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کمیســیون  کمیشــر  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

انتخابــات، روز سه شــنبه )26 ســنبله( در نشســت 

ملــی انتخاباتــی، گفــت کــه مراکــز مســدود رأی دهــی 

ــوده  ــی نب در شــاری از والیت هــای افغانســتان واقع

و دروغ اســت. او، افــزود کــه کمیســیون انتخابــات از 

نهادهــای امنیتــی تقاضــا کــرده تــا فهرســت واقعــی را 

ــد. ــرار دهن ــن کمیســیون ق ــار ای در اختی

صدیق صدیقی: انتظار نداریم ایران از قاتلین مردم 
افغانستان میزبانی کند
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حمداهلل محب: بزرگ ترین مراکز دختر دانشجویی که طعمه ی عشق شد
تروریستان در بدخشان نابود شده است 

انتخابات:  کمیسیون 
مراکز رأی دهی مسدود شده در 
شــاری از والیت ها واقعی نیست

هر جای دنیا که باشی می توانی 
غیر ممکن ها را ممکن کنی

سیاست خارجی ناپایدار ترامپ؛ از صلح
 تا انتخابات در افغانستان

به جای مقدمه

رسمایه از کارمند جنایی
 و کار از معتاد خالف کار

)مقدمه(

افغانستان،  ملی  امنیت  شورای  مشاور 

دیگر  و  طالبان  بزرگ  مراکز  که  می گوید 

بدخشان  والیت  در  تروریستی  گروه های 

رسکوب  شدت  به  گروه ها  این  و  شده  نابوده 

اند. شده 

حمدالله محب، روز سه شنبه )26 سنبله( 

در رأس یک هیأت دولتی به والیت بدخشان 

گفت  والیت  این  مقامات  با  دیدار  در  و  رفت 

وردوج  ميگان،  ولسوالی های  پس گريی  که 

گروه های  به  واضحى  پيام  منجان،  کران  و 

آنان در خاک و زمني ما  تروریستی است که 

ندارند. جايى 

نیروهایی  از  گفت،  همچنان  محب  آقای 

که در پاک سازی ولسوالی های مهم بدخشان 

تقدیر خواهد شد. اند،  نقش داشته 

والیت  به  حالی  در  محب،  حمدالله 

نیروهای  اخیرا  که  می کند  سفر  بدخشان 

والیت  وردوج  ولسوالی  توانستند  امنیتی 

بدخشان را پس از پنج سال از کنرتل طالبان 

کنند. بیرون 

همچنان هفته ی گذشته ولسوالی یمگان 

کنرتل  از  سال  چهار  از  پس  نیز  والیت  این 

هراس افگنان طالب بیرون شد. در این هفته 

با مردم محل  امنیتی در هاهنگی  نیروهای 

و چند  و منجان  توانستند که ولسوالی کران 

را  بدخشان  والیت  ارگوی  ولسوالی  روستای 

کنند. پاک سازی  طالبان  وجود  از  نیز 

والیت بدخشان در شال-رشق افغانستان، 

از والیت هایی است که به دلیل هم مرز بودن 

با چین، پاکستان و تاجیکستان، شاهد ورود 

ده ها تروریست خارجی است.

جنگ جویان  که  می شود  گفته 

تاجیکستانی، اوزبیکستانی و چیچنی، از خط 

مرزی تاجیکستان وارد این والیت می شوند و 

می زنند.  هراس افگنانه  اقدامات  به  دست 

داعش  به  مربوط  افراد  طالبان،  از  گذشته 

نیز در این والیت حضور دارند و رسگرم ایجاد 

ولسوالی های بدخشان  از  ناامنی در شاری 

. ستند ا

ــوز  ــا هن ــت؛ ام ــرده اس ــوش ک ــا خ ــره اش ج ــر چه ــی ب ــای زندگ ــج  و درده ــه رن ــا آن ک ب

ــک زن را کــه می توانســت حاکــی از روزهــای  ــی ی ــره اش، زیبای ــه چه ــا زل زدن ب ــی ب می توان

ــی.  ــد، ببین ــی باش ــوش زندگ خ

شــاید زیبایــی ابریشــم را یــک عشــق پــاک و مقــدس در زندگــی اش چنــد برابــر کنــد؛ امــا 

ــا جســمی خســته و روحــی رنجیــده نشســته اســت. اگــر عشــقی کــه  روبه رویــم حــاال زنــی ب

ابریشــم در زندگــی اش تجربــه کــرد، یــک تجربــه ی زیبــا و خوشــایند بــود...

روز شنبه، بیستم سنبله ی 1398، اولین بخش از 

سخن«  گونه ی  بر  »اشکی  در  من  روایت های  سلسله  

پایان یافت. مجموعا بیش از نود هزار کلمه با عکس، 

فیلم، اسکرین شات، سند و حکایت، حاصل تقریبا دو 

و نیم ماه کار در »صبح کابل« بود.

این را همه ی ما آگاه استیم که در متام نظام های 

با تجمع آدمی در  برشی و کلونی هایی که قرار باشد 

یک  نیازمند  حتا  نظام  این  شود،  تشکیل  هم  کنار 

و  بود  خواهد  قانون گذار  و  اجرایی  قضایی،  سیستم 

هیچ نظام انسانی ای را منی توان از این قاعده مستثنا 

دانست. 

)زندگی به رنگ زن( به پیشواز جنبش روشنایی

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

حمالت مرگ بار طالبان در کابل و پروان جان 48 نفر را گرفت

در  را  جداگانه ای  تروریستی  حمله ی  دو  طالبان  گروه 

والیت های کابل و پروان انجام دادند که در نتیجه ی آن، 48 

نفر دیگر زخمی شدند. و 80  باختند  نفر جان 

 26( سه شنبه  دیروز  کابل،  در  انتحاری  حمله کننده ی 

سنبله( حوالی ساعت 01:00 پس از چاشت، در مربوطات 

حوزه ی نهم امنیتی خود را منفجر کرد که در نتیجه ی آن، 22 

نفر به شمول شش نظامی، جان باختند. 

نرصت رحیمی سخنگوی وزارت داخله می گوید که اکرث 

جان باختگان این رویداد، غیرنظامیان بوده  اند که در میان 

آن ها، کودکان و زنان نیز شامل استند.

از  پس  ساعت  دو  از  کمرت  تنها  انتحاری،  حمله ی  این 

حمله ی انتحاری در شهر چاریکار، مرکز والیت پروان صورت 

از چاشت روز سه شنبه  گرفت. حوالی ساعت 11:40 پیش 

انتحاری موترسایکل سوار، در نظام  )26 سنبله(، یک عامل 

قراول اول مرکز تربیوی حوزه ی اول شهر چاریکار مرکز والیت 

پروان، خود را منفجر کرد.

وزارت داخله گفت که در نتیجه ی این حمله ی انتحاری، 

26 نفر به شمول چهار نظامی، جان باخته  اند و 42 غیرنظامی 

دیگر نیز زخمی شده  اند. بر اساس اطالعاتی که این وزارت 

منترش کرده است، در میان جان باختگان این رویداد، زنان و 

کودکان نیز شامل استند.

گروه طالبان، مسؤولیت هر دو رویداد تروریستی را پذیرفته 

و گفته  اند که هدف آن ها، نیروهای امنیتی بوده است.

محکوم  را  تروریستی  رویداد  دو  این  غنی،  رییس جمهور 

کرده و گفته است که طالبان دشمنان اصلی نظام جمهوریت 

ادامه ی  با  که طالبان  است  تأکید کرده  غنی،  آقای  استند. 

جنایات شان، بار دیگر ثابت کردند که به برقراری صلح و ثبات 

در افغانستان اراده و دلگرمی ندارند و متامی حرکات شان، 

جز فریب و نیرنگ، چیز دیگری نبوده است.

ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله 

است  گفته  و  کرده  تقبیح  را  تروریستی  رویداد  دو  این  نیز 

با  که  اند  کرده  ثابت  دهشت افگنانه  حمالت  عامالن  که 

مردم ساالری، دموکراسی، صلح و ثبات دشمنی دارند و به جز 

از کشتار هموطنان بی گناه و ایجاد رعب و هراس در میان 

منی کنند. دنبال  را  دیگری  هدف  مردم، 

انتخابات  برگزاری  آستانه ی  در  تروریستی،  حمالت  این 

ریاست جمهوری انجام شده است. طالبان، پیش از این گفته 

بودند که مانع برگزاری انتخابات خواهند شد.
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از  بخش  اولین   ،1398 سنبله ی  بیستم  شنبه،  روز 

پایان  سخن«  گونه ی  بر  »اشکی  در  من  روایت های  سلسله  

فیلم،  عکس،  با  کلمه  هزار  نود  از  بیش  مجموعا  یافت. 

ماه  نیم  و  دو  تقریبا  و حکایت، حاصل  اسکرین شات، سند 

کار در »صبح کابل« بود. از مختار پدرام و سایر همراهانم در 

»صبح کابل« ممنونم که زمینه ی نرش این روایت ها را فراهم 

کردند. همچنین از آقای قایمی زاده و خانم معصومه عزیزی، 

سپاس گزارم که در تبدیل شدن این روایت ها به قطعه های 

ویدیویی همکاری کردند. در متام این کارها عیب و نقص ها، 

که  داشت  وجود  زیادی  شتابزدگی های  و  ناشی گری ها 

کنار  در  بود که  اند. کاری  تاریخ سپرده شده  به  حاال همه 

ده ها مشغله ی دیگر، باید به آن رسیدگی می شد... و حاال 

شد. که  خوش حامل 

به نظر می رسد تصمیم به نرش قطعه قطعه ی این روایت ها، 

از  آن ها  و پخش  بازنرش  و هم  از طریق نرشیه ی چاپی  هم 

طریق صفحات مجازی، اثرات مفیدتری داشت. »اشکی بر 

قالب  در  یک جایی،  صورت  به  می توانست  سخن«  گونه ی 

از  اما شاید خیلی  یک کتاب، به دسرتس عموم قرار گیرد؛ 

مزیت هایی که نرش قطعه قطعه ی آن در طول دو و نیم ماه 

)از اول رسطان تا بیستم سنبله ی 1398( به همراه داشت، 

از  بود  روایتی  سخن«  گونه ی  بر  »اشکی  منی شد.  حاصل 

یک رویداد، یک تجربه. نرش »روایت« در قالب کتاب قاعدتا 

هزینه ای بیشرت می گیرد؛ دیرتر به دست مخاطب می رسد؛ 

پخش  محدودتری  حوزه ی  در  می یابد؛  کمرتی  مخاطبان 

قصه اش  و  می گیرد  قرار  کلی  قضاوت  مورد  زودتر  می شود؛ 

می شود؛  متام  قناعت بخش  جمله ی  دو  یکی  با  معموال 

از  صورتش،  بهرتین  در  کتاب،  یک  تیراژ  که  آن  از  گذشته 

دو هزار نسخه باالتر منی رود؛ اما نرش قطعه قطعه ی »اشکی 

بر گونه ی سخن« فرصت آن را فراهم کرد که عالوه بر تیراژ 

نرشیه که طبیعتاً دست به دست می شود، همه روزه از طریق 

وبسایت و صفحات مجازی گونه گون، به صورت گسرتده نرش 

از  تن  به طور همزمان در دسرتس هزاران  و  بازنرش شده  و 

مخاطبان در رسارس جهان قرار گیرد و هر کسی در جریان 

فرصت های روزانه ای که به دست می یابد، نسبت به آن تأمل 

کند و برای بخش بعدی چشم به راه مباند و واکنش هایی را 

نیز که به صورت شفاهی و مکتوب بر می انگیزد، مرور کند.

و  تجربه های سیاسی  بازخوانی  روایت هایی که  از  هدف 

در  »آگاهی«  کردن  و همگانی  پخش  اند،  جامعه  اجتاعی 

به  را  هدف  این  به  رسیدن  مجازی،  صفحات  است.  جامعه 

گونه ای بی سابقه سهل کرده است. از این فرصت و امکانی 

که در اختیار ما هست، باید به خوبی استفاده کنیم. 

برای من دو و نیم ماه فرصت میمونی بود برای متاس و 

صحبت و مکامله و مکاتبه با ده ها تن از دوستان و همراهانی 

که در گوشه و کنار جهان حضور دارند و رسنوشت سیاسی و 

اجتاعی جامعه برای شان حایز اهمیت است. اگر روزانه، به 

طور متوسط، تنها با پنج نفر از این دوستانم سخن و نظری 

تبادله کرده باشم، حجم وسیعی از ارتباط های خود را تأمین 

کرده و بسرت تفاهم و دیدگاه مشرتک خود را فراهم کرده ایم. 

از  مقدار  به رس می بریم، همین  ما  پرشتابی که  زمانه ی  در 

هم سخنی و تبادله ی نظر غنیمتی اندک نیست.

»روایت«های  که  است  شده  فراهم  آن  مجال  اکنون 

تدوین،  نیز  کتاب  قالب  در  کابل«  »صبح  در  نرششده 

بازخوانی، ویرایش و عرضه شود و امیدوارم که در فرصت های 

رساند. انجام  به  نیز  را  مهم  این  کابل«  »صبح  آینده، 

***

ماه  شش  نزدیک  روشنایی«  »جنبش  تا  تبسم«  »قیام  از 

بود.  تبسم  قیام  دوم  گام  روشنایی  جنبش  افتاد.  فاصله 

الهام بخش  تبسم   ،1394 عقرب  بیستم  در  شکریه  تبسِم 

کالبد  در  تازه  جانی  تبسم،  این  با  بود.  امیدوارکننده ای  و 

خسته و دردمند جامعه دمیده شد. در مقایسه با صدها هزار 

حنجره و چشم و زبان و پا و دسِت دخیل در »قیام تبسم« 

برای دو روز، میلیون ها انسان در داخل و خارج کشور، در 

رسارس نقاط زمین، روزها و هفته ها و ماه های متوالی در بلند 

نگاه،  همین  با  گرفتند.  سهم  روشنایی  جنبش  پیام  کردن 

از قصه ی »قیام تبسم« متفاوت تر،  قصه ی جنبش روشنایی 

در  که  یک هفته ای  وقفه ی  است.  تأمل انگیزتر  و  پیچیده تر 

به نحوی  ایجاد شد،  بر گونه ی سخن«  جریان نرش »اشکی 

است. نیز  رویداد  دو  این  فاصله ی  رعایت 

جنبش  »روایت«   ،1398 سنبله ی   30 شنبه،  روز  از 

رویکرد  تبسم«  »قیام  در  کرد.  خواهم  آغاز  را  روشنایی 

گام  به  گام  نشانه ها  و  لحظه ها  با  و  داشتم  کرونولوژیک 

حرکت می کردم تا آن سه روز پرماجرا، از ساعت شش صبح 

روز دوشنبه هجدهم عقرب تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه، 

بیست و یکم عقرب را بازخوانی کنم. روایت جنبش روشنایی 

را با رویکرد متفاوتی در پیش خواهم گرفت. در این روایت، 

یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین تجربه های سیاسی جامعه 

را در برابر خود داریم که هم نشان دهی اثرات و هزینه های 

هم  و  دارد  نیاز  مسؤوالنه  و  محتاطانه  درنگی  و  تأمل  به  آن 

شده  باز  جامعه  برای  جنبش  این  از  که  دورمنایی  ترسیم 

است. مسؤوالنه تری  برخورد  و  دقت  مستلزم  است، 

روشنایی،  جنبش  روایت  در  که  است  این  انتظارم 

به  روایت،  این  و  شود  باز  زیاد  زبان هایی  از  زیاد  گره هایی 

انجام  جهانی  وسعتی  در  روشنایی،  جنبش  خود  اندازه ی 

یابد. من در روایت خود از جنبش روشنایی از احکام کلی و 

جزمی اجتناب خواهم کرد؛ اما به هیچ صورت، عاری از حکم 

و قضاوت نیز نخواهم بود. این روایت مشحون خواهد بود از 

ادعاهای تلخ و گزنده ای که برای خیلی از فعاالن یا ناظران 

کرد.  مطرح خواهد  را  گفنت  الزام سخن  روشنایی،  جنبش 

از  قبل تر  حتا  و  من،  از  قبل تر  نفر  چند  داشتم  انتظار 

و روایت می کردند:  باز می کردند  خادم حسین کریمی، لب 

و  بهزاد  احمد  دانش،  رسور  محقق،  محمد  خلیلی،  کریم 

داوود ناجی، در صدر این فهرست قرار دارند که هر کدام، 

باور و ادعای من، هم نقش مهمی در جنبش روشنایی  در 

و سمت وسو یافنت آن بازی کردند و هم هزینه های سنگین 

همین  به  کردند.  تحمیل  جامعه  و  خود  بر  را  کمرشکنی  و 

جامعه  دانشگاهی  نخبگان  از  برخی  داشتم  انتظار  ترتیب، 

که مدارک معترب علمی در حد دکرتا و ماسرتی از رشته های 

علوم سیاسی و حقوق و جامعه شناسی و مدیریت تحول را 

نیز  دانشگاهی  تدریس  ستیج های  بر  و  دارند  دست  روی 

جنبش  مخصوصا   – تاریخی  رویداد  دو  این  اند،  ایستاده 

هیچ  دریغ،  با  می کردند.  بازخوانی  و  تحلیل  را   – روشنایی 

نشد. برآورده  انتظارات  این  از  یک 

با اعالمیه ی استعفای احمد بهزاد از عضویت در شورای 

صفحات  در  آن  بازخورد  و  روشنایی  جنبش  مردمی  عالی 

برگشت  نیز  روشنایی  جنبش  صفحه ی  آخرین  اجتاعی، 

خورد و با تعبیری تلخ تر، »آخرین میخ بر تابوت این جنبش« 

کوبیده شد. حاال نه رازی باقی مانده است که از افشاشدن 

که  است  کاغذپیچی  شخصیت  نه  شود،  خلق  بیمی  آن 

چهره اش تخریب شود، نه خاطر زودرنجی است که به خاطر 

این سخن  گویا  که  است  گالیه ای  نه  و  مکدر شود  سخنی 

فرصت فالن کار را از جنبش روشنایی یا فعاالن سخت کوش 

و هدف مند آن سلب کرد. 

اکنون، به تعبیر ماندگار اخوان ثالث:

مشت های آسامن کوب قوی

وا شدند و گونه گون رسوا شدند

یا نهان سیلی زنان یا آشکار

کاسه ی پست گدایی ها شدند

شتاب زمان و زمانه ی ما نیز مجال درنگ و توقفی بیشرت 

را منی دهد. کار من در روایت جنبش روشنایی، به هیچ معنا 

کار ناب و تازه و منحرصبه فردی نیست. حرف تازه و نکته ی 

ناگفته ای نیز ندارم. قبل از من متام این حرف ها در صفحات 

به صورت های مختلف  مجازی و سخرانی ها و مصاحبه ها، 

من،  از  قبل  دارند.  قرار  همگان  دسرتس  در  و  شده  نرش 

اسدالله سعادتی، خادم حسین کریمی  مانند  کسانی دیگر 

و داکرت حفیظ رشیعتی نیز کتاب هایی را به نرش رسانده اند 

روشنایی  جنبش  مورد  در  حقایق  از  گوشه هایی  حاوی  که 

اند. من شاید از عالوه کردن قطعه پاره هایی دیگر در کنار 

این حقایق، تالش کنم تصویر تازه تر و متفاوت تری پدید آرم 

غنی ترین  عنوان  به  روشنایی  جنبش  منت  خواندن  برای  تا 

اول قرن بیست ویکم، مجال  نیمه ی  تجربه ی هم نسالنم در 

بهرتی فراهم کند.

به هر حال، این قصه را از روز شنبه، 30 سنبله، در همین 

صفحه از »صبح کابل« پی خواهم گرفت.

به پیشــواز جنبش روشناییسرمقاله2
مقدمه

به جای مقدمه
رفتــار کشــورهای همســایه بــه خصــوص جمهوری 

میزبــان هیــأت  روزهــا  ایــن  کــه  ایــران  اســالمی 

مشــهوری  رضب املثــل  مصــداق  اســت،  طالبــان 

اســت کــه »دشــمِن دشــمن مــن دوســت مــن اســت.« 

بــا وجــودی کــه مقام هــای ایــن کشــور روبــه روی 

دوربیــن خربنــگاران و در مجامــع رســمی، ظاهــرا 

می گوینــد کــه طالبــان نیــروی مطلــوب مــا نیســتند؛ 

امــا در باطــن بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت 

گروه هــای  بــا  اســت  ســال ها  کشــور،  ایــن  کــه 

تروریســتی در افغانســتان رابطــه ی نزدیــک دارد.

