بــا تکــرار 

ــوند. ــاد ش ــه آن معت ــم ب ــت رس ه ــد روز پش آن چن

اســتفاده کنندگان دایمــی لــودو، بــرای ایــن کــه 

از بــازی دلــرد نشــوند، بــرای ادامــه ی آن و ایجــاد 

جذابیــت در بــازی؛ رشط بنــدی را نیــز جــزو لــودو کــرده 

ــد  ــرای ص ــم ب ــم از ک ــن ک ــه طرفی ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ان

افغانــی یــا بیشــرت از آن بــرای بــرد در بــازی رشط بنــدی 

از  کــه  اســت  بــازی  برنــده ی  شــخصی  و  می کننــد 

دیگــر طرف هــای بــازی، پــول از پیــش تعییــن شــده را 

دریافــت می کنــد. بازی هــای کمپیوتــری و انرتنتــی بــه 

اضافــه ی ایــن  کــه یــک نــوع رسگرمــی و گذرانــدن وقــت 

ــث  ــه ی آن باع ــداوم و بی روی ــتفاده ی م ــا اس ــت؛ ام اس

ــرتس ها و  ــش اس ــل افزای ــی مث ــکل های روان ــروز مش ب

ــه  ــدن را ب ــه ب ــود ک ــدن می ش ــد در ب ــاد قن ــرصف زی م

ــد. ــه می کن ــرژی مواج ــود ان کمب

از ســویی هــم اســتفاده ی مــداوم و بی رویــه ایــن 

بازی هــا باعــث می شــود کــه فــرد، زمــان زیــادی را 

ــان  ــدازه زم ــامن ان ــه ه ــده و ب ــا گذران ــن بازی ه در ای

ایــن  از  ناشــی  بــرای درمــان خســتگی  را  بیشــرتی 

بــه خــودی خــود  مــا  اینطــوری  بگذرانــد؛  بازی هــا 

همــه ی زمــان مــا را بــدون اســتفاده ی مثبــت از دســت 

می دهیــم.

ــر در  ــال اخی ــد س ــی چن ــه از زندگ ــه ای ک ــا تجرب ب

کابــل داشــته ام، بــه راحتــی می توانــم بگویــم کــه ایــن 

بــازی در میــان طیف هــای مختلــف جامعــه طرفــداران 

بــه  روز  تــا  روز  و  دارد  را  خــود  اســتفاده کنندگان  و 

ــوزان،  ــود.  دآنش ام ــزوده می ش ــان آن اف ــزان مبتالی می

ــان  ــی، مردم ــای دولت ــدان اداره ه ــان، کارمن دانش جوی

بــه نحــوی در  عــادی، کســبه کاران، همــه و همــه، 

ــتند.  ــر اس ــازی درگی ــن ب ــا ای ــان ب ــای  ش روزمره گی ه

ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــه  ام، ب ــاال گفت ــا ح ــه ت آنچ

هیچ گاهــی لــودو و یــا دیگــر بازی هــای انرتینتــی و 

ــرد. ــازی نک ــری را ب کمپیوت

دریافت هــای روان شناســان، نشــان می دهــد کــه 

اســتفاده ی درســت و مناســب از بازی هــای کمپیوتــری؛ 

بــرای تقویــه ی دیــد و رسعــت عمــل مفیــد اســت؛ امــا 

اســتفاده ی بیــش از انــدازه ی بازی هــای کمپیوتــری 

ــری و  ــاد پرخاش گ ــث ایج ــودو، باع ــل ل ــری مث و تصوی

عصبانیت هــای ناگهانــی در شــخص اســتفاده کننده ی 

ــودو  ــاد از ل آن می شــود و از ســویی هــم اســتفاده ی زی

در شــب باعــث اختــالل در خــواب می شــود. بــرای 

ســالمت جســم و ذهــن، نیــاز اســت تــا میــان تفریــح و 

انجــام کارهــای مهــم تــوازن ایجــاد شــود و  بــرای دوام 

زندگــی ســامل ایــن تــوازن پیوســته بایــد حفــظ شــود.

بیامری زردی در کودکان
 و درمان آن

تجاوز گروهی و نفرت دخرتی پانزده ساله از مردان

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

مجیب ارژنگ

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

بازی لودو )Ludo( بیماری فراگیر میان 
شهروندان کابل
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رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری و معــاون 

کــه  می کنــد  تأکیــد  »دولت ســاز«،  انتخاباتــی  تکــت 

ــا از  ــتند و تنه ــد نیس ــح باورمن ــراری صل ــه برق ــان ب طالب

ــتان  ــردم افغانس ــر م ــارت را ب ــد ام ــگ می خواهن راه جن

ــد. ــل کنن تحمی

آقــای دانــش، روز دوشــنبه )25 ســنبله(، در یکــی از 

هامیش هــای انتخاباتــی اش در شــهر مزاررشیــف، گفــت 

ــح واقعــی  ــراری یــک صل ــه برق ــوز هــم ب ــان هن کــه طالب

بــاور ندارنــد و تــالش دارنــد کــه از راه جنــگ و خشــونت، 

ــر  ــد، ب ــی را کــه مــردم افغانســتان هرگــز منی پذیرن امارت

آن هــا )مــردم( تحمیــل کننــد. 

