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انتخابات  برگزاری  تا  هفته  یک  از  کم تر  این که  با 

ریاست جمهوری باقی مانده، اما مسووالن کمیسیون انتخابات 

می گویند، که این کمیسیون در چگونگی استخدام کارمندان 

است. روبرو  مشکل  با  زن، 

به  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  ابراهیمی،  عبدالعزیز 

روزنامه ی صبح کابل می گوید، که استخدام کارمندان زن، در 

والیت های افغانستان به کندی پیش می رود. او تاکید کرد، که 

رهربی کمیسیون انتخابات می کوشد، تا این مشکل را هرچه 

زودتر حل کند.

روند  که  می کند،  بیان  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 

تکمیل شده  درصد  این کمیسیون، 80  کارمندان  استخدام 

است و همچنان، 70 درصد روند آموزش کارمندان کمیسیون 

است. داشته  پیرشفت  انتخابات، 

در همین حال، به گفته ی سخنگوی کمیسیون انتخابات، 

ولسوالی  صد  از  بیش  به  انتخاباتی،  حساس  موادهای 

افغانستان انتقال یافته است و کارمندان این کمیسیون تالش 

دارند تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات، روند انتقال موادهای 

حساس انتخاباتی، به متامی ولسوالی ها تکمیل شود.

تدابیر  متامی  که  می دهد  اطمینان  انتخابات  کمیسیون 

گرفته  روی دست  ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  برای 

شده و این روند در زمان تعیین شده ی آن )شش میزان(، برگزار 

خواهد شد.

مسؤوالن این کمیسیون، درحالی از برگزاری انتخابات در 

ششم میزان اطمینان می دهند که چالش های زیادی، از جمله 

ناامنی ها، انتخابات ریاست جمهوری را تهدید می کند.هرچند، 

مدیران امنیتی، از تامین امنیت کامل مراکز انتخاباتی به مردم 

افغانستان اطمینان داده اند اما حمالت اخیر تروریستی گروه 

مردم  نگرانی های  میزان  به  افغانستان،  شهرهای  در  طالبان 

افزوده است.

از سوی هم، تقلب یکی دیگر از عمده ترین چالش ها در 

انتخابات ریاست جمهوری پیرشو است. شامری از جریان های 

تقلب  از  اگر  که  اند،  داده   اکنون هشدار  از همین  سیاسی، 

جلوگیری نشود، آن ها کوتاه نخواهند آمد. صالح الدین ربانی، 

از  اسالمی،  جمعیت  حزب  رییس  و  خارجه  وزارت  رسپرست 

باید  راه ممکن،  از هر  انتخاباتی خواست که  کمیسیون های 

جلو تقلب در انتخابات را بگیرند.

آقای ربانی که روز جمعه  )29سنبله(، در هشتمین سالروز 

گفته  کابل صحبت می کرد،  در  ربانی،  برهان الدین  شهادت 

قبول  قابل  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  تقلب  که  است 

در  آن  ناگوار  عواقب  مسؤول  انتخابات،  کمیسیون  و  نیست 

بود. خواهد  انتخابات 

او افزود: »در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری، پیام من 

به رهربی کمیسیون انتخاباتی این است، که اگر جلو تقلب 

بار کسی  این  با تقلب برخورد جدی نشود، مطمئناً  و  گرفته 

کوتاه منی آید و هر فاجعه ی که فردا در افغانستان رخ دهد. 

مسؤول و پاسخ ده عواقب ناگوار آن در مقابل قانون، تاریخ و 

مردم شام خواهید بود.«

انتخاباتی  تا ختم کارزارهای  این همه، چهار روز دیگر  با 

زمان باقی مانده است. از میان هجده نامزد ریاست جمهوری، 

دو تن آن ها از کارزارهای انتخاباتی کنار رفته اند.

انتخابــات  نامــزدان  از  غنــی،  ارشف  محمــد 

ــی  ــه ی هوای ــه حمل ــش ب ــور ی در واکن ــت جمه ریاس

ولســوالی  در  رسنشــین  بــی   طیاره هــای  اخیــر 

از  پــس  ننگرهــار می گویــد کــه  خوگیانــی والیــت 

انتخابــات ریاســت جمهــوری تغییــرات گســرده ی در 

ــت  ــوط امنی ــه ی 02 مرب چگونگــی فعالیت هــای قطع

ملــی بــه میــان می آیــد.

ده سال به دنبال سرپناه؛ 

شهرک معلمان در غزنی چگونه غصب شد؟ 

3

4

3

2

7

6

6

آغاز عملیات مبین؛ دره ی قیاق وادار کردن زنی به تن فروشی از سوی شوهرش
ولسوالی جغتوی غزنی از وجود 

طالبان پاک سازی شد

ارشف غنی:
 تغییرات گســرده در قطعات »02« 

امنیــت ملی به میان می آید

»Mother« فیلم مادر تقلب در انتخابات، افغانستان را 
به بحران می برد

جنبش روشنایی: »تو دروغ 
می گویی؛ تو دروغ گویی!«

حاشیه های مهم تر از منت
 در پل سوخته

به )قسمت 1( نظامی»مبین«  عملیات  آغاز  از  دفاع  وزارت 

والیت  در  طالب  هراس افگنان  پاک سازی  منظور 

داد. خرب  غزنی 

با  سنبله(،   29( جمعه  دیروز  ملی،  دفاع  وزارت 

برای  ارتش  نیروهای  که  است  گفته  اعالمیه ی  نرش 

رفع تهدیدهای جنگ جویان طالبان در والیت غزنی، 

عملیاتی را تحت نام»عملیات مبین« آغاز کرده است.

عملیات،  این  راه اندازی  در  که  می شود،  گفته 

نیروهای ارتش، پولیس، امنیت ملی و اردوی محلی 

شامل استند که به گونه ی مشرک، عملیات هوایی 

انجام می دهند.  علیه هراس افگنان،  را  زمینی  و 

نیروهای  عملیات،  این  ساعت های  نخستین  در 

را  غزنی  مرکز  که  قیاق  دره ی  اند،  توانسته  امنیتی 

با شش ولسوالی این والیت وصل می کند، از وجود 

کند.  پاک سازی  طالبان 

وزارت دفاع ملی در حالی از آغاز عملیات مبین 

اکنون،  همین  که  می دهد  خرب  غزنی  والیت  در 

بلند  تهدید  در  والیت  این  ولسوالی های  از  بسیاری 

امنیتی قرار دارند و بر اساس گزارش ها، تنها مراکز 

و در سایر  دارد  قرار  زیر کنرول دولت  ولسوالی ها، 

بخش های آن، جنگ جویان طالبان حضور گسرده 

دارند. 

والیت غزنی در جنوب افغانستان، از والیت های 

زیاد، سال  ناامنی  به دلیل  این والیت  ناامن است. 

گذشته شاهد برگزاری انتخابات پارملانی هم نبود.

گسرده،  حمله ی  با  طالبان  گذشته،  سال  در 

برای چهار شبانه روز قسمت های زیادی از مرکز این 

بسیاری جاهای شهر  و  زیر کنرول گرفته  را  والیت 

غزنی را به آتش کشیدند. در آن حمله طالبان، بیش 

از ۳00 نظامی و غیرنظامی کشته شد و حدود ۳0 

بیجا شدند. از خانه های شان  نفر  هزار 

بــا آوردن نــام طالبــان، هــر زنــی در افغانســتان خاطراتــی همچــون ازدواج هــای اجبــاری، بــدل، 

ــدن در  ــدن از تحصیــل و حبــس مان ــوه شــدن، یتیــم شــدن، دور مان ــات شــالق، بی سنگســار، رضب

خانــه را در ذهــن خــود مــرور می کنــد. در واقــع، دوره ی شــوم و تاریــک طالبــان بــرای همــه ی مــردم 

افغانســتان و بــه صــورت خــاص بــرای زنــان کشــور مــان ســخت ترین دوره بــود و متأســفانه ایــن گــروه 

افراطــی بــه نــام اســالم، چنــان ظلمــی را بــر پیکــر جامعــه ی زخم خــورده از جنگ هــای داخلــی، روا 

داشــت کــه مــا تاکنــون نیــز شــاهد ایــن دردهــا و رنج هــا بــا گذشــت هجــده ســال هســتیم. 

انتشار  با   ،1۳98 اسد   5 شنبه،  روز  بهزاد،  احمد 

اعالمیه ای در صفحه ی فیس بوکی خود، از عضویت در 

داد.  استعفا  روشنایی  جنبش  مردمی«  عالی  »شورای 

منت کامل این اعالمیه که چیزی نزدیک به شش صد و 

هفتاد کلمه را در بر می گیرد، این است:

معتادم،  یک  من  ستون  نوشته های  از  رسی  این  در 

این روزها از روایت شخصی زندگی ام در آن مدتی که زیر 

می دانم  الزم  چون  شدم؛  دورتر  کمی  بودم،  سوخته  پل 

هیچ  و  کسی  هیچ   شاید  که  شود  گفته  حرف هایی  که 

واقعیت  اصل  که  نشود  و  نکند  پیدا  فرصت  دیگر  جای 

زندگی معتادان در زیر پل سوخته را کالبدشکافی کرد. 

)زندگی به رنگ زن( اشکی بر گونه ی سخن

قیقی
ش تح

گزار

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

استخدام کارمندان زن، عمده ترین چالش فرا روی کمیسیون انتخابات است
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احمد بهزاد، روز شنبه، 5 اسد 1۳98، با انتشار اعالمیه ای 

عالی  »شورای  در  از عضویت  فیس بوکی خود،  در صفحه ی 

مردمی« جنبش روشنایی استعفا داد. منت کامل این اعالمیه 

که چیزی نزدیک به شش صد و هفتاد کلمه را در بر می گیرد، 

این است:

»به نام خدا

یاران عزیز جنبشی ام در داخل و خارج از کشور!

دوستان عزیزم در شورای عالی مردمی جنبش روشنایی!

با درود و آرزوی سالمتی و موفقیت برای همه ی شام یاران 

صادق، آزاده و عدالت خواه!

همچنان که شاهد استید، سومین سالیاد جاودانگی یاران 

شهید فرصتی دیگر فراهم کرد تا این واقعیت یک بار دیگر به 

همگان روشن شود که مردم ما همچنان دلبسته ی اهداف 

جنبش و وفادار نسبت به راه و مرام شهیدان پر افتخار خود 

در صفوف عدالت خواه جنبش روشنایی استند. این امر مهم 

را همه باید قدر نهیم و در پاس داشت و تقویت آن به سهم 

خود کوشا باشیم.

دوستان عزیز!

روشنایی،  جنبش  با  مردم  همراهی  و  حامیت  کنار  در 

مشاهده می کنیم که شائبه های آزار دهنده ای به هدف متأثر 

کانال های  از  روشنایی  جنبش  با  ما  مردم  همراهی  کردن 

مختلف مطرح می شود که نباید از کنار آن به سادگی گذشت؛ 

زیرا افزایش این شائبه ها به نحوی که تبدیل به تهمت و افرا 

از  پررنگ تر  روشنایی حاشیه هایی  برای جنبش  شده  است، 

منت به وجود می آورد. متأسفانه دوستان دل سوز و یا کسانی با 

چنین دعوی، این روزها سخت در کار فربه سازی این شائبه ها 

در سطح جامعه شده  اند و با اقدامات خود در وسط رویارویی 

و  توان  حکومتی،  خشونت ورزی  و  جنبشی  مدنیت  نابرابر 

انرژی فعالین جنبش را به امور بی اهمیت و اغلب به اوهام 

ذهنی مرصوف ساخته و هدر می دهند. توهم »موج سواری« 

و تهمت »استفاده جویی« که بعضا از سوی دوستان موجه و 

قابل قدری مطرح می شود، حدیث نفس گزنده ای است که تا 

کنون هیچ کمکی به جنبش نکرده  است و تنها در خدمت تیز 

کردن دشنه ی بدخواهان جنبش بوده  است.

این دوست کوچک تان تا کنون تالش فراوان کرده  است 

که با روش های مختلف از توضیح و ترشیح گرفته تا با اقدامات 

عملی مانند کاسنت از فعالیت ها و بعضا گوشه نشینی و انزوا، 

کاهش  را  دوستان  حاشیه سازی  آن  تبع  به  و  نگرانی  میزان 

دهد؛ اما دریغ که این اقدامات کفاف آن همه نگرانی را نکرده  

است.

یاران جنبشی ام!

این  رهگذر حاشیه سازی های  از  که  به وضعیتی  توجه  با 

این  چنینی به وجود آمده است و بخش عمده ی آن متوجه 

دوست کوچک شام در شورای عالی مردمی است، الزم دیدم 

به نگرانی های دوستان دل سوز و به دل مشغولی کسانی دیگر 

که با قلم فرسایی و روایت سازی های مخدوش مدافع حکومت 

در برابر یاران سابق شده  اند و همچنان به تالش دسته ای دیگر 

که به تازگی قصد کرده  اند حتا از نام و عنوان خانواده های 

نقطه ی  بهره گیرند،  حاشیه سازی ها  این  در  جنبش  شهدای 

پایان بگذارم؛ تا باشد که همه فارغ از دغدغه ی موج سواری و 

استفاده جویی، متام توانایی و نیروی خود را روی برنامه ریزی، 

سازمان دهی و پیشربد امور جنبش روشنایی متمرکز سازند. 

بنا بر این، کناره گیری خود از عضویت در شورای عالی مردمی 

جنبش روشنایی را اعالم می کنم و برای همه ی دوستان عزیز 

پیشربد  و کامیابی در  آرزوی موفقیت  خود در شورای عالی 

را دارم.  و پی گیری مطالبات عدالت خواهانه ی جنبش  امور 

جنبش  از  خروج  معنای  به  کناره گیری  این  که  است  واضح 

روشنایی نیست و این  جانب به عنوان یک شهروند همچنان 

در صفوف جنبش پی گیر مطالبات عدالت خواهانه ی جنبش 

روشنایی خواهم بود و تا زمانی که شورای عالی مردمی در 

خط منافع مردم ما فعالیت داشته باشد، از آن حامیت خواهم 

کرد.

از همه ی یاران و دوستان عزیز جنبشی خود می خواهم 

که با من در این تصمیمی که با وجود دشوار بودن، به خاطر 

مصالح جنبش و دوام فعالیت با نشاط و فزایندهی آن اتخاذ 

کرده  ام، همراهی کنند و انشاالله از امروز به بعد با بسته شدن 

باب حاشیه ها، همه ی ما به منت ماجرا که مبارزه با تبعیض و 

تالش برای دست یابی به مطالبات عدالت خواهانه ی جنبش 

برای  خود  انرژی  و  توان  از  همه  و  برگردیم  است،  روشنایی 

پیشربد امور جنبش بهره گیریم.

به موفقیت و دست یابی جنبش روشنایی به مطالباتش که 

در واقع تحقق ارزش های واالی انسانی در رسزمین ماست، 

و  برابری خواه  ملل  سایر  تجربیات  به  استناد  با  و  باورمندیم 

پاک  خون  دور،  چندان  نه  روزی  داریم  یقین  عدالت طلب، 

یاران شهید مان که بر پای آمال و آرمان یک  خلق خسته از 

تبعیض بر زمین ریخت نتیجه خواهد داد و آن روز، روز پیروزی 

استبداد  و  تبعیض  ستم،  بر  رسزمین  این  مردمان  همه ی 

بود. خواهد 

در پناه حق بهروز و رسفراز باشید.

دوستدارتان

احمد بهزاد

شنبه 5 اسد 1۳98«

***

انفجار در میدان روشنایی، روز شنبه 2 اسد 1۳95 اتفاق 

افتاد. نطفه ی حرکت »جنبش روشنایی« در یازدهم ثور شکل 

با فیصله ی کابینه ی حکومت وحدت ملی  گرفت: روزی که 

خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان – میدان 

از  کمر  چیزی  بهزاد،  احمد  یافت.  تغییر  سالنگ  مسیر  به 

سه سال و سه ماه و سه روز بعد از آن روز، استعفای خود از 

نقش مرکزی و محوری در رهربی جنبش روشنایی را اعالم 

کرد. وی، بدون شک، نقطه ی ثقل حرکت جنبش روشنایی 

بود. در حاشیه ی نزدیک به او سه تِن دیگر قرار داشتند که 

بعدها از آنان به عنوان »چهاریار« تعبیر می شد: داوود ناجی، 

داکر جعفر مهدوی و عارف رحامنی. این حلقه ی سه نفری 

در اطراف بهزاد پس از حادثه ی انفجار در میدان روشنایی 

در  کریمی  خادم حسین  گواهی  به  و  یافتند  مترکز  بیشر 

»کوچه بازاری ها«، »جدا از جلسات شورا با همدیگر جلسات 

عمومی  جلسه ی  به  سپس  و  می کردند  برگزار  خصوصی 

ص  اول،  چاپ  )کوچه بازاری ها،  می آمدند«  شورا  رسمی  و 

577(. بعد از حلقه ی »چهاریار«، افرادی دیگر، در رده های 

مختلف، موقعیت ها و نقش های متناوبی می گرفتند که اغلب 

هم با توجه به طرح و خواسته های »چهار یار« نوسان می کرد. 

حدود دو ماه بعد از استعفای رسمی احمد بهزاد، مجموعا 

612 کمنت پای اعالمیه ی او جمع شده و این استعفانامه 48 

بار بازنرش شده و بیش از 1200 نفر آن را پسندیده و الیک 

زده اند. در کمنت هایی که زیر پست احمد بهزاد آمده است، 

هیچ یک از اعضای برجسته ی شورای عالی مردمی، به شمول 

سه یار نزدیک او، چیزی نگذاشته اند. احمد بهزاد، پس از 

صدور این اعالمیه ی فیس بوکی، به جز خربی از مریضی و 

را در  از خود در شفاخانه ای در ترکیه، چیز خاصی  عکسی 

است  نگفته  او  است.  نکرده  نرش  خود  پربیننده ی  صفحه ی 

عالی  شورای  در  خود  نقش  و  موقعیت  خالی  رفع  برای  که 

مردمی جنبش روشنایی چه اقدامی را روی دست دارد. او، 

استعفای  اعالمیه ی  در  مندرج  ظن برانگیِز  و  مبهم  تعبیرات 

از  منظورش  که  منی گوید  او  است.  نداده  رشح  نیز  را  خود 

»شائبه های آزار دهنده ای« که »به هدف متأثر کردن همراهی 

مطرح  مختلف  کانال های  از  روشنایی  جنبش  با  ما  مردم 

می شود« چیست و این »شائبه ها« از جانب چه کسانی و به 

چه هدفی مطرح می شوند. او، برای مخاطبان خود منی گوید 

که مثال چه کار شود تا از کنار این »شائبه ها« که »به نحوی 

تبدیل به تهمت و افرا شده  است« و »برای جنبش روشنایی 

سادگی  به  می آورد«  وجود  به  منت  از  پررنگ تر  حاشیه هایی 

نگذرند. منظور او از »دوستان دل سوز و یا کسانی با چنین 

دعوی« کیست که »این روزها سخت در کار فربه سازی این 

شائبه ها در سطح جامعه شده  اند و با اقدامات خود در وسط 

و خشونت ورزی حکومتی،  مدنیت جنبشی  نابرابر  رویارویی 

توان و انرژی فعالین جنبش را به امور بی اهمیت و اغلب به 

توهم  از  او  می دهند.«  هدر  و  ساخته  مرصوف  ذهنی  اوهام 

سوی  از  »بعضا  که  »استفاده جویی«  تهمت  و  »موج سواری« 

دوستان موجه و قابل قدری مطرح می شود«، با تعبیر »حدیث 

نفس گزنده « یاد می کند؛ اما توضیح منی دهد که این »توهم« 

از سوی کدام »دوستان موجه و قابل قدر« مطرح شده که این 

قدر گزنده است.