ــود کــه محمــد جــواد ظریــف،  چنــد مــاه پیــش ب

گفت وگــوی  یــک  در  ایــران،  خارجــه ی  وزیــر 

ــتان،  ــای هندوس ــی از تلویزیون ه ــا یک ــی ب تلویزیون

ــان،  ــش طالب ــردن نق ــته ک ــی و برجس ــا بزرگ منای ب

ــور  ــدون حض ــتان ب ــده ی افغانس ــه آین ــود ک ــه ب گفت

ــت. ــن اس ــر ممک ــروه غی ــن گ ای

کــه  اســت  گفتــه  بارهــا  افغانســتان  دولــت 

ایــران از طالبــان همــواره بــه عنــوان اهــرم فشــار 

اســتفاده  اقتصــادی   - در گفت وگوهــای سیاســی 

ــه  ــکو ب ــس از مس ــان پ ــأت طالب ــفر هی ــد. س می کن

ــد.  ــب باش ــب تعج ــه موج ــت ک ــزی نیس ــران، چی ته

ــلحه  ــول و اس ــه پ ــاز ب ــان نی ــه طالب ــور ک ــان ط ه

ــا  ــمنی ب ــا دش ــش را ب ــه بقای ــز ک ــران نی ــد، ته دارن

غــرب تعریــف کــرده اســت، نیــاز بــه نشــان دادن 

و  و چــه چنــگ  دارد  آن هــا  بــه  دنــدان  و  چنــگ 

انــد  داده  نشــان  کــه  طالبــان  از  بهــرت  دندانــی 

ــه امیال  شــان، دســت بــه هــر کاری  بــرای رســیدن ب

تــا منفجــر کــردن  خواهنــد زد؛ از کشــنت مــردم 

افغانســتان. اقتصــادی  زیربناهــای 

هــر چنــد طالبــان بــار دیگــر خواســتار از رسگیری 

مذاکــرات صلــح بــا امریــکا شــده انــد و حکومــت 

ــانه ی  ــت ها را نش ــا و خواس ــن تالش ه ــتان ای افغانس

شکســت کامــل سیاســی طالبــان می داننــد؛ امــا 

کشــورهای همســایه و دخیــل در جنــگ  و صلــح 

ــل  ــا مث ــد ت ــدد آن ان ــا در ص ــن روزه ــتان، ای افغانس

از آب گل آلــود  از طالبــان،  میزبانــی  بــا  همیشــه 

ــد. ــی بگیرن ماه

کــه  شــد  موجــب  تهــران،  بــه  طالبــان  ســفر 

ایــن  در  نیــز  افغانســتان  حکومــت  مقام هــای 

زمینــه واکنــش نشــان دهنــد. صدیــق صدیقــی، 

کــه  کــرد  اعــالم  رییس جمهــور،  ســخن گوی 

حکومــت افغانســتان از کشــورهای همســایه انتظــار 

ــم  ــوز ه ــه هن ــند ک ــی باش ــان گروه ــا میزب ــدارد ت ن

دســت های  شــان بــه خــون افغان هــای بی گنــاه 

اســت. آلــوده  و  رسخ 

و  اصــول  بــه  بایــد  افغانســتان  همســایه های 

قوانیــن جهانــی بــه ویــژه حقــوق همســایگی پای بنــد 

افغانســتان  مــرشوع  حکومــت  از  تنهــا  و  بــوده 

کننــد. پیشــتیبانی 

حکومــت افغانســتان همیشــه خواهــان روابــط 

ــوده اســت؛ امــا  ــا همســایه هایش ب حســنه و نیــک ب

کشــورهای همســایه، در بیشــرت مــوارد خــالف متــام 

ــد. ــان  کشــورها عمــل کــرده ان ــط می اصــول و رواب

طالبــان خواهــان از رسگیــری دوبــاره ی مذاکــرات 

ــه ی شــان  ــب اســت کــه در اطالعی ــد و جال ــح ان صل

ــس  ــزاری آتش ب ــاده ی برگ ــروه آم ــن گ ــد، ای ــه ان گفت

بــا امریــکا اســت. آن چــه همیشــه ثابــت شــده اســت، 

ــن  ــرای ای ــردم افغانســتان ب ــن اســت  کــه خــون م ای

گــروه ارزشــی نــدارد. 

ــروز در کابــل و پــروان، ایــن  در آخریــن مــورد، دی

ــون  ــه خاک وخ ــان را ب ــی افغ ــر نظام ــا غی ــروه ده ه گ

کشــیده و بــه رسعــت مســؤولیت آن را بــه عهــده 

ــت  ــیده اس ــت آن رس ــد وق ــر می رس ــه نظ ــت. ب گرف

و  تضادهــا  کشــور  سیاســی  رسان  باالخــره  کــه 

در  و حتــا  کنــار گذاشــته  را  داخلــی  رقابت هــای 

ــردن  ــرح ک ــت جمهوری، از مط ــات ریاس ــان تبلیغ زم

ــه وارد  ــور صدم ــی کش ــح مل ــه مصال ــه ب ــائلی ک مس

می کنــد، خــودداری کــرده و از خــواب زمســتانی 

ــوند.  ــدار ش بی

ــونت  ــگ و خش ــه از جن ــز ک ــتان نی ــردم افغانس م

ــیار  ــش هوش ــش از پی ــد بی ــد، بای ــده ان ــتوه آم ــه س ب

ــر  ــرت و دقیق ت ــود را به ــمن خ ــت و دش ــوده و دوس ب

بــه دشــمن  بشناســند. کشــورهایی کــه ســال ها 

افغانســتان کمک هــای مالــی،  حکومــت و مــردم 

ــا  ــی ب ــاال وقت ــد و ح ــرده  ان ــی ک ــلیحاتی و نظام تس

ــان  ــواب ش ــح خ ــای صل ــو گفت وگوه ــا لغ ــق ی تعوی

آشــفته شــده اســت، بــه هــر چیــزی دســت می زننــد 

در  تروریســتی  گروه هــای  زوال  روز  نگذارنــد،  تــا 

ــد.  ــرا رس ــتان ف افغانس

ایرانی هــا پــس از حضــور طالبــان در ایــن کشــور، 

ــال  ــه دنب ــی ب ــت صلح طلب ــا نی ــا ب ــه آن ه ــد ک گفتن

کمــک بــه دولــت افغانســتان بــرای تحقــق ثبــات در 

ــک  ــه ی ــان ب ــا طالب ــن  کــه ب ــن کشــور اســتند و ای ای

ــه  ــی  ک ــات برســند. در حال ــح و ثب ــرای صل ــول ب فرم

ــی،  ــت قانون ــوان حکوم ــه عن ــتان ب ــت افغانس حکوم

ــه شــدت از میزبانــی تهــران انتقــاد می کنــد؛ ایــن  ب

نشــان می دهــد کــه هیــچ وقــت همســایه های مــا بــا 

مــردم صــادق و رو راســت نبــوده انــد. آن هــا همیشــه 

ــرده  ــک ک ــه آن کم ــه و ب ــا را گرفت ــمن م ــب دش جان

انــد.

دشمِن دشمن من 
دوست من است

عزیز رویش

از »قیام تبسم« تا »جنبش 
روشنایی« نزدیک شش ماه 

فاصله افتاد. جنبش روشنایی 
گام دوم قیام تبسم بود. تبسِم 

شکریه در بیستم عقرب 
1394، تبسم الهام بخش و 

امیدوارکننده ای بود. با این 
تبسم، جانی تازه در کالبد 
خسته و دردمند جامعه 

دمیده شد. در مقایسه با 
صدها هزار حنجره و چشم و 
زبان و پا و دسِت دخیل در 
»قیام تبسم« برای دو روز، 
میلیون ها انسان در داخل 
و خارج کشور، در رسارس 

نقاط زمین، روزها و هفته ها و 
ماه های متوالی در بلند کردن 

پیام جنبش روشنایی سهم 
گرفتند. با همین نگاه، قصه ی 

جنبش روشنایی از قصه ی 
»قیام تبسم« متفاوت تر، 
پیچیده تر و تأمل انگیزتر 
است. وقفه ی یک هفته ای 

که در جریان نرش »اشکی بر 
گونه ی سخن« ایجاد شد، به 
نحوی رعایت فاصله ی این دو 

رویداد نیز است.

ــا کار  ــچ معن ــه هی ــنایی، ب ــش روش ــت جنب ــن در روای ــد. کار م ــر را منی ده ــی بیش ــگ و توقف ــال درن ــز مج ــا نی ــه ی م ــان و زمان ــتاب زم ش
نــاب و تــازه و منحرصبه فــردی نیســت. حــرف تــازه و نکتــه ی ناگفتــه ای نیــز نــدارم. قبــل از مــن متــام ایــن حرف هــا در صفحــات مجــازی و 
ســخرنانی ها و مصاحبه هــا، بــه صورت هــای مختلــف نــرش شــده و در دســرس همــگان قــرار دارنــد. قبــل از مــن، کســانی دیگــر ماننــد اســدالله 
ســعادتی، خادم حســین کریمــی و داکــر حفیــظ رشیعتــی نیــز کتاب هایــی را بــه نــرش رســانده انــد کــه حــاوی گوشــه هایی از حقایــق در مــورد 
جنبــش روشــنایی انــد. مــن شــاید از عــاوه کــردن قطعــه پاره هایــی دیگــر در کنــار ایــن حقایــق، تــاش کنــم تصویــر تازه تــر و متفاوت تــری 
ــال  ــت ویکم، مج ــرن بیس ــه ی اول ق ــانم در نیم ــه ی هم نس ــن تجرب ــوان غنی تری ــه عن ــنایی ب ــش روش ــن جنب ــدن م ــرای خوان ــا ب ــد آرم ت پدی

بهــری فراهــم کنــد.
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که  عبدالله  عبدالله  با  مناظره  در  غنی  ارشف  محمد 

دقایق  آخرین  تا  نکرد.  رشکت  کرد،  برگزار  آریانا  تلویزیون 

شبکه های  در  ارشف غنی  هواداران  مناظره،  این  به  مانده 

حتا  و  می دادند  برنامه خرب  این  در  او  از رشکت  اجتاعی 

پرسشی را مطرح می کردند که »آیا عبدالله عبدالله در این 

کرد؟« خواهد  رشکت  مناظره 

 این پرسش بر عکس شد. در آخرین دقایق، ارشف غنی 

از مناظره با عبدالله عبدالله خودداری کرد.

 نصیر فیاض که باید مناظره ی ارشف غنی و عبدالله را 

گردانندگی می کرد، گفت که ارشف غنی در »دقایق  نود« از 

اشرتاک در این مناظره خودداری کرده و به آن ها گفته شده 

که دلیل انرصاف آقای غنی این بوده که عبدالله عبدالله و 

تیم »ثبات و همگرای« »برنامه« ندارد.

انرصاف ارشف غنی از مناظره با عبدالله، از لحظاتی که 

اعالم شد واکنش گسرتده را به دنبال داشت. 

رشیک  و  ارشف غنی  انتخاتی  رقیب  عبدالله، 

پنجاه درصدی حکومت وحدت ملی، لحظاتی پس از اعالم 

با  توانست  تا  و  انرصاف غنی، پشت میز مناظره ظاهر شد 

کنایه و فکاهی، خودداری ارشف غنی از مناظره را زیر سوال 

کرد.  عنوان  خود  موفقیت  و  برتری  دلیل  را  آن  و  برد 

که  غنی  ارشف  شعاِر  این  بیان  با  عبدالله،  عبدالله 

»حساب می دهیم و حساب می گیریم« گفت: »این آدم که 

ما حساب  به  بیاید  که  بود  این جا جایش  چنین می گوید؛ 

بدهد«...  حاال  او »یک گریز جانانه کرده، باز در یک میدان 

می شویم«. روبه رو  دیگر 

دلیل انرصاف ارشف غنی از مناظره با عبدالله، اگر نبودن 

یا هر  باشد  ثبات و همگرایی  تیم  برای  انتخاباتی  برنامه ی 

انگیزه و دلیلی دیگری داشته باشد، ارشف غنی یک فرصت 

را برای پاسخگویی به مردم و ترشیح برنامه هایش از دست 

داد. این تصمیم او، برای مخالفانش و برای مردم، غیرمنتظره 

حساب دهی  به  را  مخالفانش  و  منتقدان  بارها  او،  بود. 

و  »حساب دهنده  که  بود  داده  شعار  و  بود  خوانده  فرا 

است.« حساب گیرنده 

 این مناظره، برای عبدالله و غنی فرصت خوبی بود که 

حکومت  رهربان  عنوان  به   آن  از  استفاده  با  می توانستند 

کارکرد  از  مردم  انتقادهای  و  پرسش ها  به  ملی،  وحدت 

حکومت پاسخ می دادند و آن طوری که گرداننده ی برنامه 

شبکه های  طریق  از  شهروندان  را  پرسش ها  گفت؛  نیز 

اجتاعی به آن ها فرستاده بودند که با ارشف غنی و عبدالله 

شود.   گذاشته  میان  در 

 چگونگی پاسخ دهی ارشف غنی و عبدالله به پرسش ها 

همدیگر  برضد  آن ها  که  اتهاماتی  و  مردم  نگرانی های  و 

داشتند، در این مناظره مطرح می شد و فرصتی بود که آن ها 

پاسخ می دادند و اعتاد مردم را می گرفتند؛ این گونه ممکن 

بود متثیلی از یک رهربی پاسخگو و دموکرات را می کردند.

و  ضعف  با  عبدالله  و  مناظره  از  انرصاف  با  غنی  ارشف 

کند. استفاده  فرصت  این  از  نتوانست  ذوق زدگی، 

احساسات  قناعت بخش،  پاسخ های  به جای  عبدالله، 

و عقده هایی خود را بروز داد؛ بیشرت شخصیت ارشف غنی 

را زیر سوال برد و گفت که او، با هیچ کسی »رسسازگاری 

ندارد، با خود در جنگ است.« و فضا را طوری ساخت که 

امتیاز دارد. او،  نشان داده شود که 

مناظره  در  رشکت  برای  هفته  یک  عبدالله  که  آن  با    

آمادگی گرفته بود؛ آن چه را که به عنوان برنامه هایش گفت، 

برنامه ی حکومتداری نبود و نشان داد که او به  عنوان نامزد 

است.  بی برنامه  مدیریت کشور   برای  ریاست جمهوری، 

و  حکومتداری  متوجه  را  سنگینی  اتهامات  عبدالله، 

را  خود  ناکامی های  دلیل  و  کرد  غنی  ارشف  برنامه های 

رویکرد یک جانبه ی غنی در حکومت داری تلقی کرد و غنی 

را متهم کرد که او، با داشنت موقف برتر، از صالحیت هایش 

ملی  وحدت  حکومت  ناکامی  عامل  و  کرد  استفاده  سوء 

است. این اتهام، متوجه تیم ارشف غنی  بود؛ اگر غنی در 

می داد.  پاسخ  آن  به  مجبور  می کرد،  رشکت  مناظره 

رییس جمهور  او  که  غیبت ارشف غنی گفت  در  عبدالله 

از  افغانستان  نجات  و  فداکاری  به  خاطر  و  نیست  منتخب 

بحران، با ارشف غنی حکومت وحدت ملی را تشکیل داد.

با  مناظره  از  ارشف غنی  انرصاف  دلیل  دولت ساز،  تیم   

عبدالله را، بی برنامگی می خواند؛ اما برنامه ی تیم دولت ساز 

و ارشف غنی نیز چندان روشن نیست. جا داشت که آقای 

حکومت  در  کارنامه اش  از  مناظره  این  در  رشکت  با  غنی 

عدم  می گفت.  آینده  در  برنامه هایش  از  و  ملی  وحدت 

باشد،  که  توجیهی  و  دلیل  هر  به  مناظره  در  او  اشرتاک 

او، یک فرصت را برای نشان دادن توانایی هایش از دست 

و  عبدالله  با  ارشف غنی  دیگر،  مناظره ی  یک  در  اگر  داد. 

که  را  مناظره  این  تاثیرگذاری  کند،  دیگر رشکت  نامزد  هر 

انتخاباتی بود، جربان  اولین مناظره ی دو رقیب سیاسی و 

منی کند.

را  این تصور  مناظره،  در  با حارض شدن خود   عبدالله، 

داد که اگر برنامه ندارد، می تواند از هر فرصت به نفع خود 

استفاده کند و ارشف  غنی اگر برنامه داشته باشد به دلیلی 

در  منی تواند  دیگر،  دلیل  هر  یا  شدن  خشم گین  از  ترس 

کند.  رشکت  مناظره 

خودداری ارشف غنی از مناظره و بی برنامگی عبدالله و 

شعارهایش، نشان داد که رهربان حکومت وحدت ملی هر 

به  پاسخ گفنت  از  اما  باشند؛  داده  برای شان  توجیهی که 

ترس،  این  دلیل  و  دارند  ترس  شان  حکومت  ناکامی های 

است. شان  اشتباهات 

دشوار است مبارزه براي زنان و دخرتانی كه سال های سال 

حق شان لگد مال شده و عقايد كهنه اي از قبل تعيني شده به 

ُخرد شان داده شده باشد؛ چنانچه آنان تلقني شده اند كه اگر 

تو مطابق عقايد و اعال گذشتگان و بزرگان مان، رفتار كني، 

نجيب و باعفت خواهي بود.

زنان در رسزمني مردساالر نه، که در جهان مردساالِر دوره ی 

جاهليت كه اثر آن تا به امروز مانده است، به صورت دوامدار 

رابطه ی متقابل فرهنگ،  تأثیر  این  اند.  تأثیر قرار گرفته  زیر 

فشار و تکرار است که ملکه ی ذهن شده است و اگر زنان از 

هان اول قدرت زورگويي داشتند تا امروز بر اثر تکرار و تأکید 

و البته تطابق ذهنی و فشار فرهنگ، می توانستند اوضاع را بر 

عکس کنند و هان مشکلی که امروز زنان دارند، حاال مردان 

با آن رو به رو می بودند و بر اثر تلقني زیاد، به شكل ناخودآگاه 

خود شان را با معيارهاي عقايد زنان عیار می کردند! 

مي توان گفت که حاال معضل و فاجعه ي خفته و خموش 

اين است كه اكرثيت زنان رسزمني من به شكل ناخودآگاه يا 

از رِس ترس، به عقايدی كه از قبل براي شان تعيني كردند، 

رس فرود آورده اند.

بود،  حكم فرما  حق  جهان  در  »اگر  مي گويد:  شوپنهاور   

آن  داشنت  و جز حق  مي ساخت  را  خانه اش  انسان خودش 

خانه، كه بديهي مي بود، به حفاظت ديگري نياز نداشت؛ اما 

از آن جا كه ظلم حاكم است، الزم است شخيص كه خانه اش 

را ساخته، قادر باشد از آن حفاظت كند؛ در غري اين صورت، 

حق او عمال ناقص است؛ متجاوز حق دارد چون زور دارد« و 

دغدغه »اسپينوزا« فیسلسوف مشهور هالندی نيز دقيقا همني 

بود كه به عقيده ی وي، هر انساين هان قدر كه قدرت دارد 

دارد.  »حق« 

رسزمني  اين  زنان  موجود  وضع  و  رشايط  با  را  اين  حاال 

تطابق مي دهم كه در برابر ظلم نبايد سكوت اختيار كرده و 

تسليم شوند؛ بلكه از آزادي هاي انساين ای كه حق شان است 

محافظت كنند. اجازه ندهند که ديگران، با استفاده از زور و 

قدرت اين حق را سلب كنند.

استيم،  تشنه اش  امروز  عرص  و  رشايط  در  ما  كه  آنچه 

انديشيدن است؛ به نظر من، انديشيدن مثل یک شوک بزرگ 

است كه شا را بیدار می کند تا بدانید که چقدر راه را اشتباه 

و بر اساس افكار ديگران و به میل آن ها طَي كرده اید. مهم 

بيداري است كه هر كدام مان در برابرش مسؤوليم! مشكل 

اين  و  نيست  خودش  كس  هيچ  كه  است  جا  همني  دقيقا 

را به غارت برده است. »نبودن« ها »بودن« هاي ديگري 

بدون شک، جامعه رو به تكامل و در صدد دوری از جهالت 

است؛ حتا اگر »جنگ و ناأمني« باشد؛ چون ما خواه يا نخواه 

باید با کاروان زندگی جهانی حرکت کنیم؛ و از عرص »جهالت« 

به دوران »بهرت« قدم بگذاريم. 