او عــالوه کــرد: »امــارت هــامن نظامــی اســت کــه در 

ــون  ــیل خ ــف س ــای مزاررشی ــس کوچه ه ــه پ ــام کوچ مت

جــاری ســاخته بــود و صدهــا تــن از مــردم بی گنــاه مــزار 

ــد.« ــام کردن ــل ع ــه قت ــف را مظلومان رشی

تأکیــد کــرد کــه جمهوریــت، نظــام  آقــای دانــش 

شــهروندی،  حقــوق  انتخابــات،  بــر  مبتنــی  سیاســی 

حقــوق بــرش و حقــوق زنــان جــزء خطــوط رسخ حکومــت 

در مذاکــرات صلــح اســت و بــه همیــن دلیــل، انتخابــات 

پیــش  رو در عیــن رأی دادن بــه کاندیــد مــورد نظــر، 

رأی دادن بــه جمهوریــت هــم اســت. 

او گفــت کــه رشکــت در انتخابــات بــه معنــای حامیــت 

ــه  ــه گفــنت ب ــات و ن ــر انتخاب از نظــام سیاســی مبتنــی ب

نظــام امــارِت اســتبدادی و فاقــد مرشوعیــت اســت.

رکــن  انتخابــات  کــه  کــرد  ترصیــح  دانــش  آقــای 

دموکراســی  آن،  بــدون  و  اســت  دموکراســی  اساســی 

بــرای  کــه  افــزود  او،  نــدارد.  مفهومــی  و  معنــا  هیــچ 

از  جلوگیــری  بــرای  راه  تنهــا  انتخابــات  افغانســتان 

مرشوعیــت  و  ثبــات  تأمیــن  و  منازعــات  و  اختالفــات 

سیاســی و حقوقــی اســت و حتــا راه صلــح پایــدار نیــز از 

می گــذرد.  انتخابــات  مســیر 

پشــتیبان  افغانســتان  »حکومــت  داشــت:  بیــان  او 

جــدی صلــح و ختــم جنــگ و خشــونت در کشــور اســت؛ 

ــم  ــر می دانی ــازنده و مؤث ــی را س ــرح صلح ــا آن ط ــا م ام

کــه قبــل از هــر چیــزی بــا مذاکــره ی مســتقیم بــا دولــت 

بــا  و  افغانســتان  دولــت  محوریــت  در  و  افغانســتان 

ــونت و  ــش خش ــه کاه ــود و ب ــاز ش ــا آغ ــت افغان ه مالکی

آتش بــس منجــر شــود.«

آقــای دانــش تأکیــد کــرد، حکومــت فعلــی در حالــی 

ــرار دارد،  ــی خــود ق ــت قانون ــن روزهــای وق ــه در آخری ک

صلــح  تأمیــن  بــرای  را،  صلــح  پروســه ی  منی توانــد 

باعــزت و پایــدار، مدیریــت کنــد؛ بــه همیــن دلیــل بایــد 

قبــل از هــر چیــز دیگــری، انتخابــات برگــزار شــود و 

حکومــت مقتــدر و برخاســته از انتخابــات جدیــد و بــا 

مرشوعیــت بیشــرت، رهــربی پروســه ی صلــح را بــه عهــده 

ــرد. بگی

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، دونالــد 

ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده، در پــی جــان 

ــا  ــح ب ــی، گفت وگوهــای صل ــاز امریکای باخــنت یــک رسب

ــت  ــس از آن، گف ــد روز پ ــرد و چن ــف ک ــان را متوق طالب

کــه ایــن گفت وگوهــا »مــرده« اســت.

حکومــت افغانســتان نیــز گفتــه اســت کــه تالش هایش 

از  پــس  تــا  صلــح،  گفت وگوهــای  پیشــربد  بــرای  را 

کــرده  متوقــف  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری 

ــت جمهوری،  ــخنگوی ریاس ــی، س ــق صدیق ــت. صدی اس

چنــد روز پیــش گفــت کــه گفت وگوهــای صلــح، پــس از 

ــرده  ــد پیــش  ب ــات و توســط دولــت جدی برگــزاری انتخاب

ــد. ــد ش خواه

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، می گویــد 

مــردم  اعتــامد  از  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  کــه 

ــامد در  ــن اعت ــظ ای ــتند و حف ــوردار اس ــتان برخ افغانس

مهــم  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  برگــزاری  جریــان 

اســت.

در  ســنبله(   25( دوشــنبه  روز  عبداللــه،  عبداللــه 

»انتخابــات  کــرد:  تأکیــد  وزیــران  شــورای  نشســت 

ریاســت جمهوری، یــک پروســه ی دموکراتیــک اســت و 

نهادهــای امنیتــی، مســؤول تأمیــن امنیــت آن اســتند و 

ــام،  ــی مت ــا بی طرف ــه ب ــد ک ــف  ان ــل، مکل ــن دلی ــه همی ب

تأمیــن امنیــت کننــد.«

ــان کــرد کــه انتظــار مــی رود، مــردم افغانســتان  او بی

بــا گذشــت هــر روز نســبت بــه توانایــی نیروهــای امنیتــی 

ــات ریاســت جمهوری  ــا انتخاب ــد ت ــان حاصــل کنن اطمین

بــه دور از ناامنی هــا و در فضــای امــن برگــزار  شــود.

مــردم  کــرد،  اضافــه  همچنــان  عبداللــه  آقــای 

گونــه ی  بــه  انتخابــات  کــه  دارنــد  توقــع  افغانســتان 

شــفاف برگــزار  شــود و در ایــن راســتا، نهادهــای مربوطــه 

باشــند. بایــد همــکاری جــدی داشــته 

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، در حالــی از 

حفــظ اعتــامد نیروهــای امنیتــی در برگــزاری انتخابــات 

ــد کــه نهادهــای امنیتــی  ریاســت جمهوری ســخن می زن

همــواره از بی طرفــی ایــن نیروهــا در انتخابــات تعهــد 

داده  انــد.