و  عاطفی  خطابیه های  خود  اعالمیه ی  در  بهزاد،  احمد 

کوچک  »دوست  عنوان  به  بارها  خود  از  دارد.  ترحم انگیزی 

»یاران  عنوان  با  نیز  را  خود  مخاطبان  و  می کند  یاد  شام« 

و »دوستان عزیز جنبشی« و  و »دوستان دل سوز«  جنبشی« 

امثال آن نوازش می کند؛ اما هیچ یک از این تعبیرات، وزن 

سنگین سواالتی را که در منت و حواشی اعالمیه ی او وجود 

همچنان  که  می کند  اعالم  بهزاد  منی دهد.  کاهش  دارند، 

جنبش  عدالت خواهانه ی  مطالبات  از  و  است  جنبشی  یک 

در  ایستادنش  از  که  منی گوید  اما  کرد؛  خواهد  حامیت 

مرکزیت شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تا قرار داشنت 

در صف میلیون ها نفری که به وسعت جهانی خود را در داعیه 

می دانند،  سهیم  جنبش  این  عدالت خواهانه ی  مطالبات  و 

تفاوت عظیمی است که باید با سخنان رصیح تر و شفاف تری 

از جانب او و سایر رهربان طراز اول جنبش روشنایی برطرف 

شود.

***

به نظر می رسد احمد بهزاد با انتشار اعالمیه ی استعفای 

خود، آخرین میخ را بر تابوتی کوبیده است که اولین قربانی ها 

از این سلسله را با دستان لرزان خود، روز یک شنبه، ۳ اسد 

1۳95، در تپه ی شهدا، در دامنه ی کوه قوریغ به خاک سپرد 

و اینک خودش به عنوان آخرین فرد این سلسله آمده است 

تا از فرط بی کسی، خرب مرگ خود را نیز با زبان خود برای 

دیگران اعالم کند و آخرین میخ را نیز با دست خود بر تابوت 

خود بکوبد و آخرین قطره اشک را نیز خودش بر روی کاغذ 

تنهای  دستان  با  نیز  را  تابوت  و  بریزد  خود  مرگ  اعالمیه ی 

تنهایی  در  نیز  را  پنجه  آخرین  و  بگذارد  خاک  زیر  خودش 

خودش بر الی خاک فرو  برد و »دعای چهل مومن« را نیز تنها 

و یک تنه خودش برای خود بخواند تا از »وحشت قرب« در امان 

مباند...

هنوز زود است که بگوییم قصه ی هیجان انگیز و غرورآفرین 

جنبش روشنایی قصه ی سه سال و سه ماه و سه روز است 

اسد  پنجم  تا  ثور 1۳95  یازدهم  )از  روزه  ده  اگر کرسی  که 

1۳98( را با خود منی داشت، به یک اسم استعاره ساز معنادار 

تبدیل می شد. با این هم، قصه ی بهزاد و محوریت قدرت مند 

ورق  او  استعفای  با  روشنایی،  جنبش  در  او  انگیزاننده ی  و 

خورده است و می شود قصه ی جنبش روشنایی را نیز از همین 

صفحه به سمت ابتدای کتاب مرور کرد.

اگر در »قیام تبسم« نقطه ی »آغاز« را مهم و جالب بدانیم، 

در »جنبش روشنایی« نقطه ی »پایان« را مهم و جالب خواهیم 

یافت. اگر در قیام تبسم بپرسیم که »چگونه شکل گرفت؟«؛ 

بین رفت؟«  از  بپرسیم که »چگونه  باید  در جنبش روشنایی 

اگر در قیام تبسم با آغاز یک زندگی، یک حرکت، یک امید 

بر می خوریم که داوود ناجی با فراخوان کوتاه فیس بوکی خود 

با پایان یک زندگی، یک  آن را رقم زد؛ در جنبش روشنایی 

تکان  با  آن  اندوه بار  گرد  بر می خوریم که  امید  حرکت، یک 

خوردن اعالمیه ی استعفای احمد بهزاد به هوا پخش می شود. 

به همین دلیل، اعالمیه ی استعفای بهزاد را می توان موخره یا 

تتمه ی کتاب »جنبش روشنایی« نیز عنوان کرد.

خادم حسین کریمی، از جریان به راه افتادن، رشد و افول 

جنبش روشنایی رشح مفصل و دل چسپی دارد. من در روایت 

خود به نکته ها و فاکت هایی که او در کتاب خود درج کرده 

است، به عنوان شاهد مثال یا دعوت به تأمل اشاره خواهم 

کرد؛ بدون این که به تکرار آن ها نیازی احساس کنم. برای 

جنبش  افول  و  رشد  ایجاد،  بسر  که  پس زمینه هایی  من 

اند  و حوادثی  وقایع  از  مهم تر  روشنایی محسوب می شوند، 

خادم حسین  اند.  افتاده  اتفاق  کرونولوژیک  صورت  به  که 

کریمی، اسناد، مدارک و گزارش های مرتبط با این وقایع و 

حوادث را به حد کفایت تدوین کرده است که بدون تسامح 

می توان کتاب او را »روایت محور« برای مطالعه و درک جنبش 

کرد. خطاب  روشنایی 

من قصه ی جنبش روشنایی را قصه ی تلخ؛ اما عربت انگیزی 

می دانم که به نظر می رسد هرچه زودتر بازخوانی و تعمق آن 

گرفت؛  خواهیم  مفیدتری  و  زودتر  بهره های  کنیم،  رشوع  را 

بدون این که از آسیب خوردن این گنجینه ی عظیِم تجربه های 

نسل خود دچار هراس شویم. در جنبش روشنایی از لحاظ 

از لحاظ  اما  سیاسی و اخالقی خالهای رشم انگیزی داریم؛ 

برابر  روانی در اوجی از شکوه می ایستیم: میلیون ها نفر در 

تبعیض و تحقیر قد می افرازند و با جرأت و شهامت مثال زدنی 

به محاکمه ی یک نسل  را یکی یکی  نخبگان سیاسی خود 

آگاه می کشند و رس و ته شان را رو می کنند و آرام و بی صدا به 

حاشیه ی تاریخ می رانند.

در جنبش روشنایی، اولین بار، احد بهادری در کنفرانس 

روزی لندن، با شلیک کردن ناخنش، خطاب به ارشف غنی 

این  از  پس  می گویی!«  دروغ  و  دروغ گویی  یک  »تو  گفت: 

شلیک منادین، میلیون ها انسان، میلیون ها فرد، ناخن آگاهی 

را به هر طرف گردش می دهند تا به مدعیان چشم پرکنی که 

فضا و محیط را انبار کرده اند، صاف و ساده بگویند: »تو دروغ 

می گویی! در خانه دروغ می گویی! در بیرون دروغ می گویی! 

در داخل دروغ می گویی! در خارج دروغ می گویی!... تو یک 

دروغ گویی!«

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 
قسمت 1

جنبش روشنایی: »تو دروغ می گویی؛ تو دروغ گویی!«
اســتفاده از مــردم بــه عنــوان ســپر انســانی 

میدان هــای  در  حکومــت  مخالفــان  توســط 

ــر  ــتقیم ب ــر مس ــتقیم و غی ــای مس ــگ، حمله ه جن

افــراد ملکــی، کشــنت آن هــا بــه بهانه هــای واهــی، 

ــا  ــاری و ی ــای اجب ــوچ دادن ه ــری، ک ــروگان گی گ

اعــالم نقاطــی بــه عنــوان نقطــه ی رسخ، بــدون در 

نظــر گرفــنت حقــوق انســانی و قوانیــن جنگــی کــه 

آســیب هایش فقــط متوجــه مــردم عــادی بــوده 

ــت.  ــتان نیس ــدی در افغانس ــزی جدی ــت؛ چی اس

هــر چــه می گــذرد، بــه خصــوص در رشایــط 

ــر افــراد  ــر التهــاب امــروز، حمله هــای طالبــان ب پ

مــوارد؛  آخریــن  در  می شــود.  بیشــر  ملکــی، 

ــود  ــل ب ــی در زاب ــفاخانه ی ملک ــک ش ــر ی ــه ب حمل

کــه جــان ســیزده غیــر نظامــی، اعــم از کــودکان، 

ــر دیگــر  ــان و ســال خوردگان را گرفــت و 66 نف زن

ــرد. ــی ک ــز زخم را نی

چنــد روز پیــش نیــز طالبــان در پــروان و کابــل 

46 فــرد ملکــی را کشــتند و 69 نفــر دیگــر را 

ــر  ــه تأثی ــاری ک ــای مرگب ــد. حمله ه ــی کردن زخم

زیــادی بــر از بیــن رفــنت زندگــی، امیــد و آینــده ی 

ــت.  ــد داش ــن خواه ــن رسزمی ــد ای ــل بع ــد نس چن

هامنگونــه کــه جنگ هــا و ویرانی هــای دیــروز، 

ــر کــرده اســت. ــروز را متأث نســل ام

بــر  افــزون مخالفــان دولــت  روز  حمله هــای 

چنــان  املنفعــه،  عــام  و  حکومتــی  تأسیســات 

فزونــی یافتــه اســت کــه تــا همیــن نزدیکــی، کابــل 

ــی  ــب و روز در تاریک ــد ش ــر، چن ــت دیگ و ده والی

ــرو رفــت و یافته هــای بی بی ســی نشــان  ــق ف مطل

می دهــد کــه در یــک مــاه میــالدی تلفــات جنــگ 

ــگ  ــات جن ــوع تلف ــش از مجم ــتان، بی در افغانس

ــوریه  ــگ س ــر جن ــگ زده و درگی ــور جن در دو کش

ــوده اســت. مثــال در مــاه آگســت، هیــچ  و یمــن ب

ــورت  ــه ص ــه ب ــوده و روزان ــه نب ــدون حادث روزی ب

ــه  ــتان ب ــر در افغانس ــن(، 74 نف ــط )میانگی متوس

ماین هــای  انتحــاری،  حمــالت  جنــگ،  دلیــل 

ــی و  ــراد ملک ــر اف ــان ب ــلیک طالب ــاده، ش ــار ج کن

عملیات هــای نظامــی، کشــته شــده انــد کــه آمــار 

ــت. ــده ای اس ــکان دهن ــتناک و ت ــیار وحش بس

آمــاری کــه بــه غیــر از افغانســتان، اگــر در 

ــود،  ــوط ب ــن مرب ــر زمی ــه ی دیگ ــور و نقط ــر کش ه

دنیــا را تــکان داده و بلــوای آن گــوش فلــک را 

ــه  ــه ک ــتان، هامنگون ــا در افغانس ــرد، ام ــر می ک ک

طالبــان بــه راحتــی تفنــگ شــان را بــه ســوی 

ــرگ  ــف، م ــا تأس ــد؛ ب ــانه می رون ــی نش ــراد ملک اف

انســان ها و از بیــن رفــنت بنیــان زندگــی، موجــب 

خــوی  رونــد  اصــالح  یــا  و  تصمیــم  در  خلــل 

منی شــود. کشــان  آدم  وحشــیانه ی 

ــغ  ــز تی ــه ی تی ــتان روی لب ــا افغانس ــن روزه ای

ــر  ــگ ب ــدم جن ــت، تق ــت اس ــح در حرک جنگ وصل

صلــح و یــا صلــح بــر جنــگ موضوعــی اســت کــه 

مدت هــا سیاســت مداران روی آن مانــور دادنــد.  

روزهــای کــه صلــح در اولویــت بــود، مخالفــان 

داخلــی و بیرونــی حکومــت، بــر طبــل ایجــاد 

حکومــت موقــت و لغــو انتخابــات کوبیدنــد، حــاال 

ــداد  ــه اســت، تع ــن رفت ــح از بی کــه مذاکــرات صل

دیگــر آن را از دریچــه ی تســلیم تفســیر می کننــد.

انــگار قــرار نیســت کــه نگرانی هــا از افغانســتان 

ــبی  ــع نس ــس از رف ــه پ ــرا ک ــدد، چ ــر بن ــت ب رخ

نگرانــی مذاکره هــای صلــح کــه پشــت دروازه هــای 

بســته جریــان و کســی از مفــاد آن آگاهــی کامــل 

نداشــت، حــاال حکومــت امریــکا اعــالم کــرده 

اش  دالــری  میلیــون   160 کمــک  کــه  اســت، 

و  انــرژی  ســاخت های  زیــر  پیرشفــت  بــرای  را 

زیربناهــای افغانســتان، بــه خزانــه بــر می گردانــد. 

آن هــا در یــک اعالمیــه گفته انــد، انتظــار آن اســت 

کــه حکومــت، تعهــد روشــنی بــرای مبــارزه بــا 

ــتان و  ــردم افغانس ــه م ــات ب ــه ی خدم ــاد، ارائ فس

ــد. ــان ده ــود نش ــازی از خ ــامد س اعت

انتظــار آن اســت کــه در ایــن هجــده ســال، 

بیــن حکومــت افغانســتان و متحــد اســراتژیک 

اش امریــکا، اعتــامد الزم بوجــود می آمــد؛ مگــر 

دیــوار  بخواهنــد،  کســانی  یــا  و  کســی  آن کــه 

ــان  ــم چن ــور، ه ــن دو کش ــن ای ــامدی بی ــی اعت ب

ــم در  ــک و آن ه ــن کم ــف ای ــد. توق ــا باش ــا برج پ

ایــن رشایــط و روزهــا، ضمــن قــوت قلــب گرفــنت 

دشــمنان داخلــی و خارجــی نظــام و حکومــت 

و  ایجــاد  بزرگــی  ســوال  عالمــت  افغانســتان، 

و  جنــگ  بحــران،  تنــور  شــدن  گــرم  موجــب 

کشــمکش خواهــد شــد.

ــی  ــخ و یک ــه می ــی ب ــت های یک ــن سیاس همی

بــه نعــل زدن در ســال های متــامدی بــوده اســت 

کــه موجــب جــان گرفــنت روز افــزون مخالفــان 

روز  شــدن  کشــته  و  ملکــی  تلفــات  حکومــت، 

افــزون مــردم مظلــوم و رنجدیــده ی افغانســتان 

آدم  نگرانــی  بــدون  تروریســتان  اســت.  شــده 

می کشــند، ســودجویان، منفعــت شخصی شــان را 

ــی کــه  ــد و مادران ــی ارجــح  می دانن ــع مل ــر مناف ب

بی فرزنــد، کودکانــی کــه یتیــم، زنانی کــه بــی 

رسپرســت و خانواده هــای کــه نابــود می شــوند.   

مردم، دیوار  انسانی جنگ و 
خشونت مخالفان

عزیز رویش

من قصه ی جنبش روشنایی را قصه ی 

تلخ؛ اما عربت انگیزی می دانم که به نظر 

بازخوانی و تعمق  می رسد هرچه زودتر 

و  زودتر  بهره های  کنیم،  رشوع  را  آن 

این  بدون  گرفت؛  خواهیم  مفیدتری 

گنجینه ی  این  آسیب خوردن  از  که 

عظیِم تجربه های نسل خود دچار هراس 

لحاظ  از  روشنایی  جنبش  در  شویم. 

رشم انگیزی  خالهای  اخالقی  و  سیاسی 

از  اوجی  در  روانی  لحاظ  از  اما  داریم؛ 

در  نفر  میلیون ها  می ایستیم:  شکوه 

و  می افرازند  قد  تحقیر  و  تبعیض  برابر 

نخبگان  مثال زدنی  شهامت  و  جرأت  با 

سیاسی خود را یکی یکی به محاکمه ی 

ته  و  رس  و  می کشند  آگاه  نسل  یک 

شان را رو می کنند و آرام و بی صدا به 

می رانند. تاریخ  حاشیه ی 
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یک هفته تا برگزاری انتخابات باقی مانده است. انتخابات 

و  دولت  حفظ  ضامن  زیرا  باشد؛  قبول  قابل  و  موفقانه  باید 

دست آوردهای دو دهه ی افغانستان، در بخش های اجتامعی 

و سیاسی است. 

را  انتخابات  موفقیت  بزرگ،  و  کوچک  چالش های 

است.  طالبان  تهدید  و  ناامنی  چالش  یک  می کند.  تهدید 

به  توجه  با  که  دارند  مسؤولیت  حکومت  و  امنیتی  نیروهای 

آن که  و  دارد  وجود  که  پذیری هایی  آسیب  و  تهدید  میزان 

گروه های تروریستی، با برگزاری انتخابات مخالف کرده اند، 

تالش کنند بهر از انتخابات های گذشته، امنیت انتخابات 

را بگیرند. از هر امکان استفاده شود تا انتخابات در رسارس 

شود. برگزار  موفقنامه  کشور 

انتخابات،  کمیسیون  کامل  آمادگی  عدم  دیگر،  چالش 

برای انتخابات فراگیر و نرسیدن موادهای انتخاباتی به مراکز 

رأی دهی است که کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار 

کننده ی انتخابات باید با استفاده از تجربه ی انتخابات های 

همکاری  با  کارا  شیوه های  و  تدابیر  با  بار  این  گذشته 

مناسب،  زمان  در  را  انتخاباتی  موادهای  امنیتی،  نهادهای 

برگزاری  برای  را  کامل  آمادگی  و  بفرستد  کشور  رسارس  به 

انتخابات بگیرد. بدون این   که برگه های رأی دهی کمبود شود 

یا ناقص در اختیار رأی دهندگان قرار بگیرد، این موادها در 

مردم  انتظار  شود.  فرستاده  دهی  رأی  مراکز  به  کافی،  حد 

این است که این بار کمیسیون انتخابات، نارسایی هایی را که 

در انتخابات پارملانی، از نظر تخنیکی و فنی وجود داشت 

نشود.  مرتکب 

در  اگر  است.  جدی  بسیار  انتخابات  در  تقلب  چالش 

گرفته  بهر  آمادگی  یا  شود  رفع  مشکالت  دیگر  بخش های 

وجود  برنامه  انتخابات،  شدن  برگزار  شفاف  برای  اما  شود؛ 

نداشته باشد و جلو تقلب گرفته نشود، احتامل تقلب این بار 

بیشر از گذشته متصور است. به دلیل این  که در انتخابات 

ریاست جمهوری گذشته، کمیسیون انتخابات رشیک تقلب 

بود و حکومت بی طرفانه عمل نکرد. با آن که پیامد آن برای 

حکومت  این  و  شد  توافقی  حکومت  تشکیل  افغانستان 

تیم  دو  میان  جدال  و  رقابت  مرصوف  گذشته،  پنج سال  در 

و  پارملانی  انتخابات  چگونگی  بود.  آن  دهنده  ی  تشکیل 

نتیجه ی آن نشان داد که کانال های  نفوذ؛ چه رسمی و غیر 

رسمی در کار کمیسیون انتخابات تأثیرگذار است. کمیسیون 

ندارد که مستقالنه عمل کند.  را  آن  انتخابات قدرت 

آن که  با  انتخابات  کمیسیون  است،  داده  نشان  تجربه 

حد  در  و  مختلف  صورت های  به  اما  دارد  مستقل  عنوان 

متفاوت، نتوانسته مستقالنه عمل کند و کانال های نفوذ در 

این کمیسیون وجود دارد که هم در اختیار حکومت است و 

هم در اختیار مخالفان حکومت. با توجه به این واقعیت ها، 

یا  از حکومت منایندگی می کند  ممکن است تیم هایی که 

گزینه ی  از  دارند،  نفوذ  انتخابات  کمیسیون  و  حکومت  در 

انتخابات حامیت نشود،  تقلب استفاده کنند. اگر شفافیت 

نه تنها انتخابات مصدر ثبات و ممثل اراده ی مردم و تشکیل 

حکومت مورد قبول منی شود؛ بلکه مبنای تنش، اختالفات 

در  یا  را  افغانستان  که  شد  خواهد  دولت  فروپاشی  عامل  و 

کام طالبان و جهاد گرایان سابق خواهد برد یا تجربه ی تلخ 

تکرار  بدتر  گونه ای  به  انتخاباتی سال 1۳9۳،  جنجال های 

شد.  خواهد 

این چالش در حالی موفقیت انتخابات را تهدید می کند، 

منایندگی  که  انتخاباتی  تیم هایی  میان  جدی  اختالِف  که 

باره ی  در  دیگر،  انتخاباتی  تیم های  و  از حاکمیت می کنند 

انتخابات، هنوز حل نشده و سازوکاری  بر  چگونگی نظارت 

وجود  تقلب،  از  و جلوگیری  از شفافیت  نظارت  برای  سامل، 

ندارد. 