می توانند  که  کسانی  و  جامعه  پیکر  نیم  عنوان  به  زنان 

نقش ارزنده و بارز در رشد و تعالی کشور داشته باشند، باید 

با فراگیری علم و دانش، مسؤولیت های تغییر و عبور از وضع 

برای  مانع تراشی  به جای  و  بگیرند  عهده  به  را  کنونی شان 

با درک درست در مسیر صحیح قدم گذارند. دیگران، 

چالش ها همیشه بوده اند و ما هیچ وقت نباید حقیقتی 

را پیش پای مصلحتی ذبح کنیم؛ اگر نیاز به بیداری و رشد 

نباید منتظر نشست که در  انجام شود.  این کار  باید  است، 

ابتدا وضع سیاسی کشور مشخص شود، تکلیف جنگ و صلح 

روشن گردد تا بعد اگر رشایط فراهم بود، اقدام شود.

هان طور که زندگی را منی شود توقف داد، رشایط هم 

در بسیار موارد تابع تصامیم و خواست ما نخواهد بود؛ برای 

و  مرد  از  اعم  جامعه  نخبگان  نخست  در  است  نیاز  همین، 

زن، برای آگاهی و تغییر به خصوص در بین زنان کار کنند و 

باشد. و روشنی استوار  آگاهی  بر  تالش ها 
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سکوت زن در جهان مردساالر، زن ستیزی
 از جنس خودمان

انصراف غنی از مناظره با عبداهلل؛
 باخت یک فرصت

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

نظام های  متام  در  که  استیم  آگاه  ما  همه ی  را  این 

برشی و کلونی هایی که قرار باشد با تجمع آدمی در کنار 

سیستم  یک  نیازمند  حتا  نظام  این  شود،  تشکیل  هم 

نظام  هیچ  و  بود  خواهد  قانون گذار  و  اجرایی  قضایی، 

دانست.  مستثنا  قاعده  این  از  منی توان  را  انسانی ای 

پل سوخته هم کلونی ای به نام معتادان داشت که از 

هان اولین تجمع معتادان در این نقطه تا امروز که این 

و  است  پیدا کرده  تکامل  نفر می رسد،  به هزاران  کلونی 

است.  شده  خود  خاص  سیستم های  دارای   ، نظام  این 

ریشه ی پل سوخته، برمی گردد به خانه ی فرهنگ شوروی 

که در دهمزنگ بوده و آن زمان بعد از پایان یافنت سلطه ی 

بازگشت  با  مکان  این  مؤقت،  حکومت  آمدن  و  طالبان 

موجودیت  برای  شد  آغازین  نقطه ی  مهاجر،  معتادان 

داشنت چنین مکانی در دل پایتخت و بعدها این کلونی 

با تحت فشار قرار گرفنت، مجبور به کوچیدن به نقطه ی 

دیگر شد که پل سوخته ی امروز است. معتادانی که حاال 

برای خود شان منطقه ای داشند که باید برای آن نظام و 

قانونی دست و پا می کردند. پس در این مدت این کلونی 

رشد می کند، برای خود قانون می گذارند و متام اعضای 

خود را نیز مجبور به این می سازند که از این قوانین رس باز 

نزنند و خود شان را با این قوانین مطابقت دهند. 

حاال وقتی که قانون مشخص شد و کلونی قانون پذیر 

قرار  اگر  که  می ماند  این  تنها  است،  شده  مشخص  هم 

از این کلونی و قانون آن رسپیچی کند، چه  شود فردی 

آن  و  کند  تطبیق  را  قانون  و  باشد  قانون  مجری  کسی 

این  کنم،  ام درک  توانسته  پل سوخته  از  من  که  چیزی 

مافیای  خواست  با  سوخته  پل  معتادان  کلونی  که  بود 

این  ریشه ی  و  است  شده  ایجاد  کابل  در  مخدر  مواد 

حکومت  به  کنیم،  دنبال  اگر  را  مافیایی  سازمان های 

چنین  سودآوری  در  باید  حکومت  چون  حاال  و  می رسد 

بدون  مسلا  باشد،  رشیک  پایتخت  دل  در  مکان هایی 

بر  را  قانون  اجرای  مسؤولیت  خود  چرایی  و  چون  هیچ 

به خاطر سهیم شدن  را  نیروهای خود  و  می گیرد  عهده 

در سودآوری فروش مواد مخدر باالی این کلونی مؤظف 

می کند و بعد سازمان های مافیایی هم به این منظور که 

کار  این  در  کنند  پنهان  جامعه  چشم  از  را  خود  بتوانند 

حکومت را همراهی می کنند. برای شان هم فرق منی کند 

که سود به کدام جیب شان برود چون هر دو طرف معادله 

استند. شان  خود 

پس زمانی که من شاگرد شدن برای یک فروشنده ی 

باید خطر  کردم،  قبول  را  پل سوخته  زیر  در  مواد مخدر 

خیلی چیزها را به جان خود می خریدم و هر چند زمانی 

چندان  برایش  خطرها  این  دیگر  باشد،  معتاد  فردی  که 

مهم نیست؛ چون بزرگرتین خطر که هانا خار ماندن 

را تهدید می کند. است، هر لحظه فرد معتاد 

پل  زیر  آدم های  زندگی  به  پرداخنت  از  قسمت  این 

سوخته درست حکایت هان مرصع از شعر صائب تربیزی 

است که در ذهنم دارد هی می چرخد و آن این است »ما 

خانه به دوشان غم سیالب نداریم« و همین گونه بود آن 

معتادانی که من در زیر پل سوخته دیدم، به معنای واقعی 

با آن که هزاران غم داشتند، هیچ غمی برای شان بزرگرت 

و دشوارتر از این نبود که لحظه ای خار مبانند.

منایندگان  هان  که  حوزه ها  جنایی  کارمندان 

حکومت بودند، در زیر پل سوخته چنان قوانینی دلخواه 

را اصول قرار داده بودند که از هر طرف به آن قوانین نگاه 

می کردی، این طور برداشت می کردی که قوانین تنها به 

سود خود شان است و حاکان بالمانع پل سوخته همین  

آدم ها بودند. این حکمرانی حکومت البته در یک رشایط 

کارمندان  یعنی  طرف  دو  هر  پسند  مورد  و  شده  تعیین 

بود.  مواد مخدر  فروشندگان  و  جنایی 

من خوب به یاد دارم که در گاهی موارد چنین رابطه 

و رفاقتی را میان این دو طرف می دیدم که حتا مشکوک 

پولیس  از  خالفکاری  »هر  که  جمله  این  به  می شدم 

می ترسد«. 

اما نه! چنین نبود؛ در زیر پل سوخته، رفاقت این دو 

گروه چنان بود که با خود فکر می کردی که یا فروش مواد 

مخدر جرم نیست و یا این که هر فروشنده ی مواد مخدر، 

مناینده ی همین کارمندان جنایی است که با مصداق این 

حرف پای به بازار فروش مواد مخدر پل سوخته گذاشته 

اند که رسمایه از کارمند جنایی و کار از معتاد خالف کار. 

در واقع چنین هم بود؛ من بعدها با آشنایی بیشرت با 

سیستم کار در زیر پل سوخته به این درک رسیدم که هر 

کارمند جنایی با رسمایه ی خودش چند فروشنده ی معتاد 

اجیر گرفته بود.

رسمایه از کارمند جنایی
 و کار از معتاد خالف کار

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

فرحت زیبا

خودداری ارشف غنی از مناظره و بی برنامگی عبدالله و شعارهایش، نشان داد که رهربان حکومت وحدت ملی هر 
توجیه ی که برای شان داده باشند؛ اما از پاسخ گفن به ناکامی های حکومت شان ترس دارند و دلیل این ترس، 

اشتباهات شان است.

آنچه كه ما در رشايط و عرص امروز تشنه اش استيم، انديشيدن است؛ به نظر من، انديشيدن مثل یک شوک 
بزرگ است كه شام را بیدار می کند تا بدانید که چقدر راه را اشتباه و بر اساس افكار ديگران و به میل آن ها طَي 
كرده اید. مهم بيداري است كه هر كدام مان در برابرش مسؤوليم! مشكل دقيقا همني جا است كه هيچ كس 

خودش نيست و اين »نبودن« ها »بودن« هاي ديگري را به غارت برده است.
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ــور  ــن کش ــل ای ــتان و متای ــکا در افغانس ــگ امری جن

ــدل  ــازی »مــوش و پشــک« ب ــه ب ــان ب ــا طالب ــح ب ــه صل ب

شــده اســت. یــک روز ســخن از متایــل بــه صلــح اســت و 

روز دوم ارصار بــه راه هــا حــل  نظامــی؛ گاهــی ســناریوی 

دوام جمهوریــت و انتخابــات روی دســت اســت و گاه 

ــد. ــت می گوین ــت مؤق ــه از حکوم هم

 بــه  نظــر می رســد، معضــل جنــگ افغانســتان بــه 

ایــن ســادگی ها دســت از رس ترامــپ برمنــی دارد. او، 

ــتان را  ــگ افغانس ــن جن ــان طوالنی تری ــده ی پای ــه وع ک

داده بــود، حــاال شــاید زیــاد بــه عملــی شــدن وعــده اش 

خوش بیــن نباشــد.

ــه  ــد ک ــاور دارن ــت ب ــای سیاس ــاختارگراها در دنی س

ــای  ــاس نگرش ه ــر اس ــور ب ــک کش ــی ی ــت خارج سیاس

از  آن هــا  درک  و  رهــربان(  و  )رییس جمهــور  افــراد 

ــه  ــزی ک ــرد؛ چی ــکل می گی ــی، ش ــع مل ــت و مناف سیاس

شــاید پیــش از آمــدن ترامــپ بــه کاخ ســفید، خیلــی بــه 

ــارج  ــپ خ ــه ترام ــود ک ــور آن ب ــد. تص ــه منی ش آن توج

از  تعییــن شــده نیســت و منی توانــد  از ســاختارهای 

ــد.  ــرار کن ــون ف ــوذ پنتاگ ــرس و نف ــن کانگ ذره بی

نشــان  لحظــه ای اش،  تصمیم هــای  بــا  ترامــپ 

ــت و  ــادی نیس ــل اعت ــرد قاب ــی ف ــه خیل ــت ک داده اس

ــه  ــده گرفت ــز را نادی ــه  چی ــه هم ــک لحظ ــد در ی می توان

و  سیاســت خارجــی اش 180 درجــه تغییــر کنــد. عــدم 

اعتــاد رهــرب کوریــای شــالی )کیــم جــون اونــگ( بــه 

وعده هــای چــرب ترامــپ، خــودداری ایــران از مذاکــره ی 

دوبــاره بــر رس برنامــه ی جامــع اقــدام مشــرتک )برجــام( 

روابــط  در  اســرتاتیژیک  شــکاف  ایجــاد  امریــکا،  بــا 

در  شــدید  نســبتا  مخالفت هــای  آنــکارا،  و  واشــنگنت 

ــا  ــاری ب ــگ تج ــا، جن ــه ی اروپ ــا اتحادی ــوارد ب ــی م بعض

ــه  ــت ک ــان دهنده ی آن اس ــه نش ــه  و هم ــن و... هم چی

عرصــه ی  در  را  خــود  هم پیانــان  یک ســو  از  امریــکا 

بــه  دیگــر  ســوی  از  و  می گــذارد  تنهــا  بین امللــل 

تعهداتــش نیــز متعهــد نیســت. بــرای ترامــپ شــاید 

خیلــی ســاده بــود تــا روزی پاکســتان را بــه فریــب دادن 

امریــکا در مبــارز  و بــا تروریســم متهــم کنــد و روزی 

منطقــه  در  مهــم  اســرتاتیژیک  رشیــک  را  آن  دیگــر 

متــام  روزی  ایــن  کــه  هــم  ســاده تر  کنــد؛  خطــاب 

ــدودی  ــا ح ــتان را ت ــاله ی افغانس ــت آوردهای 18س دس

ــا طالبــان قــرار  ــده بگیــرد و در آســتانه ی توافقــی ب نادی

رسبــاز  یــک  جان باخــنت  بهانــه ی  بــه  روزی  و  گیــرد 

ــد.  ــف کن ــز را متوق ــه  چی ــی هم امریکای

طالبــان  صلــح،  نُه ماهــه ی  گفت وگوهــای  در 

بیشــرتین ســود را بردنــد؛ آنــان از یــک گــروه تروریســتی 

کــه  شــدند  بــدل  سیاســی  مخالــف  گــروه  یــک  بــه 

کشــورهای زیــادی بــرای داشــنت روابــط بــا آنــان متایــل 

ــن و پاکســتان  ــا جایی کــه روســیه، چی ــد؛ ت نشــان دادن

ــگاه بهــرتی در مذاکــرات  ــان جای ــرای طالب ــز عمــال ب نی

طالبــان  از  مســتقیم  غیــر  ایــران  طلبیدنــد.  صلــح 

ــه و  ــیای میان ــروه در آس ــن گ ــف ای ــرد و موق ــت ک حای

ــد.  ــل ش ــرت از قب ــز به ــی نی ــورهای عرب کش

همــه ی ایــن هیاهــو بــرای صلــح، خوشــبینی ها و 

ــق  ــرای تعوی ــا ب ــی، آمادگی ه ــای درون حکومت بدبینی ه

انتخابــات و روی کار آمــدن حکومــت مؤقــت، بــا یــک 

ــیاری  ــع بس ــس از آن موض ــد. پ ــچ ش ــپ هی ــت ترام توی

ــرد.  ــر ک تغیی

پیشــتاز  انتخاباتــی  تیم هــای  دیگــر  طــرف  در 

)دولت ســاز و ثبــات و همگرایــی( کــه تــا پیــش از آن 

فعالیــت رسدی انتخاباتــی داشــتند، دوبــاره فعــال و 

زنــده شــدند. 

حامیــان  بــرای  را  فرصتــی  انتخابــات  برگــزاری 

از  مرشوعیــت  تــا  می کنــد  فراهــم  جمهوریــت 

)ســاختار  جــوزا  اول  از  پــس  حکومــت  دســت رفته ی 

حکومــت وحــدت ملــی( دوبــاره احیــا شــده  و از موقــف 

قوی تــر در صــورت از رسگیــری گفت وگوهــا رس میــز 

باشــد.  حــارض  مذاکــره 

اتــکای بیــش از حــد سیاســی افغانســتان بــه امریــکا، 

بــه همــه منایــان اســت و در رشایطــی کــه همــه در 

مرشوعیــت حکومــت شــک داشــتند، شــاید بهرتیــن 

انتخابــات  برگــزاری  مرشوعیت دهــی،  بــرای  فرصــت 

ــد.  باش

امــا واقعــا مــا بــه کــدام ســو روان اســتیم؟ ایــن کشــور 

ــبختی  ــت، خوش ــد رسنوش ــن نبای ــار و که ــخ پرب ــا تاری ب

و بدبختــی اش وابســته بــه یــک تویــت رییس جمهــور 

ــکای  ــرت از ات ــزی بیش ــع چی ــن در واق ــد؛ ای ــکا باش امری

ــی  ــت دیگــری  اســت. جای ــه دول ــت ب سیاســی یــک دول

 کــه رسنوشــت یــک حکومــت و مــردم بــه شــبکه های 

ــردم را  ــاد م ــزی کــه اعت اجتاعــی وابســته اســت؛ چی

ــد  ــپ، هرچن ــد. ترام ــش می ده ــت کاه ــه دول ــبت ب نس

ــت و  ــته اس ــره را نبس ــل دروازه ی مذاک ــورت کام ــه ص ب

ــان  ــربان طالب ــا ره ــدار ب ــو دی ــرات و لغ ــف مذاک از توق

سیاســت  امــا  کــرده؛  صحبــت  افغانســتان  دولــت  و 

و  افغانســتان  صلــح  و  جنــگ  در  ترامــپ  عجوالنــه ی 

آنــی، پیامدهــای خوبــی در داخــل و  تغییــر موضــع 

ــا  ــت. خیلی ه ــته اس ــپ نداش ــرای ترام ــکا ب ــرون امری بی

بــاور دارنــد ایــن تویت هــا بــه خاطــر بیــرون شــدن از بــار 

انتقــادات داخلــی و خارجــی بــر اداره ی ترامــپ بــوده و 

خیلــی زود موضــع وی تغییــر خواهــد کــرد؛ حتــا همیــن 

ــه ترامــپ اعتــاد کــرد و ممکــن  ــوان ب امــروز نیــز منی ت

ــر  ــر زی ــار دیگ ــا ب ــه ی برنامه ه ــر هم ــت دیگ ــک توی ــا ی ب

ــوند. و رو ش

 عــدم ثبــات در سیاســت خارجــی، اعتبــار و حیثیــت 

همیــن  رو،  از  و  اســت  کــرده  خدشــه دار  را  امریــکا 

ــک  ــای ی ــپ از امض ــه ترام ــالی ک ــای ش ــربان کوری ره

تــا  بــود  آنــان خوشــبین  بــا  موافقت نامــه ی تاریخــی 

ــد.  ــپ ندارن ــه اداره ی ترام ــادی ب ــران، اعت ــربان ای ره

کــه  کشــوری  منحیــث  نیــز  ترکیــه  میــان،  ایــن  در 

ســالیان ســال رشیــک اســرتاتیژیک امریــکا بــود، دیگــر 

ــه  ــل ب ــدارد و متای ــه سیاســت های ترامــپ ن اعتــادی ب

ــه ی  ــکا در عرص ــک امری ــاره ی ــمن ش ــا دش ــی ب نزدیک

روســیه ای  می دهــد؛  نشــان  )روســیه(  بین امللــل 

کــه بــه آســانی هم پیانانــش را تنهــا منی گــذارد. از 

ســویی، رسعت بخشــیدن مذاکــرات بــا طالبــان و بــه 

اعتبــار  از  افغانســتان،  حکومــت  حاشیه کشــانیدن 

امریــکا در میــان رهــربان حکومــت نیــز کاســت و آنــان را 

بــه ایــن بــاور رســاند کــه شــاید اتــکای خیلــی زیــاد بــر 

ــاخته و  ــف س ــان را ضعی ــت ش ــای حکوم ــکا، پایه ه امری

ــا طالبــان وجــود داشــته  هــر لحظــه ای امــکان توافــق ب

ــد.  باش

حــاال نیــز بــا وضــع موجــود، از اعتــاد طالبــان و آن 

همــه خوش بینی هــا نســبت بــه تصمیــم امریــکا کاســته 

شــده و آنــان نیــز ممکــن اســت دوبــاره  مترکــز خــود را بــه 

ــوز  ــد. هرچنــد گرفــنت دو ترب میدان هــای جنــگ بگذارن

در یــک دســت از ســوی طالبــان )هــم جنــگ و هــم 

صلــح( موازنــه ی گفت وگوهــا را برهــم زد و همــه چیــز را 

ــه هــر حــال ایــن تویت هــا  در حالــت ابهــام قــرار داد. ب

ــتان  ــح افغانس ــون صل ــپ پیرام ــای ترام ــن تویت ه آخری

ــح  ــون از مخالفــان صل ــود. اخــراج جــان بولت نخواهــد ب

ــط  ــاید مرتب ــز ش ــران، نی ــا ای ــو ب ــان و گفت وگ ــا طالب ب

بــا تصمیم گیری هــای جدیــد اداره ی ترامــپ پیرامــون 

ــد. ــتان باش افغانس

هرچنــد در آخریــن تویــت پیرامــون صلــح افغانســتان 

نیــز دونالــد ترامــپ عنــوان کــرده بــود کــه طالبــان 

کننــد.  جــربان  را  شــان  اشــتباه  چگونــه  منی داننــد 

ــر برگــزاری انتخابــات معطــوف  اکنــون همــه توجهــات ب

شــده و گــان مــی رود ادامــه ی گفت وگوهــا پــس از 

برگــزاری انتخابــات دنبــال شــود؛ هرچنــد ممکــن اســت 

در صــورت عــدم مدیریــت درســت، شــاهد یــک بحــران 

ــوج  ــه م ــیم ک ــدیدتر باش ــای ش ــا پس لرزه ه ــی ب انتخابات

ــاورد.  ــان بی ــه می ــی را ب ــای داخل ــازه ای از تنش ه ت

ــرای اداره ی ترامــپ نیــز توجیــه  ــا آن زمــان ب شــاید ت

قابــل قبولــی بــرای مذاکــره بــا طالبــان پیــدا شــود. بایــد 

ــد؛  ــر کن ــا تغیی ــاید اولویت ه ــه ش ــپاریم ک ــر بس ــه خاط ب

ــد.         ــر منی کن ــادگی ها تغیی ــن س ــه ای ــع ب ــا مناف ام

سیاست خارجی ناپایدار ترامپ؛ از صلح4
 تا انتخابات در افغانستان
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شــب از نیمــه گذشــته اســت. مســافران را زیــر کوهــی 

پیــاده کــرده انــد. یکــی از قاچاق بــران می گویــد کــه قــرار 

ــاره  ــی اش ــه کوه ــم. ب ــی کنی ــاده ط ــاعت را پی ــه س ــت س اس

می کنــد کــه کنــار آن پیــاده شــده ایــم. می گویــد کــه از 

ایــران  از اســتان های  »بــم« یکــی  بــه  ایــن کــوه بگذریــم، 

می رســیم. دلیــل پیــاده روی را پاســگاه بــم می گویــد کــه یکــی 

از پاســگاه های خطرنــاک بــرای مســافران قاچاقــی اســت. 