مســؤوالن نهادهــای امنیتــی و دفاعــی، روز یک شــنبه 

)24 ســنبله( در یــک نشســت مشــرتک خــربی اعــالم 

کردنــد کــه بیــش از هفتــاد هــزار نیــروی امنیتــی در ســه 

ــه  ــرد ک ــد ک ــن خواهن ــات را تأمی ــت انتخاب ــه، امنی مرحل

ایــن امــر، امیدواری هــا را نســبت بــه برگــزاری انتخابــات 

ریاســت جمهوری در فضــای امــن، بیشــرت کــرده اســت.

از ســویی هــم، نــرصت رحیمــی، ســخنگوی وزارت 

ــار بیــش  ــه ی مشــخص گفــت کــه در کن ــه  گون ــه، ب داخل

از هفتــاد هــزار نیــروی امنیتــی، 2۰ تــا ۳۰ هــزار نیــروی 

خواهنــد  قــرار  آماده بــاش  حالــت  در  دیگــر  امنیتــی 

گرفــت کــه در صــورت نیــاز، ایــن نیروهــا وارد عمــل 

ــد. ــد ش خواهن

یک ســو،  از  کــه  کــرد  تأکیــد  نیــز  دفــاع  وزارت 

نیروهــای ارتــش آماد گــی کامــل را بــرای تأمیــن امنیــت 

انتخابــات روی دســت گرفتــه  انــد و از ســوی دیگــر، 

هیــچ مقــام نظامــی ارتــش، در امــور انتخابــات مداخلــه 

ــد کــرد.  نخواه

ــدار داده  ــاع، هش ــؤوالن وزارت دف ــن، مس ــش از ای پی

ــش در  ــای ارت ــه ی مقام ه ــورت مداخل ــه در ص ــد ک بودن

ــازات  ــی، مج ــخت نظام ــن س ــا قوانی ــا ب ــات، آن ه انتخاب

ــد. ــد ش خواهن

ــت  ــی، در نشس ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی

شــورای وزیــران پیرامــون بی طرفــی مقام هــای ملکــی 

اداره ی  امــری  کــه مســؤوالن  تأکیــد کــرد؛  و نظامــی 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــن ب ــش از ای ــل پی ــای مح ارگان ه

اطمینــان داده کــه ایــن اداره بــه متامــی کارمنــدان 

خــود بــه ویــژه والی هــا و ولســوال ها دســتور داده اســت 

تــا از هــر گونــه مداخلــه در انتخابــات خــودداری کننــد.

نامــزدان  از  و  رییس جمهــور  ارشف غنــی،  محمــد 

مــردم  مشــارکت  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری، 

افغانســتان در دولــت داری، بــر اســاس منافــع ملــی 

اســت و اگــر کســی بخواهــد از خــط رسخ دولــت عبــور 

ــه هــر تصمیم گیــری و قربانــی خواهیــم  کنــد، حــارض ب

ــود. ب

ــی، روز دوشــنبه )25 ســنبله(، در یکــی از  ــای غن آق

ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــود، گف ــی خ ــای انتخابات هامیش ه

ملتــی  روی  بــه  پدیــده  ایــن  داغ  نفــر،  صــد  فســاد 

ــهدا  ــام ش ــهید داده و ن ــون ش ــک میلی ــه ی ــورد ک می خ

را بــد ســاخته  انــد. او، افــزود کــه عمده تریــن مبــارزه ی 

تیــم انتخاباتــی دولت ســاز، انتقــال صالحیت هــا بــه 

ولســوالی ها و روســتاها خواهــد بــود.

او، تعهــد داد کــه بعــد از پیــروزی در انتخابــات 

گونــه ی  بــه  را  فســاد  بــا  مبــارزه  ریاســت جمهوری، 

ــال  ــه دنب ــاز ب ــم دولت س ــد داد و تی ــام خواه ــی انج مل

ایــن اســت کــه هــر بخشــی از دولــت بــه شــکل قــوی و 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــت و م ــت دول ــجم در خدم منس

ــک  ــن بان ــاس تخمی ــر اس ــه ب ــت ک ــی گف ــای غن آق

جهانــی، کودتــای هفــت ثــور صدهــا میلیــارد دالــر 

ــدار  ــه طرف ــی  ک ــرد و آنان ــان وارد ک ــتان زی ــه افغانس ب

بداننــد. ارشف  را  آن  قیمــت  بایــد  اســتند،  انقطــاع 

ــت اساســی انقطــاع در ســال های  غنــی گفــت کــه عل

ــاب  ــرای انتخ ــازی ب ــد ب ــول و قواع ــود اص ــته، نب گذش

ــود.  ــتان ب ــربان افغانس ره

او بــرای جلوگیــری از انقطــاع، تأکیــد کــرد کــه 

افغانســتان در نظــام جمهــوری بــه ثبــات می رســد 

ــاع  ــرده و از انقط ــن ک ــان را تعیی ــت  ش ــردم زعام ــا م ت

جلوگیــری کننــد. وی، بیــان کــرد کــه رفــاه افغانســتان 

بــا بســیج و اراده ی ملــی صــورت می گیــرد و آنانــی 

ــوت ســاخنت بناهــای  ــد، ق  کــه فکــر دو روزه را می کنن

صدســاله را ندارنــد.