داخلی  و  املللی  بین  نهادهای  این که  کننده  تر  نگران 

نظارت کننده ی انتخابات، به دلیل عدم حامیت؛ بر انتخابات 

نظارت نخواهند داشت یا اگر نقش بگیرند، این نقش ضعیف 

خواهد بود. بر بنیاد گفته های اعضای کمیسیون انتخابات، 

آمار مراکز رأی دهی، خالف آن چه واقعیت دارد، اعالم شده 

است.

با توجه به این مشکالت، اگر انتخابات شفاف برگزار نشود 

بحران  و  جنجال  مبنای  انتخابات  شود،  برگزار  تقلب  با  یا 

و  انتخابات  اراده ی تقلب در  این که  به  با توجه  خواهد شد. 

جود دارد و  جنگ ساالران سابق و جهادی هایی که در تیم 

ثبات و همگرایی جمع شده اند، پیش از انتخابات، خود را 

باشد،  دیگر  طوری  انتخابات  نتیجه ی  اگر  می دانند؛  برنده 

بزرگ خلق خواهند کرد. غایله ی  آن ها 

 جهادی ها و زورمندانی که در جریان مذاکرات و طالبان 

به قیمت حاکم کردن  بودند، حتا  این گروه، همنوا شده  با 

تهدید  حاال  و  می کردند  مخالفت  انتخابات  با  طالبان 

به  نباشد،  آن ها  نفع  به  انتخابات  نتیجه ی  اگر  می کنند؛ 

می زنند.  دست  هرکاری 

اختالفات  و  شود  برگزار  شفاف  انتخابات  این که  برای 

موجود میان سیاسیون که به دو قطب حامی نظام و مخالف 

آن مبدل شده اند، حل شود؛ دولت در کام طالبان سقوط 

ریاست  گذشته ی  انتخابات  نامیمون  تجربه ی  و  نکند 

وحدت  حکومت  پارچه ی  »دو  حکومت  تشکیل  و  جمهوری 

ملی« بار دیگر تکرار نشود، بهرین راه این است که نامزدان 

و رهربان سیاسی که در هر تیم انتخاباتی که رشیک هستند، 

درست  انتخابات  این که  و  انتخابات  از  نظارت  چگونگی  به 

اما  است؛  اندک  فرصت  چند  هر  کنند.  توجه  شود،  برگزار 

انتخابات  می تواند  که  است  مانده  باقی  گزینه ی  تنها  این 

از  از بروز بحران و اختالفات، پس  از تقلب نجات دهد و  را 

انتخابات جلوگیری کند. با توجه به این وضعیت، که اختالف 

دولت  و  موجود  رشایط  حفظ  گرفنت  نادیده  سبب  شدید 

اگر  شده و همنوایی میان جهادی ها و طالبان وجود دارد؛ 

انتخابات شفاف برگزار نشده و بحران ایجاد شود، این خطر 

وجود دارد که بازهم یک حکومت توافقی دیگر به وجود آید؛ 

شده ی  ناسنجیده  گیری های  موضع  و  آشفته  وضعیت  از  یا 

دولت  و  کرده  استفاده  طالبان  و  جهادگرایان  احتاملی، 

متالشی شود.  

شکاف  خواند.  شکاف  منی توان  را  جامعه  در  تقابلی  هر 

منت  از  برخاسته  و  نیست  گذرا  که  تقابلی  از  است  عبارت 

جامعه است. چنین شکاف ها برای سالیان متامدی در یک 

شکاف ها  اصلی  منشأ  افکند.  خواهند  اقامت  رحل  جامعه 

غالبا حوادث مهم و تاریخی یک جامعه استند. در اثر حوادث 

بزرگی چون انقالب یا نوسازی و رسکوب گسرده و بی عدالتی 

تضادهای  که  است  آن  امثال  و  سیاست  و  قدرت  در  شدید 

عمیقی در یک جامعه ایجاد می شود و به صورت شکاف به 

می گردد. ظاهر  گذشت  که  معنایی 

این شکاف ها در دوره های مختلف تاریخی بر رفتار افراد 

ساکن در مکان جغرافیایی تأثیر می گذارد و این شکاف ها در 

کشورهای با تنوع قومی باال بیشر دیده می شود. افغانستان 

دیرزمانی است که  موزه ی اقوام مختلف خوانده  شده است. 

با این  حال، افغانستان تنها کشوری نیست که اقوام متعددی 

را در خود جای  داده است؛ اما آنچه مایه ی تفاوت جامعه ی 

افغانی با سایر جوامع است، حاکمیت منطق قبیله و عقالنیت 

قبیله ای بر روابط اجتامعی و سیاسی  آن و تعارضات پردامنه ی 

قومی و قبیله ای است که مانع شکل گیری هویت واحد ملی  و 

جامعه ی همسو در این کشور گردیده و روند ملت سازی در آن، 

تاکنون با ناکامی روبه رو شده است. 

این  در حالی است که در بسیاری از جوامع متشکل از 

اقوام گوناگون، ملت واحدی شکل گرفته و خرده هویت های 

قومی، در یک هویت کالن ملی تلفیق شده است. برای مثال 

داشنت  باوجود  این کشور  برد،  نام  از کشور سوئد  توان  می 

قومیت های گوناگون با زبان های مختلف، توانسته است که 

به یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در جهان تبدیل شود. 

عقالنیت قومی و منطق قبیله، برای فرد آرامش و راحتی به 

دنبال دارد. قومیت های افغانستان را اگر به عنوان یک عنرص 

در داخل یک دایره، یا دایره های مجزا از هم تصور کنیم؛ افراد 

هر قوم در میان این محیط ها احساس آرامش، امنیت، رفاه و 

آسایش می کنند. هر زمانی که فرد قصد خارج شدن از این 

دایره ها را داشته باشد، باید با انواع و اقسام حادثات روبه رو 

شود؛ این حوادث هامن روبه رو و مواجه شدن با قومیت های 

دیگر است؛ که گامن می رود دشمن اصلی است.

 این نوع طرز فکر بر مبنای خود و دیگری و یا دیگرستیزی، 

فاصله بین دایره ها را بیشر می کند و اجازه ی متصل شدن 

دایره ها به یکدیگر را منی دهد. خارج شدن از دایره ، محیطی 

احساس  درون قومی  محیط  مانند  به  فرد  که  می طلبد  را 

آرامش و راحتی کند. نقش دولت در اینجا بسیار گسرده و 

مهم است. دولت باید زمینه ی یک جا شدن دایره های قومی 

برای همگان  را  این اطمینان  از سوی دیگر  و  را فراهم کند 

آماده کند که محیط بیرون از دایره نیز می تواند برای زندگی 

باشد.  مهم 

اگر این کار از سوی دولت زمینه سازی نشود، ارتش های 

آماده ی قومی هر لحظه امکان دارد برای جنگ اقدام کنند؛ 

زیرا هر آن تصور می شود که حقی از سوی قوم دیگر غصب 

شده و با هر عملی از سوی قوم دیگر حتا برای دفاع از خود، 

تهدیدی بالقوه از سوی قوم دیگر پنداشته شود. این وضعیت 

به  را  شدیدی  خونریزی های  و  جنگ  حتم  طور  به  می تواند 

دنبال داشته باشد. 

شکاف های اجتامعی باعث ایحاد فاصله بین دولت و ملت 

نیز خواهد شد. زمانی که بین یک دولت با ملت فاصله ایجاد 

شود، بی توجهی و عدم اطمینان را به دنبال خواهد داشت. 

تخلف های  حکمرانی،  و  دولت  به  اطمینان  عدم  حس  این 

و  قانون  به  بی توجهی  خودرس،  شدن های  مسلح  گوناگون، 

رسکشی از قانون را در پی  دارد. متام این موضوعات در حول 

محور شکاف های اجتامعی است که تداوم پیدا خواهد کرد. 

3

شکاف های اجتماعی در جامعه ی ما 

تقلب در انتخابات، افغانستان را به بحران می برد
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

این  از نوشته های ستون من یک معتادم،  این رسی  در 

پل  زیر  که  مدتی  آن  در  زندگی ام  شخصی  روایت  از  روزها 

که  می دانم  الزم  چون  شدم؛  دورتر  کمی  بودم،  سوخته 

جای  هیچ  و  کسی  هیچ   شاید  که  شود  گفته  حرف هایی 

زندگی  واقعیت  اصل  که  نشود  و  نکند  پیدا  فرصت  دیگر 

کرد.  کالبدشکافی  را  سوخته  پل  زیر  در  معتادان 

نوشته ی قبل و چند نوشته پیشر هم به صورت گریزان 

به نقش باندهای مافیایی و در مواردی کارمندان جنایی و 

حتا پولیس های معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 

داشتم که به ادامه ی مکان هایی چون پل سوخته در نقاط 

می کند.  مختلف کمک 

از  بخشی  روند  بر  جدی  اشاره ی  قبلی،  نوشته ی  اما 

چرایی خرید و فروش مواد مخدر از سوی کارمندان جنایی 

حوزه ها در  زیر پل سوخته و ارتباط شان با معتادان خالفکار 

برایم  است  ممکن  که  دردرسهایی  و  خطر  متام  با  داشتم. 

پیدا شود؛ اما منی توانستم از این رابطه های پنهان پولیس 

و معتادان خالفکار چشم پوشی کنم؛ حرفی نزنم و واقعیتی 

تأثیرگذار است را نگویم.  که خیلی هم مهم و 

متامی شهروندان کابل باید به قضایای پشت پرده ی پل 

چند  که  این  شود.  گرفته  کار  ایراد  تا  شوند  واقف  سوخته 

بار دولت و وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل با آن که 

تصمیم بر محو معتادان از پل سوخته گرفته بودند، چرا آن 

تصمیم اجرایی نشد؛ خود هزاران سوال برایم خلق می کند. 

آیا واقعا و به معنای کامل تالشی صورت گرفت؟ عزم دولت 

از  اراده ی معتادان کمر است که نتوانستند معتادان را  از 

آیا  شان  تصمیم  این  برای  برنامه  کنند؟  متفرق  مکان  این 

کشورهای  فشارهای  کاهش  خاطر  به  فقط  نه؟  یا  داشتند 

جلسه ی  یک  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش  در  کمک کننده 

انداختند؟ پوشالی و سوری دایر کردند و یک شایعه راه 

نخواهم  هم  ترسی  هیچ  و  می نویسم  را  این  واضحا  من 

پل  زیر  در  سال  نیم  و  یک  و  بودم  معتاد  یک  من  داشت. 

سوخته کارتن  خوابی کردم و مدتی هم شاگرد فروشنده ی 

مواد مخدر در زیر پل سوخته بودم و آن مدت با چند واقعیت 

برای شام شهروندان  بلکه  ما معتادان  برای  نه  تکان دهنده 

شدم.  روبه رو  کابل 

گودال  آن  از  که  همین  سوخته  پل  زیر  اول  قسمت  آن 

هر  و  شده  نقشه کشی  زیر  آن  زمین های  می شدی،  پایین 

چند مر مربع با بوجی های پر شده از خاک مرز بندی شده 

مواد  فروشنده ی  یک  خانه گگ ها،  این  قسمت  هر  در  بود. 

مخدر با دو یا سه شاگرد مشغول به فروش مواد مخدر بدون 

کدام ترس و هراس بودند.

اگر اشتباه نکنم تعداد این فروشنده های علنی در هامن 

قسمت اول زیر پل سوخته، به سی تا پنجاه نفر می رسیدند 

مشری  شان  خود  مختص  شیوه ای  با  کدام  هر  البته  که 

داشتم  اشاره  مواد می فروختند.  و  را جذب می کردند  شان 

به  بودند؛  مشغول  فروش  به  هراسی  و  ترس  هیچ  بدون  که 

ازای  در  موادفروشان  این  از  کدام  هر  که  بود  این  خاطر 

مالکیت داشنت آن خانه گگ ها به سه نفر باید حق یا اجاره 

می داد. 

تقسیم  حوزه ها  جنایی  کارمندان  بین  فروشنده ها  این 

شده بودند و هر کارمند جنایی نفرات خود را می شناختند 

فروشنده ها  آن  و  بگیرند  حق  کدام ها  از  که  می دانستند  و 

شامل لیست شان بودند. تعداد دیگری متعلق به آن کارمند 

نفر سوم کارمندان. دیگر و همین طور 

کارمند  به  باید  فروشنده  هر  که  نفر  یک  شد  اینجا  تا 

بودم  کرده  اشاره  قبال  البته  می داد.  حق  مربوطش  جنایی 

که در این بین فروشنده ها، تعداد محدود از فروشنده ها هم 

بود. کارمندان  همین  خود  از  شان  رسمایه ی 

 نفر دوم مناینده ی فرماندهی پولیس کابل بود که دقیقا 

منی دانم از طرف کدام شخص معینی می آمد یا دست های 

از  هفتگی  صورت  به  شده  جمع آوری  پول  این  در  بیشری 

پل  زیر  می آمد  گاهی  که  بود  کسی  اما  بود؛  فروشنده ها 

باال  یا  پیش خانه گگ ها حق می گرفت  و هامن جا  سوخته 

باال  را  تا حق شان  پیام می رساند  به فروشنده  و  می ایستاد 

بیاورند.

بود  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  مناینده ی  سوم،  نفر 

که کارمندان آن بخش را معتادان در زیر پل به نام »کارمند 

هر  و  بار   یک  ماهی  سوم  نفر  این  و  می زدند  صدا  قصبه« 

می رفتند  مستقیم  یعنی  می آمد.  تهدیدآمیز  شیوه ی  به  بار 

خود  یا  فروشنده  شاگرد  بود  ممکن  که  را  شان  سوژه ی 

و در  باال  و می آوردنش  بازداشت می کردند  باشد،  فروشنده 

موتر می نشاندند و با حرکت به سمت مقر شان در راه رایزنی 

شان  پول  می رسیدند،  که  فیصله  به  و  می کردند  رشوع  را 

می کردند. رها  را  آن شخص  راه  نیمه ی  در  و  می گرفتند  را 

حاشیه های مهم تر از منت
 در پل سوخته

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سید محمدتقی حسینی

این  و  می گذارد  تأثیر  مکان جغرافیایی  در  افراد ساکن  رفتار  بر  تاریخی  دوره های مختلف  در  این شکاف ها 
شکاف ها در کشورهای با تنوع قومی باال بیشرت دیده می شود. افغانستان دیرزمانی است که  موزه ی اقوام مختلف 
خوانده  شده است. با این  حال، افغانستان تنها کشوری نیست که اقوام متعددی را در خود جای  داده است؛ اما آنچه 
و  اجتامعی  روابط  بر  قبیله ای  و عقالنیت  قبیله  با سایر جوامع است، حاکمیت منطق  افغانی  تفاوت جامعه ی  مایه ی 
سیاسی  آن و تعارضات پردامنه ی قومی و قبیله ای است که مانع شکل گیری هویت واحد ملی  و جامعه ی همسو در 

این کشور گردیده و روند ملت سازی در آن، تاکنون با ناکامی روبه رو شده است. 

چالش های کوچک و بزرگ، موفقیت انتخابات را تهدید می کند. یک چالش ناامنی 
و تهدید طالبان است. نیروهای امنیتی و حکومت مسؤولیت دارند که با توجه به میزان 
با برگزاری  تهدید و آسیب پذیری هایی که وجود دارد و آن که گروه های تروریستی، 
انتخابات مخالف کرده اند، تالش کنند بهرت از انتخابات های گذشته، امنیت انتخابات 
را بگیرند. از هر امکان استفاده شود تا انتخابات در رسارس کشور موفقنامه برگزار شود.
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آمــوزگاران مکاتــب غزنــی، نزدیــک بــه ده ســال اســت 

بــه دنبــال رسپنــاه  شــان رسگــردان  انــد. یافته هــای 

روزنامــه ی صبــح کابــل نشــان می دهــد، زمینــی کــه 

قبــال بــرای شــهرک معلــامن در ایــن والیــت در نظــر 

ــای  ــرف اداره ه ــه از ط ــودی ک ــا وج ــود، ب ــده ب ــه ش گرفت

ــر قلمــداد  ــن، بکــر و بای ــای زمی ــی در قضای ــل دولت دخی

شــده بــود؛ امــا ایــن زمیــن توســط زورمنــدان غصــب شــده 

ــت. اس

ــت  ــه آن دس ــل ب ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــنادی ک  اس

ــه اســت، نشــان می دهــد کــه بیشــر از ده مکتــوب  یافت

جملــه  از  قانونــی  مختلــف  آدرس هــای  از  رســمی 

کمیســیون تفتیــش مرکــزی و نظــارت بــر اجــرای قانــون 

ــت در  ــر وزارت دول ــتان، دف ــدگان افغانس ــس مناین مجل

امــور پارملانــی، ریاســت امــالک وزارت معــارف، ریاســت 

عدلیــه ی والیــت غزنــی و چندیــن مرجــع دیگــر نظارتــی 

ــام  ــتان، مق ــه ی افغانس ــور داخل ــی وزارت ام ــت عنوان تح

والیــت غزنــی و قوماندانــی امنیــه ی ایــن والیــت ارســال 

ــر  ــا ب ــا بن ــن زمین ه ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش ــده و تأکی ش

ــهرک  ــه ش ــوط ب ــی و مرب ــان، دولت ــی آن ــق و ارزیاب تحقی

معلمیــن و نیروهــای امنیتــی اســت. در ایــن مکتوب هــای 

رســمی، از وزارت امــور داخلــه، مقــام والیــت غزنــی و 

ــه از  ــده ک ــته ش ــت خواس ــن والی ــه ی ای ــی امنی قوماندان

ــود. ــری ش ــب آن جلوگی غص

امــا حکومــت محلــی والیــت غزنــی و وزارت امــور 

داخلــه پــس از چندیــن ســال، بــا آن کــه اســامی غاصبــان 

زمیــن مشــخص بــوده اســت، نتوانســته  انــد ایــن زمیــن را 

ــان پــس بگیرنــد. از آن

تثبت ساحه به عنوان زمین دولتی

ــتان،  ــامن افغانس ــرای معل ــن ب ــهرک معلمی ــع ش توزی

طــی حکمــی توســط حامــد کــرزی، رییس جمهــوری 

ــادر  ــیدی ص ــال 1۳86 خورش ــتان در س ــین افغانس پیش

والیت هــای  از  برخــی  در  شــهرک  ایــن  توزیــع  شــد. 