ــه مســافران رهنایــی می کنــد کــه از هــم جــدا نشــوند و در  ب

صورتــی کــه بــا دزد مواجــه شــدیم؛ هــر طــرف پراکنــده نشــوند 

کــه دزدهــا گروه هــای کوچــک مســافران را راحت تــر می تواننــد 

ــعی  ــت و س ــاد اس ــا زی ــداد م ــه تع ــد ک ــد. می گوی ــیر بگیرن اس

می کنیــم اگــر بــا دزد مواجــه شــدیم مقابلــه کنیــم. موتربان هــا 

ــد  ــی بای ــافران قاچاق ــد و مس ــت برگردن ــرار اس ــا ق از همین ج

خودشــان را بــه اشــاره های برقــی برســانند کــه از دامنــه ی 

ــه  ــد ک ــود. می گوی ــوش می ش ــن و خام ــوه روش ــد ک ــبتا بلن نس

بایــد تــا پیــش آن روشــنی کــه اشــاره می دهــد، هــوای همدیگــر 

را داشــته باشــید؛ آن جــا کــه رســیدید، رهنــا باقــی راه را 

همراهــی تــان می کنــد.

دو ســاعتی از پیــاده روی مــان گذشــته اســت. کــوه  را پشــت 

ــه  ــم ک ــی ای راه می روی ــگ وحش ــط جن ــم. وس ــته ای رس گذاش

ــز،  ــت. عزی ــته اس ــن ها نشس ــط ش ــزرگ وس ــرد و ب ــان خ درخت

ــت.  ــه اس ــش درد گرفت ــاد آب، گرده های ــیدن زی ــل نوش ــه دلی ب

بــا علــی زیــر بغل هایــش را محکــم گرفته ایــم و بــا جمــع 

چهــارده نفــری کــه از نیمــروز در یــک گــروپ بودیــم، یک جایــی 

حرکــت می کنیــم. تقریبــا آخریــن مســافرانی اســتیم کــه وســط 

ــده در  ــیانی خوابی ــا از پش ــه باره ــردی ک ــه پیرم ــه و البت قافل

ــت،  ــته اس ــانه هایم نشس ــر ش ــنگینی ب ــدوه س ــانی اش، ان پیش

کمــی دنبال تــر از مــا، بــا ســه نفــر دیگــر خش خش کنــان 

وســط شــن ها پیــش می آینــد.

کنــاره ی دیــوار باغــی نشســته ایــم کــه شــاخه های درختــان 

خرمــا از آن بیــرون زده اســت. هــوا رسد اســت و مســافران 

طــوری کنــار هــم جمــع شــده انــد کــه رسمــا وســط شــان 

ــه  ــدر ک ــت؛ آن ق ــه اس ــگ باخت ــم رن ــم ک ــی ک ــرود. تاریک راه ن

می تــوان حــدس زد، ســاعتی بعــد، روشــنی کامــل بــر آن غلبــه 

ــرده  ــدا ک ــم ج ــاغ را از ه ــه دو ب ــه ای ک ــد. از رسک خام می کن

اســت، چنــد موتــر پشــت هــم نزدیــک می شــوند. هشــت تــا ده 

ــر دیگــر هــم  ــر را می شــارم؛ امــا می گوینــد کــه چنــد موت موت

نزدیــک اســت کــه برســد.

ــه  ــژو کــه ب ــوع پ مســافران را چهــارده نفــری در موترهــای ن

انــدازه ی کــروالی نــود اســت، بــار می زننــد. یــک نفــر زیــر 

چوکــی پهلــوی موتربــان، دو نفــر بــاالی هــان چوکــی، چهــار 

ــه  ــد ک ــته  ان ــان نشس ــت رس موترب ــی پش ــوری در چوک ــر ط نف

زانوهــای شــان را بغــل کــرده انــد، ســه نفــر زیــر همیــن چوکــی 

ــد را در  ــر دارن ــه ی کوچک ت ــه جث ــافرانی ک ــر از مس ــار نف و چه

صنــدوق عقــب موتــر خوابیــده انــد. طــوری زیــر چوکــی پهلــوی 

موتربــان نشســته ام کــه دســت و پاهایــم را تشــخیص داده 

منی توانــم.

روز روشــن شــده اســت. مســافران کنــار دیــوار بــاغ خرمایــی 

ــاغ.  ــط ب ــد وس ــدا بپرن ــه بی ص ــد ک ــد و می گوین ــاده می کنن پی

وقتــی داخــل بــاغ می شــوم، جــز ســبزی برگ هــا درختــی 

ــن  ــود. صح ــده منی ش ــن دی ــا در زمی ــی حت ــر علف ــا، دیگ خرم

ایــن بــاغ تــا شــبیه بــاغ باشــد، اتراق گاهــی اســت کــه نشــان از 

خوابیــدن مســافران بی شــاری می دهــد. می گوینــد کــه بــم، 

یکــی از شــهر ها ایــران اســت کــه بیشــرتین و خوبرتیــن خرمــا 

را تولیــد می کنــد. از باغ هــای اطــرف مــان کــه هیــچ درختــی 

جــز درخــت خرمــا دیــده منی شــود، بایــد قبــول کنــم کــه واقعــا 

ــی اســت  چنیــن اســت. یکــی از موتربان هــا کــه بچــه ای جوان

بــا موهــای فرفــری و چشــم های ســیاه درشــت، رس دیــوار بــاغ 

ــا ســاعت دوی  ــد کــه ت ــه مســافران می گوی ایســتاده اســت و ب

ــد و  ــا می آین ــه موتره ــد ک ــر مبانن ــا منتظ ــت اینج ــس از چاش پ

ــر  ــا دیگ ــای م ــد، موتره ــه بع ــا ب ــد. از این ج ــان می زنن ــار ش ب

ســیمرغ هایی نیســت کــه خامــه و پختــه منی شــناخت و شــب 

و روز را وســط بیابــان  می پیچیــد. موتربان هایــی کــه مــا را بعــد 

ــاغ رســاندند، همــه پرسهــای  ــن ب ــا ای از پیاده گــردی دیشــب ت

جوانــی بودنــد بیــن بیســت تــا ســی، بــا موترهایــی کــه ســی و 

پنــج مســافر نــه، چهــارده مســافر را بــه زور در آن جــا می دادنــد.

ســاعت ســه ی پــس از چاشــت اســت. مســافران را چهــارده 

نفــری، طبــق اول صبــح در موترهــا بــار می زننــد و موترهــا 

ــرد  ــر می شــود و راهــش را می گی یکــی یکــی از راه می رســد، پ

مــی رود. مســافران در گروه هــای چهارده نفــری، داخــل بــاغ 

ــا رســیدن هــر موتــری از دیــوار بپرنــد  تقســیم شــده انــد کــه ب

ــا رسعــت متــام خــود شــان را طبــق فورمــول اول صبــح در  و ب

موترهــا جــا دهنــد. هشــتمین موتــری کــه پــر می شــود، جمــع 

چهارده نفــری مــا اســت. بــا علــی روی صندلــی پهلــوی موتربــان 

نشســته ایــم و عزیــز، زیــر صندلــی نشســته اســت. پــس از چنــد 

دقیقــه دیگــر بــه خیابانــی رســیده ایــم کــه موتربــان می گویــد، 

ــه دو  ــی ک ــیم؛ محل ــان می رس ــگاه کرم ــه پاس ــد ب ــاعتی بع س

ســاعت پیاده گــردی دارد  و بــه  احتــال زیــاد بــا دزدانــی کــه 

ــد. ــه گــروگان می گیرن هــر شــب چنــد مســافر را ب

مسافران را چهارده نفری در 
تاکسی ها جا کرده اند 

بودا

فرزندان زمین

 عــدم ثبــات در سیاســت خارجــی، اعتبــار و حیثیــت امریــکا را خدشــه دار کــرده اســت و از همیــن  رو، رهــربان کوریــای شــاملی کــه ترامــپ 
از امضــای یــک موافقت نامــه ی تاریخــی بــا آنــان خوشــبین بــود تــا رهــربان ایــران، اعتــامدی بــه اداره ی ترامــپ ندارنــد. در ایــن میــان، ترکیــه 
ــه  ــل ب ــدارد و متای ــه سیاســت های ترامــپ ن ــود، دیگــر اعتــامدی ب ــکا ب ــز منحیــث کشــوری کــه ســالیان ســال رشیــک اســراتیژیک امری نی
ــا  ــش را تنه ــانی هم پیامنان ــه آس ــه ب ــیه ای ک ــد؛ روس ــان می ده ــیه( نش ــل )روس ــه ی بین املل ــکا در عرص ــک امری ــامره ی ــمن ش ــا دش ــی ب نزدیک
منی گــذارد. از ســویی، رسعت بخشــیدن مذاکــرات بــا طالبــان و بــه حاشیه کشــانیدن حکومــت افغانســتان، از اعتبــار امریــکا در میــان رهــربان 
حکومــت نیــز کاســت و آنــان را بــه ایــن بــاور رســاند کــه شــاید اتــکای خیلــی زیــاد بــر امریــکا، پایه هــای حکومــت شــان را ضعیــف ســاخته و 

هــر لحظــه ای امــکان توافــق بــا طالبــان وجــود داشــته باشــد. 

ترامپ با تصمیم های 
لحظه ای اش، نشان داده است 
کــه خیلی فرد قابل اعتامدی 

نیست و می تواند در یک 
لحظــه همه  چیز را نادیده 

گرفته و  سیاست خارجی اش 
180 درجه تغییر کند. عدم 
اعتامد رهرب کوریای شاملی 

)کیم جون اونگ( به وعده های 
چرب ترامپ، خودداری ایران 

از مذاکره ی دوباره بر رس 
برنامه ی جامع اقدام مشرک 

)برجام( با امریکا، ایجاد 
شکاف اسراتیژیک در روابط 

واشنگن و آنکارا، مخالفت های 
نســبتا شدید در بعضی موارد 

با اتحادیه ی اروپا، جنگ 
تجــاری با چین و... همه  و همه 

نشان دهنده ی آن است که 
امریکا از یک سو هم پیامنان 
خود را در عرصه ی بین امللل 

تنها می گذارد و از ســوی دیگر 
به تعهداتش نیز متعهد نیســت. 
برای ترامپ شــاید خیلی ساده 

بود تا روزی پاکســتان را به 
فریب دادن امریکا در مبارزو 
با تروریســم متهم کند و روزی 

دیگر آن را رشیک اسراتیژیک 
مهــم در منطقه خطاب کند؛ 

ســاده تر هم این  که روزی متام 
دست آوردهای 18ساله ی 

افغانســتان را تا حدودی نادیده 
بگیرد و در آســتانه ی توافقی 

بــا طالبان قرار گیرد و روزی به 
بهانه ی جان باخن یک رسباز 
امریکایــی همه  چیز را متوقف 

کند. 
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ــه گوشــه و  ــا را ب ــگ و نابســامانی ، افغان ه ــد دهــه جن چن

کنــار جهــان مهاجــر کــرد که یکــی از آن کشــورها ایران اســت. 

ایــران چنــد دهــه اســت کــه میزبــان افغان هــای مهاجر اســت. 

بــا وجــودی  کــه جامعــه ی متوســط بــه پاییــن ایــران، افغان هــا 

را رقیبــان شــغلی خــود می داننــد؛ امــا حضــور افغان هــا بــرای 

اقتصــاد پــس از جنــگ و دوران گــذار این کشــور، ســود زیادی 

نیــز داشــته اســت. نیــروی کار ارزان، حرف شــنو و پــر بــازده که 

منی توانســت در مراکــز بهداشــتی، صنعــت غذایــی و جاهایــی 

ــرا دو  ــا اخی ــد؛ ام ــد، کار کن ــط می ش ــت مرتب ــه بهداش ــه ب ک

ماهــی اســت کــه فاطمــه جعفــری 21 ســاله و دوســتس حامــد 

آذر 24 ســاله بــا تعجــب، در تهــران کافــه ای راه انــدازی کــرده 

انــد کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. کافــه تلــا، در 

میــدان فردوســی تهــران. 

ــنایی  ــند، از آش ــوه می شناس ــا قه ــه را ب ــل: کاف ــح کاب صب

خــودت بــا قهــوه بگــو، از طعــم قهــوه بگــو.

می خــوردم؛  قهــوه  پیــش  ســال ها  مــن  تلــام:  کافــه   

البتــه قهــوه ی مخلــوط شــده بــا چیــز دیگــر مثــل قهــوه التــه، 

ــاز  ــه کافه هــا ب ــا شــیر. وقتــی پایــم ب ــا اسپرســو ب کاپوچینــو ی

شــد، کم کــم قهوه هــای دیگــر را امتحــان کــردم؛ اسپرســو 

ــم  ــدم؛ اآلن ه ــنا ش ــی آش ــوه دم ــا قه ــوردم و ب ــیر خ ــدون ش ب

عــادت کــرده  ام کــه یــک لیــوان قهــوه ی دمــی واقعــا خســتگی 

مــن را برطــرف می کنــد و مــرا پــر انــرژی می کنــد، قهــوه 

ــت. ــس اس ــوه کمک ــورم قه ــی، منظ دم

مــردم افغانســتان زیــاد بــا طعــم قهــوه آشــنا نیســتند؛ مــن 

ــم  ــر طع ــه ه ــد ک ــوند و بدانن ــنا ش ــوه آش ــا قه ــت دارم ب دوس

تلخــی بــد نیســت و می توانــد آرام بخــش باشــد. دنیــای قهــوه 

ــاص  ــص خ ــت و تخص ــده ای اس ــزرگ و پیچی ــای ب ــا دنی واقع

خــودش را دارد؛ یادگیــری آن خیلــی زمــان می بــرد. مــن تــازه 

وارد ایــن دنیــا شــده  ام و هنــوز زبانــم بــه چشــیدن و تشــخیص 

طعــم قهــوه عــادت نکــرده اســت؛ ایــن کار مترین هــای خــاص 

ــازه کار محســوب می شــوم. خــود را دارد کــه مــن ت

ویژگــی خــاص قهــوه در طعــم و بــوی آن اســت، طعــم 

ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــی و ترش ــن تلخ ــدی بی ــا درص ــوه ب قه

بــه میــزان برشــته شــدن دانــه ی قهــوه بســتگی دارد. بــه طــور 

منونــه؛ قهــوه ی صــد در صــد تلــخ یــا قهــوه ی هفتــاد درصــد 

ــود درصــد. ــه قهــوه ن کــه ترشــی بیشــرتی دارد نســبت ب

ــا کــردن بوهــای مختلفــی  ــرای خنث در عطــر فروشــی ها ب

کــه امتحــان می شــود، از بوییــدن قهــوه اســتفاده می کننــد؛ 

در کِشــت قهــوه نیــز مثــال اگــر در مزرعــه  ی کنــار آن بــاغ 

ــت. ــال را خواهــد گرف ــم پرتق ــوه طع ــال باشــد، آن قه پرتق

ــاز شــد؟  صبــح کابــل: پــای خــودت چطــور بــه کافه هــا ب

در مــورد کافــه و فضــای کافــه ای بگــو.

ــم و  ــه می رفت ــه کاف ــی ب ــه تنهای ــن همیش ــام: م ــه تل کاف

ــتان  ــا دوس ــگاه ب ــود. در دانش ــوه ب ــیدن قه ــط رصف نوش فق

دیگــر و حامــد آشــنا شــدم؛ بعــد از آن معمــوال هفتــه ی دو ســه 

بــار بــه کافــه می رفتیــم. کم کــم کافه هــا را شــناختیم کــه 

ــه بهــرت اســت. کــدام قهــوه در کــدام کاف

ــود؛  ــه خاطــر نوشــیدن قهــوه ب مــن کافــه رفتنــم بیشــرت ب

امــا فضــای هــر کافــه ای بــه شــدت مهــم و تأثیرگــذار اســت. 

مــن کــه بــه طبیعــت عالقــه دارم، پاتوقــم کافــه گــودو در 

خیابــان ولیعــرص تهــران شــده بــود کــه گل و گیــاه زیــاد دارد 

ــن  ــرای م ــه ب ــن کاف ــت، ای ــی اس ــبز و آب ــش س ــگ محیط و رن

بــود. آرامش بخــش 

صبــح کابــل: دو ســال حســابداری خوانــدی و حــاال 

کافــه داری؟ بــه  دارد  ارتباطــی  چــه  می خوانــی،  حقــوق 

کافــه تلــام: مــن فوتبــال هــم بــازی می کــردم در تیــم 

ســتارگان بهــار الــربز کــه چنــد بازیکــن تیــم ملــی ایــران هــم 

ــای  ــم دارم. کاره ــر ه ــری تئات ــه ی بازیگ ــد. تجرب ــا بودن آن ج

مــن هیــچ کــدام بــه دیگــری ارتباطــی نــدارد؛ مــن تجربه هــای 

جدیــد را دوســت دارم و ســعی می کنــم در هــر رشــته  و جایــی 

کــه باشــم، آن را جــدی دنبــال کنــم؛ اگــر کافــه نداشــتم 

ــردم. ــال می ک ــه ای دنب ــورت حرف ــه ص ــال را ب ــان فوتب ه

صبــح کابــل: آیــا تلــا، کافــه ای افغانســتانی اســت؟ مثــل 

رســتوران ایتالیایــی و یــا هنــدی کــه در تهــران داریــم.

کافــه تلــام: در وهلــه ی نخســت تلــا کافــه ای اســت کــه 

اداره می شــود؛  و  راه انــدازی شــده  افغانســتانی ها  توســط 

امــا درش بــه روی همــه بــاز اســت. مــا قصــد داریــم غذاهــای 

ــر و  ــو، برگ ــی، منت ــو، بوالن ــل قابلی پل ــتان مث ــنتی افغانس س

ــی  ــت بیگ ــا کفای ــم. ب ــود بگذاری ــوی خ ــاب را در من چپلی کب

کــه رسآشــپز بین املللــی اســت، بــرای ایــن کار صحبــت کــرده 

ــه زودی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. هفتــاد درصــد   ایــم کــه ب

ــگ و  ــت دارم فرهن ــن دوس ــتند. م ــی اس ــا ایران ــرتیان م مش

غــذای افغانســتان را بــه مــردم ایــران معرفــی کنــم. از زمانــی 

کــه کافــه افتتــاح شــده اســت، مــا مشــرتیانی بــا ملیت هــای 

دیگــر مثــل فرانســه، عــرب و... نیــز داشــته  ایــم کــه برای شــان 

جالــب اســت در تهــران بــه کافــه ای بیاینــد کــه افغانســتانی ها 

ــن  ــی بی ــه ی خوب ــگاه و رابط ــم ن ــعی داری ــد. س اداره می کنن

فرهنگ هــا نســبت بــه افغانســتان در ایــن کافــه ایجــاد کنیــم.