و  امنیتــی  نیروهــای  خصــوص  در  غنــی،  آقــای 

دفاعــی کشــور همچنــان گفــت کــه نیروهــای امنیتــی 

افغــان نــه در میــدان جنــگ شکســت خــورده و نــه هــم 

فــرار کــرده  انــد و قــوای امنیتــی بــه صــورت رضاکارانــه 

بــرای امنیــت افغانســتان می رزمنــد. او، ادامــه داد کــه 

ــده دار  ــت جمهوری را عه ــی ریاس ــل وقت ــال قب ــج س پن

شــد، شــامری از متخصصیــن بیــان می کردنــد کــه 

امــا اکنــون  افغانســتان شــش مــاه دوام منی کنــد؛ 

افغانســتان در جــای خــود باقــی اســت و نیروهــای 

ــد. ــاک، می رزمن ــن خ ــت از ای ــرای حفاظ ــی ب امنیت

او، بــه صــورت واضــح گفــت، آن عــده از کســانی کــه 

بــاالی نیروهــای امنیتــی افتخــار منی کننــد، خــاک 

ایــن جغرافیــا و قربانی هــای نیروهــای امنیتــی را درک 

ــی،  ــای غن ــارات آق ــاد اظه ــر بنی ــد. ب ــرده منی توانن ک

دولت ســازی بــه معنــای انحصــار قــدرت و انحصــار 

تصمیم گیــری نیســت؛ بلکــه بــه معنــای مشــارکت، 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــفاف ب ــاب دهی ش ــورت و حس مش

می باشــد.

قــوای  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  غنــی،  آقــای 

ــدا  ــی پی ــوت و ظرفیت ــی و دفاعــی افغانســتان، ق امنیت

خواهنــد کــرد کــه انحصــار مــرشوع قــوت را بــه دســت 

ــؤول و  ــر مس ــلح غی ــه ی مس ــس از آن،  کلم ــد و پ گیرن

زورگــو از قامــوس زبان هــا دور خواهــد شــد. 

ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه 

در طــول چنــد ســال گذشــته، مخالفــان سیاســی 

ــی  ــه انحصارگرای ــم ب ــواره او را مته ــی، هم ــای غن آق

ــش  ــن هامی ــی، در ای ــای غن ــد. آق ــرده ان ــدرت ک ق

ــد  ــه او باورمن ــرد ک ــان ک ــت بی ــه رصاح ــی ب انتخابات

ــه دموکراســی باورمنــد  ــه بلکــه ب ــی ن ــه انحصارگرای ب

اســت.

ــان  ــوپ، نش ــاد گال ــازه ی نه ــنجی ت ــک نظرس ــج ی نتای

مردمــان  ناامیدتریــن  افغانســتان  مــردم  کــه  می دهــد 

ــا  ــاد، روز دوشــنبه )25ســنبله( ب ــن نه جهــان اســتند. ای

نــرش نتایــج ایــن نظرســنجی، گفتــه اســت کــه ۸5 درصــد 

ــج  از شــهروندان افغانســتان از وضعیــت زندگــی  شــان رن

ــت. ــان اس ــم در رسارس جه ــن رق ــن بلندتری ــد و ای می برن

در ایــن نظــر ســنجی، تأکیــد شــده اســت کــه از هــر ده 

ــه نفــر آن از وضعیــت زندگــی شــان  نفــر در افغانســتان، نُ

ــد. ــج می برن رن

خوشــحالی  میــزان  ســنجی،  نظــر  ایــن  بنیــاد  بــر 

بــه  نســبت  درصــد   52 نیــز  افغانســتان  شــهروندان 

ــردم  ــد م ــا ۳6 درص ــه و تنه ــش یافت ــل کاه ــال ها ی قب س

ایــن کشــور گفتــه  انــد کــه روز قبــل خندیــده  انــد.

ــود آورده  ــزارش خ ــن گ ــوپ در ای ــاد گال ــان نه همچن

بــه  نســبت  افغانســتان  مــردم  درصــد   52 کــه  اســت 

ــی  ــن در حال ــد. ای ــی می کنن ــراز نگران ــان اب ــده ی  ش آین

اســت کــه ســه ســال قبــل، 42 درصــد مــردم نســبت بــه 

ــد. ــرده بودن ــی ک ــراز نگران ــان اب ــده ی ش آین

مــردم  ناامیــدی  اصلــی  دلیــل  گــزارش،  ایــن  در 

خوانــده  شــدید  فقــر  و  جنــگ  ادامــه ی  افغانســتان، 

ــه همیــن خاطــر مــردم ایــن کشــور  گفتــه شــده اســت؛ ب

تصویــری درســت نســبت بــه آینــده ی شــان ندارنــد. 

ــد  ــان می ده ــت، نش ــده اس ــنجی آم ــن نظرس ــه در ای آنچ

کــه نبــود امنیــت جانــی و مالــی، ســبب شــده اســت کــه 

توســعه ی اقتصــادی نیــز در ایــن کشــور صــورت نگیــرد و 

ــرار  ــف ق ــال ضع ــان در ح ــور همچن ــن کش ــای ای زیربناه

ــد.  ــته باش داش

بــا نــرش ایــن نظرســنجی، مــردم افغانســتان بــرای 

ناامیدتریــن  ســومین ســال )2۰۱۳، 2۰۱4 و 2۰۱۷( 

مردمــام جهــان اســتند کــه از وضعیــت زندگــی شــان رنــج 

می برنــد.

ــتان  ــه در افغانس ــت ک ــر آن اس ــنجی بیانگ ــن نظرس ای

هیــچ کســی نســبت بــه آینــده ی خــود امیــدوار نیســت و 

ــی نکــرده اســت. ــت ارزیاب زندگــی اش را مثب

ــاد  ــن نه ــز ای ــل نی ــی اســت کــه ســال قب ــن در حال ای

ناامیدتریــن  ایــن کشــور،  بــود کــه شــهروندان  گفتــه 

ــنجی،  ــن نظرس ــاس ای ــر اس ــتند. ب ــان اس ــردم در جه م

ــه  ــبت ب ــتان نس ــردم افغانس ــد م ــر روز امی ــت ه ــا گذش ب

آینــده ی شــان کمــرت می شــود.