افغانســتان تــا ســال 1۳88 خورشــیدی آغــاز نشــده بــود؛ 

امــا اتحادیــه ی معلــامن غزنــی می گویــد کــه توزیــع 

شــهرک بــرای معلــامن ایــن والیــت تــا ســال 1۳90 

ــی کــه جمعــی از آمــوزگاران  ــود؛ دلیل هــم آغــاز نشــده ب

مکاتــب غزنــی دســت بــه ایجــاد اتحادیــه ی معلمیــن 

می زننــد و بــرای بــه  دســت آوردن حــق  شــان دســت 

می شــوند. بــه کار 

اتحادیــه ی معلــامن غزنــی در ســال 1۳90 منایندگان 

خــود را بــه وزارت معــارف در کابــل فرســتادند و بــرای 

شــهرک شــان درخواســت زمیــن کردنــد و امــر زمینــی را 

ــامل  ــه ش ــی ک ــهر غزن ــان ش ــه ی آزادخ ــه ی قلع در منطق

ــامن 120  ــرای معل ــد، ب ــن می ش ــب زمی ــزار جری ــک ه ی

مکتــب والیــت غزنــی به شــمول مکتب هــای لیســه ی 

ــد.  ــی گرفتن ــط و ابتدای متوس

اســنادی کــه بــه دســرس روزنامــه ی صبــح کابــل قــرار 

ــمول  ــه  ش ــه ب ــأت تصفی ــه هی ــد ک ــان می ده ــه، نش گرفت

مناینــدگان اداره ی اراضی، وزارت شهرســازی، شــهرداری 

ــن  ــه ای ــد ک ــرده  ان ــد ک ــه تأیی ــت، هم ــام والی ــی و مق غزن

ــردم  ــت م ــد و ملکی ــه می باش ــر و بلندآب ــر و بای ــاحه بک س

و شــخصی کســی نیســت. ایــن هیــأت دولتــی همچنــان 

از عــدم موجودیــت معــدن و مرنال هــای طبیعــی در ایــن 

ــان داده اســت.  ســاحه اطمین

در قراردادخطــی کــه میــان اداره ی اراضــی افغانســتان 

بــه  عنــوان تســلیم دهنده ی زمیــن و وزارت معــارف بــه 

ــوت  ــاه ح ــخ 8 م ــن به تاری ــده ی زمی ــلیم گیرن ــوان تس  عن

ســال 1۳91 صــورت گرفتــه اســت، حــدود اربعــه ی ایــن 

شــهرک چنیــن تعریــف شــده اســت: از طــرف شــامل بــه 

زمین هــای بکــر و بایــری کــه بــرای شــهرک مأموریــن 

ملکــی و نظامــی تعییــن شــده، از طــرف جنــوب بــه 

ــوی  ــه ج ــرف رشق ب ــاال، از ط ــز ب ــک کاری ــه ی کلوخ قری

کشــکه ورزان گذشــته ی زمین هــای زراعتــی و از غــرب 

ــاال متصــل اســت.  ــز ب ــه ی کاری ــه ســاحه ی قری هــم ب

ــالک وزارت  ــت ام ــامره 92/1۳1 ریاس ــوب ش در مکت

ــت  ــی ریاس ــه عنوان ــخ 1۳91/12/27 ب ــه تاری ــارف ب مع

ــه  معــارف والیــت غزنــی چنیــن نگاشــته شــده اســت: »ب

تأســی مکتــوب منــرب )۳2470( مــورخ 1۳91/12/8 

اداره ی اراضــی افغانســتان وزارت محــرم زراعــت، آبیــاری 

ــم.  ــر می داری ــا تحری ــداری، احرام و مال

جهــت تحقــق حکــم )1091( مــورخ 1۳86/2/۳0 

افغانســتان  اســالمی  ریاســت جمهوری  محــرم  مقــام 

مــورخ 1۳87/2/16 شــورای  و مصوبــه ی شــامره )7( 

ــر و  ــن بک ــب زمی ــوازی )1000( جری ــران، م ــرم وزی مح

بایــر جهــت ایجــاد شــهرک معلمیــن عقــد پروتوکــول منــرب 

)ص: 77، ش: 24، ج: ۳( مــورخ 1۳91/12/8، مکتــوب 

ارزیابــی  فــورم  مــورخ 1۳91/12/8،  منــرب )۳2470( 

منــرب یــک، ســکیج ســاحه ی شــهرک ضــم هــذا بــه  شــام 

و یــک کاپــی جهــت اطمینــان بــه آمریــت محــرم پــروژه ی 

ــق  ــن ارســال اســت. بااحــرام، صدی شــهرک های معلمی

اکرم خیــل، رییــس امــالک.«

از  برخــی  دولتــی،  اســناد  ایــن  وجــود  بــا  امــا 

باشــندگان قریــه ی »الغــری« شــهر غزنــی کــه در نزدیکــی 

ــت،  ــه دول ــد ک ــا دارن ــت دارد، ادع ــهرک ها موقعی ــن ش ای

ــس  ــن و پولی ــهرک معلمی ــرای ش ــان را ب ــدری آن ــن پ زمی

اختصــاص داده اســت.

الغــری  قریــه ی  بــزرگان  از  یکــی   نعمت اللــه، 

ــن،  ــس و معلمی ــهرک پولی ــام ش ــت به ن ــد: » دول می گوی

ایــن  از  مــا  کــرده اس؛،  تــرصف  را  مــا  پــدری  زمیــن 

زمین هــا ســند داریــم و ملکیــت مــا در ایــن زمیــن از 

اســت.« مشــهود  قبــل  مدت هــا 

ضعف حکومت محلی

غالم نبــی انــوری، رییــس اتحادیــه ی معلمیــن غزنــی، 

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه چنــد روز پــس  ب

از تثبیــت زمیــن بــرای معلــامن ایــن والیــت توســط هیــأت 

تصفیــه، چنــد تــن از مافیــای زمیــن بــاالی ایــن ســاحه ی 

ســنگ  غزنــی،  معلمیــن  شــهرک  بــرای  تثبیت شــده 

انداختنــد و ادعــا کردنــد کــه ایــن زمیــن شــخصی آنــان 

اســت. 
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ســاعت پنــج عــرص اســت. حــدود هشــتاد و چنــد نفــر 

ــه  ــی ک ــی از موتربان های ــته ایم و یک ــی نشس ــافر در گودال مس

مــا را تــا این جــا رســانده بــود، روی ســنگی ایســتاده اســت و بــه 

مســافران می گویــد کــه دو ســاعت راه را پیاده گــردی داریــم تــا 

از پاســگاه کرمــان بگذریــم. می گویــد کــه از ایــن پاســگاه اگــر 

ــم  ــویم ک ــه رو ش ــا دزد روب ــه ب ــن ک ــامل ای ــر احت ــم، دیگ بگذری

اســت؛ امــا هــر شــب مســافرانی کــه از ایــن مســیر می گذرنــد، 

ــی  ــوه بزرگ ــه ک ــد. ب ــر می خورن ــس ب ــا پولی ــا ی ــا دزده ــام ب حت

و  اســت  شــده  واقــع  شــاهراه  کنــار  کــه  می کنــد  اشــاره 

ــوه پاســگاه پولیــس اســت  ــن ک ــن ای ــد کــه درســت زی می گوی

و مــا از پشــت کــوه پیــاده عبــور می کنیــم و آن طــرف کــوه 

موترهــا می آینــد و ســوار می شــویم. می گویــد کــه اگــر دزد 

باشــد، ســالح نــدارد، ســعی درگیــر می شــویم و بــه نســبت ایــن 

ــد؛  ــد کاری کنن ــا منی توانن ــت، دزده ــاد اس ــا زی ــداد م ــه تع ک

ــد؛  ــر می کن ــام فی ــالح دارد و حت ــد، س ــس باش ــر پولی ــی اگ ول

پــس الزم اســت کــه مقاومــت نکنیــم و تــا می توانیــم بــه 

ــه بگیریــم. عــزم  ــان اصلــی فاصل ســمتی بگریزیــم کــه از خیاب

ــود،  ــک ش ــی تاری ــوا کم ــه ه ــم ک ــم و منتظری ــرده ای ــزم ک را ج

ــا حرکــت کنیــم. ت

هــوا تاریــک شــده اســت. فقــط روشــنی چرغ هــای شــاهراه 

دیــده می شــود و هالــه ای از روشــنی در پهنــای کــوه کــه نشــان 

ــراف  ــه اط ــد ک ــگاه می ده ــنی پاس ــوی و روش ــای ق از چراغ ه

ــی  ــد. ب ــان می ده ــن نش ــا روش ــمتی از فض ــا قس ــگاه را ت پاس

رس و صــدا از پشــت کــوه بــاال می رویــم و هــر کــس تــا توانســته 

ــا دزد  ــر کــرده اســت کــه اگــر ب اســت جیب هایــش را ســنگ پ

درگیــر شــویم، از آن اســتفاده کنــد.

ــوه را  ــد ک ــه بای ــم ک ــیده ای ــوه رس ــمتی از ک ــا در قس دقیق

ــام  ــه رهن ــویم ک ــاال ش ــری ب ــوه کوچک ــه ک ــویم و ب ــن ش پایی

ــان اصلــی اســت و موترهــا انتظــار  ــد، آن طرفــش خیاب می گوی

مــان را می کشــند. ســایه ی چنــد نفــر از بلنــدی کــوه کــه 

ــزده  ــا ده پان بــاالی رس پاســگاه قــرار دارد، نزدیــک می شــود. ت

ــه  ــا عجل ــه ب ــه هم ــد ک ــدا می کن ــام ص ــامرم. رهن ــر را می ش نف

ــا  ــدی ب ــه از بلن ــوند ک ــاال ش ــل ب ــوه مقاب ــه ک ــوند و ب ــن ش پایی

ــویم. ــا ش ــدن دزده ــک ش ــع نزدی ــنگ مان ــاب س پرت

ــا را  ــای کــوه منتظــر م ــر مســافری کــه در پهن ــا چهــل نف ب

ــه  ــت. هم ــته اس ــر گذش ــد نف ــان از ص ــداد م ــیدند، تع می کش

ــن می شــویم. پشــت رس کــه  ــوه پایی ــه ی ک ــا رسعــت، از میان ب

نــگاه می کنــم، افــرادی کــه از رس کــوه بــه طــرف مــا می آمدنــد 

هــم بــه رسعــت شــان افــزوده انــد. درســت در موقیتــی کــه مــا 

کــوه دومــی را تــا نیمــه بــاال رفتــه ایــم، ایــن افــراد از پاییــن کــوه 

ــتیم  ــه بایس ــد ک ــان می ده ــام فرم ــد. رهن ــان می کنن ــال م دنب

ــا برگردنــد. همــه دور می زننــد و  ــا ســنگ دزدهــا را بزنیــم ت و ب

بعــد از چنــد دقیقــه پرتــاب ســنگ، صــدای ســه چهــار شــلیک 

از پاییــن بــه گــوش می رســد و صــدای فریــاد دزدهــا کــه انــگار 

بــه اثــر اصابــت ســنگ زخمــی شــده انــد.

ــه  ــر از هم ــوه  پایین ت ــمتی از ک ــم در قس ــار ه ــام کن ــا رهن ب

ایســتاده ایــم و در تاریکــی شــب، ســیاهی های متحرکــی را کــه 

ــدای  ــم. ص ــانه می گیری ــنگ نش ــا س ــم ب ــوه می بینی ــن ک پایی

ــه  رهنــام را می شــنوم کــه می گویــد: »افغانیــای کثافــت زدن ب

چــاک.« پشــت رسم را نــگاه می کنــم کــه هیــچ کســی نیســت 

جــز رهنــام کــه بــا گفــنت ایــن جملــه بــه ســمتی مــی دود کــه 

ــه  ــن ک ــود. م ــده می ش ــس دی ــگاه پولی ــا پاس ــنی چراغ ه روش

مســافر قاچاقــی ام، منی توانــم دنبــال رهنــام و ســمت پاســگاه 

ــاال می شــوم و می بینــم  ــه کــوه ب ــم. مســتقیم ب پولیــس بگریزی

ــه  کــه صــد و چنــد نفــر مســافر مثــل رمــه ی گوســفندی کــه ب

ســمت آب در حرکــت باشــد، چنــان بــا رسعــت از کــوه پاییــن 

رفتــه انــد کــه هالــه ای از خــاک در هــوای تاریــک بلنــد شــده 

اســت.

چنــد قدمــی بــا رسعــت از کــوه پاییــن مــی روم کــه پاهایــم 

از بلنــدی ســنگی رس می خــورد و چنــد مــالق را بــا رسعــت بــا 

ریگ هــا شــناور روی کــوه می پیامیــم. بیکــی کــه در پشــت 

دارم بــا اولیــن مــالق بــه دســت هایم افتــاده اســت و هــر 

ــل  ــن بخــورد، بیکــم را مقاب ــه زمی ــرار اســت ب ــاری کــه رسم ق ب

ــه زمیــن می خــورد،  ــم کــه ب ــی پاهای ــرم ول ــم می گی رس و صورت

احســاس می کنــم زانوهایــم تکــه تکــه شــده اســت. بــه مشــکل 

ــر  ــا رسعــت از یکــی دو نف ــا بایســتم و ب ــه پ ــاره ب ــم دوب می توان

جلــو بزنــم. چنــد قدمــی پاییــن نرفتــه ام کــه دو نفــر دنبــال لــول 

می خورنــد و بــه مــن می رســند. ســه نفــره  چنــد مــالق دیگــر را 

بــه هــم می پیچیــم تــا ایــن کــه بــا کمــک شــاخه ی درختــی یــا 

ــم. ــدا می کن ــودم را ج ــد خ ــتم می آی ــه دس ــه ب ــی ک علف

ــه  ــافری ک ــد مس ــر از چن ــوم، دیگ ــن می ش ــه پایی ــوه ک از ک

گویــا حــال شــان بدتــر از مــن اســت، جلــو زده ام و در مســیری 

ــدم  ــد ق ــد از چن ــد. بع ــه ان ــش گرفت ــافران پی ــه مس ــی دوم ک م

دِوش، پایــم در گودالــی بــه انــدازه ی نیم مــر بیشــر می افتــد 

ــم  ــه پایچه های ــد. ب ــم می تک ــم دل و درون ــاس می کن ــه احس ک

ــام  ــه حت ــم ک ــاور می کن ــت و ب ــس اس ــه خی ــم ک ــت می زن دس

را  دردش  هنــوز  دوش  گرمــای  در  امــا  ام؛  خــورده  گلولــه 

ــا  ــا ت ــه دزده ــم ک ــگاه می کن ــت رس ن ــم. پش ــاس منی کن احس

ــد. ــلیک می کنن ــی ش ــی یک ــد و یک ــیده ان ــوه رس ــاالی ک ب

درگیری با دزدها در پاسگاه کرمان 
و ناپدید شدن شش مسافر 

بودا

فرزندان زمین

 اسنادی که روزنامه ی 
صبح کابل به آن دســت 
یافته است، نشان می دهد 
که بیشــرت از ده مکتوب 
رسمی از آدرس های 
مختلــف قانونی از جمله 
کمیسیون تفتیش مرکزی 
و نظارت بر اجرای 
قانون مجلس منایندگان 
افغانستان، دفرت وزارت 
دولت در امور پارملانی، 
ریاست امالک وزارت 
معارف، ریاست عدلیه ی 
والیت غزنی و چندین 
مرجــع دیگر نظارتی تحت 
عنوانی وزارت امور داخله ی 
افغانستان، مقام والیت 
غزنــی و قوماندانی امنیه ی 
این والیت ارسال شده 
و تأکید شــده است که 
ایــن زمین ها بنا بر تحقیق 
و ارزیابــی آنان، دولتی و 
مربوط به شــهرک معلمین 
و نیروهای امنیتی است. 
در این مکتوب های رسمی، 
از وزارت امــور داخله، مقام 
والیت غزنی و قوماندانی 
امنیه ی این والیت خواسته 
شده که از غصب آن 
جلوگیری شود.

ادامه در صفحه 5
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بــر اســاس اســناد در دست داشــته ی روزنامــه ی صبــح 

ــمی  ــوب رس ــن مکت ــی چندی ــن غزن ــه ی معلمی ــل، اتحادی کاب

را از ریاســت امــالک وزارت معــارف افغانســتان بــه عنوانــی 

قوماندانــی امنیــه، مقــام والیــت و ریاســت امنیــت ملــی غزنــی 

بــرای جلوگیــری از غصــب شــهرک معلمیــن می برنــد؛ امــا 

اداره هــای محلــی نتوانســته  انــد جلــو غصــب ایــن شــهرک را 

ــد.  بگیرن

ــارف  ــالک وزارت مع ــت ام ــوب ریاس ــه مکت ــن  ک ــس از ای پ

ــه اداره هــای محلــی والیــت غزنــی بی نتیجــه می مانــد، ایــن  ب

ریاســت مکتوبــی را بــه کمیســیون تفتیــش مرکــزی و نظــارت 

بــر اجــرای قانــون مجلــس مناینــدگان افغانســتان ارســال 

می کنــد. 