ــازار کار نشــدی؟ تلــا دو  صبــح کابــل: خیلــی زود وارد ب

مــاه اســت کــه راه انــدازی شــده، از تجربــه اش  تــا حــاال بگــو، 

ــش داری. ــه برای ــی ک ــزه و هدف های انگی

کافــه تلــام: درســت اســت؛ مــن خیلــی زود وارد بــازار 

ــام دادن  ــال انج ــتم. دنب ــروازی اس ــن آدم بلندپ ــدم. م کار ش

ــی اســتم کــه هــر کســی دنبالــش منــی رود. همیشــه  کارهای

ــود کــه حــاال  ــی ب ــا آرزوی دوســت دارم اولیــن نفــر باشــم. تل

دیگــر تبدیــل بــه هــدف شــده اســت. وقتــی بــا حامــد 

آذر، تصمیــم گرفتیــم کافــه بزنیــم، بســیاری از دوســتان و 

ــم  ــن کار غیرممکــن اســت؛ مــن گفت ــد ای ــان می گفتن اطرافی

ــد از آن  ــود. بع ــن ش ــن، ممک ــه غیرممک ــم ک ــس کاری کنی پ

ــان  ــی در می ــا کس ــا را ب ــا و دوندگی ه ــیاری از پیگیری ه بس

منی گذاشــتم. رشایــط انجــام دادن هــر کاری بــرای یــک 

مهاجــر ســخت اســت؛ امــا هرگــز نبایــد ناامید شــد. کافــه زدن 

ــد،  ــم می خواه ــادی ه ــه ی زی ــت و هزین ــی اس ــک بزرگ ریس

ــن  ــد بدتری ــد و گفتن ــت کردن ــا حای ــر دوی م ــواده  ی ه خان

حالتــش تجربــه ا ی اســت کــه شــاید شکســت بخــورد؛ امــا در 

آینــده همیــن تجربــه باعــث موفقیــت می شــود. بــرای کاهــش 

ــاز  ــه دست س ــور کاف ــا و دک ــز و صندلی ه ــام می ــا، مت هزینه ه

اســت؛ یعنــی خودمــان طراحــی کردیــم و ســاختیم؛ حتــا 

ــرای طراحــی  ــرت( و قفســه های دکــوری را. ب ــز پذیرش)کان می

ــوری دارد،  ــه  کــه ســبک مینی مالیســتی و مینیات فضــای کاف

امــا در نهایــت  از یــک دوســت طــراح مشــورت گرفتیــم؛ 

طــرح  و ایــده ی خــود مــان را اجــرا کردیــم. خــرب افتتــاح 

چنیــن کافــه ای در تهــران مثــل مبــب صــدا کــرد و حتــا مــا را 

ــی  ــه و آرام ــه مرحل ــه ب ــزی مرحل ــا برنامه ری ــرد. م ــر ک غافل گی

داشــتیم کــه مثــال نوشــیدنی های ابداعــی ویــژه ی افغانســتان 

را وارد منــو کنیــم کــه بــا حجــم زیــاد کارهــا هنــوز نتوانســتیم.

هــم پیشــنهاد شــده و هــم خــودم در آینــده قصــد داشــتم 

کــه تلــا را تبدیــل بــه یــک برنــد کنــم. تأکیــد مــن روی 

نوشــیدنی های ابداعــی اســت. شــعبه های دیگــری از تلــا را 

در تهــران و نیــز کشــورهای دیگــر مثــل کانــادا و آملــان قصــد 

داریــم کــه دور از دســرتس نیســت. وقتــی تصمیــم بــه کافــه 

گرفتــم، حتــا اگــر در تهــران منی شــد، باالخــره در یــک جایــی 

ایــن  همــه ی  منی کشــیدم.  پــس  و  می کــردم  افتتاحــش 

طرح هایــی کــه گفتــم، نیــاز بــه زمــان و تجربــه دارد. مــا بایــد 

ــه  ــد به رصف ــم. از خری ــت کنی ــه مدیری ــم کــه چگون ــاد بگیری ی

ــا مشــرتی  ــا حفــظ و ارتقــای برخــورد ب ــا کیفیــت گرفتــه ت و ب

و نیــز کیفیــت منــو. اگــر شــعبه های دیگــری از تلــا افتتــاح 

ــر  ــه دو نف ــن  ک ــت و ای ــت آن اس ــان دهنده ی کیفی ــد، نش ش

ــای  ــس ایده ه ــد از پ ــم می توانن ــم ه ــن ک ــا س ــتانی ب افغانس

ــر بیاینــد. جدیــد و مدیریــت یــک کافــه ب

ــت  ــه دوس ــت ک ــا چیس ــاص تل ــی خ ــل: ویژگ ــح کاب صب

ــند. ــا را بشناس ــی تل ــن ویژگ ــا همی ــم ب ــردم ه داری م

ــال  ــا دنب ــت. م ــادگی آن اس ــا س ــی تل ــام: ویژگ ــه تل کاف

را خودمــان  و صندلی هــا  میــز  نبودیــم.  آن چنانــی  دکــور 

ــکاری  ــری و جوش ــودش قالب گی ــد خ ــم و حام ــی کردی طراح

ــا  ــوارد. م ــه م ــم و بقی ــیانی کردی ــط س ــا را فق ــرد. دیواره ک

قصــد داریــم محیطــی ســاده امــا گــرم بــه وجــود بیاوریــم. در 

ــار ظاهــر تلــا کــه ســعی دارد ســاده و مینی مالیســتی  کن

باشــد، مــن دوســت دارم کــه به طــور حرفــه ای روی غذاهــای 

افغانســتانی کار کنــم تــا جایــی کــه مثــال منتــوی کافــه تلــا 

زبانــزد مــردم شــود. مــا بــرای رســیدن بــه چنیــن ویژگــی ای، 

ــم  ــعی می کنی ــم. س ــد داری ــی تأکی ــی خیل ــواد مرصف روی م

مــواد مرصفــی را بــه صــورت روزانــه و بــا کیفیــت خــوب تهیــه 

ــی  ــا طبیع ــام آب میوه ه ــیدنی رسد مت ــوی نوش ــم. در من کنی

اســت و از آب میــوه ی صنعتــی اســتفاده منی کنیــم. قهــوه کــه 

مــورد خــاص هــر کافــه ای اســت هــم همین طــور اســت؛ قهــوه 

ــاز  ــدازه ی مــورد نی ــه ان ــم و ب را هــان لحظــه آســیاب می کنی

ــاص،  ــت خ ــم  و کیفی ــه طع ــیدن ب ــم. رس ــه می کنی ــوه تهی قه

مطلــوب و مــورد نظــر مــا اســت.

صبح کابل: آیا تلا شخصیت فرهنگی خاصی دارد؟

کافــه تلــام: هــر فضــای کافه ای بــه طــور خــودکار فرهنگی 

فرهنگ ســازی  قصــد  تلــا  کــه  مــواردی  از  یکــی  اســت؛ 

ــران  ــتان و ای ــگ افغانس ــن فرهن ــه بی ــاد رابط آن را دارد، ایج

اســت؛ مــا فعــال منــاد تخت جمشــید و بــت بامیــان را در کنــار 

هــم روی یــک دیــوار گذاشــته  ایــم. کتاب خانــه ای داریــم 

ــد  ــد، می توانن ــه داده ان ــان را هدی ــای ش ــردم کتاب ه ــه م ک

همیــن  جــا بخواننــد یــا بــا خــود بربنــد. در آینــده کتاب هــای 

بیشــرتی از نویســندگان افغانســتان در کتاب خانــه ای کــه 

ــرار خواهــد گرفــت. ــه خواهــد شــد، ق اضاف

ــتانی و  ــدان افغانس ــه از هرمن ــان در افتتاحی ــود م ــا خ م

ــعر  ــیقی و ش ــا موس ــه ت ــر گرفت ــم از تئات ــوت کردی ــی دع ایران

کــه  مــان  آینــده  ی  برنامه هــای  در  عکــس.  و  داســتان  و 

ــد،  ــان داده  ان ــتیاق نش ــنهاد و اش ــز پیش ــدان نی ــود هرمن خ

برگــزاری دورهمی هــای هــری اســت کــه می توانــد برنامــه ی 

رســمی و یــا خودمانــی باشــد. در واقــع دوســت دارم کم کــم 

ــد. ــی باش ــای فرهنگ ــان اتفاق ه ــا میزب ــه تل کاف

صبــح کابــل: از تهــران بگــو، از میــدان فردوســی، از 

برخــورد مــردم.

ــی  ــهر خوب ــت؛ ش ــی اس ــهر بزرگ ــران ش ــام: ته ــه تل کاف

تــا این جــا کــه  اســت. همــه جــور مــردم در آن هســت. 

آمدیــم، کافــه تلــا مشــرتیان خــاص خــودش را پیــدا کــرده؛ 

مثــال آقایــی از کــرج بــا دوچرخــه پیــش مــا می آیــد و یــا خانــم 

مســنی کــه برایــم گلــدان آورد و گفــت ایــن را نخریــدم بلکــه 

از خانــه ی خــودم آوردم؛ چــون می دانــم کــه قصــد داری 

ــن  ــه ای ــد؛ ب ــته باش ــاط داش ــه حی ــی ک ــری بزن ــعبه ی دیگ ش

امیــد آوردم کــه از ایــن گلــدان در آن اســتفاده کنــی. مــردم از 

مــا خیلــی حایــت کردنــد و حتــا از شــهرهای دیگــر بــه ما رس 

ــه عنــوان پاتــوق خــود  می زننــد. عــده ای کــه واقعــا تلــا را ب

ــار می آینــد.  ــا هفتــه ای دو ســه ب انتخــاب کردنــد و هــر روز ی

مــورد دیگــر ایــن  کــه در همیــن کافــه شــاهد آشــنایی و ایجــاد 

دوســتی تــازه بیــن ایرانی هــا و افغانســتانی ها بودیــم کــه مــن 

ــن  ــامل. در ای ــه آن می ب ــامل و ب ــی خوش ح ــت خیل ــن باب از ای

کافــه مرزهــا گــم شــده  انــد؛ هان طــور کــه خــودم بــه هیــچ 

مــرز و بومــی بــاور نــدارم.

ــه  ــا را از این جــا و از تهــران رشوع کــردم؛ ب ــه تل مــن کاف

ــک  ــم نزدی ــه ه ــی ب ــران خیل ــتان و ای ــگ افغانس ــرم فرهن نظ

ــر را  ــورهای دیگ ــه کش ــتان ب ــگ افغانس ــی فرهن ــت. معرف اس

ــه صــرب دارد. ــاز ب هــم قصــد دارم کــه نی

صبح کابل: از منوی تلا بگو.

طــور  بــه   کــه  مــان  رسد  نوشــیدنی های  تلــام:  کافــه 

رسد  نوشــیدنی  می شــود؛  آب گیــری  دســتی  و  طبیعــی 

ــال  ــخ و آب پرتق ــده، ی ــه ش ــاه توت ل ــه ش ــا ک ــوص تل مخص

اســت.

ــی  ــه خیل ــس ک ــوه کمک ــژه قه ــه وی ــی ب ــوه دم ــواع قه ان

دارد. طرفــدار 

اسپرســو ســاخته  بــا دســتگاه  کــه  قهــوه  نــوع  دوازده 

. د می شــو

دم نوش ها که برخی ابداعی خودم است.

کیک ها که همیشه به روز و تازه است.

خوراکی ها مثل پاستا، ساالد و...

غذاهــای افغانســتانی هــم منتــو و بوالنــی را تــا چنــد روز 

ــد. ــد ش ــر خواه ــده کامل ت ــم و در آین ــه می کردی ــش ارائ پی

صبح کابل: از کافه داری لذت می بری؟

کافــه تلــام: چــون بــه قهــوه عالقــه داشــتم، اآلن هــم کار 

کــردن بــا دســتگاه اسپرســو برایــم خیلــی لذت بخــش اســت.

5 هر جای دنیا که باشی می توانی 
غیر ممکن ها را ممکن کنی

عارف حسینی 

کافــه تلام: هر فضای کافه ای 
به طور خودکار فرهنگی اســت؛ 

یکــی از مواردی که تلام قصد 
فرهنگ ســازی آن را دارد، ایجاد 

رابطه بین فرهنگ افغانســتان 
و ایران اســت؛ ما فعا مناد 

تخت جمشــید و بت بامیان را 
در کنــار هم روی یک دیوار 
گذاشته  ایم. کتاب خانه ای 

داریم که مردم کتاب های شــان 
را هدیــه داده اند، می توانند 
همیــن  جا بخوانند یا با خود 
بربند. در آینده کتاب های 

بیشری از نویسندگان 
افغانستان در کتاب خانه ای 
که اضافه خواهد شــد، قرار 
خواهــد گرفت. ما خود مان 

در افتتاحیه از هرنمندان 
افغانســتانی و ایرانی دعوت 

کردیــم از تئاتر گرفته تا 
موســیقی و شعر و داستان و 

عکس. در برنامه های آینده  ی 
مــان که خود هرنمندان نیز 

پیشــنهاد و اشتیاق نشان داده  
اند، برگزاری دورهمی های 

هرنی است که می تواند 
برنامه ی رســمی و یا خودمانی 

باشد. در واقع دوست دارم 
کم کــم کافه تلام میزبان 
اتفاق های فرهنگی باشد.
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هنگامــی کــه در مــورد اختــالالت خــواب صحبــت می کنیــم، 

بیشــرت مشــکل بی خوابــی مطــرح مــی شــود؛ امــا بســیاری افــراد 

هنــگام مراجعــه بــه متخصصیــن، از پرخوابــی شــکایت می کننــد 

و دنبــال پیــدا کــردن علــت خــواب زیــاد در خــود اســتند. داشــنت 

خــواب کافــی، یــک عامــل بســیار مهــم در ســالمتی انســان 

اســت کــه بایــد توجــه زیــادی بــه آن شــود. خــواب زیــاد، دالیــل 

ــی  ــبک زندگ ــه س ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــددی دارد ک متع

و  کم خونــی  نظیــر  جســمی  بیاری هــای  برخــی  نامناســب، 

ــی هــر چــه  ــل پرخواب ــدد اشــاره کــرد. دلی ــی متع مشــکالت روان

کــه باشــد بــا عــوارض و مشــکالتی همــراه اســت کــه بــه ســالمت 

انســان آســیب می زنــد. بــا درمــان علــت پرخوابــی، می تــوان 

خــواب را تنظیــم کــرد. همچنیــن بــا رعایــت برخــی اصــول و 

ــی  ــش داد و پرخواب ــواب را افزای ــت خ ــوان کیفی ــا، می ت راهکاره

ــان کــرد.  را درم

میزان خواب کافی در طول شبانه روز

خــواب شــبانه ی کافــی، یکــی از عوامــل بســیار مهــم در 

ســالمت انســان اســت. در صــورت عــدم خــواب کافــی، احتــال 

بــروز بیاری هــا و مشــکالت مختلــف افزایــش پیــدا می کنــد؛ امــا 

ــی اســت؟  ــدن کاف ــرای ســالمت ب ــد ســاعت خــواب ب ــا چن دقیق

ــن و  ــی و س ــای بدن ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــی ب ــواب کاف ــزان خ می

ــراد متفــاوت اســت. ســال اف

بــه طــور کلــی، اکــرث بزرگ ســاالن بــه 6 تــا 8 ســاعت خــواب 

نیــاز دارنــد؛ امــا هــان طــور کــه بی خوابــی باعــث بــروز مشــکل 

ــه  ــدن را ب ــالمت ب ــز س ــد نی ــش از ح ــاد و بی ــواب زی ــود، خ می ش

ــراد  ــاد در اف ــواب زی ــت خ ــه عل ــت ک ــدازد. الزم اس ــر می ان خط

ــا از مشــکالت جــدی تــر جلوگیــری کــرد.  بررســی شــود ت

میزان خواب در رده های سنی مختلف

میــزان خــواب در رده هــای ســنی مختلــف، متفــاوت اســت کــه 

ــر تقســیم  ــه رشح زی ــوان آن را در رده هــای ســنی مختلــف ب می ت

کــرد.

 نوزادان تازه متولد شده: حدود 14 تا 17 ساعت

نوزادان بزرگ تر: حدود 12 تا 25 ساعت

کودکان نوپا: 11 تا 14 ساعت

کودکان 5 تا 6 ساله: 10 تا 13 ساعت

کودکان در سنین مکتب: 9 تا 11 ساعت

نوجوانان: 8 تا 10 ساعت

افراد بزرگ سال: 7 تا 9 ساعت

افراد مسن و کهن سال: 7 تا 8 ساعت

علت خواب زیاد چیست؟

ــی  ــانی وروان ــل جس ــی از عوام ــد ناش ــاد می توان ــواب زی خ

متعــددی باشــد. در ادامــه بــه مهم تریــن دالیلــی کــه می تواننــد 

ــم. ــاد شــوند، اشــاره می کنی ــه خــواب زی منجــر ب

افرسدگــی: اختــالالت خــواب از جملــه عالئــم اصلــی در 

ــه یکــی از  ــن اختــالالت معمــوال خــود را ب افرسدگــی  اســتند؛ ای

دو صــورت کم خوابــی یــا پرخوابــی شــدید نشــان می دهنــد. 

ــت  ــرد در بهداش ــی ف ــت روان ــاالی وضعی ــذاری ب ــت تأثیرگ ــه عل ب

خــواب بررســی رشایــط روانــی در وضعیت هایــی نظیــر پرخوابــی 

اهمیــت بســیاری  دارد.

وقفــه ی تنفســی: وقفــه ی تنفســی، حالتــی اســت کــه فــرد در 

ــه طــور مکــرر دچــار کاهــش اکســیژن می شــود و  طــول شــب  ب

ــث  ــرر باع ــدن های مک ــدار ش ــن بی ــود. ای ــدار می ش ــواب بی از خ

در  و  کنــد  اســرتاحت  بــه خوبــی  نتوانــد  فــرد  کــه  می شــود 

نتیجــه انــرژی بــدن بــه طــور کامــل بازیابــی منی شــود. یکــی از 

ــس از  ــاد پ ــتگی زی ــاس خس ــی، احس ــه ی تنفس ــانه های وقف نش

ــل اســت. خــواب شــبانه ی کام

ــز  ــای قرم ــه گلبول ه ــت ک ــی اس ــی حالت ــی: کم خون کم خون

موجــود در خــون کمــرت از حــد معمــول باشــد؛ ایــن کمبــود باعــث 

ــه  ــود. ب ــرژی می ش ــود ان ــت کمب ــانی و در نهای ــش خون رس کاه

همیــن دلیــل فــرد حتــا پــس از اســرتاحت و خــواب کافــی نیــز، 

احســاس خســتگی مفــرط می کنــد و متایــل دارد بیشــرت از زمــان 

مــورد نیــاز بخوابــد. 

ــای  ــرتل فرآینده ــه ی کن ــد، وظیف ــد: تیروئی ــم کاری تیروئی ک

تبدیــل ســوخت بــه انــرژی بــدن را بــر عهــده دارد. مســلا زمانــی 

ــرژی کافــی خــود را  ــدن ان ــد کــم کار باشــد، ب کــه غــده ی تیروئی

ــه خــواب  ــد و همــواره خســته اســت. در نتیجــه ب کســب منی کن

ــاز دارد.  ــرژی نی ــرای کســب ان ــز ب بیشــرتی نی

دیابــت: افــرادی کــه قنــد خــون دارنــد، قنــد بــه جــای ورود بــه 

ــد. در  ــی می مان ــرژی، در خــون باق ــن ان ــدن و تأمی ســلول های ب

نتیجــه افــراد مبتــال بــه قنــد خــون و دیابــت، احســاس ضعــف و 

خســتگی  دارنــد و بیــش از ســایر افــراد متایــل بــه خــواب دارنــد. 

ــی،  ــکالت قلب ــه مش ــال ب ــراد مبت ــی: در اف ــای قلب ــاری ه بی

معمــوال پمپــاژ خــون بــه درســتی صــورت منی گیــرد. اختــالل در 

پمپــاژ خــون، منجــر بــه ایــن می شــود کــه عمــل خون رســانی بــه 

درســتی انجــام نشــود. نرســیدن خــون کافــی بــه بــدن احســاس 

ــن  ــت. ای ــد داش ــاه خواه ــر م ــه ه ــدید را ب ــتگی ش ــف و خس ضع

امــر می توانــد خــود را بــا احســاس نیــاز بــه خــواب بیشــرت نشــان 

دهــد. 

عوارض جانبی خواب زیاد 

دلیــل پرخوابــی هــر چــه کــه باشــد، مشــکالت و عــوارض 

ــد از  ــه همــراه دارد. ایــن عــوارض عبــارت ان ــا خــود ب جانبــی را ب

تشــویش و نگرانــی، کمبــود انــرژی، اختــالل در حافظــه، رسدرد، 

ــی . ــردرد و افرسدگ ــی ،کم چاق

بــا آن کــه رنــج  و دردهــای زندگــی بــر چهــره اش جا 

خــوش کــرده اســت؛ امــا هنــوز می توانــی بــا زل زدن 

ــت  ــه می توانس ــک زن را ک ــی ی ــره اش، زیبای ــه چه ب

حاکــی از روزهــای خــوش زندگــی باشــد، ببینــی. 