در نظرســنجی ای کــه ســال قبــل از ســوی ایــن نهــاد 

منتــرش شــده بــود، آمــده اســت، رتبــه ای کــه مــردم 

ــرت  ــد، کم ــان داده  ان ــی ش ــت زندگ ــه وضعی ــتان ب افغانس

ــن نظرســنجی،  ــا اســت. در ای ــردم دیگــر در دنی از هــر م

ــه  ــزان ب ــن کــه چــه می ــه ای مــردم افغانســتان در پاســخ ب

ــره  ــن از ۱۰ من ــورت میانگی ــه ص ــد، ب ــدوار ان ــی امی زندگ

ــد. ــره داده ان 2٫۷ من

نظرســنجی  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  گالــوپ 

تــازه ی خــود، بــه مســاله ی گفت وگوهــای صلــح نیــز 

پرداختــه اســت کــه بــر بنیــاد آن، مــردم افغانســتان ختــم 

ــد؛  ــده ان ــت خوان ــرب مثب ــک خ ــح را ی ــای صل گفت وگوه

زیــرا آنــان از خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

نگــران بودنــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی نهمیــن دور 

مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان در قطــر پایــان یافــت. 

هــر چنــد انتظــار می رفــت بــا پایــان ایــن دور مذاکــرات، 

توافقــی میــان دو طــرف صــورت بگیــرد؛ امــا حملــه ی 

ــه  ــل ک ــش درک کاب ــه ی ش ــان در منطق ــتی طالب تروریس

منجــر بــه کشــته شــدن ۱۱ غیرنظامــی و یــک رسبــاز 

ــد ترامــپ  ــه هــم زد و دونال ــز را ب خارجــی شــد، همــه چی

ــو  ــح لغ ــای صل ــه گفت وگوه ــرد ک ــالم ک ــال آن اع ــه دنب ب

ــت.  ــده اس ش

ــا واکنش هــای متعــدد در  ــح، ب لغــو گفت وگوهــای صل

ــرون از افغانســتان مواجــه شــده اســت. ارگ  داخــل و بی

ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــت ک ــه اس ــت جمهوری گفت ریاس

زمانــی مرشوعیــت پیــدا می کنــد، کــه ایــن گــروه حــارض 

بــه مذاکــره  ی مســتقیم بــا دولــت افغانســتان شــود.

ــای  ــو گفت وگوه ــس از لغ ــیه پ ــال، روس ــن ح در همی

صلــح خواســتار از رسگیــری ایــن مذاکــرات شــد. طالبــان 

ــاز  ــاره آغ ــرات دوب ــه مذاک ــی ک ــد، در صورت ــه ان ــز گفت نی

ــد. ــد مان ــد خواهن ــرات متعه ــن مذاک ــه ای ــان ب ــود، آن ش
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ده روز دیگــر تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری باقــی 

ــد، مهم تریــن چالــش پیــش روی  ــده و تأمیــن امنیــت ایــن رون مان

ــزاری  ــدن برگ ــک ش ــود. نزدی ــده می ش ــتان خوان ــت افغانس حکوم

بــرای  دشــواری ها  و  امیدهــا  از  جدیــدی  فصــل  رونــد،  ایــن 

حکومــت و نیروهــای امنیتــی افغــان ایجــاد کــرده اســت. برگــزاری 

مســاملت آمیز انتخابــات، از دو جهــت اهمیــت ویــژه دارد.

یــک: توانایــی نیروهــای امنیتــی را در ســطح جامعــه ی جهانــی 

ــی در  ــت نیروهــای امنیت ــل ظرفی ــرد کــه حــد اق ــون می گی ــه آزم ب

طــول هجــده ســال پســین، چقــدر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 دو: بقــای حکومــت افغانســتان را بــه رخ می کشــد؛ منظــور 

ایــن اســت کــه بــا برگــزاری انتخابــات، حکومــت افغانســتان پیــام 

ــیر  ــتان در مس ــه افغانس ــد داد ک ــود خواه ــدان خ ــه متح ــن ب روش

درســت در حرکــت اســت و از ایــن طریــق، اعتــامد و رضایــت 

ــورت،  ــن ص ــد. در ای ــظ می کن ــود حف ــا خ ــی را ب رشکای بین امللل

ــی، نهادهــای ناظــر  هامهنگــی مشــرتک کمیســیون های انتخابات

ملــی، بین املللــی و نهادهــای امنیتــی بــرای مدیریــت بهــرت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــات از اهمی ــزاری انتخاب برگ

ــا  ــن نهاده ــه ای ــد ک ــی می گوین ــای انتخابات ــامری از نهاده ش

ــان  ــی اطمین ــای امنیت ــه نیروه ــتان ب ــردم افغانس ــوع م و در مجم

ــا  ــت را ایف ــان دو مأموری ــا همزم ــن نیروه ــا ای ــد؛ ام ــامد دارن و اعت

می کننــد. از یک ســو رونــد ملــی ای چــون انتخابــات را تأمیــن 

ــتخباراتی  ــگ اس ــک جن ــر، در ی ــوی دیگ ــد و از س ــت می کنن امنی

درگیــر اســتند و ممکــن اســت کــه حجــم ایــن چالش هــا، تأثیــرات 

منفــی ای را در چگونگــی تأمیــن امنیــت انتخابــات بگــذارد. نعیــم 

ایــوب زاده، رییــس بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان، می گویــد 