کمیســیون مجلــس در جلســه ی روز یک شــنبه، تاریــخ 

ــی  ــورد بررس ــهرک را م ــن ش ــب ای ــوع غص 1۳91/7/16 موض

قــرار داده و در مکتوبــی بــه عنوانــی وزارت امــور داخلــه چنیــن 

نوشــته اســت: »کمیســیون تفتیــش مرکــزی و نظــارت بــر 

اجــرای قانــون در جلســه ی روز یک شــنبه تاریــخ 1۳91/7/16 

خویــش، عریضه هــای قریــه ی قلعــه ی آزادخــان شــهر غزنــی را 

مــورد بررســی قــرارداد. اهالــی قریــه ی مذکــور مدعــی اســتند 

کــه در ســاحه ی تپــه ی قلعــه ی آزادخــان قــرار بــود کــه شــهرک 

معلمیــن احــداث گــردد و ســاحه ی مذکــور نقشــه برداری 

نیــز شــده اســت؛ ولــی زورمنــدان قریــه ی الغــری بــه اســامی 

نعمت اللــه و حاجــی ذبیح اللــه از طــرف شــب در ســاحه ی 

قلعــه ی آزادخــان بــه ســاخت و ســاز مشــغول می باشــند و ایــن 

مــورد اعــراض اهالــی محــل می باشــد. کمیســیون، عریضــه ی 

ــه  ــن فیصل ــرار داده و چنی ــی ق ــورد بررس ــور را م ــی مذک اهال

ــه ی  ــع در قلع ــره واق ــاحه ی متذک ــه س ــی  ک ــود: از آن جای من

آزادخــان قبــال دولتــی تثبیــت گردیــده و جهت احداث شــهرک 

معلمیــن و پولیــس ملــی اختصــاص داده شــده اســت، بنــا بــر 

ایــن، وزارت محــرم داخلــه بایــد جــدا جلــو اقدامــات غاصبیــن 

ــه ایــن کمیســیون  را گرفتــه و از نتیجــه ی اقدامــات خویــش ب

کتبــا اطــالع دهنــد. بــا احــرام، عبدالحفیــظ منصــور، رییــس 

کمیســیون تفتیــش مرکــزی و نظــارت بــر اجــرای قانــون.« 

ایــن کمیســیون بــار دیگــر موضــوع غصــب زمیــن شــهرک 

ــی را در ســال 1۳92 در جلســه ی روز سه شــنبه  معلمیــن غزن

دیگــر  بــار  و  داده  قــرار  بررســی  مــورد  تاریــخ 1۳92/2/۳ 

ــت و از وزارت  ــرده اس ــد ک ــن تاکی ــن زمی ــودن ای ــی ب ــه دولت ب

امــور داخلــه ی افغانســتان خواســته اســت کــه جلــو اقدامــات 

ــد. ــن را بگیرن غاصبی

ــار کمیســیون های مجلــس مناینــدگان افغانســتان،  در کن

چندیــن نهــاد ناظــر دیگــر ایــن زمیــن را دولتــی تشــخیص داده 

و از وزارت داخلــه و اداره هــای مربــوط خواســته اســت کــه جلــو 

غصــب ایــن ســاحه را بگیرنــد. 

وزارت دولــت در امــور پارملانــی، در مکتــوب شــامره 8۳96، 

ــه نوشــته  ــی وزارت امــور داخل ــه عنوان ــز ب ــخ 91/7/2۳ نی تاری

اســت کــه »از وزارت محــرم امــور داخلــه تقاضــا به عمــل 

می آیــد کــه در ایــن زمینــه جــدا توجــه منــوده و جلــو غاصبیــن 

ــد.« ــان دهن ــا اطمین ــد و از نتیجــه ی آن کتب را بگیرن

ــامره  ــوب ش ــز در مکت ــی نی ــت غزن ــه ی والی ــت عدلی ریاس

محکمــه ی  به عنوانــی  تاریــخ 1۳92/5/22  بــه   ۳08/۳58

شــهری نوشــته اســت کــه زمیــن کامــال یــک ســاحه ی بکــر و 

بایــر و دولتــی می باشــد کــه مــوازی )2129( جریــب زمیــن را 

احتــوا می کنــد. متــام اســناد قانونــی طــی مراحــل گردیــده و 

ــد.« ــور می باش ــی مذک ــن داری اهال ــاحه ی زمی ــارج از س خ

ــری  ــه ی الغ ــی قری ــامری از اهال ــای ش ــت ادع ــن ریاس ای

و کاریزبــاالی شــهر غزنــی را مبنــی بــر ملکــی بــودن ایــن 

زمین هــا، ناحــق عنــوان کــرده و به ریاســت محکمــه ی شــهری 

تأکیــد کــرده اســت کــه تــا نهایــی شــدن حکــم نهایــی محاکــم 

ــه  ــاحه گرفت ــن س ــاز در ای ــه ساخت و س ــر گون ــو ه ــه، جل ثالث

شــود.

 امــا ایــن شــهرک دو ســال پــس از تثبیــت و نقشــه برداری 

به گونــه ی  زورمنــدان  توســط  معلمیــن،  شــهرک  به عنــوان 

ــی  ــت محل ــه و حکوم ــور داخل ــد و وزارت ام ــب ش ــل غص کام

غزنــی هیــچ اقدامــی بــرای جلوگیــری از غصــب آن نتوانســت. 

در مــورد این کــه چــرا وزارت داخلــه بــرای جلوگیــری از 

ــدام  ــر اق ــا اگ ــرده و ی ــی نک ــی، اقدام ــن دولت ــن زمی ــب ای غص

کــرده چــرا موفــق نشــده، خواســتیم نظــر وزارت داخلــه را 

ــر از  ــدت بیش ــه در م ــی ک ــا تالش های ــا ب ــیم؛ ام ــته باش داش

دو هفتــه داشــتیم، موفــق بــه گرفــنت نظــر ایــن وزارت نشــدیم. 

امــا مقام هــای محلــی والیــت غزنــی تأکیــد دارنــد کــه 

ــه  ــن منطق ــد و ای ــمی دارن ــه ی رس ــه، قبال ــن منطق ــی ای اهال

ــت.  ــوده اس ــان ب ــراگاه آن چ

عــارف نــوری، ســخنگوی والــی غزنــی، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت: »مــردم دو قریــه از جملــه قریــه ی آزادخــان و 

الغــری بــاالی برخــی از قســمت های ایــن زمیــن دعــوا داشــتند 

ــی  ــد از بررس ــت. بع ــان اس ــای آن ــاحه، چراگاه ه ــن س ــه ای ک

دعــوای آنــان در محکمــه، اســنادی کــه ارائــه شــد، تثبیت شــد 

کــه مــردم هــم قبالــه داشــتند و هــم ایــن منطقــه چــراگاه بــود. 

قســمت متباقــی زمیــن کــه مانــده بــود، بــرای شــهرک معلــامن 

ــرد.« ــت منی ک کفای

ــای  ــع زمین ه ــا توزی ــوزگاران ب ــدای آم ــردن ص ــوش ک خام

ــر قابــل دســرس غی

پــس از آن کــه زمیــن شــهرک معلمیــن غزنــی در منطقــه ی 

و  می شــود  غصــب  زورمنــدان  توســط  غزنــی  آزادخــان 

ــد،  ــب را بگیرن ــن غص ــو ای ــد جل ــی منی توانن ــای امنیت نهاده

ــوالی  ــی ولس ــل در نزدیک ــاحه ی بدی ــک س ــوزگاران ی ــرای آم ب

خواجه عمــری )یکــی از ولســوالی های ناامــن غزنــی( در نظــر 

گرفتــه می شــود. ایــن ســاحه امــا پــس از گذشــت نزدیــک بــه 

ــت.  ــده اس ــه برداری نش ــون نقش ــا کن ــال ت ــت س هف

بــه  غزنــی،  والیــت  معــارف  رییــس  انصــار،  محب اللــه 

در  ســاحه  ایــن  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــل  ــه دلی ــت دارد و ب ــی موقعی ــهر غزن ــز ش ــری مرک 20کیلوم

ناامنــی، مهندســان نتوانســته  انــد کــه بــه ایــن ســاحه برونــد. 

غزنــی،  معلمیــن  اتحادیــه ی  رییــس  انــوری،  غالم نبــی 

می گویــد، چنــد بــار کــه آنــان مهندســان را از وزارت شهرســازی 

ــد، ایــن مهندســان به دلیــل ناامنــی  ــرده  ان آن جــا در ســاحه ب

نتوانســته  انــد کــه بــه کار شــان ادامــه دهنــد. 

رییــس اتحادیــه ی معلمیــن غزنــی گفــت: »زمانــی  کــه 

شــهرک دیگــر مــا در قلعــه ی آزادخــان غصــب شــد، در ســال 

1۳92 خورشــیدی بــا داد و فغان هایــی کــه مــا کردیــم، بــرای 

مــا زمیــن دیگــری در نظــر گرفته شــد و قــرارداد آن میــان وزارت 

ــه ای  ــاحه در منطق ــن س ــد. ای ــا ش ــارف امض ــازی و مع شهرس

ولســوالی  نزدیکــی  در  عبدالســالم  شــیخ  تپــه ی  به نــام 

خواجه عمــری اســت کــه خیلــی ناامــن اســت. حتــا در ســال 

ــاحه  ــه س ــتیم ب ــران را می خواس ــا انجنی ــه م ــی  ک 1۳94 زمان

ــی از  ــد و یک ــرار گرفتن ــاده ای ق ــار ج ــن کن ــدف مای ــم، ه بربی

ــد.«  ــهید ش ــران ش انجنی

ــور  ــب ذک ــوزگاران مکت ــی از آم ــفی، یک ــارف یوس ــد ع محم

خواجــه احمــد والیــت غزنــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گویــد کــه »معلــامن خســته و ناامیــد شــده  انــد، نزدیــک بــه 

ده ســال اســت کــه دنبــال حــق خــود کــه خــود دولــت بــرای 

مــا داده می گردیــم. هــر والــی ای کــه آمــده وعــده داده کــه مــا 

را بــه ایــن حــق مــا می رســاند؛ امــا مــا تــا کنــون کــدام اقــدام 

مثبتــی را از آنهــا ندیــده  ایــم.« 

بــا ایــن حــال محب الرحــامن انصــار، رییــس معــارف والیــت 

ــگاه  ــهرک از ن ــن ش ــای ای ــام کاره ــه مت ــد دارد ک ــی، تأکی غزن

حقوقــی تکمیــل شــده؛ امــا امنیــت یگانــه مانــع بــرای آغــاز کار 

عملــی ایــن شــهرک اســت.

امــا مقام هــای والیــت غزنــی، ســاحه ی جدیــدی کــه بــرای 

شــهرک معلمیــن اختصــاص یافتــه را، نزدیک تــر بــه مرکز شــهر 

می داننــد و تأکیــد دارنــد کــه از نــگاه امنیتــی نیــز نهادهــای 

امنیتــی بــا آنــان همــکار اســت و بــه زودی کارهــای عملــی ایــن 

شــهرک آغــاز می شــود. 

عــارف نــوری، ســخنگوی والــی غزنــی، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت: »مــا امــورات و موانــع را در ســطح والیــت خــالص 

ــم. برخــی  ــر نداری ــن براب ــی را در ای ــچ مامنعت ــم و هی کــرده  ای

ــه  ــارف وجــود داشــته ک ــی در ســطح ریاســت مع کم کاری های

ــه محضــی کــه  ــا ب ــوری نشــده؛ ام ــه موقعــش خانه پ فورم هــا ب

فورم هــا تکمیــل شــود، کارهــای عملــی آغــاز می شــد. تپــه ی 

شــیخ عبدالســالم، کــه در حــال حــارض در آن جــا منــره ی 

رهایشــی بــرای معلــامن داده اســت، در نزدیــک زیــارت بهلــول 

اســت کــه نزدیک تــر از ســاحه ی الغــری اســت. در حــال 

ــدارد.«  ــچ مانعــی رس راه آن وجــود ن حــارض هی

رییــس معــارف غزنــی امــا ادعــای کم کاری هایــش را در 

ــد دارد  ــد و تأکی ــامن رد می کن ــناد معل ــوری اس ــش خانه پ بخ

کــه مشــکل اصلــی ناامنــی ســاحه ای اســت کــه در آن شــهرک 

ــی  ــا زمان ــد دارد، ت ــت. او، تاکی ــه اس ــاص یافت ــامن اختص معل

 کــه اقدامــی بــرای تأمیــن امنیــت راه ولســوالی خواجه عمــری 

صــورت نگیــرد، کار شــهرک معلــامن منی توانــد در ایــن ســاحه 

آغــاز شــود.

5 ده سال به دنبال سرپناه؛ 
شهرک معلمان در غزنی چگونه غصب شد؟

بر اساس اسناد در 
دست داشته ی روزنامه  
صبح کابل، اتحادیه ی 
معلمین غزنی چندین 
مکتوب رسمی را از 
ریاست امالک وزارت 
معارف افغانســتان به عنوانی 
قوماندانی امنیه، مقام 
والیت و ریاست امنیت 
ملــی غزنی برای جلوگیری 
از غصب شــهرک معلمین 
می برند؛ اما اداره های محلی 
نتوانســته  اند جلو غصب 
این شهرک را بگیرند. 
پــس از این  که مکتوب 
ریاست امالک وزارت 
معارف به اداره های محلی 
والیت غزنی بی نتیجه 
می ماند، این ریاست 
مکتوبی را به کمیســیون 
تفتیش مرکزی و نظارت 
بر اجرای قانون مجلس 
افغانستان  منایندگان 
ارسال می کند. 
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یکــی از آگاهی هــای جــدی و مــورد نیــاز پــدر و مــادر 

ــدازه  ــه ان ــدان شــان ب ــاره ی تربیــت فرزن ایــن اســت کــه در ب

کافــی بداننــد و آن را جــدی بگیرنــد. والدیــن، الزم اســت 

بداننــد کــه در چــه ســنی تربیــت کــودک را رشوع کننــد و در 

تربیــت کــودکان چــه نکاتــی را الزم اســت تــا در نظــر بگیرنــد 

ــد شــان از تربیــت ســامل برخــوردار باشــد.  کــه فرزن

دیــده  کمــر  افغانــی  خانواده هــای  در  متأســفانه 

می شــود کــه والدیــن از ایــن آگاهی هــا برخــوردار باشــند 

و تربیــت کــودک را از بی اهمیت تریــن موضوعــات زندگــی 

 شــان می پندارنــد. بایــد گفــت کــه تربیــت و پــرورش ناقــص 

ــر هویــت شــخصیتی فرزنــد شــان  کــودکان تأثیــر مســتقیم ب

ــن کــم کاری و ناآگاهــی صدمــه ی جــدی  در آینــده دارد و ای

بــر رفتارهــای اجتامعــی وارد می کنــد.

ــی  ــه نکات ــم ب ــیب، می خواه ــن آس ــت همی ــا در نظرداش ب

ــد در مــورد زمــان و ســن مناســب تربیــت کــودک اشــاره  چن

داشــته باشــم.

بهرتین زمان و ســن برای تربیت کودک

ــدارد.  ــی ن ــن دقیق ــودکان س ــرای ک ــری ب ــا یادگی اساس

در نتیجــه ســن تربیــت کــودک را منی تــوان بــه طــور دقیــق 

ــامن  ــع از ه ــاص داد. در واق ــاص اختص ــک دوره ی خ ــه ی ب

ابتــدای زندگــی کــودک، والدیــن می تواننــد بــر رفتــار او 

مثــل  رفتارهــای ســاده ای  مثــال،  بــرای  بگذارنــد.  تأثیــر 

در  کــردن  و صحبــت  کــردن  نــگاه  کــودک،  کــردن  بغــل 

ــی  ــامنی و عاطف ــای جس ــه نیازه ــخ ب ــا پاس ــن ی ــنین پایی س

ــر شــکل دهی شــخصیت، عاطفــه  از هــامن اوایــل زندگــی، ب

ــر  ــا ب ــذارد. حت ــر می گ ــان تأثی ــد ت ــدی فرزن ــای بع و رفتاره

ــت  ــد صحب ــش از تول ــا از دوران پی ــی پژوهش ه ــاس برخ اس

کــردن مــادر، ایجــاد آرامــش بــا موســیقی، تغذیــه ی مناســب 

ــر تحــول کــودک تأثیــر  و دور بــودن از اســرس و تنش هــا، ب

دارد. 

ــن حــال تربیــت مســتقیم کــودک عمومــا در ســنی  ــا ای ب

ــدا  ــی را پی ــخ کالم ــدرت درک و پاس ــه او ق ــود ک ــاز می ش آغ

می کنــد. 

تربیت در 18ماهگی

در ایــن ســن کــودک دســتورات کامــال ســاده را درک 

می کنــد؛ امــا بــه طــور کامــل توانایــی اجــرای دســتورات 

ــدارد. در ایــن ســنین بهــر اســت دســتوراتی  ــر را ن پیچیده ت

کــه بــه کــودک می دهیــد، خیلــی ســاده و مشــخص و بــا 

ــه  اشــاره ی حرکــت دســت باشــد؛ در ضمــن دســتوری کــه ب

کــودک می دهیــد، بــرای هــامن لحظــه باشــد و هــر گاه 

می خواهیــد کــودک رفتــار درســت را انجــام دهــد، بهــر 

ــار  ــد. انتظ ــرار کنی ــه تک ــتور را در لحظ ــم دس ــاز ه ــت ب اس

نداشــته باشــید کــودک حرف هــای شــام را تــا مدت هــا بعــد 

ــد. ــرا کن ــم اج ــاز ه ــه دارد و ب ــن نگ در ذه

تربیت در 2 تا 3ســالگی

بــه دلیــل رشــد کالمــی در ایــن مرحلــه، می تــوان قوانیــن 

ــرد.  ــن ک ــودک تعیی ــرای ک ــخصی را ب ــای مش و چهارچوب ه

نکتــه ای کــه در ایــن ســن تربیــت کــودک وجــود دارد، ایــن 

ــه و  اســت کــه بــه طــور قابــل مالحظــه ای رفتارهــای لجوجان

بهانه گیــری در کــودک مشــاهده می شــود؛ چــرا کــه ایــن 

ــرد شــخصیت  ــاد می گی ــی اســت کــه او کــم کــم ی ســن زمان

ــول  ــت تح ــر در جه ــن خاط ــه همی ــد و ب ــدا کن ــتقلی پی مس

اســتقالل خــود از کلامتــی نظیــر نــه، منی خواهــم، بــرای 

ــد. ــتفاده می کن ــاد اس ــت و ... زی ــودم اس خ

ــخصی  ــاده و مش ــن س ــودک قوانی ــرای ک ــن، ب ــر ای ــا ب بن

بگذاریــد. نســبت بــه مقاومــت او واکنش هــای افراطــی و 

خشــن نشــان ندهیــد و بیشــر ســعی کنیــد بــه رفتــار مثبــت 

ــای  ــتورات و رفتاره ــروی از دس ــا پی ــرده و ب ــه ک ــودک توج ک

مثبتــش، او را تحســین و تشــویق کنیــد. ایــن کارهــا مقاومــت 

کــودک را کمــر و متایلــش بــه پیــروی کــردن را بیشــر 

می کنــد.

برخورد با حساســیت و پرخاشگری کودک 

همچنیــن در ایــن ســن احســاس مالکیــت کــودک خیلــی 

زیــاد اســت و کــودک نســبت بــه هــر چیــزی کــه مربــوط بــه 

ــم  ــراد مه ــایلش و اف ــازی ، وس ــامان های ب ــل س ــت، مث او اس

ــزی  ــر چی ــع ه ــود. در واق ــاس می ش ــی حس ــی اش خیل زندگ

کــه کــودک، مالــک آن اســت بــا ایجــاد هویــت او پیونــد 

خــورده اســت.

ــه او  ــس را ب ــن ح ــودک ای ــایل ک ــنت وس ــی گرف ــه عبارت ب

ــد  ــر فرزن ــس اگ ــده. پ ــه ش ــش از او گرفت ــه هویت ــد ک می ده

تــان در ایــن ســن بــا گرفتــه شــدن وســایلش یــا قبــول نکــردن 

درخواســتش واکنــش عصبانیــت شــدید نشــان داد، تعجــب 

نکنیــد. حساســیت یــا پرخاشــگری کــودک تــان صفاتــی 

مختــص ســن او اســتند؛ مگــر ایــن کــه بیــش از حــد و غیــر 

ــا  ــی و ب ــورت افراط ــه ص ــد ب ــعی کنی ــود. س ــرل ش ــل کن قاب

ــار  ــا او کن عصبانیــت واکنــش نشــان ندهیــد. بلکــه بیشــر ب

بیاییــد و رفتــار درســت را روشــن و واضــح از او بخواهیــد. 