شــاید زیبایــی ابریشــم را یــک عشــق پــاک و 

مقــدس در زندگــی اش چنــد برابــر می کــرد؛ امــا 

روبه رویــم حــاال زنــی بــا جســمی خســته و روحــی 

ــم  ــه ابریش ــقی ک ــر عش ــت. اگ ــته اس ــده نشس رنجی

در زندگــی اش تجربــه کــرد، یــک تجربــه ی زیبــا و 

خوشــایند بــود، اکنــون جســم و روح ایــن زن هاننــد 

نامــش هــم لطافــت و زیبایــی خــود را نگه می داشــت؛ 

امــا نــه؛ ابریشــم، زنــی کــه روبرویــم نشســته بــر 

لبــان اش مهــر ســکوت زده اســت. 

ــا  اگــر بــه درســتی بخواهــی زنــی را درک کنــی، ب

دیــدن ســکوت ابریشــم، پــی خواهــی بــرد کــه در ایــن 

ســکوت هــزاران فریــاد وجــود دارد و حــاال ایــن زن، از 

عشــق، نفــرت عظیمــی پیــدا کــرده اســت.

وقتــی زن بخواهــد در یــک جامعــه ی مردســاالر 

نفــس بکشــد و بودنــش را ثابــت کنــد و عشــق را کــه 

کوچک تریــن خواســته  ی زن اســت مطالبــه کنــد، 

حتــا قوانیــن حاکــم و فضــای موجــود بــر جامعــه ی 

مردســاالر، هــر زنــی را قربانــی خشــونت خواهــد کــرد. 

در جامعــه ی مردســاالر، کمــرت زنــی را پیــدا خواهــی 

کــرد تــا چنیــن مصیبت هایــی را تجربــه نکــرده باشــد.  

ابریشــم هــم یکــی از هــزاران قربانــی زن در جامعــه ی 

مردســاالر افغانســتان اســت.

بــه  ورودش  بــا  دارد.  ســال  نــوزده  ابریشــم، 

دانشــگاه، در هــان ابتــدا بــا پــرسی بــه نــام علــی کــه 

ــه ای  ــود. رابط ــنا می ش ــود، آش ــش ب از هم صنفی های

ــدان جــدی نیســت؛  ــرای ابریشــم چن ــدا ب کــه در ابت

امــا هــر چــه می گــذرد، علــی بــا چرب زبانی هــای 

ــم  ــد دل ابریش ــی کن ــالش م ــودش، ت ــوص خ مخص

ــون  ــم چ ــرای ابریش ــه ب ــن رابط ــت آورد. ای ــه دس را ب

یــک زن اســت و شــاید چــون ذات وجــودی زن عشــق 

را زودتــر بــاور می کنــد، بــه چشــم یــک رابطــه ی 

ــرای علــی ایــن طــور  عاشــقانه دیــده می شــود؛ امــا ب

ــت.  ــوده اس نب

ابریشــم  از  علــی  روزهــا،  هــان  از  یکــی  در 

می خواهــد کــه همــراه او بــه خانــه ی شــان بــرود 

تــا ایــن طــوری، بتوانــد دخــرت مــورد عالقــه اش را 

بــه خانــواده اش معرفــی کنــد و بتواننــد زمینــه ی 

مهیــا  زودتــر  را  مشــرتک  زندگــی  و  خواســتگاری 

کننــد. ابریشــم، هیجــان زده و همچنــان مضطــرب، بــا 

احســاس تــرس ناشــی از بی اعتــادی، راهــی خانه ی 

می شــود. علــی 

ــی  ــه ی عل ــه خان ــم ب ــای ابریش ــه پ ــن ک ــا همی ام

می رســد، ماجــرا شــکل و بــوی دیگــری بــه خــود 

می گیــرد. ایــن دخــرت زیبــا بــا رسدی رفتــار مــادر 

علــی روبــه رو می شــود و حتــا زمانــی کــه مــادر علــی 

می خواهــد بعــد از احوال پرســی کوتاهــی کــه انجــام 

داده، اتــاق را تــرک کنــد، جملــه ای بــه زبــان مــی آورد 

کــه دل ابریشــم را می شــکند. مــادر علــی، بلنــد 

طــوری کــه ابریشــم بشــنود، می گویــد: »خانــه ی مــن 

جایــی بــرای فاحشــه هایی چــون ایــن دخــرت نیســت و 

ــم.« ــد انتخــاب کن عروســم را خــودم بای

ابریشــم، بــا شــنیدن ایــن جملــه متــام شــخصیت 

ــن کــه  ــد و همی ــر شــده می بین ــرور خــود را تحقی و غ

عــزم رفــنت می کنــد، علــی مــردی کــه قــرار بــود از او 

حایــت کنــد و تکیــه گاه ایــن دخــرت زیبــا در زندگــی 

باشــد، چهــره ی پلیــد خــود را نشــان می دهــد.

ــم، زدن  ــدش از آوردن ابریش ــط قص ــه فق ــی ک عل

ســاز مخالــف بــا مــادرش بــرای انتخــاب رشیــک 

ــود، از رفــنت ابریشــم ناراحــت می شــود  زندگــی اش ب

و بــا خشــم مانــع خــارج شــدن ابریشــم از خانــه 

پیــدا  ادامــه  قــدر  آن  کشــمکش  ایــن  می شــود. 

ــا وارد کــردن رضبــات مشــت های  می کنــد تــا علــی ب

قــوی، ابریشــم را بیهــوش می کنــد. 

وقتــی ابریشــم دوبــاره بــه هــوش می آیــد، می بینــد 

کــه علــی خانــواده ی او را خــرب کــرده و بــه آن هــا گفتــه 

اســت کــه دخــرت شــان مطابــق میــل خــود بــه خانــه ی 

ــم  ــی ه ــرده و عل ــت ازدواج ک ــده و از او درخواس او آم

تصمیــم بــر ازدواج دارد؛ تصمیمــی کــه خانــواده ی 

خاطــر  بــه  امــا  می کنــد؛  خشــم گین  را  ابریشــم 

تــرس از آبــروی شــان، حــارض می شــوند هــان شــب 

ــه  ــد و همیــن گون ــی دربیاورن ــکاح عل ــه ن ابریشــم را ب

هــم می شــود؛ امــا بعــد از نــکاح، خانــواده ی ابریشــم 

ــرای  ــه دخــرت شــان می گوینــد کــه دیگــر ابریشــم ب ب

آن هــا مــرده اســت و بهــرت اســت بــه زندگــی بــا همیــن 

پــرس ادامــه بدهــد. 

ابریشــم هــم مثــل هــزاران دخــرت هــم ســن و ســال 

خــود در آن روزهــا و قبــل از اتفــاق افتــادن ایــن گونــه 

ــاس  ــود در لب ــدن خ ــای دی ــار روی ــا ب ــوادث، صده ح

ــود  ــن خ ــه را در ذه ــه روی آیین ــم روب ــی و آن ه عروس

تجســم کــرده بــود؛ امــا ابریشــم آن شــب درســت شــب 

نکاحــش صورتــش را بــا لت وکوب هایــی کــه علــی 

ــه  ــود و  ب ــرده ب ــش ک ــود، آرای ــانده ب ــش نش ــر صورت ب

ــت. ــت می رف ــه ی بخ خان

بــا رشوع زندگــی تحــت اجبــارش بــا علــی، ابریشــم 

ــرد کــه علــی مــرد زندگــی نیســت. او،  ــه ایــن پــی ب ب

همیشــه بــا صــدای بلنــد بــا ابریشــم صحبــت و هیــچ 

احرتامــی بــرای او بــه عنــوان همــرسش ندارد و مشــت 

ــه از  ــالی ک ــک س ــدت ی ــه در م ــم ک ــش ه و لگدهای

ــات  ــگی لحظ ــق همیش ــذرد، رفی ــان می گ ــی ش زندگ

زندگــی اش شــده اســت. 

بعــد از تحمــل یــک ســال شــکنجه های علــی 

ــن  ــر ای ــاال دیگ ــود، ح ــته ب ــم روا داش ــر ابریش ــه ب ک

دخــرت، کاســه ی صــربش لربیــز می شــود و بــا آن 

کــه در ایــن مــدت هیــچ ارتباطــی بــا خانــواده ی 

می گیــرد  تصمیــم  امــا  اســت؛  نداشــته  پــدرش 

بــه عنــوان آخریــن پناهــگاه بــرای یــک بــار هــم 

ــم،  ــربد. ابریش ــاه ب ــواده اش پن ــوش خان ــه آغ ــده ب ش

کمــرت گــان می بــرد کــه خانــواده اش پذیــرای او 

ــدرش  ــه ی پ ــه خان ــی کــه ابریشــم ب ــا زمان باشــند؛ ام

می رســد، خــالف آنچــه تصــور می کــرد، می بینــد کــه 

خانــواده ی او نیــز هاننــد خــودش دل شــان بــرای او 

تنــگ شــده اســت و منتظــر همچیــن فرصتــی بودنــد 

تــا همدیگــر را بــه آغوش بکشــند. ابریشــم، موضــوع را 

بــا خانــواده اش در میــان می گــذارد و بــا جمــع شــدن 

بــرزگان هــر دو فامیــل، فیصلــه بــر بازگشــت دوبــاره ی 

ابریشــم بــه خانــه ی علــی می شــود؛ بــا تعهدهــای نــه 

ــی. ــوی عل ــن از س ــدان مطم چن

علــی ایــن کار ابریشــم را منی توانــد در دلــش 

ببخشــد و ایــن کینــه را کــه چــرا ابریشــم ایــن کار را 

کــرده اســت، بــه دل می گیــرد. کینــه ی علــی ســبب 

ــه  ــا ب ــت و لت و کوب ه ــار دیگــر آن اذی ــه ب می شــود ک

زندگــی ابریشــم برگــردد؛ امــا ایــن بــار خیلی شــدیدتر 

دردناک تــر.  و 

ــی در  ــه ی زندگ ــر ادام ــون دیگ ــی چ ــار عل ــن ب ای

شــهری کــه بودنــد را غیــر قابــل تحمــل می دانــد، بــه 

ــر رس  ــاال ب ــم او ح ــن کار ابریش ــا ای ــه ب ــور ک ــن تص ای

ــه  ــم ب ــت، تصمی ــاده اس ــود افت ــای خ ــان فامیل ه زب

ــه منطقــه ی  رفــنت می گیــرد و از جــای فعلــی خــود ب

می کوچــد.  هــا  ولســوالی  از  یکــی  در  پــدری اش 

ــور اســت تحمــل  ــی را مجب ابریشــم شــکنجه های عل

کنــد و او در زیــر ایــن شــکنجه ها هــر روز هــزاران بــار 

ــه ایــن فکــر می کنــد کــه شــاید دیگــر راهــی بــرای  ب

ــت نداشــته باشــد.  ــن وضعی نجــات از ای

مدتــی می گــذرد و خانــواده ی ابریشــم متوجــه این 

می شــوند کــه دخــرت شــان دیگــر در کابــل نیســت و 

بعــد از تحقیــق، می فهمنــد کــه علــی دخــرت شــان را 

بــا خــود بــه منطقــه ی پدریــاش بــرده اســت. هنگامــی 

کــه بــه دنبــال او می رونــد، بــا دیــدن آثــار لت و کــوب 

ــر  ــان، دیگ ــرت ش ــدن دخ ــر ب ــیار ب ــکنجه های بس و ش

می فهمنــد کــه دخــرت شــان در چــه وضعیتــی و 

بــا چــه رشایطــی تــا کنــون ایــن ازدواج ناخواســته 

را تحمــل کــرده اســت و همیــن می شــود کــه بــا 

در میــان گذاشــنت بــزرگان قــوم شــان، خواســتار 

ــود . ــان می ش ــه ی ش ــه خان ــم ب ــت ابریش بازگش

خانــواده ی ابریشــم بــا بازگشــت دخــرت شــان 

طــالق  و  می کننــد  شــکایت  علــی  از  خانــه،  بــه 

می خواهنــد؛ امــا علــی بــا شــنیدن ایــن تصمیــم، 

حتــا  و  می کنــد  تهدیــد  را  ابریشــم  خانــواده ی 

ــه  ــد ب ــورد تهدی ــد م ــز در چن ــم را نی ــران ابریش خواه

ــا ایــن کــه ایــن مــرد توســط  رضب و شــتم می کنــد ت

نهادهــای امنیتــی بازداشــت می شــود و حــاال ابریشــم 

و علــی هــر دو در انتظــار روز دادگاه اســتند. ابریشــم 

کــه حــاال درســت پشــت دروازه ی دادگاه نشســته 

ــان  ــه چش ــه ب ــت ک ــدا اس ــکوتش هوی ــا س ــت، ب اس

مــن نگریســته و فریــاد عدالــت را رس داده تــا حــد اقل 

ــود. ــته ش ــش کاس ــی از دردهای کم

اصطــالح مــرده ی بــد و زنــده ی خــوب را بســیار 

شــنیده  ایــم. انســان ها وقتــی بــوی مــرگ را حــس 

بــزرگ  آدمــی،  هــر  می شــوند؛  مهربــان  می کننــد، 

و  منصــب دار  نــدار،  و  دارا  نــدارد،  هــم  کوچــک  و 

بی منصــب؛ زیــرا مــرگ دروازه ی ایــن نهان خانــه را 

زده اســت و بــرای همیــن، مــرگ از مــواردی اســت 

کــه مــا را بــه مهربــان بــودن و دوســت داشــنت ترغیــب 

ــان  ــن م ــه در ذه ــی ک ــر زمان ــت ه ــرت اس ــد. به می کن

خطــور  پرخاش گــری  و  خشــونت  نفــرت،  و  کینــه 

ــی  ــا فان ــن دنی ــه ای ــم ک ــاد بیاوری ــه ی ــد ب ــد، بای می کن

ــت.  اس

در  کــه  کســانی  اســت،  افتــاده  اتفــاق  گاهــی 

ــس از  ــد و پ ــوده  ان ــز ب ــان عزی ــرای م ــان ب ــی ش زندگ

ــه  ــن جمل ــواره ای ــم، هم ــته  ای ــان نوش ــرای ش ــرگ ب م

ــا همــه رفتنــی اســتیم؛  ــم کــه م تکــراری را شــنیده ای

ــویم  ــلیم می ش ــرگ تس ــه م ــم. ب ــان می میری ــه ی م هم

و در اعــدام مجبــور مــان می کننــد تــا بــه مــرگ خــود 

ــری  ــِت تجربه پذی ــان حقیق ــرگ ه ــم. م ــت دهی رضای

ا ســت کــه هســتِی مــا را در بــر می گیــرد و چیــزی 

ــرگ،  ــت. م ــا اس ــه از آِن م ــد ک ــلب می کن ــا س را از م

یگانــه چیــزی اســت کــه بــه آن بــاور داریــم. بــه قــول 

ــزی اســت کــه دروغ  ــا چی ــت »مــرگ تنه صــادق هدای

منی گویــد.« بگذریــم از ایــن  کــه چــه زمانــی مــرگ بــه 

می میریــم.  و  می آیــد  مــان  رساغ 

می گوییــم؛  باورنکردنــی  مرگ هــای  از  گاهــی 

اکــرثا بــاور منی کنیــم ولــی همــه ی مــا می میریــم؛ 

خــوب،  ژن هــای  صاحبــان  عالی جناب هــا، 

زباله جم کن هــا، حــرات، تجاوزکننــدگان، رهــربان 

آنچــه  رسمایــه داران.  و  قــدرت  اربابــان  عالی مقــام، 

بایــد انجــام دهیــم، ایــن اســت کــه تــا هســتیم، بــرای 

جامعــه و بــرای مــردم و بــرای خــود مــان مفیــد باشــیم.  

حقیقــت ایــن اســت یــک روز همیــن خانــه ای کــه 

ــا  ــه ی خفاش ه ــا و الن ــه ی عنکبوت ه ــقف دارد، خان س

ــر  ــم، زی ــتش داری ــه دوس ــری ک ــن موت ــود؛ همی می ش

ــد؛ همیــن  ــر زنــگ می زن ــاران در یــک گورســتان موت ب

بچه هایــی کــه نفــس مــان بــه نفــس شــان بنــد اســت، 

روی  منی آینــد  حتــا  شــان؛  زندگــی  پــی  می رونــد 

ــد.  ــان آب بریزن ــرب م ــنگ ق س

قبــل از مــا، میلیاردهــا انســان روی ایــن کــره ی 

ــد، مگــر مــن  ــه گفتــه ان ــد. مغروران خاکــی راه رفتــه ان

ــوند و  ــن رد بش ــازه ی م ــر از روی جن ــدم! مگ ــازه ب اج

ــازه ی  ــد اســتخوان های جن ــا منی توان حــاال کســی حت

شــان را پیــدا کنــد کــه از روی آن رد بشــود یــا نشــود. 

قبــل از مــا، کســانی زیســته  انــد کــه زیبــا بــوده انــد، 

دلفریــب؛ مثــل آهــو خرامــان راه رفتــه  انــد. زمیــن 

ــی  ــیب ها از رسخ ــت. س ــده اس ــان لرزی ــای ش ــر پ زی

گونه هــای  شــان رنــگ باختــه  اســت و حــاال کســی 

ــا،  ــل از م ــی آورد. قب ــر من ــه خاط ــان را ب ــام ش ــا ن حت

کســانی بــوده  انــد کــه در جمجمــه ی دشــمنان شــان 

ــی کــه آدم هــای  ــد. رسداران ــه  و خــورده  ان رشاب ریخت

ــه در  ــد؛ پنج ــرده  ان ــد، رسداری ک ــته  ان ــی داش فراوان

ــد و  ــیده  ان ــه نرتس ــد، از گلول ــه  ان ــیر انداخت ــه ش پنج

ــده  ــم ش ــخ گ ــای تاری ــد در کج ــی منی دان ــاال کس ح

ــد.  ان

ــور را  ــد امپراط ــه چن ــت ک ــوری اس ــتان کش افغانس

بــه زانــو در آورده اســت. مــا جنــگ آوران نامــی داشــته 

 ایــم. افغانســتان امــا بــا جنــگ ســاخته منی شــود. مــا 

در مــرِگ خــود می میریــم و بــی  آنکــه طعمــی از آن 

چشــیده باشــیم، در وادِی مــرگ ســقوط می کنیــم. 

ــد  ــوخ می کن ــا رس ــدِن م ــر ب ــرگ ب ــام، م ــِی ت در کرخت

ــا  ــه م ــی ک ــا زدوده می شــود؛ در وضعیت و »جــان« از م

ــه  ــد ک ــان  ان ــا اطرافی ــم؛ تنه ــی از آن نداری ــچ درک هی

شــاهد ایــن لحظــه ی پرتالطــم خواهنــد بــود. مــا هرگــز 

می توانیــم  تنهــا  و  نیســتیم  خــود  مــرگ  بیننــده ی 

ــر  ــی ب ــاهد بیرون ــم و ش ــا کنی ــری را متاش ــرِگ دیگ م

ــه ی  ــن تجرب ــرگ، هولناک تری ــاِی م ــیم. متاش آن باش

انســان ها اســت؛ جایــی کــه مــا بیــش از حــد معمــول 

ــی  آنکــه خطــری را از  ــه مــرگ نزدیــک می شــویم و ب ب

جانــِب مــرگ احســاس کــرده باشــیم، چیــزی را تجربــه 

ــم.  ــم کــه هرگــز امــکان ملســش را نداشــته  ای می کنی

متاشــاِی مــرگ، بــرای مــا شــکِل رقیق تــر شــده ای 

ــه  ــت ک ــودی ا س ــه موج ــان یگان ــت. انس ــردن اس از ُم

ایــن  همــه ی  اســت.  آگاه  خــود  مــرِگ  بــه  نســبت 

ایــن  همــه ی  زبان هــا،  زخــم  تلخی هــا،  کینه هــا، 

ــن  ــه ی ای ــم، هم ــان ه ــه ج ــا ب ــردن دقیقه ه ــت ک کوف

زهــر ریخنت هــا، تهمــت زدن هــا، توهیــن کردن هــا بــه 

هــم... متــام می شــود؛ از یــاد مــی رود و هیــچ ســودی 

ــه جــان خــود مــان و  ــدارد جــز ایــن کــه زندگــی را ب ن

ــم.  ــر کنی ــر زه همدیگ

اگــر می توانیــم بــه هــم حــس خــوب بدهیــم، کنــار 

ــر  ــم؛ دورت ــج کنی ــان را ک ــه، راه م ــر ن ــم؛ اگ ــم مبانی ه

بایســتیم و یــاد مــان نــرود کــه همــه ی مــا می میریــم. 