کــه ایــن نهادهــا بــا کمیســیون های انتخاباتــی هامهنــگ اســتند 

و در امــور پیشــربد کارزارهــای انتخاباتــی مشــرتک کار می کننــد؛ 

ــی  ــه و هامهنگ ــورت نگرفت ــوز کار روی آن ص ــه هن ــزی ک ــا چی ام

الزم ایجــاد نشــده اســت، لیســت رأی دهنــدگان می باشــد. آن هــا 

می گوینــد کــه لیســت دقیــق رأی دهنــدگان و فهرســت دقیــق 

نهایــی مراکــز رأی دهــی هنــوز بــا نهادهــای ناظــر انتخاباتــی 

ــت.  ــراه اس ــدی هم ــای ج ــا نگرانی ه ــر ب ــن ام ــده و ای ــک نش رشی

ــرای بررســی مراکــز رأی دهــی بــه  او، گفــت کــه ناظــران خــود را ب

محــالت فرســتاده تــا مشــخص شــود کــه قبــل از فــرا رســیدن روز 

ــود. ــیدگی ش ــا رس ــن چالش ه ــه ای ــات، ب انتخاب

ــه،  ــه عبدالل ــرت عبدالل ــا، داک ــن نگرانی ه ــه ی ای ــود هم ــا وج ب

رییــس اجرائیــه ی حکومــت وحــدت ملــی، می گویــد کــه نیروهــای 

امنیتــی افغانســتان از اعتــامد مــردم افغانســتان برخــوردار اســتند و 

حفــظ ایــن اعتــامد در جریــان برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 

مهــم اســت. رییــس اجرائیــه ی حکومــت وحــدت ملــی، در نشســت 

ــات ریاســت جمهوری کــه  ــه انتخاب ــد کــرد ک ــران تأکی شــورای وزی

یــک پروســه ی دموکراتیــک اســت، نهادهــای امنیتــی مســؤول 

ــا بی طرفــی  ــد کــه ب ــف ان ــد اســتند و مکل ــن رون ــن امنیــت ای تأمی

متــام، تأمیــن امنیــت کننــد.

او، بیــان کــرد کــه انتظــار مــی رود، مــردم افغانســتان بــا گذشــت 

ــل  ــان حاص ــی اطمین ــای امنیت ــی نیروه ــه توانای ــبت ب ــر روز نس ه

کننــد تــا انتخابــات ریاســت جمهوری بــه دور از ناامنی هــا و در 

فضــای امــن برگــزار شــود. آقــای عبداللــه، همچنــان اضافــه کــرد 

ــزار  ــفاف برگ ــات ش ــا انتخاب ــد ت ــع دارن ــتان توق ــردم افغانس ــه م ک

 شــود و در ایــن راســتا، نهادهــای مربــوط همــکاری جــدی را انجــام 

دهنــد.

 رییــس اجرا ییــه ی حکومــت وحــدت ملــی، در حالــی از اعتــامد 

نیروهــای امنیتــی در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری ســخن 

ــا  ــن نیروه ــی ای ــواره از بی طرف ــی هم ــای امنیت ــه نهاده ــد ک می زن

در انتخابــات تعهــد داده  انــد.

انتخابــات  کــه  می پذیرنــد  دانشــگاه،  اســتادان  از  شــامری 

ریاســت جمهوری، توانایــی و ظرفیــت نیروهــای امنیتــی را بــه 

آزمــون می گیــرد و روی ایــن لحــاظ، بــرای اثبــات توان منــدی 

ایــن نیروهــا، ایجــاب می کنــد کــه مدیــران امنیتــی بــا راهربدهــای 

مشــخص بــه ســوی تأمیــن امنیــت انتخابــات برونــد. موســا فریــور، 

اســتاد دانشــگاه کابــل، می گویــد کــه رییس جمهــور غنــی، در 

ــاه  ــزان م ــم می ــات در شش ــر انتخاب ــرار دارد و اگ ــت ق رأس حاکمی

ــی  ــای امنیت ــه زمینه ه ــؤولیت دارد ک ــود، او، مس ــزار ش ــده برگ آین

ــتاد  ــن اس ــد. ای ــم کن ــات فراه ــردم در انتخاب ــرتاک م ــرای اش را ب

ــای  ــا توصیه ه ــات ب ــت انتخاب ــه امنی ــت ک ــد اس ــگاه، باورمن دانش

اخالقــی تأمیــن منی شــود؛ بلکــه نیازمنــد اثبــات توانایــی حکومــت 

ــت. ــی اس ــای امنیت و نیروه

بــا ایــن  کــه زمــان کمــی از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــازده  ــرق ی ــه ب ــد ک ــته  ان ــان توانس ــروه طالب ــا گ ــده؛ ام ــی مان باق