بــه  و  دهیــد  بیشــری  انتخــاب  قــدرت  او  بــه  همچنیــن 

ــد. ــرام بگذاری ــایل اح ــه وس ــبت ب ــش نس ــاس مالکیت احس

ادامه دارد ...

ــتان  ــی در افغانس ــر زن ــان، ه ــام طالب ــا آوردن ن ب

خاطراتــی همچــون ازدواج هــای اجبــاری، بــدل، 

یتیــم  شــدن،  بیــوه  شــالق،  رضبــات  سنگســار، 

شــدن، دور مانــدن از تحصیــل و حبــس مانــدن در 

ــع،  ــد. در واق ــرور می کن ــود م ــن خ ــه را در ذه خان

دوره ی شــوم و تاریــک طالبــان بــرای همــه ی مــردم 

ــان کشــور  ــرای زن ــه صــورت خــاص ب افغانســتان و ب

ــن گــروه  ــود و متأســفانه ای ــان ســخت ترین دوره ب م

افراطــی بــه نــام اســالم، چنــان ظلمــی را بــر پیکــر 

جامعــه ی زخم خــورده از جنگ هــای داخلــی، روا 

ــا و  ــن درده ــاهد ای ــز ش ــون نی ــا تاکن ــه م ــت ک داش

ــتیم.  ــال هس ــده س ــت هج ــا گذش ــا ب رنج ه

ارغــوان کــه در زمــان طالبــان دخــر جوانــی 

از هــزاران قربانــی خشــونت  نبــود، یکــی  بیــش 

افــراد  ســال ها  آن  در  اســت.  زن  علیــه  طالبــان 

ناپســندی  رفتــار  هــر   بی رشمانــه  گــروه،  ایــن 

کــه دل شــان می خواســت، بــر زنــان در رستــارس 

داشــتند.  روا  افغانســتان 

ارغــوان در رشوع حکومــت شــوم  طالبــان، نــوزده 

ســال داشــت. گاهــی در آن زمــان تحــت فشــار قــرار 

می گرفــت و یــا ایــن کــه مجبــور می شــد بــرای 

ــده  ــا ش ــرود. باره ــرون ب ــه بی ــودای خان ــه ی س تهی

ــود.  ــه رو ش ــازار روب ــان در ب ــراد طالب ــا اف ــه ب ــود ک ب

ــزاران  ــیدن ه ــا پرس ــد و ب ــو او را می گرفتن ــا جل آن ه

ســوال بی مــورد، در نهایــت تصمیــم بــر شــالق زدن 

ــرم از  ــرد مح ــدون م ــرا ب ــه چ ــد ک ــوان می گرفتن ارغ

ــرون شــده اســت.  ــه بی خان

بایــد بگویــم کــه ایــن قاعــده تنهــا در مــورد 

ــان هــر  ــراد طالب ــوان صــدق منی کــرد؛ بلکــه اف ارغ

ــد،  ــرون می ش ــه بی ــرم از خان ــدون مح ــه ب ــی را ک زن

ــه  ــی آن ک ــد، ب ــزا می دادن ــود ج ــالق های خ ــا ش ب

افــراد  بشــنوند.  قانع کننــده  دلیلــی  بخواهنــد 

طالبــان انــگار یــک کار را خــوب آمــوزش دیــده 

ــان را. ــر زن ــتم ب ــم و س ــم ظل ــد و آن ه بودن

ســکونت  منطقــه ی  در  طالبــان  آمــدن  بــا 

خانــواده ی ارغــوان، آنــان مجبــور بــه ایــن می شــوند 

کــه دخــر شــان را از مکتــب رفــنت بــاز دارنــد و 

ــان  ــخ زن ــت تل ــا کاش رسنوش ــد؛ ام ــین کنن خانه نش

ــن خانه نشــینی ها  ــه همی افغانســتان در آن روزهــا ب

ایــن  ارغــوان  بــرای  حداقــل  می شــد.  ختــم 

رسنوشــت، ادامــه ی زندگــی را بــا دردهــای بســیاری 

ــرد. ــراه ک ــش هم برای

دروازه ی  پیــش  بــه  طالبــان  از  گروهــی  روزی 

حویلــی پــدر ارغــوان می آینــد و از خانــواده اش 

ــکاح  ــه ن ــد کــه دخــر شــان را ب درخواســت می کنن

آن  در  بیاورنــد.  در  طالــب  فرمانده هــای  از  یکــی 

ــرای  ــی ب ــچ راه ــوان هی ــواده ی ارغ ــب و روز، خان ش

شــانه خالــی کــردن از ایــن تصمیــم ندارنــد و راهــی 

ــرای فــرار خــود از دســت طالبــان منی بیننــد  ــز ب نی

و مجبــور می شــوند برخــالف میــل باطنــی  شــان 

مــرد  نــکاح  بــه  را  زیبــای  شــان  و  دخــر جــوان 

طالبــی در بیاورنــد کــه از ارغــوان پانــزده ســال 

ــود. ــر ب بزرگ

زن، جــز ســکوت و قــورت دادن دردهایــش در 

ــه  ــد؛ ب ــتش برمنی آی ــی، کاری از دس ــن رشایط چنی

ــه ی  ــز ادام ــاره ای ج ــم چ ــوان ه ــر ارغ ــن خاط همی

ــدارد.  ــب را ن ــده ی طال ــن فرمان ــا ای ــی ب زندگ

ــه  ــش را ب ــوان پای ــه ارغ ــن ک ــض ای ــه مح ــا ب ام

خانــه ی شــوهرش می  گــذارد، پــی می بــرد کــه ایــن 

ــج  ــرادرش و پن ــوه ی ب ــن، بی ــل از ای ــب قب ــرد طال م

فرزنــدش را نیــز بــا کشــته شــدن بــرادرش مثــل یــک 

ــوان  ــت و ارغ ــرده اس ــه ارث ب ــی ب ــراث خانوادگ می

بایــد بــا امبــاق و فرزندانــش در کنــار شــوهرش 

ــد.  ــی کن زندگ

ــا ایــن کــه یکــی از فرماندهــان  شــوهر ارغــوان ب

جنگــی طالبــان اســت و مدعــی اســت بــه خاطــری 

می جنگنــد تــا رشیعــت اســالم را تطبیــق کنــد؛ امــا 

ــن مــرد همزمــان مــرشوب می نوشــد، چــرس دود  ای

ــد.  ــرصف می کن ــه م ــم روزان ــاک را ه ــد و تری می کن

ایــن مــرد بــه جــز ایــن مــوارد، یــک بیــامری العــالج 

بــه نــام شــهوت بیــش از حــد دارد و از رفتارهــا 

درونــش  در  کــه  می شــود  معلــوم  گفتارهایــش  و 

جنــون روابــط جنســی شــعله می کشــد و ســخت 

ــت. ــده اس ــانی اش ش ــای نفس ــیر هوس ه اس

بــرای ایــن مــرد شــهوانی، داشــنت دو زن جــوان 

قناعت بخــش نیســت و بعــد مدتــی یــک پــرس جــوان 

را کــه بــه عنــوان راننــده ی خــود پایــش را بــه خانــه 

ــده  ــه ی شــان ســکنا گزی ــاز کــرده و در مهامن خان ب

ــه عنــوان »بچــه بی ریــش« رابطــه ی جنســی  ــود، ب ب

برقــرار می کنــد. آن پــرس تحــت فشــار مجبــور شــده 

ــرسک  ــن پ ــرا ای ــد؛ زی ــن کار بده ــه ای ــن ب ــت ت اس

ــی  ــک افغان ــغ دو ل ــب مبل ــده ی طال ــوان از فرمان ج

قــرض گرفتــه اســت و چــون تــوان پرداخــت نــدارد، 

رابطــه ی جنســی و فرمــان بــردن از ایــن مــرد را 

ــزار  ــش ه ــاه ش ــر م ــرش ه ــت و در براب ــه اس پذیرفت

ــد. ــم می ش ــه ی او ک ــغ قرض ــی از مبل افغان

ایــن  هــوس  عطــش  کــه  نبــود  قــرار  انــگار 

فرمانــده ی طالــب بــا دو زن و یــک پــرس جــوان 

بــاز هــم فروکــش کنــد و ایــن مــرد چشــم بــه انــدام 

ــود،  ــم ب ــان ه ــی ش ــدر ناتن ــه پ ــش ک برادرزاده های

ــی،  ــورت پنهان ــه ص ــی ب ــد از مدت ــود و بع ــه ب دوخت

فرزنــدان بــرادرش را هــم مــورد تجــاوز جنســی قــرار 

می دهــد تــا ایــن کــه روزی مــادر ایــن کــودکان 

خــرب می شــود؛ امــا شــوهرش او را بــه مــرگ تهدیــد 

ــن  ــد و ای ــکوت کن ــد س ــورش می کن ــد و مجب می کن

درد را قــورت بدهــد. مــادر آن کــودکان، چــاره ای جز 

خامــوش مانــدن نــدارد؛ چــون اگــر لــب بــه ســخن 

بــاز کنــد و پیــش مولــوی صالبــان بــرود، حتــام 

حکــم زنــا را بــرای دخرانــش جــاری کــرده و آن هــا 

ــور  ــت مجب ــم در نهای ــن خان ــد. ای ــدام می کنن را اع

پنهــان  را  شــوهرش  وحشــیانه ی  رفتــار  می شــود 

ــد. کن

ــتان  ــه ی افغانس ــت از جامع ــان رخ ــایه ی طالب س

ســالحش  ملکــی  فرمانــده ی  ایــن  و  برمی بنــدد 

را بــر زمیــن گذاشــته و بــدل بــه یــک شــهروند 

مــرد  ایــن  و  دو زن  آن  زندگــی  عــادی می شــود. 

شــهوانی ادامــه پیــدا می کنــد تــا روزی از روزهــا 

در ســال 84 شــوهر ارغــوان از ســوی پولیــس یکــی 

ــواط  ــل ل ــام فع ــن انج ــی در حی ــای امنیت از حوزه ه

بازداشــت می شــود و بعــد از بررســی پرونــده اش، 

قاضــی حکــم 14 ســال زنــدان را برایــش صــادر 

می کنــد. بــا زنــدان رفــنت ایــن مــرد، خاطــر ارغــوان 

و امباقــش کمــی آســوده می شــود. بــه امیــد آن کــه 

ــن  ــده ی ای ــالق آزار دهن ــوی و اخ ــد خ ــدان بتوان زن

مــرد را از رسش دور کنــد؛ او، اصــالح شــده و بــه 

ــردد.  ــواده برگ ــوش خان آغ

مــرد بعــد از گذرانــدن هفــت ســال زنــدان در 

ــه پیــش  ــدان ب ــا حکــم عفــو و تعلیــق از زن نهایــت ب

هیــچ  مــرد  ایــن  امــا  برمی گــردد؛  اش  خانــواده 

تغییــری نکــرده اســت و هفــت ســال زنــدان بیشــر 

بــه  اســت.  ســاخته  بی رحم تــر  و  بدخــوی  را  او 

غیــر  رفتارهــای  و  لت وکــوب  بازگشــتش  محــض 

می شــود. رشوع  زنــان  بــا  جنســی اش  متعــارف 

ــازی  ــای بچه ب ــرم محفل ه ــرد رسگ ــن م ــا ای روزه

ــردد،  ــه برمی گ ــه خان ــه ب ــم ک ــب ها ه ــود و ش می ش

رشوع بــه اذیــت و آزار زنــان خــود می کنــد. درد  

مــرد ایــن بــوده اســت کــه چــون هامننــد دوره ی 

ــی  ــش خال ــدارد و جیب ــی« ن ــد »هوای ــان عوای طالب

ــش  ــر مرشوع ــای غی ــرای کاره ــد ب ــت و منی توان اس

پــول پیــدا کنــد. بــه همیــن خاطــر ایــن مــرد، 

زنــش –ارغــوان- را هــر روز بیشــر تحــت فشــار و 

ــوان  ــد ارغ ــا بتوان ــد ت ــرار می ده ــود ق ــکنجه ی خ ش

ــول  ــش پ ــه از برادران ــازد ک ــن بس ــه ای ــد ب را متقاع

بــرای او بطلبــد. ارغــوان در زیــر شــکنجه ها بــه ایــن 

مــرد می فهامنــد کــه بردارانــش پــول ندارنــد و بــه او 

ــرار  ــب ق ــوان را مخاط ــرد ارغ ــپس م ــد. س منی دهن

ــوان  ــدام ارغ ــر ان ــیدن ب ــت کش ــا دس ــد و ب می ده

ــه چــه کار مــن  ــا ب ــدام زیب ــن ان ــد: »پــس ای می گوی

ــاوری.« ــول در بی ــم پ ــی برای ــی نتوان ــد وقت می آین

ــر  ــر از ه ــا بیش ــن گفته ه ــا ای ــرد ب ــد م ذات پلی

زمــان دیگــر بــه ارغــوان معلــوم می شــود. شــوهرش 

از ارغــوان می خواهــد کــه تن فروشــی کنــد و در 

ــوان  ــار ارغ ــن ب ــد. ای ــب بزن ــه جی ــول ب ــش پ مقابل

دیگــر زندگــی اش را بــه صــورت جــدی در خطــر 

می بینــد پــس بایــد چــاره ای بســنجد.

باالخــره روزی ارغــوان کــه در ایــن مــدت زمــان از 

ــرد دســت  ــد دارد، تصمیــم می گی ــن مــرد دو فرزن ای

فرزندانــش را گرفتــه و خانــه ی آن مــرد را تــرک کنــد 

ــرد  ــن م ــش را از ای ــود و فرزندان ــی خ ــیر زندگ و مس

ــد.  ــدا کن ــت ج شهوت پرس

شــگفت انگیز  خیلــی  »مــادر«  فیلــم  داســتان 

شــوهر  و  زن  رابطــه ی  ماجــرای  اســت؛  عجیــب  و 

ــحالی در  ــا خوش ــه ب ــد ک ــت می کن ــبخت را روای خوش

خانــه ی خــود زندگــی می کننــد تــا کــه ناگهــان رس 

پیــدا می شــود و  ناخوانــده  و کلــه ی چنــد مهــامن 

زندگــی آنهــا را بــه طــور کامــل بــه هــم می ریــزد. 

فیلــم دیدنــی و داســتانش خواندنــی  اســت. بــا 

ــه اســتقبال و شــهرتی کــه فیلــم کســب کــرد،  توجــه ب

ــر او نوشــته  شــد. خواســتم از  نقدهــای فراوانــی هــم ب

ــم  ــه ی دیگــر، کاری کــه »دارن آرنوفســکی« در فیل زاوی

ــب  ــم. امش ــت را بنویس ــام داده  اس ــن انج ــا م ــادر ب م

یکبــار دیگــر بــه متاشــای فیلــم »مــادر« نشســتم. وقتــی 

مــادر اکــران شــد و حتــا پیــش از آن زمانــی کــه تبلیغات 

را می دیــدم، فکــر می کــردم کــه فیلــم معمولــی اســت. 

لعنتــی،  آرنوفســکی  نیســت.  ســاده ای  اثــر  مــادر، 

ــه، تــا جایــی کــه می توانســت،  هــامن کارگــرداِن دیوان

جنــون وار آزارم داد و مــرا بارهــا و بارهــا ســالخی کــرد. 

ــه  ــاند ک ــی کش ــامرت بزرگ ــه ع ــم را ب ــتاخانه پای او گس

ــک  ــتنلی کوبری ــش« اس ــا در »درخش ــش از آن، تنه پی

چیدمــان  کــه  عامرتــی  بــودم؛  کــرده  تجربــه اش 

اتاق هــا، زیرزمیــن، راه پلــه، راهــرو ورودی و اساســا 

متــام شــاکله اش بــه درد یــک چیــز می خــورد و آن هــم 

شــکنجه دادِن بیننــده ی مبهوتــی کــه ناخواســته پایــش 

ــکی از  ــه آرنوفس ــت ک ــده اس ــانده ش ــی کش ــه عامرت ب

ــت.   ــرده اس ــه ک ــکنجه را در آن تعبی ــباب ش ــش اس پی

آرنوفکســی  کــه  اســت  ایــن  تلــخ  حقیقــِت 

ــه  ــم و چ ــرون ببینی ــان را از بی ــود م ــا خ ــد، م می خواه

چیــزی بدتــر از ایــن اســت کــه یــک انســان خــودش را 

از بیــرون بــه متاشــا بنشــیند. بیننــده ی گناهــکار آمــده 

ــد.  ــس ده ــاز پ ــه ای را ب ــاِه دیرین ــاواِن گن ــا ت ــت ت اس

در »مــادر«، آرنوفســکی بــر مســنِد جــالِد بی رحمــی 

می نشــیند کــه قــرار اســت ذره ذره غرامــِت هــزاران 

ــدی را  ــب ب ــرد. ش ــس بگی ــاز پ ــا ب ــاه را از م ــال گن س

آتــش  تجربــه کــردم؛ خــودم ســوختم و خانــه ام در 

ــش  ــه آت ــرا ب ــِن م ــِن ام ــا مام ــکی تنه ــوخت. آرنوفس س

ــه  ــرای خف ــرآوری ب ــه ی زج ــرم قص ــید و از خاکس کش

ــرا  ــه وار، م ــی دیوان ــا جدیت ــم رسود. او، ب ــردِن مفاهی ک

بــه متاشــاِی قصــه ی متامــا تاریکــی فراخوانــد کــه هــر 

کلمــه اش همچــون تیــغِ تیــزی، متــاِم وجــودم را زخمــی 

می کــرد. آرنوفســکی همــه ی امــوِر واالی انســانی را در 

عامرتــی غیــر امــن جمــع کــرده و آن را از بیــخ و بـُـن بــه 

آتــش کشــید؛ عشــق، انســان، مــادر، زمیــن و در نهایــت 

ــت. ــان می رف ــد از می ــه بای ــود ک ــی ب ــن زندگ ــم ای ه

روایــِت  کــه  دیوانــه ای  فیلم ســاِز  آن  آرنوفســکی، 

بی پــرده  و دگرگونــه ای از خلقــت آدم و رانده شــدنش 

بــر زمیــن می رسایــد؛ این بــار و در قابــی کــه کمــر 

ــِی مــادر  ــد، از بی تاب ــم واالِی معنــوی را برمی تاب مفاهی

می آیــد  آدم  می گویــد.  زمیــن  و  کــودک  فقــداِن  در 

ــاِم  ــود و مت ــی می ش ــن زخم ــِی او، زمی ــم از پ ــوا ه و ح

آنچــه برجــا می مانــد، چیــزی جــز ویرانــِی مــادر نیســت. 