کمــی  دیرتــر،  کمــی  اســتثنا.  بــدون  مــا؛  همــه ی 

ــم. ــی می میری ــه و ناگهان زودتــر؛ یــک دفع

دالیل و راهکارهای خواب زیاد 

دخرت دانشجویی که طعمه ی عشق شد

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

صبور بیات

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

مهربان باشیم چون می میریم 
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ســفر  بــه  اشــاره  بــا  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی 

ــی  ــه میزبان ــت ک ــه اس ــران، گفت ــه ته ــان ب ــأت طالب هی

ــه خــون مــردم  از گروهــی کــه هنــوز هــم دســت  شــان ب

بی گنــاه آلــوده اســت، خــالف متــام اصــول و روابــط 

ــت.  ــورها اس ــان کش می

صدیــق صدیقــی، پــس از چاشــت روز سه شــنبه )26 

ــا  ــار م ــت: »انتظ ــود نگاش ــرت خ ــه ی توی ــنبله(، در برگ س

ــروه  ــک گ ــه از ی ــت ک ــن نیس ــایه ، ای ــورهای همس از کش

بــه  شــان  دســت های  هــم  هنــوز  کــه  هراس افگــن 

بــه ویرانــی  و  افغان هــای بی گنــاه رسخ اســت  خــون 

کننــد.« میزبانــی  می اندیشــند،  افغانســتان 

او، افــزوده اســت کــه طالبــان یــک خطــر جــدی 

امنیــت منطقــه و جهــان اســتند و همســایه ها  بــرای 

بایــد بــه اصــول و قوانیــن جهانــی بــه ویــژه حقــوق 

ــت  ــای دول ــا از تالش ه ــند و تنه ــد باش ــایگی پابن همس

کننــد. پشــتیبانی  افغانســتان،  مــرشوع 

»طالبــان   اســت:  کــرده  تأکیــد  صدیقــی  آقــای 

افتخــار  بــه  و  می کشــند  را  افغان هــا  همچنــان 

هنــوز  طالبــان  روایــت  می گیرنــد.  را  آن  مســؤولیت 

ــاور  ــه ب ــت. ب ــردم اس ــتار م ــونت و کش ــگ، خش ــم جن ه

ــول  ــام اص ــالف مت ــی، خ ــن گروه ــی از چنی ــا، میزبان م

ــت  ــرای حکوم ــژه ب ــه وی ــت و ب ــان کشورهاس ــط می و رواب

افغانســتان کــه همیشــه خواهــان روابــط حســنه و نیــک 

می باشــد.« خــود  همســایه های  بــا 

هیــأت  تازگــی،  بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بــه ریاســت عبدالســالم حنفــی،  چهارنفــری طالبــان 

بــه تهــران رفتــه و بــا مقامــات وزارت خارجــه  و شــار 

ــو  ــدار و گفت وگ ــران دی ــی ای ــات سیاس ــری از مقام دیگ

کــرده اســت.

خربگــزاری ایســنا، گفتــه اســت کــه رونــد صلــح، 

ــان  ــح می ــف مذاکــرات صل ــی و توق مذاکــرات بین االفغان

طالبــان و امریــکا، از جملــه موضوعــات مــورد بحــث 

میــان اعضــای دفــرت سیاســی طالبــان و مقامــات ایرانــی 

ــوده اســت. ب

اعضــای دفــرت سیاســی طالبــان در قطــر، پــس از 

ــن  ــن دومی ــد. ای ــازم تهــران شــده ان ــه مســکو، ع ســفر ب

ــس از  ــان پ ــی طالب ــرت سیاس ــای دف ــی اعض ــفر خارج س

ــت. ــح اس ــرات صل ــو مذاک لغ

پیــش از ایــن، دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور ایــاالت 

متحــده، در پــی جــان باخــنت یــک رسبــاز امریکایــی در 

حملــه ی تروریســتی طالبــان، گفت وگوهــای صلــح را 

ــرات  ــن مذاک ــه ای ــود ک ــرده ب ــد ک ــرده و تأکی ــف ک متوق

»مــرده« اســت.

ــخنگوی  ــش، س ــد روز پی ــن چن ــم، همی ــویی ه از س

ریاســت جمهوری، بــا اشــاره بــه ســفر هیــأت طالبــان 

ــه مســکو، شکســت  ــان ب ــه مســکو، گفــت: »ســفر طالب ب

ــد.« ــان می ده ــروه را نش ــن گ ــی ای سیاس

ــس  ــراری آتش ب ــه برق ــواره ب ــتان هم ــت افغانس حکوم

ــد  ــان تأکی ــت و طالب ــان دول ــرات می ــاز مذاک ــوری و آغ ف

ــه  ــن دو موضــوع را نپذیرفت ــان ای کــرده اســت؛ امــا طالب

 انــد.

میــان  صلــح  گفت وگوهــای  توقــف  از  پــس 

ایــاالت متحــده و طالبــان، حکومــت افغانســتان نیــز 

تالش هایــش را بــرای پیشــربد ایــن رونــد تــا پــس از 

ــه  برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، متوقــف کــرد. ب

گفتــه ی ســخنگوی ریاســت جمهوری، پروســه ی صلــح 

پــس از برگــزاری انتخابــات و توســط دولــت منتخــب 

جدیــد، پیــش بــرده خواهــد شــد.

کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

بــرای تأمیــن صلــح باعــزت و دوامــدار در افغانســتان، 

اساســی  رشط هــای  از  یکــی  آتش بــس،  برقــراری 

ــت. اس

ســنبله(،   26( سه شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

علــای  رسارسی  شــورای  اعضــای  بــا  دیــدار  در 

خواســت  صلــح،  کــه  اســت  گفتــه  افغانســتان، 

اساســی مــردم و دولــت افغانســتان بــوده و بــرای 

رســیدن بــه آن، تالش هــا تــا ســطح ولســوالی ها و 

شــد. خواهــد  منســجم  روســتاها 

علــا،  متفقــه ی  »فتــوای  اســت:  افــزوده  او 

موقــف علــا در اندونیزیــا، مکــه  و مدینــه، اقدامــات 

تاریخــی و بی پیشــینه ای بودنــد کــه زمینــه و رشایــط 

ــرد.« ــم ک ــح فراه ــرای صل را ب

فیصله هــای  کــه  اســت  گفتــه  غنــی  آقــای 

بــرای  را  راهــکار  صلــح،  مشــورتی  جرگــه ی  لویــه 

بــه  و حکومــت  کــرد  تعییــن  گفت وگوهــای صلــح 

خاطــر تطبیــق آن بــه صــورت دوامــدار تــالش خواهــد 

ــرد. ک

پروســه ی  »مالکیــت  اســت:  کــرده  تاکیــد  او، 

اســت.  افغانســتان  دولــت  و  ملــت  آن  از  صلــح، 

بــرای صلــح باعــزت و دوامــدار کــه در آن رفــاه ملــت 

ــه باشــد، برقــراری آتش بــس، رشط اساســی مــا  نهفت

» می باشــد.

نقــش  دیــدار،  ایــن  در  همچنــان  غنــی  آقــای 

علــا را در تشــویق، ترغیــب، انســجام و اشــرتاک 

و  خوانــده  مهــم  انتخابــات،  در  مــردم  گســرتده ی 

گفتــه اســت: »انتخابــات، بــه عنــوان یــک رکــن مهــم 

مســاملت آمیز  انتقــال  راه  بهرتیــن  مردم ســاالری، 

می باشــد.« ملــت  اراده ی  و متثیــل  قــدرت 

ــور  ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام ــش، دونال ــدی پی چن

ایــاالت متحــده، بــه دنبــال کشــته شــدن یــک رسبــاز 

امریکایــی در حملــه ی تروریســتی طالبــان در کابــل، 

ــس  ــو کــرد و پ ــان را لغ ــا طالب ــح ب گفت وگوهــای صل

از آن گفــت کــه ایــن مذاکــرات »مــرده« اســت.

ــای  ــم آق ــن تصمی ــز از ای ــتان نی ــت افغانس حکوم

ترامــپ اســتقبال کــرد. حکومــت افغانســتان، همــواره 

مذاکــرات  آغــاز  و  فــوری  آتش بــس  برقــراری  بــه 

کــه  چیــزی  اســت؛  کــرده  تأکیــد  بین االفغانــی 

ــداده  ــه آن چــراغ ســبز نشــان ن ــا کنــون ب طالبــان، ت

ــد. ان

ــن همــه، حکومــت افغانســتان تالش هایــش  ــا ای ب

را در راســتای پیشــربد پروســه ی صلــح تــا پــس از 

ــرده  ــف ک ــت جمهوری متوق ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

اســت. ســخنگوی ریاســت جمهوری، گفتــه اســت 

کــه در حــال حــارض انتخابــات بــرای حکومــت در 

ــت  ــح، توســط دول ــرار دارد و پروســه ی صل ــت ق اولوی

ــد. ــد ش ــال خواه ــد دنب ــب جدی منتخ

ــد،  ــات می گوی ــیون انتخاب ــران کمیس ــی از کمیش یک

آمــار مراکــز مســدود رأی دهــی ای کــه از ســوی نهادهــای 

امنیتــی بــه ایــن کمیســیون گــزارش شــده، واقعــی نیســت.

کمیســیون  کمیشــر  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

ــی  ــت مل ــنبله( در نشس ــنبه )26 س ــات، روز سه ش انتخاب

در  رأی دهــی  مســدود  مراکــز  کــه  گفــت  انتخاباتــی، 

ــوده و دروغ  ــی نب ــتان واقع ــای افغانس ــاری از والیت ه ش

ــای  ــات از نهاده ــیون انتخاب ــه کمیس ــزود ک ــت. او، اف اس

ــار  ــت واقعــی را در اختی ــا فهرس ــا کــرده ت امنیتــی تقاض

ایــن کمیســیون قــرار دهنــد.

بــه گفتــه ی او، در میــان 431 مرکــز رأی دهــی مســدود، 

ــال در  ــت؛ مث ــی نیس ــه واقع ــود دارد ک ــی وج ــز خیال مراک

والیــت کندهــار، پنــج مرکــز مســدود گــزارش شــده و 

در والیت هایــی چــون ارزگان، زابــل، هلمنــد، نیمــروز، 

پکتیــکا، پکتیــا، خوســت، ننگرهــار، لوگــر و غزنــی، مراکــز 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــال گ ــدود اص مس

آقــای عبداللــه بــه رصاحــت گفــت: »در فــراه یــازده مرکز 

مســدود گــزارش شــده اســت. مکلــف اســتیم کــه این هــا را 

ــزی وجــود دارد.  ــه گــوش شــا برســانیم کــه چنیــن چی ب

ــه ی  ــز آن به گون ــا مراک ــگ اســت؛ ام پرچمــن در حــال جن

کامــل فعــال گــزارش شــده اســت. ایــن دروغ اســت.«

وزارت  رسپرســت  اندرابــی،  مســعود  ایــن،  از  پیــش 

ــی،  ــای امنیت ــل تهدیده ــه دلی ــه ب ــود ک ــه ب ــه، گفت داخل

ــد  ــدود خواه ــات مس ــی در روز انتخاب ــز رأی ده 431 مرک

در  دیگــر  رأی دهــی  مرکــز   700 بــه  نزدیــک  و  بــود 

دارد. قــرار  امنیتــی  بلنــد  تهدیدهــای 

کمیشــر کمیســیون انتخابــات، همچنــان می گویــد 

کــه اســتخدام کارمنــدان ایــن کمیســیون، از یــک ســو بــا 

مداخله هــای بیرونــی انجــام می شــود و از ســوی دیگــر بــا 

تبعیــض قومــی و نــژادی همــراه اســت. او، اضافــه کــرد کــه 

هرچنــد ضعــف مدیریتــی در درون کمیســیون وجــود دارد؛ 

امــا هشــدار داد کــه رونــد مداخله هــا، نبایــد انتخابــات را 

بــار دیگــر بــه بحــران بــربد.

کمیشــر  اظهــارات  ریاســت جمهوری،  ارگ  امــا 

کمیســیون انتخابــات را رد می کنــد. صدیــق صدیقــی، 

ســخنگوی ارگ ریاســت جمهوری، در واکنــش بــه ســخنان 

پیشــنهاد  کــه  اســت  گفتــه  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

ــر بنیــاد اصــول  تقرری هــا در کمیســیون های انتخاباتــی ب

می شــود.  انجــام  کمیســیون ها  خــود  میکانیــزم  و 

نگاشــته  خــود  تویــرت  برگــه ی  در  صدیقــی  آقــای 

و  دخــل  هیچ گونــه  ریاســت جمهوری،  »ارگ  اســت: 

تــرصف و همچنیــن عالقه منــدی بــه دخالــت در امــور 

نــدارد.« انتخاباتــی  کمیســیون های 

انتخابــات  کمیســیون  کمیشــران  هــم،  ســویی  از 

ــرای  ــدی را ب ــر ج ــیون تدابی ــن کمیس ــه ای ــد ک ــی  ان مدع

جلوگیــری از تقلــب در روز انتخابــات اتخــاذ کــرده اســت. 

ــرای  ــیون ب ــن کمیس ــه ای ــح داد ک ــه، توضی ــای عبدالل آق

پیشــربد امــور کارهــای انتخاباتــی، هفتــاد ســند تکمیلــی 

مهــم  آن  ســند   9 میــان،  ایــن  از  کــه  داده  ترتیــب  را 

ــارش آرا و  ــی، ش ــد رأی ده ــا رون ــط ب ــه مرتب ــد ک می باش

جلوگیــری از تقلــب اســت. 

او، خاطرنشــان کــرد کــه در روز انتخابــات، در صورتــی 

)شــصت  گزینــه  ســه  ایــن  از  یکــی  رأی دهنــده   کــه 

انگشــت، عکــس تذکــره، عکــس چهــره ی زنــده( را نداشــته 

ــه ی او، الیحه هــا و  ــه گفت ــد رأی بدهــد. ب باشــد، منی توان

ــات روی دســت  ــی را کــه کمیســیون انتخاب طرزالعمل های

گرفتــه، بــا اســتفاده از دســتگاه های انگشــت نگاری از 

ــرد. ــد ک ــری خواه ــی جلوگی ــی و خیال آرای تقلب

در کنــار ایــن مســأله، کمیســیون انتخابــات تدابیــری را 

ــت  ــی روی دس ــاس انتخابات ــواد حس ــته بندی م ــرای دس ب

گرفتــه؛ بــر اســاس ایــن تدابیــر، مــواد حســاس انتخاباتــی 

ــر  ــل دیگ ــه مح ــل ب ــک مح ــی از ی ــه اوراق رأی ده از جمل

ــز  ــر مرک ــر، در ه ــب دیگ ــود و از جان ــال داده منی ش انتق

رأی دهــی، پنــج درصــد مــواد حســاس احتیاطــی در نظــر 

گرفتــه شــده کــه در صــورت کمبــود، مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.

ــرد  ــوص کارک ــات، در خص ــیون انتخاب ــر کمیس کمیش

ایــن  کنــار  »در  گفــت:  انگشــت نگاری  دســتگاه های 

ایــن اســت کــه  او  مســائل، مشــکالتی را کــه داریــم، 

مثــال مــردم بــه دنبــال نتیجــه اســت. اگــر بایومرتیــک 

ــار  ــت، ب ــاز او وق ــد، ب ــدود باش ــز مس ــر مراک ــد، اگ کار نکن

ــوژی  ــمت تکنال ــت. در قس ــا اس ــانه ی م ــه ش ــؤولیت ب مس

مشــکالت اســت، هیــچ اعتــادی بــه غیرفعــال شــدن 

ــدارد. اگــر چنیــن چیــزی شــود، مــا تدابیــری  آن وجــود ن

ــر  ــی در نظ ــتگاه اضاف ــک دس ــز ی ــر مرک ــه در ه ــم ک داری

گرفتیــم.«

بــر اســاس ایــن برنامــه، کمیســیون انتخابــات بــه تعــداد 

ــت نگاری  ــتگاه های انگش ــؤوالن دس ــر از مس ــزار نف 60 ه

ــا در  ــد ت ــوزش می ده ــزان، آم ــم می ــخ شش ــل از تاری را قب

جریــان برگــزاری ایــن رونــد، مشــکالتی بــه وجــود نیایــد.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، بــا بیــان ایــن  کــه متــام 

آمادگی هــا بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت  جمهوری 

ــان می دهــد کــه از  ــردم اطمین ــه م ــه شــده اســت، ب گرفت

آرای آن هــا، حفاظــت خواهــد شــد.

مســتقل  کمیســیون  رییــس  نورســتانی،  علــم  حــوا 

ــت  ــک نشس ــنبله(، در ی ــنبه )26 س ــات، روز سه ش انتخاب

حســاس  غیــر  و  حســاس  مــواد  کــه  گفــت  خــربی 

افغانســتان  والیت هــای  متــام  مراکــز  بــه  انتخاباتــی، 

انتقــال یافتــه اســت.

او افــزود: »در حــال حــارض متــام آمادگی هــا بــرای 

ــات اتخــاذ شــده اســت و مشــکلی وجــود  برگــزاری انتخاب

برگــزار  شــده اش  تعییــن  زمــان  در  انتخابــات  نــدارد. 

ــم کــرد.  ــا از آرای مــردم حفاظــت خواهی خواهــد شــد و م

ــات عــاری از تقلــب متعهــد  ــه برگــزاری یــک انتخاب مــام ب

ــتیم.« اس

کمیشــر  عبداللــه،  محمــد  موالنــا  هــم،  ســویی  از 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، در ایــن نشســت گفــت کــه 

بــه هــر والیــت، پنــج درصــد برگــه ی رأی دهــی احتیاطــی 

ارســال شــده تــا در صــورت آســیب دیــدن برگه هــای 

انتخاباتــی، از آن اســتفاده شــود.

او عــالوه کــرد: »مــواد حســاس انتخاباتــی کــه شــامل 

و  رأی دهنــدگان  تعــداد  بــه  رأی دهــی می شــود،  اوراق 

بــر عــالوه ی پنــج درصــد برگــه ی رأی دهــی احتیاطــی بــه 

والیت هــا ارســال شــده اســت. ایــن برگه هــای رأی دهــی، 

ــه  ــل ب ــک مح ــواد ی ــد و م ــود دارن ــده و ک ــته بندی ش بس

محــل دیگــر نخواهــد رفــت و در صورتــی کــه مواد حســاس 

آســیب ببنــد، از ایــن پنــج درصــد کــه بــه والیت هــا انتقــال 

یافتــه اســتفاده خواهــد شــد.«

مســتقل  کمیســیون  کــه  معلوماتــی  اســاس  بــر 

ــا  ــی ت ــاس انتخابات ــواد حس ــد، م ــه می کن ــات ارائ انتخاب

ــر 33 والیــت انتقــال یافتــه و همچنــان از  ــه دفات کنــون ب

ــل  ــوالی منتق ــه 65 ولس ــون، ب ــا کن ــز ت ــی نی ــر والیت دفات

ــت. ــده اس ش

روز  بــرای  کارمنــدان  اســتخدام  رونــد  همچنــان، 

رأی دهــی، در 10 والیــت )کــر، لغــان، نیمــروز، ارزگان، 

و  بامیــان  دایکنــدی،  پنجشــیر،  بدخشــان،  کنــدز، 

خوســت( تکمیــل شــده و در ســایر والیت هــا نیــز در حــال 

تکمیــل شــدن اســت.

ایــن کمیســیون، می افزایــد کــه آمــوزش کارمنــدان 

مراکــز و محــالت رأی دهــی در 32 والیــت جریــان دارد 

ــه ی  ــز برنام ــاب نی ــدان وردک و فاری ــه می ــت ک ــرار اس و ق

ــد. ــاز کنن ــه زودی آغ ــود را ب ــی خ آموزش

ــه  ــر اســاس آمــاری کــه از ســوی ایــن کمیســیون ارائ ب

کارت   17748 تعــداد  بــه  حــزب   8 کنــون  تــا  شــده، 

نظــارت، 7 رســانه بــه تعــداد 207 کارت نظــارت، 15 نهــاد 

مدنــی بــه تعــداد 9622 کارت نظــارت و 8 تیــم انتخاباتــی 

نیــز بــه تعــداد 51047 کارت نظــارت دریافــت کــرده  انــد.