ــر از  ــی دیگ ــأله، یک ــن مس ــد و ای ــع کنن ــتان را قط ــت افغانس والی

چالش هایــی اســت کــه نیروهــای امنیتــی و مســأله انتخابــات را بــا 

چالــش روبــه رو کــرده اســت. اســتادان دانشــگاه، معتقدنــد پیش از 

فرارســیدن روز برگــزاری انتخابــات، توان منــدی نیروهــای امنیتــی 

علنــی شــده اســت؛ نیروهایــی کــه منی توانــد کــه از پایه هــای بــرق 

و روشــنایی والیــات حفاظــت کنــد، چگونــه ممکــن اســت امنیــت 

ــه  ــد ک ــور می گوی ــا فری ــد. موس ــن کن ــات را تأمی ــزاری انتخاب برگ

ــت جمهوری  ــات ریاس ــث انتخاب ــح، بح ــای صل ــو گفت وگوه ــا لغ ب

افغانســتان داغ تــر شــد و اکنــون زمینــه بــرای برگــزاری انتخابــات 

فراهــم شــده؛ امــا ایــن  کــه چقــدر شــفاف و عادالنــه خواهــد بــود، 

می باشــد. ســوال برانگیز 

در ایــن شــکی نیســت کــه الزمــه ی برگــزاری انتخابــات امنیــت 

اســت کــه ایــن امــر مربــوط بــه نیروهــای امنیتــی می شــود. ســخت 

ــبی  ــت نس ــن امنی ــه تأمی ــا ب ــرث خوش بینی ه ــا حداک ــه ب ــت ک اس

ایــن رونــد امیــدوار بــود کــه رأی دهنــدگان بــا خاطــر آرام بــه پــای 

صندوق هــای رأی برونــد؛ امــا اســتادان دانشــگاه از شــایعاتی 

ســخن می زننــد کــه اگــر انتخابــات در ششــم میــزان برگــزار شــود، 

ممکــن اســت کــه از امنیــت نســبی برخــوردار باشــد؛ در صورتــی 

ــر  ــه تأخیــر برگــزار شــود، چالش هــای وافــری در براب کــه دو مــاه ب

نیروهــای امنیتــی قــرار خواهــد گرفــت کــه تأمیــن امنیــت در 

ــود. ــد ب ــاز خواه ــات، مشکل س ــای انتخاب روزه

ــات  هرچنــد، نیروهــای امنیتــی توانســتند کــه از آزمــون انتخاب

ــت جمهوری  ــات ریاس ــا انتخاب ــد؛ ام ــرون آین ــه بی ــی موفقان پارملان

ــه  در رشایطــی برگــزار می شــود کــه هم اکنــون رونــد خشــونت ها ب

شــهرهای افغانســتان رســیده اســت.

در همیــن حــال، رییس جمهــوری از قــدرت و توانایــی نیروهــای 

امنیتــی ســخن گفتــه و تأکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای امنیتــی 

افغــان نــه در میــدان جنــگ شکســت خــورده و نــه هــم فــرار 

ــت  ــرای امنی ــه ب ــورت رضاکاران ــه ص ــی ب ــوای امنیت ــد و ق ــرده  ان ک

افغانســتان می رزمنــد. او،  گفتــه کــه پنــج ســال قبــل، وقتــی 

ریاســت جمهوری را عهــده دار شــد، شــامری از متخصصــان بیــان 

ــد کــه افغانســتان شــش مــاه دوام منی کنــد؛ امــا اکنــون  می کردن

افغانســتان در جــای خــود باقــی اســت و نیروهــای امنیتــی از ایــن 

خــاک و از پروســه های ملــی آن حفاظــت می کننــد.

ده روز تا انتخابات؛ از بَرکت طالبان قالین باف شدم 
آزمون دشــوار نیروهای امنیتی

»دیگــر عــادت بــه ایــن کــردم کــه روز تــا شــب را پشــت 

دار قالیــن بشــینم و بــا گره هــای قالیــن، روزهــای زندگــی 

خــود را نیــز بشــامرم و رنگ هــا را هــم خــوب می شناســم. 