ــون، رسوده  ــکِی« مجن ــه »آرنوفس ــی ک ــا و در روایت اینج

ــه  ــی ب ــی در ناخوش ــر زمان ــش از ه ــت بی ــت، طبیع اس

رس می بــرد و قرن هاســت کــه مــادِر طبیعــت نتوانســته 

ــرد. ــاز پس گی ــا ب ــه اش را از م خان

ایــن  میانجــِی  بــه  و  تاریــک  قصــه ی  ایــن  در 

انتقــام  می گیــرد؛  انتقــام  او  ســینامیی،  سادیســم 

از انســانی کــه موجــب ایــن دســت اندازی شــده و 

حریــِم مــادر را شکســته اســت. منجــی می آیــد، تــا 

آرامــش باشــد؛ طبیعــت زخمــی  مــادِر طبیعــت در 

ــته  ــی کش ــود. منج ــی ش ــر م ــار ملول ت ــر ب ــده و ه ش

می شــود، بــه دســِت انســاِن زیاده خواهــی کــه پــس از 

تنــاوِل آن میــوه ی ممنوعــه، زندگــِی چرکینــی در پیــش 

گرفتــه. آرنوفســکی بــه خوبــی می دانــد کــه زجــر مــادر 

تصویرشــدنی نیســت و ایــن رنــِج درونــی آن چیــزی 

نیســت کــه شــاعِر قصــه ی مــا تــواِن رسودنــش را داشــته 

باشــد؛ ایــن هــامن فریــاِد خفــه شــده ای اســت کــه دو 

بــار در قصــه گوشــزد می شــود.

آری! منجــی می میــرد؛ امــا ایــن بــار نــه آویختــه بــر 

ــورده  ــده و خ ــه ش ــه تک ــه تک ــب. بلک ــک صلی ــِت ی قام

می شــود. قصــه ی آرنوفســکی تعبیــری می شــود بــر آن 

رسوده ی مســیح کــه »ایــن تــن مــن اســت، بخوریــدش« 

مســیِح قصــه ی مــا خــورده می شــود و مــادر کــه عشــق 

را همچــون تکــه املاســی بــر ســینه ی خــود پنهــان 

ــز  ــاِن آرنوفســکی، همــه چی ــرد. در آخرالزم دارد، می می

ــه  ــی ک ــِق دیرین ــر آن عش ــت؛ مگ ــد رف ــان خواه از می

ــاز  ــاره آغ ــی دوب ــت. زندگ ــه اس ــادر نهفت ــینه ی م در س

می شــود و ایــن چرخــه ی دیوانه کننــده ی فیلم ســاِز 

ــِل  ــک قت ــرده از راِز ی ــد پ ــه می خواه ــت ک ــون اس مجن

بــزرگ بگشــاید: »مــا خــدا را کشــتیم« امــا ســوال 

ــه خــود را تســلی  ایــن جــا اســت کــه زیــن پــس چگون

خواهیــم داد؟

کودکان تان از چه سنی نیاز به 
تربیت دارند؟ 

وادار کردن زنی به تن فروشی از سوی شوهرش

زهرا اکربی

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

صبور بیات

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

»Mother« فیلم مادر
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بــه دنبــال انتقادهــای اخیــر وزارت خارجــه ی امریــکا 

ــدارکات  ــرده در اداره ی ت ــاد گس ــود فس ــر وج ــی ب مبن

ملــی، ایــن نهــاد بــا نــرش اعالمیــه ای، وجــود فســاد 

اداره ی  کــه  اســت  و گفتــه  کــرده  رد  را  اداره  ایــن  در 

تــدارکات ملــی یــک نهــاد حســابده و پاســخگو بــرای 

متــام مــردم افغانســتان اســت. 

مبــارزه ی  از  تازگــی  بــه  امریــکا  خارجــه ی  وزارت 

انتقــاد  اداری  فســاد  مبــارزه  در  افغانســتان  حکومــت 

ــری  ــون دال ــد میلی ــک ص ــه کم ــت ک ــه اس ــرده و گفت ک

ــی  ــروژه ی زیربنای ــک پ ــرصف ی ــود م ــرار ب ــه ق ــود را ک خ

انــرژی در ایــن کشــور شــود، بازگردانــده اســت.

ایــن وزارت بــه روز پنج شنبه)28ســنبله(  گفتــه اســت 

ــه افغانســتان  ــکا انتظــار دارد، بودجــه ای کــه ب کــه امری

مــردم  همــه  منافــع  راســتای  در  می شــود،  کمــک 

ــاد  ــه فس ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــرصف برس ــه م ــتان ب افغانس

ــد  ــه ارزش ص ــنگنت ب ــی، واش ــوءمدیریت مال ــح و س واض

میلیــون دالــر خــود را بــاز می گردانــد.

ــود شــفافیت  ــان از نب ــکا هم چن وزارت خارجــه ی امری

ملــی  تــدارکات  کمیســیون  تصمیم گیری هــای   در 

ــر  ــون دال ــه 60 میلی ــت ک ــه اس ــده و گفت ــاد ش ــز انتق نی

کمــک در نظــر گرفتــه شــده را بــه دلیــل ناکامــی دولــت 

و  بــرآورده کــردن معیارهــای شــفافیت  افغانســتان در 

حســابدهی در مدیریــت منابــع مالــی بــه حالــت تعلیــق 

ــی آورد. در م

امــا اداره ی تــدارکات ملــی در واکنــش بــه ایــن اقــدام 

ــن اداره یــک نهــاد حســابده  ــه اســت کــه ای ــکا گفت امری

و  بــوده  افغانســتان  مــردم  متامــی  بــرای  پاســخگو  و 

ــن  ــرا ای ــه معلومــات را کتــامن نکــرده اســت؛ زی هيچگون

نهــاد پاســخگویی، شــفافیت و مشــارکت را از اصــول 

ــد. ــی دان ــدارکات م ــام ت ــالح نظ ــی اص اساس

وزارت  گفته هــای  مــورد  در  تــدارکات  اداره ی   

ــدارکات  ــه اداره ی ت ــن ک ــر ای ــی ب ــکا مبن ــه ی امری خارج

ــه  ــود گفت ــاکام ب ــز ن ــا نی ــفافیت در پروژه ه ــاد ش در ایج

اســت کــه ایــن اداره صالحیــت منظــور، اعــاده و یــا 

ــه  ــی ب ــدارکات مل ــیون ت ــدارد.» کمیس ــا را ن ــروژه ه رد پ

عنــوان یگانــه مرجــع تصمیــم گیرنــده مطابــق قانــون 

و مطابــق  زمینــه می باشــد  ایــن  در  تــداركات كشــور 

در  تــا  دارد  تــدارکات صالحیــت  و طرزالعمــل  قانــون 

مــورد پــروژه هــا تصامیــم الزم را اتخــاذ منایــد.«

هم چنــان در اعالمیــه ی اداره ی تــدارکات ملــی آمــده 

تــدارکات  اســت کــه متامــی تصامیــم در کمیســیون 

ــه  ــی از جمل ــن امللل ــی و بی ــران مل ــور ناظ ــا حض ــی ب مل

افغانســتان  بازســازی  بــراى  امریــکا  ویــژه  بــازرس 

دیدبــان  قاطــع،  حامیــت  سیســتیکای  )ســیگار(، 

شــفافیت افغانســتان، کمیســیون های اقتصــاد ملــی، 

مالــی و بودجــه شــورای مــى صــورت می گیــرد. 

ــت  ــان داده اس ــدارکات اطمین ــه، اداره ت ــن هم ــا ای ب

کــه ایــن اداره بــه حیــث دبیــر خانــه کمیســیون تــدارکات 

وزارت  نگرانی هــای  مــورد  در  پاســخ گویی  بــه  حــارض 

ــت.  ــکا اس ــه ی امری خارج

را  گزارشــی  تازگــی  بــه  ملل  متحــد  ســازمان 

در  هنــد  کــه  می دهــد  نشــان  و  کــرده  منتــرش 

ــه کــه  ــرار گرفت ســال 2019 در صــدر کشــورهایی ق

بیشــرین مهاجــر را بــه کشــورهای دیگــر داشــته 

اســت.

ــل  اداره ی اقتصــاد و امــور اجتامعــی ســازمان مل

ــه  ــت ک ــار داده اس ــزارش، آم ــن گ ــرش ای ــا ن ــد ب متح

بــه  از هنــد  افــرادی کــه  2019 شــامر  در ســال 

کشــورهای دیگــر مهاجــر شــده انــد، بــه 17 میلیــون 

نفــر می رســد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، جمعیــت مهاجــر در 

بــه 272 میلیــون  ســال 2019 در رسارس جهــان 

نفــر رســیده اســت و در مقایســه بــا ســال 2015 

میــالدی، حــدود 16 میلیــون نفــر افزایــش را نشــان 

می دهــد.

اجتامعــی  امــور  و  اقتصــاد  اداره ی  گــزارش  در 

 12 بــا  مکســیکو  کــه  آمــده  ملل متحــد  ســازمان 

ــگاه  ــد در جای ــس از هن ــر، پ ــهروند مهاج ــون ش میلی

بــا 11 میلیــون جمعیــت مهاجــر در  دوم و چیــن 

جایــگاه ســوم، قــرار گرفتــه اســت.

افغانســتان  متحــد،  ملــل  ســازمان  گــزارش  در 

پــس از روســیه)10 میلیــون(، ســوریه )8 میلیــون(، 

از  فلیپیــن  و  اوکرایــن  پاکســتان،  بنگله دیــش، 

رهگــذر مهاجــرت در ســال 2019 در جایــگاه دهــم 

ــن  ــاد ای ــر، بربنی ــب دیگ ــت. از جان ــه اس ــرار گرفت ق

ــال 2019 از  ــر در س ــون مهاج ــزارش، 5.15 میلی گ

ــد.  ــده ان ــد ش ــر وارد هن ــورهای دیگ کش

ــون  ــی 82 میلی ــا میزبان ــا ب ــال 2019 اروپ در س

مهاجــر در رده ی نخســت، کشــورهای شــامل امریــکا 

ــا 59 میلیــون در رده ی دوم و کشــورهای شــامل و  ب

غــرب افریقــا بــا میزبانــی 49 میلیــون مهاجــر در ردۀ 

ســوم قــرار گرفتــه انــد.

 51 از  میزبانــی  بــا  امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت 

میلیــون نفــر از جمعیــت مهاجــر جهــان در صــدر 

بیشــرین  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار  کشــورهایی 

می کنــد. میزبانــی  را  مهاجــر  جمعیــت 

ایــن درحالــی اســت کــه بحــران مهاجــرت بــه 

ــاز  ــی، از ســال 2015 میــالدی آغ کشــورهای اروپای

شــد و افــزون بــر ایــن کــه هــزاران نفــر از کشــورهای 

مختلــف جهــان بــه کشــورهای امریکایــی و اروپایــی 

ــز صدهــا  ــد، از افغانســتان نی ــرای پناهندگــی رفتن ب

ــگ،  ــدند. جن ــی ش ــورهای اروپای ــازم کش ــزار نفرع ه

ــل عمــده ی مهاجــرت  ــکاری و فقــر، دالی ناامنــی، بی

خوانــده شــده اســت. 

رسپرســت وزارت خارجــه ی افغانســتان می گویــد 

ــل  ــوری قاب ــت جمه ــات ریاس ــب در انتخاب ــه تقل ک

مســؤول  انتخابــات  کمیســیون  و  نیســت  قبــول 

ــود.  ــد ب ــات خواه ــب در انتخاب ــوار تقل ــب ناگ عواق

ــبنله(  ــه )29س ــی، روز جمع ــن ربان ــالح الدی ص

تــرور  ســالروز  هشــتمین  از  یادبــود  مراســم  در 

شــورای  پیشــین  رییــس  ربانــی،  برهان الدیــن 

انتخابــات   در  کــه  تقلبــی  گفــت،  صلــح  عالــی 

انتخابــات  در  نبایــد  گرفــت،  صــورت  پارملانــی 

شــود.  تکــرار  جمهــوری  ریاســت 

آقــای ربانــی افــزود: »در آســتانه ی انتخابــات 

رهــربی  بــه  مــن  پیــام  جمهــوری،  ریاســت 

کمیســیون انتخاباتــی ایــن اســت کــه اگــر جلــو 

تقلــب گرفتــه نشــود و بــا تقلــب برخــورد جــدی 

نشــود، مطمئنــاً ایــن بــار کســی کوتــاه منی آیــد 

و هــر فاجعــه ی کــه فــردا در افغانســتان رخ دهــد. 

مقابــل  در  ناگــوار  عواقــب  پاســخ ده  و  مســؤول 

قانــون، تاریــخ و مــردم شــام خواهیــد بــود.«

ــه  ــت ک ــتان خواس ــردم افغانس ــان از م او هم چن

در انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت کننــد و 

آینــده خــود دقیــق  رییــس جمهــور  انتخــاب  در 

باشــند. 

رسپرســت وزارت خارجــه ی افغانســتان درحالــی 

جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  شــفافیت  بــر 

از  کمــر  تــا  اســت  قــرار  کــه  می کنــد  تاکیــد 

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــر انتخاب ــه ی دیگ ــک هفت ی

شــود.  برگــزار  افغانســتان 

رهــربی کمیســیون انتخابــات امــا گفتــه اســت 

انتخابــات  برگــزاری  بــرای  آمادگی هــا  متــام  کــه 

ریاســت  جمهوری گرفتــه شــده  و مــواد غیــر حســاس 

و غیــر حســاس انتخابــات بــه والیت هــای افغانســتان 

ــت.  ــده اس ــتاده ش فرس

حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون انتخابات 

ــربی  ــت خ ــک نشس ــاری در ی ــه ی ج ــان هفت در جری

تاکیــد کــرد کــه انتخابــات بــه گونــه ی شــفاف برگــزار 

می شــود و از آرای مــردم نیــز حفاظــت خواهــد شــد. 

ــام  ــارض مت ــال ح ــت: »در ح ــتانی گف ــو نورس  بان

ــده  ــاذ ش ــات اتخ ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب آمادگی ه

ــان  ــات در زم ــدارد. انتخاب ــود ن ــکلی وج ــت و مش اس

ــا از آرای  ــد و م ــد ش ــزار خواه ــده اش برگ ــن ش تعیی

مــردم حفاظــت خواهیــم کــرد. مــام بــه برگــزاری یــک 

ــتیم.« ــد اس ــب متعه ــاری از تقل ــات ع انتخاب

ــد  ــه ان ــز گفت ــی نی ــای امنیت ــویی هم نهاده از س

کــه نزدیــک بــه 100  نیروهــای امنیتــی بــرای تامیــن 

ــده  ــم ش ــوری تنظی ــت جمه ــات ریاس ــت انتخاب امنی

انــد.

گفتنــی اســت کــه بــه دلیــل تهدیدهــای امنیتــی، 

مســدود  انتخابــات  روز  در  رأی دهــی  مرکــز   4۳1

خواهــد بــود و نزدیــک بــه 700 مرکــز رأی دهــی 

دیگــر در تهدیدهــای بلنــد امنیتــی قــرار دارد.

محمــد ارشف غنــی، از نامــزدان انتخابــات ریاســت 

اخیــر  هوایــی  حملــه ی  بــه  واکنــش  در  ی  جمهــور 

خوگیانــی  ولســوالی  در  رسنشــین  بــی   طیاره هــای 

انتخابــات  از  پــس  کــه  می گویــد  ننگرهــار  والیــت 

تغییــرات گســرده ی در چگونگــی  ریاســت جمهــوری 

فعالیت هــای قطعــه ی 02 مربــوط امنیــت ملــی بــه میــان 

. یــد می آ

ــی  ــه ی هوای ــک حمل ــنبله( ی ــب )27 س ــنبه ش چهارش

طیاره هــای بــی رس نشــین در ولســوالی  خوگیانــی والیــت 

ننگرهــار، جــان 16 غیــر نطامــی را گرفــت و 6 تــن دیگــر 

را زخمــی ســاخت. 

اســت  گفتــه  ننگرهــار  والیــت  مطبوعاتــی  دفــر 

ایــن عملیــات از ســوی نیروهــای بین املللــی در  کــه 

منطقــه ی تــوروت تنگــی وزیــر ولســوالی خوگیانــی صــورت 

گرفتــه اســت.

گفتــه می شــود کــه ایــن غیرنظامیــان هنگامــی هــدف 

ایــن حملــه ی هوایــی قــرار گرفتــه انــد کــه مــرصوف 

ــد. ــان بودن ــوزه ی ش ــوالت جلغ ــدن محص چی

ــه از  ــن حمل ــه ای ــده  ک ــد نش ــون تایی ــا کن ــد ت هرچن

ــی  ــت مل ــای امنی ــه نیروه ــوط ب ــه ی 02  مرب ــوی قطع س

صــورت گرفتــه؛ امــا محمــد ارشف غنــی، رییــس جمهــور و 

از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری در یــک هامیــش 

ــس  ــه پ ــد ک ــار می گوی ــت ننگره ــز والی ــات در مرک انتخاب

ــرده ی در  ــرات گس ــوری تغیی ــت جمه ــات ریاس از انتخاب

ــان خواهــد آمــد. ــه می رهــربی متــام قطعــات 02 ب

ریاســت  انتخابــات  از  پــس   « افــزود:  غنــی  آقــای 

چگونگــی  در  گســرده ی  تغییــرات  جمهــوری 

فعالیت هــای قطعــه ی 02 مربــوط امنیــت ملــی بــه میــان 

می آید.ایــن خواســت مــردم اســت و آن را بــا متــام قــدرت 

می کنیــم.« عملــی 

ــز بارهــا از فعالیت هــای قطعــه ی 02  ــن نی پیــش از ای

نیروهــای امنیــت ملــی انتقادهــای گســرده شــده اســت. 

ســال قبــل بــه دلیــل عملیــات ایــن قطعــه، شــاهراه جــالل 

آباد-تورخــم بــرای چندیــن ســاعت از ســوی معرضــان بــه 

روی ترافیــک مســدود شــده بــود.  

قطعــه ی 02از قطعاتــی اســت کــه مربــوط بــه ریاســت 

نیروهــای  از ســوی  و  اســت  افغانســتان  ملــی  امنیــت 

آمریکایــی حامیــت می شــود. 

معصــوم  اســتعفای  کــه  می شــود  گفتــه  حتــا 

اســتانکزی، رییــس پیشــین امنیــت ملــی افغانســتان 

ــه دلیــل اشــتباه های کــه از ســوی همیــن قطعــات  نیــز ب

انجــام شــده بــود، صــورت گرفتــه اســت.  