ــنبله(،  ــنبه )25 س ــه روز دوش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــد در  ــل متح ــژه ی مل ــده ی وی ــو، مناین ــی یاماموت تدامیچ

ــود  ــته ب ــی خواس ــه ی مدن ــزاب و جامع ــتان، از اح افغانس

تــا هــر چــه زودتــر مناینــدگان خــود را بــه منظــور نظــارت 

ــیون های  ــه کمیس ــت جمهوری، ب ــات ریاس ــد انتخاب از رون

انتخاباتــی معرفــی کننــد. بــه بــاور آقــای یاماموتــو، نظــارت 

ــن  ــفافیت ای ــن ش ــبب تأمی ــات، س ــد انتخاب ــرت از رون بیش

پروســه خواهــد شــد.

نیــز  دفاعــی  و  امنیتــی  نهادهــای  هــم،  ســویی  از 

اطمینــان داده  انــد کــه متــام آمادگی هــا بــرای تأمیــن 

ــت.  ــده اس ــه ش ــت جمهوری گرفت ــات ریاس ــت انتخاب امنی

ــزار  ــدود 72 ه ــا، ح ــن نهاده ــخنگویان ای ــه ی س ــه گفت ب

ــاش  ــت آماده ب ــر از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی در حال نف

ــات،  ــه )پیــش از انتخاب ــد و در ســه مرحل کامــل قــرار دارن

را  امنیــت  انتخابــات(،  از  بعــد  و  انتخابــات  در جریــان 

گفتــه ی  بــه  کــرد.  خواهنــد  تأمیــن  جــدی  به گونــه ی 

ــت  ــز در حال ــی نی ــروی امنیت ــزار نی ــا 30 ه ــا، 20 ت آن ه

ریــزرف قــرار دارنــد و در صــورت نیــاز، در راســتای تأمیــن 

ــرد. ــد ک ــالش خواهن ــات ت ــت انتخاب امنی

بــا ایــن همــه، قــرار اســت انتخابــات ریاســت جمهوری، 

تــا ده روز بعــد )ششــم میــزان( برگــزار شــود.
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نزدیــک  ریاســت جمهوری  انتخابــات  بــه  انــدک  انــدک 

می شــویم. درســت نـُـه روز تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

زمــان باقــی مانــده اســت تــا در ششــم میــزان، بزرگ تریــن رویــداد 

ــرار اســت کــه در شــش  ــد. ق ــاق بیفت سیاســی در افغانســتان اتف

میــزان زنــان و مــردان واجــد رشایــط، بــه پــای صندوق هــای 

ــا رییس جمهــور آینــده ی  شــان را انتخــاب کننــد. در  ــد ت رأی برون

تشــویق و جهت دهــی رأی دهنــدگان، عوامــل مختلفــی وجــود دارد 

کــه یکــی از ایــن عوامــل، علــای افغانســتان اســت. بــه تازگــی، 

ــای  ــتار همکاری ه ــی، خواس ــی فراخوان ــات ط ــیون انتخاب کمیس

جــدی علــای افغانســتان بــه مشــارکت مــردم در انتخابــات 

ــیون، در  ــن کمیس ــس ای ــتانی، ریی ــم نورس ــوا عل ــت. ح ــده  اس ش

نشســتی از علــا خواســته اســت کــه مــردم بــه ویــژه زنــان افغــان 

را، در جهــت مشــارکت شــان در رونــد انتخابــات ریاســت جمهوری 

کــه  می گویــد  انتخابــات  کمیســیون  رییــس  کننــد.  تشــویق 

امامــان مســاجد و روحانیــون از جایــگاه و نفــوذ زیــادی در میــان 

مــردم برخوردارنــد و ایــن جاعــت می تواننــد بــه ســهم گیری 

ــد. ــا کنن ــری را ایف ــش مؤث ــات، نق ــد انتخاب ــردم در رون م

علــای دیــن، مشــارکت مــردم را در انتخابــات از دو محــور 

بحــث می کننــد: محــور اول، حساســیت مــردم نســبت بــه تعییــن 

ــات  ــه ی انتخاب ــی در مرحل ــلان، وقت ــک مس ــان؛ ی ــت  ش رسنوش

قــرار می گیــرد، بــا رأی خــود، نــه تنهــا بــرای خــود؛ بلکــه در 

جامعــه ای کــه زندگــی  می کنــد، مســؤولیت خــود را ایفــا می کنــد 

و ایــن مســؤولیت افــراد نســبت بــه رسنوشــت اجتاعــی و جامعه ی 

اســالمی، یکــی از وظایــف مهــم در اســالم اســت. محــور دوم؛ ایــن 

ــن  ــود، بزرگ تری ــال رأی خ ــا اع ــردم ب ــت م ــه در حقیق ــت ک اس

مشــوره را در خصــوص تعییــن زعیــم آینــده ی یــک کشــور و کلیــت 

نظــام می دهنــد و ایــن مشــوره از مجــرای انتخابــات میــرس اســت. 

ــد کــه علــای  ســامل حســنی، یکــی از عاملــان دیــن، می گوی

بــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  امــر  در  افغانســتان 

حکومــت و کمیســیون های انتخاباتــی همــکاری همه جانبــه را 

ــه ی  ــه رسنوشــت جامع ــا، نســبت ب ــرا عل ــد داد؛ زی انجــام خواهن

اســالمی افغانســتان احســاس مســؤولیت می کننــد. او، گفــت 

کــه تشــویق مــردم بــه خصــوص زنــان در راســتای مشــارکت آن هــا 

ــه  ــا ب ــت ت ــن اس ــای دی ــم عل ــف مه ــی از وظای ــات، یک در انتخاب

ــه  مــردم امیــد داده و ایــن آگاهــی را انتقــال دهنــد کــه نســبت ب

ــد. ــل کنن ــام عم ــیاری مت ــا هوش ــان، ب ــده ی ش ــت آین رسنوش

ــدی  ــای ج ــایه ی تهدیده ــت جمهوری، در س ــات ریاس  انتخاب

ــا  گــروه طالبــان برگــزار می شــود. ایــن گــروه، هشــدار داده کــه ب

ــود.  ــات می ش ــزاری انتخاب ــع برگ ــلحانه، مان ــالت مس ــام حم انج

علــای دیــن، مخالفــت طالبــان  در مــورد انتخابــات را، ناشــی از 

ــروه  ــه گ ــد ک ــنی می گوی ــای حس ــد. آق ــا می دانن ــط آن ه ــم غل فه

ــا برداشــت نادرســت  ــه عنــوان یــک جریــان افراط گــرا ب طالبــان ب

ــالمی  ــور اس ــک کش ــم ی ــه زعی ــند ک ــی، می کوش ــالم سیاس از اس

توســط چنــد نفــر خــاص معرفــی شــود و از نظــر آن هــا، انتخابــات 

خــالف آموزه هــای اســالمی اســت کــه در واقــع، طالبــان بــا 

ــه  ــتند، ن ــی اس ــام امارت ــکیل نظ ــال تش ــه دنب ــات، ب ــی انتخاب نف

ــوری. جمه

انتخابــات، منــادی از نظــام جمهوریــت اســت و تعییــن خلیفــه 

توســط عــده ی محــدودی از افــراد، منــادی از امــارت؛ بــه همیــن 

منظــور، گــروه طالبــان مخالــف برگــزاری انتخابــات اســت و از 

ــه  ــتی، ب ــان تروریس ــک جری ــوان ی ــه عن ــان ب ــر، طالب ــب دیگ جان

ــت  ــات رشک ــتان در انتخاب ــردم افغانس ــه م ــتند ک ــن اس ــال ای دنب

نکننــد و بــا اعــال خشــونت ها، تــالش دارنــد کــه مرشوعیــت 

ــد.  ــش دهن ــوری را کاه ــام جمه ــت و نظ دول

ــان در روندهــای دموکراتیــک  ــان، امــا مشــارکت زن ــن می در ای

بخــش دیگــری از چالش هــا در انتخابات هــای گذشــته بــوده 

اســت کــه بنیــاد ایــن مشــکل، فضــای مردســاالری حاکــم در 

افغانســتان خوانــده می شــود. مردســاالری،  جامعــه ی ســنتی 

ســبب شــده کــه همــه چیــز بــا محوریــت مردهــا مفهــوم پیــدا کنــد؛ 

ــک؛  ــای دموکراتی ــان در رونده ــارکت زن ــور، مش ــن منظ ــه همی ب

ــا هــم اجــازه ی مردهــای یــک  چــون انتخابــات، بــه صالحیــت و ی

ــاز ه ی  ــواده اج ــای خان ــر مرده ــرا اگ ــت؛ زی ــته اس ــواده وابس خان

ــان  ــه زن ــال دارد ک ــد، احت ــات دهن ــان را در انتخاب ــارکت زن مش

از  بــر اســاس مشــارکت مســتقیم و رسی،  و  مشــارکت ورزنــد 

حــق رأی خــود اســتفاده کــرده و بــه زعیــم آینــده ی خــود رأی 

ــه  ــت ک ــن اس ــد، ممک ــازه نده ــواده اج ــرد خان ــر م ــا اگ ــد؛ ام دهن

ــر اســاس  ــواده، رأی خانم هــا را در غیــاب شــان و ب مــرد یــک خان

مشــارکت غیرمســتقیم بــه نفــع نامــزد مشــخص اعــال کنــد؛ ایــن 

چالــش حداقــل در تاریــخ چهــار دور انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــت.  ــده اس ــرار ش ــتان تک افغانس

حضــور  انتخابــات،  رونــد  بــر  ناظــر  نهادهــای  از  شــاری 

زنــان را در انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش رو متفاوت تــر از 

انتخابات هــای گذشــته می داننــد. صغــرا ســعادت، ســخنگوی 

بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان، می پذیــرد کــه مشــارکت 

یــک  گذشــته  انتخابات هــای  در  همــواره  زنــان  ســهم گیری  و 

مســأله ی مهــم و جــدی بــوده اســت و تفــاوت انتخابــات پیــش رو 

در ایــن اســت کــه عکس بــرداری از خانم هــا در هنــگام رأی دهــی 

اجبــاری شــده اســت. او، می گویــد کــه عکس بــرداری از خانم هــا 

کمــک  ریاســت جمهوری  انتخابــات  شــفافیت  بــه  یک ســو  از 

می کنــد و از ســوی دیگــر، مشــارکت زنــان را در انتخابــات محــدود 

می ســازد.

ــر،  ــاد ناظ ــوان نه ــه عن ــا ب ــد م ــت: »گرچن ــعادت، گف ــرا س صغ

ــن  ــرای تأمی ــوب ب ــک گام خ ــا( را ی ــرداری از خانم ه ــن )عکس ب ای

شــفافیت انتخابــات می دانیــم؛ بــه خاطــری کــه در انتخابات هــای 

گذشــته بــه انــدازه ی کافــی تجربــه کردیــم کــه بــه نــام زن در مراکز 

رأی دهــی زنانــه، تقلبــات گســرتده صــورت گرفته بــود؛ ایــن کار و یا 

ــناخت  ــک و ش ــتگاه های بایومرتی ــا در دس ــس خانم ه ــنت عک گرف

چهــره ی آن هــا، می توانــد شــفافیت را تــا یــک انــدازه تأمیــن کنــد؛ 

ــت  ــی و فرص ــط کنون ــه در رشای ــت ک ــن اس ــده ای ــث عم ــا بح ام

زمانــی  کــه در اختیــار داریــم، چقــدر قابــل تطبیــق اســت؟«

نهادهــای ناظــر انتخاباتــی تأکیــد می کننــد کــه اگر کمیســیون 

انتخابــات، برنامــه ی عکس بــرداری از خانم هــا را در روز انتخابــات 

تطبیــق می کنــد، بایــد زودتــر از ایــن، اقــدام می کــرد تــا در 

راســتای حــل ایــن چالــش، تدابیــر جــدی روی دســت گرفتــه 

ــه را  ــی عام ــای آگاهی ده ــات برنامه ه ــیون انتخاب ــد. کمیس می ش

ــد  ــان داده می ش ــا اطمین ــی خانواده ه ــه متام ــرد و ب ــرا می ک اج

کــه عکس هــای خانم هــا محفــوظ شــده و مــورد ســو اســتفاده قــرار 

ــیون  ــوی کمیس ــا از س ــه کاره ــن گون ــن، ای ــر ای ــا ب ــرد؛ بن منی گی

ــد  ــی می کنن ــراز نگران ــا اب ــت. آن ه ــه اس ــورت نگرفت ــات ص انتخاب

ناامنــی،  خانم هــا،  از  عکس بــرداری  چــون  چالش هایــی  کــه 

ســنت های جامعــه و فرهنــگ ناپســند، دســت بــه دســت هــم داده 

و حضــور بانــوان را در انتخابــات ریاســت جمهوری نســبت بــه 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــته، محدودت ــای گذش انتخابات ه

موانــع  بــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  زنــان  مشــارکت 

ــا همــکاری  ــه رو اســت کــه ایــن موانــع را می تــوان ب متعــددی روب

نهادهــای دولتــی و نهادهــای حقــوق بــرشی برطــرف کــرد. حضــور 

زنــان در مراکــز رأی دهــی و اعــال آرای آن هــا بــه نفــع نامــزد 

مشــخص، از یک ســو میــزان مشــارکت مــردم را در انتخابــات بــاال 

بــرده و مرشوعیــت ایــن رونــد را تقویــت می بخشــد و از ســوی 

ــری در جامعــه ی  ــد براب ــر اســاس اصــل دموکراســی، رون دیگــر، ب

ــود. ــه می ش ــل گرفت ــه متثی ــتان ب افغانس

پوستر بازیگر هندی و  تحمل 
نُه روز تا انتخابات؛ صد ضربه شالق طالبان 

چالش های زنــان در انتخابات 6 میزان
ــودم و هــزار شــوق و خواســته در رس داشــتم.  »جــوان ب

خیلــی از هــم ســن و ســال های مــن، آن روزهــا شــوق 

ــدی را  ــران هن ــرتهای بازیگ ــا و پوس ــردن عکس ه ــع ک جم

داشــتند و همــه ی مــا از وقتــی کــه طالبــان آمــده بودنــد، 

پوســرتهای  و  عکس هــا  می توانســتیم  تــرس  بــا  دیگــر 

ــه  ــم ب ــت می آوردی ــه دس ــد ب ــه جدی ــدی را ک ــران هن بازیگ

همدیگــر نشــان بدهیــم. یــادش بخیــر، مــا قبــل از آمــدن 

ــدی،  ــای هن ــدن فیلم ه ــنت و دی ــینا رف ــرای س ــان ب طالب

ــا آمــدن طالبــان ایــن  چقــدر ذوق و شــوق داشــتیم؛ امــا ب

شــوق و ذوق در همــه ی مــا ُمــرد؛ ولــی هنــوز دلخــوش 

بودیــم بــه هــان چنــد عکــس و پوســرت هنــدی کــه پنهانــی 

ــه همدیگــر نشــان می دادیــم.« ــا خــود می گشــتاندیم و ب ب

ــان  ــه در زم ــت ک ــی اس ــی از روایت ــمت کوتاه ــن قس ای

طالبــان بــرای حمیداللــه اتفــاق افتــاده بــود. ایــن مــرد، بــا 

شــقیقه های خاکســرتی و ته ریــش کــم کــه زمــان طالبــان 

ــی  ــود، از اتفاق ــاله ب ــزده س ــدود پان ــی در ح ــرسک جوان پ

کــه برایــش در زمــان طالبــان افتــاده اســت، چنیــن روایــت 

ــوری  ــه ط ــردم ب ــی م ــد، زندگ ــه آمدن ــان ک ــد: »طالب می کن

تغییــر کــرد کــه اصــال منی توانســتی تصــورش را کنــی 

کــه ایــن کابــل در زمــان طالبــان هــان کابــل اســت کــه 

ــیقی در آن  ــه موس ــهری ک ــود؛ ش ــان ب ــدن طالب ــل از آم قب

ــود و دیگــر داشــنت عکــس  ــه راه ب مــوج مــی زد و ســینا ب

ــان  ــدام  م ــچ ک ــرای هی ــه ب ــدی ک ــران هن ــرت بازیگ ــا پوس ی

منی توانســت جــرم باشــد و یــا تصــور ایــن را کنیــم کــه بــه 

خاطــر داشــنت یــک پوســرت هنــدی، صــد رضبــه شــالق از 

طالبــان بخوریــم. مــن بایــد خدایــم را شــکر کنــم کــه پــدرم 

پیــدا شــد و آن طالــب مــن را بــه خاطــر داشــنت یــک پوســرت 

هنــدی نکشــت و بــه شــالق بســنده کــرد.«

ــک پوســرت  ــه خاطــر داشــنت ی ــه، آن روز کــه ب حمیدالل

صبحــش  خــورد،  شــالق  رضبــه  صــد  هنــدی  بازیگــر 

بــا خوشــحالی از خانــه بیــرون می زنــد تــا پوســرتی از 

ــود عــرص روز  ــی« بازیگــر هنــدی را کــه توانســته ب »ماماالن

ــه  ــان ب ــایه ی ش ــده ی همس ــی مان ــه ی خال ــته از خان گذش

ــه ی  ــد و خان ــان بده ــه اش نش ــه پرسعم ــاورد، ب ــت بی دس

عمــه اش هــم کــه بــا خانــه ی آن هــا چنــدان فاصلــه نداشــته 

و کافــی بــود چنــد کوچــه را بــا رسعــت بــدود تــا کســی از 

ــود.  ــربدار نش ــد، خ ــام بده ــت انج ــه او می خواس کاری ک

ــر  ــان اگ ــه طالب ــود ک ــربدار ب ــه خ ــن ک ــا ای ــرس ب ــن پ ای

کســی را بــا چنیــن پوســرت یــا عکســی ببیننــد، حتــا 

جــزای ســختی برایــش در نظــر خواهنــد گرفــت؛ امــا آن روز 

ــود و  ــه ب ــودش را گرفت ــام وج ــی مت ــوق جوان ــه ش حمیدالل

ــه اش،  ــه پرسعم ــرت ب ــان دادن آن پوس ــا نش ــت ب می خواس

ــزد. ــه اش را برانگی ــادت پرسعم ــودش حس ــال خ ــه خی ب

حمیداللــه می گویــد: »همیــن کــه از خانــه می خواســتم 

کشــیدم  حویلــی  دروازه ی  از  را  رسم  آرام  بزنــم،  بیــرون 

ــد و  ــی نباش ــا کس ــم ت ــی انداخت ــه نگاه ــه کوچ ــرون و ب بی

ــه  ی  ــی در کوچ ــح زود طالب ــردم آن صب ــم منی ک ــان ه گ

ــه  ــغول ب ــد مش ــه، تن ــدن کوچ ــوت دی ــا خل ــد و ب ــان باش م

دویــدن شــدم تــا رسیــع برســم و کســی مــن را نبینــد؛ امــا 

در پیــچ کوچــه ی دوم یــا ســوم بــود کــه بــا طالبــی روبــه رو 

برخــورد کــردم و خــوردم زمیــن و پوســرتی کــه زیــر لباســم 

ــه  ــد ک ــب دی ــاد و آن طال ــم افت ــودم از پیش ــرده ب ــان ک پنه

ــر  ــاره زی ــتم و دوب ــع برداش ــی« را رسی ــرت »ماماالن ــن پوس م

ــم زدم.« لباس

آن روز حمیداللــه را آن طالــب بــا خــودش بــه پوســته ی 

ــا در  ــد ت ــوی شــان را می خواهن ــی مول ــرد و وقت شــان می ب

ــوی  ــن مــورد قضــاوت کنــد و حکــم صــادر کنــد، آن مول ای

پــدر حمیداللــه را می خواهــد و بــا وســاطت پــدر حمیداللــه 

ــد  ــالق می کن ــه ی ش ــد رضب ــر زدن ص ــم ب ــوی حک آن مول

و حمیداللــه را مجبــور می کنــد کــه آن رضبــات مهلــک 

شــالق طالــب را تحمــل کنــد تــا دیگــر هیــچ گاه متایــل بــه 

پوســرت هیــچ بازیگــری نداشــته باشــد. 

آن کســی کــه مؤظــف بــه زدن رضبــات شــالق بــود، 

چنــان رضبــات را بــر جــان ایــن پــرس پانزده ســاله بــا خشــم 

فــرود مــی آورد کــه حمیداللــه تــا یــک مــاه در خانــه از بســرت 

ــه  ــده منی توانســت و دردی را تحمــل می کــرد ک ــرون آم بی

شــاید حــاال هــم بــا دیــدن هــر پوســرت هنــدی دیگــری، آن 

ــاره زنــده شــود. درد در جانــش دوب

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود 

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

خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده 

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

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

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

اســتیم.
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