بــا ایــن کــه خیلــی ســال اســت طالبــان رفتــه انــد و دیگــر 

ترســی از طالــب در دل مــان نیســت و در شــهر دیگــر 

ــم و از  ــن می باف ــن قالی ــوز م ــا هن ــی؛ ام ــی منی بین طالب

ــاورم  ــواده ام را در بی ــارف خان ــام مص ــم مت ــن راه می توان ای

ــم از  ــت بگوی ــر راس ــن را اگ ــم و ای ــی نداری ــکل مال و مش

ــان دارم.« ــت طالب برک

ایــن برشــی از روایــت زندگــی زنــی بــه نــام آســیه )نــام 

مســتعار( اســت کــه در زمــان طالبــان در شــهر مــزار 

ــوهرش و  ــان ش ــدن طالب ــا آم ــرد و ب ــی می ک ــف زندگ رشی

تک پــرش را در جنــگ بــا طالبــان از دســت داد. در 

ــت  ــدون رسپرس ــرتش، ب ــراه دو دخ ــا هم ــیه ب ــان آس آن زم

می ماننــد و بعــد از آن، مخــارج زندگــی ایــن زن را مجبــور 

بــه ایــن می کنــد کــه راه حلــی بســنجد و راهــی پیــدا کنــد 

تــا ایــن کــه بتواننــد زندگــی  شــان را زیــر ســایه ی طالبــان 

ــد. ــه بدهن ادام

ــا  ــهر م ــان در ش ــه طالب ــان ک ــد: »آن زم ــیه می گوی آس

ــار  ــیاری کار و ب ــان بس ــرس طالب ــردم از ت ــه م ــد، هم آمدن

ــد و وضعیــت زندگــی در آن زمــان  خــود را رهــا کــرده بودن

بســیار دشــوار بــود. مــردم بــه کارهایــی رو آورده بودنــد کــه 

ــه  ــی ک ــی از کارهای ــد و یک ــام بدهن ــه انج ــد در خان می ش

در زمــان طالبــان بســیار رونــق گرفــت، ایــن بــود کــه همــه 

روی آورده بودنــد بــه قالین بافــی و  مــن هــم چــون آن 

ــد،  ــه کن ــا مخــارج زندگــی را تهی زمــان مــردی نداشــتیم ت

ــه  ــه ب ــایه ی مان ک ــنایی زن همس ــا آش ــر ب ــن خاط ــه همی ب

ــردم  ــول ک ــه را داد، قب ــی در خان ــنهاد قالین باف ــن پیش م

کــه دار قالیــن بــه خانــه بیــاورم و بــا هــر دو دخــرتم، 

ســه نفری مشــغول بــه قالین بافــی شــویم.«

دخــرتش،  دو  و  آســیه  بــرای  ابتــدا  در  چنــد  هــر 

ســختی  بــه  و  بــود  دنیــا  کار  ســخت ترین  قالین بافــی 

می توانســتند گره هــای دار قالیــن را بــا هــم هم آهنــگ 

کننــد و گاهــی دســت  شــان را بــا کَــرت قالین بافــی زخمــی 

می  کردنــد؛ امــا همیــن کــه توانســتند اولیــن قالیــن  شــان 

را ببافنــد و در مــدت شــش مــاه پــول خوبــی را بــه خاطــر 

فــروش قالیــن بــه دســت بیاورنــد، دیگــر گذرانــدن زندگــی 

ــرای آن هــا آســان شــد.  ب

حتــا  کــه  اســت  یــادم  زمــان  »آن  می گویــد:  آســیه 

مردهــا هــم بــه قالین بافــی روی آورده بودنــد و خیلــی 

شــان  مــردان  بخاطریکــه  بودنــد  هــم  خانواده هــا  از 

بیــرون نرونــد و بــا افــراد طالبــان مواجــه نشــوند، حتــا 

ــه  ــور ب ــم مجب ــود را ه ــر خ ــردان پی ــوان و  م ــای ج بچه ه

ــد  ــن بنشــینند و نگذارن ــای دار قالی ــد کــه پ ــن می کردن ای

ــر  ــد و ه ــن ببافن ــب را قالی ــا ش ــد و روز ت ــرون برون ــه بی ک

خانــواده ای کــه تعــداد قالین بــاف  شــان زیادتــر بــود، 

ــن  ــان را پایی ــای ش ــی قالین ه ــدت کم ــت در م می توانس

بیاورنــد و زودتــر بتواننــد پــول بهــرتی بگیرنــد.«

آن زمــان کســانی بودنــد کــه بــرای خریــدن قالیــن بــه 

قالیــن را هــامن جــا در  خانه هــای مــردم می آمدنــد و 

ــک  ــز ی ــیه نی ــد و آس ــداری می کردن ــردم خری ــای م خانه ه

ــک  ــاه ی ــد م ــر چن ــه ه ــود ک ــرده ب ــدا ک ــوب پی ــرتی خ مش

ــار می آمــد و قالینــی کــه آســیه و دخرتانــش آن را بافتــه  ب

بودنــد، هــامن جــا می خریــد و پــول خوبــی بــه آســیه 

مــی داد کــه بــه راحتــی می توانســت مخــارج زندگــی شــان  

را در بیــاورد.

هــر چنــد آســیه اکنــون هــر دو دخــرت خــود را بــه خانه ی 

بخــت فرســتاده اســت و چنــد ســالی می شــود کــه بــه 

ــه در  ــه ای ک ــه ی کرای ــا در خان ــت؛ ام ــده اس ــل کوچی کاب

ــی از  ــن یک ــوز دار قالی ــا هن ــد، ت ــی می کن ــت زندگ پایتخ

اعضــای همیشــگی خانــواده اش شــده اســت و بــه گفتــه ی 

خــودش، تــا هنــوز قالیــن می بافــد و نواســه هایش هــم 

ــی  ــوز زندگ ــا هن ــیه، ت ــد. آس ــک او می آین ــه کم ــی ب گاه

ــر  ــا او ه ــرد؛ ام ــش می ب ــه پی ــق ب ــن طری ــود را از همی خ

چنــد ایــن کار را از برکــت ترســی کــه آن زمــان طالبــان در 

ــا  ــت؛ ام ــه اس ــاد گرفت ــد، ی ــرده بودن ــا ک ــهرش حکمفرم ش

زخــم از دســت دادن شــوهر و پــرش را کــه طالبــان از وی 

ــوز در دل دارد.  ــا هن ــد، ت گرفتن

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود 

ــد و  ــده  ان ــان در افغانســتان گذران را تحــت ســلطه ی طالب

خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده 

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

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

ــان  ــرش خاطــرات  ت ــت شــام و ن ــه حفــظ هوی ــد ب ــا متعه م

اســتیم.

ساره ترگان

سیدمهدی حسینی

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

می پذیرند  دانشگاه،  استادان  از  شامری 

و  توانایی  ریاست جمهوری،  انتخابات  که 

آزمون می گیرد  به  را  امنیتی  نیروهای  ظرفیت 

و روی این لحاظ، برای اثبات توان مندی این 

با  امنیتی  مدیران  که  می کند  ایجاب  نیروها، 

امنیت  تأمین  سوی  به  مشخص  راهربدهای 

انتخابات بروند. موسا فریور، استاد دانشگاه 

کابل، می گوید که رییس جمهور غنی، در رأس 

ششم  در  انتخابات  اگر  و  دارد  قرار  حاکمیت 

مسؤولیت  او،  شود،  برگزار  آینده  ماه  میزان 

اشرتاک  برای  را  امنیتی  زمینه های  که  دارد 

استاد  این  کند.  فراهم  انتخابات  در  مردم 

انتخابات  امنیت  که  است  باورمند  دانشگاه، 

بلکه  منی شود؛  تأمین  اخالقی  توصیه های  با 

نیروهای  و  حکومت  توانایی  اثبات  نیازمند 

است. امنیتی 