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $

اداره ی تدارکات ملی به وزارت خارجه ی امریکا:
 حارض به هرگونه پاسخ  دهی استیم

ارشف غنی: 
تغییرات گسرده در قطعات »02« امنیت ملی به میان می آید

بیشرین مهاجران جهان هندی ها اند

خبرهای خارجی

ربانی: کمیسیون انتخابات مسؤول عواقب ناگوار 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود
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انتخابــات  برگــزاری  تــا  دیگــر  روز  شــش  از  کم تــر 

ــزان،  ــاه می ــم م ــت. در شش ــده اس ــی مان ــت جمهوری باق ریاس

ــای  ــای صندوق ه ــه پ ــار ب ــرای چهارمین ب ــتان ب ــردم افغانس م

رأی رفتــه و حاکمیــت شــان را انتخــاب خواهــد کــرد. انتخــاب 

ــون اساســی صــورت  ــه دســتور قان حاکمیــت از ســوی مــردم ب

بــر  مبتنــی  کشــور  ایــن  سیاســی  نظــام  زیــرا  می گیــرد، 

ــردم  ــق م ــت ح ــی حاکمی ــت. وقت ــردم اس ــی و رأی م دموکراس

دانســته شــده و ایــن حــق بایــد در ششــم مــاه میــزان اعــامل 

ــود.  ش

انتخــاب حاکمیــت بــه ایــن معنــا اســت کــه قــدرت دولــت، 

ناشــی از رأی مــردم اســت و مرشوعیــت قــدرت بــه مــردم 

واگــذار شــده اســت، امــا ایــن دســتور قانــون اساســی در 

وضعیــت نابســامان افغانســتان، بــه شــدت مــورد تهدیــد قــرار 

گرفتــه اســت. تقلــب و نبــود شــفافیت، دو مســئله ی جــدی در 

انتخابــات پیــرشو اســت کــه نگــران کننــده بــه نظــر می رســد و 

ســالمت انتخابــات را بــه شــدت تهدیــد می کنــد. جریان هــای 

سیاســی داخلــی و کشــورهای متحــد حکومــت افغانســتان، در 

خصــوص جلوگیــری از تقلــب و تأمیــن شــفافیت در انتخابــات، 

ــد.  بیشــرین تأکیــد را دارن

صالح الدیــن ربانــی رییــس حــزب جمعیــت اســالمی و 

رسپرســت وزارت خارجــه، در هشــتمین ســالگرد برهان الدیــن 

ــری  ــح، از جلوگی ــی صل ــورای عال ــین ش ــس پیش ــی، ریی ربان

ــه  ــدار داد ک ــه و هش ــخن گفت ــرشو س ــات پی ــب در انتخاب تقل

بــه کارگیــری  و عــدم  انتخابــات  بــه شــفافیت  بی توجهــی 

در  را  فاجعه بــاری  پیامدهــای  درســت،  میکانیزم هــای 

افغانســتان بــه دنبــال خواهــد داشــت.

آســتانه ی  در  دیگــر،  بــار  افغانســتان،  کــه  گفــت  او 

ــی  ــب انتخابات ــر از تقل ــات ریاســت جمهوری اســت و اگ انتخاب

ــاه نخواهــد آمــد  ــچ گروهــی کوت ــار هی ــری نشــود، این ب جلوگی

و هــر فاجعه یــی کــه رخ دهــد، مســؤول آن کمیســیون های 

انتخاباتــی خواهــد بــود. در آن صــورت، کمیســیون  در برابــر 

تاریــخ و مــردم افغانســتان، پاســخ گو خواهــد بــود.

رشیک هــای  از  دیگــر  یکــی  محمدمحقــق،  حاجــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری، بــا اشــاره بــه انتخابــات بیــان 

کــرد کــه تکت هــای انتخاباتــی، بــرای پیــروزی در ایــن رونــد، 

بــه شــدت کار می کننــد امــا شــامری از تیم هــا، رونــد قانونــی 

انتخابــات را زیرپــای منــوده و از امکانــات عامــه، بــه نفــع خــود 

ــن  ــان کــرد کــه از همی ــه رصاحــت بی ــد. او ب اســتفاده می کنن

اکنــون، چگونگــی شــکل گیری تقلــب در انتخابــات، مهندســی 

انگشــت نگاری،  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــا  و  شــده 

ــد. ــاد می کنن ــردم ایج ــر م ــی را ب ــارهای روان فش

ایــن نگرانی هــا، پــس از آن مطــرح می شــود کــه انتخابــات 

نبــود  دلیــل  بــه  میــالدی،   2014 ســال  ریاســت جمهوری 

ــه بحــران رفــت. ادعاهــای  شــفافیت و تقلب هــای گســرده، ب

دو نامــزد انتخابــات )عبدالله-غنــی(، بــر مرشوعیــت انتخابــات 

ســایه افگنــده و نتایــج انتخابــات، مــورد پذیــرش آقــای عبداللــه 

قــرار نگرفــت.

یوســف  ریاســت  بــه  انتخابــات  کمیســیون  هرچنــد، 

نورســتانی، محمــد ارشف غنــی را برنــده ی انتخابــات اعالم کرد 

امــا آقــای عبداللــه، آن را رد کــرد. او ادعــا کــرد کــه تقلب هــای 

ــات  ــه اســت. تقلــب گســرده در انتخاب گســرده صــورت گرفت

گذشــته، افغانســتان را بــه لبــه ی پرتــگاه نزدیــک کــرد؛ تــا 

جایی کــه، شــامری از رشکای انتخاباتــی آقــای عبداللــه، از 

ــوازی  ــت م ــاد حکوم ــه ایج ــی، او را ب ــن ربان ــه صالح الدی جمل

تشــویق منــود؛ امــا پــس از چندیــن مــاه جنجــال  انتخاباتــی، 

رسانجــام بــا دخالــت  وزیــر خارجــه ی پیشــین امریــکا، تــا 

ــه ی آن،  ــد و نتیج ــته ش ــی کاس ــران سیاس ــادی از بح ــد زی ح

حکومــت وحــدت ملــی بــود کــه بــا یــک توافــق سیاســی، بــرای 

ــد. ــه ش ــتان تجرب ــال در افغانس ــج س پن

بــا  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  کــه  اکنــون 

چالش هــای زیــادی روبــرو اســت، وزارت خارجــه ی امریــکا بــه 

رصاحــت اعــالم کــرده اســت کــه ایــن کشــور، از یــک انتخابــات 

شــفاف و معتــرب در افغانســتان، حامیــت می کنــد. »مایــک 

واشــنگنت  کــه  کــرد  بیــان  امریــکا  وزیرخارجــه ی  پمپئــو«، 

ــار  ــتان، در کن ــی افغانس ــی مال ــورهای حام ــر کش ــد دیگ مانن

ایــن کشــور در راســتای برگــزاری انتخابــات شــفاف و عادالنــه 

ــؤولیت  ــس مس ــا ح ــز، ب ــی نی ــای انتخابات ــتد و نهاده می ایس

ــم  ــد را، فراه ــن رون ــر ای ــه به ــزاری هرچ ــه ی برگ ــوی، زمین ق

ــد. کنن

مایــک پمپئــو در صفحــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت: »مــا 

ــدات  ــام متهی ــه مت ــم ک ــار داری ــتان انتظ ــای افغانس از نهاده

رضوری را، بــرای اطمینــان از شــفافیت و اعتبــار انتخابــات 

انجــام دهنــد. رأی دهنــدگان افغــان، بــا بــه خطــر افتــادن 

دارنــد  حــق  و  می کننــد  رشکــت  انتخابــات  در  جان شــان 

ــد.   ــدگان باش ــتی انتخــاب رأی دهن ــه  درس ــه ی آن، ب ــه نتیج ک

نیروهــای ائتــالف و متویل کننــدگان افغانســتان، قربانــی داده 

 انــد تــا افغان هــا، قــادر بــه حــق انتخــاب رهــربان  شــان شــده و 

ــد.« ــدا کنن ــان پی ــر، اطمین ــن ام از ای

ناامنی هــای افغانســتان، ظاهــرا موجــب نگرانــی  جــدی 

ــار  ــونت های مرگ ب ــگ و خش ــر جن ــت. خط ــده اس ــکا ش امری

بــه شــهرهای بــزرگ افغانســتان  از ســوی گــروه طالبــان، 

ــای  ــتفاده از موتره ــا اس ــروه، ب ــن گ ــت؛ ای ــده اس ــانیده ش کش

افغانســتان  شــهروند  روز، صدهــا  هــر  شــده؛  مبب گــذاری 

را بــه خــاک و خــون می کشــاند. ایــن گونــه ناامنی هــا در 

ــرس  ــث ت ــت جمهوری؛ باع ــات ریاس ــزاری انتخاب آســتانه ی برگ

روانــی در میــان مــردم می شــود تــا رأی دهنــدگان، نتواننــد بــه 

پــای صندوق هــای رأی برونــد.  گــروه طالبــان بــه عنــوان یــک 

ــدار داده  ــرده و هش ــم ک ــات را تحری ــرا، انتخاب ــان افراط گ جری

اســت، کســانی را  کــه در انتخابــات رشکــت کننــد، مــورد هــدف 

ــکا  ــه ی امری ــور، وزارت خارج ــن منظ ــه همی ــد. ب ــرار می دهن ق

بــه رصاحــت اعــالم کــرد کــه رأی دهنــدگان افغــان، بایــد بــدون 

تــرس از مزاحمــت، حمــالت و خشــونت، بــه مراکــز رأی گیــری 

برونــد. ایــن وزارت خطــاب بــه نیروهــای امنیتــی افغــان گفتــه 

کــه نیروهــای امنیتــی، ایــن رســالت بــزرگ را بــه عهــده دارنــد 

تــا رشایــط الزم را بــرای مــردم افغانســتان فراهــم کننــد و 

امریــکا نیــز، در کنــار مــردم ایــن کشــور قــرار داشــته و از ایــن 

ــد. ــت می کن ــا، حامی نیروه

نهادهــای امنیتــی و کمیســیون های انتخاباتــی، بــه عنــوان 

نهادهــای ذی دخــل در برگــزاری انتخابــات، اطمینــان داده انــد 

ــد.  ــزار کنن ــش برگ ــه چال ــه دور از هرگون ــد را، ب ــن رون ــه ای ک

آمارهــا نشــان می دهــد کــه بیــش از صدهــزار نیــروی امنیتــی 

افغــان، امنیــت انتخابــات را تأمیــن خواهنــد کــرد کــه در ایــن 

ــز  ــت مراک ــؤولیت امنی ــی؛ مس ــروی امنیت ــزار نی ــان، 72 ه می

رأی دهــی راخواهــد داشــت و بیــش از ۳0 هــزار نیــروی دیگــر، 

ــت. ــد داش ــرار خواهن ــاش ق ــت آماده ب در حال

ــد  ــد داده ان ــی نیــز، تعه ــیون های انتخابات ــران کمیس مدی

کــه آمــاده ی برگــزاری انتخابــات در ششــم میــزان انــد و متامــی 

انتخابــات  تفــاوت  انــد.  را روی دســت گرفتــه   تدابیــر الزم 

ــج  ــت جمهوری پن ــات ریاس ــا انتخاب ــرشو ب ــت جمهوری پی ریاس

ســال پیــش، در ایــن اســت کــه از دســتگاه های الکرونیکــی 

بــرای جلوگیــری از تقلــب و آرای تکــرار اســتفاده خواهــد شــد.

عنــوان  بــه  امریــکا،  متحــده  ایــاالت  همــه،  ایــن  بــا 

بزرگ تریــن حامــی دولــت افغانســتان از یک ســو خواســتار 

برگــزاری انتخابــات شــفاف و عادالنــه اســت و از ســوی دیگــر، 

حکومــت وحــدت ملــی را تحــت فشــارهای اقتصــادی قــرار 

داده اســت. قطــع کمــک صــد میلیــون دالــری امریــکا، نشــان 

ــدام  ــک اق ــه در ی ــت ک ــنگنت اس ــط کابل-واش ــی رواب از تیرگ

دولــت  در  مالــی  فســاد گســرده ی  دلیــل  بــه  بی ســابقه، 

افغانســتان، ایــن کشــور کمــک خــود را کــه قــرار بــود در بخــش 

ــده  ــاز گردان ــکا ب ــه ی امری ــه خزان ــد، ب ــرصف برس ــه م ــرژی ب ان

اســت. ایــن نشــان می دهــد، کــه انتخابــات ریاســت جمهوری 

افغانســتان، شــدیدا در محــراق توجــه جامعــه ی جهانــی قــرار 

دارد. اگــر تقلب هــای گســرده در ایــن رونــد انجــام شــود، 

ممکــن اســت کــه پــس از انتخابــات، بــه جایــگاه افغانســتان در 

ــود. ــه وارد ش ــان لطم جه

در برابر یک میل سالح
شش روز تا انتخابات؛  طالبان من را  می بردند

تقلب، تهدید جدی برای ســالمت انتخابات
ــدا  ــالح را پی ــل س ــک می ــم آن ی ــرس مامای ــر آن روز پ »اگ

از  امــروز  منی کردیــم،  تســلیم  طالبــان  بــه  و  منی کــرد 

ــرا   ــان م ــام طالب رسنوشــت مــن کســی خــرب نداشــت و حت

بــا خــود می بردنــد و بــه نــکاح مــردی طالــب در می آمــدم؛ 

همیــن کــه فکــرش را هــم می کنــم، تنــم از تــرس بــه لــرزه 

می افتــد و خــدا می دانــد بایــد در چــه رشایطــی کــه شــاید 

از جهنــم هــم بدتــر بــود، بــه رسنوشــت خــود تــن مــی دادم. 

ــان  ــی طالب ــان حکمران ــی در زم ــم زندگ ــورش ه ــامن ط ه

ســخت بــود، چــه رســد بــه ایــن کــه اگــر زن یکــی از طالبــان 

می شــدم، خــدا می دانــد چــه دشــواری ها کــه بایــد تحمــل 

می کــردم.«

ــی از  ــون یک ــه هم اکن ــی ک ــتعار( بانوی ــام مس ــه )ن نعیم

معلــامن مکتــب در شــهر کابــل اســت، درخواســتم را بــرای 

بازگویــی روزهایــی کــه در زمــان طالبــان در ایــن شــهر 

ــش را کــه  زندگــی می کــرد پذیرفــت و قســمتی از گفته های

بتوانــد رشح حــال واقعیتــی از آن چــه کــه بــرای نعیمــه در 

ــاال آورده ام. ــان رخ داده، در ب ــان طالب زم

ــد  ــور ش ــه آن روز چط ــم ک ــه می خوانی ــه از نعیم در ادام

ــتند و  ــگ داش ــت تفن ــواده اش درخواس ــان از خان ــه طالب ک

چــرا درخواســت افــراد طالبــان تغییــر کــرد و بــه جــای تفنگ 

از خانــواده اش دخــر جــوان شــان را مطالبــه کردنــد؟

ــه ی  ــود و هم ــت روز ب ــک چاش ــد: »نزدی ــه می گوی نعمی

ــر  ــرادرم و خواه ــادرم و دو ب ــدرم، م ــم؛ پ ــه بودی ــا در خان م

کوچک تــرم. آن زمــان هــم کــه بــا آمــدن طالبــان همــه 

مــردان خانه نشــین شــده بودنــد و بیشــر مــردان در آن 

ــان  ــواده ی ش ــدند خان ــور ش ــان مجب ــدن طالب ــا آم ــا ب روزه

ــا  ــد ی ــی هــم کــه ماندن را برداشــته، مهاجــر شــوند و آن های

بایــد ســالح بــر می داشــتند و بــا طالبــان می جنگیدنــد 

را  خانه نشــینی  بیشــرین ها  می شــدند.  خانه نشــین  یــا 

ترجیــح دادنــد؛ چــون طالبــان آن ســال ها قــوی بودنــد 

بــرای جنــگ داشــتند. خــوب از  و تجهیــزات بیشــری 

ــان  ــه طالب ــود ک ــنیده ب ــدرم ش ــوم. پ ــرا دور نش ــل ماج اص

بــه خانــه ی مــردم می رونــد و خانه هــا را تالشــی کــرده و 

اگــر ســالحی داشــته باشــند، ازشــان می گیرنــد. آن روز 

هــم طالبــان بــرای تالشــی خانــه ی مــان آمــده بودنــد؛ امــا 

ــالحی  ــچ س ــان هی ــه  ی م ــون در خان ــم چ ــران نبودی ــا نگ م

ــود. ــدن نب ــل جنگی ــدرم اه ــتیم و پ نداش

طالبــان آمدنــد و متــام وســایل و گوشــه های خانــه  ی 

امــا  شــد؛  ســاعت  دو  حــدود  کردنــد.  تالشــی  را  مــان 

نتوانســتند چیــزی پیــدا کننــد و ایــن خشــم گین شــان 

ــده ی  ــه نظــر فرمان ــر کــه ب ــد نف ــود. یکــی از آن چن کــرده ب

شــان بــود، بــه پــدرم نزدیــک شــد و بــا زدن ســیلی بــه 

ــه ی  ــون هم ــت و چ ــف انداخ ــن ت ــدرم، روی زمی ــورت پ ص

ــه مــن  ــم، ب مــا داخــل حویلــی از تــرس ایســتاد شــده بودی

نگاهــی انداخــت و دوبــاره ســمت پــدرم صــورت برگردانــد و 

گفــت اگــر تــا پیــش از منــاز »دیگــر« یــک میــل ســالح بــه مــا 

ندهــی بــه جایــش دخــر کالنــت را بــا خــود خواهیــم بــرد. 

ــد.« ــا در بیایی ــردان م ــی از م ــکاح یک ــه ن ــد ب او، بای

را  نعمیــه  خانــواده ی  همــه  طالبــان  خواســت  ایــن 

خشــم گین و غم گیــن کــرده بــود. افــراد طالبــان از خانــه ی 

ــه ی   ــره« در کوچ ــرای »پی ــان ب ــی ش ــا یک ــد؛ ام ــه رفتن نعیم

شــان مانــد تــا خانــواده ی نعیمــه فــرار نکننــد. آن هــا چنــد 

ســاعت بیشــر وقــت بــرای تحویــل دادن یــک میــل تفنــگ 

ــت  ــواده گپ وگف ــای خان ــه اعض ــتند. هم ــان نداش ــه طالب ب

ــر میــرزا محمــد کــه پرسمامــای  ــد کــه کمــی بعدت می کردن

ــد  ــرزا محم ــد. می ــان می آی ــه ی ش ــه خان ــد، ب ــه می ش نعیم

و نعیمــه بــه نــام همدیگــر بودنــد و قــرار بــود بــه نــکاح هــم 

در بیاینــد و بــه محــض شــنیدن ماجــرا،  میــرزا محمــد ایــن 

ــک  ــرود و ی ــرون ب ــه بی ــه از خان ــرد ک ــول ک ــؤولیت را قب مس

ــود  ــا نش ــاورد ت ــت بی ــی رساغ داش ــه جای ــگ را ک ــل تفن می

ــد.  ــا خــود بربن ــان ب ــه را طالب دخــر عمــه اش نعمی

ســاعتی بعــد محمــد میــرزا بــا تفنگــی در دســت دروازه ی 

حویلــی نعیمــه  را تــق تــق می کنــد و بــا همــراه شــدن پــدر و 

بــرادر بــزرگ نعمیــه، می رونــد تــا تفنــگ درخواست شــده ی 

طالبــان را تســلیم کنند.

بــه گفتــه ی نعیمــه طالبــان از این نوع فشــارها اســتفاده 

می کردنــد تــا بتواننــد خیلــی زودتــر بــه خواســته ی شــان از 

مــردم برســند. پــس طالبــان زنــان را اهــرم فشــار خــود در 

زمــان حکمرانــی شــان بــر مــردم درســت کــرده بودنــد.

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

از قصه هــای مردمــی اســت کــه قســمتی از زندگــی خــود 

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

خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک کــرده 

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

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

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

اســتیم.

ساره ترگان

سیدمهدی حسینی

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نهادهای امنیتی و 
کمیسیون های انتخاباتی به 
عنوان نهادهای ذی دخل در 
برگزاری انتخابات، اطمینان 

داده اند که این روند را به 
دور از هرگونه چالش برگزار 
کنند. آمارها نشان می دهد 
که بیش از صدهزار نیروی 

امنیتی افغان، امنیت انتخابات 
را تأمین خواهند کرد که در 

این میان، 72 هزار نیروی 
امنیتی؛ مسؤولیت امنیت مراکز 

رأی دهی راخواهد داشت و 
بیش از 30 هزار نیروی دیگر، 

در حالت آماده باش خواهند 
بود.


